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 : دهیچک

سال  5/6نافرجام نهضت جنگل، در طول  امیدر دوره معاصر است. ق رانیا خیتار  یها دهیپد نیاز مهمتر  یکیجنگل  یانقالب جنبش
آنچه  دیترد ی. اما بیو دولت مرکز کیشوبل هیروس س،یانگل ،یتزار  هیو نبرد بود؛ روس زیدشمن سرسخت در ست 4عمر کوتاه خود با 
 یشکن مانیو پ انتیو آشکار با آن نبود بلکه خ یعلن یها یاز دشمن چکدامیشد ه یردمو م ینینهضت د نیموجب شکست ا

گرفتند. اعتماد  یم میکردند و متناسب با منافع خود تصم یاز هواداران نهضت و خباثت دشمنان بود که هر بار رنگ عوض م یگروه
 مردم را نسبت به رهبران خود سست کرد.  مانیو ا باوربرد و  نیجنبش را از ب یرهبران جنگل به دشمنان، انسجام مردم یجا یب

جنبش  یرهبر  یاتحاد اسالم و شورا تهیو... در کم یاحسان اله خان، خالو قربان، عمواوغل ،یانیآل ،ییهمچون کسما یافراد نفوذ
 تنها بماند.  تیکوچک در نها رزایموجب شد م

 یدشمنان و ب استیالزم نسبت به س رتیآن چه مسلم است نداشتن بص یاگرچه متفاوت است ول رزایم ارانی یعهد شکن علل
 شود. یآن محسوب م یاساس لیو تعبد از دال  مانیو عدم ا یاعتقاد

نهضت اشاره کرد.  یبودن رهبر  ییبه شورا دیشد با یم یخائنان ناش یعوامل شکست جنبش جنگل که از عهد شکن نیمهمتر  از
اختالف ها منجر به تقابل و  تیو در نها شتریکردند تضادها ب یم ینیها نقش آفر  یر یگ میبا نفوذ خود، در تصم یافراد متعدد یوقت

 .دینهضت گرد یدگیاز هم پاش
عمل کند که با توجه به  ییوراش کرد¬یم یمصالح جنبش در واقع سع لیو چه به دل یتیشخص یها یژگیو لیکوچک چه به دل رزایم
 مانیبا معرفت و ا کیجنس نبود؛ افراد هر  کیجنگل از  یرهبر  یشورا یبود؛ ول دهیپسند اری" بس نهمیب ی" امرهم شور  مهیکر  هیآ

 نهضت از هم بپاشد. رازهیباعث شد تا ش جهیبودند که در نت یخود به دنبال اهداف و آمال متفاوت ینسب
 

 ییشورا یکوچک، رهبر  رزای، م انتیجنگل ، خکلیدي: نهضت  واژگان
 
 

 :مقدمه
درختان جنگل النه  یتو در تو  ،یطوالن انیپس از سال ظیغل یجنگل پنهان است. مه زیوهم انگ یدر پس ابرها قتیآفتاب حق هنوز

و  یو چراغ یراه بلد  دیابه عمق جنگل ب یابیراه ی. براییو آوا ییصدا ی. از هرسو دیآ یکرده است. جنگل مخوف و ترسناک به نظر م
. حتما افتیرا در  قتیرفت و حق دیشود همه رازها و اسرار جنبش آن جاست. با یجنگل مربوط م عماقبه ا زی. همه چیکوره راه ای

 ینم شتریصدسال ب میستیدور ن خیتار  ینشان خواهد داد. از جنگل به درازنا دیپس از سالها خود را از پشت غبار شک و ترد  قتیحق
 روشن کرد.  قتیآن را با نور حق اهیو س کیتار  یفضاو  افتیدر جنبش جنگل را در  انتیخدمت و خ توان¬یرد مگذ

 .انتیخ یخدمت کرده اند و ناکسان یطور بوده است؛ کسان نیهم شهیشود هم یخالصه م انتیدر خدمت وخ زیچ همه
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گذاشت و چرخ حرکت  جهینت یاراده مردان خدمت را ب ،اهیس انتیخ گریتلخ و ناشگون. بارد یاست، تکرار  خیتکرار تار  جنگل
ملت را در چنگال  گریقرن د میپست و وطن فروش ن یانسانها انتیاز نو! خ یرا بر مدار صفر باز گرداند. باز  رانیملت ا یخواهیآزاد

 .  دخون مال کر  یقدرت جهان یگرگها
 یها هیرفت. سرما کایوآمر  سیروس و انگل وغیو ملت به  شکست خورد قلدرها بر تخت  ظلم و استبداد جلوس کردند مشروطه

غارت ما حق توحش گرفتند و عزت و شرفمان  یو توسعه کشور مسدود شد. برا شرفتینابود شدند و راه پ یو اقتصاد یو معنو  یانسان
 آغاز شد. انتیوخ. همه از خدمت دندیرا به ثمن بخس خر 

در نهضت  یاساس یدر بحث جنبش است. جنگل چرا سوخت؟ موضوع نیدایبن یسوال نیا د؟ید بیآس یزیاز چه چ جنگل
 کارش تجربه است. خیعبرت باشد تار  نهییتواند آ یامروز ما م یبر جنگل سبز آتش انداختند؟ برا ی. چه کسانرزاستیم
و در  گذارد¬یم گانگانیب یاپرستیدست در دست کفر و دن انت،یسو جهل و خ کیعاشورا درکربال بود. در  خیجنگل، تکرار تار  خیتار  
 .کند¬یم یو مسلمان سر درکف، عاشقانه جانباز  خواهیآزاد ارانیبا  رزایسو م کی

 : غاَیُة الِخیاَنِة ِخیاَنُة الِخلِّ الَودوِد، وَنْقُض اْلُعُهوِد. ندیفرما یم انتیخ فیو تعر  حیالسالم در توضالمؤمنین عليٌّ علیه امیر
در  میآن امام حک نی( همچن505، ص 2ست صمیمی و شکستن عهد و پیمانهاست. )غررالحکم، ج خیانت، خیانت کردن به دو اوج

دیِق َو الَغْدُر ِبالَمواثیِق ِمْن ِخیاَنِة الَعْهِد. ناخالصی دوست و حندیفرما یم انتیخ ینشانه ها در پیمان از خیانت در عهد  لهی: ِغشُّ الصَّ
 (505، ص 2 حکم،جاست. )غررال

 ی. البته بعضردیسرچشمه بگ یو جاه پرست یمنفعت طلب ب،یاغوا و فر  ،یاعتقاد یمانند ترس از جان، ب یاند از عواملتو  یم انتیخ
ندارد. در  ییجا یو مردانگ یمردیو در مرامشان پا ستندین بندیپا یاصول چیدورو و منافق هستند. به ه یهم هستند که ذاتا افراد

 رزایاز م یار یبس ارانیدوستان و  انتیبا خ کنند¬یم یشکن مانیپ یکه به نوع هیروس و سیانگل یاجنبش جنگل عالوه برکشوره
 کننده و سرنوشت ساز بوده است.  نییدر نهضت تع گاهشانیو جا تیموقع لیکه عملکردشان به دل میروبرو هست

 نینافرجام نهضت است. حضور نقش آفر  نایافراد در پا نیاست توجه به نقش موثر و عملکرد خائنانه ا تیحائز اهم اریکه بس یا نکته
 50 ینیبه سنگ یشود خسارت یموجب م تیآنان در نها یها یر یگ میو تصم یساز  میجنبش و تصم یرهبر  یافراد در شورا نیا

 موضوع با دقت و تامل نیدارد ا تیرو اهم نیوارد شود؛ از ا رانیبه ملت بزرگ ا رانیدر ا یو وابسته پهلو  یسال حکومت استبداد
الزمه کسب  اپرستیو دن مانیهر نهضت از افراد سست ا یرهبر  هیاول یحلقه ها شیچرا که پاال  رد،یمورد توجه قرار گ یشتر یب

 خواهد بود.   یینها یروز یو پ تیموفق
کرد.   میخواه لیو تحل یبررس رزایم ارانیو  انیحام ییوفا یو ب انتیرا از منظر خ 2نهضت جنگل یبا توجه به اسناد و شواهد، نافرجام 

 ،ییاحمد کسما 3کوچک خان، رزاینهضت از آغاز برعهده داشت شامل م تیرا در هدا ینهضت جنگل که نقش اصل یرهبر  یشورا

                                                             
از  یکی وست؛یبه وقوع پ النیش( که درگ5000-5255کوچک خان )سال  رزایم یجنگل: نهضت جنگل به رهبر  نهضت.  2

اول با دو ابر قدرت آن زمان؛  یت است که همزمان با جنگ جهانیز بعد از انقالب مشروطیخواهانه و استعمارست یآزاد یهاجنبش
 نافرجام ماند. یحکومت مرکز یبزرگان و سرسپردگ از یبعض انتیخ لیمبارزه کرد و به دل سیو انگل هیروس

به جهان گشود.  دهیرشت د یق در محله استاد سرا5225در سال ،یکوچک جنگل رزایمعروف به م ونس،ی خیکوچک: ش رزایم.  3
خواندند. او در آستانه  یکوچک م رزایبزرگ بود ـ او را م رزایبا نام پدرش ـ که م اسیرشت بود. در ق ونیبزرگ، از روحان رزایپدرش، م

و  ختهیخود را نزد استاد فره التیتحص ونسی خیاش را متحول کرد. ش یزندگ ریآن دوره مس یاسیمقام اجتهاد بود که اوضاع س
 کرد. قیها تشو ید یها و پل یجامعه از زشت ییرها یموثر بود و او را برا ونسیگذراند. سخنان استاد در  یبه نام خلخال یوارسته ا



را  یشورا اگر چه در ابتدا هدف مشترک نیا یبود. اعضا گریو چند تن د 4یعمو اوغل دریخان، ح للهاحسان ا ا،یالرعا نیحسن خان مع
 منجر به شکست نهضت شد. تیدچار اختالف و تضاد شدند که در نها جیو روس به تدر  سیانگل سهیبا دس یکردند ول یدنبال م

کار  هیآن بن ما تیدر شرح ما وقع نهضت جنگل دارد که با توجه به اهم ییها ادداشتیمجموعه  رزایم کینزد ارانیاز  ییکسما احمد
 قرار گرفت.

کوچک در نهضت جنگل  رزایم ارانیهاي "احمد کسمایي" از جنگل، شامل یادداشتاز نهضت  ییاحمد کسما یها ادداشتی ¬کتاب
 5و خاطرات خود و مبارزات آن دوره سخن گفته است.  النیگیري جنبش گچگونگي شکل است که درباره

او در جنبش  یو انقالب یاسیچهل و پنج ساله س یکه زندگ یمرد ییخوانیم: " حاج احمد کسماآغاز کتاب به قلم مصحح مي در
و زشت  بایز  اه،یو س دیسپ ک،یروشن و تار  هیدو رو رندهیجنگل، آن گونه که تا به امروز وانمود شد در برگ یو ضد استعمار  یمردم

رو کردن اسناد و  رویو ز  ریفراگ یاست، بررس قتیمطابقت دارد و تا چه اندازه مقرون به حق اتیواقعامر تا چه حد با  نیاست. حال ا
 طلبد". یفراوان را م لیو تحل هیو تجز  اریبسمدارک 

 
  ییکسما احمد

 هیدر قر  5252نام دارم. متولد سال  ییحاج احمد کسما ادداشتهای نیکننده ا ری." من تقر میشو یاز قلم خودش آشنا م ییاحمدکسما با
من عبارت  یمقدمات التیواقع تحص سال در زادگاهم به مکتب رفتم در 7مغرب شهر رشت. مدت  یفرسنگ 4کسما از توابع فومن در 

درس خواندنم تمام شد و در خودم  یسالگ54و حساب .... در یفارس ،یقرآن، عرب یعنیبود  جیروستاها را دربود از آنچه که آن زمانها 
قت تمام در خودم را اجاره کردم و با د یاز امالک مادر  بیچند جر  لیدل نیاحساس کردم. به هم یبه فالحت و کشاورز  یادیعالقه ز 

اندوخته کرد.  هیسرما یمقدار  میبود اما برا یکار اگر چه فصل نیکار نوغان شدم ا ای شمیآن مشغول به زراعت توتون و پرورش کرم ابر 
دوکار  نیکردم که در آن به فروش پارچه و بعد به تجارت قماش پرداختم. ا هیته یضمن ادامه دادن کار فالحت در بازارکسما دکان

