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چکیده
در این مقاله به بررسی نقش سرکوبگرانه انگلیس و عوامل آن، در دوره پایانی نهضت 
جنگل، اردیبهشت 1299 تا آذر 1300، پرداخته ایم. عوامل انگلیس در این برهه در چند 
جبهه مختلف به جنگ نهضت جنگل رفتند. بخشی از عوامل برجسته انگلیس، به صورت 
نفوذی در میان بلشویک ها حضور پیدا کردند و جریان چپ را به سمت اهداف انگلیس 
مدیریت کردند. آن ها با تندروی، رهبری این جناح را به دست گرفتند و فعالیت هایی انجام 
دادند که به ضرر نهضت جنگل بود. از سوی دیگر، میرزا کریم خان رشتی، از برجسته ترین 
عوامل انگلیس در ایران معاصر، جبهه عظیمی ایجاد کرد و طیف مختلفی از گروه های 
تمام شعارهای  نیز،  به رغم  با نهضت، گردآورد. شوروی  داخلی را حول محور ضدیت 
ضدامپریالیستی، برای نابودی نهضت جنگل، با انگلیسی ها همکاری و در نهایت نهضت را 

سرکوب کردند.
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1. مقدمه
نهضت جنگل هفت سال طول کشید و سه دوره را پشت سر گذاشت:
1. دوران مدیریت »هیأت اتحاد اسالم« )مرداد 1294ـ  خرداد 1297(؛

2. دوران مدیریت »کمیته اتحاد اسالم« )خرداد 1297ـ  اردیبهشت 1299(؛
3. دوران »جمهوری ایران« )اردیبهشت 1299ـ  آذر 1300(.

در این مقاله به مطالعه دوره سوم، دوران »جمهوری ایران«، پرداخته ایم. میرزا کوچک در 
ابتدا به الگوی »مشروطه سلطنتی« باور داشت. او برای برانداختن استبداد و استقرار مشروطه 
تالش زیادی کرد؛ در این راه جنگید؛ فداکاری کرد؛ و حتی مجروح شد. اما با گذشت حدود 
15 سال از مشروطه و دیدن ضعف ها و اشکال های آن، به این نتیجه رسید که الگوی مشروطه 
سلطنتی پاسخگوی نیاز مردم ایران نیست. لذا از مشروطه عبور کرد و به الگوی »جمهوری 
ایران« رسید. بعد از مشروطه گاهی حرف »جمهوری« در برخی محافل و مطبوعات زده  

می شد، اما پیش از میرزا کوچک این موضوع چندان جدی نبود.
طرح »جمهوری ایران« از سوی میرزا کوچک در اردیبهشت 1299 )رمضان 1338ق( را 
باید از فرازهای مهم تاریخ معاصر به شمار آورد. این موضوع در حالی صورت گرفت که هنوز 
کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 رخ نداده بود و رضاخان، قزاقی گمنام بود و هنوز سه 
سال مانده بود که رضاخان با شبکه نظامی خود، در پوشش »پروژه جمهوریت«، برای کسب 

حکومت و براندازی قاجار اقدام کند )عاصیان، 1397: 63(.
جمهوری ای که میرزا کوچک ایجاد کرد یک جمهوری اسالمی بود که احکام اسالمی در 
آن اجرا  می شد و تبلیغات مارکسیستی مانند اشتراکی کردن اموال  به طور جدی ممنوع بود. 
به عبارت دیگر، میرزا کوچک »یک واحد مینیاتوری... از نظام اسالمی و جمهوری اسالمی را در 

رشت و در همان محدوده خاص خودش، گیالن، به  وجود آورد« )خامنه ای، 1391(.
موضوع اصلی این مقاله، تبیین نقش سرکوبگرانه انگلیس و عوامل آن، در دوره پایانی 
نهضت جنگل، از اردیبهشت 1299 تا آذر 1300، است. در این دوره، بخشی از عوامل برجسته 
انگلیس، در میان جریان بلشویک ها نفوذ کردند و جریان چپ را به سمت اهداف انگلیس 
مدیریت کردند. آن ها با تندروی، رهبری را به دست گرفتند و فعالیت هایی کردند که به ضرر 

نهضت جنگل بود. 
انگلیسی ها مدتی قبل از کودتای سوم اسفند، در تکاپو برای انقراض قاجار و استقرار 
یک حکومت دست نشانده، به دنبال گزینه هایی بودند. یکی از گزینه های مورد نظر آن ها در 
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گیالن، میرزا کوچک، بود. نماینده انگلیس در شعبان یا رمضان 1336ق، با میرزا کوچک 
جنگلی مالقات کرد و پیشنهاد حکومت ایران را به او داد؛ مشروط به این که منافع انگلیس را 
 تأمین کند؛ اما میرزا آن را نپذیرفت. بنابه روایتی، عوامل انگلیس با رضاخان هم نخستین بار 
در گیالن مالقات کردند و در نهایت او را به این منظور برگزیدند. این دیدار در ذی الحجه 
1335ق در نزدیک رشت، به واسطه میرزا کریم خان رشتی، با اردشیر ریپورتر، رأس شبکه 
انگلیس در ایران، روی داد. در واقع، ماجرای سقوط میرزا کوچک از همین جا آغاز می شود.

2. پیشنهاد حکومت ایران به میرزا کوچک
روسیه تزاری متحد انگلیسی ها در جنگ جهانی اول بود. این دو کشور از آغاز جنگ، 
 به رغم اعالم بی طرفی دولت، ایران را اشغال کردند. بعد از انقالب کمونیستی در روسیه، 
انقالب اکتبر 1917 )مهر 1296(، نیروهای نظامی روسیه تزاری به تدریج ایران را خالی کردند 
و به کشورشان برگشتند؛ اما آنها، به ویژه فرماندهان ارشد، در رژیم بلشویکی جدید نیروهای 
ضدانقالبی به شمار می آمدند و می بایست منتظر محاکمه، و حتی اعدام، می ماندند. همین باعث 
شد گروهی از آن ها در رفتن به کشورشان تعلل کنند. انگلیسی ها نیز از این فرصت استفاده 
و برخی از آن ها را مجاب کردند تا با نیروهای تحت امرشان به ارتش انگلیس بپیوندند و در 
عوض ازآن به بعد حقوق خود را از ارتش انگلیس بگیرند. انگلیسی ها همچنین نیروهای خود 

را به مناطقی که روس ها تخلیه می کردند، فرستادند.
نیروهای اشغالگر انگلیسی به فرماندهی ژنرال لیونل چالز دنسترویل1 در صدد بر آمدند 
گیالن را اشغال کنند و با این کار به چند هدف برسند: نخست، جای خالی ارتش روسیه را 
در گیالن پر کنند. دوم، نهضت جنگل و میرزا کوچک را سرکوب کنند. سوم، برای دستیابی 
به نفت بادکوبه، از گیالن عبور کنند و راهی قفقاز شوند. قوای انگلیس در نزدیکی گیالن، 
در قزوین، مستقر شدند و خود را آماده ورود به گیالن کردند. همراه آن ها بخشی از نیروهای 
نظامی روس به فرماندهی الزار فئودورویچ بیچراخوف2 بودند که مدتی در ایران سردرگم 
بوده و در صدد بازگشت به کشورشان، روسیه، بودند. دنسترویل و بیچراخوف نمایندگانی از 
قزوین راهی گیالن کردند تا با سران نهضت جنگل مذاکره کنند و بتوانند با کم ترین هزینه، 

1. Lionel Charles Dunsterville.
2. Lazar’ Fedorovich Bicherakhov.
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وارد گیالن شوند. کلنل استوکس انگلیسی  و بازیل پ. نیکیتیِن1 روسی به نمایندگی از دو 
ارتش انگلیسی و روس، برای مذاکره با قوای جنگل وارد گیالن شدند و در خرداد 1297، با 

میرزا کوچک در روستای »آتشگاه« مالقات کردند )نیکیتین، 1329: 302ـ299(.
میرزا کوچک، به روس ها که می خواستند ایران را تخلیه کنند، با ضوابطی، اجازه عبور از 
گیالن را داد، ولی به انگلیسی ها که می خواستند به بادکوبه بروند، اجازه عبور نداد. استوکس به 
میرزا کوچک پیشنهاد داد اگر او با دولت انگلیس همکاری کند، انگلیسی ها حاضرند حکومت 
او را بر تمام ایران به رسمیت بشناسند. فخرایی، پیشنهاد حکومت ایران به میرزا کوچک به وسیله 

استوکس انگلیسی را به این  شرح بیان کرده است:
کلنل استوکس می گوید که در روابط شما با دولت ایران، ما کاماَل بی طرفیم و به هیچ وجه 
مداخله ای نمی کنیم و تمایلی نداریم که در اوضاع سیاسی کشورتان دخالتی نمائیم. با همه 
این مراتب، چنانچه میرزا کوچک خان با این جریانی که به استحضارش رسید، تصمیم بگیرد 
که با بلشویک ها مخالفت بورزد و به دوستی انگلستان اعتماد نماید، دولت اعلی حضرت 

پادشاه انگلستان، حاضر است با کمال میل حکومت جنگل را در ایران به رسمیت بشناسد.
میرزا جواب می دهد که: درست است که پیشنهاد شما صددرصد به نفع ما است، لیکن 
جنگل معتقد نیست که در روش متخذه خویش، تغییراتی بدهد و زیر بار چنین معامله  ای 
برود، و بنا بر این قبول چنین پیشنهادی از ماها ساخته نیست. برای من و همکارانم تشکیل 

یک حکومت مقتدری، زیر نفوذ شما، مقرون به افتخار نخواهد بود )فخرایی، 1376: 118(.
آیت اهلل بهجت )1388ـ 1295(، که در دوران نهضت جنگل در سنین کودکی در فومن 
به سر می برد و بعدها با سران نهضت ارتباط یافت و در دوران نوجوانی و جوانی بسیاری از 
وقایع نهضت را از زبان خودشان شنید، ماجرای آن جلسه را با یک واسطه به صورت زیر 

نقل می کند:
برای آقای خمینی ]هم[ نقل کردم از شخصی که حضور داشته در جلسه ای که سفیر انگلیس، 
نزد میرزا کوچک خان بوده و می خواست ]میرزا کوچک[ با آن ها همکاری کند تا او را به 

حکومت ]ایران[ برسانند. 
میرزا می گوید: حکومتی که شالوده اش را شما بریزید، پایدار نمی ماند. 

