
 

  

  

  

ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

  مپنججلد         
  
  
  
  
  
  

 جمال صفری
  
  
  
  
  
  

  

  

    

ان ی ض دان ا ی یات و وده ری عام عّدیان و اجا را ما وش ا فاده د  ما ی ا

ی داران ت داخی تان ت و خار ی و ف. ا ی اران الابا ه ی دوره زما  ی  وا
د را داخی اصالحات وم ، ن  ـ را ی و یام و و تأ

ّ
ی اصالحات  د م اسا  ـ با

م و ن. سازد ی روع ھای  یارا
ّ

ۀ وق  ا طّ ه ودی  سا دن ا م و دا  ظ  دار
ان ضات از ا ی شار و ّ ن و خار ن و داخی خا ش و آزادی تأ ران آسا دۀ ر  و م  د
ار ت ا ھای ی ه و مّی، حو ار و ده داکار ل، ا A ی قاصد ن ای   .س و ود عا

ی«     گ A وچک خان    »رزا
  
  

   

   

  

  

 فاطمی –انتشارات مصدق 



 

 

  

  

  

  
  مصدّق ، نهضت ملی و رویدادهای  تاریخ معاصر ایران 

  
  

  پنجمجلد  
  
  

 جمال صفری
 

  
  
  

 !انتشار و نقل مطالب فقط با ذکر مأخذ آزاد است
  
  

  ١٣٩۵ ديماه 
  

  :ارتباط از طريق پست الکترونيک
  

mosadegh.fatemi@yahoo.com  
  
  
  
  

  فاطمی –ات مصّدق انتشار
  

    



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢                                       ج

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٣                                       ج

  

  

	فهرست
 

  ٨  ......................................................................................................  شگفتاريپ

  ١۶  ....................................................................................................  اول فصل

  ١۶  ..................................................................  یجنگل خان کوچک رزايم نامهيگزند

  ٣۴  .....................................................................................  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  ۴۵  ....................................................................................................  دوم فصل

  ۴۵  ................................................  رانيدرا سيانگل و روس ۀسلط برضد جنگل جنبش

  ۵۴  ..........................................................  الدوله نيام خان محسن حاج گرفتن گروگان

  ۵۴  ...........................  اطالعات یآور جمع مأمور اي است ششيک ، یمار. آر یروحان پدر

  ۵٩  ........................................................  ١٩١٨ يۀفور ،یانزل به ليدنسترو سفر نياول

  ۶١  ...............................................................  ها یسيانگل  درخدمت روس ی ها قزاق

  ۶۴  ......................................  »رانيا بر کامل ۀسلط در ايتانيبر یتکاپو و اکتبر انقالب« 

  ۶۴  ................................................................................  ديجد عمده دشمن ا،يتانيبر

  ٧٧  ...................................................................................  :  مآخذ و حاتيتوض ◀

  ٧٩  ...................................................................................................  سوم فصل

  ٧٩  ..............................................................................  جنگل جنبش اهداف و مرام

  ٨۵  ......................................................................................  جنگل نهضت اهداف

  ٨٩  ...................................................................................  جنگل نهضت ۀمرامنام

  ٩١  ........................................................................................  جنگل يۀنشر انتشار

  ١٠٠  ..........................................  » جنگل نهضت«  کتاب از گزارشها و محرمانه اسناد

  ١٠٧  ...................................................................................  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  ١٠٨  ...............................................................................................  چهارم فصل

  ١٠٨  .....................................................  آن یامدهايپ و انيسيانگل با ینظام يیرو ايرو

  ١١٢  ..................................................  انيجنگل هيعل ديجد زار کار و انيسيانگل یرگيچ

  ١٢٩  ...................................................................................  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  ١٢٩  ....................................................  یطالقان االطباء حشمت ميابراه دكتر مهنايزندگ

  ١٣٧  .................................................................................................  پنجم فصل

  ١٣٧  .........................................................................  جنگل جنبش در اختالف آغاز

  ١۴٠  .........................................  شدن کينزد با نکهيا قرارداد سوم ۀماد ۀبار در حيتوض



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٤                                       ج

  

  

  ١۵٣  .......................................................................  یکسمائ احمد یحاج شدن ميتسل

  ١۶٣  ....................................................................................  احمد یحاج سخنان •

  ١۶۴  ..................................................................................  : مآخذ و حاتيتوض ◀

  ١۶۵  .................................................................................................  ششم فصل

  ١۶۵  ..................................................  خود حيات دوم ۀدور در جنگل جنبش ايدئولوژي

  ١۶٩  ...............................  ايدئولوژيك تناقض وقوع: حيات دوم ۀدور در جنبش ايدئولوژي

  ١٧٠  ..................................................  جنبش هاي فعاليت در ايدئولوژي تناقض بازتاب

  ١٧٣  .....................................................  رانيا یستياليسوس یشورو یجمهور استقرار

  ١٧۵  .................................................................................  یانزل به انيجنگل ورود

  ١٧٧  .........................................................................  ها کيبلشو با توافق و مالقات

  ١٧٩  ....................................................  » یستياليسوس یشورو«  یجمهور کي شيزا

  ١٨٨  ..................................................................................  : مآخذ و حاتيتوض ◀

  ١٨٨  ...................................................................  دوستدار انخ هللا احسان ۀناميزندگ

  ٢٠٢  .................................................................................................  هفتم فصل

  ٢٠٢  ..........................................  سرخ ارتش و ها کيبلشو با ازهمکارى رزا،يم ۀزيانگ

  ٢٠۴  ...........................................................رزايم با همگامى براى ها کيبلشو تالش

  ٢٠۶  .................................................................  انزلى به شوروى سرخ ارتش ورود

  ٢٠٧  ........................................................  سرخ ارتش برابر در رزايم واکنش نينخست

  ٢٠٨  ............................................................  سرخ ارتش با همکارى از رزا،يمۀزيانگ

  ٢٢٠  ...................................................................................  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  ٢٢١  ................................................................................................  هشتم فصل

  ٢٢١  ............................................  (**)  یوانيمد و نيلن با خان کوچک رزايم مکاتبات

  ٢٣٧  ........................................  خان كوچك ميرزا عليه بر ها ستيکمون یرهبر به کودتا

  ٢٣٩  .....................................  رانيا ستيکمون  حزب  توسط  انقالب»  کردن یکيبلشو«

  ٢۴٧  ...........................................................................  خان کوچک یناگهان گسست

  ٢۴٨  ..............................................................................  رالدولهيمش نافرجام تالش

  ٢۵٠  ......................................................................  ها ستيکمون یرهبر به يیکودتا

  ٢۶۴  ................................  یشورو یستيکمون حکومت با جنگل نهضت ارتباط از یتيروا

  ٢٧۵  ...................................................................................  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  ٢٧۵  .......................................................................  انيشعاع یمصطف ی نامهيزندگ



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٥                                       ج

  

  

  ٢٨٢  ................................  مصدق دکتر گذشت روزدر چهلمين «در  ازشعاعيان یا مقاله

  ٢٩۵  ..................................................................  یا جبهه استيس در یتجرب یآزمون

  ٣٠٢  .....................................................  یا جبهه استيس و تيّ عامل یناهمخوان: انقالب

  ٣١١  ...............................................................................  يیتنها انزب ، انزوا زخم

  ٣١٢  ..............................................................................  انيشعاع یمصطف شهادت

  ٣٢٠  ...................................................................................................  نهم فصل

  ٣٢٠  ..............................................................................................  كار مشكالت

  ٣٢٢  .............................................................................    الدوله مشير كابينه كارهاي

  ٣٢٣  ...................................................................................قرارداد اجراي توقيف

  ٣٢۴  ......................................................................................    متجاسرين سركوبي

  ٣٢۵  ...........................................................................    ايران و روسيه روابط تجديد

  ٣٢٧  ...............................................................    آن سبب و الدوله مشير كابينه استعفاي

  ٣٢٨  ........................................................................  بود؟ سوابقي بچه مسبوق دتاكو

  ٣٣٠  ..........................................................................    الدوله مشير دوطرفي سياست

  ٣٣١  ......................................................................  انگليسها براي سياست اين منافع

  ٣٣٣  .........................................................................  ميرفتند؟ كج راه چرا انگليسها

  ٣٣۵  ..................................................................................................  دهم فصل

  ٣٣۵  .................  خان کوچک رزايم برضدّ  آنها یداخل عّمال و یشورو يۀروس مجدّد ۀتوطئ

  ٣٣۵  .............................................................................  باکو در رانيا انقالب بحث

  ٣۴۴  ........................................................................................انقالب ديجد ۀتيکم

  ٣۴۵  ...................................................................................  مجدّد ائتالف و جنگل

  ٣۴٧  .......................................................................................  انقالب سران یآشت

  ٣۵٠  .......................................................  :رزايم به قربان خالو و خان هللا احسان ۀنام

  ٣۵٣  ................................................  :قربان خالو و خان هللا احسان ۀنام به رزايم سخپا

  ٣۶١  ...................................................................................  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  ٣۶٧  ..............................................................................................  ازدهمي فصل

  ٣۶٧  ....  جنگل جنبش سرکوب در ١٢٩٩ ی کودتا  ميرژ و سيانگل ،یشورو يۀروس یهمکار

  ٣٨٢  ...............................................................................  خان کوچک ديجد طيشرا

  ٣٨۵  .....................................  خان کوچک یازسو نيتشتارو طيشرا ی محتاطانه رشيپذ

  ٣٩۵  ............................................................  خان کوچک رزايم و نيروتشتا مکاتبات



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٦                                       ج

  

  

  ۴٠۴  ..................................................................................  : مآخذ و حاتيتوض ◀

  ۴٠۵  ............................................................................................  دوازدهم فصل

  ۴٠۵  ................................................  » جنگل نهضت و ها کيبلشو«:  تسيپرس یسِ يمو

  ۴٠۶  ..........................................................  بار خشونت ليوسا با رانيا کردن یشورو

  ۴١١  ........................................  او ینابود و رزايم کردن ستيکمون یبرا یشورو تالش

  ۴١٣  ..........................................................  یجهان  انقالب يیايآس ۀجبه جاديا یسو به

  ۴١٩  ............................................................................  آن فيوظا و یانزل اتيعمل

  ۴٣٣  .......................................................................  »خان کوچک ینابود راه در« 

  ۴۴٢  .....................................................  تهران یسو به ینظام یشرويپ  نياول شکست

  ۴۴۶  ............................................  کاراخان  طرح: النيگ یها شکست به مسکو واکنش

  ۴۶١  ..........................................................................  و رانيا از سرخ ارتش يۀتخل

  ۴۶١  ....................................................  تهران یوس به ینظام یشرويپ نيدوم شکست

  ۴٧۵  ...............................................................................................  یريگ جهينت

  ۴٧٨  ...................................................................................  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  ۴٩١  .............................................................................................  زدهميس فصل

  ۴٩١  ...............................  )١(آن خيتار یاستعمار فيتحر و یجنگل خان کوچک رامونيپ

  ۴٩٣  ..........................................................................  خان كوچك منش و تيشخص

  ۵٠٠  ...................................................................  یستينياستال نگاران خيتار فاتيتحر

  ۵٠١  ..........................................................................  ها ینهضت با کهايبلشو رابطه

  ۵٠۵  ..............................................................................  انيسيانگل نگاه از هايجنگل

  ۵١٠  .......................................................................  جنگل جنبش به انييكايآمر نگاه

  ۵١٢  .....................................................................  انيآلمان با انيجنگل رابطه درباره

  ۵١۶  .................................................................................  انيجنگل با ترکها تعامل

  ۵٢١  ..............................................................  ها عهيشا با خان كوچك مقابله یچگونگ

  ۵٢۵  ..................................................................................  : مآخذ و حاتيتوض ◀

  ۵٢٧  ............................................................................................  چهاردهم فصل

  ۵٢٧  .............................................................................  رانيا به سرخ ارتش ورود

  ۵٣٠  .................................................................................  کماندان نکف،يل راسکو

  ۵۴٠  ..........................................................  رشت به یجنگل خان کوچک رزايم ورود

  ۵۴۶  ......................................................................  رانيا یشورو تيجمهور اعالن



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٧                                       ج

  

  

  ۵۵٩  ........................................................................  رانيا قزاقان سالح خلع از پس

  ۵۶۴  .......................................................................................................  دتاکو

  ۵۶٨  ..........................................  خان کوچک رزايم جنگل سردار از نشده منتشر یسند

  ۵٧۶  .......................................................................................  یكيبلشو یدهايتهد

  ۵٨٣  ............................................................................  كيدئولوژيا تهاجم و هيروس

  ۵٨٧  .................................................................................  :  مآخذ و حاتيتوض ◀

  ۵٩٠  .............................................................................................  پانزدهم فصل

  ۵٩٠  ................................................................  مّالسرا ۀواقع و عمواوغلى درخانيح

  ۶٠٧  ..........................................................................  مّالسرا ۀواقع و خان کوچک

  ۶١۵  ...............................................................................  النيگ در کامو تيّ مأمور

  ۶١٨  ...................................................................................  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  ۶١٨  .......................................................................  عمواوغلى درخانيح ۀناميزندگ

  ۶۴٢  ............................................................................................  شانزدهم فصل

  ۶۴٢  ................................................  خان کوچک رزايم وشهادت جنگل جنبش شکست

  ۶۴٩  ....................................................................................  مقتدر سردار يۀاعالم

  ۶۵٠  .....................................................................................  خان کوچک شهادت

  ۶۵٠  ............................................................  !ها  قزاق دفتر در خان کوچک رزايم سر

  ۶۵۶  ............................................................دوست به یا نامه ـ رزايم ی نامه نيآخر

  ۶۵٨  .................................................................  یلجنگ خان کوچک نهضت يۀاعالم

  ۶۵٨  .......................................................................  یجنگل کوچک مرحوم خصائل

  ۶۶٣  ...................................................................................  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  ۶۶٣  .......................................................................  ) هوشنگ به معروف(  گائوک

  ۶۶۶  .............................................................................  جنگل جنبش در زنان نقش

  ۶۶٨  .....................................................................  خان کوچک رزايم وفادارِ  همسر

  

           
 
 
 
 
  



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٨                                       ج

  

  

 پيشگفتار 
 

» مصدق، نهضت ملی ورويدادهای تاريخ معاصر ايران« کتاب  ازاين بخش 
 سردار« مقدمۀ کتاب  ابراهيم فخرايی در است،در بارۀ نهضت جنگل که 

دردومين سال جنگ بين المللی اول وقايعی درگيالن رخ « :می نويسد» جنگل
قائد اين نهضت مردی . داد که به نهضت جنگل يا انقالب گيالن معروف گشت

مصائب وارده به  ی ايرانيان متعصب از کوچک که مانند همه ام ميرزابود بن
و سامانی  بی سر پريشانی و خالصی از هميهنانش رنج ميبرد و را هم کشور و

روشنفکر ازاينکه در يک محيط آشفته ای بسرمی  طبقات فهميده و. را ميجست
ند بستوه آمده ی بودتبردند و در نهايت ناراحتی، متحمل انواع تعدی و بی اعدال

فرصت وموقع مناسب بودند تا با اقدامات دسته ظر ومانند دوران مشروطيت منت
که اين  تنها يک نيشترالزم بود. پايان بخشند جمعی خود به اين اوضاع ناگوار

عقده های درونی را منفجرکند وازعدم رضايت عمومی وخشم روزافزون مردم 
کوچک در راه تحقق اين  اميرز. بشکل يک  نيروی مجتمع ملی استفاده  شود

نيت قدم پيش گذاشت و بطوريکه خواهيم ديد درمحيط مساعد گيالن که مردمی 
به افشاندن  پيشرو و آماده ی مبارزه داشت به تشکيل کانون مقاومت پرداخت و

مدت کمی توفيق يافت واگربعضی اشتباهات و  ت زد ودرسانقالب د بذر
در بين شرقی ها فراوان روی می دهد وقوع  ناپختگی های سياسی که متأسفانه

  )  ١(».نيزعوض می شد تاريح کشور قطعاً مسير ،نمی يافت
،  ازنظرسياسی  جنگل  نهضت« :رواسانی دراين باره می نويسد شاهپور

 با  نخست  دوره :دودوره تقسيم می شود به   رهبری  تركيب و اجتماعی 
با  آغازشد و) ١٢٩۴خرداد /١٣٣٣ رجب( گيالن به  خان   ميرزا كوچك عزيمت 

/ ١٣٣٨  شعبان(يافت پايان  اتحاد اسالم   كميته وانحالل  جنگی   مخاصمات توقف 
 ٢٩(ايران  به  شوروی  سرخ   با ورود ارتش دوم  دوره ). ١٢٩٩ ارديبهشت

و   جنگل نظامی   شد و با شكست  شروع) ١٢٩٩ ارديبهشت ٢٨/ ١٣٣٨ شعبان
  .رسيد  پايان به ) ١٣٠٠آذر ١١(  خان ميرزا كوچك  شهادت 
نمايندگان  با  جنگل نمايندگان  ، توافق  اول مرحله  : داشت مرحله  سه  دوم  دوره 
،  دوم  ؛ مرحله جمهوری موقت  حكومت   و تشكيل)  انزلی  مادّه  نه(  شورویدولت 

خان  هللا تشکيل دولت ائتالفی  احسان ضد ميرزا و بر  كمونيست  حزب كودتای 
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ورود  مرحله سوم،؛ و ايران حزب كمونيست  و  شوروی دولت  با نمايندگان 
 )٢(» . گيالن  شورايی  جمهوری  دولت و تشكيل  ايران  عمواوغلی به  حيدرخان 

  )١٢٩٩ارديبهشت /١٣٣٨ شعبان ـ١٣٣٣  رجب(  »اول دوره «شاکری خسرو
 در مردمی   ، جنبشی اول جهانی   جنگ سال  در دومين  «:بيان می کند اينگونه
ظلم   ، خارجی برضد تجاوز نيروهای  خان   كوچك ميرزا رهبری  به  گيالن 
  ميرزا كوچك. فقدان امنيت شکل گرفت و بيكاری  رعايا، فقر و درحق  اربابان 

و قرار  گرفت  تماس  اتحاد اسالم در تهران  به   چند از افراد وابسته با تنی  خان 
پايگاه عملياتی  نخستين. وجود آيد به  با متجاوزان  مبارزه  برای  ی ثابت  كانون شد

 ١٣٣٣شوال در شد و تأسيس )  رشت  غربی شمال  فرسخی سه ( تولمدرجنگل 
 دهقانان آغاز اشغالگرو متجاوزان به  خودرا برضد نيروهای  عملياتعمليات 

حمايت  بيگانه و نيروهای  اخراج: بود چنين   جنگل  نهضت عمده  هدفهای . كرد
   با خودكامگی ومبارزه   یعدالت  بی ، رفع  كشور،برقراری امنيت كامل   استقاللاز 

  ) ٣(». دولتی  فساد در تشكيالت  و رفع   اساسی  و استبداد، اصالحات
نيروهای شوروی به ايران حمله ) ١٢٩٩ارديبهشت٢٩(١٩٢٠مه ١٨« در روز

آنان اين مناطق را پس . خود درآوردندبردند ومناطق ساحلی خزررا به اشغال 
يک سال و نيم مذاکره با نخبگان حاکم ايران پيرامون يک قرارداد دوستی،  از

آنان درايام حضورشان در ايران، انقالبيون غيرکمونيست ايرانی  .تخليه کردند
و  سال با نيروهای اشغالگر تزاری٦را که به مدت) معروف به جنگليان(

د، ترغيب کردند که با حزب کمونيست ايران، در تشکيل می جنگيدنانگليسی 
و شکست » .س .ش.ج« سقوط. جمهوری سوسياليستی ايران شرکت جويند

اين ماجرا به . جنبش آزادی بخش ملی ايران به برآمدن دودمان پهلوی انجاميد
نواستعماری را به جريان انداخت که در » نوسازی« نوبه ی خود يک فرايند 

وضعيت کنونی ايران . يری حکومت اسالمی درايران انجاميدبه شکل گ١٣٥٧
ضايعه بار فرهنگی و ] سوء توسعه[نتيجۀ مستقيم نيم قرن سوء انکشاف و

برای درک سياست های داخلی . اقتصادی زيرسايه نظام پهلوی بود -اجتماعی 
و بين المللی واقعی رژيم پهلوی، بايد به بررسی جنبشی پرداخت که شکست 

بنياد . ر و گروه بازيگران جديدی را به صحنه سياسی ايران وارد کردآن، تفک
  .گذاشته شد» ا. س . ش. تفکرطی دوره 

تاريخچۀ اين اقدام متهورانۀ دولت جوان شوروی به رهبری لنين، معامالت 



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ١٠                                       ج

  

  

شوروی با انگليس برسر ايران درخصوص امضای يک قرارداد تجاری، و 
طی دوران حکومت پهلوی . اگفته مانده استنابودی جنبش ميهنی ايران عمدتاً ن

سکوت برتاريخ جنبش جنگل افکنده شد، درحالی که تاريخ  نگاران  پرده ای از
تقالی بدنام کردن آوازه ی رهبران غير  مريدان ايرانی شان در استالينيست و

با اين همه، نام فرمانده جنگلی، هرچند به شکلی اسطوره . کمونيسست آن بودند
اقظۀ جمعی تاريخی ايرانيان  وارد شد واين امر مهم مدت ها پيش ای، به ح

با استقرار . آن را کشف کنند ازآن تحقق يافت که رهبران جديد ايران رهبر
رژيم جديد در ايران پس ازسقوط شاه، يک بُعد اسالمی به اسطوره ی جنبش 

» نمليّو«در حالی که رهبر جنبش جنگل، کوچک خان، برای. جنگل افزوده شد
بيشترچپ های ايرانی که اساساً  نظر همچنانکه يک قهرمان تلقی می شود، از

يک «  تحت تأثيرتاريخ نگاری استالينيستی قراردارند، يک ضد قهرمان، اگر نه
به خون يک » آلوده« که دست هايش ، محسوب می شود»خائن خرده بورژوا

ريه پردازان ديد نظ سوی ديگر، از از. رهبر کمونيست ايران ايرانی است
نوع ناموفق  آيت هللا خمينی، هرچند از] نهضت[ ۀوی طليع حکومت اسالمی،

  . آن، بوده است
هرچند جريان های گوناگون سياسی ايران به جدل پيرامون جنبش جنگل،  

. آن پس ازسقوطش پرداخته اند تحريف تاريخی آن و حتی اسطوره سازی از
ايرانيان گذاشته است؛ ايرانيانی که به اين جنبش تأثيرخود را برنسل های بعدی 
مبارزۀ  به عنوان بخشی مهم از رغم ديدگاههای سياسی متفاوت، آن را
  .اقتصادی ديده اند –کشورشان برای استقالل و آزادی اجتماعی

سال مبارزه درقالب جمهوری شوروی سوسياليستی  ٦اوج جنبش جنگل پس از
دت بيش از يکسال به حيات خود وضعيتی متزلزل به م شد که در ايران ظاهر

 حال ظهور ديکتاتوری درو ادامه داد، تا اين که تحت فشار مثلث لندن، مسکو 
  ) ٤( ».نظامی درتهران، فرو پاشيد

  جنگل  با نهضت  شوروي«  ،شعاعيان با صراحت می نويسدبه بيان ديگر
  تشكيل  را به  انقالب  تا آنجا كه. به جنگل وعده ها داد  شوروي.  بست قراردادها
  هسرجهازي  به را نيز»  سرخ«  كلمه ، و واداشت  موقتي و  انقالبي  حكومتي
  هندوستان فتح  یبرا  توافق  را به  اكتفا نكرد، نهضت  هم  اين  به. فرستاد  نهضت
  خلق  یحقيق  نماينده  مثابه را به   یانقالب  و حكومت  انقالب  داد كه  وعده. كشانيد
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ـ   سياسي ـ اقتصادي  متقابل  روابط  موقت  شناسد و با دولت  رسميت  هب  ايران
  خود وفا نكرد ودرعوض  یها از وعده  يك  هيچ  به  آنكه  برقراركند وحال  نظامي

 )  ٥(». رسيد  وحدت  به  انقالب  عليه  ايران  وابسته  و رژيم  با انگليس
نخستين ماده  ،وقتی ميرزا« : نکه با اشاره به ايجای تعجب ندارد که شعاعيان   

عدم اجرای اصول : (شوروی را اين طرز تنظيم می کند مورد توافق جنگل و
 کمونيستی کمونيزم ازحيث مصادره اموال والغاء مالکيت وممنوع بودن تبليغات

 .)و ضداسالمی
دچار مرض بچه  ،عالوه بر تشخيص اوضاع و احوال زمان خويش ،درواقع

. مرض خائنانه چپ روی نشده است :ا صحيح ترگفته شودي گانه چپ روی و
 خلع يد از لغو هرگونه اختيارات مالکين و ،ولی وقتی که کودتاچيان رشت

اگرهم نگوييم که به مرض  ،خويش می گذراند روز هرمالکی را دردستور
دچارعارضه : الاقل می بايست اعالم داريم که ،خائنانه چپ روی مبتال شده اند

حمايت و پشتيبانی انقالب  ،ميرزا. بچه گانه چپ روی گشته اندمهلک مرض 
به مثابه وظيفه ای برای انقالب تعيين می کند و  ،را ازاموال و جان مردم

حمايت مردم رشت را با رفع وحشت آنها از مصادره اموال و اخذ دارائيشان 
وب در واقع قرنطينه ای در مقابل ميکر] ميرزا. [توسط انقالب جلب می کند

اما هنگامی که کودتاچيان با . ضد انقالبی چپ روی و تندروی بر پا می دارد
ضبط اموال ساکنين رشت به وسيله حاکم نظامی و تهديد آنها به پرداخت پول با 

 ،مستلزم زنده به گور شدن آنهاست ،کندن قبر واعالم اين که عدم پرداخت پول
  )  ۶(».پ روی جدا می کنندانقالب را از مردم با اشاعه طاعون چ ،در واقع

 :نويسد مي  جنگل  در جنبش یور و پيشه  عدالت  حزب  در نقد نقش  او   
با لغو كليه اختيارات   جنگل  درزمان  كه )یور پيشه(جناب   اين« ديگر اينکه

  ، در روزنامه بعد از آن  سال  و پنج  بيست  بودند، قريب  موافق  در ايران  مالکين
  از آن  را در ايران  سرخ ارتش  كيفيت  اين  یبا افتخارو سربلند »آژير«  خويش
  كه  است  شده  باعث یاشغال  درنقاط  یشورو  وجود ارتش  ستايد كه یم  لحاظ

  ...  دهند  تحويل  مالكان  و به»  را آورده  مالكانه  سرو صدا بهره  بدون»  دهقانان
عد ازجنگ جهانی اول در بست يعنی چه؟ يعنی اين که  کسی ب نوکری در

« شعاردرايران « کوران  انقالب جنگل، بدين بهانه که اربابان روسی می گويند
و درعوض  پس از جنگ جهانی  دوم،  را فرياد بزند» لغواختيارات مالکين
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اتفاق شوروی و ارتش سرخ را با اربابان و مالکين تمجيد کند و آن را نمونه ای 
  ) ٧(».قدام افتخارآميز قلمداد  نمايداز يک رسالت تاريخی و يک ا

بی گمان در مذکرات کلی انگليس و شوروی، و هم چنين درمذاکرات دول « 
ارتجاعی وابستۀ  ايران و شوروی، آن وقت دست شوروی پرتر بود که قابلۀ 
ً درجيبش باشد و گرنه اگر انقالب ايران درزمرۀ  پاژتون انقالب ايران مطلقا

نمی آمد واستقالل وخود سری مشخصی داشت،  چپ های شوروی به حساب
به  که چکی. آنگاه شوروی نمی توانست درقمارخويش، به اعتبارآن چک بکشد

اين است که توجه . کردن باشد ردوارتجاع قابل خ –سادگی دربازار امپرياليسم 
اصلی شوروی بر روی ازبين بردن ميرزا و متالشی کردن هستۀ اصيل انقالب 

به هر  ا آن کودک نيزيهائی بودند که با فوت اين ک بقيه قاصد. شده بود متمرکز
  )٨( ».طرف رانده می شدند

در زمان حکومتش اين نکته حائزاهميت است که ميرزا حسن خان مشيرالدوله   
روی کرد مبارزه جويانۀ جنگليان « لیو) ٩(»جنگليها را متجاسرين خواند«که 

يافتن نوعی راه حل برای سازش با آنان به دولت ملّی جديد، مشيرالدوله را از 
وی سردار فاخر حکمت را نزد جنگليان فرستاد تا کوچک خان را . باز نداشت

اين ديداردرُگراب زرماخ . به گسست قطعی ازمتّحدان بلشوکی اش تشويق کند
درفاصلۀ خروج ناگهانی کوچک خان ازرشت و  در عمق جنگل های گيالن و

. حائزاهميّت است زمان انجام اين ديدار. گرفتکودتای اوايل مرداد صورت 
 متّحدان کمونيست خود نه بر اثر زيرا نشان می دهد که جدايی کوچک خان از

تشويق تهران که مورد ادّعای مخالفان است، بلکه اقدام آشتی جويانۀ نخست 
با توّجه به اّطالعات مربوط به خروج رهبر جنگليان از رشت صورت  وزير
  )١٠(» .گرفت

بيانگر ...و احسان هللا خان ها وخالوقربان ها سرنوشت احمد کسمائی ها، « 
رهبری جنبش وعدم وجود  کاستی های هستۀ اوليۀ در  وناهمگونی وضعف 

اصول مشترک از سوی   .جنبش بود ضعف نظری وعملی   وحدت تشکيالتی و
  .همه يکسان تنظيم کننده نظر و عمل نبودند

مبارزان جنبش جنگل به سرکردگی احسان  دن بخشی ازوجه المصالحه قراردا   
حکومت مرکزی  شوروی، بهنگام سازش با انگلستان و روسيۀ  هللا خان، توّسط  

  . بود درسی سخت کارآ
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روسيه شوروی  سرنوشت احسان هللا خان در آخرين لحظات زندگيش در
، که شخصيتی بازداشتگاه به ميکويان احسان هللا خان در: اينگونه پايان پذيرفت

همچنين . دستگاه شوروی بود و با آواز ايران آشنا بود، نامه ای نوشت نافذ در
او دراين . استالين نوشت و نيز. د. و. ک. نامه هايی خطاب به پژوف رئيس ان

  اينکه ملقب به متعهد و و نامه ها از سوابق خود به عنوان يک انقالبی وفادار
) اين لقب به احسان هللا خان داده شد بود به توصيۀ نريمانف( »فيق سرخر« 

اجازه  اين رهبران درخواست کرد که به نفع او مداخله کنند و از. بوده ياد کرد
آن نامه ها البته بی  ۀهم. محاکمه شود» دادگاهی منصفانه وعلنی « در دهند

 محاکمه اش در١٩٣٩مارس  ١٣١٧/١٠اسفند  ١٩سرانجام . پاسخ ماند
 دادگاه مسکو، بار در. بود به شدت بيمار آن زمان او در. مسکوآغاز شد

داشتن هرگونه ارتباط با سرويس های  اتهامات وارده را رد کرد و ۀديگر، هم
. دقيقه طول کشيد ٢٠دادگاه او فقط . اطالعاتی آلمان و بريتانيا را تکذيب کرد

مارس  ١٣١٧/١٠اسفند١٩صبح همان روز. محکوم کرد گرا به مر قاضی او
  )١١(».او را در مسکو به جوخه ی اعدام سپردند ١٩٣٩

شکست اين جنبش  ازجنبش جنگل و آموخته ها در نتيجه حاصل درس تجربه و
روسيۀ شوروی، منطقه ای ماندن  وابسته به  عناصر شرکت دادن  :اينقرارند از

امکان  رهبران آن، تشبث بعضی از هژمونی طلبی و اين جنبش، قدرت طلبی،
 و وانگلستان دردرون جنبش  تحريکات روسيۀ شوروی  ه ودادن به مداخل

 و...ايده ئولوژيک اعضاء قومی ومنافع فردی و بکاربردن خواستگاه طبقاتی،
  .درون سرانجام تجزيه و انشعاب ها در 

افسر روسی مامور انتقال او به شوروی به وی «آن، پيشه وری که  اما، پس از
فرقۀ دمکرات  رهبران  وديگر»!می گويد برو را آورد، حاال به تو آنکه تو: گفت

 دهه از تجربۀ انقالب اکتبر دو رهبری حزب توده که  بيش از آذربايجان و
با  عبرت نگرفتند و ه بود درس تگذش» جنبش جنگل« روسيه شوروی و١٩١٧

» انترناسينوناليسم پرولتری«  بنا براصل و» همبستگی«ئولوژکی توجيه ايده
  .کردند ارباب را پيشه ی خود ه سرسپردگی ب نوکری و

بوده » عضو کميته مرکزی حزب توده ايران « بابک اميرخسروی که زمانی
 که کنم اذعان بايد تجربه، عمر يک از وپس تاسف کمال در«: اذعان می کند

 تزارهای جها نگشايانه های سياست گستاخ بسيار دهنده ادامه شوروی دولت
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 در بار، اين که بود پطرکبير معروف نامه وصيت اجرای آرزوی در و روس
 که برد؛ می پيش سوسياليستی های جنبش و سوسياليسم و ايدئولوژی پوشش

 قربانيان ،دانيم می چنانکه. نداشت واقعی سوسياليسم با سنخيتی حقيقت، در
 آذربايجان گناه بی و شريف مردم نخست، درجه در ساخته، اجنبی سياست اين

. گذاشت برجای شده خانمان بی و آواره هزار ها ده و کشته هزاران که بودند
 علت به که است نيزدراين وری پيشه نظير نيتی خوش و دل ساده اشخاص گناه

 شوروی، دولت صداقت به راسخ و ايمان کاذب باورهای و ايدئولوژيک تعلق
 روز در را وری پيشه انسانی تراژدی .شد ها خارجی دست بازيچه و عروسک

 کوتاه جمله در يک تبريز در شوروی سرکنسول اف، قلی ١٣٢۵ آذرماه ٢٠
 و کرد خالصه بود، ارباب يک تکبر و نخوت از سرشار که حکمت، از پر ولی
 به وی همراه که او، معاون جهانشاه لو دکتر را آن ماجرای. کوبيد او سر بر

 به قبلی قرار با وری پيشه با همراه«: کند می نقل چنين بود رفته کنسولگری
 سخت ها روس جوانمردانه نا روش از که وری پيشه آقای... رفتيم کنسولگری

 و ميدان آورديد را ما شما گفت و کرد پرخاش اف قلی به آغاز از بود، برآشفته
 است، گذشته ما از. کرديد رها   ناجوانمردانه کند، نمی اقتضا سودتان که اکنون

 زير را همه کردند، فداکاری و نديافت سازمان ما های گفته به که را مردمی اما
 سرهنگ آقای کيست؟ بسامانی نا همه اين پاسخگوی بگوييد من به. داديد تيغ
 زد، می تپق زبانش و بود برآشفته سخت وری پيشه آقای جسارت از که اف قلی
 تو به آورد، را تو که کسی! (دييرگت سنه گتيرن، سنی: نگفت بيش جمله يک
  )١٢(»!)برو گويد می

وشت پهلوی اول و دوم در تبعيد و رفتار تحقيرآميز انگليس و امريکا و سرن
 شاه. سلطه گران غرب در واپسين زندگيشان درحافظۀ تاريخ ماندگاراست

 مشروطيت را١٣٣٢همچون پدربعد از کودتای نيز داخلي نيزدرسياست«
 مردمي انقالب توسط که داشت پدرش با را تفاوت اين او ولي .تعطيل نمود

 پدر به مانند به و کرد کشور فرار از انقالب وقوع از قبل روز ط شد و چندساق
 تنهايی و درتبعيد، دربدری١٣٥٩مرداد ٥در وهمچون او رفت اجباری تبعيدی

  )١٣. (گذشت در
سلطۀ سلطه گران خارجی درمستعمره ها وکشورهای ضعيف  ،به ديگر سخن

. ائن ريشه نمی گيردگروههای خ و ای مرتجع وعناصر زيرسلطه، بدون طبقه



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ١٥                                       ج

  

  

حق آگاه  برخوردار نبودن از بزرگترين ضربه ای که جامعۀ ملی می خورد، از
خوکردن به استبدادهای ديرپا وگرفتاری مردم  شدن و نبود جريان اطالعات و

ايران اقتصادی و مذهبی  فرهنگی و اجتماعی و بند ساختارهای سياسی و در
که  ديرپا بودند وهستند های ديرينه وطبيعت و نفس حاکميت اين استبداد. است

بافتهای فرهنگ  زيرا مناسبات و. ميدارند ضعف نگه داشته و جامعۀ ملی را در
بنيادهای مدنی آن  کهن بنيادهای استبدادی باز دارندۀ اصلی توسعۀ جامعه و

باعث از رشد  ضرورت و خواست تغييرايستادگی می کنند و برابر است که در
بطن  در آميز همگون مسالمت مناسبات همگرا و انع روابط وم ماندگی جامعه و

 های انسانی و  رشد سرمايه آسايش مردم و تعامل وامنيت وآرامش و جامعه و
می  اين همه زمينه را برای سلطه گران خارجی هموار و. اجتماعی ميشوند

مزدوری  و گروههائی که به سرسپردگی و منافع عناصراين،  افزون بر. سازند
مسئوالن  نظير رهبران و وجبار، واپسگرا گانه تن می دهند و عناصرمرتجعبي
به  را ٥٧انقالب يزرگ به رهبری آيت هللا خمينی که نظام واليت فقيه  در

انحراف کشانده و به بيراهه سوق دادند و حقوق مردم و منافع و حقوق ملی 
 ی همسوئی واهداف سلطه گران خارج با منافع وتوقعات ورا ناديده گرفتند 
اريخ معاصرايران آئينه عبرت است برای ايرانيان که به ت همخوانی دارند،

عدالت  آزادی، استقالل، گژراهه نروند واشتباهات گذشته را تکرارنکنند و
 و بنا به اصلاجتماعی و رشد را با محترم شمردن حقوق انسانی و شهروندی، 

  . قرار دهند هدف خود عمومی مصالح رعايت و ملی منافع تامين
  
  جمال صفری 

  ١٣٩٥ديماه ، انکفورت رف
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 فصل اول

  
 زندگينامه ميرزا کوچک خان جنگلی 

  
جنبش جنگل به رهبري ميرزا كوچك خان جنگلي در شمال ايران پس ازانقالب 
مشروطيت دربرابر دخالتهای روس وانگليس وناتوانی حکومت مرکزی ايران 

ی از مبارزان دوران مشروطيت در رأس ميرزا کوچک خان، يک. شکل گرفت
. گروهی ازآزاديخواهان درگيالن عليه نيروهای اشغالگربيگانه برپا خاست

ضروری است قبل ازبررسی فراز و نشيبهای جنبش جنگل و چگونگی شکست 
آن و برای آشنا شدن به روحيه وخلقيات ميرزا کوچک خان، مختصری به 

  :     زندگينامه او بپردازم
رشتی » ميرزا بزرگ« معروف به ميرزا کوچک خان، فرزند » يونس ميرزا«

. قمری درمحله استاد سرای رشت ديده به جهان گشود ١٢٩٨بود، که درسال 
پدرش، ميرزا بزرگ، نزد ميرزا عبدالوهاب مستوفی به کارتحرير ودفتر 

شهرت يافته بود، خانواده » ميرزا بزرگ« چون پدراوبه . نويسی اشتغال داشت
 .می ناميدند» ميرزا کوچک «يونس را نيز  اش

ميرزا کوچک خان تحصيالت اوليه خودرا درمدرسه حاج حسن، واقع درصالح 
سپس به . آباد رشت ونيزمدرسه جامع که درآن موقع رونق خوبی داشت، گذراند

وی مدتی ازعمرخود را . بصف طالب دينی  پيوست« تهران عزيمت کرد و
متعلق .. ه، اصول، صرف ونحو، معانی و بيان وفق: صرف تحصيل علوم قديمه

به اشعارمتقدمين عالقمند شد و گهکاهی نيزاشعاری « درضمن  تحصيل . کرد
 )    ۵ص  –يادداشت های ميرزا اسماعيل جنگلی ( ».می سرود

يعنی قبل از تولد، پس از اينکه عالء الدوله حاکم )  م. ١٩٠۶(  –١٢٨۵درسال 
را بچوب بست وبازرگانان پايتخت به حضرت » یحاج سيد هاشم قند« تهران

 ای که با او ميرزا کوچک نيزدررشت باتفاق عده. عبدالعظيم پناهنده شدند
  .    بودند، تبليغاتی را بين طالب واهالی رشت آغازکرد همعقيده 
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، اودر يکی ازطالب علوم دينی درتهران» سيد عبدالمجيد « با کشته شدن  
» مجمع روحانيون« رشت عده ای از روحانيون را با خود همراه کرد و گروه 

ميرزا کوچک خان در همان هنگام بفکر دسته ای جنگنده افتاد . تشکيل  داد را
و با تهيۀ چند قبضه تفنگ و پوشانيدن لباس متحدالشکل، به آنان فنون جنگ 

 .آموخت
س، او نيز با کمک عده ای پس ازتحصن مشروطه خواهان درسفارت انگلي

ازهمفکرانش مسافرت هائی به اطراف شهر رشت کرده ونخستين قدمی که 
حمايت ازکشاورزان ستمديده لشت نشاء که عليه مستبدين قيام کرده (برداشت 

دوهفته قبل ازاينکه دمحم عليشاه مجلس رابه توپ ببندد، اوبا . بود) بودند
حرکت کرد، ولی وقتی به نزديکی تجهيزعده ای ازيارانش به طرف تهران 

» ام الخاقان«های قزوين رسيد وداستان جنگ آزاديخواهان با دمحمعليشاه وستيز
چون با عده . با مشروطه خواهان وانحالل پارلمان وتوپ بستن مجلس را شنيد

کمی جنگنده که همراه داشت کاری ازپيش نمی برد به رشت بازگشت ولی 
اه پس ازتسلط به تهران درصدد خفه کردن صدای دمحم عليش:...درهمين هنگام 

کوچک خان با چندتن ازاحرارمحلی رشت را ترک کرد و . آزادی دررشت شد
با احرارمقيم تفليس ومهاجرين . بسمت قفقاز عزيمت و درتفليس اقامت نمود

وقتی که عرصۀ معيشت براو تنگ شد . تماس داشته وچاره جوئی می نمود
» ...کرده ودرخفا به ادامۀ عمليات مشغول گرديدمعاودت به گيالن  ناچار

 )   ۶ص  –يادداشت های ميرزا اسماعيل جنگلی (
 درمراجعت به گيالن درخفا با عده ای ازآزادگان رشت، عليه دمحم عليشاه  و

درهمين زمان عده ای ازمشروطه خواهان به سفارت . مستبدين فعاليت می کرد
يادداشت های (» آقا باالخان« سردارافخم عثمانی درتهران پناهنده شدند، چون 

 )    ٧ص  –ميرزا اسماعيل جنگلی 
 ده کثيری ازع اونيزبا. داد حاکم گيالن دستوردستگيری ميرزا ويارانش را

با اينکه پس . مشروطه خواهان به شهبندری عثمانی در رشت متحصن گرديدند
ينجال همه تحصن آنان، شهبندری درمحاصره قوای چريک حاکم بود،با ا از

شب ميرزا پنهانی ازکنسولگری خارج می شد وبا ديگرآزادگان تماس می 
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دراين ايام دررشت حوادثی روی داد که منجربه خشم وشورش همگانی  . گرفت
  :  شد
يکی )   ١٩٠٨فوريه  ، ١٣ – ١٣٢۶يکم محرم (  -١٢٨۶بهمن  ٢٣روز  - ١

 .از آزادگان تبريزی به وسيلۀ مستبدين در رشت ترورشد 
اين اقدام مستبدين سبب قيام عمومی عليه دستگاه حکومتی شد که شش  - ٢

دراين شورش آقاباال خان سردار حاکم گيالن درباغ  . روزبعد عمال آغاز گرديد
مديريه رشت به قتل رسيد وسربازخانه ها  و قوای چريک مستبدين بفرماندهی 

. هان افتادسردارامجد، متالشی شد ومهمات فراوانی بدست مشروطه خوا
 )   ٧ص –يادداشت های ميرزا اسماعيل جنگلی (
ازطرف آزادی خواهان  گيالن يک دسته مجهز پارتيزانی بفرماندهی خان   - ٣ 

 .تشکيل شده به پايتخت  اعزام گرديد
همچنين يک دسته چريک به فرماندهی ميرزا کوچک خان تشکيل گرديد و به 

 . منجيل وقزوين اعزام شد
سه کتاب درباره ی ميرزا نوشته شده ولی هيچ کدام اشاره ای به گرچه تاکنون 

اين دوره ازفعاليت وی نکرده اند، بدين سبب الزم می دانم به نقل نوشتۀ ميرزا 
 :اسماعيل جنگلی دراين باره  بپردازم

پس از اين واقعه مرحوم کوچک خان  بفرماندهی يکدسته از قوای  مهاجم .... «
ا اردوی خود بطرف منجيل حرکت کرد وتا ورود قوای به طرف تهران آمد  وب

مشروطه طلبان به قزوين چندين فقره پيکاردرپل انبوه ونقاط  ديگربعمل آمد که 
حتی شب . درهمه آنها استعداد و شورحريت طلبی کوچک خان  آشکارترگرديد

تصرف قزوين درپيکاربا قوای دولتی وعشايرقزوين وسايردستجات  استبداد، 
رشادت همه پسند ازخود بروزداده درقبال آن به رشت احضارشد دليری و

يادداشت .( »وبعضويت کميسيون جنگ  ورياست مجاهدين گيالنی ارتقاء يافت
 )    ٧ص  –های  خطی ميرزا اسماعيل جنگلی 

اودر . ميرزا کوچک خان بالفاصله به تقويت نيروی چريکی گيالن پرداخت
ن پايتخت وتبريز، با اردوئی که گرد هنگامه ی نبرد مجدد مشروطه خواها

آورده بود ازرشت به کرج رفت وبا مجاهدين  ديگرو تا شکست قطعی قوای 
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مستبدين وتحصن دمحم عليشاه درسفارت، دليريهائی فراوان نشان داد ومدتی 
 .درتهران بسر می برد

هنگامی که دمحم عليشاه پس از فرار ازايران بارديگر قد علم کرد وبا حمايت 
.  آمد  تا با کمک ترکمن ها به تهران هجوم ببرد»  ترکمن  صحرا« وس ها بهر

ميرزا کوچک خان نيزبا عده ای جنگنده و آزادۀ گيالنی به جنگ ترکمن ها 
اردوی مشروطه خواهان تا بندرگزپيش رقت، ولی در نخستين شبی که . رفت

زدند، ميرزا که به استراحت پرداختند، عده کثيری ازترکمن ها به آنان شبيخون 
 درصف مقدم بود مجروح ومصدوم شدوگلوله ای به سينه ودست راست او

 .اصابت کرد
درهمين روز کنسول روس با پرچم سفيد وارد ميدان جنگ شده، بدروغ  

خبرشکست مجاهدين و پارتيزانها را به اطالع جنگندگان رسانيد و با دادن 
. و فراربقيه را فراهم ساختتأمين به بعضی ازسرکردگان آنها موجبات شکست 

پرستار ومستخدم کوچک خان که دروغ های کنسول روس را باور کرده بودند، 
 .او را به حال بيهوشی به کنسولگری روس بردند

او . را باالی سرخود ديد» قهرمان خان حاجب الدوله« وقتی ميرزا بهوش آمد
« وی را به  ومی خواست. از طرف دمحم عليشاه بديدن کوچک خان آمده بود

ومعالجه زخمهايش اميدوار سازد و از او خواست تا با پادشاه » مراحم ملوکانه
 :ولی ميرزا درجواب او گفت. مخلوع و فراری همکاری کند

من ترجيح می دهم مرگ با حفظ عقيدۀ خود را و بدانيد که قدمی برخالف « 
ا بمن در گمش آمال مليه ام نخواهم برداشت، زيرا اين مرگ، بزندگانی که شم

رد شدن اين دعوت باعث تجری . تپه  تکليف می کنيد رجحان ومزيت دارد
پس از . مخالفين ميرزا شده مختصرلوازم زندگانی راهم که داشت بسرقت بردند

يادداشت .(»...چند روز روس ها با کشتی جنگی قارص به بادکوبه انتقالش دادند
ول، ميرزا را روانه بادکوبه و کنس)  ٩ص  –های خطی ميرزا اسماعيل جنگلی

 .کرد
طرفداران کوچک خان، اعزام او را به بادکوبه برای اجرای نقشه قتلش می  

بنظرميرسد، اين نظريه صحيح باشد، زيرا بعيد بنظرمی رسد که ميرزا . دانند
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کوچک دشمن سرسخت مستبدين وآزاده ای که همۀ زندگيش را درراه مبارزه 
ده بود، درحاليکه مجروج بود ودوگلوله بسينه ودست عليه ظلم واستبداد گذاران

او اصابت کرده بود و نيز در اسارت کنسول روسيه تزاری بود خود راضی به 
ابراهيم فخرائی وزيرفرهنگ کابينۀ . مسافرت به سرزمين استبداد تزاری بشود

مجروح را به روسيه فرستادند ولی نه از نظرترحم ... «) .: ١(جنگل می نويسد
. فقت بلکه از دمحم عليشاه دستورداشتند وی را طعمه ماهی های دريا کنندو ش

که مردی سليم النفس بود، زيرباراين عمل ناجوانمردانه » قارص« کاپيتن کشتی
نرفت وازاجراء فرمان سرپيچيده وطبيب کشتی را بمداوايش طلبيد وهردو نفر 

ه بادکوبه اش بردند از زخم بيمارکه ازسينه مجروح شده بود مواظبت کردند وب
وپس ازچند ماه مداوا از بادکوبه وتفليس به گيالن برگشت وبرگشتنش مقارن 

 - چاپ چهارم  –سردار جنگل . ( » »...ختم قائله دمحم علی شاه در گمش تپه بود
 )  ۴٠ص  

ميرزا کوچک خان در تهران با مشروطه خواهان همراه و همگام و هم سخن 
در سال . در کارهای دولتی با آنان شريک شود بود، ولی هيچگاه حاضر نشد

مجلس را بست ) نايب السلطنه( پس از اينکه  ناصر الملک )   ١٩١٠(  ١٢٩٠
وعده ای از آزاديخواهان رابه نقاط مختلف کشورتبعيد کرد، ميرزا کوچک به 

هنگاميکه اين سه نفربه . اتفاق سردارمحيی و ناصراالسالم به يزد تبعيد شد
 ناصرالملک دونفرديگرازجمله سيد جليل اردبيلی ومنصر می رفتند،تبعيد گاه 

 .السلطان را نيز بدنبال کوچک خان و دوستانش به يزد  تبعيد کرد
دسته دوم، وقتی به قم رسيدند درآنجا با کوچک خان وهمراهانش همدست شده، 

 .تصميم گرفتند در قم بمانند وبا آزاديخواهان غرب رابطه برقرار کنند
قوام ( يدشدگان تلگراف هائی بوزارت کشورکه درآن موقع احمد قوام تبع 

عهده دار وزارت آن بود مخابره کردند و بعلت عدم امنيت جاده ها )السلطنه
وزارت داخله نيزبا . تقاضای توقف درقم وتغييرحکم محل تبعيد خود را کردند

ت ماه درقم بدين ترتيب ميرزا کوچک خان وسايرين هف. اين تقاضا موافقت کرد
اين گروه درقم نيزآرام نبوده، با ياردمحم خان که در کرمانشاه  با حزب . ماندند

دولت که ازارتباط تبعيديان با . دمکرات هم پيمان شده بود، ارتباط برقرارکردند
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ياردمحم خان مطلع شده بود، دستورداد شبانه آنان را به تهران بياورند ودرباغشاه 
يارانش تا خاتمۀ قضيۀ ساالرالدوله همچنان درزندان بودند ميرزا و. زندانی کنند

ميرزا درتهران با . ووقتی غائله غرب خاتمه يافت، ميرزا وسايرين آزاد شدند
 .بهاءبيک وحسن روشنی هم منزل ومصاحب بود

درين هنگام جنگ بين الملل اول آغاز شده بود وکشورما ازشمال وجنوب با 
ارنا امنی وسيطرۀ  دو قدرت بزرگ آن زمان حملۀ قوای روس وانگليس  گرفت

قوای دولتی ازقزاق هائی . درپايتخت هرج ومرجی عجيب حکمفرما بود. بود
که افسران روسی فرماندهان آنها بودند وعده ای ژاندارم که تحت  نظرافسران 

 .سوئدی اداره می شدند، تشکيل شده بود
ان را از دست رفته می ايران پرستان که کشورخود را درخطر واستقالل اير 

وغيره   هرچندگاه يکبار دورهم جمع شده بنام حزب جمعيت سری دانستند،
فعاليت هائی می کردند، ولی صدای آنها خيلی زود خاموش می شد و ازبين می 

 .رفت
. در چنين هنگامه ای بود که ميرزا کوچک خان بفکر بازگشت به گيالن افتاد 

ی معتقد است که وی دراين ايام با آلمانها تماس ايوانف تاريخ نگارروس. اس . ام
اطالعاتی دردست است که  کوچک خان حتی پيش ازشروع جنبش ... « :گرفته

شايد اين ....) جنگلی ها درتهران با وابسته نظامی آلمان مالقات کرده بود
باشد که بنا » روسکويه اسلو«ايوانف به استناد نوشته روزنامۀ « اظهارنظر

« :ازروی عدم اطالع نوشته شده است وی می نويسد» راهيم فخرائیاب« بنظريۀ
می باشند که با پول سفارت » اتحاد وترقی« جنگلی منتسب بفرقه ژون ترک 

 ) ٢. (»بوجود آمده اند)نظيرسايردستجات مسلح(خانه های آلمان وعثمانی تهران
حمد خان بهرحال، بطوريکه دانشمند محترم سيد ا: اسماعيل رائين می نويسد ◀

ميرزا کوچک خان ابتدا می « :استاد فقيدم، اظهارمی داشت ملک ساسانی،
ولی بعداً نفهميدم چرا . خواست باچندتن ازهمدستانش به گيالن برود وانقالب کند

وی حتی پولی که بوسيلۀ آن به گيالن برود . بتنهائی اين تصميم را گرفت
اشت، مختصر کمکی که می وقتی افکارش را با من درميان گذ)   ٣( . نداشت

توانستم باو کردم وبا يک قبضه ماوزر و يک پوتين فرانسوی که داشتم به او 
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درتأئيد گفته استاد خان ملک ساسانی، سال ها بعد که  .دادم به گيالن رفت
يادداشتهای اسماعيل  جنگلی بدستم افتاد، اين حقيقت روشن شد که شايد ياران 

 :ه انداو تحت تأثيربعضی عوامل بود
در نخستين ماه های جنگ بين الملل با چهار نفرهم عهد شده  که از راه  « 

مازندران به تنکابن آمده و در نورکجور زمينۀ قيام بر ضد اجانب را فراهم کند 
ولی روز حرکت ازتهران فقط يک نفربعهد خود وفا نموده وبا وی عازم  

که هم سفرمحترمش دراقدام  دراين راه  کوچک خان متوجه  شد . تنکابن  گرديد
به قيام نظرخاصی را تعقيب می نمايد ناچار پس از آنکه  حوادث  ناگواری  را 
تحمل نمود از رفيق مزبورجدا شد و از تنکابن برای مرکزعمليات منصرف در 

).  ۴...)(به رشت ورود کرد ) م ١٩١۵ –ش١٢٩٨(قمری  ١٣٣٣رجب 
» نظر خاص «چهار نفر و يا شخصی کهخواهرزاده  ميرزا  بدون اينکه نام اين 

ببرد، علت  -ی داشته و احتماالً بايد اين شخص از طرفداران عثمانی باشد
 .عزيمت او را به رشت نوشته است

.  ورود ميرزا کوچک خان و دکترحشمت به رشت، مخفيانه  صورت  گرفت   
احمد خان بدون اينکه کسی از ورودشان آگاه شده باشد، شبانه وارد منزل ميرزا 

در مدت يک هفته ميرزا با دوستان وفادارش . شدند) مدير روزنامۀ پرورش ( 
محرمانه مالقات کرد و ازآنها برای مراجعت علنی به رشت ياری خواست، 
زيرا کنسول روسيه اجازه ورود و اقامت به اين شهررا به او نمی داد و دولت 

  !ی نداشتايران هم کوچکترين قدرتی برای صدورچنين اجازه ا
کنسول » اف سينکو« ياران قديمی و وفادار پس ازمشورت تصميم گرفتند از 

روسيه دررشت که مردی  سليم النفس و ضمناً بيماربود، اجازه ورود ميرزا را 
  .به شهررشت، بگيرند

در رشت مأموريت داشت، مجسمه استبداد و » اف سينکو«کنسولی که قبل از
اوموفق شده بود بوسيلۀ . ان گيالن بودخودسری ودشمن سرسخت آزاديخواه

دولت مرکزی، و برای هميشه ميرزا و يارانش را از گيالن اخراج کند،  بهمين  
جهت لغو دستوررسمی کنسول پيشين واعالم آن به پليس وحاکم رشت ضروری 

 .بود
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با اين مقدمات رفقای ميرزا، موفق  شدند اجازۀ مراجعت ميرزا  کوچک خان 
گيرند و  ميرزا شبانه ازشهر رشت خارج شده، چند روز بعد با را از کنسول ب

تشريفات از جاده عمومی وارد رشت شد و در حالی که چندين هزارنفر از او 
استقبال می کردند، بخانه احمد خان مدنی رفت و نخستين قدمی که ميرزا 

الم اتحاد اس« ويارانش برداشتند، تشکيل يک تشکيالت مخفی بود که بعدآ  بنام 
 )   ۵. ( خوانده شد» 
ابراهيم فخرائی که ازياران ميرزا کوچک خان و منشی وی بود روحيه و  ◀

مردي بود خوش هيكل و : خلقيات  ميرزا کوچک را  اينگونه ترسيم می کند
ازلحاظ  ‘ قوي البنيه وزاغ چشم با سيمايي متبسم و بازواني ورزيده و پيشاني باز

برخورد وازجنبۀ روحی عفيف وبا عاطفه اجتماعی مؤدب ومتواضع وخوش 
 .ومعتقد بفرايض دينی ومؤمن به اصول اخالقی

خاطراتی که از طالب ودوستان ايام تحصيلش  شنيده شده ، مؤيد اين معنی 
است که ميرزا کوچک از همان روزگاران قديم دارای صفاتی عالی واخالقی و 

و ‘ صريح الهجه‘ ادممتاز بوده و بين طالب وهمساالنش شاگردي با استعد
 .طرفدارحق وعدل وحامی مظلوم  بشمارمی رفته است

هركس به ديگري تعدي مي كرد يا كمترين اجحاف و بي اعتدالتی روا ميداشت، 
تجاوز دانش آموزان علوم دينی مطلقاً به . مشت ميرزا را باالي سرخود مي ديد

 . فرنمي گذاشتحقوق يكديگررا چه درداخل مدرسه و چه در خارج آن را بي كي
اهل هيچ . ورزش را دوست ميداشت وهرروز تمرين مي كرد) ميرزا كوچك(

دخانيات مصرف نمی نمود وبه ترياك ومشتقاتش كه . گونه مشروبات الكلي نبود
وتا چند سال مانده بآخرين ... در خطه گيالن رواج فوق العاده داشت لب نمی زد

 . سنين عمرش  تأهل اختيار نکرده بود
ا به استخاره اعتقادي عجيب داشت وهرجا به مشكلي برمي خورد يا ميرز

ترديدي دراقدام بکار مورد نظرش حاصل مي كرد فوراً دستش به سوي تسبيح 
كه هميشه همراه داشت دراز می شد و نتيجۀ استخاره هرچه بود بی درنگ  

 .  بکار می بست
نداشتند استخاره به بعضی از همکارانش که قبول » استخاره« اين امر يعنی
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درامرانقالب دخيل باشد گران می آمد وحتی گاهی بکدورت  منجرمی گشت، 
 اما اوهيچوقت از اجراء نيتش دست بردار نبود و فکرمی کرد که اقدام به

هرکارمهم، چنانچه بامشيت الهی توأم نباشد ثمربخش نيست واستخاره با 
زيانی ندارد وحداقل  خداوند، دراموری که نتيجه وعاقبت آن نامعلوم است

 !سودش اينست که او را دراعمال انجام شده نادم نخواهد ساخت
و » ميرزا کوچک «ويا » کوچک جنگلی « ميرزا که وی را بهمين نام  يا .. . 

خواهيم ناميد مردی بود ساکت، متفکر و آرام، نطاق نبود » کوچک خان « يا 
لب با لطيفه و مزاح توام ولی آهسته و سنجيده سخن می گفت، صحبت هايش اغ

در قيافه اش جذبه ای بود که . بود و خود نيز از مطايبات ديگران لذت می برد
با هر کس روبه رومی شد به ندرت اتفاق می افتاد که مجذوب متانت و مسحور 

درجريان جنگ که قزاقان ايرانی به اسارت در می آمدند، با . بياناتش نگردد
ها صحبت می کرد و ضمن آشنا ساختنشان به حقايق سخنانی گرم ودلنشين با آن

امورمفتون اخالق وحرکاتش می ساخت بنحوی که با ديدگان اشکبار و دلهای 
  .آکنده به مهرو محبت، او را وداع کرده به اوطانشان برمی گشتند

هيچگاه واجباتش . ميرزا يک ايرانی ايده آليست ويک مرد مذهبی تمام عيار بود
و من « در بين دو نماز آيات . نماز و روزه قصور نمی کرد ترک نمی شد و از

الَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُواْ «  و » قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك «  و» بتوکل علی هللا فهوحسبه 
 .را زمزمه می نمود» فِي َسبِيِل هللاّاِ  

ز مرک» گوراب زرمخ«عالقۀ خاص داشت بطوريکه در به اشعارفردوسي
تأسيسات نظامی جنگل  جلسات منظمی برای قرائت  شاهنامۀ  فردوسی و تهييج 

 .روح  سلحشوری افراد ترتيب  داده بود
گاهی که ازواقعۀ ناگواری دلتنگ می شد، سواره بگردش می رفت يا به قريۀ 

هدی « اشکلن که يکی از خواهرانش درآنجا سکونت داشت سرميزد ويا بآهنگ 
 .رسوزناکی می خوانداشعا» رهاب «يا » 

 :اين شعر را که  نمی دانم از کيست  چند بار از زبانش  شنيده ام
 اگرچه فرش من از بوريا است،طعنه مزن
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 چـرا که خوابگـــاه شيـر در نيستــان اسـت
بود » قفقاز«ميرزا هنگام بمباران مجلس شورايملی ازطرف دمحم علی شاه در

تا حدی وی را  بمقضيات دينای نوين آشنا » بادکوبه« و » تفليس « واقامتش در
 .ساخت

مقارن تحصن علماء درسفارت عثمانی، او نيزدرشهيندری رشت متحصن شد 
ومتعاقب قتل آقا باالخان سردارافخم درواقعۀ  مشروطيت به مجاهدين  پيوست 

 .ودرفتح  قزوين شرکت نمود
اظهار تأسف  توپچی آلمانی که همراه مجاهدين بود دريکی از جنگ ها»فئودر«

ً کارجنگ به  کرد که اگرتوپی بر فراز فالن کوه می توانستيم مستقرنمود قطعا
ميرزا  فوراً دست بکار شد وبکمک چند تن . نفع  مجاهدين  پايان می يافت

ازمجاهدين توپ را باالی کوه برد ودر نتيجه شکست باردوی خصم و صدمه 
 .بهمراه داشت بکمر ميرزا رسيد  که اين درد کمررا تا آخرعمر

ميرزا مردی زود رنج و حساس بود کما اينکه  بعد ازفتح قزوين بعلت  کارهای  
خالف قاعده ای  که از بعضی  مجاهدين  سرميزد  متعرضانه به رشت برگشت 

که آنوقت رياست کميته ستار  را ) خان اکبر( ليکن ميرزا کريم خان رشتی
مالت فراوان برگردانيد وبه است ومجاهدين همراهش را با بعهده داشت او

 . روانه ساخت). خط مقدم جبهه" (فرونت"
به مجاهدين گيالنی پيوست ودرفتح طهران » علی شاه عوض« ميرزا در

شرکت نمودودرجنگ  سه روزۀ مجاهدين با قوای استبداد مأمورجبهۀ قزاقخانه 
 .  بود

افت ليكن در شورش شاهسونها همراه يفرم و سردار اسعد به كمك ستارخان شت
تركمن ها كه به تحريك شاه مخلوع «با طغيان . مريض شد و به تهران برگشت

»  گمش تپه«داوطلب جنگ شد وبه ) جزء مشروطه طلبان( روی داد ه بود،
 )  ۶. (رفت اما در يكي از جنگلها گلوله خورد) گرگان(

صمم ميرزا عقب افتادگی  ايرانيان را  نتييجۀ  بی فرهنگی می دانست  و م«  
بود آن اندازه که در خور امکان باشد به افتتاح مدارس بپردازد وسطح  تعليمات 
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ً بايد  ومعرفت عمومی را گسترش دهد و معتقد  بود که تعليمات مدارس حتما
اجباری ومجانی باشد تا آنکه همه ابنای کشورازمزايای علم و دانش يکسان  

 وفيق جزدرسه سال آخرعمراستفاده ببرند واستعدادها پرورش بيابند واين ت
جنگل بدست نيامد وعلتش گرفتاری های هميشگی سران دردفع  معاندين وخنثی 

 .کردن عمليات منافقين بود
 توانست عالوه  برتکميل دبستان) ابراهيم فخرايی( جنگل، بمساعی نگارنده

کسما و » « شفقت «  و » صومعه سرا« فومن چهر بابا دبستان در» نصرت«
تأسيس نمايد وخدمتگزاران کهن وعالقمندان بفرهنگ را به  »ماسوله « 

 حتی زمينۀ تأسيس يک باب دبيرستان شبانه روزی نيزدر همکاری دعوت کند
کسما تدارک شده بود که با سوانح اخيرانقالب مواجه گرديد وجامۀ عمل نپوشيد 

 ليکن دبستان ها. وبعداً عمارت دبيرستان بدست نيروی مهاجم طمعۀ حريق شد
 .بحال خويش باقی وبعد از پايان انقالب  درعداد سازمانهای دولتی درآمدند

ختم می شد  که » کوچک« نامهای ميرزا اعم ازرسمی وغيررسمی با امضای
ممهورمی » کوچک« سه خط مورب  روی آن رسم می کرد وبا مهرسجع 

»  کوچک« ساخت و بعدا که ُمهرش دريکی ازسفرها مفقود شد، مهری سجع 
 .استعمال می نمود»کوچک جنگلی « با امضاء را 

نازک « در سابق بيان کرديم  که ميرزا مردی سريع التأثر و باصطالح امروز 
بود و اکنون اضافه می کنيم که شدت وحد تأثر واحساساتی  بودن » نارنجی 

صرف، اگرازنظرفرد نگريسته شود چندان قابل اهميت نيست ولی ازنظر يک 
» قابل انعطاف« و»نرمش«که بايستی با دارا بودن صفات  »یسياستمدارانقالب«

با حوادث روز مقابله کند و تابعان وهمقدمانش را رهبری نمايد، از نزديکترين 
 .راه و بهترين وسايل به هدف  برساند، نقص است

درست است که برای کسب موفقيت درهرکار، دردرجه اول عالقه وايمان  
آنچه  نيل به آن مطمح نظر است اهميت  شايان  وحسن عقيده وصفای  باطن به

شرط الزم  وحتمی است اما کافی » رهبر انقالبی « دارد و وجود آنها در يک 
نيست چه، تدبير وسياست نيزنقش مخصوص بخود را دارند و رکن ديگری از 
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 .ارکان موفقيت بشماراند
« ميرود و تنها ترديد ندارد که هرچه کفۀ احساسات سنگينی کند کفۀ تدبيرباال 

است که می تواند هيجانات روحی و » اعتدال « ورعايت يک حالت » توازن
يکديگر،  احساسات درونی را با تدابيرعقالنی درآميزد واز ادغام آنها در

 » هرگونه دشواری را مرتفع و وصول بمقصود را تسهيل نمايد 
دان متعدند که ميرزا  کوچک اوالدی نداشت ليکن برادرانش دارای فرزن... « 

در حقيقت فرزندان ميرزا . شهرت دارند» جنگلی « همگی آنها بنام خانوادگی 
را بايد همان نيات و انديشه های او دانست که افراد مخلص با ايمانی را توانست 
دراطراف مکتب خود گرد آورد و تربيت کند و تعليمات عملی استقامت  و 

 ».پايمردی  به آن ها  بياموزد
انگليس مقيم رشت، بمالقاتش آمده و ازهردری سخن می گفتند نظر  قونسول

قونسول گويا توضيح فتوحات انگليس ها دربين النهرين و تحت تأثير قرار دادن 
جنگلی ها بود و ميرزا نيز متقابالً  اشاره به سالح  قابل مالحظه ای  نمود که 

ت های حاصل از طرف  فرماندهی ارتش عثمانی بوی رسيده و نتوانست مسر
از دريافت اين هديه نفيس را مخفی بدارد وهمين امر بعداً موجب انتقاد يارانش 
قرار گرفت واعتراض شد باينکه اسلحۀ دفاعی جنگل جزء اسراراست وفاش 
ساختن اسرارنزد دشمن وعناصر بدخواه، نوعی کم ظرفيتی و ناپختگی است 

 :وی در جواب گفت
  به گيتی به از راستی پيشه نيست

 ز کژی بتر هيچ انديشه نيست 
چنانچه سياست ومقتضيات ايجاب کند که درمحاوراتش  با اشخاص بدروغ و  

تقلب وتزويرتوسل جويد، اوهيچ سياستی را مفيدتر ومؤثرتر ازراستی و درستی 
چقدر  .نمی شناسد وبهمين جهت است زبانش بغيرحق وحقيقت گويا نيست

 :يشه اين نکته اخالقی را مراعات کنندخواهد بودکه دوستانش نيزهم خوشحال
 من بسر منزل عنقا نه بخود بردم راه 
  )   ٧( قطع  اين مرحله بامرغ سليمان کردم  
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در ضمن « او : ميرزا کوچک خان همدردی با محرومان و رنجديدگان می کرد
اينکه می خواست مردم از ستم و تجاوز در امان بمانند، از اينکه نبردها و 

ی او مشکالتی را برای اهالی شمال فراهم می ساخت، به شدت مقاومت ها
تجاوزهای روس ها و طرفداران آنان به اين نواحی روحش را . ناراحت بود

نيروهای وی برای اينکه قشون روس برای مردم ناراحتی به . آزرده می ساخت
بار نياورد، از منجيل و رودبار به جنگل رفتند وحتی رشت را تخليه نمودند 

که از بقاع متبرکه ومحل مقدسی (لی ياغياِن مهاجم، بقعۀ امامزاده هاشم راو
. با تمامی خانه های اطرافش غارت کرده وآتش زدند) برای شيعيان ايران است

جمعی اززنان را که در کشتزارهای اين سامان به زراعت مشغول بودند، به 
برای مردم خاک وخون کشيدند و دررشت پس از فتح آن مانع حمل آذوقه 

ميرزاکوچک خان با مشاهدۀ اين وضع همراه با قوای خويش به نبرد . گرديدند
 ) ٨.(با متجاوزان پرداخت و تلفات سنگينی به خصم وارد کرد

سياح اروپايی است که )  ١٨٨٣   ١٩٣۴-) (    Kolaj Jan "( يان کوالژ" ◀
از  در زمان قيام ميرزا کوچک خان جنگلی و نهضت ميرزا کوچک خان،

نزديک با او مالقت می کند و شرح اين مالقات را به صورت خاطرات روزانه 
و تحليل شرايط سياسی، اجتماعی کشور در سالهای ابتدايی به قدرت رسيدن 

د ر باره خصوصيات  ميرزا  کوچک خان  می . رضا خان مکتوب کرده است
تا رفتار او را  بارها و بارها کوچک خان را ديدم و امکان آن را داشتم: نويسد

آرام و ماليم، حد غذا . (هميشه يک جور رفتار می کرد. زير نظر داشته باشم
چندين بار او را ) خوردنش را داشت، کم حرف می زد و بيشتر گوش می داد

در اردوگاه نظامی گوراب زرميخ ديدم و شاهد آن بودم که مردم دهات چه 
او را می ديد با عجله از اسب اگر يک نفر سوار . احترامی به او می گذارند

پياده می شد و سرش را به حالت تعظيم پائين نگاه می داشت تا کوچک خان 
 .عبور می کرد
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گاه ياد آن شب زيبای ايرانی را از خاطر نمی برم که در بالکن کلبۀ کوچک 
ارسی ياد گرفته در آن زمان ديگر کمی ف. خان با او و گائوک نشسته بوديم

کوچک خان روسی می دانست و جايی که گير می کردم گائوک ترجمه . بودم
همه جا . با گائوک سيگار می کشيديم و کوچک خان تسبيح می گرداند. می کرد

سکوتی آرام بخش برقرار بود و آسمان پرستاره تاريک باالی سرما قرار گرفته 
ت، کوچک خان شايد از روی ادب پس از گفتگوهايی درباره اسلحه و مهما. بود

در باره کشور من سئوال کرد، به ويژه دربارۀ ثروت طبيعی و وضع اجتماعی 
ابتدا فقط به طور دقيق به سئوال ها جواب می دادم، اما پس از چند لحظه . ما

زبانم باز شد وبا هيجان درباره همه چيز به طور مفصل توضيح دادم، به کامل 
. ستم درآن دوردست ها تصويرش را درذهنم زنده کنمترين وجهی که می توان

. پنچ سال بود که از وطنم خبری نداشتم و در اين لحظه سخت بی قرارش بودم
گائوک تحت تاثير گفته های من درباره ساکسن صبحت کرد به گونه ای که 

در تاريکی نشسته بوديم، فقط ستارگان نور می . گوئی بهشت روی زمين است
در . کوچک خان آرام گوش می کرد. اهی سيگار ما برقی می زدپراکندند و گ

هر آن چه آرزويش . خداوند بزرگ است«: پايان از جايش بلند شد و چنين گفت
 ».را داريم به ما ارزانی خواهد داشت

نزديکی های شب خبر رسيد که ميرزا کوچک خان به همراه فرماندهان خود 
بنا شد روز بعد . شامدگويی شروع شدشيپورها نواخته و معرفی و خو. می آيد

صبح زود دانشجويان مدرسۀ نظام کوچک . مراسم بازديد رسمی به عمل آيد
. جوانهای بين هيجده تا بيست ودوسال بودند. خان برای خوشامدگويی آمدند

ساعت نه صبح . پسرهای خان ها وتجار رشت، انزلی وديگر شهرها بودند
شروع شد که ) کوچک خان(رفرماندهیبازديد رسمی و رژۀ ما دربرابرمق

نيروی کمکی ما با نهصد تا هزار سرباز . برايرانی ها تاثيرفراوانی گذارد
واقعی چند توپ کوهستانی، مسلسل و مقدار زيادی فشنگ، آشپزخانۀ صحرائی 

چندی بعد که وسايل آنها . و غيره، برای انقالبيون جنگل ارزش بسياری داشت
پس از مراسم سان و رژه . قدر برايشان گرانبها هستيمرا ديدم متوجه شدم که چ
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مهمانی کوچکی برپا شد و در پايان به گوراب زرميخ، محلی که سربازان می 
نزديکی های شب به هرترتيبی که . بايستی در آن اسکان داده می شدند رفتيم

) کيلومتر ٧تا  ۶(بود به شهرک صومعه سرا رسيديم که از نرگستان دو فرسخ 
در نرگستان کوچک خان به . راه حدود پنج ساعت طول کشيد. ه داشتفاصل

از اين بابت . رسم هديه به غيراز چيزهای ديگر اسب زيبايی به من داد
جاده ای وجود . خوشحال بودم که نمی بايد در گرمای شديد راه را پياده بروم

ان نداشت، فقط راه باريک سنگالخی بود که در بعضی قسمت های آن پای انس
. تا زانو در خاک که با کوچکترين حرکت به هوا بر می خواست فرو می رفت

 .قادر نبودم سی متر جلوی خود را ببينم
که من کوچک خان را ديدم مردی بود حدودا چهل و پنج ساله،  ١٩٢١درسال 

ميانه قامت، قوی با صورتی گرد و گونه هايی برجسته، سرخ رو بود و هميشه 
موهايش سياه و صاف قيچی کرده . سيمای جذاب. ره داشتخنده ماليمی بر چه

بسيار ساده لباس می پوشيد و چيزی برسر . بود که تا روی شانه اش می رسيد
شلوار سواری خاکی رنگی از پارچه محلی زمختی بر تن داشت . نمی گذاشت

.. چوموش به پا می کرد و پيراهن ضخيمی. که آن را در باالی کمرش می بست
وقتی بر اسب . کرد و روی آن عبای سياه رنگ ايرانی نازکی داشت بر تن می

می نشست به جای عبا کت نظامی به تن می کرد و بر کمر هفت تير اتوماتيک 
تقريبا هيچ گاه تسبيح کهربايی اش را زمين نمی گذاشت و دائما آن را . می بست

  .در دست می گرداند
اين لقب . بود و لقب ميرزايی داشت نسبت به ايرانيان در آن زمان فرد باسوادی

قدری روسی می . را به افرادی می دادند که خواندن و نوشتن می دانستند
اين طورکه می گويند درابتدا . از زبان های اروپائی چندان نمی دانست. دانست

هنگام نيايش به هيچ کس اجازه نمی داد که . آخوند بوده و بسيار خداپرست
درخانۀ کوچکی درسرفرماندهی . اموال شخصی نداشت. خلوت او را برهم بزند

روی . زندگی می کرد، يا نزد خان هايی که از دوستانش بودند به سر می برد
حصيرمی خوابيد، عبای خود را می پيچيد و زيرسر می گذاشت و درمجموع 
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می گفتند که ازدواج کرده و دختر کوچکی هم . بسيار ساده زندگی می کرد
، هيچ کس خانوادۀ او را نديده بود ونمی دانستند کجا )اشتفرزند ند( دارد

وقتی که ازمحلی . مردم عادی اورا قديس می انگاشتند. زندگی می کنند
عبورمی کرد مردم ازدوردست ها به سوی او می دويدند و در برابرش تعظيم 

برای بچه های کوچک پول خرد می ريخت، هرچند که هيچ گاه . می کردند
در مجموع مورد عالقۀ مردم، خان های گيالن و . بر نمی داشت پولی با خود

کوچک خان تا سرحد افراط به نظافت خود می . بويژه جوان های مترقی بود
لباسش از پارچه ای خشن . موهايش بلند بود ولی هميشه مرتب شده بود. رسيد

ميشه از ديدن خارجی ها ه. ولی کامال تميز بود و هيچ گاه پاره و ژوليده نبود
معاون و مشاور مود . استقبال می کرد و هيچ گاه بر عليه ايشان اقدامی نمی کرد

در لحظات استراحت با آرامی به گفته های ما در . اعتماد او گائوک آلمانی بود
بسيارساده وجامع . بارۀ اروپا گوش می کرد و بسياری از آنها را به کارمی برد

له های توخالی و اصطالحات صحبت می کرد برعکس ديگرايرانی ها جم
اين همان چيزی است که به واسطۀ آن در شرق نمی . تعارفی به کار نمی برد

هرگز . به عنوان رهبر نهضت ماليم بود. توان هيچ گاه به اصل مطلب رسيد
مردم دهات گيالن او را با تمام وجود می . نديدم دستورتنبيه شديد کسی را بدهد

سوخته و ويرانی که اسد بيک از آنها عبور کرده دهکده های نيمه . پرستيدند
. در اين منطقه جنگ داخلی در جريان بود. بود نبايد سبب تعجب کسی گردد

)٩(  
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   :توضيحات و مآخذ ◀

دمحم ساعد مراغه ای، که بعدها نخست وزير ايران شد، در اين تاريخ  - ١
رات خود از چگونگی سرکنسول دولت ايران در تفليس و بادکوبه بود، در خاط

 :آشنا شدنش را با ميرزا کوچک خان، چنين گزارش می دهد
درآن تاريخ سرکنسول . به نحوی عجيب آغازشد,آشنايی من وميرزاکوچک خان

: به من اطالع دادند که. تفليس بودم وبرای بازرسی به بادکوبه آمده بودم
 ادکوبه لنگروکشتی درب چهارايرانی مجروح دريک کشتی روسی به سر ميبرند

ً آنها را تحويل , مقامات رسمی روسی. انداخته است ازمن خواستندکه شخصا
آشنا , با ميرزا کوچک خان که يکی ازآن چهارتن بود, به اين طريق. بگيرم

اين چهار ايرانی چنان مجروح شده بودند که هوش وحواس عادی برايشان . شدم
نها را به بيمارستان منتقل کرديم حتی تا دو سه روزبعد از اين که آ, نمانده بود

دوتن ازاين مجروحان درنتيجۀ شدّت جراحاتی که برداشته . به هوش نيامدند
ولی ميرزاکوچک خان خوشبختانه زنده ماند وخداوند خواست . درگذشتند, بودند

ميرزا روحانی دلسوزووطن پرستی بود که به (اين روحانی مخلص زنده بماند
 از) عقيده داشت وحاضربود دراين راه کشته شودآزادی و استقالل ميهنش 

تهران به کنسولگری دستور رسيد که مخارج معالجۀ اورا تمام وکمال بپردازيم 
روسها هم خوی واخالق اورا سخت می پسنديدند وبرای شخصيّتش . وپرداختيم

يکسره به ديدنم , روزی که ازبيمارستان مرخص شد. احترام زيادی قائل بودند
داد که اين دوستی نو يافته را هرگزازدست ندهد و خدماتم را روزی  آمدو قول

 .جبران کند
. مردی بود وطن پرست ولی داعيه های فراوانی داشت, ميرزا کوچک خان

مبارزی بودمذهبی که می خواست افکار انقالبی خودرا در جامۀ مذهب عرضه 
روزنامه اراده  ٣: ع منب.)کند و فوق العاده تيزهوش و قاطع و سريع االنتقال بود

 . ١٣۵۴شماره آذرماه , آذربايجان
 رياست عدليۀ رشت را,که درزمان نهضت جنگل)صدراالشراف(محسن صدر

اورا چنين توصيف ,وگفت وگوکرده بود ديدار به عهده داشت وبارها با ميرزا
 :می کند

ً هيکل او رسا بود( ه سينه و پشت شانه او ب. قامت بلند با تناسب داشت. واقعا



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٣٥                                       ج

  

  

اندازۀ دو نفرآدم متوسط پهن بود وکمرباريک داشت و بازوهای او قوی و خيلی 
با تناسب و پيشانی گشاده و گردن بلند داشت با چشمهای زاغ گيرنده و متناسب 
وگيسوان بلند که روی شانه ريخته بود وهيکل خوب او جملگی برای نفوذ او 

رخود را در راه پاداری و ميرزا مبارزی واقعی مجاهدی حقيقی بودکه عم.) بود
: منبع. استوارسازی آزادی و رهايی ميهن ازچنگ بيگانگان گذرانيده بود

  ١٣۶۴تهران , وحيد, /٢۵٣خاطرات صدراالشراف
ايوانف . س . م« : خسرو شاکری محقق تاريخ معاصر ايران می نويسد - ٢

M.S. Ivanov)  ( طی سال ها ازکارشناسان شوروی درامور ايران نوين
ار می آمد و شايد نخستين مورخی بوده باشد که تاريخ جنبش جنگل را از بشم

انتشار  ١٩۵٢وی در اثرخود که در سال .  ديدگاه رسمی به تحريردر آورد
با «  آلمانی  -، نوشت  که مأموران ترک  (Ocherki Istorii Irana )يافت 

جنگليان را  استفاده ازتبليغات عوام فريبانه ی پان اسالمی، تالش کردند تا
بين کوچک خان وآلمانی ها »  .ترکيه درآورند –درخدمت منافع جبهه ی آلمان 

)  Svedenie( وی مدعی می شد اطالعاتی. يک خط ارتباطی بر قرار می شد
دراختيارداشت، که بنا برآن ميرزا کوچک خان  پيش از آغازجنبش جنگل، با  

« ايوانف منبعی برای اين ( د وابسته ی نظامی آلمان درتهران مالقات کرده بو
برخالف همه ی اسناد ( به عالوه، ادعا می کرد ). به دست نمی دهد» اطالعات

که پس از انقالب  –که سرگرد فن پاخن، يک زندانی  جنگی آلمانی ) موجود
  - به طور پنهانی وارد جنگل های گيالن شده بود« فوريه از روسيه گريخته و

به کار آموزش نظامی نيروهای  ١٩١٨وسپتامبر  ١٩١٧در فاصله ی تابستان 
کوچک خان پرداخته وآموزش جنگليان را درعمليات جنگی به عهده گرفته 

ايوانف تصريح می کند که آلمانی ها مهمات جنگی دراختيارکوچک خان » .بود
موفق  شدند « گذاشتند، ونتيجه گرفت که، به اين ترتيب، مأموران  آلمان 

ايوانف حتی اين اتهام بديع را » ..نافع خود استفاده کنندازجنبش جنگل برای م
گروهی داوطلب به « اختراع  می کند که آلمانی ها  کوچک خان را واداشتند تا 

همدان بفرستد که عمليات  ترکان  وآلمانی ها را ياری  –جبهه ی کرمانشاه 
 (]) » ..رساند

وپس ازآن،  منشی ايرانی سفارت آلمان درتهران طی جنگ جهانی اول«
درخاطرات خود با صراحت کامل ازتماس ها ی محرمانه بين سياستمداران 
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و آلمانی ها سخن می )  ازجمله افسری جوان که بعد ها رضا شاه شد( ايرانی 
با اين حال، مطلقاً ذکری ازهرگونه تبانی بين کوچک خان و ديپلمات های . گويد

جامعی که يک پژوهشگرآلمان دربررسی . آلمانی درتهران به ميان نمی آورد
غربی درباره ی نقش  ايران درسياست شرقی آلمان طی جنگ جهانی اول به 
عمل آورده ، تماس ها وحتی معامالت مالی اين سياستمداران با ديپلمات های 
مأموران آلمانی را با سند ومدرک نشان می دهد، اما ازارتباط  بين جنگليان  و 

اين را اسناد بايگانی های وزارت . نمی آورد سفارت آلمان صحبتی به ميان
نخستين اشاره به کوچک خان يک گزارش . خارجۀ آلمان نيزتأييد می کنند

فوريه  ٨به برلين در تاريخ ) استانبول(وابسته ی نظامی آلمان درقسطنطنيه 
آمد، که درآن درباره ی گزارش های مربوط به )  ١٢٩۴بهمن  ٢٩( ١٩١۶

بهمن  -دی(١٩١۵ن با نيروهای تزاری دراواخر درگيری نظامی جنگليا
قسطنطنيه که پايگاه ديپلماتيک آلمان درارتباط با . پرس وجو می شد) ١٢٩۴

اين . عمليات شرق بود،عمالًهيچ چيزی دربارۀ کوچک خان نمی دانست
به حساب » رهبر رزمندگان سواره نظام آزادی بخش ملی « گزارش که وی را 

» وزن زيادی« که ( ايه ی اطالعاتی دريافتی ازسفيرايراناحتماالً برپ. می آورد
، تنظيم )برای اخبار مربوط به شکست روسيان به دست جنگليان قايل می شد

همچنان که پيشتر مالحظه شد، پس ازانقالب فوريه درروسيه، . شده بود
» مليون« ديپلمات های آلمانی نگران جذابيت فزاينده ی روسيه ی نو برای 

( کنسول آلمان درموصل )   ١٢٩۶تير  ١۴( ١٩١٧ژوئيه  ۴در. ودندايرانی ب
، به برلين گزارش داد که  کوچک Wustrow)  (،  ووسترف)اکنون در عراق 

عمليات جنگی عليه آنان را موقتاً به » با فرض خروج  نيروهای روسيه« خان 
زيرا   اين اقدام ظاهراً آلمانی ها را خوش  نيامد،. حال تعليق درآورده بود

» شخص مورد اعتماد« گزارش داد که ) مرداد ٢٢(اوت  ١٢خئئثق در ُ (زومر
که ماهيت آن (  »  ١٨از محتوای دستورالعمل شماره ی « وی کوچک خان را 

را به او ياد »  پايداری در مبارزه عليه روسيان « کرده و » آگاه « ) مبهم است 
اين نخستين گزارش » .ستپاسخ مقتضی از وی نيز دريافت کرده ا« آوری و

. تماس، هر چند غير مستقيم، يک ديپلمات آلمان در تهران با کوچک خان است
  .اين گزارش، متأخر بر چنان نگرانی هاست

موصل  درگزارشی از ،Blücher) (ووسترف وديگرديپلمات آلمانی به نام بلوشر
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لمان ، به وزارت خارجه ی آ) ١٢٩۶شهريور  ١٣( ١٩١٧سپتامبر ٣به تاريخ 
گفتند که کوچک خان جنگ خود را دنبال می کند، اما از فقدان سالح ومهمات 

با وی ارتباط « به اين دليل، زومر، کاردارآلمان درتهران، » .شکايت دارد
فرستاد، ) مرداد٢٢( اوت ١٢زومردرگزارش که بيشتر،در» .برقرارکرد

اسيران و جنگليان، تبانی بين مأموران آلمانی در« هرگونه شکی را درارتباط با 
وی آشکارمی کند که افسران اتريشی که پس از تشکيل دولت . برطرف می کند

کوچک » ميهمان نوازی« کرنسکی ازاسارت روسيان گريخته بودند، مورد 
خان بنا به ابتکارخودشان قرارگرفتند، و اين احتماالً به دليل شهرت ميرزا به 

زارش روشن می کند که گ. عنوان يک رهبرضد روس ومرد عدالت بود
ً ازاين چند افسرخواسته بودکه درکوهستان بمانندو  کوچک خان صريحا

سفارت اتريش ازاين جريان اطالع نداشت تا . رزمندگان وی راآموزش دهند
  .اين که افسران ياد شده درصدد کسب اجازه برای ماندن برآمدند

يان و آلمانی ها  تا نشانه های ديگری نيزحاکی از آن است که تماسی بين جنگل 
برقرارنشده بود؛ ازجمله گزارش های اسرای غير نظامی  ١٩١٧پيش ازتابستان

آلمانی که از روسيه گريخته وازطريق گيالن به سرزمين امن عثمانی رفته 
اطالعات ناچيزی که آنان درباره ی جنگليان دادند،  بالفاصله به برلين . بودند

. د اطالعات آلمانی ها ازجنبش جنگل استارسال شد که نشانه دهنده ی کمبو
اگرتماس های پيچيده ای بين جنگليان وقدرت های محور، آن چنان که مثالً 
گزارش های انگليسيان متبادرمی کردند، وجود داشته بود، ديپلمات های آلمانی 

افزون . به برلين نمی فرستادند» اخبارمهم«چنان اطالعاتی سطحی را به عنوان
نش کنسول آلمان درموصل، ووسترف، به تلگرام ارسالی ازسوی بر اين، واک

 ۶براوين، نخستين فرستاده ی شوروی، ازطريق سفارت آلمان درتهران در
به رغم ادعاهای . (، نشان ازجهل وی داشت) ١٢٩٧خرداد  ١٧( ١٩١٨ژوئن 

« استالينيستی، بر عکس، تلگرام براوين پيشنهاد می کرد که دولت شوروی بايد
هنگی با دولت آلمان، بالفاصله با فرستادن سالح، مسلسل سنگين، فشنگ درهما

ووستروف می افزايد که ) ».دنونيروی کمکی، ازکوچک خان حمايت کن
حمايت تسليحاتی وآموزشی ازکوچک خان واقدامات ضد انگليسی او، ارزش «

  » .زيادی برای منافع ما دارد
ن نيزحاکی است که پيش يک يادداشت داخلی وزارت خارجه آلمان دربرلي
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اين يادداشت به تحليل . رابطه ای برقرارنشده بود) ١٢٩٧(  ١٩١٨ازتابستان 
جنبش جنگل درگيالن و چشم اندازگسترش آن به ديگرنقاط ايران ، به خصوص 

که جنگليان درگيررويا رويی دشواربا  ١٢٩٧طی تابستان . تهران، می پردازد
اتحادی « آلمانی ها، درفضايی خوشببينانه  گزارش های متعدد. انگليسيان بودند

ازآنجا که . را بين جنگليان وآلمانی ها درايران پيش بينی می کرد» نامشروط 
هيچ يک ازاين اميدهای خوشبينانه به واقعيت نپيوستند، بايد پذيرفت که جنگليان 

  .با آلمانی ها راه نيامدند
ن آلمانی و اتريشی  که گذشته ازاين ها، بی اعتمادی کوچک خان به مأمورا

درخدمت جنگليان بودند، نيزاين اتهام  را که گويا وی خود را به آلمانی ها 
اين موضوع را يک پزشک آلمانی اهل ريگا که . فروخته بود، بی اعتبارمی کند

درارتش تزاری خدمت می کرد ولی به ايران گريخت وچند ماهی را نزد  
تير ماه (  ١٩١٨در ژوئيه . أئيد کردجنگليان درگيالن گذراند، گزارش و ت

به هيئت نمايندگی آلمانی درقسطنطنيه  گزارش (Dr.Klau)، دکتر کالً ) ١٢٩٧
) احترام  واالئی « داد که به گفته ی سرگرد پاخن، با  آنکه ميرزا کوچک خان 

نوعی بی اعتمادی « آلمانی خدمتگزارخود قائل بود، با  –برای افسران اتريشی 
دکترکال در طول دوران حضورخود، هرگزازکوچک . می نگريستبه آنان » 

اين  . آلمانی به نيت واقعی  رهبر جنگليان  پی نبرد –خان  يا افسران  اتريشی
 بدگمانی درگفتگوی بين فون پاخن ويک کارمند کنسولگری آلمان درشيراز

کرد، که طی آن وی از مقاديرسالح، مهمات و ديگرتجهيزات نظامی  بروز
  .تيارکوچک خان، اظهار بی اطالعی کرده بوددراخ

با انگليسيان درمرداد » قرارداد صلح « پس ازشکست جنگليها وامضای  
بنابرگزارش . ، ظاهراً ديدگاه  کوچک خان نسبت به آلمان تغييرکرد١٢٩٧

ووسترف، ميرزا کوچک خان شخصی به نام مصطفی خان را به تبريز فرستاد 
ر گيالن آگاه کند، ويکی ازافسران  آلمانی خود، تا ووسترف را از اوضاع  د

  (General von Kress)را نزد ژنرال فون کرس  (Cap. Wedig)سروان وديک 
همچنين به نظرمی . در تفليس اعزام کرد تا درخواست تجيهزات نظامی کند

رسد که برخی افسران ومقامات آلمانی در قفقاز بر آن بودند که به جنگليان 
» در خواست فوتی « چنين بود، مثالً مضمون يک . دياری برسانن

 ازطرف والد برگ، يک مقام نظامی آلمان درقفقازکه درنظر ١٩١٨درسپتامبر
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اما اين حرکت . داشت تجهيزات جنگی وکارشناس برای جنگليان گسيل دارد
»  قرار داد صلح«ازقرارمعلوم  مشروط بود؛ زيرا  آلمانی ها بنا به گزارش، از

کوچک خان  که قرارداد را امضا . با انگليسيان  ناخشنود بودند کوچک خان
آلمانی را که نزد اودرجنگل های غير قابل دسترس  –کرده بود، افسران اتريشی

يکم مهرماه ( ١٩١٨سپتامبر  ٢٢گيالن مانده بودند، مرخص کرد و آنان نيز در
  .وارد  کنسولگری آلمان شدند)  ١٢٩٧

،  مصطفی خان به کوچک خان اطالع ) ١٩١٨ اکتبر ١٢( ١٢٩٧مهر  ٢١در 
داد که سروان وديگ با تجهيزات درخواستی بازگشته بوده است، اما ووسترف، 

 که آنها را به گيالن بفرستد، زيرا براين باور» اجازه نمی دهد « کنسول آلمان ،
درجهت مخالف سياست های آنان « بين جنگليان وانگليس » آتش بس « بود

خان نتوانست ووسترف را متقاعد  کند که تصميم گرفته بود مصطفی » .است
وی هميچنين . وديگ را برای بحث پيرامون اين مسائل نزد کوچک خان بفرستد

ازسوی امپراتورآلمان، فرمان ديگری ازطرف ژنرال  ]کذا [فرمانی « حامل 
بود که هرسه ی آنها را » فون کرس درتفليس، ونامه ای از ژنرال خليل پاشا

درمقابل، مصطفی خان مقاديری کمک . يستی به رهبرجنگلی تحويل می دادبا
ياری « وی به کوچک خان گزارش داد که با . نظامی ازترکان دريافت کرد

دوستانه ی کاظم پاشا ويوسف ضيا بگ محمولۀ مهمات و تجهيزات جنگی 
 در اينجا دو امرمسلم. که درحال حمل با شتر از تبريز بودند» تحويل گرفته

اوالً، ازکوچک خان خواسته شد که فوراً برای هزينه ی . واجد اهميت است
ثانيا، کنيون مأمور اطالعاتی انگليس، گزارش داد که . حمل سالح پول بفرستد

که از منبع » مبالغ هنگفتی پرداخت کرد« به ازای اين سالح ها  کوچک خان 
که ازدولت ايران  با اين هدف« تحصيل شده بود، ) عشريه( درصد ماليات  ١٠

سرپيچی کند مگرآنکه آن دولت با خواست های او داير براصالحات موافقت 
متوجه ترکان )  خريد اسلحه(؛ اين امرنشان می دهد که درخواست کمک »کند

  ) II(».بود زيرا آلمانی ها از ارائه ی کمک سرباز زده بودند
فرستاد تا او را به پس از آتش بس، نوری  پاشا نماينده ای نزد کوچک خان « 

اتحاد با جمهوری نوبنياد آذربايجان تشويق وترغيب کند، که رويای تاجگذاری 
پيشنهادهای کمک  ۀکوچک خان هم. برادرانور پاشا را در آنجا می ديد

اوال، . واسکنی انگيزه وی را دو گانه دانست. جمهوری آذربايجان را رد کرد
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ت تاتاردر قفقازبودند، به ويژه  کوچک خان وهمرزمانش مخالف ظهور يک دول
آنان با توجه به اين . آنکه اين دولت هم نام واليت آذربايجان ايران هم بوده باشد

رو بمرگ بود و حق به دست گرفتن امور باکو را  ۀکه ايران وارث روسي
 داشت فکرمی کردند وجود يک دولت تاتار در قفقازو ترکستان، ايالت ايرانی

گاه سازمانی، جنگليان ضعيف و به دثانياً، ازدي. يد می کردرا تهد)آذربايجان(
آنان . جناح های طرفدار دولت، سوسياليست وپان اسالمی تقسيم شده بودند

حمايت بين المللی، به سادگی درتنگنا قرار می گرفتند وقربانی طرح های 
بزرگ ترکان می شدندکه شامل ايجاد يک امپراتوری پان ترک، نه فقط 

تمام آسيای مرکزی وقفقاز، بلکه افغانستان و نيز ايالت آذربايجان  ۀددربرگيرن
يک نکته ی پايانی درمورد ژنرال . ومناطق شمالی  ايران به طور کلی  می شد

ديپلماتيک مستخرج از وزارت جنگ آلمان، که در بايگانی  ۀپروند: فون کرس
رلين به آن جمهوری دموکراتيک آلمان موجود بود و از زمان سقوط ديوار ب

وزارت  جنگ رايش  به . دست يافتم، پرتو پرنورتری براين موضوع می افکند
وزارت دارايی اطالع داد که هيئت نمايندگی آلمان درقفقاز، ژنرال فون کرس 
را از مسئوليت های خود خلع کرده بود، زيرا وی از انبار سالح های آلمان 

قرار داه » بر گروه آزادی ره« تجهيزات جنگی دراختيارميرزا  کوچک خان 
  ) III(».بود

» ايوانف. س. م«رد ادعاهای استالينيست هايی همچون  خسرو شاکری در
چند « : می افزايد» همکاری کوچک خان با مأموران آلمانی«حاکی از 
درباره ی آلمان درمطبوعات جنگليان، اگرنه به طورمستقيم شايعات  اظهارنظر

لمان را دامن زد، دست کم به توجيه آنها کمک مربوط  به حمايت جنگليان ازآ
« ، جنگل ازآلمان به عنوان يک ) ١٢٩۶مرداد (  ١٩١٧کردند مثالً، دراوت 

» سلطان قدرتمند« به رهبری » ترکان شجاع« نام بردکه درکنار» ملت با هوش
اين روزنامه . می جنگيدند) روسيه تزاری وانگليس(شان با دشمنان سنتی ايران

ی ازفتح مجدد بغداد به دست ترکان مسلمان وبازپس گيری آن با خوشحال
« نظرکرد که اظهار شماره ای ديگر جنگل در. خبرداد ازانگليسيان کافر

» .فرانسويان به گذشته، انگليسيان به اکنون وآلمانی ها به آينده تعلق دارند
تزاری  - آلمانی، نيز آب به آسياب تبليغات انگليسی » نبوغ« ستايش نامه ای از

اما جنگليان دراين کارزار . ريخت که جنگليان درخدمت آلمانی ها قراردارند
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آلمان دوستی تنها نبودند، بلکه بيشترايرانيان که منکوب ستم يک صد ساله ی 
با توجه به چنين شايعاتی که . انگليس وروس بودند، ازهمين باورسرشاربودند

ابتدا ميرزا حسين . اتخاذ شد به شهرت جنگليان آسيب می رساند، تدابيری جدی
خان کسمايی، مسئول تحريريه ی آن شماره از جنگل  که ازآلمانی ها ستايش 

» روسکويه سلوو«آنگاه، جنگل به رد اتهامات روزنامه ی. کرده بود، برکنارشد
پرداخت که جنگليان را طرفدار آلمان ناميده بود، و بارديگر هدف خود را 

نويسنده ی جنگل از اتهام . ارضی  ايران اعالم کردآزادی وحفظ تماميت ملی و 
همکاری با دولت مسلمانی همچون ترکيه ابراز شگفتی  کرد، هرچند جنگليان 
به عنوان مسلمان درتقالی اتحاد با همه ی کسانی بودند که به دين واحدی تعلق 

جنگليان با ترکان خبرمی داد، پس » وحدت سياسی « اگر اتهامات از. داشتند
دقيقاً و آشکارا اعالم می شد که همچون درعمل، تفاوتی ميان عثمانيان، « يد با

« تالش دربرقراری دوستی با »  .آلمانی ها، روسيان وانگليسيان وجود ندارد
پس از انقالب بايد ازصميمت جنگليان را نسبت به » روسيه ی آزادی خواه 

ن به آلمان  را به اثبات افسانه گرايش آنا همسايه ی شمالی ونيزافسون زدايی از
  .رسانده بوده باشد

« همانطورکه پيشترمالحظه شد، برخالف ادعا های استالينيست هايی همچون 
، هرگز مدرکی حاکی ازهمکاری کوچک خان با مأموران »ايوانف. س. م

، »ميروشنيکف«يک ايرانشناس شوروی   به نام . آلمانی به دست نيامده است
دگاه رسمی دائر برهمکاری کذايی جنگليان با آلمان هرچند موظف به تکراردي

اين امرمارا مجاز نمی دارد که جنبش جنگليان را يک « بود، اظهار داشت که 
  ) (IV».ماجرای آلمانی بدانيم

جنبش جنگل و جمهوري "يا     "ميالد زخم" –دکتر خسرو شاکری : منبع* 
نوبت  -اختران      :ناشر -  شهريارخواجيان    :مترجم -"شوروي سوسياليستي ايران

   ١۵٧- ١۵٨صص  - I:  ٨۶اول     :چاپ
-   II   ١٧٠– ١٧٢صص    - همانجا     

 III  -   ١٧٨ص  -همانجا     
 IV –  ١٨٠ – ١٨١صص  –همانجا  
ميرزا  کوچک  خان  در دوران  اقامت  ...«:ابراهيم فخرائی می نويسد  - ٣  

ين افسرده شد حتی با عبدالحسين تهران ازکارهای ناهنجار  برخی ازمجاهد
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معزالسلطان که بعد ازفتح تهران لقب سردارمحی  گرفت ونمی خواست يا نمی 
توانست ازاعمال مجاهدين جلوگيری نمايد قطع  رابطه کرد وبا آنکه در نهايت 

خود . عسرت می زيست  ازپذيرفتن  کمک های مادی سردار امتناع  می ورزيد
سرنوشت ايران و   تنگ بودم و به روزی بسيار دلکرد که  کوچک خان نقل می

نظران را که مدعی نجات ملت  کردم و رفتار بعضی از کوته مردمش فکر می
زد،  عجيب به جانم چنگ می  نيزبودند، مورد مطالعه و انديشه قرار داده، رنجی

 .کمک کرد  در اين حال گدايی به من برخورد و تقاضای
بودم و در جيبم را تار عنکبوت گرفته و به قول  تر از او من در آن حال مفلس

وی را به وقت   معذرت خواستم و کمک به.»زدم بخيه به آب دوغ می«معروف
آمد و گريبانم را  می  پايم شد، پا به  ديگر وعده دادم، اما گدای سمج متقاعد نمی

 ی گذران درجيب حتا يک شاهی پول نداشتم و فنا فی هللاّا نحوه. کرد رها نمی
نه ميلی داشتم از کسی تقاضای مساعدت و اعانت . انديشيدم ی معاشم می آينده

دم غوغا  به  گدای پررو، دم . خوش باشم دل  کنم و نه آهی در بساط بود که به آن
هر جا .اصرار زياده از حدش خشمم را برانگيخت. ورزيد کرد و اصرار می می

ت و با جمالت مکرر و گرف رفتم، از من فاصله نمی و به هر طرف که می
  ای به گوشش باالخره به تنگ آمدم و کشيده. کوبيد ام را می آزرده  الينقطع روح

گدای سمج گويی در انتظارهمين يک کشيده بود، زيرا فورا بر زمين . خواباندم
 .جا مرد نقش بست و نفسش بند آمد و جا به 

مل خودم را مستحق هايش متاثر شدم و چون ع ی پر رويی از مرگ گدا با مايه
معطلی در شهربانی حاضر و خودم را با شرح ماجرا  دانستم، بی مجازات می
ی آذربايجان با هم  ما از جبهه. بود)يفرم خان(رئيس کل شهربانی. معرفی کردم

وقايع مشروطيت به دوستی و صميميت   آشنا بوديم و اين آشنايی در طول مدت
يفرم خان ازاين . ا همين زمان ادامه داشتهم ت  فيمبابين مبدل شد و اين دوستی

شهربانی آمدم و خود را عنوان قاتل معرفی کردم، بسيار   که با پای خودم به
لذا . يی جز توقيفم نداشت ی وجود مّودت فيما بين چاره تعجب کرد، ولی با همه

و   های مديد برای همين ارتکاب قتل در زندان ماندم، اما از احترامات مدت
ای رئيس شهربانی که ازهويت و سوابقم کامال اطالع داشت، برخوردار ه محبت

 خصوصی  وبه موازات آن، مدعيان بودم تااين که اوضاع کشورتغييرکرد
  )   ۴٢ص  –سردار جنگل . ( هم رضايت دادند و من آزاد شدم)بستگان مرد گدا(



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٤٣                                       ج

  

  

ورود ميرزا  يکی از جنگلی ها  بدون اينکه نام خود را  ذکر کند، در بارۀ(  -  ۴
مشاهدۀ وضعيت ايران پس از شروع  جنگ بين ... «:به رشت چنين می نويسد

المللی وحوادث آن زمان، تأثير شديد در روح  حساس ميرزا کوچک خان کرده 
او اين . و او را بدان فکرواداشت که خدمت مؤثز و شايسته ای به مملکت بنمايد

  .د در ميان نهادفکر خود را در تهران  با جمعی از رفقای خو
پس ازمشورت قرارگذاشتند برای تهيۀ زمينۀ يک انقالب اساسی ازتهران  

به بعد برای عملی کردن اين فکر باتفاق « ازآنجا . خارج شده به کجوربروند
ساالرفاتح  وجمعی ازرفقايش به کجوررفتند، پس از رسيدن به آنجا ميرزا 

مناسب نديده  يکه و تنها کوچک خان وضع کحل را برای انجام منظور خود 
در الهيجان دکتر حشمت  را مالقات و او را با خود . بطرف گيالن حرکت کرد

روزنامه داريا  شمارۀ ( » ....همراه  نموده باتفاق او بطرف رشت حرکت کردند
  ١ص  –يادداشتهای ميرزا  اسماعيل جنگلی * ( » ...ورود کرد ١٣٣

شتهای ميرزااسماعيل جنگلی خواهرزاده ياددا(»قيام جنگل «اسماعيل رائين– ۵
  )٨ – ١۶صص – ١٣۵٧ –انتشارات جاويدان  - ) ميرزا کوچک خان 

 –١٣۴۴ -، انتشارات اميرکبير، تهران  »سردار جنگل«  –ابراهيم فخرائی  - ۶
   ٣۵ –  ۴٠صص 

   ۴١ – ۴۵صص   –همانجا   - ٧
  ٩٧٫ـ  ٩٨، صص » قيام جنگل « اسماعيل رائين   - ٨
  - ترجمه رضا ميرچی » ای در کنار کوچک خان  بيگانه«يان کوالژ : منبع -  ٩

  ١٣۴ص  -  ١٣٨۴ نشر و پژوهش فرزان روز، 
  

  »  پيشگفتار« پی نوشته های 
 ص.١٣٥٧   نهم چاپ - جاويدان انتشارات –فخرايی ابراهيم, جنگل سردار -  ١ 

٣    
  منطقه در   جنگلی خانِ   كوچك  رهبری  به  نهضتی« شاهپور رواسانی - ٢

 دانشنامه« :منبع -  » خارجی استعمار و  داخلی استبداد برضد  مازندران و  گيالن
  ١:  الجزء»  االسالمي الفقه المعارف دائرة موسسه:  المؤلف اسالم جهان

 ٥١٠٩:  صفحه
  پيشين   - ٣
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ی سوسياليستی شورو یجنبش جنگل وجمهور"يا"زخم ميالد"شاکری خسرو - ٤ 
   ٣١ – ٣٢ صص -خواجيان  ريارشه    :مترجم - "ايران

- »جنگل انقالبی نهضت و شوروی روابط به نگاهی« شعاعيان مصطفی -  ٥ 
  ٢٠١ ص -پيشين   - ٦   ١٤ مزدک،ص انتشارات  
  ٢٦٦ - ٢٦٧ پيشين ، صص  - ٧ 
   ٢٠٩- ٢١٠ صص -پيشين   - ٨ 
 –)خاطرات و رويدادهای تاريخ معاصرايران(  فاطمی پور نصرهللا سيف  - ٩ 

تاريخ بيست « و نگاه کنيد به کتاب حسين مکی   ٨٢ ص - ١٣٦٨ –کتاب نشر
  ٨١- ٩٠صص  –انتشارات امير کبير  – ١٣٥٨ -» ساله ايران

جنبش جنگل وجمهوري شوروي "يا   "ميالد زخم"–شاکری خسرو-١٠ 
     ٢٨٣ص   - " سوسياليستي ايران

  - ١٣٨٦ –نشراختران   -شوروی و جنبش جنگل« به گريگور نقيکيان  - ١١
از رفيق سرخ تا دشمن « و نگاه کنيد به تورج اتابکی  ٥٠٣ – ٥٠٤صص 

مجله » کارنامه و زمانه احسان هللا خان دوستدار، سرزمين شوراها  –خلق
      ١٤٣ – ١٦٦، صص  ٣١شماره  - ١٣٨٠بهار   -گفتگو

 گلوی در آذربايجان: ايرانی تاريخ با وگو گفت در اميرخسروی بابک - ١٢
 سالگرد مين ۶۵و نگاه کنيد به  ١٣٩٢ ارديبهشت ٣ شنبه کرد سه گير يناستال

 کتاب درباره الزم يادآوری چند; وری پيشه جعفر سيد رهبری به آذر ٢١ نهضت
 ٢١ شنبه سايت اخبار روز، سه –رخسروی امي بابک: حسنلی جميل پروفسور

هللا  و نگاه کنيد  به خاطرات  دکتر نصرت ٢٠١٢ دسامبر ١١ – ١٣٩١ آذر
جهانشاهلو دراين کتاب . ٢۵٧ص  -» ما و بيگانگان«  –جهانشاهلو افشار 

 ارتقاء وشرط بودند شوروی روسيه دست آلت آن وسران فرقه «: آورده است
وناگفته نماند که سيد جعفرپيشه وری » .بود ها روس به وفاداريبيشتر فرقه در

ييالق در بيمارستان -هگنج جاده خلخالی  بعدازيک سانحه ساختگی با ماشين در
  .بطور مشکوک و غير مترقبه  درگذشت 

 :ايزدی به اهتمام پهلوی، علی شمس بهبودی، سليمان خاطرات(رضاشاه -١٣
و نگاه  ۴٠١ –۴٨٢صص  -١٣٧٢ نو، طرح ناشر -ميرزاصالح غالمحسين

  ٢٩١ – ٣٧٩صص  -» کهن ديارا« کنيد به خاطرات فرح پهلوی 
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   دومفصل  

  
  نگل برضد سلطۀ روس و انگليس درايرانجنبش ج

 
ميرزا کوچک خان پس از انقالب : می نويسد دکترحسن حاج سيد جوادی

مشروطيت به زادگاهش گيالن مراجعت کرد و زندگی عادی را در پيش گرفت؛ 
ضمنا به فعاليتهای سياسی پرداخت اما چون اين فعاليتها مغاير منافع روسيه 

رشت او را از اقامت در زادگاهش محروم کرد و تزاری بود کنسول روسيه در 
 .او ناچار به سوی تهران رهسپار شد

تمام اين مدت را در نهايت . اقامت او در تهران مدت چهار سال به طول انجاميد
فقر وعسرت گذرانيد ولی ازمراجعه به همقدمان سابق خود که به پستهای 

و تسلط بيگانگان و به قدرت او از نفوذ . حساس دست يافته بودند خودداری کرد
جوئی  ای از فکر چاره برد و لحظه رسيدن مجدد مستبدان به سختی رنج می

ميالدی  ١٩١۴چيزی نگذشت که جنگ جهانی اول در سال . ايستاد بازنمی
 طرفی خود را در جنگ ايران بی. آغازگرديد) هجری شمسی ١٢٩٣(

قوای روس و . ن نماندرسما اعالم کرد اما از آسيبها و مصائب جنگ در اما
سو وارد کشور ما شدند و آنرا مورد  انگليس و عثمانی هرکدام از يک

فرماندهان بيگانه شروع به دخالت در کليه شئون و امور . وتاز قرار دادند تاخت
مملکت نمودند و حقوق و آزاديهای مردم پايمال تعديات نيروهای خارجی و 

خصوصا در گيالن دست به يغما و ارتش روسيه تزاری م. عمال آنها گرديد
قدرت . چپاول زد و سرنوشت مردم در اختيار سربازان روسی قرار گرفت

افراد . شد خالصه می» بريگاد قزاق همايونی«نظامی کشور در تشکيالت 
بريگاد قزاق همايونی زير نظر افسران روسيه تزاری تعليم يافته بودند و لباس 

بديهی است در چنين شرايط دشواری . سی بودآنها عينا شبيه لباس نظاميان رو
رفت که نظاميان ايران به مقابله با تجاوزات قزاقان روس برخاسته  انتظار نمی

 .ای داشته باشند و با آنان برخورد خصمانه
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هنگام دولت ايران دچار ضعف و فتور بسيار بود؛ اوضاع عمومی  در اين
عی از هم گسيخته و وضع کشور آشفته و مغشوش شده، نظام اداری و اجتما

بردند و  سر می اکثر مردم در فقر و تنگدستی به. اقتصادی در نهايت خرابی بود
 .موجی از خشم و نارضائی سراسر مملکت را فراگرفته بود

زمامداران نااليق توانائی مقابله با تجاوز ارتشهای بيگانه و اتخاذ سياستهای 
بدبختی و . تجاوزات آنها را نداشتند عاقالنه و درست برای ممانعت از تعديات و

  ديگرميرزا نمی. حالی هموطنان به مرحله غير قابل تحملی رسيده بود پريشان
 .توانست ساکت بنشيند

برد با چند تن از رجال خوشنام وابسته  او که در تهران به حال تبعيد به سر می
شورت با ميرزا کوچک خان پس ازم..... به سازمان اتحاد اسالم تماس گرفت

ای از رجال خوشنام و ملّی به اين نتيجه رسيد که اگر کانون  افراد مذکور و عده
ثابتی بر ضد تجاوز و بيدادگری خارجيان و عمال داخلی آنها به وجود آيد از 
شدت ظلم و فشار کاسته خواهد شد و در راه اصالح جامعه پيشرفتهايی حاصل 

يک گروه فداکار برای مبارزات ترتيب انديشه تشکيل  بدين. خواهد گرديد
کانون اين مبارزه به نظر ميرزا جز جنگلهای انبوه . مسلحانه به وجود آمد

ای از اعضاء سازمان اتحاد  اين فکرمورد تأييد عده. توانست باشد گيالن نمی
اسالم قرار گرفت و علی خان ديوساالر معروف به ساالر فاتح نيز به منظور 

ان داوطلب همراهی و همکاری با ميرزا کوچک خان تحقق بخشيدن به اين آرم
ساالر فاتح از پيشقدمان آزادی و نهضت مشروطيت ايران بود و در . گرديد

مبارزه با استبداد و خلع دمحم علی شاه قاجار از سلطنت مجاهدت و فداکاری 
اين دو مجاهد فداکار که در . بسيار کرده و به اوج شهرت و افتخار رسيده بود

نهضت مشروطيت با يکديگر آشنايی داشتند با دلی پر از اميد به سوی جريان 
شمال عزيمت کردند اما به روايتی اختالف نظر و سليقه در مورد کانون مبارزه 

ساالر فاتح که خود اهل کجور بود و . موجب جدايی آنها از يکديگر گرديد
در اين منطقه گذشته از آشنايی با مواضع جغرافيايی مازندران و جنگلهای آن 

طرفداران و دوستان زياد داشت؛ معتقد بود که جنگلهای مازندران ازهرحيث 
موقعيت مناسبتری برای منظور آنان دارد؛ ميرزا که اهل گيالن بود و با اين 
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سرزمين آشنايی و انس داشت با نظر ساالر فاتح موافق نبود و جنگلهای گيالن 
مورد موجب  فقط اختالف نظر در اين رود که داد؛ اما تصور نمی را ترجيح می

جدايی آنها از يکديگر شده باشد، به ظّن قوی اختالف نظرهای ديگری نيز بين 
در هرحال ميرزا به تنهايی سفرش را ادامه داده ابتدا به الهيجان . آنها بوده است

درالهيجان با دکتر حشمت که به کار پزشکی اشتغال داشت و از  .رفت
دکتر حشمت موافقت خود را با . ف گيالن بود تماس گرفتآزاديخواهان معرو

های ميرزا اعالم کرد و قول داد از هيچگونه کمک و همکاری  افکار و انديشه
ای از  رشت وسايرنقاط گيالن مخفيانه با عده ميرزا در. با وی دريغ نورزد

روشنفکران و آزاديخواهان و اعضاء حزب دموکرات و حزب اتفاق و ترقی 
 .ها و اقدامات خود قرار داد رفت و آنان را در مسير افکار و انديشهتماس گ

های مادی و معنوی به  اغلب افراد مزبور ضمن قبول تعهداتی برای کمک
ميرزا خواستار شروع فوری فعاليت شده او را مورد ترغيب و تشويق قرار 

 .دادند
ب عضويت عده معدودی از دوستان و آشنايان نيز قبول همکاری کرده داوطل

که در شروع کار، ميرزا را ياری داد  از جمله کسانی. در نهضت جنگل شدند
 .حاجی احمد کسمايی بود که در کسما و فومنات نفوذ قابل توجهی داشت

ميرزا به کمک او تعدادی تفنگ و فشنگ تهيه کرده يک کانون مخفی درجنگل 
 .بوجود آورد

ردم محنت کشيده گيالن تسلط خوشبختانه زمينه کارآماده بود زيرا برای م
بيگانگان ودخالتهای ناروای آنها در تمام شئون و امور زندگی آنان و نيز تجاوز 
و تعدی عمال بيگانه به حقوق مسلم ايشان به مراحل غير قابل تحملی رسيده 

زد؛ نماينده سياسی دولت  وپا می گيالن در زير چکمه قزاقان روس دست. بود
رفت؛ به دستور او  اکم مطلق العنان گيالن به شمار میتزار به نام نکراسف ح

چند تن از جوانان آزاديخواه اعدام گرديده و جمعی از روشنفکران نيزاز گيالن 
کارگزاران دولت روسيه به عنوان حمايت ازاتباع روس، . اخراج شده بودند

س دادند و هرتبعه روس قادر بود مال و جان و نامو مردم را زير فشار قرارمی
» کارگزاری«هرگونه شکايتی از اتباع روس در. مردم را مورد تجاوزقراردهد
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برای احقاق حقوق  شد و مقامات قضايی واداری ايران حق نداشتند رسيدگی می
 .مردم به هيچ عملی دست بزنند

ای از مردان فداکار  های نهضت جنگل گذاشته شد و عده درچنين شرايطی پايه
عدالتی، اخراج بيگانگان از کشور و قطع نفوذ  داد وبیبه منظور مبارزه با استب

. پيمان شدند آنان و نيز برقراری امنيت و عدالت اجتماعی با يکديگر متحد و هم
 :آنها در توضيح طرز تفکر و توجيه اهداف و آرمانهای خود چنين اعالم کردند

معنی کلمه ماقبل از هرچيز طرفدار استقالل مملکت ايرانيم، استقاللی به تمام «
نظر تمام دول اجانب  مداخله هيچ دولت اجنبی و از اين نقطه يعنی بدون اندک

 .يکسان است) ما(چه همجوار و چه غير همجوار در مقابل 
کس نظر دوستی و دشمنی نداريم، با دوست ايران دوستيم و با دشمن  با هيچ

اصالحات بعد از احراز استقالل، ... اين آب و خاک با تمام خصومت دشمن 
نظر ماست که هرچه بر سر  اساسی مملکت و رفع فساد تشکيالت دولتی نقطه

اين است نظريات اساسی ما که ... ايران آمده از فساد تشکيالت است و بس 
صدايی کرده و بالخصوص از عموم  تمام ايرانيان را بدون استثناء دعوت به هم

 )١( »...ايرانيان فداکار خواستار مساعدتيم 
  
در بارۀ  »انگليس واشغال ايران درجنگ جهانی اول «  قلی مجد درکتاب دمحم◀

نهضت جنگل که تحت رهبری ميرزا کوچک خان : جنبش جنگل  آورده است
جنگلی ها ابتدا . هدايت می شد، واقعی ترين نهضت ملی آزادی ايران بود

رمقابل دربرابرقوای روس ايستادند، وبعد ازتهاجم انگليسی ها به شمال ايران د
. مهاجمان جديد قدعلم کردند، ولی انگليسی ها نهايتاً انتقام هولناکی ازآنها گرفتند

بعدها رضا خان و درسال  –که رضا ميرپنج ١٩٢١پس ازکودتای فوريۀ 
ميرزا کوچک خان درمحاصرۀ . را به قدرت رساند –رضا شاه پهلوی١٩٢٥

تانهای گيالن درکوهس ١٩٢١زمستان سال نيروهای رضاخان قرارگرفت ودر
سرش را ازبدن جدا کردند وبه تهران آوردند وبرای عبرت ديگران . جان باخت

اما ميرزا کوچک خان به قهرمان ملی برای . درمعرض ديد عموم گذاشتند
   ) ٢( ».ايرانی ها مبدل شد
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ابراهيم فخرايی دربارۀ نقش مفاخرالملک نوکروسرسپردۀ روس ها اينگونه 
باعث شد که ) جنبش جنگل(لحاق روزافزون افراد توسعه و ا: شرح می کند

را جدی ترازآنچه هست تلقی کنند » دستۀ مسلح « مسئلۀ ) روسيه(اولياء امور
  .وعدۀ بيشتری را برای قلع وقمع آنان بفرستند

مفاخرالملک رئيس شهربانی رشت داوطلب اين مأموريت شد وتعهد نمود که 
رابرطرف سازد  نيهای موجودريشۀ فساد را ازبيخ وبن براندازد ونگرا

ودراجراء اين منظوراردوئی مرکب ازچند صد نفرتفنگ چی وچوبدارو شاطر 
و فراش وآبدارخانه وقبل منقل حتی کنده وزنجيروچوب وفلک وچند  خروار 

  .طناب آماده وعازم پسيخان گرديد
قمری  ١٣١٦واهل اصفهان بود درسال » دمحمعلی «اين شخص که نام کوچکش 

که ملجاء وپناهگاه »  خواهر امام « د و بطوری که می گفتند در بقعۀبرشت آم
  .غربا بوده منزل داشت وازنامه نويسی وعريضه نگاری امرارمعاش می نمود

بعد بمالحظۀ حسن خط وشيوۀ تحريربه منشی گری حاجی معين السلطنه رشتی  
حقوقی که ازمالکين  گيالن بود دعوت شد و سپس کارش باال گرفت ومشاور » 

و چون ازجاه طلبی چيزی گرديد ) حاجی ابوالحسن معين التجار( او و برادرش 
کسر نداشت کم کم مراحل ارتقاء را طی کرد ومشاور قونسولگری روس شد و 

ً بازجوئی نموده  » جنگلی«در سمت اخير، افراد دستگير شده بنام  را شخصا
اعتماد قونسول  بدين طريق مورد. بد و بيراه می گفت و به چوب می بست

  .روس قرارگرفته و طولی نکشيد که برياست  شهر بانی رشت منصوب گرديد
دولت ايران آنچه دراين باب اعتراض نمود که قونسول روس حق  ندارد در  

يک نقطه ازخاک ايران رئيس شهربانی تعيين کند بخرج کسی نرفت، تا آنکه 
ران احضارشده بود کفالت که به طه» آصف الدوله « درغياب فرماندار گيالن 

حکومت ايالتی را نيز يدک کشيد و دراين سمت بود که عازم سرکوب  جنگلی 
ها شد، به اين اميد که مزاحمين دولت امپراطوری راگوشمالی دهد وسرجايشان 

عدم بفرستد و افراد کم تقصير آنهائی را که خطربيشتری دارند به ديار. بنشاند
ن هايشان را زيرضربات چوب بريزد تا درآينده را به چوب وفلک ببندد و ناخ

اسرا را با غل و . حتی هوس جسارت بمقامات مقتدرجهانی را ازسر بدرکنند
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تا اينکه اسباب عبرت . زنجيرو کت های بسته درکوچه های شهر بگرداند
  .ناظرين شود و خود با انجام اين عمليات بفرمانروائی  مطلق  گيالن ارتقاء يابد

ض آنکه بيک ستون جنگی شبيه باشد، بيک کارنوال مسخره شباهت اردو بعو« 
داشت، زيرا صدای جرنگ و جرونگ زنگها و شيهۀ اسب های حامل چوب و 
فلک وکنده و زنجير، طنين درفضا می افکند که ازيک نبوغ نظامی کاراصفهان 

  .حکايت می نمود
زاراطراق  اردوپس ازعبوراز پسيخان و جمعه بازاربه کسما رسيد و در با 

جنگلی ها ازپيش، از حرکت اين ستون باصطالح جنگی اطالع  يافته . نمود
وهمچون شکارچيانی که نفس ها درسينه شان حبس و بی سرو صدا مراقب 
نزديک شدن شکارند، آماده پذيرائی شدند و پيش ازآنکه شبی را درکسما به 

  .روز  آورند به آنها  حمله بردند
اعت بطول انجاميد وعده ای ازطرفين بخاک وخون جنگ آغاز شد و چندين س

جنگلی ها  که آزادی عمل بيشتری داشتند بازاررا محاصره وآنرا . درغلطيدند
آتش زدند، اردوی مفاخربيک درموقعيت وخيم گرفتارشد وبعد ازچند ساعت 

  .مقاومت بی نتيجه مجبوربه تسليم گرديد
باو اذيت و آزاری نرسانند و  مفاخربعداز پايان جنگ واسارت خود التماس نمود

وی را نزد ميرزا کوچک خان ببرند وهرحکم که او درباره اش  بنمايد ازجان 
  .و دل فرمان برداراست

 با عجز وانکار شد مجاهدين خواهش وی را قبول وهمينکه با ميرزا روبرو
وشرمندگی ازوی امان طلبيد وقول داد اين جوانمردی را که درحقش مبذول 

  .درآينده جبران کند و پيرامون اين ماجراها نگردد خواهد گشت
ميرزا که مردی رحيم ونرم دل و زود گذشت بود، دستور داد او را به خانۀ 

ببرند ونگاه دارند تا شخصاً بيايد واو را محاکمه کند و ) صالح( يکی ازمجاهدين
دند تآکيد کرد بوی صدمه ای نرسانند، ليکن مجاهدين باين دستورترتيب اثر ندا

نام پا پروسی درغلطيد وازپای » دمحم حسن « ومفاخرالملک با ضربۀ تيرموزر
مهدی خان کرمانشاهی نيزسرنوشتی بهترازمفاخرنيافت چه او نيزبا . درآمد

گفته می شد که قتل مفاخر به اشارۀ حاجی . ضربات چوب وچماق بهالکت رسيد
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ود وخواهرزاده  احمد کسمايی روی داده است چه، دمحم حسن خواهرزادۀ اوب
بدون اجازۀ دايی جرآت مبادرت به اين کاررا نداشت ودرهرحال ميرزا ازاين 
عملی که واقع شد آزرده خاطر گشت که چرا دربارۀ يک اسير اينطوررفتار 
شده وشايد يکی ازعلل اختالفات بعدی ميرزا وحاجی احمد ازهمين مسئله ريشه 

به اشجع الدوله که تمايل .  ه شدندرجب  دهنده ای و داش دميرکشت. گرفته باشد
باطنی به جنگل داشت، آسيب  وارد نيامد و فقط چند نفرازتفنگ چی هايش 

قمری درکسماباجل  طبيعی  ١٣٣۶کشته شدند وخودش درسوم جمادی الثانی 
. درگذشت وجنازه اش را حسب التوصيه باسالم برده، درآنجا مدفون گرديد

اينکه او را نکشتند نسبتی بود که با ميرزا حاجی تقی کتک فراوان خورد وعلت 
  .داشت

ميرزا کوچک بعد از اين واقعه برای اسرا سخنرانی کرد وماحصل گفته هايش 
اين بود که ما همه  برادريم و گرچه اين انتظار را ازبرادرانمان نداشته ايم که 

ين  بجنگ ما بيايند ولی کاری است انجام يافته که گناهش بکردن ما نيست، ازا
تاريخ هرکس مايل باشد می تواند با استغفارازگذشته درکنارما قراربگيرد 
وهرکس مايل نباشد آزاد است هرکجا که دلش می خواهد برود، قصد ما آباد 

  .کردن کشور  وگرفتن انتقام ازوطن فروشان است
عده ای ازاسرا ماندند وگفتند ما می مانيم و دررکاب شما کشته می شويم، عده 

گربرشت برگشتند وميرزا بهمه خرجی داد وتوصيه کرد که چشم و ای دي
گوششان راباز کنند وآلت دست قرارنگيرند وبدين  طريق اردوکشی مفاخر 

  ) ٣. (پايان پذيرفت
  
قنسول روس سپس تصميم گرفت گروهی « :بنا بنوشتۀ جواد شيخ االسالمی ◀

وقمع تشکيالت شهرت داشتند برای قلع   از قزاقان روسی را که دربيرحمی
اين نيرونيزشکست خورد ومقداری اسب واسلحۀ متعلق به آنها .جنگل بفرستد

فاتحان جنگل با اسراء مخصوصا با قزاقان اسيرايرانی به . بدست جنگليها افتاد
ازچشم مقامات . خوبی رفتارکردند وازاين رهگذربرنيکنامی خود افزودند

مقامات مرکزی   که آفسيکوفاشغالگر روس قضيه آن چنان اهميتی پيدا کرد 



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٥٢                                       ج

  

  

درنتيجۀ . تهران را مجبورساخت به طورجدّی با تشکيالت جنگل روبرو گردند
  فشار و تأکيد او بود که در حدود چهارهزار قزاق سوار و پياده و توپخانه به

 ای ازفئودالهای محلی نظير عده.فرماندهی کالچوک اوف به جنگل اعزام شد
سلطنه طارمی نيزبا قوای خود ستونهای اعزامی مقتدرطالشی و برهان ال امير

 .کردند می  مرکز را تقويت
ای از بهترين افراد  در اين جنگ شکست سختی به قوای جنگل وارد شد و عده

. ميرزا کوچک خان کشته شدند و بقيه به غارها و شکاف کوهها پناه بردند
د که يکی از زيادی ازاين متواريان را ازپا درآور ۀسرمای شديد زمستان عد

جنگليها شکست خوردند ولی قلع وقمع . آنها عنايت خواهرزادۀ خودميرزا بود
رويۀ مستوفی الممالک نسبت به جنگليها مرحوم ميرزا حسن خان . نشدند

مرداد  ٢٦که نخستين کابينۀ زمان جنگ خود را در )مستوفی الممالک( مستوفی
خط   ايرانی بود که تشکيل داد يکی از آن رجال ميهن پرست. هـ.ش ١٢٩٤

  کرد و به توجه به حّب و بغض بيگانگان تعيين می مشی سياسی کشورش را بی
نمی  چندان اهميتی دربارۀ نهضتهای داخلی کشور نظرات وقضاوتهای آنها

 مرحوم مستوفی ازهمان اول کارپی برده بود که تشکيالت جنگل. گذاشت
يست بلکه تا حدی سودمند هم نه تنها مضّرن)دراوضاع و شرايط آنروزی ايران(

درتهران جنگليها را کماکان به چشم متجاسران   اما سفارت روس. هست
نگريست  کردند، می خطرناک که منافع دولت تزاری را درشمال ايران تهديد می

قوای مکفی به شمال، اين نهضت   آورد که با اعزام و به دولت ايران فشار می
 .کن سازد مزاحم را ريشه

  ين دردوران زمامداری مستوفی که بيش از شش ماه طول نکشيد، دولتبنابرا
. مرکزی هيچ گونه اقدام شديد نظامی عليۀ چريکهای مسلّح جنگل صورت نداد

که تقريبا هشت ماه بعد روی ) سپهساالر اعظم(اما کابينۀ دمحم ولی خان تنکابنی
زود به دام کار آمد، به علت داشتن روابط بسيار نزديک با روسها، خيلی 

گرفتارشد وتصميم گرفت خوانين اطراف گيالن را   تحريکات عمال تزاری
نظيراسعدالدولۀ زنجانی وجهانشاه خان امير افشار را همراه ششصد تن 

 .جنگل و قطع کامل ريشه آنها اعزام دارد  ازقزاقان ايرانی برای سرکوبی قوای
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  بود وجنگليها را مردمانی فرماندار گيالن حشمت الدوله که مردی مؤمن ومتديّن
دانست، به مرکزفشار آورد که از سياست برخورد  ميهن پرست و خدمتگزارمی

نظامی با قوای جنگل احترازشود وقول داد که با مذاکرۀ شخصی با سران 
درمالقاتی که ميان حشمت . اوضاع رشت وشمال کشوررا اصالح کند  جنگل

رفت حشمت الدوله آنها را متقاعد الدوله و نمايندگان جنگل درفومن صورت گ
عمليات چريکی قوای جنگل که دولت مرکزی را روياروی سفارت   ساخت که

بيفايده است ونبايد کاری کرد که حکومت تهران، تحت فشار   روس قرار داده
فرماندارگيالن پس ازگرفتن قول . قاطع نظامی گردد  روسها، ناچاربه اقدام

يد امالک منتسب به رعايای روس چيزی گرفته سران جنگل که ازعوا قطعی از
مالکان وتجار ثروتمند گيالنی با  چون درآن تاريخ عدۀ زيادی از(نشود 

استفاده از مزايايی که کاپيتوالسيون برای اتباع خارجی، مخصوصا اتباع 
به رشت برگشت و  )روسيه، ايجاد کرده بود تابعيت و گذرنامه روسی داشتند

 .ا به تهران مخابره کردگزارش عمليات خود ر
ً با اين اقدام حشمت الدوله موافق نبود  اما کنسول دولت تزاری دررشت باطنا

موقعی که خبررسيد . کن سازد وتصميم قطعی داشت نهضت جنگل را ريشه
اند، جنگليها به عنوان  درغرب کشوردست به يغما و چپاول زده  قوای روس

روسی بين راه رشت وانزلی حمله ای از سربازان  عده  معارضه به مثل به
به دشمن وگرفتن تعدادی تفنگ وفشنگ   کردند وپس ازوارد کردن تلفات

به اين ترتيب زحمات حشمت الدوله . بازگشتند  ازآنهابه پايگاههای خود درجنگل
مرکزی فشارآوردند که اين شخص   به هدر رفت که هيچ، روسها به حکومت

 .ته شودحتماً بايد ازحکومت گيالن برداش
 حاضر جانشين حشمت الدوله مردی بود به نام مفاخرالدوله که ازهمان اول کار

بود به سازروسها برقصد و لذا پس از ورود به حوزۀ حکومتش در گيالن نغمۀ 
  .با تشکيالت جنگل را سرداد  مخالفت علنی
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 گروگان گرفتن حاج محسن خان امين الدوله
  

اتفاق افتاد . ق.هـ ١٣٣٥نگل که دررمضان سال يکی ازاقدامات انقالبی سران ج
واعيان واشراف مملکت را به هراس انداخت، گروگان گرفتن محسن خان امين 

بود که از مالکان طراز اول ) داماد مظفرالدين شاه وپدردکتر علی امينی(  الدوله
موقعی که امين الدوله «:نويسد فخرائی در کتاب خود می. رفت گيالن بشمارمی

ل اجراء نقشۀ خود و مسلّح کردن دهقانان لشت نشائی عليه نهضت جنگل مشغو
بود قوای ميرزا کوچک خان مانند اجل معلق برسرش ريختند و دستگيرش 

گرچه درآغاز امرجنگليها » .اسارت به کسما بردند  کردند و سپس او را به حال
جحاف به رعايا جرم فعاليتهای ضد انقالبی وا  مدعی بودند که امين الدوله را به

اند، ولی پس ازآنکه  است توقيف کرده  و تالفی فشارهائی که به آنها وارد کرده
خود »حق االستخالص«وی حاضرشد مبلغ هفتاد هزار تومان وجه نقد به عنوان

شد و امين الدوله اجازه   بپردازد همۀ آن اتهامات و معاصی سياسی فراموش
 ) ٤.( گرفت دوباره به رشت باز گردد

  
  ، کيشش است يا مأمور جمع آوری اطالعات ماری . آرپدر روحانی   

  
مقاومتش دربرابرروسها   و به شرح چگونگی  ظهور اين نهضت مجد دمحم قلی

در  [حضورسپاهيان اعزامی روس در ايران« :اينگونه می پردازد وانگليسی
 وجب افزايش تحرک چريک های جنگلی درگيالن شد، که فعاليت ] ١٩١۵پائيز
اين نهضت ملی که هدفش . شروع کرده بودند) ١٩١٢در( را پيش ازجنگ  خود

مبارزه با سيطرۀ امپرياليسم روس برايران بود توسط ميرزا کوچک خان 
خود را برای حمله به روس ها آماده  ١٩١۵جنگلی ها در» .رهبری می شد

ی حمالتی که به کاروان های نظامی روسيه می شد تالفی جوي« :کرده بودند
، فرماندهی ١٩١۶درژانويۀ . سپاهان روسيه برضد جنگلی ها را درپی داشت

سپاه اعزامی روسيه دست به عملياتی تنبيهی برضد جنگلی ها زد که هدفش 
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قزاق ها تلفات سنگينی به جنگلی .  تارومارکردن قوای اصلی کوچک خان  بود
ها بودند، روس  ها وارد کردند، ولی از آنجايی که مردم آن ناحيه حامی جنگلی

آنها خيلی زود حمالت خود را » .ها نتوانستند چريک ها را کامالً شکست  بدهند
به قوای روس که درگيالن مستقربودند ويا درجادۀ  انزلی به قزوين تردد می 

درآن موقع، عوامل  آلمان وترک ها که به  اين چريک ها . کردند ازسرگرفتند
را ازاين نهضت بردند؛ با وجود اين، نمی سالح  می رساندند نهايت استفاده 

اين نهضت يک نهضت . توان گفت که نهضت جنگل آلت دست آلمان ها بودند
  ».ملی و ضد امپرياليستی  بود

گوردن پدوک ، کنسول امريکا که به قزوين نقل مکان کرده بود، درگزارشی به 
می » ها گزارش مبلغان مذهبی دربارۀ فعاليت جنگلی«با عنوان ١٩١٨تاريخ 
ماری، ازمبلغان مذهبی پرسيبتری . احتراماً گزارشی را که کشيش آر« :نويسد

دررشت، نوشته ودرآن فعاليت يک گروه سياسی چريکی معروف  به جنگلی ها 
اين جنگلی . را دراين ناحيه شرح داده  است به پيوست برايتان ارسال می کنم

مجاوردريای خزرايجاد کرده ها باهدايت آلمانی ها مشکالت زيادی رادرناحيه 
ازآنجايی که فکرمی کردم چنين گزارشی ازيک «: پدوک اضافه می کند» .اند

ً نا شناخته ممکن است جالب توجه باشد، تابستان گذشه به آقای  نهضت نسبتا
ماری قول دادم که گزارش اورا ازطريق وزارت امورخارجه به دست سازمان 

درخارج وابسته به کليسيای پرسبيتری  هيأت مبلغان مذهبی(متبوعش برسانم 
مشروط براينکه ايشان )، خيابان پنجم، نيويورک١۵۶درايالت متحده، شمارۀ 

اصل گزارش را . يک نسخۀ اضافی برای آرشيو وزارت در اختيارمان بگذارند
درپاکتی با آدرس سازمان مذکوربه پيوست ارسال کرده ام تا درصورت موافقت 

اين گزارش همين االن ازطرف . تيارآنها قراربگيردوزارت امورخارجه دراخ
درگزارش » .آقای ماری، که درمشهد به سرمی برد، به دستم رسيده است

» گزارشی دربارۀ مشکل آفرينی جنگلی ها دررشت«کشيش ماری با عنوان 
چند سال قبل، يک وطن پرست جوان ايرانی، «:اين توضيح مقدماتی آمده است

  ولی ازکسوت روحانی به درآمده بود، قسم خورد که تا که درس طلبگی خوانده 
لحظۀ مرگ ازتالش برای خالص کردن ميهنش ازشرکليۀ قدرت های خارجی 
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که درمسايل سياسی کشورش اعمال نفوذ می کردند دست برندارد واين جوان 
ميرزا کوچک خان درخلوت جنگل های رشت ... همان ميرزا کوچک خان بود

» جنگلی «محلی مشغول  شد، وبه همين دليل بود که به  به جمع آوری نيروهای
گذاشته » اتحاد اسالم « معروف شدند، هرچند خودشان نام گروه شان را

  :ماری  سپس ادامه می دهد» .بودند
. گزارش های متعدد ومتفاوتی دربارۀ تعداد جنگلی ها بين مردم انتشاريافت

ولی . نفرگزارش ميکردند برخی ها شمارآنها را صدها  و برخی ديگرهزاران
ازآنجايی که جنگلی ها هنوزخود را نشان نداده بودند، برآورد نيروهايشان 

، البد قوای جنگل آنقدرشده بود که ١٩١۶با وجود اين، درژانويۀ . مشکل بود
برای خط ارتباطی روس ها بين انزلی وقزوين تهديدی به حساب بيايد، زيرا، 

هزارسپاهی خود را ازسه ٣امات روسچنانکه ازگزارش ها پيداست، مق
اگرچه  روس ها به دليل . محوربه سمت مرکزتجمع جنگلی ها اعزام کردند

تلفات سنگينی متحمل . کوالکی که غافلگير شان کرد وتدارک آن را نديده بودند
با وجود اين، خيلی زود . شدند، توانستند جنگلی ها را برای مدتی متفرق سازند

جنگلی ها دوباره گرد آن جمع شدند، و ظرف مدت چند  هسته ای شکل گرفت و
ماه تعدادشان بقدری افزايش يافت که دو باره به تهديدی برای روس ها مبدل 

بارها تالش شد که ازطريق نفوذ روس ها وبا طرق ديگربه . شندند
طورغيرمستقيم جنگلی ها را متفرق سازند که همگی نتايج مفتضحانه ای به 

روسيه نيزخيال جنگلی ها را از بابت روس ها  ١٩١٧سال  انقالب. بارآورد
  .راحت ساخت و بعد ازآن پيشرفت آنها بسيار سريعترشد

، سروکله آنها با اونيفورم های دست دوز، ومو و ريش بلند ١٩١٧درتابستان  
همگی تفنگ به دست داشتند که بعضی . دررشت وشهرهای مجاور آن پيدا شد

شايع شده بود که بعضی ازاين تفنگ ها آمريکايی . از آنها بسيارمدرن بود
است، وانگليسی ها آنها را دراختيارقوای روس گذاشته بودند، وروس ها نيز 

درنيمۀ  دوم زمستان . بعداً اين تفنگ ها را به قيمت ارزان به جنگلی ها فروختند
، اسرای آلمانی واتريشی ازروسيه گريختند وبه جنگلی ها ملحق شدند؛ ١٨١٨

عالوه براين، يک مدرسۀ نظامی . گلی ها هم آنها را به مقام افسری رساندندجن
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يا اردوی آموزش افسری نيز با کمک آلمانی ها در گوراب زرمخ  درجنگل به 
  .راه افتاد

را معطوف  نهضت جنگل که ازشرروس ها خالص شده بود، توجه خود 
بودند؛ وبا استفاده انگليسی ها يی کرد که به مداخلۀ امورداخلی ايران متهم 

درقرارگاهشان درکسما » جنگل« ازدستگاه چاپ سنگی روزنامه ای به نام 
منتشرساختند وجنگلی ها دراين روزنامه به انگليسی ها، ايرانی هايی که تصور  
می شد ازانگليسی ها طرفداری می کنند، وهمچنين طبقات ثروتمندی که به 

اختند، و تعدادی ازايرانی های ثروتمند طبقات کارگر ستم می کردند شديداً می ت
را دستگيرودرجنگل حبس کردند  تا اينکه باج زيادی برای آزادی شان پرداخت 

جنگلی ها اموال سايرثروتمندان را نيزمصادره کردند و  ماليات سنگينی به . شد
تجار ثروتمند مجبوربه پرداخت ماليات های . محصوالت کشاورزان بستند

دها حتی ادارۀ ماليات، گمرکات، کالنتری ها، تلگراف خانه ها بع. سنگينی شدند
همۀ نامه ها و تلگرام ها سانسورمی . و پست خانه ها نيزبه کنترل  آنها درآمد

شد، و برای مدتی فرد  منصوب آنها پست خالی والی را پرکرده بود کالدول 
دربارۀ فعاليت جنگلی ها درگيالن می ١٩١٧جوالی ١٢درگزارشی مورخ 

دررشت، دراستان گيالن، که هفتۀ گذشته از آن عبور کردم، جنگلی «  :نويسد
را که يک ايرانی )  پدر دکتر علی امينی( ها شخصی به نام امين الدوله

سرشناس وثرومند است اسيرگرفته اند، وبرای آزادی اش مبلغ صد هزاردالر 
هزار دالر برای  ۵٠از قرارمعلوم خانوادۀ امين الدوله خواستند. باج می خواهند

تعداد گروگان گيرها که به . آزادی اش بپردازند، ولی پيشنهاد آنها رد شده است
معروف هستند بيشترازهزارنفراست،وهمگی مسلح هستند وپيداست » جنگلی«

. که دوستان بسياری نيزدارند، زيرا گويا اکثرساکنين رشت هوادارآنها باشند
سايشان هر روزبه رشت می آيند نکتۀ عجيب اينجاست که جنگلی ها و رؤ

هدف  وآزادانه  دربارۀ امين الدوله مذاکره می کنند، ظاهراً جنگلی ها ابتدا با
مبارزه با ظلم وستم در ايران و تجاوز روس ها به کشورشان فعاليت خود را 
شروع کردند وبه خاطررفتارخوبی که با فقرا داشته اند حمايت عامۀ مردم را به 

  ».هرچند ثروتمندان ازدست آنها مصيبت زيادی کشيده اند دست آورده اند،
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کالدول درگزارش مطبوعاتی اش، اخباری را نيزدربارۀ جنگی ها گنجانده 
ژانويه فاش ساخته بود که نظميۀ رشت ازجنگلی ها  ١١روزنامۀ رعد . است

برای ) بلشويک های ايرانی(تعدادی ازمردان اميرعشاير« :حقوق می گيرد
حقوق مأموران نظميه را . ر به ادارۀ نظميۀ رشت کمک می کنندمحافظت ازشه

ژانويۀ  خود می  ١۶همين روزنامه در شمارۀ  »  . جنگلی ها پرداخت کرده اند
يک روزنامۀ  قفقازی گزارش  داده است که نمايندۀ  ميرزا  کوچک « : نويسد
ضرب در رشت برای فرماندۀ قوای روسيه در اين شهر ) رهبر جنگلی ها(خان 

االجل صادر کرده و گفته است که اعمال ظالمانۀ سپاهيان روس بايد خاتمه پيدا 
به . کند، وگرنه او نيروهای جنگلی را برای محافظت از رشت فرا می خواند

همين دليل، فرمانده وکميتۀ انقالبی روسيه  درحال  برنامه ريزی برای 
 خان درحال حاضرالزم به ذکراست که ميرزا کوچک . محافظت ازشهرهستند

های ايران است، و با اطمينانی که به قدرت نيروهايش دارد، بلشويک  رهبر
بدون اطالع دولت مرکزی درتهران حکام محلی را عزل و نصب می کند، 

مثالً چند وقت پيش، او دستورداد . وادارۀ امورگيالن تا آستارا  را به دست دارد
و او هم  اطاعت امر کرد، و  که  جانشين والی گيالن به تهران برگردد،

کارگزاررشت به دستور ميرزا کوچک خان درمقام والی اين واليت مشغول به 
وقتی ميرزا . کار شد وهفته ای يک بار برای تسليم گزارشش به جنگل می رفت

کوچک خان می خواست درسخنانی ازمردم بخواهد که به والی جديد کمک 
درخلخال، اموال مردم غارت . اتش رفتندکنند،  تعدادی ازساکنين رشت به مالق

عالوه براين، تعدادی . شده و آنها دست خالی ولخت به رشت بر گشته اند
ازمردم  کردستان وگروس نيزبه گيالن آمدده اند، و تعداد فقرا ومتکديان اين 
شهربسيارزياد شده است، ميرزا کوچک خان خروج برنج ازگيالن را ممنوع 

اتحاد « دررشت، « : ژانويه هم آمده است  ٢٠رعد  درروزنامۀ» .کرده است
حقوق ها را آنها می . ميرزا اسماعيل خان را رئيس نظميه  کرده است» اسالم 

 ١٨روزنامۀ رعد درشمارۀ » .پردازند و کنترل کامل اموررا در دست دارند
)  جنگلی ها ( تلگرام  مفصلی از طرف اتحاد اسالم « : می نويسد١٩١٨فوريه 

به دست کابينه رسيده است که در آن به دستگيری شاهزاده سليمان  دررشت
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درکرمانشاه وهمچنين حضورنظاميان خارجی درگيالن ) اسکندری( ميرزا
اتحاد اسالم ازدولت خواسته است تا اقدامات الزم را برای . اعتراض شده است

اوزها مقابله با تجاوزخارجی مبذول کند، وگرنه خودش رأساً برای توقف اين تج
قزاقخانۀ « :نيزآمده است ١٩١٨مارس  ٢۶درروزنامۀ ايران ».اقدام خواهد کرد

. رشت بدون هيچگونه مقاومت با خونريزی به دست جنگلی ها افتاده است
فرماندۀ قزاق ها که مردی مستبد است به جنگل انتقال يافته وجنگلی ها همۀ 

می گويند که قزاق ها  .مهمات وذخاير قزاق خانه را به اردوگاهشان برده اند
  )  ۵( » .همگی قبول کرده اند که با وفاداری برای جنگلی ها بجنگند

هزارمرد مسلح داشتند، وسالح هايشان  ۵ديسترويل می گويد که جنگلی ها « 
ولی . را بيشترازسپاهيان روس که درحال خروج ازايران بودند می گرفتند

« :دنسترويل همچنين می نويسد  .تواناييهای جنگی شان به مراتب محدودتربود
ميرزا کوچک خان با قوۀ قهريه کنترل تمام گيالن را به دست گرفته بود، که 
هفتاد مايل آخرجادۀ ما هم درآن قرارداشت، وچنان سياست ضد بيگانه ای 
داشت که بيم آن می رفت هرمرد سفيد پوستی را که سرراهش سبزشود ازدم 

لشويک بندرانزلی را نيز به دست گرفته بود، تيغ بگذارند، وحاالبه همراهی ب
يعنی تنها بندرحاشيۀ خزرکه می توانستيم برای شروع عمليات به آن اميد داشته 

دربارۀ کوچک خان می  ١٩١٨مه  ۵دنسترويل درنامه ای به تاريخ » .باشيم
ً با کوچک خان مالقات ودربارۀ مسايل با « :نويسد من مايلم که شخصا

مشاوران آلمانی اش هرکاری می کنند که مانع ازمالقات ما اوصحبت کنم، ولی 
اگرفقط بتوانم چيزی درکوشش بگويم ، فکرمی کنم اورا ازافتادن به چاه ...شوند

   ».نجات خواهم  داد
  

   ١٩١٨ ۀاولين سفر دنسترويل به انزلی، فوري
  
رشت وسپس به انزلی  ، دنسترويل ازهمدان به قزوين و١٩١٨درفوريۀ  

، دنسترويل و نيروهايش به قزوين، که  شهری با ١٩١٨فوريۀ  ١۵در. سفرکرد
اومی . استقبال مردم ازآنها اصالً دوستانه نبود. هزارسکنه بود، رسيدند ۵٠
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درقزوين دريافتيم که پيش روی ديگرامکان ندارد ميرزا کوچک « : نويسد
ده خان، رهبرگيالنی هايی که می خواستيم وارد منطقه شان شويم، قسم خور

بوده نگذارد هيچ انگليسی ای از آنجا بگذرد، وکميتۀ جنگلی ها درانزلی با 
مانع ازعبورما شوند، همکاری می . کميتۀ بلشويک که آنها هم مصمم بودند

دنسترويل ونيروهايش درفوريه ازقزوين عازم رشت )  ٢٧همان، ص (» .کرد
آنها حمله فوريه اين شهرشدند، ودرکمال تعجب شان جنگلی ها به  ١٧ودر

کميته بلشويک « درآنجاهم جنگلی ها وهم . آنها سپس راهی انزلی شدند. نکردند
درحمله به انگليسی ها ودستگيرکردن آنها تعلل کردند، که دنسترويل آن را به » 

عالوه برا ين،  زرهپوش را « :لطف پرچم انگليس وزرهپوش هايش می دانست
د آن را بگيرند می توانست ازپس نيزنبايد فراموش کنيم، که اگرمی خواستن

رسيد که می  خبر پس ازدو روزاقامت درانزلی به او» .خيلی هايشان بربيايد
دنسترويل که احساس می کرد جنگلی ها می . تواند به سوی باکو راه بيفتد

آنها . خواهند به اوحمله کنند، تصميم گرفته بود هرچه زودترانزلی را ترک کند
ارج شدند وپيش بينی می کردند که درراه به آنها حمله فوريه ازانزلی خ ٢٠در

ولی بازهم حمله ای صورت نگرفت، البته نگاهها عبوس تربود، وگاه « :شود
حتی ممکن بود جنگجويی دست به طپانچۀ موزرش ببرد، ولی تيری به سوی ما 

درقزوين، دنسترويل به بغداد تلگراف زد که تالش برای رفتن » .شليک نشد
مگراينکه با کوچک خان بجنگيم  يا با اوبه « انزلی هيچ فايده ای نداردمجدد به 

نيروهايش دستوردارند : کوچک خان پيامی برايش فرستاده بود» .توافقی برسيم
حوزۀ  تحت کنترلش  از درصورت تالش انگليسی ها برای تکرارتجربۀ عبور

لی به اوحمله دنسترويل همچنين فهميد که چرا درمسيرانز. به آنها حمله کنند
جنگلی ها می ترسيدند که مبادا ستون های ارتش روس که درحال . نکرده اند

فوريه از قزوين  ٢۴آنها در  .خروج ازايران بودند به کمک انگليسی ها بيايند
کشيش چارلزماری به   . فوريه به همدان رسيدند ٢۵راهی همدان شدند، ودر

 که پس از اطرنشان می سازدسفردنسترويل به انزلی نيزاشاره می کند وخ
عزيمت دنسترويل، نايب کنسول ورئيس بانک انگليس دستگيرشدند، ولی 

تلگرامی که سرگرد ديويس به وزارت جنگ فرستاد  . گريختند ١٩١٨درژوئن 
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حکايت ازآن داشت که جنگلی ها با موفقيت توانسته بودند، تهاجم اوليۀ انگليسی 
ی بيشتری اعزام وتالش مجددی برای قوا« :دفع کنند١٩١٨ها را درفوريه 

رسيدن به قفقازانجام خواهد شد، ولی به دليل باران شديد که جاده ها را صعب 
العبورساخته است، مدتی طول می کشد تا قوا وملزومات بيشتری ازبغداد به 

اين تلگرام حاکی است که انگليسی ها نه فقط قصد کنترل ايران را » .آنجا برسد
هدف «:ی خواستند تمام منطقۀ قفقازرا تحت کنترل خود بگيرندداشتند، بلکه م

انگليس اين است که ابتدا انزلی وسپس کنترل خزررا از راه کنترل همۀ 
اگرآنها بتوانند باکورا تصرف کنند وچاههای . بنادروکشتی ها دردست بگيرد

نفت را ازدست آلمانی ها مصون نگاه دارند، احتماالً به سوی تفليس پيشروی 
خواهند کرد تا منطقۀ قفقازرا تحت کنترل خود در آورند، واحتماالً بايد ازانزلی 

اين کارمستلزم نيروی قابل . به سمت غرب درآذربايجان نيزپيشروی کنند
مالحظه ای است، وبستگی به اين دارد که آيا خطوط ارتباطی اجازۀ اعزام 

   » .يرنيرووارسال ملزومات و غيره ازبغداد را خواهد داد يا خ
  

 قزاق ها ی روس درخدمت  انگليسی ها   
  

ازجمله کلنل  دنسترويل به محض بازگشت به همدان، باقيماندۀ ارتش روس،
دنسترويل دليل . بيچراکوف، فرماندۀ قزاق های روس، را به مزدوری گرفت

ازخاک (وقتی آخرين واحدهای ارتش منظم « :اين کاررا اينگونه بيان می کند
دند، سپاهيان بيچرکوف قدری بی قرارشده بودند، واوبه من خارج ش) ايران

اطالع  داد که قصد دارد به محض مهيا شدن وسايل حمل ونقل به دنبال بقيۀ 
عملی می کرد،  ارتش روسيه ازايران خارج شود اگربيچراکوف قصدش را

. تمامی بختی که برای حفظ مواضع مان در شمال  ايران داشتيم ازکف می داديم
ه درهمدان مشکلی نداشتم، ولی احتماالً ديگرنمی توانستم به شمال  نفوذ کنم، البت

ً با  وهيچ چيزنمی توانست ازافتادن قزوين به دست جنگلی ها، که مسلما
توافقی بين » .بهترنشدن وضعيت آب وهوا به راه می افتادند، جلوگيری کند
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 به منظوربازدوطرف به امضاء رسيد، ويکی ازمفاد آن حمله به جنگلی ها 
بيچراکوف فوراً برای اشغال قزوين و ناکام . کردن جادۀ قزوين به رشت بود

گذاشتن نقشه های ميرزا کوچک خان برای تصرف اين شهربه منطقه اعزام 
هنوزجوهرموافقت نامه خشک نشده بود که فرصتی برای آزمودن ارزش « :شد

ها قصد پيشروی به  مارس اطالع  موثق يافتيم که جنگلی ٢٣در. آن پيش آمد
. سوی قزوين را دارند وقزوين نيزخود را برای استقبال از آنها آماده می کند

به رشت را در دست داشتند ودر ) قزوين( آنها تمامی نقاط مهم درطول جادۀ 
سنگرهايی موضع گرفته بودند که پل منجيل را پوشش می داد وآنها را قادرمی 

نفری ١٢٠٠قوای » .الً مسدود سازندساخت که تردد دراين جاده را کام
مارس، واحد کوچکی  ٢۴روز« :بيچراکوف به سرعت قزوين را اشغال کرد

ازقزاق ها را شتابان به قزوين گسيل کرديم، و بقيه نيزبا پيمودن مسيراصلی 
نقشه های کوچک خان . توانستند درست بموقع خود را به اين شهربرسانند

ً خنثی شده وقزوين نجات  اوضاع دراينجا بقدری بحرانی . پيدا کرده بودعجالتا
 وخروج همۀ مقامات را صادر) شاهنشاهی(شده بود که دستورتعطيلی بانک 

   » .کرده بودند
)  ٨٣ص   . تالش دولت ايران برای بيرون کردن قوای بيچراکوف ناموفق  بود

.  اعتراض کابينۀ صمصام السلطنه به اشغال قزوين هيچ نتيجه ای نداشت
کنترل   لی ها  که پيش بينی می کردند به منجيل  حمله شود پل منجيل را بهجنگ

تلگرام  واصله از « :مارس می نويسد ٢۶روزنامۀ ايران . خود درآوردند
حد فاصل بين رشت (جنگلی به منجيل ٣٠٠حاکی است که اخيراً ) قزوين

  ».آمده اند ومقصد آنها هنوزمعلوم نيست) وقزوين 
فوريۀ خود گزارش می دهد که انگليسی ها  ۵و ۴اره های روزنامۀ رعد درشم

عالوه برمسلح ساختن  مسيحيان آذربايجان برای اقدام عليه مسلمانان، باقيماندۀ 
ارتش روس در ايران را نيزبرای اشغال قزوين  به مزدوری گرفته اند، وبدين 

روسيه چندروزقبل کنسول . قزوين«:ترتيب اظهارات دنسترويل را تأييد می کند
انتخاب شده  سپاهی روس برای ماندن درشهر ١٠٠٠به کارگزاراطالع داد که 
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. وپست هايی نيزدرجادۀ بين قزوين و تهران برای آنها درنظرگرفته شده است
. کارگزاراظهارداشت که اين مسئله بايد به حکومت  مرکزی ارجاع داده شود

بالً فرماندۀ کل قوای گمان می رود که اين سپاهيان را ژانرال بارتوف، که ق
که يک (روس درايران بود انتخاب کرده باشد، و اينکه بانک شاهنشاهی ايران 

 ٣٠تومان به افسران و ١٠٠دستوريافته است که ماهيانه ) مؤسسۀ انگليسی است
, ٠٠/  ١٠٠١( کالدول، گزارش مطبوعاتی ( » .تومان به سربازان بپردازد

  ).١٩١٨فوريه  ٢٧، مورخ ) ٨٩١
اومعتقد بود که . مه نامۀ مفصلی دربارۀ اوضاع موجود نوشت ۵رويل دردنست

» نجات« فقط به لطف مداخلۀ بيچراکوف وقزاق هايش توانسته بودند قزوين را
وگرنه جنگلی ها وارد قزوين می شدند وتهران مثل يک سيب رسيده  بدهند؛

وف خواسته بيچراک«: اودربارۀ مسايل مالی می نويسد. جلوی پای شان می افتاد
ً سنگينی دارد، و وزارت جنگ نيزمی خواهد بداند که آيا  های مالی نسبتا

وقتی بدانيم که . اوارزش اين همه هزينه را دارد يا خيرمعلوم است که دارد
اوچه وظيفه ای برعهده گرفته است واينکه فقط اومی تواند اين وظيفه را انجام 

. هايش چندان هم نامعقول نيستبدهد، آنوقت خواهيم فهميد که خواسته های 
دنسترويل بعد ازديداری کوتاه ازقزوين وتهران تصميم » .ماچارۀ ديگری نداريم

، ١٩١٨ژوئن  ١اودر. گرفت که مقرفرماندهی اش را به قزوين انتقال دهد
کالدول . تقريباً هشت ماه پس ازترک بغداد، ازهمدان به سمت قزوين به راه افتاد

برمی دهد که انگليسی ها دارند خود را برای عمليات خ١٩١٨دراواخرماه مه 
انگلسی ها نيروهای بيشتری به قزوين آورده «:برضد جنگلی ها آماده می کنند

اند واميدوارند که بزودی بتوانند به سمت خزرپيشروی کنند، ودوباره کنترل 
ناوگان آنرا دردست بگيرند، وبدين ترتيب بتوانند ازارمنی های  دريای خزرو

  )  ۶( » .حمايت کنند نطقۀ قفقازم
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  »در سلطۀ کامل بر ايران انقالب اکتبر و تکاپوی بريتانيا« 

جنبش جنگل  –ميالد زخم «بنام)زند(کتاب تحقيقی خسروشاکری ۶دراينجا فصل
انقالب اکتبر و تکاپوی «در رابطه با » و جمهوری شوروی سوسياليستی ايران

  :را می آوريم »بريتانيا در سلطۀ کامل برايران
  

 بريتانيا، دشمن عمده جديد
خالء ناشی ازسقوط تزاريسم ودولت کرنسکی پس ازکوتاه زمانی به رشد نفوذ 

اوالً، نابودی تزاريسم درها را به روی فرصت های . انگليس درايران منجر شد
جديد برای اعتالی منافع سياسی وتجاری  انگليس گشود، که به سلطۀ بی رقيب 

انگليس، توسط » جواهرمستعمرات«هند،اين ثانياً، بيم ازتهديد. جاميداين کشوران
شوروی ازيک سو، ودسترسی محتمل شوروی به خليج فارس ازطريق ايران 

ازسوی ديگر، ) هرچند که هنوزيک احتمال دورازدسترس به شمارمی آمد(
تهديدی بالقوه برای موقعيت تثبيت شدۀ انگليس درآسيای غربی وشمال آفريقا 

. همۀ اينها مستلزم تحکيم پيروزی های حاصل ازجنگ بود. حسوب می شدم
گرفتن جای  ثالثاً، انگليسيان نشانه های روشنی ازرسيدن به آرزوی خود در

تزاريسم درقفقاز،به ويژه منطقۀ نفت خيزباکو درآن سوی مرزايران به دست 
طۀ خود چهارم، آن گروه ازنخبگان حاکم که برای حفظ قدرت وسل. می دادند

 بردهقانان وسايرنيروهای توليد کنندۀ ايرانی به امپرياليسم روسيه وابسته و
شده بودند، مذبوحانه درپی کسب قيمومت انگليس » به لحاظ سياسی يتيم «اکنون

و  حضورمداوم نيروهای انگليسی درايران اين تحوالت، پرتو در.برآمدند
اخف، حتی پس ازسقوط آنان با ژنرال های تزاری، باراتف وبيچر همکاری

ً ازسوی ايرانيان وبه ويژه جنگليان به عنوان نشانه ای  دولت کرنسکی، عموما
دلمشغولی انگليس با . ازتمايل انگليس به سلطه برامورايران ومنطقه تلقی شد

جنبش جنگل درشمال، به نحوی انکارناپذيرنقشی راکه درصدد ايفای آن 
  .روج نيروهای روس، بروزمی داددرايران بودند، به ويژه پس ازاعالم خ
 انگليس اين بودکه اکنون، افزون بر يک ازجنبه های آشکارموضع جديد
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تفنگداران جنوب ايران، آنان  نيروی مشابه جديد را برای شمال ايران تدارک 
( ١٢٩۶ازاين روبود که روزنامۀ رعد، هوادار انگليس، در ديماه . می ديدند

با تظاهربه « ولت فرانسه، انگليس و آمريکاداد که د گزارش) ١٩١٨ژانويۀ 
 ۴برنامه ريزی برای جمع آوری يک نيروی  ] درحال[حمايت ازاتباع خود

آنان  پيش از اين نيزشمار . خوانده می شود» پليس شمال «هزارنفری اند که 
. زيادی، بيشترشان ارمنی، را به هزينۀ سه دولت  گرد آورده ومسلح کرده بودند

اين . پيشتربرای آموزش آنان وارد شده بودند سوی وانگليسی نيزافسران فرانش
امر، نقض آشکارحاکميت ايران درچنان درجه ودامنه ای بود که وزارت 
خارجه شديداً به دولت های متفق اعتراض کرد، اعتراضی که بالفاصله با 
انکار آمريکاييان روبه روشد و آنان يکبارديگر تعهد خود را به حاکميت و 

اما انگليسيان  توجهی به اين اعتراض نشان . ميت ارضی ايران اعالم کردندتما
اوت ١٨( ١٢٩٧مرداد٢٧در. ندادند واين روند تا پايان جنگ ادامه يافت

در نيرويی به رهبری  [، روزنامۀ ايران گزارش داد که شمارايرانيان )١٩١٨
  » .می آيند در اطراف  قزوين، زنجان و گروس  به استخدام  در ]انگليسيان 

واکنش جنگليان به اين تحوالت بالفاصله درروزنامۀ ارگان خودشان، جنگل، 
بعداً، با شکست نخستين کميتۀ انقالبی بلشويکی مستقردرگيالن . منعکس شد

سوگ و « درواداشتن نيروهای روس به خروج ازايران، جنگليان ضمن بيان 
ی عليه اهمال نسبت به ، به رژيم جديد بلشويک»مصيبت مردم درمانده ايران

آنان اخطارکردند که هرچه . تداوم حضورنيروهای روس درايران، هشدار دادند
نيروهای روسيه مدت بيشتری درايران باقی بمانند، طرحهای انگليس درمنطقه 

دموکراسی « جنگل با ابراز اميدواری به اين که . را بيشتربه پيش خواهند برد
 ون بردن نيروهايش پای بند بماند،بهدربير برپيمان خود»نوين روسيه

همۀ » مکاروخودخواه« جديد مسکوياد آوری کرد که انگليسيان   حکمرانان 
کوچک . تا ازتخليه وخروج توافق شده جلوگيری کنند سعی خود را خواهند کرد

خان اولتيماتومی هم برای فرماندهان روس درگيالن فرستاد وخواستارممانعت 
  .ختۀ  نيروهای تحت فرمانشان  به مردم شدآنان ازرفتارلگام گسي

جنگليان به دليل ديگری نيزکميتۀ انقالبی روسيه را مورد خطاب وهشدارخود 
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اقدامات خشونت بارو بيرحمانۀ سربازان روس درغرب ايران، : قراردادند
برای مثال، با رسيدن اخبارغارت بازارهمدان به رشت، جنگليان به روسيان 

انچه نيروهايشان سعی درغارت رشت يا ايجاد بی نظمی اطالع  دادند که چن
بهمن  ٢٠درنتيجه، در» .بالفاصله به آنان حمله خواهند کرد« کنند، جنگليان

، طی جلسه ای درکنسولگری روسيه در رشت، ) ١٩١٨فوريه  ٨(١٢٩۶
قرارداد سه جانبه ای ميان نمايندگان کميتۀ  جنگليان و دولت تهران برای 

اين نيروی شبه نظامی مرکب . شبه نظامی مختلط امضا شد تشکيل يک نيروی
. سربازروس، به فرماندهی يک افسرازهردوسو، بود١۵تن ازجنگليان و١۵از

اين نيروی شبه . هزينۀ آن را  جنگليان می پرداختند ومقرآن خانۀ سپهداربود
نظامی پس ازکوتاه زمانی تحت نفوذ جنگليان قرارگرفت وشمارافراد 

يکی ازنخستين اقدامات آن . ی آن با سرعت گسترش يافتومسئوليت ها
بود که تالش می کرد  ) (Barumodinدستگيری سرهنگ تزاری بارومدين 

حدود دوهفته . داوطلبانی را برای  خدمت به انگليسيان درايران استخدام  کند
آنان معاون کنسول روسيه درانزلی را . بعد، شماراين نيروبه دويست تن رسيد

. واسناد مربوطه را برای تأييد به کنسول روسيه دررشت ارسال کردنداخراج 
انگليسيان نگران طلوع دوبارۀ ستارۀ اقبال جنگليان پس ازدوانقالب روسيه، 

درکوتاه مدت چشم . وهمدردی روبه رشد سربازان روس با آنان بودند
يک  ودربلند مدت بيم داشتند که. اندازسلطۀ خود برقفقاز را درخطرمی ديدند

دولت ميهن دوست به رهبری جنگليان درتهران با بلشويک ها متحد  شود 
بنابراين، . وامردفاع ازهند انگليس وسلطۀ کامل آنان برايران را به خطراندازد

يا نهال جنبش جنگل را ازبن برافکنند يا با : انگليسيان دو راه درپيش رو داشتند
سی ايران آنان را تحت نفوذ خود آن به يک تفاهم برسند ومانند ديگرطبقات سيا

  .در آورند
همچنان که پيشترمالحظه شد، مک الرن مأمورسياسی انگليس درقزوين، که 

« اشکالی نمی ديد که با . نکتۀ قابل اعتراضی  دربرنامۀ جنگليان نيافته بود
با اين حال، وی با احتياط . راهی برای تفاهم با جنگليان  بيابد» حفظ احتياط 

وابتدا با والی منتخب جنگليان، امير عشاير، دربارۀ  مالقات با  پيش رفت،
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اما، به اين نتيجه رسيد که چنين نظری را . کوچک خان به رايزنی پرداخت
دو نمايندۀ جنگل، عزت هللا و مير منصور به وی گفتند که جنگليان . بگذاردکنار

عزت هللا به سروان اين گفته تأييد آن چيزی بود که . اعتمادی به انگليس ندارند
گلد اسميت درجلسه ای گفت که به ابتکار رئيس هيئت مذهبی  آمريکايی، ديويد 

دراين جلسه، سروان . ، ترتيب يافته بود(Davidson Frame) سون فريم 
انگليسی  که وانمود می کرد يک مأمور حمل و نقل  بود، تالش کرد تا عزت 

ی حمايت ازاسالم آمادگی دارد، بيش انگليس هميشه برا«:هللا را متقاعد کندکه
ازهردولت ديگری اتباع مسلمان  دارد، اين که شريف مکه به مخالفت با ترکان 

»  .برخاسته، واينکه انگليس آرزومند گسترش دوستی و کمک به ايران است
گفت انگليس آماده بود به بی طرفی ايران احترام بگذارد، وتفنگداران جنوب 

ر ديگری جزحفاظت ازراه ها وجاده ها به کار گرفته هرگزبرای کا« ايران 
. جنگليان تکرار کرد را به ديداربا رهبر وی همچنين تمايل خود ».نخواهندشد

بی تفاوت ولی مؤدب، ودشمنی وبدگمانی مداوم نسبت به «  عزت هللا نگرشی
وی نسبت به صميمت انگليسيان ابرازترديد کرد،  به . ازخود نشان داد» انگليس

ژه زمانی  که سروان انگليسی درصدد ارائۀ  تصويری از دهۀ  گذشتۀ ايران وي
  .، ازديدگاه لندن  ونه ايرانيان، برآمد

دراين حال، جنگليان برای تضعيف تالش های سلطه جويانۀ انگليس درقفقاز  
عالوه برافزايش تبليغات ضد انگليسی، به تحريم کاالهای . تدابيری اتخاذ کردند

جنگليان . که در مالکيت انگليس بود، پرداختند) IBP( شاهی ايران آنان وبانک 
ازمردم وبازرگانان خواستند اسکناس وسفتۀ  بانک  شاهی را نپذيرند وبه «*

درنتيجه، بازرگانان پول » .بانک پايان دهند) اين( همۀ روابط تجاری خود با
طرفداری ازبيم شناخته شدن به «.های خود را که به صورت قران نقره بود

اين فرارنقدينگی، شعبۀ بانک .، ازبانک انگليسی بيرون کشيدند»ازانگليس 
» هرچه بيشتر« شاهی دررشت را وادار کرد تا ازدفترتهران درخواست حوالۀ 

  .تأديه کند» همۀ ديون خود را درصورت لزوم « پول کند تا اين شعبه بتواند
، شبه نظاميان ) ١٩١٨ماه مارس ( ١٢٩۶درنخستين هفتۀ نيمۀ دوم اسفند  

را  (Maj.R. S. Oakshott) اوکشات. اس. جنگل حتی مديرشعبه، سرگرد آر
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. که وظيفه اش آشکارا فراترازصرف مديريت  بانک بود، دستگيرکردند
بالفاصله پس ازاين اقدام، کنسول مک الرن که دفترش دررشت به کانونی 

زيرا . بود، نيزدستگيرشدبرای اجرای برنامه های انگليس درمنطقه تبديل شده 
به کارکنان تحت امرش دستورداده بود که ازپرداخت پول به مشتريان خود 

اين اقدام وی خشم مردم، به ويژه جامعۀ تجاری . داری و بانک را تعطيل کنند
  .گيالن را برانگيخته بود

، ) ١٩١٨مارس  ١٨( ١٢٩۶اسفند  ٢٨در. بدگمانی جنگليان بی پايه نبود    
، يکی ازافسران اطالعاتی انگليسی را (Capt. E. Noel)نوتل . وان ایآنان سر

،  (Marling)وی ازسوی مارلينک. نيزهنگام بازگشت ازقفقاز، دستگيرکردند
به . وزيرمختاردرتهران، برای يک مأموريت اکتشافی به باکو فرستاده شده بود

ويل را را ملزم می کرد، ژنرال دنستر) وی( اوضاع  درباکو« گزارش وی 
مأموريت نوئل درارتباط با جنگ شديد داخلی درمنطقۀ باکو، . درقزوين ببيند

اين گفتۀ جنگليان را کامالً ثابت می کرد که انگليسيان درپی گسترش نفوذ خود 
. جی .يک دهه بعد، سرتيپ ف . هم درشمال ايران وهم درقفقازحضورداشتند

  : ه نهادبردرستی اين بيم ها صح)  (F.J.Moberlyموبرلی 
به عمل آمد تا ) پس ازتسخيرقدرت ازسوی بلشويک ها( تالش ها ی گوناگونی

يک نيروی روس برای جلوگيری ازگسترش نفوذ نيروهای دشمن به درون 
ازکشوربيرون برده شدند )روس(ايران، تشکيل شود نيروهای غيرقابل اعتماد 

. دارتشکيل دهدوبارتف به کمک پول انگليس تالش کرد تا سپاهی ازعناصر وفا
بيچراخف، افسرروسی که با نيروهايش دربين النهرين درکنارانگليسيان جنگيده 

 رهسپار) ١٢٩۶دی ماه ( ١٩١٨برای کمک به وی دراوايل ژانويه  بود،
  .کرمانشاه  شد

موبرلی همچنين اظهارداشت که جنگليان در همکاری با شوراهای سربازان 
با همۀ « نزلی تصميم گرفته بودند بلشويک و به دست گرفتن کنترل بندرا

  ».نيروی خود درمقابل اقدامات انگليس درايران بايستند
با توجه اين مقاومتها، ژنرال بيچراخف که يک ضد بلشويک افراطی بود، با 

بلشويک . همدستی ودسيسۀّ انگليسيان درصدد فريب بلشويک های باکو برآمد
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اززمان استقرارشورای باکو  ها، به رغم پيشرفت موقتی درغلبه بر دشمنان
ارمنی،  (Stapan Shaomian)به رهبری استپان شائوميان ١٩١٧درنوامبر

، چلياپين )  ١٩١٨(  ١٢٩٧دربهار. قدرت خود را هنوزتحکيم نبخشيده  بودند
(Chilapin) رهبرشورای سربازان روس درانزلی، آنان را تشويق به پذيرش

يکی ازگزارش های کاردار . کرد اعالم وفاداری  بيچراخف به رژيم شوروی
که براوين رنج زيادی درکنار ( (Von Etter)روسيۀ تزاری در تهران، فون اتر

، پرتوی  برفعاليت )١٢٩٧ارديبهشت  ( ١٩١٨به تاريخ  مه )  گذاشتن او کشيد
  :های چيلياپين می افکند

ميته ی با کوبه، رئيس ک. انقالبی متحد  شده اند –هيئت اجرايی وکميتۀ نظامی  
با پيشروی سرهنگ . اخير، به چيلياپين  باالترين قدرت ها تفويض کرده است

بيچراخف بلشويک ها  قصد ترک انزلی را داشتند، اما بعداً روابط بهبود يافت 
را به رسميت شناخت، و حتی  گروهی ) شائوميان( دولت باکو) بيچراخف(و

  .ازنيروهای ارتش سرخ از باکو به کمک وی آمدند
مأمور سياسی (Clutterbuck)ين مطالب را يک گزارش سری کالترباک ا 

  :    نيز تأ ييد می کندد)  ١٢٩٧ارديبهشت   ٢١(  ١٩١٨مه  ١٠انگليس، به تاريخ 
ً گفته اند که  بلشويک ها بسيارنگران گسترش نفوذ اسالم گرايان اند، و رسما

يان ودشمن خود می اسالم گرا -آلمانی ها ) ائتالف( کوچک خان را ابزار دست 
گيالن را به دست  –شوراهای باکو ازبيچراخف خواسته اند  جبهۀ باکو . دانند
درصورتی که وی اين درخواست را بپذيرد، آنان همۀ منابع  ونيروهای . گيرد

بيچراخف موافقت خود را اعالم کرده است، . خود را دراختياروی خواهند نهاد
ورزيده وگفته است که شوروی ها بايد اشغال اما برلزوم  کمک انگليسيان تأکيد 

انزلی ازسوی انگليسيان وپيدا شدن سروکلۀ نيروهای انگليسی درقفقازرا 
  .بپذيرند

با توجه به اين که همۀ نيروهای «: افسرانگليسی با خوشحالی گزارش داد
هستند، درنتيجه ما حزب )دراين پروژه (شوروی درباکو و پيرامون خزردرگير

تاتاران را دراين بخش هاعليه خود وامی داريم ومشغول می کنيم و  پان اسالمی
می توانيم  بدون مانع تا قفقازپيش برويم وکنترل خزررا به محض باز  شدن راه 
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  » . بيچراخف برای پيشروی به دست گيريم
ً بالفاصله موافقت خود را اعالم کرد  فردای . دولت شوروی در باکو تقريبا

شوروی ها با اين « وزارت جنگ اطالع داده شد که  گزارش کالترباک، به
) همچنين(آنان . درخواست موافقت کرده اند که انگليسيان انزلی را اشغال کنند

اما می خواهند که آنان . مايلند به هيئت انگليسی اجازه دهند تا وارد باکو شود
  ».با لباس غيرنظامی بيايند

پيشنهاد « از شناسايی دولت آنان،  بلشويک های باکوبه رغم خود داری انگليس 
و »  .نفر به انزلی بفرستند تا بيچراخف آنان را آموزش  دهد ۵٠٠٠کردند که 

انگليسيان اين . نفراز آنان را هم گسيل کردند ٢٠٠پس ازمدت کوتاهی حتی 
. يافتند»  برای حمله به کوچک خان ازپس و پيش« اوضاع  را فرصتی طاليی 

تضعيف تالشهای : يان نتيجۀ مهم ديگرهم به بار آوردتوافق با دولت شائوم
« براوين ازکوچک خان به عنوان يک . براوين، فرستادۀ مسکو به تهران

اين موضع مبلغانی نيز بود . تقبيح کرده بود» مدافع آزادی ايران«  و» انقالبی
يس که  پس ازانقالب اکتبر از پطرو گراد به ايران آمده بودند تا کميتۀ تازه تأس

ازاينروهم کميتۀ نظامی انقالبی . بلشويکی را با تبليغات ضد انگليسی ياری کنند
انزلی وهم دولت شائوميان درحال خرابکاری درکار براوين درتهران بودند 

خود اين را هم اضافه  کرد  ١٩١٨وکاردار تزاری فون اتر، در گزارش ماه مه 
بود، درحالی که کالتريک » دهعليه براوين بسياربرانگيخته ش«که کميتۀ انزلی 

بايد «  خاطر نشان کرد که بيچراخف با شائوميان شرط کرده که  دولت وی
دولت (آنان . براوين را ازسرباز کند وفون اتر وهيئت او را به رسميت بشناسد

با اين شرط  موافقت و فرستادۀ ويژه ای اعزام کرده اند تا مسئلۀ )  شائوميان
اين تالش آشکاری برای خرابکاری درشش ماه » .دبراوين را حل و فصل کن

 شائوميان با درک اين که رژيم متبوع وی درگير. کاربراوين درايران بود
منازعات درونی است، اکنون با دشمنی فعال هماوردان خارجی، به ويژه ارتش 
ترکيه ازيک سو و داشناک های ارمنی با حمايت انگليسيان از سوی  ديگر، رو 

  .استبه رو شده 
همچنان که گفته شد، جنگليان ابتدا ازدادن اجازۀ عبوربه نيروهای بيچراخف که 
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البته آنان ازنقشۀ . هزار نفرتخمين زده می شد، خود داری کردند ٢٠تا  ١٠بين 
دقيق بيچراخف ومتحدان انگليسی اش، نقشه ای که شامل حفظ قزوين، درهم 

آنان صرفاً . د، اطالعی نداشتندانزلی بو –شکستن جنگليان وکنترل جادۀ قزوين 
اماعمليات . به حرکت نيروهای روس به سمت قفقازجنوبی بدگمان بودند

بيچراخف نه فقط ازسوی ژنرال دنسترويل مطرح شد، بلکه ازسوی مارلينگ 
مارلينگ به وزارت امورخارجه درلندن توصيه کرد . درتهران حمايت می شد

نيازاست وارزش آن را دارد تاهزينۀ  که بيچراخف برای چند هقتۀ آينده مورد
اورا بپردازيم که درايران بماند تازمانی که بتوانيم ازدست نيروهايش خالص 

  ».شويم
. جنگليان به نوبۀ خود نسبت به انگليسيان وبيچراخف بی اعتماد شده بودند

 حسين آقاکسمايی و ژانرال تزاری باراتف، برسر مذاکره بين نمايندگان آنان،
رهبر  -ياحتی محاکمه - مقابل آزادی ندانيان انگليسی جنگليان درآزادی ز

انگليسيان  . دموکرات ايرانی، سليمان ميرزا اسکندری، به نتيجه ای نرسيده بود
پيشنهاد جنگليان را که مورد پشتيبانی باراتف هم بود، مبنی براين که اسکندری 

برای تضمين نماينده ای ازايران رروسی با حضو- دريک دادگاه انگليسی
با اين حال، توافق . کرده بودند عادالنه بودن دادگاه وی، محاکمه شود، رد

جنگليان را شورای سربازان تحت رهبری بلشويک ها جلب کرده بودند که به 
تاريخ نگاران استاليسنست . نيروهای بيچراخف اجازۀ عبورازگيالن را بدهند

اند، و به رغم مدارک موجود،  ايرانی آنان را به خاطراين تصميم نکوهش کرده
  .کوچک خان را مسئول سقوط  دولت بلشويک باکو دانسته اند

با اين حال، جنگليان به عبورانگليسيان، که آنان نيز پشت سر روسيان صف  
 Magor)سرگرد داناهيو. آرائی کرده وآمادۀ رفتن به قفقازبودند، رضايت ندادند

Donohue) کامالً آماده بود به « ن کوچک خان اکنو«درخاطراتش می نويسد که
مناطق تحت "نيروهای روس اجازه  دهد درصورت تمايل ايران را ترک و از

اما انگليسيان، . وی عبورکنند تا به بندرمقصد درساحل خزر برسند" اشغال
وی استدالل می کند، که  انگليسيان به هيچ وجه کاری درايران ندارند و !" نه"

اين » لحن تکبرآميز » « .بروند|روند، بايد ازاين راه اگرمايلند به روسيه ب
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واکنش، ژنرال بيچراخف را از کوره به دربرد،  به طوری که اولتيماتومی 
  .برای کوچک خان فرستاد، که با بی اعتنايی وی روبه رو شد

ژنرال انگليسی . تالش دنسترويل برای ديداربا کوچک خان موفقيت آميزترنبود 
کوچک را به تحريکات مأموران خارجی در خدمت وی نسبت دشمنی لجوجانۀ  

سعی می کردند او ... محرک اصلی جنبش وی بودند و « می داد که در واقع 
دانسترويل که از ناکامی » .را به لبۀ پرتگاه بکشانند تا به هدف های خود برسند

مأموران آلمانی درگيالن به خود دلسرد  » اين آلت دست« خود درجلب کردن 
اگرفقط می توانستم يک کلمه در گوش او نجوا کنم، فکرمی « :شده بود، نوشت

طبق منابع »  !کنم ازسرنوشت  مرگباری که درانتظارش بود نجات می يافت
جنگليان، دنسترويل درمقابل کوچک خان برای کنار آمدن با سياستمداران 

. می شد ايران به دوابزاری متوسل شد که معموالً درايران به کار گرفته
» حق عبور« نخست، به عنوان رشوه، مبلغ نيم ميليون تومان به عنوان 

نيروهای انگليسی به جنگليان پيشنهاد شد، که کوچک خان با خشم آن را رد 
درازای ( درتالش ديگری برای خريدن وی، انگليسيان پيشنهادکردند که. کرد

اين . ت به شناسندحاکميت وی برايالت گيالن را به رسمي) عبور نيروهايشان
« آنگاه انگليسيان تصميم گرفتند نمايندۀ . پيشنهاد را نيز کوچک خان رد کرد

به    (Major Stokes)سرگرد استوکس: تری نزد کوچک خان بفرستند» مقبول
  . همراه  ديپلمات تزاری، نيگتين

گزارش نيکتين تنها شرح قابل دسترس ازمذاکرات مستقيم  جنگليان با نمايندگان 
بيچراخف ازکردستان با وی تماس گرفته . انگليس وبيچراخف، به دست می دهد

وازاوخواسته بود که به دليل آشنايی اش با گيالن، که بيشتربه عنوان معاون 
بيچراخف طرح . کنسولی درآنجا خدمت کرده بود، درآن هيئت شرکت جويد

وی گفت که . محرمانۀ خود را برای فريب شائوميان با نيکيتين درميان گذاشت
پيش ازاين با رهبر  بلشويک درباکو دربارۀ کمک به وی درجلوگيری ازاشغال 

. تاتارو سرنگونی کمون باکو، مذاکره کرده بود - منطقه به دست نيروهای ترک 
» جنبش منطقی ويک سياست مناسب « بيچراخف اضافه کرد که اکنون يک 

وحدت امپراطوری روسيه درميان بلشويک ها حاکم شده است که درتقالی حفظ 
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بنابراين، وی درپی گرفتن کمک ازنيروهای دنسترويل است تا . بر آمده بودند
  .که پس ازانقالب درآن افتاده بودند»  برهاند«روسيه را از ورطه ای 

بيچراخف افزود که موفقيت نقشۀ وی طبعاً به گرفتن اجازۀ عبورازمنطقۀ تحت  
ومند به نظرمی رسيدند وافسران آلمانی کنترل جنگليان بستگی داشت، که نير

بلشويک ها » تغييرسياست« اگرچه برای نيکيتين . هم به آنان کمک می کردند
. چندان روشن نبود، موافقت کرد که با فرماندۀ نظامی تزاری همکاری  کند

ازاينرو، وی به همان سرگرد استوکس پيوست که مورگان شوستراز وی 
يا ( انه داری ايران را برعهده  گيرد وهموعلت خواسته بود رياست  پليس خز

عمده ای برای روسيان درچند سال پيش ازآن شده بود تا مهر، پايانی ) دستاويز
دراواخرارديبهشت دو فرستادۀ جنگليان . برمأموريت شوستر درايران بگذارند

. درقزوين اعالم کردند که آماده اند به روسيان اجازۀ عبورازگيالن را بدهند
  .گليان حتی پيشنهادکردند مواد غذايی در اختيارروسيان بگذارندجن

نيکيتين ازبيم آنکه بلشويک ها هدف های واقعی بيچراخف ومتحدان انگليسی 
وی را کشف کنند، امکان عبورانگليسيان ازگيالن را نيزبا جنگليان درميان 

ن ، استوکس را که شروع  کرده بود به الف زد» نه« پاسخ صريح . گذاشت
خود درانقالب ايران و دوستی اش با تقی زاده، نمايندۀ اول  » نقش« دربارۀ 

جنگليان تحت تأثير قرارنگرفتند، نيکتين واستوکس تصميم . تبريز، تکان داد
نيکيتين به وی . گرفتند برای ديداربا کوچک خان به مقروی در آتشگاه بروند

را با خود به باکو » ی اش برادران  انگليس« اطالع داد که بيچراخف مايل بود
. ببرد تا وی ازجلوگيری ازاشغال قفقاز جنوبی به دست ترکان کمک  کنند

نيکيتين با شرح خاطرات خوش خود از دوران کنسولی اش درگيالن، تالش 
سرگرد استوکس، در . کرد جنگليان را نرم کند، اما ايشان اعتنايی نکردند

انگليسيان بايد » دستورات« فت کهکنارش به تحريک جنگليان پرداخت وحتی گ
  .اجرا و سروان نوئل نيزبايد بالفاصله آزاد شود

انگليسيان نمی توانستند : ميرزا کوچک خان موضع جنگليان را تکرارکرد 
ازگيالن عبور کنند، اما  نيروهای بيچراخف می توانستند در گروه های يک 

بايستی سالح خود را  آنان  می. صد تا دويست نفری ازخاک  گيالن گذر کنند
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. درمنجيل به جنگليان تحويل می دادند و دربندرانزلی آنها را تحول می گرفتند
اما پيش ازمراجعت نيکيتين واستوکس به قزوين و دادن گزارش خود، 

  .بيچراخف عمليات  نظامی  را آغاز کرد و نيروهای خود را به حرکت درآورد
خود، شرح وی » ت وبی طرفی صميم« به رغم اظهارات نيکتين مبنی بر 

مثالً، کسی نمی داند وی واستوکس چه . ازصراحت کامل برخوردار نيست
مقداراطالعات ازطريق کنسولگری های روسيه و فرانسه دررشت، به قزوين 

همچنين، روشن نيست که چرا بيچراخف منتظرنماند تا اين دو نماينده . فرستادند
ديگر اين که نيکيتين که درآن زمان . دبازگردند وسپس حمالت خود را آغازکن
) روسيه تزاری ( کشورش » منافع« می گفت هدف انگليسيان درتعارض با 

! نبود، کوچک خان را متهم به همدستی با شائوميان عليه انگليسيان می کرد
  .همان طورکه ديديم اتهامات وارده با اسناد موجود همخوانی ندارد

تماس های کوچک خان شائوميان برای  هست مربوط به» مدرک « هرآنچه 
وی هيئتی )  ١٢٩٧اريبهشت (١٩١٨درمه . دريافت اسلحه ازکمون باکوست

وی اميدواربودکه با وجود نريمانف رهبر . نزد دولت بلشويکی باکو فرستاد
درمقام کميسراموراقتصادی باکو، حمايت زيادی برای جنبش » سازمان همت«

 دادن  ص شد، شائوميان، بلشويکی ارمنی، ازاما،همچنان که مشخ. خودکسب کند
که کوچک خان با انگيزه  با اين حال کمترترديد وجود دارد. کمک سرباززد

ً ميهن  –پرستانه اش عواقب متحمل حضوريک نيروی امپرياليستی های اساسا
رادرمنطه ای حساس که تعلقی به آن نداشتند،درنظرنگرفته بوده  - انگليسيان

  .باشد
. گر، اتهام تبانی بين جنگليان وبلشويک ها را کامالً منتفی می کنديک حادثۀ دي

طی مذاکرات مربوط  به عبورنيروهای بيچراخف ازگيالن ، وموضع اتخاذ شده 
 (Kolomitsev)ازسوی کميتۀ انقالبی به رياست چيلياپين وکولو ميتسف 

. فتروابط بين بلشويک ها وجنگليان با گذشت اندک زمانی روندی خصمانه يا
همين امرممکن است موجب احتياط مفرط کوچک خان دربرقراری روابط 

پيش ازاين مالحظه کرديم که وی به بيچراخف . بعدی خود با آنان شده بوده باشد
اعتمادی نداشت وبه تبانی وی با انگليسيان بدگمان وازاين جهت مخالف دادن 
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مخالفت کوچک . اجازه به حرکت نيروهای وی به سوی باکوازطريق گيالن بود
خان، به صدورچند اولتيماتوم ازسوی کميتۀ تحت رهبری بلشويک ها درگيالن 

با اين حال، کوچک خان ازمسئلۀ مهمات جنگی روسی که به تصرف . انجاميد
جنگليان درآمده يا توسط آنان خريده  شده بود، به عنوان محور مشاجره استفاده  

  .می کرد
ارديبهشت  ١٢(  ١٩١٨م به تاريخ يکم مه بلشويک ها درآخرين اولتيماتو 

ازآنجا که ما زمانی شما را انقالبيونی می « :الزاماً به جنگليان  گفتند)   ١٢٨٧
دانستيم  که برای آزادی کشورخود و برقراری يک نظم  دموکراتيک مبارزه 

اما يک سلسله حوادث به ما نشان داده که شما . می کنيد، به شما کمک  کرديم
دراين ارتباط به رفقای سربازما در منجيل دستبرد زديد . اهزن هستيدگروهی ر

شما ازبازگرداندن وسايل به سرقت . وتجهيزات ما را  در رشت مصادره کرديد
روز به شما  ۵با اين اوليماتوم ما . رفتۀ ما به بهانه های گوناگون سرباززده ايد

ا دزديده شده ای را مهلت می دهيم تا همۀ سالح وتجهيزات نظامی خريداری ي
که به نظام روسيه تعلق دارد بازگردانيد، درغيراين صورت، شما را به عنوان  

اولتيماتوم که به امضای رئيس کميته چيلياپين » .جنايتکارمجازات خواهيم کرد
رسيده  بود، تحويل   (WSC)انقالبی انزلی  - وکولوميتسف، دبيرکميتۀ جنگی 

قت منطقۀ انزلی  بود، و او نيز شخصاً آن  را به احسان شد که معاون فرماندۀ و
  .مقراتحاد اسالم  درکسما تحويل داد

کوچک خان وهمکارانش ازپاسخ به اولتياماتوم اول ماه مه خود داری کردند و 
» اشرار « بلکه  توسط  »  به شيوه ای متمدنانه « گفتند که اين يادداشت نه 

  .نوشته شده است
ن بود که آنان ازبلشويک ها آموخته بودندکه چگونه پاسخ خصوصی جنگليان اي

اگر صحبت ازمجازات است، بلشويک ها بايد نخست . چيزها را مصادره کنند
اگرتصرف چند کاميون مهمات نظامی راهزنی است، پس . مجازات شوند

تصرف کل دارايی های دولت روس که توسط بلشويک ها درروسيه وديگرنقاط  
ام دارد؟ جنگليان به واساکنی گفتند که سه روز پس صورت گرفته است، چه ن

تحت رهبری بلشويکها،   (WSC)انقالبی  –از دريافت اولتيماتوم کميتۀ جنگی 
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تا دربارۀ عبورنيروهای  نمايندگان انگليس به همراه نيکيتين وارد شدند
با خود داری جنگليان، . بيچراخف وانگليسی از طريق گيالن مذاکره کنند

اولتيماتوم ديگری فرستادند که جنگليان به دليل کمی  وقت نتوانستند  بلشويک ها
با اين حال، آنان با درخواست شائوميان برای اجازۀ عبوربه . به آن پاسخ بدهند

کوچک خان تهديد  کرد که اگر انگليسيان .  نيروهای بيچراخف موافقت کردند
خود را آغاز خواهند هم بخواهند دنبال روسيان راه بيفتند، جنگليان حمالت 

  .کرد
واساکنی تصويری ازحق ناشناسی جنگليان نسبت به بلشويک ها به دست می 

چند لنين وشائميان درگذشته ازايران حمايت و تالش   وی می گويد، هر. دهد
روسی برای تقسيم اين کشوررا تقبيح  کرده بودند، جنگليان حمايتی   - انگليسی 

ند، زيرا آنان را کمترازپيشينيانشان روس  نمی از بلشويک ها به عمل  نياورد
جنگل، کمترازبلشويک . دوری می کردند» طاعون«دانستند وازآنان همچون 

ها، که کمک زيادی به آنان کرده بودند، می نوشت وکوچک خان نيزازبستن 
يک پيمان همبستگی با بلشويک ها که واساکنی پيشنهاد کرده بود، خودداری  

      ) ٧. (نمود
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 :  توضيحات و مآخذ ◀

 
ويراستار [عربانی؛  ، به سرپرستی ابراهيم اصالح٢کتاب گيالن جلد - ١

 - ١٨۵، صص  ١٣٧۴تهران  گروه پژوهشگران ايران، : نشر]. هوشنگ مدنی
١٨٣  

ترجمۀ » انگليس واشغال ايران در جنگ جهاني اول« دكتر دمحمقلي مجد، -  ٢
ص .  ١٣٩٠لعات و پژوهشهاي سياسي، بهار ، مؤسسۀ مطا -مصطفی اميری 

۴٢۵   
، ١٣۴۴ -، انتشارات اميرکبير، تهران  » سردار جنگل«  –ابراهيم فخرائی  - ٣

      ۶٧ – ٧١صص 
، ») رهبر نهضت جنگل (ميرزا كوچك خان « - دكتر جواد شيخ االسالمي  - ۴

 صص -  - ١٣۶۶بهمن  ،  ٢٣: دوره - مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي  
١٧٨ - ١٨٠  

صص   -»انگليس و اشغال ايران در جنگ جهاني اول« دكتر دمحمقلي مجد،  - ۵
۴٣١ – ۴٢۶   

      ۴٣٣ -۴٣٩همانجا،  صص   - ۶
جنبش جنگل و جمهوري شوروي "يا     "ميالد زخم" –دکتر خسرو شاکری  -  ٧

  ٨۶اول     :چاپ -اختران     :ناشر -شهريارخواجيان     :مترجم -"سوسياليستي ايران
       ١١٧  - ١٢٧صص ،  -  ١٣

  
  »  پيشگفتار« پی نوشته های 

    ٣ ص.١٣٥٧   نهم چاپ - جاويدان انتشارات –فخرايی ابراهيم, جنگل سردار ١ 
 -جنگلی خانِ   رهبری كوچك  به  نهضتی ، »جنگل نهضت« شاهپور رواسانی - ٢

 اسالمی؛ المعارف  دائرۀ بنياد کتابخانۀ
  پيشين   - ٣

ی شورو یجمهور جنبش جنگل و" يا "زخم ميالد"شاکری سروخ - ٤ 
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   ٣١ – ٣٢ صص -خواجيان  شهريار    :مترجم -"ايرانسوسياليستی 
- »جنگل انقالبی نهضت و شوروی روابط به نگاهی« شعاعيان مصطفی -  ٥ 
  ٢٠١ ص -پيشين   - ٦   ١٤ مزدک،ص انتشارات  
  ٢٦٦ - ٢٦٧ پيشين ، صص  - ٧ 
   ٢٠٩- ٢١٠ صص -پيشين   - ٨ 
 –)خاطرات و رويدادهای تاريخ معاصرايران(  فاطمی پور نصرهللا سيف  - ٩ 

تاريخ بيست « و نگاه کنيد به کتاب حسين مکی   ٨٢ ص - ١٣٦٨ –نشرکتاب 
  ٨١- ٩٠صص  –انتشارات امير کبير  – ١٣٥٨ -» ساله ايران

ی جنگل وجمهوری شوروی سوسياليست جنبش"يا "ميالدزخم"،خسروشاکری-١٠ 
     ٢٨٣ص   -" ايران

  - ١٣٨٦ –نشراختران   -شوروی و جنبش جنگل« به گريگور نقيکيان  - ١١
 –ازرفيق سرخ تا دشمن خلق« و نگاه کنيد به تورج اتابکی ٥٠٣ – ٥٠٤صص 

  -مجله گفتگو» کارنامه و زمانه احسان هللا خان دوستدار، سرزمين شوراها 
      ١٤٣ – ١٦٦، صص  ٣١شماره  - ١٣٨٠بهار 

 گلوی در آذربايجان: ايرانی تاريخ با وگو گفت در اميرخسروی بابک - ١٢
 سالگرد مين ۶۵و نگاه کنيد به  ١٣٩٢ ارديبهشت ٣ شنبه کرد سه گير استالين
 کتاب درباره الزم يادآوری چند; وری پيشه جعفر سيد رهبری به آذر ٢١ نهضت

 ٢١ شنبه روز، سهسايت اخبار  –رخسروی امي بابک: حسنلی جميل پروفسور
و نگاه کنيد  به خاطرات  دکتر نصرت هللا  ٢٠١٢ دسامبر ١١ – ١٣٩١ آذر

جهانشاهلو دراين کتاب . ٢۵٧ص  -» ما و بيگانگان«  –جهانشاهلو افشار 
 ارتقاء وشرط بودند شوروی روسيه دست آلت آن سران و فرقه «: آورده است 

ه نماند که  سيد جعفرپيشه وری وناگفت» .بود ها روس به وفاداريبيشتر فرقه در
ييالق در بيمارستان -گنجه جاده خلخالی  بعدازيک سانحه ساختگی با ماشين در

  .بطور مشکوک و غير مترقبه  درگذشت 
 :ايزدی به اهتمام پهلوی، علی شمس بهبودی، سليمان خاطرات( رضاشاه -١٣

 و نگاه ۴٠١ –۴٨٢صص  -١٣٧٢ نو، طرح ناشر -ميرزاصالح غالمحسين
  ٢٩١ - ٣٧٩صص  -» کهن ديارا« کنيد به خاطرات فرح پهلوی 
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  فصل سوم

  
  مرام و اهداف جنبش جنگل

خان به اتحاد اسالم چنين  الشعراي بهاردرمورد پيوستن ميرزا كوچك  ملك
ميرزا با اردوي احرارازگيالن به قزوين وازآنجا به تهران آمد «: نويسد مي

هران جزء  مجاهدين اطراف سردارمحيی ودردورۀ افتتاح دوره دوم مجلس درط
گرديد  وسپهساالربشمارمی رفت درواقع جزء حزب اعتداليون محسوب مي

ودرجرگۀ هواداران آن حزب محسوب می گرديد وبعد ازآنکه ناصرالملک نايب 
قمری هجری پذيرفت ودرمجلس را بست  ١٣٢٩السلطنه اولتيماتوم روس را در

جمله «جمعی هم ازاعتداليون را که از -عيدکرد و دموکراتها را به قم وغيره  تب
مرحوم سردارمحيی وميرزا کريمخانوناصر االسالم ندامانی باشند بقم فرستادند 
وآنجا محترمانه توقيف شدند وميرزا کوچک خان دراين سفربا سردارمحيی 
وياران اوهمراه بود وپس ازچندی اين جماعت به تهران بازگشتند ومرخص 

به عنوان دعوت » بها بيك و روشني بيگ«نا دونفرازدعات ترك شدند، دراين اث
وارد تهران شدند وبا دمكراتها كه ازدولت وقت ناراضي » اتحاد اسالم«به 

مردم را جلب نموده ودرآن منقطه با چشم  بسته ...بودند با هم ساخته و
كردند مؤسس  حاضرکرده، به اتحاد اسالم وفداكاري دراين راه دعوت مي

خان هم جزء   ميرزا كوچك و رك ومرحوم سيد دمحمرضا مساوات بوددونفرت
از سردارمحيی وحزب اعتدال جدا …اعضا مؤسس اين جمعيت داخل كارگرديد

  .شد و دعوت اتحاد اسالم را پذيرفت
نکرد  وبارديگردموکراتها تشکيالت ... اين حزب  بعدها  بهم خورد و درايران 

ن الملل نقش های تازه چنانکه اشاره کرديم سياسی  را ازسر گرفتند ودرجنگ بي
اتحاد «خان با عقيدۀ  اما ميرزا كوچك. بازی کردند تا کاربه مهاجرت کشيد

الملل تشكيالتي در شهروجنگل فومن به نام  به گيالن رفت ودرجنگ بين» اسالم
 ) ١.(راه انداخت» اتحاد اسالم«
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که  ١٩٠٧قرارداد «م بعد ازيحيي ديوساالردرمورد تاريخچۀ تشكيل اتحاد اسال
عالوه برتقسيم ايران بدو  منطقه درحقيقت حل مسائل مختلف راجع بمنافع قاره 

مأمورين روس وانگليس در کليۀ شئون اجتماعی ايران . آسيا را دربرداشت
دست اندازی نموده ونفرت عمومی نسبت بروس وانگليس بحد اعال رسيده بود، 

 ـــ تندروها و ديخواهان ازدمكرات واعتدالاحرار وآزا«:كند چنين بيان مي
كندروها گرد هم جمع شده جمعيتي به نام اتحاد اسالم تشكيل دادند و ايجاد 
قدرتي درمردم نمودند اين جمعيت كه با علمای نجف وسايرمراكزديني ارتباط 

نمود با دودولت آلمان  الممالك آن را رهبري مي به هم زده بود ومرحوم مستوفي
كه با روس و انگليس درجنگ بودند متحد گرديده واز آنها اسلحه  وعثماني

اي  نمودند درهمين ايام پس ازجلسۀ شوري قراربراين شد كه عده دريافت مي
ازمردان فداكاروبا سابقه داوطلب رفتن به شمال گردند تا با اقدامات مقتضي 

ين تن از مجاهد ٤٦درنتيجه . جلوي پيشروي قشون تزاري روس را بگيرند
به پنج ) آستارا تا بندرگز( معروف خود را معرفی نمودند و نواحی شمال 
  :قسمت وتحت نظرپنج تن از افراد زير قراتر گرفت

  اسماعيل خان مجاهد قسمت آستارا و اردبيل  - ١
  .ميرزا کوچک خان گيالن و طوالش – ٢ 

  .ندکتر حشمت طالقانی و جوادخان تنکابنی الهيجان و رنکوه و ديلما  - ٣
تنکابن، (ميرزا علی خان ديوساالر معروف  به ساالر فاتح محل ثالث  – ٤

  ).کالرستان وکجور
  .بارفروش وبابل) ساری(اسماعيل خان اميرمؤيد سواد کوه   - ٥

طرفداران دولت تزاری روس نيزبيکارننشسته برعليه دسته های مزبور دست 
اردبيل حکومت دست بکار شدند چنانکه اسماعيل خان مجاهد بمحض ورود به 

  .نشانده روس ها او را دستگير و اعدام نمود
دکتر حشمت با وسايل وسوابقی که داشت به الهيجان رسيد وجواد خان چون به 

  ) ٢( .» ... شهرستانک رسيد  مريض گرديد و به تهران عودت ومرحوم شد
قيام جنگل، يادداشتهای ميرزا «:اسماعيل رائين درمقدمه ای که به کتاب

، نگاشته درمورد سابقۀ »سماعيل جنگلی، خواهرزاده ميرزا کوچک خانا
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دو نفر از نمايندگان سلطان «: نويسد تشكيالت اتحاد اسالم در تهران چنين مي
دمحم پادشاه عثماني، براي اتحاد مسلمين شرق ميانه و الحاق ايران به تشكيالت 

عثماني سردمدار آن  كه از اكثر ممالك سني تشكيل شده و سلطان(اتحاد اسالم 
كردند اين دو نفر از جانب سلطان سني عثماني ماموريت داشتند  فعاليت مي) بود

تا به هر وسيله شده، دربار قاجاريه و نيز مردم ايران را كه پيرو مذهب شيعۀ 
هاي  و پايه» اتحاد اسالم«جعفري اثني عشري بودند، واداركنند تا وارد جرگه 

پادشاه عثماني مستحكم كنند ولي دربار قاجاريه و  را براي» خالفت اسالمي«
هيچ يك از رجال و بزرگان مملكت و بخصوص علماي شيعۀ ايران و 

نمايندگان كه دست خالي وبدون اخذ نتيجه . النهرين پيشنهاد آنها را نپذيرفتند بين
گشتند به دربار ايران اخطار كردند كه پس از مراجعت به  به اسالمبول بازمي

ت عثماني، به همۀ مسلمين جهان خواهيم گفت كه ايرانيان به مذهب اسالم پايتخ
دربارقاجاريه براي اينكه نمايندگان اعزامي شاه عثماني را . اي ندارند  عقيده

خوشحال كرده باشند مخفيانه به حاج معين بوشهري، حاج محتشم السلطنه و 
اي  تهران داير و عده را در» اتحاد اسالم«مساوات دستور داد تا تشكيالت سري 

اين سه نفر تشکيالت پنهانی . نمايند» اتحاد اسالم«را وارد جمعيت سري 
مخصوصی ترتيب دادند و در يک زير زمين مخفی، داوطلبان ورود به اين 

  .جمعيت پهنانی را طی مراسمی با چشمان بسته بجلسات خود می بردند
يد و چشمان او تا در جلسه تازه وارد قبل از ورود به محل مخفی کفن می پوش 

وقتی وارد زير زمين می شدند، چند نفر کفن پوش و . بود همچنان بسته می ماند
سياه پوش که روی خود را بسته  بودند، تازه  وارد  را قسم می داند که اسرار 

سپس يکی از آنها  مطلبی در بارۀ  عظمت اسالم  و مسلمين . آنها را فاش نکننند
که بيشتر آنها تحت سيطره دولت  -تی مسلمانان جهانو انحطاط و بدبخ

در بين کسانيکه وارد اين  تشکيالت  . استعماری و اروپائی بودند بيان می کرد
خان، حسن روشني و بها بيك بودند که با کمک حاج  شدند از جمله ميرزا كوچك

دانند، شدند، بدون اينکه ب»  اتحادد اسالم« محتشم السلطنه وارد تشکيالت مخفی 
اين سه نفر با داشتن تعصب . چرا و چگونه  تشکيالت مخفی بوجود آمده است

كوشا بودند و بدين سبب وقتي » اتحاد اسالم« مذهبي در راه پيشبرد هدف هائ 
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  .گذاشت» اتحاد اسالم«ميرزا در جنگل پيشرفت كرد، نام تشكيالت خود را 
. ت مخفی ترتيب داددر مدتی که ميرزا کوچک در شهر رشت بود يک تشکيال

کميته مرکزی مرکب از هفت نفر از رفقايش را که تا کنون رسماً شناخته نشده 
افراد اين کميته مجالسی که هدف آن به ظاهر بيش تر عيش و . اند، تشکيل داد

عشرت و خوش گذرانی بود، ترتيب می دادند و دراين گونه مجالس در حالی 
کوبی و دست افشانی بودند، افراد کميته که رقاص ها و ساز زن ها مشغول پای 

اصلی با آزاديخواهان رشت مذاکره می کردند و آنها را برای پيوستن به 
  .تشکيالت آماده می ساختند

برای اولين بارجلسۀ )  م ١٩١٤(  ١٢٩٣در يکی از روزهای شهريورسال 
» ن قلمستا« کميتۀ اصلی وکسانيکه خود را برای مبارزه آماده کرده بودند در

پس از مذاکرات مفصل،  قرار شد ميرزا کوچک ويارانی که . رشت تشکيل  شد
. که ملک شخصی ميرزا احمد مدنی بود، بروند» تولم«انتخاب شده اند به جنگل

اتحاد «در همين جلسه بود که برای نخستين باراز طرف ميرزا کوچک خان 
زانی خود را بهمين عنوان شد وقرارگذاشتند بعدها نام تشکيالت پارتي» اسالم 

 و هم چنين قرار شد کميتۀ اصلی درشهررشت مستقرشده واخبار. نام بخوانند
 اطالعات شهری را جمع آوری کندونفرات، اسلحه ومهمات برای ميرز

برادرحاج احمد (بعد ازجلسۀ قلمستان کربالئی ابراهيم بزاز و روز. بفرستند
لسالم عرب، رجب خان دهی ، سيد حسين يا سيدی، دمحم توکلی، عبدا)کسمائی

و شايد آنان از پايه گذاران . حرکت کردند» خردمحله«وعبدالواحد نيزبطرف
  .اوليۀ اين تشکيالت بوده اند

ميرزا کوچک و يارانش با زحمت فراوان چهار قبضه  تفنگ تهيه کردند که  
انگليس و « بوسيلۀ شهبندری عثمانی که نمايندۀ سياسی دولت عثمانی و رقيب 

اين تفنگها که فاقد قنداق بود، . دررشت بود، برای آنها فرستاد ه شد» روس
ميرزا اسماعيل  . نخستين سالح هائيست که مؤسسين جنگل دريافت داشتند

قبضه تفنگ ومقداری فشنگ که با چهارده « : جنگلی تعداد سالح اوليه را
  .می داند»  طرزحيرت آوری تهيه شده 

ند روز بعد ازاعزام دستۀ اول، به اتفاق ميرزا به هر حال ميرزا کوچک خان چ
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احمد مدنی، دکتر حشمت، ميرزا شفيع، رضا سرائی، سيد عبدالکريم، ميرزا 
برادر سردار منصورو سرامالک ميرزا (يحيی اسحق زاده، ميرزا ابوالقاسم 

رفتند، وشايد اين عده جزو دسته های اوليه » تولم « احمد مدنی به قريه 
جهانگير تيپ پورکه خود ازاحرار رشت است نيز اين . باشندتشکيالت مخفی 

عده را جزو نخستين  دسته های تشکيل دهندۀ جنبش جنگل و اتحاد اسالم  می 
اين عده  نخستين جلسۀ سری خود را تشکيل داده وتصميم گرفتند با زدن . داند

يه پول و اسلحه ته -بنام راهزن  –شبيخوان به امالک سرمايه داران گيالنی
وقتی ياران مزبور به . کرده، بتدريج عده ای افراد مسلح را دورخود جمع کنند

شهر رشت بازگشتند نخستين کمکی که به جنگلی ها شد، ارسال چند قبضه 
و هم چنين پرداخت دويست تومان از » مؤيد ديوان بهمنيار« اسلحه از طرف 

  .طواف به آنها بود» حاج موسی جديد« طرف 
ت  نفری که در شهر رشت پنهانی فعاليت می کرد، بتدريج کميتۀ اصلی هف

 .... ، جوانان پرشوروجنگنده را بسوی خود جلب کرده به جنگل می فرستاد
هنگاميکه چهارمين دسته به جنگل تولم رسيدند، ميرزا ياران خود را به قرآن 

 و ازتراشيدن موی سر« قسم داد، همه با هم عهد کردند که تا روز پيروزی
ميرزا کوچک، ياران خود را بدسته های کوچک . ت خود داری کنندصور

تقسيم کرد ودستورداد که افراد اين گروهها با بستن پارچۀ سياه برروی چهرۀ 
خود، درسپيده دم هرروزبه امالک ثروتمندانی که مخالف آزاديخواهان ويا 

وانند ازاتباع  روسيه بودند، حمله کنند، وبا گرفتن پول واسلحه هرقدرمی ت
  ) ٣(»برتعداد نفرات خود بيفزايند
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  اهداف نهضت جنگل 

  
هدف جنگلی ها در سنوات اوليه عبارت ازمشتی الفاظ وعبارات شيوا، حاوی «

افکاروانديشه های اجتماعی وسياسی واقتصادی نبود بلکه به تبعيت ازشرايط 
  –انه اخراج نيروهای بيگ: اين چند کلمه خالصه می شده عمومی روز، ب

  . مبارزه با خود کامگی و استبداد  –برقراری امنيت و رفع  بيعدالتی 
ما قبل : آنچه خود جنگلی ها دربارۀ  ايدئولوژی خود بيان کرده اند چنين است

ازهرچيز طرفداراستقالل  مملکت ايرانيم، استقاللی بتمام معنی کلمه يعنی 
ی مملکت و رفع فساد اصالحات اساس –بدون اندک مداخلۀ هيچ دولت اجنبی

  .تشکيالت دولتی که هرچه برسرايران آمده ازفساد تشکيالت است
ما طرفداريگانگی عموم مسلمانانيم، اين است نظريات ما که تمام ايرانيان  را 

 .دعوت بهم صدائی کرده و خواستارمساعدتيم
شمسی روش اجتماعيون را انتخاب ١٢٩٩معهذا درکنگرۀ منعقد درکما به سال  

بنياد » سوسياليزيم« شی آيندۀ جنگل روی مقررات مدونی به مبنای اصول وم
  .نهاده شد

که وارد به سياست جهانی باشند .....درکادررهبری جنگل افراد ورزيدۀ  
کمترديده می شد حتی خود ميرزا به طوريکه  قبالگفته ايم يک مرد دينی بيش 

يست درحاليکه پيروزی نبود که همه مظاهرانقالب را ازدريچه ديانت می نگر
يک شطرنج بازمستلزم احاطه و آگاهيش به تمام حرکات ونقشه های حريف 

حوادث و پيش آمدها به تنهائی باعث خوشبختی و يا « : است و بگفتۀ شوپنهاور
بدبختی نمی شوند بلکه طرزعکس العمل ما درمقابل حوادث است که احساسات 

  .خوب و بد ايجاد می کنند
تثناء يک عدۀ معدود که ازفلسفۀ انقالب وطرز توسعه و تکامل جنگليها به اس

وبه ثمررسيدنش اطالع داشته اند بقيه عبارت بودند ازمشتی کاسب وزارع  
وخرده مالک و روشنفکروپيشه ورکه به کلی ازامورسياسی ونقشه های جنگی 
واستراتژيکی بی بهره بوده اند ودرعوض تعليمات نظامی وسياست، بدن، روح 
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  .لبشان ازمحبت بهم نوع  ومهين پرستی جال و درخشندگی داشتوق
  .می توان گفت صفت مميزه جنگليها، همت، شجاعت وجانبازی بود 
اينان درنخستين سالهای قيام با چوب و چماق و داس و تبر و تعدادی سالح  

کهنه به جنگ دشمن می رفتند و  معتقد بودند که همين وسايل ناچيز با مقداری 
ايمان بوطن و معتقدات مذهبی برای غلبه به خصم کافی است معهذا  عشق و

وقتی توانستند عمليات انقالبی را شروع  کنند که در راه حمام سربازان روسی 
  .حمله ورشده مقداری تفنگ و مهمات جنگی بدست آوردند

