1391 ـ بهار1390  زمستان،69/5  شماره:تاریخ ایران
Iran History: No 69/5, Winter & Spring 2012

*جستاری پیرامون زندگی سیاسی سعداهلل درویش
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چكیده

 اگرچه مناصب خاص و. نامی آشنا برای پژوهش��گران این وادی است،س��عداهلل درویش یکی از کنش��گران نهضت جنگل
 صدر،ش) از جمله ریاس��ت ش��هربانی و دژبانی رش��ت1299  ـ1300( درخور توجه وی در دوران نهضت جنگل در گیالن
 وی را،قش��ون س��رخ مازندران و سفارت از س��وی میرزا کوچکخان به منظور مذاکره با دولت مرکزی و تئودور روتشتاین
 اما کمتوجهی پژوهش��گران به نقش و عملکرد س��عداهلل،به یکی از بزرگان نهضت جنگل در این دوران بدل کرده اس��ت
 غیربومی بودن، از طرف دیگر. س��بب رانده ش��دن وی از متن حوادث و وقایع نهضت جنگل به حاشیه شده است،درویش
و فقدان آگاهی از پیش��ینه و فرجام سیاس��ی سعداهلل بر ناکارآمدی ارائۀ تحلیلی علمی همراه با عینیت تاریخی در خصوص
 مقالۀ حاضر بر آن اس��ت تا با رویکردی انتقادی به خاطرات س��عداهلل درویش و انطباق آن با سایر اسناد و.او افزوده اس��ت
 از جمله اقدامات ژرمنوفیلی در جنگ جهانی اول و حضور، علل و عوامل گرایش وی به فعالیت سیاس��ی،م��دارک موجود
.مؤثر وی در نهضت جنگل را مورد بررسی قرار دهد
. روتشتاین، نهضت جنگل، زومر، جنگ جهانی اول، سعداهلل درویش:واژگان کلیدی

An Enquiry into the Political life of Sadollah Darvish
Mohammad Kalhor2
Abstract
Sadollah Darvish, one of the reactionaries of the Jungle Movement, is most known
to scholars of this field. Although his outstanding positions of authority during the Jungle
Movement in Gilan (1920 1921  )ـsuch as the headship of Rasht’s Constabulary, the
military police and Mazandaran's Red Army as well as his appointment by Mirza Kochak
Khan as an ambassador to negotiate with the federal government and Theodor Rothstein,
have turned him to one of the leading figures of the Jungle Movement at that time.
Yet, disregarding such an important role and performance, scholars have long tended
to marginalize Sadollah Darvish as regards the events of that Movement. Strangely
enough, his being a non-native as well as lack of scholarly awareness of his political
background and fate have all added to the inefficiency of historically objective scientific
research done in the field. Having a critical approach towards the memoirs of Sadollah
Darvish and matching them against other present documents, the present article
aims at studying the causes of his turn to political activities including the Germanophil
measures he took in the course of the First World War and his effective presence in the
Jungle Movement.
Keywords: Sadollah Darvish, First World War, Zomer, Jungle Movement, Rotshtein
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مقدمه
بررس��ی و پژوه��ش پیرامون جنبشهای اجتماعی ای��ران در دوران جنگ جهانی اول ( 1293ـ
1279ش 1918 /ـ 1914م) ،بهوی��ژه نهض��ت جنگل ( 1300ـ 1293ش 1921 /ـ 1914م) یکی از
پیچیدهترین و در عین حال بحثانگیزترین جس��تارهای تاریخ معاصر ایران اس��ت .کنش��گران هر
جنبش اجتماعی ش��امل س��ه گروه رهب��ری ،حامیان یا پیرامونیان رهبری و پی��روان یا بدنۀ جنبش
هس��تند .اگرچه به واس��طۀ کثرت اس��ناد و مدارک دربارۀ رهبران جنبشهای اجتماعی ،بسیاری از
س��والهای پژوهشگران در خصوص دیدگاه و عملکرد ایش��ان پاسخ داده شده و زمینهساز انکشاف
برخ��ی قانونمندیها و متعاقب آن ارائۀ تحلیلهای علم��ی در خصوص جنبشهای اجتماعی مورد
نظر گردیده اس��ت ،اما برای درک ژرفتر نسبت به جنبشهای اجتماعی ،بررسی دیدگاه و عملکرد
سیاسی کنشگران حامیان رهبری که رابط میان رهبری و پیروان جنبش هستند نیز ضروری است.
بررس��ی دیدگاه و عملکرد سیاسی سعداهللخان درویش به عنوان یکی از پیرامونیان رهبری نهضت
جنگل میتواند گوش��های از علل و عوامل ناکامیهای ای��ن جنبش را برای عالقهمندان این وادی
مکشوف نماید.

زمینههای ارتقاء سیاسی ـ اجتماعی سعداهلل درویش
سعداهلل درویش در سال  1306قمری (1268ش) ،در قریه کدیر ـ یکی از روستاهای کهن رستمدار
ـ متولد ش��د؛ 3س��اکنان زادگاه و محل نشو و نمای روستای وی در سدۀ نهم هجری بر اساس منابع
معتبر ،بر خالف بس��یاری از روس��تاهای پیرامونیاش در شمال ایران ،بر مذهب تسنن بودند 4.کدیر
 .3سعداهلل درویش ،خاطرات سعداهللخان درویش (تهران :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،)1387 ،ص19؛ محمود سلطانی
لرگانی ،کجور ،تاریخ ،فرهنگ و جغرافیا (تهران:آرون ،) 1382،ص236
 .4پیشینۀ قابل استناد این روستا به قرون میانۀ اسالمی بازمیگردد .منبر موجود در مسجد کدیر تاریخ  662قمری دارد و مرقد
ملک تاجالدوله زیاد بن کیخسرو (متوفی به سال 734ق) ،در آن واقع است .منوچهر ستوده ،از آستارا تا استرآباد ،ج( 3تهران :آگاه،
 ،)1374ص184؛ علی ملکپور ،کالردشت ،جغرافیا ،تاریخ و فرهنگ (تهران :فکرنو ،)1377 ،ص .95در زمان حکومت ملک کیومرث
بن بیستون ( 857ـ 807ق) اهالی این روستا برخالف اهالی رویان و رستمدار ،با پرداخت  700قاطر ،مجاز به ابقاء بر مذهب تسنن
شدند .ظهیرالدین مرعشی ،تاریخ طبرستان ،رویان و مازندران ،بهکوشش محمد حسین تسبیحی (تهران :شرق ،)1368 ،ص51؛ محمد
حسنخان اعتماد السلطنه ،تاریخ طبرستان ،التدوین فی احوال جبال شروین ،تحشیه و تعلیقات میترا مهرآبادی (تهران :دنیای کتاب،
 ،)1373ص 209؛ یاسنت لوئی رابینو ،مازندران و استر آباد ،ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی (تهران :علمی و فرهنگی ،)1365 ،ص40؛
اسماعیل مهجوری ،تاریخ مازندران ،ج( 2ساری :اثر ،)1345 ،ص .76منابع و مآخذ معتبر به جز مال شیخ علی گیالنی که اثر خود را
در سال  1044قمری یعنی دوران اوج قدرت صفویان به رشتۀ تحریر در آورده است ،از مقاومت اهالی کدیر یاد کردهاند؛ مال شیخعلی
گیالنی ،تاریخ مازندران ،به تصحیح و تحشیه دکتر منوچهر ستوده (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1352 ،ص.85
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در اوایل دوران قاجار از مضافات کجور و جزو محال ثالث ،یعنی تنکابن ،کالرستاق و کجور شد .از
5
این رو ،اهالی این مناطق خود را مازندرانی نمیدانند و مازندرانیها نیز ایش��ان را گیلک میخوانند.
6
امروزه کدیر دهی از دهستان کلرودپی ،در بخش مرکزی نوشهر محسوب میشود.
س��عداهلل درویش (رفیق سعداهلل) خاستگاه منزلت اجتماعی خود را خاندانش میداند که به تعبیر
وی از متنفّذی��ن و اعیان محلی روس��تای کهن کدیر بودهان��د .وی ،پدربزرگش فرجاهللخان را یکی
از متنفذین محلی و پدرش میرزا س��لیمانخان را منشیباش��ی اختصاص��ی محمدولیخان تنکابنی
سپهساالر اعظم معرفی کرده است 7.علیاصغر یوسفینیا بدون ذکر نام پدر و جد سعداهلل ،وی را از
خاندان مشهور و صاحبنام درویش در منطقه نوشهر کنونی نوشته 8،اما در فرهنگ نامها و نامآوران
مازندران غربی ،ذیل نام کدیر هیچ نامی از س��عداهلل وخاندانش به میان نیاورده است 9.عزیزاهللخان
10
میار از معاصران و هموالیتیهای سعداهلل نیز در خاطراتش نامی از سعداهلل و خاندانش نبرده است.
از س��وی دیگر ،با وجود اذعان س��عداهلل به مقام منشیباشی اختصاصی پدرش ،سپهساالر اعظم در
یادداش��تهایش هیچ ذکری از نام میرزا س��لیمانخان منشیباشی نکرده اس��ت 11.به نظر میرسد
به دلیل عدم ذکر منابع از پدر س��عداهلل (به ویژه سپهس��االر در یادداشتهایش )،باید میرزا سلیمان
پدر س��عداهلل را یکی از میرزایان سپهس��االر دانس��ت نه منشیباش��ی اختصاصی وی .همین مسأله
چالش��ی ژرف فراروی سعداهلل قرار داده است ،به طوری که سبب اتخاذ مواضع و اظهارنظرهایی به
ش از سویی حبیباهللخان
ش��دت متناقض راجع به سپهساالر و خاندانش شده است .س��عداهلل دروی 
س��اعدالدوله پدر سپهس��االر را متهم به قتل پدربزرگش فرجاهللخان میکند و از سوی دیگر به مقام
و جایگاه پدرش یعنی منشیباش��ی اختصاصی سپهس��االر مباهات میکند 12.همچنین س��عداهلل از
اینکه سپهساالر وی را همراه نوهاش ناصرقلی جهت ادامۀ تحصیل به اروپا فرستاده ابراز خشنودی
 .5طهمورث فقیه نصیری ،کالردشت (تهران :شاهنامه ،)1382 ،ص 76ـ .75
 .6حسینعلی رزمآرا ،فرهنگ جغرافیایی ایران ،ج( 2تهران :دایرۀ جغرا فیایی ستاد ارتش ،)1329 ،ص.228
 .7درویش ،ص 7و  11ـ .10
 .8علیاصغر یوسفینیا ،تاریخ تنکابن(تهران :قطره ،)1371 ،ص.527
 .9علیاصغر یوسفینیا و ابوالحسن واعظی تنکابنی ،فرهنگ نامها و نام آوران مازندران غربی (تنکابن :انتشارات تنکابن،)1380 ،
ص.372
 .10علیاصغر یوسفینیا ،مشروطه بینقاب (تهران :آرون ،)1388 ،ص.192
 .11محمدولیخان تنکابنی ،یادداشتهای سپهساالر اعظم ،به کوشش اللهیار خلعتبری و فضل اهلل ایرجی کجوری (تهران :دانشگاه
شهید بهشتی ،)1378 ،ص.125
 .12درویش ،ص 12ـ  11و .17
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کرده و از حمایت و توجهات سپهس��االر به نیکی یاد نموده اس��ت ،ولی بعد از قطع هزینۀ تحصیل 
ی
و احضارش به ایران ،ولینعمت خود (سپهس��االر) را به سختی نکوهش کرده است 13.سعداهلل علت
اقدام سپهس��االر را ارائۀ گزارش خ��ود مبنی بر الابالیگریهای ناصرقلیخ��ان فرزند علیقلیخان
امیراس��عد نس��بت به پدر بزرگ خود ـ سپهساالر ـ میداند 14.به طور کلی ،سعداهلل سعی بلیغی کرده
تا هرچه بیش��تر از نقش مؤثر سپهس��االر به نفع ارتقاء جایگاه اجتماعی خود بکاهد .کما اینکه وی
در خصوص چگونگی ادامۀ تحصیلش در اروپا یادآور ش��ده اس��ت که بعد از ورود به ایران در آزمون
15
اعزام محصلین شرکت کرده و بعد از قبولی به عنوان محصل دولتی مجدداً عازم اروپا شده است.
بدینس��ان ،س��عداهلل ارتقاء جایگاه اجتماعی خود را نه در س��ایۀ توجهات سپهس��االر ،بلکه ناشی از
درایت و مس��اعی خود قلمداد کرده اس��ت .کوتاه س��خن آنکه ،خاس��تگاه ارتقاء اجتماعی و سیاسی
سعداهلل را میبایست در مناسبات خاندانش با سپهساالر و متعاقب آن استفاده سعداهلل از فرصتهای
بهدستآمده در اروپا طی جنگ جهانی اول جستجو کرد.

کنشهای سیاسی آغازین سعداهلل درویش
اولین فعالیتهای سیاسی و اجتماعی سعداهلل حضور در انجمن محصلین مشروطهخواه در تهران بوده
اس��ت 16.اگرچه س��عداهلل پدرش را از همراهان سپهساالر در فتح تهران دانسته است ،اما از موقعیت
خود هیچ گزارش��ی به دس��ت نداده است .سعداهلل در خاطراتش اش��اره میکند که بعد از فتح تهران
در نیروهای علیخان دیوس��االر هموالیتی خود سازماندهی شده است .وی شرحی از ستمگریها و
مصادره اموال مردم بیدفاع تهران توس��ط نیروهای علیخان دیوساالر ارائه کرده و ذکر میکند که
در یک مورد مانع از غارتگری ایش��ان شده اس��ت 17.این در حالی است که برخالف نوشتۀ سعداهلل،
علیخان دیوس��االر در این دوران نه به عنوان سردس��ته غارتگران ،بلکه در مقام معاونت یپرم یعنی
18
معاون رئیس نظمیه بوده است ،کما اینکه بعد از مرگ پیرم به ریاست نظمیه نائل شد.
 .13درویش ،ص 34ـ  33و .42
 .14همان ،ص  .42ناصرقلیخان ساالر مفخم را خوشنویسی فاضل نامیدهاند؛ محمدرضا خلعتبری ،خاندان خلعتبری (بیجا:
بینا ،)1354 ،ص28؛ باقر عاقلی ،خاندانهای حکومتگر ایران (تهران :نامک ،)1384 ،ص ،367یوسفی نیا .فرهنگ نامها و نام آوران
مازندران غربی ،ص.536
 .15درویش ،ص.43
 .16همان ،ص.21
 .17همان ،ص 30ـ  28و .32
 .18علیخان دیو ساالر و ساالر فاتح ،یادداشتهای تاریخی راجع به فتح تهران و اردوی برق (بیجا :بینا ،)1336 ،ص.21
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سعداهلل كه مقارن جنگ جهانی اول در لوزان سوئیس مشغول تحصیل در رشتۀ حقوق بود 19،با
صالحدید جمالزاده توس��ط تقیزاده به عضویت کمیتۀ ایرانی در برلین پذیرفته شد 20.کمیتۀ ایرانی
در برلین در س��ال 1293شمس��ی (1914م) توسط آلمانیها تأسیس ش��د .هدف این کمیته تدارک
مقدمات جنگ علیه متفقین و ایجاد تشکیالت حامی آلمان یا تشکیل حکومت آمادۀ اتحاد با آلمان
در ایران بود .آلمانیها ،تقیزاده را به ریاس��ت کمیته منصوب کردند 21.عضویت س��عداهلل در کمیتۀ
ایرانی در برلین ،س��رآغاز زندگانی سیاسی وی محسوب میشود .خاطرات وی از این دوران به بعد،
مش��حون از اغراق و یکسونگری اس��ت .اولین گزارش غیرواقع سعداهلل ،در خصوص حضور اعضای
کمیته در اس��تانبول است .س��عداهلل از رفتار و تقاضای غیراخالقی میرزا محمودخان احتشامالسلطنه
سفیر ایران در استانبول نسبت به میرزاد ه عشقی سخن به میان آورده است 22.این گزارش هنگامی
مش��مئزکننده میش��ود که خواننده درمییابد که در زمان حضور سعداهلل درویش در استانبول یعنی
اوایل جمادیالثانی  1333قمری 23،میرزاده عش��قی در همدان بوده اس��ت 24نه در استانبول .میرزاده
عش��قی در اواخر سال  1334قمری (پاییز 1295ش) ،بعد از شکست دولت موقت ملی در کرمانشاه
به عثمانی مهاجرت کرد و تا ش��وال 1297( 1336ش) ،در آنجا ماند 25.به راس��تی منبع و علت این
گزارش کذب چه بوده اس��ت؟ منبع این گزارش را میتوان در خاطرات رضاعلی دیوانبیگی یافت.
دیوانبیگی که خاطرات خود را س��الها بعد از ترور عش��قی منتش��ر کرد ،او را با عنوان «جوانكی
غیرمعروف» متهم به رابطۀ غیراخالقی و یا به تعبیر وی «دلدادگی به افسران آلمانی» کرد 26.محمد
قائد ،علت این تهمت غیراخالقی و ناروا را هجویۀ عشقی علیه دیوانبیگی میداند27.هادی حائری
نیز به نقل از میرزا موس��یخان معظمالس��لطنه ،مستشار س��فارت ایران در عثمانی که با عشقی در
 .19درویش ،ص 35ـ .34
 .20همان ،ص44؛ سید حسن تقیزاده ،زندگانی طوفانی (تهران :فردوس ،) 1379 ،ص.206
 .21الیور باست ،آلمانیها در ایران ،ترجمه حسین بنیاحمد (تهران :شیرازه ،)1377 ،ص.35
 .22درویش ،ص.49
 .23روزنامه کاوه ،ش( 11سه شنبه  15شوال 1334ق) ،ص.6
 .24علیاکبر مشیر سلیمی ،کلیات مصور عشقی (تهران :امیرکبیر ،)1357 ،ص424؛ یحیی آرینپور ،از صبا تا نیما ،ج( 2تهران:

زوار  ،)1372ص.361
 .25سی د هادی حائری ،سده میالد میرزاده عشقی (تهران :نشر مرکزی ،)1373 ،ص.14
 .26رضا علی دیوان بیگی ،سفر مهاجرت در نخستین جنگ جهانی (تهران :بانک ملی ایران ،)1351 ،ص 44و .79
 .27محمد قائد ،عشقی ،سیمای نجیب یک آنارشیست (تهران :طرح نو ،)1380 ،ص  39و  162ـ .161
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اس��تانبول همخانه بوده ،دیوانبیگی را یکیاز دشمنان مشهور عشقی نامیده است 28.به نظر میرسد
س��عداهلل بعد از انتش��ار خاطرات دیوانبیگی با گرتهبرداری از وی ،اقدام به ذكر چنین روایت كذبی
کرده اس��ت ،بهویژه آنكه دیوانبیگی از رفتار ناشایس��ت احتشامالسلطنه در استانبول سخن به میان
آورده است 29.اما متأسفانه علت خصومت سعداهلل با عشقی روشن نیست.
با ورود هیأت اعزامی کمیتۀ ایرانی برلین به ایران و استقرار در منطقۀ تحت تسلط دولت موقت
ملی در کرمانشاه ،سعداهلل خود را مهمترین شخصیت این هیأت دانسته و شرحی اغراقآمیز از اقدامات
31
خود ارائه کرده است 30.از طرف دیگر ،جمالزاده نیز خود را مهمترین عضو كمیته تلقی کرده است.
بهرغم بزرگنماییهای جمالزاده و سعداهلل پیرامون حضور مؤثر كمیته در تصمیمگیریهای دولت
موقت ملی ،سردار مقتدر سنجابی ،یگانه اقدام كمیتۀ مزبور را پیماننامۀ عشایری مورخ  31ذیقعده
 1333ذكر كرده اس��ت 32.پیماننامهای كه به واس��طۀ رقابتها و كش��مكشهای طایفهای ،زمینۀ
اجرایی نیافت .به نظر میرس��د ناكامیهای كمیته س��بب بیتوجهی محض عبدالحس��ین ش��یبانی
وحیدالمل��ك به حضور اعضای كمیتۀ ایرانی برلین در منطقۀ تحت تس��لط دولت موقت ملی ش��ده
33
باشد.
با شكست دولت موقت ملی در ربیعالثانی ( 1335بهمن  1295ش /فوریه ،)1917بخش زیادی
از فعاالن آن راهی عثمانی ش��دند .س��لیمانمیرزا از رهبران دولت موقت ملی ،توس��ط انگلیس��یها
دس��تگیر و به هند تبعید ش��د 34.اما سعداهلل با آن فاعل مایش��ایی درخور توجه در كمیته و سوابق و
عملكرد درخش��ان در دولت موقت که خود روایت میکند ،نه به مهاجرت رفت و نه دستگیر و تبعید
ش��د ،بلكه بدون هیچگونه مانع و رادعی راهی تهران گردی��د 35.وی بعد از ورود به تهران با رودلف
 .28حائری ،ص .5
 .29دیوان بیگی ،ص.95
 .30درویش ،ص  51ـ  50و  57و 62ـ  61و .65
 .31محمد علی جمالزاده ،خاطرات جمالزاده ،به كوشش ایرج افشار و علی دهباشی (تهران :شهاب ثاقب و سخن،)1378 ،
ص 93ـ .76
 .32علیاكبر سنجابی سردار مقتدر ،ایل سنجابی و مجاهدات ملی ایران ،به تصحیح كریم سنجابی (تهران :شیرازه،)1378 ،
ص 289ـ .286
 .33عبدالحسین شیبانی وحید الملك ،خاطرات مهاجرت ،به كوشش ایرج افشار و كاوه بیات (تهران :شیرازه ،)1378 ،ص 48ـ
.40
 .34ابوالقاسم كحالزاده ،دیدهها و شنیدهها ،به كوشش مرتضی كامران (تهران :البرز ،)1370 ،ص 317ـ .311
 .35درویش ،ص.66
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زومر مس��ئول امور اداری 36و س��ردبیر سفارت آلمان 37مرتبط شد و بنابر نوشتۀ خودش ماهیانه 100
38
تومان از وی دریافت میكرده است.
زوم��ر در ماج��رای حمله نیروهای ژنرال باراتف به ایران ك��ه به تعطیلی مجلس و خروج پرنس
رویس سفیر آلمان از تهران انجامید ،در  6محرم  14( 1334نوامبر  ،)1914دفاتر و بایگانی سفارت
آلمان را به س��فارت آمریكا منتقل و خود در س��فارت آمریكا مستقر ش��د 39.او بعد از رفع خطر ورود
ارتش روس��یه به تهران ،به س��فارت آلمان بازگش��ت و تا پایان جنگ در آن باقی ماند .زومر در این
زمان وظایفش را به نحو احس��ن انجام داد و موجبات تحس��ین بسیاری از مأموران سیاسی آلمان و
ژرمنوفیلهای ایرانی را فراهم کرد 40.البته عالوه بر پایداری زومر ،عامل دیگری كه باعث تحسین
وی ش��ده بود ،همانا ارائۀ اطالعات ذیقیمت از اوضاع سیاس��ی ایران به وزارت خارجۀ آلمان بوده
است .بنابر گزارش بلوشر ،زومر توانسته بود از مجاری متعدد ،اخبار مطمئنی دربارۀ تمام اتفاقات مهم
كس��ب و جایگاه مهمترین منبع اطالعاتی آلمان در ایران را احراز کند 41.به نظر می رس��د س��عداهلل
نیز با اخذ ماهیانه  100تومان از زومر ،به یكی از «مجاری بیاندازه مختلف كسب خبر» وی تبدیل
شده بود.

حضور سعداهلل درویش در نهضت جنگل
س��عداهلل علت پیوستن خود به نهضت جنگل را سابقۀ آش��نایی میرزا کوچکخان با وی و پدرش و
بیكاری در تهران ذكر كرده اس��ت 42.اما به نظر میرس��د برخالف گزارش س��عداهلل علت پیوستنش
به نهضت جنگل ،مأموریتی از س��وی زومر بوده باش��د .آیا س��عداهلل حامل پیامی محرمانه از سوی
زومر برای فنپاش��ن آلمانی یكی از فرماندههای جنگل 43بوده اس��ت؟ زمان دقیق پیوستن سعداهلل
به نهضت جنگل مش��خص نیس��ت ،اما به نظر میرسد وی در تابس��تان  1296شمسی ،به نهضت
 .36ویلهم لیتن ،ماه عسل ایرانی ،ترجمه پرویز رجبی (تهران :ماهی ،)1386 ،ص.114
 .37ویپرت بلوشر ،سفرنامه بلوشر ،ترجمه كیكاووس جهانداری (تهران :خوارزمی ،)1367 ،ص.91
 .38درویش ،ص 71ـ .70
 .39باست ،ص.136
 .40اسكارفن نیدمایر ،زیر آفتاب سوزان ،ترجمه كیكاوس جهانداری (تهران :نشر تاریخ ایران ،)1363 ،ص.277
 .41بلوشر ،ص 103و .120
 .42درویش ،ص  32ـ  31و  71ـ .66
 .43برای آگاهی بیشتر دربارۀ جایگاه فنپاشن در میان جنگلیها نك :ابراهیم فخرایی ،سردار جنگل (تهران :جاویدان،)1357 ،
ص117؛ ژرژ لنچافسكی ،غرب و شوروی در ایران  1948ـ  ،1918ترجمه حورا یاوری (تهران :ابن سینا ،)1351 ،ص.75
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جنگل پیوس��ته باش��د ،زیرا زومر طی گزارش��ی به تاریخ  22مرداد  12( 1296اوت  ،)1917از اعزام
دو ش��خص مورد اعتماد نزد میرزا سخن گفته است 44كه احتمال میرود یكی از این اشخاص قابل
اعتماد ،سعداهلل درویش بوده باشد.
اولین گزارش از حضور سعداهلل در میان جنگلیها مربوط به سال  1297شمسی (1336ق) است.
فخرایی ،س��عداهلل درویش را در س��ال  1297شمسی ،نه به عنوان عضو جنگل ،بلكه با عنوان یكی
از نزدیكان میرزا معرفی كرده اس��ت 45.پرس��شهایی را که دربارۀ این حضور مطرح است ،میتوان
چنین بیان کرد :سعداهلل در طی سالهای  1296تا  1297شمسی در میان جنگلیها از چه جایگاهی
برخوردار بوده اس��ت؟ چرا در طی این دوره ،وی به مقامی درخور از جمله عضویت در كمیتۀ اتحاد
اس�لام 46نائل نیامده اس��ت؟ چه كس��انی در درون نهضت جنگل ،بهرغم نزدیكی سعداهلل به میرزا
کوچکخان مانع ارتقای جایگاه او ش��دهاند؟ با رجوع به خاطرات سعداهلل میتوان به سرچشمههایی
برای پاسخ به این پرسشها دست یافت .در این ارتباط انتقادهای سعداهلل نسبت به دو تن از اعضای
كمیتۀ اتحاد اسالم یعنی میرزا رضاخان افشار و حاج احمد كسمایی قابل تأمل است.
میرزا رضاخان افش��ار همكار س��عداهلل در كمیتۀ ایرانی برلین بوده است .او از سوی كمیته عازم
تهران شد و هنگام حركت مهاجرین از تهران در آبان ( 1294محرم  )1334به سفارت انگلیس پناه
برد و س��پس به نهضت جنگل پیوس��ت و به س��مت رئیس دارایی جنگل منصوب شد 47.كحالزاده
ضمن گزارش��ی از مناس��بات نزدیك رضا افشار با زومر از روابط نزدیك وی با سفرای متفقین یعنی
روسها ،انگلیسیها و فرانسویان خبر داده است .وی همچنین از تالش رضا افشار جهت جلب توجه
زومر نس��بت به نهضت جنگل یاد كرده كه البته با مخالفت زومر مواجه ش��ده است 48.زومر با وجود
مخالفت ظاهری با پیش��نهاد رضا افش��ار مبنی بر ارتباط با نهضت جنگل ،او را كه با نهضت جنگل
مرتبط بوده به گیالن اعزام کرد .در واقع زومر ابتدا رضا افش��ار و س��پس س��عداهلل را به این منطقه
اعزام كرد و هنگامی كه س��عداهلل به آنجا رفت با جایگاه واالی رضا افش��ار یعنی عضویت در كمیتۀ
اتحاد اسالم مواجه شد .از این رو ،موجبات حسادت و افشاگری سعداهلل علیه رضا افشار فراهم شد.
 .44خسرو شاكری و میالد زخم ،جنبش جنگل و جمهوری سوسیالیستی ایران ،ترجمه شهریار خواجیان (تهران :اختران،)1386 ،

ص170
 .45فخرایی ،ص.209
 .46دربارۀ اعضای كمیته اتحاد اسالم نك :فخرایی ،ص 97ـ .96
 .47درویش ،ص  48و  61و 75؛ احمد علی مورخ الدوله سپهر ،ایران در جنگ بزرگ (تهران :ادیب ،)1362 ،ص.56
 .48كحالزاده ،ص 235ـ .234
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س��عداهلل در افشاگری خود علیه رضا افشار مینویسد« :از گذش��تۀ رضا افشار نزد میرزا گفتم عامل
انگلیس و غیر قابل اعتماد اس��ت .هرچه التماس كردم كه او را از گیالن اخراج كنید .حرفهایم به
جایی نرس��ید ».وی در تأیید نظرات خود پیرامون رضا افش��ار در ادامه یادآور میشود كه رضا افشار
در حاج احمد كس��مایی نفوذ كرد و زمینهس��از جدایی حاج احمد از نهضت جنگل شد و سرانجام در
49
بحبوحۀ گرفتاریهای مالی جنبش ،هش��تصد و چهل هزار تومان برداش��ت و به تهران فرار كرد.
محمدعلی گیلك ضمن تأیید اختالس هنگفت رضا افشار ،یادآور شد كه وی در تهران توسط دولت
50
وثوقالدوله دستگیر اما با كمك هاوارد كاردار سفارت انگلیس آزاد شد.
51
اگرچه در مورد اختالس و فس��اد مالی رضا افش��ار شكی نیس��ت ،اما برخالف گزارش سعداهلل
نهتنها حاج احمد كس��مایی وی را تأیید نكرده بلكه رضا افش��ار را فردی مش��كوك و حضورش را
جهت برهم زدن تشكیالت جنگل قلمداد نموده است 52.رضا افشار ،بهرغم مخالفتهای حاج احمد
كس��مایی و سایرین تا پایان حضورش در میان جنگلیها ،از جایگاه واالیی برخوردار بود .كما اینكه
او یكی از امضاكنندگان و عوامل اصلی صلح میان كمیتۀ اتحاد اسالم با قوای انگلیس در  6ذیقعده
 12( 1236اوت  )1918بوده اس��ت 53.به نظر میرس��د بعد از خروج رضا افش��ار از نهضت جنگل،
مسئولیت امور مالی این نهضت به سعداهلل درویش واگذار شده است ،زیرا جمالزاده ،وی را مسئول
54
امور مالی میرزا معرفی كرده است.
اولین گزارش در مورد حضور سعداهلل در دوران اول نهضت جنگل ( 1298ـ  )1293به روزهای
پایانی آن دوران یعنی تابس��تان  1298شمسی ،كه جنگلیها مورد هجوم قزاقهای تحت امر دولت
وثوقالدوله قرار گرفته بودند ،بازمیگردد .صادق كوچكپور برخالف گزارش خس��رو شاكری مبنی
بر وفاداری س��عداهلل به میرزا 55،از جدایی نهچندان وفادارانۀ او س��خن گفته 56و میرزا محمدعلیخان
 .49درویش ،ص.76
 .50محمد علی گیلك ،تاریخ انقالب جنگل (رشت :گیلكان ،)1371 ،ص.138
 .51رضا افشار در دولت مخبرالسلطنه هدایت در اسفند  1310به وزارت طرق و شوارع منصوب و در تیر  1311به جرم اختالس عزل شد.
باقر عاقلی ،نخست وزیران ایران (تهران :جاویدان ،)1374 ،ص428؛ دولتهای ایران (تهران :اداره كل آرشیو ریاست جمهوری) ،ص.44
 .52احمد كسمایی ،یادداشتهای احمد كسمایی از نهضت جنگل ،به تصحیح و تحشیه منوچهر هدایتی خوشكالم (رشت :كتیبه
گیل ،)1382 ،ص.44
 .53گیلك ،ص 188ـ 187؛ شاكری ،ص.137
 .54جمالزاده ،ص.93
 .55شاكری ،ص.142
 .56صادق كوچكپور ،نهضت جنگل و اوضاع فرهنگی ـ اجتماعی گیالن و قزوین (رشت :گیالن ،)1369 ،ص.25
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جنگلی نیز آن را تأیید کرده است 57.سعداهلل بعد از جدایی از میرزا ،از راه كجور رهسپار تهران شد.
59
وی در تهران توس��ط عوامل دولت وثوقالدوله دس��تگیر و همبند اعضای كمیتۀ مجازات گردید.
عبداهلل بهرامی از شایعۀ ارتباط كمیتۀ مجازات با سپهساالر خبر داده است 60.البته مورخالدوله سپهر
منش��ی اول س��فارت آلمان نیز که در س��ال 1296ش (1335ق) به جرم ارتباط ب��ا كمیته مجازات
دس��تگیر ش��ده بود ،با وساطت زومر آزاد شد 61.به نظر میرسد پیش��ینۀ مناسبات و روابط سعداهلل با
سپهس��االر و مورخالدوله سبب همزنجیری وی با اعضای كمیته مجازات شده باشد .اگرچه سعداهلل
از روابط صمیمی و دوس��تانه مال علی قاضی ارداقی و رفتار نهچندان دوس��تانه میرزا محمدحس��ین
عمادالكتاب با خود سخن گفته 62،اما با مراجعه به خاطرات ایام محبس قاضی ارداقی و عمادالكتاب
هیچ ذكری از س��عداهلل مش��اهده نمیشود 63.از این رو ،این عدم توجه را باید در عدم اعتماد اعضای
محبوس كمیته مجازات به س��عداهلل جس��تجو ک��رد .البته عدم اعتماد به س��عداهلل نه فقط در میان
اعض��ای محب��وس كمیته مجازات ،بلكه در میان برخی از اعض��ای قدیمی نهضت جنگل نیز وجود
داش��ته اس��ت .كما اینكه محمودرضا طلوع ،كمیس��ر عدلیه جنگل 64و صادق مهرنوش ،صندوقدار
حقالعبور جنگل به جاسوس��ی س��عداهلل و برادرش فضلاهلل درویش برای انگلیس��یها اذعان كرده
و ایش��ان را از عوامل انگلیس قلمداد کردهاند 65.این اتهامات زمانی قدرت میگیرد كه س��ید محمد
كمرهای ضمن خبر آزادی س��عداهلل و آقا ش��یخ حسن رش��تی از زندان وثوقالدوله در آذر  ،1298از
مأموریت محرمانه س��عداهلل از سوی وزارت جنگ ،به منظور مماشات جنگلیها با دولت وثوقالدوله
خبر داده است 66.از این رو ،باید گفت که انگیزۀ اصلی حضور مجدد سعداهلل در نهضت جنگل همین
67
مأموریت محرمانة وثوقالدوله بوده است نه دعوتنامة میرزا.
58

