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چکیده
یکی از مهمترین پایههای فکری و سیاسی جنبش جنگل ،ایدئولوژی اتحاد اسالم
بود .جنگلیها تالش داشتند تا از حمایت عثمانی جهت کاستن فشار روسیه و
انگلستان بهرهبرداری کنند؛ اما بعدها در عرصۀ عمل ،کوچک خان اثبات نمود که
حاضر به فروگذاردن منافع ملی ایران به نفع ایدئولوژی عثمانیها نبوده است .با
توجه به این موضوع ،این پرسش مطرح میشود که هیئت اتحاد اسالم ،با چه
انگیزهها و اهدافی با جنبش جنگل در گیالن همگام شد و دستاوردهای جنگلیها
و اتحاد اسالم از این همکاری چه بود؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد ،شکست-
های سیاسی و فکری مشروطهخواهان آرمانگرا و ضد بیگانه از یکسو و تسلط
روز افزون روسیه و انگلستان از سوی دیگر ،موجب شد تا با حمایت روشنفکران
متمایل به آلمان و عثمانی و با استفاده از ایدئولوژی اتحاد اسالم ،جنگلیها در
گیالن از پشتوانههای اقتصادی ،فکری و نظامی این گروه بهرهمند شوند .با وجود
پیوند جنگلیها با ایدئولوژی اتحاد اسالم ،کوچک خان اساس سیاستهای خود
را بر پایۀ استقالل ایران قرار داد؛ لیکن همکاری جنگلیها با اتحاد اسالم را
میتوان تاکتیکی سیاسی از سوی آنها دانست .روش پژوهش در مقالۀ حاضر با
تکیه بر رویکرد تاریخی ،اسنادی و به شیوۀ مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است.
کلیدواژهها :اتحاد اسالم ،ایدئولوژی ،جنبش جنگل ،عثمانی.
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مقدمه
جنبش جنگل (1300-1293خ1920-1913 /م) ،یکی از قیامهای مهم و تأثیرگذار در
تاریخ معاصر ایران است که در مقطع حساسی از تاریخ ایران و جهان و اندکی پیش از
شروع جنگ جهانی اول و زوال امپراتوری عثمانی شکل گرفت .در میانۀ راه ،جنبش نیز
شاهد وقوع انقالب بلشویکی در روسیه بود .ظهور و خیزش این جنبش بر پایۀ اندیشه
و آرمانهای برخی از مجاهدانی بود که با وجود استقرار مشروطیت در ایران ،به جهت
فشارهای روسیه ،انگلستان و دیگر مدعیان داخلی و خارجی ،دستاوردهای خود را در
خطر تهدید دیده ،لذا برای احیای استقالل ایران به دنبال کاهش نفوذ بیگانگان در ایران
بودند.
پس از ناکامی مشروطهخواهان و نفوذ روزافزون روسیه و انگلستان و همچنین
تبلیغات عثمانی و آلمان ،اندیشۀ اتحاد اسالمی در میان ملیون ایران مورد توجه قرار
گرفت و کوچکخان با همکاری برخی از شخصیتهای گیالنی ،ایدئولوژی اتحاد
اسالم را سرلوحۀ برنامههای خود قرار داد.
ایدئولوژی اتحاد اسالم تا مرداد 1297خ .که در نتیجه ،انشعاب و انشقاق پس از
پیمان ترک مخاصمه بین جنگلیها با انگلیسیها روی داد ،مهمترین ایدئولوژی
جنگلیها به شمار میرفت و در حقیقت تصمیمگیرندۀ اصلی سیاستهای جنگلیها،
کمیته اتحاد اسالم بوده است .هیئت اتحاد اسالم جنگل ،با ایدهآلهایی که عثمانیها در
سر داشتند ،دارای تفاوتهایی در عرصۀ واقعیت بوده است؛ زیرا واقعیتهای سیاسی و
نظامی جنبش جنگل در مسیری حرکت نمود که امکان اجرای طرحها و اندیشههای
عثمانیها که به معنای سرسپردگی جنگلیها به آنان بود ،عملی نشد .در حقیقت،
عثمانیها جنبش جنگل را همچون جریانی جهت مشغول داشتن بخشی از نیروی
نظامی روسیه به نفع منافع و سیاستهای خود در اوایل جنگ جهانی اول ضروری می-
دانستند .اما از طرف دیگر ،در آرمانها و مرامنامۀ جنگلیها ،پیوند دو مفهوم
انترناسیونالیسم و ایدئولوژی پاناسالمیسم ،با ملیگراییای که جنگلیها در روزنامۀ
جنگل بارها به آن تأکید داشتند ،همخوانی نداشت.
از سوی دیگر ،آرمان جنگلیها بر پایۀ دفاع از تمامیت ارضی ایران ،استقالل و
بیگانهستیزی قرار داشت؛ از همین رو با تمایالت باطنی عثمانیها که از اندیشۀ اتحاد
اسالم بهعنوان ابزاری جهت نفوذ در ایران سود میجستند ،در تعارض بود .رفتار
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سیاسی کوچکخان نشان میدهد که وی در تعامل با عثمانیها و دیگر شرکای
خارجی ،به دنبال تأمین منافع جنگلیها و ایران بوده است .هدف از انجام پژوهش
حاضر ،تجزیهوتحلیل نقش هیئت اتحاد اسالم بر فرایندهای سیاسی و نظامی جنبش -
جنگل و بررسی نقش پاناسالمیسم بر فرایندهای سیاسی و نظامی جنبش جنگل است.
پیشینۀ پژوهش
از مهمترین پژوهشها در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :مقالۀ محمدعلی
کاظم بیگی ،با عنوان «انقالب و رقابت در سواحل جنوبی دریای مازندران» که جنبش
اتحاد ملی طبرستان و رابطۀ آن با جنبش اتحاد اسالم گیالن را مورد بررسی قرار داده
است (کاظمبیگی .)77-13 :1391 ،ابوطالب سلطانیان نیز در مقالهای تحت عنوان
«بررسی روند تغییر ایدئولوژی جنگل و پیامدهای آن» با آنکه به نقد گرایش جنگلیها
به بلشویسم تمرکز داشته ،اما در بخشی از مقاله ،به مسئلۀ اتحاد اسالم و جنگلیها و
تأثیر آنها زیر میپردازد (سلطانیان .)112-93 :1392 ،محمدتقی میر ابوالقاسمی نیز در
کتاب «دکتر حشمت و اندیشهی اتّحاد اسالم» به نقش اتحاد اسالم در جنبش با
رویکردی توصیفی پرداخته است (میرابوالقاسمی .)175-167 :1369 ،همچنین خسرو
شاکری در کتاب «میالد زخم» ،مسئلۀ نفوذ هیئت اتحاد اسالم را بررسی کرده است؛
البته رویکرد شاکری در این کتاب با تأکید بر روابط جنگلیها با بلشویکها میباشد
(شاکری .)1386 ،پژمان دیلمی در مقاله «عوامگرایان رشت» (اتابکی)172-170 :1374 ،
و «سیمای پنهان پوپولیستهای رشت »1398 ،به مسئلۀ پاناسالمیسم و روابطشان با
جنگلیها با دیدگاهی انتقادی پرداخته است .مقالههای دیلمی ،گفتار و رویکردی جدید
دربارۀ این موضوع ارائه میدهد .وی در مقاالت خود ،دیدگاه رایج دربارۀ رویکردهای
جنگلیها به بلشویکها و عثمانی را با تکیهبر اسناد آرشیوی ،گزارشهای سیاسی و
خاطرات این زمینه ،به چالش میکشد.
با توجه به مطالعاتی که انجامگرفته و همچنین اشارهها و پژوهشهایی که محققان به
آنها اشاره نمودهاند ،نمیتوان منکر تأثیر عمیق هیئت اتحاد اسالم بر شکلگیری جنبش
جنگل شد؛ باوجوداین ،مسئلۀ اصلی این است که هیئت اتحاد اسالم ،با چه انگیزهها و
اهدافی با جنبش جنگل در گیالن همگام شد و دستاوردهای جنگلیها و اتحاد اسالم از این
همکاری چه بوده است؟ و یا آنکه ،در برخورد با عثمانیها ،انگلیسیها و دیگر نیروهایی
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که هریک بر فرایندهای جنبش تأثیرگذار بودند ،چه مواضعی نسبت به ایدئولوژی اتحاد
اسالم اتخاذ نمودند؟ پرسش دیگری که مطرح است ،اینکه؛ قفقازیها چه تأثیری بر
روابط جنگلی ها با اتحاد اسالم داشتند؟ مباحث مورد اشاره در مطالعاتی که به آن اشاره
شده است ،مورد بررسی قرار نگرفته است .ازاینرو ،در تحقیق پیشرو ،تالش میشود
تا مفروضهای مورد اشاره و تأثیر پاناسالمیسم و منافع دو سویه جنگلیها و عثمانیها
از گذر این ارتباط مورد پژوهش قرار گیرد.
