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  چكيده
انجمن ها و احزاب مشروطه خواه گيالن با بسيج عمومي و عزيمت به سمت پايتخت با هدف 
فتح تهران و حذف استبداد در فرآيند بازگشت مشروطيت نقش اساسـي ايفـا كردنـد. از ميـان     
احزاب متعدد دو مورد برجستگي دارند: انجمن عباسـي، اجتمـاعيون عـاميون. در اوج خفقـان     

ن اين احزاب و انجمن ها توانستند با اشتراك منافع و سازمان دهـي بـا   سردار افخم حاكم گيال
دهقانان در رهايي از استبداد نقش آفريني كنند. اين مقاله بر آن است تا مدل كـنش گـري ايـن    

مبتنـي بـر نظريـه بسـيج منـابع      تشكل ها را مورد بررسي قرار دهد. چهارچوب نظـري مقالـه،   
فع و سازمان در آن بعنوان مالك رفتارشناسي مركزيت دارنـد.  تيلي است كه دو متغير منا  چارلز

اين پژوهش در جستجوي پاسخ به اين سوال است كه فرآيند بسيج منابع احزاب در مشـروطه  
گيالن براساس دو متغير منافع و سازمان  چگونه است و چرا نسبت به ساير منـاطق پيشـتازانه   

تحليلـي و گـردآوري   _تحقيـق بـا روش تـاريخي    دست به اقدام فعاالنه زدند. يافته هـاي ايـن  
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اين احزاب با الگوبرداري از جريانات فكـري همسـايه شـمالي     اي حاكي از آن است خانه كتاب
ايران، ايجاد ارتباط با شورش دهقاني گيالن، سازمان دهي و منافع مشـترك توانسـتند مقـدمات    

  شي كنند.سقوط نماينده محمدعلي شاه را فراهم و به سمت تهران لشكرك
  .انقالب مشروطه، بسيج منابع، مشروطه گيالن، انجمن، كميته، احزاب ها: دواژهيكل

  
  لهئ. مقدمه و بيان مس1

مجاهدين گيالن در تاريخ مشروطه پس از تهران و آذربايجان، كنشگري فعاالنه و اثرگذاري در 
سطح ملي دارند. برجسته ترين جلوه اين نقش آفريني در جريان عزيمـت بـه پايتخـت و فـتح     
تهران به همراه بختياري هاي اصفهان قابل رصد و رديابي است. كودتا عليه سردار افخم باالخان 

صوب محمدعلي شاه در گيالن كه پـس از تسـاهل ظهيرالدولـه نسـبت بـه جريانـات       حاكم من
مشروطه خواه در اين استان به قدرت دست يافت تـا مشـروطيت را در گـيالن سـركوب كنـد      
مقدمه لشكركشي مجاهدين به فرماندهي سپهدار تنكابني را فراهم آورد. اين فرآيند قيام، كودتـا  

عزيمت به سمت پايتخت با هدف بركنـار سـاختن اسـتبداد     عليه سردار افخم، كسب قدرت و
صغير محمدعلي شاه محتاج مطالعه نقش آفريني احزاب، كميتـه هـا و انجمـن هـاي فعـال در      
گيالن مي باشد. همزمان با تهران به عنـوان مركـز و پديدآورنـده جنـبش مشـروطه در گـيالن       

در يـك  در ايـن مقالـه    احزاب، انجمن ها و محافل فكـري سياسـي متعـددي شـكل گرفـت.     
بندي از جهت پيش زمينه فرهنگي و فكري سه انجمن و حزب فعال در مشـروطه گـيالن    دسته

مورد نظر است: انجمن عباسي و اجتماعيون عاميون. هر سه انجمن و حـزب مـورد مطالعـه از    
جهت خاستگاه فكري، فرهنگي، نيروهاي اجتماعي و حوزه اثرگذاري شباهت ها، هم افزايي و 
تفاوت هايي دارند اما آنچه در پژوهش حاضـر مـدنظر اسـت تحليـل فرآينـد كنشـگري آنـان        

  براساس نظريه بسيج منابع چارلز تيلي مي باشد.
در فرآيند كنش جمعي و نقش آفريني جامعه براساس مدل بسيج منـابع، مـردم و جميعـت    

ي زننـد و در  سياسي براساس عناصري نظير هويت مشترك و منافع جمعي دست بـه اقـدام مـ   
ــد    ــن فرآين ــد. اي ــنش نشــان ميده ــي از خــود واك ــام  وضــعيت انقالب ــه ن ــد بســتري ب نيازمن

 توسـط    اهميت سازمان از آنجاست كه بخـش عمـده كـنش (نـه همـه آن)     است.   دهي سازمان
 بسـيار  كلي و نظري شيوه به سازمان بررسي روهمين از و گيرد مي صورت طريق آن از ها گروه
دادن اين سازمان دهي در بستر احزاب و انجمن هاي مشروطه خواه مي تواند نشان  است. مفيد

  الگو رفتاري و كنشگري آنان را تبيين نمايد.



 19   و ديگران) عليرضا زادبر( ...گري  شناختي از منافع و كنش تحليل جامعه

 

در ديدگاه تيلي سازمان دهي بسيج منابع در خال صورت نمي پذيرد. منافع مشترك و هويت 
سازمان دهي بسيج جمعي در فرآيند بسيج كنندگي نيازمند بستر وقوع مي باشند. مهمترين بستر 

منابع در مشروطه گيالن احزاب، انجمن ها و كميته هاي فعال مي باشند. اين كميته ها و احزاب 
در مسير ايجاد بسيج از ساير پتانسيل ها بهره بردند كه مهمترين آنها ارتباط بـا قيـام دهقـاني در    

ارتباط فكري و مبـارزاتي   گيالن است. جنبه ديگر كه اين احزاب و كميته ها از آن اثر پذيرفتند 
با روسيه است. به عبارت ديگر در مقاله حاضر ضمن پرداختن به فراينـد بسـيج منـابع توسـط     
انجمن ها و احزاب روي سه تشكل كميته ستار، انجمن عباسي و حـزب اجتمـاعيون عـاميون    
گيالن متمركز خواهيم بود. نقش اين سه تشكل فعـال در سـقوط اسـتبداد در رشـت و سـپس      

ركت به سمت تهران با هدف احياي مشروطيت در ايران بسيار اهيمت دارد. بنابراين بررسـي  ح
و واكاوي الگوي كنشگري احزاب و انجمن هاي مشروطه خواه براساس مدل بسيج منـابع كـه   
دو عنصر اساسي منافع و سازمان دهي را مالك قرار مي دهد مي تواند اين حركت را از زاويـه  

مـدل رفتـاري احـزاب و تشـكل هـا و پرهيـز از        ارائـه د تحليل قرار دهد. جامعه شناختي مور
  گري صرف تاريخي براي توصيف وقايع مهمترين تالش پژوهش حاضر است. روايت

  
  . پيشينة تحقيق2

در ارتباط با مشروطه گيالن پژوهش هاي متعددي صورت گرفتـه اسـت. عمـده ايـن آثـار بـا       
بودن تالش داشته اند به بيان وقايع و رخدادها بپردازند. رويكرد توصيفي و دور از نظريه محور 

در ميان اين آثار يك عنوان توجه به احزاب و تشكل ها در گيالن عصر مشروطه است. در واقع 
ذيل يك موضوع كالن ديگر به احزاب، انجمن ها و كمتيه ها اشاره نمـوده انـد. مقالـه جنـبش     

). بـا بررسـي   1395تـاريخ هـاي محلـي ايـران(     دهقاني گيالن در عصر مشروطه، پژوهش نامه
تحليلـي اقـدامات دهقانـان گيالنـي در برابـر       –روزنامه هاي عصر مشروطه به روش توصيفي 

اربابان و صاحبان قدرت را مورد توجه قرار داده است. كنش هايي نظير نپرداختن بهره مالكانه، 
تشكيل انجمن روستايي از مهم ترين  زد و خورد و درگيري با مالكان، اخراج آنان از روستاها و

اقدامات جنبش دهقاني گيالن برشمرده شده است. در اين مقاله نويسندگان اعظم اسماعيل زاده 
و علي رضا علي صوفي به انجمن ها و احزاب سياسي مشروطه خواه گيالن به عنـوان عناصـر   

مقالـه نقـش كـارگران    ) در 1396ياري دهنده جنبش دهقاني اشاره مي كند. ياسر كريمي هـم ( 
مهاجر گيالني در انتقال افكار سوسيال دمكراسي قفقاز در انقالب مشروطه بـه مسـيريابي ورود   

  افكار انقالبي از همسايه شمالي پرداخته است. 
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گيالن كه مركز عمده ي تجارت ايران با قفقاز و روسيه بود و اقـالم آن از قفقـاز بـه اروپـا     
ا از ورود افكار جديد پذيرا گرديد. اين اثرپذيري در قالب فعاليت صادر مي شد، بيشترين تاثير ر

اجتماعيون عاميون و حتي ارتباط كريم خان رشتي در شكل گيري و جهت دهي به كميته ستار 
) در 1387اهميت دارد. هومن يوسف دهي در كتاب انجمن هاي گـيالن در عصـر مشـروطه (   

ن ها و تشكل ها را برشمرده است. تالش اين قالب گزارش توصيفي صرفا تعداد احزاب، انجم
اثر فشرده فقط معرفي شناسنامه اي انجمن هاست. در عموم تحقيق ها و آثار صورت گرفته در 
زمينه نقش آفريني انجمن ها و احزاب مشروطه خواه گيالن اين موضـوع بعنـوان يـك مسـاله     

ده اسـت، بـا ايـن تاكيـد و     فرعي تحت تاثير ساير موضوعات اصلي معرفي و به آن پرداخته ش
تمركز كه بيشتر بر روي اشخاص و نخبگان سياسي تمركز بوده وجود داشـته اسـت. از طـرف    
ديگر ساير آثار نيز متكي بر بيان وقايع به روايتگري تـاريخي و شـرح رخـدادها پرداختـه انـد.      