مجاهدين اوليۀ جنگل به نيازمندی های زندگی توجهی نداشتند و به چيزی جز 
تنها انديشه شان اين بود که چگونه می توانند به . سلحه فکر نمی کردنددريافت ا

  .آزادی خدمت کنند و درتأمين آسايش  هموطنانشان بکوشند
سوگند   داوطلبان عضويت جنگل می بايست عالوه برنداشتن سوء شهرت،

وفاداری ياد کنند، و خدا و وجدان را بشهادت بطلبند چه، توهم اينکه پای افراد 
شخصيت بداخل جنگل بازشود و پيش روی هايشان را با کارشکنی ها بی 

  .متوقف سازد زياد بود
خصوصياتی عارضی (نفاق و خودخواهی که از خصايص مسلم شرقی ها  

« است ايجاب می کرد که مطامع احتمالی کوته نظران با زنجيرآهنين ) انسانی
  .هارشودمقيد گردد ومنافع فرد درمقابل مصالح اجتماع م» سوگند

مادام که شرط بدوی قبول داوطلب » سوگند«حصول اعتماد بوسيله ادای 
ازآن زمان که دررعايت . شناخته ميشد جنگل ازشر بدانديشان مصونيت داشت

مدارعمل » هر که خواهد گوبيا« اين سنت اهمال رفت وشعارصوفی منشانۀ 
زنند صفوف واقع شد وعناصر پليد توانستند خود را بصف ياران موافق جا ب

متحد جنگليها درهم شکست وجدائی درميان سران افتاد و بطوريکه خواهيم ديد 
درچند موقع باريک و حساس که جنگل ميرفت ازنتايج زحمات و فداکاری های 
ً متوقف ماند بلکه  گذشته اش برخوردار شود نه تنها برنامه های آينده دفعتا

  .کارهای انجام يافته  نيز خنثی  گشت
ً اهم وقايع جنگل مقارن بازمانی است که از طرف عمال بيگانه تصادف  ا

ومخالفين نهضت آزادی ايران، تخم نفاق ودو گانگی افشانده شده و يک 
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پارچگی جنگليها را برهم زده است مثالً يکی ازداستانهای قابل توجه به زمانی 
بلباس  »گربۀ عبيد زاکانی « تعلق دارد که  يکی ازهمين افراد منافق همچون 

زهد و تقوی درآمد وچنين وانمود ساخت که مردی عاشق پيشه وآزاد منش است 
که بمنويات جنگليها مجذوب شده وبرای پيشرفت همان منويات حاضربه همه 

مقرفرماندهی حاجی احمد » کسما«گونه همکاری است وحتی گاهی مسافت بين 
می کرد ليکن را پياده طی » مرکزکارميرزا کوچک «کسمائی وگوراب زرمخ 

فعاليت نهانيش مصروف اين کاربود که دو زعيم جنگل را  به يکديگر ظنين 
چه، از يک طرف برای حاجی احمد پول می . کند ودرمقايل يکديگر وا دارد

فرستاد و بالفاصله پرداخت وجه را بر اثر فشار کسما باضافه شاخ و برگهای 
راجعۀ ميرزا جهت وصول گاهی بعکس، ازم. شاعرانه به ميرزا گزارش ميداد

نتيجه آنکه با اين تمهيدات مزورانه، اين دو . حقوق نفرات بکسما شکايت ميکرد
اين مرد مرموز شعبده باز رضا . رهبرساده لوح را برابر يکديگر واميداشت

نظيراين وقايع را در کشورمان زياد ديده ايم . افشار رئيس دارائی گيالن بود
وصورتهای حق به جانب بهمۀ شئون ... ت ها وايادی وعمال بيگانه با سير

مملکت اعم ازسياست واقتصاد وفرهنگ حتی درنهضت های اجتماعی رخنه 
می کردند وبا بند وبست های نهانی بدسته بندی وانشعاب ودسيسه و ايجاد 

جدائی « اختالف می پرداختند واين اصل کلی سياست بيگانه را که عبارت از
  ».رحله اجرا درمی آوردندرا بم» انداز وحکومت کن

جنگليها مصمم بودند مادام که بهدفشان نرسيده وموفق به اخراج نيروی ... «
بيگانه نشده اند به آرايش  سر وصورت نپردازند وبنابراين درطول مدت اقامت 

و رعب آوردرآورده ... درجنگل، آنها را بشکل مخلوقات ما قبل تاريخ وهياکلی 
... نها برده می شد موجودی درذهن تجسم می يافت بود که هرزمان نامی ازآ

خشن با ابروان پرپشت وسينه های گشاد وچشمانی ازحدقه بيرون جسته وقيافه 
های عبوس و خشمناک که ريش های رستميشان محاذی ناف رسيده وگيسوان 

کاله نمدی سياه برسرويک نيم تنۀ . انبوه وژوليده شان تا شانه ها فروهشته است
باری  به پا و کوله  )چموش(برتن وکفشی ازچرم گاوميش  )مين چوخاضخيم پيش

يک تفنگ ورندل يا حسن  - سنگين به پشت وچماقی ازچوب ازگيل درمشت 
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يک داس يا دهره آويخته به کمر و چند قطار فشنگ حمايل، که   - موسی به دوش
وضع  اين. بر روی هم داستان اساطير و پهلوانان افسانه ای را زنده می کردند

تا زمانيکه هنوزمسئلۀ تشکيالت نظامی مطرح نشده وجنگليها دردايرۀ محدودی 
  .ازقدرت ميزيستند ادامه داشت

ازاين پس که کارنهضت باالگرفت وافسران تعليم يافته وآشنا بفنون نظام بخدمت 
جنگل درآمدند دروضع وترکيب نفرات نيزتغييراتی بروزنمود وبه فرم نظاميان 

عهذا جمعی ازجنگليان قديم بهمان لباس وهيأت پيشين باقی م. متشکل شدند
ماندند چه به نظرآنها توسعه وتکامل فعلی، انحراف ازعهد و ميثاق  گذشته را 

خود ميرزا از کسانی بود که قيافه جنگلی را با ريش وگيسوان . ايجاب نمی نمود
وکاله بوقی نمدی وچموش واليتی درتمام مدت نهضت حتی درموقعی که 

  »...گرايش بسوی انقالب سرخ پيش آمد رها نکرد
نهضت جنگل نيزازمخاصمت با قوای روس وانگليس ومقابله با دولت ... «

ايران وسازش با نيروی  سرخ هدفی جزطرد مداخالت نا مشروع وخانه تکانی 
و برانداختن کاح ستم ونيل به حقوق ملی و ساختن يک ايران آزاد وآباد 

جنگل می خواست همانطور که مشروطيت   نداشته است) مسلماً و بطور حتم (
با انقالب بدست آمد و زمامش بعداً بکف عمال استبداد افتادو آثارش خنثی گرديد 
اکنون که درحال  مردن و خفه شدن است دوباره با انقالب تجديد حيات نمايد وبا 

 به آنها،» راهزنی « ويا » ياغيگری «ويا» تلون« اين وصف اسناد صفت
مقرون بانصاف نيست چه آنکه ستيزبا بيگانگان متجاوز ومقاومت درمقابل 

وعدم ) ١٩١٩نظيرحکومت وثوق الدوله وقرارداد (زمامداران وطن فروش
اطاعت ازاعمال غيرقانونی آنان واعتراض به عمليات خائنانه نه تنها ياغيگری 

ی مشی سياسی وهدف اصل. نيست بلکه نوعی دفاع ازحق محسوب  می شود
جنگليها را بايد ازروی مرامنامه ای که از آنها باقی  مانده و بشرح زير است 

  :شناخت
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 مرامنامۀ نهضت جنگل
 
 :متن زير، مرامنامۀ ياران جنگل برای تشکيل حکومت بوده است 

آسايش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نيست مگر به تحصيل آزادی 
رق نژاد ومذهب درطول زندگانی و حقيقی وتساوی افراد انسانی بدون ف

را فرقه  حاکميت اکثريت به واسطه منتخبين ملت پيشرفت اين مقاصد
 :نمايند به موارد ذيل تعقيب می» اجتماعيون«

 :ماده اول
 .حکومت عامه و قواي عاليه در دست نمايندگان ملت جمع خواهد شد - ١
ختصات نمايندگان قوا در مقابل منتخبين مسئول بوده و تعيين آنها از م - ٢

 .باشد متناوب ملت می
مند  کليۀ افراد بدون فرق نژاد و مذهب ازحقوق مدنيه به طور مساوی بهره -٣ 

 .خواهند بود
  .آزادی تامه افراد انسان در استفادۀ کامل از قواي طبيعی خود -٤ 
 .الغاي کليۀ شئون وامتيازات -٥ 

 :حقوق مدنيه-مادۀ دوم
 .هرنوع تعرض و حريّت اقامت و مسافرت مصونيت شخص و مسکن از - ٦
 .آزادی فکر، عقيده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کالم، تعطيل - ٧
سالگی برسد از طرف حکومت حقوق  هريک ازافراد ملت که به سن شصت -٨ 

متقاعد خواهد گرفت ودر مقابل آن ترويج ادبيات و اصالح اخالق جماعت را 
 .دار خواهد بود عهده

 .و مرد در حقوق مدنی و اجتماعیتساوی زن  - ٩
 :انتخابات-مادۀ سوم

 .انتخابات بايد عمومی و متناسب و مساوی و مستقيم باشد -١٠
ساله حق انتخاب کردن  ٢٤ساله حق انتخاب کردن و١٨هريک از افراد  - ١١ 

 . و انتخاب شدن را دارا هستند
 :اقتصاد-مادۀ چهارم

ها، درياها،  ها، مراتع، جنگل همنابع ثروت از قبيل خالصجات، رودخان -١٢
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 .معادن، طرق و شوارع و کارخانجات جزء عالقۀ عمومی است
مالکيت اراضی با مالحظۀ تامين معيشت عمومی تا حدی تصديق می  - ١٣ 

 .شود که حاصل آن عايد توليد کننده شود
 .ممنوع بودن انحصارواحتکارارزاق و سرمايه - ١٤ 

 . م به مستقيم تدريجاهای غير مستقي تبديل ماليات -١٥
 :معارف، روحانيت، اوقاف- مادۀ پنجم

 .تعليمات ابتدايي برای کليۀ اطفال مجانی و اجباری است -  ١٦
تحصيالت متوسطه وعاليه برای اطفاليکه استعداد داشته باشند مجانی و  - ١٧ 

 .حتمی است
 .محصلين در انتخاب هر فنی از فنون آزادند - تبصره 
 .ت از امور سياسی و معاشیانفکاک روحاني - ١٨ 

 .ديانت چون از عواطف قلبيه است بايد مصون از تعرض باشد -١٩
ها به  ضبط وادارۀ کل اوقاف در دست عامه و تخصيص عوايد آن -٢٠

 . های عمومی مصارف عمومی و امور خيريه و صحيه و تاسيس کتابخانه
 :قضاوت- مادۀ ششم

 .قضاوت بايد سريع، ساده و مجانی باشد -٢١
 .تبديل تنبيهات به اصول تکديری - ٢٢ 

حبس مقصرين به اعمال شاقه بايد به مدرسه و دار التربيه اخالقی تبديل  -٢٣
 . شود

 :دفاع-مادۀ هفتم
 .ورزش و مشق نظامی برای مدارس ابتدايي و متوسطه اجباری است ٢٤ -
 .برای تحصيل فنون نظام، مدارس عاليه تاسيس خواهد شد - ٢٥ 
ابل تهاجمات ضد اصولی اجتماعی و تجاوزات کشورِستانی، دفاع در مق - ٢٦ 

 . از وظايف عمومی و اجباری است
 :کار- مادۀ هشتم

 .است نرسيده ١٤ممنوع بودن کار و مزدوری برای اطفالی که سنشان به  -  ٢٧
برانداختن اصول بيکاری ومفتخواری به وسيلۀ ايجاد موسسات و  - ٢٨ 

 .نمايند ميتشکيالتی که توليد کاروشغل 
 .الصحۀ کارگران ايجاد وتکثير کارخانجات با رعايت حفظ  - ٢٩ 
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استراحت عمومی  -تجديد ساعات کار در شبانه روز تنها به هشت ساعت  - ٣٠ 
 . روز و اجباری در هفته يک

 :الصحه حفظ  - مادۀ نهم
 .های عمومی و مجانی خانه تاسيس دارالعجزه و مريض -  ٣١

ها و کارخانجات  الصحه در مجامع و منازل و مطبخ ظرعايت نظافت و حف - ٣٢ 
 .وغيره

 .انتشار قوانين صحی در بين عامه - ٣٣ 
منع استعمال افيون و ساير مواد  -جلوگيری از امراض مسريه و مسکرات -٣٤

 )  ٤. ( مخدره
  انتشار نشريۀ جنگل

 
 ٢٠هجری مطابق  ١٣٣٥شعبان  ١٩انتشارنشريۀ جنگل در روز يکشنبه 

درهشت صفحه به  ١٩١٧ژوئن  ١٠شمسی و برابر با  ١٢٩٦)دادخر(جوزا
سانتی متربا چاپ سنگی درکسما چاپ ودر اختيارمردم قرارمی  ٣٥×٢٢قطع 

اين روزنامه فقط : درسرکليشۀ صفحه اول، اين شعاربه چشم می خورد. گرفت
هفته نامۀ جنگل درطول مدت . نگهبان حقوق ايرانيان ومنورافکاراسالميان است

شماره در  ٣١شماره،  ٣۵ق در.ه ١٣٣۶-١٣٣۵ل فعاليت خود، درسالهای دوسا
سردبيری ومديريت آن ازشمارۀ . شماره در سال دوم انتشار يافت ۴سال اول و 

برادرزاده حاج احمد بود،اما ) نويدی(نخست با ميرزا غالمحسين کسمايی
 جاهدازشمارۀ دوم مديرمسوولی آن بنا به تصميم کميتۀ اتحاد اسالم، به م

. معروف صدرمشروطه و نهضت جنگل، ميرزا حسين خان کسمايی واگذارشد
چند شماره را نيز حسين خان کسمايی، که ازمجاهدان معروف جنگل بود، 

  . سرپرستی کرد وسپس مديريت آن را دوباره به غالمحسين کسمائی سپرد
ا جنگل که حتی در پايتخت طرفدارانی داشت وعموماً خط مشروطه خواهی ر« 

تبليغ می کرد، دفاع ازحقوق انسان ها و اطاعت از قانون را سرلوحۀ هدف 
های خود قرارداد وخواستاراصالحات بدون  ارائۀ تعريف مشخصی از آن شد 
و اظهاراميدواری کرد که انتخابات دوره چهارم مجلس بدون تقلب  وبی نظمی 

« که بايد» نانخائ« ايرانيان ديگرفريب نخواهند خورد وآلت دست. برگزارشود
را جايگزين » شبانان درستکار« مردم . ، نخواهند شد».بالفاصله مجازات شوند
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حکام ستمگرخواهند کرد، و  فقط دولتی که اصالحات را به اجرا گذارد، امرش 
 جنگل، متن پيامی را که رهبران اتحاد اسالم برای شاه . مطاع خواهد بود

که تاج وتخت ايران را حفظ خواهند  فرستادند و در آن به وی اطمينان دادند
آنچه جنگليان می «جنگل درمقاله ای تحت عنوان . کرد، به چاپ رساند

ايران به ايرانيان تعلق دارد؛ )  ١:مسئله را به سادگی تمام مطرح کرد» خواهند
اصالحات بايد بدون دخالت خارجی تحقق )  ٣سلطۀ خارجی بايد پايان يابد؛ )  ٢

تعلق گيرد «احمد شاه حامی آزادی «بايد به » باستانی ايران تاج وتخت«) ٤يابد؛
)  ٥؛ «قلمرواقتداروی بايد همچون امپراتوری بزرگ گذشتۀ ايران باشد«و 

نه فقط بايد به ) مشروطه خواه » آزاديخواهان «به رهبری (کابينل دولت 
اه سرعت همۀ زيانهای ناشی ازپيشنيان فرومايه خود را رفع کند، بلکه برای رف

اسالم بايد درمقابل )  ٧مجلس بايد بازگشايی شود؛) ٦آتی ملت بکوشد؛ 
اين هفته . خائنان بايد مجازات شوند)  ٨خطرانگليس مورد حمايت قرار گيرد؛

نامه يکبار ديگرتأکيد ورزيد که جنگليان هدف ديگری، جزاينها ندارند و زمانی 
رسيطرۀ خارجی وستم  سالح خود را برزمين خواهند  نهاد که مردم ايران زي

  .دشمنان داخلی نباشند
ازآنجا که رويدادهای جهانی برسياست ايران در روزگارنو تأثير پردامنه ای   

ً به وضعيت جديد واکنش نشان دادند از اينرو، پس . داشت، جنگليان طبعا
  ازانقالب اکتبر، که نگرش انگليس را سخت تر و اشتهای آن را برای سلطه 

پس از . رد، موضع جنگليان درمقابل دولت تهران تغيير يافتبرجهان بيشترک
انقالب، جنگل انتصاب عين الدولۀ خود کام به صدارت ازسوی شاه را به باد 
حمله گرفت ونوشت که اين نتيجۀ دسيسه های انگليس بود که می خواست از 

خالص شود تا بتواند با وزرای فاسدی همچون » ميهن دوست « شر وزرای 
اين نشريه . قوام که با رشوه و خيانت ثروتمند شده بودند، کنار آيد وثوق و

تشکيل شورای مشورتی سلطنت را که در بين اعضای آن حتی يک سياستمدار 
  .پيدا  نمی شد، يک سره مردود دانست

که ظاهراً » اعالميۀ مرکزفدائيان برای استقالل ايران« همين نگرش در
اين مرکز، که بی ترديد متأثراز رويدادهای . تکارخودجنگليان بود، بازتاب  ياف

  :روسيه بود، خواست های زيررا عنوان کرد
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  .انتصاب يک هيئت وزيران جوان، با شهامت و اليق)  ١
دستگيرشده » کميتۀ مجازات « آزادی فوری کسانی که به عنوان اعضای  – ٢

  بودند؛
به تهيدستان با يک سرمايۀ موقوفۀ چند ميليون  تشکيل نهادی برای خدمت)  ٣

ريالی، که بودجۀ آن از مصادرۀ اموال ثروتمندان ودرآمد موقوفه های مذهبی 
  تأمين می شد؛

ساختن مدرسه برای ) ٥مصادرۀ همۀ انبارهای محتکران بدون پرداخت ؛)  ٤
تشکيل وزارت )  ٦بيسوادان با بودجۀ ثروتمندان وموقوفه های مذهبی؛

ممنوعيت )  ٧گستری، و دادگاه هايی برای محاکمۀ مقامات و وزرای فاسد؛داد
تقويت وگسترش نيروی ژاندارمری و پليس ) ٨کامل مصرف مشروبات الکلی؛ 

) ١٠پرداخت وام به دهقانان برای خريد زمين؛) ٩ملی برای حفظ امنيت داخلی؛
ای قومی مذهبی؟ اقليت ه( اعالم برابری همۀ مليت ها) ١١احداث راه آهن؛

برچيدن همۀ انواع حق قضاوت ) ١٣برچيدن القاب اشرافی؛)  ١٢)ايران؟
  . کنسولی اعطايی به قدرت های خارجی

رهبران اتحاد اسالم درنامه ای خطاب به احمد شاه، درخواست های خود  
تاج وتخت « . برای اصالحات وبازسازی ويرانی های کشوررا تکرارکردند

ت به بازيچۀ دست انگليسيان تبديل شده است؛ وقلمروسلطن» باستانی ايران
،درکنترل مشتی بدخواه  قراردارد، »اين ثمرۀ کاردهقانان فقير« وماليۀ کشور، 

واين درحالی است که قحطی درکشوربيداد می کند ومردم بيش ازهرزمان 
ديگرنا اميد هستند وآنان به نام مردم ستمديدۀ ايران ازاعليحضرت همايونی 

با دخالت خارجی مخالف، اصالحات را آغازومجلس را  می خواهند که
  . بازگشايی کند

جنگليان که هنوزساده لوحانه اميدواربودند که وی صرفاً ازاوضاع  بی اطالع  
هرگزنخواهيم  پذيرفت که شخص شاه از اوضاع کنونی کشور آگاه  باشد، «.بود

انان  دارد، چه، درصورت فرو پاشی کشور، شاه که وابستگی  بيشتری از دهق
  ».در نتيجه  بيش از آنان درمعرض خطرقرار خواهد  گرفت

آنان در پايان اين يادداشت متين هشدار دادند که درباريان مردم را از شاه  دور 
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اما جنگليان با روشن شدن حقايق و پس از رويارويی . و جدانگاه داشته بودند
مان  خود را  به شاه، اي)  ١٩١٨( ١٢٩٧های نظامی با انگليسيان درتابستان 

اگر نه سلطنت، ازدست دادند وازحق مردم دربرکناری شاه همچون در فرانسه 
( ١٢٩٧در) ناصرالدين شاه(وروسيه، يا حتی در ايران که جد پدری احمد شاه 

  .با گلوله ازسرراه برداشته شد، سخن به ميان آوردند)  ١٨٩٦
شرمی شد؛ اطالعات بالنسبه هرچند نشريۀ جنگل در واليتی نسبتاً دوردست منت

جنگل به ايرانيان می گفت که نتيجۀ جنگ . جامعی ازسياست جهان  داشت
بزرگ هرچه باشد نبايد انتظارتغييرات مهمی در مصائب و نگون بختی خود را 

شاه دفاع  کنند » حرکت تاريخی « مگرآنکه به پاخيزند و از. داشته باشند
جنگل در پاسخ به اتهامات مرتجعان . ندخود را بازگردان» گذشتۀ شکوهمند «و

درتهران، اعالم  کرد که اتحاد اسالم هميشه به قوانين مجلس ونيزقوانين مدنی 
ونظامی کشوراحترام می گذاشت وافزودکه جنگليان با جمع آوری ماليات هرگز 

  .قوانين ايران را نقض نکرده بودند
ن دار قدرتمند گيالنی به اين روزنامه با متهم کردن سپهدار، وزيرکشورو زمي 

اعمال فشار و دسيسه چينی عليه جنگليان دردو سال گذشته قدرت ميرزا را به 
ياد وی آورد، که به نوشتۀ روزنامۀ  قفقازی ينی اقبال، با برانگيختن مردم 

روزنامه به نکوهش کسانی . سقوط کابينه ها در تهران را باعث شده بود
را به تمسخرمی گرفتند، که تنها » م و ايرانسربازشجاع اسال« پرداخت که اين

از اينرو، . بود» دفاع  ازبنيادهای مذهبی و تماميت ارضی کشور «دغدغه اش
عالء الدوله بپردازند » مردمی « طبيعی  بود که جنگليان به ستايش از دولت 

همچون مستوفی و مشيرالدوله در ترکيب کابينۀ » ميهن دوست« که ازسياسيون 
روزی بود که شورا توسط  اين روزنامه چشم انتظار. گرفته بودخود بهره 

همچون آنان اداره شود، نه » درستکاروقابل اعتماد و ميهن دوست «مردان 
ايران )   ١٩١٦اوت  ١٤(  ١٢٩٥مرداد  ٢٤خائنانی همچون سپهساالر که در

  .را درقيد و بند نظامی و مالی متفقين انگليسی و روسی گرفتارکرد
گل با نقل شکست سياست حزبی درمجلس دوم، سياستمداران  نااليق نشريۀ جن

اما خوش نيتی را به باد تمسخرگرفت که با تشکيل جلسات کوچک حزبی 
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دربسته هم خود را صرف منافع عمومی و اصول اقتصادی آرمانخواهانه می 
اين سياستمداران . کردند و با اين حال از اجرای طرح های خود ناتوان بودند

وهم توفيق مردم ايران در دگرگونی يک رژيم استبدادی به مشروطه، به درت
اين روزنامه خواستارعمل و نه حرف بر . دنبال گمراه کردن  ديگران  بودند

پايۀ تأمل بود يک شمارۀ ديگر روزنامه به تجزيه وتحليل احزاب سياسی جديدی 
« و » يستسوسيال« ، »دموکرات«پرداخت که با اسامی دهان پرکنی همچون 

تن  ٣٠٠مثل قارچ درپايتخت می روييدند و شمار اعضای آنها از» کارگران 
ً  در زمرۀ نخبگان فاسد پيشين بودند وهدفی جز پيشبرد  بيشترنبود، که عمدتا

  .منافع شخصی خود نداشتند
نگون بختی مردم، . سپس، نشريۀ جنگل فساد دولتی را به باد حمله گرفت

ی قدرتهای خارجی نتيجۀ بی توجهی رهبران به ويرانی کشوروسلطۀ يک قرن
مهم   -قانون، احساسات ميهنی و رويکرد علمی به ادارۀ امورکشور و 

اين آخری تنها عاملی بود که .  کنار نهادن حرمت اخالقی است –ترازهمه 
در . ريشۀ همه بيماريهای ياران در ميان  نخبگان و نيزمردم را تشکيل می داد

جنگليان به هنگام کاهش سيطرۀ روسيان بر دربار و دولت   سطح  بين المللی،
آنان  با اعالم . ايران، به  نحو فزاينده ای نگران نفوذ روبه رشد انگليس بودند

اين که انگليس دشمن شماره  يک ايران بود، به مداخلۀ آن در امور ايران، به 
يران، ويژه نقش آن در شکل دادن وکنترل کردن يگان تفنگداران جنوب ا

آنان می پرسيدند، دولت مرکزی در بارۀ نيروی نظامی ای  . اعتراض داشتند
که تهديد عليه حاکميت ايران بودچه می کرد؟ طی يکی از اعالميه های اتحاد 
اسالم، عليه  طرح بسط  يگان  تفنگداران جنوب به ديگر بخش  های کشور، به 

  .مردم و ايالت جنوب کشور هشدار  داده شد
لی که دولت تهران کامالً تحت کنترل انگليس در آمده بود، جنگليان به در حا 

ازمخالفت آن با  «اين نتيجه رسيدند که دولت ايران شناسايی دولت لنين را 
بزرگان کشورراضی « به همين دليل بود که . به تعويق انداخته بود» منافع لندن
ميهن خود، ازايران نيروهای تزاری به رغم تمايل به بازگشت به » نمی شدند

آرامگاه حضرت علی درنجف » محاصرۀ «جنگل همچنين به . خارج شوند
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توسط  نيروهای انگليسی اعتراض کرد وازمسلمانان آرامگاه حضرت علی در 
نجف توسط نيروهای انگليسی اعتراض کرد و ازمسلمانان خواست که در راه 

دگی نفی شده است و به اکنون حق تان  برای زن« احقاق حق خود بميرند، زيرا 
و » زودی  روزی خواهد رسيد که نه ايمان و نه شرف برايتان خواهد ماند

زيرا ! شرم بر شما باد ای اشراف، رنجبران، کارگران، ايالت« ملتمسانه گفت، 
انگليس  نه فقط  کشورتان را می بلعد بلکه به مقدسات مذهبی تان نيز اهانت 

  ».می کند
ن دسته ازشکاکان مذهبی که از لحاظ اجتماعی متعهد به برنامۀ جنگليان برآ  

واساکنی . پيشرفت، استقالل وآزادی بودند،چه تأثيری داشت؟ همه راضی نبودند
ترديد داشت که کسی بداند خواستۀ جنبش چه بود، حتی نه ) ١٩١٩(  ١٢٩٨در 

با داوری از موضع . کوچک خان ونه خود جنبش جنگل برنامۀ منسجمی داشت
نی، ايرانيان غيرمسلمان معدودی نسبت به برنامۀ سياسی جنگليان متقاعد واساک

  ) ٥.( شده بودند
وقايعی که اکنون آماده بيانش هستيم مقارن با زمانی آغازمی : فخرائی می نويسد

شود که نيروی تحت فرماندهی ژانرال برانف افسرتزاری روس از اولين نقطۀ 
درمقابل آلمانيها وعثمانيها » همدان«تا حدود ) بندر پهلوی(سرحدی ايران 

ژنرال . گسترش يافته و جنگ جهانگير بمنتها درجۀ شدت و حدّت رسيده است
قونسول روس افسينکوف که فرماندار مطلق گيالن است از اينکه عده ای 
معدود درجنگل پديد آمده و اسلحه بدست گرفته اند ناراحت است و از فرماندار 

تقاضا می کند اين فتنه را بخواباند زيرا از آن بيم (**) گيالن حشمت الدوله
دارد که آتش جای خود را باز و بنقاط  ديگر سرايت کند وهمين عدۀ معدود به 

  .پشت جبهۀ روسها حمله ورشوند و سالح و مهماتشان را تصرف کنند
اين نارحتی وتشويش خاطردرحقيقت به جا بود زيرا جنگلی ها ازشبيخون زدن  

را که » کلهر« الجيشی دريغ نداشتند وحتی يکبار يکی ازاهل بنقاط سوق 
دراسارت روس ها بسرمی برد نجات دادند وبا اين کيفيت هرگونه ضربتی به 

  .قوای روس جا داشت که آنها را وحشت زده و ناراحت کند
کسانی هم ازمردم ثروتمند گيالن که تکيه گاهشان قدرت دولت امپراطوری بود  
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» جنگلی « ن  ميديدند و از پيدا شدن چند مرد مسلح که نامشانخواب های پريشا
است وبطورمستقيم منافعشان را درمعرض خطرقرارداده اند عزا گرفته و 

  .خود را باخته بودند روحيۀ
رجال و زمامدارانش مادام که ) اکثريت(درآب وهوای ايران خاصيتی است که  

صرشان بمانعی برنخورند در راه اجراء تمايالت وهوی وهوس های بيحد وح
هريک موجودی برگزيده وممتاز و واجد فضايل وهنرهای بسيارند حتی از 

داستان  بزرگواری ومردانگی خويش حاضرند وعلوطبع و فرزانگی وشجاعت
بسيارطويل وشگفت آوربسرايند ليکن همينکه دورۀ آزمايش فرا رسيد های 

  .يزرم برميدارندحتی ازسايۀ خويش ن» پهلوانان گلستان سعدی«همچون
شايد بهمين جهات بود که عده ای ازمالکين طراز اول رشت وطبقات متنفذ  

ديگر درمحضر فرماندار داد سخن داده بمنظور دفع سريع جنگلی ها ابتدا به 
تشويش و بعد به التماس وتضرع متوسل شدند اما حشمت الدوله که مردی 

ان زياد گرم نشد و برای آنکه مجرب و دنيا ديده بود از تلقينات تحريک آميزش
جمع بين حقين نموده ترک اوالئی از او سرنزده باشد دستور داد رئيس شهر اين 

همراه عده ای پليس سوار به منظور بازرسی و ) متين(وقت کاپيتان محمود خان
يافتن محل اجتماع جنگلی ها بروند ومشاهداتشان رابيدرنگ گزارش دهند ضمنا 

سد راه لجاج و بهانه های احتمالی روسها بقونسولگری برای دفع شرمقدور و 
  .بفرستد» ناظر« اعالم کرد يک افسرفهميده را همراه عدۀ مزبوربعنوان 

« قونسول روس باغدانف نام را همراه اين عده گسيل داشت و اينان از پل 
مأموريت  که غربی ترين نقطه شهراست بازرسی راآغاز و درمسير» چمارسرا

نشامندان  –پسيخان –آتشکا -احمد گوراب –صفه سر –عينک«قراءخود بترتيب 
را که دريک خط  طولی واقفند پيموده وهمۀ نقاط » کالشم وجمعه بازار –

اصلی وفرعی را زيرنظرمی گيرند ليکن با همۀ بازرسيهای دقيق دالئلی 
ازاجتماع  جنگليهای مسلح بدست نمی آورند و اين بدان معنی است که مردم 

اعم ازشهری ودهقانان از تعديات وارده بخود در طول يکمدت متمادی گيالن 
خاطرات بدی بياد داشته و بدين جهت حاضرنبودند محل  اجتماعشان را نشان 

  .دهند و حتی وجود افراد مسلح را تصديق نمايند
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بدين قرارهدف آنها ازهدف جنگليها جدا نبود و درحقيقت افکارعامه ای بمعنای 
د داشت  که اين بازرسيها وسخت گيری ها را از پيش محکوم  حقيقی خود وجو

می ساخت وهمين افکارعمومی بود که يک زمان  به نشان دادن عکس العمکل 
  .ابرازمی شد و درمواقع ديگربا مقاومت های منفی روبرو ميگرديد

نتيجه آنکه مأمورين اعزامی فرماندار، مأيوس شدند و پس از يأس از يافتن   
) آگاهی(تماع  جنگليها  يکعده پليس سوار را همراه مأمورين تأمينات کانون اج

بمراقبت  اياب وذهاب عابرين گماشته تا ) کيلومتری رشت ٦(درقريه پسيخان 
هرکس را که مظنون تشخيص دادند دستگير و بازداشت نمايند وخود بدون اخذ 

  .هيچگونه نتيجه ای برشت بازگشتند
به حسب » رفتيم و چيزی نديديم « زارش که قونسول روس ازمطالعه اين گ

ظاهر دچارسوء ظن نمی شود زيرا نماينده اش همراه بود اما نگرانی از 
درونش محونمی شد زيرا اطالع صحيح داشت که کانون   خطرناکی بزيان 
ارتش امپراطوری تکوين يافته است و لذا از اقدام فرماندار و گماشتن پليس 

رش آرام نگرفت و توصيه نمود که عبدالرزاق شفتی های مسلح در پسيخان خاط
  )  ٦.( را که مردی متنفذ وبا قدرت است به حکومت فومنات منصوب  نمايند

عبدالرزاق مردی بود بلند قد، چاق، چهارشانه که ازخوانين سرشناس شفت 
از آنجائيکه درمالقات با قونسول روس، بوی . وهيکلی قوی وقهرمانانه داشت

دروکردن چند بوته علف هرزه وقلع وقمع مشتی بی سروبی پا  گفته بود که
کارسادۀ پيش پا افتاده است که از نظر او حتی بقدر قورت دادن يک انجير  

  . رسيده اهميت ندارد لذا اظهاراتش مورد توجه قرار گرفته بود
عبدالرزاق به نيابت حکومت فومنات اعزام شد و اعتبار کافی برای عملياتی که 

نامبرده پيش ازجلوس به مسند . انتظار می رفت دراختيارش قرار گرفتازاو 
قدرت بمنظور نشان دادن لياقت وکاردانی خويش عده ای از زارعين شفت و 
رعايای گالش خود را مسلح نموده آهنگ پسيخان نمود وهمه جا ببازرسی 

از که پرداخته محل  تجمع جنگليها را جويا شد تا آنکه به محلی موسوم به داوس
جنگليها با آنکه تعدادشان کم بود . واقع است رسيد» پسيخان« به فاصلۀ کمی از

 ) ً ليکن همۀ نقاط  فومنات و اطراف رشت را عمالً زير نفوذ ) نفر ١٧تقريبا
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معنويشان داشتند چه، دهقانان و کشاورزان بمجرد احساس کمترين خطر، حتی 
می ساختند و آنها به اقتضای حال زودتراز تلفون و تلگراف، جنگليها را متوجه 

وشرايط و امکانات موجود اقدام باجراء نقشه و تاکتيک جنگلی خود نموده و يا 
اگر هوا پس بود آنرا ترک می کردند و با اين مقدمه عبدالرزاق پيش از آنکه 
علف های هرزه را با داس قدرت درو کند جنگليها بسروقتش رسيدند ودر 

نام يکی ازهمراهانش که به شجاعت » اسمعيل « گرفت جنگی که فيمابينشان در
وعموی عبدالرزاق کشته » دهدار تکرم« شهرت داشت با يحيی خان طارمی 

نام با چند نفر اسير گرديدند و خود عبدالرزاق با بقيۀ » غالمحسين «شدند و
همراهانش گريخت و بدين طريق اولين تماس جنگليها با مخالفينشان بشرح 

  .پايان يافتمذکور باال 
خبرشکست عبدالرزاق بسرعت درهمۀ نقاط  گيالن پيچيد وپرستيژجنگليها را 
کمی باال برد و باعث شد که مردم رشت والهيجان ونقاط ديگرگيالن با زحمات 
بسيار، خود را به جنگل رسانيده اظهار خدمتگزاری کنند و در عداد داو طلبان 

  )  ٧. (انقالبی درآيند
  

  »نهضت جنگل « گزارشها از کتاب  اسناد محرمانه و
  

وقت نظميۀ رشت و نخستين درگيری   های رئيس تجسس« اسنادی در رابطه با 
نهضت جنگل « را از کتاب »  ها با عبدالرزاق شفتی حاکم  وقت فومنات جنگلی

به کوشش  فتح هللا کشاورز از ميان اسناد موجود درخزانۀ  سازمان اسناد » 
به  نهضت جنگل  جمع آوری کرده است را در اينجا   ملی ايران  که مربوط 

  : می آورم
،  ٢٣٣٣ تشکيالت نظميۀ ايران،نمرۀ سندمربوط به وزارت داخله، اداره*

 )ش.هـ ١٢٩٤مهر  ١٩(١٩١٥/١٠/١٢ئيل  توشقان  برج ميزان ١٩مورخۀ 
  

دو ساعت قبل  -نظميۀ رشت و انزلی  کنندۀ حضور مبارک آقای رئيس و تشکيل 
ظهردوازدهم اکتبر  ١٢ام حاال هم که ساعت  تلگرافی عرض کرده  راپورت
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رشت و   نمايم که امنيت داخلۀ است بدين وسيله خاطر مبارک را مستحضر می
انزلی به حالت اوليۀ خودش برقرار و امورات پيشرفت کامل دارد مسئلۀ عمده 

حترما کار هستيم م  عرض باشد رخ نداده و با کمال اهتمام مشغول  که قابل
 :دهم عالی می  اطالعات ذيل را به حضرت

دو روز قبل يکی دو نفر آدم مظنون را مأمورين حکومت جليله از پسيخان - ١
شهر آورده بودند و به نظميه دادند که توقيف و استنطاق شوند پس از   گرفته به

باالخره يک نفر از آنها ديروز اقراراتی کرد که از   چندين ورق استنطاق
ت او معلوم شد بصير الرعايا تولمی و پسرش همدست با عدۀ جنگلی اقرارا

هستند ومخصوصا چند روز قبل خود بصيرالرعايا ازرشت برای حضرات پول 
ترتيب اقرار   برده است نوکر بصيرالرعايا نيز جلب به نظميه شده به همين

کرده خود بصيرالرعايا فعال در توقيف حکومت است پسرش را هم مأمور از 
رف حکومت رفته که گرفته بياورد خود بصيرالرعايا را چند روز قبل از ط

بودند چيزی بروز نداده   قونسولگری گرفته برده شرحی استنطاق کرده  طرف
رسد خيلی  نظميه که سوادش جوفا به نظر مبارک می  بود اين استنطاقات

مستحسن و جالب نظر حکومت جليله و قونسولگری شده مخصوصا محمود 
تأمينات در اين باب زحمت کشيده تا مسئله را کشف کرده هنوز خود   ن مفتشخا

استنطاق نشده وقتی که استنطاق شد اقرارات او را هم   بصيرالرعايا در نظميه
 .به حضرت عالی اطالع خواهم داد

جل و نمد جهت اسبها الزم است و   از قرار اظهار نايب سوار برای زمستان- ٢
تخته جل ونمد در طهران   کن نيست مقتضی است سی چهلتهيه آنها دررشت مم
فرمائيد که زودتر برسد و درموقع سردی هوا اسبها راحت   و يا در قزوين تهيه

 .باشند
شبانه صادق نام را تير زده و جلب   رستم نام که چندی قبل در باغ بزانوس - ٣

التش خوب شده و ح  به نظميه و توقيف شد اکنون که صادق تير خورده معالجه
رستم ضارب داده به ادارۀ مدعی العمومی نيز   نامه به کسان شده رضايت

رضايت خودش را اظهار کرده و اقرارات اوليه خودش را که در نظميه اظهار 
گويد رستم عمدا مرا نزد بلکه از روی سهو و خطا زده  می  کرده تکذيب کرده

نويسد چون رستم سهوا  می اداره رسيده  است امروز کاغذی از مدعی العموم به
است بنابراين مدتی   صادق را زده است و برای انجام خودش اين شهودا کرده
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اطالع   است خوب است او را مرخص نمائيد برای  را که در توقيف مانده کافی
 .خاطر مبارک عرض شد که هر طور امر فرمائيد اطاعت شود

 ] امضاء عبد هللا خان سيف[
 ١٣٣٣شهر ميزان  ١٨تأمينات، بتاريخ   واد راپورت دايرۀادارۀ نظميۀ رشت، س

 )ش ١٢٩٤(  ق
محترما  -نظميۀ ايالتی گيالن دام اقباله  مقام منيع محترم رياست کل تشکيالت

تحقيقات بصيرالرعايا و   سازد درموضوع خاطر مبارک را مستحضر می
سيدگی حکومت فرستاده شده بود امر فرموده بوديد ر  نوکرهايش که از طرف

نوکر بصيرالرعايا حسين را تحت استنطاق . شود تحقيقات الزمه به عمل آمد
از سيزده ورقه استنطاق انکاری اقرار نمود که در پانزده يوم قبل   آورده پس

هندوخاله يک شب در آنجا ماند صبح زود   بصيرالرعايا شبانه آمد به طرف
اشته حرکت نموده شب سوار اسب شده با يک خورجين پر پول همراه خود برد

در منزل خودش به اخويش آقا حسين اظهار نموده که   مجددا مراجعت کرده
امروز من بردم به او دادم چون قونسول   مقداری پول جهت ميرزا کوچک خان

جهت ديگر وقت   روزه الزام گرفته که به شهر مراجعت نمايم از اين  از من سه
که از ميرزا کوچک خان به شما ميرسد راپورت   روم هرچه نداشته به شهر می

نيز حسين اظهار نمود که . نمايد حرکت به شهر می. محرمانه جهت من بفرستيد
قبل چند نفردر منزل آقا طاهر پسر بصيرالرعايا انجمن مخفی   در چهار شب

  نوشتم که از اشخاص پول داشتند و خود من هم حضور داشتم که صورت می
کر ديگربصيرالرعايا را تحت استنطاق آورده نيز عين بگيرند پس از آن علی نو

مطلب حسين را اظهار نموده که بصيرالرعايا پول جهت ميرزا کوچک خودش 
حسين و علی   حمل نمود چون خود بصيرالرعايا قبال در حکومتی دستگير شده

آورند اظهار داشتند به محض ورود به  کنند می را که از هندوخاله دستگير می
خودمان را مالقات کرديم   حکومتی در اطاق شما بصيرالرعايا اربابشهر در 

وجه مطلبی   اگر در نظميه از شما استنطاق نمودند به هيچ  به ما سفارش نمود که
شود به کلی منکر شد بصير الرعايا  گويد نمی می  بروز ندهيد حسين در جواب

ند بردند قونسولخانه گويد همان قسم که مرا در پانزده روز قبل دستگير کرد می
سوال کردند به هيچ وجه مطلبی بروز ندادم شما هم بروز ندهيد   هرچه از من

مطلب   بصير الرعايا استنطاق شده است و حقيقت  حال تا اين اندازه از نوکرهای
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را بيان نمودند تا فردا که خود بصيرالرعايا هم استنطاق شود و اين کشف 
ری شده است که در چندمين جلسات مطلب بسيار جلب توجه قونسولگ

بصيرالرعايا را استنطاق نمودند چيزی معلوم نگرديد عجب در اين است که در 
رود همان روز  گرفته بوده می  همان موقع که سه روزه از قونسولخانه مرخصی

پول جهت ميرزا کوچک ميبرد و صورت اشخاصی را که حسين و علی قلمداد 
شند و انجمن در منزل آقا طاهر پسر بصيرالرعايا نمودند که هيئت رئيسه ميبا

شد تا فردا جلب شوند تا   داشتند آن صورت را هم حسب االمر به ايالت فرستاده
شده محض استحضار خاطر مبارک عرض شد سواد   در اين اداره استنطاق که

 .مطابق اصل است
 محل مهر و امضاء

  
برج  ٢٠)مورخه(،٣٢٥٢ۀ وزارت داخله، ادارۀ تشکيالت نظميۀ ايران، نمر

 )ش ١٢٩٤مهر (ق ١٣٣٣ئيل  توشقان  ميزان
  

تا اين ساعت  -نظميۀ رشت و انزلی  کنندۀ حضور مبارک آقای رئيس و تشکيل
اکتبراست داخله شهررشت و انزلی در کمال نظم است و  ١٣که دو بعد از ظهر 

  تبا کمال جديت مشغول کار هستيم در اين موقع اطالعات ذيل را به حضر
 :ام انگليسی مخابره کرده  دو ساعت قبل هم تلگراف. دهم عالی می

خان مأمور حکومت با چند نفر   امروز قبل از ظهر راپورت رسيد عبد الرزاق
ها مصادف شده عدۀ  همراه داشت در پشت پسيخان با جنگلی  سوار شفتی که

رزاق خان تير اند سه نفر از همراهان عبد ال کرده  ها به طرف آنها شليک جنگلی
اند بعد از رسيدن اين خبر حکومت  خورده و کشته شده گويا بقيه هم فرار کرده

ژاندارم را خواسته امر کرد که بايد با تمام عدۀ ] محمود خان[  جليله کاپيتن
خان و جنگ با عدۀ جنگلی و هرگاه برای   ژاندارم بروی به کمک عبد الرزاق

زيرا که جنرال  -قزوين  ودت برگردی بهاين کار حاضر نيستی بايد با عدۀ خ
ها نروند من آنها را خلع اسلحه  گويد اگر ژاندارمها برای دفع جنگلی قونسول می

که امروز بعدازظهر به وسيله تلگراف   کاپيتن ژاندارم مهلت خواسته. کنم می
حاال که مشغول . در اينباب از ماژور چلسترم کسب تکليف نمايد  حضوری
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  آژان آمده راپورت داد که نعش دو نفر از همراهان  رت هستمعرض اين راپو
در داخل شهر امنيت برقرار است و خبری . عبد الرزاق خان را به شهر آوردند

 .اند مردم عصبانی مزاج شده  نيست جز اينکه
مستقيما جلب کرده بود امروز   سه نفر از مقصرين پلتيکی را که قونسولگری

ا محمود گارنيه هم ازچند روز قبل بر حسب تقاضای ميرز.نمود  تسليم نظميه
  قونسولگری در نظميه توقيف است دو سه نفرديگر هم که عبد الرزاق خان

ديروز به حکومت گفتم در . گرفته فرستاده بود، حکومت به نظميه فرستاد
تشکيالت   گفتم با آقای رئيس. اينگونه مقصرين جا نداريم  نظميه برای توقيف

مذاکره کرده اجازه بگيرند درجنب ادارۀ   يد با وزارت جليله داخلهتلگراف کن
حضرات را آنچه تاکنون   برای توقيف مقصرين پلتيکی اجاره نموده  نظميه

اين بود که بنده . شوند در آنجا توقيف دستگير شده و آنچه بعد از اين دستگير می
يد اطاعت فرمائ هر طور امرمی  هم عصربه حضرت عالی تلگراف کردم که

ام  خواسته  مطلب در راپورتهای سابق عرض کرده و تکليف  چند فقره. نمايم
مستدعيم با آقای عبد هللا خان دبير بفرمائيد جواب آن مطلب را به بنده بنويسند 

 .مطلع شده از آن قرار رفتار نمايم  که
برج  ٢٩،مورخ ٣٧٣٥وزارت داخله،ادارۀ تشکيالت نظميۀ ايران، نمرۀ [

مقام منيع وزارت جليلۀ داخلل  دامت )] ش ١٢٩٥(ق ١٣٣٤ئيل   توشقانعقرب 
با کمال احترام خاطر مبارک را مستحضر ميداردکه بعد ازمسافرت  -  شوکته

  گيالن عبد الرزاق خان حاکم شفت را با عده ای  بنده به طهران ايالت جليلۀ
فنگهای تيرو بقيه ت  تفنگچی که چهاريا پنج نفرآنها دارای تفنگ پنج

مشاراليه . نمايند اند مأمور دستگير کردن عدۀ مجتمع در جنگل می سرپرداشته
  نمايد و باالخره به واسطۀ نيز رفته دريک فرسخی شهر چند روزی توقف می

ها بطور مسلح  ها را چند نفر از جنگلی دستگير کردن او چند نفر قاصد جنگلی
نفر ازهمراهان   له کرده سهفرسخی شهر به عبد الرزاق خان حم  در همان يک

خان فرارکرده در دهات اطراف پنهان ميشود   کشند وخود عبدالرزاق او را می
شهرميرساند ايالت جليلۀ   تا پس از ده يا پانزده روز به زحمت خودش را به

ها را که عبد الرزاق گرفته به شهرفرستاده بود با  گيالن چند نفرقاصدين جنگلی
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ها بودند امربه توقيف  همدستی با جنگلی  که متهم بهعدۀ ديگری ازاهل شهر
برای مقصرين پلتيکی جا نبود   نمايند چون درمحبس نظميه درمحبس نظميه می

تشکيالت نظميه هيچوقت مداخله به امور پلتيکی نداشته و ندارد   و بعالوه ادارۀ
رشت   نظميۀسيف که در غياب بنده کفيل ادارۀ تشکيل   لذا آقا ميرزا عبد هللا خان

بنده . راپورت دادند و تکليف خواستند  و انزلی بودند مسئله را به طهران به بنده
جليله قبول کرده و   به ايشان تلگراف کردم که مقصرين را از ايالت  در جواب

بعد از . آنها تهيه کرده و آنها را نگاهداری نمايد  خانه در خارج برای حفاظت
هم بر حسب وظيفۀ اداری   عبد هللا خان سيف رسيدن جواب بنده آقا ميرزا

چند نفر مقصرين را که ايالت جليله دستگير فرموده بودند   خودش اطاعت نموده
نمايد بعد از طرف ايالت جليله به ايشان  می  پذيرفته در جای معين نگاهداری

قونسولگری جلب و در   ميشود که سه نفر از مقصرين مستقيما از طرف  گفته
چند نفر .نمايند  هستند و قرار شده آنها را هم به نظميه تحويل  خانه توقيفقونسول

فرستد آن سه نفر را  آژان بفرستيد آنها را بياورند آقا ميرزا عبد هللا خان فورا می
آورند و جزو سايرين نگاهداری  از قونسولگری تحويل گرفته به نظميه می

چنانچه خود آنها هم مصر (م شودمدارک توقيف آنها معلو  کند و برای آنکه می
  وسيلۀ محمود خان مفتش با تأمينات استنطاقی  به)اند در استنطاق خودشان بوده

فرستد و ايالت جليله تأکيد در حفظ چند نفر از  از آنها بعمل آورده برای ايالت می
اينکه در استنطاقات   کند نظربه آنها کرده وچهار يا پنج نفرازآنها را مرخص می

نبوده وفعال هم عده ای از همان مقصرين به امر   ونينی برای آنها معلوممظن
ايالت جليله در تحت حفاظت نظميه هستند بدون اينکه ادارۀ تشکيالت نظميه 
مستقيما دخالتی درجلب يا توقيف آنها داشته باشد زيرا که ادارۀ تشکيالت نظميۀ 

نحه و جنايت و سرقت و امورات انتظاماتی از قبيل ج  رشت و انزلی فعال به
شود و برای رسيدگی  هيچ وجه نمی  مراقبت دارد دخيل امورات پلتيکی به

کارها هنوز شعبه در نظميه دائر نشده مگر اينگونه بعد از استحکام   اينگونه
بعدها اگر الزم شود شعبه نيز برای رسيدگی امور پلتيکی   اساس ادارۀ تشکيالت

ی مستقيم در اينباب نشده است احترامات فائقه را به شود و اال تاکنون ابدا دخالت
  :نمايد وسيله تجديد می  اين
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 ٣٩٢٥/١٥٣٩٥ دشت،نمرۀ ثبت   دولت عليۀ ايران،وزارت داخله،از تهران به

 .ش.هـ ١٢٩٥آذر  ١٣٣٤/٣محرم  ٢٨تاريخ   ،به
ازقرار راپورتی که از نظميۀ رشت و انزلی رسيد چند  -حکومت جليلۀ گيالن

آنجا توقيف   همراهی با مقصرين جنگلی دستگير ودر نظميۀ  ا به اتهامنفر ر
 .اشخاص چه بوده توضيحا اعالم داريد  تفصيل چيست و تقصيراين. ايد کرده

چند نفر مقصر جنگلی را که عبد الرزاق ]:مطالبی که روی آن خط کشيده شد[
 .گرديد  خان مأمور دستگيری آنها بوده امر به توقيف در نظميه

 .ش.هـ ١٣٠٥آبان  ٢٥، بتاريخ ٥٢٨١وزارت داخله،ادارۀ پرسنل،نمرۀ 
جليلۀ عدليه تاريخ تحقيقی   از وزارت -کابينۀ محترم رياست وزرا ی عظام

اند با مراجعه  تعيين انتهای خدمت مستخدمين خود خواسته  انقالب گيالن را برای
از آن کابينۀ بدست نيامده ولی عباراتی  هست که   به سوابق تاريخ قطعی

صادر گرديده متمنی است قدغن فرمائيد با   محترمه تلگراف رمزی در آن تاريخ
مراجعه به سوابق تاريخ تحقيقی را تعيين و اشعار دارند که به وزارت جليلۀ 

 .عدليه ارسال شود
 امضا از طرف رئيس پرسنل احمد

 مهر وزارت داخله
. يرزا سيد رضا خان معلوم نمايندآقای مآقای ميرزا غالمحسين خان و]:  حاشيه[

گيالن تدريجی بوده و بعالوه چندين دفعه امور گيالن تصفيه شد   خاتمۀ انقالبات
  اعليحضرت پهلوی سر ميرزا کوچک خان را به  که تا باالخره در زمان وزارت

 .است  اش در اين وزارتخانه طهران آوردند که سابقه
 آقای مستوفی جواب تهيه نمائيد

 .١٣٠٥آذر  ٥ثبت   ،تاريخ٩٤٨٨وزرا،نمره عمومی  رياست
شود که در  اشعار می ٥٣٨١  در جواب مراسلۀ نمرۀ -وزارت جليلۀ داخله

آيد زيرا  نمی  وزرا تاريخ تحقيقی انقالب گيالن بدست  آرشيو کابينۀ رياست
 .است  مرتبه نسبت به تصفيۀ امور گيالن اقدام شده  انقالب آنجا تدريجی و چندين

  )٨(  ] عنايت هللا سميعی[ضاام
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  :توضيحات و مآخذ ◀

  
الشعراي بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران تا انقراض  ـــ ملك ١

 .١٦٧، جلد اول، ص ١٣٧١قاجاريه، تهران، اميركبير، چ چهارم، 
 - ، انتشارات اميرکبير، تهران  » سردار جنگل«  –ـــ ابراهيم فخرائی  ٢

 ٦و  ٥مجله  ارمغان شماره های (از يحيي ديوساالر به نقل ٤٦٤ - ، ص ١٣٤٤
  )زير عنوان اتحاد اسالم و پيداش جنگل  بامضاء يحيی دويساالر ١٣٤٤سال 

  )  ١٧ – ٩.(٤٤، ص ١٣٥٧ـــ اسماعيل رائين، قيام جنگل، تهران،جاويدان،  ٣
   ٥١ – ٥٨صص –»   سردار جنگل«  –ابراهيم فخرائی   -  ٤
جنبش جنگل و جمهوري "يا     "ميالد زخم" –شاکری  دکتر خسرو: منبع*  -  ٥

 - اختران     :ناشر -شهريارخواجيان     :مترجم -"شوروي سوسياليستي ايران
    ٩٧ -  ١٠١صص  -  ١٣  ٨٦اول     :چاپ

    ٣٥ – ٤٠صص  –»سردار جنگل«  –ابراهيم فخرائی   - ٦
    ٦٣ – ٦٧ –صص   -همانجا   - ٧
اسناد محرمانه و (  ت جنگل و اتحاد اسالمکشاورز، فتح هللا، نهض - ٨

   .سازمان اسناد ملّی ايران  ، انتشارات١٣٧١، تهران )گزارشها
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  فصل چهارم

  
  رويا رويی نظامی با انگليسيان و پيامدهای آن  

  
انگليسيان به زودی تشخيص دادند که با «): ١(می نويسد) زند(خسرو شاکری 

فتارمی کردند که با ديگراعضای طبقۀ سياسی ايران کوچک خان نبايد آنگونه ر
، به تدارک جنگ )اوائل فوريه(بنابراين، آنان پيشترودربهمن ماه . کرده بودند

يک طرح شامل بهره گرفتن ازنيروهای ايلياتی اميرمقتدر ضرغام . پرداختند
طرح ديگری که . دوالب می شد –السلطنه، اميرعشايروچند مالی بخش تالش

سيصد گرجی تقويت شده « لفوردر لندن پيشنهاد شد، تسليح حدودتوسط با
طرح سومی نيزپيشنهاد شد . ازسوی ارمنيان قفقازبود» بانيروهای نامنظم تاتار

انگليسيان که طرح خويش . که عبارت بود ازهمکاری با دولت شائوميان درباکو
رتيباتی را حتی ازمتحدان روسی خود پنهان نگاه داشته بودند، درعين حال ت

برای تقويت نيروها، به ويژه با سالح سنگين حمايت هوايی، درنظرگرفتند، 
نبايد چندان جدی « هرچند فرمانده دنسترويل براين باوربود که نيروی جنگل را

  ».گرفت
جنگليان به نوبۀ خود، برای جنگ آماده می شدند، هرچند آنان خام انديشانه  

که ژنرال های تزاری درصورت  ازکميتۀ انقالبی روس تضمين خواستند
کميتۀ  روس درخواست کرد جنگ . آغازدرگيری با انگليسيان، بی طرف بمانند

جنگليان تهديد  کردند . اين تاکتيک به سود انگليسيان بود. روزبه تعويق افتد ١٥
پل منجيل را منفجرمی کنند تا مانع عبورنيروهای انگليسی شوند، امری که به 

با اين تفکر، جنگليان درپی تصرف . بود» با استقالل ايراندرتضاد  «نظرآنان 
  .انبارهای مهمات روسيان برآمدند تا مبادا به دست انگلسيان بيفتند

با ) ژوئن ١١(خرداد ٢٢در اين ميان، کوچک خان برای کاستن ازتنش، در
آزادی اوکشات، رئيس بانک شاهی، ئومک الرن، کنسول انگليس، موافقت 

) ژوئن ١٢( خرداد ٢٣ل، همان طوری که پيشترگفته شد در با اين حا. کرد
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 –روسی » نيروهای مشترک« نيروهای جنگل درمنجيل به ناگاه مورد حملۀ
هزار نيرو به فرماندهی يک ژنرال انگليسی  ٢٠تا  ١٠. انگليسی قرار گرفتند

تا يک  ٥٠گزارش های غيررسمی ازتلفات . جنگلی رويا رو شدند ٢٠٠٠با 
. گليان، زخمی های بسياروشمار نامعلومی اسيرحکايت داشتندصد نفری جن

انگليسيان ومتحدان . به درازا کشيد) اوايل ماه اوت(جنگ نامنظم تا مرداد ماه 
روسی شان سرانجام موفق شدند تا راه خود را به سوی سواحل خزر به کمک 

ها بمباران هوايی،  مسلسل سنگين، زره پوش وتوپخانه که جنگليان فاقد آن
انگليسيان حتی کل يک دهکده را که دهقانانش به جنگليان . بودند، بگشايند

کريستوفرسايکس اين عمليات . کمک کرده بودند، به آتش کشيدند وسوزاندند
  .جنگليان ناميد» قصابی « را

انگليسيان هنگام خروج ازرشت وانزلی، اين دوشهررا بمباران کردند وبسياری 
ً دوجنگ، هردوطرف به . زخمی کردندازغيرنظاميان را کشتند و طی تقريبا

ً جنگليان را به همدستی با . تبليغ درميان گيالنيان پرداختند انگليسيان عمدتا
دولت های محورمتهم می کردند، اما همچنان که يک گزارش ديپلماتيک کنسول 
انگليس، مک الرن، درهنگامۀ جنگ نشان داد، گوش گيالنيان به اين تبليغات 

آنان » مسئوليت اخالقی«مک الرن عدم محبوبيت انگليسيان را به. بودبدهکارن
که » کشتاروتجاوز به زنان وکودکان ازسوی نيروهای بيچراخف«در

ازسوی ديگر، جنگليان با رد  .زيرچترمالی انگليسيان بودند، نسبت می داد
اتهام همکاری با آلمان و ترکيه، روزنامه نگاران و سياستمداران هوادار 

ليس درتهران را به خاطرموضع خفت بارشان نسبت به استقالل کشور به انگ
باد حمله می گرفتند، مرعوب شدگان تبليغات انگليسيان را محکوم می کردند و 
برعزم خود دربازگرداندن استقالل ايران، برقراری يک دولت مشروطه و 

  .ريشه کنی فساد دولتی تأکيد می کردند
مريکا نيزبه خاطر بی تفاوتی نسبت به جنابات جالب آنکه، آنان به دولت آ

انگليسيان درايران، درعين صدوربيانيه های پرطمطراق به نام آزادی، استقالل 
و سرانجام، اظهار  نگرانی انگليسيان نسبت به رفاه . ملی وعدالت، هشدار دادند

آنان به هم ميهنان خود وضعيت  . وآسايش ايرانيان را رياکارانه خواندند
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وارمردم کرمان، يزد، کرمانشاه، همدان، قزوين و گيالن را در نتيجۀ اشغال ناگ
انگليس ياد آوری  کردند، و با اشاره  به وضعيت جاری درسايرکشورها، مثل 
هند ومصر، ادعای انگليسيان درموردعالقه به استقالل ايران را مضحک 

ه بودند، بلکه ازنظرجنگليان، انگليسيان نه فقط به آنان حمله کرد. خواندند
  .تشکيل تفنگداران جنوب  ايران دليل کافی براثبات مقاصد دشمنانۀ ايشان بود

بين جنگليان وانگليسيان » قرارداد صلح« جنگ دوماهه سرانجام با امضای يک
 –طبق  اين قرارداد، جنگليان نيروهای خود را ازجادۀ قزوين . به پايان رسيد

خارجی  را ازصفوف خود اخراج می  انزلی دورنگاه می داشتند، مأموران
ازجمله سروان (کردند، مواد غذائی به انگليسيان می دادند، زندانيان انگليسی

ازسوی ديگر، انگلسيان موافقت می . را آزاد ورشت را تخليه می کردند) نوئل
کردند تا رضايت جنگليان را درمورد عبور نيروهای نظامی غيرانگليسی 

نيروهای خود رادرپی موادغذايی به مناطق روستايی ازطريق گيالن جلب کنند،
نفرستند، درامور داخلی ايران دخالت  نکنند، مگر آنکه  ايرانيان  وارد يک 
اتحاد ضد انگليسی شوند، وبا برنامه های اتحاد اسالم مادام که تهديدی عليه 

عوت  وسرانجام اين قرارداد مردم گيالن را د. انگليسيان  نباشند، مخالفت نکنند
به انتخاب يک والی موقت می کرد  تا زمانی که والی جديد ازتهران منصوب  

  .شود
با . آشکاراست که انگليسيان شرايط خود را به عنوان فاتحان جنگ ديکته کردند

اين حال، درآن زمان و حتی ديرتر، جنگليان سعی می کردند تصويری ضعيف 
عمل جنگليان بدون . به دست دهندتر از پيروزی کامل انگليسيان ازاين قرارداد 

با اين همه، پيروزی  انگليسيان کامل . شک نوعی حفظ ظاهربه شمارمی رفت
محلی خود بدهند، که » ميزبانان« نبود، زيرا مجبورشدند امتيازات معينی به 

برای حفظ صلح درمنطقۀ خزر، مادام که درآن جا حضورداشتند، ضروری 
. محبوبيت جنگليان ازمحدودۀ گيالن فراترمی رودانگليسيان می دانستند که . بود

انگليسيان ضمن درگيربودن . اما آنان به يک پيروزی سياسی دست يافتند
درجنگ با جنگليان، ازبحران کابينه درتهران سود بردند و نامزد مورد  

ژوئيه  ١١(  ١٢٩٧تيرماه  ٢١در. نظرخود را به احمد شاه جوان تحميل کردند
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به اين ترتيب، بازی . به عنوان نخست وزير منصوب شد حسن وثوق)  ١٩١٨
ً متوقف و اوضاع به سود  قدرت مربوط به کابينه دردوران جنگ موقتا

  .انگليسيان تثبيت شد
اين پيروزی عمدۀ انگليسيان، پس از ورود بيچراخف واخبارمربوط به نزديک  

شورای  شدن قريب الوقوع  نيروهای انگليسی، بعد ازمدت کوتاهی با سقوط
اين رويداد وشکل گيری . ، تکميل شد)مرداد  ١٠(ژوئيه  ٣١بلشويکی باکو در

ديکتاتوری انگليسی درنواحی خزرمرکزی ازيک سووشکست  نيروهای  
ترکيه درگرفتن با کو ازسوی ديگر، پيروزی ديگری را برای انگليسيان به بار 

ط  سپتامبر برپايی دولت طرفدار ترکيه مساواتچی درباکو دراواس. آورد
درنهايت، با پايان جنگ به سود انگليسيان )  ١٢٩٧اواخر شهريور ( ١٩١٨

را اشغال  کردند، ) قفقاز ( تمام  شد؛ زيرا انگليسيان نه فقط حوزه های نفتی 
بلکه رژيم  مساواتچی را تحت الحمايۀ خود قراردادند وشرايط  خود را به آن 

  .تحميل کردند
وجه دولت هوادارانگليس وثوق درتهران واقع  شد چنانکه اين امرحتی مورد ت

که خواستار وحدت عمل دولت های ايران وآذربايجان درعرصۀ سياست 
  .خارجی شد

تأثير روانی ژرف و فزاينده ای )  ١٩١٨(  ١٢٩٧چيرگی انگليسيان درتابستان 
برصحنۀ سياسی ايران نهاد، واوج آن درزمان آتش بس بود که انگليسيان فاتح 

) پس از نبرد منجيل ( » درنتيجه، افزون برپناهنده شدن. عالم  شدندجنگ ا
اميرعشاير خلخال، رئيس ايل شاهسون شاطرانلو که يک سال پيش ازآن  
ازسوی جنگليان به والی گری رشت منصوب شده بود، زمين داران مرتجع 
محلی به پشت گرمی دولت جديد تهران به يک لشکر کشی نظامی برای گرفتن 

اين . جان دست زدند، که تنها مرکزشهری باقی  مانده دراختيارجنگليان بودالهي
تشکيل )  سعدالدوله، پسربزرگترسپهساالر تنکابنی(نيرو به فرماندهی اميراسعد 

جنگليان سوگند وی را به او يادآوری کردند که با جنگليان نجنگد، اما وی . شد
، )٢(جنگليان، دکتر حشمت  فرماندۀ. حملۀ برنامه ريزی شدۀ خود را پی گرفت

با نيروهای تقويتی اعزامی ازسوی کوچک خان، ظرف چند ساعت نيروهای 
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 اميراسعد را شکست داد وبرخی از نيروهای تحت فرماندهی سردارمقتدر
سپهساالر که از شکست پسرش به . طنه ازتالش  را تارومارکردلضرغام الس

وی نيز پيش ازآنکه . شدتن عازم الهيجان  ١٥٠٠خشم آمده بود، خود با 
امالک ( درگيرنبرد شود، با جنگليان به توافق رسيد و به والی گری تنکابن 

  . ، به شرط ادارۀ امورمالی آن توسط  جنگليان رضايت داد)خودش
      

  چيرگی انگليسيان و کار زار جديد عليه جنگليان
  

عليۀ جنگليان  انگليسيان با تشخيص اين امر که نمی توانستند نيروی عمده ای را
اختصاص دهند و رهبران قبايل محلی نيزدرنابود کردن آنان شکست خورده 
بودند وشکست نظامی جنگليان چندان تأثيری برکاهش قدرت سياسی آنان 

آنان می . نگذاشته بود، درصدد برآمدند کوچک خان را به سوی خود جلب  کنند
از اينرو، به رغم . کننده بوددانستند که نقش جنگليان درمواجهه با ترکان تعيين 

، و )١٢٩٧آبان ( ١٩١٨چيرگی آشکارآنان پس از پيروزی متفقين در نوامبر
وجود يک دولت گوش به فرمان درتهران، تالش خود را بريافتن يک راه حل 
سياسی برای مشکل جنگليان متمرکزکردند ويک رويکرد سه وجهی را با 

. عنوان هستۀ مرکزی آن، برگزيدند، به »چماق ونان قندی « استفاده ازروش 
ثانياً، . اوالً، تالش کردند کوچک خان را به مذاکره با دولت تهران وا دارند

نمايندگانی ازتهران به گيالن فرستاده شدند تا رهبران جنگليان را به ترک 
وسرانجام، يک والی . مقاومت دربرابردولت طرفدارانگليس وثوق تشويق کنند

شتيبانی لشکرقزاق وبا هدف سرکوب کامل جنبش جنگل از کل بی رحم را با پ
طريق برپايی حکومت وحشت به گيالن فرستادند که به عنوان آخرين چاره  

  .قراربود نيروهای انگليسی قدرت اورا تقويت کنند
 ١٧(  ١٢٩٧شهر يور  ٢٧با چنين زمينه هايی درذهن، سرگرد اوکشات در

از « وی رهبرجنگليان را ظاهراً . فتبه ديدار  کوچک خان ر) ١٩١٨سپتامبر 
هرنظر آمادۀ حل اختالفاتش با دولت ايران يافت و وعده داد که برای اين 

کامالً تمايل داشت که انتصاب همۀ  « وی » .منظور پيامی به تهران بفرستند



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ١١٣                                       ج

  

  

به رهبری وثوق بگذارد، » مقامات متعدد ادارات ايالت را برعهدۀ دولت کنونی 
يشترين منافع ايران برعهدۀ  انگليس قرارداشت که بايد زيرا به نظروی ب

به عالوه، کوچک خان، . استقالل وحرمت ايران پس ازجنگ را تضمين  کند
بنابر ارزش هايی ابراز تمايل کرد که درصورت اعالم جنگ ايران به ترکيه، 
به افسران انگليسی اجازه دهد به نيروهای وی بپيوندند، اما وی مجبوربود که 

چنانچه يک » رابطۀ گناه آلود کوچک « ارتباط با امکان  برقراری يک در
. مشورت کند» با اتحاد اسالم . دولت ضد انگليسی درتهران برسرکارآيد

خالصه اين که اوکشات با احساسی کامالً خوش بينانه نسبت به آيندۀ روابط  با 
به شيوه ای  «  جنگليان آنجا را ترک کرد وبا خود می انديشيد که اگر با آنان

برای انگليسيان خواهند » قابل مالحظه ای « برخورد شود، کمک » مدبرانه
  . بود

با اين حال، رفتار جنگليان درماههای پس از شکست و امضای قرار داد با  
. انگليسيان  ظاهراً حکايت  ازاين داشت که آنان درواقع  پيروز ميدان بوده اند

(  ازاعضای دفتر سياسی  دانستر فورس   (Jan Moir )يان مويرسروان 
با توجه  به  آنچه جنگليان در آن ) نيروهای  تحت رهبری ژنرال  دنسترويل 

صلح به « زمان درگيالن انجام می دادند، اظهار داشت که سياست دولت وی 
آنان به تازگی : بود، زيرا  اعمال جنگليان با سخنانشان نمی خواند» هرقيمت 

« با انگليسيان داشت و» دوستی  آشکاری « را که ) در ميرزا نا( والی انزلی 
مويرازسياست . بود، دستگيرکرده و موجب مرگ اوشده بودند» بسيار زورگو

آنان نسبت به دولت » شورشی« قيمت گذاری برنج توسط جنگليان، موضع 
تهران، مداخله دراموراداری گيالن و دردعوت وثوق برای فرستادن نماينده به 

وی با متهم کردن جنگليان به نشان دادن عالقه به اين که . ان، شکايت داشتتهر
ما را ناديده بگيرند وچوب الی  چرخمان بگذارند، بدون اين که «می توانستند

همانند ديگرجنبش های ايرانی، ميهن دوستی « ، اضافه کرد که »مجازات شوند
ً پوششی برای راهزنی است نل درانزلی سرگرد مک دا» .جنگليان صرفا

  .نيزطرزفکر موهن مشابهی داشت
جنگليان  ازرفتار«کنيون، وثوق الدوله نيزبا تلخکامی نزد مأمورسياسی انگليس،
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، »نسبت به دولت ايران که عمالً درمقابل آن سربه شورش برداشته بودند
اگرچه نمايندگان اعزامی دولت به گيالن به جنگليان گفته . شکايت می کرد

پاسخ « جديد با مشورت با آنان منصوب خواهد شد، جنگليان بودند که والی
نخست وزيربا توجه به قرار داد انگليسيان با . نداده بودند» رضايت بخشی 

نظرانگليسيان درمورد اعزام نيرويی از » عالقه مند بود که  بداند«جنگليان 
سرهنگ  دوم کنيون دريادداشتی . آنان چه بود» مجازات« سوی دولت برای 

ازقزوين، با مويرموافقت کرد که قرار داد ياد شده نمی توانست تا ابد برای 
  .باشد» الزام  آور« انگليسيان 

وی پيشنهاد کرد که به جنگليان اطالع دهند وزيرمختارشان درتهران مخالف  
نظرآنان بود واگر  جنگليان لجاجت به خرج می دادند، انگليسيان مانع اقدامات 

برای مهارکردن آنان و، درصورت لزوم، کمک به آن الزم دولت ايران 
  .اقدامات  نمی شدند

اين اظهارات آشکارا بلوف بود همانطورکه کنيون بعدها تأييد کرد، دولت    
» .دست باالرا داشته باشد« تهران درموقعيتی نبود که درمقابل شورشی ها

مشکالتی جدی مأمورانگليسی تأکيد کرد که دشمنی بين جنگليان و دولت تهران 
فکرمی کنم به صالح وزيرمختارباشد که بااستفاده از حسن « : پيش خواهد آورد

  (modus vivandi)نيتش به هردوطرف کمک کند تا به روش همزيستی 
چنان چه « اميدوارانه پيشنهاد کرد که  جنگليان ) پنجم  نوامبر(آبان  ١۵وی، در

اشغال انگليسی ... درپيش گيرد و دولت برنامه ای ميهن دوستانه و آزاد منشانه
  .، به اقتدار ومشروعيت  آن گردن بگذارند»درکارنباشد

 ٢۴ظاهراً اين طرزفکرآشتی جويانه بايستی درنامۀ وثوق الدوله به جنگليان در
نخست وزيربا » منافع کشور« درراستای . نوامبرمنعکس می شد)  ١۴( آبان

مخالفت » تحمل ناپذير ) امریهمچون ( هرگونه نمايش اختالف وعدم تمرکز«
فقط » تدابيرعملی برای دستيابی به آرمانهای ملی « کرد وافزود که اجرای 

زمانی امکان پذيربود که اقتداردولت به همۀ بخش های کشورگسترش يافته بوده 
نفری جنگل را با حقوق  ٧٠٠تا  ۵٠٠اما وی پيشنهاد کرد که يک نيروی . باشد

فرمان  دولت مرکزی باشد ودرکاری دخالت نکند  ،که تحت»مکفی « ماهانۀ 
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محتوای اين پيشنهاد  مصالحه  به يک رشوه . مگربه دستوردولت، حفظ کند
درشکل حقوق ماهانه به هستۀ اصلی جنگليان وقولی مبهم به انجام اصالحات 
خالصه  می شد که جنگليان فکرکردند نمی توانستند آن را با آبروی سياسی 

  .دخود معامله کنن
بازرگانان را با  –مقاومت نخست وزيرپشتوانۀ محلی آن گروه از زمين داران 

خود داشت که برخی  حقوق ويژۀ  خود را طی آن دورۀ پرآشوب ازدست داده 
اين گروه ها بدون ترديد از بيم زيانهای  بيشتر، تظاهراتی درمساجد به . بودند

را ) عشريه(صد مالياتدر  ١٠که اگرجنگليان  راه انداختند وتهديد کردند
اما جنگليان بيدی نبودند که ازاين بادها . لغونکنند، بازاررا تعطيل خواهند کرد

بلرزند، و درمقام توضيح به انگليسيان گفتند که آنان صرفاً طبق  قانون مجلس 
وازطرف دولت تهران ماليات می گرفتندو با اين کارخود ايالت را ازشرمقامات 

درعين حال، جنگليان آمادگی خود را . ص می کردندفاسد وکهنه پرست خال
برای اطاعت از دولت مرکزی وپذيرش والی منصوب آن، به شرط درستکاری 

  .و ميهن  دوستی وی، اعالم کردند
درحالی که دولت وثوق نمايندگان گوناگونی را به گيالن می فرستاد تا 

ی شمال دستورداد که باجنگليان مذاکره کنند، سفارت  انگليس به افسران نيروها
 -دوفرستادۀ نخست تهران . کوچک خان را به پذيرش شرايط تهران تشويق کنند

ودمحم تدين، يک » مورد احترام و آزاديخواه « حاجی آقا شيرازی، يک روحانی
همچون خود وثوق، توفيقی به دست   -عضو راست گرای حزب دموکرات 

شان به اطاعت از تهران، به  جنگليان به رغم اعالم مکرر تمايل. نياوردند
آنان وی را يک دموکرات . هردليلی نسبت به وثوق ودولتش بی اعتماد  بودند

، ١٩١١سابق می دانستند که طی بحران ناشی ازاولتيماتوم دولت روس در
وی . اميدهای دولت مشروطه واصالحات را درپای روسيان قربانی کرده بود

يرشده بود، به همراه وزيرکشورش، نخست وز ١٢٩۵که مدت کوتاهی درپائيز
. سپهداررشتی، با کنسول  روسيه توطئۀ نابودی جنگليان را طرح کرده بود

چنين سياستمدارانی قابل اعتماد نبودند، به خصوص، درآن زمان، که تحت 
  . قيموميت مستقيم انگليسيان قرار داشتند



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ١١٦                                       ج

  

  

رسيده بود، ازاين وثوق، که پيشاپيش به تأييد سفارت انگليس » نهايی« شرايط  
  : قرار بود

نفرازنيروهای مسلح اتحاد اسالم را استخدام می  ٢٠٠٠دولت ايران تا   -  ١
کند، به شرط آنکه آنان همۀ مهمات، ازجمله توپخانه، مسلسل، تفنگ وفشنگ 

اين عده به واحدهايی تقسيم ودرنواحی مورد نظردولت . خود را تحويل دهند
سالم به عنوان يک نيروی نظامی بايد برچيده اتخاد ا -٢خواهند شد؛ مستقر

« رشت به عنوان يک  شود، اما دولت اعتراضی به ادامۀ موجوديت آن در
همۀ مدارس ومؤسساتی که ازجانب اتحاد  - ٣ نخواهد داشت؛» جمعيت  سياسی

 ۴اسالم تأسيس شده اند تحت نظارت وکنترل دولت تهران قرارخواهند گرفت؛ 
رای تعيين نمايندگان مجلس چهارم پس از ورود والی انتخابات گيالن ب  -

« اين شرايط که سفارت انگليس آنها را. منصوب دولت برگزارخواهد شد
خواند، چيزی کمترازتسليم کامل جنگليان به دولت تهران نبود » بسيارمعقول 

از اينرو کوچک خان بی هيچ ترديد . که به سرسپردگی به انگليس اشتهار داشت
با اين حال، انگليسيان بدون آنکه جنگليان را به رسميت بشناسند . دکردآنها را ر

تماس خود را با آنان حفظ کردند، که هدف ازآن تشويق جنگليان به مذاکره با 
حتی سرگرد اوکشات پيشنهاد کرد که ازطرف آنان با تهران . دولت وثوق بود

تا با دولت تهران » اجازه يافت« هر چند وی ابتدا . به مصالحه ای دست يابد
  .او را رد کرد» توصيۀ دوستانۀ «  مذاکره  کند، کوچک خان 

دراين مرحله، جنبشی عليه کوچک خان با سازماندهی مالی زمين دارحاجی  
 همانطور(زمين دار، مالک الحکما، تشويق وپشتيبانی شد  بحرالعلوم وپزشک

ماليات عشريه آنان  که قبالً گفته شد، زمين داران مخالف جنگليان و ده درصد
تجارنيزازاين ماليات صادراتی تحميل شده ازسوی جنگليان نفرت . بودند

آنان اميد داشتند که متحداً مغازه داران ودهقانان را با توجه  به مقاومت .) داشتند
رهبران مخالف، روحانيون درباری را . شان درمقابل اخذ ماليات، بسيج کنند

ليه کوچک خان بشورانند وتهران را تحت  نيزبسيج کردند تا مردم را ع
آنان .  فشاربگذارند که به گيالن نيرو بفرستد وبه حکومت  جنگليان پايان دهد

درعين حال، برآن بودند تا کوچک خان را با اتهامات سوء استفادۀ مالی بی 
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آنان نه تنها با چاپ اعالميه به تقبيح وی پرداختند، بلکه دو سوء . اعتبارکنند
 کوچک خان نيزپس ازدستگير. افرجام را عليه جان وی سامان دادندقصد ن

  .شدن مجرمان، آنان را آزاد کرد
دراواخردی ماه . ، اختالفات به اوج خود رسيد)ميالدی ( با فرا رسيدن سال نو  

، وزيرمختارانگليس در تهران، سرپرسی  کاکس )١٩١٩اواسط  ژانويه (١٢٩٧
(Sir Percy cox) مرحلۀ حادی « بش شورشی که به تحت فشاريک جن «

رسيده واونتوانسته بود با مذاکره آن را ازميان بردارد، به فکرواداشتن دولت 
ساعته به جنگليان برای پذيرفتن آخرين   ۴٨ايران به دادن يک اولتيماتوم 

برای » تهديدی جدی « کاکس، که جنبش جنگل را . پيشنهادهای آنان، افتاد
می ديد، فرو نشاندن آن را پيش از خروج نيروهای  وثوقمنافع  انگليس ودولت 

يارای آن را نداشت هيچ گونه «انگليسی ازايران ضروری يافت، زيرا تهران 
اگرآنان توجهی به اولتيماتوم نشان نمی . اقدام مؤثری، عليه آنان انجام دهد

دادند، کاکس حملۀ همزمان نيروهای سپهساالر، اميرافشارو خان های تالش 
پيشنهاد شد که ) همچنين ( » .شرق وغرب به گيالن را موردنظرقرارمی داداز

نيروهای انگليس مستقردرشمال ايران بايد با به دست گرفتن کنترل رشت 
 وانزلی واحتماالً فرستادن هواپيما برای بمباران دهکده های محل استقرار

  » .جنگليان، همکاری کنند
مأمورسياسی نيروهای (روان ويکهام بهمن ميان س ١٨اما درجلسه ای که در 

فرمانده نيروهای (، سرگرد اوکشات مديربانک شاهی، سرهنگ متيوس)شمال 
مالحظات  پس از« وافسرفرماندۀ کل، دررشت برگزارشد، ) انگليسی 

داليل ممانعت از . ، عليه اقدام نظامی فوری توصيه هايی به عمل آمد»مقتضی
نقشه ياد « ای تحت اختيارستاد فرماندهی، با توجه به نيروه - ١: اين قراربود

با توجه به وضعيت فرودگاه ها ، «  - ٢؛ و»شده درحال حاضرعملی نيست
، ودرنتيجه، خط ارتباطی انگليس »هفتۀ آينده امکان پذيرنيست۶پروازهواپيما تا 

قزاقان ايرانی برای جنگ  - ٣؛ و»ممکن است جداً به مخاطره بيفتد« ازانزلی 
ازاينرو، آنان تصميم  گرفتند با کوچک خان . قابل اتکاء نيستندبا جنگليان 

  .مالقات و درجهت تشويق اوبه پذيرش شرايط  دولت، تالش کنند
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 به همراهی معاون کنسول انگليس، الدريد بهمن، ژنرال شامپيون،١٠در 
،اوکشات، متيوس و ويکهام، درپسيخان )مأمورسياسی نيروهای شمال  دستيار(

کوچک خان،درکنارميرزاحسن خان، افسر پيشين . ديدارکردند با کوچک خان
« به ميهمانان خود گفت که وی » سادگی « و » به صراحت« ژاندارمری، 

؛ دولتی که به هيچوجه نمايندۀ مردم ».هيچ گونه اعتمادی به دولت کنونی ندارد
می وی اعالم کرد مادام که طرفدارانی داشت، هرگز با آنان کنارن. ايران نبود

تسليم  شدن درحال حاضربه معنای بی اعتبار اعالم  کردن همۀ  تالش « . آمد
با اين حال، وی اظهارتمايل » .شکست خواهد بود) پذيرش( وبه منزلۀ ... هايش

کرد که به شرايط  مجلس تن بدهد و زمانی که ويکهام  به وی گفت که دولت 
وازدولت های پيشين  انگليس قرارداشت» تحت حمايت اخالقی ومالی « وثوق 

» به ميان حرف اودويد وگفت« بود، کوچک خان به ناگهان» بسيارمتفاوت « 
بسيارنامحتمل است که وی با پيشنهاد « ويکهام انديشيد که. ما آمادۀ مردن هستيم

»  .برای قبول والی گری يا هرمقام ديگرحکومتی اغفال شود) انگليس( حمايت
  .ت نوشته شدگزارش وی با تأييد سرگرد اوکشا

. درپرتواين تحوالت، نيروهای دولتی برای حملۀ احتمالی به شمال اعزام شدند 
کوچک خان بدون فوت  وقت به الدريد، معاون کنسول انگليس دررشت، اطالع 
داد که ازدادن اجازۀ استفاده ازجادۀ قزوين به نيروهای قزاق خود داری خواهد 

رزا محمود گارنيه، نمايندۀ  کوچک خان، الدريد دريک گفتگوی تلفنی با مي. کرد
اين موضوع را رد کرد که حرکت قزاقان نقض مفاد توافق امضا شده با 

کوچک خان هشدارداد که اگردرگيری ها آغازشود، انگليسيان .  انگليسيان بود
تلقی » جدی « الدريد متذکرشد که اقدام مورد نظرجنگليان. بايد بی طرف بمانند

کرد که آنان ديدگاه های خود را دربارۀ  نيروهای قزاق خواهد شد وتوصيه 
کوچک خان ازالدريد . رسماً اعالم کنند تا به آگاهی مقامات ذيربط رسانده شود

» دعوت  کرد تا با وی ديدارکند، وبه او رسماً هشدارداد که وی قزاقان وحشی
به »  مردان بی انضباط« را يک نيروی ايرانی نمی شناسد، زيرا درگذشته اين

 »اعمال خالف عرف« خانه های مردم ريخته، آنان را غارت کرده و دست به 
وی يکيار ديگرتصريح کرد که  ورود اين . نسبت به زنان زده بودند) تجاوز(
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  .نيروها به گيالن نقض توافق امضا شده با انگليسيان بود
را  اسفند خود با کوچک خان، ديدگاههای فرماندهی کل ٨الدريد در مالقات 

نيروهای قزاق حق دارند که ازجادۀ اصلی گيالن استفاده کنند، اما : بيان کرد
کوچک خان درجمع !  جنگليان نه، زيرا حضور آنان نقض توافقنامه بود

جز ( بزرگی از زمين داران در پسيخان، درحالی که ماليان، رهبران جنگليان 
در کنارش بودند، با وسيد جليل اردبيلی رهبردموکرات، ) حاجی احمد کسمايی 

وی با ردادعاهای . قاطعيت عليه هرگونه همکاری با دولت وثوق صحبت کرد
قصدی عليه  يا داشتن هر گزافۀ شخصی، انديشه های جمهوريخواهی،

: وی به الدريد گفت. انگليسيان، همکاری با دولت وثوق را نيزمردود دانست
بلکه يکی ازبدترين ها می خوبان نمی دانم، ) در ميان ( من خود را بهترين «

با بدترين ها ...خوب ها ) درميان( و چيزی جزبد از اتحاد بدترين ها... شمارم
هفت شخص نادرست «يعنی دولت وثوق، که وی ازآن باعبارت - بدها) درميان(

  .حاصل  نمی شود -ياد کرد »  
امتناع سرسختانۀ کوچک خان ازکرنش به خواست های انگليس واعتراض وی  

ت به تجاوز قزاقان به گيالن، با توجه  به فراروپناهندگی قريب الوقوع حاج نسب
احمد کسمايی، بهانه ای به دست رهبران نيروهای شمال داد که اعالم کنند 

به منزلۀ « شده بود که » دستخوش تغييرات راديکال« نگرش جنگليان به تازگی
ين زمان، مقامات  نظامی درا. بود» با اتحاد اسالم) امضا شده(بی اثرشدن توافق

 ١١نيروی شمال در. انگليسی آمادۀ حمله ايهمه جانبه به قوای جنگليان می شدند
که تالش کوچک خان  فرماندهی خود دربغداد اطالع داد اسفند به مرکز

برا ی لغو توافقنامه به » توجيه کافی«دربازداشتن قزاقان ازورود به گيالن 
ويکهام دردوهفته پيش که گفته بود جنگليان،  اين البته با شهادت.دست می دهد

. ، درتضاد آشکاربود»جزچند موردجزئی، کامالً توافقنامه را رعايت کرده اند«
 انگليسيان که تدارکات نظامی شان به خوبی درجريان بود، می توانستند بر

نيامده بود، دوباره تأکيد ورزند که جنگليان   استدالل اخيرخود، که درتوافقنامه
حمايت ما ) در غيراين صورت(بايد به دولت مرکزی اعالم وفا داری کنند يا «

  » .را ازدست خواهند داد
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تالش انگليسيان، اگرهم درجلب کوچک خان ناکام ماند، دست کم درمورد 
. تشويق حاجی احمد وچندتن ديگرگسيخت پيوند با جنگليان ثمربخش بود

انگليسيان .ر، اما ترميم شدبروزک١٢٧٩نخستين نشانه های اختالف درپائيز
ازخبرمربوط به چنان اختالفی استقبال کردندوحدس زدند که اين وحدت دوباره، 

کنسول انگليس وديگرافراد ذينفع شروع به پختن حاجی احمد وآماده . موقتی بود
نظر، ميرزا رضا خان،  ازجمله افراد سرشناس مورد.کردن ذهن اوکردند

وی » خدمات « ه اوکشاف اطمينان داده بودهمکار نزديک کوچک خان، بود ک
او بود که » ميهن دوستانۀ محض« انگليسيان و دولت تهران، بنا به انگيزه های

ميرزا رضا خان، . مقام رياست واليۀ گيالن می کرد وی را شايستۀ انتصاب به
نفره  ١۵٠کارجدا کردن نه فقط حاجی احمد، بلکه يک گروه  به ويژه در

  .بودند  شده پناهنده   به جنگليان ١٢٩۶در بهمن  ازقزاقان بود که
دی درغياب کوچک خان ٧در) هيئت اتحاد اسالم(درواقع، کميتۀ رهبری جنگل 

بی ترديد به ( که به دليل عمليات جنگی درجلسه حضورنداشت، تصميم گرفت
که شرايط دولت تهران را بپذيرد وجنگل «) تشويق حاجی احمد وميرزا رضا

اين تصميمی نا » . يروهای خود را دراختياردولت قراردهدرا ترک کند ون
محتمل بايستی زمينۀ اختالف را بين کوچک خان ازسويی وحاجی احمد و دو 
متحد عمده اش، ميرزا رضا و دکتر ابوالقاسم خان، از ديگر سو،  که هر دو در 

کرده  ماه اوت  گذشته توافقنامۀ صلح  را با انگليسيان امضا کرده بودند، ايجاد
  .بوده باشد

  ،اوکشات، رئيس بانک شاهی والدريد، معاون کنسول،١٢٩٧درسراسرزمستان 
دراين ميان به ويژه تالشهای . درپی تشويق حاجی احمدبه گريزوپناهندگی بودند

برادرحاجی احمد، شيخ محمود و برادر زنش، حاجی بحرالعلوم که مالی زمين 
درحقيقت، بنا به يک گزارش، . تدار، مرتجع و با نفوذی بود، اهميت داش

بستگان خود وی واشخاص صاحب « حاجی احمد وهمراهانش که بيشترشان 
ازدولت وثوق ) اوايل ژانويه ( دراواسط دی ماه » زمين وملک بودند

دولت وثوق وزيرمختار « کرده بودند، به شرط  آنکه » بخشش« درخواست 
  ».بريتانيا رسماً آن را تأئيد، مهر وامضا کنند



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ١٢١                                       ج

  

  

ً بايد   کوچک خان ظاهراً ازپناهندگی قريب الوقوع آنان آگاه بود، و قاعدتا
درنامه ای که . ازتماس پناهندگی با دولت تهران  اطالع پيدا کرده بوده باشد

درتهران، شيخ دمحم رشتی، برای دکترحشمت فرستاد  نمايندگان جنبش يکی از
قاسم خان و ميرزا رضا،  اطالعات درخورتوجهی، نه تنها دربارۀ جدايی ابوال

بلکه اخباری نيزدرخصوص عمليات جديد نظامی عليه جنگليان با استفاده 
  .ازنيروهای تازه نفس قزاق و ايالت مختلف داده شده بود

کوچک خان با مشاهدۀ به خطرافتادن وحدت جنبش دراثروادادگی وضعف  
 ودرا جايگزين طرفداران خ) ازجمله(حاجی احمد دست به اقدامات پيشگرانه زد؛

حاميان حاجی احمد کرد، درحالی که بسياری ازجنگليان ومتحدانشان به حاجی 
نمايندگان . فشارمی آوردند که تسليم فشارهای دولت تهران وانگليسيان نشود

دموکرات ها نيز واپسين تالش های خود را برای متقاعد کردن حاجی احمد به 
نه اين تالش ها ونه . ل آوردندپای بندی به تصميمات اتحاد اسالم به عم

حاجی  پناهندگی برخی ازپيروانش به کوچک خان، تأثيری برجا نگذاشت، زيرا
امان « و»بخشش « احمد بيش از اين ازطريق حاجی بحرالعلوم رفيع  تقاضای

 ١٧(اسفند   ٢٧جلسۀ آشتی دوباره بين نمايندگان دوطرف در. کرده بود» نامه 
ر نياورد، زيرا به گزارش الدريد ، شرايط حاجی نيزنتيجه ای به با)  مارس
بود تا ازامکان سازش مجدد جلوگيری کند، چه ظاهراً » طرحی متقلبانه«احمد

امان نامۀ وی پيش ازاين رسيده بود،  دکترحشمت ، ميرزا علی خان وعزت هللا 
با احساس خطر، پيشنهاد دستگيری حاجی احمد وخلع سالح  همراهانش را 

کوچک خان چنان رفتاری را با رفقای همرزم ومورد اعتمادش جايز دادند، اما 
  .ندانست

  ٧درعفونامۀ وثوق الدوله خطاب به حاجی احمد وهمراهانش به تاريخ 
اوالً، بايد همۀ سالح و مهمات خود : ، چهارشرط ذکر شده بود ١٢٩٨فروردين 

ً ازفرمان های دولت پيروی کنند وآما دۀ انجام آنها را تحويل دولت دهند؛ ثانيا
» شورشيان  ومخالفان « باشند؛ ثالثاً، همکاری کامل با دولت برای ازبين بردن 

ً به اقدامی  دست »  عليه منافع  دولت ومردم  گيالن « به عمل آورند؛ رابعا
نکردن، ويکهام اصرار »  خيانت« افزون براينها، برای اطمينان از. نزنند
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( رسمی جداگانه به امضای خود ورهبران داشت که حاجی احمد يک تسليم  نامۀ
بنويسد، و درآن شمارهواداران خود و صورت  ريزسالح ومهماتی را ) چريک 

  ».که  آمادۀ  تحويل آنها بود ذکر کند
حاجی احمد که بالفاصله پذيرفته شد و به فرار » عفو« همزمان با درخواست  

کهام ازنيروهای شمال، و پناهندگی شمار زيادی ازپيروانش انجاميد، سروان وي
 ۴٨کوچک خان و ده تن ازديگر رهبران چريک را دعوت کرد که ظرف 

کوچک خان بااحساس خطر ازدام بودن اين دعوت . ساعت با يکديگرديدارکنند
، پيشنهاد زمان ومکان ديگری را داد، ويکهام با رد »ناخوشی « به بهانۀ 

» اخطار«يک اعالم  متقابل کوچک خان، اولتيماتومی فرستاد، پيشنهاد
خصوصی که درآن خواستارتسليم وی به دولت تهران بدون هيچ  گونه تأخيری  

  .شد
دراين اوليتماتوم، که بالفاصله ازطريق تلفن برای حاجی احمد ودکترحشمت  

 ٢١با فراموش کردن آنچه  در( ويکهام . خوانده ومتن آن نيز  تحويل داده شد
خطاب کرد » اتباع شورشی « جنگليان را ) بهمن دربارۀ کوچک خان گفته بود

وگفت که توافقنامه برای اين امضاء نشده بود تا شورشيان را حفظ  کند، بلکه به 
نيروهای ترکيه حمايت » درمقابل حمله و اشغال « اين منظور بود که ازايران

» نقض مکرر« وی برخالف نظرتأييد آميزقبلی خود، جنگليان رامتهم به . کند
ويکهام با ذکرخودداری ميرزا ازانجام توصيه های دوستانۀ  . مه کردتوافقنا

به «انگليس درچند مورد، اکنون اعالم می کرد که انگليسيان ديگرنمی توانستند 
 به کوچک خانويکهام . با اتباع غيرمطيع دولت ادامه دهند»دوستی

توصيه  کرد که ايران را ترک وتحت حمايت انگليس دربين  »صميمانه«
به دست آمده تحت توجهات دولت »  پيشرفت« نهرين  زندگی کند واز آنجا ال

  .به ميرزا پنج  روزفرصت داده شد که تصميم بگيرد! بريتانيا را مشاهده کند
فروردين درحضورحاجی  ١١کوچک خان طی نشستی با نمايندۀ دولت در

وی تن ازنيروهايش را تحت رهبری  ١٣۵٠احمد، اعالم کرد که چنانچه دولت 
نمايندۀ  .  درگيالن به عنوان نيروهای ژاندارم می پذيرفت، وی مايل به تسليم بود

که تا حدی ترسيده بود، با زحمت پاسخ داد که وی اين مسئله را به « دولت 
  ».مرکزگزارش خواهد کرد
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کوچک خان درتقالی . ويکهام به درستی اين را يک تاکتيک دفع الوقت دانست 
ی  مشترک به نيروهای خود را به تأخير اندازد، زيرا  آن بود که حملۀ نظام

ازخطر بمباران هوايی دشمن، به ويژه در زمانی که پوشش درختان وجود 
وی اميدواربود با گذربهار، ازبدترين وضع، به رغم پناهنده . نداشت، آگاه بود

شدن بسياری ازنيروهايش وبی روحيه شدن بسياری ديگراز آنان، جلوگيری 
ويکهام درمقابل بلوف کوچک خان وازسوی دولت تهران به صراحت  .می شود

پاسخ داد که تنها شرايط قابل پذيرش برای انگليسيان همان هايی بود که 
فروردين نيروهای  ١٠وی برای اثبات اين نکته، در .درالتيماتوم آمده بود

وارد شهر رشت کرد، گويی دست به » سرعت ماهرانه ای « انگليسی را با 
  .دتا زده بوده باشدکو

دراين حال، کوچک خان با آگاهی ازنقشه های انگليس برای يک حملۀ همه  
جانبه، همۀ تالش خود را برای به دست آوردن سالح ومهمات وهواپيمای 

. نظامی ازباکو، که درآن زمان تحت حاکميت مساواتچی   ها بود، به کارگرفت
کوچک خان برای کسب حمايت . سفر هيئت اعزامی به باکو توفيقی دربرنداشت

در مقابل بحران آتی، ظاهراً تصميم گرفت که اخذ ده درصد ماليات زمين را 
می گرفتند، لغو کند، با اين اميد که به جای درآمد ١٢٩۶نيز که جنگليان از سال 

  .از دست رفته، اموال دولتی و امالک ثروتمندان  را مصادره کند
افزون . ه سرعت رو به وخامت می نهاددر اين زمان وضعيت کوچک خان ب 

همچنان که کوچک خان پيش (بر پناهندگی حاجی احمد ومردانش درهمان روز
سروان ميرزا حسن خان، افسر ايرانی که قبالً به جنگليان ) بينی کرده بود

مراتب تسليم خود را به ستاد  فرماندهی » شورشی« قزاق ٢۵پناهنده شده بود و 
تالش توان فرسايی ازسوی « عالوه برتدارکات نظامی  .انگليس اعالم کردند

تا کوچک خان را بی اعتبار کنند و چهرۀ واقعی او » .انگليسيان به عمل می آمد
را به عنوان يک شورشی و راهزن نشان دهند، وبه گيلک ها بيهودگی تالش 

، به عالوه. برای ايستادن دربرابردولت موردحمايت قدرت بريتانيا را بقبوالنند
مالها به رهبری حاجی بحرالعلوم رفيع، زمين دار مرتجع، نيز نقش خود را ايفا  

نا مرتبط  با کنسولگری «  می کردند، درحالی که درجريان مداومی ازاشخاص 
درهيئت  دلسوزان می شدند تا به کوچک « تشويق به رفتن به حنگل » انگليس 

ازجملۀ . ليسيان را بپذيرندکه شرايط انگ» توصيه کنند ) چريک( رهبران خان و
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محيی بودند که ديگر در زمرۀ  آنان برخی اعضای پيشين اتحاد اسالم وسردار
. دوستان کوچک خان به شمارنمی آمدند وعالقه ای نيز به نجات جنبش نداشتند

لذا دهقانان را از فاجعۀ « که تسليم  شود و» التماس می کردند « آنان به ميرزا 
ايجاد فضای نگرانی ونوميدی « رخواست ها به ويژه در اين د» .جنگ برهاند

مؤثر می افتاد، » درميان افراد مردد، که مورد نظردشمنان کوچک خان  بود
حاوی « زيرا انگليسيان شايع کرده بودند که ترديدی درانداختن بمب های 

حاجی احمد، » .يارد، به خود راه نمی دهند  ۵٠٠گازهای سمی با شعاع عمل 
ای تکميل اقدامات خود، پس از دريافت اولتيماتوم انگليس و تسليم به گويی بر

دولت مرکزی، اتحاد اسالم، کميته مرکزی و ديگر نهادهای مربوط به آن را 
  .منحل اعالم کرد

 آنچه موقعيت را برای کوچک خان اندوه بارترکرد، رويگردانی يکی از 
 ١٧وی در. زودی عملی شدبزرگترين يارانش، دکتر ابراهيم حشمت بود، که به 

اسفند به مأمور سياسی انگليس وفرمانده  تزاری لشکرقزاق گفت که آمادۀ تسليم  
روز  ١٠به وی . تن ازافراد مسلح اش وترک بی درنگ گيالن بود  ۴٠٠خود و

مهلت داده شد که افرادش را جمع آوری کند، به شرط آنکه ازهرگونه کمک به 
ين حال، ميرزا در ديداربا وی، هشدار داد که با ا. کوچک خان خودداری ورزد

ً به مرگ او می انجامد استدالل های . راهی را که  برگزيده خطا بود و مسلما
ميرزا فقط تأثيرموقتی بردکترحشمت داشت، زيرا وی تحت تأثيرفضای روانی 
جديد حاکم برکشور وسکوت وخروج همۀ سياستمداران ضد انگليسی که 

)  ١٣١٧آبان (  ١٩١٨زپيروزی انگليسيان درنوامبر درچرخش ناگهانی پس ا
  .جنگليان را واگذاشته بودند، دلسرد  شده بود

به رغم  فرارانبوه هواداران، ميرزا پذيرش آنچه درواقع دستورات انگليس  
اوساکت ننشسته وتصميم گرفته بود که . ازطريق دولت وثوق بود، سرباز زد
ند و به زندگی سياری که پيشتر با آن آشنا  همۀ  اقامتگاههای جنگليان را برچين

ميرزا درمقرخود درفومنات، خطاب به افرادش راجع به . بود، بازگردد
وی بدون آنکه سخنان درشتی دربارۀ رفقای . وضعيت دشوارشان سخن گفت

همرزم متواری شده برزبان آورد، به بقيۀ افراد گفت که وی نه برای منافع يا 
وی گفت که . ی آزادی ايران از يوغ بيگانه جنگيده بودافتخارشخصی، بلکه برا

ديگر ادامۀ راه به همان شکل مقدور نبود، زيرا منابع غذايی ومالی آنان ته 
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وی . کشيده بود اگرسربازان ايرانی  را می کشتند مرتکب برادر کشی می شدند
ده اضافه  کرد، آنانی که می خواستند مبارزه را ترک گويند و به آغوش خانوا

بدون ترس ازنکوهش، چنين کنند و اما وی اگر . باز گردند، می توانستند
در ميان اشک واندوه، آخرين . مجبورمی شد به تنهايی مبارزه را ادامه می داد

پيش ازصدورآخرين ( ١٢٩٨فروردين  ۶مقرجنگليان درگراب زرماخ، در 
که هرجا اوبرود  رزمنده اعالم  کردند   ٩۴٣برچيده شد، و ) التيماتوم انگليس 

  .اين يک عقب نشينی تاکتيکی ضروری بود. به دنبالش خواهند رفت
ازآنجا که کوچک خان، همچون حاج احمد، از بلند کردن پرچم سفيد سرباز  

) به شکل اعالميه های فروريخته ازهواپيما درسراسر گيالن( زد، آخرين مهلت 
ه اين معنا که مقامات ب. خطاب به رهبران و شبه نظاميان جنگلی  صادر شد

درحرف عالقمند به برقراری امنيت، يک کاسه کردن « نظامی انگليس که
بودند، اکنون درصدد برآمدند تا به دولت » قوانين، و پيشرفت وانکشاف ايران

لذا، زمانی که . اين يک اعالم جنگ بود. وثوق درحل  مسئلۀ جنگل کمک کنند
سی ولشکرقزاق ايرانی تحت فروردين نيروهای مشترک انگلي دراواخر

افسران تزاری وفرماندهان انگليسی نيروهای شمال حملۀ بی سابقۀ   فرماندهی
خود را عليه جنگليان آغاز کردند، جنبش تحت رهبری کوچک خان درضعيف 

با اين حال، پيش ازآنکه حملۀ همه جانبۀ . ترين  وضعيت خود قرارداشت
بری اميرعشايردرطالش ازغرب نيروهای انگليسی، قزاق و ايالت تحت ره

وسپهساالر در مازندران ازشرق، آغازشود، ميرزا کوچک منطقۀ  فومن را 
ترک گفت و به الهيجان رفت، و درآنجا به دکترحشمت پيوست که هنوزتسليم 

کل نيروهای جنگل که اکنون اززمين وهوا مورد تعقيب وپيگرد قرار . نشده بود
  .بن، حرکت کردندگرفته بودند، به سمت  شرق، تنکا

با نزديک شدن خطرمحاصره، ميرزا يکبارديگرنطق پرهيجانی ايراد کرد وبه  
نظاميان ومردان خود گفت که اگرمايل  بودند، می توانستند دسته جات خود را 
منحل کنند و بدون  پشيمانی تسليم شوند، زيرا درگيری های نظامی پيش رو، 

بنابرگزارش هايی، . تهديد می کرد آنان را به مرگ، دستگيری يا برادرکشی
منطق ميرزا آن بود که نيروهای دولتی درواقع فقط درپی او بودند وآسيبی به 

دراواسط ارديبهشت، برخی افراد . رفقايش در صورت  تسليم نخواهند رساند
 ازاين گروه، پرشمارترين شان دستۀ دکترحشمت. تصميم به تسليم گرفتند
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گرفته بودند که مورد آزاروسرکوب قرارنخواهند وافرادش بودند، که تضمين 
. متأسفانه، انگليسيان ودولتی ها هيچ يک به قول خود وفا نکردند. گرفت

درالهيجان، مقر پيشين دکترحشمت، با زندانيان بدرفتاری کردند و آنان را تحت 
همچينن مردم شهر . ضرب و شتم قراردادند وبا طناب به يکديگربستند

توجيه ناپذيرخود » شادی« خط سيرآنان جمع شده بودند، مراتب الهيجان، که در
برخالف  - را نسبت به اسارت آنان ابرازداشتند وحتی آنان را سنگ باران کردند

وقتی که به رشت رسيدند، دکترحشمت را . رفتاری که دررشت با آنان شد
به فرمان والی جديد، ) به گفتۀ  صبوری وفخرايی(ازافرادش جدا کردند و

. ، بالفاصله و بدون محاکمه به چوبۀ دار آويختند)تيمور تاش ( ردارمعظم س
تالش حشمت درايراد واپسين سخنرانی خطاب به جمعيت تماشاگربا امتناع 
مأمورايرانی که برصورت او کوبيد، عينکش راشکست وخون ازدهانش جاری 

ی وحشت، افزون براين، برای خاموش کردن مردم وايجاد فضا. کرد، ناکام ماند
شانزده دهقان و قاطرچی گيالنی نيزازميان خيل دستگيرشدگان انتخاب واعدام 

اعالم شدۀ آنان همکاری با » گناه « هرچند آنان کامالً بی گناه بودند، اما . شدند
زندانی  را به تبعيد گاهی رنج آور و  ٢۵٠خرداد،  ۴در. کوچک خان بود

. ه برخی ازآنان دراسارت مردنددشوار، کاشان و کالت خراسان، فرستادند ک
گزارش ايرانيان ازستم و بی رحمی های تيمورتاش، با توجه به گزارش ويکهام 

سررشتۀ حکومت را دردست استوارخود گرفته و با انرژی «که سردارمعظم 
،  يعنی اين »وشهامت و توانايی ای که دارد  بايد از عهدۀ وظايف محوله برآيد

زگرداند که امکان يافته بود به هرج ومرج کشانده  نظم را به واليتی با«که 
صدراالشراف می گويد که سردارمعظم حتی . ، کامالً باور پذيراست»شود

گيالنيان را به شورش برانگيخت، که به همين دليل بعدآ از سوی دولت وثوق 
  .برکنار شد

ی قطعاً، اين روزها درنزد ميرزا تاريک ترين دورۀ عمرانقالبی اش به شمارم
افزون برفشارروانی . تن در کنار او ماندند ٨پس ازآخرين سخنرانی،فقط . آمدند

فرارافراد، وی شديداً مورد انتقاد کسانی قرار داشت که می خواستند به نبردی 
اوناچاربود  درمقابل . نابرابر با نتايج قابل پيش بينی فاجعه بار وارد شوند

چون آن پيرزن دهقان گيالنی مردان بی روحيه اش شماتت کسانی را نيزهم
درجنگل های گيالن ومازندران که وی را به خاطرريختن خون جوانان گيالن 
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  .برای ارضای جاه طلبی هايش  نکوهش کرده بود، فروبلعد و دم نزند
 –دراواخربهارو اوايل تابستان، کوچک خان و وفادارترين افرادش  

سماعيل خان جنگلی وحسن اليانی خالوقربان، احسان هللا، سعدهللا خان درويش، ا
درمعرض مرگ بارترين ضربات و حمالت، ازجمله بمباران  –معين الرعايا 

دراواخرارديبهشت، هواپيما های انگليسی به دهکده . دهکده ها، قرار گرفتند
جنگلی وهوادارانشان  ۵٠٠تا  ٣٠٠های نزديک رودبارکه گمان می رفت بين 

با يک کشته و مجروح، انگليسيان .ردنددرآنجا پنهان شده باشند،حمله ب
گذاشته  »  رستم آباد«تأثيرروحی فوق العاده ای  بر« فکرکردند که بمباران ها 

  .بود
تنها وقفه ای که پيش آمد ناشی ازخوش اقبالی ميرزا، مبنی برنبودن اشتياق  

درصفوف نيروهای ساعدالدوله بود که ازسوی پدرش سپهساالر و پدرزنش 
او . بقای جنگليان را در  جنگل های تنکابن نابود کند. ت يافته بودوثوق مأموري

  .به داليل شخصی ازاين کارخود داری  کرد
انگليسيان که با توجه به اطالعات به دست آمده ازفراريان ظاهراً ازموقعيت 

. ارزيابی کردند» نوميدانه« وخيم کوچک خان نسبتاً آگاه بودند، موقعيت وی را 
که وی يا به منطقۀ خود، فومنات، باز گردد که مهماتی درآنجا  انتظارمی رفت

مخفی کرده بود، يا به مازندران بگريزد، يا به کوهستان ها پناه برد، يا در 
  . تهران متحصن شود، ويا تسليم شود

ضرورت « انگليسيان به اين نتيجه رسيدند که سرنوشت او رقم خورده  بود لذا  
ازاينرو، توصيه شد » .رگيالن به پايان رسيده استحفظ نيروهای کنونی ما  د

نيروهای مازاد بتدريج خارج شوند تا از بروزنشانه ای شکاف بين « که 
، درحالی که قزاقان تحت فرماندهی استاروسلسکی  »انگليسيان و دولت ايران 

  .فشار خود را ادامه می دادند، اجتناب  شود
موجود بود، زيرا جنبش جنگل هنوزبا وبا اين همه، ظاهراً گزينۀ پنجمی نيز 

کوچک خان که پرسه ای دوماهه  درجنگل های شمالی . نابودی فاصله داشت
زده بود واغلب ازسوی دهقانان دوستدار جنبش  پناه داده می شد، توانست 
بارديگرموقعيت خود را درارتفاعات گيالن تثبيت کند واز آنجا دست به حمالت 

  .دولتی حاضر درمنطقه بزند پارتيزانی عليه  نيروهای
،اخبارتجديد فعاليت های وی کم کم به مردان تبعيدی اش ١٢٩٨دراواخرتيرماه 
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درنيمۀ آبان، تهران آکنده ازاخباری حاکی از تحرکات تازۀ کوچک . می رسيد
گزارش می رسيد که وی بسياری ازاين نيروها . خان عليۀ  نيروهای قزاق بود

سيرگرفته که قراراست با اسرای جنگی معاوضه ا ٢٠٠را ازبين برده وحدود 
، به روشنی  ١٢٩٨يک گزارش رسمی دولت ايالتی گيالن درماه آبان . شوند

غير   ٢٠٠نيروی مسلح و ٣۵٣حاکی ازآن بود که جنگليان شمارخود را به 
گروه اخيرمسئوليت تأمين غذا وعمليات اطالعاتی درشهرو . مسلح رسانده بودند
داشتند و اين گزارش همچنين تأکيد می کند که شمار جنگليان روستا را برعهده 

ً به اين دليل که مردم از  به رغم شکست بهارگذشته افزايش يافته بود، عمدتا
اوضاع چندان وخيم بود که تيمور تاش، . مقامات دولتی نا اميد وناراضی بودند

ً وارد عمل شوند و جنگليان والی بی رحم رشت، از انگليسيان خواست مستقيما
  .را سرکوب  کنند

درصد مردم ازجنبش حمايت می  ٩۵اين گزارش اضافه می کند که در رشت  
حتی مالکان وديگراشخاص با نفوذ ايالت، ازعدم چنين بود نفوذ آنان که . کردند

موفقيت دولت درمقابل  جنگليان دلسرد شده و  درپی تماس با آنان برآمدند  تا 
در پايان سال، دولت   .موال خود را حفظ  کننددر صورت  رسيدن به قدرت، ا

ماه  ۶وثوق الزم ديد که نمايندگانی به گيالن بفرستد وبا رهبرجنگليان، که تنها 
امضا » قرارداد صلح « پيش از آن ستارۀ  اقبالش ظاهراً رو به افول  بود، يک 

  .کنند
. داشت بازسازی واحيای نيروهای جنگلی تا اندازۀ زيادی به دوعمل بستگی 

ايران  که بين دولت وثوق وانگليسيان بسته بود، و احيای  –قرارداد انگليس 
  .  عالقۀ بلشويک های قفقاز و روسيه به امور ايران
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  :توضيحات و مآخذ ◀

  
جنبش جنگل و جمهوري شوروي "يا     "ميالد زخم" –دکتر خسرو شاکری  -١

  ٨۶اول     :چاپ -اختران     :ناشر -ريارخواجيان شه    :مترجم -"سوسياليستي ايران
   ١١٧  -١۴۴صص  -  ١٣

  
  زندگينامه دكتر ابراهيم حشمت االطباء طالقانی   

  
دکترحشمت ازاين سفر دورودراز که پايانی نداشت خسته شد وبراثر تامينی «

 ٢٧٠که پشت کالم هللا نوشته و برايش فرستادند به سرنوشتش نزديک شد و با 
از همراهانش که در ميان آنها شيخ عبدالسالم عرب نيز ديده می شد تسليم نفر 

شيخ عبدالسالم کسی بود که از روزهای نخست بندای جنگلی ها پاسخ .گرديد
مثبت داد و درجنگ ها هميشه همراه بود، هنگام ورود اسرا به رودسريکی 

بوی تکليف کرد خود را باو رسانيد و ) دکتردمحم خان(ازدوستان شيخ عبدالسالم 
که حاضر است او و دکتر حشمت را ازاسارت خالص کند وفرارشان دهد اما 

 . دکترحشمت قبول نکرد
اناهلل و انااليه «: ميرزا همين که خبر تسليم شدن دکتر را شنيد بی اختيار گفت

و با اداء اين آيه اورا ازدست رفته به حساب آورد، درحقيقت » راجعون 
ا دکتربعد از ورود به الهيجان  برخالف آنچه تصورمی نيزهمين طوربود زير

کرد مورد اهانت قرارگرفت ومتين الملک قريب، سيلی بگوشش نواخت وانواع  
  )  I(».ناسزا نثاروی و يارانش شد وعاقبت چنانچه خواهيم ديد اعدام گرديد

ميرزا دمحمعلي خان جنگلي وضع دكتر حشمت را در زمان تسليم اين گونه « 
اما از چند طرف در . بگذريم» قلعه گردن«ما مصمم شديم از : مي كندبيان 

سران جنگل براي يافتن راه حل و دفع خطر به مشورت . محاصره بوديم
تازه براي حركت آماده .... نشستند و هر كس چيزي گفت و نقشه اي ارائه نمود 

اس مي دكتر كه احس. شده بوديم كه دكتر حشمت ناگهان تصميم به تسليم گرفت
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خسته شدم، : كرد ديگر ياراي مقاومت ندارد روي به ميرزا نموده، چنين گفت
رمقي برايم نمانده، افرادم . زانوانم قدرت حركت ندارند؛ مثل آنكه كرخ شده اند

ميرزا قدري نصيحتش . بي تابند، اجازه بدهيد بروم وبه سرنوشتم نزديك شوم
؛ من هم مانند شماخسته و كوفته تسليم شدن برابر با خودكشي است: كرد و گفت

بايد صبر كرد، باالخره . ام، اما هرگز فكر تسليم به مغزم خطور نكرده است
اما دكتر همچنان به خيالش مشغول و عزمش را . اين رنج ها به پايان مي رسند

جزم كرده بود و عاقبت ـ چنان كه ديديم ـ با عده اي قريب به سيصد نفر كه سيد 
عبدالسالم عرب و علي اكبر خان آب زرشكي و علي حبيبي  حسن خان قزاق و

و حسن مهري در ميانشان بود، از ميرزا خداحافظي كرد و رفت تسليم قواي 
بعد از رفتن دكتر به خرم آباد، در آنجا گلنگدن اتباعش و موزر . دولت گرديد

  )  II( » .خودش را گرفتند و همه را بعد از چند شبانه روز به الهيجان بردند
درنزديکی طالقان بدنيا ) ش ١٢۵۶ – ١٢٩۶( دكتر ابراهيم حشمت االطباء «

پزشک وجراح حاذق مناطق « او فرزند عباسقلي حکيم باشی طالقانی . آمده بود
ابراهيم نوجوان . مازنداران، گيالن و قزوين و مشهور به حشمت االطباء است

آمده ودرمدرسۀ آليانس پس از تحصيالت مقدماتی برای ادامۀ تحصيل به تهران 
و آنگاه وارد مدرسۀ طب . فرانسوی تحصيالت متوسط را تمام می کند

دارالفنون شده و بعد ازفارغ التحصيلی ملقب به حشمت االطباء يعنی همان لقب 
پدرمی شود و بعد ازپيوستن به جنبش جنگل معروف به دکترحشمت جنگلی می 

ارالفنون نيزبه فراگيری علوم او ضمن تحصيل طب، در مدرسۀ سياسی د. گردد
  )  III(» . سياسی می پردازد

يکی از اطباء حاذق و درعين حال ازمردان آزاده وخدمتگزاربود، « حشمت     
مردی با ايمان ونيک نام که درجنبش مشروطيت ازمجاهدين صديق و طبيب 

يکباربه نمايندگی . نظام ملی ودرقيام جنگل ازسران با شخصيت و فداکاربود
مستوفی الممالک را ) حسن( نگل به طهران رفت ونظرنخست وزيروقت ج

هنگامي كه قبايلي ازشاهسونها به حمايت ازدمحم . (بمساعدت با جنگل جلب نمود
علي شاه عصيان كرده و اردوي دولت مشروطه به سركوبي آنان مامورشد، 

  د كه با دكتر ابراهيم خان به عنوان پزشك اردو ماموريت يافت و دراين سفر بو
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.) ميرزا كوچك خان كه او نيزجز سردستگان اردوي آزادي بود، آشنا شد
  فعاليش درپيشرفت قيام جنگل وصميميتش درحسن انجام وظيفه محسوس همگان 

  .واقع گشته، ميرزا و ديگران بوی احترام می گذاشته اند
تأسيس نظام ملی  فرهنگ و در الهيجان درتسطيح طرق وکوشش درتوسعۀ

واحداث نهرحشمت رود که اراضی وسيعی ازمزارع برنج را ازخطرسوخت 
مصون می داشت خدماتش را عيان ساخته بود، يکبارهنگام اردو کشی دولت به 
گيالن براهنمايی نصرات هللا خان صوفی املشی به رشت رفت وبا مقامات 

ليکن ميرزا . .. يم تشويق نمودندنظامی دولت مالقات نمود وآنها وی را به تسل
و ) مظفرزاده و يحيی کرمانی ( پس ازاستحضار ازقضيه، بدواً بوسيله دو نفر

بعد شخصاً دکتر را مالقات واو را متقاعد  ساخت که تسليم شدن بدولت مساوی 
با مرگ است و لذا هردو نفر، مشکالت يک عقب نشينی دامنه دار  ومصائب 

پيش، مطالعه وبخود هموارساخته تعيين  نی را ازمربوطه به اين عقب نشي
  . سرنوشت خويش را بدست حوادث و اتفاقات سپردند

مقامات نظامی دولت، بدکترپيام فرستاده و به استناد اينکه مسلمانند و فرد  
مسلمان بريختن خون  برادران هم کيش راضی نيست، پشت قرآنی را بعالمت 

ً و ماالً مصون تأمين مهرکرده سوگند ياد نمودند  که درصورت تسليم، جانا
،دکتر حشمت که به مبانی دينی ايمان داشت ... ازهرنوع  تعرض خواهند بود

سوگند مقامات نظامی را حمل بصحت  نمود و يک روشنايی مبهمی ازاعتماد 
واطمينان به آنچه شنيده و از نظرش گذشت درقلبش تأييد و فکرنمود که سخنانی 

، هرگز بيهوده نخواهد بود، لذا با پيش بينی وارزيابی بدين صميمت و غلظت
حوادث محتمل الوقوع، سرانجام تسليم شدن  بقوائ دولت را بعقب نشينی بی 

نفراز مجاهدين تحت  ٢٠هدف که نتيجه ای نامعلوم داشت رجحان داد وبا
بدرفتاری فرماندهان قزاق درهمان . فرماندهيش که باقی مانده بودند تسليم شد

چه می ديد . ت اوليۀ تسليم، وی را به اشتباهی که نموده متوجه ساختلحظا
مردم درمسير راهش به ابزار احساسات مخالف واعمال دشمنی و کينه توزی 
برخاسته سخنان ناهنجاری بزبان می آورند واين امراگر تحت تعليمات 

ً امکان پذيرنمی شد بعالوه  . فرماندهان نظامی صورت نمی گرفت قطعا
گ قريب از رعايت قول شرف نظاميش سرباز زده از هيچگونه اهانت سرهن

نسبت بدکتر خود داری نکرده وحتی وی را مورد ضرب  قرار داد و طولی 
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نکشيد که جلسۀ محاکمۀ نظامی که بخيمه شب بازی بيشتر شباهت داشت ترتيب 
داده شد وبدون اينکه حق دفاعی برای دکترقائل شوند حکمی را که از پيش 

  )    IV(».شاء نموده قرائت و به اعدام  محکومش ساختندان
کوچک پور در خاطراتش نقل مي کند که دکترحشمت و همراهانش را از «

الهيجان و با درشکه به رشت آوردند، در حالي که آنها را طناب پيچ کرده 
بازجويي افراد دراين دادگاه از سه دقيقه . بودند، آنها را به باغ محتشم بردند

دکتر حشمت را با وضعي دردناک و در حالي که خون از . اوز نمي کردتج
. پاهايش مي چکيد، به دادگاه بردند و برگهاي بازجويي را جلوي رويش گذاشتند

 ۴۵در تفتيش بدني از دکتر، . دکتر آنها را خواند و گفت من اينها را نگفته ام
دکتر حشمت » ده ايد؟بقيۀ اشرفيها راچه کر«: قاضي پرسيد. اشرفي به دست آمد

» .من يک سرباز وطن بودم و اين وجه کفاف مخارج را نمي داد«: جواب داد
دکتر حشمت برآشفت و » بقيۀ پولها نزد ميرزا کوچک است؟«: قاضي پرسيد

االن ميرزا «: قاضي پرسيد» .ميرزا کوچک مبرا ازاين گونه تهمتهاست«: گفت
محل سکونت فعلي او  من از«: دکتر حشمت جواب داد» کوچک کجاست؟

در اين هنگام يک افسر قزاق ايراني به نام عبدالجواد قريب، » .اطالعي ندارم
اين برخورد . سيلي محکمي به دکترحشمت زد که عينکش افتاد و شکست

من از روز اولي که «: دکتر حشمت گفت. ناجوانمردانه، خوشايند ديگران نبود
م شد وبراي همين هيکل صليب را وارد جنگل شدم مي دانستم که مصلوب خواه

و منظورش کمربند چرمي اي بود که به شکل ضربدر “ .از سينۀ خود آويخته ام
 .روي بدنش مي بست

اتهاماتي را که دکتر حشمت به استناد آنها محاکمه و « مير ابوالقاسمی در بارۀ 
 : می گويد»  اعدام شد

از جملۀ . ها کالً جواب نداداز دکتر حشمت پنج سئوال پرسيدند که به دوتا از آن
تو با وجود آنکه مي دانستي که جنگليها عليه «اتهامات او يکي اين بود که 

دولت مرکزي مي جنگند، با آنها همکاري کردي، در حالي که اين دولت 
. مربوط به همين ملت است و دولت خارجي نيست و به تو هم تأمين داده است

رزا را به خانه اش راه بدهد، خانه اش را از طرفي مي دانستي که اگر کسي مي
تو با اين که اين چيزها را مي دانستي . آتش مي زنيم و او را دستگير مي کنيم

تو . چرا ميرزا را راه دادي واو را به طرف الهيجان بردي و جا و مکان دادي
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تجزيه طلب و نسبت به دولت ايران، ياغي هستي و آگاهانه دست به اسلحه برده 
 ) V(»  .عليه حکومت ايران جنگيده اياي و 

بهترين و جامع ترين گزارش را دربارۀ فرجام محاكمۀ ساختگي دكتر « 
: ً حشمت، يكي از شاهدان عيني به نام مهرنوش اينگونه روايت كرده است

گيالنيان از اول مشروطيت تا آن عصر چوبۀ دار نديده بودند اينك دورۀ استبداد 
ديگر چوبه هاي دار در مركز شهر رشت بر پا كردند  تجديد شده و براي دفعۀ

در قرق كارگزاري جماعت زيادي از مرد و زن دور چوبۀ مزبور را احاطه 
كردند ناگاه ازدور هيوالي درشكۀ سياهي ازمحلۀ چله خانه نمودار گشت و از 
نزديك گوري كه در آنجا ساخته و پرداخته مي شد بگذشت در نيمۀ شمالي قرق 

از حركت بازمانده دروسط درشكه مردي با ريش انبوه و موي سر  كارگزاري
زياد قرار گرفته و شنلي ازشال قهوه اي رنگ و پيچك و شلواري ازپارچۀ پشم 
وطن وجورابي با ساقۀ بلند از پشم به رنگ نيلي تند بسته شده بود، اين 

متانت  متهوروغيور بدون آن كه خود را ببازد از درشكه به زير آمد و با كمال
خود را به پاي دار رسانيد همهمۀ غريبي سكوت ميدان را اخالل كرد و اهالي 

استاد هادي خياط نزديك بود آشوبي به پا نمايد، . رشت به همديگر تنه مي زدند
حكم خوانده شد و دكتر حشمت با كمال تهور شنل از دوش ) اُرد( دراين موقع 

رادراني سپرد و بعد عينك را برگرفت و آن را به كاظم بلند جالد چهار ب
 اشعه پاكدامني و تقوا از چهرۀ دكتر. برداشته وبرروي چهار پايه باال رفت

دكتر حشمت ريسمان را . حشمت طالع بود و مردم نگران بودند ودلها مي تپيد
از جالد گرفت و به گردن خود انداخت و سپس موهاي سر وصورت خود را 

حوي كه ريسمان اطراف گردن او را فرا از زيرحلقۀ طناب خارج ساخت به ن
گرفت دكترحشمت اشاره به جالد نمود و اورا از دار بياويختند صداي شيون از 
هر طرف بلند شد و شورشي به پا كردند و با دخالت نظامي ها مردم را متفرق 

  )   VI( »  .نمودند
هنگ دردادگاه نظامی که درباغ محتشم رشت به رياست  سر« :به روايت ديگر 

) دکتر حشمت ( قريب و با حضورقاضی عسکرمجدالواعظين تشکيل می شود 
  ١٢٩۶ارديبهشت  ۴به اعدام محکوم می شود و حکم  اعدام بالفاصله  در روز 

چند روز بعد شايع می شودکه وثوق الدوله  تمايلی به اعدام دکتر . انجام می شود
گراف رسيده از تهران را مفاد تل تيمور تاش فرماندار رشتحشمت نداشته، اما 
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يک ماه بعد درخرداد ماه نيز ميرزا علی دمحم  . پس ازاجرای حکم فاش می کند
  . برادردکتر حشمت که رئيس پليس قوای جنگل بود اعدام می شود

حدود يک سال بعد از اعدام دکتر حشمت، جمهوری گيالن به مرکزيت رشت  
درروزاعالم جمهوری،  تأسيس می شود و نخستين اقدام ميرزا کوچک خان

حرکت او به همراه مردم به سوی آرامگاه  دکتر حشمت وادای احترام به اومی 
  )  VII( » . باشد

جمعيت چندهزارنفری قرق کارگزارکه دررأسشان «: فخرايی گزارش می کند
که آرامگاه دکترحشمت درآنجا » چله خانه«ميرزا قرارداشت، هلهله کنان بسوی

ميرزا نطقی بر سرمزاردکتر ايراد نمود که هم کوتاه . دواقع است متوجه شدن
وهم بزحمت شنيده می شد، زيرا ماليم و آرام حرف ميزد وتأثر شديد وهيجانات 

نطق ميرزا به نکوهش . باطنی اومانع بلند ساختن صدا وقدرت تکلم بود
. ازاعمال وثوق الدوله شروع وبه خيانت رجال بيگانه پرست ايرانی ختم شد

واينکه ازسرتاسر اين پيمان خباثت وخيانت )  ١٩١٩(ابراز تنفرازقرادادضمن  
اشاره )دکتر حشمت(به شهيدشدن يکی از بهترين ياران صميميش . می چکد

( »".با فقدان اين مرد بزرگ هنوزکمرمان راست نشده است"نموده وگفت 
VIII  (  

ده و مي گويند که همواره سحرخيزبو«دربارۀ صفات اخالقی دکترحشمت «
شبها قبل از آن که به بستر برود وصبحها پس ازآن که برمي خاست، لحظاتي 
را به مطالعۀ آثار پزشکي، اجتماعي، سياسي و تاريخي مي پرداخت وبه تاريخ 
ايران باستان و شاهنامه عالقۀ بسيار داشت و ابياتي از حافظ و سعدي را حفظ 

بيت را زياد زمزمه مي کرد  بود که گاهي به مناسبت مي خواند و از جمله اين
 :که

 رت ز دست نيايد چو سرو باش آزادگ/ گرت ز دست برآيد چو نخل باش کريم
نگاهي نافذ داشت و بسيار کنجکاو . بسيار کم حرف مي زد و زياد کار مي کرد

بسيار صبور . بود و تا پاسخ سئوالش را نمي يافت، از تالش دست برنمي داشت
في بدش مي آمد، اما وقتي بيماران برايش درد دل مي بود و با آن که از پر حر

به موسيقي و . کردند، همه را گوش مي داد و نکات تازه را يادداشت مي کرد
خوراکش متنوع . مطالعۀ سرگذشت اشخاص و چهره هاي معروف عالقه داشت

نبود، اما دوست داشت که مثل سايربرنامه هاي زندگيش نظم وترتيب داشته 
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اران بيش ازديگران سروکار داشت وهيچ کس، هرچند بي پول بود، با بيم. باشد
ازاشيا و مصنوعات غيرايراني حتي . درمراجعه به اودچارترديد نمي شد

المقدوراستفاده نمي کرد و هنگامي که جنگليها درگيالن کارگاههاي ريسندگي به 
و حتي قند ا. راه انداختند، استفاده از پارچۀ غيرايراني را به کلي کنار گذاشت

  )  IX( » .روسي را هم که مردم گيالن مصرف مي کردند، نمي خورد
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 V ) (ماهنامه : رابوالقاسمي منبعدر گفت وشنود شاهد ياران با سيد دمحمتقي مي

 )١٣٨۵آذرماه /  ١٢شماره /شاهد ياران
  VI   ( ،دكتر  - و نگاه کنيد به , ١١۶، ص  ١٣٧٨ميرابوالقاسمي سيد دمحم تقي

، مجله ») رهبر نهضت جنگل (ميرزا كوچك خان « -جواد شيخ االسالمي 
  ) ١٣٣ص   - ١٣۶۶بهمن  ،  ٢٣: دوره -دانشكده حقوق و علوم سياسي 

  VIII  ) ( ١٣٩٠مرداد  – ٨۴مجله حافظ  شماره  –دکتر جواد وهاب زاده (  
  IX   ( ٢ ۵٠فخرايی،  پيشين   ص(  

    X  ) (در گفت وشنود شاهد ياران با سيد دمحمتقي ميرابوالقاسمي منبع :
 )١٣٨۵آذرماه /  ١٢شماره /ماهنامه شاهد ياران
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 فصل پنجم 

 
 غاز اختالف در جنبش جنگلآ

 
نهضت جنگل و بنيانگذارآن ميرزا کوچک « شاهپوررواسانی درنوشتۀ خود

  های طبقاتی اعضای با توّجه به مشاغل و وابستگی: براين نظراست که» جنگلی
اکثريّت . توان گفت که اين کميته بسيارناهمگون بوده است کميتۀ اتّحاد اسالم می

ميرزا کوچک از طبقۀ بودند وتنی چند مانند   اعضاء ازطبقۀ متوّسط شهری
 ها و روش تهيدست نيز دراين کميته شرکت داشتند، اّما برنامه  زحمتکشان
 نمايندگان طبقۀ متوّسط سازشکار و اسالم را اتّحاد) کميتۀ(يئتسياسی ه

پس ازپيروزی انقالب اکتبردرروسيه وفروپاشی . کردند طلب تعيين می   اصالح
جنگ ميان دولت تازۀ روسيه و آلمان،  دولت تزاری وبسته شدن قرارداد متارکۀ

دستورداد به روسيه   دولت روسيه به نيروهای نظامی خود درشمال ايران
بازگردند وبخش بزرگی ازاين نيروها برپايۀ قراردادی که ميان سران ارتش 
  روسيه درايران و نهضت جنگل بسته شد، توانستند با نظم و آرامش ازراه

پس ازخروج ) ولی شماری ازآنها درايران ماندند(شوند بندرانزلی به قفقازمنتقل 
تصّرف نيروهای نهضت جنگل درآمد و سازمانهای   نيروهای روسی، رشت به

مانند شهربانی، دارايی وهمچنين نيروهای قّزاق و ژاندارمری دراختيار   دولتی
توانست درگيالن اعمال  مرکزی که می  دولت. نهضت جنگل قرار گرفتند

سران   ای به نام تديّن به گيالن درصدد تطميع د با فرستادن نمايندهحاکميت کن
نهضت وميرزا کوچک برآمد، اّما اين تالش نيز با توفيق همراه نبود و نهضت 

. تاريخی واستقالل سازمانی وسياسی خود را حفظ کند  جنگل توانست اصالت
قفقازوبا رفتن به   سران نهضت با گذشتن نيروهای انگليسی ازگيالن برای

. کردند امنيّت در گيالن، مخالفت می  حضورآنهادرشمال ايران به بهانۀ برقراری
نيروهای نظامی انگلستان به قفقاز، تصّرف منابع نفت   هدف اصلی از گسيل

 .دادند می  باکو بود و برای حفظ ارتباطات، به حضور خود در گيالن ادامه
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اصلی جلوگيری از   را عاملفرماندهان نيروهای انگليس که ميرزا کوچک 
کاپيتان . دانستند و درصدد ترور او برآمدند های خود در ايران و قفقاز می برنامه

فاش و   مأمور اين ترورشد اّما توطئه)عضو اينتليجنت سرويس(  نوئل انگليس
ازاين توطئه، کلنل استوکس به   پس ازپرده برافتادن. کاپيتان نوئل دستگير گرديد

انگلستان درايران ضمن درخواست موافقت رهبران   روهای نظامینمايندگی ني
 وقفقازو  جنگل با گذشتن ارتش انگليس ازگيالن به سوی بندرانزلی  نهضت

قاجارو دردست گرفتن   تشويق ميرزا به حرکت به سوی تهران وبرکناری
حکومت، اعالم کرد چنانچه سران جنگل و هيئت اتّحاد اسالم به دولت انگلستان 

  ها درقفقاز همراهی کنند، دولت دولت درمبارزه با بلشويک  عتماد و با آنا
رسميّت بشناسد واز   انگلستان آماده است حکومت نهضت جنگل را درايران به

خواستند با پشتيبانی  ياری دادن به آن دريغ نورزد،اّما ميرزا و يارانش که نمی
شنهاد را به گونۀ قاطع و تشکيل حکومت بزنند، اين پي  دولت بيگانه دست به

 . رد کردند  روشن
 ايران دربارۀ ديدار  ژنرال دنسترويل فرمانده نيروهای انگليسی درشمال

: کنسول انگليس به ميرزا گفت«: نويسد می  نمايندگانش با سران نهضت جنگل
ها تمام مساعی خود رابه  ها قيام نمايند انگليس ها عليه بلشويک اگرجنگلی

ها بدهند؛ چنانچه بخواهند رد کنند  د که دولت را بدست جنگلیکارخواهند بر
وقت است که اساس جنگل  ها متّحد شده آن  ها مجبورند با خود بلشويک انگليس

من، «:دهد و دربارۀ گفتگو باميرزا ادامه می» .ها برهم خواهد خورد و جنگلی
اسرا که آزادی فوری (ازجانب خود وعده دادم که اگر شرايط و تقاضای فوق 

آزاد کردن عبور و مرور در راه بندر  -هم جزء آنها بود  سروان نوئل انگليسی
را قبول کند ، من  تعقيب ) تأمين و تضمين عبور بالمانع قوای انگليس -انزلی

توانست  ميرزا کوچک تا می» .بشناسم  سياست داخلی او را در ايران به رسميت
کرد و  گيری از بردارکشی خودداری میايرانی برای جلو  از برخورد با قزاقان

خواست با نظاميان روسی و انگليسی وارد مبارزه و جنگ شود و از  بيشتر می
 . کرد ايرانی را آزاد می  اينرو در بسياری موارد اسيران

روسيه درشمال ايران از   سرا ن نهضت و ميرزا با گذشتن باقيمانده نيروهای
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خواستند نيروهای  موافق بودند اّما نمی  زلیگيالن و رفتن آنها به قفقاز ازان
تعّهدات   ژنرال دنسترويل که توانسه بود با پذيرش. وارد شوند  انگليسی به گيالن

نظامی روسيه در شمال ايران   مالی، نظر پيجراخف فرماندۀ باقيماندۀ نيروهای
نيروهای نهضت جنگل در نبردی . را جلب کند، حمله به گيالن را آغاز کرد

افزار بسی   کرد و از جهت جنگ ابرابر که در آن دشمن از هواپيما استفاده مین
 ١٢٩٧خرداد  ۴منجيل،(شدند  نشينی ها برتری داشت، ناگزير از عقب بر جنگلی
در بارۀ اين پيروزی نظامی، ). ١٩١٨ژوئن  ١۴- ١٣٣۶  رمضان ۴برابر با 

اّولين گام برای «  تحسفارت انگلستان به دولت مرکزی ايران مژده داد که اين ف
 » .اعمال حاکميّت حکومت بر گيالن بود

حاضر به سازش   اّما با وجود اين شکست نظامی، ياران ميرزا کوچک که
. انگليسی ادامه دادند -روسی  نبودند به حمالت خود به نيروهای مشترک

هرچند . بار هم محّل اقامت ميرزا را بمباران کردند  هواپيماهای انگليسی يک
انگليسی به گيالن،   برخوردهای نامنّظم ادامه داشت، ولی با يورش نيروهای

خارجۀ   مهمبه گزارش کارگزاری . شد  هيئت اتّحاد اسالم دچار بحران و تزلزل
  از طرف ديگر اعضاء و نمايندگان هيئت...«:امور خارجه  گيالن به وزارت

ازعاقبت امرمخوف ) مدبه استثناء ميرزا کوچک خان و حاجی اح(اتّحاد اسالم 
حضرات را متزلزل و به وسايلی   و به مرورنزديک شدن قوای انگليس

 » .ها به قونسول معّرفی کردند طرفداری انگليسی  محرمانه خود را به
اتّحاد اسالم در سايۀ ضعف و ) کميتۀ(سان مقدّمات تجزيه و انحالل هيئت  بدين

توان علل توافقی  به اين گزارش میشد و با توّجه  تضادهای درونی آن آماده می
مهاجم   نمايندگان هيئت اتّحاد اسالم و فرماندهی نيروهای انگليسی  را که ميان

 ٢٢(نيروهای انگليسی   بر پايۀ توافق با فرماندهی. صورت پذيرفته، دريافت
بس به امضاء   قرارداد آتش) ١٩١٨اوت  ١٢، ١٣٣۶ذيقعدۀ  ١٢٩٧،۴مرداد 
انگليسی   نمايندگان) ۵مادهء (قرارداد، گذشته از مبادلۀ اسيران بر پايۀ اين. رسيد

ها به دشمنان  متعّهد شدند در امور داخلی ايران مداخله نکنند مگر اينکه ايرانی
يکی از نکات مهم، در بند . انگلستان ياری رسانند و بر ضدّ انگليس اقدام کنند

شوند برای نيروهای  م متعّهد مینمايندگان اتّحاد اسال: موافقتنامه آمده بود  سوم
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کنند و نمايندگان نيروهای نظامی   نظامی انگلستان در گيالن خواربار فراهم
افراد مسلّح يا غير مسلّح را برای خريد يا گردآوری   پذيرند که انگلستان می

ها با  و آمد انگليسی  در سايۀ اين قرارداد، رفت. صفحات گيالن نفرستند  آذوقه به
به تصّرف نيروهای انگليسی درآمد   خاطربه قفقاز آغاز شد وشهررشتآسودگی 

اين معاهده مضّرات « . برای اين شهر گمارده شد  و فرمانروايی انگليسی
ريزی شده  ها ايجاد کرد يعنی نقشۀ محو آنها که قبال طرح برای جنگلی  زيادی

شده بودند ها در اين موقع موفّق  انگليسی. بود با اين معاهده صورت گرفت
رياست وزرايی انتخاب و به دست او کارهايی در ايران از   وثوق الدّوله را به

اين قرارداد را » .دهند  جمله محو جنگل و برطرف کردن اين جمعيّت انجام  آن
دکتر ابوالقاسم فريد و ميرزا رضا خان از دوستان حاج احمد کسمائی امضاء 

  . بودند  کرده
 

  وم قرارداد اينکه با نزديک شدنتوضيح در بارۀ مادۀ س
 

نيروهای نظامی روسی وانگليسی به گيالن، شماری ازبازرگانان بزرگ 
کاران گيالنی، مايحتاج عمومی را احتکار و سپس با سود فراوان به  ومقاطعه 

با اين خيانت، . فروختند  مهاجم روسی وانگليسی می  بهای گزاف به نيروهای
توانست مشکالتی جدّی  می  رای نيروهای مهاجم کهمسئلۀ فراهم کردن خواربارب

پيشرويشان گردد، حل شده بود و همکاری اين گروه   برای آنها پديد آورد و مانع
مهّم موفقيت   با نيروهای بيگانه يکی ازعلل) رشت(ازبازرگانان بزرگ گيالن

از ديد نمايندگان اتّحاد اسالم، مادۀ سوم بدين منظور . نيروهای مهاجم شد
پذيرفته شده بود که بتوانند ازاحتکار بازرگانان، فقرمردمان وايجاد محلّی 

پس . باشند  جلوگيری کنند وخود ادارۀ امورارزاق را به دست داشته  ساختگی
ازبسته شدن اين قرارداد، افسران عثمانی، اتريشی و آلمانی ناگزيراز ترک 

 .ف کردنظامی نهضت جنگل را تضعي  گيالن شدند و اين، سازمان
دولت انگلستان مصّمم بود با همکاری طبقۀ حاکم در ايران، سلطه و نفوذ خود 

رسيدن به اين هدف الزم بود نهضت جنگل   را در ايران تثبيت کند و برای
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شود؛ چيزی که دلخواه طبقۀ وابسته به استعمار درايران نيزکه   ازميان برداشته
دولت که در خاتمه «. رفت می اش بود به شمار سخت درپی حفظ منافع طبقاتی

ناتوان بود و بيم داشت که گسترش .)ر.ش-جنگل  نهضت(دادن به اين شورش 
ارتش انگليس   يابد وپايتخت را درمعرض خطرقرار دهد نجات خود را در ياری

اين قرارداد، دولت انگلستان توانسته   چند روز پيش از بسته شدن» .دانست می
  ايران، به نام وثوق الدّوله را به زمامداری بود يکی از خدمتگزارانش در

 وثوق الدّوله کوشيد در  خان حسن ).١٣٣۶شّوال١٢٩٧،٢٧مرداد١٣( برساند
نمايندگانی  منظور  وبدين جنگل پايان دهد  مرحلۀ نخست ازراه تطميع به نهضت

فرمانروايی گيالن بعد «به گيالن فرستاد وبه ميرزاقول حتمی داده شد که
ميرزا مسلّم   شتن اسلحه وتسليم شدن به قوای دولت، برای شخصاززمين گذا
 ١۵/١۴در .پيشنهاد را نپذيرفتند  اّما ميرزا کوچک و يارانش اين» .خواهد بود

وثوق الدّوله حسين گيالنی را ) ١٩١٨اکتبر  ١٣٣٧،٨  اّول محّرم(١٢٩٧مهر 
اجم جای حکمران انگليسی که پس از اشغال رشت بوسيلۀ نيروهای مه  به

 ۶(١٢٩٧او نيزدر هشتم اسفند   بعنوان حاکم شهر تعيين شده بود فرستاد که
 .جای خود را به تيمورتاش داد) ١٩١٩مارس  ١٣٣٧،٩جمادی الثّانی 

دولت مرکزی برای   تالش ويکهام مأمور ادارۀ سياسی انگليس و عوامل
 های محرمانه با آن وبرقراری تماس  متالشی کردن نهضت جنگل و رهبری

هيئت اتّحاد اسالم در « ای ازاعضای کميتۀ اتّحاد اسالم به اين انجاميد که پاره
مأموريّت جنگی بود   بدون حضور ميرزا کوچک که در يک ١٩١٨دسامبر  ٢٧

زير فشارحاجی احمد (تشکيل و قرارشد که پيشنهاد وثوق الدّوله رابپذيرند 
. قراردهند  ختياردولتوجنگل را ترک وقوای خود را در ا) ميرزا رضا  وحاجی

را به ) کسمائی(حاجی احمد   نمايندگان انگليس) فوريه ٩( ١٩١٩درزمستان 
ميرزا مخالف تسليم بود » «.وثوق الدّوله تشويق کردند  گرفتن تأمين وتسليم به

حاجی احمد تسليم   همين جهت اختالف دامنه يافت وويکهم پيشنهاد کرد که  وبه
کند و نه فقط او بلکه يارانش هم امضاء کرده و  نامۀ جدايی نوشته و امضاء

  ای که نامه در امان» .کنند ذکر کنند را که تسليم می  هايی جزئيّات دربارۀ سالح
احمد کسمائی خود را   وثوق الدّوله برای حاجی احمد کسمائی صادر کرد، حاج
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ين که همان مجاهد( اشرارومخالفان دولت   ساخت که در قلع و قمع موّظف می
ورود   با دولت مرکزی همکاری کند و به محض.)ر.ش-بودند  نهضت جنگل

نيروهای دولت به فومن و کسما، نيروهايش همه سالحهای خود را بفرماندۀ کّل 
احمد   با خيانت حاجی«. دهند ومطيع دستوردولت باشند  نيروهای دولتی تحويل

مذاکره » .ها پيوستند يسیانگل  ای ازافسران نظامی جنگل هم خيانت کرده وبه عدّه
انگليس با حاجی احمد کسمائی چند هفته پيش از صدور   و تماس نمايندگان

اين ماجرا انگلستان در  دهد که دولت سوی وثوق الدّوله نشان مینامه از امان
 .دخالت مستقيم داشته است

نهضت جنگل با   پس ازمکاتباتی که ميان رهبران. نامه پنهانی بود اين امان
جمادی ١٩١٩،٢٣مارس  ٢٧(١٢٩٧ژوئن   کنسول انگليس انجام گرفت،درششم

کنسول انگليس دررشت ديدار با ميرزا را خواستارشد تا نکاتی ) ١٣٣٧الثّانی 
ديداربه علّت خودداری   را به آگاهی سران نهضت جنگل برساند وچون اين

 ٢٨(١٢٩٨مقدورنشد، درهفتم فروردين   کنسول انگليس ازرفتن به پسيخان
انگلستان   ويکهم رئيس اداره سياسی) ١٣٣٧جمادی الثّانی  ٢۴، ١٩١٩مارس 

خواست که در برابر دولت   ای به ميرزا نوشت و در آن، از او و يارانش نامه
 :وثوق الدّوله تسليم شوند

برکارگزاران دولت انگليس مشهود است که قصد شما نسبت به دولت خودتان «
دولت ايران درکوشش برای اصالحات ....است  مشئوم است وبرخالف صداقت

اگر شما   بنابراين. اداری ايران و اعادۀ نظم با دولت مشاراليها مشارکت دارد
درمسلک حاليۀ خودتان اصرار ورزيد نه فقط دوستی کارگزاران انگليسی را 

بايد منتظر باشيد که آنها برای ترتيب امور گيالن با   از دست خواهيد داد بلکه
تعويق از   با دولت ايران کنار بيائيد و بدون....ايران همراهی نمايند  تدول

نمائيد بمساعی جميلۀ ما مطمئن   اين امر را قبول...اگر شما....دراطاعت درآئيد
  درصورتيکه نتوانيد خود را واداربه....باشيد که نگذاريم به شما صدمه وارد آيد

تغيير کند که در   خارج شويد تا وقتاطاعت از دولت خودتان بنمائيد از ايران 
شما پناده داده با شما آبرومندانه   آنصورت ما حاضر هستيم در بين النّهرين به

  حمل ١٣روز که آخر پنجشنبه  ۵مکتوب را در ظرف   جواب اين....رفتار کنيم
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جواب نرسد، خواهيم   مطابق با دوم رجب است بدهيد و اگردرظرف اين مدّت
 ».نشده است  ت ما قبولدانست که نصيح

فروردين خطاب به ميرزا و   هايی که در ششم نکتۀ جالب اينکه برخالف نامه
فقط ميرزا مورد ) فروردين ٧(بود، دراين نامۀ   حاج احمد کسمائی نوشته شده

  خطاب قرار گرفته بود و اسمی از حاج احمد که برايش تأمين صادر کرده
دو روز پيش از پايان ضرب . يان نيامده بودبودند، بعنوان گيرندۀ نامه، به م

جمادی الثّانی  ١٩١٩،٣٠آوريل   برابر با اّول(١٢٩٨فروردين ١١االجل در
  هايی برشهر رشت فرو ريختند که در آن به انگليسی برگه  هواپيماهای) ١٣٣٧

تا قبل از «بود   رهبران کميتۀ اتّحاد اسالم هشدارداده شده همۀ کارکنان و
قونسولگری دولت فخيمه را از تسليم   برج حمل ١٢م رجب مطابق پنجشنبه دو

و اگر ليدرهای شما ....خود به دولت ايران و اعليحضرت شاهنشاه مّطلع سازند
 .)ر.ش-اهالی رشت(امتناع ورزند ممکن است بمب و گلوله نيزبرسرشما 

 « :فتخواندند گ کسانی که او را به تسليم فرا می  ميرزا در پاسخ» .ريخته شود
ها به استقالل  هاست، انگليسی نشاندۀ انگليسی وثوق الّدوله مطيع و دست  دولت

خواهند به دست وثوق الّدوله  مملکت ما نظر خوبی ندارند و نقشۀ خود را می
اعم از آنکه ما با . اند جمعيّت را مخالف خود تشخيص داده  اجرا نمايند و اين

يا نشويم به محو ما کمر  شرايط و يا بدون شرايط تسليم بشويم و
وقتی اين جمعيّت محو شد ديگر در سراسر ايران معارضی برای ....اند بسته

  بر اثر خيانت حاج احمد کسمائی و گروهی ديگر از اعضای ».آنها باقی نيست
کميتۀ اتّحاد اسالم، اين کميته از هم پاشيد و چنان که يکی ازياران ميرزا نوشته 

بودند با حاج احمد کسمائی وکسانيکه   عنوان و ثروتکسانی که طالب «: است
 ».طالب حقيقت بودند با ميرزا کوچک همراه شدند

محافظ ماند  با تسليم شدن حاجی احمد کسمائی، نواحی ميان کسما وفومن بی
 مورد هجوم دشمنان وخائنان قرارگرفته بود ناچار وميرزا کوچک که ازهرسو

حاجی . هيجان و نيروهای دکتر حشمت برودشد منطقه را ترک کند وبه سوی ال
و پناهگاهها و محّل استقرار   احمد کسمائی و يارانش کوچکترين زوايای جنگل

شناختند واز همۀ روابط درون  ها را می جنگلی  های نيروها ونگهداری سالح
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به اين سبب، خيانت حاجی احمد و يارانش موجب . جنگل آگاه بودند  سازمان
جنگل شد وبا اين کارعمر کميتۀ   مان نظامی، اداری ومالیدرهم شکستن ساز

واّطالعات مربوط به انبارهای سالح وپايگاهها   اتّحاد اسالم نيز پايان يافت
باوجوداين . دراختيارنيروهای مهاجم دولت مرکزی وانگلستان قرارگرفت

که  را ادامه دادند درحالی  ها، ميرزا و يارانش جنگ با نيروهای دولتی ضربه
 ميرزا بيشتر. کردند دنبال می جنگل را  هزارقّزاق، مبارزان ٣٠نزديک به 

توانست ازبرخورد  خواست با نيروهای روس وانگليس بجنگد وازاينروتا می می
ميرزا و . جلوگيری شود  کرد تا ازبرادرکشی با نيروی قّزاق ايرانی پرهيزمی

ذشتن ازسفيدرود به شرق دادن مبارزه با گ  گروهی از يارانش که برای ادامه
  رفته وبه نيروهای دکترحشمت پيوسته بودند، دراين منطقه) الهيجان(گيالن 

های وثوق  دکتر حشمت که وعده. نيززيرفشارشديد نيروهای دولتی قرارگرفتند
خورده بود، ازسوی نيروهای دولتی دستگيرو پس   الدّوله را باورکرده و فريب

حاکم گيالن دررشت   سپس به دستورتيمورتاشازتوهين وتحقيربسيارمحاکمه و
). ١٩١٩مه  ١١-١٢٩٨ارديبهشت ٢٢برابربا١٣٣٧شعبان١١(به دارآويخته شد 

انگلستان در گيالن نيز   درجلسۀ محاکمۀ دکترحشمت، ويکهم رئيس ادارۀ سياسی
 .حضور داشت

اوت  ١٣٣٧،٩ذيقعدۀ ( ١٢٩٨مرداد١٧دو ماه پس ازشهادت دکترحشمت در
وثوق الدّوله که برپايۀ آن امور نظامی، مالی و  - د انگلستانقراردا) ١٩١٩

 شد  گرفت بسته بطور کلّی ادارۀ ايران زير نظارت وقيومت انگلستان قرار می
فرماندهی رضاخان وتسليم   ميرزا کوچک و يارانش که براثرهجوم قّزاقان به

را  سخت درمحاصره بودند کوشيدند حلقۀ محاصره  شدن نيروهای دکتر حشمت
سرانجام ميرزا . باز گردند  بشکنند وبه پايگاههای نخستين خود در نواحی فومن

پس از يک . از حلقۀ محاصره خارج شود  تن از يارانش ٨کوچک توانست با 
جنگل آغاز   آرامش، بارديگرجنگ ميان نيروهای دولتی ومبارزان  دورۀ کوتاه

... ومنات، کسگروحکومت گيالن درهمۀ نواحی شفت، ف).١٢٩٨تيرماه (شد
هرخانه  که قّزاقان دولتی حکومت نظامی اعالم وبه اهالی ودهقانان اخطارکرد

. ها برود، آتش خواهند زد را که احتمال سکونت موقّت يا استراحت جنگلیای 
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ها دهقانان گيالن ازميرزا و يارانش پشتيبانی و  با همۀ اين تهديدها و خشونت
 .کردند می  نگهداری

ای برای ميرزا و  نامه  د تهران، فرمانده نيروهای قزاق، با فرستادنرئيس آتريا
 ... پناهنده شوی...چنانچه به اردوی قّزاق« دادن وعده وعيدهای فراوان واينکه

و با   که وسايلی فراهم آوريم که بقيّۀ عمرخود را با کمال احترام  دهم قول می
يارانش را به تسليم  کوشيد ميرزا و» مشاغل عالی بآسودگی زندگی نمائی

اّما  )١٩١٨سپتامبر ١٨-١٣٢٧ذيحّجۀ  ١٢٩٨،٢٢شهريور ٢۶( تشويق کند
  فريب نخوردند وميرزا کوچک در پاسخ به اين نامه، ضمن  يارانش ميرزا و

اينکه آن شخص و پيشنهادش را به تمسخر گرفت، ازرفتاری که حکومت گيالن 
کرده بود، ياد )قرآن مجيد(م هللااّ تأمين به قيدکال  با دکترحشمت حتّی پس ازدادن

  ) ١. ( کرد
  
. ميالدی جنگ بين المللی پايان يافت١٩١٨در اواخرسال :  فخرايی می نويسد◀

انگليسها که ازجنگ فاتح بيرون آمده و نفوذشان درشرق گسترش يافته بود، 
يک تن ازدوستان صميمی وعالقمند بمنافع خود را بزمامداری کشور ايران 

بود رجل ) وثوق الدوله( د، اين شخص ميرزا حسن خان وثوق تحصيل کردن
را شقاقلوس می ) آذربايجان( سياستمدار ايران که قطعه سهمی از خاک ايران

ناميد از نخستين ايام زمامداريش به اين فکر افتاد که راه منافع اربابش را از 
ت وجود جنگليها پاک کند ويکبارديگرصداقت و صميميتش را به  ولی نعم

بدواً حاجی آقا شيرازی را که از شخصيتهای  . خويش بمنصه ظهوربرساند
روحانی و مردی آزاديخواه بود بجنگل گسيل داشت تا با سران مؤثر جنگل که 

به مقام روحانيت احترام  داشته اند مذاکره  نمايد  و آنان  را بديانت وتقوای  
حاجی آقا . تقاعد کندسياسی  رئيس دولت مطمئن سازد و بخلع سالح دعوت وم

شيرازی اختيارداشت قول قطعی بدهد که فرمانروائی گيالن بعد از زمين 
گذاشتن اسلحه و تسليم شدن بقوای دولت برای شخص  ميرزا مسلم خواهد بود 

او . اما ميرزا نوع  ديگری فکر می کرد. وبا وی درنهايت احترام رفتارمی شود
ی آزموده ومبرزدرسياست است اما فردی معتقد بود که وثوق الدوله هرچند مرد
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مرتجع و مطيع بال اراده سياست بيگانه است و تسليم شدن به چنين حکومتی 
که در کابينۀ ) فتح هللا اکبر( سپهداراعظم رشتی . دورازفرزانگی و آزادی است

وثوق الدوله وزارت کشور را بعهده  داشت ازهيچ فرصتی درخصومت با 
يد و ازيک  نامه ای که به مفاخرالدوله نوشته نظرش جنگليها دريغ  نمی ورز

  :نسبت به جنگليها بدست می آيد
   

 بعد العنوان - ١٣٣۵/ ١/ج١١به تاريخ 
البته از وضع کنونی و . اين شرح را به طورخصوصی عرض می کنم

پيشرفتهای قابل تقدير قشونهای دولت امپراطوری در فرونتهای ايران و تخليه و 
نهای عثمانی و تصرف همدان و ساير شهرهای اشغال شده فرار نمودن قشو

عثمانی ها از يک طرف و ازطرف ديگر پيشرفت قشون انگليس در بين 
النهرين و سقوط کوت العماره و عزيزيه و تهديد بغداد که احتمال قوی می رود 
تا اين هفته به تصرف انگليس درآيد شنيده ايد با اين تفاصيل و پيش آمدهای 

قتا انصاف نيست که از شرارت و غارتگری يک مشت جنگلی در خوب حقي
گيالن جلوگيری و موجبات قلع و قمع آنها فراهم نيايد و تعجب است با جديتی 
که می شنوم مسيو بلم کنسول دولت بهيه در اين موضوع دارند چرا اين کار 

ولت بايد اينقدر طول بکشد در اين موقع اگر سيصد الی چهارصد نفر از قشون د
امپراطوری را بتوانند به همراه طالشيها بفرستند يقين دارم با کمال سرعت به 

به خصوص اگر اميرمقتدررا هم اميدوار و . اين کارخاتمه داده خواهد شد
به عقيده من موقع را نبايد ازدست داد وهمين مراسله را به . مسئول قرار دهيد

رمايند و از نتيجه مرا مطلع نظر جناب کنسول برسانيد که زودتر اقداماتی بف
سازيد و اال اگر از طرف خلخال و آن صفحات بخواهيد اقدام کنيد خبط عظيمی 
است زيرا آنها اطالع از جنگلهای گيالن ندارند  می ترسم باز اسباب پيشرفت 

در هر . چنانچه در واقعۀ مفاخر الملک مرحوم موفق شدند. جنگلی فراهم شود 
کره فرموده و محتمل است تا اين هفته جناب ژنرال حال با جناب کنسول مذا

 .باراتف هم مراجعت کنند به طور يقين ايشان هم شريک عقايد من خواهند بود
 فتح هللا اکبر -وزير داخله 
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نامه مزبور بدون آنکه تفسير شود نيت نويسنده اش را آشکار و خوانندۀارجمند 
حکومتی که رئيسش . سازد را متوجه طرز فکر اوليای امور در آن زمان می

وثوق الدوله و وزير کشورش سپهدار است می بينيد چگونه از يک فرد نظامی 
بيگانه که خاک وطنش لگد کوب سربازان اوست با احترام نام می برد و با چه 
لحن مسخره ای متوقع سرکوب شدن يک مشت ايرانی وطن پرست به دست 

ز نتيجۀ مذاکرات حاجی آقا وثوق الدوله پس ازاستحضارا. خارجيان است
داوطلب شد ) تدين(سيد دمحم بيرجندی . شيرازی تصميم به اقدام خصمانه گرفت

از نظر حزب دموکرات جنگليها را وادار به تسليم کند و سالحی که برای نيل 
به موفقيت به همراه داشت منطق و بيان قوی بود و به شرحی که در سابق ديده 

وثوق الدوله بعد از اين ماجرا سردار . نصيبش نگرديدايم توفيقی در اين باره 
رضا افشاررئيس ماليۀ . معظم خراسانی را برای حکومت گيالن درنظرگرفت

گيالن به شيطنت های سياسی اش کمابيش ادامه می داد و دسائسش به جايی 
رسيده بود که ميرزا و حاجی احمد را که به هم پيوستگی شان بسان جوزاء بود 

ی سابقه ای ازهم جدا نمود به حدی که طرفين برای مقابله با يکديگر به طرز ب
به صف آرايی برخاستند و اين موقعی بود که به وثوق الدوله فرصت داد 

 .نيروی کافی به عزم سرکوبی جنگليها به منطقه گيالن بفرستد
انگليسيها وقتی مالحظه می کنند که نقشۀ طرح شده شان بدست نخست وزير 

الصل در مقام عمل واجرا است، نامه ای به جنگل فرستاده تقاضای ايرانی ا
. را برای اين مالقات تعيين می نمايند ١٢٩٨مالقات می کنند و روزهشتم حمل 

ناگفته نماند که در دورۀ متارکه جنگ بين جنگليها و افسران انگليسی، گاهی 
ميرزا به  جنگل پاسخ می دهد که مالقات. مالقات هايی صورت می گرفته است

روز تعيين شده مقدورنيست و به روز نهم حمل يعنی يک روز بعد موکول 
اين بار انگليسيها نامه ای به ضميمه اتمام حجت به جنگل ارسال و تاکيد . شود

می نمايند که ميرزا با همراهانش تسليم شود و چنين استدالل می کنند که دولت 
رات کشور ايران نمی تواند پای بند انگليس با دارا بودن مشارکت در اصالح ادا

و ما عين نامه های متبادله را که  بخط خوانا  . احترام قراردادش با جنگل باشد
  .نوشته  شده دراينجا  می آوريم
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  ١٢٩٩حمل  ۶ 
  ٢٧/  ٣/  ١٩     
کپيه جنابان مستطابان دوست مکرم دوست مشفق مهربان آقای ميرزا  کوچک • 

  اقبالهم  خان آقای حاجی احمد دام
احتراًما  تصديع  ميدهد ديروز تلگرافی  ازمقام  محترم  نظامی قزوين  بما  

رسيده اطالع ميدهند که نمايندگان محترم نظامی به اتفاق نمايندۀ دولت عليه 
حمل  قبل ازظهر درعمارت صفه سردو ساعت به  ٨ايران برای روزشنبه 

با چند  نفراز ليدرهای  رمانده می آيند وجنابان عالی درعمارت مزبو ظهر
جماعت خودتان درساعت مذکورتشريف می آوريد که جنابان عالی را مالقات 

  .کرده  اظهارات دولت فخيمۀ انگليس را شفاهاً  ابالغ  نمايند
ً خاطرجنابان عالی را مستحضر داشته که همراه  نمايندگان محترم ده  و ضمنا

وجنابان عالی ممکن است که با  نفربرای احترام آقايان نمايندگان می باشند
ً متوقع است که حرکت . خودتان ليدرهای جماعت تا ده نفرداشته باشيد خاتمتا

آقايان نمايندگان را به قزاق های مأمورسرپل جمارسرا اطالع بدهيد که ممانعت  
احترامات اليقه و فائقه را تقديم و تجديد روابط  استحکام  دوستی  را . ننمايند

  .می نمايند
  اليدريد  قونسول  انگليس  

  
ازلحن عبارات نامه چنين مفهوم می شد که همراهان  نمايندگانی که نامشان ذکر 

اعزام  افراد مسلح  برای چه و سالحشان از چه نوع  است و . نشده مسلح اند
بچه  دليل  بايد همراه  نمايندگان مزبورده نفر، اما  ليدرهای جماعت از صدرتا 

آيا هنگام مالقات بهمين عده اکتفا می شود ويا تعداد  بيشتری . اشندذيل  ده نفر ب
نمايندگان مورد اشاره آيا اصالً موهوم اند و يا حقيقت دارند؟   -اضافه می گردد 

مسئله را  مشکل يک معادلۀ چند مجهولی مطرح می ساخت و قدرمتقن آنکه 
  . ازماجرائی خبرمی داد که در شرف  وقوع يافتن است

  .خی بدين شرح ازطرف جنگل تنظيم وارسال  گرديدپاس 
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  ٨٧تلفونگرام  شماره  
  جناب مستطاب اجل آقای قونسول دولت فخيمۀ انگليس • 

چون وقت بی نهايت ضيق بود لذا ممکن نشد بعرض عريضه درجواب مرقومۀ 
حمل  مبادرت ورزيد  وازطريق ادب خارج  بود که جواب فوری  ۶صادرۀ 

  .وسيلۀ  تلفونگرام  جسارت می ورزدعرض نشود و اينک ب
درخصوص حضوردرمحضرجنابعالی وآقايان نمايندگان که مرقوم داشته ايد  

بواسطۀ پيش آمدی، شرفيابی فردا ازطرف ميرزا مقدورنيست و خواهش دارند 
اگر ممکن باشد بروز نهم حمل چهارساعت بعد از ظهردرعمارت پسيخان 

  »با تقديم احترام. مالقات بعمل آيد
البته مندرجات نامۀ مزبوراقدامی را که زمينه اش قبالً طرح ريزی شده ومی  

بايست درموعد  مقررآغاز شود بهم  ميزند و لذا به ارسال  نامۀ دوم ضميمه 
  .اتمام حجت مبادرت  ورزيد

  ١٢٩٨حمل  ٨شب   
٢٨/  ٣/  ١٩   

  جناب جاللتمآب مشفق مکرم آقای ميرزا  کوچک خان دام اقباله
که درجواب مراسل قونسولگری دولت   ٨٧نگرام  جنابان عالی نمرۀ تلفو 

چون مأموريت اين جانب .  فخيمۀ انگليس مورخۀ ششم  حمل امعان نظر شد
ونمايندۀ  دولت عليه ايران کمال اهميت را حائزاست و وقت هم بی نهايت ضيق 

ی  که وامکان پذيربرای يکشنبه پس فردا برای چهاربعد از ظهرنيست، اليحه ا
مندرجات آن بايستی به جناب عالی ابالغ گردد ومقصود ازمالقات هم  برای 

بتوسط حکومت جليله ارسال واز ...همين جهت بود عليهذا اليحه مذکور را 
  .احترامات فائقه  را  تجديد می نمايد. مندرجات  آن مستحضرخواهيد گرديد

  ويکهم  رئيس اداره  سياسی 
ی  که دشمنان ما عثمانی ها بدون جهت خاک ايران دروقت  ١٩١٨درماه اوت   

را مورد تاخت و تاز خود قرارميدادند کارگزاران نظامی انگليس که به مالحظۀ  
منافع ايران وخودشان مشغول حفظ خاک گيالن ازاين تاخت وتازبودند با شما 

که ميرزا کوچک خان می باشيد و نمايندگان هيئت اتحاد اسالم  برای موافقت  
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  .يمابين  خودتان  و قشون ما برای جلوگيری ازخصم  قرارداد منعقد نمودندف
مقصود ازاين قرارداد بطوريکه درفوق ذکر شد حفظ ايران از تاخت و تازبود  

نه حفظ رعايای ياغی ايران ازپادشاه و دولت آنها قرارداد مزبوررا چندی با 
نقض نموده ايد و بدين  صداقت مراعات نموده ولی باالخره کراراً  مدلول آنرا

  .جهت کارگزاران انگليسی حال خاتمۀ آنرا اعالم می دارند
ثانياً، برکارگزاران دولت انگليس مشهود است که قصد شما نسبت به دولت 

اگرچه نمايندگان ما کراراً به شما تأکيد . خودتان مشئوم وبرخالف صداقت است
و شروط پيشنهاد شده بنظرما نموده ونصيحت داده اند که با دولت کناربيائيد 

عادالنه بوده وبشما هم اطالع داده شده، معهذا چنين صالح ديده ايد که به 
نصايح دوستانه ما اعتنا ننمائيد وبمسلک شما نسبت بدولت خودتان اثری 

بنابراين محض اينکه راه عذری وسوء تفاهمی نبوده باشد چنين . نبخشيده است
  .قانۀ واضحی از وضع کار بدهيممناسب می دانم  که توضيح صاد

چون تسلط دولت انگليس نسبت به مملکت شما کامالً دوستانه  و مستعد می باشد 
ملتفت خواهيد بود که برای کارگزاران دولت انگليس غيرممکن است که با 
رعايای ايران که عدم  اطاعت وطغيان ازآنها  نسبت بدولت پادشاه مشاهده می 

دولت انگليس درکوشش برای  اصالح ادارات . بنمايندشود حفظ دوستی خود را 
ايران واعادۀ نظم با دولت مشاراليها مشارکت دارد  بنابراين اگرشما در مسلک 
حاليۀ  خودتان اصرار ورزيد نه فقط دوستی کارگزاران انگليس را ازدست 

ران خواهيد داد بلکه بايد منتظرباشيد  که آنها برای ترتيب امورگيالن با دولت اي
ً  فيمابين بوده است چنين . همراهی نمايند ولی نظربروابط دوستی که سابقا

مناسب می دانيم  که يکدفعۀ ديگر به شما نصيحت مشفقانه نمائيم وتأکيد کنيم که 
اگرشما که ميرزا . با دولت ايران کناربيائيد وبدون تعويق ازدراطاعت درآئيد

را قبول نمائيد می توانيد به کوچک خان می باشيد بطور مساوات اين اندرز
مساعی جميلۀ ما مطمئن باشيد که نگذاريم به شما صدمه وارد آيد و بشما 

درصورتيکه نتوانيد خود را واداربه . وهمراهان شما از روی توجه رفتارشود
پس اگروطن خواه با ديانت هستيد ازايران خارج اطاعت  دولت خودتان نمايئد 
آنصورت ما حاضرهستيم  دربين النهرين به شما شويد تا وقت تغيير کند در 
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پناه داده وبا شما آبرومندانه رفتار کنيم درآنجا می توانيد ازمشاهدۀ ترقياتی که 
  .در تحت  داللت مشفقانۀ  دولت انگليس حاصل شده است استفاده نما ئيد

اميد واثق حاصل است که بمالحظۀ مصالح خودتان ونظربفوائد قانون ونظم 
اگربعکس بدبختانه از اندرزدوستانه ما  . ين دو فقره را قبول نمائيديکی ازا

نمايد نبايد ما را مورد ... تغافل نمائيد  آنوقت اگروضع ما نسبت به شما  تغيير 
اتهام  آن قراردهيد الزم است جواب اين مکتوب را کتباً در ظرف پنج روزکه 

واگردرظرف آن مدت حمل مطابق با دوم رجب است بدهيد ١٣آخرروزپنجشنبه 
  .جواب نرسد همچو خواهيم  دانست  که نصيحت ما قبول  نشده است

  
از طرف  کاپيتان  ويکهم رئيس اداره سياسی    

ياد آوری اين نکته بموقع است که تنظيم قرارداد جنگل وانگليسها بخالف آنچه  
  .دراليحه گفته شده است بمنظورجلوگيری ازتاخت و تازعثمانی ها نبود

اگرعثمانی ها خصم انگلستان بشمارمی آمدند، دوست جنگلی ها محسوب  چه 
فرضاً که رعايت اصول همجواری وحقوق هم کيشی دخيل نمی بود . می شدند

برنمی انگيخت بازبرای ايراد مسلمان وتجلی عالئق دوستی را بين دوملت 
 عناد ورزی بيجا موجبی وجود نداشت چه درمقام بيطرفی  ايرانخصومت و

بعالوه جنگلی . بوده وازاين حيث فرقی باهم نداشته اند» بيگانه« هردومتساوياً 
ها ی پيش از  قرارداد همان جنگلی های بعد ازقرارداد بوده تفاوتی درماهيتشان 

باصطالح ( پيدا نشده، پس شکی نبود که انگليسيها قبالً با ياغيان دولت ايران
ن نوعی تجاهل تعارف وخبرازيک معاهده بسته بودند وحاشای فعليشا) خود

موضوع تازه . موضوع تازه ای می داد که درشرف تکوين ووقوع يافتن است
»  فروش ايران« بود که  بعدها به سند  ١٩١٩همان تنظيم يافتن قرارداد 

  .موسوم گرديد
دراليحه گفته شده است که دولت انگليس درکوشش خود برای اصالحات 

دارد پس اگردولتی وجود داشت که انگليسيها » کتمشار«ادارات با دولت ايران
آنرا نخريده بودند نيازی به مشارکت يک دولت بيگانه درداخل يک 

بنابراين مندرجات  .  کشورمستقل ديگرآنهم با مداخالت مسلحانه پيش نمی آمد
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ً بهانه ای برای تجديد حملۀ جنگل وآغازعمليات مقدماتی بيانيۀ مزبورصرفا
بود ومؤيد اين گفتاراعالميه ايست که قبل از فرارسيدن پايان قرارداد اجراء 
های انگليسی درشهر فرو ريخته حمل از طرف هواپيما١٣االجل يعنی ضرب 

  .شد
   ١٢٩٧فروردين  ١١مطابق ١٣٣٧جمادی اثانی   ٣٠بتاريخ 

  
  به عموم کارکنان و ليدرها ی هيئت اتحاد اسالم اخطار و ابالغ می شود•  

اران دولت فخيمۀ انگليس هميشه طالب استقرارامنيت واستحکام چون زمامد 
قوانين مملکت ايران و مايل بترقی وتعالی آن می باشد لذا تصميم نموده اند که 

اينک بوسيلۀ . درتصفيۀ امور گيالن با دولت معزی اليها  کمک وهمراهی نمايند
د می شود که بايد اين اعالميه  بعموم  ليدرها و زمامداران هيئت اسالم پيشنها

برج  حمل ، قونسولگری دولت  ١٣قبل ازغروب پنجشنبه دوم رجب مطابق 
فخيمه را ازتسليم خود بدولت ايران واعليحضرت شاهنشاه مطلع سازند،  قوای 
فخيمۀ انگليس ودولت ايران در حمايت وصيانت ليدرهايی که قبل ازتاريخ فوق 

. ال اعتدال  واحترام رفتارخواهند نمودتسليم شوند اهتمام نموده وبا ايشان با کم
بخاطرداشته باشيد که اگرليدرهای شما ازروی جهالت ونادانی ازتسليم خود 
باعليحضرت همايونی ودولت فخيمۀ ايران امتناع ورزند بهمين ترتيب که اين 
کلمات اخطاربه  سر شما فرود می آيد  ممکن است که بمب وگلوله نيزبرسرشما 

  .ريخته شود
اهالی گيالن تکاليف خود را نسبت بدولت و پادشاه خود بنظرآورده نگذاريد ای  

  .ليدرهای خودتان شما را دچارفالکت نمايند
  از طرف  ادارۀ  سياسی  انگليس در گيالن 

  
تمايل زمامداران دولت فخيمۀ « و» استحکام قوانين مملکت ايران« جمالت  

» نمودن بدولت معزی اليهاتصميم بکمک «و» انگليس بترقی وتعالی  مملکت
ازنکات جالب »  اطالع ازتسليم شدن ليدرهای جماعت  بقونسولگری فخيمه« و

  .  دقت اين اعالميه است
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 تسليم شدن حاجی احمد کسمائی  

  
از خصايص شرقيها يکی اين است که به تلقينات بيگانه زود فريفته می شوند 

شخصی، باد غرورونخوت به وبه مجرد اندک پيشرفت در منظورهای ملی و يا 
قلب و دماغشان نفوذ می کند و بدون توجه به هدف اصلی، راه دوئيت و نفاق و 

بدين وسيله قدرت اجتماع را تضعيف وسياست ديرين انشعاب می پويند و
بيگانگان را خواه از روی سوء نيت وخواه به غير آن، بر اثر جهالت و خود 

های بی موضوع حاجی احمد کسمائی با  مخالفت. خواهی ها تقويت می نمايند
ميرزا کوچک خان که نهايتا به ضررهر دو نفر تمام شد يکی ازمصاديق 

 .برجستۀ اين طرز تفکر است
ساعتۀ انگليسيها چندان  ۴٨وضع داخلی جنگل در زمان وصول اتمام حجت 

رضايت بخش نبود زيرا روابط ميرزا و حاجی احمد به تيرگی گرائيده و شکاف 
طرفدار حاجی (مجاهدين چريک کسما . فات همه روزه عميقتر می شداختال
ازميرزا بد می گفتند که چرا مثال درگوراب زرمخ اقدام به تاسيسات ) احمد

نظامی نموده و به کسما توجهی ندارد وچرا افراد غير محلی را به کارها مسلط 
مصمم است ساخته،  خودی ها را فراموش کرده است واين قرينه است براينکه 

دستجات نظامی نيز به نوبۀ خود . دست مجاهدين قديمی را از کارها کوتاه کند
ايراد می گرفتند که چرا حاجی احمد واعوانش تابع نظم و ديسيپلين نظامی نمی 
شوند و مايلند در شرايط عهد بوق باقی بمانند در حالتيکه دنيا رو به توسعه و 

واه از جبر تاريخ و ناموس تکامل پيروی تکامل است و جنگل هم بايد خواه ناخ
کار به آنجا رسيد که حاجی احمد کسمائی به اغوای حاجی بحرالعلوم رفيع . کند

برادرش شيخ محمود کسمائی را برای ) که از طرفداران جدی وثوق الدوله بود(
. مالقات وثوق الدوله و تسليم شدن به دولت و اخذ تامين نامه به تهران فرستاد

ه پس از ورود به مرکز چند نامه به نخست وزير نوشت و آمادگی نامبرد
رئيس . برادرش را برای تسليم به دولت با همۀ اعوان و بستگانش اعالم داشت

دولت که خود منتظر چنين روزی بود و مسرت درونيش را از اين واقعه نمی 
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به توانست مخفی کند به درخواست مزبور پاسخ مثبت فوری داد يعنی تقريبا 
صيدی قوی با افسون . همان نتيجه رسيد که طرح اجرائيش قبال ريخته شده بود

صيٌاد به دام افتاده بود حاال يکی می خواست وثوق الدوله را راضی کند که 
لطف کرده وبه صيد شکار بپردازد وبا اعطای تامين به حاجی احمد کسمائی و 

ل حاجی احمد کسمائی وبدين شک. خلع سالح قوای تحت فرمانش موافقت نمايد
با تسليم شدن به دولت و خيانت به ميرزا کوچک خان وانقالب جنگل نامش را 

  .به عنوان يکی از خائنين بزرگ به وطن ثبت نمود
جواب نامۀ نخست وزير بنمايندۀ  حاجی احمد متضمن شرايطی بود که برای  

گرفته وما تسليم بدولت پيشنهاد شده و همۀ شرايط مزبورمورد موافقت قرار 
 سرتيپ بازنشستۀ فعلی ويکی از« نامۀ مزبور را که وسيلۀ متين الملک قريب

  : مصدق شده است به نظر خوانندگان ارجمند می رسانيم.... بازيگران آن دوره 
  
  رياست  وزراء  

   ١٣٣٧برج حوت    ۶بتاريخ   –ضميمه 
   ۴٨۵٨نمره  
  سواد دستخط  حضرت  رياست  وزراء  دام ظله 
  ب مستطاب آقای  آقا  شيخ  محمود کسمائی سلم هللا  تعالیجنا 
دوفقره نوشتجات جناب عالی که حاوی عدم مخالفت آقا حاجی احمد وبستگانش  

وهمراهان ايشان ازامروزببعد با دولت وحاضربودن به قبول پيشنهاد های دولت 
. بشرط تأمين جان ومال بتوسط حضرت آقای سپهداراعظم مالحظه شد

نکه هيئت دولت هميشه مايل باصالح اين کاربوده اند حتی االمکان خيال نظرباي
دراين موقع  نيز اظهارات  . داشته اند که بوسايل مناسبی به اين کارخاتمه بدهند

جنابعالی   را محل  توجه قرار داده  و بموجب  اين حکم  به آقای  حاجی احمد 
ميدهند  مشروط  بقبول  وبرادران وبستگان وهمراهان اوتأمين جانی ومالی

  :ورعايت  شرايط  ذيل 
از اين تاريخ ببعد برخالف صالح ومصالح دولت و اهالی گيالن بهيچوجه  -اوالً 

  .اقدامی نکنند
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 ً پس از رسيدن قوای دولت به آن حدود همه  قسم مساعدت را درقلع و   -ثانيا
  .قمع اشرار ومخالفين بروز دهند

  ً ولتی به فومن وکسما وآن صفحات تمامی اسلحۀ بعد از ورود اردوی د  - ثالثا
  .خودشان را تحويل  فرماندۀ  کل قوای دولتی بدهند

رابعاً مطيع کليۀ اوامر دولتی بوده وهمه نوع برای خدمت گذاری دولت حاضر  
  . باشند

  » وثوق الدوله«  
اين نامه حاکی ازتضمينی  است که حاجی احمد از مدتها پيش برای تسليم شدن  

لت  گرفته، چه  تاريخ  نامۀ انگليسيها  به جنگل  وتاريخ نامۀ رئيس دولت به بدو
آقا شيخ محمود کسمائی با هم مقارن است و نشان می دهد  که حاجی احمد در 
اثراغوای افراد و مقامات نمی خواست  با يار ديرينش بنحوی کنار بيايد وهم 

يها وقتی بوجود اختالف درداخل آهنگيش را با نامبرده درآينده دنبال کند وانگليس
  )   ٢.  ( جنگل پی بردند درصدد وارد کردن آخرين ضربت برآمدند

حاجی احمد کسمائی بعد از تسليم شدن به دولت وثوق الدوله به شرحی که « 
قبال اشاره شد خوابهای خوشی دربارۀ آينده اش می ديد و انتظار آن را داشت 

. نجام داده مورد نوازش قرار خواهد گرفتکه به سبب خدماتی که برای دولت ا
به وی وعده داده شده بود که حکومت فومنات به او سپرده می شود و 

درحقيقت انتظار خيلی . کاروبارش در آيندۀ نزديک رونقی به سزا خواهد گرفت
بی جايی هم نبود زيرا وجودش در کسما با يک عده از بستگان مسلح که آشنا 

شی اند باعث هجرت ميرزا به الهيجان شده و به انفجار به همۀ نقاط سوق الجي
ليکن اين خواب خوش هرگز تعبير صحيحی . جنگل از داخل صحه گذاشته بود

به دنبال نداشت چون به عکس انتظارش مورد بی اعتنايی واقع شد و ضرغام 
السلطنۀ طالش به اشارۀ انگليسيها به حکومت فومنات منصوب گرديد و آنکه 

به اين هم اکتفا نشد و به . اب نيامد شخص حاجی احمد کسمايی بودهيچ به حس
مجرد اينکه اردوی ميرزا به آن طرف آب سفيدرود رسيد نامبرده را گرفته 
زندانی نمودند و تمام افرادش را خلع سالح و خود وی را در معرض اهانت و 

ت از بازجويی قرار دادند حتی در زندان با وی رفتارغير انسانی معمول گش
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جمله اينکه هر وقت برای رفع عطش آب می طلبيد به وی آب شور يا ماهی 
  .شور يا چيزهای نفرت انگيز می دادند

حاجی از اينکه  می ديد آنهمه اعتبارات گذشته يکباره  دود شده و به هوا  ..   
رفته است بسيارنارحت ونادم وپشيمان بنظرمی رسيد اما تيراز کمان بدر رفته 

نامبرده را بعد از تحمل  آنهمه  صدمات .  جز صبر وشکيبائی نداشت وچاره ای
و با وصف  تجاربی که پس ازرهائی اززندان آموخته بود دردوران اخيرانقالب 
گيالن همچون فيل بياد هندوستان انداختند وبا عده ای مسلح ومبالغی پول 

ت ومقامات واعتباراز راه  شهسواربه گيالن فرستادند ومأموريتش ازطرف دول
سياسی موثر، گويا اين بود که  افراد قديمی را با خود هم آواز و کار جنگل را 
بوسيلۀ نابود کردن ميرزا يکسره کند وبوی اطمينان داده شده بود که زمامداران 

دراجرای اين نيت با وی هم داستانند حتی درتسهيل عملياتش . انقالب رشت
حاجی احمد کسمايی در اواخر . .. گذاشتوسائل الزم  را در اختيارش خواهند  

عمر نابينا شد ودر نهايت فقر می زيست حتی تالشهای پيگيرش به منظور 
. ن های تحويل شده به شيخ احمد سيگاری به جايی نرسيد/دريافت وجه توتو

عاقبت با يک دنيا حسرت زندگی را بدرود گفت وبا وضعی اسف آور و 
  )    ٣( » .دردناک ديده از جهان فروبست 

نهضت جنگل دو رهبر عمده داشت ميرزا : جالل فرهمند شرح می دهد ◀
 .خان جنگلی و حاج احمد كسمايی از تجار بنام گيالن كوچك 

تصادف روزگار چنان بود كه اين دو با اينكه سنخيتی با يكديگر نداشتند با هم 
سياری متحد شدند و اين وحدت نيز بسيار گل كرد وچنان شد كه نهضت جنگل ب

از نقاط گيالن را در تصرف خود گرفت و حتی به فكر حركت به سوی تهران 
 .پروراند و فتح آن را در سر می

اوج و حضيض نهضت جنگل وابستگی مستقيم به شرايط جهانی داشت و  
زمانی كه روسها و انگليسيها در جنگ جهانی اول دست . بسيار شكننده بود

اثر و كم تحرك بود ولی با  ودند نهضت جنگل بیاتحاد و دوستی با يكديگر داده ب
وقوع انقالب بلشويكی روسيه وكنار كشيدن روسها از جنگ، زمينۀ مناسب 
برای جنگليها فراهم شد و آنان با حمله به نيروهای سرگردان روس پيروزيهای 
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زياد كسب كردند و حتی در اين ميان از مستشاران عثمانی برای تقويت 
شد، ولی اندكی بعد با خروج روسها از ايران  ل استفاده مینيروهای مسلح جنگ

جنگل روبه ضعف نهاد و بسياری   و جايگزين شدن قوای انگليس در آنجا مجدداً 
اين امر شايد برای افرادی چون ميرزا . از مناطق شهری را از دست داد

ه خان و ياران جنگليش كه جان بركف نهاده بودند و هر زمانی كه اراد   كوچک
كردند چندان مهم  ای به نقطۀ ديگر حركت می كردند با بار سبكشان از نقطه می

نبود ولی برای برخی ديگراز متحدين جنگلی كه دارای مال و منال و خصوصاً 
 .اموال غيرمنقول بودند چندان خوشايند نبود

هرچند وی از متحدان مهم ميرزا بود و . احمد كسمايی از جملۀ آنان بود حاج 
در اوج قيام جنگل منطقۀ متعلق به خود يعنی كسماء را به مركز مالی و حتی 

اداری نهضت جنگل تبديل كرده بود ولی ديگر تاب تحمل بيش از اين را 
استقرار نيروهای انگليسی در شهرهای مهم گيالن و برسركار آمدن . نداشت

به ای  الدوله و امضاء قرارداد معروفش فشار بيش از اندازه دولت وثوق
در اينجا بايد ازيك مشكل اساسی حركتهای سياسی . احمد كسمايی وارد كرد حاج

ايران نيز نام برد و آن ايجاد اختالفهای بيهوده بين رهبران اين حركتهای 
 .سياسی است

ً اين امر به شدت محسوس بود  مجاهدين چريک . درنهضت جنگل خصوصا
گفتند كه چرا در گوراب  كسماء كه طرفدارحاج احمد بودند از ميرزا بد می

زرميخ اقدام به تأسيس استحكامات نظامی كرده و در كسماء به اين امر توجه 
نداشته ويا اينكه افراد غير بومی را بر كارها مسلط كرده است و خوديها را 

گرفتند كه عقب  نيروهای ميرزا نيزبه كسمائيان ايراد می. فراموش كرده است
 .نی نيستندافتاده و تابع هيچ ديسيپلي

رهبران جنگل منجر به آن شد   تهديد دولت مركزی و انگليس و حسادتهای بين 
الدوله به تهران  احمد برادرش شيخ محمود را برای تسليم شدن نزد وثوق  كه حاج
 .كند الدوله نيز با اين امر موافقت می وثوق. بفرستد

ليها متفرق جنگ. شود بدين ترتيب شكاف بزرگی در نهضت جنگل ايجاد می 
شود و تا وقتی كه مجدداً جنگل با  شوند و ضربۀ سختی به ميرزا وارد می می
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از سوی . رود كند نهضت روبه ضعف می نيروهای بلشويكی اتحادی منعقد می
عالوه براينكه . احمد كسمايی نيز سودی از اين تسليم شدن نبرد  ديگر حاج

را دستگير كردند و مورد احمد  نيروهای تحت فرماندهی استاروسلسكی، حاج
احمد كه توقع چنين   حاج. آزار قرار دادند، خانه و امالكش را نيز غارت كردند

آخرين . شود برخوردی را نداشت دو سال تمام در گيالن و تهران آواره می
رسد حاكی  اش كه در اين شمارۀ ماهنامۀ بهارستان به عرض خوانندگان می نامه

دست به سوی   احمد است كه مجدداً  مات حاجاز اين بدبختيها و نامالي
الدوله دراز نموده و ياری  خان مشير الوزرای جديد، يعنی ميرزا حسن رئيس

توجه به مشكل وی از فرماندۀ متعرض به وی،  الوزرا نيز بی خواهد و رئيس می
  :خوانيم سند را می. احمد ياری برساند خواهد كه به حاج يعنی استاروسلسكی می

 
  منيع رياست وزرای عظام دامت شوكته مقام• 
 

نمايد البته اجازه خواهند فرمود كه قبل از  چون ضرورت و احتياج ايجاب می
 .های خود را تصديع دهد عرض تقاضا، مختصری از گذشته

خان از طهران به رشت آمده  المللی آقا ميرزا كوچك چندی بعد از آغاز جنگ بين
ون طهران و هيئت دولت وقت كه در آن وقت اظهاراتی نمود دائر به اينكه ملي

مايل به قيام عمومی ايرانيان بر ضد   الممالك زمامدار آن بودند، آقای مستوفی
سلطنت را به  باشند ودور نيست اعليحضرت شهرياری هم مقر روسها می

اصفهان تغيير بدهند و باالختصاص در حدود گيالن ضروری است اقدامی بر 
اطالعات واصلۀ آن زمان و تحقيقات از خارج و داخل . يدعليه روسها به عمل آ

ً كه قضيۀ  تصديق می یا نيز صحت اين بيانات را تا اندازه كرد، مخصوصا
از طرفی هم فشار . خواهان واقع شد مهاجرت نمايندگان و عدۀ بسياری از وطن

فرسای آنها هر ذی حسی را وادار   تزاری و عمليات طاقت  الطاقۀ مأمورين فوق
مبنی بر مقدمات فوق، از . كرد كه به قدر مقدور از اين راه اقدامی نمايد می

خان و  جات و عياالت خود دست كشيده، به اتفاق آقاميرزا كوچك تجارت و عالقه
چند نفر ديگر تفنگ برداشته در جنگل گيالن برای دفع و اخراج اجانب از 
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د كه البته خاطر مبارك از ايران قيام كرديم و متعاقب آن واقعاتی به ظهور رسي
الدوله، كه كابينه  المللی تمام، آقای وثوق آنها مسبوق و مستحضر است جنگ بين

آقای شيرازی را برای  ايشان در آن زمان به روی كار آمده بود، آقای حاج 
اصالح امر جنگل به گيالن فرستادند و بعد از دخول در يك رشته مذاكرات، 

يتم اخراج اجانب و تقويت دولت مركزی بود، ضديت بنده چون در اول قصد و ن
با دولت را اصالح ايران ندانسته حاضر برای انقياد شدم، قول و اطمينان دادم؛ 

بعد از اعزام قوا از . دولت هم در مقابل به بنده قول و اطمينان و سند كتبی دادند
فر از كسان طرف دولت، بنده آنچه الزمۀ وفای به عهد بود به جا آورده با دو ن

ای از قشون ايشان را  خود نزد فرماندۀ قشون، سردار استاروسلسكی رفته، عده
با رعايت احترامات به فومن و كسماء برده، كسان خود را خلع سالح و آنچه 
اسلحه و مونيسيون و لوازمات قشون داشتم تمام را تحويل مأمورين دولت و 

الدوله و  ت آمده، كتباً از آقای وثوقبعد با چند نفر خود به رش. رئيس قشون كردم
هنوز جواب از طهران . آقای سپهدار اعظم تقاضای آمدن به طهران را كردم

نرسيده بود كه رئيس قشون، به تحريك بعضی از مأمورين دولت كه تصور 
نمودند و به القای بعضی از مغرضين، بنده را بالجهت توقيف  جلب نفعی را می

و شكنجه   ه، آنچه را كه ممكن بود از صدمه و ضربو در حبس و زجر انداخت
دارايی و اسناد و اثاث البيت همه . نسبت به بنده و كسان بنده فرو گزار نكردند

را غارت كرده، تمام عمارات ما را در دهات آتش زدند و بعد از چند ماه بنده 
آنجا، داشته و پس از بيست يوم توقف در   را به طهران آورده در باغشاه نگاه

الدوله بنده را احضار نموده اظهار ندامت و افسوس از حوادث واقعه  آقای وثوق
اطالع  فرموده، اظهار داشتند كه آنچه شده تمام از روی غرض و اشتباه و بی

من شده است و وعده دادند كه تمام خسارت را جبران و مافات را تدارك 
 .نمايم می

رف بود، اثری از آن مشاهده نگرديد بدبختانه، فرمايشات ايشان همان حرف ص
سهل است، مبلغی را هم كه از بابت قيمت توتون سيگار حاصل ملكی خود كه 

احمد توقيف كرده بودند، بعد  معرفی خود شيخ احمد سيگاری داشتم و به  نزد شيخ
از رفع توقيف و قول به اينكه وصول و ايصال خواهند داشت و دستخط خطاب 
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ر كردند كه وجه را به بنده ايصال دارد، با اين وصف احمد هم صاد به شيخ
احمد  حال به بنده نرسيده، در صورتی كه توقيف مزبور سبب شده كه شيخ الی

استنكاف از تأديۀ آن كرده و به وسايل متعدده، كه شرح آن مفصل است، امتناع 
ماً تظلم نمايد، تا اينكه باالجبار به وزارت عدليه رس از ادای حق بنده كرده و می

  آقای شيرازی كامالً  از تمام اين وقايع آقای سپهدار اعظم و آقای حاج. كرده
الحقوق در  و ماحصل اينكه؛ امروزه بنده و كسان با عياالت مسلوب. سابقه دارند

چون نيات آن مقام منيع را در . طهران و گيالنات بالتكليف و در مضيقه هستم
دانم، شرح فوق را  الی از شوائب میخدمت به مصالح مملكت و افراد آن خ

 ً ، مقرر فرماييد در موضوع غارت اموال  اوالً : كنم تقاضا می  تصديع داده، خاتمتا
و دارايی بنده رسيدگی به عمل آمده، آنچه موجود است تحويل و خسارات به 

ثانياً، چون ناچار از مراجعت به گيالن هستم، به . قدر امكان جبران گردد
دارايی با بنده   امر فرمايند در اصالح امور شخصی و بقيه مأمورين محلی

ً . مساعدت داشته باشند احمد از بابت بقيه قيمت  ، در باب طلبی كه از شيخ ثالثا
اساس و تشبثات به اين و آن   اليه همه را با اظهارات بی توتون دارم و مشار

تجارت سريعاً گذراند، به وزارت عدليه توصيه شود كه مقرر دارند محكمۀ  می
 .رسيدگی و احقاق حق نمايند

 احمد كسمائی  
به فرمانده نوشته شود كه مساعدت الزم نمايند امور حضرت :] در حاشيه[

  )  ٤. ( ايشان فيصله يابد
ابوالقاسم کسمايی  در بارۀ مالقاتش  با ميرزا کوچک خان و حاجی احمد * 

 : کسمايی  می گويد
مالقات کوچک خان وديدن اوضاع جنگل را مدتی بود انديشۀ  -بسوی کسماء

ازنزديک داشتم تا آنکه تصميم گرفتم مسافرتی به جنگل نمايم،به خانم 
می [ازطريق مشهدسر ودريا با کرجيهای بادی ترکمانها مسافرت]کردم[اظهار

سه شبانه روز درکرجی ترکمان توی دريا خوابيديم تا به بندرپهلوی ]کنم
تحقيقات کردم،  گفتندکرجی پست جنگل همه روزه همينکه پياده شديم .رسيديم

 .می رود ،مسافرهم تحت کنترل می برد به کرجی" نرگستان "از بندرپهلوی به 
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ازسه ساعت روی  بعد .عزيمت نمودم"نرگستان فومن "پست جنگل نشسته به 
يکی ازمجاهدين هم ...آب مرداب پهلوی به نرگستان رسيده چند نفرمجاهد ديدم

سبی به يک تومان از نرگستان تا کسماء که يک فرسنگ بيش ا .مراشناخت
ورود به بازارکسماء درمهمانخانه   .نيست کرايه نموده سواره به کسما رفتم

 محقری رحل اقامت انداخته اول شب بود پرسيدم ميرزا را کجا می شود ديد؟
تشريف دارند هردوروزی يک مرتبه به اينجا "گوراب زرمق "گفتند ميرزا در 

ی آيند در ادارۀ روزنامه اطاق آقای ميرزادمحمی انشايی مديرروزنامه جنگل م
  .می توانيد ببينيد درهيئت اتحاد اسالم نيزممکن است

  
 ديدارحاج احمد کسمايی• 
  

درضمن اين صحبت گفتندهرگاه حاج احمد کسمايی را هم بخواهيد مالقات کنيد 
اج احمد موهای سرش زرد ح .برخاسته راه افتادم .اين است که دارد می رود

عبای نايينی .کاله نمدی درسروريش زرد بلندی هم داشت مانند درويش ها بلند،
نفرهم مجاهدين ريش دارمسلح  چند جمعی ازاهالی دهاتی وغيره، .به دوش

چارق به پا ازتفنگدارانش همراه او بودند من هم پشت سرداخل جمعيت شده 
نگلی دارای چهاراطاق ويک ايوان ازدرب ادارۀ  روزنامه که يک محوطۀ ج

 .شديم]وارد[بود
دربندرمشهدسرآقا ميرزارفيع رئيس تجارتخانۀ قاسم اف ههاسه چهارپاکت 

پاکتها همراه . سربسته به من داده بود که به هيئت اسالم درکسماء برسانم
 .ودربغلم بود

سالمم  حاجی احمد که پا روی پله ها نهاده به ايوان وارد شد سالمی دادم، جواب
راداده پرسيد با که کارداريد وکه هستيد؟ گفتم اسم من ابوالقاسم کسمايی کارم 

گفت ابوالقاسم . حامل پاکت ها که در دست دارم بايد به هيئت اتحاد اسالم برسانم
بازتکرارکرد، گفتم عرض کردم بنده، جواب داد . کسمايی کيست؟ گفتم بنده

من هم بدون وحشت فورا بلند گفتم . اينجا طويله نيست که سرزده آمده ای
. نميدانستم اينجا طويله است، اگرمی دانستم نمی آمدم ودرطويله کاری ندارم
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اشاره می خواستند بفهمانند اين ]با[هرچه مجاهدين انگشت به دندان به من 
حاجی احمد است شوخی نيست، ملتفت باش اعتنايی نکرده حرف خودرا که 

ته حاجی احمدنگاه خيره ای به من نمود، داخل اطاق همان جوابی بود که دادم گف
من هم برگشته درمهمانخانه به جای اوليۀ خود رفتم نشستم، چايی خواستم، . شد

همين را که ديده ام .وبه خود گفتم فردا مراجعت می کنم و به مازندران می روم 
جنگل يعنی طويله که موسس آن حاجی : درتاريخی که خواهم نوشت می نويسم

  .احمد گفت و آداب محاوره نداشت
 
  ديدار با ميرزا کوچک خان• 
 

يک ساعت گذشت پيشخدمتی آمدبه نام يحيی گفت ميرزاآمده اند دراداره 
عبای برک بجستانی آسترتافته ای داشتم به .روزنامه نشسته شمارا می خواهد

دوش انداخته برخاستم با پيشخدمت رفتم، وارد اطاق ميرزا شدم ميرزا مرا 
ايشان هم در . همديگررا درايام مجاهدت می شناختيم. درآغوش گرفت و بوسيد

اردوی سپهساالر با مرحوم کسمايی بودند، مرا پهلوی خود نشاند معذرت 
 .خواست فرمود بايد ببخشيد حاجی شما را نشناخته بود

ميرزای مرحوم خيلی مودب ومهربان بود ومحاورۀ خوبی داشت، قيافه اش 
سر وريش بلندش زرد مجعد، چشم هايش زاغ، فی الحقيقه جذاب، موهای 

 .دوستداشتنی بود، انشايی هم مرا می شناخت
مرحوم ميرزا به انشايی فرمود آمدن اين کسمايی هم به جنگل وکسماء وطن 

. اجدادی خودخدا خواسته وپيش آمد خوبی است شما کمک خوبی خواهيد داشت
تخاب کرده، گفتم قربان من نيامده ام فهميدم ميرزا مرابرای روزنامۀ جنگل ان

آنچه (درتاريخی که می نويسم اين قسمت را هم درموضوع جنگل...اينجا بمانم
ميرزا فرموداين معما را بايد خودتان حل کنيد که چه ديده . خواهم نوشت)ديدم
 ايد؟

دراطاق انشايی چندين نفرمجاهدهيوال ومهيب ومرحوم دکترحشمت معروف هم 
گفتم آنچه ديدم مهم نيست، بيان حاجی است .انوس بودحضورداشتکه با ميرزام
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پرسيدند جان کوچک بفرماييد چيست؟من هم حق . درمواجهه، بدون مطالعه
بعد ازاستماع اين جمله سکوتی درهمه از تاثير تهوروروح ) طويله(واقع راگفتم 

می سپس ميرزا فرمود ما شما را ديگرن. پاک من ونکته سنجی ام حکم فرما شد
اينجا جنگل است هرکس . گذاريم برويد آمدن با خودتان بود رفتن با ما است

بيايد خالص و رفتنش با اختيارنيست حاال چندروزی مهمان ما هستيد تا ببينيم 
  .چه بايد بکنيم

  سخنان حاجی احمد •
حاجی احمد گفت حق با شما است، تقصيرازمن است که آن لغت را گفتم وآن 

س ازآنکه واردشده ميرزا را ديدم اظهارنمودم چنين جوان پ. جواب را شنيدم
نازک الغری با من مواجهه شد، صحبتی کرديم من نسنجيده لغت طويله گفتم، 
اوهم با کمال شهامت عين لغت را پس داد و رفت، اين نوع افراد باشهامت بدرد 

با  ميرزا فکری نموده به يادش آمد و شما را شناخته که. وبکارجنگل می آيند
اردو وتشکيالت سپهساالربوده ايد و از منسوبين کسمايی معروف هستيد، حاال 

من هم خودم را معرفی کردم  که از شجرۀ مرحوم . خودتان را معرفی کنيد
حاجی . حاجی علی کسمايی ونوۀ حاجی دمحمصادق معين التجارکسمايی می باشم

حاال درقريه احمد گفت ازطايفه حاجی علی کسمايی يک نفررعيت پيرمرد 
  )٥(».کسماء زنده وباقی است
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   : توضيحات و مآخذ ◀

نهضت جنگل وبنيانگذارآن ميرزا کوچک جنگلی «  -شاهپور رواسانی   -  ١
شماره  -١٣٨٤مهر وآبان » اقتصادی - اقتصاد اطالعات سياسی«:مجالت »

   ٢١٨و٢١٧
 - کبير، تهران  ، انتشارات امير» سردار جنگل«  –ابراهيم فخرائی   - ٢ 

   ١٦١ -  ١٧٤، صص ١٣٤٤
    ١٩٥ – ١٩٧صص     -پيشين  -٣ 
صفحه  -  ٨ماهنامۀ بهارستان  شماره  -» جنگلی بازرگان« جالل فرهمند  - ٤ 

٧ 
، » )نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل(برگهای جنگل «نگاه کنيد به  -٥  

  ٥٩ - ٧٣صص   –. ١٣٧٨به کوشش ايرج افشار، فرزان روز، تهران 
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 فصل ششم 
  

 ايدئولوژي جنبش جنگل در دورۀ دوم حيات خود 
  

تناقض ايدئولوژيک درجنبش «محسن خليجی، دمحم رادمرد درنوشتۀ خود بنام 
دو سال ازآغاز جنگ جهاني اول نگذشته بود كه تحوالت : می نويسند» جنگل

درعرصه هاي اتفاقاتي كه جهان را . شگرفي در روسيه به وقوع پيوست
روسيه . سقوط حكومت تزاري ورق جنگ را برگرداند. گوناگون تكان داد

درروسيه . ازمتحدان خود جدا شد وبه تنهايي با آلمان قرارداد صلح امضاء کرد
پس از مدتي كه قدرت دست به دست مي شد، سرانجام بلشويكها قدرت را به 

دادند كه هرشنونده اي را آنها شعارهايي درعرصۀ بين المللي مي . دست گرفتند
به خصوص كه اگر اين شنوندگان مخالف نظامهاي استعمارگر . جلب مي نمود

انديشه هاي ماركسيستي كه تا آن زمان هرگزدرعمل به محك اجرا . بودند
گذاشته نشده بود و تازه و بکرمي نمود، اينك خواهان رهايي مردم جهان ازبند 

  . هرگونه استعمارواستثماري بود
. ن گونه بود كه حكومت شورايي شوروي حكومتي ازجنس متفاوت شداي

حكومتي كه پشتوانۀ خود را كارگران و كشاورزان قرارداد وخواهان ايستادگي 
حكومتي كه از برابري و مساوات ميان انسا . درمقابل سرمايه داري جهاني بود

هاي  حكومتي كه ادعاي حمايت ازناسيوناليست. نها سخن به ميان مي آورد
حكومتي كه تمامی امتيازات نابرابري كه . كشورهاي استعمارشده را داشت

اينها همه كافي . تزارها در ممالك همجوارخود به دست آورده بودند، بخشيده بود
بود تا روشنفكران و نخبگان كشورهايي كه زير يوغ بيگانه بودند به سمت 

د در رهايي آنان از به خصوص كه شورو ي وعده مي دا. شوروي كشانده شوند
اين ادعا در بيانيۀ . زير پنجه هاي بيگانه از هيچ گونه كمكي دريغ نخواهد كرد

 . .) مشترك لنين واستالين كامالً مشهود است
سباع «وهمۀ قوميت هايی بود که » مسلمانان مشرق«خطاب اين اعالميه 
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رۀ خود حريص اروپا زندگي و دارايي آن ها را در قرون متوالي ما ل االجا
  : بودند» قرار داده 

اي . ما زير پرچم هاي خود ملل مظلومه را براي استخالص جاي مي دهيم...« 
مسلمانان  روسيه، اي مسلمانان مشرق زمين، درراه تجديد حيات عالم ما از 

  »  .جانب شما انتظارهم عقيدگي ومساعدت داريم
بايد به آن اعتراف  در واقع آنچه. در ايران نيز وضعيت به همين منوال بود

  : نمود اين است كه
پس از انقالب اكتبر بيانات رهبران دولت شوروي عليه استعمار جهاني و به «

خصوص امپرياليسم انگلستان درميان روشنفكران وآزاديخواهان با استقبال 
) بخشی.(صميمانه اي روبه رو گرديد وموجب رشد اميدواريهاي تازه اي شد

با احترام واعتماد خاصي از لنين و ساير رهبران شوروي  ازآزاديخواهان ايران
ياد مي نمودند و باور داشتند به كمك اين نيروي جديد ضد استعماري خواهند 
توانست ايران را از نفوذ انگلستان و طبقات حاكم استعمارگر و ظالم آزاد 

شار اشعاري كه در وصف لنين سروده شدند و مقاالتي كه دربارۀ وی انت. نمايند
  » يافتند نشا ن دهندۀ برخوردي مملوازعالقه و اعتماد و صميميت بودند

اينگونه بود كه ميرزا كوچك . سران جنبش جنگل نيزازاين قاعده مستثنی نبودند 
نيزتحت نفوذ شعارهاي ظلم ستيزكمونيستها قرارگرفت و دست كمك به سوي 

يران بلند مي به خصوص كه همۀ اين صداها ازشمال ا.بلشويكها درازکرد 
البته جنگلي ها جدای از تأثيري كه ازايده هاي انقالب اكتبر پذيرفته بودند، .شد

پس از جدايي احمد كسمايي، . داليل ديگري نيز براي نزديكي به شوروي داشتند
كشته شدن دكترحشمت وعقب نشيني هاي پي درپي مقابل نيروهاي دولتي، اينك 

ن مسئله خود سبب گرايش جنبش به سوي رو اي.جنبش نيازمند يك خون تازه بود
  .سها مي شد

يك بررسي موردي ازروزنامۀ جنگل، ارگان جنبش، به خوبي مي تواند جّو  
البته در اين پژوهش . اعتمادي را، كه نسبت به روسها ايجاد شده بود، بيان دارد

ازبررسي جزء به جزء مقاالت اين روزنامه پرهيز شده است و تنها چند مقاله 
 .براي اثبات سخن بيان مي شود
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جالب اينكه روزنامۀ جنگل كه در دورۀ اول حيات جنبش منتشر مي شد، بيشتر 
با اين حال جّو اعتماد و اشتياق به روس . تحت نفوذ جناح زمين دار مذهبي بود

  : ها  چنان بود كه حتي در اين روزنامه نيز به چشم مي خورد
  هد شد  مژده ا ي د ل كه رخ صلح عيا ن خوا

  ..جنگ بين المللي رو به کران خواهد شد
 روس آزاد ترقي به وطن خواهد داد
  تكيه بر تربيت و علم مدن خواهد داد

 كمك خويش به ايران كهن خواهد كرد
  ...ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد

اشتياق به روسها چنان بود كه گويي فراموش شده بود آنان تا همين چندي پيش  
» تنها دشمن«ونين ايرانيان بوده اند و حاال ديگر انگلستان به عنوان دشمن خ

  معرفي ميشد 
ديگ همسايه زائيد ، تيره بختي « اين نشريه همچنين در مقاله اي تحت عنوان 

  :ادعا می کند  »ما 
البته »روسيۀ بي طمع بي آزار روي كار آمد. روسيۀ مستبد طمع كار رفت« 

اين دولت » بی آزاری « به اين نكتۀ سلبي يعني  عالقۀ جنبش به روسيه تنها
بلكه بيشترازآن به جنبه هاي ايجابي؛ يعني همكاري با ملت ايران . برنمي گشت

 :براي زدودن استبداد و استعمار مربوط مي شد
همانطوركه روسيۀ آزاد مصمم است ازاين به بعد با ايراني با اساس محكم به «

هيئت اتحاد « انيان خاصه جمعيت جنگلي وطوردوستي واتحاد رفتاركند اير
هم صميمانه اين وداد و اتحاد شايان تقدير را استقبال كرده، با كمال » اسالم 

  » .توفير و احترام ايشان را  مي پذيرد
روس ها جداً از . اما ازآن سو، در روسيه وضعيت به گونه اي ديگر بود 

آنچنان كه براي تثبيت . يشيدندشعارهايي كه مي دادند، بسيارعملگرايانه مي اند
نظام تازه تأسيس خود حاضر بودند در صورت لزوم از بسياري از آرمان های 

همان طوري كه براي  پايا ن دادن به جنگ بخش زيادي از خاك . خود بگذرند
خود را به آلما نها واگذار كردند برهمين اساس نيز حاضر شدند در صورت 
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ي برسرميزمذاكره بنشينند و ازعموم شعارهاي امكان با كشورهاي سرمايه دار
دوهدف اصلي . روس ها از جنگ داخلي خسته شده بودند. خود كوتاه بيايند

آنچنان كه . روسيه پس ازجنگ داخلي دستيابي به صلح و منافع تجاري بود
)   ١٢٩٩آذر ٣٠(١٩٢٠دسامبر  ٢١سخنراني لنين در. بعدها اين اتفاق افتاد

ارزه عليۀ امپرياليسم انگلستان به خوبي بيانگر اين كمي پس از اعالم مب
وي دربارۀ انعقاد يك قرارداد با انگليسي ها ابراز مي دارد كه . استراتژي است

 . حتما اين قرارداد را امضاء مي كنيم
ما ... در يك كنفرانس سياسي منافع انگلستان درشرق دقيقاً مشخص خواهد شد

  . انگلستان در شرق را نداريم  به هيچوجه فكرلطمه زدن به منافع
جوشعارهاي . و اينها ازجمله چيزهايي بود كه جنگلي ها هرگزازآن باخبرنشدند

ايده آل گرايانه كمونيستي چنان آنها را فريفته بود كه روسها را در راه خود 
 .ثابت قدم و استوار مي ديدند

رد تا انقالب را البته عالوه بر همۀ اين شعارها در اين زمان شوروي تالش ميک
ازديدگاه تروتسكي مزيت اصلي يك انقالب .بيشتر به سمت شرق گسترش بدهد

را فراهم » داد وستد مذاکرات سياسی  با انگلستان« روسي در شرق اين بود که 
انقالب گيالن براي مسكو جز وسيلۀ چانه زني در « بر اين اساس . مي سازد

و اين . دهاي جبهۀ شرقي انقالب جهانيفراهم ساختن بنيا» دادوستد سياسي نبود 
» فراهم ساختن بنيادهاي جبهۀ شرقي انقالب جهاني « مسئله تحت عنوان  

 :توجيه مي شد
براي رسيدن به اين هدف بايد با كوچك خان تماس برقرارمي شد و به بهانۀ 
حمايت همه جانبه از او، مداخلۀ مسلحانه در جنبشهاي رهايي بخش ملي تحت 

صورت مي گرفت و سپس آن جنبش به جانب يك راه سوسياليستي و رهبري او 
  .سرانجام شورو ي كردن ايران سوق مي يافت 
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 وقوع تناقض ايدئولوژيك : ايدئولوژي جنبش در دورۀ دوم حيات  

  
همانطوركه بيان شد ايدئولوژي جنبش تا پيش از ورود نيروهاي شوروي بر 

ا ورود نيروهاي شوروي به تدريج انديشه پايۀ مذهب و ملي گرايي بود؛ اما ب
استفاده از مفهوم سوسياليسم . هاي كمونيستي و سوسياليستي نيز در آن هويدا شد

در كنار مفهوم كمونيسم در مباحث مربوط به جنبش جنگل از سوي رجال 
سياسي اي كه به نحوي با جنبش در ارتباط بودند، بيانگر تعريفي راديكال از 

به طوري كه در چهارچوب نگر شهاي نظام شوروي تبيين  .اين مفهوم است
 .پذير است

نگاه ماركس و پيروانش مذهب ابزاري است كه «  همانطورکه می دانيم از....
بورژوازي از آن در جهت متقاعد كردن مردم براي اطاعت از دولت و روساي 

«  خويش استفاده مي كنند و وعدۀ آنها نيزپاداش آخرت است از نظر ماركس
اين عقايد مانع از اين بود که کارگران فعاالنه  در جهت  تغييرنظام به کوشش 

  »   .اين بود كه كانون اصلي انتقاد اوازجامعۀ نظام مذهبي بود. بپردازند
عالوه  بر اين مشكل كلي ميان سوسياليسم و دين علل ديگري نيز براي تباين 

 .اين دو وجود دارد
فرهنگ است، نگاه مساوات طلبانۀ سوسياليسم كه  از آنجايي كه مذهب جزئي از

تمايل به ازبين بردن كليۀ وجوه تمايز ميان انسانها دارد، با آن سرناسازگاري 
همچنين درحالي كه اسالم مالكيت خصوصي را براي افراد تضمين مي . دارد
سوسياليسم مالكيت خصوصي را به مثابۀ منشاء بدي و شرارت مي «. كند

اين تناقضات، آتش آرمانگرايي اي كه انقالب روسيه در آن دورۀ  شناسد با همۀ
زماني در دل رهبران نهضت جنگل انداخته بود، چنان افروخته بود كه تناقض 
ايدئولوژيك جنبش براي آنان قابل درك نبود و تنها زماني به اين مشكل پي بردند 

  . كه كار از كار گذشته بود
را به مثابۀ يارو دوست وفاداروخردمند روي هم رفته شوروي « جنگلی ها 

هيجانات ناشي از انقالب اكتبر و الفاظ شيوا و دلچسب «. می شناختند» خويش
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تساوی «. ذهن همۀ رهبران جنبش را تصرف نموده بود» تبليغاتي شوروي 
 مبارزه با ارتجاع، استعمارو استثمار« ، »انقالبات ضد استعماري« ،»ملل

ميرزا کوچک . همۀ انقالبيون جهان قابل  پذيرش بود  برای» انسان از انسان 
. بود» دربارۀ وحدت و صميميت انقالبي شوروي دچار تٌوهماتی ايده آليستی« 
ولذا نسبت به اتحاد دوستی و همکاری انقالبی شوروی نيز درحلقۀ همان « 

اما همان طوركه گفته » تٌوهمات ذهني و مذهبي خويش تا حدود زياد اسيرماند
درآن دورۀ زماني . اين مشكلي نبود كه تنها جنبش جنگل با آن مواجه باشدشد 

اميدوار بودند که  دولت جوان شوروی  « بسياري ازنيروهاي مترقي ايران 
در دوره .. ازجنبش  آزاديخواهانه  و ضد استعماری ايران حمايت خواهد نمود
روشنفكران  اي كه اين چنين اميدوار يهاي شگرف آغاز گرديد، تصورقاطبۀ

ايراني از سوسياليسم بسيار عام و مبهم بود و به طور كلي مبارزۀ عام توده 
  »  .های فقيرعليه ثروتمندان  را در برمی گرفت

« و تنها  سرانجام اين تصورات واهي بود كه جنبش را از درون متالشي نمود
و چند ماه پس از ورود كمونيست هاي حزب عدالت به گيالن جنگلي ها به د

دسته اي متمايل به سيوسياليسم و كمونيسم به رهبري پنهاني : دسته تقسيم شدند
ابوكف و رهبري ظاهري احسا ن هللا خان و دسته اي ديگر معتقد ومؤمن به 

  »  .ميرزا كوچك و سران جنگل 
  

 بازتاب تناقض ايدئولوژي در فعاليت هاي جنبش
  
رهايي بخش باعث شد تا  داعيه هاي بلشويك ها مبني بر كمك به نهضت هاي 

در اولين ديداري كه ميان . سرانجام جنگلي ها به سمت شوروي رانده شوند
طرفين انجام شد، بلشويك ها خواسته هاي ميرزا مبني بر عدم اجراي كمونيسم 

ميرزا اگرچه خود از شعارهاي مبهم روس ها متأثر شده بود، با . را پذيرفتند
وي به طور ساده لوحانه اي . خوبي آشنا بودروحيات و اخالق مردم ايران به 

 .تعهد رو سها مبني بر عدم اجراي كمونيسم را جدي گرفت
اعتماد خود را به ارتش سرخ روسيه وتمايل به ماندن نيروهاي «به طوري كه 
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آن در ايران را براي يك مبارزۀ مشترك عليه نيروهاي اشغال گروشاه ابراز 
جنگل و ارتش سرخ به رشت درجمع  وي پس از ورود نيروهاي»  .داشت

نمايندۀ شوروي را كه همراه او در كنارميز « مردم اين شهرسخنراني کرد و
به آغوش » سخنراني ايستاده بود، به نشانۀ وحدت تنگاتنگ با بلشويک روسيه

  . گرفت و بوسيد
به دنبال ورود ارتش سرخ به گيالن برحسب توافقي كه قبالً به عمل آمده بود، 

يعني كميتۀ انقالب » روُکم« اي مرکب از اعضای ايرانی و روس به نام  كميته
 در رشت تشكيل شد  جالب اينکه  اين کميته، که در آن اعضای روس نيز... 

