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The pathology of the forest movement and its impact on the national security of Iran at that 

time 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the opportunities and threats created by the Jungle 

Movement on the national security of Iran at that time. The method of this research is descriptive-

analytical and historical. The result of this research showed that Mirza Koochak Khan in 1300 

solar year, passed resolutions in the forest movement, the most important of which were the 

fundamental reforms of all the circles of the country; In a way that ensures the internal security 

and freedom of the Iranian people and the protection of foreign interests. Also, the care of the 

cabinet in terminating the contracts that are against the national authority and diligence in 

fulfilling the obligations that are in maintaining the freedom and independence of the Iranian 

government. It is concluded that in the Jungle Movement, the political method led by 

Mirzakoochak Khan and their main goal in establishing national security in Iran was based on 

axes and their goal was to establish national security. Also, according to the agreement reached by 

the leaders of the movement and the Bolsheviks, a delegation consisting of Iranian and Russian 

members called "Rukmeh" (formed in Rasht and assumed the leadership of the movement 

assumed that the agreement threatened national security and opportunities in Iran. 
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 آن زمان رانیا یمل تیبرامن رآنینهضت جنگل وتاًث یشناس بیآس
 
 ١مجتبی قرشی 

 ٢علی اکبر امینی 

 ٣حسین شریعتی 

 

 چکیده

 رانیا یمل تیشده توسط نهضت جنگل بر امن جادیا داتیفرصت ها و تهد یبررسهدف از انجام این پژوهش 

نتیجه این پژوهش  باشد. یم یخیو از نوع تار یلتحلی – یفیپژوهش توص نیامی باشد.روش انجام  آن دوره

 نمودجنگل تنظیم  جنبشخورشیدي، مصوباتی را در  0011خان در سال  میرزا کوچكحاکی از آن بود که  

اصالحات اساسی کلیه دوایر مملكتی؛ به نحوي که امنیت داخلی و آزادي ملت ایران و حفظ منافع  اهم آنکه 

در فسخ قراردادهایی که ضد اقتدارات ملّیه بوده و هیئت دولت   خارجی را اطمینان دهد. همچنین مراقبت

در  است. چنین نتیجه گیري می شود کهاهتمام در اجراي تعهداتی که در حفظ آزادي و استقالل دولت ایران 

بر  رانیا یمل تیامن يخان و هدف اصلی آنان در برقرار رزاکوچكیم ينهضت جنگل روش سیاسی با رهبر

  سران توافق  بر حسب بوده است. همچنین  ملی تیامن يبرقرار و هدف آنان بودهاستوار  ییمحورها هیپا

 يشد و رهبر  لیتشك )در رشت «  روکم»نام  به   یو روس  یرانیا  ياز اعضا مرکّب   یئتیه ها، كیو بلشو  نهضت

 داشت. شیدر پ رانیا یمل تیبر امن یداتیتوافق فرصت ها و تهد نی. که ا گرفت عهده  را بر   نهضت 
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 مقدمه

در دومین سال جنگ جهانی اول، وقایعی در گیالن رخ داد که به نهضت جنگل یا انقالب گیالن معروف 

گشت. نهضت جنگل به رهبري روحانی مبارز، میرزا کوچك خان جنگلی مردي از تبار روحانیون، آزادي 

حاد دنیاي اسالم مت ها به خواهان و استقالل طلبان که از طبقه محروم ولی با ایمان برخاسته بود و با اندیشه ات

مبارزه علیه اسبتداد محمدعلی شاه قاجار و استعمار دولت هاي خارجی روس و انگلیس پرداخت. اما نفوذ 

هواداران کمونیست  در سران نهضت و خیانتشان علیه نهضت جنگل، باعث شد تا میرزا و یاران وفادارش  در 

ه ببرند. سرانجام میرزا سرما و برف و بوران کوه هاي گیلوا حمله نیروهاي دولتی رضاخان در اعماق جنگل پنا

، جان به جان آفرین تسلیم کرد. دشمنانش سر او را از بدن جدا کردند و براي رضا خان به ارمغان آوردند. 

نهضت قیامی مردمی بود که در یكی از حساس ترین دوره هاي تاریخی ایران شكل گرفت. این نهضت از 

آغاز شد و سپس روستاها و شهرهاي این استان را در بر گرفت و هفت سال ادامه یافت. جنگل هاي گیالن 

رهبر نهضت جنگل، میرزا کوچك خان، طلبه آزاد منش و انقالبی و فردي فروتن، خوش برخورد و پایبند به 

 1اجراي دستورهاي دینی بود. 

 يریخود جلوگ یهنیو جنبش م نالیگ یروسها در امور داخل دخالت کرد از یخان گرچه سع رزاکوچكیم

 فایا یاساس مجدد جنبش جنگل، نقش اتیدر ح كها،یاز هواداران بلشو يادیتعداد نسبتاً ز که کند، اما از آنجا

و  استهایس یبه ناچار با اعمال برخ داشتند،ی آن عصر حضور پررنگ النیکرده بودند و خواه ناخواه در عرصه گ

.  نهضت جنگل با حمله  نیروهاي دولتی سرکوب شد ولی نام کرد موافقت هیروس یدولت انقالب يرهنمودها

میرزا و مقاومت مردانه اش  در برابر ستم و تجاوز در خاطر مردم ایران زنده و جاوید ماند و الگویی براي 

 . 2مبارزان بعدي گردید

وهاي ایرانی و دولتی که نیر با آنكه مخالف استبداد داخلی بود، حتی االمكان از رویارویی با جنگل جنبش

کرد. تا حدي که بارها فرماندهان زیردست میرزا از وي بابت براي سرکوب آنها گسیل می شدند خودداري می

 3.این مسئله گالیه کردند

سال؛  9)  خیدر طول تار رانینهضت مردم ا نیتریطوالنویژگی هاي نهضت جنگل را می توان مواردي از قبیل: 

با مشورت  سیاقدام به تأس ی، حكومت اسالم سینهضت با هدف تأس لیتشك، شكست(تا  هیاول لیاز تشك

مخالفت با استبداد قاجار و فسد  ، ،مخالفت با استعمار، مقاومت یهاي اصل بودن هسته یروحان ، مدرس دیشه

با  هیهسته اول لیتشكنام برد که این نهضت تحوالتی به همراه داشت که از جمله ان می توان :  حاکم بر کشور

 ،  یروحان ریافراد غ رشیپذ با «اتحاد اسالم  تهیکم»  لیتشك،  ونیحضور روحان با«اتحاد اسالم »  عنوان