تأثیر روسیه بر بحرانهای سیاسی گیالن مقارن شکلگیری جنبش جنگل
ریشۀ شکلگیری جنبش جنگل ،از یک سو به تحوالت داخلی ایران و از سوی دیگر به
تحوالت جهانی که مقارن با جنگ جهانی اول در جریان بود ،بازمیگردد .هرچند شروع
قیام پیش از حوادث جنگ جهانی اول بوده است ،اما طلیعۀ رقابتهای دولتهای
بزرگ در ایران ،موجب دلسردی ملیون و مجاهدان مشروطه را در ایران شد .در این
میان ،نفوذ بالمنازع روسیه در ایران و دلسردی ملیون از حکومت مرکزی که به استیصال
در برابر روس ها مبتال شده بود ،موجب دور شدن نیروهای مبارز ،بهویژه مجاهدان
مشروطه از امید به آیندۀ دولتهای مشروطه بوده است (پرتو .)77 :1391 ،پس از
پذیرش اولتیماتوم روسیه از سوی مجلس ،بر قدرت و نفوذ روسیه در مناطق شمالی
ایران و آذربایجان افزوده شد و روسها از این زمان تا وقوع جنگ جهانی اول و
خیزش جنبش جنگل ،بهویژه در گیالن ،دیگر اعتنایی به دولت ایران نداشتند و برای
ایجاد وحشت در بین مردم و آزادیخواهان به کشتار ،زندانی و تبعید آنها پرداختند.
از این زمان تا انحالل مجلس دوم و اولتیماتوم روسیه به دولت ،اوضاع گیالن به
شدت بحرانی بود؛ زیرا روسها در ظاهر برای حمایت از اتباع و کنسولگری خود
حضور فعال نظامی در رشت و انزلی داشتند و حاکمان گیالن را در تنگنا قرار میدادند
(پرتو.)72-69 :1391 ،
روسها برای مهار بیشتر گیالنیان و ترساندن آزادیخواهان ،نخست در دیماه
1290خ .تعداد زیادی از آزادیخواهان عصر مشروطه و مجاهدانی نظیر :اسماعیل
شیشهبر ،حاج میرزا خلیل رفیع ،فتحاهللخان کالنتر ،آقا سید عبدالوهاب صالح (رئیس
انجمن والیتی) و عدهای دیگر را بازداشت نمودند و تعدادی از آنها را به زندان
بادکوبه فرستادند؛ اما عدهای از این افراد پس از پادرمیانی کنسول ایران آزاد شدند.
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اندکی بعد روسها با به دار آویختن کاظمخان ،مالعزیز شریعتمدار کرگانرودی،
میرزایوسفخان سرتیپ جوبنهای و صالحخان رسیدچیباشی در بهمنماه 1290خ ،بر
وحشت خود در گیالن افزودند (فخرایی .)168 :1368 ،همچنین با تبعید آزادیخواهان
و منع ورود تعدادی دیگر نظیر میرزا کوچک خان ،سردار محیی و دیگران (گیلک،
 ،)15 :1371خواهان ایجاد شرایط مناسب سیاسی برای گیالن شدند تا رفتهرفته این
سرزمین را تبدیل به ایالتی روسی کنند (کاوهشالدهی .)54 :1397 ،روسها با تجربیاتی
که از دورۀ مشروطه بهدست آورده بودند ،به این نتیجه رسیدند که سیاست مسالمتآمیز
در برابر گیالنیان ،موجب تضعیف موقعیت آنان در گیالن میشود .ازاینرو ،با هدف
کشتار آزادیخواهان گیالنی و تسلط بر اوضاع ،سیاست پیشگیرانهای را اختیار نمودند.
درحالیکه این سیاست آنان موجب شکلگیری هستۀ مقاومت توسط جنگلیها در برابر
آنان شد .در واقع ،خیزش جنبش جنگل ،خواب آرام روسها را در گیالن آشفته
ساخت.
گرایش جنبش جنگل به هیئت اتحاد اسالم
بیشتر گزارشهای سیاسی و حتی تحلیلهایی که دربارۀ چگونگی مناسبات کوچکخان
و جنبش جنگل با اتحاد اسالم انجام گرفته است ،بر نفوذ اندیشۀ اتحاد اسالم ،بهویژه
کمیتۀ اتحاد اسالم گیالن بر فرایندهای سیاسی جنبش تا پیش از اعالم «جمهوری
گیالن» تأکید دارند (فخرایی 96 :1368 ،و  .)97موضوعی که موجب شده است تا بر
دامنۀ این حدس و گمانها افزوده شود ،حضور محدود نیروهای آلمانی و عثمانی در
جنگل و کمکهای تسلیحاتی بود که عثمانیها در اختیار جنگلیها نهاده و یا وعدۀ آن
را داده بودند (کشاورز277 :1391 ،؛ رور 174 :1380 ،و  .)175درنتیجه ،برخی با استناد
به این موارد ،در مقطعی جنبش جنگل را مجری سیاستهای عثمانی و آلمان در شمال
ایران قلمداد نمودند (کشاورز221 :1391 ،؛ آلیانی .)28 :1385 ،همین رویکرد ،در
تحلیل گرایش به بلشویکها توسط جنگلیها ،بهویژه رهبر آن یعنی میرزا کوچک خان
نیز وجود دارد (الهی.)420 :1394 ،
درحالیکه با استناد به روزنامۀ جنگل ،اسناد آرشیوی ،خاطرات جنگلیها و برخی از
منابع دستاول در این زمینه ،میتوان دالیل گرایش جنبش به ایدئولوژیهای مختلف را
به حوادث جهانی و داخلی ایران پیوند داد (پرستیس .)27-24 :1392 ،از سوی دیگری،
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جنگلیها در فرایندهای سیاسی و نظامی خود در مسیری قرار گرفتند که روابط با
عثمانیها و بلشویکها را به عنوان تاکتیکی برای مبارزه انتخاب کردند.
از اواخر سدۀ نوزدهم میالدی ،به جهت فشار استعمارگران بر ملتهای اسالمی،
اندیشۀ اتحاد اسالمی توسط برخی از نواندیشان دینی ازجمله سید جمال ،رشیدرضا،
محمد عبده و دیگران با هدف به چالش کشیدن قدرت استعماری اروپاییان مطرح شد
(فخرایی .) 94 :1368 ،اندکی بعد ،این اندیشه مورد حمایت سلطان عثمانی قرار گرفت
(بیات .)6 :1387 ،هرچند بعدها به دلیل تفاوت دیدگاه و نگرشهای سید جمال با
سلطان عثمانی ،سید جمال از وی جدا شد (اسدآبادی .)55 :1379 ،اقدامات عثمانی در
جنگ جهانی اول نشان داد که آنها در پی تحقق رویای پانترکیسم بودند؛ لذا اندیشۀ
اتحاد اسالم میتوانست بهعنوان بازوی تبلیغاتی و فکری آنان در جهت پیشبرد
اهدافشان به کمک آنان بیاید (.)kia,1996: 30-31
پیش از اینکه عثمانیها گامهایی در جهت جذب روشنفکران ایران نسبت به
ایدئولوژی اتحاد اسالم بردارند ،شاهزاده ابوالحسن میرزا قاجار معروف به «شیخ-
الرئیس» ،رسالهای تحت عنوان «اتحاد اسالم» در دفاع از این اندیشه با نقش محوری
سلطان عبدالحمید دوم نگاشت و بر این عقیده بود«:تنها راه نجات دنیای اسالم و رهایی
از چنگ استعمارگران ،گرد آمدن زیر پرچم سلطان عثمانی است»(عنایت.)214 :1372 ،
بااینحال ،شروع عملی تبلیغات عثمانیها در ایران ،به سالهای مقارن با جنگ جهانی -
اول بازمیگردد (نصیریمقدم .)50-49 :1374 ،پس از تعطیلی مجلس دوم و تسلط
روسیه بر شمال و مرکز ایران ،دولت عثمانی دو نماینده به نامهای بهاءبیک و روشنی
بیک را به تهران اعزام نمود تا با توجه به فضای سیاسی حاکم بر ایران ،اندیشۀ اتحاد
اسالمی را در ایران بسط و گسترش دهند (گیلک135 :1371 ،؛ بهار.)167 :1371 ،
اعزام این دو سفیر ،نشاندهندۀ دوراندیشی عثمانیها نسبت به مسائل ایران است .آنها
مورد استقبال دموکراتها قرار گرفتند و برخی از چهرههای برجستۀ دموکرات نظیر:
محمدرضا مساوات ،سید حسن مدرس ،سید محمد کمرهای ،میرزا طاهر تنکابنی،
ادیبالسلطنه سمیعی و سید یحیی ندامانی ،جلسههایی مخفی جهت تبادلنظر و ارائه
دیدگاههای خود تشکیل دادند (فخرایی .)23 :1368 ،کوچکخان از طریق میرزا طاهر
تنکابنی با هیئت اتحاد اسالم آشنا شد (فخرائی ،23-22 :1366 ،گیلک)135 :1371 ،؛
لذا با توجه به شرایط بحرانی کشور و مذاکراتی که بین کوچکخان ،میرزا طاهر ،سید
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حسن مدرس و سید ابوالقاسم لیمانجویی صورت گرفت ،برآیند این مذاکرات ،انجام
مبارزات مسلحانه در شمال کشور علیه روسیه و انگلستان بود (کشاورز.)141 :1391 ،
اسناد و مدارک ،گواهی بر این مسئله دارند که آلمانیها و عثمانیها تالش داشتند تا از
روحیۀ ضد روسی و انگلیسی ایرانیان جهت مبارزات مسلحانه به نفع پیشرفت خود
سود جویند .کسمایی حتی در خاطرات خود گزارش میکند که سفرای آلمان و عثمانی
بهصورت مخفیانه در جلسات ملیون در تهران شرکت میکردند (کسمایی.)66 :1382 ،
کمرهای نیز که از اعضای برجستۀ ملی و کمیتۀ اتحاد اسالم بود ،به این موضوع اشاره
دارد (کمرهای .)74 /1 :1384 ،تمایل آلمان و عثمانی ،نشاندهندۀ اهمیت و ضرورت
جبهۀ جدید سیاسی و نظامی در ایران علیه روسیه و انگلستان بود .آنها در صورت
ایجاد چنین نیروی نظامی ،میتوانستند برنامههای خود را در جبهۀ غربی ایران عملی
کنند.