  .داشتند کابينۀ  جديد را معرفی کرد حضور
کابينه ای که درابتدای دورۀ  . درابتدا تقليد ازشوروی بيشترجنبۀ شکلی داشت 

به پيروی ازالگوی شوروی خود را « دررشت تشکيل شد و دوم حيات جنبش
و » شورای کميسرهای خلق می خواند، يک کمونيست هم درميان خود نداشت

 مالکيت حمايت از خواستار « برنامۀ جمهوری جديد جالب تراينکه حتی
مسلم است که برای روس های بلشويک تحمل  ناپذير » .اسالم بود وخصوصی 

  .بود
حكومتي متشكل ازدو ركن درگيالن . وضعيت دررشت تغيير كرد اما به تدريج

 ازيك سوشوراي كميسرهاي خلق كه مديريت امور. درحال شكل گيري بود
جمهوري را برعهده داشت، به رياست كوچك خان در حال انجام وظيفۀ خود 
بود، اما از سوي ديگر كمونيست ها كنترل امور را در شوراي جنگ انقالبي 

ساختارهاي كمونيستي مستقر شده را كه توسط سلطان زاده . تنددر دست گرف
کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ايران . مطرح شده بود، به پيش مي بردند

دررشت، کميته های محلی حزب دررشت و انزلی، بخش های ويژه تحت 
هدايت آنها ، ادارۀ سياسی  جمهوری  که آن  هم در رشت بود و سرانجام ارتش 

مركز اصلي آن همگي تحت كنترل كامل حزب كمونيست قرار  سرخ ايران و
  .  داشت

اعضاي حزب عدالت كه ازباكو وارد ايران شده بودند، صرف ايجاد  
آنان همكاري زمينداران . ساختارهايي شكلي ازحكومت شورايي را قبول نداشتند
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ن با جنبش را بر خالف اصول خود مي دانستند و تمايل زيادي به اشتراكي نمود
براي آنان قابل . به شدت وضعيت موجود را تقبيح مي كردند. اراضي داشتند

قبول نبودكه ميرزا كوچك تكيه گاه خود را به كشاورزان و پيشه وران محدود 
) بازرگانان(نمي كرد و بدتر از آن پشتوانۀ مالي انقالب، سرمايه داران 

  .   صاحبان زمين بودند
ها در سطوح پايين حزب در گيالن مطرح نشده نكتۀ مهم اينكه اين تصميمات تن

نامه هاي محرمانۀ سران بلشويك . بود، بلكه خواسته هاي زمامداران روسيه بود
تشکيل  يک سازمان  وسيع شورايی و نگه « و از جمله تروتسكي كه خواهان 

واين گونه . به خوبی  اين مسئله را نشان  می دهد»  .داشتن آن در ايران بود
كودتايي كه . بسترها  و ضرورت هاي كودتا در رشت آماده مي شد بود  که 

رهبري ظاهري آن را احسان هللا خان برعهده داشت؛ اما بيش از همه مديواني 
  .  و آبوكوف سران ارتش سرخ در آن نقش داشتند 

ميرزا كوچك به جنگل . بدين ترتيب جنبشي اصيل آلت دست بيگانگان شد
يس شد كه كابينۀ آن متشكل از مخالفان ميرزا در گريخت و حكومت جديدي تأس

جنگل و عده اي از حزب عدالت باكو و فرقۀ اشتراكيون ايران بودند كه به 
  اخالق و آداب اهالي آشنايي نداشتند   

در اين مدت جنبش كامالً از مسير . ماه حكومت كردند ١٧مخالفان ميرزا مدت 
د را براي اجراي كمونيسم به كار آنان تمامی تالش خو. اوليۀ خود منحرف شد

سعي دراشتراكي كردن اراضي كشاورزي وخلع قدرت مالكان مهمترين . بردند
دهقانان به يك باره با موقعيت جديدي . اقدام دولت كودتا دراين زمينه بود

اكنون زمين هايي دراختيار آنان بود كه كمتر از پيش توان بهره . مواجعه شدند
ند؛ زيرا تا پيش ازاين بذر و گاو نيزهميشه ازسوي ارباب برداري ازآن را داشت

مبنای  روابط مالکيتی كه طي قرون متمادي و . در اختيار آنان گذارده مي شد
بر اساس ديدگا ههاي اسالمي شكل گرفته بود، يكباره به هم خورد و شيوه اي 

داشت، جديد كه نه اعتقادات جامعه پشتوانۀ آن بود و نه برنامه ريزي درستي 
اقداماتي كه اگرچه عليه سرمايه داران بود؛ به كشاورزان نيز سودي . اجرا شد

ظاهراً در اين بين تنها چيزي كه اهميت داشت اين بود كه قدرت . نرساند
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سرمايه داران از بين برود؛ يعني تنها به جنبۀ سلبي ماجرا فكر شده بود و به 
نه سامان يابد، كمتر توجه اين مسئله كه پس از آن وضعيت كشت و زرع چگو

 .شده بود
عالوه بر اين دولت كودتا چنان به ستيز با باورهاي ديني برخاسته بود كه حتي 

  . برداشتن چادرازسر زنان را نيز تبليغ ميکرد  
ماه مخالفان ميرزا عالوه برآنكه هنوز از ايدئولوژي چپ  ١٧پس ازگذشت اين 

سوي ميرزا كردند؛ اما حتي  خود منصرف نشده بودند، بار ديگر رو به
بازگشت كوچك خان نيز نمي توانست جنبش را از منجالبي كه در آن افتاده بود 

  .نجات دهد
واقعۀ مالسرا كه درگيري ميان كردها و نيروهاي روس از يك طرف و جنگلي  

هاي متمايل به ميرزا ازسوي ديگربود، پيش ازهرچيزبازتاب يك درگيري 
اينكه ميرزاكوچك خان عموم انحرافات جنبش را ازعمال  نكته. ايدئولوژيك بود

محلي روس ناشی می دانست وهمچنان فكرمي كرد كه سران بلشويك خواهان 
نامه هاي ميرزا درايندوره . ياري مظلومان از دست مستبدان و استعمارگرانند

پيش ازدرگيري مالسرا افرادي همچون . به خوبي بيانگر اين مسئله است
از وي خواسته بودند حساب كار خود را ازروسها وارتش سرخ : مشيرالدوله

 )   ١.  (اما تناقضات دروني ميرزا اين توان را ازاوسلب كرده بود. جدا كند
  

  استقرار جمهوری شوروی سوسياليستی ايران  
  

استقرارجمهوری شوروی سوسياليستی ايران « شاکری دربارۀ چگونگی تشکيل
ارديبهشت  ٢٩ستانۀ پياده شدن نيروهای شوروی دردرآ: در گيالن می نويسد» 

، يک بلشويک به مقرجنگليان دراعماق جنگل های ) ١٩٢٠مه  ١٨(١٢٩٩
گيالن وارد شد وبه کوچک خان اطالع داد که نيروهای شوروی به زودی به 

واکنش . آستارا درمنتهی اليۀ شمال غربی ساحل دريای خزر وارد خواهند شد
مأموريت . دوتن ازياران نزديک خود به منطقه بود فوری کوچک خان، اعزام

با اين حال، احسان ادعا می . دقيق آنان معلوم نيست وشايد هرگز نيزمعلوم نشود
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کند که قراربود آنان دهکده های ساحلی را زيرپا گذارند ودهقانان ومردم ايالت 
روها  را درجريان تحريکات بلشويک ها قرار دهند وبه آنان بگويند که اين ني

  .دوستان جنگليان بودند ولذا با آنان مخالفت نکنند

با اين حال، اين پرسش مطرح می شود که چرا بايد بلشويک ها کوچک خان  را 
  )٢.( از ورود خود مطلع  کرده باشند

ظاهراً جنگليان يک شورای رهبری رسمی با اعضای انتخابی نداشتند، ... «
يکی آنان به کوچک خان وقابليت های بلکه اعضای رهبری ظاهراً بنا به نزد

تا اين زمان، برخی از کسانی که خوشبينی . نظامی شان انتخاب می شدند
ظاهراً اين مسئله، به ويژه . کمتری به پيروزی داشتند، خود را کنارکشيده بودند

پس ازشکست های جنگليان وانشعاب حاصل ازرويا رويی با انگليسيان، 
اين حال، وقتی که خبربمباران انزلی به کوچک خان با . واقعيت  بيشتری يافت

رسيد، وی شورای رهبری را به جلسه ای فراخواند تا به بحث دربارۀ همکاری 
اين بدان معناست  که خود  وی پيش ازآن به تصميمی . با بلشويک ها بپردازد 

  .نرسيده بود
به شورای رهبری که جلسۀ خود را دريک منطقۀ جنگلی فومن برگزارکرد، 

استماع نظرات اعضای خود، به ويژه کوچک خان وهمکارراديکال اش احسان 
  .هللا خان ، پرداخت

احسان که بر لزوم عمل هماهنگ ومعتقدانه تأکيد داشت ، پيشنهاد  کرد که به 
« : همراهی بلشويک ها  فوراً به سوی تهران حرکت ودولت را سرنگون کنند

ديد نشان دهيم، مرتکب جنايت عليۀ اگرما اکنون که زمان به سود ماست تر
احسان، کوچک خان را همچون يک دوست » .انقالب بين المللی خواهيم شد

» .عقايد صلح  طلبانۀ خود را کناربگذارد«مخاطب قرارداد وازوی خواست که 
وی درسخنرانی ديگری که همان روزدرحضورکوچک خان ايراد کرد ، به 

ا ورود بلشويک ها، که حکومت روسيه را ب« مردم  فومن گفت اميدوار بود که 
به ارمغان آورده اند، ) روس(برانداخته وخوشبختی را برای دهقانان وکارگران 

به تهران برويم، حکومت شاه را براندازيم وبا اعالم پيروزی انقالب ، زمين را 
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  » .به دهقانان بدهيم
يک اقدام  بنابربرخی گزارش ها، کوچک خان با ديدگاه های احسان در مورد

عملی مشترک موافق بود، اما برآن بود که به حکم خرد بايستی پيش ازامضای 
به عالوه، شورا درپی . پيمانی با بلشويک ها، ازمقاصد آنان بيشتر آگاه می شدند

ازاينرو، . آن بود که به مردم در مورد اشغال کشورشان اطمينان دوباره  بدهد
امضای کوچک خان صادرشد که به اعالميه ای به  ١٢٩٩ارديبهشت  ٢٩در

گيالنيان می گفت  نخستين اولويت های جنبش جنگل، به شهادت فداکاری ها ی 
اعضای آن درسال های اخير، عبارت بود ازسالمت شهروندان، استقالل ورفاه 

اين بيانيه درصدد کاهش دادن نگرانی . ايران، وآزادی ازيوغ ستمگران بشر
  .عمومی بود

»  رفيق عزيز « ه بلشويک ها، پيش ازآنکه هيئتی اعزام شود،در مورد پاسخ ب 
 ساالر راسکو ميرزا کوچک خان نامه ای به امضای فرمانده شوروی،دريا

  : لنيکف، دريافت کرد ، که  درآن آمده بود
روسيه شوروی مدت ها ست  از دالوری های شما  در راه رهايی مردم ايران   

ما  به ... رتمند، از يوغ انگليسيان آگاه استبا گذشته ای  يک زمان بزرگ و قد
اينجا آمده ايم، نه چون فاتحان برای تحميل يوغ روسيه به ايران، که رنج  

حضورکشتی ها ی متعلق  به روسيۀ  شوروی . زيادی از انگليسيان برده است
  ».که توسط ضد انقالبيون  به اين جا آورده  شدند،  ما را به انزلی  کشانده است

سکولينکف اگرچه اعالم کرد که ناوگانش ازآب های ايران خارج خواهد را 
به استقرار نيروهای  » درخواست مردم« شد، خواستار نظر کوچک خان دربارۀ

  .شوروی درانزلی شد و پيشنهاد برگزاری  يک جلسه  را داد
  

  ورود جنگليان به انزلی  
  
چک خان انتخاب شد در جلسۀ شورای فومن يک هيئت نمايندگی به رياست کو 

تا با مقامات بلشويک  که همراه با ناوگان شوروی وارد انزلی شده بودند، 
. رهبرجنگليان وهمراهانش با استقبال پرشورمردم وارد انزلی شدند. مالقات کند
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ملی وشعارهای انقالبی آذين بسته ومغازه های ) سه رنگ(با پرچم «شهر
تظاهرات چند روزادامه . بود» يين شدهوچراغ وغيره تز) ايرانی (بازاربا فرش 

مارسی « و» انتر ناسيونال« درحالی که دستۀ موزيک شوروی سرود. يافت
: را می نواخت،  مردم فرياد می زدند )  سرود انقالب کبير فرانسه ( » يز

مرگ برانگليس ودولت ! زنده باد روسيۀ شوروی! برقرارباد آزادی ايران
 وسرمايه داران به مالقات رهبر روحانيون حتی«به گزارش يقيکيان! وثوق

جشن وشادمانی به زودی به مرکز ايالت، » .جنگليان وفرماندۀ شوروی رفتند
همۀ مردم که «:احسان درخاطرات خود به ياد می آورد. رشت، گسترش يافت

فارغ ازتعلقات طبقاتی خود، با شادمانی ازبلشويک های آزادی بخش گيالن 
به کوچک خان برای اتحاد با ) اکنون(بال کرده بودند، ازدست انگليسيان استق

اين گزارش را سلطان زاده  رهبرکمونيست » .بلشويک ها درود می فرستادند
  .ايرانی نيز تأييد می کند

هيجان عمومی نسبت به رهبرجنگلی چنان باالبود که حتی دشمنان سوگند 
، رعد گزارش داد روزنامۀ طرفدارانگليس . خورده اش نيزبرآن صحه  گذاشتند

ميرزا کوچک خان ، رهبرجنگليان، مقرخود را «که پس ازورود به انزلی، 
ساکنان . درساختمان ادارۀ گمرگ قرارداد که مديرآن براثربمباران گريخته بود

غازيان وانزلی، سرخوش ازورود ميهمان مورد عالقه شان، گرم ترين استقبال 
  ».آوردندرا با آذين بندی  سراسرشهرازوی به عمل 

تصويری  که رايسنر، روزنامه نگارشوروی، از ورود کوچک خان به دست   
  :می دهد، چيزی بيش از يک رويداد معمولی است

. ايرانی  تنگ دست با بی حالی و پوزخند به اين قانون رنگين زندگی می نگرد 
. سازدچيزفوق العاده ای بايد اتفاق بيفتد که او را ازاين بی تفاوتی مرگبارخارج 

نخستين اعجازی که شمال ايران به حوزۀ آگاهی پرتاب کرد، شکست انگليسيان 
مدت ها . ودومين، ظهورکوچک خان درانزلی وديدارازکشتی جنگی روسيه بود

انگارهمه کس وهمه چيز . پيش ازورود وی سراسرشهرازنام وی پرشده بود
مغازه داران . بودناگهان به جنبش درآمده ونيروی برق درآن به جريان افتاده 

دکه های خود و متعصبان سجاده های نمازخود را وا می گذاشتند ؛ فقرا 
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وگدايان به دورهم جمع شده وبرجی انسانی باهزارسر تشکيل می دادند؛ حتی 
آن پسر بچۀ واکسی با پای قهوه ای ولختش به روی جعبۀ قرمز رنگ خود 

 - کنارشهرهجوم می اوردند پريد تا چشم انداز بهتری يابد؛ گدايان ازگوشه و
پيرمردها خود را به روی . همه ديگرمی دانستند که کوچک خان آنجا بود
 ...ببوسند  وی را دادگستر زمين خاکی می انداختند تا دستان بی دريغ و

 اکنون، اين سر. کيسه ای مملوازطال برای سروی تعيين کرده بودندانگليسيان 
  . ارزشمند آنجا  بود

پرشوروشعف ميزبانان شوروی اش ازاواستقبال کردند، يا اين در اين فضای 
  که آنان ميهمان وی بودند؟

  
  مالقات و توافق با بلشويک ها   

  
ايران به گفته ی » قهرمان ملی « نخستين مالقات بين مقامات شوروی و  

صورت گرفت ، يعنی پس ازآنکه ) ارديبهشت ٣١(مه ٢٠راسکولينکف ، در
ی خود را با افسران انگليسی درميان گذاشت و با مقامات  فرماندۀ شوروی دعاو

زودی  دولت ايران مالقات کردوبه آنها اطمينان داد که ناوگان تحت رهبراش به
  سرژو اورژونيکدزه، عالوه برراسکولينکف، .ترک خواهد گفت ايران را

اعضای رهبری حزب عدالت وبرخی کمونيست های ترکستان،ازهيئت جنگليان 
جنگليان  با بلشويک ها به  توافقی  . عرشۀ  ناو کورسک استقبال کردند بر روی

  :رسيدند، که نکات  برجستۀ  آن بدين  قرار بود
اصول کمونيستی مرتبط با حقوق مالکيت به اجرا گذاشته نخواهد شد،  -١ 

  .وتبليغات کمونيستی در گيالن ممنوع خواهد بود
  .ر خواهدشديک رژيم جمهوری انقالبی موقت برقرا -٢ 
ماهيت رژيم ايران پس ازتسخير تهران ، توسط  مردم  و از طريق  يک   – ٣ 

  .مجلس مؤسسان تعيين خواهندشد
شوروی ها دراموردولت انقالبی که به تنهايی مسئوليت امور را برعهده   – ۴

  .می گيرد، مداخله نخواهند کرد
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يگر شوروی  نيروی حاضردر ايران ، هيچ نيروی د ٢٠٠٠افزون بر   – ۵
  .بدون اجازۀ  دولت انقالبی  وارد ايران  نخواهد شد

  .هزينۀ  نيروی مستقر در ايران ازسوی دولت انقالبی  تأمين خواهد شد  – ۶
هرنوع سالح و مهماتی که توسط رژيم انقالبی درخواست  شود،  با  - ٧

  .پرداخت پول آن تحويل خواهد  شد
انی در باکو به رژيم  انقالبی  تحويل  کاالهای تجاری مصادره  شدۀ اير - ٨

  .داده خواهد شد
  .همۀ مؤسسات تجاری روسيه  درايران به رژيم جمهوری سپرده خواهد شد - ٩
بی ترديد، اين قرارداد بسيارآسان به دست آمد زيرا تماس هايی  پيش ازآن  

برقرارشده  بود که اطمينان رهبرجنگلی را نسبت به صميميت بلشويک ها جلب 
وی ظاهراً ازديدگاه های براين و کوميتسف مبنی برناآمادگی  ايران  . می کرد

  .برای کمونيسم آگاه بود
از قرارمعلوم ، يک بخش اعالم  نشده از قرارداد تشکيل يک کميتۀ انقالبی سه 

کوچک خان، احسان، مظفر : جانبه ، يا روُکم  بود که ازافراد زيرتشکيل می شد
ازسوی جنگليان ؛ کامران آقايف ازسوی حزب کمونيست زاده ومعين الرعايا  

باقی  مانده درايران )  آذربايجان( ايران؛  کوژانف، فرماندۀ  نيروهای شوروی 
، وواسيلی گارکالتسلی، افسر گرجی  تزاری ای که به بلشويک ها  پيوسته بود، 

آلمانی   –ازسوی بلشويک ها؛ وسرانجام  گائوک ولگا » شاپور« با کنيۀ  ايرانی 
قابل  ذکر است که د راين مذاکرات ،  کوچک خان . »هوشنگ« با کنيۀ ايرانی 

  .کند» کمک)  کمونيست ايران(به سازمان های محلی حزب « قول داد که 
همچنان که انگليسيان، گيالن را ترک می کردند وراسکولينکف وناويانش 

به راه  انداختن «تدارکنيزبادبان ها را به مقصد باکوبرمی افراشتند،جنگليان در
رهبران جنگليان طی مراسمی همراه با گروه  موزيک  . درايران بودند» انقالب

  .نظامی  و پرچم های سرخ  به سوی رشت حرکت  کردند
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 »شوروی سوسياليستی « زايش يک جمهوری  

  
رهبرجنگليان زير بارانی ازگل واستقبال پرشورساکنان شهررشت که فرياد می 

، بالفاصله  يک  تظاهرات »!زنده  باد انزلی ! زنده باد کوچک خان  «: زدند
وی واحسان درآنجا  به . خرداد در سبزه ميدان  ترتيب داد ١۶عمومی  برای 

احسان کمابيش همان سخنانی را به زبان . ايراد سخنرانی های انقالبی  پرداختند
ک های روس ، که  همراه با بلشوي« : آورد که در گردهم آيی فومن گفته بود

ما دست در دست آنان و به کوری ... ارتشی مرکب از کارگران ودهقانان  دارند
با اين »  .و ما پيروزخواهيم شد...  چشم دشمنان مان به تهران خواهيم  رفت

حال، به گفتۀ يقيکيان، احساس افزون بريادآوری شکوه ايران باستان، گرامی 
قاتل ناصرالدين شاه ، ودالوری » خوب کار « داشت خاطرۀ مشروطه خواهان،

افسران ژاندامری ايران در جنگ جهانی اول ، ياد خيزش پيش ازاسالم جنبش 
اش  » کمونيستی« مزدکی را نيزگرامی داشت، که درايران بنا به اصول

شناخته است ، اين واپسين اشارۀ  احسان، دشمنانش را بر آن داشت  که مردم 
  .وی  بشورانند» ی يا بهايی گری مزدک«را عليه گرايش های 

کوچک خان، در نطق کوتاهی ، به مردم برای حمايت پرشورشان ادای احترام  
  :بنا به گزارشی ، وی گفت.  وآغازانقالب در ايران را اعالم کرد

نور خيره گننده ای در روسيه درخشيدن گرفته است ، اما درآغاز ما چنان از 
اما  . بوديم که روی خود را از آن برگردانديمن نابينا شده آدرخشش اشعه های 

اگراين چراغ  سوزان  در . اکنون همۀ عظمت اين نور درخشان  را دريافته ايم
روسيه خاموش شود، مردم ايران وسيله ای نخواهندداشت تا دو باره آن را بر 

بنابراين، همۀ تالش مردم ايران بايد درمسيراتحاد با روسيۀ شوروی  . افروزند
من به عنوان نشانه ای ازاتحاد نزديک با بلشويک های روس، . ار گيردقر

  .نمايندگان روسيه شوروی را در آغوش می گيرم 
  .وی سخنان خود را با آرزوی طول عمربرای لنين  و تروتسکی  پايان داد

، فرماندۀ  )Kayhanov(يک سخنران مهم ديگردراين گردهم آيی، کاژانف 
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ز سوی دريا ساالرراسکولينکف نزد جنگليان به جا نيروهای شوروی بود که ا
به گزارش يقيکيان، کاژانف اعالم کرد که ارتش شوروی که . مانده بود

آمادۀ همکاری با انقالبيون ايران و « و. ازدهقانان وکارگران تشکيل شده بود
 ديگرملل شرق بود، ازخودگذشتگی های الزم رابرای اخراج انگليسيان ازايران

توده های رنجبرخاور زمين بايد . نهرين وهند به عمل خواهد آورد، بين ال
دوررهبر انقالب آسيا ، رفيق کوچک خان حلقه زنند تا انگليسيان، شاه، سرمايه 

به . داران، زمينداران و مستبدان را نابود کنند وآزادی خود را به دست آورند
بردن سرمايه  نام وازسوی دولت روسيۀ شوروی ، قول می دهيم که تا ازبين

اين نکته توجه يقيکيان را جلب »  .داران و مستبدان داخلی ايران را ترک نکنيم
کرد که  وقتی گائوک سخنرانی کاژانف را به فارسی ترجمه می کرد، از تندی 

» توده های رنجبرشرق « از» مسلمانان جهان « مثالً، به جای . آن می کاست
جای خود را به » ران خارجی وداخلی سرمايه دا« استفاده کرد، درحالی که 

  .داد» سرمايه داران اروپايی «
فرياد ملت « به همين مناسبت، کوچک خان بيانيۀ بلند بااليی تحت عنوان  

بيانيه پس از يک شرح . صادرکرد» ستمديدۀ ايران از زبان فدايی جنگليان
  وکنونی،فلسفی درمورد مأموريت پيامبران وفالسفه، و سوسياليست های گذشته 

براي روشنگري بشريت نسبت به حقوق مشروع انسانی اش، کسانی چون 
شاهان، وزيران وديگرحکام را که انسان ها را به خاطرارضای لذات وشهوات 

 بيانيه با مرورتاريخ ستم گری بر. خود زيرسلطه گرفته اند، به باد حمله گرفت
ش به ستايش ازآنهايی ايران توسط حکمران خودی، انگليسيان وهمسايۀ تزاری ا

پرداخت که به رغم کوشش دشمنانشان برای ناکام گذاشتن شان، به دنبال برپايی 
بيانيه، انقالبيون شجاع روس را که رژيم ستمگرتزاری . دولت مشروطه بودند

به  ستود، وانگلستان را برانداخته وجمهوری شوروی را برقرارکردند را
ونيزاحمد شاه ، فرمانروای  قاجار، به ، )به ايران(١٩١٩خاطرتحميل قرارداد

  .دليل افتادن دردام آنان محکوم کرد
بيانيه ازمبارزان آزاديخواه جنگلی يادکرد که طی پنج سال و نيم گذشته عليۀ  

دشمنان داخلی وخارجی مبارزه کردند ومتعهد شد که تا پيروزی وآسايش نهايی 
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به رغم همۀ  تالش ها  و . به مبارزۀ خود ادامه دهند» طبقات زحمتکش « 
برای نابودی آنها، پروردگاردست انتقام خود را ازآستين قهرمانان عدالت طلب 

به درآورده تا ايدۀ  سوسياليسم را گسترش دهند و ) يعنی بلشويک ها(روسيه 
  . دنيا را از ستم و بی عدالتی برهانند

م ، اکنون نيروهای ملی وآزادی طلب جنگلی، به کمک اصول عادالنۀ سوسياليس
، که جنگليان بنياد گذاشتند، اصول  ) IRRC/ کاسا( گام به انقالبی سرخ ايران 

 عدالت وبرادری رانه فقط درايران، که درميان همۀ مردم جهان فارغ از
کميته هدف های زير را خطاب به همۀ کارگران . ، گسترش خواهد دادنژادشان 

شوروی  واستقراريک جمهوریبرچيدن نظام سلطنتی ) ١(ودهقانان اعالم کرد
ابطال همۀ قراردادهايی که  )٣(حمايت ازجان ومال همۀ ساکنان کشور؛ )٢(؛ 

سهيم کردن همۀ مردم ) ۴(دولت ايران با قدرت های خارجی امضا کرده بود؛
  .دراين اصول وحمايت ازمبانی اسالم

کميته درهمان روز نام مسئوالن دولت موقت جمهوری شوروی سوسياليستی 
ميرزا کوچک خان، رياست کميساريا : ران را اعالم کرد، که عبارت بودند ازاي

 آقا نصرهللا رضا، کميسر ؛ امورداخله ،کميسر وقاری .س. م وکميسرجنگ؛
 ، کميسر)؟ محسنی؟ پيشه وری(؛ سيد جعفر)پست، تلگراف وتلفن(ارتباطات 

. م کنگاوری، کميسرآموزش واموروقف؛ ميرزا. ج.امورخارجی؛ حاجی م
 گيلک، کميسر روابط عمومی. الف. پيربازاری، کميسرامورماليه؛ ميرزا م.الف

  .فخرائی، کميسر بازرگانی. ؛ محمود آقا رضا،کميسر دادگستری ؛  ميرزا الف
احسان، که فرماندهی نيروهای :رؤسای ستاد ارتش سرخ ايران عبارت بودنداز 

 علی خان ثقفی، افسرنيزبه عهده داشت؛ معين الرعايا وسرهنگ فتح مسلح را
  .ارشد قزاق که به تازگی به جنگليان پناهنده  شده بود

کميته چند يادداشت برای سفارتخانه آمريکا وفرانسه درتهران فرستاد و به آنها   
اطالع داد که سلطنت درايران برچيده شده وبه جای آن يک نظام جمهوری 

رروی مخالفت که بی ترديد ب -دولت جمهوری دررشت. برقرارشده است
با اعالم  ابطال همۀ   - حساب می کرد ١٩١٩فرانسويان و آمريکاييان با قرارداد

و  قرار دادهايی که با دولت های خارجی، به ويژه انگليس، امضا شده بود
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قريب الوقوع يک رژيم جديد درتهران، پيشاپيش به قدرت های خارجی استقرار 
ی ازدولت تهران يا حاميان هشداردادکه ازهرگونه حمايت سياسی يا عمل

  .اش ، خودداری  کنند  انگليسی
پيام های ديگری نيز به خارج فرستاده شد تا حمايت بين المللی را از رژيم  

سوسياليست های جهان اعالم « کميته  در پيامی خطاب به .  انقالبی جلب کنند
 کرد، مادام که کشورهای سرمايه داری حتی يک سربازهم درايران باقی 

کميته با رد دخالت  . به جنگ ادامه خواهد داد» سربازسرخ« گذاشته باشند،
جامعۀ ملل درامورايران، تصريح کرد که سرنوشت ايران را تنها ايرانيان  

ودرپايان ، از کارگران جهان خواست که به نيروهای انگليسی .تعيين می کنند
سند ومدرکی . ارکننداجازه ندهند که حقوق ايران را پايمال ومردمش را استثم

مبنی برهرگونه پاسخی ازسوی گروه های بين المللی يا انترناسيوليست به اين 
  . درخواست ها وجود  ندارد

يکی از آنها خطاب  . جنگليان همچينن دوتلگرام برای رهبران شوروی فرستادند
  )   ٣(» ...به لنين  بود

ظاهراً نظرمحاطانه  درآستانۀ ورود نيروهای شوروی به ايران، کوچک خان« 
گفت ) وظاهراً چند تن ديگر(وی ابتدا به يقيکيان . ای به بلشويک ها  داشت

  –مطمئن نبود که نيروهايش به آنها ملحق خواهند شد يا درتعارض انگليسی
وی ظاهراً به خاطرنگرانی ازآسيب ديدن مردم . بلشويکی بی طرف خواهندماند

نظامی، امکان همکاری با شوروی درصورت تبديل گيالن به عرصۀ تعارض 
با چنين .. را مورد توجه قرار داد» اميد جلوگيری از ستمگری آنان « ها به 

فکری درذهن ، وی  در روز پس  از ورود بلشويک ها ، به يقيکيان گفت که به 
رغم قصد ادامۀ مبارزه با دولت تهران و حاميان انگليسی آن،  برنامه ای برای 

وفقط پس از آنکه آنان از . انگليسی مستقردرگيالن نداشتحمله به نيروهای 
ايالت خارج شدند ، يا درمنجيل ودر راه قزوين به تهران بودند،  دست به چنين 

  .اقدامی خواهد زد
رهبران بلشويک تعهد گرفت که نيروهايشان  با اين هدف، کوچک خان از 

فرستاد و به آنان پيشنهاد ازاين رو، پيامی برای انگليسيان .  ازانزلی فراترنروند



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ١٨٣                                       ج

  

  

هستند، بايدهرچه »نيروی کافی  يا تمايل به دفاع ازگيالن« کرد که اگرفاقد 
زودترايالت را ترک می کردند تا ازخونريزی وتخريب مال و منال جلوگيری 

باقی »  ملی « يقيکيان تأييد می کند که کوچک خان  می خواست  انقالب . شود
. که حزب عدالت کنترل انقالب را  به دست گيرد بماند واما از آن بيم داشت

بود که کوچک خان پس ازمالقات » بيم«يقيکيان توضيح می دهد که به دليل اين
اگر وی رهبری انقالب  را «؛ »سوسياليست شد« با رهبران بلشويک درانزلی 

  ».عدالت  به يقين  انقالب  را آغازمی کرد. به  دست نمی  گرفت
ايران، بايد با الگوی روسی آن » انقالب سرخ « خان،بنا به تعبيرکوچک 

افزون برمباحث مطرح شده در نامه . می بود» انقالب ملی« متفاوت ويک
هايی که برای لنين، چيچرين، راسکولينکف و کنگرۀ مردم خاور زمين فرستاد، 

يک شرکت  –) Khoshtaria (کوچک خان به يکی از کارکنان خوشتاريا
» کامالً « گفت که وی ازبرنامۀ بلشويک ها  –قردرايران بازرگانی گرجی مست

اهداف من سرنگونی «: آگاه بود، اما قصد نداشت به طور کامل آن را دنبال کند
من نمی . دولت تهران وانتقال قدرت به يک دولت دموکراتيک درايران است
  » .خواهم آنچه را که بلشويک ها در روسيه کرده اند، دراينجا تکرارکنيم

اسناد براين گفتۀ ميرزا داللت دارند، کيرف نمايندۀ تام االختياربلشويک ها   
درقفقازشمالی، درمصاحبه ای اين مسئله را روشن ساخت که کوچک خان 

تالش می کنند تا نشان دهند ) در گرجستان(اينجا « : ديدگاه های متفاوتی داشت
ز هرکس ديگری ما اين را بهترا) اما...( کوچک خان بلشويک نيست وغيره 

خليل پاشای ترک مقايسه کرد » رفيق« کيرف رهبرجنگليان را با . می دانستيم
يک عنصرملی در متعالی ترين معنای ) بلکه ... ( کامالً سوسياليست «که نه 

ما می دانستيم که کوچک خان قصد «: کيرف درادامه گفت» .آن است
های وی بسيارازما  استقراريک قدرت شوروی درايران را دارد، اما آرمان

با اين حال، واضح است که جنبش کوچک خان چيزی جزمرحلۀ . دوراست
نخست يک جنبش آزادی بخش ملی نيست که به دنبال آن مرحلۀ جنبش 

کيرف که گويی می خواست . ، يعنی مرحلۀ کمونيستی»اجتماعی ، خواهد آمد
: معترضه  گفتانگليسيان را همزمان  آرامش و بيم دهد، به عنوان يک جملۀ  
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ما  نمی خواهيم  کسی  را در شرق عليۀ امپرياليست ها بشورانيم، مردم « 
 –آزادی از يوغ امپراياليسم  –درآستانۀ مرحلۀ نخست مبارزه) فی الواقع( شرق

نمی  توان ازهيچ « ازاين گذشته ، بنا به پيام اورژونيکدزه به لنين » .قرار دارند
کوچک خان حتی راضی به طرح . فتنوع قدرت شوروی درايران سخن گ

سرنگون باد دولت : آنان  فقط يک شعارسرمی دهند. مسئلۀ ارضی هم نيست
  »    !تهران  و حاميان  انگليسی  آن

اين موضع ازسوی ُو ژنسنسکی هم تأييد شد که درمصاحبه با ايزوستيا تأييد  
عنی  دولت کوچک خان به هيچ وجه کمونيست محسوب  نمی شود ، ي« کرد که

ً ازعناصر خرده بورژوا وملی تشکيل شده است که برنامۀ آن  اين که صرفا
از نظر سلطان گالی يف ، که قهرمان  آرمان »  .انگليسی ستيزی محض است

درميان همۀ خلق های روسيۀ شوروی بود، رژيم کوچک » کمونيسم شرق«
» نيستیکامالً کمو« خان، فارغ از ميزان طرفداری احتمالی وی ازکمونيسم، 

. به عالوه، کوچک خان کمتر توهمی نسبت به صداقت شوروی ها داشت. نبود
نه فقط جنبش آزادی بخش ملی ايران، که خود وی به اندازۀ کافی خيانت ديده 
بود تا نسبت به همۀ  قدرت های خارجی، از جمله شوروی ها ، دراين نکته 

ود جنبش آزادی  بخش ايران ترديد پيدا کند که آنان آماده بودند  برای منافع  خ
احسان به خاطرمی آورد که پس . يا هر  جنبش ديگری را در شرق قربانی کنند

ازگفتگو با رهبران شوروی درانزلی، کوچک خان به اين نتيجه رسيد که 
نه با هدف حمايت مشخص ازجنگليان ، بلکه فقط  برای « بلشويک های روس 

اه گرفته بودند، ونيزبرقراری رابطه  با نابودی گاردهای سفيدی که در انزلی پن
اين شرح احسان با گفتۀ صبوری، جنگلی » .دولت ايران، به ايران آمده اند

وی می نويسد که کوچک خان . ديگری ازنزديکان کوچک خان، همخوانی دارد
به اوگفت، ازآنجا که شوروی ها درتعقيب انگليسيان آمده بودند وجنگليان  نمی 

ضروری  است با آنها دوست  شويم « ا دوراز خود نگاه  دارند توانستند آنان ر
صبوری درآن زمان می دانست » .تا شايد بتوانيم به هدف های خود دست يابيم
  .که معامله با بلشويک ها ديری نخواهد پاييد

ديگرعامل تقويت کنندۀ اين ترديد، موقعيت حسادت ناپذيرکوچک خان به عنوان 
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نخستين گرايش ، جناح چپ . رايش کامالً متضاد بوديک رهبرگرفتار بين دوگ
مه با صدای ١٨احسان  که درسپيده دم . حنبش خود وی به رهبری احسان بود

بمباران شوروی ها ازخواب برخاسته بود،  به ياد می آورد که کوچک  خان 
احسان . نماز صبح خود را آغازواو را نيزدعوت به ادای فريضه کرده بود

رگز  نماز نمی خواند و به کوچک خان توصيه  کرد که اگر می پاسخ داد که ه
. بهتر بودکه به اين کارخاتمه می داد» با بلشويک ها دوست شود«  خواست  

بعداً  . اين پاسخ سرباال، کوچک خان را دچارلرزش خفيف، ونه ترس، کرد
 ميهمان نزد رهبرجنگليان، مرتب بر نيزاحسان ازبيم حضورماليان وتجار

ی يک پيمان عجوالنه  با بلشويک ها، وهمراه  با رضا خواجوی برای امضا
از سوی ديگر، ماليان وبازرگانان سرشناس . حمله به تهران ، پای می فشرد
به کوچک خان به مردم می » ابراز احترام« وثروتمند گيالن که اکنون در

خطر  «پيوستند، و بی ترديد از بالتکليفی موجود بهره می بردند، به نجوای
ازاينرو ، کوچک خان  برای .  درگوش وی پرداختند» بلشويک ها  برای کشور

» سرمايه داران و بازرگانان« در مخالفت با انگليسيان  با »وحدت مردم «حفظ 
مالقات کرد تا به آنان دربارۀ مقدس بودن حقوق مالکيت شان اطمينان دهد، 

مثل  اقشارفقيرتر،متحدان راديکال وی درميان  و درحالی که همکاران
ماهيگيران، ساحل نشينان انزلی وجوانان که متمايل به سوسياليسم  بودند، تبليغ 

نقش تعديل کنندۀ کوچک خان به بهترين شکل دراعالميه ای نمود . می کردند
تغييرات به وجود آمده دروضعيت . يافت که پيش از ورود به رشت صادر کرد

ختن نگرانی افکارعمومی ،  کميتۀ موجود وتأثيرات محتمل آن دربرانگي
جنگليان را وادارساخت تا به مردم دو باره اطمينان  دهد که  اين کميته به تالش 

اين  . خود برای رفاۀ مردم ادامه خواهد داد وازکمک به آنان دريغ نخواهد کرد
، درحالی  ) »جبهۀ  متحد« يا به اصطالح کمونيستی، خط ( نقش تعديل کننده 

کمونيست کوچک خان را نوميد وخشمگين می ساخت، به نوبۀ خود  که متحدان
  .      ترديد  وی را نسبت به آنان افزايش می داد

قدرمسلم آن است که، دراوايل بازی، وی نسبت به تاکتيک های شوروی ها و 
اگرنگوييم ( اشتياق ظاهراً خارق العادۀ آنان به جنبش جنگل محتاط شده بود
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وی نه فقط ازمذاکرات علنی بين تهران و ) . کرده بود کامالً آنان را درک
ابتدا ازطريق انزلی ، اما سپس ازلندن  و پاريس، وسرانجام با اعزام ( مسکو 

آگاه بود، بلکه )  هيئتی به مسکو، که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت
ازدستورات کاراخان معاون چيچرين و تروتسکی به راسکولينکف نيز که 

  .حتاطانه کرده بودند، اطالع  داشتتوصيۀ م
به راسکو لينکف توصيه )   ١٢٩٩خرداد  ٣(  ١٩٢٠مه  ٢٣کاراخان در

( تمايل کوچک خان به استقرار يک دولت شوروی  و کميتۀ  کمونيستی «  :کرد
که خواهان به دست گرفتن اين قدرت است ، بايد به دقت )  احتماالً عدالت 

ات همۀ ايرانيان را از روی احساسات  اهالی نمی توان احساس.  کنترل  شود
به دريا ساالردستورداده شد » .آذربايجان، رشت وانزلی مورد قضاوت قرارداد

« بلکه همچنين » کارگران  وبورژوازی دموکرات را متحدگرداند«که نه فقط 
. آنان را به نام رهايی ايران از يوغ  انگليسيان و اخراج شان ازايران، برانگيزد

» .نيست که جنگ بايد عليۀ انگلسيان، بازرگانان ومقامات دولت ادامه يايد شکی
گروه های  « برای اين منظور، وی بر لزوم اتحاد کمونيستها ی ايران و

وی درعين حالی که با برپايی تشکيالت شوروی . تأکيد ورزيد» دموکرات 
اد کرد که درايران مخالفتی نگرد، عليه اقدامات شتابزده هشدارداد و پيشنه

اصول شوروی براوضاع واحوال ايران انطباق داده شود تا ازبهره برداری 
سه روزبعد، . انگليسيان، که ممکن بود جنبش را تضعيف نمايد، اجتناب گردد

، تروتسکی، کميسروقت جنگ، دستورات مشابهی برای )خرداد  ۶( مه  ٢۶در
» )شوروی( روسيه به نام«وی پرهيزازهرگونه مداخله. سکولينکف فرستادار

وی همچنين به دريا ساالردستورداد که . درامورداخلی ايران را توصيه کرد
کليۀ واحدهای نظامی روس و ناوگان شوروی را ازايران خارج سازد؛ تعليم 
دهنده، پول وداوطلب دراختيارکوچک خان قرار دهد، و مناطق اشغال  شده 

گرالزم می شد کشتی توسط ارتش سرخ را به کوچک خان مسترد دارد،وا
، به وی بدهد؛ » آذربايجان) جمهوری(نه با پرچم روسيه ، که با پرچم « جنگی 

هرگونه کمک به کوچک خان بايستی به نام جمهوری آذربايجان می بود؛ با 
خواست کوچک خان دايربرپايی يک رژيم شوروی نبايد مخالفت می شد؛ دولت 
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انگليسيان نشان ميداد که درصدد  شوروی  بايستی از طريق اقدامات عملی به
  .تحريک کشورهای شرق نبود

دربحث های پيشين ، خط مشی عمدۀ  متخذه درمسکو توسط چيچرين ، و ديگر 
ازيکسو، ترساندن انگليسيان : رهبران شوروی  را دو وجهی توصيف کرديم 

با استفاده ازتشويق جنگليان به انجام اقداماتی  که حاکی از بازتاب محتمل 
ياست ايران آنان درهند باشد؛ وازسوی ديگر، بازگذاشتن باب اميد، که اگر س

انگليسيان سياست خود را تغيير دهند، نيروهای خود را ازايران خارج کنند ، و 
ولذا امکان برآمدن دولتی غيرمتخاصم با  -دست ازحمايت دولت وثوق بردارند

يه شوروی و بريتانيا توافق بين روس –شوروی ها  را در ايران تسهيل کنند 
درمورد خود ايران، اين خط مشی درقرار داد تجاری . قابل دستيابی می بود

اين حال، مسئلۀ شرق بايستی درچارچوب  با. روسيه وضوح بيشتريافت -انگليس
دودلی .  مذاکرات تجاری جاری بين انگليس و روسيه حل وفصل می شد

ازدو بيم بود؛  نخست اينکه  کوچک خان نسبت به متحدان  بلشويک خود ناشی
مسکوو تهران به توافقی عليه جنگليان دست  يابند، و مهم تراين که ، حضور 
شوروی درايران افزون برنقض حاکميت واستقالل ايران، انگليسيان را برآن 
دارد تا ارتجاع داخلی را به دورخود جمع کنند، نيروهای بی طرف کشوررا 

های بيشتری وارد ايران کنند وآتش جنگ داخلی عليه جنگليان بشورانند، نيرو
با توجه به تجربۀ  تلخ جنگليان ازانگليس  در سال های . ... را برافزوزند

.   ، تشديد  دشمنی ها دور ازانتظار نبود)  ١٩١٨ – ١٩١٩(  ١٢٩٧ – ١٢٩٨
همچنان که تفاهم بين لندن ومسکو ، اگرچه نا محتمل می نمود ، کامالً هم منتفی 

قرارداد روسيه وانگليس که ايران را به دو منطقۀ نفوذ تقسيم .  ب نمی شدمحسو
به عالوه، وی . کرده بود، می بايستی درحافظۀ  کوچک خان باقی بوده باشد

  ) ۴. ( بايد نگران رويدادهای گيالن و بازتاب های گسترده  ترآن  نيز می بود
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  : توضيحات و مآخذ ◀

  
تناقض ايدئولوژيک در جنبش (رادمرد،دمحم  -محسن خليجی،:نويسندگان  - ١

پاييز » فرهنگ » علوم انسانی : مجالت ) ٨٢تا  ٥٣از  - صفحه  ٣٠(جنگل 
  ٧١شماره  - ١٣٨٨

جنبش جنگل و جمهوري شوروي "يا     "ميالد زخم" –دکتر خسرو شاکری   -  ٢
  ٨۶اول     :چاپ -اختران     :ناشر -شهريارخواجيان     :مترجم -"سوسياليستي ايران

   ٢٣٣ص   -  ١٣
    ٣٣۴ - ٢۴١صص   -همان   - ٣
   ٢۴۴ – ٢۴٩صص    -همان   - ۴
  

  
 زندگينامۀ احسان هللا خان دوستدار

  
در بارۀ » خاطرات احسان ا هلل خان دوستدار« دكتر عبدهللا متولي در مقدمۀ  ٭

 : زندگی احسان  می نويسد
ق  ١٣٠۵به سال » ظ الصعه ميرزا علي اكبرحاف«احسان هللا خان فرزند«

او تحصيالت خود را درمدرسه تربيت تهران دنبال كرد . درساري متولد شد
  . به فراگيري زبان فرانسه پرداخت" سنل ويي"ودرمدرسه 

ازاين روگاهي به عنوان . خانواده احسان هللا خان به دوستدار شهرت داشتند
ابراهيم فخرايي ازاو به . تلقبي خانوادگي براي احسان هللا خان به كار مي رف

ياد كرده » ميرزا عيسي خان املشي «عنوان آموزگار زبان فرانسه فرزندان 
عالوه بر اين در حوادث مربوط به مشروطيت وي را در زمرۀ مجاهدين  . است

وي پس از پيروزي انقالب مشروطيت به عضويت انجمن . قرارمي دهد
در دورۀ استبداد . ي، درآمدحقيقت، يكي از انجمنهاي مشروطه خواه سار

  صغيرهمراه با 
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 پس از آن به ساري . مجاهدين شمال درماجراي فتح تهران حضور داشت
بازگشت ودرمدرسه ها يی كه آزاديخواهان ساري دايركرده بودند به آموزش 

درمرزهاي شمالي، » ابوالفتح ميرزا«درتهاجم . زبان فرانسه پرداخت
  . حاضرشد

يتهاي احسان هللا خان تا زمان حضورش در منازعات غرب از ميزان ونوع فعال
  با توجه به . ايران هم زمان با جنگ جهاني اول اطالع دقيقي دراختيار نيست

 به نظر نمي رسد كه دردوران پس از اوبعيد) راديکال(ديدگاههاي افراطي
. همراه بوده باشد» حسين خان للله «و » حيدرخان عمواوغلي «مشروطيت با 

رفاقتي كه . مشخص وآشكار است» سيد عبدهللا بهبهاني «اين دو در ترور نقش 
بعدها بين احسان ا هلل خان و حسين خان پيدا شد، نشانگر نزديكي فكري و عملي 

 . اين دو بود
و آموزش آنان مي تواند در ) راديکال ( ارتباط عمواوغلي با چهره هاي افراطي
كه بعدها » دهللا خان ابوالفتح زاده اس«. خصوص احسان هللا خان هم صدق كند

با توجه . از پايه گذاران كميته مجازات شد، ارتباط نزديكي با عمواوغلي داشت
به گفتۀ احسان ا هلل خان مبني بر پيوند دوستانه با ابوالفتح زاده، مي بايد ردپاي 

پس از مشروطيت نيز ) راديکال(احسان هللا خان را دربرخي تحركات افراطي 
 .ونمودجستج

  با آغازجنگ جهاني اول وبي ثمري اعالم بي طرفي ايران، روسها وانگليسيها 
براي ممانعت از حضوروفعاليت آلمانها وتركها بردامنۀ فعاليت خود درايران 

 سقوط مكرردولتها وشكل گيري دولت مهاجرت دركرمانشاه، از. افزودند
ادي ازنمايندگان مجلس دولت مهاجرت كه متشكل ازتعد. ويژگيهاي اين ايام بود

سوم وافراد وگروههاي ضد روس وانگلستان بود، درمناطق غربي ايران به زد 
روسها عمالً بخشهاي شمالي ايران . وخورد با نيروهاي نظامي روس پرداختند

را اشغال نموده در تعقيب كابينه مهاجرت به مناطق ساوه، اراك، بروجرد، 
به هرصورت اين دولت نتوانست به . همدان وكرمانشاه سرازيرشده بودند

 .اهداف و برنامه هاي خود دست يابد
  . م خاك ايران را تخليه كردند ١٩١٧روسها نيز به دليل شكل گيري انقالب 



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ١٩٠                                       ج

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ١٩١                                       ج

  

  

وآن گونه كه . احسان ا هلل خان به همراه حسين خان للله درزمرۀ مهاجرين بود
بارزترين . يك دسته را برعهده داشته استدرخاطراتش آورده، فرماندهي 

ويژگي اين دوران اززندگي احسان هللا خان عدم همراهي وهمفكري اوبا 
وي درخاطراتش به شدت اعمال ورفتارو شيوۀ جنگ . رهبران مهاجرين است

شايد . را سرزنش مي كند» نظام السلطنه مافي «رهبران مهاجرين ازجمله 
حتي با جدا كردن . ات دولت مهاجرت را دامن زدبتوان گفت او به نوعي اختالف

گروه خود ازآنها مخالفتها را تا جايي دنبال مي كند كه به همراه حسين خان له 
طرحي براي ترورنظام السلطنه مافي سازماندهي مي » كريم دواتگر«له و 

آنان پس . اما با آشكار شدن اين توطئه، مجبور به اختفا مي شوند. كنند
در اين زمان مرحلۀ . ي مكرردرمناطق غربي به تهران بازمي گردندازناكاميها

كميتۀ مجازات، سازماني . ديگري از فعاليتهاي احسان هللا خان آغاز مي گردد
» ابراهيم خان منشي زاده «ق توسط  ١٣٣۴تروريستي بود كه دراواخرسال 

زعم خود با آنها به . ساالرالدوله تشكيل شد«و » اسدهللا خان ابوالفتح زاده «و
هدف ترورخائنين به كشور، اين كميته را پايه گذاري كردند و چندنفري را هم 

بي ترديد افكاروعملكرد اعضاي كميتۀ مجازات بانگرشهاي . به قتل رساندند
چون احسان هللا خان ازقبل با ابوالفتح زاده . احسان هللا خان هماهنگي داشت

. اوبا اين شبكه كاردشواري نيستآشنايي داشت، كشف ارتباط  وكريم دواتگر
شيخ فضل «كريم دواتگر كه خود يكي از تروريستهاي كميته بود، سابقۀ ترور 

او درجنگهاي غرب ايران نيزحضوريافته . را دركارنامه ا ش دارد» هللا نوري 
بود وبالفاصله پس ازبازگشت ابوالفتح زاده به واسطۀ آشنايي با او، زمينه 

  .راهم كردورودش را به كميته ف
به اين ترتيب اطالع ازاعضا وعملكرد كميته مجازات براي احسان ا هلل خان 

درعين حال براي جلب اعتماد اعضاي كميته، . چندان دشواربه نظرنمي رسيد
، داماد آيت ا هلل بهبهاني را كه نامش در »ميرزا محسن مجتهد «اووحسين له له 

در بازار حلبي  ١٣٣۵عبان فهرست ترور كميته قرارداشت، روز هفدهم ش
  . سازها، بين مسجد شاه و مسجد جمعه، مورد حمله قرار داده و او را كشتند

با كشته شدن ميرزا محسن مجتهد، كميتۀ مجازات در اطالعيه ها ي اين قتل را 
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نكتۀ قابل تأمل دراين مسئله حضور حسين . به نيروهاي خود منتسب مي كند
بهبهاني و پس ازآن دخالت مستقيم در ترورداماد خان له له در قتل آيت هللا 
با توجه به همراهي و نقش مستقيم احسان ا هلل خان . اوميرزا محسن مجتهد است

دراين قتل مي بايست ردپاي وي را تا ماجراي تروربهبهاني نيزجستجو كرد 
به نظر مي رسد كشتن . واحتمال دخالتش را در آن ترور نيزازنظردورنداشت

ن درمقايسه با ساير ترورهاي كميته، بيشتر درجامعه منعكس شده ميرزا محس
اين قتل كه مردم آن را ازجانب «: منشي زاده در اين خصوص مي نويسد. باشد

كميته مجازات مي دانستند، ترس كميته را دردلها انداخت ومردم دچار هول 
نمي  ازاينكه كميته كوچكترين واهمه ا ي ازنفوذ افراد. ووحشت زيادي شدند

عاملي كه اين ترس را بيشتر مي ساخت، كشته شدن . كند، غرق حيرت شدند
پس از اين اقدام » . ميرزا محسن درروز روشن ودرمقابل چشم صدها نفر بود

قرار » كميتۀ ايران «احسان ا هلل خان مدتي به عنوان تروريست در خدمت 
دن اقدامات اين كميته توسط نصرت ا لدوله فيروز و براي خنثي كر. داشت

احسان هللا خان نيز . كميتۀ مجازات تشكيل شد كه توفيق چنداني به دست نياورد
با اين توجيه كه از پول واسلحۀ آنها به نفع كميتۀ مجازات بهره برداري كند به 

با اوج گيري ترس و وحشت عمومي ازعملكرد . عضويت كميتۀ ايران درآمد
» ميرزا مهدي خان سلماني «كميتۀ مجازات، سرانجام با بي احتياطي 

اما . خواهرزاده حسين خان للله ، نظميه او و احسان ا هلل خان را بازداشت كرد
رئيس نظميۀ تهران » عبدهللا خان بهرامي «بازجويي ازآنها بين نتيجه بود و 

 .تحت فشار و تهديد كميتۀ مجازات مجبور به آزادي آنها شد
احسان هللا خان درسايرقتلهاي كميتۀ در خصوص دخالت مستقيم يا غيرمستقيم 

بروز  اق ب ١٣٣۵سرانجام دراواخرسال . مجازات اطالعي دراختيارنيست
اختالف جدي بين اعضاي كميتۀ مجازات، نظميه اكثراعضاي آن را شناسايي و 

ً تمامي اعضاي كميته درتهران دستگير شدند، اما احسان . بازداشت كرد تقريبا
ران، يبراساس گزارش روزنامۀ ا. به شمال فراركردند هللا خان وحسين خان للله

حسين خان للله نيز پس ازتعقيب به وسيلۀ نظميۀ رشت دستگيرو به تهران انتقال 
نكته حايز اهميت دراين بازداشتها اينكه تمامي اعضاي كميته و حتي . داده شد
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سان حسين خان للله نزديكترين دوست احسان ا هلل خان دستگير شدند و فقط اح
اين مسئله نيز از ديگر مباحثي است كه . هللا خان از دست مأموران نجات يافت

بر رفتارهاي سياسي احسان هللا خان سايه افكنده است و با توجه به نقش آينده او 
درنهضت جنگل، ترديدها را درباره صداقت گفتاري ورفتاري او افزون مي 

حسان هللا خان را بايد در زمان اما مهمترين و مؤثرترين ايام فعاليت ا. سازد
بدون ترديد پي گيري شيوۀ رفتاري . حضورش در نهضت جنگل جستجو كرد

وي درطول مدت فعاليتش درنهضت جنگل، عامل مهمي درايجاد اختالف و 
دوران اقامت احسان هللا خان . بروز دوگانگي در سازمان نهضت جنگل بود

خش اول، همراهي با اعضاي ب: درشمال را مي توان به دوبخش تقسيم كرد
نهضت جنگل ونزديكي با ميرزا كوچك خان؛ درتمام اين مدت اختالفات فكري 

اما اين اختالفات جدايي قطعي را به همراه . واعتقادي اين دوبه خوبي مشهودبود
اما مرحلۀ دوم كه بيشتربه دورۀ ورود نيروهاي شوروي به گيالن . نداشت

زا كوچك ازاحسان هللا خان وعزيمتش به بازمي گردد به جدايي قطعي مير
اين مرحله تا پايان حيات ميرزا كوچك خان وعزيمت احسان . جنگل منتهي شد

 .هللا خان ازگيالن ادامه يافت
اما آن . زمان دقيق ارتباط ميرزا كوچك خان واحسان هللا خان مشخص نيست

جنگ جهاني گونه كه احسان هللا خان درخاطراتش مي آ ورد، گويا پيش ازآغاز
اول درتهران همديگررا مالقات مي كنند و براي مبارزه با استيالي بيگانگان 

ميرزا كوچك خان براي . وهمچنين خائنان داخلي تصميم به مبارزه مي گيرند
سامان بخشيدن به اين مبارزه به شمال مي رود واحسان هللا خان درهمدان عليۀ 

ميرزا كوچك خان با احسان ا هلل  منابع ازارتباط. روسها وارد جدال مي شود
اما احسان هللا خان درخاطراتش يادآورمي شود . خان ذكري به ميان نياورده ا ند

كه فرستاده ايي ازطرف كوچك خان براي دريافت كمك مالي واسلحه درهمدان 
با اومالقات كرده است كه بسته بودن مسيرتوسط روسها امكان برقراري ارتباط 

پذيرش احسان هللا خان توسط ميرزا كوچك وقرارگرفتنش . ترا ازبين برده اس
به عنوان يكي ازرهبران جنبش تا حدي نشانگراعتماد رهبرنهضت جنگل به اين 

 .فرد بوده است
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احسان هللا خان به وسيلۀ محمود رضا كه ازهمشاگردان : يكي ازمنابع مي نويسد
يد ومورد احترام ميرزا وازطالب مدرسۀ جامع رشت بود به ميرزا معرفي گرد

محسوب ] وي[اوقرارگرفت وبعدها به علت ابراز لياقت ازنزديكان مورد اعتماد
با وجود اينكه ميرزا كوچك خان، احسان هللا خان را مورد اعتماد « . گشت

درجايي مي . قرارداد اما او ظاهراً از روي اضطراراين همراهي را مي پذيرد
دست راست بود ومن اين موضوع را به با آنكه ميرزا ازآزاديخواهان : نويسد

تحت اين شرايط . خوبي مي دانستم به عللي مجبوربه همكاري با او بودم
برخورد با بازماندۀ نيروهاي روس درگيالن ورويارويي با نيروهاي نظامي 

نحوۀ برخورد با عناصرآلماني . انگليس وجهۀ همت رهبران نهضت قرارگرفت
ودند يكي از مسائلي بود كه درهمين مراحل و ترك كه در خدمت نهضت جنگل ب

احسان هللا خان خواستار . آغازين، زمينۀ اختالف بين طرفين را فراهم كرد
اخراج آنها از نهضت بود و درمقابل معتقد بود بايد از انقالبيون جديد شوروي 

اين مسئله به دليل مقاومت ميرزا كوچك خان، مطابق اميال احسان . كمك گرفت
نكتۀ ديگر نوع برخورد و رويارويي با نيروهاي انگليس . پيش نرفت هللا خان

قصد عبوراز گيالن و رسيدن به » دنسترويل «ارتش انگليس به فرماندهي . بود
نيروهاي جنگل و احسان هللا خان در چند نقطه به مقابله با آنها . باكو را داشت

ميرزا . شكست خوردند پرداختند اما توفيقي نيافتند و در چندين مرحله از آنها
تحت شرايطي خاص و براي حفظ موجوديت نهضت جنگل مجبور به انعقاد 
پيمان صلحي با انگليسيها شد كه بر اساس آن انگليسيها، موجوديت نهضت 

اين موضوع از ديگر موارد اختالف آنها بود و . جنگل را به رسميت شناختند
يدگي سازمان نهضت ثمرۀ اين اختالف، تضعيف قدرت نهضت و ازهم پاش

دكترحشمت يكي ازنزديكترين ياران ميرزا . براثر تهاجم نيروهاي دولتي بود
 .كوچك خان دراين ماجرا دستگير و اعدام شد

روحيات ميرزا كوچك خان و سايرافراد نهضت تأثير منفي  اين ناكامي بر
ن از اين رو تمايل نسبي كه پيش ازاين براي كمك گرفتن از انقالبيو. گذاشت

قفقاز شكل گرفته بود، اين بار با شدت بيشتري توسط احسان ا هلل خان به ميرزا 
كوچك خان تلقين شد و او رضايت داد كه با نيروهاي انقالبي شوروي ارتباط 
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پس از ايجاد اين روابط و مكاتباتي كه صورت گرفت، نيروهاي . برقرار نمايد
اي نظامي خود را در ساحل بلشويك نيز با استفاده از فرصت پيش آمده نيروه

ميرزا كوچك خان تحت شرايطي حاضر به پذيرش كمك و . انزلي پياده كردند
همكاري بلشويكها گرديد كه از تبليغات كمونيستي خودداري نمايند، در امور 
داخلي ايران مداخله نكنند و فقط در قبال دريافت وجه به نهضت جنگل اسلحه 

 .بفروشند
 با بلشويكها، شهر رشت كه ازنيروهاي دولتي روس وپس ازانعقاد قرارداد 

 ٢۴انگليس تخليه شده بوددر اختيارنيروهاي نهضت جنگل قرار گرفت ودرروز
كميتۀ انقالب گيالن با عضويت ميرزا كوچك خان، احسان هللا  ١٣٣٨رمضان 

دوران تداوم جمهوري شورايي . خان وخالو قربان وچند نفرديگرتشكيل شد
د و زمينه هاي اوج گيري اختالفات وجدايي بين ميرزا كوچك ديرزماني نپايي

 .خان و احسان هللا خان فراهم شد
آنچه براين اختالفات دامن زد، فعاليت برخي ازاعضاي حكومت شورايي گيالن 

به . درتبليغ مرام كمونيستي و تالش درصدد اجرايي كردن برنامه هاي آن بود
هضت جنگل، تضاد فكري وعملي قول يكي ازنويسندگان حاضردرماجراي ن

جناح چپ با ميرزا، عدم توافق در مورد حدود دخالت نيروهاي شوروي، و 
تبليغات حزب كمونيست و توقيف كاالهاي تجار ايراني دربادكوبه از عوامل 

عناصر وابسته به احسان هللا خان و خالوقربان . اصلي اين اختالفات بود
يانه خود نه تنها به مصادرۀ اموال براساس بينش شخصي و نگرشهاي چپ گرا

و امالك مردم پرداختند، بلكه مقدار معتنابهي از كاالهاي تجار ايراني را كه به 
اين رفتارها با افكار اعتدالي و مذهبي . بادكوبه ارسال شده بود، توقيف كردند

شوال  ٢٢ميرزا كوچك خان به هيچ وجه هم خواني نداشت؛ از اين رو در 
بالفاصله احسان ا هلل نيز به هم . به مقصد فومنات ترك كردرشت را  ١٣٣٨

دستي همفكرانش كودتايي عليه هواداران ميرزا كوچك خان ترتيب داد و 
با اين كودتا احسان هللا خان حكومت جديدي . تعدادي از آنها را بازداشت كردند

 . با عنوان جمهوري كمونيستي گيالن اعالم كرد
اين اقدام آنها باعث وخيم . قسيم زمينها و امالك پرداختبالفاصله پس از آن به ت
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عالوه بر اين فشار مالياتي سنگين براي تأمين . تر شدن اوضاع دهقانان گرديد
احسان هللا خان در مساجد و معابر به . مخارج حكومتي بر مردم وارد شد

با اين شرايط . صورت آشكار به تبليغ و ترويج اصول كمونيستي پرداخت
ع گيالن رو به وخامت گذاشت و آنچه در اين منطقه مي گذشت بيشتر به اوضا

هم زمان با اين ! كابوس شبيه بود تا رؤياي ملي گرايانه يا حتي كمونيسم روسي
نخست وزير ايران با ميرزا كوچك » ميرزا حسن خان مشيرالدوله «رويدادها، 

فرماندهي  بهسوي ديگر نيروهاي دولتي نيزخان وارد مذاكره شد و از
عدم مداخلۀ ميرزا كوچك خان باعث غلبۀ . عازم گيالن شدند» استاروسلسكي «

اما اين برتري ديري نپاييد و به دليل شرايط . نيروهاي دولتي بر رشت شد
خاص حاكم بر تهران، نيروهاي دولتي شهر را ترك كردند و رشت دوباره به 

خان اين بار براي  مي رسد ميرزا كوچكبه نظر. دست كمونيستها افتاد
جلوگيري از تضييع حقوق مردم و بازگرداندن نهضت به مسير اصلي، تصميم 
به سازش با احسان هللا خان گرفت وپس از چند نوبت مكاتبه و گله گذاري 

 .تصميم به مصالحه گرفتند و ميرزا كوچك خان مجدداً وارد رشت شد
سران نهضت آشكار شد  هم زمان با اين آشتي حيدرخان عمواوغلي نيزدر زمرۀ

وكميتۀ اشتراكي شامل عمواوغلي، ميرزا كوچك خان وخالوقربان تشكيل 
اما به نظرمي رسيد احسان ا هلل خان هم چنان بر ديدگاههاي خود اصرار . گرديد

. داشت و همين مسئله توافق بين اعضاي اين كميته را دشوار ساخته بود
د كردن ميرزا كوچك خان جهت فشاربيش ازحد احسان هللا خان براي متقاع

به همين دليل وي خودسرانه نيروهاي حامي خود . حمله به تهران بين نتيجه بود
دمحمولي خان «فرزند »ساعدالدوله «در اين ميان . را آمادۀ حمله به تهران نمود

نكتۀ جالب توجه اينكه احسان . نيز به او قول مساعد داد» خلعتبري سپهساالر 
ظ اينكه ميرزا كوچك خان افكاراو را نپذيرفت وي را به نداشتن هللا خان به لحا

روح انقالبي متهم نمود ولي حاضرشد با فرزند بزرگترين فئودال ايران يعني 
اما خدعۀ وي به احسان هللا خان ومقاومت نيروهاي . ساعدالدوله متحد شود

ه اين واقع. دولتي برنامه احسان هللا خان را باشكست جدي مواجه ساخت
اين ناكامي دركنارواقعۀ مالسرا كه منجربه قتل . اتفاق افتاد ١٣٠٠درارديبهشت 
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حيدرخان عمواوغلي وچند نفر ديگر گرديد عمالً امكان همراهي طرفين را از 
اما به . بين برد و به دشمني ميان ميرزا كوچك خان و احسان هللا خان انجاميد

نشيني بلشويكها از گيالن، دليل توافق شوروي و انگليس برسرايران وعقب 
نيروهاي دولتي با هدايت رضاخان سردار سپه عليه نهضت جنگل وارد عمل 

با تضعيف قدرت نهضت فروپاشي آن سرعت گرفت و ميرزا كوچك خان . شدند
ميرزا همراه با تنها يار : ص . توضيح ج. ( نيز تسليم شد و درسرما جان داد

نگ، پس از سرکوب جنگليان توسط وفادارش، گائوک آلمانی معروف به هوش
های  قوای  قزاق و تسليم يا کشته شدن بعضی از سران جنگل، به طرف کوه

خلخال حرکت کردند ولی دچار بوران و طوفان گرديده و سرانجام زير فشار 
  .)سرما و برف از پای درآمدند

ا كشتي اما احسان هللا خان و تعدادي از همراهانش اجازه يافتند از طريق انزلي ب
ً داستان كميتۀ مجازات در اين مقطع هم تكرارشد و . راهي بادكوبه شوند دقيقا

احسان هللا خان كه علي رغم دستگيري تمامي عناصرآن ماجرا توانست جان 
خود را نجات دهد، اين بارنيزبا وجود دستگيري و يا كشته شدن بيشترسران 

 .نهضت جنگل، توانست ازمهلكه بگريزد
اززندگي احسان هللا خان به دوران اقامت وي در قفقازبرمي آخرين مرحله 

سياستهاي . اين دوران روزگارخوشي براوگذشته باشدنمي رسد دربه نظر. گردد
سخت ودشواركمونيستها وديدگاههاي سخت گيرانه استالينستي بر زندگي احسان 

مل هرچند درآغاز اجازۀ ح. هللا خان وبرخي ازهمراهان اوسايه افكنده بود
اسلحه داشتند و مقرري هم دريافت مي كردند، اما در تصفيه حساب، چند نفري 

شورويها كه به شدت نسبت به نفوذ جاسوسان انگليسي . از آنها به قتل رسيدند
( ».حساسيت داشتند به احسان ا هلل خان ظنين شدند و او را به قتل رساندند

I()های  و شيوه» یکيش شخصيت پرست«حکومت استالين به :ص.توضيح ج
اين دوره معموالً با حضور سراسری پليس . مخفی حذف مخالفين تبديل شده بود

ها و  های نمايشی ، و زندان ، مظنونيت همگانی به ديگر انديشان ، محاکمه
قربانيان تصفيه  استالين معموالً از .های مخالفان در تاريخ ثبت شده است  اعدام

های کار اجباری  ای بيشتری دراردوگاهه شدند اما مجازات حزب اخراج می
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تا محاکمه  و اعدام انتظار »  ضدانقالبی بودن«و » جاسوسی«وگوالگ بجرم
  ) .کشيد بسياری را می

علی (دوستدار« : خسروشاکری چکيدۀ زندگينامۀ اينگونه شرح می دهد ٭
؛ اين دومين چهرۀ ») خ١٢٧٣/ ١٨٨٣تولد ) ( احسان(احسان هللا خان ) آبادی
جنبش جنگل، پس ازسقوط تزاريسم و راديکالی شدن رژيم حاکم برروسيه، مهم 

احسان دردارالفنون . درساری ودريک خانوادۀ فرودست بهايی زاده شده بود
وی ازجمله مجاهدانی بودکه . تحصيل کردودرآنجازبان فرانسه آموخت

در پايتخت ) اول( احسان تا وقوع جنگ . تهران را فتح کرد) ١٩٠٩( ١٢٨٨در
(  ١٢٩۵طرفدار آلمان درکرمانشاه پيوست ودر» دولت ملی « ماند وآنگاه  به 

وی . همدان جنگيد - درکنارنيروهای ترک وآلمانی درجبهۀ  کرمانشاه )  ١٩١۶
سپس به کميتۀ مجازات ملحق شد؛ جمع خود خوانده ای که کسانی را به قتل می 

ی سپس به گيالن و. به خيانت به منافع ايران بودند» محکوم« رساند که 
احسان رهبر . گريخت ودر آستانۀ انقالب اکتبر روسيه به کوچک خان پيوست

ورود نيروهای شوروی به انزلی  پس از جنگليان بود و »راديکال«جناح
، به همکاری نزديک با حزب کمونيست ايران )١٩٢٠مه ( ١٢٩٩درارديبهشت 

روی به آذربايجان  به توصيۀ سفيرشو) ١٩٢١( ١٣٠٠اوايل پاييز در. پرداخت
  .شوروی گريخت وهرگز بازنگشت 

احسان درباکو با نريمانف ديدارکرد، که ازوی مّصرانه خواست به انقالب در  
 سياه، با پوشش چادر به اتفاق همسرش در)١٣٠١(١٩٢٢در. گيالن پايان دهد

 بين الملل سرخ کارگری در) Profintern(همکارانش درکنگرۀ پروفيتترن
 »زحمت«ايرانی درباکو به نام  –وی بايک روزنامۀ آذری. دمسکوشرکت کر

ً . درارتباط بود نشريۀ شرق شناسی  در خاطرات وی ازجنبش جنگل بعضا
  .شوروی نوويی ُوستُک منتشر شد

در آذربايجان ، خراسان و گيالن، که به شدت  ١٣٠۵پس ازخيزش های سال  
ه نوشت وپيشنهاد از سوی  دولت سرکوب شد، احسان به مقامات شوروی نام

در پرونده ها سابقه ای . کردکه درجنبش مقاومت عليه رژيم پهلوی خدمت کند
احسان، همچون همکار ديرين خود  دمحم . از پاسخ شوروی ها دردست نيست
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دهۀ ( ١٩٣٠جعفر کنگاوری، بايد درتصفيه های شوروی در اواخر دهۀ 
واری مفرط  روی معروف بود که به مشروب خ. از بين رفته باشد)  ١٣١٠

همسرودو پسرش پس از برکناری . پيدا کرده بود» آنارشيستی«آورده و عقايد 
درباکو به ) ١٣٠٣( ١٩٢۴فرزند سوم وی که در. رضا خان به ايران بازگشتند

بينايی خود را » جنگ بزرگ ميهنی«دنيا آمده بود، شهروند شوروی شد و در
  )II (».نه سرا شداز دست داد، به تحصيل موسيقی پرداخت و ترا

به کوشش بروزيه » شوروی و جنبش جنگل « در کتاب گريگور يقيکيان  ٭
احسان خان مدتی کوتاه در دارالفنون  « :دهگان دربارۀ احسان هللا خان آمده است

تهران درس خواند و سپس به اردوی مشروطه  خواهان  درمبارزه  برای خلع 
با آغاز جنگ جهانی  اول . ه  پيوستيد از دمحم علی شاه واستقرارمجدد مشروط

/ ش  ١٢٩۵آلمانی برخاست ودر / ی از گروه های طرفدارعثمانی به هوادار
درکرمانشاه پيوست، گروهی که به رأی  خود »  دولت موقت« . م ١٩١۶

  .می شناخت به کام مرگ می فرستاد» خائن به منافع کشور« کسانی را که 
به گيالن گريخت و به نهضت کوچک  درپی تعقيب نيروهای نظميه پايتخت 

هده گرفت  عدر گيالن رهبری جناح چپ جنگلی ها را بر . نگلی پيوستخان ج
  خمتعاقب سرنوشت تل. و درارتباط  تنگاتنگ با بلشويک ها به فعاليت پرداخت

عزيمت او و . جنگلی ها، از احسان هللا خان خواسته شد ايران را ترک کند
ريمان نريمانوف، صدر  ن، در واقع  بنابرتشخيص شصت تن از فعاالن جنگلی

روتشتاين   رشورای کميسرهای خلق آذربايجان شوروی، وبه درخواست تئودو
با  »  دوستی و همکاری« سفير وقت شوروی در ايران، که به تازگی پيمان 

آن از برنامه ی قبلی آن دولت مبنی   سدولت مرکزی را امضا کرده بود براسا
  . جنبش های انقالبی  ايران دست  کشيده  بود،  صورت  گرفتبر حمايت از 

نخستين گروه از انقالبيون غيرکمونيست ايرانی به جوخه های   ،در باکو... 
کميته  « سرآمد اينان احسان هللا خان بود وهمچنين اعضای. مرگ سپرده شدند

که عبارت   را» کميته ی انقالب آزاد کنده ی ايران« وبعد ها » ی انقالبی گيالن
  .بودند از آشوری، جعفر کنگاوری، رضا  پاشازاده  وعلی حسين زاده

او متهم به . در باکودستگير شد ١٩٣٧دسامبر  ١۵/ آذر  ٢۴احسان هللا خان در  
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دست داشتن درفعاليت های ضد شوروی،عامليت بريتانيا و بعدها آلمان ، 
و ضد کمونيست   زينويف ، فعايت ضد کمينترن  –درمحفل تروتسکیعضويت 
ست بازجويی زير شکنجه های سخت جسمی   خوی درمراحل ن. ايران، شد

در بازجويی . قرار گرفت ولی با وجود اين، همه ی  اتهامات  را کالً  رد کرد
برای بازجويی  ١٩٣٨آوريل /  ١٣١٧درفروردين . باکوپنج ماه به طول انجاميد

مان اتهامات به او زده  شد، در مسکو ه. های بيش تر روانه ی مسکو شدهای 
  .گناهی اش پای فشردبی و او نيزهمچون  پيش همه ی اتهامات را رد کرد و بر 

تی نافذ دردستگاه  شوروی ياحسان هللا خان در بازداشتگاه به ميکويان،که شخص
همچنين نامه هايی خطاب به . بود و با اواز ايران آشنا بود، نامه ای نوشت

او دراين نامه ها از سوابق . و نيزاستالين نوشت. د .و. ک. پژوف رئيس ان
به ( »رفيق سرخ« خود به عنوان يک انقالبی وفادارومتعهد واينکه ملقب به

از . بوده ياد کرد) نريمانفوف اين لقب به احسان هللا خان داده شد بود  ۀتوصي
گاهی داد« اين رهبران درخواست کرد که به نفع او مداخله کنند واجازه دهنددر 

سرانجام   . همه ی آن نامه ها البته بی پاسخ  ماند. محاکمه شود» منصفانه وعلنی 
 آندر. ز شداه اش درمسکو آغممحاک ١٩٣٩مارس  ١٠/  ١٣١٧اسفند  ١٩

دردادگاه مسکو، بارديگر، همه ی اتهامات وارده  را . زمان اوبه شدت بيماربود
طالعاتی آلمان و بريتانيا را رد کرد وداشتن هرگونه  ارتباط با سرويش های ا

قاضی او را به مرگ محکوم  . دقيقه طول کشيد ٢٠دادگاه اوفقط . تکذيب کرد
او را در مسکو به  ١٩٣٩مارس  ١٠/ ١٣١٧اسفند ١٩وز رمان هصبح . کرد

  )  III(.جوخه ی  اعدام سپردند
دربارۀ آخرين » خالصۀ زندگينامۀ احسان هللا خان دوستدار«رستم نژاد در ٭
سالها دربادکوبه با همسرش عظمت خانم « : وزهای زندگی احسان می نويسدر

 بزرگسال ازهمسری  در(ازعزت هللا وفرزندانش ميزيست که عبارت بودند
و )  ١٣٠٢زادۀ ( ، کاوه)١٢٩٩زادۀ ( ، شيرين)١٢٩٧زادۀ ( ، بهمن) مازندران

بدون فرش ، منزلش درآپارتمانی بود سه چهار اتاقه ، ) ١٣٠۵زادۀ ( فرامرز
مستمری ای که حکومت سويت برايش . باکف پارکت واثاثيه ای ناکافی

   IV )(   مقررداشته بود
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  : پی نوشت ها 

 
 I( با مقدمه و تعليقات دكتر عبدهللا متولي » هللا خان دوستدار خاطرات احسان

- ٢٠صص   ١٣٨٦نامه مطالعات تاريخي ويژه بهار  شانزدهمين شماره فصل
١٢   
II( جمهوري شوروي  جنبش جنگل و"يا "ميالدزخم" –سروشاکریدکترخ 

اول     :چاپ - اختران    :ناشر - شهريارخواجيان    :مترجم - "ايرانسوسياليستی 
   ۵٣٩ – ۵۴٠صص  - ١٣ ٨۶

 III  ( ١٣٨۶ –نشر اختران  -شوروی و جنبش جنگل « به گريگور نقيکيان  -  
تا دشمن   ز رفيق سرخ ا« تورج اتابکی و نگاه کنيد به   ۵٠٣ – ۵٠۴صص 

مجله » ، سرزمين شوراها کارنامه و زمانه احسان هللا خان دوستدار –خلق 
      ١۴٣ – ١۶۶صص    ،  ٣١شماره  - ١٣٨٠بهار   -گفتگو 

  )( IV   
نشريۀ چشم « -» خالصۀ زندگينامۀ احسان هللا خان دوستدار« کاوس رستم زاده 

  ۴٢ص   - ١٩شماره  - ١٣٧٧بهار  –» انداز
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 فصل هفتم 

 نگيزۀ ميرزا، ازهمکارى با بلشويک ها و ارتش سرخا
  

انگيزۀ «به » ميرزا کوچک ورابطه با شوروی«ذاکری درمقالۀ  علی اکبر
پرداخته است که چکيدۀ آن » ميرزا،  ازهمکارى با بلشويک ها وارتش سرخ

ت ايران براى ترويا نوسکى، نويسندۀ بالشويک،  درباب اهمي: بدين شرح است
 :، يا پيش ازآن، نوشته است١٩١٨شوروى درسال 

اگرنقش اّوليۀ . اهميت ايران، درآفرينش شرق انقالبى بسيارقابل توجه است(
طبيعى براى نهضت آسياى مرکزى درنظر ) حوضۀ(ايران را پايه گذارى يک 

ازهر گونه گل و الى زدوده شود و ) حوضه(بگيريم، ضرورى است که اين 
راين صورت ايران داراى آن چنان موقعيتى خواهد شد که ازعهدۀ فقط د

 .…مأموريت تاريخى و طبيعى خويش بر بيايد
طبيعى آسيا، به همان ميزان که براى روسها پرارزش است ،  ) حوضۀ(تصفيۀ 
اگر ايران، درى است که ازآن مى توان دموکراسى . ما نيزاهميت دارد ازنظر

بيدارى . بايستى به ايران توجه خاص کنيمرا درشرق جايگزين کرد، پس 
آنچه اکنون ...ايران، نشانۀ گسترش انقالب درتمام آسيا وبخشى ازآفريقاست

تصميم  و موردنياز است، وجود يک انگيزۀ خارجى، يک کمک بيگانه، ابتکار
اين انگيزه،اين ابتکار، اين قاطعيت، بايد هديۀ انقالبيون شوروى، به . قاطع است
 .ن باشدمردم ايرا

ايران، تنها جاده اى است که راه هندوستان را به روى . هند،هدف اصلى ماست
ايران بايد مال ما باشد، …انقالب ايران، کليد انقالب شرق است.ما مى گشايد

 .) ايران بايد از آن انقالب باشد
اين سخنان آزمندانه، نشان مى دهد که نزديک شدن به ايران و فروگيرى و در 

  انقالبيون  براى  استراتژيکى  سياسى، اقتصادى و ن زمام آن، ازنظردست گرفت
طبيعى است که براى رسيدن به اين هدف، . شوروى، بسيار مهم بوده است

 .تالش وسرمايه گذارى کنند و راه هاى گوناگون را بيازمايند



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢٠٣                                       ج

  

  

به نظر برنامه ريزان و سياستمداران شوروى، براى رسيدن به اين هدف، و در 
رفتن ايران، بايد از همان روشى استفاده کرد که در سرزمينهاى ديگر چنگ گ

 .پاسخ مثبت داده است
درسرزمينهاى ديگر، روش ارتش سرخ و بالشويکها، اين بود که پيش از ورود 
به هرسرزمين مورد نظر، کميته اى ازکسانى که اهل آن سرزمين وبه 

ى زيستند، تشکيل مى داد ايدئولوژى بالشويک گردن نهاده بودند و درروسيه م
و هدفها و برنامه هاى حزبى وسازمانى آنان رابا هدفهاى حزب کمونيست 
شوروى هماهنگ مى کرد و پس از آن، تالشها و تکاپوهاى خود را زير نام آن 

پس ازفراگيرى ودراختيارگرفتن کامل . حزب به ظاهر وطنى، سامان مى داد
 !اتحاد جماهير شوروى مى پيوستآن سرزمين به درخواست همان کميته، به 

درباره ايران نيز، اين طرح انجام گرفت و گروهى از مهاجران ايرانى در 
باکو، به دستوربالشويکها، گردهم آمدند وحزبى را سامان دادند، به نام حزب 

، تا پس از اين که در سايه قدرت شوروى به ايران )عدالت(کمونيست ايران 
 . تشکيل دهند وارد شدند، حکومت انقالبى

ولى در ايران ودرقلمرو سرزمينى که ارتش سرخ مى خواست از آن جا وارد 
شود، قهرمانى به نام ميرزا کوچک خان، با نفوذ بسيار و شجاعت تمام، َعلم 
مبارزه برافراشته بود عليۀ ه قدرت بيگانه اى و اکنون دررويارويى تمام عياربا 

نمى .ازجايگاه بس بااليى برخوردار بود. دردل مردم جاى داشت. انگلستان بود
ازاين روى، بر آن . اين قلّۀ بلند وصخرۀ استوارو نستوه را ناديده گرفت شد

استقالل ايران را پاس مى : شدند، خود را با وى همراه نشان دهند واعالم بدارند
نيروى خارجى مخالف اند، با استعمارانگليس دشمنى تمام  هر دارند، با ورود

 وقراردادهاى استعمارى روسيه وثوق الدوله بيزارند ند، ازاستبدادعياردار
، ازنظرحکومت بالشويک، بى ارزش هستند، با هرنوع بهره کشى انسان تزاری

 انگليس واستبداد،حاضربه هرگونه براى مبارزه با و ازانسان ناسازگارند
ت ايران با جنگليهاهستند وجنگليها و شخص ميرزا را نمايندۀ واقعى ملهمکاری 

 …مى دانند و
دراين برهه، بالشويکها و تمام وابستگان به آنان، خود را هماهنگ با هدفهاى 
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ميرزا جلوه مى دادند و اينجا و آنجا، اعالم مى کردند که هدفى جز مبارزه با 
 .استعمار و درهم کوباندن استبداد و رهايى ملت ايران ندارند

 
 زاشويک ها براى همگامى با ميربلتالش   

 
پيش ازنيروپياده کردن ارتش سرخ دربندرانزلى، بالشويکها، سه مرتبه با گسيل 

 .داشتن نمايندگانى نزد ميرزا کوچک، به وى پيشنهاد همکارى دادند
بنا به گفته اسماعيل جنگلى، خواهرزاده ميرزا، ميرزا به نمايندگان بالشويکها، 

، )   ١٩٢٠آوريل   ٣٠(  ١٢٩٩ارديبهشت  ١١تا اين که در. قول همکارى نداد
نامه اى ازکميتۀ لنکران به دست ميرزا رسيدکه درآن، پس ازسالمهاى خالصانه 

ازميرزا خواسته بودند که با همراهى … وبيان دردورنج برزگران وکارگران و
وهمگامى، با استعمارانگليس وسرمايه دارى درافتند وملتهاى رنجديده، از جمله 

 .برهانند ايران را از چنگ بورژوازى
و در آستانۀ ) جمهورى آذربايجان(اين نامه، دو روز پس از فروپاشى حکومت 

 .تشکيل دولت کمونيستى در آذربايجان نوشته شده بود
از اين نامه بر مى آيد که بلشويکها، به دست ايادى خود، بر آن بودند که در 

ا سلطۀ بيگانه و حساس ترين نقطۀ ايران، پايگاه بزنند، آن هم به بهانۀ مبارزه ب
 !همکارى با ميرزاى قهرمان ضد سلطه

در آن نامه، نکته هايى بود که ميرزا را براى ادامۀ مبارزه با دولت انگلستان 
اميدوارمى کرد واز سوى ديگرمطالبى داشت که نشان مى داد پس از آذربايجان 

 .و ايران، آزادى افغانستان و ديگر سرزمينها مورد توجه آنان است
 :خشهايى از اين نامه که در خور توّجه است، اشاره مى شودبه ب
در اين نامه ازکارکرد دولت انگلستان درايران و جهان، به شدت انتقاد . الف

يگانگى،  تمامى سرزمينهاى شرق، با از شده، وکوتاه کردن دست استعمار
 همراهى و همگامى نيروهاى بيداراين قلمرو از جهان، به عنوان هدف و آرمان

 :بلند قلمداد گرديده است
اآلن ما فقط يک عقيده ويک تمايالت داريم و آن اين است که برويم ممالک (
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شرق را از ظلم بورژوازى انگلستان آزاد کنيم و با يکديگر متّحد شده، شربت 
آزادى آذربايجان، ايران، ترک، . مرگ بورژوازى را به او در شرق بدهيم

ى انگلستان را به کلى بى قوت و بى خطر افغانستان و هندوستان بورژواز
 .خواهد کرد

ً با هم شريک خواهيم بود زيرا که تا ; براى محو بورژوازى انگلستان ما تماما
بورژوازى انگلستان قوى است، نه شما کارگران ايران و نه ماها کارگران 

 .)روسيه، نمى توانيم اميدوارى در صلح داشته باشيم
چک جنگلى، تنها شخصى معرفى شده که مى توان در در اين نامه ميرزا کو. ب

ايران در پرتو همراهى او، عليۀ انگلستان قد برافراشت و آن را از اريکه به 
 :زير آورد

يگانه شخصى که درايران برضد تسلط انگلستان قيام کرد توهستى رفيق (
توجنگ را برضد انگلستان اعالن کردى که بتوانى وطن خود را . کوچک خان

تمام ملت ستمديدۀ ايران با اميد وبا . ست دزدان بريتانيا، خالص بکنىازد
حسرت، چشمهاى خود را به تو دوخته اند وازتوعالج آزادى ازتسلط ديگران 

 .…را مى خواهند
حاضرهستيم به اولين دعوت ملت ايران براى ! اى رئيس ملت کارگرى ايران

ما هردقيقه حاضريم . دورکنيم همراهى او بشتابيم که تسلط انگلستان را ازآن جا
. که دست مساعد ت برادرانه خودمان را به طرف برادران ايرانى دراز نماييم

 .) پس ملت ايران به  صميّميت ما مى تواند، اميدوار بشود
بالشويکها، نمى خواستند خود به طورمستقيم به عرصۀ کارزارپا بگذارند که آن 

 .ق مى انگاشتندرا کارى خطرناک و پرآسيب و نا  ّموف
ميرزا کوچک خان، با رايزنى با ياران واثرگذاران در نهضت جنگل، برآن ....

شد با رفتن به لنکران و گفت وگو با کميتۀ لنکران، را هکارهاى همکارى را 
 . مورد بررسى قرار دهد و ارتش سرخ را از وارد شدن به ايران، باز دارد

ه به سوى لنکران رهسپار شد و پس از اين روى، همراه راه بلدى، پاى پياد
ازهفت شبانه روز پياده روى، سختيهاى فراوان وبيمارى، به حومۀ لنکران 

درآنجا، به وى خبررسيد که بالشويکها شکست خورده وشهر را ترک . رسيد



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢٠٦                                       ج

  

  

اين . ازاين روى، ديدارى انجام نگرفت وميرزا، بى نتيجه بازگشت; کرده اند
ه روز به درازا کشيد  وميرزا اين سفر را به سفر، پراز رنج و درد، چهارد

گونۀ ناشناس رفت و برگشت، آن هم براى بازداشتن بالشويکها از وارد شدن به 
 .ايران و اين که ببيند، چه در سر دارند

ميرزا درنامۀ خود به خالوقربان و احسان هللا خان، ريز سفر خود را بازگو مى 
يچ دعوتى از سوى ايرانيان و بدون ارتش سرخ، بدون ه: کند و شرح مى دهد

 . اين که صبر کند که ما به نامه هايش پاسخ دهيم وارد انزلى شد
، مرحلۀ جديدى از مبارزات نهضت جنگل آغاز ١٢٩٩ازاين زمان، يعنى بهار 

مى شود و آن همکارى ميرزا با نيروهاى ارتش سرخ شوروى است که بحثهاى 
 .گوناگونى را درپى داشت

 
 ش سرخ شوروى به انزلىورود ارت 

ارتش سرخ، با همۀ تالشش، نتوانست ميرزا را راضى کند که وى، از روى 
ميل، آنان را به ايران فراخواند، و نيروهاى ارتش سرخ به بهانۀ دعوت ميرزا 

 .به ايران بيايند
ارديبهشت / ٢٨ماه مه ١٨اين ميهمانان ناخوانده و سمج، دربامداد روز سه شنبه 

با ناوگان جنگى خودوارد بندر انزلى شدند و تأسيسات ١٣٣٨ان شعب ٢٩/١٢٩٩
انگليسيها، بدون هيچ دفاعى واپس . انگليسيها را درغازيان به آتش کشيدند

نيروهاى ارتش سرخ مرکب از پانصد پياده و دويست سواردر ساحل . نشستند
 .پياده شدند

ا وجود قواى راسکو لينکف،فرماندۀ نيروهاى دريايى ارتش سرخ، علت حمله ر
ضد انقالبى دنيکن اعالم کرد که به پندار وى، امنيت نيروهاى سرخ را در 

 . درياى خزر به خطر انداخته بودند
ساعت پيش ازحملۀ ارتش سرخ، يک نفرروسى ورود  ٢٤ماه مه،  ١٧شب 

ميرزا کوچک خان، ازآمدن نيروهاى . ارتش سرخ را به جنگل اطالع داده بود
او پشتيبانى آزادى خواهان شوروى را . ين ودل نگران بودبيگانه بسياراندوهگ

 .مى خواست، اما نه پياده کردن نيرو درکشورش
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 حالت روحى ميرزا دراين برهه حساس، خاطرات خود، از درهللا  احسان
  .دارد، که درخور درنگ است  گزارشى

 :ژرژ لنچافسکى مى نويسد
ساعتهاى طوالنى به روزى که ناوگان سرخ وارد انزلى شد، کوچک خان (

احسان هللا خان که هميشه تندرو بود واز تفکرات مذهبى . تفکرودعا گذراند
همکار و فرمانده خويش آزرده خاطر به نظر مى رسيد، سکوت او را به هم زد 
و به او نصيحت کرد که اگر مايل است با بالشويکها روابط دوستانه برقرار 

 .)*مذهب را فراموش کند(نمايد
اى ميرزا ممکن است ازباورها وآيينهاى مذهبى خود دست بردارد وبا آيا بر

 .نيروهاى بيگانه، دست همکارى دهد
آيا ميرزا مى تواند، نيروهاى بيگانه را رها کند تا هرگونه که مى خواهند رفتار 

 کنند و به هرناهنجارى دست زنند، آن گونه که در ديگر سرزمينها انجام دادند؟
زاين مجال بهره برد و تالش ورزد با حفظ استقالل کشور، از آيا ميرزا بايد ا

توان و قدرت ارتش سرخ، در راه نابودى و بيرون راندن استعمارواستبداد، 
 .بهره گيرد

به هرحال، يا ميرزا بايد به طور کامل خود را کنار بکشد که در اين صورت 
ا بايد با نيروهاى نمى داند چه بر سر کشور و قلمرو تحت نفوذ وى خواهد آمد، ي

ارتش سرخ وارد کارزار شود که توان ندارد و آنان مدعى اشغال کشور نيستند 
و يا با آنان همراه شود و از حرکتهاى زيانبارى که بى گمان به بار خواهند 
آورد، جلوگيرى کند و درجهت هدفها و آرمانهاى خود از آنها که مدعى آزادى 

 .هستند، سود ببرد
  

 ميرزا در برابر ارتش سرخ نخستين واکنش
ميرزا که سالها با دشمن درگير بوده، به تجربه دريافته و مى داند که نيرو پياده 
کردن ارتش بيگانه، سبب رنج و وحشت مردم و سست شدن پايه هاى امنيت 
جامعه مى شود و هرج و مرج و نگرانى زيادى را در پى خواهد داشت، از اين 

ياده کردن ارتش سرخ، در آخرين روز ماه روى، يک روز پس از نيرو پ
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، در بيانيه اى به آگاهى مردم مى رساند که او و ياران در جهت ١٣٣٨شعبان 
رفاه حال همگان و تهيۀ سببها و مايه هاى سعادت و استقالل ايران و رهايى از 

 .دسِت ناديده انگاران حقوق انسانها، تالش خواهند کرد
م ازهمه سوى در تنگنا قرار داشتند، با بيانيه و او دراين هنگامۀ سخت، که مرد

سخنرانى، به مردم دلگرمى و اطمينان داد که به جنگليها اطمينان داشته باشند، 
که در همه حال، پشت و پناه آنان خواهند بود و مردم را در همه تنگناهاى 

 . سخت و دشوار يارى خواهند رساند
و سعادت مردم آن، به عنوان پايۀ  ميرزا در اين اعالميه به استقالل ايران

تالشهاى خود در اين برهۀ حساس و سرنوشت ساز و روزگار دهشت و ادبار، 
 .تأکيد مى ورزد

طبيعى است که مردم گيالن با حضور ميرزا کوچک و دلگرمى که به وى 
 .دارند، از نگرانى به در آيند و به آينده اميدوار باشند

 
 ارتش سرخانگيزۀميرزا، از همکارى با   

ميرزا کوچک خان، در اين برهه، با ارتشى رو به رو شده که بدون .... 
با اين حال، . دعوت، وارد ايران شده و بخشى از ايران را در چنگ گرفته است

در بوق تبليغاتى خود مى دمد که به هيچ روى، آهنگ فروگيرى و به چنگ 
در اين بخش از ايران  گرفتن ايران را ندارد، بلکه در پى ضد انقالب است که

و از ديگر سوى، به ميرزا قول داده . پايگاه زده و براى منافع آن زيانبار است
آنها . بودند از هر گونه کمکى به آزادى خواهان ايران دريغ نخواهند ورزيد

کسانى هستند که روسيۀ تزارى را به زانو درآورده اند، همان قدرت اهريمنى 
روسيه ديگر، روسيۀ تزارى نيست، بلکه . يربوده استکه ميرزا سالها با آن درگ

رهبران جديد آن با شعارهاى انسان دوستانه وآزادى خواهانه، قدرت را در 
 .دست گرفته اند

روسيۀ تزارى، بارها به ايران دست درازى کرده، مجلس را منحل ساخته، 
با را  ١٩٠٧کرده، قرارداد ) تحميل (قراردادهاى ننگينى به مردم ايران 

انگلستان بسته که برابر اين قرارداد شوم، ايران به دو منطقۀ شمال و جنوب 
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به مالکان بزرگ ناحيۀ شمال، گذرنامۀ . بين اين دو کشور تقسيم شده است
روسى داده و آنان را از اتباع روسيه به شمار آورده، تا از دادن ماليات معاف 

 .يک ايرانى داشته استيعنى يک شهروند روس امتياز بيش ترى از .  شوند
اکنون اين دولت زورگو و ستم پيشه و نيروهاى ياغى و اهريمن صفت آن، 
نابود شده اند و رهبر جديد روسيه، لنين، مدعى آزادى در تمام ملتهاى جهان 
است واز هر حرکت استقالل طلبانه و آزادى خواهانه، استقبال مى کند و بر اين 

حکومت جديد . ت خويش را در دست بگيرندمردم خود بايد سرنوش: باور است
را الغا کرده و تمام  ١٩٠٧دولت جديد، قرارداد : نيروهايش وارد ايران شده اند

قراردادهاى پيشين را به هيچ انگاشته، خواهان بستن قرارداد جديد بر اساس 
روشن است که هدفها، برنامه و خط مشى دولت جديد، با . اصول انسانى است

فرقهاى اساسى دارد و همکارى با آن از نظرهمۀ خردمندان، حکومت تزار، 
. سياستمداران وآزادى خواهان جهان، نه تنها زشت نيست، بلکه افتخار است

نکتۀ مهم تراين که درآن برهه، دولت بالشويک که زمام امور را در روسيه 
دردست گرفته بود، مدعى مبارزه با انگلستان و افراد وابسته به آن، همچون 

از اين روى، ميرزا کوچک،در چنان برهۀ حساس، که دولتى . وثوق الدوله بود
نيروهايش را به داخل کشور آورده بود و شعارآزادى خواهى هم سرمى داد، 
چاره اى جز همکارى نداشت وبه انگيزه هاى زير، با ارتش سرخ، 

ه برابرشرطها و قيدهاى بسيارعزت مندانه که نشان گر قدرت ميرزا و جايگا
تا با اين کار، هدفهاى ملى خود . واالى مردمى وى بود،حاضر به همکارى شد

 .را پياده کند و از تباهى آفرينيها و ويران گريهاى ورود ارتش سرخ بکاهد
دولت انگلستان وروسيۀ تزارى، سالهاى سال با سلطۀ : مبارزه با انگلستان - ١

فته و ايران را از ترقى و خود بر ايران، امتيازهاى خفت بارى را از ايران گر
با فروپاشى حکومت تزار، انگليسيها، يکه تاز صحنۀ .شکوفايى باز داشته بودند

سياسى ايران شدند و با به قدرت رساندن نيروهاى طرفدار و مزدور خود، 
از برجستگيها و اوجها و . را بر دولت ايران بار کردند ١٩١٩قرارداد ننگين 

زه بى امان و خستگى ناپذير، با اين قرارداد و واالييهاى نهضت جنگل، مبار
ميرزا بر اين عقيده بود که با همکارى نيروهاى .عاقد آن وثوق الدوله بود
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انقالبى و آزادى خواهى که حکومت تزارى را واژگون کرده اند و برابر ادعاى 
خود، هيچ چشم داشتى به خاک ايران ندارند، مى توان پايگاه هاى انگلستان را 

يد و نفوذ انگلستان را کاهش داد وازدخالتهاى آن جلوگيرى کرد ووابستگان برچ
 .وايادى آن کشور را از صحنۀ سياسى ايران خارج ساخت

ميرزا کوچک، انگيزۀ خود را ازهمکارى با ارتش سرخ وهدف ارتش سرخ 
 :را، بيرون راندن انگليسيها ياد مى کند

، به اين عنوان که با ما کمک کنند نمايندگان سويت روسيه به ايران وارد شدند(
تا انگليسيها را که دشمن مشترک مان مى باشد، از ايران بيرون کنيم و دست 
خائنين و مستبدين را کوتاه نماييم و اين مساعدت را چنانچه مى دانيد، مطابق 

از روسيه به ما اسلحه داده : يکى آن که: موافقت نامه به دو چيز منحصر نموديم
نفرات به قدرى که ما تعيين کنيم و : ض قيمت بگيرند، دومشودو درعو

 .) بخواهيم
، يکى ١٣٣٨ذيحجه  ٢٣ميرزا کوچک، در نامۀ خود به ضياء بيگ به تاريخ 

ياد کرده ) اخراج انگليسيها از ايران(از پايه هاى همکارى با ارتش سرخ را 
 . است

، ايران به ١٩١٩اد زيرا برابر قرارد; وى، بارها به اين نکته اشاره مى کند
 .عنوان کشور تحت حمايت استعمار انگلستان قرار مى گرفت

امضاى قرارداد هاى ننگين، در زمانى : مبارزه با نيروهاى فاسد داخلى. ٢
ممکن است که کسانى بسان وثوق الدوله و نصرت الدوله باشند که آن را امضا 

ف بيگانه، تصميم گيرنده اگرانسانهاى آزاده، دوستداراستقالل کشورو مخال. کنند
بنابراين، اصالح امور . باشند به هيچ روى، راضى به ذلت مردم نخواهند بود

 .دولت و بيرون راندن نيروهاى فاسد، کمکى است براى بيرون راندن بيگانگان
دولت انگليس و حکومت وثوق الدوله تالش زيادى کردند که نهضت جنگل را 

 .اّما کارى از پيش نبردندنابود و آن را به سازش بکشانند 
ذى حجه  ٢١، به تاريخ ١٩١٩دولت وثوق الدوله، پس از قرارداد ننگين 

، توسط رئيس اترياد تهران، رتمستر کيکاچينکوف، نامه اى به ميرزا ١٣٣٧
وطن دوست، ايران خواه، : مى نويسد و پس از بر شمارى ويژگيهايى از ميرزا
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 :عاقل و نيک نفس،ياد آور مى شود
گاه جناب عالى را درمحکمۀ عدل الهى حاضرنمايند و سئوال و جواب هر(

شود، که آنچه خسارات و تلفات به اهالى بيچاره ازبدو، الى ختم، وارد آمده 
مسؤول درگاه الهى کيست، گمان مى کنم، انصاف خواهيد داد و شرمنده خواهيد 

ؤوليت بزرگ بديهى است، انسان کامل، براى فايدۀ موهوم، راضى بدين مس. شد
نمى شود و نيز به من اين طوردستگيرشده است،که با آن صفات عالى شما، 

 .)…براى شخص خود، راضى به اذيت مسلمين بيچاره نخواهيد بود
، به اين نامه پاسخ مى دهد که در فرازى از ١٣٣٧ذيحجه  ٢٢ميرزا در شب 

 :آن آمده است
م که گرفتارچنگال وجدانم به من امرمى کندکه دراستخالص مولد ووطن(

تاريخ عالم به ما اجازه مى دهد هر دولتى .…قّهاريت اجنبى است، کوشش کنم
که نتواند مملکت خود را از سلطه و اقتدار دشمنان خارجى نجات دهد، وظيفه 

من : اّما کابينۀ حاضرمى گويد; ملّت است که براى استخالص وطنش قيام کند
 بازار لندن به ثمن بخس بفروشم؟محض استفادۀ شخصى بايد مملکت را در 

درقانون اسالم مدّون است کفّاروقتى که به ممالک اسالمى مسلّط شوند، مسلمين 
من اسالم و انصاف : بايد به مدافعه برخيزند، ولى دولت انگليس فرياد مى کند

 .نمى دانم و بايد دول ضعيفه را اسير آز و کشتۀ مقصود مشؤوم خود سازم
البات امروزه ما را تحريک مى کند،مثل سايرممالک دنيا در انق: بنده مى گويم

تمام اياالت ايران اعالن جمهوريت برطبق مرام سوسياليستها داده ورنجبران را 
ازدست راحت طلبان برهانيم، وليکن درباريان، تن در نمى دهند که مملکت ما، 

اين ادلّه  بارى با. با قانون مشروطيت از روى پروگرام دموکراسى اداره گردد
وجدانم محکوم است در راه سعادت مملکتم سعى کرده، گو اين که کرورها 

در مقابل جوابى را که موسى در مقابله با . نفوس و نواميس و مال ضايع شود
 سايرمقننين و مؤسسين آزادى و روحانى در به ابوجهل و) ص(فرعون ودمحم

ن آنان مى باشم، خواهم عدل الهى مى دهند، من هم که، يکى از پيروا محکمۀ 
 .) ...داد

وثوق الدوله که از راه بيم دهى و طمع انگيزى نتوانست ميرزا را وادار به 
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 .سازش کند، به گفت و گوى با وى روى آورد
احمد آذرى، کفيل ايالت گيالن را، مأموربه گفت و گو با ميرزا کرد و زمانى که 

روزنامۀ : کردند و آن اين که تالشهاى وى به نتيجه نرسيد، ترفندى ديگر، ساز
، با تيتر ١٢٩٨) آذر(قوس ٢٦/١٣٣٨ربيع االول  ٢٥، جمعه ٢٠٣رعد، شمارۀ 

دراين شماره، تلگرافى از ميرزا کوچک، به . منتشرشد) ختم غائلۀ جنگل(
وثوق الدوله و تلگرافى ازحاکم رشت، احمد آذرى، به رئيس الوزراء وتلگرافى 

 . اکم گيالن، چاپ شدازنخست وزير به احمد آذرى، ح
جمادى االولى ٢٥/١٢٩٨)دى(جدى٢٧حاکم رشت براى تأييد اين دروغ در

 :درابالغيه اى به مردم گيالن اعالم کرد ١٣٣٨
حسب تقاضاى ميرزا کوچک خان، کالم هللا مجيدى ازطرف دولت براى (

حصول اطمينان ميرزا آمده و تمام شرائط او پذيرفته شده است ودرروزپنج 
دى ماه ميرزا کوچک جنگلى تمام مقدّرات خود را به رئيس الوزراء  ٢٣شنبه 

 .) واگذارکرده است
اين دروغها وخالف واقع گوييها نتوانست درتالش ميرزا براى ادامۀ مبارزه 

ولى آذرى کفيل رشت، ازتالش خود باز نايستاد و برآن شد، . گسستى پديد آورد
که البته . گلوله اى، نقش برزمينش کنديا ميرزا را به ستم ازپاى درآورد ويا با 

اين ناکاميابيها و ناکارآمديهاى . تيرها همه به سنگ خورد وکارى ازپيش نبرد
آذرى، درپياده کردن نقشۀ دولت مرکزى، سبب برکنارى او ازپُست کفالت شد 

 .به جاى اوگمارده شد) اشترى(وميرزا احمدخان امور
کرده و آنها را نزد ميرزا فرستادند که از وى انگليسيها از نفوذ گيالنيان استفاده 
ميرزا که پافشارى آنان را ديد، خواست آنان . بخواهند که به درگيرى پايان دهد

را پذيرفت و پس ازرفت و آمدهاى بسيار، نتيجۀ گفت و گوها و ديدارها، از 
 :جانب ميرزا اين گونه اعالم شد

و قرارداد مزبورمخالف منافع  چون دولت کنونى، عاقد قرارداد با انگليسيها(
لذا راضى شده است مادامى که مجلس شوراى ملى تشکيل … مملکت مى باشد

نيست و تکاليف ايرانيان درمقابل قواى بيگانه طبق قانون اساسى معين نشده 
است، قواى جنگل حق داشته باشد با حفظ عقيده، سازمان خود را پايدار بدارد و 
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 .) کوچک خان و پيروانش نشود دولت نيز متعهد است متعرض
دولت وثوق الدوله راضى به آتش بس با : دمحم على خمامى،براين باوراست که

جنگل نبود،ولى انگلستان براى روشن شدن اوضاع خواهان برقرارى آتش بس 
 .بود

درهمين برهه که فشارها عليه ميرزا به اوج رسيده بوده و احتمال حملۀ دولت 
تائى از سيد حسن مدرس، مجتهد برجسته و نامور مجلس به جنگل مى رفته،استف

، درپاسخ به استفتاء، ميرزا ١٣٣٨او، به تاريخ ماه جمادى الثانى . مى شود
کوچک خان را تأييد وهرگونه جنگ با وى را در حکم يارى رساندن به کافران 

 :و دشمنى با اسالم مى شمارد
صميمانه و صادقانه با  حقير از آقاى ميرزا کوچک خان و از اشخاصى که…(

ايشان هم آواز بودند نيت سوئى نسبت به ديانت و صالح مملکت نفهميدم بلکه 
جلوگيرى از دخالت خارجه و نفوذ سياست آنها در گيالن عملياتى بوده بس 

خداوند همه ايرانيان را توفيق دهد که نيت و . مقدس که بر هر مسلمانى الزم
پرواضح است که طرفيت و ضديت و . نمايدعمليات آنها را تعقيب و تقليد 

 .) محاربه با همچه جمعيتى مساعدت با کفر و معاندت با اسالم است
حرکتها، تالشها و تکاپوهاى ميرزا عليه دولت دست نشاندۀ وثوق الدوله ادامه 

اورا هم از اجراى قرارداد . يافت و وثوق الدوله را در تنگناى شديد قرارداد
 .ريکه به زير آوردبازداشت و هم از ا

آگاهان به مسائل سياسى، تحليل گران رويدادهاى تاريخ معاصر ايران و تاريخ 
نگاران به اين نکته توجه داشته وبه روشنى يادآورشده اند که نهضت جنگل 

 . بود ١٩١٩بازدارنده اى بزرگ برسرراه اجراى قرارداد 
 رمضان١٥/١٢٩٩خرداد ١٣:فرنگ از بازگشت از پس مدتی, شاه احمد 

 هفتم در و آورد زير به الوزرايی رئيس اريکه از را الدوله وثوق ١٣٣٨٬٣١
 .کرد کابينه تشکيل مسؤول را الدوله مشير, ١٢٩٩ تير

مستوفى . مشيرالدوله، دردوازدهم تير، کابينه خودرا به شاه معرفى کرد
ير الممالک و مؤتمن الملک به عنوان مشاورو حاجى مخبرالسلطنه به عنوان وز

با اين تغيير،گرچه با اعالم دولت جديد، مبنى براجرا نشدن . ماليه برگزيده شدند
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، زمينۀ مبارزه کاهش مى يافت، اما با لغو نکردن آن، مبارزه ١٩١٩قرار داد 
 خور در براى لغو قرارداد وبيرون راندن نيروهاى انگليسى ازايران، هنوز

ه ماه به دولت جديد فرصت داد که بويژه که دولت انگلستان، تنها س. توجيه بود
 .قرارداد را امضاء کند و پس ازآن مهلت، کابينۀ مشيرالدوله از هم فرو پاشيد

وارد شدن ارتش سرخ، به ايران، مسؤوليت ميرزا را : حفظ استقالل کشور. ٣
. او نمى توانست از کنار اين رويداد مهم، بى هيچ بازتابى بگذرد. دو چندان کرد
يکها و نظام شوراها، هوادارى آنان از آزادى ملتها و لغو کليه کارکرد بالشو

قراردادهاى استعمارى، زمينه را براى گرايش به آن کشور، برهرآزادى 
 .خواهى درآن برهۀ تاريخى فراهم مى ساخت
تالشهاى حکومت شوروى وگرايش  دمحم على گيلک برداشت وذهنيت خود را از

 :ن مى کندمردم به شورويها را اين گونه بيا
همۀ اين اقدامات، اگرنمى توانست تمايل مردم ايران را به طرف روسيه (

 .) شوروى جلب کند، الاقل ضديت با انگليسيها را در آنان تحريک مى نمود
يغماگرانه داشتند و نيروهاى  زيرا انگليسيها درايران حضورآزاردهنده و

 .شوروى با آنان واين خط مشى ضد انسانى مخالف بودند
از ديگرسو، نيروهاى ارتش سرخ، هرگاه به سرزمينى وارد مى شدند، سعى 

. مى کردند، کميته اى تشکيل داده و تالشهاى خود را زير چتر آن ادامه دهند
براى ايران هم چنين خوابى ديده بودند و حزب کمونيست عدالت را در باکو، 

اعضاى آن که ايرانى براى همين هدف، تشکيل دادند، تا در ايران، در پرتو نام 
 .بودند، برنامه هاى استعمارى خود را سامان دهند

ميرزا که خواهان استقالل کشور بود و با تمام توان در راه اين هدف واال و 
مقدس تالش مى کرد،بايد جلوى اين افراد را با تدبيروزيرکى ويژه مى 

جلوگيرى  از اين روى،نه تنها وى ناچاربه همکارى با ارتش سرخ براى.گرفت
ازتندرويها و حرکتهاى نابهنجار ارتش سرخ و حزب کمونيست شد، در همين 
راستا وبا همين ديد ومصلحت سنجى، شمارى ازآزادى خواهان تهران، نماينده 

با ارتش سرخ وارد گفت و گو : اى به جنگل گسيل داشتند و به ميرزا پيام دادند
 .شود
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 :د، براين مطلب تأکيد داشتند کهنامه هايى که براى ميرزا، فرستاده مى ش
است و سبب نيرومندى کسانى مى ) همکارى با بالشويکها مساعد به حال ملت(

هستندو مى خواهند آن را لغو  ١٩١٩شود که مشغول مبارزه عليه قرارداد
 .) کنند

من به ميرزا : احمد شاه قاجار، که خود مخالف اين قرارداد بود، مدعى است
که افراد مطمئنى رابه قفقاز بفرستد و به نام مليون ايران،  کوچک خان پيام دادم

 .با آنها سازش کند
زيرا وقتى انگلستان رقيبى دربرابر خود ببيند، ازخواسته هاى نابحق خود دست 

 :بر مى دارد، يا آنها را تعديل مى کند
سپهدارشاهد است که به وسيله او، به ميرزا کوچک خان،پيغام دادم، شما به (

ز نمايندگان مطمئن بفرستيد و با نام مليون ايران با روسها سازش کنيد و به قفقا
آنها بفهمانيد که دست و پاى دولت ايران چگونه در حال حاضربسته است و 
اکنون ما ناچاريم با دولتى که قشون او و نفوذ او ما را احاطه نموده است، تا آن 

خود برسند و خالصه آن که جا مدارا کنيم که قشون روسها به سرحدات قديم 
 .) دست ِوداد ما به تدريج و آهستگى به سوى آنها دراز خواهد شد

به نظراحمد شاه، گفت و گو با روسيه شوروى براى پديد آوردن موازنه و حفظ 
وى، آن قدر نگران و ناچار بوده که . حقوق و استقالل ايران الزم بوده است

. فکر گفت و گو با بالشويکها مى افتد پيش از فروپاشى حکومت آذربايجان، به
اين نشان مى دهد . و شايد اين پيامها، دررفتن ميرزا به لنکران، اثرداشته است

همکارى ميرزا درآن برهه ، با ارتش سرخ براى کاستن از آزمنديهاى انگلستان 
 .الزم بوده است، بلکه براى حفظ استقالل کشور گزيرى از آن نبوده است

رسى دقيق پيشامدها و رويدادها و پيامدهاى آنها، به اين نتيجه رسيد ميرزا، با بر
که با گفت و گو و همکارى است که مى تواند سدّى در برابر نيروهاى يغماگر 

 .پديد آورده و از زيانهاى نيروهاى خارجى بکاهد
شرط دخالت نکردن درامورکشورو ديگرشرطها و قيدهاى عزت مندانه که در 

واالى او  ش سرخ به تصويب رساند،حکايت ازاين انديشه بلند وقرارداد با ارت
 .دارد
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بيانيۀ مهم ميرزا کوچک، پس ازورود ارتش سرخ به ايران، نشان از پاى بندى 
 . ميرزا به استقالل کشور وسربلندى وعزت آن است

ميرزا، درنامه به مديوانى، رئيس کودتاى سرخ رشت، دربارۀ حاکميت و 
 :نويسداستقالل ايران مى 

من بى شرف مى دانم کسى را که حقوق حاکميت و استقالل ملت خود را با (
دست خود فداى شغل و مقام بيهوده کرده، يک ملتى را اسير چهار 
نفرخودخواه افراطى که درافراط خود، غيرازرياست چيز ديگرى نمى خواهند، 

 .) ن را طالبممن بقاى اعتبارات ايرا.من استقالل ايران را خواهانم. قراردهند
استقالل خواهى ميرزا وبيزارى اوازنقش آفرينى بيگانگان درامورکشور، به 

اين نامه . بهترين و زيباترين وجه، در فرازى ازنامۀ وى به لنين جلوه گراست
پس از ترک رشت، از روى اعتراض به کارکرد حزب کمونيست،  و رفتن به 

 :جنگلهاى فومن، نگاشته شده است
ما قدم اولى را براى رسيدن به آزادى برداشتيم : يران مى گويدصداى ملت ا(

يعنى اگر ما از دخالت خارجيها . ولى خطر ديگرى ازطرف ديگربه ما مى رسد
در کارهاى داخلى خود جلوگيرى ننماييم، اين دليل مى شود که ما به مقصد 

تا کنون زيرا که به جاى دخالتهايى که . يعنى به آزادى نخواهيم رسيد; خودمان
از طرف يک دولت خارجى وجود داشت، دولت خارجى ديگر در کارهاى ما 

 .) دخالت کرده و ما در تحت نفوذ او خواهيم افتاد
اين فراز، به خوبى نشان مى دهد که ميرزا براى پايدار نگه داشتن استقالل 

که بالشويکها و  ايران، با ارتش سرخ همکارى کرده بودو براين عقيده بود
سرخ، اگر در امورداخلى ايران دخالت کنند، با انگلستان فرقى نخواهند  ارتش
در : ميرزا، در نامۀ خود به يوسف بيگ، بر اين نکته تأکيد مى ورزيد. داشت

مخصوصاً تأکيد شد که نبايستى در امور داخلى ما مداخله (قرارداد با بالشويکها 
 »....يعنى بايد به استقالل ايران ارج نهند) کنند
ميرزا،با استناد به سخنان لنين، تروتسکى و براوين، دخالتهاى بى مورد ....

ارتش سرخ در ايران را برخاسته از به کار بردن سليقۀ شخصى فرماندهان آن 
مى دانست و در رويارويى با آنان، پس از کودتاى سرخ، سخنان رهبران 
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ين خوب شعار شايد نمى دانست که لن. شوروى رابه کودتاچپان گوشزد مى کرد
مى . مى دهد و بد عمل مى کند و يا مى دانست و به مصلحت نمى ديد باز گويد

خواست با استناد به همان شعارهايى که رهبران شوروى مى دادند، از دراز 
 .دستيها جلوگيرى کند

ميرزا در نامۀ خود به مديوانى، به سخنان لنين و تروتسکى استناد مى کند و 
 :امور کشور را امرى زشت مى شمارددخالت ارتش سرخ در 

من بيانات لنين وتروتسکى وبراوين وتمام زمامداران عاقل شما را که مى (
هرملتى بايد مقدّرات خود را عهده دار شود عمل کرده مى خواهم مجرى : گويند

هر کس که مداخله در امور داخلى ما کند ما او را مثل انگليس و نيکال و . کنم
 .) ايران متعدى مى دانيمدرباريان مرتجع 

ميرزا درهمين نامه، عقل و درايت زمامداران شوروى را بر اساس سخنان و 
شعارهايى که از آنان اين جا و آن جا پراکنده شده، مى ستايد و آنان را از کار 

ميرزا در نامه به يوسف ضياء بيگ، که . نيروهاى داخل ايران بى خبر مى داند
الت و ويرانگريهاى ارتش سرخ نگاشته شده، پس از خودسريهاى حزب عد

 :بازبه سخنان لنين و تروتسکى استناد مى جويد که گفته اند
 .)هر ملتى خود بايد مقدراتش را در دست بگيرد(

 :مى افزايد
 .) به طور طبيعى زمام امور ايران نيز بايد به دست ايرانى باشد(

ايران نبوده، بلکه هدف  ورود ارتش سرخ به ايران براى نقش آفرينى در امور
بويژه . آن بوده که ملت ايران به پشتوانۀ اين قدرت، کار استعمار را يکسره کند
 .در قرارداد با ميرزا پذيرفته بودند که دخالتى در امور ايران نداشته باشند

نهضت جنگل ازروى حقيقت وراستى وبلشويکها وسران بالشويک، ازروى 
 .به آزادى بودند ملتها ازجمله مردم ايران، تاکتيک وسياست، خواهان رسيدن

طبيعى است که ميرزا با بلشويکها ، که نيت واقعى خود را آشکار نساخته بودند 
وخود را آزادى خواه مى نماياندند و ازآزادى خواهان پشتيبانى مى کردند، 
هماهنگى و همسويى داشته باشد، بويژه که کارکردشان، ازجمله سرنگون کردن 

از اين روى، طبيعى .تزار، چهرۀ خوبى از آنان به نمايش گذاشته بودحکومت 
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بود که ميرزا، به کمک بالشويکها، بدون هيچ دخالتى، درجهت هدفهاى بلند 
زيرا در آن زمان چهرۀ واقعى رهبران شوروى به طور کامل . خود اميد ببندد

 .شناخته شده نبود وشعارهاى آنان بسيار فريبنده بود
ميرزا بسيار مهم بود، احترام به انسانها، شرافت و آزادى آنان بود آنچه براى 

 .وآن جا برآن پاى مى فشردند که رهبران شوروى شعار آن را مى دادند و اينجا
ميرزا، به انسانها از هرنژاد ومليّت و مذهبى احترام مى گذاشت وعدالت را در 

ميرزا کوچک، . اشتهرمکان ومنطقه اى، حتى درمدرسه علميّه به اجرا مى گذ
. ازشخصيت پرچاذبه وپرکششى برخورداربود. سعۀ صدربااليى داشت

. مهربانانه با پيرامونيان و انسانهايى که به او پناه مى آوردند، برخورد مى کرد
افسران آلمانى و اتريشى که به او پناه آورده بودند، به ميرزا انس گرفتند و در 

 .ى، تا آخرين لحظۀ حيات با ميرزا بودجنگل ماندگار شدند و گائوک آلمان
در پيام به لنين، سخن خود . ميرزا درعمل وبيان اين انديشۀ خود را ثابت کرد

را با نام انسانها و برابرى آنان آغاز مى کند، به اين گمان که لنين نيز، براى 
 .انسانيت،جداى از مذهب و نژاد احترام قائل است

 :اى انگليسى درايران، دربارۀ ميرزا مى گويدژنرال دنسترويل، فرماندۀ نيروه
نهضت جنگل ازطرف ميرزا کوچک خان انقالبى معروف، که يک ايده (

پروگرام او حاوى همان افکار و . آليست با شرف و باايمان است، تشکيل يافته
آزادى ، مساوات، : همان مرامهاى مبتذل و غير قابل تحمل است، ِمن جمله

 .) رانيان است، دور باد خارجىبرادرى، ايران مال اي
آرمانها وبرنامه هاى ميرزا، آزادى، برادرى، مساوات و ايران براى ايرانيان 
بوده که فرماندۀ انگليسى، آنهارا، انديشه هاى غيردرخورتحمل، مى انگاشته 

آزادى نوع : نامه هاى ميرزا، اين انديشه ها و ديدگاه هاى واال درسخنان و.است
به روشنى بازتاب يافته که به پاره اى ازآنها اشاره …رادرى وبشر، مساوات، ب

 :مى کنيم
ميرزا کوچک جنگلى درنامۀ خود به احسان هللا خان، وخالوقربان، از . ١

راحتى و آسايش بشر و آدميت، با هرعقيده و نژاد سخن مى گويد و وظيفۀ خود 
ى آزادى انسانها مى داند که دربرابر بى حرمتى به نوع بشر ساکت ننشيند و برا
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اّما آزادى از نظر . تالش ورزد و حتّى خودو يارانش را فداى آزادى انسانها کند
اواجازۀ استفادۀ ناروا از آزادى را به افراد نمى دهد که . ميرزا مطلق نيست

اوتبليغات کمونيستى را با . براى کسب منافع شخصى، منافع ملّت را زيرپا نهند
آزادى مى داند و در نامۀ خود مى  استفادۀ ناروا از آن شدّت و حدّت، گونه اى

 :نويسد
من راحتى و آسايش بشرو حفظ حقوق آدميّت را طالبم و خيانتکار مى شمارم (

کسانى را که برخالف اين عقيده رفتار کنند ويا به نام پيش بردن آزادى، 
ممکن نيست در مقابل  ما.…تعقيب نمايند مقاصد شخصى ومنافع خصوصى را

اوزات دشمنان نوع بشر، القيد بمانيم و مظلومين و رنجبران بى چاره را تج
زير فشار پنجۀ ظالمان و متعّديان نگريسته، ساکت بنشينيم، عقيدۀ ما ثابت و 

تمامى افراد ما با حرارت سرشار براى فداشدن در راه . غير قابل تزلزل است
اليّتهاى شان، بجا و ليکن مراقب اند که فعّ . آزادى مِهيّا و بى پروا هستند

  .)بموقع صرف شود و به جاى نفع، موجب زيان و خسارت نگردد
ميرزا کوچک،در نامه اى که پس از کودتاى کمونيستها، به مديوانى، رهبر . ٢

کودتا نوشته، برآزادى انسانها، احترام و پاس جايگاه آنان، بدون توجه به دين و 
 .استقالل ايران اصرار مى ورزد مذهب، پاى مى فشارد و برحفظ حاکميّت و

من، . من، بقاى اعتبارات ايران را طالبم. من، استقالل ايران را خواهانم(
 .) …راحت ايرانى و همه ابناء بشر را، بى تفاوت دين و مذهب، شايقم

 :ميرزا کوچک، در نامۀ نخست خود به مديوانى مى نويسد
به اين . ما کمک خواهند نمودتمام استظهارما به اين بود که احرار دنيا به (

جهت ورود شما را به ايران، توّجه غيبى فرض و با آغوش باز شما را پذيرفتيم 
و نجات خود را ازچنگال انگليس ومستبدين ايران،به مساعدت شما تصّور 

 .) کرديم
ميرزا، همکارى وهمگامى با ارتش سرخ را از آن جهت پذيرفته که آن را از 

استبداد و استعمار انگليس به زادى خواهان دنيا باب کمک و همکارى آ
   )١(.رويارويى برخاسته مى انگاشته، نه چيز ديگر
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 :توضيحات و مآخذ ◀

 
ماه  ١٨صبح روز« : احسان هللا خان درخاطراتش به اين نکته اشاره کرده که* 

مي ناوگان بلشويكها به انزلي نزديك شد وشروع به تيراندازي به طرف غازيان 
با صداي شليك توپ ازخواب . كوچك خان ومن هميشه با هم بوديم. نمود

مي شنويد؟ ازكوچك خان پرسيدم آيا صداي شليك رفقايمان را. بيدارشديم
اوجواب مثبت داد وشروع به خواندن نمازصبح نمود وبه من گفت الاقل يك 

درتمام عمرم نماز نخوانده ام وتوهم : من درجواب او گفتم. بارنماز بخوان
 » اگرمي خواهي با رفقاي بلشويك دوستي بكني بهتر است ازدين دست برداري

با توضيحات عبدهللا » خاطرات احسان هللا خان دوستدار« نگاه کنيد به : منبع
  ١٠ – ٨١ –صص  – ١٦شماره  -  ١٣٨٦مجلۀ مطالعات تاريخی، بهار -متولی

مرداد و : يۀ، نشر»ميرزا کوچک و رابطه با شوروی«  علی اکبر ذاکری – ١
 ،   ١١٢و  ١١١، شماره ١٣٨١مهر و آبان  -شهريور 
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 فصل هشتم 

 (**)مکاتبات  ميرزا کوچک خان با لنين و مديوانی  
 
 نامۀ ميرزا به لنين - ١ 

ارتش سرخ شوروی بعد ازشليک .ش ١٢٩٩ارديبهشت  ٢٨شنبه  دربامداد سه
بلشويکها ميرزا به   بنا به تقاضای.دچند تيرتوپ، ازدريای خزردرانزلی پياده ش

انزلی رفت ودريکی ازکشتيهای جنگلی شوروی با فرماندهان ارتش سرخ 
 با جمعی ازمحترمين شهرو  خرداد، حکمران رشت١٢در .مالقات ومذاکره کرد

 بعضی از رؤسای ادارات به مالقات ميرزا رفتند وازاوخواستند به شهربيايد و
جمعيت  خرداد، ١٤ در .عمل آورد  شت ممانعت بهورود قوای بلشويک به ر از

های گل  جنگليها رفتند وبا افشاندن دسته  انبوهی دردوصف به استقبال مقدم
خرداد،اجتماع عظيمی با ١٦در .ورود گفتند  انگيز تبريک وفريادهای شوق

هنوز دولت انقالبی سامان نگرفته بود که . گرديد  حضورميرزا دررشت تشکيل
  مصلحت.بلشويکهای شوروی وانقالبيهای سرخ آغاز شد  ابکاریاغتشاش و خر

يک ماه  به يعنی نزديک ١٢٩٩تير ١٨ميرزا در .ميرزا کارسازنشد  انديشی های
جمهوری به عنوان اعتراض ازرشت به فومن رفت و قبل   پس از اعالم

 .ازحرکت دو نفر نمايندۀ خود را با نامۀ مفصلی به عنوان لنين به روسيه فرستاد
 

 :بعد العنوان
هنگامی که قشون فاتح کارگران و دهاقين روسيه به دشمنان خود شکست داده و 

داران انگلستان از جلو  سرمايه  گردند و قوای مظفّرانه داخل در قلب لهستان می
کنند، خيلی متأسف هستم  اختيار می  نشينی دستجات ستمديدۀ ايران و روس عقب

 ايم ومجبورم به چيزهايی متذّکر شوم که سزاوارنم گيری می که ازکارها کناره
قبل . زيرا اين چيزها در ايران واقع گرديد! کنم  توانم خودداری ولی نمی. نيست

ازورود قشون سرخ روسيۀ سويتی درانزلی، من با همکارانم درجنگلهای گيالن 
داری ايران جنگ  بر ضد مظالم و فشاروتسلّط انگليسيها و دولت سرمايه
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يم و يگانه قوۀ صحيح و حقيقی ما بوديم که توانستيم با جرئت فوق العاده کرد می
لوای سرخ انقالب را بلند کرده و به تمام دنيا آرزوی آزاد شدن از   به اسم آزادی

به   لهذا بدون هيچ شّک وترديد، من. داران را اعالن دهيم زيرزنجيرهای سرمايه
ونمايندۀ اجرائيۀ  )کولينکفراس( وسيلۀ رياست کشتيهای جنگی دريای خزر

اطمينان کامل خود را از قشون ) ارژه نيکيدزه(مرکزی فرقۀ اشتراکی روسيه 
مانده، کمک به   قرار شد که آن قشون سرخ در ايران. سرخ روسيه اظهار کردم

بعد از قرار .  بنمايد   قشون سرخ جوان ايران که عجالتا حاضر به جنگ نيست
ايران بماند، من حاضرم شدم با شما اتحاد کرده، ملّت به اينکه قوای سويتی در 

شّک  بی. و آماده نمائيم  ايران و ملل ديگر آسيا را برای يک جنگ آزادی دعوت
که دوباره از  ١٩١٨انجام و عملی شدن مواد يادداشت رفيق چچرين در ژوئيۀ 

و رئيس کشتيهای جنگی   طرف نمايندۀ روسيۀ سويتی در تهران رفيق براوين
تکرار شده بود، مرا )انزلی  در روز ورود به٠ بحر خزررفيق راسکولينکف

پروپاگاند از . وادار کرد که از انعقاد يک معاهدۀ جديد با سويتها خودداری نمايم
زيرا پروپاگانديستها تمايل . نيست  طرف فرقۀ اشتراکی درايران عجالتا ممکن

موقع خود به نمايندگان  من در. شناسند وشرايط زندگانی ملت ايران را نمی
ايران حاضر نيست پروگرام و تاکتيک بلشويکها را   روسی اظهار کردم که ملّت

زيرا اين کار عملی نبوده و ملّت را وادار خواهد کرد به طرف . قبول کند
. دشمنان ما بروند، نمايندگان با من هم عقيده گرديده و طرفدارتاکتيک من شدند

اين پلتيک ممکن است ما را به مقصد خود در شرق زيرا فهميدند فقط اجرای 
فقط به توسط اين پلتيک است که تسلط انگلستان از شرق دورو   همچنين. برساند

من با رفقای خود داخل شهر رشت شده . از مملکت ما محو خواهد شد  نفوذ شاه
  تا زمانی که. و دولت سويتی را تشکيل داده و بيرق سرخ انقالب را بلند کرديم

رفيق را سکو لينکف در بحر خزر و در سواحل ايران بود، ما درکارها موافقت 
روسيه که ابتدا   که ايشان عازم مسکوگرديدند،عقيدۀ نمايندگان داشتيم؛ ولی همين

 :برای کارهای مشرق داشتند، بکلی تغيير کرد و اين تغيير، ثمرۀ ذيل را بخشيد
حّق تمام   مهوريّت ايران وبدوندولت آذربايجان برضدّ تمام اعتراضات ج - ١

آذربايجان قول   درصورتی که. اجناس ومال التجارۀ اتباع ايران را تصرف کرد



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢٢٣                                       ج

  

  

قشون سرخ وملّت به   داده بود که مال التجاره واجناس فوق را برای رفع حوائج
حتّی قول داده بود که اگراجناس ومال التجارۀ فوق مصرف به . ايران برگرداند
ولی امروز . و اجناس ديگر بدهد  اشد، درعوض آن مال التجارهجای ديگرشده ب

کند قرارداد جديدی را امضا بکنيم که به  به ما پيشنهاد می)دولت آذربايجان(او
ملّت ايران را محوکند؛ درصورتی که کمک   وسيلۀ قرارداد مذکور تمام حقوق

 .باشد تسلّط سويتها در ايران می  به ملّت ايران، يگانه اساس
ايران   دولت آذربايجان، قدغن کرده است که اتباع ايران آزادانه عود ت به - ٢

 .نمايند
برطبق مواّد يادداشت رسمی رفيق براوين که از طرف رفيق را سکولينکف  - ٣

که  ولی همين. گشت تأييد شد تمام امتيازات روسيه درايران به ملّت ايران برمی
آذربايجان شروع   فاده نمايد، دولتدولت جمهوری ايران خواست ازاين امر است

 .به ضدّيت نمود
اشتراکی   هرچند ما با نمايندگان روسيه تصميم گرفتيم و قرارداديم که مسلک - ٤

را دربين اهالی پروپاگاند نکنند، ولی رفيق ابيکف که خود را گاهی نمايندۀ 
اکيون اشتر نفراز  کند با چندين وگاهی نمايندۀ فرقۀ عدالت معّرفی می روسيه

فهميدند،  ملّت را نمی  ايرانی که ازروسيه وارد شده بودند وعادات واخالق
ها منتشرساخته و دخالت درکارهای داخلی دولت سويتی  متينگها داده و اعالميه

ايران نموده، اعتباردولت را ساقط و زيرپای او را خالی کرده و قوای نظامی 
داران  ای خود آلت و همراه سرمايهانگليسها را تقويت کردند، حتّی مرا با رفق

را خراب و حالت ما را درنظرملّت خيلی   ناميده و روز به روزکاريها انقالب
ازتمام نقاط ايران طبقات ملّت بر ضدّ پروپاگاند . گرساختند انگيزجلوه اسف

دارند که هيچ همراهی با انقالب نخواهند کرد؛  اشتراکی اعتراض و اظهار می
که چند ماه قبل حاضر بودند خود را برای پيشرفت و   رشتمخصوصاً جمعيّت 
آب وآتش بيندازند،امروز درتحت نفوذ اقدامات اشخاص فوق   کمک به انقالب به

 .و حتی حاضرند به طرف ضد انقالبيون دست دراز کنند  گروکرده
انتشار   دانم که در تمام ممالک آزاد پروگرام هر فرقۀ سياسی آزادانه من می - ٥

شود، بر ضدّ تمايالت جمِعيّت  يابد ولی پروگرامی که درايران پروپاگاند می می
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 .را تقويت خواهد کرد  وازجلو رفتن انقالب ممانعت کرده و فکر ضدّ انقالب
 دستور  رئيس قشون سرخ،رفيق کاژانف که در انزلی پياده شده برطبق - ٦

ه وبرطبق همان تلگرافی رفيق تروتسکی در تحت اختياردولت ايران قرارگرفت
جمهوری شود، تبعيت   دستور برای آنکه بتواند عضوکميتۀ انقالبی حکومت

خواست جای وی  که می  ولی اآلن در نتيجۀ اقدامات ابيکف. ايران را قبول نمود
کمک رفيق مديوانی عضو   را درشورای انقالبی نظامی ايران دارا باشد و به

کرد،هرچند دولت انقالبی   وسيهشعبۀ شرق از ايران خواسته شد حرکت به ر
 .نتيجه نگرديد   ايران برضدّ اين حرکت اعتراض نمود، منتجِ 

در بين   دخالتهای نامشروع، در کارهای داخلی جمهوری و نبودن شرايط معيّن
خودداری نمايند؛  طرفين، سبب شده است انقالبيون ايرانی ازمسئوليّت اخالقی

ما قدم : گويد ايران می  صدای ملت. ع کار کنندتوانند با اين اوضا برای آنکه نمی
اّول را برای رسيدن به آزادی برداشتيم ولی خطرديگر از طرف ديگربه ما 

داخلی و خارجی ما جلوگيری   رسيد؛ يعنی اگرما ازدخالت خارجيها در کارهای
زيرا . شود که ما به مقصود خود و به آزادی نخواهيم رسيد ننمائيم،اين دليل می

يک دولت خارج وجود داشت، دولت   ای دخالتهايی که تاکنون از طرفبه ج
ما حق .ديگر در کارهای ما دخالت کرده و ما در تحت نفوذ وی خواهيم افتاد
ايم محو  نداريم افتخارانقالبی خود را که درجنگهای چهارده ساله تحصيل کرده

باشد که  عينی میخيانتکار باشيم؛ اگرچه اين تمايالت اشخاص م  و به حقوق ملّت
به همين جهت ناچارم رشت را ترک کرده و . کنند با وجهۀ انقالبی من بازی می

سئوالهای   پناهگاه سابق خوددرگوشۀ جنگل رفته ودرآنجا منتظرجواب موافق  به
 :ذيل بمانم

داده شده   عملی کردن قولهای نمايندگان روسيه سويتی که به ملت آزاد ايران - ١
برطبق مواد   دخالتهای آذربايجان سويتی در کارهای ايرانهمچنين منع .است

 .يادداشت رفيق چچرين
 .شناختن حدود و اختيارات جمهوريّت ايران - ٢
داند، پس الزم  اگرروسيۀ سويتی عمليات فرق اشتراکی را درايران واجب می- ٣

 .معيّن نمايد  است برطبق شرايط سياسی ايران و ممالک شرق، پروگرام جديدی



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢٢٥                                       ج

  

  

 . فاع حيات و ثروت اتباع ايران در محدودۀ آذربايجان سويتید- ٤
  ودوبار مأمور کردن درايران رفيق خواستن ازايران رفيق ابيکف را - ٥

  الزم است ايشان به عنوان متخّصص نظامی درتحت اختيارات.کاژانف را
  زيرا همراهيهای بسياری برای ترقّی انقالب درگيالن. ايران سويتی باشند

 .اند نموده
ايران از   گويم ملّت در خاتمه، دقّت شما را به يک مسئلۀ ديگر جلب کرده، می

بزودی   مأمورين شاه تعدّيات زياد ديده و از ايشان بيزار است و ممکن است
بتوانيم   تسلّط شاه را در اين مملکت محو و نابود نمود؛ ولی غيرممکن است

چندين دفعه نفوذ   دهد که ما نشان می تاريخ ايران به. احساسات ملّت را خفه کنيم
دول خارجه در مملکت ما تسلّط پيدا کرد و خواستند احساسات ملّی و 

پرستی را در ملّت ما خفه نمايند؛ لکن مساعی آنها عقيم مانده، به مقصد  آزادی
نرسيدند،  اآلن که ملّت لذّت آزادی را برده است، غيرممکن است احساسات وی 

برعکس ملّت با قوۀ زياد به طرف آزادی خود سير خواهد .برد را بتوان از بين
آزاد روسيه روکرده، به اسم آزادی ملل   به وسيلۀ اين ورقه به رؤسای ملّت.نمود

از ظلم وتعدّيات دولت تزاری که تا   و مخصوصا ملّت ايران انتظار داريم
کرده و  امروز در تحت عنوان امتيازات درمملکت ما ادامه داشت ما را خالص

دستورات و اظهارات دولت سويتی را عملی بکنند و تمام قراردادهای سابق 
 .منعقد شده بودعمال لغو نمايند  راکه با دولت تزاری

را حفظ   من و رفقای من اعتماد کامل داريم که ملّت آزاد روسيه، آزادی خويش
رسانيدن آنها   خواهند، برای خواهد کرد و به تمام مللی که آزادی خودشان را می

به آزادی و نگهداری آن، همراهيهای الزمه را خواهد نمود که با قوای متّحده 
ً جنگ کنيم و همچنين اشخاصی را که با   بر ضد دشمنان عمومی مشترکا

نمايند، از کارهای انقالبی دور  تاکتيک خودشان جلوگيری از آزادی ايران می
به رشت مراجعت نخواهم   من تا رسيدن جواب موافق وحّل مسائل فوق. کنيم
: برای تأسيس ارتباط واجب والزم درمسکو هيئتی مرّکب از رفقای ذيل. کرد

 .گرديدند  اعزام)گائوک(هوشنگ]و[ مير صالح مظفر زاده
 کوچک جنگلی
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 های ميرزا به مديوانی نامه-٢
 )مدير امور انقالب ايران از طرف بلشويکهای شوروی(
 

شوروی   ا هدايت و حمايت فرماندۀ قوای مسلّحب. ش ١٢٩٩مرداد  ٩دوشنبه 
بر ضدّ ميرزا،   درگيالن،مديريّت بخش سياسی و امنيت نظامی آن در رشت

همۀ طرفداران ميرزا را هرکه وهرجا بود . کودتای سرخ انجام گرفت
سرخ از بادکوبه به   دراين روز،هزار نفر ديگر قشون. دستگيروبازداشت کردند

ادارات دولتی تسخير . شدند  ز کمونيستهای جوان هم مسلّحای ا رشت آمد و عدّه
. هللا خان در رشت برسرکار آمد  شد و دولت کودتای سرخ به رياست احسان

 )وری پيشه(دراين دولت،احسان هللا خان سرکميسر و کميسر خارجه و جوادزاده
ران از ای به مدير امور انقالب اي ميرزا نامه  مردادماه ١٠در . کميسر داخله بود
ای  مديوانی، سه روزبعد درپاسخ ميرزا نامه. فرستاد) مديوانی(طرف شوروی 

 .ای ديگر پاسخ داد مرداد با نامه ٢٠آميز نوشت و ميرزا در  اعتراض
 

 :نامۀ اول ميرزا به مديوانی
بدنام ببينم، از   رفيق مديوانی چون مايل نيستم که رفقای خود را در مجامع عالم

پرداخته، ضمناً   آورشان به تشريح پاره ای    اقدامات حيرتآن جهت الزم شد 
مدّعيان ما و شما، چه   گونه اقدامات در مقابل شما و رفقا را متذکر کنم که اين

پانزده سال است که هريک از ما در انقالبات ايران ! انعکاسی پيدا خواهد کرد
ايران مقاومت و  و دولت  زحمت کشيديم و با هجوم قوای نيکال و قشون انگليس

. آنکه تحصيل حّريت نمائيم  مصادمه کرديم؛ مصائب را تحّمل نموديم، برای
ً استظهار ما اين بود که احرار دنيا به ما مساعدت کنند به همين جهت .تماما

ورود شما را در ايران عاطفۀ غيبی دانستيم، با آغوش باز شما را پذيرفتيم؛ 
ايران به مساعد ت شما تصور   مستبديننجات خود را از چنگال انگليسها و 

هنوز قضايای حياتی ما و . عکس داد  اما افسوس که تصّورات، نتيجه به. کرديم
شما حل نگشته، با اين حال شما در رشت و انزلی به اختالف بلکه به منازعه و 
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مبارزه شروع نموديد که غالبا انتظار آن را از دشمن نداشتيم چه برسد شما که 
دوائر جمهوری را قبضه کرديد؛ احرار را توقيف کرديد؛ به . هستيد دوست ما

طرف ما حملۀ خصمانه کرديد؛ شلّيک نمودند؛ معلوم نيست مقصود شما چيست 
طرف هستيد؟ آيا ايران را شما گيالن تصور کرديد؟ آيا احرار ايران را   و با که

بيرون کرديد؟ آيا فقط اين عدّه فرض نموديد؟ آيا دشمن ما و شما را از ايران 
يا با   ايران را از مستبدّين تصفيه نموديد؟ ما ممکن نيست به شما تير خالی کنيم

کدورت در   از جوانان کم تجربۀ خودمان که حسّ . شما عمليات خصمانه نمائيم
پيدا کند، ناچاريم به   اگراين اقدام شما دوام. کنيم آنها شدت نموده جلوگيری می

ام احرارو سوسياليستهای دنيا حالی کنيم که وعدۀ شما هروسيله باشد به تم
به اسم . برخالف صّحت و اقوال شما، عاری ازحقيقت و صداقت است

سزاوار قشون مستبدّ نيکال   سوسياليستی حرکاتی را دربارۀ ما مرتکب شديد که
پرست و با  طلب نوع با يک فرقۀ آزادی. داری انگليس است و اردوی سرمايه

و هنوزهم محصور دشمنان آزادی   انقالبی که مشقّتهای فراوان ديدهيک جمعيّت 
کنند؟  آيا غيرازاين يک مسئله که گفتيم فعال عمليّات  است، اين نوع معامله می

رساند و مقصود را عقب  نفع ضرر می  شما در يک گوشۀ ايران به جای
ديگری گفته و  اين عقيده را رسوخ داد؛ چيز  اندازد و بايد صبرکرد و بتدريج می

. دوائر رشت و انزلی را تخليه کرده، به شما واگذاشتيم. عنوان ديگری نموديم
به غير ازاين کارديگری کرديم؟ . گيريم، شما اداره بکنيد گفتيم ما گوشه می

پيرايه،  آيا مقتضی بود که با ما عمليات خصمانه  برای اين حقايق مختصر و بی
نيکالئی را در انظار تجديد کنيد؛ اهالی بيچاره  نمائيد؛ طرز ورود و اقدام قشون

  شهررا به وحشت بيندازيد؟ هيچ وسيله برای اين اقدام شما نمی  و زحمتکش
  تصور بکنيم،مگر آنکه بگوئيم جاسوسهای انگليس به لباس شما در ميان  توانيم

 .گونه وقايع را ايجاد کردند شما داخل شده،اين
درميان   رويّه گونه اقدامات بی کنيم که اين ت میدر عالم برادری شما را نصيح

دار کرده و درايران مورد تنفرشديد واقع  دوست و دشمن، شما را بدنام و لّکه
ما برای حرکات   نظران ممکن است جلوه دهند که  اگرچه بعضی کوته. شويد می

لت کنيد، با انگليسيها يا دو غيرمنتظرۀ شما و يا فشارهائی که به ما وارد می
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مستبدۀ ايران که دشمن ما و شما هستند تکيه کرده و با آنها داخل مذاکراتی بر 
گوئيم  نخواهد شد به شما صريحا می  خيرهرگزچنين چيزی. ضدّ شما خواهيم شد

خالف انتظار ديده شود و به ما خصمانه هجوم   که هرقد از شما فشار و کارهای
بور به دفاع کند،با اين همه محال نمائيد، طوری که شدّ ت فشاروارده ما را مج

. است به دشمنان شما که دشمنان ما نيز هستندرو آورده يا از آنها کمک بخواهيم
تيرهای شما را از مهربانيهای دشمن بهتر خريداريم؛ ولی در عالم برادری از 

کنيم ما را بگذاريد که دراين گوشه بمانيم و مجبورمان نکنيد با  شما تقاضا می
رويۀ  برادر ما هستيد درحال کدورت باشيم و به تمام دنيا حرکات بی شماها که

 .شما را ابالغ نمائيم
کنيم که با اهالی به مهربانی رفتار کنيد و آنها را به  در خاتمه از شما توقّع می
زيرا . دارد  اين موضوع برای شما کامال ضرورت.محبّت خود اطمينان دهيد

نتيجه گذاشته و  هالی،همۀ اقدامات شما را بیاّول کار است و زحمت دادن به ا
 .بخشد بلکه تأثير به عکس می

 کوچک جنگلی
  

 
 :پاسخ مديوانی به نامه ميرزا - ٣

 جناب ميرزا کوچک خان
ٌ تصديع می.شهر جاری رسيد ١٥رقيمۀ سرکار مورخۀ  دهد همۀ اين  جوا با

رست گذاشته، سرپ شهر را بی. پيشامدها علّت بزرگ آن را خودتان فراهم کرديد
روس و   ميرزا اسمعيل همشيره زادۀ شما، سيصد نفر فدائی. به جنگل رفتيد

انزلی آورده   پانصد نفر مجاهد ايرانی راکه به اسباب ناريۀ الزمه با خود به
به شما کاغذ   در اين خصوص. نمود بودم تأکيد درعود ت دادن به بادکوبه می

مشار . ه مالقات با ميرزا اسمعيل شدمنوشتم؛ متأسفانه جوابی نرسيد؛ مجبور ب
اليه مرا دو روز برای جواب کاغذ و مالقات با شما معّطل کرد که بسی اسباب 

آيا برای پيشرفت انقالب وخارج نمودن خصم،قشون و ! تحيّر و تعّجب بود
 اسباب ناريه الزم نيست؟
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ب و خارج انقال  آور شما معلوم گرديد که سرکار در پيشرفت از اين رفتار تعّجب
که از مردم دريافت   نمائيد؛ بعالوه وجوهاتی نمودن دشمن از ايران مسامحه می

نيست به کجا خرج شده   داشتيد، بدون آنکه در اطراف آن مميّزی شود، معلوم
داشتند به هر محلّی که  می  اسباب ناريه را که رفقا ازروسيه ارسال. است
با . قط در دست شخص خود گرفتيدکرديد و امورات را ف خواستيد حمل می می
هللا خان وخالو قربان که در اين مدّ ت در   يک از رفقای ديرينۀ خود، احسان هيچ

ايشان باالخره . کرديد در تضيقات بودند شورنمی  کليّۀ زحمات با سرکار شريک
ازرفتار و روش شما متنفّر و مجبورا از شما دوری جسته و شما اطراف خود 

دپرست و بلکه ضدّ انقالب جمع نموديد و درنتيجه با وجودی که خو  را از کسان
نوع اسباب برای حمله کردن به دشمن موجود بود، دو ماه در رشت   همه

نشسته، حرکت نکرديد و آنچه اسباب ناريه رفقای روسيه فرستاده بودند، به 
در نتيجه پنج نفراز رفقای . جنگل برده، صرف بر ضدّ انقالب کرديد  طرف

ما مقتول و پانزده نفر مجروح گشتند و اين يک ضربۀ بزرگ برای   روفمع
نصيحت شما را دربارۀ . بود که ازشما مشاهده شد و ما ابداَ منتظر نبوديم  انقالب

اقدامات   اقدامات رفقای ما و راهنمائی ايشان را به دقت خواندم وازاظهاراتی که
احرار با   هم به همان برادرانما را به سمع احرار عالم خواهيد رسانيد، ما 

صدای رسا شما را معّرفی نموده، خواهيم گفت که شخص شما سابقاَ يکی از 
شود که از خّط اّولی  انقالبيون ايران بوديد ولی حاال از اقدامات ما معلوم می

 .برگشته و بر ضدب مقاصد انقالب هستيد
انقالب است   وف عالمبرای ما ها اقدامات شما ناگوارتر ازتيرهای دشمنان معر

ازاينکه رفقا و . شود می  آوری است که ازمجاهد معروف ديده و يک ضربۀ تألم
مجاهدين با کمال سهولت توانستند ادارات را تصّرف نمايند، معلوم ومبرهن شد 

اند ومداراموردردست شخص شما بود  که اکثر رفقا  ومجاهدين برعليه شما بوده
محال وممتنع است . از خود دور کرده است و حاال انقالب، شخص شما را
َ در عالم . برگردد  دوباره اوضاع به شکل سابق با وجود بر اين باز شخصا

گويم اگر ميل داريد مجدداَ از اين راه  کرده، می  پرستی شما را نصيحت نوع
با رفقای خود مذاکره نموده، بلکه شما را دوباره   خدمت به نوع بکنيد، حاضرم



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢٣٠                                       ج

  

  

شما در شورای امور مساوی بوده و شخصا به کارها   ند؛ به شرط آنکهقبول نماي
 .مداخله ننمائيد

 مديوانی
 :نامۀ دوم ميرزا در پاسخ مديوانی - ٤

مقصود عمدۀ .تاريخ شما واصل شد ١٧رقيمۀ !آقای مديوانی ١٣٣٨ذيقعدۀ  ٢٥
الغيۀ من ازجواب مفّصل نوشتن اين است که رفقای شما کامال بدانند با انتشار اب

فحش و تهمت و نطقهای افترا و هتّاکی در مجامع و با اظهارات دروغ و مغلطه 
نبايد دلخوش شوند که حّق را بتوانند پايمال کرده و به آرزوهای خودسری 

آروزهای افراطی رنجيده است   گونه خودشان که روح سوسياليستی از اين
ند رشتۀ انقالب مقدّس را که توان اند می گونه اقدامات گمان کرده برسند و با اين

پانزده سال ماها در ايران با حفظ همۀ مراتب و مالحظۀ جهات صّحت آن 
وقت به اسم همين انقالب بازار خودسری و   آن.زحمت کشيديم،در دست بگيرند
. لباس سوسياليستی رياست کيف مايشائی کنند  قتل و غارت را رواج داده،به

وانيد، در جواب الفاظ قالب زده نوشته شده است بخ  آنکه مکتوب مرا به دقّت بی
پرسم، رفقای شما با همين دعاوی  آور است از شما می که واقعا حيرت

توانند ايران را برای خود ميدان خودسری قراردهند؟  داروجعل تهمتها می پيرايه
آگاه کردن شماها به شرح مطالبی که هر خوانندۀ منصف   من باز هم برای

حکم و حاکم تمام بيانات ما .پردازم کند،می تأمل آن را تصديق می  باوجدان بدون
  و شما افکار عاّمه خاّصه احساسات ايرانيان باالخص عقل و درايت زمامداران

سياست   سويت روسيه است که از حرکات رفقای شما بخوبی درک نمايند که
به ايران ورود   هنمايندگان سويت روسي. اند آنها را در ايران چگونه عقيم گذاشته

دشمن ما و آنها هستند   کردند به اين عنوان که با ما کمک کرده،انگليسيها راکه
اين مساعدت را .نمائيم  بيرون کنيم؛ دست خائنين و مستبدين ايران را کوتاه

که مسبوقيد،به موجب قرارداد به دو چيز منحصر نمودند؛يکی آنکه از  چنان
قيمت بگيريد؛دادن اسلحه را   شود در عوضسويت روسيه اسلحه به ما داده 

قبول کرده و قيمت گرفتن را قبول نکردند؛ دوم فرستادن نفرات به قدر آنکه ما 
 .تعيين کنيم و بخواهيم



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢٣١                                       ج

  

  

  های پس از ورود به انزلی و انجام اين قرارداد، دو روزی نگذشت زمزمه
قه و بعضيها به اسم جمعيّت عدالت آمدند با عدم ساب. ديگری شروع شد

اّطالعشان از حالت روحيۀ اهالی،خواستند رشتۀ انقالب را در دست 
جلوگيری   معايب اين امررا گفتم؛ با تصديق همه از اقدامات پرضررآنان.گيرند

ايران با دستور و   دو سه روزی گذشت؛همان عدّه به نام کمونيست جوانان.شد
ده در رشت و انزلی ش  حمايت ابيکف که اکثر اين اختالفات از وجود او ناشی

عقلی و حّسی ثابت کرده بوديم   در صورتی که با داليل. مشغول اقدامات شدند
دارای اثر نبوده،سهل است ضررها   که امروز در ايران هيچگونه مرام مفرطی

دهد و  نمايد؛به دشمن قّوت می را محو می  کند و سياست سويت روسيه توليد می
انيها را شورانيده است؛ماها و تمام احرار را از اير  شوراند؛چنانکه مردم را می

 .بايد صبر کرد بتدريج آمال حقّه را رسوخ داد. برد بين می
ها را محّرک شد که  طلبی ابيکف بعضی با اين حال حرص خودسری و رياست

را فلج نمودند؛به   همۀ اين نصايح وحقايق را فراموش کرده، دراول کار امورات
،به تمام ادارات دخالت کردند و به هر دايره بنای حکومت اين کار اکتفا نکرده

را گذاشتند؛ به شورای انقالب فرمان غيرقانونی دادند؛ به اموال مردم تعّرض 
که -حکومت جمهوری را  کردند وزيربارهيچ نظم و قاعده نرفتند؛تمام حواس

 ترتيبی خودشان کردند؛ دسائس وبی  صرف -شد بايد صرف تهيۀ پول وقشون می
خود سست کردند؛همۀ مواعظ و نصايح ما   قلمهای تند انقالب را با اين حرکات

به منجيل و طارم و ديلمان قشون فرستاده ودرهمه   را پشت پا زدند؛در حالتی که
جا مشغول جنگ بوديم، آنها دررشت وانزلی به تهيۀ مفسده مشغول شده، 

اند،وارد  دان جنگ گذشتهحاال اسم اورا کمک به مي  را که] ای[ اّطالع عده بی
من ديدم در رشت بمانم بايد با آنها جنگ .ماها تاختند  کردند،با همان عدّه به

ولی من معايب .گذارد حقيقت را درک کنند رياست وغارت نمی  کنم؛آنها را طمع
  حکومت.از اين جهت بالضرور از شهر خارج شدم.دانستم داخلی را می  جنگ

رفقای شما به اين اندازه قانع نشدند، به . ا تخليه کردنيز به همين نظريّه شهر ر
جا حمله   خبرازهمه ازمجاهدين بی] ای[ تعاقب ما آمده،درحوالی فومن به عده

کردند؛چنانچه درانزلی نيزهمين حرکت را کردند، چند نفررا کشتند و جمعی را 
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را  عقب اردوی دشمن  ای را برای رشادت آنها که در فرونت عده.اسير کردند
تحت فشارآورده بودند، مجبوربه تسليم کرده، متفّرق ساختند وبعضيها را 

کردند، به  قشون سرخ کارمی  اشخاصی را که برای ارزاق. نيزتوقيف کردند
را غارت نمودند؛دامنۀ عمليّات   ادارۀ ارزاق.عنوان اسيردرشهر گردش دادند

ی حکومت را سرا آمدند که اعضا خود را وسعت داده، به فومن و صومعه
اعتراض ايرادکنندگان را يکباره خفه   دستگير کنند وبا دستگيرکردن آنها صدای

ها پرازدروغ و رجزخوانی  دارند، ابالغيه برمی  نمايند وبعدها هرقدمی که
 .انتشار دهند
ها برای چيست، مقصودشان اين بود بين ما جنگ شده  دانستم اين تهيّه من که می

همين مالحظه جا   به. سوء خود صورت صّحت بدهند و به دستاويز و حرکات
نشينی کردم که جنگ نشود و وسيلۀ تهمت به دست آنها ندهم و  خالی کرده، عقب

قشونی که وارد کردند، از شما   اين.آرزوی جاهالنۀ آنها از اين راه انجام نگردد
در بود يا برای عقب کردن ماها   کنم برای فرونت منجيل و ديلمان سئوال می

ما در رشت؟ من از فومن وقتی صدای   پسيخان و فومن و دستيگر نمودن رفقای
ادامۀ جنگ و قتل و خونريزی نشده، فرمان   توپ پسيخان را شنيدم، راضی به

مدافعه برای حفظ جان ما بود آيا تقصير اين کار با   نشی دادم؛ با آنکه آن عقب
وانند از زير بار اين مسئوليت ت کيست؟ آيا اين خونها در گردن آنها نيست، می

 بزرگ شانه خالی کنند؟
. اند داده  نوشتيد اسلحه وپول را من برداشتم؛ اما پول هرچه هست مردم ايران

هر ساعتی که حساب خواستند حاضرم به آنها حساب بدهم؛ اگر حساب صحيح 
ست و داده نشد،آن وقت حق ايراد دارند، آنهم مردم  نه رفقا معهذا بايد بگويم بي

تومان  بضميمۀ  جواهر  ٦٠٠پنج هزرا منات که با پول ايران معادل پنج هزارو
تومان برای تأسيس بانک تخصيص بافته  ٨٢٠٠شده جمعاً ...تومان   ٢٧٠٠که 

که هم اکنون باقی است وتصّرفی درآن نشده  بعوض اين وجوه، ، حکومت  
عهده دار بوده ، بيست تمام مخارج قوای اعزاميتان  را ازبدو ورود الی کنون 

محبّت  به . ميليون  اموال  ايرانی را درباکو ضبط  و قول شرف  داديد رد کنيد 
آن  اموال  مانع ردّشان  شده در صورتيکه  صاحبان  آنان امکان داشت بری 
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 .پيشرفت  انقالب  بما کمک شايان نمايند
ما کردند؛  برحسب قرارداد مقداری اسلحه تسليم! اما اسلحۀ سويت روسيه 

چه شد و اين   دهم که هروقت محل صرف اسلحه را ازمن خواستند، توضيح می
پرسشها عجالتا ازوظايف رفقای مغرض شما نيست؛ زيرا حکومت جمهوری به 
رسميت خود باقی است والبتّه برای فساد چند نفر خودخواه و خودسر از مقام 

شود زمام امور حکومت  داده نمی  خويشتن ساقط نخواهد شد و به مغرضين حق
اساس و  نمايند وبه اين ايرادات بی  را در دست گرفته، يک مملکت را غارت

 .شود اگر جماعت خواستند، داده می  در هرموقع.سازی مشغول شوند افسانه
ديگر ما را   در مکتوب خود از دو نفررفقای ما دلسوزی کرديد؛ ولی تمام رفقای

گويم  آن دو نفر را من نمی! انصافی هی بیز. خودپرست و ضد انقالب نوشتيد
افکار عاّمه هويّت هرکس . که چه هستند و چه وقت و برای چه به جنگل آمدند
ديگر من کسانی هستند که   را واضح خواهد کرد؛ ولی اين همراهان و رفقای

تمام ايران شاهدعمليّات صحيحۀ چندين سالۀ آنها است ومن وآنها با اين صحبتها 
نوشتيد رفقا و مجاهدين ادارات . شناسند عاّمۀ مردم همه را می.واهيم شدبدنام نخ

َ می. را تصّرف کردند؛ معلوم شد که بر عليه ما بودند نويسم همان وعده  جوابا
اطالع حکومت به اسم فرستادن فرونت وارد   را ابيکف و رفقای او بدون

کردند،ولی اسم همانها به اتّفاق چند نفر مغرض ادارات را تّصرف . کردند
 آيا اين حرکت دليل بر حقّانيت آنها است؟. کنند مجاهدين را بدنام می

باشد؟  می  بينيد تا چه پايه بر ضد مداخالت آنان احساسات تمام گيالنيها را نمی
آنها تا چه حد   اقدامات مسلّحانه و غارت را کنار بگذارند تا ببينيد مردم از اعمال

د رفقای شما،اين است که به ماها تضييقات شديده وارد متنفّرند و از جمله مقاص
وقت هجوم مغرضانۀ خود را   کنند تا ما مجبور شده، به سمت دشمن برويم؛ آن

ما هم بنا به عقيدۀ صادقانۀ خود، خياالت وجدانسوز آنها را . صحيح جلوه دهند
سر  کنيم و در گوشۀ جنگل به عقيم گذاشته، همۀ متاعب و زحمات را تحّمل می

دشمن توجه کنيم يا با رفقای شما جنگ نموده، دستاويزی   محال است به.بريم می
مانيم تا حقّانيت سر از حجاب به درآورد و آنها را  قدر می آن. به شما بدهيم

وقت کشف حّق و حقيقت بهترين پاداشها خواهد  مفتضح کند و برای ما در آن



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢٣٤                                       ج

  

  

 .بود
يا اسم ابيکف و همراهان او را انقالب نوشتيد انقالب مرا از خود دور کرد؛ گو

. اعتنايی کند بی  ايد واال کدام باوجدان و منصف است که به خدمات من گذاشته
در راه انقالب   پانزده سال است من و رفقای من با اسناد افتخارات تاريخی

کرديم که ذکر جزئيات   کنيم و تا امروز مراحلی را در انقالب طی جانفشانی می
در نهايت درستی و راستی و بدون هيچ . اغلبی زهره شکاف است آن برای

انگليسها و دولت نيکالئی به من . آاليش، قدمهای مقدّسی در راه انقالب برداشتيم
پا زده فقط به توّجه عاّمه،  را پشت  همه. حکومت امتياز رياست و غيره دادند

ساد و دروغهای رفقای همينها آخر االمر ف  احساسات عاّمه و مقبوليّت عاّمه که
ما با داليلی که در هر محکمه از .بوده و هستم  شما را بايد واضح کنند، متّکی

کنيم که نه  محاکم قانون و وجدانی دنيا بپذيرند و با شهادت افکار عاّمه ثابت می
انقالب و سوسياليستی به وجود ماها افتخاروازرفقای شما   تنها ايران بلکه روح

کش يا به دسيسه و   طق فالن حق سوز يا به قلم فالن حقيقتن  به.بيزاراست
 .ابيکف دلگرم نشويد که بتوانند ما را خراب کنند  اشتباه امثال

غرض هستيد، به بيانات ما و آنها گوش بدهيد  گوئيد و مردمی بی اگر راست می
 که به ما حسد  اين اّولين دفعه نيست.تا بفهميد ما چه هستيم و آنها چه هستند

بردند؛اين اّولين دفعه نيست که حقوق ما را زير پا گذاشتند و به ما خيانت کردند 
دفعه با ما همين معامله را   چندين نفر چندين. وما را ازمسير انقالبی بازداشتند

. شوند شما هم مغلوب حق می  کردند؛ باالخره مغلوب حق شدند؛ چنانچه رفقای
هررا اشغال کرديد؛ حکومت را مجبوربه ش. پس از مغلوبيّت متنبّه خواهند شد

انزوا نموديد؛راه اخبار را مسدود کرديد؛ پستخانه و تلگرافخانه را در اختيار 
نظارت قرار داديد؛ما را محصور نگه داشتيد   چيز را تحت خود درآورديد و همه

برای آنکه حرفهای صحيح ما به گوش کسی نخورد و رفقای شما مقصود 
همين عمليّات بود که وثوق الدوله وانگليسها و يک . جام دهنداساس خود را ان بی

مطمئن باشيد که حرفهای . نيکالئی باالخره همه نابود شدند  چندی هم دولت
مردم مظالم شما . صحيح ما ولو بعد ازمردن هم باشد به تمام دنيا خواهد رسيد

  را از تخت را خواهند فهميد؛در آن هنگام افکار عامه، همان افکاری که نيکال



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢٣٥                                       ج

  

  

  برانداخت، دنيکن و کولچاک را محو کرد، وثوق الدوله و يارانش را از بين
افکار   برد، انگليس و متفقينش را بعد از فتح دچار يأس و پريشانی نمود، همان

خواهد   کنيد که قوۀ قاهره در مقابل همۀ اين مشکالت کشی می شما را که حق
رفقای . کند  عامه بايد مشکالت را رفعطور نيست؛احساس و افکار  اين. ماند

يا حمايت   شما اگر آدمکشی و غارت را مسلک اسم گذاشتند، کمونيستی
که شاهسونها به   دانند، پس صدها سال است رنجبری را به اين قبيل عمليات می

کمونيست دنيا خواهند   اين قبيل عمليات اشتغال دارند؛ در اين صورت آنها اولين
زدۀ آنان مانند  حرفهای قالب  ند چون اول انقالب است، مردم بهگمان کرد. بود

يا به گفتن تاواريش خالی فريب   فقرا،کاسب،رنجبر،کمونيست، جوانان ايران
افراطيون را عارف و عامی فهميده،   دو سال است عمليّات. خواهند خورد

 .طشت از بام افتاده،در انبان هرچه بود سرازير شد
يعنی   باز کنند و مردم آزاد باشند،معلوم خواهد شد افراطيوناگر راه روسيه را 

در روسيه   هايی امثال ابيکف برخالف ميل بزرگان و زمامداران شما چه منظره
ايجاد کردند؛به نام حمايت رنجبر رنجبران را غارت کردند، جمعی را از 

را  مملکت پهناور روسيه  گرسنگی کشتند،تمام مردم را دچار زحمت کردند،يک
امروز در ايران هم همان عمليّات .به افعال جاهالنۀ افراطی خود ويران نمودند

سويت روسيه و رؤسای انقالب و   خواهند مرتکب شوند؛غافل از اينکه را می
تمام عقال و مردم صحيح العمل دنيا از اين حرکات متنفّر و باالخره آنها را 

شما دو سه نفر شخص جاهل  رفقای. مورد مالمتهای تاريخی قرار خواهندداد
کرده و اسم آن را کميتۀ انقالب گذاشته و آن   را با چند نفر از خودشان ضميمه

آلت و مغلوب ارادۀ خود نمودند تا خودسريهايشان   بدبختيها را در ضمن اکثريت
 .بدانند من و رفقای من محال است آلت دست آنها بشويم  ولی. را تحکيم نمايند

آن کسی را که حقوق حاکميت و استقالل ملت خود را با دست دانم  شرف می بی
خود فدای شغل و مقام بيهوده کرده، پاک ملت را اسير چهار نفر خودخواه 

من . خواهند، قرار دهد افراطی که در افراط خود غيراز رياست چيز ديگر نمی
ی و راحت ايران  استقالل ايران را خواهانم؛بقای اعتبارات ايران را طالبم؛من

بيانات لنين و تروتسکی و   تفاوت دين ومذهب شايقم؛ من به همۀ ابنای بشررا بی
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گويند هر ملتی بايد مقدّرات خود را  براوين و تمام زمامداران عاقل شماکه می
کسی که . همين حرف به موقع اجرا درآيد  خواهم خود عهده کند عمل کرده و می

نگليسی نيکلال و درباريان مرتجع ايران در امور ما مداخله کند، ما او را مثل ا
ماها به .تر از شما نشدم چه رسد به شماها قوی  من آلت دست.دانيم متعدّی می

ايم،با همين عقيده  شرافت راه انقالب را پيموده  ايم، به شرافت زيست کرده
با دست ماها به اسم کمونيست و يا حکايت از   شويم ميريم و راضی نمی می

ان را محو کنند و آنها را از گرسنگی بکشند و نام مقدس رنجبر،رنجبر
چند نفر از خارج پيدا کرده، به ايران آورديد و . دار سازند سوسياليستی را لکه

مگر فقط ايرنی همين چند نفر .به کار کرديد  آنها را به اسم ايرانی مشغول
شيد و کشته مگر آنکه بک. زير بار اينها خواهند رفت  هستند؟مگر کرورۀ ايرانی

بعد بفهميد که خطا کرده و نتيجه .شويد و قبرستانی در ايران تشکيل دهيد
 .ايد نبرده

مداخالت رفقای شما در کارها، عينا همان رويۀ قشون تزاری ومداخالت عّمال 
نام کمونيستی آن را   نيکالئی است؛ منتها آنها به اسم امپراطوری واين آقايان به

حرکات وخرابکاريها   انيد سويت روسيه راضی به اينيقين بد. دهند انجام می
نداريم، تجاوزوتعقيب را   گوئيم ما با شما جنگ حاليه بازهم می. نبوده و نيست

ايد،  واذيّتی که پيش گرفته  موقوف کنيد؛ تنها با همين تاکتيک ورويۀ غارت
يد بزودی اشکاالت را به چشم خواهيد ديد وبا همۀ غفلتها بازهم احساس خواه

وقت سويت روسيه و  درآن . ايد شده  کرد که به چه محظوراتی مصادف
شما را ديدند،حرکات شما ونيّات حسنۀ ما را   زمامداران عاقل شما وقتی عمليّات

فهميدند وحاضرشدند با خياالت عاقالنه وبيغرضانۀ ما کارکنند، ما هم داخل 
 .شد  عمليّات وکارخواهيم

نويسيد با رفقای خود مشورت کرده،  ا کارکنم که میگمان کرديد من مايلم با شم
زيرا عقائد . يقين بدانيد ممکن نيست بتوانيم با شما کارکنيم!پذيريم شما را می

کشی که کرديد وبه ما  وجدان  با آن!تراست وعمليّات شما از زهرقاتل مهلک
 نسبت حمايت به انگليسها ودولت مستبده ايران را داديد، محال است به شما

شويم تا حّق  ومنتظرجريان حوادث می  مانيم ما می. اعتماد واطمينان حاصل کنيم
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 .وحقيقت آشکار شود
 کوچک جنگلی

برگرفته ازسايت رنگ »مجموعه نامه ها ومکاتبات ميرزا کوچک خان«**)
 ايمان

 http://www.rangeiman.ir  ونگاه کنيد به کتاب ابراهيم فخرائی–  »
  ٢٩٠ - ٣١٠ص  –، ١٣٤٤ -اميرکبير، تهران  ، انتشارات» سردار جنگل

  
  

  کودتا به رهبری کمونيست ها بر عليه ميرزا كوچك خان  
  

همزمان با پياده شدن ارتش شوروی درخاک ايران چند تن  :فخرائی می نويسد
ً به گيالن وارد شدند و سازمان ...ازاعضای حزب عدالت   باکو تدريجا

به مديريّت سيد ) کمونيست(زنامۀ وحزبشان را دررشت دائرنمودند که رو
ونيزسازمان ديگری . مبلّغ وارگان حزب بود» پيشه وری« جعفرجواد زاده 
که با روزنامه های حزبی رشا همکاری » سازمان جوانان «بوجود آمد بنام 

  .داشتند
) ازشاهزاده های تاتار(افراد شناخته شدۀ حزب عبارت بودند ازابوکف  

 –اميرزاده  –آقايف  –علی زاده  –زاخاريان  –فّار زاده اسدهللا غ  -...وخانمش 
موسوی وچند تن ديگرکه بيشترفعّاليتشان به متينگ و تبليغات حزبی مصروف 
ً به پيشوای نهضت گران می آمد واحساس می کرد که  بود واين وضع مسلّما
اقدامات مزبورتعّمداً وعليرغم نظرياتش که ازپيش اعالم داشته بود صورت می 

يرد وهمچنين  مالحظه می کرد که برخالف مدلول موافقت نامه دائربه منع  گ
ورود نيروهای جديد مرتّباً دستجات  تازه ازبادکوبه وارد می شوند و مقررات 
موافقت نامه را عمالً نقض می کنند بعالوه پرت پهلوی هنوزبا وجود مطالبۀ 

 را هنوزاز» وبلن« مکرربه متصدّيان ايرانی انقالب تحويل نشده ونفت 
اختيارشان رها نساخته اند وبا اين کيفيت بعيد نيست که نيات ديگری درکارباشد 

  .ودامنۀ اين اعمال بجای های باريک بکشد
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) شهر( متعّرضانه  ١٢٩٩تير ١٨شوال مطابق با  ٢٢اين بود که روزجمعه  
رشت را ترک وبه فومن عزيمت نمود واعالم کرد مادام که بی تربيتی های 
جاری رفع نشوند وافراد  حزب عدالت  ازپرخاش و ستيزه جوئی وتبليغات  

  . مرامی دست بر ندارند ازفومن بر نخواهد گشت 
مالقات سردارفاخرحکمت با ميرزادرخانۀ امجدالسلطنه نيزاين حدس را تقويت  

مبنی به ) نخست وزير(می نمود که نامبرده حامل پيامی ازجانب مشيرالدوله 
رزا ازانقالبيون است ودرهرحال متعاقب رهسپارشدن ميرزا به جدا شدن مي

نيزبه مسکواحضارگرديد نامبرده يک ) فرمانده ارتش سرخ(فومن کاژان اف 
فرد انقالبی مجّرب وازاقدامات حزب عدالت احساس ناراحتی می نمود واعتقاد 
داشت که همکاری با دستجات مسلّح جنگل جزازطريق صميمت وحس تفاهم 

محض است، ليکن عمليات پشت پرده حزب، آرام آرام آثارش را می  اشتباه
بخشيد و طولی نکشيد که با آمدن مدوانی نماينده بازرگانی خوشتاريا و ميکويان 

 مطابق نهم مرداد ٣٨ذيقعده  ١۴کميسرتجارت شوروی به رشت کودتائی در
به   از جريان کار چنين  فهميده می شد که احضارکاژان اف رخ داد و ١٢٩٩

مسکو و فراخوانده شدن پااليف  از مازندران درنتيجۀ اشتباه کاری های اعضاء 
حزب عدالت صورت گرفته است کما اينکه تعويض راسکولينکف فرمانده 
جهازات جنگی بحرخزر واعزامش  به جبهۀ بالتيک، هميچنين فراخوانده  شدن 

ا درايران بوده اند ارژونيکدزه  که دو نفر اخير از پشتيبانان سياست جنگلی ه
براثرنقش سياسی حزب عدالت  است  که در پيشگاه  زمامداران شوروی  بازی  

  .کرده اند
بود  ١٩١٧اروژنيکيدزه ازدوستان نزديک لنين و استالين واز پيشوايان اکتبر 

که بعدها  به وزارت  صنايع  سنگين  شوروی رسيد و در دوران استالين به 
» سوء استفاده از قدرت« رمسئوليت های به اصطالحلحاظ اينکه نمی خواست د

  .استالين شريک باشد اقدام به خودکشی  نمود
همه ی  )  ٣٨ذيقعده  ٢۴( کودتای سرخ ازاينجا شروع شد که در روزمعيّن 

.  طرفداران ميرزا کوچک را هرکه وهرجا بودند دستگير و بازداشت نمودند
می بايست ميرزا کوچک يا کشته  نقشۀ کودتا طوری طرح  ريزی  شده بود که 
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می شد و يا دستگير می گرديد ودر هرحال ازکار درانقالب خارج می شد و 
زمام امور را بديگران ميداد ، ولی او توطئه را قبالً احساس وبه جنگل رفته 

  .بود
وعبدالحسين خان شفائی وکلنل  فتحعلی توپچی  ) آهن ( حاج شيخ دمحم حسن 

شيخ عبداله خان رئيس . جمله بازداشت شدگان بودند ثفقی وحسن اليائی از
انباراسلحه که درباغ مديريۀ  . محکمه انقالبی بدست يک نفر روس مقتول گرديد

رشت حفاظت می شد به تصّرف عّمال کودتا درآمد شش توپ  بزرگ را که 
دوتای آن سنگين ودر پسيخان نگهداری می شد به شکل غنائم جنگی به رشت 

تن ازکارمندان ارزاق را اسيرواردرشهر گردانيده وسپس به زندان آوردند چند 
ميرزا . انداختند وبرای دستگيری ميرزا با توپخانه به جنگل يورش بردند

ً برای  دستورداد جنگلی ها بدون مقاومت و زد و خورد عقب بکشند  ضمنا
را  احضار زمامداران مسکو الزم ديد نمايندگانی نزد لنين به فرستد ونامبرده

ازآنچه درگيالن گذشته است آگاه سازد واين واقعات مقارن با زمانی است که 
حاجی ميرزا علی اکبرمجتهد اردبيلی با اعالم فتوای جهاد عليه بلشويک ها 
اسلحه بدست گرفته وشاهسون های مغان واطراف اردبيل  را به جنگ عليه 

ه می کرد وبولومکين کودتای رشت را بولومکين ادار. انقالبيون شورانيده بود
  )    ١( ».نمايندۀ چکای شوروی در گيالن بود

  
             

  انقالب  توسط  حزب  کمونيست ايران » بلشويکی کردن «
  

اختالف بين اين دو رويکرد، کارآمدی دولت « به روايت خسرو شاکری 
ائتالفی  را ازهمان  روزهای  نخست به تحليل برد و به فرو پاشی اجتناب 

ذير يک اتحاد نا محتمل انجاميد که تحت حمايت شوروی و دراثرعقب نشينی ناپ
لذا، درحالی که کمونيست های چپ بی وقفه  برنامه . انگليسيان شکل گرفته بود

های خود را ادامه می دادند و دست باال را در جنبش پيدا کردند، نيروهای 
ريح توافقنامه ی جنگلی احساس کردند که در راه هدف هايی مغايربا مفاد ص
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درحالی که رهبری حزب کمونيست ايران . انزلی مورد استفاده قرارگرفته بودند
به رغم حمايت کوچک  -درتقّالی گسترش انقالب با حّل مسئله ی ارضی بود که

بيشترنگران حفظ رهبری جنبش از  –خان ازسوسياليسم  و آموزه های لنين 
که نه فقط  به صراحت  گفته  . بودندطريق  کنار گذاشتن کمونيست ها از قدرت 

می شد نسبت  به اوضاع  و احوال ايران بيگانه بودند، بلکه تهديدی جدّی  عليه  
  )     ٢( »  .حاکميت و استقالل ايران به شمار می رفت

ً  طی « : شاکری براين نظراست که  عمالً غيرممکن است  آنچه  را که دقيقا
وفرو پاشی ائتالف جنگليان وکمونيست .  ا .س. ش. ج دوران کوتاه شکل گيری

رخ داد، به طور ) ١٢٩٩اوايل شهريور(١٩٢٠ها درپايان ماه ژوئيه 
تحريف ودروغ پردازی تاريخ نگاری استالينيست ها . مختصرشرح دهيم

محدوديت دسترسی به بايگانی های شوروی و ايران، و تحريف وابهام  آفرينی 
طی  آن  ماه های  سرنوشت ساز، اين   بازيگران اين عرصه و حاميان شان

  .وظيفه  را پيچيده  می سازند
همه درمورد اقدامات افراطی حزب کمونيست ايران و حاميان محلّی آن توافق  
دارند، حزب کمونيست های ايران پيش ازآورد به کشور مقاصد خود را در 

رد دامنه ی با اين حال ، آنچه جای بحث دا. بيانيه هايشان اعالم کرده بودند
  .اين اقدامات و خساراتی  بود  که  بر آرمان انقالب  وارد  کردند

چنان که  . پس از حمله به مقّر قزاق ها،فضای حاکم بر گيالن ناگهان تغيير کرد
ديديم، حزب کمونيست بی توّجه به توافقنامه ی انزلی، بالفاصله، به تبليغ 

 رشت وبندر) روُکم(انقالبی  درحالی که کميته یدرميان گيالنيان پرداخت، 
خلع سالح قزاق ها فضايی از . انزلی را عمالً تحت حکومت نظامی قرار داد

ايجاد کرد، به ويژه  آن که  پای منافع   –سرشتيٍن فرهنگ ايرانی  -شايعه پراکنی
ازاينرو، مصادرۀ  زمين ها و کاخ های زمين . سياسی چشمگيری  درميان بود

مثل  سپهدار  اعظم ، که به داشتن روابط   -بزرگ  سياستمداران  –داران 
به گسترش شايعات مهار  –نزديک  با دربار تزار وانگليسيان شهره بودند 
  .نشدنی دامن زد که موجب ترس و بی اعتمادی  شد

با گنجايش « مثالً، روزنامۀ رعد، طرفدارانگليس، گزارش داد که خانه ای  
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اين روزنامه » .لت تعلّق خواهد گرفتبيش از يک خانوار مصادره و به دو
بخشی از محصول زمين، . ا. س. ش. همچنين اعالم کرد که تحت حکومت ج

ً کشت می شود، و جزء اموال مالک به  که در اجارۀ  دهقانان است يا مستقيما
شمارمی آيد به وزارت ماليه تحويل داده می شود و به زمين دار فقط  به اندازۀ  

ازاين « رعد اضافه کرد که طبق يک فرمان روُکم . گيردمعيشت وی تعلق می 
پس، اجارۀ مغازه ها وکاخ ها را دولت می گيرد وکميساريای امورماليه 

همۀ درشکه  «به عالوه ، »  .مأمورانی را برای جمع آوری آنها روانه  می کند
ها،  تاکسی ها واتومبيل های شخصی متعلّق به اشراف برای استفادۀ  دولت 

دررشت داوطلبان دراردوی انقالبی مجازشده اند «، و »بی ضبط می شوندانقال
خانه های ... تا هرچه می خواهند به رايگان ازبقّالی ها و فروشگاه ها بردارند

مردم پس ازشکست قّزاق ها غارت وچيزهای قيمتی آنها به  يغما  برده می 
و کسانی  را که   انقالبيون  حرمت زن ها را نقض « : به گزارش رعد »  .شود

  .به دفاع  از آنان برخيزند، می کشند
درقزوين می پراکندند، » گيالن نمايندگان « بی گمان ، شايعاتی ازاين دست که 

مناسب  تصويری از بلشويک ها بود که انگليسيان پيش از اين برای هدف های 
ی تبليغاتی خود درسراسرجهان، به خصوص درجهان اسالم ، می ساختند و م

برای ترساندن کسانی که ! اکنون درايران قابل  لمس بود»  وحشت« . پرداختند
هنوزخاطرات زندۀ نا خوشايندی ازقحطی اخيرداشتند، رعد با هياهوی تمام 

توسط  » قرص نان سياه وخشک به اصطالح با کويی« گزارش داد که يک 
ت ومعلوم شد مورد آزمايش قرارگرف) گرگان کنونی( وزارت داخله دراسترآباد 

که ازخاک اّره، پوشال ونوعی چسب برای نگهداری اين محفوظ ، درست شده 
  !اين نانی بود که مردم  در حکومت  کمونيستی  می خوردند» ! است

درحالی که چنين اتّهام هايی دروغ های مفتضحانه ای بيش نبودند، نمی توان 
لی شان را که احتماالً داستان های زياد روی عدالتی ها با متّحدان محّ « همۀ 

عالوه براتّهامات کوچک . تحت رهبری احسان وسردارمحيی بودند ، رد کرد
، حتّی تاريخ نگاران )که وصف آن خواهد آ مد( خان ومتّحدان کمونيست خود

، همچنان که استالينيست تأييد می کنند که کمونيست ها زياده روی می کردند
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) G.Ducroq(دوکرو. وجی)  I.Spector( اسپکتور. نويسندگان غربی مثل آی
اما آنان بطور حساب  شده ای چنان زياده روی هايی . نيزبرآن صّحه گذاشته اند

مثال، آقايف وپالستون تأييد می . را متوّجه کمونيست های چپ ايرانی دانسته اند
تفتيش های توجيه نا پذير، ممنوعيّت تجارت خصوصی، تعطيلی « کنند که

روحانيون مسلمان واقدامات ديگری توسط رهبران چپ روی بازار، حمله به 
با اين حال، نويسندگان » .کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ايران صورت گرفت

تجّسم عملی اصول بنيادی ايدئولوژيکی و نظری « شوروی اين اقدامات را نه 
» خود سرانۀ انقالبی « ،بلکه اعمال»کمونيسم درکشورهای  وابسته وعقب مانده

استدالل های مشابهی نيزدردهۀ  . دانستند »کمونيست های چپ « یازسو
)  ١٣٣٠(١٩۵٠توسط  اوستُرف وهمکارانش ، و در دهۀ  )   ١٣٠٠(  ١٩٢٠

  .ايوانوا ابراز شد.  ن. ايوانف و. س. توّسط م
با اين حال، اين اتّهامات عليه کمونيست های چپ به لحاظ  زمانی ومکانی  

ازاينرو، محک زدن آنها با توّجه  به اتّهامات  . سندکامالً مبهم به نظر می ر
ايراد شده ازسوی  کوچک خان يا دشمنان مشترک جنگليان و کمونيست ها ، 
يعنی انگليسيان و متّحدان تهران نشينشان، برای تعيين آهنگ تندروی جنبش ، 

و شهريور  ١٢٩٩تير  - تحت شرايط متغيّرورهبران متفاوت درفاصلۀ خرداد 
کاربسياردشواری خواهد بود که ازدرون هزارتوی . ناممکن است ، ١٣٠٠

اين اتّهام  ، همچون » می کندکه اوهمه  را رد ( زاده اتهامات کورعليه سلطان 
  :، به حقيقت دست يافت ١٩٢۶جدّی اوستُرف در

جناح . فعّاليت های حزب کمونيست ايران با برنامۀ تدوين شده تطابق نداشت
بود که آشنايی اندکی با ) مثل سلطان زاده (نظريه پردازنیبه  چپ آن که متمايل

) درحال جنگ (اقتصادی ايران داشتند، واتّحاد همۀ نيروهای  –نظام  اجتماعی
. طبقاتی  تأکيد داشت) مبارزه( با امپرياليسم انگليس رابرنمی تافتند، برتشديد 

ا جامعۀ  ايران اين فعّاالن به طورمکانيکی بين شعارهای انقالب روسيه  ب
  .پيوند  بر قرار  می کردند

آنان تصميم گرفتند راه کمونيستی وشوروی کردن فوری را درگيالن دنبال  
کنند، وبا حرارت تمام درگيرتبليغات قاطعانه وزننده به نفع کمونيسم وعليه 
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مذهب شدند، اين تاکتيک درمحيطی کامالً نا آماده  و به غايت مذهبی وتحت 
ً نيمی شان ) همراه با(االرانه، شرايط  پدرس توّسل به مردمی که تقريبا

صنعتگروبازرگان کم مايه بودند،  به منظور رفع حجاب ، نابودی  بازار 
اين اقداات نمی توانست بدون برانگيختن . وبراندازی بورژوازی ، انجام گرفت

رگ با توجه به فقدان  صنايع  بز. نارضايتی شديد مردم عليه  کمونيسم باشد
)  برنامه برای ( درايران فراخوان ملّی کردن وسايل  توليد فقط می تواند 

  .مصادره ی وسايل  کار صنعتگران و کارگران دستی تعبيرشود
يک افتراق  باور « سلطان زاده  با خشم فراوان شرح باال را  ، ١٩٣٠در سال 

ی رضا  برا)  تبليغاتی( و خوراکی ... نکردنی عليه کمونيست  های ايران 
  : دانست و در ادامۀ حملۀ  خود گفت« شاه

روزنامه  ياهرکس ديگر، به ما فقط يک مدرک، يا خبری در»اوِستُرف(بگذاريد
ها يا اعالميه ای مستند يا هرگزارشی را نشان  دهد که حاکی ازآن باشد که 
کمونيست های ايران خواستار رفع حجاب زنان، ملّی کردن وسايل توليد يا 

من گواهی . می گويد، بوده اند) اوِستُرف( ازار يا هرکاری ازنوع آنچه نابودی ب
می دهم هرآن کس که چنين چيزهايی را می گويد به عينه ازامپراياليست های 

)  به ما( وی چه  بخواهد  يا نخواهد، همچون انگليسيان .  انگليسی دفاع  می کند
 رزمان خود درپارلمانوی همان چيزی را می گويدکه کرزن د. ناسزا می گويد

به اجرا  کمونيست ها درگيالن کمونيسم را« :انگليس می گفت) کذايی (
دست آن  که ايرانی ها از –به گفتۀ وی  -ميگذارند؛ اين بهترين راهی است

اين دقيقاً عّمال انگليس هستند که اين شايعه را پخش می کنند که » .خالص شوند
ب زنان هستند، که وسايل توليد را ملّی کمونيست های ايران خواستار رفع حجا

همۀ اين دروغ ها ، از همان دروغ ... کرده اند، که خواستارنابودی  بازارهستند
دربارۀ ملّی شدن زنان در روسيه می گويند، ساخته و ) به قرار ( هايی که 

با ) اوِستُرف( پرداخته می شود تا ايدۀ کمونيسم را بی اعتبارکنند، وايران دوست
  .افسانه های ابلهانه ای که می بافد  به افترا زنندگان  کمک می کند اين

درحالی که داستان های مبالغه آميزی که اوِستُرف وديگران می گفتند ، چندان 
برخی  اعمال خود سرانه بايد پايه واساس شايعات و اتهاماتی اعتباری ندارد، 
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  .ه  نمی دادندباشد که جنگليان ترديدی درباورکردن آنها به خود  را
  
  قدرت فزاينده ی  کمونيست ها در گيالن  ◀
در فصل دهم چگونه وقتی که درياساالر راسکو لينکف دستور تخليۀ ايران را  

اوايل  ( ١٩٢٠دريافت کرد، بخش  بزرگی ازنيروهای شوروی دراواخرمه 
( وی چند  صد تن ازنيروهای  شوروی . ايران  را ترک  کرد)   ١٢٩٩خرداد 
که (را تحت  فرماندهی ژنرال کوژانف )  ، آذری ، ارمنی و گرجی  روسی

درايران باقی گذاشت تا ) ظاهراً به دستورتروتسکی تابعيت ايرانی پذيرفته بود
شرطی که برسرآن بين کوچک خان و . کمک کنند. ا.س.ش.ج.به جنگليان و

طرف های گفتگوی وی ازشوروی درانزلی توافق شد، ازاين قرار بود که 
تقض . ديگرهيچ نيروی شوروی بدون اجازۀ صريح جنگليان وارد ايران نشود

که تفاوت بين اين ( اين شرط ازسوی شوروی ها يا حزب کمونيست ايران
، يکی ازنخستين زمينه های رنجش بين کوچک خان )دوبسی کم رنگ بود

  .ومتّحدان کمونيست وی  را فراهم آورد
ارۀ  شمار نيروهای اعزامی ، خرج شده يا مطابق انتظار، ارقام موثّقی در ب  

وابستۀ نظامی فرانسه گزارش داد . باقی ماندۀ  شوروی در ايران موجود نيست
تن از  ١٢٠٠نفرتحت فرماندهی کوژانف در ايران   باقی ماندند، که  ٢٠٠٠که 

با شدّت )  کارگرايرانی ازقفقاز،  بقيّه  روس ، گرجی  وارمنی  ١٠٠٠( آنان 
الف بين جنگليان وکمونيست ها، به همراه وی گيالن را ترک کردند گرفتن اخت

گزارش های . علّت اين که چرا آنان رفتند، معلوم نيست. ورهسپارباکو شدند
پرولتری معروف  -پراکنده ازخشم ملوانان کرونشتات، که به داشتن شورانقالبی

کارگران  به« برخی شکايت داشتند که به خاطر  کمک . بودند ، حکايت دارد
بر طبق  »  !ودهقانان انقالبی، ونه  يک انقالب ملّی ، به ايران آمده اند

تا حدی ازديدگاههای کوچک خان  دلسرد « گزارشی  ازتفليس، بلشويک ها 
  .می ديدند»  ميانه روتر از کرنسکی درديدگاه هايش «  بودند و او را » شده 

به آنان وعده ( ضی بودند سربازان کمونيست درايران نيزازحقوق شان نارا 
به رغم تالش فرماندهان ). تومان دريافت می کنند  ٣۶داده بودند که ماهانه 



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٢٤٥                                       ج

  

  

ً از«:شان درنگاه داشتن شان، بسياری ازآنان به باکوبازگشتند  درک مطلقا
شروع يک «شان درشرق سرباززدند وادّعا کردندکه » "مأموريت خطير"

ين حقيقت که بومی ها آنان را درک نمی گارزاردربغداد يا هند، با توّجه به ا
  » .کنند، بی فايده خواهد بود

ملوان باقی ماندۀ  ٨٠٠تا  ٧٠٠بين . ا. س. ش. در اواسط تير، کل نيروهای ج 
بلشويک ايرانی  ٨٠٠تا  ٧٠٠) موصوف به بلشويک های خشمگين(کرونشاد

که به  برآورد می شد) ژاندارم  پيشين  ۶٠٠شامل ( جنگلی  ١٧٠٠اهل باکو و
سربازان  شوروی  به . عّراده توپ مجهزبودند١١قبضه مسلسل سنگين و ١٠

جا  مانده ازنيروهای کوژانف، اکنون تحت فرمان کمونيست های قفقازی، 
نيروی ياد شده  ١۵٠٠افزون بر. قرارداشتند) Medivani(ابوکف و مديوانی 

(  ١٩٢٠درژوئن هزارکمونيست ايرانی  نيز، بنا به گزارش ها  ٣درباال، حدود
اّما با خروج برخی نيروها ازانزلی، . درشمال ايران حضورداشتند)  ١٢٩٩تير 

برخی ازبلشويک ها، پيشتر، هنگام ورود به انزلی، به . ديگران وارد شدند
خرداد يک ٢در. آستارا واردبيل درايالت همجوار، آذربايجان، وارد شده بودند

دراواسط . ست های ايرانی تشکيل شدکميتۀ انقالبی درآستارا به کمک کموني
اردبيل  –بلشويک به نيروهای مستقردرمنطقۀ آستارا  ٢٠٠تير، نزديک به 

تن به مشهد  ۵٠٠تا  ۴٠٠نفر ديگر به بندرگز و١٠٠٠درهمان زمان، . پيوستند
خرداد، روزنامۀ ايران  ١۵در. وارد شدند) دوبندرشرقی ساحل خزر(سر 

سترآباد شده اند اما شايعات مربوط  به دخالت گزارش داد که بلشويک ها وارد ا
نحوه ی غيرعادی ورود  اين نيروها به ساحل . آنان دراموردولت تکذيب شد

ً آب به آسياب شايعات می ريخت، که به گزارش يک  ايرانی خزر، طبعا
بازرگان اهل آستارا منجرشد که در روزنامۀ رعد انتشاريافت و براين امرمبتنی 

شويک وارد آن شهرشده اند، وبه اين ترتيب به ترس ازانقالب بل ٢۵٠٠بود که 
  .درگيالن ديگرنقاط ايران دامن زد

شايد ورود بی اجازه به سايرنقاط ساحلی کشور به تشويق روُکم وتصميم 
. کوچک خان به گسترش انقالب به ايالت همجوارمازندران صورت گرفته باشد

به گيالن » يک هيئت ديگر« اکوبنا بريکی ازطرح های روُکم، دولت شوروی ب
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فرستاد، که شامل چهار فروند کشتی جنگی به مقصد مازندران  می شد ونمايندۀ 
اين هيئت شايد همان گروه . کوچک خان دربندرگزنيزآن را همراهی می کرد

ازملوانان شوروی وجنگليان بوده، يا به آنان ملحق شده بوده اند، که گوژانف 
بر طبق گزارشی، دليل . درويش اعزام  کرده بود. آنان را تحت فرماندهی س

اعزام اين نيروآن  بود که دوستان کوچک خان کوژانف  را متقاعد کرده بودند 
بنا به يک گزارش ديگر، . که گيالنيان درانتظار ورود نيروهای انقالبی اند

روُکم  فقط  دو  فروند  کشتی  حامل  سر بازان  روس و ايرانی  به بار فروش 
نفر را  ۴٠٠تن  را به مقصد اولی و ١۵٠و مشهد  سر فرستاده بود که )  بابل  (

کوچک خان نيز بنا به گزارش ها ، تعدادی نيروبه . در بندرگز پياده کرده بود
آنان  پس از کوتاه  زمانی تنکابن را اشغال . تنکابن وکالر دشت گسيل کرد

تسخيرمازندران بدون رويا  قصد آنان. وارتباط خود را  با  رشت بر قرارکردند
  .رويی با انگليسيان بود

کوچک خان به متّحدان کمونيست خود اعتراض واين موضوع را روشن می 
وی بيم . کند که اين ورود بی اجازۀ  نيروها موجب رنجش ديگری خواهد شد

داشت که اگر ورود اين  نيروها ادامه يابد ، سررشتۀ  قدرت ازدست وی بيرون 
کوچک خان درنامه ای  به . ک ها کنترل جنبش را  دراختيارگيرندرود و بلشوي

.  ش. نيروی عدالتی اشاره می کند که درهمان روز درگيری نيروهای ج  ٨٠٠
وی ادعا می کند که . با انگليسيان در منجيل ، به انزلی وارد شده بودند. ا . س

ی  مانع  ورود از اينرو و.اين نيروها به کودتاگران بعدی عليه وی کمک کردند
يک گزارش .  کمونيست  به انزلی  پس از فروپاشی  ائتالف  شد ٧٠٠تا  ۶٠٠

تن از  ٢٠٠٠ديگرحاکی بود که  وی ) وبی ترديد مبالغه آميز( غير موثّق
کمونيست های تازه وارد ايرانی را که ازکم کردن دانۀ  تبليغات افراطی خود 

شويک ها، موجب شد  دشمنان سرازيرشدن بل. سربازمی زدند، خلع سالح کرد
نيروهای جنگلی درتهران  به وارد آمدن بارمالی اضافی براقتصاد لرزان 

اين امربا توّجه به شکايت قفقازی ها نزد کوچک خان داير . کشوراعتراض کنند
  .بر حقوق ناکافی خود بود، که به گفته ای، ازتّجارگيالنی  طلب  پول می کردند
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 گسست ناگهانی کوچک خان
ازهمان آغاز، کوچک خان وهمکاران  نزديک  وی در تقّالی کاستن ازعملکرد 

« افراطی  برخی از متّحدان خود بودند که يقيکيان به شکل مبهمی آنان  را 
واقع آن است که درشامگاه اعالم دولت . معّرفی می کند» اعضای ِروُکم 

افطاری  انقالبی، کوچک خان که در منزل يکی از تّجار سرشناس رشت به
ازاموال ، زندگی ، حرمت و « دعوت  داشت، به حاضران اطمينان  دادکه  وی 

. خواهد کرد» مذهب مردم ، فارغ از وابستگی های قومی  يا مذهبی شان دفاع 
آبوکف ، کمونيست  : اّما تالش وی در جلوگيری ازاقدامات افراطی بی تأثير  بود

يک اورژونيکده  بودند، مستقل قفقازی ، وهمسرش بوله ، که ازدوستان نزد
. عمل می کردند وظاهراً گوششان به مقامات ايرانی  يا روس  بدهکار نبود

شگفت آنکه، هيچ کس ظاهراً نگران وعده هايی نبود که درانزلی داده شد؛ 
خطرناک و « کوچک خان در تالشی  زود هنگام  برای پايان دادن به روش 

مکاران نزديک خود انشائی و مظفرزاده حزب کمونيست  ايران، ه» زيان بار
را به باکو فرستاد تا نريمانف، رئيس جمهورآذربايجان شوروی را نسبت به اين 
امر متقاعد کند که ادامۀ سياست کنونی آنان درگيالن ، آرمان انقالب  را يکسره  

با اين . اما نريمانف  ظاهراً اين هشدارها را جدّی نگرفت. تضعيف خواهد کرد
به « بنا به يک گزارش، نريمانف از شخص لنين مصّرانه  خواسته بود که حال 

، يعنی ارزش های اسالمی، » سنّت های مذهبی و رسوم  بومی مردم  تاتار
  )  ٣. ( احترام بگذارد

تير، کوچک خان به ناگاه بدون آگاهی متّحدان  ١٩در.. « :شاکری ادامه می دهد
ه اکنون ازنزديک با بلشويک ها کمونيست با همکاران سابق جنگی اش ک
 تنها چند روز پيش ازآن، وی در. همکاری می کردند، رشت را ترک کرد

گفتگويی با يقيگيان، مراتب ترديد جدّی خود را  نسبت به شوروی ها وتوافقی 
ابرازداشت وی گفت، درحالی که مسکو رفتارخوبی  با وی  . که باآنان کرده بود
وی ناخشنودی  خود را از نريمانف  . است» وحسوهان ر« دارد، دولت باکو

) ترک ؟ –فارس ( تورانی  –پنهان نکرد، که  به گمان  وی به تضادّ ايرانی 
کوچک خان نسبت به اتّکا پذيری  حمايت شوروی ها  ابراز . دامن می زد
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وی ظاهراً از مذاکرات  تجاری انگليس و شوروی که توسط    - ترديد  کرد
به نظر  او زمانی که شوروی ها با . ان داشت، آگاه بودکراسين درلندن جري

خبر گسستن کوچک خان . از ايران  بيرون می روند.  انگليس به توافق برسند
از متّحدان  کمونيست اش مشيرالدوله نخست وزير  را به يافتن  راهی  برای 

  .تفاهم  با رهبر جنگلی دلگرم کرد
  
  

 تالش نافرجام مشيرالدوله
  

بارزه جويانۀ جنگليان به دولت ملّی  جديد، مشيرالدوله   را از يافتن  روی کرد م
وی سردار فاخر حکمت  را . نوعی  راه حل  برای سازش با آنان باز نداشت 

کی اش وشلنزد جنگليان فرستاد تا کوچک خان  را به گسست قطعی ازمتّحدان ب
ن  و درفاصلۀ  اين ديدار درُگراب زرماخ در عمق جنگل های گيال. تشويق کند

. خروج ناگهانی کوچک خان از رشت وکودتای اوايل مرداد صورت گرفت
زيرا نشان می دهد که جدايی کوچک . زمان انجام  اين ديدارحائزاهميّت است

خان ازمتّحدان  کمونيست خود نه بر اثرتشويق تهران که مورد ادّعای مخالفان 
ّجه به اّطالعات مربوط به است، بلکه اقدام آشتی جويانۀ نخست وزيربا تو

برای نمونه ، به گفتۀ وابستۀ  . خروج رهبر جنگليان از رشت صورت گرفت 
نظامی فرانسه، درجلسه ای باحضوررهبران جنگلی، درحالی که احسان  

، کوچک »به شدت  مورد حمله قرار داد « پيشنهادهای دولت مشيرالدوله را 
تن  ١١٠٠و به همراه » الم کردآشکارا وحشت خودرا از کمونيسم اع« خان 

تن  نيز درکنار احسان ماندند که به  ٢٠٠.  ازمردان وفادارش رهسپارفومن  شد
هزار  تومان  پول متعلّق به کوچک خان  ١۵کردند و » غارت«قرار رشت را 

اين گزارش کامالً دروغ کمتر نيازی به اثبات دارد ، زيرا  پيشنهاد  . را ربودند 
پس از جدايی کوچک خان ازاحسان و رفتن وی به فومن ، به  مشيرالدوله  فقط

وی تا بهار سال بعد که دولت ائتالفی جديد شکل گرفت ، ديگر  . دست او رسيد
  .احسان  را نديد
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هرچند مضمون دقيق پيشنهاد مشيرالدوله  معلوم  نيست، ، اما  به قدرکافی از 
به گفتۀ يکی از . دآن مطالبی فاش شده تا محتوای کلی اش را روشن ساز

گيالن و ( همکاران کوچک خان، مشيرالدوله والی گری مناطق ساحلی خزر
تا قزوين، وبازگذاشتن دست وی در اجرای ايده هايش را به کوچک ) مازندران

 ٢۵٠٠خان  پيشنهاد کرد،  مشروط  برآنکه  نيروی نظامی تحت فرمان وی از
رای فرماندهی آنان وکمک مالی افسرانی ب ،نفر ١٠٠٠دولت نيز. تن فراترنرود

درمقابل، ازوی خواسته شدکه با دولت مرکزی متحد . در اختياراو می گذاشت
بنابه گزارش ها، کوچک خان . شود با اشغالگری خارجی به مخالفت برخيزد

  :پاسخ  داد
مااين رژيم فاسد قاجاررا نمی خواهيم، زيرا از زمان به تخت نشستن  

ً فزونی يافته است قاجارها، نگون بختی مرد قاجارها حتّی يک گام . م مرتّبا
آنان جز شهوت رانی در روز وشب . مناسب به نفع  ايران بر نداشته اند

وتحميل مشتی خائن و گماشتۀ خارجی به مردم هيچ کاری برای اين سرزمين 
نکرده اند، کسانی که ملّت را به فقرو سيه روزی انداخته اند، به طوری که 

قدرت درايران کامالً دردست . حت سيطرۀ انگليس درآمده استهمۀ  کشورت
همۀ اين وزرای خائن که کشور را اداره می کنند، از انگليسيان . آنان است

مواجب ميگيرند، ومن تسليم اين خائنان اجنبی پرست ودولت بی آبروی آنان  
  .نخواهم  شد

ت ازمقاومت  نخواهم مادام که زنده ام ، دس« :و درپی آن، با جّديت اعالم کرد 
کشيد و تا زمانی که همه ی انگليسيان را ازايران اخراج نکرده ، قاجارها را 

نکرده ام، و تا وقتی که مردم )  تأسيس( ازقدرت برنينداخته و يک جمهوری 
ايران خائنان را برکنارنکرده و ادارۀ کشور را به دست  نگرفته  باشند، سالح  

  ».ذاشتخود را  بر زمين نخواهم  گ
گزارش حکمت به دولت تهران، همانطورکه انتظارمی رفت ، کامالً خالف 

بنا به گزارش  نورمن ، وزيرمختار انگليس ، به لندن، کوچک خان . واقع بود
آماده بود تا به محض آنکه  دولت  نيروی کافی را برای مقابله با بلشويک ها « 

کوچک (به گزارش ها، وی  بنا»  .به گيالن بفرستد، با پيروانش تسليم شود
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اعتراضی به قرارداد انگليس و ايران ندارد، به « به حکمت گفت که ) خان
درآيد ، و اين که مخالفت وی  با آن  کامالً به نحوۀ ) به اجرا( شرط آنکه  قانوناً 

  ».امضای  آن باز گشت
«  : نورمن آمادگی داشت  که آنچه  را از فرستادۀ  دولت شنيد ه بود، باور کند

لذا به نظرمی رسد که دولت کنونی تا اندازه ای موفّق شده کوچک خان  را به 
راه بياورد و احتماالً به محض اعزام نيرو  برای مقابله با بلشويک ها، موفّقيّت 

و زمانی که اين نيروها به پيشروی درگيالن  و عقب  . آن کامل خواهد  شد
ند، می توان انتظار همکاری کوچک راندن خيل ناهمگن  اشغال گران  نائل  آي

اّما وزارت خارجۀ بريتانيا گزارش حکمت را »  .خان را از سوی جنگل  داشت
ازآنجا  که حکمت نزد آنان  ناشناخته بود،  به . با احتياط  و ترديد دريافت کرد

اعتنای زيادی  به گزارش تأئيد نشدۀ اين )  انگليس ( ترديد آميزمی آيد « نظر
ً  خبرهايی خوشاينِد شخص نشان د دولت  تهران  را گزارش « هد، که مسلما

رويدادها  نشان دادند که اين ترديد ها موّجه تراز خوش بينی  .»کرده است 
يا  کوچک ( در گيالن، انتشاراخبار ديدار فرستادۀ  تهران .  حکمت  بوده است

ر صدد اتّحاد روند راديکاليزاسيون  را شتاب  بخشيد ، چنان که  احسان د) خان 
  .همه جانبه  با حزب کمونيست ايران  بر آمد

  
  

 کودتايی به رهبری کمونيست ها    
  

ازخروج ناگهانی کوچک خان از رشت، ظاهراً چيزی  تغيير   هر چند پس
در  –ادارات  دولتی ظاهراً کار انقالبی خود را دنبال می کردند   - نيافته  بود

جنگليان  تا آنجا که . منابع  خود مشغول بودواقع هر يک  از طرفين  به بسيج  
احسان . توانستند اسلحه ومهّمات به مناطق جنگلی تحت کنترل خود منتقل کردند

  .ومتّحدان کمونيست اش نيزدرتدارک تسخيرقدرت بودند
شرايط برای وی آسان ترشده بود ، زيرا کوژانف که با سياست های راديکال 

شد و جای  خود را به مديوانی ، ميکويان ، و مخالف بود به باکو فراخوانده 
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  .داد) Garkaltselli(ژنرال  گارکالتسلّی 
درحالی که مديوانی ازجناح تروتسکی بود، ژنرال گارکا تا همان اواخر  

آناستاس ميکويان نيزاز . همدست نزديک ژنرال روسيان سفيد، باراتف، بود
ين مقامات بلشويک با همکاری  دوستان مادام العمراستالين به شمار می رفت؛  ا

احسان، خواجوی و سردار محيی ، طرح کودتا را ريختندکه توّسط  ياکف 
، سفيرآلمان )Mirbach(، ضارب بدنام ميرباخ)Jakov Blumkin(بلومکين

  .درروسيه ، به اجرا در آمد
ما، با همکاری جناح « : يک بيانيۀ رسمی مقامات شوروی درايران اعالم  کرد 

ۀ مرکزی انقالبی ايران وکميتۀ مرکزی کمونيست ايران، کودتايی چپ کميت
در رشت وانزلی، بدون شليک يک ) مرداد  ١٠(ژوئيه ٣١ترتيب داديم که در

به اجرا گذاشته شد وبا دادن  دو زخمی، همۀ مقامات دولتی ) ازجانب ما( تير
يت دولت جديد انقالبی تشکيل شده وامن. وحزبی کوچک خان را دستگيرکرديم

يک مقالۀ نشريۀ کمونيست درباکو، با افتخاراين اشغال » .درگيالن برقرار است
» کورنيليف« و» کرنسکی « ناميد، زيرا» کودتای اکتبر ايران« قدرت را 

مقدّربود که اين . عمالً دروجود شخص کوچک خان پشت سرنهاده شده است
نه فقط برای »  خصلت مبارزۀ طبقاتی« همان » اجتناب ناپذير« کودتا پيامد 

به درجاتی حتّی فزون تر ، برای دار و دستۀ  زمين « کمونيستها، بلکه همچنين 
  .باشد»  داران  و بورژوازی  و فعّال ترين نمايندۀ  آنان ، کوچک خان 

در مقالۀ  ياد شده  خاطر نشان شد که برآمدن  قدرت شوروی در ايران ، جنبش 
« کرده وبه دهقانان و پرولتاريا ) راديکالی ( بخش ملّی را بنياد ستيز  –آزادی 

را بخشيده است، در حالی که بورژوازی و زمين داران »  آمکان  آزادی سريع 
از وحشت  شبح  سرخ انقالب  به انگليسيان ، عليه  دشمن  بزرگ تر، بلشويک 

  .ها ، متّهم شد
خ ايران سازماندهی دوبارۀ ارتش سر)  ١: ( برنامۀ دولت جديد عبارت بود از

بر چيدن قدرت ) ٢(براساس الگوی ارتش شوروی وحرکت به سوی تهران؛ 
تأمين )  ٣( زمين داران ونابودی  اصول ملوک الطوايفی، يا فئوداليسم؛و

کارگران، « نيازهای کارگران شهری وروستايی درهمين  اعالميه آمده  بود که 
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را پذيرفته وحتّی يک  سرمايه داران کوچک، دهقانان ونظاميان با مسّرت کودتا 
تقويت  ) منجيل ( برعکس ، جبهه ی . سربازنيزصفوف مارا ترک  نکرده است

  »   .شده است
     
اين گونه توجيه  ) همانند تمامی کودتاگران( منابع شوروی درقفقاز، کودتا را ◀

  :کردند
  
دولت موقّت کوچک خان ثابت کرد که ناتوان ازرهبری جنبش انقالبی  ايران  

کمونيست )  مرداد ١٠(ژوئيه  ٣١در شب . بارزه با امپرياليسم انگليس استدرم
ها با همکاری جناح چپ دولت پيشين ، درحاليکه نيروهای انقالبی وکارگزاران 

يک کميتۀ . انقالبی پيشاپيش آنها حرکت می کردند، قدرت را به دست گرفتند
سيال  ناسيوناليست  عضوکمونيست وانقالبيون سو ٨انقالبی تشکيل شده که شامل

کميتۀ انقالبی . اکثريت  پارتيزان های رژيم قبلی  فرار کرده اند.  چپ می شود
. نظم کامل انقالبی درگيالن حکمفرماست. در رشت و انزلی تأسيس شده است

استوار وبه استحکام مواضع دفاعی خودعليه نيروهای ) درمنجيل (جبهه 
  .انگليسی  و شاه  مشغول است

برادران جنگلی وقزاق « ، . )ن.ا. م . ک( نظامی موقّت جديد –قالبی کميتۀ ان
را به خاطرشلّيک  به برادران خود که درحال جنگ برای آزاد سازی »  ها 

 هستند، وهمين ديروز» استبداد و زياده خواهی های خارجيان چنگ« کشوراز
ان شان کرد که رهبر) اعالم(انگليسيان را ازمنجيل بيرون راندند، نکوهش و

» معنای واقعی « و » هدف های شخصی خود فريفته« آنان را به خاطر
کميته، اين گفته ها را که . داشته اند» پنهان « تعّهدات اخير شان  را از آنان 

آنان می خواهند به ايران ستم روا دارند، ثروت آن را تاراج، حرمت همسران  
ه ها ومساجد را نابود کنند ، ثروتمندان  را هتک ، دين اسالم  را تحقير وخان

عليه کارگران هميشه  و همه جا  و درهمۀ  » دروغ هايی« چنين . مردود شمرد
  .اما  هر دروغی عليه حقيقت درعمل  رنگ می بازد... انقالب ها گفته می شود

که مقاديرانبوهی » رهبر نابحق « کميته با حمله به کوچک خان به عنوان يک 
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به « ان  را دزديده، اين پرسش را مطرح کرد که آيا وی از سالح  ومهّمات  آن
درخفا « کمک می رساند؟  به رغم  ظاهرامور، کوچک خان » انگليسيان وشاه

با انگليسيان همکاری کرده و پيش ازاين نيز گفتگوهای محرمانه ای  با 
»  .نمايندگان مستبد وستمگرشاه، با دستان آلوده به خونشان، به عمل آورده  است

آنان به جنگليان  و قزاقان يادآوری کردند که اين ازلطف وسخاوت کمونيست ها 
بود که جنگليان توانستند ازمخفی گاههای خود درجنگل به در آيند، و آنان نبايد  

  .فراموش کنند)   ١٢٩٧( ١٩١٨شکست  خود را ازانگليسيان در تابستان  
شده  » د درگيالن  سرمست از قدرت خو« آنان کوچک خان را متّهم  کردند که  
« آنان . است» به تدريج مشغول  امضای يک قرارداد محرمانه با شاه « و

چندين  بار  و با مسالمت از کوچک خان خواسته اند  که به سياست دروغين  و 
به جنگل را انتخاب کرد ، و درحالی » فرار« اما وی » .خائنانۀ خود پايان دهد

ن روشنفکرورهبران قديمی درکنارجنبش باقی برادرا... که شمارزيادی از
انگليسيان  « قدرت  را بدست  گرفته اند تا » مردم« آنان، کمونيست ها و. ماندند

را فوری اخراج ، شاه  را نابود، ايران را مستقل ونظم مناسب را در کشورمان 
د برقرار کنند، تا اين که در آينده صدها هزارکارگر ودهقانان فقيرمجبور نباشن

برای انگل ها و چند  صد ثروتمند کار کنند که ثروت و امالک بيشماری  
» وسرانجام آنان ازجنگليان و قّزاقان  خواستند که دست ازخيانت » .دارند

در صفوف ارتش قدرتمند و » بردارند و به ايشان به پيوندند، تا همگی  بتوانند 
  )   ۴( ».رهسپار  تهران شوند... بزرگ سرخ 

  ميرزا کوچک بعنوان رئيس دولت: که ر رواسانی  بر اين نظراستشاهپو ◀
جمهوری شورايی موقّت، تلگرامی برای لنين فرستاد و خواستار پشتيبانی 

در مبارزه برای رهايی ازسلطۀ   مسکو از همۀ ملّتهای ضعيف و از ملّت ايران
  دولت و حزب کمونيست. شوم ستمگران ايرانی واستعمارگران انگليسی شد

