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Abstract
During the First World War, the Council of Islamic
Unity Jangal Movement was formed in Gilan to deal
with foreigners, maintaining independence and respect
the Constitutional and Islamic principles.
At this time, due to the weakness of the state
cabinets and occupation of Iran as well as the
weakness and pessimism of local authorities in the
Mahal Salas (the western Mazandaran province),
Some of the former Constitutional leaders as Salar
Fateh, in order to weaken the Khalatbari’s family and
seize power in the Mahal Salas, cooperated with the
Islamic Unity Movement which resulted in spreading
out of this activity throughout this region.
The current study seeks to answer the following
question: what was the Mahal Salas’s role in
Tonekabon city during the Jangal Movement?
following that this Hypothesis sets forth that Mahal
Salas had profound effect in the formation and
weakening of the so-called movement .
The research findings suggest that the change in
Britain’s policy in Iran and formation of the Vosough
od-Dowleh’s cabinet and his support of the oppositions
of the Jangal Movement as well as surrender of some
leaders of the Islamic Unity Movement, unsuitable
back up tactics towards Mahal Salas, particularly
Tonekabone, and lack of information about the correct
location, were the main factors involving in the
destruction of the Islamic Unity of the Jungle
Movement in the early period .
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چکيده
 بررا، هیئت اتحاد اسالم جنبش جنگل،در جريان جنگ جهانی اول
 حفظ استقالل كشور و رعايت اصول مشروطیت و،مقابله با بیگانگان
. در گیالن تشكیل شد،شعائر اسالمی
 به خاطر ضعف كابینه ها دولت و اشغال ايرران و،در اين زمان
همچنین ضعف و بدبینی دولتمردان محلی در محال ثالث (مازندران
 بره رد،  عدها از سران مشروطه سابق چون سرارر ارات،)غربی
 برا جنربش،تضعیف خاندان خلعتبر و كسب درت در محال ثرالث
اتحاد اسالم جنگل همكار كردند و اعالیت جنبش جنگرل بره ايرن
.منطقه كشیده شد
اين پژوهش در پی پاسخگويی به اين مسئله اسرت كره محرال
 چره نقشری در دوره اول جنربش جنگرل، به مركزيت تنكرابن،ثالث
داشته است؟ به دنبال آن اين ارضیه مطرح میگردد كه محال ثالث
.در تشكیل و تضعیف اتحاد اسالم جنبش جنگل تأثیرگذار بوده است
 با تغییر سیاست انگلیس در ايران و رو،نتايج پژوهش نشان میدهد
كار آمدن كابینه وثوقالدوله و حمايتش از مخالفین جنبش جنگل و
،همچنین تسلیم شدن برخی از سران جنبش اتحاد اسالم جنگل
 به خ وص،تاكتیك نامناسب عقبنشینی به سمت محال ثالث
 سبب نابود اتحاد اسالم،تنكابن و عدم شناخت صحی منطقه
.جنبش جنگل در دوره اول شد
، تنكرابن، محال ثرالث، گیالن، جنبش جنگل:واژههايکليدي
.میرزاكوچكخان
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پيشينه تاریخی

در خررالل جنررگ جهررانی اول (6331 -6331ق-6561 /
6568م) ،سرزمین گیالن شاهد برآمدن و استیال جنربش
مردمی و مسلحانه ا به نام اتحاد اسالم شمال ،معروف به
جنبش جنگل شد .اخراج بیگانه از كشور ،بر رار امنیت و
راع بیعدالتی ،مبارزه با خودكامگی و استبداد ،بره عنروان
عناصر مقوم انديشه جنگلیها ،مبنا حركت رار گراتند.
برره خرراطر شرررايج جنررگ جهررانی اول و مو عیررت
استراتژيكی و جغراایايی ايران ،دول متخاصم بدون در نظر
گراتن سیاست بی طراری ايرران ،خراش كشرور را اشرغال
كردنررد و در ايررن بررین سررهم روس و انگلرریس برررا
توسعه طلبی و نفوذ در كشور ،با توجه به سابقه بلی آنها در
ايران ،بیشتر بود .اازايش مداخالت نظامی ايرن دو كشرور
باعث شد كه یامها داخلی به خ وص جنربش جنگرل،
جنبه مقبول و مشروعی در بین مردم و سیاسریون ملری و
حترری در كابینررههررا دولررت طرارردار دمرروكرات چررون
مستوایالممالك رار گیرد.
در اين زمان ،ايالت گیالن به خاطر استیال روسها
در منطقه و ظلم و ستم حكام و خوانین محلی ،دچار
مشكالتی شد و بیشترين اين اشار و معضالت بر دوش
طبقات متوسج و پايین شهر و روستايی بود.آنها از وضع
موجود در گیالن ناراضی بودند ،به همین دلیل خیلی سريع
اصول عقیدتی و انقالبی جنبش جنگل را پذيراتند و از آن
استقبال كردند .اما طبقات بار و ثروتمند گیالن اقج در
زمان استیال جنبش در گیالن ،به خاطر م ال و مطامع
خود به جنبش جنگل حمايت مالی و ماد كردند.
از جمله مناطقی كه با پیشرو جنبش اتحاد اسالم
جنگل به سمت شرق گیالن مورد توجه جنبش رار
گرات ،منطقه محال ثالث (ثالثه) شامل :سیارستاق،
تنكابن ،كالرستاق و كجور 6در مازندران غربی به مركزيت
تنكابن بود .در اين مناطق حكومت موروثی خاندان
خلعتبر و همپیمانان آنان ،همواره مانع جد برا
جنبش جنگل بودند .در همین راستا مسائلی طرح میشود
كه عمدهترين آنها عبارتند از .6 :جنبش اتحاد اسالم
 . 6امروزه شهرها چابكسر ،رامسر ،تنكابن  ،چالوس ،نوشهر و رويان را در
بر میگیرد.

جنگل چگونه شكل گرات و منطقه محال ثالث به
مركزيت تنكابن چه نقشی در تشكیل آن داشت؟ .1
اعالیت دوره اول جنبش جنگل در محال ثالث چگونه بود
و عكسالعمل حكام محلی به خ وص تنكابن ،در بال
توسعه جنبش در منطقه چه بود؟
برا پاسخ به اين مسائل میتوان ارضیها با اين
عنوان طرح كرد كه جنبش اتحاد اسالم جنگل برا
توسعه روند خود نیاز به محدوده بیشتر در شرق گیالن و
مازندران غربی داشت ،لذا اين مناطق مورد توجه آنها رار
گرات اما به خاطر شرايج منطقها و وجود حكام محلی و
خوانین و ايالت مطیع دولت ،نتوانست در آن مناطق
توسعه پیدا كند و دچار اروپاشی شد.
پيشينه تحقيق
جنبش جنگل ترأثیرات اراوانری برر تراريخ معاصرر ايرران
گذاشت و به همین دلیل در ايرن زمینره مقرارت و كترب
متعدد به نگارش درآمده است كه اكثر آنها در رابطره برا
اعالیت سیاسی جنبش جنگل در گیالن ،مبانی ايدئولوژيك
اتحاد اسالم جنگل و روند تغییر آن به جمهور و تشركیل
جمهور شورايی جنگل و شكست آنها از نیروها دولتری
و تأثیر سیاست روس و انگلیس و تحورت برینالملرل برر
روند نهضت جنگل است.