)آقای خمینی از این سخن میرزا، خوشش آمد.(
سفیر انگلیس گفت: ما طمع ارضی در کشور شما نداریم؛ ولی طمع در منافع داریم. اگر قبول 

1. Basile P. Nikitine.
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نکردی، دیگری را که رذل تریِن مردم است، بر شما مسلط می کنیم! 
او ادامه داد: تا چند روز دیگر، من در کرمانشاه، و بعد در بصره و بعد در هندوستان هستم. 
تا چهارده روز، وقت دارید پاسخ بدهید، تا کار ]حکومت ایران[ را به دست شما بدهیم 

)محمدی ری شهری، 1389: 378(.
آیت اهلل بهجت، به نقل از فرد دیگری می گوید میرزا از این که انگلیسی ها چنین نقشه ای 

برای ایران کشیده بودند، ناراحت بود:
دیگری نقل کرد، از فرمانداری که با میرزا ارتباط داشته، که بعد از این ماجرا، میرزا را 
می بیند. میرزا گریه می کند و می گوید: کدام شیر ناپاک خورده ای را برای حکومت ایران پیدا 

می کنند؟ )محمدی ری شهری، 1389: 377(.

3. اتصال رضاخان به شبکه انگلیس
در همین روزها بود که انگلیسی ها، در کنار افراد مختلف، رضاخان میرپنج را نیز برای 
حکومت ایران نامزد کردند. او در نهایت با گذراندن مراحلی به گزینه نهایی انگلیسی ها تبدیل 
شد. مطابق برخی گزارش ها، رضاخان در سفری که به گیالن کرد به واسطه کریم خان رشتی، 
به اردشیر ریپورتر، رأس شبکه انگلیس در ایران، متصل شد و مورد پسند وی قرار گرفت. 
ریپورتر در خاطراتش درباره نحوه آشنایی اش با رضاخان، در اکتبر 1917/ مهر 1296 در منطقه 

»پیربازار«، نزدیک رشت، چنین می نویسد:
در اکتبر سال 1917 بود که حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا کرد و نخستین دیدار ما در 
فرسنگ ها دور از پایتخت و در آبادی کوچکی در کنار جاده »پیربازار« بین رشت و طالش 
صورت گرفت. رضاخان در یکی از اسکادریل های قزاق خدمت می کرد. لشکر قزاق در آن 
زمان در خراسان و آذربایجان و مازندران و گیالن مستقر بوده و قزوین و رشت و طالش 
و خوی و قره سو و تبریز از مراکز اصلی این نیرو بود که تحت فرمان افسران روسی قرار 

داشت )شهبازی، 1393: 147-148(.
پیشینه رابطه رضاخان با این شبکه و نقش واسطه گری میرزا کریم خان رشتی، برادر سردار 

محیی، نیز چنین بوده است:
رضاخان حداقل از سال 1913 که زیر فرمان رودمستر در زمره چماقداران سردار محیی در 
کردستان حضور داشت... به نحوی با شبکه اردشیر ریپورتر مربوط بود، و تحت پوشش 
آن قرار داشت. طبق اسناد و شواهد موجود، این قزاق خشن توسط میرزا کریم خان رشتی 

بررسی کودتای سوم اسفند در سرکوب »جمهوری ایران« نهضت جنگل
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کشف شد، و تا قبل از اکتبر 1917 تحت نظر وی قرار داشت و تنها زمانی که ضرورت 
یافت، مستقیمًا به اردشیرجی وصل شد )شهبازی، 1393: 86 و 148(

منبع اصلی این گزارش کتاب تاریخ مردوخ است. نویسنده این کتاب، شیخ محمد مردوخ 
کردستانی، فرزند شیخ عبدالمؤمن، امام جمعه سنندج، است. او از روحانیان برجسته اهل 
سنت کردستان و امام جمعه موروثی سنندج بود. وی در دوران مشروطه می زیست و از 
رهبران مشروطه خواه آن منطقه به شمار می رفت. مردوخ شرح وقایع مشروطه، فعالیت ها و 
مشاهدات خود در کردستان را در کتاب تاریخ مردوخ آورده است. او وقایع دوران حکمرانی 
عبدالحسین خان سردار محیی بر کردستان را نیز نوشته است. رضاخان، زمانی که قزاق گمنامی 
در ارتش قزاق بود، همراه با سردار محیی به کردستان رفت و در دوران حکمرانی سردار 
محیی، در کردستان حضور داشت. او مالقات هایی نیز با مردوخ داشته است. مردوخ کتاب 

خود را در دوران سلطنت رضاشاه نگاشت و در خاطراتش از وی تمجید کرد.
مردوخ، آغاز حکمرانی سردار محیی بر کردستان را 21 محرم 1332ق/ 29 آذر 1292 
دانسته است )مردوخ کردستانی، 1379: 547(. تعدادی نیروی ارتش قزاق تحت فرماندهی 
رودمستر زاخارچینکوف، افسر روسی، همراه با سردار محیی از تهران به کردستان رفتند که 
ازجمله قزاق گمنامی به نام رضاخان بود که به خاطر این که به او سپرده بودند که با مسلسل 

ماکزیم کار کند، به »رضا ماکزیم« معروف شده بود. مردوخ می نویسد:
]سردار محیی[ هنگام حرکت از تهران، یک عده قزاق را هم تحت ریاست رودمستر و ربا 
و رضاخان ماکزیم، اعالحضرت کنونی، با خود آورده، از قروه به سمت مندمی و گلباغی 
رفتند. چند نفری از گلباغی ها را با مقدار اغنام و مواشی به شهر آوردند و رودمستر در کنار 

خسروآباد اردو زد )مردوخ کردستانی، 1379: 547(.
سردار محیی، با استفاده از نیروهای قزاقی که همراه خودش آورده بود و هزینه زیادی را 
به خزانه تحمیل می کرد، باید برای منطقه امنیت ایجاد و جلوی دزدی و ناامنی را می گرفت. 
اما نتوانست اقدام مثبتی برای ایجاد امنیت در کردستان انجام دهد و به جای آن، از رضاخان 
و رودمستر و سایر قزاق هایی که همراه آورده بود، برای دستگیر کردن اعیان و اشراف و باج  
گرفتن از آن ها استفاده می کرد؛ به عنوان نمونه، تالش کرد با استفاده از چماق رضاخان، 20 
هزار تومان از میرزا علینقی  خان آصف دیوان، نیای خاندان وزیری سنندجی، باج بگیرد )مردوخ 
کردستانی، 1379: 549(. حکمرانی سردار محیی در اوایل تابستان 1294 به پایان رسید و او با 
نیروهای تحت امرش، ازجمله رضاخان، به تهران برگشتند. بعد از آن بود که رضاخان با درجه 
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میرپنجی به فرماندهی تیپ قزاق خانه همدان رسید )شهبازی، 1393: 71(.

4. اقدام انگلیس علیه نهضت جنگل
ورود نیروهای انقالبی چپ از شوروی به ایران، موجب وحشت انگلیسی ها شد. ایران 
همسایه شوروی بود و مرزهای طوالنی با آن داشت؛ همین باعث شد تا انگلیسی ها به دنبال 
ایجاد یک »کمربند فوالدین« و حکومت مرکزی قوی در ایران برای مقابله با بلشویسم 
باشند. نهضت جنگل یکی از موانع مهم برای رسیدن به این دیکتاتوری خشن بود. در یک 
سال و نیم آخر نهضت جنگل، شبکه انگلیس در ایران، میرزا کریم خان رشتی را تمام قد در 
دشمنی و توطئه افکنی علیه نهضت به کار گرفت. گیالن از دو جهت اهمیت داشت: 1. عمق 
نفوذ و وسعت جغرافیایی نهضت جنگل در شمال، که به سبب فاصله نه چندان دورش از 
تهران، می توانست پایتخت را تهدید کند. 2. واقع شدن آن در همسایگی با شوروی و ارتباط 

سران نهضت با قفقاز )شهبازی، 1393: 75(.
میرزا کریم خان رشتی به همراه عده ای از روشنفکران مانند سیدضیاءالدین طباطبایی )نخست 
وزیر بعدی(، ملک الشعرای بهار، مؤدب الدوله نفیسی کرمانی، تدین بیرجندی، محمود جم، 
اپیکیان ارمنی و عده ای دیگر »کمیته زرگنده« را تأسیس کرد. هدایت گر اصلی و مغز متفکر این 
جمع میرزا کریم خان رشتی بود )دولت آبادی، 1362: 151ـ150(. این کمیته مسئولیت پیگیری 
سیاست های انگلیس را در ایران بر عهده داشت. دو وظیفه اصلی این کمیته سرکوب نهضت 
جنگل و استقرار یک دیکتاتوری آهنین در ایران بود. طرحی که برای سرکوبی نهضت جنگل 
ریخته شد، یک طرح کامل و پیچیده اطالعاتی بود که پیش از آن، کریم خان در کمیته ستار 
برای خرابکاری علیه »دولت ایران آزاد« به  کار گرفته بود. طرح اصلی، ایجاد شبکه قالبی با 
نقاب انقالبی گرِی افراطی و نفوذ در صفوف نهضت برای به دست گرفتن رهبری آن بود. در 
صورت عدم موفقیت طرح اصلی نیز، توطئه گری و اخالل، راهکاری بود که کمیته زرگنده 

باید اجرا می کرد )شهبازی، 1393: 77(.
از ورود  اندکی پیش  برادرش عبدالحسین خان سردار محیی،  میرزا کریم خان رشتی و 
بلشویک ها به ایران، به رشت و انزلی رفتند و اوضاع را بررسی کردند. ورود کریم خان رشتی 
و عبدالحسین خان به رشت و انزلی، چند ساعت قبل از ورود ارتش سرخ شوروی به انزلی، 
حاکی از اطالع میرزا کریم خان رشتی از وقایعی بود که قرار بود انجام شود. کریم خان کمی 
بعد به تهران رفت تا اوضاع را از پایتخت مدیریت کند؛ اما سردار محیی در گیالن ماند و 
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هم زمان با ورود بلشویک ها، با تظاهر به بلشویک بودن، خود را عالقمند به شوروی نشان 
داد. باقر کاظمی )مهذب الدوله( در خاطراتش می نویسد که صبح روز یکشنبه 28 اردیبهشت 
1299 در آخرین روزی که انگلیسی ها در انزلی حضور داشتند، و فردای آن روز که روس های 
سرخ با کشتی وارد بندر انزلی شدند، میرزا کریم خان رشتی و سردار محیی در رشت و بندر 
انزلی حضور داشته اند: »صبح یکشنبه تا ظهر با حاجی خان در غازیان گردش ]کردیم[ و ناهار 
در خانه رمضان اف در انزلی مهمان بودیم. سردار محیی، میرزا احمدخان، میرزا کریم خان و 

جماعتی دیگر نیز از رشت آمده بودند« )کاظمی، 1390: 537(.
در همین اوان، کل خاندان اکبر، به ویژه میرزا کریم خان رشتی، رنگ عوض کردند و تظاهر 