مفهـومي  تاكنون پژوهشي نظريه محور كه تالش داشته باشد با مبنا قـرار دادن يـك چـارچوب    
مــدل كنشــگري فعاالنــه احــزاب و انجمــن هــاي مشــروطه خــواه را ترســيم نمايــد صــورت 

است. تالش و تمايز مقاله حاضر نيز بر اين است تا بـا رويكـرد نظريـه محـور الگـوي        نگرفته
  گري را تبيين نمايد كنش

  
  . مفاهيم اصلي3

  بسيج منابع 1.3
الـت مجموعـه ي منفعلـي از افـراد بـه      بسيج فرايندي است كه به واسطه ي آن، گروهـي از ح 

مشاركت كننده ي فعال در زندگي عمومي تبديل مي شوند. بسيج منابع نيز به معني تالش براي 
يابي و بهره گيري از تمام منابعي است كه مي توانـد در جهـت پيشـبرد عمـل جمعـي و       دست

ديـد، امكانـات مـالي،    بـار و ته تحقق اهداف گروه، موثر باشد. منابع مي تواند شـامل منـابع اج  
هاي ارتباطي و اطالع رساني و حتي منابع هنجـاري و ارزشـي ماننـد تعهـد، وفـاداري و       شبكه

احساس تكليف باشد. كنش جمعي به اقدام مشترك اعضاي يك گروه مدعي، براي رسيدن بـه  
هدف يا اهدافي مشترك، گفته مي شـود و تـابعي اسـت از منـافع مشـترك، ميـزان انسـجام و        

يافتگي گروه، احساس هويت مشـترك و تعهـد و وفـاداري اعضـاي گـروه نسـبت بـه         سازمان
  ).128و  105، 84: 1385ديگر، و البته ميزان منابع در اختيار گروه (تيلي، يك
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  منافع مشترك 2.3
در هر حركت اجتماعي عمومي كه وجه سراسري پيدا مـي كنـد منـافع جمعـي وجـود دارد و      

قش مهمي در تامين منافع جمعي ايفا مي كند. بايد با نكته سنجي هر چه برآوردن منافع فردي ن
تمام تر، تعارض ميان منافع فردي و جمعي را متغيري بدانيم كـه بـر احتمـال و ماهيـت كـنش      
جمعي تاثير مي گذارد. بايد ميزان اين تعارض را به شكل دقيق تر به عنوان افـزايش هزينـه ي   

ابع فرايند وقوع جنبش انقالبي را در يـك جامعـه و مجموعـه    كنش متفكران نظريه ي بسيج من
علل و عواملي را كه سبب مي شود يك حركت جمعي اوليه در درون يك جمعيت روز به روز 
توسعه يافته تر شود و در نهايت به يك بسيج فراگير عليه رژيم تـا سـرنگوني آن منجـر شـود     

بيان ديگر منظور تيلي از منافع، آن دسـته از   ). به52: 1392ارزيابي و بررسي مي كنند(فرهادي، 
امتيازت و خروجي هايي است كه حاصل كنش و عملكرد يك جمعيت مي باشد كه نتيجـه آن  

  به جميعت برمي گردد.
  
  . روش تحقيق4

بطور كلي دانش ما از گذشته براساس مدارك و اسناد است. در اين تحقيق تاريخي نيز به دنبال 
قابل مشاهده و غير عيني هستيم. بر همين  اساس مبنـا ايـن پـژوهش بـا     داللت كننده هاي غير

 تحليلي مي باشد و در جمع آوري اطالعـات از روش كتابخانـه اي و اسـنادي   _روش توصيفي
) بهـره بـرده شـده اسـت. ابـزار      (اسناد و آرشيو مطبوعات، فصـلنامه هـا، خـاطرات شخصـي     

  استفاده نيز  فيش برداري مي باشد.مورد
  
  ارچوب نظريهاني و چ. مب5

هسـته مركـزي نظـرات و    مدل نظري پژوهش حاضر نظريه بسـيج منـابع چـارلز تيلـي اسـت.      
فرض تيلي ارتباط بين بسيج و كنش جمعي در فهم چگونگي شكل گيري انقالب هاست.  پيش

زمان مـدعي بيشـتر باشـد، ميـزان     هرچه ميزان بسـيج در يـك جمعيـت يـا سـا     به اين معنا كه 
منـابعي كـه   مي يابد همچنـين  ، قدرت آن افزايش عالوه بر اينيشتر مي شود. جمعي آن ب  كنش

عناصـر عمـده   «بـه عقيـده وي،   و به نتيجه بيشتري دست مـي يابـد.    كمتر شده هزينه مي كند،
كننده بسيج يك گروه، سازمان آن، منافع آن در تعامالت ممكن با ديگر مدعيان، فرصت /  تعيين

تيلي قبل  )85: 1385(تيلي، » در معرض سركوب بودن گروه هستندتهديد كنوني آن تعامالت و 
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اجتماعي بـراي حـل    از هر چيز به اين مسئله توجه دارد كه چگونه منابع به وسيله جنبش هاي
  نارضايتي هاي جمعي بسيج مي گردند.

و سـازمان جنـبش هـاي اجتمـاعي      بسيج منابع در ابتدا براي تحليل انتخـاب هـاي فـردي   
ي فزاينـده بـه ايجـاد    اما اكنون كساني كه روي اين نظريه كار مـي كننـد بـه گونـه ا    شد   مطرح
 هاي جمعي و به چالش كشيدن رويدادها و مسـائل اجتمـاعي توجـه نشـان مـي دهنـد       هويت
). انقالب نوعي اعمال خشونت سياسي سازمان يافتـه، آگاهانـه و هدفمنـد از    130:1393  (نش،

. جهـت فهـم حركـت     (Taylor,1984: 130)ه نظام است سوي گروه هاي محروم و معترض علي
توده با در نظر گرفتن يك مدل به مطالعه آن پرداخت. مدل بسيج منـابع تيلـي از چهـار متغيـر     

گردد.  كيل مياصلي جهت ارزيابي و تشخيص روش بسيج نيروها در جنبش ها و انقالب ها تش
نش جمعي و فرصت. در الگـوي تيلـي از   آن چهار متغير عبارت اند از منافع، سازمان، بسيج، ك

  منابع بسيج عنصر فرصت از سه بخش متشكل شده است: سركوب، قدرت، تهديد 

  
 ).89:1385الگوي شماره سه: مدل بسيج منابع(تيلي، 

رفتـاري احـزاب و انجمـن هـا     ل آنچه در مقاله حاضر براي تشخيص و رصـد نظـري مـد   
دارد توجه به عنصر منافع و سازمان دهي است. در مدل تيلي، منافع بعنوان متغير مستقل   اهميت

 منافع

 سازمان

 سركوب

 بسيج

 قدرت

فرصت/
 تهديد

 كنش جمي
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عمل مي كند كه بصورت مستقيم بر ساير متغيرها اثر گذار است. او دو مبنا براي تعيـين منـافع   
  بيان مي دارد: 

  كرد. منافع را از اظهارات و كنش هاي جمعيت استنتاج - 1
  ).95:1385آن را از تحليل كلي روابط ميان منافع و موقعيت اجتماعي استنباط كرد (تيلي، - 2

 طريـق  آن از ها گروه توسط   اهميت سازمان از آنجاست كه بخش عمده كنش (نه همه آن)
 اسـت  مفيـد  بسـيار  كلـي  و نظـري  شـيوه  بـه  سـازمان  بررسـي  روهمين از و گيرد مي صورت

)125  2002 ،Olson     ،به بيان ديگر هر چه سازماندهي مخالفين در يـك انقـالب بيشـتر باشـد .(
صورت مي گيرد. سازماندهي مخالفين از طريق بسيج منـابع   بسيج منابع بيشتري در آن حركت

زدايي،  پاشي و بسيجموجب افزايش قدرت انقالبيون مي شود و از طرفي ديگر از طريق سازمان 
گردد. در نهايت، اين سازمان دهي و بسـيج كننـدگي منـابع    فروكاهي قدرت رژيم را سبب مي 

تراك هويـت و قـدرت سـاختارهاي    زمينه ساز انتقال قدرت و وقـوع انقـالب مـي شـود.  اشـ     
كننده ميزان سازمان يافتگي يك گروه را تعيين مي كند.سازمان باعث ارتقاء بسيج مي شود. متحد

ابع آن گروه و به تبع آن، امكان دست يابي به يعني هر چه گروه سازمان يافته تر باشد، بسيج من
  )97قدرت افزايش مي يابد(همان،

  
  خواه گيالن هاي مشروطه . مختصات و فرآيند بسيج منابع احزاب و انجمن6

  تاريخچه و مواضع انجمن عباسي 1.6
يك جنبش اجتماعي اي شبكه اي از تعامالت غيررسمي بين افراد گروه ها و يا سازمان هاست 

 1992 13سي يا فرهنگي درگيرنـد. (  ر مبناي يك هويت جمعي مشترك در برخوردي سياكه ب
Diani, گروهـي  حركـت  ي مرحلـه  از گـذار  درصـد  مشروطيت ي دوره در گيالن ي ). منطقه 
 هم كه هستيم آن شاهد رو اين از بود انجمني و گروهي هاي حركت سوى به اشتراكي و سنتي

