
 

 

 آیا بین تسلیم شدن دکتر حشمت و حاج احمد کسمایی تفاوتی وجود دارد؟!

 (!ن غلبه کردآ)تابویی که باید بر 

 ناصر عظیمی                                                                                                                 

 طرح مساله

آری در « انی واحدمز»جنبش جنگل تقریبن در  اصلیدکتر ابراهیم حشمت و حاج احمد کسمایی از رهبران 

خود را تسلیم دولت وثوق الدوله کردند و از تشکیالت جنگلیان کنار کشیدند. اما چنان که می  زمانی واحد

ود ندارد. از همان آغاز دانیم داوری واحدی در خصوص تسلیم شدن این دو شخصیت بر جسته ی جنگلیان وج

ما در تلقی شد اشکل گرفت که در آن تسلیم شدن حاج احمد خیانتی نابخشودنی  یا دیسکورسی گفتمان

مقابل تسلیم شدن دکتر حشمت نه فقط خیانت محسوب نمی شد بلکه به اتفاق اعدام او را شهادت نامیدند و 

و بعدها روایت رسمی نیز همین گفتمان را  نداو را یکی از شهیدان برجسته ی جنبش جنگل به حساب آورد

زنده نگهداشت و مراسم های آئینی متعدد برای او برگزار کرد و می کند و نام او را نیز می توان بر سر هر کوی 

 »رسمی بین جنگلیان تبدیل شد که به مثابه ی یک « دیسکورسی»این روایت از همان آغاز به  و برزن دید.

رسش گرفتن آن را نداشت و تا جایی که می دانم هنوز هم ندارد. در این مقاله ی کوتاه کسی جرات به پ« تابو

می خواهیم ببینیم به طور کلی تسلیم شدن حاج احمد و دکتر حشمت در چه شرایط سیاسی اتفاق افتاده 

یت شخصتفاوتی بین اقدام دو شخصیت وجود داشته است؟ اگر وجود نداشته چرا تا این حد بین دو است؟ آیا

یادآوری کنم که این نوشته قبلن در سالگرد مرحوم دکتر است تاریخی این همه تفاوت قائل شده ایم؟ الزم 

تم االنبیا ی اکه توسط سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی رشت در سالن خ7931اردیبهشت  22حشمت در 

ه ولی با مضمون واحد در اینجا ارائرشت برگرا شد توسط نگارنده ارائه شده است و اکنون با بسط آن سخنرانی 

 می شود.

 زمینه هایی که  مسبب تسلیم شدن دو شخصیت شد

گروه چریکی به رهبری کوچک خان یک چنان که می دانیم دکتر حشمت یکی از شش نفر هسته ی اولیه ی 
تزاری  که گیالن در اثنای جنگ اول جهانی در اشغال روسیه ی خورشیدی 7231مرداد  22بود که صبح روز 

کی از ی «اوسینکو»از رشت حرکت کردند و به جنگل های تولم رفتند.  بود و به قصد مقابله با اشغال گری
در  یا که ارتشی از خبر چینان از هر قشر و طبقهدر رشت برجسته ترین اعضاء کنسولگری روسیه ی تزاری 

» گزارش کرده است: در یادداشت های روزانه ی خود اختیار داشت به صورت دقیق این حرکت شش نفره را
 ،ابراهیم حشمتخان به همراه طلوع آفتاب میرزا کوچک خبر رسید که صبح قبل از [7231مرداد  22] امروز»

دایش ص ساز که نامش یافته شده و رضا سرابیمیرزا ابولقاسم و یک تفنگ عبدالکریم واحمد مدنی، سیّد] میر[ 



ها حدود ظهر به بندر پیربازار رسیدند خبرآورِ من گفت آن .سوی بندر پیربازار ترک کردا بهکنند، رشت رمی
کو: )اوسین« درویشان رسیدندراهی تولم شده و غروب به سیاه و با قایق از مرداب گذشتند و در آن سوی مرداب

ه تولم نشان داده ( حرکت کوچک خان و دکتر حشمت و یاران معدودشان از رشت ب7در نقشه ی )(. 713
ی لیه ی جنبش جنگلیان محسوب می شد وبنابراین دکتر حشمت از یاران اولیه و از هسته ی اول شده است.

اهمیت در تشکیالت جنگل دست کمی از دکتر حشمت نداشت و بعدها  حاج احمد کسمایی اگر چه از نظرِ
زو ، اما جمحسوب می شدحتا یکی از دو نفر شخصیت های برجسته ی تشکیالت جنگلیان در غرب گیالن 

گروه شش نفره ی اولیه نبود. این را از این نظر یادآوری کرده ایم که نقش مهم دکتر حشمت را یادآوری کرده 
این  هویژ بی اهیمت بوده باشد. به در تشکیالت جنگلیان نمی توانست چنداننیز یم که جدایی او باشیم و بگوی

 که او به هنگام تسلیم شدن به دولتیان در راس تشکیالت جنگل در شرق گیالن قرار داشت. 