 ، خارج شدند رانیآنها از شمال ا ه،یدر روس 0901با انقالب  ) سیتوسط انگل رانیمخالفت با استعمار ا

آورد تا کمربند  هجوم رانیضد شوروي به شمال ا گاهیپا جادیو ا رانیبه طمع بدست آوردن شمال ا سیانگل

 ی، حمله ارتش سرخ شوروي به قفقاز و تصرف رشت و انزل( ، کند. جادیا سمیدر برابر نفوذ کمون یبهداشت

عهدنامه مورت (، 0991)  النیجمهوري شوروي گ لیکوچك خان و تشك رزایروس از طرفداران م تیحما

                                                           
 31صا،یلینهضت جنگل از آغاز تا فرجام، رشت، نشر فرهنگ ا( 0931) دون،یفر سته،یشا1

 سازمان :تهران( شهااسناد محرمانه و گزار )اتحاد اسالم  ئتینهضت جنگل و ه .(0970)هللا کشاورز، فتح 2

 93،صرانیا یاسناد مل  
 319ص. تاریخ انقالب جنگل. رشت: نشر گیلكان. (0970)گیلك، محمدعلي.  3
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تن از  9کوچك خان با  رزایکشته شدن م ، ها به نهضت جنگل روس انتیو خ 0990در سال  بهیروس  رانیا

 1را نام برد.  قزاق روهايیتوسط ن سرش به خلخال )در سرماي برف( و جدا شدن دنیدر راه رس ارانشی

اعالم  " هیدر روابط نهضت جنگل و روس یکنكاش"(، در مقاله خود  با عنوان 0091علیپور و همكاران، )

 و بودند سریعآن استحاله شاهد آرمان خواهش مجاهدین بود که انقالبی راستین تداوم جنگل کردند که نهضت

 و نداشته عنوان و نام چند جزتغییر نتیجه اي جانبازي هایشان، و تالش ها همه که می کردند مشاهده عیان به

 نفوذ به را آنها انحراف این یابی علت .آورد وجود تغییري به ایران اجتماعی و سیاسی نظام ماهیت در نتوانسته

 زمانی تا کردند، یقین و رساند کشور امور در انگلستان و روسیه هایاستعمارگردولت مرز و حد بی دخالت و

 نهضت .نخواهد شد چرخیدن خود دور به جز چیزي هم آینده تالشهاي همه نرسد، کامل به استقالل ایران که

 مسلحانه قیام که بود جمله مجاهدینی از جنگلی خان کوچك میرزا و شد گذارده بنیان تحلیلی چنین با جنگل

 سیاست هاي تغییر و روسیه 5357 کمونیستی وقوع انقالب .برگزید پارلمانی و قانونی مبارزات جاي به را

بی  اما رسید، دشمن و دوست از جدیدي تعریف به میرزا و داد تغییر جدید را روسیة به نگاهها کشور، این

 .شد جنگل جنبش ناکامی و او شكست باعث کالن، سطح در و پرده پشت بده بستان هاي از او اطالعی

اعالم  "بزرگ يجنبش جنگل در پرتو کشمكش قدر تها"(  در مقاله خود با عنوان 0091پناهی و همكاران، )

به  النیاول در گ یجهان و هم زمان با شروع جنگ ستمینخست سده ب يجنبش جنگل در دهه هاکردند که 

داشتند از جنبش جنگل  یسع یو عثمان ه،انگلستان،آلمانیجهان، روس یبحران طی. با توجه به شراوستیوقوع پ

 سمیونالیو طرح انترناس هیدر روس یكیانقالب بلشو يریگ . شكلندیسود جو خودی اسیس يهای ابیکامي برا

 نیا و ختیرا برانگ هایسیانگل وحشت زم،یاز رهبران جنبش جنگل به بلشو یبرخ شیگرا نیو همچن یجهان

جنگ  ریدرگ يدولت ها ریسا گر،ید يگشت. از سو جنبش موضوع موجب دخالت آنها در مسائل مربوط به

جنبش  سر بزرگ بر ي. کشمكش دولت هاکردندیم تیاز جنبش حما میرمستقیطور غ بهی و عثمان رآلمانینظ

 افتهیدر جنگ بود.  ریدرگ يروهاین يبرا قفقاز منطقه تیو اهم رانیشمال ا یكیتیژئوپل تیموقع لیجنگل، به دل

ها، در فشار قرار دادن دولت تازه کشمكش نیکشورها از ا یبرخ یواقع هدف  که آن است انگریبي آنان ها

منافع شان در  بهی ابیو دست رانیخود در شمال ا یاسیس بیرق رنمودنیدرگ گرید یو برخ يشورو سیتاس

وقوع آن  یهم زمان لیجنبش جنگل به دل .گشت جنبش جنگل یها موجب ناکام استیس نیا ندیبود. برآ رانیا

 نیقرار گرفت و ا بزرگي دولت ها ژهیقفقاز، مورد توجه و یگیاول و واقع شدن در همسا یجهان جنگ با

ها آن دولت یاسیاهداف س ریبزرگ تحت تاث يها دولت جنبش جنگل در کشمكش ندهیمساله موجب شد تا آ

 .ردیگ قرار

با توجه به مطالب گفته شده در باال و اینكه تا بحال پژوهشی در رابطه با آسیب شناسی نهضت جنگل و تاثیر 

آن بر امنیت ملی ایران توسط دیگر محققین انجام نشده است، لذا ما در این پژوهش به این سوال کلی پاسخ 

 ایران داشته است؟ می دهیم که نهضت جنگل چه فرصت ها و تهدیداتی بر امنیت ملی

                                                           
 41ص.نیدهگان. تهران: نشر نو هیو جنبش جنگل. به کوشش برزو ی. شورو(0969). گوریگر ان،یکیقی 1
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 روش تحقیق 

است که بر  یقاتیاز آن دست تحق ،یخیتار قیتحقتحلیلی و از نوع تاریخی می باشد.  –این پژوهش توصیفی 

. از آنجا که در ردیگ یمشخص اتفاق افتاده، صورت م یمقطع زمان كیکه در گذشته و در  نیمع یموضوع

تالش  نیگشته است، بنابرا لیتكم يو ابزار وستهیوقوع پ به ییدادهایفاصله دو زمان مشخص در گذشته، رو

 یو بررس یابیاطالعات، ارزش يآور جمع قیگذشته را از طر قیبر آن است که حقا یخیمحقّق در روش تار

 .ارائه کند  ینیمنظّم و ع یصورت آنها، به لیو تحل هیمستدل و تجز لیدال بیاطالعات، ترک نیصحّت و سقم ا

 مفهوم شناسی 

در این مبحث از پژوهش به مفهوم شناسی واژه ها پرداخته شده که پس از آن تاریخچه و مبانی نظري پژوهش 

 در بررسی امنیت ملی در نهضت جنگل را مورد بررسی قرار داده ایم.

