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تولد و خصوصیات شخصی

هجری شمسی(, مبارز  1300 آذر 11 - 1257) جنگلی میرزا کوچک

جمهوری شوروی و از اولين رهبران  جنبش جنگلو سردار  انقالب مشروطه

جمهوری سرخ و  جمهوری سوسياليستی گيالن)همچنين معروف به:  گيالن

به رهبری  ایرانحزب کمونيست ( بود. در دل این جمهوری بود که جنگل

 حيدر عمو اوغلو تاسيس شد.

ه.ش. در  1257یونس معروف به ميرزا کوچک فرزند ميرزا بزرگ بسال 

در خانواده ای متوسط چشم به جهان گشود.  استادسرامحله  رشتشهرستان 

سنين اوّل عمر را در مدرسه حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه 

جامع به آموختن صرف و نحو و تحصيالت دینی گذرانيد. چندی هم در 

به همين منظور اقامت گزید. با این سطح تعليم  تهرانمدرسه محمودیه 

توانست یک امام جماعت یا یک مجتهد از کار درآید، امّا حوادث و می

 شاند.انقالبات کشور مسير افکارش را تغير داد و او را به راهی دیگر ک

خود بنام محمّدعلی و  تر ازميرزا دارای دو خواهر و دو برادر، یکی بزرگ

تر بنام رحيم، بود، که هر دو نفر بعد از ميرزا وفات یافته دیگری کوچک

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اند. بنا به روایات او مردی خوش هيکل، قوی بنيه، زاغ چشم و دارای 

یند از نظر سيمائی متبسم و بازوانی ورزیده بود. طرفداران او می گو

اجتماعی مردی با ادب، متواضع، خوش برخورد، مومن به اصول اخالقی، 

آدمی صریح اللحجه و طرفدار عدل و آزادی، حامی مظلومان و اهل ورزش 

بود و از مصرف مشروبات الکلی و دخانيات خودداری می کرد. ميرزا در 

 سنين آخر عمرش همسری برگزید.

 نقش در انقالب مشروطه

شرکت  قزوینبه انقالبيون پيوست و در فتح  مشروطيتواقعه  ميرزا در

ه.ش. شروع به مبارزه  1293بود که بتاریخ  جنبش جنگلنمود. او بانی 

ارتش خارجی داخل خاک ایران و بریگاد قزاق، که زیر مسلحانه بر ضد 

 نانقالبيودست افسران روسی تعليم و تربيت شده بودند، زد. تعداد زیادی از 

و ارتش  روسيه، انگليسجنگل هم در درگيریهای مسلحانه با لشکران 

 کشته شدند. قاجارسلطنتی 

اخراج نيروهای بيگانه، رفع بی عدالتی، مبارزه "جنگلی ها هدف خود را 

اعالم می کردند. در  "و برقراری دولتی مردمی استبدادبا خودکامگی و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D9%88_%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D9%88_%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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هجری شمسی قوای جنگل با  1299خرداد  16همين راستا در روز یکشنبه 

و  سلطنتو الغاء اصول  کميته انقالب سرخ ایرانای تشکيل انتشار بيانيه

را اعالم نمودند و یکروز بعد کميته انقالب  جمهوریتأسيس حکومت 

وری را معرفی کرده، که ميرزا عنوان سرکميسر و کميسر هيئت دولت جمه

جنگ را داشت. امّا هنوز دولت تازه انقالبی سامان نگرفته بود که با حمایت 

تشاش انقالبيهای سرخ طرفدار شوروی آغاز گردید روس اغ هایبلشویک

رفت  ومنفبه  رشتميرزا به عنوان اعتراض از  1299تير  18که نهایت جمعه 

فرستاد که  مسکوبه  لنينو قبل از حرکت دو نفر نماینده با نامه مفصلی برای 

در موقع، خود به نمایندگان روسيه اظهار کردم که ": در آن ذکر شده بود

 ."ملّت ایران حاضر نيست پروگرام بلشویکها را قبول کند

با رهبری و حمایت فرمانده  شورویطرفداران  1299مرداد  9بتاریخ شنبه 

ی مسلح شوروی و مدیر بخش سياسی و امنيت نظامی آن در رشت بر قوا

ضدّ ميرزا کودتا کردند. همه طرفداران ميرزا را هرکه و هرجا بود دستگير و 

بازداشت کردند. آنها دولت جدیدی اعالم که احسان اله خان سرکميسر و 

کميسر خارجه و سيد جعفر جوادزاده )پيشه وری معروف( کميسر داخله 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
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ختالفات، بگير و ببندها باال گرفت و قوای جنگل تضعيف گردید. شد.ا

)رضا  سردارسپه( به سرکردگی قزاق هاقوای دولتی ) احمدشاه قاجاربفرمان 

آینده( برای سرکوبی قوای سرخ وارد رشت گردید  پهلویميرپنج پيشين و 

که چندین برخورد جنگی بين دو قوای بوجود آمد که گاه نيروهای دولتی 

نهایت با مذاکرات پشت پرده کردند. در پيشروی و گاه عقب نشينی می

را ترک نمودند. الزم به ذکر است در این  انزلیقوای سرخ خاک رشت و 

در فکر ها ميرزا با قوای خود در فومن بود که بی طرف مانده و جنگ

ها که بسرکردگی سردارسپه سعی به مذاکره با ميرزا، تجدید قوا بود.قزاق

طلبان خود را از مرکز  استقاللقانع نمودن او که به مرکز بياید و نيایت 

نا به دالیل عدیدی مذاکرات به شکست انجاميد. یکی از این شروع نماید. ب

و یارانش قبالً  دکتر حشمتها بمانند دالیل این بود که تعدادی از جنگلی

های سردارسپه را خورده بودند تسليم و به دار آویخته شده گول قول و فعل

 بودند.

در نهایت قوای قزاق از فرصت استفاده و طی شبيخونهای فراوانی، 

نيروهای جنگل را وادار به عقب نشينی نمودند و بعضی از سران تسليم یا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D9%87%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D9%87%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%87&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%87&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA

