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                                                         چکیده

درگير با قشون انگليس  ق(37-1333م/18-1914) پایانی جنگ جهانی یکمهای سالجنبش جنگل در 

 ، قشوندر آن زمانزیرا  ؛گشتبه تحوالت نظامی قفقاز بازمی آنها و علل وقوع زمينهد كه هایی شجنگ

 گيالن قشون از این عبور اام ،نده برسامنطقاز خطۀ گيالن به آن  سرعتبهرا  خودكه ناگزیر بود انگليس 

جنگل با جنبش  نبرد .انجاميدبين دو طرف به جنگ  نهایتدر كه دشرو هجنبش جنگل روببا مخالفت 

زیرا ؛ رفتمیشمارساز برای این جنبش بهرویدادهای مهم و سرنوشت هجملقشون نيرومند انگليس، از

در مقابله با قشون  جنبش های اینتاكتيك رو، بررسیاین؛ ازداشت عميقی بر آینده و بقاء آن اتتأثير

، پرسش اصلی اساساینبر از اهميت بسياری برخوردار است. ،هااین تاكتيكو ارزیابی پيامدهای  انگليس

و این  بستكاربه هایی راتاكتيكبرای مقابله و جنگ با قوای انگليس چه جنگل جنبش  این است كه

رویارویی در  تاكتيك مختلف كلی، چهارطوربه ؟است ش داشتهپيامدهایی برای جنب نتایج و ها چهروش

 ؛های منظم و كالسيكجنگتاكتيك  -1قابل تشخيص و تفکيك است:  انگليس نيروهای باها جنگلی

این  بررسی صلح.تاكتيك  -4 ؛جنگ شهریتاكتيك  -3 ؛های چریکی و نامنظمجنگتاكتيك  -2

 ردیگ ،ای موفق بودكه تا اندازه (چریکینامنظم )های جنگتاكتيك جز هب كه دهدها نشان میروش

رات ثيأمجموع تدر بلکه داشت،وردی برای جنبش ندستا تنهانه ،داشتند هایی كهستیابه دليل ك ،هاروش

 .این جنبش گذاشتسرنوشت  ی برمنفی بسيار

 

 جنبش جنگل.، تاكتيكانگليس، روس،  جنگ، :هاي كلیديهواژ
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 مقدمه .1

 بود با ارتش نيرومند انگليسش هایمهم در تاریخ جنبش جنگل، جنگ سائلیکی از م

های مختلفی كه وجود پژوهشبا .داشت آن اهداف و جنبش برای ناگواری پيامدهای كه

 یش با انگليسهاجنگ بارۀدر یمهم ، هنوز مسائله استاین جنبش صورت گرفت دربارۀ

ای آن بر ثير و پيامدهأتا تو واكاوی بيشتری است  بررسینيازمند وجود دارد كه 

جنبش  1هایچگونگی تاكتيك مسائلازجملۀ این  ؛دشو سرنوشت جنبش بيشتر آشکار

نادرستی  یا قوت و ضعف و درستینقاط  ،هااین تاكتيكهریك از علل اتخاذ ، جنگدر 

، گذشته دیگر لۀئمس .تری استنيازمند مطالعات گسترده ست كها در طی این نبردهانهآ

جنبش و  بينكه در پایان جنگ  است پيمان صلحی ،هاثير این جنگأت كيف وواز كم

ضروری از زوایای مختلف  نيز انگليس بسته شد. بررسی مفاد این پيمان قشون

ۀ دهد. مجموعدستهب وردهای آنو دستا تری از پيامدهاتا تصویر روشنرسد مینظربه

  كند.میاین مسائل ضرورت انجام چنين پژوهشی را دوچندان 

های این پرسش بنيادی در اینجا مطرح است كه تاكتيك ،آنچه گفته شد بر بنا

رد یا پيامدهایی برای جنبش وگ با انگليس چگونه بود و چه دستادر جنجنبش 

درگيری و  به ،وعمجمعواملی كه درطه، پس از نگاهی به علل و در این راب ؟اندداشته

ورت اتخاذ هر و ضر جنبش جنگل هایتاكتيك، است شدهمنجر جنگ در منطقه 

 دشونمیجداگانه ارزیابی و تحليل  (و صلح چریکی، جنگ شهری منظم، جنگ جنگ) تاكتيك

 مشخص شود.  و پيامدهای هركدامتا نتایج 

كوشش بر این است كه  ،است یو تحليل یروش توصيفمبتنی بر  كه در این پژوهش    

اندركاران جنبش اول، یعنی منابعی كه دست بيشتر از منابع اسنادی و منابع دست

خود عضو جنبش بوده و احتمال  افرادكه این ی؛ البته ازآنجایاند، استفاده شودشتهنگا

ارزیابی درستی یا كرده باشند، برای  برخورد دارانهجانب در مواردی با رویدادها دارد

  .ه استگرفته شدكاربه نيز منابعمکان روش تطبيقی اتاحدّ ،انآن هاینوشته نادرستی

كه  نوینی مقاالت برخی كتب و اما در زمينۀ پيشينۀ چنين پژوهشی باید گفت كه    

بضاعت ضرورت و بنا به  اند، هریكجنبش جنگل نگاشته شدهموضوعات مختلف  دربارۀ

توان به پژوهش می ،برای نمونه ؛اندداشته موضوع این از هاییبخشی به اشاراتی خود

كه  اشاره كرد (1397)سلطانيان،  در جنبش جنگل یایدئولوژرهبری و ت عنوان نوینی تح

ی را در ناكامی جنبش ایدئولوژنقش رهبری و  ،كوشيده است با تحليل محتوایی منابع
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 ،اثر دیگر .صورت كلی اشاره شده استهب ، تنهابه نتایج جنگآن در اما  ؛سازد آشکار

ضادهای درونی و بيرونی به ت است كه اساساً (1382كریمی، ) شناسی نهضت جنگلآسيب

و نه به  جمله به تضادهای اساسی جنبش با روس و انگليس پرداخته استجنبش و از

در این زمينه مقاالتی نيز نوشته شده است؛ ازجمله . آنهای نظامی استراتژی و تاكتيك

لی و خارجی تيتروار به علل داخ كه (1392هوازاده، ) «ت نهضت جنگلعلل شکس» مقالۀ

مقاالت س دارد. يهم به صلح جنبش با انگل كند و نگاه كوتاهیشکست جنبش اشاره می

بررسی روابط »و  (1395پور، علی) «كنکاشی در روابط نهضت جنگل و روسيه» ،دیگر

هستند  (1393سلطانيان، ) «تا پيش از ورود به انزلی هاجنبش جنگل و بلشویك دوسویۀ

 جنگ موضوع صورت فرعی بهبه ،های اوليهنگاریو وقایع اساس منابعبر هریككه 

اشاره شد، هدف و روش پژوهش  كهچنان همه،اینبا اند.پرداخته نيز با انگليس بشجن

های تاكتيكضمن تفکيك  كوشد تاهای مذكور متفاوت است و میا پژوهشب حاضر

  .دكنبررسی و تحليل نتایج و پيامدهای هریك را جداگانه  ،جنبش
 

 علل وقوع جنگها و زمینهاهي به نگ. 2

این بروز  عواملد و شدرگير جنگ با انگليس  ،كه اساساً چرا جنبش پرسيد بایددر آغاز  

، ق(37-1333م/18-1914) جنگ جهانی یکم طیّپاسخ باید گفت در  چه بود؟جنگ 

 فوذ ورفت كه نمیشمارنقاط استراتژیك و بحرانی بهترین منطقۀ قفقاز یکی از مهم

؛ (1370 سرژ،ن.ک: ) آن برای دول درگير، ازجمله انگلستان اهميت زیادی داشت تسلط بر

های الزم، به این نتيجه رسيده بود كه تنها مسير كوتاه این كشور پس از بررسی روایناز

 ،ستانزلی و راه دریایی به باكو -رشت -برای رسيدن سریع به منطقۀ قفقاز، مسير قزوین

چند مرحله  پس از این جنبش زیرا ؛جنبش جنگل بود در این مسير،ده مانع عماما 

حاكميت  ه بودتوانست، ها نيز برخوردار بودندكه از پشتيبانی روسدرگيری با قوای محلی 

  .دشوآمد قشون بيگانه وو مانع رفت دكنرا بر منطقه استوار  خود

و استيالی  روسيه (ق133) 1917اكتبر  با آغاز انقالب كه توضيح بيشتر باید گفت در

چگونگی  های پایانی جنگ جهانی یکم،خاک آن كشور در سال ها بر بيشتربلشویك

در  د.شمطرح  به وطنشانانزلی  -رشت -از مسير قزوین سربازان روسيۀ تزاری بازگشت

ای هگوناین بود كه عبور آنان به شهدف ،بر منطقۀ گيالن حاكم بود كه جنبش ،این زمان

. ش1296این منظور، در به ؛ی وارد نشودبه اهالی گيالن خسارت زیاد باشد كه

و كميتۀ انقالبی روس،  (جنگل )رهبری جنبشت اتحاد اسالم ئ، ميان هي(ق.1917/1336)
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خر دی تا اینکه در اوا صورت گرفت هاییگوومستقر در گيالن، چندبار مالقات و گفت

توافق این  محورهای اصلی .(28: 1380اد، نژ)كوهستانیهمين سال به توافقی دست یافتند 

كميتۀ  تشکيل .الف :از ندعبارت بودطور خالصه بهماده تنظيم شده بود،  8كه در 

برای كنترل و  ،ت اتحاد اسالم و پليس ملی روسئهي از نمایندگان فرهنپانزده مشترک 

رات اخسبرآورد  .ج ؛حفظ امنيت شهر .ب ؛خروج سربازان تزاریچگونگی نظارت بر 

ها. مدت اجرای این قرارداد توسط روسجبران آن  چگونگی واهالی  هاحتمالی نظاميان ب

رویدادها  اما روند ؛(5-23/3 :1336، «كندیقشون روس رجعت م»)ماه تعيين شده بود  نيز دو

سربازان روس  كهدرحالی نيامد،در اجرا ه این قرارداد بههای بعد چنان بود كدر هفته

ها و سراها، خانهوانرو در كا شدنددسته از قزوین به رشت و انزلی وارد میهمچنان دسته

 ،مياناینو در رفتندو سپس با كشتی به روسيه می پرداختندها به استراحت میباغ

 .(48 :1382، نهضت جنگل اسناد مجموعۀ)كردند خساراتی نيز به اهالی وارد می

ها به گرجستان از توجه آلمان كه باید گفت ،مذكور اجرای قرارداد دربارۀ موانع اما

 كه روسيه بهدرحالی، سوی قفقاز و باكوپيشروی قوای عثمانی بهی دیگر، وسو و از سیك

ان شده بود. ستلسبب نگرانی انگ ،را نداشت ممانعت از آنانتوان های داخلی دليل جنگ

 ممکن بود ،ثمانيانع صورت تصرف باكو توسطروی بود كه درگرانی بيشتر از آناین ن

 هایسبب، انگليس بدین ؛دشون هندوستان و ميانه آسيای ایران، شمال متوجه عثمانی قوای

: 1369رلی، )ماب خودرا به باكو برسانند تركوشيدند تا هرچه سریعمی گيرانهی پيشدر اقدام

بودند،  نيرو به باكو كه از مدتی پيش در تدارک اعزام هاآنمنظور،  به این. (48-341

روانۀ ( Dunsterville) «دنسترویل»نرال به فرماندهی ژ را سرعت بخشی از قوای خودبه

 باریك شخصاًدنسترویل  البته پيش از اعزام این قوا، ؛(462-3: 1377)گركه، گيالن كردند 

 تن از 42 همراه با (1336االولجمادی 6)1296بهمن  28در  برای بررسی اوضاع منطقه

كه  رفته بود )نزدیك انزلی( به غازیان و شماری تجهيزات و نيرو انگليسی اناحب منصبص

 بود شده واكنش بسيار تند اتحاد اسالمسبب  ،ورود خودسرانه به منطقۀ گيالن گونه این

ش 1297 در تابستان كه قصد داشت ، بریتانياسانبدین .(62: ش 1380،دنژاكوهستانی)

الن با ممانعت در گيد، كنانزلی به باكو اعزام  -قزوین را از راه قوای خود( ق1337م/1918)

 كلنلژنرال دنسترویل،  رواین؛ از(9-10: 1363)یقيکيان، رو شده بود هجنگليان روبقوای 

در مسير آمد ورفتآزادی  بارۀتا در دكراعزام به گيالن  را (Colonel Stokes) كساستو

 اما ؛كند گووا رهبران جنبش جنگل گفتب ،آزادی اسيران انگليسینيز انزلی و  -قزوین
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 شکست و بازگشت قزوین به ،نکرده دریافت مساعدی پاسخ گو،وتگف پس از دو روز وی

، در پنج كيلومتری غرب «آتشگاه»در كه گوها واین گفتدر ا گزارش داد. ر مذاكرات

 انعنوان نمایندگبه ،احمد كسماییو حاجی خانكوچكميرزا 2،بود رشت انجام شده

ند، اما اپاسخ دادند كه گرچه با بازگشت سپاهيان روس به وطنشان موافق جنگل جنبش

 ،دكه مقاصد استعماری دار به قفقازكميتۀ اتحاد اسالم با عبور قوای انگليس از گيالن 

  .(67: 1385صبوری دیلمی،  و 77-76: 1993)كسمایی، مخالف است 

یل بالفاصله با بيچراخف، فرماندۀ جنگل، ژنرال دنسترو جنبش پی پاسخ منفی در

روس قوای مشترک  (ق1337) 1918ژوئن  5در  به دنبال آن، د وكرگو وقوای روس گفت

 ،نظامی بيچراخف عمليات مقدمات .ندددرآم حركت به منجيل سویبه قزوین از ،انگليس و

 .Major F) «ماژور فن پاشن» ،در همين زمان ژوئن در منجيل آغاز شد. 12در صبح روز 

Paschen) از سوی جنبش به ستاد ، عهده داشتركه فرماندهی قوای جنگل را ب آلمانی

تسهيالتی برای عبور منظم  ،كه جنبشد كریادآوری ده و به وی بيچراخف اعزام ش

)دنسترویل،  شودا این عبور شامل قوای انگليس نمیام ؛سپاهيان روس فراهم خواهد كرد

پاسخ داد كه اگر مجاهدان از سر راهش برداشته شوند و به وی بيچراخف نيز  .(231: تابی

ساعت  24. در پاسخ، فن پاشن نيستریزی خونداده شود، مایل به  الزم تضمين نظامی

اما  كند و اقدامات الزم را انجام دهد؛ زمان خواست تا مراتب را به رهبری جنبش اعالم

 اغوای فرماندۀ انگليسی، حملۀ بيچراخف به ساعت نگذشته بود كه 24هنوز چيزی از 

فخرایی، )آغاز كرد  (1918ژوئن  1336/14رمضان  4) 1297خرداد  24را در  نظامی خود

 ای روس از گيالنآميز قوعبور مسالمت مذكور، مبنی بر سان، قراردادبدین و3(132: 1366

 .مختل ماند

ی جنگبه  كه جنبش ناگزیر سبب شد مجموع چند عاملدر بنا بر آنچه گفته شد،

با  این نبرد سپسو آغاز شد  و روس انگليس قوای مشترک با ابتداوارد شود كه  نابرابر

 :بندی كردصورت زیر دستهتوان بهاین عوامل را می .ادامه یافت انگليسقوای 

نتيجه فشار قوای انگليس برای عبور از راه نظامی سریع در منطقۀ قفقاز و در تحوالت .1

 ؛ گيالن

های )برگهای پنهان و آشکار جنبش با كميتۀ مسلمانان باكو کاریهمسویی و هم .2

ها كه جملگی در جبهۀ مخالف و آلمانی هاها، عثمانیبلشویك 4،(174-173: 1380جنگل، 

 انگليس قرار داشتند و مخالف حضور قوای انگليس در قفقاز بودند؛
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كه در باال آمده نانچ قوای روس و انگليس را نداشت. ۀهممسير گيالن ظرفيت عبور  .3