 .57فخرایی ،ص.213
 .58همان ،ص.210
 .59درویش ،ص.108
 .60عبداهلل بهرامی ،خاطرات از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا كودتا (تهران :علمی ،)1363 ،ص.495
 .61احمد علی مورخ الدوله ،خاطرات سیاسی ،به كوشش احمد سمیعی (تهران :نامك ،)1374 ،ص 84ـ .83
 .62درویش ،ص  109ـ .108
 .63جواد تبریزی ،اسراری از كمیته مجازات و خاطرات علی اكبر ارداقی (تهران :علم ،)1376 ،ص 233ـ 231؛ محمد جواد
مرادینیا ،كمیته مجازات و خاطرات عمادالكتاب (تهران :اساطیر ،)1384 ،ص 55ـ .45
 .64برای اطالع بیشتر دربارۀ محمود رضا طلوع نك :فخرایی ،ص 252ـ .251
 .65صادق مهرنوش ،تاریخ جنگل ،ج( 4رشت :مژده ،)1334 ،ص102؛ كسمایی ،ص 185ـ .184
 .66سید محمد كمرهای ،روزنامه خاطرات ،ج ،2به كوشش محمد جواد مرادینیا (تهران :شیرازه ،)1382 ،ص.1266
 .67درویش ،ص.111
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نقش سعداهلل درویش در جمهوری سوسیالیستی شورایی ایران
رش��د س��ریع و ارتقاء جایگاه سعداهلل بعد از پیوس��تن مجدد به نهضت جنگل بسیار جای تأمل دارد.
زیرا جایگاه وی در این دوران به هیچ وجه با دوران قبلی قابل مقایس��ه نیس��ت .اگر پذیرفته ش��ود
كه س��عداهلل بعد از نامه مورخ  21فروردین  1299میرزا کوچکخان ،رهس��پار گیالن ش��ده باشد ،او
احتما ًال در اوایل اردیبهش��ت  1299نزد میرزا بوده است .كما اینكه در  26اردیبهشت از سوی میرزا
همراه احس��اناهللخان به آستارا اعزام شد تا با بلشویكها وارد مذاكره شود .به نظر میرسد سعداهلل
حامل پیام موافقت س��ران جنگل مبنی بر حملۀ بلش��ویكها به انزلی بوده است .زیرا بنا به گزارش
احس��اناهللخان ،كش��تیهای جنگی بلشویكها در  27اردیبهش��ت وارد انزلی شدند که با اطالع و
اس��تقبال وی و میرزا مواجه شد 68.اگرچه این مأموریت سعداهلل از اهمیت خاصی برخوردار است ،اما
حضور او در كنار کوچکخان به منظور مذاكره با راسكول نیكف و سایر بلشویكها ،كه بعد از حملۀ
69
بلشویكها به انزلی صورت پذیرفت ،اولین حضور مؤثر سعداهلل در سطح بزرگان است.
س��عداهلل بعد از تصرف رش��ت و اعالن جمهوری سوسیالیستی ش��ورایی ایران در گیالن در 15
خرداد  1299به ریاس��ت شهربانی و دژبانی رشت منصوب شد .دوران ریاست او از  19خرداد 1299
( 21رمضان  )1338تا  9تیر  14( 1299ش��وال  )1338به طول انجامیده اس��ت 70.تصرف رش��ت و
ی در رش��ت شد ،زیرا از همان آغاز تصرف
اعالن جمهوری باعث وحش��ت کارمندان عالیرتبۀ دولت 
رشت ،دستگیریها آغاز گردید .سعداهلل سعی کرده در این دوران از خود چهرهای مقتدر ،اما معتدل
و به دور از خش��نونت و تندروی نشان دهد .وی دستگیری صدراالشراف و دستور آزادی رکنالدین
71
مختاری رئیس شهربانی رشت و صدیق اعلم رئیس معارف رشت را از اقدامات خود دانسته است.
صدراالش��راف رئیس وقت عدلیه رش��ت روایتی دیگر از شرح دس��تگیری خود دارد .وی همچنین
برخالف گزارش س��عداهلل ،آزادی رکنالدین مختاری را نتیجۀ مس��اعی خود میداند 72.بنابر گزارش
مخبر روزنامه رعد ،کلیه کارمندان عالیرتبۀ آزادشده در  28جوزا  1299شمسی ،از رشت خارج و در
73
 30جوزا وارد قزوین شدند.
 .68محمد علی منشور گركانی ،رقابت شوروی و انگلیس در ایران از  1296تا  1306ش (تهران :عطایی ،)1368 ،ص 105ـ .104
 .69همانجا؛ فخرایی ،ص243؛ مورخ الدوله سپهر ،ص.291
 .70درویش ،ص  126و .135
 .71همان ص 130ـ .129
 .72محسن صدر ،خاطرات صدراالشراف (تهران :وحید ،)1364 ،ص  255ـ . 253
 .73روزنامه رعد ،ش( 56یکشنبه  30جوزا  1299ش 3 /شوال  1238ق) ،ص .1
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سعداهلل خود را عامل اصلی تصرف خانۀ فتحاهلل اکبر سپهدار رشتی ذکر میکند و علت دشمنی
س��پهدار با خود در دوران رئیسالوزراییاش را همین مس��أله میداند 74.این در حالی اس��ت که سید
مهدی فرخ معتصمالس��لطنه کارگزار وقت رش��ت در شرح کش��افی از جریان جنگل نهتنها نامی از
س��عداهلل نبرده اس��ت ،بلکه برخالف گزارش س��عداهلل خود را عامل تصرف و مصادرۀ خانۀ سپهدار
75
رشتی قلمداد کرده است.
سعداهلل از دستگیری برادران ابتهاج (ابوالحسن و غالمحسین) توسط نیروهای انقالبی خبر داده
و یادآور شده است که برادران ابتهاج به جرم جاسوسی برای انگلیسیها ،توسط نیروهای انقالبی به
اعدام محکوم شده بودند .اما میرزا شفاعت سعداهلل را پذیرفت و سعداهلل به جای اعدام ،فرمان آزادی
آنان را صادر کرد 76.با وجود این ،ابوالحسن ابتهاج برخالف گزارش سعداهلل ،احساناهللخان را عامل
آزادی خود دانس��ته است 77.حال ،حمایت سعداهلل از برادران ابتهاج جای تأمل دارد .زیرا بنابر اذعان
صریح ابتهاج وی و برادرش در خدمت نیروهای ژنرال دنس��ترویل و تیمورتاش یعنی س��رکوبگران
78
نهضت جنگل بودهاند.
س��عداهلل بعد از  21روز ریاس��ت بر ش��هربانی رشت در  11تیر  15( 1299ش��وال  ،)1338بنابر
فرمان میرزا و کمیتۀ انقالب س��رخ به عنوان صدر ش��ورای انقالبی قش��ون س��رخ مازندران ،مأمور
تصرف مازندران ش��د 79.ترکیب رهبری این شورا شامل سعداهلل ،پالیف ،شکراهللخان کیهان ،وثوق
عس��کری و داراب مترجم بود 80.اگرچه خس��رو شاکری ،رئیس واقعی قشون سرخ را كاژانف معرفی
کرده است 81،اما با نگاهی گذرا به اسامی شورای جنگل نکتهای که جلب توجه میکند عدم حضور
افرادی مجرب از جمله احس��اناهللخان فرماندۀ قشون س��رخ در این ترکیب است .بیشک سپردن
چنی��ن مأموریت خطیری به فردی مانند س��عداهلل که هیچ س��ابقهای در فرماندهی عملیات نظامی
نداش��ته جای بس��ی تعجب است .سید محمد کمرهای از اختالف عمیق میان میرزا و احساناهللخان
 .74درویش ،ص .167
 .75فرخ معتصم السلطنه ،خاطرات سیاسی فرخ ،به اهتمام پرویز لوشانی (تهران :امیرکبیر ،)1347 ،ص.25
 .76درویش ،ص  135ـ .134
 .77ابوالحسن ابتهاج ،خاطرات ابتهاج ،ج( 1تهران :علمی ،)1375 ،ص  12ـ .11
 .78همان ،ص 11ـ .9
. .79یوسفینیا ،تاریخ تنکابن ،ص 542 – 543؛ فخرایی ،ص  263ـ .262
 .80گیلک ،ص .294
 .81شاکری ،ص.280
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قبل از حملۀ قش��ون س��رخ به مازندران سخن گفته است 82.اختالفاتی که س��رانجام به عدم اعزام
احس��اناهللخان به مازندران منجر ش��د .البته سعداهلل بدون اشاره به سابقۀ اختالفات موجود ،فقط از
توهین احساناهللخان به میرزا مبنی بر انگلیسپرستی وی خبر داده است .سعداهلل یادآور شده که به
83
علت این توهین قصد ترور احس��اناهللخان را داش��ته ،اما با مخالفت شدید میرزا مواجه شده است.
در این باره یکی از پرس��شها آن اس��ت که آیا انتصاب سعداهلل متهم به ارتباط با عوامل انگلیسی و
حسن نظر در خصوص آنگلوفیلهایی نظیر برادران ابتهاج ،با تهمت انگلیسیپرستی به میرزا ارتباط
داش��ته اس��ت؟ چنین امکانی ضعیف است و به نظر میرس��د میرزا بدون توجه به شایعات پیرامون
سعداهلل ،فقط به علت آشنایی او با بزرگان منطقه و احتمال همراهی ایشان با نهضت جنگل ،سعداهلل
را به این مأموریت خطیر اعزام کرده است.
مخبران روزنامۀ رعد از حملۀ جنگلیها به ریاست سعداهلل به مشهدسر (بابلسر) با عنوان «حملۀ
چهار کشتی بلشویک» یاد کردهاند 84.بنا به گزارش سعداهلل مأموریتش با موفقیت انجام شده است.
او یگانه ناکامی خود را عدم جذب ماژور حبیباهللخان ش��یبانی فرماندۀ ژاندارمری مازندران خوانده
اس��ت .وی همچنین مدعی ش��ده که با  2500نفر نیروی تحت امر خود آمادۀ حمله به تهران بوده
است ،اما کودتای سرخ احساناهللخان در  9مرداد  1299نهتنها مانع حملۀ او به تهران شد ،بلکه وی
85
بنابر دستور میرزا مجبور به تخلیۀ مناطق تصرفشده در مازندران و بازگشت به گیالن شد.
مورخان محلی مازندران شرحی دقیق از حملۀ سعداهلل درویش به آنجا ارائه کردهاند .سعداهلل در
 12تیر ( 1299شوال  ،)1338مخاطبالسلطان رفیعی حاکم بارفروش (بابل) را که به مشهدسر رفته
بود ،دستگیر و با گماشتن نمایندهای در آنجا به سوی بارفروش حرکت کرد .بعد از تصرف بارفروش
حکومت آن را به قدرتاهلل رشتی سپرده و راهی ساری شد .ماژور شیبانی ضمن تخلیۀ نیروهای خود
از ساری ،تعدادی از بزرگان این شهر را برای مذاکره با سعداهلل اعزام کرد .نتیجۀ مذاکرات ،انتصاب
قاسمخان هژبرالدوله یکی از بزرگان شهر به حکومت ساری بود .سرانجام مشهدی انام جنگلی بدون
درگیری وارد س��اری شد و تعدادی از اهالی با پرچم سرخ به استقبال ایشان رفتند 86.اگرچه مورخان
 .82کمرهای ،ج ،2ص.1064
 .83درویش ،ص  139ـ  138و  160ـ ..159
 .84روزنامه رعد ،س ،11ش( 79چهارشنبه  20شوال  1338ق 16/تیر 1299ش) ص.1
 .85درویش ،ص  158ـ .146
 .86مهجوری ،ج ،2ص  301ـ 300؛ حسن انوشه ،بابل شهر بهار نارنج (تهران :چشمه ،)1379،ص.183
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محلی مازندران اخاذی نیروهای س��عداهلل درویش از اهالی را به کلی مردود دانس��تهاند 87،اما سندی
در دست است که نشان میدهد سعداهلل بعد از استیال بر بارفروش ،طی فرمانی به فتحاهلل ،مستشار
شورای قشون سرخ مازندران و پالیف رئیس اداره سیاسی ،خواستار اخذ سیصد هزار تومان از اهالی
88
بارفروش به نفع جمهوری انقالب ایران شده است.
محمدعلی گیلک برخالف س��عداهلل حملۀ جنگلیها به مازندران را کام ً
ال شکس��تخورده تلقی
کرده و س��عداهلل را فریبخوردۀ حبیباهللخان شیبانی و عامل اصلی شکست جنگلیها در مازندران
نامیده اس��ت .محمدعلی گیلک به نقل از میرزا شکراهلل کیهان یکی از اعضای شورای قشون سرخ
مازندران مینویس��د« :با سقوط وثوقالدوله ،مشیرالدوله رئیسالوزراء شد .اغلب آزادیخواهان اعتقاد
داش��تند کابینۀ مشیرالدوله باید تقویت شود  ...شیبانی هم روی همین زمینه و با این اصول توانست
س��عداهلل را فریب دهد و در نتیجه قوای انقالب برخالف تمایل برخی از همکاران مجرب س��عداهلل
بدون مصادمه ساری را تخلیه کرد .ژاندارمها وارد ساری شدند .سپس به اردوی اعزامی حمله کردند
و بر بارفروش دست یافتند و قدرتاهلل مدبر حاکم انتصابی سعداهلل در بارفروش را به قتل رسانیدند.
ش��یرازۀ قوا گس��یخته و در عرض چند روز مازندران از وجود انقالبیها پاک شد 89».نیروهای دولتی
در  3ش��هریور  8( 1299ذیقعده  ،)1338بر بارفروش دس��ت یافتند و تا  11ش��هریور 16( 1299
90
ذیقعده) ،تمام جنگلیها را از منطقه اخراج کردند.
91
یقیکیان علت اصلی شکست سعداهلل را عدم همراهی اهالی مازندران با نیروهای وی میداند.
یوسفینیا نیز ضمن تأیید تلویحی نظر یقیکیان فقط گروهی از بزرگان منطقه از جمله عزیزاهللخان
میار ،لطفعلیخان ساالر مکرم و عباسخان ساالرنظام خلعتبری را متمایل به سعداهلل و اندیشههای
92
بلشویکی معرفی کرده است.