بر پایۀ تصمیم کمیتۀ ملیون کوچکخان جهت برپایی قیام ،به همراه سردار فاتح به
مازندران مأموریت مییابد (اعظام قدسی )272 :1342 ،اما مأموریت وی در کجور و
تنکابن به شکست می انجامد؛ زیرا عالوه بر عدم تمایل سردار فاتح جهت ایجاد
شورش ،ترکیب اجتماعی و سیاسی کجور و تنکابن که در اختیار خوانین بزرگ ،بهویژه
خاندان سپهساالر تنکابنی بود ،مانع خیزش تودهای در مازندران میگردد (افشاریان،
 .)646 :1396بههرروی ،کوچکخان در الهیجان به همراه دکتر حشمت طالقانی ،هستۀ
اولیۀ مقاومت جنگل را شکل میدهند (میرابوالقاسمی .)147 :1378 ،کوچکخان در
اردیبهشت  1293خ ،پس از ورود به رشت ،به همراه تعدادی از رجال ملی و روحانی
نخست به جهت عدم ایجاد حساسیت توسط روسها« ،جمعیت اتحاد اسالم» را
تأسیس و پس از اعالم موجودیت «هیئت اتحاد اسالم» ،به «کمیتۀ اتحاد اسالم» نام-
گذاری کردند (روزنامۀ جنگل 21 ،شوال  .)1335آنها به جهت ممنوعیت برگزاری
جلسات سیاسی توسط کنسو لگری روسیه در رشت ،نخست در قالب برگزاری جلسات
روضه خوانی و عزاداری ،پوششی برای فعالیت سیاسی خود ایجاد کردند و به یارگیری
سیاسی پرداختند (کسمایی .)51 :1382 ،کسمایی معتقد است :عنوان «جمعیت اتحاد
اسالم» تنها در زمانی بود که این گروه به صورت مخفیانه به فعالیت میپرداخت ،اما
پس از اعالم موجودیت به «هیئت اتحاد اسالم» تغییر نام داد (کسمایی.)52 :1382 ،
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اندکی بعد ،اکثریت ترکیب اعضای روحانی هیئت مورد اعتراض غیرروحانیون قرار
گرفت و با اصرار آنان ،چهره های غیرروحانی نیز در ترکیب این گروه جای گرفتند.
آنها در ادامه برای ایجاد استقالل سیاسی ،شعبۀ «هیئت اتحاد اسالم گیالن» را به نام
«کمیتۀ اتحاد اسالم» تغییر دادند و اعضای آن به  27نفر افزایش یافت (فخرایی:1368 ،
 .)96تغییرات اولیه در بحث تشکیالت اتحاد اسالم گیالن ،نشاندهندۀ روحیۀ عدم
وابستگی جنگلیها به عثمانی در همان بدو تأسیس جنبش بود (کسمایی)51 :1382 ،؛
زیرا آنان در مرامنامۀ خود آزادی و استقالل ایران را از اصول اولیۀ خود قرار داده
بودند.
کمیتۀ اتحاد اسالم در مرداد 1297خ ،پس از توافق جنگلیها با انگلیسیها و
مناقشات سیاسی درونگروهی که نتیجۀ آن منجر به اخراج آلمانیها و عثمانی از جنگل
و جدا شدن حاج احمد کسمایی و جناح محافظهکار از جنبش شد (صبوریدیلمی،
 ،)112 :1394نام خود را به «اتحاد ایران» تغییر داده و بدین ترتیب با پاناسالمیسم وداع
کردند .دیلمی معتقد است :حوادث پس از توافق جنگلیها با انگیسیها ،بهگونهای رقم
خورد که دیگر جایی برای محاظهکاران ،چهرههای مذهبی و روحانیون در ترکیب
جنگلی ها باقی نگذاشت .درنتیجه ،از این زمان به بعد ،روحانیون در صف جنگلیها
دیده نمیشوند (دیلمی .)48 :1398 ،هرچند چنین فرجامی برای جنگلیها که بهمنظور
استفاده از ظرفیت سیاسی و نظامی عثمانی اتحاد نامقدسی با ایدئولوژی پاناسالمیسم
برقرار کردند ،قطعی به نظر میرسید؛ با این وجود نمیتوان از نقش انگلیسیها،
قفقازیها و مخالفان دولت های محور که تالش داشتند با هر ابزاری از نفوذ آلمان و
عثمانی در ایران جلوگیری کنند ،غافل ماند (رور.)178 :1380 ،
تأثیر اتحاد اسالم بر ایدئولوژی جنبش جنگل
با وجود تشکیل کمیتۀ اتحاد اسالم ،جنگلیها با ارائۀ آرمانهای خود در مرامنامه،
هرگونه شائبۀ وابستگی را از خود دور نمودند .جنگلیها ایدئولوژی خود را در روزنامۀ
جنگل بر «استقالل ایران ،اصالحات اساسی مملکت و رفع فساد تشکیالت دولتی و »...
قرار دادند (روزنامۀ جنگل ،س اول ،ش )28این بخش از مرامنامه ،نشاندهندۀ
ایدئولوژی ملیگرایی جنگلیها در برابر ایدئولوژی امتگرایی مورد تأیید عثمانیها -
است .آنان برای تأکید بر سیاستهای ایرانگرایی و وطن خواهانه خود ،در روزنامۀ
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جنگل بیان میکنند« :به حکم این که ما ایرانی هستیم و مسئول و وظیفهدار حفظ این
آب و خاک ،ایران وطن مقدس ایرانیان در نظر ما بر تمام بالد و ممالک اسالمی مقدم
است ،بعد از موفقیت به انجام وظیفه ایرانیت ،البته برادران اسالمی بر دیگران مقدم
خواهند بود» (روزنامه جنگل ،س اول ،ش .)28
با توجه به اساسنامه و مرامنامۀ جنگلیها و همچنین بیانیههایی که توسط آنها در
روزنامه جنگل به چاپ میرسید ،مؤلفههای ملیگرایی ،استقالل ایران ،دفع اجانب،
راحت ملت ،محو ظلم و استبداد ،ریشهکنی خیانت و وطنخواهی بر مؤلفههایی که
مبتنی بر امتگرایی اتحاد اسالم قرار داشت ،برجستهتر بوده است .به جهت اینکه اغلب
اعضای کمیتۀ اتحاد اسالم گیالن از علمای برجسته و همچنین روشنفکران و مجاهدان
مشروطه بودند ،آنها با ذکاوت به تلفیق آرمانهای دینی با مفاهیم مدنی نوین پرداختند
و با این برداشت های نوین ،تالش داشتند به حرکت خود در برابر بیگانگان از یکسو
رنگی دینی داده و از سوی دیگر به تقویت مبانی نظری مدنیت ،حقوق اساسی و
مشروطه بپردازند .به گفتۀ گیلک :آنان عدالتخواهی ،حمایت از فقرا و آزادی را از
یکسو مایۀ خشنودی پیامبر دانسته و از سوی دیگر ،عامل تقویت استقالل کشور می-
دانستند (گیلک.)160 :1371 ،
پس از تشکیل کمیتۀ اتحاد اسالم در گیالن ،آنها روابط خوبی با شعبه تهران که
حلقه و عامل اتصال آنان با عثمانی بودند ،برقرار کردند (کمرهای.)74 /1 :1384 ،
باوجوداینکه هیئت اتحاد اسالم شعبۀ تهران ،شاخهای از اتحاد اسالم عثمانی است ،این
شائبه مطرح میشود که عثمانیها با توجه به گامهایی که جنگلیها جهت مبارزه با
انگلستان و روسیه برداشته بودند ،تا چه میزان توانستهاند از نظر ایدئولوژیکی و فکری
بر جنگلیها تأثیرگذار باشند؟ و از سوی دیگر ،کمکهای تسلیحاتی آنها چه تأثیری بر
کامیابیها جنگلیها داشت؟ گزارشهای سیاسی و یافتهها نشان میدهد ،با توجه به
اینکه کمیتۀ اتحاد اسالم به عنوان هیئت عالی فکری و ایدئولوژیکی جنبش بوده است،
پیوندهای فکری این دو گروه غیرقابلانکار میباشد؛ اما رفتار سیاسی و نظامی جنگلی-
ها نشان میدهد که آنها وفاداری ایدئولوژیکی به عثمانیها نداشتهاند.