 امنیت

اي قابل لمس و مؤثر  هاي اساسی است که وجود آن در تمام ابعاد زندگی بشري به گونه منیت از مقولها

هاي فراوان شده است. این  شود و از دیرباز تا کنون در حیات انسانی منشأ تحوالت و دگرگونی احساس می

اند که تا حدود زیادي به  واژه را به مفهوم اطمینان، آرامش در برابر خوف، تفسیر، تعریف و ترجمه کرده

. از یك سو اطمینان، آرامش شود واقعیت نزدیك است و شامل دو بعد ایجابی و سلبی در تعریف امنیت می

گردند  فكري و روحی و از سوي دیگر فقدان خوف، دلهره و نگرانی ـ که موجب سلب آرامش و اطمینان می

 ـ از کاربردهاي دیگر این واژه است.

آن است که  یاست، و در مورد افراد به معن تیبدون رضا ياز تعرض و تصرف اجبار تیمصون ت،یمفهوم امن

وجه حقوق آنان به مخاطره  چینداشته باشند و به ه یو هراس میمشروع خود ب يها يو آزادنسبت به حقوق 

در جامعه از  -مفهوم  نیبه ا - تی. لزوم و ضرورت امندیننما دیحقوق مشروع آنان را تهد یعامل چیو ه فتدین

آن ها از تعرض و دور  تیمشروع، مصون يها يشود و الزمه حقوق و آزاد یم یناش يحقوق بشر عتیطب

 1است. اتیماندن از مخاطرات و تعد

 ویژگی های امنیت ملی

 نسبی بودن امنیت

در جهان فعلی دستیابی به امنیت مطلق غیر ممكن است، زیرا قدرت که مبناي تحصیل امنیت است متغیر،  

ن با تغییر میزان قدرت و متفاوت و نسبی است و بالطبع امنیت حاصل براي دولت ها نیز نسبی می شود. بنابرای

 .وجود تهدیدات بالقوه و بالفعل حتی قویترین دولت ها نیز امنیت مطلق ندارند

                                                           
تهران،  ،یاسالم شهیاسالم، سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اند شهیاند یمبان ،یعباسعل یزنجان دیعم 1

 43ص .0971
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 ذهنی بودن امنیت

اصوالً احساس امنیت و عدم آن برداشت و امري ذهنی است که ریشه در معتقدات و باورهاي مذهبی،  

ین باورها و اعتقادات باعث می شود یك اخالقی و فرهنگی مردم و رهبران یك کشور دارد که جمع بندي ا

ملت یا رهبران آن، کشوري را دشمن و کشور دیگر را دوست تلقی کنند. بدین ترتیب تعریف از امنیت و 

 1.می یابد فقدان آن برداشتی ذهنی است که حتی با تغییر رهبران سیاسی )احزاب( این مفهوم تغییر

 تجزیه ناپذیر بودن امنیت

بدین معنی است که امنیت با حاکمیت و استقالل کل یك کشور رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر در  این ویژگی

شهر یا استانی از یك کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آمد، نمی توان ادعا کرد چون در دیگر شهرها امنیت 

 2.به هم نخورده، امنیت ملی آن جامعه کامل است

 کوچک خان بر امنیت ملی ایران آن زمان تاثیر اهداف و تصمیم های میرزا

نه  يهدف و دهد یکرد نشان م سیدر شمال تاس رزایکه م يبه سازوکار موجود در حكومت جمهور ینگاه

بود که اهداف انقالب  يبه سازوکار دولت مرکز یبلكه تنها اعتراض ران،یا تیجدا کردن آن خطه از حاکم

 ،يا و در نامه گدآن بجن يبرا زیمرحوم مدرس ن شد یکه موجب م یمشروطه را گم کرده بود. همان اهداف

. در واقع آنها درصدد کند یم یمعرف   رانیرا از خدمتگزاران و وطن پرستان ا یابانیمحمد خ خیو ش رزایم

 نقاط کشور بودند. ریاتحاد اسالم به سا ئتیدادن اهداف ه يقاجار و تسر تیکفا یحكومت ب يبرانداز

با عوامل استعمار و استبداد با صدور  یمبارزه علن نهیان و هم فكرانش پس از فراهم شدن زمکوچك خ رزایم

 :نوشتند نیخود چن ياعالم طرز تفكر و اهداف و آرمان ها يبرا هیانیب نینهضت را آغاز نمودند. در ا يا هیانیب

و  یکس نظر دوست چیکلمه... با ه یبه تمام معن یاستقالل م؛یهست رانیطرفدار استقالل ا ز،یقبل از هرچ ما

آب و خاک با تمام خصومت دشمن،... بعد از احراز  نیو با دشمن ا میدوست رانی. با دولت امیندار یدشمن

 رانیچرا که هرچه بر سر ا ست؛نقطه نظر ما یدولت التیمملكت و رفع فساد تشك یاستقالل، اصالحات اساس

 است و بس. التیآمده از فساد تشك

آنان در  يناروا يو دخالت ها گانگانیکوچك خان مبارزات خود را آغاز کرد، تسلط ب رزایکه م ییهار سال د

قزاقان  يچكمه ها ریدر ز النیبود. گ دهیرس يریبه مراحل تحمل ناپذ النیمردم گ یتمام شئون و امور زندگ

 رانیا يو ادار ییروس بود. مقامات قضا یاسیس ندهینما النیزد. حاکم مطلق العنان گ یروس دست و پا م

نهضت جنگل استوار  يها هیپا یاوضاع نیبزنند. در چن یاحقاق حقوق مردم دست به اقدام يحق نداشتند برا

اخراج  ،یعدالت یو فداکار خطه سرسبز شمال به منظور مبارزه با استبداد و ب وریاز مردان غ يشد و عده ا

 شدند. مانیهم پ گریكدیبا  یو عدالت اجتماع ملی تیامن يبرقرار زیان، و ناز کشور، قطع نفوذ آن گانگانیب

 یو برخ گانهیمداران مزدور ب استینهضت مشروطه که س هیبه اهداف اول یابیدست  يکوچك خان برا رزایم

