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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي تاريخي
  165 -  139، صص 1391 پاييز و زمستان، دومسال سوم، شمارة 

  كار در جنبش جنگل راست سازش  مطالعة تئوريك جريان

  *عباس نعيمي

  ****رضا عليزاده، ***احسان فرهادي، **رضا معصومي راد

  چكيده
پژوهشي مرتبط با جنبش جنگل، نوشتاري مستقل و تاكنون، در عرصة آثار علمي و 

رو مقالـة حاضـر    از ايـن . كار نپرداخته است مستند به جريان سياسي راست سازش
نظر دارد با استفاده از نظرية نخبگان ويلفردو پارتو بـه توضـيح ماهيـت جريـان      در

هـا و مختصـات ايـن     كار در جنبش جنگل بپـردازد و مؤلفـه   سياسي راست سازش
تحليل اسنادي و روش گردآوري  روش تحقيق مقاله. جريان سياسي را تشريح كند

اي است و در اين راستا كوشـش شـده، ضـمن شـرح خاسـتگاه       خانه ها كتاب داده
هاي بينش سياسي اين جريان در قالب سه  كار، شاخص فكري جريان راست سازش

. بررسي شـود  سياسي مؤلفة استقالل و تماميت ارضي، عدالت اجتماعي، و استبداد
در ادامه، ضمن تشريح مناسبات جريان سياسي راست بـا مـذهب، بـه نقـش ايـن      

ذيـل دو مؤلفـة طبقـه و      جريان در فرايند جنبش پرداختـه و پايگـاه اجتمـاعي آن   
المللـي   در پايان به موافقان و مخالفان داخلـي و بـين  . شود جغرافياي نفوذ تبيين مي

 . شود ميكار اشاره  جريان راست سازش

كار، اپورتونيسم، نخبگان، تحليل اسنادي،  جنبش جنگل، راست سازش: ها كليدواژه
  .ويلفردو پارتو

                                                                                                 

   )مسئول ةنويسند( دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات ،شناسي سياسي دانشجوي دكتري جامعه *
abbas.naiemi@ymail.com  

   masoumirad@guilan.ac.ir دانشگاه گيالن ،استاديار گروه علوم اجتماعي **
  eh.farhadi@gmail.com دانشگاه تهران ،شناسي توسعه دانشجوي دكتري جامعه ***

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات ،سياسيشناسي  دانشجوي دكتري جامعه ****
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  مقدمه. 1

ش، تـا آغـاز فعاليـت رسـمي در      1293شـدن مقـدمات، اواخـر     جنبش جنگل از مهيـا 
دوران آغـازين جنـبش،   . ش، روندي متغير را تجربه كرد 1294هاي گيالن، اوايل  جنگل
ها بـا عوامـل دولـت مركـزي،      ش، به نبردهاي چريكي جنگلي 1296تا  1294 هاي سال

ثبـات طـي    در دوران دوم، مقـارن بـا صـلحي بـي    . روسية تزاري، و انگلسـتان گذشـت  
» كميتـه اتحـاد اسـالم   «ش، حكومت محلي دولت جنگل با نام  1298تا  1296هاي  سال

در آغـاز   طبـاء، اال حشـمت  دكتـر  و ييكسـما  احمدكه جدايي حاج  با اين. شكل گرفت
جنبش را به مـرز نـابودي    ،سيانگلو ] قزاق تلفمؤ[ روس يفشار قوا ريز و ش 1298

رغـم اعمـال    خان امكان ادامـة فعاليـت، بـه    كشاند، اما تداوم مبارزه توسط ميرزا كوچك
هـا در   در ادامه حضور ناوگان بلشويك. اي ايل آليان، را ممكن ساخت محدوديت منطقه

گيري ائتالف سران جنبش با حكومت نوپـاي   ش، به شكل 1299ي، ارديبهشت بندر انزل
در گيالن بود؛ ليكن » جمهوري شورايي ايران«شوروي منجر شد كه ماحصل آن تشكيل 

جنـبش  «تضادهاي ايدئولوژيك دو طرف امكان ادامة اتحاد را به چالش كشـيد و نهايتـاً   
  .هم پاشيد ش از 1300در » جمهوري«و » جنگل
ـ مذهبي و چپ،  ، عالوه بر دو جريان ملياش ساله جنبش جنگل، طي حيات هفتدر 

دهي جنبش ايفا كردند و صاحب تشكيالت علني و سازماندهي  كه نقشي آشكار در جهت
هاي شاخص بودند، جريان سومي هم وجود داشـت كـه    ـ نظامي و چهره منسجم سياسي

بهـره بـود و، در كنـار     آشـكار بـي  برخالف دو جريان مذكور از سازماندهي و تشـكيالت  
اسناد و  به واسطة همين ابهام ساختاري. وار و پراكنده داشت جريانات اصلي، زيستي انگل

» كار راست سازش«جا  مدارك محدودي دال بر چيستي و ماهيت جريان مذكور، كه در اين
جام شده اكثراً در رو تأليفات اندكي كه در اين رابطه ان شود، وجود دارد؛ از همين ناميده مي

انگارانه و مبهم و يا سطرهايي پراكنده در حاشـية موضـوعات ديگـر     حد توضيحاتي كالن
كار در خـالل فعـل و    بر اين اساس كوشش شده است ردپاي جريان راست سازش. است

. وجـو شـود   ــ مـذهبي و چـپ جسـت     هاي اصلي ملي انفعاالت و مواضع سياسي جريان
طلبانـه   جريان سياسي است كه رويكرد و مواضعي فرصت كار نوعي جريان راست سازش

راهبـران ايـن   . دهـد  طلبانه و اقتصادي را معيار اقداماتش قرار مي دارد و مالحظات منفعت
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جريان را بايستي بر مبناي مالحظاتشان حول دو محور قدرت و ثروت تشـخيص داد كـه   
حانيت فئودال تا عناصر سياسـي  ساالر تا قشر بازار و از رو مالكان جنگ اي از بزرگ گستره
ــ مـذهبي و    هـاي ملـي   شاخص تميز اين جريان از جريـان . شود طلب را شامل مي قدرت

  .است] طلبي فرصت) [opportunism(» اپورتونيسم«چپ بينش سياسي 
بـر نظريـة    كـار مبتنـي   هدف اصلي اين تحقيق بررسي ماهيت جريان راست سـازش 

ـ  . نخبگان پارتو اسـت  هـا   تحليـل اسـنادي و روش گـردآوري داده    هروش تحقيـق مقال
  .اي است  خانه كتاب
  

  مباني نظري. 2
مشـتق شـده   » كـردن  انتخـاب «يـا  » انتخاب«به معناي » eligere«، كه از واژة »elite«اصطالح 

شـد كـه از مرغوبيـت و     كار بـرده مـي   است، در مفهوم ابتدايي براي بيان كيفيت كاالهايي به
بر  مبتني). 13: 1385ازغندي، (اند   مند بوده ساير كاالهاي مشابه بهرهبرتري خاصي نسبت به 

يـا   هـا  ، از نظر اجتماعي، براي اشاره به گروهي برتـر از نظـر توانـايي   »نخبه«واژة  اين سابقه
شـود   اي از افراد اطالق مـي  نخبگان به گروه كوچك و بسته«واقع  در. رود كار مي امتيازات به

و هنگامي كه در عرصة ) 302: 1382كوئن، (» امكانات برتري برخوردارند ها و كه از توانايي
  .كند كه ابزارهاي اعمال قدرت را در اختيار دارند سياست تعريف شود داللت بر افرادي مي

تري  نظرية نخبگان از اواخر قرن نوزدهم پديدار و در اوايل قرن بيستم به شكل گسترده
شناس ايتاليـايي،   گامان اين حوزه ويلفردو پارتو، جامعه يشپردازان و پ مطرح شد و از نظريه

از افرادي كه بـاالترين  «: هاي متنوع بود ناپذير نخبگان در رشته است كه قائل به كثرت تقليل
بـودون و  (» را نخبگـان بنـاميم   اي بسـازيم و آن    ها را در رشتة فعاليتشان دارند طبقه شاخص
غيـر  «و » حاكم«از آراي ماكياول نخبگان را به دو دستة وي به تأسي ). 664: 1385بوريكو، 

  : كند گونه معرفي مي تفكيك كرده است و نخبگان حاكم را اين» حاكم
عناوين درخور مناصب برجستة سياسي از قبيل وزيـر، سـناتور، نماينـدة پارلمـان، رئـيس      

با كساني هستند  كنند و در تقابل دادگستري، فرمانده نظامي، سرهنگ، و امثالهم را حمل مي
شدن  كنند، راهي براي وارد بودن خصوصيات مربوط به عناويني كه حمل مي  كه، بدون دارا

  ). 4: 1369باتامور، (اند  به آن محافل محتشم پيدا كرده
 و ن،يتـر  تـرين، تـاجرمنش   تـرين، مـذهبي   طلـب  جنـگ «وي اين نخبگان را بـا صـفات   

  ).13: 1385 ،يازغند( كند يم يمعرف »نيتوانمندتر
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هـا و   از طرفي پارتو، در تعارض با تبيين ماركسيستي، منشأ وجـود نخبگـان را توانـايي   
هـايي،   ها و ايـدئولوژي  ها از ارزش او بر اين اعتقاد است كه انسان. داند هاي فردي مي غريزه

دادن و توجيـه   شوند، براي منطقي جلوه بندي مي طبقه) derivations(» مشتقات«كه با عنوان 
كنند؛ ليكن غرايز يا حاالت ذهني ثابتي نيز در ارتباط با مشتقات وجـود   شان استفاده مي ااعم

پـارتو  . سـازند  شوند و بنيان فعاليت انساني را مي ناميده مي) residues(» ها بازمانده«دارد كه 
ان نياز به بي. 3ها؛   ابقاي مجموعه. 2غريزة تدابير؛ . 1: كند شش دسته بازمانده را مشخص مي

پـارچگي فـرد و    يك. 5پذيري؛  اجتماع. 4احساسات از طريق اعمال خارجي و ابراز وجود؛ 
  ).487: 1386آرون، (غريزة جنسي . 6متعلقاتش؛ 

غريـزة  «. تري برخوردارنـد  در اين ميان، دو بازماندة نخست در نظرية پارتو از اهميت بيش
 رييـ تغ واز انديشـه و تخيـل اسـت، در شـكل تركيـب، حركـت،       استفاده  مستلزم كه، »تدابير
 امـا . شود يم ها از كنش ينيدر وجه مع يانسان ةجامعزدن  درجاو مانع از  ابدي يم بروز ياجتماع

