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 چكيده
جيكي از مسائل مهم پيرامون آسيب .آن است سياسي ئولوژيك شناسي ايدنگل، آسيبشناسي جنبش

راستا، اين پرسش مطرح است در اين.زيرا از اين ديدگاه جنبش چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است
چه چه تغييراتي در روند خود از آغاز تا پايان،،ئولوژي سياسي جنبش كه ايد و اين تغييرات داشته

و ميزانبريراتيتأث نخست محورهاي براي بررسي اين موضوع،. شت آن داشته استسرنو مشروعيت
مي جنبش در سال ئولوژيايد يهايدگرگونو در ادامه، روند گيرد هاي اولية مبارزه مورد مطالعه قرار
و پيامدهاي اين دگرگوني وجود آمده به و نيز علل جنبش مورد بررسي قرار پايانييها سالتاها در آن

.د گرفتنخواه
، تاز دول متخاصم قرار گرفته بودومورد تاخت كه كشوربحراني جنگ جهاني يكم شرايطدرش جنب

و نظام مشروطه،احياي مبارزه با بيگانگان، شرايطي،در چنين.پا به عرصه نهاد به عنوان استقالل كشور
در.مطرح شدند جنبش سياسي ئولوژيمحورهاي اصلي ايد روي داد كه حوادثي رزة جنبش،امب روند اما

. كردوسيمأنيز ياد شده هاي آرمان تحققازراآني قرار داد، بلكهفيعضجنبش را در موضع تنهانه
با جنبش را به سوييين شرايطچن  تغييربه سرانجام كاريهم اين.ها سوق داد بلشويك همكاري
به جنبش ئولوژيك ايد و چنين تغييري. منجر گرديد»جمهوري شوروي« از مشروطه  به زيان مشروعيت

و پايگاه مردمي آن جنبش تمام شد كر آساننيزرا در نتيجه سركوبي .دتر

 شوروي جمهوريها، بلشويك اتحاد اسالم،ئولوژي، جنبش جنگل، ايد: كليدي هايهواژ

________________________________________________________ 
.ن استمصوب دانشگاه گيال 398-27اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي به شمارةـ١
 a-soltanian@guilan.ac.ir:نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول مقاله*



 1392ستانزمو پاييز،2شمارة،5دورة ژوهشهاي علوم تاريخي،پ/ 94

 مقدمه

شد هاي متعددي پژوهشپيرامون رخدادهاي گوناگون جنبش جنگل هرچند از،هانجام
وو تجزيهسيربر چندان مورد،ئولوژيك شناسي ايدويژه آسيببهشناسي، منظر آسيب

و چگونگي شكلةدربار.است گرفتهن قرار تحليل و علل اوليةيها آرمانگيري اهداف
شدراايو شرايط تاريخي اجتماعي اوضاعگل، بايد جنبش جن ه كه جنبش در آن متولد

و ايدهشكل.مورد مطالعه قرار داد است بر گيري جنبش شرايط آمده از ئولوژي آن
و بود كه كشورايدوره بحرانيو تاريخي  تازوتاختناخواسته درگير جنگ جهاني يكم

و غرق در ووهرج بيگانگان بو-اقتصادييها بحران مرج ديگر، سوياز.داجتماعي شده
در. نبودنيز كاري ساخته آمدنديمكار ناتواني كه يكي پس از ديگري روييها دولتاز 

استقالل كشور، رفع فساد احياي طرد بيگانگان، جنبش در صدد چنين شرايطي بود كه
و احياي نظام مشروطه  ئولوژيك محورهاي ايدبه عنوانو اين اهداف بر آمد تشكيالتي

.مطرح شدندآن سياسي
حفظ استقالل قواي مشروطهبه، جنبش معتقد احياي نظام مشروطه خصوصاما در
و عيندر.قانوني شخص پادشاه بودو جايگاه حال، تا رسيدن به يك قوة مجرية صالح

و رفع فساد تشكيالتي، جنبش رايك دورة،مقتدر آن در پيش گرفته بود انتظار كه در
را دوره تحملو دولتي كه قابل)احمدشاه(موظف به اطاعت از پادشاه مشروطه خود

رااين باورش در عمل نيزخواهد آمد، جنبكهچنان.دانست باشد مي به اثبات خود
سياسي ئولوژي ايددر مطلوبو قوة مجرية رو، بررسي جايگاه پادشاه ايناز.ه بودرساند

.دهد جنبش، بخشي از اين نوشته را تشكيل مي
درةلئمس تآ؛است»اتحاد اسالم«، موضوع همين راستاديگر نها يك عنوان يا اين

ايا براي جنبش بوده آن ايدز بخشي مي نيزرا ئولوژي اي چه رابطهه اينكوهداد تشكيل
خود مورد بررسي قرار نيز در جاي موضوع اينه است؟با اتحاد اسالم عثماني داشت

بايدر بخش.خواهد گرفت يآورعنوان علل رويبهـ جنبشيها ضعفبرشماري ديگر،
آنها به بلشويك وا بر جنبشه بلشويكيذاررگيتأث روند تدريجيـهاو همكاري با

شدآنئولوژي ايدآمده در پديد هاي دگرگوني .مطالعه خواهد

و ايد  ئولوژي اولية جنبش اهداف
و اهداف اولية جنبشبراي شناخت ايد جنگل بايد ديد كه هستة نخستين ئولوژي

چه جنبش و با و اجتماعي كه چنان.شكل گرفتييهازهيانگدر چه شرايط تاريخي
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و اين جنبشاره شد، اش در شرايطي در منطقة گيالن در گرماگرم جنگ جهاني يكم
بيگانه، دول تازوو تاخت مورد تجاوز،طرفيشكل گرفت كه ايران با وجود اعالم بي

و انگليس قرار گرفته به در پايتخت نيز.بودو استقالل كشور به خطر افتاده ويژه روس
مييكي پس از ديگ،ناتوانيها دولت و ايرانكر ري سقوط در دند سراسر غرق
و اجتماعي،يها بحران وش امنيناو فقر عمومي اقتصادي  مرجودر آتش هرج ده

، تهراندر خان، ميرزا كوچكدر چنين شرايط تاريخي).25ص،نژادكوهستاني(سوخت مي
از با و سياست گفتگوهايي پيرامون شماري وم اعادةلز كشور، عمومي اوضاع مردان دين

و عدة بيشتري ها، در اين رايزني. استبداد انجام داد چگونگي مبارزه با عوامل مشروطيت
و مقاومت مسلحانه اقدامات«بر از آنان ت براي» حاد .ندكيد داشتأمقابله با دشمن
بنتيجه  عليهبر دست آمد اين بود كه اگر كانون مقاومتيهاي كه از آن گفتگوها

شدن ايجاد شود، سبب كاهش فشارهاينگابيدادگري بيگا سايؤر«و آنان خواهد
مبارزة راهبرددر نتيجه، يك.)24ص فخرايي،( نيز از آن پشتيباني خواهند كرد»ونملي 

در يافتن به اهداف يادبراي دست مسلحانه شدگرفتپيش شده، يرزا همراه با ميرزاموه
به سوي مازندران منظور آغاز مبارزه،به يكي از مجاهدان مشروطيت،ساالر، خان ديوعلي

.)1(دگردي گيالن عازم از مازندران ميرزا به تنهايي سپس.رهسپار شدند
و مدارككهو چنان بنا بر آنچه گفته شد، و اهداف آيد، ديگر نيز برمي از اسناد

و استقاللحفظ طرد بيگانگان،بر،جنبش اولية سياسي ئولوژيايد نظام احياي كشور
درهاي ايدهر يك از اين مؤلفه.طه قرار گرفته بودمشرو ،»روزنامة جنگل« ئولوژيك

به ارگان رسمي جنبش »استقالل«ةدربار،عنوان مثالبه.استهروشني بازتاب يافتنيز
اقبل از همهما«: نوشت ستقالل مملكت ايرانيم، استقالل به تمام چيز طرفدار استقرار

و نظرياتي از هيچ دولت اجنبمعني كلمه، يعني  ش1س(»يبدون اندك دخالت ،28،

مها مؤلفهديگر عالوه بر استقالل،).2ص،1336اآلخر جمادي15 تأنيز چنين كيد قرار ورد
ها، مقاصد حقيقي ها، مرام واقعي جنگلي خره آمال قلبي جنگليو باأل...«: اند گرفته

ني مشروطيت، استقالل مملكت، راحت ملت، ها، افتتاح شوراي ملي، استحكام مبا جنگلي
و خيانت، مصونيت وطن از تعرض دشمنان  و قمع ريشة تعدي و استبداد، قلع محو ظلم

ش1س(»است  با نظام حكومت ربطدرييهاشهياندچنين).4ص،1335 ذيحجه13،24،
و.اند شدهتري بيان ريزصورتبه نيز جنبشةنام مرامدر، آرماني و اول مواد در مقدمه

و مجريه،نامهمرام دوم ، مسئوليت قوة مجريه در برابر منتخبان از تفكيك قواي مقننه
و اعمال حاكميت اكثريت به واسطة همان منتخبان همه، اينبا.)2(ه استسخن رفتملت
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را برخي،خود سياسي ئولوژي در بسط ايد جنبش تري طور مفصلبه از اين مفاهيم
:تبيين كرده است

مبارزه، از همان آغاز:در انديشة سياسي جنبش مطلوب)قوة مجريه( دولت- الف
و شايستهيك بر اين باور بود كه نبود جنبش عامل ساالرقوة مجرية مقتدر، صالح

و تباهي بر،يكي از رهبران وزين جنبش، حاج احمد كسمايي.ها است بسياري از فساد
م تاين باور بود كه بايد حكومت و ركزي  آلياني،(يابد سامانقويت شود تا كار مملكت سر

كيدأت مركب از عناصر صالح بر يك قوة مجرية ميرزا نيز شخص در همين راستا،).44ص
كه بيان داشت گونهيناـ در مذاكره با نمايندگان انگليساي را چنين ايدهوي. داشت

خبراي ريشه صرفاً«هاقيام جنگلي و با»ائن مملكتكن كردن عناصر فاسد و اگر است
و عناصر صالحآزادي«پشتيباني  را، هماندست يابدبه مركز مملكت»خواهان  عناصر

و تش روزنامة).107ص گيلك،(د كرد كيل حكومت را به آنان تكليف خواهجمع كرده
: نوشت ساالرو شايسته تشكيالت يك دولت سالم پيرامونايمقاله جنگل نيز در

و احترامداچيز مركزيتقبل از همه« بعد از احراز ...ميينمايمدن به دولت را تقديس
و رفع فساد تشكيالت دولتي نقطه نظر ماست كه هرچه استقالل، اصالحات اساسي مملكت

بسسربر و . ايران آمده از فساد تشكيالت است مراعات كامالًمايليم كه امتيازات فضلي ...
و اين مي اسم كه دوازده سال گردد شود است شنيده ش1س(».شود داراي معاني ،28،

)2ص،1336اآلخر جمادي15
رايك دورة،هاي اولية مبارزة خود جنبش در سال و» تصفية مركز«به اميد انتظار

خدر اين دوره،.گيري دولت مطلوب گذراندشكل ميودجنبش تا را موظف دانست كه
قارسيدن به مطلوب، از دولت دند تحمل باشبلهايي كه ولت پيروي نمايد نه از هر

و فاسدي )رهبري جنبش( اتحاد اسالمت هيئ، راستادر اين. كه بر سر كار آيد وابسته
را طي تلگرافي به دولت عالءالسلطنه، ديدگاه خود،)ق.هـ1335(ش.هـ1296در سال

و]كه[واضح است كه منتهي آمال فدائيان آن بوده است«: چنين ابراز داشت گيالن
كه كامالًطوالش  و تصرف در اموري و ابداً دخل در تحت اوامر مطاعة هيات دولت بوده

رادر ادامه نيز.»خارج از وظيفة يك ملت مطيع است نكند » اوامر دولت« تابع خود
درستاراخوو دانسته و اين موضوع را دال بر قانون» دارالشوراافتتاح« سرعت گرديده

ش35ص گنجينه اسناد،( دانست اد اسالمت اتحئهيپرستي  كابينه چند اينهر).5، سند
و به اصطالح براي جنبش قابل از،»وجودش به از عدم صرف بود«تحمل بود اما پس
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شدكار آمد كه با الدوله رويسقوط آن، كابينة عين ه بودواكنش منفي اتحاد اسالم روبرو
.)3()24صنژاد،كوهستاني(

ازدر عمل نيز جنبش البته و اطاعت رادولت مركزي به اثبات در مواردي شاه
، پس از ايجاد همكاري ميان)ق.هـ1335(ش.هـ1295، در سالبه عنوان مثال. رسانده بود

و جنبش جنگل، با رؤساي ايل شاهسون خلخال اهالي سراب،كمك قواي دولتي جنبش
و غارت را در اين كار بر عظمت جنبش.درهاني»اسماعيل خان سرهنگ سرابي«از ستم

و آن خلخال - 1297فروردين همچنين در).60ص گيلك،(افزود نيز مناطق اطراف
و رئيس بانك شاهي رشت(، اسيران انگليسي)1336 الثاني جمادي( به)كنسول را بنا

ص(درخواست دولت آزاد كرد  ش65سادات عظيمي، اما هرگاه دولت يا رجال.)26، سند
ينة اسناد، گنج(را داشت» مركز تصفية«بودند، جنبش از شاه تقاضاي سر كار فاسدي بر

ش38ص ندر.)12، سند درشدينمدولتي تنها تسليم چنينهاين حالت، جنبش ، بلكه
آن كردمينيز برخوردبا قواي آن مواردي خوردهاي جنبشوزدكه يك نمونة مشخص

.بود الدولهبا قواي دولت وثوق
 خواهان احياي،جنبشكه آمد، چنان:ئولوژي جنبش شاه در ايداه پادجايگ-ب
از سويي، چون در نظام مشروطة سلطنتي، پادشاه.كاست نظام مشروطه بودوكمبي

و مح و اختيارات مخصوص رادود به جايگاه قانوني آداشت خود ن جايگاه، جنبش نيز بر
آن باور و ميرا واجبداشت در.دانست االطاعه ه چنين بازتاب يافت روزنامة جنگل اين باور
آن«: بود و غير از ترقي سلطنت و حفظ اين كشورتحضرياعلگيالني فدايي شاه است

ش1س(» قديم مقصودي ندارد تمامهاجنگليهمچنين،.)1ص،1366يالثانيجماد27،7،
راكارهاي  ميو اساسنام شاهبه خود د.دادند مشروطيت انجام ور تمام نوشتهآنان ها

و مقام شاه را مقدس تظاهرات خود، بندشمردمياسم ميهو . كردند نام شاه اقدام
ميهاجنگلي كه در مذاكرات خود و تنها با دولت با شاه مخالفت گفتند ي نداشته
مي وثوق و همانند آن مخالف م باشند الدوله و اخراج قواي بيگانهو خواهان انعقاد جلس

كهآنا.هستند در دشتند، به جايگاه پادشاه در نظام مشروطهن به دليل همان باوري
و در باالي نامه مكاتبات رسمي خود  حضرتياعلبنام«عبارت چاپي،ها پاكتها

مي» شاه قاجاراحمد بر باالي ال،مث عنوانبه.)6و 453صص يقيكيان،(كردند را قيد
 استرآبادبه با جنگل تركمانانايجاد اتحاد برايكهـ زاده رسول اسماعيل نامة ميرزااعتبار

بو»خلداله ملكه احمدشاه سلطان حضرتياعل نامي بنام« عبارتـ رفته بود .)4(دقيد شده
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و از اوضاع درهم بود كه شاهتصور بر اين جنگل در اين زمان جنبش حال، عيندر ريخته
و علتش رست كه عدهآن پريشان كشور آگاه نيست محاصره جال فاسد كه شاه را اي از

 روزنامة جنگل.كه هست آگاه گرددكه وي از اوضاع مملكت چنان گذارندينم، اند كرده
:باره نوشت در اين
براي از اوضاع امروزه مستحضر است، حضرتياعلهرگز تصديق نخواهيم كرد كه شخص«

ز،اينكه پادشاه يك مملكت كه بيش از افراد رعيت داراي عاليق ازو وال يك دولت بيش
كن بنيان هاي سيل اين مقابل در چگونه ممكن است] وگرنه[ ...را متضرر خواهد كرد همه او

و در فكر عالج نشودهر از كه و مباني سلطنتش متوجه گشته القيد بماند »طرف به مملكت
ش1س( ).1ص،1336الثاني جمادي27،7،

، پادشاهي بوددر نظام مشروطه مطلوباه پادشديدگاه جنبش،از،نكتة ديگر اينكه
و،سالطين آلمان در اين موردو مقتدر مي اتريش رازد عثماني را مثال نيزو اقتدار آنان

مي با ملت شانيناشي از همبستگ س( دانست هاي خود ش1روزنامة جنگل، رجب 30،20،
.)6-1صص،1336

و جنبش بر جايگاه قانوني پادشكهيزمانتا،از سويي راآناه باور داشت
ميواجب از خود، توسط محارم دربارپنهانيه نيز به صورت احمدشادانست، االطاعه

و نيروهاي داخلي، مانندوي تمايل داشت زيرا. كرد جنبش پشتيباني مي  كه عناصر ملي
و،جنبش جنگل ، بدون آنكهانگليس مقاومت نماينديهايخواه ادهيزدر برابر فشارها

كه ميرزايمادام«: كرد شاه خود چنين اعتراف.ه شودها گسترد بيش از حد پروبال آن
يك كوچك ويهايبانيپشت، از طرفي نشده بود خان آشكارا پنهاني من برخوردار بود

بهها سبب عمدة بقاي جنگلي ة محارم وسيلدر اوايل امر، تعليمات من بود كه همواره
كه،نيبنابرا.)124-123صص،صفوي(» رستادمف دربار به افسران قزاق مي  جنبش تا زماني

رامبارزات و اتحاد اسالم ادامهنام استقاللبه خود نهدادمي، شاه، مشروطيت از، تنها
مي روزبهكه روزپشتيباني شاه برخوردار بود، بل هاي كشاورز،و توده يافت گسترش نيز

و ايال مالكان، كاسبان،خرده آنتبازرگانان .ندپيوستميو طوايف، داوطلبانه به

و  اتحاد اسالم ئولوژي ايد جنبش جنگل
كه اما پرسشي كه در اين چه جنبش جنگل به لحاظ ايد جا مطرح است اين است ئولوژي

نهارتباطي با اتحاد اسالم داشت  و منابعو چرا اساساً چنين نامي را بر خود اد؟ از اسناد
كهمي چنين بر وابستهيكبه لحاظ ايدئولوژـ عكس برخي ادعاهابهـ جنگلجنبش آيد
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در پيرويا سيد،اسدآبادينيالد جمالسيد توسط عثماني استانبول اتحاد اسالمي كه
مؤسس مجلة(، رشيدرضا)»االستبداد طبايع«مؤلف كتاب معروف(الرحمن كواكبي عبد

و ديگران تشكيل، شيخ محمد عبده،)»المنار« البته اشاره. نبود،بوددهش نامق كمال
 هاييون وابسته به اتحاد اسالم گفتگوكه ميرزا در تهران با چند تن از سران ملي شد

 اسالم را پذيرفته بودند، كه عضويت اتحاد نيز اين افراداما.)23صي، فخراي(ه استداشت
و پراكنده تنها آن)و نه سازمان يافته(به صورت فردي ، در پيشرفت اهداف
.)5(كوشيدند مي

،جنبش جنگل ئولوژي سياسي اولية مبارزه، ايديها سال، در همچنان كه اشاره شد
كه آرمان اين.ستا آمدههايي بود كه در باال آرماناز همان برآمده،شرايط زمان بنا بر ها
وبر بيشتر دانچن، بود استوار انقالب مشروطه ئولوژيايد طرد بيگانگان، احياي استقالل

و تناسبي با مبناي چراكه.هاي اتحاد اسالم عثماني نداشتو روش ئولوژي ايد ارتباط
هاي پيش از آن در كشورهاي بود كه در دههياياسيسهاي فعاليت اين گروه، انديشه

و مورد بحث قرار گرفته بود ها محور آن انديشه. مسلمان، از هند تا مصر مطرح شده
و مذهبي در برابمسل عبارت بود از اتحاد ر تهاجمات غرب به ممالك مانان از هر فرقه

سلطان نظرتحت( گردآوري مسلمانان جهان زير يك پرچم واحد، ديگر عبارتبه.اسالمي
با)عثماني جهبراي مبارزه و ايجاد يك وزنة سياسي و استبداد  اني براي اسالماستعمار

بر اما.)273- 272صص،1ج بامداد،/20،نژادكوهستاني( و از اتحاد جنگل داشت جنبشتفسير
: نامة جنگل چنين بازتاب يافته استدر روز اين تفسير.بيشتر كاربرد داخلي داشت اسالم
به...« و به اين جمعيت مقدس منتسبيم، وليبلي ما بايد دانست نام اتحاد اسالم قيام كرديم

كهمييگويموه، يعني كه طرفدار اتحاد اسالميم بنام سادة انما المؤمنون اخ در اين موقع
و زبون كرده و اختالف اسالميان، مسلمانان را به دست دشمن عمومي ذليل ، تشتت كلمه

و ساير عناوين مذهبي به كنند كشيبرادرنمسلمانا نبايد و سني هم افتاده جانو بنام شيعه
ش1س(»و مجال استفاده به دشمن عمومي بدهند ).2ص، 1336، اآلخراديجم2،15،

: دهدمي همان مقاله توضيح بيشتري در ادامةسپس
و وظيفه« و مسئول و خاكبه حكم اينكه ما ايراني هستيم و وطن،دار حفظ اين آب ايران

و بعد از موفقيت به  و ممالك اسالمي مقدم است مقدس ايرانيان در نظر ما بر تمام بالد
اخميانجام وظايف ايرانيت البته برادران اسال برو، مادامي كه به وظايف ت خود عمل كنند

ا ديگران و از تزلزل و از استقالل ممالك اسالمي خرسند هاي ستقالل خانهمقدم خواهند بود
).جا همان(»مييگويمست معني اتحاد اسالم كه ما اين. شويم مسلمين متأثر مي
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مي،اينبنابر كه مالحظه اس«جنبش از مفهوم تفسير شود كه با آنچه»الماتحاد
به لويتا جنبش.تفاوت داشت نظر اتحاد اسالم عثماني بودمورد ومي» وطن«را داد

و خاك ايران را مقدم بر ساير ممالك اسالمي مي دربراين اساس،.دانست حفظ آب
از جنبش، سياست خارجي انديشة به»وطن«پس ممالك اسالمي به شرطي كه

مي»ف اخوت خودوظاي« ود مقدم بودكردن عمل كه ند سپس ديگر كشورهاي جهان
بوطرواب ميشان سودمندتر و.)جاهمان(گرفتندد مدنظر قرار ميرزا نيز بارها در مكاتبات

. كردميتوصيف»مذهبيـ ملي«اهداف در راستاي هاي خود، مبارزات جنبش را خطابه
جر، به عنوان مثال در جنگ با انگليسيانيدر ، به ياران)ق.هـ1336(ش.هـ 1297سال ها

از ما مدتي است با انگليسي«: خود گفت و اكنون در راه مدافعه ها به جنگ مشغوليم
و مذهبي در مقابل تجاوز آنحق هايآمال ملي داري گونه كوششي خودها از هيچ شكنانه

ص(» ايمننموده آنحال، در ميهنعيندر).73گيلك، و اعتالي عظمت ، جنبشپرستي
به نگاهي و خورشيد«: دوران باستان داشتشكوه هم برسيم به آن ساعتي كه بيرق شير
 ...ر فراز كنگرة قصور عاليبو مهد ساسانيانوطن كيان به افتخار استقالل خود را

س(»افراشتهبر ش1روزنامة جنگل، ).2-1صص،1336اآلخر جمادي28،15،

و از سويي، حاج احمد كسمايي، از بنيان در قدرتمندرهبران گذاران جنبش نيز
و ارتباط اشتيادد اصلي كه عنوانـرا» جمعيت اتحاد اسالم«هاي خود، وابستگي

رد» اتحاد اسالم عثماني«باـ)6(جنبش جنگل بود و دستة سياسي ديگر يا هر حزب
مي علتةدرباروي.كند مي كه انتخاب اين عنوان براي جنبش ، كار در آغاز چون نويسد
مي باركياي در رشت هفتهكميته سات جل از مأمورانو شد، به طور سري تشكيل  روس

كه هر هفته در منزل كميته پيشنهاد كرد،روايناز،تشكيل اين جلسات آگاه شده بودند
و در مجلس روضه،يكي از اعضا آن اعضاي كميته نيز كار پوششخواني تشكيل شود

مانجام دهند خود را و عزاداري آزاد بودجالس روضه، زيرا تشكيل  بر اين اساس،.خواني
و براي علني«تصميم گرفته شد نام،»آنيهاتيفعالكردن موجوديت كميتة سري

كهياتحاد اسالمتهيئاين، بنابر.بر روي جمعيت گذاشته شود اسالمت اتحادهيئ
شد با شركت ميرزا كوچك ساننيبد ساه بود،خان تشكيل يوابسته به هيچ ا زمان

، اين شواهد اساسبر.)51ص كسمايي،( نبودانوجمعيت ديگري به همين اسم يا عن
بر، نام»اسالمت اتحادهيئ« با نيزها مدتو بود گذاشته شده جنبشي بود كه از آغاز
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و از لحاظ ارتباطي با اتحاد اسالم عثمان رو،ايناز.شد همين نام خوانده مي ي نداشته
و ايد .ژي نيز با آن متفاوت بودئولوآرمان

و ارتباط با بلشويكچگونگي برريتأث ها  جنبش ئولوژيك ايد روند تغيير آن
و علل و زمينههبمختلفي دست رويدادها  جنبشو همكاري هاي ارتباط دست هم داده

كهريتأث، از پيامدهاي اين ارتباط.ندفراهم ساخته بودراهاكيبلشوو جنگل  اتي بود
رويدادها،اما پيش از همه، اين.دئولوژي جنبش نها رفته بر ايدرفته ولوژي بلشويكي،ئ ايد

بهو اوضاع رو، نگاهي به ايناز.ندها سوق داد سوي بلشويكداخلي بودند كه جنبش را
م اينها براي فهم بهتر علل آن .ثر خواهد بودؤارتباط

و زمينه- الف و چگونگي بارةدر:رويدادهاي داخليريتأث ها  گرايش جنبش علل
و چند رويداد مهمـ ئولوژيك نيز همراه بود كه با يك چرخش ايدـها بلشويك جنگل به

بهدادهايرواين.را بايد مورد توجه قرار داد گذارريتأث كارآمدن دولت از زمان رويويژه،
در وثوق دي بود كه)1336شوال27( 1297مرداد 13 الدوله رخيكي پس از وندداد گري
از.تندرا بهم ريخجنبش تعادل جنگل با جنبشيها جنگ، حوادثايننيتر مهم يكي

از در مسير منجيل تا رشت بود،نيروهاي انگليسي سال آغاز شدهينخرداد هم24كه
بوضرباجنبشها جنگدر اينكه هرچند. بود د، تي به ارتش مجهز انگليس وارد كرده

و سرانجام رفته قوااما رفته و تسليحاتي جنبش نيز به تحليل رفت بابهي نظامي صلحي
به سود جنبش چندان گرديد كه منجر)1336ذيقعده6( 1297مرداد 22درهايانگليس
.)150ص سمي،ابوالقامير(نبود 

شدن حاج احمد تسليمحادثة پيشين نبود،ازريتأثبيهم اد ديگري كه چندانرويد
شد.الدوله بود وثوق به دولت با نيروهايش جنبش از رهبران پرنفوذ، كسمايي ن تسليم

ضربة،ه بودروي داد)1337 االوليجماد23(1297اسفند6در روايتي پنهاني وي كه به
در ديگر شدن وي، نيروي جنگلر پي تسليمدزيرا.بود بر پيكر جنبش ديگريينگسن

و از سويي فومنات قو تواندر امان نبود راـ اي مشترك دولتيمقاومت در برابر  انگليسي
به جنبش ناگزير،در چنين شرايطي).177-174صص فخرايي،/ 192صگيلك،( نيز نداشت
وكهزددست به سوي تنكابن،طوالني بدون استراتژينشيني يك عقب  بسيار سخت

وطاقت .گرديدآن قواي بيشترسبب تحليل رفتن فرسا بوده
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شدن دكتر حشمت، تسليم رويداد بعدي، يعنيبرة خودبه نوب نيزهايدشوار اين
و فرسودگي ناشي از اين. نبودريتأثبي رهبران برجستة جنبشيكي ديگر از  خستگي

ازنشينعقب به دادندر امان،به سوگند مقامات دولتي اعتماد دكتر حشمتو سو،يكي
شدديگر، سويازوي ا 270 حدودبا كه او نيز سبب اما.دشوز همراهانش تسليم تن

و مبارزة مسلحانه  مقامات دولتي، با زير پاگذاشتن سوگند خود، وي را به جرم مخالفت
و دولت ليهعبر  اعدام در رشت)1337شعبان11(1298ارديبهشت 22در،نظام سلطنت

نيز را ئولوژيكيداةنكت دو واقع در اعدام اين نفس.)119-113صص ابوالقاسمي،مير( كردند
پيشازبيش،حشمت دكتر مورد در دولتي قاماتم شكنيسوگند ينكها يكي:كرد مي گوشزد

و اعتقاد بهرا جنبش اعتماد و حتي پادشاه دولتي تشكيالت،»اصالح دولت«نسبت
ازچنانـ در اين مرحلهاينكه ديگر.ه بوددكر سستمشروطه محاكمة دكتر جريان كه
مسلحانة جنبش به عنوان از نظر حكومت جنگلـديآيبرمنيز دادگاهدر حشمت

را توانستينمشد كه ديگرميسلطنتي شناخته ضد و آن تعامل گذشته با قوة مجريه
.پادشاه مشروطه داشته باشد

از ضعيفي قرار داده بود موضع در را جنبش فوقيرويدادها مجموعة يك،ديگرسويو
 ايجاد مشروطه شاهپادو نسبت به جايگاه دولت باورهاي جنبشدرئولوژيك ايد شكاف

فراهمها را براي نزديكي جنبش به بلشويك زمينه در مجموعي ين شرايطچن.كرده بود
.كرد

آمةلئمس و اين تغييرات نيز ديگر، تغييراتي بود كه در رهبري جنبش پديد ده بود
اسريتأثآن ئولوژيك ايديهايگونبر دگر اولية مبارزات جنبش،يها سالدر.تداشته

ب» اتحاد اسالمتهيئ« و مغز مركز«شد عهده داشت كه گفتهررهبري جنبش را ثقل
مي» متفكر و روحانيان بودند جنبش محسوب و اعضاي آن بيشتر از علما اما براي.شد

ميتة اتحادك«اين كه افراد غير روحاني نيز بتوانند به عضويت آن درآيند، عنوان آن را به 
نت.)96ص فخرايي،(تغيير دادند»اسالم و انگيزهافرادجهيدر وارد هاي گوناگوني با افكار
شدكه كار شدند كميته شد بنابر.)7(كرد برخي از آنان به زيان جنبش تمام ، با آنچه گفته
از راهپيمايي بازگشت، سپسشدن حاج احمد كسمايي، اعدام دكتر حشمتتسليم

ازدر فومنو از سرگيري جنبش تنكابنفرجام نا و انديشه رهبري، ديگر هاي اتحاد اسالم
،، حوادث يادشدة باالبر اين اساس.)136-135صص ابوالقاسمي،مير(چندان خبري نبود آن 

به شكاف ايد رفتن جنبش،تحليل با،وجودآمده ئولوژيك  ايجاد شدهيهايدگرگونهمراه
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ب سبب، جملگيدر رهبري بهتاندودشده با جنبش . روي آوردهاكيبلشوهمكاري
از در بخش يا تغيير نظرضرورت اين همكاري نيز تجديد و ايد هايي يهاكيتاكتئولوژي

.جنبش بود اولية مبارزاتي
و جنگلي دوسويه بين بلشويكارتباط پيشينة-ب پيش از رويدادهاي:ها ها

ها سوق داد، روابطي بين آنان بلشويكهمكاري با سوي يادشدة باال كه جنبش را به
و 1917ب اكتبر پس از انقال. ثر بودؤمتسهيل اين همكاري در وجود داشت كه  روسيه

شدند،ميتركينزدرفته هرچه آنان به مرزهاي ايران، رفتهها در آن كشور ظهور بلشويك
با به همان نسبت تماس ميجنبش هاي آنان نيز بسياري هاينشانه.شد جنگل بيشتر

ب مي لشويكوجود دارد كه برتا كوشيدند ها از همان آغاز كارشان قرار با جنبش ارتباط
و در آن نفوذ نمايند درموردايندر. كرده مهدي فرخ، كارگزاركهي آمده استگزارش،

به،منطقهدرها بلشويك از نفوذ دولت نگرانيةدربارگيالن، وقت با رهبران جنبش
مي.استگفتگو پرداخته  اري با دهد كه نظر جنبش در جلب همك اين گزارش نشان

 در حفظ مركزي بود، ولي سياست دولتو طرد نمايندگان روسية تزاريها بلشويك
و هردو طرف، يعني روسو عدم مداخلة طرفيبي بود در ايرانها بلشويك هاي تزاري

ش44-43صص سادات عظيمي،( ا.)16، سند مي خودگفتگوها ين البته كه نشان دهد
دراز اينترشيپها بلشويك بهها در صدد گسترش نفوذ خود در ايران، جنگل جنبش ويژه

آن رهبرانبهها بلشويك.اند بوده كمك تسليحاتيانجنگل اطمينان داده بودند كه به
كن مانند،تزاري مأموران عليهبرهمباتاخواهند كرد  و افسينكو مبارزه ند ژنرال باراتف

.)جاهمان(
ي شمار،)ق.هـ1337(ش.هـ1298و)ق.هـ1336(ش.هـ1297يها سالدر همچنين،

و از بلشويك مي ها در گيالن وارد جنبش شده نيز دستگير تعدادي از آنان. كردند مبارزه
نامي بود كه گفته شد از افراد»ارسطو اسماعيلويچ«آنان يكي شده بودند كه از جملة

ا در.)Dailami, p. 51(و مشاور اداري وي بوده است خانكوچكعتماد ميرزا مورد باز
تاتيهيئ،)ش.هـ1298اواخر تيرماه(م 1919ژوئيه  و پيشنهاد كردند با ميرزا مالقات كرده

خواست، ميرزا نمياما چون در آن شرايط خاص. مرد مسلح در اختيار وي بگذارند300
ب بهانه صص(، از پذيرش آن خودداري كرد ها بيفتد انگليسي دستهاي .)214-213شاكري،

بها و متخصصان ما در آن شرايط، ميرزا بيشتر و مهمات نظامييها آموزشدنبال سالح
ب. بود تومان 600تا 300ين گفته شد كه وي حاضر بود به چنين متخصصاني ماهانه
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صهمان( حقوق بپردازد ي همراه با تبليغات مرامي نيز حال، چنين روابطعيندر).213،
مخفيانه در ميان ما هم به سود خود«ها بلشويك بنا به نوشتة حاج احمد كسمايي،.بود

ميو هم برضد بعض كردنديمتبليغ  مي.»نمودندي از افراد سازمان آنتريك  افزايد وي
و ياري يكديگر بودن اخوت انقالبي موظف دليلبهو جنگلها بلشويك ولي،دبه حمايت

كهكم و آن را به سوي خود بلشويك كم زماني  ها خواستند در نهضت جنگل رسوخ كرده
شدميان جنگل با آنا»فكريدرگيري«متوجه نمايند، .)90ص كسمايي،(ن آغاز
مياين شواه ازـهاد كه بلشويكدهد نشان و ورود پيش يورش نظامي به انزلي

اربا جنبش جنگـ رسمي به خاك ايران همو بخشي از اين ارتباط اند بودهتباطل در
و ايد مربوط به آن.ئولوژي بلشويكي بوده است تبليغ مرام كه»درگيري فكري«لذا را

مي حاج احمد اشاره مي  رو، اين ارتباطايناز. رسد در همين رابطه بوده است كند به نظر
و ايدئولورفته،ها با جنگل طوالني بلشويك و جنبش را تحترميسياسي ژي رفته افكار زا

و اتيريتأثچنين. قرار دادريتأث و همراهانش از تنكابن به فومن پس از بازگشت ميرزا
چنبه عنوان مثال.شدترآشكار»اسالمت اتحادهيئ«فروپاشي  مييريتأثين، از توان را

.R(»فرتمستر كيكا چينك«ميرزا به نامة)1337ذيحجة22(1298شهريور 26پاسخ

Kikachinkov(رئيس آترياد ،)دريافت شدن فرا خوانده بودبه تسليمرايوكه تهران)8 .
ميدر اين نامه، ميرزا از ايد مية جمهوريت ياد و راانقالبات امروزة دنيا«: نويسد كند  ما

و رنجبران را از دست كند كه مانند ساير ممالك تحريك مي ، در ايران اعالن جمهوريت داده
در لكن، برهانيم طلبانراحت از روي]و[ دهند كه مملكت ما با قانون مشروطيت نميدرباريان تن

)240ص گيلك،/ 219ص فخرايي،(».پروگرام دمكراسي اداره گردد
هايي واژه.در ذهن ميرزا خطور نكرده بودشبه بديهي است كه ايدة جمهوريت يك

بر» رنجبران«و» جمهوري«چون  انيز . ها بود بلشويكهاي سياسي انديشهز آمده
ميبه،همچنين كه طور قطع از توان گفت  هم همانيكي»انقالبات امروزة دنيا« منظور

.بوده است)ش.هـ1296(م 1917انقالب بلشويكي
ها ولوژي جنبش به سوي بلشويكئ بيانگر چرخشي در ايدييهاشهياندچنين طرح

و اينكه ميرزا در اين رافاصلة،ههبربوده است با آن دسته از مخالفان تغيير سلسلة خود
و ني داقاجار وس ميرزاأيبه طور كلي،.ده بودز مخالفان جمهوريت افزايش از دولت
، گوياي»از روي پروگرام دمكراسي]و[ با قانون مشروطيت«در ادارة مملكت درباريان

و انگلستان عطفي در اتخاذ راهبرد نوين سياسي وي در روياروييةنقط با دولت تهران
ميبه ب، واژديگرسوياز.رود شمار درهگان بيانگر نوعي دگرگوني،اين نامه كار گرفته شده
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در ادامة همان نامهكهچنان.گيري بودميرزا در حال شكل كتيك مبارزاتياست كه در تا
و مال كرورها نفوس«كشور حاضر است نويسد كه براي سعادت مي ضايعو نواميس

