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تحلیل تاكتیكهاي جنبش جنگل در جنگ با انگلیس
ابوطالب سلطانیان

*

استاديار ايرانشناسي دانشگاه گیالن
(از ص  103تا )122
تاریخ دریافت مقاله1398/2/24 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1398/10/1 :
علمی -پژوهشی

چکیده
جنبش جنگل در سالهای پایانی جنگ جهانی یکم (18-1914م37-1333/ق) با قشون انگليس درگير
جنگهایی شد كه زمينهها و علل وقوع آن به تحوالت نظامی قفقاز بازمیگشت؛ زیرا در آن زمان ،قشون
انگليس ناگزیر بود كه خود را بهسرعت از خطۀ گيالن به آن منطقه برساند ،اما عبور این قشون از گيالن
با مخالفت جنبش جنگل روبهرو شد كه درنهایت به جنگ بين دو طرف انجاميد .نبرد جنبش جنگل با
قشون نيرومند انگليس ،ازجمله رویدادهای مهم و سرنوشتساز برای این جنبش بهشمارمیرفت؛ زیرا
تأثيرات عميقی بر آینده و بقاء آن داشت؛ ازاینرو ،بررسی تاكتيكهای این جنبش در مقابله با قشون
انگليس و ارزیابی پيامدهای این تاكتيكها ،از اهميت بسياری برخوردار است .برایناساس ،پرسش اصلی
این است كه جنبش جنگل برای مقابله و جنگ با قوای انگليس چه تاكتيكهایی را بهكاربست و این
روشها چه نتایج و پيامدهایی برای جنبش داشته است؟ بهطوركلی ،چهار تاكتيك مختلف در رویارویی
جنگلیها با نيروهای انگليس قابل تشخيص و تفکيك است -1 :تاكتيك جنگهای منظم و كالسيك؛
 -2تاكتيك جنگهای چریکی و نامنظم؛  -3تاكتيك جنگ شهری؛  -4تاكتيك صلح .بررسی این
روشها نشان میدهد كه بهجز تاكتيك جنگهای نامنظم (چریکی) كه تا اندازهای موفق بود ،دیگر
روشها ،به دليل كاستیهایی كه داشتند ،نهتنها دستاوردی برای جنبش نداشت ،بلکه درمجموع تأثيرات
منفی بسياری بر سرنوشت این جنبش گذاشت.
واژههاي كلیدي :جنگ ،انگليس ،روس ،تاكتيك ،جنبش جنگل.
* .رایانامۀ نویسنده:

a-soltanian@guilan.ac.ir
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 .1مقدمه
یکی از مسائل مهم در تاریخ جنبش جنگل ،جنگهایش با ارتش نيرومند انگليس بود
كه پيامدهای ناگواری برای جنبش و اهداف آن داشت .باوجود پژوهشهای مختلفی كه
دربارۀ این جنبش صورت گرفته است ،هنوز مسائل مهمی دربارۀ جنگهایش با انگليس
وجود دارد كه نيازمند بررسی و واكاوی بيشتری است تا تأثير و پيامدهای آن بر
سرنوشت جنبش بيشتر آشکار شود؛ ازجملۀ این مسائل چگونگی تاكتيكهای 1جنبش
در جنگ ،علل اتخاذ هریك از این تاكتيكها ،نقاط قوت و ضعف و درستی یا نادرستی
آنها در طی این نبردهاست كه نيازمند مطالعات گستردهتری است .مسئلۀ دیگر ،گذشته
از كموكيف و تأثير این جنگها ،پيمان صلحی است كه در پایان جنگ بين جنبش و
قشون انگليس بسته شد .بررسی مفاد این پيمان نيز از زوایای مختلف ضروری
بهنظرمیرسد تا تصویر روشنتری از پيامدها و دستاوردهای آن بهدستدهد .مجموعۀ
این مسائل ضرورت انجام چنين پژوهشی را دوچندان میكند.
بنا بر آنچه گفته شد ،این پرسش بنيادی در اینجا مطرح است كه تاكتيكهای
جنبش در جنگ با انگليس چگونه بود و چه دستاورد یا پيامدهایی برای جنبش
داشتهاند؟ در این رابطه ،پس از نگاهی به علل و عواملی كه درمجموع ،به درگيری و
جنگ در منطقه منجر شده است ،تاكتيكهای جنبش جنگل و ضرورت اتخاذ هر
تاكتيك (جنگ منظم ،جنگ چریکی ،جنگ شهری و صلح) جداگانه ارزیابی و تحليل میشوند
تا نتایج و پيامدهای هركدام مشخص شود.
در این پژوهش كه مبتنی بر روش توصيفی و تحليلی است ،كوشش بر این است كه
بيشتر از منابع اسنادی و منابع دست اول ،یعنی منابعی كه دستاندركاران جنبش
نگاشتهاند ،استفاده شود؛ البته ازآنجاییكه این افراد خود عضو جنبش بوده و احتمال
دارد در مواردی با رویدادها جانبدارانه برخورد كرده باشند ،برای ارزیابی درستی یا
نادرستی نوشتههای آنان ،تاحدّامکان روش تطبيقی منابع نيز بهكارگرفته شده است.
اما در زمينۀ پيشينۀ چنين پژوهشی باید گفت كه برخی كتب و مقاالت نوینی كه
دربارۀ موضوعات مختلف جنبش جنگل نگاشته شدهاند ،هریك بنا به ضرورت و بضاعت
خود اشاراتی به بخشیهایی از این موضوع داشتهاند؛ برای نمونه ،میتوان به پژوهش
نوینی تحت عنوان رهبری و ایدئولوژی در جنبش جنگل (سلطانيان )1397 ،اشاره كرد كه
كوشيده است با تحليل محتوایی منابع ،نقش رهبری و ایدئولوژی را در ناكامی جنبش
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آشکار سازد؛ اما در آن به نتایج جنگ ،تنها بهصورت كلی اشاره شده است .اثر دیگر،
آسيبشناسی نهضت جنگل (كریمی )1382 ،است كه اساساً به تضادهای درونی و بيرونی
جنبش و از جمله به تضادهای اساسی جنبش با روس و انگليس پرداخته است و نه به
استراتژی و تاكتيكهای نظامی آن .در این زمينه مقاالتی نيز نوشته شده است؛ ازجمله
مقالۀ «علل شکست نهضت جنگل» (هوازاده )1392 ،كه تيتروار به علل داخلی و خارجی
شکست جنبش اشاره میكند و نگاه كوتاهی هم به صلح جنبش با انگليس دارد .مقاالت
دیگر« ،كنکاشی در روابط نهضت جنگل و روسيه» (علیپور )1395 ،و «بررسی روابط
دوسویۀ جنبش جنگل و بلشویكها تا پيش از ورود به انزلی» (سلطانيان )1393 ،هستند
كه هریك براساس منابع و وقایعنگاریهای اوليه ،بهصورت فرعی به موضوع جنگ
جنبش با انگليس نيز پرداختهاند .بااینهمه ،چنانكه اشاره شد ،هدف و روش پژوهش
حاضر با پژوهشهای مذكور متفاوت است و میكوشد تا ضمن تفکيك تاكتيكهای
جنبش ،نتایج و پيامدهای هریك را جداگانه بررسی و تحليل كند.
 .2نگاهي به زمینهها و علل وقوع جنگ
در آغاز باید پرسيد كه اساساً چرا جنبش ،درگير جنگ با انگليس شد و عوامل بروز این
جنگ چه بود؟ در پاسخ باید گفت طیّ جنگ جهانی یکم (18-1914م37-1333/ق)،
منطقۀ قفقاز یکی از مهمترین نقاط استراتژیك و بحرانی بهشمارمیرفت كه نفوذ و
تسلط بر آن برای دول درگير ،ازجمله انگلستان اهميت زیادی داشت (ن.ک :سرژ)1370 ،؛
ازاینرو این كشور پس از بررسی های الزم ،به این نتيجه رسيده بود كه تنها مسير كوتاه
برای رسيدن سریع به منطقۀ قفقاز ،مسير قزوین -رشت -انزلی و راه دریایی به باكوست،
اما مانع عمده در این مسير ،جنبش جنگل بود؛ زیرا این جنبش پس از چند مرحله
درگيری با قوای محلی كه از پشتيبانی روسها نيز برخوردار بودند ،توانسته بود حاكميت
خود را بر منطقه استوار كند و مانع رفتوآمد قشون بيگانه شود.