شد و تا  یفصل برداشت محصول شروع م انیاز پا واقعدر  دیبود. فصل خر  یحت و تجارت قماش هر دو در منطقه ما فصلفال یعنی
رشت حجره  یطاق یشدم ... لذا به رشت آمدم و در کاروانسرا یخوب هینگذشت که صاحب سرما یر یادامه داشت...  د نیمع یمدت

توتون و  یها ارآن با کشتز یکه در آن زاده شده بودم و باغها ییشهر و روستادر کسما  شهیدلم هم یتجارت گرفتم. ول یبرا یا
 ( 55و57،ص 5050،ییرا ادامه ندهم..." )احمد کسما یپرورش نوغان بود و هرگز نتوانستم دنباله کار فالحت

امر  یدر ابتدا: »دیگو-یم دلبسته به امور زراعت و تجارت بوده است. حاج احمد اریطبق گفته خودش بس ییاست احمد کسما معلوم
مخارج  هیآغاز به کار کرده ،کل 6اتحاد اسالم اتیکه به صورت ه یو در زمان کردیعمل م یو در رشت پنهان یما سر  تیکه جمع

                                                             
. رانیا ستیو از رهبران حزب کمون رانیو از فعاالن موثر جنبش مشروطه ا یرانیا ی( انقالب5220-5550:)یعمو اوغل دریح.  4

 یهمکار  ینقش موثر داشت. در توافق برا رانیا ستیحزب کمون سیشاه و تأس نیالسلطان، صدراعظم مظفرالد نیدرترور ام
 یکیدر  درخانیآمد، ح شیکه در جنبش جنگل پ یهائاختالفات و کشمکش زر داشت. پس اخان حضوکوچک رزایها با م کیبلشو

 محاصره و کشته شد.  النیگ یاز روستاها
از نهضت جنگل، گردآورنده و مصحح: منوچهر  ییاحمد کسما یادداشتهایاز نهضت جنگل:  ییاحمد کسما یها ادداشتی کتاب.  5

 .یر یصفحه، قطع وز  202، 5050نشر:  خیت، تار رش لیگ بهیخوشکالم، ناشر: کت یتیهدا
 نیجمال الد دیمتفکر مسلمان معاصر، س یها شهیالهام گرفته شده از اند یأت اتحاد اسالم، تشکلیاتحاد اسالم: ه ئتیه.  6

اتحاد  أتیه» سیسکوچک،  اقدام به تأ رزایرد. میکمقابله با استعمار دنبال م یبرا زشیران را در وحدت و خیبودکه نجات ا یاسدآباد
 جنبش جنگل را سامان داد. تیفعال ونیاز روحان یتعداد ییهماکرد و با گرد النیدر گ« اسالم



تا  نی. همچندادمیخودم بود و آن را شخصا انجام م هیبه عهده من و از سرما گرید یزهایاسلحه و مهمات و چ دینهضت مانند خر 
)همان، « اسلحه با شخص من بود. دیوابسته به آن و خر  یمخارج و کارها هیکل ام،یماه پس از رفتن به جنگل و شروع ق هفده 

 (22ص
 لیپاشنه آش دید میکه خواه یبه طور  ینموده است ول یار یدر راه نهضت بذل مال بس ییکه کسما ستین دهیپوش یچه بر کس اگر

 شت و زرع است . مال و ثروت و ک نیهم تیدر نها ییکسما
 فیتوص نیجنگل چن یپور از فرماندهان نظاممنطقه است. صادق کوچک یو اهال فینفوذ در طوا یینقاط قوت و مثبت کسما از

سرا، کوله سر و ُچمثقال تا تولمات از طرفداران حاج احمد تر، طاهر گوراب، ندامان، چمن، صومعهکسما، ابا یتمام اهال»کرده است: 
 (57،ص5062پور ،)کوچک.« دیمسلح نما توانستیهمه را م ندک جیبس خواستیم بودند و اگر

و  رندیگ یرا پبش م یراه اختالف و دو دستگ یهواداران و  یعنیشود  یبه ضد خودش م لیتبد ان،یدرپا زینقطه قوت ن نیالبته هم و
 یدر نهضت شکل م گرید یشوند و مرحله ا یمجبور به کوچ بزرگ م ارانشیو  رزایکه م ی. به طور شوند¬یموجب شکست جنبش م

 . ردیگ
حفظ  -2ازکشور.  یو تفکر اجنب یاجنب یرو یکردن هر ن رونیب -5: کند¬یم انیب یاصل زهیاهداف جنبش را سه انگ ییکسما احمد

مردم ما  یهاتمام اعتقادات وخواست  رندهیکه در برگ رانیا یبرا یحکومت واقع کیبه وجود آوردن  -0 یارض تیاستقالل و تمام
افراد که اکثر  نیها ا یبه جز تفنگچ5226کند: درسال یاز بزرگان نهضت را ذکر م یتعداد( و نام 45ص5050ییباشد. )احمدکسما

 یفومن یعلم الهد  یعل  خی(حاج ش2 یابر یعبد الوهاب ض دی( آقا س5بودند به ما ملحق شدند: الناتیو مردم خوش نام گ ونیروحان
وقارالسلطنه  نی( شمس الد7 یمحمود رشت دی( حاج س6 یشتر  رمنصوری( اقا م5 ییمحمودکسما خی( ش4ان فربد (دکتر ابوالقاسم خ0

 (40ص5050 ،یی)احمدکسما
بودند.  امدهیبه جنگل ن یقبال با ما هم قسم شده ول  یافراد که گفتم تعداد نی:از ادیگو¬یهمراهان جنبش م کیدر تفک یو 

به سود  یجاسوس یکرده بود برا دایپ یدوران که جنگل قدرت نیدر ا زین یرجنگل نبودند و تعدادد یشگیبه طور قاطع و هم یتعداد
. درسال وستندیسرخ به ما پ ونیجنگل و انقالب انیم شیگرا جادیسرخ از جهت ا یهاو روس  دیسف یها و روس ها سیانگل

هست که  ادمینبود. آن قدر  دیگل در مقابل آنها شدعکس العمل جن یافراد مشکوک شناخته شدند ول نیاز ا یتعداد یالدیم5255
( رضا 2داودزاده  یاقا ی(حاج محمدعل5بردند:  یمت جنگل نام  الیتشک ختنیدرهم ر  یافراد درآن زمان به نام مامور برا نیاز ا

صالح   ری( م7 یگار یاحمد س خی( ش6( دکتر آقا خان طوب 5 یخان سرهنگ تهران ینق یعل رزای( م4 نی( دکترمز 0خان افشار 
محمد حسن  خی( حاج ش50لیبرادر محمد اسمع یکسمائ وسفی ی( آقا2یارباب کسمائ لی( محمد اسمع5مظفرزاده 

 ( 45،ص5050 ،یی)کسمایرشت
 یمردم در منطقه کسما برا یتگر ینقش هدا رشیدر تهران و پذ یسر  تهیبا کم ییآشنا یچگونگ انیدر ادامه پس از ب ییاحمدکسما

رشت  تهیاست. "کم خیدر آن برهه از تار  یو  ینید یکند که نشانگر باورها یاشاره م یمشروطه به خاطره ا یالب نوپااز انق تیحما
 التیرشت را به تشک تهیکم ماتیکه تصم یرا به طرف رشت حرکت دهم هنگام نیاز دهاق یروهگرفت من به کسما رفته گ میتصم

هزار نفر از  50 بایبود که از تصور من خارج بود. تقر  ی. استقبال مردم در حد رفتندیکسما ابالغ کردم همه، آن را با رضا و رغبت پذ
 یعلم بزرگ تیجمع یبه سمت رشت حرکت کردند. برا ادهیو پ دهیپوشآماده جهاد در راه وطن شدند و قسمت اعظم آنها کفن  ،یاهال

 یبود آن را حمل م یکلیه یقو  اریبود و فرد بس تهوسیپدرم به نام کاس آقا که به ما پ نیاز زارع یکیکرده بودم که  هیته
 (60،ص 5050، ییکرد.")کسما



است که  ییطرفداران جنبش و حاج احمد کسما ینینشاندهنده اعتقاد د یحرکت انقالب کیآغاز  یبرا ییو عاشورا یعلم مذهب هیته
جنبش  یدارد که بعض تیجهت اهم نیاز انکته  نی( ا55،ص 5050،ییمشرف شده است. )کسما زیعتبات و خانه خدا ن ارتیبه ز 

 دهند.  ینسبت م یکیو بلشو یستیالیسخاص آن هم از نوع سو یجنگل را به گروه
که  کند¬یم انیب یدولت، نکته جالب یها تیجنبش در زمان محدود هیتجمعات اول یدر باره چگونگ ییکسما گرید یدر جا ای و

 رهیو غ یاز ما مجلس روضه خوان یکیکرد هر هفته در منزل  شنهادیپ تهی"کم :دیگو¬ینهضت است. او م ینشانگر خاستگاه واقع
که جلسه در آن  یبه منزل یبه عنوان شرکت در روضه خوان تهیکم یآزاد بود، اعضا عائرش نینگاهداشتن ا یشود. چون برپا لیتشک

 یجلسات هفتگ یجهت بود که در ط نیپرداختند به هم یخود م یبه انجام کارها یبود رفته و ضمن برپا کردن عزادار 
." میبگذار  تیجمع یرا بر رو « اسالم حادات اتیه»آن نام  یها تیو فعال یسر  تهیکم تیکردن موجود یعلن یشد برا گرفته¬میتصم

مطلب را برداشت کرد که شرکت کنندگان در حلقه اول  نیا یتوان به درست ی" مییسخن "کسما نی( از ا62، ص5050، یی)کسما
 زین ستهایسو مارک کهایاز الئ یادیبوده اند؛ اگرچه بعدها افراد ز  تیعاشق اهل ب یاسالم و حت نیمب نینگل، معتقد به خدا و دگروه ج

 . دندیبه جنبش گرو
 یرانیاسالم و اطالع و شناخت ا نیمردم به د یشگیهم شی: "عالقه و گراکند¬یم انیب نیجنبش را چن یعلت نامگذار  ییکسما 

کردند زودتر و بهتر به دور  دایکه پ ینانیو با اطم رفتندیپذ یاتحاد اسالم" را به زود اتیز اسالم باعث شد که برنامه "همسلمان ا یها
را، مشکالت مردم گرفتار و  استیس یایورود خود به دن یعامل اصل یی( احمد کسما54ص 5050ییما جمع شدند. " )کسما

 دیبا یکه م دمیرس جهینت نی"به ا تیبوجود آمده است. و در نها سیو انگل هیران روسداند که توسط دخالت استعمارگ یم یا¬فقرزده
مقدس که احمد  ی( هدف65و60، ص5050، یی")کسما میمان یانقالب مل کی جادیمردم و ا یروز یپ یجان و مال خود را فدا

 فهیاهد عدالتخواه و وطن پرست به وظمج کینتوانست بدان جامه عمل بپوشاند اگرچه عالقه داشت به عنوان  چگاهیه ییکسما
آزاد و مبارز و  انانس کی ایسرفرودآوردن!  انتیبا امکانات فراوان، بودن و به خ یی:" حاج احمد کسمادیگو یم ایاش عمل کند. و 

 (67، ص5050، ییو درکنار مردم بودن" )کسما اریو  یمجاهد راه استقالل و آزاد
دکاندار تاجر، فعله و طواف  ،ینبود که در آن روحان ی: "جلسه اسدینو یظهور انقالب جنگل م در باره حضور آحاد مردم در ییکسما

در  ی( و 62، ص5050، ییهمفکر نباشند. )کسما یمبارزه انقالب یجهت درباره چگونگ کیو  کدلیدوره گرد در کنار هم ننشسته و 
 یکند و م یاشاره م یدر منزل و عهد و قرارش با و  یات پنهانبه مالق رزا؛یبا م ییآشنا یچگونگ انیضمن ب ش،یادداشتهایادامه 