نکردند و حکومت   روسيه به اين تلگرام پاسخ ندادند وحتّی وصول آن را اعالم
 ۴(در نامۀ سّری تروتسکی.نشناخت  سوويت، جمهوريّت ايران را به رسميت

) يعنی روز ورود ميرزا کوچک به رشت ١٢٩٩خرداد  ١۴-١٩٢٠ژوئن 
بيشتر به انقالب در شرق اکنون برای ما «چچرين و لنين آمده بود که  خطاب به
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و مابايد با ...منزلۀ ابزاراصلی معاملۀ ديپلماتيک با انگلستان وامتيازآوراست
استفاده ازهرطريق و وسيله با تأکيد دايربرآمادگی خود دررسيدن به تفاهم با 

 ».انگلستان درمورد شرق ادامه دهيم
کمونيست روسيه را در برابر   اين نامه،خطوط اصلی سياست شوروی و حزب

پس از ورود ارتش سرخ به بندر .دهد نشان می  و نهضت جنگل به روشنیايران 
  ايران همزمان با فرستادن نماينده به مسکو، ازتجاوزارتش  انزلی،دولت

شوروی به جامعۀ ملل شکايت کرد و خواستارتشکيل جلسۀ عمومی برای 
در .گيری در اين باره شد رسيدگی به تجاوز نظامی شوروی به ايران و تصميم

اّول رمضان - ١٢٩٩ارديبهشت  ٣٠(١٩٢٠  مه ٢٠ای که چچرين در  نامه
روز پس از ورود ارتش سرخ به انزلی برای دولت ايران  ١٠يعنی ) ١٣٣٨

برای   فرستاد اّطالع داد که دولت سوويت به ماموران خود دستور داده است
اهم نمايندگی سياسی را فر  هيأتی که عازم مسکو است همۀ تسهيالت و مزايای

يادداشت دولت ايران که خواستار تسريع خروج ارتش   چچرين در پاسخ. سازند
همين   به قشون شوروی امر شده است«سرخ از ايران شده بود،اطمينان داد که

فيروز ميرزا » .نمايند  خاک ايران را تخليه...که احتياج نظامی مرتفع گرديد
( توّسط کراسين ١٢٩٩اد خرد ٢٣در   نصرت الدّوله وزير امور خارجۀ ايران

اگر مسکو ...«تلگرامی برای چچرين فرستاد که) در لندن  نمايندۀ دولت شوروی
ننمايد،نخواهد   حقيقتا اقدام جدّی در موضوع تخليه و عدم کمک به متجاسرين

را بپذيرد،يعنی شکايت ) پس گرفتن شکايت از جامعۀ ملل(توانست تقاضای او
شد که جامعۀ ملل  شد،الزم می ح و پذيرفته میايران مطر  اگر شکايت» .نکند
اساسنامه  ١١با رعايت مادۀ ) ماده ده اساسنامه(حفظ مرزهای ايران  برای

برای جلوگيری از اين امر،دولت شوروی .نيروی نظامی به ايران گسيل دارد
از اين رو دولت .خواست ايران شکايت خود از جامعۀ ملل را پس بگيرد می

اّطالع داد که اگر دولت ايران شکايت خود را پس   للشوروی به جامعۀ م
 ١٩٢٠ژوئن  ١٩در تاريخ «.خود را از ايران فرا خواهد خواند  بگيرد،ارتش

ايران را   دولت روسيه اطمينان داد که حقوق و منافع) ١٢٩٩خرداد  ٢٩(
 ».مستقيم مذاکره کنند  رعايت خواهد کرد و مجمع نظر داد که ايران و شوروی
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از مسکو به ايران   تلگرامی) ١٩٢٠ژوئن  ٢٠(١٢٩٩خرداد  ٣٠اريخ در ت«
و در خاک ايران کسی از   مخابره شد که قشون سرخ ايران را تخليه کرده

در گيالن بر ّضد دولت برپا شده   سربازان سرخ وجود ندارد و نهضتی که
فی ها معرّ  خود را فرماندۀ قوا و نمايندۀ بلشويک  مربوط به شوروی و کسی که

 ».کرده است از طرف دولت روسيه نيست
دلبستگی دولت شوروی به موفقيّت کراسين درعقد قرارداد دوستی و بازرگانی 

دولت شوروی با دولت ايران و دور کردن   با انگلستان علّت اصلی کنار آمدن
دولت انگلستان نيز مصّمم بود اگر .گيالن و نهضت گيالن بود  خود ازرويدادهای

ی نيروهای نظامی خود را از ايران فرا نخواند و دست از کمک دولت شورو
توافق انگلستان و شوروی . گيالن بر ندارد کراسين را نپذيرد) متجاسران«به 

ذيقعدۀ  ۶و  ١٢٩٩تير  ٣٠برابر با  ١٩٢٠ژوييۀ  ٢٣(  در روزنامۀ تايمز لندن
در ) شوروی  کراسين نمايندۀ دولت(« بدين صورت بازتاب يافت که ) ١٣٣٨

ّضد انگليسی در ايران دست   لندن موافقت نموده که دولت شوروی از تبليغات
 ».بردارد و تماميّت ارضی کشور ايران را محترم بشمارد

با مقايسۀ تاريخ مکاتبات ميان دولت شوروی و ايران و گفتگوهای کراسين در 
معامله شوروی از همان آغاز،قصد   توان به خوبی نشان داد که دولت لندن می

با دولت مرکزی ايران و انگلستان را داشته تا قرارداد بازرگانی ميان شوروی 
 .بسته شود  و انگلستان

تبليغاتی حزب عدالت به   با توّجه به روند گفتگوهای کراسين در لندن و حمالت
دوم تير (حزب کمونيست ايران در انزلی  رهبران نهضت جنگل و تشکيل

اد که سران دولت شوروی پس از اطمينان يافتن از احتمال د  توان می) ١٢٩٩
طلبی سازمانی و ايدئولوژيک ميرزا و يارانش، با ايجاد سازمان حزبی  استقالل

اند تا بتوانند سياست دولت شوروی را در ايران  کمونيست ايران موافقت کرده
د آنکه از دي در برابر نهضت جنگل، دولت ايران و دولت انگلستان پيش ببرند بی

کمونيست ايران   حزب.حقوقی، دولت شوروی به گونۀ رسمی دخالتی کرده باشد
با شرکت شماری از ايرانيان مقيم قفقاز و ترکستان که همراه ارتش سرخ به 

و مانند حزب عدالت تابع رهنمودهای حزب   ايران آمده بودند تشکيل شده
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  وجوديّت حزبرهبران اين حزب حتّی پيش از اعالم م. بود  کمونيست روسيه
کمونيست روسيه،   برخالف توافقی که در انزلی ميان نمايندگان دولت و حزب

حزب عدالت و نمايندگان جنگل شده بود، با راه انداختن تبليغات کمونيستی و 
به نقض موافقتنامه پرداختند که موجب ناخرسندی   ّضد مذهب در رشت و انزلی

 .انقالب شد شديد عاّمۀ مردم و مخالفت روحانيون با
و رشت و پس   مأموران دولت شوروی نه تنها از تحويل مؤّسسات در انزلی

آگاهی و درخواست  دادن اموال بازرگانان گيالنی خودداری کردند بلکه بی
به ايران فرستادند و سران جنگل و شخص   سران جنگل نيروهای تازۀ نظامی

قرار دادند و او را ّضد تبليغات و اتّهامات زشت خود   ميرزا کوچک را آماج
نهضت جنگل شد و   اين رفتارها موجب اعتراض شديد رهبران. خواندند  انقالب

 ١٨دولت شوروی را بپذيرند در   ميرزا و يارانش که حاضر نبودند قيموميّت
بعنوان اعتراض به ) ١٩٢٠برابر با ژوييۀ  ١٣٣٨شّوال  ٢٢(١٢٩٩تير 

  وگيری از برخوردهای مسلّحانه،رشتنامه و جل مداخالت روسها ونقض موافقت
 ١٣٣٨،٣١ذيقعدۀ  ١۴(١٢٩٩در نهم مرداد .را به سوی فومن ترک کردند

کمونيست ايران ورهبری نمايندۀ   کودتای سرخ با دخالت حزب) ١٩٢٠ژوييۀ 
چکای شوروی در گيالن، رئيس ادارۀ سياسی وفرماندهان نيروهای نظامی 

ميرزا کوچک   کودتاچيان. جام گرفتشوروی، برّضد ميرزا و نهضت جنگل ان
ای  را از سمتش در دولت موقّت انقالبی برکنار کردندو هيأت دولت انقالبی تازه

در اين کودتا طرفداران نهضت جنگل در رشت دستگير شدند و .برگزيدند
نقشۀ کودتا به گونه ای  .کميتۀ انقالب که ازياران ميرزا بود کشته شد  رئيس

 شد ويا دستگير ميرزا کوچک يا کشته می«بايست  می طرح ريزی شده بودکه
حزب کمونيست ايران و » .شد خارج می  گرديد ودرهرحال از کادر انقالب می

شوروی به تبليغات دشمنانه و بخش نظريّات تئوريک دربارۀ   نمايندگان دولت
کودتا،سياست   اّما انگيزه وعلّت اصلی.نهضت جنگل و انقالب ايران پرداختند

شی بود که دولت شوروی در برابر انگلستان برای بستن قرارداد بازرگانی ساز
داد که چه در ميان اعضای حزب کمونيست ايران و   در پيش گرفته بود نشان

اند که صميمانه و با اعتقاد به  نمايندگان دولت شوروی در ايران کسانی بوده  چه
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د سياست دولت شوروی اند، اّما آنچه عملی ش کرده اصول کمونيزم رفتار می
حزب .درزمينۀ روابط با انگلستان و به تبع آن با دولت مرکزی ايران بود

مخالفان و موافقان همکاری با نهضت جنگل تقسيم   کمونيست ايران به دو گروه
موارد   ای گاهی موافق و در پاره) قفقاز(شد و نمايندگان جمهوری آذربايجان

با خروج ميرزا از رشت . کردند می  مخالف سياست رسمی دولت شوروی عمل
شوروی در ايران، انقالبی که صورت گرفته بود در هم   و کودتای کارگزاران

 ).روز پس از ورود ارتش سرخ به انزلی ٧٢(  شکست
پيش از عزيمت ميرزا به فومن،ديداری ميان سردار حکمت که حامل پيامی از 

کسانی ميرزا را متّهم .ام گرفتمشير الدّوله نخست وزير وقت بود با ميرزا انج
مرکزی کردند و اين اتهام در بسياری از کتابها و مقاالت   به سازش با دولت

در ميان   گونه سازشی تکرار شده است،اّما رويدادهای بعدی ثابت کرد که هيچ
برای .اند نبوده و سران جنگل و ميرزا از مرام و برنامۀ سياسی خود بازنگشته

) انقالب سرخ(روزنامه جنگل   هايی از مطالب به نمونهرفع هرگونه شبهه،
اين روزنامه درشمارۀ سوم .پردازيم شوروی ايران می  ارگان حکومت جمهوری

ضمن ) ١٩٢٠ژوئيۀ  ١٢- ١٢٩٩تير  ٢٢- ١٣٣٨شّوال  ٢۶(چهارم   سال
اين حکومت مملکت را   حکومت ديکتاتوری تهران و اينکه»ای که در آن مقاله

سخن در ميان بود،براين نکته تأکيد » نموده  انگيرانۀ انگلستانتقديم سياست جه
عقيده يعنی تبديل سلطنت به جمهوری شوروی منصرف و   ما از اين...»کرد که

افکار عاّمه « همچنين به کميتۀ جديد توصيه شده بود از».منفک نخواهيم شد
تير  ٣٠(١٣٣٨ذيقعدۀ  ١۴موّرخ  ۴در شمارۀ » .تقويت بخواهد تا استفاده کند

بار ديگر بر انکار سلطنت نااليق،حفظ استقالل ) ١٩٢٠ژوئيۀ  ١٢٩٩،٢٠
  شرافت و آبروی شش هزار سالۀ اين ملّت با استقرار جمهوری  ايران و صيانت

  )   ۵. ( تأکيد شده بود» شوروی
 
نگاهی به روابط  شوروی و « در کتاب ( **) زنده ياد مصطفی شعاعيان ◀

کودتا بر عليه ميرزا را،  دخالت روسيه  شوروی  می  » نهضت  انقالبی جنگل
پاره ای عناصرهمچون گردانندگان « داند ودرنقد سياست روسيه شوروی و 
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اينگونه  »  حزب عدالت رشت ) اين تازه صفت خوب ترينشان است(پادو صفت 
  : به نوشته می آورد

 سال ها رفت و شبي
 زني افسرده نظر كرد بر آن حلقه ی زر

 نقش فروزنده ی او ديد در
 روزهائي كه باميّد وفاي شوهر

  بهدر رفته، هدر
 زن پريشان شد و ناليد كه واي

 ی او   واي، اين حلقه كه در چهره
 باز هم تابش و رخشندگي است

  حلقه ی بردگي و بندگي است
 

  فروغ فرخزاد
 

هرچند زن بی حقوق مورد نظرفروغ  فرخ زاد ، پس :   دوستی لحظه ای* 
متوّجه  ريای متفّق ومتّحد خويش می شود وحلقۀ وحدتشان را » ها  سال« از

متّفق ريا کاروی کم  يا » سال ها«يعنی  تا . دانۀ زنجيربردگی و بندگی می يابد
زياد  به هرحال حرمت واعتباری برای ميثاق وعهودشان  قائل بود،  ولی هنوز 

ل خود را  برمبنای روابط دوستانۀ جنگل وشوروی ماه ها وحتّی هفته های اوّ 
عهد و پيمانی  که بسته شده بود طی می کرد ، وهنوز رسوبات  ناشی 
ازشيرينی عقد قراردادها ، در دهان ها باقی بود که  شوروی  دست به نقض 

  .مفادّی زد که خود در زيرآن ها  امضاء گذاشته بود
  
الب شوروی به دودليل دست به نقض قراردادهای خود با انق   : دوعلّت *

يکی ازاين جهت که متوّجه شد ميرزا ميهن پرست ترواصيل ترازآن . ايران زد
است که آلت دست هرسياستی ، ولو سياست شوروی، با همۀ ادّعاها وگنده 

وديگراين که شوروی مايل بود که درپشت ميز قمار با .  گوئی هايش شود
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بانک را مستقالً   انگليس  و رژيم ارتجاعی وابستۀ ايران ، همۀ  برگ ها و همۀ 
و با وجود انقالبيون پاکبازوآرمان خواهی نظيرميرزا .  درمقابل خود داشته باشد

وساير ياران وفادارش، عمالً  نمی توانست  بادست پر  و مستقل در باشگاه  
اين است که می . قمارضد انقالب وارد شود وصندلی مناسبی را اختيارکند

ل انقالب  را که همچنان درگرد ميرزا جمع کوشيد  تا شايد عناصرمستقل واصي
) به معنی نامناسب کلمه(»سرخ « بودند، ومست پرحرفی ها و ژست های

نشده بودند، با تخطئه وحرکات ضّد انقالبی بعدی ازسرراه خود بردارد وانقالب 
را درهمۀ مواضع وبا همۀ مواضعش  به دست عّده ای  ماجراجو، نوکر 

  .دصفت، و مزدور خويش بسپار
اين بود که آقايانی که انقالب را قبل ازهرچيزپديده ای درونی وناشی  :کودتا* 

ازتضادهای داخلی خود اجتماعات معرفی می کردند، وبه هيچ وجه به 
صادراتی بودن انقالب رأی نمی دادند، درعوض به صادراتی بودن کودتا، آن 

  :هم کودتائی ضد انقالبی اقتداء کردند
ن ارتش شوروی به خاک ايران، چندين نفرازاعضای حزب هم زمانی پياده شد

وسازمان حزبيشان را در ) کردند( نيزتدريجاً به گيالن وارد )  را( عدالت باکو
 .رشت دائرنمودند

پيشوای ... به دادن متينگ تبليغات حزبی مصروف  بود» فعّاليت حزب « بيشتر
ئر به منع  ورود مالحظه می کرد که خالف مدلول موافقت نامه دا... جنگل

بادکوبه وارد می شوند، ومقررات موافقت  نيروهای جديد،مرتّباً دستجات تازه از
به عالوه پرت پهلوی هنوز  با وجود مطالبۀ  - نامه را عمال نقض می کنند

آخر می خواستند به متصدّيان ( مکّرر، به متصدّيان ايرانی انقالب تحويل نشده
را هنوز از اختيارشان » نوبل« ونفت.) ه دادندک،ايرانی ضدّ انقالب تحويل دهند

با اين کيفيت بعيد نيست که نيات ديگری در کار باشد ، و دامنۀ . رها نساخته اند
  .اين اعمال  به جاهای باريک  بکشد

گروه حزبی هر روز مردم را به متينگ و سخنرانی دعوت می کردند و عدۀ  
به ميرزا خرده گيری می  شد که ... ضمن سخنرانی ها. فتح هندوستان می دادند

... مثالً جواهرات  بانک را چه کرده است، و جواهرات مزبور اکنون کجاست
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ميرزا ...گفتگوی اين که جواهرات مزبورکجاست در حقيقت  بهانه ای بيش نبود
صدرشورای جمهوری  »نريمانف« ه باکوبفرستد تا باب...برآن شدکه دوتن نماينده

متاّسفانه ... را در جريان عمليّات حزب عدالت  رشت بگذارد قفقازمالقات و او
دم گرم نمايندگان ميرزا، حتّی پيام  شخصی نريمانف به آهن سرد اعضاء حزب 

و پرده ها باال رفت و اسرار . به کودتا منتهی  شد)  قضايا( تا آن که ... اثرنکرد
  .نهفته فاش  گرديد

طرفداران   همۀ) ٣٨ذيقعدۀ ٢۴(معيّنکودتای سرخ ازاينجا شروع شد که درروز 
  .را هر که و هرجا  بودند، دستگير  و بازداشت نمودندميرزا کوچک 

 ٢٩شايد مقايسۀ تاريخ ها ی ذيل خالی از لطف نباشد،  ارتش شوروی در( 
( ذيقعدۀ همان سال، يعنی کمتر ازسه ماه  ٢۴وارد انزلی شد، ودر ١٣٣٨شعبان 

ضدّ انقالبی  رشت را عليه جنگل وميرزا  به پس ازآن ، کودتای  ) روز  ٨٢
ً می دانيم که ورود ميرزا به رشت در. راه  انداخت رمضان و  ١۶ضمنا

رمضان  همان سال اتّفاق  ١٨در» جمعيت انقالب سرخ ايران« صدوراعالميۀ 
مقايسه اين تاريخ ها  با تاريخ کودتا نشان می دهد که قريب دوماه  بعد از . افتاد

ت  متّفقانه است که کودتائی عليه  ميرزا ويارانش ، يعنی  صميم ترين اين اقداما
نقشۀ کودتا طوری طرح ريزی .) و اصيل ترين جناح انقالب به پا می دارند

. شده بود  که می بايست ميرزا کوچک يا کشته می شد و يا دستگيرمی گرديد
.  می دادودرهرحال ازکادرانقالب خارج می شد و زمام امور را به ديگران 

برای دستگيری ) ولذا...( توطئه را قبالً احساس وبه جنگل رفته بود) ميرزا ( او
  .ميرزا با توپخانه به جنگل  يورش  بردند
)  فرمانده ارتش سرخ( کاژان اف « متعاقب رهسپار شدن ميرزا به فومن ،

وازاقدامات ) بود( نامبرده يک فرد انقالبی مجّرب. نيزبه مسکواحضارگرديد 
حزب عدالت احساس نارحتی می نمود واعتقاد  داشت که همکاری با دستجات 

  .مسلّح جنگل جزازطريق صميّمت وحسن تفاهم ، اشتباه محض است
و بدين ترتيب دورۀ ماه عسل بسيارکوتاه روابط  شوروی  با نهضت انقالبی  

درايران، بزودی سپری شد وجای خود را ازجهات گوناگون به دوران  پردوام 
  :سپرد)  تلخ( حنظل 
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  :شوروی  به سوی  خيانت  به انقالب   ◀
  
به طوری که بيان شد، اوالً شوروی موافقت  نامۀ  بين انقالب  ايران و  

ثانياً عليه انقالب رسماً ومستقيماً وارد . خويشتن  را در همۀ زمينه ها نقض کرد
ها وعناصری از  ثالثاً چهره. عمل شد، تا آنجا که عليه آن دست به کودتا زد

خويش راکه عليرغم سياست خارجی شوروی، به خاطرداشتن شرافت و 
عواطف جوشان انترناسيوناليستی، همچنان به انقالب ايران احساسی  مساعد  
داشتند، ازايران احضار  کرد وبه جای آنها عناصری را فرستاد که به خوبی  

ه مغايرمنافع  بتواند مجری سياست عمومی  ودولتی شوروی، ولواين ک
  .ومصالح ملّت ايران باشد، گردند

 ً رفتن ميرزا  به فومن و »  متعاقب« ازاحضارکاژان اف به مسکو، خصوصا
ترک کردن رشت و همچنين با توّجه به اين که کاژان اف نظريات مساعدی  
نسبت به حرکات حزب عدالت نداشت ودر عوض به صالحيّت و اصالت ميرزا 

نديشه  به وجود می آيد که نامبرده ميرزا  را ازجريان رآی  می داد ، اين ا
  .کودتا و اقدامت  پشت پرده آگاه کرده بود

به هرحال شوروی بدون توّجه به منافع خلق ايران وبدون کمترين احترامی به 
قراردادهائی که خود در زيرآنها دستينه نهاده بود، فقط وفقط  به حساب  رشد 

ه  ادّعا می کرد، عمالً با مصالح ملّت ايران دارای منافع خويش، که عليرغم آنچ
شوروی لبۀ .  وحدتی نبود ، انقالب جنگل را ازدرون دچار تشتّت و انفجارکرد

تيغ ضد انقالبی خود را قبل ازهرکس به طرف گردن اصيل ترين و پراستقامت 
زيرا  قبل ازهمه .  ترين سيمای نهضت ، يعنی ميرزا  کوچک جنگلی حواله داد

ين ميرزا بود که به حساب عشق به ميهن ومردم خويش هيچ گونه راه و روشی ا
:  را که منافع انقالب وملّتش را ناديده می گرفت، نمی پذيرفت وازاين باالتر

  .درمقابل آن ايستادگی می کرد
  

برای »  سردارجنگل « نويسندۀ محترم کتاب بسيارمفيد :   اوهام و واقعيّات* 
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طالبی  را عنوان کرده اند  که جای  پاره ای انتقادات وحرف تفسيراين قضايا، م
که به واقع معّر ف بی مثال  نهضت » ابراهيم فخرائی «  -ها  را بازگذاشته اند

جنگل به ملّت ايران شده اند، و ازاين جهت به گردن حقيقت، انقالب،  ومردم 
، جنگ بين ايران حق  دارند، برای تحليل حوادثی که منجر به کودتای رشت 

کودتا و انقالب ، و غيره شد، چنين نظرداده اند که گويا تمام اين تقصيرات نه 
به عهدۀ خود شوروی، ونه به عهدۀ  ديپلماسی عمومی و کلّی آنها، بلکه  قبل 

يعنی در حقيقت اين حزب . ازهمه  به عهدۀ حزب عدالت رشت بوده است
ايران منحرف سازد، عدالت رشت بود که توانست سياست شوروی را در 

  .وگرنه خود  شوروی نظريات مساعدی با انقالب داشت
طولی  . آرام آرام آثارش  را می بخشد) عدالت  رشت( عمليّات پشت پردۀ حزب 

» ميکويان« و » خوشتاريا« نمايندۀ  بازرگانی »  مديوانی «نکشيد  که با آمدن  
مطابق نهم مرداد  ٣٨ذيقعدۀ ١۴کميسرتجارت شوروی به رشت ، کودتائی در

وازجريان چنين فهميده شد که احضارکاژان اف به مسکوو فرا . رخ داد ٩٩
ازمازندران، درنتيجۀ اشتباه کاريهای  اعضاء  حزب عدالت  » پااليف« خواندن 

کما اين که تعويض راسکولينکف فرماندۀ جهازات جنگلی . صورت گرفته است
ين فراخوانده شدن ارژونيکيدزه بحر خزر واعزامش به جبهۀ  بالتيک، هم چن

)Ordzhonikidz  ( که دو نفراخيراز پشتيبانان سياست جنگلی ها درايران بودند
.( براثرنقش حزب عدالت است که درپيشگاه زمامداران شوروی بازکرده اند

  » )  ٢۶٩ – ٧١جنگل ص  –فخرائی 
ا ازاين قضاوت چنين برمی آيد که گويا  شوروی گول حزب عدالت رشت ر 

خورده است وهرچند  ابراهيم فخرائی درمتن کتاب مزبور، و ضمن  ارائه ی 
عمالً عليه اين داوری، واقعيات را علم کرده اند، معهذا ... اسناد ومدارک  تعيين

شوروی  را )  حتی انحرافات سياسی ( دراينجا ، همۀ حرکات  بی رويّه غلط 
  .م می دارندمولود اقدامات و تمامی های حزب عدالت  رشت اعال

با قبول چنين قضاوتی جبراً به آنجا خواهيم رسيد که اصوالً شوروی نمی  
خواسته است بر روی انقالب  ايران، با بريتانيا وضد انقالب ايران وارد معامله 
شود؛ اصوالً شوروی نمی خواسته است که ميرزا کوچک و يارانش را به 
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خود را با  ١٢٩٩ست قرارداد نابودی بکشاند؛ اصوالً شوروی نمی خواسته ا
با رژيم ارتجاعی وابستۀ ايران  ١٩٢١انقالب فسخ، ودرعوض قراردادی در

منعقد کند؛ اصوالً شوروی  نمی خواسته است که بين دادن اختيار پرت انزلی 
به انقالب وضدّ انقالب، ضدّ انقالب را برگزيند؛ اصوالً شوروی نمی خواسته 

ودرست به عکس،  گويا  تمايالت .... ودتا  بزنداست که عليه انقالب دست به ک
شوروی درجهت کمک وهمکاری انقالبی با ملّت  ايران و نمايندۀ انقالبی و 

 تنها بدبختانه شوروی گرفتار متشکل آن نهضت جنگل سير می کرده است،
دسيسه های مزّورانه ومخوف حزب عدالت رشت شد وچون حزب مزبوريا 

يّت کافی نبود، سياست شوروی نيزدر عمل برخالف آلوده بود يا دارای صالح
  )   ۶. (مصالح ملّت ايران و نهضت  جنگل  به کار رفته است

  
آنجا  » ابراهيم  فخرائی «البته« : شعاعيان درادامه آن می آورد : بيان واقعيّت* 

  :که از اداره کنندۀ  اصلی کودتای  رشت ياد ميکند، صراحتاً  می نويسد
وبولوميکين نمايندۀ چکای  شوروی . بولومکين، اداره می کرد کودتای رشت را

  .درگيالن  بود
و نيزهمان طورکه گفته شد، درقسمت های مختلف کتاب مزبور، نامبرده  

هرگزازياد آوری معامالت سياسی شوروی وانگليس درايران ابائی نمی دارد 
ها دچار دلهره  ودرحقيقت هروقت که درمقابل واقعيّات قرارمی گيرد از بيان آن

وشوروی را همچون سايرکشورهای توسعه طلب ويا سودجو   .نمی شود
معّرفی می کند، هرچندکه قبالً سياست خائنانۀ شوروی را نسبت به انقالب 

  .ايران، مبّری ومطّهر  اعالم کرده باشد
  

مثال درفصل دوازدهم کتاب سردارجنگل ، آنجا که پای   :بازهم  بيان واقعيّت* 
: ت شوروی و انگليس پيش می آيد، باوضوح تمام ياد آورمی شود کهمعامال

ازطرف  مقامات شوروی برای مذاکرات » کراسين« درجای ديگر ديده ايم که 
. اقتصادی به لندن رفته، و دامنۀ  اين مذاکرات  به انقالب گيالن کشيده شده بود

ی آن پايان يافتن ديپلماسی انگلستان سياستی را تعقيب می نمود که الزمۀ اجرا
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  . انقالب گيالن  بود
دولت شوروی که امتيازاتی ازانگلستان به دست آورده بود، می بايست متقابالً  

 ولذا با شناسائی استياليشان درايران درچهار. امتيازاتی به دولت اخيرالذکربدهد
  .چوب يک توافق کلّی، خاطرۀ لحاف  مالنصرالدين  يکباره زنده گشت

اين سئوال پيش می آيد که آيا اين حزب عدالت و ياهرسازمان حال اينجا  
سياسی خارجی ديگری بودکه باعث تعيين يک چنين خّط مشی ضد 
انترناسيوناليستی برای شوروی شد؟وآيا اين کيفيت مؤيّد گول خوردن سياست 

اين تازه صفت  (شوروی ازطرف پاره ای عناصرهمچون گردانندگان پادوصفت 
يا به عکس، مؤيّد گول خوردن  حزب عدالت رشت بود،؟) تخوب ترينشان اس

نگارنده واشخاصی نظيرابراهيم فخرائی که تصّورمی کرده اندکه عمليّات حزب 
ليستی شوروی سيوانترنا عدالت رشت،درواقع لّکه ای بردامان کبريائی سياست

  گذارده است؟ 
مسيو روتشتين عالقمندم اين موضوع  را با استناد به جمله ای از : يک سند 

مسيو روتشتين درنامه ای که برای . سفيرکبيرشوروی درايران خاتمه دهم
عالوه براين . ميرزا کوچک جنگلی جهت تسليم و رها کردن انقالب می نويسند

که حاضر نمی شوند سياست جنگل را بپذيرد ، متقابالً ميرزا را به قبول سياست 
تسليم نيروهای انقالبی به دولت که محتوای آن ترک انقالب و ( دولت شوروی 

  :تشويق می کند، تا آنجا که می نويسند...) مرکزی ايران بود
که من ازطرف دولت شوروی اجرا ) را( موافقت با سياستی) ازاين که....( 

  ).ام( ميکنم، درنظرداريد، خوشوقت گرديده 
شده بود وبدين ترتيب هنوزسند موافقت نامۀ انقالب ايران با شوروی بايگانی ن 

  ) ٧.( که خيانت شوروی  به انقالب ايران آغاز شد
  
  
  

 روايتی از ارتباط نهضت جنگل با حکومت کمونيستی شوروی
  ها گرفت خان از شوروی هايی که ميرزا کوچک قول 
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ارتباط نهضت  «در بارۀ  لی، استاد تاريخ دانشگاه دولتی باکو جميل حسنروايت 

 : بدينگونه است» جنگل با حکومت کمونيستی شوروی
خيز آن، باکو،  شوروی پس از اشغال آذربايجان و پايتخت نفت ١٩٢٠در سال 

. های شمالی ايران معطوف کرد توجه خود را بر گسترش بلشويسم در استان
ها در آلمان، مجارستان، فنالند، اتريش و ساير کشورهای  پس از شکست انقالب

توان با  های اروپا را می ه شکستها به اين نتيجه رسيدند ک اروپايی بلشويک
 .های سوسياليستی و حتی انقالب در آسيا جبران کرد بسط و رواج ايده

ها به هيچ  انتخاب شمال ايران و به ويژه استان گيالن، برای اهداف بلشويک 
روسيه و انگليس، فشار روسيه  ١٩٠٧پس از قرارداد اوت . وجه تصادفی نبود

سراسر حاشيه دريای خزر بسيار افزايش يافته بر شهرهای بندری ايران در 
های جنگ جهانی اول استان گيالن برای امپراتوری روسيه اهميت  در سال. بود

پايان جنگ و ضعيف شدن امپراتوری روسيه بر . استراتژيک فراوانی داشت
نظم و انضباط دستجات قزاق مستقر در شمال ايران تأثير گذاشت و اين 

های جنگی خود،  مانی به واسطه انضباط آهنين و مهارتهای نظامی که ز گروه
ها که به  همان زمان انگليسی   در. زبانزد بودند، به باندهايی خودسر تبديل شدند

کوشيدند از طريق بندر انزلی  باکو چشم داشتند، در گيالن استقرار يافتند و می
هميت سياسی، تمام دريای خزر را تحت کنترل خود درآورند و اين امر باز بر ا

 .افزود نظامی و ديپلماتيک استان گيالن می
های قزاقان  ، خروج هنگ)١٩١٨(در نتيجه سقوط کمون بلشويکی در باکو 

روس از ايران و تضعيف نفوذ روسيه شوروی در کل نواحی حاشيه دريای 
در آغاز سال . ها افتاد خزر، کنترل تمام گيالن به طور کامل به دست انگليسی

و ساير دستجات گارد سفيد کامالً ) از فرماندهان ارتش سفيد(يکين ِدن ١٩٢٠
ها به سواحل  مغلوب ارتش سرخ شدند و ناوگان دنيکين زير فشار بلشويک

که تا آن زمان فقط نقش يک (ولی اشغال آذربايجان . نشينی کرد انزلی عقب
) کرد گير را ميان روسيه شوروی و ايران بازی می فضای واسطه يا ضربه

فرصت بسيار خوبی بود تا استان گيالن و کل نواحی شمالی ايران به هدفی 
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جنبشی که در جنوب آذربايجان به . ها تبديل شود های بلشويک طلبی برای توسعه
در گيالن که » ها جنگلی«يافت و جنبش  رهبری شيخ دمحم خيابانی گسترش می

شمال ايران کمک ها در  ماهيت ضد انگليسی داشت، بسيار به فعاليت بلشويک
 .کرد
های استراتژيک شوروی  در برنامه» عمليات انزلی« ١٩٢٠همان سال    در

انتقال سنگرهای انقالب سوسياليستی جهانی از غرب به شرق، . قرار گرفت
در مه . بيش از پيش بر نقش و اهميت اقوام مسلمان امپراتوری روسيه افزود

ً بايد کردند که  مطبوعات بلشويکی تبليغ می ١٩١٩ پرولتاريای روسيه دقيقا
برای آزادی ايران، هند، افغانستان و ساير » زحمتکشان مسلمان«دست به دست 

 .کشورهای خاور زمين اقدام کند
آذربايجان شوروی و رهبر جديد آن، نريمان نريمانوف، نيز بنا به مالحظات 

ان و اندازه خواهان گسترش انقالب سوسياليستی در خاک اير استراتژيک بی
نريمانوف اصرار داشت که بيرون راندن انگليس از مشرق زمين . ترکيه بودند

» به سوی غرب از طريق شرق«ايده او که درشعار. از ايران آغاز شود
شد، تا آخر عمرش مايه اختالف نظر وی با مقامات مرکزی  خالصه می

شکی البته . چيِچرين، وزير امورخارجه شوروی بود. شوروی، از جمله با گ
بشود » لنين شرق«های شخصی نريمانوف وآرزوی اينکه  نيست که بلندپروازی

 .نيز در موضع او تأثير فراوان داشت
در دو جبهه قفقاز و ترکستان کار تشکيل ارتش انقالبی  ١٩٢٠در بهار سال 

مه، هنگامی که عمليات حمله به ١۴در . برای فعاليت در خاک ايران آغاز شد
له تدارکات بود،حکومت ايران يادداشتی به روسيه شوروی انزلی هنوز در مرح

تسليم کرد که نخستين جمله آن حاکی از به رسميت شناختن آذربايجان شوروی 
به عنوان حکومتی مستقل بود و حکومت ايران در آن به طرف مقابل اطمينان 

های زير پرچم آذربايجان  های دريای خزر مانع حرکت کشتی داد که در آب می
همان روزی که اين يادداشت به مسکو    ولی در صبح. روسيه نخواهد شدو 

های ارتش سرخ شوروی شليک به انزلی را  مه، کشتی ١٨رسيد، يعنی در 
مه چيِچرين در پاسخ به يادداشت ايران، با حسن نيت  ٢٣در . آغاز کرده بودند
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شوروی  از امکان برقراری روابط ديپلماتيک ميان آذربايجان شوروی، روسيه
ولی کوشيد به هر وسيله ممکن از واقعيت اشغال خاک   و ايران سخن گفت،

او به طرف ايرانی اطمينان داد که . ايران به دست قوای شوروی طفره رود
عمليات انزلی بدون اطالع حکومت مرکزی انجام گرفته و حکومت روسيه 

طالع پيدا کرده شوروی تنها پس از پايان خاتمه عمليات نظامی از اين واقعه ا
 .است

ترين زمان کنترل انزلی و از  حد خود را از اينکه در کوتاه ها شادی بی بلشويک
اند، پنهان  ايران را به دست گرفتهزراين طريق کنترل تمام نواحی حاشيه خ

مه، ناوگان سرخ روسيه و آذربايجان  ١٨اگر درآغاز عمليات، يعنی . کردند نمی
نيکوف به سوی ايران در حرکت بود، اظهار راسکول. که به فرماندهی ف

ها و اسلحه و مهمات ارتش دنيکين را  داشت که فقط قصد دارد کشتی می
شد اشغال آشکار مناطق ساحلی  بازگرداند، ولی پس از مدتی کوتاه ديگر نمی

همزمان با تخليه قوا در انزلی، از لنکران نيز يک لشکر . ايران را کتمان کرد
ی از مرز گذشت، آستارای ايران را گرفت و به سوی بندر نظام شورو سواره

مه اظهار داشت که قوای  ٢٠اگرچه چيچرين در . انزلی به حرکت درآمد
شوروی قصد ندارند در امور داخلی ايران دخالت کنند و فقط برای بازگرداندن 

اند، ولی دو روز بعد راسکولنيکوف با صراحت  اموال گارد سفيد به انزلی آمده
بازی خود اعالم کرد ناوگان شوروی حتی پس از استرداد اموال ارتش سر

با  ١٩٢٠مه  ٢٣در » پراودا«روزنامه . دنيکين در انزلی باقی خواهد ماند
 .افتخار خبر داد که دريای خزر از آن شوروی شده است

شورشی که از هفتم آوريل، يعنی همزمان با اشغال انزلی، در تبريز آغاز شده 
اين جنبش با رهبری شيخ دمحم خيابانی . های مجاور نيز کشيده شد ستانبود، به ا

مه ِسرگو اُرُجنيکيدزه مسکو را از  ٢٣در . گرايش ضد انگليسی به خود گرفت
های مسلمان  گروه«: او نوشت. اين امر باخبر ساخت و جويای دستورالعمل شد

آذربايجان ايران و  توانيم بدون زحمت چندانی تمام ما می. اند اردبيل را گرفته
ترسيم با تمام قوا وارد کارزار شده و دوباره توبيخ  می. ور کنيم تبريز را شعله

خان و  با کمک کوچک: نظر من. کنم فوراً پاسخ دهيد بنابراين خواهش می. شويم
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ها را يکی  های ايرانی برپايی حکومت شوروی را اعالم کنيم، شهر کمونيست
العاده  اين کار تأثير فوق. ها را بيرون کنيم ليسیپس از ديگری بگيريم و انگ

ظاهر قضيه نيز از بيرون کامالً . عظيمی بر تمام خاورميانه خواهد گذاشت
 )از تلگراف اُرُجنيکيدزه به لنين، استالين و چيِچرين(» .آبرومندانه خواهد بود

رايط پيام اُرُجنيکيدزه و پيام راسکولنيکوف درباره اشغال انزلی و پيدايش ش
بورو مورد بررسی قرار گرفت و سياست  مه در پوليت ٢۵انقالبی در گيالن در 

بخش ملل  های آزادی کلِی پيشنهادِی وزارت امور خارجه برای کمک به جنبش
راسکولنيکوف مأموريت پيدا کرد به هر وسيله ممکن به . مشرق زمين تأييد شد

ن را که زير سلطه قوای خان کمک کند، انزلی و ساير نقاط ايرا ميرزا کوچک
ها را از اين نقاط بيرون ببرد و به  نظامی شوروی بود به او تحويل دهد، کشتی

دهد که به هيچ  همه اعالم کند اين کار را به دستور حکومت شوروی انجام می
در بخش پايانی مصوبه . وجه تمايلی به دخالت در امور داخلی ايران ندارد

خان بايد در انزلی به تعداد  ی کمک دائمی به کوچکبورو آمده بود که برا پوليت
کافی کشتی نگهداری شود، به ظاهر برای انجام عمليات پليسی، ولی زير پرچم 

 ».آذربايجان
و کاراخان، ) ١٩٢٠مه  ٢۶(رهنمودهای مشابهی نيز در تلگراف تروتسکی 

. شود به راسکولنيکوف ديده می) ١٩٢٠مه  ٣٠(امورخارجه  معاون وزير
نبايد فقط بر اساس حال و هوای اهالی انزلی، : اخان همچنين هشدار دادکار

مرز با آذربايجان فرضيه انقالبی بودن تمام مردم ايران را   رشت و مناطق هم
خان،  کاراخان اعتقاد داشت که بايد نيروهای ميرزا کوچک. مطرح کرد

ها سمت و  آنهای مردمی را متحد کرد و به  های ايرانی و ساير گروه کمونيست
 .سوی ضد انگليسی داد

هايشان با ميرزا  وگو نمايندگان شوروی در آخرين روزهای ماه مه، در گفت
به ويژه در مالقات محرمانه او با اُرُجنيکيدزه و راسکولنيکوف (خان  کوچک

توانستند موافقت او را با استقرار ارتش سرخ و ناوگان ) ١٩٢٠مه  ٢٧در 
خان اطمينان دادند که در  آنان به ميرزا کوچک. کنند ها در گيالن جلب بلشويک

پوش، هواپيما، سالح و مهمات از  توجهی شامل زره چند روز آينده کمک قابل
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شده انزلی  ها و به ويژه انتقال شهرهای اشغال بدون شک اين وعده. رسد باکو می
و رشت از قوای شوروی به رهبر جنبش جنگل، به شدت بر نگرش او نسبت 

ً بر پايه همين شور و حال انقالبی بود که ميرزا . شوروی اثر گذاشتبه  دقيقا
خان در ميتينگ چهارم ژوئن در رشت، با تمام قوا از رسالت  کوچک
قوای شوروی که طبق تصميم حزب . خواهانه روسيه شوروی تمجيد کرد آزادی

رهای خان شه گشتند، حاال به همراه ميرزا کوچک ظاهراً بايد به باکو بازمی
پس از اشغال رشت، نمايندگان شوروی . دادند ايرانی دورو بر را هدف قرار می

و ساير  پوش، هواپيما در تلگرافی به باکو خواستار ارسال فوری قوا، زره
 .تجهيزات نظامی به گيالن شدند

با وجود اعالم رسمی فراخوانده شدن نيروهای شوروی از گيالن، تشکيل ارتش 
ايران با استفاده از قوای مستقر در باکو، آستراخان و  سرخ پنج هزار نفره

خان  هللا در ابتدا فرماندهی اين ارتش بر عهده احسان. کراسنوُودسک آغاز شد
آمد، ولی پس از مدت  خان به شمار می بود که فردی نزديک به ميرزا کوچک

يلی واس: ها اين فرماندهی را به يکی از افراد خودشان سپردند کوتاهی بلشويک
ً ميرزا کوچک. کارگاِرتِلی، ژنرال ارتش سابق تزاری) شاپور( خان و  مسلما

اعتمادی را ناديده  خان و خالو قربان اين ابراز بی هللا همقطارانش، احسان
 .نگرفتند و البته تا مدتی نيز توانستند استقالل واحدهای نظامی خود را حفظ کنند

شوروی همچنان بيم آن را داشت های ارتش سرخ در گيالن،  با وجود موفقيت
اين مسئله در تلگراف . المللی شود که وقايع ايران موجب بروز جنجال عظيم بين

) ١٩٢٠ژوئن  ۴(تروتسکی به لنين، چيچرين، کامنف، کِرستينسکی و بوخارين 
 .آشکار است

شب بين چهارم و پنجم ژوئن در گيالن حکومت انقالبی موقت ايران به  نيمه
در ميان . انقالبی ايران تشکيل شد-خان و شورای نظامی کوچک رياست ميرزا

ايوان : هواداران ميرزا در شورا دو نماينده شوروی نيز حضور داشتند
آبوکوف، که به خاطر شرکت در جنبش انقالبی گيالن، تابعيت . کوژانوف و ب

ژوئن در پنجم . کرد  کوژانوف با نام اردشير فعاليت می. ايران را پذيرفته بودند
خان و مظفرزاده تلگراف تبريکی به تروتسکی  هللا خان، احسان ميرزا کوچک
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فرستادند و در آن از آغاز ايجاد ارتش سرخ ايران به منظور نابودسازی کسانی 
 .اند اند، خبر داده که ملت ايران را به بردگی کشيده

ات بورو وضعيت ايران را مورد بررسی قرار داد و تصميم هشتم ژوئن پوليت
فراخواندن راسکولنيکوف که پيش از وقايع گيالن به سمت : زير را اتخاذ کرد

فرمانده ناوگان دريای بالتيک منصوب شده بود، اجازه دادن به آبوکوف و 
 .اند کوژانوف برای ادامه فعاليت به نام داوطلبانی که تابعيت ايران را پذيرفته

از » ايران آزاد«پوشی به نام  در پايان ژوئن برای تقويت ارتش سرخ ايران زره
نفر از  ٧٠٠-٨٠٠باکو آوردند و همچنين يک گروه نظامی ويژه تاتار، شامل 

 .آذربايجان رسيد که به ارتش سرخ ايران پيوستند
های داغی در نخستين کنگره حزب  وقايع گيالن موجب در گرفتن بحث

ای در  اگرچه کنگره با مصوبه. شد) ١٩٢٠ژوئن  ٢۴-٢٢(کمونيست ايران 
ها از اقدامات او اظهار  خان موافقت کرد، ولی کمونيست دفاع از ميرزا کوچک

نارضايتی کردند و او را مانع اصلی در راه انقالب سوسياليستی موعود 
خان  نظرهای شديدی ميان ميرزا کوچک بالفاصله پس ازکنگره اختالف. دانستند

. زاده، پديد آمد طانو رهبر منتخب کميته مرکزی حزب کمونيست ايران، سل
خان انقالب را با تشکيل حکومت انقالبِی موقت به رهبری خود  ميرزا کوچک

کرد که  زاده بر اين پافشاری می کرد، در حالی که سلطان يافته قلمداد می  پايان
ها پس از کنگره چنين هدفی  به همين دليل کمونيست. انقالب تازه آغاز شده است

تقويت انقالب سوسياليستی ايران و گسترش دادن آن در : برای خود تعيين کردند
 .شد خان از سر راه برداشته می فقط بايد ميرزا کوچک. سرتاسر مشرق زمين

 - های نظری خود بر لزوم انتقال قدرت از جريان بورژوا  زاده با بحث سلطان
نامه . کرد خان به جريان کمونيستی مطلق پافشاری می دموکرات ميرزا کوچک

خان به لنين که ميرزا در آن خواستار اعزام افرادی با تجربه کار  ا کوچکميرز
و در وهله نخست بودو مديوانی که قبالً درايران (در انقالب روسيه شده بود

حزب . برای خودميرزا بهای گزافی به همراه داشت ،)زندگی کرده بود
ژوئيه  ٢١کمونيست شوروی با پذيرفتن اين درخواست بودو مديوانی را از 

برای مأموريت به ايران فرستاد و او با ارزيابی وقايع گيالن به اين نتيجه رسيد 
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خان فقط در گيالن وزن و  در حال حاضر شخصيت ميرزا کوچک«: که
خان تا حد يک چهره بزرگ انقالبی رشد  اگر ميرزا کوچک. اعتباری دارد

اين اتفاق به سرعت  نکند، بايد از سر راه برداشته شود و بسيار محتمل است که
 ».هم رخ دهد

ترين نقطه قوت نظامی حزب  ولی در هجدهم ژوئن ملوانان روس، که مهم
آنان . ای برداشتند آمدند، سر به شورش غيرمترقبه کمونيست ايران به شمار می

خواستند که نه تنها از شرکت درجنگ و عمليات نظامی معاف شوند، بلکه  می
ين ضربه سهمگينی بود که بر آرزوی انقالب ا. کالً به روسيه بازگردند

آهن  کمونيستی در ايران وارد آمد؛ به روشنی مشخص شد که اميد به تسخير راه
های پيروزی انقالب جهانی حاصلی  بغداد توهمی بيش نبوده و نقشه - بصره 

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

ام ژوئيه جلسه کميته مرکزی حزب کمونيست ايران تشکيل و تصميم بر آن  سی
به طور . خان و هوادارانش از قدرت کنار گذاشته شوند شد که ميرزا کوچک

دهد که مسکو برنامه مشخص و بلندمدتی در  کلی تحليل وقايع گيالن نشان می
بايجان که های مأمور از حزب کمونيست آذر اگر بلشويک. مورد ايران نداشت

آکنده از شور و شوق انقالبی بودند، اعتقاد راسخ به لزوم انقالب سوسياليستی 
همان آغاز در اين فکر بودند    ولی محافل معينی در مسکو از  در ايران داشتند،

   مثالً در. برداری کنند که از وقايع گيالن همچون ابزار فشار بر انگليس بهره
خان گرفته  صميم به سرنگونی ميرزا کوچکهمان زمان که حزب در باکو ت

ً هيچ «: بود، کاراخان در تلگرافی به اُرُجنيکيدزه و نريمانوف نوشت مطلقا
. های ما نرسيده است خبری از وضعيت ايران نداريم و هيچ پاسخی به استعالم

های  خواهد عمارت غيرمستقيم خبردار شديم که انگار حکومت ايران از ما می
. معلوم نيست منظور کدام حکومت است. به حکومت مسترد کنيم بندر انزلی را

خان بايد در اسرع وقت نماينده خود را  برای رسيدگی به همه اين مسائل کوچک
ايم، ولی هنوز پاسخی  ها به شما گفته در مسکو معرفی کند، چيزی که تاکنون بار

رجم شخصی به دنبال اين دستورالعمل، کانستانتين گائوک، مت» .ايم نگرفته
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خان، و مظفرزاده راهی مسکو شدند و به مدت سه هفته به عنوان  ميرزا کوچک
آور  خان با چيچرين و کاراخان مذاکره کردند، ولی شگفت نمايندگان کوچک

است که هنگام بازگشت به وطنشان در اواخر اوت، به دستور مديوانی دستگير 
 .شدند

ديد ايده بلشويکِی به راه انداختن  یخان به روشنی م همان حال ميرزا کوچک   در
 ٢٠(وی در تلگرافی به لنين . پايه و معناست انقالب سوسياليستی در ايران بی

نوشت که ايران برای مبارزه در راه سوسياليسم آمادگی ندارد، ) ١٩٢٠ژوئيه 
ولی وعده داد به محض آنکه تهران فتح شود، در سياست خود تحول جدی به 

و مردم را به مبارزه علنی عليه کاپيتاليسم هدايت خواهد وجود خواهد آورد 
توانست تحوالت قهری و انقالبی را که مدت کوتاهی پيش از آن در  او نمی. کرد

پا تأثير گذاشته بود،   آذربايجان رخ داده و به شدت بر وضعيت کاسبان خرده
ن، بپذيرد و شکايت داشت که در قرارداد اواخر ژوئن با حکومت آذربايجا

ولی   دولت شوروی مصون ماندن اموال اتباع ايران را تضمين کرده است،
کرد  خان اظهار بيمناکی می کوچک. شوند ها آشکارا نقض می اکنون اين تضمين

که (باری برای ايران انقالبی  که اين قبيل مسائل ممکن است پيامدهای فاجعه
ً از مالکان خرده داشته باشد و حتی ) شد پا تشکيل می بافت اجتماعی آن عمدتا

او به پيروی از . رو سازد روند انقالب در کل خاور زمين را با مشکل روبه
» درود کمونيستی«ها تلگراف خود را با  های بلشويک سبک مکاتبات آن سال

 .دهد پايان می
در نشست مشترک و  ١٩٢٠ام ژوئيه  های پشتيبانی، در سی با وجود وعده

کمونيست ايران و نمايندگان نيروهای چپ در محرمانه کميته مرکزی حزب 
خان و  حکومت جمهوری شوروی گيالن، تصميم به سرنگونی ميرزا کوچک

ژوئيه در گيالن حکومت  ٣١در نتيجه در . سرکوب هواداران او گرفته شد
های حاضر در ايران  جديدی روی کار آمد که رياست آن بنا به پيشنهاد بلشويک

های  خان دوباره به جنگل ميرزا کوچک. گذاشته شد خان هللا بر عهده احسان
. گيالن بازگشت و به همراه همقطارانش در مقر پيشين خود، فومن، مستقر شد

نبرد شديدی . ها برای محاصره و نابودی او به شکست انجاميد تالش کمونيست
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ها نفر از  نفر از ياران ميرزا و صد ۴٠٠در گرفت که حاصل آن، مرگ حدود 
 .ن اعزامی از آذربايجان و روسيه بودجنگجويا
توجه است که حکومت مرکزی شوروی ذهنيت روشن و برنامه  جالب 

مشخصی در مورد وقايع گيالن نداشت و همه اين تحوالت را همانند عمل 
برداری از  حداکثر بهره: هدف مسکو چيز ديگری بود. پذيرفت شده می انجام

 ٣رين، وزير امور خارجه شوروی، در مثالً چيچِ . وقايع گيالن عليه انگليس
شايعاتی هست که «: اوت، يعنی در گرماگرم ماجراهای گيالن به کامنف نوشت

ها گريخته است که  خان مخفی شده و ظاهراً نزد انگليسی انگار ميرزا کوچک
تر از خود اوست، جايگزينش  فرمانده کل او، که بسيار چپ. هيچ اهميتی ندارد

. دهد ران شوروی بدون او هم به حياتش ادامه میجمهوری اي. شده است
ای هم به  خان به عنوان يک چهره محبوب مفيد است، ولی تا اندازه کوچک

تحرکی و حسابگری خود  واسطه عدم درک کامل از سياست انقالبی و کم
ً . آور است زيان همان    او بلد نيست جسارت به خرج دهد، در حالی که اين دقيقا

در مجموع وضعيت ما در شرق پيوسته ... الن مورد نياز استچيزی است که ا
های ارتش را در بر گرفته است و اين يعنی  غليان انقالبی توده. شود بهتر می

تحولی رخ داده که جنبش ايران بسيار ... متزلزل شدن کل ساختارهای ارتجاعی
روشن است که آهنگ و شدت و حدت سياست ما در . در آن مؤثر بوده است

توان در مذاکره با  می. رق وابسته به سياست ما در قبال انگليس استش
ها در اروپا دست به عمليات نظامی بزنند،  ها تأکيد کرد که اگرآن انگليسی

ای آسيب جدی به ما بزنند، در  توانند جز چند نيش سنجاق در نقاط حاشيه نمی
توانيم  بيندازيم، میحالی که اگر ما تمام امکانات موجودمان در شرق را به کار 

ناپذيربه کل جايگاه جهانی انگليس وارد   ای عظيم وجبران بالفاصله ضربه
 ».کنيم

خان پس از شکست ارتش سرخ ايران در  وقايع گيالن و مسئله ميرزا کوچک
درروزهای نخستين کنگره . ها مورد بحث قرار گرفت حمله به تهران نيز بار

ای  بر حيدرخان عمو اوغلی توانست جلسهملل شرق در باکو، در چهارم سپتام
برای نمايندگان ايران نيز برگزار کند که در آن چند انتقاد و اتهام به کميته 
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مرکزی حزب کمونيست ايران به علت اشتباهاتشان در وقايع گيالن وارد شد، 
 .خان از جمله قطع ارتباط با ميرزا کوچک

ناه شکست در حمله به تهران گرفت که گ از آنجا که اين گرايش داشت شدت می
به گردن حزب کمونيست ايران انداخته شود، کميته مرکزی اين حزب نامه 

هايی به چيچرين و  مفصلی به کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه و رونوشت
خان  درنامه ازجمله دوعلت برای کنار گذاشتن ميرزا کوچک. زينوويف فرستاد

مصادره اموال بازرگانان ايرانی در باکو و فرمان نريمانوف برای : قيد شده بود
قطعنامه مديوانی درباره شروع فوری اصالحات کشاورزی و اعتبارزدايی از 

خان را  نويسندگان نامه سقوط حکومت ميرزا کوچک. خان ميرزا کوچک
 .دانستند مستقيماً ناشی از فعاليت بودو مديوانی و آناستاس ميکويان می

هايی برای برقراری ارتباط با ميرزا  باز تالش ١٩٢٠نريمانوف در پاييز سال 
خان انجام داد، ولی با جدی شدن مذاکرات ديپلماتيک روسيه شوروی با  کوچک

حکومت مرکزی ايران اين مسئله ديگرموضوعيت خود را از دست داده 
 )٨(.بود
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 :توضيحات و مآخذ ◀  

،   ١٣۴۴ -ت اميرکبير، تهران ، انتشارا» سردار جنگل«  –ابراهيم فخرائی   - ١
         ٢۶٩   –  ٢٧٢ –صص 

جنبش جنگل وجمهوري شوروي "يا   "ميالد زخم" –خسروشاکری - ٢
اّول     :چاپ -اختران    :ناشر -شهريارخواجيان     :مترجم - "سوسياليستي ايران

    ٢٩۶ص  - ١٣ ٨۶
   ٢٧۵ - ٢٨١صص   - پيشين  – ٣
     ٢٨٢ - ٢٨٧صص  - پيشين  – ۴
نهضت جنگل و بنيانگذار آن ميرزا کوچک جنگلی «شاهپور رواسانی   - ۵
آذر و دی » اقتصادی  - اطالعات سياسی « اقتصاد : نشريۀ» )بخش دّوم(

  ٨۴ – ٨۶صص  – ٢٢٠و  ٢١٩شماره  - ١٣٨۴
نگاهی به روابط شوروی و نهضت  انقالبی جنگل « مصطفی شعاعيان   -  ۶
    ١٩١ص   -انتشارات مزدک   - »
    ١٩٣ - ١٩۴صص   -پيشين   - ٧ 

  روايتی از ارتباط نهضت جنگل با حکومت کمونيستی شوروی - ٨
لی، استاد  ها گرفت جميل حسن خان از شوروی هايی که ميرزا کوچک قول -

 سايت تاريخ ايرانی  -آبتين گلکار: ترجمه/ تاريخ دانشگاه دولتی باکو
 

 زندگينامه ی مصطفی شعاعيان
درمحلۀ  آب انبار معيّرتهران به دنيا آمد  ١٣١۵اسفند  ١۵مصطفی شعاعيان «

نام پدرش . و بيشترعمِر سی و هشت ساله اش را درهمان جا سپر می كرد
محّمد دركودكی پدرو مادرش را از دست داد، برای همين دو . محّمد بود

برادِربزرگش كه در شماِل ايران به كار و زندگی مشغول بودند او را از زرند 
سنين جوانی پدرمصادف بود با اوج و فرودهای . نزِد خود بردند ساوه به

او كه ساكن شهِر رشت شده بود و به برادرانش در رتق و فتق . نهضت جنگل
 . اموريك تجارتخانه ياری می رساند، به جمع سربازان ميرزاكوچك خان پيوست
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  بانه شهِر رشت را ترك كرد و راهی درپی شكست ميرزا، محّمد هيجده ساله ش
چهار سال بعد ازدواج . محّمد در تهران به حرفۀ خياطی رو آورد. تهران شد

همسرش سكينه، دورۀ شش سالۀ ابتدايی مدرسۀ كهن را به پايان رسانده . كرد
. بود وخانۀ كوچك شان، دركوچۀ حّمام شاهزاده در محلۀ معيّرقرار داشت

 .برادرش در همين خانه متولّد می شوند مصطفی، دو خواهر و تنها
واقع درخيابان ايران، اّولين مكان آموزشی بود كه مصطفی » ايمان « دبستان 

او پس ازدورۀ ابتدايی در مهر . دورۀ شش سالۀ ابتدايی را درآن به پايان رساند
  )   I( ».وارد دّومين محيط آموزشی، هنرستان صنعتی تهران می شود ١٣٢٨

: خاطره ای  از زمان  پانزده  شانزده سالگيش را اين چنين می گويدشعاعيان   
فراموش نمی کنم، سالها  پيش از اين، که جريان مبارزات سياسی، شوری « 

خصوصاً در مردم  شهر ها، واز جمله در بچه ها به وجود آورده بود، من  نيز 
گذاشتم،  که تازه کم و بيش به دروازه های پانزده  شانزده سالگی قدم می

سرشار از حرارت واحساس، به ميارزه، به سياست ، به استقالل، به ملت ، وبه 
ميهنم فکر وباصطالح خدمت می کردم، روزی  با يکی ازدوستا ن که اهل 
گيالن بود، در سرمحل ، درميان جرگه ای از بچه های قد و نيم قد، بحثهای پر 

زی و مبارزه و استقالل ملی و داد و بيداد، و هيجان آلودی را در بارۀ جانبا
که ناگهان مادر دوستم درکنارمان .  غيره، درهمان حد خودمان  ادامه می داديم

اين زن که از قرار، قدری به سخنان ماگوش داده بود، فوراً دست  . سبز شد
بچه اش را گرفت وکنار کشيد، ساير بچه ها را هم برفتن به خانه هايشان 

بحث وانتقاد (!) منزلمان که در پشت ديوارش جلسۀ  و مرا هم به! تشويق کرد
تشکيل داده بوديم، هدايت نمود، ومشتی  نصيحت و داللت نيز در مقابل  ابواب 

که اين حرفها را مزن، که اين کارها را مکن، که همه دروغ  : جمعی می کرد
می گويند، که  فردا معلوم نيست چه خواهد شد، که  نمی شود  کاری کرد، که  

  ... تا بوده  همين بوده و تا هست  همينست
که هر ( که ازهمچو ميرزا کوچکی کاری بر نيامد حاال از تو بچه : وازجمله

) چند نگفت، ولی مقصودش اين بود که از توبچۀ ريق ماسی جلمبل نک زبونی
  !چه کاری ساخته است؟ وغيره وغيره 
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زن بگذارم  و اما، من برای صفحاتی که می خواستم بعداً پشت سر آن 
مخصوصاً  برا ی اينکه  بچه اش را به مسخره بگيرم و به دردانگی کفش کنم،  

از اين و آن پرسشهايی بکنم تا  ،مجبور شدم از حال و روز گار ميرزا  کوچک
درويشی بود فالگير وعوضی که « باالخره مطلعين امور، به من حالی کردند که

رمی آورد  باالخره  هم سر به نيست  سر به جنگل  گذاشته بود وشلوغ بازی د
  ».و نفله شد

برای منظورآنروز من کافی بود، و نمی توانم (!) هرچند اين آگاهی ريشه ای 
اکنون، ندامت و شرمساريم را از قبول چنين اراجيفی مخفی بدارم  معهذا، حاال  

مالکی   که به ياد گفتار آن زن می افتم، و بيادمی آورم که چگونه ميرزا به مثابه
  کشيده بود، متوجه عمق و معنويت،وکيفيتی ازانقالب ورهبر غائی به پيش

مهربان و قهرمان آن  می شوم، و درک  می کنم که اين شخص چگونه در ميان 
گيالنيها، به صورت نجات بخشی شرافتمند و جانباز، که بدبختانه به آرمانهای 

    ) II(»   .د و ما غافل  بوديمخودنرسيد و بر سرآنها ، سرداد  متبلور گشته بو
درهنرستان صنعتی تهران شاگرد ممتازی بود که اغلب با رونويسی «شعاعيان  

 .کرد ها، نداشتن امکان مالی خريد کتاب را جبران می ازکتاب درسی همکالسی
گذراند و  های خصوصی به کار می ها را در کارگاه برای تأمين معاش، شب 

، درهنرسرای عالی فنی ١٣٣٧درسال . رسه بودروز به دنبال درس و مد
ی مهندسی جوشکاری پذيرفته  در رشته) دانشگاه علم و صنعت فعلی( تهران 

ی ممتاز ودرحالی که نامزد اعزام به آمريکا  شد وپس از چهار سال با رتبه
اما به داليلی نتوانست به آمريکا . ی تحصيل بود، فارغ التحصيل شد برای ادامه
 .لّمی گزيدبرود و مع

زمان، فعّاليّت  هم. های مختلف تهران و شهرستان بود سالی چند، معلّم هنرستان
هنگامی . ها پيش به وادی سياست پا نهاده بود اگرچه او سال. کرد سياسی نيزمی

که درهنرستان دانش آموزی ساده بود و نيز در دانشگاه که ديگر فقط دانشجويی 
دردانشگاه . گرايانه داشت؛ ازهمان هنرستان تند ملّیاز ابتدا، تمايالت . ساده نبود

اش را او خود در  سيرزندگانی سياسی. بود» ی ملّی جبهه«نيز، عضورسمی 
از خود، اين » مارکسيستی«ی يکی از دوستان، به همراه انتقادی  پاسخ به نامه
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 :دهد چنين شرح می
به داليلی . يده شدمآرا بود که ديگر مستقيماً به سياست کش در زمان دولت رزم«

خيلی زود به سوی . گشت های دورترم بر می های آن باز هم به گذشته که ريشه
ام تير ماه  خيابانی سی -پس ازخيزش شهری... کشيده شدم» پان ايرانيسم«

ولی نه به دليل اين که از شوونيزم پان . بود که از اين سازمان جدا شدم ١٣٣١
ها،  مگرپان ايرانيست. دليل مرامی درميان نبوداصوالً . ايرانيستی دورشده بودم

هم دارند؟ مرامشان چيست؟ جدا شدنم از پان » ايدئولوژی«يا » مرام«
. ها را فزونی نيز داد ام نکاست که آن های شوونيستی ها، از گرايش ايرانيست

ای چند  چنان که بعدها با تنی چند از دوستان همکالسی و هم محل خود، جرگه
ايران برتراز «داديم که هدف آن را با نهايت خاکساری در شعار  نفری سامان

 .تبلور داده بوديم» همه
آمريکا و اندک  -ارتجاع -ترزمان ازروی کودتای انگليس با گذشت بازهم بيش

ولی . کردم، رفته رفته به سوی مارکسيسم کشيده شدم ی پيگيری که می مطالعه
های تاريخی و  رکسيسم و ارزشچگونه برای من مقدور بود که به گوهر ما
راستی ای پی برم؟  ای زنده و ريشه فلسفی و اخالقی و ديدگاه جهانی آن، به گونه

چه پر شکوه . ها بود و هست های ما هم از آن حرف را که مارکسيست شدن
ی ما که حتّی بدون خواندن ولو يکی از آثار مارکس،  است فروتنی همه

کسيستی ناب و چيره به سراپای فلسفه و شويم و آن هم مار مارکسيست می
 !ای زنده رهنمودهای آن و آن هم به گونه

به هر رو، من نيز اين منش خاکی را پيدا کردم که بدون درنگ خود را يک 
 »...مارکسيست آگاه و تمام عيار بدانم 

و عملکرد بد رهبران جنبش و نيز حزب توده، وی  ١٣٣٢پس ازکودتای مرداد 
ای مرّکب از  رانيسم جدا شده و ضمن پذيرش مارکسيم، به حلقهاز حزب پان اي

ی خود را نقد عملکرد حزب  برخی اعضای سابق حزب توده پيوست که وظيفه
های  ی کوچک که چون ويژگی اين حلقه. دانستند شناسی شکست آن می و آسيب

. شهرت يافت»  محفل جريان«حزب و سازمان را در خود نداشت، به 
» جناح چپ«هايش، توسط برخی عناصر  ی تحليل به واسطهکه » جريانی«
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که پس از کودتا تشکيل شد و شعاعيان نيز جزو همين جناح (ی ملّی دّوم  جبهه
  » .بر آن خورد» های آمريکايی مارکسيست«به استهزا، برچسب ) جبهه بود
  (III )     

چپ «  در برخورد  با» يگانۀ  تنها « انوش صالحی در نوشتۀ خود بنام  ❊
شعاعيان به « : در بارۀ  مصطفی شعاعيان  اينگونه  ادامه می دهد ! »آيينی 

همراه رضا كردستانی و حسن مقدّم به نمايندگی از طرف دانشجويان هنرسرای 
 .عالی و پليتكنيك برای شركت در كنگرۀ جبهۀ ملّی دّوم انتخاب شدند

بلكه خالصه نمی شد،  كوششهای او تنها در فعّاليتهای جمعی جبهۀ ملّی دّوم
» نسل جوان و جبهۀ ملّی « مّدتها قبل از تشكيل كنگره مقالۀ مفّصلی با عنوان 

نوشت و درآن  ضمن اشاره به موقعيّت تاريخی ايران، حادترين مشكالت جبهۀ 
»  نسل جوان وجبهۀ ملّی « پس ازتحرير. ملّی در راه مبارزه را برشمرد
جّو پليسی . ای برای دكتر مصّدق ارسال كرد نسخه ای از آن را به همراه نامه

حاكم بر كنگره، برگزاركنندگان را بر آن داشت تا از قرائت نوشتۀ او جلوگيری 
ولی درعوض نوشتۀ مصطفی تكثير شد و در اختيار فعّاالن سياسی و . كنند

 .دانشگاهی قرار گرفت
ش او در حوزۀ زندگی شخصی، پس از فارغ التحصيلی ازهنرسرای عالی، تال

برای اقامت در تهران و تدريس در دانشكده اش و يا يكی ازهنرستانهای پايتخت 
دوری از تهران او را از موج . محّل كار او كاشان تعيين شد. بدون نتيجه ماند

در امان نگه داشت، اّما حوادث خرداد  ۴١دستگيريهای روزهای پايانی سال 
ها پس از آن رويداد، مطلبی به  مصطفی را دوباره به تهران كشاند و هفته ۴٢

نگارش درآورد و بر نارضايتی مردم به منظور بسترسازی هرحركت سياسی 
با همين ) ١٣۴٣( »  تزی برای تحّرك «نوشتۀ بعدی او با عنوان . تأكيد كرد

شعاعيان نوشتۀ خود را كه به مثابه مانيفست يك . مضمون شكل می گيرد
ود به دست مصدّق و رهبران نهضت شورش عمومی برای سرنگونی حكومت ب

 .آزادی و جبهۀ ملّی سّوم رساند
در اين ايّام برای اّولين وآخرين بار تالش می كند تا برای ادامۀ تحصيل به 

ولی پروندۀ بورسيه ای كه از طرف جامعۀ دوستان امريكايی . خارج برود
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شده بود به  خاورميانه برای ادامۀ تحصيل در دانشگاه او كالهمای امريكا گشوده
شعاعيان همواره از كار و زندگی در كاشان گله . سرنوشت نامعلومی دچار شد

به  ١٣۴۵تالشش برای اقامت و تدريس درپايتخت سرانجام  در آبان . مند بود
جايی كه التهابات سياسی، يكی پس ازديگری ! نتيجه رسيد واوراهی تهران شد

عّاليتهای اجتماعی و سياسی فروكش كرده وجامعه شاهد دوره ای از ركود ف
« : به طوری كه در يكی از يادداشتهايش مربوط به همين ايّام می نويسد. بود

. اضطرابی شوم ديدگانم را پر می كند. قلبم به نحو هولناكی پژمرده می شود
تنها و غمزده به سكوت . تاريكی لئيمانه ای گرداگردم انباشته می شود

. ديوارهای ضخيمش را نمی لرزاند می انديشم پهناوری كه طنين آهنگين قلبم
 ! چه بايد كرد؟ هيچ جاّد ه ای پيدا نيست. اندوه كهنه ام عود می كند

. شكيبايم كرده است. ای قلِب ناآراِم آرزومند، رنجهای زندگی،! نگران مباش
 ».راهها را خواهم يافت

ی مصطف.  است» دانش انقالبی « يكی از اين راهها در نظرش گسترش 
دربيشتر نوشته های بعدی خود تأكيد بسياری براين نكته دارد كه نه تنها عامۀ 

و حتّی دانش عمومی »  دانش انقالبی « مردم بلكه انقالبيون وقت ازنظر
نام » پرده دری« اّولين اثرتأليفی دورۀ تازۀ فعّاليتش . درسطح نازلی قراردارند

يكی ازاصول (خانه ها دارد و درآن اصل سهيم شدن كارگران درسود كار
اين نوشته تاريخ . را مورد بررسی قرار می دهد) دوازده گانۀ انقالب سفيد

را در مقدّمۀ خود دارد، اّما توضيحات نويسنده نشان می دهد كه كاِر  ١٣۴۵
 .نگارش آن مدّتها قبل از آن تاريخ به اتمام رسيده بود

يحی به جنوب ايران می شعاعيان دراين سالها به هّمت دوستی به سفری تفر  
كاِرپاره وقت در مؤسّسۀ مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران . رود

ره آورد اين سفرها . باعث می شود تا به استانهای كرمان وفارس اعزام شود
يادداشتهايی است كه در آنها به زندگی محنت بار مردم مناطِق دورافتادۀ ايران 

سالن پوريا در نگارش كتاب كارنامۀ مصدّق و همكاری با ار. اشاره می كند
حزب توده، آشنايی با ابراهيم فخرايی نويسنده كتاب سردار جنگل و آغاز 
 نگارش كتاب نگاهی به روابط شوروی ونهضت انقالبی جنگل از ديگر
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  .فعّاليتهای او در اين دوره است
نامۀ كار« در مقدمۀ  كتاب ١٣۵٢شعاعيان در سال  -توضيح جمال صفری ( 

       :نوشتۀ ارسالن پوريا  پس از چند انتقاد می نويسد»  مصدّق و حزب توده
همه اين خرده هايی که با شتاب زدگی به اين نوشته ی ارزنده و شگرف « 

کارنامه . "گرفتيم به هيچ رو به معنی بی ارزشی يا کم بها دادن به آن نيست
ياسی و اجتماعی يکی برای نشان دادن زندگی سکوشش بزرگی است " مصدّق

از تابناک ترين چهره های خلق که زندگی اش درست هم نواخت با زندگی خلق 
از آنرو که دست کم  بيداد های  " کارنامۀ مصدق "، » .در نوسان بوده  است

  ».جامعه ی  مارا  نيز در بردارد  ١٣٣٢تا   ١٣٢٠سالهای 
اسفند  يعنی  ١۴کنم  به می را بدينسان پراکنده " کارنامۀ  مصدّق "اينک که « 

سالگرد مرگ  پير راه خلق نزديک هستيم، و پس بگذار درود فراوان خود را 
پيشکش فرزانيگی های پير پايمردی کنيم که حتّی تا واپسين دم، دمی با 

. ارتجاع  ساخت وپاخت نکرد و دمی از راه آزادی خلق دور نشد –استعمار 
  ) »  !درود 

  
  چهلمين روزدر گذشت دکتر مصدق« در  مقاله ای ازشعاعيان

  

 مقاله ای ازشعاعيان در بهار. »مصدقدکتر  چهلمين روزدر گذشت« در[
  :گرديد که در اين نوشته آمده استمنتشر١٣۴۶

رژيم خائن ايران، در حالی که برای صد االشرافها، اين جالدان بافشاء و «
مشروطيت يعنی کاخ خائنين بمشروطيت و آزادی ايران، و اين متوليان مقبره 

سنای خود، مراسم ختم و سخنرانی در تأييد خدمات اين سيماهای عظيم الشأن 
گذاشت، حتی مغاير سنتهای عادی و حتی مغاير با  ملک و ملت می   خائن به

های ديپلماتيک نه تنها برگزاری ختم برای مصدق را که باالخره  آداب و نزاکت
مجلس و نخست وزير بوده است خود انجام سالها استاندار، نمايندٔه مردم در 

نداد، بلکه توسط قوای نظامی و مسلسلهای خويش مردم را نيز از انجام چنين 
چرا؟ چرا حکومت ايران و باالنشستگان و گردن گرفتگان، . عملی باز داشت
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های سياسی دربارٔه اين پيرمرد جوشان و سرسخت نهضت  حتی از انجام نزاکت
ابا کردند؟ زيرا اين فقط مصدق بود که بعنوان نماينده  ضد استعماری ملت ما

تاريخ و سمبل مردم ما، عمالً خنجر خونين قتل عام و قربانی کردن ملت را در 
های ابليسی صدرنشينان و کرسی داران بهمٔه خلقها  پيش پای استعمار و در پنجه

ائنين اين مصدق بود که در صحنٔه عمل، نه در حرف، خائن و خ. نشانده بود
اين . بمصالح و منافع ملت ايران را در برابر ديدگان مردم عريان ساخته بود

ً پرده های ضخيم و محکمی را که استعمار پس از  مصدق بود که عمالً و علنا
اطراف افراد، مکانها، و گروههای اجتماعی   سالها و سالها زحمت و مکر به

خفی خائنين، توطئه گران، و کشيده بود، دريده بود و تجمع پنهانی و روابط م
فروشندگان خلق را باستعمار، بوضوح و روشنی در پيش چشم مردم ايران، 

اين مصدق بود که عبای زهد، قبای ملت خواهی و لباس . آفتابی ساخته بود
ريائی و پرزرق و برق سربازی و فداکاری برای مردم را از تن بسياری از 

برای بازيگری آينده جهت انحراف  –ر کادرهای مخفی و ذخاير انسانی استعما
های تقديمی  نهضت ملی ايران درآورده بود و لباس حقيقی آنها را با دشنه

های گرم پيشکش امپرياليسم، بخاطر متالشی کردن قلب  استعمار و اسلحه
و لذا . و طبقات ضد استعماری ايران نشانداده بود  ها، بهمٔه مردم، نيروها توده

ز صغيرو کبير، ازباال و پائين، همه کادرها وشخصيتهای بيهوده نبود که ا
دستگاه حاکمه خائن ايران عليه وی، نه تنها در زمان حياتش، بلکه حتی پس از 
مرگش نيز تجهيز شدند و کوشيدند تا حتی از يک مجلس يادبود و ختم خشک و 

 .خالی هم برای وی جلوگيری نمايند
جمعی از دوستداران مردم و رهبر ضد ولی با اينهمه، همانطور که بيان شد، 

احمد آباد    استعماری ملت ما، مصدق کبير، بهرترتيب که شده بود، خود را به
کيلومتری تهران رسانيده و سوگند وفاداری براه مصدق، راه خلق و  ١٠٠در 

  ]» .مبارزه با استعمار و ارتجاع را، در زير لبهای خويش زمزمه کردند
  

حکومت شوروی با حمله به چكسلواكی، جنبش ) ١٩۶٨(  ١٣۴٧در شهريور 
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شعاعيان درآبان همان سال، . آزاديخواهانۀ تحت حمايت مردم را سركوب كرد
ابعاد حملۀ مزبور را مورد بررسی قرار »  سرگذشت ودفن تئوری « در مقالۀ 

به سردبيری رضا براهنی ) ١٣۴٨فروردين (اين مقاله درمجلۀ جهان نو . داد
 .منتشر شد

 ١٣۴٨در تيرماه »  نظری  بر خلع  سالح عمومی « شتۀ بعدی او با عنواننو
اگرچه . جنبه های ديگری از سياست خارجی حكومت شوروی را به نقد كشيد

را در جهان »  واژها« اين نوشته مجّوزانتشار نگرفت ، ولی او توانست مقالۀ 
می پردازد  به بررسی اصطالحاتی » واژها « . منتشرکند)  ١٣۴٨مرداد (نو 

 ۵٠و  ۴٠كه برای تبيين وضعيت كشورهای جهان سّوم درفرهنگ سياسی دهۀ 
اين مقاالت در حالی به نگارش در می آمد كه بازنويسی كتاب . متداول شده بود

 . نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل نيز ادامه داشت
ار می داد تا ضمن شعاعيان بخشهای آماده شدۀ كتاب را در اختياردوستانش قر

 .مطالعه به نقد وبررسی آن بپردازند
بيش ازهمه جالل آل احمد، همفكر  ١٣۴٨درگذشت خليل ملكی درتيرماه 

او پس از اين اتّفاق، تابستان گرم و دلگير تهران را . وهمراهش را متأثّر كرد
 مصطفی كه به. وانهاد و به گوشۀ خلوت وياليش در منطقۀ اسالم گيالن پناه برد

ره . همراه دوستی به سفِر شمال رفته بودند، در اسالم به ديدار آل احمد می روند
آورد مالقات آن دو دراسالم عالوه بر گفت و گويی طوالنی پيرامون شيوه های 
مختلف مبارزه با حكومت وقت، يك عكس دو نفره است؛ عكسی كه در طول 

ر راه و رسم روزگار، چهاردهۀ پس از آن روز، به هنگام انتشار و به فراخو
 )    (  IV.»...گاه آل احمد و گاه شعاعيان ازكادِر آن حذف می شوند

، با تکيه بر ۴٧او در سال : دمحم کريمی درباره شعاعيان شرح می دهد   ❊
نگاهی به روابط «ی تحليل انتقادی، کتاب  مبانی مارکسيسم و نيز همان شيوه

، به همراه تنی چند ١٣۵٠در سال . را نوشت» شوروی و نهضت انقالبی جنگل
از دوستانش، گروهی مسلّحانه تأسيس کرد و ناگزير، به زندگی مخفی روی 

به همراه چند تن ديگر از افراد گروه ياد شده، در سال » بهزاد نبوی«. آورد
ی اصفهان، بازداشت شدند  گذاری در فوالد مبارکه ، قبل از اقدام به بمب١٣۵١
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 .شی شدو بدين سبب، گروه متال
آشنا و ضمن انض بقايای » نادر شايگان شام اسبی«ها وی با  در همان سال

. را تشکيل دادند» ی دموکراتيک خلق جبهه«گروه خود به گروه نادر شايگان، 
» ای جبهه«ازآن جهت انتخاب شد که اصوالً شعاعيان، معتقد به کار» جبهه«نام 
» ای جبهه«بايست  م، میاوبرآن بود که مبتنی براصول ناب کمونيس. بود

ای، با کمک يکديگر، امپرياليسم ونمايندگان آن را  ازمبارزان با هرمنش وسليقه
ها سعی بسياردرنزديک کردن  برهمين مبنا بود که درهمان سال. از بين ببرند

او به . ی واحد را داشت ديگر و تشکيل يک جبهه های مسلّحانه به يک گروه
اگرچه گروه . ارتباط پيدا کرد » جاهدين خلقم«با » رضا رضايی«ی  وسيله

پس از کشف آزمايشگاه » ی دموکراتيک خلق جبهه«شايگان يا همان  -شعاعيان
از هم پاشيد و اعضای آن نيز کشته يا  ١٣۵٢نظامی آن توسط ساواک در 

ای، شعاعيان مابقی گروه را جمع  دستگير شدند، ولی بر مبنای همين تفّکر جبهه
اش از فداييان  های تئوريک او، باعث جدايی اّما اختالف. پيوستو به فداييان 

ی  ، پس از به دام افتادن در حلقه١٣۵۴سرانجام درشانزدهم بهمن ماه . شد
  .ی ساواک، با مأمورين درگيرودرنهايت کشته شد محاصره

او پيش از کودتا  . شيفته ی اين پير مرد بود. او مصدّق را دوست داشت
ن داشت  و عضو فعّال پان ايرانيست های پرچمداربود ، سال س ١۶درحدود 

  )V    (».درسازمانهای دانشجوئی به عقايد چپ مستقل گرايش پيدا کرد
های سياسی دوران  ی چهل خورشيدی گروه ی سی و اوايل دهه اواخر دهه«  

را رفته رفته پشت سر  ٣٢ی پس از کودتای سال  ونااميدکننده آور يأس
را برای دخالت در حيات سياسی و اجتماعی کشور آماده  گذارند و خود می
در همين دوران است که شعاعيان نوشتن مطالب تئوريک خود را . کنند می

های موجود در نقش روشنفکری  او بدون عضويت در تشّکل. کند آغاز می
" مترقّی و انقالبی"هايی که  شود که با اغلب جريان بين و عملگرا ظاهر می واقع

کوشد سهمی در تدوين راهکارهای  کند و می شوند رابطه برقرار می می خوانده
 .مبارزه با حکومت وقت داشته باشد

ی شعاعيان است که درآن  های اين دوره از نوشته» ی ملّی نسل جوان و جبهه«
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با اشاره به موقعيت تاريخی ايران، مشکالت جبهه ی ملّی در جذب جوانان به 
ای بود که سال  بهه ی ملّی مشغول تدارک کنگرهج. مبارزه بررسی شده است

ی خفقان و فشارهای پس از کودتا، درحيات  برگزار شد تا پس از دوره ١٣۴١
ی صد  ای ازنوشته شعاعيان نسخه. تر بازی کند سياسی کشور نقشی فعّال

ای برای محّمد مصدّق که در تبعيد بود فرستاد که  ای خود را همراه نامه صفحه
 .توّجه او قرار گرفت بسيار مورد

را برای خود انتخاب » سرباز«مّصدق درپاسخ به نويسنده که نام مستعار 
بسيار محظوظ و خوشوقت شدم و «نويسد از خواندن اين اثر  کرده بود می

توانند خوب قضايا را  شاکرم از اين که وطن عزيز ما ايران رجالی دارد که می
ی اين رساله  نويسنده »...روشن نمايندتجزيه و تحليل کنند وافکار عمومی را 

  )     I V(» .سال بيشتر نداشت ٢۵خواند آن زمان  می» رجال«که مصدق اورا از
تاکيد می  ١٣٣٢مرداد  ٢٨آمريکائی  –شعاعيان در بارۀ کودتای  انگليسی  

ی -منزله استعماری از سوی مرتجعين داخلی به –اين کودتای ارتجاعی « :کند
منزلۀ نجات ايران ازچنگ  زسوی استعمارگران خارجی به ا» قيام ملّی،«

منزله ی توطئه ی امپرياليسم عليه اتحاد  ها به  ازسوی شوروی  کمونيسم،
منزله ی کودتای امپرياليست آمريکا، از سوی   شوروی،  از سوی حزب توده به

ا ب. ارزيابی شده است... جبهه ی ملّی آميخته ی سردرگمی از همۀ تفاسير باال 
بار و  ايران اثرات هالکت ۀاينکه اين کودتا درتاريخ مبارزات ضداستعمارِی تود

جانبه و ژرفی از  معهذا، تاکنون بررسی همه. ای به جای گذاشته است خردکننده
جانبه و  راستی تحليلی همه شکافيم به آنچه هم ما اينجا می. آن به عمل نيامده است

ای که گردانندگی  جهانخواره عمده ما تنها درزمينه ی تضادّ . عميق نيست
خواست ما . کنيم عهده داشتند، ارزيابی می سهم خويش به کودتای مزبور را به

مرداد  ٢٨دادن نقش استعمارانگليس درکودتای  ويژه نشان ازاين ارزيابی، به
خود انديشه برانگيز  ها زدوده شده است، که اين است که به يکباره از انديشه

 . است
پس از انتشارکتابی . مرداد کودتايی صرفا آمريکايی بود ٢٨شد کودتای  گفته می

نوشت، ظاهرا دست بازيکنان اين ) سيا( CIAی عمليات -که اندرو تالی درباره
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ما از دوگانگی استعمار انگليس و آمريکا به دنبال . جناح پر است]حاميان[
، ياد کرديم و جنگ جهانی دّوم در ايران و تا چندی پس از زمامداری مّصدق

همچنين از يگانگی اين استعمار در اواخر دولت مصّدق و همچنين در کودتای 
مرداد سخن گفتيم و نشان داديم که چگونه آمريکا برای کسب امتياز در  ٢٨

کرد؛ واز  ايران از جنبش نفت در برابر انگلستان حمايتی استعمارگرانه می
سوی خود و مجّردکردن  به سوی ديگر، انگلستان، برای کشانيدن امريکا

ی آمريکا، گام به گام خود را برای امتياز دادن -جنبش از حمايت استعمارگرانه
کجا؟ [کرد، تا سرانجام آمريکا را در نفت ايران شرکت داد، به آمريکا آماده می

مشروط بر اينکه آمريکا در سقوط دولت مصدق ] ؟٣١در صفحات پيش از 
ودار آنند که کودتا، بيشتر کودتايی انگليسی بود تمامی اينها نم. همکاری کند
 )     II V( » .تا آمريکايی

که » خاطرات  بهزاد نبوي از مصطفي شعاعيان«متين غفّاريان به نقل از ❊
ايران کارگزار استبداد  مذهبی شد ،  می نويسد   ۵٧نبوی  پس از انقالب  بهمن 

وي دراشاره به آن . يك بودتكن ها دانشجوي دانشگاه پلي نبوي در آن سال:  
ها در  كند كه تحت فشار كندي و دموكرات ياد مي ۴٠ها، از ابتداي سال  سال

اي در دانشگاه  ملّي نفوذگسترده ۀدراين زمان جبه«: آمريكا، فضاي ايران بازشد
توانم بگويم اگر جبهه ی ملّي براي تحّصني دعوت  داشت به طوري كه مي

آمدند اطراف  حتّي دانشجويان نظامي هم مي. شد مي كرددانشگاه كامال تعطيل مي
گرفتند كه مثال در اجتماع حاضر نيستند  محّل تجّمع دانشجويان وجزوه دست مي

 .»كردند ها گوش مي ولي به سخنراني
نفر  ٢٠٠تكنيك در آن زمان  دانشجوي پلي ۶٠٠آورد كه از  نبوي به ياد مي 

اينها را «: كردند ضويت پرداخت ميعضو تشكيالتي جبهه ی ملّي بودند وحّق ع
نفره شده بودند كه  ١٠گروه  ٢٠. بندي كرده بوديم  تيم ۴٠ماه  ما اوايل بهمن

 ».روز تظاهرات در تهران را داشتند ٢٠توانايي برگزاري 
بهزاد نبوي عضودانشكده . گردد ها بازمي آشنايي نبوي با شعاعيان به همان سال
اين هنرسرا كه . نرسراي عالي فني بودفني ومصطفي شعاعيان دانشجوي ه

تكنيك  بعدها پايه ی تشكيل دانشگاه علم و صنعت شد در آن زمان در نزديكي پلي
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كميته «. ملّي دراين دودانشگاه واحد بود ۀقرارداشت و سازمان دانشجويي جبه
تكنيك هنرسراي عالي فنّي و انستيتوي  تكنيك شامل دانشگاه پلي دانشجويي پلي

ازهر دانشگاه . شد ملّي محسوب مي ۀوعضوسازمان دانشجويي جبه بازرگاني
خود نبوي زماني » .نفر عضو داشته ٩اين كميته . يك نفردراين كميته عضو بود
 .تكنيك بود مسئول كميته ی دانشگاه پلي

ها  وقتي ازنبوي دربارۀ نحوۀ فعّاليت شعاعيان درسازمان دانشجويي آن سال
شعاعيان نيرويي فعال البته ازلحاظ فكري بود و بسيار كند كه  پرسم اشاره مي مي

داد به عنوان عنصري آزاد فعّاليت  بيشترترجيح مي. كرد كم مسئوليت قبول مي
  »...كند

شعاعيان پيش ازآنكه به عنوان يك چپ فعّاليت سياسي را پي بگيرد زماني عقايد 
كند  وابق او تاكيد مينبوي اماضمن اشاره به س. گرايانه داشت ايرانيستي وملّي پان

كه درزمان فعّاليت شعاعيان درسازمان دانشجويي او ديگرچنين عقايدي را كنار 
سال سن داشت  ١۶گويد شعاعيان پيش ازكودتا حدودا  نبوي مي. گذاشته بود
 .هاي پرچمداربود ايرانيست وعضو پان
تحت  گروه اّول. ها به سه گروه منشعب شده بود ايرانيست درآن سال حزب پان
پزشكپوربود، گروه دّوم تحت نام حزب ملّت ايران زيرنظر  محسنرهبري 

ايرانيست نام داشت  كرد و گروه سّوم پرچمداران پان داريوش فروهرفعّاليت مي
به گمان نبوي  اين گروه سّوم. كند كه نبوي ازرهبرش با نام مهرداد يادمي

 .شد ايرانيست محسوب مي روشنفكرترين گروه پان
. شد ن اّما هنگام ورود به سازمان دانشجويي ديگركامالً چپ محسوب ميشعاعيا

شعاعيان نه تنها توده ای يا «: گويد ها اما مي نبوي هنگام اشاره به آن سال
توان  شعاعيان يك چپ مستقل وحتّي مي. مائوئيست نبودكه ماركسيست هم نبود

 .گفت يك متفّكر صاحبنظر بود
زند كه  نه تنها پنبه انگلس را مي) ا نام انقالببعدها ب(مثال در كتاب شورش 

گويد انتقاداتي به ماركس هم وارد است كه در جاي خود بيان خواهد  حتّي مي
هاي ايراني جرات نداشتند باالي چشم  اين در زماني بود كه ماركسيست. شد

شعاعيان اّما پيش از آن در كتاب نگاهي به نهضت جنگل . لنين ابرو ببينند
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اين گونه برخوردها با سنّت ماركسيستي » .ات جدي بر لنين وارد كرده بودانتقاد
گويد كه خود او  نبوي اما مي. خواندند بود كه بعضي او را ماركسيست ناب مي

نبوي حتّي معتقد است كه در زماني كه با شعاعيان . اين عنوان را قبول نداشت
از همه با نيروهاي ملّي و داده بيشتر  در ارتباط بوده است، شعاعيان ترجيح مي

دهد كه شعاعيان همواره در برابر حزب  نبوي توضيح مي. مذهبي همكاري كند
توده موضع داشت و حتّي با نيروهاي چپي كه در جبهه ی ملّي حضور داشتند 

كساني چون بيژن جزني و حسن ضياظريفي از اين جمله . اختالف فكري داشت
 .بودند

آورد شعاعيان بيشترين همكاري را  ياد ميدرعوض آنگونه كه نبوي به  
شايد همين شكل فعّاليت . درجبهه ی ملّي با نهضت آزادي وامثال آنان داشت

كساني چون . ناميدند آمريكايي مي  هاي ارتدوكس او را ماركسيست اوبود كه چپ
جزني و احزابي چون حزب توده كه همواره از سوي شعاعيان متّهم به خيانت 

. زدني به او داشتند مرداد بودند بيشترين نقش را درچنين برچسب ٢٨در واقعه 
آمريكايي خواندن شعاعيان آن بود كه   دهد كه علّت ماركسيست نبوي توضيح مي

دانست و اين تحليل در برابر تحليل  مرداد را كودتاي انگليسي مي ٢٨او كودتاي 
ه واسطۀ وقوع حزب توده قرار داشت كه هم برابر رفع اتهام از خود و هم ب

اش از  شعاعيان در تحليل نهايي«: دانست جنگ سرد كودتا را آمريكايي مي
دانست و ما هم  ايران، نظام سياسي را نظامي فئودالي و وابسته به انگلستان مي

 .همين تحليل را قبول داشتيم
 ٢٨حتّي سازمان مجاهدين انقالب اوليه هم اين تحليل را قبول داشت كه كودتاي 

 ».كودتاي انگليسي بود كه با چراغ سبز كمك مالي آمريكايي انجام شد مرداد
ها داشت كه بنا برآنچه  شعاعيان نه تنها ارتباط خوبي با ملّيون و ملّي مذهبي

. ها و حتّي مراجع هم بود گيري با مذهبي  گويد درصدد ارتباط بهزاد نبوي مي
. ي نهضت آزادي بودندگويد رابط او در اين زمينه اعضا آنگونه كه نبوي مي

هللا ميالني و  نبوي از ارتباطات او با مراجعي چون  آيت هللا  خميني، آيت
 .كند پيشنهادات شعاعيان براي مبارزه به آنان ياد مي

پرسم آيا شعاعيان فردي مذهبي بود؟ با قطعيّت مذهبي  با اين همه وقتي ازاو مي
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داند كه مذهبي  احمد مي آل الل كند و او را شبيه كسي چون ج بودن او را رد مي
نبوي . كرد نبود، اّما مذهب را وسيله ی مناسبي براي مبارزۀ سياسي قلمداد مي

گاه  هاي بودن با مصطفي هيچ كند كه در تمام سال البتّه اين را هم اضافه مي
گويد شعاعيان به سبك خودش راه  نبوي مي. رفتار ضدّمذهبي ازاو نديده است

اش را با  ها ارتباط ازاين كارهاي عرفاني كه ماه« :داشت و روش عرفاني هم
ديگران قطع كند و درخودش فروبرود و به اصطالح خودسازي كند بسيار 

 ».كرد مي
ها موجب شد در آغاز فعّاليت مسلّحانه هم بيشترين ارتباط را با  همين خصلت 

ها  اين سال كند بيشتر اگرچه نبوي اشاره مي. سازمان مجاهدين خلق داشته باشد
تنها . در زندان بوده است و اّطالع زيادي از نحوۀ ارتباط او با سازمان ندارد

از قرار . خاطره اوهمكاري شعاعيان و سازمان در انتشار كتاب راه حسين است
ها هنوز براي ايجاد رابطه ميان اسالم و  معلوم سازمان كه در آن سال

را به شعاعيان داده بود تا اين زد كتاب راه حسين  ماركسيسم دست و پا مي
گويد كه شعاعيان كتاب را به نبوي نشان  نبوي مي. تر كند ارتباط را پررنگ

اي معلوم  طور كه تو نوشته كتاب را ديدم و به شعاعيان گفتم اين« :دهد مي
است و تنها يك سوءتفاهم جزئي شده است كه  شود اسالم و ماركسيسم يكي  مي

گفت  شعاعيان هميشه يك اصطالح داشت كه مي» .اند دهاين دو از هم جدا مان
گويند همين  ها مي بهزاد، جون موال سازماني«: شعاعيان جواب داد. جون موال

  »!هم كمه
بيانيه سازمان مجاهدين خلق ايران در پاسخ به «  -توضيح جمال صفری ( 

نتشرشد، همان سال م   تهيه و در خرداد ١٣۵٢که در بهار » اتهامات اخير رژيم
به قلم مصطفی شعاعيان به توصيۀ رضا رضائی  بود که در سطح وسيعی در 

 .)خارج کشوردرميان دانشجويان ومبارزان ايرانی پخش و تکثيرگرديد
  ۀآورد كه نقش ازديگرارتباطات شعاعيان و سازمان مجاهدين، نبوي به ياد مي  

ر زماني كه الظاه علي. فراررضا رضايي هم از سوي او طراحي شده است
آورد اعضاي سازمان  ساواك رضايي را براي شناسايي به بيرون از زندان مي

طرحي كه بسيار ناپخته بود اّما شعاعيان . قصد داشتند با حمله او را آزاد كنند
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شناخت كه دو  گويد كه شعاعيان حّمامي را مي نبوي مي. ريزد طرحي دقيق مي
شود كه به پاي رضايي  ا فرستاده ميه طبق برنامه كسي شبيه واكسي. در داشت

كشاند  رضايي هم ساواك را به حمام مي. آدرس حّمام را دركفش اوبگذارد و بيفتد
شود و دست  داد و به بهانه ی شناسايي وارد حّمام مي و آنها را پشت درنگه مي

 .كند آخر از در ديگرحّمام فرار مي
عيان بيشتر تسليحات به وشعا حتّي پس ازفروپاشي گروه او: گويد نبوي مي 

 .ساز بود نارنجك دست ٣٠٠٠يك قلم از اين تسليحات . سازمان مجاهدين رسيد
هللا  گويد شعاعيان حتّي زماني در تحليل جنبش مشروطه شيخ فضل نبوي مي 

. ديد ترمي دهد چون او را مستقل نوري را به سايرعلماي مشروطه ترجيح مي
كند كه آن زمان مستقل بودن پارامترمهّمي  بيند اشاره مي وقتي تعّجب مرا مي

اش  بزرگترين اتّهام شاه حتّي بيش ازديكتاتوربودن وابستگي «:شد محسوب مي
بودبه خاطرآنكه با  رغم آنكه مستبد   كسي چون مرحوم ناصرهم به.بود

كند  نبوي به اين هم اشاره مي» .كرد محبوب مبارزين بود ها مبارزه مي  انگليسي
هاي دروني تفكر اسالمي زياد شناخته شده  ن تقسيمات و گرايشكه درآن زما

توانست صالحيت اظهارنظر درباره اينكه  نبود و از اين جهت شعاعيان نمي
 .تر است را داشته باشد كدام نظر به اسالم نزديك

اي با نام جبهه  گروهي جبهه ۴٧بهزاد نبوي با مصطفي شعاعيان در سال  
هستۀ مركزي اين جبهه عبارت بودند از . دازي كردان دموكراتيك ملي را راه

هركدام از . ، رضا عسگريه و بهزاد نبويیمصطفي شعاعيان، پرويز صدر
اساس . اين چهار نفرمسئول سه  تيم بودند و تعدادی عضو را آموزش می دادند 

هاي  متن. حانه بودمبارزه مسلسازي براي ّ كاراين سازمان فعاّليت تئوري و آماده
خود شعاعيان هم . هاي موردقبول نهضت ملّي بود ك سازمان، متنمشتر

آورد كه شعاعيان  نبوي به ياد مي. نوشت كه آثارش مورد قبول جمع بود مي
. كتاب نگاهي به نهضت جنگل را نوشته بود كه بسيار مورد توّجه قرار گرفت

عاعيان ش«:خواندند مي ها ها بيشتراز چپ مذهبي كندكه كتاب را نبوي اشاره مي
خان را قبول  كرد اّما ميرزا كوچك روي متّهم مي حيدرعمواوغلي را به چپ
 ».ها، عمواوغلي بت بود داشت در حاليكه براي چپ
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بيشتردر تدارك مبارزۀ . البتّه ديگر كار فكري مشترك انجام نداديم ۵٠بعد ازسال
ه داد واين اش را ادام مصطفي البتّه فعّاليت. ملّي بوديم و زندگي مخفي داشتيم

هايش از آن به بعد  نوشته. داد فعّاليت را بيشتردرچارچوب ماركسيستي انجام مي
وقتي از او دربارۀ اهّميت مصطفي » .بيشترناظر به نقد ماركسيسم و لنينيسم بود

نبوي به . خواند نبوي او را صاحب سبك و صاحب نحله ميپرسم،  شعاعيان مي
جمله فقرا و  كند؛ من ماركسيسم سنتي اشاره ميها و انتقادات شعاعيان به  نوآوري

به گمان شعاعيان طبقه الزاما به ارتباط با ابزار . به مفهوم ماركسيستي طبقه
توليد مربوط نيست چه بسا كارگران تراشكاري كه از پشت دستگاه خود تكان 

شوند و چه بسا كسان ديگري كه  اند اّما جزو طبقۀ كارگر محسوب نمي نخورده
 .رتباطي با ابزار توليد نداشتند اّما كارگر بودندهيچ ا

ها هم با شعاعيان و هم با جزني بوده است اّولي را باالتر از  نبوي كه سال 
گويد چون در اردوگاه چپ كسي ياراي مباحثه نبود او را  نشاند و مي دّومي مي
اشاره نبوي در . گرفتند اش مي زدند و ناديده كردند، به او برچسب مي تمسخرمي
هاي ايراني تا زماني كه ماركسيسم بر قسمتي از  گويد كه چپ ها مي به آن سال

كساني چون . جهان مسلّط بود جرأت نزديك شدن به برخي مسائل را نداشتند
دانستند با اين حال به  تيتودريوگسالوي يا خليل ملكي در ايران را مرتد مي

 .شدند اّما شعاعيان پيش رفت گمان نبوي حتّي امثال ملكي هم در جايي متوقّف
« :گويد پرسم مي وقتي از او دربارۀ ارتباطش با شعاعيان پس از دستگيري مي 

روزي مرا از زندان به كميتۀ مشترك . بود ۵۴آخرين ارتباطم با شعاعيان بهمن 
اي به من  در آمبوالنس جنازه. آنجا درحياط آمبوالنسی بود. ضدخرابكاري بردند

  )VIII(» .اش بسيارتغييركرده بود شناسم البته قيافه كه اورا نمي نشان دادند گفتم
    
دربارۀ  زنده   »بنقالي، واشنگران، روشنفكررو« ي درکتاب كالنتري عبد ❊

ن مواپيراو نچه آسد ربه نظرمي : ياد مصطفی شعاعيان اينگونه به قلم می آورد
علل ن ميار د. سته اشدده موشي سپرانوشت به فرب نقالواسوسياليسم ئل مسا

 : دكرره شااعلّت دوبه ان يدگاههايش مي تون و دشعاعياواي نزن واماندر مهجو
ين كه د اجووبا ن شعاعيای او؛ نديشه اسوّمي» وي «نيرب لعاو نگ ، رنخست
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پيشاهنگ ی مسلّحانه رزۀ مباي تژاسترايي خلق به افدي چريك هان همچو
ن نسبت به قهرمانان همزما ماد، انيزعمل كرآن طبق ، وشتورداكوبا»باراه «و

ط خطوازيكي . شتداشكنانه دي بت يكررومائو وستالين اجنبش چريكي يعني 
د از نتقا، واكتبرب انقالن اهماروي ازجي شورسياست خاد ازنتقاي اوانوشته ها

د يكرروهمين دجوو. دبوه سيدربلشويسم ونتها به نقد لنينيسم دراكه دستالينيسم بوا
ين او را در اموضع م ، سوّوي نيرو ملّي  ۀمونيست جبهضدّكي هاونيرن ميادر 
 .دصدمه پذير مي كررد مو

نقد . دبون بر شعاعياابردريي خلق افدي شديد چريك هاو كنش سخت ّدوم، وا
، جنبش چريكيي اوج سالها، در به لنين ي گيرده خرازآن مهمتر ، وستالينا

چريك ن و شعاعيان اقلمي ميال جد: گذشتازآن گي دبساان كه بتود نبوي چيز
شنفكر برجسته داز وروحميد مؤمني نظريه پرن او و ميا، قيق ترد(يي افدي ها
د بوه سيدت رشدّو تنش ي از حدّن به چنا،  ١٣۵٣ل سادر ) يياجنبش فدی 
 .بيانجامدن يياابه فدن يا پيوستن شعاعيا، نها آعمل ق تّفااشت به اندن مكااكه 

ۀ تجرباز» داريچپ «نسخه بران شنفكررواي بر، چهل شمسي ء ههدخر دراوا
ن مّا شعاعياا. ها باشدرترين كان سااز آنست امي تو، چين م ، ويتنا، وكوبا 

با كتابي ي اش را نديشه گري اجدّرنخستين كااو . دست نبودين ي ازاشنفكررو
تحليلي ب، ين كتادرا. يدزغاآجنگل» ب نقالا«رۀ بادرپانصد صفحه وزاز متجا
ن شعاعياجنگل» ب «كتا. شتد داجوونيز آن علل شكست و  طهومشرب نقالازا

ن همزما، ست ايخي رسي تارنكه يك برآبروه كه عاله مدن درآبه بياي به نحو
، و جتماعي چيستب انقالاينكه يك ا: داردهم را نقالبي ۀ اسنامدريژگي يك و

نقش عامل ي ، تژاسترو اتاكتيك ن، مازساو برنامه م مقا، ددارماتي وچه ملز
ۀ مسألاوم، همّيت تدن، واگاار ۀنامروز ،يجوترو تبليغ ، هنيذعامل و ي عين

نخستين ن همااز. دسي مي شونربره و كشيدن همه به ميارت، قدو هژموني 
ني ايخدرتاي سوازنيست كه ي ثراين اكه د شن مي شوب، روكتاي صفحه ها

ل دجه ومناظرف نقالبي با هددي افرآن را بلكه ، باشده ميك نوشته شددكاآ
 .ستآورده ابر كاغذ دا فرب نقالاي ابروز يرد ۀتجرباز گرفتن و درس سياسي 
زا ميري هبرربه ري ستعمااضدّ ا و جنبشي ملّي گر، نقالبي جنگلاجنبش 
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ب نقالي اپسين سالهاازواكوتاهي ی كه به فاصله دجنگلي بون كوچك خا
بي نقالري ابه تشكيل جمهوروي، شوي پازه لت تادوبا پشتيباني ، طهومشر
ب نقالايك درخيل دكالسيك ي يژگي هاري ازوبسيا). ١٩٢٠(نجاميد ن اگيال

ي هادتضاو متّحد  ۀجمله تشكيل جبهد، ازبوه مدآين جنبش جمع دراتيك اموكرد
ل تا سوسيال يكارژوازي رادبوده عناصر خرازطيفي ن ميادر تنش د و تضاآن، 

ي ي با سمتگيرسالمژي ايدئولوا و اگاهي ملّي گرآني اناهمخو، سي چپاموكرد
س نعكاو اهقاني و دضي ار ۀمسأل، عناصرچپ ل گراي لملابين و سوسياليستي 

تش روي و ارشود تّحان اچواي جي رعامل مهمّ خاد جو، وچپی برنامه آن در 
 . هغيرون و بيراز درون و مپرياليسم ا ۀتوطئح و با طرن همزماخ سر
ن خارنظير حيدي ريگدنگيز ابحث ي شخصيت هان، كوچك خازا بر ميروه عال

، لت» ا«عدب حزان هبراز ربعضي ن، خالوقربان، هللا خان حسا، اغلواوعمو 
ين جنبش روي ، در ابولشويك شوب حزی برجسته ي عضاادي از اتعدرهمينطو
 . نددكرزي مهمّي باي نقش ها

ي سوورد و از نيادوام كوتاهي ت مّداز بيش ن نقالبي گيالاموقّت ري جمهو
ان هبررحالي كه ، درشدب سركوه ضا شارست ده بان و يري الت مركزدو

فتن ن رمياازيك باعث اژتري به نحو، نيت دروختالفان امياآن درصلي ا
به خدمت ه نيز تسليم شده اي عدّ، و گشتنده پناهندروي يا به شوو يكديگر شدند 

ۀ مطالعزهنو) ين نوشتهايخ رتا تا(جنبش جنگل به تمامي ردمودر. مدنددرآشمن د
 . ندف انامكشوز ين جنبش هنود اسناره اي اپاه، و خي به عمل نيامديرجامع تا

جنگل ب نقالااليل شكست ازدتحليل دريش اگره، دو عمدريخ به طورين تااتا 
سياست ازناشي اً منحصرتاً، تحليل نهايدرين شكست ا) لفا: ستاشته د داجوو

 ب، درنقالاين ي اهبررني دروضعف ) د؛ بجنبش بول قباروي درغلط شو
ين وارد اينجا در اما . نددصلي بوااليل دجهاني ب نقالي اهاويط ضعف نيرارش

 . يخي نمي شويمرتاۀ بحث پيچيد
نخستين ۀ نگيزا. شتدايش اگره يدگادودين از اميك ابه كدن كه شعاعيادشن بورو
مي او . دجنبش بول قباروي درشور فتان رهما، ختن به «جنگل»داپراي براو 

ها ه عدوبه جنگل روي شو. ها بستاردادجنگل قر ]جنبش[با روي نويسد «شو
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كلمه ، و شت واداموقّتي ونقالبي ابه تشكيل حكومتي ب را نقالانجا كه آتا داد، 
ب و نقالاكه ه داد عدو ...د نهضت فرستازي نيز بر سرجهارا » خ«سری 

با ، و سد بشنا سميت ربه ان يراحقيقي خلق ۀ به مثابه نمايندرا نقالبي احكومت 
از نكه به هيچ يك ل آحا؛ كندار نظامي برقرـ بط متقابل سياسي رواوقّت لت مدو
عليه ان يری ابسته وايم و رژنگليس ابا ض عود، و درفا نكرد وخوي هاه عدو
  ) IX)  ( ٢٨،صجنگل ب كتا(» .سيدت رحدوبه ب نقالا

  
ای  شعاعيان؛ ناکامی سياست جبهه«زاده در مقالۀ تحقيقی خود  پيمان وهاب ❊

که برگردان فارسی نويسنده از بخشی از مقاله »  ان وتئوری انقالبدر اير
در فصلنامۀ دانشگاهی مطالعات ايرانی  در  ٢٠٠٧بلندتری است که در سال 

»  .های مصطفی شعاعيان به انگليسی منتشر شده است مورد زندگی و انديشه
  : می نويسد

  
 ای آزمونی تجربی در سياست جبهه

 
دهندۀ انديشه ی شعاعيان در مورد  های سياسی شکل هترين تجرب  يکی ازمهم

تا  ١٣٣٩های  به گشودگی کوتاه مدّت سياسی در سال» ای سياست جبهه«
ها، محّمدرضا شاه  گونه که دانسته است، در اين سال همان. گردد بر می ١٣۴٢

های توسعه اقتصادی  ازاياالت متّحده برای پروژه  پهلوی که در پی دريافت وام
ماعی ايران بود، تحت فشار دولت وقت آمريکا ناچار ازاصالحات سياسی و اجت

داری، در  شده بود تا راه ايران را برای ورود به اقتصاد جهانی سرمايه
زمينه جنگ سرد و رقابت اياالت متّحده و اتّحاد شوروی برای ايجاد  پس

دريافت  تحت تاثير. های نفوذ در ميان کشورهای دنيای سّوم، هموار کند حوزه
ها  وتجربۀ پيشين خويش از جبهه ی ملّی به رهبری دکترمصدّق، دراين سال

 .ای درايران زد شعاعيان دست به آزمونی تجربی برای ايجاد سياست جبهه
زمينه ی دقيق اين کوشش شعاعيان، بايد به ياد آورد که در  برای درک پس

ئن شده بود، در ، شاه که از ثبات حکومت خويش مطم١٣٣٠ايران اواخر دهه 
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توسعه . هايی اساسی در راه اصالحات ساختاری کشور بردارد نظر داشت گام
ايران از راه ايجاد نهادهای زير ساختاری ممکن بود که با مشارکت بخش 

شاه از دولت اياالت متّحده و بانک جهانی . دولتی و بخش خصوصی انجام شود
اعطای وام را ) موکراتوحزب د(تقاضای وام کرده بود، ولی دولت کندی 

از اين رو، . هايی در ساختارو آرايش سياسی کشور کرده بود منوط به دگرگونی
وزيری دکترعلی امينی، سفيرايران در  دولت آمريکا به شاه پيشنهاد نخست

، شاه به جبهه ی ملّی دّوم ١٣٣٩زير فشار آمريکا، در سال . آمريکا را داده بود
حکومتی درانتخابات مجلس بيستم » رقيب«ب اجازه داد تا در کنار دوحز

های گسترده انتخاباتی به سقوط دو  به تقلّب  پس از آنکه اعتراض. شرکت کند
وزيری علی امينی  وزير برگزيدۀ شاه منجر شدند، شاه به ناچار با نخست نخست

حمايت آمريکا از امينی اين توان را به او داد تا ازشاه بخواهد تا . موافقت کرد
س بيستم را منحل کرده و تيمسار بختيار، رييس ساواک را برکنارو تبعيد مجل
های نخست برای اصالحات  ملّی دّوم پرداخت وگام ۀامينی به مذاکره با جبه. کند

، پس ازآنکه امينی ١٣۴١درسال . ارضی و مبارزه با فساد نيز برداشت
وزيری  از نخست ارتش با شاه به توافق برسد، شاه وی را ۀنتوانست برسر بودج

ای  شش مادّه» انقالب سفيد«برکنار کرد و خود به اصالحات ارضی پرداخت و 
 .خود را ارايه داد

ای گرفتند و  در اين سه سال، به همراه گشودگی سياسی، مردم ايران جان دوباره
بازپديداری جنبش دانشجويی . ای روشن درميان مردم افزون گرفت اميد به آينده

با اين . های اين گشودگی سياسی بودند ه ی ملّی دّوم بهترين نشانهوپديداری جبه
ملّی دّوم نتوانست به پشتيبانی ۀ طلبانه، جبه های اصالح حال، به سبب گرايش

ملّی، دست يابدو رويکردهای سياسی  ۀمعنوی دکترمصدّق،رهبرتبعيد شده جبه
ين حال،اعطای حق درا. ملّی دّوم به جدايی جنبش دانشجويی از آن انجاميد ۀجبه

واکنش برخی از )ونيزقانون کاپيتوالسيون(رأی به زنان واصالحات ارضی
ها با  اعتراض اين رهبران وگروه. بازاريان حامی روحانيان را سبب شد

رو شد و به روز  بار نيروهای نظامی و امنيتی کشور روبه سرکوب خشونت
 .انجاميد ١٣۴٢خرداد  ١۵خونين 
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 کشور تمامی نيروهای اپوزيسيون در. سپس تبعيد شد و رهللا خمينی دستگي آيت
وی سپس . سرکوب شدند وشاه دوباره به تثبيت قدرت سياسی خويش نايل شد

مورد نياز خويش را   توانست به مذاکره با آمريکا و بانک جهانی بپردازد و وام
 .دريافت کند
اعيان از تالش زمينه ی تاريخی و سياسی است که بايد به روايت شع  در اين پس

ای سياسی و انتشار متن  آزمونی و تجربی وی برای سنجش امکان برپايی جبهه
اين متن را . کرد، پرداخت متّحد را بيان می ۀيا پالتفرمی که گويا مفاد اين جبه

شعاعيان در . دوباره يافت ١٣۵٢سالی گم شده بود، شعاعيان در سال  ١٠که 
پردازد  می ١٣۴٢تا  ١٣٣٩های  ش درسالاين جزوه به افت وخيز مبارزات جنب

ها  و نسخۀ نهايی اين جزوه را شعاعيان پس از مشورت با فعّاالنی که وی از آن
 .نام نبرده، منتشر کرده است

صد  آغازد که به سبب يک ازاين مشاهده می» جهاد امروز يا تزی برای تحّرک«
بت به سياست سال ناکامی و شکست در جنبش ضدّ استعماری، مردم ايران نس

گران سياسی به  برای فائق آمدن بر اين بدبينی، کوشش. اند اعتماد شده بدبين و بی
گران  های نوينی نياز دارند که چندان مستلزم به مخاطره افکندن کنش تاکتيک

های نو بايد براساس استفاده ازنقاط ضعف رژيم شاه  پس، تاکتيک. بالقّوه نباشند
انی که در ميهن ما از رهبری مبارزات سياسی دم متأسفانه کس«. طراحی شوند

دانندکه دربسياری ازموارد استفاده به موقع ازامکانات کوچک  زنند،هنوزنمی می
 تواند وناچيزدرصورتی که منطبق با شرايط عينی مبارزه باشد، به خوبی می

ترين مبارزات  وکشانيدن هرچه بيشترمردم به فعّاالنه ها عامل تحرک توده
با آنکه مبارزۀ سياسی با رژيم شاه ناگزير است، اّما اين » .کننده باشد تعيين 

ای گسترده از  پس سياستی که براساس جبهه. مبارزه به خودی خود ناکافی است
نيروهای اجتماعی پا خواهد گرفت بايد به مبارزه اقتصادی روی آورد تا بلکه 

ها  ن دراين سالروشن است که شعاعيا. بر نوميدی سياسی مردم فائق آيد
همان حال وی مبارزه  کند، اما در مبارزه سياسی را رد نمی) ١٣۴٢-١٣۴١(

بيند واين او را از بسياری  های ديگر نيز نمی سياسی را پايه واساس مبارزه
تمرکزشعاعيان تکيه برعنصر نارضايتی عمومی . کند عصرانش متمايزمی ازهم
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س جنبش بدل شود، اما شعاعيان تواند به گره گاه مبارزه و اسا است که می
به گفته خودش، . داند که نارضايتی به خودی خود به جنبش فرانخواهد روييد می
بر اين » .است" نارضايتی" ايم و آن به هررو، ما مبنای ديگری را برگزيده«

کنم که، به باور وی، نارضايتی بايد تفسير و تعريف شود تا بتوان  نکته تاکيد می
نارضايتی منفعل و . ن پايه اجتماعی و روانی جنبش استفاده کرداز آن به عنوا

پاسيومردم، به باور وی، بايد به نارضايتی فعّال بدل شود واين نيز از راه تفسير 
 .شود گيری ممکن می و تعريف نيروهای جبهه در حال شکل

يابد که استعماردر ايران  چنين ادامه می» جهاد امروزيا تزی برای تحّرک«متن 
) برعکس استعمارانگليس در هندوستان(هماره غيرمستقيم بوده است وازاينرو،

ولی «: نويسد اومی. شناخت دشمنان مردم چندان روشن وساده نبوده است
خوشبختانه يا بدبختانه، به هررو، وضع استعمار درميهن ما دارای صراحتی 

نشان « پس» .بدان صورت که در کشورهای تمام مستعمره متداول است، نيست
ترازکشورهايی است که  بسيارمشکل] ايران[دادن فجايع استعماردراين کشور

ترنيمه  به قول ژان پل سار. درآن استعماربا همۀ وضوحش بر پای ايستاده است
درايران، پايان دادن » .همان مستعمره است، به اضافۀ دورويی وتقلّب   مستعمره

وقتی «. دادن به حيات طبقۀ حاکم است به استعمار يا کولونياليسم به معنای پايان
بايستی  خواهيم دشمنان ملّت را درهم بشکنيم، در واقع قبل ازهر چيزمی که می

به گفته شعاعيان، برای اعمال » .حاکم را درمجموع به زانودرآوريم  اين طبقۀ
ماشين نظامی وسرکوبگر، :کند چيرگی خود،رژيم ايران برچهاردستگاه تکيه می

سيستماتيک حقوق شهروندان وقانون اساسی و سرانجام، تبليغات ساواک، نقض 
 .و پروپاگاندای حکومتی

برای درک ديناميسم قدرت سياسی در ايران که بر روابط نو استعماری بنا شده 
است، به گفته شعاعيان، بايد ضدّيت ميان امپرياليسم آمريکا و انگلستان را 

کننده در ميهن ما اوج گرفته بود  ن اگر نهضت به عنوان يک قدرت تعيي«. فهميد
کوشيدند تا اختالفات خود را حل  ها بسته به وضع خود بيشترمی امپرياليست

چنان که در زمان مصدّق همين -کرده و برای درهم کوبيدن نهضت متّحد شوند 
آيد تا آنجا  و لذا اکنون هم که نهضت عمالً ضعيف است، الزم می -کار را کردند
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دهد، از همين تضاد نيز به عنوان يک  و امپرياليسم اجازه میکه تضاد بين د
چنان که مصدّق کرد، ولی متاًّسفانه آن را به سالمتی به  -امکان استفاده کرد

  ليکن در عوض مصر به رهبری ناصر از آن به خوبی نتيجه. پايان نرسانيد
 »...گرفت

ه ياد آوريم که طرح شود، ب هر چند اين نکته به دغدغه ی اکنونی ما مربوط نمی
گونه که دانسته است، سبب شد که بيژن جزنی از شعاعيان و  چنين بحثی، همان

با اصطالح تحقيرآميز ) ۴٠دراوايل دهه (همفکرانش مانند محمود توّکلی 
باری، روشن است که رژيم هرگونه . ياد کند» های آمريکايی مارکسيست«

کند  پس شعاعيان پيشنهاد می. مقاومت آشکار را به زور سرکوب خواهد کرد
بخش ايران همانا مبارزه اقتصادی است،  راه برون رفت از بحران جنبش آزادی

بايد توّجه داشت که قدرت دستگاه در سنگرهای ديگرش قبل ازهر «زيرا 
دراينجاست که برعکس » «.چيزوابسته به شرايط اقتصادی آن خواهد بود
برای موفّقيت، » .ردم درازکندجاهای ديگردولت مجبوراست دست به سوی م

مبارزه اقتصادی بايد بر اساس کنش فردی صورت گيرد و مستلزم خطر برای 
ازاين رو، تهاجم اقتصادی پاسيواّما متّحد مردم عليه رژيم شاه شامل . فرد نباشد

های بانکی، تحريم  ها و بستن حساب گرفتن پول از بانک: شود های زير می کنش
محصوالت تنباکو، نخريدن اجناس وارداتی برای صدمه  آهن ملی، تحريم راه

های  های بانکی و به ويژه وام وام  زدن به درآمد گمرکی کشور، نپرداختن قسط
های  بليت(کشاورزی دهقانان، تحريم قند و شکر و نيز بنگاه اعانه ملی 

چنين است که شعاعيان روح تجربه تاريخی جنبش تنباکو ). آزمايی بخت
پس . انگيزد به رهبری حاج ميرزا حسن شيرازی را بر می) ١٨٩٢-١٨٩١(

جای شگفتی نيست که شعاعيان به علمای شيعی برجسته زمان خود رو 
 .آورد تا پروژه و آزمون سياسی و اجتماعی خود را به تجربه بگذارد می

  گسترده» نيروهای خلق«کند که در ميان  مانند مشاهده می شعاعيان با دقّتی کم
پس با مراجعه به مراجع دينی قصد . که اجتماعی ازآن روحانيان استترين شب

از . های اجتماعی برای انگيزش سياسی بود وی همانا فعّال کردن اين شبکه
کند که ايرانيان، در خاطرۀ جمعی خود، به ياد  سوی ديگر، او يادآوری می
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حمايت  هللا بروجردی از دکتر مصدق آورند که علمای شيعی به زعامت آيت می
ای از عالمان شيعی ــ مانند  کند که نسل تازه اما شعاعيان تاکيد می. نکردند

از سوی . هللا ميالنی ــ با نسل پيشين خود متفاوت هستند هللا طالقانی يا آيت آيت
نويسد که با عمده کردن مخالفت خود با اسراييل، علمای شيعی از  ديگر، او می

در نظر ) به عنوان دشمنان اصلی خلق(مريکا اهّميت مبارزه با انگلستان و آ
عدم حمايت روحانيان از طرح شعاعيان، همچنان که . کاهند پيروان خود می

بينی کرده بود، شعاعيان را به اين فکر وا داشت که  دکتر مصدّق آن را پيش
جزوه را به همراه شرحی که در باال آمد منتشر کند، اما وی بعدا از اين کار 

پس از اين، جزوه را برای رهبر جبهه ی ملّی سّوم، اللهيار . منصرف شد
ايشان توّجهی ) ماه بعد٩(صالح، فرستاد که ظاهراً تا انحالل جبهه ی ملّی سّوم 

ها، نيروهای امنيتی جزوه را در منزل يکی از  همان روز   در. به آن نکرده بود
مفاد جزوۀ وی بود به گفته شعاعيان، با توّجه به . اعضای نهضت آزادی يافتند
دهی نقدی که تا آن زمان مرسوم بود را با سيستم  که دولت ايران سيستم حقوق

 .واريز کردن حقوق کارمندان به حساب بانکی تعويض کرد
گری سياسی در  اين آزمون تجربی، اين اکسپريمنت اجتماعی، در تاريخ کوشش

ها طول  عيان، اّما، سالبرای شعا. همتاست همتا، که به راستی کم ايران اگرنه بی
جهاد امروز يا تزی «. کشيد تا توانست اين تجربه را به صورت نظری بيان کند

در زمان بحران سياسی در ايران نوشته شده بود، بحرانی که » برای تّحرک 
های ايرانيان برای دستيابی به يک دموکراسی پارلمانی  ناشی از شکست تالش

، سال آغازدوباره حکومت ١٣۴٢سال. ودبرمبنای قانون اساسی مشروطه ب
پروژه . فردی شاه بر فراز پروژۀ توسعۀاقتصادی و مدرنيزاسيون اجتماعی بود

های متنّوع اجتماعی در  راهی برای متّحد کردن گروه» تزی برای تحّرک « 
ای ازاين  راه يک آماج سياسی توسعه ی مشارکت سياسی ــ و ايجاد جبهه

يان، به ويژه، يافتن راهی برای اتّحاد سياسی نيروهای آماج شعاع. ها بود گروه
شکست اين . مذهبی و نيروهای ملّی، با کمی فاصله و تلويحاً، نيروهای چپ بود

آزمون تجربی اعتماد شعاعيان را نسبت به نيروهای مذهبی ونيروهای ملّی 
خش ای بودن ناگزير مبارزه آزاديب زايل کرد، هرچند به باور وی در مورد جبهه
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از پس اين تجربه بود که شعاعيان به اين . ای وارد نياورد آينده در ايران خدشه
نکته رسيد که برای آنکه جبهه پا بگيرد، حضور و رهبری نيروهای چپ در آن 

اّما درهمين زمينه نيز پيچيده بودن انديشه وی از آن . شرط اساسی است
گان نشريۀ علم و زندگی و خيزد که به سبب دوستی و معاشرتش با گردانند برمی

ءظن و نفرتش از  های خليل ملکی و همچنين سو نيز به سبب آشنايی با انديشه
های  يک ازنسخه  توانست باهيچ شعاعيان نمیپيشينۀ حزب توده ايران، 

ها تا آنگاه که  از اين سال .های کتابی و آيينی کنار آيد وارداتی از مارکسيست
های روشنفکری کشور  دل شد، شعاعيان با چهرهای ب وی به يک انقالبی حرفه

معاشرت کرد، به نوشتن وبه مطالعه روی آورد و به پژوهش برای کتاب عظيم 
خان، در  کتابش در مورد جنبش جنگل به رهبری ميرزا کوچک. جنگل پرداخت

 .عوض، سبب دوری و بيزاری قطعی وی از مارکسيسم آيينی شد
، )نام مستعار مصطفی شعاعيان بود» سرخ رفيق«(ترين اثرنظری شعاعيان مهم

نام روايت ابتدايی اين (که تاکنون بدان پرداخته نشده است، همانا کتاب انقالب 
های کتاب انقالب آنگاه که کتاب نگاهی به روابط  انديشه.است)بود کتاب شورش

پيش از ارسال . نوشت، شکل گرفتند شوروی و نهضت انقالبی جنگل را می
اکتبر «ی چاپ، شعاعيان فصل واپسين کتاب جنگل را، به عنوان متن کتاب برا

ازمتن کتاب بيرون آورد و چهار سال آينده » های لنين درباره انقالب، وانديشه
های فدايی خلق، که آغاز  عمليات سياهکل و پديداری چريک. را بدان پرداخت

ی دو چندان ا ای اززندگی سياسی درايران بود، به شعاعيان انگيزه دوران تازه
روايت اّول کتاب، با نام شورش، در سال . برای تکميل کتاب شورش بخشيد

ای از  تروتايپ شد و نسخه کتاب گسترده ١٣۵٢درتابستان . کپی شد پلی ١٣۵١
کنم که اين  يادآوری می. آن برای بحث به رهبری فداييان خلق سپرده شد

ناصرشايگان هنگامی است که پس ازيورش ساواک به گروه شعاعيان و
، شعاعيان و گروهش ١٣۵٢درخرداد » کراتيک خلق جبهۀ دمو«اسبی،به نام شام

دانيم که شعاعيان چند ماه پس از آن از فداييان جدا  می. به فداييان پيوسته بودند
وار  ، شعاعيان باز هم بر کتاب افزود و نثر کسروی١٣۵٣سپس در اسفند . شد

نام کتاب را انقالب نهاد وآن را به . کردروايت دّوم کتاب را تا ّحدی تعديل 
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ترين  برگی، جدّی ٢٨٨اين کتاب. اش، نادرشايگان، تقديم کرد رفيق ازدست رفته
هر چند اين کتاب . ترين رسالۀ مارکسيستی نوشتۀ يک ايرانی است و نقّادانه

های آن ديگربه تيرگی  های دورانی است که افق ها وبحث بازتاب دغدغه
ّما مسائل مطرح شده دراين کتاب همچنان مطالب کالسيک ادبيات اند، ا گراييده

  .مارکسيستی خواهند ماند
 

  ای ناهمخوانی عامليّت و سياست جبهه: انقالب
 

های نظری شعاعيان از  گيری غنی، پيچيده و دشوار، کتاب انقالب نشانگر نتيجه
ارۀ سازی خود و سپس تحقيق تاريخی و مطالعۀ موردی خود درب تجربۀ جبهه

اين کتاب سبب . هاست پا گرفتۀ شوروی با جنبش جنگلی رابطۀ حکومت تازه 
ای مورد  ای ريشه شدکه شعاعيان لنينيسم را، که برچپ ايران چيره بود، به گونه

بست پراکسيس انقالبی و برخاسته  به نظر شعاعيان، لنينيسم بن. ترديد قرار دهد
خری نيز، به نوبۀ خود، از غفلت از دوری جستن نسبت به کمونيسم بود و اين آ

آميز  لنين نسبت به منافع پرولتاريای جهانی و دفاع لنين از تز همزيستی مسالمت
 .برخاسته بود) با امپرياليزم(

در اين کتاب شعاعيان . رسند چند يادآوری تاريخی در اينجا بايسته به نظر می
پراگماتيستی لنين بود  همين رويکرد: دهد پراگماتيسم لنين را مورد نقد قرار می
 به انگيزۀ نجات جمهوری جوان شوروی(که حمايت شوروی ازجنبش جنگل را

 ١٩٢٠روسيۀ شوروی در سال . قطع کرد وسبب سرکوبی جنبش جنگل شد  )
های اقوام غير  ای و جنبش در چند جبهه با نيروهای گارد سفيد، حاکمان منطقه

قحطی وجنگ . جنگيد کرد، می میها حمايت  روس، که انگلستان از برخی ازآن
های  قطع حمايت از جنگلی. داخلی انقالب روسيه را به مخاطره انداخته بودند

های بسيار شوروی  ايران به شوروی اين امکان را داد تا لنين به يکی از جنگ
اين . جوان پايان دهد و نيروهای ارتش سرخ را به مناطق جنگی ديگر بفرستد

» آميز همزيستی مسالمت«نين برای نجات شوروی در تز حل پراگماتيستی ل راه
 .شود متجلّی می
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های گفته شده در باال، از نظر شعاعيان، تفّکر ناسيوناليستی لنين  با وجود نکته
رويکرد لنين برخالف روح انقالِب کارگری و . قابل دفاع و قابل توجيه نيست

پس طبيعی است که در  .اتّحاد انترناسيوناليستی ورهايی جهانی کارگران است
های  ای نيز دارد و اشاره به گرايش معنايی استعاره» لنينيسم«کتاب انقالب،واژۀ 

دغدغۀ نظری انقالب همانا نشان دادن . ناسيوناليستی در تفّکر سوسياليستی دارد
اين است که چرا جوهر انقالبی با مصالحه ناسازگار است وچرا جوهرانقالبی 

با اين . ای درازمدّت دارد بخش جهانی به منزلۀ پديده روبه سوی جنبش رهايی
همه،منصفانه است گفته شودکه نظريۀ انقالب شعاعيان برپايۀ تزلنينی پيشاهنگ 

» روشنگر«درمفهوم  طبقۀ کارگربنا شده است،هرچند پيشاهنگ درنزدشعاعيان
 که درآن ١٣۵٠های   درايران سال کنم يادآوری می. شود طبقۀ کارگرمتجلّی می

يا (انقالبی  روشنفکر جنبش گستردۀ مردمی وجودنداشت، بحث پيشاهنگ و
 .های کليدی در گفتمان مارکسيستی بود از بحث) روشنگر طبقه

های  کنندگان کاهل تئوری روشنفکران چپ، به زعم شعاعيان، به مصرف
يکی از نمودهای اين تباهی اين است که روی هم رفته «. اند وارداتی بدل شده

ان اين جامعه خوش ندارند به خود رنج انديشه و کلنجارهای مغزی روشنگر
بيهوده نيست که هنوز در درون اردوگاه جنبش ضد استعماری . را بدهند

ای اجتماعی که  ايران، از آغازتا به اکنون، انديشمندی انقالبی وپژوهنده
، ارزش وتوان همسنگی با ديگر انديشمندان و نوآوران جهانی را داشته باشد

ً به انديشه انقالب می ».آفريده نشده است پردازد  شعاعيان کتاب خود که تماما
های مارکس،  وی نظريه. داند می» سنّت کشتن انديشه«را چالشی برعليه 

هايی مشخص به شرايط مشّخص  انگلس، لنين، مائووديگران راتنها پاسخ
واقع به اين  در داند و از اين رو، نظريۀ خود شعاعيان  اجتماعی و تاريخی می

های اينان درشرايط مشّخص ايران کاربرد  پردازد که آيا تئوری پرسش می
دارند؟ برای شعاعيان، مرکزی بودن مبارزه مسلّحانه ــ که جدا از رويکرد 

خيزد که مبارزۀ مسلّحانه  ــ از اين امربرمی تروريسم است» ناکارگری«
در (» آميز همزيستی مسالمت«ای کنش است که امکان هرگونه  نمودارگر گونه

قيام . برد ميان استثمارشدگان و استثمارگران را از بين می) آثار انگلس ولنين
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دهد که شرايط ملموس و  مسلّحانه در عمليات سياهکل به شعاعيان نشان می
 .اند ناپذير در ايران آماده عملی برای جنبش انقالبی آشتی

شرايط عينی و : ای مارکسيستی است آغازگاه نظری کتاب انقالب همانا انديشه
اند که اين طبقه به عامل دگرگشت انقالبی  تاريخی وجود طبقۀ کارگرسبب شده

ـ  برند که روشنگران طبقه به ميان کارگران می ــ هرگاه آگاهی طبقاتی. بدل شود
به زندگی عينی اين طبقه جان بخشد، طبقۀ کارگر جهانی آماده است تا به راه 

نشانگر به » روشنگر«از ياد نبريم که واژه ی . انقالب گام بگذارد ايستاناپذير
» روشنگر«ارجاع . زير پرسش بردن واژۀ روشنفکر از سوی شعاعيان است

کاربرد اين واژه از سوی شعاعيان به يکی . تنها به آموزندگان طبقۀ کارگراست
ــ بحثی مهم های مهم وی با حميد مومنی، از سوی فداييان خلق، انجاميد  از بحث

بر عامليت روشنفکران که خوشبختانه ثبت شده و به جا مانده ) هرچند پلميک(
 .است، که نويسندۀ اين سطور در نوشتار ديگری بدان پرداخته است

ازآنجا که آگاهی طبقاتی تنها ازراه پراکسيس انقالبی : به بحث شعاعيان برگرديم
گر آن است که مبارزۀ طبقۀ رسد، مبارزۀ مسلّحانه نشان به طبقۀ کارگر می

در اينجا مهم است در نظر بگيريم که در انديشه ی . کارگر ديگر آغاز شده است
به خودی خوداز )به تفسيری شرط ذهنی(»گيری طبقاتی موضع«شعاعيان 

در واقع، همانا آگاهی . خيزد بر نمی) به تعبيری شرط عينی(»خاستگاه طبقاتی«
  حزب طبقه«چنين است که . کند مکن میطبقاتی است که تعلق طبقاتی رام

هرگونه انقالبی که سرانجام به پيروزی . کارگر، خود آغازگر انقالب نيز هست
هرگونه انقالبی که به انقالب نهايی طبقه ی . کارگر بينجامد ۀطبق  يکپارچۀ

 ».کارگر ياری کند
ه انگيختهای خود انقالب رابرای رهبری جنبش»ذهنی«پس حزب انقالبی شرايط

. سازد خيزند، می زندگی مردم و طبقه ی کارگر بر می»عينی«که از شرايط ای 
اندر شرايط عينی انقالب در هر کشور، شعاعيان  بر عليه تز لنينی حضور پيش 

 ١٩۶٠کنم که دهه  يادآوری می(اند  گويد که شرايط عينی ازنظر جهانی آماده می
چه ما نياز داريم آماده کردن و از اين رو آن) های آزاديبخش بود دهه انقالب

انقالب جهانی پرولتاريا «: شرايط ذهنی و روانی مبارزه در کشورخويش است
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و پس، به ويژه چنين انقالبی . تراست به ناچار انقالبی آگاهانه و هرچه آگاهانه
» .پيشتازی که خود آغازگر انقالب است. است که دارای پيشتاز انقالبی است

تز لنينی و استالينی : ز لنينيسم را بايد چنين فهميدپس انتقاد شعاعيان ا
انقالب روسيه را از فرارويی به انقالب جهانی يا » آميز همزيستی مسالمت«
کنم که به نظر  دراينجا ازمفهوم تروتسکی استفاده می(» انقالب مستمر«

هايی دارد، هر چند جوهر نظريه ی شعاعيان با تروتسکيسم  شعاعيان شباهت
سوسياليسم در «به ديگر سخن، اگربه خاطر نظريه . بازداشت )استبيگانه 

بايست به انقالبی جهانی راه  نبود، انقالب اکتبر می) لنين و استالين(» يک کشور
های ميهنی گذشته است و اکنون  کند که زمان انقالب شعاعيان تأکيد می. بُرد می

فقدان تئوری انقالبی پس لنينيسم را به خاطر . های جهانی است دوران انقالب
) قيام(» تئوری خيزش«کند و نظريه ی لنين را نه نظريۀ انقالب که  نکوهش می

چهره ی . شعاعيان بيگانه است» انقالب ديرپای«ای که با تئوری نامد، نظريه می
گوارا،  ای نظريۀ انقالب شعاعيان کسی نيست جز ارنستو چه شاخص و اسطوره

موکه دريافت و اعالم کرد که رويکرد اردوگاه ه» چريک جهانی پرولتاريا«اين
سوسياليستی به کشورهای جهان سّوم مانند رويکردکشورهای امپرياليستی 

 ٢۶روشن است که اشاره شعاعيان به سخنرانی معروف . استثمارگرانه است
 .گوارا در الجزيره است چه ١٩۶۵فوريه 

شود تا بدان  ار میدر اينجاست که شعاعيان در زنجيرۀ قياسی بحث خود گرفت
گرانه سوسياليسم را به منزلۀ اقتصاد جنگی حکومت  ای کاهش جا که به گونه

بخش  گير انقالب رهايی فهمد، حکومتی که در پيروز کارگران دريک کشور می
دليل وی آن است که به سبب جهانی شدن تضاد ميان کارو . جهانی است

انگارانه به نظر  ين انديشه سادها. سرمايه، حّل اين تضاد نيزبايد جهانی باشد
درميان فعّاالن چپ دردنيا واز آن جمله ١٩٧٠های دهه  رسد، اّما بايد به بحث می

 ١٣۵٠ازشعاعيان که بگذريم، درايران دهه ی . درميان فداييان خلق اشاره نمود
. پرداز ديگر چپ نيز به طرح تئوريک مبارزه مسلّحانه پرداخته بودند دونظريه

های فدايی  يکی ازدوگروه سازنده چريک» گروه يک«که بنيانگذار بيژن جزنی
) های فدايی در زندان بود ريزی چريک هر چند خود درهنگام پی(خلق، بود 
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پس مبارزۀ مسلّحانه . باور داشت که شرايط عينی انقالب در ايران مهيّا نبود
ضورنمادين ها زيرا، از سويی، مبارزۀ مسلّحانه ح راهی بود برای انگيزش توده

پذيری  کرد و از سوی ديگر، زخم چريک را در شرايط ديکتاتوری ممکن می
 .نمود رژيم را در چشم مردم آشکار می

های فدايی خلق بود و  و نيز چريک» گروه دو«مسعود احمدزاده که بنيانگذار 
 شد، درکتاب مبارز محسوب می١٣۵٣ها تاسال  اورويکرد رسمی چريک ۀنظري

، چنين بحث کرد که شرايط عينی انقالب  ستراتژی، هم تاکتيکمسلّحانه، هم ا
. ترين دليل آن هم همانا پديداری مبارزۀ مسلحانه است درايران مهيّاست وروشن

درنبودجنبش سراسری ومردمی، مبارزۀ مسلّحانه آتش به پتانسيل انقالبی مردم 
ه موتور وی اين نظر خود را با اشاره به استعارۀ موتور کوچکی ک. زند می

کوتاه سخن، از ديد جزنی مبارزۀ . کند، تصويرکرده است بزرگ را روشن می
 .مسلّحانه تاکتيکی بود و ازنگرش احمدزاده هم تاکتيکی و هم استراتژيک

بايد يادآوری کنيم که هر چند نظريه جزنی به رئويت تنی چند از رهبران 
از ترور وی در  های او تنها پس های فدايی خلق رسيده بود، نوشته چريک

ها نخست  به دست عموم رسيدند و برخی از آن) ١٣۵۴فروردين (زندان اوين 
بهمن تئوريک  ١٩در لندن به کوشش منوچهر کالنتری در سری انتشارات 

توانست از نظريه ی جزنی آگاه  پس در اين زمان، شعاعيان نمی. منتشر شدند
اوت چندانی در رويکرد شعاعيان بوده باشد، ولی حتّی اگر از آن آگاه هم بود، تف

نظر جزنی تا حّدی رنگ و بوی لنينيستی داشت و از : توانست داشته باشد نمی
همچنين، در زمانی که روايت اّول . کرد اين رو، شعاعيان احتماالً آن را رد می

های  کتاب شورش آماده شده بود، وی از نظر احمدزاده آگاه نبود، اّما در نسخه
احمدزاده را، عليرغم » موتور کوچک«انقالب، شعاعيان تز  بعدی، در کتاب

ای برای رسيدن به يک  برای شعاعيان، انقالب وسيله .هايش، تاييد کرد ابهام
رود تا تمام جهان  انقالب خودتقريبا هدف است و آنقدر پيش می. هدف نيست

  کها، پس ازتيره شدن روابطش بافداييان، شعاعيان چري بعد. کمونيستی گردد
خود و تئوری » ذهنيّت عملگرای«کند که نتوانستند با  های فدايی را متّهم می
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ی مورد نياز   ای نقّادانه برخورد کنند و به همين سبب نظريه احمدزاده به گونه
آنچه در اين . ــ را از دست دادند خود ــ که همانا تئوری انقالب شعاعيان باشد

فدايی خلق، عليرغم اصالت عملی و های  گفته نهفته است آن است که چريک
همتای خود در گشودن امکان مبارزه ی مسلّحانه، چون از پذيرش تئوری  بی

 .شعاعيان سر باز زدند، به دامن اپورتونيسم افتادند
های مفهومی  ريشه:توان پرسيد ،می اّما جدای ازدرک مارکسيستی تئوری انقالب

دهد  دقيق از انقالب نشان میدر انديشه شعاعيان چيست؟ خوانشی » انقالب«
ای برای زيستن است هم سو با روندی  که برای شعاعيان، انقالب همانا شيوه

تمام  .است» جوهر«انقالب . ای آرمانی روان است تاريخی که به سوی جامعه
ها نيست،  احزاب کمونيستی که جوهر انقالب، که نفِس وجوِد انقالبی، در آن

حزب کمونيست اتّحاد جماهير شوروی، حزب . اپورتونيست و سازش کارند
های فدايی خلق، همه ديگر به  توده ی ايران، چين کمونيست و سرانجام، چريک

های نظری اين اپورتونيسم را در  اّما ريشه. اند ويروس اپورتونيسم آلوده شده
شعاعيان، اين منتقد هميشگی، . کجا بايد کاويد؟ در تزهای لنينی حزب پيشتاز

نويسد که درک مارکس از انقالب  پس هر چند می. ن نيز راضی نيستحتّی بدي
سره از درک لنين متفاوت است، با اين حال نقد خود از لنين را، با احتياط،  يک

های لنين  چنين پيداست که انتقاداتی که به انديشه«. کشاند به سوی مارکس می
ليکن . نيز وارد باشدهای مارکس  ی انقالب و حزب گرفته شد، به انديشه  درباره

نخست از آن . از دو رو من نتوانستم داستان خود را از رفيق مارکس آغاز کنم
و دّوم از آن رو که اصوال آثار . ای در اين زمينه نداشتم رو که بنده آگاهی بسنده

دهد که نسبت به کارهای فلسفی و  آن رفيق نشان می  سياسی ترجمه شده
ه سخت فشرده است، چنان که گويی آثار اقتصاديش سخت محدود وبه ويژ

ناپذير نوشته  های اجتناب سياسی مارکس صرفابه عنوان برخی احساس مسئوليّت
ای اين امر که نتوانستم به رفيق مارکس بپردازم  به هر رو، دليل ريشه. اند شده

با وجود برخی » .های اوست همانا آگاهی بسياراند کم از مارکس و انديشه
گيرد، مارکس، نه همچون لنين،  پرداز، وی نتيجه می يان دو نظريهها م همانندی
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 .انترناسيوناليستی راستين بود
کتاب انقالب واپسين تالش نظری شعاعيان برای زنده نگه داشتن تئوری جنبش 
آزاديبخش ايران بود که در آن کوشش کرد تا تجربۀ جبهه ی ملّی دکتر مصدّق 

 .ياميزدرا با تئوری مارکسيستی انقالب ب
خوردگی  و در نتيجه سر ١٣۴٢و ناکامی سال ١٣٣٢های تلخ شکست سال تجربه

ای از نيروهای آزاديخواه مردمی بود که او را به  شعاعيان از تشکيل جبهه
ها  هايش و پيرو آن ها و آزمون تجربه. سوی نظريه روشنگر انقالبی هدايت کرد

اهّميت مطالعه ی . ا ساختندهمت تحّوالت فکری او، از شعاعيان انديشمندی کم
های چيره در ميان  ها در زمينه ی بحث آثار شعاعيان تنها به سبب اهّميت آن

تر حتّی مطالعه ی  مهم. نيست ۵٠و ۴٠های  روشنفکران سکوالرچپ در دهه
کس ديگراز اين  درآثار هيچ. هاست های درونی و دگرشدگی اين تئوری مکانيسم

توان هم پيوستگی و هم گسستگی با گذشته و  نمیها  نسل چپ رزمنده در آن سال
 .های مارکسيستی را مشاهده کرد نيز با پارادايم

پس . شعاعيان بيش و پيش از هر چيز از انديشه مارکسی متد نقد را آموخته بود
پس شعاعيان خود . مارکس او کتاب آشپزی انقالب نبود. مارکس او زنده بود

  )   X.(  هاست که به پايان رسيده است دّتنيز زنده است، هر چند زمان او م
     
مصطفی : "ماهرويان درمورد سبک نگارش مصطفی شعاعيان می نويسد« ❊

شعاعيان خودش می گويد که برای رد گم کردن نثر خود را تغيير داد و به نثر 
زيرا مخفی بود ونمی خواست ساواک پی ببردکه نويسنده . کسروی نزديک کرد
او می نويسد، بعدها ديگر به اين نثر عادت . عاعيان استشورش يا انقالب ش

با اينکه او نقد نويس نبود ولی شعر "..." کردم و اينگونه نوشتن را ادامه دادم
از نوجوانی تا . خوب هم خوانده بود وخوب هم شعرمی گفت. خوب می دانست

  )  I X( » .لحظۀ مرگ شاعری اش را حفظ کرده بود
مصطفی شعاعيان درچرايی اين که نتوانسته ايم روشن  ماهرويان می گويد که 

پديده يی که خود . فکری با ِخرِد انتقادی داشته باشيم ، استبداد را می بيند 
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به  اين بيان  ازشعاعيان اشاره می . روشن فکر ايرانی  نيز به آن مبتالست
زندگی و بار آمدن در پهنه يی سرشار از زبونی و تو سری خوری « : کند
ی بی شمار استبداد بی پير؛ بريدن زبان به کم ترين بهانه ؛ کوبيدن مغز ها

؛ به "امنيّت"حتّی برای شادی و تفريح ؛ خفه کردن هر گونه اعتراضی برای 
تو را چه به اين "گور سپردن هر انديشه ی نوينی بدين منطق آزار منشانه که 

يدانه ی شاهنشاهی فرمان روايی دير پای خود کامگی پل: ؛ سخن کوتاه!"غلطا
استعمار بر جامعه، باعث شده است که حتّی پيکار گران با اين پديده  –ارتجاع 

کما اينکه حتّی . ی ننگين و تباهی بار، خود نيز به آلودگی های آن آلوده باشند
بسا از آنها که می خواهند با اين خودکامگی سياه تباهی آفرين نيز نبرد کنند ، 

ان شيوه ها، با انديشه ها واعتراض های نوين ، با خود درعين حال با هم
انديشه ها و اعتراض هايی که دل پسند شان نيست ، رو برو می شوند و می 
کوشند تا به شيوه های گوناگونی که سراپا پيراسته ازهرگونه منطق و دليل 
است و درعوض يکپارچه مشت و بهتان و سرنيزه وهوچيگری است ، آنها را 

  )   II X(  .ندبه گور سپار
  

جزميت گرايی « عبدی کالنتری دربارۀ برخورد مصطفی شعاعيان با  ❊
يکی ازداليل من برای آوردن آثار شعاعيان در : می گويد» بسياری ازانقالبيان

ميراث چپ مارکسيست درايران ، نکته ای است که رخساراين روشنفکر  ۀزمر
يگانه می کند، يعنی شناخت  آن سالها» انقالبی«را در ميان همه ی چهره های 

از پديده ی استالينيسم در بعدهای سياسی، فرهنگی، و نيزدربعد روانشناسی فرد 
  .انقالبی

اين شناختی فورموله شده و رسميت يافته نبود، بلکه ناشی از تالقی منش و   
روحيه ی حّساس مصطفی شعاعيان با جزميّت گرايی بسياری از انقالبيان بود 

. ، در نوشته هايش انعکاس می يافت»واکنشی«ای غيرمستقيم و  که، به گونه
خشک و آموزگارانه ی بسياری ازجزوه ها و نوشته های سياسی  ۀبرخالف شيو

چپ، درهر صفحه ازهرآنچه شعاعيان نوشته ، بی اغراق، سادگی و صميميّتی 
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تبدار موج می زند که ازامتياز بزرگ اخالقی و سياسی او برمی آمد، يعنی 
قيقت جويی، پرهيز از دگماتيسم و برخورد خّالق و توأم با اعتماد به نفس با ح

 .تئوری ها و تاريخچه ی کمونيسم
طبقه ی کارگر به درستی می داندکه تيرباران کردن « : شعاعيان می نويسد

مغزها به بهانه ی زيان بخشی انديشه ها، خود به سهم خويش گواه درماندگی در 
ی است که نيرومنديش از نيروی تاريخی متکاملتر آن برابر منطق نيرومند

تروايده است و از آنجا که پرولتاريا به استواری استخوانبندی منطق و فرهنگ 
خود ازيکسو وفراز تاريخيش ازسوی ديگر آگاهی دارد، پس هرگز از برخورد 

 )۶٨همان ص (» .انديشه ها هيچ دهشتی ندارد
. سيک های مارکسيستی، متنی مقدّس نيستبرای شعاعيان هيچ متنی، ولو ازکال

جمالت و واژه ها را می درد و تجزيه می کند وارزيابی خودش او با کنجکاوی 
او از معدود روشنفکران آغازين جنبش چپ است که . را از آنها اعالم می دارد

مستقل می انديشد ، از هيچ رهبر بزرگ انقالبی بُت نمی سازد، و از همين جا 
د پاره ای از کاستی های انقالبيان بزرگی نظير لنين را ببيند ، و يا نيز می توان

 .متوّجه جايگاه واقعی ديگر شخصيت های تاريخی اکتبر باشد
به تبع همين روش، در جايی که حميد مؤمنی در دفاع از استالين به تاريخ 
رسمی چاپ شوروی و قانون اساسی آن کشوراستناد می کند ، و در عوض 

روشنفکر «ن برجسته ومتعّهدی چون آيزاک دويچر يا ای اچ کار را تاريخدانا
می نامد، » کارشناس امپرياليسم«، و »الشخورجنازه ی تروتسکی«، »ليبرال

شعاعيان نسبت به تاريخ واقعی شوروی و بغرنجی آن حّساسيت بيشتری به 
ی خرج می دهد، هرچند خود اونيزبه سبب کمبود منابع درآن زمان ، به يکسويگ

و بسياری » انقالب«تنش ميان اووفداييان برسرکتاب . های ديگری درمی غلطد
سرگشاده  ۀپنج نام«.ک.ر(مسايل ديگراو را به جدايی ازچريکهای فدايی کشاند

در سال شهادتش ، او به کلی از جنبش فدايی ). »به چريکهای فدايی خلق ايران
  .بريده بود
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 زخم انزوا ، زبان تنهايی

 
موارد اختالف مصطفی شعاعيان با انقالبيان ديگر ، سبک نوشتاری و يکی از 

الگوی اين زبان نحوه ی . زبانی بود که او برای ابراز ديدگاههايش برگزيده بود
نثری که ظاهراً : ترويج می شد» انديشه و هنر«نگارشی بود که در نشريه ی 

اّما با افراط در  تأکيد بر فارسی سره نويسی و اجتناب از عربی گرايی داشت ،
اين راه، با نبش قبر واژه های مرده به جای کلمات ساده ی روزمّره، با استفاده 

جمالت، » ترجمه وار«ازسينتاکس زبان انگليسی بجای فارسی، ودرنتيجه حالت
بدون هيچ ضرورتی، يک زبان اختراعی متظاهرانه به وجود آورده بود ، که 

ی فلسفی برای بيان باشد ، حاکی از تکروی بيشتر از آنکه نشان دهنده ی نياز
 .نويسندگان اش بود

شعاعيان درجايی اشاره می کند که او با تأثيرگرفتن از احمد کسروی به اين 
شيوه ی نثرگراييده، اّما حقيقت آن است که، گذشته از وامگيری بعضی از واژه 

رآن ناصر وسردبي» انديشه وهنر«های کسروی ، او زبان اش را تماماً مديون 
ازاين نيز بگذريم که کسروی هرگزبرسرهربخش و فصل کتاب . (وثوقی بود

اش گفتاری ازپيامبريا امام، ازنهج البالغه يا قرآن نمی آوردـــ کاری که 
به » خالف جريان«و » شيک«درفضای روشنفکرِی مارکسيستی آن دوران 

 !)نظر می رسيد
خر نويسندگان و مترجمانی بود در همان سالها اين سياق نوشتاری ، مورد تمس

که به طور جدّی در راه گسترش افق زبان فارسی در پهنه ی واژگانی و بيان 
روشن بود که برای يک انقالبی حرفه . فلسفی و جامعه شناختی تالش می کردند

 .ای و مرّوج کمونيست ، اين زبان تا چه حدّ می توانست وخيم و انزوا آَور باشد
زبان او، به گونه ای . ان ناشی اززبان ويژه ی او نبوداّما انزوای شعاعي

نمادين، نشانه ای از تکروی آزادمنشانه ی مبارزی بود که نمی خواست تسليم 
درست به همين دليل ، به . استالين زدگی آن روِز جنبش کمونيستی ايران شود

 و ضّدکمونيستها را تکرار می کند، که» ساواک«او اتّهام زدند که حرفهای 
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جالب اينجاست که اين (کتابهايش در رژيم شاه به راحتی قابل چاپ هستند 
حميد !). اتّهام را حزب توده در آن سالها به خود چريکهای فدايی می زد

ياد می کرد که چگونه تروتسکی » يک انقالبی اسپانيايی«مؤمنی با تمجيد از
، استالينيست، رامون مرکادر[راکشت» دشمن کينه توزپرولتاريا«} به قول او{

به حلقه ی داخلی تروتسکی در تبعيد مکزيکو نفوذ و با تبر فرق سر او را دو 
، بدون اينکه حتّا اشاره ای به نابودی ميليونها شهروند شوروی ، .] نيمه کرد

آيا اين بود رفتاری که . از جمله يک ميليون کمونيست ، به دست استالين بکند
ونيست ولی ديگرانديش خود اتّخاذ می کمونيست ها در قبال همرزمان کم

کردند؟ بهتان ، ترور شخصيت ، تهديد يا حذف فيزيکی؟ لجن مالی همرزمی 
؟ »نشخوارگرحرفهای امپريالسم«، بناگهان به عنوان  که تا ديروز رفيق بود

شايد از همين رو بود که مصطفی شعاعيان، درعزلت گزينی کوچک خان 
ازتابی از تنهايی خود می يافت ، و از زبان ياران ، ب» خيانت«جنگلی از پس 

به کجای اين شب تيره «دل کوچک خان اين شعرنيما را زمزمه می کرد که 
  ) XIII(» ...بياويزم قبای ژنده ی خود را 

 
 شهادت مصطفی شعاعيان 

 
درباره ی، چگونه به شهادت رسيدن » وبالک شعاعيان « ميراث داراز

مصطفی شعاعيان و «: ايران می نويسد  مصطفی شعاعيان شهيد نهضت ملّی
عنوان کتابی است ازانوش صالحی که در آن به شرح زندگی » رمانتيسم انقالبی

از فصل اّول اين » روايت شهادت«. پردازد و مبارزات مصطفی شعاعيان می
 .کتاب در انتظار انتشار انتخاب شده است

ابان استخر واقع در يی در خي صدای گلوله ١٣۵۴بهمن  ١۶صبح روز پنجشنبه  
زده ی  درهوای سرد و يخ. شود انداز می محدودۀ مرکزی شهر تهران طنين

هايشان  صبحگاهی، مردمی که برای رفتن به سرکار و محّل تحصيل از خانه
 .شوند اند به سمت محّل شلّيک گلوله کشيده می بيرون زده

 - امی مرکزمأمورگشت انتظ» دمحمرضا يونسی«لحظاتی قبل ازآن، سرپاسبان 
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رو ضلع غربی  يی که در پياده  به فرد ناشناس و غريبه -مستقردرخيابان استخر
 .خيابان استخر در حال تّردد بود، ظنين شده بود

يی که روی  رنگ ومستعملی به تن داشت وبا کيسه فرد ناشناس کت زيتونی
ته دوش انداخته بود، سوءظّن يک مأمورجزء کالنتری را به هر دليلی برانگيخ

 .بود
  به مناسبت پنجمين سالگرد وقايع سياهکل،  ١براساس گزارش وقت ساواک

باش کامل به  مأموران پنهان وآشکار ساواک و ساير نيروهای امنيتی در آماده 
بردند و وظيفه داشتند هر مورد مشکوکی را بازرسی و در صورت  سر می

 .ترين شّک و ترديدی، گزارش کنند بروز کوچک
  مانده ی کسبه آن زمان محّل، سوءظّن سرپاسبان يونسی بيشتر  باقیولی از ديد 

های خيابانی کرده بود؛  متوّجه ظاهر فرد ناشناس بود که او را شبيه دستفروش
چرا که وجود چند سمساری در ضلع غربی خيابان و حضور گاه و بيگاه 

 .های خيابانی، سبب اعتراض اهالی محل شده بود دستفروش
فرد . کند سرپاسبان تقاضای بازرسی کيسه همراه فرد مزبور را میبه هر دليل، 

رنگش بيرون  زند و ظاهراً ناگزير، کلتی را اززيرکت زيتونی ناشناس سربازمی
سخت  در اين فاصله سرپاسبان يونسی که . کند کشد و تير اّول را شلّيک می می

پارک » انعبداللهي«بست  روی کوچۀ بن ترسيده است، پشت ماشينی که روبه
پس . کلت مرد ناشناس، قادربه شليک دوباره نيست. گيرد شده است، پناه می

بست عبداللهيان،  گذرد ولی آن سوی خيابان، سربن مرد ازعرض خيابان می
يونسی . اندازد رسد و از پشت او را به دام می يکی ازاهالی محل از گرد راه می

آيد و با دستی لرزان، کلت  یکه شديداً ترسيده است، از پشت ماشين بيرون م
سيم تقاضای کمک  گيرد ودرهمان حال از طريق بی خود را به طرف او می

کشد که هيکل نه چندان تنومند فرد ناشناس در  يی طول نمی کند ولی چند ثانيه می
يک  ٢.شود برابر ديدگان سرپاسبان و تنی چند از اهالی محل، نقش زمين می

لحظاتی خود را از طبقه ی دّوم ساختمانی در  شاهد عينی که درست در چنين
روی جدول  نبش همان کوچه به پايين رسانده بود او را، در حالی که گردنش

  .بيند حاشيه جوی قرار گرفته و سرش توی جوی آويزان بود، نقش بر زمين می
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هر تکانش پاسبان طوری که با . تشنّج غريبی داشت«: نويسد شاهد عينی می 
تنه  يک کاپشن زيتونی، شبيه نيم. پراند اش،از جا می را، با آن هيکل گنده

قد و . نظاميان به تن داشت؛ اّما از نوع نامرغوب داخلی و رنگ و رورفته
پشت و  موهای کم. متر، شايد سانتی ١٧٠حدود . قامتش به نظرم کمی بلند آمد

دانم پوست روشنی داشت يا به  مین. رنگش هم پريده بود. کمی روشن داشت
سراسر بدنش متشنّج . علّت آن وضع و حال چنين رنگ از رويش زائل شده بود

پاسبان، همچنان گيج و . کند بود و معلوم بود تا چند لحظه ی ديگر تمام می
» خرابکار«های  سيم، وقتی دستبند را به دست سراسيمه و در حال مکالمه با بی

های دستبند خورده ی  کمی از تخت سينه او برداشت، مچزد، زانوی راستش را 
. اش را روی او انداخت او را به زير زانويش کشيد و دوباره تمام سنگينی

اّول به . سيم دست راستش بود و با دست چپ شروع کرد به بازرسی بدنی بی
پاهای او دست کشيد و بعد که رسيد به کمرش، تازه گويا متوّجه شد زيپ کاپشن 

های  شروع کرد به باز کردن زيپ و همين که لبه. را هنوز باز نکرده است او 
. يی افتاد که او از زير به کمر بسته بود کاپشن را کنار زد، نگاهش به فانوسقه

 .»خرابکار«من يک چشمم به پاسبان بود و چشم ديگرم به 
. زد سيم داد می عرق از سر و روی پاسبان جاری بود ويک روند توی بی

» کالنتری مرکز«های شهربانی سر رسيدند، دو سه تا ماشين از ماشين  االخرهب
با سر رسيدن آنها، مردم . البد ازساواک يا کميته مشترک. و چند تا هم بدون آرم

سطح خيابان به اشغال نظاميان . روها عقب نشستند کمی پراکنده شدند و به پياده 
  همين لحظه بود که . تر شد خلوت کمی» خرابکار«درآمد و دور و بر پاسبان و 

و اين . پاسبان دست به زير کاپشن او برده و چشمش به فانوسقه افتاده بود
ها  سيم به دست، از يکی از پيکان يی بود که جناب سرهنگ بی درست لحظه

گيرها را داشت  هيکل کشتی. شد نزديک می» محّل واقعه«پياده شد و داشت به 
دار و  ها هم چند پاسبان و درجه ز هر يک از ماشينا. رسيد می ١٩٠و قدش به 

 ٣».آمدند بست می افسر پياده شدند که به طرف کوچه ی بن
در اين فاصله سرپاسبان يونسی که در حال بازرسی محتويات فانوسقه بود 

کشد و براساس دستورسرهنگ درحال فرار، آن را به  نارنجکی را بيرون می
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ها و مردم عادی که با  شخصی نظاميان، لباس. اندازد جوی کنار خيابان می
رو آن سوی خيابان عقب کشانده بودند، با  مشاهدۀ نارنجک، خود را تا پياده 

ريزد و دوباره به محّل واقعه نزديک  شان می کم ترس منفجر نشدن نارنجک، کم
چند نفربه سرعت، تن وارفته فردناشناس را که ديگرتکان هم . شوند می
اندازند  کنند و درصندلی عقب ماشين پيکانی می دست بلند می خورد، روی نمی

شان از  های عقب و جلوی آن به اتفاق ساير همراهان و خود هم سوار بر صندلی
زنند و با  مردم هم مدّت زمانی درمحّل واقعه پرسه می. شوند آنجا دور می

پی کار و  بازگويی جريان حادثه برای آنانی که تازه از گرد راه رسيده بودند،
 .روند زندگی خود می

ميان ١٣۵۴موّرخ شنبه هيجده ی بهمن » کيهان«دو روز بعد روزنامه ی 
های کالن  های ريز و درشتی که همگی حکايت از سوءاستفاده انبوه عنوان

کار معروف دارد، در کادر  مقاطعه» خّرم«مالی وتحت تعقيب قرار گرفتن 
بامداد پريروز «: نويسد دهد و می کوچکی خبراز کشته شدن يک تروريست می

ها به  مأموران انتظامی در خيابان استخر تهران قصد داشتند يکی از تروريست
نامبرده به سمت مأموران مبادرت به . نام مصطفی شعاعيان را دستگيرکنند

در نتيجه . تيراندازی کرد ومأموران ناگزير شدند به تيراندازی وی پاسخ گويند
له واقع و به بيمارستان منتقل شد ولی تالش پزشکان وی مورد اصابت گلو

 ».برای نجات او نتيجه نبخشيد و درگذشت
ولی يک گزارشگر ساواک، مرگ اورا به دليل مسموميت ناشی ازبلعيدن 

 ١۶/١١/۵۴روز  ۴٠/٧ساعت «: دهد کند و گزارش می کپسول سيانورقلمدادمی
مرکزدرخيابان استخر به سرپاسبان دمحمرضا يونسی موتورسوار گشت کالنتری 

دهد و  و به وی ايست می] شده[يی در دست داشت مظنون  شخصی که کيسه
شود فرد مظنون به طرف  هنگامی که به قصد بازرسی به وی نزديک می

مأمور تيراندازی و سرپاسبان يونسی با مهارت خود را از مسير گلوله دور نگه 
نتری اعالم و بعد با او گالويز شده سيم، درگيری را به کال داشته و سريعاً با بی

وبه زمين ] کند می[و در حين درگيری، خرابکاراز کپسول سيانوراستفاده 
افتد لذا با کمک رئيس کالنتری مربوطه که خود را فوراً به محل رسانده بود  می
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از خرابکار مذکور يک . کند او را به بيمارستان منتقل و در بيمارستان فوت می
رولور شهربانی، يک عدد نارنجک و مقداری فشنگ و اوراق و قبضه اسلحۀ 

 ۴».شود کتب مضّره کشف می
سال پيش، البد اين خبر دهان به دهان گشته و از حوالی استخر  ٢٩در تهران 

تر رفته بود که زادگاه مصطفی بود يا از فرط تکرار  به چند خيابان آن طرف
داد، مردم  سطح شهر رخ میچنين وقايعی که کم و بيش به طور روزانه در 

. ديگرحوصله نداشتندشرح واقعه را برای افرادغايب نيزواگويه کنند
خيلی عاّدی با ] مردم[برايم عجيب بود که«:نويسد طورکه شاهد عينی می  همان

کردند، درست مثل اينکه اين اتّفاقی است که روزی چند بار  قضيّه برخورد می
 ،»اش را از دست داده است و ديگر تازگیدهد  در هرگوشه و کنار شهر رخ می

ها و  فروش اش را از سر گرفت، ميوه خيابان استخر نيز ساعاتی بعد زندگی
. ها با داد و فرياد و بوق و دود فراوان به کار خود مشغول شدند ها و ماشين نفتی

چند روز بعد کسبه ی محل شاهد حضور دو زن . اّما اين پايان ماجرا نبود
  يکی از آنها، دو زن. مده بودند جويی حادثه آ گريان بودند که به پیسرگردان و 

دارد چرا که منطقه تحت کنترل  ناشناس را از حضور در آن محل بر حذر می
تک  ساواک بود و مأموران ساواک با عکسی از مصطفی در دست، در تک 

شناخت يا  اّما کمترکسی او را می. آوردند های آن حوالی را به صدا در می خانه
ولی مصطفی چند خيابان دورتر، چندان هم . کرد اقراربه شناسايی او می

ها پنهان شده بودبا اين حال، رد پايش در  ناشناس نبود و با آنکه چندسالی ازديده
های همان حوالی در محلّه ی آب انبار معيّر باقی مانده بود؛  کوچه جای پس جابه

  .اش را در همانجا به سر برد ساله ٣٨عمر  جايی که در آن به دنيا آمد و بيشتر
من ازشاگردان مصطفی شعاعيان « : يکی ازشاگردان شهيد شعاعيان نوشت ❊

درآموزشگاه حرفه يی هفت چنارونازی .١٣۴٨تا  ١٣۴۶بوده ام درسالهای 
من  ۴٨درسال . اوکه مهندس جوشکاربود درآنجا رياضيات درس ميداد. آباد

ازابراهيم » سردار جنگل«من جايزه داد به نامکتابی به . شاگرداولش شدم
 :در صفحه ی اول آن چنين نوشت. فخرايی که هنوزهم آنرا دارم

به خاطر موفقيت ها و استعدادی که در دروس رياضی سال سوم …به آقای «
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ضمنا آرزو دارم همان سان که دردروس خويش . بروز داده اند، پيشکش
انگيزه يی باشد برای اينکه در شناسايی موفقيت به دست می آورند، اين کتاب 

دوستان ودشمنان ملت ايران، ويافتن راه های اساسی خدمت به دوستان و 
مبارزه با دشمنان مردم، و همچنين گام نهاده درجاده های اصولی مبارزه و 

نوروز  مصطفی شعاعيان .خدمت به جامعه، پيروزی های بسيارکسب کنند
١٣۴٨″  

به من عالقه ی . هم کتابی به همين نام نوشته است بعدها فهميدم که خودش
در تمام دوران دبيرستان تنها . انسانی بی نظير بود. من هم به او. فراوانی داشت

معلمی که ديدم به معنای واقعی آزاديخواه بود و از ديکتاتوری معلمی به دور 
  )   XIV( » .روزگار تلخ و شيرين زيادی با هم داشتيم. بود، همو بود

  
  زندگينامه مصطفی شعاعيان : منابع◀
  
I    (٢٨ص  – ٣٠و  ۵سال دوازدهم، شمارۀ » جهان  کتاب«   -انوش صالحی   
II (  نگاهی  به روابط  شوروی و نهضت  انقالبی جنگل « مصطفی شعاعيان
«  –ابراهيم فخرائی   -و نگاه کنيد  به ١١ – ١٢صص   -انتشارات مزدک  - »

 ۵٣٩ - ۵۴١ –،   صص ١٣۴۴ -ات اميرکبير، تهران ، انتشار» سردار جنگل
III (هايی ازتاريخ روشنفکری عصر پهلوی  برگ« -دمحم کريمی)سايت  - ؛» )١

  برهان
  http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=3207  

IVI  (٢٨  - ٢٩ -صص  –» جهان  کتاب«   -انوش صالحی   
 V (نفکری عصر پهلویهايی از تاريخ روش برگ« -دمحم کريمی)سايت  -؛»)١

 برهان  
 VI (رمانتيسم انقالبی نشر باران سوئد،  مصطفی شعاعيان و« -انوش صالحی

   ٢٠١٠در سال 
VII  (استعماری  –ارتجاعی . درباره ی کودتای«  -مصطفی شعاعيان « - 

  وبالک شعاعيان 
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 (VIII   عاعيانخاطرات  بهزاد نبوي از مصطفي ش«متين غفّاريان به نقل از «
 ١٣٨۶مرداد  ٧شهروند امروز   ،  

(IX به مناسبت ، » بنقالي، و اشنگران، روشنفكررو«  –ي كالنتري عبد
  ١٠٢ – ١٠۵صص   – ٢٠٠٨  - هفت ه و بهمن پنجاب نقالد امين سالگراسي
(X  ای در ايران و  ناکامی سياست جبهه:مصطفی شعاعيان«زاده   پيمان  وّهاب

و نگاه کنيد به ١٣٩١ارديبهشت ٢۶سه شنبه -ق، روزنامه شر»تئوری انقالب
  وبالک شعاعيان 

Peyman Vahabzadeh, “Mostafa Sho‘aiyan: The Maverick 
Theorist of the Revolution and the Failure of Frontal Politics 
in Iran.” Iranian Studies 40:3 (June 2007). 405-425. 

I X ( نشر  –» يگانه متفّکر تنها –ن مصطفی شعاعيا«هوشنگ ماهرويان
  ٣٨ص ) ١٣٨٣بازتاب نگار 

I XI  ( ١٠پيشين  ص   
(XIII ١١٣ – ١١۶ - ي، صصشنگران، روشنفكررو«  –ي كالنتري عبد   
(XIV مصطفی شعاعيان و «وبالک  شعاعيان  به نقل از کتاب « ميراث دار از

  ازانوش صالحی» رمانتيسم انقالبی
  

 :ها نوشت پی
 گزارش ساواک - ١
خيابان شهيد مصطفی (وگو با تنی چند ازساکنان خيابان استخر  گفت - ٢

 ١٣٨٢، تهران، پاييز )ميردامادی فعلی
شاهد «، چاپ پاريس، مقاله ١٣۶۶انداز، شماره دّوم، بهار  نشريه ی چشم - ٣

 نوشته ی وارطان ميکائيليان» عينی
  گزارش ساواک  - ۴
- http://shoaiyan.persianblog.ir/post/4/    
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 فصل نهم   

 
 در زمان نهضت جنگل   روايت عبدهللا مستتوفی در بارۀ حکومت  مشير الدوله

 
» اداري دوره قاجاريهشرح زندگاني من، يا، تاريخ اجتماعي و«مستوفی عبدهللا 

دوله در زمان جنبش جنگل  باره حکومت ميرزا حسن خان  مشيرال،  درجلد سوم
بايد با مماشات ] ١٩١٩[البته حاال كه اجراي قرارداد:  اينگونه شرح می دهد

رياست وزراي شخص  ها هم ضديت علني با  سروصورت بگيرد، انگليس
الدوله  قبول مشير شايد. الدوله نكردندمحبوب وطن پرست با احتياطي، مثل مشير

م در چنين موقعي زير بار مسؤليت رفت وگير، آن ه هم كه بدون هيچ گرفت
  .اوضاع و احتمال توانائي براي خدمت بكشور بود بجهت همين 

رئيس الوزراء و كابينه خودرا در دوازدهم ١٢٩٩مشير الدوله، در هفتم سرطان 
مستوفي الممالك و مؤتمن الملك . معرفي كرده، مشغول كار شد سرطان بشاه 

السلطنه نيز، با سمت وزارت ماليه، در  بر بعنوان وزراء مشاور و حاجي مخ
  .اين كابينه شركت كردند

پانزده سال پيش تا اينوقت همواره، يكي از اركان سياست الدوله ازميدانيم، مشير
هاي دوره مشروطه شركت كرده، و دوبار هم رئيس  كابينه دولت و در اكثر 

همگي بدانش و  رجال كشور هم الوزراء شد، و طرف اعتماد عامه بود، و 
وزيراني مانند  وجود . تجربه او معتقد و نظريات سياسي او را تصديق داشتند

مستوفي الممالك و مؤتمن الملك و حاجي مخبر السلطنه در اين كابينه نيز، از 
اي ميتوانست در  نظر داخلي، و حيثيت خارجي بسيار مؤثر، و اگر كابينه نقطه 

سررشته سه چهار سال اخير را  و كارهاي بي بكند اين موقع براي ايران كاري 
   .سروصورتي بدهد، اين كابينه بود

 مشكالت كار
ها كه براي تعقيب انگليسها از بادكوبه بآبهاي ساحل  ميدانيم كشتيهاي بالشويك

ثور همچنان در آبهاي انزلي لنگر انداخته، خودسرانه يا   ٢٠اند، از  ايران آمده
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آيد كه از اهالي سواحل بحر خزر  شان نميبدستور مراكز بالشويكي، بد
اي كه از  عده چنانكه . ها را بر ضد مركز بشورانند سازي كنند، و آن بالشويك

هاي مادي و معنوي هم از  قرارداد ناراضيند دور هم جمع شده، و احيانا كمك
ها هستند كه عنقريب دولت مشير  ها همان اين. بينند كشتيهاي سواحل مي طرف 
  .آنها ميدهد اسم متجاسرين را به الدوله 

خان هم با قواي خود در جنگل و با افكار  باالختصاص كه ميرزا كوچك
بدش نميآيد كه از قواي آزاديخواه روس كه در  پرستانه ولي ساده خود  وطن

عاقد قرارداد استفاده نمايد و  آبهاي ساحلي ايران هستند بر ضد حكومت مركزي 
و . اوست فقط از راه عقيده و ايمان مسلماني شخص  اگر وارد عمل نشده است

ها را بداخله ايران راه دهند،  اال حول و حوش او حاضرند با آغوش باز بالشويك
تجمع متجاسرين قوت پيدا كند، خيلي محتمل است كه قواي او هم از دور  و اگر 

اين كار ملحق شوند و حتي خود او را هم خواه و نخواه ب او پاشيده، بمتجاسرين 
  .بكشانند

در آذربايجان هم جمعي باسم جمعيت قيام، قيام كرده و از يكسال قبل در تبريز 
و بعضي از بالشويك مآبها از قبيل دكتر جاويد و سيد  راه خودسري ميروند 

عنوان آنها ضديت با قرارداد و  . اند وري خود را جزو آنها كرده جعفر پيشه
اگرچه اين آقا  . كي از وكالي مجلس دوره قبل استرئيس آنها شيخ دمحم خياباني ي

در نطقهاي خود همواره خويش را طرفدار وحدت ملي و استقالل و تماميت 
معرفي، و همچو وانمود ميكند كه اين ضديت با مركز ضديت با قرارداد  ايران 

ماه است تمام رؤساي مركزي را از ادارات خارج  است ولي عمال سه چهار 
گذاشته، سهل است اين اسم را  » ستان آزادي«سم آذربايجان را كرده، حتي ا

غائله  باالي كاغذهاي اداري هم چاپ كرده، و خيلي بعيد بنظر ميآيد كه اين 
عالوه بر اين، طغيان كردهاي مكري و اسمعيل آقا . بمسالمت ختم شود

كه تا اروميه و خوي هم نفوذ . سرحدي اين ايالت هم در نواحي ) سيميتقو(
  .اند در كار، و مايه همه گونه نگراني است كرده

قواي انگليس هم بعد از شكست خوردن از بالشكويكها از بادكوبه بايران آمده، و 
و همدان و كرمانشاهان و تا سرحد ايران و عراق عرب در  از منجيل تا قزوين 
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شويكهاي حمله احتمالي بالبراي جلوگيري از كه وآمد، و چنين وانمود ميكنند رفت
مختار انگليس در تهران  اين كشور رحل اقامت افكنده، و وزير سواحل ايران در

ميكند،  روي آن ميگذارد؛ در اين زمينه صادر (!) هائي هم كه اسم فرمان  بيانيه
. هائي ميدهد و باهالي تهران كه خود در هيجان آوردن آنها شريك است اطمينان

حيدريه خراسان هم يك قوه سه چهار هزار  - تها در ترب انگليس عالوه بر اين، 
چه وقت آنها را از ايران خواهند برد،و بنظر  نفري دارند كه معلوم نيست كي و 

احتمالي بلكشويها بجانب  آمد كه اين قوه را براي جلوگيري از حمله  چنين مي
ليس پ اي هم باسم  قوه. گذشته از اينها. اين نقطه نگاهداشته باشندهندوستان، در

در فارس دارند كه از ايرانيهاي داوطلب با روساي انگليسي ) اس پي آر(جنوب 
بين اين قوه هم با طوايف محلي كه از راه . اند هندي تشكيل كرده و افسرهاي 

وطن پرستي بر ضد آن هستند، دائما زد و خورد در كار است، و بازهم معلوم 
نميدانم بچه فكر شايد بخيال را كه در ايام جنگ،  نيست كه چه وقت اين قوه 

بودند، برهم خواهند زد، و  ايجاد كرده  ١٩٠٧تقسيم دو منطقه نفوذ قرارداد 
  .ايرانيها را از برادركشي خالص خواهند كرد

هم كه وثوق الدوله بدون تصويب مجلس مقدمات اجراي كامل  ١٢٩٨قرارداد 
هستند، بحال خود باقي قسمت مهم اين اختالفات زائيده آن  آنرا فراهم كرده، و 

  .است
ماليه ايران مشغول مطالعه و گرماگرم تصميمات خود را ارميتاژ اسميت در كار

آوري سي هزار قشون با افسران انگليس هم تهيه  مقدمات جمع باجرا ميرساند، و 
انتخاب گشته، و براي تصديق و تصويب  شده، وكالي فرمايشي وثوق الدوله هم 

  .قرارداد حاضرند
جاسوسي در همه جا رواج دارد، و مطبوعات هم تحت سانسور دقيق نظميه و 

   .بمنتها درجه رسيده است نارضامندي عمومي 
  

   كارهاي كابينه مشير الدوله
هائيكه در ايران تشكيل كرده است، بقدر اين  مشير الدوله در هيچيك از كابينه

سد كه مقتضيات كار را نكرده است و بنظر همچو مير كابينه كم دوام خود كار 
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بهمين جهت با كمال اطمينان و  موجود، و موانع را مفقود تصور كرده، و 
نيامده، و تا  قدرت، مشغول رتق و فتق امور شده، و از هيچگونه مجاهده كوتاه 

   .ميتواند در پيشرفت امور سعي بكار ميبرد
 

 توقيف اجراي قرارداد
ند كه اجراي قرارداد بدون تصويب ها حالي ك مشير الدوله توانست بانگليس

مخالف قانون داخلي و مراسم بين المللي است، و تمام  مجلس شوراي ملي عملي 
اثر همين عمل است و اگر  ها كه در سرتاسر كشور برپاست بر  اين ضديت

ها هم  انگليس . ايران آرامي بايد وجود داشته باشد، با اين طرز عمل منافي است
كه قرارداد را نميتوانند بزور بر ايران تحميل كنند، يا خيلي يا حس كرده بودند 

وكالي فرمايشي وثوق الدوله مطمئن بوده و تصور ميكردند كه در آينده  از 
در هرحال در مقابل اين اظهارات مانع . قانوني نمايند نزديك ميتوانند قرارداد را 

اي راجع  نه خود بيانيهتشكيل كابي مشير الدوله در روزهاي اول . عملي نتراشيدند
شوراي ملي كه  بتوقيف اجراي قرارداد تا تعيين تكليف قطعي از طرف مجلس 

اكثريت وكالي آن انتخاب شده بودند صادر كرده، و مردم را از عصبانيت 
ارميتاژ . اي بود بيرون آورد سابقه منطق و بي قرارداد كه واقعا كار بي اجراي 

  .صي دنبال كار خود رفتندمرخ اسميت و مسترهارت بعنوان 
اين اقدام نفوذ معنوي كابينه را در نزد عامه زياد كرد، و مردم هم در شنوائي و 

آزادي مطبوعات و موقوف . باحكام و اوامر دولت افزودند اطاعت خود نسبت 
افزوده، مردم از هرحيث راحت و  شدن جاسوسي نيز، بيشتر بوجاهت كابينه 

برادرم، . كرد له در احضار تبعيدشدگان قرارداد اقدام اميدوار شدند، مشير الدو
. آقا ميرزا رضا را براي آوردن آنها تعيين، و با چند اتومبيل بكاشان روانه نمود

ده ماه تبعيد، آقايان حاجي محتشم السلطنه و مستشار الدوله و ممتاز  بعد از 
. مراجعت كردندبه تهران  الدوله و ممتاز الملك و حاجي معين التجار بوشهري 

خواه و اضداد قرارداد استقبال شاياني از اين  و از طرف سران آزادي
   .وآمد برقرار بود اي در منزل آقايان ازدحام و رفت بعمل آمده و تا يكهفته آقايان 
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   سركوبي متجاسرين
طلبان كه در گيالن و مازندران بر عده خود افزوده بودند، و از  سركوبي آشوب

  .تقويت ميديدند نيز از لوازم بود ساحلي هم  بالشويكهاي
قزاقهاي ايراني، بعد از برهم خوردن دولت تزاري روس با سركردگان روسي 

ولي انگليسها تا حدي جاي روسها را در نزد . دولت بودند خود مشغول خدمت 
الدوله كه عنقريب تمام قشون ايران را  روساي آنها گرفته، و عقد قرارداد وثوق 

بيشتر مطيع آنها  امر انگليسها ميآورد، استراسلسكي رئيس دويزيون را تحت 
سپهدار رشتي وزير جنگ كابينه وثوق الدوله هم از اين اطاعت . كرده بود

طبعا در احساسات . اي نداشت، ولي بعد از توقيف اجراي قرارداد شكوه البته 
، و بيشتر متوجه دويزيون نيز تغييراتي حاصل شده افسران ايراني و روسي اين 

  .اوامر دولت ايران شدند
اي از اين نيرو را براي سركوبي اين متمردين كه در بيانيه  مشير الدوله عده

در مازندران نتيجه خوبي از اين . داد، مأمور كرد خود اسم متجاسرين بآنها 
سمت گيالن كه اين  عمل گرفت، و متجاسرين آنجا قلع و قمع شدند، در 

ا حدود منجيل هم پيش آمده، حتي با قواي انگليسي هم دست و طلبان ت آشوب
نرم كرده بودند، نيروي قزاق مأمور گيالن آنها را جاروب كرده، از شهر  پنجه 

ولي در اينجا بواسطه كمكي كه از طرف . دواند رشت هم تا انزلي آنها را 
ا نزع نتوانست از آنه بالشويكهاي آبهاي ساحلي بآنها رسيد، نيروي مزبور 

گيري در مقابل آنها هم موفق نشده بشهر  اسلحه كند، سهل است بموضع
  .»١«برگشت و در اين محل موضع گرفت  رشت 

نشيني متجاسرين قلع و قمع نشدند، ولي همين اقامت قواي  اگرچه با اين عقب
عدم انتشار بالشويكها در نواحي گيالن شده، و احتمال  قزاق در رشت، باعث 

ممكن بود اين نيروي شكست  ليها بآنها از بين رفت، و در آينده پيوستن جنگ
  .نخورده را تقويت و متجاسرين را از انزلي هم بيرون كرد

  .اين اقدام كابينه مشير الدوله، با نيمه تمامي كه داشت خيلي بموقع و مناسب بود
اقدام  انگليسها هم كه از توقف اجراي قرارداد ناراضي شده بودند، بايد از اين

ها كه در  ها و بالشويك در هرحال اقامت اين قوه بين آن زيرا . خشنود شده باشند
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اين . آمد عظيمي بشمار مي بادكوبه ضرب شست آنها را ديده بودند، فوز 
نظر داخلي هم قدرت دولت را در انظار زياد  كشي از نقطه قشون

  .نشاند سروصداهاي ساير نقاط را فرومي كرده، 
ايجان هم اگرچه در درجه دوم ولي بسيار مهم و الزم بود، كه باالخره كار آذرب

   .اي داده شود اطاعت نيز خاتمه باين زمزمه عدم 
 

   تجديد روابط روسيه و ايران
كه سفير تزاري روس بر اثر تغيير حكومت روسيه  ١٢٩۶ميدانيم كه بعد از 

برقرار بود؛ ولي اگرچه سفارت ايران در دربار روسيه  ايران را ترك گفت 
بالشويكها دوباره نماينده . نبود روابطي بين ايران و روسيه بالشويك در كار 

. بود بايران فرستادند، و نماينده اولي براوين كنسول روس تزاري در اردبيل 
اين شخص وقتي بالشويكها روي كار آمدند، تلگرافي برئيس دولت بالشويك 

ديد معرفي و انقياد خويش را نسبت بدولت را مطيع طرز ج مخابره كرد، و خود 
قدري دست و پاي خود را جمع كرده،  جديد اعالم نموده بود همينكه بالشويكها 

افتادند، و براي  هائي براي آنها حاصل شد، بفكر روابط با خارجه هم  پيشرفت
رام كردن روسهائي كه در ساير نقاط عالم از عهد تزار بر سر كار بودند، در 

اعالنات دولتي خود براوين كنسول اردبيل را هم، براي همين اظهار   يكي از
ولي براي اين وزير مختار . ايران اعالم داشتند اطاعت وزير مختار روس در 

مأموريت اين وزير مختار در  اي كه  روزنامه. اي نفرستادند خود اعتبارنامه
به ) ؟(اعتبارنامه  ين ضمن اعالنات آن نوشته شده بود بدست براوين افتاد، و با ا

تهران آمد و چون محل سفارت در دست روسهاي سفيد بود در هتلي اطاقي 
هاي  و در باالي اين اطاق بيرق داس و چكش برافراخت، و در روزنامه گرفت، 

بسمت وزير مختاري و حاضر بودن خويش را براي  آزاد آن روز آمدن خود را 
امتيازات و الغاي كاپيتوالسيون،  لبها و عقد قرارداد، مبني بر واگذاري تمام ط

زمستان سال  اين واقعه چنانكه سابقا هم بآن اشاره شده است، در . اعالم داشت
  .بود ١٢٩۶

كابينه مستوفي الممالك، كه در اين وقت حكومت ايران را در دست داشت، 
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گذشته  .اعتبارنامه و اين وزير مختار وارد مذاكره شود البته، نميتوانست با اين 
كلچاك، و چيزي نمانده بود كه اين  از اين، دولت بالشويك هم در روسيه گرفتار 

. معمول دارد سركرده اوضاع بالشويكي را برهم زده، طرز حكومتي قديم را 
، بيرق خود را از باالي ١٢٩٧نيل مرام، در اوائل بهار سال  بنابراين براوين بي

  .دنبال كار خود رفت هتل محل اقامت خود پائين آورده اطاق 
كه دولت بالشويك كلك كلچاك را كنده و با دنيكن و ورانگل مشغول زد  بعد از آن

در كابينه قرارداد وثوق . بفكر تجديد روابط با ايران افتاد و خورد بود، مجددا، 
سفير در مازندران بخاك ايران قدم  اين . الدوله كاالميتسف را بايران فرستاد

براوين را  هاي  مبني بر شانزده ماده، كه در آن تمام وعدهگذاشت، و طرحي 
عملي ميكرد، بوزارت خارجه ايران فرستاد، و حاضر بودن خويش را، براي 

معلوم است، با سانسور . دوستي، بدولت ايران اعالم نمود عقد پيمان 
دولت ايران را يكسره بدامان انگليس  جات و سليقه وثوق الدوله، كه  روزنامه

را وسيله و راه  داخته، و مشغول بستن يا اجراي قرارداد كذائي، و خاك ايران ان
ها قرار داده بود، باين سفير  رساندن مهمات براي ضديت انگليس با بالشويك

حتي آمدن اين فرستاده بالشويك را هم كسي توجه نكرد، و عامه . نداد اهميتي 
بعضيها دانستند كه شخصي،  همينقدر. نكردند خبري از سمت كاالميتسف، پيدا 

كه محرك آن را هم . اي حادثه باسم كاالميتسف بمازندران آمده، و، در ضمن 
  .نشناختند، كشته شده است

بنابر آنچه گذشت، دولت بالشويك از فرستادن دو نفر نماينده، براي تجديد روابط 
وشته، و در آن قبل از اينها به اسد بهادر شارژدافر ايران ن ايكه  هم، مثل مراسله

اي نگرفت، و  صرن نظر كرده بود نتيجه از تمام حقوق و امتيازات دوره تزاري 
  .اي بين دولتين ايجاد نشد رابطه

بالشويكها كلك دنيكن و ورانگل را هم كنده، . يك دو سالي از اين وقايع گذشت
ادي منشويكها از مملكت عظيم روسيه تزاري تشكيل، و بآنها آز هائيرا كه  دولت

  .بقفقاز رساندند داده بودند تصرف كرده، خود را 
اي  هاي خود به كلچاك و دنيكن و ورانگل نتيجه دولت انگليس، كه از كمك
را صرف سرپا نگاهداشتن دولت قفقاز نموده، و تا  نگرفته بود، تمام هم خود 
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آخر سنگر هم كاري پيش  توانست آنها را بمرد و مال كمك كرده، و در اين 
بديوار  و با ايران همسايه ديوار . ها بادكوبه كرسي قفقاز را گرفتند بالشويك. ردنب

هاي ساحلي ايران  شدند، سهل است، قواي خود را بعنوان تعقيب انگليسها، بآب
در سواحل ايران لنگر انداختند، تا المحاله بود و نمود و قدرت  هم فرستادند، و 
را بايجاد روابط با خود وادار نمايند، و  ران ها فهمانده، دولت اي خود را بايراني

ساحلي ايران توقف  در آبهاي  ١٢٩٩ثور  ٢٠ها از  كه ميدانيم، قواي آن چنان
  .اند نموده، و در سواحل اين كشور مشغول بالشويك تراشي شده

روي  مشير الدوله اول كسي بود كه متوجه وضعيت شده، بعد از دو سال كج
بارشيو وزارت خارجه . روابط با روسيه افتاد جديد الدوله، بفكر ت -وثوق

ايران و مواد ارسالي  مراجعه و سواد مراسالت حكومت شوروي بشارژدافر 
كاالميتسف را گرفت، و موادي كه زمينه قرارداد جديد بين دولتين بشود 

  .داد ترتيب 
ر بعد از ناكامروائي د) مرحوم عليقلي انصاري(در اين وقت مشاور الممالك 

كه رئيس هيئت نمايندگان ايران بود، بسمت سفارت  كنفرانس صلح ورساي 
را براي عقد پيمان دوستي  مشير الدوله او . كبري در استانبول اقامت داشت

اختيارنامه  در آنجا . مشاور الممالك از استانبول بقفقاز رفت. مأمور مسكو كرد
هاي راجعه بچگونگي  العملبراي عقد قرارداد، و مواد زمينه قرارداد و دستور 

مذاكره را از مأمورين مخصوصي كه از مركز رسيده بودند دريافت  ورود در 
  .بصوب مأموريت رهسپار گرديد داشت، و با همراهان خود 

بنابراين، مشير الدوله اول رئيس الوزرائي بود كه مقدمات تجديد روابط دوستي 
ه باز هم در اين باب و چگونگي را فراهم نمود، در آيند بين ايران و شوروي 

  . نگاشت عقد اين پيمان دوستي، شرح الزم را خواهم 
  

   استعفاي كابينه مشير الدوله و سبب آن
خود مشير الدوله . استعفاء كرد ١٢٩٩كابينه مشير الدوله در سوم ماه عقرب 

  .شده و احتياج باستراحت دارد ميگفت از كار خسته 
دليل آترياد رشت تا آقابابا كه دست  نشيني بي عقب مردم سبب اين استعفاء را
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پيدا بود حدس ميزدند، و ضمنا قطع سيصد و پنجاه هزار  خارجي در آن بخوبي 
انگليسها از زمان كابينه وثوق الدوله  تومان ماهيانه مساعده معمولي را، كه 

ميگفتند  بعضي هم . دانستند دخل نمي بدولت ايران ميپرداختند، در اين استعفاء بي
استراسلسكي روسي رئيس قزاقخانه را عوض كنند و . كه انگليسها ميخواهند

خوردگي  خود رئيس بگمارند، و مشير الدوله باين امر راضي نيست و بهم از 
اينها ظاهر امر و . انگليسها مربوط باين موضوع است تراشي  ميانه و اشكال

تن يخ قرارداد و ماساندن آن گرف انگليسها كه از . باطن مطلب غير اينها بود
بوده و  ١٢٩٩  مأيوس شده بودند، گرماگرم مشغول تدارك كودتاي سوم حوت 

اينجمله . براي عمليات خود شخص ديگري غير از مشير الدوله را الزم داشتند
  .توضيح الزم دارد قدري 

كنم، با من همراهي كرده، اجازه بدهد كه من  از خواننده عزيز خواهش مي
يكي از وقايع  ١٢٩٩زيرا كودتاي . بافي كنم سياست ف رويه خود قدري برخال

اسباب آن درست دقت كرده و  بايد در علل و . بزرگ تاريخي اين كشور است
من  . نظر مؤسسين آن كامال تحت مطالعه قرار داد موجبات آن را از نقطه

هاي  اين بافتهنميتوانم بخواننده عزيز وعده بدهم كه خواندن اين شرح و مطالعه 
اي از كار  كننده داشته باشد، ولي سعي ميكنم كه المحاله چيز خسته من، تفريحي 

  .درنيايد
بافي جز تلفيق و پس و پيش كردن مطالبي كه بافنده و شنونده هردو از  سياست

بنابراين نميتوانم قول بدهم كه از مطالب گذشته . نيست آن آگاهند چيز ديگري 
حتي المقدور در مكررات باشاره  منتها سعي ميكنم كه . نمچيزي را تكرار نك

   .قناعت كنم و از بنجل آب كردن   احتراز نمايم
 

 كودتا مسبوق بچه سوابقي بود؟ 
الدوله،  - در مدت چهار سال اخير، بخصوص از زمان كابينه آخري وثوق

ق دولت عظيم روسيه تزاري را تجزيه شده و اين چما اولياي دولت ايران كه 
ميپنداشتند، سياست دو طرفي منفي را كه  بين المللي را شكسته و محو و معدوم 

گذاشته، و خود را يكسره به  هميشه بايد سياست ايران بر آن محور بگردد، كنار 
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روسيه را كه  چنانكه چندبار نماينده دولت بالشويك . دامان انگليسها انداخته بودند
ي و الغاي كاپيتوالسيون و تمام امتيازات را هاي دوره تزار وعده واگذاشتن طلب

داد، رد كرده، حتي يكي از آنها، كاالميتسف در مازندران نفله هم شده  مي هم 
  .بود

ها در آن روزها سرمست اصول موضوعه كارل ماركس بوده،  ولي بالشويك
نميكردند، و بهترين طرز انتشار اصول كارل ماركس  اعتنائيها  اعتنائي باين بي

روسيه خود آنها را هم آرام  جلوگيري از امپرياليزم انگلستان را كه در  و
ملل ضعيفه ، نگذاشته، براي آنها كلچاك و دنيكن و ورانگل ميتراشيد،همراهي با

دستگيري از قربانيهاي امپرياليزم دولت تزاري روس ميدانستند، و در حقيقت 
را بگيرند، و رفتار روسيه هاي رژيم تزاري  ميخواستند دست افتاده بهمين جهت 

دشمن عمومي براي امپرياليزم انگلستان پيدا  سابق را جبران كنند، و از اينراه 
مدت زيادي از مرگ  هنوز . كرده، و ريشه امپرياليزم را از جهان براندازند

كارل ماركس نگذشته، و اشخاصيكه اصول مسلم او را از خود او شنيده 
هنوز منظورات مادي آنها را از اصول . زياد بودند ها در ميان بالشويك بودند، 

. هاي خود را فداي منافع آني نميكردند واصل مسلم كارل ماركس منحرف نكرده،
رساندن بآنها، فداكاريها و  سهل است، براي جلب قلوب ملل ضعيفه و خير 

را  دادند كه ساير ملل آنها  هائي هم داشتند، و مخصوصا عالقه نشان مي گذشت
اجماال مثل امروز . دماني عادل و منطقي و پشتيبان حق و عدالت بشناسندمر

بخورند و نمكدان بشكنند، و بعد از چهار سال مهماني حاال كه  نبودند، كه نمك 
گورشان را گم كنند، يك مشت قفقازي كتو  ميخواهند انشاء هللاّا زحمت را كم و 

جا بيخبر را  از همه مانده و گريخته را بكشور ما بريزند و بعضي ايرانيهاي وا
تحريك نموده، از صد يك بلكه هزار يك اهالي آذربايجان براي نهصد و نود و 

نفر ديگر آنها مدعي بتراشند، و در مملكت آرام ما آشوب برپا كنند، و بين  نه 
دوگانگي بيندازند، و از همه بدتر، بطور غير مستقيم  ملت و دولت متحد ايران 

اين كشور را بهواخواهي از  ويج امپرياليزم پرداخته مردم در كشور ما بتر
منطق  بي رقباي خود وادار كنند، و نمايندگان آنها در مجامع بين المللي اينقدر 

   .حرف بزنند، كه من بعد كسي بهيچ قول و قرار آنها نتواند اعتماد كند
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 طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد
طوريكه ميدانيم تمام طرق عادي از قبيل نوشتن باري، بعد از آنكه بالشويكها ب

فرستادن نماينده و وعده الغاي كاپيتوالسيون و امتيازات و  بشارژدافر ايران، و 
هاي عمومي  كرده، و حتي در اعالميه واگذاشتن طلبهاي دوره تزاري را امتحان 

ود و نمود اينكه ب اي نگرفتند، براي  ها را اعالم نموده و نتيجه خود هم اين گذشت
خود را بچشم و گوش زمامداران آن روز ايران بكشند و همسايگي و توانائي 

اي از قشون  كنند، مجبور شدند عده» شيرفهم« ١٢٩٨  خود را بعاقدين قرارداد 
بادكوبه فرستاده بودند، بعنوان  خود را كه براي راندن انگليسها از قفقاز به 

كشتيهاي خود  موده، و اين عده را كه در تعقيب انگليسها بسواحل ايران روانه ن
در آبهاي سواحل بحر خزر لنگر انداخته بودند نگاهداري كنند، و در سواحل 

بتحريكات بالشويكي پرداخته، مردم را كه از قرارداد وثوق الدوله رنجور  ايران 
مركزي بشورانند و اگر از طرف قواي دولت ايران بر  بودند، برضد حكومت 

هاي  داري كرده بوعده ياغيان جانب اي داخلي فشاري وارد آيد، از ه اين ياغي
بسركوبي اين  همراهي خود آنها را سرپا نگاهداشته و احيانا با قواي ايران كه 

تا دولت ايران مجبور شود با آنها وارد . ياغيان ميآيند دست و پنجه نرم نمايند
   .دصلح و صفا شده و رابطه بين طرفين ايجاد شو مذاكره 

  
   سياست دوطرفي مشير الدوله

چنانكه ديديم، مشير الدوله اول كسي بود كه بعد از چهار سال كجروي 
اساس سياست يكطرفي را  وضعيت شده، رويه بي زمامداران كشور متوجه 

خويش و طالب منافع مشروع  تغيير داده، خود را رئيس الوزراء دلسوز كشور 
متوقف  ، اجراي قرارداد وثوق الدوله را از يك طرف. ها، معرفي كرد همسايه

نموده، و براي عقد قرارداد دوستي سفير بدربار دولت روسيه شوروي فرستاد، 
ديگر براي جلوگيري انتشارات بالشويكي، قشون بجانب متجاسرين  و از طرف 

انتخابات وكالي فرمايشي وثوق الدوله را كه براي  فرستاده، و زمزمه تجديد 
براي هيچيك از دو رقيب  يس آغاز شده بود خاموش نمود، تا ضديت با انگل

   .مزيتي قائل نشده، و در هرحال نفع كشور خويش را رعايت كرده باشد
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 منافع اين سياست براي انگليسها

بنظر ميرسد، كه سهم انگليس در اين رعايت منافع كمتر از روسيه منظور شده 
قشون براي سركوبي متجاسرين  مالحظه شود، فرستادن ولي اگر بدقت . باشد

ها بآنها درست  و دلبستگي بالشويك كه در آن وقت درجه روابط آنها با بالشويكها 
كشي برضد  قشون زيرا ممكن بود همين . معلوم نبود، كار كوچكي بشمار نميآيد

ياغيان داخلي، مقدمه جنگ با خارجي بشود، و بالشكويكها را بجانب ايران 
م كه تنزل كنيم، حائل شدن قشون ايران، بين بالشكويكهاي از اين ه . بكشاند

قزوين موضع گرفته بودند، براي انگليسها  ساحلي و انگليسها كه از منجيل تا 
در بادكوبه باهم جنگيده  طرفي بود كه بين اين دو قوه كه  خيلي ذيقيمت، و قوه بي

  .ميكردبودند حائل شده، و از تماس مستقيم آنها با يكديگر جلوگيري 
آمد،  خواننده عزيز توجه دارد كه اگر زد و خوردي بين اين دو قوه پيش مي

بالشويكها، كه كلچاك و دنيكن و . بالشويكها بند شوند انگليسها نميتوانستند جلو 
را مغلوب، و در بادكوبه با خود  ورانگل، يعني سركردكان روسي انگليس مآب 

آنها را  ته، سهل است تا ساحل ايران هم آنها هم جنگيده، و آنها را بدريا ريخ
 تعقيب كرده،

اند، اهميتي باين قشون  هائي بچنك آورده حتي در خاك ايران هم از آنها غنيمت
پس وجود بينابيني . آوري شده بود، نميدادند و منجيل جمع شكسته كه بين قزوين 

ز قفقاز در قرارداد دوستي بين طرفين ا قوه دولت ايران كه سفير آن براي عقد 
صبري منتظر او  بي شرف حركت بجانب مسكو است، و بالشويكها با كمال 

  .هستند، براي انگليسها فوز عظيمي بشمار ميآمد
از طرف ديگر، فرستادن سفير براي عقد قرارداد بمسكو، كه شايد انگليسها اين 

يس هم نظر انگل نبخشيدني مشير الدوله، ميدانستند، اگر از نقطه عمل را گناه 
زيرا در هرحال سبب ميشد كه بين . بود مالحظه شود، بيشتر بنفع انگليسها 

نزديك شدن بالشويزم  دولت ايران و شورويها روابط دوستانه برقرار شده، و از 
   .بهندوستان طبعا جلوگيري بعمل آيد
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   والدين همان اولييانف محكوم باعدام است
ا بآبهاي ساحلي ايران اصال بامر دولت اگرچه بعضي معتقدند كه آمدن بالشويكه

بالشويكي نبوده، بلكه جوان ماجراجوئي از بالشويكها،  شوروي، و مراكز 
اي دور خود جمع  در بادكوبه عده موسوم به اولييانف، در موقع شكست انگليس 

بالصاحب مانده  كرده، و اسلحه و مهماتي از قفقازيها كه بعد از ورود بلشويكها 
د كشتي ريخته و بعقيده خود براي تعقيب انگليسها و دشت و بود، در چن

بالشويكي در ايران، بسمت ساحل انزلي آمده و در آنجا لنگر انداخته و كر  فتح 
پس از چنديكه مراكز بالشويكي از قضيه مستحضر  چنانكه . و فري داشته است

بي او را باعدام اين محكمه انقال تسليم نموده، و » كا چ«اند، اولييانف را به  شده
نداشته  منتها چون اولييانف در اين خودسري سوءقصدي . محكوم كرده است

است، اولياي دولت شوروي يكنفر مستحق اعدام را پيدا كرده، باسم اولييانف 
ميفرستند، و اولييانف واقعي را باسم مستعار والدين بايران روانه  بديار عدم 

حاصل نشود و يكنفر جوان با » كا چ« حكم ميكنند كه در ظاهر وهني براي 
شومياتسكي سفير كبير  حرارت و كفايت تلف نگردد، و اين والدين منشي رفيق 

شوروي در تهران بود، و مدتي در اين كشور بسر برده، و بعد از آنكه آبها 
من اين جمله را از آقاي علي اكبر . آسيا افتاده، بوطن خود برگشته است از 

شايد . ام خود والدين خصوصيت داشته است، شنيده ياتسكي و دهخدا كه با شوم
هاي هردو طرف  سفارتخانه بعضي از رجال امروز كه در آنوقت براي 

  .خبر نباشند ميكردند نيز، از اين داستان بي» ١«بياري  آتش
نميتوان معتقد شد كه مأمورين سياسي و نظامي انگليس در ايران، در آن روزها 

اطالع بوده، يا  اند، از اين حقايق بي وسيله خبرگيري داشته ونه گ كه البته همه
اينكه، موضوع اولييانف را هم از  بر فرض . اند توجهي باين وضعيت نداشته

شومياتسكي، بعد از  هاي تاريخي و مناسبات بعد از وقوعي بدانيم كه رفيق  قصه
قه بانتشار سوء قصدي بالشويكها نسبت بايران، عال اينها، براي اثبات بي

سرائي كرده باشد، آيا همين بيكار ماندن بالشويكها در آبهاي  داشته، و قصه آن 
اي كرده بودند  نظامي خود را منحصر بهمان يكدفعه ساحلي ايران، كه اقدامات 

بمتجاسرين وارد آمده بود، دليل  كه از طرف قشون ايران در بندر انزلي، فشار 
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انگليس در  بايران نبوده، است؟ آيا تجمع قواي سوء قصدي آنها نسبت  باهر بي
ها نبوده، و اگر  بين منجيل و قزوين، بمنزله چماق نشان دادن و تحريك بالشويك

قصدي بايران داشتند همين اقدام آنها را بيشتر بداخله ايران دعوت  آنها سوء 
ر الدوله انگليسها قولي را كه در بدو كابينه مشي نميكرده، و بهتر نبوده است كه 

قشون خود پاك كنند؟ و  داده بودند، عملي كرده، زودتر خاك ايران را از 
ها، دوستانه سروصورت داده و  بگذارند ايران كار خود را با بالشويك

ها هم از نفوذ انتشارات بالشويكي محفوظ  هندوستان و بين النهرين آن ضمنا 
  ماند؟

 
 انگليسها چرا راه كج ميرفتند؟

ه كه هم برخالف ميل ملت انگليس و هم بر ضرر ايرانيها، و هم پس، اين روي
بالشويكها بود، يا بهتر بگوئيم بايع و مشتري و دالل هر سه  موجب نارضامندي 

انگليس اين طرز عمل را براي  را ميرنجاند، براي چه مقصود، و دولت 
ي دو اين يك حصول چه منظور اتخاذ نموده بود؟ دولت محافظه كار انگليس در 

ساله بعد از جنگ بين الملل بوسيله مالياتهاي جنگي كه از ملت وصول ميكرد، 
تا ) سوئد و نروژ(جزيره اسكانديناوي  بود از محازي پوزه شير شبه توانسته 

و لتوني و ليتواني و لهستان و چك اسلواكي و  سرحد ايران، از فنالند و استوني 
ايجاد نمايد، و باين وسيله  وپا و روسيه روماني و بلغار و تركيه، ديواري بين ار

جهت  مانع نفوذ عقايد كمونيستي باروپا، و بالنتيجه بانگلستان بشود و از اين 
  .خاطرش آسوده بود

ولي براي هندوستان، مستعمره زرخيز قديمي، و بين النهرين شكار تازه او از 
دوره بالشويزم، هنوز فكري نشده، و در حقيقت اين ديوار  جنگهاي بين الملل، 

الدوله و بدست آوردن اختيار مالي و  از سمت ايران بازمانده، و قرارداد وثوق 
عدم قبول  اداري و قشوني ايران هم كه بايد اين كل ديوار را سد كند، دچار 

پس چه بايد . ايرانيها، و باالخره اجراي آن گرفتار توقيف و تعطيل گشته بود
هرين، از انتشارات اين بالشويكهاي خبيث مصون هندوستان و بين الن كرد، كه 

 ماند؟
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بايد در ايران كودتائي برپا داشت، و ديكتاتوري براي اين كشور تراشيد كه 
اين ديوار دور بالشويزم » ١«ها، كل  دست باال كرده، به پول و قوه خود ايراني

  .را ببندد
ي انگليس در بنابراين، در اين اوقات، تمام حواس مأمورين سياسي و نظام

كودتا، و آب گرفتن خشت و گل براي بستن اين كل  ايران، صرف برپاداشتن 
ميخواستند و توجهي باين  تر  ديوار بود، و بازار ايران را از آنچه بود آشفته

چون  اقدامات كابينه مشير الدوله كه منافع زيادي هم براي آنها داشت، نداشتند و 
ميتوانند عمليات مقدماتي كودتا را انجام كنند، ميدانستند كه با مشير الدوله ن

نشيني آترياد رشت،  عقب. هم براي پيشرفت كار او ميكردند هائي  اشكال تراشي
كه هردو فقره، براي برپا داشتن كودتا  تا آقابابا، و خواستن تغيير استراسلسكي 

  .نافع بود، از اين راه بوده است
دماتي كودتا بوئي برده، و حساب عاقبت شايد مشير الدوله هم از تداركات مق

عادت و رويه خود كه هروقت افكار داخلي و خارجي  كار را كرده، و بموجب 
بركنار ميگرفت، اين بار هم ببهانه  را مخالف مصلحت ايران ميديد، خود را 

عمليات كودتا  خستگي و احتياج باستراحت، جاخالي كرده، و ميدان را براي 
   .باشدبالمعارض گذاشته 

» شرح زندگاني من،يا، تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه«عبدهللا مستوفی 
   ١٢۴ – ١۴١صص  -.١٣۴٣ -جلد سوم ، نشر  زوار،  
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  دهمفصل 

 

  توطئۀ مجّدد روسيۀ شوروی و عّمال داخلی آنها برضّد ميرزا کوچک خان
  

 گيالن تحت حاکميت کمونيست ها 
 ١٩٢٠کودتای کمونيستی در پايان ماه ژوئيه ی «: خسرو شاکری شرح می دهد

 راديکاليزه کردن انقالب ايران پيش از ، که با قصد)١٢٩٩اوايل مرداد( 
گسترش آن به بقيّه ی شرق صورت گرفت، پی آمدهای پردامنه ای نه فقط  
برای جنبش انقالبی گيالن وحرکت آزادی بخش آن بلکه برای سرنوشت 

حکومت کمونيستی درگيالن . کمونيسم درايران وکشورهای همسايه برجای نهاد
، که ائتالف جديدی با جنبش ) ١٩٢١مه (  ١٣٠٠به تناوب تا ماه ارديبهشت 

.  اين دوره مبهم ترين فصل درحيات ج. جنگل ازآن شکل گرفت، تداوم يافت
 .را دربرمی گيرد. ا. س . ش
)  ١٩٢٠اوت  ٣(١٢٩٩مرداد  ١٢ان درتاريخ دردواعالميه ای که کودتاچي... «

رهبری تازه ای را به » کميتۀ  شورای انقالبی آزاد کنندۀ ايران «صادرکردند، 
احسان،خالو قربان، رضا خواجوی، عليخان زاده، رضا : قرارزير معرفی کرد

سه نفرنخست ). پيشه وری ( آقا زاده، بهرام  آقايف، و مير جعفر جواد زاده 
. شين کوچک خان، وچهاررهبربعدی ازحزب کمونيست ايران بودندهمکاران پي

احسان ، کميسر ارشد و کميسر : کابينۀ  انقالبی جديد کمابيش مثل قبل بود
روابط خارجی؛ آقا زاده، کميسرماليه؛جوادزاده کميسرجنگ؛کنگاوری،  کميسر 

؛  آموزش؛ آقايف کميسرکشاورزی؛عليخان زاده ، کميسربازرگانی  و ارتباطات
  ) ١.(و سيد جعفرمحسنی، کميسر دادگستری

 
 بحث انقالب ايران در باکو  

نخستين « ،)١٢٩٩هفتم تاهفدهم شهريور(١٩٢٠درفاصلۀ يکم تا هشتم سپتامبر«
. ، تحت حمايت انترناسيونال کمونيستی، درباکو برگزارشد»کنگرۀ ملل شرق
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حال،   نيبا ا.ودمردم شرق ب یآزاد یبرا یعمل ۀبرنام کي نيهدف آن ظاهرآًتدو
اهرم چانه   کيشرق به عنوان  یانقالب ليازپتانس یريکنگره بهره گ یقصد واقع

  یودولت ائتالف  یشورو يۀروس نيبود که درآن زمان ب یتجار یدرمذاکرات یزن
  .داشت  انيجر ايتانيمحافظه کار بر - براليل

) درباکوبودند  نيازا شيکه پ(وآقازاده یعمواُغل درخانيبرسلطان زاده، ح افزون
وذره  یحساب ست،يکمون روزنامه نگاران  ینفره به رهبر٢٠یندگينما ئتيه کي

 یانزل) وريشهر ۵( اوت   ٢٧، در» رانيمختلف ا االتيا ندگانيبه عنوان نما« 
شرکت  ٢٠۵٠از برگزارشها، بنا . باکو ترک کردند ۀحضور درکنگر یرا برا

  یجنبش  انقالب نيحال، مهم  تر  نيبا ا .بودند یرانيتن ا ٢٠٢کننده درکنگره، 
 یب  -داشت انيازآنجا جر لومتردورتريک شرق ، جنبش جنگل، که تنها چند صد 

گرفت، همچنان که رهبرآن کوچک خان  قرار  يیاعتنا یمورد ب -عمالً  ديترد
  .نشدبه کنگره دعوت  زين

که   همچنان ( مثال  یبرا. بود افتهيهدف خود درکنگره حضور  یبرا یهرگروه
 یرفقا  کاليراد یها استيکه با س یرانيا یها ستي، کمون) مالحظه شد شتريپ

مشغول زد   یررسميسلطان زاده مخالف بودند،  به طورغ یچپ شان به رهبر
خود  یبرا یا»  نگرهک«  ليوبعداً موفّق به تشک بودند استيس رييتغ وبند برسر

 ، را برکناریانزل  ۀمنتخب کنگر ران،يا ستيحزب کمون یمرکز ۀتيکه کم شدند
اقدام  .انتخاب کند  یعمواُغل درخانيح یبه رهبر ديجد ۀتيآن کم یکند وبه جا

و  دزهيکياورژون در قفقاز،  نيطرفداران استال یجدّ  یبانيآنان ظاهراً با پشت
 یکوچک خان که به تازگ  ندگانيتالش ها نما نيدرا. همکارانش ، روبه رو شد

  .کردند به آنان   یاديبودند، کمک  ز دهدارکريازمسکود
کنگره گفتند که به  ۀسيرئ ئتيبه ه یدرنامه ا.ا. س. ش. ج ۀنديدونما  

اند  افتهيباکوحضور ۀدرکنگر رانيکه به نام ا یازکسان کي چياستثنا، ه جزچند 
 مرکز رانيا« که نيبا توّجه به ا. ستندين رانيا یمردم با دولت انقالب  ۀندينما

کوچک  ندگاني، نما»کند یم فايدرشرق ا ینقش مهمّ  شهيشرق است وهم تمدن 
 مبذول شود ودر رانيا یبه مسئله  یا ژهيدرخواست کردند که توّجه و خان 

  خواهندکرد، مورد بحث  ميبه آن تقد یمشروح یشنهادهايکه پ یجداگانه ا  ۀتيکم
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نين وآذرُکم افزون براين، آنان رونوشت دونامۀ کوچک خان به ل. قرارگيرد
يک . را درميان نمايندگان توزيع کردند) کميتۀ انقالبی آذربايجان شوروی(

 پرازنکوهش های تمام عياراز اين نامه ها« روزنامۀ گرجی گزارش دادکه
  » . کمونيست ها به خاطرخيانت وجنايت هايشان عليه زحمتکشان ايران بود

مطرح شده توسط   هرچند،نشانه ای دردست نيست که هيئت رئيسه مسائل 
نامه ها را اصوالً مورد بحث قرارداده باشد، بنا  و. ا. س. ش. نمايندگان ج

بود » به حق« برگزارش هايی، کوچک خان اظهارداشت که نکوهش های وی 
گروه کوچکی است که به طور  مستقل ) به عهدۀ ( مسئوليّت اين اعمال« و

اطمينان داده شد « وچک خانبه ک» .وبدون اجازۀ مسکويا باکو عمل می کردند
بنا به گزارش ها ، وی پذيرفت » .که افراد مسئول محاکمه ومجازات خواهند شد

  .که با بلشويک ها، باهدف رسيدن به يک  اتّحاد  مؤثّر، تجديد رابطه کند
منتخب کنگرۀ )  APC( درجلسۀ هيئت رئيسۀ شورای اجرايی اقدام وتبليغات  

گروه . وهمفکران حيدرخان گوش فرا داد باکو به شکايت های کوچک خان
جدايی ازکوچک « : مخالف سلطان زاده به رهبری حيدرخان به شورا گفت

نقض سيستماتيک  «  نتيجۀ »  خان به عنوان نمايندۀ طبقات ملّی وانقالبی  ايران
بين « و نيز» قطعنامۀ حزب کمونيست ايران و تاکتيک های  به توافق رسيده 

کميته مرکزی، بود که ناتوانی شان را درجلب سايربخش عملی کامل اعضای 
درهمين سند تصريح می شد که اين » .های خواهان انقالب مردم نشان دادند