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همسویی و مواضع سیاسی و نظامی عثمانی با جنگلیها
با توجه به موضعگیریهای وطنخواهانه و احساسات ضدبیگانه جنگلیها ،چنین به
نظر میرسد که عثمانیها دورنمای مثبت و امید چندانی نسبت به ادامه همکاری با
جنگلیها نداشتند .بااینحال بر پایه اسناد و گزارشهای موجود ،با وجود آگاهی دولت
عثمانی از این رویکرد جنگلیها ،آنان نه تنها مایل به قطع روابط با جنگلیها نشدند،
بلکه به تداوم و تقویت همکاری با آنها ادامه دادند .بر پایۀ این گزارشها ،مأموران
مخفی عثمانی در همان اوان شکلگیری جنبش جنگل در رشت (1333ق1914 /.م،).
فعالیتهای چشمگیر داشتند .برای این مدعا میتوان به حضور عثمانبیگ در رشت
اشاره نمود که کنسول روسیه در رشت خواهان اخراج وی شد (سند ش.)6370 /381 ،
فعالیت نظامی جنگلیها در گیالن ،موجب مشغول شدن بخش بزرگی از نیروی نظامی
روسیه در منطقه میشد؛ درنتیجه عثمانیها بدون دغدغه میتوانستند سیاستهای
گسترش ارضی خود را در غرب ایران ،ارمنستان ،گرجستان ،اران و شروان عملی
سازند .ازاینرو ،هنگامیکه کوچکخان هیئتی را مخفیانه جهت ارسال اسلحه و مهمات
در نوامبر  1334 /1915ه.ق به سفارت عثمانی در تهران جهت ارسال اسلحه و مهمات
فرستاد ،از این هیئت به گرمی استقبال شد (گیلک .)28-25 :1371 ،تمایل جنگلیها
برای ایجاد اتحاد با دولت عثمانی موجب شد تا وابسته نظامی سفارت ،عمر فوزی این
موضوع را به اطالع وزیر جنگ انور پاشا برساند و او نیز نمایندهای به نام حسینافندی
به همراه سیصد قبضه تفنگ و فشنگ و هدایای دیگر برای جنگلیها ارسال کند .وی
وعده داد که در آینده کمکهای تسلیحاتی دیگری نیز برایشان ارسال خواهد کرد.
همچنین علیاکبر کلیایی مأمور شده بود تا یک عراده توپ عثمانی را از تبریز تحویل گرفته و
به جنگلیها برساند ،هرچند وی موفق به انجام این مأموریت نشد (فخرایی.)91 :1368 ،
درنتیجۀ این مالقات برخی از نظامیان ترک وارد تشکیالت جنگل شدند و مدتها
نیز در بین نیروهای جنگلی به آموزش آنها اشتغال داشتند .برخی از دشمنان عثمانیها
و جنگلیها نظیر دنسترویل معتقدند که عثمانیها با انگیزۀ تحریک جنگلیها علیه
انگلیسیها اسلحه و مهمات را بهصورت مجانی در اختیار آنان قرار داده بودند تا از این
طریق انگلیسیها در فشار قرار گیرند (دنسترویل .)132 :1362 ،رور نیز در خاطرات
خود به این شک و شبهه دامن میزند که حضور این نظامیان موجب خرسندی
جنگلیها بوده است ،اما نمی توان به یقین گفت که میرزا تا چه میزان از ورود نیروهای
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عثمانی به همراه تسلیحات به جنگل راضی است (رور .)178 :1378 ،این گزارشها و
تحلیلها با قاطعیت از سوی جنگلیها رد شده است .به گزارش منابع و خاطرات
جنگلیها ،کوچکخان در برابر دریافت اسلحه و مهمات ،هزینۀ آنها را به عثمانیها
پرداخت کرده است .شاکری تأکید میکند که کوچکخان در مقابل دریافت کمکهای
تسلیحاتی ترکها ،پول زیادی پرداخت نموده است .وی به محل به دست آمدن این مبلغ نیز
اشاره کرده است (شاکری 85 :1386 ،و .)172حاج احمد کسمایی که بهعنوان یکی از
اعضای اصلی کمیتۀ اتحاد اسالم و تأمینکنندۀ منابع مالی جنگلیها شناخته میشود و با
وجود اینکه هنگام نگارش خاطرات خود بهعنوان فرد مغبونی به نظر میآید ،اما روایت
زندهای از این ماجرا ارائه میدهد که به نظر میرسد از سایر گزارشهای موجود
صحیحتر باشد .وی مینویسد :از نظر کمیت ،تعداد خارجیها در بین جنگلیها هیچ وقت
از ده بیست نفر بیشتر نبوده است و هیچکدام نیز در جنگهای ما شرکت نکردند و تنها
وظیفۀ پشتیبانی و لجستیکی از جنگلیها را بر عهده داشتند (کسمایی.)45 :1382 ،
دنسترویل نیز به مسئلۀ تأمین اسلحه جنگلیها از سوی عثمانیها اشاره دارد ،اما به
چگونگی تهیه آن اشاره نمیکند (دنسترویل.)166 :1362 ،
هدف کوچک خان از این اقدام ،دور نمودن شائبه تسلط و حمایت همه جانبه
عثمانی از جنبش بوده است .یکی از کسانی که به نظریۀ سرسپردگی کوچکخان به
عثمانیها و آلمانیها میتازد ،گیلک است .وی معتقد است :آرمان جنگلیها ایجاد
نهضتی ضد بیگانه و تمامیت ارضی ایران است؛ در نتیجه میرزا بههیچوجه نمیتوانست
خالف آرمانهای خود گام بردارد (گیلک .)135 :1371 ،شاید به همین دلیل و اتهام-
های دیگر باشد که جنگلیها سرانجام تصمیم گرفتند نام کمیتۀ رهبری خود را از
«هیئت اتحاد اسالم» به جریانی مبتنی بر ایرانگرایی و ضد بیگانه بهنام «اتحاد ایران»
تغییر دهند و با این انتخاب هرگونه شائبه مبنی بر ارتباط ایدئولوژیکی با عثمانیها را از
سر راه بردارند (دیلمی 1398:24 ،و  .)48بااینحال این مسئله موجب قطع همکاری
جنگلیها با نیروهای آلمانی و عثمانی نشد؛ زیرا از نظر تاکتیکی ،جنگلیها نیاز مبرمی
به حمایتهای تسلیحاتی و سیاسی عثمانیها داشتند .دیلمی معتقد است :این مسئله
موجب تداوم اتهام وابستگی جنگلیها به عثمانی شد (دیلمی .)25 :1398 ،از سوی
دیگر ،عثمانیها نیز گامهایی عملی جهت کمک به جنگلیها برنداشتند .کوچکخان
سرانجام در پی اقدامهای آشکار عثمانیها و تجاوزهای مکرر آنان به کرمانشاه ،آذربایجان
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و جنایتهایی که در آن پهنه مرتکب شدند ،امید اتحاد و وابستگی سیاسی با دولت
همکیش را از دست داد و باقیماندۀ صاحب منصبان عثمانی را نیز از جنگل اخراج نمود
(کرگه .)426 :1378 ،براساس گزارشهای روزنامۀ جنگل و شاهدان عینی یکی از مهم-
ترین ویژگیهای جنبش جنگل و شخصیت کوچکخان تکیه وی بر محور ایرانیت و
ایرانیگرایی در برابر بیگانهگرایی بوده است (دولتآبادی .)93 :1363 ،همین مسئله
موجب شده است تا با تغییر رویۀ عثمانیها به ایران و اشغال و کشتار مردم ،دیدگاه
کوچکخان از ادامۀ همکاری با آنان تغییر کند .به عقیدۀ رواسانی ،همین رویکرد
کوچکخان نشان میدهد گرایش اتحاد اسالم جنبش جنگل ،وابسته به جریان اتحاد
اسالم جهانی مورد حمایت عثمانی نبوده است (رواسانی .)94 :1389 ،دیلمی نیز بر این
عقیده است ،هجومهای عثمانی در مناطق غربی و آذربایجان و همچنین کامیابیهای
آنان در باکو ،باعث شد تا مقاصد توسعهطلبی عثمانیها در ایران بیشازپیش آشکار
شود و همین مسئله یکی از دالیل مصالحۀ کوچکخان با انگلیسیها بوده است (دیلمی،
 .)188 :1389پیشازاین ماجرا ،نیروی نظامی عثمانی از جنگلیها جهت تصرف باکو
نیز درخواست کمک نمودند ،درحالیکه کوچکخان به جهت دلبستگی به بلشویکها و
سوسیالدموکراتهای باکو از همکاری با عثمانیها سر باز زد (دیلمی.)185 :1389 ،
این موضوع نشان میدهد که کوچکخان چندان دلبستگی به عثمانیها نداشت.
