
 



 

 

 

 

 

 

 

 هاي ملي كرد  ي جنبش تاريخچه
 )از قرن نوزدهم تا پايان جنگ جهاني دوم ( 

 
 1363آبانماه 

 
 

 سعيد بدل
 
 



 
 

ii 

 
 

 
  كرد يمل يها جنبش ي خچهيتار

 ) دوم يجهان جنگ انيپا تا نوزدهم قرن از( 
ـ پا تـا  نـوزدهم  قرن از(  كرد يمل يها جنبش ي خچهيتار: كتاب عنوان  اني
 ) دوم يجهان جنگ
 )سعيد بدل(شرفكنديصادق دكتر  :تاليف
 غالب حبيبي :تايپ

 كيهان يوسفي :ويرايش
 سربست اروميه :طرح جلد و صفحه آرايي

 1363آبانماه  :اول چاپ
 ـ اربيل  خورشيدي 1392 :دوم چاپ
 ي دانشجويان دمكرات كردستان ايران اتحاديه  :ناشر

 
 

 



 

 

iii

 

 مطالبفهرست 
 
 

 1 ............................................................................................مقدمه مؤلف  

 بخش اول  
   يعثمان يامپراتور در كردستان به مربوط مقررات ـ فصل اول

 9 ......................................................................................كردستان فئودال  
    نوزدهم قرن يها جنبشفصل دوم ـ 

                    18 .......................................................................................... نهضت بابان 
 20 ......................................................................ميرمحمد و فتح كردستان  

 26 ......................................................................................نهضت بدرخان  
 30................................................................................................  يزدانشير

  33...................................................................... قيام شيخ عبيداهللا شمزينان 
 20 قرن لياوا و 19 قرن اواخر در كردها وضعـ فصل سوم 

 44.....................................................  امپراتوري عثمانيتغييرات سياسي در 
 47................................................................  هاي ملي كرد  نخستين سازمان

  56................................................................ هاي اول جنگ جهاني اول  سال



 
 

iv

 58.............................................  هاي نخستين پس از جنگ اول جهاني  سال
    67. ...........................................................................................پيمان سور  

    74................................................ پيمان لوزان و تقسيم استعماري كردستان

 يجهان جنگ دو نيب ي فاصلهـ  بخش دوم
 فصل اول ـ ايران

 82..............................................................)  سمكو(ـ اسماعيل آقا شكاك1
 96............................................................  هاي جنوب كردستان  ـ شورش2

 فصل دوم ـ عراق
 99.....................................  كشور عراق ـــ شيخ محمود برزنجي ـ تأسيس1
  116........................................................................... ـ شيخ احمد بارزان 2

 فصل سوم ـ جمهوري تركيه
 124........................................ الف ـ تشكيل جمهوري تركيه و نقش كردها  

 133..........................  هاي ملي كرد در جمهوري تركيه  ب ـ مهمترين جنبش
 135...................................................   )1925( رانيپ ديسع خيش جنبشـ 1
 142..........................................................   و جنبش آرارات "خويبون"ـ 2
 155...... ............  )1936 ـ 1938(رضا ديس و "ميدرس" مقاومت جنبش ـ3

 
 



 

 

v

 

 مقدمه 

 
تاريخ پرفـراز و نشـيب جنـبش آزاديخـواهي ملـت كـرد در هـر بخـش از         

ها، قهرمانيها، مقاومت و از خودگذشتگي فرزندان اين كردستان، حكايت حماسه
ملت  است و در همان حال دربرگيرنده وقايعي تلخ كه متاسفانه خود كردهـا و  

نادقيق از وضع موجود وشرايط جهاني داشته انـد و  رهبران اين جنبش خوانشي 
يي و جهاني به نفع هاي منطقهدر نتيجه نتوانسته اند آنچنانكه بايد در صف آرايي

 .خويش خود را آرايش كنند
آموزد كه سواي علل خـارجي و محيطـي، اصـلي    مطالعه اين تاريخ به ما مي

پي كردها، فقدان انسجام  ها و قيام هاي پي درترين عامل توفيق نيافتن جنبش
كردهايي كه در هيبت افسران عثماني و صـفوي  . و اتحاد در بين آنها بوده است

قهرماناني شكست ناپذير بودند ولي مع االسف شمشير آنهـا هميشـه عليـه    ... و 
 .خويش باز بوده است

مطالعه  اين تاريخ به ما مي آمـوزد كـه تنهـا راه  بـرون رفـت از وضـعيت       
دها و تحقق حقوق آنان، اتحاد و همصدايي در برابر دشـمنان ايـن   زيردستي كر



 
 

vi

سرزمين و اين ملت است، اصلي مهم كه ملت كرد تـا هنـوز هـم از فقـدان آن     
 .نالدمي

مـا  . مردي از تبار درايت و شجاعت استكتاب حاضر ماحصل زحمات بزرگ
حزب دمكرات كردسـتان   شهيد جنبش كردستان و دبير كل حصل تالش رهبر 

 "كاك سـعيد پيشـمرگان  "كه نزد ملت كرد به  "صادق شرفكندي"يران دكترا
دكتر شرفكندي اين كتابچه را در بحبوحه ي جنگ كردسـتان و  . معروف است

يورش نيروهاي دولت مركزي به كردستان و تحميل جنگ بر اين ملت در دهه 
خورشيد نوشته است و چنانچـه خـود ذكـر نمـوده هـدف از نگـارش ايـن         60

چه تنها آشنايي هـر چـه بيشـتر فرزنـدان ايـن ملـت بـا تـاريخ خـونين          تاريخ
 .گذشتگانشان است

هاي كاغـذي  مدت زمان زيادي از چاپ نخست اين كتاب مي گذرد و نسخه
آن در دسترس نبوده و نسخه الكترونيكي آن هم داراي كيفيـت آنچنـاني نمـي    

ا ن بـر آن شـد   بر همين اساس اتحاديه دانشجويان دمكرات كردستان اير. باشد
كه براي خدمت هرچه بيشتر به جوينـدگان تـاريخ ناسيوناليسـم كـردي، ايـن      

اميد است كه گامي بوده باشد در راستاي  .كتاب را تجديد چاپ  و منتشر نمايد
اين كتاب از دو جهت حائز اهميت است، نخست از ايـن  . تحقق حقوق ملتمان

كنـد و دوم اينكـه ايـن    مـي هاي ملت كرد را باز گو لحاظ كه تاريخچه جنبش
كتاب ماحصل قلم شخصي است كه در سنگر دموكراسيخواهي و زير توپبـاران  
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در همين راسـتا  . و بمباران نيروهاي متخاصم دولت مركزي آن را نگاشته است
اتحاديه دانشجويان دمكرات كردستان ايران مفتخر است بعـد از سـپري شـدن    

آرمانهـاي واالي ايشـان و ديگـر     سال از شهادت كاك سعيد، با تعهـد بـه   21
 .كندشهيدان كردستان اين كتاب را تجديد چاپ و منتشر مي

 
 
 

 اتحاديه دانشجويان دمكرات كردستان ايران
 خورشيدي 1392شهريور 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1

 
 مؤلف مقدمه

 
مـدتها   ": ي حزب دمكرات كردستان ايـران آمـده اسـت    در پيشگفتار برنامه

رد بخاطر آزادي و در راه تحصيل حق تعيين سرنوشت خود مبارزه كاست خلق 
از آغاز قـرن  . ملت ما استي خونين  سراسر قرن نوزدهم شاهد گذشته. كند مي

 ."بيستم تا جنگ دوم جهاني اين مبارزه همچنان ادامه داشته است
مـا فرزنـدان    ": گويد كه مي* اي رقيب*ردها كيكي از بندهاي سرود ملي 

 ."ي ما چه خونين است رنگ سرخ و انقالبيم، بنگرييد كه گذشته
ي خونين خـود   گذشته رد تا چه اندازه بهكدهد كه خلق  ها نشان مي اين اشاره
امـا  . نهـد  هاي انقالبي اسالف قهرمان خـود را ارج مـي   د و كوششكن افتخار مي

رحادثـه چنـدان   ي پ از ايـن گذشـته   واقعيت آن است كه آگاهي دقيق و عميق
هـاي   هرچند بسيارند كساني كه نام اغلب قهرمانان ملي و رهبران قيـام . نيست

شـان   أسفانه جز شمارِ اندكي از آنها آگاهيدانند، اما مت رد را ميكگوناگون خلق 
ها و شرايط و اوضاعي كـه قيـام در    رود و از جزئيات قيام از اين حد فراتر نمي

ي  ي تاريخچه از همين رو اقدام به تهيه. آن روي داده است چندان مطلع نيستند
اي كه از يك تـاريخ   ي آن همان بهره به اين اميد كه از مطالعه. حاضر شده است
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به منظور تجزيه و تحليـل و   رود، يعني آگاهي به وقايع گذشته واقعي انتظار مي
 .اندوزي، حاصل گردد تجربه

 :مناسبت نيست در مورد اين تاريخچه تذكر چند نكته بي
ـ هـاي ملـي    ـ واقعيت آن است كه نگارش تـاريخي در مـورد جنـبش   1 رد ك

ندان آساني نيست؛ برخالف آنچه كه ممكن است در بادي امر بنظر برسد كار چ
ي مـورد   ها بطور كلي به نتيجه رد در طي سالكهاي متعدد خلق  زيرا كه جنبش

ردها كماكان محروم از حقوق ملي خـويش، امكـان ايـن را    كاند و  نظر نرسيده
بنـابراين،  . ي خويش را بكاوند و تاريخ خويش را بنگارنـد  اند كه گذشته نيافته

رد است و يا از سـوي  كايت از دشمنان خلق اطالعات موجود يا مستقيماً به رو
نويساني داده شده است كه بخش اعظم آن را بـه ناچـار از    نگاران و تاريخ وقايع
توان به عنوان نمونـه   چگونه مي. اند رد به دست آوردهكهاي دشمنان خلق  كانال

رد آگـاهي  كاز تاريخ واقعي خلق  "عصمت اينونو"و  "آتاتورك"ي  در تركيه
 هم از فرهنگ لغات حذف شده است؟ "ردك"حتي نام درحالي كه  حاصل كرد

اشكال كمبود يا عدم صحت منابع تاريخي اگر هم در شرايط عادي از راه ـ 2
ها و اسناد و مراجع گوناگون نسبتاً قابل رفع باشد در شـرايطي   مراجعه به كتاب

كه اين تاريخچه فرآهم آمده است يعني در شرايط زنـدگي خـارج از شـهرها و    
تـري   قياس وسـيع هاي مورد لزوم، م محدوديت شديد دسترسي به منابع و نوشته
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نظران به طـور قطـع بـا توجـه بـه ايـن اشـكال در نـواقص و          صاحب. يابد مي
 .ي اغماض خواهند نگريست اشتباهات موجود به ديده

 :اند از ي اين تاريخچه عبارت بوده منابع اصلي مورد استفاده براي تهيهـ 3
 "نژرار شاليا"به سرپرستي  "ردهاكردستان و ك"ي اول ـــ كتاب  در درجه

و  "عصـمت شـريف  "، "كنـدال "، "عبـدالرحمن قاسـملو   "و به نويسـندگي  
 )پاريس  1978 "ماسپرو"چاپ (  "نازدار.م"

تـوان در   را مـي  19هاي قـرن   ي حاضر و به ويژه جنبش بخش اول تاريخچه
يـي از بخشـي از ايـن كتـاب دانسـت كـه توسـط         ي خالصه شـده  واقع ترجمه

 .نوشته شده است "كندال"
ـ جنبش ملـي  "دومين منبع مورد مراجعه، كتاب  كـريس ـ   "ي  نوشـته  "ردك

 ).پاريس 1979انتشارات فالماريسون ( است "كوچرا
ردي كي  ترجمه: اند از سومين و چهارمين منابع مهم مورد استفاده عبارت بوده

 "ردهـا ك"و  "ردستانكجدال بر سر ": نگار روس با نام تاريخ "خلفين "كتاب
 ."ارفعحسن "ي  نوشته

 "ي اين تاريخچه در اصل به صورت سلسله مقاالتي براي درج در روزنامهـ 4
هاي  بندي اين امر را بايد علت اساسي بعضي تقسيم. تهيه شده است "كوردستان

بگاه دانسـت   هاي گاه نويسي ها يا برعكس زياده ناكامل و نيز بعضي موجزگويي
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رس بودن كـم و زيـاد صـفحات    ي كمبود وقت تهيه كننده، يا در دست كه نتيجه
 .روزنامه بوده است

ي حاضر به اين اميد تهيه شده  ي اينها، همان طور كه گفته شد تاريخچه با همه
است كه بتواند اندكي از احتياج مبرم همگاني را برآورده سازد؛ زيرا كه در اين 

بـل  ي ناچيزي خـود در مقا  ي آبي هم با همه آگاهي، حتي قطره كوير خشك كم
 .ريا، شايد نعمتي به حساب آيدد

 
 

 1360ماه  بهمن/ شيوه جو
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 فصل اول

 مقررات مربوط به كردستان در امپراتوري عثماني
 

بـه   مقدمتاً براي آگاهي آن دسته از خواننـدگاني كـه آگـاهي تـاريخي آنـان     
ي كافي نيست و احتماالً خواهند پرسيد كه چرا در بخـش اول تاريخچـه    اندازه

ردسـتان فعلـي   ك شود در حالي كه فقط از امپراتوري عثماني و ايران گفتگو مي
بين چهار دولت تركيه، ايران، عراق و سوريه تقسـيم شـده اسـت؟، يـادآوري     

الملل اول در  هاي عراق و سوريه فقط پس از پايان جنگ بين شود كه دولت مي
اند و تا آن زمان هر دو جزو امپراتوري عثمـاني بـه    اوايل اين قرن تشكيل شده

ن ايران و امپراتوري عثماني تقسيم ردستان بطور كلي بيكيعني . آمدند شمار مي
هـا و   شده بود كه البته بخش عظيم آن جزو دولت اخير بود و نخسـتين جنـبش  

ردستان بـه  كرد هم در اوايل قرن نوزده در همين بخش از كهاي نوين ملي  قيام
 .اند وقوع پيوسته

رد در نزد بعضي از افراد تحصيلكرده و كي ملي  گرچه احساس تعلق به جامعه
فرهنگ خيلي زودرس بـوده اسـت امـا از پيـدايش پايگـاه اجتمـاعي بـراي         با

هـاي   اين امر يك سري علـت . گذرد رد، زمان چندان درازي نميكناسيوناليسم 
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است كه در امپراتوري عثمـاني   تر، مقررات خاصي تاريخي دارد كه از همه مهم
 .شده است ردستان تدوين و اجرا ميكدر مورد 