آثارتخريبی بسياری  ...و موجب آشفتگی درکليۀ امورحزبی شده« تحوالت
به گفتۀ آقايف وپالستون، هيئت » .برآرمان انقالب درشرق برجای نهاده است

ازگروه ) شهريور ٢۶) سپتامبر ١٧با تصويب قطعنامۀ زيرا در رئيسۀ شورا
موضع ما در ايران  به دليل  سياست ناکار اعالم  « :  حيدرخان جانبداری کرد

اجرای زود ...درآنجا، به خطرافتاده است"  جمهوری سوسياليستی « يک 
، )زند پهلومی(که به غارت آشکار " هنگام برخی تدابير ظاهراً کمونيستی

ردم ايران را در تضاد با خود قرارداده وسياست حکومت شاه و موضع م
  ) ٢( ».انگليسيان  را تقويت کرده است
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پيش آمد، که استعفای مشير » تغييرسياست « به دنبال کنگرۀ باکو، يک... « 
الدّوله وبه دست گرفتن کنترل کامل دولت ايران ازسوی انگليس به آن شتاب 

د، احسان وهمکار نزديک ُکرد وی، خالو قربان، نامۀ دراين فضای جدي. بخشيد
. ديگری به کوچک خان نوشتند ودرآن خواستاروحدت دوبارۀ نيروهايشان شدند

رضايت  « تالش های پيشين برای سازش ازطريق اعزام نماينده هرگز  پاسخ ( 
  .) نيافته بود»  بخشی 

ن ديدگاههايش  وتغيير داد» سياست بد« دراين نامه کوچک خان به خاطر  
تحت تأثيرمشاوران ولذا خنثی شدن تالش هايش ونيزمنحرف شدن از راه آزادی 

بودند که  با اين حال احسان وخالوقربان اميدوار. مورد سرزنش قرارگرفته بود
به  راه انداختن « آنان ابرازتأسف کردند که وی پس از .دوباره با وی متّحدشوند

بلشويک برای آمدن به ايران و فرستادن  امرانقالب، درخواست از نيروهای
 ٣١( مرداد ٩آنان کودتای. به جنگل عقب نشسته بود» افرادش به جنگ با دولت

راه  آزادی قابل  در» فداکاری «  و» وجدانی « را به عنوان يک وظيفۀ ) ژويه
با انگليسيان نکوهش   ١٩١٨توجيه داشتند، وی را به خاطرامضای قرار داد 

وخواستند که وقت را  -ن همه  اقدامی عليه  او به عمل  نياوردند با اي. کردند
» تغيير و پيشرفت« برای اتّحاد دو باره ازدست ندهند، زيرا سياست  جهانی در

ايشان ابراز » .به تدريج به سود ما و دوستانمان جهت گيری می کند« است و 
» موانع چيره  برهمۀ«آنان» جنگ  جهانی برای آزادی « اطمينان کردند که در

  .شوند
، ازهمکاران سابق ١٢٩٩آبان   ١۶کوچک خان درپاسخی بلند باال، به تاريخ    

وی گفت، . شان سپاسگزاری کرد» احساسات دوستانه«خود به خاطرابراز 
ناسزاهای شخصی را به ديده  نمی گيرد و فقط  به اتهاماتی پاسخ می دهد  که 

   .به انسانيّت و حقيقت مربوط  می شود
خود گفت که افکارعمومی » سياست بد« وی دردفاع ازتصميمات ناشی از 

برای يک جنبش ملّی » آتش وشمشير« سرمايه ای به مراتب بزرگتری از
تبليغات صادقانه، عشق به ميهن واحترام به آداب وسنن ملّت بيش . است

مردم شرق، به ويژه ايرانيان، با سنّت . ازارتش های بسيارمجّهز کار است
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های مذهبی وفرهنگ و تمّدن غنی شان، هرگزايدئولوژی های افراطی يا خشن 
قصد همۀ جنبش ها نابودی يک دشمن يا ترويج يک ايده .  را بر نمی تابند

ت  . است نابودی دشمن مستلزم نيروی نظامی است،  اّما ترويج  يک ايده  مروٌّ
  . و زمان می طلبد

ان دعوت کرده  باشد، اما خاطر نشان وی منکر آن شد که بلشويک ها را به اير
وی تأييد کرد : آنان را پذيرفت» تحت شرايط معيّنی« کرد زمانی که وارد شدند 

دست » پای فشاری شوروی ها«که رژيمی جمهوری اعالم کرده وبا توّجه به 
کوچک خان به آنان ياد آوری کرد که وی به اين . به عمليات انقالبی زده است

مأموران شوروی شرايط مورد « ک کرده بود که برخی دليل صحنه را تر
به »  در کارهای غير قانونی « واحسان و خالو قربان» توافق را زير پا نهادند

چرا شوروی ها توافق انزلی را رعايت نکردند؟ چرا آنان . آنان  پيوسته بودند
جمهوری ايران را که دررشت  تأسيس شد، به رسميّت نشناختند؟ چرا مسکو 

پاسخ نمی داد؟ . ا . س. ش. تلگرام های رسمی فرستاده شده ازسوی ج به
چرا نيرو پشت نيرو بدون اجازۀ  کميته انقالبی وارد می شد؟  چرا تبليغات  

مجاز کمونيستی  انجام می شد؟ چرا حقوق مالکيّت و حرمت زنان  نقض  غير
کوچک خان می شد؟ چرا  کاال و مواد غذايی از رشت به قفقاز برده می شد؟ 

نوشت، همۀ اين کارها به عنوان نخستين گام درراه يک انقالب  سوسياليستی، 
ساخت، واو  برای نجات انقالب ازسقوط ، » مضحکه « از رژيم جمهوری يک

وپيشگيری از نقشه های آبوکف برای به قتل رساندن  خود وی و انجام  يک 
  .کودتا ، به جنگل  رفته است
خود طی دو ماه حکومت برگيالن را برای آنان  بر  کوچک خان، دستاوردهای 

شمرد، ايشان انقالب را گسترش داده واذهان مردم  را به خود جلب کرده بودند؛ 
وثوق استعفا  :  مردمی که با خرسندی به آنان کمک می کردند و پول می دادند

دۀ  جا به حال تعليق  درآمده بود؛  شاه مرعوب  و آما  ١٩١٩داده بود؛  قرارداد 
. به جايی  پايتخت به اصفهان شده بود؛ وانگليسيان درحال عقب نشينی بودند

اگر اوضاع به همين منوال پيش می رفت، تهران ظرف يک ماه و نيم به 
اما طّی سه ماه ونيم  . تصّرف  درمی آمد و بقيۀ  ايران نيز به آنان می پيوستند
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ن ثروتمند را به فقر کشانده گذشته کارهای احسان و متّحدان بلشويک وی گيال
بسياری ازبّچه ها مردند وزنان . ونفرت عمومی ازانقالب را برانگيخته است

ايرانيان سرخورده از انقالب ، اکنون سوسياليسم  . مورد تجاوزقرار گرفتند
وی  . وبلشوسيم وحشت دارند و درجنگی مقّدس عليه آنان سالح  برمی گرفتند

آنان بايد  به يک  . تواند اعتماد مردم  را باز گرداندگفت، فقط تغيير سياست می 
که )  رهبرانی( توافق  قطعی، ناگسستنی ومکتوب  با رهبران شوروی برسند، 

همانطورکه قضيۀ آبوکف نشان داده . هر گز به وعده های شفاهی پای بند نبودند
باً  ازبين بود، اشتباهات آنان جنبش آزادی خواهانه راخفه وانقالب ايران را تقري

مادام که جنبش . اما شايد می توانستند صدمات وارده را جبران کنند. برده بود
درخدمت مردم و حافظ  حقوق انسان ها  بود، مهم نبود چه کسی آن را رهبری 

درحالی که تهی دستان ستم می بينند و کشور پايماِل : وی درپايان گفت. می کرد
اکنون شرايط . ، بيکارنشستن جايزنيستاست»دشمن نژاد انسانی،يعنی انگليس«

 ازهرزمان ديگرآماده تراست، زيرامشيرالدّوله ازشرايط تحميلی انگليسيان 
  .سرباز زده واستعفا داده  است

نامه نگاريهای باال نتوانست همکاران سابق را دو باره متّحد کند، زيرا يک 
احزاب «   - گزارش دستگاه اطالعاتی انگليس -روز پس از نامۀ کوچک خان 

ديگراين  که به رغم . حر کت خود را عليه  نيروهای وی آغازکردند» بلشويکی
خود را تغيير نداده » کمونيسم جنگلی« اندرزکوچک خان ، آنان ظاهراً سياست 

نفره گرد آورده  ١٩٠٠بودند، زيرا سردارمحيی و پدرزن احسان نيرويی 
ع غذايی را به کنترل خود تا نواحی اطراف رشت را تصّرف و مناب« ،»بودند

غذا می دادند که به صفوف  ايشان ۀ آنان سپس فقط به کسانی سهمي. در آورند
  » .می پيوستند، و لذا اهالی محل را وادار به پيوستن به بلشويک ها می کردند

  
  بن بست نظامی وسازمان دهی دو بارۀ ارتش ايران  ◀
  

ان درصدد سازماندهی دوبارۀ پس ازبرکناری فرمانده روس لشکرقزاق، انگليسي
اکنون يک وضع نه جنگ ونه صلح حاکم شد، . نيروهای نظامی  ايران برآمدند
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که طّی آن انگليسيان فشاربرنيروهای احسان و بلشويک را ادامه  دادند تا مانع 
برای مثال دراواسط آبان، ارتش انگليس . پيشروی آنان به سمت تهران شوند

اقع درجادۀ رشت، دست به تحريکاتی عليه نيروهای درناحيۀ امامزاده هاشم و
هواپيما . آبان به سوی رشت پيشروی کرد،  اّما آن  را نگرفت ١۶سرخ زد ودر

های نظامی انگليس، که ماشين جنگی بسيارمهّمی محسوب می شدند، يکبار 
خسارت به «. آذربندرانزلی را بمباران کردند ١٣و١٢دراوايل آذروبارديگردر

با اين » .درآنجا پياده شود) نمی توانست( بود که هيچ  نيرويی ديگرقدری زياد 
جبهه های نظامی )  ١٩٢١ ۀژانوي( ١٢٩٩همه، کمونيست ها هنوز دردی ماه 

  .گيالن را در کنترل داشتند
اين فقط انگليسيان نبودند که مانع پيشروی احسان ومتّحدانش بودند؛مانع تراشی  

ن به سوی تهران را می گرفت به عالوه، شوروی ها نيزجلو  پيش روی آنا
دراوايل آذر، . نيروها وی هم کم شماروهم ازآموزش اندکی بر خوردار بودند

احسان به يقيکيان گفت که وی چند صد رزمندۀ ُکرد بيشتردراختيار نداشت که 
وی مدّعی  بود »  .آزمندی آنان  شهامت شان را تحت الّشعاع  قرار می دهد« 

اگرچه  ! گرجی می توانست  تهران را تصّرف کند  ٢٠٠نی و ارم ٣٠٠که با 
ارمنی  وگرجی درارتش سرخ ايران درگيالن حضور داشتند، اّما    ١٠٠٠حدود 

  .وی اجازه ی فرماندهی  آنان را نداشت
مسلماً، با اجرای تدريجی طرح های حيدرخان، شرايط جبهۀ گيالن، دست کم 

اّولين اقدام ظاهراً . ای عادّی می شد درمقابل کوچک خان ، بايد تا اندازه
آنگاه نوبت .  برکناری عميد الّسطان، برادرسردار محيی،  ازحکومت رشت بود

به دستگيری محيی وبرادرمغرورش به دست انقالبيون قفقازبه اتّهام ارتباط با 
آنان به مرگ تهديدمی شدند وفقط با مداخلۀ اعضای . ضدّ انقالبيون تهران رسيد

  . نقالبی  نجات يا فتندکميتۀ ا
محيی سپس به باکو انتقال يافت وتحت نظراو رژونيکيدزه قرار گرفت، که   

ازاينرو، احسان با محدوديّت بيشتری . ازدوران مشروطه  وی را می شناخت
اين امر می تواند فرمان دولت وی را توضيح دهد، که به پيروی . رو به رو شد

 ٣نی، برای گرفتن جشن تولّد لنين به مدّت ازبهترين سنن مد يحه سرايی ايرا



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٣٤٢                                       ج

  

  

تقريباً درهمين اوان، کميته ی مرکزی دّوم . روز دررشت وحومۀ آن صادرشد
تحت نظر حيدر خان، موضع خود را طّی خطابه ای به مردم ايران که متن آن 

 ١۴پراودا ، در . ، آشکارساخت)دی ١۴(ژانويه  ۴درباکومنشرشد، به تاريخ 
، موضع  ) ١٢٩٩دی  ٢۴(١٩٢١ ۀژانوي  ١۴خت ، پراودا ،در،  آشکار سا)دی 

حزب   . حيدر خان را به عنوان موضع رسمی حزب کمونيست ايران منتشرکرد
می تواند جنگ های راه  » فقط طبقه ی کارگر« کمونيست جديد، با تکراراين که

ر افتاده ازسوی امپرياليست های سود جو را متوقّف کند و پرچم سوسياليسم را ب
ويرانه ای های  دنيای کهنه وفاسد برافرازد، يکبارديگرتأييد کرد که اين حزب 

آخرين « اگرچه اروپای سرمايه دار. انترناسيونال سّوم است نيزخود بخشی از
است، تاريخ » درچشم انداز« ی خود را سپری می کند، وپيروزی»روزها

پيشرفته «کشورهای يعنی آنچه را که کمونيست ها در. دارد» قوانين خود را «
. قابل دستيابی نيست» عقب مانده « اروپا می جويند، درايران» ی سرمايه داری

از اين رو . درايران، زمينه هنوزبايستی برای يک رژيم سوسياليستی آماده شود
  : کميتۀ مرکزی دّوم وظايف فوری خود را چنين  برشمرد

ازيوغ  هايی ايراناخراج انگليسيان ومبارزه ای تعيين کننده برای ر- ١
  امپرياليست های اروپايی ؛

سرنگونی رژيم خيانت پيشۀ شاه ، که زمانی ايران را به آدمکشان تزاری و  -  ٢
  زمانی ديگربه راهزنان انگليسی فروخت؛

  ، مستقل ومردمی ايران ؛) تجزيه ناپذير( اعالم  يک جمهوری الينفنک  -   ٣ 
با امپرياليست های خارجی و دفاع  تشکيل يک ارتش ملّی برای مبارزه   - ۴ 

  .از يکپارچگی جمهوری 
مصّرانه عليه تدابيرنا « کميتۀ مرکزی دّوم تحت نظرحيدرخان، درعين اين که 

بهنگام سوسياليست مآب درگيالن تأکيد می ورزيد، انجام اصالخات مشّخصی 
 را اعالم کردکه مفادآن درزمينۀ وضع ماليات، مالکيّت ارضی وغيره، از

 تدابيرديگری نيزازسوی.وچک خان بودکجهات شبيه برنامۀ  ياریبس
اتّخاذ شد،  تا نظر کوچک خان  را به پيوستن به » ميانه رو «   هایکمونيست

 جلسه ای که با حضور)  بهمن ماه ( درماه فوريه . ائتالف جديد جلب  کنند
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ريکی برگزارشد، تلگراف تب» بلشويک ها وبه رياست ابراهيم خان در مسکو «
 بهار ديدارحيدرخان وبرپايی دوبارۀ ائتالف در. خطاب به کوچک خان فرستاد

  .، از پيامدهای نمايان اين تماس ها بود...،  )١٣٠٠(  ١٩٢١
درعين حال ، کوچک خان دست اندر کار تقويت نيروهای خود بودکه مجموعاً  

دند،  که تن از آنان  فراريان بلشويک  بو  ۴٠٠.  تن  می رسيدند  ٢٠٠٠به 
در همين  حال ، وی . ظاهراً مهاجران ايرانی آمده  از قفقاز به شمار می رفتند

ظاهراً  موفّق شده بود که با يک کميته مستقر درتهران به رهبری مستوفی و 
کاشانی ز  . ج. خلجالی، س . ر. ا. شامل مشيرالّدوله نخست وزير سابق ، س 

گرفتن  تهران و اعالم  يک رژيم و برخی از همکاران نزديک وی، با هدف  
به اين منظور، وی بنا به گزارش هايی درصدد . جمهوری، به توافق  برسد

امضای قرار دادی با سردار عشاير و سردار مقتدر، دو تن از سران  قدرتمند 
  ) ٣. ( وارتجاعی  ايالت  آذربايجان  شرقی ، نيز بود

  
ا ی رشت و بعد ازعزيمت  پيش ازحدوث  کودت: مصطفی شعاعيان می نويسد 

ميرزا به فومن ، از طرف نريمان نريمانف صدرشورای جمهوری آذربايجان 
با ميرزا تماس هائی گرفته می شود و ضمن تماس ها موافقت به عمل . شوروی

می آيد که حيدرعمو اُغلی، معروف به حيدر بمبی، به عنوان نظارت به ايران 
جريان کودتا ، و نه  تنها پس ازجريان جنگ اّما حيدر، نه تنها  پس از . بيايد

های کودتا و انقالب ، بلکه پس ازمکاتبات وآشتی کنان احسان  هللا خان و خالو 
  » .با يک کشتی اسلحه  به ايران وارد می شود« قربان با ميرزا 

به نظرمی رسد ازآنجا که شوروی عمالً متوّجه شده بود که  شخصيّت هائی  
خان و خالوقربان ، قابليّت ايستادگی درمقابل  ميرزا  و خلع همچون احسان هللا 

سالح او را ندارند، اين است که اين بارمی کوشد  تا دربرابروی شخصيّت 
پرسابقه ومورد تأييدی چون حيدر را قراردهد  تا با ايجاد کشمکش درميان آنها 

يدرضمن وبدبختی اينجا بود که ح. ، جبهۀ انقالب را بيش ازپيش متشتّت کند
شجاعت ، تهّوروحتّی اصالتی که داشت ، معهذا  خيلی زود آلت  دست اين يا آن 

شخص خوش صحبت ، و اين  يا آن  سياست  ظاهر الصالح ، قرار می گرفت  
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کما اينکه درجريان مشروطيت به عصای دست عنصری چون جناب سيد حسن  
« لنبه  کوئی های اين تقی زاده مبدّل شد و بدنبال  پاره ای خوش صحبتی ها و ق

دربرابرچهره ای چون ستّارايستاد و درجريان تيرخوردن وی و » کبوتردوبرجه
  .خلع سالح مجاهدين ، به شدّت مجاهدت کرد

حيدرکه به خاطرتماس بسيارش با قفقازو قرارداشتنش درکوران بحث ها  
ا می بايستی الاقل نقش چه گوارای انقالب ايران ر ،واصول تئوری انقالبی

بازی کند، متأّسفانه  بيشتر راغب  بود که وظيفه ای درحدّ جانبازان و شجاعان 
  .دست چندم انقالب به عهده بگيرد

او بين زحمت وتعّمق برروی درک شرايط  تاريخ وشيوه های اساسی مبارزه  
ازيک طرف، وايجاد حادثه، تروراشخاص، وانفجاراين يا آن قرار گاه ازطرف 

وحال آن که . که اغلب ماجراجويانه نيزبود، رجحان می داد ديگر، راه دّوم را
بيهوده نيست که . می بايستی هردوی آنها را به شکل اصولی به هم پيوند می داد

اين نام درواقع در برگيرندۀ  اصول  . را عطا کرد» حيدر بمبی«توده به وی نام
حيدر اين نام معرف ، و بهترين معّرف . حرکت  و اصول قضاوت حيدربود

  .توده ، باشّم توده ای خودش روی هم رفته درست قضاوت  کرد.  بود
  

 کميتۀ جديد انقالب  
  
«  به هرحال پس از ورود حيدر و پس ازآشتی کودتا وانقالب، کميته ای به نام  

  :به شرح زير تشکيل شد»  کميتۀ انقالب ايران
ه  وسرخوش کميسر داخل: سرکميسرجنگ،  ميرزا محّمدی : ميرزا کوچک خان

  کميسرقضائی 
  : سه  نکتۀ جالب دراين تقسيم مشاغل به چشم  می خورد  
  .کناربودن احسان هللا  خان از تمام مسئوليّت های درجه اّول  -١ 

خارج  کردن  کميسری  جنگ  از دست  ميرزا ودر عوض دادن مسئوليت  – ٢
ب، به کميسری دزد جواهرات وپول ها واسلحه های انقال. کميسری ماليه به وی

  ).اشاره به تهمتی که کودتاچيان به ميرزا زده بودند.( دارائی برگزيده شد
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بازهم نامساوی بودن ميرزا نسبت به سايرين که جناب مديوانی مساوی  – ٣ 
بودن را در زمرۀ شروط ميانجی گری خويش برای راه   دادن ميرزا به انقالب 

  .گذاشته  بودند
ً می توان و می بايد به ميرزا  وارد  اّما انتقادی که دراين ز مينه خصوصا

  .دانست ، همين قبول خارج کردن  کميسری جنگ  از دستش می باشد
ميرزا درتحت هيچ شرايطی نمی بايستی مسئوليّت قوا وارتش انقالب را رها 

سرانجام دست . وشنيدنی است کسی که به کميسری جنگ برگزيده شد. می کرد
تسليم ناب دربرابرفتوای دشمن باال برد وبا سمت های خود را به عنوان 

رژيمی که سال ها برای سرنگونی آن . سرهنگی به استخدام رژيم ايران درآمد
  !ای خالو قربان هالو قربان .  اسلحه به دوش کشيده بود وجنگ ها کرده بود

  
 جنگل و ائتالف مجّدد

   
بدانيم چرا  ميرزا  پس  اما آن چه دراينجا  می بايستی ارزيابی شود اين است که

ازهمۀ اين حرف ها و جريانات وپس ازاين که رسماً درنامۀ دّوم خود به جناب 
مديوانی هرگونه سازش وهمکاری با آنها را منتفی شده اعالم کرده بود، معهذا 
بازهم حاضرشد که  در کنارميز آشتی  بنشيند ومجدّداً کميتۀ مؤتلفه  ای تشکيل  

  .دهد
وی رؤيا بافی ونه به علّت ندانم کاری، ازروی هيچ کدام به سوی ميرزا نه ازر 

آشتی روی نياورد، بلکه ازروی حساب ها  و برنامه هائی چند به چنين عملی 
  .دست زد

وقتی که ميرزا درنامه ای که برای احسان هللا خان وشرکاء می نويسد ياد  
  :آورمی شودکه 

درنتيجۀ سهو شما آزادی ايران خفه  شما را دوستانی می دانيم سهو  کرده ، که 
شده است، انقالب شکست خورده، و ايران به آغوش اجنبی انداخته شده است، 

و شما هنوزدر . نفرت عاّمه به سوی شما متوّجه ، وزحماتتان  را بياد  داده است
  .مقام جبران اين سهو ها بر نيامده ايد
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  .های خويش نداردمعلوم می شود  که خوش بينی واعتقادی به هم  ميز
وقتی که ميرزا نامۀ خود را به احسان هللا خان وشرکاء بدين صورت خاتمه می  

به همۀ دوستان قديم خواه عالقۀ قلبی شان باقی باشد و خواه نباشد تقديم : دهد که
  .ارادت می نمايد

وقتی که . معلوم می شود که عقيده واعتقادی به آشتی وهمکاری نداشته است 
ممکن نيست درمقابل تجاوزات نوع بشرالقيد بمانيم و : مه می نويسددرهمين نا

مظلومين و رنجبران بيچاره را زيرفشارپنجۀ  ظالمان ومتعدّيات نگريسته ، 
تمامی افراد ما با حرارت . عقيده مان ثابت وغيرقابل تزلزل است. ساکت بنشينيم

يکن مراقبند که سرشاربرای فدا شدن در راه آزادی مهيّا وبی پروا هستند، ل
فعّاليّت ايشان به جا و به موقع صرف شود وبه جای نفع موجب زيان وخسارت  

  .نگردد
در واقع  دانستگی  خود را  به اعمالی که می کند ومراقبت هائی  را که برای  

و بصورتی ضمنی  ياد آورمی . انجام اين اعمال بروز می دهد، ابرازمی دارد
اتی انجام داده است، محاسباتی به اين مبنا که شود که برای آشتی نيزمحاسب

زيرفشارپنجۀ ظالمان ) در ...( مظلومين و رنجبران بی چاره« اجازه ندهد
اّما چرا پس ازتمام اين . ومتعدّيان، جان بسپارند و انقالبشان درهم بشکند

  تفاصيل ميرزا حاضر  به آشتی شد؟
بار ديگربرتمام مواضع  به نظرمی رسد که ميرزا می خواست بدين ترتيب يک 

انقالب مسلّط  شود، کليۀ  ادارات وسازمان ها را تحت  نظربگيرد و آن گاه 
هوشيارانه مراقب اوضاع گردد تا هرآينه خلف  وعده ای ازطرف متّفقينش ديده 
شد، اين باربه عکس دفعۀ قبل که راه  فومن وجنگل  را پيش گرفت ،  رقبا  را 

  .نقالب مستقّالً زمام اموررا دردست داشته  باشداز ميدان  به در کند تا ا
. ميرزا اين برنامۀ  خود را هرگزازياد نبرد وتا حدود امکان آنرا عملی  کرد

وديگر به رقبا فرصت نداد تا برنامه های خود را به همان صورت قبلی 
  .تکرارکنند

چيده  ارتجاع   –انگليس   -ولی  متأّسفانه  توطئه ای  که ضمن  سازش شوروی 
شعله های . شده بود، قوی تر و مخوف ترازان بود که جنگل را به آتش نکشاند
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قابليّت ممتازتوطئه، . اين توطئه ازجوانب مختلف انقالب را درمحاصره گرفت
همراه با قدرت نظامی مربوط به آن، به عنوان عامل  خارجی، وضعف درونی 

ً بی  ً ترديد واحيانا ميلی مردم نسبت به انقالب انقالب که دراين ميان خصوصا
شمشيرنهضت را کند می کرد، به عنوان عاملی داخلی، باألخره ثمرۀ پانزده 
سال انقالبات جسته گريختۀ آزاديخواهی سراسرايران وهفت سال انقالب مداوم 

  ) ۴. ( و پرنشيب و فرازجنگل را به قبرستان ديکتاتوری واستعمارسپرد
  
  

 آشتی سران انقالب   
  

مالقات بازمامداران شوروی درمسکو به آنجا « : ر اين نظر استفخرايی ب
رسيد که قرار شد الياوا عضو کميته اجرائی حزب  که گرجی االصل بود برای 

بررسی اوضاع گيالن وتحقيق ازعلل بروزاختالفات همراه نمايندگان مزبور  
نقاهت به گيالن بيابد اّما نمايندگان جنگل درمراجعت تأخيرمی کنند وعلّتش 

ايلوا به تنهائی قدم بخاک ايران می گذارد ولدی الورود اقدام به . هوشنگ بود
بررسی می نمايد وچون ازطرف جنگل کسی نبود که او را با توضيحات کافی 
به جريان آشنا کند لذا اعضاء فرقه عدالت تنها به قاضی ميرود وميرزا را در 

هت نمايندگان جنگل که پس گيرودارحوادث ، مقّصرقلمداد می کنند بهمين ج
ازبهبودی گائوک عازم مراجعت می شوند به مجرد ورود به انزلی دستگير 

  . وبازداشت می گردند وتمام اوراق واسناد همراهشان ضبط  می شود
بعد از وثوق  الدوله  روی » پيرنيا« مشيرالّدوله ۀاين احوال که کابين ۀدربحبوح 

يران اطالع داد که حاضراست با دولت کارآمده بود دولت شوروی به دولت ا
اخيرمستقيماً وارد مذاکره شود و دولت ايران بر آن شد که درژوئيه همان سال 

 نماينده ای برای مذاکره به مسکوبفرستد علی قلی خان انصاری مشاور)١٩٢٠(
الممالک که قبالً  کاردارسفارت ايران درپطرو گراد بود و بعداً درکابينه وثوق 

زيرخارجه شد وسپس رئيس هيئت نمايندگی ايران مأمورکنگره صلح الّدوله و
 می شود از درکشورعثمانی بود، مأمور ورسای آخرين سمتش سفير کبير
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. استامبول بروسيه رهسپاروزمينۀ عقد يک قراردادی را با شوروی فراهم نمايد
اد علی قلی خان انصاری گوآنکه وزيرخارجۀ دولت وثوق الّدوله بود ولی ازانعق

اّطالع نداشت وچون کنگرۀ پاريس درشرف تشکيل بود دولت ١٩١٩قرارداد 
ايران براثرتحّمل صدمات جنگ  جهانگير، در مقام اين برآمد که نمايندگانی به 

  : کنگره اعزام وخساراتی که ازجنگ بوی وارد شده است مطرح سازد
نپذيرفت و ابتدا برای رياست اين هيئت نصر الملک درنظر گرفته شد ولی او  

 احمد شاه ازقبول وثوق الّدوله سرباز زد و. وثوق الّدوله را پيشنهاد نمود
مشيرالّدوله را انتخاب نمود اين بارمشيرالّدوله  معذرت خواست  سرانجام  علی 
قلی خان انصاری تعيين شد که در معيّت دمحم علی فروغی ذکاء الملک رئيس 

مستشارحقوقی وزارت (يوپرنیديوان عالی کشوروحسن عالء وانتظام ومس
انصاری عقيده داشت ضمن تشريح ضايعاتی . به کنگره اعزام شدند)دادگستری

که در خالل جنگ به کشور ايران رسيده است کمک آمريکا را بسوی ايران 
جلب کند اّما نماينده آمريکا درجامعه ملل ازاين که ميديد نمايندگان ايران را به 

که (فی بعلّت بی اطالعی وزير، ازموضوع قراردادکنگره راه نداده اند ازطر
چنين حدس ميزد که ممکن است وزير ) مورد موافقت اياالت متّحده آمريکا نبود

  .خارجه  ايران را بدين ترتيب، محرمانه از کشورش  دور کرده باشد
مطلبی که درباره خواسته های ايران درکتاب تاريخ ديپلوماسی توضيح شده  

)   ٣۴و ٣٣کتاب  سوم  صفحه    ١جلد  –والديمير  پوتيمکن  .(بدين شرح است
ايران درايّام  جنگ بی طرف مانده بود . سياستی غليان  آميز و طوفان خيزبود

ولی  در رديف  مللی  قرار داده  شده بود که به شرکت درجامعه ی ملل  دعوت 
را  که ) اشتيادد(به محض ورود نمايندگان به پاريس  ممر اندومی . شده  بودند

بود به کنفرانس تقديم داشتند و ) مشاور الممالک(به  امضاء وزيرامور خارجه 
می رسيد حکومت ايران ١٧و  ١۶به اتکاء حقوق  تاريخی که گويا به قرون 

دست کم نصف بيشترقفقازيه را به اضافه ی تمام آذربايجان به شهربادکوبه 
ی قسمتی ازداغستان با شهر وارمنستان روسيه ونخجوان وقراباغ عليا وحتّ 

دربند  را ادعا می کرد و نيز سرزمين بسياروسيعی  را در مشرق  بحر خزر  
می رسيد به ضيميمه ی » آمو دريا« که حدّ  شمالی  به آرال  و حدّ  شرقی  به 
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  .شهرهای مرو وعشق آباد و کراسنا و دسک و خيوه و غيره را توقّع داشت
هزارکيلو متر مربّع  را  ۵٧٨مساحتی درحدود رويهمرفته تمام اين نواحی  

ايران عالوه براينها قسمت وسيعی ازسرزمين های ترکيه را . تشکيل می داد
ادّعا داشت محقّقاً ايران، به اطمينان واتّکاء يکی ازممالک معظم، چنين توقّعاتی 

بهرحال مطالبات ايران منظره ای ازوضع  فضای سياسی . را عرضه کرده بود
  ».ه کنفرانس صلح  دارا بوداست ک

در صّحت گفتارمزبورترديد است که آيا يادداشت تقديمی هيأت به کنفرانس فی   
الواقع وبطورصريح  حاوی وبطورصريح حاوی مطالبه ی مناطق مزبور بوده 
ويا فقط در خالل  ذکرمصائب وتعدّياتی که ازهمسايه هايمان ديده ايم به تصّرف 

رديده است درصورتيکه چنين انديشه ای بی هنگام شدن مناطق مزبوراشاره گ
ونامناسب وغيرعملی ازمغزسياستمداران عاقل  ومجّربی همچون ذکاء الملک 

اشارۀ  نويسنده تاريخ  ديپلوماسی به اتّکاء ايران . گذشته باشد جای  تعّجب است
بيکی ازممالک مسلم، برای طرح  در خواست های خود درجامعه ملل دولتی 

هيچگاه به حفظ  آبروی ايران معتقد  نبوده وهميشه  دو دوزه  بازی می است که 
  .کرده است

مسائل مبتال  ۀدرلندن دربار) کراسين( نماينده اقتصادی اتّحاد جماهير شوروی
به اقتصادی چنين حدس زده ميشد که تحّوالت  قريب الوقوعی دراوضاع ايران 

نموده بود که دولت شوروی درشرف تکوين است چه، کراسين در لندن موافقت 
ازتبليغات ضدّ انگليسی درايران دست بردارد وتماميّت ارضی کشورايرن را 

عين بيانات   ١٩٢٠ژوئيه  ٢٣محترم به شمارد و روزنامۀ  تايمزلندن درشمارۀ 
  .کراسين رابا وضوح  تمام اعالم  داشته بود

 که بطور اده شدمشيرالّدوله دوهيئت نمايندگی به جنگل فرست ۀازطرف کابين 
مستقيم بازمامداران جنگل تماس بگيرند ونکات مورد نظردولت را اعالم کنند 
 هيئت اّول برياست حاجی نصيرالّسلطنه که همراه سعدهللا خان درويش از

طهران برشت اعزام  شده بودند که کاری ازپيش نبردند و خود نصيرالّسلطنه 
اطت سيد جعفرصومعه سرائی از طرف سرخ ها با زداشت گرديد وبعداً بوس

آزاد  شد هيئت دّوم آقايان سيد عبدالرحيم خلخالی وسيد جليل اردبيلی ) محسنی (
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مقارن عقب نشينی  واحدهای ارتش سرخ، قبالً در . وسيد مهدی وافجه ای بودند
نزد ميرزا آمدند واو تفضيل ماجرا های گذشته » سار« و » تنف « جنگل های

که مأموريت مذاکره با انقالبيون رشت را هم داشته اند را درميان نهادو آنها 
چنين مصلحت ديدند  که در مرحلۀ اّول ، سازش بين دودستۀ رهبران انقالب  
را مطالعه کنند وچنانچه به نتيجۀ مثبت برسند درمرحلۀ دّوم ترتيب کار دولت و 

مايندگان انقالبيون رايکجا بدهند، ميرزا عبدالحسين خان شفائی مأمورشد ورود ن
دولت را جهت مذاکره با انقالبيون رشت اطالع بدهد علت انتخاب شفائی به 
مالحظه ارتباطش با احسان بود که اززمان کميته مجازات، يکديدگر را می 

نامبرده همراه ميرزا ربيع سيگاری عازم رشت شدوپس ازجلب . شناخته اند
ه و مذاکراتشان را  آغاز  زمامداران انقالب، نمايندگان  دولت وارد شهر شد نظر

  .می کنند
هنگام تعقيب قوآی جنگل  بعد از شکست صومعه سرا، نيروی عمده ی جنگل  

متمرکزمی » کما« ازسارودوال کوه به فومن وصومعه سرانزديک شده درقريۀ
در اين وقت نامه ای از . شوند وآنجا را کانون اداری جمعيّت قرارمی دهند

)   ١٢٩٩آبان ( عقرب١۴گل می رسد به تاريخ طرف انقالبيون  رشت به جن
  :  که مطالب آن با مطلع  زير شروع گرديد

  
 :نامۀ احسان هللا خان و خالو قربان به ميرزا

  
 رفيق ميرزا کوچک

 دو دوست قدر شناسند حّق صحبت را            که مدّتی ببريدند و باز پيوستند
تيد که شما از بدو بروز احساسات برادرمحترم ما، البتّه اين نکته را متذّکر هس

ملّی، خودتان را در مسلک احرار و مجاهدين آزادی معّرفی کرديد ولی گاهی 
به واسطۀ سوء سياست و زمانی به علّت آاليش نظريات و عمليّات بعضی 

ما نمی خواهيم تاريخ بنويسيم . همقدمان شما، کليۀ اقدامات خنثی و عقيم ماند
علی العاجله اين ورقه را .  از ماجرا متذّکر می کرديمواّال خاطر شما را کامالً 

ما . به مالحظه ی ادای حقوق برادری و وظايف آزاديخواهی به شما می نويسيم
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وجود يک نفر برادر هم مسلک خودمان را ـ که کامالً حفظ حدود مسلکی 
نموده، از جادّه ی مستقيم آزادی منحرف نشود ـ مغتنم می شماريم و خيلی 

س داريم که شما کج می رويد و قلوب برادران آزاديخواه خودتان را از اين افسو
البتّه درنظر داريد . شاهد حال و مقال ما عمليّات ما است. روش آزرده می داريد

که برای حفظ مراتب و داد و جلوگيری از قطع ما از اعمال هرگونه اقدامات 
ه جهت اصالح امر صلح جوئی خودداری نکرده تا آخرين ساعتی که وقت ب

باقی بود، گفتيم و نوشتيم و رسولهای متواليه نزد شما فرستاديم؛ مصالح و 
مفاسد امور را پيشنهاد و گوشزد کرديم؛ همه را در جواب، عدم مساعدت از 

چنانچه عمالً هم ديديم بعد از اينکه در يک امر خطيری اقدام . طرف شما شنيديم
خاک ايران پذيرفته، اهالی را برعليه  کرده، جماعتی رفقای بلشويک را در

دولت برانگيخته، وادار نموديد؛ فرونتهای جنگ در مقابل دشمن بسته و دربادی 
ً در جنگلها کناره جوئی نموديد ولی ما . امر همه را بالتکليف گذاشته، غفلتا

برطبق عقيده و مسلک و به حکم شريعت خويش به فداکاری در طريق آزادی 
ام انقالب را به دست گرفته، نگذاريم در يک چنين موقع مجبور بوديم زم

 .خطيری اين انقالب مقدّس محو شده، فداکاری فدائيان به هدر رود
چنانچه درالسنه و افواه شنيده می شود، اگر بخواهيد بفرمائيد آن روز من 
صالح خود را در کناره گيری دانستم، به شما عرض می کنيم خوب بود 

وضيح فراز و تفسير آن را ـ که البته خودتان حس می نمائيد ـ بيطرف بمانيد و ت
زيرا شما در لباس آزاديخواه طلوع کرده و نمی . می گذاريم برای موقع ديگر

خواهيم ذيل دامن شما را در يک مکتوبی آلوده نمائيم و به اين ترتيب اکتفا می 
 :کنيم

 ست نبيند بجز آن يک هنرگر هنری داری و هفتاد عيب                         دو
هجری انگليسها در  ١٣٣٧گانه ی معاهدۀ ٩همين قدرخاطر شما را به موادّ 

رشت با شما و عمليّات اخير دولت ايران در آذربايجان، نسبت به شيخ محّمد 
رفتار ما هم گويا برخود شما معلوم . خيابانی و رفقای او معطوف می داريم

واه است تا به حال ما با شما از طريق رفيق عزيز حقيقت انسانيت گ.باشد
خصومت و ضدّيت مشی نکرده، اگر هم گاهی عمليّات رولسيونی پيش آمده 
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ً از راه دفاع مقامات جنگی بوده مواقعی که ما با دشمنان آزادی جنگ . تماما
داشتيم، قشون مخصوص شما ـ که با شما اظهار يگانگی و دوستی می کنند ـ 

کردند؛ در حالتی که خلخال و اردبيلی، واسطه تقبيح عقب قشون ما را تهديد 
 .روابط فيمابين ما و شما بودند؛ از آن مسئله هم اغماض کرديم

يک نظری به سياست دنيا نموده قدری به تاريخ عالم مراجعه ! برادر عزيز
کرده فداکاريها و حمايت اين رفقا و برادران صميمی را با يک نظر عميق 

ديده فقرا و رنجبران دنيا نگريسته، يک ساعت از روی  شفقت آميز در مردمک
حقيقت و بصيرت، خويشتن را از تمام عالقه و آاليشهای دنيا تهی کرده، از 
روی معنويّت و يک خونی دست خود را باالی قلوب مرتعش مرعوبين بشر 
بگذاريد؛ آن وقت در آن ساعت مهيب که يقين هر آدم پاک طينت با شرفی که 

لّف به تکاليف بشر بداند، در مقابل مسئوليتهای بزرگ، تمام اندامش خود را مک
] ای[به حالت خويشتن مراجعه کرده، بدانيد با چه مبارزه. متزلزل خواهد شد
يقين داريم در آن ساعت از روی کمال بی اختياری آغوش . مواجه خواهيد شد

و اعضای شما را شما برای ما و تمام برادران آزاديخواه باز شده، کليه جوارح 
 .مشتاقانه به رفاقت و به اعاده يک جهتی با ما مأمور خواهيد نمود

اگردرجنگل به علّت عدم ارتباط کامل با اهالی شهر از اوضاع جاريه اّطالع 
نداريد، به شما مژده می دهيم که سياست دنيا در تغيير و به موافقت جميع 

م شمرده، تضييع وقت عزيز موقع را مغتن. احرار دنيا در شرف پيشرفت است
اين نکته را بدانيد که نمی خواهيم از راه موعظه و اندرز، جلب قلب . را ننمائيم

ً می . شما را کرده راه خود را نزديک يک بار خويش را سبک نمائيم مسلما
دانيد ما با يک دسته احرار دنيا دست به دست داده در يک مبارزۀ عظيم وارد 

رگی را خرد و هر عانق سترگی را کوچک شمرده، شده ايم که هر مانع بز
چيزی که ما راملزم به اين . برای نيل به مقصود بايد بکوشيم تا به مقصد برسيم

اقدامات و اظهارات می کند، اين است که اّوالً راضی نمی شويم شخصی که 
چندين سال است در ايران لباس حّريت و مجاهدت پوشيده در لباس ديگر جلوه 

ً مرام عهد و ميثاق برادری را با شما کامالً و تا آخرين درجۀ  .گر شود ثانيا
امکان منظور و معمول داشته به طوری که از اين راه ديگر برای ما هيچگونه 
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 .جای سخنی باقی نماند
درخاتمه باقلوب پاک و کمال صميميّت، شما را به اعادۀ رفاقت و برادری و 

وم احرار دنيا شما را به ميدان سعادت و مساعدت با احرار دعوت کرده، از حلق
افتخار و نيک بختی طلبيده و يادآوری می کنيم و يقين داريم خود شما اين نکات 
را ملتفت و منتقل هستيد که ساير رفقای مسلکی ما در منطقه های مسموم 

معلوم است تا . مستبدين، مقيد و چشم انتظار آنها به عمليّات فداکارانه ما است
ازه از اين گونه وقايع غيرمطلوبه متنفّرواين نزاعهای داخلی چقدر باعث چه اند

همانقدر که دوستان از اين پيشامدهای غير مترقّبه . انزجار خاطر ايشان است
متألّم و متأثّرند، دشمنان آزادی، مسرور و شادکام بلکه از موقع استفاده می 

 .جواب مطلوبيه را با نهايت اشتياق منتظريم. کنند
 احسان هللا، خالو قربان، سرخوش

 مهر کميته انقالب  
  

 :پاسخ ميرزا به نامۀ احسان هللا خان و خالو قربان
 هوالحق

مراسله شريفه که آثار . آقايان احسان هللا خان و خالوقربان ـ دام اقبالهما
صميميّت سابقه شما را تظاهر می داد، قلب بنده را ـ که محبّتهای آن دوستان 

ه دراو ذخيره بود ـ مسرور و از بروز عواطف حقشناسی که درباره قديم هميش
جواب مرقومات شما با معذرت کامل از . بنده فرموديد، خوشوقت و متشّکرم

اينکه در طّی تحرير لزوماً شايد سهوهای شما را متذکر شود، معروض و شما 
کسی  هم از تذّکر واقعات گذشته ـ که سرمشق و عبرت آينده است ـ خاّصه از

که هميشه صميمانه حقائق و نصايح خود را دريغ نداشته، بديها را می شمرد و 
بلکه تمام عرايض مرا . نکوئيها را متذکر می گرديد، نبايد دلتنگ باشيد

 .خيرخواهانه و پند دوستانه تلقی کنيد
 به نزد تو آن کس نکو خواه تست                 که گويد فالن خار، در راه تست

و انتقاد شما قسمتی که به عنوان شخص بنده مستقيماً راجع می شود، مثل  ايراد
همه فحشها و بی مهريهای در جرائد و مجامع شما فراموش کرده و حکومت آن 
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ولی آن قسمتی که ظاهراً به بنده . را با وجدان و انصاف خودتان واگذار می کنم
ً راجع به امور نوعی است، برای اينک ه حقايق مکتوم نماند، متوّجه ولی معنا

سوءسياست بنده چه بود و چه می گفتم؟ آقايان بلشويکها را کی . جواب می گويم
دعوت کرد؟ کی نقض عهد کرد؟ چرا به جنگل منزوی شدم؟ عمليّات ما و شما 
چه نتيجه داد؟ پايه عمليّات شما برروی چه اساس است؟ شما را چه می دانم و 

 است؟احساسات ما با شما به چه نحو 
بنده هميشه عقيده داشته و دارم که سوء سياست بنده چه بود و چه می گفتم؟ 

افکار عاّمه، نهضت ملّی را پيشرفت می دهند نه آهن و آتش تبليغات صادقانه 
بهتر از صد ] را که[و نجيب و محترم شمردن عقايد و عادات ملّی و مملکتی 

خاّصه ايرانيها که هميشه اهالی مشرق زمين . هزار قشون و آالت ناريه است
مذهبی و از طريق از قافله تمّدن دنيا عقب مانده اند، زير بار هيچگونه مرام 

کليّه ی نهضتها يا برای رفع دشمن است يا . مفرط و تند و خشن نمی روند
دفع دشمن جنگجويی می خواهد، رسوخ عقيده مالطفت . برای رسوخ عقيده

وقايع گذشته و مطالعات در مکاتيبی که به  آن هم به مرور زمان بعد از امتحان
آيا اعمال  آقای مديوانی نوشته شد، آيا باز هم ترديدی در تصديق آن داريد؟

سوءسياست از بنده بود و موافق مصالح انقالبيون اقدام نکردم؟ آقايان بلشويکها 
را کی دعوت کرد؟ آقای خالوقربان را يادآوری می کنم؛ در راه ماسوله پس از 

نفر هم نبود که کاغذی از طريق  ٣٠اجعت از تنکابن، جمعيّت ما به قدر مر
. انزلی به توسط مادر رحمن خان رسيد و آقايان بلشويکها از ما دعوت کردند

پس از آن مکتوب نماينده ها آمدند و به همان جهت بنده با تصويب همراهان با 
ران، مالقات کيفيت خطرآور رفتم لنکران و به جهت شکست حضرات در لنک

مجدّداً توسط مکاتيب متعدّده دعوت کردند تا آخرين دفعه . نشده مراجعت کردم
در قريه اشکانی کاغذی از پطروسکا رسيد و تصميم خودشان را به ورود 

هنوزجواب آنها را نداده . ايران نوشتند وازکيفيت دشمن و حاالت ايشان خواستند
. بنده را به انزلی خواستند، رفتم. ودندبوديم، انزلی را بمبارده کرده، ورود نم

پس از مراجعت با تصويب جمعيّت که شما دو نفر از اعضای عامله آن بوديد و 
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بعد از . به خواهش حاکم و اهالی رشت، در تحت مواد معيّنه ايشان را پذيرفتم
در  .عمليّات انقالبی شروع گشت. آن به اصرار آنها اعالن جمهوريّت داده شد

مسئول ورود آنها و اعالن جنگ با دولت ايران، انصافاً شخص  اين صورت
بنده خواهم بود؟ چگونه است بنده را شخصاً در پذيرايی آنان مسئول و ملوم می 

از کارکنان آنها که بنده را برای حفظ ] ای[دانيد ولی پس از نقض عهد عدّه
ش گرفته و با مصالح انقالب وادار به کناره گيری نمودند، شما آنها را در آغو

عمليّات بی رويّه آنها کمک کرديد؟ چنانچه امروز می گويند با ما ايرانيها 
آقايان کی نقض عهد کرد؟ . مشغول کارند و به دستور آنها عمليّات می نمائيم

ورود کردند که به ما اسلحه بدهند؛ نفرات هم به قدری که ما بخواهيم 
؛ زمان انقالب در دست ايرانی باشد؛ واردکنند؛ در امور داخلی ما مداخله نکنند

از کليه ی اعمال افراطی و تبليغات تند کمونيستی چون درايران توليد مضّرات 
 از شما می پرسم، وفا کردند؟. می کند، خودداری و جلوگيری شود

حکومت سويت روسيه، جمهوريّت در صورت نقض عهد، تکليف چه بود؟ 
ب تلگراف را هم نداد و بی اّطالع ايران را به رسميّت نشناخت؛ حتّی جوا

انقالب سرخ و شورای انقالب، قشون وارد شد، تبليغات کمونيستی و متعاقب 
ذيقعده و بعد از گرفتن زمام  ١۴آن دخالت و اذيّتها و پس از آن کودتای شب 

امور، تصّرف در اموال مردم و تعّرض در ناموس آنان و کشتار مردم بيطرف 
قه و مال التّجاره به قفقاز و آواره کردن مردم از خانه و بی تقصير و حمل آذو

آخراالمر، جمهوريّت ـ که اّولين شرط انقالب و  .و زندگانی خود شروع شد
اّولين مادهّ ی آمال سوسياليستی است ـ به توّسط ابالغيه و جرايد ملغی گرديد و 

 .اريدچيزهای ديگر ـ که شرحش اينجا مقتضی نيست ـ تمام را البد تصديق د
چرا به جنگل آمديم؟ بعد از نقض عهد به آن صراحت و دخالتهای علنی ابيکف 
ها در امور و مّطلع شدن ما از تهيّه ی کودتا با آن وقاحت و شناعت و معاودت 
اعضای دورانديش و بی غرض بلشويک به روسيه يا مالحظۀ اينکه توقّف بنده 

ی انقالب از ميان می رود، در رشت توليد جنگ و خرابی خواهد نمود و وجهه 
شما دوستان قديم از ما بريده، به امثال ابيکف پيوسته و مرا خائن . به جنگل آمدم
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و بدعهد و بی وفای بزرگ و دزد خوانديد و راضی نشديد دربيغوله ها و دره 
اردوبه تعقيب ما آمد و راه چاره را از هر . ها و زوايای جنگل آسوده بمانيم

معلوم نبود تا کدام . حدّ و مّحلی از برای ما قرار نداديد. نمودطرف به ما مسدود 
هرقدر نوشتيم و گفتيم که ما . نقطه می خواستيد ما برويم که ما را تعقيب نکنيد

باالخره يک ! بی طرف هستيم و ما را به حال خودمان بگذاريد، گوش نکرديد
رانگيختند، همانها دسته را که با تبليغات خودتان از ما بری کرده، برضد ما ب

حاال . جهت عمليّات رقّت آور مأمورين شما در آن حدود به مدافعه برخاستند
 آيا انصافاً اين هم گناه من است؟. آنها دسته ی مخصوص بنده شده اند

عمليّات ما و شما چه نتيجه داد؟ دو ماه زمام انقالب را به معيّت يکديگر به 
از طرف ديلمان، . ا لوشان فتح شدمنجيل ت. طور ماليمت در دست داشتيم

ادارۀ . قزاقخانه و ژاندارمری رشت تصّرف شد. قزوين در تهديد قرار گرفت
گيالن و . افکار عامۀ ايرانيها همراه و متوّجه ما بود. نظام ملّی تشکيل گرديد

گيالنی با ميل و رغبت و کمک مالی و فکری و بروز احساسات همراه بودند 
قرارداد . کابينه وثوق الّدوله ساقط گرديد. مساعد بلند شد از تمام ايران صدای

شاه ايران از . معروف انگليسها، موقوف االجرا بلکه نزديک به الغا بود
انگليسها از قزوين شروع به . خوف، درصدد نقل پايتخت به اصفهان برآمد

 عقب نشينی کردند و به همان حال اگر باقی بوديم، يقين بود که يک ماه ديگر
 !تهران مفتوح و اقالً نصف ايران تصفيه می شد

سه ماه ونيم است شما به متابعت و همراهی آنها زمام انقالب را در دست 
گرفته، گيالن با وسعت به طوری گدا شد که از تهيّه ی معاش خود عاجز و 
شما هم از يک شهر گدا، مخارج يوميّه ی نفرات خود را به زحمت تهيّه می 

نفّر شدند؛ اگر نظر دقتی به خارج از محّوطه ی رشت نمائيد، می مردم مت. کنيد
بينيد هزارها مردم از ترس غارت و کشتن و هتک ناموس، در جاّده های 

چقدر اطفال . قزوين و جنگلهای گيالن با حال اسف انگيزی آواره شده اند
 .با همۀ اين ترتيب، نتيجه هم گرفته نشد. مردند و زنها بچه سقط کردند

گليس، دشمن ما ـ که از قزوين عقب می نشست ـ تا رستم آباد جلو آمد و با ان
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شاه ايران در عوض تغيير پايتخت، . شما يعنی در واقع با همه ی ماها می جنگد
پس از دو دفعه صدمات عقب نشينی . تجهيزات نموده، رسماً   مهاجمه می نمايد

توانستيد تا رستم آباد خودتان به انزلی، مجدداً با فداکاری به شهر آمده، هنوز ن
 .را برسانيد

احرار ايران از اين اعمال تند . آتش آزادی تبريز برای اين مخالفتها خاموش شد
قرارداد منسوخ شده را دو دفعه . افراطی نزد سايرين شرمنده بلکه مأيوس شدند

افسوس می خورم که از گيالن قدمی بيرون نگذاشتيد تا . شروع به اجرا نمودند
بينيد تمام افراد ايرانی در مقابل شما مسلّح شده و جنگ با انقالبيون را جهاد ب

مقدّس می دانند وازترس عمليّات تند شما، يکسره مأيوس و درتحت استعداد 
اسم سوسياليستی و بلشويکی در ايران به قدری . اجانب و بيگانگان درآمدند

در صورتی که به . نوندمنفورشد که در خواب هم ميل ندارند اين حرفها رابش
. ماليمت بهتر می توانستيد پيش برويد؛ اّما با تندی آن همه ضررها توليد شد

اگرچه تصديق می کنم انقالب همه گونه خسارت قتل و خرابی دارد ولی تصادفاً 
 .نه عمدی

آيا نيامده ها محفوظ ماندند؟ حاجی ! بنده را مالمت می کنيد چرا به جنگل آمدم
و ميرزا عبدالحسين خان در انزلی، معين الّرعايا و همراهانش  شيخ دمحم حسن

در منجيل، شيخ عبدهللا خان شهيد در رشت، فعالً گائوک وميرصالح تلخی بی 
اگر مکاتيب . همه اين پيشامدها را قبالً گفتم و نوشتم! مهری شما را می چشند

 .مديوانی نزد شما نباشد، سواد آن در نزد سايرين موجود است
يه عمليّات شما برروی چه اساس است؟ شما و جمعيّت حاضره بلشويک پا

رشت، آيا مستقيماً با سويت روسيه ارتباط داريد يا خودتان مستقالً اقدامات می 
اگر برخالف . کنيد؟ تاکتيک و رويّه شما بايد معلوم شود که در آتيه چيست

ر حالی که گذشته است، پس می شنويم هنوز رويۀ گذشته تعقيب می شود؛ د
ً فراهم کنيد و اگر درآينده بايد مطابق  الزم است وسايل محبّت مردم را سريعا

شما را متذّکرمی سازم و امتحان هم کرديد، محال است گذشته عمل نمائيد، 
بتوانيد قدمی برای پيشرفت آزادی برداريد ولو آنقدر بکشيد و کشته شويد و 
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هرگاه با سويت  .جه نخواهيد گرفتايران را توده ی خاکستر کنيد، اصالً نتي
روسيه ارتباط داريد، ارتباط بايد برطبق قرارداد و عهد و ميثاق و بدون تغيير 
باشد و اّال بدون قرارداد محکم و مستقيم فقط به قول چهارنفر سردسته های 
صالح ـ اگر قانع شويد ـ ممکن است در بين کارچهار نفر قوی ترازآنها مانند 

ارد شده، رؤسای صالح را بيرون کرده، به اسم شما قتل و غارت امثال ابيکف و
نمايند و شما را بدنام کنند؛ آن وقت سويت روسيه اظهار بی اّطالعی می کنند و 

 !حق هم دارد
شما را چه می دانيم و احساسات ما با شما به چه نحو است؟ شما را دوستانی 

ايران خفه شده، انقالب می دانيم سهو کرده که در نتيجه سهو شما، آزادی 
ايران کشته شده، ايران در آغوش دشمن رفته، عاّمه متّوجه شما گرديده و 

 !زحمات شما به هدر رفته و هنوز هم آن سهوها را جبران نکرده ايد
حّق و حقيقت گواه است هيچگاه نظر عداوت و ! اما احساسات جمعيّت ما

ابقاً به وسيله آقايان خلخالی، چنانچه س.خصومت با شما نداشته و نخواهيم داشت
آقايان . اردبيلی و شفائی پيغام کرده ايم، باز هم همان عقيده راتکرار می کنيم

دوستان قديم ما باز هم با شما طرف نبوده و نيستيم و عدم مخاصمه، نوعی 
نمايندگان سويت روسيه به عنوان مساعدت آمدند . کمک و دوستی است

با تفصيلی که . از آنها نقض عهد نمودند] ای[عده قراردادی منعقد کردند، بعد
خواستيم مبدأ را درست کنيم، آمديم جنگل که . شرح داديم، اقدام به تجاوز کردند

آنها در اقدام خودسرانه و نقض عهد نزد زمامداران خود مسئول باشند و 
شما دوستان قديم، به جای آنکه آن عقيده ی .مخاطرات ايشان جلوگيری شود

و نافع را تصويب کنيد، به سهو اشتباه از ما جدا شده و با ناقضين عهد صحيح 
نصايح بی غرضانه و پيش . متّحد شديد و با ما ضديّت و خصومت نموديد

خيلی عجيب . شما دوستان قديم ما هستيد. بينيهای عاقالنه ی ما را پشت پا زديد
دشمن نداشته و  ما هيچ وقت شما را. است خودتان را طرف ما معّرفی می کنيد

نداريم بلکه مايليم که سهو خود را ملتفت شده، جبران کنيد تا پس از آن همه 
اگر هم حرفی بين ما باشد، به حکومت ليدرهای . زحمتها، منفور عاّمه نباشيد
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 .داخلی تصفيه خواهد شد
برای استحضار شما، اين نکته را عرض می کنم ما راحت و آسايش بشر و 

به دست هرکس اين امر مقّدس انجام گيرد، . را طالبيمحفظ حقوق آدميت 
خائن و بی شرف کسی را می دانيم که برخالف اين عقيده . تصديق می کنيم

عمل کند يا به اسم پيش بردن آزادی، مقاصد شخصی و سيادت خصوصی را 
شما را مطمئن می کنيم عنقريب پرده برداشته شده خواهيد آگاه شد  .راغب باشد

ماليمت و بی طرفی در گوشه ی جنگل چقدر به انقالب خدمت کرديم که ما با 
که شما با جسارت و تندی نکرده ايد بلکه سهوهای شما را نظر به عالقه ی 

حاليه فرض . قلبی و روحی که با شما داشته ايم، تا اندازه ای جبران کرده ايم
ه و عهد ثابت می کنيم اّول کار است آيا نبايد مبايد را درست کرد؟ بدون وثيق

تغيير ناپذير با سويت روسيه اقدام به کار نمودن، همان تجديد صدمات ماضيه و 
زيرا دسته ديگری پيدا می شوند وسط کار . تکرار واقعات گذشته خواهد بود
بعد از درست کردن مبدأ و عهد محکم با . عمليّات همه را عقيم می گذارند

ر اين حدود ناراضی و دلتنگ و اکثر سويت روسيه که يقين داريم از وقايع اخي
شما هم فعالً عمليّات . بی اطالع هستند، ديگر ممکن نيست پيشامد سوئی بکند

از افکار . وسايل اطمينان مردم را تهيّه کنيد. تند و عصبانی را کنار بگذاريد
آن وقت دعوت همه احرار بلکه تمام ايران با شما . عاّمه خود را مستغنی ندانيد

گمان نکنيد ذکر سهوهای شما من باب مالمت و . و هم خيال خواهند شدهم صدا 
توبيخ بود، بلکه عالقه ی همقدمی و دوستی سابق محّرکم شد شما را آگاه کنم که 

شما از زحمات خود نتيجه بگيريد نه . نوعی کنيد ضررهای گذشته اعاده نشود
 .ضرر

عرض می کنم در آتيه ی  گانه و امور ديگر با کمال اطمينان ٩راجع به موادّ 
نزديکی هويت انقالبی و فداکاری با تمام معنی کلمه برطبق حزم و رويه ی 

حتّی زندگانی و ارواح شهدای شما . عاقالنه از اين جمعيّت ظاهر خواهد شد
. تصديق کرده و از سوءظنها و تهمتهای گذشته، به ما نادم و پشيمان خواهيد شد

در مقابل تجاوزات دشمنان نوع بشر القيد بمانيم آيا ممکن است ! آقايان محترم
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يا فداکاران در راه آسايش بشر را به خون آغشته ديده، ساکت باشيم؟ حاشا و 
تمام افراد ما با حرارت سرشاری برای فدا . کالً عقيدۀ ما ثابت و محکم است

شدن در راه آزادی بی پروا هستند، ولی حتّی المقدور مراقب ومواظبيم که 
اگرچه . اريها بيهوده نشده و به جای منفعت، ضرر و منقصت عائد نگرددفداک

بی اطالع ]ای[در گوشۀ جنگل منزوی هستيم ولی ازاوضاع دنيا تا اندازه
 .نمانده، شما را نيز از اوضاع اسف انگيز امروز ايران مسبوق می سازيم

ا بلشويکها دولت انگليس، پيشنهاد ذ يل را به دولت ايران نموده و خاتمۀ جنگ ب
 .را به عهده گرفته اند

 امضا و اجرای قرارداد معروف؛ - ١
تشکيل پارلمان از وکالئی که در دورۀ زمامداری وثوق الدّوله انتخاب  - ٢

 شوند؛
 .تسليم قزاقخانه به انگليسها و اخراج صاحب منصبان رومی - ٣

گيالنی را  شاه قبول کرد و سپهدار. استعفا داد کابينۀمشير الدّوله قبول نکرد،
مأمور تشکيل کابينه و اجرای پيشنهادات مزبوره نمود، چون مذاکرات و شرح 

شرح : مطالب به تحرير مکاتيب گنجايش ندارد، به اين جهت درخاتمه می گوييم
به تمام دوستان قديم . اين هجران و اين خون جگر، اين زمان بگذار تا وقت دگر

 .واه نباشد، تقديم ارادت می نمايمخواه عالقه ی قلبی ايشان باقی باشد، خ
 

   )   ۵( کوچک جنگلی 
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  :توضيحات و مآخذ ◀

  
جمهوري شوروي  جنبش جنگل و"يا "ميالدزخم" –دکترخسروشاکری - ١

اّول     :چاپ -اختران  :ناشر - شهريارخواجيان    :مترجم - "سوسياليستي ايران
   ٢٩٩ص    - ١٣ ٨۶

   ٣١٢ – ٣١۴صص    -پيشين   - ٢
    ٣١٩ - ٣٢٣صص  - پيشين  – ٣
نگاهی به روابط  شوروی و نهضت  انقالبی جنگل « مصطفی شعاعيان  -  ۴
 )  ٣۴٩ - ٣۵٢صص    -انتشارات مزدک  - »
 ١٣۴۴ –، انتشارات اميرکبير، تهران » سردار جنگل«  –ابراهيم فخرائی  - ۵
   ٣١۵ – ٣١٨صص  -
  

هفت دولت زير سايه بيرق ايران  خواهم من می! جناب کنسول« :ستّارخان * 
خواهيد من زير بيرق روس بروم؟ هرگز چنين کاری نخواهد  باشد شما می

 ] I[ »!شد
محل ( در جنگی که بين قوای تأمينيّۀ دولت و مجاهدين مقيم پارک اتابک «

به سرکردگی ستّارخان سردار ملّی روی داد حيدرخان ) کنونی سفارت شوروی
مکرات وحکومت هم منتخب حزب بود با آن همه چون از مؤّسسين حزب د

عوالم دوستی ورفاقت با ستّارخان عليه او جنگيد و در اين جنگ به نفع دولت 
و روی ) دمکرات ( اقدام و دخالت داشت پس از سقوط کابينه مستوفی الممالک 

ق . ه  ١٣٢٩دهم ربيع االول ( کار آمدن محّمد ولی خان تنکابنی سپهدار اعظم 
اليون تقويت گرديدند و آنان دولت را مجبور کردند که نسبت به عناصر اعتد) 

) سپهساالر بعدی ( دمکرات امثال حيدرخان و رسول زاده سخت بگيرد سپهدار 
هم دستور آنان را اجراء کرد وحيدر عمواوغلی را تبعيد نمود حيدرخان به 

 »قفقازيه رفت و از آنجا به روسيه سفر کرد
  می نفر دولت مشروطه که جمعاً سه هزار ١٣٢٨اّول شعباندر«:به بيان ديگر 
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خان، يار قديمی ستارخان در تبريز و رئيس نظميۀ وقت  شدند، به فرماندهی يپرم
باغ اتابک را محاصره کردند و پس ازچند بار پيغام، هجوم نظاميان به باغ 

سواران . ورشد صورت گرفت وآتش جنگ بين قوای دولتی ومجاهدين شعله
تی عمدتاً نيروهای بختياری و ارامنه بودند که به ظاهر خلع سالح شده بودند دول

. و بالفاصله به استخدام دولت درآمده و به عنوان عوامل سرکوبگر عمل کردند
های تهران افراد خود را در هيأتی قانونی  به عبارت ديگر سوسيال دموکرات

وقتی درب پارک . داشتندمسلّح نموده، اصراربرخلع سالح ديگرنيروهای مسلّح 
 .اتابک به دستور يپرم سوزانده شد، جنگ شدّت گرفت

در اين جنگ قوای دولتی ازچند عّراده توپ وپانصد مسلسل شصت تيراستفاده  
ستّارخان . نفرازافراد حاضر درباغ کشته شدند ٣٠٠ساعت  ۴ ۀکردندو به فاصل

رفت، اّما درمسير بام را در پيش گ هم ساعتی پس از شروع درگيری راه پشت
ها، دريکی از راهروهای عمارت تيری به پايش اصابت کرد و مجروح  پله
 صمصام السلطنه  دستگيرکردند و به منزل را قوای دولتی او اندکی بعد.شد

 .بردند
خان هم درب پارک را نفت  يفرم... «: نويسد شريف کاشانی دراين زمينه می

ر سوخته، سرباز و سوار و بختياری وارد بعد از چند دقيقه د. زند زده، آتش می
با اينکه از مجاهدين . شود شود، تلفات خيلی می پارک شد، از قراری که گفته می

ها به هرکس و هر جا فروگذار  کنند، ولی ازطرف دولتی اصالً اظهارحياتی نمی
آن وقت، بنای . ها اغلب را دستگير و بعضی فرار کرده بعد از کشتن. اند نکرده

شکنند، و مبل و فرش و چراغ و  ها را می تمام در و پنجره. گذارند ج را میتارا
نمايند، اين حرکات زياده ازحد مورد  ها را تاراج می ها و ميزو صندلی آئينه

ستّارخان و باقرخان را هم . شود شماتت و مالمت و سرزنش خارجه و داخله می
نمايند  قضيه اظهار نفرت می کليّه مردم از اين...السلطنه برند منزل صمصمام می

و ] II[»زانوی ستّارخان هم گلوله خورده، در بسترخوابيده ...کنند و بدگويی می
خانه نشين شد و پزشکان حاذق برای مداوای پای او تمام تالش خود را کردند، 

آبان  ٢۵(ق . هـ١٣٣٢ذی الحجه  ٢٨اّما معالجات به جايی نرسيد و در تاريخ 
 .در تهران درگذشت) م١٩١۴نوامبر  ١۶/ ش١٢٩٣
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 : منابع

]I [تاريخ مشروطه  -۶٩۴تاريخ مشروطه ايران جلد دوم صفحه .کسروی، احمد
 ٨۴۴، ص ١٣٨۴ايران، احمد کسروی، نشر صدای معاصر، چاپ پنجم 

]II [ديپلماسی ايرانی  
 
 نامۀ ميرزا به يوسف ضياء بيک  - ۵

اساسی . افتتاح يافت) وبهبادک(کنگره ملل شرق در باکو  ١٢٩٩در نهم شهريور 
ترين موضوع مذاکره پيداکردن راه حل برای اختالفات دودسته جنگل و 

بعضی از نمايندگان کنگره، يوسف ضياء بيک از . انقالبيون بلشويک بود
انقالبيون ترک و از دوستان قديم کوچک خان را به همين منظور به رشت 

اء بيک نامه زير را به او ميرزا پس از شنيدن خبر ورود ضي. روانه کردند
 :نوشت

  
 ]۵[١٣٣٨ذی الحجه ٢٣

 هو الحق
آقای يوسف ضياءبيک ـ دامت شوکته العالی ـ دو روز قبل مژده دادند به رشت 

ارادت قلبيه و اشتياق به زيارت جنابعالی، محّرک شد که به اين . تشريف آورديد
چقدر . کيم نمايمذريعه اقدام گردد تا بدين وسيله مراتب مودّت سابقه را تح

خوشوقت می شدم اگربه توفيق مالقات موفّق می گشتم تا پس ازاستفاضه کامل، 
متأّسفانه به . خاطر شريفتان را ازتمام دقايق واقعات ناگوار گيالن مسبوق کنم
به اين جهت . جهاتی معيّن برای جنابعالی، احتمال مالقات غيرممکن می باشد

ً جنابعالی را ا ز جريانات چهارماهه ی اين صفحات به طور مصّمم شدم کتبا
اّوالً اين نکته خوشوقتم می کند که طرف مصاحبه و مکاتبه . اختصار آگاه نمايم

ام جنابعالی هستيد که کامالً بنده را می شناسيد؛ به هيچ وجه محتاج نيست خود 
 .را به شما معرفی کنم

ل لطمات توقّف در بنده بعد از زحمات چندين ساله در انقالب ايران و تحمّ 
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جنگل، سال گذشته برای دو، سه کاغذی که از طرف فرقۀ بلشويک رسيده بود، 
دلگرم شده، پياده از بيراهه با وجود همه نوع مخاطرات و با يک مشقت 

مالقات کرده، ازعقايد ونيّات و  غيرقابل تصّوربه لنکران رفتم تا آنان را
از ورود به لنکران اوضاع  بعد. طرزمساعدت ودوستی همديگرمستحضر شويم

اين فرقه را در آن حدود پريشان ديده مأيوسانه مراجعت کردم تا در شهر 
رمضان گذشته از پطروسکی کاغذی به بنده نوشتند و از بنده طلب مساعدت 

قوای انگليس . روزبعد ازآن کاغذ انزلی را با مهاجمه تصرف کردند دو. نمودند
خواست  مالقات بنده را درانزلی در رؤسای بلشويک. به رشت عقب نشست

بنده هم برای آنکه به دوست ودشمن بفهمانم که با فرقۀ بلشويک، دوست . کردند
و متمايل وعقيده صادقانه دارم و هم برای آنکه عقد مودّت را با آنها محکم نمايم 

 .تا بتوانم انگليسيها را ـ که دشمن ما و آنها بودند ـ دفع کنم به انزلی رفتم
د ازمالقات و مذاکره طوالنی با داليل کافيه به ايشان ثابت کردم که اجرای بع

بعضی از موادّ مرام بلشويک در ايران نظر به جنبه فناتيکی و بی علمی اغلب 
ايرانيها نه تنها توليد اشکال می کندبلکه آنها را برضدّ ما می شوراند، نتيجه 

تدای امر الغای مالکيّت دور نمی بريم؛ سهل است مضّرت خواهيم ديد و در اب
از حزم و احتياط است؛ زيرا غالب رؤسای ايالت وعشاير مالکند و به ايل 

. جاهل خود فوق العاده نافذ و برای الغای مالکيّت سد راه عمليّات خواهند شد
بهتر اين است اين قضايا را مسکوت عنه گذاشته؛ پايۀ عمليات را بر روی اين 

لطنت، لغو کاپيتوالسيون، فسخ کليه قراردادها، تجهيزات مواد بگذاريم؛ الغای س
کامل از عموم ايرانيها و اخراج قشون انگليس از ايران، آن وقت باقی مواد 
مرام را با تطبيق به حالت روحيه ی مردم ـ به قدری که ممکن باشد ـ اجرا 

 اگر اين ترتيب رعايت شود، قول می دهم سه ماه مرکز را تصّرف کرده. کنيم
قرار شد . حضرات تصديق و قبول کردند. موقعيّت شايان تقديری حاصل کنيم

اسلحه بدهند نفرات هم هرقدر ما تعيين می کنيم روانه نمايند و در امور داخلی 
 .ما مداخله نکنند

همان طوری که لنين و تروتسکی اظهار کردند که هر ملّتی بايد مقدّرات خود 
در دست ايرانی باشد، حتّی تکليف کردم  را خود عهده دار شود، زمام امور
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به همين طريق قرارداد ما ختم شد، به . اسلحه را قيمت بدهم، قبول نکردند
رشت آمديم، اعالن جمهوريّت داديم، تمام طبقات مردم با شادی فوق العادّه  و 

همه نوع در مقام همراهی برآمدند؛ باشوق تمام . چهره های گشاده ما را پذيرفتند
به روزی که منجيل فتح شده بود، . به منجيل هجوم کرديم. کار شديم مشغول

معيّت چند نفر ـ که اسم نمی برم و افکار عاّمه هويت آنها را کامالً واضح کرده 
و می کند ـ با حمالت خصمانه رشت و انزلی را تصّرف و منظره های فجيعی 

. اهد صادق ما هستيدايجاد کردند که جنابعالی همه را به چشم ديده و بهترين ش
واليتی را خراب کردند دشمن را چيره نمودند، ملّت ايران را ـ که همه مساعد 

با کمال بيرحمی به بنده دزدی و خيانت و . بودند ـ برعليه بلشويکها قيام دادند
به پسيخان و کسما و فومن هجوم . سازش با انگليسها و شاه را نسبت دادند

به اسم بلشويک مشغول غارت و اذيت ] ای[د عدههنوز هم در اين حدو. کردند
برای آنکه حقيقت تاحدّی درحجاب  .مردم هستند وبا بنده در مقام جنگ برآمدند

بود و ميل داشتم کامالً مکشوف شود، از مصادمه احتراز کردم، در جنگل 
توقّف نمودم، امرار وقت کردم تا وضعيت به اين طريق که مالحظه می فرمائيد 

همان اوقات کاغذهايی که به مديوانی نوشتم، اوضاع امروز را پيش . منتهی شد
بينی و به آنها خاطرنشان نمودم و اينک سواد آنها را خدمت جنابعالی می فرستم 

آيا انقالب . اکنون انصاف جنابعالی را حکم قرار می دهم. که مالحظه فرمائيد
اسدکه به هرسازی همين است که آقايان مشغول بوده وهستند؟ بعضی اشخاص ف

می رقصند، گاهی نوکرروس، گاهی نوکرانگليس، زمانی کارکن آلمان، روزی 
مستبد وهنگامی مشروطه طلب وبرای تحصيل فايده شخصی، به هرلباس ملبّس 

حال آزادی طلب شده اند وبنده را . شده، موجد اين نحو خرابکاريها می شوند
 اگرامثال اينها آزادی طلب و .و ضدّانقالب معّرفی می کنند دزد وخيانتکار

انقالبی هستند، بکشند، کشته شوند، خراب وغارت کنند تا همه ببينيم عملياتشان 
احساسات مسلمين و ايرانيها را ـ که بالنتيجه ! چه مقدار ضرر توليد خواهد کرد

برای . مستلزم نفرت عموم مسلمين از بلشويکها است ـ صريحاً تحريک نمودند
ضدّ مذهب و اسالم، مردم را شورانيدند؛ همۀ ما را از سير نطقهای علنی بر

دراّول کار و اّول قدم اين منظره ی . انقالبی بازداشتند؛ انقالب مقدس را کشتند
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هولناک و اين همه نفرت بی حدّ وحصر ايجاد شد که اصالحش را مگر يک 
 .دست غيبی بکند

ه صدهزارقشون وهزار با عمليّات خود، انگليسها را به نحوی تقويت کردند ک
شما ! عراده توپ آنان را اين همه تقويت نمی کرد که عمليّات حضرات نمود

انگليسها را بهتر می شناسيد که چگونه از اين موانع استفاده کرده بلکه دستشان 
ً کار می کند خيلی عجيب است با اين همه خرابکاريها متنبّه .در ميان آنها قويا

رويه . ا به روی بنده و همراهانم مسدود کردندهنوزجميع ابواب ر. نشدند
چون . انگليسها، وثوق الِدوله و نيکال را بيرحمانه به نام آزادی پيش گرفته اند

يقين دارم زمامداران سويت روسيه به اين گونه حرکات راضی نبوده و نخواهند 
ه بود و چند نفر مردم خودسر و بی مايه، به اين فضايح اقدام کرده و باالخر

ممکن است اقدام سويت روسيه، اين خرابکاريها را اصالح کند به اين جهت 
ساکت و بيطرف مانده ام تا ضمناً به همه بفهمانم که به احدی از دشمنان دست 

اگر از . و منتظرم تا سويت روسيه چه اقدامی بکندمودّت دراز نخواهم کرد 
يف ملّی و وجدانی آنها هم مأيوس شويم، البتّه در آن صورت هريک به تکل

 .خود عمل خواهيم کرد
 کوچک جنگلی

 
  -»)سردار جنگل(نامه های ميرزا کوچک خان جنگلی «مهرداد، سيدجعفر:منبع

  ) ۶۴تا   ۶۶صص  -  ۵٩شماره  -  ١٣٨۴پاييز » گنجينه اسناد « 
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  يازدهم  فصل

  
در سرکوب  ١٢٩٩همکاری روسيۀ شوروی، انگليس و رژيم  کودتا ی 

 جنگل جنبش
  

همکاری روسيۀ شوروی ، انگليستان و رژيم  کودتا « در مورد احمد رناسی 
ژوئيه خود به چيچرين  ١۶لنين درنامۀ   " « براين نظراست »  ١٢٩٩ی  

روتشتاين ازدخالت های دفتربا کوی حزب " کميسار امور خارجی می نويسد که
ن درنامۀ  ديگری وادامۀ آ" بلشويک  در روابط  ايران و شوروی شکايت دارد

سياست  "  اوت همانسال به روتشتاين سفيرشوروی درايران، که با  ١٣، بتاريخ 
را نشنيده  " طرف ديگر" موافق است، ولی هنوز استداللهای" محتاطانۀ وی

. اند" رد" غير قابل" وی" داليل اساسی" است، با اين همه لنين معتقد است که 
 سر وی روتشتاين رامی پذيرد،کهلنين سياست محتاطانۀ سفيرکبيرشور

ودستوردهندۀ عقب نشينی قوای روسيه ازمعرکۀ  ١٩٢١انجامش قرارداد 
دوری از رو در روئی با قشون دولت مرکزی ايران بود، که در نامه  جنگ، و

که اسلحه زمين  نهفته است،!!! هايش به ميرزا نيزآن اندرزهای حکيمانه 
در ُکنج . رای اومصونيت گرفته شودتا ازدولت مرکزی ب... گذاشته شود و

انگليس .باشد -شوروی لنينی دولت مقتدرمرکزی ايران" جنگل شاهدهمخوابکی 
ايکه  نسبت به استقالل  ايران نشان می !  برادرانه  –! رفيقانه! و دلسوزی های

. می خواهد" ميرزا"دهد، ودر اين رابطه، کوشش پذيرش نظريات  خود را از 
را " پرچم  سرخ " هائی کامل ، نبرد را پذيرفته است وهرگزميرزائی  که تا ر

 .تا  مرگش ازخود جدا نساخت
لنين سياست محتاطانۀ کسی را قبول می کند،  که عليرغم  نشنيدن  استدالل   

. اند" غير قابل رد"صاحب سياست" داليل اساسی" طرف مخالف معتقد است که
به قضا يا " ديالکتيک  –اترياليسم م"وسرانجام  حاصل کاراين کسانی  که باديد 

برخورد می کنند، چيزی می شود که بهتر است نوشتۀ   سلطان زاده را بياری 
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مال تأسف ماست که حوادث با چنان  سرعتی  رخ  دادند که کمايۀ  " گيريم
اه دوام بيآورد و شيران نتواست زير فشارارتش انگلستان وارتش اانقالب 

 ."شکست خورد
نويسد ويا اينکه چون خود نيزدر بازيهای آن دوران گيرکرده بود، ولی او نمی 

. اين تأسف حاصله،  که ناشی ازسرعت حوادث می باشد: نمی تواند بنويسد که 
را،  نبايد فقط مديون ارتش  شاه و ارتش انگلستان دانست، بلکه نبوغ  و کارآئی 

ی  ضدّ مردمی و و تأکيد کنندگان اين سياست ها" سياست محتاطانه" صاحبان 
و بنا بر !)  و ضدّ سوسياليست ها ! بنا به ديد ضدّ کمونيست ها( ضدّ انقالبی 

با ارائۀ سياست های ...) و!انتر ناسيوناليست ها( ديد روشن و ظفرنمون
سبب بگل نشستن انقالب کشوری می " آن کسان"وتأئيد از طرف " محتاطانه 

سلطان زاده  .  را پيروز سازند!" سوسياليسم کشوری" شوند تا به اصطالح خود
 .هم قادربه نوشتنش نيست و از آن درمی گذرد

" اصالحات  ارضی " آنچه گذشت، درضمن نشان می داد ، که اختالف برسر 
بود، ) بنا بنظرفيلسوف  تاريخ نويس( ودوری ازاين شعار نيزنه ازطرف ميرزا 

ود را بنام  نمايندگان که خبلکه مورد اختالف فراکسيون های مختلفی می بود، 
جا زده بودند و درکنگره ها ازطرف !" حزب کمونيست ايران "سازمانی بنام 

مردم ايران شرکت می کردند وبه بحث وگفتگو می نشستند، وآنکه ازاين 
وخود ... بودند که چه کسانی" مردم ايران " جريانات  اطالع نداشت، در واقع 
 .ه  گرفته اندبر گزيده ، نمايندگی  آنها را بعهد

ازآنچه گذشت دريافته می شود، شوريده فکری سرا پای رهبران شوروی  و  
انقالب " دررابطه با آنها، ايادی ايرانی آنها را گرفته بود، وعاجزبودند درمورد 

موضعی قاطع ومشخص داشته باشند،وهمۀ اين شوريدگی ها " وضدّ انقالب 
ه که گذشت واسناد تاريخی نشان  تصميم گيريها را، درآنچ وتشتّت ها درامر

تاريخ عناصروسازمان ها را می نويسد  و بيرحمانه حاصل  کار . داد، می بينيم
آنها  را مورد قضاوت قرارمی دهد، نه تاريخ نويسان دستوربگير وساخته 

" قالبی" برای پياده کردن خطی. که سعی بر آن دارند"  خدا يگانی" پرداختۀ 
.  افکار، به پراکنده گوئی ودروغ پردازی روی آورند  تشتّت به قلب تاريخ و
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 ."تاريخ  نرمان ها را می نويسد ، نه نرمان ها تاريخ را" بله 
چنانچه می دانيم ، ردّ و بدل نامه هائی بين ميرزا وروتشتاين صورت گرفت ،  

وخواست هائی ميرزا از اوداشت  که ازطرف ضدّ انقالب نمی توانست مورد 
مشکل )* (David Lloyd George" لويد جرج" نصايح . گيردپذيرش قرار 

گشا می گردد،روابط تجارتی بسرحد عقل می آورد، و روتشتاين مشغول 
  ) ١(» .امضاء قرار داد

جنبش جنگل براثرهمکاری روسيه شوروی، انگلستان  ذاکری دربارۀ شکست *
 بررسى آسيب شناسى نهضت جنگل از: می نويسد ١٢٩٩و رژيم کودتای 

که الزم است به آن پرداخته شود و , زواياى گوناگون مهم ودرخورتوّجه است
با درنگ و دقّت کالبدشکافى شوند و فراروى اهل نظر قرار , يک يک آسيبها

 .گيرند
اّما دراين مقاله رابطه ی ميرزا وشوروى مطرح است و نکته هايى که از اين 

هماهنگى : مانند, ارمى گيرندمورد توّجه قر, نقش دارند, زاويه درآسيب شناسى
, هماهنگى وهمخوانى شوروى با انگلستان, وهمخوانى شوروى با ايران

سرپيچى کمونيستها ازعمل به قرارداد ميرزا با ارتش سرخ و درپايان نقش 
 .درفروپاشى نهضت جنگل, سفارت شوروى و سفير آن روتشين

ابودى نهضت جنگل دو مورد نخست را مى توان ازمهم ترين سببها وعلّتهاى ن
انگلستان و دولت ايران هر , شوروى: معناى اين هماهنگيها اين بود که. دانست

سه در نابودى ميرزا به هماهنگى رسيده اند و زير پا نهادن قرارداد و 
براى رسيدن به اين همبستگيها و همخوانيها , سربرتافتن ازعمل به آن نيز

در راستاى به حقيقت پيوستن اين تالش سفارت روسيه شوروى نيز  .بوده است
هماهنگيها صورت گرفته که سبب نابودى سريع نهضت جنگل شده و امکان 

 .بازسازى نيروهاى جنگل را از ميرزا گرفته است
شوال  ١١/١٢٩٩تير  ٧(مدّ تى پس از برگمارده شدن , مشيرالدوله نخست وزير

که , ر الممالک رامشاو, ١٣٣٨در تلگرافى به تاريخ اّول ماه ذيقعده ) ١٣٣٨
, به سمت وزير مختارى ايران در مسکو, نمايندۀ پيشين ايران در مجمع ملل بود

 .برگمارد, براى گفت و گو و بستن قرارداد با دولت شوروى
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را  ١٩١٩جلوى اجراى قرارداد , از آن جا که مشيرالد ّوله در آغاز کارخود
 .مى ورزيد از کمک به دولت ايران خوددارى, دولت انگليس, گرفت

زيرا مدّعى بود کمک انگلستان بر اساس آن قرارداد بوده و با جلوگيرى از 
 .دليلى براى اين کمک وجود ندارد, اجراى آن
جلسۀ فوق العادۀ وزيران برگزار , ١٢٩٩مرداد  ١۴/١٣٣٨ذيقعده  ١٧در روز 

ارى به مدّت سه ماه با دولت مشيرالدّوله همک, شد و قرار شد که دولت انگلستان
مواد هيجده , و در همين روز, پس از اين جلسه. کند تا قرارداد به اجرا درآيد

براى مشاور , به عنوان دستورالعمل , چيچرين ١٩١٩ژوئن  ٢۶نامۀ , گانۀ
از آغاز آنچه فرستاده شده چنين استفاده مى شود که .الممالک فرستاده مى شود

به خاطر , به شوروى, ارهدولت ايران دوب, ١٢٩٩تير  ۵/  ١٩٢٠ژوئن  ٢٨در 
 ١٠اعتراض مى کند و وزارت خارجه شوروى در, حضور نيروهايش درايران

 :همان پاسخ پيشين را مى دهد و مدّعى مى شود١٣٣٨شوال ٢٣/١٩٢٠ژوئيّه 
ً اعالم نمايم که هيچ نيروى , اکنون مى توانم براساس داده هاى دقيق( اثباتا

يا آبهاى ايران , ل حاضردر سرزمينيا دريايى جمهورى روسيه در حا, نظامى
, در مناطق مورد ذکر وجود دارند, نيروهايى که بنابرادعاى شما.حضورندارند

 )…هيچ گونه ارتباطى با حکومت ما نداشته 
بى طرفى خود را در برابر حکومت رشت و , دولت شوروى, دراين پاسخ

 :حکومت تهران اعالم مى کند
بيش تر پاسخ گويى احساسات , م مداخلهمعتقد است اصل عد, حکومت روسيه(

همچنين روابط حسن , مودّت آميز وبرادرى بين توده هاى روسى و ايرانى
مى , شديداً طالب برقرارى آن با ايران است, که حکومت روسيه, همجوارى

  .)بايد سرنوشت خود را تعيين کند, زيرا ملّت ايران; باشد
ان با شوروى وارد مرحلۀ حساس گفت و گوهاى دولت اير,با اين دستورالعمل

همزمان است با حضور نمايندگان , شروع گفت وگوهاى دولت ايران.مى شود
 .جنگل در مسکو
گزارشى  ١٢٩٩مرداد  ١٨/١٣٣٨ذيقعده  ٢٣/١٩٢٠اوت  ٩اين هيأت در 

مى فرستند و خواسته ها دولت جمهورى گيالن را , براى وزير خارجۀ شوروى
  .مطرح مى کنند
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خبر , از گسيل اين دو نماينده از سوى جنگليها آگاه مى شود, يرانوقتى دولت ا
, آن را به اطالع مشاور الممالک مى رساند که از دولت شوروى يا ساويت

 .بخواهد که به آنها وقعى ننهاده نااميد شوند
با بالشويکهاى رشت درگيرمى شود که اين , در اين مدّت دولت مرکزى

مهلت سه ماه مشيرالدوله هنوزبه . ى انجامددرگيرى به شکست بالشويکها م
 ١۴/١٢٩٩آبان  ۴که سقوط مى کند و کابينه سپهدار رشتى در , پايان نرسيده

جسارت ادامه , گويا دولت جديد. تشکيل مى شود ١٩٢٠اکتبر  ٢٧/١٣٣٩صفر 
  »....گفت و گورا در خود نمى بيند

گفته مى شده , گيالن به بالشويکهاى, بايد توّجه داشت که واژۀ متجاسرين...«
اعالم مى دارد از بالشويکهاى گيالن , يعنى پس از آن که دولت شوروى. است

به جاى : پيشنهاد مى کند, ١٣٣٨ذيحجه ٧در , مؤتمن الملک, پشتيبانى نمى کند
از واژۀ متجاسرين استفاده شود که پيوند و بستگى به دولت شوروى , بالشويک
 .پيدا نکند

در دوران کابينۀ مشيرالدوله و کابينۀ , د مدّرس سخن گفتهدر اين برهه که شهي
که در , نيروهاى ميرزا کوچک از نيروهاى کمونيستى, سپهدار اعظم رشتى

از آنها به عنوان نيروهاى انقالب , کتابهاى سردار جنگل و تاريخ انقالب جنگل
هاى در سرکوبى نيرو, سخن شهيد مدّرس, بنابراين. جدا بوده اند, هم ياد شده

, چون آنان با دولت ايران, نيروهاى ميرزاکوچک را در بر نمى گيرد, متجاسر
 .طرف نبودند

به نتيجه نهايى , ١٢٩٩گفت و گوهاى شوروى و ايران ادامه مى يابد و در آذر 
 .نزديک مى شود

دى  ٨ـ  ١/١٩٢٠دسامبر  ٢٩ـ  ٢٢, لنين در کنگرۀ هشتم سراسرى روسيه
 :ددربارۀ ايران مى گوي, ١٢٩٩

تبريک , ما مى توانيم امضاء شدن قراردادى را که با ايران در پيش است(
به علّت نزديک شدن و در آميختن منافع اساسى , روابط دوستانه با ايران.بگوييم

 .)تضمين شده است, تمام خلقهايى که از فشار امپرياليسم رنج مى برد
به تصويب , ١٢٩٩دى  ١٨موردهاى بيست و هشت گانۀ قرارداد در روز 
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 .براى مبادله گذاشته شد, دولت ايران رسيد و مهلت سه ماهه
به تالش گسترده , براى حفظ منافع خود در ايران, دولت انگلستان در اين مدّت

کودتاى سيد ضياء و رضاخان رخ داد و  ١٢٩٩) اسفند(حوت ٣در . دست زد
د مودّت ايران قراردا. بهره کافى را بردند, از ضعف کابينه سپهدار اعظم رشتى

در مسکو به . م ١٩٢١فوريه  ٢۶/١٢٩٩)اسفند(و روسيه در هشتم حوت 
و قرارداد را براى .به آستارا آمد, اسفند منشور الملک١٩و در . امضاء رسيد

امضاى قرارداد پس از کودتاى رضاخان اتّفاقى . دولت ايران مخابره کرد
دتا منافع او در ايران حفظ با اين کو: بر اين باور بود, دولت انگلستان. نيست

. اقرار کرده است, در يادداشتهاى خود به طّراحى کودتا, آيرونسايد. مى شود
با علم و اطالع سفارت انگلستان و با سازمان دهى , کودتاى قزاقها در تهران(

 .)اين سفارت به وقوع پيوست
مارس  ٩به جهت همين اطمينان است که قرارداد شوروى با انگلستان در 

و شوروى با بستن ١۵٠.به امضاى دو طرف مى رسد, ١٣٠٠اسفند  ١٩/١٩٢١
 .گامهاى بعدى را بر مى دارد, در جهت استوار کردن آنها, اين قراردادها

توسط سيدضياء الدّين  ١٩١٩قرارداد , ١٣٣٩رجب  ١٧/١٣٠٠فروردين  ٧در 
ضاخان زيرا با وجود مهره اى مانند ر ١۵١.ملغى اعالم مى شود, عامل انگليس

 .نيازى به آن نبوده است
بخش مهّمى از خواسته هاى نهضت جنگل برآورده مى , با الغاى اين قرارداد

 اّما آيا بايد جنگليها مبارزه را کنار بنهند؟; شود
تا اطمينان به دخالت نکردن انگليس در ايران پيدا : ميرزا کوچک مى گفت

ميرزا اين  .را پايان نخواهد دادمبارزۀ خود , نکند و تا دولت ملّى سر کار نيايد
ارد  ۶در گفت و گويى که در , مطلب را در پاسخ به نمايندگان دولت سيد ضياء

 .گفته است, با ميرزا داشتند ١٣٠٠يبهشت 
در گزارش خود از موضع ميرزا در برابر انگليس چنين , نمايندگان سيد ضياء

 :گزارش مى دهند
ولى , رارداد انگليس لغو شده استميرزا کوچک خان مدّعى بود هر چند ق(

دخالت مستشاران انگليسى در امور ماليه و صاحب منصبان و معلّمين انگليسى 
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 .)در نظام و فرونت گيالن اجراى اصول مهّمه قرارداد را عمالًنقض مى نمايد
, خواهان تشکيل دولت مرکزى مقتدر, برابر گزارش نمايندگان سيد ضياء,ميرزا

 :ت خارجى بوده استمستقل و بدون دخال
تشکيل يک , يگانه آرزوى شوراى انقالبى جنگل: باألخره اظهار داشتند که(

حکومت ملّى در ايران و قطع نفوذ اجانب ازامورداخله ی  مملکت و تخليۀ 
بديهى است پس ازاين که اطمينان به عمليات . قشون اجانب از خاک ايران است

حاضر به مساعدت با دولت و از روى اين اصول , دولت حاضره حاصل شد
, نمايندگان و فرستادگان سيدضياء به نزد ميرزا کوچک.) تسليم باال خواهيم شد
دولتى که اکنون بر سر کار : نتوانستند وى را قانع کنند, در اين گفت وگوها

از آنچه . ملّى و در جهت هدفهاى راستين ملّت ايران گام برخواهد داشت, است
: گفته اند, ستفاده مى شود که آنان براى جلب اعتماد ميرزاا, دراين گزارش آمده

بيان اين موضوع از سوى . دردولت نقش دارد, ميرزا کريم خان رشتى نيز
به کريم خان و برادرش سردار , ميرزا. بسى مهم بود, نمايندگان سيدضياء

 .عامل انگليس هستند, اطمينان نداشت و شايد مى دانست که آنان, محيى
 :مى گويد دهخدايى

هيچ گاه , اّما وى, احترام قائل بود, براى کوچک جنگلى, با اين که سردار محيى
 .)نمى نشست, در جايى که سردار محيى بود

تربيت شدۀ سردارمحيى است و او رضاخان , شمارى براين نظرند که رضاخان
 نقش پنهانى مهّمى در, ميرزا کريم خان, برادر وى. را براى کودتا آماده کرد

 .اعتماد نداشت, ميرزا به سيدضياء و رضاخان, از اين روى. کودتا داشته است
 :نمايندگان سيد ضياء در گزارش از ديدار با ميرزا مى نويسند

بر , باعث عدم اطمينان ميرزا کوچک خان, يکى از مسائلى که فوق العاده(
, ستمقام و ارتباط کاملى ا, دولت حاضره و موجب وحشت مشاراليه شده است

از . ميرزا کريم خان در مقامات عاليه دولت جديد حائزاهميّت است, به عقيدۀ او
به طورى که از بيانات ميرزا کوچک خان استنباط .بيمناک مى باشد, اين مسأله

کدورتى شخصى فى مابين او و ميرزا کريم خان بوده و هست که فوق العاده ,شد
, ه دولت راجع به جنگل مى نمايداقداماتى ک: هراسان و ترسناک تصّور مى کند
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 .حتماً بنا به تصويب ميرزا کريم خان است
تا اندازه اى ممکن شد که اسباب اسکات , درمقابل کليه ی ايرادات واستنادات او

مگردراين خصوص که چون توأم با احساسات درونى , واقناع اورا فراهم نماييم
زير بار نرفته و , هيچ وجه به, اين اشتباه مرتفع گردد, هرچه کرديم, او بود

 .)حاضر به قبول هم نشد
دربارۀ مأموريت خود از سوى سيدضياء براى , دکترآقا خان درخاطرات خود

 :مى نويسد, مذاکره با ميرزا کوچک
تحت رياست مرحوم , ميسيونى, ازطرف کابينۀ سيدضياء الدين, پس از چندى(

 سروبرادران زن معاضدکه اعضاء آن شعبانى وحسين خان اف,معاضدالّسلطنه
 .به امام زاده هاشم آمديم, به قصد مذاکره با جنگل, الّسلطنه ونويسنده بوديم

به وسيلۀ من پيغام خصوصى براى مرحوم کوچک خان , سيدضياء الدين
, در بدو نهضت انقالب مشروطيت, من و شما: پيغام آن که ۀخالص.فرستاده بود

من اين طور  و آن راه را رفتيد و شما آن طور تشخيص داديد. همکار بوديم
حاضر شويد با . حال در سر دو راهى هستيم. تشخيص داده و اين راه را رفته ام

, حاضرم هر طور که مطمئن مى شويد, هم همکارى کنيم و براى خاطر شما
 .عمل کنم

مذاکراتى نيز با . باراکاچف آتاشه ميليتر روسى آشنا شدم, در امام زاده هاشم
 .به عمل آمد بالشويکها

به کسما رفتيم وبا مرحوم ميرزا , ازبيراهۀ رودبار, من وحسين خان افسر
به هيچ وجه حاضر نشدند با سيدضياء , ايشان. موضوع پيغام را به ميان گذاشتيم

 .او را خائن و عامل انگليس مى دانست. همکارى کنند, الدين
آنچه , عيّت خودتان نيزچندى با او کار کنيد و براى حفظ وض:من به ايشان گفتم

 .از ايشان بخواهيد, که باعث اطمينان است
 .)من اين جا را کربال خواهم کرد! من و همکارى با سيد: به من گفت

به , وزيرمختار شوروى, روتشين, ١٣٠٠ارديبهشت  ۶در, از طرف ديگر
ارديبهشت در جشن تاجگذارى احمدشاه شرکت جست و در  ١۶ايران آمد و در

خاطر اعلى حضرت : (دربارۀ نهضت جنگل گفت, ود در اين مراسمسخنرانى خ
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نظر به تعّهداتى که در , همايونى را مطمئن مى سازد که دولت متبوعه دوستدار
اقدامات الزمه را در تسريع , با نهايت صميميّت, موقع انعقاد قرارداد نموده

 .)اتّخاذ خواهد نمود, تصفيۀ مسألۀ گيالن
 :گفتاحمد شاه در پاسخ وى 

هرچه , درنتيجۀ مساعى واهتمامات شما, يقين دارم قضيّۀ اسف آورگيالن(
زودترخاتمه يافته و طورى نخواهد شد که سکته به روابط دوستى دو ملّت وارد 

 .) آيد
براى از , با هماهنگى کامل, دولت انگليس و شوروى, روشن شد که استبداديان

يزى کرده بودند و با تالش و بين بردن نهضت جنگل و کشتن ميرزا برنامه ر
برنامه و نقشۀ خود را پياده کردند و نهضت جنگل را از هم , پى گيرى

تا اين که در کوالک گرفتار , فروپاشاندند و عرصه را بر ميرزا تنگ گرفتند
  .آمد و به شهادت رسيد

ميرزا در تنگناى شديد قرار , با ورود ناخواستۀ ارتش سرخ شوروى به ايران
گونه اى که ناچار بود براى حفظ استقالل کشور و جلوگيرى از  به, گرفت

همکارى , تا جايى که مصالح کشور ايجاب مى کرد, با آنها, دخالتهاى بيگانگان
ادعاى آزادى خواهى رهبران شوروى و هم انديشى وهم افقى ديدگاه ميرزا . کند

بنيادهاى , انگليسدر پاره اى ازمسائل با آنان و هماهنگى در مبارزه با استعمار 
با حضور نيروهاى غدّارو يغماگر انگليس . اين همکارى را استوار مى ساخت

در ايران و گسترش قدرت اهريمنى خود در تمام زواياى حاکميت وبخشهاى 
اين همکارى …و ١٩١٩عاقد قرارداد , بر سر کار بودن وثوق الدّوله, اجتماع

يبهاى اين همکارى و جلوگيرى از براى کاستن ازآس, ميرزا. در خور توجيه بود
قرارداد عّزت مندانه و افتخارآميزى با شرطها و , دخالت احتمالى ارتش سرخ

مرام  نبايستى از بالشويکها وکمونيستها ,ازجمله, قيدهاى ويژه امضاکرد
و يا حق ندارند . کمونيستى تبليغ کنند و يا در امور داخلى ايران دخالت ورزند

 .مگر با هماهنگى و اجازۀحکومت گيالن, ارد ايران کنندنيروهاى جديدى را و
کمونيستها  عمل مى شد و, اگربرابر پيمان نامه ميرزا با ارتش سرخ وبالشويکها

, خيانت نمى ورزيدند وجايگاه ميرزا در رشت استوار مى گرديد, و بالشويکها
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رگران و فتح تهران و تاراندن استعما, با عالقه و عشقى که مردم به وى داشتند
همان گونه . کارى بود آسان و شد نى, برچيدن تخت و ديهيم تاراج گران مستبد

در , به خوبى جايگاه واالى وى را نماياند, که استقبال مردم رشت از ميرزا
, اّماپيمان شکنى کمونيستها. بى گمان تکرارمى شد, تهران نيز اين شکوه آفرينى

, ا از صحنه بيرون راند و به استبدادتبليغات کمونيستى که بسيارى از مردم ر
, ارتجاع و استعمار مجال داد تا عليه نهضت جنگل به لجن پراکنى بپردازند

ميرزا را به …تباهى آفرينيها و, حرکتهاى زشت, دخالت در امور انقالب
يکى پس , قهرمانان و يالن و شجاعان جنگل, انزواى جنگل کشاند و سبب شد

اسير پنجه , پاى درآيند و يا در انزوا و سکوتى جانکاه به تيغ جفا از, از ديگرى
 .هاى مرگ شوند

براى رسيدن به هدفهاى دراز مدّ تى بود که , به قرارداد , پشت پازدن کمونيستها
در حالى وارد ايران شد که شوروى و انگلستان در , ارتش سرخ.در نظر داشتند

, انگليس از انزلى و رشتعقب نشينى نيروهاى . آستانۀ گفت و گو قرار داشتند
حکايت از برنامه ريزى دقيق و مسائلى در پشت پرده , بدون هيچ گونه درگيرى

, پنهان نبود و انگليس بدون درگيرى با شوروى, داشت که اين برآگاهان سياسى
, دست يافت که رويدادهاى پس ازاين مرحله, به هدفى که مى خواست دست يابد

 .ى کننداين مطلب را به خوبى ثابت م
به تکاپو , وقتى خطر کمونيست را در بيخ گوش خود احساس کرد,دولت ايران

 .افتاد و حاضر شد باب گفت و گو با شورويها را بگشايد
زيرا , نرمش نشان داد, بالشويکها و حکومت شوروى در برابر, انگلستان هم

آن چون بيم , دست و پنجه نرم کند, رويارو, نمى خواست با اين قدرت جديد
انگليس به روزى . رشتۀ کار از دستش در رود, داشت در درگيريهاى اين چنين

مى انديشيد که بتواند در سايۀ حرکتهاى سياسى و ديپلماسى و از راه نيرنگ و 
پايگاه هاى خود را درآسيا استوارو پابرجا , شوروى, رام کردن رقيب پرقدرت
 .نگهدارد که چنين هم شد

بايد بازار شعارهاى ضدّ امپرياليستى , ران و انگليسبراى ترساندن اي, شوروى
ازاين . بويژه تبليغ از کمونيست را هرچه داغ تر نگه مى داشت, و ضدّاستبدادى
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با اين که با ميرزا کوچک قرارداد بسته بود که در ايران از کمونيست , روى
ه تسليم اّما براى رسيدن به هدف ياد شده که همانا نگران کردن و ب, تبليغ نکند

پيمان را ناديده انگاشت و سياستهاى خود , واداشتن استبداديان و انگلستان باشد
 .را دنبال کرد

خودسرانه پيمان , دربرهه اى مى پنداشت که کمونيستها وارتش سرخ, ميرزا
نظرى , وسران شوروى, انزلى را ناديده مى انگارند و خالف آن عمل مى کنند

تا سران شوروى , نمايندگانى به مسکو فرستاد, ىازاين رو. غير از اين دارند
را درجريان آنچه در داخل ايران مى گذرد و خودسريهاى حزب کمونيست و 
ارتش سرخ بگذارند و نامه اى هم به لنين نگاشت و وى را درجريان امور 

 .قرارداد
روسيه ازجريانها و ) شورائى(بر اين نظر بود که اگر دولت سويت , ميرزا

آگاهى بيابد و دست به کار نشود و جلوى , يى که در ايران مى گذردرويدادها
دولت شوروى هم در رديف انگلستان و , سرکشان وابسته به خود را نگيرد

 .استبداديان خواهد بود
 :وى در بيانيه خود پس از کودتا مى نويسد

اين نکته را به خاطرهاى خود بسپاريد که هيچ وقت سويت روسيه و نمايندگان (
سويت .درستکار آنها به حرکت و هرزگيهاى ابوکف واين چند نفر راضى نيستند

قادر , اگر بعد ازاّطالع. بالشبهه جلوگيرى خواهند کرد, روسيه اگر مطلع بشوند
دولت , انگليسيها, کمونيستها: آن وقت تکليف ما اين است که, به جلوگيرى نشدند

م حفظ وطن و حفظ ايرانيت و به نا, مستبدّ ايران را دريک رديف حساب کرده
محافظت حقوق اجتماعى از همه دفاع کنيم و يقين داريم که خدا يار و مددکار ما 

 .)خواهد بود
شوروى نمى بايد در امور , برابر قرارداد ميرزا با بالشويکها و ارتش سرخ

با پيمان شکنى و ناديده انگارى پيمانى که , اّما شوروى. داخلى ايران دخالت کند
درامور داخلى ايران دخالت مى کند و ميرزا ازاين موضوع , ميرزا بسته بود با

 :بر مى آشوبد و مى نويسد
از , خطر, ليکن, ما معتقديم که قدم اّول را براى آزادى ايران برداشته ايم(
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يعنى اگر از مداخلۀ خارجى در امور داخلى ; جانب ديگر به ما روى آورده
; ست که هيچ وقت به مقصود نخواهيم رسيدجلوگيرى نشود معنى اش اين ا

مداخلۀ دولت , زيرا به جاى مداخلۀ يک دولت خارجى که تا کنون وجود داشت
 .)خارجى ديگرى شروع شده است

به دخالت شوروى در امور ايران اعتراض مى کند و خواهان جلوگيرى , ميرزا
که در هر شوروى از دخالت دولت آذربايجان در ايران مى گردد و مى خواهد 

 :چهار مورد زير موافقت شود
. عملى ساختن قول نمايندگان روسيه سويتى که به ملّت آزاد ايران داده اند. ١(

همچنين منع مداخالت آذربايجان سويتى در امور داخلى ايران بر طبق يادداشت 
 .رفيق چيچرين

کى عمليّات فرقۀ اشترا, چنانچه شوروى. شناختن اختيارات جمهورى ايران. ٢
درآن صورت الزم مى آيد در برنامۀ کار بر طبق شرايط , را تأييد مى کند

 .سياسى ايران و ممالک شرق تجديد نظر نمود
 .ردّ اموال و دارايى اتباع ايران که در آذربايجان سويتى مصادره شده است. ٣
زيرا وجود شخص اخير از ; احضار ابوکف و اعزام مجدّد رفيق کاژانف. ۴

  .)کمال اهميّت را حائز است, نظر نظامى
گفت و , ١٩٢٠, اوت ١۵در . دو نمايندۀ  ميرزا به مسکو مى روند, به هر حال 

نيازهاى , گوهاى خود را آغاز مى کنند و در نامه اى به وزير خارجۀ شوروى
 .جمهورى نوبنياد را به آگاهى وى مى رسانند

ا و گفت و گوها مى حدود يک ماه در مسکو مى مانند و وقت خود را با ديداره
زيرا همزمان نمايندگان ; ولى نتيجه و پاسخ روشنى دريافت نمى کنند, گذرانند

دولت مستبد و وابستۀ ايران نيز براى گفت وگو با مقامهاى شوروى و چه بسا 
 .در مسکو به سرمى بردند, دادن امتيازهايى

ستند و با شرکت ج, در کنگرۀ ملل شرق در باکو,نمايندگان ميرزا در بازگشت
شمارى را راضى کردند که براى گرفتاريهاى , گفت و گوها و ديدارهاى بسيار

 .به تالش برخيزند, جمهورى گيالن
به رشت مى آيد و به , سپس حيدرخان عمواوغلى. کسانى هم به رشت مى آيند
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 .هدفش از ميان برداشتن اختالفهاست, ظاهر
احسان هللاّا , درهمين هنگام. استقبال مى کند, از حيدرخان عمواوغلى, ميرزا

عالقۀ خود را به همکارى دوباره اعالم , در نامه اى به ميرزا, خان وخالوقربان
 .مى دارند

زيرا به خوبى مى داند بسيارى از نيروهاى ; ميرزا پيشنهاد آنان را مى پذيرد
 که شناختى از بالشويک بلکه مردمان عادى هستند,بالشويک نيستند, فرمانبرآنان

 .پيرو فرمان فرماندۀ خود و سياستهاى اويند, کمونيست ندارندو 
 خالو, حيدرخان عمواوغلى, ميرزا کوچک: با عضويت, کميتۀ جديد انقالب

 .و ميرزا دمحمى تشکيل مى شود, احسان هللا خان, قربان
نام سرخوش عضو , به جاى احسان هللا خان, ١٣٠٠مرداد  ٢٣ولى در اّطالعيۀ 

جلسه هاى بسيار تشکيل مى داد و گفت , با اين که کميتۀ جديد. کميته اعالم شد
صادق , جدايى آرمانها و آرزوها, به خاطر ناهمگونى اعضاء, وگوهاى فراوان

. کارها سامان نيافت نتيجه اى بهره نشد و…نبودن وابستگان به بالشويکها و
پياده شدن عقايد  و بسته به اجرا کمک شوروى را ,حيدرخان عمواوغلى

مونيستى و اصالحات ارضى مى دانست و ميرزا آن را به زيان انقالب مى ک
پياپى به , ملّيون مرکز از. سر بازمى زد, دانست و ازپذيرش ديدگاه هاى وى

بهتر است راه , اگرحيدرخان عمواوغلى نظر خاّصى دارد: ميرزا پيام مى رسيد
 .خود را جدا کند

اگر به نظر خاّصى , عمواوغلى مى دانستند که حيدرخان…ملّيون و, آگاهان
گرچه آلودن دست خود به خون ميرزا , آن را به اجرا خواهد گذاشت, برسد
زيرا همگان ديدند که درواقعۀ مشروطه نيت درونى خود را آشکار . باشد

کارهاى , با اين که ستّارخان, ستّارخان را خلع سالح کرد, ساخت و رفيق خود
 .رخان انجام مى دادخود را بر اساس ديدگاه هاى حيد

حرکتهاى نابهنجار بالشويکها و کمونيستها و خودسريهاى دسته هاى کرد و 
در , شمارى از جنگليها را سخت دلگير کرده بود و به شدّت, اعضاى کميساريا

فکر رهايى از اين تنگنا بودند و برآن بودند که ريشۀ شمارى از اين مزاحمان و 
 :رزا در پاسخ آنان اظهار داشتآزاردهندگان را قطع کنند که مي
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به , من نمى توانم با کشتن يک عدّه يارانى که سالها با من همکارى کرده اند(
اين فکر را از خود دور , موافقت کنم و شما هم, يا نااهلى, جرم غفلت موقّتى

 .)کنيد
از حرکتهاى ناشايست کمونيستها , ميرزا ديد خشمها و ناراحتيهاى ياران جنگل

براى اين که , بيش تر دامن مى گسترند, روز به روز, گان به بالشويکهاو وابست
يک , پيشنهاد داد که در مّالسرا, از رويدادهاى ناگوار جلوگيرى کرده باشد

گردهمايى تشکيل شود و راه , بين اعضاى کميساريا و جنگليها, فرسخى رشت
  )  ٢( » .هاى همکارى بررسى گردد

  
  
  
  سۀ مرگ انقالب ميا نجی گری شوروی، بو◀
  
شرايط » عادی کردن«تمايل روسيه شوروی به : به روايت خسرو شاکری  

سياسی در ايران ازسوی وزيرمختارآن کشور، روتشتاين، ازلحظه ی ورودش 
بنابراين،  شرايط کوچک خان . به تهران، فعّالنه، ورنه جسورانه، دنبال می شد

برآن داشت که با جنگليان  برای سازش سياسی با دولت تهران روتشتاين را 
تمايل خود را به « گزارش رسمی شوروی حاکی است که وی. مذاکره کند

ديپلماسی  « ، زيرا »ميانجی گری بين  مقامات  تهران و جنگليان ابراز داشت 
شوروی به اين  نتيجه رسيده بود که انگليسيان سعی درتشويق جنگ داخلی در 

اين چيزی نبود که روتشتاين به همتايان  با اين حال،» .شمال ايران داشتند
به راه «  : نظامی انگليس گفت که  ۀوی به وابست. انگليسی خود در تهران گفت

آوردن کوچک خان مستلزم اين است که با وی گفتگوی صميمانه کرد و برای 
او روشن ساخت  که چگونه اعمالش به ايران وايرانيان، فارغ  از اين  که چه 

کوتاه زمانی بعد، فرستاده ای ازجانب » .ارباشد ، زيان می رساندک دولتی برسر
که اصرارداشت درجلسه  حضورداشته  –تهران و ديگری ازسوی روتشتاين 

با ازسرگيری اين . به رشت رفتند تا بکوشند با کوچک خان مذاکره کنند  -باشد 
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ا تا اّطالع  مذاکرات با ساعدالّدوله، رضا خان به نيروهايش  دستورداد عمليات ر
اّما . ازاين رو ، گفتگوها تا اواسط  مرداد به درازا  کشيد. ثانوی  متوقّف سازند

. سرانجام به دليل بی ميلی دولت به موافقت با شرايط جنگليان شکست خورد
آورد،  از » برسر عقل « روتشتاين ، که هنوز اميدوار بود کوچک خان را 

را برای دوتا سه هفته، يا تا زمانی خواست که عمليات » دلواپس« وزيرجنگ
که يک تالش ديگر برای مصالحۀ سياسی به عمل نيامده بوده باشد، به تعويق 

به گفتۀ سفارت انگليس ، رضا خان ازدخالت روتشتاين بر آشفت و . اندازد
برای حّل مسئلۀ گيالن به شيوه ای که با احسان و ساعد الدّوله در مازندران 

 )   ٣.( ی تابی نشان دادرفتار کرده بود، ب
پس از سپری شدن ضرب االجل دو هفته ای « : شاکری در ادامه آن می نويسد

تهران نتوانسته بود  –، روتشتاين هنوز گامی بر نداشته بود زيرا به گفتۀ وی 
،تبعه ی روس تحت تعقب مقامات شوروی را، )   Israelenko(ايسرا ئيلنکو

انگيزۀ واقعی روتشتاين  . ی ترديد يک بهانه بودايسرائيلنکو ب ۀقضي. تحويل دهد
رضا . آوردن کوچک خان بود» بر سرعقل « دفع الوقت برای تالش ديگری در

خواند، و قول داد که حملۀ خود را پس  » نقض عهد « خان اين آخرين بهانه را 
با اين حال، به گفتۀ . شهريور، ودر پايان ايّام سوگواری محّرم، آغازکند ٢٢از 

اريخ  نگاران شوروی، روتشتاين هم به تهران وهم به انگليستان دروغ گفته  ت
نامه ای به کوچک خان نوشته وپيشنهاد )  مرداد  ٢٧(اوت ١٨بود، زيرا وی در

کرده بود که به عنوان ميانجی عمل کند وطرح مصالحه ای را نيز ارائه کرده 
 .بود

ی مذاکرات ، بيشترين منافع به رغم نا خرسندی رضا خان، مهلت داده شده برا 
را برای وزيرجنگ به دنبال داشت، زيرا فرصت ديگری برای آموزش 

وبا گذشت زمان، جبهۀ  انقالبی دراثرفشارروتشتاين .وتجهيزافرادش فراهم کرد
  .براحسان وافرادش  رو به  فرسايش  گذاشت
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 شرايط جديد کوچک خان

 
ان دريافت کرد، ودرپی آن روتشتاين درماه شهريورنامه ای ازکوچک خ 

را ، که يک دستيارارمنی مورد اعتماد ) Kalantarov(نمايندۀ خود کالنتروف
وابسته ی نظامی شوروی درتهران بود، به همراه سعداله خان درويش، نماينده 

روتشتاين  که ازقرار .  ، به گيالن اعزام داشتی سابق کوچک خان در تهران
براوداشت، »  نفوذ قابل توجهی «و ک خان بود،معلوم در تماس نزديک با کوچ

اين اقدام را به انگليسيان داد، اّما ايشان بدگمان  بودند  که وی ازنفوذ خود برای 
با ازسرگرفته شدن مذاکرات کوچک . بهبود روابط  خود وتهران استفاده کند

 -بين تهران وجنگليان بود»  ميانجی صلح « که ظاهراً يک  -خان و روتشتاين 
انگليسيان با بدگمانی به اين نتيجه رسيدند که وی دفع الوقت می کرد تا فصل 

دراين حال، رضا خان تصميم گرفت . برداشت محصول برنج درگيالن فرا رسد
 .درصورتی که صلح حاصل نشود،ظرف دوهفته عمليات نظامی را ازسر گيرد

ازگفتگو با کوچک خان اين واپسين تالش برای مذاکره با روتشتاين را پس 
گيکالو، فرمانده نيروهای شوروی درگيالن، به عمل آورد که، بنا برگزارشی 

اعتبارآزادی بخش « را، بدون به خطرانداختن »ماجرای گيالن « دستورداشت 
برای » وضعيت جهانی«گيکالوضمن توضيح. شوروی درايران، فيصله دهد» 

پس از اين ديدار، .جامدکوچک خان، هشداردادکه ممکن بود انقالب به فاجعه ان
کوچک خان درويش را با پيامی نزد روتشتاين فرستاد، متأسفانه از مفاد پيام  

 : اطالع چندانی در دست نيست، جز آنکه طرح مصالۀ زيررا پيشنهاد می کرد
بايد در همۀ عرصه های حيات ملی ايران اصالحات  بنيادی به عمل آيد   – ١

» حفظ منافع خارجيان« اسی برقرار شود، درعينتا امنيّت داخلی وآزاديهای اس
 ») .؟(
همۀ قراردادهايی که حاکميت ملّی را محدودمی سازند، لغووهمۀ تعّهدات   - ٢

 .ضروری  برای استقالل و آزادی ايران به اجرا  گذاشته شوند
امنيت گيالن بايد به دست جنگليان سپرده  وهزينه  های آن از درآمدهای   –٣
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 .شود  محلّی تأمين
والی گيالن، مسئول امورماليه، ورئيس ژاندارمری آن بايد باموافقت  - ۴

 .جنگليان منصوب شوند
احزاب سياسی بايد آزاد باشند وانکشاف فرهنگی شهرها و روستاهای  - ۵

 .واليت تشويق شود
 .نيروهای دولتی بايد به جبهۀ قزوين عقب  بنشينند  - ۶
 .کنونی شان بيشتر شوند نيروهای جنگليان نبايد از سطح  - ٧
  
 
  پيشنهاد روتشتاين برای تسليم کوچک خان ◀
 
روتشتاين در شهريور ماه پيامی برای کوچک خان فرستاد  که در آن  ازجمله   

 :آمده بود
من سعادت ايران را می خواهم و ازبرای استقالل و آزادی داخلی و خارجی  

ح دهم که وضع سال الزم نيست من برای شما شر...اين مملکت می کوشم
به ... ها را زياد  کرد و به نام  نيکمان لطمه زد ) انگليس ( گذشته چقدر  نفوذ

بين المللی، برايتان امکان نيافت با تاکتيک های خودتان ) جديد(واسطۀ اوضاع 
 وحضور مملکت را ازنفوذ دولت را مرعوب ومجبوربه تغييرات کنيد ويا

رمی کنم که  اين تقصيرشما نيست، بلکه  به علّت  تکرا. ها آزاد نماييد) انگليس (
ازآنجا که ما، يعنی دولت شوروی، دراين موقع ، ...  وضعيت بين المللی است

نه تنها عمليات انقالبی را بی فايده و بلکه مضرمی دانيم، اين است که سياستمان 
فوريه  ) د قراردا( بنا به مفاد ... را تغيير داده و طريق ديگری اتّخاذ کرده ايم

ما مجبوريم دولت ايران را از وجود انقالبيون و عمليات  ) ١٢٩٩اسفند( ١٩٢١
اجبارما منحصراست به خارج کردن قوای روس و آذربايجان . آنها راحت کنيم

از گيالن ، از طرف ديگر، برطبق همان قرار داد ، ما مکلّف نشده ايم که در 
 ...ت  کنيممقابل  دولت از قوای انقالبی ايران حماي

روتشتاين گفت که انتظارداشت کوچک خان عقب نشينی  و نيروهايش را خلع   
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مسلّماً ، گشايش . سازد» هماهنگ« سالح کند وخود را با سياست جديد شوروی 
»  وطن دوستانه « و» ّملت دوستانه ۀيک وظيف« شوروی ۀراه تجاری به روسي

قصد داشت تا  ،قوام، رضا خانوی هشدارداد فرماندۀ کل قوای  کابينۀ . بود 
 تاکنون ازآن جلوگيری) روتشتاين(اّما وی. مسئلۀ گيالن را ازراه زور پايان دهد

 مختار وزير. که اين مشکل را بطورمسالمت آميزحل کند اميدواربود کرده و
شوروی تکرار کرد که کوچک خان بايستی با يک نيروی حداقلّی به جنگل  

دولت (رد ودولتی درگيالن با مشورت سه جانبه های گيالن عقب نشينی می ک
وظيفۀ حفظ نظم وقانون برعهدۀ   يک . برمی گزيد) مرکزی وسفارت شوروی

 .نيروی کوچک ژاندارمری گذاشته  می شد
اين ) که درروزنامه ی ستاره ايران انعکاس يافت( روايت شوروی ازرويدادها  

 مختار ترف، ازسوی وزيرکالن) اواخرشهريور(که دراواسط ماه سپتامبر بود
که ( شوروی و به توصيه ی دولت ايران، همراه  با آقا  سيد افجه ای ودرويش 

 بااين پيام نزد رهبر )هردو درآن زمان دولت تهران را نمايندگی می کردند
اعمال ومبارزات انقالبی وی جای  قدردانی دارد، اما بستن راه : جنگليان رفتند

ايشان از کوچک خان استدعا . گر قابل تحّمل نيستايران و روسيۀ  شوروی دي
کردند تا به اين وضع به سود يک ايران مستقل، که ازآغازدغدغۀ خاطر وی را 

اّما شکست درحّل وفصل مسئلۀ گيالن فقط به . فراهم آوده بود، پايان دهد
. سياست های انگليس خدمت خواهد کرد، که پيوسته درصدد تجزيۀ  ايران بود

کن بود شرايط کوچک خان ان قابل قبول بوده باشد، اّما روتشاين نمی اگرچه مم
توانست به کوچک خان اجازه دهد که قدرتی مستقل ازدولت مرکزی  داشته 

 . باشد
. ايشان برای آخرين بارازرهبرجنگليان خواستند که پيشنهادروتشتاين را بپذيرد 

 می کرد، اگراز اگر وی نيروهايش را کاهش می داد وبه جنگل عقب نشينی
دخالت درامورخزانه داری وکمرگات می پرهيزيد،وبه جنگل عقب نشينی می 

  ۀکرد، اگرازدخالت درامورخزانه داری وکمرکات می پرهيزيد، وبه بودج
تخصيصی تهران قناعت می کرد، واگربا والی منصوب تهران مخالفت نمی 

م چنين وعده داد که همۀ   روتشتاين ه. کرد، قّزاقان ازجبهۀ نبرد بيرون می رفتند
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درصورت عدم پذيرش شرايط ازجانب کوچک . مخالفان دولت بخشوده  شوند
سرانجام ، . خان وزيرمختارشوروی مسئول اقدامات دولت ايران نخواهد بود

کوچک خان را خطاب قرار داد و تأکيد  کرد که گشودن »وجدان انقالبی « وی 
ترين اقدام برای آزادی سياسی و  مهم« راه بين اايران وروسيۀ انقالبی 

رو، ميرزا کوچک خان به عنوان يک ازاين » .اقتصادی ايران خواهد بود
در خواست هايی را که از او شده بود اجابت انقالبی بايستی اين هدف را دنبال و

 .می کرد
 

 پذيرش محتاطانه ی شرايط روتشتاين ازسوی کوچک خان 
        

« ترين پيشنهاد شوروی ها گفت که راه انقالب  کوچک خان درپاسخ به جدّی
اّما، با توّجه به آگاهی خوب دولت . راه حل مشکالت ايران بود» مطمئن  ترين 

آنان می » صداقت وآزاديخواهی «شوروی از اوضاع جهانی واعتمادی که به 
شد داشت، وی آماده بود که پيشنهاد روتشتاين را بپذيرد، به جنگل  عقب نشيند، 

ت اختيار کند، وازآن به بعد  به تماشا نشيند که چگونه  روسيۀ  شوروی ، سکو
خود نسبت به حيات اقتصادی » تعّهد کتبی« ، به »پناهگاه احرارعالم«به عنوان 

مذاکرات روتشتاين با کوچک خان از طريق نماينده اش  . ايران عمل می کرد
ادامه  ) ا اوايل  مهراوايل  شهريور  ت( کالنتروف ، در سراسر ماه سپتامبر

 . يافت
چون کالنتروف ظاهراً بيماربود، بيماری مهلکی، نه برای کالنتروف، که   

برای جنبش جنگل، جای  ترد يد است که اگرشخص ديگری پيام روتشتاين را 
نزد کوچک خان برده بود نتيجه فرق می کرد؛  به عالوه ، رويداد مهّمی  يکبار  

  )  ۴. ( يير دادديگر  جريان  امور را تغ
 
با انگلستان ونيزقرار داد دوستی  رواسانی قرارداد بازرگانی شوروی شاهپور •

و ) سيد ضيا ء(  ١٢٩٩ايران و شوروی  پس ازکودتای سّوم اسفند انگليسی 
رضاخان در همکاری آنها در سرکوب جنبش جنگل  نقش اساسی داشت  و می 
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جنگل  در همۀ ماهها ی سال هضت تالش  طبقۀ  حاکم  برای سرکوبی  ن: نويسد
که  به فرماندهی  ١٢٩٩اسفند  کودتای سّوم ، باادامه داشت، سخت  ١٢٩٩

رضا خان و با پشتيبانی وخواست دولت انگلستان  انجام شد، ايران يکسره زير 
نفوذ وسلطۀ  انگلستان قرار گرفت وديگر نيازوضرورتی به اجرای قرارداد 

روهای انگلستان در ايران وجود نداشت  و انگلستان  يا باقی ماندن ني ١٩١٩
برداری  می توانست  در گفتگوهای بازرگانی کراسين درلند ن ازاين امتياز بهره

يعنی مشروط کردن خروج ارتش سرخ از ايران   کند وخواست دولت شوروی
نيروهای انگلستان از شمال ايران را با آسودگی خاطرواطمينان   به خروج

پس از کودتای سّوم اسفند تالش برای از ميان بردن نهضت . بپذيرد
سيّد ضياء الدّين طباطبائی که به . يارانش شدّت يافتجنگل،ميرزا کوچک و

خواست انگلستان پس از کودتای رضاخان رئيس الوزراء ايران شده بود کوشيد 
يا زور ميرزا کوچک را از سر راه بردارد و چون تطميع مؤثّر   با تطميع

برای اجرای اين خيانت، حاجی احمد  .فتاد،به توطئۀ ترور ميرزا دست زدني
برد با پول  کسمايی که پس از گرفتن تأمين از وثوق الدّوله در تهران به سر می

فرستاده شد تا ميرزا کوچک و يارانش را   تن مسلّح به گيالن ۶٠و اسلحه و 
  ير و به رشت منتقلکند،اّما حاجی احمد در شهسوار دستگ  دستگيروخلع سالح

گرديد و درانجام دادن مأموريّت ناکام ماند؛اّما توانست در رشت با احسان 
خان دربارۀ   موضوع اين  با وجود پرسش ميرزا از احسان هللااّ .خان ديدار کند هللااّ 

 .اين دو تن گذشته بود،فاش نشد  ديدار و گفتگوها،آنچه ميان
قّزاقان به فرماندهی   رزا،حمالت نظامیبا نااميد شدن دولت کودتا از ترور مي

سياست دولت انگلستان و طبقۀ     رضاخان که تصميم گرفته بود در اجرای
حيدرخان پس از ورود به . کند با شدّت ادامه يافت  حاکم کارجنگل را يکسره

کوشيد بار ديگر جبهۀ واحدی با سران نهضت تشکيل دهد و در نشستی   گيالن
ای به تاريخ اّول تير  در اعالميه. ۀ  انقالب برگزيده شدنددر فومن،اعضای کميت

 :اعضای کميته چنين معّرفی شدند)١٩٢١ژوئن٢٢-١٣٣٩شّوال  ٢۵(١٣٠٠
خان،حيدرخان عمواغلی،خالو قربان، ميرزا محّمدی، احسان  ميرزا کوچک

خان   مرداد انتشار يافت ميرزا کوچک ٢٣ای که در  اّما در اعالميّه١٨٣.خان هللااّ 
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  خالو قربان عنوان سرکميسر و کميسر ماليه،حيدر عمو اغلی کميسر خارجه،ب
کميسر قضائی معّرفی شده   کميسر جنگ،ميرمحّمدی کميسر داخله و سرخوش

 .در ميان نبود  خان بودند و ذکری از احسان هللاّا 
وران  صنعتگران، پيشه  درآنچه به نام تزهای حيدرخان انتشاريافته،انقالبی بودن

زمين، رعيّت چند ميليونی پرولتر،کسبۀ  کسته، کارگران، دهقانان بیورش
مورد تأييد قرارگرفته و گفته شده است اين گمان که   کوچک و متوّسط در ايران

چون و چرا  تواند از همان ابتدازير پرچم کمونيستی برود، بی ايران می  انقالب
خش ملّی داشته و نهضت رهايی ب  نادرست است و در مرحلۀ نخست بايد رنگ

هدف آن رهاندن خلق از اسارت و تثبيت استقالل کامل سياسی و اقتصادی 
در اين نظريّات بر نقش انقالبی خرده بورژوازی تجاری، بعنوان . ايران باشد
در فشرده .ای که توان رهبری سياسی انقالب را دارد تأکيد شده بود يگانه طبقه

انتشار يافت،  ١٩٢١مارس  - ژانويهدر   ی برنامۀ حزب کمونيست ايران که
  خان پذيرفته شده بخش ملّی مانند کوچک های رهايی نهضت  همکاری با سران

کمونيست   پس ازانشتارتزهای حيدرخان و فشرده ی برنامۀ حزب. بود
بهمن  ۶آن کميته که در   ای اعالم کرد که چون نظريّات ايران،ميرزا در نامه

نهضت همخوانی دارد،سران جنگل   ات انقالبيونانتشار يافته با نظريّ  ١٢٩٩
  از جمله شرايط مطرح شده از سوی سران جنگل. هستندک  حاضربه همکاری

غيرقابل قبول بودن مداخلۀ خارجی،و لهذا مداخلۀ شوروی در «برای توافق
ماه مه  ۶(با اين توافق.بود» گيالن  امور داخلی ايران در امور انقالب

  جنبش انقالبی در گيالن از حالت يک پديدۀ ساخت)١٣٠٠  فروردين ١٩٢١،٢٩
روابط حيدرخان با   گيلک درباره ی چگونگی. شد دولت شوروی خارج می

حيدرخان با اينکه کمونيست بود،با «: نويسد اعضای حزب کمونيست ايران می
رفقای هم مسلک خود آسودگی نداشت و دائما اسباب   اين وصف از دست

در رشت   های اشتراکی کردند مخصوصا آن عدّه روس میوی را فراهم   زحمت
. کردند ها و کارهای او را مخفيانه تفتيش می مواظب عمو اوغلی بوده وتمام نامه

مشاراليه خبر رسيد طرف عصر   يک روز موقعی که در رشت بود به
 فرسا به اتّفاق چند نفر آن روز با زحماتی طاقت. خواهند او را دستگير نمايند می
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ها  پست بلشويک  زرفقای جنگلی خود از رشت فرار کرده و مخصوصاً نزديکا
وی شليک شد ولی تيرها اصابت   که در بيرون شهر داشتند چند تير به سمت

» .گرفتن در جنگل گرديد به فرارازشهر و پناه   نکرده و به هرطريق بود موفّق
  ن و احسان هللااّ حتّی طرفداران خالو قربا«:دهد جنگلی گزارش می  واسماعيل

های متّحد خود عمو اغلی  کمونيست  خان و سردار محيی تصميم گرفتند به دست
را ترورنمايند و اگر همراهان مرحوم جنگلی از اين سوء قضيه مّطلع نشده و 
در مقام نقل و انتقال عمو اوغلی از رشت به جنگل نشده بودند عمواوغلی 

 ».شدند می  کشتهورفقای او بدست شيخ اف و عدّای ديگر 
 ١۶، )١٢٩٩اسفند  ٩( ١٩٢١مارس ٩ستان درلقرارداد بازرگانی شوروی باانگ

 ٣١پيش از آن، در . روز پس ازکودتای سّوم اسفند رضاخان،به امضا رسيد
چچرين درباره ی گفتگوها با انگلستان به لويد ) ١٢٩٩دی  ١٠( ١٩٢٠دسامبر 

جديدی در راه صلح   باشند و فصل ها،گذشته بگذاريم گذشته«:جرج پيام داده بود
 ٧،)١٢٩٩اسفند  ١٠(١٩٢١فوريۀ  ٢۶در » .و تجارت برای تمام دنيا بگشاييم

رضاخان نيزقرارداد دوستی ايران و شوروی، به امضا   روز پس از کودتای
حزب   با اين دو قرارداد سياست رسمی دولت شوروی و رهبری.بود  رسيده

سياست دولت  شراکت با و ۀ همکاریبر پاي )بلشويکی(کمونيست روسيه
انگلستان ودولت ايران قرار گرفت و هدف مّهم اين همکاری از ميان برداشتن 
  نهضت جنگل و شخص ميرزا کوچک بود که اين در مورد هرسه کشور اتفّاق

بخشی از قرارداد   توان قرارداد دوستی ايران و شوروی را می .نظر داشتند
وزير خارجۀ کابينۀ وثوق ) فيروز(نصرت الدّوله «. بازرگانی وشوروی دانست

  مالقات ومصاحبه با نمايندۀ رويتر اظهار عقيده کرد که اگر دول  الدّوله ّطی
خود بدون دخالت   متفّق با روسيه ازدرمسالمت درآيند اوضاع ايران به خودی

نورمن وزير مختار انگليس «١٩٢١ژانويه  ۶در » .قّوۀ قهريّه تصفيه خواهد شد
در تهران به لرد کرزن اّطالع داده بود که به مشاور الممالک وزير مختار 
ايران در مسکو اطمينان خاطر داده شده است که چنانچه دولت ايران با 
حکومت شوروی سوسياليستی يک پيمان دوستانه امضاء نمايد جمهوری 

 ».کمونيست گيالن منحل خواهد شد
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انگلستان تا آن اندازه بود   ن به دولتوابستگی طبقۀ حاکم و دولت مرکزی ايرا
نخست وزير ايران که گيالنی بود و امالک وسيع و ) فتح هللاّا اکبر(سپهدار«که

پرسودش را بر اثر قيام جنگل از دست داده بود مايل بود مذاکرات ايران با 
ها و يا الاقل با کمک و پشتيبانی آنها صورت  شوروی از طريق انگليسی

در لندن و مشاور الممالک   نکه با پيشرفت مذاکرات کراسينپس از اي» .گيرد
بر مطلّعين «شد  در مسکو،قرارداد دوستی ايران و شوروی آمادۀ امضاء می

ها اجازۀ امضای قرارداد ايران و شوروی را  تا انگليسی  سياسی پوشيده نبود که
 ».در اين قضيّه پيشقد م نخواهد شد)فتح هللاّا اکبر(ندهند نخست وزير

کنندگان  سرکوب قيام جنگل و شهادت ميرزا درزمان کابينۀ مشير الدّوله که قيام
رتشتين سفير شوروی در ايران در . خواند رخ داد می» متجاسر«نهضت جنگل

وارد تهران شد و ) ١٣٣٩شعبان  ١٩٢١،١٧آوريل  ٢۶(١٣٠٠ارديبهشت   ششم
ر برابر احمد د) ١٩٢١مه  ١٣٣٠،۶  شعبان ٢٧(ارديبهشت ٢۶در نطقی که در 

قول داد که مسئلۀ گيالن با اقدامات دولت شوروی   شاه ايراد کرد به شاه ايران
 .خواهد شد  تصفيه

يافتن انقالب ونهضت   رتشتين درراستای سياست دولت شوروی، مخالف ادامه
خان،ضمن تبريک به او  ای به احسان هللاّا  چچرين در نامه. در شمال ايران بود

جنگلی   شی از تالش برای تصّرف تهران،از ميرزا کوچکپو  چشم  از جهت
 .کند ياد می»ماجراجو«بعنوان

جلوگيری از مداخلۀ   با توّجه به مّواد توافق نامۀ ميرزا و حيدرخان در باب
نيروهای بيگانه در امورداخلی ايران وانقالب ايران وتشکيل جمهوری شورايی 

دانسته  اين دولت وظيفۀ خود میو اينکه  ١٣٠٠مرداد ٢٣  در گيالن در تاريخ
به تهران و   نيروهای انقالبی را سازمان دهد و از گيالن پايگاهی برای حمله  که

توان از وجود دو جريان سياسی و اجتماعی  ساقط کردن دولت کودتا بسازد، می
مخالف و متضاد با يکديگر در زمينۀ روابط دولت شوروی با انگلستان و دولت 

  نهضت جنگل و در ميان کارگران ايرانی مقيم باکو و اعضایمرکزی ايران در
موافقان قرادادها : حزب کمونيست شوروی آذربايجان و ايران سخن گفت

 دولت انگلستان و کمونيست روسيه،  دولت شوروی وحزب عبارت بودنداز
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ورهبرانی از )  ميرزاکوچک(دولت مرکزی ايران؛و مخالفان را سران جنگل
يران مانند حيدرخان عمو اوغلی و بسياری از عالقمندان و کمونيست ا  حزب

شوروی به همکاری با دولت   عالقۀ دولت.دادند طرفداران اين دو تشکيل می
زمانی  ١٣٠٠دررويداد مربوط به ارديبهشت   ای بود که مرکزی ايران به اندازه

  د الدّولهآگاهی و موافقت کميتۀ انقالب و به اغوای ساع خان بی  که احسان هللااّ 
پسر سپهدار تنکابنی با نيروی مسلّح به تهران حمله کرد، رتشتين پس از 
دريافت خبر نزديک شدن اين نيرو به تهران، کسانی را محرمانه و به تعجيل 

خان فرستاد و به آنها دستور داد   احسان هللااّ   نزد فرماندهان روسی نيروهای
  ساعد الدّوله  اين امردرکنار خيانت. هرچه زودتر خود را از معرکه کنار بکشند

خروج نيروهای .خان از قزاقان دولتی شد  از علل مّهم شکست اردوی احسان هللااّ 
آغاز شد و در )١٣٠٠مرداد  ۵(١٩٢١ژوييۀّ  ٢٧ارتش شوروی ازگيالن در 

ازاينکه   لنين پس از آگاهی يافتن. پايان يافت) ١٣٠٠شهريور(١٩٢١سپتامبر 
با دولت مرکزی ايران   ت دولت شوروی مبنی بر سازشکارگران باکو سياس

ژوييۀ  ١۶دارند،در  گيالن را  کنند وقصد کمک به انقالب اعتراض می
از چچرين خواست رهبران حزب کمونيست آذربايجان )١٣٠٠تير  ٢۵(١٩٢١

  .رعايت تصميمات کميتۀ مرکزی حزب ملزم کند  را به
دفترکميتۀ مرکزی حزب  )١٢٠٠سوم مرداد (١٩٢١ژوئيۀ  ٢۵همچنين در 

در قفقاز )بلشويکی( به حزب کمونيست روسيه) بلشويکی(کمونيست روسيه 
  لنين. بايد اجرا و اجازۀ نقض آن نبايد داده شود) با ايران(دستورداد که قرارداد 

با ايران و انگلستان را  دربارۀ چگونگی اجرای قراردادها های رتشتين استدالل
ايرانی در باکو در پشتيبانی از حيدرخان که به علّت  کارگران  .کرد تأييد می

ايرانيان مقيم قفقاز از زمان مشروطه محبوبيّت و   سالها فعّاليت درميان
و   فراوان داشت، با قرارداد شوروی و دولت مرکزی ايران مخالف  طرفداران

 ١٩(١٩٢١دسامبر  ٢٠چچرين در . با تداوم انقالب ونهضت جنگل موافق بودند
صدر هيأت رئيسۀ کميتۀ مرکزی   ای به حسين اف در نامه) ١٣٠٠يور شهر

 از ناشناخته درباکو هنوز بعضی ازعناصر«آذربايجان،ازاينکه  حزب کمونيست
البتّه اين عناصر .ابراز ناخرسندی کرد» کنند اغتشاشات شمال ايران حمايت می
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ب عدالت ای از اعضای حز کسانی جز کارگران ايرانی و پاره(!!)ناشناخته
درنامۀ چچرين هم انقالب گيالن و نضهت » اغتشاشات گيالن«نبودند و مراد از

است که دولت مرکزی   بديهی«:چچرين درهمان نامه نوشته بود. جنگل بود
حاضر با ميرزا کوچک ابله و احسان   ايران به تمام نيروهايی که در حال

چند ماه پيش از آن، در هفتم  ».باشند احتياج دارد می  تر مشغول خان ابله  هللاّا 
نخست وزير ايران   چچرين در تلگرامی به)١٩٢٠ژوئن  ٢٢(١٣٣٨  شّوال

وجه به  حکومت مرکزی به هيچ  نهضت ملّی ايران برعليه«اّطالع داده بود که
  لنين خبری ازچچرين) ١٣٠٠مهر  ٧(١٩٢١سپتامبر  ٢٩در» .ما مربوط نيست

های خود  توانند با کارها و اعالميّه باکو میدريافت کرد مبنی بر اينکه کارگران 
دعوت لنين،اين موضوع در سّوم   به. روابط ايران و شوروی را مختل کنند

  در دفتر سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست)١٣٠٠مهر  ١١(١٩٢١اکتبر 
کارگران باکو   بايد از اينکه«روسيه مورد بحث قرار گرفت و تصميم گرفته شد

 ».شوند جلوگيری کرد می  ت دولت شوروی در ايرانمانع اجرای سياس
در پی اين تصميم،دولت شوروی به عضو هيأت اجرائيۀ مرکزی کلّی روسيه و 

دستورواختيار داد که با ) کيروف.م.س(  رهبر حزب کمونيست آذربايجان
  های مسلّحانه در شمال تالش کند که به هيچوجه در جنگ  سختگيری ودقّت

برای اينکه اين کنترل تضمين شود، دولت شوروی .دايران دخالتی نشو
جنگی انقالبی به باکو فرستاد که در   کميسيون مخصوص نظامی از شوراهای

  رتشتين سفير شوروی در تهران نيز پس از شکست. باشد  کيروف.م.اختيار سی
شدن   ای برای ترغيب ميرزا کوچک به تسليم درنامه خان، احسان هللااّ 

کنم که ترتيبی در روابط شما با دولت ايران  ی کرده و میمن سع...«:نوشت
در اين موقع نه تنها عمليّات   از آنجايی که ما يعنی دولت شوروی...بدهم

دانيم اينست که فرم سياستمان را تغيير داده  فايده بلکه مضر می انقالبی را بی
اد قرارداد،ما ايم و شما ملتفت هستيد که از روی موّ  اتّخاذ کرده  و طريق ديگری

در مالقات ....کنيم  مجبوريم دولت را از وجود انقالبيون و عمليّات آنها راحت
مبنی بر ضرر ادامۀ عمليّات انقالبی   اّولی من با سعد هللاّا درويش او را نظرياتم

کردم که شما را از اين نظريّات مّطلع سازد تا عمالً   در شمال آگاه و خواهش
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کردم که پس از خروج قوای بيگانه و صدور  من گمان می....داريد  آنرا مجری
ای خوتان را  نقطه  تأمين نامه برای شما بوسيلۀ من، شما يا خلع شده و يا به

شايد ملّت ايران شما را بياری خود بطلبد   شويد که کناربکشيد ومنتظرموقعی می
  طیولی شما اينطور نکرديد و از برای کنارکشيدن وترک عمليات شرح مبسو

اين اپوزيسيون با نظر من مخالف ....به من پيشنهاد کرديد به دولت ايران و
بنشينند بطرف قزوين و شما   ها عقب قزاق:پيشنهادم بقرار زيراست....است

ها مجدداً پيش  بشما اطمينان ميدهم که قّزاق. ببريد  قوای خود را به جنگل عقب
رشت با   حکومت.خواهم دادهمچنين از طرف شما به دولت اطمينان . نيايند

ملتفت خواهد شد که از   توافق نظر ما هرسه خواهد بود و قنسول من در رشت
 .طرف دولت بشما تجاوزاتی نشود

خواهد شد همچنين   بحکومت از برای حفظ امنيّت يک قّوۀ جزئی ژاندارم داده
قوای شما بايد يک عدد معيّن باشد که از طرف آنها برای دولت يا حکومت 

معلوم است .خطری متصّور نباشد وليکن آن عدّه برای محافظت شما کافی باشد
باالخره به .برسد  نه ازبرای شما و نه از برای حکومت نبايد از خارج کمکی  که

مخارج خود و قوای خود را   شما وعده ی يک مبلغی داده شود که بتوانيد با آن
آوری و يا عبارت  ور سرشکن جمعاياالت بط  دار بشويد و اين مبلغ از تمام عهده

 ».دهيد ها را به آن اختصاص می که يک قسمت از ماليات  خواهد بود از اين
های  من و يارانم در مشقّت...«:ميرزا کوچک در پاسخ خود به رتشتين نوشت

نداشته و نداريم جز حفظ ايران از   فوق الّطاقه ی چندين ساله هيچ مقصودی
ئنين داخلی،تأمين آزادی رنجبران ستمديدۀ مملکت تعّرضات خارجی و فشار خا

بيند، من  صالح اين جمعيّت را در سکوت می...شما...و استقالل حکومت ملّی
عقيده ميشوم باين که ادامۀ انقالب  خواهی شما هم باطمينان صداقت و آزادی

ليزم انگليس را اونفوذ امپري دارميکند استقالل سياسی واقتصادی را جريحه
می  درتمامت خاک ايران قّوت ملوک الّطوايفی را فکر و نمايد میتقويت 

سکوت را گوارا بشمرم و باميد حکومت ساويت روسيه که ....ناچاارم...بخشد
خود را بصبر و آرامش تشويق و منتظر بمانم   پناهگاه احرار عالم است جمعيّت

رفت و تا چه پايه منافع تودۀ اصلی را در نظر خواهد گ  که سياست دولت
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سويت   بعالوه مترّصد خواهم بود که حکومت.ايران دفاع خواهد کرد  ازاستقالل
ايران مساعدت خواهد   اش چقدر به ملّت روسيه درزمينۀ افکار آزاديخواهانه 

داشت  چه تأثيری خواهد اقتصادی مملکت  درحيات کرد وتعّهدات کتبی شما
. ح وتقويت مرکز استمن و يارانم حفظ استقالل مملکت و اصال مقصود...

کشور را   تجزيه ی گيالن را که مقدّمۀ ملوک الّطوايفی است همچنين ضعف
 »....دانم خيانت صريح دانسته و می

در گزارشی که يکی از نمايندگان ميرزا پس از ديدار و گفتگو با رتشتين در 
ل در اوّ .وزير مختار را مالقات کردم  رتشتين« :تهران تنظيم کرده آمده است

معلوم شد آنچه نوشته و گفته بود همه از روی دورنگی و تزوير ديپلماسی بود 
پرستان گيالن و شما که در  و فقط منافع خصوصی دولت خود را به محو وطن

پرستی و حمايت   برادری و نوع  صحبت. ايد تشخيص داده رأس آنها واقع شده
نتر اف بسفارت روسيه باتفّاق کال...بود و بس  از احرار، همه مواعيد دروغی

رفته  رتشتين را مالقات نموده گفتم جهت انجام قضايای گيالن ومذاکره در 
مصلحانه و اصرار در   رتشتين حرارتهای. تکاليف دولت پيشنهادات شما آمديم

مغالطه را گذاشت مثل آنکه ابداً   مساعدت را فراموش کرده در جواب بنای
جنگل نفرستاده و فقط به بنده تکليف کرد را به   سطری به شما ننوشت يا کسی

بدون هيچ شرط تسليم شويد اگر انديشه داريد به روسيه برويد   بدولت ايران
طفره گذرانيد   هرقدر پيغامات و مکاتبات او را تذّکر دادم فايده نکرد همه را به

ها و يا آنها را بروسيه روانه  باالخره واضح شد که مقصودش يا محو جنگلی
 ».سياست خود بهانه در دست داشتن است  و برای اجرایکردن 

های انگلستان، ايران و روسيۀ شوروی رخ  با توّجه به آنچه در روابط دولت
های انگلستان برای  و نقشه ١٢٩٩داد، و با توّجه به کودتای سّوم اسفند 

و نگرانی دولت روسيۀ ) رساندن رضاخان  با به قدرت(ادامۀ سلطه بر ايران 
سياسی مخالف در قفقاز و سازمانهای حزب کمونيست   ی ازجريانهایشورو
و   توان به يقين گفت که هرسه دولت در سرکوبی و آذربايجان، می  روسيه

ميرزا و (گيالن   براندازی نهضت جنگل و از ميان برداشتن رهبران انقالب
که رويدادهای بعدی نشان داد  .اند توافق و همکاری کامل داشته) حيدرخان
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گيالن که با همکاری نظامی هرسه دولت انجام   گذشته از حمالت نظامی به
ها در  گرفت، سازمانهای جاسوسی واّطالعاتی و افراد نفوذی اين دولت

سازمانهای انقالب گيالن و نهضت جنگل به منظور ايجاد آشوب، اختالف و 
فعّاليت خود  انقالب گيالن نيز بر  دشمنی و بدبينی در ميان نيروها و رهبران

افزودند تا دولت انقالبی در گيالن را که به رغم قراردادهای بسته شده ميان سه 
  با توّجه به اين نکات که مدارک.شده بود از درون متالشی کنند  دولت تشکيل

. توان به شرح واقعۀ مّالسرا پرداخت کند،می فراوانی درستی آنها را تأييد می
کيلومتری  ٩ای به نام مّالسرا در  دو بار در قريه ای اعضای کميتۀ انقالب هفته

 .کردند رشت ديدار و دربارۀ کارها تبادل نظر می
کوبيدنش در جريان است   ای برای درهم به ميرزا اّطالع داده شده بود که توطئه
فرماندهی ارتش سرخ دستور تلگرافی   و به حيدرخان هم گفته شده بود که به

اندک زمانی .  تگير نموده و به روسيه بازگشت دهندرسيده که وی را فورا دس
حيدرخان، خالو قربان و .از آن،ميرزا در معرض ترور قرار گرفته بود  پيش

مهر  ۶(بودند در مّالسرا  تنی چند از اعضای کميته که از ياران ميرزا کوچک
مورد حملۀ مسلّحانۀ شماری از ) ١٩٢١سپتامبر  ١٣۴٠،٢٩محّرم  ۶،١٣٠٠

ميرزا کوچک در اين نشست شرکت نداشت .قرارگرفتند  ت جنگلاعضای نهض
ممانعت يا   کار از کار گذشه و مجال هرگونه«و وقتی به مّحل حادثه رسيد که

يکی از وابستگان حسن معين » .توضيح و يا رفع سوء تفاهم فوت شده بود
دّمات و دربارهء تهيّۀ مق)حملهء مسلّحانه  کنندگان در اين يکی از شرکت(الّرعايا 

 :نويسد چگونگی واقعه ی مّالسرا می
معين .کنيم ميرزا به عکس العمل متقابل راضی نبود و معتقد بود ما شرکت نمی«

مشورت ميرزا و با صحبت  داشت لذا بدون   الّرعايا به غافلگير کردن آنان عقيده
  خالو قربان توانست پس از فرار به» پنهانی با کائوک و ديگران اقدام کرد

ابتدا موفّق به فرار   های اطراف خود رابه رشت برساند،اّما حيدرخان که نگلج
ها دستگير و به کسما فرستاده شد و پس  شده بود در مّحل پسيخان بوسيلۀ جنگلی

ها و کردهای جانبدار خالو قربان شدّت يافت  جنگلی  از چند روز که جنگ ميان
آليانی از   های و در آنجا نزد طالشیاعزام )خان آليانی محّل اقامت حسن(  به زيده
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جنگ داخلی در   بر اثر واقعۀ مّالسرا آتش. اتباع معين الّرعايا زندانی شد
نهضت،ميان نيروهای جنگی،ياران ميرزا کوچک،با کردهای طرفدار خالو 

خان آغاز شد و دامنه و شدّت گرفت و اين  قربان و ياران حيدرخان و احسان هللااّ 
های  نيروهای قّزاق به فرماندهی رضاخان ميرپنجه با حمله بود که  در حالی

به نوشته ی دو تن از شخصيت های  .رفتند پيوسته به سوی رشت پس می
ابراهيم فخرايی منشی  مخصوص ميرزا کوچک  و محّمد علی  ( نهضت جنگل 

در روابط ميرزا کوچک و حيدرخان بر اثر بدگويی ) کميسر فوائد عاّمه ( گيلک
نهضت جنگل و «شاهپور رواسانی » .مت ها ، بدبينی شديد حاکم بودها و ته

 )  ۵( »بنيانگذار آن ميرزا کوچک جنگلی
کامل در اختيارر شما   بطوردر اينجا مکاتبات روتشتاين و ميرزا کوچک خان 

 .خوانندگان ارجمند قرار می دهم 
  

 مکاتبات روتشتاين و ميرزا کوچک خان 
ر شوروی در ايران در نامه ای که برای ميرزا ارسال روتشتاين، سفير کبي -١  

روتشتاين . داشت، خود را واسطه صلح بين دولت مرکزی و جنگليها قرار داد
 .دريافت کرد ١٣٠٠پاسخ ميرزا را در يازدهم شهريور 

 
 :نامه روتشتاين به ميرزا ◀

يق من زياده از حدّ از محبِتهای شما که به توسط رف! رفيق محترم کوچک خان
سعدهللا درويش ابالغ شده بود و موافقت با سياستی که من از طرف دولت 
شوروی مجرا می کنم نموده بوديد، خوشوقت گرديدم و همچنين متشّکرم از 
شرايطی که به توّسط کالنتراف فرستاده و الزم دانسته بوديد به دولت پيشنهاد 

مايندۀ مختار دولت کنيد، پروگرام شرايط و درخواستهائی را که از نظر من ن
. جمهوری شوروی اشتراکی روس گذشت، با دقّت هرچه تمام تر مطالعه کردم

الزم می دانم يک دفعه ی ديگر شما را متقاعد کنم براينکه من سعادت ايران را 
می خواهم و برای استقالل وآزادی خارجی و داخلی اين ملّت می کوشم و از 

ردن قوای مسلّح اجنبی از خاک گيالن برای همين مقصود الينقطع در بيرون ب
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من به مقصود خود رسيدم يعنی قشونی که عبارت بود از قوای . می کوشم
روس و آذربايجان، رفتند و خوشوقتم از اينکه اقدامات من بی نتيجه نماند و اين 

در موقع انجام . اقدامات با نظريات تشکيالت دولتی و حزبی مسکو موافق آمد
من اين بود که تنها امنيّت ميتواند ايران را از چنگ اين کار فقط فکر 

امپريالستهای خارجی خصوصاً انگلستان ـ که نمايندۀ سياست سرمايه داری دنيا 
 .است و در ايران نظريات طمع کارانه دارد ـ اخالص کند

من فکر می کردم که نظريات انگليسها اين است که در شمال يکی مخالف 
ناامنی را ادامه دهند و عمليّات آنها افکارمرا تأييد می کرد پديدار کنند يا اينکه 

وبه واسطۀ اين ناامنيها آنها می توانند خودشان را حافظ تشکيالت دولتی و 
اقتصادی معّرفی کنند، با منافع روسيه ضدّيت نمايند، ايجاد خوف درميان 

سازند درباريان و زمامداران نموده و موقعيّت خودشان را در جنوب مستحکم 
تا سدّی درجلو خطر رولسيون باشد؛ و الزم نيست من از برای شما شرح دهم 
که تا چه اندازه وضعيات سال گذشتۀ گيالن، نفوذ انگليسها را زياد کرده و به 

حتّی اخيراً هم اقدامات خودسرانۀساعدالدّوله و . نام نيک ما لطمه وارد آورد
ير انداخت و بازار انگليسها را در احسان هللا خان در تنکابن، کار مرابه تأخ

 .تهران رواج داد
از برای همين مقصود، من سعی می کردم و می کنم که ترتيبی در رابطۀشما با 
دولت تهران داده باشم؛ هرچند سعادت من ياری نکرده است که شخصاً شما را 

ما ببينيم اّما با سابقۀ خوب شما آشنا هستم و خدمات سابق و پوزيسيون کنونی ش
يعنی سردستگی ملّيون را بسيار قيمتی می شمارم و با آن آمدی که به دوستی 
شما دارم، به خودم اجازه می دهم گوشزد بکنم که به واسطۀ وضعيّت 
مخصوص بين المللی از برای شما ممکن نشد با تکنيک خودتان دولت را 

و نفوذ ترسانيده و يا مجبور به بعضی تغييرات بکنيد يا مملکت را از حضور
باز هم تکرار می کنم که اين تقصير شما نيست بلکه به . انگليسها آزاد نمائيد

واسطۀ وضعيّت بين المللی است که از زمان جنگ به اين طرف روی داده 
چون که ما يعنی دولت شوروی در اين موقع عمليات رولسيونی را نه . است

 و ياست خود را تغييراين است که فرم س. تنها بی فايده بلکه مضر می دانيم
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طريق ديگری اتّخاذمی کنيم؛ هرچنداز زمان عقد قرارداد ما با ايران ـ که تغيير 
ـ چند ماه بيش نگذشته است و قليل مدّتی است که  سياست ما را نشان می دهد

من در ايران توقّف دارم؛ با وجوداين همه پيشرفت در سياست خودمان، 
وذ روحيۀ انگليسها نه تنها در شمال بلکه تا مالحظه می کنيم شّکی نيست که نف

اّما هنوز از حيث وسائل مادّی . يک اندازه هم در جنوب متزلزل شده است
نفوذشان زياد است و با وجود اين، گمان می رود به کمک توده های حّساس 

 .ملّت بتوانيم اين نفوذ را هم برطرف سازيم
شما . ما با دولت مداخله نمايماين نظريات، مرا وادار کردند که در رابطۀ ش

ملتفت هستيد که از روی موادّ قرارداد، ما مجبور هستيم که دولت را از وجود 
اجبار ما منحصر بود فقط به . و عمليّات رولسيونرهای ايران مستخلص سازيم

از طرف ديگر از روی . خارج کردن قوای انقالبی روس و آذربايجان از گيالن
ما دعوت نشده ايم که درمقابل دولت از قوای انقالبی همان موادّ قرارداد، 

پس از اينکه ما عدم مداخله در کارهای ايران را قبول کرديم، . محافظت کنيم
اگرچنانچه من يک . نمی بايستی در مقابل دولت از هيچيک از اهالی دفاع کنيم

 همچو نقطه نظری را ـ که حّق من است ـ اتّخاذ می کردم، حق داشتم خود را
کنار کشيده، اعالن کنم که در رابطۀ دولت ايران و کوچک خان انقالبی هيچ 

اّما من اين کار را نکردم چون من خود را دوست صميمی اين . مدخليّتی ندارم
اين بود که در مالقات اّولی من با . ملّت می دانم، فقط استقالل ايران را طالبم

متداد عمليّات انقالبی در شمال سعدهللا درويش، او را از نظريات خود و ضرر ا
 .را از اين نظريات آگاه سازد تا عمالً آن را مجرا داريد

پس ازآنکه از سعدهللا درويش شنيدم که ميان ما توافق نظری پيدا شده است، 
شما حاضريد سياست خود را با سياست من مطابقت دهيد، زياده از حدّ مشعوف 

طبع گمان می کردم که پس از خروج با وجود تمام اين شرايط، من بال. شدم
قوای اجنبی و صدور تأمين از برای شما به توّسط من، شما يا خلع سالح شده و 
يا به يک نقطه خود را کنار می کشيد و در آنجا منتظر موقعی خواهيد بود که 

اّما شما اين طورنکرديد و از برای . شايد ملّت ايران شما را به ياری خود بطلبد
ن و ترک عمليّات، شرح مبسوطی مبنی بر تقاضا به دولت ايران و کنار کشيد
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مثل اين بود که شما فقط به همين شرايط حاضريد به وعده . من پيشنهاد کرديد
های خود وفا کنيد و سياست خودتان را با سياست من تطبيق دهيد و از دخالت 

يسيون به اين پوز. اجنبی ـ که برضد استقالل مملکت است ـ جلوگيری نمائيد
نظر من مخالف می آمد؛ زيرا مانند اين بود که شما درصورت عدم قبول اين 
شرايط، حاضريد که با انگليسها در عملياتی که برضدّ استقالل و آزادی اين 

 .ملّت اجرا می دارند، کمک نمائيد
 

درمواقع تخليۀ گيالن از قشون روس و آذربايجان، يک مسئلۀ ديگری هم بروز 
سئله باز شدن راهی بود که نه تنها ايران را با روسيه، بلکه با تمام اين م. کرد

به نظر من هر وطن پرست و هر ملّت پرستی بيش از . دنيا متّصل می سازد
همه چيز بايد آرزوی باز شدن اين راه را داشته باشد؛ به واسطۀ اينکه پس از 

يران را از جهت اين راه، ا. باز شدن اين راه، ايران نفس راحتی خواهد کشيد
اين راه، احتياج اقتصادی ايران را با . اقتصاد با تمام دنيا متّصل خواهد ساخت

انگليس کم خواهد کرد و به همين درجه ضربت به نفوذ انگليسها وارد خواهد 
آورد وبه شما پوشيده نيست که ازفقدان روابط تجارتی با ساير ممالک، تا چه 

ست وهمين فقرمهم ترين حربۀ سياسی واقتصادی اندازه فقربه ايران روی داده ا
به همين جهت من گمان می کنم اّولين وظيفۀ شما ـ که يک . انگليسها است

شخص وطن پرست و ملّت دوست هستيد ـ اين است که ازهيچگونه سعی درباز 
کردن راه گيالن دريغ نکنيد واز برای کسانی که ازاين طريق کار می کنند 

 .داشکاالت فراهم نکني
عوض تمام اينها، من متأّسفانه می بينم که شما به واسطۀ پروگرام تقاضاهای 
خودتان در باز شدن يک همچه دريچه ـ که از برای حمايت ايران الزمه است ـ 

حتّی پس از غور در مواد تقاضانامۀ شما، من به نقطه نظر . جلوگيری می کنيد
می که نوشته شده بود و رفيق اگر آن تقاضانامه به همان فر. رسمی برنمی گشتم

کالنتراف به من رسانيد باقی می ماند، من گمان می کنم در آن فرمی که نوشته 
البتّه . شده تا يک اندازه قابل قبول بود، چه از برای دولت و چه از برای من

شما ملتفت هستيد که انجام تقاضاهای شما به همان ترتيبی که توّسط رفيق 
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ده بوديد، در ظرف يک شب صورت پذير نيست و يک کالنتراف پيشنهاد کر
. مدّت کم و بيش تر از دست کشيدن از عمليّات و تخليۀ راه رشت نبوديد

همينطور هم از من منتظر اجرای فوری آنها نبوديد؛ زيرا بدون مقدّمه و ارجاع 
 .به ادارات متفّرقه و دولت، امکان پذير نيست

ی که به توّسط رفيق کالنتراف فرستاده من گمان می بردم در زمينۀ تقاضاهاي
ايد، ممکن بود ما توافق نظر پيدا کنيم، اّما در رديف اين تقاضا پيشنهادات 

شما می . ديگری به توّسط سعدهللا درويش فرستاديد که مشکل االجراترند
خواهيد قّزاقهای ايران عقب بيشينند به طرف قزوين وايالت گيالن را بکلّی در 

می خواهيد حکومت گيالن در دست يکی از رفقای . بگذارند دست شما باقی
همچنين می . نزديک شما باشد و به او حکومت بال استقالل اين ايالت داده شود

 .خواهيد منافع اين ايالت مطلقاً راجع به شما باشد الی آخر
گذشته از اين مسئله که تا چه اندازه مجّزا شدن ايالت گيالن از دولت ايران 

زادی و ترقّی اين ملّت مضّر است، من می خواهم اشاره بکنم که يک برای آ
وقتی که دولت شوروی در . همچه تقاضايی از برای هيچ دولت قابل قبول نيست

حاضر بود به طور صالحانه جنوب را به دنيکن و سيبريه را به  ١٩١٩سنه 
، به )تتصميم کنفرانسی که در جزاير پولس تشکيل ياف(کولچاک واگذار نمايد 

واسطۀ العالجی بود و مسائلی او را به اين کار وادار می کرد که از دايرۀ 
آيا می توان اميدوار شد که دولت ايران با وجود شکست . تفتيش او خارج بود

 .نخوردن از شما، حاضر شود که مملکت و قدرت دولتی را اين طور تقسيم کند
وزرای حاليه، آقای قوام الّسلطنه واقعاً هم وقتی يک همچه معامله را به رئيس ال

در اين صورت از برای من واضح است که با . پيشنهاد کردم، بکلّی ردّ کرد
يک همچه شرايطی اگر شما در اجرای آنها اصرار داشته باشيد، صلح در ميان 

اين را هم بدانيد که وزير جنگ و رئيس . شما و دولت امکانپذير نيست
ار سپه، چندين دفعه ازمن تقاضای اجازه کرد ديويزيون قّزاق، رضاخان سرد

هر دفعه من از او جلوگيری می . که اين مسئله را به زور اسلحه خاتمه دهد
اگر . کردم و وعده می دادم که مسئلۀ گيالن را بدون خونريزی خاتمه دهم

چنانچه حاال پس از ردّ قطعی پيشنهادات شما از طرف رئيس دولت، من خود 
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اعالن می کردم که در کارهای داخلی ايران مداخله ندارم، را کنار کشيده، 
يورش قّزاقها به فرونت شما حتمی بود و گيالن مبدّل به يک صحنه ی جنگ 

اّما من اين کار را نمی کنم به واسطۀ احساساتی که چه ! داخلی و خونريزی ملّی
لوزرا در همانجا من به رئيس ا. نسبت به شما و چه نسبت به ملّت ايران دارم

. پيشنهاد کردم که از برای آخرين قدم يک تخفيفی هم نسبت به شما منظور شود
پيشنهادات من از اين قرار . از برای همين است که اين کاغذ را می نويسيم

 :است
 

من . شما هم قوای خود را به جنگل ببريد. قّزاقها عقب بنشينند به طرف قزوين
همچنين از طرف شما هم . دّداً پيش نيايندبه شما اطمينان می دهم که قّزاقها مج

. به دولت اطمينان خواهم داد، حکومت رشت با توافق نظرما هرسه خواهد بود
. قونسول من دررشت ملتفت خواهد بود که از طرف او و شما تجاوزاتی نشود

به حکومت از برای حفظ امنيت يک قوۀ جزئی ژاندارم داده خواهد شد و 
دريک عدد معيّن باشد که از طرف آنها از برای دولت يا  همچنين قوای شما بايد

حکومت خطری متصّور نباشد؛ ولکن آن عدد بايد برای محافظت شما کافی 
معلوم است که نه از برای حکومت و نه از برای شما از خارج نبايد . باشد

باالخره به شما اطمينان يک مبلغی داده خواهد شد و می توانيد . کمکی برسد
يا عبارت خواهد بود از . مبلغ مخارج خود و قوای خود را عهده دار شويدباآن 

من يک همچه پيشنهادی . اينکه يک قسمت از مالياتها را اختصاص خواهند داد
نه دولت از شما و نه شما ازدولت هيچکدام . را ازهردو طرف موافق می دانم
قوائی خواهيد بود گذشته ازاين، شما دارای . به هيچ وجه واهمه نخواهيد داشت

 .از برای موقعی که دولت ايران به طور قطعی خودش را به اجنبی بفروشد
بايد رفيق محترم خود را مستحضر بدارم و اطمينان بدهم از اينکه وضعياّت 
شما و مسائلی را که ممکن است در آتيه از برای شما روی بدهد تمام را من در 

اين پيشنهادات برای آتيه مذکور به هيچ من بکلّی مطمئنم از اينکه . نظر دارم
درعوض کمکی خواهد بود از برای برقراری داشتن . وجه مضّر نخواهد بود

امنيت در شمال و به همين گردش اقتصادی که از ايران مثل يک هوای تنفس 
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ازاينکه . الزم است، به جريان افتاده، زيرپای انگليسيها را خالی خواهد نمود
ند از برای ملّت ايران ضرری نخواهد داشت؛ زيرا از روی مرکز قّوتی پيدا ک

بلکه . تجربه ديده ايم که ازسستی قوای مرکزی ملّت ايران بهره مند نمی شد
فقط يک دولت قوی مرکزی می تواند . استفاده آن ضعف فقط متّوجه ستمگربود

انه عمليّات امپرياليستی را در ايران مسدود نمايد و چونکه دولت مزبورالعالج
به ما متّکی خواهد بود، اين است که عقب نشينی و تسليم از برای او سخت تر 

 .از پيش می شود
رفيق محترم را تصديع می دهم از اينکه اين آخرين دفعه ای است که من در 

از شما خواهش و التماس می کنم که . روابط با دولت ايران مداخله می نمايم
روی صميميّت فقط می خواهم در اين موقع  مداخله ی مرا ردّ نکنيد که من از

سخت به ايران کمکی کرده باشيم و همچنين شخص شما را يک نفر سردسته 
اگر پيشنهاد مرا قبول . فوق العاده محترم می شمارم] و[رشيد ملّيون می دانم 

نمائيد و جوابش را به توّسط قاصدی که مراجعت می کند بفرستيد، من مطمئنم 
اّما اگر پيشنهاد مرا ردّ کنيد، من مجبور می شوم . نخواهيد شدهيچوقت پشيمان 

از اقدامات خود دست کشيده، با يک دردی در قلب ناظر باشم تماشای يک 
جنگ و يک برادرکشی را که لطمه ی بزرگی به آزادی ملّت ايران وارد خواهد 

 .در خاتمه از صميم قلب، احترامات فائقه ی خود را تقديم می دارم! آورد
 روتشتاين

  
  

 :نامه ميرزا در پاسخ نامه روتشتاين - ٢  
! نمايندۀ مختار جماهير شوروی اجتماعی روسيه، رفيق روتشتاين رفيق محترم

خيلی خرسندم در مراسلۀ اخيری که توّسط رفيق کالنتراف مرقوم فرموديد، 
 ايران ميدان غرض رانی اجانب و متعّديان عالم بشریکامالً تصديق داريد که 

بوده و حيات اجتماعی دستخوش استفاده ی سرمايه داران خارجی و منفعت 
ضعف و الاباليگری زمامداران دوره های متواليه  ی . پرستان داخلی است

مرکز، لزوم اصالحات داخلی را تأييد و هرگونه قيام و نهضتی را ـ که متضّمن 
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ر مشقّتهای من و يارانم د. اصالحات اساسی مملکت باشد ـ مشروع می سازد
فوق الّطاقۀ چندين ساله هيچ مقصودی نداشته و نداريم جز حفظ ايران از 
تعّرضات و فشار خارجی و خائنين داخلی و تأمين آزادی و آسايش رنجبران 
ستمديدۀ  مملکت و استقرار حکومت ملّی، و همه ی فداکاريهای بنده و احرار 

 .جنگل، برای همين مقاصد عالی بود و بس
 

که نمايندۀ رسمی دولت جمهوری شوروی هستيد و دولت شما را يگانه  شما را
حامی و پشتيبان اين مسلک و عقيده دانسته و می دانم، برای همين عقيده 

دو سال قبل قشون سرخ سويت روسيه را ـ که به ايران آمدند ـ ] که[واعتماد بود 
قشون سرخ و  متأّسفانه رؤسای بی احتياط. با يک عالم شعف و اميد پذيرفتم

مفسد ين داخلی نگذاشتند که استفادۀ کامل از اين قّوه کرده، انقالب را پيشرفت 
اگر نظريۀ ما برخالف مندرجات فوق الذّکر بود، شايد به اختالالت و . دهيم

هرج و مرجی را که توليد کرده بودند، وقعی ننهاده، همان مصائب و زحمت را 
ولی سعادت مملکت . م ايران تحميل می کرديمکه به گيالن وارد شده بود، به تما

انقالب . و طرفداری ازرنجبران مجبورم کرد از تعّرضات آنان جلوگيری کنم
من عالج قطعی . را در زمينۀ اساس موافق با حوصله و حوائج عموم سوق دهم

. و نجات واقعی ملّت را از کلّيه ی متاعب، به موفّقيت انقالب مقدّس می دانم
که شما با نظريّات صائبۀ حکومت ساويت و اّطالعات وسيعه که ولی امروز 

در سياست جاريۀ مملکت و قضايای بين المللی داريد و کامالً در مراسلۀ شريفه 
. شرح داديد، صالح را در سکوت و وقوف اين جمعيّت در امر انقالب می دانيد

وز ادامۀ من به اطمينان صداقت و آزاديخواهی شما هم عقيده می شوم که امر
انقالب، استقالل سياسی و اقتصادی مملکت را جريحه دار نموده و نفوذ 
امپرياليست انگليس را تقويت و ملوک الطوايفی را دراکناف ايران معمول می 

بنابراين ناچاريم برای درهم شکستن پنجه های دسيسه کارانۀ انگليس، . سازد
ت روسيه ـ که محل و سکوت و وقفه را گوارا شمرده، به اميد حکومت سوي

جای تمام احرار عالم است ـ جمعيّت خود را به آرامش تشويق و توصيه کنيم و 
چنانچه در مراسلۀ خود تصريح کرده ايد، منتظر می مانيم که سياست دولتی تا 
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 .چه پايه منافع تودۀ اصليه را در نظر گرفته، استقالل ايران را دفاع کند
يت تا چه اندازه در زمينۀ آزاديخواهی خود به عالوه مترّصدم که حکومت سو

به ملّت ستمديدۀ ايران، اظهارمساعدت وتعّهدات کتبی شما درحيات اقتصادی 
بنابراين شرايطی را در زمينۀ پيشنهادات . مملکت چه تأثيری وارد خواهد کرد

شما که متضّمن بقای صالح جمعيّت و جلوگيری از حدوث بدنامی در انظار 
البتّه هيئت نمايندگان جمعيّت، آن . يشنهاد و حتمی االجرا می دانداحرار گردد، پ

را به نظر شريف خواهند رسانيد يقين کنيد که تأييد سياست مشروحه در مراسلۀ 
شما وحفظ مصالح مملکت، مرا وجمعيّت را تا حدّی قانع کرده و اميدواريم که 

حات منظوره را دولت ايران نيز از سکوت جمعيّت استفادۀ سوء نکرده، اصال
 .اياّم رفعت مستدام باد. در مملکت وجود خارجی دهد

 )٦(کوچک جنگلی
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 : توضيحات و مآخذ ◀   

  
  ) ۴٢۴ – ۴٢۶صص  ١٣۶۶ -» جنبش های انقالبی ايران « احمد رناسی  -١ 

سايت پرتال جامع  -»ميرزا کوچک و رابطه با شوروى«علی اکبر ذاکری   - ٢
 انسانی  علوم 

جنبش جنگل وجمهوري شوروي "يا   "ميالد زخم" – دکترخسروشاکری  -  ٣
اّول     :چاپ -اختران    :ناشر -شهريارخواجيان     :مترجم - "سوسياليستي ايران

    ۴١١ص  - ١٣ ٨۶
    ۴١٢ -  ۴١۶صص    -پيشين  –  - ۴
ماره ش -١٣٨۴آذر و دی » اقتصادی  -اطالعات سياسی » اقتصاد : نشريه - ۵

 ٢١٩و   ٢٢٠
  سايت رنگ ايمان  – ۶
 ١٨۶٣ژانويه  ١٧متولد ) David Lloyd George( ديويد لويد جرج *

او اين مقام . نخست وزير بريتانيا بود) ميالدی( ١٩۴۵مارس  ٢۶درگذشته در 
سال در ميان  ۶لويد جرج  . را در نيمه آخر جنگ جهانی اول بر عهده داشت

آنچه شايان ذکر . نخست وزير بود) ميالدی( ١٩٢٢و ) ميالدی( ١٩١۶سالهای 
رضاخان در زمان حکومت او  -سيد ضياء  ١٢٩٩اسفند    ٣است ، کودتای 
وزير امور خارجه وقت انگلستان در  "آرتور جيمز بالفور. "صورت گرفت

دائر بر شناسايي رسمي  مبني " بالفور"اعالميه مشهور ١٩١٧نوامبر  ٢تاريخ 
است به سود  "لسطين بعنوان وطن ملي مردم يهودسرزمين ف"بر اينكه

ً در کابينه با اشتياق فراوان از  صهيونيست ها صادرکرد و  لويد جرج شخصا
  .اعالميه بالفورحمايت و  پشتيبانی نمود 
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  دوازدهمفصل 

  
  »ها و نهضت جنگل  بلشويک«: مويِسی پرسيتس 

  
اين اثرکه « .می نويسد »ها و نهضت جنگل  بلشويک«کتابحميد اکبری مترجم 

مرکز روسی  « مويِسی پرسيتس مورخ و محقق علوم سياسی توسط دکتر
نوشته شده است با تکيه بر انبوه » تحقيقات استراتژيک و مطالعات بين المللی 

اسناد محرمانه آرشيوهای اتحاد جماهير شوروی سابق به تجزيه و تحليل وعلل 
) ١٢٩٩( ١٩٢٠ش سرخ در گيالن درو انگيزه های پيامدهای مداخله ارت

نويسنده،به عنوان يک از متخصصان مسايل ايران و شبه قارۀ . پرداخته است 
هند آثاری را با تکيه براسناد  محرمانه اتحاد جماهيرشوروی  پيرامون مراحل 
آغازين شکل گيری جنبش های کمونيستی در ايران، ترکيه ، هند و چين نوشته 

آن گونه که نويسنده . انتشار يافته استا به زبان روسی که بخش اعظم آنه. است
خود می گويد، کتاب حاضر محصول سال ها کار و مطالعه اوبه روی انبوه 

عمده شوروی در مسکو، تاشکندو تومسک اسناد محرمانه موجود درشش آرشيو
توسط حزب کمونيست » جبهه شرقی انقالب جهانی« پيرامون ايجاد يک

نحوه شکل  ی قبل از انتشار کتاب مهم حاضر، آثاری پيرامون و. شوروی است
گيری احزاب کمونيست ايران، ترکيه، چين و هند به زبان روسی انتشار داده 

  )  ۴ص .( است 
جنگلی وشوروی به   روابط کوچک«مجتبا پورمحسن درنقد کتاب تحت عنوان 

ها  بلشويک«با عنوان  اخيراً کتابی«:اينگونه بيان می کند» محرمانهروايت اسناد
به فارسی ترجمه و منتشر شده که در آن نويسنده با تکيه بر » و نهضت جنگل

اسناد محرمانه دوران شوروی به اهداف کشور شوراها از مداخله در نهضت 
گيری کرده که حضور شوروی در واقعه جنگل دليلی  جنگل پرداخته و نتيجه

  .مور ايران داشته استتر از دخالت تاريخی دول خارجی در ا مهم
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 بار شوروی کردن ايران با وسايل خشونت

 
مويسی پرسيتس، نويسندۀ اين کتاب چند دهه برای بررسی چگونگی ايجاد جبهه 
شرقی انقالب جهانی در آرشيوهای شوروی تحقيق کرده و نتيجه تحقيقاتش در 

به گفته خود  ها اما به رغم اين تالش. هايی منتشر شده است قالب مقاالت و کتاب
او به دليل عدم دسترسی کامل به اسناد محرمانه رژيم شوروی تا زمان 
فروپاشی آن، نتوانسته بود اسنادی دال براهداف واقعی حزب کمونيست روسيه 

، بسياری از آرشيوهای تا آن ]١٣٧١[ ١٩٩٢اما در. در نهضت جنگل بيابد
اين آرشيوها پرسيتس درپی انتشار. زمان محرمانه به روی محققان گشوده شد

های مداوم او در مورد حضور نيروهای شوروی در گيالن   دريافت که بدبينی
 .اساس واقعی داشته است

او به اين نتيجه رسيد که انقالب گيالن در اساس، يک تالش ناموفق از سوی 
ها برای هدايت  های ايرانی تحت رهبری آن ها ونخستين کمونيست بلشويک

ش ملی در گيالن به سوی يک انقالب سوسياليستی به منظور بخ  مبارزه رهايی
 .بار بود شوروی کردن کل ايران با استفاده از وسايل خشونت

ترين آرشيوها محرمانه ماند و درکنار سانسور دولتی،  در دوران شوروی مهم
ها  اما پس از فروپاشی کشور شوراها، پرسيتس ده. خودسانسوری نيز حاکم بود

پرونده، در آرشيو دولتی فدراسيون روسيه، آرشيو نظامی دولت  آرشيو و صدها
مرکز روسی «تر از همه، منابع  روسيه، آرشيوهای تومسک و تاشکند و مهم

را مورد مطالعه قرار داد تا به مساله » نگهداری و مطالعه اسناد تاريخ اخير
 .صدور انقالب از شوروی به ايران از طريق نهضت جنگل بپردازد

کميته مرکزی حزب ) بورو پوليت(های دفتر سياسی  اری از پروتکلاو بسي
های چيچرين، کميساريای  کمونيست روسيه، برخی از آرشيوهای لنين، نامه

های تروتسکی رئيس  خلق در امور خارجی ومعاون او، کاراخان و نيز نامه
به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست روسيه » شورای جنگ انقالبی جمهوری«

های شخصی او به لنين وسايراعضای رهبری  اسی وهمچنين نامهودفتر سي
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االختيار شوروی در تهران با  شوروی، مکاتبات گسترده روتشتاين نمايندۀ تام
های فرمانده  کميساريای خلق در امور خارجی و ساير مراکز قدرت، گزارش

خزر به لنين، تروتسکی و غيره در رابطه با جريان  –ناوگان کوچک ولگا 
ليات تسخير انزلی و رشت و نجات ناوگان روسی از اسارت دنيکين و اعالم عم

. را مورد تحقيق قرار داد... خان در گيالن و جمهوری شوروی توسط کوچک
  )٩ص(
 

 چرخش از غرب به شرق
ها از همان نخستين روزهای سرنگونی  مساله جهانی کردن انقالب کمونيست

لنين و رفقايش، راه خود را . بودحکومت تزار، دغدغۀ سران حکومت شوروی 
مارکس در . کردند های کارل مارکس، فيلسوف آلمانی دنبال می بر اساس آموزه

 .هايش از انقالب جهانی پرولتاريا عليه مالکين سخن رانده بود کتاب
، حزب کمونيست شوروی ]هجری شمسی ١٢٩٨ - ٩٩[ ١٩١٩ - ٢٠های  در سال

رد تاخير انقالب جهانی از خود نشان و رهبری دولت نگرانی زيادی در مو
شروع شد، فرصت انجام  ١٩٢٠جنگ شوروی و لهستان که در آوريل . دادند

گونه که لنين گفته بود وظيفۀ ارتش شوروی در آن  آن. اين کار را فراهم ساخت
فراهم » به زور سرنيزه«جنگ اين بود که زمينۀ آمادگی پرولتاريای لهستان را 

گردانی  به شوروی«برای يک انقالب اجتماعی آماده سازد و کند و کارگران را 
لهستان و ليتوانيا و کشاندن کارگران آلمان و ساير کشورهای همجوار به انقالب 

نتيجۀ اصلی جنگ اين بود «گونه که لنين خود تائيد کرد،  اما همان» .کمک کند
را تحمل  سابقه هزار نفری، شکستی عظيم و بی ١٠٠که با از دست دادن ارتش 

و تنها توانستيم کسانی را شمارش کنيم که به اسارت گرفته شدند و يا از » کرديم
 .نشينی کردند مرز گذشته و به آلمان عقب

وجه با  بار جنگ گرفت به هيچ ای که لنين از اين نتيجۀ فاجعه با وجود اين، نتيجه
کرده  در هشتمين کنگرۀ حزب ارائه داده و اعالم ١٩١٩طرحی که در مارس 

سازگاری نداشت؛ » کمونيسم را نبايد از طريق خشونت معرفی کرد«بود که 
به . توانست مناسبت داشته باشد بار می طرحی که تنها پس از شکست مصيبت
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جای آن، لنين وظيفۀ پيشروی ازمرحلۀ تدافعی به سوی تهاجم قطعی عليه 
ست تدافعی به سوی ما بارها و بارها از سيا«:او گفت. امپرياليسم را مطرح کرد

 ».سياست تهاجمی حرکت خواهيم کرد تا همه را به طور کامل در هم بکوبيم
در واقع، استدالل لنين حاکی از قبول ناخواستۀ اين واقعيت بود که اميد به 
پيدايش و پيشروی خود به خود انقالب سوسياليستی، بدون دخالت ارتش سرخ، 

شوروی برای صدور انقالب درحمايت ازحق قدرت  بر باد رفته است و
حد و حصردرهمه جهات به نام پيشبرد  مسلحانه و به واقع برای تجاوز بی

  .راند داری، سخن می انقالب جهانی و سقوط سرمايه
 

 راسکولنيکوف در انزلی
قدر  فئودور داستايوسکی آن» جنايت و مکافات«شخصيت داستانی رمان 

ام راسکولنيکوف ياد رمان ها به محض شنيدن ن مشهور شده است که خيلی
اما در ايام پس از جنگ جهانی اول، فردی به نام . افتند داستايوسکی می

راسکولينکوف، فرماندهی يک ناوگان کوک در ولگا را برعهده داشت و هم او 
 .بود که همراه نيروهايش پا به انزلی گذاشت

وی در ای به رياست فرمانده نيروهای دريايی جمهوری شور در نشست ويژه
 به عنوان وظيفۀ راسکو» کسب چيرگی بر دريای خزر«١٩٢٠ژانويه ٣٠

های نيروی دريايی که  لنيکوف تعيين شد؛ به عبارت ديگر، تصرف مجدد کشتی
توسط دنيکين در بندر انزلی رها شده بود و تحت محافظت افراد انگليسی قرار 

داشت چون  های عمليات، که آسان هم نبود، ضرورت طراحی تاکتيک. داشت
طرفی ايران و حاکميت و استقالل  اين خطر وجود داشت که تماميت ارضی، بی

ها را رسما به تمامی جهان اعالم کرده بود، نقض  آن که شوروی احترام به آن
ها به عنوان تنها مدافعان آزادی مردم تحت ستم نيز ممکن  حيثيت بلشويک. شود

 .دار شود بود خدشه
تلگرامی خطاب به تروتسکی از هشترخان  ١٩٢٠رس ما ٢٨راسکولنيکوف در

به او گفته شود چه سياستی را در قبال «به مسکو ارسال کرد و از او خواست 
هايی از پيام را نيز برای لنين، چيچرين و نميتز  او رونوشت. »ايران اتخاذ کند
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 .فرستاد
 کل جريان حوادث مربوط به شروع عمليات انزلی و حوادث پس از آن، بر

از قبل روشن بود . داد وجود اهداف و وظايف محرمانه دقيق ديگر گواهی می
های گوناگون ميان فرستادگان نهادهای سياسی شوروی و نيز حزب  که تماس

از طرف ديگر،   خان عدالت و خود راسکولنيکوف از يک طرف و کوچک
  يستکمون. عناصر مهمی ازآمادگی کلی اعزام نيروهای نظامی به انزلی بودند

بينی رهبر شورشيان گيالن پی ببرند و زمينه را  کردند تا به جهان ها تالش می
. برای اتحاد با او و شايد گرواندن او به راه سوسياليستی فراهم سازند

ها ارتباط  خان به نوبه خود به اميد خريد اسلحه مايل بود با شوروی کوچک
تحت نظارت انقالبيون  برقرار کند و مشتاق بود تا واحدهای نظامی روسيه

 .ايرانی برای او ارسال شوند
المللی ايرانی  زمانی که آمادگی برای تشکيل يک واحد بين ١٩٢٠مارس  ٣١در 

مجزا درترکستان هنوز شروع نشده بود، کميته سازماندهی محلی حزب عدالت، 
برای «: در گزارشی پيرامون کارهای انجام شده يک ماه و نيمه خود نوشت

خان، يکی از رفقا که هنوز از سرنوشت او  ن نهايی سيمای کوچکروشن شد
را به مقصد رشت ترک کرده [ آباد عشق]خبری در دست نيست، پولتوراتسک 

ادارات سياسی ارتش اول جبهه ترک و ارتش يازدهم جبهه قفقاز که » .است
حل مشکل ايران بودند، به طور مکرر نمايندگان يا  مسئول بعد نظامی راه

 .کردند خان اعزام می هايی را به سوی کوچکقاصد
چند بار در مورد   خان با يادآوری مسائل گذشته نه چندان دور، کوچک

او همچنين اين نکته را . ها سخن گفت و نوشت های قبلی خود با بلشويک تماس
هللا خان و خالو قربان، رفقای  خطاب به احسان ١٩٢٠نوامبر  ١٠طی نامه 

او با يادآوری آخرين دورۀ . ا او را ترک کردند، تذکر دادرزمندۀ خود که بعده
مارس و (مبارزه برای اعاده قدرت شوروی در آذربايجان به ويژه در باکو 

که «، نوشت که در آن دوره او دو نامه از انزلی دريافت کرد )١٩٢٠اوايل مه 
ای ه پس از آن نامه. ها خواستار مالقات با من شده بودند ها بلشويک طی آن

به اين دليل، من با موافقت رفقای . ديگر و نماينده خود را به نزد من فرستادند
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العاده خطرناک عازم لنکران شدم، اما با توجه به  خودم، تحت شرايط فوق
 )٢٧و  ٢۶صص(» .ها در آنجا، مالقات صورت نگرفت شکست بلشويک

همکاری با  خان داليل سياسی تمايل خود برای قريب سه ماه بعد ميرزا کوچک
او خطاب به يک مامور بخش اطالعاتی جبهه قفقاز . ها را توضيح داد بلشويک

گفت پس از سرنگونی رژيم تزاری در روسيه و اعالم جمهوری سوسياليستی، 
های  برای حمايت برادرانه انقالبی به شدت بر سوسياليست«انقالبيون ايرانی 

ها سرانجام خود را از  با کمک آنو در اين رويا بوديم که ... روسی متکی بودند
، يعنی انگلستان [و پس از روسيه تزاری]دست بدترين دشمن شماره دو خود 

که در آن زمان تحت  ]ها به آذربايجان  حتی قبل از ورود بلشويک...نجات دهيم
، مايل بودم برای اطمينان از موفقيت مبارزه عليه [ها بود اقتدار مساواتی
سازمان [ افراد]تماس بگيرم و به همين منظور تعدادی از ها  انگلستان، با آن

  ».ها فرستادم خود را به نزد بلشويک
 

 دريای شوروی است  دريای خزر،
دم به  خزر از باکو روانۀ دريا شد و در سپيده –ماه مه ناوگان ولگا  ١٨شب 

ر باران حومه آن، غازيان را که محل استقرار آتشبا نزديکی انزلی رسيد و گلوله
نفری سربازان انگلستان بود، آغاز  ٢٠٠٠توپخانه و نيروهای پادگان نيرومند 

های شوروی در غرب رشت ظاهر شدند و در سمت  همزمان، ناوشکن. کرد
تحت فرماندهی کوژانوف » چندين هزار نيرو«شرق نيز سه ستون مشتمل بر 
و در پياليوف که بعدها نمايندۀ نظامی مسک. به ساحل انزلی حمله کردند

بنا به . خان شد، شرح مفصل اين اطالعات را داده است حکومت کوچک
نفر رسيده بود که از  ٨٠٠٠ژوئن به  ٢٢خان در  گزارش او، نيروهای کوچک

 .نفر سربازان و افسران شوروی بودند ۶٠٠٠يا  ۵٠٠٠ها  ميان آن
در ... ماموريت جنگی«مه، راسکولنيکوف به لنين تلگراف زد که  ١٩در 
 –، و در همان حال روزنامۀ پراودا »ی خزر به طور کامل به اجرا درآمددريا
دريای شوروی   دريای خزر،«: با غرور و شکوه تمام اعالم کرد –مه  ٢٣

 .»است
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طرف و مستقل جزم کرده بود، يا  مسکو عزم خود را برای هجوم به ايران بی
نکتۀ «: داده شدبه راسکولنيکوف چنين دستور . کرد الاقل بايد حفظ ظاهر می

برای فتح [ ها شوروی]گونه سوءظنی در مورد تالش  مهم اين است که هيچ
، و »ما بايد کامال در سايه باشيم«؛ )از دستور تروتسکی(» برانگيخته نشود
شما بايد از طريق راديو به ما اعالم کنيد که انزلی توسط «عالوه بر اين 

تو در انزلی شده و اجازۀ اين خان فتح شده است و او خواستار ماندن  کوچک
به حاکمان انگلستان فهماند که «؛ بايد )از دستور کاراخان(» کار را داده است

» را به نحو موثری تضمين کنيم[ در امور ايران]ما حاضريم عدم مداخله ... 
آميز  درروابط خودبا انگلستان در شرق کامالً مسالمت«و) از دستور تروتسکی(

 ).تصميم دفتر سياسی حزب کمونيست روسيهاز (» کنيم عمل می
خان در چهارم ژوئن در جريان مالقاتی در شهر آزاد شده رشت،  کوچک

بخش  ای به افتخار عظمت ماموريت رهايی انگيز و مشتاقانه ن سخنرانی هيجا
  اوحتی درميان غريو وشادی همراه با دست. روسيه شوروی ايرادکرد

درصحنه، نماينده شوروی را که همراه او  طنين شهروندان حاضر های پر  زدن
های  به نشانه وحدت تنگاتنگ با بلشويک«در کنار ميز سخنرانی ايستاده بود، 

با اين همه، لنين پس از دريافت پيام مربوط . به آغوش کشيد و بوسيد» روسيه
  .به اين جلسه، به مطبوعات اجازه نداد تا مطالبی درباره اين مراسم بنويسند

  
 وروی برای کمونيست کردن ميرزا و نابودی اوتالش ش

  
زاده، زمام منافع شوروی  پس از آنکه حزب کمونيست ايران به رهبری سلطان

خان  در ايران رابرعهده گرفت،وانمودکرد که سياستش حمايت از ميرزا کوچک
درراه رهايی کشور از ستمگران است، اما حزب در پس پرده خالف اين عمل 

 .بودی ميرزا بستکرد و کمر به نا
حزب  . دانست های خود می شوروی نيزميرزا راتنها وسيله برای پيشبرد سياست

های ايران را آموزش داده بود تا استفاده از  کمونيست روسيه بود که کمونيست
تنها نگرانی . وسيله ممکن برای رسيدن به اهداف خود را مجاز بدانندهر
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زمان که مصلحت باشد تحت لوای حمايت  ها اين بود که بتوانند تا هر بلشويک
در اصل همين نکته . خان مقاصد کمونيستی خود را پنهان نگه دارند از کوچک

او در آن . مه بود ٣٠بيانگر پيام تلگراف دوم کاراخان به راسکولنيکوف در 
خان به تشکيل قدرت شوروی در ايران و  تمايل کوچک»  :تاريخ چنين نوشت

... که در پی کسب قدرت است[ نيز]حزب کمونيست  کميته مرکزی[ دعاوی]
، يعنی بايد تالش کرد که مانع هرگونه شروع نابهنگام »طلبد احتياط کامل می

 .خصومت ميان اين دو نيرو در مبارزه بر سر قدرت شد
. گرفتند ها کنترل امور را در شورای جنگ انقالبی در دست می ديگر کمونيست

» کمونيسم ناب«های  شدند و به نحو فعال سياستساختارهای کمونيستی مستقر 
کميته مرکزی حزب . بردند زاده مطرح شده بود، به پيش می را که توسط سلطان

های  بخش  های محلی حزب در رشت و انزلی، کمونيست ايران در رشت، کميته
و  ها، ادارۀ سياسی جمهوری که آن هم در رشت بود  ويژه تحت هدايت آن

رخ ايران و مراکز اصلی آن همگی تحت کنترل کامل حزب سرانجام ارتش س
 .کمونيست قرار داشتند

خان  خان با راسکولنيکوف نگذشته بود که کوچک مدت زيادی از توافق کوچک
پی برد ارتش سرخی که به ارتش ايران تغيير نام داد و او با اعتماد تمام آن را 

ها فرستاده  مک به کمونيستپذيرفته بود، نه به منظور کمک به او بلکه برای ک
به دست گرفتن «ها برای  شده است و تنها نقطه اتکاء تضمين کننده مقاصد آن

ها  خان درباره مقاصد آن ای است که کوچک است و اين نکته» رهبری انقالب
خطاب به مديوانی، عضو کميته مرکزی دفتر قفقاز حزب  ١٩٢٠در نامۀ اوت 

 .کمونيست روسيه نوشت
های شديدی را در بين مردم برانگيخت و مسکو  نی گيالن مخالفتگردا شوروی

خان، در افکار عمومی نقش او  شده، برای محو ميرزا کوچک به شکلی حساب
را در اين شيوه حکمرانی برجسته کرد، حال آنکه ميرزا آرمانی ديگر و برکنار 

 .از کمونيسم داشت
اگرفته بود هر دم بيش خان در فضای غيرقابل تحملی که اطرافش را فر کوچک

مراقبت ضمنی از او . کرد از پيش از لحاظ اخالقی احساس تنگی و خفقان می
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در . هايی برای کمونيست کردن وی صورت گرفت آغاز شد و همراه آن تالش
شد که موقعيت خود در گيالن را  جريان کار، هرازچندگاه به او يادآوری می

ط کوژانوف يکی از فرماندهان اين مساله توس. مديون روسيه شوروی است
او شکايتی به دفتر قفقاز کميته  ١٩٢٠ژوئيه  ۴در . ارتش سرخ ايران افشا شد

گفت به او دستور داده  مرکزی حزب کمونيست روسيه تسليم کرد که در آن می
که به چه ... خان فشار آورد و به او يادآوری کند دائما به کوچک«شده است 

وجه به اينکه کوژانوف مايل به انجام آن وظيفه نبود، با ت» .مديون است... کسی
اعزام شود که بتواند به مدت يک ماه [ به گيالن]ای  نماينده«خواسته بود که 

نهادن در راه کمونيسم ترغيب   و او را به گام[ کار کند]خان  روی کوچک
 )۴٧-۴٩صص. (».آرزوی عدالت دارد[ تنها]چون او مردی است که  کند، 

دهد که  نوشتۀ مويسی پرسيتس نشان می» ها و نهضت جنگل لشويکب«کتاب 
ها پيش از آنکه استالين به فکر استيال برايران از طريق تصاحب آذربايجان  سال

بيافتد، سلف او، والديمير لنين، به فکر صدور انقالب کمونيستی از طريق 
اما ها پيش مطرح بود،  اين ظن البته از سال. گيالن و نهضت جنگل بود

کند که کشور شوراها به کمتر  مستنداتی که در اين کتاب آمده به خوبی ثابت می
  )١(.داد از تصاحب ايران رضايت نمی

  
  به سوی ايجاد جبهۀ آسيايی انقالب  جهانی 

  
ها و نهضت  بلشويک« بخش  کتاب  ٩بخش  از  ٧در اينجا من توضيح اينکه،  

  :    خوانندگان ارجمند  قرار می دهمرا  برای آگاهی  بيشتر در اختيار  »جنگل
  

. انقالبی بلشويک ترجيح پيدا کرد -به چهار دليل جهت شرقی تالشهای نظامی 
پرولتاريای غرب فعاليت و تعصب انقالبی ١٩٢٠نخست اين که درآغاز  سال 

خود را از دست داده بود، هرچند، چنان که لنين پذيرفت، بلشويک ها برای 
دست زده بودند اما موفقيتی به » اقدامِ  در حد توانايی انسانبه هر « احيای آنها 

ازاين جهت رهبری شوروی به ناچارمايل بود منبع درشرق، . دست نياورند
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درکشورهای  تحت ستم آسيا که درگير يک جنبش رهايی بخش ملی قدرتمند 
اين باورکامالً واقع گرايانه به نظرمی رسيد که در نتيجه . بودند نهفته است

ورود ارتش سرخ هيأت کمک به جنبش مردم، هدايت کردن اين کشورها در 
ً آسان  يک جهت سوسياليستی با کمک فعال احزاب کمونيست محلی، نسبتا

  .خواهد بود
سوم، اينکه ازدوران ماقبل ازانقالب، بيش ازيک ميليون مهاجراز شهروندان 

ند و بيشتراز ميان فقير چين، ايران، کره و ترکيه در روسيه به کارمشغول بود
اين شهروندان بود که حزب کمونيست ملی کشورهای شرق، به ويژه واحدهای 
نظامی آن درايران، ترکيه، چين، کره که برای اجرای انديشه های  رهايی 
بخش انقالب اکتبردرکشورهای خود در پناه سرنيزه های آنها آموزش يافته و 

اينکه مستعمرات و نيم مستعممره ها وسرانجام . دست زد. آماده اجرای آن بودند
طبق روال معمول، نيروهای مسلح  ضعيف داشتند و قادربه مقاومت جدی در 

البته اين امراحتماالً درمورد چين صدق نمی کرد، . (برابر ارتش سرخ نبودند
چون ارتشهای تحت فرمان فرماندهان جنگی گاه از صدها هزار تشکيل شده 

تنها نيروی رزمنده موجود يک لشکر قزاق بود که درايران، درواقع ). بودند
  .نيروی پياده و سوار داشت و کالً فاقد نيروی دريايی بود  ١٠٠٠٠درمجموع 

کامالً طبيعی بود که عالی ترين محافل رهبری دولتی شوروی، اهميت قابل 
صفر  ١٩٢٠/٢۵نوامبر ٨مورخ ١٠٧دستورشماره . توجهی به شرق داده شود

به تمام هيأت رئيسه «سياسی شورای جنگ انقالبی حمهوریهيأت رئيسۀ ١٣٣٩
های سياسی وادارات سياسی جبهه ها، ارتش ها، بخش ها وجمهوری های 

کارسياسی « :دستورمذکورمی گفت.شايد شاهدی براين امرباشد» شرقی
... درشرق مبرم ترين وظيفۀ هيأت رئيسه شورای جنگ انقالبی جمهوری است

ه انقالب اکتبر را به بار آورد صورت بگيرد ،چون و بايد با همان عزمی ک
بدون شعله ورشدن آتش انقالب در شرق در بقيۀ جهان به  ندرت آتش انقالب 

مسئله موفقيت يا شکست  « :دستورفوق درادامه می گويد» .برافروخته خواهدشد
دستورمزبور با اين خواست » .درشرق شايد مسئله مرگ و زندگی انقالب باشد

[ به خاطر داشته باشيم که در موقعيت بين المللی کنونی «ی گيرد که پايان م
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،اکنون شرق برای ما بسيار مهمترازآلمان شده ]اشاره به انقالب معوق درغرب
درمطبوعات و » انقالب جهانی وشرق « بحث ها پيرامون مسئله) ١( ».است

رت می بويژه درروزنامه حيات مليت ها،  و البته در ميان رهبری کشور صو
  .گرفت

 ١٣٣٨ رمضان  ١٧/  ١٩٢٠ژوئن  ۴يک سند جالب، يعنی تلگرام مورخ 
تروتسکی خطاب به چيچرين که رونوشت آن برای لنين، کامنوف، کرستينسکی 

لنين درحاشيه ای . و بوخارين فرستاده شده نمونۀ جالب چنين بحث هايی است
می دهد  موضع او  آن سند يادداشت هايی به جای گذاشته است که به ما اجازه

را درمورد مسئله مداخله نظامی قدرت شوروی در جنبش رهايی بخش ملی در 
  .شرق مورد داوری قراردهيم

تروتسکی که درآن زمان خارج از مسکو به سرمی بُرد برای بيان نظرخود  
پيرامون مسئلۀ مربوط واحتماالًبه منظورپايان دادن به مداخلۀ شوروی در ايران 

مان زمان آغازشده بود شتاب به خرج داده مداخله ای که قبالً که درست دره
با مشارکت خود تروتسکی به تصويب ١٣٣٨شعبان  -رجب  ١٩٢٠درآوريل

  ) ٢.(لنين رسيده بود؛ وطرح تهاجم به بخارا نيز قبالً از باال تصويب شده بود
و در در گرما گرم جنگ دشواربا لهستان، تروتسکی انديشه ای را که قبالً خود ا

به هنگام پيشنهاد اعزام يک نيروی مسلح به  ١٣٣٧ذيقعده  /  ١٩١٩اوت 
افغانستان وهند به منظوربه راه انداختن انقالب  درلندن وپاريس بيان کرده بود، 

تمامی اطالعات «: اکنون او مطلب متفاوتی نوشت. قراردادمورد ارزيابی مجدد
 نستان دال براين است که انجاممربوط به اوضاع درخيوه، ايران، بخارا و افغا

 مشکالت يک انقالب تحت هدايت شوروی دراين کشورها دراين لحظه  
غرب و بهبود  تا زمان استحکام اوضاع در« ، چون »بزرگی برای مامی آفريند

اوضاع صنعتی و حمل و نقل ما، اعزام نيروی شوروی در شرق کمترازجنگ 
ه روشنی شکست های جبهه دراينجا تروتسکی ب» .درغرب خطرناک نيست
اما لنين چنين خطری را مشاهده نکرد ودرحاشيه . لهستان را درنظرداشت

،يعنی چه خطری؟ تروتسکی، درادامه، محدودکردن »چه ؟« :تلگرام نوشت
اقدامات شوروی به تهديد، استفاده ازنيروی نظامی در مرزهای شرقی را 
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گام هايی قابل محاسبه يا اقدامی  ازبرداشتن «پيشنهاد می کرد، اما می گويد بايد 
بنا به نوشتۀ او » .که می تواند کمک نظامی ما را به دنبال آورد خود داری کرد

و خود داری از »برای رسيدن به توافق با انگلستان در رابطه با شرق « بايد
  .برخورد نظامی با آن به هراقدامی ممکن دست زد
اعتقاد » به توافق رسيدن« یلنين، به سهم خود، به يک چنين فرصتی برا

دقيقاً ] درجريان مذاکرات با لويد جورج [ کراسين« : نداشت و درحاشيه نوشت
بدين ترتيب لنين حامی » .اما اين کارنوميد کننده است. همين کاررا می کند

لنين به . و پيشنهاد تروتسکی را نپذيرفت اعمال نفوذ نظامی برشرق شد
بود که اعزام نيرو به ايران، که مدت ها قبل از  ظاهرتحت تأثيراين واقعيت نيز

با موفقيت به پيش می رفت، درعين ) مه  ٨(اين تصويب شده بود، درآن زمان 
. حال هيچ گونه اعتراض شديد و ويژه ای را از جانب انگلستان به دنبال نداشت

علت اين مسئله به ويژه آن بود که نيروهای انگلستان از چند سال قبل خود 
درتصرف  ١٩١٨ان را تحت اشغال داشتند و انزلی و رشت را که قبل از اير

  .ارتش تزاری بود، در اختيارگرفته بود
ربيع االخره / برسرايران از ژانويه [ رهبری شوروی برای مبارز 

) »جبهۀ  قفقاز« و » جبهه ترک « ( يعنی ترکستان و قفقاز –ازدوجبهه ١٣٣٨
اف . خزرتحت فرماندهی اف –چک نظامی ولگا ناوگانِ  کو. کامالً آماده شد  -

راسکو لينکوف، که تابع ارتش يازدهم جبهۀ قفقازبود، نيروی عملياتی اصلی 
. اما به جبهۀ ترک، و ارتش اول آن نيز نقش مهمی در مداخله داده شده بود. بود

وظيفۀ اين نيرو نه تنها آموزش کادرهای نظامی و تقويت نيروهای مهماجم  
ايران در شمال غرب، يعنی درجهت حملۀ اصلی بود،  بلکه وظيفۀ  شوروی در 

وارد کردن ضربۀ تکميلی در شمال شرق، در استان خراسان، را نيز برعهده 
فرونزه فرماندۀ جبهۀ ترک طی تلگرامی به )٣(ژانويه،  ٢۵درحدود . داشت

تروتسکی رئيس شورای جنگ انقالبی جمهوری، خواستار شتاب بخشيدن به 
هزينه مربوط  به سازمان نيروهای انقالبی «اسلحه برای جبهه شد، چون ارسال

« برطبق طرح مقام مافوق، ) ۴(» .در سرزمين ايران وهند بسيار زياد می شود
 مارس يک  در ١١که درتاشکند مستقربود در»شورای تبليغات بين الملی



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٤١٧                                       ج

  

  

 صبحی رئيس و رهبرنخستين. خواست رسمی از جبهه ترک کرد که ازسوی م
کمونيست های ترک در روسيه، و سلطان زاده، رئيس اداره سازمانی همان 
شورا و رهبر حزب عدالت، سازمان کمونيست های ايران در قفقاز ترکستان به 

اجازۀ شروع تشکيل واحدهای نظامی ايرانی « آنها خواستار. امضاء رسيده بود
  .شدند» از ميان کارگران ايران درآسيای مرکزی

، منظور آنان مهاجران ايران، يا به عبارت دقيق تر، لومپن ها و به طورمسلم 
بر اساس [ مستمندانی بودند که بسياری ازآنان در آن زمان در ترکستان زندگی 

اين واحدها  قرار بود اساس ارتش سرخ آينده ايران را « ] اين درخواست
ران مطرح اين درخواست به دليل فقدان پرولتاريای صنعتی دراي» .تشکيل دهند

شد و به همين دليل بود که کمونيست ايرانی به جزسربازان  شوروی کسی را 
نفراز  ٣٠٠٠٠تا  ٢٠٠٠٠درصورتی که قوايی بين . نداشتند که به او تکيه کنند

مردم زحمتکش ايران نه تنها « ارتش شوروی دراختيار آنها گذاشته شود وآگاه 
شد بلکه برای هميشه از دست  از شّر امپرياليست های انگليسی رها خواهند

خانوادۀ  برادر جمهوری های وشوروی خواهند  استثمارگران خود آزاد شده وبه
انديشۀ شوروی کردن تمام ايران، که درخواست تجسم يافت، ) ۵.(».پيوست

قصد واقعی بلشويک ها را بيان می کرد، البته از اين واقعيت بگذريم که چشم 
برای کمونيست های ايرانی که ازحمايت جدی  اندار تضمين حمايت ارتش سرخ

موافقت شد تابه درخواست  . بسيارالهام بخش بود. درکشورخودبرخوردار نبودند
 ٢۵مورخ  ١٨٧دستور شمارۀ . صبحی و سلطان زاده  پاسخ مثبت داده شود

هرچه سريع تريک « به جبهه ترک می گفت که  ١٣٣٨شعبان   ۶/ آوريل 
 ».امی ايرانی از طرق استخدام داو طلبان تشکيل شودنيروهای بين المللی اعز

که به ) عشق آباد( اين نيرو درتاشکند تشکيل شد،د و سپس به پولتوراتسک ) ۶(
تعداد . مرزهای ايران نزديک تر بود، وسرانجام به کراسنو دسک انتقال يافت

ً در حال تغييربود، اما هرکز از نفرات اين نيرو . تنفر فراتر نرف ١٨٠٠دائما
روشن است که . لمپن ها و مستمندان ايرانی از پيوستن به اين نيرو اکراه داشتند

انديشه يک انقالب سوسياليستی درايران، که توسط تعليم گران سياسی به آن 
  .منظور آموزش می ديدند، برای آنها بيگانه بود
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وظيفۀ اساسی دومی که توسط فرماندهی عالی ارتش سرخ به عهدۀ  جبهه ترک 
ذاشته شد، بی ثبات کردن و تخريب رژيم شاه دراستان های ايرانی و گ

دراينجا امکان شوروی کردن خراسان . درترکمنستان، به ويژه درخراسان، بود
به اين .  با کمک ُخدو خان، يک سرکردۀ شورشی کرد، ناديده گرفته نشد بود

ۀ ضد منظور، جبهۀ ترک مسئوليت سازماندهی و حمايت از قيامهای مسلحان
و درصدرهمه آنها کردها و ترکمن ها   -حکومتی توسط  ايالت هميشه شورشی

و نيز خان های فئودال که دار و دسته های مسلح خاص خود را داشتند  -
قراربود جبهۀ ترک . به عهده داشت. وهمواره به غارت راهها مشغول بودند

باز وتعليم   برای متحدان آتِی خود اسلحه، پول، مشاوران نظامی، وحتی سر
شوال   ٢٠/  ١٩٢٠ژوئيه  ٧در. دهندگان سياسی از حزب عدالت تدارک ببيند

، فرونزه طی تگرامی برای  کامنوف، فرمانده کل قوا  که رونوشت  آن ١٣٣٨
در ( من  آموزش يک جنبش شورشی «  برای تروتسکی هم فرستاده شد، گفت

] ورود[ ی بينم؛  ما  منتظررا با حمايت فعاالنه خودمان کامالً عملی م) ايران
» .ما از قبل کارهايی دراين جهت انجام داده ايم. شورشيان کرد و ايرانی هستيم 

عالوه براين، قرار بود جبهه، اميربخارا را سرنگون کند، و عبارت ديگر بخارا 
 در فرونزه پس ازپيشنهاد فهرست گسترده ای از. را به شوروی ملحق سازد

ظامی ومالی برای جبهه، تلگرام خود را چنين پايان خواست های تدارکات ن
معتقدم تحت شرايطی که شرح آن در باال آمد قادرخواهم بود وظيفه قلع « :برد

کار بيرون کردن انگلستان ازشمال شرق ايران را انجام ] و[ وقمع اميربخارا 
منتظردستور نهايی  شورای جنگ انقالبی جمهوری در راطه  با مسئله  . دهم
  )٧(»ق الذکرهستمفو
، دستوردفترسياسی کميته مرکزی حزب ١٣٣٨ذيحجه  ٨/ ١٩٢٠اوت ٢٣در 

ذيحجه   ١۴/  اوت  ٢٩در. کمونيست روسيه راجع  به تسخيربخارا  دريافت شد
فتح، غارت وبه زير يوغ آوردن بخارا بر طبق طرحی که ازمدت ها قبل ترسيم 

ری   شوروی خلق بخارا ذيحجه جمهو ٢۴/ سپتامبر ٨شده بود آغازشد، و در
معروف    » انقالب خلق بخارا« اين اقدام نظامی درتاريخ شوروی به . اعالم شد

نقش بسيار مهم، و هرچند  کمکی جبهۀ ترک در به  اجرا گذاشتن مداخله . است
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با اين حال رخدادهای تعيين کننده ای . طراحی شده در ايران نيز بدين گونه بود
  .خزرجريان داشت -ود درجهت ولگا  که در آستانۀ  تکوين ب

  
  عمليات انزلی و وظايف آن

خزرتحت فرماندهی  –وظيفه استراتژيک نظامی ناوگان کوچک ولگا 
راسکولينگوف دراجالس ويژه ای به رياست فرمانده نيروهای دريايی 

« معين؛ و در ١٣٣٨جمادی االول  ٩/ ١٩٢٠ژانويه  ٣٠جمهوری شوروی در
خالصه شد؛ به عبارت ديگر،تصرف مجدد  ) ٨(»رکسب چيرگی بردريای خز

کشتی های نيروی دريايی که توسط دنيکين دربندرانزلی رها شده بود وتحت 
طراحی تاکتيک های عمليات، که آسان هم . محافظت افراد انگليسی قرارداشت

نبود، ضرورت داشت چون اين خطر وجود داشت که تماميت ارضی، بی 
ً به طرفی ايران وحاکميت و است قالل آن که شوروی احترام  به آنها را رسما

حيتيت بلشويک ها به عنوان تنها . تمامی جهان اعالم کرده بود نقض شود
حتی   فرماندهی . مدافعان آزادی مردم تحت ستم نيزممکن بود خدشه دارشود

عالی ارتش  سرخ  نيز جرأت  نمی کرد مسئوليت انجام چنين وظيفۀ ظريفی را 
. موافقت لنين برای اين کار  الزم  بود،  که آن هم  گرفته شد. گيردبه عهده   ب

 ١٣٣٨رجب  ٨/  ١٩٢٠مارس  ٢٨راسکولينکوف در تلگرامی که به تاريخ 
خطاب به تروتسکی از هشترخان به مسکو ارسال  کرد  و رونوشت های آن را 

ستاد، فر)  Komorsiفرمانده نيروهای دريايی ( نيزبرای لنين چيچرين و نميتز 
در اين » .به او گفته شود چه سياستی را در قبال ايران اتخاذ  کند« خواسته بود 

عمليات .٢محاصرۀ انزلی؛.١:تلگرام او سه سياست ممکن را مشخص کرد
مذاکرات ديپلماتيک .٣داخل خاک ايران؛ و زمينی، يعنی عمليات جنگی در

  )٩.(درمورد باز پس گيری ناوگان روسی
، تروتسکی   پيش نويس دستورالعمل  ١٣٣٨شعبان   ١/ اوريل  ٢٠در  

پاکسازی «: زيرخظاب به راسکو لينکوف را برای لنين وچيچرين ارسال کرد
. دريای خزر از ناوگان روس های سفيد با همه وسايل ممکن  بايد به اجرا درآيد

ايران « چون» بايد به کاردست زد...اگر پياده شدن در ساحل ضروری باشد
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درادامه » . سفيد نيست] روسهای[ ه خلع سالح کشتی های گشتی خود قادرب
تماميت  ارضی ايران از «  : پيشنهاد شده بود به تهران اطمينان داده شود که

بيرون  خواهيم   « نظرما غيرقابل نقض است وبه محض پايان وظيفه جنگی از ا
با اين   « : لنين  پس از خواندن اين سند، در حاشيه  های آن نوشت»  .رفت

  )١٠(».پيشنهاد  کامالً موافقم
. بدين ترتيب، از ميان سه شِق ممکن، پياده شدن نيروها در خشکی انتخاب شد

نخست . شيوۀ مسالمت آميز مسئله علی رغم واقع گرايانه بودن کامل آن، رد شد
سفيد يا ] روس های[ اينکه راسکولينکوف از قبل می دانست  که ناوگان گشتی 

نکتۀ دوم، و به ويژه . مقامات ايرانی قرار داشت و يا انگليسی هاتحت نظارت 
مهم، اين بود که دولت ايران چند روز قبل ازآغازعمليات يادداشتی را ازطريق  

در باکو به ) خزر –از ناوگان ولگا ( فرمانده رزمناو روز ا لوکزامبورک 
تمام کشتی  بازگشت بالدرنگ« دولت شوروی  تسليم کرد   که می گفت ايران 

های دارای پرچم روسيه آذربايجان را به بنادر روسيه وآذربايجان تضمين می 
آماده است تا هرچه زودتر پيمانی رابا دولت های آذربايجان و روسيه  « ، و»کند

  ) ١١(».امضا کند
در چنين اوضاع  غير منتظره ای طبيعی است که فکر راسکولينکوف بايد هر  

مستقيم از طريق تلفن، و نه تلگراف، محتوی يادداشت چه سريع تر، به طور  
ايران را به مرکز ابالغ کند و حمله به انزلی   را يکی دو روز به تعويق اندازد 
و برای دريافت تصميم جديد مسکو به منظور اجتناب ازخون  ريزی  صبر 

  .اما اين کار صورت نگرفت. کند
از طريق  ١٣٣٨شعيان  ٢۵/ مه  ١۴راسکو لينکوف يادداشت ايران را روز  