در زمینه نقش محال ثرالث بره مركزيرت تنكرابن در
اتحاد اسالم ،جنگل و عكس العمل حكام منطقه نسبت بره
آن  ،مقاله مستقلی به زبران اارسری و رترین بره نگرارش
درنیامده و تنها آ ا محمدعلی كاظم بیگری ،در مقالرها
تحت عنوان «انقالب و ر ابت در سرواحل جنروبی دريرا
مازندران» به بررسی جنبش اتحاد ملی طبرستان و رابطره
آن با جنبش اتحاد اسالم گیالن پرداخته است .و در اين
مقاله رابطه اين دو جنبش و عدم مواقیت اتحاد اسرالم در
طبرستان را به طور مف ل بررسی كرده و در همین راسرتا
به محال ثالث يا مازندران غربی نیرز نریم نگراهی داشرته
است ولری بحرث اصرلی مقالره منراطق مركرز و شررق
مازندران است .لذا در اين مقاله سعی شده است ،برا توجره
به وضعیت سیاسی مازندران غربی ،به اعالیت اتحاد اسرالم
جنگل در محال ثالث و عكسالعمل حكام منطقه در بال
آن پرداخته شود.

محمد شورمیج :نقش محال ثالث ،به مركزيت تنكابن ،در دوره اول جنبش جنگل

 .1نقش محال ثالث در شكلگيری جنبش
اتحاد اسالم جنگل (شمال)
در بحبوحه جنگ جهانی اول (6331-6331ق-6561 /
6568م) ،اتحاد اسالم شمال معروف به جنگل در گیالن
شكل گرات .اتحاد اسالم شمال بر مبنا عقايد اسالمی و
مواضع ملیگرايانه ،خواهان تغییر وضع موجود ايران ،یام
علیه مداخالت روسیه تزار و انگلیس بود .توسعهطلبی،
ر ابت و مداخالت ازاينده اين دو درت بزرگ برا بیش
از يك رن دامنگیر كشور شده بود .لذا مخالفت و مقابله
جنگلیها با مداخالت درتها بزرگ در ايران از
مشروعیت و مقبولیت رزم برخودار گرديد.
برا شناخت اهداف اولیه تشكیل اتحاد اسالم جنگل،
بايد به شرايج تاريخی و اجتماعی آن روز ايران توجه كرد.
اين جنبش در شرايج جنرگ جهرانی اول ،درحرالی شركل
گرات كه ايران با وجود اعالم بریطراری ،مرورد تجراوز و
تاخرت و تراز دولرتهررا بیگانره ،در رآس آنهرا روسرریه و
انگلیس بود .دولت مركز ايران ناتوان و كابینرههرا آن
نیز يكی پس از ديگرر سرقوم مریكردنرد .ايرران دچرار
بحران ا ت اد و اجتمراعی ،بره خ روص اقرعمرومی و
ناامنی شد (كوهستانی نرژاد .)19 :6380،در چنرین شررايج
تاريخی ،میرزا كوچك خان در تهران ،گفتگوهايی پیرامرون
اوضاع عمومی كشور ،لزوم اعراده مشرروطیت و چگرونگی
مبارزه باعوامل استبداد ،با عده ا از طراداران اتحاد اسالم
انجام داد.
میرزاكوچكخان در تهران ،با میرزا محمدطاهر تنكابنی،
نماينده مجلس سوم و عضو انجمن اتحاد اسالم و از مردم
محال ثالث مال ات كرد .آشنايی میرزا كوچك با او به
دوران طلبگیاش میرسید كه نزد و شاگرد كرده بود
(اخرايی .)13 :6318 ،میرزا كوچكخان چندين بار به
همراه میرزا محمدطاهر تنكابنی به ديدار سیدحسن مدرس
رات ،سپس با سیدابوالقاسم لیمانجويی ،از ديگر مردان
محال ثالث ،ديدار كرد كه همه آنها با سازمان اتحاد
اسالم ارتبام داشتند( 6همانجا).
 .6به نظر يكی از پژوهشگران محلی ،عدها از بزرگان منطقه محال ثالث چون
شیخ علیاكبر مجتهد كالرستا ی ،میرزا احمدخان تنكابنی ،ناصر لیخان خلعتبر
(سارر مفخم) ،میرزا حسینخان كالرستا ی ،سیدابوالقاسم لیمانجويی ،آ ا حسین
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در همررین راسررتا ،مال ررات ديگررر بررا سررارر اررات
(میرزاعلی خان ديوسارر كجور ) ،يكی از مجاهردان دوره
مشروطیت داشت و هر دو به تأسیس كانونها مقاومرت
ملی در برابر نیروها روس و انگلیس معتقرد بودنرد ولری
عمرالت تضررادها بسرریار نسرربت برره هررم داشررتند .زيرررا
میرزاكوچك نماينرده طبقره محرروم و متوسرج شرهر و
روستايی بود اما میرزاعلیخان سارر ارات  ،نماينرده طبقره
زمیندار و مالك بود .از ديردگاه اكرر نیرز سرارر ارات ،
سیاسررتمدار ارصررتطلررب بررود و منطررق سیاسرری او بررا
میرزاكوچكخان كه بر پايه و اساس شرريعت اسرالم ررار
داشت ،همخوانی نداشت (رودگر.)118-111 :6386 ،
همچنرین از سرو اتحراد اسرالم تهرران ،دو نفرر بره
نامهرا میررزا ابرراهیمخران طالقرانی (دكترر حشرمت) و
جوادخرران تنكررابنی (از مجاهرردين دوره مشررروطه منطقرره
تنكابن) مأموريت يااتند تا در رهیجان ،رانكروه و ديلمران
به عملیات انقالبی دسرت بزننرد امرا برا مررگ جوادخران
تنكررابنی ايررن كررار عملرری نشررد .در همررین زمرران،
میرزاكوچكخان نیز با سارر اات در كجور پیرامون اتحراد
اسالم به توااق نرسید و بره رهیجران رارت و برا كمرك
دكترحشمت اين طرح را عملری كررد (يوسرفینیرا:6310 ،
 .)181لذا میرزاكوچك خان با هم اكر مردانی چون میرزا
محمدطاهر تنكرابنی ،سیدحسرن مردرس و سیدابوالقاسرم
لیمانجويی به اكر اتحاد اسالم شمال ااتاد و سرانجام ،پس
از مشورت با دكتر حشمت ،اين اكر شكل عملی بره خرود
گرات .در نتیجه مردان محال ثالث در شكلگیر اتحراد
اسالم شمال نقش مؤثر داشتند.