 وجودو باكردند های بسيار از این مسير عبور میتنهایی با دشواریاست، قوای روس به

د. بدیهی است كه اگر كردنهای بسياری به اهالی منطقه وارد بازهم زیان ییهامراقبت

 شد؛ها دوچندان میها و خسارتدشواری ،شدافزوده می هابه آن قوای انگليس هم

تنها این بود كه جنبش نه ،تر كه جنبش را به جنگ با انگليس كشاندلۀ مهمئساما م .4

در ایران نيز تضادهای بنيادی داشت. از  آن های داخلیبا انگليس، بلکه با مظاهر و دنباله

یافتن قدرت لذا انگليس نيز با مرام و اهداف جنبش تضادهای اساسی داشت و ،آن سو

 ؛(134-132: 1382كریمی، )دانست نافع استراتژیك خود میرا در منطقه مغایر با م آن

 ها بود.ساز اصلی مخاصمتچنين تضادهایی زمينه

انگليس برای عبور از  هایمجموعۀ این عوامل سبب شد كه جنبش در برابر فشار

كه  شد وارد سازسرنوشت و نابرابر یجنگ به ناگزیر نيز نهایتدر و دكن مقاومت نگيال

 هر مرحله در جنبش جنگ این طی در ،شد گفته كهنچنا داشت. آن برای اریناگو پيامدهای

 هااین تاكتيك است؛ ایجداگانه تحليل و بررسی نيازمند هركدام كه بستكاربه را تاكتيکی

 صلح.جنگ شهری،  ،)چریکی(های نامنظم های منظم، جنگجنگ :ازد عبارت بودن
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( 1336رمضان  4) 1297خرداد  24در  های منظمجنگشيوۀ  به ،ستجنگ مرحلۀ نخ 

 برابری با دشمن را در چنين جنگیو توان  اتامکان ،تجربۀ كافی جنبشاما  ؛آغاز شد

هزار چند: ترک روس و انگليس عبارت بودند ازقوای مش، منظم در این جنگداشت. ن

پوش و دو هواپيما مبيل زرهنه، دو اتواپخنظام، توقزاق سواره و پياده، یك اسکادران سواره

 شمار نيروهای جنگل را كهحالیدر .(224تا: )دنسترویل، بیكردند ها را پشتيبانی میكه آن

سالح  اند كهنوشته هزار نفر3 تا 1200 بين ،آماده شده بودند در منجيلجنگ  برای كه

 و 146: 1371گيلك، )بود  تير()مسلسل شصت د دستگاه متراليوزآنان نيز بيشتر تفنگ و چن

آلمانی واگذار شده  ماژور فن پاشن منظم به هایفرماندهی جنگ 5.(131: 1366فخرایی، 

مواضع دفاعی ، ، دو فروند هواپيمای انگليسی از قزوین به پرواز درآمدهبا آغاز جنگبود. 

ها به غرش درآمد و سنگرهای جنگليان را بررسی كردند. سپس توپخانۀ سنگين روس

 وای جنگل را كه از پيش آمادۀ جنگ شده بودند، یکی پس از دیگری درهم كوبيد.ق

واقع بود كه  (محل فعلی سد سفيدرود) جنگليان بر باالی پل سابق منجيلنخستين سنگر 

جنگ، تمام شروع . با كردندتن به سركردگی محمودخان ژوليده از آن دفاع می هيجده
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سنگرهای دیگر نيز با  كشته شدند. ،ه بودزخمی شدغير از ژوليده كه  این سنگر، افراد

كردند و افرادش كشته یکی پس از دیگری سقوط می ،هاپوششليك پياپی توپخانه و زره

 .گریختندشدند و یا میمی و اسير و زخمی

ترتيب، پس از چند ساعت جنگ كه بيشتر در مدخل پل سابق منجيل روی اینبه

گونه تناسبی ميان قوای زیرا هيچ ؛منظم بيهوده استداد، مشخص شد كه دفاع و جنگ 

 تلفاتدرنتيجه، جنگليان با  ؛وجود نداشت نيروهاو سالح و مهمات لحاظ طرفين، از

-شدند عقب ناگزیرشده، سير و شمار زیادی مجروح و ناپدیدا پنجاهكشته و صد حدود 

، سبب شد كه گرفتنظمی و گسيختگی صورت نشينی كه با بیاین عقبند. كننشينی 

سوی رشت سرازیر شوند انی بهبدون دغدغۀ چند هاانگليس ناها و در پی آنروس

 .(233تا : دنسترویل، بی و 135-134: 1366)فخرایی، 

ند كه وی ند و گفترا متهم به خيانت كرد فن پاشنماژور از سویی، برخی نيز 

در مسير  ایجاد موانعبرای های دشمن دفاع نکرد و نيز وجب در برابر حملهبهوجب

البته این  ؛نکرده بودهای الزم را بينیپيش ،نشينیدر هنگام عقب پيشروی دشمن

نشينی تا رودبار را داده بود، اما قوای جنگل در اثر شليك پياپی شخص دستور عقب

و دست از مقاومت برداشته  ندگرفتن نداشتتوپخانۀ دشمن، فرصت اندیشيدن و تصميم

 .(135: 1366، )فخرایی ندبود

 با آگاهی از كه چرا جنبش شودمی این پرسش در اینجا مطرحبا چنين وضعی، 

روی ی به چنين تاكتيک ،های منظمدر جنگ دشمنو تجربۀ توان نظامی  سالح، برتری

 صدتن كشته و شمار زیادی مجروح بيش از ساعته،كه نتيجۀ آن در یك نبرد چند دآور

جنگ  تاكتيك خاذتكه اپاسخ به این پرسش باید گفت  در رسدنظرمیبه؟ بود و اسير

، نيروهای در این روش زیرا ؛استراتژیك بود یاشتباه ،در منجيل منظم و كالسيك

یده بودند و نه اینکه سالح و های منظم را دهای الزم جنگجنبش نه آن آموزش

نبش حتی داشتند. نيروهای نظامی ج یجنگ را برای چنين و كافی افزارهای الزمجنگ

ه . در این مورد گفته شدنکرده بودندهای آموزشی ضروری را نيز به اندازۀ كافی طی دوره

: 1371)گيلك،  «دیدۀ آنان بيش از شش ماه آموزش ندیده بودندافراد مدرسه» است كه

ماه آموزش روانۀ جبهه  ماه و حتی بسياری نيز پس از یك چهار. بيشتر جوانان (146

، نقشی در جنگ ندچریکی جنبش نيز چون مخالف با جنگ منظم بودشدند. قوای می

ها گذشته از برتری سالح كه به آن نيروهای انگليس كهحالی، در(همان) ندمنجيل نداشت
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هایی كه كسب كرده طی جنگ جهانی یکم بسيار ورزیده شده و با پيروزی ،اشاره شد

 . (77: 1993كسمایی،  و 69-68: 1385ی، )صبوری دیلمبرخوردار بودند  ای قویهبودند، از روحي

اما معلوم نيست كه  ؛نمودناپذیر میهایی، شکست جنبش اجتناببا چنين تفاوت

، همهایندر پيش گرفته بودند؟ با را چرا و با چه توجيهی چنين روشی رهبران جنبش

، ندكردنشينی میای منظم عقبگونهجنبش پس از شکست منجيل، به قوای اگر

حركت  جلوی تاد نسر راه دشمن ایجاد كن نشينی موانعی بردر حال عقب ندانستتومی

 هم اما چنين اقدامی ؛دنیا در سر راه آنان كمين كن را بگيرندپوش های زرهاتومبيل

 صورت نگرفت. ظاهراً
 

  منظم )چريکي(ناهاي جنگتاكتیك . 4

های نامنظم جنگ به جنبش ل،منجي های منظم درجنگ پس از ناكامی در تاكتيك

 كه درسران جنبش  العادۀدر نشست فوقچنين تصميمی . روی آوردو تهاجمی ( چریکی)