. شـود  يمـ  منجر يسكون و نظم و ثبات اجتماع به و دارد معكوس يريتأث »ها مجموعه يابقا«
سازمان خانوادگي  چون شدة اجتماعي، هم ي تثبيتگستردة هنجارها تغييرات برابر در مقاومت

  ).38: 1381مشيرزاده، (و باورهاي مذهبي، نتيجة كاركرد اين بازمانده است  رسومو 
و به افراد منتسب » ها روباه«كنند عنوان  پارتو به افرادي كه متأثر از غريزة تدابير رفتار مي

ها در سطح ابتدايي با كاربرد جادو  روباه. دهد ميرا » شيرها«هاي دستة دوم عنوان  به بازمانده
هـاي   گـري  اند، در سطوح مياني چـاره  به منظور تأثيرگذاري بر هوا و بيماري و عشق مرتبط

هـا   كـه روبـاه   با آن. اند هاي سياسي تر موجد معامله زنند و در سطحي پيچيده مالي را رقم مي
هـاي اخالقـي و فضـايل     اما لزومـاً بـه ارزش  توانايي ابداع و آزمودن تجربيات نو را دارند، 

درمقابل، شيرها شديداً نسبت به خانواده، قبيله، شهر، . كارانة اجتماعي وفادار نيستند محافظه
پرستانه، از كاربرد زور ابايي  و ملتشان وفادارند و، ضمن نمايش شور مذهبي و عاليق ميهن

هـا و شـيرها، را بـراي بقـاي      روبـاه  پارتو وجود هـر دو نـوع،  ). 522: 1383كوزر، (ندارند 
مجمـوع،   در. كند بيان مي» گردش نخبگان«را با اصطالح  داند و مكانيزم آن حكومت الزم مي

  ):71: 1388راش، (ترتيب نشان داد  هاي اين دو تيپ نخبگان پارتو را بدين توان ويژگي مي
  هاي نخبگان بر اساس نظرية پارتو ويژگي. 1جدول 

  نخبه سياسي هاويژگي بازمانده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 143   و ديگران   عباس نعيمي

  1391 پاييز و زمستان، دوموم، شمارة سسال  ،جستارهاي تاريخي

  غريزة تدابير
 )ها روباه(

كار، اهل  پشت كار، با باهوش، تخيلي، فريب
  گر كن سياسي و معامله كارچاق كار، شكيباتوافق، سازش

  ها ابقاي مجموعه
 )شيرها(

كار،  عزم، قابل اطمينان، درست صاحب
  رهبر كاريزماتيك  .پذير، ناشكيباگر، انعطافرحم، رويارويبي

  كار سازش راست انيجر ياسيس نشيب. 3
 بـر  مواضعش و كند يمرفتار  يطلب فرصت اي سمياپورتون ياسيس نشيب ليذ كار سازش راست
بر اصـول و   شان نه مبتني گيري ها در جهت آن. دشو يم انتخاب يگروهو  يطبقات منافعاساس 

شـامل  كننـد در طيفـي بلنـد     بيني عمل مـي  موازين مشخص بلكه با شاخص سود قابل پيش
در . گيرند ساالران، بزرگ مالكان، روحانيت فئودال، بازرگانان، و فعالين سياسي قرار مي جنگ

كار، بينش سياسي اين جريان  اين بخش، ضمن توضيح خاستگاه فكري جريان راست سازش
 بـه  و يبررسـ  ياسيساستبداد  وذيل پارامترهاي استقالل و تماميت ارضي، عدالت اجتماعي، 

  .شود يم پرداختهآن در روند جنبش جنگل  نقش زين و مذهب ةمقول با آن ةرابط
  
  كار خاستگاه فكري جريان راست سازش 1.3

دادن بر اساس تغيير اوضاع به خـاطر   الوقتي، و تغيير جهت طلبي، ابن اپورتونيسم به فرصت
شود كه همواره  در سياست، اپورتونيست به كسي اطالق مي. منافع شخصي معنا شده است

كه اصـول   بند هيچ اصولي نيست و يا اين به سوي قدرت و حاكم وقت گرايش دارد و پاي
  ). 2: 1351آشوري، (كند  خود را فدا مي

رژيم و يا تغيير  رييتغواقع منتسبان به اين مكتب فكري بر حسب تغيير وضع سياسي،  در
 شـناس،  زمـان  هـا  سـت ياپورتون. دهند يم دهيعق رييتغ سرعت به ينفع شخص بنابه و دار، زمام
 نـده يآ در محتمـل  يها تيموقع اساس بر را خود يها برنامهو  اند سنج تيموقعو  اب،ي مكان
. انـد  ختـه يآم درهـم  احتمـاالت  قـانون را با  شيخو يزندگ شكل نيبهتر به و كنند يم ميتنظ

 و سـپارند  يتعهد نمـ  ياردوگاه خاص چيو به ه ندا مشغول قدرت ساختار يبررس به همواره
 شيگـرا  نيـ ا يمبنـا . دهند يم سامان يمنافع كنون بر يمبتنرا  شتنيخو يو عمل ينظر يمبان

لذا نسبت  دارند؛ هيتك »كند يم هيتوج را لهيوس هدف« ةانگاراست و بر  يابزار تيآنان عقالن
 كننـد  يمـ  يخصوصـ  مصـالح  يقربان را يعموم حقوق و اند توجه يب ياخالق يها به ارزش

  ).124: 1389 ،يمينع(
» ـ خارجي داخلي«سازي  طور كه شاخص دهد، و آن چنان كه توضيحات باال نشان مي آن
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كند، بينش سياسي اپورتونيسم آشكارا خارج از اين  ايجاب مي» المللي ـ بين وطني درون«يا 
. شناختي است كار روان تر خاستگاه فكري راست سازش به بيان دقيق. هاست بندي تقسيم

ـ رواني فرد است و ريشه در متن وجود  گرفته از عرصة شخصيتي اپورتونيسم نشأتواقع  در
  .انسان دارد، بنابراين معطوف به تقسيمات جغرافياي سياسي نيست

  كار هاي جريان راست سازش مؤلفه 2.3
  استقالل و تماميت ارضي 1.2.3

مقابل جنبش موضع خوريم كه گاه در  هايي برمي با مرور تاريخ سياسي جنبش جنگل به نام
ها ائتالف  اند و گاه با آن ها به جنگ پرداخته گرفته و، در همراهي با عوامل بيگانه، با جنگلي

السلطنه از رؤساي ايالت تالش است  از جملة اين افراد ضرغام. اند ها گشته كرده و متحد آن
ز زماني آشـكار  نسبت وي با جنبش ا. كه ابتدا امير مقتدر و بعدها سردار مقتدر لقب گرفت

پـس از  . تأسـيس روي آورد  گري روس، به نبرد بـا جنـبش تـازه    شد كه، به تشويق كنسول
ها، روسية تزاري كه پريشان شده بـود چـاره را در    خان شفتي از جنگلي شكست عبدالرزاق

السـلطنة تـالش بـه جنـگ      رو ضمن تطميع و ترغيب ضرغام ديد؛ از اين ايجاد جنگ داخلي 
. ، دولت ايران را وادار به واگذاري حكومت تالش و فومنات بـه وي كـرد  عليه قواي جنگل
السلطنه سواران تالش و عدة كثيري را مسلح ساخت و به فرماندهي برادرش  درنتيجه ضرغام

خان، براي رهايي مـردم   كوچك. داشت ها گسيل  محمد خان شجاع ديوان به نبرد با جنگلي
هـايي، ضـمن هشـدار     طي نامهالسلطنه،  ضرغام گري حاصل از لشكركشي فومنات از غارت

دهد؛ ليكن تأثير وعدة حكمراني تـالش   نسبت به دسايس بيگانگان، به او پيشنهاد ائتالف مي
  ).45: 1377مدني، (خواهانة ميرزا بود  و فومنات بر امير مقتدر بيش از نيات آرمان
خـواهي و   اسـتقالل اش را بـر   كار، منافع شخصـي  فرد ديگري كه، در جبهة راست سازش

هاي روسية تـزاري،   وي تحت تأثير وعده. الدوله اسالمي بود دوستي ارجح دانست اشجع وطن
گرايي جبهه گرفت و بـه   و همراه با برخي ديگر از رؤساي مناطق گيالن، در مقابل جنبش ملي

مفاخرالملك، رئيس نظمية رشـت، بـه خواسـت    . همكاري با عوامل داخلي و دولتي پرداخت
الدولـه بـراي جنـگ و سـركوبي جنـبش       ول روس نيروي وسيعي را به فرماندهي اشـجع كنس

تقي فومني بود كه به سبب  شدة اين ارتش حاجي محمد هاي شناخته از چهره. جنگل آماده كرد
خان كرمانشاهي بـود   ديگري مهدي. رهايي از اعانة جنگل با اين نيروي نظامي همراه شده بود

فرد ديگر اكبرخان بود كـه بـا نيـت    . و فومن به مفاخر پيوسته بود كه به اميد حكومت كسماء
نتيجـة  ). 34: 1358صـبوري،  (گري روس به اين گروه ملحق شده بود  شدن نزد كنسول مقرب
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الدوله بود كه بعدها در ائتالف بـا   گيري اشجع شدن مفاخرالملك و دست ساعته كشته نبرد شش
اگرچه پايدار نمانـد و بـه وقـت    . وفاداري ياد كردسوگند ها درآمد و نسبت به جنبش  جنگلي

  ).30: 1324تميمي طالقاني، (فرصت و منافع شخصي در برابرشان جنگيد 
توان در ارتباط با حفظ تماميت ارضي و تسلط بيگانگـان بـر كشـور     مورد ديگر، كه مي

اسـتقرار در  السلطنه پس از پيوستن به اتحـاد جنگـل در دوران    عهدي ضرغام مطرح كرد، بد
رو  كم در پي خروج از ايران برآمدند، از اين ها كم روس 1917با وقوع انقالب . رشت است

الممالك رئيس ايل شاهسون، پس از مقاومتي كوتـاه در مقابـل قـواي     سردار مقتدر و رشيد
اعزامي جنگل به تالش، به ناچار به كسماء آمدند، سوگند وفاداري ياد كردند، و بـه واسـطة   