 

 شت مسیر حرکت گروه شش نفره ی اولیه ی جنگلیان به رهبری کوچک خان و دکتر حشمت از ر.  7نقشه ی 

های پیدایش تسلیم شدن این دو شخصیت را به اختصار تمام  هبرای کوتاه کردن بحث ضرورت دارد که زمین

م و پس از پا صرفنظر می کنیدر این رابطه مورد بحث قرار دهیم. از این رو از بسیاری از حوادث غیر مهم 

سیم که تحوالت خورشیدی می ر 7231گرفتن تشکیالت جنگلیان و فراز و فرود بسیار به بهار و تابستان 

باور ما زمینه های تسلیم شدن حاج احمد و سپس دکتر به  اتفاق افتاد و بزرگی برای جنگلیان در این سال

 حشمت از آن جا شروع شد.

سال   اما     سال    7231قبل از فرارسیدن  تفاق افتاد که ادو انقالب بزرگ در روسیه   7371خورشیدی، در 
شغال گر نیروهای  سیه ی تزاری  ا صتی تاریخی فراهم کرد.   جنبش جنگل برای و در گیالن را متزلزل  رو فر

ش جنب ،، جنبش جنگل به طور کلی یک جنبش ضدددد اشدددغال بود اما بعد از اینانقالبی  وقایع پیش از این
 7231) بهمن 7371در انقالب فوریده   از این رو جنگدل هدده هدای انقالبی نیز برای خود تعریر کرد.   

دولت موقت منشددویکی را  ها خورشددیدی( که بلشددویک 7231) آبان  7371شددیدی( و به ویژه در اکتبر خور
رای ببرانداختند و طی دسددتوری به قوای روسددی مسددتقر در گیالن اعالم کردند که باید به روسددیه برگردند، 



نوز که ه شددویکیاعالم دولت انقالبی بل نیی پدید آمد. قوای روسددی در پی اجنگلیان شددرایط کاملن جدید
ته س ه که به حمایت دولت انقالبی برخابه دو دسته تقسیم شدند . یک گرو    اقتدارش را به کرسی ننشانده بود  

ن ها در گیالن موضددوعیت آبودند به روسددیه بازگشددتند اما گروه دیگر از اطاعت سددرباز ردند و چون حضددور 
ایت انگلیسددی ها  و  تحت امر آنان قرار نداشددت به قزوین و همدان عقن نشددینی کردند و در کل مورد حم 

ستان بهره بردند و شرق و غرب گیالن     گرفتند. در چنین شرایطی بود که جنگلی ها از خالء قدرت در مرکز ا
خورشیدی گیالن در مجموع در دست جنگلیان بود.    7231را به تصره خود درآوردند. بنابراین در بهار سال   

رهبری یعنی فومنات  و غرب گیالن  یعنی رشدددت خان در مرکز دکتر حشدددمت در شدددرق گیالن و کوچک   
 تشکیالت جنگلیان را به عهده داشتند .

جنگل تحوالت مهمی  تسددال در درون تشددکیال  تا مرداد همین 7231تا جایی که می دانیم از خرداد   
شاید بتوان گفت که به کلی       شد و  سته  اقتدار روی داد که در آن در مجموع از قدرت حاج احمد کسمایی کا

شکیالت جنگل  او ست که بین حاج ریخت.  فرو در ت سمایی و کوچک واقعیت آن ا ر  د خان پیش از جداییاحمد ک
های جنبش جنگل بروز کرده بود که به تدریج در  هده ها به، اختالفاتی در دیدگاه آنخورشیدی  7231سال  اواخر 

به نفع کوچک     مه     خان رقم می درون تشدددکیالت جنگل  ناگزیر ادا به  ی مبارزه را در   خورد و همین تحوّل بود که 
شین جنگلی    شکیالت پی سمایی بی ها برای حاجچارچوب ت رفت که  ای پیشگونهکرد. اختالفات بهانگیزه میاحمد ک

احمد در   خان و اطرافیان او اردوگاه نظامی را از کسدددماء، یعنی مکانی که حاج        ول جنبش جنگل، کوچک  ی ادر دوره
شتری برخوردار بود، دور کرده و در گوراب  شکایتِ       آن از اقتدار بی ساختند و همین امر موجن گله و  ستقر  زرمیخ م

کسمایی در تشکیالت جنگل که بیشتر به      احمدرسد که جناح حاج نظر میاحمد و پیروانش شده بود. به بیشتر حاج 
  تی برایینشینان را که به میزان زیادی به مرکز  زرمیخنزدیک بود، تقویت گوراب« هیئت اتحاد اسالم  »بینش سنّتی  

   کردند.ای کاهشِ اقتدارِ بخشِ سنّتی تشکیالت جنگل ارزیابی میگونهخواهان مدرن بدل شده بود، بهمشروطه

احمد کسمایی بود در چارچوب ساختار سنّتی، فاقد نظم     تشکیالت جنگل در کسما که زیر نظر حاج   وضعیت سازماندهی  
ی یک هیئت آیینی داشت و چنین ساختاری ظرفیت الزم برای جذب  و دیسیپلین مدرن بود و شباهت بسیاری به سبک اداره

اه و  ش ی ضداستبدادی سقوط محمدعلی   ی که از مبارزهویژه آنانی گدازان انقالب مشروطیت) به خواهانی را که از کورهمشروطه 
سعداهلل درویش می    شت.  ضای کوچک گوید که حاجحمله به تهران عبور کرده بودند( را ندا   خاناحمد در مقابل تقا

شکیالتِ نظامیِ گوراب مبنی بر آموزش مدرن نظامیِ مجاهدینِ زیر فرمان حاج سبک مدرن   احمد در ت زرمیخ که به 
ای مجاهد با خود داشتند   در کسما که مرکز حاجی احمد کسمایی ]بود[ و عده  »کرد: یافته بود، مقاومت میسازمان  

سه       سما به مدر شتند که مجاهدین ک صرار دا زرمیخ[ بیایند، حاجی احمد  ی نظام ]در گورابو هر قدر مرحوم میرزا ا
شد. آشپزخانه    ها شام و نهار داده می منصن و صاحن زرمیخ به تمام نفرات ی نظامِ گورابکرد... در مدرسه قبول نمی

 (.  17)درویش: « مفصلی داشت...