 ٢٩/ مه  ١٨و سی دقيقه صبح روز ٣تلگراف به مسکو  فرستاد، که درساعت 
به دفتر تروتسکی رسيد؛ يعنی درست زمانی که ناوگان ) ١٢( ١٣٣٨ شعيان
خزر، بدون اينکه منتظرپاسخ مسکو باشد، درحال  پيشروی به سوی  –ولگا 

ن توپخانۀ خود به روی کارکنان و انزلی بود وبرای شليک اولين گلوله بارا
  .مواضع  انگلستان آماده می شد

رمضان  ٢/ مه  ٢٠عجيب اين است که چيچرين درپاسخ به يادداشت ايران در
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اما عجيب تراينکه . گفت که يادداشت را همان روز دريافت کرده است ١٣٣٨
رقت او به هيچ وجه نسبت به اعالم  آمادگی تهران برای برگرداندن ناوگان س

  ) ١٣. (شدۀ روسی توسط گارهای سفيد عکس العملی نشان نداد
ظاهراً پايان مسالمت آميزمسئله به مذاق دولت شوروی خوش نمی آمد، چون   

بازگشت ناوگان  گاردهای سفيد به روسيه به هيچ وجه تنها هدف نبود، و شايد 
اخراج . خزرمهم نبود -هم ازساير وظايف اصلی مقررشده  برای ناوگان ولگا 

فراهم ساختن . انگليسی ها از انزلی و تصرف اين بندراز جمله اين اهداف بود
بنيادهای جبهۀ شرقی انقالب جهانی امری ضروری بود؛ برای رسيدن به اين 
هدف می بايست با کوچک خان تماس برقرارمی شد و ، به بهانۀ حمايت همه 

تحت رهبری او صورت جانبه ازاو،مداخلۀ مسلحانه درجنبش رهايی بخش ملی 
می گرفت، وسپس آن جنبش را به جانب يک راه سوسياليستی و سرانجام 

در صورتی که راسکولينکوف بر اساس . شوروی کردن ايران سوق می يافت
منطق طبيعی اوضاع که در باال بيان شد عمل می کرد، فرصت مداخله 

ع اجرای ساير نيروهای شوروی در کيالن  را از دست می داد بدين وسيله مان
  .وظايف خود، به ويژه از ديدگاه  لنين و بسياری از رفقای نظامی  خود می شد

کل جريان حوادث مربوط به شروع عمليات انزلی و حوادث پس از آن، 
از قبل روشن بود . بروجود اهداف ووظايف محرمانه دقيق ديگر گواهی می داد

سياسی  شوروی و نيز حزب که تماس های گوناگون ميان فرستادگان  نهادهای 
عدالت و خود راسکولينکوف، از يک طرف، و کوچک خان، از طرف ديگر، 

کمونيست . عنصر مهمی از آمادگی کلی اعزام  نيروهای نظامی به انزلی بودند
و زمينه . ها تالش می کردند  تا به جهان بينی رهبر شورشيان گيالن  پی ببرند

کوچک . ندن او به راه سوسياليتی فرهم سازندشايد گروا و را برای اتحاد با او
خان به نوبه خود به اميد خريد اسلحه مايل بود با شوروی ها ارتباط بر 

تا واحدهای نظامی روسيه تحت نظارتانقالبيون  ايرانی   قرارکند، ومشتاق بود
  .برای او ارسال شوند

ک ، زمانی که آمادگی برای تشکيل ي١٣٣٨رجب  ١١/  ١٩٢٠مارس ٣١در 
واحدبين المللی ايرانی مجزادرترکستان هنوزشروع نشده بود، کميته سازماندهی 
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محلی حزب عدالت، درگزارشی پيرامون کارهای انجام شدۀ يک ماه و نيم خود 
برای روش شدن نهايی سيمای سياسی کوچک خان، يکی از رفقاکه «: نوشت

رابه مقصد ] عشق آباد[هنوزاز سرنوشت اوخبری دردست نيست، پولتوراتسک
  ) ١۴(».رشت ترک کرده است

ادارات سياسی ارتش اول جبهه ترک وارتش يازدهم جبهه قفقاز، که مسئول  
بعُد نظامی راه حل مشکل ايران بودند،به طورمکرر نمايندگان يا قاصدهايی را 

  .به سوی کوچک خان اعزام می کردند
باردر مورد  کوچک خان خود با يادآوری مسائل گذشته نه چندان دور، چند

اوهمچنين اين نکته را . تماس های قبلی خود با بلشويک ها سخن گفت و نوشت
خطاب به احسان هللا خان و   ١٣٣٩صفر   ٢٧/ ١٩٢٠نوامبر١٠طی نامه 

او  با ياد . خالوقربان، رفقای رزمندۀ خود که بعدها او را  ترک کردند، تذکر داد
ت شوروی درآذربايجان، به ويژه آوری آخرين دورۀ ، مبارزه برای اعاده قدر

دونامه از ] او[، نوشت که درآن دروغ )١٩٢٠مارس و اوايل مه ( درباکو
که طی آنها بلشويک ها  خواستارمالقات با من شده « انزلی دريافت کرد

به   اين . پس از آن نامه های ديگر و نماينده خود را به نزد من فرستادند.بودند
خودم، تحت شرايط فوق العاده خطرناک عازم  دليل، من با موافقت رفقای

لنکران شدم، اما با توجه  به شکست بلشويک ها در آنجا، مالقات صورت 
اردوگاه او در جنگل که چندان   –احتماالً به فومن [ هنگامی که بازگشتم. نگرفت

آنها خواستار ديدارمجدد با من شدند  و باز  ديگر با ] پ. م. از رشت دور نبود
امه مرا به آنجا دعوت کردند، و سرانجام دردهکدۀ اشکن نامه ای ازآنها چند ن

  ١۴/   ١٩٢٠خزردرسوم آوريل  -از پتروروسک  دريافت کردم ناوگان ولگا 
که درآن قصد خود برای ورود به ايران ]  وارد پتروروسک  شد ١٣٣٨رجب  

که [ ستان را به اطالع من رساندند و سئواالتی از من در بارۀ موقعيت انگل
  )١۵(».پرسيدند] کشوررا در اشغال داشت

کوچک خان داليل  سياسی تمايل  ١٣٣٩جمادی االول /  ١٩٢١بعد، در ژانويه 
او خطاب به يک مأموربخش .  خود برای همکاری با بلشويک ها را بيان کرد

پس ازسرنگونی رژيم تزاری در روسيه و اعالم  « : اطالعاتی جبهه قفقاز گفت
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برای حمايت برادرانه انقالبی به « انقالبيون ايرانی» سوسياليستیجمهوری 
،ودراين رؤيا بوديم که با کمک ...شدت برسوسياليست های روسی متکی بودند

وپس از روسيه [ آنها سرانجام خود را از دست بدترين دشمن شماره در خود
 حتی قبل از ورود بلشويک ها به...، يعنی انگلستان نجات دهيم]تزاری

، مايل بودم برای اطمينان ]که آن زمان تحت اقتدارمساواتی ها بود[ آذربايجان 
ازموفقيت مبارزه عليه انگلستان، با آنها تماس بگيرم و به همين منظور تعدادی 

  ) ١۶(».سازمان خود را به نزد بلشويک ها فرستادم] افراد[ از
 ١٣٣٨ذيحجه  ۴/  ١٩٢٠اوت  ١٩يکی منابع مهم باقی مانده گزارش مورخ  

اسرافيلوف نويسنده اين گزارش . م. است» درمورد حوادث ايران« تحت عنوان 
بعدها نمايندۀ دولت شوروی سوسياليستی درحکومت انقالبی کوچک خان 

... قبل از شروع عمليات جدّی عليه انزلی« گزارش می گويد که . درگيالن شد
خان به منظوربرقراری ميرزا کوچک ...مالقاتی ميان رفيق راسکو لينکوف و

  ) ١٧(». روابط  متقابل آينده وعمليات مشترک عليه انگلستان صورت گرفت
رمضان  ١/ مه   ١٩آبوکوف کميسر واحدهای زمينی  ناوگان در .وسرانجام ر 

دعوت کوچک خان رهبر  انقالبی « خطاب به مردم انزلی اعالم  کرد که 
  )  ١٨(» .وروی به ايران بودايران يکی از داليل ورود کشتی های نظامی ش

. بدين ترتيب موافقت و تصويب لنين  برای تهاجم به ايران مستقل کسب شد  
تماس با کوچک خان  بر قرارگرديد، و احتماالً يک تفاهم غير مکتوب اوليه  

طی اقامت ناوگان در باکو از اول  . نيز با او برسر همکاری نظامی به دست آمد
شعبان، تکميل تعميرات وساير آماده سازی  های کشتی   ٢٨تا  ١٢/ مه  ١٧تا 

  .حاال می شد عمليات را آغاز کرد. ها برای عمليات جنگ امکان پذير شد
خزر ازباکو روانۀ دريا شد، و در سپيده دم به  –ماه مه ناوگان ولگا  ١٨شب  

 نزديکی انزلی رسيد و گلوله باران حومه آن غازيان را که محل استقرار آتشبار
نفری سربازان انگلستان بود،   ٢٠٠٠توپخانه و نيروهای پادگان نيرومند 

 همزمان، ناوشکن های شوروی درغرب رشت ظاهرشدند و  در. آغازکرد
. تحت فرماندهی ای» چندين هزار نيرو« سمت شرق نيز سه ستون مشتمل بر

نظامی پيليوف که بعدها نماينده ی . آ. کوژانوف به ساحل انزلی حمله کردند. ک
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. مسکو درحکومت کوچک خان شد، شرح مفصل اين اطلالعات را داده است
نفر  ٨٠٠٠شوال به    ۵/ ژوئن  ٢٢بنا به گزارش او نيروهای کوچک خان در 

سربازان و افسران شوروی  ۶٠٠٠يا  ۵٠٠٠رسيده بود که از ميان آنها 
ران شعبان يک هنگ سواراز لنک ٢۶/ مه  ١۵عالوه براين، در) ١٩.(بودند

درغرب به حرکت درآمد و پس از عبوراز مرز ايران شهرآستا را فتح کرد وبا 
خزر درامتداد ساحل به  –همکاری مشترک يکی از کشتی های ناوگان ولگا 

 نيروهای انگليسی مقاومت مختصر و ناموفقی. سوی انزلی به حرکت درآمد
راسکو .  کردند آنها بندررا ترک و به داخل شهرعقب نشينی. ازخود نشان دادند

لينکوف ادعا کرد که انگليسی ها ده نفراز نيروهای خود را از دست دادند، در 
. حالی که ستون های اعزامی شوروی  يک کشته و سه مجروح به جای گذاشتند

به همراه  - شامل ده رزمناو و هفت کشتِی  کمکی  –تمامی ناوگان دنيگين 
مه، راسکو  ١٩در. درآمدندمقادير زيادی از تدارکات نظامی به تصرف 

در دريای خزر به طورکامل ...مأموريت جنگی«که لينکوف به لنين تلگراف زد
رمضان   ۵/ مه  ٢٣ - و درهمان حال روزنامۀ پرا ودا )  ٢٠(،»به اجرا در آمد

  » .دريای خزر، دريای شوروی است« :با غرور و شکوه تمام اعالم کرد -
به ايراِن بی طرف و مستقل جزم کرده   مسکو ، که عزم  خود را برای هجوم

رمضان مه کميساريای  ۵/  ٢٣باشد ودر»شرمگين« بود، می بايست ازآن عمل
خلق در روابط خارجی يادداشتی به تهران فرستاد و در آن گفت که راسکو 

از مقام مرکزی اتحاد  جماهير شوروی » بدون کسب دستور« لينکوف 
دولت روسيه « اين عمليات زده است و سوسياليستی به ابتکار خود دست به

شوروی تا پايان عمليات فوق الذکر، درمورد تحوالت درانزلی اطالعی دريافت 
/ مه  ٢٢والنی طحوادثی که روی داد، و ما تنها از تلگرام )  ٢١(» .نکرده  بود

به آنها   )٢٢(رمضان راسکو لينکوف به تروتسکی  و رونوشت آن به  لنين ۴
درحالی که راسکو لينکوف . انند يادداشت چيچرين پرابهام بودندپی می بريم،هم

مه اعالم کرده بود  که نيروهای شوروی قصد مداخله در امور داخلی  ٢٠در
تنها به منظور باز گرداندن تجهيزات نظامی خود و ناوگان  « ايران را ندارند و 

ان به رمض ٣١/ مه  ٢١، سه روز بعد، يعنی در»روس های سفيد آمده ايند
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با توجه به پذيرايی مشتاقانۀ جمعيت  محل از نيروهای «  : حاکم انزلی گفت
ناوگان شوروی حتی پس ازتخليه « ، که کامالً درست بود، »دريای سرخ 

  ».تجهيزات نظامی در انزلی  باقی خواهد ماند
» مطبوعی « راسکو لينکوف، بدون اينکه منتظر واکنش تهران به چنين شگفتی

او سه . ام در جهت طرحی را که از قبل انتخاب شده بود، آغازکردباشد، اقد
دستۀ پياده را در نيروهای هيأت اعزامی  شوروی ادغام کرد و گوژانوف رابه 

سپس به قصد آشکار ادامه فتوحات، از تروتسکی پرسيد . فرماندهی آن گماشت
باز  دست های او را برای پيشروی عميق تر به داخل ايران« آيا می تواند

؟ راسکولينکوف بدون اتالف وقت برای کسب دستورمسکو، تماس »بگذارد
پس از گفتگوهايی با فرستاده  وی ، ترتيب .  های خود با کوچک خان آغازکرد

مالقات بسيارمهم و تعيين کننده ميان راسکولينکوف و اورژنيکيدزه از يک 
در  رمضان ٩/ مه  ٢٧طرف و کوچک خان از طرف ديگر داده شد و در

فرصت مداخله شوروی در جنبش رهايی )٢٣.(کشتی  بخارکورسک تحقق يافت
بخش ملی و اميد به تبديل تدريجی آن به يک انقالب  سوسياليستی، به اين 

کوچک . گفت و گو ها به يک توافق شفاهی منجر شد. مالقات بستگی داشت
تش سرخ من اعتماد خود را به ار« : خان ، خود در رابطه با آن چنين نوشت

روسيه و تمايل به ماندن نيروهای آن در ايران را برای يک مبارزه مشترک 
در رابطه با تحويل ) ٢۴(» .عليه نيروهای اشغالگر انگليسی و شاه ابراز  داشتم

« سالحهای شوروی در برابر پرداخت مقداری وجه ، و کمک پرسنلی نيز، 
    )٢۵(»باشند، بدون اينکه آنها درامورداخلی ما حق مداخله داشته

قدرت شوروی درگيالن که نمايندگان مسکو برآن ] استقرار[اعالم . توافق شد
غير « رمضان  اورژنيکيدزه به لنين ١۵/ ژوئن  ٢بنا به نوشته . اصرار داشتند
» .کوچک خان حتی با طرح  مسئله ارضی  موافقت نکرد« و» . قابل بحث بود

ه پيدا کرد، ودرنتيجه برکمک با وجود ابن فشاربرکوچک خان ادام) ٢۶(
با ) پوليت بورو( نظامی سريعی که بر طبق تصميم دفترسياسی حزب کمونيست

 )٢٨(مه ٢۶ونيزبر طبق  دستورات تروتسکی در  )٢٧(مه ، ٢۵حضورلنين در
به کوچک خان داده شد، مؤثر واقع   ) ٢٩(مه کاراخان ٣٠و ٢٣و دستورات 
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نکتۀ مهم اين است که هيچ گونه « : ه شدبه راسکو لنيکوف چنين دستور داد. شد
 از دستور( » .برای فتح برانگيخته نشود] شوروی ها[ سوءظنی در مورد تالش

شما بايد از « ، و عالوه براين »ما بايد کامالً در سايه باشيم« ؛ )تروتسکی
طريق راديو به ما اعالم کنيد که انزلی توسط  کوچک  خان فتح  شده است و او 

 از دستور( » اندن تو در انزلی شده  و اجازۀ اين کاررا داده  استخواستار م
ما حاضريم عدم مداخله ...به حاکمان انگلستان فهماند که« ؛ بايد )کاراخان

در « و) از دستور تروتسکی( » را به نحو مؤثری تضمين  کنيم]درامورايران [
از ( » کنيمروابط  خود با انگلستان  در شرق کامالً مسالمت آميزعمل می 

تروتسکی اشاره کرد که )  ٣٠).(تصيمم دفتر سياسی حزب کمونيست روسيه
نخست اينکه هيچ گونه مداخله «  : اقدام زير ضروری است برای اثبات اين امر

نظامی تحت پرچم روسيه، يا به وسيلۀ  نيروهای نظامی اعزامی روسی 
. تأکيد قطعی  شود] درامور داخلی ايران[ برعدم مداخله ما . صورت نگيرد

دوم اين که با اعزام تعليم دهندگان، داوطلبان، و اعطای پول و غيره کمک های 
. همه جانبه به کوچک خان داده شود و قلمرو تحت اشغال ما به او واگذار شود

سوم اين که چنانچه  برای موفقيت  مبارزه آينده  کوچک خان ، مشارکت کشتی 
ها بايد  تحت پرچم جمهوری آذربايجان  های جنگی ضروری باشد،اين کشتی

قرارگيرند، وکمک به کوچک خان به طورکلی ازسوی اين جمهوری صورت 
به « : اجازه دهيد شرط ديگر مورد نظر تروتسکی را ياد آوری کنيم» .بگيرد

طورمحرمانه جهت تشکيل يک سازمان وسيع شورايی و نگه داشتن آن در 
خود همان نکتۀ تروتسکی احتماالً در ذهن در اينجا ) ٣١(» ايران کمک  کنيد

نظر کاراخان را می پروراند که طی نامه ای به راسکو لنيکوف ياد  مورد
ما به تأسيس و استقرار يک ساختار قدرت جديد به شيوۀ « آوری کرده بود 

بدون اين که محتوای اجتماعی ما را داشته باشد، اعتراض نخواهيم ...شوروی 
عد تزريق محتوای سوسياليستی به داخل شکل شورايی آسان چون ب )٣٢(».کرد

/ ژوئن ۶در. شرايط مسکو تا حد امکان به مورد اجرا گذاشته شد. تر خواهد بود
تروتسکی فرستاده شد، اظهارداشت که نيروهای اعزامی شوروی منحل  ١٩

اما درتأييد درخواست های فوری رفيق ميرزا کوچک خان ستون « شده است 
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می و لشکرپياده نظام دريايی و داوطلبان موجود در خدمت ايران که های اعزا
ازحکومت انقالبی ايران تدارکات و جيره وهزينه دريافت می کنند، وارد رشت 

  .سربازان انگليسی بدون هيچ گونه درگيری شهر را ترک کردند )٣٣(» .شدند
اتکاِء  بودند که به نکته) نيرو ۶٠٠٠تا ۵٠٠٠يعنی(همين واحدهای شوروی  

وکراسنوو دسک ) عشق آباد(عمده واحدهای اعزامی ازباکو، پولتوراتسک 
بدين ترتيب راسکولنيکوف بود که ارتش به اصطالح سرخ ايران . تبديل شدند

درابتدا احسان هللا خان فرماندهی اين ارتش سرخ ايران . ايران را بنيان گذاشت
رتش تزاری را به فرماندهی ژنرال سابق ا)  شاهپور( تابع آن بود، کارگارتلی

  )٣۴. (آن گماشت
اما بعد معلوم شد که ايجاد يک ارتش واحد غيرممکن است چون خود کوچک 
خان ودوتن از نزديکترين همراهان آن زمان او،  يعنی احسان هللا خان و خالو 

اما دراولين هفته ها، تمامی . قربان نيز نيروهای نظامی خاص  خود را داشتند
  .زای چهار گانه کم وبيش با هماهنگی و موفقيت عمل می کردندنيروهای مج

همان گونه که راسکو لنيکوف نوشت، کوچک خان از اين نکته خشنود بود که  
سازندۀ ارتش سرخ ايران، مربيان نظامی، يک دستگاه  »  داوطلبان« عالوه بر

ا اين ب. توپخانه کوهستانی و يک گردان ارتباطات  برای او فرستاده شده بود
همه، قرار بود، ماشين های زرهی ، هواپيما، تفنگ و مسلسل نيز به زودی از 

تبديل وعده های کمک فرماندهی شوروی به کمک واقعی ، که . باکو وارد شود
 مجانی هم بود، چنان سريع صورت گرفت که احتماالً تأثير بسيار شديد بر

ری روسيه به او و کوچک خان گذاشت و او را متقاعد ساخت که حمايت  ضرو
تنها به او به عنوان رهبر قديمی جنبش رهايی بخش ملی ايران محدود خواهد 

او احتماالً دچاريک هيجان شادی بخش شد و اميدهای نويد بخشی نسبت به . بود
  .پيروزی سريع بر شاه و نيروهای اشغالگر انگليسی پيدا کرد

اتی در شهرآزاد شده رمضان در جريان مالق ١٧/ کوچک خان درچهارم ژوئن 
رشت سخنرانی  هيجان انگيز و مشتاقانه ای به افتخار عظمت مأموريت رهايی 

او حتی در ميان غريو و شادی همراه با دست . بخش روسيه شوروی ايراد کرد
زدن های پر طنين شهروندان حاضر در صحنه،  نماينده شوروی را که همراه 
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نشانه وحدت تنگا تنگ با بلشويک های « او در کنار ميز سخنرانی ايستاده بود، 
با اين همه، لنينی پس از دريافت پيام مربوط . به آغوش کشيد و بوسيد» روسيه

. به اين جلسه، به مطبوعات اجازه نداد تا مطلبی در باره اين مراسم  بنويسند
بلشويک ها بار ديگر خود را نشان  داد، چون » شرمگينی« دراينجا  ) ٣۵(

وی می بايست بر طبق وعده های دفترسياسی حزب و نيروهای شور
تروتسکی، در زمان در شوروی، درباکو باشند، در حالی که به جای آن برطبق 

پيشرفت عميق تر درايران را در سر می « گزارش راسکولنيکوف فکر 
      )٣۶(».پروراندند

اما کوچک خان از واکنش لنين اطالعی نداشت واحساس شادی وسپاسگزاری  
ز قدرت شوروی در او، و تنها نه اوبلکه در  تمامی مردم گيالن  که از اشغال ا

تا  ١٨/ ژوئن   ٩تا  ۵ –در اين روزها.  انگلستان آزاد شده بود، ماال مال بود
که برای ايرانی ها بسيارفرحبخش به نظر می رسيد، بيشتر  –رمضان  ٢٢

نخست اين که . گرفتکارهايی که در گيالن انجام شد به شيوۀ شوروی انجام 
کوچک خان يک شورای جنگ انقالبی به رياست خود تشکيل دادودو کمونيست 

آبوکوف  کميسر ستون  های اعزامی را نيز . گوژانوف و ب. شوروی يعنی ای
ً ممکن بود که رفقای . چنين وضعيتی بی سابقه بود. در آن وارد کرد آيا واقعا

 ١٩/ کت کنند؟ در ششم ژوئن شوروی در نهاد حکومتی يک کشورديگر مشار
شوال راسکو لنيکوف ازمسکو خواست تا در مورد اين موضوع اظهار نظر 
کند و درعين حال پيشنهاد کرد که  اين دو نفر به طور رسمی به شهروندان 

ژوئن به اين شرح به راسکو   ٨دفتر سياسی حزب فوراً در. ايران در آيند
وف و کوژانوف نخواهند شهروندی اتحاد چنانچه رفقا آبوک« : لنيکوف پاسخ داد

جماهير سوسياليستی شوروی را داشته باشند، مانعی برسرراه اخذ تابعيت برای 
  )٣٧(».آنها وجود ندارد

) عدالت سابق(احسان هللا خان و کامران آقايف نماينده حزب کمونيست ايران 
، نيز  ١٣٣٨شوال   ۵/  ١٩٢٠ژوئن  ٢٢در اولين کنگره کمونيست ايران در 

  .به عضويت شورای جنگ  انقالبی در آمدند
دوم که، راسکو لنيکوف به مرکز اطالع  داد که بر طبق يک گزارش رسمی ، 
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تحقق سوسياليسم براساس اصول رفيق « دولت انقالبی موقت   کوچک خان 
معتقد است که .. ، در حال حاضر ] اما. [ لنين را در الويت خود قرارداده است

پس از ] و تنها[يعنی خروج انگليسی ها:  ک شعار را مطرح  کردتنها بايد ي
انتقال زمين به ...تسخير تهران که نيازبه حمايت خان ها کامالً از بين رفته باشد

   )٣٨(» .روستائيان را اعالم خواهد کرد
سوم اين که با وجود اين دولت موقت انقالبی تشکيل جمهوری سوسياليستی 

بدين . کرد و خود را شورای کميسرهای خلق خواندشوروی ايران را اعالم 
ترتيب، چيزی که تنها   چند روز قبل کامالً غير ممکن به نظر می رسيد،  روز 

در جريان کار، در حالی که راسکولنيکوف آن  خبر را . دوم  ژوئن ممکن شد
به تروتسکی گزارش می کرد ذکر اين نکته را ضروری  ديد که بگويد همه اين 

کابينه ) ٣٩.(روی داد» بدون هيچ گونه اعمال نفوذی از سوی ما« ت اتفاقا
وزرای جمهوری جديد، گرچه به پيروی ازالگوی شوروی خود را ) هيأت(

شورای  کميسرهای خلق می خواند، يک کمونيست هم در ميان اعضای خود 
برنامۀ اين جمهوری، به استثنای مبارزۀ مسلحانه با انگلستان و شاه، . ندانشت

خواستارحمايت از مالکيت خصوصی و اسالم، برابری همه نژاد های بشری و 
. ابطال تمام پيمانهای نابرابر تحميل شده بر ايران از سوی سايرقدرتها بود

با  ١٩١٩دراينجا بيش ازهر چيز منظور پيمان نا عادالنه ای بود که در 
  )۴٠. (انگلستان امضا شد و ازسوی  مجلس مورد تصويب قرارنگرفت

کيلو متر مربع  ۴٠بدين ترتيب درقلمرو کوچکی از شمال ايران، که تنها 
دموکراتيک گيالن تشکيل شدوبه طورموقت  –مساحت داشت، جمهوری بورژوا

اين دستاورد برای . رژيم شاه را از حکومت انحصاری در کشور محروم کرد 
  .کمونيست ها کافی نبود،  و اين حقيقت به زودی  آشکار شد

رمضان به مسکو فراخوانده شد، و  ٢۴/ ژوئن  ١١يا  ١٠ولنيکوف درراسک  
  .سرانجام مسئوليت های فرماندهی ناوگان بالتيک را به عهده  گرفت

اينک کوچک خان می بايست با کسانی روبرومی شد که از روسيه برای  
اين افراد چهره های چپ گرای . جانشينی راسکولنيکوف  اعزام شده بودند

  .ی حزب کمونيست ايران به رهبری  سلطان زاده بودندکميته مرکز
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شوال در اجالس اولين کنگره حزب گرد هم آمدند و  ۶/ژوئن  ٢٣آنها در) ۴١(
روی هم رفته مأموريت خود را حمايت ازکوچک خان و نبرد اوبرای رهايی 

کمونيسست ها مايل بودند هرچه زودتر اورا از ميان . ملی درکشور نمی دانستند
ند و يک انقالب سوسياليستی  در ايران، وبدين  وسيله در کل شرق به راه بردار

  .اندازند
مقاصد واقعی اکثريت چپ گرای حزب کمونيست ايران از ديد مسکو پنهان  

ً اين حزب کمونيست  نبود، چون اين مقاصد به هيچ وجه مخفی نبود، و دقيقا
تا استفاده ازهروسسيله  روسيه بود که کمونيست های ايران را آموزش  داده بود

تنها نگرانی   بلشويک ها . ممکن برای رسيدن به اهداف خود را مجاز بدانند
اين بود که بتوانند تا هر زمان که مصلحت باشد تحت لوای حمايت ازکوچک 

دراصل همين نکته بيانگر پيام . خان مقاصد کمونيستی خود را پنهان نگه دارند
او در . رمضان بود ١٢/ مه   ٣٠لنيکوف در تلگراف دوم کاراخان به راسکو

  :آن تاريخ چنين نوشت
کميته ] دعاوی[و ) ۴٢(تمايل کوچک خان به تشکيل قدرت شوروی درايران« 

احتياط کامل می ...که در پی کسب قدرت است] نيز[مرکزی حزب کمونيست 
   ) ۴٣(،»طلبد 

  
ومت پيمان اين دو يعنی بايد تالش کرد که مانع هرگونه شروع نا به هنگام خص 

  .نيرو در مبارزه برسر قدرت شد
اواسط شوال، کميته مرکزی حزب / در فاصله ای بسياراندک، دراوايل ژوئيه  

کمونيست ايران به اين نتيجه رسيد که زمان سرنگون کوچک خان فرارسيده 
ذيعقده سلطان زاده، اين نکته را دراولين  ١٢/ ژوئيه ٢٨مدتی بعد، در. است

او . ينترن به شکل تئوريک وبسيارانتزاعی به صورت علنی بيان کردکنگره کم
دموکراتيک  -باطرح بی اساس بودن آيندۀ تحول به ظاهرگسترده جنبش بورژوا 

او » .در ايران به مفهوم واداشتن توده ها به رفتن درآغوش ضد انقالب است
نيستی به بايد به ايجاد و حمايت از يک جنبش راستين کمو« گفت که درايران 

کوچک )۴۴(» .دموکراتيک   دست زده   -عنوان وزنۀ مقابل تمايالت بورژوا 
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  .رهبری تمايالت مذکور درگيالن به عهده داشتخان 
کمونيست های ايرانی که نسبت  به اين مأموريت تاريخی آگاهی  داشتند، مايل  

 بودند تا با حمايت سربازان شوروی کنترل اوضاع  را در جمهوری گيالن
درست است که درآغاز  مقاصد واقعی خود را پنهان می کردند، . دست بگيرند

و با صدای رسا درمورد همکاری نزديک خود با کوچک خان سخن می گفتند 
و برخالف تمايل خود از اوحمايت می کردند، اما تنها سهم کوچکی در فعاليت   

د را به شدت درهمان حال جايگاه خو. شورای جنگ انقالبی به عهده داشتند
درگيالن مستحکم می کردند و در تمام امور جمهوری شوروی جديد التآسيس 

لنيکوف و  مداخله می کردند، هرچندکه طبق وعده ای که به راسکو
  .اورژنيکيدزه دادند ، نمی بايستی چنين کاری می کردند

از يک . حکومتی متشکل از دو رکن مستقل درگيالن درحال شکل گيری بود
ی کمسيرهای خلق، که مديريت امورجمهوری را به عهده داشت، به سو شورا

رياست کوچک خان در حال انجام وظيفه  بود، اما از سوی  ديگر کمونيست ها 
ساختارهای .  کنترل امور را در شورای جنگ انقالبی در دست  می گرفتند

را که » کمونيسم ناب« کمونيستی مستقر شدند و به نحو فعال سياست های
کميته مرکزی حزب . سط سلطان زاده مطرح شده بود، به پيش می بردند تو

کمونيست ايران در رشت، کميته های محلی حزب در رشت و انزلی، بخش 
های ويژۀ تحت هدايت آنها ، ادارۀ سياسی جمهوری، که آن هم   در رشت بود، 
  و سرانجام ارتش سرخ ايران و مراکز اصلی آن همگی تحت کنترل کامل حزب

  .کمونيست  قرار داشتند
مدت زيادی از توافق کوچک خان با راسکو لنيکوف نگذشته بود که کوچک  

خان پی برد ارتش   سرخی که به ارتش ايران تغيير نام داد، و اوبا اعتماد تمام 
آن را پذيرفته بود، نه به منظور کمک به او بلکه برای کمک به  کمونيست ها 

به دست « قطه اتکاء تضمين کننده مقاصد آنها  برایفرستاده شده است و تنها ن
است، واين نکته ای است که کوچک خان در بارۀ » گرفتن رهبری انقالب

خطاب به مديوانی، ]  ١٣٣٨ذيقعده   ٢١/  ١١٩٢٠اوت [ مقاصد  آنها در نامۀ 
تصريح کرده ) کاوبورو( عضو کميته مرکزی دفترقفقازحزب کمونيست روسيه 
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کوچک خان به آبوکف  ١٣٣٨شوال  /  ١٩٢٠ دراواخر ژوئن قبالً )  ۴۵.(است
گفته بود که کمک شوروی بايد به پول، محصوالت اسلحه و  تجهيزات   نظامی 

ارتشی که از تهيدستان ايرانی در ترکستان و آذربايجان  )۴۶. (محدود شود
تشکيل شده بود به هيچ وجه مناسب جنگ  در جبهه نبود، اما ابزار بسيار 

  .ری در دست کمونيست ها در پشت جبهه بودمؤث
با کمک نيروهای ويژه، ماليات های طاقت فرسايی، ] حزب کمونيست ايران[ 

آن هم معموالً سه ماه   پيش، از روستائيان و پيشه وران دريافت می کردند و 
آنها را وامی داشتند تا برای پرداخت ماليات به  مأموران  جمع آوری ماليات 

همۀ  تالش ها برای . روش وسايل خانه يا دام های خود دست بزنندها،  به  ف
خالص شدن از دست زمينداران و به راه انداختن يک انقالب ارضی با شکست 

طبقه روستايی از دريافت زمين خود داری می کرد چون به دوام .   مواجه شد
عالوه   .کمونيست ها و قواعدی که سعی در تحميل آن داشتند، بی اعتقاد بودند

براين، به دليل غارت و چپاول خود در حريان جمع آوری  ماليات، احساس 
خانوکائوف بکی از اعضای حزب کمونيست . آ. نفرت شديد نسبت به آنها داشتند

 ٢١در( ايران که با ديدگاههای چپ گرايانه موافق نبود، طی کزارشی به مسکو
ن از ما کناره گيری روستائيا« : نوشت)  ١٣٠٠اول فروردين / ١٩٢١مارس

غارت گستاخانۀ ساکنان  شهر و روستا ، که به طور )  ۴٧(».خارج شدند
مکرر توسط افراد اراتش سرخ به منظورتأمين غذا و پوشاک صورت  می 

  .گرفت، عامل  نفرت مردم از آنها بود
اين . شوروی گردانی تشکيالت حکومتی گيالن نيزنقشی بسيار منفی ايفا کرد

اً از نظر کمونيست ها آغاز راه سوسياليستی برای ايران بود، در کار که ظاهر
قابل درک . واقع پايگاه احتماعی جنبش رهايی بخش ملی را نيز تضعيف کرد

است که تجار و ديگر عناصربورژوازی و زميندار که کوچک خان از حمايت 
. مالی آنها برخوردار بود، به شدت از سياست شوروی کردن ناراضی بودند

کمونيست . عتراضات  آنها به ويژه، زمانی گسترده در ميان مردم دست زدندا
ها درميدان های شهر، خيابان ها و بازارها، و نيز در روستاها سخنرانی برپا 
می کردند و خواستار سرکوب فيزيکی بورژوازی ، مصادره  اموال آن ها و 
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که بهترين    به گمان مردم آتش سوزی. پايان دادن به تجارت خصوصی شدند
 سخنرانی های عمومی ومکرر. بازار رشت را نابود کرد کار کمونيست ها بود

شورشگران عليه  اسالم،  شريغت  و حجاب باعث اعتراضات و خشم تودۀ  
تمامی اين مسائل در نهايت باعث «خانوکائوف ياد آور می شود که . مذهبی شد

 ) ۴٩(» در ميان توده ها شد] بلشويک ها[ بی اعتباری 
،  و درعين  حال کوچک خان را از حمايت نيروهای اجتماعی مهم  در مبارزه 

  .رهايی بخش محروم ساخت
  

 »در راه نابودی کوچک خان« 
خصومت کمونيست های، ايرانی نسبت به کوچک خان، که محرمانه برای 

تاردوف، . گ. و. سرنگون او آماده می شدند،  روز به روز بيشترآشکارمی شد
دفتر اطالعاتی شوروی درايران، طی يک گزارش عادی به مقامات رئيس 

اندکی پس از توافق  « ارشد خود نوشت که چپ گرايان حزب کمونيست ايران 
راسکو لنيکوف و اورژنيکيدزه با کوچک خان، توطئه ای را عليه کوچک خان 

  ».تدارک ديدند
ق مورد واقعيت اين است که سرنگونی کوچک خان حتی قبل ازتواف )۵٠(

. نظرمهمترين عنصر استراتژی سياسی حزب کمونيست ايران محسوب می شد
اولين « يکی از خبرنگاران همان دفتربه نام چلينگاريان طی يادداشتی ی به نام 

فرستاد  درموردفعاليت تبليغاتی دوتن از »درانزلی روزهای ورودبلشويک ها
و به ]م –وری بعدی پيشه [کميته مرکزی حزب عدالت، يعنی جواد زادهگان 

 ٢٢ويژه بهرام  آقايف سخن می گويد که درآستانه ورود سربازان  شوروی، در
رمضان با مأموريت آماده سازی گشايش اولين کنگره حزب  ۵يا  ۴/ مه  ٢٣يا 

به نوشتۀ چلينگاريان، کشتی بخاردرحالی که . کمونيست ايران وارد انزلی شدند
درساحلپهلو گرفت « همراهی می کرديک رشته موزيک نيز برعرشه آن را 

که در ساحل  جمع [ ورفيق بهرام آقايف ازهمان عرشه کشتی خطاب به جمعيتی
شروع به سخنرانی کرد و گفت پايان دوره مالکان و زمينداران ]   شده  بودند

فرا رسيده است، وبه زودی کمونيست ها درايران مبارزه عليه طبقه بورژوازی 
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نويسنده در ادامه »  .شدن و نابودی هستند شروع  می کنندرا که  سزاوار کشته 
از همان آغاز او يک  « می نويسد که جنبۀ مهم ديگر تحريک آقايف اين بود که 

موضع جدّی عليه کوچک خان اتخاذ کرد و او را دنيکين آيندۀ ايران خواند که 
اب گرچه چنين سخنرانی هايی بازت ) ۵١(».هر چه زودتر بايد نابود  شود

راستين سياست های بلشويک ها و چپ گرايان حزب عدالت بود، اما در آن 
لحظه برای هردوی آنها حکم خودکشی را داشت، چون موضع تاکتيکی وقت 

راسکو . خود در حمايت از کوچک خان و همکاری با او را از بين می بردند
 به تروتسکی، ١٣٣٨رمضان  ١٩/  ١٩٢٠ژوئن  ۶لنيکوف طی تلگرام مورخ 

که رونوشت آن برای لنين و چيچرين فرستاده شد، با ظرافت فعاليت اين دو 
خواند و گفت که آقايف بايد به باکو بازگردانده شود، » بی کياستی « شخص را 

  )۵٢. (آبوکوف قرارگيرد. و جواد زاده تحت نظارت ويژه ب
شوال برای گشايش اولين کنگره  ۶/ ژوئن ٢٣رهبری حزب عدالت نيز، که در

حزب کمونيست در انزلی گرد هم آمده بود، به نوبۀ خود به سرعت رابطه خود 
گرچه اقدامات تنبيهی درمورد اين آشوبگِربيش . آقايف را قطع کرد. با ب

ازاندازه صريح و صادق ازمدتی قبل اتخاذ شده بود، کميته مرکزی منتخب 
قايف را تاکتيهای رفيق آ« شوال  ٨/ ژوئن  ٢۵جديد حزب کمونيست نيز در

او را از « و بنابراين » برای جنبش انقالبی کنونی در ايران زيان باردانست 
شوال ١٠/ژوئن  ٢٧و دراجالس» هرگونه کار حزبی در اين کشورمنع کرد

به خاطراعمال خطا » فرستادن او به باکو« آن بيچاره و » دستگيری «خود به 
ت ايران چگونه خواست درمورد اين که کميتۀ مرکزی کمونيس  )۵٣.(حکم  داد

اقدامات تنبيهی را، که درمورد آنها  قبالً تصميم گيری شده بود به اجرا بگذارد، 
پاسخ روشنی وجود ندارد و با اين همه، اين مسئله کميتۀ مرکزی را نگران نمی 

اما اين نيزبه . کميتۀ مرکزی تنها به قطع رابطۀ علنی با آقايف نيازمند بود. کرد
.  پنهانی برای خلع کوچک خان ازقدرت داللت می کردوجود طرح های 

خانوکائوف عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران به هنگام گزارش به 
نوشت که چپ گرايان کميته  ١٣٣٩ربيع االول  ١٩٢٠استالين در نوامبر

خود به من گفتند که طرح سرنگونی کوچک خان از قبل طراحی « مرکزی 
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   )۵۴(».وی بيشتربه سوی کمونيسم  بودشده است چون او مانع پيشر
آمادگی کميته مرکزی حزب کمونيست ايران برای کسب قدرت در گيالن با 
تصويب و مشارکت   فعاالنۀ کميته مرکزی کمونيست آذربايجان صورت گرفت 
که الزم دانست بدون کسب موافقت مسکو  يک نهاد حزبی ويژۀ تحت کنترل 

اين . حزب کمونيست آذربايجان را تأسيس  کندخود درباکو، يعنی دفتر ايراِن 
هيئت دربرگيرنده دو نماينده ازهر يک ازکميته های مرکزی حزب کمونيست 

ميکويان و لومينا ( ، حزب کمونيست آذربايجان)نريمانوف و مديوانی(روسيه 
همه اين )  ۵۵.(می شد) بنيادزاده وعلی خانوف(و حزب کمونيست ايران ) دزه

راديکالی بودند که در واقع تنها منافع  خاص کميته مرکزی  افراد چپ گرايی
  .حزب کمونيست آذربايحان را نمايندگی می کردند

ايران و تمامی فعاليت کميته مرکزی حزب » انقالب« دفترايران از درهدايت   
کمونيست ايران، به ويژه  درامر قلع و قمع ميرزا کوچک خان و تغيير جهت 

ملی گيالن در راه سوسياليسم ازحق انحصاری سريع جنبش رهايی بخش 
کميتۀ مرکزی حزب کمونيست آذربايجان به شوروی   گردانی . برخورداربود

هر چه سريعترايران سخت عالقه مند بود، چون اين تحول نويد انضمام 
قابل ذکر است که به . آذربايجان ايران به  آذربايحان شوروی را درپی داشت

ب کمونيست ايران توصيه شده بود تمام مسائل اعضای کميته مرکزی حز
)  ۵۶. (رابدون توجه به مسکوبه دفتر ايران ارجاع دهند» انقالب« مربوط به 

شوال برگزارکرد، و ظاهراً  ٢١/ ژوئيه  ٨دفتر ايران اولين اجالس خود را در 
) ۵٧(»درباره وظايف جاری حزب کمونيست ايران« درآن زمان بود که رسالۀ 

يرکی آتی کمونيست ها را بر گيالن پی می گذاشت ، به تصويب را، که چ
  .رساند

رسالۀ مذکور، اگر نگوييم يک سند  مزورانه و دو پهلو، اما سندی بسيار پيچيده 
در ورای  اين نکته که سرنگونی شاه، اخراج انگلستان و رهايی ملی . است

تقبيح واقعی کامل و رستاخيز ايران مهمترين وظايف حزب  کمونيست هستند، 
جنبش رهايی بخش ملی نيزدرسند پنهان است، چراکه هرگونه  همکاری با 
بورژوازی و قشر زميندار وبه عبارتی مشارکت کنندگان اصلی مبارزه عليه 
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رساله با طرح تقاضای شروع فوری . شاه را ممنوع می کند –اتحاد انگلستان 
، )رساله ٢بند (رگ انقالب ارضی و بدين ترتيب قلع و قمع  زمينداری بز

، به واقع  )١بند( وحذف زمينداران از جبهه ضد انگليسی و ضد شاه 
بورژوازی ملی را از آن جبهه اخراج می کرد، چون بورژوازی ملی در آن 

تغييرو . زمان نه از لحاظ  اقتصادی و نه از لحاظ سياسی از زمينداران جدا نبود
شنهاد شده بود، غير واقعی به تحوالت عميق درعرصۀ زراعی که در رساله پي

نظر می رسيد، چون روستاييان ايران، که در قيد تعاليم دينی   بودند، مطلقاً 
  .برای غصب و تصرف زمين اربابان آمادگی نداشتند

سومين بند رساله نيز قابل ذکراست؛ درحالی که رسالۀ  مزبور انجام تبليغات و 
ان توده های وسيع مردم رابه تحريک اصول اساسی برنامه  کمونيستی در مي

حزب کمونيست تجويزمی کرد، درعين حال، خواستارآن بود که دراين فرايند 
روشن است درخواست همکاری . مقابله شود» هرگونه محدوديت و انحراف«با 

ً از همين  مداوم با کوچک خان و نيروهای  بورژوازی تحت رهبری او دقيقا
بدين ترتيب، رساله به شکلی . رمی رفتنوع انحراف ها و محدوديت هابه شما

تلويحی، با تشريح دستورات دو بند نخست، چرخش از حمايت جنبش رهايی 
بخش ملی به سوی يک جريان نوين درجهت انقالب سوسياليستی را اعالم  

  .ميکرد
اين . با اين همه، معنی آن ساده بود. بند چهارم گمراه کننده، و عمدتاً مبهم بود  

تالش برای فلج ساختن تدريجی اقتدار شخصی رهبران «خواستار  بند ازجمله
[ نفوذ گستردۀ  حزب« می شد تا به » امروزی جنبش رهايی بخش ملی ايران

دست »  ] يعنی رهبران ملی[ در ميان توده های مردمی پيرو آنان ] کمونيست
  .يابد

رساله به  با توجه به فقدان نفوذ کمونيستی درميان توده های وسيع زحمتکشان،
دو شرط گريزناپذير اشاره می کند که حزب کمونيست ايران را قادر می ساخت 
تا وظايف مطرح شده در بند قبل  را انجام   داده و رهبری جنبش انقالبی ايران 

سازماندهی واحدهای نظامی » « نخست ومهم ترازهمه« .را برعهده بگيرد
ان ايرانی  خارج از ايران ازميان کارگر] تحت رهبری حزب کمونيست ايران[
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  ).۶بند( بود » و توده های کارگر داخل ايران 
بود، چون تنها با کمک اين ارتش ]  م -سرخ ايران [ اميد کمونيست ها به ارتش 

بود که احتماال می توانستند يک شيوه توسعه سوسياليستی را بر مردم ايران 
همه « ا رعايت می شد که دوم اين که، بايد اين اصل  الزامی  ر. تحميل کنند
شامل اسلحه پول  و نيروها [ به انقالب ايران] ارسالی از روسيه[ کمک های 

بند ( » تنها از طريق سازمان کمونيستی می توانست صورت بگيرد ]  انسانی 
۵ .[ (  
اينها تزها، وبه واقع برنامه ای بودند که فعاليت حزب کمونيست ايران در راه  

ن، نابودی جبهه متحد همۀ نيروهای ضد امپرياليست و سرنگونی کوچک  خا
ضدشاه را که تازه درآستانۀ شکل گيری بود، واستقرار يک هژمونی کمونيستی 

با اتخاذ اين تزها، سياست های حزب  کمونيست .  درکشور را تعيين می کرد
ژوئيه   ١٠در) ۵٨.(ايران در يک جهت سوسياليستی فعال تر علنی ترهدايت شد

ال ، کميته مرکزی حزب  کمونيست ايران سرانجام ديدگاه .ش ٢٣/  ١٩٢٠
رسمی خود را درباره کوچک خان با اتحاد يک تصميم کامالً محرمانه در 

نابودی کوچک خان و حکومت او که ديگر    -١: مورد مسئله رسماً بيان کرد
افزودن شعارزيربه شعارهايی . ٢رهبران جنبش رهايی بخش ملی نيستند؛ 

زمين  برای « و » حتی  يک مثقال برنج هم به اربابان  ندهيد« : ی ملی رهاي
پس از اين عمل، رهبران حزب کمونيست شوروی به ويژه  چهرۀ ) ۵٩(»مردم

آبوکوف ، وعنصر منتخب کميته مرکزی حزب . ل. مهم ووبا نفوذ آنان ب
الن کمونيست ايران در کنگره اول، رفتار ديکتاتورمآبانۀ آشکاری را در گي

آغاز کرد و به کوجک خان فهماند که کامالً  به حزب کمونيست وابسته است و 
شوال،  بود و   ٢٢/ ژوئيه    ٩در.  ديگر به خودی خود هيچ اهميتی ندارد

مديوانی که هزار دست يونيفورم  سربازی ارسالی از روسيه  به او  تسليم شده 
از طريق  حزب کمونيست بود، اعالم کرد که  پس از اين همۀ کمک ها تنها 

کوچک خان در فضای غير قابل تحملی که ) ۶٠.(ايران صورت خواهد گرفت
اطرافش را فرا گرفته  بود هر دم  بيش از پيش  از لحاظ   اخالقی احساس 

مراقبت ضمنی از او آغازشد و همراه  آن تالش هايی  .  تنگی  و خفقان می کرد
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جريان کار، هر از چند گاه به او در . برای کمونيست کردن او صورت گرفت
. يادآوری می شد  که موقعيت  خود در گيالن  را مديون روسيه شوروی است

شوال او شکايتی   به دفتر قفقاز کميته   ١٧/  ١٩٢٠اين مسئله توسط  ژوئيه 
مرکزی حزب کمونيست روسيه تسليم کرد، که در آن می گفت به او دستورداده 

ً به کوچ« شده است که به چه ... ک خان فشار آورد و به او يادآوری کنددائما
با توجه   به اينکه کوژانوف مايل به انجام آن وظيفه »  .مديون است.. کسی 

اعزام  شود  که بتواند به مدت ] به گيالن[ نماينده  ای « نبود، خواسته بود که 
يسم و او را به گام نهادن در راه کمون]  کار کند[ يکماه روی کوچک خان 

  )۶١(».آرزوی عدالت دارد] تنها[ ترغيب  کند، چون او مردی است که 
کميتۀ  مرکزی حزب کمونيست ايران در تالش برای کسب قدرت مخفيانه  

اهميت بسيار . زمينۀ ايجاد شکاف در گروه حاکم  در گيالن  را آماده می کرد
شوال  ٢۶/ ه ژوئي ١٣اجالس    ٩پروتکل شماره . زيادی به اين مسئله داده شد

يک گزارش ويژه  توسط  « کميته مرکزی حزب کمونيست ايران به ايراد 
طرفدار ] يا چپ گرای [ رفيق  ترونين درمورد سازماندهی  يک گروه  انقالبی 

اشاره می کند که مايل است ] در حکومت کوچک خان[ حزب کمونيست ايران
ارتباط  برقرار  در جهت يک خط فعاليت مشترک درايران با  کميته مرکزی

و خالو [» رياست  اين گروه  به عهده احسان هللا خان است«  و اين  که . »کنئ
کوچک خان به )   ۶٢.](قربان و برخی چهرهای ديگر در آن شرکت دارند

تلخی پذيرفت که حزب کمونيست ايران به برخی ازموفقيت ها درراه رسيدن به 
او طی درخواستی . آمده است هدف خود جهت ايجاد تفرقه درجبهه او نايل

دوتن از رفقای بی ارزش « خطاب به طرفداران خود نوشتت  که کمونيست ها 
ما را به سوی خود کشانده اند، و آنها را به کسب موقعيت رهبری ترغيب کرده 

تا بدان وسيله اذهان ما را مسموم کرده ودرامورجمهوری نفاق ايجاد ...  اند
. ب .  برای محو کوچک خان ادامه پيدا کرد زمينه سازی ها) ۶٣(».کنند

) ۶۴(مديوانی فرستادۀ  دفتر سياسی کميته  مرکزی حزب کمونيست روسيه
ذيقعده دفتر ايران  پيرامون اوضاع  ۴/ ژوئيه  ٢٠وعضو دفتر ايران درجلسه 

گزارش او لحن سخنان ارباب مغرور . و وظايف انقالب  در ايران گزارش داد
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ک نيروهای عظيمی را داشت که تنها او قادراست درايران و خود خواه  و مال
دست به انقالب بزند و بدين وسيله برای مردم ضعيف و بی خردی که هنوز از 

او خاطرنشان . طوفان انقالبی به دورهستند ، نقش يک ولی نعمت را بازی کند
انقالب در ايران به هيچ وجه قادر نيست با نيروهای خود  پيش  « ساخت که 

چنانچه انقالبيون ايرانی به . برود و همچنان به مواضع فتح شده چسبيده است
حال و روز خود گذاشته   شوند، انگليسی ها ممکن است هر لحظه به رشت و 

  ».انزلی بازگردند
حزب کمونيست ايران بايد هرچه « به گفته مديوانی وظيفه اصلی اين است که 

» .يت پيشتازرا درکشور به دست آوردسريع تر رهبرجنبش انقالبی شود و موفق
 –اين تزها به طورآشکار زمينۀ تحوالت تأسف بازبعدی نيروهای بورژوا 

دموکراتيک رهبری کننده چنبش رهايی بخش ملی در  گيالن را پی ريزی می 
/  ژوئيه  ١٠با اين همه، مديوانی که احتماالً مايل نبود تصميم محرمانه . کرد
زب کمونيست ايران را، که بدون اطالع  دفترايران شوال کميته مرکزی ح ٢٣

اتخاذ شده بود ، فاش سازد، بيان   بسيار شفافی از مقاصد چپ  گرای کمونيست 
اگر کوچک خان در جهت تبديل « :کرددر رابطه با کوچک خان راعرضه 

شدن به يک چهره انقالبی عمده پيشرفت نکند؛ به ناچار بايد ازبين برود، و 
محتوای  از ) ۶۵(».ل است که اين ضرورت بسيار زود فرا برسدبسيار محتم

بيانيۀ مديوانی آشکار می شود که به کوچک خان، که ساليان دراز در رأس 
« جنبش رهايی  بخش در گيالن قرارگرفته بود، اجازه وقت   اضافی برای 

  .داده نخواهد شد» رشد 
از کدام سو می وزد در  اما کوچک خان که ازمدت ها قبل پی برده بود که باد 

ذيقعده ، در آستانۀ   ٣/ ژوئيه  ١٩در . برابرتوطئه گران کمونيست پيشدستی کرد
در دفتر ايران،  با نيروهای خود عازم جنگِل فومن شد، يعنی سخنرانی مديوانی 

به پايگاه اصلی نيروهای مسلح او در جنگ جهانی اول از آنجا عليه  نيروهای 
  .ليسی در ايران جنگيده  بوداشغالگر تزاری وانگ

با وجود اين عزيمت کوچک خان که درنتيجۀ تحريک آگاهانه کمونيست ها  
صورت گرفت برای آنها  نا بهنگام بود، چون هنوز برای سرنگونی او و کسب 
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ذيقعده بود که   ١١/ ژويه    ٢٧تنها در . قدرت آمادگی آن ها  کامل نشده بود
، يعنی آناستاز ميکويان و بود و مديوانی   از رهبران  اقدام طرح ريزی شده

نفر به  ٩٠٠باکو به رشت آمدند و يک جوخۀ ضريب ويژه  نظامی متشکل از 
ذيقعده اجالس کميته  ١۴/ ژوئيه  ٣٠آن گاه در) ۶۶.(همراه  آنها وارد رشت شد

ً  با حضور گروه چپ تحت رهبری  مرکزی حزب کمونيست  ايران مشترکا
  .ه ازحکومت کوچک خان انشعاب کرده بود برپا شداحسان هللا خان ک

شرح بعدی اجالس توسط خانو کائف  يکی از شرکت کنندگان ، در پيام ارسالی 
اولين فردی که . ربيع االول  توصيف شده است/   ١٩٢٠به استالين در نوامبر 

شروع به سخن کرد نمايندۀ حزب کمونيست ايران بود که با کينۀ تمام کوچک 
را پبيشنهاد » سرنگونی  او « به خيانت به آرمان انقالب متهم کرد وخان را 

به اين [اما، مشارکت کنندگان غيرعضو کميته مرکزی اعتراض خود را . داد
چون تنها [ » اين حرف را باور نمی کنند « آنها گفتند. نشان دادن]   سخنان

ست های خود درپ« در پاسخ گفته شد در حالی که ناچارند ]. حدس و گمان بود
تصميم »  کميته مرکزی مسئوليت را به عهده می گيرد« ) ۶٧(».حاضرباشند

، طرفداران او »ميرزا کوچک خان را از قدرت خلع شود« گرفته شد که 
« سپس اعالم شد که.  ساختمان های دولتی به اشغال در آينددستگيرشده و 

نقالبی موقت جمهوری درايران آزاد قدرت به شوراها منتقل شده و  يک کميته ا
هدف اصلی کودتا توسط   )۶٨(».تشکيل  شود] و نه گيالن[ شوروی ايران 

آتاسازميکويان ترسيم شد که طی گزارشی پيرامون اوضاع جاری اظهار  
به دليل تکامل تاريخی انقالب ايران، حزب کمونيست ايران بايد قدرت «داشت 

ذيقعده به اجرا گذاشته  ١۵/ ژوئيه  ٣١کودتا در شب )۶٩(»  را به دست گيرد
ارتش سرح ايران تعقيب واحدهای  نظامی  کوچک خان را که در رشت . شد

ده ها نفر   کشته شدند . و به فومن عقب نشينی می کرددند آغاز کردمانده بودند 
 )٧٠.(و برخی  نيز به اسارت  در آمدند

ازهيچ حمايتی  حکومت دو گانه  به پايان رسيد ، و حزب کمونست  که به واقع
اما کمونيست . از سوی مردم بر خوردار نبود، به حزب حاکم درگيالن تبديل شد

ها مقام رياست دولت را به احسان هللا خان غيرعضو که به جانب آنها آمده بود 
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احتماالً از اين جهت   دست به اين کارزدند که سلطۀ کامل خود در . سپردند
به همين داليل . آن را برای عموم مقبول تر کنندکميته انقالبی را پنهان سازند و 

بود که ميکويان و مديوانی سه مشارکت کننده ديگرکودتا از گروه جناح  چپ 
فرمانده، کل ( خالو قربان: را به مقام های بلند پايه در کميتۀ انقالبی رساندند

هيأت وزيران چهارکمونيست ). کميسرمالی( وجعفر)خزانه داردولت(،رضا)قوا
  )٧١.(دو چهرۀ عادی ديگررا در برمی گشتو 
دراين برنامه نه تنها اخراج  : به زودی يک برنامۀ حداکثرطلب اعالن شد 

نيروهای اشغالگر انگليسی و سرنگونی سلطنت بلکه ملی شدن تمام وسايل 
توليد، مصادرۀ تمام زمينهای زمينداران و انتقال آن به  کشاورزان خواسته شده 

. ی تهران ضروری ترين و مهمترين کاراعالم شده بودحرکت به سو. بود
ذيقعده را به عنوان پديده  ١۵/ ژوئيه   ٣١کمونيست روزنامۀ چاپ باکو کودتای 

و نيز گذارجنبش گيالن به راه سوسياليستی را مورد » ايرانی   اکتبر«  ای چون
–بورژوا جنبش رهايی بخشحمايت ازبه جای )٧٢(.داردقرارستايش 

دوم کمينترن به آن ابزار وفاداری لفظی کردند، ، که لنين و کنگرۀ دموکراتيک
کمونيست های شوروی در ايران درعمل سياست سرکوب مسلحانه   جنبش 

به ارتش سرخ ايران  گشايش يک جبهه . بورژوا دموکراتيک را در پيش گرفتند
  ١٩٢٠وت ا ١١بنا به دستور.  جديد عمليات نظامی عليه کوچک خان محول شد

ذيقعده  کارگارتلی فرمانده کل قوای ارتش سرخ ايران،  يک نيروی ويژه    ٢۶/ 
به منظور قلع  و قمع سريع  و « پياده نظام و سواره نظام به رياست کريم خان

کوچک خان شد نوشت ) ٧٣. (تشکيل شد» قطعی دار و دسته های کوچک خان
يک سو مرا به طور الينقطع مورد از ] رشت[اکنون سربازان کميته انقالبی «  

حمله قرار داده اند ، و ازسوی ديگرانگلستان وحکومت شاه مرا تهديد می 
گروههای مسلح  کوچک خان در موقعيت  و خيمی  گرفتارشدند؛ )  ٧۴(» .کنند

با وجود اين با برخورداری از حمايت  مردم،  توانستند  حمالت را دفع  کنند و 
  .باقی  بمانند

ذيقعده، جنبش انقالبی در  ١۵/ ژوئيه  ٣١ره گيری کوچک خان وکودتایکنا   
گيالن را از داشتن يک شخصيت ملی محروم کرد، ماهيت استعماری تهاجم 
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شوروی و هدف اشغال به اصطالح  ارتش سرخ    ايران را فاش ساخت و 
نارضايی مردم  نسبت به آن، نسبت به روسيۀ شوروی و نسبت به بلشويک ها 

نکته مهم اين است که در آن زمان يک چنين بررسی . د اعالی خود رساندبه ح
تاردوف رئيس دفتر . نويسنده اين بررسی، يعنی و گ. صورت گرفته بود

گزارش داد که  ١٣٣٨رجب /  ١٩٢١اطالعات  وشوروی در ايران در آوريل 
ذيقعده و عزيمت کوچک خان به فومن،  ١۵/ ژوئيه  ٣١پس از کودتای 

به امر يک ]  آن را[ در دست ساير انقالبيونی افتاد که حاضر  بودند انقالب«
به انقالب . ادامه دهند ] شوروی[ و به خاطرپول بيگانه ] شوروی [ بيگانه 

)  ٧۵(». گيالن  لحن و رنگ نوعی مشغله امپرياليستی   شوروی داده شده بود
ه ترک در گيالن فريدلند نمايندۀ شورای جنگ انقالبی ارتش اول جبه. اس. جی

اوطی يادداشتی برای شورای جنگ . اوضاع را به همان نحو تيره توصيف کرد
،  ١٣٣٨ذيحجه    ٢٧/  ١٩٢٠سپتامبر  ١١انقالبی ادارۀ  متبوع حود  به تاريخ 

عقب نشينی  نيروهای  سرخ   به جبهه  خصومت آشکار مردم محل با « نوشت 
ه  با حزب  کمونيست ايران، و نه با توده ها ن...بلشويک ها را برمال می سازد

ارتش سرخ ، بلکه با خان ها، بورژوازی وقزاق ها عليه کمونيست ها وعليه 
ارتش سرخ همکاری می کنند، براساس بنيادهای مذهبی وملی به طور کلی 

  )٧۶(».عليه روسها  تحريک شده اند
  

 شکست اولين  پيشروی نظامی به سوی تهران
خان که يک تشکيالت کموينست خواه بود، درجّوی  حکومت جديد احسان هللا

 ٢۶/ اوت  ١١در. خطرناک و خصم آلود، تصميم به اجرای طرح هايش گرفت
ذيقعده پيشروی نظامی را به سوی تهران  آغاز کرد و با اين کاراميد داشت که 
با واولين پيروزی ها برشاه و سربازان انگلستان، روستائيان  را تشويق کند تا 

زمين بجنگند وبدين وسيله انقالب سوسياليستی يک بنياد محکم  طبقاتی برای 
پيدا کند، و  درهمان حال ارتش سرخ ايران از همراهی و حمايت مردم 

ارتش سرخ ايران . اما هيچ گونه پيروزی   به دست نيامد. برخوردار شود
 ذيحجه ناچار شد شهر رشت را  ۵/ اوت ٢٠متحمل تلفات سنگين شد و حتی در
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 ٢۴۴رها کند، و گرچه چهار روز بعد به شکرانه ورود فوری هنگ تفنگداران 
از باکو  بنابه دستور اورژنيکيدزه  شر را دو باره فتح کرد اما بارديگر وحشت 

پس از يک جنگ سنگين،  ١٣٣٩صفر  ٩/ اکتبر  ٢٣زده از شهر گريخت و تا 
 )٧٧. (موفق به فتح مجدد آن نشد
ی دو ماه و نيم جنگ حتی يک گام به پيش برنداشت، بدين ترتيب ارتش سرخ ط

و ازنظرنيروی انسانی، آن هم نه به بخاطر کشته کنندگان و مجروحان بلکه 
بيشتربه خاطر فرار اعضای آن و پيوستن  آنها به دشمن، تالفات سنگين متحمل 

نفر از ساکنان رشت از اين شهر ويران وغارت شده  ۴۵٠٠٠بيش از. شد
دين هزار نفر از آنها به کوهستان ها رفتند و در آنجا در شرايط گريختند و چن

شورای جنگ انقالبی ارتش يازدهم در . سخت آب و هوايی سرگردان شدند 
اواسط ذيحجه به جبهۀ  قفقاز گزارش داد که جنگ مداوم در / اوايل سپتامبر 

ان به شکل اشغال و فتح منطقه از سوی  واحدهای   روسی امک« گيالن تنها 
پذير است، چون ايرانيان مايل به جنگيدن نيستند و درهمۀ جهات پراکنده شده 

. به  همين نحو هنگ تفگنداران دوم آذربايجان نيزمناسب جنگ نبود» .اند
می توان گفت  که تمامی نيروهای ارتش سرخ ايران تنها «درگزارش آمده است 

ُخوشچوسکی،  .پ. گ) ٧٨(».ويک گروه آموزشی محدود هستند٢۴۴به هنگ 
نمايندۀ  دوم  شورای جنگ انقالبی ارتش يکم جبهه ترک در گيالن در دوم  

به شورای جنگ انقالبی  متبوع خود گزارش  ١٣٣٩صفر  ١٩/  ١٩٢٠نوامبر
 ٩/ اکتبر ٢٣داد؛  در حالی که قبل   از سومين  حمله به رشت و تسخير آن در 

ل می شد، با آغاز نوامبر نيروتشکي ٣٠٠٠، ارتش سرخ ايران  از ١٣٣٩محرم 
و « ُخوشچوفسکی می افزايد .نفرکاهش  يافت ٢٠٠٠تا  ١٠٠٠نيروی آن به 

اگرسر بازان ما، که از لحاظ  آذوقه و تدارکات در وضع بدی قراردارند تا دو 
هفتۀ ديگر يا همين حدود بدون جايگزينی درمواضع خود باقی بمانند، زير 

  )٧٩(» .ازارتش سرخ ايران باقی نخواهدماندباران های پی درپی مولد ماالريا 
» کمونيسم ناب« اوضاع  فاجعه بار در جبهه تجسم آشکار شکست سياست 

( سلطان زاده و شيوه های  نظامی اجرای آن با استفاده از فتوحات خارجی 
بنابراين، پس از نخستين فرار ارتش سرخ ايران از رشت . بود) شوروی
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فرار دوم  نيز به زودی در پی خواهد آمد، واعتقاد قاطع فرماندهی که 
روسيه با » ضرورت بازگشت به جنبش رهايی بخش ملی« کمونيست  ها از

توجه به اين واقعيت ها سخن از عقب  نشينی را آغاز کرد و جان کالمش اين 
مرحلۀ ] چرا که[ ما بايد به جنبش رهايی بخش ملی نزديکتر شويم، « بود که

 مسلم اسرافيلوف کاردار) ٨٠.(».سرگذاشته نشده استانقالب ملی هنوز پشت 
موقت روسيه شوروی در حکومت کوچک خان درگزارشی، احتماالً به کميتۀ  

به هر قيمت ممکن بايد با « :مرکزی حزب کمونيست روسيه، خاطرنشان ساخت
بر خالف احسان [ ميرزا کوچک خان  رابطۀ مجدد برقرار ساخت، چون او 

تدرمبارزه رهايی بخش ملی ايران عليه بردگی انگلستان مظهرمق] هللا خان 
  )٨١. (»است

ذيحجه همان سال، مديوانی عضو دفتر ايران به نمايندگی از کميته / در اوت 
مرکزی حزب کمونيست روسيه، خود گام هايی را به  سوی آشتی با کوچک 

ا درآغاز نامه ای به کوچک خان نوشت وتالش کرد همه تقصيره. خان برداشت
را متوجه او کند که با کمونيست ها قطع رابطه کرده است، اما  پس از دريافت 

اواسط ذيحجه پيشنهاد کرد که طی يک / يک پاسخ شديد، در اوايل سپتامبر
/ در يازدهم سپتامبر. مالقات شخصی با او در باره همکاری مجدد مذاکراه کنند

با اين همه،  . م کردذيحجه کوچک خان  طی نامه ای موافقت خود را اعال ٢٧
  )٨٢.(در آن زمان هيچ  پيشرفتی حاصل  نشد

 به دنبال اين ابتکارات،اقداماتی سازمانی به منظورپنهان ساختن اقتدار 
/ در اواخراوت . کمونيست ها درساختارهای حکومتی گيالن صورت گرفت

« اواسط ذيحجه، دفترقفقازکميته مرکزی حزب کمونيست روسيه تصميم گرفت
کمونيست های نمايندۀ حزب کمونيست ايران را از حکومت  بيرون بکشد همۀ 

  )٨٣(»  .و با اين کار جنبش را بر مجرايی ملی استوار سازد
ذيقعده  ١۶/ بدين ترتيب کابينۀ احسان هللا خان، که از اول اوت تا دوم  سپتامبر

ر ذيحجه از اعضای اصلی اش برخورداربود، از کمونيست تصفيه شد ود ١٨تا 
اواسط سپتامبر اعضای جديد که اغلب از ميان عناصر بورژوازی و زميندار 

اندکی پس از آن کميته مرکزی حزب کمونيست )٨۴.(بودند، به کابينه پيوستند
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اما اين مانورها  )٨۵. (ايران محل اقامت خود را از رشت به باکو تغييرداد
ب کمونيست ايران کمونيست های کميتۀ مرکزی حز. تغييری اساسی ايجاد نکرد

که اهرم های اقتدار نيرومندی در دست داشتند، مواضع چپ گرايانه خود 
درسياست های ارضی را کنار نگذاشته و هنوز کاهش بهرۀ  مالکانه روستائيان 

 -و کمک به فقرا را مد نظرداشتند وبه جريان سرکوب گرايش بورژوا 
ز گفت وگو با کوچک خان برای آنها نه تنها ا. دموکراتيک در گيالن ادامه دادند

يک همکاری جديد خوداری کردند، بلکه به محاصره اردوگاه او در فومن 
خود احسان هللا خان که در گير مخاصمات . توسط سر بازان خود ادامه دادند

مداوم عليه سر بازان شاه، نيروهای انگليسی ياری کننده آنها، و کوچک خان 
دند، بود، در مورد امکان تغيير و تحول که او را به دشمن خود تبديل کر

احسان هللا طی گفت و گويی با و مورزاکوف مخبر . اجتماعی بسيار بدبين بود
به اين نکته اشاره کرد  ١٣٣٩صفر /  ١٩٢٠شورای تبليغات و عمل، در اکتبر 

تنها  پس از تسخير تهران است که می توان از هرگونه تغييرو تحول « که 
ظاهراً اومعتقد بود که تنها دستاورد واقعی اش ) ٨۶(».اجتماعی سخن گفت

درآن زمان  می بايست شايعاتی پيرامون . بستن  پيمان با روسيه شوروی است
اين مسئله پراکنده شده باشد، و مورزاکوف در مالقات بعدی اش با احسان هللا   

دارد از او پرسيد اين مسئله حقيقت  ١٣٣٩ربيع االول   ٨/ نوامبر  ٢٠خان در
 ۴/ اکتبر  ١٨پيمان به واقع در «  : پاسخ احسان هللا خان بسيارروشن بود. يا نه
بسته شده بود، و روسيه در راستای آن قول داد برای حکومت ١٣٣٩صفر

  )٨٧(».انقالبی ايران اسلحه، مهمات ودرصورت نياز نيروی نظامی ارسال کند
ً به طور منظم  طرف شوروی تعهدات خود را به موقع انجام می داد، و تقريبا

صفر / قبل از آن در اکتبر. سربازان آذربايجانی را به گيالن می فرستاد 
 ۴٠٠نفر و يک نيروی سواره نظام به تعداد  ٩٠٠، يک هنگ متشکل از ١٣٣٩
/ و در پايان نوامبر » کميسرباکو نام گذاری شده بود ٢۶به افتخار « نفرکه 

  )٨٨. (نفری، وارد گيالن شد  ٣٠٠٠اواسط  ربيع االول  نيز يک واحد 
احسان هللا خان به نوبل خود از مورزاکوف خواست به فرمانده شوروی اطالع 

نفری متشکل  از روس ها، يک ميليون تومان  ۵٠٠٠دهد که او به يک واحد 
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  )٨٩. (پول ايرانی و از آن بيشتر به افسران سياسی نيازمند است
ت طرف ايرانی ِ پيمان سئواالتی طبيعی است که مورزاکوف درمورد تعهدا

اما احسان هللا خان هيچ چيزی را دراين رابطه افشا نکرد، از نشان دادن . داشت
او حتی نام اشخاصی را که از طرف شوروی اين . متن پيمان خود داری کرد

اين مسئله کامالً محرمانه   « سند را امضا کرده بودند فاش نکرد و می گفت 
 ١٣٣٩ذيقعده   ٨/  ١٩٢١ژوئيه ١۴دت ها بعد درتلگرام اين رازم) ٩٠.(»است

در اين . چيچرين به فئودور روتشتاين  فرستاده  شوروی در تهران فاش شد
ادارۀ [ با توافق با حکومت احسان هللا  خان، گالوريبای « : تلگرام آمده بود که

ما در ساززماندهی صنعت ماهيگيری در سواحل ايران  کاری ]شيالت شوروی
چنانچه حکومت . صيد بزرگی نصيب خواهد شد... ق العاده انجام داده استفو

احسان هللا خان توسط نيروهای شاه از آنجا اخراج شوند، همۀ اين ها از دست 
پس ازمدتی، اقداماتی صورت گرفت تا اطمينان حاصل شود که » .خواهد رفت

] دوران تزاری سرمايه دارروسيه [ اتحاد شوروی سوسياليستی اميتاز لينازوف 
بدين ترتيب احسان هللا خان ) ٩١. (دردست خواهد داشت] درايران[ را همچنان 

  . نيز به تعهدات خود در مقابل روسيه شوروی وفادار می ماند
  
  

  طرح  کاراخان: واکنش مسکو به شکست های گيالن
  

ژوئيه  ٣١مسکو درابتدابه حوادث مربوط به کناره گيری کوچک خان، کودتای 
ذيقعده و به  قدرت رسيدن احسان هللا خان درگيالن با خيال راخت و حتی  ١۵/ 

ذيقعده، چيچرين طی يک  ١٨/ اوت   ٣در . گاه  با ديدی مثبت می نگريست
« : کامنوف، که درآن زمان درلندن به سرمی برد، نوشت. ب. نامه رسمی به ل

اخته، و ظاهراٌ شايعاتی وجود داردحاکی از اين که کوچک خان خود را پنهان س
اين نکته به هيچ وجه اهميت ندارد و « اما » .به سوی انگليسی ها گريخته است

ازکوچک [ ، که گرايش بيشتری ]احسان هللا خان[ کل قوای او ] سابق[ فرماندۀ 
ايراِن شوروی بدون اوهم به حيات . به چپ دارد، جای او را گرفته   است] خان
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که نشان می دهد بينش  بسيار ضعيفی نسبت  و چيچرين،» .خود ادامه می دهد
کوچک به عنوان يک « :به ماهيِت مسئلۀ مورد بحث دارد، در ادامه نوشت

چهره مردمی سودمند است، اما به علت نداشتن هيچ گونه درکی ازخط مشی 
او نمی تواند بی . انقالبی و تنبلی واحتياط بيش از حدش، بيشتر زيان بخش است

ر حالی که اين همان صغتی است که درحال حاضر بيش باک ومتّورباشد، د
فرمانده کل قوای او بهترقادراست اين نقش را ايفا . ازهرچيزمورد نياز است

 برخالف چيچرين، واکنش لنين که نامۀ مفصل مجاب کننده و )٩٢(».است
ذيقعده دريافت  ١٩/ درمورد تحوالت کيالن درچهارم اوت  صاقانۀ کوچ خان را

واحتماالً سريع آن را خوانده  بود، آن بود که يک  يادداشت مختصر کرده بود، 
کميتۀ مرکزی حزب کمونيست [ به دفترسازمانی. ١.درمورد ايران«:مطرح کند

  )٩۴(» ) .از طريق چيچرين(به کميسيون پاولويچ . ٢) ٩٣] (روسيه 
را به  با اين همه، او نامه را به آرشيو نسپرد، بلکه آن! نه نظری و نه قضاوتی 

جريان انداخت، بدين ترتيب آن نامه نگرانی هايی را برانگيخت؛ ارزيابی ها و 
  .حتی اقداماتی می توانست به دنبال آيد

ذيقعده  چيچرين، که اکنون تحت تأثير پيام کوچک خان،  ١٩/ در چهارم اوت 
که آن را قبل از لنين خوانده بود، خوشبينی بی پايۀ روز گذشته  اش را از دست 

به دفترسياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست « داده بود، نامه ای رسمی خطاب
واکنون نظری به کلی برخالف آنچه روز قبل نوشته بود . نوشت) ٩۵(»روسيه 

 پيام بسيارهشداردهنده است، و باتوجه به مشکالت قريب الوقوع در. داشت
عزيمت «که  ايران تاحدی سراسيمه وآشفته به نظرمی رسد وچيچرين معتقد بود

وممکن است به شکسِت انقالب ايران .. کوچک خان حادثه ای بسيارمهم است
» شکست داخلۀ  شوروی « البته او می بايد ازعبارت درست تر. »منجرشود

استفاده می کرد، چون  تنها با نيروی به اصطالح ارتش سرخ ايران بود که به 
ز آنها تاريخ نگاری شوروی، اَعمالی در گيالن اقدام شد که کمونيست ها و پس ا

ناميدند؛ اين اعمال اعتراضات  مردم  محلی ، و  نه حمايت » انقالب« آن را 
اما از مردی که در سازمان دهی تهاجم وشوروی به ايران . آنها  را برا نگيخت

  مشارکت داشته است، جز اين انتظاری می رود؟ 
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وضعيت آن « وشت،سپس چيچرين درمورد اوضاع فوق العاده وخيم گيالن ن
پيشنهاد می کنيم ] کميساريای خلق درامورخارجی[قدروخيم است که ما 

از رفيق ... بدون لحظه ای درنگ، شخص مقتدری ) پوليت بورو( دفترسياسی 
روبه ] درگيالن[کارها را «تا» مديوانی را با اختيارات تام به ايران اعزام کند

[  مانی انعکاس پيدا کرد که عالوه براين سند به مثابه شداری ديگر ز» .راه کند
موقعيت   سربازان شوروی به ويژه درجبهه های جنگ عليه ورانگل و ] ايران

اين هشدارمهم بود و به زودی چنان . لهستان رو به وخامت آشکارگذاشته  بود
نظر بلشويک ها را جلب کرد که ناچارشدند دست به اقدامات احتياطی بزنند تا 

  .ربازانشان با بی دقتی و بی پروايی به گيالن سرازير نشودديگر پول ها و س
با حضور ) پوليت بورو( ، دفترسياسی ١٣٣٨ذيقعده  ٢۵/  ١٩٢٠اوت  ١٠در 
. بوخارين و سايرين تصميم گرفت تا ش. ای.زينوويف، ان. ی. لنين ، گ. ای. و
ی و اليه وا، رئيس سابق کميسيون ترکستان   را که  زيرنظر پارلمان شورو. ز

حکومت کارمی کرد، برای  پی بردن به ميزان وخامت اوضاع  در گيالن و 
به اليه وا . اتخاذ تدابير قاطع برای عادی ساختن امور به گيالن اعزام کند

فرخوانی، دستگيری ومحاکمه افرادی که درحوادث ژوئيه « اختيارداده شد تا به 
رستاده دفتر سياسی به دنيال ورود ف) ٩۶.(دست بزند» شوال دست داشتند/

حزب کمونيست روسيه گزارشاتی تهيه شد که درآنها وی نسبت به فعاليت 
رهبری کمونيستی در کيالن و فرماندهی ارتش سرخ ايران ديدگاهی بسيارمنفی   

ميکويان وب، مديوانی از سروکارداشتن با امور ايران . در نتيجه، ا. داشت
با ) ٩٧.(ذيحجه منحل شد  ٢۶/ تامبرسپ ١٠ممنوع شدند و دفتر ايران در حدود 

اين همه مدت ها چارجويی وضع فاجعه آميز جبهه های جنگ عليه نيروهای 
شکست پی در پی ارتش سرخ ايران  که در . لشکر قزاق شاه غير ممکن بود

اواسط اوت اوائل ذيحجه آغازشده بود، ادامه يافت و دريک رشته تلگرام های 
رتش به جبهۀ قفقاز، دفتر قفقاز و سر  فرماندهی شتاب زده از فرماندهی اين ا

ارتش يازدهم منعکس شد که در آنها در خواست فوری و ضروری و سريع 
واقعيت اين بود که . مطرح شده بود» واحدهای روسی خالص «برای اعزام

دريک مورد . واحدهای ايرانی و آذربايجانی  برای جنگ کارکشته نبودند
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به باکو فرستاده    ١٣٣٨ذيحجه / اوت  ١۶ا در خاص، يکی ازاين تلگرام ه
 ١٣۶٠يعنی پنج روز پس ازاين که يک هنگ آذربايجانی مرکب ) ٩٨.(شد

 .نفردر اطراف  رشت ، يعنی درحوزۀ نيروهای ذخيره خط مقدم مستقر شده بود
پوليت ( ذيحجه دفتر سياسی حزب  ۴/ اوت  ١٩علی رغم اين مسئلۀ ، در) ٩٩(

رژنيکيدزه رئيس دفترقفقاز کميته مرکزی حزب کمونيست در خواست او) بورو
  )١٠٠(روسيه را که مسئول اعطای کمک به گيالن بود 

او درآن تلگرام خواستارکسب اجازه برای فراهم ساختن . مورد بررسی قرارداد
] دريک مأموريت نجات[ برای  اعزام  به ياران ] اضافی[نيروهای نظامی 

به دليل شدت . حت اين درخواست را رد کرددفترسياسی حزب با صرا»  .شد
يافتن جنگ با لهستان قوای و رانگل ، وضع ملت شوروی به شدت بدتر شده 

ذيحجه، تروتسکی با دستور خود  ۵/ اوت  ٢٠پس از آن،  در) ١٠١. (بود
مسئلۀ تغيير « : تصميم فوق را کامل کرد، و به اورژنيکيدزه  چنين تلگرام زد

وظيفۀ محوری جمهوری . ز به سوی شرق   مطرح نيستمسير نيروها از قفقا
حتی يک سرباز يا يک گلوله را نبايد از اين جبهه . در هم شکستن ورانگل است

با وجود اين، اورژنيکيدزه درعمل اين ممنوعيت ها را ) ١٠٢.(»دور ساخت
ذيحجه در تالش  ٨/ اوت  ٢٣همان گوه که قبالً  اشاره شد، او در . ناديده گرفت

لشکر بيست هشتم روسيه   را ، که  ٢۴۴ی نجات رشت و انزلی، هنگ برا
شهررشت را درمدت کوتاهی نيروهای شاه پاکسازی کرد، از باکو به گيالن 

فاجعه آميز گيالن تمامی نهادهای حزب کمونيست حوادث )١٠٣. (فرستاد
ذيحجه ، دفتر سازمانی  ١٠/ اوت  ٢۵در. روسيه را به فعاليت بيشتر واداشت

کميتۀ  مرکزی حزب کمونيست روسيه در نهايت  به درخواست ) اورگ  بورو(
دفتر ايران پاسخ داد، واين دفتر را مجاز شمرد  تا در ذيقعده  ٢۵/ اوت ۶

روسيه  و اُکراين به بسيج  ايرانی های مشغول خدمت در ارتش ها و مؤسسات 
. دمت بگيردروسيه دست بزند و آنها را در واحدهای ارتش سرخ ايران به خ

)١٠۴(  
ارتش سرخ . اما اقدامات فوق نتوانست تغيير عمده ای  در جبهه به وجود آورد 

ايران تلفات سنگينی را متحمل می شد و پيروزی های نادرآن شکست های 



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٤٥٠                                       ج

  

  

  .هدف مورد نظر بسيار دور از دسترس  بود. دردناک به دنبال داشت
کميته مرکزی حزب در چنين وضعيت وخيمی، يکی از پلنوم های عادی   

تشکيل جلسه داد پلنوم  ١٣٣٩محرم  ۶/ سپتامبر  ٢٠کمونيست روسيه در
را مورد » مورد ايراندرپيشنهاد کميساتريای خلق درامورخارجی « مذکور

لنين، تروتسکی، استالين، زينوويف، کامنوف، بوخارين و . بررسی قرارداد
خطاب به کميته « کاراخان  .پلنوم نامۀ ل. سايرين، در اين جلسه حضور داشتند

  )١٠۵(» ذيحجه  ٢۵/ سپتامبر   ٩مرکزی حزب کمونيست ايران در 
اين . را در رابط  با راه های شوروی کردن بيشتر ايران را مطالعه  کرد  

کارمی بايست يابه سرعت ، از طريق افزايش تعداد سربازان شوروی، يعنی 
سريع شاه صورت بگيرد، و  سرعت بخشيدن به مداخله و سرنگونی مسلحانه و

. يا شيوه ای متفاوت، از طريق اعمال نفوذ طوالنی و مسالمت آميز در ايران
گزينش دوم متضمن عقب نشينی سربازان شوروی و برقراری روابط دوستانه 
با جکومت شاه ، اما حمايت همه جانبۀ شوروی از نيروهای ملی دموکراتيک 

ايران، وتالش اتحاد جماهير سوسياليستی داخل وبه ويژه نيروهای کمونيستی در
  .شوروی برای حفظ پايگاه دريايی در انزلی به هر قيمت  بود

نويسندۀ اين نامه، بدون . تأمل بيشتردرنامۀ کاراخان خالی از ارزش نيست 
اينکه خود بخواهد تعريفی از سياست شوروی در رابطه  با ايران به دست می 

می خواند؛سياستی که به بلشويک ها » ودو پهلو مبهم« دهد که روتشتاين آن را 
فرصت می داد تا مداخلۀ  نظامی درداخل کشور را با  تکذيب رسمی اين 
واقعيت آشکار و بيانيه های متعدد کميساريای خلق درامورخارجی درارتباط با 
شناسايی حق ايران به بر خورداری از تماميت ارضی و حاکميت ملی ترکيب  

  )١٠۶. (کند
يک سئوال کلی درمورد سياست « اخان توضيح می دهد که مجبور استکار

و درارتباط با حوادث قاجعه آميز گيالن طرح » خودمان در ايران دورۀ  بعد
  :او حوادث مذکور را اين گونه توصيف کرد. کند

،عقب نشينی از رشت و خطر ...»درگيالن [ فرو پاشی حکومت شوروی «  
هم در « ايرانی  –توسط نيروهای مسلح انگليسی  بيرون رانده  شدن از ايران
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کارخان در حالی که » .گرما گرم بی اعتنايی  و احساسات خصمانۀ   ايرانی ها
انقالبی کوچک خان توسط ارتش   سرخ ايران  –سرکوب نظامی نيروهای ملی

ً  تجسمی از  می دانست، » اشتباهات سياسی و بی سليقکی سياسی« را صرفا
کامالً به ِگل ] انزلی ورشت[قضيۀ انقالب دراستان گيالن  «قبول کرد که 

و ارباب نمای  ... در انقالب ] شهروندان شوروی [ مداخلۀ« ، و»نشسته است
آنها  در يک  کشور تسخير شده همۀ مردم را به سرعت عليه ما مسلح کرد، و 

تا  ديدگاه های خصمانۀ آنها نسبت به انگلستان را کاهش داد و حتی  باعث شد
  ».بپرند] به آغوش آنها [ محافل معامله گر

ً درآستنۀ  شوروی شدِن احتمالی می    با وجود اين کارخان که ايران را تقريبا
درحال حاضر از دست دادن ايران و رها ساختن  آن به  دامن « ديد، نوشت، 

نويسنده در » ..ضربه به جدی به ماست) دو مقام نشانۀ ضعف ما( انگلستان 
دو راه برای بيرون رفتن از آن وضعيت پيش بينی کمی کرد، يعنی همان اينجا 

به منابع نظامی ما « راههايی که در صفحات قبل به آنها اشاره شد، و کامالً 
او دررابطه با راه  نخست، يعنی خط مداخله مداوم و فزاينده ، » .بستگی  دارد

يروی اعزامی هشت موجود در انزلی با يک ن]   شوروی [ نيروهای « : نوشت
تا ده  هزار نفره  تقويت می شوند، که تسخير تهران و سرنگونی حکومت شاه، 
را برای ما کامالً تضمين می کند و برای مبارزۀ بعدی واخراج کامل   انگلستان 

يک حکومت غير « ، ]درادامه آمده است[» .از ايران کامالً کافی است
 –شکيل شده وازعناصر ملی کمونيستی ام به شيوۀ شوروی در تهران ت

سياست اين حکومت بيشتر . دموکراتيک دعوت خواهد شد تا به آن ملحق   شوند
اينکه منافع  سرمايه ) درحال حاضر(متمايل به کشاورزان خواهد بود، بدون

اين دستورالعمل کاراخان به سياست جا افتادۀ شوروی » .تجاری به خطر افتد
از طرف شوروی ها دراروپا وآسيا به ويژه،  هنگامی که اين سياسی. تبديل شد

  .در دورۀ بعد ازپيروزی   برآلمان نازی به اجازه درآمد، کامالً موفق بود
کاراخان پس از شرح  جزئيات اولين  خط  احتمالی سياست شوروی در ايران، 

ما نيروهای خود را بيرون خواهيم راند و « :سياست دوم  را ترسيم  کرد
با حکومت شاه . را تحت کنترل  نظامی خود نگاه  می داريم درعين حال انزلی
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هرچند که به  واقع . [ مه روابط  خودمان را با آن قطع نکرده ايم( در تهران 
] و تا همين روزهای اخيربا آن مکاتبه داشته ايم] عليه آن اعالم جنگ کرده ايم

 يم وبه منظورتماس می گيريم، نمايندگی ديپلماتيک خود را به تهران می فرست
با لغو پيمان ها، امتيازات، حقوق ويژه و بازگردان زمين ها و ) تشويق وتبليغ

] اکنون. [با حکومت شاه يک پيمان دوستی  خواهيم بست) اموال غصب شده
مشخص می شود که تمام اين پيشنهادها که برای مردم شوروی مقدس به نظر  

ی برای کميته مرکزی حزب می رسيد، از نظر کاراخان، تنها وسايل مناسب
  . کمونيست روسيه در جهت رسيدن به اهداف مورد نظرش بود

کاراخان بعد به کميته مرکزی اطالع داد که علی رغم مداخله شوروی، امکان  
زيرا همان طورکه می دانيم . عقد يک پيمان دوستی   با ايران کامالً موجوداست

مقصد او مسکواست، ...ت استسفيردولت شاه هم اکنون به سوی ما در حرک« 
گذشته وظاهراً قصد دارد ازطرف حکومت )١٠٧(وهم اکنون از ترکستان 

  ».وحشت زده شاه با ما روابط دوستانه برقرارکند
درادامه، کارخان ضمن اشاره به رئوس فعاليت های احتمالی دفترنمايندگی   

کندکه  شوروی، اشاره می –شوروی درتهران در صورت امضای پيمان ايران 
سازناندهی، شکل دادن و حمايت مادی ازعناصر ] اين دفترنمايندگی[ هدف « 

دموکراتيک و ضد انگليسی از يک طرف، کمونيست ها از طرف ديگر   - ملی 
ً  دراز مدت  و بدين ترتيب انجام يک کارحساب شده برای يک دوره نسبتا

ه ايران چنين به کاراخان راه حل اوليۀ  خود را در مورد مسئل. »خواهد  بود
کميتۀ مرکزی بايد درمورد اينکه کدام يک از « : پايان برده وخاطرنشان ساخت

با اين همه، اوسعی کرد که تا » .دو راه حل را درپيش بگيريد تصميم گيری کند
با طرح نظر خود برماهيت تصميم دفترسياسی کميته مرکزی کمونيست روسيه 

شوروی گردانی گيالن که طرحی کاراخان علی رغم شکست .تأثير بگذارد
به لحاظ سياسی « : هوشيارانه بود و خود نيز آن را می پذيرفت، تأکيد داشت

اول هم اکنون ضروری است چون تأثيری بسيار سريع به جای ] مشی[ خط 
ثابت خواهد ... خواهد  گذاشت و ضربه ای به انگلستان وارد خواهد ساخت که

ً تهاجم خود رابه شرق هدايت می کنيم تا باسياست انگلستان  کرد ما مستقيما
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که (»درايران] ما[ موفقيت«عالوه براين»اين به آن در]:مقابله کنيم[درقبال خود
می تواند «).درصورت انتخاب اين راه حل کاراخان شکی نسبت به آن نداشت

  .وهمچنين جبهۀ ورانگل را بهبود بخشد»موقعيت ما درجبهه لهستان
ان ضمن تأکيد بر جنبۀ ضد انگليسی مداخلۀ شوروی در پاياِن نامه، کارخ

را پذيرفت، و محيط بسته پلنوم کميته » تهاجم ما درشرق« درايران واقعيت
با وجود اين، بر . مرکزی حزب گمونيست روسيه نيز ازاين قاعده  مستثنی نبود

به کميساريای خلق در امورخارجه «خالف توصيۀ کاراخان،پلنوم تصميم گرفت
د تا دومين راه حل پيشنهادی ، يعنی مذاکره با حکومت شاه را دنبال دستور ده

کند و در عين حال با تمام وسايل کنترل ما بر انزلی غليه انگلستان را تضمين 
به نظرمی رسيد که اين تصميم ناگزير متضمن عقب کشيدن )١٠٨(» .کند

ين اما دراين راه حل ذکر خاصی از ا. شوروی از ايران است[ سربازان 
موضوع نمی شود، هرچند که از گفت وگوها با تهران به ويژه دربارۀ انزلی، 
که مستلزم حضور نظامی و تحت کنترِل شوروی ماندن ِ آن بود، سخن می 

  .گويد
مداخله ادامه پيدا . برای آمادگی جهت تخليه سربازان هيچ گامی برداشته نشد

ً در طرح وظيفه اين مداخله به نحوی رخ داد که حتی لنين خو...کرد د تقريبا
محرم، ١٠/ سپتامبر ٢۴در. عملياتی نظامی جبهه انزلی مسارکت مستقيم  کرد

اروژنيکيدزه با طورمستقيم از باکو يادداشتی برای لنين، استالين و چيچرين 
رشت را رها کرديم و اکنون ] بارديگر[ ما « : او دراين ياداشت نوشت. فرستاد

من يک ناوشکن ودو کشتی . انزلی هستيم) متریکيلو ١۴/۵( ِوِرستی   ١٣در
فکر می کنيد اين کار ممکن . به انزلی می فرستم ... ديگرتحت پرچم آذربايجان 

از تروتسکی  و « : لنين طی يادداشتی  پاسخ داد» .است؟ منتظر پاسخ هستم
معتقدم  که « : کرستينسکی تنها پاسخ داد» .کرستينسکی توصيه خواسته ام

از آن طرفداری  می ]  من[ کن با  تصميمات پلنوم متناقض نيست واعزام ناوش
احتماالً در آن لحظه تروتسکی درمسکو نبود و بنابراين لنين به ) ١٠٩.(»کنم

منظورشانه خالی کردن ازاتخاذ  تصميم شخصی، امر را از کامنوف، فرماندۀ 
ۀ محرم به جبه  ١٠/ سپتامبر ٢۴کل قوا جويا شد؛ و او درهمان رروز 
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ارسال کشتی ها به انزلی با هيچ اعتراضی مواجه « قفقازتلگراف کرد که
  » .نيست

. اما، اجزاه دهيد گفت و گوی مستقيم تلفنی لنين با اورژينکيدزه را مرور کنيم
چه کسی پيشروی می کند، با چه « : لنين خواستارجزئيات   مسئلۀ می شود

اورژنيکيدزه پاسخ » ردارد؟قدرتی وعمليات اعزام ناو شکن چه تضمينی    درب
. بيش از دو هزار قزاق و ژندارم ايرانی به سوی رشت پيشروی می کنند« :داد

آن گونه  که متخصصان نظامی می گويند اعزام ناوشکن ما را قادرمی سازد تا 
اورژنيکيدزه خود را به اين مسئلۀ » .انزلی  را در کنترل خود داشته باشيم

به طورکلی « به گفته او. با ناراحتی به پايان بردمحدود نکرد و گفت وگو را 
بايد گفت که در رابطه با مسئله ايران بايد در مورد يکی از دو راه تصميم  
گرفت، يا يک ضربه وارد کنيم  و يا  با حکومت شاه صلح کرده و انزلی   را 

 اما لنين به اين اظهار)١١٠. (»وضع  کنونی زياد قابل  دوام نيست. ترک کنيم
و شايد فکر می کرد که اگر چنين باشد بهتراست . نظر مخاطب خود پاسخ نداد 

  .مذاکرات با تهران از موضع قدرت صورت بگيرد
در طول اين دورۀ مداخله، تهران چند بار تمايل خود را به قراری روابط   

مشاورالممالک سفير . دوستانه با مسکو نشان داد، اما پاسخ متقابل دريافت نکرد
ديدار کرد و ] ؟[ العاده ايران در راه خود به مسکو، نخست از ترکستان فوق

درآنجا، با رهبران . صفر وارد باکو شد –محرم /  ١٩٢٠سپس دراکتبر
] جمهوری آذربايجان[ نريمانوف، رئيس شورای کميساريای خلق . جمهوری ن

يکيدزه  اروژن. ک. سپس گ. گوزينوف، رئيس کميتۀ انقالبی ديدار کرد.  د. ، وم
/ اکتبر  ١٧و  ١۴با سفير مالقات کرد و در مورد پيشرفت مذاکرات  دو بار در 

بر طبق گزارشات . صفر با تلفن  مستقيم به مسکو  گزارش داد  ٣محرم و   ٣٠
مطلوبيت از «  او سفيرمسئلۀ عقب نشينی سربازان روسيه شوروی از ايران، و

ک  مخاصمه ميان مسکو  و و امضای يک پيمان تر] رشت[ بين بردن جبهۀ 
نريمانوف در پاسخ به سفير ايران ، بدون  . را مطرح ساخت) ١١١(»تهران 

و آن هايی ] در گيالن[هيچ گونه طفرۀ ديپلماتيک پاسخ داد که سرابازان موجود 
در واقع [ ازعازم شده اند ]   باکو[ که روز بعد از اينجا ] واحدهای تازه نفس[ 
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که هدف آنها دفاع از منافع آذربايجان و کمک   به ... «تندآذربايجانی هايی هس] 
به « اورژنيکيدزه به نوبۀ خود ) ١١٢.( »نيروهای انقالبی عليه  انگلستان است

طور ضمنی به سفير گفت که هيچ يک از سربازان ما در ايران نيستند و 
اشاره ] اما[ بنابراين بحث ترک مخاصمه ميان روسيه و ايران مطرح نيست،

کرد که ما آماده ايم ميان حکومت ايرن وحکومت آذربايجان ميانجی گری 
  )١١٣(».کنيم

سفيرازسرنزاکت ديپلماتيک نخواست درگيربودِن حکومت اتحاد جماهير   
/  ١٩٢٠شوروی سوسسياليستی  در مداخله را ثابت کند، چرا که از سپتامبر 

در . ی آشکار شده بودبه بعد اين موضوع برای جامعۀ  بين الملل ١٣٣٨ذيحجه  
جالل کفيل [چيچرين کميساريای خلق، نامه ای ازغفار خان. آن زمان، گ

. ذيحجه در يافت کرد ٢٣/  ١٩٢٠سپتامبر ٧ايران در لندن در تاريخ ] سفارت
نيروهای اعزامی حکومت » با اظهارتأسف « در اين نامه آمده بود که ) ١١۴(

ه گيالن رفته اند گروهی از ب» خاموش کردن شورش« ايران که به منظور
 ٢٨لشکر ٢۴۴سربازان را اسير کرده اند که درميان آنها يک عضو هنگ 

ديده می ] روسيه[ ارتش سرخ به نام ميخائيل شوتوف از استان استاوروپول 
روسی توسط  ٨٠٠هک وی متشکل از« هنگام بازجويی، او فاش کرد که . شود

افسران اين هنگ همگی . ده شده اندکشتی از باکو حرکت کرده و در انزلی پيا
يادداشت فوق با .  ، و فرماندهی هنگ  را  شونين به عهده داشت»روسی بودند

در زمانی رخ می دهد که » حادثه غير قابل قبول« تأسف اشاره می کرد که اين 
برای حل تمام مسئل جاری و برقراری  روابط  « سفير فوق العاده دولت ايران

ملت به منظور گفت و گو با حکومت شوروی به مسکو رفته دوستانه ميان دو 
  .»است

يادداشت فوق باعث ايجاد تحرک درباالترين محافل رهبری نظامی و ديپلماتيک 
او به .  طبيعی است، که خود چيچرين نخستين کسی بود که آشفته شد. کشور شد

نسکی م اسکاليا. محض دريافت اين يادداشت، يک يادداشت خشم آلود برای ای
حادثۀ زشتی روی « . ،معاون کميسارای خلق درامور نيروی دريايی فرستاد

ما مدعی هستيم که هيچ يک از سربازان ما در ايران نيستند و سرباز : داده است



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٤٥٦                                       ج

  

  

اسکاليانسکی ) ١١۵(»   .اوضاع به واقع فضاحت بازاست. به آنجا نمی فرستيم
ً فضاحت بار« اپس ازخواندن يادداشت با آن موافقت کرد، و امورر » واقعا

خواند، ودستورداد که فرستاده ای نزد کامنوف فرماندۀ کل قوا و شخص رئيس 
در اقدام بعدی چيچرين ) ١١۶ ( ستاد او برود تا اقدامات ضروری اتخاذ شود

» اين رسوايی چگونه روی داد؟« نامه ای برای نريمانوف درباکو نوشت، 
داوطلبانی قرارمی گرفتند که در خدمت چون قرار بود واحدهای گيالن تحت نام 

يک رشته  تلگرام های ) ١١٧(  » .بايد اقدام مقتضی به عم آيد« ! ايران هستند
گيتر فرماندۀ . م. و)  ١١٨(بی پرده وعذر خواهانه از کامنوف فرماندۀ کل قوا، 

جبهه قفقاز، از رؤسای ستاد و ادارات عملياتی از کميسرهای نظامی و غيره  و 
  .دل شدرد وب

گرچه روايت بلشويکی عدم مداخله دراين عمليات نفی شد، با وجود اين 
ً نه برای اولين آخرين بار به بازی پنهان کاری ادامه دادند وبه طور  تصادفا
رسمی نقش ميانجی های داوطلب برای حل کشمکش  فرضی موجود در ميان 

د با سرو صدای    جبهۀ قفقاز به نوبۀ خو. ايران و آذربايجان را بازی کردند
تمام و به کّرات واحدهای قومی آذری را، علی رغم ناتوانی کامل آنها درانجام 

مورزاکوف مخبرشورای تبليغات وعمل پس .و. وظيفۀ جدّی به ايران فرستاد
اين مسئلۀ هيچ « : ازمشاهده اين پديده، دريک گزارش  محرمانه، با خشم نوشت

کند که روسيه   شوروی اصل عدم مداخله  کس را متقاعد نمی کند و ثابت نمی 
، ١٣٣٩محرم    ۶/ سپتامبر ٢٠در)١١٩(».درامور ايران را رعايت می کند

پلنوم کميته  مرکزی حزب کمونست روسيه، که برای شروع گفت و گوها با 
تهران بر سر بر قراری روابط مبتنی بر يک پيمان مصمم شده بود، دستور داد 

) ١٢٠(» تنظيم سياست ما در قفقاز و شرق را» وليت رفيق  استالين مسئ: که 
به عهده  بگيرد، در اصل ، تا جايی  کهبه  شرق مربوط می شد ، اين گام در 

اما استالين . جهت بررسی صحت تصميم اتخاذ شده درمورد ايران بر داشته  شد
ربيع   ۴/ ١٩٢٠نوامبر ١۶وی در.  نتوانست حوادث گيالن را کامالً  درک  کند

به وطر  قطع مسلم « : نوشت» تنها به لنين« ] با عنوان[ الول طی تلگرامی ا
شده است که  کوچک خان، درعين با ما بودن، همزمان وارد مراوداتی با 
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اين تعبير نو ظهوری بود که کمونيست های چپ » .حکومت شاه نيزشده است
يه عملکرد  دائماً در توج -يعنی سازمان دهندگان سرنگونی کوچک  خان  -گرا 

  .خود عنوان می کردند
/ ژوئيه   ٣١در نتيجۀ گزارش  تلگرامی استالين، حمايت  شوروی  که پس  از 

از کوچک خان نصيب احسان هللا خان شده بود، يک توجيه  ١٣٣٨ذيقعدۀ    ١۵
احسان هللا خان حتی يک صدم اقتدارعظيمی . جديد، چند غيرمنصافانه، پيدا کرد

مردی با  –يستگی در ميان مردم بر خورداربود  نداشت را که سلف او با شا
در بارۀ احسان .  هوِش سرشار، ذهن مستقل، شهامت واقعی و محبوبيت فراوان

هللا  خان چه می توان گفت؟ درگذشته يک تروريست انقالبی بود، واکنون 
درگيالن يک فرماندۀ جنگی متوسط و سياستمدارچپ افراطی، ومعتاد به مواد 

  .ا اين همه، مجری وفادار دستورات   شوروی نيز بودمخدر؛ ب
کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ايران بايد تجديد سازمان « استالين نيز نوشت که

به جای سلطان زاده و برخی اعضای ديگر، يک انقالبی قديمی ايرانی، » شود
اما ) ١٢١. (يعنی حيدرخان و چندتن از کارگران ايرانی باکو وارد آن شدند

، شورای ١٣٣٩محرم  ٢٩/  ١٩٢٠اکتبر ١٣در. يت تا حدی متفاوت بودواقع
تبليغات وعمل  تصميم به انحالل کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ايران گرفت، 
چون گروه چپ گرای سلطان زاده که نقش مسلّطی درآن داشتند به جريان 

و  آن هم علی رغم نتايج زيان بار آن در گيالن» کمونيسم ناب« ماجرا جويانه 
ذيحجه  ٢۵/ سپتامبر ١٠انتقاد ازاين جريان طی اولين کنگره خلق های شرق در

/ رياست کميتۀ مرکزی جديدی که دراکتبر ) ١٢٢. (، ادامه می دادند١٣٣٨
اما کميتۀ مرکزی قديم از تصميم . محرم تشکيل شد، به عهدۀ حيدرخان بود

اسی داشتند، به و دو مرکز، که مواضع متضادی درمبارزۀ سي. شورا سرباز زد
  .ادامه  دادند] ايران[ موجوديت خود درحزب کمونيست 

محرم تشکيل شد، به عهدۀ حيدرخان / رياست کميتۀ مرکزی جديدی که در اکتبر
  ) ١٢٣. (اما کميتۀ  مرکزی قديم از تصميم شورا سرباز زد. بود

د و دو مرکز، که مواضع متضادی در مبارزۀ  سياسی داشتند، به موجوديت خو 
حيدرخان و تزهايش که يک  )  ١٢۴. ( ادامه دادند] ايران[ درحزب کمونيست 
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برنامه تغيير و تحول انقالبی دموکراتيک بود، و کميته مرکزی جديد  که با در 
مواضع معتدل و هوشيارانه ای اتخاذ کرد،  » کمونيسم ناب « سياست های 

ی، امضای توافق ، پس از مذاکرات طوالن١٣٠٠ارديبهشت  ١۶. ١٩٢١مه ۶در
شرايط  اين توافق . بر سرهمکاری جديد با کوچک خان را امکان  پذير ساختند

غير قابل قبول بودن مداخلۀ خارجی،ولهذا مداخلۀ  شوروی : عبارت بوداز
درامورانقالب گيالن؛ تشکيل يک کميتۀ انقالبی به رياست کوچک خان؛ دفاع  

اما . گرجستان، آذربايجان و غيرهمشترک از ايالت گيالن و دوستی با روسيه، 
طرفين توافق برداشت ها و قرائت های متفاوت و حتی متضادی ازاين شرايط  
داشتند؛ بی دليل نبود که گروههای مسلح  خود را حفظ  کردند، و عليه يکديگر 

  .کماکان کينه ورزيدند
 کوتاه سخن، ترکيب جديد مشکوک و مخاطره آفرين بود، و اندکی بعد سقوط  

گروه سلطان زاده ، که مبارزه عناد آميزی را جهت بدنام . آن نيز فرا رسيد
کردن حيدر خان در کمينترن آغاز کرده بود، او را به يک ناسيوناليست بورژوا 

استالين  نيز با . متهم می کرد و با تمام قوا اين مسئله را مطرح می ساخت
ۀ انشعاب بعدی ايفا گزارش تلگرافی خود نقش مهمی در فراهم ساختن زمين

وی در اين گزارش از برکناری کوچک خان که عمده ترين و مرگ بار . کرد
با وجود اين، او پذيرفت . ترين خطای چپ گرايان کمونيست بود، حمايت کرد

که شعارهای » درايران تنها وقوع انقالبی بورژوازی امکان پذير  است« که 
ری، بر پايی مجلس مؤسسان، و آن اخراج انگلستان، تشکيل  يک دولت جمهو

  .بهبود وضع کشاورزان  در برابرخان بود
تشکيل يک ارتش ملی « حرکت بعدی پياده کردن تزاصلی او، يعنی ضرورت

« درپايان، گزارش آمده بود که ) جای پای خود را محکم می کردند( بود » 
رکای و البته به  ش )١٢۵(» دستورات مربوطه قبالً به کمونيست های ايرانی

« شوروی آنها که همه حرکات ايرانيان را درکيالن هدايت و کنترل می کردند
و گزارش او نمونۀ برجسته حاکميت کميته مرکزی حزب »داده شده است

راه حل پلنوم . کمونيست روسيه برسرنوشت احزب کمونيست ساير کشورهاست
روی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست روسيه  غير قابل تغيير بود وحکومت شو
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سرانجام پيشنهاد تهران را، که چهارمين آنها دريک سلسله پيشنهادات بود، 
 برای گفت وگوهای مستقيم به منظوربرقراری روابط دوستانه ميان دوکشور

، مشاورالممالک سفير ايران ١٣٣٩صفر /  ١٩٢٠در نوامبر) ١٢۶. (پذيرفت
گفت و گو . شدپس از يک ماه و نيم سفر به مسکو  رسيد و گفت و گوها شروع 

های  دشوار بود که مبادلۀ  يادداشت های مکرر را به همراه داشت و بيش از 
  .سه ماه  به طول انجاميد

طرف شوروی، که درآن چيچرين کميساريای خلق درامورخارجی و معاون 
نخست به عنوان نمايندۀ رسمی . اول کارخان شرکت داشتند، دردونقش ظاهرشد

سوسياليستی درمذاکرات برای بر قراری روابط  حکومت اتحاد جماهيرشوروی
، »برای آينده«  مستمر ُحسنِ  همجواری و برادری ميان مردم ايران  و روسيه 

و دوم به عنوان ميانجی نوعی مذاکرات ميان باکو و تهران  پيرامون عقب 
نشينی فوری سر بازان آذربايجانی از ايران، موضوعی که سخت مورد عالقه  

می بينيم  که حکومت شوروی کما کان، از قبول مداخله در ايران به  .ايران بود
سفير ناچار بود چنين وانمود کند که او . بود» شرمگين« عنوان مداخلۀ خود 

  .نيز به اين امر باور دارد
دو طرف به سرعت بر سر برقراری روابط  ديپلماتيک عادی  به توافق   

 ٣/ نوامبر  ١۵مونيست روسيه  دراصولی دست يافتند و دفتر سياسی  حزب ک
روتشتاين را به عنوان  نمايندۀ   شوروی  درايران منصوب  ١٣٣٩ربيع االول 

  .اما تقريباً  شش ماه  طول کشيد  تا او به تهران  برسد) ١٢٧. (کرد
گفت و گو ها پيرامون اعطای حق حضور قانونی کمو نيست ها  در ايران ،  

طرف ايرانی .  رار داشتند، تاحدی کش داده شدکه  نمايندگان شوروی برآن اص
به نوبۀ خود مايل بود تا با اعطای اين حق به همۀ احزاب سياسی موافقت کند به 
شرطی که فعاليت آنها قوانين اساسی کشور را نقض نکند و در جهت سرنگونی 

جمادی االول کاراخان به  ١۶/ ژانويه  ٢۶در. دولت ونظم اجتماعی ايران نباشد
ته مرکزی حزب کمونيست روسيه نوشت که پا فشاريهای شوروی ممکن کمي

 ».را پيچيده کند و تصويب آن رادرمجلس غيرممکن سازد امضای پيمان« است
  .در نسخۀ نهايی پيمان، همۀ بندهای مشروط  طرفين، شده بود)  ١٢٨(
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ن مسئلۀ عقب نشينی سربازان بسيار پيچيده تربود، چون همانگونه که قبالً ذکرآ
اما، در . رفت، طرف شوروی  قصد داشت کنترل انزلی را در دست داشته باشد

، دفتر سياسی حزب کمونيست ١٣٣٩ربيع االول  ٢٢/  ١٩٢٠چهارم دسامبر 
روسيه به ناچار مقرر کرد که موافقت می شود به حکومت آذربايجان اطالع 

رون بکشيم؛ و دهيم که ما قول خواهيم داد که سر بازان را از رشت و انزلی بي
ً معتقديم  که انگليسی ها هر چه سربازان خود را زودتر از ايران تخليه  ضمنا

کوتاه سخن، مسکو عزيمت نيروهای  )١٢٩(».کنند، اين کار آسان ترخواهد بود
 ٢٢در. شوروی از ايران را به تخليۀ واحدهای انگليسی از ايران  موکول کرد

يادداشت ويژه ای برای مشاورالممالک  ربيع الثانی ، کارخان١٠/ ١٩٢١ژانويه 
اذربايجانی  -در رابطه با اين موضوع فرستاد و تشکيل يک کميسيون انگليسی 

را به رياست نمايندۀ ايران به منظور ارائه طرح عقب نشينی همزمان نيروهای 
  )١٣٠.(انگليسی و آذربايجانی از ايران پيشنهاد داد

ه، يک کلمه هم در بارۀ خروج نيروهای خالصه اينکه، در پيمان در دست تهي  
مسلح روسی از ايران گفته  نشد، توگويی که اين که اين نيروها هرگز در ايران 
نبوده اند و معهذا دولت روسيه شوروی   در فصل اول معاهده بيانيۀ  يشين خود 

امپراطوری روسيه   (nasil`nicheskoi po;itiki)سياست جابرانه « درتقبيح 
  .  را از نو تأييد کرد»  ...يران نسبت به ا

ورود دستجات و تشکيالت و حتی اشخاص ... «طرفين متعاهدين پذيرفتند که از
منفرده را که  مقصودشان ضديت با دولتين ايران و روس و يا دول متحده با 

در خاک خود جلوگيری نمايند و نيز بايد از دستجات و تشکيالت ...روسيه باشد
( » .مسلحه و تجهيز قشون در خاک خود ممانعت نمايند فوق در ترتيب قوای

از « و عالوه بر اين براساس فصل چهارم معاهده متعهد شدند ) فصل پنجم 
  )  ١٣١.(کنند» ... دخالت  در امور داخلی يکديگربا کمال  جديت احتراز 

ايران   -جمادی االخر، پيمان شوروی  ١٧/   ١٩٢١فوريل   ٢۶سرانجام در 
رجب  ١٠/ مارس   ٢٠با برقراری روابط  دوستانه امضا شد و  در در رابطه

شورای [ اما پيمان  هنوز به تصويب مجلس . به تصويب پارلمان شوروی رسيد
روشن بود که ارتش به اصطالح سرخ ايران مشمول مواد .  نيازمند بود] ملی 



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٤٦١                                       ج

  

  

رست فوق الذکر پيمان شده و می بايست هرچه  سريعتر از کشور خارج شود، د
همانند سربازان انگليسی که مردم ايران خواستار خروج آنها بودند و حکومت 

  .تهران می بايست اين مسئلۀ را تحقق بخشد
  

 تخليۀ ارتش سرخ از ايران و
  شکست دومين پيشروی نظامی به سوی تهران

  
ورود نيروهای شوروی به ايران بيش از دو روز به طول نيجاميد، و اين در  

خزراز باکو را  –حتی   اگرتأخيرحاصله در حرکت ناوگان ولگا  حالی است که
درمقابل، تخليۀ و احدهای ارتش . در مقام نقطه آغازعمليات نيزحساب کنيم

سرخ، که از تاريخ امضای ايران و شوروی شروع شد، و اين خروج را 
اين گام که از مدت . اجتناب ناپذير می ساخت، بيش ازهشت ماه به طول انجاميد

آنها هنوز اميد داشتند . ا قبل به تعويق  افتاده بود، مخالفان بسيار زيادی داشته
که افزايش اندک نيروهای سربازان، آن  هم تنها به اندازه يک لشکر، برای 

از جمله کسانی که به چنين اميدهايی  چشم    بسته . سقوط تهران کافی باشد
به رياست نريمانوف، خود  آذربايجان] جمهوری [ بودند، قبل ازهمه رهبری 

. ف.اورژنيکيدزه  چهره اصلی حفظ حضور نظامی شوروی در کيالن، ن
گيگالو ، يکی از کمونيست ها و فرماندۀ کل قوای جديد ارتش سرخ  ايران ، و 
انقالبيون  گيالن ، يعنی احسان هللا خان و خالو قربان به ويژه  اولی بود که 

 ٩/  ١٩٢١مه   ۶تا   ١٩٢٠ژوئيه  ٣١از  رياست  کميتۀ انقالبی  گيالن را
  ) ١٣٢. (به عهده  داشت ١٣٠٠ارديبهشت  ١۶تا   ١٢٩٩مرداد  

تاريخ امضای پيمان ايران وشوروی نزديک می شد که احسان هللا خان، گيکالو  
رضا سرخوش عنضو کميتۀ انقالبی درمورد پيمان قريب الوقوع به لنين 

شاه را نمی توان انتخاب مردم دانست وهر « : به نوشتۀ آنها . اعتراض کردند
پيمانی که شاه با هرکس منعقد کند موجب نا رضايتی مردم بوده و مردم آن را 

   )١٣٣(».به رسميت نخواهند شناخت
رجب گيکالو حتی مبارزه عمده جديد را عليه / عالوه براين، درماه مارس  
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الو قربان در بارۀ تهرائن طراحی کرد و ضمن مشورت با احسان هللا خان و خ
آن، به آنها توضيح داد که پيمان ايران و شوروی به هيچ وجه مانع اقدامات خود 
مختارانه انقالبيون ايرانی نيست وبلشويک ها، اورژنيکيدزه و کيکالو، آن ها را 

تصادفی نيست که در اينجا نام اور ژنيکيدزه به ) ١٣۴.(بی پناه نخواهند گذاشت
ً ميان ضرورت اطاعت از فرامين دفتر سياسی  ميان می آيد، چون او واقعا

حزب کمونيست روسيه و تمايل خود درهمراهی با مقاصد تهاجمی رهبران  
به ويژه رهبران باکو .  باکو که با آنها در تماس مداوم  بود، سرگردان مانده بود

فروردين  ٢١/  ١٩٢١آوريل  ١٠در. به شدت به اين پيمان  اعتراض داشتند
نگامی که اورژنيکيدزه درجلسه ای درباکو با حضور نريمانوف، ه ١٣٠٠

قرايف کميسر نظامی جمهوری آذربايجان و گيالو درخواست ضمنی  مسکو در 
را به  اطالع  آنها رساند، قرايف با خشم » منحل کردن جمهوری گيالن« مورد

اما  مسکو ممکن است اعالم کند جمهوری گيالن بايد از بين برود،« : پاسخ داد
می کند، ]اجتناب[آذربايجان يک جمهوری مستقل است ونه تنها ازنابودی آن 

هر نوع کمکی را از نظرنيروی انسانی و مالی دراختيارآن ... بلکه بر عکس 
  )١٣۵(».قرار خواهد داد

حکومت ايران در يک جهت مخالف برمسکو فشار وارد می ساخت تا به شيوه  
روج  سربازان شوروی ازکشور را تضمين های گوناگون با بيشترين سرعت خ

کابينۀ وثوق الدوله از طرق  ١٣٣٨رمضان /   ١٩٢٠اول از همه ، در مه . کند
راسکولينکوف يادداشتی را برای حکومت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی  
در اعتراض به بمباران انزليی و پياده شدن سربازان شوروی در آن بندر   

ز خوانی  فوری آنها نه تنها از بندر، بلکه از آستارا و فرستاد و خواستار با
درآن » هيچ نيروی ضد انقالبی روسيه « اردبيل شد، که علی رغم عدم  وجود 

تهران برای بازگشت اموال ربوده  .   نقاط، سربازان روسی وارد آنجا شده بودند
به هيچ  ايران«شده توسط سربازان ، قطع تبليغات انقالبی فشار می آورد چون 

نبود، و به نوبه خود بی درنگ دست به » وجه آمادۀ استقبال از انقالب روسيه 
. وبه عناصرضد انقالبی روس اجازه ندادتا درايران حضورداشته باشند اقدام زد
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» برای برقراری مجدد روابط و تقويت دوستی« در پايان، اظهار تمايل شده بود
تهران ، مدت  )١٣۶.(مذاکره  کند با دولت اتحاد جماهيرشوروی سوسياليستی

او که در ابتدای ماه مارس . ها به  روتشتاين اجازه  ورود به ايران  را نمی داد
) عشق آباد( اواخر جمادی الثانی در سرراه خود به تهران وارد پولتوراتسک / 

شده بود، بارها ناچارشد در مورد داليل چنين تأخير بدون توضيحی استفسار 
فروردين   پاسخ داد که از دين او / يران بازهم در اواخر مارس دولت ا. کند

خوشحال خواهد شد، اما او بايد ابتدا به انزلی رفته، و با توجه به اينکه   
[ انگلستان تا آن زمان از ايران خارج شده است جمهوری شوروی و جبهه 

سفر به «  از ميان بردارد تا پس از آن قادربه ] در آنجا [ هردو را ] شوروی 
« فروردين، روتشتاين به چيچرين نوشت که  ۴/ مارس   ٢۴در. باشد» تهران 

را با خشم رد کرده » اين موکول کردن ورود خود به عقب نشينی  سربازان  ما 
شايد برخی فشارهای مسکو .  است چون هيچ سربازی دراينجا حضور ندارد

آوريل  ٢۵روتشتاين تنها در. باعث شد تا او اجازه آمدن به ايران را پيدا  کند
  )١٣٧.(وارد تهران شد ١٣٠٠ارديبهشت۵/  ١٩٢١

/   ١٩٢١يک بار، در اوايل مه . واقعيات ديگری را نيز می توان ذکر کرد 
نيمۀ ارديبهشت، هيأت  نمايندگی پس از مالقات با آبيلوف معاون شورا به تنها 

به حل مسئلۀ نيستند، و چيزی که پی برد اين بود که نه او و نه همکارنش قادر
  )١٣٨. (تنها در خواست آنها را به اطالع مسکو می رسانند

در پايان  دومين هفتۀ مه . حکومت ايران درعرضۀ تجاری نيزوارد عمل شد
، قايق بزرگ کشتی بازرگانی متعلق به ١٣٠٠اواخرارديبهشت/  ١٩٢١

ود به که همراه با کاالهای خ] بنگاه تجارت خارجی شوروی [ ونشتورگ 
] ايران[معلوم شد که دولت . آستارا وارد شده بود، مورد پذيرش قرارنگرفت

درامتداد تمامی خطوط  » قطع تمام روابط تجاری با روسيه شوروی« دستور
از ] روس ها [ به دليل عدم رعايت پيمان وعدم عقب نشينی «ساحلی  ايران را 
  )١٣٩.(صادرکرده است» گيالن تا اول مه 

ی تهران از پيروی ازسرمشق پارلمان اتحاد جماهير شوروی خود دار   
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سوسياليستی و تصويب بدون تأخير پيمان ايران و شوروی در مجلس شورای 
اما ايرانی ها گفت وگو با . ملی عامل جديد بود برای فشارآوردن بر بلشويک ها

 روشتاين را شروع کردند و درپی آن بودند که برخی شرايط  و مفاد پيمان که
بنابراين تصويب . دستيابی به آنها به زمان نياز داشت، را به نفع خود تغييردهند

 ٢۵/  ١٩٢١دسامبر ١۵پيمان به هر طريق ممکن به تعويق افتاد و سرانجام در 
  .به تصويب   رسيد ١٣٠٠آذر

در گيالن کماکان بالتکليفی حکفرما بود و خط سير تحوالت سياسی از يک  
  ٢١/ آوريل  ١٠قبالً ذکر شد که در. ردرنوسان بودافراط به يک تفرط ديگ

ً خواستارانحالل جمهوری و  فروردين اورژنيکيدزه ازجانب مسکو، رسما
اواخر / در دومين هفتۀ  اوريل . شوروی در گيالن شد، اما اين حادثه روی نداد

و )  ١۴٠(فروردين، اولين دستور تخليه سربازان رسيد، اما بزودی لغو شد،
ارديبهشت دستور جديدی از فرمانده کل ارتش  ١٧/ مه  ٧ل درد درعين حا

يازدهم در رابطه انحالل ارتش سرخ ايران و ايجاد يک بريکاد تفنگداران 
در  )١۴١. (مرزی که همانند سابق تحت فرماندهی گيکالو باقی می ماند، رسيد

بلشويک ها مدت ها . واقع همه چيز به لغوعنوان آشکارشوروی ختم شد
آيا سربازان را از گيالن خارج کنند : رد راه های   حايگزين درنگ داشتنددرمو

امضا شده، اما تصويب نشده ( يا نه؟ تالش های ايرانيان برای بهبود مفاد پيمان 
برعکس، شرايط . به نفع خود، آنها را وادار کرد تا ناخواسته پاسخ منفی بدهند) 

ا بلکه تصويب نيزشده بود، يک  و مفاد پيمان که از طرف شوروی نه تنها امض
  .پاسخ مثبت می طلبيد

، دفتر سياسی کميتۀ مرکزی حزب ١٣٠٠ارديبهشت  ٢٧/  ١٩٢١مه ١٧در  
« کمونيست روسيه با شرکت لنين، استالين ،مولوتوف و غيره پس از شنيدن 

. کامنوف. با عضويت س( ، کميسيونی را »پيشنهاد اور ژنيکيدزه در مرد ايران
وظيفه داشت همان شب از يک « منصوب کرد که  )ه و چيچريناورژنيکيدز

  سربازان  ديدگاه سياسی،ديپلماتيک واستراتژيک مسئله امکان عقب نشينی فوری
از انزلی و رشت و نيز تضمين های الزم برای اطمينان از نا توانی انگلستان 
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از  معلوم بود، که) ١۴٢(».در اشغال اين مناطق را مورد  بررسی قرار دهد
نظرسياسی ، مسئلۀ خروج  سربازان از گيالن حتی سه ماه پس از امضای 

برای بررسی اين . پيمان ايران و شوروی به هيچ وجه  حل و فصل نشده است
اين . مشکل به يک اجالس پلنوم  کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه نيازبود

تا « م گرفت ارديبهشت   تشکيل شد و تصمي ٢٨/  مه  ١٨اجالس روز بعد، در 
 ».دستور کميسيون در رابطه  با خروج سر بازان ما از ايران را تأييد  کند

خوب سرانجام چه تصميم گرفته شد؟ عقب نشينی يا نه، واگر آری ) ١۴٣(
درچه محدودۀ زمانی؟ تصميم به گونه ای اتخاذ شد که راه ابتکار رهبری محلی 

. ه نفع خود از استفاده کردرا باز می گذاشت، و اين رهبری برهمين اساس ب
همراه اين چکيدۀ صورت جلسۀ پلنوم که امضای مولوتوف، منشی کميته  
مرکزی، و قهر، و ُمهر ِ گرِد  کميتۀ مرکزی حزب کمونيست روسيه را داشت، 
صفحۀ کوچک متن تايپ شدۀ  بدون هرگونه عنوان يا امضايی ضميمه شده بود 

ارديبهشت دفتر سياسی مطرح کرده   ٢٧ /مه  ١٧که به تمامی سئواالتی که در 
بود پاسخ می داد و بنابراين دستور کارکميسيونی را که همان  لحظه توسط 

  .  همان دفتر سياسی تأسيس شده بود مشخص می کرد
از نظرسياسی عقب نشينی نيروهای اشغالگرما « در اين سند اشاره آمده بود که 

د که  از آغاز حضور نيروهای توجه کني» .ضروری است]  و رشت[ ازانزلی 
ارتش سرخ درايران اين نخستين باربود   که يک سند رسمی، و البته محرمانه، 

اجازاه دهيد به بررسی اين نکته . شوروی آنها را  نيروهای اشغالگر می خواند
پاسخ متقاعد کننده . بپردازمی که چرا تخليۀ سربازان ضروری تشخيص داده شد

که بيشتر از [ چون نيروهای اشغالگردر انزلی و رشت  «نخست اينکه، .  بود
درمعرض ازهم پاشيدگی کامل ] آذربايجانی ها و ايرانی ها تشکيل می شدند

بوده و برای نبرد مناسب نيستند حضورمداوم آنها در آنجا تضمينی عليه هجوم  
بيرون آمدن و احدهای ما از ايران « دوم، به اين خاطر که » .انگلستان نيست

تمامی نارضايتی توده ای مردم عليه خارجی ها را منحضراً متوجه انگلستان 
سوم، بدون » .ساخته و موقعيت  آنها را در ايران بسيارمشکل تر خواهد کرد
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خالص شدن از دست گروههای احسان هللا خان و « تخليه واحدهای شوروی
پيمان، منحل ديگران که خود را به نيروهای ما چسبانده اند و بايد بر طبق  

الزم به ذکراست که احسان هللا خان سزاوار » .شوند برای غيرممکن خواهد بود
رفتار  بهتری بود، چون او پس از حذف کوچک خان ازصحنه پوشش اصلی 
مداخلۀ شوروی بود و وفادار ترين مجری ارادۀ رهبران  شوروی، به ويژه 

  .می شداورژنيکيدزه، احتماالً نويسنده اصلی آن سند محسوب 
ً نظامی مربوط به تالش احتمالی  در اين مصوبۀ کميسيون پرسش های صرفا
نيروهای اشغالگرانگليسی برای تصرف انزلی درصورت رفتن سربازان 

نتيجه گيری اصلی اين بخش از سند . شوروی را نيز مورد بررسی قرارمی داد
ز گيالن را می توان در اين نظر خالصه کرد که تخليۀ واحدهای ارتش سرخ ا

وسيلۀ بسيار مؤثرتری برای مخالف با انگلستان بود تا  آوردن نيروهای تازه 
با اين همه، اين تذکر درسند ديده می شود که در . نفس  شوروی به انزلی

موقعيت . صورت لزوم گسترش دامنۀ  مداخله را نيز می توان مد نظر قرار داد
اکو اين  کار را ممکن می برتر شوروی  در دريای خزر و نزديک بودن به  ب

تخليۀ سر بازان  شوروی از گيالن، نه به  فوريت بلکه از   )١۴۴. (ساخت
تير و مرداد ادامه / اواخر خرداد آغاز شد،  و در طول ژوئيه / اواسط  ژوئيه 

به طور کلی .  خاتمه  يافت  ١٣٠٠مهر /  ١٩٢١] سپتامير[يافت و احتماالً در 
طرف شوروی تا . ه وضع جالبی به وجود آمده بودمی توان گفت که درآن لحظ

حد  امکان تخليۀ سربازان را طوالنی ميکرد، و طرف ايرانی نيز تصويب 
به اين طريق هردو طرف . پيمان ايران و شوروی را به تعويق می انداخت

قصد  داشتند  اختالف مربوط به فصل سيزدهم پيمان را، که به موجب آن اتحاد 
سياليستی امتيازات نفت و ماهيگيری درشمال ايران   را جماهير شوروی سو

تهران خواستارحذف آن ماده، و روتشتاين . حفظ کرد، به نفع خود حل کند
 ٧چيچرين به تاريخ .  اختالف مدت ها به طول انجاميد. خواستار حفظ آن بود

بايد توجه داشت که « : به روتشتاين تلگرام زد ١٣٠٠آذر  ١۶/  ١٩٢١دسامير 
يمت نيروهای ما از ايران براساس يک پيمان صورت می گيرد، و اگر اين عز
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( پيمان، بی اعتبار شود تعهد ما به خروج سربازان نيزهمين گونه می شود 
وی تلگرام خود را ). پ . م  -يعنی اين نيروها هنوز درايران باقی می مانند 

   )١۴۵(».قاطع باش« : اين گونه پايان  داد
» سرسختانه« وروی ها ناچارشدند دست از نفت بکشند، اما نبرد با اين همه، ش 

 ٢٣/ ژوئيه  ١۴قبل از  آن در . بر سر امتياز ماهيگيری ليا نا زوف ادامه يافت
اين مسئلۀ آن قدر برای ما اهميت « : تير، چيچرين به روتشتاين تلگراف زد که 

م، مالکيت سرانجا) ١۴۶(».دارد که می توان به هراقدام قطعی متوسل شد
همان گونه که قبالً اشاره شد، ) ١۴٧.(شوروی برامتياز ماهيگری تأمين شد

تا . آذر پيمان را تصويب کرد  ٢۴/ دسامبر  ١۵سرانجام در] ايران[ مجلس
/ جايی که به انگليسی ها مربوط است، آنها نيروهای خود را  در ابتدای ژوئن 

دند که نا رضايتی ساکنان محلی نيمۀ خرداد از ايران خارج کرده و سبب شده بو
  )١۴٨. (متوجه ارتش سرخ شود

اما مهمترين   نکتۀ  قابل ذکراست که اورژنيکيدزه و گيکالو با استفاده از برخی 
ابهامات مربوط به قاعدۀ خروج سربازان که از سوی  پلنوم کميتۀ مرگزی  

 يک بار ديگر»  آخرين لحظات«حزب کمونيست روسيه وضع  شده بود، در
تالش کردند تا با به حرکت در آوردن ناگهانی نيروهای تحت فرماندهی احسان 

با اين کار، آنها  اميدوار بودند تلفات عظيم و پول . هللا خان تهران را فتح کنند
های  تلف شده دراين دورۀ دوازده ماهۀ مداخله به نام شوروی گردانی ايران و 

بعدها، پس از شکست کامل آن . کنند ايجاد جبهۀ شرقی انقالب جهانی را توجيه 
) ١۴٩( (D. Yu. Gopner )گوپنر. يو.عمليات، احسان هللا خان خطاب به  د

» اوکامالً از حساس بودن آخرين عمليات آگاه بود« سياستمدارشوروی گفت که 
با « ، اما او)عملياتی که در استان مازندران در جهت تهران صورت گرفت( 

  )١۵٠(» .رفيق  اورژتيکيده   را اجراکردانجام اين کاردستورات 
چيچرين نيز ضمن اشاره به ساير منابع  مدعی است که نريمانوف و 

،و حتی اورژنيکيدزه »سرسختانه حمايت کردند«اورژينکيدزه ازانقالبيون گيالن
آن هم    درست در زمانی که مسکو » آنها را به سوی تهران به راه انداخت « 
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چيچرين بر دورويی هر دوی آنان . چنين کارهايی بود خواستار کنار گذاشتن
تأکيد کرد، زيرا زمانی که در مسکو بودند، وانمود کرده بودند که هيچ نقشی 

همان طور که در باال ذکر شد، انديشه ) ١۵١.(دراين نوع عمليات  ندارند
فروردين /  ١٢٩٩اسفند  ( ١٩٢١پيشروی به سوی تهران قبالً در مارس 

ط گيکالو مطرح شد و سپس از سوی اور زنيکيدزه  مورد حمايت توس)  ١٣٠٠
او اين طرح را به احسان هللا خان  ١٣٠٠ارديبهشت / قرار گرفت؛ در اوايل مه 

پيشنهاد کرد تا فرماندهی  پيشروی آينده، از قلمرو استان مازندران به سوی 
احسان هللا خان  اين پيشنهاد با کمال ميل  مورد استقبال. تهران را به عهده گيرد

قرار گرفت، چون تحقير ناشی از واگذاری رياست کميتۀ انقالبی پس از 
ذکراين نکته نيزالزم .فروردين را به کوچک خان جبران می کرد ٩/ مه ۶توافق

است که  اورژنيکيدزه غير از احسان هللا کسی را نداشت که به او روی کند، 
ه براصل  تقبيح جريان سوسياليستی م ۶چون کميتۀ انقالبی جديد التأسيس پس از

و مداخله شوروی درامور داخلی خود ونيزعقب نيشنی بی قيد وشرط  واحدهای 
اوايل خرداد /  ١ ١٩٢در اواخر مه .  ارتش سرخ از گيالن تکيه می کرد

، احسان هللا خان با کمک گيکالو و کامالً مستقل از کميتۀ  انقالبی، يک ١٣٠٠
و سوارنظام مجهز به دو توپ  کاليبرسه اينچی در  نفری پياده ٣٠٠٠نيروی 

بنياد   اين  نيرو را واحدهای داوطلب شوروی . منطقۀ الهيجان ايجاد کرده بود
تشکيل می دادند که يک واحد بزرگ مسلسل و اسکادران   سواره نظام نيز در 

گی  احتماالً ادعا می شد که همه اين ها از ارتش سرخ ايران که به تاز. بر داشت
» سرپيچی« منحل شده گريخته اند و اين باعث می شد تا مسکو از مسئوليت 

 اسيمرنوف، يليسيف، دوبلينسکی، شاختاختيسکی . آنها ازفرامين خود آسوده شود
وساير فرماندهان شوروی ارتش سرخ سابق ايران، فرماندهی واحدهای مجزای 

د  گيکالو به خردا ١١/ در اول ژوئن  ) ١۵٢.(آن را به عهده گرفتند
اورژنيکيدزه و نريمانوف تلگراف زد که حرکت سربازان به سوی تهران از 
طرق استان مازندران آغازشده است و افراد احسان هللا خان در منطقۀ الهيجان 

« :او در پايان اضافه کرد که » .به سوی قزاق ها در حال پيشروی هستند« 
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اين ) ١۵٣(» . انع اقدامات  آنها شومهيچ راه ممکنی  وجود ندارد  که بتوانم   م
مکاتبۀ عجيب ميان دو شخصی که مسئوليت تخليۀ سربازان شوروی را عهده 
داشتند، ممکن است يک هدف در برداشته باشد، و آن توجيه خود در برابر 
مسکو، وايجاد اسنادی دال برعدم مداخلۀ آنها در عمليات مازندران، يعنی 

اندهی کرده بودند و سربازان  شوروی در آن عملياتی که خود آن را سازم
  .شرکت داشتند

 ١۶و  ١۵در : موضوع  زيرانکار ناپذير بودن اين نتيجه گيری را تأييد می کنند
خرداد اجالسی با شرکت اورژنيکيدزه، رئيس جبهۀ قفقاز   ٢۶و  ٢۵/ ژوئن 

کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه، نريمانوف عضو جبهۀ قفقاز گيکالو 
انده وقت بريکاد مختلط مرزی که به جای ارتش سرخ ايران   تشکيل شده فرم

نمايندگان ميرزا )١۵۴] (؟[بود، و ميرصالح مظفر زاده و ميرزا مخامندی 
دراين اجالس تصميم گرفته شد که سالح های . کوچک خان در باکوتشکيل شد

، به واحدی درحال تخليه از گيالن را که درآستانه خلع سالح قرارداشتند
اکنون . انقالبيون گيالن، و بيش از همه به  سربازان احسان هللا خان بدهند

گيکالو تدارک جبهه مازندران را با همۀ  وسايل مورد نياز،  و حتی نيروهای 
اوايل تيرماه، به وسيلۀ يک کشتی بخار / درپايان ژوئن . ذخيره شروع کرده بود

ه با مسلسل و تجهيزات به نفر از ابوالجمعی ارتش سرخ  را همرا  ٣٠٠
خرداد به تصرف احسان هللا خان در آمده بود،  ٢۴/  ژوئن  ١۴شهسوار که در

اعزام کرد؛ سپس يک واحد توپخانۀ کوهستانی با توپ  و گلوله به همان مکان 
گيکالو، که احتماالً پروای گستاخی در برابر مسکو در )  ١۵۵. (فرستاده  شد

و دستوری را خطاب به سربازان شوروی، که دل نداشت ، پس از جلسۀ باک
بخشی از آن ها هنوز در رشت و انزلی حضور داشتند، صادر کرد و اعالم 
داشت اشخاصی که به نيروهای احسان هللا بپيوندند از اين به بعد  فراری 

   )١۵۶.(محسوب نخواهند   شد
ی رو به در ضمن، نيروهای اعزامی احسان هللا  خان که با هيچ مقاومت شديد 

اين موفقيت های اوليه سربازان وی، . رو نشده بودند به پيشروی ادامه می دادند
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که مواضع مهمی را در ساحل دريای خزر در مازندران فتح کرده بودند، 
نيز اساسی ] م –بلکه توسط ديگران [ ظاهراً نه تنها توسط  خود احسان هللا خان 

تيرپس از يک  ٢٢/ ژوئيه  ١٣ربه هر جهت د. و غيرقابل برگشت قلمداد شد
ماه تأخير روزنامه ايزوستيا چاپ مسکو شرح  پرآب و تابی از اقدامات نظامی 

اواسط خرداد را منتشر / و سياسی نيروهای اعزامی او در نيمۀ اول ژوئن 
خالصه عمليات ازپس راندن واحدهای قزاق شاه توسط شرکت کنندگان . کرد

متن تلگرامی  –طراف رودسرسخن می گفتدر ا -»سربازان روسی« -در نبرد
از احسان هللا خان به نريمانوف رئيس شورای کميسرهای خلق آذربايجان نيز 
ذکر شد که در آن احسان هللا خان از جمهوری های شوروی و کمينترن خواسته 

کمک » عليه حکومت شاه به پا خاسته اند « بود به مردم مازندران که
 )١۵٧.(کنند

زمان از کردار اورژنيکيدزه، نريمانوف و گيکالو آگاه  نبود،  چيچرين، که آن
با فرستادن نامه ای به دفتر سياسی حزب کمونيست روسيه، فوراً به انتشار 

چيچرين . سندی که به نوشته او ازاحسان هللا خان رسيده بود واکنش نشان داد
قطع ]  از او[  ما هيچ رابطه ای با او نداريم  و حمايت خود را« اشاره  کرد که 

می توان استنتاج کرد که در عمل به کمک « اما از سند منتشر  شده » کرده ايم 
» .به احسان هللا  وکوچک و شورشيان آنها عليه حکومت ايران ادامه می دهيم

درست درهمان لحظه ای صورت می « نويسنده سپس می گويد انتشارآن سند 
با برخی از کشتی ها به بنادرايران   نيروهای به اصطالح داو طلب... گيرد که 

آن گاه چيچرين به دفتر سياسی . تا از شورشيان حمايت کنند»  برده می شوند،
اطالع داد که سفير ايران طی يک يادداشت اعتراضيه ويژه ، توجه وی را به 

به نظر می رسد که « اين  تقارن   شگفت معطوف ساخته و تذکر داده است که 
]  م  -سند بی اعتبار[  وروی برای  آذربايجان  يک نامۀ مرده پيمان ايران و ش

  ».است
چيچرين، به نوبه . قبالً مالحظه کرده ايم که اظهارات سفير کامالً موجه بود 

بيانيه ای در « خود، به دفترسياسی  توصيه کرد که به باکو پيشنهاد کنند تا 
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تير به  ٢۶/ ژوئيه  ١٣ه ايزوستيا به چاپ برساند مبنی براينکه سند  منتشر شد
.  خطا چنين می رساند که حکومت آذربايجان از احسان هللا خان حمايت می کند

متن »  .اما در واقع، آذربايجان از او حمايت نمی کند و هيچ رابطه ای باو ندارد
اين بيانيه، که به کلی عاری از حقيقت بود، به رأی اعضای دفتر سياسی گذاشته 

من  طرفدار : چيچرين اين خطوط دست نوشته را می خوانيم درحاشيه نامۀ. شد
من به پيشنهاد چيچرين رأی « سپس می خوانيم » لنين. پيشنهاد چيچرين هستم

امضای بعدی ناخواناست و پس از آن امضای » .زينوويف. گ. می دهم 
 )١۵٨.(تروتسکی و کاراخان به چشم  می خورد

چرين و پس از او دفتر سياسی حزب به نظرمی رسد  که علت نگرانی زياد چي 
کمونيست روسيه از اين بود که دعاوی بلشويکی مبنی برعدم مداخله مسکو 
درايران به دليل بازگشت واحدهای ارتش  سرخ به روسيه اندکی پس از پايان 

فرض . اواخرخرداد فاش شده است ١٩٢٠عمليات انزلی، يعنی دراواسط ژوئن 
يجان شوروی هستند که از پيروزی ازالگوی بر اين بود که سربازان آذربا

  )١۵٩.(روسيه  خود داری کرده و درگيالن مانده اند
معنی اين بازی بی ارزش استقالل باکو مدت ها قبل برای تهران روشن شده  

بود، واکنون سفيرايران برای دلخوشی چيچرين، آذربايجان، نه اتحاد جماهير 
بيرون کشيدن سربازان و بی شوروی سوسياليستی، را به خود داری از

اما دراين مورد، رهبری باکو . احترامی به پيمان ايران و شوروی متهم می کرد
ً  با حمايت ازعمليات احسان هللا خان در مخالفت با پيمان عمل می کرد،  واقعا
ً با همکاری اورژنيکيدزه نمايندۀ مرکز انجام می  هرچند که اين کاررا مشترکا

رسياسی حزب  کمونيست روسيه شوروی با تکرار مجدد بيانيه بنبراين، دفت. داد
مربوط به بی گناهی مسکو درمداخله ، در واقع با دستور دادن به رهبران باکو  
برای امضای يک  انکار نامۀ جعی از جانب خود در ايزوستيا، آنها را مهار 

  .کرد
وفقيت از طريق حال به وضعيت افراد احسان هللا خان برگرديم، که هنوز با م   

اوايل . در پايان هفتۀ دوم ژوئن. استان مازندران به پيشروی  ادامه می دادند
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تيرماه، نيروی  تحت فرمان احسان هللا خان ، که تماس خود را با نيروهای 
دليرو ارتفاعات « پليسيف واسميرنوف ازدست داده بود، دست به پيشروی زد و

دشت تهران و تهران بازبود، به اشغال کوهستانی را که از آنجا راه به سوی 
با اين همۀ به . پايتخت تنها کيلومتراز اين نقطه فاصله داشت» .خود در آورد

دليل فقدان شناسايی جدی، احسان هللا خان نتوانست ظهور ناگهانی نيروهای  
نفری  قزاق  به واحد پليسيف که  ٢٠٠٠نيروهی . دشمن را به موقع رديابی کند

ود يورش برده و آن را واداربه عقب نشينی کرد؛  در ضمن  به عقب مانده ب
احساان هللا خان که خود . گروه  اسميرنوف نيز اجازه نداد به کمک ـ آنها بيايد

را در انزوای کامل  می ديد، نتوانست از اين موقعيت که روی همرفته چندان 
خيانت « رنوف را اوعدم توفيق پليسيف و لسمي. دشوارهم نبود راه فرار پيدا کند

دانست، از سر وحشت و پريشانی تمام عمليات را شکست خورده » روس ها
يک عقب نشينی طوالنی را آغازکرد تا ) مرداد ٢( ژوئيه  ٢۴اعالم کرد و در

 )١۶٠.(به الهيجان رسيد و در آنجا  توقف کرد
ان  بدين ترتيب تالش مستقل اورژنيکيدزه، نريمانوف و گيکالو برای تغيير جري 

حوادث، توقف تخليۀ  نيروهای روسی و اطمينان از پيروزی مداخله درهيآت 
کميتۀ انقالبی کوچک خان باعمليات . نيروهای انقالبی ايرانی به پايان خودرسيد

مازندران مخالف بود زيرا اعتقاد داشت که برای تسخيرتهران به حداقل دو 
. نبود، نيازبود که دردسترس) سرباز  ٢٠, ٠٠٠يعنی( لشکرمجهز کامل 

خرداد از احسان هللا  خان خواست به رشت   ١٨/ ژوئن ٨بنابراين، در حوالی 
) مرداد ٨/ ( ژوئيه  ٣٠بر اين اساس در. بازگردد، اما او از اين کارامتناع  کرد

پس از شکست عمليات، کميته انقالبی احسان هللا خان  راازعضويت خود 
 )١۶١.(برکنار کرد

ات مازندران، دفترسياسی حزب کمونيست روسيه  پس از شکست عملي 
سرانجام به شکست مداخله درايران کامالً پی برد و برای اولين بار اقدامات 
قطعی برای پايان دادن تالش های خودسرانۀ  مقامات گوناگون در باکو، از 
جمله دفتر قفقازکميته مرکزی حزب کمونيست روسيه درادامه مداخله  نظامی 
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، دفتر سياسی  ١٣٠٠مهر ١١/ ١٩٢١درسوم اکتبر . به عمل  آورد امور ايران
حزب در جلسه ای با شرکت لنين، تروتسکی، استالين، مولوتوف وسايرين، وبا 

رفيق « : حضور اورژنيکيدزه ، چيچرين ،رادِک و ديگران، تصميم گرفت تا
از ... نظارت ويژه براجرای صحيح  تصميم  کند] امر[ کيروف را مسئول 

چک خان وعناصر نظير او حمايت نکند، وبه ويژه اطمينان حاصل  کند که کو
رفيق .صورت نمی گيرد] به ايران[ هيچ گونه قاچاق اسلحه و ساير اقالم نظامی

واز او بخواهد ] م –اين امرکند[کيروف را شخصاً مسئول نظارت دقيق و مؤثر 
  )١۶٢(».تا در مورد اين مسئلۀ گزارش های ماهانه ارائه دهد

جنبش دير پای رهايی بخش گيالن که از آغاز جنگ اول شروع شد و از 
جنبش با خود داری . با انگلستان و شاه  می جنگيد، به پايان خود رسيد  ١٩١٨

 ٢٩/  ١٩٢١مه  ۶از تبديل شدن به يک پديدۀ تحت ِپوشش مداخله شوروی در
   ، خود را از حمايت مادی روس ها محروم  کرد، چون١٣٠٠فروردين 

بلشويک ها خواستار شوروی کردن ايران بودند و نه فقط  رها ساختن آن از 
گروه وسيع  . موقعيت مالی کميتۀ انقالبی نيز وخيم شد. اقتدار شاه و انگلستان

تجار و زميندارانی که قبالً از کوچک خان  حمايت می کردند، مدت ها پيش 
بورژوازی که باقی ماندند  گيالن را ترک کرده بودند، و آن دسته عناصر خرده 

مردم بيش از پيش از . به اندازۀ  کافی ثرومتند نبودند تا از او حمايت مالی کنند
آنها ازجا و خوراک دادن به مداخله گران و . انقالبيون  رو گردان می شدند

مقامات شورشی و خشونت آنهاخسته شده و اعتقاد خود به امکان مبارزه انقالبی 
  .ثمر را از دست  داده بودندطاقت فرسا و بی 

در يک چنين اوضاع و احوالی بود که ميان رهبران گيالن شکافی افتاد که به 
نبردی خونين تبديل و به نابودی حقيقی ياسياسی تمام پيش کسوتان اين بازی 

به عبارت صحيح تر، اين فرايند غم انگيز با عزيمت احسان هللا خان .  منجر شد
 ٨/ ژوئيه  ٣٠ران و اخراج علنی  او از کميتۀ انقالبی در به قصد عمليات مازند

  .مرداد آغاز  شد
کوچک خان می بايست بذر کودتای ضد کمونيستی را در گيالن دراواخز  اوت 
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او به داليلی متعدد از اين مسئله . کاشته باشد ١٣٠٠اوايل شهريور/  ١٩٢١
مرداد / ١٩٢٠هراس داشت که کمونيست ها يک بار  ديگر، همانند  ژوئيه 

. ، برخالف نظر وی برای کسب مواضع فرماندهی در گيالن، تالش کنند١٢٩٩
اودر صدد بود تا از دست حيدرخان، که به برجسته ترين چهرۀ جمهوری گيالن  

فروردين تبديل شده بود، و ساير کمونيست هايی که همچنان  ٢٩/ مه  ۶پس از 
محلی اش داشتند، خالص  مقام های مهم حکومتی را در نهادهای مرکزی و

او همچنين قصد داشت خالو قربان کميسر خلق درامور نظامی  را که  . شود
قبالً فرمانده کم رتبۀ يک نيروی اعزامی ُکرد بود اما مشارکت فعال درکودتای 

داشت، و سرانجام سرخوش کميسرخلق در  ١٢٩٩مرداد  ٩/ ١٩٢٠ژوئيه  ٣١
  .لو قربان بود، از ميان برداردامور قضايی را که حامی حيدرخان و خا

 ١٩٢١سپتامبر   ٢٩خيزش مسلحانه طرفداران کوچک خان همزمان در صبح  
در رشت ، کميتۀ محلی حزب کمونيست . در سه محل آغاز شد ١٣٠٠مهر  ٧/ 

دبيرو برخی از کارگزاران ديگر کشته  شدند و کريم خان . درهم کوبيده شد
در انزلی زد و خورد کوتاه بود با مجروح رئيس ستاد خالو قربان مجروح  شد؛ 
 دمحم خان حاکم بندر پايان يافت؛ در جنگل شدن يکی ازحاميان خالو قربان، و

ساختمان محل اجالس حکومت درهمان ساعات محاصره به توسط ) مالسرا(
حيدر خان، سر خوش و خالو قربان . جنگجويان کوچک خان به آتش کشيده شد

. مدند، راه فراردر پيش گرفتندآال اشتغال به بيرون می که با عجله از خانه درح
اما حيدرخان دستگير، درعرض چند روز کشته شد، سرخوش دستگير شد و 

اوصبح روز بعد به رشت آمد ودر رأس . تنها خالو قربان توانست فرارکند
نيروهای اعزامی خود که آنجا مانده بودند، مبارزۀ مسالحانه با کوچک خان را 

جنگ ميان آنها بر رشت با موفقيت گاه به گاه يکی از دو )١۶٣. (آغازکرد
مهر خالو قربان به نيروهای شاه پيوست  ٢٩/ اکتبر ٢١در. طرف ادامه يافت

 ١٣وازرضا خان وزيرجنگ مقام سرهنگی گرفت وبه اتفاق  واحدهای قزاق در
نی طوال نبردها با سربازان کوچک خان شديد و. مهر وارد رشت شد ٢١/ اکتبر

مهر تا آبان به  ٢٩/ اکتبر   ٢١ – ٢٣اما کوچک خان ازشکست درعمليات . شد
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همراه گروه کوچکی از حاميان خود به کوهستان گريخت و سرانجام درآنجا 
اواسط آبان،جسديخ . دراوايل نوامبر. توسط نيروهای مخالف خود ازپای درآمد

  )١۶۴( .پيدا کردند وسراو را به تهران آوردند زدۀ کوچک خان را
درهمان روز احسان . آبان  نيروهای دولتی  وارد انزلی شدند  ١۶/ نوامر  ٧در

آبان  ١٨/ نوامبر  ٩در . هللا  خان  با يک کشتی بخار شوروی به باکو وارد شد
  .، استان گيالن در اختيار  حکومت شاه در آمد

شروع    ١٩١۴بدين ترتيب، مبارزه ضد امپرياليستی وضد شاه درگيالن، که در 
به نحو غم انگيزی به پايان راه دشوار  ١٣٠٠آبان /  ١٩٢١شده بود، در نوامبر

تحول طبيعی اين مبارزه به نحو خشونت باری مخدوش  شد و در . خود رسيد
مداخلۀ شوروی که در . نتيجۀ مداخلۀ  مسلحانه ارتش سرخ  به شد تضعيف شد

رفت، در واقع به لباس کمک به جنبش رهايی بخش ملی کوچک خان صورت گ
عملياتی برای سرکوب و تحميل قهری يک نظام سوسياليستی به شيوه شوروی 

اما تالش نظامی لينينيست ها برای شوروی کردن ايران،   . برمردم تبديل شد
سکان قدرت قراردادن کمونيست های ايران وبدين ترتيب بازکردن راه  برای 

رکلمات پيشگويانه لنين را که انقالب جهانی درشرق، عقيم ماند شکست مذکو
در مورد )١۶۵(» کمونيسم نبايد به شيوه ای خشونت بارمعرفی شود« می گفت

قرارداد وبرعکس بطالن اظهارنظرديگر اورا به اثبات رساند که می گفت  تأييد
  ) ١۶۶.(»مسائل بزرگ زندگی خلق را  بايد تنها از طريق زورحل کرد« 

 
 نتيجه گيری

ه می شود که آرشيوهای شوروی سه روايت متفاوت به ما بدين  تيب، مالحظ 
اين  روايات از نظراهميت، طرح و موقعيت و طول زمان با . عرضه می کنند

هم متفاوت اند اما دراساس، معنی و شيوۀ خشونت اعمال شده يا طراحی شده به 
همۀ آنها بيانگر پياداری ايمان بلشويک ها به ضرورت، . هم شباهت دارند

و اجتناب  ناپذيری انقالب سوسياليستی جهانی واراده شکست ناپذير آن  امکان
بر ای انجام آن به هرقيمتی، ازجمله به قيمت جان فرزندان بی شمار مردم 
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قربانيان آنها به واقع بی شماربودند وشايد دليل بود که من . می باشند روسيه 
» انقالب« مربوط به نتوانستم درميان هزاران صفحه از پرونده های  ارشيوی  

گزارش عملياتی پيدا کنم که ارقام خاص تلفات،  گيالن حتی يک يادداشت يا
مجروحان يا گمشدگان واحدهای به اصطالح ارتش سرخ ايران را ذکر کرده 

  باشد؟
به طور کلی در طول بررسی آرشيوهای موضوع گيالن و درک اين نکته از  

خله مسلحانه شوروی در شما غربی نام ديگرمدا» آن زمان که انقالب گيالن
ايران بود، هميشه در تعجب بودم که آيا درست است که در ميان افراد با هوش 

خبرنگاران، فرستادگان کميتۀ مرکزی حزب کمونيست روسيه، و  -و زيرک
شورای تبليغات وعمل، و نيز رده های  گوناگون نظامی، و سرانجام در ميان  

فرهم وجود نداشت که محرمانه ووبه تفصيل  مأموران کمينترن، حتی يک ن
تحوالت  گيالن را به دقت ببررسی کند و آشکارا وصريحاً  آن را مداخله بنامد؟ 

و )ونان و اظهارات آنها  در اين کتاب ذکر شده است(چنين افرادی وجود داشتند 
آنها درمکاتبات مخفی خود حتی جرأت کردند در مورد  امپرياليسم شوروی در 

  .ذکر نشد» مداخله « غيره بنويسند، اما اصطالح .ن وايرا
با وجود اين، سرانجام، درميان آخرين گزارشات به گزارش و اوسترووسکی،  

فرستادۀ کمينترن به گيالن، بر خوردم  که در آن يک تعريف دقيق از آنچه  را 
اب فکر  می کنم ذکر چند  فقرۀ مهم از بازت. که در ايران می گذشت  پيدا کردم

اوسترووسکی درمورد ترازنامه صدورانقالب شوروی به ايران، .های انديشه و
  .برای خواننده نيزجالب باشد

، هنگامی که شکست فضاحت ١٣٠٠شهريورو مهر/  ١٩٢١درسپتامبرو اکتبر 
 کامالً آشکار بود، او به ويژه نوشت که» انقالب گيالن «بار قريب الوقوع 

[ راثر مداخله شوروی مخدوش شد به  ايران کمونيسم به شکلهای زشتی که د«
آورده شد، و به همين  دليل  بود که ] و بدين وسيله به شرق به عنوان يک کل

تالش رروسيۀ انقالبی برای ايجاد يک دولت « مورد پذيرش قرارنگرفت و
جديد وابسته به سيستم شوروی درايران، از طريق مداحله، با موفقيت قرين 



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٤٧٧                                       ج

  

  

شکست مداخلۀ روسيه در ايران تأثير « : درادامه نوشتاوسترووسکی » .نشد
توده های وسيع مردم را از انقالب ] چون..[معکوس برجنبش انقالبی آن گذاشت

قادر نبودند  از مداخلۀ مابه .. نيروهای انقالبی بومی « : وسرانجام » .بيزارکرد
تش سرخ را و اقدامات فرمانده نظامی ما صرفاً ار.. نفع خود بهره برداری کنند

ً ارتش سرخ را  در موقعيت دشواری قرارداد وحيثيت فرمانده نظامی ما صرفا
 )١۶٧(» .در موقعيت دشواری قراردادوحيثيت سياسی ما را در شرق به باد داد

ونه تنها ( حوادث گيالن اين را نشان می دهد که سياست های شوروی درايران 
ازالگوی پراُبراژنسکی انجام  گرفت  ،به تقليد)درآنجا، بلکه در بخارا وخيوه نيز

ـ پرلتاريای پيروزمند بايد در کشورهای :که، همان طور که می دانيم، معتقد بود
انقالبی که قيام مردم  خود را رهبری ميکند،  –عقب مانده نه از بورژوازی ملی

اين اقليت به  بلکه تنها از اقليت دارای ذهن کمونيستی حمايت کند، حتی  اگر
 ادامه دهدتا قدرت] م- اين اقليت[ و بايد حمايت خود را از. ی اهميت باشدکلی  ب

  )١۶٨(» .را از اکتريت تحترهبری ناسيوناليست های بورژوابگيرد
اگرچه، همان که قبالً گفتيم، لنين به هنگام تهيۀ دست نويس اوليه نظريات خود 

ددقانه نسبت  به در بارۀ  مسئله  ملی و استعماری در دومين کنگره کمينترن صا
اين آراء پرابراژنسکی اعتراض کرد، ما  به هنگامی که همين خط ايران دنبال 
ميشد در قبال آن سکوت تأييد آميزی اتخاذ کرد، و هنکامی که ارتش های جبهه 
ترکستان همين خط مشی را در بخاران به مرحلۀ عما در آوردند، با توان تمام 

   )٢(. از آن حمايت کرد
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 : توضيحات و مآخذ ◀

    
جنگلی و شوروی به روايت   روابط کوچک«  مجتبا پورمحسن: سايت تاريخ ايرانی  -  ١

   ١٣٩٢ آذر ٢٣ شنبه  -» اسناد محرمانه
نشر  –برگردان ، حميد احمدی  -  »ها و نهضت جنگل بلشويک« مويسی پرسيتس  -  ٢

  ١۴ – ١٠٠صص    – ١٣٧٩ –شيرازه 
  

  :   پی نوشت ها 
 
 «)١ (Rtskhidni,f. 122, op. 1, d. 261, 1. Without No. 

).٢ (RGVA, f.33988.op.2.d.119, 1.57.  
)٣(  

See Trostsky Papers , Vol.II, doc. No. 556(London – Paris, 1964), 
p.208.  

)۴(  
برای انگيختن شورانقالبی  ١٩١٩شورای تبليغات بين المللی برای شرق در دسامبر

  .هند، افغانستان، ايران بخارا، شرق و غرب چين تأسيس شد –آسيا  درکشورهای  مجاور
).۵ (RGVA,f.110,op.I,d.74, II320 – 321. 
 )۶ (Ibid,f.7321,op.I,d.42,1.1. 
 )٧(  

Ibid,f.33988,op.2,d.242,II.36-37. 
 )٨(  

Ibid.,d. 119.II.68 -69 
 )٩(  
 RTsKHIDNI,f.5,op.1,d.2444, 1.3.    
«)١٠(  

Ibid.,f. 5,op.1,d.26119,1.1. 
 )١١(See Dokummenty vnshnei politik SSSR, Vol.II (Moscow,1958) pp. 

.537 - 538  
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  )١٢ (RTsKHIDNI,f.17,op. ,d. 100,11. 1.2.    
 )١٣ (  

  Dokummenty vnshnei politik SSSR, Vol.II (Moscow,1958) pp. .535 - 
537  

 )١۴(  
RTsKHIDNI,f.495,op.90,d.9, 1.15.     

    )١۵(Ibid., d. 49. 1.24.   
برای آگاهی  از متن فارسی نامه که از لحاظ جزئياتی چند  با متن  فوق تفاوت دارند بنگريد 

  . م.٣٢٠،  ١٣۶٢به فخرايی، سردار جنگل، 
 )١۶ (Ibid., d. 48. 1.2 ob.  
 )١٧ (Ibid., d. 15. 1.28.  
  )١٨  (Ibid., d. 15.11. 1-2 .  
  :در (`Doklad o Persic)يد به گزارش  نماينده  رسمی شوروی  در گيالن بنگر) ١٩.(   

GRAF,  f.5402, op  1, a, 156, I. 6.    
    .RTsKHIDNI,  f.495, op 90, d, 15 , I. 6: و پيام پياليوف در 

 ،)٢٠ (  
GRAF,  f. 130, op  14, d, 473, I. 19.    

  )٢١(  
Dokummenty vnshnei politik SSSR, Vol.II (Moscow,1958) pp. .542 - 

543  
 )٢٢( RGVa,  f. 33988, op.  2., d, 256,11.209 - 210    
 ).٢٣(  

See  V. Murzakov, Persidskaya  revolutsiya . Sobytiya  mai- sentyabr` 
1920 Doklad Sovctu  propagandy I deistviya . 4X. 1920` , in 
RTsKHIDI, f. 495, op. 90, d. 16 1.2  ob. Ibid., f. 2, op. 2, d. 361, 1.6. 

  )٢۴ (Ibid., f. 2, op. 2, d. 361 , 1.6  
 )٢۵( 495 ,  op. 90, d. 49 , 1.6  
  )٢۶( GRAF,  f. 130, op.  4, d, 4643, I. 102.    
  ،)٢٧  ( RTsKHIDNI,  f. 17, op.  3, d, 83, I. 1.  
 )٢٨( Ibid., f. 562, op. 1, d. 21 ,11. 10- 11.  
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 )٢٩( Ibid., 1.9 and 1.17.   
 ).٣٠  (Ibid., f. 17, op. 3, d. 83 ,1.1.    
  )٣١(  

Ibid., f. 562, op. 1, d. 21 ,1.11  
 )٣٢( Ibid.,  1.17.   

   )٣٣( Ibid., 11.23-26.  
 )٣۴(  

به خدمت حکومت مساواتی ها که حکومت جمهوری  ١٩١٩کارگاِرتلی  در اواخر سال 
آوزريل ( وی پس از چيرگی شوروی برآن حدود.  دست داشتند درآمد آذربايجان را در

ولی يک نفراو را نجات »  توسط بخش ويژه  دستگير و درآستانۀ اعدام قرارداشت« ) ١٩٢٠
 .داد و به فرماندهی قشون سرخ ايران  منصوب شد

Ibid.,  f. 495, op. 90.d. 15, 1.40.) (  
) .٣۵ (Ibid., f. 2, op. 1, d. 24130 ,1.1.    

 )٣۶( RGVa,  f. 33988, op.  2., d, 256,1.209    
 )٣٧(  

RTsKHIDNI,  f. 17, op 3, d, 86 , I. 3.    
 )٣٨( Ibid.,  f.562, op.   1, d, 21 , 1I. 23-24    

).٣٩     (1.47. 1 Ibid.,  
)۴٠(  

See M. Reza Gods, Iran v XX veke. Politicheskaya istoriya (Mscow, 
1994), pp. 90- 91   

  .عضو  کميته  اجرائيه کمينترن  بود  ١٩٢٠ – ٢٣فاصلۀ  سال های  رسلطان زاده  د) ۴١( 
اين اظهارنظرنه فقط بازتابی ازافسانۀ  گرايشات سوسياليستی ميرزا  کوچک خان را ) ۴٢( 

در خود دارد بلکه بيانگر رجاِء واثق کاراخان به توانای راسکولنيکوف و اورژنيکيدزه در 
  . متقاعد ساختن کوچک خان به لزوم  شوروی گردانی نيزبود

 )۴٣ (RTsKHIDNI,  f. 506, op.  1, d, 21 , I. 17.    
 )۴۴ (See 2-oi Kongress Kommunisticheskogo Internationaala, Senothet 

(Petrograd, 1921), pp. 141, 143 . 
).۴۵( RTsKHIDNI,  f. 465, op.  90, d, 49 , I. 29.    
 )۴۶  (RTsKHIDNI,  f. 495, op. 90, d, 7 , I. 1. Ob.     
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 )۴٧ (  
GRAF,  f. 5402, op.  1, d, 519, I.  2.  

 )۴٨ (Ibid. 
 )۴٩ ( RTsKHIDNI,  f. 495, op. 90, d, 47 , I. 130     
 )۵٠  (RTsKHIDNI,  f. 495, op. 90, d, 15 , II. 2. Ob.3 ob.; F,. 562, op.1, 

d.21, 1 .26.    
) .۵١(  

Ibid.,  f.562, op.   1, d, 21 , 1.26.  
 )۵٢( Ibid.,  f. 495 , op.   90, d, 5 , 1.1.  
 )۵٣( Ibid.,   d, 7 , 1.4 ob.    

).۵۴  (  
See Ye.S. Shipova – Tardova. Obzor deyatelnosti  Iranskogo biuro`, 
ibid., f. 64, op. 1, d. 20, 11.  19-20.  

نامۀ کميته مرکزی حزب کمونيست ايران به کميته مرکزی حزب کمونيست  بنگريد به) ۵۵( 
  زينويف. رونوشت به چيچرين . ١٩٢٠سپتامبر  ٢٠مورخ ) بلشويک(روسيه 

Ibid.,  f.5 , op.   2, d, 144 , 1.4  
 )۵۶   (  

RtsKHIDNI, .,  f.64 , op.   1, d, 20 , 1.21.  
نی  که از باکو به رشت رسيده بود، اين آراء شوال مديوا ٢٢/ ژوئيه  ٩به هرحال در) ۵٧( 

را به همراه  داشته و آن ها را به اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست ايران که در گيالن 
  : بنگريد به . بودند تحو ل داد

Ibid.,  f.5 , op.   2, d, 144 , 1.4.  
 )۵٨ (  

See V. Murzakov. Persidskie revolutsionnye sobytiya`, in GRAF, F, F, 
5402, op.1, d. 41, 1. 14; ibid., d. 34, 1.7. 

 )۵٩ (  
 f. 495, op. 90, d, 7 , 1.1 ob.  ,  RTsKHIDNI 

 )۶٠(  
  f.64, op.   1, d, 5 , 122.    RTsKHIDNI,  
 )۶١ (  
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f. 495, op.   90, d, 5 , 1.1    Ibid.,  
  )۶٢ (f. 495, op.   90, d, 49 , 1.16.    Ibid.,  
  ibid., protocol zasdanyya politbiruoدر مورد اختيارات مديوانی بنگريد به  )۶٣( 

Tsk Pkp  (B) of 29 VII. 1920 in RTsKHIDNI, f. 17, op. 3, d. 98, 1.1. 
 )۶۴ (Ibid., d,20, 11.32-33.  
)۶۵(  

V. Murzakov, Doklad o. Persidskoia  revolutsii; ibid., f. 495, op. 90. D. 
16, 1. 13 ob. 

  )۶۶( Ibid.,f. 495,op. 90 , d. 7. 1.4.   
  )۶٧( Ibid.,  d. 5. 1.3.      
   )۶٨(  

  f.110, op   1, d, 84 , 1, 11.     RGVS  
  : برای آگاهی  از پيام خانوکائوف به استالين بنگريد به  )۶٩( 

  f.495, op.   90, d, 7 , 1, 4.    RTsKHIDNI,  
  )٧٠ (  

، رونوشت )بلشويک( تلگراف ميکويان به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست روسيهبنگريد به 
  به چيچرين در 

RTsKHIDNI,   f. 64,  , op.   1, d, 20 , 1, 24; Murzakov, O persidskikh so 
bytiyakh s kontsa scntyabrya po 20 okyabrya 1920 g., in ibid., f. 495 . 
op. 90,  d. 16, 2-45     

٧١  
عضائ حکومت  انقالبی عبارت بودند از احسان هللا خان، سرکميسر و کميسر خارجه؛ ا[ 

کميسر فوائد عامه، حاج دمحم جعفر کنگاوری ) محسنی( خالو قربان، کميسر جنگ، سيد جعفر
  ]م).٢٧٢، ص  ١٣۶٢کميسر فرهنگ، فخرايی، سردار جنگل ، 

  )٧٢ (  
Kommunist (Baku), 3 August  1920 

  )٧٣(  
  f.157, op   7, d, 43 , 1, 8.     RGVS  

  )٧۴(  
  f.495, op.   90, d, 43, 1, 8.    RTsKHIDNI,  
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 )٧۵ (Ibid., d. 44,  1. 56.  
 )٧۶(  

  f.110, op   1, d, 84 , 1, 11.     RGVS  
  )٧٧(  

Dohlulnaya  zapiska vtorogo Upolnomochennogo RVS  1 armü 
Turkfronta v  Ghilanc  G.P. Khvoshchevskogo`,  in TsGASA, F 157 ,  
F. 157,  op. 8, d. 8,  1.21; V. Murzakov, Persidskie  revolutsionnye 
sobytiya`, in GARF, f. 5402, op. 1, d. 41, 11.30,32 

 )٧٨(  
f.85, op.   8, d, 23 , 1.277.    RTsKHIDNI,  

  )٧٩(  
f.  157, op.   8, d, 8 , 11.21- 22.    RGVA,  

 )٨٠(  
به شورای   انقالبی  جنگِ  سپاه   (G.S.Fridland)فريد لند  . اس. بنگريد  به گزارش  جی  

  اول  جبهه تُرک ، در 
f.  110, op.   1, d, 84 , 11.  RGVA,  

 )٨١(  
f.495, op.   90, d, 15 , 1.32.    RTsKHIDNI,  

 )٨٢(  
Ibid.,  d. 17 , 11.  5-6; d. 49, 1.23.   

   )٨٣(  
  ,.f.  110, op.   1, d, 84 , 11.  RGVA,  op. cit: بنگريد به پاسخ فريد لند در 

 )٨۴(  
 Ibida. 
  )٨۵(  

f.495, op.   32, d, 1 , 44.     RTsKHIDNI,  
 )٨۶(  

V. Murzakov, Doklad II. Persidskaya revolutsiya (s kontsa scntyabrya 
po 20 oktyabrya  1920 g.) , Ibid., d.16, 11.46-47 

  )٨٧(  
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V. Murzakov, Doklad Sovetu propagandy  I deystviya  ot 20.XI. 1920  
g., ibid., 1.71  

  )٨٨ (  
V. Murzakov, Doklad  II . ibid., 11.42-43;  

نوامبر    ٢۶همچنين  بنگريد  به يادداشت  وی خطاب  به شورای  تبليغات  و عمل، مورخ  
١٩٢٠  

  . ibid., 1. 75.   
 )٨٩(  

V. Murzakov, Doklad  II ; ibid.,  1. 46.  
 ).٩٠(  

See Doklad Sovetu… ot 20.XI. 1920 g., ibid., 1.71. 
  )٩١( Ibid., F. 5,op. 1,  d. 2113, 1. 9.  
  )٩٢(f.2, op.   2, d, 359 , 1.1.     RTsKHIDNI,  

و صاقانۀ کوچ خان را در مورد  برخالف چيچرين، واکنش لنين که نامۀ مفصل مجاب کننده
ذيقعده دريافت کرده بود، و احتماالً سريع آن را خوانده   ١٩/ تحوالت  کيالن در چهارم اوت 

[ به دفترسازمانی . ١.درمورد ايران« : بود، آن بود که يک  يادداشت مختصر مطرح کند
  ]  کميتۀ مرکزی حزب کمونيست   روسيه 

پاولويج ، با آن که با تحوالت گيالن ارتباط . رده بود که ماحتماالً لنين فراموش ک )٩٣(
نبود؛ کميسيونی که کميته مرکزی حزب » کميسيون امورايران« نزديکی داشت، عضو 

اوت از آن  ۵برپا کرد و کميته در ١٩٢٠ژوئيه   ١٧در ) بلشويک( کمونيست روسيه 
  :بنگريد به . ا تشديد  کندخواست که با توجه به آخرين نامۀ کوچک خان  فعاليت  هايش ر

Ibid., F. 17, op. 2, d. 32, 1. .1, and 33, 1. 1.  
  )٩۴(  

Ibid.,    d. 361, 1.  7. 
 )٩۵ (  

Ibid.,  F. 17, op.3,    d. 101, 1.  1. 
 )٩۶( Ibid., F. 17, op. 3, d. 101,  1. 1.   
 )٩٧(  

See `O  rabort seretariata Kavbiuro TsK  PKP (B) s  10.IX po 1.XII. 
1920`, ibid., F64 , op. 1, d. 20, 1.69. 
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  ٩٨ ( RGVA, F.195, op.3 d.  1071, 1.34. 
 )٩٩( RTsKHIDNI,  F.64, op.1.  d.  20 , 1.47. 
دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست  ١٩٢٠ژوئيه  ٧از همان اوايل کار، از )١٠٠(  

را ]اورژنيکيدزه[رفيق سرژو«گرفت دراجالسی که داشت تصميم)بلشويک( روسيه 
می ] کوچک خان [ مأمورسازماندهی کمکی بنمايد  که حزب ما به حکومت جديد ايران

  ».کند
  )١٠١ (  

Ibid., F. 17, op. 3, d.  103, 1.2. 
 ١٠٢(  

 Ibid., F. 64, op. 1, d.  25, 1.129.  
  )١٠٣(  

RGVA, F.   33988, op.2, d.  201, 1.77. 
 )١٠۴(  

RTsKHIDNI,  F.    17, op.   112,  d.  64 ,  11.2,  68.  
  ١٠۵(  

Ibid., F. 5, op. 2, d. 208, 1. 1. 
  )١٠۶(  

See Rotshtein`s letter to Chicherin of 20 July, Ibid., F. 5, op. 1, d. 2153, 
1.1. 

   )١٠٧ (  
ران دراستانبول مشاورالممالک که پيش از انتصاب به سفارت فوق العادۀ مسکو سفارت اي[ 

ترکستان مزبور صحيح « را بر عهده  داشت از طريق قفقاز به روسيه رفت، از اين رو 
  ]م.نيست

  )١٠٨(  
RTsKHIDNI,  F.    17, op.   2,  d.  34 ,  1.1.  

 )١٠٩(  
RGVA, F.   33988, op.2, d.  151, 1.385. 

 )١١٠(  
Ibid. , d. 151, 1. 385 

 ١١١(  
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RGVA, F. 130, op. 4, d. 464, 1.81. 
   )١١٢    ( Ibid., II. 788-79 
. )١١٣(  

Ibid., 1.81.  
  )١١۴ (  

RGVA, F.   33988, op.2, d.  201, 1.80.  
    )١١۵  (Ibid., 1. 78.  

  )    ١١۶(      . Ibid.,  
    )١١٧                        (  
 Ibid., 1. 85  
  )١١٨  (Ibid., 1. 86.  
 ١١٩  

RTsKHIDNI,  f. 495, op.   90,  d.  16 ,  1.  51.  
  )١٢٠(  
 Ibid.,  f.  17  ,  op. 2     d. 34, 1. 3.   
 ) .١٢١(  

RTsKHIDNI,  f. 2, op.  2,  d.  451 ,  1. 1.  
  )١٢٢(  

Ibid.,  f.  495  ,  op. 90     d. 5, 11. 7-9.  
  )١٢٣(  

Ibid.,  f.  495  ,  op. 90     d. 5, 11. 12, 14. .  
    )١٢۴ (  

M.A. Persits, “O programmnykhustanovkakh pervykh kommunistov 
Iran . Iyun` 1920 – sentayar `  1921 ; Bor` ba = a  sotsial` nyiprogressna 
 Vostoke ( Moscow, 1990 ), pp.  239 – 240   

  )١٢۵(  
Ibid.,  f.  2,  op. 2,     d. 451, 1.2.   

  )١٢۶(  
در يادداشتی که توسط فرمانده  ١٣٣٨شعيان  ٢۵/  ١٩٢٠مه  ١۴تين باردرتهران نخس 

برای بار دوم . کشتی روزا لکزامبورک به کميساريای تسليم  شد، اين پيشنهاد را مطرح  کرد
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اوايل رمضان از / اين مطلب را طی  يادداشت اعتراضی مفصلی که در اواخر ماه مه 
سليم کرد، خاطر نشان ساخت و برای نوبت سوم طريق  راسکو لنيکوف به امور خارجه  ت

سرپرست  دفتر قفقاز حزب کمونيست  -نيز در خالل مذاکرات سفير ايران با  ارژونيکيدزه 
  در باکو  )  بلشويک( روسيه 

  )١٢٧(  
RTsKHIDNI,  f.     17, op.  3,  d.  121 ,  1. 3.   

  )١٢٨  (  
Ibid.,  f.  5,  op. 2,     d. 208, 11.  5-6.   

 ١٢٩(  
 Ibid.,  f.  17,  op. 3,     d. 126, 1.1. 
   
 ).١٣٠ (  

See Dokummenty vneshnei politik SSSR,  Vol. III ) Moscow, 1959=, p. 
492.  

    )١٣١  (  
Ibid.,  pp, 535 , 538.   

   
  تخليۀ ارتش سرخ از ايران وشکست دومين پيشروی نظامی به سوی تهران

به ايران بيش از دو روز به طول نيجاميد، و اين در حالی است که  ورود نيروهای شوروی
خزر از باکو را در مقام نقطه آغازعمليات  –حتی اگرتأخير حاصله در حرکت ناوگان ولگا 

درمقابل، تخليۀ و احدهای ارتش سرخ، که از تاريخ امضای ايران و شوروی . نيزحساب کنيم
  . شروع شد، و اين خروج 

)١٣٢(  
ارديبهشت يعنی پس از آن که پس از توافق اتحادی که حاصل  ١۶/مه  ۶هللا خان در احسان 

شد ودرنتيجه آن کوچک خان ازنو فرماندهی نهضت جنگل منجرشد که ازاين منصب برکنار 
  .شده بود

  ١٣٣(RTsKHIDNI, f 5, op. 1, d. 2198.  1. 3.   
 ).١٣۴(  

See Summary Information Bulletin NO.  4  of  14 December   1921, 
Ibid.,  f.   544,  op. 3,  d.  77,  1. no  NO.   
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 )١٣۵( Ibid., f. 5, op. 1, d. 2198, 1. 11.    
 ).١٣۶(  

Ibid. ,  f .  562, op. 1,  d.  21, 11.   1-3. 
 )١٣٧(  

Ibid. ,   1.9. 
  )١٣٨(  

Ibid. , f .  544, op. 3,  d.  63, 1.no.   NO. 
 ).١٣٩(  

Ibid. ,  f .  495, op. 1,  d.  481, 11.   23-23 ob. . 
 )١۴٠(  

  بخش   اطالعات  شورای  تبليغات  و عمل/    ١٩٢١ژوئيه    ۴به نقل   از يادداشت   
Ibid. ,  f.   544, op. 30,  d.  71, 1n.   No.  No. 41,    

 )١۴١(  
Ibid. ,  f .  544, op. 1,  d.  77, `. no No.   

 )١۴٢(  
Ibid. ,  f.  17, op. 3,  d.  165, 1.2.      

 ١۴٣(  
RGVA, f.  33988 op. 2, d. 403, 1.44.  

   )١۴۴(  
Ibid., 1. 45.  

  )١۴۵(  
RTsKHIDNI, f 5, op. 1, d. 2113.  126.   

 )١۴۶(  
Ibid., 1.9.  

 ).١۴٧(  
See S,S. Sventitsky, Persia  Ocherk ekonomiki  I vneshnei torgovli  ( 

Mascow, 1925) pp. 98-99  
   )١۴٨(  

RTsKHIDNI, f 5, op. 1, d. 2198.  1.     
  )١۴٩ (  
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سرپرست دايرۀ روابط خارجی کميساريای خلق برای   (D. Yu. Gopner )گوپنر. يو. د
با توافق روتشتاين ١٩٢١وی در اواخر سال .  امورخارجۀ  روسيه شوروی درترکستان بود

مشی فعاالنه و مبنی برعدم کمک به نهضت گيالن و انحالل  به تهتران  رسيد و بر ضد خط
  .آن سخن گفت

  )١۵٠(  
RTsKHIDNI, f 495, op. 90, d. 22.  1. 42.    

  )١۵١(  
   .Ibid., 1. 39/  ١٩٢١نوامبر  ٢۴نامه چيچرين به  راِدک مورخ  
  )١۵٢(  

      Politicheskoe sostoyanie revolutsionnoiاُ ستروفسکی  . بنگريد به گزارش و 
Persii k  nachalu avgusta  1921  g., in RTsKHIDNI, f. 495, op. 90,  d.   
46, 11. 46, 11. 45- 46  et. Al.;  

 :No. 56/  ١٩٢١اوت   ٩يادداشت  دايرة  اطالعات  شورای تبليغات  و عمل مورخ  
Ibid., f. 544, op. 3, d. 71, 1. No No. 

  )١۵٣(  
   Information Bulletin NO.  4  of  14 December   1921, Ibid.,  f.   544,  

op. 3,  d.  77,  1. no  NO.   
  )١۵۴]  (؟  
« شناخته نشد؛ می دانيم که گائوک معروف به  -  Mirza Mokhamendiاين نام  

 ] م.همراه  با مظفرزاده به نمايندگی از نهضت جنگل رهسپار شوروی شده بود» هوشگ
  )١۵۵(  

   Information Bulletin NO.  1  of  14 December   1921, Ibid,  Izvestia, 
13 july 1921 , p.2.  

  )١۵۶(  
    Information Bulletin NO.  4  of  14 December   1921, Ibid.,  f.   544,  

op. 1,  d.  77,  1. no  NO.   
  ).١۵٧(  

See Deistviya revolutsionerov,  Izestia, 13 July  1921 , p.2.  
 ).١۵٨( 

( چيچرين به دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه / ١٩٢١ژوئن  ١۴نامۀ 
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    .RTsKHIDNI, f.  2, op. 2, d. 740.  11. 1-2: در ) بلشويک
 ).١۵٩(  

چرا دريادداشت « :چيچرين طی تلگرافی به روتشتاين درتهران نوشت/  ١٩٢١اوت  ١١در
دربارۀ خروج نيروهای ما ازگيالن سخن می گويند؟ نيروهای ما آنجا را خود ] فعلی[های 

سال پيش، هنگامی که راسکولنيکوف مراجعت کرد، ترک گفتند وتنها نيروهای آذر بايجانی 
    .RTsKHIDNI, f.   5, op. 1, d. 2113,  1. 17.    »درآنجا هستند

 ).١۶٠(  
See report by  V. Ostrovsky , “Politicheskoe  sostozanie  revolutsionnoi 
Persii  K nachalu avguta  1921 g.`,  in RTsKHIDNI, f. 495, op.  90, d.  

46, 11.  46- 48 ob. 
 ١۶١(  

  No. 59, n/  ١٩٢١اوت ١٨يادداشت دايرۀ اطالعات شورای تيليغات وعمل، مورخ 
RTsKHIDNI, f.  544 , op. 3, d. 71, 1.no  No. 

 )١۶٢(  
RTsKHIDNI, f. 17, op. 3, d. 210.  1. 3  

  )١۶٣(  
V. Ostrovsky,   Raskol  revolutsionnykh  sil  v Gilane `,  in 

RTsKHIDNI, f  495, op. 90,  d. 47, 11.  40- 45.  
 ١۶۴(  
. Ibid., f.  544, op. 3, d. 44, 1. no NO  

   )١۶۵(  
V.I. Lenin, VII  s` ezs RKP (B)  Doklad o partiinoi  programme`,  

Polnoe sobranie   sochinenii, Vol. 38, p. 162. 
 ١۶۶ (  

 K istoii voprosa o diktature`,  Polnoe  sochienii, Vol.  41, p. 375.  V.I. 
Lenin ,   

  
  
  
  



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٤٩١                                       ج

  

  

  
   سيزدهم فصل

  
 )١(پيرامون کوچک خان جنگلی و تحريف استعماری تاريخ آن

  
 پيرامون « درمقاله ای تحت عنوانصرايران خسروشاكری پژوهشکر تاريخ معا

 :می نويسد» کوچک خان جنگلی و تحريف استعماری تاريخ آن
های گوناگون از  اند، و چهره های تاريخی برآمده از تاريخ گفتن نداردکه چهره   

چه از -اند های تاريخی کم نبوده درايران چهره. تقاطع عوامل گوناگون تاريخ
ای که ظاهراً به نام منجی کشورو منافع  چه از گونهی خدمتگزارمردم  گونه

ی آنی بوده  بندی تاريخی واقعيت عمل آنان وارونه اند، اما درجمع مردم برخاسته
هايی  اند، افسانه شان افسانه بافته شان پيرامون اند يا مبلغان است که خود نمايانده

ميشوند، اماهمواره های تاريخی پنبه  ها و تحليل که درپرتو نوردرخشان واقعيت
 .زدايی زمان ميطلبد اين افسانه

های دور، هنگامی که مردم  در دوران معاصر، درعصری که برخالف گذشت
خود قهرمانان ملی خويش را خود برميگزيدند، قلم تاريخ نويسی عمدتاً در دست 

های تبليغاتی بوده است، خادمان به منافع مردم و کشور همواره  صاحبان قدرت
، که به  ايدئولژيک  رادراذهان مردم نمييابند،چه قدرت پروپاگاند يی الزمشناسا

به خورد مردمان داده ميشود، آنچنان نيرومند است که توانايی  نام تاريخنگاری
تفکر و ارزيابی را از مردمان سلب ميکند، اگرچه اين گونه پروپاگاند همواره 

 .کارا نيست و اثر منفی خود را نميتواند گذارد
ی بيستم ميالدی، چندين تن از کسان، که در ايران کوشيدند خود را در  در سده

خدمت کشور ومردم بينوای آن قرار دهند، آماج پروپاگاندهيستريک دشمنان 
به وارونه، برخی، . مردم، استقالل،وآزادی ايران قرارگرفتند، هر يک به نحوی

آنان درمطبوعات و ديگر » خدمتگزاری«شان هم در که خود مينماياندندو مبلغان
ی تبليغات، بويژه در کتب تاريخی، با توسل به ايجاد برخی از  ابزار قابل استفاده

» خدمتگزار«مظاهر تمدن جديد توسط ايشان، چنان وانمود ميکردند که آنان 
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ايران و ايرانی بودند، چنان لطمات سنگينی به سير فرهنگی کشور واردآوردند 
خطای . پذيرخواهند بود يا نه ه آيا خسارات وارده جبرانکه نميتوان مطمئن شد ک

ای که اثر تبليغات صاحبان منافع بزرگ در ايران در اذهان ايجاد توهم  عامدانه
کرده است اين است که گويا برخی محصوالت تمدن جديدـمانند گسترش 

ها و جاده ها، ايجادارتش و پليس مدرن، کارخانجات مدرن، ويران کردن  خيابان
تلفن، تلگراف، » مدرن،«ی  های زشت و بيقواره آثارتاريخی وبناکردن ساختمان

ها ـ به موازات گسترش فساد اخالقی واجتماعی به جای گسترش  و جزآن
های متعادل، شکيبا، آينده نگر، خدمتگزار  فرهنگ، دانش، و انکشاف شخصيت

غافل از آنکه های تاريخی بدل کرده است،  ها را به شخصيت جامعه، بانيان آن
آن آثار تمدن در دوران معاصرهمپای گسترش و انکشاف سرمايه داری در 

ی در جستجوی  ها سرمايه جهان اموری اجتناب ناپذيربوده اند و معمار واقعی آن
  سرمايۀ  های پروپاگاند ی دستگاه های تراشيده وپرداخته بهره بوده است،نه چهره

ارا توجيه ميکرد و خرمندانه جلوه ه »شخصيت«جهانی که بايستی اعمال آن
 .ميداد

آوردند و » آنان«اند دو شاه پهلوی، که به قول خود پسر، پدراش را  از اين دست
هايی ـ که اگر سخن  بردند و، سپس، او را هم آوردند و بردند؛ آوردن و بردن

ی  پسر را درست بفهميم ـ درخدمت همان گسترش و انکشاف سرمايه و بهره
هايی بيش نبودوهمين که سائيده ميشدند ميبايستی  پس اينان مهره. ودروزافزون ب

 .به دور افکنده ميشدند
  

ی  های پروپاگاند خادم سرمايه هايی بودند که دستگاه ی ايشان، چهره به وارونه
ی جهانی ميبايستی از آنان چنان تصويری ارائه ميشد  در حال گسترش در پهنه
نخستين اينان ميرزا کوچک . های ايران بودند تیی بدبخ که گويا آنان مسبب همه

دومين آنان دکتر تقی ارانی، دانشمندی، . خان، موجد و رهبر نهضت جنگل بود
آلمان به  )Weimar(که دردوران تحصيالت عالی درجمهوری وايمار

ای  مارکسيسم گرويد، و سومی دکتردمحم مصدق بود، که، اگرچه از خانواده
با تحصيالت عالی در فرانسه و سوييس، توانست اشرافی برخاسته بود، 
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ای شود که جز برآيندی متعالی و سازگار از فرهنگ سنتی ايران و  چهره
ی اين چهره ها، درعين شباهت هايشان،  هرسه. فرهنگ مدرن اروپايی نبود

های  های تاريخی و محيط هايی با يکديگر داشتند که باز محصول دوران تفاوت
 وحاميان گسترش و هرسه آماج تبليغات منفی صاحبان. آموزشی ايشان بود

 دوستان«ی جهانی بودند، وميتوان گفت که حتی هدف تبليغات انکشاف سرمايه
 .دشمن شادکن نيز قرارگرفتند  »
 

 شخصيت و منش كوچك خان
ی جوانی بود که، نه فقط به آن نهضت  کوچک خان در عهد مشروطيت طلبه

خواهان  آنقدربودکه، برخالف برخی از مشروطه اش به ميهن گرويد، بلکه عشق
دستی دو قدرت بزرک حاکم  ی هم برجسته، پس از سرکوب مشروطيت در نتيجه

در ايران، همچنان به کوشش خود برای رهايی ايران ازچنگ استعمارگران 
ادامه داد و نهضتی را پايه ريخت که دوست و دشمن را انگشت به دهان طلسم 

کارگزاران استعمار، درعين حداکثر تقال برای نابودی وی به همين جهت . کرد
 .طلبی را در ايران از ريشه برکنَنَد ـ و اگر نشد، خريدن او ـ استقالل

  ايران«: داد که می  آمريكا، گزارش  ، كاردار سفارت در آن زمان که كالدِول
د، در حالی آساين بسيار ثروتمند و تن  ؛ ثروتمندان هاست و تفريط  افراط  سرزمين

  اند و اغلب گرسنه  همواره  ميشود، بل  درآمريكا ديده  نيستند كه  چنان  تهيدستان  كه
  مواد غذايی باالترين) شهريور(  از سال  وقت  ازگرسنگی ميميرند؛ وحتّی در اين

  هشداردهنده  واقع  به  و حبوبات  ، ميوه، ها دارد و نايابی غله ها را طی نسل قيمت
  به  ميدهند، فقط  اقشاردهقانی را تشكيل  ، كه ی وسيعی از مردم وده، ت است

و … زيادی گرد ميآيند  ميكنند؛ در نانواييهای عمومی جمعيت  بسنده  نان  خوردن
ها  خيابان  از آنان  زياد ميشوندوصدها تن  گدايان… خالی بازميگردند  دست  اغلب

ديگر از سوی   گزارشی» ايی ميكنندو گد  باری گريه  رقت  با وضع  را پرکرده و
: موِری، آورد که.ِ ا. کشيش سی سرپرستی   مذهبی امريكايی به  مبلغان  هيأت

ناشی از   وجه هيچ  به...كمك   نياز به] در رشت در دوران کوچک خان[جا  اين«
های  از خانه  تنی اند كه  هزاران  نيازمندكمک، آن  مردم… محلی نيست  وضعيت
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  اكنون  هم. ، ميگريزند دور از رشت  مرتفع  ها و دهات خود در جلگه ی فقر زده
نداشتند و   چيزی برای خوردن…  فرزنداش  ، يكی از آنان با همسرو سه دو زن
مطلقاً .  است  و ارزان  فراوان  فكر ميكردند غذا درآن  آمدند كه  رشت  رو به از اين

اما، . نيز برای آنان پيدا نميشود ی خود ندارند وكاری های ژنده چيزی جز لباس
  تحت  ، درگيالن ايران  نقاط ديگر بر  دهشتناک حاكم  با وضعيت  در مقايسه

های   هيأت. ی وزيرمختارآمريكا،مهارشد گفته  خان، قحطی به کوچک  نظارت
تدابير   دليل  گفتند به«فرستادند و   امداد را پس  ، پول مذهبی آمريكايی در رشت

كمک ما نيازی   اند، به كار گرفته  به] يعنی، جنگليان[ايلياتيها   اين  مؤثری كه
ها  جنگليان  آمريكايی موفقيت  هيأت  و اندی بعد، ُموِری رئيس  يک سال» .نبود

،  ، زنجان ، قزوين ، همدان متمکن در تهران  ديگر ايرانيان  در حالی كه: را ستود
ً هيچتقريب  تمام  مشهد و ساير جاها با ننگ   ماهانه]  جنگليان[… كاری نكردند ا

از ديگر [  ای ميكنند كه زده قحطی  از پناهندگان  مراقبت  هزار دالر صرف ١٠
های مجاور  دهكده  را در ميان  آنان  آيند، و ميكوشند كه می  رشت  به] نقاط ايران

مجبور   ليانجنگ  كه  اين  محض  به موری،   گزارش  به» .دهند  كنند و اسكان  تقسيم
ها  قيمت  فقط  افتاد، نه  انگليسيان  دست  به  نشينی شدند و شهرها در گيالن عقب  به

  شد، زيرا به»  بسيار كمياب»  بنزين  كاالهای ضروری همچون  ، بلكه باال رفت
ی  با اعالميه  گفته  اين. درآمد  های جنگيشان هدف  انگليسييان برای تأمين  تصرف
اين .  خوانی داشت احتكار مواد غذايی هم  انگلستان به  كردن  تهمدر م  جنگليان

ی معنوی بين يک رهبر مردمی و ستمگران حاکم بر ديگر  تفاوت بر فاصله
 .افکند نقاط ايران پرتو می

ميرزا كوچک خاِن رهبر جنبش جنگل تنها به فکر کمک به کسانی نبود که از 
 اين جنبه از.ن مهاجرت ميکردندديگرنقاط ايران برای لقمه نانی به گيال

. شخصيت وی جزيی ازخلق وخوی وی همچون يک مبارزسياسی بود
  ، وحتّی احزاب ها، مجلس جمعی انجمن  برای اقدام  تالش  جا كه اند، از آن آورده

 كاريز(يک رهبرباجذبه   استقبال  به  بود، ايرانيان  خورده  شكست  مآب اروپايی
در . ش.ه ١٢٥٩ـ١٢٦٠، که در  جنگل  ی جنبش آينده رهبر. ميشتافتند) ماتيک
 ، سيمای تأثير يک مردجوان  چشم به جهان گشوده بود، حتّی درهيأت  رشت
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  پوالدين«ای  ،وچهره های آبی درخشان ، باچشم اندام  بلند باال،خوش: گذاری داشت
بلند   نو بازوا  وی دستان. لبخند ميزد  حتی زمانی كه» ای آهنين، حاكی از اراده

 . و نيرومندی داشت
تابيد، طی  طلبی کوچک خان را برنمی يکی از کارگزاران استعمار، که استقالل

  حال  عين در» دمدمی و بدگمان«تصويری  او از  خصمانه،  يک سرگذشت
و دانتونی عاری از   شخصيت  بدون  كرامِول«يک   همچون» درستكار و مؤمن«

ای بين آن دو انقالبی خونريز با انقالبی رقيق  داد، مقايسه  دست  به  »تصميم
  در عين آوردن اينکه وی. القلبی چون کوچک خان به هيچ وجه صحت نداشت

  اصول«بود، آن کارگزار نميتوانست »خرافات  به  مذهبی وعشق  تعصب«دچار 
ی  » متعصبانه  حال  و در عين  بينانه و پارسايی روشن  نزاكت«، »دوستی ميهن

 .قرار ندهد  ورد توجهوی را م
  ترين يكی از سرسخت. بود  »ی خاصی جذبه«وی دارای   شده است كه  گفته

ايران، وی را   وری، يکی ازرهبران كمونيست پيشه  ، جوادزاده اش دشمنان
و   دوست. كرد  توصيف»  وباابهت ، با چشمانی نافذ منش  پرهيزكار، بزرگ«

،  عدالت  خواه آرمان  مدافع ، ختسرس  دوست ی يک ميهن دراوچهره  دشمن
  به. يا افتخار شخصی، را ميديدند  منافع  به  ، بيعالقه اما متواضع  اللهجه،  صريح

»  كننده و اقناع  صدايی نرم«خان  ، کوچک در تهران  نظامی فرانسه  ی وابسته گفته
  چشم  در او به  ی دهقانانی بود كه و مورد عالقه  داشت» ای روحانی چهره«و 
  عدالت  او به  دوستی، بزرگواری، وعشق ميهن  مراتب. مينگريستند» منجی«

پارسايانه  وی زندگی .نيزبود  مذهبی آمريكايی دررشت  تأئيد ميسيونرهای مورد
و   ميگفت؛ فردی صادق  بود، سخن  الزم  كه  و هر زمان  ای داشت  پارسايانه ای 

جويی  ميرزا از انتقام. ميشد  دار توصيف و خويشتن  و خوی ماليم  شكيبا، با خلق
جای   را به  آنان  داشت  بود و تمايل  مهربان  دشمنان  به  وحتّی نسبت  داشت،  نفرت

)  فرمانده(» سردار»  با اينکه از او چون ازين رو، . كند  ، نصيحت مجازات
رهبر «چون وی   ميبردند، برخی بر آن بودند که  نام»  گيالن  شاه«يا حتی   اسالم

بود، چون از ديد آنان يک رهبر انقالبی بايستی » الزم  فاقد شهامت«، »انقالبی
 !اش را ميکشت مخالفان
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  بر اشعار كالسيک فارسی مسلط  اسالمی،  عربی و الهيات  بر زبان  وی افزون
ميورزيد و   فردوسی عشق  ی شاهنامه حماسه  و بسياری از آنها را از بَر بود؛ به

  و تخت  تاج  ، كه حماسی عهد باستان  پادشاه  ، نام مستعار فريدون  نام حتی از
  ی يک متجاوز خارجی بازپس سلطه  شكستن  از درهم  را پس  ايران  سلطنت

هايی، وی در عين برخورداری از  بنا بر گزارش.  گرفته بود، استفاده ميکرد
،  اش ی منشی گفته  به  داشت، كه  استخاره  به»  باورغريبی« استعداد شاعری،

  ی آن نتيجه  در اموری كه«. آورد روی می  آن  به  ترديد و دودلی، هميشه  هنگام
  سود آن  و كمترين  نيست  بخش زيان] استخاره[با خداوند   ، مشورت نيست  معلوم

 ».نخواهد شد  ، پشيمان می گيرد  از تصميمی كه  شخص  كه  است  اين
کوچک در   ی تزاری به نام مارِچنكو مينويسد كه هيکی از کارگزارن روسي

اروپاييان بود   ی ستم نماينده  ی آنچه از همه  جوانی فرا گرفته بود كه  عنفوان
، اما شايد  نيست  ی وی اطالعی در دست های سياسی اوليه  متنفر باشد از تجربه
  عنی زمانی كهبوده باشد، ي  شده  حاصل  در تهران  اش موقت  اين تفکر طی اقامت

  های اروپايی، از قدرت  وام  اروپا، همراه با مبالغی به   سفر شاه  اعتراضاتی عليه
از   توجه نبود؛ وی در دفاع او نسبت به استثمار دهقانان بی. بود  در گرفته

  نيز شركت) عليه زمينداران بزرگ، امين الدوله و فخرالدوله(نشا   لشت  دهقانان
 . داشته بود

  طی آن  ی عجيبی ياد ميكرد كه ها بعد، او از واقعه سال. ردی با وجدان بوداو م
  نداشت  زياد ازاو پولی را كه  با سماجت  كه  گدايی را كشته بود  ناخواسته

ای بر  در رفته  و ضربه  گدا از كوره  ميرزا از اصرار اين. ميكرد  درخواست
ميرزا .  وی را كشته بود  اصلهبالف  ای كه وارد آورده بود، ضربه  گدای سمج

و يكی   تهران  پليس  ، رئيس خان نزد يپرم  بود يکراست  زده  وحشت  خان  کوچک
  بود،  كرده  خدمت  آن  به ١٢٨٨  ميرزا در سال  ی ستار، كه كميته  از فرماندهان

آن گدا . آن مقتول آزاد شد  بستگان  اما بعد با رضايت. كرد  رفت و خود را تسليم
ً کشته شده بوده  بايد تنها کسی بوده باشد که به دست اين رهبر انقالبی تصادفا

 .باشد
  نفری نيروهای سرکوب جنگليان ٢٥٠ی يک نيروی  هنگامی که مجموعه
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  اسارت  به  ارشداش  و دستياران  پليس  شدند و خود رئيس  تسليم  مجبور به
  و درخواست  خان انداخت کپای کوچ  قدرتمند پليس خود را به  درآمدند، رئيس

  اشراف  ميرزا، زندانيانِ   اعتراض  رغم كرد و ميرزا پذيرفت، اما، به  بخشش
  ، كه كوچک خان» .شدند  قطعه  قطعه«جوی جنگلی  انتقام  رزمندگان  زاده، توسط

  را آزاد كرد و به  ی زندانيان بود، بقيه  شده  خشمگين  اش رزمان كار هم  از اين
(   نداشت، اما ايشان  نفرت  از خائنان  وی كمتر از آنان  كه  گفت  رفقايش
 ». آدمكش  نه«بودند،   »انقالبی«) جنگليان

 
 های مغشوش اساس و روايت های بی اتهام

از روسيه   فوريه  از انقالب  پس  كه(حضور چند زندانی جنگی آلمانی و اتريشی 
  او را ُمتََهم  خان و جنبش داد تا کوچک  بسياری بهانه  دست  به) گريختند  ايران  به
،  شوروی عصر استالين  نگاران تاريخ.های آلمانی كنند همكاری با امپرياليست  به

سرد،جملگی   جنگ  آمريكايی دوران  نگاران انگليسی وفرانسوی، وتاريخ  ناظران
خان همراه دولت  ميرزا کوچک  مدعی شدند كه -مدركی  كوچکترين  بدون -

با اينکه عمالً هيچ . امری که به هيچ وجه صحت نداشت. راتور آلمان بودامپ
جنگليان   به  ی تزاری نسبت روسيه  های رسمی مقامات ی ديدگاه اطالعی درباره

  خان عمدتاً متوجه های کوچک طی آن تالش  ، كه ی آن جنبش مرحله  طی نخستين
های  در نوشته  اينكه شگفت  نيست و  بود، در دست  از سوی روسيه  ايران  اشغال

های تزاری  های ديپلمات گزارش  به هرگز  جنگل  ی جنبش شورويان درباره
بررسی   است به نيافته  پژوهشگر خارجی اجازه  ، و نيز هيچ ای نرفته است اشاره

رسمی   های دو مقام ديدگاه ،  بپردازد  های ديپلماتيک در بايگانيهای روسيه پرونده
  مقيم  در ايران  جهانی اّول  طی جنگ  ، كه ، مارچنكو و نيكيتين روسيه  سابق

  روسيه  ، كنسول نيكيتين  .ای به نظرات روسيه دراين باره ميگشايند بودند، دريچه
گذرانده   ايران  درشمال ١٩١١-١٢های  سال  ازجنايات  پس  سال  که سه در رشت،

را   های تزاری در ايران رسياستاكتب  از انقالب  پس  سال ٢٥  بود، طی گزارشی
  ی اعالم الحمايه تحت«يک   رابه  ايران  ، روسيه وی نوشت. باد انتقاد گرفت  به

. بود  كرده  تبديل  رسمی، که غير رسمی،  ، نه)inavoué Protectorat(»  نشده
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  كه  را جنبشی دانست» ملی  انقالبيون«رهبری   به  جنگل  ازين رو، وی جنبش
  احساسات«ی  بر پايه  آنان  ، زيرا جنبش داشت  واهمه  از آن  ركزی تهرانم  دولت
نظر ميرسد   به  متناقض  ، ارزيابی نيكيتين حال  با اين. استوار بود»  دوستانه  ميهن

  وی، در حالی كه. ميشد  اش ی بيطرفانه مشاهده  ديپلماتيک وی مانع  و گويی نقش
كرد   ، تصريح) اشتباه  كامالً به(،  ميدانست  سالماتحاد ا»  فرمانده«خان را  کوچک

بود، زيرا بيشتر اعضای   پيدا كرده  جنگل  ای در جنبش نفوذ فزاينده  روحانيت  كه
نظامی   تداركات  تأييد كرد كه  چنين  هم  نيكيتين. بودند» ماليان»  جنگل» سنای«

بود، و   يافته  سترشگ  گيالن  از سرحدات  خارج  وی به  خان و نيز شهرت کوچک
دوستی را  ميهن  ميخواستند پرچم  وكسانی كه» عناصر ملی ايرانی  از ديد»  اينكه

. بود» دموكراسی  ی شكوه اميد و جلوه«اهتزاز درآورند، وی   يک بار ديگر به
ی تزاری،  ، مأمور كنسولی روسيه ازگريگوريف  نقل  به  ازسوی ديگر، نيكيتين

بر »  های سنگين ماليات  وضع«از نفوذ خود در   استفاده جنگليان با  كه  گفت
» بيپروا وبيپرواتر«بود،  نارضايتی تجار شده  موجب  كه و انزلی،  رشت  مردم
  يک تشكيالت«ی  اداره  بود كه  اين  جنگليان  ی وی توجيه گفته  به. ميكردند  عمل

ی دريادداشتی متضاد، و  آنگاه.  بود  ناممكن»  پول  بدون  با نيروی آزاديبخش
ی  ظاهر نوع دوستانه  ، برغم جنگل  جنبش  كه  بدون هيچگونه استنادی، نوشت

 !بود  را فقيرتر كرده  را ثروتمندتر و تهيدستان  ثروتمندان  ، در حقيقت آن
مينمايد، زيرا   و سردرگم  گيج  خان، نيكيتين ميرزا کوچک  در مورد شخصيت

مخالف و ميكرد  آرمانی رادنبال  كه  ی شناختم» آرام«و» ساده«وی رامردی
 . ثروت شخصی بودانباشت 

طور   ، به)١٢٩٩( ١٩٢٠، در  با نيكيتين  كامل  مارِچنكو، در تقابل.  م
وی . خواند»  آلمانی انقالبی در كشور ايران«خان را يک  انگيزی کوچک حيرت

را   آن  زمان  ری در آنبسيا  بلشويکها، كه  و موفقيت  روسيه  از انقالب  برآشفته
،  آورده] ايران  به[را   انقالب  آلمان«ميدانستند، مدعی شد كه» ای آلمانی  توطئه«

با » . است  داشته  پژواکهايی در ايران  همواره  رويدادهای روسيه  ميداند كه  چون
ماجراجوی هوشمند، با «خان، او را يک  از ديدار با کوچک  ، وی پس حال  اين

»  از كشور و مردم اش  ، و بسيار آگاه ای سرزنده، مبتكر، عزمی آهنين روحيه
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در همين . وی را انكار كند  و قدرت  محبوبيت  همچنين، وی نميتوانست.  يافت
او   به) ١٢٩٧( ١٩١٨، در  ، مارلينگ زمينه، وزير مختار انگلستان در تهران

  تهران  برد خود را بهخان ن چرا کوچک  است كه  وی در شگفتی»  بود كه  گفته
 ».نميكشاند

اين   دروغين  ی اطالعات تكنيک برای ارائه  ، بهترين های بسيار كهن از دوران
  طرح شود، بدون»  دليل«ی  ی واژه بوده است كه يک ادعای سياسی با ذكر ساده

  شده  ثابت«: قرار بود  مارچنكو از اين  مثالً، اتهام. كنند  را ارائه  عمالً آن  آنكه
  ميكرده  دريافت  كمک هزينه  در تهران  آلمان  خان از سفارت کوچک  است كه

ارتشی ده تا » بود  گرفته  آلمان  از سفارت  دستوراتی كه  به  با توجه…  است
  ای جديد در رشت خان، مكه کوچک  بنابراين،«. داد  دوازده هزار نفری تشكيل

  مردم  در ميان  بود، بويژه  ستردهگ  زياد و شهرت اش«اقتدار وی » .آفريد
مارچنكو در » .بودند  كار گرفته  را به  شان ماهر ذهن  مأموران  ای كه فرومايه

  نيمه  همان  كردن  ی فرانسوی منتشر شد، با در هم در يک نشريه  ای كه مقاله
روستايی در - انقالبی بلشويكی«آلمانيان   ، مدعی شد كه اكاذيب  و نيمه  حقايق

آلمانيان با » .سازماندهی كردند  و انقالبی ناسيوناليستی را در ايران  وسيهر
  خان، اين کوچک  را به  قدرت… با بلشويکها و ضدبلشويکها  بازی شير يا خط

  جهانی استفاده  انقالب  ايران  بخش  مسؤول  عنوان و از او به  ، تفويض ايران  لنين
نشانی در او   از انديشه  بود و نه  بويی برده  از اخالق  نه  مارچنكو، كه» !كردند
» ملی  عنصر«يک   و هم» هوادار آلمان«خان را نيز يک  ميشد، کوچک  يافت
  سالح  به  ی مسلح»ی وجيه راهزنان«را نيز   جنگليان  وی رزمندگان. ناميد

 .كرد  توصيف»  انگليسيان  به  نسبت  جانبه همه  نفرت«از   روسی و آكنده
  كنترل»  تحت ١٩٢٠خان را در  کوچک  ديگر آلمانيان نبودند كه  ، اين حال  ينبا ا

  توسط  زمان  جنگليان در اين  ، زيرا مارچنكو معتقد بود تبليغات»خود داشتند
  موجوديت  ای كه ميشد، كميته  طراحی و تغذيه» ی ايرانی در مسكو كميته«يک 

  مارچنكو برای پرهيز از ذكر عمليات! است  مانده  امروز ناشناخته  تا به  آن
، ١٩١٩و  ١٩١٨های سفيد در  های انگليسی و روس مشترک نظامی ژنرال

  خان به کوچک»  از پيروزی متفقين  پس  زد و گفت كه » پردازی خيال»  به  دست
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كنار  ) manipulateurs dirigeants(اش چرخاننده  ازسوی رهبران  طورموقت
در   تا دوباره… گرفت  پناه  ، وی ناپديد شد و در افغانستانرو شد؛ از اين  گذاشته
 !»سربلند كند ١٩٢٠

 
 نگاران استالينيستی تحريفات تاريخ

،  پرداخت  خواهيم  جنگل  جنبش  ها به ی برخورد استالينيست نحوه  با اينکه بعد به
  ناز نمايندگا  دو تن  قلم  چشمگيرتر به  برخی تحريفات  جا بد نيست در اين

 : دهيم  نگاری استالينيستی را نشان تاريخ
شمار   به  صرفاً شورويان در امور ايران  ها از كارشناسان طی سال  ايوانف. س. م

  را از ديدگاه  جنگل  جنبش  تاريخ  مورخی بوده باشد كه  آمد و شايد نخستين می
انتشار  ١٩٥٢  در سال  وی در اثر خود كه. تحرير در آورد  رسمی به  تاريخ
  كه  ، همانند مأمور تزاری مارچنکو، نوشت)Ocherki Istorii Irana( يافت 

  اسالمی، تالش  ی پان فريبانه عوام  از تبليغات  با استفاده«آلمانی -ترک  مأموران
  بين» .درآورند  تركيه -ی آلمان جبهه  منافع  كردند تا جنگليان را در خدمت

اطالعاتی   شد كه وی مدعی . شد باطی برقرار ارت  خان وآلمانيان يک خط کوچک
با   جنگل  از آغاز جنبش  بنابر آن ميرزا كوچکخان پيش  در اختيار داشت كه

  منبعی برای اين  ايوانف. (بود  كرده  مالقات  در تهران  ی نظامی آلمان وابسته
ی ادعا ی اسناد موجود، و همه  ، برخالف عالوه  به!) نميدهد  دست به»  اطالعات«

  فوريه  از انقالب  پس  ، يک زندانی جنگی آلمانی ـ كه پاخن  سرگرد فون  كرد كه
ی  شده بود ـ در فاصله  های گيالن طور پنهانی وارد جنگل گريخته و به  از روسيه

خان  نظامی نيروهای کوچک  كار آموزش  به ١٩١٨و سپتامبر  ١٩١٧  تابستان
  ايوانف.  گرفته بود  عهده  جنگی به  ا درعملياتجنگليان ر  بود و آموزش  پرداخته
  خان گذاشتند، و نتيجه جنگی در اختيار کوچک  آلمانيان مهمات  ميكند كه  تصريح

  در جهت  جنگل  شدند ازجنبش  موفق«آلمان   ، مأموران ترتيب  ا ين  ، به گرفت كه
آلمانيان   رااختراع ميكند كه  بديع  اتهام  حتی اين  ايوانف» .كنند  خود استفاده  منافع

  همدان-  ی كرمانشاه جبهه  را به  گروهی داوطلب«خان راواداشتند تا  کوچک
در حالی که يکی از » تركان و آلمانيان ياری رسانند  عمليات  به  بفرستد كه
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 .سردمداران دولت کرمانشاه سليمان ميرزا اسکندری متحد بعدی شوروی بود
خان را  ايوانوا، کوچک  شد، ديگر مورخ شوروی، خانمگويی تقسيم كاری شده با

 رهبر  بين  قرمزی پررنگ  خط  وی با كشيدن.تصوير ميكند  انگليسيان  درخدمت
با »   ناسيوناليستنا-بورژوا«يک مثابه  ،ازوی تصويری به وپيروانش جنگليان

  »فئودالی  نظم  حفظ«برای   ميكند كه  ارائه  »ی اسالمی پرستانه كهنه«های  ديدگاه
  جنگليان و انگليسيان  قرارداد صلح» محقق«بانوی   اين. ميكرد  در كشورمبارزه

  به  قرارداد تسليم  كه» ليتوفسک جنگليان،-  برست«يک   را نه ١٩١٨  در تابستان
  كه  حقيقت  اين  رغم به«:ميگويد  اودرادامه. های انگليسی ميخواند امپرياليست

 ١٢خان در  بودند، کوچک  با انگليسيان  ی مبارزه استار ادامهانقالبی خو   جنگليان
وی حتی ميرزا » . را پذيرفت  انگليسيان  ، شرايط)١٢٩٧مرداد  ٢٢(١٩١٨  اوت

 ١٩٢٠ی  ی طرفدار انگلستان در ژانويه الدوله وثوق  به  شدن  تسليم  به  را متهم
را با   جنگل  تاريخ بعدی  ، وی مراحل ايوانف  همچون. ميكند) ١٢٩٨  دی ماه(

  تمام  وتحريف  حذف: های ايدئولوژيكی استالينيستی بررسی ميكند شيوه  همان
 .اند كار گرفته  استالينيستی به  نگاران ی تاريخ را همه» استدالل»  نوع  اين. عيار

 
 ها رابطه بلشويکها با نهضتی

) ١٢٩٨  بهشتاردي( ١٩١٩  از مه  تا پيش  كه  نيست  چندانی در دست  داليل
جز   بوده باشند، به  داده  نشان  جنگل  جنبش  ای نسبت به بلشويکها آشكارا عالقه

انقالبی -ی بلشويكی جنگی كميته  كه) ١٢٩٧  ارديبهشت( ١٩١٨  مه  اولتيماتوم  آن
)WRC (خان در برقراری تماس کوچک  تالش  نخستين. صادر كرد  در گيالن  

، و بلشويکهای  گرفت  صورت) ١٢٩٧( ١٩١٨  بستانقفقازی در تا  با انقالبيون
 .با وی برآمدند  قفقازی و ايرانی نيز درصدد ايجاد رابطه

های بعدی  ای برای ديدگاه باكو فرستاد، پايه  به  مقام  ، اين كوتاهی كه  دو گزارش
ی جنگليان را  اوليه  وی هدف. شد  درگيالن  جنگل  جنبش  به  بلشويکها نسبت

  های آنان، و تشكيل ارتش  ، اخراج ی خارجيان اززير سلطه  يرانآزادی ا«
  اصالحات  توصيف كرد، وی روشن ساخت كه» جنگندگی  ارتشی با توان

كرد   را تسهيل  ی آنان وظيفه  چنان  تزاريسم  سقوط. نهايی آنان بود  ارضی هدف
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و   روهای قزاقشدند و برخی از ني  مسلط  زودی بر ايالت گيالن به  جنگليان  كه
  كه  بلشويک ايرانی اظهار داشت  اين. پيوستند  آنان  نيز به  ساير سربازان

روسی، بستند و امالک   اتباع  ، از جمله سنگينی بر ثروتمندان  ماليات  جنگليان
ها، جنگليان  بنابر برخی گزارش. كردند  امالک سپهداررا مصادره  بزرگی چون

اجتماعی و   وصداقت  لياقت«و نيز » تصادیشناسی اداری و اق مسؤوليت«
 ١٩١٨قحطی   در زمان. گذاشتند  نمايش  ی ايالت به خود را در اداره» سياسی

با احتكار برخاستند   مبارزه  ميمردند، جنگليان به  تن ٥٠٠  روزانه  كه) ١٢٩٧(
. جلوگيری كردند  ی مشابهی در گيالن موقع از بروز فاجعه و با اتخاذ تدابير به

بار   دادند؛ برای نخستين  خرج  زيادی به  اجتماعی تالش  در بهبود وضعيت  آنان
در حالی .  رفت  و دزدی از بين  ، و جنايت مناسبی يافت  اجتماعی جايگاه  خدمات

رفتار   شد، با خارجيان محترمانه  ها برچيده ی روس ويژه  وحقوق  امتيازات  كه
خارجی چه ايرانی، را   ، چه استان  ی ساكنان برابری همه  جنگليان. می كردند

 .ميكردند  رعايت
  نكته را به اين   ، توجه افنديِِ◌ف  نام  به  شده  ی يک بلشويک آذری شناخته نوشته
  ايران  خود را به  اروپايی نگاه»  انَگل«های  امپرياليست  كه  ميكرد كه  جلب