در توضيح بيشتر باید گفت كه با آغاز انقالب اكتبر 133( 1917ق) روسيه و استيالی
بلشویكها بر بيشتر خاک آن كشور در سالهای پایانی جنگ جهانی یکم ،چگونگی
بازگشت سربازان روسيۀ تزاری از مسير قزوین -رشت -انزلی به وطنشان مطرح شد .در
این زمان ،جنبش كه بر منطقۀ گيالن حاكم بود ،هدفش این بود كه عبور آنان بهگونهای
باشد كه به اهالی گيالن خسارت زیادی وارد نشود؛ بهاین منظور ،در 1296ش.
(1336/1917ق ،).ميان هيئت اتحاد اسالم (رهبری جنبش جنگل) و كميتۀ انقالبی روس،
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مستقر در گيالن ،چندبار مالقات و گفتوگوهایی صورت گرفت تا اینکه در اواخر دی
همين سال به توافقی دست یافتند (كوهستانینژاد .)28 :1380 ،محورهای اصلی این توافق
كه در  8ماده تنظيم شده بود ،بهطور خالصه عبارت بودند از :الف .تشکيل كميتۀ
مشترک پانزده نفره از نمایندگان هيئت اتحاد اسالم و پليس ملی روس ،برای كنترل و
نظارت بر چگونگی خروج سربازان تزاری؛ ب .حفظ امنيت شهر؛ ج .برآورد خسارات
احتمالی نظاميان به اهالی و چگونگی جبران آن توسط روسها .مدت اجرای این قرارداد
نيز دو ماه تعيين شده بود («قشون روس رجعت میكند»)5-3/23 :1336 ،؛ اما روند رویدادها
در هفتههای بعد چنان بود كه این قرارداد به اجرا درنيامد ،درحالیكه سربازان روس
همچنان دستهدسته از قزوین به رشت و انزلی وارد میشدند و در كاروانسراها ،خانهها و
باغها به استراحت میپرداختند و سپس با كشتی به روسيه میرفتند و دراینميان،
خساراتی نيز به اهالی وارد میكردند (مجموعۀ اسناد نهضت جنگل.)48 :1382 ،
اما دربارۀ موانع اجرای قرارداد مذكور ،باید گفت كه توجه آلمانها به گرجستان از
یكسو و از سوی دیگر ،پيشروی قوای عثمانی بهسوی قفقاز و باكو ،درحالیكه روسيه به
دليل جنگهای داخلی توان ممانعت از آنان را نداشت ،سبب نگرانی انگلستان شده بود.
این نگرانی بيشتر از آنروی بود كه درصورت تصرف باكو توسط عثمانيان ،ممکن بود
قوای عثمانی متوجه شمال ایران ،آسيای ميانه و هندوستان شوند؛ بدین سبب ،انگليسیها
در اقدامی پيشگيرانه میكوشيدند تا هرچه سریعتر خودرا به باكو برسانند (مابرلی:1369 ،
 .)341-48به این منظور ،آنها كه از مدتی پيش در تدارک اعزام نيرو به باكو بودند،
بهسرعت بخشی از قوای خود را به فرماندهی ژنرال «دنسترویل» ( )Dunstervilleروانۀ
گيالن كردند (گركه)462-3 :1377 ،؛ البته پيش از اعزام این قوا ،دنسترویل شخصاً یكبار
برای بررسی اوضاع منطقه در  28بهمن  6(1296جمادیاالول )1336همراه با  42تن از
صاحب منصبان انگليسی و شماری تجهيزات و نيرو به غازیان (نزدیك انزلی) رفته بود كه
این گونه ورود خودسرانه به منطقۀ گيالن ،سبب واكنش بسيار تند اتحاد اسالم شده بود
(كوهستانینژاد :1380،ش  .)62بدینسان ،بریتانيا كه قصد داشت در تابستان 1297ش
(1918م1337/ق) قوای خود را از راه قزوین -انزلی به باكو اعزام كند ،در گيالن با ممانعت
قوای جنگليان روبهرو شده بود (یقيکيان)9-10 :1363 ،؛ ازاینرو ژنرال دنسترویل ،كلنل
استوكس ( )Colonel Stokesرا به گيالن اعزام كرد تا دربارۀ آزادی رفتوآمد در مسير
قزوین -انزلی و نيز آزادی اسيران انگليسی ،با رهبران جنبش جنگل گفتوگو كند؛ اما
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وی پس از دو روز گفتوگو ،پاسخ مساعدی دریافت نکرده ،به قزوین بازگشت و شکست
مذاكرات را گزارش داد .در این گفتوگوها كه در «آتشگاه» ،در پنج كيلومتری غرب
رشت انجام شده بود 2،ميرزاكوچكخان و حاجیاحمد كسمایی ،بهعنوان نمایندگان
جنبش جنگل پاسخ دادند كه گرچه با بازگشت سپاهيان روس به وطنشان موافقاند ،اما
كميتۀ اتحاد اسالم با عبور قوای انگليس از گيالن به قفقاز كه مقاصد استعماری دارد،
مخالف است (كسمایی 77-76 :1993 ،و صبوری دیلمی.)67 :1385 ،
در پی پاسخ منفی جنبش جنگل ،ژنرال دنسترویل بالفاصله با بيچراخف ،فرماندۀ
قوای روس گفتوگو كرد و به دنبال آن ،در  5ژوئن 1337( 1918ق) قوای مشترک روس
و انگليس ،از قزوین بهسوی منجيل به حركت درآمدند .مقدمات عمليات نظامی بيچراخف،
در صبح روز  12ژوئن در منجيل آغاز شد .در همين زمان« ،ماژور فن پاشن» ( Major F.
 )Paschenآلمانی كه فرماندهی قوای جنگل را برعهده داشت ،از سوی جنبش به ستاد
بيچراخف اعزام شده و به وی یادآوری كرد كه جنبش ،تسهيالتی برای عبور منظم
سپاهيان روس فراهم خواهد كرد؛ اما این عبور شامل قوای انگليس نمیشود (دنسترویل،
بیتا .)231 :بيچراخف نيز پاسخ داد كه اگر مجاهدان از سر راهش برداشته شوند و به وی
تضمين نظامی الزم داده شود ،مایل به خونریزی نيست .در پاسخ ،فن پاشن  24ساعت
زمان خواست تا مراتب را به رهبری جنبش اعالم كند و اقدامات الزم را انجام دهد؛ اما
هنوز چيزی از  24ساعت نگذشته بود كه بيچراخف به اغوای فرماندۀ انگليسی ،حملۀ
نظامی خود را در  24خرداد  4( 1297رمضان  14/1336ژوئن  )1918آغاز كرد (فخرایی،
3)132 :1366و بدینسان ،قرارداد مذكور ،مبنی بر عبور مسالمتآميز قوای روس از گيالن
مختل ماند.
بنا بر آنچه گفته شد ،درمجموع چند عامل سبب شد كه جنبش ناگزیر به جنگی
نابرابر وارد شود كه ابتدا با قوای مشترک انگليس و روس آغاز شد و سپس این نبرد با
قوای انگليس ادامه یافت .این عوامل را میتوان بهصورت زیر دستهبندی كرد:
 .1تحوالت نظامی سریع در منطقۀ قفقاز و درنتيجه فشار قوای انگليس برای عبور از راه
گيالن؛
 .2همسویی و همکاری های پنهان و آشکار جنبش با كميتۀ مسلمانان باكو (برگهای
جنگل 4،)174-173 :1380 ،بلشویكها ،عثمانیها و آلمانیها كه جملگی در جبهۀ مخالف
انگليس قرار داشتند و مخالف حضور قوای انگليس در قفقاز بودند؛
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 .3مسير گيالن ظرفيت عبور همۀ قوای روس و انگليس را نداشت .چنانكه در باال آمده
است ،قوای روس بهتنهایی با دشواریهای بسيار از این مسير عبور میكردند و باوجود
مراقبتهایی بازهم زیانهای بسياری به اهالی منطقه وارد كردند .بدیهی است كه اگر
قوای انگليس هم به آنها افزوده میشد ،دشواریها و خسارتها دوچندان میشد؛
 .4اما مسئلۀ مهمتر كه جنبش را به جنگ با انگليس كشاند ،این بود كه جنبش نهتنها
با انگليس ،بلکه با مظاهر و دنبالههای داخلی آن در ایران نيز تضادهای بنيادی داشت .از
آن سو ،انگليس نيز با مرام و اهداف جنبش تضادهای اساسی داشت و لذا قدرتیافتن
آن را در منطقه مغایر با منافع استراتژیك خود میدانست (كریمی)134-132 :1382 ،؛
چنين تضادهایی زمينهساز اصلی مخاصمتها بود.
مجموعۀ این عوامل سبب شد كه جنبش در برابر فشارهای انگليس برای عبور از
گيالن مقاومت كند و درنهایت نيز ناگزیر به جنگی نابرابر و سرنوشتساز وارد شد كه
پيامدهای ناگواری برای آن داشت .چنانكه گفته شد ،در طی این جنگ جنبش در هر مرحله
تاكتيکی را بهكاربست كه هركدام نيازمند بررسی و تحليل جداگانهای است؛ این تاكتيكها
عبارت بودند از :جنگهای منظم ،جنگهای نامنظم (چریکی) ،جنگ شهری ،صلح.
 .3تاكتیك جنگهاي منظم
جنگ مرحلۀ نخست ،به شيوۀ جنگهای منظم در  24خرداد  4( 1297رمضان )1336

آغاز شد؛ اما جنبش تجربۀ كافی ،امکانات و توان برابری با دشمن را در چنين جنگی
نداشت .در این جنگ منظم ،قوای مشترک روس و انگليس عبارت بودند از :چندهزار
قزاق سواره و پياده ،یك اسکادران سوارهنظام ،توپخانه ،دو اتومبيل زرهپوش و دو هواپيما
كه آنها را پشتيبانی میكردند (دنسترویل ،بیتا .)224 :درحالیكه شمار نيروهای جنگل را
كه برای جنگ در منجيل آماده شده بودند ،بين  1200تا 3هزار نفر نوشتهاند كه سالح
آنان نيز بيشتر تفنگ و چند دستگاه متراليوز (مسلسل شصتتير) بود (گيلك 146 :1371 ،و
فخرایی 5.)131 :1366 ،فرماندهی جنگهای منظم به ماژور فن پاشن آلمانی واگذار شده
بود .با آغاز جنگ ،دو فروند هواپيمای انگليسی از قزوین به پرواز درآمده ،مواضع دفاعی
جنگليان را بررسی كردند .سپس توپخانۀ سنگين روسها به غرش درآمد و سنگرهای
ق وای جنگل را كه از پيش آمادۀ جنگ شده بودند ،یکی پس از دیگری درهم كوبيد.
نخستين سنگر جنگليان بر باالی پل سابق منجيل (محل فعلی سد سفيدرود) واقع بود كه
هيجده تن به سركردگی محمودخان ژوليده از آن دفاع میكردند .با شروع جنگ ،تمام
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افراد این سنگر ،غير از ژوليده كه زخمی شده بود ،كشته شدند .سنگرهای دیگر نيز با
شليك پياپی توپخانه و زرهپوشها ،یکی پس از دیگری سقوط میكردند و افرادش كشته
و زخمی و اسير میشدند و یا میگریختند.
بهاین ترتيب ،پس از چند ساعت جنگ كه بيشتر در مدخل پل سابق منجيل روی
داد ،مشخص شد كه دفاع و جنگ منظم بيهوده است؛ زیرا هيچگونه تناسبی ميان قوای
طرفين ،ازلحاظ سالح و مهمات و نيروها وجود نداشت؛ درنتيجه ،جنگليان با تلفات
حدود صد كشته و پنجاه اسير و شمار زیادی مجروح و ناپدیدشده ،ناگزیر شدند عقب-
نشينی كنند .این عقبنشينی كه با بینظمی و گسيختگی صورت گرفت ،سبب شد كه
روسها و در پی آنان انگليسها بدون دغدغۀ چندانی بهسوی رشت سرازیر شوند
(فخرایی 135-134 :1366 ،و دنسترویل ،بیتا .)233 :
از سویی ،برخی نيز ماژور فن پاشن را متهم به خيانت كردند و گفتند كه وی
وجببهوجب در برابر حملههای دشمن دفاع نکرد و نيز برای ایجاد موانع در مسير
پيشروی دشمن در هنگام عقبنشينی ،پيشبينیهای الزم را نکرده بود؛ البته این
شخص دستور عقب نشينی تا رودبار را داده بود ،اما قوای جنگل در اثر شليك پياپی
توپخانۀ دشمن ،فرصت اندیشيدن و تصميمگرفتن نداشتند و دست از مقاومت برداشته
بودند (فخرایی.)135 :1366 ،
با چنين وضعی ،این پرسش در اینجا مطرح میشود كه چرا جنبش با آگاهی از
برتری سالح ،توان نظامی و تجربۀ دشمن در جنگهای منظم ،به چنين تاكتيکی روی
آورد كه نتيجۀ آن در یك نبرد چندساعته ،بيش از صدتن كشته و شمار زیادی مجروح
و اسير بود؟ بهنظرمیرسد در پاسخ به این پرسش باید گفت كه اتخاذ تاكتيك جنگ
منظم و كالسيك در منجيل ،اشتباهی استراتژیك بود؛ زیرا در این روش ،نيروهای
جنبش نه آن آموزشهای الزم جنگهای منظم را دیده بودند و نه اینکه سالح و
جنگافزارهای الزم و كافی را برای چنين جنگی داشتند .نيروهای نظامی جنبش حتی
دورههای آموزشی ضروری را نيز به اندازۀ كافی طی نکرده بودند .در این مورد گفته شده
است كه «افراد مدرسهدیدۀ آنان بيش از شش ماه آموزش ندیده بودند» (گيلك:1371 ،
 .)146بيشتر جوانان چهار ماه و حتی بسياری نيز پس از یك ماه آموزش روانۀ جبهه
میشدند .قوای چریکی جنبش نيز چون مخالف با جنگ منظم بودند ،نقشی در جنگ
منجيل نداشتند (همان) ،درحالیكه نيروهای انگليس گذشته از برتری سالح كه به آنها
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اشاره شد ،طی جنگ جهانی یکم بسيار ورزیده شده و با پيروزیهایی كه كسب كرده
بودند ،از روحيهای قوی برخوردار بودند (صبوری دیلمی 69-68 :1385 ،و كسمایی.)77 :1993 ،
با چنين تفاوتهایی ،شکست جنبش اجتنابناپذیر مینمود؛ اما معلوم نيست كه
رهبران جنبش چرا و با چه توجيهی چنين روشی را در پيش گرفته بودند؟ بااینهمه،
اگر قوای جنبش پس از شکست منجيل ،بهگونهای منظم عقبنشينی میكردند،
میتوانستند در حال عقبنشينی موانعی بر سر راه دشمن ایجاد كنند تا جلوی حركت
اتومبيلهای زرهپوش را بگيرند یا در سر راه آنان كمين كنند؛ اما چنين اقدامی هم
ظاهراً صورت نگرفت.
 .4تاكتیك جنگهاي نامنظم (چريکي)
پس از ناكامی در تاكتيك جنگهای منظم در منجيل ،جنبش به جنگهای نامنظم
(چریکی) و تهاجمی روی آورد .چنين تصميمی در نشست فوقالعادۀ سران جنبش كه در
 29خرداد  9( 1297رمضان 1336ق) ،در كسما برگزار شد ،پس از گفتوگوهایی با
اكثریت آرا بهتصویبرسيد .براساس این تاكتيك ،مقرر شد كه در تمام خطوط شوسه از
اول سياهرود تا كنار دریا ،جنگ چریکی و نامنظم را درپيشگيرند (گيلك.)147 :1371 ،
سپس بيانيهای در همين رابطه منتشر كردند كه سبب شد بخشی از مردم كه مرعوب
قدرت بيگانگان شده بودند ،دوباره به جنبش اميدوار شوند.