واپسین کنش سیاسی سعداهلل درویش
شکست نظامی سعداهلل در حمله به مازندران و کودتای سرخ احساناهللخان نهتنها سبب تزلزل جایگاه
 .87مهجوری ،ص  302ـ 301؛ انوشه ،ص .183
 .88محمد ترکمان ،اسناد امیر موید سواد کوهی (تهران :نشرنی ،)1378 ،ص.351
 .89گیلک ،ص.296
 .90مهجوری ،ج ،2ص 302ـ 301؛ انوشه ،ص.184
 .91گریگور یقیکیان ،شوروی و جنبش جنگل ،به کوشش برزویه دهگان (تهران :نوین ،)1363 ،ص.116
 .92یوسفینیا ،تاریخ تنکابن ،ص.555
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س��عداهلل نگردید ،بلکه سبب ارتقاء منزلت وی نزد میرزا ش��د .بنابر گزارش سعداهلل ،استاروسلسکی
فرماندۀ قوای قزاق ،بعد از کودتای احس��اناهللخان خواهان مذاکره با میرزا ش��د .میرزا نیز به منظور
دفع احس��اناهللخان ،س��عداهلل را مأمور مذاکره با دولت مرکزی کرد .سعداهلل در مسیر مأموریت خود
از گیالن به تهران ،در قزوین دس��تگیر و به مدت س��ه ماه در زندان قزوین محبوس شد و سرانجام
با حمایت س��ران قشون از جمله رضاخان و سرهنگ زاهدی از زندان قزوین آزاد شد 93.البته صادق
مهرنوش به نقل از محمودرضا طلوع کمیسر عدلیه جنگل ،روایتی دیگر از نحوۀ آزادی سعداهلل ارائه
کرده اس��ت .وی در این باره مینویس��د« :در قزوین دو انگلیسی به كمیساریای شرق قزوین آمدند
و س��عداهلل و برادرش فضلاهلل درویش را خالص و به س��تاد انگلیسیها بردند ،معلوم شد که این دو
نفر جاس��وس انگلیسیها بودهاند ».مهرنوش در ادامه یادآور شده که محمودرضا طلوع در خصوص
اثبات جاسوس بودن سعداهلل درویش و حمایت و اعتماد بیش از حد میرزا به وی ،نامهای به عنوان
چشمروشنی برای میرزا فرستاد 94.باژگونهنویسیهای مغشوش و تحریفشدۀ سعداهلل در این باره به
حدی است که میان دو گزارش وی که ابتدا توسط محمدعلی گیلک و بعد در خاطراتش تنظیم شده
تفاوتهایی فاحش وجود دارد .تفاوتهایی که در ریش��ه در فرافکنیهای سعداهلل از اتهام جاسوسی
برای انگلیس��یها داشته اس��ت 95.از جمله اختالف روایات میتوان به پیش��نهاد مشترک رضاخان،
زاه��دی و بوزجمهوری مبنی بر همکاری با میرزا جهت کودتا اش��اره ک��رد 96.در حالیکه محمدعلی
گیلک به نقل از س��عداهلل بدون ذکر مس��ألۀ کودتا ،فقط از دیدار سعداهلل با این افراد و اظهار اطاعت
97
ایشان از میرزا سخن گفته است.
سعداهلل در تداوم روایت غیرشفاف خود ،تاریخ دقیق پیشنهاد رضاخان به میرزا مبنی بر کودتای
مش��ترک را ذکر نکرده اس��ت .اگر آغاز مأموریت سعداهلل بعد از شکس��ت وی در حمله به مازندران
یعنی شهریور  1299بوده باشد و سه ماه حبس وی در قزوین نیز محاسبه شود 98،زمان تقریبی این
دیدار را باید آذر  ،1299یعنی اوایل دوران رئیسالوزرایی سپهدار رشتی (آبان ـ اسفند )1299دانست.
بنابراین ،وضعیت مأموریت سعداهلل یعنی مذاکره با دولت مشیرالدوله با میانجیگری استاروسلسلكی
 .93درویش ،ص 167ـ .162
 .94مهرنوش ،ج ،4ص.102
 .95دربارۀ تفاوت میان دو گزارش سعداهلل درویش نك :سعداهلل ،ص 167ـ 163؛ گیلک ،ص 463ـ .461
 .96درویش ،ص 167ـ .166
 .97گیلک ،ص.463
 .98درویش ،ص.168