مداران که به نظر او صالح و وطن پرست  استیکرده بودند، در تهران با چند تن از س انتیاشراف به آن خ

بزرگ  یاز او مردان شیکه پ اشتقدم گذ یدر راه رزایها بود که م تالش نیبودند، به مشاوره پرداخت. پس از ا

                                                           
 073،ص 0971عامري هوشنگ، اصول روابط بین الملل، موسسه انتشارات آگاه تهران،  1
 77،ص0971الملل، نشر قومس، تهران  نیو روابط ب استیدر س یتنازع رهیاصغر، زنج یعل ،یکاظم 2
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ثابت و مستقل، با وجود سلطه  ینظام -یاسیمرکز س جادیا يگرفت برا میدر آن پا نهاده بودند و تصم

 یانبوه آن، سازمان يها برود و در جنگل رانیبه شمال ا ،یحاکم داخلو طبقه فاسد  یاستعمارگران خارج

 .به وجود آورد یو انقالب یمردم

رجال اتّحاد اسالم  ریبا سا رزاینقطه قوت نهضت جنگل، مبارزه با استبداد و استعمار و همگام شدن م مسلماً

جهت کارنامه نهضت  نیبر کشور ماست و از ا سیو تسلط عوامل استعمار انگل گانهیاز سلطه ب يریجلوگ يبرا

و اقتصادي و... ازجمله  اجتماعیجنگل روشن است، اما امتیازات دیگري مانند توجه به مسائل فرهنگی، 

 .عوامل پویایی و نفوذ نهضت درمیان طبقات مختلف جامعه گردید

و آموزش و  تیو ترب میتعل و ساختاربود و در آن، ازجمله به مقوله فستیمان يدارا یاجتماع زشیخ نیا

 ياطفال امر ينامه نهضت جنگل سوادآموز مرام ۵که در ماده  يگذاشتند. به طور پرورش ارزش واحترام می

به حساب  اتیمندان، از ضرور عالقه يبرا زیآموزش متوسطه ن نیو همچن شد یشمرده م یو حتم يضرور

بود. با استقرارنهضت و  تیو ترب میتعل  نهضت جنگل به مقوله انیاز عالقه بان یموضوع، حاک نیو ا آمد یم

به مدرسه  یدانستن مقوله آموزش عموم تیمیرزا با پر اهم الن،یگ تیامور وال تیریرهبري میرزادر مقام مد

 .دیاقدام ورز النیدر مناطق گوناگون گ يساز

 :اند ا در این چند مورد خالصه کردهآغاز مبارزه ر غاییمنابع از جمله فخرایی در سردار جنگل هدف  جمیع

 نیروهاي بیگانه  خروج 

 عدالتی  بی برطرف سازيو  ملی برقراري امنیت 

  مبارزه با خودکامگی و استبداد 

ادارات را  در پی این بودند که، آنها را مد نظر نداشتندایران چیز دیگري  مصلحتخان به جز  میرزاکوچك

نهضت جنگل به رهبري میرزا کوچكخان جنگلی 1. متحول کننندها را و قانون بنیاد کنندو از نو  دگرگون کنند

تالشی همگرایانه و حمایتی از سوي نیروهاي  کهشود. محسوب می جنیش هامهمترین از جمله در گیالن، 

اي خارج شده و به استبداد و دیكتاتوري در حال تكوین  ي منطقه تا آن نهضت از محدوده گرفتهملّی انجام 

با  زیاديالدوله بدبینی و مخالفتی  به دولت وثوق وابستگیکه با  بودند کسانی همچنین .پایان یابدر کشور د

 2نهضت جنگل و شخص میرزا کوچكخان داشتند. 

 ها بر امنیت ملی ایران آن زمان روش سیاسی و هدف اصلی جنگلی

هاي اسالمی،  عتقاد عمیق به ارزشدهد که با وجود ا خان نشان می رفتار سیاسی و اجتماعی میرزا کوچك

گاه درصدد تحمیل افكار و باورهاي خود به دیگران برنیامد و حاضر شد براي حفظ استقالل سرزمین  هیچ

  هاي گوناگون همكاري کند. او به ایران و استقرار عدالت، نفی ستم و دفع اشرار بیگانه، با افرادي با دیدگاه

اندیشید و براي این منظور، نهضت جنگل را به وجود آورد، ولی  تعمار میآزادي ایران از یوغ استبداد و اس

کرد  گاه اجازه نداد چنین هدفی در میان مسلمانان اختالف به وجود آورد. همواره بر اصل اتحاد تأکید می هیچ

کند و نباید  بود و بر این باور بود که هرگونه تفرقه، مسلمانان را خوار می «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ »که مصداق آن

مسلمانان برادرکشی کنند و به دشمنان مجال بدهند. میرزا به موازات تالش براي حفظ کیان خاک ایران از 

                                                           
 483، ص(. تاریخ انقالب مشروطیت ایران، تهران، علمي 0970ملك زاده، مهدي. )  1
2
 43، ص(. تاریخ مختصر احزاب سیاسي ایران، تهران، امیركبیر 0970بهار، محمدتقي )  
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اسالم و کوشید. اصوالً او قیام خود را به نام اتحاد  سلطه داخلی و خارجی، در زمینه اخوت اسالمی نیز می

 1.جمعیت مدافع انسجام جوامع اسالمی آغاز کرد

خان بود که نیمه راه از وي جدا شد که به حقایق جالبی اشاره  احمد کسمایی، از یاران و نزدیكان میرزا کوچك

خورده و به نظر من مشعل درخشانی بود که  دانم و نه شكست ثمر می من نهضت جنگل را نه بی»کرده است: 

اي بود که هرگز از مسیر واقعی خود منحرف نشد و به مردمی که بیش از یك قرن  ر داد و اندیشهتا توانست نو

و نیم، اعصابشان تخدیر شده و هویتی نداشتند، آموخت که زنجیر استعمار گسستنی و کاخ استبداد شكستنی 

و در به دري،  جز شكست ها فقط خودشان هستند و امید به خارجی، به کننده سرنوشت ملت است و تعیین

خواهم رویدادهاي جنگل را تحلیل و بررسی  توانم و شاید نمی اي داشته باشد. من نمی تواند فایده هرگز نمی

توانم بگویم اگر نهضت  اي است که نوشتم. فقط می کنم؛ زیرا اطالعات من از پشت پرده نیز به همان اندازه