یکی از نشانهها و دالیل استقالل فکری کوچکخان در برابر عثمانیها ،پاسخ منفی
وی به درخواست سفیر عثمانی مبنی بر پیوستن کامل به ارتش عثمانی بود .بر پایۀ
اسنادی که شاکری به آن دسترسی داشته است ،عبیداهلل سفیر عثمانی در نامهای از
کوچکخان درخواست نمود تا با یک نیروی ده هزار نفری به ارتش عثمانی در همدان
ملحق شود و از این طریق به سالح و نیروی نظامی و پول دست پیدا کند (شاکری،
 .)175 :1386پاسخ کوچکخان به این پیشنهاد منفی بود .وی حتی در مقابل پیشروی
ترکها در همدان و کرمانشاه زبان به اعتراض میگشاید و با تندی به سفیر عثمانی می-
نویسد« :در وضعیت کنونی به عقیدۀ من مسئلۀ اساسی و ضروری تأمین وحدت گیالن،
آذربایجان و قفقاز است و من این را مهمترین گام میدانم» (شاکری.)176 :1386 ،
عثمانی که بهدقت جنگلیها را بهوسیله جاسوسان خود زیرنظر داشت ،عامدانه خواهان
عدم اصرار جنگلیها بر مواضع استقاللطلبیشان بود.
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جنگلیها در یکی از بیانههای خود ،به روشنی دالیل اتحاد سیاسی با دولتهای
خارجی را اینگونه در روزنامۀ جنگل اعالم میکنند« :ما مملکت خود را از تعرض
دیگران محفوظ میخواهیم هرکه به ما تجاوز کرد خصم خود میدانیم هر که به ما
رحمتی رسانید با او صمیمانه دوست خواهیم بود .هرکس به مملکت ما سوق قشون
نموده ،بیطرفی ما را نقض نماید او را متعدی و متجاوز خواهیم دانست ،خواه روس و
انگلیسی باشد ،خواه عثمانی و آلمانی» (روزنامۀ جنگل ،س ،2ش)3
در ادامۀ همین سیاست ،یکسال بعد در یکی از شمارههای روزنامۀ جنگل آنها با
تأکید بر اعالم مواضع پیشین خود دربارۀ دالیل گرایش به اندیشۀ اتحاد اسالم ،شرح
مفصلی با تکیه بر استقالل ایران از مواضع خود ارائه میدهد (روزنامۀ جنگل ،س ،3
ش .)2در این بیانیه ،تأکید میشود ،جنگلیها ایرانیت را مقدم بر اسالمیت فرض کرده و
دلیل گرایش به این نحلۀ سیاسی را استفاده از ظرفیتهای سیاسی موجود دنیای اسالم
جهت مبارزه با استعمارگران میدانستند .با وجود این ،عثمانیها از این دیدگاههای
جنگلیها آگاهی داشتند .نیروهای سیاسی و نظامی عثمانی به دلیل شرایط جنگ جهانی
اول و در فشار قراردادن روسیه ،به روابط حداقلی با جنگلیها دلخوش بودند؛ درنتیجه
عثمانیها میتوانستند به سیاستهای خود در قفقاز و خاورمیانه جامۀ عمل بپوشانند.
سیاست انگلیسیها در برابر جنگلیها و عثمانی
تضعیف پایگاه سیاسی و نظامی انگلیسیها در گیالن یکی از اهداف همکاری عثمانیها
با جنگلیها بوده است (غنی)84-83 :1377 ،؛ زیرا انگلیسیها در بازیهای سیاسی و
نظامی گیالن و قفقاز پس از سقوط امپراتوری تزاری نقش فعالی داشتند (مصلینژاد،
 .) 62-64 :1383از سوی دیگر ،سیاستمداران عثمانی نیز در تالش بودند تا پس از کم
شدن سایۀ نفوذ حکومت تزاری از قفقاز ،سراسر این منطقه را بر اساس سیاستهای
پانترکیستی اشغال کنند (بیات.)20- 19 :1387 ،
رویدادهای پس از سقوط حکومت تزاری در ایران و قفقاز و خروج نیروهای
روسی از ایران ،موجب نگرانی انگلستان شد؛ زیرا با به خطر افتادن قفقاز ،احتمال
تسلط عثمانی بر این مناطق دور از انتظار نبود .این واهمۀ انگلیسیها بیمورد نبود؛ زیرا
به فاصلۀ کمی دو حکومت متفاوت در آران و شروان ،یکی مساواتیستها تحت عنوان
جمهوری آذربایجان که به عثمانی گرایش داشتند و حکومت بلشویک به رهبری
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شائومیان خطری جدی در برابر سیاستهای انگلستان در قفقاز و ایران بود (گیلک
 88 :1371ـ  .)94از سوی دیگر ،افزایش قدرت بلشویکها که با ادامۀ شرکت روسیه
در جنگ بینالملل اول مخالف بودند ،موجب گردید تا انگلیسیها بهمنظور ایجاد یک
سد دفاعی یا «کمربند بهداشتی» در مقابل روسهای کمونیست ،حفظ ارتباط با نیروهای
ضد انقالب و تصرف قفقاز ،همگام با نیروهای روس تزاری به رهبری بیچراخف که از
بقایای نیروهای باراتف در ایران بودند ،نیروهای خود را به رهبری ژنرال دنسترویل به
رشت و از آنجا به باکو اعزام کنند (گیلک )354 - 353 :1371 ،اقدام نظامی گروه
دانسترفورس به گیالن و قفقاز ،در حقیقت نخستین نبرد نفتی در خاورمیانه و قفقاز را
در اوایل سدۀ بیستم میالدی با هدف عدم دستیابی عثمانیها رقم زد .این اقدام نیروهای
انگلیسی از خاک گیالن ،منجر به هزینههای فراوانی برای آنها شد؛ زیرا جنگلیها
معتقد بودند درصورتیکه مسیر گیالن مورد استفادۀ انگلیسیها قرار گیرد ،روسها
(بلشویک ها) به این بهانه ،مجدداً به گیالن لشکرکشی خواهند کرد .با توجه به تحوالت
آینده ،این پیشبینی جنگلیها نشان داد آنها به دلیل تجربۀ تاریخی خود ،به درستی از
سیاستهای زمامداران روسی آگاه بودند .از سوی دیگر ،عثمانیها و متحد آلمانیشان،
تالش داشتند تا با ایجاد موانع گوناگون ،از پیشروی انگلیسیها به قفقاز و باکو
جلوگیری کنند (سپهر .)389 :1362،به همین دلیل ،افسران آلمانی و عثمانی نقش فعالی
در نبرد منجیل ( 4رمضان  14 / 1336خرداد  )1297داشتند (گیلک.)107-105 :1371 ،
در پی شکست نیروهای جنگلی در نبرد منجیل ،آنها مجبور به پذیرش آتشبس با
انگلیسیها و عدم تعرض به آنها شدند .یکی از مواد توافق آتشبس بین نیروهای
جنگل و انگلیسیها ،اخراج نیروهای عثمانی از جنبشجنگل بود (سپهر.)389 :1362 ،
به گفتۀ فخرایی ،پس از این توافق ،دیگر دلیلی برای حضور نیروی نظامی عثمانی در
جنگل نبود (فخرایی.)91 :1368 ،
این اولتیماتوم انگلیسیها به جنگلیها مبنی بر اخراج عثمانیها ،شامل تمامی
خارجیانی میشد که در جنگل حضور داشتند؛ زیرا در قرارداد  22مرداد 1297خ .بین
نمایندگان نهضت جنگل و نمایندگان ارتش انگلستان ،موافقت شده بود تا از نیروی
مخالف انگلستان توسط جنگلیها استفاده نشود و در مادۀ  2آمده بود« :نمایندگان اتحاد
اسالم متعهد میشوند صاحبمنصبان خارجی را اخراج نموده و از دولتهایی که با
انگلستان در حال جنگ هستند ،صاحبمنصب استخدام نکنند» (کسمایی.)35 :1382 ،
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بنا به گزارشهای سیاسی ،پسازاین قرارداد ،چند تن از افسران آلمانی اتریشی و ترک
عثمانی جنگلیها را ترک کردند (حاج سیدجوادی.)194 /1 :1372 ،
پیامد شکست جنگلیها از انگلیسیها ،ورود نیروهای بیچراخف و ژنرال دنسترویل
به رشت و انزلی و سپس باکو بود (بیات .)136 :1388 ،این نیروها ،حکومت بلشویکی
شائومیان را برانداختند و حکومت هیأتمدیرۀ بحر خزر را تحت نظر و نفوذ
انگلیسیها بهوجود آوردند (فخرایی .)135 :1368 ،هرچند حکومت یاد شده دوامی
نیافت و پس از فشارهای نیروهای عثمانی و بلشویکها منحل شد و پس از توافقی که
بین نیروهای انقالبی روسیه و نیروهای عثمانی به رهبری مصطفی کمال پاشا به عمل
آمد ،در  20آوریل  1918حکومت جمهوری کمونیستی آذربایجان رسماً اعالم گردید و
نیروهای انگلیسی و دنیکین نیز به انزلی عقبنشینی کردند (فخرایی .)136 :1368 ،البته
بر پایۀ شواهد و مدارک ،چنین به نظر میرسد ،نیروهای دانسترفورس مأموریت داشتند
تا با مشغول نگهداشتن نیروهای عثمانی ،مانع دستیابی سریع آنان به چاههای نفت قفقاز
شوند و از سوی دیگر ،به تحکیم موقعیت خود در جبهۀ بینالنهرین بپردازند و پس از
تأمین منافع خود ،به ایران عقبنشینی کنند .با توجه به حوادث آیندۀ ایران ،قفقاز،
خاورمیانه و جنگ جهانی اول ،به نظر میرسد انگلیسیها با اشغال گیالن و قفقاز ،موفق
به انجام مأموریت و طرحهای خود شدند؛ زیرا آنها در مرحلۀ نخست توانستند با
مرعوب نمودن جنگلیها ،زمینههای اخراج آلمانیها و عثمانیها را از جنگل فراهم
نمایند و از سوی دیگر با تصرف باکو ،مانع تصرف عثمانیها بر این منطقۀ استراتژیک
شوند .انگلیسیها پس از نزدیک شدن بلشویکها به باکو و قطعیت بر شکست عثمانی،
نخست باکو و سپس گیالن را تخلیه نمودند و با این اقدام تاکتیکی ،مانع اجرای نقشه-
های آلمان و عثمانی در این منطقه شدند.