مجاهدین چریک کسدددماء )طرفدار       »نویسدددد: گزینی تشدددکیالتی میی این جدایی ابراهیم فخرایی در زمینه    
سات نظامی نموده   گفتند که چرا مثالً در گوراباحمد( از میرزا بد میحاج سی سماء توجهی     زرمیخ اقدام به تا و به ک

که  را فراموش کرده اسددت و این قرینه اسددت بر اینها خوديکار مسددلط سدداخته، را به غیرمحلیندارد و چرا افراد 
 نوبه خود ایرادزرمیخ[ نیز بهجات نظامی ]در گورابدستهرا از کارها کوتاه کند.  مجاهدین قدیمیمصمم است دست 

سیپلین نش تابع احمد و اعواگرفتند که چرا حاجیمی د، در بمانن عهد بوقشدوند و مایلند در شدرایط   نمی نظم و دی
 «که دنیا رو به توسدددعه و تکامل اسدددت و جنگل هم باید خواه ناخواه از جبر تاریخ و ناموس تکامل پیروی کند                 حالی 

اهدین قدیمی  ها، کوتاه کردن دسددت مججای خودیها بهمحلینکته در همین جاسددت: غیر (.719: 7911)فخرایی، 
 ماندن در عهد بوق!   و باالخره از همه مهمتر واردان، فقدان نظم و دیسیپلینتوسط تازه



خان  به باور ما یکی از دالیل اصددلی این اختاله را باید در نیروهای اجتماعی جسددتجو کرد که در طره کوچک 
شده بودند و طرفداران حاجی احمد به قول فخرایی آن  سانی که  می خوديغیر غیرمحلی وها را جمع  نامیدند. ک

های مشخصی    طور عمده منشاء روستایی و سنّتی داشته و آمال و آرزوها و برنامه    احمد قرار داشتند به در طره حاج
سبتا متجدد با      که در طره کوچککردند، در حالیرا برای جنبش جنگل دنبال می شهری و ن شتر یک تفکر  خان بی

و  حتا می توان گفت با حضددور میرزا حسددین خان کسددمایی در کنار کوچک خان  و خواهی مدرناهداه مشددروطه
 ها وبیشددتر رشددتی  شددکل گرفته بود که درآن گرایشددی از اجتماعیون عامیوننقش مهم او در این سددمت گیری، 

سالم، یع برجسته کردند. این واقعیت توسط بهاءالدین املشی عضو     ها ایفای نقش میتهرانی ی گروه نی هیئت اتحاد ا
ی جنگل که ناظر بر این تغییر و تحواّلت بوده و در این اختاله بیشددتر خود را در جناح اصددلی بنیانگذار جنبش اولیه

طرفداران میرزا کوچک اغلن تهرانی و رشتی و در احزاب سیاسی »احمد کسمایی یافته به روشنی بیان شده است: حاج
 (.291)املشی: « کارکرده بودند

گونه که خود  ها و هیئت اتحاد اسددالم بود، آنملشددی )معروه به میزان( که خود یکی از اعضددای اصددلی جنگلیبهاءالدین ا
زرمیخ، یعنی مرکز اصلی   های شخصی، دو ماه از کسما و گوراب   خ، در اثر گرفتاری 7231بهار سال  اواخر گوید، احتماالً در می

در  در همین مدت دو ماه   گردد، تحواّلت بسدددیاری را  ه به کسدددما بازمی   جنگلیان، دور بوده و زمانی که پس از دو ماه دوبار     

شاهده می        شکیالت جنگلیان م ساختار نهادی ت سی و  سیا سابق به»کند که او آن را نیروهای اجتماعی و    «کلی برخالف 
کلی  به»تحواّلتِ به قولِ او  توان گفت که ایندهد، مینظر نشان میاحمد همنامد. از آنجایی که املشی در این زمینه با حاجمی

ی  تابیده و روند جنبش جنگل را با آرزوهای اولیهاحمد کسمایی هم آن را برنمی همان تحواّلتی است که حاج « برخاله سابق 
دید. املشددی با بیان این تغییرات در درون  خود که جدّ و جهدی فراوان برای سددازماندهی آن در کسددما داشددت، همسددو نمی

شکیالت جنگ  سیله خ[ دوباره به 7231بعد از دو ماه ]از اواخر خرداد »کند: ای تلخ و گزنده از آن یاد میل، به تنه و طعنهت ی  و
شیروان  سما را          الحکومهخان طالش که از طره جنگل ناینانو ضع ک شدم و و ضار  سما اح لی  کبهی لنگرود و رانکوه بود به ک