 دستان در امپراتوري عثمانيركمقررات مربوط به 
آن  در. گـردد  رد ـ عثماني به اوايل قرن شانزدهم ميالدي برمي كتاريخ روابط 

هاي متعدد خود در حـال جنـگ دائـم عليـه      ردستان با امرا و اميرنشينكزمان 
. خواستند آن را به قلمرو سلطنتي خـود ضـميمه نماينـد    شاهان ايران بود كه مي
ميالدي جنگ بين ايـران و عثمـاني در    1514كه در سال  بدين ترتيب هنگامي

ـ امـراي  روي داد، ) هاي خوي ردستان و نزديكيكواقع در شمال ( چالدران رد ك
يدند و در پيـروزي  در كنار سلطان سليم عثماني عليه شاه اسماعيل صفوي جنگ

به همين جهت پس از پايـان جنـگ،   . اي بازي كردند ل عمدهوسلطان عثماني ر
. رد پيماني بست كه در ذيل اصول آن خواهد آمدكسليم با امراي اصلي سلطان 

ردها عامل مذهبي دخالت كري گي اما اين را در همين جا بايد گفت كه در جبهه
مذهب بودند و با سلطان عثماني كه هم مذهب آنان بـود   ردها سنيكداشت زيرا 

 .عه مذهب بودتوانستند كنار بيايند در حالي كه پادشاه صفوي شي بهتر مي
ـ اميرنشين مستقل  16ردستان را به كرد ـ عثماني،  كپيمان  رد كـه اهميـت   ك

اي  و عده) سنجق (تيول 50ي حدود  ود، به اضافهآنها يكسان نبود تقسيم كرده ب
هـاي خـود حقـي     ردستان جنوبي براي اميرنشينكامراي قدرتمند . ركسنجق ت

شبيه استقالل گرفته بودند كه آنان را از يك حـق حاكميـت كامـل برخـوردار     
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ي جمعه هم بـا نـام آنـان خوانـده      زدند و خطبه آنها به نام خود سكه مي. كرد مي
دادنـد و ماليـاتي نيـز بـه وي      شد، به سلطان عثماني هم حسـابي پـس نمـي    مي
ي مهمي كه متعهد بـه آن بودنـد ايـن بـود كـه عليـه        تنها مسئله. پرداختند نمي

سر به شـورش برندارنـد و بـراي احتـرام بـه مرزهـاي اميرنشـين         "عالي باب"
واضـح  . ي مرزهاي اميرنشين خـود اجتنـاب ورزنـد    همسايه، از تغيير و توسعه

از اين تعهد اخير، ممانعـت از تشـكيل يـك حكومـت بـزرگ       است كه هدف
 . دستان بودركمتمركز در 

ها گذشته، مناطقي كه بيش از همه در معـرض آشـوب و حادثـه     از اميرنشين
آمـد، بـه صـورت     بـه نظـر مـي   بودند و هر نوع كنترل نظامي بر آنهـا مشـكل   

كـه معمـوالً رؤسـاي عشـاير بودنـد،       هـا )خان(درآمده و به بيگ) قسنج(تيول
ولـي در داخـل    عـالي بودنـد،   گزار بـاب  ها خراج"بيگ"اين . واگذار شده بود

. ي خود اختيار كامل داشتند و انتقال قدرت هم در بين آنـان ارثـي بـود    منطقه
) سـواره نظـام  (بايستي به صورت سپاهي اينان در مقابل امتيازاتي كه داشتند مي

 .در ارتش امپراتوري بخصوص در جنگ عليه ايران خدمت كنند
( شدند را شامل مي ردستان عثمانيكهاي عثماني كه تقريباً ثلث خاك  قسنج

ي دجلـه و فـرات و نيـز مراكـز مهـم       ردستان و بخشي از جلگهكمناطق شمال 
تابع مقررات عادي و عمومي ...) شهري مانند دياربكر، ماردين، خارپوت و غيره

 .حكومت عثماني بودند
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 ردستان فئودالك
فته تا اوايل قرن نوزدهم از سوي هر دو طـرف يعنـي   همر مقررات فوق روي

در طـول ايـن مـدت كـه گفتـيم       .شد رد رعايت ميكحكومت عثماني و امراي 
هـا بـه حالـت     هـا و سـنجاق   ردستان عثماني به صورت اميرنشينكبخش اعظم 

شد، ادبيات و بطور كلي فرهنگ و تمـدن رشـد كـرد و     تقريباً مستقل اداره مي
 "هكـاري "و "و جزيره "بتليس"ردستان مانند كشهرهاي  بعضي از. شكوفا شد

رد بودند بـه صـورت مراكـز بـزرگ     كهاي  كه پايتخت قدرتمندترين اميرنشين
دانان و دانشـمندان مـورد   ، موسيقيءروشنفكري درآمده بودند كه در آنها شعرا

تـوان بـه تمـايالت     ي ادبيـات مـي   در زمينه. گرفتند حمايت و تشويق قرار مي
) فقيـه طيـران  (و انقالبـي  ) خاني(ي  پرستانه ، ميهن)جزيري ـ بايزيدي (عرفاني 

رفتند و استعداد  ترين اين اشخاص به دربار عثماني مي طلب البته جاه .اشاره نمود
 .)ـ و غيره ـ نفي نبي فضولي ـ( دادند و نبوغ خود را در خدمت سلطان قرار مي

بودند كه از نظر تجمل و عظمت رد دربارهايي براي خود ترتيب داده كامراي 
دربارهاي پادشاهان معاصر خودشان بود، اگرچه ايـن مسـئله كـامالً     كامالً شبيه

مباين با تصويري است كه از زمان ماركوپولو رواج يافته و از آن بـه بعـد هـم    
ي ميسيونرهاي مذهبي و جهانگردان اروپايي تقويت شده اسـت و در آن   بوسيله

وحشي كه از محـل راهزنـي و    صورت افراد چادرنشين نيمه ردها را معموالً بهك
 .نمايند كنند معرفي مي غارت زندگي مي
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ـ ي  ي رستاخيز فرهنگي و قرن طاليي فئوداليتـه  در اين دوره كه دوره رد بـه  ك
افـق ديـد امـراي    . رد عمالً راهي به دنياي خارج نداشتكي  آيد جامعه شمار مي

هــا و حمالتــي كــه ممكــن بــود  رد، دور از پايتخــت و در پنــاه لشكركشــيكــ
ي حكمروايي  خطر بياندازد معموالً از حدود مرزهاي منطقه بهحكمروايي آنها را 
كرد و بدين ترتيب عاجز از آن بودند كه بتوانند ملت خـود   خودشان تجاوز نمي

بعـالوه منازعـات ناشـي از    . را در زير لـواي حكومـت متمركـزي گردآورنـد    
ايـن   از. داد در برابر هم قرار مـي  خواهي، اين امرا را پيوسته طلبي و تفوق سلطه

آنــان را اصــوالً از اتحــاد و تفــاهم  "عــالي بــاب"گذشــته پيمــان منعقــده بــا 
هـا را در بـين آنـان     سلطان با هنرمندي آتش اختالفات و رقابـت . داشت بازمي

كرد و به عنوان ضامن مقررات شبه استقاللي، مانع هرگونـه تغييـر در    تيزتر مي
ي خداوند  هم كه سايه "فهسلطان ـ خلي "به مبارزه طلبيدن قدرت . گرديد آن مي

گنجيد؛ زيـرا كـه خـود را     يك از اين امرا نمي بر روي زمين بود در تصور هيچ
كـرد   دانستند و در نزد آنان، حداقل تا زماني كـه خليفـه سـعي نمـي     ديندار مي

 .چربيد مي "ملت"بر  "امت"اختيارات آنان را از دستشان بگيرد، تصور 
، علـت  )صي امرا و تأثير تمـايالت مـذهبي  روحيات شخ( عالوه بر عوامل باال

ي تمايل به ايجـاد   كه قاعدتاً خميرمايه "ردكشعور ملي " بندي نطفهاصلي عدم 
ي اجتمـاعي ـ اقتصـادي     رد است در واقع سـاختمان ويـژه  كيك حكومت ملي 

ردستان آن زمان، بخـش  كدر . ردستان در آن مقطع خاص تاريخي بوده استك
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اي بطور كلي  دامداري مشغول و سازمان عشيره بزرگ جمعيت به كشاورزي و
رد همان طور كه گفتـه شـد معمـوالً    كهاي  قنجرؤساي س. در جامعه حاكم بود

همـين امـر درمـورد پادشـاهان كوچـك      . رؤساي عشاير قدرتمند محل بودنـد 
ها صـادق بـود كـه در واقـع بـر كنفدراسـيوني از عشـاير حكومـت          اميرنشين

 .آمد ي رئيس سنتي آنان به حساب مي كردند و امير به منزله مي
گري مانع اصلي در راه ايجاد و رشد شعور ملي بوده  رسد كه عشيره به نظر مي
ردسـتان  كمانند مذهب نيز در بين مـردم   توان گفت كه حتي نفوذ بي است و مي

گري تقريباً عامل اصلي شكست و عدم  عشيره. آيد فرع اين عامل به حساب مي
هايي است كـه هـدف آنـان، ايجـاد حكومـت       ها و قيام ي حركت موفقيت همه

ها از اوايل قرن نوزدهم آغاز شـدند   اين حركت. رد بوده استكمستقل و واحد 
ها، ايجاد اخـتالف   ا و اتحادها، تغيير پيونده ي آنها باالخره به علت خيانت و همه

 .اي به شكست انجاميدند  ردها و باالخره ايدئولوژي عشيرهكي  در جبهه
ها، فعاليت اصلي در  گري ـ در طول قرن  دامداري ـ زيربناي اقتصادي عشيره 

هـايي كـه    هـاي تنـد و دره   ها و شيب گردنه. ردستان بوده استكهاي  كوهستان
انـد كمتـر مناسـب كشـت و زرع      اگرفتـه ردستان را فركبخش اعظم سرزمين 

ي دجلـه و فـرات    هـاي حاصـلخيز جلگـه    گرچه كشاورزي در سرزمين(هستند
 ).معمول است
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العبـور،   هاي طوالني از مسيرهاي بسيار صـعب  ها، كوچيدن استفاده از چراگاه
شـوند كـه دامـداري     هاي عبور و غيره همگي سبب مي ها و راه حفظ امنيت گله

به روابط  و اجتماعي باشد نه فردي و هم از اين رو، احتياجيك فعاليت عمومي 
 .افراد اجتماع دارد نو پيوندهاي محكم در بي

تـر   ي ارتبـاط خـوني بنـا نهـاده شـده اسـت، شـكل عـالي         قبيله كه بر پايـه  
. سـازد  ي آن يعني عشيره به طور كامل اين احتياج را برآورده مـي  يافته سازمان

هاي خاصي است كـه   اجتماعي ديگري داراي ارزش عشيره به مانند هر سازمان
 .نمايند را تأمين مي حفظ و قوام خود به خودي آن

هاي اين  تكنيك. گونه تعليمات مقدماتي ندارد به هيچ دامداري سنتي احتياج
شوند و به همين جهت احتياجي به كسب  كار كمتر دچار تحول و دگرگوني مي

اي اگر بخواهد تحصيل كند خيلـي   بعالوه يك فرد عشيره. اطالعات تازه نيست
تواند به آرزوي خود برسد، زيرا كه مرتباً درحال حركت و انتقـال   به اشكال مي
هــا شهرنشــينان و كشــاورزان مســتقر در روســتاها از ايــن امتيــاز  اســت و تن
عشاير چادرنشين با دنياي خارج كمتر مـراوده دارنـد و در ميـان    . برخوردارند

اي كـه در   يك فرد عشـيره . كنند طبيعت بصورت تنها مانده و منفرد زندگي مي
رحم طبيعت دسـت بـه گريبـان     طول روز با شرايط سخت زندگي و نيروي بي

ي توضيح طبيعت و اميدواري  ت بيش از هر چيز احتياج به يك سيستم سادهاس
تر از زندگي اوسـت دارد و هنگـامي    به يك نوع زندگي ديگر كه طبيعتاً شيرين
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كه اعتقادي پيدا كرد اين اعتقاد را به بهاي زندگي خود حفظ خواهد كرد همان 
 .دار گردد اي او لكه پذيرد كه شرافت عشيره گاه نميطوري كه هيچ

ويژگي اين نوع طرز تفكر آن است كه وقتـي اعتقـاد پيـدا شـد كـه كسـي       
شود زيرا كـه شـرافت    گويد كامالً و از هر نقطه نظر به او اعتماد مي حقيقت مي

، همه چيـز لغـو و نادرسـت و نپـذيرفتني     كند و درخارج از آن چنين اقتضا مي
 . است

بليـت آشـكار آن بـراي درك    آور اين اخالق و روحيه و عـدم قا  نتايج زيان
ي آزاديخواهي ملـي اسـت در تمـام     ي يك مبارزه اي كه الزمه مشكالت پيچيده

ردهـا بـه خـوبي    كهاي قرن بيست  هاي قرن نوزده و اغلب قيام ها و قيام جنبش
ي آزاديخواهي ملي، عوامل ظريفي كه گاه اثر  آشكار است؛ زيرا در يك مبارزه

 .كنند و درك آنها آسان نيست ياي دارند دخالت م كننده تعيين
ايـن  . تقريبـاً وجـود نـدارد    "مـن "اي،  سازمان عشيره هاي در سيستم ارزش

فـرد از راه عشـيره اسـت كـه شناسـايي      . است كه مسلط اسـت ) عشيره("ما"
فرد ابتدا عضـو   .كند شود و جز به عنوان تابعي از عشيره خود را معرفي نمي مي

. رد اسـت كي آنها  مسيحي و در آخر همهعشيره است، سپس مسلمان، يزيدي، 
ي ديگري اگر هم همان مـذهب و همـان مليـت وي را داشـته باشـد       هر عشيره

ي خود اوست و اعضـاي آن طبعـاً شـجاعتي كمتـر از افـراد       تر از عشيره پايين
 .آيند ي او دارند و معموالً رقيب و حتي گاه دشمن به حساب مي عشيره
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ره بسان يك حكومت كوچك نمونه است كه به عنوان سازمان اجتماعي عشي
. عوامل توليد و اداره و نيز نظم داخلي و امنيت خارجي آن تضمين شـده اسـت  

ي  رئيس عشيره كه معموالً در عين حال رئيس مذهبي هـم هسـت سـمبل قـوه    
هـاي   سيسـتم ارزش . ي قـانون هسـتند   هاي وي به منزلـه  اجرايي است و فرمان