براساس این تاكتيك ،مسير منجيل -رشت را كه به «خط عراق» معروف بود ،به چند
قسمت تقسيم كرده ،آمادۀ جنگ شدند .ميرزاكوچكخان خود با شماری از مبارزان در
سياهرود به جنگ پرداخت (صبوری دیلمی .)68-9 :1385 ،اسکندرخان (امانی) در امامزاده
هاشم مأمور حمله به انگليسها شد و احسانالهخان نيز چنين مأموریتی را در دوشنبه-
بازار (سنگر) برعهدهگرفت .بيشترین جنگهای چریکی در سياهرود ،تاریكرود و امامزاده
هاشم روی داد كه بهلحاظ جغرافيایی وضع دفاعی مناسبی داشتند (مجموعۀ اسناد نهضت
جنگل .)192 :1382 ،در  18ژوئن 1337(1918ق) ،در حملۀ جنگليان به یك ستون نظامی
انگليس ،فرماندۀ آن به نام «كاپيتان درنفورد» كشته شد و شماری نيز مجروح شدند؛
البته چند تن از جنگليان نيز در این درگيری كشته شدند (دنسترویل ،بیتا .)235 :اخبار
جنگ همهروزه با پخش اعالميههای دوطرف به آگاهی مردم میرسيد؛ اما مردم بيشتر
به بدبختی و بيچارگی خود میاندیشيدند.
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بااینهمه ،انگليسها با توپ ،زرهپوشها ،مسلسلهای شصتتير و هواپيما به
جنگليان حمله میكردند و هربار در این درگيریها ،افرادی از دو طرف كشته و زخمی
میشدند؛ البته در این بمبارانها ،بيشتر مردم بیطرف و احشام آنان كشته و مجروح
میشدند (صبوری دیلمی 69-68 :1385 ،و گيلك .)167 :1371 ،منابع آمار دقيقی از شمار
كشتهشدگان دوطرف در این جنگها بهدستنمیدهند؛ اما چنانكه از گزارش كارگزار
گيالن برمیآید ،در جنگهای چریکی شمار كشتهشدگان قوای انگليس و ضایعات زرهی
آنان بيشتر از جنگليان بود (مجموعۀ اسناد نهضت جنگل .)193 :1382 ،سرانجام ،باوجود
چنين نبردهایی ،حدود هزار تن از نيروهای انگليسی توانستند در پناه زرهپوشها به
رشت وارد شوند .ازآنپس ،جنگ به نواحی اطراف رشت مانند كسما ،گوراب زرمخ و
مناطق دیگر نيز كشيده شد6.
باوجوداین ،در تاكتيك جنگهای چریکی و نامنظم ،جنبش بهتر عمل كرد و موفقتر
بود .اگر جنبش از همان آغاز بهجای جنگ منظم ،جنگهای چریکی را درپيش-
میگرفت ،تلفات كمتری میداد و روحيۀ مبارزان و هواداران خود را نيز بهتر حفظ
میكرد .در این تاكتيك ،جنبش توانست با حملههای ناگهانی ،ضربههایی به قوای نظامی
و پشتيبانی دشمن وارد كند .در مواردی نيز زرهپوشهای آنان را ازكارانداخت؛ البته
جنبش نيز متحمل تلفاتی شد (گيلك .)167 :1371 ،درمجموع ،تاكتيك جنگ نامنظم
بيشتر حالت ایذایی داشت و باوجود برخی كاميابیها ،درنهایت جنبش نتوانست از تردد
نيروهای انگليسی در مسير منجيل -رشت جلوگيری كند؛ البته این تاكتيك نيز
دشواریهای خاص خود را داشت؛ ازجمله اینکه ادارهكردن جبههای به طول بيش از
پنجاه كيلومتر در این مسير (از سياهرود تا رشت) بسيار دشوار بود .سرانجام ،پس از چهل
روز جنگهای چریکی ،جنبش ناگزیر به اتخاذ تاكتيك دیگری شد و آن تاكتيك جنگ
شهری بود7.
 .5تاكتیك جنگ شهري
چنانكه در پيش اشاره شد ،تاكتيكهای نظامی گوناگون در هر مرحله ،بنابر شرایط
جنگی ،به جنبش تحميل میشدند؛ ازاینرو پس از حدود چهل روز جنگهای نامنظم،
جنبش ناگزیر به اتخاذ تاكتيك جنگ شهری شد .در مورد چرایی و هدف از اتخاذ چنين
شيوهای ،گفته شده است كه رفتهرفته مجاهدان دچار كمبود مهمات و آذوقه شده بودند
و در چنين وضعيتی ،ادارهكردن حدود  1500نفر از مبارزان در مسيری بيش از پنجاه
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كيلومتر بسيار دشوار شده بود (گيلك .)173 :1371 ،از سویی ،اهالی منطقه نيز دچار
مشکالتی شده بودند و سال قحطی نيز همچنان ادامه داشت .در چنين شرایطی ميرزا به
این نتيجه رسيده بود كه دو راه بيشتر وجود ندارد ...« :یا آنکه ترک مخاصمه گویيم و
یا حمله به رشت نموده و با تهيۀ مهمات و آذوقه و پول ،به فشارهای وارده اندكی
تخفيف دهيم؛ البته در حمله به رشت ممکن است به اهالی صدماتی وارد شود ،ولی راه
منحصر و چاره جز این نيست» (همان).
با چنين هدفی بود كه جنبش تصميم گرفت به رشت حمله كند .این تصميم در
شب  11شوال  1336بهاجرادرآمد 8.دربارۀ چگونگی انجام عمليات ،صادق كوچكپور كه
خود در آن عمليات شركت داشت ،گزارش میدهد كه ميرزا با حدود پانصد تن از
مبارزان از بیراهه به سوی سليمان داراب حركت كرد و نزدیك صبح به آنجا رسيد .وی
در آنجا افراد را سان دید و سپس برای حمله آماده شدند (كوچكپور)11 :1369 ،؛ اما
تاكتيك موردنظر ،در همان آغاز حمله به مقر سپاهيان انگليس در شهر ،با مشکل روبهرو
شد و درنتيجه تلفات شماری از مجاهدان را درپیداشت 9.جنگ رشت چهار تا پنج روز
به درازا كشيد .گفته شده است كه شهر سه روز در تصرف نيروهای جنگل بود؛ اما روز
چهارم كه قرار بود انگليسها از شهر خارج شوند ،هواپيماهای آنان مردم را بمباران
كرده ،به مسلسل بستند؛ ازاینرو ميرزا دستور داد برای پيشگيری از خونریزی ،شهر را
تخليه كن ند .پس از آن سربازان هندی وارد شهر شدند و چند خانه را به آتش كشيدند
(همان .)14 :
اما صبوری دیلمی ،دیگر مبارزی كه در این جنگ مجروح شده بود ،مینویسد كه
جنگ چند شبانهروز به درازا كشيد و سرانجام بخشی از شهر در دست مجاهدان و
بخشی دیگر در دست انگليسها بود 10.انگليسها تقاضا كردند كه به آنها اجازه داده
شود تا از شهر خارج شوند؛ اما جنبش تقاضای آنان را مشروط به تحویل سالحشان كرد،
ولی انگليسها آن را نپذیرفتند و تنها  24ساعت فرصت خواستند تا تصميم بگيرند.