 / 114تاریخ ایران

منتفی بوده اس��ت .زیرا در این تاریخ یعنی آذر  ،1299نهتنها دولت مش��یرالدوله س��قوط کرده بود،
بلکه استاروسلس��لكی نیز در آبان  1299تحت فشار انگلیسیها از فرماندهی قوای قزاق مستعفی و
99
از ایران خارج شده بود.
نکته دیگر روایت س��عداهلل ،کودتای مش��ترک رضاخان با میرزا کوچکخان است .به راستی آیا
رضاخان در آذر  1299از سوی آیرونساید نامزد کودتا شده بود؟ ژنرال آیرونساید در  8مهر ،1299
به جای ژنرال چمیین ،فرماندۀ نیروهای بریتانیا در شمال ایران شد 100و در دی ماه  ،1299با مشاورۀ
اسمایس ،رضاخان را به جای قاسمخان والی به ریاست قوای قزاق منصوب کرد 101.بنابراین ،کودتا
بعد از دی  ،1299طراحی ش��ده و گزارش س��عداهلل در خصوص طرح کودتای مش��ترک رضاخان با
میرزا ،از اساس غیرواقع است.
س��عداهلل بعد از ورود به تهران توس��ط دولت سپهدار رشتی دستگیر ش��د ،اما به واسطۀ شفاعت
احیاءالسلطنه بهرامی و سپهساالر تنکابنی آزاد شد 102.خسرو شاکری این مأموریت سعداهلل را بدون
103
هیچگونه دستاورد و کام ً
ال شکستخورده ارزیابی کرده است.
کودتای س��وم اسفند  ،1299افقهای تازهای فرا روی س��عداهلل در تهران گشود .سعداهلل توسط
س��ید ضیاء به عمارت نخستوزیری فرا خوانده شد تا از سوی دولت جدید مأمور ابالغ پیام دوستی
و مؤدت س��ید ضیاء با میرزا ش��ود .به روایت سعداهلل ،وی در همین دیدار از ارتباط سید ضیاء با حاج
احمد کسمایی و توطئۀ مشترک ایشان علیه میرزا باخبر شده بود و با اطالعرسانی به موقع به میرزا،
موجبات ناکامی توطئه و دس��تگیری حاج احمد کس��مایی را فراهم کرد 104.س��عداهلل در این گزارش
نیز دچار باژگونهنویس��ی شده است .زیرا حرکت آش��کار حاج احمد کسمایی با دویست نفر همراه از
تهران به رش��ت 105را توطئۀ ترور میرزا ارزیابی کرده است .منوچهر هدایتی ناشر یادداشتهای حاج
احمد کس��مایی ،منش��اء همه بدنامیهای حاج احمد را گزارش نهچندان مستند و غرضآلود سعداهلل
 .99سیروس غنی ،ایران برآمدن رضاخان بر افتادن قاجارها و نقش انگلیسیها ،ترجمه حسن کامشاد (تهران :نیلوفر،)1380 ،
ص.143
 .100همان ،ص  130ـ .128
 .101آیرون ساید ،خاطرات سری (تهران :رسا ،)1373،ص.205
 .102درویش ،ص 169ـ .168
 .103شاکری ،ص.410
 .104درویش ،ص 172ـ .170
 .105قهرمان میرزا سالور ،روزنامه خاطرات عین السلطنه ،ج ،8به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار (تهران :اساطیر،)1379
ص.5968
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دانسته است 106.اسماعیل جنگلی ضمن تأیید توطئۀ حاج احمد علیه میرزا ،کشف آن را نه در تهران،
بلکه در رشت میداند 107.به نظر میرسد سعداهلل از ارتباط حاج احمد کسمایی با میرزا احساس خطر
کرده است ،از این رو ،با اقدام به موقع مانع افشاگریهای بعدی حاج احمد از روابط نهچندان شفاف
سعداهلل به عنوان نمایندۀ میرزا در تهران شده است .سعداهلل تا پایان دولت سید ضیاء بدون هیچگونه
دس��تاوردی برای نهضت جنگل در تهران باقی ماند .اما با به قدرت رس��یدن قوامالسلطنه (خرداد ـ
بهمن  )1300رفتوآمدهای س��عداهلل از س��وی دولت قوام و روتشتاین س��فیر شوروی در تهران به
گیالن آغاز شد.
سعداهلل در اوایل تیر  1300از سوی قوام و همراه سید جلیل اردبیلی و نصیرالسطنه عازم گیالن
ش��د .وی در  21تیر ،با میرصالحخان مظفرزاده وارد تهران شد .سعداهلل در مصاحبه با روزنامۀ ایران
در تاری��خ  22تی��ر ،خود را نمایندۀ دولت قوام و مظفرزاده را نمایندۀ میرزا نامید 108.مذاکرات مزبور تا
 29تیر به طول انجامید 109.کمیتۀ انقالبی تهران در  26تیر ،مذاکرات مزبور با دولت قوام را به ضرر
نهضت جنگل ارزیابی کرد و میرزا را از س��ازش با دولت قوام برحذر داشت 110.به نظر میرسد میرزا
بدین هش��دار نیز التفاتی نکرده اس��ت ،زیرا سعداهلل در  30تیر به عنوان حامل پیام دولت قوام راهی
گیالن شد 111و در اوایل شهریور  1300نیز همراه دو نفر دیگر از سوی میرزا جهت تداوم مذاکرات
با دولت قوام به تهران رفت 112.سعداهلل در این مأموریت روابط بسیار نزدیکی با روتشتاین 113برقرار
114
کرد .او عامل آشنایی خود با روتشتاین را زومر معرفی کرده است.
 .106کسمایی ،ص.184
 .107اسماعیل جنگلی ،قیام جنگل (تهران :جاویدان ،)1357 ،ص.219
 .108روزنامه ایران ،س ،5ش( 937پنجشنبه  8ذیقعده 1339ق 23 /سرطان 1300ش) ،ص.1
 .109روزنامه ایران ،س ،5ش ( 941پنجشنبه  16ذیقعده 1339ق 31 /سرطان 1300ش) ،ص.1
 .110غالمحسین میرزا صالح ،جنبش میرزا کوچکخان بنابر گزارش سفارت انگلیس (تهران :نشر تاریخ ایران ،)1369 ،ص.49
 .111روزنامه ایران ،س ،5ش 16( 943ذیقعده 1339ق 31 /سرطان 1300ش) ،ص.2
 .112سالور ،ج ،8ص.6183
 .113تئودور روتشتاین ( 1953ـ  )1870در سال 1890میالدی ،از روسیه به انگلیس مهاجرتکرد .او در دوران مهاجرت یکی
از نزدیکان لنین بود .روتشتاین در سال  ،1910با انتشار کتاب فروپاشی مصر ،سیاست انگلیس در شمال افریقا را افشا کرد .رحیم
رئیسنیا ،حیدرعمو اوغلی در گذر از طوفانها (تهران :دنیا ،)1360 ،ص .309وی بعد از انقالب اکتبر تحت نظر کراسین سفیر شوروی
در لندن در سفارت شوروی مشغول کار شد .او همچنین همکاری خود را با روزنامه منچستر گاردین آغاز کرد و به سردبیری آن نائل
شد .مصطفی دبیری ،انگلستان و روسیه در ایران  1921ـ ( 1919تهران :سخن ،)1386 ،ص118؛ ضیاءالدین الموتی ،فصولی از تاریخ
مبارزات سیاسی ،اجتماعی ایران و جنبشهای چپ (تهران :چاپخش ،)1370 ،ص.125
 .114درویش ،ص.176
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روتش��تاین در مرداد ( 1299اوت  )1920وارد مس��كو شد 115و در اردیبهشت  ،1300بعد از  6ماه
معطلی به عنوان اولین س��فیر ش��وروی در ایران وارد تهران ش��د تا مهمترین مادۀ عهدنامۀ مؤدت
ایران و شوروی ( 18اسفند  26 /1299فوریه  ،)1921یعنی عدم حمایت شوروی از نهضت جنگل و
خاتمه دادن به آن را محقق کند 116.روتش��تاین در بدو ورود به تهران ،هنگام تقدیم اعتبارنامۀ خود
117
به احمدش��اه اعالم کرد که اقدامات الزم را در تس��ریع تصفیۀ مسألۀ گیالن به عمل خواهد آورد.
به نظر میرس��د روتشتاین از دفع وقت مقامات شوروی در خصوص نابودی نهضت جنگل ناخرسند
118
و ناش��کیبا بوده اس��ت .از این رو ،به لنین متوسل شد تا فرامین الزم در این خصوص صادر شود.
سرانجام لنین با پذیرش مواضع روتشتاین آن را «سیاست مدبرانه» نامید 119.بدینسان ،روتشتاین با
قدرت و ابتکار عمل اقدامات خود را آغاز کرد.
روتش��تاین بخش اعظم مأموریت خود یعنی خاتمه دادن به نهضت جنگل را توس��ط س��عداهلل
انجام داد .س��عداهلل در  16شهریور  ،1300به همراه کالنتراف معاون وابستۀ نظامی سفارت شوروی
و نمایندۀ روتش��تاین ،و مدیر خاقان رشتی منشی پیش��ین کنسول شوروی در رشت جهت پیگیری
مذاکرات با میرزا از تهران عازم رشت شد 120.او در این سفر مأموریت یافت تا پیام روتشتاین را مبنی
121
بر سازش و تسلیم در برابر نیروهای دولتی که به نظر وی دو مصلحت در آن بود ،به میرزا برساند.
س��عداهلل در این دوران در کنار همس��ویی با مواضع و عملکرد روتشتاین ،گامهای مؤثری در جهت
تثبیت دولت قوامالسلطنه برداشت ،به طوری که برخی مورخان ایرانی و روسی وی را یکی از عوامل
اجرایی دولت قوام در خصوص حل مس��ألۀ جنگل معرفی کردهاند 122.سعداهلل مدعی است که بعد از
ماجرای مالسرا در  7مهر  1300که به قتل حیدر عمواوغلی منجر شد ،او به همراه مهدی انشایی از
 .115هوشنگ صباحی ،سیاست انگلیس و پادشاهی رضاشاه ،ترجمه پروانه ستاری (تهران :گفتار ،)1379 ،ص.319
 .116مویسی پرسیتس ،بلشویکها و نهضت جنگل ،ترجمه حمید احمدی (تهران :شیراز ،)1379 ،ص 86ـ 85؛ ابراهیم صفایی،
چهل خاطره از چهل سال (تهران :علمی ،)1373 ،ص24؛ فخرایی ،ص.353
 .117مورخ الدوله سپهر ،ص393؛ ایرج ذوقی ،ایران و قدرتهای بزرگ ( 1925ـ 1900م) (تهران :پاژنگ ،)1368 ،ص.385
 .118سپهر ذبیح ،تاریخ جنبش کمونیستی در ایران ،ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی (تهران :عطایی ،)1378 ،ص 98ـ .76
 .119شاپور رواسانی ،نهضت میرزا کوچکخان جنگلی و اولین جمهوری سوسیالیستی در ایران (تهران :چاپخش،)1363 ،
ص.255
 .120غالمحسین میرزا صالح ،گزارشهای کنسولگریهای انگلیس (تهران :نگاه معاصر ،)1387 ،ص.190
 .121فخرایی ،ص 361ـ 356؛ جنگلی ،ص 231ـ 222؛ شاکری ،ص 415ـ .414
 .122حسین مکی ،تاریخ بیست ساله ایران ،ج( 1تهران :علمی ،)1374 ،ص427؛ ایرج افشار ،برگهای جنگل ،نامههای رشت و
اسناد نهضت (تهران :فرزانروز ،)1385 ،ص318؛ ا .س.ملیکف ،استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران ،ترجمه سیروس ایزدی (تهران:
امیرکبیر ،)1385 ،ص50
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طرف میرزا مأمور مذاکره با هیأت دولت و شخص قوام شده است 123.اما بهنظر میرسد که وی فقط
حامل پاسخ میرزا به روتشتاین بوده است 124.کما اینکه فخرایی در این باره مینویسد:
به دنبال مذاکرات س��عداهلل درویش با مقامات ش��وروی در تهران ،از طرف جنگل دو نفر دیگر مهدی

انشایی و میرصالح مظفرزاده نیز به مرکز جهت مذاکره روانه شدند ]اوایلآبان  .[1300آنان نیز کاری از

پیش نبردند .خالصۀ گزارشهای واصلۀ اینان این بود که وضع به کلی تغییر یافته اس��ت  ...و باید کار
انقالب گیالن را خاتمهیافته دانست.

125

س��عداهلل در روایتی خودساخته و نهچندان منطقی و مستدل مدعی شده که تمامی مساعی خود
را جهت جلوگیری از یورش رضاخان به گیالن به كار برده ،اما كارشكنیهای جاسوسان انگلیسی را
مانع اقدامات خود دانسته است 126.دستور حمله به گیالن ،روند مذاکرات میان دولت قوام و نهضت
جنگل را به ش��دت به چالش کش��ید و آن را به اتمام رساند .بدینس��ان ،واپسین مأموریت سیاسی
سعداهلل درویش بدون هیچگونه دستاوردی برای نهضت جنگل به پایان رسید.
ب��ا شکس��ت نهضت جنگل و قتل میرزا ،نزدیکی س��عداهلل به مراکز ق��درت در تهران و به ویژه
ش��خص وزیر جنگ بیش از گذش��ته ش��د .کما اینکه بنا به گفتۀ خودش راهکارهایی مناسب جهت
س��رکوب س��ید جالل چمنی ـ آخرین کانون مقاومت در جنگلـ 127به رضاخان ارائه کرد .س��عداهلل
علت این همکاری را خیانت س��یدجالل به میرزا ذکر کرده اس��ت 128.البته ایندر حالی اس��ت که
فخرایی و ش��اپور آلیانی (نوۀ حس��نخان آلیانی) بهرغم اختالفنظر و حتی دش��منی با سید جالل،
وی را خائن تلقی نکردهاند 129.حتی یان کوالرژ از اهالی چک که به دس��تور میرزا در منطقۀ تحت
تس��لط حسنخان آلیانی برای جنگلیها کارگاه اسلحهس��ازی دائر کرده بود ،با آنکه بعد از شکست
جنبش و ش��هادت میرزا مدت زمانی در دس��ت سید جالل گرفتار بود ،ش��رح منصفانهای از او ارائه
 .123درویش ،ص  202ـ 193؛ گیلک ،ص.495
 .124دربارۀ پاسخ میرزا به روتشتاین نك :فخرایی ،ص 362ـ .361
 .125فخرایی ،ص.375
 .126درویش ،ص 202ـ .201
 .127دربارۀ سید جالل چمنی و مقاومت وی پس از شهادت میرزا نک :فخرایی ،ص417 – 419؛ یقیکیان ،ص 523ـ 522؛
میرزا صالح ،جنبش میرزا کوچکخان ،ص  157ـ .156
 .128درویش ،ص 211ـ .209
 .129فخرایی ،ص417 – 420؛ شاپور آلیانی ،نهضت جنگل و معین الرعایا ،با همکاری علی رفیعی (تهران :میشا،)1375 ،
ص.55
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کرده است.
اگرچه همکاری س��عداهلل با رضاخان جهت سرکوب سیدجالل سبب توجه وزیر جنگ بدو شد،
اما بعد از قتل خدعهآمیز سید جالل در شهریور  131،1301کارآیی سعداهلل برای رضاخان نیز به اتمام
رس��ید .البته س��عداهلل نیز تلویح ًا بدین موضوع اشاره کرده است .وی بهترین راهکار موجود را دوری
از سیاست ارزیابی نمود .بدین ترتیب ،در سال  ،1300با اجارۀ ده پوئینک ورامین ،عطای سیاست را
به لقای کش��ت و زرع بخش��ید و از مراکز قدرت دوری جست .سعداهلل مدعی شده است که با وجود
اقدام به کنارهگیری از سیاست ،کماکان مورد توجه ویژۀ رضاخان بود و همین مسأله باعث حسادت
و خش��م ش��دید تیمورتاش نسبت به وی شده بود .از این رو ،سعداهلل بدون اشاره به این که دورانش
بعد از س��رکوب قطعی نهضت جنگل به س��ر آمده ،علت کنارهگیری قطعی از سیاست را حسادت و
در نهایت «نگاه خش��مآگین تیمورتاش وزیر دربار» عنوان کرده است 132.تناقض اساسی در واپسین
گزارش س��عداهلل کام ً
ال مشهود اس��ت .زیرا اگر وی از وحشت تیمورتاش وزیر دربار به کشاورزی در
پوئینك پناه برده باش��د ،باید کنارهگیری س��عداهلل از سیاست را در زمان وزیر دربار بودن تیمورتاش
( 1312ـ 1304ش) تلقی کرد ،نه در دوران وزیر جنگی رضاخان ( 1304ـ 1302ش) .به نظر میرسد
سعداهلل بعد از شکست نهضت و سرکوب آخرین کانون مقاومت یعنی مرگ سیدجالل ،بهرغم ارتباط
نزدیک با رضاخان ،احس��اس ناکارآمدی کرده و به بهانۀ اشتغال به کشاورزی در پوئینک ورامین از
تهران خارج و اوضاع سیاس��ی را رصد میکرده تا در فرصت مناس��ب وارد عمل شود .اما به سلطنت
رسیدن رضاشاه و وزیر دربار شدن تیمورتاش و اقتدار روزافزون وی موجبات فرجام زندگانی سیاسی
سعداهلل درویش را فراهم کرد.
130

نتیجهگیری
جنبشهای سیاس��ی ـ اجتماعی تحت تأثیر عواملی نظیر آگاهی ،تش��کل و مبارزه پدیدار میشوند.
ناکامی نهضت جنگل را باید در عدم تحقق عوامل مزبور جس��تجو کرد .تأمل دربارۀ نقش سیاس��ی
پیرامونیان میرزا کوچکخان میتواند در ارائۀ تصویری ش��فاف از موانع نضج ،آس��یبها و شکست
جنبش مثمر ثمر باش��د .بیشک بررسی عملکرد سعداهلل درویش از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
 .130یان کوالژ ،بیگانهای در کنار کوچکخان ،ترجمه رضا میرچی (تهران :فرزان روز ،)1384 ،ص 145و  178ـ .170
 .131فتحاهلل کشاورز ،نهضت جنگل ،اسناد محرمانه و گزارشها (تهران :سازمان اسناد ملی ایران ،)1371 ،ص.182
 .132درویش ،ص  213ـ .211
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گروش س��عداهلل به نهضت جنگل بیش��تر تحت تأثیر افرادی نظیر زومر و عوامل دولت وثوقالدوله
بود تا ایمان و دلبس��تگی به اصول جنبش .عملکرد نهچندان وفادارانۀ س��عداهلل به اصول جمهوری
سوسیالیس��تی ش��ورایی در دوران تصدی شهربانی رش��ت در نحوۀ رفتار سازشکارانة وی با برادران
ابتهاج یعنی دس��تیاران سرکوبگران نهضت جنگل به خوبی نمایان است .اگرچه سعداهلل سعی کرده
تا عملکرد غیرش��فاف خود را در سایۀ چهرهای میانهرو ،پنهان سازد ،اما با پذیرش فرماندهی قشون
س��رخ در حمله به مازندران پرده از روحیۀ جاهطلبانۀ خود برداش��ته است .بیکفایتی سعداهلل در این
مأموریت که به شکس��ت کامل قش��ون سرخ در مازندران منجر ش��د نهتنها سبب افول جایگاه وی
نش��د ،بلکه باعث ارتقایش نیز گردید و از س��وی میرزا به عنوان فرس��تادۀ رسمی نهضت جنگل در
تهران منصوب شد .روابط حسنه و سازشکارانۀ سعداهلل با عوامل دولت قوام و سایر مرتجعین تهران
ناخرسندی برخی محافل مترقی از جمله کمیتۀ انقالبی تهران را برانگیخت.
سعداهلل در تداوم رفتار غیرمسئوالنه خویش ،بهرغم آگاهی کامل از هدف نهایی روتشتاین ،یعنی
تصفیۀ مس��ألۀ گیالن و نابودی نهضت جنگل ،مناسبات صمیمانهای با وی بر قرار کرد و به صورت
غیرمس��تقیم به یکی از عوامل فش��ار روتش��تاین علیه نهضت جنگل تبدیل شد .با سرکوب نهضت،
سعداهلل ابتدا درصدد نزدیکی به سردار سپه ،برآمد .عدم کامیابی او در این عرصه به کنارهگیریاش
از عرصۀ سیاست و اجارۀ ده پوئینک برای کشاورزی منجر شد .به عبارتی ،رفیق سعداهلل با ورود به
مناسبات ارباب ـ رعیتی ،سعداهللخان گردید.
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