ها و آداب  ضاي عشيره پذيرفته شده است و، سنتي اع اي كه توسط همه عشيره
. بطور كامـل از رئـيس خـود تبعيـت بكنـد      كند كه عشيره و رسوم ايجاب مي

هيچگـاه  . آيـد  ي حفاظي بين عشيره و دنياي خارج به حساب مي رئيس به منزله
نبايد انتظار داشت كه اعضاي يك عشيره به عملي دست بزننـد بـدون آنكـه از    

 .رضايت و نظر موافق رئيس عشيره مطمئن گردند
بين آنها تفرقه انداختـه و  طلبي  هاي تسلط اما رؤساي مغرور عشاير كه جدال

اي و غيـره   اي، اختالفات مذهبي و فرقـه  هاي عشيره اغلب بر سر چراگاه، انتقام
توانند باهم به توافق برسـند كـه    منازعه دارند، جز در موارد بسيار استثنايي نمي
. يابنـد  كه خود را تحقيرشده مي آن هم براي يك مدت كوتاه و در مواقعي است

ي  ئي كافي است كه يك اختالف عقيدتي را تبديل به مسـئله يك امر بسيار جز
در نتيجـه بسـيار پـيش    . شرافتي نمايد و اتحاد متزلزل موجود را از بـين ببـرد  

آيد تنها به خاطر  اي به صورت متحد يك دشمن خارجي درمي آيد كه عشيره مي
د آنكه در كنار فالن عشيره كه با او اختالفاتي داشته اسـت و آنـرا دشـمن خـو    
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هايي از اين نوع  ها و خيانت ردستان مملو از اختالفكتاريخ . داند قرار نگيرد مي
 .است

ـ  جايي است اگبنابراين انتظار بي شـعور   يِر خواسته باشيم بر روي كالبـد خنث
شـعور ملـي را   ) خنثي به معناي شيميايي كلمه، يعني غيرقابل پيونـد (اي عشيره

 .ال انقالبي باشيمپيوند بزنيم و در انتظار سبزشدن يك نه
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  فصل دوم

 هاي قرن نوزدهم جنبش
 

اي، همراه با يك  پاره شده، متفرق و زير تسلط روح عشيره رد، پارهكي  جامعه
امـا از  . ناپيداي دروني پا به قـرن نـوزدهم گذاشـت   ) نيروي محركه(ديناميسم
. اين دنياي ساكن را كوبيدنـد  درب اي ي قرن، عناصر تازه هاي اوليه همان سال

 .رد استكاولين آنها، دخالت عثماني در امور مربوط به امراي 
به همان اندازه كه در امور اروپايي خود بيشتر دچار ) دربار عثماني(عالي باب

ي  نفـس و منـابع تـازه    شد، به همان نسبت احتياج به دستجات تـازه  شكست مي
به همين جهت ناچار شد . كرد تا بتواند تسلط خود را محفوظ بدارد مالي پيدا مي

امل قرار نگرفته بود و براي برداري ك ردستان گردد كه هنوز مورد بهرهكمتوجه 
 .رد را زيرپا بگذاردكاين كار هم مجبور شد كه امتيازات داده شده به امراي 

هــاي مــذهبي، افتتــاح  ميســيون هــا هــم، از طريــق ي غربــي تــأثير مداخلــه
ردستان به خوبي محسوس كدر  1835ها و تأسيس مدارس از سال  گريكنسول
 .است

: هاي روس و تـرك  ي جنگ قرن، صحنه ردستان در تمام طول اينكسرزمين 
هـا   ها با خرابي اين جنگ. رك بودو فارس و ت) 30ــ  1828و  78ــ 1877( 
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يـك   ردهاكهايي كه بهمراه آوردند، سبب شدند كه در بين  ها و چپاول و غارت
 .آمدگي و مخالفت در برابر قدرت عثماني پديد آيد ي بجان روحيه

هـاي   ش بر روي دنيـاي خـارج، موفقيـت   هاي جديد، گشاي باالخره پيشرفت
رد كـه ديگـر در   كمحمدعلي پاشا در مصر و غيره، همگي سبب شدند كه سران 

ديدنـد بيـدار    هم امنيت نداشتند و امتيـازات خـود را در خطـر مـي     قلمرو خود
دفاع از اين امتيازات به ارث رسيده از قرون و اعصار، و اكراه در برابـر  . گردند

ي موتـوري   عالي، به منزلـه  از دست دادن افراد عشيره از راه دادن سرباز به باب
اين قرن سبب گشتند و بودند كه حدود بيش از پنجاه جنبش و قيام را در طول 

 .كنيم اي نمي ما در اينجا جز به مهمترين آنها اشاره
ها چيست؟ قبل از همه بايد گفـت كـه هـدف     ي اين جنبش خطوط مشخصه

سپس بايد دانسـت كـه رهبـري    . ردستان مستقل بودكمشترك آنها ايجاد يك 
هائي در دست داشـتند كـه هـدف آنـان قبـل از       ها را بطور كلي فئودال جنبش

بخصوص قابـل توجـه   . هرچيز حفظ و گسترش امتيازات و عالئق خودشان بود
 هاي مسـتقل  ها از اميرنشين ي جنبش كه جز چند قيام ناگهاني، تقريباً همه است

و بوتان كـه  ) عماديه(هاي بابان، سوران، هكاري، بادينان حكومت. شروع شدند
اما . اي گشتند ر پردامنههاي بسيا رد بودند منشأ جنبشكي  مظهر اقتدار فئوداليته

ي عمومي و كلي و يك استراتژي نظامي،  ي سياسي، نبود يك برنامه عدم تجربه
اي كـه   موجود نبودن پشتيباني خارجي، و بخصوص وجـود ايـدئولوژي عشـيره   
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شـماري اسـت عامـل اصـلي شكسـت ايـن        هاي بـي  عامل اختالفات و خيانت
ـ كـرد، سـران    هديـد مـي  در برابرِ خطري كه همه را ت. ها هستند نهضت رد بـه  ك

صورت متفرق به ميدان جنگ رفتند و برخالف تمايلِ خويش به بـازي سـلطان   
داد تا به اين ترتيب در آخر همه را  تن دادند كه هريك را عليه ديگري بازي مي

 .به اطاعت خويش درآورد

 

 ـ نهضت بابان1
و در اميرنشين بابان به  1806رد در قرن نوزدهم در سال كاولين جنبش مهم 

اين اميرنشـين كـه در فـرداي الحـاق     . رهبري عبدالرحمن پاشا صورت گرفت
به امپراتوري عثماني توسط سـلطان  ) ردستان عراق امروزيك(ردستان جنوبيك

ي زيـادي يافـت و در    توسـعه  در طول قرن هفـدهم سليمان كبير تأسيس شد، 
. سياسي مهمي در اين بخش از جهان بـازي كـرد   رولي دوم قرن هجدهم  نيمه
ي حكمروايـي خـود را در    طلبي بودند، ناحيه اي جنگجو و جاه ها كه عشيره بابان

آنهـا عـالوه بـر جنگجـويي بـه      . درون مناطق عثماني و ايران توسعه داده بودند
گذشته از مدارس و آثار معمـاري فـراوان، شـهر     سازندگي هم عالقه داشتند و

سليمانيه را هم بنياد نهادند كه به صورت پايتخت آنها درآمد و اكنـون موجـب   
 . نها استآافتخار و يادآور نام 

ها نگران شده بودند سعي كردند  مقامات عثماني كه از قدرت روزافزون بابان
به نام خالد پاشـا را كـه از    باني سليمانيه، شخصي "ابراهيم پاشا "پس از مرگ
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 .ي بابـان بـود بـه امـارت بابـان منصـوب كننـد        يكي از عشاير رقيب عشـيره 
ديـد   ي ابراهيم پاشا كه خود را مورد ظلم و سـتم مـي   عبدالرحمن پاشا برادرزاده

را با خنجره از پاي درآورد و عليه نيروهـاي خالـد    "كوي سنجاق "حاكم تُرك
 .پاشا به مبارزه برخاست

ـ مدت سه سال به جنگ عليه نيروهاي عثمـاني كـه عشـاير    وي  رد رقيـب  ك
بـه   1808ي بابان را هم در كنار خود داشتند ادامه داد و باالخره در سال  عشيره

 .ايران پناهنده شد
بـه   ردسـتان كبعد از جريان فوق، سپاهيان عثماني حضور خـود را در شـمال   

 .تقويت كردند ها ي آمادگي در برابر تهاجم احتمالي روس بهانه
ي زيـادي را بـه    ها و كارهـاي خـالف قاعـده    اين اشغال نظامي كه غارتگري

 .شد "وان"و  "ارزروم"هاي متعدد در  دنبال داشت سبب قيام
العمل  ها كه اغلب صورت عكس ها هم در اين قيام ردهاي ايران و نيز ارمنيك

هـاي   در طول جنـگ . به منظور دفاعِ مردم از خويشتن را داشت شركت جستند
مزبـور جريـان داشـت و سـبب     كـه در منطقـه   ) 29ــ  1828(روس و ترك

 .هاي مزبور شدتي يافتند هاي فراوان گرديد، قيام كشتارها و خرابي
اي و بـاالخره بـدون برنامـه و     كه اتفاقي، خود به خـودي، منطقـه   از آنجااما 
 .هاي دراز مدت بودند خيلي زود به خاموشي گرائيدند هدف
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 ردستانكو فتح  "ميرمحمد"ـ 2
ردسـتان جنـوبي   كرد كماكان در مناطق كوهسـتاني  كهاي  مركز ثقل جنبش

واقـع   "سوران"حكمران اميرنشين  "ميرمحمد"نوبت  "بابان"پس از امير . بود
هـاي   گيري از گرفتاري بين زاب بزرگ و مرزهاي ايران بود كه خواست با بهره

ـ ميـر در  ( ردستان مستقل ايجاد نمايـد كامپراتوري عثماني يك  ردي مخفـف  ك
رسي كه عالمت سيد بودن اسـت  در فا "مير"لقب امير است و بنابراين با لقب 

خواسـت كـه    رسيد مي الدين ايوبي مي ميرمحمد كه نسبش به صالح). فرق دارد
ردستان واحد و مستقل را براي خود كسب كنـد و زمـان   كافتخار تأسيس يك 

هم براي اين كار مناسب بود، زيرا نيروهاي عثماني كه از يكسو در جنـگ بـه   
د و از سوي ديگر بـا نيروهـاي محمـدعلي    قواي روسيه كامالً ضعيف شده بودن

ميرمحمد با تقليد از محمـدعلي  . ي مصر هم درگيري داشتند السلطنه نايب 1پاشا
سازي از تفنگ و مهمات و  هاي اسلحه كارگاه "رواندوز"در پايتخت خود يعني 
توپ ساخته شـدند كـه    200ها بيش از  در اين كارگاه .حتي توپ تأسيس نمود

                                                            
 يعثمـان  ارتش به وابسته يآلبان انيسپاه يفرمانده كه بود يجوان افسر) 1849 ــ 1769(پاشا يمحمدعل 1
 مسـتقر  آنجا در كامالً را خود تسلط آنكه از پس و شد مصر ي السلطنه بينا ابتدا يو. داشت را مصر در مستقر
 همـراه  آنكـه  از بعد. داد سازمان را مصر ارتش و ياقتصاد ،يادار ستميس يياروپا يها نيسيتكن كمك به نمود
 بـا  سـپس  و نمـود  فـتح  هـم  را سـودان  كرد، شركت وناني و يسعود عربستان يها جنگ در يعثمان انيسپاه
 طبـق  باالخره. شد يو يشرويپ مانع انگلستان اما گردد، يعثمان سلطان نيجانش كه كرد يسع فرانسه يبانيپشت
ـ ا به و ديگرد واگذار او به يارث سلطنت قلمرو عنوان به سودان و مصر) 1840(لندن مانيپ ـ ترت ني  عنـوان  بي
 .افتي ديجد مصر يِبان
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ي بغـداد نگهـداري    ها به عنوان نمونه در روانـدوز و در مـوزه  هنوز بعضي از آن
ديده شـد و   همزمان با اين كار مشغول ايجاد يك ارتش منظم و تعليم. شوند مي

 .ردستان نمودكهنگامي كه اين مراحل مقدماتي به پايان رسيد شروع به فتح 
ي كـامالً   هزار نفـر پيـاده   10ارتش وي مركب از  1833در اواخر بهار سال 

ردسـتان جنـوبي   كديده و منظم توانسته بود كه قدرت خود را بر سراسـر   تعليم
تحميل كنـد و تـا مرزهـاي اميرنشـين      "موصل"و "بادينان"، "سوران"يعني 

. نـدي بـود  نام داشت مرد قدرتم "بدرخان بيگ"امير بوتان كه . برسد "بوتان"
ها به دور خود جمع كند  رد ناراضي از عثمانيكميرمحمد آرزو داشت كه امراي 

ي نفوذ خود را از راه زور گسترش دهـد، بـه    خواست كه منطقه و از اين رو نمي
ردها، به اميـر بوتـان پيشـنهاد    كهمين جهت براي اجتناب از جنگ بين خود و 

اما امير بوتان كـه خـود   . اسي ببندندعالي با هم يك پيمان سي نمود كه عليه باب
؛ زيـرا كـه ايـن    ردستان شود اين پيشنهاد را رد كردكپادشاه  يخواست روز مي

از اين رو تنها بـه  . داد پيمان تفوق و برتري را در آن شرايط به مير رواندوز مي
الدين را  اين اكتفا نمود كه براي نشان دادن عالقه و دوستي خود، برادرش سيف

ردهاي ايـران فرسـتاد و از   كد ميرمحمد همچنين نمايندگاني نز. بفرستدنزد وي 
 .همكاري خواست آنان

هـاي ميرمحمـد    توانسـت نسـبت بـه فعاليـت     عثماني كه نمـي  باالخره دربار
ي نيروهاي مستقر در سيواس را مأمور نمـود   تفاوت بماند رشيدبيگ فرمانده بي
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هـا خاتمـه    داد به اين فعاليتكه به كمك نيروهاي مستقر در واليت موصل و بغ
 بـه  1834ردها و نيروهاي عثماني در سراسر تابسـتان سـال   كجنگ بين . دهد

كه در آن زمـان بـه عنـوان افسـري جـوان در        2"مولتكه". ادامه داشت شدت
جنـگ بسـيار شـديد بـود و      ":نويسد كه كرد مي نظام عثماني خدمت ميه سوار

نيروهاي عثماني براي اشغال . دادند از خود نشان مي اي ردها مقاومت قهرمانانهك
در ايـن جنـگ    "روز شـديداً بجنگنـد   40تا  30بايستي  ي كوچك مي يك تپه

بـاالخره  . شـدند  رد از سوي نيروهاي چريكـي هـم يـاري مـي    كنيروهاي منظم 
 . نشيني كردند نيروهاي عثماني از نفس افتاده و مأيوس عقب

 1835ميرمحمد از فرصتي كه به دست آمده بود استفاده كرد و از پاييز سـال  
ي قطور را اشغال و قواي  ابتدا ناحيه. ردستان ايران گرديدكمشغول آزاد كردن 

اعزامي دولتي از خوي را درهم شكسـت سـپس از طريـق سـلدوز بـه منـاطق       
در ضمنِ ايـن كـار،    .و تبريز را آزاد نمود هاي مراغه يآمد و تا نزديكتر  جنوبي

دهنـده اسـتقبال    ردهاي ايران نيز در اغلب نقاط از وي بصورت يـك نجـات  ك
بـه  . بردنـد  باري بسر مـي  كردند زيرا كه در آن زمان نيز در وضع بسيار فالكت

جهانگرد انگليسي كه در آن زمان از تخـت سـليمان    "راولينسون"عنوان نمونه
كنيم  سرتاسر روز كار مي ما": كه نويسد رد ميكديدن كرده است، از قول يك 

                                                            
 تـا  1857 سـال  از پـروس  ارتـش  سـتاد  كل سيرئ ،)1891 ــ 1800(پروس معروف مارشال مولتكه.  2

 فرانسه نيب) 71 ــ 1870 يها جنگ و پروس، و شياتر نيب 1866 يها جنگ در قوا كل ي فرمانده و،1888
 .آلمان و
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كشيم اما با اين همه به زحمت نان خالي براي رفع گرسنگي خـود   و زحمت مي
پـوش و   ي ما از مرد و زن و بچه، لخت و پـاپتي، ژنـده   همه. آوريم به دست مي

رد كه نيروهـاي  كدولت آنزمان ايران پس از آنكه سعي بسيار . "گرسنه هستيم
و به عقب براند و در اين كار توفيق نيافت باالخره بـه   ميرمحمد را شكست دهد

ـ حامي خ مقـارن بـود بـا آغـاز      آنزمـان (رد ود يعني دولت روسيه تزاري پناه ب
 ). شاه سلطنت محمدشاه قاجار جانشين فتحعلي

شايع شد كه سـلطان عثمـاني بـزودي جنـگ      1836در اوايل تابستان سال 
ميرمحمد كه از خطـر جنـگ در دو   . ديگري عليه مير رواندوز آغاز خواهد كرد

ي ايراني و عثماني و به خصوص قدرت عثماني بـه خـوبي آگـاه بـود بـه       جبهه
پايتخت خود رواندوز برگشت و قسمت عظـيم نيروهـاي خـويش را از ايـران     

سپس سعي نمود كه از اختالف و رقابت موجود بين ايران و عثمـاني  . اخواندفر
استفاده كند و به همين منظور به شاه ايران پيشنهاد كـرد كـه در ازاء دريافـت    
كمك و نيز همكاري مشترك در جنگ با عثمـاني، وي نيـز حاكميـت دولـت     

اما دربار . ختردستان را خواهد پذيرفت و به وي ماليات خواهد پرداكايران بر 
 تر و كـم  ايران گول نخورد و با توجه به آنكه اختالف خود با عثماني را كوچك

  .دانست پيشنهاد مير را رد كرد مي "ردك"تر از خطر  اهميت
 1836ر اوايـل مردادمـاه سـال    ردها و سپاهيان عثماني باالخره دكجنگ بين 

سيار خوب سازمان داده ميرمحمد دفاع پايتخت خود را ب. ازسر گرفته شد مجدداً
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ردها كه اكنون به حدود كبود و به همين جهت مطمئن از حفظ پايتخت، ارتش 
ي نيروهـاي   رسيد به فرماندهي احمد بيگ برادر امير به مقابلـه  هزار نفر مي 40

فرماندهي سپاهيان عثماني . نشيني نمود عثماني شتافت و آنان را مجبور به عقب
تواند پيروز گردد ناچار به حيله متوسل شـد و شـروح    وقتي ديد از راه زور نمي

نمود تا جنگ متوقف شـود و   "امير"به تحريك احساسات مذهبي مردم و خود 
 .به اصطالح بين برادران مسلمان آشتي برقرار گردد

ها و ساير افراد متعصب مـذهبي دور و بـر اميـر را كـه نفـوذ      "مال"اين دام 
تـا آنجـا كـه    . تحت تأثير قرار داد و فريفـت زيادي در بين مردم عادي داشتند 

ردها به عنـوان سـمبل   ككه اكنون در تمام روايات  "تي خه"ماليي به نام مالي 
ه است فتوا داد كه هر كس با سـپاهيان عثمـاني بجنگـد    معروف شد "خيانت"

 .كافر به حساب خواهد آمد
فريـب   ولي خود ميرمحمد با وجود آنكه آدم بسـيار معتقـد و دينـداري بـود    

از گفتوگو و مذاكره با  "تي خه"رغم فتواي مالي  نخورد و تسليم نگرديد و علي
معذالك جرأت نكرد كه مـذهبيون را  . كل قواي عثماني امتناع ورزيد ي فرمانده

ي مردمِ معتقـد بـه آنهـا تـرس      العمل توده تحت فشار بگذارد زيرا كه از عكس
كم وي را رها  طرافيان ميرمحمد كمي اين كار باالخره آن شد كه ا نتيجه. داشت

ها نمود كـه بـه    كردند و او كه تقريياً تنها مانده بود ناچار خود را تسليم عثماني
در آنجا از سوي سلطان محمد ثـاني بـه   . همراه خانواده به استانبول فرستاده شد
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ي بـرادري و   هاي وي درباره گرمي استقبال شد و سلطان ضمن ستودن شجاعت
مسلمانان داد سخن داد، اما البتـه در همـان زمـان سـپاهيان عثمـاني      اتحاد بين 

 .ردستان را غارت كردند و آن را در آتش و خون غرقه ساختندكسرتاسر 
ردسـتان  كه در استانبول اجازه يافت كـه بـه   ميرمحمد پس از تبعيد شش ماه

به دسـت عمـال سـلطان بـه قتـل       "ترابوزان"برگردد، اما در راه بازگشت در 
مشهور اسـت و   "مير كور رواندوز"ردها به كميرمحمد در بين ). 1837(يدرس

رد از لحاظ تيـزي و برنـدگي از معروفيـت    ك هاي حماسي خنجر وي در داستان
 .اي برخوردار است ويژه

رفت،  به پايان مي بدين ترتيب رو "ميررواندوز"ي  در همان زمان كه افسانه
و ) ارزنجان ـ بايزيـد ـ ارزروم   ( شمال ردستان منجمله دركدر بسياري از نقاط 

در . آمدنـد  هاي مقاومت و قيام يكي پس از ديگري مي كانون) بتليس(در مركز
هـا روسـتا را بـه آتـش كشـيد و ويـران        ها ده ي عثماني اين برخوردها توپخانه

 .ساخت
بيـگ و   رد رجـب كها كه به رهبري دو نفر از سران معروف  يكي از اين قيام

مناطق غرب رواندوز به راه انداخته شده بود منجر به دستگيري و تيموربيگ در 
شدن آنها شد و بدين ترتيب قيام كه رهبري خود را از دسـت داده   دار آويخته به

 .بود خود به خود به خاموشي گرائيد
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در  "بكــران"و  "رشــكوتان"، عشــاير1837هــم در طــول بهــار  در شــمال
) شود و جزء استان دياربكر است ه ميكه امروز كولپ خواند("پاسور"ي  منطقه

كـم بـه    ي اين جنگ كم دامنه. هاي شديد عليه قواي عثماني دست زدند به جنگ
به همين جهت فرماندهي نيروهاي عثماني قبل از حمله . سوي جنوب كشيده شد

ردستان جنوبي كنهايي  "آرامسازي"و"پاكسازي"به كار  "بوتان"به اميرنشين 
احمـدبيگ روانـدوزي بـرادر ميرمحمـد و سـعيدبيگ      پرداخت كه به رهبـري  

 .ندبه قيام برخاسته بود) در عماديه(باديناني

 
 ـ نهضت بدرخان3

پايتخت اميرنشين بوتان كـه امـروز جـزو    (در جزيره 1802بدرخان در سال 
رد كهاي فئودال  ي وي از قدرتمندترين خانواده خانواده. متولد شد) سوريه است

ي كوتاه مانند زمـان اشـغال    بجز در چند دوره( ميالدي بود كه از قرن چهاردهم
كـرد و داراي   مـي  بر اميرنشين مزبور حكمروايـي ) قويونلوها تيمور لنگ يا آق
ي بـدرخان   كه خانواده "بوختي"ي  عشيره. وجوش بود ر جنبدرباري مجلل و پ
ردسـتان  كترين عشـاير   از شجاع "نامه شرف"راند طبق روايت بر آن فرمان مي

 ."!ي فراوان داشت و به اسلحه و اسبان اصيل عالقه بود
او ابتـدا  . پس از مرگ پـدرش جانشـين وي گرديـد    1821بدرخان در سال 

جنگجوترين عشاير اميرنشين خود را در يك ارتش مـنظم و بـا انضـباط گـرد     
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ــا امــراي ديگــر  ــهكــآورد و ســپس ب و ) اميــر هكــاري(بيــگ رد نظيــر نورال
اي برقـرار   و صـميمانه  روابط بسـيار نزديـك  ) امير موكوس و وان(محمودخان

 .نمود و منتظر فرصت مناسب نشست
فرزند (پاشا كه نيروهاي عثماني از ابراهيم 1839اين فرصت مناسب در سال 

به سـختي شكسـت خوردنـد پـيش آمـد و      ) سوريه(در نصيبين) پاشا محمدعلي
را تقريبـاً  نفوذ خـود   1840بدرخان دست به كار شد؛ بطوري كه تا اواخر سال 

ي وان و دياربكر تـا   ردستان از مرزهاي ايران و درياچهكاز  ي وسيعي بر منطقه
) ردستانكواقع در انتهاي شمالي (هاي قارص سپس با بيگ. موصل گسترش داد

 .نيز پيمان اتحاد بست) ردستان ايرانك(و امير اردالن
ـ كارمني، بدرخان نه تنهـا نسـبت بـه     "سفرستيان"ي  طبق نوشته ا بلكـه  رده

هـاي موجـود در قلمـرو     ي مليت ها و بقيه ها، كلداني ها، آشوري نسبت به ارمني
 "ف ـ ديتـل  "ي  طبـق نوشـته  . كـرد  خود نيز بسيار با عدالت مهرباني رفتار مي

، 1845تا  1842هاي از مسافرت به شرق از  يادداشت":سياح روسي در كتاب
هـاي   خوردار بودند، محـل مسيحيان از آزادي مذهبي بر "ردهاكبيگ و  بدرخان

داشتند و به  "جزيره"اي براي انجام مراسم مذهبي خويش از جمله در خود  ويژه
 "هـاي  دو نفر آمريكايي به نـام  .شد ردها تبعيضي روا نميكوجه بين آنها و  هيچ
قصـر امـارت در نزديكـي    ("درگولـه  "كه توسط بدرخان به  "بريذ"و  "رايت
در مـدت بيسـت و سـه روز تمـام      1836دعوت شده بودنـد در سـال    )جزيره



 

 
 

28

گشـتند بـدون    "ي ابن عمـر  جزيره"ردستان را از اروميه گرفته تا دياربكر و ك
نظمـي،   اين امر بكلي عكس بي. گونه خطر و يا ناامني مواجه گردند آنكه با هيچ

ايـران  هـاي عثمـاني و    عدالتي و فسادي است كه در آنزمـان در امپراتـوري   بي
رضايت  اما عدالت و انصاف بدرخان كه در ابتدا توانسته بود موجب. برقرار بود

هـاي اخـتالف و    هاي مردم از او و از ميـان بـردن نطفـه    و پشتيباني وسيع توده
آسـا   توانسـت بطـور معجـزه    د نمـي ردستان گـرد كافتراق بين جوامع گوناگون 

ايـن اختالفـات بـه    . ن بـردارد ي فئودال را از ميا هاي جامعه اختالفات و رقابت
ي جدي و برخورد نهايي با نيروهاي عثماني كه تحـت فرمانـدهي    هنگام مبارزه

 .آغاز شده بود مجدداً ظاهر گشتند 1844پاشاي لنگ از سال  عثمان
الينقطع ادامه داشت ميسـيونرهاي   1847ها كه تا تابستان  در طول اين جنگ

به تحريك دربـار عثمـاني توانسـتند     ردستانكانگليسي و آمريكايي مستقر در 
و سـپس درســت در  . ردسـتان را عليــه بـدرخان بشـورانند   كعشـاير مسـيحي   

گرماگرم جنگ از پرداختن ماليات و كمك به بدرخان سر باز زدند، كه وي نيز 
اين عمل موجب اعتراض رسمي . ناچار شد آنها را شديداً تنبيه و سركوب نمايد

به حكومت عثماني شد كه خود ايـن امـر سـبب     هاي فرانسه و انگلستان دولت
. تشويق و دلگرمي بيشتر حكومت عثماني براي سركوبي نهضت بدرخان گرديد

ردشناس معروف ك "بازيل نيكيتين"علت آنكه بعضي از مورخين مسيحي مانند
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اند همين خشونت باالجبـار   از بدرخان و نهضت وي به بدي و با تحقير ياد كرده
 .حي استوي با عشاير مسي

ي نظـامي مشخصـي از    شد بدون آنكه نتيجه جنگ وارد سومين سال خود مي
گير كه شايع  هاي همه اما آثار آن مانند قحطي، خستگي و بيماري. آن عايد شود

تـر   از يكسـو راحـت  شده بودند بيشتر بـه سـود نيروهـاي عثمـاني بـود؛ زيـرا       
ـ  مي د و از سـوي ديگـر   توانستند آذوقه و مهمات و نفرات كمكي دريافت دارن

در اواخـر  . يافتند افكني فرصت بيشتري مي براي دامن زدن به تحريكات و نفاق
) عزالـدين شـير؟  (پاشـا توانسـت يزدانشـير    باالخره عثمان 1847تابستان سال 

ي خـود بـدرخان را عليـه وي     رد و برادرزادهكي جناح شرقي نيروهاي  فرمانده
كه (سرعت خود را از دوروبر اروميه اين عمل سبب شد كه بدرخان به. بشوراند

برساند اما نتوانست مقاومـت   "جزيره"به پايتخت يعني ) سرگرم فتح آنجا بود
زيادي از خود نشان دهد، زيرا با عمل يزدانشير تقريباً نصف نيروهـاي خـود را   

ـ   ناچار جزيره را ترك و به قلعـه  .از دست داده بود ه دفـاع از آن  ي محكمـي ك
اما پس از آنكه مدتي در آنجـا در محاصـره مانـد بـاالخره     . ردپناه بتر بود  ساده

ناچار شد به علت عدم آذوقه از قلعه خارج و به سپاهيان عثماني حمله بـرَد كـه   
و سپس بـه   "وارنا"ي خود ابتدا به  شكست خورد و به همراه نزديكان و خانواده

بـه دمشـق    ولـي پـس از مـدتي   . تبعيـد گرديـد  ) ي كـرِت  در جزيـره ( كاندي
 .در همانجا درگذشت 1868بازگردانده شد و به سال 
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پس از پايان نهضت بدرخان، يزدانشـير از سـوي حكومـت عثمـاني حـاكم      
بيگ امير بتليس را بـه   هم، دربار عثماني شريف 1849در سال . هكاري گرديد

بدين ترتيب . رك را به جاي وي منصوب نمودفراخواند و يك والي تاستانبول 
 .رد هم به دربار عثماني ضميمه گرديدندكهايِ مستقل  اميرنشينآخرين 

 
 ـ يزدانشير4

حـدود چهـل    ردستان رويهمرفتـه كجنگ براي تسلط كامل دولت عثماني بر 
ردستان مسـتقل پـس از سـقوط    كاما مبارزه براي ايجاد يك . سال طول كشيد

زدانشـيري  ياين مبارزه چند سال بعد توسط همـان  . ها پايان نپذيرفت اميرنشين
هـاي شخصـي سـبب     طلبي و رقابـت  رده شد و به علت جاهكه در باال از او نام ب

اخـتالف   يك علـت ( شكست عمومي خود بدرخان گرديده بود مجدداً آغاز شد
ي بعضي از مورخـان آن اسـت كـه گويـا امـارت       يزدانشير با بدرخان به گفته

د و بدرخان اين مقام را از رسي خان پدر يزدانشير مي الدين جزيره قاعدتاً به سيف
 .)الدين غصب كرده بود برادرش سيف

ي مـردم وحشـت داشـت در     دربار عثماني كه از نفوذ يزدانشير در بين تـوده 
در سـال  . معزول نمود "هكاري"وي را از پست خود يعني امارت  1850سال 

ي تـزاري وارد جنـگ شـد،     هنگامي كه امپراتوري عثماني عليه روسـيه  1853
ردهـا از  كهـاي بزرگـي از    رغم اعالن جنگ جهاد توسـط سـلطان، بخـش    علي
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ركت در آن خودداري ورزيدند، اما عوامل تزار نيز با وجود پول زيـادي كـه   ش
يزدانشير در صدد برآمد  .خرج كردند نتوانستند آنان را به سوي خود جلب كنند

ردهـا و ايجـاد يـك    كدادن بـه افكـار عمـومي     كه از اين فرصت بـراي جهـت  
منظور در بهـار  به همين . ردستان مستقل كه خود پادشاه آن باشد استفاده كندك

وي در رأس حـدود بيسـت هـزار    . جنگ را در بتليس آغاز نمـود  1855سال 
رد اين شهر را تصرف كرد، حاكم تُرك را از آنجا راند و يـك نفـر   كجنگجوي 

سپس متوجه موصل شد و آنجـا را هـم بـدون    . رد را بجاي وي منصوب نمودك
د در اين مركز مهم ي اسلحه و تجهيزات موجو مصادره. اشكال چنداني فتح كرد

نفر برساند و  30000نظامي عثماني به وي اجازه داد كه ارتش مجهز خود را به 
را كـه مركـز اصـلي اداري و     "سيرت"اي العاده با استفاده از آن با سرعت فوق

نظامي عثماني در كردستان بود و نيروهاي مستقر در آنجا و در بغـداد مشـتركاً   
ي چند ماه مناطق وسيعي  در نتيجه به فاصله .مايدكردند تسخير ن از آن دفاع مي

اين عمل، . ي وان و دياربكر به كنترل يزدانشير درآمد از بغداد گرفته تا درياچه
و رفتار خود يزدانشير، اميدها و آرزوهاي فراوانـي در دل مـردم بوجـود آورد    

و  بطوريكه پيرمردان زيادي نيز اسلحه بدست گرفته به سپاهيان وي پيويسـتند 
 .ي نفرات او به حدود صدهزار نفر رسيد عده 1855در اواخر تابستان 

به مركز زمستاني خود پناه بردند و اين عمـل   ها شدن زمستان روس با نزديك
انگلستان و فرانسـه كـه   . ردستان بپردازدكعالي فرصتي داد كه بيشتر به  به باب
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سـتان مسـتقل   ردكمخالف ايجـاد يـك   ) جنگ كريمه(جنگيدند عليه روسيه مي
ي  از همـين رو نماينـده  . ترسيدند كه زيـر نفـوذ روسـيه درآيـد     بودند، زيرا مي
از  1855با مقدار قابل توجهي پول در اواخر سال ) نمرود رسام(انگلستان بنام 

و درخواست نمود كه جنـگ   موصل به سوي محل اقامت يزدانشير حركت كرد
يزدانشـير را قـانع نمايـد تـا     وي سعي نمـود كـه   . با عثماني ميانجگيري نمايد

ردستان را از راه مذاكره با دربـار عثمـاني و بـا ميـانجگيري     كي استقالل  مسأله
ـ انگلستان حل كند و در همان حال بسياري از رؤساي عشـاير   رد را بـا دادن  ك

يزدانشـير  . ي جنگ منصرف سـاخت  پول و هدايا تطميع نمود و آنان را از ادامه
ي چنـداني   اع و متهوري بود اما در سياسـت تجربـه  كه در جنگ آدم بسيار شج

نيت انگلستان بـاور   را خورد و به حسن "نمرود رسام"هاي  نداشت فريب وعده
اي هم كه به رهبران روسيه نوشـته و از آنـان    ي نامه به خصوص كه درباره. كرد

  3.تقاضاي كمك و پشتيباني كرده بود جوابي دريافت نداشته بود
در مصر و يونـان گذشـته بـود      به جرياناتي كه در همان زمانه بعالوه با توج

عقيده پيدا كرده بود كه ايجاد يك حكومت مسـتقل بـدون پشـتيباني يكـي از     
به همين جهت  بهمراه رسام و زيـر چتـر   . پذير نيست هاي اروپايي امكان قدرت

ولي بمحض رسـيدن بـه   . حمايت انگلستان براي مذاكره به درباره عثماني رفت

                                                            
 جنبش كه ديرس يهنگام و ريد اريبس نامه نيا "كردستان سر بر جدال": دركتاب "نيخلف" ي نوشته طبق 3

 بود افتهي انيپا ريزدانشي
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ستانبول بالفاصله دستگير و زنـداني شـد و لشـكريان وي نيـز پـس از مـدتي       ا
  .ردستان، باالخره متفرق گرديدندكهاي  سرگرداني در كوهستان

 
 ـ شيخ عبيداهللا شمزينان5

به رهبـري شـيخ    1880ردها در قرن نوزدهم، در سال كآخرين حركت مهم 
ردهاي امپراتوري عثمـاني و ايـران، هـر دو را شـامل     كعبيداهللا انجام گرفت و 

 "در كتـاب  "خلفـين "ي  شيخ عبيداهللا فرزند شيخ طه بود كه بـه گفتـه  . گرديد
پـس از  . آمـد  ردها بشمار ميكبزرگترين رهبر روحاني  "ردستانكجدال بر سر 

رد و بـدين  و هم نفوذ مذهبي وي را به ارث ب درگذشت پدر، عبيداهللا هم ثروت
البته بايـد  . ردستان گرديدكي خود رهبر مذهبي بخش اعظمي از  ه نوبهترتيب ب

ي قدرتمنـد   هـا و تبليـغ فرقـه    ي نفوذ مذهبي شيخ، فعاليت گفت كه در توسعه
ي شيخ عبيداهللا كه نسبتشـان بـه    زيرا خانواده. نقش بزرگي داشت "نقشبندي"

ي  سلسله و سر) ميالدي1166ـ   1078(شيخ عبدالقادر گيالني از عرفاي بزرگ
هـم شـده    "نقشـبندي "رسد، در اوايل قرن پذيراي سلوك مي "قادريه"ي  فرقه
 . بودند

سو با عراق امـروز   زيست كه از يك مي  "هكاري"ي  شيخ عبيداهللا در منطقه
غربي اروميـه در   در جنوب "مرگور"و  "ترگور"هاي  و از سوي ديگر با بخش

. ردهـاي ايـران بـود   كخ در بـين  مرز است و اين يكي از علل نفوذ شي ايران هم
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و به ويژه روسـتاي   "شمزينان"در بخش ي هكاري  محل اقامت شيخ در منطقه
 .بود و از همين رو به شيخ شمزينان يا شيخ نهري معروف است "نهري"

و  "مرگـور "ردهـاي نـواحي   كحكومت ايران به  1872در اواخر پاييز سال 
دهـا ايـن تقاضـا را رد كردنـد و     رك. فشار آورد كه ماليات بپردازند "ترگور"

پردازند، زيرا كه ايـن امتيـاز را    اعالم نمودند كه ماليات خود را تنها به شيخ مي
) 1836ـ   1848محمدشـاه قاجـار   ( شيخ طه پدر شيخ عبيـداهللا از شـاه ايـران   

. در برابر اين سرپيچي، مقامات ايراني متوسل به اعزام نيـرو شـدند  . گرفته بود
عالي مراجعه و تقاضا كرد كه در  ديد به باب را در خطر مي شيخ كه قدرت خود

 "حكومـت عثمـاني هـم والـي     . مورد جبران خسارت وارده به وي اقدام گردد
اما ايـن  . را مأمور كرد تا به تهران برود و شكايت شيخ را مطرح نمايد "ارزروم

 .نداد اثر ماند و شاه ايران به تقاضاي شيخ عبيداهللا ترتيب اثر اقدامات بي
بـه  . كه شيخ به فكر تقويت و افزايش قدرت خود بيافتد اين جريان سبب شد

ي خويش عليه شـاه ايـران از پشـتيباني     همين منظور و براي اين كه در مبارزه
ردسـتان  ككـه در   88ــ  1877هـاي   هاي سال عثماني برخوردار باشد در جنگ

نمـود ولـي البتـه    ي تزاري و عثماني جريان داشـت شـركت    شمالي بين روسيه
نيروي چنداني وارد عمل نكرد به همين جهت به موفقيت چشمگيري هـم نائـل   

ردهـاي آن  كجور و سـتم مقامـات ولشـكريان عثمـاني      نيامد زيرا كه به علت
كشور حاضر نبودند به نفع عثماني وارد جنگ شوند و از اينـرو شـيخ عبيـداهللا    
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ـ ي عثمـاني، از عشـاير    ناچار شده بود پس از اعالن جهاد از سـوي خليفـه   رد ك
 . دآور راي جنگ عليه روسيه دعوت بعملساكن ايران ب
ردسـتان گرديدنـد و   كو كشتارهاي فراواني در  ها ها موجب خرابي اين جنگ

سربازان و عمـال  . چنان قحطي ببار آوردند كه در طول چند قرن سابقه نداشت
ردسـتان  كبود مردم عثماني هم كه حكومت ديگر قادر به پرداخت مخارج آنان ن

ي آنها شديداً تحـت فشـار گذاشـتند و     را براي غارت و غصب سرمايه و آذوقه
هاي متعددي در درسيم، ماردين، هكاري و بادينـان   همين امر سبب شد كه قيام

توان به قيامي بـه رهبـري عثمـان بيـگ و      و غيره روي دهد كه از آن جمله مي
ي افسـري   در ارتش عثمـاني درجـه   حسين بيگ دو نفر از فرزندان بدرخان كه

 .داشتند اشاره كرد
ي شيخ بود كـه نـه    ها متوجه ي نگاه در اين لحظات بدبختي و درماندگي، همه

شيخ هم . تنها بصورت يك رهبر روحاني بلكه بمانند يك ناجي وارد عمل گردد
اي به دربار عثماني فرستاد تا بكه ظلـم و جـور و فشـار بـه مـردم       ابتدا نماينده

بـه   در همان حال هم شـروع . متوقف گردد و خسارات وارده به آنها جبران شود
ي رو در رو آمـاده   آوري افراد در دو سوي مرز نمود و خود را براي مبارزه جمع

 .ساخت
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هايي هم بـا شـريف مكـه و خـديو مصـر گرفـت تـا         عاله براين، شيخ تماس
هاي روس در ارزروم  اي به نزد كنسول پشتيباني آنها را جلب كند و نيز نماينده

 ردستان آگاه گرددكو وان فرستاد تا از نظر حكومت تزاري در مورد 
روسيه كه تازه به زحمت از زير بار يك جنگ خونين با امپراتوري عثماني به 

ها بـود روي چنـدان خوشـي     درآمده بود و اكنون سرگرم سركوبي قيام تركمن
تزاري در آنزمـان بـه تمـامي از شـاه ايـران      نشان نداد، بخصوص كه حكومت 

خواست به شيخ كه در فكر حملـه بـه    وجه نمي كرد و از اينرو به هيچ حمايت مي
امـا بـرعكسِ   . ردستان يكپارچه و متحد بود كمك نمايدكايران و تأسيس يك 

معاون كنسول انگلسـتان در وان در  . روسيه، انگلستان به مسئله توجه نشان داد
داري با شيخ عبيداهللا بعمل آورد و بعد از اين مالقـات بـود كـه    دي 1879سال 

ترتيب ارسال اسـلحه و مهمـات انگليسـي تحـت پوشـش كمـك بـه منـاطق         
گـوئيم   اينكـه مـي  . زده و ظاهر به دور از اطالع مقامات عثماني داده شـد  قحطي

بدين خاطر است كه مقامات عثماني در واقع بطور كامـل در جريـان    "ظاهراً"
ي وي  ي تيز حمله خواستند با تجهيز شيخ از طريق غيرمستقيم، لبه ولي مي بودند

يكـي از فرزنـدان    "بيـگ  بحـري " 1880حتي در بهـار  . ايران نمايند  را متوجه
بدرخان كه آجودان سلطان عبدالحميد بود ابتدا به نزد شيخ عبيداهللا و سپس بـه  

ر جنوب مرگـور در  را د "پيران"و  "مامش"و  "منگور"ايران رفت و عشاير 
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ي امروز بـا هـم آشـتي داد و آنـان را بـا       ي بين مهاباد و پيرانشهر و نقده ناحيه
  .ي انگليسي مجهز نمود اسلحه