 بـراي  انجمـن  تشـكيل  درصـدد  موجود شرايط معترضين هم و موجود وضع كنندگان حمايت
و اين انجمن ها نقش مؤثري در تحوالت سياسي عصر مشروطه بودند.  خود اهداف به رسيدن

  . ايفا كردند، ليكن اهداف و فعاليت آنها متفاوت بودحتي پس از آن 
اجتمـاعيون  ، چند ماه پس از تشـكيل شـعبه    انجمن ابوالفضل را گروهي كاسب و پيشه ور

ها هنگامي به اين كار پرداختند كه احساس كردند قدرت سياسـي در   رشت، تأسيس كردند. آن
منطقه به سود حكومتگران پيشين چرخيده است. مجلس شوراي ملي گيالن را ايالت ندانسـته،  
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، به موجب قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي، انجمن هاي  بلكه واليت شناخته بود. از آن پس
هري و روستايي گيالن موقعيت قانوني خود را از دست دادند و فعاليت شـان پايـان گرفـت.    ش

انجمن واليتي گيالن نيز به دست كساني افتاد كه مقرراتي به زبان رعاياي سركش منطقـه و بـه   
سود مالكان وضع كردند. در اين موقع كساني كه مخالف نخبگان منطقـه بودنـد و از دهقانـان    

نارضـايتي اقتصـادي و   . ، گرد هم آمدند و انجمن ابوالفضل را برپا سـاختند  كردندپشتيباني مي 
اجتماعي جامعه گيالن، تاثير مستقيمي بر شكل گيري انجمن هاي سياسي شهري گيالن داشت. 
انجمن ابوالفضل يا عباسي در واقع شاخه اي از فرقه مجاهدين رشـت بـود كـه تعـداد آنـان را      

 بـدان  تـا  فضايي چنين در عباسي انجمن اقدامات  )471: 1355دميت: پانصد تن ذكر كردند. (آ
 مالكانـه  سـهم  پرداخـت  عدم خاطر به را دهقانان نيز تهران مجلس حتي كه بود كرده رشد حد

 بايـد  مي را خود ابريشم ي پيله دهقانان ، بودن مقروض صورت در داد هشدار و نمود محكوم
 رعيتـي  مشـغول « وإداريـد  را رعيت:  كه نمود مي تحكم رشت انجمن و ؛ دهند مالكان تحويل
 اقـدامات  حكومت ، ورزند تقاعد اگر كه بدهند ملك ارباب به را شان االجاره مال باشند، خود
 اميـدوار  و دلگـرم  دهقـان . نبـرد  جـايي  بـه  راه هـم ) 214: 1385آفاري، . » (كرد خواهد تندي
 در را منطقـه  ثروتمند مالك »الرعايا صادق« فومن در) 242: 1371 فاخته،( نتيجه در و بود  شده

 و حكـومتي  مـأمورين  گيالن روستاهاي در) 122: 1367 بشيري،. (رساندند قتل به خود امالك
 فـومن  مـالك . شـدند  مـي  فـرار  بـه  مجبـور  هـا  آن و بسـتند  مي چوب به را مالكين نوكرهاي

 اعتصـاب )  3: 1368 رابينـو، . ( شـد  تهـران  عازم روستاييان تهديد سبب به »سيدرضي  حاجي«
 بـه  مالكـان  از اي عـده  و انجاميد روستاها از مباشران و داران زمين اخراج به رشت در دهقانان
 امـوال  مـردم  تـالش  در. شـدند  اخـراج  روسـتاها  از و خوردنـد  كتـك  مالكانه سهم اخذ خاطر
 را او بـرنج  ، تـالش  خـان  دهقانان وكرگانرود اسالم در. فروختند را السلطنه امين از شده سرقت

 هـاي  خـان  به نسبت آنان برخورد و ها طالش ي روحيه مجموع در. فروختند و كرده تصاحب
 در دهقـان  پانصـد  حدود) 134: 1367بشيري، . (است شده گزارش خصمانه خودشان موروثي
ــه رشــت امــام خــواهر مســجد ــد واعــالم نشســتند بســت داران زمــين علي  ديگــر كــه كردن

 پرداخـت  از را رعايـا  و گرفت باال عمومي هيجان الهيجان، و لنگرود در. دهيم نمي  االجاره مال
 كـه  بودند شده فرستاده تولم به رشت انجمن سوي از كه نفر چند... كردند مي منع االجاره مال
 جلوشـان  رعايـا  بـازار  جمعـه  در ؛ بپردازنـد  را خود ي االجاره مال كه كنند توصيه دهقانان به
 كشيدند غارت به را السلطنه ارفع ي خانه كرگانرود اهالي... زدند كتكشان شدت به و گرفتند  را
  ) 19- 11: همان رابينو،... ( و زدند آتش و
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آفاري درباره نقش انجمن عباسي مي گويد: انجمـن عباسـي بـه صـورت يـك تشـكيالت       
سنتي عمل مي كرد و در مواقعي در خيابان ها مراسم عزاداري راه مـي انـداخت. امـا     –مذهبي 

ي سـازماني كـامال سياسـي و    طبق گزارش هاي حاكم گيالن و عـده اي ديگـر، انجمـن عباسـ    
بود كه الغاي مالياتها و عوارض حكومتي را تقاضا مي كرد و انجمن رشت را به تقلـب    انقالبي

د، دهقانان را بر مي انگيخت كه سـهم مالكانـه را نپردازنـد و در روز    در انتخابات مهم مي نمون
روشن انبارهاي غله تاجران خارجي و بومي را در انزلي مصادره مي كـرد. عـده اي از اعضـاي    

ري دهقانـان در سراسـر سـال،    انجمن هم با اعطـاي هـدايا بـه صـورت مـواد غـدايي و بيگـا       
ناعادالنه سخن راندند و گفتند كه چرا مالك بايد  نمودند. چند عضو انجمن از تعهدات  مخالفت

بتواند ملك خود را با قيمت هاي گران به زارعان اجاره كار بدهـد چـرا دهقانـان مجبورنـد بـا      
  تقديم برنج مرغوب خود ديون خود را به مالك بپردازند.

 ردمم سرگراني و سـرگرداني روزگار همان در مجلس در گيالن ي نماينده(  االسالم حسام
 گيالني دهقانان هاي سركشي محرك را)  رشت فعال هاي انجمن از(  عباسي انجمن روستاها؛
 مـالكين  رعايــاحق  گذاشـت،  نخواهـد  ملـي  مجلـس : « كـه  دارد مـي  اعالم و كند مي معرفي

كـه   النيمجلس از گـ  ندگانياز نما يكي يعنيحسام االسالم  ) 55:  1368 رابينو،» ( !بخورند  را
از مسـاجد در   يكيآمده و در  النيبا مشروطه نداشت و آن زمان از تهران به گ يچندان يا انهيم

 ي(انجمن ابوالفضل) گفت : انجمـن عباسـ   يانجمن عباس هيعل يرشت به منبر رفته بود در نطق
كه در آنجا حاضر بود بلند شد گفت:  نياز مستمع رنف كيشده است.  النيگ يباعث تمام فتنه 

نخواهـد   يكنن. حسام االسالم جواب داد كـه مجلـس ملـ    تيظلم به رعا نيمالك ميگذار ينم
بـه گـزارش رابينـو، انجمـن ابوالفضـل در       ).33را بخورند (همـان :   نيمال مالك ايگذاشت رعا

پيرامون شهر چهارده شعبه به راه انداخت و در حدود پانصد عضو پيدا كـرد. ايـن انجمـن بـر     
و به صورت مدافع حقوق دهقانان در برابر زمين داران بزرگ  جنبش رعاياي گيالن اثر گذاشت

رهبران همين انجمن انداختند.  حكومتگران و مالكان نيز تمامي آشوب منطقه را به گردن .درآمد
حقيقت، ضعف اجتماعيون رشت و فرصت طلبي برخي از رهبران آن موجب شد كه رهبري در

  ).155:1392(يزداني، فضل بيفتدمبارزه سياسي و اجتماعي به دست انجمن ابوال
 ياز اعضـا  يآن را گروه يكه رهبر ياول مهرماه) ، انجمن عباس يدر اواخر سپتامبر (دهه 

شـهر آشـوب بـه عهـده داشـتند، در       دجالليبر و س شهيآقا ش ميرح ريرشت نظ يميانجمن قد
 نـو ي. رابشـدند  النياكرم حاكم گ ريوز يرشت، بست نشسته و خواهان بركنار يتلگراف خانه 

مـاه) خـود نوشـت: تلگـراف از      دوم مهـر  يدهـه   ليـ اكتبـر در (اوا  ليـ اوا يها ادداشتيدر 
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شاه از  يكه محمد عل ديرس ياعظم منصوب...). به نظر م رياكرم معزول ، وز ري، وزديرس  طهران
نبـود   يالسـلطان) بـا انجمـن هـا هـم راضـ       نياكـرم منتخـب (امـ    ريوز زياقدامات مسالمت آم

رشت قادر به  يانجمن ها يول دينام يم تيكفا يب اهم او ر سيمختار انگل ريكه وز گونه (همان
بفرسـتد كـه بتوانـد بـا      النيرا بـه گـ   يموضوع نبودند) و منتظر فرصت بود تـا كسـ   نيدرك ا
داشته باشـد. در واقـع    يتر ديبا مشروطه خواهان برخورد شد يرشت و به طور كل يها انجمن