جنبش نيز با درخواست آنان موافقت كرد .طیّ این مدت كه جنگ متوقف بود ،برای
انگليسها از قزوین كمك رسيد و دوباره جنگ با شدت بيشتری آغاز شد .مردم شهر كه
بهتنگآمده بودند ،خبر آوردند كه دویست تن از زنان و فرزندان اهالی شهر ،بیگناه
كشته شدند و شهر در وضعيت بسيار بدی قرار گرفته است؛ ازاینرو ميرزا دستور داد كه
مجاهدان شبانه شهر را ترک كنند (صبوری دیلمی.)81 :1385 ،
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بههرحال ،اینکه جنگليان بر نيمی یا تمام شهر تسلط یافته بودند یا نه ،تأثير چندانی
بر نتيجۀ جنگ نداشت؛ زیرا گذشته از برتری سالح ،كمکی كه از قزوین برای انگليسها
رسيده بود ،موازنۀ جنگ را به سود آنان تغيير داد (نهضت جنگل به روایت اسناد،136 :1377 ،
سند ش  .)57انگليسها دارای دو ماشين زرهپوش ،دو عرّاده توپ و چند مسلسل بودند و
به تعداد كافی سرباز داشتند .عالوه بر اینها ،چهل ماشين سرباز كمکی نيز از قزوین
رسيده بود ،ضمن اینکه دو فروند هواپيما نيز آنان را پيوسته پشتيبانی میكردند؛ اما
جنگليان در برابر آتش مسلسلها ،زرهپوشها و هواپيماها نتوانستند كاری ازپيشبرند و
ناگزیر تن به عقبنشينی دادند (فخرایی)150 :1366 ،؛ البته در این عقبنشينی ،وساطت
كارگزار رشت و شماری از بزرگان نيز مؤثر افتاد .اینان با گفتوگوهایی كه با فرماندهان
قشون انگليس و رهبران جنبش داشتند ،خواستار آن بودند كه عمليات نظامی به خارج
شهر منتقل شود تا مردم بیگناه كشته نشوند و خانهها ویران نگردد (نهضت جنگل به
روایت اسناد ،136 : 1377 ،سند ش  .)57بدینسان ،پس از چهار پنج روز جنگ شهری،
جنبش بدون دستیافتن به اهداف خود ،ناگزیر به تخليۀ شهر شد؛ اما جنگ حدود
بيست روز دیگر در خارج شهر و با همان شيوۀ چریکی ادامه یافت تا زمان صلح فرارسيد
(جنگلی.)105 :1357 ،
در تحليل این مرحله از جنگ باید گفت عالوه بر بيرونراندن انگليسها از شهر،
هدف ،تأمين سالح ،مهمات ،آذوقه و پول بود .حاجیاحمد كسمایی نيز به چنين
كمبودهایی اشاره كرده است .گذشته از اینها ،بهنظرمیرسد مسائل دیگری چون جبران
ناكامی های پيشين و اعادۀ اعتبار و اعتماد پایگاه اجتماعی جنبش نيز مدنظر بود
(دفترروایی .)67 :1363 ،بدیهی است كه دستیافتن به چنين اهدافی بدون تسلط كامل بر
شهر امکانپذیر نبود .با چنين اهدافی جنگ شهری آغاز شد؛ اما درنهایت هيچیك از آن
اهداف برآورده نشد .علت اصلی این ناكامی در اینجا نيز برتری سالح دشمن بود ،بهویژه
اینکه در موقعيتی حساس ،قوای كمکی از قزوین بهیاری قشون انگليس آمد و درنتيجه،
موازنۀ جنگ به سود دشمن تغيير یافت (كوچكپور 13 :1369 ،و فخرایی .)150 :1366 ،از
پيامدهای این تاكتيك این بود كه شماری از نيروهای دو طرف و نيز عدۀ زیادی از مردم
بیطرف كشته شدند و خسارتهای زیادی نيز به اهالی وارد شد .در چنين شرایطی،
مبارزان جنگل ناگزیر به ترک شهر شدند.
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 .6علل اتخاذ تاكتیك صلح و پیامد آن
دربارۀ اینکه چرا جنبش جنگل تاكتيك مصالحه با انگليس را درپيشگرفت ،منابع ،علل
و دالیل گوناگونی را برشمردهاند كه به برخی از آنها اشاره شد .جنبش در جنگهای
پيشين ،بهویژه در جنگ شهری نتوانست به اهداف موردنظر خود دست یابد .در پی این
جنگها و ناامنیها ،شهروندان نيز دچار تنگناهای زیادی شده بودند و قحطی بر طبقات
ضعيف فشار میآورد؛ این شرایط از یكسو و تحليلرفتن قوای نظامی و لجستيکی
جنبش از سوی دیگر ،رهبران آن را ناگزیر ساخت تا جنگ را ولو بهطور موقت ،متاركه
كنند تا اوضاع خود را سروسامان بخشند (فخرایی.)153 :1366 ،
باز دربارۀ علل پذیرش صلح ،حاجیاحمد كسمایی ،یکی از رهبران قدرتمند جنبش
توضيحات كاملتری میدهد؛ وی مینویسد كه در جنگهای اوليه ،بهعلت كمبود نيروها
و گستردگی جبهه و نيز تسليحاتی كه دشمن دراختيارداشت ،جنبش نتوانست چنانكه
باید مقاومت كند؛ ازاینرو به رشت و سپس به كسما عقبنشينی كرد و درنتيجه روس و
انگليس به یکی از خواستههایشان ،یعنی راه عبور دست یافتند .وی میافزاید كه جنگ
بهطور پراكنده ادامه داشت تا اینکه خبر رسيد ذخيرۀ اسلحه و مهمات كاهش یافته
است .اقداماتی هم كه برای تهيۀ سالح صورت گرفته بود ،نتيجهای نداد .بهعالوه ،برای
جنبش امکان خرید اسلحه از بازار آزاد یا دولتهای درحال جنگ نيز مقدور نبود (كسمایی،
 .)79-78 :1993درمجموع ،از این دادهها چنين برمیآید كه مشکالت مالی ،كمبود آذوقه،
قحطی ،كاهش مهمات جنگی ،بمبارانهای پياپی هوایی دشمن ،خستگی و فرسودگی
مجاهدان و مبارزان ،تحریك افکار عمومی برضد جنبش و تشدید مخالفتهای كارگزاران
دولتی كه غالباً از عناصر هوادار انگليس بهشمارمیرفتند ،همگی موجب شدند جنبش
وادار به مصالحه شود (سلطانيان 50 :1397 ،و جنگلی .)110-108 :1357 ،در چنين شرایطی
بود كه كميتۀ اتحاد اسالم با بررسی تمام جوانب ،با مذاكرات صلح موافقت كرد .تصور
رهبران جنبش نيز این بود كه مصالحه ،حتی كوتاهمدت ،فرصت بازسازی نيروها را به
آنان خواهد داد (كسمایی11.)78-9 :1993 ،
بدینسان ،پس از مکاتباتی ،با وساطت مسيو ژول سمپ ( ،)Jules Sempeكنسول
فرانسه در رشت ،طرفين راضی شدند دربارۀ شرایط متاركه گفتوگو كنند .برایناساس،
در  22مرداد  12( 1297اوت  6/1918ذیقعدۀ  )1336كلنل ماتيوس ،فرماندۀ قشون انگليس،
همراه با مستر مایر ،نمایندۀ سياسی آن كشور ،در «صفهسر» واقع در سه كيلومتری
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رشت ،با رضا افشار و دكتر ابوالقاسم فربد ،نمایندگان جنبش جنگل مذاكره كردند.
سرانجام پس از شش روز گفتوگو ،در  28مرداد  12( 1297ذیقعدۀ  )1336پيمان صلحی
در هشت ماده تنظيم و به امضای طرفين رسيد (جنگلی 110-108 :1357 ،و فخرایی:1366 ،
 .)155-153مواد هشتگانۀ پيمان صلح عيناً عبارت بودند از:
« .1نمایندگان كميتۀ اتحاد اسالم متعهد میشوند قواء مسلح در راه قزوین -انزلی كه
معروف به راه عراق است و نزدیکیهای آن نگاه ندارند .توضيح اینکه هرگاه قوای مسلح
دیگری ،سوای نظاميان انگليس یا نظاميان دولت ایران ،عازم گيالن از راه عراق باشند،
با قوۀ اسلحه حق ممانعت خواهند داشت؛
 .2نمایندگان كميتۀ اتحاد اسالم متعهد میشوند صاحبمنصبان خارجی را اخراج
نموده ،از دولتهایی كه با انگلستان در حال جنگاند ،صاحبمنصب استخدام ننمایند؛
 .3نمایندگان كميتۀ اتحاد اسالم متعهد می شوند كه تهيۀ خواروبار الزم را برای نيروی
موجود انگليس در گيالن بنمایند و نمایندگان نظامی انگليس متقبل میشوند كه افراد
مسلح یا غيرمسلح برای جمعآوری آذوقه به صفحات گيالن اعزام ندارند؛
 .4نمایندگان كميتۀ اتحاد اسالم متقبل میشوند اسراء دولت انگليس را كه عبارت از
كاپيتان نوئل ،ليوتنان موریس ،كلنل شامانف ،كاپيتن استریك و صمصامالکتاب
میباشند رد كرده ،اسراء كميتۀ اتحاد اسالم را در هر نقطه باشند ،تحویل بگيرند؛
 .5نمایندگان نظامی انگليس متعهد میشوند در امور داخلی ایران مداخله ننمایند،
مگر در صورتی كه ایرانیها با دشمنان انگليس مساعدت كرده ،به ضد انگليس اقدام
نمایند؛
 .6نمایندگان قشون انگليس قول میدهند بههيچوجه در مقاصد كميتۀ اتحاد اسالم،
مادامكه مربوط به پيشبردن منافع دشمنان انگليس نباشد ،ضدیت ننمایند.