گوهایی با وتپس از گف ،برگزار شد در كسما ،(ق1336 رمضان 9) 1297خرداد  29

در تمام خطوط شوسه از شد كه مقرر  ،تاكتيك ایناساس د. بررسيتصویببهاكثریت آرا 

. (147: 1371)گيلك، د گيرنپيشنامنظم را درار دریا، جنگ چریکی و رود تا كناول سياه

سبب شد بخشی از مردم كه مرعوب  كهای در همين رابطه منتشر كردند سپس بيانيه

 .جنبش اميدوار شوند قدرت بيگانگان شده بودند، دوباره به

چند به  معروف بود، «خط عراق»رشت را كه به  -، مسير منجيلتاكتيك اساس اینبر

در  از مبارزان یخان خود با شماركوچكميرزا آمادۀ جنگ شدند. ،كرده قسمت تقسيم

زاده در امام)امانی( خان اسکندر .(68-9: 1385)صبوری دیلمی، به جنگ پرداخت  رودسياه

-دوشنبه موریتی را درأخان نيز چنين مالهو احسان دش هامور حمله به انگليسأهاشم م

زاده و امام رود، تاریكروددر سياههای چریکی گجنبيشترین  ت.گرفهعهدبر)سنگر( بازار 

اسناد نهضت  مجموعۀ) لحاظ جغرافيایی وضع دفاعی مناسبی داشتندكه به داد هاشم روی

، در حملۀ جنگليان به یك ستون نظامی (ق1337)1918 ژوئن 18در  .(192: 1382جنگل، 

 ؛كشته شد و شماری نيز مجروح شدند« فوردكاپيتان درن»نام ه آن ب ۀانگليس، فرماند

اخبار  .(235تا: )دنسترویل، بیچند تن از جنگليان نيز در این درگيری كشته شدند البته 

 اما مردم بيشتر ؛رسيدبه آگاهی مردم میهای دوطرف روزه با پخش اعالميهجنگ همه

 .اندیشيدندبه بدبختی و بيچارگی خود می
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به  هواپيما تير وهای شصتها، مسلسلپوشزره ا توپ،ب هاهمه، انگليساینبا

از دو طرف كشته و زخمی  افرادیها، هربار در این درگيری كردند ومیجنگليان حمله 

طرف و احشام آنان كشته و مجروح ها، بيشتر مردم بیدر این بمباران البته ؛شدندمی

شمار منابع آمار دقيقی از  .(167: 1371گيلك،  و 69-68: 1385)صبوری دیلمی، شدند می

ار زكه از گزارش كارگاما چنان ؛دهندنمیدستهبها در این جنگ شدگان دوطرفكشته

شدگان قوای انگليس و ضایعات زرهی های چریکی شمار كشتهگنآید، در جگيالن برمی

ود وجبا سرانجام، .(193: 1382اسناد نهضت جنگل،  )مجموعۀآنان بيشتر از جنگليان بود 

به ها پوشتن از نيروهای انگليسی توانستند در پناه زره هزارحدود  چنين نبردهایی،

گوراب زرمخ و  اطراف رشت مانند كسما، پس، جنگ به نواحیآنوارد شوند. ازرشت 

 6.نيز كشيده شدمناطق دیگر 

 ترموفق بهتر عمل كرد وجنبش  ،نظمهای چریکی و نامجنگ تاكتيك ، درباوجوداین

-های چریکی را درپيشی جنگ منظم، جنگجاهاگر جنبش از همان آغاز ب .بود

ا نيز بهتر حفظ و روحيۀ مبارزان و هواداران خود ر دادگرفت، تلفات كمتری میمی

هایی به قوای نظامی ضربه ،های ناگهانیجنبش توانست با حمله، د. در این تاكتيككرمی

البته  ؛انداختهای آنان را ازكارپوشيز زرهن یرداد. در موكنوارد  دشمن پشتيبانیو 

نظم جنگ نام تاكتيك ،مجموعدر .(167: 1371)گيلك، جنبش نيز متحمل تلفاتی شد 

تردد از نتوانست  نهایت جنبشها، درود برخی كاميابیوجبيشتر حالت ایذایی داشت و با

نيز  البته این تاكتيك جلوگيری كند؛رشت  -نجيلنيروهای انگليسی در مسير م

طول بيش از  ای بهكردن جبههمله اینکه ادارهج؛ ازرا داشت های خاص خوددشواری

 چهلبسيار دشوار بود. سرانجام، پس از  (از سياهرود تا رشت) كيلومتر در این مسير پنجاه

د و آن تاكتيك جنگ شهای چریکی، جنبش ناگزیر به اتخاذ تاكتيك دیگری روز جنگ

 7.شهری بود
 

 نگ شهريج تاكتیك. 5

نظامی گوناگون در هر مرحله، بنابر شرایط  هایتاكتيك كه در پيش اشاره شد،چنان

 های نامنظم،جنگپس از حدود چهل روز  رواین؛ ازندشد، به جنبش تحميل مییجنگ

رایی و هدف از اتخاذ چنين د. در مورد چشجنگ شهری  تاكتيك جنبش ناگزیر به اتخاذ

مات و آذوقه شده بودند كمبود مه رفته مجاهدان دچاررفتهكه  ه استای، گفته شدشيوه

 پنجاهيش از از مبارزان در مسيری ب نفر 1500كردن حدود اداره ،وضعيتی و در چنين
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از سویی، اهالی منطقه نيز دچار . (173: 1371)گيلك، بود  شده كيلومتر بسيار دشوار

در چنين شرایطی ميرزا به  .سال قحطی نيز همچنان ادامه داشت و بودند شده مشکالتی

يم و یا آنکه ترک مخاصمه گوی.. .»: بيشتر وجود ندارد هرا دو كه بوداین نتيجه رسيده 

تهيۀ مهمات و آذوقه و پول، به فشارهای وارده اندكی  یا حمله به رشت نموده و با

 البته در حمله به رشت ممکن است به اهالی صدماتی وارد شود، ولی راه ؛تخفيف دهيم

 .(همان)« منحصر و چاره جز این نيست

با چنين هدفی بود كه جنبش تصميم گرفت به رشت حمله كند. این تصميم در 

پور كه صادق كوچكچگونگی انجام عمليات،  دربارۀ 8.درآمداجرابه 1336شوال  11شب 

تن از  پانصد ميرزا با حدود دهد كهگزارش می ،اشتخود در آن عمليات شركت د

 ویسوی سليمان داراب حركت كرد و نزدیك صبح به آنجا رسيد. راهه بهز بیمبارزان ا

اما  ؛(11: 1369پور، )كوچكرا سان دید و سپس برای حمله آماده شدند  افراددر آنجا 

رو هبا مشکل روب ،حمله به مقر سپاهيان انگليس در شهر همان آغاز در ،نظرتاكتيك مورد

روز  پنجتا  چهارجنگ رشت  9داشت.را درپیاهدان نتيجه تلفات شماری از مجشد و در

ا روز ام ؛كه شهر سه روز در تصرف نيروهای جنگل بود ه استگفته شدكشيد. درازا  به

 ارانبمبرا مردم  های آنانهواپيما از شهر خارج شوند، هاچهارم كه قرار بود انگليس

شهر را  ،ریزیاز خون يریداد برای پيشگ ميرزا دستور رواین؛ ازبه مسلسل بستندكرده، 

ند. پس از آن سربازان هندی وارد شهر شدند و چند خانه را به آتش كشيدند كنتخليه 

 .(14: همان )

نویسد كه اما صبوری دیلمی، دیگر مبارزی كه در این جنگ مجروح شده بود، می

روز به درازا كشيد و سرانجام بخشی از شهر در دست مجاهدان و جنگ چند شبانه

ها اجازه داده ها تقاضا كردند كه به آنانگليس 10.بود هاسشی دیگر در دست انگليبخ

 ،ط به تحویل سالحشان كردرا مشرو انآنتقاضای اما جنبش  ؛شود تا از شهر خارج شوند

 تصميم بگيرند. تا ساعت فرصت خواستند 24تنها  و درا نپذیرفتن آن هاولی انگليس

 این مدت كه جنگ متوقف بود، برای طیّ .كرد وافقتم انآن درخواست با جنبش نيز

مردم شهر كه از قزوین كمك رسيد و دوباره جنگ با شدت بيشتری آغاز شد.  هاانگليس

گناه بی ،از زنان و فرزندان اهالی شهر تن دویستآوردند كه  آمده بودند، خبرتنگبه

رو ميرزا دستور داد كه نای؛ ازو شهر در وضعيت بسيار بدی قرار گرفته است كشته شدند

 .(81: 1385صبوری دیلمی، )را ترک كنند  مجاهدان شبانه شهر
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ثير چندانی أنيمی یا تمام شهر تسلط یافته بودند یا نه، ت هرحال، اینکه جنگليان بربه