تحلیل دیدگاه قفقازیها دربارۀ هیئت اتحاد اسالم در جنبش جنگل
با وجود همدلیهای فکری و ایدئولوژیکی جنبشجنگل با عثمانیها و بسط ایدئولوژی
اتحاد اسالم با هدف رهایی از روسیه و انگلستان ،برخی از گروههای فکری و
شخصیتهای قفقازی به این رویکرد جنبش روی خوش نشان ندادند و همین مسئله
یکی از دالیل عدم پیوستن فعاالن ارمنی و گرجی به جنبش جنگل بوده است؛ زیرا
بخش اعظم سرزمین ارمنستان و گرجستان ،زیر چکمۀ سربازان عثمانی بوده است.
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چنین به نظر میرسد ،عثمانیها قصد داشتند تا پس از کسب موفقیتهای سیاسی و
نظامی در قفقاز و ایران ،این سرزمینها را بهطور دائم تبدیل به بخشی از قلمرو خود
کنند (بهار .)47 /1 :1371 ،ازاینرو ،رویکرد جنبش جنگل به ایدئولوژی اتحاد اسالم،
روابط آنها با کنسولگریهای عثمانی و آلمان ،دریافت کمک از کنسولگری عثمانی و
حضور نظامیان عثمانی در بین قوای جنگل ،با عقاید و مواضع ارمنیها و گرجیهای
ناسیونالیست مغایرت داشت.
یکی از این شخصیتهای ارمنی که در نوشتههای خود به صورت واضح به مواضع
و گرایش جنگلیها به عثمانی و آلمان تاخته و به صورت پنهانی به نفع انگلیسیها
جاسوسی میکرد ،یقیکیان است .با توجه به روح نوشتههای وی ،چنین برمیآید
یقیکیان ارمنی ملی گرایی بوده است و برای رهایی ارمنستان و همچنین مبارزه با
سیاستهای دولت عثمانی ،حاضر به همکاری با جنگلیها نشده است .وی تالش کرده
است برای تأیید عقاید خود ،دیدگاههای مخالفان عثمانی را با خود همراه کند .یقیکیان
به نقل از نریمانوف مینویسد« :در مراجعت از باکو ،نریمان نریمانوف از وی میخواهد
که از میرزا کوچک بخواهد که افسران عثمانی ،آلمانی ،اتریشی را از جنگل بیرون کند.
به عقیدۀ وی ،جنگیدن همراه آنها بر ضد انگلیسیها برای ایران سودی ندارد .هرکس
میداند که توسعۀ نفوذ انگلیسیها در ایران ،هزاربار سودمندتر از توسعۀ نفوذ عثمانیها
است .دلیلش هم روشن است ،عثمانیان برای نابودی استقالل و هستی و تمامیت ایران
میکوشند و مردم را میچاپند و غارت میکنند برعکس ،انگلیسیها فقط خواهان نفوذ
اقتصادی هستند (یقیکیان .)421 :1363 ،شواهد و مدارک سیاسی نشان میدهد ،علت
وابستگی و تمایل او به سیاستهای انگلستان ،ناشی از تنفر از عثمانی بوده است .وی
میپنداشت شاید گرایش ارمنیها به انگلستان موجب نجات ارمنستان از عثمانی شود.
در گزارشها ی دیگری نیز به صورت پوشیده و پنهان ،یقیکیان سعی دارد با نشان دادن
ناکارآمدی هیئت اتحاد اسالم ،دشمنی خود را با عثمانی آشکار سازد (یقیکیان:1363 ،
 .)25هرچند گزارشهای مستند دیگری از سایر گرجیها و ارمنیها دربارۀ مواضعشان
در برابر جنگلی در دست نیست ،اما عدم مشارکت ارمنیان در جنبش جنگل ،نشان-
دهندۀ همراهی جنگلیها با مواضع عثمانی و بعدها بلشویکها بوده است .با اینکه
ارمنیان کمکی در اختیار کوچکخان قرار ندادند ،اما وی در طول حیات سیاسی و
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نظامی جنبش ،نظامیان خود را از هرگونه تعرض به خارجیان ،بهویژه ارمنیها باز
داشت.
به گزارش کوچکپور ،پس از تصرف رشت توسط جنگلیها ،عدهای از مجاهدان
تُرک ،خانههای ارامنۀ رشت را مورد تعرض قرار دادند و به قتل و غارت آنان پرداختند،
اما میرزا به محض آگاهی از این موضوع ،سریعاً از اقدامات آنها جلوگیری میکند و
پس از برخورد با عثمان افندی ،به وی تأکید میکند« :شما ماجرای جنگ ارمنی و مسلمان
را تازه کردهاید شما دشمنان مشترک ما را که انگلیسیها هستند و در دو قدمی ما سنگربندی و
عدهای از هموطنان ما را به خاک و خون کشیدهاند رها کردهاید عدهای از ارامنه را [که] بیپناه
و بیدفاع هستند میخواهید انتقام بگیرید این عملیات شما ضربت بزرگی بر ما وارد کرده
است و دیگر به وجود شما در رشت احتیاجی نیست .فوری با همراهان باید به جنگل بروید به
آنها مجال صحبت نداد و روانه جنگل نمود» (کوچکپور .)13 :1368 ،هدف کوچکخان

از سرزنش نیروهای عثمانی و حمایت از ارمنیها ،تأکید وی بر عدالتگستری و
آرمانهای جنگلیها ،مبنی بر حفظ حقوق انسانی اقلیّتها و تمامی گروههای قومی در
گیالن و ایران بر اساس مرامنامۀ جنگل بوده است.