که داشتم و  یا هی. من همه سرمامیمسلحانه برپا کن یجنبش گریکدیتا به اتفاق  میکوچک با هم عهد و قرار گذاشت رزای:" من و مدیگو
کرد."  ثارخواهمیا ی، همه را در راه آزادجانم نیمالم و ا نیبود به او نشان دادم و گفتم ا سهینقره و طال درک یبه صورت سکه ها

 (62، ص5050، یی)کسما
عهد و  رزایآن طور که با م ییحاج احمد کسما ایاست. خواننده قضاوت خواهد کرد که آ مانیبه عهد و پ ینقطه مقابل وفا انتیخ
 ر؟یخ ایبسته، بر قول و قرارش وفادار مانده است  مانیپ

 
دهد: ناصرخلوت به  یم حیشده است توض یمعرف ییآقا دیبه نام ناصرخلوت که توسط س یفرد انتیخ یدرباره چگونگ ییاحمدکسما

 نی: " مقصود من از ذکر ادیافزا یکه گرفته بود به تجارت در بازار پرداخته بود و م یپول یجنبش، در ازا یاسلحه برا دیخر  یجا
و  یآزاد یکه زندگ ییروزها نیتر  یخیرگز نتوانستند در تار مردم کالهبردار بود که ه یها یماز نامرد یمطلب شرح نمونه کوچک

( ناصرخلوت از نوع افراد فرصت طلب 74، ص5050، ییانسان باشند." )کسما یمدت یشان مطرح بود حداقل برا نیاستقالل سرزم
 یمنافع مل یحت نانیاخود هستند.  یو کسب سود برا گرانیبه دنبال ضربه زدن به د یتیدر هر موقع شهیاست که هم ییو منفت جو

 کنند.  یم شیمطامع خو یرا قربان



 
آن بوده اند. حفظ  تیاتحاد اسالم بوده و همه مجاهدان ملزم به رعا تهیکه مصوب کم کند¬یاشاره م یبه دستورالعمل ییاحمدکسما

حاف به حق مردم؛ چهار حفظ مال و جان مردم و عدم استفاده از زور و اج ،یمردم، استفاده نکردن از مشروبات الکل سینوام
 شود.  یجهادگران جنگل محسوب م یو شرع یخالقا یها یبند ینشاندهنده پا که¬یاصل

 
نامه  بیلحظه اعالم داشتند. من هم تصو نیخودشان را تا آخر  یموافقت وهمراه تیهمه جمع دیرس انیمن به پا یکه حرفها ی"وقت
 یاند مکلف به اجرا وستهیرا که به ما پ یهمه کسان تهیو تذکر دادم کمکرده  انیشده بود ب بیتصو شیجنگل را که شب پ تهیکم

 چیه ابدیادامه  یاگر مبارزه ما درسطح گسترده تر  ایگرفته و اگر در طول مدت اقامت در جنگل  ارقر  بیداند که مورد تصو یم یاصول
شدت مجازات  تیشود مرتکب با نها یاصول تخط نیا یکس اجازه ندارد برخالف دستور العمل داده شده رفتار کند و اگر از اجرا

شرح اعالم کردم:  نیقرار گرفته بود به ا یاجرائ تهیاسالم و کم اتحاد اتیه بیرا که مورد تصو یخواهد شد. آنگاه اصول چهارگانه ا
پرداخت پول انجام شود و  و شانیا تیمجاز است که با رضا یو مردم در صورت ایملبوسات از رعا ایآذوقه  ای یئیهرگونه ش افتیاول(در 

 تیاز مردم با زور و عدم رضا یزیموت باشد چ همشرف ب یاگر زگرسنگ یحت شیو قدرت خو زهیبه سرن یحق ندارد با اتکا یجنگل کی
ممنوع است و مصرف کننده آن مجازات خواهد شد. سوم( هرکس در  یکند. دوم( استعمال الکل و نوشابه الکل افتیمالکش در 

ن گونه یبا شدت از ا ستیبا یم نیو غارت مردم بپردازد به اشد مجازات محکوم خواهد شد و مجاهد یجنگل به دزد نیلباس مجاهد
چهار اصل مورد موافقت  نیحافظ ناموس مردم، نه بر باد دهنده آن باشند. ا دیبا نیکنند. چهارم( مجاهد یو خوددار  یر یاعمال جلوگ

شکسته و به دور  تهیچشم افراد کم یداشتند همه را جلو  یکه همراهشان نوشابه الکل یافراد جنگل قرار گرفت وکسان بیو تصو
 ( 75، ص5050، ییبه ادامه کار پرداختند." )کسما عتیب دیبا تجد دهیرا بوس گریکدی یرو  یو بعد همگ ختندیر 
به جنبش، خطرهرج و مرج  شتریب یاجتماع یگروه ها وستنیشود با پ یمعلوم م کنند¬یکه رهبران جنگل صادر م یدستورالعمل از

رهبران جنگل  یبرا ینیو د یرفتار و حفظ شئونات اخالق تیاست و رعا کرده¬یم دیاهداف مقدس نهضت را تهد ،یو هنجارشکن
 داشته است. تیاهم

برخورد که  ی. تضادمیبود یتضاد کل کی: اما ما درجنگل گرفتار دیگو یم نیو اهداف دشمنان چن یدرباره تضاد درون ییکسما
 یروز اختال ف نظر  کی یبرا یلحظات به و جود آورده و دامن زد. ما هرگز در جنگل حت نیتا آخر  سیمزورانه روس و انگل استیس
خود را از  ازیمورد ن کتاتوریما را به تهران آورده و د خواستند¬یها م سیبود که انگل نیبحث ما ا ها. مدتمینکرد دایپ گریکدیبا  یانیبن
 (46ص5050، ،یی}را{ انتخاب کنند.)کسمایکیکوچک و من  ارز یم انیم

حدود بوده  نیکوچک مطرح شده است در هم رزایخود من و م یسران جنگل مثاًل حت انیبه عنوان اختالف م شهیکه هم آنچه
نداشتن  لیکه امکان مبارزه را به دل یمتضاد شمال و جنوب برود. زمان یها استیاز س کیچیبار ه ریجنگل نخواست ز  تهیکم

لحظات ما را  نیها درآخر  سیو انگل میاز دست داد س،یبا روس و انگل یسازش دولت مرکز ،یفشار حکومت مرکز شیاسلحه، افزا
کرد و  یمانده شورا مسائل را بررس یو باق تهیکم میرفتیخودشان در بغداد دعوت کردند و ما نپذ یخوار  رهیفرار از کشور و ج یبرا

از کشور خارج  زیکدام ن چیمانده و ه یباق گرید رصتشد که جنبش مسلحانه را موقتا قطع کرده و درانتظار ف نیبر ا تیاکثر  میتصم
. جنگل مبارزه را خاتمه داده و اعالم نمود هرکس به سرکار خود برگردد. دیرس بیبرنامه به تصو نی. چنانکه قباًل عرض کردم امینشو
 کیکایهمراه او  ارانیکه  میدیگرفت و د شیاز همراهانش راه جنگل را در پ یعده کمکوچک بود که با  رزایفقط م انیم نیدر ا

گاهانه از و  . رفتندیرضاخان را پذ یبه تهران آمده و همکار  شانیگذرادند و بعد هم اغلب ا شیبرف و بوران تنها انیجدا شده و در م یآ
 رزایبود که اگر م یمردم به قدر  انیسران جنگل در م تیمحبوب میدیدر عمل د رایبه کام مرگ راندند ز  رزایهم به خصوص م دیشا



رنج  تیتا کنون در نها زیخود من ن نکهینداشتند کما ا یافتاد قدرت کشتن او را در مقابل افکار عموم یکوچک هم زنده به دستشان م
 (47ص5050 ،ییام. )کسما¬زنده مانده یو سخت
دست به دامن  صالیکه چگونه روسها بعد از است نیو ا پردازد¬یم یتزار  هیروس ها با سربازان یبه شرح مبارزات جنگل ییکسما

 نیبرخورد با قدرت جنگل چن یحشمت الدوله حاکم رشت را برا وهیش یشوند تا با جنبش جنگل برخورد شود. و  یم یحکومت مرکز
جنگل را خاتمه دهد. به  امیق یقیبه طر  کرد¬یکوشش م یقدم نشد ول شی: " حشمت الدوله اگر چه در جنگ پکند¬یم حیتشر 
 نیا یآنها و دوم قطع راه وصول آذوقه به ما، به دنبال اجرا بینفوذ در مسئوالن جنگل و فر  یکیجهت اقدام به دو کار نمود  نیهم

 بیآمده و فر ما در ماسوله بود با حشمت الدوله کنار  هاناز فرماند یکی" که ایالرعا نی"حسن خان مع میروز خبردار شد کیها ¬نقشه
در  یو رفت... ول دیبرداشته و شبانه از ما بر  میحسن خان هرچه راهنما و بلد جنگل داشت میبه خود بجنب میاو را خورده است و تا آمد

متعدد  یباشد با ضمانت واسطه ها دیتوانست مف یبخشش و بازگشت به نهضت جنگل را کرد و چون م یاو تقاضا 5226سال 
 ( 54و50، ص5050، ییما شد. " )کسما تیوارد جمع   گریبارد

 
  ایالرعا نیخان مع حسن

و شکست نهضت  تیدر موفق انیآل¬لیو ا ایالرعا نیماندگار حسن خان مع ریمغفول جنبش جنگل حضور و تاث یاز بخش ها یکی
 ارانی نیاز مهمتر شک  یب یانیآل-خان¬و حسن ییدر مرحله اول. کسما ییهمچون حضور حاج احمد کسما ه،یدوسو یر یاست؛ تاث

 میدان یو البته آنچه که امروز ما م ؛یو رهبر  یعلمدار  یدو پر نفوذ و متمکن و مدع هرقدرتمند بر جنبش جنگل بودند  رگذارانیو تاث
ه خود اگر چه در مس یانیو آل ییو اهدافش نماندند. کسما رزایتا آخر مردانه با م چکدامیاست که ه نیا سخت  ریبا نفوذ و ِعده و ُعد 

به اهداف  یخود و باورمند  فینسبت به وظا یکاف رتیو بص فتنداشتن معر  لیبه دل یکردند ول هیارا یجنبش خدمات ارزشمند 
 کنند. یآن توطئه م هیعل یو حت کنند¬یرا ترک م رزاینهضت، جنبش و م

شد و تعهد داد  ریها دستگ یط جنگلبود که توس یدر آغاز راهزن ی:  و دیگو یم 7ایالرعا نیصادق مهرنوش، درباره حسن خان مع 
به او داد.  ایالرعا نیاو را آزاد کرد و لقب مع رزایاتحاد اسالم خدمت کند؛ م شرفتیبه پ ادکردیمرتکب خطا نشود و قسم  گرید

 ( 00، ص5022)مهرنوش،
ه خوبي ازمنافع ایل آلیان دفاع جنبش در برخورد با  سردار مستبد تالش )خان تالش دوالب( ببه  خان توانست قبل از پیوستن حسن

حسن خان پس از  یتیو اقتدار و قدرت حما لیا یمکان تی. موقعردیایل آلیان را بر عهده بگ استیر  یستگیکند و با نشان دادن شا
 یحوال برادر آن اوضاع و ا دیترد یرقم بزند. با آنکه ب رزاینهضت م یرا برا یانیتوانست دوره دوم و پا لاز جنگ ییخروج احمد کسما

از حلقه اول قدرت به دور  ییکسما نیمانند حس ییاز آنانکه در دوره کسما یار یفراهم شده بود و بس یجنگل نقطه قوت و قدرت ارانی
 نهضت مهار نشد. دنیشعله ور ساخت و تا از هم پاش جیرا به تدر  یخاموش یگر جنگ داخلید ییاز سو یکرد، ول کینزد رزایبودند به م

                                                             
و احسان الله خان و خالو قربان از  ییکه احمد کسما یخود هنگام لیامکانات و ا لیبه دل یانی: حسن خان آلیانیخان آل حسن.  7

کرد تا  دایجنگل حاضر نبود، در جنبش، نفوذ و اقتدار پ تهیکوچک در کم رزایم جز یمهم ینظام تیکوچک خان جدا شدند و شخص
با پشت کردن به جنگل به طمع قدرت و  یانیپشت کرد. آل رزایدر آخر به م یگرفت. ول یم میکوچک خان تصم تیرضا یکه ب یحد 

 یروهاین میتسل ایالرعا نیملقب به مع یا¬دره شیک¬. حسن خاندیعمل خود را د یکه سزا دیینپا یر ید یکرد ول انتیثروت،خ
که به دست  دیینپا یر یآنان داد بعد به حکومت فومنات منصوب شد و د لیشد و اسلحه و مهمات خود و همراهانش را تحو یدولت

)سپهبد( صورت  یفضل الله خان زاهد  پیبه دستور سرت یانیکشته شد. کشته شدن آل یا¬معروف به سه شنبه یندامان میابراه
 فت...گر 



 لکیکوچک سخن گفته اند. گ رزایو اختالف حسن خان با م ییاز جدا یانیحسن خان آل ینوه دختر  ،یانیو شاپورآل لکیگ یمحمدعل
)  داند¬یم دانیغسل و کفن شه یاختالف نظر آنان را در مورد چگونگ یانیشاپور آل یکند، ول یاشاره نم ییبه علت اختالف و جدا

 ( 55، 5052سته،یشا
لحظات  نی:" نعمت الله خان داماد حسن خان)همان که در آخر دیگو یم نیچن رزایختالف حسن خان با مدرباره ا یانیشاهپورآل

راه جان باخت(  نیکرد و در ا یهمراه لوانیماند و او را در راه فرار به گ یوفادارانه باق رزایبود که درکنار م انیآل لیاز ا یتنها کس یزندگ
کند و ظاهرا کوچک  یموضوع اعتراض م نیشود. اما حسن خان به ا یبه اعدام محکوم م تمرد و قتل از جانب کوچک خان لیبه دل

در  جاریشود. حسن خان به همراه همسر خود به حالت قهر به ب یحکم م ینموده وخواهان اجرا یخان بر صدور دستور خود پافشار 
کنند.  یبه امر جنگل نم یتوجه چندان انیآل لیافراد ا او ابیگذارد. درغ یم اتنه انیکند وکوچک خان را در آل یکردستان مهاجرت م

کوچک خان  هیگردد و بر عل یبرم انیهمسرحسن خان به آل ی. پس از مدتدینما یم یحال کوچک خان بر حکم خودپا فشار  نیبا ا
غوش باز شما را و با آ میار شما گذاشتیرا دراخت لیوفام لیتمام ا: »دیگو یکند. او خطاب به کوچک خان م یسخت اعتراض م

و دامادم نعمت الله خان را با آن  دیشده ا ی. اکنون به چند کرِد وارد در نهضت متکردیتا نهضت پا بگ میکرد تیو از شما حما میرفتیپذ
 نیخود به ا یینها یابی(. سرانجام کوچک خان در ارز 54،ص5075،یانی)آل «دیبازخواست نموده قصد اعدام او را دار  یهمه فداکار 

او همسر حسن خان و نعمت الله خان را فرا خواند و از »بازگرداندن حسن خان  یکه مجازات نعمت الله خان را لغو و برا دیرس جهینت
 (20،ص5075،یانی)آل« کنند یتا آشت اورندیرا ب ایرعا نیبروند و مع یانیآن ها خواست که با چند آل

شود. مرام و  ریجنبش درگ انیاز حام میعظ یبا بخش ییجز  لیمسا نیه خاطر اب رزایچون م یتواند باورکند مرد بزرگ یم یچه کس اما
 فهیفقط به وظ رزاینداشت. م یو جنبش همخوان رزایبا م 9و خالو قربان 8مانند احسان الله خان گرشیمسلک حسن خان و دوستان د

                                                             
ه خان در .  8 جنبش محسوب  هیحال کر  نیچهره مهم ودر ع نیسرخ ملقب بود. سوم قیبودند و به رف ییمتولد شد. پدر و مادرش هر دو بها یدر سار  5260احسان الله خان: احسان الل 
کوچک خان از  رزایپرداخت. با خروج م رانیا ستیبا حزب کمون کیزدن یهمکار  به یبه انزل کیبلشو یروهای. او پس از ورود نوستیبه جنبش جنگل پ هیشود. در آستانه انقالب روس یم

قصد حمله به تهران با  یرا اعالم کرد. و  النیگ ییشورا یاقدام به کودتا بر ضد جنگل کرد و آغاز حکومت جمهور  5222در مرداد  کها،یو کمک بلشو تیرشت، احسان الله خان با هدا
بازنگشت. او  رانیبه ا گریو د ختیبه باکو گر  یشورو  ریسف هیبه توص یشمس 5000 زییرا داشت که موفق نشد. احسان الله خان درپا درکشور یستیالیسمرام سو کیگذاشتن  انیهدف بن

 .کشته شد سیانگل یجاسوس سیبا سرو یبه جرم همکار  نیاستال نیخون یهاهیتصف انیم، در جر 5200آخر دهه  یدر سالها
دا کرد، یدر نهضت جنگل نفوذ و قدرت پ یرزا شد. و یکه کرد بود، از همراهان نهضت جنگل و م ینیقربان هرس: خالو خالوقربان.  9

اهرود، حکومت شهر یار گرفت و عالوه بر رشت و سیجنگل )حدود هشتصد نفر( را در اخت یروهایاز ن یبخش یکه فرمانده یبه حد 
ران، در یته انقالب ایت در کمی( او با عضو25رزا صالح،ص یرفت. )م یم یبه انزلان از رشت یك روز در میز به دست آورد و یرا ن یانزل

( خالو 422،ص5065، ییرزا کوچك خان بود. )فخرایه آن میسر مالیسر و کمیسر جنگ شد که سر کمیالن کمیگ یحکومت جمهور 
ب دیبود که تبل یسوادیقربان مرد ساده ب ه تیمؤثر م یگران در و یغات مخر  که به صورت آلت  ییف بود; تا جایضع یعقل و افتاد. قو 

ن در کودتا یهمچن ی( و 404،ص5065، ییبردند.) فخرا یرزا به کار میه میعل یرزا او را همچون مهره ایفعل درآمد و مخالفان م
به آنان وست و یپ یدولت یروهایاستحاله شد و به ن ی( سرانجام به طور کل025،ص5065،ییرزا کوچك شرکت داشت. )فخرایه میعل

رزا کوچك را از بدن جدا کردند، یرضاخان سر م یها یرزا کوچك خان کمك کرد. گرچه تفنگچیدر مبارزه با نهضت جنگل و شهادت م
 ورزا کوچك را به تهران برد یده میت به رضاخان، سر بر یمیخ نگاران جنگل نوشته اند که خالو قربان به منظور ابراز صمیهمه تار  یول

ن آمده است: خالو ین باره چنیس در ایسفارت انگل ی(در گزارش ها20،ص5062رزا صالح،یل داد. )میپنج تحور یبه رضاخان م
ازدهم دسامبر، با آن یدر  یعنین آورد و روز بعد، یده او را به قزویرزا کوچك خان در دهم دسامبر سر بر ین میشیار و همرزم پیقربان 

 یران محسوب میا ین انقالبیکه در طول شش سال گذشته بزرگتر  یمرد ی، دوران زندگبین ترتی. به اشده گرانبها وارد تهران یهد
( 025و 027،ص 5065،یید. )فخرایان رسیش داشت به پایز مملکت را تحت سلطه خویش دو استان زرخین پنج ماه پیشد و تا هم

 یبا خالو قربان بود، مدت یمجبور به همراه ی، ولدانست یعقل م الفن کار را خیبود و ا یم به دولت ناراضیم خان کرد که از تسلیکر 



خود را ناچار از  نده،یبه آ دیو غربت، و ام ییدر تنها رزای. مفهیو طا لیبه خود و کسب قدرت و اعتبار ا آنانو  دیشیاند یم یو انسان یاله
 نیکردند و در ا یم یو نهضت بهره بردار  رزایاراده خود بر م لیتحم یپبش آمده برا تیآنان از موقع یول دید یبا آنان م یهمراه

 .زدند یم زین یدرون گروه هیموضوع دست به تصف
مالسرا  هیدر قض یدر موضوع قتل عمواوغل یحسن خان به حکومت مرکز یدگبه جنگل و سرسپر  انتیدرباره خ لکیگ¬یمحمدعل

دردستگاه  هیمشارال دالوصفیرا به دست حسن خان اثبات کند همان تقرب زا یکه ممکن است قتل عمواوغل یلی: " دال دیگو¬یم
 نیبه اقسام بهانه ها از ب یگر یدبعد از  یکی ونیدانند انقالب یکه همه م یار سردار سپه است به قر  شگاهیدولت و مخصوصا درپ

 ( 524، ص 5075لک،یرفتند" )گ
دهد. "مبارزه با  ینسبت م  گرانیحسن خان و د انتیرا به خ یانیکند و حوادث پا یدر حق نهضت تبرئه م انتیخود را از خ ییکسما

 یگر ی. مثال عوامل دکرد¬یاستفاده منهضت  دنیدرهم کوب یبرا یرنگیفقط به صورت جنگ رو در رو نبود بلکه دشمن از هر ن  رزایم
قرار گرفته بودند.  رزاکوچکینهضت جنگل ظاهرًا به عنوان دوست درکنار م ختنیدر هم ر  یبرا 5255وجود داشتند که از سال  زین

مدست گونه رفقا با رضاخان ه نیاز هم گریو چندنفر د ایالرعا نیمظفرزاده و حسن خان مع رصالحیآغاز شود م یقبل از آنکه جنگ
 (02ص5050 ،ییکردند." )کسما یوجود آورد او را متوار  بهدر مقابل رضاخان  ینتواند تمرکز رزایآنکه م یشدند و برا

 
 ییکار حاج احمد کسما انیپا 

 یمنش" نیت یکین لی. از جمله "باز میکن یبررس گریافراد د دیاو را از د تیشخص ستیبد ن م،یرا ببند ییپرونده احمد کسما نکهیاز ا قبل
 یجنگل نشده است مگر برا التیداخل در تشک صیو حر  تیترب یآدم ب نیکند: ا یم ادیاز او  یبه بد  رانیدر ا هیروس یکنسولگر 

کوچک هم  رزایدر مقابل م یداشت که حت یچنان نفوذ  ییاموردارا یو تصد  یبه مناسبت سمت خزانه دار  اخود، مخصوص هیآت نیتام
 ( 225،ص 5050،داد.)افشار یمقاومت به خرج م

 لهیرذ یصفت ها نیو من مخالف ا دمیآدم خودپسند، جاه طلب و بد د کی: او را دیگو یم ییابوالقاسم کسما ای و
 ( 62ص 5050هستم.)افشار،

 واریکوتاهتر از د یوار ید ییدر هجو حاج احمد است. گو شیسروده ها نیشتر یخان، آن گونه که بر سر زبانهاست، ب نیحس رزایم اما
 عیگفت بخش وس توان¬یگرفت. م-یو به باد تمسخرش م گذاشت¬یسر به سرش م ز،یبود که به هر بهانه و دستاو افتهیمرد ن نیا

 (572، ص 5050 ،یی. )کسماستیمعلوم ن ل،یخان سبب شده است، به چه دل نیرزا حسیحاج احمد را اشعار م یاز بدنام
را در طرفداران آن دو  ییو کسما رزایاختالف م شهی"، ر النیگ خیاز تار  یگوشه ادر " یاملش نی" و بهاءالدالنیدر "گ یجواد دیس حاج

از  یر یجلوگ یاعتنا است و برا یتوجه و ب ینسبت به کسما ب رزایحاج احمد و مجاهدان کسما معتقد بودند که م انیدانند" اطراف یم
 کانیکند. نزد یاستفاده م یمحل ریاز افراد غ شتریموده و بن یگذار  هیپا خیرا در گوراب زرم ینظام ساتیتاس مدنفوذ حاج اح شیافزا

و عدم توجه به اصول و مقررات متهم کرده و معتقد بودند که طرز تفکر حاج احمد با  یمجاهدان کسما را به انضباط زین رزایم
 ( 526ص 5050،یجواد دی.)حاج سستیزمان متناسب ن طیو شرا اتیمقتض

ها  یجانباز  تیو فداکاران سابق جنگل بودند که در کمال خلوص ن نیبقه اصناف، زارع، و از مجاهدحاج احمد، اغلب از ط طرفداران
را بلد  یپشت هم انداز  تیموفق یکار کرده و برا یاسیبوده که در احزاب س یو رشت یکوچک اغلب تهران رزاینموده بودند طرفداران م