اش  شوند و پزندگانی زمان دور دیگِ آش پخته جمع میکه در همه فرزندان روزالساعه، . جمعی مردم خلقبرخالف سابق دیدم
جمع شددده، سددنگ محبت میرزا  احمد و میرزاکوچك( دو مرکز نفوذ حاجزرمیخ )کنند. در کسددما و گورابرا گرفته و محروم می

سنگ محبت حاج     خان کسمایی میرزا حسین جمله نکوبیدند. از آاحمد را روی دلِ پر از محبت خود میکوچک و دستة دیگر 
ها مرا به  بندی آنو تقسیم  واردي تازهاین دسته خواه دورۀ اولِ مشروطیت که با دعوت و صلوات و سالم وارد جنگل شد.     آزادی

شتِ مقیمِ تهران  یقین وادار نمود که این مخصددوصدداً از طره  ی نفاق، جنگل را منحل  وسددیلهمأموریت دارند که بهمتنفذین ر
سالم »جملة مایند. اول بهن سیّدي ایراد نموده و ایراد لفظی گرفتند و چند نفر  «هیئت اتحاد ا که در رأس سددیاسددت    آخوند و 

ی  را تبدیل به جمله «هیئت اتحاد اسالم »ی خیال خود به اصالح بزرگی نایل، جمله مسخره کردند. باالخره به  ] را[جنگل بودند 
سالم »   را حالوتی اسددت دگر. این نو آر که سخن نو پسددندد، را نمی افكار کهنهدیگر  دنیاي تازهنمودند وگفتند  «کمیتة اتحاد ا

خواطر   را به«کمیته»ی فرین زدند تا مردان ساده و بسیط افراد جنگل باالخره، کلمه  پسند و سامعه  های ابلهدسته، آنقدر حره 
 (.  229)املشی: « باقی گذاشتند پرستاننهکهرا برای خاطر ما  «اسالم»و متجددین ]به خاطر[ 

دهد که تحوّلِ مورد نظری که املشددی آن را از چشددمِ  ی کافی گویاسددت و نشددان میهای بهاءالدین املشددی به اندازهگفته
شتِ مقیم تهران » ضو حزب          « متنفذین ر شروطیت و ع ضو اجتماعیون عامیون در دوره ی م سمایی ع سین خان ک و میرزا ح

شن می     می دموکرات وقت ست. او رو شکیالت جنگل ا سین بیند، چه نوع تحوّلی در ت خان  کند که در رأس این تقابل، میرزاح
گل، ناصر   روایتی نو از جنبش و انقالب جن) برای تفصیل بیشتر نگاه کنید به :   داندکسمایی را بیش از دیگران مؤثر و مقصر می  

 .(12 - 92عظیمی صص 

شکیالت جنگلیان، از          سمایی در ت سین خان ک با غلبه ی جناح رادیکال جنبش جنگل به رهبری کوچک خان و میرزا ح
دیگر حاج احمد کسددمایی در تداوم جنبش جنگل برای خود جایگاه  خورشددیدی  7231یعنی از تابسددتان نظر ما از این زمان 

 مهمی نمی دید.



ستان یعنی در مرداد     .که برای جنگلیان مهم بود خ یک تحول بزرگ دیگر نیز در گیالن اتفاق افتاد 7231اما در همین تاب
سی   ستقر در  قوای انگلی سیه         ایرانبغداد و م ضد انقالب اکتبر که در نیمه ی جنوبی رو سفید  صمیم گرفتند که به نیروهای  ت

در مجموع جنگلیان را در محور   کمک کنند. در نتیجه با نیرویی بزرگ به گیالن حمله کردند و اشددتنددگسددترده ای حضددور 
و دره ی   زلی نبا از دست دادن رشت و ا   وردند.در آ شکست دادند و این محور را از دست جنگلیان      انزلی -رشت   –منجیل 

، دولت مرکزی نیز حکمران خود را که سردار معظم خراسانی ) تیمور تاش بعدی ( بود به گیالن فرستاد. از این رو از     سفیدرود 
در گیالن به  دو بخش جداگانه ی شرق و غرب تقسیم شد. در شرق رهبری تشکیالت         نخ  تشکیالت جنگلیا  7231مرداد 

ست کوچک خان بود.      شمت و در غرب به د ست دکتر ح شه ی  به د شده         2در نق سی نمایانده  سیا ضعیت جغرافیایی  این و
 .است

 

 راهپیمایی جنگلیانتا  خورشیدی 7231د قلمرو جنگلی ها و دولتیان و انگلیسی ها از مردا.  2نقشه ی 

سی ها رو به افزایش     شارها از طره دولت مرکزی و انگلی شت  از این زمان ف شد و حمله و هجوم به      . گذا صره کامل  محا
مذاکره  با توجه به اطالع  از اختاله حاج احمد و کوچک خان، از طره دیگر  جنگلیان در شرق و غرب گیالن دو چندان شد.  

  1. او در جنگلیان کردندتشکیالت افزایش یافت و سرانجام او را راضی به ترک  از طره دولتیان و انکلیسی ها   احمد نیزبا حاج 
 خورشیدی خود را تسلیم کرد. 7231اسفند 

 تسلیم همزمان دکتر حشمت

و یا در  7231غیر قابل انکاری وجود دارد که دکتر حشمت نیز همانند حاج احمد کسمایی در همان اسفند  اسناد
از  جنگلیان ،سعد اللله درویش گفته است  که خ خود را تسلیم قوای دولتی کرده و آن گونه 7231اوایل فروردین 

 خاطرات«) به او تامین داده بودند و] ما[ همگی بی اطالع بودیم» » خبر نداشتند:شدن او در این زمان تسلیم 
اگر این گفته ی سعداهلل درویش یعنی یکی از نزدیک ترین یاران کوچک خان درست باشد  (.223، ص درویش

 ، این بدان معنی است که دکتر حشمت این اقدام خود را از جنگلیان پنهان کرده بود.