تقابل و تعامل اتحاد اسالم و جنگلیها در برابر نیروهای دولتی
رویکردهای جنبش جنگل در برابر نیروهای دولتی ،تابع فرازوفرودهای سیاسی و
ایدئولوژیکی این جنبش بوده است؛ بهگونهای که رویکرد این جنبش در برابر دولت
مرکزی ،قانون اساسی و پادشاه مشروطه را میتوان به دو دورۀ مجزا تقسیم نمود .در
دورۀ اول ،جنگلیها که متأثر از سیاستهای اتحاد اسالم بودند ،دولت مرکزی را قانونی
دانسته و مالیات خود را نیز پرداخت میکردند و همچنین برای پادشاه مشروطه نیز
جایگاه قانونی قائل بودند .این مسئله موجب شد که حتی احمدشاه نیز توسط محارم
خود جنگلیها را مورد حمایت قرار دهد (رحیمزاده صفوی)124-123 :1362 ،؛ زیرا
جنبش جنگلیها در گیالن ،به معنی به چالش کشیدن برخی از دشمنان داخلی و
خارجی و کم نمودن فشارهای آنان بوده است (رور ،)169 :1380 ،اما پس از تشکیل
دولت انقالبی ایران از اردیبهشت 1298خ .و تسلط بلشویکها بر ارکان جنبش و کنار
گذاردن کوچکخان ،عمالً چرخشی در سیاستهای آنان پدید آمد و با اعالم جمهوری
شورایی گیالن به تقابل با دولت مرکزی ،قانون اساسی و پادشاهی مشروطه برخاستند
(مصلینژاد.)98 :1383 ،
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با توجه به تجربۀ ناموفق دولتهای مشروطه ،جنگلیها تالش داشتند در زمینۀ
تأسیس دولت ،به آسیبشناسی در این زمینه بپردازند .ایدئولوژی جنبش دربارۀ
حکومت ،در ابتدا بر این محور بود که یک قوۀ مجریه مرکب از شخصیتهای اهل فن
و شایسته میتواند از فساد و تباهی جلوگیری کند؛ ازاینرو ،کسمایی از رهبران اولیۀ
جنبش ،بر تقویت حکومت مرکزی برای ساماندهی کار مملکت تأکید داشت (آلیانی،
 .)44 :1385بر این اساس ،جنبش در دورۀ اولیۀ مبارزه ،خود را موظف میدانست که تا
رسیدن به وضعیت مطلوب ،از دولتهایی که قابل تحمل باشند ،پیروی کنند (سلطانیان،
 .)96 :1392درنتیجه ،هیئت اتحاد اسالم در سال 1335ه.ق1296 /.ه.ش ،طی تلگرافی به
دولت عالءالسلطنه ،خود را تابع دستورات دولت مرکزی دانست و خواستار سرعت در
افتتاح دارالشورا گردیدند (ساکما ،سند ش  .)35 :1380 ،5اما با سقوط این کابینه و
روی کار آمدن عینالدوله ،جنگلیها به عینالدوله که از نظر آنها شخصی فاسد بود،
روی خوش نشان ندادند؛ زیرا یکی از دالیل شکلگیری جنبش ،مبارزه با دولتهای
فاسدی بود که در نتیجۀ تبانی دولتهای خارجی و عناصر فاسد داخلی تشکیل میشد
(ساکما ،سند ش  .)38 :12یکی از نمونههای دولت وابسته به انگلستان ،دولت
وثوقالدوله بود که جنگلیها با وی سر سازش نداشتند و دشمنی جنبش و وثوقالدوله
در زمان او به اوج خود رسیده بود (ساکما ،سند ش  .)38 :12با وجود کشمکشهای
دولت با جنگلیها ،اسناد آرشیوی نشان میدهد که دولت مرکزی از اهرم اتحاد اسالم
جهت مقابله با نفوذ بلشویکها پیش از تسلط کامل کمونیستها بر ارکان جنبش
استفاده میکرد .در تلگراف رمزی ،اقتدارالملک از هیئت اتحاد اسالم میخواهد تا از
خودسری بلشویکها در انزلی و آستارا جلوگیری کند (استادوخ.)1336-66-26-16 ،
این تلگراف نشان میدهد که دولت برای این گروه اعتبار بیشتری نسبت به کوچکخان
قائل بوده است .در گزارش دیگری نیز دولت از براوین ،سفیر شوروی و اتحاد اسالم
درخواست میکند که مانع از ورود گارد سرخ به تهران شود (استادوخ-66-26-12 ،
 .)1336اسناد محرمانۀ وزارت امور خارجه نشان میدهند که دولت ،اتحاد اسالم را
بسان سدی جهت نفوذ روبهرشد بلشویکها در اواخر جنبش میدانست (-66-26-16
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 .) 1336با وجود این ،سیر تحوالت سیاسی ایران و فرایندهای داخلی جنبش ،بهگونهای
رقم خورد که جنگلیها به ناچار به بلشویکها پیوستند (.1)1336-43-10-10
روزنامۀ جنگل که درحقیقت بازتابدهندۀ دیدگاهها و باورهای جنگلیها بوده
است ،به جایگاه قانونی و اختیارات قانونی پادشاه تأکید دارد و در یکی از مقاالت خود
به این موضوع اشاره میکند« :گیالنی فدایی شاه است و غیر از ترقی سلطنت آن
اعلیحضرت و حفظ این کشور قدیم مقصودی ندارد» (روزنامۀ جنگل ،س ،1ش.)27
جنگلیها در آمالهای خود ،خواهان پادشاه مقتدری چون پادشاه آلمان و اتریش و
سایر پادشاهان دولتهای مترقی بودند که زمینههای رفاه ملت و عزت و سرافرازی
کشور را فراهم نمایند (روزنامۀ جنگل ،س ،1ش .)20جنگلیها تا پیش از دو سال آخر
حیات جنبش ،همواره تالش داشتند برای جلوگیری از اتهام جداییطلبی و شورش در
برابر دولت مرکزی ،تعهد و التزام خود را به قانون اساسی ،پادشاه مشروطه و استقالل و
تمامیت ارضی ایران نشان دهند .کوچکخان در نامهای نیز به روتشتین بر مواضع
ایرانگرایی خود و عدم وابستگی به نیروی خارجی تأکید میورزد (میرزاصالح:1369 ،
 .)45یکی از مهمترین دالیل جذب گروههای اجتماعی و اقشار مختلف ،ریشه در همین
رویکرد و نگرش جنگلیها داشت .آنها پس از کنار گذاردن اصول اساسی مطرح شده
در مرامنامۀ خود و انتخاب ایدئولوژی مارکسیسم ،مرگ جنبش را اعالم نمودند.
نتیجهگیری
در پژوهش پیش رو ،به تأثیر هیئت اتحاد اسالم بر فرایندهای فکری و نظامی جنبش
جنگل پرداخته شد .دادههای تحقیق نشان میدهد ،حیات سیاسی جنبش را باید به دو
دورۀ مجزا تقسیم نمود .دورۀ نخست که از خرداد  1293تا مرداد  1297خ .به طول
می انجامد ،دورۀ سلطۀ مبانی فکری و ایدئولوژی اتحاد اسالم بر تصمیمگیریهای
جنبش است و بسیاری از معادالت جنبش بر اساس دیدگاههای نخبگان فکری که
اعضای کمیته اتحاد اسالم بودند ،اجرا میشد .اما پس از ترک جناح محافظهکار و
 .1استفاده از نیروی مذهبی اتحاد اسالم در برابر کمونیستها ،یکی از راهکارهای ابزاری دولت جهت
مقابله با بلشویکها بوده است .این روش ،بعدها در دورۀ پهلوی بهعنوان راهکاری جهت مقابله با
تبلیغات مارکسیستها به کار گرفته شد .تجربههای تاریخی نشان میدهد ،این شیوه در کوتاهمدت به
نفع حکومت انجامید ،اما نتایج بلندمدت آن ،یکی از دالیل اصلی سقوط حکومت پهلوی بوده است.
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جداییشان از جنبش و در ادامه با سلطۀ چهرههای بلشویک بر رأس هرم ،قدرت
جنبش جنگل و ماهیت ایجابی جنبش ،دستخوش تغییرات اساسی شد و همین مسئله،
یکی از دالیل شکست و ناکامیهای بعدی جنبش را فراهم کرد.
عثمانی ها که از اوایل سدۀ بیستم میالدی از نظر جایگاه سیاسی و نظامی در برابر
اروپا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داشتند ،به دنبال این اندیشه بودند تا با ایدئولوژی
اتحاد اسالم بتوانند مواضع سیاسی و نظامی روسها و انگلیسیها را به چالش کشیده و
به تثبیت موقعیت خود بپردازند .از سوی دیگر ،ملّیون ایرانی که دلزده از روسیه و
انگلستان بودند ،میپنداشتند تا با گرایش به این ایدئولوژی که موردحمایت کشور
قدرتمند آلمان و عثمانی بود ،بتوانند به تجدید حیات سیاسی و اقتدار ایران بپردازند.
درنتیجه جنگلیها هیئت اتحاد اسالم را بهعنوان ایدئولوژی مبارزاتی و فکری خود
انتخاب نمودند؛ اما از نظر فکری دیدگاه جنگلیها با اندیشۀ جهانوطنی مورد تبلیغ
عثمانیها در ایدئولوژی اتحاد اسالم در تعارض بود؛ زیرا جنگلیها در مرامنامۀ خود،
مبنای مبارزۀ سیاسی خود را مبتنی بر ایرانیت ،استقالل ایران و عدم وابستگی مطرح
نمودند .این رویکرد ،مورد تأیید ملیون ایرانی ساکن تهران که نخستین بارقههای
پذیرش اتحاد اسالم را در ذهن کوچکخان ایجاد نمودند ،نیز وجود داشت .با توجه به
اینکه بعدها عثمانیها از دیدگاهها و رویکردهای جنگلیها آگاه شدند ،نهتنها حاضر به
قطع همکاری با جنگلیها نبودند ،بلکه در مقاطعی نیز با دشواریهای فراوان از نظر
لجستیکی ،نیروی نظامی در اختیار جنگلیها قرار دادند؛ زیرا جنگلیها با وجود عدم
اجرای سیاستهای مورد تأکید عثمانیها ،برای آنان همانند فرشتۀ نجاتی بودند که می-
توانست با استفاده از موانع طبیعی گیالن ،بخش عمدهای از نیروی نظامی انگلستان و
روسیه را به خود مشغول کنند؛ درنتیجه ،عثمانیها و آلمانیها میتوانستند سیاستهای
خود را در خاورمیانه و قفقاز خود ا عملی سازند .از منظر جامعهشناسی رفتاری،
بسیاری از اقدامات و توافقهای کوچکخان با عثمانیها ،بلشویکها و حتی انگلیسی-
ها ،ممکن است نشانهای از سادهلوحی او قلمداد شود ،اما با بررسی تحوالت جنگل
میتوان به این نتیجه رسید که کوچکخان سیاستمداری عملگرا بود .وی با توجه به
امکانات موجود ،سعی در زنده نگاهداشتن و تداوم جنبش جنگل داشت و گاه برای
پیشبرد سیاستهای خود ،حاضر به قربانی نمودن برخی از متحدان خود نظیر آلمان و
عثمانی شد .بیرون راندن نیروهای نظامی عثمانی و آلمان از جنگل پس از توافق با
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انگلیسیها ،نشان میدهد که در اندیشۀ سیاسی کوچکخان ،منافع جنگلیها و ایران در
اولویت قرار داشت و برای حفظ ایدئولوژی ،حاضر به چشمپوشی از منافع ملی ایران
نیست .این موضوع بارها در شمارههای روزنامۀ جنگل مورد تأکید قرار گرفته است.