نفر رؤساي عشاير و شـيوخ  200، اجتماعي از بيش از 1879در اواسط سال 
ي  ردستان تحت رهبري شيخ عبيداهللا در روستاي نهري تشكيل شد تا دربـاره ك

در اين جلسه ابتدا قـرار  . نظر بعمل آيد ي جنگي مذاكره و تبادل شهطرح يك نق
شد كه جنگ عليه عثماني و ايران هر دو باهم براه انداخته شود، امـا شـيخ كـه    
متوجه اشكالِ جنگ در دو جبهه بود، باالخره توانست ديگران را قانع كنـد كـه   

 .در ابتدا به ايران حمله نمايند
ي  جبهـه : در دو جبهـه شـروع شـد    1880ه سـال  اين حمله در اواسط مهرمـا 

فرزند ارشد شيخ عبيـداهللا بـراي    "شيخ صديق "نخست در شمال به فرماندهي 
ي دوم در جنـوب بـه    اشغال شهرهاي اروميه ـ سلماس ـ خوي و مـاكو، جبهـه    

ي  فرزند ديگر شيخ عبيداهللا و دو رئـيس عشـيره   "شيخ عبدالقادر  "فرماندهي 
بـراي اشـغال مهابـاد ـ      "بيـگ بيگـزاده   الـه  فيض"و  "نگورآقا م حمزه": ايراني

 .مياندوآب ـ مراغه و تبريز
نفـر بـالغ    8000كه به حـدود   ي جنوب نيروهاي تحت فرمان شيخ در جبهه

، ميانـدوآب و مراغـه را تصـرف    )مهاباد كنـوني (شدند به سرعت ساوجبالغ مي
اما از آنجا كه از نظـم و ديسـيپلين برخـوردار    . كردند و به تبريز نزديك شدند

نبودند و بخصوص از فتوحات سريع خود سرمست شده بودند به جاي عمليات، 
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تح تبريز كه يك مركز مهـم و اسـتراتژيك   سرگرم غارت و تاراج شدند و از ف
 .ي جنگ بسيار مؤثر باشد غافل ماندند توانست در نتيجه بود و اشغال آن مي

الدوله  ي شمال، اشغال شهر اروميه به علت مقاومت شديد اقبال ليكن در جبهه
رغم آنكه خود شيخ عبيداهللا هم با چنـد هـزار نفـر از افـراد      حاكم آن شهر علي

پيمان خود به كمك آمد ممكن نشد و بـاالخره حكومـت    هم) رينستو(آشوري 
ي ماكو نيروي بزرگي فرآهم آورد و به  ردهاي جاللي ساكن در منطقهكايران از 

ي شـيخ داشـت بـه     اي با خـانواده  فرماندهي تيمورخان جاللي كه دشمني ديرينه
توانست  ي نيروهاي شيخ عبيداهللا فرستادو تيمورخان كه بسيار شجاع بود مقابله

هاي اروميه نيروهاي شيخ را شكست دهد و آنان را از اطراف اروميه  در نزديكي
 .ي شمال موفقيتي به دست نيامد دور سازد و بدين ترتيب در جبهه

 اجار كه دچار وحشـت شـده بـود دربـار    شاه ق ي سياسي، ناصرالدين در زمينه
از سوي ديگر . هدهاي شيخ خاتمه د عثماني را تحت فشار گذاشت تا به فعاليت

ي جنوبي كه سبب افـزايش بـيش از    هاي سريع نيروهاي شيخ در جبهه پيروزي
هاي صريح شيخ كـه ايجـاد يـك     پيش محبوبيت وي شده بود با توجه به هدف

ردستان بزرگ و يكپارچه بود نگراني زيادي در بين مقامات عثماني به وجـود  ك
كردند از قدرت شيخ عليـه   سعي ميها كه تا آنزمان  در نتيجه عثماني. آورده بود

ي نيروهـاي   ردسـتان و محاصـره  كايران استفاده نمايند شروع به تمركز قوا در 
كم بين نيروهاي ايران و عثمـاني در فشـار    شيخ كه متوجه شد كم. شيخ نمودند
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را ) مهابـاد فعلـي  (قرار گرفته است به نيروهاي خود دستور داد كـه سـاوجبالغ  
نشـيني نماينـد    و مرگور عقـب ) ي كنوني نقده(ي سلدوز ترك كنند و به منطقه

ي خـويش در   ليكن بر اثر فشار باالخره مرگور را هم تخليه نمـود و بـه منطقـه   
 4.ردران عشاير ايراني را هم با خود باي از س عثماني مراجعت نمود و عده

عالي نسبت بـه شـيخ عبيـداهللا و اطرافيـان وي از اعمـال هرگونـه        البته باب
لزوم مجدداً از نيـروي   خشونتي خودداري ورزيد زيرا كه در صدد بود در موقع

اي گرفـت و   سلطان عبدالحميد ژست بزرگوارانه. شيخ عليه ايران استفاده نمايد
به نزد شيخ از وي خواست كه در پايتخت به ديدار  محيالنه با فرستادن هدايايي

ي  اني موجب بروز يـك مجادلـه  اما رفتن شيخ عبيداهللا به پايتخت عثم. او برود
در تهران از حكومت ايران سفير عثماني . دور و دراز بين ايران و عثماني گرديد

و  1870هـاي   نمود كـه بـه شـيخ در سـال     هايي را مي تقاضاي جبران خسارت
تهران هم در مقابـل بـا پشـتيباني روسـيه، بـه      . وارد آمده بود 1880و  1876
ي نيروهـاي   ي وارده به آذربايجان به علت حملهها ي خود خواستار خسارت نوبه

شيخ  1882هاي ديپلماتيك، در مردادماه سال  در گرماگرم اين جدال. شيخ بود
رد به كمـك عثمـاني   كمورد آزاد كردن ملت در از استانبول فرار كرد زيرا كه 

                                                            
 رانشـهر يپ( الجـان  و سـاوجبالغ  ينـواح  در بخصوص رانيا كردستان مردم خ،يش يقوا بازگشت از پسـ 4
 در كه منگور آقا حمزه يول. شدند يا انهيوحش غارت و قتل گرفتار، يحكومت يروهاين دست به مرگور و) يفعل

 يبرا باالخره تا نمود مقاومت يخوب به يدولت يروهاين برابر در بود مانده يباق سردشت حدود در و خود ي منطقه
 .((1881 رماهيت(ديرس قتل به رنگين و لهيح با آنجا در و رفت) مهاباد(ساوجبالغ به صلح مذاكره
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ديگر هرگونه توهمي را از دست داده بود و به فكر افتاده بود كه بـا اسـتفاده از   
اري روسيه ابتدا خود را از زير يوغ عثماني رها سازد اما روسيه كه بـه عنـوان   ي

حامي ايران از مزاياي زيادي در اين كشور برخوردار بود و از سوي ديگر هـم،  
توانسته بود حكومت عثماني را آرام بر سر جاي خود بنشاند، بـه   نمايي با قدرت

در اين بين حكومت عثماني هم . وجه حاضر نبود كه به ماجرايي دست بزند هيچ
 1882ها مطلع شده بود در مهرماه سـال   هاي شيخ با روس كه از ارتباط گرفتن

ي خود به مكه رفـت و در   اما شيخ با خانواده. قوايي براي دستگيري وي فرستاد
شـمزينان،  بدين ترتيب با فوت شـيخ عبيـداهللا   . سال بعد در همانجا در گذشت

 . نيز به پايان رسيد 19رد در قرن كهاي  ئودالهاي بزرگ ف ي قيام دوره
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 فصل سوم
 20و اوايل قرن  19هاي اواخر قرن  ردها در سالكوضع 

 
، 19عليه حكومت عثمـاني در قـرن    ردهاكدرپي  هاي پي به دنبال دوران قيام

كند طبقات ممتازه  سعي مي عثمانيي  رسد كه در طول آن خليفه اي فرا مي دوره
رد را خنثـي نگهـدارد و آنـان را از راه شـركت دادن جزئـي در حكومـت و       ك

به ويژه سلطان عبدالحميـد  . برخورداري از امتيازات به امپراتوري عالقمند سازد
بـا مهـارت بسـيار، توجـه و     ) 1909ـ   1876( ثاني كه تا پايان سلطنت خود 

 .رد بعمل آوردكهاي  "فئودال"لطف فراواني در مورد 
شـده از سـوي    تبليـغ  "پان اسالميسمِ"رد كه شعار و تظاهرات كاي ه فئودال

سلطان عبدالحميد آنان را بيشتر مجذوب و دلگرم ساخته بود با رضايت كامـل  
 لوحانـه  پذيرفتند و ساده شد مي ها و امتيازاتي را كه به آنها داده مي ها، پست انعام

شخصي به آنان واگذار  هاي كردند كه اين امتيازات به خاطر شايستگي گمان مي
 . شده است
. بيگ يكي از فرزندان بدرخان آجودان نـديم سـلطان عبدالحميـد شـد     بحري

ها و مقامـات عـالي در ادارات    بابان پست "پاشا عبدالرحمن"ي  اعضاي خانواده
شـيخ عبـدالقادر فرزنـد شـيخ عبيـداهللا      . ها به دسـت آوردنـد   دولتي و دانشگاه

. شـد ) و سپس رئيس مجلس سـناي عثمـاني  (ور سنات 1908شمزينان در سال 
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نصـيب نماندنـد و    تر نيز از اين مزايـا بـي   حتي اعيان و رؤساي عشاير كوچك
يكي از اقوام شيخ عبيـداهللا   "بيگ نوراهللا". هايي دريافت داشتند امالك و عنوان
 .رد هكاري شدكرئيس عشاير 

ي  خـرين مرحلـه  رد بـه سيسـتم، آ  كي  از نظر سلطان، وابسته كردن فئوداليته
حكومـت متمركـز عثمـاني    . آمـد  تمركز در حكومـت عثمـاني بـه شـمار مـي     

برداري الزم بنمايد و آنهـا را   ردها بهرهكتوانست به ويژه از خوي جنگاوري  مي
به طور دايم به جنگ عليه نيروهاي روس كه با عثماني در حال برخـورد بـود و   

( كردنـد  كه براي آزادي خود مبارزه مي هاي تحت ستم امپراتوري نيز عليه خلق
 .وا دارد...) ردهاكها ـ آلبانها و حتي خود  ها ـ عرب ارمني

ردها به كنظام ويژه از  سلطان عبدالحميد يك سپاه سواره 1890در پاييز سال 
سپاه حميديـه در ابتـدا در منـاطق شـمالي واقـع در      . تشكيل داد "حميديه"نام 

تشكيل شـد، زيـرا كـه    ) احي شمال وان و بتليسارزروم و نو( مجاورت قفقاز
عـالي   ي چنداني در مبارزه و قيام عليه باب ردهاي اين نواحي بطور كلي سابقهك

هـا بـود كـه     نداشتند و بعالوه، اين مناطق داراي جمعيت قابل توجهي از ارمني
 .طلبي آنان در اوج خود قرار داشت جنبش آزادي

بايستي يك نفـر سـوار بـا اسـب      رد ميك ي در مناطق مورد نظر، هر خانواده
معرفي كند و يا يك نفر پياده براي شركت در نيروهـاي مـنظم ارتـش روانـه     

اي بنا شده  ي سازمان و سلسله مراتب عشيره واحدهاي حميديه كه برپايه. نمايد
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روع، بايستي براي ش كردند و مي ي خود را از حكومت دريافت مي بودند، اسلحه
 .رك آموزش ببينندر افسرهاي تمدت معيني زيرنظ

ي خود را تحويل بدهند  بايستي پس از اتمام دوره آموزشي اسلحه قاعدتاً مي 
به هنگام جنگ واحدهاي حميديه . أله را رعايت نكردندهيچگاه اين مسكه البته 

 .شدند بالفاصله به امر سلطان جمع و حاضر به خدمت مي
گرفتنـد و   سـري و پاشـايي مـي   رؤساي عشاير كه با اين ترتيب عنـاوين اف 

ي  ي استثمارگرايانه بيش از پيش سلطه. داشتند مزاياي قابل توجهي دريافت مي
از نظر دهقانان، اين رؤسا مظهـر  . دادند هاي دهقاني گسترش مي خود را بر توده

 .قدرت كامل بودند زيرا كه حكومت و خليفه و مذهب را پشتيبان خود داشتند
( هـا   خدمت مهم خود را به سلطان در سركوبي ارمني واحدهاي حميديه اولين

بعـدها عـين   . وعام كردنـد  نشان دادند و دهها هزار ارمني را قتل) 96ـ   1894
و  "درسـيم "ردهـاي  كهاي عرب و حتي  اين عمل را در مقابله با ناسيوناليست

 .ردستان جنوبي انجام دادندك
رد در حكومـت و ايجـاد سـپاه حميديـه،     كي  عالوه بر شركت دادن فئوداليته

اي مهـم در اسـتانبول و    ي عشـيره  دو مدرسه 1892سلطان عبدالحميد در سال 
هدف اصلي اين مدارس القاء اصـول وفـاداري نسـبت بـه     . بغداد تأسيس نمود

 .رد و عرب بودكهاي  به بچه "سلطان ـ خليفه"شخص 
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ال تأثير غيرقابل انكاري اين مدارس گرچه دوام چنداني نياوردند اما به هرح 
را در ي خـود   هاي اوليـه  رد كه آموزشكبرجاي نهادند؛ زيرا اغلب روشنفكران 

قرن بيسـتم نيـز يـك نـوع      20هاي  اين مدارس ديده بودند حتي تا حدود سال
 .وفاداري نسبت به خليفه را حفظ كرده بودند

آميز  قيتردها موفكتوان گفت كه سياست عبدالحميد نسبت به  در مجموع مي
به همين جهت پس از حركت شيخ عبيداهللا تقريباً هيچ قيام قابـل تـوجهي   . بود

هاي كوچك در درسيم و موصـل فقـط    قيام( ردها روي ندادكديگري از سوي 
بايست در اين زمان به  رد كه ميكناسيوناليسم ). ي محلي و محدود داشتند جنبه

ـ ي خلق  ماند و تودهبه چند محفل روشنفكري محدود  سرعت گسترش يابد رد ك
دانستند كـه امـر    مسئول فقر و بدبختي خود را كارمندان و عوامل حكومتي مي

 . را "خوب و مهربان و با خدا "كنند، نه خود سلطانِ  سلطان را اجرا نمي
 

 تغييرات سياسي در امپراتوري عثماني
ـ هـاي ملـي    ي جريانات مربوط به جنبش قبل از پرداختن به دنباله بهتـر  رد، ك