 هازیرا گذشته از برتری سالح، كمکی كه از قزوین برای انگليس ؛بر نتيجۀ جنگ نداشت

، 136: 1377نهضت جنگل به روایت اسناد، )سود آنان تغيير داد  جنگ را بهرسيده بود، موازنۀ 

 و بودند سلچند مسل و اده توپرّپوش، دو عدارای دو ماشين زره ها. انگليس(57سند ش 

چهل ماشين سرباز كمکی نيز از قزوین  ها،داشتند. عالوه بر اینتعداد كافی سرباز  به

اما  ؛كردندپشتيبانی می پيوسته واپيما نيز آنان رارسيده بود، ضمن اینکه دو فروند ه

 برند وپيشماها نتوانستند كاری ازها و هواپيپوشها، زرهجنگليان در برابر آتش مسلسل

وساطت  ،نشينیالبته در این عقب ؛(150: 1366)فخرایی، ند نشينی دادتن به عقب ناگزیر

گوهایی كه با فرماندهان واینان با گفت د.ثر افتاؤشت و شماری از بزرگان نيز مكارگزار ر

قشون انگليس و رهبران جنبش داشتند، خواستار آن بودند كه عمليات نظامی به خارج 

نهضت جنگل به )ها ویران نگردد گناه كشته نشوند و خانهشهر منتقل شود تا مردم بی

نگ شهری، پنج روز جسان، پس از چهار . بدین(57، سند ش 136:  1377روایت اسناد، 

 اما جنگ حدود ؛، ناگزیر به تخليۀ شهر شدیافتن به اهداف خودنبش بدون دستج

رسيد ریکی ادامه یافت تا زمان صلح فراچ شيوۀبا همان  و روز دیگر در خارج شهر بيست

 .(105: 1357)جنگلی، 

از شهر،  هاراندن انگليسدر تحليل این مرحله از جنگ باید گفت عالوه بر بيرون

به چنين احمد كسمایی نيز حاجی ن سالح، مهمات، آذوقه و پول بود.ميأت ،هدف

جبران  مسائل دیگری چونرسد مینظربه ،اینهاگذشته از . ه استكمبودهایی اشاره كرد

نظر بود مدهای پيشين و اعادۀ اعتبار و اعتماد پایگاه اجتماعی جنبش نيز ناكامی

یافتن به چنين اهدافی بدون تسلط كامل بر ت. بدیهی است كه دس(67: 1363روایی، دفتر)

یك از آن نهایت هيچ؛ اما درپذیر نبود. با چنين اهدافی جنگ شهری آغاز شدشهر امکان

ویژه نجا نيز برتری سالح دشمن بود، به. علت اصلی این ناكامی در ایبرآورده نشداهداف 

نتيجه، س آمد و درانگليیاری قشون يتی حساس، قوای كمکی از قزوین بهاینکه در موقع

. از (150: 1366فخرایی، و  13: 1369پور، )كوچكیافت  سود دشمن تغيير موازنۀ جنگ به

این بود كه شماری از نيروهای دو طرف و نيز عدۀ زیادی از مردم  پيامدهای این تاكتيك

زیادی نيز به اهالی وارد شد. در چنين شرایطی،  هایتطرف كشته شدند و خساربی

 بارزان جنگل ناگزیر به ترک شهر شدند.م
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 و پیامد آن صلح تاكتیكعلل اتخاذ . 6

علل  ،گرفت، منابعپيشمصالحه با انگليس را در تاكتيك اینکه چرا جنبش جنگلبارۀ در

های در جنگجنبش اشاره شد.  هااند كه به برخی از آنو دالیل گوناگونی را برشمرده

د. در پی این یابست خود دنظر به اهداف مورد وانستویژه در جنگ شهری نتپيشين، به

و قحطی بر طبقات دچار تنگناهای زیادی شده بودند  نيز ها، شهروندانامنیها و ناجنگ

رفتن قوای نظامی و لجستيکی سو و تحليلاین شرایط از یك آورد؛ضعيف فشار می

متاركه  ،تطور موقبهولو  جنگ رارا ناگزیر ساخت تا  رهبران آناز سوی دیگر،  جنبش

 (.153: 1366فخرایی، ند )خشب را سروسامانند تا اوضاع خود كن

ران قدرتمند جنبش احمد كسمایی، یکی از رهب، حاجیعلل پذیرش صلح رۀباباز در

 نيروهاعلت كمبود های اوليه، بهنویسد كه در جنگیوی م؛ دهدتری میتوضيحات كامل

كه داشت، جنبش نتوانست چنانكه دشمن دراختيارجبهه و نيز تسليحاتی  و گستردگی

روس و  نتيجهدر نشينی كرد ورو به رشت و سپس به كسما عقباین؛ ازباید مقاومت كند

 افزاید كه جنگهایشان، یعنی راه عبور دست یافتند. وی میانگليس به یکی از خواسته

ه مهمات كاهش یافتپراكنده ادامه داشت تا اینکه خبر رسيد ذخيرۀ اسلحه و  طوربه

، برای عالوهبه. ای ندادنتيجه ،ح صورت گرفته بود. اقداماتی هم كه برای تهيۀ سالاست

)كسمایی، نبود  مقدور نيز جنگ درحال هایدولت یا آزاد بازار از اسلحه خرید امکان جنبش

وقه، د آذمشکالت مالی، كمبو آید كهها چنين برمی، از این دادهمجموعدر. (78-79: 1993

 های پياپی هوایی دشمن، خستگی و فرسودگیجنگی، بمباران قحطی، كاهش مهمات

های كارگزاران تشدید مخالفت و جنبش برضد عمومی افکار تحریك مبارزان، و مجاهدان

جنبش  همگی موجب شدند ،رفتندمیشمارعناصر هوادار انگليس به از دولتی كه غالباً

. در چنين شرایطی (110-108: 1357جنگلی، و  50: 1397 سلطانيان،)د شووادار به مصالحه 

كرد. تصور  بود كه كميتۀ اتحاد اسالم با بررسی تمام جوانب، با مذاكرات صلح موافقت

به فرصت بازسازی نيروها را  ،مدتحتی كوتاه ،رهبران جنبش نيز این بود كه مصالحه

 11.(78-9: 1993)كسمایی، آنان خواهد داد 

، كنسول (Jules Sempe)از مکاتباتی، با وساطت مسيو ژول سمپ سان، پس بدین

اساس، اینوگو كنند. برگفت بارۀ شرایط متاركهشدند درفرانسه در رشت، طرفين راضی 

، فرماندۀ قشون انگليس، كلنل ماتيوس (1336ذیقعدۀ  1918/6اوت  12) 1297مرداد  22در 

واقع در سه كيلومتری « سرصفه»ر د ،نمایندۀ سياسی آن كشور، مستر مایرهمراه با 
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ند. كردجنگل مذاكره جنبش نمایندگان ، رشت، با رضا افشار و دكتر ابوالقاسم فربد

 پيمان صلحی (1336ذیقعدۀ  12) 1297 مرداد 28 گو، دروسرانجام پس از شش روز گفت

: 1366فخرایی،  و 110-108: 1357)جنگلی، ماده تنظيم و به امضای طرفين رسيد  هشتدر 

 :عبارت بودند از عيناً صلح پيمان گانۀتمواد هش .(153-155

انزلی كه  -شوند قواء مسلح در راه قزویننمایندگان كميتۀ اتحاد اسالم متعهد می .1»