                                                                                                                                                                                                          
رباران یر و به تهران برده شد و به امر رضاخان تین کار دستگید و بعد از ایانت بزرگ، خالو قربان را به قتل رسانین خیپس از ا

 (220،ص5065، یید.)فخرایگرد



را مجسمه  یآنقدر راست و دروغ شهرت دادند که حاج یت دراطراف حاججه نیدانستند. بد یرا خوب م تبودند و اعمال حربه تهم
 (226،ص 5052یکردند... )املش یلعنت معرف

 ارانیها به اختالف  یبه جنگل سیانگل دالحنیکار جنبش جنگل عالوه بر ضرب االجل شد انیدر باره عوامل پا زین ییفخرا میابراه
گفتند که چرا " مجاهدین چریک کسما که طرفدار حاج احمد بودند از میرزا بد مي کند: یاشاره م زین ییو حاج احمد کسما رزایم

ها را  یرا به کارها مسلط ساخته خود یمحل ریندارد و چرا افراد غ ینظامي نموده و به کسما توجه یساتدرگوراب زنبخ اقدام به تاس
به نوبه  زین یرا از کارها کوتاه کند دستجات نظام یمیدق نیمصمم است دست مجاهد نکهیاست بر ا نهیقر  نیفراموش کرده است و ا

بمانند. "  یعهد بوق باق طیدر شرا لندیشوند و ما ینظم و یا دیسیپلین نم ابعاحمد و اعوانش ت یگرفتند که چرا حاج یم رادیخود ا
 (552تا 550، 5065،یی)فخرا

 
 روس ها: انتیخ

ها از روز اول دشمن  سیفرق که انگل نیگرفتار فشار بود." با ا شهیگلستان هممانند ان زین هی"نهضت جنگل در روابط خود با روس
فرو گذار کردند و نه ما با توجه به امکانات خودمان از مبارزه با آنها دست  یشناخته  شده بودند نه آنها درحد قدرت خودشان از دشمن

هرکه  یخارج میختم شد که دانست نجایاسفانه هر سه مرحله به او مت دی. اما روابط روس ها با ما سه مرحله متفاوت را گذرانمیدیکش
 (500،ص5050، یی. )احمدکسماگردد¬یدر خاک ما به دنبال منافع خودش م دیباشد و هر چه بگو

 کیشوبل یروز یکند و دوره دوم را هنگام پ یم فیالملل اول تعر  نیدر جنگ ب یتزار  هیدوره اول را دوره مبارزه با سربازان روس ییکسما
است که روسها با قرارداد با  یشود و دوره سوم هم زمان یمردم از نهضت م یبا نهضت جنگل که منجر به دور  یهمکار  یها و ادعا

سرخ به مرز  یرو یکه ن ی"به نسبت 10کنند. یخنجر نفاق را از پشت بر جنبش وارد م تیدر نها یمرکز ومتاز حک تیو حما سیانگل
 یم یانقالب یها را به عنوان گروه کی. در آن دوران ما بلشوشد¬یافزوده م النینفوذ آنها درگبه  شد¬یم کینزد رانیا یها

ها خواستند در نهضت  کیکه بلشو یکم کم زمان یول میبود گریکدیاز  یار یو  تیموظف به حما یکه به علت اخوت انقالب میدانست
 یروز یبداندکه محض پ یرا فقط  برادران انقالب شانینتوانست ا جنگل تهیکم ندیخود متوجه نما یجنگل رسوخ کرده و آن را به سو 

با  زمیهواداران بلشو یزمان یر یدر گ نیاآغاز شد. در  شانیجنگل با ا انیم یفکر  یر یما برخاسته اند، لذا در گ یار یانقالب ما به 
 دکردینوشت مالحظه خواه مین که خواهچنا زیوطن پرستان مستقل جنگل. درآخر ن یو زمان کردند¬یکارها را قبضه م شتریقدرت ب

خدا رها  پناهبرآورده کرد همه ما را فقط در  5225تهران با قبول قرارداد  یرا حکومت مرکز ازشانیکه ن یزمان زیدوستان ن نیکه ا
 ینم فاجعه دردآور مرگ او اتفاق کردند¬یم یار یکوچک را  رزایآخر چنانکه گفته بودند م یکردند و مسلما اگر در روزها

 (505و500،ص5050، ییافتاد.)کسما
گاه بود، م نیکه از ا رزایم فراهم  النیمردم گ یرا برا یتر امن طیآن، شرا تیتر و تقومعتدل انیاز جر  تیبا حما دیکوشیاختالف نظر آ

بودن  ینکرد. مصلحت یاماقد یحکومت مرکز هیدوره، آشکار است که او هرگز عماًل بر عل نیدر ا رزایبر عملکرد م یکند. اما با مرور 
آشکار شد که  یحکومت قاجار، زمان یبر لزوم برانداز  یسخنان او مبن یبرخ زیو ن رزایم یاز سو  «یجمهور »عنوان  رشیپذ

                                                             
خود را  ینهیر یشدند و اختالفات د کیخود و اشتراک منافع، در برابر قدرت روزافزون آلمان، به هم نزد یالمللنیحفظ منافع و مصالح ب یو روس، برا سیم : انگل5207 قرارداد.  10

 25م/5207اوت سال  05(. سرانجام در 50: 5055 زاده،یکرد ) ول یار یو انگلستان کوشش بس هیکردن روس کیمناطق نفوذ کنار گذاشتند. در آن زمان، دولت فرانسه در نزد یدرباره
که شامل مناطق آباد و ُپر  رانیا یشمال مهیشد. ن میبه سه قسمت تقس رانیقرارداد ا نیامضا کردند که طبق ا یقرارداد یفرانسه، دو قدرت استعمار  یگر یانجیق، با م5025جب سال ر 

 رجند،یبندرعباس، کرمان، ب نیب یاز خط فرض یدر مقابل قسمت جنوب شناخته شد. هیخواف و مرز افغانستان منطقه نفوذ روس زد،یاصفهان،  ن،یر یقصرش نیب یبود از خط فرض تیجمع
 رانیو متعلق به دولت ا طرفیب یهمنطق ران،یخاک ا یماندهیدفاع از هند بود. باق یبرا ک،یارزش استراتژ  یمنطقه دارا نیزابل و سر حد  افغانستان جزو منطقه نفوذ انگلستان شد. ا

از هم فاصله  یمنظور بود که دو دولت تا حدود نیا یبرا طرفیمنطقه ب جادی(. ا025و  027: 5055قت،یبود )حق تیو علف و فاقد اهم آبیب یهاانابیو ب ریشناخته شد که شامل کو
 شود. یر یمنطقه جلوگ نیو اختالفاتشان در ا یاحتمال یو از برخوردها رندیبگ



نجات  یاش براخواهانهبلندپروازانه و آرمان یهااز همه برنامه جیتدر مذاکرات ـ به زیدر پشت م سیاز توافق با انگل پس¬ـ¬یشورو 
 (.265: 5054،ی)رواسان. « دیدست کش نایرانیا

 
 ها: یسیانگل انتیخ
و دو افسر  لیاشاره کرد. از جمله : ژنرال دنسترو دیسران نهضت با نیب یدر دو بهم زن ثیخب سیانگل یها سهیبه دس گرید لیدال  از
احمد با آنها نرفت و به طرف دروازه نکردند و به طرف عمارت حرکت کردند، حاج  یاحمد توجه یشدند و با حاج کینزد رزایبه م گرید

بر  ستیاحمد همراه ن یکه حاج شود¬یمتوجه م رزایو آنها از پله ها باال رفتند، م ییرا تا عمارت راهنما آنها رزایباغ حرکت کرد، م
سوار درشکه  .کرد¬ینم ییحاج احمد اعتنا یول کند¬یبود که التماس م دایاز دور پ رساند،¬یاحمد م یخود را به حاج گردد؛¬یم

 اهیاکبرخان س یعل د،یآ¬یم نییاز عمارت پا گرید قهیپنج دق رود،¬یعمارت م یاالناچار تنها ب رزایکرد م¬شد به طرف کسما حرکت
 ییاحمد کسما یکوچک و حاج رزایکردند، من هم گفتم م یخود را معرف یوقت ندگانینما نیا دیگو¬یو م زند¬یپوش را صدا م

خان داخل  رزاکوچکیبا شخص م میمآمور  قطف میشناس¬یآنها گفتندکه ما حاج احمد و اتحاد اسالم را نماتحاد اسالم  ندهینما
ندارد حال  یگونه اقدام چینفر حق ه کی شود¬یما با مشورت انجام م یکارها م،یدار  یالتیمن جواب دادم که ما تشک میمذاکره شو

 (574، ص 5050 ،یی. )کسمادیشرکت کنو در مذاکرات  دیالزم است شما پنچ افسر همراه من باش
با  سیانگل ندگانیکه نما دهد¬یدانست( به آدم دست م نشیقیبه  بیقر  توان¬یحدس و گمان )که م نیگزارش، ا نیخواندن ا با

حساب  شیاز پ یا وهیبه حاج احمد به ش ییاعتنا یبا ب ست؛یاستعمار  یحکومت کن؛ که از اصول کاربرد انداز،یتوجه به شعار تفرقه ب
 رانگرینفاق، شکست و هر عامل و ُاس،ینهضت زدند و با شکستن غرور حاج احمد، تخم  نیا یشده، درست بر رگ خواب رهبر 

 ،یی. )کسمادندیزود، درو یبه زود زیجنبش پاشاندند و حاصلش را ن یدر قلب دستگاه رهبر  جهیدر دل او و در نت میکه فکر کن یگر ید
 (575، ص 5050

از سران نهضت، توانستند  یو تسلط بر رشت، ضمن انجام مکاتبات و مذاکرات با برخ هایبر جنگل هیاول یروز یبا پ یسیانگل یروهاین
روابط درون سازمان  که از همه ارانش،یو  ییکسما انتی. با خندیرا با خود همراه نما ،ییها، از جمله حاج احمد کسمااز آن یتعداد

گاه بودند،  ، ص 5065 ،یی.)فخرادیرس انیاتحاد اسالم به پا تهیجنگل در هم شکست و عمر کم یو نظام یر ادا یهاسازمانجنگل آ
522 ) 

بود:  نیها به من چن یسیانگل اداشتی: مفهوم دیگو یم نیچن یها با و  یسیدرباره خاتمه مبارزاتش پس از مکاتبه انگل ییکسما
بستند و به  یما با شما قرارداد انیبود؛ نظام هایاخت و تاز خارجمورد ت رانیکه ا یالدیم 5255درسال  یاحمد کسمائ حاج¬یآقا

 رانیو دولت ا افتهیما خاتمه  یروز یالملل با پ نیشد. اکنون که جنگ ب جادیما و شما ا انیم دوستانهواسطه وجود آن قرارداد روابط 
و  دییایکنار ب رانیخود را حاضرکرده و با دولت ا دیانتو  یاگر م میکن-یم شنهادیرا درکشور به وجود آورد به شما پ یناچار است اصالحات

ما  دیحاضرکن رانیخدمت به اصالحات ا یخودتان را برا دیتوان یخواهد بود و اگر نم ارخوبیبس دیمشغول شو رانیدر امر اصالحات ا
 دیوقت خواه میاخذ تصم یراساعت ب 45.شما دیکن یزندگ یتا درآنجا به راحت میببر  نیالنهر  نیو به ب رفتهیشما را پذ میحاضر 

 ( 06،ص5050 ،ییداشت.)کسما
 استی. من گفتم: دو سمیدر جنگل بمان دیو به ناچار با میبرو میندار  یگر ید یمن آمد. گفت من کامال فکر کردم، ما جا شیپ رزایم

مورد عالقه خود را در تهران بر  یاند تا بتوانند حکومت مرکز دهیانهدام جنگل به توافق رس یاکنون برا سیسابقًا متضاد روس و انگل
 . اورندیسرکار ب



 میمتوقف کن یمدت یمبارزه مسلحانه را برا دیبا ستیدر دسترس ما ن دنیجنگ یبرا یو امکان میندار  ییاکنون که ما راه به جا نیبنابرا
سران و  گریه جنگل رفت. من هم با دکه همراهش بودند ب ¬یبا تعداد اندک رزای... و مرحوم م میباش  یبعد   یدادهایو در انتظار رو