است بطور بسيار مختصر به تحوالت مهم تاريخي امپراتوري عثمـاني در اوايـل   
ي دمكراسـي و   با وعده 1876عبدالحميد كه در سال : اي بشود قرن بيستم اشاره

 بهبود وضع اقتصاديِ عثماني به سلطنت رسيده بود، دو سـال بعـد بـا تعطيلـي    
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كامل برقرار ساخت كه در پارلمان و تعليق قانون اساسي، يك رژيم استبدادي 
 .تاريخ عثماني به حكومت ظلم معروف است
هاي فكري اواخر قرن نـوزده بـديهي    با توجه به تحوالت سياسي دنيا و جريان

هايي براي مبارزه عليه اين رژيم خودكامه در داخل تركيـه بـه    است كه سازمان
 "كميتـه "معـروف بـه    "جمعيت اتحاد و ترقي"تر  وجود آمدند كه از همه مهم

 .است
ـ  كه نماينده "ي اتحاد و ترقي كميته" رك بـود در سـال   ي افكار بورژوازي ت

شنفكران مترقي تأسيس شد كـه بـه   اي از افسران جوان و رو توسط عده 1894
ي قـانون   تقاضاي اصلي آنان در ابتـدا اعـاده  . معروف شدند "هاي جوان ركت"

 .وطه بوداساسي و تبديل امپراتوري عثماني به يك دولت مشر
هـاي   ي احـزاب و گـروه   اي با شركت همه كنگره 1907كميته در پايان سال 

در اين . در پاريس تشكيل داد) ردهاكو از جمله (مخالف در امپراتوري عثماني 
ختـاري سياسـي و فرهنگـي    هاي جوان بـا اصـل خودم   ي عمومي، ترك كنگره
 .كردندهاي غيرتُرك در صورت به دست گرفتن قدرت موافقت  مليت
به قيامي دسـت زدنـد كـه بسـيار زود      1908هاي جوان در اوايل سال  ركت

اختيارات سلطان محدود شد، قـانون  : سلطان عبدالحميد را وادار به سازش نمود
عبدالحميد سپس فرامينـي  . اساسي اعاده گشت و انتخابات عمومي آغاز گرديد
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ر و عفـو زنـدانيان   در مورد آزادي بيان، مطبوعات و اجتماعات و لغـو سانسـو  
 .صادر نمود

ني به ويـژه در  هاي جوان احساسات و هيجانات فراوا ركپيروزي مقدماتي ت
طبـق شـهادت نـاظران عينـي،     . رك امپراتوري برانگيخـت هاي غيرت بين مليت

مـديگر را بغـل   ها همگي بـرادروار ه  ركها و ت ردها، ارمنيكيونانيان، بلغارها، 
كردنـد   گشتند و رسماً اعالم مـي  بين مردم مي رك جوان درافسران ت. كردند مي

ند و اختالفـاتي از نظـر نـژاد و    كه يهوديان، مسلمانان و مسيحيان همگي برادر
هـاي   در صفحات بعدي به شرح فعاليت. ي عثماني وجود ندارد تبعهمذهب بين 

 . ي آزادي خواهيم پرداخت رد در اين دورهكمليون 
يد بـا پشـتيباني روحانيـت مسـلمان و     ، سلطان عبدالحم1909در بهار سال 

كودتا به منظور سـركوبي   يك شبه عناصر فئودال و به كمك گارد خود دست به
هاي جوان زد؛ ولي آنان به سرعت كودتا را با شكست روبـرو سـاختند و    ركت

را بـه   "محمـد پـنجم  "ملقب بـه   "رشاد"باالخره عبدالحميد را خلع و برادرش 
هـا   ن به قدرت خيلـي زود از تـوده  ن پس از رسيدهاي جوا ركت. تخت نشاندند

 .ريده به فساد گرائيدندب
ي  به خصوص سياست ملي آنان كامالً ارتجاعي بود و عـالوه بـر آنكـه همـه     

پـاريس در ايـن مـورد داده بودنـد پـس       1907ي  هايي را كه در كنگـره  وعده
به ترك كردن  "پان تورانيسم "گرفتند اصوالً با اختراع ايدئولوژي شووينيستي
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يرمسـلمان  هـاي غ  وعام بعضي از مليـت  هاي مسلمان و حتي قتل اجباري مليت
 .ها هم دست زدند نظير ارمني

الملل اول، عثمـاني در كنـار آلمـان عليـه روسـيه و فرانسـه و        در جنگ بين
ايـن عمـل موجـب    . انگلستان وارد جنگ شد ولي به سـختي شكسـت خـورد   

تا جايي كه استقالل خود تركيه هـم در  . ي كلي امپراتوري عثماني گرديد تجزيه
خره يكـي از افسـران بسـيار معـروف     المعرض خطر جدي قـرار گرفـت و بـا   

توانست بـا در دسـت گـرفتن    ) آتاتورك(هاي جوان به نام مصطفي كمال ركت
كشـور جمهـوري تركيـه فعلـي را      1923قدرت و اعـالم جمهـوري در سـال    

 .جايگزين امپراتوري سابق سازد
 

 ردكهاي ملي  نخستين سازمان
ي  بود نه يك برنامه سياسينه داراي يك سازمان  19ردها در قرن كهاي  قيام

ي مسلمان نظير بسياري از منـاطق ديگـر    در خاورميانه. مشخص سياسي داشت
دنيا، فكر ايجاد يك حزب سياسي براي سـازمان دادن و رهبـري يـك جنـبش     

اي توسط روشنفكراني به ارمغان آورده شده بود كـه در مـدارس اروپـايي     توده
ر روشنفكر متجدد تنها در اواخر قرن ردستان قشكدر مورد . تحصيل كرده بودند
رد تقريباً همگي اصـليت  كاولين روشنفكران . كم بوجود آمد نوزدهم بود كه كم

اشرافي داشتند و فرزندان امراي مهاجرت كرده به استانبول يا رؤسـاي عشـاير   
به بعد درِ  1870هاي  تحصيلكرده در مدارس نظامي امپراتوري بودند كه از سال



 

 
 

48

اوايل قرن بيسـتم   اين افراد در استانبول. شده بود ويشان گشودهبر اين مدارس
هـاي   كه در حال جوشش انقالبي بـود، و در عصـر اوج ناسيوناليسـم، بـا ايـده     

. رد متجدد درآمدندك هاي شدند و به صورت ناسيوناليست بورژوازي اروپا آشنا
يه و تشـكيل  هاي ديگر، به انتشار نشـر  آنان هم عيناً به مانند روشنفكران مليت

 .ي نيمه رسمي و گاه حالت مخفي داشت هايي پرداختند كه گاه جنبه سازمان
رد صورت محافـل  ك، پيشروان جنبش ملي 1908در سال  "انقالب"تا زمان 

شـده   "اتحـاد و ترقـي  "بعضي از آنان عضـو  . هاي جدا از هم را داشتند و گروه
 "اسـحاق سـكوتي  "اران ايـن جمعيـت يعنـي   ذگـ نبودند و حتي دو نفـر از بنيا 

 .رد بودندك "عبداهللا جودت"و
. شيخ عبدالقادر فرزند شيخ عبيداهللا هم خيلي زود به صفوف جمعيت پيوسـت 

 1902ي اتحاد و ترقي منعقده در پاريس بـه سـال    ي مقدماتي كميته در گنگره
ي  مــدير آنزمــان روزنامــه "عبــدالرحمن بــدرخان"رد كــدو نفــر از رهبــران 

 .شركت داشتند  "حكمت بابان"و  "كردستان"
نخسـتين   "كردسـتان "فرزند بـدرخان   "مقداد مدحت"، 1898در بهار سال 

قاالت اين نشريه كه بـه دو  مضمون م. ردي را در قاهره منتشر نمودكي  روزنامه
زيـر عنـوان   ( ي آموزشي و فرهنگي داشت ردي بود بيشتر جنبهكركي و زبان ت

ردهـا را بـه تحصـيل علـوم و فنـون تشـويق       كبود كه  نوشته شده "كردستان"
، امـا هـدف اصـلي آن بـود كـه      )ردي استككند و حاوي نصايح و ادبيات  مي
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ـ كننده و رابطي در جنـبش ملـي    بصورت هماهنگ رد درآيـد و از همـين رو   ك
 5.ترد قرار داشكدر اختيار مليون  صفحات آن چون تريبوني

بالفاصـله بعـد از آنكـه قـدرت در سـال      رد كهاي ملي  سازمان نخستين شبه 
با استفاده از فضاي نسـبتاً  . هاي جوان افتاد ظاهر گرديدند ركت تبه دس 1908

) يكـي از فرزنـدان بـدرخان   (علـي  آزادي كه در آن زمان بوجود آمده بود امين
فرزند شيخ عبيداهللا نهري و رئيس مجلـس  (ژنرال شريف پاشا و شيخ عبدالقادر

تأسـيس   "ردسـتان كجمعيـت تعـالي و ترقـي     "تي به نام جمعي) سناي عثماني
 .كردند

تعـاون و  "ي  كرد با نام روزنامه ركي منتشر مياين جمعيت ارگاني به زبان ت
بـه صـورت   ردها بود كه كي  ي ويژه اين روزنامه نخستين روزنامه. "ردكترقي 

در  ردامنههت بصورت تريبوني براي مباحثات پشد، به همين ج قانوني منتشر مي
ردها درآمد و به خصوص در بـين  كرد، فرهنگ، و وحدت ملي كي  مورد مسأله

 .رد ساكن استانبول مقبوليت عظيمي يافتكمهاجران 

                                                            
 عهـده  به را "كردستان" تيريمد "عبدالرحمن" برادرش بعد به  ششم ي شماره از مدحت، مقداد از پس ـ 5

 باالخره و) انگلستان در يشهر(فالكستون به بعد و لندن به سپس و ژنو به ابتدا قاهره از را انتشار محل و گرفت
 را آن تيريمـد  1908 انقـالب  از پـس . رساند 1902 سال تا 31 ي شماره تا آنرا و نمود منتقل ژنو به مجدداً

 مجبـور  اما. برگشت استانبول به آن انتشار يبرا و گرفت بعهده) بدرخان پسر يعل نيام فرزند("بدرخان ايثر"
 .شد يم منتشر شماره دو يماه شهر نيهم در اول الملل نيب جنگ هنگام در و شد قاهره به مجدد انتقال به
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جمعيـت نشـر   "ي ديگري به نـام   كميته) 1908پاييز (تقريباً در همان زمان 
بـود   "جمعيت تعـالي و ترقـي  "اي از  رسيد شعبه كه به نظر مي "رديكمعارف 

 .بنياد نهاد) ي معروف چنبرلي محله( ردي در استانبولكي  يك مدرسه
تـوان يـك سـازمان     را در واقع هنوز نمي "ردستانكجمعيت تعالي و ترقي "

ي مشـخص بـه    سياسي به معناي اخص كلمه از نظر سازمان، استراتژي و برنامه
رد با افكار و ك پرست ميهن ت روشنفكران و مهاجراندر اين جمعي. حساب آورد

 . مقاصد گوناگون جمع شده بودند
تنـوير افكـار   ( هاي اجتماعي و فرهنگي خيرخواهانـه  از نظر جمعيت، فعاليت

ـ بايستي راه را بـراي جنـبش سياسـي     مي) ردها از راه آموزشك رد در آينـده  ك
رغـم يـك آغـاز بسـيار نويـد دهنـده، خيلـي زود         متأسفانه علـي . هموار سازد

هـا   بدرخاني( ران جمعيت پديدار شددر بين رهب طلبانه ترياختالفات شخصي بر
هـاي   ؛ رقابت)از يك سو و شيخ عبدالقادر و گروه سيدهاي نهري از سوي ديگر

هـا و وارد   رد را تا حد افشـاگري كديرينه دوباره سربرآوردند و رهبران فئودال 
ره شـيخ  كردن اتهامات خيانت و غيره نسبت به همديگر به جلو راندند تا بـاالخ 

تــاو  هــه"ي خــود را بــه نــام  ي ويــژه عبــدالقادر بكلــي جــدا شــد و روزنامــه
 .انتشار داد) ردكآفتاب ("ردوك

ردسـتان نيـز نخسـتين    كهـا در اسـتانبول، در خـود     همزمان با اين فعاليـت 
 .هاي بيداري و شروع يك حيات سياسي نوين پديدار گشتند نشانه
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هايي در مهمترين مراكز شهري  لوببه ابتكار روشنفكران و مبارزان جوان، ك
بتليس، دياربكر، : هاي ردستان تأسيس شد كه مهمترين آنان عبارتند از كلوبك

ها و  با مهمترين عشاير منطقه نيز تماس "موش"كلوب . موش، ارزروم وموصل
در كلوب بتليس به هنگام افتتـاح در اواخـر سـال    . پيوندهايي برقرار كرده بود

شماره اعضاي آن بـه   نويسي كردند و چند ماه بعد، نفر نام 700بيش از  1908
هـاي   ركسازمان نيمه نظامي شبيه سازمان تكلوب يك . چندين هزار نفر رسيد

ي سياسـي   رد بدون شك نشـانگر آغـاز مبـارزه   كهاي  كلوب. جوان هم داشت
ردسـتان  كهاي سازماندهي نـوين در   ردها و نخستين پايهكيافته در بين  سازمان
 .هستند

سلطان عبدالحميد درصدد برآمـد   1909ل همان طور كه قبالً گفته شد در سا
هاي جوان را از قدرت كنار بزند و مجـدداً   ركشبه كودتاي نظامي تكه با يك 

ديكتاتوري سابق خود را برقرار نمايد، ولي شكست خورد و بكلـي از سـلطنت   
هـاي   ي اهـرم  هاي جوان تقريباً همـه  ركپس از اين جريان، ت. كنار گذاشته شد

كردنـد بـه    اما هر اندازه كه احساس قدرت مـي . ت گرفتندمهم قدرت را به دس
شدند  ور مي همان نسبت بيشتر در درياي احساسات افراطيِ ناسيوناليستي غوطه

 .رك بودهاي غير ت آن اعمال فشار بر مليتكه يكي از نتايج 
ي اجتماعـات،   آنان پس از سركوب شـبه كودتـاي عبدالحميـد، ابتـدا همـه      

رك را قدغن كردند و رهبران آنها را يا اعدام كردند و تير مدارس و نشريات غ
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ي ناشر  ردستان، روزنامهكاز آنجمله جمعيت تعالي و ترقي . يا بازداشت نمودند
رد همگي تعطيل شدند و رهبران درجـه  كهاي  ي چنبرلي و كلوب افكار، مدرسه