پيمان از طرف دولت جنگـل امتيـازات فراوانـي، همچـون تأسـيس محـاكم قضـايي و        اين 
السـلطنه بعـد از حملـة     با اين همه، ضرغام). 118: 1389نعيمي، (ها شد  مدارس، نصيب آن

گيـري   بـر همكـاري در دسـت    ها، و انحالل اتحاد اسالم، با درخواست ايشان مبني انگليسي
  : كند اين رابطه نقل ميكوچكپور در . خان موافقت كرد كوچك

هـا ضـرغام را دعـوت     معلوم شـد كـه انگليسـي   . ها به مذاكره پرداخت ضرغام با انگليسي
. خان يـاري نماينـد   گيري ميرزا كوچك اند كه جنگل را محاصره و با قزاقان در دست گرفته

ت ها موافقت كرد ده هزار تومان قرار شد به ضرغام بدهنـد كـه نفـرا    ضرغام با پيشنهاد آن
بعد از اين مذاكرات به اطاق بـار آمدنـد و بـه صـرف مشـروب      . آوري نمايد خود را جمع

  ). 30: 1369(مشغول شدند 

كار در قبال استقالل وطن  از مستندات باال آشكار است كه مواضع جريان راست سازش
طلبي ايشان و سودي بوده كه، بسته به همكاري با عناصـر اسـتعمار يـا عوامـل      تابع منفعت

به بيان ديگـر در منظومـة فكـري و آرمـاني جريـان      . شده است خواه، حاصل آنان مي وطن
كار همه چيز، ازجمله مقولة حفظ تماميت ارضـي، مشـروط بـه سـوددهي و      راست سازش

دست و  ها بوده است و در اين راستا با هر جناحي، حتي استعمارگران، هم منافع شخصي آن
كـار دربـارة حفـظ تماميـت      رفتار اجتماعي راست سـازش شناسي  سنخ. اند شده كاسه مي هم

پرستي در  در نظرية نخبگان پارتو است و شور ميهن» ها روباه«ارضي منطبق بر خصوصيات 
  !رنگ، است بسا بي رنگ، و چه ايشان كم

  عدالت اجتماعي 2.2.3
بـا   كار در مناسبت فهمِ چرايي مواضع راست سازش با درك نقش اقتصادي گيالن در منطقه
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از قرن نوزدهم ميالدي منطقة گيالن داراي روابـط گسـتردة   . شود تر مي خواهي آسان عدالت
مستندات حاكي است كه درست پيش از . اقتصادي با قفقاز و از آن طريق با اروپا بوده است

، )پيلـة خـام ابريشـم    5/1814(، ابريشم )تن 180(جنگ جهاني اول، محصوالتي مانند برنج 
در (، نيشـكر  )شد ش شناخته و كاشته مي 1283 /1904كه تازه در (، چاي )تن 820(توتون 
، پنبه، زيتون، سبزيجات، حبوبات، و مركبـات در  )شد ش شناخته و كاشته مي 1249 /1870

با توجه به اطالعاتي كه دربارة سيستم اقتصادي و نظام ارباب و رعيتـي  . شد گيالن توليد مي
ستدها با مناطق خارجي شمال ايران در  و كه سود اين داددر ايران موجود است بديهي است 

  ).52 -  49: 1350رابينو، (رفت نه زارعان و دهقانان  جيب قشر مالك و تاجر مي
امنـي   از طرفي حضور بيگانگان در كشور، كه با جنـگ جهـاني تشـديد گشـته بـود، نـا      

در گـيالن ضـربة    ،فـروش  سـبد طوري كه تجارت، با كاهش  دنبال داشت، به اقتصادي را به
رو  ستيزانة جنگل، از آن شعار استعمار. بين رفته بود اي كامالً از سختي خورده و حتي در برهه

ها در ايران بود،  كه خواستار خروج نيروهاي انگليس از كشور و محدودكردن فعاليت روس
انه مورد حمايت قشر بازرگان قرار گرفت؛ چرا كه صلح و امنيت و خالصي از شر ستم بيگ

اي كه بازرگانان از  درازي اجانب به اموال تاجران خواست اصلي ايشان بود، به گونه و دست
جنگـل  دولـت  حاميان تشكيالت دولت جنگل در رشت بودند و عمالً ائتالفي تاكتيكي بـا  

ريزي  خواهانة جنبش جنگل، ازجمله برنامه هاي عدالت كه آرمان با اين حال هنگامي. داشتند
از قشر دهقان و طبقات مادون متوسط، بر ايشـان نمايـان شـد، از آن فاصـله     براي حمايت 

  ).119: 1389نعيمي، (گرفتند 
بـار نـه در چهـرة رئـيس ايـل و       هاي ناپايدار و موقت جريان راست، كه اين اين ائتالف

فرمانده سپاه و حكمران منطقه بلكه در قالب طبقة مالك و بازرگان عيان شده بود، تا تشكيل 
خـان بـراي اسـترداد كاالهـاي      براي نمونه در پي تـالش كوچـك  . وري نيز ادامه يافتجمه

بازرگانان ايراني كه در بادكوبه توقيف شده بود شوراي اقتصادي ملي آذربايجان در آوريـل  
  :نويسد باره مي گيلك در اين. ش قرردادي با نمايندگان تجار ايراني منعقد كرد 1299 /1920

 امـوال  از يقسـمت  دادنـد  وعده زين خان رزاكوچكيم به نامبرده قرارداد ةعالوبه  رانيا تجار
بـه دولـت    شـد،  يزده م نيتومان تخم ونيليم ستيكه در آن وقت حدود ب را، خود يفيتوق

خان  كوچك رزايمصرف شود و م ها يسيانگلتا در راه مبارزه با  ندينما ضيتفو رانيا يانقالب
تقاضـا كـرد بـه     موضـوع را تـذكر داده و مخصوصـاً    نيـ نوشته بود ا نيكه به لن يا در نامه
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 شده موافقت يرانيا بازرگانان ةالتجار مال ميدستور دهند كه در تسل جانيآذربا يحكومت مل
  ). 307: 1371( ديآ فراهم الزم التينسه بادكوبه ميمق يرانيا اتباع مراجعت يبرا و

ي جنبش با بينش سياسي راسـت از تـداوم   رغم چنين مواردي، تضاد ماهوي ايدئولوژ به
ــ مـذهبي    سو بيـنش ملـي   كرد؛ چرا كه از يك ديگر جلوگيري مي ها در كنار يك حضور آن

كـه در   چنـان   كـرد، آن  ميرزا هنجارهاي مشخصي را در تعديل فاصلة طبقـاتي ايجـاب مـي   
  :خوريم برمي 1335حجه ال ذي 21اي مورخ  به نامه جنگل يها برگ

مالكين را به انضمام  الدوله هم تقريبا نهصد جريب زراعات مرغوب خرده اميندر باب آقاي 
جنگل و اتحاد اسالم گرفت و به مالكين جزء ) چالكي، جورپشت، الوژه(سه قرية مغصوبه 

  )21: 1380افشار، ... (تحويل داد 

آمدن  كوتاهدار در مقابل طبقات مادون و متوسط حاضر به  از سوي ديگر طبقة مالك و سرمايه
اي از مالكان گيالن بـه   پس از جنگ جهاني اول عده ،جنگل اميقطوري كه، به نقل از  نبود؛ به

ها را به خطر انـدازد   منظور دفاع از امتيازات خود و مقابله با تهديداتي كه ممكن بود منافع آن
كـه   ضـمن ايـن  . اي ايجاد كردند  اتحاديه) ق 1333شعبان  14مورخ (نامه  با امضاي يك پيمان

خصوص در ناحية شمالي كشور، با برافراشـتن پـرچم روسـيه بـر      داران، به اي از سرمايه عده
  ).20: 1357جنگلي، (دادند  ها قرار مي الحماية روس شان خود را تحت باالي مناز

بـر   داران و سـران ايـالت صـرفاً مبتنـي     هاي موقت جنگل بـا زمـين   تر ائتالف به بيان دقيق
اي  گرفـت و برنامـه   ي در مقابله با دولت مركزي تهران و انگلستان انجـام مـي  محاسبات سياس

شود كه مواضع خصمانة جنگل  مثالً مشاهده مي. ـ اقتصادي وراي آن وجود نداشت اجتماعي
سنخ با سپهدار  هاي ديگر هم ماند، اما اتحادهايي با چهره در برابر سپهدار رشتي همواره باقي مي

 1296امير عشاير از رهبران ايل شاهسون شاطرانلوي خلخال كه در پاييز  گيرد؛ مانند شكل مي
همـين  . ها برخاست ش از سوي اتحاد اسالم والي رشت شد اما چند ماه بعد به مخالفت با آن

  ).120: 1389نعيمي، (خان سپهساالر از مالكان تنكابن نيز رخ داد  ولي روال دربارة محمد
كار، شامل مالكين و رؤساي ايالت و بازرگانان، نسبت  سازشبه هرحال، مواضع راست 

ها تا جايي با جنگل همراه بودند كـه منافعشـان تـأمين     آن. خواهي منفي بود به مؤلفة عدالت
بر اين اساس است . ميان نيايد تر به شود و حرفي از تقسيم امالك و قدرتشان با طبقات پايين

و شـوروي   اهي تجار بـازار رشـت بـا توافـق ايـران     كه در مراحل پاياني انقالب شاهد همر
هـاي   نظم و آرامش در راه هستيم، چرا كه قشر مذكور اميدوار بودند با خاتمة مسئلة جنگلْ
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: 1384رواسـاني،  (تجاري گيالن به قفقاز و ساير مناطق جنوبي روسية شوروي برقرار شود 
» ها روباه«كاري  گري و سازش لهبر خصيصة معام واقع استراتژي جريان راست مبتني در). 284

  .دهند است كه بر مبناي منافع اقتصادي تغيير جبهه مي

  استبداد سياسي 3.2.3
كه  رسد مواضع جريان راست در مواجهه با پديدة استبداد دوگانه بوده است، چرا نظر مي به

دار خـورد؛ ماننـد سـر    چشـم مـي   خواهانة مشروطه به ها در مبارزات آزادي نام برخي از آن
لـيكن مصـادف   . محي كه از رهبران اصلي قواي گيالن در اعادة مشروطه و فتح تهران بود

وقوع جنبش جنگل از گيالن به رشت آمد و مخفيانه چند نفر را دور خود جمع كرد و بـا  
ارسال مكاتيب به روسيه اميدوار بود بتواند رياست انقالب را پس از آمدن قواي بلشويك 