ون وي بود كه در آن سخت مخالف خونپيشي مغاير با روية چنين تاكتيكي.»شود ريزي
.كشتن بوده است

»جمهوري شوروي«اعالم
در ارتباط پيش با جنبش جنگلها مدتازها بلشويككه در باال اشاره شد، همچنان

آناز اين.اند بوده كه رو، اين نكته را بايد يادآور شد كه ورود،اند نوشتهنگاران وقايع گونه
ضد منظور سركوبآنان به انزلي، به جنبش رهبري انقالبي ژنرال دنيكين، براي قواي
از پيش،ها به ايران كه براي ورود بلشويك وجود داردييها نشانه.غافلگيرانه نبود

و ميرزا هايي توافق مورد اما چون ممكن بود كه اين قرارها. بود صورت گرفتهبين آنان
و متحدان ايراني آنان قرار گيرد، استفادة انگليسيسوء كوششهاآن داشتن نگهبر پنهان ها
ص(شد مي هم.)233شاكري، ار ين رابطه،در تباط حاج احمد كسمايي ضمن شرح

مي بلشويك اين بود كه)1298(1919آخرين پيشنهادشان در سال«: نويسد ها با جنبش
ر ).89ص كسمايي،(»ا حفظ كنيد تا رفقايمان به بادكوبه برسندپيغام فرستادند خودتان

همراه ميرزا به آنجا رفته تي از جنگل به هيئها به انزلي، با ورود بلشويك حال،هربه
اي به ظاهر به تفاهم رسيدند، ماده9 بر سر يك توافق در پايان نيز.ندنشستو به گفتگو 
و تاكت ايدتضادهاي هرچند كه  اين4تا1مواد.در بطن آن وجود داشتييكئولوژيك

كه ربطقرارداد بيشتر در  و نوع حكومتي بود بايست در آيندهمي با مسائل سياسي
سيس حكومت جمهوري انقالبيأت« متضمن نامهاين موافقت2مادة.دشميتشكيل 

خود به جمهوري كه ميرزا در نامة اساس، ايدةبراين.)9()273ص گيلك،( بود»موقت
آن رئيس آترياد تهران دراشاره كرده بود، به  رسماًو آمددر اين تاريخ به صورت قرارداد

شدپذي و در نظر گرفته شده براي منطقة گيالن،انقالبي موقت اما جمهوري. رفته بود
ت،نامههمان موافقت3مادة طبق و سيس مجلس مبعوثان،أمقرر شد پس از فتح تهران

.)جاهمان(را كه نمايندگان ملت بپذيرند، همان به رسميت شناخته شود حكومتي هر نوع
و دو روز پس از ورود مي)1338رمضان18(1299خرداد 16اما كمي بعد، يعني در زار،

شديبيانية ديگر رسماًبه رشت، و كه بلشويك صادر حزب(ايرانيهاستيكمونها
و بيانيه لحن اين.اند داشتهدر تنظيم آن نقش) دالتع هاي انديشهتغيير تندتر بود
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در.ساخت را آشكارتر سياسي آن آمده1ماده داشت كه در مادة4پايان اين بيانيه نيز
را«: بود اعالن رسماًجمعيت انقالب سرخ ايران اصول سلطنت را ملغي كرده جمهوري
صص؛281- 280صص گيلك،(» كند مي در.)10()250-249فخرايي،  تأملاين ماده قابل دو نكته

جمعيت«، عنوان»اتحاد اسالم«يا» جنبش جنگل«جاي عنوانهبكهنيايكي. است
و بلشويكرفتگكاربه» انقالب سرخ ايران ديگر. بودهاه شد كه تركيبي از قواي جنگل

كه بخشي از نظام مشروطة»سلطنتاصول«همراه با لغو،اعالم جمهوريكه اين
 مشروطةنظام كه جمهوري جايگزينمعني بود اينبهرفت،ميشمار سلطنتي به

وميدر ايراني سلطنت گيري كارهب.نبودهم ديگر منحصر به منطقة گيالن شد
خوانده نيز»جمهوري شوروي«كه موقت اعالم جمهوريو» سرخ ايران انقالب جمعيت«

ورديجملگي داللت بر تغييراتشد،  .)11(داشتندش جنبئولوژي پيشين ايد هويت
ا هر،اين اعالميه چهارگانة مواددرها،ينگذشته از و ديگر گفتگويي از مجلس مبعوثان

.را كه نمايندگان ملت بپذيرند نبودنوع حكومتي 

ت  جنبشكئولوژي ايد حولپيامدهاي
، يعنيهو لغو سلطنت مشروط به جمهوري شوروي خواهياز مشروطهيگردانيرواين

پ و سلسلة قاجارمخالفت با شد،ادشاهي احمدشاه از اين زمان. به زيان جنبش تمام
مخالفان مخالفت با سلطنت مشروطه، ادعاي. شمار مخالفان جنبش رو به افزايش نهاد

برـ جنبش جنگل در تهران را و سركشمبني .رسانديمبه اثباتـ بودن جنبشياغي
بو قبالًزيرا چنين اتهامي و جنبش بارها تكرار شده كه هر بارد راآنناگزير بود از ها

ش1س(طريق روزنامة جنگل تكذيب نمايد شاه نيز كه احمد.)1ص،1335ذيحجة12،17،
پيش از حتياو. سياست مدارا با جنبش را در پيش گرفته بود، تغيير موضع داد قبالً
كه اين، خودة پيام محرمان،ها يسيلدر برابر فشارهاي انگ آن قدر به ميرزا اعتماد داشت

مي توسط وي به بلشويك را اين بود كه نمايندگان ميرزا توسط شاهپيام. رساند ها
به مطمئني به قفقاز نزد بلشويك و با ها بفرستد به آنان نام مليون ايران و سازش كند
و اينوآنان بفهماند كه چگونه دست ما ناچاريم با دولتي«كه پاي دولت ايران بسته است

و نفوذ او  را] يعني انگليس[كه قشون او كه ما احاطه نموده است تا آنجا مدارا كنيم
و خالصه آنكه قشون روس بهها به سرحدات قديم خود برسند و داد ما و دست تدريج

ص(»آهستگي به سوي آنها دراز خواهد شد به گونة ديگريهاليولي جنگ.)124صفوي،
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را تأسفرفتار كردند كه م«: شاه گفت. بر انگيختشاه را جنگلي انهتأسفاما ها شورش
و سازش با  را روسدر آوردند  اين عبارتمفهوم.)جاهمان(» به صورت ديگري درآوردند ها

وكه اين بجاي جنبشكهبود احمدشاه اين را بلشويك به شاه اعتماد كند از تمايالت ها
هم پادشاه عليهبرانگليسي شاه مطمئن سازد، خود ضد .پيمان شده بودمشروطه با آنان

ضدـ جنگل به مثابه يك جنبش مليبه ديگرآنازپس رو،ايناز مذهبي،
ب نگريسته بلكه به منزلة جنبشي.شد بخش نگريسته نميو رهايي يگانهاستبدادي، ضد

و در ئولوژيك، به بيگانگان پيوستكه در اثر انحراف ايدشد مي بره اندازي سلطنت صدد
و سلسلة قاجارمشرو با ها، جنبش گذشته از اين.است طه و همكاري در پي ائتالف

باشد، زيرا اين خود مذهبيـ هاي ملي توانست در پي آرمان ديگر نمي ها، بلشويك
پيدر. ها در تضاد بود ناسيوناليستي بلشويكهاي انتر انديشهباها آرمان يدنوپي چنين

در)الوزرارئيس( الدولة پيرنيامشير،چون خيابانيييها چهرهكه بود ازييهااميپنيز
راسته بودند كه راهاميرزا خو صص(ها جدا سازد بلشويكاز خود اما.)12()129-30يقيكيان،