تر  ها اندکی دور بود و اگر آگاهانه ضی عوامل و سیاستخصوص در اواخر کار از تأثیر بع جنگل از آغاز و به

یافت، بدون شك این نهضت بزرگ کارش این  داشتیم و اگر در تصمیماتمان تردید و دودلی راه نمی قدم برمی

که دیدیم، در استبداد  رسید و مردم ایران حداقل بیست و چند سال از عمر خودشان را چنان چنین به پایان نمی

 2.ندگذراند نمی

. این بر آن اساس بود اواخر نیزو تقریباٌ تا  مورد واکاوي بوداي که در کادر جنگل  لیهاو روش هاي سیاسی

قادر به تحلیل شرایط داخلی و خارجی آن  به صورت کمینهو  خواهد بودمتأثر از آن احساسات  نهضت اکثرا

استثناي از این قاعده  محسوب می شدکه خود طلبه اي معتقد  کوچك خان میرزایه شمار می رفت. روز ایران 

و مبارزاتی  خود سیاسی در روش از انعطاف هاي الزم ولیشجاع و فداکار بودند  اکراو پیروانش  وي .نداشت

 از جملهکه  مبارزه میرزا با صدارت میرزا حسن خان مستوفی الممالك  ابتداي. نبوده اند برخوردار چندان

او به رغم آن که تحت فشار سفارت روسیه  بود، مصادف شده بود، م تاریخ سیاسی معاصر ایرانخوشنا رجل

 دوري می جست.از معارضه مستقیم با آنها  بودها  جنگلیزوال براي 

و با  وجود داشتاکوچك خان و جنگلی ها  میرز منطقه گیالن در قلمرو قدرت همه بنابراین از این به بعد

چند ؛ و به همین دلیل در یادداشت هاي ژنرال دنسترویل دادند  مشترک  و مازندران مرزآذربایجان و زنجان 

 3گرفتند.قرار  ، مورد بحثمورد 

 محورهای برقراری امنیت ملی ایران در نهضت جنگل

که در آن نهضت جنگل پا گرفت  يا یاجتماع طیدر کتاب سردار جنگل شرا رزایاز دوستان م ییفخرا میابراه

 یاساس راتییموجب تغ النیو گ رانیدر ا یاسیس راتییاست که تغ نیمسأله مهم ا: »دهد یم حیتوض گونه نیرا ا

و  نیو خوان یدولت و حكام محل رابطه که نیدهقانان، پس از استقرار نظام مشروطه نشد. از جمله ا یدر زندگ

که به جامعه  فیبه ضع يو تجاوز قو تیتر از همه فقدان امن و مهم يكارینكرد. فقر و ب يرییاربابان با مردم تغ

                                                           
 .38هـ .ق، ش  0996اآلخر  جمادي 01روزنامه جنگل،  1
ص  تصوحیح و تحشویه، هاي احمود کسومایي از نهضوت جنگول،  (،  یادداشوت0983کالم ، ) منوچهر هدایتي خووش 2

004. 
 043همان، ص 3
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شده بود و اغتشاش در سراسر کشور بر اثر دسائس  لیخصوصاً تحم یالنیعموماً و به جماعت گ یرانیا

 . 1«وجود داشت یشمال هیهمسا يپروا یب اتیو تهد یجنوب هیهمسا انقطاع یب

 امنیت ملی ایرانروش سیاسی رهبر جنبش جنگل در بر قراری 

با کمیته سرّي انقالبی که انقالبیون  رابطه ويو  و روش سیاسی میرزا کوچك خان در این زمان وجود داشتن

به وي داده دعلی شاه نام ستار مبا مح وقفه و بی مداومهاي چشمگیر ستّارخان در مبارزه حضور دلیلبه  گیالن

شده ي  و شناخته لیهدر واقع ورود اویت داشتند الانجمن هایی که به ویژه در رشت و انزلی فع مابقیو  بودند

 بود. در برقراري امنیت ملی ایراندولت  سیاسی علیه استبداد حاکم بر  روش هايها و به فعالیت وي

. آمدنددار به جانب قزوین ، مجاهدین به دستور سپهپایدار شدو آرامش در گیالن  نظمبه محض اینكه 

عبارت بودند از میرزاکوچك خان، میرزا علی خان ساالر فاتح، عبدالحسین خان معزالسلطان  ارشد فرماندهان

.2 

 روسی و در خارجی و ضد ي ضد علی شاه جنبه دحرکت مردم گیالن در مشروطیت و مبارزه با استبداد محم

با  روسی همین جهت یعنی تشدید عمل سرکوب از سوي قوايشاید به  پیدا کرده بود.استعماري  ضد حقیقت

و پایان ظاهري  شاه، و تعطیلی مجلس و سرکوب و حبس و پراکندن نمایندگان از سوي بستنوجود به توپ 

و پس از  سمت و سوي نگرفته بود مشروطیت در تهران، در گیالن و رشت هنوز جنبش اعتراضی به خاموشی

در غائله ي همچنان تداوم داشت . ي با قواي دولتی  ز این شهر، اعتراض و مقابلهتبریز و به تأکید و تأسی ا

حاکم مستبد رشت  ،ایجاد شدي ستّار مردم و تحریك پنهان کمیته ايآشكار اعتراضبا  کهمدیریه   معروف به

دست را مشروطه خواهان در  شهر، و با خلع سالح شدن قواي دولتی کشته شدآقاباالخان )سردار افخم( 

 فعالیت با شور و اعتقادي انقالبی و وطن خواهانه در این تجدید کوچك خان جنگلی . میرزاخواهند گرفت

کشته شدن  به و بعد از مسایل منجر داشتهو در تحصن آنها مشارکت  وجود داردمشروطه خواهی مردم رشت 

مشروطه  تهاي قو زمینه از دراین شرایط گیالن به یكی پیوست.حاکم و اشغال شهر، به مجاهدان گیالنی 

اردو برخی انقالبیون قفقازي نیز  این . درشداردوي مجاهدان براي فتح تهران آماده  گردید.خواهان تبدیل 

و کهنه کار قاجاري که تازه از  کهنسال . سپهدار تنكابنی )رشتی( فئودال و مالك مستبد وپیدا کردندحضور 

شاه و در واقع شكست در سرکوب قیام  محمدعلی ز ) به فرمانناتوانی و بی حاصلی لشكرکشی اش به تبری

( باز می گشت، و با اعراض از شاه، به خودکامه مردم تبریز در کنار و زیر لواي عین الدوله ي سفّاک و