فهرست منابع و مآخذ:
الف .اسناد:
-

اسناد وزارت امورخارجه ایران (استادوخ)

-

10-10-43-1336

-

12-26-66-1336

-

16-26-66-1336

-

25-26-66-1336

ب.کتابها
-

آلیانی ،شاهپور ،)1385( ،نهضت جنگل و معینالرعایا ،تهران :فرشید.
اتابکی ،تورج ،)1374( ،ایران در جنگ جهانی اول ،آوردگاه ابردولتها ،ترجمه حسن
افشار ،تهران :نشر ماهی.
اسدآبادی ،میرزا لطفاله ،)1379( ،شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی ،به
کوشش سید هادی خسروشاهی ،تهران :انتشارات شروق.
اعظام قدسی ،حسن ،)1342( ،خاطرات من ،ج  ،1تهران :بینا.
افشاریان ،نادر ،)1396( ،نگاهی به گیالن در دوره قاجار ،رشت :انتشارات فرهنگ ایلیا.
الهی ،صدرالدین ،)1394( ،سید ضیا عامل کودتا ،تهران :نشر ثالث.
بهار ،ملکالشعرا ،)1371( ،احزاب سیاسی در ایران ،ج ،1تهران :انتشارات امیرکبیر.
بیات ،کاوه ،)1388( ،توفان بر فراز قفقاز ،تهران :مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امورخارجه.
 ،)1387( ،------پانترکیسم و ایران ،تهران :نشر شیرازه و پژوهش دانش.پرتو ،افشین ،)1391( ،گیالن و خیزشجنگل ،رشت :انتشارات فرهنگ ایلیا.
پرسیتس ،مویسی ،)1392( ،بلشویکها و نهضتجنگل ،ترجمۀ حمید احمدی ،تهران :نشر
شیرازه.
پناهی ،عباس ،)1396( ،مأخذشناسی تحلیلی جنبش جنگل ،رشت ،انتشارات دانشگاه گیالن.
حاج سیدجوادی ،حسن« ،)1382( ،تاریخ تحوالت سیاسی گیالن» ،کتاب گیالن ،به کوشش
ابراهیم اصالح عربانی ،ج  ،2تهران :انتشارات گروه پژوهشگران ایران.
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-

دنسترویل ،)1362( ،خاطرات ژنرال ماژور دنسترویل ،سرکوبگرجنگل» ،ترجمۀ حسین
انصاری ،با مقدمه و فهارس علی دهباشی ،تهران :کتاب فرزان.
دولتآبادی ،یحیی ،)1363( ،حیات یحیی ،تهران :انتشارات عطار و فردوس.
دیلمی،پژمان ،)2019( ،سیمای پنهان پوپولیستهای رشت ،برلین :نشر گردون.
رحیمزاده ،صفوی ،علیاصغر ،)1362( ،اسرار سقوط احمدشاه ،کوشش بهمن دهگان ،تهران:
فردوسی.
رور ،ویلهلم ،)1380( ،سفرنامه بازرگان آلمانی ،برگهایجنگل ،ترجمۀ معصومه رحیمزاده و دکتر
احمد مهراد ،گردآوری ایرج افشار تهران :پژوهش فرزان روز.
رواسانی ،شاپور ،)1389( ،اولین جمهوری شورایی در ایران (نهضتجنگل) ،تهران:
چاپخش.
فخرایی ،ابراهیم ،)1368( ،سردارجنگل ،تهران :انتشارات جاویدان.
کاوهشالدهی ،سجاد ،)1397( ،هفت سال واقعه جنگل ،رشت :انتشارات فرهنگ ایلیا.
صبوریدیلمی ،محمدحسین ،)1394( ،نگاهی از درون به انقالب مسلحانه جنگل ،به کوشش
افشین پرتو ،رشت :انتشارات فرهنگ ایلیا.
گرکه ،اولریخ ،)1377( ،پیش به سوی شرق :سیاست خارجی آلمان در جنگ جهانی اول،
ترجمۀ پرویز صدری ،تهران :نشر کتاب سیامک.
کسمایی ،احمد ،)1382( ،یادداشتهای احمد کسمایی از نهضت جنگل ،گردآوری و تصحیح
منوچهر هدایتی خوشکالم ،رشت :کتیبه گیل.
کشاورز ،فتحاهلل ،)1391( ،نهضت جنگل و اتحاد اسالم (اسناد محرمانه و گزارشها) ،تهران:
سازمان اسناد ملی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور.
کمرهای ،سید محمد ،)1384( ،روزنامه خاطرات سید محمد کمرهای ،جلد اول ،به کوشش
محمدجواد مرادینیا ،تهران :انتشارات اساطیر.
کوچکپور ،صادق ،)1362( ،نهضت جنگل و اوضاع فرهنگی و اجتماعی گیالن و قزوین ،به
کوشش محمدتقی میرابوالقاسمی ،رشت :گیلکان.
سپهر ،مورخ الدوله ،)1362( ،ایراندر جنگ بزرگ ،1914-1918 ،تهران :انتشارات ادیب.
عنایت ،حمید ،)1372( ،اندیشه سیاسیدر اسالم معاصر ،ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی،
تهران :انتشارات خوارزمی.
غنی ،سیروس ( ،)1377برآمدن رضاخان :برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها ،ترجمۀ حسن
کامشاد ،تهران :نشر نیلوفر.
شاکری ،خسرو ،)1386( ،میالد زخم ،ترجمۀ شهریار خواجیان ،تهران :نشر اختران.
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گیلک ،محمدعلی ،)1371( ،تاریخ انقالب جنگل ،رشت :نشر گیلکان.
مصلینژاد ،غالمعباس ،)1383( ،جمهوری خواهی در ایران ،تهران :نشر قومس.
مهراد ،احمد ،)1378( ،گزارشهای سفارت آلمان ،برگهای جنگل ،گردآوری ایرج افشار ،تهران:
نشر و پژوهش فرزان روز.
میرابوالقاسمی ،سید محمدتقی ،)1369( ،دکتر حشمت و اندیشهی اتّحاد اسالم ،رشت:
گیلکان.
میرزا صالح ،غالمحسین ،)1369( ،جنبش میرزا کوچک خان بنا بر گزارشهای سفارت
انگلستان ،تهران :نشر تاریخ ایران و نشر ماه.
نصیریمقدم ،محمد ،)1374( ،اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران در جنگ جهانی اول،
تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
یقیکیان ،گریکور ،)1363( ،شوروی و جنبش جنگل یادداشتهای یک شاهد عینی ،به
کوشش برزویه دهگان ،تهران :انتشارات نوین.
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Abstract
One of the most important intellectual and political foundations of the
Jangal Movement of Guilan was the ideology of the Unity of Islam. The
Jangalis tried to employ Ottoman's support to downsize the pressure
exerted by Russia and Britain. However, later in practice Kuchakkhan
proved that he was not willing to ignore Iran's national interests to the
benefit of the ideology of Ottomans. That said, the questions that arise
are what motivations and aims were behind the alignment of the Unity
of Islam Committee with the Jangal Movement, and what
achievements this cooperation resulted in. The findings of this
descriptive-analytical study, that takes a historical approach, show that
the political and intellectual defeats of idealist and anti-alien
constitutionalists on the one hand and the ever-growing dominance of
Russia and Britain on the other hand brought about the Jangal
Movement's enjoyment of economic, intellectual, and military
supports of the Unity of Islam Committee with the support of German
and Ottoman-leaning intellectuals and by the use of the ideology of
the Unity of Islam. Despite the union between the Jangalis and the
ideology of the Unity of Islam, Kuchakkhan founded his policies on the
basis of Iran's independence. Yet, the cooperation of the members of
this movement with the Unity of Islam Committee can be considered a
political tactic adopted by them.
Keywords: Unity of Islam, ideology, the Jangal Movement, Ottoman.
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