 .7از اهالی دعوت میشود كه برای حفظ خود ،حاكمی بهطور موقت انتخاب كنند تا
حکومت ایران نمایندهاش را بفرستد؛
 .8نمایندگان طرفين متعهد میشوند كه قواء مسلح آنها بههيچوجه داخل شهر
نگردد» (فخرایی 155-153 :1366 ،و گيلك.)188-187 :1371 ،

با نگاهی به این مواد ،مشخص میشود كه جنبش از سر استيصال به چنين پيمانی
تن داد؛ زیرا اساساً تندادن به چنين قراردادی ،آن هم پس از آن همه كشتار و ویرانی و
زیانهای مالی ،به مفهوم پذیرش و رسميتبخشيدن به حضور دشمن در خاک ایران و
گيالن بود و بهعالوه ،چنين معاهدهای كامالً با برخی اصول ایدئولوژی سياسی جنبش،
مبنی بر طرد بيگانگان و حفظ استقالل كشور مغایرت داشت؛ همچنين بيشتر مواد این
قراداد ،چنانكه مالحظه میشود ،استعماری و به سود انگليسيان بود؛ برای مثال ،مادۀ 1
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آن كه فوری هم بهاجرا درآمد ،به انگليسيان اجازه میداد كه ازآنپس با خيال آسوده و
بدون هيچ تهدیدی در مسير قزوین -انزلی رفتوآمد كنند ،درحالیكه این همه جنگ و
كشتار برای ممانعت از چنين رفتوآمدی صورت گرفته بود .در اینجا این پرسش پيش
میآید كه آیا بهتر نبود از همان آغاز كه جنبش در موضع قدرت قرار داشت ،با گرفتن
امتيازاتی و طبق قرارداد مناسبتری ،بهصورت مسالمتآميز اجازه میداد قوای انگليس
نيز مانند روسها از گيالن عبور كنند؟ در این صورت ،از این همه زیانهای مالی و جانی
به جنبش و مردم منطقه جلوگيری میشد و امکان این نيز كه جنبش بتواند تمام قوای
خود را برای تحقق اهداف مهمتر ،مانند فتح تهران و احيای نظام مشروطه حفظ كند،
فراهم میآمد.
اما مادۀ  2نيز كه فوراً بهاجرا درآمد ،كامالً به زیان جنبش و به سود انگليس بود؛ زیرا
با اخراج افسران و متخصصان نظامی خارجی از جنبش ،انگليسيان از این بابت نيز
آسوده خاطر میشدند .گذشته از این ،جنبش حق نداشت ازآنپس ،از هيچیك از دول
مخالف انگليس كارشناس استخدام كند .این ماده در واقع یادآور قرادادهای استعماری
روسيۀ تزاری و انگليس ،در دورههای پيش از مشروطه بود.
مادۀ  3گرچه سودی برای جنبش نداشت ،ولی بهلحاظ اقتصادی تااندازهای به نفع
مردم و كشاورزان منطقه بود؛ زیرا دست دالالن و عناصر وابسته به انگليس را از بازار
برنج كوتاه میساخت 12،ليکن درعينحال ،جنبش را بهگونهای به تداركاتچی قوای
انگليس تبدیل میكرد .دربارۀ اجراییشدن مادۀ  4منابع ساكت هستند؛ اما اگر
انگليسيان نيز بهدرستی آن را عمل كرده باشند ،میتوان گفت به سود دو طرف بوده
است.
از همه شگفت انگيزتر و بیمعنیتر مادۀ  5بود؛ زیرا حضور آنان در ایران و گيالن
خود نوعی مداخلۀ مستقيم بود .دیگر اینکه با مداخلۀ انگليسها بود كه كمی پيشتر در
 13مرداد  1297دولت وثوقالدوله برای اهدافی ،ازجمله تنظيم قرارداد 1338( 1919ق)
روی كار آمده بود .گنجاندن بندهایی ازایندست در قرارداد ،نه به دليل سادهاندیشی
جنبش ،بلکه گویای ميزان درماندگی آن بود (شعاعيان.)159 :1349 ،
مادۀ  6نيز صوری و بيهوده بود؛ زیرا مقاصد و اهداف جنبش از همان آغاز بر طرد
بيگانگان و حفظ استقالل كشور استوار بود كه ماهيتاً برضد حضور خود انگليسها نيز
بود ،اما بهنظرمیرسد كه در اینجا منظور از دشمنان انگليس بيشتر بلشویكها بودند؛
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زیرا از ظهور بلشویكها و همکاری جنبش با آنان بيم داشتند .گذشته از اینها ،مانند
دیگر قولهایی كه در این قرارداد داده بودند ،چه تضمينی برای اجرای چنين قولی
وجود داشت؟
دربارۀ مواد  7و  8میتوان گفت كه این بندها تااندازهای برای امنيت شهروندان ضروری
و سودمند بود .درنهایت باید گفت كه پذیرش چنين موادی كه غالباً به سود انگليسها
بود ،زیانهای بسياری برای جنبش درپیداشت و اینکه گفته شد این قرارداد زمينۀ محو
جنبش را فراهم كرده بود ،چندان دور از واقعيت نبود (ميرابوالقاسمی.)150 :1378 ،
چنانكه اشاره شد ،رهبران جنبش گرچه از این پيمان ناخرسند بودند ،چنين تصور
میكردند كه با این پيمان می توانند از خستگی و فرسودگی بيرون آیند و با آرامش
بيشتری دوباره خود را تجهيز كنند؛ اما رویدادهای بعدی ،دیگر چنين فرصتی را به آنان
نداد؛ بدینگونه كه اندكی پس از امضای این پيمان ،جنگ جهانی یکم با پيروزی
انگليسها پایان یافت و آنان فرصت بهتری برای تحقق اهداف خود ،ازجمله تنظيم
قرارداد 1338( 1919ق) و محو جنبش جنگل یافته بودند .در این زمان كه دولت
وثوقالدوله روی كار آمده بود ،انگليسها درصدد برآمدند ،باتوجهبه موقعيت برتری كه
داشتند ،همان پيمان صوری را نيز نادیده بگيرند (سلطانيان)54 :1397 ،؛ به همين منظور
آنان دو یادداشت جداگانه ،ولی با یك مضمون ،یکی برای حاجیاحمد كسمایی و
دیگری برای ميرزا ارسال كرده ،از آنان خواستند كه یا با دولت ایران كنار آیند و در
انجام اصالحات مشاركت كنند یا حاضر شوند تحتنظر انگليس ،به بينالنهرین بروند و
در آنجا زندگی راحتی داشته باشند؛ البته پاسخ جنبش به هردو پيشنهاد منفی بود
(كسمایی .)12-11 :1993 ،این یادداشت كه در تاریخ  8فروردین  1298صادر شده بود،
اولتيماتوم پنجروزهای بود كه تا سيزده فروردین به رهبران جنبش فرصت میداد تا
تصميم خود را بگيرند .بهانۀ انگليسها برای پيمانشکنی این بود كه مدعی بودند
جنگليان پيمان را نقض كرده و در برابر دولت مركزی ایران یاغی شدهاند (گيلك:1371 ،
 196-195و فخرایی.)169-168 :1366 ،
البته نشانههای دیگری نيز از صوریبودن آن صلح و پيمانشکنی انگليسها وجود
داشت .آنان حتی پيش از این مکاتبات و اولتيماتوم ،مقدمات حملۀ گسترده دولت
مركزی به جنبش را تدارک دیده بودند .در این رابطه ،هماهنگیهای الزم ميان فرماندهان
انگليسی و افسران قزاق دولتی نيز انجام شده بود 13.سپس به دستور وثوقالدوله،