اما، . معطوف كرده بودند  ازجنگ  سياسی پس  ی مهمی از شطرنج مهره  همچون
  ، مردم»ميرقصيد«ديپلماسی انگلستان » ساز  به»  تهران  دولت  آنکه  رغم به

  از آب  انگليسيان  برای اخراج»  نشدنی ازرزمندگان  ای تمام ذخيره»  عادی ايران
  در اين» مردمی  جنگجويان«اين   از ميان. آمدند شمار می  وخاک خود به

رهبری گروهی   خان بود كه کوچک»  های سرشناس  چهره«، يكی از وضعيت
  عنوان  وی را به  افنديف.  داشت  را برعهده»  جنگل  برادران»  به  معروف

عبور انگلستان   در حال  ارتش  حمالتی عليه  انجام  و استوار به  محكم  مردی كه«
ی  در دهه  سرو» های پوپوليست»  به  بسيار شبيه» گرا، يک آرمان» «ميپردازد،

  توصيف»  و يک مرد مصمم  ی پر انرژی، دهنده  يک سازمان  يقين به«، ١٨٧٠
در : كرد  ، خاطرنشان خوبی ميشناخت  را به  ايران  فرهنگ  كه  افنديف. كرد

و افراد بلند پرواز   های بزرگ آرمان  به  ، مردم و فلسفه  ايراِن مهد شعر وادب
حتی موی بلند وی .  ی رهايی است ايده  تجسم  خان همان ميورزند، کوچک  عشق
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  رفقای هم. اثر ميگذارد  اش فداكاری  از حس  جوانی، بر تصور مردم  رغم  به
در پی   تزلزل  اند، با بيرحمی و بدون تنيده  درهم  سخت  ، كه و هم نظرانش  رزم

آنان   درتاز ق  صحبت  ضمن  افنديف،. اند با آنان پيوند خورده  اند كه هايی هدف
  چنانكه» ميترسيد»  آتش  از جنگليان همچون  شاه  دولت  ، تأكيد كرد كه در منطقه
  كه«خان را نداشتند، مقری  مقّر کوچک  به»  نزديک شدن  جرئت»  انگليسيان

مأوا   در آن» معيارهای ضدانگليسی  و شورشی، طبق  معترض  ی ايرانيان همه
 .بودند  گرفته

مرداد ( ١٩١٩  از قرارداد اوت  ناآرامی های سياسی حاصل با مرور  افندييف
»  ی انگليس مستعمره«يک   را به»  مستقل  ايران»  و انگلستان كه  ايران) ١٢٩٨

  نه  برد، كه  ايرانی اشاره  طلبی سياسی دولتمردان فرصت  كرده بود، به  تبديل
وی برای . بودند«  طال پرست»  واقعی، بلكه  دوست  روس  و نه  انگليسی دوست

  عملكرد زمين  توصيف  انقالبی، به  برای تبليغ  وضعيت  بودن  آماده  اثبات
ای بار  فزاينده  شكل  به  كه  پرداخت  ايالت  دولتی و خوانين  ی كارگزاران خوارانه

 .ميشدند  تهيدست  خاطر دهقانان
نيروهای   شدن  از پياده  های خود را درست پس شوروی ديدگاه  ديگِر مقامات

  درياساالر راسُكلنيُكف. ابراز كردند ١٩٢٠  مه ١٨شوروی در بندر انزلی در 
  مذهب  به  وی نسبت  خان زمانی مال بوده بود، اما توهم کوچک«:  اظهار داشت

شد و   استثمار ميشدند زدوده  انگليسيان  توسط  اش مردم  چگونه  كه  اين  با ديدن
ها گروهی اندک از  كوه  وی با گريز به. كرد  عويضت  قبای خود را با تفنگ

سختی را برای آزادی   جنگ  سال ٧  مدت  را گرد آورد و به  استوار اراده  مردان
  مراتب  نيروهای به  كرات  به  انگليسيان.  انداخت  راه  به  انگليسيان  عليه  ايران

  جمعيت.  ر برنداشتای د نتيجه  كردند، كه  وی اعزام  قويتری را برای شكست
نيروهای   وی را از نزديک شدن  ميكردند و هميشه  خان حمايت محلی از کوچک

 ».ميساختند  انگليسی آگاه
درگير   كه» خواه و انقالبی آرمان«يک   عنوان  را به  رهبر جنگليان  راسُكلنيكف

ا وی ب«: كرد  توصيف»  انگلستان است  از يوغ  برای آزادی ايران»  مبارزه
و […  چريكی تواناتر است  عمليات  در انجام… نظامی  عمليات  به  آشنايی كامل
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  خان مسلم پيروزی کوچک…  طبيعی و جغرافيايی منطقه  وضعيت]  به  با توجه
را همراهی   راسُكلنيكف  نگار شوروی كه يک بانوی روزنامه» .نظر ميرسد به

برای سر وی   انگليسيان  يد كهنام»  ملی ايران  قهرمان«خان را  ميكرد، کوچک
خان قرار  تأثير کوچک  تحت  وی چنان. بودند  گذاشته  جايزه» ی طال كيسه«يک 

و   كسی ديگر صدای ماليم«:  نوشت  وی سوگمندانه  خروج  هنگام  بود كه  گرفته
ايرانی را نخواهد   قهرمان  دار وی را نميشنود؛ و ديگر سيمای باستانی اين زنگ

 »ديد؟  يكديگر را خواهيم  كی و كجا ما دوباره«پرسيد  و » .ديد
خارجی شوروی، در   كميساريای روابط  ی شرق دايره  ُوزنِِسنسكی، رئيس

  ترين يكی از فعال» «انقالبی،  صدر دولت«خان را  ، کوچک گفتاری مشابه
  عنصری ملی با نفرت«و » ،)١٢٩٧( ١٩٠٨در   ی ايران مشروطه  انقالبيون

. خواند»  تهران  خودفروش  ، و دولت ، انگليسيان ايران  از اسيركنندگان  سوزان
ی  قراردادهای ظالمانه  ابطال  از اعالم  پس  كرد كه  ُوزنِِسنسكی خاطرنشان

ی  روسيه  خان گرايشی قطعی به کوچک«از سوی تروتسكی،   روسيان با ايران
  گفته» . پرداخت  انگليسيانبا   مبارزه  شوروی پيدا كرد و با انرژی بيشتری به

يک   او را همچون  ، كه های مردم ی توده گسترده  حمايت«وی از   ميشد كه
را در   موفقيت  از عدم  وزنِِسنسكی پس. برخوردار بود» ميپرستيدند  قهرمان

  ی اعزامی شوروی كولوميتِسف، نماينده  خان از طريق باکوچک  تماسبرقراری 
 .با كوچک شد  برقراری ارتباط  به»  موفق»  سرانجام

  ، سرشناس)قلياف(گاليِيف  راسلطان  ی جنگليان تردرباره ديدگاهی كمی متفاوت
مهمی   شخصيت  زمان  در آن  داد كه  دست  تاتار به- ولگا  مسلمان  كمونيست  ترين

ی خوب  به  جديد ايران  با تاريخ  كه  گالييف. آمد شمار می به  در كميساريای استالين
  ، و تحسين خان ی كوچک ی زندگی گذشته برجسته  از تكرار نكات  آشنا بود، پس

از   شده  جمهوری تأسيس  استحكام  به  يک چريک انقالبی، نسبت  مثابه  وی به
از   كم رو، دست از اين. نبود  »كامالً كمونيستی«، چه  سوی وی ابراز ترديد كرد

نمايانگر   جنگل  وجنبش  خان ، كوچک رقدرش  انقالب  مشغول نظر بلشويکهای دل
  جا كه آن از. رفتند شمار می  جهانی به  ی انقالب درمعادله  عنصری مثبت

  ترين  آفرين سر درد  اگر نه - مسائل  ترين ارضی يكی از دردسرآفرين  اصالحات
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  ارديبهشت( ١٩٢٠  كمونيستی در مه- جنگليان  گيری ائتالف از شكل  پس - آنها
در   خوانين  و قدرت»  با فئوداليسم«های قفقاز، نبرد  بود، كمونيست) ١٢٩٩
ی منطقی آن از هر نظر ضروری  سوی نتيجه  به  را برای پيشبرد انقالب  ايران

، هر چند شورويان در  جنگليان» آلمانی  ارتباط«ی  ، درباره تر اينكه مهم. ميديدند
بودند،   آگاه  طی جنگ  در ايران  انيشاناير  دستان آلمانيان وهم  زمان ازفعاليت  اين

حضور چند افسر آلمانی و   نبود كه  هايشان حاكی از آن هيچ يک از نوشته
  داللت  آلمان  امپرياليسم  به  برخودفروختگی آنان  جنگليان  اتريشی در ميان

  . داشت
 جنگليها از نگاه انگليسيان  

های  در گزارش  های رسمی و چه يانيهدر ب  انگليسی نيز چه  نگاران تاريخ  ديدگاه
،  در روسيه  انقالب  از وقوع  زمانی پس  كوتاه.  نيست  ، كمتر متناقض محرمانه

] اتريشی[… شماری  بود كه  شنيده«مشهد،   خود به  ادواردز، بر سر راه.سی.ا
آلمانی قرار   ، و مورد پذيرايی مأموران شده  ، وارد ايران فراری، از مرز گذشته

.  قرار گرفت  جنگليان  عليه  ی بسياری از اتهامات پايه  اطالعات  اين» .اند گرفته
  فرماندهی ژنرال  رو، سرگرد داناهيو يک افسر نيروهای تحت  از همين

» ی آلمان با كمک هزينه«بلشويکها » ايرانی  دستياران«را   ، جنگليان دانسترويل
را نيرويی جدی   ميناميد، اما آنان» ستيارد«را  داناهيو، هر چند جنگليان.  دانست

كشور رهبری   های اين در جنگل: می آوردند  شان حساب بايستی به  ميديد كه
ای بر  ُمقدر بود تأثير درخورِد مالحظه  ظهوركرد كه  خان كوچک  نام  به  پُرهيبت
يک ايرانی برخوردار از   خان كوچک. ی خزربگذارد نظامی منطقه  وضعيت
روحی باال   شخصی و توان  ، جذابيت ، شهامت و رفتاری پالوده  خاص  فرهنگ

داری  حكومت  كمی از نهادهای سياسی اروپا و علم  ، وی اطالعات عالوه به. بود
  خود را از جمله»  جوان  ايران«مظهر   عنوان  او به.  نداشت  در غرب  معمول

  ترين ايرانی، در گسترده  ملّی  ی بينش و با موعظه  ميدانست  اصالحات  هواداران
  در داخل  ناپذير بيكفايتی حكومت آشتی  دشمن  يكسان  به  كرد كه  ، اعالم معنای آن
و ] كذا[كافی   حقوق  مجذوب  نفس  نيروهای تازه«:  ی خارجی است و مداخله

در زيربار   شده  و خم  شده  مرعوب  دهقانان  ، از ميان و تاراج  غارت  امكان
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  نظامی افسران  با آموزش  سرعت  و به  نيروهای وی پيوسته  صفوف  ، به ياتمال
  به… وی  ارتش… نظامی پيدا كردند  تحمل  قابل  آلمانی و ترک يک تشّكل

  موقعيت  خان خود را در چنان کوچک  رشد كرد و طولی نكشيد كه  سرعت
افتاد، و يک   زانشلر  و دولت  فكر سرپيچی از تهران  به  كه  نيرومندی يافت

 ».برپا كرد  مستقل  نيمه]  حكومت[
نيروهای   از حمايت  ، مانع چه غير مغرضانه  مغرضانه  ، چه های نادقيق گزارش

  مورخ  تايمز لندن  تالش  جمله،  ازآن. شد  رهايی بخش  جنبش  پيشرو اروپا از اين
ی از جنگليان ی تصوير بود در ارائه) ١٢٩٩شهريور  ١٠( ١٩٢٠سپتامبر  يكم
از   جنگ  از پايان  حتی پيش  برچسبی كه» ايرانی  نافرمان  يک ايل»  مثابه  به

را   خان ]كذا[ »كوچی«،  ديكسون. بود  شده  زده  آنان  به  ديكسون.ر.ا . سوی و
ی  وجود دسيسه  با قصدجا انداختن  ديكسون .بود  خوانده» ايرانی  يک ايل  رئيس«

و مغز راهنمای   دست  وجوددارد كه  باره  كمتر ترديدی در اين«: آلمانيان، افزود
 ».كند  عمل  از تهران  جنبش  اين

  كه  انگلستان در تهران،  ارتش  اطالعات  ادواردز، افسر پيشين.  ج. سرگرد ل
  نام»  آَورد كه ياد می  اش می فرستاد، به  خانه های مفصلی برای وزارت گزارش
 ها روزنامه  ی خوانندگان برای همه  ازجنگ  پس  ايام  لخان جنگلی درخال کوچک

  از وقوع  پس  را تكراركرد كه  معمول  داستان  وی همان. آشنا بود  در انگلستان» 
  جنگل  افتاد وبه  طرفدار آلمان  يک حزب  دام  به«خان  ،کوچک جهانی اّول  جنگ

در …دهد؛  سيان سازمانرو  شد تا حمالتی را عليه  اعزام  رشت  كسما در غرب
  ، ودر توافق اتحاد اسالم… نام  به  سازمانی يافتيم  خان را در رأس کوچک ١٩١٧

،  يافت  ادامه ١٩٢٠  تا مه  وضع  اين… آلمانی و بلشويک  نزديک با مأموران
بلشويکها از باكو وارد انزلی شدند و مورد استقبال كوچك خان   يعنی زمانی كه
  مركزيت  به  كميساريای جمهوری شوروی ايران  ود را رئيسخ  قرار گرفتند كه

منشور   از وجوه  موبِرلی نيز يک بار ديگر با نگاه  ژنرال» .ناميد  رشت
» در همكاری با بلشويکها»  جنگليان  امپراتوری انگليس،ادعا كرد كه  رنگ هفت

 .بودند  گرفته  دست  بندر انزلی را به  كنترل
  بود، به هنگام  كوچک خان  درگير كارزار عليه  سخت  كه ، دانسترويل  ژنرال
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ريشخند   های ميهنی وی را به هدف) لندن(آسيای مركزی   سخنرانی در انجمن
  هدف«: دارد  پنهان  كوچک خان  خود را از  ستايش  ، هرچند نتوانست گرفت

» ! برای ايرانيان  ايران: ميشود  خالصه  جمله  ارزشمند وی همانا دراين
  وزير و اعوان  نخست  الدوله وثوق  به  بخشی ازتشكيالتی كه  عنوان  به  دانسترويل

كوچک   ی انگلستان قرار دهند، به الحمايه را تحت  تا ايران  داد  رشوه  و انصارش
  اين… تر است اخالقی ازهرچيزديگرضروری  برپيشرفت تأكيد  كه«پندميداد  خان

  اينجا اين»  . خان بگويم ،کوچک متعصب  ُمصلح  اين  به  ميخواهم  كه  چيزی است
فاسد ايرانی   اران سياستمد  پندی به  چرا هرگزچنين  ميشود كه  مطرح  پرسش

  به  ی خود بر ايران ی سلطه برای ادامه  انگليسيان  همان كسانی كه  نميشد، به  داده
 .متكی بودند  آنان

طور گريزناپذيری   ، به ار انگليسديگر استعم  ، يک مقام كريستوفر سايكس
  خزر، قيام  در ساحل  های گيالن در جنگل«: ميدهد  دست  را به  ديدگاه  همان

  خان، شكل ميرزا کوچک  نام  ی بَدَوی به رهبری يک مرد برانگيخته  هولناكی به
  ، سخاوت سرپرسی سايكس» .وی ياری ميرسانند  آلمانی به  مشاوران  كه  گرفته

  و بعدها عامل  يک پيشخدمت«تر را پيش  وی رهبر جنگليان. ميدهد  نشان كمتری
  ميگويد كه  وجدان  عذاب  وی بدون. دار ستمگر گيالنی، ميخواند زمين» سپهدار،
  شغل  تا در آنجا به»  بازگشت  گيالن  به  از بركناری دمحمعليشاه  خان پس کوچک

انگليسی در   ژنرال» .بپردازد  ی از آنانثروتمند و اخاذ  ايرانيان  پردرآمد ربودن
های  ماهيگيری ناقال در آب«خان را  کوچک  ايران  با ورود بلشويکها به  ارتباط

 .مينامد»  پر تالطم
  خود را به  تالش  بودند نيز بيشترين  انگلستان در ايران  منافع  در خدمت  آنان كه

  روزی وی را حقوق. كنند  ثخان وجنگليان را لو کوچک  آوردند تا شهرت  عمل
اخير عمدتاً   اتهام» .بيخدا»  بگير انگلستان ميناميدند و ديگر روز متحد بلشويكان

 .بگير انگلستان بود  خود حقوق  ميشد كه  زده  ی رعد در تهران از سوی روزنامه
های انگليسی در   ی مقام های محرمانه حتی در گزارش  و رهبر آن  جنگل  جنبش
  ميزان  ميشد،به  داده  دست  به  از آنان  تصويری كه. نميماندند  نصيب بی  ايران

  منت بی«تالش   به  خان نسبت نظر مساعد کوچک  جلب  به  مقامات  اميدواری اين
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مثالً، كاردار .  بستگی داشت»  ايران  و رفاه  استقالل»  تضمين  در جهت  آنان» 
  نه«در او   ، كه قرار گرفت  رهبر جنگليان »تأثير  تحت»  انگلستان در رشت  دّوم

های  و خواست  در هدف  صداقت  در عوض  ، بلكه و ستم  شرارت  چيزی از نوع
، مأمور سياسی نيروهای انگلستان مستقر در  ويكهام  سروان. ميديد» ميهنی
  کوچک) ١٢٩٧  بهمن ١٩( ١٩١٩  فوريه ٧، در ) نورپرفورس(  ايران  شمال

  ديد كه»  بسيار نامحتمل«، اما  يافت»  و صريح  ای رفتاری دوستانهدار«خان را 
دولتی   يا تصدی هر مقام  ما از وی بعنوان حاكم  او را با پيشنهاد حمايت  بتوان«

  خود از اين  كامل  طی گزارش  شد، ويكهام  مالحظه  چنانكه» .ديگر اغوا كرد
بر وی » أثير مساعدیت«خان  کوچک  كه  برخورد و مالقات اظهار داشت

او مردی استثنايی،   دهد كه  دست  من  به  نميتوانست  احساسی جز اين« : بود نهاده
  به  بيگمان  است كه  داده  نشان  ی گذشته ، و تجربه ، و يک فدايی است پرست  كهنه
های  خواست  به  خان تن کوچک  جا كه  ، از آن حال  با اين» . خود پايبند است  قول

اعتبار  فرسايی برای بی طاقت  تالش»  به  بعد دست  دو ماه  گلستان نداد، ويكهامان
  »يک شورشی و راهزن»  او را چون»ی واقعی تا چهره«زد   »كوچکخان  كردن
 .دهد  نشان

،  بگاه های گاه ای راستگويی جزپاره  ميدهند كه  ها نشان و وصف  ها شرح  اين
ای تصويری  ريزی شده و برنامه  طورمنظم  به  ی انگليسيان های محرمانه گزارش

  دست  يا بلشويکها به  آلمان  يكی از دست پروردگان  خان را همچون از کوچک
را   تصوير كژتاب  انگليسی همان  »ماركسيست«بعد، يک   چهار دهه. ميدادند

ً بدون ری   لوسييَن  ترتيب،  بدين. حک و اصالحی بازتوليد كرد  گونه هيچ  تقريبا
)Lucien Ray (ريوييو   ی نی يو لفت در نشريه)New Left review (چنين  

،  خان هللا با احسان  ، وی همراه١٩١٥در «:كرد  خان عرضه تصويری از کوچک
  كرد و به  تدوين  اجتماعی را طی جلساتی در تهران  ی اصالحات يک برنامه

و   جنگلی پيوست  رتگرانگروهی از غا  جا به  در آن.  گريخت  گيالن  زادگاهش
  تا سال  شورش  اين. وجود آورد  چريكی انقالبی را به  ی مركزی ارتش هسته

  اين  پاخن نيز به  و يک مشاور نظامی آلمانی به نام فون  ابعاد ملی يافت ١٩١٧
 ». چريکها پيوست
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،  شريف  كرد، صدای يک انسان  خان دفاع از کوچک  تنها صدايی كه
امير .  سياسی يافت  كمتر اهميت  تبار بود كه  يک انگليسی مسلمانسيداميرعلی، 

رفتار شود، اگر   و سخاوتمندی با ايران  اگر با مالحظه«:  گفت  علی، از جمله،
  آن  شود، و اگر استقالل  از نظر گذرانده  دقت  به  آن  مردم  و عواطف  احساسات
ی  دسيسه  ديد كه  نخواهيم  را هم  آن  شود، خواب  شمرده  محترم  تمام  با صداقت

ای  حتی بارقه  وی عليه» .خللی ايجاد كند  انگلستان  به  خارجی در وفاداری ايران
ظاهراً، . هشدار داد  ايران] الحمايه كردن تحت[»  مصری كردن«برای   از تالش

زيرا بود،   های استعماری بريتانيا را در نيافته ، شيوه و خام  نيت  امير علی خوش
يک   به  ايران  برای تبديل  را، كه  خدمت  به  آماده  وثوق  طبيعی بود انگليسيان

  خان، كه کوچک  بود، به  داشته  ی شگفتی دريافت ی انگلستان رشوه الحمايه تحت
  خان بايد به رو، کوچک  از اين. دهند  ترجيح»  برای ايرانيان  ايران«:  ميگفت
 .پرداخته ميشد  يا بلشويسم آلمان  »عاملِ «يک   عنوان

  ی كوچکخان اظهار نظر كرده درباره  كه  ايران  مقيم  خارجيان  يكی از نخستين
، بود که همچنين با  در ايران  ی نظامی فرانسه ژرژ دوكروک، وابسته  سروان

  برداشت  وی نيز بين. های موجود كمک كرد استمرار ديدگاه  آرای خود به  بيان
گسيختگی   ميگفتند به  اش نزديک انگليسی  همكاران  كه  نچهشخصی خود و آ

خان،  کوچک  اند كه نظر موافق  با اين]  در ايران[  انگليسيان«: بود  دچار شده
  به  اسلحه  كه  دوستی ايرانی، و كسی است ، انسانی درستكار، ميهن رهبر شورش

وی   ميگويند كه  آنان. ندآزاد ك  بيگانه  خود را از يوغ  تا سرزمين  گرفته  دست
ً مرد شريفی است   مقصر شناخته  افرادش  برخی اجحافات  و نبايد بابت  شخصا

  ملی ميدانند و ميگويند كه  استقالل  وی را قهرمان] در خلوت[  آنان. شود
.  است  بلشويکها را رد كرده] ی پيشنهادهای آشتی جويانه[  خان هميشه کوچک

  خان را متهم ی ديگری دارند و کوچک عقيده] رعد  ونچ[های ايرانی  روزنامه
 ».های شخصی هدف  بدون  مرديست دردسرآفرين  ميكنند كه

خان،  کوچک«: نظر مارچنكو بود  ، نظر شخصی دوكروک مشابه حال  با اين
ی اتحاد و ترقی  اعزامی كميته  ، با نمايندگان اهميت و بی  آموزگار متواضع  اين

)CUP (در اجرای مانوری جنگی بودند، و   ، كه آلمان  فرستادگان.  تگرف  تماس
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شدند تا   بود، وارد ايران  شده  چيده  لودندورف  ترديد توسط بی  های آن طرح
خان  کوچک  وی افزود كه» .برانگيزند  مسلمانان  جنبشی را برای وحدت

امالً آشكار از نظر دوكروک ك. تحريک ميكند  روسيه  عليه  جنگليان را در گيالن
با پشتيبانی تسليحاتی و   اش  باشد، شورش    هر چه  خان ، كوچک گمان بی»  بود كه

  متفقين  های محور و عليه دولت  سياست… آموزشی آلمانيان و تركان در خدمت
نحوی   به  خان كوچک«: كرد  ديگری خاطرنشان  دوكروک در گزارش» . است
را   ، اما عدالت ميبست  خراج  مردم  وی به. زدمي  تاراج  به  منظم دست و   منظم

ها  ميكرد، اما راه  ثروتمند ايرانی را مصادره  كارگزاران  اموال. ميكرد  رعايت
  را كالفه] ايران[  با اخذ درآمدهای گمركی، وی حكومت. كرد  را حفظ  و مدارس

  وی با اعالم. شد] كذا[گيالن   نهاد استقالل  كه  اما نيرويی در اختيار داشت. كرد
  نفس كند، اعتمادبه  بيرون  ها را از ايران تا خارجی  گرفته  دست  به  اسلحه  اينكه

  ».را باال برد  ايرانيان
 

 نگاه آمريكاييان به جنبش جنگل
  ، اما تحت تر از بقيه ، هر چند منصفانه آمريكايی آن زمان  های ناظران ديدگاه

مثالً، . بودند  داده  شكل  شان و حاميان  نگليسيانا  ای بود كه تأثير فضای سياسی
  گذرانده  چند روزی را در رشت  فقط  كه  در تهران،  متحده  وزيرمختار اياالت

  را به  از جنگليان -» ايلياتيهای جنگل«يعنی، -ای  تصوير كليشه  بود، همان
و   گروهی نامتمدن  انآن»  متبادر كرد كه  اذهان  را به  ايده  و اين  منتقل  واشنگتن

  مشروطه  ملی و دولت  استقالل  دشواری ميتوانند مبارزان  به  اند كه بينظم
بود، در   نفوذ انگليسيان  آشكارا تحت  ، كه كاردار آمريكا در قزوين. »باشند

»  حزب«خود، جنگليان را يک ) ١٢٩٧  آبان ٩( ١٩١٨اكتبر  ٣٠  گزارش
  شهرت  يا بيشه  جنگل  ساكنان«يا   جنگليان به  كرد كه  سياسی ايرانی توصيف

ی سرحدی دريای خزر  توجهی درمنطقه  نظمی قابل بی  باعث] كه[دارند
  تر و، بنابراين، گزارشی آگاهانه  متحده  بعد، كاردار اياالت  چند ماه» .اند شده

  ماه ١٨خان  رهبری ميرزا کوچک  جنگليان، تحت] اين[«: تر فرستاد منصفانه
  اصطالح  به  مرد عضو حزب  اين. اند نهاده  شورش  سر به  دولت  عليه  كه  تاس



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٥١١                                       ج

  

  

و واقعی   موثق  اطالعات  و، هر چند با دشواری زياد ميتوان  است  دموكرات
  اند، جملگی بر اين ها نيز بسيار متفاوت آورد، و گزارش  دست  ی وی به درباره

  نسبت  نيت  و خوش  ، صميمی، ن دوستوی بسيار ميه  نظر دارند كه  اتفاق  نكته
  ، و غرق تشخيص  پرداز و شايد فاقد قدرت تا حدی خيال  است، اگر چه  ايران  به

 ». است  در شور و احساسات
حاجی   داد که، در حالی كه  گزارش  مذهبی آمريكايی پيرامون جنگليان  هيأت

  ، و طرفدارانش در تهران  و وثوق  جديد انگليسيان  احمد کسمايی، دوست
شديداللحنی   فرمان  خان ميكردند، ميرزا كوچک  دفاع  ارامنه  عام از قتل  مصرانه«

برساند شديداً   شان يا اموال  ارامنه  آزاری به  هر كس  صادر كرد مبنی بر اينكه
  كشيش» .وی جز چند مورد استثنايی اجرا شد  خواهد شد، و فرمان  مجازات

  به«: داد  ارائه  خان ی كوچک زير را درباره  مالحظات  رشگزا  موری در پايان
] آگاه،[كامالً … های وی برخطا باشد يا نه آرمان  از اينكه  ، وی فارغ باور من

  كرده  او تالش.  است  و مردی با ويژگيهای شرافتمندانه  پرستی صديق، ميهن
در ] اشغالگر[  های يک نيروی مسلح و بسياری از حاشيه  خواری، غارت رشوه
  غيرنظامی محافظت  و اموال  از اشخاص  وی متعهد شد كه… را بزدايد  ايران

،  و توانايی در جنگ  خاطر مهابت  به  كنندگانش بيشتر وی را، نه  تحسين… كند
،  كشورش  رفاه  ، وفاداری به صادقانه  ، صميميت مهربانی، عشق  از لحاظ  بلكه

با چند افسر انگليسی   من… ميستايند  اش گويی  قتحقي] و[خواهی،  عدالت] حس[
او   به  خود را نسبت  و احترام  تحسين] طور خصوصی به[  كه  ام كرده  مالقات

را بر   تنهايی فرماندهی جنگليان  اگر وی به  كه  و فكر ميكنم. اند ابراز داشته
  كشاورزی، كهو   تجارت  به  های جانی و مالی و آسيب بود، زيان  گرفته  عهده

  ، به است  پرست  و كهنه  حاجی احمد نادان  جملگی ناشی از اقدامات  باور من به
االنجمادی بود که  سرد سريع  جنگ  هايی محصول تصوير  چنين» .آمد بار نمی

های آكادميک  معياری برای نوشته پس از پايان جنگ جهانی اول آغاز شد و به
 .شد  بعدی تبديل
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 ه جنگليان با آلمانياندرباره رابط
در   جهانی اّول  و پس از جنگ  پيش  در تهران  آلمان  منشی ايرانی سفارت

ايرانی   سياستمداران  بين  های محرمانه از تماس  كامل  خود با صراحت  خاطرات
  با اين. سخن ميگويد  و آلمانيان) شد  بعدها رضاشاه  كه  افسری جوان  از جمله(

ً ذك حال های آلمانی در  و ديپلمات  خان كوچک  تبانی بين  ری از هر گونه، مطلقا
غربی   يک پژوهشگر آلمان  در بررسی جامعی كه. آورد نمی  ميان  به  تهران
  عمل  به  جهانی اول  طی جنگ  شرقی آلمان  در سياست  ايران  ی نقش درباره

  ِها و مأموران يپلماتبا د  مالی اين سياستمداران  ها و حتی معامالت ، تماس آورد
و   جنگليان  بين  ميدهد، اما صحبتی از ارتباط  را با سند و مدرک نشان  آلمان

ی  خارجه  های وزارت آورد، امری که اسناد بايگانی نمی  ميان  به  آلمان  سفارت
اما کسانی که کوچک خان را متهم به همکاری با آلمان . نيز تأييد ميكنند  آلمان

ز سخنی از تماس رضاخان با آلمانيان به ميان نياوردند؛ همان ميکردند هرگ
» ی بورژوازی ملی نماينده«قزاقی که پس از سرکوب نهضت جنگل شورويان 

 .ايران ميخواندند
 

در   ی نظامی آلمان وابسته  خان در يک گزارش کوچک  به  اشاره  نخستين
) ١٢٩٤  بهمن ٢٩( ١٩١٦  فوريه ٨  در تاريخ  برلين  به)  استانبول(  قسطنطنيه

درگيری نظامی جنگليان با   به  های مربوط ی گزارش درباره  در آن  ، كه آمد
.  و جو می شد  پرس) ١٢٩٤  دی ـ بهمن( ١٩١٥نيروهای تزاری در اواخر 

  بود، عمالً هيچ  شرق  با عمليات  در ارتباط  ديپلماتيک آلمان  پايگاه  ، كه قسطنطنيه
  رزمندگانِ  رهبر «اين گزارش، كه وی را .  خان نميدانست ککوچ  چيزی درباره

ی اطالعاتی  به حساب می آورد، احتماالً بر پايه» ملی  آزاديبخش  سواره نظامِ 
  شكست  به  برای اخبار مربوط» زيادی  وزن»  كه(  دريافتی از سفير ايران

تر  پيش  كه  همچنان. تنظيم شده بود) ميشد  جنگليان قايل  دست  ها به روس
  های آلمانی نگران ، ديپلمات در روسيه  فوريه  از انقالب  شد، پس  مالحظه
 ١٩١٧  ژوئيه ٤در . ايرانی بودند»  مليّون«برای   ی نو ی روسيه فزاينده  جذابيت

  داد كه  گزارش  برلين  ، ووسترف، به در موصل  آلمان  كنسول) ١٢٩٦تير  ١٤(
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آنها را   جنگی عليه  ، عمليات» يروهای روسيهن  خروج  با فرض«خان،  کوچک
نيامد، زيرا   ظاهراً آلمانيان را خوش  اقدام  اين.  بود  در آورده  تعليق  حال  موقتاً به

وی » مورد اعتماد  شخص»  داد كه  گزارش) مرداد ٢٢(  اوت ١٢زومر در 
  مانده  مبهم  آن  ماهيت  كه(» ١٨  شماره  از محتوای دستورالعمل«خان را  کوچک

او يادآوری و   را به» روسيان  عليه  پايداری در مبارزه«و   كرده»  آگاه«)  است
، هر  تماس  گزارش  نخستين  اين» . است  كرده  مقتضی از وی نيز دريافت  پاسخ«

  گزارش  اين.  خان است با کوچک  در تهران  آلمان  ، يک ديپلمات چند غيرمستقيم
 . ر استامو   متأخر بر اين

  تاريخ  به  آلمانی به نام بلوشر، در گزارشی از موصل  ووسترف و ديگر ديپلمات
  گفتند كه  ی آلمان خارجه  وزارت  به) ١٢٩٦شهريور  ١٣( ١٩١٧سپتامبر  ٣
  شكايت  و مهمات  سالح  ميكند، اما از فقدان  خود را دنبال  خان جنگ کوچک«

برقرار   با وی ارتباط»  در تهران  ر آلمان، زومر، كاردا دليل  اين  به» .دارد
فرستاده بود، ) مرداد ٢٢(  اوت ١٢تر، در  پيش  زومر در گزارشی كه» .كرد

و جنگليان را   آلمانی در ايران  مأموران  بين» تبانی«ی  شكی در باره  هرگونه
  دولت  از تشكيل  اتريشی كه پس  افسران  وی آشكار می كند كه. ميكند  برطرف

مورد   ابتكار خودشان  بودند بنا به  روسيان گريخته  رنسكی از اسارتك
  شهرت  دليل  احتماالً به  خان قرار گرفتند، امری که کوچک» نوازی ميهمان«

  گزارش  اين. و مردی عدالتخواه بود  يک رهبر ضدروس  عنوان  ميرزا به
ً از اين کوچک  می كند كه  روشن در   بود كه  تهچند افسر خواس  خان صريحا

  از اين  اتريش  سفارت. دهند  وی را آموزش  ها بمانند و رزمندگان كوهستان
  برای ماندن  اجازه  در صدد كسب  يادشده  افسران  تا اينكه  نداشت  اطالع  جريان
 .برآمدند

و آلمانيان تا   جنگليان  تماسی بين  كه  های ديگری نيز حاكی از آن است نشانه
های اسرای  ، گزارش از جمله. بود  برقرار نشده ١٩١٧  ابستاناز ت  پيش

  امن  سرزمين  به  گيالن  و از طريق  گريخته  از روسيه  كه  غيرنظامی آلمانی،
  اين . به دست دادند  ی جنگليان آنان درباره  ناچيزی  بودند، اطالعات  عثمانی رفته
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  آلمانيان  ی كمبود اطالعات دهنده نشان  شد، كه  ارسال  برلين  به  اطالت بالفاصله
های محور،  جنگليان و قدرت  ای بين های پيچيده اگر تماس.  است  جنگل  از جنبش

متبادر ميكرد، وجود داشته بود،   های انگليسيان مثالً گزارش  چنانكه  آن
  برلين  به»  اخبار مهم»  وانعن  اطالعاتی سطحی را به  چنان  های آلمان ديپلمات

  ، ووسترف، به در موصل  آلمان  كنسول  ، واكنش بر اين  افزون. نميفرستادند
  سفارت  ی شوروی، از طريق فرستاده  ، نخستين ارسالی ازسوی براوين  تلگرام
وی   از جهل  ، نشان)١٢٩٧خرداد  ١٧( ١٩١٨  ژوئن ٦در   در تهران  آلمان
  پيشنهاد ميكرد كه  براوين  ی استالينيستی، تلگرام اهای وارونهادع  برغم. ( داشت
،  سالح  با فرستادن  ، بالفاصله آلمان  در هماهنگی با دولت«شوروی بايد   دولت

) »كند  خان حمايت و نيروی كمكی، از کوچک  ، فشنگ سنگين  مسلسل
  داماتخان و اق تسليحاتی و آموزشی از کوچک  حمايت»  افزود كه ووسترف 

داخلی   يک يادداشت» .ما دارد  زيادی برای منافع  ضد انگليسی او ارزش
 ١٩١٨  از تابستان  تا پيش  كه  نيز حاكی است  در برلين  ی آلمان خارجه  وزارت

جنگليان درگير   كه ١٩١٨  طی تابستان.  ای برقرار نشده بود رابطه) ١٢٩٧(
های متعدد آلمانيان، در فضايی  ارشبودند، گز  رويارويی دشواری با انگليسيان

  در ايران  جنگليان و آلمانيان  را بين»  اتحادی نامشروط«يک   خوشبينانه
  واقعيت  به  اميدهای خوشبينانه  يک از اين  هيچ  از آنجا كه. بينی ميكرد پيش

ها،  از اين  گذشته. نکردند جنگليان با آلمان همراهی  كه  نپيوست، بايد پذيرفت
جنگليان   در خدمت  آلمانی و اتريشی، كه  مأموران  خان به اعتمادی کوچک بی

بود، بی اعتبار   آلمانيها فروخته  گويا وی خود را به  را، كه  اتهام  بودند، نيز اين
تزاری   در ارتش  ريگا، كه  را يک پزشک آلمانی اهل  موضوع  اين. می كند
  ند ماهی را نزد جنگليان در گيالنو چ  گريخت  ايران  ميكرد، ولی به  خدمت

، دكتر كآل )١٢٩٧  تير ماه( ١٩١٨ی  در ژوئيه.  و تأييد كرد  گذراند، گزارش
)Klau (ی  گفته  داد كه، به  گزارش  در قسطنطنيه  نمايندگی آلمان  هيأت  به

  برای افسران» وااليی  احترام«خان  ميرزا کوچک  آنكه  ، برغم پاخن  سرگرد فون
آنان   به» اعتمادی نوعی بی«بود، با   آلمانی خدمتگزار خود قائل-یاتريش

خان يا  حضور خود هرگز از کوچک  دوران  دكتر كآل در طول.  مينگريست
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بدگمانی، در   اين. پی نبرد  واقعی رهبر جنگليان  نيت آلمانی به -اتريشی  افسران
ر شيراز نيز بروز د  و يک كارمند كنسولگری آلمان  پاخن  فون  گفتگوی بين

نظامی در   و ديگر تجهيزات  ، مهمات وی از مقادير سالح  طی آن  كرد، كه
 .بود  اطالعی كرده خان، اظهار بی اختيار کوچک

  در اوت  با انگليسيان»  قرارداد صلح«و امضای   جنگليان  از شكست  پس
  ا بر گزارشبن. تغيير كرد  آلمان  به  خان نسبت کوچک  ، ظاهراً ديدگاه١٩١٨

تبريز فرستاد   را به  خان مصطفی  نام  خان شخصی به ووسترف، ميرزا کوچک
  كند، و سروان، ِوديگ يكی از افسران  آگاه  در گيالن  تا ووسترف را از اوضاع

كرد تا   اعزام  در تفليس  كرس  فون  آلمانی را که نزد او  پناهنده بود، نزد ژنرال
برخی   نظر ميرسد كه  چنين، به هم. نظامی كند  خريد تجهيزات  درخواست

. ياری برسانند  جنگليان  به  بودند كه  آلمانی در قفقاز بر آن  و مقامات  افسران
از  ١٩١٨در سپتامبر » درخواست عاجالنه«چنين بود، مثالً، مضمون يك 

  زاتتجهي  در نظر داشت  در قفقاز به نام والدبرگ كه  نظامی آلمان  جانب يك مقام
  از قرار معلوم  حركت  دارد، اما اين  گسيل  برای جنگليان  جنگی و كارشناس

خان با  کوچک»  قرارداد صلح«، از  گزارش  بود، زيرا آلمانيان، بنا بر  مشروط
  بود، افسران  قرارداد را امضا كرده  خان كه کوچک. ناخشنود بودند  انگليسيان

بودند،   مانده  گيالن  دسترس  های غيرقابل نگلنزد او در ج  آلمانی را كه-اتريشی
وارد ) ١٢٩٧  مهرماه  يكم( ١٩١٨سپتامبر  ٢٢كرد و آنان نيز در   مرخص

  .شدند  كنسولگری آلمان
 

 تعامل ترکها با جنگليان
  

داد   خان اطالع کوچک  به  خان ، مصطفی)١٢٩٧مهر  ٢١( ١٩١٨اكتبر  ١٢در 
  اما ووستروف، كنسول  بود،  واستی بازگشتهدرخ  با تجهيزات  وديگ  سروان  كه

  كه  باور بود  بفرستد، زيرا بر اين  گيالن  آنان را به  كه» نميدهد  اجازه«،  آلمان
 .آلمان بود» های سياست  مخالف  در جهت«جنگليان و انگلستان   بين»  بس آتش«

  به وی. كرد  مقاديری كمک نظامی از تركان دريافت  خان به عوض، مصطفی
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  ضياء بگ  پاشا و يوسف  ی كاظم ياری دوستانه«با   داد كه  خان گزارش کوچک
با   حمل  در حال  كه»  گرفته بود  جنگی تحويل  و تجهيزات  مهمات  محموله ١٩٦

اّوالً، از .  است  واجد اهميت  جا دو امر مسلم  در اين. شتر از تبريز بودند
ثانياً، . بفرستد  پول  سالح  ی حمل ی هزينهفوراً برا  شد كه  خان خواسته کوچک
ها  سالح  ازای اين  به  داد كه  ، گزارش ، مأمور اطالعاتی انگليس ِكنيون

  درصد ماليات ١٠از منبع   كرده بود كه  پرداخت  »هنگفتی  مبالغ«خان  کوچک
مگر   كه از دولت ايران سرپيچی كند،  با اين هدف«تحصيل شده بود، ) ُعشريه(
  امر نشان  اين» .كند  های او داير اصالحات موافقت با خواست   كه آن دولتآن

تركان بود، زيرا آلمانيان از   متوجه) خريد اسلحه(كمک   درخواست  ميدهد كه
نظامی   وابسته  مانع  موضوع  ، اين حال  با اين. بودند  ی كمک سرباز زده ارائه

ترديدی   هرگونه] ی مصطفی خان نامه[«: گيری كند نتيجه  چنين  نشد كه  فرانسه
  گيالن  اتحاد و ترقی دراغتشاشات] ترک[ی و كميته  آلمان  مشاركت  به  را نسبت
نظامی   ومهمات  و تجهيزات  خان ، مصطفی همه  با اين» .برميدارد  از ميان

 يعنی- )  آبان  اوايل(وی، تا اواخر اكتبر   و دو همراه  وديگ،  ، سروان اش همراه
 .مقصد نرسيدند  به -های اروپايی قدرت  بين  بس آتش  اعالم  به  مانده  تا دو هفته

مهر  ٤( ١٩١٨سپتامبر  ٢٤خان در  کوچک  ای به پاشای عثمانی طی نامه  خليل
.  قفقاز جنوبی خبر داد  های كلی تركان وآلمانيان برای اشغال ، از نقشه)١٢٩٧

زيرا . نياز داشتند  هم  همكاريشان  به  ، بلكهجنگليان  موافقت  تنها به  نه  آنان
  فون. شوند  وارد گيالن  طورغيرمنتظره ميتوانستند به  مشكل  نيروهای تركيه

  همان  خان به کوچک  موضع  كردن  يا نرم  دهان  كردن  ، برای شيرين كرس
يرزا م  سليمان  مثل  سياسی ايران  در مورد ديگر رهبران  شد كه  ای متوسل شيوه

كار  با آلمانيان همكاری ميكردند، به  از آغاز جنگ  كه»  دموكرات«ی  زاده و تقی
  » توانائی«رهبرجنگليان  ی خودبه دردو نامه  كرس  فون.وچاپلوسی  تملق :گرفت

  زندانيان  به  وی نسبت» مهربانی  بويژه«و » تجربه«، » خردمندانه  سياست«، 
گرامی و با   دوست»  ی خود را به» دوستانه  اتاحساس»  آلمانی را ستود، مراتب

، »كمک  نوع  همه«ی  را برای ارائه  و آمادگی آلمان  خود ابراز داشت،»  شهامت
  كرده  درخواست«وی   كه» چی ، و مسلسل ، اسلحه ، مهمات ، تفنگ پول»  از جمله
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ی   سكه«با   همراه»  ای شاهانه افتخار و هديه  نشان«يک . كرد  اعالم» بود،
نيز » ضروری  مخارج] برای[  ايران  دولت  نام  به  در برلين  شده  طاليی ضرب

  يا بنا به  فشار دشمن  تحت»  چنانچه  شد كه  وی گفته  ، به همچنين. شد  فرستاده
  به[  در برلين  او هميشه  َمقدم«باشد،   ترک ايران  به  ، مايل خودش»  خواست
دشواری   پيشنهادهايی که به» .خواهد شد  ر گرامی داشتهامپراتو  ميهمان] عنوان

با نيروهای اشغالگر   ها جنگ از سال  پس  خان پذيرفتنی بود، كه برای کوچک
  از اشغال  جانی و مادی فراوان  خسارات  بهای تحمل  ، به و انگليس  روس

  تالشبنابراين، . كند  در قفقاز حمايت  بزرگ  يک قدرت  برای منافع  كشورش
به   تركيه-آلمان  خان از طرح کوچک  حمايت  برای برانگيختن  كرس  فون  ژنرال
ی  همكاری با نقشه  ميرزا به  سندی حاكی از موافقت. انجاميد  ی عكس نتيجه

 . نيست  آلمانيان در دست
 

  بوده باشد، چنانكه  خان بايد آلمانيان را رنجانيده سر باالی کوچک  درواقع، پاسخ
  برای جنگليان كه  نامشروط) فروش اسلحه(كمک نظامی   از فرستادن  آنان

ووستروف در   رو، تعجبی ندارد كه از اين. بودند، سر باز زدند  پيشنهاد كرده
  به  خان اصرار مصطفی  ای را در مقابل سرسختانه  موضع  چنان ١٩١٨اكتبر 

 .ده باشدبو  اتخاد كرده  و مهمات  سالح  جنگليان به  نياز مبرم
  ی  بسيار دير و در آستانه  های محور، كه ، ديگر متحد قدرت در مورد تركيه

.  است  در دسترس  بود، چند توضيح  فروخته  جنگليان سالح به  بس آتش
. خان خبر ميدهند تركان و کوچک  بين  از برخی مكاتبات  های انگليسيان پرونده

ـ ظاهراً يک   از عبيدهللا) ١٢٩٦  همنب ٢٨( ١٩١٨  فوريه ١٦  تاريخ  ای به نامه
بود ـ   مستوفی در ارتباط  هايی همچون با دموكرات  كه  تهران  ترک ساكن  مقام

  استقالل  خود را يكی از طرفدار ان  ، كه عبيدهللا.  است  گويای بسياری از مسائل
  يمانسل  هايی چون دموكرات  كمک تركان به  به  ميداد، با اشاره  نشان  ايران

ی كمک  را برای ارائه  ی مافی، آمادگی تركيه السلطنه ميرزا، اسكندری، و نظام
  از همان  كه»  تركيه  ارتش  به  وی با مباهات. كرد  اعالم  جنگليان  به» حداكثری«

-» كرده اند  را كامالً دگرگون  ی جهان چهره  هستند كه  ی نياكانشان خميره
  خان  کوچک  آوری بر اندام ی چندش بايد قاعدتاً رعشه  ، كه چنگيزخان  ای به اشاره
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افكند  را بر می  در ايران  نفوذ خارجيان»  تركيه  كه  گفت -بوده باشد  وارد آورده
ی  تأثير وعده  به  توجه وی بی! »خواهد كرد  را كامالً تأمين  آن  و استقالل

و   بود، از سر لطف  كرده  عمل  آن  به  چنگيزخان  سياقی كه  به  ايران» آزادی«
وی يک . كرد  سرزنش  اش گذشته»  اشتباهات«خاطر   را به  رهبر جنگليان  منت
اگر او از   كه  خان گفت کوچک  به  عبيدهللا. ای را پيشنهاد كرد ی دو مرحله نقشه
»  ، نيرو، و پول سالح  مشكلی در دسترسی به«پيروی كند، »  دستورات»  اين

  العاده فوق«وی »  دستورات«هر چند   داد كه  خان پاسخ کوچک.  تنخواهد داش
را » كمک تسليحاتی»  ی فرستادن گزينه  تركيه  ی تأسف بود بودند، مايه» عالی

  اين  هدفش] كه[ی وی را درک نكرد  نامه  مضمون»  عبيدهللا. گذاشت كنار می
» شد، می  فرستاده  تركيه  هر قيمتی بايستی برای او از طريق  به  سالح  نبود كه

های  های دولت ی وعده همه»  كرد كه  وی اضافه. امر دشواری بود  زيرا اين
  جنگی برای كمک به  ، و مهمات نيرو، سالح  مبنی بر فرستادن  و آلمان  تركيه
  پايان  ای به ی خود را با حاشيه خان، نامه کوچک» .در آمدند  ، تهی از آب ايران

كنونی،   در وضعيت«: بوده باشد  تركان را بيشتر ناخشنود كرده  ايدب  ميرساند كه
و   ، آذربايجان گيالن  وحدت  ی اساسی و ضروری تأمين مسئله  ی من عقيده  به

  گام  ترين را مهم  اين  من]. ترديد، چون جزئی از خاک ايران بی[قفقاز است 
 ». ميدانم

 
، )پيدا نكردند  آن  ی در خواندنمشكل  انگليسيان  كه(ی رمزی  در يک نامه

و   تركيه  ارتش  الوقوع ی پيروزی قريب درباره  دادن  از داد سخن  ، پس عبيدهللا
  بحث  اين  به  »ايران،  ی مردم فرزند شايسته»  عنوان  خان به از کوچک  ستايش

بداد است  حاكميت  گناه«نكند،   اهتمام  سوی همدان  به  اگر در حركت  كه،  پرداخت
. تر بود  خان سرسختانه کوچک  پاسخ. او خواهد افتاد  بر گردن»  ايران  بر مردم

ً قدرت  تا زمانی كه«:  ترک گفت  طرف  وی به و   نگرفته  دست  را به  شخصا
اعتبار  در هر راهی وارد و خود را بی  كه  است  ناممكن  ، برايم نشوم  وارد تهران

ی  ی تركان در جلسه اری خود را از رفتار آمرانهخان بيز ، کوچک درواقع» . كنم
وی .  نداشت  پنهان) ١٢٩٧  آبان ٣( ١٩١٨اكتبر  ٢٤در   با اوكشات  مالقات

شوند،   وی ملحق  بودند تا به  نزد او فرستاده  های عبيدهللا باال دست  تركانی را كه
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، مطابق قرارداد بروند، زيرا او  تهران  به  كه  آنان گفت  سر كرد و به  به  دست
در » . است  و كامالً بيطرف  كرده  حل  خود را با انگليسيان  اختالفات«صلح، 

داد   گزارش  خان، مک الرن با کوچک  ی عبيدهللا پراكنيهای ناخشنودانه نامه  حين
مطلقاً از «جنگليان، ميرزا   در صفوف  طرفدار تركيه  حضور ماليان  برغم  كه،

امر   اين. خودداری كرد  نيروهايش  صفوف  ترک به  سربازان و  افسران  پذيرفتن
سوءقصد   به  دست)  اردبيهشت ٢٧(  مه ١٦تا در   داشت  را بر آن  ماليان

 ».انجاميد  تن  چندين  مرگ  به  وی بزنند كه  جان  نافرجامی عليه
  مطلب  ی ايران درباره  آلمانی كه  از پژوهشگران  گروه  است كه آن  اين  شگفت
طی   انگليسيان  اساساً اختالفی با ديدگاه  اند، علناً ديدگاهی را ميپراكنند كه نوشته
ها برای كار  نوشته  دست  از اين  دو نمونه. ندارد  از آن  جهانی و پس  اّول  جنگ

نازی، و برای   غيررسمی متحد ايرانی آلمان  درسرگذشت. خواهد كرد  ما كفايت
جنگليان را   سركوب  ديد عمليات  خواهيم  كه» آور  تمدن  ترسال«و   نقش  توجيه

يعنی يک -»  ی چادرنشين قبيله  يک رئيس»  عنوان  خان به رهبری كرد، کوچک
  استقالل  پرچم  درايالت شمالی گيالن»  تصوير شد كه - شورشی نامتمدن

، انگلستان  و مردم  گذاشته  وخامت  رو به  ايران  اوضاع  ، درحالی كه برافراشت
»  مأمور آلمان«خان  ملزيگ، کوچک  فون  ازنظرهربرت» .ميدانستند  را مسؤول

وی   متبادر می كند كه  ذهن  معنا را به  گرفته اين  به  مبهم  نبود، اّما زبان
ی گرفتاريهای خود  معموالً همه  ايرانيان  بود، كه  داشته  ارتباطاتی با انگليسيان

ی  در حوزه  بروِكلَمن، مورخ عصر هيتلری كه. از نظر سی. را از آنان ميدانند
 .بود» بلشويکها  دست  آلت«خان  ميكرد، کوچک  مطالعه  مسلمانان  تاريخ

 
 ها چگونگی مقابله كوچك خان با شايعه

  
با شايعات به   مسايل، در مقابله  اين  جنگليان در خصوص  ی ديدگاه درباره

خارجی بود،   و زندگی با دشمنان  ی مرگ زهدرگير يک مبار  جنبش  هنگامی كه
ی  ، از همه های مردم مالی آنان از كمک  منابع  تأكيد كرد كه  ی جنگل روزنامه

 - مالكان  ، خرده ، بازرگانان داران ، مغازه ، دهقانان يعنی روحانيون-  اقشار گيالن
  زمانی كهاز  ها بويژه وكنايه  شد، نيش  مالحظه  كه  همچنان. ميشد  تأمين
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شايعاتی   چنين  به  با توجه. يافتند آغاز شده بود  ايران  منافعی در شمال  انگليسيان
ابتدا ميرزا . ميرساند، تدابيری جدی اتخاذ شد  جنگليان آسيب  شهرت  به  كه

از آلمانييان   كه  از جنگل  شماره  ی آن تحريريه  كسمايی، مسؤول  خان حسين
  ی روسكويه روزنامه  رد اتهامات  به  ، جنگل آنگاه. نار شدبود، برك  كرده  ستايش
بود، و   ناميده  جنگليان را طرفدار آلمان  كه  پرداخت) Ruskoie slovo(ْسلوُو 

. كرد  اعالم  ملی و ارضی ايران  تماميت  خود را آزادی و حفظ  بار ديگر هدف
ابراز شگفتی   تركيه  چونمسلمانی هم  همكاری با دولت  از اتهام  ی جنگل نويسنده

ی كسانی  در تقالی اتحاد با همه  مسلمان  عنوان  جنگليان به  كرد، هر چند كه
جنگليان » سياسی  وحدت«از   اگر اتهامات. داشتند  واحدی تعلق  دين  به  بودند كه

،  در عمل  همچون  ميشد كه  دقيقاً و آشكارا اعالم«بايد   با تركان خبر ميداد، پس
 ».وجود ندارد  عثمانی، آلمان، روسيه و انگليس  تی بينتفاو

با   در ارتباط  و آلمان  ، فرانسه های ديپلماتيک آمريكا، انگليس بررسی پرونده
همكاری   نخست، اتهام. دارد  گانه وی، يک امتياز سه  خان و جنبش کوچک
  دوم، اين؛  تأييد نميشود  قابل  های آلمانی طی جنگ خان با امپرياليست کوچک
ی  درباره  نو  ايران  تاريخ  بيشتر ناظران  ها اشتباهاتی را بروز ميدهند كه پرونده

تا   ميدهند كه  ها نشان پرونده  اند؛ و سوم، اين شده  او مرتكب  خان و جنبش کوچک
  آن  روز و توجيه  سياست  دادن  شكل  تاريخی ميتواند به  حقايق  تحريف  اندازه  چه

 .گذشته، كمک كند  به با نگاهی
خان را از  واساُكنی ارمنی، کوچک  شهادت  ، از جمله مرور كرديم  مداركی كه

  ، وحتی پژوهشگران نگاران ها،روزنامه ديپلمات  كه ميكند  ناروايی تبرئه  اتهامات
پرشور   پژوهش  شان، نه هدف  كسانی كه. بر عليه او اقامه كردند  سال ٧٠طی 

فكر   هايی بوده است كه ی سياست لجوجانه  توجيه  ، بل اساحس بی  واقعيات
  ، حقايق بنابراين. محوری آنان قرار داشت-ملی قوم  منافع  ميكردند در جهت

 .اند خودپسنديهای ملی منظماً قربانی شده  تاريخی در مذبح
پس از اختالفاتی که در فردای بازگشت دريادار راسکولنيُکوف بين کوچک  

با بهتر، مسؤوالن دفتر قفقاز حزب -حزب کمونيست ايران  خان و سران
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پيش آمد و ائتالف جنگليان با آنان خاتمه يافت، دو  -کمونيست روسيه شوروی
مسؤول بلشويک در ايران، آناستاس ميکويان و بودی مديوانی، از طرف دفتر 
قفقاز به کوچک خان گفتند که او با آغاز مذاکره با دولت تهران به نهضت 

ی مرکزی حزب  را نمايندگان کميته» شايعات«همين . کرده بود» خيانت«
ها  کمونيست در جمعی از فعاالن حزبی تکرارکردند که با حاضر به قبول آن

اکنون تزار … ابوُکف تزار بود ] آنجا که[ما را به ايران آوردند، «: نشدند
اين است که، خطای ما . اکنون ما را از ايران بيرون ميرانند. مديوانی است

ی شوروی و دفتر قفقاز حزب  بدون اعتراض به نمايندگان دولت فدرال روسيه
ما … اين گام درستی بود. کمونيست روسيه، از اوامر اطاعت ميکنيم

نميتوانستيم سرپيچی کنيم، چون احزاب کمونيست در جهان بايد از مرکز جنبش 
مرکز اطاعت نميکنند های  آنانی که از دستورالعمل. کمونيستی اطاعت کنند

 ]٢[».کمونيست نيستند
: از سوی ديگر، دستيابی به اسناد شوروی، از جمله، اين نکته را روشن کرد

در حالی که تاريخنگاری استالينی، همانند برخی ازرقيبان درغرب، کوچک 
خان را به همکاری با دشمن کرد، اسناد بسياری درعکس آن ادعا را ثابت 

 کمينترن های بين کوچک خان، لنين،تروتسکی،و امه نگاریدستيابی به ن.ميکنند
حزب کمونيست ايران، همچون . م.، ازيک سو، وبين کوچک خان، مديوانی،ک

 :سوی، اين برداشت را تقويت ميکند ياران اش، ازديگر خان و هللا  احسان
رهبران شوروی، در » خواهی نيک«ی کوچک خان به  باور ساده لوحانه –الف 

های اشتباه به رهبران و کادرهای  ی خطاها و سياست اب همهعين انتس
به ترتيبی که کوچک خان انتظار داشت نمايندگان لنين و تروتسکی ] ٣[محلی،

 ]۴. [به ايران بروند و حقيقت را مستقر سازند
عدم عنايت رهبران شوروی به تمناهای کوچک خان، از يک سو، و  –ب 

با «: چون مديوانی با وی، که به او گفتی فرستادگان شوروی  رفتار آمرانه
اقدام برای عشق به بشريت، به شما توصيه ميکنم، اگر موافق ايد که ديگربار 
در خدمت بشريت باشيد، آماده خواهم بود با رفقايم صحبت کنم تا شايد شما را 
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ً به اين شرط که در جريان امور شما برابر ديگران باشيد و  بپذيرند، طبيعتا
 ».امور دخالتی نکنيد شخصاً در

ياحتی پس ازاعمال فشارکافی ازجانب رفقای قدرتمند حيدرخان عمواغلی،  –ج 
مديوانی در گيالن، اين -چون نريمانف و اردژونيکيدزه، بر رهبری ميکويان

اگر شما ميخواهيد «: دوهنوز با تحکم کوشيدند کوچک خان را ترغيب کنند که
د، ما خواهيم توانست زبانی مشترک درخدمت رهايی مردم ايران قرارگيري
 ]۵[!»بيابيم، با شما ديدار کنيم، و سخن بگوييم

 نهضت جنگل شکست خورد و کوچک خان، همانند بسياری از رهبران خير
شکست نهضت او تنها . خواه ايران، در راه آزادی و استقالل ايران جان باخت

که اهم آن -تانيا به عامل بسيار مؤثر قرارداد تجاری روسيه شوروی و بري
های ضداستعماری درخاورزمين  تجارت دربرابر پايان دادن به کمک به نهضت

های متخذه از جانب کوچک خان نيز آنقدر بسيج  سياست. بستگی نداشت - بود
ی ناراضيان، ستمديدگان، بويژه دهقانان و  کننده برای سراسر ايران نبود تا همه

ناتوانی درسازماندهی نيروهای . ازمان دهدای گسترده س ی فقيررا در جبهه کسبه
شخصيت . ها در ايران معاصر بوده است مردمی هماره يکی از علل شکست

ای نقش مهمی ايفا ميکند، اما اگر نتوان  کاريزماتيک، اگرچه در هر مبارزه
مردم را به حقوق خود آگاه نمود و بر اساس آن آگاهی سازمان داد، نهضت دير 

صداقت، پاکدلی، درستکاری، دليری، و درايت سياسی . رديا زود شکست ميخو
همه بايد دست به دست هم بدهند تا نهضتی پيروز شود، چه، چنانکه در باال 
آمد، دشمن قوی است، ابزارهای گوناگون در اختياردارد، وحتی پس از 
خاموش شدن نهضت و نابودی سران آن نيز برای ايجاد يأس ونوميدی در 

ی خدمتگزاران مردم دست مييازد و نام آن را  به تخريب چهرههای آينده  نسل
  ميگذارد، تاريخی که ما تاريخ استعماری ميشناسيم» تاريخ«
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  : توضيحات و مآخذ ◀

 
به چاپ  ٩٣آذرماه  ٨اين مقاله به درخواست مهرتامه هفتگی نوشته شد و در شمار   - ١

خسرو شاکری، ميالد : د به کتاب زير رجوع کندبرای منابع اين مقاله، خواننده می توان. رسيد
  .١٣٨۶جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسياليستی ايران، تهران . زخم

 
  :توضيحات

 .).GARF, 5402/1/34/6-6ob: (آرشيو کشوری فدراسيون روسيه: منبع - ١
ذيقعده  ١٨برای مثال، باور کوچک خان در مضمون نامه به لنين و تروتسکی، بتاريخ   - ٢

 ,RTsKhIDNI: (ی روسی آن در ؛ ترجمه)١٩٢٠اوت  ۴(قمری  ١٣٣٨
30/495/90/17.(. 

 ١٨و مظفرزاده، بتاريخ ) هوشنگ(ولگا گائوک - ی کوچک خان به دوست آلمانی نامه  - ٣
: ؛ در آرشيو حزب کمونيست شوروی)١٩٢٠اوت  ۴(قمری  ١٣٣٨ذيقعده 

)RTsKhIDNI, 495/90/12/52.( 
: ؛ در آرشيو حزب کمونيست شوروی١٩٢٠دهم سپتامبر  ی وی بتاريخ نامه  -٣۴

)RTsKhIDNI, 495/90/17.(  

  
  خسرو شاکری◀

   
 ،)پاريس ١٣٩۴تير   ٩وفات  –تهران ١٣١٧آبان  ۶ –تولد ( شاکری زند خسرو

 مبارز وانديشمند نويسنده مورخ نهضت ملی و تاريخ سياسی معاصر ايران ،
 بنيانگذاران از نيز و کشور از  خارج در ملی جبهه فعاالن وی از. بود

 رهروان از شاکری .بود) ملی اتحاديه(ايرانی ودانشجويان محصلين کنفدراسيون
 عالی تحقيقات مؤسسه تاريخ بازنشسته و استاد مصدق راه برجسته و دير پای 

 بيمارستانهای از يکی در مغزی سکته اثر که در . بود پاريس اجتماعی علوم
  .درگذشت پاريس
 اقامت و آمريکا به سفرش سالهای اولين در «:می نويسد شاکریعلی ش برادر

 ملی جبهه هنوز کنم می تصور  که دانشگاهی، تحصيالت قصد به کشور آن در
   دکتر به خطاب آباد  احمد به ای نامه درآمريکا، نه و بود شده تشکيل اروپا در نه
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 وی از آن در که نوشت مصدق
 بوب  مح وزير نخست که بود خواسته

 دانشجويان و وی ايران محصور  اما
 های راهنمايی با را کشور از خارج

   .کند کمک خود
 مبادی نهايت به مردی که مصدق دکتر
 بی را ای نامه هيچ جمله واز بود آداب
 و جوانان به نسبت و گذاشت  نمی پاسخ

 داشت خاص توجهی و مهر دانشجويان
 ای نامه در  گزارد می ويژه ارجی و
 که بود کرده توصيه او به آميز شويقت

 مجلس در وی های سخنرانی از
 داده دستور و کند، شروع  چهاردهم

 ياد زنده های کتاب مجلد دو که بود
 که را چهاردهم مجلس در مصدق دکتر های نطق  عنوان زير استوان کی حسين
 او. بفرستند وی برای بود ملی شورای  مجلس ی دوره آن جلسات صورت حاوی

 که محکمی اعتقاد و بود  شده شادمان بسيار ها کتاب اين و پاسخ آن دريافت از
 ميان در  هم ما با را خبر اين. شد تر شديد بسی حادثه اين با داشت مصدق به

 که داديم سفارش هم ما و داد ما به شناختيم نمی ما که را ها کتاب آن و گذاشت
 کشورهم، از خارج در ملی جبهه تشکيل از بعد بياورند؛ برايمان ايران  از

 به را آن خواندن که بود هايی کتاب اولين از کتاب آن  اروپا در بخصوص
 را نامه آن اصل بارها آن از بعد سالها  او. کرديم می توصيه ملی جبهه اعضاء
 را خود و بود متأسف بسيار  نيافت را آن هرگز اينکه از و بود کرده جو و جست

  »  .بخشيد نمی
 جنبش تاريخ بررسی و اسناد نشر و تنظيم گردآوری، به« مّورخ يک بعنوان او

 چون زيادی های کتاب تاکنون وی از. پرداخت»  ايران در کارگری و چپ
 دربارۀ »ميالدزخم«،»دموکراسی سوسيال انکشاف« و»مشروطه انقالب جمله«

 و »نايرا دموکراسی سوسيال اسناد« ارانی، تقی دربارۀ کتابی جنگل، جنبش
  .است  شده منتشر...  و »السلطنه قوام احمد»   اشرف  جناب«  شوکت روبغ«
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 چهاردهمفصل 

 ورود ارتش سرخ به ايران
  
يادداشت : شوروی وجنبش جنگل«تحت عنوانگريگوريقيکيان در يادداشتهای   

 ٢٨( ١٩٢٠شنبه هجدهم ماه مه  روزسه : آمده است»های يک شاهد عينی
های جنگی دولت شوروی درمقابل انزلی و غازيان   کشتی) ١٢٩٩ارديبهشت 

ی توپ به طرف غازيان خالی  صف کشيدند وبدون اعالن جنگ، چندين گلوله 
های جنگی شوروی اين بود که  جهت ودليل رسمی اين حرکت کشتی . کردند

ی زيادی از افسران و تابعين  های ضدانقالبی ژنرال دنيکين وعده  چون کشتی 
کردند، بدين جهت رئيس  بودند وامنيت دريای خزر را تهديد می  ايشان درانزلی

سرخ شوروی ولگا و خزر برای حفظ امنيت دريای خزر ] ناوگان[فلوت 
ضد انقالبی واتباع  وی را ] ناوگان[ مجبور شد انزلی را تصرف کند، تا بتواند 

  .روانه ی روسيه نمايد
مات و ساخلو بودند ولی به انگليسی ها دربندرغازيان و انزلی دارای استحکا

بمباران های روس ها جواب ندادند و فوری شروع بمذاکره  نمودند و از طرف 
نمايندگان مقيم ازنلی نيز برای مذاکره اقدام گرديد وبه اين جهت بمباران غازيان 

  .به زودی متوقف گشت
هنگامی که کشتی های دولت شوروی بمباران غازيان را شروع نمودند از 

انزلی واقع شده، عده ای ازلشکريان و سن رودهم، که دربين رشت طرف ح
سربازان انگليسی دراين محل نيزمقاومت .سرخ درپشت قوای انگليس پياده شدند

می گويند . واجازه دادند که لشکريان سرخ درآنجا استحکامات بسازند. نکردند
  .ی شودفقط يک افسرهندی نيزخالی می کندو در اثر اين حرکت خود مقتول م

حمله ی کشتی ها ی سرخ به انزلی وغازيان صبح زود شروع شد و دراثر 
مذاکرات نمايندگان ارتش انگليس و دولت ايران با سران بلشويک ها بمباران 

ظهيرهمايون ازطرف حکومت گيالن و ژنرال شامپانی،فرمانده کل . متوقف شد
وای انگليس ساعت قوای انگليس مقيم ايران، و ماژورادموندس، رئيس سياسی ق
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برای اينکه با رئيس قوای  ١٢٩٩هشت صبح روزسه شنبه بيست و هشتم ثور
 سرخ رسماً داخل مذاکره شوند و علت ورود آن ها را استفسارکنند، از رشت به 

  .انزلی رفتند
کيلو متری  ١٤( کاژانوف فرمانده کل قوای روس، به اتفاق حاکم انزلی تا خمام 

ن فوق الذکراستقبال کرد و آن ها را تا انزلی راهنمايی رفت واز نمايندگا) رشت
نمايندگان ايرانی از کاژانوف و آبوکف، که معاون کاژانوف بود، استفسار . نمود

می نمايند که چرا کشتی های سرخ غازيان را بمباران نموده و رعايت بی 
ار طرفی و دوستی دولت ايران را نکرده اند؟ درجواب، فرمانده قوای سرخ اظه

نسبت به دولت ايران ابداً نظرسويی نداشته و قصد ورود و توقف « : می دارد
بمباران مان ما هم متوجه خاک ايران و اهالی آن . درخاک ايران را هم نداريم

نبوده و گلوله های توپ خود را به محلی انداختيم  که اسلحه و مهمات ما را 
اين اقدام، گرفتن کشتی های  ضبط نموده و دشمن درآنجا می باشد و مقصود از 

دنيکيين با تمام قوا واسلحه ی او بوده و در اين محل منتظربرخورد با آن ها 
  ».بوديم غيراز اين، مقصودی نداشته و تقاضايی نمی کنيم

طرف ژنرال ساعت دوبعد ازظهر،هيئت نامبرده به رشت عودت نمود واز 
شامپانی به آن ها اميدواری داده شد که با مقامات عاليه ی خود،  ترتيب مذاکره 

  .و قراراسترداد کشتی ها و مهمات و اسلحه ی دنيکين را به روس ها خواهد داد
س اظهار کرده بود که بنا بود قوای امدادی موقع مذاکرات، فرمانده قوای رو

بيايد وعده ای هم به طرف اردبيل و بعضی نقاط ديگر اعزام شده اند، ولی فعالً 
عده ای اعزامی را احضار و به بادکوبه هم اطالع داده شده است که قوا 

  .نفرستند و به حال انتظارباقی بمانند
زيرا تقريباً پانصد نفر فقط . عده ای قوای روس ها به طور صحيح معلوم نبود 

تعداد کشتی ها . ازکشتی ها پياده شده بودندو ديگران درکشتی ها مانده  بودند
بالغ بر بيست فروند بود و بين آن ها کشتی های بزرگ  زره پوش هم بود، ولی  

  .کشتی ها تماماً داخل حوزه ی بندرنشده  بودند و دراطراف توقف کرده بودند
ه بودم که چند فروند کشتی جنگی ژنرال دنيکين در انرلی پناه قبل از اين گفت

اين کشتی ها درنزديکی بندر پطروسک از کشتی ها سرخ شکست . گرفته بودند
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خورده و فراراً  به بادکوبه آمده بودند ولی  چون دولت آذربايجان به فرمانده 
، بدين جهت آنان پيشنهاد کرده بود که زير لوای جمهوری آذربايجان خدمت کنند

فرمانده آنان کشتی های خود را به انزلی آورده و انگليسی ها آن ها را خلع 
سالح نمودندو قسمتی از اسلحه شان را به قزوين فرستادند و رهبرانشان را 

  .دربازداشتگاه تحت نظر نگاه داشته  بودند
پس از بمباران غازيان ازطرف کشتی های سرخ وپياده شدن مالحان سرخ 

لی، از افسران و مالحان کشتی های دنيکين پرسيده شدکه آيا نمی خواهند درانز
تسليم لشکريان سرخ شده وعودت به ميهنشان نمايند؟ فقط دو يا سه نفرحاضر 

نفربودند خواستند از انزلی به طرف  ٧٠٠به تسليم شدند، ولی ديگران که تقريباً 
لچاک با دولت شوروی در در آن ايام عده ای از قوای آدميرال کو.(جنوب بروند

اکثريت افسران و مالحان کشتی های . سيبريه خاوری مشغول مبارزه بودند
دنيکين ميل داشتند برای  شرکت  درجنگ های سيبريه ی خاوری  به والدی و 

مقامات نظامی انگليسی ها وسايل حرکت آنان را از راه مرداب و ) ستک بروند
  .وانه ی رشت نمودندپيربازار  تهيه کردند و آن ها را ر

در نتيجه مذاکرات انگليسی ها قرارشد کليه ی اسلحه ولوازم کشتی های دنيکين 
را که به قزوين فرستاده بودند، به روس ها مسترد نمايند و روس ها درانزلی 
بمانندوکشتی ها واسلحه راکه دريافت وحمل نمودند خودشان هم ازايران بروند 

روس  .انگليسی ها نيزدرمنجيل بمانند باشند،وتاروزی که روس ها درانزلی 
تخليه  هاحق رفتن به رشت را نداشتندوانگليسيها موظف بودندکه تمام گيالن را

  .نمايند
 امورخارجه ی شوروی، به وسيله ای راسکو درجوابی که چيچرين، کميسر

لينکف رئيس فلوت سرخ بحرخزر و ولگا به رئيس الوزرای دولت ايران داده 
ارمی دارد  که دولت شوروی قبالً از ميل و نقشه ی حملۀ فلوت سرخ است، اظه

به ايران خبر نداشته است وفقط پس از حمله، به دولت شوروی خبر داده شده 
ولی درهرحال دربارۀ اين اقدام رئيس فلوت سرخ، نامبرده اظهارنار . است

تجارت ضايتی نکرده و برعکس اظهاراميدواری می نمايد که بدين وسيله راه 
  .وارتباط  پستی و رفت و آمد بين ايران و روسيه باز خواهد شد

  :عين تلگراف به مضمون ذيل است
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 راسکو لينکف، کماندان

  فلوت روسيه و آذربايجان
عقب نشينی بقيۀ گارد سفيد و فلوت ژنرال ضد انقالبی دنيکين به بندر انزلی،  

و منبع مخاطرات  صيانت تجارت بحری  را در دريای خزرتهديد می نمود
دائمی برای قشون سرخ واوليای امور دولت سويت در تمامی نواحی سواحل 

  .بحرخزربود
روابط روسيۀ بلشويکی با ايران قطع می شد وبه تجارت روسيه و ايران  

  .ضربت غيرقابل عالجی  وارد می آيد
 آقای وزير امور خارجه ی ايران کامالً محق هستند که در يادداشت اخير خود

  .از اين قطع روابط که نه روسيه و نه ايران مقصرنيستند شکايت نموده اند
ظاهراً برای اينکه به اين اوضاع خطرناک غيرقابل تحمل خاتمه داده شود،  
کماندان فلوت جمهوری دربحرخزر بدون امردولت سويت مرکزی اقدام به 

يه وايران و حملۀ احتياط کارانه ای کرده است که غرض از آن حفظ منافع روس
  .خاتمه دادند به حضور آخرين بقايای قوای انتظامی وبحری دنيکين بوده است

نظربه اين اقدامات، درهيجدهم ماه مه، دستۀ قشون اشغاليۀ بريتانی انزلی را 
قشون جمهوری اقداماتی نمود تا از امکان اينکه قوای سابقۀ  ۀتخليه نمود ودست

  .محل اشغال کند جلوگيری شود ژنرال دنيکين بعضی نقاط را دراين 
از وقايع اتفاقيۀ درانزلی، دولت سويت روسيه فقط وقتی استحضارحاصل نمود 

  .که حوادث مزبور  خاتمه يافته بود
ً اظهارمی دارم که به دسته ی قشون سويت  از طرف دولت سويت اختراما

نی امرشده است همين که احتياج  نظامی مرتفع گرديد آزادی و صيانت کشتيرا
در بخر خزر تأمين شد، براساس موادی که در يادداشت مورخه ی يست و ششم 

يعنی مطابق مواد سوم  . ذکر شده است، خاک ايران را تخليه  نمايد ١٩١٩ژوئن 
  :و هفتم  که مدلول آن به قرارذيل است

  .بحر خزر برای کشتيرانی، تحت  ييرق ايران، آزاد اعالن شده است -ماده سوم
دولت شويت حاضر است درباب تحويل تأسيسات تجارتی روسيه  –مماده ی هفت
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  .در انزلی با ملت آزاد ايران قرارداد منعقد نمايد
آقای وزير امورخارجه اجازه  دهيد در خاتمه اظهار اطمينان نمايم که خاتمه     

ی سعادتمندانه ی پيش آمدهای انزلی می تواند به روابط حسنه ملل ايران و 
  .اساس استقالل کامل وشخصيت هردوملت است، مساعدت نمايدروسيه که بر

  کميسرامور خارجه ، چيچرين
  
اهالی انزلی و غازيان در تمام طول مذاکرات نمايندگان طرفين، درساحل دريا  

وحشت زيادی که بر اثرصدای اولين گلولۀ  توپ . جمع شده وتماشا می کردند
به کلی مرتفع گرديد و چون خطر به آن ها مستولی شده بود پس از چند دقيقه 

جانی به تماشاچيان نرسيد، لحظه ای آسوده وساکت منتظر نتيجۀ   مذاکرات 
بودند ولی همين که انگليسی ها شروع  به تخليه ی منازلشان نمودند، عده ای از 
تماشاچيان   شروع به غارت انبارهای آن ها کردند و عده ی ديگری فوراً بيرق 

يران را روی خانه ها به خصوص کناردريا نصب کردن و های سرخ و بيرق ا
زنده باد روسيه ی سويت « ،»زنده باد ايران«:با صدای رسا فرياد می زدند

  .»نابود باد وثوق الدوله وخائنين« ،» نابود باد انگلستان« ،»
و موقعی که چند فروند از کشتی های سرخ وارد بندر گرديد، هيجان اهالی به  

دسته های . سيده بود وزنده باده ومرده بادها قطع نمی گرديداعالی درجه ر
وسرود ملی ايران را می نواختند وهيجان را » انترسيونال« موزيک کشتی ها

  .بيش ترو زيادترمی کردند
به عالوه، مالحان سرخ روزنامه ها و ابالغيه های زيادی به زبان فارسی و  

ند و مردم متينگ های مفصلی ترکی وانگليسی وروسی بين اهالی پخش می کرد
تشکيل دادند وبرضد انگلستان و دولت شاه ايران نطق های مفصلی ايراد  

در تمام مدت روز، رفت وآمد و اجتماع درکوچه ها وميدان ها و به . کردند
  .خصوص در ساحل دريا قطع  نمی شد و حتی  زيادتر می گرديد

وررا به کسی تحويل دهد، هوفن، رئيس گمرکات شمال، بدن اينکه اداره ی ام
ولی  مأمورين ديگردولت، مانند نايب الحکومه، رئيس نظميه . ازانزلی فرارکرد

ورئيس بلديه وديگران درمحل مأموريت های خود مانده بودند، ولی اهالی به آن 
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  .ها اهميتی  نمی دادند
نزديک ظهر، چند نفرازمجاهدين ميرزا کوچک خان وارد انزلی شدند و   

رئيس بلديه ی انزلی، به همراه چند . با کف زدن ازآن ها   پذيرايی نمودنداهالی 
نفراز اعضای انجمن بلدی و معتبرين شهرنزد فرمانده ساخلوی سرخ رفته و از 
طرف اهالی شهر ورود وپيروزی آن ها را تبريک گفت واظهاراميدواری نمود 

ود ودهقانان و با همکاری قشون سرخ روسيه انقالب بزرگی درايران شروع ش
  .کارگران ايران از فشارسرمايه  داران و مالکين نجات يابند

در همان روز ميرزا کوچک خان نيز به انزلی رفت و شروع  به مذاکره  با  
سران دستجات سرخ برای عقد قرارداد اتحاد نمود ودر اولين جلسه طرفين 

راجع به اين .( دهند  تصميم گرفتند با هم متحد شده و انقالب را در ايران توسعه
  ).قرارداد بعداً  صحبت خواهد شد

در شهر رشت هم ساکنين دراثر ورود روس های سرخ به انزلی وتخليه ی   
انزلی از طرف ساخلوی انگليس، اظهارشادی و سرورنمودند و به يک ديگر 

بدين . ولی چون انگليسی ها ازشهرنرفته بودند. مژده می داند وتبريک می گفتند
به عالوه در . از تظاهرات و تشکيل ميتينگ ها خود داری می کردندجهت 

رشت ازطرف ۀ رشت زياد بودند کسانی که با ورودبلشويک ها به رشت وتخلي
اين اشخاص عقيده داشتند که ورود واحدهای  . ساخلوی انگليس مخالف بودند

ن  زد سرخ  به رشت سبب اغتشاشات و انقالبات می گردد و گيالن دو باره ميدا
  .و خورد خواهد شد

عده زيادی ازاهالی می خواستند از شهربه طرف جنوب بروند ولی حاکم رشت 
  .ومأمورين ديگر دولت  مرکزی، آن ها را  از اين خيالشان منصرف نمودند

چندين بار از طرف حاکم گيالن اعالم گرديد که روس ها فقط  برای بردن  
لی خواهند رفت و انگليسی ها نيز از کشتی ها و مهمات و اسلحۀ  خود به انز

گيالن خواهند رفت و قوای مسلح  دولت قادربه حفظ   امنيت در اين واليت می 
باشد و برای اينکه مردم اطمينان کامل حاصل کنند که در رشت و واليت  
گيالن امنيت و را حتی به طور صحيح  برپا خواهند ماند، حاکم گيالن با ميرزا  

ت  کرد و درباره ی امنيت شهر و واليت مذاکره  کرد و کوچک خان مالقا
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خاطر جمعی حاصل کرد که ميرزا بر ضد دولت شاهنشاهی دست به اقدامی 
و در موقع لزوم برای حفظ امنيت و صلح با احمد خان حاکم گيالن . نخواهد زد

  .همکاری  خواهد کرد
ک خان به بنا به خواهش چند نفراز دوستان برای مالقات با ميرزا کوچ 

رئيس هيئت اتحاد اسالم ستاد خود را نزديک شهر رشت آورده (پسيخان رفتم
ميرزا شاد و مسرور بود و موزری را که  سران قوای اعزامی روس به )  بود

پس از احوالپرسی، راجع به اوضاع و پيش . وی تقديم کرده بودند، سرميز ديدم 
  .آمد ها صحبت شد

ران قوای اعزامی روس منعقد نموده و اميدوار قراردادی با س« : ميرزا گفت 
است دو باره انقالب را شروع کند و اين بارمی خواهد تا تهران برود و وثوق 

  » .الدوله و امثالشان و نيروی انگليس را از ايران   بيرون  کند
  »پس بايد منتظر حمله ی شما به ساخلوی  انگليس در رشت باشيم؟« : پرسيدم 
نخير، من تصميم دارم به قوای انگليس حمله نکنم تا آن ها « : او جواب داد 

پس ازاينکه  آن ها به منجيل رسيدند ، شروع به حمله . تمام  گيالن را تخليه کنند
نمی خواهم  گيالن  ميدان جنگ شود و واحدهای جنگی .  بر آن ها خواهم  کرد

  » ، احتياج  به کمک مستشاران  روسی  نخواهيد داشت؟
به عالوه کاژانوف وهمکارانش هيچ . نخير« : کوچک خان جواب داد ميرزا 

  ».ميل ندارند با فرستادن مستشار، انگليسی ها را نسبت به خويش مظنون سازند
آيا صحيح است که شما به ميرزا احمدخان حاکم  گيالن قول داده « : پرسيدم  

  »نيد؟ايد که برای حفظ  امنيت در گيالن ، با قوای دولتی همکاری ک
  »بله«  : ميرزا گفت 

درصورت شروع انقالب عليه دولت مرکزی، قزاق ها با شما « : سئوال کردم 
  »مخالفت نخواهند کرد؟

گمان نمی کنم زيرا قزاق ها به وطن و شاه خدمت می کنند، نه « : وی پاسخ داد
به وثوق الدوله و امثالش وبه عالوه کاپيتان بوالتسل رئيس قزاق های مقيم 

ن، شخصاً با کاژانوف مالقات کرده و   آن دو وعدۀ دوستی به يکديگرداده گيال
خاطرجمع هستم که ژاندارم ها درمبارزه با دولت مرکزی ايران شرکت . اند
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  ».خواهند داشت و قزاق ها بی طرف خواهند ماند
چه طورشد که به اين زودی دراولين مالقاتتان « : درموقع خدا حافظی پرسيدم

  »ای روس توانستيد قراردادی منعقد سازيد؟با سرای قو
  ».آن ها روی خوش به ما نشان دادند« : ميرزا پاسخ داد

او شخصی درويش . درباغ منزل ميرزا کوچک خان، احسان هللا خان را ديدم 
دست دادن با من، مرا با دونفر  پس از.وروشن دل وساده دل بود مانند

رفقا  درادارۀ تشکيالت نظامی با ما  اين« : ازسربازان روسی آشنا کرد، و گفت
احسان هللا خان روسی نمی دانست آن دو نفر  نيزفارسی » .همکاری خواهندکرد

چند دقيقه رل  مترجم  را بازی کردم و معلوم  شد . و فرانسه حرف نمی زدند
که چند نفر از روس ها در پسيخان برای مطالعه ی اوضاع  و وسايل جنگ  و 

  .ندانقالب اقامت دار
درهمان باغ، يک نفرارمنی را ديدم که با دو نفرمالح روسی زير درخت ها 

اين ارمنی که آراميان نام داشت، چندی قبل از تفليس به ايران . گردش می کرد
رفيق لئون «  :احسان هللا خان گفت . آمده بود و تقريباً مشغول هيچ کاری نبود

  ».ردآراميان سابقه ی دوستی با ما خان نامبرده دا
احسان هللا . در باغ دو نفر ديگر را ديدم که لباس نظاميان هندی برتن داشتند 

اينها از صف  لشکريان هندی انگلستان فرارکرده وبرای نبرد با « : خان گفت
انگليسی ها نادماً آمده اند ومی گويند به زودی عدۀ  زيادی ازهندی ها از قشون 

هند شدوهم چنين ادعامی کنند که انگليسی ها فرارکرده وبا ما متحد خوا
درهندوستان کليه ی مردم منتظر انقالبيون ايرانی بوده و همين که به سرحدات 

  ».هندوستان نزديک شديم  با ما متحد خواهند شد
احسان هللا خان مرا تا ساحل رودخانه همراهی کرد و در موقعی که سوار 

سرمايه داران باختر  به زودی انقالب ملل خاوربرضد« : کشتی می شدم گفت
زمينی شروع خواهد شد و اميدوارم با کمک و همراهی رفقای روسی، به 

هندوستان،برمه، چين وملل ديگرخاوررا ازتسلط سرمايه  زودی ايران، عراق،
  » .داران انگليسی وامريکايی و ژاپنی آزاد کنيم

يرزا آيا ميرزا کوچک خان م« : در موقع مراجعت داخل درشکه ازخود پرسيدم
احمد خان ومن و ديگران را گول می زند؟ آيا اطرافيانش او را فريب می 
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  »دهند؟
  .شرح  وقايع آتيه جواب اين سئوال ها را خواهد داد 
ميرزا کوچک خان پس از اتمام اولين دور مذاکرات خود با سران واحدهای  

 سرخ و بازگشت ، مکتوبی توسط نماينده ی اتحاد اسالم مقيم رشت، شيخ دمحم
حسن، به کنسول انگليس فرستاد که ضمن اظهارارادت و دوستی پيشنهاد کرده 
بود در صورتی که لشکريان انگليس ميل و نيروی کافی برای دفاع از گيالن 

  .ندارند زودتر از گيالن  بروند که از خونريزی وخرابی جلوگيری  شود
ده، واحدهای کنسول انگليس توسط همان شخص جوابی نوشته و انگليس داده ش

انگليس ازگيالن خارج خواهند شد و اظهار اميدواری کرده بود ميرزا کوچک 
  .خان درآينده خواهد توانست از خونريزی و خرابی جلوگيری نمايد

شيخ دمحم حسن اين مکتوب کنسول را پس از ده روزبه ميرزا کوچک خان 
مالقات  رسانيد، درصورتی که هر روزاز رشت به پسيخان می رفت و با وی

  .تاکنون معلوم نشده چرا نماينده ی ميرزا چنين رفتارکرده است. می کرد 
شيخ دمحم حسن اين مکتوب کنسول را پس از ده روز به ميرزا کوچک خان 
رسانيد، در صورتی که هر روز از رشت به پسيخان می رفت و با وی مالقات 

  .رفتار کرده استتاکنون معلوم نشده چرا نماينده ی ميرزا  چنين . می کرد
ميرزا دراولين مالقات خود با سران واحدهای روس به طوراصولی موافقت و  

ولی تا . همکاری آن ها را جلب کرد و خود نيز وعده ی همکاری به آن ها داد 
 از طرف دولت مسکو) مطابق دوم جوزا وسوم شعبان(روزبيست وسوم مه 

ونيکيدزه  نمايندۀ سياسی سپاه دستور مثبتی به راسکو لينکف اميرالبحر و ارژ
دردستوری که از طرف کارخان درتاريخ .  يازدهم ارتش سرخ نرسيده بود

  :بيست و سوم   ماه مه به دو نفر روأسای روسی داده شده  بود چنين می خوانيم
ميل کوچک خان به تشکيل دولت شوروی در ايران و کميتۀ حزب اشتراکی و  

رکز کليۀ امور کشورو قوای دولتی در دست به خصوص ميل  مشاراليه به تم
خود را بايد با احتياط زياد مورد مطالعه قرارداد، زيرا از احساسات ايرانيان 

نمی شود نتيجه )   قفقاز( مقيم انزلی، رشت وواليت های هم جواربا آذربايجان
  .گرفت که کليه ی ايرانی ها  دارای همين احساسات می باشند
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ً  مقصد اصلی  قيام درايران فقط متحدکردن کارگران ودهقانان و حتی عجالتا
سرمايه داران و دموکرات ها و اشتراکيون با هم و اعالن جنگ به انگليسی ها 

  .و استحکام اساسی دموکراسی  در ايران بايد باشد
کاراخان، معاون کميسرخارجۀ دولتی شوروی، در ضمن دستورداده بود که 

ک خان می خواهد بدهد،  ظاهراً شبيه به اگرتشکيالت جديد که ميرزا کوچ
شوروی می باشد اساساً بايد فرقی با تشکيالت ۀ تشکيالت دولتی واداری روسي

روسی داشته باشد تا مردم تصور نکنند که ميرزا کوچک خان و دولت جديدش 
  . نمايندۀ دولت شوروی روسيه هستند

  : از دستورباال معلوم می شود که  
خان خواهان تشکيل دولتی مانند دولت شوروی روسيه خود ميرزا کوچک  - ١

 .مانند  حزب کمونيست روسيه  بوده   است) کمونيست(وحزب اشتراکی 
کميساريای امور خارجه ی مسکو برضد تشکيل چنين دولتی وچنين حزب  - ٢

جديدی در ايران بودند و برخالف نظر ميرزا درکميساريای نامبرده عقيده 
که انقالبيون ايران می کنند بايد  برای دموکراسی، يعنی داشتند که هر اقدامی 

  .برای تشکيل دولت آزادی خواه مشروطه يا جمهوری باشد
کميساريای امورخارجه ی مسکو ميل داشت هراقدامی که در ايران می شود  - ٣

مطابق افکارکليه ی ايرانيان باشد، صرفاً مطابق تمايالت ساکنين انزلی، رشت 
يگرهم مرزبا آذربايجان قفقازواين اقدامات با همکاری کليۀ ويا واليت های د

  .طبقات واحزاب به عمل آيد
از اين دستورکاراخان هم چنين معلوم ميشود که تا  روزبيست و سوم ماه مه  

، کميسياريای خارجۀ شوروی تصميم نگرفته بود که آيا رياست انقالب ١٩٢٠
  .يا به شخصی ديگرايران را به ميرزا  کوچک خان واگذارنمايد  

يعنی  يک روز بعد  از )  سوم جوزا و چهارم شوال ( روز بيست چهارم مه 
رسيدن  دستور کاراخان به نمايندگان شوروی و دومين مذاکرۀ ميرزا  کوچک 

ضمن صحبت . حان با اشخاص نامبرده، برای مالقات  با ميرزا به پسيخان رفتم
خان حاکم  گيالن و عده ای   ازساکنين درحالی که احمد « : از مشاراليه پرسيدم

شهر رشت، و بنده چندين بار ازجناب عالی خواهش کرديم قوۀ مسلح خود را 
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وارد شهر  نماييد، چرا تا حال به اين  خواهش های مردم  ترتيب اثر نداده 
  »ايد؟

ً شهردرامنيت بوده و لزومی ندارد درامرآن « : او درجواب گفت اوالً عجالتا
ً می خواهم به خوبی درک کنم که آيا روس ها و انگليسی ها  .دخالت کنم ثانيا

انگليسی ها می گويند می خواهند از . نسبت به رشت چه رفتاری خواهند کرد
به . روس ها هم می گويند که ميل ندارند به رشت بيايند. رشت و گيالن بروند

ل دارند، عالوه حتی اگرانگليسی ها از رشت بروند تا نفهمم روس ها چه خيا
  ».قشون خود را وارد رشت نخواهم کرد

چه طور شد که تا حال به . شما دو باربا روس ها مذاکره کرده ايد« : پرسيدم 
  »خياالت و نقشه هايشان  پی نبرده ايد؟

کارکردن با بلشويک ها سخت تر از کارکردن  با انگليس «  : در جواب گفتند
ی هستند  که درايام  امپراطوری  بلشويک ها همان روس های نيکالي. ها است

انقالب سه ساله  نتوانسته روح و عقايدشان . با ما به خشونت رفتارمی کردند 
انقالب شش ساله ی جنگل نيزقادرنبوده  روح و اخالق  . را اساساً عوض کند

در ايام امپراطوری روس اگر برما فشار می آوردند، . مجاهدين ما را تغييردهد
کرده  و از افکارعامه ی دموکرات ها و آزاديخواهان دنيا  کمک ما داد و فرياد 

ولی اگر از طرف دولت انقالبی روسيه بر ما فشار بياورند،  ما . می خواستيم
زيرا روس های  انقالبی خواهند گفت . از هيچ کس نمی توانيم کمک بخواهيم

کوچک انجام که کليۀ اقداماتشان برای پيشرفت انقالب بين المللی و آزادی ملل 
با انگليسی ها می شود حرف زد و اگرآن ها حرف های حسابی ما را . می وشد

نپذيرند، خواهيم گفت که انگليسی ها ظالم و دشمنان کشور ما هستند و می 
به عالوه  آن ها  با اوضاع  کشورمان آشنا هستند و .  خواهند ما را خفه  کنند

باشيد که انگليسی ها با صد  زودتر حرف ما را خواهند فهميد و خاطرجمع
هزار نفر قشون نمی توانند ما را محوکنند و تشکيالت ما را به هم بزنند ، زيرا  

ولی . به افکارعامه ی ملت و کارگران کشور خود و دنيا احترام می گذارند 
روس های انقالبی با صد نفرمی توانند برای انهدام ما تمام جنگل ها را آتش  

نخواهد داشت اعتراضی کند يا چيزی برعليه آن ها بگويد،  بزنند و کسی حق 
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زيرا آن ها ما را آلت ومزدور سرمايه داران خارجه خواهند ناميد وامحای 
  ».تشکيالت مان  را برای نفع و فتح انقالب الزم خواهند  دانست

از اين اظهارات ميرزا کوچک خان فهيمدم که تا  آن روز بين سران واحدهای  
يت اتحاد اسالم توافق نظر کامل حاصل نشده است و بعداً وقتی با روس و هئ

مضمون تلگراف فوق الذکرکاراخان آشنا شدم،به خوبی برايم واضح شد که چرا 
  .ميرزاچنين اظهاراتی دربارۀ انگليسی ها و روس های انقالبی کرده بود

به آخرين مالقات ما، گفتيد که روس ها روی خوش « : ازکوچک خان پرسيدم 
  » .شما نشان دادند

   همکاری  بله، بله،آن ها روی خوش به من نشان دادند ومن حاضربه«:وی گفت 
  ».با آنان گرديدم

  »اگر آن ها روی خوش به شما نشان ندهند چه خواهيد کرد؟« : سئوال کردم 
دوباره درجنگل ها پنهان می شوم و سعی می کنم بی « : ميرزا جواب داد 

ه ما حمله  کردند از خود دفاع  می کنيم، ولی هرگز ما به آن طرف بمانم واگر ب
  ».ها حمله نخواهيم کرد

اين مصاحبه را مفصالً در اينجا درج کردم تا قارئين محترم بدانند که ميرزا  
  . خود را قبالً  تهيه ديده بودۀ کوچک خان اوضاع آتيه را پيش بينی کرده و نقش

تروتسکی، کميسرجنگ ) ا و هفتم رمضانپنجم جوز(روزبيست وششم ماه مه   
سرخ  ) ناوگان( دريا ساالر فلوت شوروی ، دستورات ذيل رابه راسکولينکف

  :ولگا و بخر خزر داد
  .عدم دخالت در امور ايران به نام روسيه - ١
اخراج واحدهای مسلح روسی از ايران و کشتی های جنگی سرخ از آب   - ٢

  .های ايران
چک به وسيله ی دادن کارشناس و پول وداوطلب کمک به ميرزا کو -  ٣

  .وغيره
  .تحويل اراضی تحت اشغال و احدهای سرخ به ميرزا کوچک - ٤
درموقع لزوم بايدکشتی های جنگی در اختيار ميرزا کوچک گذارده شود،  - ٥

  .ولی نه با پرچم روسيه، بلکه تحت پرچم آذربايجان شوروی
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  .يجان شوروی همراهی کردبه ميرزا کوچک بايد به نام آذربا  - ٦
از دادن تشکيالت شوروی که آرزوی ميرزا کوچک است نبايد جلوگيری  - ٧ 

  .کرد
با اقدامات خودتان بايد به انگليسی ها بفهمانيد که ميل نداريم درکشورهای   - ٨ 

  .خاوربرضد ايشان اقدام نماييم
ميرزا پس از دريافت دستورفوق، راسکو لينکف وارژونيکيده بارديگر با 

کوچک خان مالقات کرده و  تصميم گرفته شد چند روزديگر، يعنی پس ازرفتن 
آخرين سرباز انگليسی ازرشت، ميرزا وارد رشت  شده و ادارۀ امور را در در 

  .دست بگيرد
قبل از اين گفته بوديم که اهالی رشت نيز می خواستند کوچک خان وارد رشت  

م چنين گفته بوديم که نمايندۀ دولت ه. برعهده بگيرد بشود وادارۀ اموررا
مرکزی، يعنی حاکم گيالن، هر روز به پسيخان می رفت و در بارۀ امنيت 
گيالن و رشت با وی مذاکره می نمود واز او  خواهش می کردبه رشت آمده 

ً امور را اداره کند مأمورين عالی مقام ديگر دولت نيز به خدمت . وشخصا
هر روزهزار . اراليه کمک می خواستندميرزا کوچک خان رسيدند وازمش

اين دهکده، امام زاده ای برای اهالی رشت . نفرازاهالی به پسيخان می رفتند
  .شده بود

کنسول انگلستان نيزقبل ازحرکت خود  از رشت، ميرزا کوچک خان را در  
ً از گيالن می « : پسيخان مالقات کرده و در ضمن اظهارکرده بود ما عجالتا

يت را به شما می سپاريم و اميدواريم که به خوبی امور اين جا  را رويم اين وال
  ».اداره  کنيد و نگذاريد  ميدان  رزم های خونين شود

ميرزا در جواب از همراهی هايی که کنسول نامبرده به هيئت اتحاد اسالم کرده 
بود اظهار تشکر نمود و قول داده بود که تا اخرين سرباز و فرد انگليسی از 

  .الن خارج نشود هيچ اقدامی بر ضد آن ها  نخواهد کردگي
وی  به شهربازگشت و روز دوم از . کنسول گيالن فقط ده دقيقه درپسيخان ماند 

قبل از مشاراليه، کارمندان بانک شاهی وکنسولگری واتباع . رشت حرکت کرد
  .انگلستان از شهر رفته بودند
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ها ازگيالن بروند، رياست بانک  بايد گفته  شود از روزی که قرارشد انگليسی
شاهی طی اعالنی از مشتريان  خود درخواست کرد وجوهی را که دربانک 
دارند پس بگيرند واسکناس هايی را که در دست دارند به بانک داده  و قران 

ولی درمدت پانزده  روزی که بانک در رشت بازبود هيچ  يک از . نقره بگيرند
ل خود يا عوض کردن اسکناس به پول نقره به تجار يا کسبه برای گرفتن پو

  .موجودی خود را از رشت برد ۀبانک  مراجعه نکردند بانک  کلي
  

  ورود ميرزا کوچک خان جنگلی به رشت
قبل ازحرکت کنسول انگلستان ازرشت، کنسول و کارمندان کنسولگری روسيه  

يکی از  ی امپراطوری درهای کنسولخانه را مهروموم کردند و کليدها را به
کنسول های افتخاری فرانسه و ترکيه و . کارمندان سپردند و ازرشت رفتند

اتباع دول بيگانه، قبل از کنسول روسيه شهر را ترک کرده و رهسپار تهران 
اتباع دول خارجه حتی يک  بنابراين در رشت از نمايندگان و. شده بودند

  .نفرنمانده بود
الن پس ازرفتن واحدهای انگليس واتباع مبرزا احمد ميرزا احمدخان، حاکم گي 

وکنسول های خارجی از رشت، مالکين و تجارو مأمورين عالی مقام دولت را 
دورخود جمع کرد وآن ها پس ازچندين روزمذاکره تصميم گرفتند نمايندگانی را 
از طرف ساکنين رشت رسماً به پسيخان نزد ميرزا کوچک  خان فرستاده واز 

يالن درخواست کنند به رشت آمده و اداره ی امور واليت را او به نام ساکنين گ
  .به دست گيرد

وی با عده ای . مالقات ميرزا با نمايندگان شهر رشت، حضار را متأثر ساخت
برخی از حضار گريه می . ازحاضرين دست داد و چند نفر ازآن ها را بوسيد

  کردند ولی معلوم نبود برای چه گريه می کنند؟
اشتراکيون را از شهر » خطر«شت به اميد که ميرزا کوچک خاننمايندگان ر 

دور خواهد کرد، نزد او آمدند و می خواستند اورا به شهرببرند، ولی خود 
رشتی . اشتراکيون را به عهده گرفته و می خواست وارد شود» خطر« ميرزا

ها تا روز ورود ميرزا کوچک به رشت نمی دانستند که نمايندگان اشتراکيون 
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سيه وهيئت اتحاد اسالم از باختر و نمايندگان  و واحدهای مسلح اشتراکيون رو
  .روسيه از شمال  وارد رشت می شوند

من فقط برای حفظ وتأمين «: ميرزا موقع مذاکره با نمايندگان شهررشت، گفت  
شغل، سرمايه، عصمت و مذهب تمام ايرانيان زندگی می کنم وجمعيت جنگل 

ما برای خدمت به . دن به اين هدف ها  تشکيل داده ايمرافقط و فقط برای رسي
  ».وطن و ملت حاضرهستيم

او پس از اظهار کلمات فوق  گفت بنا به دعوت نمايندگان مردم رشت، به رشت 
بعد از ظهر . می آيد و قول داد رهبری مبارزه  با انگلستان را به عهده  بگيرد

و چهارم  ژوئن  ١٣٣٨ضان مطابق  شانزدهم  رم( روز جمعه چهاردهم جوزا 
که قراربود ميرزا کوچک وارد شهر رشت شود، افراد نظميه تحت ) ١٩٢٠

رياست ماژور رکن الدين خان مختار وافراد ژاندارمری تحت  رياست سرهنگ  
فتحعلی خان، مجهزشده وآسايش وامنيت را درشهرو اطراف آن حفظ می 

ای پيشوازتا پسيخان رفتند و دوباره نمايندگانی از طرف اهالی شهر بر. کردند
ً تمام اهالی شهر عده ی زيادی ازاهالی نيز  تاپسيخان وتنگ وآتشگاه وتقريبا

پولداران با .  رشت جمع شدند و منتظر ورود ميرزا بودند -درجاده ی پسيخان
درشکه تا پسيخان رفته و به رئيس هيئت اتحاد اسالم وعده ی کمک مادی و 

خان آشنايان خود وحتی مأمورين دولت شاهنشاهی کوچک . معنوی را می دادند
ميرزا  گاهی نطق های . مردم دست می زدند و هورا می کشيدند. را می بوسيد

مختصرسر جاده ايراد می کردو مکرر وعده می داد که ناموس و شخصيت و 
  .ثروت و دين ايرانيان را حفظ خواهد کرد

چند نفر ازهمکارنش با او . دپياده آم) هفت کيلومتر(ميرزا از پسيخان تا رشت
چون اهالی جاده را گرفته بودند، آن ها . همراه بودند و آن ها نيز پياده آمدند

نمايندگان شهر و مالکين و تجاری که . مجبوربودند که خيلی آهسته راه  بروند
. برای  پيشواز با درشکه رفته بودند، با درشکه هم از پشت او آهسته  می آمدند

مايندگان قشون سرخ روسيه نيز با درشکه به دنبال ميرزا وارد چند نفراز ن
  .هوا خيلی لطيف بود. شهرشدند

. بخشی از اهالی شهر درسبزه ميدان جمع شده بودند ومنتظر ورود ميرزا  بودند
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در وسط باغ، در محل موزيک، احسان هللا  خان و کا ژانوف و گائوک و چند 
جمعيت باغ با . منتظر ورود وی بودندنفرديگراز سرکردگان جنگل و روس ها 

فريادهای زنده باد وهورا، ميرزا را نزد احسان هللا خان و رفقايشان راهنمايی  
  .نمودند

زنده باد « از طرف نمايندگان اشتراکيون روسيه، پرچم سرخی که روی آن 
نقش کرده بودند ، به ميرزا » زنده باد ايران آزاد« ، »روسيه ی شوروی 

تقديم شد و پرچم سرخی نيز که از طرف  نمايندگان فرماندهی کوچک خان 
  .فلوت ولگا و بحر خزر داده شده بود در  روی ميز متموج بود

ميرزا کوچک موزری را که اشتراکيون روسيه به او داده بودند در کمر و  
  .نشان افتخاری را که از دولت سويتی گرفته  بود بر سينه ی خود داشت

کاژانوف، احسان هللا ، . يتينگ مفصلی ترتيب داده شده بوددرسبزه ميدان م 
. ميرزا  کوچک خان و ديگران نطق های آتشين و جانسوزی ايراد کردند

کاژانوف از طرف دولت شوری اظهار رضايت و خوشحالی کرد و تبريکات 
  :خود را به ملت آزاد ايران تقديم نمود گفت

ده وکليه ی طبقات زحمتکش ملل لوای سرخ جهانی در فضای ايران نيز موج ز
قشون سرخ دهاقين و کارگران و . خاور را به زيرسايه ی خود دعوت می کند

سربازان انقالبی روسيه که ارتش های ژنرال   های سفيد، دنيکين و کولچک و 
حاضر به يودنيچ را نابود و قشون های بيگانه را از روسيه  بيرون کرده است، 

ران و ملل  ديگر  خاورزمين است و  فداکاری الزم  را همراهی با انقالبيون اي
خواهد  کرد تا انگليسی ها را از ايران ، بين النهرين و هندوستان  بيرون 

طبقات زحمت  کش ملل آسيا بايد به گرد رئيس انقالب شرق، رفيق .  کنند
ميرزا کوچک جمع شده و انگليسی ها، شاه، سرمايه داران و مالکين و 

از طرف و به . تآمين نمايندنابود ساخته و آزادی و استقالل خود را جابرين را 
نام  دولت شوروی و روسيه قول می دهيم که تا سرمايه داران و جابرين 

زنده باد رفيق لنين ناجی ملل . داخلی و خارجی محو نگردند  و از ايران  نرويم
ن  و خاور زمين، زنده باد دقيق تروتسکی رئيس کل قشون سرخ کارگرا

  .دهاقين و سربازان انقالبی، زنده باد رفيق ميرزا کوچک  رئيس انقالب  شرق
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عده ای  زيادی از حضارکه با زبان روسی آشنا بودند ازنطق کاژانوف راضی 
نشدند، زيرا آن هاهيچ منتظرنبودند که درسبزه ميدان رشت، درحضور 

ه و سرمايه داران نمايندگان دولت شاهنشاهی ايران، راجع به انقالب برضد شا
برعکس آن ها عقيده داشتند که نطق هايی بر ضد انگليسی . ايران صحبت شود

  .ها ايراد خواهد شد و زندگانی معمولی در شهر ادامه خواهد  يافت
ولی عقايد . نطق کاژانوف را گائوک نام آلمانی از روسی به فارسی ترجمه کرد

. ه عقايد اتحاد اسالمی گرديدگائوک تبديل ب هسوسياليستی کاژانوف در ترجم
مثالً کاژانوف کليه ی زحمتکشان  کشورهای خاورزمين را دعوت  به مبارزه 

  ۀبا جهانگيران وسرمايه داران داخلی و خارجی کرده بود، ولی گائوک با ترجم
خود، مسلمين دنيا را دعوت  به مبارزه  با انگلستان و سرمايه  داران اروپا 

  .می نمود
گائوک که  مترجم رسمی شده بود، مضمون سوسياليستی نطق های بعدها نيز 

نمايندگان شوروی را در ترجمه های خود تبديل به عقايد اتحاد اسالمی می 
نمی دانم اين آلمانی با حالت روحی ايرانی ها به خوبی آشنا بود ونمی . نمود

ينکه  نطق های سوسياليستی روس ها منزجر نمايد يا ا ۀخواست آن ها به وسيل
  )١.(سياست شخصی خود را داشت و می خواست ازموقعيت خود استفاده نمايد 

 ميرزاکوچک خان قبل ازختم ميتينگ ازسبزه ميدان رفت وبه منزل مدير«
درتاالر . من قبل از ميرزا کوچک خان به منزل مديرالملک رفتم.الملک آمد

اطراف جمع  طبقات رشت و ۀبزرگ طبقه ی دوم منزل مذکور، نمايندگان کلي
مأمورين عالی رتبه ی دولت   از درميان اين جمعيت چند نفر. شده بودند

امجد السلطنه پسر بزرگ مدير الملک مرحوم . شاهنشاهی را نيزمشاهده کردم
مديرالملک يکی ازمالکين بزرگ گيالن و . واردين پذيرايی می کرد از

  .فرزندانش صاحب ملک و ثروت هستند
دراين اطاق ، . به اطاق هم جوارراهنمايی ام کردند ولی وارد تاالرشدم، 

ارژونيکيدزه  و رساکولينکف و ميرصالح مظفر زاده و دو سه نفرديگر منتظر 
اطاق نيم تاريک بود،  زيرا پرده های پنجره ها . آمدن ميرزا کوچک خان بودند

ارژونيکيدزه کنارديوار در . از دخول نور زياد به اطاق جلوگيری می کرد
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)  اطاق تنک بود( يکی نشسته بود، ولی راسکو لينکف تقريباً در وسط اطاقتار
  .جا گرفته بود و هر دو لباس های سويل بر تن داشتند

کميتۀ . ارژونيکيدزه را درايام انقالب مشروطه درانزلی مالقات کرده بودم
حزب سوسياليست دموکرات هنچکيان دربادکوبه او را به کميتۀ حزب در انزلی 

مختار  ۀمن آن ايام، يعنی در ايام انقالب مشروطه، نمايند( ی کرده بودمعرف
  ). کميتۀ مرکزی اين حزب در ايران بودم

  .مظفرزاده  ما را به يکديگر معرفی  کرد. ولی راسکو لينکف را نديده  بودم
در باره ی اين اقدام ميرزا «: راساکولينکف پرسيد. اروژنيکيدزه حرف نمی زد 

  » ه ای داريد؟کوچک چه عقيد
عجالتاً تا عمليات آتيه ی نزديک ميرزا را نبينم نمی توانم اظهارعقيده «: گفتم

بکنم، ولی گمان انقالب سوسياليستی دراين مملکت طرفدار پيدا نکند و شما 
  .»پس از امضای قرار دادی با انگليسی ها، از ايران برويد

رگران و کشاورزان ايران کا. شما دراشتباه هستيد« :راسکولينکف اظهار داشت
وخواهيد ديدکه به زودی انقالبيون ايران . طرفدارانقالب سوسياليستی هستند

تحت رياست ميرزا کوچک، تهران را اشغال کرده و تمام ايران رابه تسلط خود 
ما همکاری کنيم يا نکنيم، انقالبيون ايران وظيفۀ خود را انجام  . در خواهند آورد

  ».خواهند داد
فهميدم که ميرزا  کوچک  »  زنده باد« ازصداهای . ما طول نکشيدصحيت 

ميرزا  . همه برای استقبال او تا سرپله ها رفتيم. خان وارد حياط خانه  شده است
پس از بوسيدن ما، وارد اطاق تنگ شد و چندين دقيقه با مهمان بيگانۀ خود 

ات   نمايندگان صحبت کرد و با اجازۀ حضارازاين اطاق خارج شد و برای مالق
  .اهالی و مأمورين دولت  شاهنشاهی به تاالر بزرگ رفت

چند نفراز حضار و رود ميرزا را تبريک گفته و اظهار اميدواری کردند که 
ميرزا درجواب آن ها يک . امنيت و راحتی در واليات ادامه داشته باشد

طره ی بارديگرقول داد که ازشخصيت، ناموس، ثروت و دين مردم تا آخرين ق
خون خود دقاع خواهد کرد و چون يکی از حضار گفت که بانک شاهی دراثر 
رفتن از رشت، صدمۀ بزرگی به اقتصاد وتجارت گيالن زده بدين جهت  ميرزا 
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من از کنسول انگليس خواهش کردم به بانک اجازه داده شود دررشت « : گفت
را تحت حمايت  بماند وبه معامالت خود ادامه دهد و قول هم دادم که بانک

شخص خود نگه دارم، ولی خيلی افسوس می خورم که اين پيشنهادم  پذيرفته 
  ».نشد

ميرزا در تاالر نتوانست بماند زيرا به او اطالع  دادند که مهمان های روس  
من اجازۀ مرخص . قبل ازحرکتشان به انزلی می خواهند او را مالقات کنند

و با خودش به اطاق نيم تاريک و تنگ  شدن خواستم ولی ميرزا دستم را گرفت
  .»در ترجمه  کمک خواهيد کرد«  : راهنمايی کرد و گفت

ولی .  حسن کردم که مهمانان روس در حضور من نمی خواهند صحبت  کنند
ميرزا گفت که من از دوستان اوهستم و به عنوان مترجم در حضور وی می 

  .باشم
ق ميرزا کوچک بپرسيد کی خيال از رفي« :راسکولينکف رو به من کرد و گفت

  »نظامی را تشکيل دهد؟ -دارد کميتۀ انقالبی 
عجالتاً تصميمی نگرفته « :ميرزا کوچک خان درجواب گفت و من ترجمه کردم
  » .ام و پس ازمذاکره با رفقا روز را معين خواهيم کرد

از رفيق ميرزا کوچک بپرسيد چرا تا « : راساکو لينکف روبه من کرد وگفت  
  نظامی نگرفته اند؟ -ال تصميمی درباره ی تشکيل انقالبیح
  .»به کارهای مهم تری مشغول بوديم« : ميرزاپاسخ داد 
به « :راسکولينکف با ارژونيکيدزه صحبت مختصری کرد و بعد به من گفت 

رفيق ميرزا کوچک بگوييد که رفيق ارژونيکيدزه بايد امروز از ايران برود و 
  ».رکت خود از ايران، کميته تشکيل شده باشدميل دارد تا قبل از ح

  ».امشب کميته را تشکيل خواهيم داد« : ميرزا بعد از سکوت مختصری گفت 
آن ها قول مراجعت داه ، به . راسکولينکف و ارژونيکيده خداحافظی کردند

  .من هم از حضور ميرزا  مرخص  شدم. انزلی رفتند
کف ،کاژانوف ،کائوک ،ميرزا شب همان روزدرحضورارژونيکيدزه،راسکولين 

کوچک، ميرصالح مظفرزاده واحسان هللا خان، کميتۀ انقالبی ايران با عضويت 
ميرزاکوچک رئيس کميته، احسان اللـه خان : اشخاص ذيل تشکيل شد
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فرمانده ارتش سرخ انقالبی، کاژانوف، حسن ايلياتی، مير صالح   دوستدار
  . ه بودگائوک رئيس امورکميت. مظفرزاده و گائوک

  )٢(»کميته ی انقالب سرخ ايران: کميته چنين نا اميد شد  
  

 اعالن جمهوريت شوروی ايران
  

روز ورود ميرزا کوچک خان، تمام اهالی شهر مشغول پذيرايی و استماع   «
شب همان روز، امجد السلطنه عده ی زيادی از .  نطق های مختلف بودند

هيئت اتحاد اسالم  را به افطار  محترمين شهرو مأمورين دولت مرکزی وسران
دعوت نموده بود و منزل او که مقرحکومت انقالبی گرديده بود پراز جمعيت 

مجاهدين ميرزا کوچک نيزدر شب مذکور درخانه های اعيان برای صرف . بود
  .افطار دعوت   داشتند

روزدوم، ميرزا وهمکاران ايرانی وی  مشغول ديدو بازديد بودند ولی خود وی  
مردم کليۀ  قسمت های  شهر .  مذاکرات با همکاران روس خود ادامه می داد به

برای  ديدن رئيس انقالب جمع می شدند وبا تبادل افکار وقتشان را می 
فقط جوانان، به خصوص جوانان روشنفکرمانند  کارکنان انجمن ادبی . گذراندند

بليغات و ترويج فرهنگ و طرفداران ديگر انقالب، اجتماعات نموده و مشغول ت
دکان ها و بازار تقريباً بسته و مردم بيکاربودند، ولی امنيت . عقايد انقالبی بودند

و آرامش در شهرادامه داشت و هيچ سوء تفاهمی ياجر و بحثی بين مردم پيش 
  .نيامد

مالحان سرخ روس در کنسولگری روس، واقع دربيرون شهرکنار جادۀ عراق  
هر نمی شدند و گاهی عده ای از مردان برای تماشا منزل کرده بودند و داخل ش

ازشهربيرون رفته و در مقابل کنسولگری  روس جمع می شدند، ولی مالحان با 
  .آن ها تماس نداشتند

گرچه راه تهران بازبود ومردم می توانستند بدون جوازاز شهر به تهران يا به 
ز رشت حرکت اطراف شهر بروند، ولی هيچ يک از اهالی در آن دو روز ا

  .نکرد، زيرا مردم درانتظار بودند
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رؤسای انقالب به ١٢٩٩روز سوم ورود ميرزا کوچک، يعنی شانزدهم جوزا 
همراه عده ی کثيری ازجمعيت  شهر، دست های مجاهدين و دسته ی موزيک 

دکتر . گردان مالحان روس برسرمقبره و محل اعدام شهيد دکتر حشمت رفتند
تحاد اسالم درالهيجان و رئيس مجاهدين جنگل درآن حشمت نماينده ی هيئت ا

  .سامان بود ويکی از سالم  ترين وقداکارترين  انقالبيون جنگل به شمارمی رفت
، دولت وثوق الدوله برای خلع سالح های جنگلی ها، قزاق ها را ١٢٩٧در سال

عده ای ازمجاهدين وسرانشان تسليم نيروی دولت شاهنشاهی . به گيالن فرستاد
دکترحشمت نيزخواست با مجاهدين خود تسليم نيروی دولت مرکزی . ده بودندش

حقوق مجاهدين را بپردازد ۀ وی ازستاد قزاق ها مبلغی دريافت نمود تابقي. شود
و بعد تسليم شوند، ولی عده ای از مجاهدين وسردسته های آن ها نخواستند 

ده و به الهيجان  تسليم شوند واز طرف ديگرميرزا کوچک خان ازفومن فرارکر
دکتر حشمت که شنيده بود ديگرميرزا  کوچک با همراهان خود در . رسيده  بود

فومن تسليم شده است، وقتی فهميد وی از تسليم شدن صرف نظرکرده وبه 
جنگ با  قزاق ها ادامه می دهد و با مجاهدين خود ازالهيجان فرارکرده و به 

. قزاق ها، شکست خورد وتسليم شدتنکابن رفته است، پس از چند برخورد با 
را محکوم به اعدام نمود   داد سرای نظامی، دکتر. مجاهدين وی نيز تسليم شدند

مجاهدين مدتی درزندان بازداشت شده وبعد . و حکم اعدام فوراً اجرا شد
  .مرخص گرديدند

درآن ايام حکمران رشت بود وموقع بازجويی » تيمورتاش« سردارمعظم  
دکترشجاعانه زيرداررفت و ريسمان رابا . عمال نفوذ نموده بودازدکتر حشمت ا

کليه ی حضار، حتی مأمورين نظامی از دالوری . دست خود به گردنش انداخت
  .وی تا حال هم تعريف می نمايند

امروز که طی اين سطور ازمرگ دکترحشمت ياد می کنم، نمی توانم همکاری 
دکترحشمت . ادکوبه را ذکرنکنمهای وی درمورد  فراريان ترک و ارمنی ازب

نفرارمنی را از مرگ نجات داد، زيرا هيچ فرقی بين اتباع ايران  ٣٠٠٠تقريباً 
اگرمسئله ی (و ترک و ارمنی های فراری از روسيه يا ترکيه قايل نمی شد

گرفتن پول از ستاد قزاق ها پيش نيامده بود شايد دکتراعدام نمی شد و مانند رفقا 
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  .)خود مدتی در زندان مانده و آزاد می شد وهم مسلکان ديگر
پس اززيارت مقبره ومحل اعدام دکترحشمت، ميرزاکوچک خان با دوستانش 

ميدان کارگزاری ازجمعيت پربود و . دربالکن عمارت  کارگزاری جمع شدند
افراد نظميه برای حفظ . مجاهدين و حتی قزاق ها و ژاندارم ها نيزحضورداشتند

کاپيتان بوالتسل . ررکن الدين مختار درميدان حاضر بودندتحت نظ امنيت ونظم
ايرانی    رئيس آترياد قزاق های ساخلوی رشت وچند نفراز افسران روسی و

چند نفرازهمکارنش درميدان  کلنل فتحعلی رئيس ژاندارمری و قزاقخانه و
  .وبالکن کارگزاری حضور داشتند

» معيت انقالب سرح ايرانج«ميرزا کوچک پس ازايراد نطق مختصری به نام  
اصول سلطنت را در ايران ملغی و تأسيس جمهوريت شوروی ايران را رسماً 

دوباره وعده داد که حکومت جمهوری شوروی ايران جان ومال  اعالن کرد و
عموم اهالی راحفظ خواهد کرد وکليه ی قروض دولت شاهنشاهی ايران را لغو 

  .اوی رفتار خواهد  کردو باطل نموده  وبا کليه ی اقوام به تس
موسيقی مترنم بود وفريادهای زنده باد و صداهای شاد فضای ميدان را پرکرده 

پس از . رسمی جمعيت انقالب سرخ خوانده شود ۀو دقيقه ممکن نشد که اعالمي
اينکه صدای موسيقی و شادی قطع گرديد، منشی جمعيت نامبرده، اعالميه ی 

  :ذيل را قرائت  نمود
  

  الم جمهوری سوسياليستی در گيالن توسط جنگليانبيانيه اع
 

 هوالحق
 فرياد ملت مظلوم ايران از حلقوم فدائيان جنگل

گردد، به سير شاهراه  هيچ قومی از اقوام بشر به آسايس و سعادت نائل نمی
شود، مگر به حقوق خود واقف گشته،كامال ادراك كند  ترقی و تعالی موفق نمی

طوق . بنده و ذليل همديگر نيستند] و[ا را آزاد آفريده، ی آنه كه خدای متعال همه
همچنين به ابناء جنس خود حق ندارند . بندگی يكديگررا نبايد بگردن بيندازند

تمام انبياء اولياء متقننين و بزرگان، جميع . حاكم مطلق و فعال مايريد باشند
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يه غمخواران ی دنيا،كل های سابقه و حاليه ی سوسياليست فالسفه و حكما و همه
ی افراد  جنس بشر، هر كدام به نوبه خود در اين عالم ظهور نمودندكه همه

 .شان آگاه كنند انسان را از مزايای اين حق مشروع طبيعی
 

با اين كيفيت، يك دسته از اصناف مخلوق كه بصورت انسان و بسيرت از هر 
حاكم، رئيس و امثال تراند به نام پادشاه، وزير،  القلب تر و قسی رحم ی بی درنده

آنها جهت شهوترانی و آزار انسانی كه به هر طريق غير مشروع بود، به ابناء 
هستی و ماحصل  ۀجنس خود مسلط شده، به جان و مال وعرض وناموس و هم

زندگی وجميع قوائد حياتی آنها دخالت كرده، راحت خود را در زحمت مردم، 
ی خود را در رنج و ناتوانی مردم بقای خود را در فدای مردم، لذت و كامران

نه . كنند دانسته، بلكه باالتر، خلقت خود را فوق خلقت سايرين تصور كرده و می
به كتب آسمانی وقعی، و نه به قوانين ونصايح انسانی وقری، و نه به درماندگان 

صفحات تاريخ فجايع عمليات آنها را به ما . مسكين و رنجبران بيچاره ترحمی
بيچاره مردم، همان . كنند و شواهدحسی كافی است كه چه كرده و می نشان داده،

خبرند مانند گوسفند خود  مردمی كه از اصول خلقت واز حقايق ودايع طبيعت بی
رحم دست و  ی اين سالخان بی را تسليم اين ستمكاران نموده، دم كاردهای برنده
ته، در عالم ذهن و ی آنها دانس پا زده، مطيع صرف، بلكه خود را بنده و برده

تصور خود خطورنداده كه روزی ممكن است سالسل عبوديت اين عزيزان 
جهت از هم گسيخته و از زير بار اسارت و بندگی اين خدايان مصنوعی  بی

 .بتوان شانه خالی نمود
كش يك نفر با اشخاص معدود و معينی برای  گاهی از ميان اين طبقه مظلوم رنج

رای تحصيل حقوق مشروعه آدميت، برای قلع و قمع آگاهی ساير مظلومين، ب
ی جور و اعتساف طبقات ستمگر با تحمل هر نوع مذلت و مشقت و با هر  ريشه

گونه فداكاری قيام كرده، كه شايد اصول مساوات وعدالت را مجری، رسوم 
ايران . ظلم و تعدی را محو، و مظلومين را از قيد رقيت و بيچارگی نجات دهند

، اهالی ايران كه يك قوم از اقوام ساكنين دنيا هستند ]ست[قطعات دنيا كه يكی از
طلب،  قرنها است دردست استبداد سالطين جور، امراء خودسر،خوانين جاه
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رحم و فتوت صورت خرابه مهيبی را بخود  روسای شهوتران، اربابان بی
ين آن هر متفكری از منظره اسفناك آن و ساكن] و[گرفته، كه عابر، هر ناظر، 

 .شود گرفتار بهت و حيرت می
دولت متجاوز (در قرون اخيره سياست جهانگيرانه همسايگان همسايه آزار ما 

ی مظالم حكمداران  ضميمه) ی سابق روسيه ها ی تزار انگليس و حكومت جابره
ی اين خرابه  پرست ايران شده، برای اسارت اين قوم مظلوم در صحنه شهوت

ی اسارت اين كشور را  رض اندام كرده، و بهترين وسيلهآور به تمام قوه ع اَسف
همدستی و تقويت سالطين و امراء و بزرگان اين سرزمين دانسته، با جميع قواء 

اين قصابان مسلخ ايران . كردند خود تسلط آنها را به سايرين تحكيم و تاكيد می
ائی خود استفاده از مقاصد همسايگان طماع كرده، آنچه را كه در قدرت و توان

ای از مظالم خودداری نكرده، حال  ی زيردستان اعمال نموده، ذره داشتند درباره
از متفكرين ] ای[عده  ١٣٢٤سنه ] در[ايران و ايرانی به اين منوال باقی بود تا 

و اشخاص حساس، مطلع و دلسوز حقيقی اين قوم رنج ديده، كه از حقوق مليت 
ودند، بنای مطالبهء حقوق ملی را و از خصوصيات خلقت خود و همه مطلع ب

بتدريج . گذاشته، آزادی و حريت را كه حق مشروع همه بود خواستگار شدند
انقالب شروع شده و دمحم علی شاه سابق مخلوع، مجلس ملی تشكيل، احمد شاه 

 .فرزند او به سلطنت مشروطه منصوب گرديد
قی بود همان امراء بدبختانه، برای عدم تفكر و تعمق پيشقدمان آزادی بهر طري

و خوانين ستمگر زمام رياست مشروطيت را در دست گرفته، انقالب را به 
بالجمله، اين انقالب و اين نهضت و اين فداكاری ملت . نفعت خود سوق دادند

بيچاره بجای منفعت مضرت توليد نموده، سابق به اسم سلطنت مستبده، اين دفعه 
مردم . قتدار جور و ظلم را اعاده دادندبه نام سلطنت مشروطه، همان سلطه و ا

كه برای احساس هوای آزاد تا حدی از خواب غفلت و مستی جهالت بيدار 
ی مرتجعين حقيقی و  شدند، بنای ستيزه و مقاومت گذاشته كه قطع ايادی جابرانه

آنها باز هم به اتكای قوای همسايگان بنای . مستبدين به لباس مشروطه را نمايند
تجاوزات [ق را در قطعات شمالی ايران  ١٣٣٠شته، فجايع خونين معارضه گذا

ظاهر نموده ] ی تزاری در آذربايجان و گيالن برای تعطيل مشروطيت روسيه
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های باطنی انگليس به شكنجه،  ی ايرانيان با حمايت امراء تزاری و كمك درباره
، چيزی نگذشت كه عمر اين مدت تطاول سپری. ظلم و تعدی گرفتار كردند

. ی مظلومين اين سرزمين رسيد المللی شروع شده، موقع استفاده جنگ بين
قسمت بزرگی از احرار و عناصر فداكار در حدود غرب و جنوب ايران، 

ای از فدائيان گيالن در جنگل دارالمرز بر ضد خائنين ايرانی و همسايگان  عده
 .متجاوز قيام كردند

ايرانی را زير پا گذاشته، عوض ی آرزوهای بيچاره  پادشاه ايران كه همه
همراهی با ملت و سعی در اختالص آنها با امراء ومرتجعين مملكتی با قوای 
انگليس و نيكال متفق گشته، فداكاران غرب و جنوب را محو نموده، عطف 

در اين اثنا، به همت غيورانه جوانمردان روسيه . توجه به حدود گيالن نمودند
] را[ستان او را منهدم كرده، جمهوری سويت حكومت ظالمانه نيكال وهمد

از سمت شمال روايح آزادی و همراهی وزيدن گرفته، از اين . تاسيس نمودند
]. است[حدود اطمينان كامل حاصل شده تا حدی به مساعدت آنها مستظهر گشته 

ها نيز با  ها شده، و انگليس ی قاهرانه انگليس ولی، از طرف ديگر، دچار پنجه
و قوای دولت مرتجع ايران بساط مشروطيت و آزادی را برچيده و قوای خود 

ی خود را به جسد اين كشور بطوری فرو برده كه مظالم قرون  های قاهرانه پنجه
 .های سهمگين جديد محو شد سابقه برای اين خاطر

های نظامی در اياالت و واليات تاسيس، قراردادی  مجلس ملی را منحل،حكومت
كه هيچ قراردادی بدون تصويب (يران در غياب شورای ملی شوم را با دولت ا

برای بلع ايران منعقد كرده، بعضی از جرايد ) شورای ملی رسميت ندارد
الهويه را مزدور خود نموده و آنها را برای مغلطه و اشتباه اذهان خارجه  معلوم

ثيرات وادار نموده كه ملت ايران را از اين قرارداد راضی جلوه دهند، و تحت تا
ای ناخلفان ايرانی  های نظامی و تحديد اردوهای مسلح انگليسی و عده حكومت

آزار را  خواران قديم، همان ستمگران مردم شروع به انتخابات نموده، همان مفت
ی مالكيت  به وكالت منتخب نموده، كه در موقع افتتاح مجلس بدون تامل قباله

 .ايران را تسليم او كنند
سانسور ] تحت[ها را  ها و پستخانه مهمانی برده، تلگرافخانهشاه غافل را به 
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های منظم نگاه داشته، طرفداران حريت،  گذاشته، در غالب نقاط ايران اردو
تنقيدكنندگان قرارداد را مشؤم، يعنی فرزندان دلسوز و حساس اين آب و خاك 

موده، ی موجبات اسارت را مجددا تهيه ن را اعدام و حبس و تبعيد كرده، همه
های  نيم است باتالقی هر گونه مشقت]و[قوای احرارجنگل ايران را، كه پنج سال

طاقت فرسا در مقابل قوای ظالمه انگليس و ايران و مرتجعين مظلوم آزار و 
ها ولطمات مقاومت  اربابان القاب و مناصب دروغی قيام كرده،و با اشد مصيبت

ی ملی را، كه  و اين قوه كرده كه روزی موفق براحت طبقات زحمتكش شود،
تی كه مقهور قوای ]ا[اميد احرار ساير والی در زوايای جنگل گيالن آخرين مايه

دانسته، ويگانه عامل موثر در  خصم گشتند بوده مانع كلی مقاصد خود
. جلوگيری از اجرای خياالت خود فهميدند، در مقام محو اين قوم نيز بر آمدند

ها زدوده نخواهد شد، و از َسمتی دولت  يالن قرنآثار فضايح تاريخی آنها در گ
روسيه آزاد را با فرزندان ناخلف خود ) تزوير( انگليس با آن اسلحه خود

بطوری مشغول نمود كه به هيچ يك از مظلومين جوار خود ) طرفداران نيكال(
چندی نيز اين روزگار مشاهده شد، ولی خدای قاهر، كه .نتوانستند معاونتی كنند

بندگان خود را از نظر رأفت دور نداشته، و راضی نخواهد شد كه  هيچگاه
ودايع خويش را تا ابد اسير چنگال قهر ستمكاران نمايد، دست قهرمانان خود در 

ی سوسياليستی و رفع ظلم دشمنان  روسيه را از آستين انتقام بيرون آورده، عقيده
 .بشری را توسعه و بسط دادند
هاِی ايرانی وقوای ملی جنگل، كه  به ظلم ديده باز هم وقت وموقع استفاده

ی احرار ايران است، داده، كه حاليه اين قوه ملی به استظهار كمك  ی همه ذخيره
ی سوسياليستی برای  پروران دنيا و به استعانت اصول حقه و معاونت عموم نوع

ب نجات ايرانی و اقوام ديگر، كه از ظلم هر ظالم متجاوز داخل در مراحل انقال
سرخ شده، و خود را به اسم جمعيت انقالب سرخ ايران موسوم كردند، كه، به 
نيروی فداكاری و از خودگذشتگی، هر قوه را كه برای اسارت جنس انسانی 
تهيه و تشكيل شده درهم شكسته، اصول عدل و برادری را، نه تنها در ايران، 

محكم نمايد؛ و مطابق  ی نژاد، بلكه در ميان تمام طوايف مختلفه، بدون مالحظه
اين بيانيه، عموم رنجبران، زحمتكشان و فالح و كارگر، و جميع اصناف تعب 
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كند كه جمعيت انقالب سرخ ايران آمال خود را در تحت  كشيده را متوجه می
 :كند مواد ذيل، كه به تعقيب آن به تمام قواء عامل خواهد بوداعالن می

ت را ملغی كرده،جمهوريت شوروی جمعيت انقالب سرخ ايران اصول سلطن- ١
 .كند را رسما اعالن می

تشكيل حكومت موقتی جمهوری وحفاظت جان ومال عموم اهالی را بشارت  - ٢
 . دهد می
هرنوع قرارداد و معاهده را كه دولت ايران قديما و جديدا با هر دولتی منعقد  - ٣

  .داند كرده لغو و باطل می
بالتفاوت با اين آمال شريك  ی رای اقوام بشر حكومت جمهوری همه -٤ 

ی آنها به تساوی رفتار كرده، و حفظ شعائر اسالمی را نيز از  دانسته، و درباره
 .داند فرائض می

  ] ١٢٩٩خرداد  ١٦[ ١٣٣٨رمضان المبارك  ١٨رشت، به تاريخ  
موقع قرائت اين ابالغيه  و به خصوص  پس از قرائت آن، قزاقان چندين دفعه 

گرچه آن ها مسلح نبودند، ولی . را تکرارکردند» د احمد  شاه زنده با« شعار
مجاهدين با آن ها طرف مشاجره نگرديدند و حتی از بين آن ها نبزچند نفر با 

زنده  باد « شعار. »زنده باد احمد شاه « قزاق ها هم صدا شده و فرياد زدند 
زنده « ند گرچه جوانان فرياد می کرد تأثيرعميقی برحضارنمود و» احمد شاه
ولی اکثريت جمعيت مثل اينکه خود را گم » زنده باد کوچک خان« ،»باد جنگل

  .کرده و نمی دانستند چه شعاری بدهند
قزاق ها با صف ازميدان کارگزاری خارج شدند وتحت فرماندهی چندنفروکيل 

 درکوچۀ کليسای ارامنه، عده زيادی از.باشی به قزاقخانه  مراجعت نمودند
قزاق ها حين . بل درکليساوبالکن منزل گالوستيان جمع شده بودندارامنه مقا

و با خواندن » زنده باد احمد شاه« دادند شعار عبور از ميان آن ها، چندين بار
درموقع مراجعت قزاقان، هيچ يک از افسران . سرود شاهی راه خود را پيمودند

  .با آن ها همراه نبودند
مضمون ابالغيه جمعيت انقالب عصر روزهجدهم و شب نوزدهم رمضان، 

  .موضوع بحث و تبادل افکار مردم بود» زنده باد احمد شاه « سرخ وفريادهای 
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عده ی زيادی از مالکين و تجاروکسبه راضی بودند ازاين که جمعيت کليۀ  
قراردادها و معاهداتی را که دولت ايران قديماً وجديداً با دولت های بيگانه منعقد 

وعده ی حفظ جان ومال عموم اهالی وبه  طل می کند وکرده بود لغووبا
خصوص شعائراسالمی می دهد، ولی ازاعالن جمهوريت شوروی و جنگ با 

آن ها اظهارعقيده می کردند . انگليسی ها و خلع سلطنت قاجاريه راضی نبودند
انگليسی ها که تمام دنيا را تحت نفوذ خود در آورده و کليه ی دولت های 

ب کرده اند درجنگ با جنگلی ها و روس ها نيزفاتح خواهند شد بزرگ را مغلو
و نفوذ شاهان قاجار درايران بيش ترخواهد شد و گيالن دوباره ميدان جنگ می 
گردد و ويران می شود و دولت مرکزی تهران که قبل ازاين، با گيالنيان خوش 

ا از اهالی پس را فتح دراين جنگ جديد، انتقام جنگلی ها  ررفتاری کرده است، 
  .گيالن خواهد کشيد

 وعدۀاعالن دولت جمهوريت شوروی و نام بردن ازعقايد سوسياليستی و  
. آزادی ملت ايران و اقوام ديگراز ظلم انگليس سبب وحشت طبقات پولدارگرديد

قزاقان، آن ها   را از آتيه ی نزديک اميدوار » زنده باد احمد شاه«  فقط فرياد
  .می ساخت

عتکاران از خود رأی نداشتند و هر چه از طرف پولداران گفته عملجات و صن
حتی عده ای از روشنفکران از موضوع ابالغيه ی . می شد قبول می کردند

زيرا آن ها  طرفدارجنگ و مبارزه با . جمعيت انقالب سرخ ناراضی بودند
انگليسی ها و وثوق الدوله بودند، ولی بقای سلطنت قاجارها را نيز می 

  .دخواستن
مجاهدين جنگل که مدت  شش سال با ميرزا  کوچک خان همراه بودند و تحت 
فرماندهی اوبا قزاق های ايران وسربازان انگليسی و قزاقان روسی جنگيده و 
تمام اين  فداکاری ها را به نام احمد شاه قاجار و مشروطه ی ايران کرده بودند، 

و در . قاجارهم خواهند جنگيد به خوبی نفهميدند که چرا من بعد برضد احمد شاه
زنده «اين نافهمی بود که عده ای ازآن ها با قزاق ها هم صدا شده وشعار ۀنتيج

  .می دادند» باد اجمد شاه 
هيجدهم رمضان، يعنی چندساعت پس ازاعالن دولت شوروی و  درشب
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طرفداری ازعقايدسوسياليستی واميدواری به کمک دالوران روسی برای آزادی 
قوام ديگراز ظلم انگليسی ها، رئيس جمعيت انقالب سرخ ايران، ميرزا ايران وا

کوچک خان جنگلی افطاررا در خانه ی يکی ازاشراف بزرگ شهر صرف 
در موقع افطار، همکاران نزديک وی و چند نفراز مأمورين عالی مقام . کرد

ولی . دولت و عده ی زيادی از اعيان واشراف و تجاردرجه اول حضورداشتند
فقط ميرزا بارديگر قول داد از جان . بت ازموضوع ابالغيه به ميان نيامدصح

سر سفره ی . ومال و دين وعصمت مردم بدون فرق بين قوم ومذهب دفاع کند
افطار، چند نفراز روحانيون درجه اول شهرهم حضور داشتندو فرايض اسالمی 

  .خود را به  جا آوردند
بود و در کليه ی اقدامات خود کمک ميرزا شخص مسلمان و متدين و متعصبی  

. مسلمان متدين را انجام می داد الهی را می طلبيد، وی کليه ی فرايض يک نفر
وعقيده داشت که فقط به کمک خدا تا حال ازکليه ی خطرات جان سالم به 
دربرده ومن بعدهم فقط به کمک خداخواهد توانست به هدف اجتماعی  و سياسی 

  .وملی خود برسد
  

کوچک خان واطرافيانش طرفدارمالکيت شخصی بودند وعقيده داشتند  ميرزا
که مالک بايد با زارع خوش رفتاری نمايد واو را از سهم خود ازحاصل 

ولی عقيده نداشتند که اراضی  را بايد از مالکين  گرفته . اراضی محروم نکند
را گرفته  وهم چنين عقيده نداشتند که کاالهای تجار. وبين زارعين تقسيم  کنند

و درانبارهای ملی جمع کنند و يا به مردم بفروشند و پول  آن را برای 
کوچک خان سوسياليست نبود ولی طرفدارهمراهی  . احتياجات دولت خرج کنند

  .و کمک به مردم و طبقات عاجز و ستمده بود
مردم شهر چون ميرزا وعقايدش را به خوبی می شناختند، بدين جهت دوراو 

  ۀگرچه مضمون ابالغي. حاضربه همکاری با او و همراهانش بودندجمع شده و 
مورخ هيجدهم رمضان سبب وحشت شهری ها، به خصوص پولداران شده بود، 
ولی اينها عقيده داشتند که خود ميرزا کوچک از مضمون ابالغيه راضی نبوده 
و تحت نفوذ کاژانوف وگائوک مجبورشده است ابالغيه را با اين مضمون  
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  .شرسازدمنت
اطرافيان ميرزا کوچک نيزگاهی بين دوستان و نزديکان می گفتند  که ميرزا بر 
خالف تمايالت خود ، شرايط روس ها را قبول کرده است و اميدواراست لنين 

  .را راضی کند که در ايران عقايد سوسياليستی را منتشرنسازند
پس . وب بودتا انتشارابالغيه ی مورخۀ هيجدهم رمضان، ميرزا کوچک محب

ازانتشار آن، او را مظلوم  دانسته و بيش از پيش او را محتاج به همکاری و 
  .دوستی می داستند

هجدهم رمضان، کاژانوف وگائوک نفوذ به خرج  ۀدرانشای ابالغيه ی مورخ 
کاژانوف فارسی نمی . دادند، ولی نفوذ گائوک بيش ترو مأثرترازکاژانوف بود

مه، معنی اظهارات طرفين را مطابق ميل خود دانست وگائوک در موقع ترج
درست است که کاژانوف عقيده داشت که عقايد سوسياليستی  . تغييرمی داد

ً تبليغ کرد، ولی درهرحال راضی نمی شد که جمعيت  رابايد آهسته ومتدرجا
روسی  ۀترجمدر. به اهالی مراجعه نمايد» به نام خدا« انقالب سرخ ، با
.  موجود نيست» حفظ شعائر اسالمی«کلماتو» الحق هو« ابالغيه، کلمه ی

  .مسلم است که گائوک کلمات فوق را درترجمه ی  روسی ننوشته است
  

ميرزا کوچک خان درشب نوردهم رمضان، پس ازافطار مذاکرات خود را با 
اعضای کميتۀ انقالب  سرخ ايران ادامه داد و هيئت حکومت جمهوری شوروی 

ان دواير دولتی را انتخاب کرد و اعالن ذيل را در روز ايران را تشکيل ومدير
  :منتشر ساخت)   ١٢٩٩هفدهم  جوزا  ( ١٣٣٨نوزدهم رمضان 

  
 »به عموم اهالي محترما اعالن مي شود«

كميتة انقالب سرخ ايران پس از تشكيل حكومت سويت جمهوري و ابالغ رسمي 
به كميسري تعيين  نموده آن به تمام اهالي، اشخاص ذيل را براي دواير مملكتي 

و معرفي مي كندكه عموماً درامورات مربوط به آنها مراجعه كرده و اگر ازهر 
  :دايره خالف صحت و قانون مشاهده كنند بدون مالحظه ابالغ  نمايند
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 كميسر داخله                                               مير شمس الدين
 سيدجعفر                            كميسر خارجه                 

 كميسر ماليه                                               ميرزا دمحمعلي پيربازاري
 كميسر قضايي                                            محمودآقا

 كميسر پست وتلگراف وتلفن                            حاجي دمحمجعفر
 رف واوقاف                                   آقانصرهللاكميسر معا

 ]گيلک[كميسر فوائدعامه                                          ميرزادمحمعلي خمامي
 كميسر تجارت                                             ميرزاابوالقاسم فخرايي

  ميرزا كوچك           سركميسروكميسرجنگ                         
  

 ]١٢٩٩خردادر [١٣٣٨جوزا   ١٨مطابف- شهر صيام١٩مورخة
  كميتة انقالب سرخ ايران

کميسرهای ملی دولت انقالبی غير از حاجی دمحم جعفر کنگاوری، همه گيالنی  
  .بودند

محمود آقا وآقا نصرهللا، پسران يکی از روحانيون متنفذ رشت و مالکين بزرگ 
سفيد برسرداشت ولی آقا نصرهللا  بدون عمامه   ۀمود آقا عمامگيالن بودند و مح

بودند و مدتی نيز با ) جنگل( اين دو برادر از اعضای هيئت  اتحاد اسالم . بود
پس ازاصالح اوضاع  .  با دکترحشمت همکاری می کردند ميرزا و به خصوص

نفر    گيالن و استقرار صلح و آرامش درآن سامان، محمود آقا به همراه چند
طلوع را دررشت منتشرساخت واز طرف اهالی الهيجان  ۀازجوانان، روزنام

دودوره به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد وبعد به وکالت دعاوی مشغول 
آقانصرهللا پس ازشکست انقالب گيالن،مدتی رياست قسمت حسابداری . شد

 )٣( » ....شهرداری رشت و بعد کفالت امورشهرداری را عهده دار بود
کاژانوف وگائوک نيز پس از انتخاب خود به عضويت شورای جمهوری  - «

درحالی که . انقالبی  ايران، اسامی خود را به اردشيرو هوشنگ تغيير دادند
کاژانوف هميشه اسم مبدل خود يعنی اردشيررا استعمال می کرد، گائوک هر 
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نگ و گاهی نيز دو اسم را به کارمی برد و گاهی خود را گائوک، گاهی هوش
  .هوشنگ معرفی می کرد –گائوک 

 دوايردولت انقالبی ايران، مانندترونين، مستشارۀ نفرازمستشاران بيگان چند
ولی . استفاده می کرد) ترونين وفريدون( اداره ی سياسی، ازهر دواسم خود

ديگران مانند دکترکاوالوف، مستشاراداره ی حفظ  الصحه ، فقط  اسم اسالمی 
ضی ها هم مانند کوک اوف، مستشار  اداره ی تأمينات،  فقط اسم خود و بع

ژنرال کارگاراتلی، فرمانده کل ارتش سرخ . بيگانه ی خود را به کار می بردند
ولی . ايران که پس از کاژانوف به اين مقام رسيده بود، خود را شاهپورمی نامند

ز رؤسای ارتش چون قبل از انقالب، در ايام جنگ بين المللی گذشته، يکی ا
امپراطوری روسيه بود ودر ايران زندگی می کرد بدين جهت باالجباردر 

  .حضور آشنايان قديم خود، اسم اصلی اش را به کار می برد
از نمايندگان دولت شوروی روسيه و يا قشون سرخ، آن هايی که درخدمت  

به  دولت جمهوری انقالبی ايران نبودندولی درايران کارمی کردند، احتياج
اسمشان نداشتند زيرا رسماً خود را نمايندگان دولت شوروی، ارتش سرخ  تغيير

و يا حزب کمونيست روسيه معرفی می کردند ومثل هيچ دخالتی در اموردولت 
 ،اسرافيلوف، تامو ،بوهلل مديوانی،آبوکف. جمهوريت انقالبی ايران نداشتند

لفاريوف وامثالشان شوکی، کيگالو، موروز، گوسف، اوسيپوف، بريگادزه، آ
  .اشخاصی بودند که هرگزاز اسامی اسالمی استفاده نکردند

روزنوزدهم رمضان، از طرف نمايندگان دولت شوروی روسيه بنابروعده ای 
که از طرف چيچرين کميسر امورخارجه به ملت ايران داده شده بود، کليه ی 

را به  مؤسسات ذيل متعلق به روسيه ی امپراطوری  ويا به اتباع روس
شعبات بانک استقراضی :نمايندگان دولت جمهوری انقالبی ايران تحويل دادند
( رشت وعراق) راستاو(روس وايران درانزلی ورشت؛راهداری خانه های

وخام و پيربازار ونمايندگی پهلوی؛ شرکت راه شرکت نامبرده؛ خانه ) پاخيتوف
انبارهای نفت ها وانبارهای شرکت حمل و نقل قفقاز و مرکوری در رشت؛ 

   )۴(» . برادران رمضانوف و نوبل وغيره
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  پس از خلع سالح قزاقان ايران 

 
ميرزا کوچک خان رئيس دولت شوروی ايران و همکارانش عقيده داشتند که  «

ً ممکن نيست، زيرا «  پرو پاگاندازطرف فرقه ی اشتراکی درايران عجالتا
نمی شناسند وملت ايران را پروپا گانديست ها شرايط زندگانی ملت ايران را 

وی موقع مذاکرات با . وادارخواهند کرد که  به طرف دشمنان انقالبيون بروند
نماينده ی کميتۀ مرکزی حزب اشتراکی روسه وفرمانده  نيروی سرخ  بحريه 
اشغال  کننده ی انزلی و اطراف، چندين بارعقيده ی خود را بيان کرده و از 

ايران پروپانگاند عقايد اشتراکی به عمل نيايد و ايشان قول گرفته بود که در 
برای اينکه کاژانوف بتواند عضويت کميتۀ انقالبی ايران را قبول کند، 
تروتسکی به او اجازه داده بود که تبعيت ايران را بپذيرد و اسم خود را تبديل به 

و يک اسم ايرانی نموده و برای آزادی ايران با ميرزا کوچک در انقالب همراه 
  .مستشارنظامی آن کميته بشود

با رئيس فلوت سرخ و نماينده ی ) عدالت(ولی پيشتيبان حزب اشتراکی ايران
کميته ی مرکزی حزب  اشتراکی  روسيه وارد بندر انزلی گرديده  و شروع به 
تبليغات عقايد اشتراکی کمونيستی بودند و پس از رفتن آن دو شخص، 

تبليغات وتشکيالت شان توسعه داده و در مرکزشان را در رشت قرارداده وبه 
  .نفراز جوانان رابه درخود جمع کردند ٣٠٠مدت کمی بيش از

ميرزا چندين بارجلوگيری از تبليغات و عمليات ايشان را از مقامات روسی 
خواست هايش بدون اثرماند و برعکس سبب شد مقيم انزلی خواست ، ولی  در

آبوکف که يکی از . ف ونفاق  توليدگرددکه بين اشتراکيون و جنگلی ها اختال
نجبای قفقاز شمالی و از دوستان صميم ارژونيکيدزه بود، رياست و زنش که 
بوللـه نام  داشت و زنی قشنگ و مجرب وزبردست بود، منشی گری کميته ی 

آن ها در عمليات خود . را برعهده داشت) عدالت(مرکزی حزب اشتراکی ايران
ام روسی مقيم ايران اطاعت نمی کردند واز دولت مستقل بودند وازهيچ مق

شوروی ايران می خواستند که به زودی دست به تصرف امالک و ثروت 
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  .مالکين و سرمايه داران بزند
ميدان، نماينده حزب اشتراكى ايران  هاى سبزه   هرروز عصرها، درميتينگ

ى نطق ، جوادزاده خلخالى كه با زبان فارسى آشنا نبود، به ترك)عدالت(
شروع ) رفقا(الر  ولى همين كه نطق خود را با كلمه تركى يولداش. كرد مى
كردند، متفرق  كرد، مردم كه با كمال دقت نطق فارسى زبانان را استماع مى مى
مانده به نطق خود ادامه  شدند، ولى جوادزاده در حضور چند نفر باقى مى
  .داد مى

يش دربين يجوانان و نظاميان درهرحال، حزب اشتراکی روزبه روز بيش ازپ
قسمت بزرگی از دستجات دولت شوروی ايران از اکراد (نفوذ پيدا می کرد

و از طرفی نفاق و اختالف بين مجاهدين نيزايجاد ) مرکب و تشکيل شده بودند
  )جوانان اشتراکی، دسته ی مسلح خود مرکب  از رفقايشان را داشتند( شده بود

ازخلع سالح قزاقان، چند هزار نفرنظامی ترک  در آن ايام، يعنی چند روزپس
قزل « آن ها ازافراد ارتش سرخ آذربايجان بوده و. ازبادکوبه وارد رشت شدند

بين ها ترک های عثمانی نيز بودند و فرمانده شان، . ناميده می شدند» عسگر
جميل نام، سرهنگ ترک عثمانی و رئيس ستادشان نصرت نام، سرگرد ترک،  

اين افسران .  ست هر دسته ی آن ها را افسران ترک برعهده داشتندبودند و ريا
ترک عثمانی پس ازتسليم ارتش ترک به متفقين، بادکوبه مانده و داخل ارتش 

  .ملی آذربايجان شده بودند
ورود اين دستجات ترک سبب افزايش ناراحتی اهالی و به خصوص دولت  

دولت شوروی ايران وارد شده  شوروی ايران گرديد، زيرا آن ها بدون اجازه ی
و گرچه برای تقويت قوايی که در جبهه ها بودند آمده بودند، ولی درشهر 
شهرت داشت که آن ها فقط  برای تقويت حزب اشتراکی برضد دولت شوروی 

  .ايران به ايران  آمده اند
فی الحقيقه تعداد اکراد و اتراک درارتش سرخ ايران دقيقه به دقيقه زيادترمی 

، ولی تعداد گيالنی ها و مردم فارس زبان ديگرخيلی آهسته افزايش می بافت شد
  . و اين حالت، مردم رشت را مضطرب می ساخت

روزی مرحوم حسين خان کسمايی که يکی از شهيرترين پيشوايان انقالب 
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من . جمع کرد] در رشت[مشروطه بود، عده ای از دوستانش را در منزل خود
پس از صرف چای، مشاراليه نطق مفصلی در . بودم هم يکی از دعوت شدگان

بارۀ اوضاع سياسی و اقتصادی و تجاری گيالن و ضعف دولت ميرزا کوچک 
خان و عمليات و تبليغات اشتراکيون نموده و پيشنهاد کرد که برای تقويت دولت 
ميرزا کوچک و جلوگيری از ازدياد نفوذ اشتراکيون، شعبه ی حزب دموکرات 

  کيل داده و وارد کارزار سياسی بشويمايران را تش
با ) هيچ يک از کارکنان جنگل درآن جلسه حضورنداشت( چندنفرازحضار

حسين خان هم عقيده بودند وتشکيل چنين کميته ای را واجب مفيد می دانشتند 
. وخاطرجمع بودند که دولت ميرزا کوچک همراهی الزم را با ماها خواهد کرد

تشکيل حزب دموکرات در رشت و گيالن نه : گفتمبنده اظهارمخالفت کرده و
فقط بی فايده، بلکه برای مؤسيسن ودولت ميرزا کوچک خان خطرناک است، 

شوروی معمول شده، درکشورهای شوری  ۀزيرا  مطابق اصولی که در روسي
هيچ حزبی غيرازحزب اشتراکی حق وجود نداردو ضد انقالبی محسوب می 

ً اتحاد اسالم در تمام مدت تسلط خود در گيالن، مخالف تشکيل شود و ثانيا
احزاب سياسی غيراز خودش بوده و تقريباً اصول معمول شده در روسيه را در 

بنابراين هراقدامی برای تشکيل يک حزب جديد . کيالن هم معمول کرده است
سبب توليد نفاق در بين احزاب شده و به زبان دولت ميرزا کوچک و ساکنين 

چند نفراز حضاربا من هم عقيده  گشته واز جلسه خارج » .د شدگيالن تمام خواه
حسين خان چندين جلسه ی ديگر نيز در منزل خود تشکيل داد، ولی . شديم

  .موفق  به تشکيل  کميته ی حزب دموکرات  نگرديد
عاميون  -درايام انقالب مشروطه، حسين خان از پيشوايان حزب اجتماعيون  

رات همراهی می کرد ولی عضويت هيئت اتحاد بود ومدتی نيزبا حزب دموک
  . اسالم جنگل را نداشت و چند سال خانه نشين  بود

اختالف نظری که بين ميرزا کوچک و همکارانش از يک طرف و نمايندگان  
روس های اشتراکی از طرف ديگراز روز اول مذاکرات آنان شروع شده بود 

سبب احتالفات بين کوچک روز به روز بيش تر و سخت ترگرديد و باالخره 
  .خان و چند نفر از دوستان و همکارانش گرديد
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عمده ترين سبب اختالفات، آرزوی اشتراکيون به تبلغ عقايد اشتراکی و 
حاضرکردن افکارعامه برای اجرای مرام بلشويکی در گيالن جلوگيری خواهد 

کارگران اشتراکيون روس و ايرانی برعکس عقيده داشتند که فقط وفقط از . کرد
کوچک خان عقايد بين المللی  نداشت و منافع . و دهقانان اميد کمک بايد داشت

هرايرانی رابدون فرق طبقه ومذهب مقدس می دانست، ولی اشتراکيون عقايد 
جهانی داشتند وحاضر به فداکردن منافع طبقات پولدار ايران برای پيشرفت 

  .انقالب بين المللی اشتراکی  بودند
لط دولت مساوات در آزربايجان، تجارت و داد و ستد در آن کشور درايام تس 

به  عالوه  . آزاد بود و تجار ايران در بازاربادکوبه رل مهمی بازی می کردند 
آنها به واردات و صادرات کاال مشغول بوده و در شهر انبارهای پر از کاال  

. ی زيادی  داشتندتجار ايران درانبارهای گمرکات بادکوبه نبز کاالها. داشتند
پس ازاشغال بادکوبه که از طرف حزب اشتراکی تحت رياست نريمانوف 

کاالهای  تجار آذربايجانی  ۀکاالهای تجار ايران مانند کلي ۀتشکيل شده بود، کلي
و روسی وبيگانگان را مصادره نموده و تجار ايرانی ازثروت محروم گرديدند 

.  و بعضی  ها در بادکوبه ماندند و بعضی از آنان به وطن خود عودت نموده
در گيالن، تجار نامبرده از دولت کوچک خان تقاضا کردند که از دولت  

دولت . آذربايجان شوروی استرداد کاالهای تجار ايرانی يا قيمت شان رابحواهد
ميرزا کوچک توسط دونفر از تجار ايرانی مقيم بادکوبه داخل  مذاکره  با دولت 

آن دولت  نيز وعده  داد  کاالهای تجار ايرانی را به صاحبان  آذربايجان شد که  
  .خود رد خواهد  کرد

تجارايرانی به ميرزا کوچک قول داده بودند که قسمت بزرگی  از کاالهای خود 
را در اختيار دولت انقالبی برای ادامۀ جنگ برضد انگليسی ها و دولت 

آن ها نيز به  . رد نگرديدشاهنشاهی ايران بگذارند، ولی چون کاالهيشان مست
  .دولت انقالبی کمکی را که وعده  داده بودند، نکرديد

دولت انقالبی ايران بعنی دولت ميرزا کوچک خان تحت فشارتجار، چندين 
باربا مقامات شوروی مقيم انزلی و رشت و با دولت آذربايجان مذاکره نمود و 
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در نامه ای که به شخص   چون مذاکرات بی ثمر ماند، بدين جهت  دولت انقالبی
لنين رئيس کميسرهای ملی روسيه ی شوروی نوشت از کاالهای  تجار بادکوبه  

  .ياد آوری کرد
  :  در مکتوب فوق، خود ميرزا کوچک عيناً  چنين نوشته

دولت آذربايجان برضد تمام اعتراضات جمهوريت ايران و بدون حق تمام 
ف کرد، درصورتی که آذربايجان اجناس و مال التجاره اتباع ايران را تصر

قول داده بود که مال التجاره و اجناس فوق را برای رفع حوائج قشون سرخ و 
داده بود که اگر اجناس و مال التجاره فوق  لحتی قو. ملت به ايران برگرداند

. مصرف به جای ديگر شده باشد، در عوض آن مال التجاره واجناس ديگر بدهد
به ما پيشنهاد می کند قرارداد جديدی را امضا ) ربايجاندولت آذ(ولی امروز او 

بکنيم که به وسيله قرارداد مذکور تمام حقوق ملت ايران را محوکند؛ در 
 .صورتی که کمک به ملت ايران، يگانه اساس تسلط سويتها در ايران می باشد

سبب سوم توليد اختالفات، جلوگيری ازحرکت اتباع ايران ازبادکوبه و 
علت، تحويل ندادن کليه ی مؤسسات دولت امپراطوری روسيه و  چهارمين

  .اتباع  آن ها به دولت شوروی  ايران بود
براوين، بعد نريمانوف و چيچرين و سپس راسکولينکف وعده ی تحويل کليه 
مؤسسات روسيه امپراطوری و اتباع آن ها را به ملت  آزاد ايران داده بودند و 

ران ، يک قسمت از آن ها، مانند شعبات بانک پس از تشکيل دولت شوروی اي
) راستاو(استقراضی روس و ايران واقع دربندر انزلی و رشت وراهدارخانه ها 

. و غيره از طرف روس ها به نمايندگان دولت شوروی ايران تحويل داده شد
. ولی پرت انزلی و مؤسسات کشتيرانی و کشتی ها و امثالشان را پس ندادند

ای استرداد آن ها چندين بار نزد نمايندگان قشون سرخ اقدام ميرزا کوچک بر
کرد و باالخره مأيوس گرديد و مستقيماً  به لنين رئيس کميسرهای ملی شوروی 

  .روسيه مراجعه  نمود
مذاکرات و يادآوری دائمی ازوعده های داده شده وبه خصوص مخالفت ميرزا 

را کم کم به دشمنی رسانيد  کوچک با انجام  تبليغات اشتراکی، اختالف موجود
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  .وسبب سوء ظن طرفين نسبت به يکديگر  گرديد
مطابق قرارداد منعقد فيمابين، ميرزا کوچک خان عهده دار شده بود که وجوه و 
ارزاق الزم برای  افراد و دستجات ارتش های سرخ  روس و ايران  از طرف 

ون سرخ، وجوه الزم دولت شوروی ايران تهيه گردد ولی در اثرازدياد افراد قش
اين قضيه هم يکی از سبب . برای تهيه ی ارزاق و غيره به سختی  تهيه می شد

های مهم اختالف گرديده بود و برای رفع احتياجات پولی، دولت  شوروی   
  .ايران  مقرر کرد که از اهالی  مبلغی جمع شود

حسان هللا فرماندهی کل قوای مسلح دولت شوروی و اشتراکی ايران را رسماً ا
ولی رئيس حقيقی کليه ی نظاميان روس و ايران . خان دوستدار برعهده  داشت

دستجات ايران زيرنظر  احسان اللـه خان عمل می کردند و خود  . کاژانوف بود
وی نيز تحت اختيارو فرماندهی کاژانوف قوای نظامی ايران را اداره می 

  ) ۵(» .کرد
  

  کودتا
  

وهجدهم  ١٣٣٨مطابق بيست و دوم شوال (١٩٢٠در روز جمعه  نهم ژوئيه «
ميرزا کوچک خان، رئيس کميته انقالبی و دولت شوروی ) ١٢٩٩سرطان  

ايران، بدون مشورت همکاران روس خود، از رشت رفت ودر فومنات مشغول 
کارمندان ديگر کميته ی انقالب وکميسر ها در مقام خود ماندندو . عمليات گرديد

ولی اختالف در بين همکاران ايرانی ميرزا کوچک . ندامور را اداره می کرد
احسان اللـه خان دوستدار رسماً طرفداری از اشتراکيون می . خان ادامه   داشت

و کارمندان کميته ی ) عدالت(کرد و کميته ی مرکزی حزب اشتراکی ايران
انقالبی ارتش سرخ روس نيز از او پشتيبانی می کردند و عده ای از اشخاصی 

ز اوضاع مطلع بودند از رشت خارج شدند و به طرف فومنات رفتند و  در که ا
  .دهات دور دست منزل کردند

ازجبهه ی منجيل خبرمی رسيد که ارتشيان انگليس محاصره شده وبه زودی 
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مبلغين در متينگ های معمولی . افراد قشون سرخ به قزوين خواهند رسيد
ً اين اخبار  عصر ها، وعده ی اشغال قزوين وتهران را می دادند، ولی رسما

  .تأييد و اين و عده ها عملی نمی شد
وبودو مديوانی را )  Anastas Mikoyan(در اوايل ماه اسد، آناستاس ميکويان

ای چند مدت به رشت آمده اند، در درسبزه ميدان مالقات کردم و پرسيدم که بر
جواب من، مديوانی گفت که خودش در رشت  ماندنی است، ولی ميکويان به 

  .زودی به بادکوبه و ازآنجا به مسکو مراجعت خواهد کرد
اسم ميکويان را در روزنامه زياد چاپ کرده اند و خوانندگان می دانند که او  

همکاران استالين می باشد و رل کميسر تجارت خارجی  و يکی از نزديکترين 
درآن ايام  انقالب گيالن، ميکويان کارمند دفتر . مهمی در روسيه بازی می کند

  .ايران، تشکيالت کمونيستی بود و برای بازرسی به گيالن آمده بود
گمان می کنم اکثر خوانندگان ارجمند، بودومديدوانی را ازياد نبرده اند، زيرا 

چند سال در انزلی و رشت نماينده تجارتخانه ای  اين شخص قبل از انقالب
خوشتاريا بود و درايام انقالب  گيالن،  بيش ازشش ماه امورسياسی ارتش سرخ 

پس ازانعقاد قرارداد دوستی ايران . و دولت انقالبی ايران را اداره می کرد
وشوروی، مديوانی نماينده ی تجارتی شوروی درايران بود وبا بازرگانان 

 وشهرستان های روابطی داشت وبه خصوص بازرگانان گيالن ازتهران 
درايام انقالب گيالن، وی برای اداره ی امور  . مشاراليه راضی و ممنون بودند

  .گيالن آمده بود
ژنرال کارگاراتلی که يکی از همکاران ژنرال باراتف در جنگ با ترکيه بود   

از بادکوبه  به رشت آمد و ومدتی در ايران اقامت داشت، به همراهی مديوانی 
عهده دار فرماندهی قشون سرخ گرديد و اسم گرجی خود کارگاراتلی را با يک 

قبل  از .  مديوانی به او مساعدت می کرد. عوض نمود) شاهپور( اسم ايرانی
  .وردود ژنرال کارگاراتلی، کاژانوف ازايران رفته بود

  
رشت خواستند، ولی به قول  ميکويان و مديوانی چند  دفعه ميرزا کوچک را به

مديوانی، ميرزا  کوچک در خواست آن ها را نپذيرفته و به تدارکات جنگ با 
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قشون سرخ مشغول بود و به قول همان ديوانی، ميکويان و خودش شروع  به 
مذاکره با احسان هللا خان برای تشکيل يک کميته ی انقالبی و يک دولت 

ات رضا خواجوی رئيس اداره ی سياسی در اين مذاکر. اشتراکی جديد نمودند
امورخارجه و خالو قربان معاون ) کميسر( قشون سرخ ايران و سيّد جعفر وزير

  .رئيس قشون سرخ ايران و حتی  سردار محيی شرکت  داشتند
) مطابق  دوازدهم  ذيقعده و هفتم اسد ( در روز بيست و نهم  ژوئيه   

کميته ی انقالبی که از طرفداران کميسرهای ملی دولت انقالبی و کارمندان 
در رشت، سيّد . ميرزا کوچک بودند از رشت خارج شده وبه فومن  رفتند

جعفر کميسر خارجه و کنگاوری وزيرفرهنگ واحسان هللا خان و خالو قربان  
و رضا خواجوی مانده و امور را اداره می کردند و رؤسای ادارات و حتی 

درادارات  به اوامرآن ها نکرده و رؤسای چندين دسته ی نظامی اطاعت
  .ودردستجات نظامی خودسری حکم  فرما بود

به همراهی )  مطابق  چهاردهم  ذيقعده، نهم اسد( در روزسی و يکم ژوئيه  
سربازان سرخ روس و سربازان سرخ ايران، کودتا به عمل آمد و دولت جديدی 

  .درتحت رياست احسان اللـه خان دوستدار  تأسيس  گرديد
  :هيئت دولت  جديد مرکب  بود از اشخاص ذيل

  احسان اللـه خان          رئيس دولت و کميسر خارجه  
  خالو قربان                کميسر جنگ 

  سيد جعفر                 کميسر پست و تلگراف
  سيّد جعفر جوادزاده       كميسر كشور

  آقا زاده                     کميسر دادگستری
  ف                        کميسر فوايد عامهآقاي

  کنگاوری                   کميسر فرهنگ
چهارنفراز کميسرهای نامبرده ازهمکاران دائمی ميرزا کوچک، يک نفراز 

از اشتراکيون ) جواد زاده، آقازاده و آقايف ( وزيران ميرزا کوچک و سه نفر
  .بودند

در گزارشی که از . و مديوانی اداره کردکودتا را بلومکين بنا برحکم ميکويان 
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  :طرف روس ها چاپ شده گفته می شود
  :برنامه  دولت جديد

تشکيالت ارتش سرخ ايران مطابق تيپ ارتش سرخ روسيه و حمله بر   - ١
  تهران 

  لغو اختيارات مالکين و امحای اصول ملوک الطوايفی  – ٢
  .رفع احتياجات  اصلی کارگران شهر و دهات  - ٣

ه دولت جديد انقالبی قراربوده که اراضی مالکين را در بين دهقانان تقسيم گرچ
  .کند، ولی برای  مدتی نخواست اين قرار را منتشر کند

کارگزان وسرمايه داران جزء، دهقانان « درگزارش نامبرده هم چنين گفته شده 
از  و افراد ارتش، با شادمانی  کامل کودتا را قبول کردند و يک نفر سربازهم

  ».جبهه خارج نشد و برعکس دراثر کودتا، قسمت های جبهه تقويت يافت
دو روز پس ازکودتا، در شهراعالم نمودند که انگليسی ها منجيل را تخليه   

  .کرده و به طرف قزوين  عقب نشستند
به مناسب کودتا و اشغال منجيل در شهرچراغانی کردند و در سبزه ميدان  

  .ايراد گرديدوکلوپ ها نطق های مفصل 
روس ها گفته شده بود ی که سربازان  سرخ ايرانی در  ]گرچه در ابالغی

جاهای خود مانده  و کودتا  آن ها را مأيوس نساخته ، بلکه به آن ها  قوت  قلب 
بخشيده، ولی در حقيقت عده ای از آن ها  به جنگل، نزد ميرزا کوچک فرار 

ايرانی درتحت فرماندهی افسران بدين جهت هم سربازان سرخ روس و . نمودند
روس  آن ها  را تعقيب کرده و خواستند خلع سالح نمايند و رزم ها در بيرون 

  .شهر رشت  و در دهات  دور رشت  تا فومنات  واقع  شد
بر طبق ابالغيه ی فرماندهی لشکريان سرخ، حمله ی آن ها دراول ماه اوت  

نفر  ۵١ا کوچک عقب رفت و شروع  شد و درچند روز اول رزم،  قوای ميرز
اسير و ده  دستگاه  توپ و مسلسل  های زياد و گلوله  و الوزمات ديگر  به 

به  قول همان ابالغيه ،  ميرزا کوچک  خان  دارای  . دست  لشکريان سرخ افتاد
  .سرباز  بود ٣٠٠الی     ٢٠٠

برطبق ابالغيه ی ديگری، چند دست ازلشکريان سرخ و دسته هايی  که 
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طلبانه در دهات تشکيل  ومسلح شده بودند، پشت صفوف انگليسی ها  شروع  داو
انگليسی ها نيز پل منجيل . به زد و خورد  کرده و پل  لوشان  را خراب  کردند

  .را خراب  کرده بودند
در روز سوم اوت در شهر شهرت  يافت  که دولت شاهنشاهای  نيروی تقويتی  

رستاده  و انگليسی  ها عده ای  را به زنجان  برای ژاندارمری مقيم مازندرات ف
فرستادند   تا عقب  نيروهای سرخ را تهديد کنند  و از طرف  دولت  آذربايجان 
بادکوبه نيزهزار نفر به رشت  فرستاده  شد و گيالن، کمونيست ها  جوانان  را 

  .مسلح کردند
ابالغيه درعصرهمان روز، طرفداران ميرزا کوچک که درشهرمانده بودند،  

  .ی  ذيل ميرزا  کوچک   خان  را  درشهر رشت منتشر ساختند
  
  

 سندی منتشر نشده از سردار جنگل ميرزا کوچک خان
 

نظامی ميرزاکوچک  - آخرين بيانيه سياسی : سندی منتشر نشده از سردار جنگل
  خان؛ 

 
 هوالحق

 خطاب به برادران مجاهدين؛
يکديگر زحمت اقامت جنگل  شش سال است هر يک از برادران غيور متعاقب

و مجاهدت در راه ترقی ايران و ايرانی را اختيار کرده در طريق سعادت وطن 
و در اين مدت صدماتی را که خودتان بهتر می دانيد تحمل کرديم با . قدم شديد

با , با اردو انگليس, با قوای استبدادی دولت ايران , قشون امپراطوری روس
دربه , گرسنگی ها برهنگی ها,انواع مرارت ها. ممنافقين داخلی جنگ نمودي

به اين اميد که روزی موفق شويم ايران را از وجود خائنين و , دری ها ديده ايم
پايه های عدالت را محکم , مستبدين تصيفه کرده قشون بيگانه را خارج نمائيم

, با اين حال امرار حيات می کرديم تا چندی قبل قشون سويت روسيه,کنيم 
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. قشون انگليس به رشت عقب نشست, لی را به بمبارده کرده تصرف نمودندانز
رفتم با آنها مالقات و مذاکرات , و نمايندگان بلشويک مرا به انزلی خواستند

 کردم قرار شد با ما به دو
يکی اينکه به ما اسلحه بدهند قيمت بگيرند آنها اسلحه دادن , چيز مساعدت بکنند

و ديگر اينکه نفرات هر قدر الزم داشتيم و . نخواستند را قبول کردند ولی قيمت
تعيين کرديم روانه کنند خود سر نفرات نياورند و به امورات داخل مملکت ما 

و همه را قبول کردند ما هم بعد از اين قرارداد آنها را با احترام . مداخل نکنند
ايرانی و  پذيرفتيم پس از ورود ايشان به رشت چند نفر اشخاص مجهول به اسم

به عنوان فرقه عدالت بدوا در انزلی و بعد در رشت آمدند که زمام امورات 
مملکتی را دردست بگيرند از اينکه مردمانی بودند از عادات ايرانی بی اطالع 
و دارای مذاق افراطی و دخالتشان موجب ضرر بود با براهين صحيحه ايشان 

سم کمونيست با تحريک ابوکف و روزی گذشت همين عده به ا. را متقاهد کردم
که يک نفر نماينده رياست طلبی است بنای فساد و خودسری گذاشت شروع به 

هر روز تحکمات نموده تقاضاهای غير . مداخله در امورات و ادارات کردند
مشروع کرده اشکال تراشی های مختلف نموده قشون و نفرات بی اجازه و 

فر از رفقای نا اهل ما را که شماها اطالع حکومت جمهوری وارد کرده و دو ن
حواس و . بخوبی از حال آنها مسبوقيد به طمع رياست با خود همراه کردند

اوقات ما و حکومت جمهوری را صرف مفسده و فتنه انگيزی خودشان کردند 
هرقدر تصيحت نموديم و سختی موقع را به ايشان نشان داديم مخاطرات نفاق 

ر وقتی که نفرات و مجاهدين و ژاندرم های ملی به و د. را گفتيم متنبه نشدند
رياست معين الرعايا و کلنل فتحعلی خان به اتفاق قشون بلشويک در منجيل و 
رودبار با انگليس ها مشغول جنگ بودند کمونيست ها با دستور ابوکف مقداری 

به سردستگی . عده به اسم فرستادن فرونت بی اطالع ماها به رشت وارد کردند 
دو نفر رفيق منافق در رشت و انزلی ريخته شليک کردند دواير را تصرف  آن

کردند خواستند امرا و روئسا دواير جمهوری را دستگير کنند من که مسبوق 
قضايا بودم و ديدم در رشت بمانم بايد جنگ کنم و جنگ هم دشمن را قوت داده 

جمهوری و روئسای دواير , و ناچار آمدم فومن . باعث خانه خرابی است
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 . مجاهدين هم شهر را تخليه کرده آمدند
آنوقت کمونيست های خود سر با عده مکفی در پسيخان به مجاهدين هجوم 

. مجاهدين ناچار به مدافعه حاضر شدند. نموده شليک کردند چند نفر را کشتند
آنها نيز به . من متوجه پرخاش آنها شده با تلفن آنها را فرمان عقب نشينی دادم

فومن آمدند و مخالفين به اين مقدار قناعت نکرده و به تعاقب ماها و  سمت
مجاهدين به فومن و لولمان و صومعه سرا آمده ما هم برای اينکه به آنها 

. نزديک نباشيم که شايد مصادمه شود آمديم در کوهپايه های جنگل منزوی شديم
ا و اموال مردم و آنها بعد از دخالت در دواير رشت و انزلی و غارت خانه ه

مشغول شده با چوب و شکنجه و حبس از مردم شروع به گرفتن پول نموده 
اداره ارزاق را که به آنها آذوقه ميداد با ساير دواير چابيده معين الرعايا حاج 
شيخ دمحم حسن و فتحعليخان و جمعی ديگر از کارکنان و مجاهدين را گرفته در 

اری ارزاق را به اسم اسير در شهر و اجزای اد. جاهای کثيف حبس کردند
با بيان نامه ها و نطق هائی در مجامع به من هتاکی و فحاشی . گردش دادند

و در حاليکه . نموده خيانت و سازش با شاه و انگليس ها را به من نسبت دادند
جاسوسان انگليس در ميان آنها مشغول کارند و حرکات آنها دشمن را قوت می 

وئسای دوائر معيين کردند جمعی از خودشان را هم با آن بعد خودشان ر. دهد
دو نفر رفيق منافق ما ضميمه کرده و آن دو نفر را مغلوب اکثريت خود نموده 
آلت قرار دادند که به اسم آنها و دست آنها شايد شماها و مردم را ساکت کرده 

بازار و ولی را به وحشت انداختند طوريکه . ولی مقاصد خودشان را انجام دهند
هر شب به خانه های مردم بيچاره می ريزند اموال شان را . دکاکين تعطيل شد

آن قتل و غارت هائی که در بادکوبه نمودند مخصوصاً عالوه . غارت می کنند
از بيست ميليون تومان مال ايرانی را بردند مکرر قول گرفتن دادند رد کنند 

اين . اهند همانطور معامله کننددر گيالن و ساير جاهای ايران می خو. نکردند
اينک به . مختصری از وضعيات اين مدت بود که برای اطالع شما نوشتم

تشريح حاالت آنها به اختصار می پردازم اين کمونيست ها هستند و چه می 
و ابوکف و دو نفر از هم خياالن او که می خواهند . گويند محرک شان کی است

فر ايرانی های صوری و دو نفر رفيق منافق ما به اين دسايس با دست اين چند ن
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کمونيست های فعلی . زمان امورات ايران را به عنوان انقالب در دست بگيرند
خود سر را داخل عمليات نموده و هر قدر نمايندگان سويت روسيه از حرکات 
آنها جلوگيری نمودند مفيد نشد بلکه به دسايس خودش يکی دو نفر از آنها را 

د آنها برای کشف قضايا به مسکو رفته حاال که اين ها معرفی شدند و متهم نمو
حال گيالن و اختالفات . ضعيات مملکت را با وجود اين حوادث می نويسم 

اما خارج از گيالن انگليس ها با . داخلی او را بدست اين حضرات که می بينيد
از هر طرف و دولت ايران و مستبدين . من دشمن و به محو ما کمر بسته اند

و ساير  علمای , مجتهد اردبيلی, مشغول مهاجمه به ما هستند آقا ميرزاعلی اکبر
اردبيلی برای حرکات افراطی کمونيست ها اعالن جهاد به آذربايجان و 
شاهسون ها داده و آنها تا حدود ماسوله آمدند که به ما ها بتازند وضع طالش را 

ليات و هجوم دشمنان کمونيست ها هم در که خودتان بهتر می دانيد با اين همه ب
رشت شروع به اين عمليات خصمانه نموده که فعال ماها از طرفی در فشار 

در اين صورت آنها به دشمن . دشمنان و از طرفی در فشار کمونيست ها هستيم
تقويت می کنند يا ما؟ آنها خيانت می کنند يا ما؟ فردا وقتی که دشمن به خانه ما 

و اهل عيال . عده منافق با اموال غارت شده گيالن فرار می کنند  وارد شد اين
و زندگانی شماها بايد به دست دشمن بيفتد و آن دو نفر رفيق جاهل نتيجه ای که 

و اما عقايد من و رفقا در مقابل همه اين ها گفته و . می برند فقط روسياهی است
. ايران در دست ايرانی باشد بايد ملت . می گويم بايد استقالل ايران محفوظ باشد
چنانکه لنين و تروتسکی و براوين و . بايد مقدرات ايران در عهده ايرانی باشد

 .نمايندگان صحيح العصل سويت روسيه همين عقيده مرا داشته و دارند 
عقايد و مسالک آزاد است ولی نه بطوريکه . کمونيست ها حق دخالت ندارند
و با انگليس ها چرا طرفيم؟ برای اينکه در . مخالفت انتظامات اجتماعی باشد

هر چه گفتيم نرفتند با دولت ايران چرا . ايران آمدند دخالت در امورات ما کردند
و .طرفيم؟ برای اينکه ظلم می کند و به جان و مال مردم تعدی و تجاوز می کند

کمونيست ها وقتی که دخالت در امور داخلی ما کردند قتل و غارت و تعدی 
. ودند آنها هم مثل انگليس ها به دولت ايران و مستبدين ضرر خواهند داشتنم

برفرض . بلکه چون اين ها به اسم دوستی آمدند ضررشان موثر تر خواهد بود
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اينکه اين عده ايرانی باشند با بی اطالعی از اوضاع وطن با اين اخالق و 
ايرانی نمی  عادات افراطی با اين مسلک و عقيده حاضر در مقابل کرورها

 توانند حاکم مايريد باشند در اين صورت تکليف شماها چيست؟
بيدار باشيد فريب نخوريد در تحت لوای کلمه اتحاد و اتفاق همه چيز خودتان را 
در خودسری و افراط  اين آقايان حفظ هر که مداخله در امور داخلی شما کرد 

مساعدت کرد آنها را  هر که بی طمع وصميمانه با شما> او را دشمن بدانيد
آنهائی که تخم نفاق کاشتند از جامعه مليت خود اخراج کنيد . دوست فرض کنيد

و اين نکته را به خاطرهای خود بسپاريد که هيچوقت سويت روسيه و نمايندگان 
و . درستکار آنها به حرکات و هرزگی های ابوکف و اين چند نفر راضی نيستند

اگر بعد از . الشبهه جلوگيری خواهند کردسويت روسيه اگر مطلع بشوند ب
و  - کمونيست ها : اطالع قادر به جلوگيری نشدند آنوقت تکليف ما اين است

و دولت مستبد ايران را در يک رديف حساب کرده به نام حفظ  -انگليس ها
وطن و حفظ ايرانيت و محافظت حقوق شهروند اجتماعی از همه دفاع کنيم و 

 .  ر و مدد کار ما خواهد بوديقين داريم که خدا يا
 زنده باد جمهوری ايران
 مرده با انگليس و خائنين
 پست باد منافقين
  با امضا و مهر ميرزا کوچک خان جنگلی

  
درلولمان هم يک نسخه ازابالغيه ی ذيل به مجاهدين و سربازان سرخ، به  

  :دست سربازان  سرخ افتاد  که از زبان روسی  به فارسی ترجمه مينمايم
رفقا و برادران من، در بين شما، پرووکاتورها جا گرفته و می خواهند ما را با  

بدانيد که آن ها فقط برای منافع شخصی خود کار می کنند . يکديگردشمن بنمايند
، از .برای اينکه بدانيد  که آن ها چه کاره هستند. و خود را کومونيست می نامند
منازل آن ها و ببينيد که آن ها چه برويد به . وطن خواهان حقيقی بپرسيد

قدرخوب  ودر آسايش زندگی می نمايند، درصورتی که شما را به تحمل رنج و 
. آن ها  به شما می گويند که من دشمن شما می باشم . زحمت مجبور  می سازند
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اين دروغ محض است؛ باور نکنيد، من دوست شما هستم و دشمن مشترک ما، 
من با شماها . ه تبليغات پرووکاتورها ارزش   ندهيد ب. انگليسی ها می باشند

  .خوش رفتاری  نمودم ، ولی  خودتان و پيشواينتان با من بد رفتار کرديد
نفرازهمکارنتان را  ٣٠پس ازسوء  تفاهمی که در بين ماها پيش آمد کرد، من

از ايشان بپرسيد و بدانيد که من چه قدر . که ازطارم می آمدند مالقات نمودم 
من از آنها پذيرايی دوستانه کردم و به ايشان . خوش رفتاری با ايشان نمودم

ولی رفقای شما،  يعنی آن هايی که شما . خرج سفر دادم و روانه ی رشت نمودم
را گول می زنند، مجاهدين وافسران مرا که با شما متحداً برعليه دشمن مشترک 

مرتکب چنين علمی می  کدام اشخاص. می جنگيدند دستگير و زندانی نمودند
  شوند؟ 

  آيا  اين قسم  کمک می کنيد؟... رفيق، شما را به کمک  من فرستاد 
من  شما را برادران و دوستان خود دانسته و با . من عين حقيقت را به شما گفتم 

کميسرهای شما، شما را مجبور کردند که . شما جنگ نداشته  و نخواهم داشت
مجاهدين نيز ازخود . ه بر مجاهدينم بنماييدبدون هيچ جهتی وبدون سب حمل

وقتی که شنيدم که آن ها را با شما در زد و خورد  هستند فوری . دفاع کردند
حکم عقب نشينی را به آن ها دادم، زيرا من دوست شما بوده و می خواهم اين 

من در جنگل می باشم وخواهم ماند، تااينکه هيئت ازعامی . دوستی محفوظ باشد
برای پاره ای مذاکرات و حل قضيه با دولت شوروی به مسکو فرستاده  خود که

  .ام، مراجعت  کند
  ميرزا  کوچک خان)  امضاء( 

پس از رفتن ميرزا کوچک وهمکارانش از شهر، روزنامه ی جنگل ارگان 
رسمی دولت جمهوری  شوروی ايران تعطيل شد و روزنامه ی انقالب سرخ 

ولی شماره ی معمولی . يرانی مدتی منتشر نشدسياسی ارتش سرخ ا ۀارگان ادار
مطابق (  ١٣٣٨روزنامه ی کامونيست در تاريخ چهارشنبه هيجدهم ذيقعده ی  

« يعنی چهار روز پس از کودتا منتشرشد و تحت عنوان ) ١٩٢٠چهارم اوت 
  .مقاله ای در باره ی اوضاع منتشرر ساخت» انقالب  سرخ

) بلشويک(ی مرکزی فرقه ی کمونيست روزنامه ی کامونيست ناشرافکارکميته
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جواد زاده خلخالی و تحت بازرسی بانوبوهللا . ج.ايران بود و به مديريت  م
ايران و شوهر او آبوکف نماينده ی حزب ) بلشويک( منشی کل حزب کمونيست

  .کامونيست روسيه  درايران منتشر می شد
ه رياست احسان جوادزاده  مدير روزنامه ی کامونيست، درهيئت دولتی که ب 

) کميسر( هللا خان دوستدار، يک روز قبل از کودتا تشکيل شده بود، سمت وزير
  .داخله را داشت

کامونيست بدون يا نقطه يا کلمه ای تغيير آورده می  ۀاينک مقاله ی روزنام 
  : شود

ظهور، به صورت اکثريت عرض اندام نمود، بالشک  ۀانقالبی که در عرص 
  .، جهانيان را به آرزوی خود خواهدد رسانيدجهان را فرا گرفته 

ببين دريای انقالب که ازعرق جبين فعله وبخار دل رنجبر وبه ! جهان را بنگر
وجودآمده چگونه تالطم کرده و کاپيتاليزم  دنيا را داردبه چه نحو هجوم می 

  .برد
موج های آن يکی بر ديگری برتر، لطمه های آن از يکديگر مهيب تر، يک  

پر شدت و مدهشی را تشکيل می دهد  که خس وخاشاک نزديک به  طوفان
ساحل را در اعماق خود غرق کرده ، موجوديت ساحل نشينان عشرت پرست 
را بلرزه می آورد، هر مانعی را که  به هوای سرکردن آن ساخته گردد از بن 

  .برمی اندازد
به عايقی بلی انقالب به جوش می آيد ،انقالب طغيان می کند، اگرچنانچه 

برخورد اوج کرده، هرگونه  مانع و حايل را بدون اعتنا به هستی  او زير موج 
  .های با مهابت خود وارون می نمايد

اين گونه انقالب، موانع به هردرجه مشکل  را پشت و پازده، به سرحد ايران  
 (را فرا رسيد و بر يکی   از ايرانيان که تا ديروز از ترس انگليس وعاملين او 

در زوايای تاريک جنگل متواری و دقايق يک رنگی  ) کابينه ی وثوق الدوله 
را می گذراند، فرصت  آن را دا د که درسايه  ی جريان انقالب ، از غاصب 

زهی کوته بينی و بدبختی که بی هيچ مطالعه . ايران و دشمن  خود انتقام بگيرد
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ا ديده به کلی فراموش به تاريخ دو ساله ی خود مظالمی را که از انگليسی ه
.  وتلخی ها وارد از وثوق الدوله را با التمام منسی  داشته باز هم به جنگل  رفت

  آيا می دانيد که اين شخص  کيست؟
زادی آاو ميرزا کوچک خان  است  که سال ها  به هر مقصد باشد  نامی  به  

نيز اسمی  و   طلبی داشته  و اين دو  ماه اخير  نزديک  بود که حيات جديد عالم
  » !از کوزه همان برون تراود که در اوست« لکن. رسمی  را بدارد

و چه قدرعالقه دارسعادت او بود که بر يکی از نمرات سال دهم  روزنامه ی 
  .رعد امرار نظری می کرد

وثوق الدوله يا خود يکی از نشريات سفارت ۀ روزنامه رعد که اورگان کابين 
را تا قدرت قليمه اش، تقبيح کرد، دزدی و  انگليس است،  ميرزا کوچک

يغماگری  او را به اعماق عالم می کرد و ذيخق  هم بود، زيرا که منافی مقاصد 
حاال هم شايد اين فرار کرد نشر تقديرو تحسين نمايد، . انگليس حرکت می نمود

  .چرا که موافق پلتيک انگليس است
ديروزی و تقرير امروز اقدام  چه غفلت عميقی است که بدون مداقه به تقبيح  

  !!!کورکورانه  بشود
اين طور حرکات بی جا اگر به اميد منفعت و رتبه می شد باز آن قدرشايان  

مذمت نمی بود، ولی  کمال تأسف از اين است که اين رويه وقتی اتخاذ شد که 
اساس سرمايه داری عالم درتزلزل و آرزوهای عياشی و استراحت  در سلک 

  .هبا و هدرمسلوک استآرزوهای 
اين تقصير قلم است که سرکشی کرده، دارد که کسی را از کرده های خود آگاه  

می دارد، واال ما هرگز افکار خودمان را بر دايره ی اشخاص محدود نکرده، 
« :تمام جهان را به سوی مقصد خود دعوت  می کنيم و با صدای رسا می گوييم

تقاد داريم که در اين طوفان  به مأمول و اع» رنجبران مسالک اتحاد کنيد
  .خودمان نائل می آييم

بنابراين مسئول ومجبوريم که مقتضيات انقالب را به جا آريم و تا امروزهم 
هر چيزی که بر سر راه پيشرفت آن واقع می شود، .  اوامرآن را اطاعت کرديم
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  .دفع  آن اولين وظيفه ی انقالبيون است
هم که موجب بطوء انقالب بودند از سرکاراخراج   اين است که اشخاص اليقی 

  .و امورات به ايادی وظيفه شناس تفويض  شد
بنا به حسيات حق شناسی وآزادی خواهانه ی متصديان امورکه سرکار آمده  

اند، اميدوارم که هر چه زودتروظايفی را که انقالب سرخ به عهده ی ايشان 
يست انجام داده ، بيرق آزادی را در محول می کند موافق تاکتيک فرقه ی کامون

تمام نقظ ايران نصب و به استخالص شرق ازامپرياليزم جديت فوق العاده  
  )۶(.نمايند

  )١(زنده باد قشون سرخ ما  –پاينده انقالب ما  
  
  
  

  تهديدهای بلشويكی
 
جنبش جنگل را اينگونه    »ايرانيّت، مليّت، قوميّت«اصغر  شيرازی  در کتاب   

همان طور كه پيشتر اشاره شد، اشغال خاك ايران توسط : می کندبررسی 
سپاهيان روسی با فروپاشی سلطنت تزار و برپايی حكومت شوروی در آن 

بخشی از  ١٢٩٩و  ١٢٩٧در حالی كه در فاصلۀ ميان . كشور پايان نيافت
سپاهيان زير فرمان حكومت تزار خاك ايران را ترك كرد، در هيجدهم مه همان 

نيروی نظامی روسی و قفقازی جديدی، اين بار )  ١٢٩٩ارديبهشت  ٢٨( سال
آنها . به فرمان حكومت شوروی از طريق بندر انزلی وارد سرزمين ايران شدند

 بهانۀ. اين كار را با دو بهانۀ مختلف و يك قصد اصلی انجام دادند
ر اول تصرف ناوگان جنگی دنيكين، ژنرال تزاری بود كه در بندر انزلی لنگ

انداخته و غيرفعال بود؛ بهانۀ ديگر حضور سپاهيان اشغالگر  بريتانيايی بود كه 
هنوز در ايران استقرار داشتند و دولت انقالبی شوروی و دامن گستری آن در 

اينها را از اين . خطه های جنوبی و شرقی دريای خزر را تهديد می كردند
رای توقيف آن ناوگان و جهت بهانه می دانيم كه دولت ايران آمادگی خود ب
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تهديد بريتانيا هم آن چنان . تحويل آن به دولت روس را از پيش اعالم كرده بود
بنابر اين منظور . نبود كه ورود نيروهای روسی به خاك ايران را توجيه كند

اصلی شوروی از اعزام نيرو به ايران گسترش دامنۀ انقالب بلشويكی به خاك 
اين تصميمی بود كه . ديگر سرزمين های آسيايی بودايران و در فراسوی آن به 

سران دولت شوروی پس از نااميدی از گسترش انقالب سوسياليستی در اروپا 
آنها كه شرط موفقيت انقالب در روسيه را جهانی شدن آن می . گرفته بودند

  .دانستند، با مشاهدۀ ناكامی اين طرح در غرب به شرق اميد بستند
هيئت رئيسه « ن سو را می توان در دستوری خواند كه اهميت تالش در اي 

هيئت « به تمام    ١٩٢٠/ ١١/ ٨جمهوری شوروی در» شورای جنگ انقالبی 
،   ارتش ها و جمهوری های شرقی شوروی داد، »های رئيسه سياسی جبهه ها 

بايد با همان عزمی « آنها . جايی كه او آن تالش را مبرم ترين وظيفۀ آنها خواند
مسئله «  اين كار را انجام می دادند، زيرا » انقالب اكتبر را به بار آورد كه 

،  ١٣٧٩پرسيتس، (بود » موفقيت در شرق شايد مسئلۀ مرگ و زندگی  انقالب 
گسترش به سوی شرق كه  پيش از اين دستور آغاز شده ]  ١).[ و بعد ١٧ص 

 .بود، مقدمتاً و ترجيحاً از آسيای مركزی و ايران می گذشت
اشغال بندر انزلی با به توپ بستن آن توسط ناوگان جنگی روسيه وپياده شدن 

)  ١٢٩٩ارديبهشت  ٢٨(  ١٩٢٠/ ۵/  ١٨سربازان روسی در آن شهر در 
آغاز شد و با ورود نيروهای بيشتر روسی و قفقازی در گيالن و  شمال 

اكوچك جنبش گيالن به رهبری ميرز]  ٢.[ ادامه يافت ١٩٢١خراسان تا اوائل 
خان فرصت خوبی برای شوروی بود تا اشغال انزلی را به رنگ حمايت از 

كوچك خان اين فرصت را به آنها . جنبشی انقالبی و ضد استعماری در آورد
جنبش جنگل در نهايت ضعف بود و نياز شديد به ياری داشت، به . داده بود

ميرزا . دندخصوص ياری نيروهايی كه از نظر او انقالبی و ضداستعماری بو
 در مالقاتی كه با فرماندۀ ناوگان جنگی نامبرده، كميسر عالی قفقاز، سرگو

اورژنی كيدزه و نمايندگان حزب عدالت داشت، از آنها اسلحه، پول و نيروی 
آنها اين فرصت را غنيمت شمردند و به خواست های او، . انسانی طلب كرد

آنها قول دادند كه آن طور كه . دحتی بيش از آنچه انتظار داشت پاسخ موافق دادن
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ميرزاكوچك خان شرط كرده بود، رهبری او را بپذيرند، هر مقدار اسلحه كه از 
شوروی بخواهد تسليم نمايند و در امور داخلی جمهوری انقالبی مورد توافق دو 

؛  ٣١همان، ص (طرف كه قرار شد در تهران تشكيل شود، دخالت نكنند 
ولی ] ٣). [و بعد ٢٣٧، ص  ١٣٨۶شاكری، ؛  ٢۴۴، ص  ١٣۴۶فخرايی، 

آنچه . پذيرش رهبری ميرزا با هدفی كه آنها دنبال می كردند، مغايرت داشت
هدف آنها اقتضا می كرد، استفاده از اين فرصت برای پياده كردن نيرو در 
گيالن، نفوذ درجنبش جنگل ومقامات فرماندهی آن، سلب اختيار از ميرزاكوچك 

ن جنبش، گسترش دامنۀ آن و در نهايت فتح تهران با خان، بلشويكی كرد
 .نيروهايی بود كه بدين ترتيب در گيالن و خراسان م يخواستند فراهم آورند

حزب : كسانی كه به دنبال اين اهداف بودند، ازچند نيرو تشكيل می شدند
كمونيست شوروی در دو جبهۀ قفقازو تركستان، نيروهای حزب كمونيست 

 .ايران) حزب كمونيست(ی آذربايجان ونيروهای فرقۀ عدالت تركستان وجمهور
وظيفۀ هر . رهبری همۀ اينها با حزب كمونيست و دولت شوروی در مسكو بود

دو جبهه آماده سازی نيروهای نظامی و سياسی الزم جهت اعزام آنها به گيالن 
و شمال خراسان، تصرف رهبری جنبش و استفاده از آن برای ايجاد انقالب 

كار اصلی با رزمندگان جبهۀ قفقاز بود كه بايد از راه . شويكی در ايران بودبل
رهبری آن نيرو با حزب كمونيست شوروی در . گيالن به تهران می رسيدند

 .قفقاز بود
پس از آن نوبت به حزب كمونيست جمهوری آذربايجان می رسيد، كه در فوريه 

ديبهشت  همان سال با ورود در باكو تشكيل شده و در هفتم ار)  ١٢٩٩( ١٩٢٠
ارتش سرخ به باكو و انحالل دولت حزب مساوات قدرت را به دست گرفته 

حزب عدالت نيز توسط اعضای ايرانی در شعبۀ باكو از حزب كارگری . بود
تمركز فعاليت . باكو تشكيل شد ١٢٩۶/  ٣/  ۵سوسيال دموكرات روسيه در 

ش آن را با مسائل سياسی  ١٢٩٨ حزب عدالت در باكو و ديگر مناطق قفقاز تا
روسيه و قفقاز، مبارزه ميان جريان های سياسی و قومی اين منطقه و ايرانيان 

جای حزب در اين درگيری ها همواره در كنار . ساكن در آن درگير كرده بود
با تشكيل حزب واحد كمونيست . گروه های كمونيست به خصوص بلشويك بود
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ميم كنگرۀ هشتم حزب كمونيست شوروی در در قفقاز كه به پيروی از تص
انجام شد، و با ادغام حزب عدالت و همت )  ١٢٩٩اواخر اسفند ( ١٩١٩مارس 

و تشكيالت حزب كمونيست شوروی در باكو در حزب كمونيست جمهوری 
آذربايجان فعاليت حزب عدالت در قفقاز، از جمله در رابطه با جنبش گيالن، به 

. هدايت حزب كمونيست آذربايجان قرار گرفتطور كامل در زير پوشش و 
حزب عدالت از همان سال تأسيس شعبه هايی نيز در آستارا، تبريز، اردبيل، 

اعضای اين شعبه ها از برخی از اعضای . بابل، مشهد وجاهای ديگر ايجاد كرد
عده ای از . فرقۀ اجتماعيون عاميون و مهاجران بازگشته به ايران تشكيل م يشد

. آن نيز پيش از ادغام  شعبه های آن در قفقاز به ايران باز گشته بودندكادرهای 
 ]۴[ 

ش انقالب ايران را بورژوا دموكراتيك می  ١٢٩۶در حالی كه فرقۀ عدالت در 
خواند و از اين رو خواهان تشكيل جبهۀ مشترك با گروه های بورژوايی بر 

ن ايران به مرحلۀ عليه نظام مشروطۀ ايران بود، دو سال بعد حكم به رسيد
دليل اين . انقالب پرولتری داد و خواهان استقرار اين نظام در اين جامعه شد

پرش مرحل های تحول مفروضی بود كه انقالب اكتبر، به اعتقاد خوش باوران، 
در سراسر دنيا ايجاد كرده و جامعۀ جهانی را به سمت سوسياليسم سوق داده 

/ ٢٢( روزنامۀ حريت  ٣٩ازجمله در شمارۀ انعكاس اين باور را می توان . بود
ايران «:همان روزنامه با اين عبارت ۵٣مطالعه کرد، يادر شمارۀ ) ١٩١٩/ ١٢

بنابراين با اين تصور بود كه » آن هم انقالب  پرولتری. آبستن انقالب است 
فرقۀ عدالت به جنبش جنگل می نگريست، رهبران، كادرها و اعضای خود را 

ستاد تا آن را با اتكا به پول، اسلحه و نيروهای روسی، به گيالن می فر
تركستانی و قفقازی و با نفوذ در آن جنبش آن را به مقدمه ای برای انقالب  

 ]۵.[ سوسياليستی ايران تبديل كنند
به توپ بستن بندر انزلی و پياده شدن نيروی نظامی در آن بندر، گرچه به بهانه 

اندن آن نيرو در آن منطقه و اضافه شدن های مذكور آغاز شد،  ولی به م
پرسيتس، (اين كار با موافقت لنين صورت گرفت . نيروهای ديگر به آن انجاميد

تروتسكی رعايت احتياط در انجام آن را الزم می ديد، تا به ).  ٢٩، ص  ١٣٧٩
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قرار بود همۀ كارها به نام ).  ٢۴همان، ص (نام حكومت شوروی در نيايد 
در اواخر ژوئن ]  ۶.[ ذربايجان و تركستان صورت گيردحزب كمونيست آ

از مجموع نيروهای هشت هزار نفرۀ  انقالبی پنج يا شش هزار نفر  ١٩٢٠
اين تعداد با ورود ).  ٢٩همان، ص (سرباز و افسر روسی و قفقازی بودند 

با ]  ٧.[ نيروهای ديگری از باكو، عشق آباد و كراسنودسك بيشتر نيز شدند
« در . اين نيرو نفوذ در جنبش جنگل وتسلط بر رهبری آن آسان بوداتكای به 

به رياست ميرزاكوچك خان در  ١٩/٣/١٩١٩که در »شورای جنگ انقالبی
. رشت تشكيل شد، كوژانف و آبوكف، دو كمونيست روسی نيز شركت داشتند

بعداً دو . مسكو صالح را در آن ديد كه اين دو نفر تابعيت ايران را بپذيرند
) احسان هللا خان و كامران آقايف(ونيست ديگر، به نمايندگی از فرقۀ عدالت كم

فرقۀ عدالت در اولين  ١٢٩٩/ ۴/ ٢در).  ٣۵همان، ص (به آنها اضافه  شدند 
 کنگرۀ خود كه در انزلی برگزار شد، تمايل خود را به سرنگون كردن

/ ٩/۶اين تمايل در ] ٨).[ ٣٧همان، ص (ميرزاكوچك خان آشكار ساخت  
ميرزاكوچك خان را از رياست حكومت انقالبی . به اجرا گذاشته شد ١٢٩٩

جمهوری گيالن عمالً به . گيالن خلع و احسان هللا خان را به جای او نشاندند
/ ۵/  ٢٠قدم بعدی حركت به سمت تهران بود، كه در . دست كمونيست ها افتاد

ن حركت شكست خورد و اما اي. به فرماندهی احسان هللا خان آغاز شد  ١٢٩٩
جمهوری سرباز جديد از ۴٣٠٠اعزام . حركات بعدی نيز بی نتيجه ماندند

همان، ص (آذربايجان به گيالن در اكتبر و نوامبر آن سال نيز چاره ساز نشد 
برای دولت شوروی ديگر . صدور انقالب پرولتری به ايران متوقف شد).  ۶١

به ناچار پيمان مودت با ايران را . اندچاره ای جز كنار آمدن با دولت ايران نم
 .به اطالع دولت ايران رساند٢١/١/١٣٠٠پذيرفت و امضای آن را در 

. با اين همه خروج نيروهای شوروی از ايران هشت ماه ديگر به درازاكشيد
علت اين ديركرد امتناع حزب كمونيست قفقاز و به خصوص حزب كمونيست 

 .ست بودجمهوری آذربايجان از قبول اين شك
اورژنی كيدزه، نريمانوف، رئيس كميتۀ مركزی حزب كمونيست آذربايجان، 
گيكالو، فرماندۀ كل قوای ارتش سرخ در ايران، احسان هللا خان و خالو قربان 
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/  ١١/٣گيكالودر تلگرافی که ).  ٨٣همان، ص (هنوز به فتح تهران اميد داشتند 
ا ازحركت ارتش سرخ از راه به اورژنی كيدزه و نريمانوف زد، آنها ر١٣٠٠

اما اين حركت اين بار نيز با شكست به . مازندران به طرف تهران آگاه كرد
 ]٩). [٩٢همان، ص (پايان رسيد 

در حالی كه در نظر حزب كمونيست شوروی تمامی ماجرا اقدامی درجهت 
گسترش انقالب در فراسوی مرزهای روسيه بود، برای جمهوری آذربايجان 

تشكيل جمهوری سوسياليستی درايران به دست . از آن داشت معنايی بيش
 -نيروهای نظامی روسی، قفقازی، تركستانی ونيروهای حزب كمونيست ايران 

می  –كه خود سخت تحت كنترل مستقيم حزب كمونيست آذربايجان قرار داشت 
 .توانست راه را برای الحاق آذربايجان ايران به جمهوری آذربايجان باز كند

نويد انضمام « ی حزب كمونيست آذربايجان شوروی گردانی ايرانبرا
« )   ۴۶همان، ص .( » آذربايجان ايران به  آذبايجان شوروی را در پی  داشت

که اين حزب بدون كسب موافقت مسكو تشكيل داده بود، با شركت » دفتر  ايران
يجان و دو نماينده از كميتۀ مركزی هر يك از احزاب كمونيست روسيه، آذربا

تشكيل اين دفتر نشان از اهميت ويژه ای داشت كه . ايران درباكو تشكيل می شد
هدف اين دفتر هدايت . جمهوری بلشويكی شدۀ مزبور به اين ماجرا می داد

قرار . انقالب ايران و تمامی فعاليت های حزب كمونيست ايران در گيالن بود
بوط به انقالب را بدون توجه بر آن بود كه حزب كمونيست ايران تمام مسائل مر

بنا بر اين اينكه تمامی ). وبعد ۴۵همان، ص (به مسكو به اين دفتر ارجاع دهد 
عمليات مربوط به ارسال اسلحه و نيروی نظامی انسانی را به نام حزب 
كمونيست آذربايجان انجام می دادند، تنها به علت پنهان ساختن دخالت مسكو در 

ت آذربايجان اين تقلب را مغتنم می شمرد و در حزب كمونيس. تجاوز نبود
 .برداشتن بهرۀ خود از آن سعی می كرد

. آنچه در جبهۀ تركستان برای جنبش گيالن انجام شد، نيز نتيجۀ چندانی نداشت
نفره بود كه به قول پرسيتس از ميان  ١٨٠٠نتيجه تنها نيرويی حداكثر 

همان، (يم تركستان تشكيل شد كارگران، تهيدستان و اراذل و اوباش ايرانی مق
شورای تبليغات بين « مسئوليت تشكيل اين نيرو را ]  ١٠).[ و بعد ١٩ص 
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. به عهده داشت كه با شركت فرقۀ عدالت در تاشكند به وجود آمده بود» المللی 
فرونزه « ژنرال . قرار آن بود كه اين نيرو توسط نيروهای شوروی تقويت شود

خ در ترکستان در تلگرافی  که در تاريخ فرماندۀ  عالی ارتش سر» 
به تروتسكی زد، اعالم داشت كه اگر قوايی مركب از بيست تا   ٢٠/١٢/١٢٩٨

مردم زحمتکش  « سی هزار نفر از ارتش شوروی به اين نيرو اضافه شود، 
ايران نه تنها از شر امپرياليست های انگليسی رها خواهند شد، بلكه برای 

گران خود آزاد شده و به خانوادۀ برادر جمهوری های هميشه از دست استثمار
 ).همان(» شوروی  خواهند پيوست

 ١٨٠٠گرچه اين انتظار برآورده نشد و نتيجه ای جز سرهم سازی آن نيروی 
هر چند كمك چندانی از جبهۀ تركستان به جنبش گيالن نرسيد، . نفره نداشت

در اين بخش كمك مالی و  فعاليت آن. ولی اين جبهه در شمال خراسان فعال شد
کردی، تركمنی و ديگر قدرتمندان محلی » هميشه شورشی« نظامی به نيروهای

مركز ). و بعد ٩١، ص  ١٣٨٨و بعد؛ خسروپناه و باست،  ٢٠همان، ص (بود 
. بود» گابای گاالکف« فرماندهی اين فعاليت ها در عشق آباد تحت سرپرستی 

ز به اكثر شهرهای اصلی خراسان و طبق ادعای اين شخص دامنۀ فعاليت مرك
يكی از نيروهای شورشی برخوردار . تمام روستاهای قوچان گسترش يافته بود

اميد جبهۀ تركستان به اين شورش . كرد بود»  خداوردی« از حمايت اين مركز
ولی . آن چنان بود كه به مسكو وعدۀ شورشی گسترده در خراسان را می داد

 ١٩٢١سرانجام دراوائل ارديبهشت . كمی نداشتاين بار نيز اميد پايۀ مح
خسروپناه و باست، (شورش خداوردی سركوب و خوداودستگير و تيرباران شد 

 ).و بعد ١۴٢، ص  ١٣٨٨
يكی ديگراز شورش هايی كه اميد استفاده ازآن را در خاطرمقامات شوروی 

ينده ای علت اين اميد نما. برانگيخت، شورش دمحمتقی خان پسيان در خراسان بود
خبر . بود كه پسيان برای طرح درخواست كمك نظامی به تاشكند فرستاد

او نيز . به لنين داد ١٨/٧/١٣٠٠شورش و اعزام نماينده را جبهۀ تركستان در 
دستور استفاده از اين شورش را صادر ومسئول ايجاد جمهوری احتمالی 
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در شد كه ولی، اين دستور زمانی صا. شوروی خراسان را نيز تعيين كرد
ابراهيموف از ). و بعد ١٠۴ص ١٣٧٩پرسيتس (شورش سركوب شده بود 

شركت تشكيالت حزب كمونيست ايران درمشهد در اين شورش صحبت كرده 
، ص  ١٣۶٠( به قول او پسيان از آن تشكيالت تقاضای ياری كرده بود . است
سفير  در اين تاريخ بيش از پنج ماه از ورود روتشتين، اولين). و بعد ٢٣۴

ورود او با آن تشريفات . شوروی با تشريفات نظامی كامل به تهران گذشته بود
  .نشان نقطۀ پايانی بر سياست صدور انقالب به ايران از جانب شوروی بود

  
 و تهاجم ايدئولوژيك هروسي

  
ترسی كه مشروطه طلبان و ديگر ايران گرايان اين دوره از جانب بلشويسم و  

احساس می كردند، تنها از فعاليت های تهاجمی نظامی  حكومت شورايی روسيه
نفوذ . آنها ناشی نمی شد، بلكه ريشه در عنصر ايدئولوژيك آن تهاجم نيز داشت

. و تأثير اين عنصر بادوام تر بود و با خاتمۀ تجاوزات نظامی پايان نمی يافت
 :اين عنصر از سه سازه تشكيل می شد

عار مبارزه با فئوداليسم و مصادرۀ مالكيت تبليغ انقالب اجتماعی كه با ش. ١
دموكراسی پرولتری كه سلطنت . ٢ارضی طبقۀ مالك ايران را تهديد می كرد؛ 

نظريۀ . ٣مشروطه، پارلمانتاريسم و آزاد يهای دموكراتيك را منكر می شد؛ و 
داير بر وجود ملتهای مختلف در ايران و حق تعيين سرنوشت تا جدايی آنها از 

 .ايران
ربۀ گيالن هر سه جنبۀ اين مجموعۀ نظری را به صورت كم وبيش واضح به تج

مسئلۀ ارضی يكی ازموضوعات اصلی مورد اختالف ميان . نمايش گذاشت
گرچه ميرزا مخالفتی باحل راديكال اين مسئله . كوچك خان و كمونيس تها بود

ری دموكراسی پرولت. نداشت ولی اجرای آن را در آن زمان زودرس می دانست
در شكل رفتار كمونيست ها با ميرزاكوچك خان و اهالی گيالن خود را نشان 

اين تجربه در عين حال درسی بود در معنی حق تعيين سرنوشت و در . داد
 .اينكه اين حق به چه مرجعی تعلق دارد
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نارسايی ايدئولوژی خود را در شكست تجربۀ گيالن در عمل نشان داد ولی 
الب برنامۀ حزب كمونيست و ديگر آثار نوشتاری آن شكل بادوام تر آن در ق

پيش از مرور . باقی ماند و در جنبش های كمونيستی و قوم گرايانۀ بعد مؤثر شد
برخی از اين آثار اشاره به اختالفی كه در نظريات جناح تندروی حزب 
ً معتدل آن، به رهبری  كمونيست ايران، به رهبری سلطا نزاده و جناح نسبتا

عمواوغلی، به خصوص دربارۀ مرحلۀ انقالب در ايران وجود داشت  حيدرخان
پيش از اين قول خسروپناه در باب تحول نظر حزب در ]  ١١.[ را الزم م يدانيم
ولی جناح معتدل حزب موافقت . را نقل كرديم ١٢٩٨و  ١٢٩۶ميان سال های 

ين در صورت جلسۀ نخستين نشست كنگرۀ اول ا. چندانی با اين تحول نداشت
در بندر انزلی برگزار شد، غالب گويندگان بر فقدان  ١٢٩٩/ ٢/۴حزب كه در 

شرايط انقالب پرولتری در ايران تأكيد می ورزيدند و مبارزه بر عليه 
. امپرياليسم انگليس و شاه و حاميان آنها را شعار مناسب با آن زمان می دانستند

 - به تصويب رسيد، سخن   با وجود اين در مقدمۀ برنامه ای كه در اين كنگره
» امكانات بسيار وسيع انقالبی « از آن می رفت كه  -گرچه نه چندان واضح 

 ] ١٢.[ موجود گذار از مرحلۀ ملّی به مرحلۀ اجتماعی را ايجاب  می كند
شكست تجربۀ جنگل و شمال خراسان و نزديكی دولت شوروی به دولت ايران 

يكی از نشانه های اين روند مقاله ای . گرايش معتدل در حزب را قو يتر ساخت
به مناسبت اول ماه مه كه در آن )  ١٣٠١( روزنامۀ حقيقت  ۶٨بود در شمارۀ 

ايران را از جهت اقتصاد امروز « ما : جمالتی از اين قبيل به چشم می خورد
شايد سوسياليست [...] محتاج يك تغييرات دموكراسی و بورژوازی می دانيم 

ايران امروز مساعد برای الغاء مالكيت [..] ضوع ندارد بودن در ايران مو
اين نرمش ). و بعد ١٧، ص ١١، ج ١٣۶١شاکری، اسناد،(»خصوصی نيست

تأكيد گفتۀ او . در سخنرانی آقازاده در سومين كنگرۀ كمينترن قدری تعديل يافت
بيشتر بر آماده سازی توده های كارگری و دهقانی برای مبارزۀ انقالبی و 

، ٣، ج  ١٩٨٠همان، (درت پس از پيروزی انقالب بورژوايی بود تصرف ق
از طرف ديگر جناح تندرو به رهبری سلطان زاده بر موضع خود ).  ۴٨ص 

ازجمله به صورت . پا می فشردوآن را به صورت های گوناگون توجيه می كرد
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» جنبش ملّی در خاور« ابداع اصطالح ملت ها و دولت های پرولتری در مقالۀ 
او آنها را از اين . ظور از اين اصطالح مردم كشورهای مستعمرۀ خاور بودمن

رو پرولتری می ناميد كه ميان رابطۀ آنها با دولت های استعمارگر و رابطۀ 
 .كارخانه داران با كارگران در جوامع سرمايه داری شباهت هايی می ديد

شوند، ملت  همان طور كه كارگران بدون نابودسازی سرمايه داری آزاد نمی
های پرولتری هم جز به شرط واژگون ساختن اين نظام در كشور خود آزادی 

شرط ديگر موفقيت آنها اتحادشان با پرولتاريای . خود را به دست نمی آورند
سلطان زاده در ). و بعد ۴۴، ص٢شاكری، آثار سلطان زاد،ه ج(جهانی است 

عبارتست ازمتشكل  حاضرمسئله درحال:انترناسيونال سوم گفت كنگرۀ دوم
 ) ٢١۴، ص ١٣۶٠ابراهيموف،.(»كردن جنبش كمونيستی خالص و كمك به آن

عبارت   -» پارلمانی« ،»بورژوازيی« مخالفت حزب كمونيست با دموكراسی 
به طورآشکار در مقدمۀ  -» ديكتاتوری طبقۀ بورژواها و مالكان « ديگر 

« لفت به نام  دفاع ازاين مخا. مرامنامۀ مصوب كنگرۀ اول آن بيان می شود
انجام می » ديکتاتوری طبقۀ کارگر«يا » شورايی« ، يا » دموكراسی پرولتری 

از آنجا كه همۀ آزادی ها، اگر در تضاد با رهايی كار از يوغ سرمايه «. شود
باشند، دروغی بيش نيستند قدرت شورايی نمی تواند از سلب حقوق سياسی از 

يفۀ حزب پرولتاری اين است كه بدون هيچ وظ. »سرمايه داران صر فنظر كند
گذشتی عليه پيش داوری های داير بر ماهيت مطلق حقوق و آزادی ها مبارزۀ 

قدرت شورايياز اماکن، چاپخانه ها و انبار كاغذ بورژوازی «. ايدئولوژيك كند
سلب مالكيت خواهد كرد و آنها را  كامالً در اختيار كارگران و سازما نهای آنها 

قدرت جدايی بين سازمان های شورايی مخالف تفكيك قوای . »گذاشتخواهد 
جدايی بين سازمان های نمايندۀ توده ها را از ميان بر می «حكومتی است و

ص . و بعد٢٠٠ص . ١٣٨۶.و بعد شاکری ٨٩ص .۶ج. شاکری، اسناد( » دارد
  ).و بعد ٢۶٣

سرنوشت  حق تعيين« در برنامۀ تصويب شده در كنگرۀ انزلی هنوز سخنی از
 » ملل ايران تا حد جدايی

آمده اشاره ای »  قلمرو مناسبات ملّی « آنچه در اين برنامه با عنوان. نمی رود
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و  » در ايران پانزده مليت    و فرقه مذهبی زندگی می كنند« است به اينكه 
و »  حزب بايد برای اتحاد فدراتيو همه مليت های ساكن ايران جهد كند« اينکه 
 ً با نام مستعار (دو سال بعد از تاريخ تشكيل اين كنگره جواد پيشه وری تقريبا
» حكومت مركزی و اختيارات محلی « در مقاله ای كه با عنوان  ) پرويز

منتشر كرد، نظام فدراتيو را )  ١٨/٣/١٣٠١( نوشت  و در روزنامۀ حقيقت 
اهل بودن علتی كه او بيان می كرد، بی علم و ج. برای ايران زودهنگام دانست

ما حاال آدم هايی را كه بتوانند تهران را اداره « : اكثريت اهالی مملکت بود
آنچه  او . »كنند، نداريم و به طريق اولی اداره كردن ممالك كوچك امكان ندارد

بود »  تشكيل انجمن های واليتی « در آن زمان مناسب حال ايران می دانست،  
ايش های پان تركيستی و پان اسالويستی او در همين مقاله در ضمن نقد گر. 