به مارکسیسم و چپ گرایی کردند:
]سردار محیی[ پس از حوادث مهاجرت و بعد از انقالب روسیه گاهی در تهران و گاهی در 
گیالن بی تکلیف امرار حیات می کرده است. در این وقت با ارتباط به کمیته زرگنده چنان که 
احتمال داده می شود با دستور مخصوص مخفی به گیالن رفته، با برادر کوچک خود بی آنکه 
کسی متعرض آن ها بشود چندی در رشت می مانند و خود را بلشویک می خوانند و از اینجا 
بلشویک مصنوعی گیالن شروع می شود؛ بلشویک شدن اشخاصی که این جامه به اندام آن ها 

به هیچ وجه برازندگی ندارد و باورکردنی نیست! )دولت آبادی، 1362: 152(.
سیدمحمد کمره ای، نیز ذیل وقایع آبان 1299 چنین می نویسد:

جزو  صورتًا  اگرچه  و  کرده اند  غارتگری  و  چپاول  خیلی  عمیدالسلطان  و  محیی   سردار 
به دلیل  انگلیسی ها است؛  اطاعت  لیکن روح شان در  احسان اهلل خان و خالوقربان هستند، 
این که میرزا کریم خان در طهران محرمانه به واسطه اقدامات برادرش در رشت، پول خوبی 
از انگلیسی ها گرفته. شاید با اطالع و تصویب میرزا محمدصادق طباطبایی باشد که در جزو 

بلشویک ها و کمونیست ها، این مظالم را به اسم آن ها بنماید )کمره ای، 1382: 1615(.
با عنوان مشاور  فعالیت های مخرب خود را ،  به گیالن،  ابتدای ورود  سردار محیی در 
احسان اهلل خان، آغاز کرد و توانست با همین پوشش وارد نهضت شود. او در طول چند سال 
گذشته، بارها درخواست کرده بود که وارد نهضت شود، ولی میرزا کوچک و هیأت اتحاد 
اسالم، جلوی او را گرفتند. او که هدفش بدنام کردن نهضت و به بن بست کشاندن آن بود، 
این بار بدون رضایت میرزا وارد شد. سردار محیی، احسان اهلل خان را به تندروی و مصادره 
اموال مردم تشویق کرد. اقدام های او گاهی حتی بدون اجازه احسان اهلل خان انجام می گرفت. 
آن ها تاجران و سرمایه داران را تهدید می کردند که اگر مقدار مشخصی پول ندهد، زنده به گور 
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خواهند شد! او جبهه ای در مقابل میرزا کوچک در نهضت جنگل ایجاد کرد. این جریان علیه 
میرزا شروع به تبلیغات و فعالیت کرد و برای بدنام کردن او اتهامات مختلفی را به میرزا نسبت 

داد )فخرایی، 1376: 273، 366، 367 و 453(.
فورتسکیو، کارمند سفارت انگلیس، درباره سردار محیی چنین نوشته است:

در 1338/1920ق به زودی پس از ورود بلشویک ها به گیالن، به آن ها پیوست و در کنار 
عناصر کمونیست قرار گرفت و بعد از جدایی آن ها از کوچک خان، رهبر عناصر انقالبی 
ایران شد. طی چندین سال کوچک خان تابع او بود، اما اکنون، سخت دشمن یکدیگرند 

)فورتسکیو، 1379: 103(.
سفارت آلمان در تهران در گزارش 9 ژانویه 1921م/ 19 دی 1299 خود می نویسد: »بنابر 
گزارش های خصوصی، سردار محیی، رهبر معروف کمونیست های گیالن، از باکو به مسکو 
رهسپار شد. او از حکومت باکو خواهش کرد نیرو به گیالن گسیل دهد؛ اما این خواهش او 
رد شد و به حکومت مسکو ارجاع گردید« )افشار، 1380: 149(. البته در آن جا نیز ناموفق بود 
و از سوی »کمیسر امور خارجه به حضور پذیرفته نشدند« )افشار، 1380: 152(. اما نکته مهم 
این است که سردار محیی در این مدت کوتاه، با ظاهرسازی توانسته بود در مجامع داخلی و 

خارجی، خود را به عنوان »رهبر کمونیست های گیالن« در نهضت جنگل، معرفی کند. 
میرزا کریم خان رشتی، برادر محیی، قصد داشت به دست همین نیروهای جدید اعزامی 
ارتش سرخ، میرزا کوچک را نابود و نهضت را سرنگون کند. آن ها وقتی در شوروی به هدف 
خود نرسیدند، ناچار شدند از نیروهای سنتی خود در تهران و رشت که در انحراف مشروطه ، 
امتحان خود را پس داده بودند، استفاده کنند. لذا جبهه ای قدرتمند علیه میرزا کوچک ایجاد 
کردند. افراد این جبهه گرایش های فکری - سیاسی مختلفی داشتند، اما همه در تقابل با میرزا 
مشترک بودند. جریان سکوالر و تندروی مشروطه گیالن، که از عوامل کریم در کمیته ستار 
بودند، این بار همگی در مقابل میرزا کوچک و نهضت جنگل صف کشیدند. میرزا کریم خان 
رشتی، برادرانش حسن خان عمیدالسلطان، رحیم شیشه بر و میر ابوطالب اسدی را به  همراه 
عده ای نیرو عازم رشت کرد تا با سردار محیی همراه شوند و به بلشویک بودن، تظاهر کنند 

)فخرایی، 1376: 367ـ366(.
از سیدضیاءالدین  کالنی  پول  کریم خان  اسفند 1299،  انگلیسی سوم  کودتای  از  بعد 
طباطبایی، نخست وزیر، گرفت و مقدار 30 هزار تومان از آن را به حاج احمد کسمایی 
داد. کسمایی از دو سال پیش که خیانت کرده و از نهضت جنگل جدا شده بود، در تهران 
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به سر می برد. کریم خان او را راضی کرد که برای مقابله با نهضت و کشتن میرزا کوچک، با 
تظاهر به چپ نمایی و کمک به بلشویک ها دوباره راهی گیالن شود. پس از آن، کسمایی با 
حدود صد نیروی مسلح، از اقوام و یارانش، به گیالن رفت )درویش، 1387: 172ـ170(. 
با هماهنگی هایی که قباًل انجام شده بود، شیخ محمدعلی فومنی نیز به کسمایی پیوست. 
»کیگالو«، از سران ارتش سرخ که از بابت ورود نیروهای جدید بدگمان شده بود، حاج 
احمد کسمایی را بالفاصله بعد از ورود به گیالن دستگیر و نیروهایش را خلع سالح کرد. 
احسان اهلل خان که از سابق با کسمایی اختالف داشت، این بار به دیدار او رفت و آزادش کرد. 
پس از آن، احمد کسمایی و همراهانش، با تظاهر به بلشویک  بودن، در کنار احسان اهلل خان و 
سردار محیی قرار گرفتند و به توطئه علیه میرزا کوچک پرداختند. آن ها همچنین فرماندهانی 
مانند سیدجالل چمنی را با راه های مختلف جذب و برای خیانت به میرزا آماده کردند. 
میرزا که در این برهه در فومن به سر می برد، پیامی به کسمایی و احسان اهلل خان فرستاد و با 
اشاره به اختالف شدید آن ها در دوره نخست نهضت، نوشت حال چه شده است که آن ها 
دست اتحاد به یکدیگر داده اند و آن ها را سرزنش کرد )فخرایی، 1376: 197و 367ـ366(.
میرزا کوچک در نامه ای که به تئودور آرونویچ روتشتین،1 سفیر شوروی در تهران  نوشت، 
به اقدام های رهبران شوروی در مقابله با نهضت جنگل و حمایت از عناصر نفوذی وابسته 
به انگلیس مانند احسان و سردار محیی اعتراض کرد. او از سردار محیی، برادرانش، و احمد 
کسمایی با عناوینی چون »جاسوسان انگلیس«، »دشمنان انقالب« و »عمال شاهنشاهی« یاد 

کرده است:
اگر نظریه مسکو بر این است که سیاست خود را در مرحله فقط قول، پاک و بی آالیش جلوه 
دهد، باعث می شود که دشمناِن ما، آن را اسلحه اتهامات خود قرار داده و محبوبیتی را که 
رنجبران روسیه در عالم انقالب دارند، برطرف سازند. اگر همه اینها تصور است، پس چه چیز 
ارژنیکدزه را و کیگالو را ملزم کرد که در هر قدم، تیشه به ریشه انقالب و سعادت ما و شما 
بزنند. اگر آن ها انقالبی هستند، چرا از دشمنان انقالب و جاسوسان انگلیس و عمال شاهنشاهی 
از قبیل حاج احمد و شرکا، سردار محیی و برادران و سایرین که خودتان بهتر می شناسید، 

حمایت و جانب داری می کنند؟! )درویش، 1387: 189-192(.
عوامل انگلیس در تظاهر به چپ نمایی به قدری جدیت به خرج دادند که عبدالحسین 
نعیمی، کارمند بهایی سفارت انگلیس در تهران و مأمور سرویس اطالعاتی انگلستان، همراه 
1. Theodore Aronovich Rothstein.
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نعیم  فرزند  قرار گرفت؛ وی  کنار احسان  با سردار محیی وارد نهضت جنگل شد و در 
اصفهانی، شاعر معروف بهایی بود و خودش و پدرش کارمند سفارت انگلیس در تهران بودند. 
نعیمی به عنوان نماینده »کمیته نجات ایران«، که ریاست آن با احسان اهلل خان دوستدار  بود ، در 
نخستین کنگره حزب کمونیست ایران، در بندر انزلی، شرکت کرد و پیام این کمیته را  قرائت  
کرد! )اصفهانی، 1345ق: 319- 318؛ شهبازی، 1382: 51ـ50؛ شهبازی، 1387: 269 و375؛ 

شهبازی، 1393: 82 و 454-456(.
رضاخان چند هفته قبل از کودتای سوم اسفند 1299، زمانی که در قزوین بود، مالقاتی 
محرمانه با سعداهلل خان درویش نماینده جنگل کرد و به وسیله او میرزا کوچک را دعوت 
کرد که قوای جنگل با قوای قزاق با هم به صورت متحد به تهران حمله کنند و به اوضاع 
ملوک الطوایفی ایران پایان دهند. رضاخان در صدد بود از نهضت جنگل برای کودتا بهره بگیرد 
و سپس آن ها را نابود کند؛ ولی به دلیل حاِل جسمِی نامساعد سعداهلل درویش، او نتوانست 
راهی گیالن شود و این پیام را به میرزا کوچک جنگلی برساند. مالقات سعداهلل خان درویش با 
رضاخان در »مهمانخانه ارباب برزوی زرتشتی« رخ داد. این همان »گراند هتل« معروف قزوین 
است که دیدار رضاخان با آیرون ساید برای کودتا، نیز در همان جا انجام شد. سعداهلل خان 