اکره ی دکتر حشمت و تسلیم او تنها چند سند ارائه می شود. نخستین سند از ذدر هر حال در مورد م 
عنی یکه این زمان افسری در قوای قزاق استاروسلسکی  انتخاب شده استن علی اکبر درخشانی خاطرات سرتی

[ دکتر حشمت از اهالی 7231اوایل بهار اواخراسفند یا  در این موقع ] »بود:رئیس قوای اعزامی قزاق به گیالن 
قوای مسلحی برای خود  طالقان که مستقالً خیاالت کوچک خان را پیروی و هم در الهیجان ادارات کشوری و

و نزد فرماندار  شخصاً به رشت آمده[ به رشت،قوای قزاق تشکیل داده بود، بمحض استماع ورود اردوی ]ما
و قوا اظهار اطاعت نمود. از طره فرماندۀ کل قوا به او تامین و اجازه داده شده بود به الهیجان مراجعت نموده، 



به تسلیم و تحویل نماید.]اما[ دکتر حشمت به الهیجان مراجعت قوای خود را منحل و اسلحة خود را حاضر 
 (.11ص خاطرات سرتین درخشانی) «نموده و تغییر عقیده داده و عدم اطاعت خود را به دولت ابراز داشت

دومین سند را محمد علی گیلک ارائه کرده است که مربوط است به بازجویی دکتر حشمت. بازجوی دکتر 

دالجواد قرین ) متین الملک( نیز به دکتر حشمت یادآوری می کند که او آمده بود حشمت یعنی سرهنگ عب

شما که  »رشت و قول داده بود که نه فقط خود را تسلیم کند بلکه کوچک خان را نیز راضی به تسلیم نماید:

هانی کوچصف آمده بودید قونسولخانة انگلیس با حضور من و اعتبارالدوله و میرزا حسن خان صاحن و حاج آقای

قول داده بودید بروید کوچک خان و همراهان او را با خودِ شما تسلیم  ،و معزالسلطنه کجوری) رضا خواجوی(

سهل  ،دولت کرده از خر شیطان پیاده شوید. پس چرا به عهد خود وفا نکردید و به قوای دولت تسلیم نشدید

 7911محمد علی گیلک«) نگ نمودیداست به نیروی دولت اعلیحضرت شاهنشاهی نیز حمله کرده و ج

دکتر حشمت ضمن تایید تلویحی این قول داده شده به قوای دولتی در رشت ،در پاسخ او  (.273- 271صص

خیلی جای تعجن است که سبن این عهد شکنی خود شماها بودید. زیرا به من آنقدر فرصت   :» گفته بود که 

ندادید تا با میرزا کوچک خان داخل مذاکره شده، نتیجه را به شما گزارش دهم. همینکه دولت از نفاق بین 

ی هیچکس مجالی حاج احمد و میرزا در فومن استفاده کرد و چنگال خود را در قلن جنگل فرور برد، دیگر برا

(. چنان که پیداست دکتر 273د علی گیلک، همان، صممح«) باقی نگذاشتید، فوراً تعقین و مرا تهدید نمودید

ک خان را انکار نمی کند حشمت این مالقات و مذاکره و تسلیم شدن خود و کوشش برای تسلیم کردن کوچ

 صحبت کنم .این زمینه مذاکره و در  ید تا با کوچک خان دگوید که شما فرصت الزم نداتنها می 

 تا جایی که تا کنون دریافته ایم او وزیر شکنجه بوده  از زمان تسلیم شدن، دکتر حشمت ،متعدد نابعطبق م 

 از همان آغاز تسلیم شدن در خرم آباد تنکابن زیر فشار شدید و توهین و تحقیر بوده است. اما توهین و تحقیر 

بلکه حاج احمد کسمایی نیز زیر فشار و شکنجه بود. بازجوی دکتر حشمت   شکنجه فقط متوجه ی او نبودو 

 تعریرچنین خطاب به دکتر حشمت شاهکارهای رذیالنه ی خود را  ،بوده کسمایی نیزکه بازجوی حاج احمد 

نها آحاج احمد و بستگان او با آنکه به قید قسم به قرآن به ما تسلیم شده بودند با این وصر فرین  :» می کند

را نخورده و دستگیرشان کردیم. دیشن جایت خالی بود ببینی حاج احمد کسمایی و برادرش ابراهیم را در 

 همین باغ بعد از کتک زدن که غش کرده بودند، دستور دادم کشان کشان آنها را در همین رودخانه بیفکنند.