: در پاسخ نمايندة مشيرالدوله گفت ميرزا
ر« رايم پوسيدةژما اين ايران، زيرا از روزي كه طايفة قاجار به سلطنتخواهيم نمي قاجار

مي ...روز بدبختي ما ملت ايران افزوده گرديدهرسيدند روزب تاو آخرين جواب عرض كنم كه
رساعتي عمرم باقي است  و تا انگليس و تمام امور از پا نخواهم نشست ا از ايران خارج نكرده

و اعالم جمهوريت نداده باشم كه تا ملت ايران با مملكت را از طايفة قاجاريه خارج ننموده
و خائنين نجات يابد، اسلحه به  و ايران از دست اجنبي دست خود مملكت را اداره نمايد

).158ص صبوري ديلمي،(» زمين نخواهم گذاشت
ا حتي عده و لغو سلطنتاي ناخرسندز روشنفكران نيز از موضوع اعالمية جمهوري

و وثوق سلطنتياغالبودند، ولي با الدوله شده بودند، زيرا اينان طرفدار مبارزه با انگليس
.)13(احمدشاه موافق نبودند

خواهي تا جمهوري از مشروطهسياسي ئولوژي ايد، هرچند كه روند تغييراز سويي
بود، امان ناگهانيـها به دليل ارتباط طوالني با بلشويكـ براي رهبري جنبش،شوروي

تجزيرا.بود اين تغيير براي بدنة جنبش غافلگيرانه 28( به انزليهاكيبلشو اوزاز

تنها،)1299خرداد16(و لغو سلطنت در رشت تا اعالم جمهوري شوروي)1299ارديبهشت
و در اين مدت كوتاه، پذيرش اين همه تغيير براي اعضاي جنبش.بود بيست روز فاصله
طي. بسيار دشوار بود تودة هوادار آن ،و نيم گذشته سالپنج مجاهدان جنگل كه در

رامبارزات ه انجام داده بودند، اكنون نظام مشروطو نام احمدشاه قاجارهب خود
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كه از اين رو،. بايد بر ضد شاه بجنگند ناگهان دانستند كه چرا نمي در هنگامي
مي ميتينگ هم اي از آنانعدهدادند، ها بر ضد شاه شعار و شعار با قزاقان زنده«صدا شده

مي»باد احمدشاه ).88ص يقيكيان،(دادند سر

و تضاد تفاوتطولي نكشيد كه ها، با بلشويكو همكاري در پي اتحاد هاي ها
و اقتصادي در گوناگون سياسي هايدر زمينه مبارزاتيو تاكتيك ئولوژيك ايد ، اجتماعي

شد نمايان عمل در ايجاد،اين تضادها يكي از پيامدهاي.ندتر و درون شكاف جنبش
وي كه گفته شد احساسات ضد مذهبي.اله خان از جنگل بود انشعاب جناح احسان

و از بلانديشهريتأثپيش نيز تحت داشته و سوسياليزم قرار داشت، هاي گرايشباشويزم
و كردتقويتراها اين انديشه ها، به بلشويك و به از جنبش در نهايته جدا شد

صص( پيوستها بلشويك  ). 236و 122رواساني،

و طرح همچنين، ،و شعارهاي تند كمونيستيهاشهيانداعالم جمهوري شوروي
و بازرگان ازرا نگراني طبقات ثروتمند ميجنبش كه  كردند جنگل پشتيباني مالي

و كارگ هايي به طبقات نگرانيچنين.ساختو آنان را از ميرزا دور برانگيخت ر
و تحتچنداني هي كه آگاـصنعتگر قرار همان طبقات ثروتمند هايهگفتريتأثنداشته
كرنيزـداشتند ص؛88-87صص يقيكيان،(ده بود سرايت كه نيز.)524شاكري، گفته شد

بهبهاله خان، افكار عمومي را روزتند كمونيستي پيروان احسانيهاشيگرا روز نسبت
را اصوالً رشدكهـ نهضت جنگل تر بدبينـ آغاز كرده بود» اتحاد اسالم«زير نام خود

صص( كرد مي .)14()28-27كسمايي،
يالي ادبيات، استها با بلشويك ئولوژيك جنگل ايدـ سياسي از سويي، همكاري

به سياسي بلشويكي را در و پي داشت كه صورت سيلي از واژگان كمونيستي
ادبيات سياسي. بود به منطقه سرازير شده،، همراه با تبليغات گستردهسوسياليستي

و ريشة بودآنئولوژيك را كه معرف هويت ايد جنبش سياسي ادبيات ها، لشويكب ه
و از اين منظرخود قرار الشعاع تحت،مذهبي داشتـ ملي و پايگاه داده نيز بين جنبش

بابه عبارت ديگر،.اجتماعي آن شكاف ايجاد كرده بود  جنبش جنگل در پيوند خود
وواجتماعي پيشين خود كه برآمده از متن جامعهـ ها، از ادبيات سياسي بلشويك  تاريخ

و مشروطيت بوده باورهاي اتحاد ش آن نيز در جامعههاي تاريخي پذيرهو زمين اسالم
كه پذيرش يك نظام سوسياليستي بلشويكي هيچ حاليدر. وجود داشت، فاصله گرفته بود

و براي مردم بيگانه  مجموعة اين عوامل بر پايگاه.ودنميمزمينة تاريخي در ايران نداشته
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آن مردمي جنبش دركهچنان.ه بودزدآسيبو مشروعيت گزارشي از گيالن به تاريخ،
و محبوبيت كوچك«: آمده است)1338رمضان28( 1299خرداد 26 و جنگلي نفوذ ها خان

اع ها با بلشويك هم در نتيجة اتحاد آن و كل اند دادهالن رسمي كه به مردم ها از بينيبه
و اين خود موفقيت عمده و دفعتهيئبراي اي است رفت همايش(هاآن» دولت در رفع

ص  ).166بازشناسي نهضت جنگل،

 نتيجه
آستانة كودتايتا مبارزه از آغاز،ئولوژي جنبش جنگل ايد در اين پژوهش روند تغيير

در بلشويك سرخ كه چنان.ر گرفتمورد بررسي قرا)1338ذيقعده14( 1299مرداد9ها
ب تا زماني نشان داده شد، احياي مشروطيت،،استقالل، طرد بيگانگان نامهكه جنبش

ميو پادشاه مشروطه اتحاد اسالم و اين عناصر محورهاي ايد مبارزه را ئولوژيك كرد آن
م يافتمي گسترشدامنة آن روزبهدادند، روز تشكيل مي آنو از طبقات ختلف جامعه به

و در نتيجه زمينه را براي جنبش تضعيف چند حادثه سبب اما.يوستندپ مي تغيير شده
از اين رويدادهانيتر مهماز جملة.ئولوژي آن فراهم كرد ايد رفتن تحليل:عبارت بودند

و تسليحاتي جنبش در نا جنگپي قواي نظامي ـ برابر با نيروهاي مشترك انگليسيهاي
تنشدن دولتي، تسليم و دكتر( رهبران برجستة جنبشاز دو حاج احمد كسمايي

كهتهيئدر تغييرات،)حشمت ئولوژيك جنبش ايدـ رهبري سياسي نقش اتحاد اسالم
مي را بردر پي چنين رويداده.و غيره كرد ايفا وايي بود كه جنبش  ادامة اي تقويت خود

و داخلي مبارزه از به بلشويك،با دشمنان خارجي ها پيش با آنان مدت ها روي آورد كه
.در ارتباط بود

ي و يكس جنبش از تحققأضعف و ايدئولوژي اوليه از و همگرايي همكاريسو،
 خواهيمشروطهاز ئولوژيك تغيير ايد سبب رفتهرفته،ديگرسويازها بلشويك با ايدئولوژيك

پسبب ها،و همكاري با بلشويك اين تغييرات. گرديدبه جمهوري شوروي ايگاه ضعف
مالكان، تجار، خردهدار، به طبقات زمين زيرا جنبش متكي. اجتماعي جنبش گرديد

كهروح و كسبه بود ميبهئولوژي اولية جنبش ايدانهواداراز انيان ، نه رفتند شمار
و نظراز همچنينناينا. جمهوري شوروي بلشويكي وها مذهبي نيز بلشويك اقتصادي

ميخطرراهاستيكمون مذهبيـ هويت ملياين تغييرات، ها،عالوه بر اين.دانستند ناك
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و در مجموع جنبش را نيز تحت نيزراآنسركوبيو رتريپذبيآسراآنالشعاع قرار داد
.تر كرده بود آسان

 نوشتپي
نكچگونگي اين مسافرةدربار.1  228-224صص،ديوساالر: ت،
نكنامه مرامبراي مالحظة اصل.2 صص:، .57-56فخرايي،
ع ايدجنبش بر اساس همان ديدگاه.3 و وهناصر قوة مجريئولوژيك خود، رجال را به مطلوب
مينا ،)سردار منصور(افرادي چون سپهساالر تنكابني، سعدالدوله، سپهدار ماليه. كرد مطلوب تقسيم

 شيخ خزعل، سردار ارفع،، صولت الدوله، السلطنه شعاعالسلطان، كامران ميرزا، فرمانفرما، ظل
و صارمقوام س(الدوله در ليست رجال مطرود قرار داشتند الملك ش1روزنامة جنگل، ،4،12

).3ص،1335رمضان
نك.4 ص: براي مالحظة عين اعتبارنامه .80گيلك،
از.5 كمسيدمحمدرضا مساوات، سيد: اين افراد عبارت بودند ي، اي، سليمان محسن اسكندررهمحمد

اد، ميرزا طاهر تنكابني، سيد)سالماالناصر(سيديحيي نداماني  ويبحسن مدرس، السلطنة سميعي
ص فخراي(ديگران  ).23ي،

به بلكه بعداً. نيز عنوان رسمي تشكيالت جنبش نبود» جنگل«البته.6 كه مكان واقعي جنبش
و در گفتار اين عنوان به جنبش اط كه. الق گرديدجنگل منتقل گرديد، به طور شفاهي در صورتي

ص(بوده است» اتحاد اسالمتهيئ«از همان آغاز هميشه عنوان آن  ).32كسمايي،
ب.7 وي. نام رضا افشار بود كه امور مالي جنگل را به عهده داشتهبه عنوان مثال، يكي از اين افراد

و ريال از بودجة 000/840در حالي كه جنبش گرفتار مشكالت مالي بود، مبلغ جنبش را برداشته
ص(به تهران گريخت  ).97فخرايي،

و لشگر به لحاظ واژه)Atriad(آترياد.8 و عبارت از يك واحد نظامي است بين هنگ اي روسي
ج( نفرات تعداد ص؛»آ«، ذيل حرف1عميد، ).248شاكري،

چه.9 ل كمونيزم از حيث عدم اجراي اصو-1«: ار مادة يادشده به شرح زير بودندسه مادة ديگر از
و و ممنوع الغاي مصادرة اموال تأ-3. غاتبودن تبليمالكيت و سيس مجلس پس از ورود به تهران

نوعمبعوثان،  ب-4. حكومتي را كه نمايندگان ملت بپذيرند هر دست اينهسپردن مقدرات انقالب
و عدم مداخلة شوروي ص(» ها در ايران حكومت ص؛244فخرايي، ).273گيلك،

ازسا. 10 و مال عموم-2«: ير مواد چهارگانه عبارت بودند حكومت موقت جمهوري حفاظت جان
نوع-3. گيرد اهالي را به عهده مي با هر دولتيو جديداً اي را كه به ضرر ايران قديماًمعاهده هر
و باطل مي را يكي دانسته تساوي حكومت موقت جمهوري همة اقوام بشر-4. شناسد شده لغو

ميةدربارحقوق  و حفظ شعائر اسالمي را از فرايض صص(» داند آنان قائل ).250-249فخرايي،
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مي» جمهوري شوروي«واژة. 11 شوروي«، ديگري»شورايي بودن«يكي: كرد مفهومي دوگانه را القا
پس. يعني برآمده از نظام شوروي بلشويكي» بودن و ساختار» شوروي سازي«البته از آن  در محتوا

و خورشيد دولت شاهنشاهي را عنوان نمونهبه. جنبش هم آغاز شده بود يكار دست، حتي آرم شير
و و چكش نيز بر باالي خورشيد اضافه كردند و يك داس » آرم جمهوري انقالبي گيالن«راآنكرده

راكابينة وزراي جمهوري نيز به پيروي از الگوي شوروي،. ناميدند خل« خود »قشوراي كميسرهاي
ص(ناميد ).36پرسيتس،

بود.12 و وثوق«: شيخ محمد خياباني به ميرزا نوشته الدوله الدوله است؟ وثوق چه فرقي در بين شما
مي مي خواهيد ايران را با مساعدت خواهد ايران را با مساعدت لشگريان انگليس اداره كند، شما

و اداره كنيد ص(» لشگريان روس اشغال كرده ).137يقيكيان،
در. 13 جاي ديوان خود از احمدشاه، اشعار زيادي را در جاييطرفداربه عنوان مثال، نسيم شمال

حسيني،(به وي اختصاص داده است، درحالي كه در مجموع، نظرش نسبت به جمهوري منفي است 
).صفحات مختلف

مي. 14 از سر بريدة ميرزا به ها به جايي رسيده بود كه بعدها استقبال افزايد اين بدبيني كسمايي
صص(خواه نبود آزادي اي انجام شد كه شايستة آن انقالبگونه ).28-27كسمايي،

 منابع
 كتاب

و معين رعايا آلياني، شاهپور، .1385، فرشيد، تهران،)خان آليانيحسن( نهضت جنگل
ج1371، چاپ چهارم، زوار، تهران، شرح حال رجال ايران، بامداد، مهدي ،1.

.1379ترجمة حميد احمدي، شيرازه، تهران،،و نهضت جنگلهاكيبلشومويسي، رسيتس،پ

، به كوشش اسماعيل)ها ميرزا اسماعيل جنگلي يادداشت(قيام جنگل جنگلي، ميرزا اسماعيل،
.1357رائين، جاويدان، تهران،

سي، چاپ سوم،، با مقدمة سعيد نفيديوان كامل نسيم شمال، الدين، سيد اشرف)رشتي(حسيني
.1370سعدي، تهران، 

، فردوسي، تهران، اسرار سقوط احمدشاه، به كوشش بهمن دهگان،اصغرعلي زاده صفوي،رحيم
1362 . 

و اولين جمهوري شورايي در ايرانرواساني، شاپور، ، شمع، تهران، نهضت ميرزا كوچك خان جنگلي
1368.

، چاپخانة مظاهري، تهران، قالب مسلحانه جنگلنگاهي از درون به ان حسن،صبوري ديلمي، محمد
1385.

و جمهوري شوروي سوسياليستي ايران(ميالد زخم شاكري، خسرو، ، ترجمة شهريار)جنبش جنگل
.1386اختران، تهران، خواجيان،
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ج1364، چاپ ششم، اميركبير، تهران، فرهنگ فارسي عميدعميد، حسن، ،1.
.1366، چاپ يازدهم، جاويدان، تهران،)خانرزا كوچكمي(سردار جنگل فخرايي، ابراهيم،

، به كوشش پوراندخت كسمايي، چاپ هاي حاج احمد كسمايي يادداشتكسمايي، حاج احمد،
.1993،)آمريكا(كامپوس، اهايو

.1371، گيلكان، رشت، تاريخ انقالب جنگل، محمد علي،)خمامي(گيلك
وتقي، ميرابولقاسمي، سيد محمد ، ندا، تهران، انديشة اتحاد اسالم در جنبش جنگل دكتر حشمت

1378.
و جنبش جنگل يقيكيان، گريگور، ، به كوشش برزوية)هاي يك شاهد عينييادداشت(شوروي
.1363دهگان، نوين، تهران،
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