درویش درباره دیدارش با رضاخان چنین می نویسد:
فردا ساعت مقرر به مهمانخانه رفتم. دیدم آقای سرتیپ رضاخاِن آن روز، و کریم آقاخان 
]بوذرجمهری[ و خود ]فضل اهلل[ زاهدی نشسته اند. پس از مدتی مذاکره، نتیجه این شد، امروز 
که استاروسلسکی از کار برکنار شده و تمام قزاق ها که عده ]شان[ کافی است که بتوانیم به 
طهران حمله کرده و کودتایی کنیم و به این اوضاع ملوک الطوایفی ایران خاتمه داده و مرکز 
پرقدرتی به دست بیاوریم، و عالقمندیم که میرزا کوچک خان هم با ما موافقت کند که به 
اتفاق قوای ایشان، برای کودتا برویم. البته این دو قوه بهتر می توانند بدون زد و خورد زیاد، 
موفق شوند... و اگر موافقت کنید، ممکن است با قوای خود به جنگل برویم و از آن جا به 

اتفاق حرکت کنیم )درویش، 1387: 167(.
پیش از آن هم چند بار بین میرزا کوچک و رضاخان پیام هایی رد و بدل شده بود. رضاخان 
در تالش بود با تطمیع یا هر راه دیگر میرزا را جذب کند، ولی هر بار با پاسخ های منفی مواجه 
می شد. آخرین پیام زمانی است که رضاخان، وزیر جنگ بود. او به همراه نامه یک شمشیر 
مرصع نیز به عنوان هدیه فرستاد و خواست که میرزا کوچک حکمرانی گیالن را بپذیرد، دولت 
تهران را به رسمیت بشناسد و به نهضت جنگل خاتمه دهد. او تهدید کرده بود در غیر این 
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صورت، نیروهای او که نزدیک قزوین هستند، برای سرکوب میرزا عازم گیالن خواهند شد. 
یان کوالرژ، مهندس اهل کشور چک که در زمره قوای جنگل بود و در این جلسه حضور 
داشت، می گوید: »شمشیر مرصع را به دست کوچک خان دادند و آن را خیلی آسان شکست. 

انگار که از قبل اره کرده باشند« )کوالرژ، 1384: 158- 156(.
پیش از کودتای سوم اسفند 1299، پسرعموی کریم خان، فتح اهلل خان سپهدار اعظم رشتی 
)سردار منصور(، به نخست وزیری رسید تا موانع کودتا را برطرف کند. سپهدار رشتی بعد 
از کودتا به سفارت انگلیس پناه برد و از هر گزندی در امان ماند )دولت آبادی، 1362: 152و 
164؛ فخرایی، 1376: 333؛ شهبازی، 1393: 282(. سپهدار رشتی از مخالفان نهضت جنگل 
بودند  امالکش را تصرف کرده  نیز  تهران علیه آن توطئه می کرد. قوای جنگل  بود و در 

)فورتسکیو، 1379: 60(.

5. بلشویک های نفوذی به رهبری احسان اهلل خان دوستدار
هم زمان با ورود بلشویک ها به رشت، عده ای از اعضای فعال حزب عدالت باکو نیز وارد 
شدند و شعبه ای از دفتر حزب شان را در این شهر تأسیس کردند. آن ها از این که حکومت 
جمهوری دست میرزا باشد، ناراضی بودند و خود را صاحب این جمهوری می دیدند. میرزا 
کوچک در قراردادی، آن ها را از هرگونه فعالیت تبلیغی کمونیستی منع کرده بود. همین مسأله 
باعث ناراحتی بلشویک ها شده بود. اعضای حزب عدالت رشت، ایرانی و روسی بودند و 
بولِل ه، اسداهلل غفارزاده،  ابوکف و همسرش خانم  از:  افراد آن عبارت بودند  معروف ترین 
زاخاریان، علی زاده، بهرام آقایف، کاظم امیرزاده، سیدجعفر جوادزاده خلخالی )پیشه وری( و 
موسوی. آن ها برای تبلیغ کمونیسم میتینگ تشکیل می دادند و نشریاتی با محتوای کمونیستی 
منتشر می کردند. حیدرخان عمواغلی نیز از اعضای مؤثر همین تشکیالت در باکو بود که 
کمی بعد به رشت آمد و همان فعالیت ها را در رشت پی گرفت. این رفتارها برای میرزا 
ناراحت کننده و خالف پیمانی بود که بسته بودند. نه تنها قرار بود تبلیغات کمونیستی نشود،  
بلکه قرار بود از بلشویک های قفقازی یا روسی کسی به جمعیت حاضر در گیالن اضافه نشود 

)جنگلی، 1357: 150؛ فخرایی، 1376: 269(.
از دیگر اقدام های روس ها آن بود که کاژانوف، فرمانده ارتش سرخ در ایران که با میرزا 
سازگاری بیشتری داشت، به مسکو فراخوانده شد و به جایش افرادی تندرو مانند مدیوانی و 
آناستاس میکویان را به گیالن فرستادند )جنگلی، 1357: 151ـ150؛ فخرایی، 1376: 269؛ 
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کاژانوف،  راسکولنیکف،  فراخواندن  فخرایی،  ابراهیم  139ـ138و155(.   :1387 درویش، 
پاالیف و ارژنیکدزه از ایران را توطئه حزب عدالت باکو می داند که پشتیبانان نهضت جنگل 
را از گیالن به مسکو فراخواند تا بدون هیچ مانعی انقالب گیالن را به دست گیرند )فخرایی، 

.)269 :1376
میرزا کوچک در نامه ای که 2 مرداد 1299 به سعداهلل خان درویش نوشته از کاژانوف و 
افچینکوف تمجید کرده و توطئه ابوکف در برکناری این دو نفر از ایران و فراخواندن اینها به  
مسکو را محکوم کرده و آن را اقدامی برای شکست نهضت جنگل دانسته است )درویش، 
1387: 155-153(. میرزا در نامه دیگری به روتشتین، سفیر شوروی در تهران، نوشته است 
که ارژنیکدزه را، همچون کیگالو، خائن به نهضت جنگل می داند، زیرا او از دشمنان انقالب 
جنگل و جاسوسان انگلیس مانند احمد کسمایی، سردار محیی و برادرانش و احسان اهلل خان 
حمایت می کند. او کسی است که قرارداد شوروی ها با میرزا را نقض کرد و لشکری با توپ 
از انزلی به رشت فرستاد و شهر را محاصره کرد. در نتیجه اقدام های ارژنیکدزه، انقالب جنگل 
دچار مشکالت عدیده شد و تا مرز نابودی پیش رفت. میرزا در بخشی از نامه اش آورده است: 
»تا وقتی که محور انقالب شرق، در دست ارژنیکدزه و همکاران او باشد، شخص پرستی 

مرتفع نشده و انقالب خاموش نخواهد شد« )درویش، 1387: 187-192(.
کمونیست ها نشریات متعددی ازجمله نشریه های زیر را در رشت منتشر کردند: 1. روزنامه 
انقالب سرخ به مدیرمسئولی سیدابوالقاسم ذره و سردبیری عبدالحسین حسابی، 2. روزنامه 
کامونیست به مدیریت سیدجعفر جوادزاده خلخالی )پیشه وری(، 3. روزنامه بیداری به مدیریت 
حسین جودت، 4. روزنامه فریاد جوانان که ارگان شاخه جوانان حزب کمونیست بود، 5. 
روزنامه دیوارکوب ایران سرخ با مدیریت رضا روستا و 6. روزنامه انقالب سرخ جنگل به 
مدیریت اسماعیل دهقان. این روزنامه با الگوگیری از روزنامه جنگل ایجاد شد و از اسم و 
اعتبار و لوگوی همان روزنامه استفاده می کرد؛ ولی ناشر افکار بلشویک ها بود )فخرایی، 1376: 
262و 265، 268-269؛ روزنامه انقالب سرخ جنگل، س 4، ش 1، 14 شوال 1338ق: 1-4؛ 

نوزاد، 1379: 126-118(.
در فروپاشی نهضت جنگل یکی از افرادی که نقش مهمی ایفا کرد احسان اهلل خان دوستدار 
بود. او از عوامل انگلیس و از نفوذی های نهضت بود که هم زمان با ورود بلشویک ها، خود 
را کمونیست معرفی کرد و با تندروی موفق شد رهبری جناح چپ را در نهضت به دست 
آورد. او در درون نهضت جبهه ای در مقابل میرزا ایجاد کرد و سرانجام نهضت جنگل را به 
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شکست کشاند.
احسان اهلل خان از تروریست های »کمیته مجازات« بود و در قتل میرزا محسن مجتهد، داماد 
آیت اهلل بهبهانی، به  همراه حسین لَـلِه و علی عسگر در 17 خرداد 1296 شرکت داشت؛ دولت 
وثوق الدوله سران کمیته مجازات را دستگیر کرد و هرکدام را به نحوی کشت. اما احسان اهلل خان 
فرار کرد و به نهضت جنگل پناه برد. میرزا کوچک او را تسلیم دولت نکرد. هرچند میرزا 
در حق او مردانگی کرد، ولی احسان خیانت کرد و نهضت را از درون دچار فروپاشی کرد 
)تبریزی، 1362: 43، 54-60، 87، 90، 114، 121-123، 129، 135، 139-143؛ درویش، 

.)174 :1387
احسان، شخص گمنامی در نهضت جنگل بود و چندان به حساب نمی آمد. با کنار رفتن 
مدیران قبلی مانند احمد کسمایی و اقوامش، چند نفری مانند احسان جای مدیران قبلی را 
گرفتند. البته او هیچ وقت به عضویت کمیته اتحاد اسالم درنیامد، که همین عدم اعتماد میرزا 

را به او  می رساند. فخرایی چنین می نویسد:
حاجی محمدجعفر کنگاوری و احسان اهلل خان و خالو قربان با این که از سران قوم به شمار 
این  علت  نمی شدند.  داده  شرکت  تصمیم  اخذ  و  مشاوره  جلسات  در  ]ولی[  می آمدند، 
محرومیت  را می بایست قاعدتًا میرزا توضیح دهد، ولی او چیزی نمی گفت. احسان که در 
گسکره اقامت داشت و از بی کاریش می نالید، گله  می کرد از این که چرا از وجودش استفاده 
نمی شود و به چه دلیل باید از جلسات بحث و مشاوره برکنار بماند )فخرایی، 1376: 239(.