ردند و گفتم به جای غذا ، ماهی وقتی به هوش آمدند، حاج احمد را زیر پلة عمارت حاج شیخعلی، حبس ک

حاج احمد کسمایی نیر در یادداشت  خودِ (.222صگیلک «) شور گندیده با یک تکه نان خشک به وی بدهند

زمانی که زادگاه من کسما مورد هجوم قرار گفت، مرا توقیر کرده و به رشت آوردند و :» هایش می نویسد 

و آن قدر چوب زدند که همة پوستم ترکیده و خونین شد و زیر همراه با ده تن دیگر وارونه به درخت بستند 

شکنجه و زجر کشیدند و حتا در مواقعی دو شخصیت تسلیم شده،  هربنابراین  (.723ص«) چوب از حال رفتم

 توسط یک نفر و زیر یک سقر تحت فشار و شکنجه بودند.

ا همزمان با حاج احمد و قبل از که تسلیم شدن دکتر حشمت ر جا ارائه می شودنیآخرین سندی که در ا

دو سند مرتبط با هم است. در سند به شرق گیالن نشان می دهد، در واقع از غرب حرکت مجاهدین جنگل 



فرمانده ی دارد از جانن استاروسلسکی  خ( 7231فروردین  22) یعنی قمری 7991رجن  3اول که تاریخ 

، خطاب به عبدالجواد قرین) متین الملک( یعنی همان «گیالنبه فرمانده ی قوای اعزامی » امضای باقزاق که 

 و حتا او را مورد سرزنش، نوشته شده است. فرمانده ی قزاق کسی که بعدن بازجوی دکتر حشمت نیز بود

قای میرزا جواد خان متین الملک، آ» می کنید: رقرار داده که چرا این همه امان نامه برای افراد صاد تهدید

نها را با حکمی که در این خصوص آه تامین نامه به دست آنها داده اید چند نفر است؟ و اسامی دۀ نفراتی کع

مان ا الع حاصل شود که شما به چه اطمینان و اعتبار ایننزد اینجانن بفرستید تا اط بهاست  به آنها داده شده

عزامی ادفاعی به فرمانده ی قوای از موضعی کاملن  (. متین الملک221عد اهلل درویش، صس«) نامه را داده اید؟

نفر و اسامی از قرار صورتی است که تقدیم  19عدۀ نفراتی که به آنها  تامین داده شده است » داده است: اسخپ

حضور مبارک می شود. در خصوص اینکه به چه مناسبت به آنها تامین نامه داده شده، توضیح این است که 

ام نمایندۀ دولت سیاسی دولت انگلیس چنین مصلحت دیدند] به[ بعضی در اوایل ورود به رشت، کاپیتن ونگه

ود داده ش هاشخاص که قبالً اطاعت و تمکین خود را به دولت علیه اعالم نمایند و التزام نامه دهند، تامین نام

 هشاید عدۀ بیشتری برای اطاعت دولت حاضر شده تا از عدۀ یاغیان کاست تا اسباب اطمینان سایرین گردد و

کتر حشمت نیز امان نامه ی مشروط داده شده که به داو سپس توضیح بیشتری می دهد و می گوید «. شود

اع و لیدرهای دستة حاجی احمد هستند. بتنفر آنها ا 91، نفر که به آنها تامین داده شد 19.. از این این »است:

نفر  1 . فقطفرستاده شدهبراي او  -به شر ط تسلیم اسلحه -یك نفر دکتر حشمت که تامین مشروط

فروردین بنا به گفته ی  22 اریخ(. بدین ترتین در ت221سعداهلل درویش، ص«) تندسدیگر اشخاص متفرقه ه

سرهنگ عبدالجواد قرین، دکتر حشمت امان نامه گرفته بود و قول تسلیم شدن داده بود. دقیقن نمی دانیم 

با  در چه تاریخی به رشت آمده و ر شده و دکتر حشمتفروردین این امان نامه صاد 22که چند روز قبل از 

دولت مذاکره کرده است. به احتمال زیاد باید حداکثر چند هفته ای بعد از تسلیم شدن حاجی احمد و بی 

 تی راپرتچی دولبه گفتهتردید قبل از راهپیمایی بزرگ جنگلیان از غرب به شرق گیالن بوده است. چون 

فروردین  21ها در ظهرها در آمد(، جنگلیی الهیجان )که دو روزی به اسارت جنگلیدر تلگرافخانه مرکزی

از این رو می توان (. 722کشاورز: فتح اهلل )فروردین آنجا را ترک کردند  21به الهیجان رسیدند و روز  7231

تردید پیش از کنده شده  گفت که تسلیم شدن دکتر حشمت و حاجی احمد تقریبن همزمان انجام شده و بی

 مجاهدین گیالنی از غرب گیالن و فرارشان به شرق گیالن بوده است.

 پاسخ به پرسش اولیه

اکنون بازگردیم به پرسش اولیه و دوباره آن را تکرار کنیم: آیا تفاوتی بین اقدام دو شخصیت در تسلیم شدنشان  

حد بین دوشخصیت تاریخی این همه تفاوت قائل  به دولت وجود داشته است؟ اگر وجود نداشته چرا تا این

و اگر تفاواتی هست، این تفاوت از کجا منشاء گرفته است؟ و سرانجام این که چرا این موضوع تا  شده ایم؟

پاسخ اولیه ی به این پرسش ها این است که بی تردید  کنون در روایت رسمی به صورت یک تابو درآمده است؟

آن ها چنان که در باال گفته  ن تسلیم شدن دکتر حشمت و حاجی احمد وجود ندارد. از نظر اخالقی تفاوتی بی



شد به طور همزمان خود را از تشکیالت جنگلیان کنار کشیده و جدا از نظر تشکیالت جنگلیان و به ویژه 