 نيـ شمرده بود. ا متياكرم ، موقع را غن ريام يالسلطان ، حام نيشاه پس از مرگ ام يمحمد عل
مشـخص شـد.    النياكرم به گـ  ريام نياعظم جانش ريروز حكومت ام نيدر همان نخست تيواقع
اعظم خواندند ، بعد جواب داد كه  ريبه ام يزيچ كي نياعظم وارد رشت شد : شاهد ريام يوقت

خـدا و   تيضـا بـه ر  دوارميـ دانـم و ام  يخواهم، مـن كـار خـود را مـ     ينم فيمن از شما تكل
اكرم حكومت كنم و اگر انجمن ها تجاوز بكنند آنهـا را در تحـت قـانون خـواهم آورد       رسول
اعظـم بـه دارالحكومـه     ريـ جـالل توسـط ام   ديبود كـه سـ   نياقدام ا نياول )32 : 1368، نوي(راب

 ينفـر اعضـا   500نگذاشت ، اما چند روز بعد، بـا   ياحضار وقع نياو ابتدا به ا يشد ول  احضار
دانم كـه در سـال گذشـته باعـث تمـام       يبه دارالحكومه آمد. حاكم بدو گفت م يانجمن عباس

 يخواه يكنند، تو را چوب خواهم زد. اما اگر م تيشكا. اگر باز هم از تو يشد النيگ يشلوغ
 يحكـومت  يشما را جزو نوكر ها نيبه تو خواهم داد و همچن تيمامور يكن تيامن يكمك برا

به  غامي[جالل] شهر آشوب كه چند روز قبل چوب خورده بود پ ديمحسوب خواهم داشت... س
نخـواهم گذاشـت    يتو دست باق يبرا كهاعظم جواب داد  ري. امكشمياعظم داد من تو را م ريام

 يآمـده اسـت كـه اعضـا     نويآبان ماه راب يها ادداشتيدر ) 34 – 32(همان :  يكه تو مرا بكش
بـر،   شهيش مياعظم] رح ري[ام التيشدند: به حكم ا يو زندان ريدستگ يانجمن عباس يبرجسته 

ابوالقاسـم افصـح    رزايو م يانجمن عباس يدوز، فرشباش يشهرآشوب و محمد اروس دجالليس
ض بعـ  ي دهيـ قونسولخانه روس در جد اب] را كه در برالكالميخ يروزنامه  ري[مد نيالمتكلم

  )34نوشته بود چوب زدند و حبس كردند (همان :  زهايچ
مهم ترين اقدام انجمن  هم زمان با اعتراض، تحصن و تعطيلي بازار رشت از روز چهارشنبه 

ه ق) در اعتراض بـه نرسـيدن نظـام نامـه ي      1325ربيع االول  17ه ش ( 1286ارديبهشت  10
ب ظفر السلطنه به حكمراني گيالن بـود. در  انتخاباتي ، تاخير در تصويب قانون اساسي و انتصا

. بازار هاي ايالتي و واليتي به رشت رسيدهش خبر تصويب قانون انجمن  1286ارديبهشت  22
، بـه  م و ديگر نقاط به رشت آمده بودندباز شدند و رعايا و سواراني كه از كسما و فومن و اسال

  دريج به خانه هاي خود بازگشتند.ت
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تركيب آمده در اجتماعيون، انجمن عباسي ابتكار عمل را بدست گرفت.  با اختالفات بوجود
سـر رهبـري گـروه نيـز از تـوان      بر ناهمگون بر كاركرد اجتماعيون رشت اثر مي نهاد. درگيري 

درون شعبه بين دو گروه جريان داشت. يك گـروه از معـاون الرعايـاي     كاست. مبارزه مي  ها آن
ـ  معزالسلطان. اختالف، ديگري  رشتي پشتيباني مي كرد ي اجـازه نـداد كـه شـعبه رشـت      درون

چند اجتماعيون چند شـعبه پيرامـون    بگيرد و آن را در عمل به دو دسته تقسيم كرد. هر  انسجام
، نگذاشـتند كـه اجتمـاعيون رشـت جنـبش       شهر داير كردند، اما نابساماني هايي كه برشمرديم

تيجه ابتكار عمل به دست گروه مبارز ديگري هدايت كنند. در نسياسي منطقه را به نحوي مؤثر 
  ).1392:154(يزداني،  ) را سازمان داده بوديا عباسي( »انجمن ابوالفضل« افتاد كه

  
  اجتماعيون عاميون 2.6

دو حزب و كميته ديگر كه در كنار انجمن عباسي در مشروطه گيالن بـا مـدل بسـيج منـابع در     
تا عليه سردار افخم مقدمات لشكركشي به تهران قالب شورش، اعتراض و در نهايت قتل و كود

و احيا مشروطيت را فراهم نمودند، حزب اجتماعيون عاميون و كميته ستار است. هر دو تشكل 
از تحوالت فكري و ابزاري نظير انتقال سالح از قفقاز به ايران بهره برده، اولـي بيشـتر متـاثر از    

زاتي همسايه شـمالي يعنـي روسـيه بـوده انـد.      مباحث فكري و دومي بيشتر متاثر از روش مبار
بررسي مدل فرآيند سياسي مدنظر تيلي بدون درك اثرپذيري مثبـت و منفـي از روسـيه ممكـن     
نخواهد بود. وجه مثبت اثرپذيري از روسيه بعنوان يك پايگـاه فكـري و مبـارزاتي كـه عمـوم      

ر اينجـا مـدنظر اسـت. ايـن     مهاجران گيالني مشغول به كار در قفقاز را تحت شعاع قـرار داد د 
اثرگذاري صرفا در سطح مردم و به شكل انديشه براي توسعه فرهنگ سياسي نبود بلكه نخبگان 
سياسي و مبارز كميته ستار مشخصا ميرزا كريم خان رشتي در رفت و آمد و مراودادت خود از 

فخم در قفقـاز  پتانسيل ابزاري و سخت افزاري بهره بردند به گونه اي كه نقشه سـقوط سـردارا  
كشيده شد. با اين مقدمه الزم است پيش از پرداختن به حـزب اجتمـاعيون عـاميون بسـترهاي     

  اثرگذاري و اثرپذيري روسيه را مورد بررسي قرار دهيم.

  خواه گيالن هاي مشروطه نقش و اثر فكري مبارزاتي روسيه انقالبي بر تشكل 1.2.6
بسيج منابع در قالـب انجمـن هـا و احـزاب فعـال در      در اين بخش پيش از پرداختن به فرآيند 

گيالن كه ضمن برپايي كودتا و شورش عليه حاكم منصوب محمدعلي شاه در رشت توانسـنند  
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مقدمات حركت و فتح تهران را فراهم نمايند مي بايست به اثرپذيري حزب اجتماعيون عاميون 
آذربايجان كه مستقيم تحت تـاثير   از روسيه انقالبي پرداخت. اين شورش ها در منطقه گيالن و

همچنـين   جريان انديشه اي راديكال قفقاز روسيه بودند به طور چشمگيري برجسته تر بودنـد. 
صنعت گـران و مغـازه داران كوچـك     ها از يك سابقه طوالني از مبارزات اجتماعي در ميان آن
سـنت اتحـادي بـين    وران) كه اصناف خود را حمايت مي كردند بهره مي بردند  و يـك   پيشه(

  .),Janet 2009 37گران، فقيران شهري و دهقانان فقير بود ( صنعت
قدرت رسمي روسيه از يك سو دشمن مشروطه ايراني بود. روسيه ضمن تالش براي بقاي 

روه هـاي انقالبـي و مبـارز    استبداد محمدعلي شـاه از سـوي ديگـر بسـتر توليـد و تربيـت گـ       
آمد. بدون توجه به وجود جريانات فكري و سياسي در روسيه و انتقال آن مفاهيم  مي  حساب به

گيالن مهم ترين راه ارتبـاطي  به درون كشور تحوالت گيالن به درستي قابل درك نخواهد بود. 
در انزلـي و راه انـدازي خطـوط    تهـران، ايجـاد بنـدر     –ايران به اروپا بود. احداث جاده رشت 

ه، گيالن را به دروازه اروپا مبدل كرد. تبـديل گـيالن بـه دروازه اروپـا،     راني توسط روسي كشتي
سبب ورود و خروج مسافران از طبقات مختلف اجتماعي شد.رونق تجارت و صنعت، اقتصـاد  
نامناسب، نفوذ روس و فشار بر ارامنه قفقاز از جمله عواملي بودند كه بسياري از اهالي ايران به 

ر مقابل بسياري از اهالي روسيه نيز به ايران مهاجرت كننـد و چـون   روسيه مهاجرت نمايند و د
وانسـتند در بيـداري مـردم نقـش     اين افراد اغلب از تجار، آزادي خواهان و روشنفكران بودند ت

هـا بـا مـردم گـيالن، روحيـه       حضور روس هـا در گـيالن و برخـورد جسـورانه آن     كنند.  ايفا
   بي و ملي نشات مي گرفت را تقويت نمود.ستيزي اهالي كه از گرايشات مذه بيگانه

در پيدايش افكار جديد و انديشه هاي سياسي، مهم ترين نقش را قفقـاز و آزادي خواهـان   
اين منطقه به عهده داشتند. افكار سياسي كه در روسيه و غرب شكل مي گرفت و بر افكار مردم 

يالنـي نيـز تـاثير گذاشـت.     ن گقفقاز موثر بود، بر انديشه هـاي ضـد اسـتبدادي آزادي خواهـا    
روسـيه در سراسـر ايـران بـه      1905كشور تزارها از ژاپون آسيايي و زان پس انقالب   شكست«