فورتسکیو، نویسنده سفارت انگلیس، احسان اهلل خان را متولد حدود 1883م/ 1262خ از 
خانواده ای فرودست در شهر ساری ذکر می کند. احسان در دوران حضورش در نهضت، 

تالش کرد تبار بهایی خود را پنهان کند. )فورتسکیو، 1379: 98(.
احسان اهلل خان دوستدار، فرزند میرزا علی اکبر حافظ الصحه در یک خانوادۀ شناخته شدۀ 
بهایی ، در شهر ساری به دنیا آمد. پدرش میرزا علی اکبر، رأس خاندان »دوستدار« بود و 
برادر همسرش، دکتر محمدخان  به وسیله  او  او آغاز می شود.  با  این خاندان  بهاییت در 
ُکفری، دایی احسان اهلل خان، به بهاییت جذب شد. اسداهلل فاضل مازندرانی، از تاریخ نویسان 
مهم بهایی، پس از آنکه خاندان »دوستدار« را از خاندان های بهایی شهر ساری نام  می برد، در 
ادامه می نویسد: »میرزا علی اکبر ارطی هم به واسطه برادرزنش دکتر محمدخان، ایمان آورد 
که خاندان »دوستدار« از او برقرارند« )فاضل مازندرانی، 132ب: 818(. تورج اتابکی نیز در 
مقاله ای تحقیقی درباره احسان اهلل خان چنین می نویسد: »احسان اهلل خان در 1263خ/ 1884م در 
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ساری متولد شد. هم پدرش، که پزشک تجربی بود، و هم مادرش، هر دو بابی بودند« )اتابکی، 
1380: 143(. پیش از این هم درباره احسان اهلل خان دوستدار و نقش شبکه بهاییت، ازجمله 
رضا افشار، غالمحسین ابتهاج، عبدالحسین نعیمی، میرزا شفیع  خان ، اسداهلل خان مبصرالملک  و 
سعیدالملک، دو پسرعموی کریم خان رشتی، در شکست نهضت جنگل پژوهش هایی صورت 

گرفته است )شهبازی، 1382: 51-50(
احسان اهلل خان دو برادر داشت؛ اسماعیل دوستدار که در اداره پست کار می کرد و در امور 
سیاسی دخالت نداشت و برادر کوچکتر وی عطاءاهلل خان که در وزارت مالیه مشغول به کار 
بود. عطاءاهلل خان از ارکان فرقه بهاییت در تهران بود و فرزندان و نوه هایش نیز از فعاالن بهایی 
در تشکیالت مرکزی تهران به شمار می رفتند )بحرالعلوم قزوینی، 1396: 46؛ منتصری، 1398: 

 .)261
احسان اهلل خان زمانی که در کابینه جمهوری میرزا کوچک، دارای منصب وزارت بود، 
»میرزا محمدحسین  منتصری«، فرزند  نام »عظمت  به  با دختری  یعنی در سال 1299ش، 
از  مالکان بزرگ دیلمان و الهیجان ازدواج کرد )منتصری، 1393: 18ـ22؛  منتصرالوزاره« 

منتصری، 1398: 268-261(.
هوشنگ منتصری )1394ـ1302(، که احسان اهلل خان شوهرعمه او بود، در یادداشتی که 
در 4 آبان 1393 نوشت و بعد از مرگش منتشر شد، به بهایی بودن احسان اهلل خان و تعلق او 
به خاندان بهایی دوستدار، چنین اعتراف کرده است: »احسان اهلل خان دوستدار، مردی انقالبی 
و دارای مرام کمونیستی، به یک خانواه بهایی بسیار سرشناس که برادر کهترش ]عطاءاهلل 

دوستدار[، از ارکان این فرقه در تهران بود، تعلق داشت« )منتصری، 1398: 261(.
خاندان منتصری نیز از خاندان های بهایی بودند و در منابع بهایی به این نکته تصریح شده 
است. فاضل مازندرانی از میرزا محمدحسین منتصرالوزاره به عنوان یکی از معاریف بهاییان در 
سیاهکل و دیلمان نام برده و نحوه بهایی شدن او و فعالیت هایی که برای بهایی کردن خانواده 

و سایر آشنایانش انجام داد را بیان کرده است:
در  بود،  اسالم  دیانت  ]در[  بااطالع  که  منتصرالوزاره  محمدحسین  میرزا  1327]ق[  سال 
الهیجان تبلیغ شد، و بی درنگ به دیلمان برگشته، و عائله و منتسبین خود را تبلیغ کرد، 
با چند مجلد کتب و آثار که همراه  با اعالی و ادانی بی پروا صحبت این امر کرد؛ و  و 
امثال  برد، عده ]ای[ از مهمین را هدایت کرد، و متدرجًا جمعی از مؤمنین فراهم آمدند؛ 
محمداسماعیل نصیرالوزاره و برادرانش میرزا ابراهیم و میرزا علی خان؛ و دیگر]ان[ اکبر خان، 
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و میرزا محمد خان، و میرزا موسی خان، و محمدرضا خان، و عباس خان، و آقا ولی، و میرزا 
هدایت، و آقا میرزا صفر، و آقا میرزا رضا، و آقا سیدرضا، و آقا درویش علی، و آقا میرزا 

آقایی و غیرهم )فاضل مازندرانی، 132ب: 795-794(.
 1302 بهمن  در  ازبری،  کاکویی  عباس خان  فرزند  منتصرالوزاره،  محمدحسین  میرزا 
درگذشت و در زادگاهش دیلمان روی تپه ای به خاک سپرده شد. وی دو بار ازدواج کرد و از 
همسر دومش چند فرزند داشت )منتصری، 1393: 18(. آن ها در گروه احسان اهلل خان و جزو 

متظاهرین به بلشویک بودند:
1. عظمت منتصر: او همسر احسان اهلل خان دوستدار بود که پس از شکست نهضت جنگل 
به  همراه همسرش به شوروی رفتند و سال ها در آن جا زیستند. آن ها در آن جا صاحب سه 
فرزند به نام های بهمن، کاوه و فرامرز شدند و تا سال 1317، که احسان به جرم جاسوسی برای 
انگلیس محاکمه و در مسکو اعدام شد، در رفاه کامل زندگی می کردند. بهمن و کاوه در جنگ 
جهانی دوم کشته شدند. بعد از شهریور 1320، عظمت با پیگیری های خانواده اش در ایران، 
همراه با فرزندش فرامرز به ایران برگشت و در گیالن زندگی کرد. وی در سال 1326 بر اثر 
بیماری درگذشت و در رشت مدفون شد. از پسر او فرامرز اطالعی در دست نیست )نوزاد، 

1379: 129؛ منتصری، 1393: 22-18؛ منتصری، 1398: 261-268(.
2. جعفر خان منتصر کوهساری )آقا میرزاخان(: او از مالکان و تاجران گیالن  به شمار  
می رفت و در الهیجان، صاحب کارخانه »منتصر  چای« بود. جعفرخان همراه با احسان اهلل خان، 
به نهضت جنگل پیوست و در جبهه بلشویک ها قرار گرفت. او با خانم »فخرالسلطنه«، دختِر 
 میرزا موسی معززالملک الهیجانی و خواهِر رضا رادمنش، از اعضای سرشناس و دبیر اول  
حزب توده ایران، ازدواج کرد. جعفرخان منتصر کوهساری در سال 1353 و همسرش در 
سال 1373 فوت کردند. هوشنگ منتصری )از کارگزاران سرشناس دوران پهلوی دوم(، شاپور 
منتصری )مالک و بازرگان  مقیم الهیجان( و نادر منتصری )مدیر کارخانه  منتصر  چای( ازجمله 
فرزندان آن ها هستند )آریابخشایش، 1385: 143-144؛ منتصری، 1393: 18، 21، 58، 285(.

3. اسداهلل منتصر کوهساری: او نیز همراه با احسان در جبهه بلشویک ها و در مقابل میرزا 
کوچک قرار گرفت و سپس با او به شوروی رفت. او در مسکو تحصیل کرد و در آن جا 
به فعالیت سیاسی پرداخت. چند سال نیز به حلقه طرفداران تروتسکی پیوست و پس از 
طرد تروتسکی، مخفیانه به ایران بازگشت و به کار سابق و اداره امالک موروثی مشغول 
شد )منتصری، 1393: 21(. الزم به ذکر است که تروتسکی به یکی از خانواده های یهودی 
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ثروتمند اوکراین تعلق داشت. وی رهبر کمونیست های مخالف استالین و مورد حمایت 
غرب بود.

6. کودتای بلشویک ها علیه میرزا
با شروع فعالیت های تندروانه احسان اهلل خان؛ سخنرانیش در تجلیل از مرام کمونیسم و 
سخنان خالف شرعش به بهانه آزادی زنان، روحانیان و مردم رشت در یکی از مساجد 
شهر تجمع کرده و اقدام ها و سخنانش را محکوم کردند. آن ها از میرزا کوچک خواستند در 
جمع شان حاضر شود و پاسخ دهد که آیا او نیز حرف های احسان را تأیید می کند یا نه؟ میرزا 
کوچک در این جمع حضور یافت و به قرآن کریم قسم یاد کرد که با احسان، همفکر نیست 
و فقط برای اسالم کوشش می کند. میرزا در این جلسه، اقدام های احسان را تقبیح و مردم را 

به مخالفت با احسان تهییج کرد )افشار، 1380: 110(.
میرزا کوچک در روز جمعه 19 تیر 1299 با حالت اعتراض رشت را ترک و اعالم کرد 
تا زمانی که بلشویک ها و اعضای حزب عدالت، فعالیت های تبلیغی مارکسیستی و اقدام های 
تندروانه علیه مردم را متوقف نکنند، از جنگل فومن بر نمی گردد. میرزا کوچک با رفتن به 
جنگل، مانع شد تا عملکرد فاسد احسان و سایر بلشویک ها به نام او و نهضت اسالمی جنگل، 
نوشته شود. بلشویک ها در روز 9 مرداد 1299 کودتایی را علیه میرزا کوچک انجام دادند؛ آن ها 
یاران میرزا را دستگیر کرده و با انتصاب اعضای حزب عدالت و سایر کمونیست ها در مناصب 
مختلف، جمهوری میرزا را از بین برده و کابینه کودتا تشکیل دادند. رهبر کودتا احسان اهلل خان 
و خالو قربان بودند. میرزا کوچک قرار بود در این کودتا کشته یا دستگیر  شود؛ ولی میرزا با 
آگاهی از آن هدف، از رشت خارج شد و به جنگل فومن رفت. آن ها برای دستگیری میرزا، 
نیروی نظامی به همراه توپخانه راهی جنگل کردند که بی نتیجه ماند )فخرایی، 1376: 269-

272و 303-302(.
میرزا کوچک از همان جنگل، نامه ای اعتراضی به لنین، رهبر شوروی، نوشت و میرصالح 
مظفرزاده و فردریش گائوک را به عنوان نمایندگان جنگل راهی مسکو کرد تا به عملکرد 
بلشویک های آمده از شوروی و خیانتی که به نهضت جنگل کردند، اعتراض و از ادامه این 
روند جلوگیری کند. او در این نامه تأکید کرد تا زمانی که جواب مساعد به نامه اش داده نشود، 
به رشت بر نخواهد گشت. این نامه به وسیله دو نماینده جنگل به مسکو برده شد و به دست 
رهبران شوروی رسید، اما اعتنایی نشد. او همچنین حاضر نشده بود جمهوری میرزا کوچک 
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را به رسمیت بشناسد و همچنان با دولت مرکزی ایران مانند گذشته رابطه داشت )فخرایی، 
1376: 271 و 284-279(. 