همکاری با هر دو بنا به دالیلی که برای خود داشتند دست از هبری آن خود را تسلیم دولت کرده بودند. ر

با توجه به شرایطی که وجود :» راتش گفته است که طجنگلی ها برداشتند. می دانیم که حاجی احمد در خا

 گریم، چون نه امکان گریختن موجود بود، نه شرایطی برای ادامة مبارزه و از سوی ددیاد کر] پیش تر[ داشت و

 هسلحانمبارزۀ م با توجه به شرایط، پایان حاد اسالم[] ونه کمیته ی اتورای هیات اتحاد اسالمش ه ویکمیتة اجرائ

های  یادداشت«) کرده و دستور داده بودند که افراد تابع نهضت فعالً به کار و زندگی خودشان برگردند اعالمرا 

محمد علی گیلک نقل کرده بعد از این که کوچک (. دکتر حشمت هم چنان که 721، صکسمایی حاجی احمد

اهدین گفت که دیگر نمی توانیم با این تعداد بزرگ یک جا حرکت جآباد تنکابن به مخان در جنوب خرم 

یده دکتر حشمت با این عق» کنیم و باید دست دسته به فومنات برگردیم، دکتر حشمت نظر خود را اعالم کرد:

 رزا اظهار داشتد را علناً به میوگیر خواهد شد ...به همین واسطه فکر ختموافق نبود و تصور میکرد حتماً دس

 (.221گیلک ص«) صریحاً گفت که به این دولت نباید اطمینان کرد ولی میرزا او را از این عمل منع نمود و

 . تبا هم نداش تفاوتیبه دولت از نظر اخالقی آن ها هر استداللی برای خود داشتند، اقدامشان در تسلیم شدن 
ر حشمت امان نامه گرفتن خود را از سران جنگل مخفی حتا اگر روایت سعداهلل درویش را بپذیریم که دکت

ابه، مش روایت رسمی و حتا عمومی بر این دو اقدامِ کرده بود، شاید بتوان حتا نظر دیگری ابراز کرد. در هر حال
ر ب. به طوری که برای پاس داشت یاد دکتر حشمت آئین ها بسیار برپا می شود و نام او یکسان نبوده و نیست

دیوار شهر و ده در گیالن و حتا بیرون از گیالن آذین بسته است اما از حاج احمد نه فقط یادی نمی شود در و 
ی و سیاسدر حوزه ی به نظر می رسد که تفاوت ها را باید  بلکه اگر هم یادی شود با طعن و لعن یاد می شود.

 جستجو کرد:  عملی

 ایرباز نظر سیاسی و نظامی تاثیری جدایی حاج احمد از کوچک خان و پیوستنش به دولت نخست این که 
آن ها  فروریخت و کلی طور موقت به هبسیار وحشتناک بود و این تشکیالت را ب پدید آورد،  یانتشکیالت جنگل

  را تا مرز نابودی پیش برد.

یالن نبود و بر عکس دکتر حشمت لیدر جنگلیان اگر چه حاج احمد لیدر اصلی جنگلیان در غرب گدوم این که 
الت بود که بدون او نمی شد تشکیوسیع و گسترده در شرق گیالن بود، اما نفوذ حاج احمد در غرب گیالن چنان 

در نتیجه این ضربه فقط موقتی نبود  گوراب زرمیخ ادامه پیدا کند.جنگل در مرکز اولیه ی آن یعنی کسما و 

شکار آ) که آن را همه به امان نامه همزمان با تسلیم شدن حاج احمد گرفتنِ پنهان ماندنِشاید  بود.نیز بلکه دائمی 
ی جنگلیان و هوادارانشان در خصوص خیانت بر روی حاج احمد  واگویه های اولیهسبب شد تا ، می دانستند(
دشوار  نیزودن آن بعدها دیسکورس اولیه را شکل داد که امکان زدیک و این واگویه ها شکلی از  همتمرکز شد

سرتیپ پور پس از پیروزی انقالب جنگل و آمدن کوچک خان به جهانگیر به گفته ی به همین دلیل . شد

رشت، یکی از اولین کارهایی که کوچک خان و حتا احسان اهلل خان کردند رفتن به بر سر قبر دکتر حشمت 
و احساسات بسیار به خرج داد) سرتیپ پور،  در چله خانه ی رشت بود و کوچک خان بر سر قبر او گریست

  (. در نتیجه در ساخت این دیسکورس به نظر می رسد که پنهان ماندن گرفتن امان نامه712گیله وا، شمار 
است. سال ها بعد که  ، نقشی مهم داشتههمزمان با گرفتن امان نامه توسط حاج احمد توسط دکترحشمت



حاجی احمد آشکار شده، دیگر این گفتمان یا همان دیسکورس شکل موضوع گرفتن امان نامه همزمان با 
 یکه گویا کسی حق نداشت از این تشابه  ه بوددرآمد« تابو» حتا به صورت یک  واقعی خود را گرفته بود و

 سخنی بر زبان بیاورد. اقدام همزمان 

 یکی دیگر از عواملی بود نیزبه رهبری حاج احمد  بین جریان رادیکال جنگلیان و جناح سنتیاختاله موجود 
  مهم بود.موثر و ، و شکل تابویی آن در شکل گیری دیسکورس مورد بحثکه 