اسـت،  راسـت   سيتنـد اين مطلب گوياي ضلع دوم ). 265: 1371گيلك، (دردست گيرد 
هاي اين  اين خصيصه را در ارتباط با ديگر چهره. يعني طمع قدرت در كنار حرص ثروت

داران و مالكين متعلق به ايـن جريـان نسـبت بـه      توان تشخيص داد زيرا زمين طيف نيز مي
مواردي بـه عنـوان كـارگزار آن    دادند و حتي در  استبداد دولت مركزي اعتراضي نشان نمي

  . كردند نيز ايفاي نقش مي
هـاي   مواردي از اين دست در منابع و مدارك موجود اسـت و نقطـة اوج آن را در مـاه   

رشيدالممالك خلخالي كه پيمان اتحاد سوم را با ميرزا . كنيم پاياني حيات جنبش مشاهده مي
به توانايي نظـامي قـواي جنگـل و     اعتمادي نسبت در ماسوله منعقد كرده است، به علت بي

مانده و  بردن جنبش جنگل و به منظور استفاده از فرصت باقي يقين به اهتمام دولت در ازبين
پندارد، به كمك  خدمتي به دولت و تأمين آتية خود، موضوع اتحاد را كان لم يكن مي خوش

قـواي دولتـي بـراي    شود نيروي خود را در كنـار   شتابد، و حاضر مي سردار مقتدر تالش مي
  ). 486: همان(جنگ با جنگل به گيالن اعزام دارد 

الدين طباطبايي در ارتباط با جنبش جنگـل نيـز    ضياء درادامه جا دارد به نقش دولت سيد
هـا، كميتـة    اش در قرارداد با انگليسـي  معروف است كه وي و دوستان حامي. اي كنيم اشاره

ها و اعتداليون قديم كه خـويش   مركب از دموكرات را،» آهن«يا » زرگنده«مخفي موسوم به 
سـو بـا مقاصـد     كار آوردن دولتي هم خواندند، تشكيل دادند و در پي سر را سوسياليست مي

ميـرزا  . شان به رياست سپهدار اعظم يا همان سپهساالر تنكابني بودنـد  شخصي و خصوصي
ن فرهنـگ، دكتـر   خـا  محمـد تـدين، مسـعود    خان جـم بـه اتفـاق سـيد     خان و محمود كريم
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خان طبيب ژاندارمري اعضـاي   خالصجات، و منوچهر رئيس خانموسي يرزام الدوله، مؤدب
گويا سردار محي در ارتباط با اين كميته و با دستوراتي خـاص بـه همـراه    . اين كميته بودند

ها شـود مـدتي    كه كسي متعرض آن آيند و بدون اين خان به گيالن مي برادر خود ميرزا كريم
بلشـويك  «جـا   از آن   آبـادي  خوانند و به قول دولـت  مانند خود را بلشويك مي رشت ميدر 

تواند در مناسـبت جريـان    اين روايت مي). 152 /4: 1371(شود  گيالن شروع مي» مصنوعي
جا راسـت نـه در معاهـده بـا      ويژه كه در اين گر باشد به اپورتونيست با مؤلفة استبداد روشن

  !آيد مي ستبداد براستبداد بلكه از دل ا
هاي سياسي موافقت  جا با آزادي رسد كه ايشان مخالف استبداد بودند اما تا آن نظر مي به

ها در هر فرصت ممكن، چه  راست. داشتند كه مسئلة مالكيت و روابط اقتصادي مطرح نشود
پرداختنـد و   داري از دولت مركـزي مـي   علني و صريح و چه پنهاني و غيرمستقيم، به جانب

شدن انقالب دشمني خود را آشكار  پس از تشديد حمالت دولت مركزي به گيالن و ضعيف
گرديـد نـه    براي اين طبقه حفظ منافع مادي و امتيازات مسئلة اصلي محسوب مـي «. ساختند 

). 283 -  281: 1384رواسـاني،  (» مسئلة اسـتقالل و آزادي ايـران و رفـع بـالي فقـر و ظلـم      
كار جنبش جنگل، همانند دو مقولـة   گرفت كه جريان راست سازشتوان نتيجه  ، ميبنابراين

اي  به گونه كرد،  طلبي عمل مي استقالل و عدالت، دربارة آزادي و استبداد نيز با معيار منفعت
  .در نظرية پارتو است» كن سياسي كارچاق«كه در تيپولوژي نخبة سياسي يادآور 

  
  رابطه با مذهب 3.3
اگر سودشـان  . انديشانه و ابزاري بود داري معيشت از جرگة دينكار  داري راست سازش دين

شدند و اگر كنار نهادن ديـن الزم   هاي ديني بود در رخت دين مي در گرو تمسك به ارزش
تر پديدة مـذهب در بيـنش سياسـي ايـن جريـان       به بيان ساده. گشتند شد فارغ از آن مي مي

ع خصوصي، اگرچـه بعضـاً در لبـاس    اصالت ماهوي نداشت و عنصري بود مشروط به مناف
ابتدا   توان گفت كه در دربارة حضور معممان در اين جريان مي. گشت روحانيت نيز ظاهر مي

رفته، به علت وابسـتگي طبقـاتي خـود در نظـام      گاه مطمئني براي جنبش بودند اما رفته تكيه
  . ها فاصله گرفتند شهري و ساختار فئوداليته، از جنگلي

  : چنين اشاره شده است به آنان اين جنگلشده در روزنامة  چاپاي  در مصاحبه
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ايـن روزهـا در رشـت،    . بعد از اين تمام مدارس ايران داراي پروگرام واحدي خواهد بـود 
طور جدي براي معارف  ها به هاي خيريه تشكيل شده و اين اردبيل، تهران، و مشهد جمعيت

هرچند اكثرشان دشمن ترقي و تجدد هسـتند  كنند، اما علما و روحانيون  شروع به اقدام مي
  ).4: 9جنگل، (ليكن با آرزوهاي ملت جرأت جسارت و مخالفت ندارند 

  : دهد در همان شماره اين گروه را مخاطب قرار مي
اي هيئت علما، كه كارخانة قندسازي تهـران را تكفيـر كـرده و صـالح مملكـت اسـالمي       

رود و ابـداً   تمام مقدساتش رو به وادي فنـا مـي  دانستيد، اكنون كه يك خطه اسالمي با  نمي
ملتي كه حق خودش را صاحب و جويا . ايد شود چرا خاموش نشسته صاليي برخاسته نمي

  ). همان(نيست ديگران هرگز غم او را نخواهند خورد 

كنـد كـه    كارانـة آن طيـف از علمـاي دينـي را ترسـيم مـي        مطالب باال مواضع محافظه
و سرشان با دستگاه دولتي اسـتبداد و اصـحاب زور مـانع از      ي يا سرداري و بازرگان زمين

شان در قبال جنبش جنگل بود و مصلحت خويش را بـر   مدارانه و آزادمنشانه برخورد مردم
حضور ايـن جريـان   . دانستند مصالح مردم و موطن و حتي تكاليف اخالقي دين ارجح مي

شـروع بـه    1917بعـد از انقـالب    هـاي جنـگ انقالبـي، كـه     گيري كميته در پروسة شكل
در كميتـة مركـزي جديـد جنگـل     . تـوان رديـابي كـرد    گيري در گيالن كـرد، را مـي   شكل

محمد روحـاني،   عبدالوهاب صالح، مير منصور هدا، حاجي سيد روحانيون مهمي مانند سيد
داران بـزرگ   الهـدا حاضـر بودنـد كـه دو نفـر آخـري مشخصـاً از زمـين         و شيخ علي علم

  ).123: 1389نعيمي، (آمدند  ميحساب  به
تر براي افزايش اعتبـار آن   يافتند و بيش ندرت در مقر جنبش حضور مي اين روحانيون به
 كسـوت  درآقـا رضـا    يحـاج ميرمنصور نمايندة جنبش در رشت بود و . انتخاب شده بودند

ـ  . اشتغال داشت) رئيس ادارة آبياري گيالن(ميراب كل  ود و شيخ علي هميشه در مأموريـت ب
گونـه نفـوذي نداشـت و تقريبـاً      رغم مقامش به عنوان دبير كـل، هـيچ   محمد روحاني، به سيد
هـاي   تنها كسي كه بر فعاليت. داد شد انجام مي چه را كه به وي گفته مي شكلي مكانيكي آن به

، 1918  /ش  1297طي عمليات نظامي انگلستان در . جنگل كنترل داشت عبدالوهاب صالح بود
گري انگليس پيشـنهاد همكـاري    محمود هر سه به كنسول رضا، ميرمنصور، و سيدحاجي آقا 

حـاجي آقـا رضـا نيـز     . ميرمنصور زماني مشاور كارگزار بـود . دادند ولي پيشنهادشان رد شد
محمـود روحـاني نيـز بـا      سـيد . ، كنسول روسـيه، بـود  )Nekrasov(تر مشاور نكراسف  پيش

تـوان   مجمـوع، مـي   در). 104 -  103: 1386شـاكري،  (گـري روس همكـاري داشـت     كنسول
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كار منطبق بر ويژگـي   كه مقولة مذهب در دستگاه فكري راست سازشداشت كرد رگونه ب اين
  .است» ها روباه«هاي اخالقي  بندي به ارزش عدم پاي

  
 نقش در روند جنبش جنگل 4.3

هماهنـگ بـوده   پارچـه و   كه اشاره شد، فاقد تشكيالت يك چنان  كار، آن جريان راست سازش
كند،  است و بر اساس نظر پارتو، كه انسجام گروهي و هدف مشترك را در بين نخبگان رد مي

رو، بررسـي   از ايـن ). 71: 1388راش، (» كننـد  افراد به صورت فردي عمل مي«در اين جريان 
هـاي   نـام . يابـد  آن تقليل مـي  به   نقش جريان مذكور به رديابي اثرگذاري نقش نخبگان منتسب

كـم آشـكار    هـا كـم   كار پس از دومـين نبـرد جـدي جنگلـي     منتسب به جريان راست سازش
هـا، بـراي    السلطنة تالش، به وعدة دولـت مركـزي و تشـويق روس    جا كه ضرغام شوند؛ آن مي

پيمانـان   ها از هـم  طور كلي تالشي به. دارد سركوبي قواي نوظهور جنبش جنگل نيرو گسيل مي
بودند و امير مقتدر نيز از حكمرانان مستبد گيالن در منطقة تالش استبداد در جريان مشروطيت 