میرزا کوچک در مدت حضور در جنگل، نامه نگاری های متعددی با اشخاص مختلف 
انجام داد. بعضی از آن ها برای اتمام حجت، برخی برای اطالع رسانی و بعضی نیز برای آگاهی 
دادن به عملکرد اشتباه بلشویک ها در قبال نهضت بود. میرزا کوچک نامه ای نیز به مدیوانی، 

نماینده بازرگانی خوشتاریا، نوشت و به عملکرد بلشویک ها در ایران و روسیه انتقاد کرد:
اگر این اقدامات شما دوام پیدا کند، ناچاریم به هروسیله باشد، به تمام احرار و سوسیالیست های 
دنیا، حالی کنیم که وعده های شما همه اش پوچ و عاری از صحت و صداقت اند. به نام 
سوسیالیزم، اعمالی را مرتکب شده اید که الیق قشون مستبد نیکال و قشون سرمایه داری 

انگلیس است )فخرایی، 1376: 291(.
از سوی دیگر، نیروهای ارتش قزاق به فرماندهی استاروسلسکی از تهران برای مقابله با 
نیروهای بلشویک به گیالن رفتند و جنگ های مختلفی با نیروهای تحت امر احسان اهلل خان 
کردند. احسان اهلل خان در نهایت شهر را حفظ کرد، اما مردمی که از قوای بلشویک بیزار بودند 
و به استقبال قزاق ها رفته بودند، از ترس انتقام گیری کمونیست ها مهاجرت کردند و شهر 
رشت خالی از سکنه شد. مردم وحشت زده، بدون آذوقه و توشه به سوی قزوین و تهران فرار 

کردند و بسیاری در راه تلف شدند )فخرایی، 1376: 305-303(.

7. بازگشت میرزا پس از کودتا
احسان اهلل خان و خالو قربان که در دوره کوتاه پس از کودتا کاری از پیش نبرده بودند، در 
صدد برآمدند با میرزا آشتی کنند. آن ها نامه ای در روز 14 آبان 1299 برای او نوشتند. میرزا 
در جواب نامه شان، آن ها را اشتباه کارانی نامید که باعث شدند نهضت به مصائب بسیاری مبتال 
شود. آن ها سپس به جنگل رفتند و با میرزا آشتی کردند. تا مدتی مرکزیت نهضت همچنان در 

آن منطقه، به ویژه روستای ُکما، قرار داشت )فخرایی، 1376: 326-318(.
با این رویدادها، میرزا کوچک درباره نفوذ نیروهای بلشویک و خطر آن ها به شدت حساس 
شده بود. گذشته از دالیل شرعی و عقیدتی، دلیل دیگر میرزا، خیانت و جاسوسی بلشویک ها 
بود. آن ها اطالعات نیروهای میرزا را به سران بلشویک می دادند. مکاتبات متعددی از میرزا 
به جا مانده که نیروهایش را از هرگونه رفت و آمد با بلشویک ها پرهیز می دهد. او حتی حضور 
یک بلشویک را در میان نیروهای خود بر نمی تابید و می گفت تا زمانی که آن شخص نزد 
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شماست، او را تحت نظر نگه دارید و کسی با او حرف نزند. برای نمونه، در نامه 9 اسفند 
1299 میرزا به صادق کوچک پور، از افسران ارشد نهضت، چنین می نویسد:

چنانچه در کاغذ یک ساعت قبل، به شما نوشته ام، باز هم تذکار می نمایم به هیچ وجه افراد 
شما حق ندارند با بلشویک ها رفت و آمد داشته باشند. ابداً هیچ کس حق ندارد، چه با اسلحه 
و چه بدون اسلحه، از آب پسیخان به این طرف بیاید. در صورت تخلف، برای شما اسباب 
مسئولیت خواهد بود و فعاًل یک طغرا پاکت را توسط یک نفر فوراً به کسما بفرستید، خود 
او را تحت نظر نگاه دارید تا حکم ثانوی. مواظب باشید تا مدتی که در آن جا است با کسی 

حرف نزند )جنگلی، 1357: 36-37 و بقیه نامه ها در 45-38(.
میرزا کوچک در روز 1 تیر 1300 جلسه ای با حیدر خان عمواغلی تشکیل داد و کابینه 
او دوباره معرفی شد. این بار تغییراتی در کابینه رخ داده بود: میرزا کوچک، حیدر خان 
که  بودند  کابینه  اعضای  احسان اهلل خان  و  انشایی  محمدی  میرزا  خالو قربان،  عمواغلی، 
به زودی احسان اخراج شد و به جایش شخصی به نام »سرخوش« جایگزین شد )فخرایی، 

.)328-326 :1376
سرخوش هم زمان با سال آخر نهضت جنگل و هم زمان با ورود حیدرخان عمواغلی 
وارد گیالن شد. در دولت جدید میرزا، حیدرخان کمسیر خارجه بود. با تالش حیدرخان، 
احسان اهلل خان را کنار گذاشتند و به جایش سرخوش را به عضویت شورای انقالب و نیز 
به عنوان کمیسر قضایی وارد کابینه کردند. سرخوش از همفکران حیدر بود و در دایره 
دوستان او قرار داشت. او در گروهی که حیدرخان علیه میرزا ایجاد کرده بود، عضویت 
با نیروهای میرزا کشته شد  داشت و در »واقعه مالسرا«، در 6 مهر 1300، در درگیری 

)فخرایی، 1376: 229-228، 369-368(.
جلسات کابینه به طور منظم دو روز در هفته در مالسرا با حضور اعضا برگزار می شد. 
کم کم حیدر خان عمواغلی در نهضت مخالفت را آغاز کرد و در صدد برآمد راهش را از میرزا 
جدا کند. در نهایت به میرزا کوچک خبر رسید که حیدر خان عمواغلی به  همراه چند نفر 
دیگر در فکر توطئه ای برای از بین بردن او هستند. همین امر باعث شد که چند نفر از یاران 
مسلح میرزا، در روز 6 مهر 1300 به جلسه ای که توطئه گران حضور داشتند، حمله کنند. در 
این ماجرا تعدادی کشته شدند و حیدر خان عمواغلی دستگیر شد تا محاکمه شود. خالو قربان 
نیز گریخت و خود را به کردها رساند. بعد از »واقعه مالسرا«، قوای جنگل حدود یک هفته 
با بلشویک ها و کردها می جنگیدند )جودت، 1351: 113-116؛ فخرایی، 1376: 326و 368-
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369و 371؛ فراهانی ،  1385: 345(.

8. سرکوبی نهضت جنگل
تنها عملیاتی که شخص رضاخان بعد از کودتای سوم اسفند تا پایان سلطنتش، به عنوان 
وزیر جنگ و فرمانده عملیات حضور داشت سرکوبی نهضت جنگل بود، که اهمیت موضوع 
را نزد رضاخان و انگلیس نشان می دهد. رضاخان، سردار سپه و وزیر جنگ، روز 18 مهر 
1300 برای سرکوبی نهضت جنگل در رأس ارتش قزاق، تهران را به مقصد گیالن ترک کرد 
و فردای آن روز به امامزاده هاشم، در نزدیکی رشت، رسید. خالو قربان که حاکم رشت بود، 
همان جا با رضاخان دیدار کرد و با تمام نیروهایش تسلیم شد. رضاخان تفنگش را به او 
پس داد و نیروهایش را در زمره نیروهای ارتش خود اعالم کرد. نیروهای قزاق روز 21 مهر 
به سادگی و بدون هیچ جنگی وارد شهر شدند. رضاخان 20 روز در گیالن ماند و وقتی مطمئن 
شد کار نهضت تمام است، به تهران بازگشت؛ اما نیروهای قزاق تا سرکوبی کامل در گیالن 

ماندند )فخرایی، 1376: 371-373؛ فراهانی ،  1385: 363-364و 398(.
کالنتروف، معاون اتاشه نظامی سفارت شوروی در تهران، و نماینده رسمی روتشتین، 
سفیر شوروی در تهران، نیز به همراه رضاخان سردار سپه وارد رشت شد. او نیز به دنبال 
نابودی نهضت جنگل بود. سیاست دولت شوروی، با ادعاهای انقالبی گری، به اینجا ختم 
شد که با انگلیسی ها و رضاخان برای نابودی نهضت جنگل به توافق رسیدند و روتشتین 
آشکارا کالنتروف را به عنوان نماینده راهی گیالن کرد )جنگلی، 1357: 246(. در روز 21 مهر 
1300، کالنتروف در کنار رضاخان و ارتش قزاق حضور داشت و برای تسلیم شهر رشت 

رایزنی هایی کرد. فخرایی درباره سیاست دولت شوروی در قبال جنگل چنین می نویسد:
وجود آتاشه نظامی شوروی در بین قزاقان دولتی و همکاری صمیمانه اش با قوای دولت، 
هرگونه شبهه ای را که تا این زمان وجود داشت بر طرف ساخت، و سیاست جدید شوروی 
را از روی ژستی که در خاموش ساختن انقالب گیالن گرفته بود، نشان می داد )فخرایی، 

.)272-273 :1376
احسان اهلل خان بعد از مذاکراتی که کالنتروف و کنسول شوروی در رشت، با او انجام دادند، 
در روز 27 مهر 1300 پذیرفت که پنج هزار تومان از رضاخان بگیرد و ایران را ترک کند و به 
همراه سایر بلشویک های ایرانی و روسی راهی باکو شود. بعد از آنها، سیدمحمد تولمی نیز در 
روز 5 آبان 1300 مسیرش را از نهضت جدا کرد. خیانت سیدجالل چمنی نیز در همین روز 
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آشکار شد و سه هزار تومان از رضاخان دریافت کرد و به دسته سرکوب کنندگان پیوست. او 
در روز 22 آبان 60 بار االغ، تفنگ و مهمات متعلق به جنگل را به  همراه 25 قبضه مسلسل به 
رشت برد و تحویل قوای قزاق داد )فخرایی، 1376: 374-375؛ فراهانی ،  1385: 390 و 415(.
احسان اهلل خان در روز هفتم آبان 1300 به همراه 250 نفر از همفکرانش، با یک کشتی 
احسان  همراه  که  خائنانی  ازجمله  شدند.  شوروی  راهی  بندرانزلی  از  روسی  مسافربری 
سوار کشتی شدند، افراد زیر بودند: محمدجعفر کنگاوری، رضا خواجوی )خواجه نوری(، 
سیدابوالقاسم ذره، ابراهیم امینی، رضا الدبن اسفندیاری )برادر نیما یوشیج(، سیدعبدالحسین 
حسابی، علی اکبر ناصری، حسین زاده درجزی، عبدالحسین خان سردار  محیی، میرزا احمد 
120-122؛  و   84  :1391 خواجه نوری،  414-416؛   :1376 )فخرایی،  آشوری  و  مسافر 
بحرالعلوم قزوینی، 1396: 46-47؛ فراهانی ،  1385: 392(. احسان اهلل خان قبل از سوار شدن 
به کشتی جمالتی خطاب به مردم بیان کرد و گفت: »ای هموطنان، ما برای آزادی شما آمده 
بودیم و چون خیانت سرداران مانع از انجام خیاالت ما شد، این مأموریت بزرگ را به وقت 