نتیجها كه از برآيند گفتگوها میررزا كوچركخران برا
ااراد مختلف اعضا اتحاد اسرالم و مجاهردان مشرروطه بره
دست آمد ،ايرن برود كره اگرر كرانون مقاومرت ثرابتی علیره
بیدادگر ها بیگانگان ايجاد شود ،سبب كاهش اشرار آنران
خواهد شد و حتی رؤسا ملیون نیز از آنان پشتیبانی خواهنرد
كرررد (اخرايرری .)11 :6318 ،در نتیجرره يررك راهبرررد مبررارزه

وكیلی (وكیلالرعايا) ،میرزا احمدخان ديوسارر ،شیخ محمدهاد رودگر ،میرزا
ن رالهخان خواجو لنگايی و عباسخان خلعتبر (بهادر نظام) از وابستگان به
انجمن اتحاد اسالم بودند كه رياست آنها با سیدابوالقاسم لیمانجويی بود (رودگر،
.)111 :6386
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مسلحانه مطرح و در نهايت گیالن به عنوان مكان اين راهبرد
علیه بیگانگان انتخراب شرد .چنرانكره ژنررال دنسرترويل در
خاطراتش مینويسد« :كوچكخان رهبر انقالبری جنگلریهرا،
اصالحطلبی صادق است كره اريراد جنرگ داد ،ايرران بررا
ايرانیان است .)Dunsterville,1991: vol.57, 154( »...بره
نظر میرسد ،اولین گروه از نیروها سازمانيااتره بره وسریله
میرزا كوچكخان در سال 6569م 6333 /ق در جنگل تُرولم6
گیالن پیريز شد .لذا ،میرزاكوچك به همراه دكترر حشرمت
و حاج احمد كسمايی طرح مبارزه علیه بیگانه و ايجراد كمیتره
اتحاد اسرالم شرمال را بره وا عیرت تبرديل كردنرد (Ybert-
.)chabrier, 1983: vol. 2, 44
نكته ابل توجه اينكه ،جنبش اتحاد اسالم جنگل به
لحاظ ايدئولوژيك وابسته به اتحاد اسالم عثمانی كه توسج
سیدجمال اسدآباد  ،كواكبی ،رشیدرضا و ديگران تشكیل
شده بود ،نبود (سلطانیان1)55 :6351 ،؛ زيرا ايدئولوژ
سیاسی جنبش اتحاد اسالم جنگل ،بنابر شرايج تاريخی و
اجتماعی ايران و با استناد به روزنامه جنگل ،نشريه رسمی
آنها ،برآمده از آرمانهايی چون اخراج بیگانه ،حفظ
استقالل كشور و احیا ايدئولوژ انقالب مشروطه استوار
بود (روزنامه جنگل ،ش  1 :6331 ،18؛ ش 1 :6339، 63
و  )1و با پادشاه انونی كشور مخالف نبودند (روزنامه
جنگل ،ش  6 :6331، 11و ش .)1-6 :6331 ،10
مسئله مهمتر اينكه ،تفسیر و برداشت جنبش جنگل از
اتحاد اسالم بیشتر كاربرد داخلی داشت 3.در همین راستا،
 .6تولم در سه ارسخی شمال غربی رشت رار دارد و از توابع صومعهسرا
محسوب میشود.
 . 1زمینه ظهور انديشه اتحاد اسالم ،در عثمانی برا احیاء جايگاه سلطان،
حفظ استقالل كشور و بر رار اتحاد با مناطق از دست راته ( kia, 1996:
 )30-31و در ايران ،در سالها بحرانی پس از تعطیلی مجلس دوم اراهم
شد و احتمار در سال 6315ق6151/ش ،بهاءبیگ و روشنیبیگ ،دو نماينده
عثمانی برا تبلیغ و ترويج اتحاد اسالم و كمیته آن ،وارد تهران شدند و
توانستند نظر دموكراتها را جلب كنند (بهار .)611 /6 :6316 ،در ايران
اتحاد اسالم از سو ااراد اصالحطلب كه حمايت از آن با ملیگرايی
همراه بود و خواهان حفظ استقالل ايران از طريق اتحاد با ديگر دولتها
اسالمی بودند ،دنبال شد (.)kia,op. cit: 48-49
 .3در اينكه عثمانیها از نظر سالح و مهمات جنگی ،نیروها جنگلی را
تقويت میكردند ،ترديد نیست .به گزارش دنسترويل ،ااسران عثمانی و
آلمانی در میان وا جنگل حضور داشتند و سالح میدادند (دنسترويل،
 )611-611 :6305اما نهضت جنگل آلت دست آنها نبود .اعالیت علیه

در روزنامه جنگل آمده است...« :به حكم اينكه ما ايرانی
هستیم و مسئول و وظیفهدار حفظ اين آب و خاش ،ايران
وطن مقدس ايرانیان ،در نظر ما بر تمام بالد و ممالك
اسالمی مقدم است( »...ش  .)1 :6331 ،18همچنین
اعظام دسی معتقد است كه جنبش جنگل چراغ امید
برا ملیون پايتخت شد كه از پیش طرح يك محور
عملیاتی علیه روسیه در گیالن و مازندران و استرآباد را در
دستور كار خود داشتند ،لذا مسئولیت اجرا بخش گیالن
اين طرح در نیمه دوم 6331ق از سو دموكراتها
تهران به میرزا كوچكخان داده شد( 1اعظام دسی،
 .)111-116 :6311در زمینه ارتبام اتحاد اسالم شمال با
اتحاد اسالم تهران ،به گزارش سیدمحمد كمرها  ،بین آن
دو ارتبام وجود داشت ولی و تی كه بین كمیته مركز
حزب دموكرات در تهران اختالف پیش آمد ،میرزا ديگر
تمايل خاصی به هیچ گروه نشان نداد (كمرها /6 :6381 ،
 .)11 ،11 ،15در مجموع ،بحث مسائل داخلی ايران برا
جنبش جنگل مهم بود و در اولويت رار داشت.
 .2موقعيت سياسی محال ثالث و عكسالعمل
حكام آن در تشكيل جنبش اتحاد اسالم جنگل
انقالب مشروطه برا مازندران ،سرآغاز تحول چنردوجهی
بود كره ريشره در رويردادها پايتخرت ،اوضراع محلری و
سیاست روسیه داشت كه از سال 6501م آزادتر از گذشرته
منويات خود را در شمال ايران اعمال میكرد .مازنردران در
سال ها 6336-6311ق دستخوش آشوب و نراامنی برود
كه از رويارويی نیروها محلی با يكديگر و روا دولتری
ناشی میشرد .در دوران مرذكور ،چهرارده حراكم از سرو
دولت مركز  ،خوانین شورشی و محمدعلی شاه مخلوع ،بر
مازندران گمارده شدند .حاصل ايرن اوضراع ،شركلگیرر
اتحاديهها ارماندهان نظامی (خروانین) ر یرب در غررب،

متفقین و انديشه اتحاد اسالم ،آنها را در كنار هم رار داد ولی شعبها از
اتحاد اسالم عثمانی نبودند و مستقل از آنها بودند (شاكر 51 :6381 ،؛
ديلمی651، :6385 ،؛ .)Arkun, 1997, vol. 30, p. 31
 . 1به روايت حسن اعظام دسی ،مجر طرح مذكور در شاهرود و استرآباد،
حزب دموكرات مسئولیت اجرا جبهه مقاومت مسلحانه علیه روسها در
گیالن را به میرزا كوچك و مازندران را به شیخ عبدالعلی لطفی محول كرد
(اعظام دسی.)111 :6311 ،
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مركز و شرق مازندران ،با هدف تعادل درت و حفظ وضرع
موجود ،تضعیف همره نیروهرا اجتمراعی درگیرر اعرم از
مشروطهخواه يا مخالف مشروطه و لطمه به ا ت اد محلری
بود (كاظمبیگی.)15 :6356 ،
ناامنی و كاهش تجرارت خرارجی در مازنردران تبعرات
اجتماعی خود را داشت كه در صدر آن تضعیف تجار محلی
بود .شر تجار ،نخستین طعمه اخراذ نیروهرا شورشری
شاه مخلوع (محمدعلی شاه) و حكام بود ،در حالی كه آنهرا
تالشهايی در جهرت مشرروطهخرواهی در دوره مشرروطه
داشتند .مو عیت خوانین ،اعم از ارماندهان نظامی تیرولدار
و مالكین اراضی وسیع ،به هیچوجه خوب نبود و بره خراطر
كشمكش ها سال هرا 6336 -6311ق ،برا محردوديت
درت مالی مواجه شده بودند .همچنین ،جايگاه سنتی علما
نیز به خاطر مو عیت سیاسی و ا ت راد منطقره ،كراهش
يااته بود ،لذا ساختار اجتماعی وريت گیالن متزلزل شد.