  )54: 1347ويژه گيالن و آذربايجان تاثير ژرفي داشته بود(كشاورز، 
در باكو بـه طبـع مـي رسـيد و     » حقايق«و » نوروز«در آن دوره دو نشريه فارسي به نامهاي 

اي فارسي داشته كه به كوشش اديـب الممالـك فراهـاني     اد آن شهر نيز ضميمهي ارش روزنامه
بـه  » مالنصـرالدين «انتشار مي يافت. به عالوه در شهرهاي قفقاز جرايدي هم چون روزنامه ي 

زبان تركي منتشر مي شد كه خوانندگان بسياري داشت. نكته جالب توجه اين كـه گـروه هـاي    
ه مردم ايران هيچگونه آشنايي با هنر تئاتر و اهميت و نقـش آن  تئاتر آن سوي مرز در دوراني ك
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بـراي مـردم برنامـه هـاي جالـب       در ترقي فكري جامعه نداشتند به رشت و انزلي مي آمدند و
گروه هاي تئاتر قفقاز و باكو به رشت و انزلـي مـي آمدنـد و    ) 59(سردار محي مي كردند  اجرا

ند و از طريق اين نوع نمايشات بيش از هر چيز افكار براي مردم برنامه هاي جالب اجرا مي كرد
مردم گيالن به سوي دنياي متمدن آن روز گشوده مـي شـد. بـراي گسـترش افكـار نوگرايانـه،       

م در رشت به صـحنه آمـد و بـه دنبـال آن      1885ه. ق /  1303نخستين نمايش مدرن در سال 
در محوطه كليساي ارامنه رشـت   ، مدرسه و سالن تئاتر كوچكي با همكاري روشنفكران ارمني

  .م احداث گرديد 1887ه. ق /  1305به تاريخ 
آغاز ارتباط ايران و روسيه از طريق گيالن، تجاري بود و به قرون اوليه اسالمي بر مي گردد. 
در دوره صفويه، با شروع تحوالت جديـد در روسـيه، زمامـداران آن نفـوذ در سـرزمين هـاي       

براي توسعه الزم دانستند. ضعف حكام ايراني از اواخـر صـفويه تـا    همسايه از جمله ايرات را 
پايان قاجاريه، اين امكان را به روسيه داد كه نفوذ و حضور خود را در ايران به خصوص گيالن 
مسجل كند. روس ها با تهاجمات نظامي و برقراري مـراودات سياسـي و اقتصـادي بـر منطقـه      

ارتباط بـين گيالنيـان بـا روسـيه و حتـي كشـورهاي       مسلط شدند. اين نفوذ و حضور مستمر، 
ن شـد و تحـوالتي را رقـم زد.    اروپايي را گسترش داد و سـبب بيـداري افكـار و انديشـه آنـا     

تهران و بندر بازسازي شده انزلي اهميت مهمي به گيالن به ويژه محور  –رشت  –انزلي   جاده«
(عظيمي دوبخشري، » رشت به عنوان دروازه ورودي كشور در آغاز قرن بيستم بخشيد. –انزلي 
) ايران براي اولين بار هنگامي طعم قدرت روسيه را چشـيد كـه پتـر كبيـر بـه فكـر       91: 1381

گسترس اقتدار روسيه در سمت درياي سياه و قفقاز افتاد. روسيه در آغاز ناگزير بود در اشتهاي 
خش هايي از خاك ايران، رقيب خود عثماني را نيز سهيم كند. هر دو كشور خود براي تصرف ب

خواستار آن بودند كه غنائم جنگي خود در ايران را تقسيم كنند. امـا در اواخـر قـرن هجـدهم،     
قدرت تركيه براي رقابت با روسيه در نفوذ به مرزهاي ايران كاهش يافت. در اين هنگام بريتانيا 

ه براي توسعه ي امپراطوري آسيائي تبديل مي شد. از اين زمان به بعـد،  به رقيب عمده ي روسي
، روسـيه  1900گسترش نفوذ روسيه در ايران، به صورت نموداري صـعودي در آمـد، در سـال    

قدرت خارجي مسلط در ايران بود. نفوذ روسيه و مداخلـه ي هميشـگي ايـن كشـور در امـور      
ايرانيان بـه روشـني حـك شـده اسـت. در دوران       داخلي ايران در دوران هاي تزاري، در روان

معاصر فقط بريتانياي كبير است كه همراه با روسيه بزرگترين كنترل استعماري را بر ايران اعمال 
اجتماعي قفقاز در گـيالن سـبب شـد كـه      –) نفوذ افكار سياسي 160:1394كرده است. (فولر، 

خـود   1907آوريـل   24در گـزارش  فعاليت هاي مشتركي بين آن ها صورت گيرد. كتاب آبـي  
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چون در باكو مالحان خط انزلي، باكو دست از كار كشيده بودند تا مدتي حركت « آورده است:
محــض همراهــي بــا مالحــين بــاكو كشــتي بــه تعويــق افتــاد و عاقبــت قايقچيــان انزلــي نيــز 

  ) 37:1367(بشيري،  »نمودند.  تعطيل
مختاري هاردينگ و جريـان اخـذ وام بـراي    تحركات در مناطق شمالي ايران از دوره وزير 

مظفرالدين شاه شدت يافـت. در آن زمـان بـراي نخسـيتن بـار هاردينـگ        1903مسافرت سال 
پيشنهاد كرد شيالت خزر وثيقه وام مورد نياز شاه باشد. شمال ايران به طور سنتي حـوزه نفـوذ   

گليس جاپايي در منطقـه  روسيه محسوب مي شد و اگر پيشنهاد هاردينگ تحقق پيدا مي كرد، ان
نفوذ روسيه به دست مي آورد. در اين زمان انگليسي ها در خاندان هاي محستم و مالك گيالن 
نفوذي بي سابقه پيدا كردند. هاردينگ از يكي از اشراف گيالن كه دو نشان معتبر سنت مايكل و 

حكومت بريتانيا سنت جورج داشت سخن مي گويد كه يا در دوره ماموريت او و يا پيش تر از 
  ) 535:1396دريافت كرده بود. نشان ها خود بهترين حالل مشكالت دارنده آن بود.(عظيمي، 

همجواري و نزديكي با محيط افكار سوسيال دموكراسـي قفقـاز و روسـيه، حضـور تعـداد      
 زيادي از گيالني ها به عنوان بازرگان و كسبه و عمدتا كارگر در شهرهاي قفقاز و به ويژه بـاكو 
و نيز رفت و آمدهاي انقالبيون روسي و قفقازي به گيالن به داليـل سياسـي و امنيتـي همگـي     
شرايطي فراهم آوردند تا افكار و انديشه هاي انقالبي و سياسي در سرزمين گـيالن بـه تـدريج    

نزديك هفـت هـزار كـارگر و     1905در سال :كريم كشاورز مي نويسيد 58محي  گسترش يابد.
ور آذربايجاني و گيالني در باكو اقامت داشتند و قريب يك پنجم كارگران نفت بازرگان و پيشه 

باكو ايراني بودند. آمد و شد و مكاتبه اينان و دادوستد كاال چشم و گوش مردم را مي گشـود و  
بـه طـور ثابـت اينجـا (انزلـي)      تعداد روس ها كـه  ) 58:1394. (كهنسال، ملت را بيدار مي كرد

هـاي   ه، مـارس و آوريـل كـه فصـل صـيد مـاهي      . در طول ماه هاي فوريدارند كم است  اقامت
) دهقانـان  123: 1390نفري از آستاراخان مي رسند.(هولمز،  300خاوياري است نيروي كمكي 

فقير شده، پيشه وران و افراد ساير طبقات مردم ايران، سال به سال به طور دسته جمعي به بنادر 
) مهـاجرت تـوده هـاي    78: 1388،آورند.(عيسـوي  خزري و شـهرهاي ناحيـه ولگـا روي مـي    

ديده ايراني از ايران به قدري شديد و سريع بود كه دولت ايران نمـي توانسـته از سـرعت     ضربه
) تجارت ابريشم آن پررونـق و  78: 1388مهاجرت اين افراد جلوگيري به عمل آورد.(عيسوي، 

تجـارت پرمنفعـت دسـت     ضـر ايـن  همه سـاله مقـدار معتنـابهي صـادرات دارد، در حـال حا     
  است.  ها روس
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واري نيست  ن از نوع منازعه هاي نمونهايرا –درك اين نكته اهميت دارد كه درگيري روس 
كه ميان دو دولت بر سر قلمروهاي مورد ادعاي تاريخي هر دو طرف پيش مي آيد. امپراطوري 

شـكارا در موضـعي   روسيه در حركت به سمت مناطقي كه هيچ گاه اسالو با روس نبوده انـد، آ 
تهاجمي قرار داشت. اين مناطق طي سال هاي متمادي با تحت كنترل ايران بودند، و يا زير نفوذ 

به رغم اين واقعيت كه طي هزار سال گذشته بيشـتر   –فرهنگي نيرومند اين كشور قرار داشتند 
تلـخ  ايرانـي هـا هنـوز ايـن اسحسـا      بخش هاي آسياي مركزي بتدريج ترك زبان شده بودنـد.  

