
  جمهوری ائتالفی گيالن    
  مترقی ترین خيز جمهوریخواهی

  که به خون کشيده شد
  

شايد يکی از مسنجم ترين و کامل ترين جمهوری ها در ايران، جمهوری ائتالفی 
گيالن باشد، که با کمال تاسف، بدليل کمی تجربه تشکيل دهندگان ائتالف و خدعه های  موفق 

ی شد و با ضربات نظامی سهمگين حکومت ارتجاعی از آزمون درآمده انگلستان، متالش
اين جمهوری خود را تا آستانه قزوين رسانده بود و اگر نبود شتاب . مرکز منحل گرديد

انگلستان و عوامل داخلی آن در حکومت مرکزی، اين جمهوری تهران را نيز فتح می کرد و 
  .د گام به جلو نيز برده می شدبه اين ترتيب نه تنها انقالب مشروطه نجات می يافت، بلکه چن

خشم و کينه توام با خدعه های انگليس نسبت به اين جمهوری را بعدها در انواع 
امری که تنها چند . خصلت ها که در زبان عوامل و درباره گيلک ها رايج کردند دنبال کنيد

جسارت و سال پس از سرکوب خونين جمهوری گيالن در ادبيات عاميانه جا انداخته شد تا آن 
فرهنگ باال و واالی مردم گيالن که جمهوری گيالن از دل آن بيرون آمده بود به سخره 

هيچ رد پائی از اين خدعه، حتی در ادبيات عاميانه مردم تا پيش از جمهوری . گرفته شود
باره آذربايجان و آذربايجانی ها، که تنها پس از دو همچنان که در. نمی توانيد بيابيدگيالن 
ب خونين مشروطه خواهی و قيام خيابانی در تبريز و شکست جمهوری خودمختار سرکو

 وقتی .دمکراتيک در آذربايجان باب شد و بصورت سازمان يافته بر سر زبان ها انداخته شد
از فرهنگ باال و واالی مردم گيالن در برپائی جمهوری گيالن گفته می شود، بايد آن عزم 

ن و کمونيست ها را در مقايسه با ضعف های قيام کلنل تقی خان ائتالفی ميان مذهبيون، مليو
پسيان در خراسان، قيام جمهوريخواهی خيابانی در تبريز و ضعف های دو جمهوری 
خودمختار بعدی در کردستان و آذربايجان را در نظر داشت و ترکيب سياسی دولت های آنها 

  .ردو به عقب رانده شدن ارتجاع مذهبی را باهم مقايسه ک
يگانه راه برای به زانو در آوردن اين جمهوری ايجاد تفرقه در ائتالفی بود که ميان 
همه نيروهای ملی و چپ و مذهبی فراهم آمده بود، که با کمال تاسف اين خدعه با تجربه ای 

از . که انگلستان در هندوستان و دوران استعماری بريتانيای کبير داشت موفق از آب درآمد
ی کمونيست هائی که قادر به درک شرايط داخلی و جهانی نشدند و از سوی يکسو چپ رو

. کوچک خان رخنه کرده بود ديگر ارتجاعی مذهبی که در بيت و در ميان اطرافيان ميرزا
بعدها، زنده ياد ميرجعفر پيشه وری که در دولت جمهوری گيالن حضور داشت، با درس 

  .مختار آذربايجان را پايه ريزی کردآموزی از همين تجربه، دولت و جمهوری خود
حيدرخان عمواغلی برای جلوگيری از همين چپ روی و تفرقه خود را به گيالن رساند، اما 

کينه اختالفات چنان . زمانی رسيد که ديگر دير بود و سر خود را بر سر اين تالش برباد داد
 و به فاصله ای اندک رشد کرده بود که ميرزا کوچک خان عامل و آمر نابودی حيدرخان شد

  !را بريدنداو  سر خود
رضاخان قزاق از دل اين رويدادها بيرون آمد و سلطنت پهلوی را با کمک روحانيون سلطنت 

 سال تالش و 26. خواه پايه ريزی کرد تا جمهوری و حکومت جمعی را در نطفه خفه کند
 می رود تا سلطنتی شود  نيز که اکنون57دل انقالب  خدعه برای نابودی جمهوری برآمده از

آنها که با ! به اين ريشه ها وصل است" جمهوری واليتی" و " حکومت اسالمی"بنام 
جمهوری سر ستيز دارند، نوادگان همان ها هستند که ميرزا کوچک خان را به بهانه دفاع از 

ها که سوپرکمونيست و چپ همان . مذهب به بيراهه جدائی از مليون و کمونيست ها کشاندند
  .جمهوری اسالمی درست کرده اند تا سد راه هر نوع اتحاد ملی در کشور شوند اکنون در