استقرار نیرو نظامی روسیه از سال6336ق6563 /م
تا اروپاشی تزار روسیه در سال6561م ،به يكسر
پیامدها سیاسی ،اجتماعی و ا ت اد منجر شد كه
عبارتند از :مداخله روزاازون نماينده كنسولی روسیه در
مازندران ،عدم تمكین روسها از وانین ايران و سوء راتار
آنها با مردم منطقه به خ وص در موارد كه نا ض
هنجارها اسالمی بود (همان .)80 :لذا حضور نیروها
روس به بهانه امنیت ،خود عامل نارضايتی ،ناامنی و
مشكالتی برا ا شار و طبقات مختلف مازندران شد.
از سرو ديگررر ،بررروز جنرگ جهررانی اول در رمضرران
6331ق6561 /م و نقض بریطراری ايرران از سرو دول
متخاصم ،منشأ تحرورتی در ايرران شرد .غررب مازنردران
(محرررال ثرررالث) ،تحرررتالشرررعاع نارضرررايتی اهرررالی از
محمدولی خان سپهسارر تنكابنی و ر ابت داخلی خاندانش
كه حاكم موروثی منطقه از دوره اجاريه بودند ،رار گرات.
در سال 6333ق تعداد از ناراضیان محلی كه اكثرات از
كجور و كالرستاق بودند و نیز تعداد از مستخدمان سابق
سپهسارر تنكابنی ،از جمله میرزا علری خران سرارر ارات
كجور  ،برا شكايت از حكومت پسرش علری لریخران
امیراسعد در تنكابن ،بره نرزدش در تهرران راتنرد امرا بره
نتیجه ا نرسیدند و به محال ثالث مراجعت كردند تا خرود
امیراسعد را اخراج كنند (6333ق) .لذا خیلی سرريع منطقره
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محال ثالث ،عرصه ر ابت مرتضی لیخان سرردار ا تردار،
پسر ديگر سپهسارر و حامیرانش ،از جملره سرارراات برا
برادرزادهاش ،اكرمالملك (پسرر امیراسرعد) گرديرد (سرالور،
 .)1158-1151 /1 :6318برردين ترتیررب زمینرره تجديررد
ناآرامی و كشمكش در محال ثالث مهیا شرد .نكتره ابرل
توجه اينكه ،در منابع بريتانیا بر نقرش حرزب دمروكرات در
شورش سرارراات در سرال 6333ق تأكیرد شرده (كراظم
بیگی )83 :6356 ،كه با مطالب ذكرر شرده ابرل پرذيرش
است.
با سقوم كابینهها مستوایالممالك و ارمانارما،
سپهسارر تنكابنی مجددات در ربیعالثانی  /6331مارس
6561رو كار آمد .اوضاع سیاسی شناور حاكم بر مركز
ايران ،تغییر اوضاع جبههها درگیر عثمانی -ملیون ايرانی
با وا روسیه و انگلیس در غرب كشور ،در مازندران نیز
بازتاب داشت و در محال ثالث به تداوم اعالیت سارر اات
(كه با اتحاد اسالم شمال ارتبام داشت) منجر شد.
سپهسارر تنكابنی رئیسالوزرا جديد ،با استفاده از
جايگاه خود ،از تهران نیرويی موسوم به «اردو سیار» ،به
ارماندهی مظفرخان اعلم (سردار انت ار) برا سركوب
اعالین اتحاد اسالم شمال در محال ثالث اعزام كرد
(جماد الثانی 6331ق6561/م) .در نتیجه آن ،سارر اات
و رؤسا طايفه خواجهوند در تهران به بست نشستند ولی
سپهسارر آنها را دستگیر كرد و اعالیت اتحاد اسالم در
محال ثالث محدود شد .تحتالحمايگی سپهسارر به
روسیه ،دست او را بیش از پیش بازگذاشت و همواره
درصدد اروپاشی اتحاد اسالم شمال بود ،تا اينكه كابینه
سپهسارر تنكابنی بعد از سه ماه و اندكی ،در شوال
6331ق ،سقوم كرد (همان.)81-83 :
با سقوم كابینه سپهسارر (61شوال  )6331و بازگشت
سارر اات كجور و اارادش به محال ثالث ،جنبش
اتحاد اسالم شمال در آنجا دوباره درت گرات .ولی
استقرار نیروها روسی در تنكابن ،مانع پیشرات كار
جنبش شد (سالور .)1118 /1 :6318 ،در نتیجه میرزا
كوچكخان كه به گفته ابراهیم اخرايی ،پس از مشورت
با سارر اات در اكر اتحاد اسالم شمال بود (اخرايی،
 ،)11 :6318از اكر ايجاد آن در محال ثالث ناامید شد،
زيرا گیالن در مقايسه با محال ثالث شرايج بهتر داشت.
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وجود خاندان خلعتبر و رابطه خوب آنها با روسها و نیز
وجود ايل كرد خواجهوند كه سرسپرده ائودالها و دولت
مركز بودند و با بومیان منطقه خ ومت داشتند ،كار
سارر اات را در محال ثالث مشكل میكرد .از سو
ديگر ،محال ثالث با محدوديت جغراایايی و اختالف ايلی
و بومی مواجه بود ،درحالی كه در گیالن عناصر كوه و
دشت گیل و ديلم ،پشتوانه غنی و محكمتر برا اتحاد
اسالم جنگل بودند.
 .3تعامل و تقابل بزرگان و حكام محال ثالث با
اتحاد اسالم جنبش جنگل تا فروپاشی آن
در زمان رياسرتالروزرايی مسرتوایالممالرك (ربیرعالثرانی
6333ق 6151 /ش) ،پايررههررا جنرربش اتحرراد اسررالم در
گیالن و مازندران غربی ،به جز تنكابن استوار شد؛ زيرا و
نه تنها جنگلیها را مضر نمیشناخت ،بلكه با شناختی كره
از اوضاع كشور داشت ،آنها را تاحد مفید هم میدانسرت
(اخرايی ،)81 :6318 ،اما در زمران كابینره ارمران ارمرا و
محمدولیخران خلعتبرر (سپهسرارر تنكرابنی) (6331ق)
اوضاع تغییر كرد و مزاحمت هايی برا اتحاد اسالم جنگل
ايجاد شد.