هاي تالش بود و در دو سـال   الدولة اسالمي نيز از خان اشجع. و از موانع در سر راه جنبش بود
نخست جنگل، كه هنوز جنبش به مرحلة تثبيت نرسيده بود، در مقابل آن قرار گرفـت و سـد   

خان منگلي اشاره كرد كه تا جنگ  توان به غالمحسين ان مياز ديگر افراد اين دور. مسيرش شد
نـام اميـر   . ها پيوست ها بود اما بعد از آن به عنوان راهنما به اردوي روس ماسوله همراه جنگلي

هاي پيشـين، عليـه جنگـل     طلبي بر همان جاه خورد كه، بنا مقتدر در نبرد تالش نيز به چشم مي
بر  عالوه). 54: 1371گيلك، (روي داد » ق 1335اخر شعبان او«اين واقعه در . اعالم جنگ كرد

هـا در تعقيـب اميـر     جنگلي. اين موارد، حضور سران شاهسون هم در اين جنگ مشهود است
خان  مقتدر به ييالق رفتند و طي جنگ ديگري رئيس ايل شاهسون به صورت كتبي از كوچك

 28خـان، در چهارشـنبه    وچـك پس از مذاكرات رشـيدالممالك بـا ك  . اجازة مالقات خواست
  ).55: همان(ها به ائتالف با جنبش درآمدند  ها و شاهسون ق، تالش 1335رمضان 

در اين دوران، با برقراري دولت جنگـل و اسـتقرار تشـكيالت آن در رشـت، مناسـبات      
هـاي   طوري كـه سـران ايـالت و چهـره     شود؛ به خصمانة جريان راست وارد فاز دوستانه مي

هـا   اما با آغاز عمليات انگليسي. آيند يست در اتحادي تاكتيكي با جنگل درميشاخص اپورتون
ها، ضمن  آن. تأثيرگذاري خود را بر سرنوشت جنبش نشان دادند ها عليه جنگل، اپورتونيست

هاي اجتماعي نيز  جنبش، نه فقط در جبهة مخالف حضور يافتند بلكه از آشفتگيگذاشتن  تنها
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خائنين داخلي به كـام دل  «: كند دهنده اشاره مي در توضيحاتي تكان گيلك. سوءاستفاده كردند
توانستند  بردند و هرقدر مي رسيده و از اين آشفتگي و جنگ و ستيز حد اعالي استفاده را مي

هـاي   ها داده پول آوري و تحويل انگليسي وسيله جمع از آذوقة مردم كه همان برنج بود به هر
اين دسته از مردم به هيچ حقيقتي معتقد نبوده و دين و ايمـان   داشتند گويا گزاف دريافت مي

  ). 160: همان(» ها پول بود آن
اميـر اسـعد، پسـر    . در اين زمان جبهة ديگر اپورتونيست از جانب تنكـابن سـرازير شـد   

و توان مقابله با وي  اند ها مشغول جنگ با انگليس سپهساالر تنكابني، با اين تصور كه جنگلي
الملك و يكي از بستگانش مشـهور بـه حـاج     د داشت، به فرماندهي فرزندش اكرمرا نخواهن

وي درادامـه دو تـن از علمـاي    . ضرغام، قوايي آماده و براي تصرف الهيجان روانه سـاخت 
لنگرود را توقيف كرد كه از طرف دكتر حشمت قصد يادآوري پيمان وفاداري بـه جنـبش و   

لذا نبرد سختي بين قواي دكتر و امير اسعد در گرفـت  . كشي را داشتند هشدار نسبت به برادر
ها كه خود را در مقابل طرف مقابـل نـاتوان    تنكابني. كه با شكست جبهة تنكابن خاتمه يافت

بـار   ديدند پيشنهاد صلح دادند و معاهدة جديدي به امضا رسيد كه بدان واسطه بـراي دومـين  
 ).126: 1389نعيمي، (تنكابن در شمار متحدين اتحاد اسالم قرار گرفت 

ها همگي از يك جـنس و يـك تيـپ نبودنـد و از      چنان كه اشاره رفت اپورتونيست آن
نمونـة  . شـدند  مالك و بازرگان تا خان و رئيس ايل و افراد دولتي و بوروكرات را شامل مي

كار مالية گيالن  او كه در آغاز جنبش پيش. شاخص افراد دولتي و بوروكرات رضا افشار بود
وي درادامـه  . ها پرداخت و مسئول مالي كميتة اتحاد اسالم گشت ، به همراهي با جنگليبود

 ).39 -  37: 1381شهبازي، (هزار تومان اختالس كرد  84با ربودن سرماية مالي كميته حدود 
  : باره نوشته است فخرايي در اين

سـتد   و تهران به دادپيشكار دارايي سابق، رضا افشار، با وجود ربودن از صندوق جنگل، در 
شـماري را، از   راه شاه تهران منافع بـي  اشتغال داشت و معاملة يك قطعه زمين وسيع در سه

  ). 215: 1357(اين كسب پربركت، به وي ارزاني داشت 
كه افشار، كه به آمريكا رفته بود، پس از بازگشت مترجم هيئت آمريكايي  توضيح تكميلي آن

، )1307(شاه مشاغل مهمـي چـون حكومـت گـيالن      ت رضاميليسپو شد و در دوران سلطن
داري اصفهان را به عهده  ، و استان)1311(سازي كشور  ، مسئول راه)1310(حكومت كرمان 

  ).82 /2: 1386فردوست، (داشت 
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هـا كـه مجـدداً     پس از احياي جنگل، و تأسيس جمهوري شـورايي در گـيالن، راسـت   
از . ديدند بـدان ملحـق شـدند    ش ميا متحد بلشويكمنافعشان را در اتحاد با جبهة جنگل و 

توان به نيروهاي سردار مقتـدر تـالش، خـوانين بلوكـات خمسـه، سپهسـاالر        اين جمله مي
تر تشكيالت مخفي سـردار محـي    تنكابني و فرزندانش، امير عشاير خلخالي، و از همه مهم

كار متشكل شده بودند، بـه دو   ها، كه در قالب جريان راست سازش اين جبهه. اشاره داشت
افكني بين سران جنبش و از سـوي   سو اختالف ؛ از يكتأثير گذاشتندطريق بر روند جنبش 

  ).126: 1389نعيمي، (ديگر كمك به قواي دولتي در سركوب نظامي 
ط به جمهوري شورايي و انقالب گـيالن مـوارد متعـددي بـه چشـم      در مستندات مربو

  : كند اسماعيل جنگلي چنين روايت مي. هاست افكني خورد كه روايتي از اختالف مي
اي وجود داشتند كه كامالً تابع مركز و خصوصاً مراكـز   بايد دانست كه در شهر رشت عده

قرار داشتند كه مانند سردار محـي   ها اشخاصي متأسفانه در صدر آن... جا بوده  سياسي آن
... سابقة الفت داشتند ... در جنگ مشروطه داراي سوابق بودند و با بعضي از سران روس 

زن آتش بودند و در ايـن   اي استفاده كرده اختالفات ايجاد نموده و دامن ها از هر قضيه آن
مشـترك را ديدنـد و    هاي تازة هيئت كميسارياي وقتي موفقيت. كار ننشستند مواقع نيز بي
ي طـرح  ها به فساد بهره بردند خود را بـه كردهـا نزديـك و در جامـة دوسـت      از اغواي آن

  ).216: 1357(دشمني ريختند 
داند و معتقد است كـه امثـال    بر اين فرايند مي جالل چمني را نيز مبتني جنگلي قيام سيد

تحصيل منافع خويش قرار دهنـد  ها را عامل  ها پرداختند تا آن سردار محي به تطميع جنگلي
كرباليي حسين را به تهران برده و به «هاي قواي انقالب به نام  طوري كه يكي از سردسته به

جالل فرستاده بودند تا مشـوق او بـراي قيـام عليـه      وسيلة او مبلغ دو هزار تومان براي سيد
از  جنگـل  جنبش و يشورودر ). 219: همان(» خان و حتي اقدام به ترور وي باشند كوچك

نام برده شده كه گويا پس از ورود به رشت خود را به عنـوان  » دكتر بلينكي«شخصي به نام 
وزير سابق انقـالب روسـيه،    هاي انقالبي و نخست هوادار كرنسكي، از رهبران سوسياليست

با سردار محي و دوستانش و يك عـده از مـالكين و تجـار درجـه اول     «معرفي كرده بود و 
  ).55: 1386يقيكيان، (» نمود هيئت اتحاد اسالم تبليغات مي... قرار كرده و بر ضد دوستي بر

ها بر جنبش داللـت دارد نقشـي اسـت كـه در      مورد ديگري كه در تأثيرگذاري راست
ماندن از كميتة انقالبـي   خان، پس از كنار اهللا احسان. انحراف جريان چپ جنبش ايفا كردند

تصميم بـه   شود و ه فرزند اپورتونيست سپهساالر فريفته ميجديد، به نجواهاي ساعدالدول
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پيشـنهاد سـاعدالدوله   . كند گيرد و نيت فتح تهران مي روانه مي انجام حركتي انفرادي و تك
اين بود كه اگر از طريق تنكابن به تهران حمله شود، موفقيت حتمي است و او در اين كار 

لوحانـه   خان ساده اهللا احسان. ن قرار خواهد دادخا اهللا نيروهاي چريكش را در اختيار احسان
به سخنان ساعدالدوله اعتماد كرد و با تجهيـز سـه هـزار نفـر روس و ايرانـي قـدم در راه       

دور نشده بود كه توسط نيروهاي قزاق دولتـي  » پل زغال«اما هنوز از . ـ تهران نهاد تنكابن
خان بـه   اهللا نيروي نظامي احسانگرفت و  نبرد شديدي در. و قواي ساعدالدوله محاصره شد

  ).347: 1357فخرايي، (سختي شكست خورد و شخص وي از مهلكه گريخت 
هـاي جنـبش در سـير     بر نيز گوياي تأثير نقـش راسـت   اعزام ميرابوطالب و رحيم شيشه

آن شدند تا، با فكر و نقشـة   اين دو كه از سرشناسان مشروطيت بودند بر. اش است قهقرايي
خـان را از   جـالل چمنـي، كوچـك    قوة اجرايي حاجي احمد كسمايي و سيدسردار محي و 

چنان كـه   علي فومني را، آن ايشان در اين توطئه امثال شيخ محمد. صحنة جنگل حذف كنند
هاي بوروكرات هم در سركوب  راست. تر شرحش رفت، نيز با خود همراه كرده بودند پيش