مخالفت خود را با تفكيك ملّت ايران به ترك و كرد و لر و غيره اعالم کرد  و 
او مخالف . »ايرانيت را فوق تمام احساسات می دانند « گفت  که اينها همه 

حمل قيام های خيابانی و پسيان بر تجزيۀ آذربايجان يا خراسان بود، نيز وجود 
« همچنين . در ميان اهالی محل را نادرست می خواند»  ات مختاريت احساس« 

می شمرد طرح » را از آثار ملوک الطوايفی   قديم » شرارت ايالت و كردها 
تفاو تهای قومی در ميان آذربايجانی ها، خراسانی ها، عرب ها و گيالنی ها را  

امروزه تمام  احساسات و عادات« می دانست و معتقد بود که »  ديوانگی « 
ايرانيت مافوق همۀ اختالفات [...] سكنۀ ايران ايرانيت همه را ثابت می كند

بعضی نويسنده های بی فكر، آذربايجان را ترك « او اين را که . »است
، يا فالن ايل را ايرانی ندانسته دربارۀ آنها سياست علی حده تعقيب می ]ناميده[

می » خطرناك تر از سياست دولت  اين مسئله را« را رد می کرد »  كنند 
  )٢(] ١٣. [خواند 
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 :  توضيحات و مآخذ ◀
  
  : پی نوشت ها  
يادداشت های يک شاهد : شوروی و جنبش جنگل« گريگور يقيکيان  - ١   

  ۶٩ - ٩٢صص     ١٣٨۶  -به کوشش برزويه دهگان ،  نشراختران »  عينی
  ٩۵ -  ٩٨پيشين ، صص  – ٢ 
  ١٠٧ – ١٢٢شين ،  صص  پي – ٣ 
   ١٢٢ – ١٢٣پيشين ، صص  – ۴ 
  ١٣۵ص  - ١۴١پيشين ، صص    - ۵ 

   ١۶٩ – ١٨١پيشين ، صص  - ۶
  
  -توسط نشرجهان کتاب » ايرانيّت،مليّت، قوميّت« اصغری شيرازی - ٢

  ۵۶١ – ۵٧١صص ،  ١٣٩۵
  
  : پی نوشت ها  
او اين . كا داردغالب اطالعات مربوط به اين مبحث به كتاب پرسيتس ات -١ 

كتاب را بر مبنی اسنادی نوشته است كه تازه پس از فروپاشی نظام شوروی در 
برای آشنايی با نگاه تجليلی يكی از اعضای . روسيه آزاد و قابل مطالعه شدند

: حزب كمونيست ايران به  اين حزب و فعاليت آن در جنبش جنگل نك به
 ) ١٣۶٠( ابراهيموف 

 ١٩١٨نوسكی، يكی از كارشناسان عمدۀ بلشويك در سال كنستانسين برويا  - ٢
« : دربارۀ  اهميت ايران برای گسترش انقالب شوروی به سوی شرق نوشت 

برای موفقيت انقالب در [...] انقالب ايران کليد انقالب در كل شرق است 
هزينة آن . شرق، ايران نخستين كشوری است كه بايد به فتح شوروی ها درآيد

شاكری، .( » ايران بايد از آن ما شود و به انقالب تعلق گيرد. هرچه باشد
 )   ١٩٣، ص  ١٣٨۶
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برای شرح اين روابط قبل . بعداً به موارد ديگر اين توافق اشاره خواهد شد -  ٣
بررسی : به. از پياده شدن نيروی بلشويكی شوروی به انزلی توسط شاكری نك

 ).و بعد ٢١٢ص  ، ١٣٨۴شاكری، (برجستۀ او دربارۀ اين جنبش 
، ص  ١٣٨۶( نك به اطالعات شاكری دربارۀ تشكيالت فرقه در ايران   - ۴

 ).و بعد ١٩۶
بخشی از اطالعات دربارة فرقۀ عدالت كه در كنگرۀ اول آن به حزب   - ۵

كمونيست ايران تغيير نام داد، برگرفته از كتاب خسروپناه و باست دربارة اين 
نيز دارای اطالعات سودمندی ) و بعد ١٩۵، ص  ١٣٨۶( شاكری. فرقه است

 . در اين باره است
كميسر جنگ شوروی به فرماندهی نيروی  ١٩٢٠مه  ٢۶در تلگراف  - ۶

به ميرزاكوچك بايد به نام آذربايجان شوروی « : دريايی دريای خزر آمده است 
 ) ٢۶١، ص  ١٣۴۶( فخرايی : نک به » كمك كرد 

در : او می نويسد. ين تعداد اغراق آلود استولی بنا بر اطالعات شاكری ا  -  ٧
از هفتصد تا هشتصد ملوان روسی، هفتصد تا هشتصد  ١٢٩٩اواسط تير 

).  ٢٧٩، ص  ١٣٨۶( جنگلی نام می برد  ١٧٠٠بلشويك ايرانی اهل باكو و 
 ١٢٩٩اين تعداد طبق اطالعات دستگاه های اطالعاتی انگليس در اوائل اسفند 

از اين عده چهارصد نفر از نيروهای منظم ارتش  .به هفت هزار نفر رسيد
همين طور كه می بينيم  ارقام اخير به ارقام ).  ٣٩٢همان، ص (روسيه بودند 

 . ۶٩٠صفحة  ٩٠نيز نك پاورقی شمارة . درون متن نزديك تر هستند
ولی در برنامۀ مصوب كنگرۀ . پرسيتس سند اين تمايل را معرفی نمی كند - ٨

اين تمام اين اوضاع و احوال موقعيتی با « : ه ديده می شوداول حزب اين جمل
امكانات بسيار وسيع انقالبی ايجاد می كند كه با توجه به ضعف بورژوازی بايد 

( شاكری : نك به. » اجتماعی تغيير يابد ]  مرحلۀ\ملی به ] مرحلۀ[المحاله از 
 ). ٨٨، ص ۶، ج  ١٣۵۵اسنا،د 

نيز اين نافرمانی باكو و دفتر قفقاز حزب  اسناد مورد استفادۀ شاكری  -  ٩
 ) ۴٢۵، ص  ١٣٨۶( كمونيست شوروی را تائيد می كنند 

شاكری تعداد نيروهای داوطلبی را كه حزب عدالت در آسيای مركزی   -  ١٠
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 از ميان
ايرانيان مهاجر بسيج كرده بود از قول گزارشی از آژانس خبری شوروی در 

 ) ١٩٩، ص  ١٣٨۶( نقل كرده است  نزديك به سی هزار تن٣/١٢٩٩/ ٢٣
مقدمۀ خسرو : به. برای آشنايی با كشمكش درونی حزب در اين باره نك - ١١

( ابراهيموف : همين طور به. سلطان زاده. شاكری در در جلد چهارم آثار آ
ابراهيموف از وجود دو كميتة مركزی صحبت می كند، به رياست ).  ١٣۶٠

، ص  ١٣٠٠اواخر مرداد (  ١٩/٨/١٩٢١در . هر يك از دو شخص نامبرده
نماينده در  ١۶٩. كميته مركزی سومی نيز در باكو تشكيل شد). و بعد ٢٢٣

 .او نام اعضای اين كميته را نمی آورد . كنگرۀ آن كميته شركت كردند
می نويسد اين كنگره رأی به سوسياليستی )  ١٩٢،ص ١٣۶٠( ابرهيموف -  ١٢

ولی او در عين حال اضافه می كند كه به نظر . نبودن مرحلۀ انقالب ايران داد
اين كنگره ايران در مرحلۀ انقالب دموكراتيك خلق بود و اين كه حزب 

 .پرولتاريا بايد سعی در كسب هژمونی بر اين انقالب می كرد
،  ١٣٧٧( رئيس نيا : نك به مجموعة مقاالت او در روزنامة حقيقت،  در  - ١٣

)  ١٣٧٧( ه را در شمارۀ بيستم مجلۀ گفتگو رئيس نيا اين مقال). ٣١۶ص 
  .بررسی می كند
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  پانزدهمفصل 

  
 حيدرخان عمواوغلى و واقعۀ مّالسرا

  
پس از باز گشت حيدرخان به ايران و امضای دو : به روايت خسرو شاکری

، که نقطۀ اوج ١٣٠٠قرارداد با رهبر جنگليان درماههای ارديبهشت و مرداد 
وری جديد شوروی ايران بود، روابط بين جنگليان و متّحدان  آن اعالم جمه

پيشين کمونيست شان کامالً تنش آلود شد و بدگمانی متقابل پس ازآغاز مذاکره 
بين کوچک خان ودولت تهران و بين کوچک خان و روتشتاين، به عنوان 

پيشنهاد شوروی ها، که عمالً به منزلۀ تسليم به . ميانجی تهران، شدت گرفت
رضاخان بود، به دشواری توانست اطمينان کوچک خان را نسبت به صداقت 

ازاين رو، صفوف انقالبيون دچارسوء تفاهمات و . متّحدان سابقش جلب کند
مخالفت های جدّی نسبت به اهداف انقالب و نيز نفوذ مشّخص حيدرخان 

 اين وضع با حادثۀ  مّالسرا  به نقطۀ اوج خود. عمواوغلی وکوچک خان شد
ستارۀ ايران، درتهران، با اطالعات جمع آوری شده از منابع نزديک به . رسيد

 .سفارت شوروی، شرح زير را از حادثه  به دست داد
به )  ١٣٠٠شهريور ( ١٩٢١وقتی نمايندگان ديپلماتيک شوروی درسپتامبر   

رشت رسيدند، شهر در کنترل نيروهای خالوقربان، حيدرخان وُکردها بود 
که نفوذ « ازگی ازکوچک خان، بريده و به حيدرخان پيوسته بود، خالوبه ت(

کوچک خان، که هنوز در جنگل به سرمی برد، از ). به هم زده بود» فراوانی 
خالو خواست که امور ماليۀ گيالن را به وی بسپارد، امری که در قرارداد 

. باز زدنداماّ احسان، خالو و حيدرخان از اين کار سر. اخيرشان مقّرر شده بود
گروه کوچک خان متّهم به اين شد که برای ازبين بردن سلطۀ حيدرخان 
وبازگرداندن نفوذ فراگيرخود، تصميم گرفته بودند برخی ازديگررهبران گروه 

  . بزنند» عمليات تروريستی « را حذف و دست به  -حيدرخان وخالو قربان 
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که نيّر ديوان زخمی، دمحم خان ُکرد، شهردارانزلی و درنتيجه، گفته می شد 
منصوب خالو قربان، کشته شد، و تالش نافرجامی برای سوءقصد به جان کريم 

  .خان  در رشت  صورت گرفت
مهر، کوچک خان ازحيدرخان عمواوغلی و خالوقربان خواست که برای ۶در 

.  سرا حاضر شوندمذاکره دربارۀ  پيشنهادهای روتشتاين در مقّرخودش در مّال 
در حين مذاکرات ، خانۀ محّل  مالقات آتش گرفت و به حيدرخان تير اندازی 

 .حيدرخان وخالو از مهلکه  گريختند و به رشت باز گشتند.. شد
مهر نيروهای  کوچک خان   ٩ستارۀ ايران در ادامۀ گزارش خود نوشت درشب 

درهمان شب . ی گذاشتبه رشت حمله بردند، رويدادی که تلفاتی ازهرسو برجا
چند تن از افراد  کوچک خان  به مقّر حزب کمونيست ، آنجا که حيدرخان، 

. ، ميربا قر، شيُخف تبريزی و ارباب  زاده خوابيده بودند ، حمله کردندسرخوش
شدند، و حيدرخان  و سرخوش دستگير و به جنگل  سه نفر آخری درجا کشته 

و و احسان به رشت حمله بردند و افراد  را روز بعد ، نيروهای خال. برده شدند
. از رشت بيرون  راندند، اّما  وی فردای  آن روز رشت  را باز پس گرفت

. در اين درگيری ها  کشته  شدندتن ازمردم  ۶٠٠بنابرگزارش هايی، حدود 
که منابع ديگری آن را ( ميرزا کوچک خان درهمايشی درميدان مرکزی رشت 

زآزاد کردن شهررشت ازدست کمونيست ها ابراز شادمانی  ، ا) نقل نکرده اند
وی از مرگ رفقای حيدرخان اظهار تأّسف کرد، به رسم احترام  برجنازۀ  . کرد

 .آن بوسه  زد و اين درگيری را يک  سوء تفاهم  خواند
، کنسول شوروی و کالنتروف به رشت رسيدند، )  Khavin(زمانی که خاوين 

پس ازآنکه خاوين درجای خود . به شهرباز گشته بودآرامش تا اندازه ای  
مستقر شد،  احسان وخالو به ديدار وی رفتند، و آمادگی خود را برای تحقّق 

کالنتروف  . اعالم کردند –پايان فعّاليت های انقالبی -خواست های روتشتاين
 ازآنان پرسيد که آيا چيزی دربارۀ قرارداد پيشنهادی بين وزير مختار شوروی و

وی سپس نامه ای به کوچک . رهبرجنگليان می دانستند؛ پاسخ ايشان منفی بود
تا با پيشنهاد )  مهر ١١ -تا اکتبر (  ساعت مهلت  داد   ٢۴خان نوشت و به وی 

دو انقالبی موافقت کردند که انزلی را ترک  کند، و . شوروی ها موافقت  کند
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 .ت  شدندنيروهای شوروی  بدون خونريزی  دو باره وارد رش
ی رفقايش برای نجات جان وی وسرخوش، » کوشش ها« حيدرخان به رغم 

کشته شد، کم وکيف مرگ  وی کماکان در هاله ای از رمز و راز باقی مانده ، 
ايران . هرچند گزارش های گوناگونی در اين باره  به دست  داده شده است

را نيروهای   گزارش داد که حيدرخان)  ١٩٢١اکتبر  ١٠(  ١٣٠٠مهر  ١٨در
منابع کمونيست معوالً اين جنايت را . کوچک خان هنگام فرار اززندان کشتند

همکاران کوچک . به خود کوچک خان نسبت می دهند)  بدون هيچ مدرکی (
خان ، همچون فخرائی واسماعيل جنگلی، در حالی  که اين اتّهام به کوچک 

از شکست  جنبش به  خان را رد می کنند، اظهار ميدارند که حيدرخان پس
دست گاردهای  گروه  حسن خان معين الرعايا ، از ياران  رهبر جنگليان ، 

 .کشته شد
روايت ديگری ازحادثۀ مّالسرا، که در زيرانبوهی از تعبير و تفسيرهای  

تاريخی استالينستی  مدفون  شده ، از اين قرار است که احسان ، حسابی  و 
ل کوچک خان  ترتيب  دادند زمانی که پارتونف گرجی جلسه ای برای قت

کوچک خان از طريق دو تن از ياران سابقش ،  شاه غالم و شاه رضا، از اين  
نقشۀ آنان به هم خورد ، و توطئه گران . خبر آگاه  شد، به پسيخان رفت

برسراين که  آيا همکاری با کوچک خان  را ادامه  دهند يا نه  دچار اختالف  
ديگری  در انزلی  بين حيدر خان ، احسان ، حسابی ، ذّره و جلسۀ  . نظر  شدند

برگزار شد تا )  از محارم  رهبر کمونيست ، آخواند زاده(شخصی به نام داداش 
داداش نتوانست اين توطئه را تاب بياورد وکوچک . نقشۀ  قتل ديگری را بريزند

با رهبرجنگليان،  وقتی که ميهمانان، ظاهراً برای ديدار. خان را از آن  آگاه کرد
 .وارد شدند، وی ساختمان محل ديدار را به آتش کشيد

وی دستگيروسپس توّسط حسن معين الرعايا . همه به جزحيدرخان، فرارکردند 
اين گزارش با روايت سپهرهمخوانی . و بدون آگاهی کوچک خان کشته شد

شگفت . اشدالبته همۀ روايت های اين حادثه ممکن است  فقط شايعه بوده ب. دارد
انگيز، ودرعين حال رسوايی برانگيز، اين است که شوروی ها هرگز  

 -خاطرات حسابی وذّره ،و دوتن ازبازماندگان حادثۀ مذکوررا منتشرنکردند
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 !البتّه اگراين دوجرئت می کردند خاطرات خود را بنويسند
خاطرات خواجوی ، يکی از وزرای احسان، ازجمله ، گزارش به قرار دست  

بنابراين روايت، قراربود جلسه ای با . لی ازحادثۀ مّالسرا   به دست می دهداوّ 
يکی ازياران کوچک به . رهبر دولت جديد در مقّر آن برگزار شود ۶شرکت 

سرخوش در آتش .  حالت فراراز ساختمان بيرون آمد و ساختمان آتش  گرفت
اّما اسماعيل جنگلی   .کشته شد، اما حيدر خان و خالو قربان موفّق به فرار شدند

اّما اين . ، برادرزادۀ  کوچک خان ، حيدر خان را دستگير و  به قتل رساند
شرح  دست دّوم  از حادثه  را نيز بايد با ترديد نگريست ، زيرا خالو بيش از 
يک سال  بود که با کوچک خان دشمنی  می ورزيد  و به تازگی نيزبا  وی 

ه عالوه ، آماده  می شد که  تسليم  دولت تهران ب. اختالف  شديد پيدا کرده بود
 . شود

کمونيست ها شرح باز هم متفاوتی  -جودت ، کميسر فرهنگ در دولت احسان 
درسراسيمگی حاصله ، عده ای  فرار کردند . ازحادثۀ مّال سرا به دست می دهد

حيدرخان  دستگير و سپس توّسط افراد کوچک . جان باختند و بقيّه  در آتـش 
روايت  جودت  پرسش  مهّمی  را در بارۀ  اصل حادثه  بر می .  خان کشته شد

حادثه  می نامد،  ترديد  انگيز  »  ظاهر « اظهارات وی  در بارۀ  آنچه . انگيزد
 .است

اين مجموعه گزارش ها بدون شرح گزارش مقامات انگليسی کا مل نخواهد  
بر سر )  شهريور  ۴١( بر سپتام ٢٢بنابراين روايت ، پس  از دعوای .  شد

 ٢٨مسائل مالی و  تسليحات ، کوچک خان  از خالو قربان  خواست  که در 
.  برای شرکت در يک جلسه به مقّر  وی در کسما برود) مهر  ٧( سپتامبر 

تن از افراد  ۴٠٠) مهر ١٠( اکتبر  ٢در .  خالو قربان هنگام ورود دستگيرشد
. ساعت  آنجا را در کنترل خود داشتند ١٨کوچک خان به رشت حمله  کردند و 

حين حمله ، جنگ  کنان  به مقّر خالو قربان  در خانۀ سردار  متعمد وارد شدند، 
تن  در اين ميان  کشته  شدند و افراد  کوچک خان  پول و مهّمات  موجود  ١٣

تن،  از جمله سرخوش ،  ١٠٠در اين در گيری ها . در آنجا راضبط کردند
به گزارش انگليسيان، . ستری ، و فرضی، کميسرماليه ، کشته شدندکميسر  دادگ
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افزون برآن، »  . زخمی شد و سپس جان سپرد« حيدرخان درهمين درگيری ها 
( اکتبر  ٣در شامگاه  . تن  نيز از  ميان جمعيّت محلّی کشته شدند  ٣٠٠حدود 

روز بعد  .، کوچک خان رشت را تخليه  و خالو قربان را آزاد  کرد) مهر ١١
خالو قربان نمايندگانی به مقّرنيروهای  دولتی درمنجيل اعزام داشت و آمادگی  

رضا خان ، پس از دريافت اين خبر ، تهران  را در .  خود را تسليم  اعالم  کرد
 .به مقصد  شمال ترک  کرد) مهر ١٨( اکتبر  ١٠

به  تازه ترين افشاگری در خاطرات کوچک پور ، يک نظامی بسيارنزديک
وی چيز تازه ای  به معلومات  ما در بارۀ  حادثه . کوچک خان ،  ديده می شود

مال سرا  نمی افزايد، اّما از  کودتايی سخن  می گويد  که کوچک خان قصد 
بنا به .  داشت  با همدستی  شوروی ها عليه  حزب  کمونيست انجام دهد

نظامی  خود  از طريق وابستۀ ( گزارش کوتاه کوچک پور ، روتشتاين 
به رهبر جنگليان  اّطالع داده بود که شوروی ها به اين نتجه ) کالنتروف 

رسيده بودند که ايرانيان خود بايستی  برای انقالب شان  می جنگيدند و شوروی 
  ١٧از اين رو  قرارشد  در ظهر . ها در اين راه  از آنان حمايت  می کردند 

با چنين  تفاهمی  . ا  را به اجرا  گذارد طرح کودت)  مهر ٢۵)  ( کذا( اکتبر 
کوچک خان  دستور انجام يک کودتا  در انزلی  را به کوچک پور داد تا  دو 
.  کار گزار  مهّم کمونيست ، مشيری  رئيس  امور ماليه و محّمد ُکرد را بکشد

کوچک خان همچنين به وی گفت  که ، درصورت درخواست وی ، سالح 
کوچک پورافراد خود .  وروی  دربندرتأمين خواهد شدبيشتری ازکشتی های ش

.  را  برای کشتن  مشيری  فرستاد، اّما  گفته  شد که  وی عازم  رشت شده  بود
به عالوه ، معلوم شد که دشمنان  کوچک خان   نيز از کشتی ها ی  شوروی  

 .  سالح دريافت می کردند، چيزی که با دستورات کوچک خان  نمی خواند
خان پس ازشنيدن گزارش کوچک پور  کامالً  سردرگم شد و حادثۀ  کوچک 

ظاهراً، اين گزارش به بازی دو طرفۀ شوروی ها  . مّال سرا  را به  خاطر آورد
برانگيختن جنگليان  و کمونيست ها  به حمله به يکديگر  و وارد  : اشاره دارد

 .آوردن  صدمات  جبران ناپذير به  مناسبات  دو گروه
حادثۀ  مّالسرا  و رشت هر چه بوده  باشد، در اصل  مسئله  تغييری   حقيقت
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نمی دهد،  اين که ، اين  رويدادها  در برهه ای  تعيين کننده روی دادند و 
تأثيری  فوری  بر رويدادهای  آتی  گذاشتند و نيز مهر  و نشانی  تاريحی 

 ) ١. ( برهمۀ  ارزيابی ها از جنبش  و رهبر  آن زدند
 
کوچک خان، واقعۀ مّالسرا و «اصرعظيمی درمقالۀ پژوهشی خود بنام ن ◀

روايتي كه شاهپور : بطور مفّصل توضيح می دهد»  دستگيری حيدرعمواوغلی
آلياني از واقعه ي مّالسرا به دست مي دهد مي تواند شاهدي براين واقعيّت باشد 

. 
 جنون يا توطئه؟: واقعه مّالسرا 

مهرماه سال  ٧اگوني ازواقعه ي مّالسرا درروزروايت ها وتفسيرهاي گون  
ما دراينجا . خورشيدی ازجانب افراد گوناگون به دست داده شده است ١٣٠٠

واقعه ي مّالسرا را اززبان شاهدان عيني بدون هيچ دخالتي بازگو و قضاوت آن 
از ياد نبريم كه اين واقعه كه در ظهر .را به خوانندگان فرهيخته واگذارمي كنيم

روز پنجشنبه ي آفتابي در اوايل پاييز روي داد، هنوز سايه هاي آن از يك 
درمورد اين واقعه در ميان نويسندگان انقالب جنگل، .روشنايي آن بيشتر است

درسايه ماندن حقيقِت واقعه كه ما .بيش ازهرموضوعي اختالف نظر وجود دارد
ل گوناگوني آن رانقطه ي پايان خود خوانده ي انقالب گفته ايم ،ازعوام

زمانه ا ی که تاريخ (سرچشمه مي گيرد ليكن  اثراِت زمانه ي تدوين تاريخي
،يكي از )نويسی درايران زير تاثير شديد جزميّت ايدئولوژيک قرار داشت

عوامل مهّمی است كه مهمتراز ديگر عوامل به وارونه سازي وقايع مّالسرا 
ريخي وجزميّت متأ ثّر از آن زيرا نگاه ايدئولوژيك به وقايع تا. منجرشده است

براي فراتر رفتن ازنگاه ايدئولوژيك . می تواند به وارونه کردن حقيقت بيانجامد
ي وقايع، ما ترجيح مي دهيم گزارش اين واقعه را از زبان  و ارائه ي بي طرفانه

بدون اين كه .شاهدان مستقيم ،همان گونه كه خود نقل كرده اند، بازگو كنيم 
بر اين باوريم كه اگر موفّق به اين كار شده باشيم، . نماييمداوري ارزشي 

 .  خوانندگان فرهيخته خود بهترين داوران اين روايت ها خواهند بود
او كه .بود )خمامي(يكي از شاهدان مستقيم واقعه ي مّالسرا محّمد علي گيلك   
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كوچك در دولت اّول انقالب جنگل به عنوان كميسر فوائد عاّمه واز نزديكان 
خان محسوب مي شد،يكي از افرادي بود كه به نمايندگي از طرف جنگلي ها 
درخانه ي مّالسرا برای رايزنی کميته ی پنج نفری انقالب درهمان روز در 

بوده که در آن روز درآنجا اتّفاق   محل حضور داشت و خود شاهد تمام واقعه اي
) انقالب جنگل(وددر کتاب خ  او.  افتاده و او به چشم خود ديده است

در هر هفته يك روز درمحِل معروف ] انقالب[ نفري   پنج كميته ی «:نويسد مي 
به مّالسرا دريك فرسخ و نيمي جنوب غربي رشت در يك خانۀ دهاتي حاضر 
شده وآنجا مذاكرات الزمه را بعمل آورده و پس از ختم جلسه هريك پي كارخود 

هجري ١٣۴٠محّرم الحرام سال٢۶نبه آخرين جلسۀكميته در روز پنجش.ميرفتند
در آن روز .درمحّل مذكور تشكيل گرديد ] خورشيدي١٣٠٠مهر٧[قمري

حيدرعمواوغلي، خالوقربان با چندنفر از نفرات كرد، سرخوش شاعر رشتي و 
كه ])گيلك[ميرزامحّمدُكردمحلّه اي، آقاحسام و  نويسنده(سه نفر از افراد جنگل

مرحوم كوچك خان و ميرزا . اشتند حاضر شدندهيچيك از جريان امر اّطالع ند
برای . نيامده بودند] دونفر از اعضای کميته ی پنج نفری[محّمد مهدي انشايي

ً واضح  آنکه درجه  ی سوء ظّن افراد وارد در انقالب معلوم شود ومخصوصا
گردد که چطور دو نفر رفيق نسبت به يکديگر با روح عدم اعتماد مواجهه 

درآن روز جمعی از افراد . ايراد اين نکته مبادرت ميورزد ميشدند ناچار به
جنگل با هم از رشت حرکت کرده و با آنکه بعضی از آنها کم و بيش به جريان 
واقعه آشنا بودند مع الوصف نه تنها موضوع را به رفقای سه گانه خود اظهار 

ان حوادث نکرده بلکه الاقل آنها را از رفتن در خانه ای که بايد در معرض جري
وقتي بعد از خاتمۀ قضايا علّت اين امر پرسش .نامطلوبی واقع گردد منع ننمودند

بهرحال اينطوراستنباط ميشد كه سه . شد جواب دادند آنها نيز بي خبر بوده اند
 .نفر افراد جنگل براي آنكه رفع شبهه از سايرين بعمل آيد بايد قرباني شوند

ضرين همه كسل ونميدانستند براي چه ميرزا يك ساعت به ظهر مانده بود حا    
. هريك درگوشه اي دراز كشيده مشغول صحبت كردن بودند. ديركرده است

. كم كم باران گلوله بطرف خانه باريدن گرفت.ناگهان صداي چند تير بلند شد
هيچكس . ازبروز اين واقعه در هريك از حاضرين حالت بهت پديدآمد
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تير از كجا و براي چه اين خانه را  .نميتوانست بفهمد موضوع چيست
درعرض چند دقيقه معلوم شد خانه محاصره و تير براي اهل .بمباردمان ميكنند

با شيروانی پوشيده از كاه [دراين نقطه دو خانۀ پوشالي.خانه انداخته ميشود
صداي تيركه به .به يكديگرمتّصل   واطراف آن خالي ومملو ازدرخت بود]برنج

ميخورد كامال معلوم ولي اشخاصي كه تير ميانداختند ديده درب وديوارخانه 
 .يكي بعدازديگري خود را به زمين پرت كردند.نميشدند

عمواوغلي بدون آنكه به گلوله اعتناء كند يا اندكي فكركرده وتصميم ..    
بگيرد، طرفي از راه جنگل را انتخاب كرده واز همان طرف بناي دويدن 

از افراد جنگل را  م كرده به جادّه رسيد،كنارجاده پُستيوقتي جنگل راتما. گذاشت
مشاهده نمود بازهم بدون آنكه فكركند بطرف پُست رفت واز افراد پست اسب 

خالوقربان ويك .آنجا اورا شناخته دستگيرش نمودند.خواست تا به رشت برود
يت اين ُكردشجاع با نها.نفر ُكرد مسلّح وسه نفر اعضاء جنگل درهمانجا ماندند

متانت با موزري كه داشت شروع به جنگ نمود و از جلو آمدن مهاجمين 
اي باخود نداشتند و درحالت  افراد جنگل كوچكترين اسلحه. جلوگيري ميكرد

سرخوش شاعر ...زيرا از دو طرف به مرگ تهديد ميشدند.بهت وحيرت بودند
. مخفي كرداز اين خانه به خانۀ ديگر فراركرد و در آنجا درگوشه اي خود را 

مهاجمين پس از يك ساعت تيرانداختن هردو خانه را آتش زدند واين وقتي 
فقط سرخوش بعلّت ماندن درخانه آتش گرفته .بودكه محصورين فراركرده بودند

خالو قربان سالماً از معركه جان بدربرد وچون راه را ميدانست ...بود وسوخت
). تاکيد ازماست۴٩۴ -۴٩٣صص١٣٧١دمحمعلي گيلك(»از بيراهه به رشت آمد

موقعيّت خانه ای در روستای مّالسرا که افراد کميته ی انقالب  ٢در نقشه ی 
 .درآن مورد حمله قرارگرفتند، نشان داده شده است

يادآوری کنيم که به گفته محّمدعلی گيلک در ميان سه جنگلی حاضر در اين     
نويسنده کتاب (د علی گيلکخانه يعنی ميرزا محّمدُكرد محلّه اي،آقا حسام و محمّ 

يعنی دوست و همرزم سابق کوچک خان )خياط (،کاس آقا حسام) انقالب جنگل
کا س آقا حسام همان کسی است . نيز دراين خانه درموقع حمله حضور داشت

که حمله کنندگان مدّعی شده اند که خبر توطئه از جانب حيدرخان را او به 
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 ).اين نکته باز خواهيم گشتبه (حسن خان آليانی اطالع داده است
دراين نقشه موقعيّت روستای مّالسرا در نقشه ی کوچک باالدر  -٢نقشه ی  

موقعيّت دقيق .غرب رودخانه ی پسيخان و بين رشت و فومن نمايانده شده است
خانه ی مورد استفاده ی کميته ی پنج نفره ی انقالب برای جلسات هفتگی خود 

ترسيم اين (جادّه های امروزی نمايانده است به صورت شماتيک با توّجه به
نقشه با استفاده از کارميدانی و بررسی از افراد محلّی توّسط نگارنده برای 

 ).نخستين بار تهيّه شده است
را تاييد وتكميل »گيلك «گفته هاي يان كوالرژ شاهد ديگر واقعه نيزگفته هاي   

د جنگلي محسوب مي شد و به رغم اين كه در اين زمان او جزو افرا.مي كند
ي آليان درنزديكي خانه ي حسن خان آلياني ساكن و زير نظر » كيش دره«در

حسن خان به جنگليان خدمات فنّی نظامی ارائه می داد وتا حدود زيادي نيز ضدّ 
سياسي  -هاي اوخالي از آلودگيهاي ايدئولوژيك  بلشويك بود ولي با اين حال گفته

ازاين رو اجازه بدهيد به تفصيِل واقعه از . انه باشدبوده و مي تواند بي طرف
بپردازيم كه همان روز در رشت حضور داشت و به » يان كوالرژ«زبان 

دستور جنگليان از رشت فراخوانده شده بود و در مسيرحركت خود چند دقيقه 
الزم است يادآوري كنيم كه . قبل از حمله به خانه ي مذكور، بدان پاي نهاده بود

روز يك بار براي خريد و استراحت از کيش دّره ١۵رژ به گفته ي خود هركوال
فومن به خانه ي  -ی آليان به رشت مي رفت وسپس از مسير مّالسرا

چند روزي را در ]اوايل مهر[اواخر سپتامبر« :بر مي گشت» كيش دّره«خود،
 او پيشخدمت شخصي كوالرژ كه جنگلي ها دراختيار[غالمرضا.رشت گذراندم

را با وسايلي كه خريده بودم بااسب به خانه فرستادم وخودم درهتل ]شته بودندگذا
 .ماندم 

يك روز صبح زود بيدارم كردند،در راهرو يكي از افراد جنگل ايستاده     
ظاهرا براي فروش تنباكو به بازار آمده بود،اّما دستور داشت مرا پيداكند .بود

درسرم جرقه .»فورابه جنگل برگردمبايد «:وپيام كوچك خان را به من برساند
پيشخدمت هتل براي . درعرض چند دقيقه آماده شدم. »جرياني در كاراست«:زد

درايران وقتي هنوزكسي از هيچ چيز .من به دنبال وسيله نقليه يا اسب مي گشت
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اين بار هم همين طور .خبرندارد، گاريچي ها در سرا از همه چيز خبردارند
پس از چانه زدن زياد و پيشنهاد . ود به جنگل برودكسي ديگر حاضر نب. بود

كردِن كراية چند برابر، باالخره ،سرايدار ،يك ُكرد را راضي كرد تا مرا با 
پس از چند لحظه ...ساعت هشت صبح بود كه از رشت خارج شدم. خودش ببرد

راه از جنگل عبور .رشت پشت سرمان بود و به طرف صومعه سرا مي رفتيم
تقريبا درفاصلة يك كيلومتري ما كلبه اي چوبي .سيخان وارد شديماز پ.مي كرد

درجلوي آن دشت كوچكي با درختاني منحصر به فرد گسترده بود . قرارداشت
جادۀ ما از ميان دشت وكناركلبه، درجنگل . واز پشت، جنگل به آن چسبيده بود

ه نظرم دفعات بسياري از كنار اين كلبه رد شده بودم و هميشه ب. محو مي شد
تعّجب كردم،چون درباالخانه افرادي را ديدم واز كاله . خالي و رها شده مي آمد

ايراني ها كاله گرد كوچكي داشتند وكاله . شان شناختم كه ايراني وُكرد ها هستند
 .ُكردهاكمي بلندتر وشبيه سيلندر هاي خودمان اّما بدون لبه بود

ودستور ايست داد ومرا به باال  دربين آنها حيدرخان هم بودكه مرا شناخت    
] يکی از ياران حيدر[درجنگل بعضي مواقع با فوُمف.نزد خود خواند

گاريچي به سايه . رفتارشان هميشه مؤدّبانه بود.وحيدرخان مالقات هايي داشتم 
روي حصير چند مرد .و من از پله ها به باالخانه رفتم ]روز آفتابي [رفت

من خوش آمد گفتند وحيدرخان مرا با آنها آشنا  نشسته بودند كه بسيار رسمي به
احتماال كوالرژ باتوجه به اين كه [از بين آنها خالو قربان نماينده رضاخان.كرد

خالو قربان چند روزبعد به رضاخان پيوست ،او را اشتباهاً نماينده ي رضاخان 
از حزب كمونيست ايران را كه هردو كرد ]وكريم خان خالو كريم[ مي نامد

گفتند . بقية همراهان آنها را افراد ديگري تشكيل مي دادند. دند به ياد دارمبو
با .منتظر كوچك خان هستند و قرار است كه با او دراينجا مالقات و مذاكره كنند

. يكديگر تقريبا دِرگوشي حرف مي زدند و بسيار هيجان زده به نظر مي رسيدند
نا آرامی . در بين آنها وجود داردمتوّجه شدم كه نگرانی از بی اعتمادی خاّصی 

. و بی طاقتی آنها را با دستور كوچك خان كه بايد برگردم،  به هم ربط دادم
انتظار كشيدن برای كوچك خان درآنجا .هيجان زدگی آنها به من هم سرايت كرد

را قبول نكردم ،استكان چايم را سركشيدم و بعد از گفتگوی كوتاه ی به روسی 
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همه چيِز آن خانه آتش به .همگي خداحافظی كردم وخارج شدم با حيدرخان ،از 
 .وجودم مي زد

. چهارصد متری از آنجا دورشده بوديم كه صدای انفجار چند نارنجك بلند شد   
عالقه ای به بازگشت به ميدان زد .»آغاز جنگ جديد«:حدس ام به يقين پيوست

اندكي بعد .ي كرديم وخورد نداشتم وگاريچي هم همين طور رو به جلو پرواز م
دراينجا چند مجاهد از بين بوته ها .رسيديم ] مرجقل١درنقشه [به جمعه بازار

چندتايی از آنها مرا شناختند وراه باز كردند .بيرون پريدند وما رامتوقّف كردند
كمی دورتر كوچك خان وگائوك را ديدم كه با چند تن از مجاهدان . تا برويم

ظر بودند كه جنگ درپسيخان به كجا می درچهارراهی پخش شده و منت
كوچك خان . درته دل ايمان داشتند كه همه چيز خوب پيش خواهد رفت.انجامد

از اينكه پيش او بازگشته ام . مرا درآغوش گرفت وصميمانه خوش آمد گفت
هاي اطراف  درگوراب زرميخ خبردار شدم كه درجنگل....خوشحال بود

يش دّره اي با لشكري بزرگ مخفي حسن خان ك] نزديك مالسرا[پسيخان
آمدن من .بدون جلب توّجه چند لحظه قبل از ورود من به آنجا رسيده بودند.بوده

مرا شناخته وصبركرده بودند تا ازآنجا خارج .سبب تاخير درحملۀ آنها شده بود
 ).١۶٠- ١۵٨صص١٣٨٣يان كوالرژ(»شوم 

يعنی » ميرزا احمد واقعي«دكتر شاهپورآلياني نوه ی حسن خان آلياني كه با      
شاهد ماجرا و منشی کوچک خان که توّسط حسن خان جانشين  اسماعيل جنگلی 

او از كساني بود كه با حسن خان آلياني . شده بود دراين رابطه گفتگوکرده است
درطّراحی اين حمله همدست بوده و بنابراين روايت او می تواند بخشی از پازل 

روايت نقل شده از او گويای اين است كه كوچك خان .اين واقعه را تكميل نمايد
موافق حمله به خانه ی مّالسرا نبوده است واز اين رو سازماندهي وابتكار عمل 

 .اين جريان را حسن خان و احتماالً تيمسار ثقفی به عهده داشته است
درهرحال در واقعه ی مّالسرا همه چيز ازيك گردهم آيي درخانه ی حسن      

ياني شروع مي شود که ظاهرا کشف توظئه ای را ازطريق کاس آقا خان آل
دکتر آليانی اين واقعه را از زبان ميرزا احمد واقعی يعنی .حسام دريافته بود

کسی که در طّراحی حمله شرکت داشت ودستگير کننده ی حيدرخان بوده چنين 
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 بود،خيّاط كه دوست ميرزا وجاسوس جنگليان ] حسام[كاس آقا«:نقل می کند
خبر مي دهد كه حيدرخان نيّت شومي درسردارد وشركت شما دراين جلسه 

ميرزا به خبرهاي كاس آقا خيّاط اعتمادی نداشت . برابر با نابودي همة شماست
 .»او به دوطرف مي زند«:و می گفت

، ميرزا وگاوك وتيمسارثقفي وچند نفر ديگر ]آلياني خان حسن[معين الر عايا     
دراين زمان حسن خان از روستاي كيش دّره به [»زيده«د دررا در منزل خو

گرد ] زيده نقل مكان كرده بود كه محلّي ها به آن عمارت حسن خان مي گفتند
اين كه نويسندگان نوشته اند اين جلسه .جلسه اي تشكيل مي دهد] و[ مي آورد

در اين جلسه تصميم مهّمی گرفته نمی .درفومن بوده، منظورهمان زيده است
زيرا ميرزا به عكس العمل متقابل راضي نبود و معتقد بود ماشركت نمی .شود
منظور کوچک خان اين بوده که مادرجلسه ی مّالسرا که گويا به گفته ی [كنيم

حسن خان وبنا به قول کاس آقا حسام توطئه ای در کار بوده ، شركت نمي 
لذا بي مشورت ميرزا و  .كردن آنان عقيده داشت به غافلگير الرعايا  معين  ].كنيم

چون معتقد بود اگر حيدرخان .با صحبت پنهاني با گائوك وديگران ،اقدام كرد
دراين جا موفّق نشود جای ديگر ضربۀ خودرا خواهد زد و ما نبايد اين فرصت 

اگر جلسات ما نيز مكّرر گردد تا ميرزا متقاعد شود ،حيدرخان .را به او بدهيم 
 .از قضيّه آگاه مي شود

اين [درپي اين نظر ، معين الرعايا وگائوك وگروهي ديگربه همراه آلياني ها   
آلياني ها همان افرادي هستندكه كوالرژ آن ها را يك لشكر ارزيابی می 

،عصر روز قبل از جلسه ،به طرف مّالسرا حركت مي كنند و خود را در ]کند
چای ارباب رفيعی اين توتستان بعدها به باغِ ] نزديكی آن خانه درباغ توتی 

های  پنهان مي كنند تا ببينند كه نشانه[ معروف شد و تا امروز باقی مانده است
اگر اوضاع .افراد مسلّح بيشتري مي آورند يا نه؟.توطئه ديده می شود يا خير

عادی بود ميرزا را فراخوانند و در جلسه شركت كنند وگرنه پيش دستي نموده 
 ...ه خودشان بازگردانند،حمله برند و نيرنگ آنان را ب

پس از چندی افراد مسلّح بسياری گرد مي آيند وسنگر ميگيرند وهمانند ميدان    
منظور کاس [ازاين جا به درستی گفتار خبر دهنده . جنگ خود را آماده می كنند



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٦٠٣                                       ج

  

  

حيدرخان بر تعداد نگهبانان افزوده بود وبجای . پي مي برند] آقا حسام خيّاط
اِن آشنا بودند و ممكن بود نجنگند، گروهي ديگر كه احتماالً ُكردها كه با جنگلي

جنگليان به سوي آن ها حمله ور شدند وجنگي .اجير كرده بود] را[لرها بودند
تعدادی از افراد حيدرخان كشته و زخمی شدند و ازجنگليان . سخت درگرفت

بالكن منزل پايين  حيدرخان وخالو قربان از. نيز تعدادی زخمي گشتند
وقتی كه .سرخوش كه دردكمر داشت خودرا درداخل بخاری پنهان كرد.يدندپر

- ١۵٠، صص١٣٧۵شاهپور آليانی، ( » خانه را آتش زدند او همان جا سوخت
 ).داخل قّالب و تاکيد از ماست ١۵١

به گفته ی . اين روايتی است که احمد خان واقعی از واقعه به دست داده است   
وب مي شناخت وگريخت اّما حيدرخان درپسيخان او خالو قربان راه ها را خ

 .دستگير شد
واقعيّت اين است که اين روايت با روايت های ديگرشاهدان عينی تفاوتهايی    

درمورد آوردن افراد مسلّح توّسط حيدرخان برای حمله به جنگليان ،نه . دارد
قط از گيلک ونه يان کوالرژ هيچکدام اين موضوع را تأييد نمی کنند وگيلک ف

حضور خود کاس آقا حسام که .يک َکرد مسلّح درميان حاضرين سخن گفته است
ظاهراً هشدارداده بود که حيدرخان قصد حمله به جنگليان را درآن خانه دارد، 
درميان گروه سه نفری جنگليان همان طور که گيلک گفته است نشان از بی 

  .خبری موضوع حتّا توّسط جنگليان حاضر از حمله داشت
دراينجا الزم است به نكته اي اشاره كنيم كه دروقايع جنگل نبايد نقش آن را     

می توانست به قول يحيی دولت » چپ نمايی«همان طور كه . ناديده گرفت
خلق كند ،درنقطه ی مقابل سهل گيری ومسامحه ی » بالشويك مصنوعی«آبادی 

وران نظميه ی دولت بيش از اندازه درتشكيالت جنگل می توانست به نفوذ مأم
كند تا درتار و پود  مركزی وبه ويژه مأموران آموزش ديده ی انگليسی كمك

ذکر دو نمونه می تواند به اين بحث کمک بيشتری .تشكيالت جنگل نفوذ نمايند
نمايد وبدون اين که گرفتار تئوری بسيار رايج توطئه شده باشيم ،اين ايده را 

ت طّراح وبرنامه ريزان اصلی اين واقعه تقويت می نمايد که شايد ممکن اس
 .درپشت اين حادثه پنهان بوده اند
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چنان که گفتيم يان كوالرژ تکنيسين چکسواکی که دردستگاه نظامی جنگليان    
نقش مهّمی به عهده داشت وبه سبب موقعيّتی که درتعمير ونگهداری کارگاه 

استقرار او در کيش اسلحله ی جنگليان داشت وبه ويژه به سبب اين که محّل 
دّره يعنی نزديک خانه ی حسن خان بود ،عنصر مهّمی از نظر دسترسی به 

با اين حال او خود نقل می کند .آمار و اّطالعات اين تشکيالت به حساب می آمد
درآليان يعني محّل »كيش دّره« چگونه هنگامي كه هر دو هفته يك بار از

تمام جزئيات اسلحه واسرار نظامي  سكونت خود به رشت مي آمد، با اين كه از
ي ميرزا يوسف خان شفتي كه ازياران وياوران دولت  جنگل باخبر بود ،درخانه

مركزي بود ودرتعقيب جنگلي ها درشفت وفومن بعدها نقش محوري ايفاكرد، 
هرچند بايد بالفاصله تاكيد كنيم كه . اقامت نموده وكسي متعّرض او نمي شد

راتش بر مي آيد انسان درستكاري بوده و در وفاداري كوالرژ چنان كه از خاط
دست كم تا موقعي كه سندي معتبر .وتعّهد او به جنگل نمي توان شّك كرد

مافراموش نمي كنيم درجايي كه .دردست نداشته باشيم نمي توانيم چنين بينديشيم 
ه حيثيّت انساني در ميان است بايد به غايت محتاط ومحافظه كارباشيم واز گمان

با اين حال اين نكته را نيز با توّجه به نوشته ي يان .زنی بی پروا بپرهيزيم 
با ] به جنگل[مدّتي پس از ورودم «:كوالرژ نمي توانيم  ناديده بگيريم 

براي خريد ]خدمتکاری که جنگليان دراختيار او قرارداده بودند[غالمرضا 
نزد يوسف خان شفتي دررشت ...وسايل مورد نياز از كيش دّره به رشت رفتيم

اموالش بيشتر درشفت بود و فقط باغ بزرگي در رشت با خانه اي . به سر بردم
سرايدار خانه خبر داشت كه ما مي آييم و هميشه مرا همانند مهمان . درآن داشت

بسيار كم .آقاي خود خوش آمد مي گفت و بعدها هم چندي درآنجا زندگي كردم 
). تاکيد از ماست ١۵٣كوالرژ،ص(»استثناييبه هتل مي رفتم ،مگر در موارد 

بديهي است يان كوالرژ اساساً يك فردسياسی و انقالبي نبود وچندان هم به اين 
امر اهميّت نمي داد كه ميرزا يوسف خان كيست وممكن است چه هدفي از 

ی خود به كسی كه درتشكيالت جنگل يكی از مسئوالن  دراختيار قرار دادن خانه
ری اسلحه هاست، دارد بلكه اين رهبران جنگل بودند كه می بايد تعمير و نگهدا

ولی با آن كه .از درز كردن اخبار سّری جنگل بيم به دل راه می دادند 
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غالمرضا پيشخدمت كوالرژ به خوبی می دانست كه او درخانه ی يوسف خان 
شفتی اقامت مي كند هيچ عكس العملی از طرف رهبران جنگل تا پايان رفت 

 .كوالرژ به خانه يوسف خان ديده نشد وآمد
دّومين نمونه، پيوستن پر راز و رمز کلنل فتحعلی خان ثقفی وعبدالحسين خان   

ثقفی بودکه جزو مقامات باالی ژاندارمری دولت مرکزی تا روزهای قبل 
خورشيدی بودند ولی بالفاصله بعد از ١٢٩٩ازپيروزی انقالب جنگل در خرداد 

کلنل فتحعلی خان به .به تشکيالت جنگليان پيوستند پيروزی انقالب جنگل
هنگامی که اسرای جنگلی را پس از تسليم شدنشان در واقعه ی تسليم دکتر 
حشمت از رشت به تهران وسپس به سمنان تبعيد کردند ،او رئيس ژاندارمری 

محّمدحسن صبوری يکی از اسرای جنگلی که خاطرات خود را . سمنان بود
به رشته ی تحرير » نگاهی ازدرون به انقالب مسلّحانۀ جنگل«درکتابی به نام 

در آورده دراين زمينه  اطالعاتی از او دراين موقعيّت دولتی به دست داده که 
صبوری از برخورد مناسب تر او با اسرای جنگل . بيان آن بی فايده نيست

ه او و اّما دريکجا می نويسد ک.نسبت به ديگر فرماندهان نظميه سخن می گويد 
همکاران او در سمنان برای روزهای متوالی از او و ديگر اسرای جنگلی 
بازجويی های دقيقی به منظور اّطالع از موقعيّت نظامی واسلحه ی جنگليان 

از جمله خود کلنل فتحعلی خان ثقفی او را به .وکوچک خان به عمل آوردند
ورود  مدّت يک ماهی که از موضوع دعوت ما به«:پرسش گرفته بود

محّل [ژاندارمری می گذشت ،روزی کلنل فتحعلی خان درحيات کاروانسرا
به ژاندارمی گفت که چند روز پيش کسی با من صحبت کرده ]نگهداری اسرا

پس از . بود ،او را به نزد من بياوريد و من احضارشدم و رفتم خدمت کلنل
اّطالع داشته گفتم چشم اگر .سالم گفت سئوالی از تو دارم و به من راست بگو

] جنگليان اسير[محرمانه از من سوالی کرد که اين عدّه . باشم خواهم گفت
چکاره بوده و صاحب منصبان آنان که ها بودند وچند دفعه با قزاقها جنگ کرده 

درباره [مطالب را فهميدم که ميخواهد از من اطالعاتی . وکجا دستگير شده اند
). ١٣۶، ص١٣۵٨ری ديلمی محّمد حسن صبو(»..کسب کند]ی جنگليان

صبوری سپس نحوه ی بازجويی های طوالنی اسرای جنگلی را توضيح می 
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کلنل فتحعلی خان تمام رونوشت « دهد و می نويسد که پس از اتمام بازجويی ها 
اّما صبوری، کلنل ).١۴٠همان،ص(»استنطاقهای ما را برای تهران فرستاد

کند که او در زمره ی انقالبيون فتحعلی خان را بار ديگر زمانی مالقات می 
برای حرکت از  پسيخان به رشت  و به دست گرفتن قدرت توّسط کوچک خان 

شب را در باغ مزبور اقامت داشتيم «:خورشيدی است ١٢٩٩در خرداد سال   
ديدم جلسه دارند وخلوت . و فردا در پسيخان خدمت ميرزا کوچک خان رسيدم

من در بيرون منتظر هستم اجازه دادند داخل  ولی چون مّطلع شدند که. کرده اند
ديدم حوزۀ ايشان مرّکب از بيست و دو نفر ميباشد وکلنل فتحعلی خان . شوم

با يک عدّه ی ديگر از صاحب منصبان ] تيمسارثقفی[ وسلطان عبدالحسين خان
نظامی ژاندارمری که چند ماه قبل از طرف دولت مأمور تشکيل ادارۀ 

وقتی داخل اتاق شدم .ودند دراين مذاکرات شرکت دارند ژاندارمری رشت شده ب
زيرا زمانی که درسمنان . کلنل فتحعلی خان به محض ديدن من خجالت کشيد

من هم باديدن . توقيف بوديم ايشان سمت فرماندهی ژاندارمری سمنان را داشت
اين وضع ،ايشان را بوسيدم وگفتم ما در راه آزادی واستقالل ملّی جانفشانی 

 ). ١۵٣همان ،ص(»کنيم و مالحظۀ گذشته را نبايد کردمي
[ محّمدعلی گيلک درباره ی کلنل فتحعلی خان وسلطان عبدالحسين خان  

بمجّرد صدور بيانيّه ]جنگل[حکومت انقالبی « :می نويسد] تيمسار ثقفی
شروع ] يعنی پس از پيروزی انقالب جنگل ١٢٩٩درخرداد[ ومعّرفی کميسرها
فقط کلنل ] ...در رشت[ از روسأی دوائر دولتی. دارات نمودبه تحويل گرفتن ا

گيلک ( »فتحعلی خان ثقفی رئيس ژاندارمری گيالن به کار پذيرفته شد
نيز او می )تيمسار ثقفی(در باره ی سلطان عبدالحسين خان). ٢٧٩،ص،
سلطان عبدالحسين خان ثقفی خواهرزاده ی کلنل فتحعلی خان ثقفی از «:نويسد

نصبانی بودکه دربدو ورود بلشويکها جزو اداره ی ژاندرمری جمله صاحب م
گيالن به انقالبيون پيوسته و بعداًبا کوچک خان به جنگل آمد وبه رياست قوا 
منصوب شد و بعد از ختم غائله ی گيالن مجدّداً داخل قشون دولتی گرديد 

 محّمد علی گيلک سپس در واقعه ی مّالسرا انگشت اتّهام). ۴٨٩همان ،ص(»
را به سوی عبدالحسين خان ثقفی معروف به تيمسار ثقفی می گيرد و او را 
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: نگاه کنيد(تلويحا در به راه انداختن حمله به خانه ی مّالسرا مقّصر می داند
يادآوری کنيم که دکتر شاهپور آليانی می ). ۴٩٠- ۴٨٩صص ١٣٧١گيلک

ليل که تيمسار نويسد که پس از خاموشی جنگل، حسن خان آليانی بازهم به اين د
از افسران مخالف انگليس بودند با ) سپهبد آيرم بعدی(ثقفی و محّمد حسين آيرم 

 !آن ها رابطه بر قرار کرده بود تا کودتايی عليه رضا شاه ترتيب دهند 
بدين ترتيب هنوز اين پرسشی که درآغاز طرح شد می تواند به قّوت خود    

جنون ونفرت ايدئولوژيک بوده است يا باقی بماند که آيا اين واقعه ناشی از 
توطئه ای به تحريک عناصر نفوذی دولت مرکزی وبه ويژه سازمان جاسوسی 
انگليس؟با توّجه به اين که بررسی بيشتر رابطه ی کوچک خان با اين واقعه 

 .شايد بتواند به پاسخ اين پرسش کمکی کرده باشد،روی آن اندکی مکث می کنيم
 

 مّالسراکوچک خان و واقعۀ   
  

درمورد رابطه ی بين واقعه ی مّالسرا وکوچک خان تا کنون هواداران 
ومخالفان ايدئولوژيک او مواضع گوناگون و اغلب درون ايدئولوژيک متفاوتی 
اتّخاذکرده اند و به نظر می رسدکمتر به هدف پژوهش بی طرفانه و برای 

و مطلبی استوار اين مواضع بيشتر برد.کشف حقيقت کوششی به عمل آمده باشد
بوده است که فخرايی در سردار جنگل که تقريباً تنها منبع جنبش وانقالب جنگل 

فخرايی در . در پيش از انقالب در ايران محسوب می شد، استوار بوده است
ارتباط با اين واقعه می گويد که درمصاحبه با حسن خان آليانی پس ازشکست 

يعنی حمله به مّالسرا ودستگيری [ن کارچنانچه ما باي«جنگل ازاوشنيده است که
دست نميزديم آنها يعنی عمواوغلی و احسان و خالو و ديگران سبقت ] حيدرخان

ميکردند و مانند دفعۀ پيش يا همۀ ماها را ميکشتند و يا بخفّت وخواری همه را 
فخرايی همچنين درجايی ديگری ). ۴٢٠،ص١٣۵٧فخرايی(» بزنجير ميکشيدند

مکّرر از ميرزا شنيده شد که «گل خود نيز می نويسد که از کتاب سردارجن
اين دو مطلب به ).٣۶٩فخرايی، ص(» ميگفت بايد عمواوغلی را محاکمه کرد
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اندازه ی کافی درشرايط بی خبری از تناقضات درون تشکيالت جنگل و 
فضايی که پس از حمله به خانه ی مّالسرا خلق شده بود می تواند به اين نتيجه 

بيانجامد که جنگلی ها به صورت کليّتی يکپارچه و متّحد به رهبری ی کلّی 
ً کشتن حيدرعمواوغلی گرفتند والبتّه  کوچک خان تصميم به دستگيری و نهايتا

اجازه بدهيد دراين زمينه مکث بيشتری . اين نتيجه گيری به غايت نادرست است
 .کنيم و داليل خود را ارائه نماييم

گفته ايم که اّطالعات ياران رشتی ميرزا پس از انتقال  درجايی از اين نوشته   
مقّر اصلی تشکيالت جنگل به زيده وآليان از درون اين تشکيالت و به ويژه 
تصميماتی که در نشست های رهبران آن پس از ييرزوی انقالب جنگل و 
زمانی  که جنگليان دوباره از رشت در اثر اختالف با جناح بلشويکی انقالب به 

نات و آليان برگشتند، دست کم در بسياری موارد به هيچوجه دست اّول فوم
زيرا آنها به درون اين تشکيالت به دليل موانعی که حسن خان در پيش . نبود

به ويژه از زمانی که ميرزا احمد واقعی . پای آنها گذاشته بود، دسترسی نداشتند
خواهر زاده ی او با برنامه ريزی حسن خان به عنوان منشی کوچک خان جای 

اسماعيل جنگلی را گرفت، دسترسی به اّطالعات درون تشکيالت جنگل برای 
روايت ناقص و دست دّومی همين واقعه ی مهّم . آنها بسياردشوار شده بود

مّالسرا از جانب فخرايی يکی از اين داليل می تواند باشد که فخرايی آن را 
نقل می کند وخود چيز قابل  درمصاحبه با حسن خان، فقط در يکی دو جمله

محّمد علی گيلک نيز تنها ناظر واقعه است ودر کتاب . توّجهی به آن نمی افزايد
خود چيز زيادی دست کم در باره ی حمله کنندگان و داليل آن به ما نمی 

گيلک حتّا هنگامی که به دنبال کشف حقيقت ماجراست تنها به اين اکتفا می .گويد
خاتمۀ قضايا علّت اين امرپرسش شد جواب دادند آنها نيز  وقتي بعد از«کند که 

بهرحال اينطوراستنباط ميشد كه سه نفر افراد جنگل براي آنكه . بي خبر بوده اند
به عبارت ديگر گيلک به . »رفع شبهه از سايرين بعمل آيد بايد قرباني شوند

) نمی کندکه ماهيت آنان را روشن (اشاره ای مبهم می گويد که حمله گنندگان
می خواستند سه نفر از جنگليان شرکت کننده در کميته را به عنوان قربانی رفع 
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 .سوء ظّن به قربانگاه بفرستند
چنانکه پيشتر گقته شد منبع اصلی نوشته ی فخرايی حسن خان آليانی بوده      
روايتی که دکتر .اّما حسن خان تمام داستان را به فخرايی نگفته است.است

ليانی از واقعه به نقل از ميرزا احمد واقعی ارائه می کند به نظر شاهپور آ
يادآوری کنيم که دکتر شاهپور آليانی عالوه . ازصداقت بيشتری برخوردار است

براين که نوه ی حسن خان است، منابع او برای نوشتن کتاب نيز همگی دست 
ت جنگل بوده اّول واز کسانی بوده است که به طور مستقيم دررابطه با تشکيال

. کتاب خود به طور کامل معّرفی کرده است١٢اند واو آنها را درصفحه ی 
همچنين اودرخانواده ای بزرگ شده که مادراوهمسرميرزا نعمت هللا يکی از 
فرماندهان خوشنام جنگلی از قوم آليان بودکه تا آخرين لحظه ی زندگی درکنار 

 .ميرزا وفادارانه باقی ماند
وايتی را که دکتر آليانی از واقعه ی مّالسرا ارائه کرده و در ما بخشی از ر  

باالذکر  کرده ايم ،نيازی به تکرار مجدّدآن نمی بينيم اّما تاکيد بر برخی نکات 
درآن گفته ها از قول . برای ارتباط کوچک خان با اين حادثه روشن کننده است

ن آن را به خبر کاس دکتر آليانی ديديم که کوچک خان به توطئه ای که حسن خا
آقا حسام مربوط می کرد باور نداشت ودر جلسه ای که حسن خان با اصرار 

تصميم مهّمی گرفته نمی شود «درخانه ی خود تشکيل داده بود به گفته ی آليانی 
» زيرا ميرزا به عکس العمل متقابل راضی نبود ومعتقد بود ما شرکت نمی کنيم

ی ديگری که باز هم حسن خان پی گير همچنين ظاهراً درجلسه ) . ١۵٠ص(
برای کشاندن پای ميرزا به اين واقعه بوده با عدم شرکت ميرزا روبرو می شود 
و او بازهم اقدامات خشونت بار را نفی می کند و به گفته ی دکتر آليانی 

درمنزل خود در زيده به گوش ديگر زعما و «هنگامی که حسن خان توطئه را
هم ميرزا تحت تاثير ديگران قرارمی گيرد وبا شرکت همکاران می رساند باز

نکردن دراين جلسه می خواهد قضيّه را منتفی کندکه معين الرعايا با گاوک 
 شاهپور(«می گويد که بايد عالج واقعه راقبل از وقوع کرد و تماس می گيرد

به نظر می رسد که حسن خان به تدريج به مواضع کوچک ). ١٨٨آليانی ،ص
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می شود که ممکن است از طرف او يا طرفدارانش در تشکيالت خان مظنون 
زيرا دکتر آليانی . جنگل خبر حمله  به بيرون درز کند و به گوش حيدر برسد

اگر جلسات ما مکّررگردد تا ميرزا «می نويسد که حسن خان معتقد بود که 
از اين رو آنها ).١۵٠همان ،ص(متقاعد شود ،حيدرخان از قضيه آگاه می شود،

بدون اّطالع ميرزا به همراه تيمسار ثقفی رهبری اين عمليات را به عهده می 
روز قبل از جلسه به طرف مّالسرا «گيرند و درنتيجه با افراد مسلّح زيادی 

ياد آوری کنيم که دکتر آليانی می گويد که ). ١۵٠همان،ص(»حرکت می کنند
يان کوالرژ مطابفت  گاوک نيز همراه آنها بوده است ولی اين گفته با گفته ی

ندارد زيرا کوالرژ گفته است که  او گاوک را پس از واقعه در نزديکی جمعه 
درهرحال آنها که . بازار ديده است که همراه کوچک خان به محل رسيده بودند

ظاهراً نتوانسته بودند ميرزا را از رفتن به جلسه ی مّالسرا منصرف کنند با 
شتندچنان ترتيب داده بودند که ميرزا پس تسلّطی که بر تشکيالت جنگل دا

اسماعيل جنگلی که حمله کنندگان . ازحمله در مقابل عمل انجام شده قرارگيرد
برای اجرای «:می نامد در خاطرات خودمی نويسد که»افراطيون جنگل «را 

اين تصميم به لطايف الحيل از رسيدن بموقع کوچک خان به جلسه ممانعت 
جاتی که از پيش نامزد کرده بودند به محّل جلسۀ مالسرا بعمل آوردند و با دست

کوچک خان موقعی به محّل واقعه رسيده بود که کار از کار گذشته ...تاختند
اين گفته ) .٢۴٠خاطرات اسماعيل جنگلی به کوشش اسماعيل رائين ،ص(»بود

ی اسماعيل جنگلی توّسط يان کوالرژ نيز تاييد می شود که  پس از حمله 
كمي «:به کوچک خان وگاوک برخورد می کند) مرجقل(ی جمعه بازاردرحوال
كوچك خان وگائوك را ديدم كه با چند تن از مجاهدان ] از جمعه بازار[ دورتر

درچهار راهي پخش شده و منتظر بودند كه جنگ در پسيخان به كجا مي 
) جمعه بازار(الزم است يادآوری کنيم که از مرجقل). ١۶٠همان ،ص(»انجامد

ا مالسرا هفت کيلومتر فاصله است که در آن زمان فاصله ی کمی نبود و با ت
 .پای پياده بيش از يک ساعت و نيم فاصله ی زمانی  محسوب می شد

آليانی ها «پس از دستگيری حيدرخان توّسط ميرزا احمد واقعی نيز بالفاصله    
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دکتر (»کرداورا به زيده بردند که حتّی ميرزا فرصت صحبت با او را پيدا ن
به عبارت ديگر در حالی که کوچک خان در ). ١۵شاهپورآليانی ،همان،ص

جمعه بازار حضور داشت و دستگير کنندگان نيز حيدر را از همين راه به زيده 
به باور نگارنده اين که .و آليان بردند ولی او را به کوچک خان نشان ندادند

يرزا شنيده شد که ميگفت بايد مکّرر از م«فخرايی بدون ذکر منبع می گويد که 
به هيچوجه تأييد اعمال به قول اسماعيل جنگلی » عمواوغلی را محاکمه کرد

در صورت صّحت گفته ی کوچک خان، اگر . نبوده است» افراطيون جنگل«
گفته ی او را از متن واقعه و از فضايی که افراطيون خلق کرده بودند انتزاع 

ه های کوچک خان برداشت می شود که بايد کار کنيم بی ترديد اين مفهوم ازگفت
اّما اگر به فضای جزميّت . حمله کنندگان  را با محاکمه ی حيدرخان تکميل کرد

وخشونتی که افراطيون پيش و پس از واقعه بوجود آورده بودند توّجه کنيم اين 
جمله ی کوچک خان بی ترديد به اين معنی بوده است که نبايد به اقدامات جنون 

ميزی در باره ی حيدرخان دست زد بلکه الزم است که مطابق قانون به اتّهام آ
درآن فضای رعب . واردشده به او درچارچوب موازين قضايی بررسی کرد

وخشونت وکارزار نفرت انگيزی که امروزه به خوبی می شناسيم توّسط 
وی افراطيون به طور آگاهانه به منظور ايجاد شرايط نفرت وانتقام جويی بد

وغيرمتمدّنانه ترتيب داده بودند، فقط با چنين موضعی می شد به آرام کردن 
او دريافته بود .اوضاع دست زد و از اقدام جنون آميز جلوگيری به عمل آورد

که تنها شايد از اين طريق بتوان رفتار عقالنی تری را به جای رفتار افراطيون 
بعدها اتّفاق افتاد پيش بينی  شايد او رفتار جنون آميزی را که.جايگزين کرد

يادآوری کنيم که درميان تمام طرف های اصلی اين واقعه تنها . کرده بود 
کوچک خان و حيدرعمواوغلی دارای سابقه و وجوه مشترک مبارزاتی از 

از اين رو در اين زمان نام وآوازه ی آنها . انقالب  مشروطه تا آن زمان بودند 
آن دو برخالف ديگران . اسر ايران کافی بودبرای هرانگيزش سياسی در سر

ً به روزی مردم و پيشرفت ايران پای به ميدان  ً آرمانخواه و برای صرفا عميقا
گذاشته بودند و به صداقت راه خود به جدِّ اعتقاد داشتند در حاليکه به مقاصد 
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آرمانخواهی طرف های ديگر در گير در اين ماجرا نمی توان چندان مطمئن 
ين رو موضع کوچک خان دراين واقعه به رغم اين که به نظر می رسد ازا.بود

نفوذ و اقتدارش در اواخر انقالب بر تشکيالت جنگل بيش از هرزمانی تحليل 
 .  رفته بود، قابل درک است

يعنی زمانی که ديگر هيچکدام از  ١٣٠٠واقعيّت آن است که درمهر ماه     
 ل درکنار او در زيده وآليان حضورکوچک خان درتشکيالت جنگۀ ياران اوليّ 

نداشتند ومهمتر اين که همه چيزگواه آن بود که سرنوشت جنگل رو به پايان 
دارد، او بيش از هرزمانی تسلّط خود را بر تشکيالت جنگل از دست داده واين 

بودند که در خفا همه چيز را هدايت می ...حسن خان ،تيمسار ثقفی و
نی از قول ميرزا احمد واقعی که درمحور اين ماجرا چنان که شاهپور آليا.کردند

قرارداشت نقل می کند که کوچک خان به اقدامات حسن خان و همدستان او 
دراين واقعه مظنون شده بود وهمين امر موجب شد تا آنها نتوانند پای کوچک 

 .خان را به اين ماجرا بکشانند
ه ای که افراطيون طراحی و پس از حمله به مّالسرا نيز روند حادثه به گون    

زيرا بالفاصله پس از حمله به خانه ی مّالسرا . سازمان داده بودند پيش رفت 
ودستگيری حيدر ،حمله به رشت که در دست خالوقربان بود شروع شد وجنگی 

طول کشيد تا آن که )روز١٧به گفته ای (روز مداوم و بی وقفه ١۶درگرفت که 
اه به سردارسپه تسليم کرد وپس از آن بود که مهر م٢٣خالوقربان خود را در 

وارد ) مهر٢۵(اکتبر١۵بنا به گفته ی اسناد سفارت انگليس نيروهای دولتی در
و جنگليان که نيمی از ) ۵۵به کوشش غالمحسين ميرزا صالح ،ص(رشت شدند

شهر رشت را اشغال کرده بودند به عقب نشينی سريع وادار شدند و با شتاب به 
اوضاع چنان به سرعت پيش رفت که .  شته ودرآنجا سنگرگرفتندپسيخان بازگ

زيرا اکنون نه فقط قوای دولتی سردارسپه به . هيچ کس پيش بينی نمی کرد
که (دنبال جنگليان برای حمله به فومن وآليان روان بودند بلکه قوای خالوقربان

به که (وجالل چمنی ) اکنون توّسط سردارسپه، ساالرمنصور ناميده می شد
،قوای )سبب سابقه ی جنگلی بودن مواضع جنگليان را با جزئيات می شناختند
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سردار مقتدر تالش ، برهان السلطنه تارمی وميرزا يوسف خان شفتی از هرسو 
 )   ٢.(درتعقيب شبح کوچک خان به سوی زيده وآليان روان بودند

                                             
 توطئۀ چه کسی ؟: مّال سرا بازنگری واقعۀ  ◀

تاريخ نگاران استالينيست مرتباً کوچک خان را مسئول : شاکری می نويسد
با . کمونيست، درواقعۀ مّال سرا می دانند»  ميانه رو« مرگ حيدرخان، رهبر 

فرضيه ای که پرتو قابل  . اين حال، اسناد برفرضيۀ  ديگری داللت دارند
ط به برچيدن بساط جنبش انقالبی وقربانی مالحظه ای برپيچيد گی های مربو

 .می افکند) Pa raison d etat( کردن آن در پيشگاه  منافع  ملّی 
، يک کمونيست برجستۀ فرانسوی مّطلع )Victor Serge(ويکتورسرژ

از نزديک در امورکمينترن با  ١٩٢٠ازقضايای درونی، که تا اواخر دهۀ 
 :ت می دهدتروتسکی همکاری داشت، شرح زيررا به دس

هستۀ ... با آرمان های انقالبی روسيه شکل گرفت] عدالت[حزبی ١٩١٩در 
مرکزی اين حزب جديد را انقالبيون اصيل باکو و رزمندگان مسلمان جنگ 

. تشکيل می دادندکه دربين شان ماجراجويان طبعاً پرشماربودند] روسيه[داخلی 
له در مناطق  ساحلی  در اين مرح. حيات  کم رنگی داشت ١٩٢٠اين حزب  تا 

ً درگيالن، يک جنبش  شورشی را به راه انداخت که با موفّقيّت   خزر و عمدتا
های چندی نيز روبه رو شد وروزنامه های مسکو از آن با نام  انقالب ياد 

در اين که وضعيّت اجتماعی ايران برای اين جنبش مساعد  بود، شکی . کردند
ر و هم غيرانسانی  بود،  با فقر و فساد دست رژيم  قديم، که هم پدر ساال. نيست

[ با اين حال، ابتکارعمل و بخش مهّمی ازنيروهای فعاّل. وپنجه نرم می کرد
يک روشنفکر ايرانی  به نام  . از ناحيۀ روسيه تأمين می شد] جنبش شورشی

[ تصوير وی سال ها در موزۀ  انقالب . کوچک خان ، رهبر ملّی جنبش  بود
 من داليل زيادی دارم که اورا يک آرمانخواه و مبارز...ی  بودباق] درمسکو

دو تا سه  هزار پارتيزان نخبه از زمرۀ کسانی که در جنگ داخلی  . صادق بدانم
. روسيه شرکت کرده بودند و بسياری از آنان  زبان اين کشور را نمی دانستند
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فيق من ، ياکف اين ارتش تحت فرماندهی ر. ارتش  انقالبی را تشکيل می دادند
بلومکين، قرار داشت، همان کسی که سفير آلمان در مسکو، ميرباخ، راکشته 
بود وبعدها نخستين ارتش جمهوری خلق مغولستان را سازمان داد و سرانجام  

 .تير باران شد ١٩٢٩به خاطر مالقات با تروتسکی در استانبول  در
نه کميتۀ اجرايی  بلومکين وکميسرهايش تحت فرمان مستقيم مسکوبودند و

آنان . کمينترن، که به لحاظ  تئوريک  تنها قدرت صالحيّت داربه شمارمی رفت
به همين منوال بود که .  به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست روسيه وفادار بودند

که جنبش را متوقّف و منحل  « يک روز در گرما گرم رزم  دستور يافتند 
اعد شده بود پيچيد گی های وضعيّت بين کميتۀ مرکزی  لنين متق] چون[ » .کنند

المللی رو به فزونی داشت، وی  خط مشی آشتی جويانه ای نسبت به انگليس و 
خجالت  - امری زائد » انقالب  ايران« فرانسه درپيش گرفت ودر اين اوضاع 

کوچک خان و رفقايش ازاين تصميم سرپيچی کردند،  و از اين . می نمود –آور
 .ی آنان  گرفته شدرو تصميم به نابود

من نمی دانم چگونه کار کوچک خان را تمام کردند، فقط ازدهان بلومکين 
شنيدم  که تصميم گرفته شد،  چنانچه  وی  به سرپيچی خود ادامه دهد و جنبش  

 .را منحل  نکند، اورا بکشند
طرح  « پاولوفسکی و نيز » دستورات سّری« حال بياييم، به طور خالصه ، 

اواسط  (  ١٩٢١که  يکی از همکاران  روتشتاين  دراوايل آوريل  را» روسيه
برای ديپلمات  ايرانی مقيم  باکو تعريف کرد، مورد بررسی )  ١٣٠٠فروردين  
می شد که به »  کميتۀ آزاديبخش ايران« اين طرح شامل  برپايی . قرار دهيم

بيون انقال. عقب نشينی می کرد -يعنی مرکز عمليات کوچک خان  –جنگل 
. ايرانی و قفقازی  نيزبه آنجا می رفتند و سالح و مهّمات  آنان تأمين می شد

چند  افسر روس هم تعيين شدند  تا نيروهای  نظامی کميتۀ آزادی بخش ايران 
. به اجرا گذاشته  می شد» زمان مناسب« در » طرح روسيه« .را سازمان دهند

ط مأموران شوروی همچون  کدام عمليات و توّسط چه کسانی ؟ ظاهراً  توسّ 
که در خدمت  کميتۀ آزادی ) والدين( ، بلومکين و فرمف )گار کالتسکی( شاپور 
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. بخش ايران بودند، يا  با حيدرخان، کوچک خان  و احسان همکاری می کردند
اسناد موجود . اين که حيدر خان  از اين طرح  آگاه بود يانه ،  اهميّتی ندارد

در واقع ، يک سناريوی کامل تر  او . اهانه  ی او ندارنداشاره ای به دخالت آگ
در پرتو طرح گزارش شدۀ . را ازشرکت آگاهانه در اين طرح برکنار می داشت

تفنگچيان شوروی درخدمت »  خيانت« پاولوفسکيو» دستورات سٌری«روسيان 
در واقع، . احسان، شرح بلومکين از ما وقع  را کامالً  باور کردنی می نمايد

نها  مانع  بر سر راه اجرای چنين طرحی ظاهراً بدگمانی شديد  کوچک خان ، ت
به ياد . به ويژه پس از تجربيات تلخ دوران پر آشوب فعّاليت سياسی اش، بود

هرگزبه چند افسر ) ١٩١٨و  ١٩١٧(  ١٢٩٧،  ١٢٩۶داشته باشيم که وی در
ر بارۀ ميزان آلمانی درخدمت خودآنقدراعتماد نداشت که اّطالعات دقيقی د

برای او طبيعی تر بود که خود نقشه هايی . سالح و مهّمات خود به ايشان بدهد
همين بيانگر . حمالت غافلگيرانه به مقّرش تهيّه ببيند] دفع[ اضطراری برای

 .خود داری وی از آمدن به رشت پس ازآشتی  مجدّد  با کميتۀ آزادی بخش است
طرح اوليّۀ اعالم شده به بلومکين باز شکست چنان طرحی ظاهراً مسکو را از 

پس با توّجه به احتياط  فوق العادۀ کوچک خان، واقعۀ مّالسرا ظاهراً به . نداشت
  .جای طرح اوليّه شکل گرفت

 
 مأموريّت کامو در گيالن

، لنين يک تروريست بلشويک با تجربه و مورد عالقۀ )١٣٠٠(١٩٢١درتابستان
نمايندۀ « ه نام مستعارش کامو بود، به عنوان خود را به نام تِرپِتروسيان ، ک

اين انتصاب، دراوج تالش . روسيۀ شوروی درايران منصوب کرد» تجاری 
های روتشتاين برای پايان دادن به جنبش انقالبی، حکايت از آن داشت که يک 

 .طرح نابودی ديگردرشرف تکوين است
ود، و لنين هميشه وی کاموبه خاطرعمليات متهّورانۀ موفّق خود شناخته شده ب

لنين درنامه ای به . را به سّری ترين  مأموريت های تروريستی اعزام می کرد
، يعنی در زمانی که جنگ داخلی هنوزبيداد  ١٩١٩اسکيليانسکی و ميگال در
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اورا می شناخت » کامالً « نام برد که  –رفيق ويژه ای کامو« می کرد، از
ً استثنايی« ومردی با به ويژه درارتباط با ( ، شجاعت وانرژی وفا داری مطلقا

 وی مسئول سازماندهی يک. بود» )عمليات  انفجاری وحمالت جسورانه
. بود» جوخۀ ويژۀ تخريبی وغيره برای انجام عمليات درپشت خطوط دشمن«

هيچ « استاسووا  دستورداد که . به ی ) ١٢٩٨دی ماه (  ١٩١٩لنين در دسامبر
ام مستعارکامواستفاده کندوبايد بالفاصله نامی کس درهيچ جا هرگز نبايد ازن

ديگر،نامی جديد ، جايگزين نامش شود،وشهری که کامو درآن حضور دارد نيز 
 ».فقط بايد با نام  رمز ذکر  شود

در پايان جنگ داخلی، کامودرتسخير باکو توّسط  نيروهای  شوروی  شرکت    
اّما .  نظامی  فرستاده  شد ازآن پس ، به توصيۀ  لنين  به يک آکادمی . داشت

وی درخواست کرد که ازدرس خواندن )   ١٣٠٠÷خرداد  (  ١٩٢١در ژوئن  
لنين رضايت داد و کامو وارد . معاف شود و به کارعملی انقالبی بپردازد

مرداد (  ١٩٢١کميساريای ملّی تجارت خارجی و به ايران اعزام شد، ودراوت 
باحی پس ازمرگ کوچک خان ، ظاهراً وی چند ص. به ايران  رسيد)   ١٣٠٠

 ١٩٢٢ژوئيه   ١۴در . ايران را ترک گفت)  ١٣٠٠دی ماه (  ١٩٢٢درژانويه 
سوار بر دوچرخه با يک اتومبيل تصادف کرد و روز بعد )  ١٣٠١تير ٢٣( 

اين موجب کنجکاوی است که تاريخ نگارشوروی آروتونيان بايد  . جان سپرد
گويی وضعيت مرگ يک . ی را منتشر کندتصويری از دوچرخۀ داغان شده و

تروريست درجه يک که دريک حادثۀ سادۀ رانندگی کشته شده ممکن است 
مسئلۀ ديگری که کمتر  پرسش برانگيز نيست لنين است که . سئوال براگيز شود

، برخالف احسان و يارانش، واسيلی کارکالتسلی، افسر پيشين  تزاری که 
ت با نيروهای کوچک خان همکاری کند، به بلشويک شده بود ومأموريت ياف

عضوخانوده اش ، پس ازشکست جنبش ازبازگشت به روسيه سرباز   ۵همراه 
آيا او از عاقبت کار . که در زندان های ايران بمانند» ترجيح دادند« زدند و 

 .کامو برای خود بيم  داشت؟ دانسته نيست
يستی شخصی که مطلقاً چرا با: اين پرسش ها به طور طبيعی مطرح می شود  

چيزی از تجارت  خارجی نمی دانست، ازدروس دانشگاهی خسته شده و 
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بود، برای مآموريت تجاری به شمال ايران » کارعملی انقالبی « خواستار
اعزام  شد، يعنی دقيقاً به جايی که هرتالشی به عمل  می آمد تا جنبش انقالبی 

کارهای منتشرشدۀ لنين به نامۀ آن متوقف شود؟ چرا هيچ اشاره يا پاسخی در
درهيئت » شغل  پاک« کامو ذکری از پيشنهاد لنين به وی در گرفتن يک 

تجاری شوروی در ايران وجود ندارد؟ آيا نام او  دوباره به صورت رمزآمده 
بود؟ آيا لنين يک اسم رمزديگر برای وی در نظر گرفته بود؟  مادامی که 

نگاران باز نشود ، نمی توانيم به اين  بايگانی های شوروی به روی تاريخ
با اين حال ، برپايۀ  قرائن و نشانه های موجود می توان . پرسش ها پاسخ دهيم

 .در بارۀ  آنها گمانه زنی  کرد
البتّه  مهم ترين عنصر اين معّما اين است که هر دو طرف در گير در واقعۀ 

ی دريک خانه مورد حمله مّالسرا ادّعا می کردند که در زمان برگزاری جلسه ا
با توّجه . هر دو طرف متّهم  به توطئه  عليه ديگری می شدند. قرارگرفته بودند

در ايجاد  کميتۀ  آزادی بخش ايران، »  طرح روسيه« به شرح بلومکين، و نيز
شرايط غيرعادی حضور کامو درايران در آن زمان، خروج وی پس از مرگ  

يز خود او ، منطقی است پرسيده  شود که  آيا  کوچک خان، و پايان کار اسرارآم
وی عمالً  به ايران  اعزام شده بود تا نقشه ای را مشابه  آنچه به بلومکين داده 

 .شده  بود به اجرا گذارد
اگر پاسخ مثبت باشد، توضيح آن ساده خواهد بود که چرا هر دو  طرف ديگری 

که در باال »  طرح روسيه« از آنان ناآگاه . را به نابودی خود متّهم می کردند
ذکر آن رفت ، احتماالً زير آتش طرف  سّومی قرار گرفتند و نادانسته طرف 

  )  ٣.( مذاکرۀ  خود را به بازی کثيفی متّهم کردند
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 :توضيحات و مآخذ ◀ 

 
جنبش جنگل وجمهوري شوروي "يا  "ميالد زخم" –دکترخسروشاکری    -١  

اّول    :چاپ- اختران  :ناشر - شهريارخواجيان    :رجممت -"سوسياليستي ايران
       ۴١۶ – ۴٢٠صص   - ١٣ ٨۶

 کوچک خان، واقعۀ مّالسرا ودستگيری حيدرعمو«ناصرعظيمی:منبع -٢ 
 » اوغلی 

    Nazimi_db@yahoo.com 
جنبش جنگل وجمهوري شوروي "يا   "ميالد زخم" –دکترخسروشاکری   - ٣ 

    ۴٣١ –  ۴٣۴صص    -"سوسياليستي ايران
 

 زندگينامۀ حيدرخان عمواوغلى      
حيدرخان عمواوغلى، از نخستين رهبران چپ : رحيم رئيس نيا می نويسد 

محّمد قزوينى که حيدرخان را . در مورد مليّت و زادگاه او اختالف است. ايران
از نزديک می شناخته، وى را از رؤسا و ارکان مجاهدان خارجى، يعنى غير 

رجوع کنيد (دانسته است که در اوايل مشروطه، داوطلبانه به ايران آمد ايرانى، 
). ۴٠ـ٣٩ش، ص ١٣٢۵؛ همو، ٢٣۴ـ ٢٣٣، ١٧٩، ص ٩ش، ج ١٣۶٣به 

او را از مردم قفقازيه و از ) ۶٢ش الف، ص ١٣٢۵(عبّاس اقبال آشتيانى نيز 
ش، ص ١٣٨١(اتباع دولت روسيه تزارى شناخته است، ولى به گفتۀ کسروى 

 .وى از مردم سلماس بود و در قفقاز بزرگ شد ،)۴۴٨
درحالی که فريدون بازرگان،که خود سلماسى بود و پدرش، پدر و جدّ حيدرخان 
را به خوبى می شناخت و خود در مدّت اقامت حيدرخان در روسيه، با وى 

به گفته . مراوده داشت، حيدرخان را ايرانى و از ايل افشار اروميه دانسته است
) گومرى امروزى(حيدرخان که در شهرهاى قاْرص و آلکساندروپول وى، پدر 

به تجارت پارچه و فرش اشتغال داشت، حيدرخان را در يازده سالگى به 
برخى نيز به استناد خاطرات حيدرخان عمواوغلى و ). ۶٢ـ۶١ص (روسيه برد 
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اسناد خانوادگى وى که برادرش مصطفى در اختيارشان گذاشته است ــ تاريخ 
و محّل تولّدش را اروميه  ١٨٨٠دسامبر  ٢٠/ ١٢٩٨محّرم  ١٧د او را تولّ 

به نوشتۀاينها، علی اکبر افشار، پدر حيدر، که حکيم داروساز . دانسته اند
بود، شش سال پس از تولّد حيدر، همراه خانواده اش به قفقاز ) عطار ؟(

رخيزى، رجوع کنيد به على امي(مهاجرت کرد ودر شهرآلکساندروپول ساکن شد
، به نقل از رضا روستا؛ شميده، ص ١٧٠ـ ١۶٩، ص ٢؛ رائين، ج ٨٩ص 
او پس از قبول تابعيّت روسيه، نام خانوادگى تارى ورديف يافت که ). ١٨ـ١۵

ش، ص ١٣٧٢تقی زاده، (به فرزندانش و از جمله به حيدر نيز منتقل شد 
١١٠.( 

ر مدرسه به مدرسه ابتدايى روسى رفت و سپس د ١٣٠۵/١٨٨٨حيدر در 
در همين ايّام، . متوّسطه ايروان و مدرسۀ پلی تکنيک تفليس ادامۀ تحصيل داد

او پس از . با افکار انقالبى چپى آشنا شد و فعّاليت انقالبى خود را آغاز کرد
، در نيروگاه ١٣١٨/١٩٠١پايان تحصيالت و دريافت ديپلم مهندسى برق در 

سيسات استخراج نفت حاجى زين برق شهر باکو و کارخانه ی متقالبافى و تأ
رجوع کنيد به شميده، (العابدين تقی يف، سرمايه دار معروف، به کار پرداخت 

). ٢٣۴،ص٩ش، ج١٣۶٣به بعد؛ قزوينى،  ١۴؛ رئيس نيا، ص ٢٣ـ١٨ص 
حيدرخان که به هنگام اقامت در شهرهاى ارمنی نشين و گرجی نشين با 

ل با زبانهاى روسى و فرانسه و زبانهاى ارمنى و گرجى و نيز در دوران تحصي
آلمانى آشنا شده بود، در جريان مسافرتهايش به اروپا، با سه زبان اخير بيشتر 

 ).، به نقل از همو١٧٠، ص ٢؛ رائين، ج ٢٢شميده، ص (آشنا شد 
حيدرخان، به قولى، در محيط کارش در روسيه به عمواوغلى معروف شد 

ى نام مستعار تشکيالتى او بود که به قولى ديگر، عمواوغل). ٢٣شميده، ص (
حيدرخان، به ). ٩٠على اميرخيزى، ص (بعدها از نام اصلی اش معروفتر شد 

که  ١٣١٨نوشتۀ خودش، به هنگام مسافرت اّول مظفّرالدين شاه به فرنگ در 
در جستجوى مهندسى مسلمان براى احداث کارخانۀ چراغ برق بود به استخدام 

رجوع (مدّتى با وسايل الزم روانه ی خراسان شد  دولت ايران درآمد و پس از
اگرچه محّمد قزوينى هم ). ۶٣ش الف، ص ١٣٢۵کنيد به اقبال آشتيانى، 
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استخدام عمواوغلى را در زمان مراجعت شاه از سفر اّول ) ۴٠ش، ص ١٣٢۵(
رجوع کنيد (نيز محتمل است  ١٣٢٠دانسته، استخدام وى در سفر دّوم شاه در 

حيدرخان از شعبان ). ١، پانويس ۶٣ش الف، ص ١٣٢۵ى، به اقبال آشتيان
 ١٣٢١در مشهد بود و در شورش مردم در صفر  ١٣٢١تا رجب  ١٣٢٠

وى همچنين براى . برضدّ حاکم خراسان، که به استعفايش منجر شد، نقش داشت
تالش بسيار کرد اّما موفّق نشد و » يک فرقۀ سياسى به دستور روسيه«تشکيل 

، سپس در »ماشينخانه«در تهران، ابتدا در . تهران گرديدبه ناچار روانۀ 
تجارتخانۀ روسى و باالخره در ادارۀ چراغ برق حاج حسين آقا امين الضرب 

او با استفاده از امکانات شغلی اش به فعّاليت سياسى در زمينۀ . استخدام شد
؛اقبال ١۵٣ـ١۵٢رياضى،ص(ترويج و تبليغ مشروطه خواهى پرداخت 

و پس از ) ، به نقل از حيدرخان عمواوغلى٧٠ـ۶۶شالف، ص١٣٢۵آشتيانى، 
صدور فرمان مشروطه، براى تشکيل فرقۀ اجتماعيون در تهران تالش کرد 

ش، ص ١٣۵۴، به نقل از همو؛ آدميت، ٧٠ش الف، ص ١٣٢۵اقبال آشتيانى، (
او به يارى فداييان باکو، براى ترساندن ). به بعد ٣٩؛ رضازاده ملک، ص ١٩

بمب ) حاکم تهران(ن، در خانه ی برخى رجال قاجار از جمله عالءالدوله مستبدّا
، به نقل ٧١ـ٧٠ش الف، ص ١٣٢۵رجوع کنيد به اقبال آشتيانى، (منفجر کرد 

بعدها هم در عمليات قتل ميرزاعلی اصغرخان اتابک، صدراعظم، ). از همو
، ص ٢ش، ج ١٣۵٨ـ ١٣۴٩رجوع کنيد به تقی زاده، ( ١٣٢۵رجب  ٢١در 

شب، ص ١٣٢۵؛ اقبال آشتيانى، ۴۴٩ـ۴۴٨ش، ص ١٣٨١؛ کسروى، ٢١٢
و سوءقصد به جان دمحمعلى شاه در ) ، به نقل از حيدرخان عمواوغلى۵١ـ۴٩
؛ کسروى، ۶٢٢، ص ٣رجوع کنيد به ملکزاده، ج ( ١٣٢۶محّرم  ٢۵

 .نقش عمده اى داشت) ۵۵٠، ۵۴٣ـ۵۴٢ش، ص ١٣٨١
اه چند تن ديگر دستگير شد پس از سوءقصد به جان شاه، حيدرخان به همر

وى و يکى ديگر ازمتّهمان که از اتباع روسيه ). ۵۵٠ش، ص١٣٨١کسروى، (
بودند، به سفارت آن کشور تحويل داده شدند ولى مدارکى به دست نيامد که داّل 

در حاليکه شايع بود ). ١٧٠، ص ١کتاب نارنجى، ج (بر اثبات اتّهام آنان باشد 
را به سيبرى بفرستند، شاه در نتيجه ی فشار روسها ميخواهند حيدرخان 
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او را … استخالص کسى که«انجمنهاى انقالبى و برخى نمايندگان مجلس، به 
ً شريک در قصد کشتن خود ، ٢دولت آبادى، ج (ميدانست، تن در داد » قطعا

، ۵١؛ شيخ االسالمى، ص ۵۵١ـ۵۵٠ش، ص ١٣٨١؛ کسروى، ٢٣۵ـ٢٣۴ص 
عتراض وفشار انجمنها رجوع کنيد به ؛ براى آگاهى بيشتردرمورد ا۶٠

، ش ١؛ اتحاد، سال ۶ـ۵، ص ١٣٢۶ربيع اآلخر  ٢٣، ٢۴، ش ١مساوات، سال 
؛ نيز براى آگاهى از نتايج و عواقب اين ٣ـ١، ص ١٣٢۶ربيع اآلخر  ٢، ١٢

حيدرخان عمواوغلى به مناسبت شغل و *). ترور رجوع کنيد به استبداد صغير
ين دوره، به حيدر برقى يا چراغ برقى و نيز حيدر فعّاليتهاى انقالبی اش در ا

؛ ٣٩ش، ص ١٣٢۵رجوع کنيد به قزوينى، (بمبى يا بمبيست معروف شد 
 ).٢٠٧، ص ٢٠٠١؛ شاکرى، ۴٨رئيس نيا، ص 

حيدرخان پس از آزادى عازم قفقاز شد و در پى به توپ بسته شدن مجلس در 
ايت مالى ثروتمندان و آغاز مقاومت مردم تبريز، حم ١٣٢۶جمادىاالولى  ٢٣

مسلمان قفقازى را جلب کرد و داوطلبان گرجى را براى يارى فداييان مشروطه 
ظاهراً وى پيش از پايان مرحلۀ اّول مقاومت مسلّحانه . خواه تبريز تشويق نمود

، به تبريز رفت و به زودى از ارکان ١٣٢۶ی تبريز در نيمۀ دّوم رمضان 
؛ ٧٩٣ـ ٧٨٩ش، ص١٣٨١نيد به کسروى، رجوع ک(انقالب آذربايجان گرديد 

و با فرستادن جعبه اى که در آن بمب تعبيه ) ۴٣٩ـ۴٣٨طاهرزاده بهزاد، ص 
شده بود براى شکرهللاّا خان شجاع نظام مرندى، از سرداران استبدادخواه که راه 

اسماعيل اميرخيزى، ص (جلفا ـ تبريز را بسته بود، او را از سر راه برداشت 
حيدرخان پس از انجام دادن ). ٨٠۴ـ٨٠٠ش، ص١٣٨١ى، ؛ کسرو٢٢٣ـ ٢١٩

مأموريتى از سوى انجمن ايالتى آذربايجان در تصّرف خوى و سروسامان دادن 
رجوع کنيد به کسروى، (به امور آنجا، مصدر خدمات مهّمى در آذربايجان شد 

؛ ٢۴٢ـ٢۴١؛ اسماعيل اميرخيزى، ص ٨٧۶ـ٨٧٣، ٨٣٧ش، ص١٣٨١
 ).عدبه ب ١۶٣رضازاده ملک، ص 

، ١٣٢٧حيدرخان عمواوغلى که پس از فتح تهران در اواخر جمادى اآلخره 
خود را به اين شهر رسانده بود، در تشکيل و سازماندهى فرقۀ دموکرات ايران 

او در اين ). ١٣٩، ١٣۶، ٩۵ش، ص ١٣۵۴آدميت، (فعّاالنه شرکت کرد 
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ان، ص هم(متّهم شد * دوره، به سازماندهى ترور سيدعبدهللاّا بهبهانى
، ص ۶ملکزاده، ج (اين ترور به ترورهاى ديگرى منجر گرديد ). ١۴٧ـ١۴۶

وى در عين حال به اتّفاق فداييان زير فرمانش، در خلع سالح ). ١٣٣٨
در جريان همين . شرکت داشت) ١٣٢٨رجب  ٣٠(مجاهدان در پارک اتابک 
ى، ص اسماعيل اميرخيز(زخمى و خانه نشين شد * خلع سالح بود که ستّارخان

 ).١٣۴۶، ص ۶؛ ملک زاده، ج ١۴۶ـ١۴٠ش، ص ١٣٧٨؛ کسروى، ۵۴۶
حيدرخان که تالشهاى زيادى براى تحکيم موقعيّت فرقۀ دموکرات و توسعۀ 
تشکيالت آن انجام ميداد و به همين منظور به نقاط مختلف کشور مسافرت می 

، ٣٢٢، ص …، ص ه ؛ نامه هاى مشروطيت١رجوع کنيد به بهار، ج (کرد 
، ١٨١؛ رضازاده ملک، ص ٧۶شالف، ص ١٣٢۵؛ اقبال آشتيانى، ٣۵١، ٣٢٨
، سرانجام زير فشار دولت سپهدار و به خواست حکومت روس در رجب )٢٠٢

؛ ١۵٧ش، ص ١٣٧٨کسروى، (از ايران خارج گرديد  ١٣٢٩يا شعبان 
به بعد؛ نيز براى آگاهى از  ١٩١؛ رئيس نيا، ص ٢٠٣رضازاده ملک، ص 

، ١ى بر اخراج حيدرخان رجوع کنيد به صادق، مجموعۀ گزارش متفاوتى مبن
آنگاه در سر راه خود به ). ١٣۶٧، ص ۶؛ ملکزاده، ج ٣٢١، ١٩٩ـ١٨٩ص 

اروپا، در روسيه به دروغ به محّمدعلى ميرزاى مخلوع قول داد که براى 
بازگرداندن تاج و تختش به او کمک کند و مبلغ گزافى از وى گرفت و بعدها 

غرض اين بود که از پول محّمدعلى شاه که مايۀ قدرت و فساد او «استدالل کرد 
حيدرخان ). ۵٧؛ نوائى، ص ٢١٠ـ٢٠٩رضازاده ملک، ص (» بود کاسته شود

سالها در اروپا اقامت کرد و با لنين و ايرانيان مهاجر پاريس و برلين تماس 
در مورد مناسبات حيدرخان و لنين رجوع کنيد به رضازاده ملک، ص (داشت 
؛ و درباره مناسباتش با مهاجران ايرانى ٢٠٨ـ٢٠٧، ص ٢٠٠١؛ شاکرى، ٢١٧

، ١٧٩، ص ٩ش، ج ١٣۶٣؛ همو، ۴٠ش، ص ١٣٢۵رجوع کنيد به قزوينى، 
، و جاهاى ديگر؛ آدميت، ١٨٠، ١١٣ـ١١٢؛ شيبانى، ص ٢٣۴، ١٨۵، ١٨٢

 ).٢١٧ـ٢١٣؛ رضازاده ملک، ص ٣٣۵ش، ص ١٣۴٠
پيوست که در » کميته ملّيون ايرانى«حيدرخان در زمان جنگ جهانى اّول به 

با حمايت مالى دولت آلمان، برضدّ روس و انگليس، در برلين  ١٣٣٣/١٩١۵
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و به مأموريت از طرف ) به بعد ٧رجوع کنيد به بهنام، ص (تشکيل گرديد 
همان کميته به بغداد رفت و در همين مسافرت بود که لباس قشون عثمانى به تن 

در همان ). ٢١۶ئى، همانجا؛ رضازاده ملک، ص رجوع کنيد به نوا(کرد 
زمان، مذاکراتى بين او و مقامات نظامى آلمان براى سازماندهى يک نيروى 
نظامى صورت گرفت ولى چون حيدرخان خواهان فرماندهى مستقّل خودش 
بود و به سبب مخالفت برخى از ايرانيها، به ويژه نظام السلطنه مافى، توافقى 

، ٧٩۶، ص ٢رجوع کنيد به گرکه، کتاب (مانيها حاصل نشد بين حيدرخان و آل
گروهى گويا قصد داشتند که ). ١۵٧، ص ١؛ اتّحاديه، کتاب ٩٧١، ٩۵٣ـ٩۵٢

؛ دولت آبادى، ٣۵۴سنجابى، ص (حيدرخان را جانشين نظام السلطنه مافى کنند 
و به ادعايى، حتّى طرحى براى ترور نظام السلطنه در دست ) ٣۵۴، ص ٣ج 

اعظام قدسى، ج (بود که کشف گرديد و حيدرخان به استانبول فرستاده شد اقدام 
 ).١۵٨ـ١۵٧، ص ١؛ اتّحاديه، کتاب ٣۶۶، ص ١

روانۀ  ١٩١٧حيدرخان از استانبول به اروپا برگشت و با در گرفتن انقالب 
شميده، (روسيه شد و در پتروگراد و آسياى مرکزى به فعاّليت انقالبى پرداخت 

او مدّتى پس از شرکت و ايراد ). ٩۴ـ٩٣على اميرخيزى، ص به بعد؛  ۶٢ص 
در  ١٩٢٠سپتامبر / ١٣٣٨سخنرانى در کنگرۀ خلقهاى خاور که در ذيحجه 

؛ براى متن سخنرانى رجوع کنيد به ٢۵٢ـ٢۴۵رئيس نيا، ص (باکو برگزار شد 
و انتخاب شدن به صدارت کميته ی مرکزى ) ١٧١ـ١۶٩سيف پور فاطمى، ص 

، به منظور ايجاد آشتى بين )٧٧ـ٧۶پرسيتس، ص (نيست ايران دّوم حزب کمو
دسته هاى رقيب در جنبش جنگل و تشکيل دوبارۀ جبهۀ متّحد ضدّاستعمارى و 

مذاکرات بين سران نهضت . به گيالن آمد ١٣٠٠استبدادى در اوايل مرداد 
و * جنگل، به تشکيل کميته ی جديد انقالب با شرکت ميرزا کوچک خان جنگلى

رخان عمواوغلى و اعالن جمهورى شورايى گيالن به سرکميسرى ميرزا و حيد
رضازاده  ملک، ص (کميسرى خارجى عمواوغلى در اواسط مرداد منجر شد 

ليکن به عللى، جبهه ی متّحد و ). ٣٢٩ـ٣٢۶؛ فخرائى، ص ٢۴٩ـ٢۴٨
جمهورى شورايى چندان نپاييد و تشديد اختالفات ميان اعضاى کميته ی انقالب 

رگيريهاى مسلّحانه ميان نيروهاى آنها و از هم پاشيدن نهضت انجاميد به د
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، نهضت؛ براى تحليلى از ديدگاههاى حيدرخان *رجوع کنيد به جنگل(
). ٢۶۶ش، ص ١٣٨۶عمواوغلى دربارۀ نهضت جنگل رجوع کنيد به شاکرى، 

حيدرخان عمواوغلى که در جريان حملۀ طرفداران ميرزا به محّل اجالس 
رجوع کنيد به (به اسارت درآمده بود  ١٣٠٠يته در اوايل مهر اعضاى کم

، چند روز بعد به دستور حسنخان )١٠٠ـ٩٩فخرائى، همانجا؛ پرسيتس، ص 
در ). ١۵٣ـ١۴٨، ٨٩ـ٨٨آليانى، ص (آليانى، از ياران ميرزا، به قتل رسيد 

مورد اينکه اعدام حيدرخان با اطالع ميرزا يا بدون آگاهى وى صورت گرفته، 
؛ ٣۵١ـ٣۴٧رجوع کنيد به رئيس نيا، ص (ظرهاى متضادّى ابراز شده است ن

تحت «، وى )٢٢٣ص (و بنابه نظر رواسانى ) ٢٠٨، ص ٢٠٠١شاکرى، 
شرايطى که هنوز به درستى مورد تحقيق قرار نگرفته و روشن نشده است، 

 .»کشته شد
  

 :منابع
ش؛ ١٣۴٠ فريدون آدميت، فکر آزادى و مقدّمه ی نهضت مشروطيت، تهران

ش؛ ١٣۵۴همو، فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران، تهران 
، با همکارى و )حسنخان آليانى(شاهپور آليانى، نهضت جنگل و معين الرعايا 
؛ منصوره اتّحاديه، [ش١٣٧۵]?ويراستارى على رفيعى جيردهى، تهران 

رات من، ش؛ حسن اعظام قدسى، خاط١٣٧٩رضاقليخان نظام السلطنه، تهران 
ش؛ عبّاس اقبال آشتيانى، ١٣۴٩يا، روشن شدن تاريخ صدساله، تهران 

قاتل «؛ همو، )الف١٣٢۵دى ( ۵، ش ٣، يادگار، سال »حيدرخان عمواوغلى«
؛ )ب١٣٢۵آذر ( ۴، ش ٣، همان، سال »حقيقى ميرزاعلی اصغرخان اتابک

ش؛ على ١٣٣٩اسماعيل اميرخيزى، قيام آذربايجان و ستّارخان، تبريز 
؛ فريدون )ش١٣۵٠( ۴، ش ١١، دنيا، سال »حيدرعمو اوغلى«اميرخيزى، 

 ٨، ش ٣، يادگار، سال »راجع بمرحوم حيدرخان عمواوغلى«بازرگان، 
؛ محّمدتقى بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران، تهران )١٣٢۶فروردين (

ـ ١٩١۵انديشمندان ايرانى در برلن، : ش؛ جمشيد بهنام، برلنيها١٣۶٣ـ١٣٢٣
خاطرات سيدحسن : ش؛ حسن تقی زاده، زندگى طوفانى ١٣٧٩،تهران ١٩٣٠
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ش؛ همو، مقاالت تقی زاده، چاپ ١٣٧٢تقى زاده، چاپ ايرج افشار، تهران 
ش؛ يحيى دولت آبادى، حيات يحيى، تهران ١٣۵٨ـ١٣۴٩ايرج افشار، تهران 

اسناد و خاطره هاى  ٢:ش؛ اسماعيل رائين، حيدرخان عمواوغلى، ج ١٣۶٢
ش؛رحيم رضازاده ملک، حيدرخان ١٣۵٨[ تهران]رخان عمواوغلى، حيد

؛ شاپور رواسانى، نهضت ميرزا کوچک خان [ش١٣۵٢تهران ]عمواوغلى، 
؛ محّمديوسف [ش١٣۶٨تهران ]جنگلى و اّولين جمهورى شورايى در ايران، 

، چاپ دمحمآصف فکرت، [ق١٣٢۴ـ١٢٣١وقايع ايران، : ]رياضى، عين الوقايع
[ تهران]از طوفانها، ؛ رحيم رئيس نيا، حيدر عمواوغلى درگذرش١٣٧٢تهران 
خاطرات : ش؛ علی اکبر سنجابى، ايل سنجابى و مجاهدات ملّى ايران ١٣۶٠

علی اکبر خان سنجابى، سردار مقتدر، تحرير و تحشيۀ کريم سنجابى، تهران 
جنبش جنگل و جمهورى شوروى : ش؛ خسرو شاکرى، ميالد زخم١٣٨٠

ش؛ على شميده، ١٣٨۶خواجيان، تهران يران، ترجمه شهريارسوسياليستى ا
ش؛ عبدالحسين شيبانى، ١٣۵٠حيدرعمواوغلى، تبريز: آزادليق قهرمانى
از دولت موقّت کرمانشاه تا کميته ملّيون برلن، چاپ ايرج : خاطرات مهاجرت

ش؛ جواد شيخ االسالمى، قتل اتابک و شانزده ١٣٧٨افشار و کاوه بيات، تهران 
 اسناد مستشارصادق صادق، خاطرات و ش؛١٣۶٧لۀ تحقيقى ديگر،تهرانمقا

ش؛ کريم طاهرزاده ١٣٧۴ـ١٣۶١الدوله صادق، چاپ ايرج افشار، تهران
ش؛ ابراهيم ١٣٣۴بهزاد، قيام آذربايجان در انقالب مشروطيت ايران، تهران

 ش؛ محّمد قزوينى،١٣۶۶ميرزا کوچک خان، تهران : فخرائى، سردار جنگل
؛ همو، يادداشتهاى )١٣٢۵دى ( ۵، ش ٣، يادگار، سال »معاصرين وفيات«

گزارشهاى سياسى : ش؛ کتاب نارنجى ١٣۶٣قزوينى، چاپ ايرج افشار، تهران 
، ١وزارت امور خارجۀ روسيۀ تزارى دربارۀ انقالب مشروطه ی ايران، ج 

نشرنور، : ترجمۀ حسين قاسميان، به کوشش و ويراستارى احمد بشيرى، تهران
ش؛ همو، تاريخ ١٣٨١ش؛ احمد کسروى، تاريخ مشروطۀ ايران، تهران ١٣۶٧

: ش؛ اولريش گرکه، پيش به سوى شرق١٣٧٨هيجده سالۀ آذربايجان، تهران 
ايران در سياست شرقى آلمان در جنگ جهانى اّول، ترجمۀ پرويز صدرى، 

ش؛ مهدى ملکزاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، تهران ١٣٧٧تهران 
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نامه هاى مشروطيت و مهاجرت از رجال سياسى و بزرگان محلّى ش؛ ١٣۶٣
: قمرى به بعد، چاپ ايرج افشار، تهران ١٣٢۵سالهاى : به سيدحسن تقی زاده

حيدرعمواوغلى و محّمدامين «ش؛ عبدالحسين نوائى، ١٣٨۶نشر قطره، 
 ؛)١٣٢٧شهريور ـ مهر ( ٢و  ١، ش ۵، يادگار، سال »رسولزاده

Cosroe Chaqueri, Origins of social democracy in modern 
Iran, Seattle 2001; Moisei Aronovich Persits, A shamefaced 
intervention: the Soviet intervention in Iran, 1920-1921, 
Moscow 1999; Nasrollah Saifpour Fatemi, Diplomatic history 
of Persia, 1917-1923: Anglo- Russian power politics in Iran, 

New York 1952. 
 
»  انقالب مشروطه در خاطرات حيدرخان عمواوغلی« پويا پويايی درتوضيح ◀

 : می نويسد
متن زيردرنشريه وزين و معتبريادگار،  -وشماره ) خورشيدی١٣٢۵آذرماه( ۴٩

، چاپ شده است )خورشيدی ١٣٢۵دی ماه ( ۶٣ ۵١شماره ی چهارم صفحه ی 
دوباره . ٧۴پنجم صفحه ی  -مندان به تاريخ مشروطه ر ا برای اّطالع عالق

تالش کرده ام که رسم الخّطی را که متن در نشريه يادگار چاپ . نويسی کردم
شده است رعايت کنم از آنجا که در متن اشاره به عکس مسيو نوز بلژيکی در 
لباس مّاليی شده است، اين عکس و عکس ديگری در همين موضوع را از 

ريخ مشروطۀ ايران نوشته ی شادروان احمد کسروی اسکن کرده ام و کتاب تا
توضيحات اين دو عکس از شادروان کسروی است با . آورده ام.در انتهای متن 

اين اميد که انتشار دوباره  ی متن حاضر کمکی هر چند کوچک به آگاهی 
 مشروطه باشد.عالقمندان درباره ی گوشۀ کوچکی از تاريخ 

از جمله همين آزاديخواهان براهيم خان منشی زاده که يکی ديگرمرحوم ميرزا ا
وقتی ... صديق و پر حرارت و از فداکاران و جانبازان صدر مشروطه است 

در صدد بوده است که تاريخ تفصيلی نهضت مشروطيت و ترجمه احوال 
مشروطه خواهان بزرگ را گرد آورد و برای اين کار اسناد و مدارک و 
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نفيسی گرد آورده بوده است که قسمت مهّمی از آنها بدبختانه از يادداشت های 
آقای مهندس احمد .ميان رفته فقط پاره ای اوراق متفّرق آن باقيست که به محبّت 

منشی زاده فرزند آن مرحوم تحت اختيار نگارنده گذاشته شده است از جمله اين 
احوال خود را اوراق شرحی است که در طّی آن حيدر خان عمواوغلی تفصيل 

 ٢٢قمری تا  ١٣٢٠از حدود سال (از بدو ورود بايران تا موقع قتل اتابک 
مرحوم به خط .برای مرحوم منشی زاده تقرير کرده و آنرا آن )  ١٣٢۵رجب 

خود نوشته است چون اين شرح شيرين و جذّاب حاوی بسی مطالب تاريخی و 
بعين عبارت با پاره ای دقايق راجع بمشروطيّت ايران است ما ابتدا آن ر ا 

 توضيحات نقل ميکنيم بعد بتکميل احوال مرحوم حيدرخان ميپردازيم،
در باکو با چند نفر ايرانی مربوط « آن مرحوم :اينست عين تقريرات *** 

بودم، مظفّرالدين شاه در سفر اّول بفرنگ با ميرزاعلی اصغرخان اتابک مقتول 
که در مشهد مقدّس کارخانه ی چراغ يک نفر مهندس مسلمان الزمشان شده بود 

چون در آن زمان بين مسلمانها مهندس چراغ برق بسيار کم . برق را داير کند
و لوازم  Otto Deuzبود لهذا مسلمانهای باکو مرا معّرفی نموده ماشين 

اگرچه خريد (چهارصد چراغ را خريداری نموده بسمت خراسان حرکت کردم 
ود ولی من که بواسطه ی اتابک معّرفی شده بودم الملک ب.(اشياء بتوّسط حکيم 

اين سمت را قبول کردم پس از داير کردن کارخانه ی مزبور در مشهد که 
حکومت شاهزاده نيّرالدوله در آنجا بود و بعضی وحشيگريهای خالف وجدان 
انسانی مشاهده مينمودم از آنجايی که از سن دوازده سالگی در روسيه داخل در 

بوده و هيچ زمان تحّمل بعضی مّضرات اقتصادی را نميتوانستم امور سياسی 
حشيگريها شده و ساکت .بياورم چطور ميشد که در ايران متحّمل پاره ای و 

باشم چيزی که اثر فوق العادّه در قلب من نموده و بتعّجب من می افزود آن بود 
ری از که ميديدم حاکم در عين حرکت و عبور از کوچه و بازار عدّه ی کثي

فّراشها و آدمهای مفتخوار تقريباً بعدّه چهارصد نفر جلو و عقب خود انداخته و 
کسانی را که نشسته بودند بزور آنها را بلند کرده و حکم بتعظيم کردن می 
ً نديده بودم و ضمناً متولّی باشی ضريح  نمودند چون اين قسم ترتيبات را مطلقا

لهذا .چون کار من راجع بتوليت بود  مطّهر نيز از اين حرکات معمول ميداشت
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روزی متولّی باشی مرا بخانۀ خود خواسته شروع ببعضی تحقيقات نمود بتوّسط 
يک نفر از نوکرهايش که مدّتی با من بود وارد اطاقی شدم، جمعی نشسته و 
خود متولّی باشی در باال در يک طرف بخاری و حاجی وزير نيز در طرف 

 يک صندلی در نزديک آنها بود، منديگر بخاری جلوس کرده و 
مخصوصا روی آن صندلی نشستم ولی سايرين تماما دو زانو روی زمين .

جلوس کرده بودند متولّی باشی از من سؤال کرد آيا شما ميدانيد که ادب چيست؟ 
حاضرم که برای شما تشريح .جواب دادم بلی ميدانم ادب چيست اگر مايل باشيد 

 کنم
وييد ببينم ادب چيست؟ جواب دادم ادب عبارت از آنست پرسيد بسيار خوب بگ

که انسان حرکتی را ناشی نشود که مردم او را ديوانه خطاب کنند، آنهم جزء 
اخالق محسوب ميشود چنانکه دروغ نگفتن و دزدی نکردن و مردم ر ا فريب 
ً در جزء ادب محسوب است، هر کس که دارای اين شرايط  ندادن تماما

گفت گفت صحيح ولی رسوم بزرگ و .او را آدم مؤدب ميشود  چهارگانه باشد
کوچکی در بين شما هست يا نه؟ شماها ببزرگان احترام بايد بکنيد يا نه؟ گفتم 
بلی احترام بزرگان را ما محفوظ ميداريم اّما نه آن بزرگانی که شما خيال 

سی را چون زبان فار. ميکنيد، ما بزرگ کسی را می گوييم که دارای علم باشد
از . خوب نمی دانستم لذا تمام صحبتهای ما بتوّسط مترجم ّرد و بدل ميشد

اينگونه صحبتهای من بسيار متغيّر شد و تغير او از آنجا معلوم شد که صحبت 
ما در عوض اينکه در خصوص کارها تحقيق و تکميل شود بواسطۀ همان 

هوای  حرکت من که بدون اجازه روی صندلی نشستم مبدّل بيک غرض و
نفسانی شد و اين را کسر شأن خود شمرد، من برخاستم و خداحافظی کرده 
بيرون آمدم ولی او از فرط اوقات تلخی جواب خداحافظی مرا نيز نداد، اين 
جواب ندادن او اسباب دلخوشی من شد و حتم کردم که ديگر با او مالقات نمی 

جای نصيرالملک  در آن زمان متولّی باشی سهام الملک بود که به. کنم.
شيرازی برقرار شده بود چون چراغ برق يک چيز تازه در ايران بود لهذا اهل 

تقريبا با تمام اهل .خراسان اغلب بتماشای کارخانه آمده من بهمين مالحظه 
خراسان از وضيع و شريف آشنا شدم از اين تحقيری که من نسبت به متولّی 
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ر و خيال داشتم و آن عبارت بود از باشی کردم فقط يک مقصود عمده در مدّ نظ
اينکه باهالی خراسان که عاری از تمدّ ن و فهم پاره ای مسائل بودند حالی کرده 
بفهمانم که متولّی باشی نيز يکی از جنس بشر است و از آسمان نازل نشده، با 
او هم ممکن است همان رفتار را مجری داشت که با ساير طبقات مردم مجری 

ن او دارای پول و تّمول است يا بواسطۀ دادن رشوه و بترتيبات ميدارند و چو
ً لياقت آنرا نداشته باشد .ديگر صاحب اين مقام  گشته ممکن است که مطلقا

روزی در اّول شب کسی بعجله وارد کارخانه شده گفت که جناب آقای متولّی 
هيچ من . باشی برای تماشای کارخانه می آيد خوب است که چراغ جلو بفرستيد
پس  از . اعتنايی به حرف او نکرده حتّی دادم دروازه ی کارخانه را نيز بستند

آنکه آمد و بقدر نيم ساعت در پشت در منتظر شد بواسطۀ يکی از اجزاء 
در را دادم وقتی که وارد کارخانه .ورودش را قبول کرده اجازه ی باز کردن 

جعت نمود، مقصود اصلی شد ابداً اعتنايی باو نکردم، پس از قدری گردش مرا
تحقيرات همانا بصرافت انداختن و حالی کردن بمردم بود که تکليف .من از اين 

و وظيفه ی شخصيّت بشريّت را درک نمايند در بدو ورود من بشهر خراسان 
منظره ی هولناکی مشاهده نمودم که از آن منظره اهالی خراسان حاکم جديدی ر 

که اين حاکم خوب حاکم سفاکی بوده و خواهد ا تحسين و تمجيد کرده ميگفتند 
توانست حکومت کند ولی طبع من و قلب من از اين منظره بسيار منزجر و 
متنفّر بود و آن حرکت را برخالف وجدان و انسانيّت يعنی وحشيگری صرف 
تصّور مينمودم و آن عبارت بود از اينکه شخصی را شقّه کرده يک نصفه بدن 

نصفه  ی ديگر را بيک طرف ديگرآويخته بودند و من  را بيک طرف دروازه و
 سازم.اين منظرۀ وحشيگری را نميتوانستم از مدّ نظر خود محو 

پس از مدّت قليلی اتّفاق ديگری که از اين سفّاک بعرصۀ شهود رسيد آن بود که 
با عموم مّالکين متّفق شده گندم ر ا انبار و احتکار کرده بر قيمت آن افزودند 

اين .از . که نان را مردم بسختی تحصيل کرده بقيمت گزاف ميخريدندبقسمی 
احتکار بر قيمت نان خيلی افزوده شد که فقرا و ضعفا از خريدن آن عاجز بودند 
نظر باينکه من با اغلبی از اهالی آشنا شده بودم همين گرانی نان را دست آويز 

ده آنها را بهيجان نموده اهالی را بر عليه حاکم ظالم تحريک و تحريص نمو
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آوردم که بر عزل حکومت اجماع و قيام نمايند، رفته رفته هيجان غريبی  در 
ً ازدحام کرده عزل حاکم را خواستار شدند در ضمن . مردم ظاهر شده دفعتا

هيجان عمومی خراسان چندين خانه هم تاراج شد که يکی از آنها خانه نايب 
نايب التوليه شخصی . بيرون آورد ند التوليه بود که بيست خم شراب از منزلش

بود از سرکشيکهای حرم مطّهر حضرت رضا که سالی چهل هزار تومان از 
دهات موقوفه حضرتی عايدی داشت و اين شخص يکی از پنج نفر سرکشيکها 

نقيب . بود که در نوبت خود می آمد و چراغهای حرم مطّهر را روشن ميکرد
محسوب ميشد که با حاکم همدست شده بود و السادات از مّالکين عمدۀ خراسان 

دو خم از آن . باين مالحظه مردم بخانه ی دويست ساله ی او ريخته تاراج کردند
شراب را در دم بست دروازه ی صحن گذارده بعابرين ميگفتند که اين شرابها 
از خانه نقيب السادات سرکشيک حرم مطّهر بيرون آمده است که ظاهراً خود ر 

در اين قضيّه پسر کوچک نقيب نيز مقتول شد و او را در . ينمايدا تقديس م
کشيکخانه دفن کردند ولی خودش در حرم حضرت رضا متحّصن شد، اّما من 
بر ضدّ اين ترتيبات بوده مطلقاً راضی و مايل نبودم که بقدری ذّره ای اسباب 

 غارت و تاراج پيش بيايد.
ريکه بايد مّطلع نبوده و چون شخص من از ترتيبات حکومتی ايران بطو

نميدانستم که عموم حکومتهای ايران بهمين ترتيب و منوال سلوک مينمايند لهذا 
در خيال خود تصور ميکردم که پس از عزل اين حاکم سفّاک ظالم حاکم ديگری 
که می آيد از اعمال حکومت سابق متنبّه شده اقدام بکارهای بد و مردم آزاری و 

خلق خدا بعدالت رفتار خواهد کرد اّما متأّسفانه نتيجه بعکس بي قانونی نکرده با 
ً متنّبه نگرديد،  شده حاکم ديگری که وارد شد همان کارها را دنبال کرده مطلقا
آن وقت من ملتفت شدم که عموم حکومتهای ايران قانون نداشته و هر يک از 

و خيال کنند آنها بقّوه ی دفاعيه و استبداد شخصی سلوک کرده هر چه بخواهند 
اجرا بگذارند .در حّق اهالی و رعايا با کمال سهولت و آسانی ميتوانند بموقع 

 بدون اينکه ترس از مجازات قانونی داشته باشند
اين هيجان تقريبا سيزده روز طول کشيد، ازدحام مردم بقدری زياد شد که در 

دوله نيرالدوله از حکومت معزول و رکن ال(صحن حرکت کردن ممکن نبود، 
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پس از ورود رکن الدوله تغييرات . منصوب گرديده بطرف خراسان حرکت کرد
و تبد يالت تازه ای در اهالی بروز نکرد و هنوز اسمی از مشروطه در ميان 
نبود، گاهی که من بعضی صحبتها در اين باب با آنها ميداشتم آنرا حمل بر يک 

ه ی آن چه خواهد شد حتّی چيز فوق العاده کرده مطلقا ملتفت نميشدند که نتيج
مالقات .ميگفتند که شخص نميتواند با پادشاه صحبت کند و زبان آدم در هنگام 

با سلطان ميگيرد زيرا ممکن است که فورا حکم کند سر آدم را ببرند در تمام 
مدّت يازده ماه که من در خراسان اقامت داشتم هر چه سعی و تالش کردم که 

ياسی بدستور روسيه تشکيل بدهم ممکن نشد چون کلّه بلکه بتوانم يک فرقه ی س
های مردم بقدری نارس بود که سعی من در اين ايّام بی نتيجه ماند و مطلقاً 

در اين مدّت فقط يک نفر مشهدی ابراهيم نام . معنی کلمات مرا درک نميکردند
سازی آورده مشغول ساختن گيلز سيگار بود با .ميالنی را که کارخانه گيلز 

ود همعقيده يافتم که ميتوانستم با او صحبت فرقه ای بميان آرم چون ديدم خ
بسمت طهران  ١٣٢١رجب  ١٧کوشش من در خراسان بيفايده مانده لذا در 

حاکم معزول شده شاهزاده . پس از دو روز  به نيشابور رسيدم. عازم شدم
هم . نيرالدوله را که اطراف نيشابور امالک شخصی او بود و خود نيشابور

تيول وی و حکومتش نيز با خود او بود ديدم که پس از مراجعت از خراسان 
يکنفر را در آنجا بدار زده بود پس از آنکه وارد طهران شدم بعد از چند ماه در 

. ماشينخانه مستخدم شده بدين مالحظه با جميع صنعتکاران طهران آشنا شدم
تن آنها بود لهذا ازاداره چون مقصود عمده ًی من آشنا شدن با مردم و شناخ

ماشينخانه استعفا کرده در تجارتخانه روسی حمل و نقل ايران مستخدم شدم و 
بدين جهت با اغلبی از تجار و غيره آشنا گرديدم، پس از يکسال اشتغال در آن 
اداره استعفا نموده در اداره چراغ برق حاج حسين آقا امين الضرب مستخدم 

ته عموماً تحت اختيار من و سرکشی بامور آن بعهدۀ الکتريسي.شدم که کارهای 
من محّول بود در اين سه اداره که مستخدم شده بودم با خيلی اشخاص آشنايی 
پيدا کرده بعضی از آنها را اليق ديده پاره ای مذاکرات در ميان می آوردم، فقط 

آن قانون چيزی که بآنها می گفتم اين بود که دولت بايد قانونی را دارا باشد که 
ر ا منتخبين ملّت بمشورت برای مملکت داری وضع کرده باشند، که سلطان و 
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اقتدارات محدود باشند، که هر چه دلخواه .وزراء و حّکام دارای اختيارات و 
آنهاست نتوانند مجری دارند در اين موقع راهی با بعضی علما پيدا کرده بودم، 

رئيس گمرکات در لباس ) ٧( زاهالی طهران بواسطۀ عکس انداختن مسيو نو
آخوندی بهانه ای بدست آورده تبعيد او را می خواستند، کم کم مادّه غليظ تر شده 

 که ما عدالت و عدالتخانه می خواهيم.مردم می گفتند 
پس از تفصيالت مسجد جمعه و رفتن بحضرت معصومۀ قم اّول کسانی که 

ر بودند که هر يک را پنج بسفارت انگليس متحّصن شدند طّالب مدرسۀ سپهساال
هزار دينار پول داده بسفارت فرستادم، چون مشغول سيم کشی چراغ برق 
بمسجد سپهساالر بودند و من هم برای سرکشی بآنجا می رفتم لهذا با طّالب 
صحبت کرده موفّق شدم پس از آنکه اجتماع زيادی در سفارت انگليس از هر 

. اچار شد که خواهش ملّت را اجابت کندطبقه مردم جمع شدند مظفّرالدين شاه ن
از طرف ملّت چند فقره پيشنهاد شده بود که يکی از آنها دست خط مشروطيّت 

مجلس شورای ملّی بود، يک فقره مراجعت علما از قم، فقرۀ .ايران و افتتاح 
ديگر عزل عين الدوله صدر اعظم بود پس از مراجعت علما از قم مظفّرالدين 

اب مشروطيّت داد که بعضی نواقص داشت، اشخاصی که با شاه دستخطی در ب
ما همعقيده بودند از خارج شدن مردم از سفارتخانه مانع شده آن فرمان را قبول 

پيشنهاد ملّت يعنی مجتمعين سفارت فرمان .نکردند تا اينکه شاه مطابق ميل و 
ً اّطالع ی از مشروطيّت را امضا نمود از آنجايی که متحّصنين سفارت مطلقا

وضع مشروطيّت نداشته و ترتيب آنرا مسبوق نبودند فلهذا هيئتی از عالمان 
مملکت هميشه دستورالعملهای باطنی خودشان را بآنها تلقين مينمودند که من هم 

کار بودم ميتوانم بگويم که اغلب دستورها از خانواده .جزء آن هيئت مشغول  
ب وکال رسيد، جهد کاملی داشتيم مرحوم صنيع الدوله بيرون می آمد زمان انتخا

که اشخاص عالم برای وکالت انتخاب شوند، يک حوزه غير منّظمی که از 
خوبان اهل بازار تشکيل داده شده بود که مواقع الزمه بالضروره جمع شده و 
شورمی نمودند سعی کرديم که آنها را تحت يک اصولی آورده منّظم نمائيم و 

که .حوزه تشکيل شد، يکی حوزه ی خصوصی  باين نقشه موفّق شده دو قسم
عبارت از هفت نفر بود، ديگری حوزه ی عمومی که اشخاص زياد از خوبان 
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 **اهل بازار در آنجا عضويت داشتند 
وکال انتخاب شدند، رفته رفته انجمنها تشکيل شدند که تمام ترتيبات سابقه ی ما 

ی عمومی ما از هم  بهم خورده و هرکس در انجمنی عضويت پيدا کرده حوزه
پاشيد، پس از آن من ماندم و همان هفت نفر حوزۀ خصوصی که با فرقه 

اجتماعيون عاميون کارگری روسيه ارتباط داشتيم پس از آنکه بفرقۀ .
اجتماعيون عاميون روسيه اطالع داده شد که در طهران فرقۀ اجتماعيون 

که الزمه ی  عاميون تشکيل داده شده و هست از آنجا بشخص من نوشتند
و شما .دستورالعمل را بشعبه ی مسلمانها و ايرانيها در قفقاز داده شده است 

ً با آنها کار کنيد چند نفر از وکال که با  شعبۀ آنرا در طهران افتتاح کرده معا
فرقۀ اجتماعيون عاميون مسلمانهای قفقازيه رابطه داشتند با هم ارتباطی پيدا 

ينکه در يک جلسه پس از شور زياد قرار بر آن شد کرده معاً کار ميکرديم تا ا
که در آن زمان باسم انجمن خدمت حوزه ای ( که برای ترسانيدن مستبدّ ين 

تشکيل داده و با محّمد علی ميرزا ارتباط باطنی داشته و برای تخريب اساس 
يک بمبی به خانه وزير مخصوص انداخته شود چند ) کار ميکردند.مشروطيّت 

ائيهای باکو که در طهران بودند مامور اين خدمت شدند اّما از عهده ی نفر از فد
. اجرای آن برنيامده بمب را در خانۀ وزير مخصوص گذاشته فرار کرده بودند

چون مستبدّين از مشاهده متنبّه نشده باز مشغول فساد و شرارت بودند لذا رای 
صدای آن بگوش اهالی داده شد که شب بمبی بخانه عالءالدوله انداخته شود که 

برسد، مقصود از اين مسئله فقط ترسانيدن مستبدين بود و بس، باين جهت شب 
من تنها در پی اين مأموريت برخاسته تقريبا هفت  ١٣٢۵جمادی االولی  ١۵

ساعت از شب گذشته بمب بزرگی را که همراه داشتم در در خانۀ عالءالدوله 
بسيار تاريک بود، دو نفر سرباز شب . ترکانيده بطرف باغ وحش حرکت کردم

از جلو پستخانه بدنبال من آمدند، دو نفر ديگر از باال يعنی از روبروی من، من 
. از پياده رو خيابان ميرفتم که اين چهار نفر بهم ملحق شده بدنبال من افتادند

نقشۀ من بر آن بود که از کوچۀ ميرزا علی اکبرخان ناظم االطبّاء خود را 
ی يا شمالی حياط کارخانۀ چراغ برق برسانم چون تير قطور و بلندی بديوار عقب

در حياط کارخانه نصب بود که سيمهای چراغ برق در باالی آن وصل بود و 
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من قبل از وقت طناب محکمی بآن بسته و سر طناب را از باالی ديوار شمالی 
کار آن  حياط کارخانه رد کرده بطرف کوچه انداخته بودم که هنگام مراجعت از

رسانيده و از .طناب را گرفته بباالی ديواری که تقريباً چهار ذرع ارتفاع داشت 
 طرف ديگر همان تير را گرفته داخل حياط بشوم

وقتی که نزديک کوچۀ ميرزاعلی اکبرخان رسيدم محض اينکه تعاقب کنندگان 
م، عقب مرا رها کرده برگردند برگشته چند تير هفت تير برای آنها خالی کرد

سر خيابان لُختيها که رسيدم پليس پيرمردی سرش . آنها فرار کرده من جلو رفتم
را از رختخواب بيرون آورده گفت کی هستی چه خبر است؟ من فقط در 

پليس گفت چشم اطاعت دارم و فوری سر را .جوابش گفتم خفه شو بگير بخواب 
ن رسيده بآن زير لحاف پاره خود کرد و خوابيد سر کوچۀ ميرزاعلی اکبرخا

کوچه پيچيدم، سگ زيادی بدور من جمع شده از حرکت مرا مانع آمده بی اندازه 
در اين بين . پارس ميکردند و من بهر شکلی بود آنها را دور کرده جلو ميرفتم

چند نفر قزاق از عقب من آمده نسبت به من بنای شليک و تيراندازی را 
يتوانستند مرا ببينند فقط بهوای چون شب بسيار تاريک بود لهذا نم. گذاشتند

چون در پشت حياط کارخانه تقريبا وصل بآن . پارس سگها تير خالی ميکردند
خانه يکی از صاحبمنصبان قّزاقخانه موسوم به محّمد باقرخان ميرپنج که حاليه 

 بودند.امير تومان است واقع شده لذا قّزاقها از آنجا بيرون آمده مرا دنبال کرده 
زا علی اکبرخان نرسيده کوچۀ تنگی است که بدست چپ يا بطرف بخانۀ مير

مشرق ميرود که من ميبايست از آن کوچه عبور کرده خود را به طنابی که 
ً ذکر آن شد برسانم از شدّت پارس سگها و ازدياد آنها چند قدمی از آن . سابقا

 ً گلوله  کوچه تخّطی کرده جلو رفتم، بعد مجدداً برگشته داخل کوچه شدم و ضمنا
تفنگ قّزاقها هم مثل باران شديد از باالی سر و اطراف من ميگذشت، بهر 
ترتيبی بود خودم را بطناب مذکور در فوق رسانيده طناب را گرفته باال جستم، 
در اين حين سگی از عقب پای مرا گرفت که من بيک لگد محکمی آنرا از خود 

هان او ماند ولی آسيبی به پا شلوار من از عقب سر بد.دور کردم که تّکه دهنۀ 
وارد نشد با کمال چستی و چاالکی باالی ديوار رسيده فوری بواسطۀ تير سابق 
الذّکر از طرف ديگر سرازير شده داخل حياط کارخانه شدم، همه در خواب 
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بودند ساير اتاقها بسته و مقفّل بود فقط جايی که من ميتوانستم تا صبح در آنجا 
من واقف نشود آهنگر خانه بود که زمين آن بسيار بوده و کسی از حال 

من وارد آهنگرخانه شده جايی را . مرطوبی و هيچوقت آفتاب را بخود نديده بود
بی رطوبت نيافتم که بتوانم قدری در آنجا بنشينم لهذا تا صبح سرپا ايستاده و از 

 رطوبت زمين آنجا درد رماتيزم بپاهای من عارض شد.
در آنجا در خيال من پيش آمد اين بود که صدای پايی در اتّفاق مختصری که 

 شيروانی سقف آهنگرخانه بگوشم
رسيد، خيال کردم که تعاقب کنندگان از ترتيبات من درست ملتفت شده اينست 
که ببام آهنگرخانه آمده اند، لهذا هفت تير خود را بدست گرفته بيرون آمدم که 

آهنهای شيروانی تند و سريعتر بگوش  مدافعه کنم و ضمناً صدای پای در باالی
ميرسيد ولی پس از آنکه بيرون آمدم هر چه تفّحص کردم سايۀبزرگی که قابل 
اعتنا باشم نديدم بعد ملتفت شدم که صدای پا از گربه ای بوده است که در باال 

کرده مجددا داخل .جست و خيز کرده ميپريده و ميدويده است، اطمينان حاصل 
نزديک طلوع آفتاب شد دربان را صدا کردم گفتم که در را باز  آهنگرخانه شدم

دربان از بودن من در آنجا که تمام درها بسته و مقفّل بودند زياده از حد در . کند
تعّجب و توّحش پرسيد که در مقفّل بود شما از کجا و کی وارد اينجا شده ايد؟ 

ه در را کوبيدم تو من جواب دادم چون کار الزم فوری در اينجا داشتم هر چ
بيدار نشدی ناچار شدم که بزحمت زياد از اين ديوار باال بيايم حاال زود باش در 

دربان در را باز کرد و من از آنجا خارج شده . را باز کن که ميخواهم بروم
همينکه برای خواب حاضر شدم . مستقيما بمنزل مديرالصنايع آمدم که بخوابم

باز به خيال خود تصّور کردم که از کار من . کوبيدنددفعتاً در را با کمال عجله 
هفت تير را برداشته حاضر . اّطالعی کامل حاصل کرده در پی من آمده اند

مدافعه شدم زيرا بنا نبود که کسی بآنجا بيايد، بعد معلوم شد که کوبندۀ در دو نفر 
را محکم اشياء کهنه و قديم خريداری نمايند، در .يهودی بودند که ميخواستند 

جمادی االولی  ١۵بسته روی تخت دراز کشيده بخواب رفتم چون در يوم 
در مدرسه ی صدر اجتماعی از طّالب و اهالی بود که ميبايست من هم  ١٣٢۵

حاجی . بآنجا بروم لهذا بعد از ظهر بآن طرف حرکت کرده وارد مدرسه شدم
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حضور جمعی  خان خيّاط هم در آنجا بود و بمحض ديدن من بدون مالحظه در
بطور شوخی گفت باز اين چه بساطی است که فراهم آورده ديشب در خانه 

عالءالدوله بمب انداخته ايد؟ من از اين حرف او خنده ای کرده دست وی را .ی
گرفته فشار دادم که ساکت بشود طرف عصر که اجتماع متفّرق شد با حاجی 

ی ديشب چه تاثيراتی در خان بطرف خيابان الله زار آمديم که ببينيم واقعه 
بلی اين مسئله تاثيرات فوق العاده در مردم داده است . افکار مردم داده است

حتّی اروپائيهای مقيم طهران نيز عقيده پيدا کرده و ميگفتند که ايران ديگر 
ايران سابق نيست، ديگر ملّت بحقوق خود واقف شده حّق گرفته شده از دولت 

تقريباً يکماه که از اين واقعه گذشت تمام آن . کرد را بخوبی نگاهداری خواهند
اثرات از نظر مردم محو شد و مستبدّين بيش از پيش بر فساد خود افزوده 

که محّمد علی ميرزا ... مشغول کار بودند و ضمناً ميرزاعلی اصغر خان اتابک 
ً برای انهدام اساس مشروطيّت از فرنگ بايران آورده بود  او را مخصوصا

را بدادن پول و وعده و غيره طرفدار و حامی .نفر از وکالی پارلمان  هفتاد
 خود قرار داده و آنچه که ميل داشت باکثريت آراء از پيش ميبرد

خيانتهای سابقه ميرزاعلی اصغر خان ابداً منظور نظر نبوده مجدداً شروع به 
اساس خيانتهای پی در پی کرده اتّصاالً بدون آنی استراحت در کار انهدام 

مشروطيّت بود چنانکه شيخ فضل هللا مجتهد را نيز پول داده تحريک کرده با 
جمعی هواخواهانش بحضرت عبدالعظيم فرستاد و آن غائله را بر پا نمود .

حوزۀ مخفی اجتماعيون عاميون طهران که مرحوم حاجی ملک المتکلّمين و آقا 
کميتۀ مجری . رستادندسيد جمال واعظ نيز در آن حوزه حکم اعدام اتابک را ف

عضويت داشتند اعدام اتابک را رای داده به تقسيم به » کميته مجری « هم حکم 
را به هيئت مدهشه » تروريست « سه جوقه چهار نفری و در تحت رياست من 

کميسيون مخصوص از برای تعيين . که عبارت از دوازده نفر بودند فرستادند
يا با اسلحۀ ديگر منعقد گرديد پس از  اسلحه يعنی اينکه ترور با بمب بشود

مشورت زياد تعيين اسلحه شد و باکثريت آراء بمب و اسلحۀ ديگر را صالح 
در هيئت مدهشه قرعه کشيده شد . نديده بنا شد که با رولور اين کار انجام پذيرد

چندين دفعه . بنام عبّاس آقا بيرون آمد، دو نفر هم برای او محافظ قرار داده شد
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طريه عمارت ييالقی اتابک در شميران رفته که من هم با آنها بودم و به قي
 انجام پذيرد.ممکن نشد که کار 

 ٢١روز جمعه . اتابک بپارلمان خواهد آمد) ٨( رجب  ٢٢خبر داده شد که فردا 
فردا . من و عبّاس اقا و ميرزاعلی اکبر و حسن آقا برادر عبّاس اقا بحّمام رفتيم

ی برای عبّاس آقا گرفته شد که در جزء تماشاچيان بپارلمان بپارلمان رفته بليط
رفت ولی ما در حياط و در مجلس راه رفته صحبت ميکرديم، دو ساعت و نيم 
از شب اتابک بيرون آمده با سيد عبدهللا مجتهد صحبت کنان بطرف در می 

داشت ولی تقريباً شش قدم بدر مانده سيّدی برای تظلّم سيد عبدهللا ر ا نگاه . آمدند
همينکه دو قدم . اتابک جلو آمد در حالتيکه چندين الله در جلوش می آوردند

بدبختانه اين قسمت از « در اينجا نشريه :» يادگار « ادامه می دهد » .... ونيم 
سرگذشت حيدر خان که تقرير خود اوست بهمين جای ناتمام ختم ميشود نگارنده 

ام گذاشته يا نسخه ای که در دست ماست نا ندانستم که آيا او آنرا همچنين ناتم
 » .تمام است 

اين همان کارخانه ايست که بمباشرت حاجی محّمد باقر رضايوف ميالنی   - ١
خريده و برای روشن کردن آستانه و باالی .بدستور مظفّرالدين شاه از روسيه

 شروع بکار کرده است ١٣٢٠خيابان بمشهد آورده شده و در 
رالدين شاه در باکو در سفر اّول او بفرنگستان حين مراجعت از توقّف مظفّ   - ٢

 .ماه طول کشيد.آن   ٢۵تا  ١٣١٨جمادی الثانيه  ٢٣
 .  اين کلمه در متن فقط بخط روسی نوشده شده. - ٣
ابتدای حکومت حاجی سلطان حسين ميرزا نيّرالدوله بر خراسان بيستم   -  ۴ 

 .د تقی ميرزا رکن الدولهمحمّ .قمری است بعد از فوت   ١٣١٨شوال 
قمری  ١٣٢١محّمد يوسف هروی در کتاب عين الوقايع در صادرات سال : -  ۵

بلوای بيجهت اغلب اهالی مشهد بر ضدّ ايالت کبری نيّرالدوله « چنين مينويسد 
 بدستور العمل چند نفر اعيان که عداوت سابقه با

ده بتحريک اهالی پرداختند شاهزاده ی معّظم اليه داشتند و بگرانی نان اقدام نمو
و چندين زن را بفساد وا داشتند درماه صفر و آن اغتشاش مايۀ خسارت زياد 

بازار آشفته بود و هنگامۀ غريبی روی داد تا ... بملّت و دولت و ايالت شد 
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باشاره مفسدين اّول بخانه و منازل يوسفخان بيگلر بيگی بعد بخانۀ جناب نقيب 
سرکشيک ريخته اسباب و اموال دفينه آن سيّد جليل را االشراف نايب التوليه 

بتاراج بردند و گندم و جو و آالت حديديه و خشبيه و مسينه و غيره که از چندين 
سال ذخيره داشت همه بيغما رفت و مردمان بيرحم درختان گل و گلدان های 

جهد از اين بخرابی ابنيه و امارات او جدّ و ...مرتّب را بر هم شکسته بدتر 
داشتند در آنوقت والی واال تبار معّظم که طرف شدن با ملّت را بی ثمر دانسته 

 ».بود تلگرافی از فرمانفرمايی استعفا داده پس ازچند روز روانه ی طهران شد 
مقصود از اين رکن الدوله شاهزاده علی نقی ميرزا پسر محّمد تقی ميرزا   - ۶

ورورد علی نقی ميرزا رکن . ودفوت کرده ب ١٣١٨رکن الدوله است که در 
از سال .الدوله بمشهد بعد از عزل نيّرالدوله روز يکشنبه غره جمادی االولی 

 قمری صورت گرفت ١٣٢١
بخد  ١٣٢٠مسيو نوز بلژيکی با پنج تن از همشهريان خود در اواخر سال   -  ٧

مت ايران استخدام و برياست  گمرک منصوب و سال بعد وزير پست و 
خزانه دار کل و رئيس ادارۀ تذکره و عضو شورای دولتی شد و تلگراف و 

چون درهمين ايّام مردم طهران عکسی از او در لباس آخوندی بدست آوردند بر 
 خواستار شدند.ضدّ او قيام نمودند و عزل او ر ا 

 ١٣٢۵رجب  ٢١باشد زيرا که اتابک در روز شنبه  ٢١اشتباه است بايد   - ٨
 .می شود   ٢١نه  ٢٠جمعه بقتل رسيد بنابراين 

 ٢١ -» انقالب مشروطه در خاطرات حيدرخان عمواوغلی«پويا پويايی * 
  سايت جمهوری    : منبع. ١٣٨۴مرداد 

محمود محمود که پيش از به سلطنت رسيدن رضا شاه پهلوی نام خانوادگيش   ◀
پهلوی بود در يادداشت های خود راجع به حيدر عمو اوغلی که چند ماهی در 

 :انۀ او مخفی بوده چنين اظهار نظر می کند خ
حيدرخان معروف به حيدر عمو اوغلی مردی با روح انقالبی و خيلی رشيد و " 

با ايمان مديری فکور و نفوذ کالمش فوق العاده بود يارانی داشت که سر سپرده 
وی بودند حيدرخان در دوره ی اّول مجلس در اجرای مقاصد و منويات انجمن 

نقشۀ . ن و در پيشرفت کارهای انقالبی صميمانه مجاهدت می کرد آذربايجا
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کشتن ميرزا علی اصغر خان اتابک و بمب انداختن در خانه عالءالدوله و سوء 
قصد به محّمد عليشاه را حيدر خان کشيد و پيروان او اجراء کردند اين کارها با 

س فرقۀ در دوره ی دّوم مجل. نظر و تصويب تقی زاده انجام می گرفت 
دمکرات ايران تأسيس شد و اشخاص ذيل از جمله اعضای کميته مرکزی اين 

تقی زاده، وحيدالملک شيبانی، حاج ميرزا باقر آقای قفقازی ، : حزب بودند
. سليمان ميرزا ، مساوات، رسول زاده، ميرزا احمد خان عمارلوئی و من 

آقا ، رسول زاده حاج ميرزا باقر .حيدرخان عمو اوغلی هم عضو اين حزب بود
، مساوات و حيدر عمو اوغلی مؤمن حقيقی و صاحب شهامت اخالقی و صّحت 

حاج ميرزا باقر آقای قفقازی واسطه ی فرقه ی اجتماعيون قفقاز با . عمل بودند 
حيدر عمو اوغلی در قتل سيد عبدهللا پيشوای اعتداليون ". انجمن آذربايجان بود 
متّهم گرديد و در حدود يک ماه در شهربانی  .ق . ه  ١٣٢٨در تاريخ نهم رجب 

شادروان محمود در يادداشت های خود در اين باب . توقيف بود و بعد آزاد شد 
 :می نويسد 

سيد عبدهللا بهبهانی به دست ياران حيدر عمواوغلی کشته شد چند روزپس از " 
می قتل بهبهانی تقی زاده تصميم گرفت از ايران برود و به من گفت ديگر ن

تواند در تهران بماند و از من خواست که ترتيب مسافرت او را محرمانه فراهم 
آورم همان شب که بهبهانی کشته شد چهار نفر تروريستی که مأمور قتل او شده 

در لباس خرده ) در رأس آنها حيدراردبيلی هم اسم حيدر عمواوغلی بود ( بودند 
ر عمواوغلی دستگير و در فروش دوره گرد از تهران خارج شدند ولی حيد

. ه  ١٣٢٨شعبان ( حيدرخان اندکی بعد از رهايی از توقيف . نظميه توقيف شد 
از طرف حزب دمکرات به مأموريت مخفی ميان ايل بختياری رفت و ) ق 

( ق به تهران برگشت چون به حضرت عبدالعظيم . ه  ١٣٢٩درربيع االول 
شبانه نايب ابراهيم نوکر خود را  رسيد مرا از ورود خود آگاه ساخت) شهر ری 

به آنجا فرستادم حيدرخان به منزل من وارد شد و چند ماهی در حياط بيرونی به 
 .طور مخفی می زيست و اهل خانه او را عمو جان خطاب می کردند 

شبی يفرم رئيس نظميه که آزادی خواه با ايمان و با حزب دمکرات باطناً همکار 
) که اين هردو از اجزاء نظميه بودند ( رادر بوغوس بود توّسط آرسن ارمنی ب
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پيغام فرستاد که به مقامات دولتی اطالعاتی درباره ی محّل اختفای آن شخص 
مهمان رسيده و صالح است هرچه زودتر از ايران برود وسايل رفتن حيدرخان 

از تهران ) چهار پادار ( از ايران فراهم گرديد حيدرخان در لباس چهار وادار 
به مشهد و از راه عشق آباد به روسيه و از آنجا به فرانسه و سويس رفت و در 

در نتيجه حوادثی که . اروپا به همکاران لنين پيشوای انقالب روسيه پيوست 
منجر به اولتيماتوم روسيه گرديد من هم به اروپا رفتم بعضی اعضای حزب 

 –قلی خان نّواب  دمکرات از جمله تقی زاده ، وحيد الملک شيبانی ، حسين
ماژر استوار برادر عيال من و خود من در لندن جمع شديم حيدرخان نيز به 
 لندن آمد و چند جلسه گرد هم بوديم و بعد متفّرق شديم وهرکس به سويی رفت ، 

فکر آزادی و مقدّمۀ نهضت مشروّطت، تهران، : آدميت، فريدون:  منبع
  .٣٣۴ - ٣٣۵، صص ١٣۴٠انتشارات سخن، چاپ اول، 

 
) خ ١٢۶٩/  ١٨٩٠متولّد ( تاری ورديف ( حيدر عموغلی : ازنظر شاکری ◀

در يک خانودۀ مهاجر ايرانی در قفقازبه دنيا آمد،  درگنجه بزرگ شد  
درمدرسۀ صنعتی تفليس تحصيل کرد ودر آنجا از طريق انقالبيون بومی ، 

.  آشنا  شد همچون استالين، نريمانف، اورژونيکدزه وعزيز بکف با سوسياليسم
وی به عنوان يک مهندس جوان به ايران آمد  تا در يک شرکت برق در مشهد  

 .مشغول کارشود
( حيدر طّی جنبش مشروطه يک دفترمحلّی برای حزب سوسيال دموکرات

SPD (وی  . ،  که توّسط  ايرانيان  مهاجردرقفقازتشکيل شده بود، تأسيس کرد
. برعهده داشت) ١٩٠٨(  ١٢٠٨تای نقش مهّمی دردفاع ازمشرطيت پس ازکود

اقدامات افراطی وی موجب شهرت اش تحت عنوان حيدر بُمبی شد که سرانجام 
 .نيز  به تبعيد ش انجاميد

حيدرخان در مرحلۀ دّوم جنبش مشروطه حزب سوسيال دموکرات را ترک کرد 
در تبعيد ، به پاريس ، استانبول و . و به حزب اصالح طلب دموکرات پيوست 

در ارتش عثمانی ثبت نام کرد و ] اّول[ در جنگ بزرگ . ين رفتبرل
درصفوف قدرت های محور جنگيد و با کميتۀ ايرانی طرفدار آلمان در برلين 
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پس از انقالب اکتبر در ميان ايرانيان ، آذری ها و آسيای مرکزی . در تماس بود
ی شوروی وی همکاری نزديکی با کميساريا. ها در پترو گراد به کار پرداخت

آن نهاد وی رابه آسيای مرکزی فرستاد ودرآنجا يکی . درامور ملّيت ها داشت
اگرچه حيدر خان در کنفرانس  حزب عدالت . ازرهبران حزب عدالت  شد

در تاشکند حضور داشت، به شکل  توجيه  )   ١٢٩٩فروردين ( ١٩٢٠درآوريل
 .غايب بود  ) ١٩٢٠ژوئن (  ١٢٩٩ناپذيری  در کنگرۀ  انزلی در خرداد  

در کنگرۀ . حزب کمونيست ايران تعلّق داشت » ميانه رو« حيدرخان به جناح 
باکو، وی به رياست کميتۀ مرکزی دّوم )  ١٢٩٩شهريور ( ١٩٢٠سپتامبر

به تبريزرفت اّما )   ١٩٢١فوريه (  ١٢٩٩دراسفند . حزب بر گزيده شد
 –فی جنگلی دستگيرواخراج شد وسپس به تأسيس دوبارۀ  يک دولت ائتال

در اين .  کمونيستی  در گيالن  پرداخت  که جمهوری شوروی گيالن ناميده شد
زمانی که جلسه ای برای رفع بد گمانی . دولت وی کميسرروابط خارجی شد

های متقابل بين کوچک خان واوترتيب داده شد،  محّل جلسه مورد حمله قرار 
درهمين حال، ميرزا  . يدگرفت وحيدرخان توّسط افراد کوچک خان به قتل رس

کوچک  از جانب نيروی دولتی به فرماندهی رضا خان  تحت پيگرد  قرار 
حيدرخان  که  تاريخ  نگاران استاليسنيست دراتّحاد شوروی و ايران با . گرفت

احترام ازاو ياد می کنند، مورد احترام بسياری ملّی گرايان  ايران و شوونيست 
ال ، دارۀ المعارف  بزرگ  شوروی ، از ذکر با اين ح. های آذری نيز هست

چشم  پوشی می کند، و [اّول ]  همکاری وی با ارتش عثمانی درجنگ بزرگ
سلطانزاده همکار و رقيب وی درحزب کمونيست ايران تا اندازه ای از او، به 

 . دليل همکاری با کوچک خان ، با استهزا ياد می کند
جنبش جنگل وجمهوري شوروي "يا   "ميالد زخم" –دکترخسروشاکری -منبع 

غلی اوعموحيدرخان « و در بارۀ   ۵٣۶ – ۵٣٧صص   -"سوسياليستي ايران
نگاه کنيد به خسرو شاکری،اسناد تاريخی جنبش کارگری، سوسيال »  

 –، ١٣۶۴،تهران،انتشارات پادزهر،١٩دموکراسی و کمونيستی ايران،ج 
   ٩ – ١٧صص 
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 شانزدهم فصل 

  
  هادت ميرزا کوچک خانشکست جنبش جنگل وش

  
 حاصل درس تجربه وآموخته ها ازجنبش جنگل وشکست اين جنبش از    

روسيۀ شوروی، منطقه ای ماندن اين  عناصروابسته به  شرکت دادن : اينقرارند
ازرهبران آن، امکان دادن  بعضی  جنبش، قدرت طلبی، هژمونی طلبی وتشبث 

وبکاربردن  ان دردرون جنبش وانگلست به مداخله وتحريکات روسيۀ شوروی 
وسرانجام .. خواستگاه طبقاتی، قومی ومنافع فردی وايده ئولوژيک اعضاء

  .درون انشعاب ها در  تجزيه و 
و بيانگر ضعف  سرنوشت احمد کسمائی ها، احسان هللا خان ها وخالوقربان ها  

کاستی های هستۀ اوليۀ در رهبری جنبش وعدم وجود وحدت  و و ناهمگونی 
اصول مشترک از سوی همه   .جنبش بود ضعف نظری و عملی  شکيالتی و ت

  .يکسان تنظيم کننده نظر و عمل نبودند
وجه المصالحه قرار دادن بخشی ازمبارزان جنبش جنگل به سرکردگی      

روسيۀ شوروی، بهنگام سازش با انگليستان وحکومت   احسان هللا خان، توّسط  
آن، متأّسفانه، پيشه وری و ديگر  اما، پس از  .مرکزی درسی سخت کارآ بود

عبرت  ازآن آزمون درس ...فرقۀ دمکرات آذربايجان، حزب توده و رهبران 
هنوزهم بعضی . ارباب را پيشه ی خود کردند نگرفتند ونوکری وسرسپردگی به 

قدرتهای مسلّط خارجی  وگروهها و اشخاص اين رويه را در قبال  ازسازمان ها 
نماند که برخی از اين  گروهها با تکيه  ناگفته . ن ادامه می دهندو بيگانگا

بخش  رهايی جنبش "و" حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"تآکيد بر و 
است که خدشه »استقالل وتماميٌت ارضی ايران« و"يکپارچگی ملی"،..."ملت

ان همچون تجزيه  اير زير سئوال می برند و در نهايت، اهدافی  کنند و  دار می 
  .  را تعقيب می کنند

خان ونظر  ديگراينکه، علی رغم برخی ساده انگاری های ميرزا کوچک     
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سياست روسيۀ شوروی وشخص لنين، اوهمچنان   خوشبينانه اش نسبت به 
ودراين راه  استوار ماند  براصول استقالل ايران و آزادي مردم ايران پايدارو 

  .داد جان خود را ازدست 
   : ی شهادت ميرزا وسرانجام جنبش جنگل اينگونه بودچگونگ    
مّالسرا طليعه ی يک جنگ هفت روزه  بين  ۀواقع: از منظرابراهيم  فخرايی 

نورمحّمد خان  .روس ها از سوی ديگر گرديد جنگليها از يکسوو کردها و
به رشت حمله برد و تا قرق کارگذار که )  يکی از سردسته های جنگل( تهمتن 
قوام  ۀت اسناد حاليه پيش راند وکريم خان ُکرد و اتباعش را که در خانمحّل ثب

  .زاده سکنی  داشتند بيرون کرد
و نايب علی آقا خان شهيدی ) بهادرنظام( نفرات علی ديلمی وعبّاس نيکوئی 

واحمد علی خان وسيد ابراهيم خان مشيری همراه چريک های صادق خان 
و پسيخان با قوای مخالف می  درويش خان درقسمت چمارسرا کوچکی و

جنگيدند خالو قربان که عرصه را بخودتنگ ديد همراه حاجی محّمد جعفر 
رفته سالح کمريش را بازو تسليم شد ) وزير جنگ( کنگاوری نزد سردارسپه 

وزيرجنگ ماژورش را باو رد کرد ودرجۀ سرهنگی بوی داد واو تمام 
  .همرانش را به آينده ای درخشان نو يد داد

می دهيم  که ) سرلشکرکوپال منوفی(سخن را دراينمورد به کلنل ساالرنظام   
آنزمان  آجودان سردار سپه وتحت عنوان چگونه انقالب گيالن خاموش شد  
يادداشت های روزانه اش را در مجلّه ی ژاندارمری  انتشار داد  که بعداً در 

  .شده است سال  دهم  نقل  ٧٤الی   ٦٨مجلّۀ خواندنيها  از شماره 
  

جمعی  از رشت  آمده منتظر  تشريف  فرمائی  حضرت    - ميزان ١٩چهارشنبه 
بودند که اجازه  تحصيل کنند خالو قربان  که ) مقصود سردارسپه است( اشرف 

بنده ازطرف حضرت اشرف مأمور ... سرپرستی اکراد را داشت شرفياب شد
زراء خالوقربان بودند پذيرائی بو دم حاجی محّمد جعفر کنکاوری که جزء  و

صحبت می کردند واجازه  برای خالو قربان  گرفتند  بعد از مدّتی خالو قربان  
با پنج  درشکه  که نزديکان خود وچند نفر  اهل  رشت در آنها  بودند وارد امام 
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زاده هاشم شدند خالو قربان شرفياب  شد و ماژور  خود را  تقديم  حضرت  
ر   را گرفت  و دوباره  پس داد و فرمود من  اين اشرف  نمود  حضرت  ماژو

  .ماژور  را به شما  ميدهم  که بيگانه  از شما نگيرد
دوشنبه « ساعت ده حضرت اشرف از امام زاده  هاشم  به   - ميزان  ٣١جمعه  

کالنتر اف اتاشه نظامی  ميرپنج محمود خان و تشريف فرما شدند» بازار
رش  خود را مبسوطاً بعرض رساندم  ميرپنج سفارت شوروی همراه بودند  گزا

و کالنتراف مأمورشدند  برشت  بروند وخالو را وادار به تأمل  کنند تا  اردو  
به شهر داخل شود مأمورين دو بعد ازظهربهمراهی قونسول شوروی  مراجعت 

  )  ١.(کردند
  

ای  ه ميرزا اّطالع داده شده بود که توطئهب: شاهپور رواسانی  شرح می دهد
  کوبيدنش در جريان است و به حيدرخان هم گفته شده بود که به  برای درهم

فرماندهی ارتش سرخ دستور تلگرافی رسيده که وی را فورا دستگير نموده و 
از آن،ميرزا در معرض ترور قرار   اندک زمانی پيش. به روسيه بازگشت دهند

ميته که از ياران حيدرخان، خالو قربان و تنی چند از اعضای ک.گرفته بود
سپتامبر  ١٣٤٠،٢٩محّرم  ١٣٠٠،٦مهر  ٦(بودند در مّالسرا  ميرزا کوچک

ميرزا .قرارگرفتند  موردحملۀ مسلّحانه شماری از اعضای نهضت جنگل)١٩٢١
کار از «کوچک در اين نشست شرکت نداشت و وقتی به مّحل حادثه رسيد که

رفع سوء تفاهم فوت شده ممانعت يا توضيح و يا   کار گذشه و مجال هرگونه
حملۀ   کنندگان دراين يکی ازشرکت(يکی از وابستگان حسن معين الّرعايا» .بود

 :نويسد دربارۀ تهيّۀ مقدّمات و چگونگی واقعۀ مّالسرا می) مسلّحانه
معين .کنيم ميرزا به عکس العمل متقابل راضی نبود و معتقد بود ما شرکت نمی«

مشورت ميرزا و با صحبت  داشت لذا بی  ن عقيدهالّرعايا به غافلگير کردن آنا
  خالو قربان توانست پس از فراربه»پنهانی با کائوک و ديگران اقدام کرد

ابتدا موفّق به   های اطراف خود رابه رشت برساند، اّما حيدرخان که جنگل
ها دستگيروبه کسما فرستاده شد و  فرارشده بود در مّحل پسيخان بوسيلۀ جنگلی

ها و کردهای جانبدار خالو قربان شدّت  جنگلی  د روز که جنگ ميانپس ازچن
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  های اعزام و در آنجا نزد طالشی)خان آليانی محّل اقامت حسن(  يافت به زيده
جنگ داخلی   براثرواقعۀ مّالسرا آتش. آليانی از اتباع معين الّرعايا زندانی شد

کردهای  در نهضت، ميان نيروهای جنگی، ياران ميرزا کوچک، با
خان آغاز شد و دامنه و شدّت   طرفدارخالو قربان و ياران حيدرخان و احسان هللااّ 

بود که نيروهای قزاق به فرماندهی رضاخان ميرپنجه با   گرفت و اين درحالی
های  به نوشتۀ دوتن از شخصيّت. رفتند های پيوسته به سوی رشت پس می حمله

ص ميرزا کوچک ومحّمد علی مخصو  ابراهيم فخرائی منشی(نهضت جنگل 
ها  در روابط ميرزا کوچک وحيدرخان بر اثربدگويی) کميسر فوائد عامه(گيلک 

برخورد و ايدئولوژی و در   توان گفت که می. ها، بدبينی شديد حاکم بود و تهمت
سياسی و اقتصادی متفاوت دربارۀ چگونگی ادامه   های نتيجۀ آن برخورد تحليل

  های نقالب گيالن و در پيش گرفته شدن استراتژیجنگل و ا  يافتن تهضت
اختالف، رقابت و   متفاوت در باب مراحل پيشرفت نهضت، زمينه را برای

آگاهانۀ عوامل نفوذی و جاسوسان   برداری  های شديد که مورد بهره بدبينی
  دولتهای انگلستان و شوروی وحکومت مرکزی ايران قرار گرفت، آماده ساخته

گفت انقالب گيالن و   توان و با حادثۀ مّالسرا حکومت انقالبی و میبه هرر. بود
گانۀ  همپيمانان سه برای پيروزی  نهضت جنگل از درون فروپاشيد وراه

ناگفته نماند که . باز شد) سرخ، نيروهای انگليسی  های دولتی، ارتش قزاق(
که   ی و رشتیمتوّسط و مرفّه در گيالن بويژه بازرگانان و مالکان گيالن  طبقات

ديدند از انقالب و  می  بر اثر برخوردهای نظامی، منافع خود را از دست رفته
کردند بلکه خواستار برقراری  پشتيبانی نمی  نهضت فاصله گرفتند ونه تنها از آن

  ها استقبال سبب سلطۀ دولت مرکزی بودند و از ورود قزاق  آرامش و بدين
 .کردند می

رضاخان که ) ١٣٤٠صفر  ١٩٢١،١٢بر اکت ١٥(١٣٠٠مهر  ٢٢در 
را در تهاجم به گيالن به   سردارسپه لقب گرفته و فرماندهی نيروهای قزاق

 به نحو فعّالی از رضاخان درلشگر انگليسيها «.واردرشت شد عهده داشت
نظامی سفارت  ۀکشيهای وی حمايت نموده وطرح عمليّات نظامی باتّفاق وابست

 ».گرديد می  بريتانيا تهيّه
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روسيه درتهران   کالنتراف وابستۀ نظامی سفارت شوروی از سوی سفارت
مقّدمات تسليم شدن وپيوستن خالو   کالنتر اف توانست. همراه رضاخان بود

قربان وقوای نظامی او وگروهی ديگر از انقالبيون را به نيروهای قزاق 
خان با همراهان  با پادرميانی کالنتر اف قرار شد احسان هللااّ . کند  رضاخان فراهم

عزيمت کند و هزينۀ اين سفر را فرماندهی )باکو(از انزلی به روسيۀ شوروی 
بر اثر فشار شديد نيروهای قزاق، که ). ١٣٠٠  آبان ٥( نيروهای قزاق پرداخت 

مسلّح خالو قربان و ارتش سرخ و بقايای حزب کمونيست   از سوی نيروهای
اقان به رشت و ديگر پايگاههای شد،در جريان هجوم قز تقويت می  ايران

ها، مکاتباتی ميان ميرزا کوچک و سردار سپه رضاخان انجام گرفت اّما  جنگلی
برای وقت کشی و به دست آوردن موقعيّت   توان ابزاری اين مکاتبات را تنها می

اگر . آنکه درهدف اصلی خود تغييری داده باشند دانست بی  بهتر از سوی طرفين
توانست اين  می  تسليم شدن به نيروهای دولتی را داشت ميرزا کوچک قصد

اّما حقيقت اين است که نيروهای .خواست را ابراز و با رضاخان ديدار کند
سردارسپه به هنگام .مهاجم و رهبری جنگل هردو برمواضع خود ايستاده بودند

تا کارجنگل را خاتمه ندهم از اين سفر مراجعت « رشت گفته بود   حرکت به
 ».کنم نمی

اطمينان داده بود که   رضاخان همچنين به رتشتين سفير شوروی در تهران
» نظامی به مازندران حل خواهد کرد  مسئلۀ گيالن را از طريق اعزام نيروی«

دهد و  رضاخان از خود بيتابی نشان می...«کند که  و يک منبع ديگر تأييد می
ه و خاتمه دادن به بيش از پيش حکومت مرکزی را برای صدور اجازۀ حمل

پيدا بودن دست «و ديگر اينکه» .خان تحت فشار گذاشته است  غائلۀ کوچک
چيزی ...و وزارت جنگ عامل آن) ١٢٩٩سّوم اسفند (انگليسيها در کودتا ی

نبود که ميرزا کوچک به آن رضا دهد و با چنين کابينه و اين وزير جنگ سر 
نيروهای قّزاق کسانی   قراوالننکتۀ تاريخی اينکه پيش »  .تسليم پيش آورد

دانستند و اکنون وارد قشون دولتی شده و از رفتن  بودند که خود را انقالبی می
. کردند بودند و بر ّضد ميرزا کوچک فعّاليت می  به شوروی چشم پوشيده

  خالو قربان با رضاخان ضربۀ سنگينی به سازمان نظامی نهضت  همکاری
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ها  قربان همۀ زوايای جنگل و پايگاههای جنگلیجنگل زد زيرا نيروهای خالو 
 .کردند های دولتی را راهنمايی می شناختند و قّزاق را می

  
و گريز بودند و   درچنين شرايطی که ميرزا کوچک و يارانش درحال جنگ

هزارتومان و برای تحويل جسد   حکومت مرکزی برای زنده دستگيرکردن او ده
تعيين کرده بود و قدم به قدم ميرزا و يارانش را   اش پنج هزار تومان جايزه مرده

  کرد، حيدرخان عمو اغلی که در دست رعايای معين الّرعايا در زيده تعقيب می
نشينی و جنگ و گريز به  ميرزا کوچک به هنگام عقب. زندانی بود کشته شد

 دستور داده بود همۀ زندانيان جنگل را آزاد) خان آليانی حسن(معين الّرعايا 
نامبرده بجای آنکه آنان را آزاد کند تمام را که از آن جمله حيدرخان ...«.کند

عمو اغلی و جمعی از فدائيان بود کشت و بوسيلۀ کالنتر اف آتاشۀ سفارت 
اتباع معين (   تفنگداران طالشی«به نظر گيلک » .تسليم دولت گرديد... شوروی
البتّه اين امر . قتل رسانيدند  به امر اين شخص، مرحوم حيدرخان را به)الّرعايا

معين الّرعايا پس از » .توانست انجام پذيرد نمی  بدون دستور سران سپاه دولتی
تسليم شدن به نيروهای دولتی،به صف نزديکان سردار سپه پيوست و 

خان  کوچک. حکومت همۀ صفحات فومن و کسگر و ماسوله به او واگذار شد
بسختی آزرده شد و با تأثّر ) عمو اغلی  کشته شدن حيدرخان(از شنيدن خبر

قاتلين ....تقاضای من به ايران مراجعت کرده بود  شديد اظهار داشت او به
 »....خان معين الّرعايا بودند های جنگل مانند حسن بعضاً از سردسته  حيدرخان

معين (ابراهيم فخرائی منشی مخصوص ميرزا به نقل مستقيم از حسن آليانی 
ً با وی گفتگو کرده استکه ) الّرعايا جنگل،تصميم داشت ...«:نويسد می  شخصا

افراد ....اوضاع حيدرخان را به محاکمه فراخواند  به مجّرد آرام شدن
بشکست ما پی   همين که)ر.ش.مقصود ايل آليانی رعايای حسن آليانی است(ايل

ر بعلّت آنکه در معرض خطر قرار نگيرند حيدرخان را خفه کردند و د...بردند
 ».بخاک سپردند  همان قريۀ مسجد پيش

با بازماندگان دو تن ) پژوهشگر گيالنی(سيّد محّمد تقی ميرزا مير ابو القاسمی 
از کسانی که درواقعۀ مّالسرا شرکت داشتند و خود شاهد عينی سرانجام زندگی 
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ما راضی به ...«:نويسد است به نقل از اين دو تن می  حيدر بودند گفتگو کرده
حيدر   او نبوديم و اطمينان داريم که ميرزا کوچک حتّی از دستگيریکشتن 

حسن آليانی و مالّ جعفر   تاآنزمان که او کشته شد اّطالعی نداشت و سرانجام
بناچار من و شعبان او رابه  .آليانی از ما خواستند که به زندگی او پايان دهيم

جسدش را . نموديم داخل جنگل ميان رز برده و در کنار رودخانه تيرباران
اگر کسانی پيدا شوند . رها کرديم و پايان زندگی حيدر را اّطالع داديم  درجنگل

اند حقيقت ندارد چون ما پس از کشتن او  و بگويند که حيدر را جائی دفن کرده
 ».جسد را در جنگل انداختيم که طعمۀ حيوانات شد

متّحد و برای خروج   افتنميرزا کوچک همراه با گائوک و معين الّرعايا در پی ي
در ميان راه، معين .خلخال حرکت کردند  از محاصرۀ نيروهای دولت به سوی

الّرعايا با واسطۀ کبالنقره پسرعمويش با سردار سپه ارتباط برقرار کرد و 
اين «. حاضر به تسليم و تحويل همۀ قورخانۀ جنگل به نيروهای دولتی شد

تمام قورخانۀ جنگل را   ه واقع شد و آليانیدرنگ مورد قبول سردار سپ تقاضا بی
 ».کم و کاست تحويل نمود دانست کجاست بی که تنها او می

گيلوان دچار   به راه خود ادامه دادند اّما در گدوک)هوشنگ(ميرزا و گائوک 
حرکت خود را از دست   طوفان شدند و به علّت سرمای شديد قدرت

 .ها جان سپرد برف  گائوک در همان محل و ميان.دادند
بيست ساعت پس از ...«. اهالی قريۀ خانقاه پيکر ميرزا رابه مسجد محل بردند

سرش گويا خون زيادی جاری شد مثل   يخ زدنش سر او را بريدند و وقت بريدن
همراه او مهر اسم و يک جلد قرآن و يک سکۀ ....اينکه آدم زنده را سر بريدند

 ١٣٤٠،١١  ربيع الثّانی ١٩٢١،٣دسامبر  ٢(» ....چيز ديگری نداشته  کهنۀ نقره
پس از رسيدن به نعش نيمه نفس ...«:نويسد گيلک می.) ش.هـ ١٣٠٠آذر 

بنا به » ...دستور مقامات دولتی انجام نگرفت  خان سربريدن او نيز بدون کوچک
و بر پايۀ   گزارشی، سر ميرزا به دست يکی از اتباع خوانين طالش بريده شده

با » .و به رشت آوردند...سر او را بريده....های ايرانی ّدن قزاقگزارش تايمز لن
شهادت ميرزا،نهضت جنگل و نخستين جمهوری شورايی در ايران از نظر 

 .پايان رسيد،اّما از ديد اجتماعی به حيات خود ادامه داد  نظامی و سياسی به
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چنين )١٩٢١اکتبر  ١٣٤٠،٢٨صفر  ١٣٠٠،١٦آبان  ٥(آخرين نامۀ ميرزا
اتّفاقات بسياری ازاتّکاء بنده و همراهان به خداوند دادگری است که در...«دبو

بجز خدا به هيچکس مستظهر  .خود محافظت کرده است  ما را در پرتو توّجهات
خورم  می  افسوس.اش حال و يار و معين ما باشد و اميدوارم توّجهات کامله  نبوده

خواستيم و چه  بوديم،چه می  ا کهمحو ما خواهند فهميد مکه مردم ايران پس از
کنند در  خطاب میغارتگربلی آقای من،امروز دشمنان ما را دزد و....کرديم

راه آسايش مردم و حفاظت مال وجان و ناموس آنها قدمی جز در  صورتيکه هيچ
 »...برنداشتيم

آباد  سر ميرزا در حسن.خالو قربان سر ميرزا را زير پای سردار سپه انداخت
به رشت منتقل شد و به سر او که  ١٣٢١  جسد ميرزا در سال.دفن شد) انتهر(

به رشت منتقل و در مقابل ) آباد حسن(تهرانچند سال پس از شهادتش مخفيانه از
سان،پس از سالها،  بقعۀ سليمان داراب به خاک سپرده شده بود پيوست؛ و بدين

ه ايران،به سری پرشور به تنی رنجور پيوست؛ سری که چيزی جز عشق ب
محرومان ايران،آزادی واستقالل ايران و ايران دوستی و اسالمخواهی بر پايۀ 

  )   ٢. ( زد حّق حيات بشر در آن موج نمی  احترام به
  

 اعالميۀ سردار مقتدر
  

اصل اين ورقۀ چاپی متعلّق به آقای محمود : ايرج افشار در يادداشتی می نويسد
رای چاپ گذاشتند درکنارۀ آن به خط  نيکويه است که دراختياراينجانب ب

  .نستعليق  دستی آمده است
امروز شنيدم  سرمردۀ  ميرزا کوچک خان را از بدن جدا کرده برای اثبات « 

به عقيدۀ من با شهامت ملّی ايران منافی  . معدوميت اوحمل به مرکزکرده اند
  ».کافی بود  همان قدرعکس  مردۀ  او را برداشته و انتشار می دادند گويا. است

  .چاپ شده»  فوق العاده « ورقه  در تهران  بطور 
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 کوچک خان  شهادت

 

   ١٣٤٠/ ربيع االول  ١١
آستان مقدّس بندگان حضرت اشرف اقدس عالی آقا ی رئيس الوزراء  و  

  وزارت جنگ روحی  فداه
در تعقيب دستخط  تلگرافی برای گرفتاری کوچک خان خود چاکر از  طالش 

بالفاصله  خبر آمد کوچک را از طرف  .  رکت  به حدود فومن نموددوالب ح
عدۀ دويست  نفر به . ماسوله  تعاقب  کرده اند طرف کوه ماسوله و خلخال آمده

سرکردگی ساالر رشيد و ساالر شجاع  اعزام داشته گوهها را گشته  استقبال 
انی خبر ربيع الث ٤همين االن که روز شنبه . کوچک خان را به کوه خلخال

رسيد ازروی صّحت کوچک و کارک روس در گدوک مرده اند و نعش آنها  را 
حسن خان هم . فرستاده شد نعش او را بياورند.  هم  به خلخال کالوان برده اند

داماد حسن خان در . گويا خلخال رفته هنوز معلوم نيست که مرده  يا زنده است 
  .موقع  فراربا گلوله  مقتول  شده

 اوليای دولت از اين مسئله به اقبال بی زوال  اعليحضرت شهرياری الحمدهللا
چاکرهم خدمات خود را تمام کرده منتظراوامر مطاعه . ارواحنا فداه آسوده شدند

را چاکررابطۀ معنوی داشته  او را  –گيالنی –استدعا دارم موقّرالسلطنه . هستم
ً مرحمةً نزدچاکربفرس. به چاکر مرحمت فرمائيد به سرمبارک . تندمخصوصا

  . ٣٣نمرۀ  –حضرت اشرف آدم پاک و در موقع  لزوم با چاکر متّحد بوده 
  )    ٣.(سردار مقتدر طالشی –چاکر بی مقدار 

  
 !ها  خان در دفتر قزاق سر ميرزا کوچک

  
االمر  العالی حسب مقام منيع وزارت جليله جنگ و رياست کل ديويزيون مدّظلّه

   ۀوری برای تعقيب و دستگيری ميرزا کوچک عدّ ف ٩٦٥تلگرافی مبارک نمره 
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 .فرستاده چهار روز متوالی مشغول تعاقب بودند
ازهر طرف عرصه را برخود   باألخره ازشدت تعاقب قّزاقان ميرزا کوچک 

های ماسال کشيده بود، عدۀ قّزاق هم در تعاقب   تنگ ديده خود را به کوه
هللا  کت کرده در بين راه هم يک تصادفاتی واقع شده ميرزا نعمةمشاراليه حر

 .کنند داماد حسنخان کيش دّره مقتول و باقی باز فرار می
عدّه   ها هم برای جلوگيری از فرار ميرزا کوچک  از طرف ديگر طالش 

طرف گردنه گيلوان متواری  فرستاده بودند، باالخره ميرزا کوچک و گائوک به
 .اند از شدّت سرما تلف شده جا شده در آن

ها در   ها و طارمی  های تعاقب کننده برسند، مابين طالش  قبل ازاينکه قّزاق 
ها رسيده و    ها سر نعش را بريده بودند که قزاق   وگو شده طالشی سرنعش گفت

 .نمايند سر را گرفته حمل به شهر می
  
فرماييد، اطاعت  اينک سر بريده در دفتر حاضر است هر طور دستور می 

 .شود نعش گائوک هم در همان گردنه افتاده است می
علی  رييس قوای گيالن اميرپنجه محّمد] آذرماه[برج قوس  ٢١٠نمره  

  فرمانفرمايان اياالت و حکام واليات در نتيجۀ تعقيب قوای دولتی ميرزا کوچک
شده و  های طالش و طارم فراری بوده در گردنه گيلوان تلف  خان که در کوه

طور قطعی خاتمه يافت بحمدهللا ديگر اثری از  غائله ی چندين ساله ی گيالن به
متمّردين در آن صحنه باقی نيست، قدغن فرماييد اين خبر را به اّطالع عموم 

  )  ٤.( برسانند
  
   
 خان را من از تن جدا كردم سر ميرزا كوچك ◀
 

تن گفت و گوي ، م١٣٤٢روزنامه اّطالعات در شمارۀ سّوم ارديبهشت 
خبرنگار اين روزنامه با كسي كه سر ميرزا كوچك جنگلي را از بدن جدا كرده 

 :شود گزارش روزنامۀ اّطالعات اين گونه آغاز مي. منتشر نموده است
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  خان را بريده وبه تهران آورده بود   مردي كه چند سال پيش سر ميرزاكوچك

خبرنگار ما براي گفتگو با اين . كز دستگير شدديروزازطرف ژاندارمري مر
مرد به ناحيه ی يك ژاندارمري رفت و در اطاق آقاي سرهنگ منوچهر اسعدي 

 .معاون ناحيه ی يك با اين شخص صحبت كرد
ابتدا خبرنگار ما از آقاي سرهنگ اسعدي معاون ناحيه علّت دستگيري اين مرد 

 .را پرسيد
پيش ناشناسي تلفني به تيمسار خسرواني  چند روز: معاون ناحيه ی يك گفت
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اش ترياك  اصغر رضائي در خانه فرماندۀ ناحيه ی يك اّطالع داد آقاي علي
 .كند نگهداري مي

مأمورين ناحيه ی يك به خانه ی اين مرد رفتند، ولي هر چه گشتند چيزي 
نيافتند، در همين موقع چشم يكي از مأمورين به آجرهاي كف زيرزمين افتاد، 

اي پيدا شد كه در داخل آن در حدود  رها را برداشتند و در زير آجرها محفظهآج
اصغررضائي را دستگير كردند و با ترياك  پنج كيلوترياك به دست آمد وعلي

  .مكشوفه به اينجا آوردند تا پس از بازجويي به دادسرا فرستاده شود
 

 از ترس دولت
  

سال  ٨٥به قول خودش  اصغر رضائي صحبت كرد، خبرنگار ما سپس با علي
 .كند دارد، او مردي است مؤدّب و فهميده و خيلي خوب صحبت مي

درست است اين ترياك مال : اصغر در پاسخ به سئوالهاي خبرنگار ما گفت علي
من است من آن را در زيرزمين مخفي كرده بودم ولي نه قصد فروش آن را 

 .ا فقط از ترس دولت بوده نگهداري اين ترياك. داشتم و نه خودم معتاد هستم
هشت، نه سال پيش موقعي كه هنوزكشت خشخاص ممنوع نشده بود يكي 

كند اين ترياكها را برايم سوقات  ازدوستان من كه در مازندران زندگي مي
آورد، من آن را لول كردم و چون براي مصرف آن محلّي نداشتم ) سوغات(

دولت كشت خشخاش را ممنوع چند سال اين ترياك در خانه ی من بود تا اينكه 
كرد و خريد و فروش ترياك جرم شد، آن وقت من از ترس اينكه مبادا 
دستگيرشوم ترياكها را در زير آجرهاي زيرزمين مخفي كردم ولي هميشه 

 .ترسيدم مي
خواستم ترياكها را آتش بزنم ولي ترسيدم دود ترياك خانه همسايه را  يك روز مي

خواستم ترياك را به دولت تحويل  ند شود، يك بارميبگيرد و سر وصداي آنها بل
خواستم  بدهم ترسيدم كه ميان راه مرا بگيرند و هرچه قسم وآيه بخورم كه مي

ترياك را به دولت بدهم بگويند دروغ ميگويي ترياك درخانه ماند تا كار به 
 .دستم داد
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 د؟كن خبرنگار ما از پيرمرد پرسيد كه آيا كسي در خانه او زندگي مي
پيرمرد جواب داد سالها است كه خودم تنها زندگي ميكنم و اگر مايل باشيد 

 .حاضرم علّت تنهايي خودم را برايتان شرح بدهم
اش آماده ديد شروع به  اصغر وقتي خبرنگار ما را براي شنيدن زندگي علي

سال پيش در آن هنگام كه دولت وقت يك  ٦٥: صحبت كرد و گفت
صنف توپخانه در ارتش ايران از فرنگ استخدام  افسراطريشي براي تشكيل

. كرده بود من وارد ارتش شدم و به عنوان وكيل توپخانه مشغول به كار شدم
كردم، توپهاي ما آن وقت توپ ورشوئي  مدّتها در توپخانه ی مركز كار مي

 .آمد انگليسي بود و جز در ماه رمضان و موقع افطار و سحر به صدا درنمي
محّمدعليشاه يك بار ما دست به كارشديم و به فرمان او مجلس ولي در زمان 

ها شدند ولي در هر  را به توپ بستيم و از آنوقت مجاهدين مخالف ما توپچي
 .ترسيدند حال از ما مي

 
  خان را آوردم سر ميرزا كوچك ◀
 

ازاين ماجرا چند سال گذشت كه يك روز خبر آوردند اسمعيل آقا سيميتقو و 
دولت ما را مأمور سركوبي . اند ن جنگلي ياغي شدهخا ميرزاكوچك
دانيد چه  خان كرد، ما توپها را با قاطربه گيالن برديم، نمي ميرزاكوچك

هايي كشيديم تا توپها را روي كوهها نصب كرديم ومراكزهواداران  مرارت
اش در  خان همه باران كرديم ولي چون ميرزاكوچك خان را گلوله  ميرزا كوچك 

 .و گريز بود توپخانه ی ما كاري از پيش نبردحال جنگ 
به ناچار با تفنگ به جنگ او رفتيم و در فومنات او را محاصره كرديم و پس 

كرد كه ما  از آتش زدن جنگل او را دستگير كرديم و كشتيم ولي كسي باور نمي
 .خان را بكشيم بتوانيم ميرزاكوچك

ش جدا كردم و آن را به ترك خان را از تن در نتيجه من شبانه سر ميرزاكوچك
خان را به معرض نمايش  اسبم بستم ابتدا به رشت رفتم وسرميرزاكوچك

خان ريشي بلند و سري  گذاشتم و سپس آن را به تهران آوردم ميرزاكوچك
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 .طاس و موئي بور داشت
آن روزها . پس ازاين پيروزي درخشان به من مرخصي دادند: اصغرگفت علي

رفتند من نيز براي استفاده از  ذراني به باغهاي شهريارميها براي خوشگ تهراني
در آنجا دختر كشاورزي به نام زهرا را ديدم و . ايّام مرخصي به شهريار رفتم

وارعاشق او شدم و با هزار زحمت توانستم موافقت بستگان او را جلب  ديوانه 
هاي  هدر مراسم عروسي ما افراد فوج بهادر، بچّ . كنم و با او ازدواج كنم

ازعروسي ما . آقا سرتيپ شركت داشتند خانه و سرهنگ محّمدخان و حسن دباغ
چند ماه گذشت و قرار بود مرا فرماندهی توپخانه بكنند كه ناگهان زنم فوت 

پس از مرگ زنم دنيا بر من تيره شد، ازارتش استعفا كردم و از آن تاريخ . كرد
كونت داشت يّكه و تنها زندگي تاكنون درهمين خانه كه روزگاري زنم در آن س

 .كنم  مي
اصغر رضائي امروز به اتهام نگهداري ترياك به  علي: نويسد خبرنگار ما مي
  ) ٥!( دادسرا اعزام شد

  
 
  

 آخرين نامه ی ميرزا ـ نامه ای به دوست    
 

ميرزا که حصول موفّقيت را ناممکن می ديد برای جلوگيری از خونريزی بيش 
اقيمانده گوشزد کرد که از جنگل خارج شوند و هرجا می تر به جنگليهای ب

آخرين نامه ای که از . خواهند عزيمت کنند ـ خود نيز به سوی خلخال رفت
به دوست خود  ١٣٠٠ميرزا به دست آمد نامه ای است که به تاريخ پنجم آبان 

سی و چند روز پس از نوشتن اين نامه، ميرزا در دامنه کوه . نوشته است
. ش١٣٠٠خلخال، دچار بوران و برف شديد شد و در شنبه يازدهم آذر گيلوان 

 :از پا درآمد
 هوالحق
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 ١٣٠٠عقرب ٥ليله شنبه 
 

 !آقای ميرآقا ـ دام اقباله العالی
از دوستان ما امتحان بی وفائی خود ] ای[در اين موقع که پاره! دوست عزيزم

آنان همراهی می را داده، محرمانه و آشکار تسليم دشمن شده و با مقاصد 
. نمايند، مراسلۀ شما را زيارت کرده، فوق العاده مسرور و خوشحال گرديدم

من از اين مسئله . آری آقای من، دوستان را در مواقع سخت بايد امتحان نمود
مسرورم که رفقای همراه به هيچ وجه لغزشی در افکار آنها راه نيافته و باکمال 

عجالتاً بارويه ای که دشمنان ما . اکاری هستنددفاع و فد] به[قّوت قلب، مصّمم 
پيش گرفته اند و شما بخوبی مسبوق هستيد، شايد به طور موقّت يا دائم توانستند 
موفّقيت حاصل نمايند؛ ولی اتکای بنده و همراهان به خداوند دادگری است که 

 .در بسياری از اين اتّفاقات ما را در پرتو توّجهات خود محافظت کرده است
بجز از خداوند، به هيچکس مستظهر نبوده و اميدوارم که توّجهات کامله اش 

افسوس می خورم که مردم ايران پس از محو . شامل حال و يار و معين ما باشد
: معروف است! ما خواهند فهميد ما که بوديم؛ چه می خواستيم و چه کرديم

ينند که از جمعيّت ما مردم همه منتظرند روزگاری را بب. النعمه اذا فقدت عرفت
پس از آنکه نتايج تلخی از سوءافکار و انتظار خود ديدند، . اثری به ميان نباشد

بلی آقای . آن وقت دو دست ندامت به سر کوفته، قدر و هويت ما را می فهمند
من، امروز دشمنان، ما هرگونه اتهاماتی را که به ما نسبت می دهند، می شنويم 

عجالتاً تحت . د قادر و حاکم علی االطالق واگذار می کنيمو حکميّت را به خداون
 .تقديرات الهی هستيم تا ببينيم کار، به کجا منتهی خواهد گرديد

 
در خاتمه، سالمتی و دوام شما را از خداوند مسئلت داشته، ادعيۀ خالصانۀ خود 

 .را تقديم می دارد
 

 )۶(کوچک جنگلی
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 اعالميۀ نهضت کوچک خان جنگلی
نوشته ها و اوراقی به  ١٣٢٠بعد از شهريور : زنده ياد ايرج افشار می نويسد 

از آن جمله است مشروحه ای  که به عنوان . ياد آوری قيام جنگل  منتشر می شد
آقای . در رشت به چاپ رسيد و پخش شد» خصائل مرحوم کوچک جنگلی« 

و چون از اولين  محمود نيکو يه فتوکپی نسخه ای از آن را در اختيار گذاردند
نوشته هايی است که تجديد ياد ميزرا کوچک خان را ميان عموم موجب شده 

  .به چاپ می رسد]  کتاب برگهای جنگل[ است ، اينک در اين مجموعه
  

  خصائل مرحوم کوچک جنگلی
  رسم جانان نيست بايکدل دو دلبرداشتن 

  يا زدلبر يا زجان بايست دل برداشتن 
غالب موارد به شعر فوق مترنم بود وطبق مفهوم و مرحوم  کوچک جنگلی در

روح اين شعربا عشق وعالقه تام وتمام و ازخود گذشتگی قابل اعجاب اعمال و 
همۀ مخلوق را دوست می داشت و محترم  . نيات مقدسۀ خود را تعقيب داشت

ميدانست و روی همين اصل از تألم آنان  متألم می شد و بر پايۀ همين احساسات 
ای از اولين ايام جوانی و رشد درمقام آن بود که هر ضعيفی را کمک  دقيقه

نمايد و از تجاوز و تعدی قوياً نسبت به ضعفا جلوگيری کند و در زمانی که قوه 
و قدرت متنفذين توأم با عمال استبداد و جور طبقۀ رنحبر و زحمتکش ايران را 

  .لگد کوب و پايمال می نمود
رشتۀ تحصيل علوم دينيه و ملبس به لباس آنان بود مرحوم کوچک جنگلی که در 

به رشادت و جسارت  به تمام معنی نفوذ و قدرت متعديان واستبداد و با 
با . جورعمال دولت را در هم می شکست و ستمديدگان  را دستگيری می نمود

همين اخالق و ملکات رشد و نمو نمود تا طليعۀ آزادی از افق ايران سر به  در 
  .کومت مشروطه اعالم گرديدآورد وح

مرحوم کوچک جنگلی  در زمرۀ آزادی طلبان لوای آزادی را به دست گرفته و 
با مخالفين آن در جنگ و ستيز بود و کاربه جايی رسيد که با تغيير لباس ظاهر، 
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داوطلبانه در صف مجاهدين و سردسته و سر سلسلۀ عده ای از آنان برای درهم 
خدمات آن  مرحوم بدين . طرف تهران رهسپارشد کوفتن عفريت استبداد به

طرق ادامه داشت تا در جنگهای مازندران که دمحم علی ميرزا شاه مخلوع ايران 
به همراهی  عمال تزاری بر پا نموده بود تيرخورد و گلوله يکی از دو ريۀ آن 

و به  وسيلۀ اطباء روسی که در معرکۀ جنگ بودند ] کرد[مرحوم را سوراخ 
  .بهبودی يافت. ی وبه بادکوبه نقل و انتقال  و درآنجا مداوا شد وپرستار

درهمه وقت قوانين . مرحوم کوچک جنگلی اخالقاً مطيع و متواضع وخاضع بود
اصول دينی و مذهبی را نقطه . ونظامات را الزم  الرعايه و محترم می شمرد

ی که بر ای فروگذارنبود وقوانين موضوعه  خصوصاً  قانون اساسی و هر اصل
پايۀ آزادی و نجات و صالح جامعه وضع شده بود دقيقاً  در مقام حفظ و صيانت 
بود و براساس همين مکارم روخی درهر موقع قضايا را با رفقا و همکاران  
خود در ميان می گذاشت و مشورت می کرد و روزگار قيام و تشکيالت جنگل 

  .جمعيت حل می نمودامور مهمه ومسائل غامضه را با شور هيئت و شوری 
مرحوم کوچک جنگلی با هرقدرت و نفوذ و سلطه مخالف بود و از استبداد 
ديکتاتوری و تشنجات  متنفر و منزجر و هر ضعيف مادی و معنوی را بر خود 

بقا وهستی جامعه را به تمول  و مکنت متمولين و متمکنين نمی . مقدم می داشت
ا مايۀ هستی و ريشۀ  قدرت جامعه دانست و بازوی زحمتکشان و کشاورزان  ر

می دانست و به همين جهت هر زارع و برزگر و رعيت يا کارگر مورد تعدی 
  .را کمال   همراهی می نمود تا ناتوان  نشده و به ضرر جامعه منتهی نگردد

مرحوم کوچک جنکلی با تمرکز قوای مادی و معنوی در دست واختيار اشخاص 
و اقتصادی تورم هستی فردی را موجب فقرو مخالف بود و در امور  مادی 

بدبختی اکثريت جامعه تشخيص داده بود و به همين نظرمعتقد بود که بايستی نعم 
الهی به دسترس همه در آيد و هر فردی از جامعه در خورزحمت  و لياقت خود 

  .بهره مند وشد تا همۀ  افراد در توليد  شريک ودر استفاده ذيسهم باشند
جنگلی طبق تعليم وتربيت آباء واجدادی که بر پايه واساس فلسفۀ مرحوم کوچک 

شرق استوار بود  عقيده داشت  که بايد ضعيف را کمک کرد تا حتی االمکان 
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تساوی وتعادل قوه فراهم شود و با همين   نظر مستمراً از ضعفا و ناتوانان 
  .ی   بخشددستگيری می نمود که از خطر فقرو فاقه آنان را نجات داده و رهائ

مرحوم کوچک جنگلی هستی ومکنت شخصی را اعتنا نداشت واز افتخارات آن 
و با آنکه از طرف جمعيت . مرحوم به شمار ميرفت که هيچ گاه ديناری نداشت

ماهيانه يک و پنجاه  تومان برای آن مرحوم مقرر شده بود و  به او می دادند  و 
قاق تقسيم می کرد و کسانی که درک  در طرفۀ العين  بين بينوايان و ارباب استح

فيض محضرش را نموده و با آن مرحوم معاشرت داشتند می دانند که لباس  
زمستانی و تابستانی آن مرحوم را ديگران تهيه می کردند وهيچ وقت به فکر 

  .تهيه لوازم پوشش شخصی  خود نبود
اد و تنظيم مرحوم کوچک جنگلی به نشر معارف و تعميم آن و به حفظ نسل و نژ

امور بهداری جامعه عالقۀ تام و تمام داشت و در ايام تشکيالت جنگل  مقرر 
داشته بود از هريک من تبريز برنج که به  خارج گيالن صادر می شود يک 
شاهی برای مخارج و مصارف و بودجۀ مدارس رشت و قصبات  گيالن و برای 

ضاعت دريافت دارند پولی هزينۀ  دارااليتام و مريضخانۀ  فقرا و اشخاص بی ب
و همين مبلغ ناچيز که در دريافت می گرديد  گاهی سرمايۀ هنگفتی ) پنج شاهی

را نشان می داد که عالوه بر پرداخت بودجۀ مدارس وهزينۀ دارااليتام و 
مريضاخانه به مصرف ديگر هم می رسيد و در اين  قسمت ساختمان مريضخانۀ 

وجود دار االيتام را آثاری از ترشحات    و) بيمارستان سينای امروزی( ملی 
  .نوع  دوستی آن مرحوم می بايد دانست

مرحوم کوچک جنگلی در بيان و کالم و همچنين در چشم و بينائی خود دارای  
قوه ای بود که در موقع  مشاهده و محاورۀ  هر مخالفی را جذب و مغلوب قوه و 

يام تشکيالت جنگل و قدرت روخی خود می نمود و مطيع می ساخت و در ا
جنگليها که بنا برمصلحتی يکه و تنها مسافرت می نمود گاهی به مأمورين و 

ومأمور مزبور به تصور ] می کرد[ عمال نابکارحکومت مرکزی برخورد
اينکه شايد کوچک  جنگلی باشد او را دستگير می نمود ولی مرحوم  کوچک 

مجذوب و غالباً همراه  خود به  جنگلی به وسيلۀ بيان و مشاهده دستگيرکننده  را
خود می آورد ودرزمرۀ فدائيان  شخصی مرحوم  ] ی[اعماق جنگلی و نزد رفقا 

  .کوچک جنگلی  قرار می گرفت
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مرحوم کوچک جنگلی جنب، رأفت و رئوفتش بر ساير جنبه های او غلبه داشت 
کش تذکر می و هيچ گاه در مقام  انتقام نبود و غالباً اتفاق می افتاد دوستان نزدي

دادند که مخالفين  قصد  قتل شما را دارند و از آن مرحوم می خواستند که 
متهمين را تعقيب و يا الاقل از منطقۀ جنگل خارج نمايد آن فقيد در جواب  می 
فرمود قصاص قبل از جنايت را حرام ميدانم و مکرر اتفاق افتاد کسی که قصد 

با او و مذاکره  و بخث، شيفتۀ   قتل آن مرحوم   راداشت به محض  برخورد
بيان و فکر آن مرحوم گرديد با اقرار به قصد شوم خود اسلحه ای که همراه 

  .داشت تسليم و از فکر غلط خود استغفار می نمود
مرحوم کوچک جنگلی در نتيجۀ ممارست چندين ساله که از هرعمل مذموم 

همچنين براثر طرز پرهيزگار و در انجام امور ممدوحه ساعی و جاهد بود و 
زندگی شخصی که درايام اقامت در تهران برای آن  مرحوم  پيش آمد نموده 

و ]  بود[با اينکه دويست نفر از مجاهدين فاتح تهران سپرده  به آن مرحوم (  بود
همه ماهه  حقوقئ  آنان به وسيلۀ  مرحوم کوچک جنگلی به  ايشان می رسيد آن 

برای خود حرام می دانست و به قليل کمکی   مرحوم حقوق  ووظيفۀ  مقرره را
که دوستان گيلک او از رشت می نمودند   قناعت می کرد و به همين جهت 

و باالخره ) ماههای متمادی اقامت در تهران  روزانه يک وقت غذل می خورد
درخشت خام مشاهده ) به قول معروف( بر اثر تجارب گذشته حوادث آينده را 

ز دوستانش که اين روشنفکری را توجه داشته معتقد بودند می نمود و عده ای ا
که آينده درخواب و يا بيداری به او الهام می شود و اگر الهام  نبود همانا ضمير 
منيرش روشن بين و قضايا را بر آثار و مقامات صغری و کبری نتيجه می 

  .گرفت و حکم  می کرد و در واقع آينده را بيان می نمود
ات پسنديده و خصائل ممدوحه بود که او را هميشه از ديگران وجود همين صف

  .ممتاز و مورد عالقه و توجه  دوست و دشمن قرار ميداد
و امروز مردم گيالن با تجلی روح کوچک جنگلی، تأثر و تألم  خود را از  

مقدس ] نيات[فقدان آن شهيد فقيد ابراز داشته و با سوگند وفاداری در پيروی از 
ه آمال و آرزوهای آن مرحوم هرچه بيشترخود را مهيا و آماده تر می و رسيدن ب

  . نمايد
   )٧(پاينده باد نهضت کوچک جنگلی
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  :توضيحات و مآخذ ◀    
،   ١٣٤٤ -، انتشارات اميرکبير، تهران » سردارجنگل«  –ابراهيم فخرائی  -  ١ 

   ٣٧١ – ٣٧٣ – –صص 
نهضت جنگل و بنيانگذار آن ميرزا کوچک جنگلی «شاهپور رواسانی  -٢  
 ١٣٨٤آذر و دی » اقتصادی  -اطالعات سياسی » اقتصاد : نشريه»)بخش دوم(
 )٩٣  -  ٩٥صص ( - ٢٢٠و  ٢١٩شماره  -
، به کوشش ايرج )نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل(برگهای جنگل ( -  ٣ 

 )   ٣٢٤ – ٣٢٥صص . ( ١٣٧٨افشار، فرزان روز، تهران 
 ٥٧، ص ٣ماهنامه گزارش تاريخ، شماره : منبع خبر  - ٤ 
روزنامه اّطالعات در  -» خان را من از تن جدا كردم سر ميرزا كوچك« -٥ 

  http://www.dowran.ir  -  ١٣٤٢شمارۀ سّوم ارديبهشت 
  وبالک گيالن آنالين  – ٦
، به کوشش ) نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل - »جنگلبرگهای "  - ٧

   ٣٣١ – ٣٣۶صص  – ١٣٨٠نشر فرزان ،  –ايرج افشار 
  

 )معروف به هوشنگ ( گائوک     
که به اشتباه تصّورمی )  با نام مستعار هوشنگ ( گائوک :  به روايت شاکری 

  [رفت  يکی از اسرای جنگی آلمانی بوده باشد که درواپسين مرحلۀ جنگ 
هويّت . به جنگليان کمک می کردند ، يک چهرۀ  سئوال برانگيز است  ]اّول

وی ، دالئل اش برای پيوستن به جنگليان ، شيفتگی  کامل  وی نسبت  به 
تاريخ نگاران شوروی به . کوچک خان ، هنوز  درپردۀ اسرار باقی مانده است

تنها منبع ايرانی . شکل توجيه ناپذيری درمورد گائوک سکوت  اختيارکرده اند
که اّطالعاتی  در بارۀ  او داده، يقيکيان  است،  که می گويد وی يک شهروند 

بود که بيش ازآن درسفارت روسيه درتهران خدمت  - » ولگا آلمانی «  -روس 
مطابق يک يادداشت انگليسيان، گائوک  مسئول  بايگانی سفارت بود .  می کرد

  .و  با يک زن يهودی زندگی می کرد
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متّهم  به فعّاليت  های غيرقانونی شده بود )   ١٢٩٦(  ١٩١٧گائوک که پيش از
   ]بلشويکی  [، بنا برگزارش هايی دستگير وبه باکوفرستاده شد و پس از انقالب

وی به ايران بازگشت و ظاهراً به تبليغات ضدّ انگليسی وطرفداری .  آزاد  شد
وی سپس به . را باز داشت و به هند تبعيد کردندانگليسيان او . از آلمان پرداخت

گائوک خود را به حزب بلشويک نزديک  . شوروی  ها دراودسا تحويل داه شد
وی  . و  از اين طريق راه بازگشت دو باره به ايران را برای خود هموار کرد

ظاهراً با ناوگان شوروی ودر ِسمت مترجم  فرمانده راسکو لينکف  وارد ايران  
اّما ممکن است زودتر وارد شده باشد، چنان که يک گزارش  انگليسيان  از . شد

)   ١٢٩٧ارديبهشت (  ١٩١٨در مه )  يا نويمن ( دستگيری  زنی به نام  نيومن 
فقط سفارت  فرانسه  . در انزلی خبرمی دادکه گفته می شد با گائوک درتماس بود

تعّصب ضدّ آلمانی  . ستدر تهران اين هويّت را برای گائوک تأييد کرده  ا
  .يقيکيان  ازاعتباراين گزارش می کاهد

و   [شرق شناس  آلمانی  ٢٣« از سوی ديگر ، گائوک  ممکن است  يکی از  
» ازمسکو برای تبليغ به سراسرآسيا  فرستاده بود  ]١٩١٩در پاييز  [که...  ]کذا

، ) تن ٢(غانستان ، اف)تن  ٤( ، هند ) ٤(، ژاپن )تن  ٨( مقصد  آنان چين . باشد
اين گزارش را ِسرويلفريد . اعالم شده  بود) تن  ٢( و ترکستان )تن  ٣( ايران 

طاهری  . ج.م.  َمِلسون براساس اّطالعاتی  دادکه  ازتاشکند دريافت کرده  بود
تحت هدايت   [می نويسد که گائوک  يکی از چهارنمايندۀ  شوروی  بود که 

  .د تا جهازات  جنگی دنيکين را جمع آوری کنندبه انزلی  آمدن  ]راسکولينکف
که » مجذوب شخصيّت کوچک خان شد« بنا بر گزارش ها، هوشنگ چنان 

ازبازگشت به روسيه خود داری کرد ودر شماريکی ازمحارم رهبرجنگلی 
مرداد ( ١٩٢٠و يک ايرانی همراه ديگررا در اوت  کوچک خان او. درآمد

ين دربارۀ  اختالف با رهبران حزب کمونيست  به مسکو فرستاد تا با لن)  ١٢٩٩
ايران مذاکره  کند وی تا واپسين لحظات درکنارکوچک  خان  ماند و همراه  او 

  . بر اثر سرما  يخ زد و  جان سپرد
جنبش جنگل وجمهوري شوروي "يا   "ميالد زخم" –دکترخسروشاکری: منبع 

اّول     :چاپ -اختران    :رناش -شهريارخواجيان     :مترجم - "سوسياليستي ايران



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٦٦٦                                       ج

  

  

  ٥٤٩ – ٥٥٠صص    - ١٣ ٨٦
گائوک و مير صالح مظفّرزاده  به نمايندگی  از طرف کوچک خان را در  - ٢ 

به مسکو فرستاد تا با لنين در بارۀ  اختالف با ) ١٢٩٩مرداد ( ١٩٢٠اوت 
در آن زمان گائوک شرح مذاکرات . سران  حزب کمونيست ايران مذاکره کند

شوراي «گائوک و ميرصالح مظفّرزاده ازاعضای . کرد ز يادداشت ميرا هررو
بودند که  گائوک  پس ازانتخاب شدن در شورا ،  اسم » جمهوري انقالبي ايران

  .خود را به هوشنگ تغيير داد
  

  نقش زنان در جنبش جنگل
 

در بزرگداشت سالروز شهادت (پگاه پايداري «درمقالۀ   زواره غالمرضا گلى
بدينگونه »  نقش زنان  را در جنبش جنگل«، » )خان جنگلي ميرزاكوچك

زنان نواحى شمالى اگر چه در وضع نگران کننده اى زندگى : بررسی می کند
مى کردند اّما تمايل داشتند ميرزاکوچک خان و نيروهاى طرفدار او، آتش قيام 

د وى يکى از افرا. را پرحرارت نگه دارند و به بساط ظلم و تجاوز پايان دهند
. در کسالت به سر مى بُرد و در يکى از آبادى هاى شمال استراحت مى کرد

آيا عيب : زنى از وى عيادت به عمل آورد و او را خطاب قرار داد و گفت
نيست در اين موقع که بايد کشور را با فداکارى خود از فتنۀ اجانب برهانيد اين 

 .بيمارى شده ايد گونه خود را از رزمندگان کنار کشيده ايد و تسليم
زن ديگرى که ميرزاکوچک خان را مى شناخت در جلوى جمعيّت وى را 

بنگريد بهار شادمانى فرا رسيده است و همۀ گياهان و : مخاطب قرار داد و گفت
چرا مردان که . پرندگان به تحّرک افتاده اند، بلبل ها به نغمه سرايى مشغولند

از خود جنبش تأثيرگذارى نشان نمى بايد جامعه را به سوى سعادت سوق دهند 
 .دهند و عليه اشغالگران اقدام نمى نمايند

از اين نکات برمى آيد که در آن زمان افکار قابل تقديرى بين زنان رواج داشته 
 )١.(و آنان نيز آماده ی قيام فراگير بوده اند

خصم در ايّامى که قواى جنگل با دشمنان درگير بودند، آذوقه ها در انبارهاى 
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با اين وضع زنان . بود، اين وضع حيات مبارزان قيام جنگل را تهديد مى کرد
بر سر راه آنان ايستاده و هر يک به فراخور وضع و توانايى خود، به آنان 

وقتى برخى از محتکران و دولتمردان انبارها را روى . هدايايى تقديم مى کردند
فتند و به خطوط و خندق هاى مردم گشودند، زنان انواع خوردنى ها به دست گر
 .قواى کوچک جنگلى رفته و به آنها آذوقه رسانيدند

قحطى و بيمارى و جنايات دشمن . جنگ در کوچه ها و گذرها جريان داشت
يک روز زنى صفوف مجاهدان مسلّح را . وضع ناگوارى به وجود آورده بود

مامى رؤسا و شکافت و تا جايى که اقامتگاه ميرزا بود پيش رفت، در آنجا ت
: سران نهضت جنگل را با دقّت نگريست و چون ميرزا را شناخت، به وى گفت

 .آمده ام به شما بگويم راضى نشو از اين به بعد خون مردم ريخته شود
آيا : ميرزا از رشادت زن شگفت زده شد و چون مقدارى آرام گرفت، به او گفت

در دم رفت و طولى نکشيد  زن. مى دانى مبارزان تمام شان گرسنه و تشنه اند
که چندين مشک دوغ آورد، تشنگان در اطرافش جمع شدند و پس از آنکه 

طبق اندرز تو عمل مى کنم، : گلويى تر کردند، ميرزا روى به زن نمود و گفت
که در آن (سپس به قواى خود دستور داد شهر را تخليه کرده و به خطوط خود 

 )٢.(برگردند) حوالى بود
نيروهاى ميرزا، قشون دولتى را در هم کوبيدند و به سوى رشت هنگامى که 

زنده باد «آنان . حرکت کردند، زنان با شادى خاّصى به پيشواز آمده بودند
مى گفتند و متّصل دست مى زدند و گل هايى نثار مجاهدان مى » کوچک خان

تا آن زمان شهر رشت چنين گراميداشتى در هنگام ورود کسى به عمل . کردند
 )٣.(نياورده بود

کمونيست ها که در قيام جنگل نفوذ کرده بودند، بر ضدّ دين و قرآن تبليغ مى 
کردند و خواهان برداشتن فورى چادر زنان و رفع حجاب بودند اّما ميرزا با 

) ٤.(اعتقادات مذهبى که داشت، نمى توانست با اقدامات چپ روانه موافق باشد
انى کشانيدند، در برخى مساجد را بستند و کمونيست ها کار را به جاهاى بحر

رفع حجاب از زنان را اجبارى کردند، همين وضع موجب گرديد بين آنان و 
ميرزا به اتّفاق دسته هاى مسلّح . ميرزاکوچک خان اختالفات شديدى بروز کند
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خود شهر رشت را ترک گفت و به جنگل هاى فومن رفت تا آنکه بر اثر اين 
اال گرفتن اختالف بين سران نهضت جنگل، جنبش مزبور تا حرکت تندروانه و ب

 )٥.(مرز فروپاشى پيش رفت
 

  همسر وفاداِر ميرزا کوچک خان   
يکى از عواملى که تا حدودى از دردها و آزردگى هاى ميرزاکوچک خان مى 

در آخرين ديدار با . کاست، وجود همسر وفادار، مقاوم و صبورش مى باشد
. اوضاع ما از همه جهت مغشوش و نامعلوم است: تهمسرش هنگام وداع گف

تو جرمى . خطر از هرسو تهديدمان مى کند و در معرض طوفان حوادث هستيم
ندارى جز اينکه همسر من هستى و سزاوار نيست بى سرپرست و بالتکليف 

حيف است هنوز از گلستان زندگى گلى . بمانى و زندگى ات سياه و تباه گردد
حوادث شوى و از طراوت بى بهره بمانى در حالى که  نچيده، دچار خزان

طالق حالّل اين مشکالت است و تو پس از طالق به حکم شرع مجاز خواهى 
 .بود زندگى نوينى براى خود تدارک ببينى

من اين پيشنهاد را نمى پذيرم زيرا مايل نمى باشم به پيمان : همسرش گفت
ف به معناى تن دادن به مالمت هاى قبول اين تکلي. شکنى و بى وفايى متّهم شوم

آيا نمى گويند هنگام اقبال روزگار با شوهرش بود اّما زمان . مردم است
من . نه، تسليم چنين امرى برايم گوارا نمى باشد! مصايب ناساز گشته است؟

من که به مراتب فرزانگى . هنوز تو را روى پلّه هاى شهرت و افتخار مى بينم
ته است، تأّسفى ندارم و به آنچه وارد مى شود راضى ام ات آگاهم از آنچه گذش

و به خداى عادل رئوف توّکل دارم و همه پستى ها و بلندى ها و تحّوالت را از 
 .سرچشمه ی مشيّت او مى نگرم

من با زندگى ساده اّما شرافتمندانه و توأم با قناعت خو گرفته ام و : سپس افزود
. اشد، آن را محبوب و لذّت بخش مى شمارمچون آميخته به ريا و تصنّع نمى ب

اگر زنده بمانى خداى را سپاسگزارم و اگر از پاى در آيى که طالق خود به 
با اين همه محال است به پيوند ديگرى در آيم و عهد خود را . خود جارى است

 .تا لب گور ادامه مى دهم
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گرديد و از  ميرزا از حالت همسرش منقلب. اين را بگفت و بناى گريستن نهاد
او پوزش خواست و به دلجويى وى پرداخت و شخصيّت و نجابتش را ستود و 

 :گفت
درس انسانيت را بايد از شما بانوان آموخت زيرا روح و قلب تان از درک 

با اينکه روستازاده اى بيش نيستى ولى مى بينم . حقايق زندگى سرشار است
از اينکه وضع ماّدى ام . دارىسالمت نفس، قدرت فهم و درايت فوق العاده اى 

اجازه نداد زندگى آرامى مطابق شأنت فراهم کنم، شرمنده ام و از اينکه در 
شدايد روزگار همچون کوه پايدار مانده اى و ذّره اى از مهر و محبّت تو 

تو را به عنوان زنى شرافتمند مى ستايم و از . نکاسته است، سپاسگزارم
از تو راضى ام که هيچ گاه مرا در . بالمداشتن چنين همسرى بر خود مى 

مورد آنچه نداشته ام مؤآخذه و سرزنش نکرده اى و از خداى بزرگ خواهانم 
 .از بزرگوارى تو که مظهر فضيلت است راضى باشد

تنها چيزى که از دارايى دنيا دارم يک ساعت طالست که يادگار : ميرزا افزود
ن را به تو مى بخشم که هر وقت عثمانى است، اينک آ» انورپاشاى«و هديه 

زنگش به صدا در آمد به خاطرات گذشته مراجعه کنى و همسر آزرده خويش 
 .را به ياد آورى

زن صديق و . اين را بگفت و با چشمانى اشکبار از همسرش خداحافظى نمود
باوفايش به همان نحو که گفته بود به عهدش وفا کرد و تمامى پيشنهادهاى 

وى مى شد رد نمود در حالى که يادگار عزيز و فراموش  ازدواج را که به
نشدنى ميرزاکوچک خان تا آخرين دقايق زندگى او، باالى سرش زنگ مى 

 )٦.(زد
ميرزاکوچک خان متوّجه شهر خلخال گرديد تا به بانويى شجاع پناهنده گردد؛ 

، به محض شنيدن اين »امير عشاير شاطرانلو«عظمت خانم فوالدلو خواهر 
که ميرزا آهنگ خلخال نموده است و قصد دارد نزد وى بيايد، به رغم همۀ خبر 

خطراتى که پيش بينى مى کرد حاضر شد چند صد تن سوار به سرکردگى 
به پيشوازش بفرستد تا آن مبارز فرزانه را به سالمت و » قليچ خان شاهسون«

شم طبيعت عّزت تمام به مقصد برسانند ولى ديگر دير شده بود و ميرزا دچار خ
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آذرماه سال  ١١و برف و بوران گرديد و زير ضربات سرماى شديد در تاريخ 
  )٧.(ش به شهادت رسيد.١٣٠٠

  
  :پى نوشتها

 .٦٦ـ رقابت روس و انگليس در ايران، منشور گرکانى، ص ١
 .١٠٤ـ  ١٠٥؛ قيام جنگل، ص٢٠٦ـ سردار جنگل، ص ٢
 .ـ رقابت روس و انگليس در ايران ٣
؛ سرزمين ميرزاکوچک خان، دکتر ٣٨ن در دورۀ معاصر، صـ اوضاع ايرا ٤

 .١٢٧ـ  ١٢٨احمد کتابى، ص
ـ فصولى از تاريخ مبارزات سياسى و اجتماعى ايران، ضياءالدين الموتى،  ٥

؛ تاريخ تحّوالت اجتماعى ايران، جان فوران، ترجمه ٢٣٠، ٢٢٩، ١٥٤ص
 .٢٩٧ـ  ٢٩٨احمد تديّن، ص

؛ ٩٤بزرگداشت ميرزاکوچک خان، ص ـ سخنرانى هاى اجالسيۀ کنگرۀ ٦
 .٢١٨؛ ماه در محاق، ص٣٨سردار جنگل، ص

؛ زندگينامۀ ١٤٩؛ ميراث ماندگار، ج اّول، ص٣٨٧ـ سردار جنگل، ص ٧
؛ تالش آزادى، باستانى ٣٠٩، ص٥رجال و مشاهير ايران، حسن مرسلوند، ج

 .٣٣٦پاريزى، ص
  

بزرگداشت سالروز  در( پگاه پايداري «غالمرضا گلي زواره مقالۀ :منبع* 
ماهنامۀ پيام زن ، سال چهاردهم، شماره »  ) شهادت ميرزاكوچك خان جنگلي

  )١٦٥پياپي ( ٩
  
  
  
  
  
  



ان  عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو م                                         دق ،  د       ٦٧١                                       ج

  

  

  



 

  

  

  

ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

  مپنججلد         
  
  
  
  
  
  

 جمال صفری
  
  
  
  
  
  

  

  

    

ان ی ض دان ا ی یات و وده ری عام عّدیان و اجا را ما وش ا فاده د  ما ی ا

ی داران ت داخی تان ت و خار ی و ف. ا ی اران الابا ه ی دوره زما  ی  وا
د را داخی اصالحات وم ، ن  ـ را ی و یام و و تأ

ّ
ی اصالحات  د م اسا  ـ با

م و ن. سازد ی روع ھای  یارا
ّ

ۀ وق  ا طّ ه ودی  سا دن ا م و دا  ظ  دار
ان ضات از ا ی شار و ّ ن و خار ن و داخی خا ش و آزادی تأ ران آسا دۀ ر  و م  د
ار ت ا ھای ی ه و مّی، حو ار و ده داکار ل، ا A ی قاصد ن ای   .س و ود عا

ی«     گ A وچک خان    »رزا
  
  

   

   

  

  

 فاطمی –انتشارات مصدق 