سپهسارر تنكابنی ،پس از ارمانارمرا ،در ربیرعالثرانی
سال 6331ق6561 /م مأمور تشكیل كابینه دولرت شرد .او
به علل مختلف ،اتحاد اسالم جنگل را مغاير با انديشهها
سیاسی ،م ال ملكی و منااع ا ت اد خويش در منطقره
می دانست .از سو ديگر با سارر ارات كجرور  ،پرس از
اررت تهررران ،برره هنگررام دسررتهبنررد هررا سیاسرری
دلخور هايی داشت ،لذا مخالف اين بود كه سارر اات در
رآس نیروها مقاومت مازندران غربی (محرال ثرالث) بره
جمعآور نیرو بپردازد (يوسفینیرا .)185 :6310 ،از سرو
ديگر ،مناسبات خوب سپهسارر تنكابنی با روسها ،شرايج
مناسبی را برا پسرش امیراسعد ،حاكم محرال ثرالث ،در
سركوبی مخالفان اراهم كرد .لذا سپهسارر تنكابنی متوجه
نیروها جنگلی در گیالن شرد ،حتری برا خروانین محلری
گیالن و اطرراف آن علیره میرزاكوچركخران متحرد شرد
(اخرايرری )81 :6318 ،امررا بررا درايررت ابرروالفت خرران
حشمت الدوله ،ارماندار گیالن ،سپهسارر تنكابنی مواق به
حركتری علیره میررزا كوچرك نشرد (همران81 :؛ Afary,

 .)1995, vol. 28, p. 7سپهسارر تنكابنی ،محسنخران
امین الدوله ،از مالكین مشهور گیالن در لشت نشرا و پسرر
علی خان امین الدوله ،صدراعظم پیشین اجار ،را به دشمنی
و حمله علیه وا جنگلی ها وادار كرد ولی موارق نشرد و
امینالدوله اسیر و در نهايت برا پرداخرت غرامرت آزاد شرد
(اخرايی ،همانجا) .درنتیجه ،سپهسارر تنكابنی در اجررا
منويات خود علیه جنبش جنگل ناكام ماند .در همین زمان
دكتر حشمت در رهیجان مستقر شد و دامنه اعالیت اتحاد
اسالم جنگل را تا سیارستاق ،از محال ثالث ،توسعه داد.
زمررانیكرره كابینرره سپهسررارر تنكررابنی سررقوم كرررد
(6339ق) و وثوقالدوله به رياسرتالروزرايی رسرید ،سرارر
اات كه در تهرران برود ،بره كجرور مازنردران رارت و بره
ساماندهی نیروها پراكنده محلی پرداخت .در اين هنگام،
رد ت ررف امرالش سپهسرارر در
سارر اات كجرور
كجور را كرد و حتی نیم نگاهی هم به تنكابن و حكومرت
آن داشت.
حكومت تنكابن كه تحت تسلج خاندان خلعتبر برود،
مانع جد در راه ات رال دو نیررو اتحراد اسرالم شرمال
مستقر در رهیجان با وا سارر اات در كجور برود ،لرذا
سارر اات متوجه تنكابن شد ،تا شايد راه ات رال دو نیررو
بر رار گردد .سپهسارر تنكابنی نیروها خواجهوند محلری
را علیه سارر اات تحريك كرد ،اما آنها در منطقه لتینگان
نوشهر شكست خوردند و نتیجه آن ،اازايش اعتبرار سرارر
اات كجور در منطقره برود .سپهسرارر تنكرابنی كره در
تهران منزو شده بود ،در يادداشتها خرود ،در  3صرفر
6331ق اين گونه می نويسد...« :گاهی هم خیال میكنم به
تنكابن راته ،با امیراسعد و اهرالی آنجاهرا ،ا رداماتی علیره
جنگلیها بكنم ،به هر حال حركت میكرنم ،انشراءاچ چره
پیش آيد( »...سپهسارر تنكابنی.)311 :6311 ،
امیراسعد ،پسر سپهسارر تنكابنی و حاكم تنكرابن كره
مناطق ملكی و حكومتی خرود و خانردانش را از دو سرو
نیرو سارر اات در شرق و نیروها اتحاد اسالم جنگرل
در غرب در مخاطره می ديد ،به تكاپو ااتاد .لذا به توصیه و
صالحانديشی شیخ نورالدين خلعتبرر  ،از اقهرا صراحب
نام و حاج نظرعلی طالقانی ،از بازرگانان خوش نام منطقره،
به انعقاد پیمان مودت با اتحاد اسالم جنگرل تشرويق شرد.
برا اين كار با چند تن از سررداران محلری منطقره چرون
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سردارانت ار ،منتظم الممالرك بررادر جوادخران گلیجرانی و
سارررشید ،برا مراسم تحلیف به كسرما رارت و سروگند
واادار به جنبش جنگل و اتحاد اسالم ياد كرد (اخرايی،
.)53 :6318
بعد از انقالب كمونیسرتی 6561م6331 /ق شرورو و
خروج آنها از ايران ،ارصتها جديد به انگلیس در شمال
داده شررد و همچنررین بررر تحريكررات نیروهررا سیاسرری-
اجتماعی ايران ،به ويژه محال ثالث اازوده شد .انقالبیرون
جنگل پس از استیال بر رشت ،لمرو خود را به سمت شرق
گیالن گسرترش دادنرد .ترا اوايرل صرفر 6331ق /نروامبر
6561م ،رهیجان ،لنگرود و رانكوه بره ت ررف نیروهرا
اتحاد اسالم جنگل درآمد و حتی درصدد برآمدند تا در گام
بعد تنكابن را ات كنند .لذا استقرار اتحاد اسرالم جنگرل
در شرق گیالن ،راه نفوذ عقايد و پیشرو سیاسی -نظامی
آنها را در محال ثالث همروار كررد (كراظم بیگری:6356 ،
.)81
در همین راستا ،سارر اات كجور  ،درصدد ت رف
تنكابن برآمد و مواق شد نیروها تنكابنی به ارماندهی
اكرمالممالك ،ارزند امیراسعد را شكست دهد و خرمآباد
مركز تنكابن به اشغال وا كجور درآمد (خواجه نور ،
 .)11-35 :6356لذا با اين پیروز  ،جنبش اتحاد اسالم
شمال در محال ثالث اعال شد.
در اين مرحله مرتضی لیخان سردار ا تردار از پسرران
سپهسارر تنكابنی ،در توطئه علیه بررادرش نقرش داشرته
است .امالش كجور و نور در حوزه ادار مرتضی لریخران
سردار ا تدار بود كه با امیراسعد ،برادر خود در محال ثرالث
اختالف داشت .سردار ا تدار به وسوسه تسرخیر تنكرابن و
خارج شدن آن از ت رف برادرش ،سارر اات را برا ايرن
كار تحريك كرد (يوسفینیا .)909-903 :6310،سپهسرارر
درباره خ ومت ارزندانش كه به غارت امروال شخ ری او
منجر شد ،به تلخی ياد میكنرد و مرینويسرد ...« :دو نفرر
ناخلف من طور كردهاند خانواده سی د ساله ما را به براد
دادند ،تمام دارايی من در محال ثالثه ...را غارت دادنرد»...