طـوري كـه بـه وقـت ضـرورت       شتند بهنظامي جنبش حضور مشهود و غيرقابل انكاري دا
  ).128: 1389نعيمي، (مبارزان جنگل را تنها گذاشتند و به نيروهاي سردار سپه پيوستند 

  
  كار سازش راست انيجر يمردم گاهيپا. 4

جا، ضمن  در اين. پايگاه مردمي آن است از جمله نكات مهم در تأثيرگزاري جرياني سياسي
و منطقة نفوذ جغرافيايي، مختصات پايگاه مردمي جريـان   بررسي دو مؤلفة خاستگاه طبقاتي

  .شود كار ترسيم مي راست سازش
  

  خاستگاه طبقاتي 1.4
توان  بسا وجود ندارد، اما مي اگرچه منابع و مدارك قابل اتكا در اين رابطه اندك است، و چه

از جايگاه طبقاتي و مختصات قشري نخبگان جريان راسـت نتـايجي منطقـي درخصـوص     
اقشار مرفه و بـاالي   تر اشاره شد كه خاستگاه طبقاتي راست پيش. اش گرفت ميان مردميحا

الدولـه اسـالمي،    السلطنه تالش، امير عشاير خلخال، اشجع ضرغام. متوسط جامعه بوده است
. دار بودند ساالر شجاع، ساعدالدوله، و رشيدالممالك همگي از طبقة خوانين و از قشر زمين

شان نيـز در نظـام    مندي بودند كه وجه سياسي ي نيز متعلق به خاندان ثروتامثال سردار مح
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ــ دولتـي از متمـولين     اي اداري رضا افشار نيز با چهره. بوروكراسي كشور پررنگ شده بود
  . گشت محسوب مي

تـر بحـث    شدن بيش در اين راستا بررسي نخبگان طبقاتي حاكم بر منطقة خزر به روشن
  : استدالل كرده است) Ann Lambton(لمبتون آن . رساند ياري مي

دار مستمر كه بتواند امالك و مستغالت خود را در كليت آن از نسلي به نسل  اشرافيت زمين
ديگر منتقل كند هرگز در ايران شكل نگرفته است، چرا كه اوالً سرشـت جامعـه و قـانون    

هـا   پي دارايي در شدن پي تقسيمكند و  اندام مي ارث در اسالم در برابر چنين خواستي عرض
مرج مكرر و  و ثانياً وضعيت توأم با هرج... يابد  ناپذيري طي چند نسل تداوم مي به نحو گريز

دار پابرجـا شـده اسـت     پي نيـز مـانع ظهـور يـك اشـرافيت زمـين       در تغييرات دودماني پي
)Lambton, 1954: 259( .  

اظهـارات مشـابهي توسـط تيگرانـف     نيـز، ضـمن تـذكر اسـتدالل لمبتـون،       زخم الديمدر 
)Tigranov (روسي و ناظران انگليسي حاضر در ايران مطرح شده است.  

توان چهار مؤلفه و خصيصة  نظر داشتن اين ويژگي اقتصاد سياسي آن روز ايران، مي با در
هـا منسـوب بـه قشـر      كه بخشي از آن نخست آن. عمده را در نخبگان طبقاتي تشخيص داد

واقــع  در. مالــك بودنــد و بخــش ديگــر هــم منتســب بــه طوايــف ايلــي دهقــان يــا خــرده
ثبـاتي   رسد متأثر از بي نظر مي هاي ايشان پيشينة بالفصل دهقاني داشتند كه به مندترين قدرت

مرج  و هرج  وضعيت پر. سياسي و ناامني اقتصادي تقريباً دائمي تاريخ اسالمي ايران بوده است
طلبي افراد و فقدان هرگونه مسئوليت  ، در كنار فرصتهاي مسلط اجتماعي سياسي و ارزش

هاي پياده در صفحة شطرنج ايران يـاري رسـاند    اجتماعي، به ارتقاي سريع بسياري از مهره
  ). 51: 1386شاكري، (

نخبگان هاي نامشروع دومين مؤلفة عمده  شدن نيمي از اين افراد از طريق راه مند ثروت
ثروت آن نيمة ديگر نيز در مـدتي كوتـاه و كمـابيش از     درحالي كه انباشتطبقاتي است، 

شـود كـه    هـاي مـأموران بريتانيـايي مشـخص مـي      از يادداشت. شد ها محقق مي همين راه
اي كـه بـه توضـيح و     نكته. اند بوده» گر بيش از حد ستم«شان،  ها، اگر نه همه بسياري از آن

فسـاد اقتصـادي  تقريبـاً     .كنـد  هاي كسب ثروت توسط اين قشر كمك مي فهم بهتر روش
هـا خصـلت اساسـي نخبگـان      طوري كه انگليسي گيرد، به فراگير ذيل مؤلفة سوم جاي مي

تـوان   رسد دراين ميان فقـط مـي   نظر مي به. اند خوانده مي» تقلب و نادرستي«حاكم ايران را 
رفتـار اخالقـي و روشـي معـاف دانسـت و       الممالك و مشيرالدوله را از اين سـوء  مستوفي
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دوستي ايـن جماعـت هـم در زدوبنـد بـا       متعاقب اين، به غير از اين دو تن، ويژگي ميهن
الوقتي و تذبذب ذاتـي   مؤلفة چهارم نخبگان طبقاتي، ابن. شد هاي بيگانه تعريف مي قدرت

ساالر بود كه، برخالف فرهنـگ عمـومي مسـلط در ايـران، بـه       داران اغلب جنگ اين زمين
ند و وفاداري خويش را از قدرتي، داخلي يـا خـارجي، بـه    پيو خاطر منافع حقير شخصي

بـود كـه در   » هـاي روان  ريـگ «بر اين اساس اتحاد ايشان اتحاد . گسستند سود ديگري مي
  ).همان(جريان داشت ) clientele(» پرورانه حامي«بستري 

تـوان چنـين    اگر مجموع بحث باال را در كنار چكيدة استدالل لمبتون قـرار دهـيم، مـي   
كار در جنـبش جنگـل دو شاخصـة مهـم      هاي حامي جريان راست سازش اشت كه تودهانگ

هاي خودشان و متعلق به طبقات فرا متوسط بودنـد و در گـام    اي طبقه نخست از هم. داشتند
سر مي بردند، بـا   پرورانه با طبقات متوسط پايين و مادون متوسط به بعدي در ارتباطي حامي

هاي عمودي و تحرك رو  د در ساختار اجتماعي براي جهشاين نيت كه از منفذهاي موجو
جريان راسـت و نـه   » حاميان مردمي«كه هدف تشخيص  با توجه به اين. به باال استفاده كنند

توان قشر تـاجران   رسد نمايندگان نوع اول حاميان را مي نظر مي نخبگان طبقاتي آن است، به
شـان رويكـردي    و خاستگاه صنفي  ي شغليخو و واسطة خلق و بازرگانان دانست؛ چرا كه به

. محاسباتي در روابط خويش داشتند و از سويي متعلق به طبقات متوسط و فرا متوسط بودند
توان دهقانان و زارعين برشمرد كه يا در لباس رزم به  نمايندگان دستة دوم حاميان را نيز مي

و افراد ايالت بودند كـه  ها  هاي خان شدند يا رعيت رساني جريان راست مشغول مي خدمت
  .كردند از رؤساي خويش حمايت مي

  
  قلمرو نفوذ جغرافيايي 2.4

هـا   شده حداقل مناطق نفوذ جريان راست را بايد مناطق مورد احاطة آن با استدالالت شمرده
هـا از منـاطق    شود كه محتمل اسـت راسـت   كار برده مي به سبب بدان» حداقل«واژة . دانست

كه منطقاً برش سياسـي عـاملين همـواره در     ضمن اين. اند خواهان داشتهديگر هم هوادار و 
بنابراين با تشخيص و تعيين محـل مـورد   . تر از مناطق بيگانه است شان بيش مناطق سكونت

ها پي برد، به خصوص  توان به جغرافياي حداقلي نفوذ آن كار مي تسلط فعاالن راست سازش
گانة طوالش  السلطنه بر مناطق پنج خان ضرغام اهللا نصرت. داي باشن اگر از قشر ايلياتي و طايفه
ـ پيوست بـا جنگـل    ساالر شجاع هم، كه در رابطة گسست. جا بود تسلط داشت و والي آن
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از ديگـر افـراد ايـن    . برد، برادر امير مقتدر تالش بود و بر آن منطقـه نفـوذ داشـت    سر مي به
  . الدولة اسالمي بود كرد، اشجع جريان، كه در جغرافياي تالش اعمال اقتدار مي

خان اميرعشـاير، از خـوانين منطقـة     قلي ديگر چهرة اپورتونيست جريان راست مصطفي
او كه در خـانوادة حـاكم ايـل    . خلخال، بود كه در آن زمان به آذربايجان شرقي تعلق داشت

نيـز   رشـيدالممالك خلخـالي  . شاطرانلو زاده شده بود به غارت و آزار رعايا شهرت داشـت 
. در پايان عمر جنگل نقش مهمي ايفـا كـرد   وبرادر امير عشاير و از سران ايل شاهسون بود 

خان سپهساالر، حاكم بودنـد   ولي در شرق گيالن هم افرادي چون ساعدالدوله، فرزند محمد
سردار محي نيز در رشت، كه موطن او بـود،  . كه اتحاد و جدايي او از جنبش شرح داده شد

با . طلب نيز نام برده شد ها از بازرگانان و تجار فرصت بر اين عالوه. داشتام وجاهت و احتر
توجه به مركزيت رشت، هم به لحاظ اقتصادي و هم از جنبـة سياسـي در گـيالن، بايسـتي     
سهمي از نفوذ جغرافيايي را هم به ايشان و حيطـة رشـت اختصـاص داد، اگرچـه انزلـي و      

  .بعدي از چنين جايگاهي برخوردار بودند هاي بيش در مرتبه و الهيجان هم كم
هـاي حـامي جريـان راسـت      طور نسـبي تمركـز عمـدة تـوده     توان به با اين اوصاف مي

، بـه نماينـدگي اميـر مقتـدر و ساالرشـجاع و      »طـوالش «كـار را نخسـت در منـاطق     سازش
گيالن و حواشي آن، به نمايندگي امير عشاير و رشيدالممالك، شرق » خلخال«الدوله،  اشجع