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استاروسلسکی ( ،)Starosselskyفرماندۀ قوای قزاق ،حدود دههزار تن قزاق را از سه طرف
(قزوین ،خلخال و تنکابن) آمادۀ حمله كرد و قوای محلی را نيز به كمك قزاقان فرستاد
(مدنی 14.)61-60 :1377 ،چنين بود كه حتی پيش از پایان اولتيماتوم پنجروزه ،نقاط مهم
رشت و اطراف آن را قوای دولتی -انگليسی اشغال كردند و جنبش ناگزیر شد فومنات را
ترک كرده ،به الهيجان برود تا در آنجا با كمك قوای دكتر حشمت چارهای بيندیشد؛ اما
چون در آنجا نيز ماندن امکانپذیر نبود ،به سمت كوههای تنکابن عقبنشينی كردند كه
در اثر آن ،پراكندگی و فروپاشی جنبش به نهایت رسيده بود (سلطانيان.)70-67 :1397 ،
 .7نتیجه
پژوهش حاضر چهار تاكتيك متفاوت جنبش جنگل را طی جنگ با قوای مشترک
روسيۀ تزاری و انگليس بررسی و ارزیابی كرد تا نقاط قوت و ضعف و پيامدهای آنها
مشخص شود .این بررسی نشان داد كه تاكتيكهای جنگ منظم ،جنگ شهری و سپس
تاكتيك صلح برای جنبش زیانبار بودند و تنها تاكتيك جنگهای چریکی تا اندازهای
موفقيتآميز بود .همچنين ،این پژوهش نشان میدهد كه جنبش برای حفظ قوا،
امکانات و روحيۀ افراد خود دو راه بيشتر نداشت  :یکی اینکه درصورت تصميم به جنگ،
درپيشگرفتن جنگ چریکی محض و تمامعيار ،بهترین گزینه بود و در این زمينه تجربه
نيز داشت؛ دیگر اینکه با ارزیابی درست از عواقب جنگ با قوای نيرومند روس و انگليس،
از همان آغاز میپذیرفت كه قوای انگليس نيز همراه با قوای روسيه ،اما تحت نظارت
جنبش و با كمترین زیان محلی ،از مسير گيالن به قفقاز میرفتند .در این رابطه باید
گفت اینکه انگليسها در قفقاز اهداف استعماری داشتهاند یا اینکه جنبش با بلشویكها،
كميتۀ مسلمانان باكو یا عثمانیها روابط عاطفی ،ایدئولوژیك و همکاری داشته و لذا
خود را موظف به جنگ با انگليس میدانسته است ،شاید دالیل موجهی بودند؛ اما آیا
رهبران جنبش به پيامدهای چنين جنگی نيز اندیشيده بودند كه ممکن بود اهداف
متعالی جنبش و موجودیت آن را به مخاطره اندازد؟ در این صورت ،دیگر آن دالیل
نمیتوانستند موجه باشند؛ زیرا جنبش در آن شرایط توان الزم را نداشت كه همزمان
خود را در جنگ با قوای مشترک روسيۀ تزاری و انگليس درگير كند .گذشته از اینها،
بهنظرمیرسد وقوع جنگی منطقهای كه نتيجهای جز كشتار و خرابی نداشت و به ضرر
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جانی و مالی جنبش و مردم منطقه تمام شد ،زیانبارتر از عبور مسالمتآميز انگليس از
منطقه بوده است.
از سویی ،جنبش اهداف مهمتری نيز داشت و آن دستیافتن به مركز (پایتخت) و
استقرار حکومتی شایستهساالر بر مبنای نظام مشروطه و آرمانهای خود بود؛ ازاینرو
ضروری بود كه توان و امکانات خود را برای تحقق چنان اهدافی حفظ و تقویت میكرد.
بههرحال ،در پی این تاكتيكهای ناموفق ،جنبش درنهایت نيز ناگزیر شد با انگليسها
صلح كند كه آن نيز سرنوشت زیانباری برای جنبش و اهدافش رقم زده بود.
پينوشت
 .1در تعریف تاكتيك چنين گفته شده است« :برای رسيدن به هدفی كلی باید از مراحلی گذشت ،روش
گذر از هریك از مرحلهها و مانعها را تاكتيك گویند» (آشوری ،1386 ،ذیل «تاكتيك») و نيز «تاكتيك
شيوه یا روش انجام كاری است» (انوری :1382 ،تاكتيك).
 .2مهدی فرخ ،كارگزار حکومت در رشت نيز دربارۀ این مالقات گزارش داد كه مسيونيکيتين ،كنسول
روسيه در اروميه ،همراه با ماژور استوكس ،نمایندۀ انگليس ،در  27شعبان 17(1336خرداد  ،)1297در
آتشگاه با نمایندگان اتحاد اسالم مالقات كرده و تقاضای اجازۀ عبور قشون انگليس را از راه قزوین -انزلی
به قفقاز مطرح كرده بودند (نهضت جنگل به روایت اسناد ،107 :1377 ،سند ش  .)43در ضمن ،شایان
ذكر است كه این كارگزار درجۀ استوكس را «ماژور» نوشته است ،درحالیكه «كلنل» صحيح است؛ زیرا
دنسترویل وی را كلنل ذكر كرده است.
 .3دنسترویل تاریخ شروع عمليات نظامی بيچراخف را در منجيل  12ژوئن نوشته است؛ اما فخرایی آن را
به تاریخ  14ژوئن 24( 1918خرداد  4/1297رمضان  )1336ذكر كرده است .این تفاوت را چنين
می توان تفسير كرد كه اگر ناشی از اشتباه فخرایی نباشد ،باید گفت كه مقدمات عمليات از  12ژوئن و
جنگ اصلی از  14ژوئن آغاز شده بود.
 .4برای مثال ،یك بازرگان آلمانی ،به نام «ویلهلم روور» نوشت كه چون ميرزا با كميتۀ مسلمانان باكو
ارتباط داشت ،بنا به درخواست آن كميته ،میخواست از عبور انگليسها از گيالن جلوگيری كند
(برگهای جنگل.)174-173 :1380 ،
 .5دربارۀ تعداد نيروها و تجهيزات جنگی جنبش جنگل در این جنگ ،تفاوتهایی در منابع دیده
میشود؛ برای مثل ،فخرایی نيروهای آمادۀ دفاع را در منجيل حدود سههزار تن ،گيلك حدود  1200تن
و ناصر دفترروایی دوهزار مجاهد همراه با ششصد تن قزاق نوشته است .دربارۀ سالح آنان نيز عالوه بر
تفنگ ،فخرایی دو مسلسل سنگين و لی گيلك پانزده دستگاه متراليوز را ذكر كرده است (فخرایی،
 135 :1366و گيلك.)147-146 :1371 ،
 .6یك بار حدود چهارصد تن از قوای انگليسی در پناه زرهپوشها ،راه كسما و گوراب زرمخ را درپيش-
گرفتند؛ اما با مقاومت قوای جنگل روبهرو شده ،پس از هشت ساعت جنگ سخت و ازدستدادن دو زره
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پوش عقبنشينی كردند .در این جنگ یك صاحبمنصب ،یك مادام و نُه تن از سربازان انگليسی كشته
شدند .از جنگليان نيز تعدادی كشته و مجروح شدند (صبوری دیلمی .)71-70 :1385 ،قوای انگليسی
مستقر در رشت اینگونه حمالت را هرچند روز یك بار در خط «چمارسرا» به طرف «عينك» و
«احمدگوراب» انجام میدادند و طرفين پس از جنگهای كمدوام و كشتهشدن تنیچند از هرطرف،
بهجای خود بازمیگشتند (فخرایی .)140 :1366 ،مأمور دفاع خط پسيخان -رشت ،كاپيتان علیاكبرخان
(سياهپوش) بود كه سلطان داودخان ،فرماندۀ سوارهنظام و افسران دیگر با وی همکاری میكردند
(همان).