دارند كه در مقابل روسيه سرزمين هاي پهناوري را از دست داده اند. روسيه مي توانسـت بـا     را
اتخاذ استراتژي اعمال نفوذ سياسي غالب در شمال ايران، بجاي انضمام خـاك ايـن كشـور، از    
رويارويي نظامي با بريتانيا اجتناب ورزد. در واقع روسيه اغلب سال هاي قرن نوزدهم در چنين 
موضع مسلطي قرار داشت، و با بهره گيري از اين موقعيت منابع نظامي خود را به جاهاي ديگر 
اختصاص مي داد. نيروهاي روسي و عوامل آن ها به قدري بر گيالن و نـواحي شـمالي ايـران    

وقاحت روزنامه روسي نوويه ورميا(عصر جديد) به «مسلط شدند كه مورد تمجيد قرار گرفتند. 
زي عظـيم بـراي يارانيـان دانسـت     كه نوشت ورود عساكر روس را به ايران بايد فوجا رسيد  آن
  )231: 1371فخرايي، »(كه دستگاه اداريشان را از هرج و مرج نجات بخشيده اند.چرا

  تاريخچه و مواضع اجتماعيون عاميون شعبه رشت 2.2.6
و  نيرشت، بعد از تهـران، از مهـم تـر    ونيعام ونياجتماع يمعتقد است: شعبه  تيآدم دونيفر

از ديگر گروه هاي حمايت كننـده ي  ) 20:  1355،  تيآن فرقه بود (آدم يشاخه ها نيفعال تر
دهقانان گيالن، فرقه ي اجتماعيون عاميون بود. هـيچ يـك از روزنامـه نگـاران عضـو فرقـه ي       

به جنبش دهقانان گيالن توجـه  اجتماعيون مانند ميرزا ابوذر وقايع نگار روزنامه ي حبل المتين 
يار صــحبت مــي كــرد. نشــان نــداد. او در مقــاالتش از ظلــم مالكــان گــيالن بــه دهقانــان بســ

ــي، ــيالن ) 238، 237: 1392  (يزدان ــاميون گ ــاعيون ع ــي در   اجتم ــاي مختلف ــاخه ه داراي ش
اصلي آن كه معزالسلطان از نمايندگان فعال و » فرقه مجاهدين رشت« ؛ بودند. از ميان آنها  گيالن

تـرين   فعال» فرقه مجاهدين رشت«، از اهميت زيادي برخوردار بود. در واقع  به شمار مي رفت
انجمن سياسي هوادار مشروطيت در گيالن بود كه در شهرها و بخش هاي مختلف گيالن موفق 
به تاسيس شعبات سازماني شده بودند. شعار اين انجمن كه در پاي اعالميه ها و اعالن هاي آن 

  . بود» مساوات«و » تريح«يده مي شود، د
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: سازمان اجتماعيون قفقاز از بازرگانان  ها را مي توان اين گونه دانست تركيب اجتماعي آن
كـارگران تشـكيل شـده بـود. در      ، و به ندرت پيشـه وران و  ها ، كاسب و دكان داران كوچك

جامعه چيرگـي داشـتند. مجلـس     ، و اليه هاي مياني ، واعظان هاي درون كشور بازرگانان شعبه
، اصناف و پيشـه وران را بـه خـود جلـب كـرد. اعضـاي        ، وابسته به مركز غيبي عمومي تبريز

مجلس عمومي تهران را به طور عمده روشنفكران برخاسته از اليـه هـاي متوسـط و كارمنـدان     
برخالف احزاب سوسياليست اروپـايي كـه پايـه     ــ دولت و واعظان مي ساختند. به اين ترتيب

داران و  ، دكـان  ، روشنفكران سـنتي و جديـد   اجتماعيون قشرهاي سوداگر ــ كارگري داشتند
فرقـه اجتمـاعيون عـاميون در حكـم     ، پيشه وران را در بدنه خود گرد آوردند. به داوري بلـووا  

را نمــي تــوان ســازماني  فرقــه، آن  جنــاح انقالبــي خــرده بــورژوازي بــود. بــه ســخن ديگــر
  )160:1392(يزداني،  دانست  كارگري

ميالدي در رشت به عنوان كنسول دولـت انگلـيس    1912تا  1906رابينو كه در فاصله سال 
اين فرقـه در مجمـع دارد:   : حضور داشته است درباره تشكيالت فرقه رشت چنين نوشته است

قـه قسـم مـي خورنـد كـه جـاي       يكي علني و ديگري مجمع سري با قانون سخت. اعضاي فر
 دارند. را از ميان برمي مجلس (سري) را بروز ندهند. همچنان اگر يكي از آنها چيزي بروز داد او

فريدون آدميت بر اين باور است كه احتماال شعبه هاي كميته اجتماعيون و يقينا سه شاخه آن در 
از سر راه بـر مـي داشـته انـد.     را  تهران، رشت و تبريز هيئت هاي ترور داشتند و مخالفان خود

 خـان عمـو   حيدر رشت و محيي در نقشه هاي تروري كه در دوران انقالب مشروطيت سردار
  .اوغلي در تهران و آذربايجان اجرا كردند، از آن نوعند

 شـعبه  ليتشك ينداشت. چگونگ زياز تبر يدست كم الن،يگ ونياجتماع تيوضع يدگيچيپ
 نـد يگو يمخصوص م ي ندهينما يشخص كي نويزارش راب. بنا به گستيرشت چندان روشن ن

 1285 ي/ د 1324قعــده  ي/ ذ 1906گــزارش بــه دســامبر  نيــروز قبــل ، از بادكوبــه آمــد. ا
 نـده ينما نيقفقاز بود. ا ونياجتماع يمخصوص)، فرستاده  ي ندهيمقصود از (نما شد يم  مربوط

 هم شـد  ابيكار كام ني. در ااندازديراه ب النيسازمان خود را در گ ياز قفقاز آمده بود تا شعبه 
: ] خـود نوشـت  يد 10دسـامبر [  31روز  ادداشـت يدر  نـو يرو راب نياز ا) 328:1394(عظيمي، 

و هركـه   كننـد  ي) و در انظار عموم مـردم گفتگـو مـ   ي(عموم يكيها ، دو مجلس دارند.  ييفدا
 يقـانون هـا   يدارا گـر ي) كـه د ي(مخفـ  يكـ يتوانـد در آنجـا حاضـر شـود و      يخواهد مـ  يم

آن خواهش  ي تهياوالً در كم دي، با شودب خواهد يم يداخل انجمن مخف ياست. اگر كس  سخت
، اگر قرعـه بـه    اندازند يخودشان قرعه م انيم تهي] دخول كند و كمتيعضو ي[تقاضا ياجازه 
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فرستد  ي] مهايس يايمتعلق به گرجستان در كنار در يشهر يدر آمد ، او را با باطوم [باطوم يقبول
 يخورند كه جـا  يآن مجلس قسم م يلكه آن شخص داخل بشود. اها رنديكه اجازه از آنها بگ

بردارنـد.   انيبروز داد او را از م يزياز آن ها چ يكيرا بروز ندهند. هم چنان اگر  شانيمجلس ا
  )65 :1368، نويچند روز قبل ، از بادكوبه آمد (راب نديگو يمخصوص م ي ندهيشخص نما كي

. اجتماعيون رشت دو روزنامه منتشر مي كردند، يكي به نام مجاهـد، ديگـري نسـيم شـمال    
فرقـه مقـدس مجاهـدين دارالمـرز     : « اولي مدير و صاحب امتياز خود را چنين معرفي مي كرد

سـرمقاله  ». فضل اهللا مجاهـدين علـى القاعـدين   : « در سرلوحه روزنامه اين آيه مي آمد». رشت
مـي پرداخـت.   » مجاهد«مه ابتدا تفسيري اسالمي و شيعي از اين آيه و مفهوم شماره يكم روزنا

جيح على عليه السـالم بـر خلفـاي    حكمه در ترگفته مي شد كه اين آيه مباركه يكي از داليل م
 ، حال آن»مشغول مجاهده و مجادله با كفار بود«گانه است. زيرا اميرالمؤمنين در همه غزوات  سه
، مجاهد را در ايران پيش  بودند. اما نويسنده مقاله ]ة قاعدين [= نشستگاندر زمر» حضرات«كه 

از دليري و شجاعت همين مجاهدين بود كه قياصره روم در جلو اسب : « از اسالم نيز مي يافت
وي ايـن مفهـوم را بـه دوره اسـالمي بسـط داد:      » كياسره و سالطين عجم پيـاده مـي دويدنـد.   