شاید مهم تر از همه این باشد که دکتر حشمت پس از تسلیم شدن و به ویژه به هنگام اعدام استوار و محکم 
ه ی اعدام حضور داشت از صحن زماندار رفت. تصویری که جهانگیر سرتیپ پور یعنی کسی که در  بر سرِ

استواری دکتر حشمت به هنگام اعدام به دست داده ، هیچ نشانی از تسلیم شدن ندارد) نگاه کنید به گیله وا، 
) برخاله (.به باور ما این استواری و شجاعت کم نظیری که او در لحظه ی اعدام از خود بروز داد712شماره ی 

، از عذاب وجدانی بود که دکتر حشمت در جدایی از لیم شدن داشت(همانند حاجی احمد در تساو تزلزلی که 
جدایی دکتر حشمت  از کوچک  ی کسانی که در لحظه ی آخرِ کوچک خان در ذهن و ضمیر خود داشت. همه

با وجود اصرار دکتر حشمت  خان خان در جنوب خرم آباد تنکابن حضور داشتند، روایت می کنند که کوچک
نش، با وجود رفیق نیمه راه بودشگفت انگیزی پدید آورد و دکتر حشمت را  ای احساسیِ صحنهبر تسلیم شدن، 

بدون این که گله و  و همه ی حاضران از این صحنه به گریه افتادند و سپس از او خداحافظی کرد، بوسید
ید ظیر بان بیشکایتی از خود نشان دهد. این رفتار انسانی او در جنبش های چریکی قرن بیستم اگر نگوییم 

می دانیم که در جنبش های چریکی قرن بیستم اگر رهبری تشکیالت حتا  اکنون است. مابوده کم نظیر گفت 
متوجه می شد که یکی از اعضاء بسیار پایین تر از رده ی دکتر حشمت به اصطالح بریده به طور تلویحی هم 

اگر وضعیت تشکیالت  در چنین مواقعی تصمیمات حاد می گرفتند.کند، دشمن و می خواهد خود را تسلیم 
داد برای مدتی او را ایزوله و تحت مراقبت شدید قرار می دادند تا اطالعات او سوخته شود و  اجازه می

نین چ در غیر این صورت برای امنیت تشکیالت، ن بهره بگیرند. و بسیار اتفاق افتاده کهآدشمنانشان نتوانند از 
به ویژه قوای فئودال های محلی که  ن لحظه ی خطرناکی که همه جا قزاقان وآ درعضوی را اعدام کرده اند . 

مک به کسردار مقتدر تالش و برهان السلطنه ی طارمی قوای  همه ی راه و چاه را به خوبی می دانستند،  نظیر
ه تنها بدر کوه و دشت  چون مور و ملخ قزاقان دولتی شتافته بودند تا در زدن ضربه ی آخر سهیم باشند و 

یک یار دیرین برای جدایی از  و انسانی را خان تمام رسم اخالقی ککوچک خان و رد پای او بودند، کوچ دنبال
 اور نگارندهببسیار فراتر از منافع تشکیالتی بود. به انسانی . این رفتار نشان می داد که برای او اخالق ورد آبه جا 

می   به وجود آورده بود و او دکتر حشمتدان معذبی برای بیش از پیش وجخان  کوچک همین رفتار اخالقی
خواست سرهنگ عبدالجواد قرین را که در قرق کارگذاری رشت در جمع مردم برای تحقیر او صحنه آرایی 

ه . برای همین بدیرین خود کوچک خان پیام اخالقی ویژه ای بفرستد ریابرای و  کرده بود، به خواری بکشد
 ، استوارلحظه ی آخر یعنی زمانی که سرهنگ عبدالجواد قرین حکم او را قرائت می کرددر گفته ی ناظران 

وجدان معذب او می خواست پیغامی . انداخت و طناب دار را خود به گردن خود رفتوبه ی دار پیش به سوی چ
 ،خییارته ی این صحن«.من اشتباه کردم ولی از بودن با شما پشیمان نیستم! » برای کوچک خان داشته باشد: 

بسیاری شاهد این صحنه بودند. در نظر  ان. به ویژه این که مردماو داد شخصیت ئینی بهو آوجهی اسطوره ای 
  .که در حق او روا شده بود و این رسم جوانمردی نبود مردم او مظلومانه شهید شده بود

احمد جدا می کرد و به دیسکورس به باور ما این عوامل) به ویژه صحنه ی اعدام(، دکتر حشمت را از حاجی  
اما انصاه نیست که این صحنه ی ناهشیار تاریخی را که رسمی فرصتی مغتنم برای رواج روایت خود می داد. 

چنین صحنه ای اگر   در همان حالرا در هاله ای از تابویی مقدس پیچید و  برای دکتر حشمت پدید آمد و او



بستری برای داوری دور از انصاه قرار دهیم. ما می دانیم  ،نیامد پدیدچه ناهشیار برای حاج احمد کسمایی 
که که حاج احمد کسمایی برای مبارزه با اشغال گران روسی در بنیانگذاری جنبش جنگل سهمی مهم داشت 

رنج ها کشید و تا  تمام هستی خود را از دست داد، و در این راه با وجود تسلیم شدنش به دولت وثوق الدوله ،
 .در رنج نیز جان دادعمر از طعن و لعن روایت رسمی و دیسکورسی که ایجاد شده بود در رنج بود و آخر 

..................................................................................... 
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