های آن نگاه ندارند. توضيح اینکه هرگاه قوای مسلح معروف به راه عراق است و نزدیکی

ولت ایران، عازم گيالن از راه عراق باشند، دیگری، سوای نظاميان انگليس یا نظاميان د

 ؛با قوۀ اسلحه حق ممانعت خواهند داشت

منصبان خارجی را اخراج شوند صاحبنمایندگان كميتۀ اتحاد اسالم متعهد می .2 

 ؛منصب استخدام ننمایندصاحب ،نداحال جنگهایی كه با انگلستان در دولت نموده، از

شوند كه تهيۀ خواروبار الزم را برای نيروی الم متعهد مینمایندگان كميتۀ اتحاد اس. 3 

شوند كه افراد موجود انگليس در گيالن بنمایند و نمایندگان نظامی انگليس متقبل می

 ؛آوری آذوقه به صفحات گيالن اعزام ندارندمسلح یا غيرمسلح برای جمع

گليس را كه عبارت از شوند اسراء دولت اننمایندگان كميتۀ اتحاد اسالم متقبل می. 4 

الکتاب كاپيتان نوئل، ليوتنان موریس، كلنل شامانف، كاپيتن استریك و صمصام

 ؛تحویل بگيرند ،باشند رد كرده، اسراء كميتۀ اتحاد اسالم را در هر نقطه باشندمی

شوند در امور داخلی ایران مداخله ننمایند، نمایندگان نظامی انگليس متعهد می. 5 

به ضد انگليس اقدام  ،ها با دشمنان انگليس مساعدت كردهی كه ایرانیمگر در صورت

 ؛نمایند

وجه در مقاصد كميتۀ اتحاد اسالم، هيچدهند بهنمایندگان قشون انگليس قول می. 6 

 ضدیت ننمایند. ،بردن منافع دشمنان انگليس نباشدكه مربوط به پيشمادام

طور موقت انتخاب كنند تا د، حاكمی بهشود كه برای حفظ خواز اهالی دعوت می. 7 

 ؛اش را بفرستدحکومت ایران نماینده

وجه داخل شهر هيچها بهشوند كه قواء مسلح آنن متعهد مینمایندگان طرفي. 8 

 (. 188-187: 1371گيلك،  و 155-153: 1366)فخرایی،  «نگردد

 پيمانی نل به چنيسر استيصا شود كه جنبش ازمشخص میبه این مواد،  با نگاهی     

هم پس از آن همه كشتار و ویرانی و  آن ،دادن به چنين قراردادیاساساً تن ؛ زیراتن داد

بخشيدن به حضور دشمن در خاک ایران و به مفهوم پذیرش و رسميت ،های مالیزیان

 ،ئولوژی سياسی جنبشاید برخی اصول با كامالً ایمعاهده چنين عالوه،و به گيالن بود

بيشتر مواد این  همچنين ؛ت داشتمغایر الل كشورقان و حفظ استبر طرد بيگانگ یمبن

 1مادۀ مثال، ؛ برای سود انگليسيان بود استعماری و به شود،كه مالحظه می، چنانقراداد
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و  آسودهپس با خيال آنداد كه ازبه انگليسيان اجازه میآمد، اجرا درآن كه فوری هم به

كه این همه جنگ و حالی، درندكنآمد وانزلی رفت -مسير قزوینبدون هيچ تهدیدی در 

پيش در اینجا این پرسش  آمدی صورت گرفته بود.وكشتار برای ممانعت از چنين رفت

، با گرفتن ضع قدرت قرار داشتكه آیا بهتر نبود از همان آغاز كه جنبش در مو آیدمی

داد قوای انگليس آميز اجازه میمتصورت مسالبه ،یترمناسب طبق قرارداد امتيازاتی و

ی های مالی و جانهمه زیان این از در این صورت،د؟ كننها از گيالن عبور مانند روسنيز 

قوای  تمام بتواندش بجنامکان این نيز كه  شد وبه جنبش و مردم منطقه جلوگيری می

، طه حفظ كندمانند فتح تهران و احيای نظام مشرو، تررا برای تحقق اهداف مهم خود

 آمد.فراهم می

زیرا  ؛بود سود انگليس به زیان جنبش و به آمد، كامالًاجرا درنيز كه فوراً به 2مادۀ  اما

انگليسيان از این بابت نيز  تخصصان نظامی خارجی از جنبش،با اخراج افسران و م

ول یك از داز هيچ ،پسآنز این، جنبش حق نداشت از. گذشته اندشدمی خاطر آسوده

قرادادهای استعماری  یادآوردر واقع د. این ماده كنمخالف انگليس كارشناس استخدام 

  .های پيش از مشروطه بوده، در دوريسلو انگ يۀ تزاریروس

ای به نفع اندازهلحاظ اقتصادی تاگرچه سودی برای جنبش نداشت، ولی به 3مادۀ 

ر وابسته به انگليس را از بازار اصزیرا دست دالالن و عن؛ مردم و كشاورزان منطقه بود

قوای  به تداركاتچیای گونهجنبش را به ،حالعيندر ليکن 12ساخت،برنج كوتاه می

اگر  اما ؛منابع ساكت هستند 4دن مادۀ شاجرایی بارۀدر كرد.میتبدیل  انگليس

سود دو طرف بوده  ت بهتوان گفرا عمل كرده باشند، می درستی آنانگليسيان نيز به

 است.

زیرا حضور آنان در ایران و گيالن  ؛بود 5تر مادۀ معنیاز همه شگفت انگيزتر و بی

تر در بود كه كمی پيش هاخود نوعی مداخلۀ مستقيم بود. دیگر اینکه با مداخلۀ انگليس

 ق(1338) 1919جمله تنظيم قرارداد الدوله برای اهدافی، ازولت وثوقد 1297مرداد  13

 اندیشیدر قرارداد، نه به دليل سادهدست این. گنجاندن بندهایی ازار آمده بودروی ك

  .(159: 1349)شعاعيان،  بود درماندگی آن ویای ميزانجنبش، بلکه گ

زیرا مقاصد و اهداف جنبش از همان آغاز بر طرد  ؛نيز صوری و بيهوده بود 6مادۀ 

نيز  هاخود انگليس ورحض برضد بيگانگان و حفظ استقالل كشور استوار بود كه ماهيتاً

؛ بودند هابلشویك در اینجا منظور از دشمنان انگليس بيشتر رسد كهمینظربهاما  ،بود
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مانند ، گذشته از اینهاند. بيم داشتو همکاری جنبش با آنان ها بلشویك زیرا از ظهور

چنين قولی هایی كه در این قرارداد داده بودند، چه تضمينی برای اجرای قول دیگر

 جود داشت؟و

شهروندان ضروری  امنيت برای ایاندازهتا بندها این كه گفت توانمی 8و  7 مواد بارۀدر

 هاپذیرش چنين موادی كه غالباً به سود انگليس نهایت باید گفت كهدرو سودمند بود. 

محو  زمينۀ این قرارداد گفته شد داشت و اینکهپیسياری برای جنبش درهای ببود، زیان

  .(150: 1378)ميرابوالقاسمی، چندان دور از واقعيت نبود  ،ا فراهم كرده بودر جنبش

تصور  چنينگرچه از این پيمان ناخرسند بودند،  رهبران جنبشكه اشاره شد، چنان

توانند از خستگی و فرسودگی بيرون آیند و با آرامش كردند كه با این پيمان میمی

به آنان  چنين فرصتی را دیگر ،رویدادهای بعدی اام را تجهيز كنند؛دوباره خود  یربيشت

جنگ جهانی یکم با پيروزی  پس از امضای این پيمان، اندكیگونه كه بدین ؛دندا

جمله تنظيم ت بهتری برای تحقق اهداف خود، ازپایان یافت و آنان فرص هاانگليس

ولت و محو جنبش جنگل یافته بودند. در این زمان كه د (ق1338) 1919قرارداد 

به موقعيت برتری كه توجهها درصدد برآمدند، باالدوله روی كار آمده بود، انگليسوثوق

 همين منظور؛ به (54: 1397)سلطانيان،  پيمان صوری را نيز نادیده بگيرند داشتند، همان

احمد كسمایی و یکی برای حاجیدداشت جداگانه، ولی با یك مضمون، دو یا آنان

از آنان خواستند كه یا با دولت ایران كنار آیند و در  ،سال كردهار دیگری برای ميرزا

و  بروندالنهرین به بين نظر انگليس،تحتیا حاضر شوند  كنندات مشاركت انجام اصالح

ی بود بش به هردو پيشنهاد منفپاسخ جن ؛ البتهدر آنجا زندگی راحتی داشته باشند

صادر شده بود،  1298فروردین  8ریخ تا دراین یادداشت كه  .(12-11: 1993)كسمایی، 

داد تا فروردین به رهبران جنبش فرصت می سيزدهای بود كه تا روزهپنجاولتيماتوم 

مدعی بودند نی این بود كه شکبرای پيمان هارا بگيرند. بهانۀ انگليس خود تصميم

: 1371يلك، )گ اندشده یاغیایران مركزی و در برابر دولت  كردهرا نقض  پيمان جنگليان

 .(169-168: 1366فخرایی، و  195-196

وجود  هاشکنی انگليسصلح و پيمان بودن آنهای دیگری نيز از صوریهالبته نشان

گسترده دولت اولتيماتوم، مقدمات حملۀ  داشت. آنان حتی پيش از این مکاتبات و

 ميان فرماندهان الزم هایهماهنگی ،بطهرا این در بودند. دیده تدارک را جنبش به مركزی

الدوله، دستور وثوق به سپس 13.بود شده انجام نيز دولتی قزاق افسران و انگليسی
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 تن قزاق را از سه طرف هزاردود دهفرماندۀ قوای قزاق، ح ،(Starosselsky) استاروسلسکی