راه  به سرکردگی مجاهدان گیالنی اردو را پرداخت . وي مشروطه خواهی به انقالبیون تمایل نشان داده و 

حرکتی در اصفهان از سوي بختیاري ها و به  چنینمتقابال . حرکت نمودبراي تصرّف تهران و  اندازي کرد

. این فرماندهی حال رخ داد بوداسعد بختیاري نیز در  سردار سرکردگی خوانین بختیاري، صمصمام السلطنه و

با  بالواقعو در  رودر رومردم و نیروهاي انقالبی به صورت  در به دلیل نبود آگاهی و خودآگاهی هاي الزم

حتّی به روي آوري به صدراعظم سه ساله ي  گاهاکه  مواردي. شكل می گرفتاقبال مردم و به شكل طبیعی 

مردم این شهر بود نیز  زوالالدوله که اینك با محاصره ي تبریز مشغول  عین مقابله گر با مشروطیت یعنی

 خالی نمودرا از محتواي آزادي خواهی آن  مشروطیت زیادي مرز و تا منجر شد

                                                           
 33همان، ص 1
2
 019، ص(. سردار جنگل، تهران، جاویدان 0963فخرایي، ابراهیم. )  
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 فرصت ها و تهدیدهای قبل از فروپاشی نهضت جنگل در ایجاد امنیت ملی

 دولت تشكیل است. دردوران مدرن و بوده بشري زیستی هاياولویت و خواسته ها دیربازترین از امنیت یكی

است. هر  داده می را تشكیل مختلف لمسائل مل مبرم ترین از ملی یكی ز موضوع امنیتنی هاي جدیدملت و

 که در است که با توجه به مسائلی مدتی و خارجی قابل طرح است، اما دو سطح داخلی در ملی چند امنیت

 مستقر قدرت هم دولت و مردم و جامعه مدنی و هم براي امر گذرد، این کشورهاي پیرامون ایران می منطقه و

 .شده استبرخوردار  اهمیت بیشتري درایران از

 يها تیجنبش با فعال نیمدت هفت سال ادامه داشت. ا شروع شد و به ١٢۲۱جنبش جنگل در سال 

خان،  اهلل چون دکتر حشمت، خالو قربان، احسان يمرحله از نهضت افراد نیآغاز شد. در ا خان رزاکوچكیم

سوگند  يادا دیقافراد در نهضت،  تیعضو طیداشتند. از جمله شرا تیعضو ایالرعا نیو مع ییحاج احمد کسما

 كیجنبش را به  نیا خواست یم رزای. مآمد یحساب م به شانیاز بدخواهان و بداند تیمصون یبود که به نوع

اتحاداسالم کانون  اتی. هدیاتحاد اسالم را برگز اتینهضتش نام ه يبرا نیبدل کند، بنابرا یاسیجبهه مهم س

از چند نفر، متشكل از علما و  ریآن هم به غ يا. اعضرفت یشمار م به یو اقدامات مهم ها يریگ میتصم

 مطرح کرد. زین یاسیس یمش خود خط يبود. نهضت برا ونیروحان

، و می داشتند میرزا توصیهبا زحمت هاي ملّی، انسجام کمیته ي انقالبی را با امنیت  نیروهاي آزادي خواه و 

. را گرفتمیرزا بدترین تصمیم در این حین ، بودفتح تهران  تمام تالش و تفكرشانکسانی همچون مدرس 

که با نظر و توصیه ي نیروهاي به شمار می رفت تصمیمی  نهضت، همه ي جریان هاي موجود در ضدکودتا 

 . همخوانی نداشتاز رفتار سیاسی میرزا کوچك خان  روحیات و خلقیاتو یا با  نداشتمترقّی همنوایی 

و انحصار  مستبدانه میرزاکه  نبوده است. همراهان میرزا اعتقاد داشتندنهضت ت خیر و مصلحبه همچنین 

 .می باشدسازش با ارتجاع داخلی و امپریالیزم خارجی  در پیو  رفتار داردطلبانه 

 در قدم بر می دارد.نهضت  رساندنبه شكست  پیه در ن، داوطلباحرکاتمیرزا با این آنان باور داشتند که 

الرعایا، اسماعیل جنگلی،  ینمع از قبیل همراهانشاز  عده ايبا  کوچك خان ، میرزاصیاختصااي  جلسه

 طرح مسائلی و باپیربازاري، و عبدالحسین خان شفایی،  دعلیخان شفتی، محم عبدالحسین گائوک آلمانی،

که  می داردبیان ، سر به نیست کردهدر فومن  ويرا  گر توطئه افراداز  نفرجریان کار و این که یك  گزارش

این جلسه خطرناک  که در کردتأیید  نیز. فخرایی روشن گردددباید تكلیف قطعی جنگل با این قبیل افراد 

 1. و محاکمه کنند دستگیر کردهکمیته را  که اعضاي بودبراین  آنان رأيو  می شود گرفتهترین تصمیم ها 

کوچك خان  میرزاهضت جنگل بیان می کند که نیز در این باره در رابطه با فرصت ها و تهدید هاي نایوانف 

از  آن که مأموران و جاسوسان امپریالیست ها و ارتجاع  علتانقالب و به  آیندهگسترش و رشد  وحشتاز 

 2. دست زدتغییر ماهیت داد و به خیانت  وي به صورت کلیبودند  زهر چشم گرفته وي

 تهدیدهای امنیت ملی ایرانها در فرصت ها و  و بلشویک  نهضت  سران نقش توافق  

 متیبا عز  نخست  : دورهشود یم  میتقس دو دوره  به   يرهبر سیاستو   یاجتماع ، یاسیس به لحاظ  جنگل  نهضت

اتحاد اسالم   تهیکم و انحالل   یجنگ خصمانه هايشدن  و با متوقف شروع گردید النیگ به  خان  کوچك رزایم 

                                                           
 984،ص (. سردار جنگل، تهران، جاویدان 0963فخرایي، ابراهیم. )  1
 43، ، تاریخ نوین ایران، ترجمه ي احسان طبري، بي تا، بي جا0983ایوانف، م. س.  2
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و   جنگل نهضت  ینظام  شد و با شكست شروع رانیا به   يشورو سرخ   با ورود ارتش دوم  ؛ دوره  افتی  انیپا 

 : داشت مرحله  سه  دوم  . دوره یافت  انیپا خان   کوچك رزایم شهادت 

  ؛ يجمهور موقت  حكومت   لی( و تشك یانزل مادّه  )نه   يشورو  دولت  ندگانیبا نما  جنگل  ندگانینما توافق -0 