دیگر و بسیار نزدیک موکول می کنیم« )فراهانی ،  1385: 392(.
نکته تاریخی مهمی که جای بررسی دارد این است که بسیاری از عوامل برجسته انگلیس، 
همچون احسان و سردار محیی نیز راهی شوروی شدند. سردار محیی و برادرش حسن خان 
عمیدالسلطان همراه با خانواده شان به شوروی مهاجرت کردند. دو برادر کوچک تر سردار 
محیی نیز به بادکوبه رفته بودند و مدتی در آن جا به سر بردند؛ همچنین علیزاده، احمد کسمایی 
و برادرش ابراهیم کسمایی )کبریت خان( و برادرزاده اش میرزا غالمحسین نویدی کسمایی 

)خواجه نوری، 1391: 118-120؛ بهبودی،  1393: 95 و 371 و 438 و 522(.
اردشیر ریپورتر، رأس شبکه انگلیس در ایران، معتقد بود باتوجه به ارتباطاتی که سردار 
محیی و برادرش از زمان مشروطه با رهبران شوروی چون لنین، استالین و ارژنیکیدزه دارند، 
و همچنین وجهه انقالبی و چپ نمایی که برای خود دست و پا کرده اند می توانند به سطوح 
باالی حکومت نوپای بلشویکی نفوذ کنند؛ البته سردار محیی جانش را بر سر اشتباه محاسباتی 
اینتلیجنس سرویس انگلستان از دست داد و در 25 تیر 1301 به  طرز مرموزی در شوروی 
کشته شد )فخرایی، 1376: 416؛ شهبازی، 1393: 83-85؛ فراهانی ،  1388: 237؛ خواجه 

نوری، 1391: 120-118(.
 بیشتر قریب به اتفاق چپ نماهایی که به میرزا کوچک خیانت کردند و به روسیه گریختند 
مانند ابوالقاسم ذره، عبدالحسین حسابی، کریم نیک بین، حسین شرقی، مرتضی علوی و الدبن 
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نوری )برادر نیما یوشیج( بعد از مدتی به جرم جاسوسی برای انگلیس، زیر شکنجه جان 
باختند )شهبازی، 1393: 83(.

احسان اهلل خان هم در 24 آذر 1316 در باکو به جرم »جاسوسی برای انگلیس« بازداشت شد 
و مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی پس از چند ماه بازجویی، در فروردین 1317 به 
مسکو منتقل شد. در آن جا نیز تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت. او چند نامه هم به سران 
شوروی، از جمله آناستاس میکویان و استالین نوشت تا او را نجات دهند، ولی از هیچ کدام 
پاسخی نگرفت. احسان اهلل خان در نهایت در روز 19 اسفند 1317 محاکمه و در بیست دقیقه 
به مرگ محکوم و در صبح همان روز اعدام شد )اتابکی، 1380: 162؛ فراهانی ،  1388: 121(.

9. پایان نهضت و شهادت میرزا کوچک
با حمله قوای قزاق به گیالن، میرزا کوچک برای احتراز از برادرکشی، به یارانش دستور 
با دسته  نیز  باشند. میرزا کوچک  پراکنده شوند و هرکدام در گوشه ای حضور داشته  داد 
کوچکی در هوای سرد پاییزی در کوه ها و جنگل ها راهپیمایی می کرد و از منطقه ای به منطقه 
دیگر می رفت. زمانی که احساس کرد نیروهای دولتی گیالن را به اشغال خود درآورده اند 
و فعاًل امکان حضور در گیالن نیست، تصمیم گرفت به سمت خلخال، نزد عظمت خانم 
خلخالی، رئیس ایل فوالدلو، و برادرش رشیدالممالک خلخالی، از سران ایل شاطرانلو، که از 
متحدان سابق هیأت اتحاد اسالم بودند، برود. هدف میرزا این بود که در آن جا یا نقاطی دیگر، 
نیروهایش را مجدد گردآورد. افراد همراه میرزا کوچک در درگیری هایی که با نیروهای قزاق و 

مزدوران نصرت اهلل خان امیرمقتدر طالشی داشتند، به شهادت رسیدند و یا اسیر شدند.
آخرین فردی که از میرزا جدا شد حسن خان معین الرعایا بود که کوره راه های محلی 
را می شناخت و راهنمای میرزا کوچک برای رسیدن به خلخال بود. معین الرعایا با وعده 
رضاخان، خود را تسلیم نیروهای قزاق کرد و سپس همراه با نیروهایش اسلحه خانۀ جنگل 
را که تنها او از آن مطلع بود تحویل قوای قزاق داد. او در روز 10 دی 1300، دو ماه بعد 
از شهادت میرزا، به همراه سرتیپ بصیردیوان )فضل اهلل زاهدی( حکمران نظامی فومن به 
جنگل فرستاده شد تا سایر مهمات و انبارهای تجهیزات نظامی نهضت جنگل را که کسی از 
آن اطالعی نداشت، به نیروهای نظامی دولتی تحویل بدهد )کشاورز، 1371: 184؛ فراهانی ، 

.)499 :1385 
قزاق ها به محض این که از تصمیم میرزا برای رفتن به سمت خلخال از مسیر گیلوان، مطلع 
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شدند به امیرمقتدر طالشی در ماسال خبر دادند؛ او برادرش ساالر شجاع را همراه با صد سوار 
مأمور دستگیری میرزا کرد. از سوی خلخال نیز خبر ورود میرزا کوچک، به عظمت خانم 
رسید و او صد سوار به ریاست قلیچ خان شاهسون به استقبال میرزا کوچک فرستاد تا آن ها را 

به سالمت وارد خلخال کنند )جنگلی، 1357: 254ـ255؛ فخرایی، 1376: 386ـ390(.
برای  ایام،  یاران قدیمی جنگل، در همین  از  میرزا مرتضی سلطان الواعظین خلخالی،1 
برگزاری جلسه روضه در روستای َخمس از روستاهای نزدیک روستای گیلوان، حضور 
داشت و روایت دسته اولی از نحوه شهادت میرزا کوچک دارد. او می گوید که در آن روز، 
باد سهمگینی می وزید؛ طوری که نزدیک بود بنای عمارت را از جا بکند، و فضا به گونه ای 
وحشت انگیز بود که نماز آیات را واجب می کرد. روز به پایان رسید و به خانه دوستی رفتم 
و بعد از شام، یک نفر وارد شد و به ما خبر داد که شخصی به نام »َکَرم« که ُمکاری2 و ُکرد 
است، گفته که میرزا کوچک در منطقه گدوک در نزدیکی روستای گیلوان، فوت کرده است. 
سلطان الوعظین که از این خبر شوکه شده بود، کرم را احضار کرد و درباره این موضوع از او 

سؤال کرد. کرم مشاهداتش را چنین شرح داد:
امروز صبح به عادت معمولی ُمکاری های دهات به گیالن می رفتند، من رفتم که مانع شوم؛ 
در این روز، در این طوفان جانکاه، به گیالن رفتن، خالی از خطر نیست، بلکه برگردانم، 
مکاری نرود. خارج ده، قهوه خانه ای بود. قهوه چی مرا دید، گفت: »امشب در عالم رویا دیدم 
میرزا کوچک خان آمد به این قهوه خانه، به من گفت: وزیر جنگ3 مرا احضار نموده، ولی 
من تا دو نفر سید عقب من نفرستد، نمی روم. چنان گمان دارم امروز میرزا کوچک خان به 

گیلوان بیاید.«
کرم چنین ادامه داد: »از قهوه خانه گذشتم، رسیدم سر کوه که کوالک و باد شدیدی می وزید. 
دیدم توی برف، حرکتی می نماید، نزدیک رفتم، دیدم میرزا کوچک خان است، توی برف 
از شدت سرما و طوفان از حرکت افتاده، و موی سر و زلف، همگی یخ بسته. هرچه سؤال 
کردم، قادر بر جواب نشد. گفتم: می توانی چیزی بخوری؟ با سر اشاره کرد، بلی، چند دانه 

1. میرزا مرتضی سلطان الواعظین خلخالی، روحانی، واعظ، شاعر انقالبی و متخلص به »مهجور« در روستای »خمس« از 
توابع خلخال به دنیا آمد. تحصیالت علوم دینی را در اصفهان گذراند و در رشت مدتی سکونت گزید. او از اعضای 
فعال نهضت جنگل بود. ذوق سرشاری در شعر داشت و اشعار فرخی یزدی را تضمین می کرد )فخرایی، 1376: 

92ـ93؛ نقیب، 1379: 442ـ443(.
2. کسی که چهارپایانش را کرایه می دهد.