شان ساخته بودند. در زمان كنـوني،   رياي بالتيك را جوالنگاه اسبانمجاهدين اسالم از چين تا د
سپس نويسنده بـه مفهـوم مجاهـد    بودند.  مشروطه خواهان ايران به ياري مجاهدين پيروز شده

ـ     : مجاهـدين در  ابعادي جهاني بخشـيد  د و دارالشـوراي فرانسـه را   روسـيه دومـا تشـكيل دادن
به  »هواخواه وطن و حافظ پارلمنت.: «چنين كسي دانسترا » مجاهد« رانجام ،ساختند. س  استوار

سـاني دانسـت كـه انديشـه اي جـز      اين ترتيب، روزنامه مجاهدان (يا اجتماعيون عـاميون) را ك 
هـا   پرستي و هـدفي بـيش از حفـظ مجلـس شـوراي ملـي ندارنـد و در راه ايـن آرمـان          ميهن
  )155:1392(يزداني،  بازند مي  جان
 ي وهيبـه شـ   ياديـ شـباهت ز  ونيعـام  ونياجتمـاع  يفرقـه   يسازمان ي وهيكه ش داستيپ
كـه از ابتكـارات    يو بخـش علنـ   يبود با بخش مخفـ  يسازمان زيفرقه ن يعنيداشت،  يكيبلشو

حتا  ايبود و  يكيسازمان بلشو كي ونيعام ونياجتماع يفرقه  مييبود. اما خطاست كه بگو  نيلن
و  شـد  يمـ  ليتشـك  ينـاهمگون  اريقه از عناصـر بسـ  فر نيداشت. ا غلبهبر آن  يكيبلشو دگاهيد

 يمــذهب يمختلــف و حتــا طلبــه هــا و علمــا يآن را گــروه هــا و طبقــات اجتمــاع ياعضــا
آن هـا،   ينداشـت. در مـرام نامـه     يمشخصـ  يدئولوژيـ فرقه ، ا نيدادند. در واقع ا يم  ليتشك

 سميبراليل ژهيو به و يعيسم و اعتقادات شي، ترور سميلي، نه سمي، آنارش سميالياز سوس يعناصر
فرقـه در آن   نيـ كـه ا  يو اجتماع ييايمختلف جغراف يها تيشد. البته به تناسب موقع يم دهيد
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در آن غلبـه   يفرقـه، مواضـع گونـاگون    يكننده  يرهبر يشخص نيو هم چن افتي ياستقرار م
اسپرينگ رايس كه  شعبه رشت به كوشش اجتماعيون قفقاز پايه گذاري شد. چنان .كرد يم  دايپ

مركز قفقاز تـا مـدتي   » ] داده مي شود.[،  ، كه در قفقازند آمده ها از هيئت دستور آن: « نوشت
، داوطلبان عضويت در اين شـعبه   نفوذ خود را بر شعبه رشت اعمال مي كرد. حتي در مواردي

ودنـد كـه   به سفارش مركز باكو پذيرفته مي شدند. نمونه اش معزالسلطان و ميرزا كـريم خـان ب  
مراجعه كردند و از اين راه وارد شعبه » كميته مركزي قفقاز«، به  گذر از سد مخالفان محلي براي

  )152(همان: ها چندان دوام نياورد رشت شدند. اما خواهيم ديد كه اين ارتباط
پيوسـتن   لفب بـود. اجتمـاعيون انزلـي مخـا    آرابطه گروه هاي انزلـي و رشـت نيـز شـكر    

برادر به ميانجيگري مركـز  دو ا كريم خان به شعبه رشت بودند. سرانجام اين معزالسلطان و ميرز
مداخله اجتماعيون قفقاز را ناروا مي دانسـت، بـه    يقفقاز به عضويت شعبه درآمدند. شعبه انزل

اطالع داد كه ديگر از آن پيروي نمي كند. اجتماعيون باكو دو نماينـده   وهمين علت به مركز باك
ماينــدگان ند تـا بـه اخـتالف هـاي پـيش آمـده رسـيدگي كننـد. يكـي از ن         بـه گـيالن فرسـتاد   

، يفـرم   محمودزاده زنجاني بود. شعبه انزلي همچنان نافرماني نشان مـي داد. در آن ميـان    حسن
بـه اجتمـاعيون انزلـي     ـــ  كه رهبر شعبه گيالن حزب داشناك بـود ــ آتش بيار معركه شد. او 

با پسران حـاج وكيـل تيـره بـود. شـايد اخـتالف هـاي         نزديك شد. رابطه داشناك هاي گيالن
هـا   شخصي ميانه شان را به هم مي زد. اما درگيري هاي سياسي و فكري نيز موجب رقابت آن

ك مــي دانســتند و بــا حــزب بــا يكــديگر مــي شــد. داشــناك هــاي روســيه خــود را نارودنيــ
روسيه دشمني داشـتند.  هاي انقالبي هم پيمان بودند و با حزب سوسيال دموكرات  سوسياليست

خـود را سوسـيال دمـوكرات     اينك در گيالن شـعبه اجتمـاعيون عـاميون برپـا شـده بـود كـه       
كرد. داشناك ها برخوردهاي حزبي روسيه را به خاك ايران كشاندند و با اجتمـاعيون   مي  معرفي

رشـت   درافتادند. اين موضوع را نمي دانيم كه يفرم اجتماعيون انزلي را بـه مخالفـت بـا شـعبه    
، خواست از آب گل آلود ماهي بگيرد.  ها اختالف افتاد كه ميان آن ، يا پس از آن تحريك كرد

، او تشكيالت حزبي جديدي در رشت به وجود آورد. ايـن تشـكل خـود را از     در هر صورت
اجتماعيون رشت كنار كشيد و گويا شعبه انزلي را به طور كامـل در خـود جـذب كـرد. رابطـه      

 1286اسفند  / 1326عمده گيالن تا محرم  بهدو شع. با اجتماعيون قفقاز گسستسازمان جديد 
به طور كامل از هم جدا شده بودند. در همين تاريخ، اجتماعيون انزلي در نامه اي كه خطاب به 

شعبة رشت را از وقتي كه «، اعالم كردند:  نوشتند ــ، حاكم تازه از راه رسيده گيالن  ظهيرالدوله
ايـن نامـه گسـيختگي    » ، عاري از مسلك فرقه مي دانـيم.  تم پيشه دخالت نموده اندمستبدين س
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قطعي دو شعبه را نشان مي داد. اما اين نكته روشـن نيسـت كـه فرقـه اي كمـابيش مخفـي در       
، به چه دليل مسائل داخلي سازمان خـود را   روزهايي كه بحران سياسي كشور را فرا مي گرفت

 )159(همان: چنين مي گشوددر برابر حاكم دولتي اين 

انجـام شـده از    يهم آهنگـ  ي هي، بر پا برد يكه سردار افخم در تالش به سر م ييدر روزها
جنگ افزار و مـواد منفجـره از لنكـران بـه      يبا شمار فراوان يقفقاز نياز مجاهد ي، شمارشيپ

 اليحزب سوسـ  يو باتوم سيتفل يها تهيكم يتنه از سو 32گروه  كيآن  يآمدند و در پ  يانزل
 يخانه ها - خانه  3به رشت در  دنيشدند و پس از رس رانيا ي، راه هيروس يردموكرات كارگ

خـود   يتازه  يداده شدند. آنان باشندگاه ها يجا - زرگر  سيمعزالسلطان و معزالسلطنه و آواد
، دزهيـ جاپال چياز آپولون گالخوو ديتا با 32آن  انيآغاز به ساختن بمب و نارنجك كردند. در م

 ميو تـروف  ي، پـانوف بلغـار   ادزهيـ كپي، الكساندر چ ييايلتون ي، فئودور توپچ انيو براد اكيبراد
در  سيمختار انگل ريوز ليبه عنوان مثال چرچ) 110:1393(پرتو، گونچاروف نام برد. چيآندروو

بـه   ياشتادديداشت و در  يبا سپهدار تنكابن ياسفند به هنگام عبور از رشت مالقات 28در  رانيا
 يطـرح نقشـه    ي هيكه كل دينوشت: بر من مكشوف گرد نيها اشاره كرده و چن ينقش قفقاز

داوطلب كه تعداد آن ها  يشده و به توسط عده قفقاز ختهيرشت [كودتا] در قفقاز ر جانيه نيا
نفـر   350آن ها بـه   يعده  نيالتخم ينفر نبوده، به موقع اجرا گذارده شده... فعال عل 50بالغ بر 

شده به رشـت آمـده انـد. سـه نفـر       ديتبع انيرانياز ا يمعتنابه يعده  كيضمن  ني. در ادهيرس
، خان انـد  ميو كر دالسلطانيو عم طانسردار منصور كه موسوم به معزالسل ياخوان برادرزاده ها

   )122:1367بشيري، نموده اند. ( انيبا قفقاز يانينما يليخ تيمدت ، مع نيدر عرض ا
  
گري انجمن عباسـي و اجتمـاعيون عـاميون شـعبه      . منافع و سازمان در كنش7

  رشت
ود بـه تعريفـي از منـافع جمعـي     باورهاي مشترك در يك گروه به خـودي خـ  در ديدگاه تيلي 

مي شود. در نتيجه، منافع يك گروه را مي توان از تحليل كلـي ارتباطـات ميـان منـافع و       منجر
استنباط كرد؛ و از منظر دوم منافع يك گروه از اظهارات و كـنش هـاي   موقعيت هاي اجتماعي 

را امتيازات و محروميت هـاي مشـتركي كـه     . تيلي منافعگران آن گروه قابل استنتاج است كنش
بـر جمعيـت مـورد بحـث وارد آيـد      ممكن است بر اثر تعامالت مختلف با ديگر جمعيت هـا  

   ).92: 1385(تيلي، تعريف مي كند
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نصر و متغير در مدل بسيج منابع تيلي كه در شناسايي الگوي رفتاري انجمن عباسي دومين ع
و اجتماعيون عاميون اهميت دارد سازمان است. آنچه در مسير سازمان دهي و بسيج منابع تبلي 
به آن اشاره دارد، هويت جمعي و يكپارچه است. به هر ميزان هويت يكپارچه تر باشـد ضـمن   

ي اعتراضي مي تواند اتحاد و استحكام ايجاد كند در واقع  هر چه اعضاي همراهي با ساختارها
گروه از هويتي يك پارچه تر برخوردار آن گروه سازمان يافته تر محسوب مي شود. چارلز تيلي 

يتواننــد منجــر بــه قــوام در تعريـف ســازمان بــه دو ويژگــي مهــم و اصــلي مــي پــردازد كــه م 
  باشند:  دهي سازمان