و   يشورو دولت   ندگانیخان، نما   اللّه احسان  یائتالف دولت   لیو تشك رزایبر ضد م  ستیکمون  حزب  يکودتا -3

 ؛ رانیا  ستیحزب کمون

 . النیگ  ییشورا  يجمهور  دولت  لیو تشك  رانیا به  یعمواوغل  درخانیورود ح -9

 یفرمانده ا،یتانیالدوله و بر دولت وثوق نیب 0303قرارداد  منعقد شدن شروعو در  0338در مردادماه 

 يو برا شداعالم  یحكومت نظام ها، یجنگل ياستقرار جایگاه هاي گریقزاق، در فومنات و شفت و د يروهاین

، سكنی برگزینند ها یکه در آن جنگل يا هر خانه»که  ه شداخطار داد يا هیرعب و وحشت، در اعالم جادیا

به  ،کنندبه آنها  یکمك ایکنند و  هیته غذا ها یجنگل يکه برا اشخاصی. می گردد هیصاحبش تنبسوزانده  و 

 1از آنان سلب می شود. شان ییو دارا شده اعدامسرعت 

 يتزار هیروس ياستعمار يازهایتمام امت يبر الغا یمبن ،يالدیم 0308سال  لیدر اوا یمعروف تروتسك هیاعالم

 يدولت استعمار ها، كیهمگام با بلشو خواست یمسلمان م يها که از خلق ن،یمعروف لن هیاعالم ران،یدر ا

و دفاع از رنجبران  سمیالیسوس عنوانکه تحت  ،يو برادر يبرابر يخود برانند، شعارها نیرا از سرزم سیانگل

 یرا متحدان ها كیآنان بلشو شد یو سبب م زد یم يآتش به جان مبارزان عدالت و آزاد یهمگ شد، یداده م

را اشغال و قرارداد  النیو گ رانیا نیرا، که سرزم سیدولت انگل ها یجنگل گریبدانند. از طرف د كیاستراتژ

تر از  و مهم کردند یم سهیمقا ها كیکرده بود، با بلشو لیتحم رانیرا بر ا گریدها قرارداد  و ده 0303 ياستعمار

را از بن  انیجنگل شهیالدوله بودند که قصد داشت ر دولت مستبدِ وثوق یحام ها یسیمساله بود که انگل نیآن ا

و از  داشتندن یكیبلشو يها دگاهیاز د یاز رهبران جنگل درک درست کدام چیاست که ه نیا تیبرکند. واقع

و از درخواستِ مكرر  کردند یخطاب م هیروس« احرار»را با نام  ها كیاغلب بلشو ها یرو بود که جنگل نیهم

 2.درست نداشتند یدرک ها یبه جنگل ها كیبلشو ندگانیمان

  

 ها و انگیزه های فروپاشی نهضت جنگل و تاثیر آن در امنیت ملی ایرانعلت

ها آسیب پذیري ایدئولوژیكی و اعتقادي آنها بود؛ بسیاري از نیروهاي جنگل به یكی از نقاط ضعف جنگلی

تفكرات الحادي و کمونیستی به جنگل، مقاومت کنند. جنگلیان دلیل ضعف اعتقادي نتوانستند در مقابل هجوم 

جز تعدادي انگشت شمار عموما افرادي بی سواد، فاقد دانش کافی در زمینه هاي دینی و مهارتهاي 

ایدئولوژیكی بوده اند؛ آنها نوعا از طبقه کسبه ها، پیشه وران، کشاورزان و مردم زحمت کشی بوده اند که از 

 روسها و دولت مرکزي به ستوه آمده بودند. ظلم و تجاوزهاي

ضمن تصریح به این تزلزل فكري و اعتقادي درباره شدت « قیام جنگل»اسماعیل رایین در مقدمه اش بر 

 آسیب پذیري قیام از این بعد می نویسد:

                                                           
 413، ص(. سردار جنگل، تهران، جاویدان 0963فخرایي، ابراهیم. )  1

(، نهضووت اسووالمي جنگوولل عواموول شكسووت و عبرتهووا، مجلووه معرفووت، شووماره 0986محموود رضووا، ) ،یجووواهر 2

 44،ص004
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ر و اولین برخورد انقالبیون شوروي با قیام کنندگان جنگل موجب شد که عده زیادي از جوانان روشن فك»

 1«معتقد به جنبش جنگل و اتحاد اسالم، عقاید و مرام کمونیستها را پذیرفتند و یا سمپاتیزان آنها شدند.

م. به وقوع پیوست بلشویكها به بهانه برگرداندن شورشیان روسیه  ١۲١۱در پی انقالب اکتبر روسیه که در سال 

لمهاي دولت مرکزي به آنها، به ایران آمدند؛ و کمك به خلق ستمدیده ایران در مقابل تجاوزات انگلستان و ظ

ورود بلشویكها به خاک ایران مبدأ تحوالتی در کشور خصوصا در منطقه گیالن و جنگل شد و این امر به 

عقیده بسیاري از مورخین مسیر نهضت جنگل را تغییر داد و دست کم چالشهاي جدیدي را براي آن به وجود 

 آورد.

که کمونیستهاي شوروي به محض ورود به بندر انزلی، تمهیداتی را در جهت  اسناد موجود نشان می دهد

تشكیل یك حكومت بلشویكی در منطقه گیالن آغاز کردند که این امر با مخالفت شدید میرزا کوچك خان 

 2روبرو گردید.

روسها  میرزا کوچك خان در نخستین نشست خود با نمایندگان دولت روس که به تنظیم قراردادي بین وي و

منتهی شد، شروطی را براي آنها مطرح می کند که پس از بحثهاي فراوان سرانجام این شروط مورد موافقت 

 ها و سایر اعضاي شرکت کننده در نشست قرار می گیرد. برخی از بندهاي این قرارداد چنین است:بلشویك

 و منع تبلیغات. عدم اجراي اصول کمونیزم از حیث مصادره و ضبط اموال و الغاي مالكیت 

 تأسیس جمهوري انقالبی موقتی به جاي تأسیس حكومت بلشویكی در ایران؛ 

 تأسیس مجلس مبعوثان طبق خواسته نمایندگان ملت پس از ورود به تهران؛ 

 .3سپردن مقدّرات انقالب به دست این حكومت و عدم مداخله روسها در آن 

 نتیجه گیری

گیري  ترین عامل در شكل جنگ جهانی اول و اشغال کشور مهم اوضاع نابسامان سیاسی کشور در بحبوحه