 كمك قزاقان فرستاد به را نيز قوای محلی آمادۀ حمله كرد و (قزوین، خلخال و تنکابن)

روزه، نقاط مهم پنجچنين بود كه حتی پيش از پایان اولتيماتوم  14.(16-06: 1377نی، )مد

را فومنات  شد و جنبش ناگزیر كردندانگليسی اشغال  -قوای دولتی رارشت و اطراف آن 

اما  ؛ای بيندیشدتا در آنجا با كمك قوای دكتر حشمت چاره برودبه الهيجان ترک كرده، 

كه  نشينی كردندهای تنکابن عقبكوه به سمت پذیر نبود،ن امکانچون در آنجا نيز ماند

 . (70-67: 1397)سلطانيان،  پراكندگی و فروپاشی جنبش به نهایت رسيده بود ،در اثر آن
 

 نتیجه .7

جنگ با قوای مشترک  طی را متفاوت جنبش جنگلتاكتيك چهار پژوهش حاضر 

ا نهپيامدهای آ نقاط قوت و ضعف و ات بررسی و ارزیابی كردروسيۀ تزاری و انگليس 

 و سپس جنگ شهری جنگ منظم،های تاكتيككه  مشخص شود. این بررسی نشان داد

ای چریکی تا اندازه هایتاكتيك جنگ و تنها بار بودندبرای جنبش زیان صلح تاكتيك

جنبش برای حفظ قوا،  دهد كههمچنين، این پژوهش نشان می. آميز بودموفقيت

 : یکی اینکه درصورت تصميم به جنگ،نداشتراه بيشتر  دوو روحيۀ افراد خود امکانات 

و در این زمينه تجربه  بودگزینه بهترین  ،عيارگرفتن جنگ چریکی محض و تمامپيشدر

 ،عواقب جنگ با قوای نيرومند روس و انگليس از با ارزیابی درست دیگر اینکه ؛نيز داشت

اما تحت نظارت  راه با قوای روسيه،هم انگليس نيز پذیرفت كه قوایآغاز میاز همان 

در این رابطه باید . ندرفتاز مسير گيالن به قفقاز می، و با كمترین زیان محلی جنبش

ها، اند یا اینکه جنبش با بلشویكدر قفقاز اهداف استعماری داشته هاکه انگليساین گفت

 و همکاری داشته و لذادئولوژیك ای ،فیها روابط عاطكميتۀ مسلمانان باكو یا عثمانی

آیا  اما ؛دالیل موجهی بودند ، شایده استدانستبا انگليس می را موظف به جنگ خود

اهداف  اندیشيده بودند كه ممکن بود نيز یجنگ چنين رهبران جنبش به پيامدهای

 دیگر آن دالیل ،صورت در این را به مخاطره اندازد؟ آن موجودیتمتعالی جنبش و 

زمان زیرا جنبش در آن شرایط توان الزم را نداشت كه هم ؛ندوانستند موجه باشتنمی

ا، هگذشته از این د.درگير كنترک روسيۀ تزاری و انگليس قوای مش جنگ بادر را  خود

 ضرربه  ای جز كشتار و خرابی نداشت ونتيجهای كه منطقه یجنگوقوع رسد مینظربه
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آميز انگليس از از عبور مسالمتبارتر زیان ،ام شدمالی جنبش و مردم منطقه تم جانی و

  منطقه بوده است.
و  پایتخت()افتن به مركز یری نيز داشت و آن دستت، جنبش اهداف مهمسویی از

رو این؛ ازبود خود هایآرمان و ساالر بر مبنای نظام مشروطهشایسته یحکومت استقرار

كرد. می و تقویت حفظ ین اهدافحقق چنارا برای ت ان و امکانات خودضروری بود كه تو

 هابا انگليس شدنهایت نيز ناگزیر های ناموفق، جنبش درتاكتيكهرحال، در پی این به

  ه بود.رقم زد و اهدافشباری برای جنبش سرنوشت زیان آن نيز كه صلح كند
    

 نوشت       پي
ی كلی باید از مراحلی گذشت، روش برای رسيدن به هدف» ه است:گفته شد چنين در تعریف تاكتيك .1

تاكتيك »نيز و  «(تاكتيك»، ذیل 1386آشوری، « )ها را تاكتيك گویندها و مانعگذر از هریك از مرحله

 .(تاكتيك :1382 )انوری، «شيوه یا روش انجام كاری است

نسول ك ،بارۀ این مالقات گزارش داد كه مسيونيکيتينمهدی فرخ، كارگزار حکومت در رشت نيز در .2

(، در 1297خرداد 17)1336شعبان  27در  ،نمایندۀ انگليسر اروميه، همراه با ماژور استوكس، روسيه د

انزلی  -با نمایندگان اتحاد اسالم مالقات كرده و تقاضای اجازۀ عبور قشون انگليس را از راه قزوین آتشگاه

 شایان(. در ضمن، 43سند ش ، 107: 1377كرده بودند )نهضت جنگل به روایت اسناد، مطرح به قفقاز 

زیرا  ؛صحيح است «كلنل»كه نوشته است، درحالی «ماژور»ذكر است كه این كارگزار درجۀ استوكس را 

 .دنسترویل وی را كلنل ذكر كرده است

را  اما فخرایی آن ؛ژوئن نوشته است 12دنسترویل تاریخ شروع عمليات نظامی بيچراخف را در منجيل  .3

( ذكر كرده است. این تفاوت را چنين 1336رمضان  1297/4خرداد 24) 1918ن ژوئ 14به تاریخ 

ژوئن و  12توان تفسير كرد كه اگر ناشی از اشتباه فخرایی نباشد، باید گفت كه مقدمات عمليات از می

 ژوئن آغاز شده بود. 14جنگ اصلی از 

ن ميرزا با كميتۀ مسلمانان باكو نوشت كه چو« ویلهلم روور»نام ه مثال، یك بازرگان آلمانی، ب برای .4

د كناز گيالن جلوگيری  هاخواست از عبور انگليسارتباط داشت، بنا به درخواست آن كميته، می

 (.174-173: 1380های جنگل، )برگ

هایی در منابع دیده تفاوت ،و تجهيزات جنگی جنبش جنگل در این جنگ تعداد نيروها بارۀدر .5

تن  1200تن، گيلك حدود هزار سه نيروهای آمادۀ دفاع را در منجيل حدودمثل، فخرایی  ؛ برایشودمی

سالح آنان نيز عالوه بر  بارۀتن قزاق نوشته است. در ششصدمجاهد همراه با   دوهزارو ناصر دفترروایی 

)فخرایی، دستگاه متراليوز را ذكر كرده است   پانزدهو لی گيلك  تفنگ، فخرایی دو مسلسل سنگين

 (.147-146: 1371گيلك،  و 135: 1366

-ها، راه كسما و گوراب زرمخ را درپيشپوشتن از قوای انگليسی در پناه زره چهارصدبار حدود  یك  .6