 (07، 5050،یی. )کسمامیدرکسما ماند شاوندانمیو خو ارانی
شد قابل قبول نبود -یجانمان تمام م متیولو به ق میکه داشت ید یبا توجه به عقا رزایمن و م یها برا یسیانگل شنهادی"اگرچه قبول پ

 نکهیدوم ا میما محاصره شده بود نکهیداشت نخست ا یگر ید یت اساسجهت نبود. جها نیمن از جنگل فقط به ا یر یگ¬کناره یول
سرخ  نکهیما رخنه کرده بودند چهارم ا التیدر تشک یو روس و حکومت مرکز سینکه جاسوسان انگلیسوم ا میاسلحه و پول نداشت

آنها را  طیشرا دانستندکه¬یت ما مخود را دوس یها به شرط سیو انگل میکه وابسته به آنها باش کردند¬یم یار یما را  یها به شرط
 نیآن هم درسرزم یمبارزه مسلحانه بجز اتالف نفوس و برادرکش دامها یطیشرا نیمسلمًا در چن میچنانکه قبال عرض کردم قبول کن

 ادی لیال ها به د  سیداشته باشد. به هرحال نه تنها انگل توانست¬ینم یگر ید جهیرا از دست داده بود نت زشیکه همه چ یا¬دهیرنج د
نظر را داشتند و تصور  نیها هم هم روسام بلکه ¬آنها عمل کرده استیکرده و اعتقاد داشتند که من بر ضد س یشده با ما دشمن

بود  یمسئله ا نیو ا شد¬یم ادهیپ النیدرگ شانیمورد عالقه ا استیس کردم¬ینم یجنگل همفکر  دنیاگر من در برچ کردند¬یم
 (45ص5050 ییکه بارها و بارها با من مذاکره شد. ")کسما

 رزایخود را بر جنبش جنگل و م یضربه کار  الن،یدرگ مورتاشیآمده وثوق الدوله توانست با انتصاب ت شیبا اوضاع و احوال پ باالخره
 .شود یجدا م ییاحمد کسما یعنیزمان است که نفر دوم جنگل  نیدر هم رایکوچک وارد کند. ز 

برادرش شیخ  ییاحمدکسما شود که حاج یبزرگان جنگل موجب م بین ینیدولت مرکزي و انگلیس و خود بزرگ ب عیو تطم تهدید
کند. رخنه بزرگي در نهضت جنگل الدوله موافقت ميبه تهران بفرستد. وثوق ریالدوله نخست وز محمود را براي تسلیم شدن نزد وثوق 

احمدکسمایي نیز سودي  شود. از سوي دیگر حاجشوند و ضربه سختي به میرزا و جنبش وارد ميمي ندهاکپر  هایشود. جنگلایجاد مي
کنند، خانه و امالکش را نیز چپاول  یاحمد را دستگیر م برد. سربازان تحت فرماندهي استاروسلسکي، حاج یاز این تسلیم شدن نم

 یم نیچن ییخطاب به محمد کسما یشود. وثوق الوله در نامه امي نرادو سال تمام آواره گیالن و ته ییکنند. احمدکسما یم
 :سدینو

  یسلم الله تعال ییمحمود کسما خیش یمستطاب آقا جناب
از امروز به بعد با دولت و حاضر  شانیاحمد و بستگان و همراهان ا یحاج یعدم مخالفت اقا یکه حاو  یدو فقره نوشتجات جنابعال 

 اتیه نکهیسپهدار اعظم مالحظه شد. نظر ا یجان و مال به توسط حضرت اقا نیدولت به شرط تام یاشنهادهیبودن به قبول پ
 نیکار خاتمه بدهند در ا نیبه ا یمناسب لیداشتند که به وسا الیاالمکان خ یکار بوده اند، حت نیبه اصالح ا لیما شهیدولت هم

احمد و برادران و بستگان و همراهان او  یحاج یحکم به آقا نیموجب ا را محل توجه قرار داده و به یاظهارات جناب عال زیموقع ن
 :ریز  طیشرا تیمشروط به قبول و رعا دهند،¬یم یو مال یجان نیتام

دولت  یقوا دنی. پس از رساً ینکنند. ثان یوجه اقدام چیبه ه النیگ یبه بعد بر خالف صالح و مصالح دولت و اهال خیتار  نی. از ااوالً 
به فومن و کسما و آن  یدولت یبروز بدهند. ثالثًا. بعد از ورود اردو  نیهمه قسم مساعدت را در قلع و قمع اشرار و مخالف به آن حدود

خدمت  یبوده و همه نوع برا یاوامر دولت هیکل عیبدهند. رابعًا. مط یدولت یفرمانه کل قوا لیخودشان را تحو صلحهصفحات تمام ا
 الدولهدولت حاضر باشند. وثوق  یگذار 

ها به  یسینامه انگل خیشدن به دولت گرفته، چه تار  میتسل یبرا شیاحمد از مدتها پ یاست که حاج یمیاز تصم ینامه حاک نیا
که  دهد¬یششم برج حمل است و نشان م یعنی خ،یتار  کیهر دو به  ییمحمودکسما خیدولت به آقا ش سینامه رئ خیجنگل و تار 

دنبال  ندهیرا با نامبرده، در آ شیو هماهنگ دیایکنار ب یبه نحو  نشیر ید اریخواست با  ینم یتو مقاماافراد  یاحمد در اثر اغوا یحاج
 هیتوج یبود که برا نیضربت برآمدند. ا نیبردند درصد وارد کردن آخر  یبه وجود اختالفات در داخل جنگل پ یها وقت سیکند و انگل



 ،یی(  )کسما550تا  52، 5065 ،یی. )فخرادندیشد مبادرت ورز  حیکه قبال توض یبه شرح هیانیبه صدور ب دشانیحمالت مصلحانه جد
5050 ،552) 

 جادیو ا انهیموجود در خاورم اتیدر دگرگون کردن واقع یمیاستکس چه نقش عظ یژنرال ساکس و آقا شوم¬یمن امروز متوجه م و
 نیکشور مستقل شوند. مانند ب کیبدل به  یید به تنهاکه هرگز نتوانستن یینارس را در منطقه ما داشته اند. کشورها یکشور ها

کوچکش  دهیفا دیها شا یبند  میتقس نینفوذ انگلستان خارج شوند. ا ریکه تا کنون نتوانسته اند از ز  یعرب یکشور ها گریو د نیالنهر 
. دیمنطقه به وجودآ نیدر ا یگو فرهن یاسیس ،یمقتدر و مستقل از نظر اقتصاد ییانگلستان آن بود که هرگز نگذاشت کشورها یبرا

کرده تا  یشده را باز  ادی یمشابه نقش سران دست نشانده کشور ها ینقشگشتندکه بتوانند -یم یها عقب کسان سیانگل زین رانیدر ا
 (27ص 5050،یینشود.)کسما دیهرگز تهد انهیخاور م یهندوستان از سو  یدروازه ها

تخم  ران،یا ینهضت آزاد نیو مخالف گانهیاست که از طرف عمال ب ینگل مقارن با زمانج عیاعتقاد دارد: "اهم وقا ییفخرا میابراه
 (50، 5065،ییرا بر هم زده است.") فخرا هایجنگل یکپارچگیافشانده شده و  ینفاق و دوگانگ

 دایپ تیگل، مأمور جن یمسلح از جانب دشمنان و مخالفان نهضت اسالم یبا گروه برشهیش میو رح رابوطالبیو م یی"احمد کسما
کنند. ")  رونیب النیرا از صحنه انقالب گ شیشوایو پ زندیبا جنگل در آو یو جالل چمن یکردند که با کمك سردار مح

 (066،ص5065،ییفخرا
الدوله سابق جنگل، با هفتاد نفر به تنکابن اعزام شد و از طرف وثوق  یاز زعما ،ییاعتقاد دارد که: احمد کسما یمدن راحمدیم

 یسابق جنگل بود و به قوا یهاکه از سردسته ییکسما¬نیو حس جادکندیجنگل ا یقوا التیمخالف تشک یالتیدستورداشت تشک
 یبرا نها،یکوچك خان را فراهم کند. عالوه بر ا رزایقتل م لهیو وس ونددیجنگل بپ یقوا بهمجددا  افتی تیشد مأمور  میدولت تسل

اشخاص  نیا نکهیبه گمان ا النیاعزام نمودند و احرار گ النیو داوطلب به طرف گ خواهانیادرا به نام آز  یاجنگل عده یمحو قوا
 .رفتندیآنها را با آغوش باز پذ باشندیم دگانیداز رنج

 نیب یاختالفات جه،یرخنه نموده و در نت ونیانقالب یو نفاق وارد شده بودند در تمام شئون زندگان یاشخاص که در لباس جاسوس نیا 
 (76، 5062،ی. )مدنجادکردندیکوچك خان ا رزایخان و خالوقربان وکردها و م¬اللهواحسان جانیآذربا یقوا

 :سدینو یم نیبه نهضت چن انتشیو خ ییخود از احمد کسما لیدر تحل ییفخرا میابراه
در  یخوش یار رفت، خواب هاکه قبال اشع یشدن به دولت وثوق الدوله به شرح میبعد از تسل ییاحمد کسما یحاج -نفاق عواقب»

 یکه به دولت انجام داده مورد نوازش قرار خواهدگرفت، چه به و  یو انتظار آن را داشت که به سبب خدمات دید¬یم اش¬ندهیباره آ
 قتیبسزا خواهد گرفت ،در حق یرونق کینزد ندهیو کار و بارش در آ شود¬یبه او سپرده م ناتوعده داده شده بودکه حکومت فوم

باعث  اند،¬یشیعده از بستگان مسلح که آشنا به همه نقاط سوق الج کیوجودش در کسما با  رایهم نبود، ز  ییجا یب یلیظار خانت
به دنبال  یحیصح ریخواب خوش هرگز تعب نیبود لکن ا اشتهشده و به انفجار جنگل، از داخل، صحه گذ جانیبه اله رزایهجرت م

ها به حکومت فومنات منصوب  سیواقع شد و ضرغام السلطنه تالش به اشاره انگل ییتنااع ینداشت، چه به عکس انتظارش طرف ب
رود  دیآن طرف آب سف به رزایم یاردو  نکهیهمه اکتفا نشد و به مجرد ا نیبود. به ا یشخص حاج امدیبه حساب ن چیو آنکه ه دیگرد
در  یقرار دادند، حت ییرا در معرض اهانت و بازجو یو خود و نمودند و تمام افرادش را خلع سالح  ی. نامبرده را گرفته، زنداندیرس

 ایشور  یماه ایآب شور  یبه و  دیطلب¬یرفع عطش آب م یهر وقت برا نکهیجمله ا¬معمول گشت از یانسان ریرفتار غ یزندان با و 
سروده شده  یه به زبان محلرا ک یو اشعار  دندیکش¬یاش را به رخش م یو خاطرات دوران فرمانروا دادند¬یم زینفرت انگ یها زیچ

دود شده و به هوا رفته  کبارهیآن همه اعتبارات گذشته  دید¬یم نکهیاز ا یخواندند. حاج-یم شیو توَام با سرزنش و اهانت بود برا
 ریز  نداشت خبر ییبایجز صبر و شک یاز کمان به در رفته و چاره ا ریاما ت د،یرس¬یبه نظر م مانیپشناراحت و نادم و  اریاست بس
به منظور استفاده  یشدن و  میدر کسما دفن کرده است و تسل یادیز  نهینقد یکه حاج گشت¬یو دهان به دهان نقل م افتهیشهرت 



 یکه به و  یرادیبود. ا یتوزانه مردم نسبت به و  نهینداشت و معلول تنفر و احساسات ک تیمسئله واقع نیاز آن پولهاست، اما ا
بست. نامبرده را بعد از  یماجرا م نیبه ا ییها هیرایهر کس پ نیخلف عهدکرده است و بنابرا نشیر ید اریچرا با  نکهیا گرفتند¬یم

 ادیبه  لیهمچون ف الن،یانقالب گ ریزندان آموخته بود دردوران اخ ییکه پس از رها یتحمل آن همه صدمات و با وصف تجارب
از طرف دولت و  تشیفرستادند مَامور  النیار از راه شهسوار )تنکابن( به گپول و اعتب یمسلح و مبالغ یهندوستان انداختند و با عده ا