(سپهسارر تنكابنی.)396 :6311 ،
سارر ارات كجرور پرس از اسرتقرار در تنكرابن برا
نیروها اتحاد اسالم جنگرل و میرزاكوچركخران ارتبرام
بر رار میكند .در اومن كمیسیونی از سارر ارات و میررزا
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كوچكخان و سران جنگل تشكیل میشود و بعد از مدتی،
سارر اات به تنكابن و كجور برمیگردد و امیراسعد ،حاكم
تنكابن ،به سمت رودبار الموت ارار مریكنرد (يوسرفینیرا،
.)960 :6310
در شرروال  / 6331مرررداد  ،6151دوبرراره وثرروقالدولرره
رئیس الوزرا شد و باز هم ورق به ضرر جنبش اتحاد اسرالم
شمال برگشت .و برا تضرعیف جنربش اتحراد اسرالم،
درصدد تقويت امیراسعد در تنكابن و محرال ثرالث برآمرد.
حتی وثوقالدوله نمايندها نزد میررزا كوچرك ارسرتاد ترا
تسلیم شود (گیلك .)656 :6316 ،در اين زمان سارر اات
تحررت اشررار وثرروقالدولرره و نیروهررا دولترری ،از جنررگ
خوددار كررد و بره تهرران رارت و در آنجرا تبعیرد شرد
(يوسفی نیا .)961 :6310 ،در نتیجه اعالیرت اتحراد اسرالم
شمال در محال ثالث محدود شد.
در ايررن زمرران نیروهررا انگلیسرری ،برره ارمانرردهی
دنسترويل ،د ت رف فقراز و نفرت براكو را داشرتند،اما
مواق به موااقت جنگلی ها برا عبور از گیالن نشدند .لذا
جنگها نامنظمی بین نیروها جنگل و انگلیسریهرا در
مسیر منجیل تا رشت از  11خرداد 6331/6151ق درگرات
كه توان نیروها جنگل را به تحلیرل بررد و انگلیسریهرا
شرررهر رشرررت را در شررروال 6331ق اشرررغال كردنرررد
(میرابوالقاسمی .)690 :6318 ،زمانی كه نیروها انگلیسی
حمالت هوايی خود را در رشرت شرديد كردنرد ،نیروهرا
جنگل مجبور به عقبنشینی شدند و سرانجام در  11مرداد
 1 / 6151ذ القعده  6331برا انگلیسریهرا صرل كردنرد
(.)Dunsterville, 1991: vol.57:155
تمام اين شرايج به ضرر نیروها اتحراد اسرالم و بره
نفع امیر اسعد در تنكابن تمام شد .به طور كه امیر اسرعد
و تی از گراتار نیروها جنگل در برخورد با انگلیسیهرا
در رشت و داع خطر سارر اات آگاهی ياات ،به تأسری از
سیاست وثوق الدوله ،د كرد به نیروهرا اتحراد اسرالم
شمال مستقر در رهیجان ،به رهبر دكتر حشمت ،حملره
كنررد (اخرايرری696 :6318 ،؛ میرابوالقاسررمی18 :6318 ،؛
جنگلی .)601-601 :6391 ،دكتر حشمت نماينردگانی (دو
نفر از علما لنگرود) نزد امیراسعد ارستاد تا از دشمنی بره
نفع انگلیس دست بردارد و همچنین سوگندنامه اومن را به
او يادآور شد امرا مرؤثر نشرد .درنهايرت روا تنكرابن در
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نزديكرری رودسررر شكسررت خررورد و برره سررمت تنكررابن
عقب نشینی كرد (گیلك618 :6316 ،؛ خواجهنرور :6356،
.)19-13
وثرروقالدولرره كرره درصرردد ترردارش رررارداد 6565م و
سركوبی مخالفین بود ،چون از تسلیم میررزا كوچركخران
ناامید شد ،به عملیات نظامی شديد علیه آنهرا دسرت زد .او
سپهسارر تنكابنی ،وزير كابینهاش ،را به دشمنی با جنربش
جنگل وادار كرد .سپهدار تنكابنی خواستار تشركیل نیررو
نظامی از روسیه سفید و استخدام نیروها محلی از تالش،
برا جنگ با جنگلریهرا شرد ( Afary, 1995, vol.28,
 ،)p.7همچنین ،علریاصرغرخان سراعدالدوله ،ارزنردش ،و
جمشیدخان سردار كبیر ،برادرش ،را به تنكابن ارسرتاد ترا
نیرو تنكابن را علیه جنبش جنگل تجهیرز و آمراده كنرد
(يوسفینیا.)916 :6310 ،
در اين زمان اولین گسست در جنبش اتحاد اسالم
جنگل رو داد .احمد كسمايی و يارانش در اومن ،با
سیاستها وثوقالدوله ،در اسفند 6331 /6151ق تسلیم
دولت شدند (گیلك .)651 :6316 ،اين كار ضربات روحی
منفی به جنبش جنگل وارد كرد و به نوعی میرزا
كوچكخان حمايت اومنات را از دست داد.
میرزا كوچك خان كه د درگیر با نیروهرا رزاق
ايرانی را نداشت ،به سرعت تاكتیك عقبنشینی به سرمت
شرق گیالن و عدم مقابله در برابرر نیروهرا داخلری را در
پیش گرات .لذا پس از اولتیمراتوم انگلیسریهرا ،در حردود
نیمه اروردين 6331 /6158ق اومنات را به د رهیجان
و پیوستن به دكتر حشمت ترش كرد .تعرداد همراهران و
در هنگام عقب نشینی ،بین  513تا 6000نفر بود (صربور
ديلمی51 -11 :6389 ،؛ گیلك.)100 :6316 ،
در اين زمان انگلیسیها به همراه حاكم رشت ،دو نفرر
را نزد دكتر حشمت ارستادند تا از مبارزه كنارهگیر كنرد.
يكی از آن دو نماينده ،میرزا محمردخان طالقرانی ،منشری
سپهسارر تنكابنی و همشهر دكترحشمت بود اما موارق
نشدند (گیلرك ،)655 :6316 ،لرذا رهیجران مرورد حملره
هوايی نیروها انگلیسی رار گرات و در نتیجه ،نیروهرا
جنگل ،رهیجان را به سمت شرق ترش كردنرد .نیروهرا
دولتی به همراه وا محلی ،چرون وابسرتگان سپهسرارر

تنكابنی و خوانین و متنفذين محلری ،بره رزاقهرا كمرك
كردند .میرزا كوچك خان چون جنگ با نیروها داخلری را
برادركشی میدانست ،بره سررعت عقربنشرینی كررد و از
درگیر خوددار نمود ،به نوعی رويه معنويت غیرانقالبی
را در پرریش گراررت .بررر اثررر راهپیمررايیهررا پیرراپی و
عقبنشینیها متوالی نیروها جنگل بره سرمت محرال
ثالث ،در اروردين و ارديبهشت 6331/6158ق ،بیخوابی،
گرسنگی و خستگی بر نیروها جنگل مستولی شد و توان
آنها را رو به تحلیل برد ،به گونرها كره «مررگ عزيرز و
زندگی خوار و بیمقدار شده بود» (همان.)101 :
دسته ها سرهنگان نیروها جنگل نیرز برا تاكتیرك
میرزاكوچكخان مخالف بودند ،به طور كه خالو ربان بره
همراه نیروهايش ،علیررغم میرل میررزا كوچركخران ،برا
زاقها درگیر شد (همانجا).