  مشتركميزان هويت  - 1
  )83: 1385ساختار وحدت بخش (تيلي،  - 2

وي براي توصيه اين دو مفهوم، از بحث روابط دسته اي و روابط شبكه اي بهره مي گيـرد.  
روابط دسته اي، روابط ميان افراد حول ويژگي هاي مشترك است، مانند هويت جنسي، نژادي، 

مستقيم و غير مستقيم به واسطه نـوع  ملي، سني، مذهبي و روابط شبكه اي به ارتباط پيوندهاي 
خاص از علقه هاي بين اشخاص اشاره دارد. تركيب اين دو منجر به پيدايش گروه مي شود. به 

بكه هـاي داخلـي وسـيع تـري     اعتقاد تيلي هر قـدر كـه يـك گـروه از هويـت مشـترك و شـ       
ت كه در تقابـل  ) در الگوي تيلي مدعيان قدر95باشند، سازمان يافته تر است.(همان:   برخوردار

ياسـي قـدرت بايـد سـازمان دهـي را      با صاحبان قدرت قرار دارند براي دستيابي به جايگـاه س 
عنوان يك اصل مهم و اساسي مد نظر قرار دهند. بنا بر مدل بسـيج منـابع انجمـن عباسـي و      به

اجتماعيون عاميون شبعه رشت در اين حالت در جايگاه مدعي قدرت قرار مي گيرند. وضعيت 
گـري   قالب يعني آن حالتي كه مدعي قدرت بتواند قدرت مستقر را به چـالش بكشـد. كـنش   ان

انجمن عباسي و اجتماعيون عـاميون يـك هـدف تـاكتيكي مشـترك دارد. آن غايـت تـاكتيكي        
رهانيدن مشروطه گيالن از شر سركوب شديد سردارافخم است. بـا حضـور سـردار افخـم در     

دســتگيري ســران مشــروطه خــواه و ب و وحشــت، رشــت او از همــان ابتــدا بــا ايجــاد رعــ
ساختن آنان بصورت موقت مشروطه را در گيالن مديريت و به سمت خاموشي بكشاند.  خفيف

از اين جهت بايد توجه داشت بين انجمن عباسي و اجتماعيون عاميون اشـتراك گفتمـاني مـرز    
ر در مـدل بسـيج   رسيدن به هويت جمعي نبود بلكه در اينجا منـافع مشـترك كـه عنصـر راهبـ     

است اين دو تشكل را با وجود اختالفات در يك مسير قرار داد. جهـت برشـمردن مـدل      منابع
  گري اين دو تشكل ميتوان به شش ويژگي زير اشاره نمود: كنش
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(به ويـژه   نقش آفريني هر دو تشكل در سازمان و جهت دهي شورش دهقاني گيالن ـ
امجد كـه شكشـت آنـان مقدمـه احيـا       مقاومت طالش در برابر سردار افخم و سردار

جريانات سركوب شده در رشت براي كودتا عليه سردار باالخان بود. هر دو تشـكل  
 در تحريك جنبش دهقاني و ايجاد سازمان دهي نقش داشتند.)

 اشتراك منافع در تقابل با مالكين و اربابان صاحب قدرت ـ

 ي انجمن عباسيبسيج كنندگي عنصر دين در فعاليت هاهويت جمعي ديني و  ـ

 قفقاز و انتقال آن توسط مهاجران گيالنياثرپذيري از انديشه هاي انقالبي  ـ

 كي و غيرگفتماني در مبارزه با سردار افخم حاكم گيالنتياتحاد تاك ـ

  تاكيد بر مطالبات صنفي به ويژه در حوزه حقوق كشاورزي ـ

  
  الگوي شماره دو: مدل بسيج منابع: سازمان و منافع 

  
  گيري . نتيجه7

در فرآيند كنش جمعي و نقش آفريني جامعه براساس مدل بسيج منابع، مردم و جميعت سياسي 
براساس عناصري نظير هويت مشترك و منافع جمعي دست به اقدام مـي زننـد و در وضـعيت    

سازمان و منافع  
انجمن عباسي و 
اجتماعيون عاميون

اشتراك منافع در تقابل  
با مالكين و اربابان  
صاحب قدرت

اثرپذيري از انديشه 
هاي انقالبي قفقاز

هويت جمعي 
ديني و نگاه ابزاري  

به دين
تاكيد بر مطالبات 
صنفي به ويژه در 

حوزه حقوق 
كشاورزي

اتحاد تاكيتكي و 
غيرگفتماني در 

مبارزه با سردار افخم 
حاكم گيالن

آفريني هر دو   نقش
تشكل در سازمان و 
جهت دهي به جنبش 

دهقاني گيالن
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اهميت دهي است. انقالبي از خود واكنش نشان ميدهد. اين فرآيند نيازمند بستري به نام سازمان 
 طريــق آن از هــا گــروه توسـط    ز آنجاســت كــه بخــش عمـده كــنش (نــه همــه آن) سـازمان ا 
  است. مفيد بسيار كلي و نظري شيوه به سازمان بررسي روهمين از و گيرد مي  صورت

به بيان ديگر هر چه سازماندهي مخالفين در يك انقالب بيشتر باشد، بسيج منابع بيشتري در 
مخالفين از طريق بسيج منابع موجب افزايش قـدرت  آن حركت صورت مي گيرد. سازماندهي 

انقالبيون مي شود براي سازمان دهـي منـابع بسـيج نيروهـاي اجتمـاعي در مشـروطه گـيالن،        
ترين بستر عيني احزاب، كميته ها و انجمن هـاي فعـال در گـيالن مـي باشـند. دو تشـكل        مهم

رار گرفتند كه بستر سازمان دهي انجمن عباسي، اجتماعيون عاميون با اين انگاره مورد بررسي ق
بسيج منابع مدعيان عليه حكومت مستقر همين تشكل ها با تكيـه بـر منـافع جمعـي و هويـت      

اينجا مهمترين و اصلي ترين بستر سازمان دهي بسيج منابع به سمت تصاحب مشترك بوده اند. 
اجرايي شـدن و   قدرت مدنظر است. سازمان دهي در الگوي بسيج منابع تيلي محور بنيادين در

نيل به اهداف مي باشد. انقالب مشروطه به شكل گيري احزاب، گروه ها و كميته هـا دامـن زد   
اما در مرحله شكل گيري خود متاثر از جدال فكري و مبارزاتي اين تشكل هاي متعدد بـود. در  
گيالن اين جريانات مشروطه خواه به دليل همجواري بـا روسـيه بـه نسـبت سـاير اسـتان هـا        
اثرپذيري و فراگيري بيشتري در حوزه انديشه و مدل مبارزه داشتند. مشـروطه گـيالن در ابتـدا    
مدل رفتاري و الگوي سياسي اش برگرفته از مشروطه تهران و تبريز بود. اما با گسترش فعاليت 

گري  ي به ويژه در نوع كنشانجمن ها، احزاب و كميته هاي مرتبط با قفقاز به تدريج مدل قفقاز
سلحانه و بسيج منابع به سمت شورش، كودتا و لشكركشي سوق داده شـد. ايـن الگـوبرداري    م

ي شـاه بيشـتر مـورد اسـتقبال     پس از قطع ارتبـاط تهـران و گـيالن پـس از كودتـاي محمـدعل      
خواهان قرار گرفت. بررسي منافع و اهداف انجمن عباسي، كميته سـتار و اجتمـاعيون    مشروطه

مين رويكرد صورت پذيرفت تا بستر سازمان دهي بسـيج منـابع در   عاميون در فصل چهار با ه
  مشروطه گيالن كه محل نقش آفريني مردم است نشان داده شود. 

برخي از اين تشكل ها مانند مجاهدين از مباني سياسي قوي برخوردار بودند بعضي نيـز از  
بعضي ديگـر هـم بـه     نظر مذهبي بسيار محكم بودند مانند انجمن ابوالفضل، انجمن روحانيان،

لحاظ صنفي و حرفه اي بودن جايگاه خاصي در زمينه فعاليت اقتصادي مورد نظر داشتند. ايـن  
هاي  ام تغييرات بودند در مقابل انجمنگروه از انجمن ها كه متجدد و خواهان نوآوري براي انج

محلـي در   مالكين و مستبدين قرار داشتند كه طيف خاصي از زمينداران و صاحبان قدرت هاي
آن ها شركت داشتند. انجمن عباسي در مسير اعتراضات و شورش دهقاني در قالب قيـام عليـه   
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خوانين و عدم پرداخت ماليات يا بيرون راندن نماينده حاكم نقش اساسي داشت. در واقع عمده 
كـه   بـا آن  فعاليت انجمن عباسي متمركز بر سـازمان دهـي نيروهـاي مردمـي روسـتاها اسـت.      

ها با اين شعبه هـا   ون قفقاز به تشكيل شعبه هاي گيالن كمك كرده بودند، اما پيوند آناجتماعي
نمي خواستند تـابع   ــ مانند مركز غيبي تبريزــ رفته رفته سست شد. احتماال اجتماعيون گيالن 

رشته مجاهدين رشت را به «مركز قفقاز باشند. اجتماعيون باكو دو نماينده به رشت فرستادند تا 
بايد مجاهـدين رشـت در تحـت اطاعـت     «به اعتقاد مركز باكو، » ]كنند.[اهدين قفقاز وصل مج

شعبه رشت زير بار اين امر و نهي نرفت. اجتماعيون رشت ارتباط خود » قفقاز باشند.مجاهدين 
صـورت شـعبه آن    را با مركز قفقاز به طور كامل نگسستند، اما اجازه ندادند كه گروه شـان بـه  

  . دربيايد  مركز
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