توجهی یا ناتوانی مسئولین کشور  استعماري در آن برهه است که بخشی از آن ناشی از بی هاي ضدنهضت

که ارتش تزاري  هنگامیخوبی مشهود است.  گیري نهضت جنگل نیز به نسبت به آن بود. این موضوع در شكل

رشته کارها از هم گسیخت و حقوق و نوامیس مردم  روسیه در گیالن و سایر نقاط کشور دست به تاراج زد، 

و زمامداران کشور ایران، آنها که افراد بدون چون و چرا  . در این شرایطشدنده امیال سربازان روس چبازی

دادند و در  می و به مجرد پیش آمدن مشكالت، استعفا نیامدندالمله بودند از عهده جلوگیري بر  صالح و وجیه

 .نشستند به انتظار و عاقبت کار، به تماشا می خودشانهاي کاخ

و اهتمام  وي در اجراي  نگرش دینی میرزا و در واقع قرائت او از دین به صورت کلی می توان گفت که 

نفی استعمار و  وح زمان بر محور نفی سلطه ونیز متناسب با رتعهداتی در حفظ آزادي و استقالل دولت ایران 

 . تسلّط بیگانه، و تعقیب استقالل و عدالت و آزادي قرار داشت

نهضت نباید  شكست ی می توان گفت کهمل تیامن يدهایفرصت ها و تهد جادیاقدامات دولت کودتا در ابا 

. کندي در این نهضت غافل  بازدارنده از دیگر عوامل ناتوان ساز و فرصت هاي ایجاد امنیت ملی را نوعیبه 

و تهدیداتی براي حفظ امنیت  هایی پر شمار ضعف نهضت جنگل به لحاظ ساختاري و عملكردي نقایص و

                                                           
1
  3صمیرزا اسماعیل جنگلی، قیام جنگل، مقدمه اسماعیل رایین، 

 067، صمحرمانه و گزارشها،  نشر دانش،  نهضت جنگل اسناد 0931فتح هللا کشاورز،  2
 063ص همان، 3
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. در ایجاد کندخود  براي سرنوشت دیگر و بهتري انكان داشتظرفیتی نیز  تهدیدهايبا همان  اداشت، ام ملی

-به واقعه ابتكار از خطاي بزرگولی  چشم پوشی کردمی توان  تکه کم هم نیس این میان از خطاهاي تاکتیكی

نتیجه ، قرار داد تا کامالً  سازش تازه برآمدگان ناشی از دامانهفت ساله را در  نتیجهوفانی، طکه چون  کودتاي 

 را از آن خود کنند

ی چون چپ روي و وابستگی به داتیو تهد یی چون خواسته ها و برنامه هاي مترقیانهنهضت جنگل فرصت ها

 آن دوره داشته است.  رانیا یمل تیبر امنقدرت خارجی و تمایالت خود مختارانه و گریز از مرکز  

که از مهمترین آنان خورشیدي، مصوباتی را در جمعیت جنگل تنظیم کرد  0011خان در سال  میرزا کوچك

 عبارتند از: 

وي که امنیت داخلی و آزادي ملت ایران و حفظ منافع خارجی را اصالحات اساسی کلیه دوایر مملكتی؛ به نح

 اطمینان دهد.

 هیئت دولت در فسخ قراردادهایی که ضد اقتدارات ملّیه   مراقبت 

 .باشند وار می اهتمام در اجراي تعهداتی که در حفظ آزادي و استقالل دولت ایران ذمه

آنان در برقراري و هدف اصلی  ي میرزاکوچك خانبا رهبر روش سیاسیبه نظر می رسد که در نهضت جنگل 

 امنیت ملی ایران بر پایه محورهایی استوار است که بتواند باعث برقراري امنیت شود.

 نهضت جنگل قبل از فروپاشی آن فرصت ها و تهدیداتی بر روي امنیت ملی ایران داشته است.

توافق  بر حسب ران داشته است از  جمله اینكه: فروپاشی نهضت جنگل نیز  اثراتی  چند بر روي امنیت ملی ای

  یروس واژه   )مخفف«  روکم»نام  به   یو روس  یرانیا  ياز اعضا مرکّب   یئتیه ها، كیو بلشو  نهضت  سران 

که این توافق  . گرفت عهده  را بر   نهضت  يشد و رهبر  لیتشك ( در رشت  انقالب  تهی= کم  تتیکم  یونیرولوس

 فرصت ها و تهدیداتی بر امنیت ملی ایران در پیش داشت.

نوع  و همه  رفتندیرا پذ آن  يتمام طبقات مردم با شاد الن،یگ يجمهور لیو تشك رزایبا آنكه از آغاز ورود م

 ياجرا یعقب نشستند، ول ها سیفتح شد و انگل لیها منج و کمك به آن نمودند و با کمك همان یهمراه

شوند؛ درواقع  گردان يرو شتوسط دولت کودتا، سبب گشت مردم از جنب النیدر گ سمیاصول کمون یكیكانم

مصادره اموال و امالک مالكان بزرگ  ،یوقف يها نیکردن زم یدولت ریدولت کودتا، نظ دهیشیاقدامات تند و نااند

گرفتن کارگران آن، حكم رفع حجاب از زنان، مخالفت با  يگاریکوچك و به ب يها بستن کارگاه الن،یگ

 مردم شد. شتریب هرچه يزاریبر ضد مذهب، سبب ب غیو تبل انیروحان

 منابع

 ا،یلینهضت جنگل از آغاز تا فرجام، رشت، نشر فرهنگ ا (0931)دون،یفر سته،یشا 

 تهران( و گزار شها اسناد محرمانه)اتحاد اسالم  ئتینهضت جنگل و ه .(0970)اهلل کشاورز، فتح: 

 رانیا یاسناد ملّ سازمان

 یو قانون و حكومت قانون )عصر سپهساالر(، تهران، خوارزم یترق شهیاند دون،یفر ت،یدما، 

 ش.0910

  .تاریخ انقالب جنگل. رشت: نشر گیلكان (0970)گیلك، محمدعلی . 

  مؤسسه مطالعات  خاطرات سعداهلل خان درویش، به کوشش: ، تهران،(0987)جهانگیر ، درویش

 تاریخ معاصر ایران، چاپ اول،

 دانی. تهران: نشر جاونیرائ لیجنگل. با مقدمه و کوشش اسماع امی. ق(0917). لیاسماع ،یجنگل 
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