 یکند و به و  کسرهی رزا،ینابود کردن م لهیرا با خود هم آواز و کار جنگل را به وس یمیبود که افراد قد نیا ایموثر، گو یاسیمقامات س
الزم را در  لیوسا اتشیعمل لیدر تسه یهم داستانند. حت یو  با تین نیا یداده شده بود که زمامداران انقالب رشت در اجرا نانیاطم
تمام آرزوها به باد  یشدن و  ریبه سنگ خورد و با دستگ رشیت زیبار ن نیا دید میکه خواه یبه طور  کنیخواهند گذاشت، ل ارشیاخت

وجه  افتیبه منظور در  رشیگیپ یتالشها یحت ست،یز ¬یفقر و فاقه م تیشد و در نها نایدر اواخر عمر ناب ییرفت. حاج احمد کسما
اوقات بود  نیزمان مصرفش هم داشت،¬یدر کسما م ی. مسلمًا اگر پولدینرس ییبه جا یگار یاحمد س خیشده به ش لیتحو یتوتونها

آن از  یکیهم  نیو ا ردیگ¬یگوناگون از افراد ناخلف انتقام م لی. افکار عامه، به وساآورد¬یم رفشا یاز هر طرف به و  یکه بدبخت
 ،یی)فخرا« از جهان فرو بست. دهیاسف آور و دردناک د یرا بدرود گفت و با وضع یحسرت، زندگ ایدن کیموارد بود. عاقبت با 

 ( 575تا  570،ص5065
و حال و روز خود را شرح  سدینو یبه وثوق الدوله م یدر تظلم خواه ییکه کسما یا¬از نامه ییبخش ها ییفخرا یگفته ها دییدر تا 
 د جالب توجه است: مقام منیع ریاست وزراي عظام دامت شوکتهده یم

نماید البته اجازه خواهند فرمود ... بنده چون در اول قصد و نیتم اخراج اجانب و تقویت دولت ضرورت و احتیاج ایجاب مي چون
؛ دولت هم در مقابل به بنده قول و مرکزي بود، ضدیت با دولت را صالح ایران ندانسته حاضر براي انقیاد شدم، قول و اطمینان دادم

. بعد از اعزام قوا از طرف دولت، بنده آنچه الزمه وفاي به عهد بود به جا آورده با دو نفر از کسان خود نزد نداطمینان و سند کتبي داد
ده، کسان خود را خلع اي از قشون ایشان را با رعایت احترامات به فومن و کسما بر فرمانده قشون، سردار استاروسلسکي رفته، عده

قشون داشتم تمام را تحویل مامورین دولت و رئیس قشون کردم... بدبختانه، فرمایشات  ماتسالح و آنچه اسلحه و مونیسیون و لواز
ایشان همان حرف صرف بود، اثري از آن مشاهده نگردید سهل است، مبلغي را هم که از بابت قیمت توتون سیگار حاصل ملکي خود 

بودند، بعد از رفع توقیف و قول به اینکه وصول و ایصال  ردهاحمد توقیف کمعرفي خود شیخ احمد سیگاري داشتم و به  یخکه نزد ش
حال به بنده نرسیده، احمد هم صادر کردند که وجه را به بنده ایصال دارد، با این وصف الي خواهند داشت و دستخط خطاب به شیخ

که شرح آن مفصل است، امتناع  عددهاحمد استنکاف از تادیه آن کرده و به وسایل متشده که شیخ در صورتي که توقیف مزبور سبب 
نماید، تا اینکه باالجبار به وزارت عدلیه رسما تظلم کرده. از تمام این وقایع آقاي سپهدار اعظم و آقاي از اداي حق بنده کرده و مي

الحقوق در طهران و گیالنات بالتکلیف ینکه امروزه بنده و کسان با عیاالت مسلوبسابقه دارند. و ماحصل ا آقاي شیرازي کامالحاج
 و در مضیقه هستم.

 یگار یاحمد س خیش
در رابطه با  ،ییاز گزارش فخرا یی: "در جاسدینو یم یتیمنوچهر هدا ،ییکسما یادداشتهایکتاب  حاتیو توض قاتیبخش تعل در

 ییدو جا یکیآمد، حاج احمد هم در  انیسخن به م یگار یاحمد س خیبه نام ش یشخصو گذران سخت حاج احمد، از  نیپس یروزها
قافله بود که  قیدزد و رف کیفرصت طلب شر  انیاحمد از آن گروه از آدم خیش نی. ادینال شیشخص و ناجوانمرد نیاز ا راتشیاز تقر 

خود را در تهران حفظ  یم تجارت خانه و دفتر تجار اش، ه¬سودا گرانه یها یحسابگر  هیتوانست در آن روزگار فتنه و آشوب در سا
شخص  نیا یخطه باشد. بار  نیمحصول توتون ا یتمام هیاول دارانیاز خر  شهینظارت داشته و هم النیکند و هم بر مزارع توتون گ

به عنوان  یو  که یمتعدد یرا در مرکز بر عهده داشت. در نامه ها انیخود، نقش رابط جنگل با دولت یمال تیحفظ موقع یبرا
آدم پس از آن  نیهم ده،ستو یو ... م یچون حضرت جاه یرا با القاب ینوشته، همه جا، و  یروز تهران، به حاج احمد م عیگزارش وقا



چون سردار  یکسان ،یکارگزاران دولت مرکز یاو را با تبان ملکیاز ما یار یبر تافت، بس یکه ورق برگشت و اقبال از حاج احمد رو 
 (556، 5050،یی." )کسمادیتالش( باال کش موری)تینمعظم خراسا

تا ضمن  کند¬یم دایقدرت پ یشدن و  میبوده و بعد از تسل ییسابق کسما یکه از دوستان و همکاران تجار  یگار یاحمد س خیش
ها و دولت  یسیبه خواست انگل یاست که در لباس دوست در هرفرصت یانتکارانیچپاول اموالش پرده از چهره خود کنار بزند؛ از خ

 کند.  یم یرا از جنبش جنگل جمع آور  ازین رداخبار و گزارشات محرمانه و مو یمرکز
 انگریدرج شده است که ب ییخطاب به کسما یگار یاحمد س خیاز ش ینهضت جنگل، نامه ا یکتاب اسناد محرمانه و گزارشها در

حاج احمد آفا مشرف باد، قربانت  یتطاب اجل آقاحضور مبارک حضرت مس -5006رمضان  5»است .  یو نفاق و  ینقش جاسوس
جنگ نزاع شده و  یو قوا سهایانگل یقوا نیب لیچهارشنبه دوم شهر رمضان )تا( حال در تهران شهرت دارد که در منج ومیگردم، از 

قاصد از کم و  لهیه وسخبر ذکر شده بود. لذا ناچار شد نینقاط عقب نشسته اند و در روزنامه هم ا ریجنگل به طرف رشت و سا یقوا
مراجعت  یرا روانه خدمت نموده و فور  نیقرار شد که آقا حس ییامر مطلع شده باشم. پس از تبادل افکار با حضرت سردار مح فیک

نشده، معلوم  لیهنوز تشک نهیحاصل نشده کاب یر ییاست، تغ السابق¬یاستحضار حاصل شود وضع تهران کما ف باتیاز ترت د،ینما
روز چهارشنبه تا  زدوستان چشم به راه هستند و ا دکهیرا مراجعت ده نیآقا حس یبشود البته به زود لیهم تشک یزود نیبه ا ستین

 ( 505)اسناد محرمانه و گزارشها. ص « احمد خی. شکند¬یکنون تلگراف خانه، تلگرافات رشت را قبول نم
 

 افشار رضا
ق  5006ها در سال  یسیاتحاد اسالم با انگل اتیرضا افشارکه درمعاهده صلح ه و خائنان به جنبش رضا افشار است. هاینفوذ گرید از

شود.  یاز افراد خائن به نهضت محسوب م رسد¬یجنبش م یامور مال استیجنگل را برعهده داشته است و بعد هم به ر  یندگینما
 جهیباز هم به جرم اختالس محاکمه و در نتشد و در زمان وزارت  ری:" بعدها وز سدینو¬یو م کند¬یم یاو را مشکوک معرف ییکسما

 (54،ص5050،یی." )کسمادیمحروم گرد یشئون دولت عیمحکوم و از جم
 ،یارمن یها تینخست اقل دینام بود به گوش همگان رس نیهم ریاتحاد اسالم و جنبش ما درجنگل که ز  اتیکه برنامه ه ی" زمان

 یو کوشش برا یجاسوس یبرا یرا به لباس مسلمان ارانشانیاز  یهرکدام  چند نفر بر اتحاد اسالم حسد بردند و  ،ییفرقه بها ،یهودی
کامل آنها  یبا بررس تهیوکم میمدت چند نفر از آنها را شناخت نیا یبه جنگل فرستادند که در ط اسالماتحاد  اتیبه هم زدن اساس ه

که او با  دیرس نجایبه ا تهیکم یبرد. بررس یارامنه خبر م یبرارضا خان  افشار  رزایم گفتند¬یمانده م ادمیرا خارج کرد. آنچه که به 
 اتیمسلمان وارد ه کیدکتر آقا خان طوب بود که به عنوان  یبوده است. دوم یاجدادش ارمن دیداشته و شا یادیسابقه ز  هایارمن

عهده دار  هودی تیرا در امور اقل یحساس یها تیکه بعدها  مسوول میدیاست و د یهودیمعلوم شد که او  یاتحاد اسالم شده بود ول
 زیرشت بود چنان رفتار سحرآم ییدارا سییته که ر یاز افراد کم یکی: دیگو¬یم ییفخرا می( ابراه54ص  5050 ،ییشد." )کسما

جنگ  یها نهیبه مصرف هز  ستیبا یشده را که م یجمع آور  یپول ها الیهزار ر  540جنگل  یها یداشت که در بحبوحه گرفتار 
 ( 57،ص 5054 ،ییبوده و به طهران فرار نمود.)فخرابرسد ر 

 
 میحک دیس پسر

 یبودند. وقت ییاش هم بها¬باشد و همه خانواده یمعروف رشت م انیینشان داد از بها تهیکم یبود که بررس میحک دیهم پسر س یکی
گفت و آخر هم معلوم شد  یدروغ م یدست برداشته ام ول یگر  ییو جاسوس شناخت اظهار داشت که از بها ییاو را بها تهیکه کم

 ،یی." )کسمامیاز آنها را ما نشناخت یندارم و مسلما گروه ادیبه  ینام هیبوده است. اما در مورد بق وربر هم زدن اتحاد اسالم مام یبرا
 ( 54ص 5050



 
 یجالل چمن دیس
به وجود آمد  یجنگل دوم 5222در سال است. "چنانکه عرض کردم  یجالل چمن دیس کند¬یم یمعرف ییرا که کسما یخائن گرید

 گریهوا داران احسان الله خان با د نیب دیدر داخل جنگل و برخورد عقا یاسیبود. اما تضاد س رزایجالل همراه م دیبار هم س نیکه ا
با او  تیضد و مشغول ستادیا رزایم یرو به رو  یجالل چمن دیشد و س شانیا یاز ادامه همکار  عدهنده جنگل مان لیتشک یگروه ها

کوچک آمد به آنها  رزایقلع و قمع م یبرا یکه قشون دولت یافتاد. و هنگام یحکومت مرکز یتهایشد باالخره در دام استفاده از موقع
 (55ص 5050 ،یی.) کسماوستیپ

 
 الله خان احسان

در  یاست ول ستیالیستقالل و سوساست. او اگر چه  به ظاهر طرفدار ا یجنگل احسان الله خان سارو  ییو بها هیکر  یچهره ها از
در باره ملحق شدن  ییشود. کسما یکشته م نیاستال هیها در تصف یسیانگل یبرا یها و جاسوس کیبه بلشو انتیخ لیبه دل تینها

و نزد  و همراه ساالر فاتح به جنگل آمد ختی:"احسان الله خان از تهران به مازندران گر دیگو یم رزایاحسان به جنگل و اختالفش با م
او و  انیها به رشت آمدند، م کیم که بلشو5252 یعنیبا ما بود و سال بعد  یسال کیاتفاق افتاد او  5227واقعه در سال  نیما ماند. ا