در اين زمان مسائل ديگر هرم اوضراع را برر میررزا
كوچكخان و نیروهايش سختتر كرد ،يكی از آنها ،تقويت
دولت مركز و نیرو زاق بود.در اين زمان ،زاقها وارد
تنكابن وخرم آباد ،مركرز نیروهرا سراعدالدوله شردند ،بره
همین دلیل ساعدالدوله ،تقاضا میرزا كوچكخران مبنری
بر كمك به آنها را رد كرد (كوچكپور .)65 :6315 ،مسئله
ديگر اينكه سارر اات برا اشرار وثروقالدولره و نیروهرا
مركز تسلیم دولت شد ،لذا نیروها كجور ،ديگرر متحرد
نیروها جنگل محسروب نمریشردند ،درحرالیكره میررزا
كوچك خران رو كمرك آنهرا حسراب براز كررده برود و
اطالعی از اين كار نداشت.
عقبنشینیها مرداوم نیروهرا جنگرل بره شررق و
تهاجم و تعقیب زاق ها كه در اين دوره وت گراته بودند،
تلفاتی به نیروها جنگل ،به خ وص در كوه ها كراكوه
سیاهكل ،جواهردشت گیالن ،جواهرده و سخت سر رامسرر
وارد كردند (همان .)65-68 :در نتیجه ،میرزا كوچكخران،
به همراه دكتر حشمت و نیروها خود به سمت تنكرابن و
جنگررلهررا اطررراف راتنررد و در نهايررت برردون جنررگ و
درگیر  ،خود را به لعه گردن تنكابن رساندند (كوچكپور،
65-68 :6315؛ خواجررهنررور 95-11 :6356 ،؛ جنگلرری،
.)665 :6391
در منطقه لعه گرردن تنكرابن ،دسرتههرا نیروهرا

محمد شورمیج :نقش محال ثالث ،به مركزيت تنكابن ،در دوره اول جنبش جنگل

جنگل ،به رهبر خالو ربان ،با نیروها تحت ارمانردهی
ساعدالدوله و زاق ها درگیر شردند و سراعدالدوله شكسرت
خررورد .برره گفترره محمرردعلی گیلررك ،از شرراهدان وا عرره،
ساعدالدوله در مال ات با نمايندگان جنگل اعتراف كرد كه
به اجبار با زاقها و وثوقالدولره همكرار مریكنرد و برا
جنگلیها مخالف نیست (گیلك.)109-101 :6316 ،
در اين زمان ،نیروها زاق زياد  ،به همراه نیروها
محلی وابسته به امیراسعد تنكابنی و ساعدالدوله ،در تنكابن
مستقر بودند .لذا شرايج برا میرزا كوچك خان و يرارانش
بسیار سخت شد.
دومین گسست در جنبش جنگرل در همرین مو رع ر
داد ،زيرا دكتر حشمت با حدود  100نفر از يرارانش تسرلیم
شد (مدنی11 :6311 ،؛ كوچك پور .)11 :6315 ،امرا میررزا
كوچك خان با تسلیم او مخالف بود .چون معتقد بود سرران
دولتی ،هیچ و ت دكتر حشمت و میرزا كوچكخان را زنده
نخواهند گذاشت ولی دكتر حشمت بول نكرد و به خراطر
شرايج بد نیروهايش و جلوگیر از تلفات آنها و اعتماد بره
اعالمیه وثوق الدولره و امران نامره استاروسلسركی ،رئریس
نیروهررا ررزاق ،تسررلیم شررد (كوچرركپررور11 :6315 ،؛
گیلك .)101 :6316،هرچند درگذشته ،تسرلیم كسرمايی و
آزارش نشان داد نبايرد بره آنهرا اعتمراد كررد؛ ولری دكترر
حشرمت چراره كرار را در ايرن شررايج سرخت ،در تسررلیم
میديد .پیامد اين كار ،وارد شدن ضرربه روحری منفری بره
نیروها جنگلی و میرزا كوچكخان بود.
سرانجام میرزا با نیروها خود ،از درهها دوهرزار بره
سمت سه هزار تنكابن حركت كرد .در اينجا نیز سعی كررد
از تعقیب و درگیر با نیروها دولتی زاق و سراعدالدوله
خوددار كند .حتی برا اينكه عقب نشینی بهترر صرورت
گیرد ،در هر مسیر ،دسته ا را به تسلیم دعوت میكرد ترا
اارادش كشته نشوند (كوچكپرور .)13-16 :6315 ،دسرته
خالو ربان برا نفررات خرود بره سرههرزار تنكرابن راتنرد و
سررانجام بررا جنررگ و ارررار دادن رزاقهررا ،برره گرریالن
بازگشتند (همان.)16 :
به گفته يكی از شاهدان عینی ،ساعدالدوله كه از طرف
پدرش سپهسارر تنكابنی ،مأموريرت جنرگ و اضرمحالل
وا جنگل را داشت ،در اجرا ارمران پردر ،دارعالرو تی
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می كرد تا ارصت رزم بررا اررار میررزا كوچركخران و
بقايا آن ارراهم گرردد (گیلرك .)109 :6316 ،در ادامره،
میرزا كوچكخان با راهنمايی يكی از نروكران سراعدالدوله
(به نام امیر) ،به روستاها گاور ،میانرود و آرود سرههرزار
تنكابن عقب نشینی كرد .در منطقه آرود سه هرزار تنكرابن،
بعد از خستگی و ارسودگی نیروها ،به اين نتیجه رسیدندكه
بايد به خاطر شرايج بدمنطقه محرال ثرالث و تعرداد زيراد
نیروها رزاق تعقیرب كننرده آنهرا ،بره ارومن بازگردنرد
(گیلك101 -109 :6316 ،؛ كوچك پرور)11-16 :6315 ،؛
لذا میرزا كوچك خران برا تعرداد انردش نیروهرا خرود ،از
جنگلها سرههرزار بره سرمت جلگره تنكرابن ،از جملره
روستا كشكو (میرابوالقاسرمی )58 :6318 ،و از آنجرا بره
روستا گلیجان تنكابن رات .در اينجا ،میرزا كوچكخران
برا رهايی از نیروها رزاق دولتری و نیروهرا محلری
امیراسعد و ساعدالدوله ،اارراد خرود را بره تعرداد انگشرتان
دست و حدود نه نفر كم كرد و سرانجام از میسر رامسر بره
رانكرروه و بعررد اررومن برگشررت (گیلررك-118 :6316 ،
131؛.)Ybert-chabrier, 1983, vol. 2, p. 50
اين پايان غمانگیز جنبش اتحاد اسالم جنگرل و شكسرت
استراتژيك نظامی آنها بود .تعهد و پايبند میررزا بره اصرول
اخال ی و مرامنامه جنگل و عدم اتخاذ رويه مسلحانه در برابرر
نیروها دولتی ايران و سیاستگريز و عقربنشرینی از مقابرل
آنها و تغییر اوضاع سیاسی ايران و تحورت سط بینالمللری،
باعث اروپاشی اتحاد اسالم جنگل شد ،به طور كه از حردود
هزار نفر اولیه در مو ع عقبنشرینی بره شررق گریالن ،اقرج
حدود صدنفر توانسرتند بره ارومن برگردنرد (اخرايری:6318 ،
)310؛ لذا بعد از بازگشت ناارجرام و تروآم برا شكسرت ،جنراح