دادن دو زرهدستت و ازپس از هشت ساعت جنگ سخ ،رو شدههاما با مقاومت قوای جنگل روب ؛گرفتند
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تن از سربازان انگليسی كشته  نُهم و منصب، یك مادانشينی كردند. در این جنگ یك صاحبپوش عقب

قوای انگليسی (. 71-70: 1385صبوری دیلمی، شدند. از جنگليان نيز تعدادی كشته و مجروح شدند )

و « عينك»به طرف « چمارسرا»بار در خط  چند روز یكت را هرگونه حمالاینمستقر در رشت 

چند از هرطرف، شدن تنیام و كشتهدوهای كمند و طرفين پس از جنگدداانجام می« احمدگوراب»

خان اكبررشت، كاپيتان علی -مور دفاع خط پسيخانأ(. م140: 1366گشتند )فخرایی، میجای خود بازهب

كردند گر با وی همکاری مینظام و افسران دیپوش( بود كه سلطان داودخان، فرماندۀ سواره)سياه

 (. )همان

پيش از ورود قوای روس و انگليس به رشت، هرچه پس از شکست منجيل، دستور داده شد تا  .7

روز )دوم و به جنگل بفرستند. طبق این دستور، تا ظهر همانكنند توانند برنج و خواروبار و پول تهيه می

( هرچه ممکن بود مایحتاج را با اسب و االغ و گاری به پسيخان، در یك فرسخی 1336یا سوم رمضان 

 جنوب رشت حمل كردند.

را  1336شوال  11شوال و برخی دیگر  16نظر وجود دارد. گيلك روز حمله در منابع اختالف دربارۀ .8

 .(10-11: 1369پور، كوچكو  173-4: 1371)گيلك،  تر باشدنظر دوم موثقرسد نظرمیاند. بهنوشته

طان بنا به نوشتۀ فخرایی، سل ؛های گوناگونی بازتاب یافته استصورتشرح این مشکل در منابع به .9

عهده داشت، بدون هماهنگی با دیگر فرماندهان، دست به رداودخان كه فرماندهی بخشی از مجاهدان را ب

تلفات  ،نتيجهرا هدف قراردادند و در اشتباه همدیگرلذا با ورود دیگر مبارزان به محل، آنان به ؛حمله زد

این است كه در  ،تر استامل(. روایت دیگر كه ك150: 1366فخرایی، ) داشترا درپیبيشتر مجاهدان 

د كه طبق نقشه ششب حمله، باران شدیدی باریدن گرفت كه سبب كندی حركت ستون مركزی  همان

به جنگ  ،كه مکان اصلی استقرار سپاه انگليس بودخانۀ انگليس جلوتر در پشت كنسولبایست می

های دیگر زودتر به شد كه دستهها به آنجا برسند. این كندی ستون مركزی سبب بپردازد تا دیگر دسته

خير به محل ألذا ستون مركزی به فرماندهی سلطان داودخان كه با ت كنند؛محل برسند و جنگ را آغاز 

 ،سر قوای جنگل كه درحال جنگ بودندآنکه وضعيت جنگ را تشخيص دهد، از پشترسيده بود، بی

جنگيدند، از پشت می هارو با انگليسهوبنتيجه مجاهدانی كه از ردند؛ درخانه شليك كرسوی كنسولبه

(.    174: 1371نشينی كردند )گيلك، شدند و ناگزیر با دادن تلفاتی عقبمواجه باران گلوله  باسر نيز 

پور كه خود جزء دستۀ سلطان داودخان بود كوچك ؛اما گزارش سوم با دو روایت باال متفاوت است

افسر آلمانی بودند كه یك متراليوز داشتند.  چهارجمله زپنجاه تن انویسد كه این دسته شامل می

هنگامی كه این دسته به پشت باغ كنسولگری رسيد، هوا هنوز تاریك بود. ده تن كه مجهز به بمب و 

جنگ را آغاز كنند و سپس بقيۀ افراد نيز  ،داوطلب شدند كه به ساختمان نزدیك شده ،نارنجك بودند

)كفش( یکی از همراهان به ریشۀ درخت گير « چموش»ساختمان، نوک اما در نزدیکی  ؛حمله نمایند

نتيجه بقيۀ افرادی كه در كنار رود موضع گرفته و د و تيری از تفنگ او خارج شد؛ دركرد و زمين خور

كردند. در این هنگام آن گروه ده نفره را شروع اندازی تير، همنتظر بودند، به تصور اینکه جنگ آغاز شد

 ،اندازی رفقا مواجه شده بودند، با دادن سه تن كشتهها و از پشت با تيريسو با شليك انگلرهكه از روب

 (.12: 1369پور، نشينی شدند )كوچكناگزیر به عقب
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دهد كه جنگ سه روز به ناصر دفترروایی نيز كه در زمان جنگ در رشت حضور داشت، گزارش می .10

: 1363بود ) هاانگليسگليان و نيمۀ شرقی در دست درازا كشيد و درنتيجه نيمۀغربی شهر در دست جن

68.) 

زیرا در  ؛دیدندسود خود می را به و آن ندبودمایل نيز از دیدگاه خود به این صلح  هاالبته انگليس .11

ند. از كنانزلی تردد  -توانستند در خط منجيلتر و بدون هيچ تهدیدی میآسودهشرایط صلح، با خيال 

شد به و با شکست ضدانقالبيون، احتمال داده می بودند روسيه بر قفقاز دست یافته سوی دیگر، انقالبيون

ها به ایران، جنگليان دادند كه با ورود بلشویكاحتمال می هاانگليس رواین؛ ازسواحل ایران سرازیر شوند

مصالحه  هایدادند با جنگلترجيح می ؛ لذاندكنها همکاری و دولت مركزی با بلشویك هابرضد انگليس

 (.156: 1349شعاعيان،  و 251: 1371گيلك، نمایند )

: یکی اینکه بعد از سال قحطی، كشت برنج ماده دو دليل متفاوت ذكر شده استبرای گنجاندن این  .12

كه تنها خریدار آن  هاآمده بود، اما خریداری نداشت. انگليسدستهافزایش یافته و محصول زیادی ب

در این صورت، برنج كه تنها  ؛را توسط عناصر خود به بهای ناچيزی بخرند توانستند آنبودند، می

را به هر قيمتی بفروشند،  مين معيشت خود آنأمحصول كشاورزان بود و آنان ناگزیر بودند برای ت

برنج از خرید مستقيم  هاشد كه دست انگليساما این ماده سبب می ،شدندهای فراوانی میمتحمل زیان

بهای  ،به همين دليل ؛رسانند فروش را به قيمت عادالنه توسط جنبش جنگل به د و مردم آنكوتاه شو

 هااما دليل دیگر این بود كه اگر انگليس؛ (189: 1371برنج ترقی كرد و تا دوبرابر افزایش یافت )گيلك، 

كردند، اقدام میخواروبار  خرید برنج و برایطلب، مستقيماً و دالالن وابسته به آنان و نيز بازرگانان فرصت

وسيله به تودۀ مردم چنين وانمود و بدین آوردندوجودمیبهاین محصوالت، قحطی مصنوعی  با احتکار

 (.157-156: 1366كردند كه جنگليان و عملکرد آنان سبب بروز قحطی شده است )فخرایی، می

در طی »رد كرزن نوشت : ( به لق1338) 1919اوت  29در این رابطه، سرپرسی كاكس بعداً در  .13

ایران عملياتی كه عليه جنگليان صورت گرفت، ميان فرماندهی نيروی قزاق و مقامات نظامی ما در 

 (.37ش  سند، 67-66: 1365االسالمی، )شيخ« آمدوجودای بههمکاری صميمانه

به حکومت  ه( كهالسلطنقوای تالشی به سركردگی سردار مقتدر )ضرغام: قوای محلی عبارت بودند از .14

 (.61-60: 1377السلطنه )مدنی، و نيز دستجات تارمی به سركردگی فرهاد برهانفومنات چشم داشت، 
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عبدالرضا ، ترجمۀ از استقالل تا استقرار رژیم شوروی ؛ارمنستان، آذربایجان، گرجستان ،سرژ، آفاناسيان
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1395. 

 . 1366 تهران، جاویدان،چاپ یازدهم، خان(، سردار جنگل )ميرزا كوچك ،فخرایی، ابراهيم
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