  بر اين عالوه. ، به حكمراني سپهساالر و به نمايندگي پسرش ساعدالدوله، دانست»تنكابن«و 
تـوان در زمـرة ايـن مجموعـه      و به طور خاص بـازار رشـت را نيـز مـي    » بازارهاي گيالن«
  ).134: 1389نعيمي، (حساب آورد  به

  
  كار موافقان و مخالفان جريان راست سازش. 5

ها تصوير شد بديهي است كه بـه شـكلي مشـخص     اي كه از اپورتونيست روحيهبا توجه به 
. ها برشمرد و خط معيني براي تمايز اين دو اعـالم كـرد   توان موافق يا مخالفي براي آن نمي
شـوند؛   ها مشخص مي برگشتي مداوم است كه موافقان و مخالفان راست و رفتطي واقع  در

اي درمقابـل و در جايگـاه دشـمن قـرار      بوده و در برههاي متحد  اي كه در برهه يعني جبهه
بنـابراين، ابتـدا موافقـان و مخالفـان داخلـي و سـپس موافقـان و مخالفـان         . گرفته است مي
  .شوند المللي جريان نامبرده بررسي مي بين
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  موافقان و مخالفان داخلي 1.5
رصـة داخلـي را   بر توضيح باال دو جبهة كلي، دولت مركـزي و جنـبش جنگـل، در ع    مبتني
ش، كه دولت جنگل  1296تا  1294رسد از آغاز جنبش در  نظر مي به. توان بررسي است مي

گيرد، جنگـل در زمـرة مخالفـان و     دست مي تحت عنوان كميتة اتحاد اسالم ادارة امور را به
 دار بارها ساالران زمين طوري كه جنگ به. ها قرار دارند دولت مركزي در دستة موافقان راست

 1294همكاري امير مقتدر تـالش در حملـة   . ها يورش بردند در جبهة سركوب جنگل به آن
و ... ها روانه  گيري جنگلي براي دست... سردار مقتدر «: ها از اين دست است ش به جنگلي

» از لحاظ تطميع حكم حكومت طالش و فومنات را از دولـت ايـران گرفتـه بـه وي دادنـد     
خـان كرمانشـاهي، و    الدوله، حاجي تقي فومني، مهـدي  ي اشجعهمراه). 22: 1371گيلك، (

ها شاهد ديگري است بر اين گروه از موافقان و  اكبرخان با نيروي نظامي مفاخر عليه جنگلي
ش در گـيالن، و   1296اما بـا تثبيـت اقتـدار جنـبش در     . طلب هاي فرصت مخالفان راست

هـا در   كند و جنگلي ها تغيير مي راستتشكيل دولت در رشت، جبهة موافق و مخالف براي 
نگاهي به سوي اشـارات دولـت مركـزي تهـران      آيند؛ اگرچه همواره نيم زمرة دوستان درمي

  . وجود داشت
بـه   رها رخ داد، اميـر مقتـد   ، پس از نبردي كه بين قواي جنگلي و تالش1296در تيرماه 

در . كنـد  ر اين امر همراهي مـي الممالك هم او را د پيوندد و رشيد ائتالف متحدان جنگل مي
كردند، فضاي جنگل را  ماه ايالت خلخال هم، كه اغلب در جناح دولت تير شليك مي مرداد

شد برتر ديدند  چه از دولت نصيبشان مي مساعد يافتند و مواهب اتحاد اسالم را نسبت به آن
مير عشاير از رهبران جا رسيد كه ا اين روند به آن. جا گرديد به و جايگاه موافق و مخالف جا

ش از  1296تـر از وي نـام بـرده شـد، در پـاييز       ايل شاهسون شاطرانلوي خلخال، كه پيش
خوانين شرق همچنان در موضع . سوي كميتة اتحاد اسالم به عنوان والي رشت منسوب شد

دادند كـه در   گذشته در ائتالف با دولت وثوق عليه جنگل بودند و جنگي را عليه آن ترتيب 
به ] كه... [الدوله  وثوق«كه  حاشية جالب سخن آن. س آن ساعدالدوله تنكابني قرار داشترأ

وسيله بتواند غائلة جنگل را خاتمه دهد و بـه همـين    شد تا بدين هرگونه وسايلي متوسل مي
خان ساعدالدوله فرزند سپهساالر تنكابني وصلت كرده و دخترش را بـه   اصغر منظور با علي

  ). 59: 1377مدني، (» در آوردحباله نكاح او 
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در هر صورت، به سبب شكست قـواي وي از جبهـة مشـترك جنگـل و سـاالر فـاتح       
كجوري و تسليم قوا توسط امير اسعد برادر ساعدالدوله، او نيز تسليم گرديد و بـه ائـتالف   

بنـدي   لـيكن ايـن صـف   . ها درآمد و درواقع باز جبهة موافق و مخـالف تغييـر كـرد    جنگلي
ها بود، ادامـه داشـت ولـي بـا      ش، كه حكمراني گيالن با جنگلي 1297نيمه تا پايان  و نصفه

جنبش ش،  1298در ارديبهشت شدن بنية آن و جدايي سران، و اعدام دكتر حشمت  ضعيف
. ها متحول شد سازي ـ مخالف ها و موافق گيري ها با جبهه به حال احتذار درآمد و باز ائتالف

هايشان در كنار جنبش بودند، به جبهـة   جو، كه در معيت خان جنگ هاي طوري كه ايلياتي به
اين اسـتراتژي تـا اوايـل    . هاي دولتي، پيوستند خان، قزاق گيري كوچك وجو و دست جست
كه صالح امر در ائتالف دوباره بـا   ش و تشكيل جمهوري شورايي ادامه داشت تا آن 1299
  ).136: 1389نعيمي، (ها ديده شد  جنگلي

ها تا قلب جنگل نفوذ كرد، مالكين نيـز   كه سردار محي در جرگة بلشويك زات آنبه موا
ـ مـذهبي و   خان نزديك شدند تا به واسطة اعتقادات او، كه شامل گرايشات ملي به كوچك

شـان، كـه در تضـاد آشـكار بـا شـعارهاي        اعتقاد به مالكيت خصوصي بود، منافع اقتصادي
عالوه ماليان و بازرگانان سرشـناس و   به. حفظ كنندكمونيستي جريان چپ قرار داشت، را 

پيوستند، بـه نجـواي    خان به مردم مي به كوچك» ابراز احترام«مند گيالن، كه اكنون در  ثروت
  ). 246: 1386شاكري، (پرداختند  ها براي كشور در گوش او  خطر بلشويك

دوسـت و دشـمن    دهنـدة جبهـه   ها، كه تغيير خوبي تغيير مواضع راست اين مستندات به
ها انشعاب  بندي رسد در اين برهه تقسيم نظر مي البته به. دهد هاست، را شرح مي آن) موقت(

بـر موافقـت و مخالفـت بـا دولـت       كار، مبتني هاي سازش كند؛ تا پيش از اين راست پيدا مي
 اي كـه  عـده : شـوند  ها بودند، اما در اين زمان دو شاخه مي مركزي، موافق يا مخالف جنگلي

ــ مـذهبي و رهبـر     شدند به جريان ملـي  اكثريت خوانين و مالكين و بازرگانان را شامل مي
اي ديگر مانند سردار محي، كه تركيبـي   شوند و عده خان متمايل مي ش كوچكا كاريزماتيك

از ثروت خانوادگي و قدرت بوروكراتيك بودند، با تصريح بر عدم اعتقاد به اصـول آن، بـه   
  . ندجريان چپ نزديك شد

  
  المللي موافقان و مخالفان بين 2.5
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زيستي دو دولت استعمارگر روس و انگليس با دولت مركزي، طـي آخـرين    با توجه به هم
جا نيز صادق اسـت؛   بندي بخش پيشين در اين دهة قرن گذشته كه مورد بررسي است، برهه

ـ    ا دو قـدرت  با اين توضيح كه جريان اپورتونيست از طرفي با جنبش جنگـل و از طرفـي ب
هـا دسـت بـه ائـتالف      كه به فراخور حال با هركـدام از آن مواجه بود بيگانة متنفذ در ايران 

كار در برهة تالش جنگل براي تثبيـت، كـه شـامل نبردهـاي      شاخص راست سازش. زد مي
هاي جنگاور است و  گيرد، فئودال بر مي ش را در 1296تا  1294مختلفي است و بازة زماني 

  .برد سر مي هاي تزاري به  روس در اتحاد با
گـري   اشاره داشتيم كه حملة چندبارة امير مقتدر به جنگل به وسوسه و ترغيب كنسـول 

ش، نبـرد   1294ــ جنگـل در مهـر     روس انجام گرفته بود؛ درادامه طي نبرد ماكلوان روس
ن و هـا بودنـد، نبـرد شـاندرم     ماسوله در بهمن همان سال كه قواي دولتي نيز در كنار روس

طول انجاميد و در نبرد آبان آن سال، كه نيروي  ش به 1295خمام كه از ارديبهشت تا مرداد 
الدوله براي سركوبي جنگـل تشـكيل گرديـده بـود،      نظامي مفاخرالملك به فرماندهي اشجع

در تمـامي ايـن برخوردهـا همـواره جريـان      . هاي تزاري عنصر دخيل خارجي بودند روس
ي جنگي يا نيروي راهنمـا و اطالعـاتي، در كنـار عناصـر مخـالف      راست، يا در قالب نيرو

  .خارجي و درمقابل جنگل قرار داشت
هـا كـه،    راسـت  ها بر گـيالنْ  در برهة استقرار اتحاد اسالم در رشت و حكمراني جنگلي

و تضعيف اقتدار و نفوذ نيروهـاي روسـية سـفيد در گـيالن و      1917متأثر از انقالب فوريه 
ها منافعي براي خويش متصور نبودنـد،   ايران و خروج ايشان از كشور، در اتحاد با بلشويك

. آمدنـد  خان يافتند با تغيير موضع در ائتالف با جنگـل در  مصلحت را در نزديكي به كوچك
و انحـالل اتحـاد    حاج احمد كسمايي ها و جنگل، كه جدايي روند تا درگيري انگليسي اين

هـا   پي داشت، برقرار بود؛ ليكن در اين هنگـام همراهـي بـا انگليسـي     اسالم از سوي وي در
السلطنه در  اهللا خان ضرغام طوري كه نصرت ها به ارمغان آورد، به تري براي راست بيش  منافع

  : درآمدائتالف با ايشان 
انـد   ها ضرغام را دعوت گرفته ها به مذاكره پرداختند معلوم شد انگليسي ضرغام با انگليسي