اتحاد اسالم و انديشهها آن در جنبش جنگل بسیار ضرعیف
شد و از بین ياران اولیه ،اقج میرزا برا عردها محردود ،برا ی
ماندند كه همان تفكرات اولیه را حفظ كرده بودند.6
 .6بلشويكها پس از انقالب كمونیستی ،به دنبال اين بودند كه ايران را به
سمت يك جمهور شورايی سوسیالیستی سوق دهند (پرسیتس5 :6315 ،؛
پوريانژاد .)3 :6356 ،از سو ديگر بین میرزا و يارانش با اعضا جناح چپ
جمهور شورايی گیالن ،مانند احساناچخان و خالو ربان و بعد
حیدرعمواوغلی و سلطانزاده اختالف شديد اكر و ايدئولوژيكی وجود
داشت (ن.ش .پوريانژاد.)5-1 :6356 ،
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پیامد شكست اتحاد اسالم جنگل اين بود كره در ادامره
كار ،جنبش جنگل بررخالف دوره اول ،تغییرر رويره داد و برا
استقرار مجدد در اومن و رشت ،به دريلی ،دست به تشكیل
جمهرور شرورايی زد (،6)Dailami, 1992: vol.II, p.52
در نتیجه ،جنبش جنگل از ادبیات سیاسی -اجتماعی پیشین
خود كه برآمده از مرتن جامعره و باورهرا اتحراد اسرالم و
مشروطیت بود ،ااصله گرات .اين مسئله ،با توجه به آگراهی
طبقات ثروتمند و بازرگان نسبت بره عمرل م رادره امروال
توسج بلشويكها در شورو  ،نگرانی آنهرا را اارزايش داد و
ديگر از جنبش جنگل حمايت مالی نكردند .چنین نگرانی به
طبقات پايین شهر  ،كارگر و صنعتگر نیرز كشریده شرد ،در
نهايت آنها را هم از میرزا كوچركخران دور كررد (يقیكران،
88-81 :6313؛ شرراكر  .)911 :6381 ،در همررین راسررتا،
گزارشها تند كمونیستی جناح چپ ،مانند احساناچخران،
ااكار عمومی مردم مسلمان را ،روز به روز نسبت به نهضرت
جنگل بدبین كرد (كسمايی.1)18-11 :6353 ،
همچنین ،ناكارآمد نظريرات كمونیسرتی در گریالن،
سران شورو را وادار به اتخاذ ت میم وا ع گرايانه در مورد
جنبش و ايرران كررد .عهدنامره مرودت ايرران و شرورو
6516م و توااق لندن و مسكو و طع حمايرت شرورو از
جمهور شورايی گیالن و عقب نشینی آنهرا از منطقره ،از
نخسررتین گررامهررا سیاسررت وا ررعگرايرری شررورو بررود
( ،)Kulski,1959: 366در نتیجه ،درگیر بین جناحها

 .6با تهاجم بلشويكها به ايران ،برا سركوبی نیروها دنیكین و انگلیسی
در گیالن و اخراج انگلیسیها از منطقه و تضعیف دولت مركز ايران ،تنها
جنگلیها در گیالن بودند .بلشويكها برا تقويت بنیادها جبهه شر ی
انقالب جهانی كمونیستی با میرزاكوچكخان تماس گراتند .میرزا با ورود
نیروها جديد روسی دچار نگرانی شد و با تحريك احساناچخان دوستدار
به ديدار راسكولنیكف رات (پرسیتس11-19 :6315 ،؛ sabahi, 1990:
 .)80میرزاكوچكخان و يارانش در 61خرداد  1 /6155ژوئن  6510وارد
رشت شدند و دو روز بعد بر سر آرامگاه دكتر حشمت اصول سلطنت را ملغی
و تأسیس جمهور شورايی گیالن را اعالم كردند (Kapur, 1965: 171-
.) 172
 . 1پس از اعالم جمهور شورايی اختالف بین میرزا و جناح راست جنگل با
جناح چپ و راديكال و كمونیستی جنگل شديدتر شد ،تاحد كه كودتايی
علیه میرزا انجام دادند (ن.ش .پوريانژاد .)61-1 :6356 ،جناح چپ جمهور
شورايی گیالن با مذهب مخالف بود ( .)Ghods, 1989: 64اما میرزا به
روايت يك شاهد عینی خارجی ،شخ ی مذهبی و متدين بود (كوررژ،
.)631-633 :6381

جنگل و تحورت بین المللی پايان سال6516م ،بره دولرت
مركز ايران اجازه كنترل دوباره گیالن و سركوبی جنبش
جنگل را داد (.)Arkun, 1997, vol.30: p. 25
بحث و نتيجهگيری
سرررزمین گرریالن ،در جريرران جن رگ جهررانی اول ،شرراهد
درتگیر جنبش مردمری و مسرلحانها بره نرام اتحراد
اسالم جنگل بود .در همین راستا ،منطقه محال ثرالث يرا
مازندران غربی ،به خاطر شرايج داخلی ايران ،مرورد توجره
هواخواهان جنبش جنگرل ررار گرارت كره در رآس آنهرا
شخ ی به نام سارر ارات كجرور  ،از مجاهردين سرابق
مشروطه بود .هرچند هردف اصرلی سرارر ارات  ،گرراتن
امالش و ردرت از خانردان خلعتبرر در منطقره برود .در
مقابل محمدولی خان تنكابنی از رجال معروف ايرن دوره و
پسرش امیراسعد خلعتبر حاكم تنكابن ،به خراطر اهرداف
سیاسی و منااع ا ت اد و اجتماعی خود ،با ردرتگیرر
جنبش اتحاد اسالم جنگل مخرالف بودنرد و در تضرعیف و
انحالل آن می كوشیدند .دريل متعدد  ،سبب شكسرت و
اضمحالل اتحاد اسرالم جنربش جنگرل بره خ روص در
منطقه محال ثالث شد كه اهم آن عبارتنداز:
 .6تحلیل وا جنگل در جنگ با انگلیسیها و
زاقها.
 .1تغییر سیاست انگلیس در ايران ،با تخلیه روسیه از
سال 6561م و تبديل آن به ايجاد يك دولت مركز
درتمند و شروع دشمنی دولت مركز ايران با جنبش
جنگل.
 .3رو كار آمدن سیاستمدارانی چون وثوقالدوله و
تسلیم برخی از سران جنگل چون احمد كسمايی ،دكتر
حشمت و يارانش و تقويت مخالفین جنگل در شمال ،به
خ وص در تنكابن.
 .1عقبنشینی مداوم و بدون برنامه نیروها جنگل از
رشت به تنكابن كه سبب تحلیل توان و روحیه جنگلیها و
درنهايت اضمحالل آنها شد .لذا جنبش اتحاد اسالم جنگل
با تاكتیك نامناسب عقبنشینی به سمت محال ثالث،
بهخ وص تنكابن ،دچار شكست جبرانناپذير شد؛ به
طور كه همین شكست و مشكالت متعا ب آن ،سبب
انشعاب و چرخش ايدئولوژ جنبش جنگل شد.

محمد شورمیج :نقش محال ثالث ،به مركزيت تنكابن ،در دوره اول جنبش جنگل
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