 .7پس از شکست منجيل ،دستور داده شد تا پيش از ورود قوای روس و انگليس به رشت ،هرچه
میتوانند برنج و خواروبار و پول تهيه كنند و به جنگل بفرستند .طبق این دستور ،تا ظهر همانروز (دوم
یا سوم رمضان  ) 1336هرچه ممکن بود مایحتاج را با اسب و االغ و گاری به پسيخان ،در یك فرسخی
جنوب رشت حمل كردند.
 .8دربارۀ روز حمله در منابع اختالفنظر وجود دارد .گيلك  16شوال و برخی دیگر  11شوال  1336را
نوشتهاند .بهنظرمیرسد نظر دوم موثقتر باشد (گيلك 173-4 :1371 ،و كوچكپور.)10-11 :1369 ،
 .9شرح این مشکل در منابع بهصورتهای گوناگونی بازتاب یافته است؛ بنا به نوشتۀ فخرایی ،سلطان
داودخان كه فرماندهی بخشی از مجاهدان را برعهده داشت ،بدون هماهنگی با دیگر فرماندهان ،دست به
حمله زد؛ لذا با ورود دیگر مبارزان به محل ،آنان بهاشتباه همدیگر را هدف قراردادند و درنتيجه ،تلفات
بيشتر مجاهدان را درپیداشت (فخرایی .)150 :1366 ،روایت دیگر كه كاملتر است ،این است كه در
همان شب حمله ،باران شدیدی باریدن گرفت كه سبب كندی حركت ستون مركزی شد كه طبق نقشه
میبایست جلوتر در پشت كنسولخانۀ انگليس كه مکان اصلی استقرار سپاه انگليس بود ،به جنگ
بپردازد تا دیگر دستهها به آنجا برسند .این كندی ستون مركزی سبب شد كه دستههای دیگر زودتر به
محل برسند و جنگ را آغاز كنند؛ لذا ستون مركزی به فرماندهی سلطان داودخان كه با تأخير به محل
رسيده بود ،بیآنکه وضعيت جنگ را تشخيص دهد ،از پشتسر قوای جنگل كه درحال جنگ بودند،
بهسوی كنسولخانه شليك كردند؛ درنتيجه مجاهدانی كه از روبهرو با انگليسها میجنگيدند ،از پشت
سر نيز با باران گلوله مواجه شدند و ناگزیر با دادن تلفاتی عقبنشينی كردند (گيلك.)174 :1371 ،
اما گزارش سوم با دو روایت باال متفاوت است؛ كوچكپور كه خود جزء دستۀ سلطان داودخان بود
مینویسد كه این دسته شامل پنجاه تن ازجمله چهار افسر آلمانی بودند كه یك متراليوز داشتند.
هنگامی كه این دسته به پشت باغ كنسولگری رسيد ،هوا هنوز تاریك بود .ده تن كه مجهز به بمب و
نارنجك بودند ،داوطلب شدند كه به ساختمان نزدیك شده ،جنگ را آغاز كنند و سپس بقيۀ افراد نيز
حمله نمایند؛ اما در نزدیکی ساختمان ،نوک «چموش» (كفش) یکی از همراهان به ریشۀ درخت گير
كرد و زمين خورد و تيری از تفنگ او خارج شد؛ درنتيجه بقيۀ افرادی كه در كنار رود موضع گرفته و
منتظر بودند ،به تصور اینکه جنگ آغاز شده ،تيراندازی را شروع كردند .در این هنگام آن گروه ده نفره
كه از روبهرو با شليك انگليسها و از پشت با تيراندازی رفقا مواجه شده بودند ،با دادن سه تن كشته،
ناگزیر به عقبنشينی شدند (كوچكپور.)12 :1369 ،
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 .10ناصر دفترروایی نيز كه در زمان جنگ در رشت حضور داشت ،گزارش میدهد كه جنگ سه روز به
درازا كشيد و درنتيجه نيمۀغربی شهر در دست جنگليان و نيمۀ شرقی در دست انگليسها بود (:1363
.)68
 .11البته انگليسها نيز از دیدگاه خود به این صلح مایل بودند و آن را به سود خود میدیدند؛ زیرا در
شرایط صلح ،با خيال آسودهتر و بدون هيچ تهدیدی میتوانستند در خط منجيل -انزلی تردد كنند .از
سوی دیگر ،انقالبيون روسيه بر قفقاز دست یافته بودند و با شکست ضدانقالبيون ،احتمال داده میشد به
سواحل ایران سرازیر شوند؛ ازاینرو انگليسها احتمال میدادند كه با ورود بلشویكها به ایران ،جنگليان
برضد انگليسها و دولت مركزی با بلشویكها همکاری كنند؛ لذا ترجيح میدادند با جنگلیها مصالحه
نمایند (گيلك 251 :1371 ،و شعاعيان.)156 :1349 ،
 .12برای گنجاندن این ماده دو دليل متفاوت ذكر شده است :یکی اینکه بعد از سال قحطی ،كشت برنج
افزایش یافته و محصول زیادی بهدستآمده بود ،اما خریداری نداشت .انگليسها كه تنها خریدار آن
بودند ،میتوانستند آن را توسط عناصر خود به بهای ناچيزی بخرند؛ در این صورت ،برنج كه تنها
محصول كشاورزان بود و آنان ناگزیر بودند برای تأمين معيشت خود آن را به هر قيمتی بفروشند،
متحمل زیانهای فراوانی میشدند ،اما این ماده سبب میشد كه دست انگليسها از خرید مستقيم برنج
كوتاه شود و مردم آن را به قيمت عادالنه توسط جنبش جنگل به فروش رسانند؛ به همين دليل ،بهای
برنج ترقی كرد و تا دوبرابر افزایش یافت (گيلك)189 :1371 ،؛ اما دليل دیگر این بود كه اگر انگليسها
و دالالن وابسته به آنان و نيز بازرگانان فرصتطلب ،مستقيماً برای خرید برنج و خواروبار اقدام میكردند،
با احتکار این محصوالت ،قحطی مصنوعی بهوجودمیآوردند و بدینوسيله به تودۀ مردم چنين وانمود
میكردند كه جنگليان و عملکرد آنان سبب بروز قحطی شده است (فخرایی.)157-156 :1366 ،
 .13در این رابطه ،سرپرسی كاكس بعداً در  29اوت 1338( 1919ق) به لرد كرزن نوشت « :در طی
عملياتی كه عليه جنگليان صورت گرفت ،ميان فرماندهی نيروی قزاق و مقامات نظامی ما در ایران
همکاری صميمانهای بهوجودآمد» (شيخاالسالمی ،67-66 :1365 ،سند ش .)37
 .14قوای محلی عبارت بودند از :قوای تالشی به سركردگی سردار مقتدر (ضرغامالسلطنه) كه به حکومت
فومنات چشم داشت ،و نيز دستجات تارمی به سركردگی فرهاد برهانالسلطنه (مدنی.)61-60 :1377 ،
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مجموعۀ اسناد نهضت جنگل ،گردآوری دبيرخانۀ همایش بازشناسی نهضت جنگل ،رشت ،شهر باران،
.1382
مدنی ،ميراحمد ،جنبش جنگل و ميرزا كوچكخان (خاطرات ميرزا احمد مدنی) ،بهكوشش
سيدمحمدتقی ميرابوالقاسمی ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1377 ،
ميرابوالقاسمی ،سيد محمدتقی ،دكتر حشمت و اندیشۀ اتحاد اسالم در جنبش جنگل ،تهران ،ندا،
.1378
نهضت جنگل به روایت اسناد وزارت امور خارجه ،بهكوشش رقيهسادات عظيمی ،تهران ،وزارت امور
خارجه.1377 ،
هوازاده ،بتول« ،علل شکست نهضت جنگل» ،تاریخپژوهی ،ش  ،134-113 ،56پائيز .1392
یقيکيان ،گریگور ،شوروی و جنبش جنگل (یادداشتهای یك شاهد عينی) ،بهكوشش برزویه دهگان،
تهران ،نوین.1363 ،