ضـرغام بـا   . خان ياري نمايـد  گيري ميرزاكوچك كه جنگل را محاصره و با قزاقان در دست
  ).30: 1369كوچكپور، ... (ها موافقت كرد  پيشنهاد آن

هـا هـم ابـراز شـد بـا تأسـيس        داخلـي راسـت  گونه كه دربارة موافقان و مخالفان  همان
بـا  . طلبـان دوبـاره متحـول شـد     ها براي فرصت بندي ش، صف 1299جمهوري، در خرداد 
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ها ابتدا به رشـت و سـپس تـا     شدن نيروي بلشويك از كشتي روسي در انزلي، انگليسي پياده
سرخ و  هاي درنتيجه زمام امور به دست روس. نشيني كردند ـ قزوين عقب سرحدات گيالن

در مسـتندات  . ها تأثيرگذار بود كارانة راست مبارزان جنگل افتاد كه طبيعتاً بر مواضع سازش
گيلـك نقـل   . داريم كه فعاليت سردار محي در مراسالت با روسية انقالبي اسـتمرار داشـت  

مخفيانه چند نفر را دور خود جمع كرده و بـا ارسـال مكاتيـب بـه     ... سردار محي «: كند مي
» ميدوار بود بتواند رياست انقالب را پس از آمدن قواي بلشـويك در دسـت بگيـرد   روسيه ا

دست سياسـت بيگانـه از   ... «: باره تصريح دارد آبادي نيز در اين  يحيي دولت). 265: 1371(
  ).152 /4: 1331(» كند آستين بلشويك ساختگي در گيالن در آمده، رل بزرگي بازي مي

دار، كه منافعشان را در گرو نزديكي بـا جريـان    ماليان زمينجناح مالكان و بازرگانان و 
ويـژه كـه    ديدند، با جدايي او از دولت انقالبي سر در گريبان سكوت فرو بردند، به ميرزا مي

هاي ايلياتي هم در اين دوران فعاليتي در مدارك و اسـناد   از خان. دستشان به جايي بند نبود
ها هم در   ها بود و آن طور كل در دست بلشويك يالن بهشايد بدان سبب كه گ. شود ديده نمي

هـا تـداوم     در اين فضاي پرتنش، كه درگيري. ـ دولت مركزي خورد با ائتالف انگلستان و زد
» بـودن  ناظر بـازي «انديشان سود را در  كرد، مصلحت داشت و هر روز جبهة مسلط تغيير مي

گذاري انگلستان و دولت اسـتبدادي   سياست شان به يافتند، اگرچه آشكارا منافع اقتصادي مي
  .تر بود نزديك

هاي دولت شورايي گيالن، كـه از   بر همين نكته است كه در سراشيب سقوط چپ مبتني
آمد، علناً در همكاري با قواي انگلوفيـل دولـت كودتـايي     مي ـ مسكو بر ـ لندن توافق تهران

وسـط رشـيدالممالك خلخـالي و اميـر     شاهد مثال اعزام قواي كمكي ت. گيرند تهران قرار مي
ش است كـه در   1300مقتدر تالش براي پيوستن به قواي دولت انگليس در تابستان و پاييز 

شود كه موافقان و  اين آشكار مي بنابر. هاي جنبش جنگل بودند پي سركوب آخرين بازمانده
هاي سرخ و  سهاي سفيد تا رو المللي از روس كار در عرصة بين هاي سازش مخالفان راست

  .گيرد بر مي نيز انگلستان را در
  

  گيري نتيجه. 6
در » هـا  روبـاه «كار در انطباق بـا گـروه    چنان كه از مستندات برآمد جريان راست سازش آن

ها، كه ذيل بينش سياسـي اپورتونيسـم تعريـف     آن. نظرية نخبگان ويلفردو پارتو قرار دارد
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واقع ائتالف  در. كنند بر منافع فردي رفتار مي مبتنيطلبانه و  شوند، در مواضعشان فرصت مي
هـاي عمـدة جريـان     از ويژگـي . اسـت » هاي روان ريگ«اتحاد  هاي گوناگونْ ها با جبهه آن

هـاي شـاخص ايـن     تـر چهـره   به بيان دقيق. پارچه است راست عدم وجود تشكيالت يك
هركـدام بـر اسـاس     دهنـد و  شان را سامان مي جريان به صورت مجزا از هم رفتار سياسي

كـار   طور كلي نخبگان منتسب به جريان راست سازش به. كنند طرح فردي اعالم موضع مي
ساالر، روحانيت فئودال، فعـاالن سياسـي، و بازرگانـان     مالكان جنگ در طيفي بلند از بزرگ

  .گيرند قرار مي
، منشأ »المللي ـ بين داخلي«هاي رايج  بندي ها، فارغ از تقسيم خاستگاه فكري اپورتونيست

منـافع  «هـا در مواجهـه بـا پديـدة اسـتقالل بـا شـاخص         راسـت . دارد» ـ رواني شخصيتي«
هـا كـه نخبگـاني از سـنخ      آن. كننـد  و نه حفظ تماميت ارضي كشور رفتـار مـي  » خصوصي

مؤلفة عدالت . آمدند پرستي به اتحاد با عوامل بيگانه در مي بودند فارغ از شور ميهن» ها روباه«
اي كه اصالحات اقتصـادي   اجتماعي در تضاد ماهوي نزد جريان راست قرار داشت به گونه

گـري   بـر خصيصـة معاملـه    تابيدند و در اين راسـتا مبتنـي   و تعديل فاصلة طبقاتي را بر نمي
جريان نامبرده در رابطـه بـا اسـتبداد برخـوردي دوگانـه      . كردند تعيين مواضع مي» ها روباه«

پارتو در . شود هم همكاري با آن اش هم مبارزه با آن ديده مي در كارنامهطوري كه  داشت، به
جريـان  . كار بـرده اسـت   را براي اين سنخ نخبگان به» كن سياسي كارچاق«اين رابطه صفت 

انديشانه، و ابـزاري   كارانه، معيشت كار در رابطه با نهاد مذهب نگرش محافظه راست سازش
برد؛ لذا به  ت دين در جهت تحصيل مطامع شخصي بهره مياي كه از مشروعي گونه  داشت به

تـوان گفـت    نهايت مي در. بندي نداشت هاي اخالقي پاي صفتانه به ارزش بيان پارتويي، روباه
تأثيرگـذار بـوده   » خيانـت «و » ممانعت«ها در سير تحوالت جنبش به دو شكل  نقش راست

  . اين دو افزودتوان بر  را نيز مي» افكني اختالف«است و در ادامه 
كار ذيـل دو دسـتة    ها نشان داده شد كه پايگاه مردمي جريان راست سازش بر اين عالوه

شان  بر تعلقات طبقاتي متوسط و متوسط به باال كه مبتني نخست، طبقات فرا: قابل تميز است
ادون اند؛ دوم، طبقات متوسط پايين و م شوند و تجار بازار و بازرگانان از آن زمره تعريف مي

اي و يا  طبقه شوند كه به اميد حركت عمودي ميان متوسط كه دهقانان و رعايايي را شامل مي
ها قرار  ـ رعيتي در سنخ حاميان مردمي راست به علت قرارداشتن در ساختار اجتماعي ارباب

توان مناطق تحت تسلط نخبگان، كه اغلب از  نفوذ جغرافيايي اين جريان را نيز مي. گيرند مي
قة فئودال بودند، دانست و بر اين اساس تـالش، خلخـال، تنكـابن، و بازارهـاي گـيالن،      طب
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دربارة موافقـان و مخالفـان داخلـي و    . ويژه بازار رشت، از نقاط اصلي تشخيص داده شد به
هاي زماني، نموداري  بر برهه كار بايستي اذعان كرد كه، مبتني المللي جريان راست سازش بين
ها در داخل گاه با دولت مركزي و گاه بـا   راست. شود از اين روابط ترسيم مينشيب  و فراز پر

المللي نيـز، بـر مبنـاي     بردند و در عرصة بين سر مي جنبش جنگل در موافقت يا مخالفت به
هـا تمايـل و    هـا بـا آن   هـا، و انگليسـي   هاي سفيد، بلشـويك  تحوالت دستگاه قدرت، روس

ش اپورتونيستي ا كار در مواضع گفت جريان راست سازشتوان  نتيجتاً مي. تعارض ورزيدند
منـافع طبقـاتي،    بـر  اش را مبتنـي  بنـدي  كرد و جبهة سياسي و صف طلبانه عمل مي و فرصت

هـاي سـاختاردهنده و موجـد     بنابراين، نسبت به آرمـان . كرد صنفي، و يا شخصي تنظيم مي
  .جنبش جنگل مقيد و وفادار نبود

  بر نظرية نخبگان ويلفردو پارتو كار در جنبش جنگل مبتني تحليل جريان راست سازش .2 جدول
  كار مختصات جريان راست سازش  ها مؤلفه

  )طلبي فرصت(اپورتونيسم   بينش سياسي
  ـ رواني شخصيتي  خاستگاه فكري

  »ها  روباه«پرستي؛ منطبق بر سنخ  طلبانه و فارغ از شور ميهن بينش منفعت  استقالل و تماميت ارضي
  »ها روباه«گري  در تضاد با تعديل فاصلة طبقاتي و منطبق بر خصيصة معامله  عدالت اجتماعي

  استبداد سياسي
كن سياسي برخورد دوگانه با عوامل استبداد و منطبق بر مدل كارچاق

  »ها روباه«
  »ها روباه«بندي اخالقي  كاربرد ابزاري و منطبق بر خصيصة عدم پاي  رابطه با مقولة مذهب

  كار مختصات جريان راست سازش  ها مؤلفه

  خاستگاه طبقاتي حاميان مردمي
طبقات متوسط پايين و مادون : ؛ دوم طبقات فرادست و متوسط باال: اول

  متوسط با تمركز بر گروه اول

  منطقة نفوذ جغرافيايي حاميان مردمي
گيالن از جمله مناطق تحت تسلط اربابان همچون تالش و نيز بازارهاي 

  بازار رشت

  موافقان و مخالفان داخلي
هاي ناپايدار و موقت با دولت  بر ائتالف فاقد موافقان و مخالفان ثابت مبتني

  مركزي و جنگل

  المللي موافقان و مخالفان بين
هاي ناپايدار و موقت با  بر ائتالف فاقد موافقان و مخالفان ثابت مبتني

  و انگلستانها،  هاي سفيد، بلشويك روس
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