3. وزیر جنگ در آن زمان، رضاخان پهلوی بود.
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سنجد به دهانش گذاشتم، نتوانست بجود. قدری او را مالش دادم، شاید به حال آید، نشد. 
حرکت دادم، دو سه قدمی برداشت، افتاد، دیدم حالت نزع است، رو به قبله اش کردم، تمام 

شد.
آمدم در گیلوان به اهالی خبر کردم و چند نفر با همدیگر همراهی کردند، جنازه آن مرحوم 
را آوردیم به ]روستای[ خانقاه که در دامنه همان گدوک واقع است و در توی همان بقعه که 

در همان محل واقع بوده، گذاشتیم )جنگلی، 1357: 258-256(
میرزا کوچک جنگلی در روز 11 آذر 1300 در ارتفاعات ماسال به سمت خلخال، نزدیک 
دو روستای خانقاه و گیلوان از توابع شهر خلخال، به شهادت رسید. مردم آن منطقه در صدد 
بودند پیکر میرزا کوچک را شبانه دفن کنند. بالفاصله خبر درگذشت میرزا به گیالن رسید 
و ساالر شجاع همراه با عده ای تفنگ دار به روستای خانقاه رفت و مانع از دفن پیکر شد. 
یکی از مزدورانش به نام رضا اَْسِکْستانی اهل خلخال، سر میرزا کوچک را از تن جدا کرد و 
تحویل اربابش داد.1 پیکر بی سر را مردم با شیون و عزاداری در قبرستان روستای خانقاه دفن 
کردند. ساالر شجاع، سر بریده را نزد برادرش امیرمقتدر طالشی برد و سپس فاتحانه آن را به 

فرماندهان قزاق در رشت واگذار کرد )جنگلی، 1357: -259؛ فخرایی، 1376: 390(.
در روز 14 آذر 1300 سر بریده میرزا کوچک را در محل انبار نفت نوبِل، در مجاورت 
سربازخانه رشت،2 به نمایش گذاشتند و چند روز در معرض دید مردم بود )فراهانی ،  1385: 
446(. خالو قربان در روز 18 آذر 1300 سر بریده را به عنوان تحفه ای قیمتی برای رضاخان به 
تهران برد و از رضاخان لقب »سردار ظفر« و درجه سرتیپی دریافت کرد )میرزاصالح، 1369: 

93 و 97؛ فراهانی ،  1385: 445 و 453(. 
در گزارش های سفارت انگلیس، خوشحالی انگلیسی ها از این جنایت، کامال روشن است. 
آن ها سر بریده میرزا کوچک را »هدیه گران بها« و میرزا کوچک را بزرگ ترین انقالبی ایران 
1. فخرایی درباره کسی که سر میرزا کوچک را برید، دچار یک اشتباه شده است. او می گوید که ساالر شجاع برادرِ 
امیرمقتدر طالشی »دستور داد که یکی از طالشی های همراه وی، سر میرزا را از بدنش جدا کند. رضا نام اسکستانی 
به اشاره او، سر میرزا را برید و تحویل خان طالش داد.« )فخرایی، 1376: 390(. اینکه فخرایی گفته است که رضا 
اسکستانی »طالشی« بوده، اشتباه است، هر چند این شخص، از مزدوران مسلح ساالر شجاع بود، ولی طالشی نبود بلکه 
اصال گیالنی نبود. او اهل روستای »اَسِکستان« از توابع شهر خلخال بود که مردم آن روستا به زبان تاتی سخن می گویند. 
سلطان الواعظین خلخالی نیز به درستی، کسی که سر میرزا را برید، »یک نفر رضا نام خلخالِی اسکستانی« معرفی کرده 

است و به خلخالی بودنش تصریح کرده  است. )جنگلی، 1357: 258(
2. سربازخانه رشت که در آن زمان محل استقرار بخشی از نیروهای ارتش قزاق بود، امروزه محل استقرار بخشی از نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران است و مسئولیت آموزش های تخصصی دریایی را بر عهده دارند و نام »مرکز 

آموزش تخصص های دریای رشت« را بر آن نهاده اند. به محدوده اطراف این مرکز، محله نیروی دریایی می گویند. 
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دانستند که دو استان زرخیز ایران را تحت سلطه خویش داشت:
خالو قربان یار و همرزم پیشین میرزا کوچک خان، در دهم دسامبر ]1921م[، سر بریده او 
را به قزوین آورد و روز بعد یعنی در یازدهم دسامبر با آن هدیه گران بها وارد تهران شد. 
ایران  انقالبی  بزرگ ترین  گذشته،  سال   6 طول  در  که  مردی  زندگی  دوران  به این ترتیب 
محسوب می شد و تا همین پنج ماه پیش، دو استان زرخیز مملکت را تحت سلطه خویش 

داشت، به پایان رسید... 
ازجمله نتایج مرگ میرزا کوچک خان و پایان گرفتن غائله شمال، افزایش قدرت رضاخان 
است. او اینک کابینه را تحت کنترل دارد و مجلس را تحقیر می کند و شاه نیز از او هراس 

دارد )میرزاصالح، 1369: 93(.
به دستور رضاخان، سر میرزا کوچک را در قبرستان حسن آباد تهران، که بعدها آتش نشانی 
شد، دفن کردند. بعد از مدت کوتاهی، کاس آقا حسام1 از دوستان صمیمی میرزا کوچک، 
مخفیانه سر را از تهران به قبرستان سلیمان داراب رشت منتقل کرد و در همان جا دفن کرد. 
بعد از شهریور 1320 و فرار رضاشاه از کشور، عده ای از دوستان میرزا کوچک، پیکرش 
را از روستای خانقاه به رشت منتقل کردند و مقام های دولتی اجازه ندادند که در رشت 
برایش تشییع جنازه باشکوهی برگزار شود و پیکر را با تشریفات به رشت منتقل کنند. طی 
یک مراسم ساده، پیکر میرزا را به رشت آورده و در قبرستان سلیمان داراب رشت، به سر 
بریده اش ملحق کردند و تا مدت ها اجازه ندادند مراسمی برای میرزا کوچک برگزار شود 

)فخرایی، 1376: 391(.
در همان روزهای نخست، چند مجلس ترحیم و فاتحه کوچک هم که برای میرزا کوچک 
برگزار شد، تحت تدابیر امنیتی شدید و با نگرانی مسئوالن وقت برگزار و گزارش های آن هم 
به وزارت کشور ارسال شد. محمدعلی مجد )فطن السلطنه( فرماندار رشت، به وزارت کشور 
خبر داده بود که آزادی خواهان گیالن در روز 6 شهریور 1321 مطابق با نیمه شعبان، مجلس 

1. کاس آقا حسام از دوستان نزدیک و صمیمی میرزا کوچک و از شخصیت های برجسته نهضت جنگل بود. او در 
خانواده ای روحانی که سه پشت آنها روحانی بودند در شهر رشت متولد شد. پدرش اهل شفت و مادرش اهل روستای 
»َکرده« از توابع جمعه بازار بود. کاس آقا برادر بزرگتری به نام شیخ حسن حسام داشت که از وعاظ برجسته رشت در 
دوران پهلوی اول بود. کاس آقا شغلش خیاطی بود و جنب مسجد حاجی حسن در محله صالح آباد رشت، مغازه خیاطی 
داشت و مغازه اش در دوران نهضت جنگل و قبل از آن، پاتوق میرزاکوچک جنگلی و شخصیت های فعال فرهنگی و 
سیاسی بود و جلسات مهمی در آنجا برگزار می شد. کاس آقا فرزندی نداشت و خانه اش پشت مسجد درویش مخلص 
در خیابان سردار جنگل فعلی، قرار داشت. او در سال 1335ش در رشت درگذشت. )گفتگو با آقای حسین حسام 

فرزند شیخ هادی حسام فرزند شیخ حسن حسام برادر کاس آقا حسام.( )فخرایی، 1376: 368و369و391(.
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ترحیمی بر سر قبری که به تازگی برای میرزا کوچک جنگلی در سلیمان داراب رشت درست 
کرده اند، برقرار کرده و مردم را هم دعوت کرده اند. فرماندار در پایان گفت که پیش بینی های 
الزم، انجام خواهد شد. این خبر به نخستین مراسمی مربوط است که بعد از فرار رضاشاه، 

مردم گیالن توانستند برای میرزا کوچک برگزار کنند )کشاورز، 1371: 189(.

10. نتیجه گیری
نهضت جنگل در هنگامه جنگ جهانی اول، که انگلیس و روسیه تزاری با هم متحد بوده 
و ایران را اشغال کرده بودند، برای کسب استقالل ایران تشکیل شد. قوای جنگل مستقیمًا 
با نیروهای متجاوز جنگیده بودند و توانسته بودند بیش از پنج سال مقاومت کنند. غیر از 
جنگ، دستگاه جاسوسی انگلیس، توطئه های بسیاری را علیه نهضت جنگل ایجاد کرد و از 
عوامل اطالعاتی انگلیس و نفوذی های بومی، که بخش عمده آن ها بهایی بودند، مخفیانه به 
نهضت جنگل وارد کردند. نهضت هزینه های سنگینی پرداخت، ولی مدیریت هوشمندانه 
میرزا کوچک، و اعتقاد مردم بومی به عظمت شخصیت روحی و معنوی او باعث شد نهضت 

به سالمت از آن موانع عبور کند.
با وقوع انقالب کمونیستی در روسیه، شرایط تغییر کرد. با فروپاشی حکومت تزار و تشکیل 
اتحاد جماهیر شوروی، انقالبی هایی سر کار آمدند که مهم ترین شعارشان، نجات کارگران 
جهان از سلطه امپریالیسم انگلیس بود. آن ها در ابتدا تمام امتیازها و قراردادهای استعماری 
روسیه تزاری را لغو کردند. به عبارت دیگر، با گرفتن ظاهر دوست و متحد، وارد ایران شدند و 

مدت کوتاهی نیز با نهضت جنگل همکاری کردند؛ اما خیلی زود خیانت کردند.
آنها در داخل نهضت جنگل، کودتا کردند و تالش کردند میرزا کوچک را بکشند و نهضت 
را به دست گیرند. آن ها نیروی نظامی به جنگل برای کشتن میرزا و یارانش فرستادند ولی در 
جبهه ای که شکل گرفت نیروهای نهضت، بلشویک ها را عقب زدند. بلشویک ها وقتی نتوانستند 
نام و اعتبار نهضت جنگل را به نفع خود مصادره کنند، تصمیم به نابودی کامل نهضت جنگل 

گرفتند. از این رو با انگلیس و رضاخان برای سرکوبی نهضت جنگل به توافق رسیدند.
انگلیسی ها از چند سال قبل از کودتای سوم اسفند، در تکاپو برای استقرار یک دیکتاتور 
دست نشانده بودند و نهضت جنگل را از مهم ترین موانع می دانستند. بعد از کودتا و روی کار 
آمدن رضاخان، همانطور که ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی پیش رفت، سلطه انگلیس 
در ایران هم به صورت بی سابقه ای گسترش یافت. در این تحوالت، نقش میرزا کریم خان 
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رشتی، از عوامل انگلیس در ایران، برجسته بود. او نه تنها زمینه ارتباط رضاخان، قزاق گمنام، 
با اردشیر ریپورتر، رأس شبکه انگلیس در ایران، را فراهم کرد؛ بلکه در ایجاد جبهه ای از 
گروه های داخلی علیه میرزا کوچک نقش داشت. کریم خان رشتی در همکاری روس و 
انگلیس در عملیات مشابهی که علیه محمدعلی شاه در سال 1288 رخ داد نیز از عناصر اصلی 
بود. شهادت میرزا کوچک و پایان نهضت جنگل، موجب خوشحالی دولت انگلیس شد، زیرا 

بزرگ ترین مانع پادشاهی رضاخان و سلطه انگلیس بر کشور، برداشته شد.
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