 ارتجاعی که آن را قيام ـ از آن نيرنگ انگليسی بايد. يالن را با همين نام بايد ناميدجمهوری گ
هی که جمهوری با هدف تداعی نوعی بی فرهنگی و جنگلی بودن آن مبارزان آگا( جنگلی ها 

 می نامد و حتی در کتاب های درسی جمهوری اسالمی نيز، حتی در )گيالن را تشکيل دادند
عمدتا از همين اصطالح استفاده ) شيوه مرسوم در جمهوری اسالمی( جريان تحريف تاريخ
آنها که تاريخ را در جمهوری اسالمی تحريف می کنند، همان ها هستند . می شود مقابله کرد

  . جنگ ائتالف و اتحاد در جمهوری گيالن رفتند تا آن را از پای در آورندکه به
بی طرفی ايران نقض و  جمهوری گيالن در جريان جنگ جهانی اول و در زمانی که

لبه تيز اين . جنبش وسيعی ضد نيروهای اشغال گر پديد آمدکشور اشغال شده بود، از دل 
دو دشمن ديرين ايران و انقالب مشروطيت جنبش متوجه قوای انگليس و روسيه تزاری ـ 

ميرزا کوچک خان، يکی از مبارزان دوران مشروطيت در راس گروهی از . بود
اطراف رشت های پاخاست و در جنگل و مليون در گيالن عليه قوای تزاری بآزاديخواهان 
رخ که انگليسی ها مجبور به عقب نشينی از قفقاز شدند و ارتش سپس از آن. مستقر گرديد

 با کرد، ميرزا کوچک خان پاک صحنه قفقاز را از قوای خارجی و نيروهای ارتجاعی داخلی
به  تاثير پذيرفته بودندهای انقالب اکتبر کمک کمونيست ها و توده های مردم که از پيروزی 

  .رشت وارد شد
، احسان اله خان و خالو کوچک خان نيروهای ميزرا در اين حکومت، کمونيست ها، 

 ژوئن همان سال 22در .  شرکت داشتندده قشرهای گوناگون اجتماعی بودند که نماينقربان
اول کنگره حزب کمونيست ايران در بندر انزلی تشکيل و برنامه حزب را مبنی بر اخراج 

 و مصادره و ، تاسيس جمهوریايران، واژگون کردن رژيم سلطنتی ـ فئودالی انگليس ها از
اندک  .يته مرکزی خود را انتخاب کرد بزرگ، تصويب و کمتقسيم بالعوض امالک مالکان

بتدريج در  و کوچک خان که هدف هايش بدر رهبری حزب و هم بين حززمانی بعد، هم 
.  اختالف بروز کردديدگاه های مذهبی و متمايل به فئودال ها محدود می شدارچوب تنگ چ

زدند ميرزا کوچک خان حکومت در سرانجام اين اختالفات که عوامل نفوذی به آن دامن می 
 ، پس از ترک آن توسط ميرزا حکومت جديد.انقالبی را ترک کند و به جنگل عقب نشست

قوای دولت مرکزی با . يل و چپ روی تشديد شدرياست احسان اله خان تشکه  بکوچک خان،
ه عليرا  با کمک نيروهای نظامی انگليس حمله بزرگی بهره گيری از همين اختالف و جدائی

  . آغاز کرد بودند رانيروهای مسلح انقالبی که تا نزديک قزوين پيش آمده
دليری و شهامت مبارزان کمونيست و کمک . جمهوری تا بندر انزلی عقب نشينی کرد

شهر رشت بار ديگر به دست انقالبيون  براند وانقالبيون قفقاز توانست مهاجمين را به عقب 
اما اختالفات ريشه دار از  .تافت تا بکار سامانی دهدحيدر عمواغلی بدان سامان ش. افتاد

 و انگليسی ها از طرف ديگر کار را به آنجا  السطنهيکطرف و تحريکات حکومت قوام
رساند که کوچک خان عده ای از سران نامدار کمونيست را برای مذاکره به جنگل دعوت و 

.  پيروزی قوای دولتی فراهم گرديدآن ها را غافلگير کرده، بقتل رساند و به اين ترتيب زمينه
  .حيدرخان بزرگترين قربانی اين قتل عام بود

گيالن از پای درآمد و ديری نپاييد که نيروهای ميرزا کوچک خان به بدين ترتيب جمهوری 
جمهوری شکست .  نابود شد) ميالدی1921نوامبر (تحليل رفت و خود او هنگام فرار 

   . کرد نيروهای ملی را پراکندهیانقالب