 یکه اختالف علن یبود، خالو قربان هم همراه او بود. وقت شانیا دیبرسر عقا فاختال نیشد که ا جادیا یکوچک خان اختالف رزایم
 (55،ص 5050 ،ییها به بادکوبه رفت." )کسما کیشوشد او با بل

. احسان الله خان خود نقل دندیکشیرا م شانیانتظار ا صبرانهیشده و ب یکیبلشو یجذب شعارها ارانشیاز  یکه برخ دیدیم رزای"م
، او را دعوت به نماز کرده نماز صبح خود را آغاز کند خواستیکوچک که م رزایم ران،یبه ا یشورو  یروهایکه در روز ورود ن کندیم

 نینماز نخواند! ا گریدوست شود، بهتر است که د هاکیبا بلشو خواهدیو او هم اگر م خواندیکه هرگز نماز نم بودبود و او پاسخ داده 
. در کردندیم یور ادآیرا « کشور یبرا هاکیخطر بلشو» رزایمدام به م النیو بازرگانان سرشناس و ثروتمندان گ انیبود که مال یدرحال

کننده متعادل ینقش یفایبه ا قیطر  نیکه بتواند از ا دیام نیبود به ا یکیبلشو یشعارها یبرخ رشیناچار به پذ رزایم ییفضا نیچن
 (245-246ص 5056 ،یبپردازد." )شاکر  سیاستعمار انگل هیحفظ اتحاد عل یبرا
و نژاد سخن  دهیبا هر عق ت،یبشر و آدم شیلوقربان، از راحتی و آساکوچک جنگلی در نامه خود به احسان الله خان، و خا رزای"م

و برای آزادی انسانها تالش ورزد و حتی خود و  ندیخود می داند که در برابر بی حرمتی به نوع بشر ساکت ننش فهیو وظ دیگو¬¬می
ستفاده ناروا از آزادی را به افراد نمی دهد که برای . او اجازه استیمطلق ن رزایکند. اما آزادی از نظر م نهارا فدای آزادی انسا ارانشی

ت، استفاده ناروا از آزادی می داند و در نامه  ستییکمون غاتیپا نهند. او تبل ریکسب منافع شخصی، منافع ملت را ز  را با آن شدت و حد 
رفتار  دهیعق نیسانی را که برخالف امی شمارم ک انتکاریرا طالبم و خ تیش بشر و حفظ حقوق آدمی: من راحتی و آساسدیخود می نو

 (024، ص 5075، یی...") فخراندینما بیبردن آزادی، مقاصد شخصی و منافع خصوصی را تعق شیبه نام پ ایکنند و 
کردند و آتش  یبا احسان الله خان همکار  ارانشیسرخ در رشت بودند خالو قربان و  یکه روس ها5000و 5222 ی"در سال ها

از  رزاکوچکیکه م یهنگام دیهر روز افروخته تر شد و باالخره هم کارشان به زد و خورد کش رزایان الله خان و ماحس انیاختالف م
که خود،  هیهمراه با روس ها به روس زیالله خان ن¬و همراهشان به تهران آمد. احسان وستیپ یترفت، خالو قربان به قشون دول انیم

 یاحسان الله خان، افکار عموم روانیپ یستیتند کمون یشهایگرا گرید ی( "از سو 56ص،5050،ییاست.")کسما گرید یخیآغاز تا ر 
که  مینیب ی. بعد مکرد¬یم نی(( رشد خود را آغازکرده بود بد بالمنام ))اتحاد اس ریرا روز به روز نسبت به نهضت جنگل که اصوال ز 

بود و نه مردم آزاده  خواهیآزاد یآن انقالب ستهیدرآورد که نه شا یرترا به صو رزایم دهیکه استقبال از سر بر  دیرس ییبه جا ینیبدب نیا



روس ها  جهیکرد و وجود مرا مخل کارخودش دانست. در نت تیاحسان الله خان ما را لو داد و به روس ها از من شکا می. بگذر النیگ
 ( 50،ص5050ییند. ")کسماهمراه من بود زین ارانمیاز  یسفر گروه نیمرا اجبارًا همراه خودشان بردند و درا

که رضاخان  یبمانند و ما فقط زمان یاتحاد اسالم مخف اتینقاب صداقت نسبت به ه ریهم بودندکه تا روز آخر توانستند ز  یگروه
که خود را  رزاکوچکیجمع شده در اطراف م ینظام ریاز افراد غ یکه تعداد میافتیآمد، در  النیجنگ به گ ریسردارسپه با عنوان وز 

در زمان آمدن رضاخان چهره  شانیاز ا یافراد بودند که تعداد نیرضاخان بودند و هم کیو شر  قیرفباطنا  دانستند¬یاو م ییفدا
ماندند و با  رزایخود در کنار م رنگیپرن افهیشان هنوز تمام نشده بود آن قدر با ق فهیوظ دیکه شا یخود را نشان دادند .تعداد یواقع

و با  ختهیباره به تهران گر  کیبه رشت آوردند  یرا با هلهله و شاد رزایکه سر م یزمانو  دندیکشان یراه نابود را به رزایآنچه کردند م
}خود را پر یها بیاو مردم را غارت و ج اریساله رضاخان به صورت کمک و  ستیراحت در تمام دوران حکومت ب الیخ

 (20، ص5050،ییکردند{)کسما
خواه است. باور  یاست، واقعا و عاشقانه وطنش را دوست دارد و حتما آزاد وستهیبه نهضت ما پهرکس  کردم¬یروزها گمان م آن
. ندیمانند وثوق الدوله و رضاخانها بند و بست نما ینیخون جوانان هموطنش با مردان ننگ یشود که رو  دایهم پ یانسان کردم¬ینم

 یمنحرف کند. ما هرچه م شیواقع ریتالش کند تا آن را از مس و ونددیبپ ینفر به نهضت کی هکردم چگونه ممکن است ک یفکر م
. نوکران مینبوده و ما ساده دل بوده ا نینشان داد که چن ندهیآ یول م،یهست نیاشتباه از ماست }که{بد ب میپنداشت¬یم میدید¬

پول و پست و  یمقدار  افتیر د یبه مردم خود، در ازا انتیخ یو برا یکمک به خارج یبرا کردند¬یکه درتهران حکومت م یاجنب
 بودند.  یانتیحاضر به هرگونه خ یمحتو  یمقام ب

 نیا یو زمان میبودند نشد وستهیبه ما پ یخواهیکه با لباس آزاد یخود در قبال خائنان فهیتاسف ما قادر به انجام وظ تیبا نها اما
به دنبال  خواهند¬یآنها که م دوارمیشده بود. من ام رید گریکه د ستندین خواهیبه ما همه آزاد وستگانیکه پ میافتیرا در  تیواقع

، 5050، ییرا مرتکب نشوند. )کسما یاشتباهات نیرا از ستم آزاد کنند چن رانیا نینهضت ما در جنگل قد علم کرده و سراسر سرزم
 (25ص 

 
 حشمت دکتر

شود و به  یمنصوب م جانیدر اله یار و اد ینظام یروهاین یبه فرمانده 11حشمت افت،یگسترش  النیجنبش در مناطق گ یوقت
 نیماب یاراض یدر آباد یمهم اریرود نقش بس نیکند. ا یاقدام م درودیسف یاز شعبه اصل یو نهر  ییروستا یاحداث مدارس و راه ها

 یرو  دینار تهددر ک عیها به تطم یسیانگل تیکار نهضت، وثوق الدوله با هدا یانیدارد. در مراحل پا مرودیرود و ش دیسپ یرودخانه ها
جا شود تا آن یتنگ م ارانشیعرصه بر حشمت و  یسیانگل یماهایو بمباران هواپ سوکیاز  رپنجیخان م وبیا یآورد. با حمله قوا یم

باتوجه به  ردیگیم می. دکتر حشمت تصمکند¬یحرکت م جانیاله یو از مبارزان جنگل به س یکوچک خان به همراه جمع رزایکه م
مخالف است. حشمت پس از  میتصم نیبا ا رزایشود، اگر چه م یدولت یقوا میداده است تسل یه حکومت مرکزک یامان نامه ا

د علي خان  یخانه رشت به خاک سپرده م در گورستان محله چله کرشیاسارت با خفت در رشت محاکمه، اعدام و پ شود. میرزا محم 
بگذریم. اما از چند طرف در « قلعه گردن»مي کند: ما مصمم شدیم از  جنگلي وضع دکتر حشمت را در زمان تسلیم این گونه بیان

محاصره بودیم. سران جنگل براي یافتن راه حل و دفع خطر به مشورت نشستند و هر کس چیزي گفت و نقشه اي ارائه نمود... تازه 

                                                             
تات زبان و اهل  یفرزند عباسقل« سردار حشمت»و « الطباءحشمت ا»ملقب به  یحشمت طالقان می: دکتر ابراهدکترحشمت.  11

نهضت جنگل  یرهبر  یاتحاد اسالم که شورا أتیو از طرف ه کردیم ینهضت با آن همکار  نیا لیطالقان بود. از آغاز تشک
 منصوب شد.  جانیبه حکومت اله شد،یمحسوب م



س میکرد دیگر یاراي مقاومت ندارد آماده شده بودیم که دکتر حشمت ناگهان تصمیم به تسلیم گرفت. دکتر که احسا کتبراي حر 
روي به میرزا نموده، چنین گفت: خسته شدم، زانوانم قدرت حرکت ندارند; مثل آنکه کرخ شده اند. رمقي برایم نمانده، افرادم بي 

من هم  نزدیك شوم. میرزا قدري نصیحتش کرد و گفت: تسلیم شدن برابر با خودکشي است; متابند، اجازه بدهید بروم و به سرنوشت
مانند شما خسته و کوفته ام، اما هرگز فکر تسلیم به مغزم خطور نکرده است. باید صبر کرد، باالخره این رنجها به پایان میرسند. اما 

ـ چنانکه دیدیم ـ با عده اي قریب به سیصد نفر که سید حسن  قبتدکتر همچنان به خیالش مشغول و عزمش را جزم کرده بود و عا
دالسالم عرب و علي اکبرخان آب زرشکي و علي حبیبي و حسن مهري در میانشان بود، از میرزا خداحافظي کرد و خان قزاق و عب

را گرفتند و همه را بعد از چند  ودشرفت تسلیم قواي دولت گردید. بعد از رفتن دکتر به خرمآباد، در آنجا گلنگدن اتباعش و موزر خ
 (552و555و 577، ص5065شبانه روز به الهیجان بردند. )فخرایي،

ه و انا الیه راجعون»همین که خبر تسلیم شدن دکتر را شنید بي اختیار گفت:  میرزا و با اداي این آیه، او را از دست رفته به « انا لل 
رفت و حساب آورد. در حقیقت نیز همین طور بود; زیرا دکتر بعد از ورود به الهیجان برخالف آنچه تصور مي کرد مورد اهانت قرار گ

سیلي به گوشش نواخت و انواع ناسزا نثار وي و یارانش شد و عاقبت اعدام گردید.)غالمحسین میرزا صالح،ص  یبمتین الملك قر 
25) 
 ردیگ¬یقرار م یقشون دولت یاو پنهان شده بود مورد بازرس که¬ی: اتفاقًا محلدیگو¬یم ییباره اسارت و اعدام دکتر حشمت کسما در

مجاهد با شرف  نیدانم ا یکنند نم یاستنطاق م آورند¬یاو را به رشت م یر ی. پس از دستگشود¬یم ریدستگ تصادف او نیو در ا
 یی. روانش شاد باد. )کسمازندیآو یکه به دارش م کند¬یم ریو چگونه مستنطق را تحق کند¬یجنگل در مدت استنطاق چه م

است که  نیا تیاست. اما واقع دهیرس یبه نظر م دیبع اریبس ییحاج احمد کسما یشدن دکتر حشمت برا می( ظاهرا تسل55ص5050
"  یاالنسان اال ما سع سیکند. " ل یاز وسع و توانمان از ما طلب نم شتریبزرگ ب یدارد. و خدا یهرکس قدر و اندازه و توان ایدن نیدر ا

خود را داشته  فیآن قدر که توان انجام وظا قرار دهد ریحق یایدن نیاز ا شتریب یلیوسع و توانمان را خ میکر  یخدا میکاش دعا کن
 . میباش
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