ـ    هاي طويل رد يا به اعدام و زندانكاول  دگي المدت محكوم گشتند و يـا بـه زن
اي هـم ماننـد اغلـب بـدرخانيان مجـدداً راه مهـاجرت را        عده .مخفي پرداختند
امين علي و شريف پاشا به مرگ محكوم شدند ولي موفـق بـه   . درپيش گرفتند

 .فرار گشتند
هـم   1908ي آزادي نسـبي سـال    بايد يادآوري كرد كه حتي در طـول دوره 

كـه تـا    "درسـيم "از آنجمله بود قيام . ردستان به وقوع پيوستندكهايي در  قيام
اما مهمتر از آن در موصل و سليمانيه بود كـه در  . طول كشيد 1909پايان سال 

ردستان ناميد و ما در ككه ده سال بعد خود را پادشاه (آنجا شيخ محمود برزنجي
ي  ي عامـه با پشـتيبان ) هاي بعدي به شرح مبارزات وي خواهيم پرداخت قسمت

ي  خواستار بيرون رفتن همه "زيباري"و  "بارزاني"مردم و به خصوص عشاير 
لشكرهاي چهـارم و  . نيروهاي نظامي و كارمندان اداري و عثماني از منطقه بود

پنجم گرچه شدت عمل زيادي به خرج دادند و بيش از چهل دهكده را هم بكلي 
اي  نشدند و ناچار بـه مصـالحه  ويران كردند اما موفق به سركوبي نيروهاي شيخ 

اي شيخ به حكومـت سـليمانيه منصـوب    اقرب تن دردادند كه بر طبق آن يكي از
 رد در تركيـه قـدغن گرديـد   كپرستان  از آنكه فعاليت ميهن چند ماه بعد. گشت
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رك را كـه  به مبارزه برخاستند و نيروهاي ت ها به رهبري شيخ عبدالسالم بارزاني
 .دند دچار شكست فاحش ساختندبا عجله فرستاده شده بو

ردسـتان نيـز سـرايت    كهاي جنوبي  قيام به تمام بخش 1910در اوايل سال  
يعني در واقع در بتليس نيز قيامي به رهبري خليفه سـليم علـي و موسـي    . كرد

ي  ها پس از آنكه نظاميان و كارمندان عثماني منطقـه  اما بارزاني. بيگ آغاز شد
تنهـا  كـه  ي خود باقي ماندند و قيام بتليس هـم   نطقهبارزان را ترك گفتند در م
به دار آويخته  1914شيخ عبدالسالم باالخره در سال ( مانده بود سركوب گرديد

 ).شد
رد با كپرستان  هاي مخفي، پيوندها و روابطي بين ميهن در اين دوره از فعاليت

ي مشـترك   پرستان ارمني و عرب برقرار گرديد تا ترتيـب يـك مبـارزه    ميهمن
ردهـاي  ك. داده شـود ) اعضاي اتحـاد و ترقـي  ("اتحاد طلبان"عليه ديكتاتوري 

ها را كه در آن هنگام در يمـن و   ي فراوان مبارزات عرب ناسيوناليست با عالقه
داشـت دنبـال    جريـان ) سـوريه (و جبـل جزيـره  ) بغـداد ـ بصـره   (عراق عرب

ردسـتان  كفرستادگان امام يحيي شيخ سعيد رهبر شورشيان يمـن در  . دكردن مي
 .كردند آوري مي هاي ديگر جمع گشتند و براي جنبش خود پول و كمك مي

هـاي غيـر تُـرك     هـاي ملـي مليـت    در برابر پيوند و همبستگي بـين جنـبش  
اي سياسـت خـود را نرمتـر     امپراتوري، اتحاد طلبان مجبور شدند كه تـا انـدازه  

ـ هيـوي  "جمعيت مخفي  1912ي همين سياست در سال  در نتيجه. كنند  "ردك
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ران اي از دانشجويان و روشـنفك  ي عده به وسيله 1910كه در سال ) ردكاميد (
رهبـري ايـن   . رد تأسيس شده بود اجازه يافت كه قانوناً به فعاليـت بپردازنـد  ك

رد دانسـت يـك   كتوان نخستين سازمانِ تمركزيافته و مرتب  جمعيت را كه مي
ي روشـنفكران   همـه . بهعده داشـت  "خليل خيالي"عضو پارلمان عثماني به نام 

جمعيـت از سـال    .رد كه در مهاجرت يا زندان نبودند عضـو جمعيـت شـدند   ك
ـ روژ "ردي به نـام  كي تُركي ـ   ي دو زبانه به بعد يك نشريه 1913 روز ("ردك

تغييـر   )ردكآفتاب ("ردكتاو  هه"نام آن به  1914انتشار داد كه در سال ) ردك
ي افكـار ناسيوناليسـتي، آمـوزش     يافت و مطالب اصلي آن اختصاص به توسعه

 .ردي و غيره داشتكرد، اصالح الفباي كخلق 
به فعاليت در بين جوانـان و كـارگران توجـه زيـادي      "ردكهيوي "جمعيت 

. كردنـد  هـاي آن را تـأمين مـي    ها بودند كه بخش اعظم هزينـه  نمود و همين مي
ردهـاي  كردسـتان و نيـز در بـين    كهايي هم در شهرهاي مختلـف   بعالوه شاخه

پراميـد بـا    هاي پرثمـر و  اين فعاليت. مهاجرت كرده به اروپا تأسيس نموده بود
ـ هيـوي  "شروع جنگ جهاني اول كه در ضـمن آن فعـالين    بـه خـدمت    "ردك

 .فراخوانده شدند متوقف گرديد
جمعيـت  (ردسـتان كاز جمعيتي به نـام جمعيـت دوسـتداران     توان باالخره مي

بـا هـدف آگـاه كـردن      1912كه در اواخر سال  نيز نام برد) محبون كردستان
ــأله  ــومي از مس ــار عم ــي  افك ــود ك ــده ب ــيس ش ــري از . رد تأس ــين ذك همچن
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ـ ي  توسط نماينـده  1912كه در اواخر سال ) رستاخيز("مجداد" رد پارلمـان  ك
 "لطفــي فكــري". مناســب نيســت تأســيس شــده بــود بــي "لطفــي فكــري"

 : ساخت مانند نظرهايي داشت كه وي را از اتحاد طلبان متمايز مي نقطه
، التينـي  )ومـت از مـذهب  جـدائي حك (غيرمذهبي كردن امپراتوري عثمـاني  
اينگونه اصـالحات در آنزمـان بسـيار    ... كردن الفبا، تساوي حقوق زنان و غيره

اي  رسيد و به همين جهت نتوانست به جز عـده  غيرعادي و گستاخانه به نظر مي
سال بعد بود  25خواه نظر عام را به خود جلب كند و فقط حدود  روشنفكر ترقي

ي  انست اين افكار را در سطح كشـور تركيـه  تو) آتاتورك(كه مصطفي كمال 
 "عبـداهللا جـودت  "كه توسـط   "اجتهاد"ي  مجله .ي اجر درآورد جديد به مرحله

ي ناشر و مبلغ اين افكار پيشرفته  شد به منزله رد اداره ميكيك روشنفكر ديگر 
 .آمد به حساب مي

ي  مـه تـوان بـراي ه   يِ قبل از جنگ جهاني اول را مي به طور كلي اين مرحله
ي كوتـاه آمـوزش و يـادگيري     رد در حال پا گرفتن، يـك دوره كروشنفكران 

متأسفانه تجربياتي كه با اين همه اشكال حاصل . اندوزي دانست سياسي و تجربه
 .شده بودند، بر اثر جنگ به مقدار زيادي از بين رفتند
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 هاي جنگ جهاني اول سال
الملل اول عثماني نيز در كنار آلمان عليـه   شد در جنگ بينهمانطور كه گفته 

ي اين شكسـت   متفقين وارد جنگ شد، ولي به سختي شكست خورد و در نتيجه
در صفحات آينده به نقل نتايج اين شكسـت و  . امپراتوري به كلي تجزيه گرديد

رد پس از كهاي آزاديخواهان  رد و فعاليتكاثر آن در جنبش آزاديخواهي ملت 
اي بـه   در اينجا فقط به طور بسيار مختصر اشـاره . پايان جنگ خواهيم پرداخت

 :رسد ردها در جريان چهار سال جنگ ضروري به نظر ميكموضع 
مـثالً قاضـي   (رد چه در امپراتوري عثماني و چه در ايـران كبخش اعظم خلق 

 "جهـاد اسـالمي  "به علت احساسات مذهبي به نـداي  ) ي مهاباد فتاح در منطقه
ردسـتان  كردهـا بـه ويـژه عشـاير     كي ديگري از  دسته. ليفه جواب مثبت دادخ

طـرف   برعكس به اعالن جهاد اعتنايي نكردند و بـي  "درسيم"جنوبي و ساكنان 
رد به خصوص در منـاطق شـمالي بـه همـراه     كباالخره بعضي از عشاير . ماندند

ابـاد  در ايـران در اطـراف مه  ( نيروهاي روس عليه عثمـاني وارد جنـگ شـدند   
الدين خان سـقز و   توان از شيخ بابا و در اطراف سقز از سردار بوكان و سيف مي

 ).ها اعدام شدند خان بانه نام برد كه همگي به دست عثماني حسن
اما در مورد روشنفكران، آنان كه قدرت و مكنتـي داشـتند توانسـتند راهـي     

بـراي حفـظ    ر هـم اي ديگـ  عده. بيابند و خود را از بسيج همگاني معاف نمايند
ولي . ي همسايه پناه بردند سالمت خويش و ملت خويش بيهوده به دامان روسيه
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ملـي   شالعاده زيادي به جنب كه كمك فوق كرد روسيه گرچه به ظاهر وانمود مي
. ردستان به خاك خود بودكي  كند، در واقع به فكر الحاق صاف و ساده رد ميك

اي بـراي نيـل    ردهايي كه به وي پناه برده بودند چون وسيلهكبه همين جهت از 
هـاي مسـتعمراتي    كرد؛ همان طور كه ساير قدرت به مقصود خويش استفاده مي

ـ نظير فرانسه و انگلستان نيز براي گسترش نفوذ خود از اعيان و اشـراف   رد، ك
 .نمودند استفاده مي رك، عرب، ارمني و غيره سوءت

ها و زد و بندهاي فراواني بين متفقين به منظـور   يتدر تمام طول جنگ، فعال
ي عربـي و   تقسيم ميراث امپراتـوري عثمـاني در جريـان بـود كـه خاورميانـه      

 .ردها در مركز اين مباحثات و معامالت قرار داشتندكها و  هاي ارمني سرزمين
، بـين دو دولـت فرانسـه و انگلسـتان     1916ماه سـال   در اواخر ارديبهشت 

اين قرارداد كـه  . ه امضاء رسيد كه روسيه هم بعد آن را امضاء نمودقراردادي ب
معروف است و البته بعـدها بـه خصـوص در     "سايكس ـ پيكو "به نام قرارداد 

ي اصـلي مـذاكرات صـلح     ردستان دچار تغييراتي نيز شد پايهكسرنوشت  مورد
فرانسه  در مورد تقسيم خاورميانه بين انگلستان و "سور"بعد از جنگ و پيمان 

 .گرديد
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 هاي نخستين پس از جنگ اول جهاني سال
واقـع در   "مـود روس  "در بندر  1918سال ) ماه آبان 7(اُكتبر 30در تاريخ 

بـه  ) در واقـع تسـليم كامـل   (يكي از جزاير درياي اژه، قرارداد ترك مخاصـمه 
 توري عثمانينمايندگان عثماني ديكته شد و بدين ترتيب تقسيم متصرفات امپرا

هاي  و و پروپاگاند ناسيوناليستها كه به دنبال هاي و ه ركت. رسماً آغاز گرديد
خيالي، به اين جنگ كشانده شده بودند حتي  "توران"رك و به اميد واهيِ فتح ت

 .سرزمين پدري خود را هم از دست دادند
تـرين زمـان جهـت     مناسـب  1919و خرداد  1918ي بين  ردها دورهكبراي 

تـا اوايـل    1919خـرداد  ي  اين آرزو در فاصله. ت ملي بودتشكيل يك حكوم
پذير بود؛ زيرا كه در اين مدت خالء  زمستان همان سال هنوز هم عملي و امكان

سـربازان  . سياسي كاملي در تركيـه و متصـرفات سـابق عثمـاني برقـرار بـود      
 بيش از سه چهارم خاك تركيه را اشغال فرانسوي، انگليسي، ايتاليايي و يوناني

كرده بودند؛ اتحادطلبان از صحنه كنار رفته و قدرت و نفوذ سلطان و حكومتش 
رفـت؛ ارتـش عثمـاني بكلـي متالشـي       ي پايتخت عثماني فراتر نمي از محدوده

ســازمان آن، بيشــتر در فكــر  گرديــد، و افســران و كادرهــاي ســردرگم و بــي
يل سرنوشت شخصي و نجات خويش بودند؛ روسيه هم به كشـور شـوراها تبـد   

. شـت پـا زده بـود   ي تزاري پ هاي مستعمراتي روسيه يطلب ي جاه شده و به كليه
بـه راسـتي كـه در    . وضع ارتش در ايران هم از وضع ارتش عثماني بهتر نبـود 
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ردسـتان و  كبراي آزاد كردن مجموع ازاين دوران تر  تاريخ، هيچ زماني مناسب
ردهـا و  كر بـين  رد وجود نداشته اسـت، و اگـر د  كايجاد يك حكومت مستقل 

بود به  رهبران آن زمان آنها قابليت و ظرفيت تشكيل چنين حكومتي موجود مي
احتمال بسيار قوي فرانسه و انگلستان هـم در مقابـل عمـل انجـام شـده قـرار       

وانگهي انگلستان به داليل خاص خودش در . دادند گرفتند و به آن تن در مي مي
 .بودردستان مستقل كايجاد يك  اوايل موافق

ـ ي  رد رفت زيرا جامعـه كاما اين فرصت مناسب تاريخي از دست ملت  رد ك
هنوز آن اندازه تحول نيافته بود كه از زير نفوذ و تأثير عوامل فئودال و شيخ به 

رد كـه از  كرهبري جنبش . درن گرد آيدآمده و به دور يك رهبري متحد و مدر
هـا و   بود، به علت جدال ها و احزاب گوناگون تشكيل يافته ها و شخصيت گروه

دچار پراكندگي فكري و عقيدتي بود از ايـن  اي  اختالفات و خصوصيات عشيره
رو به هيچ وجه از نظر ظرافت و درك سياسي و تاريخي در حد شرايط حساس 

 . و بحراني آن زمان قرار نداشتند
تـر بـه حسـاب     يتر و مترق كساني كه در آن شرايط نسبت به ديگران انقالبي

يعني محصوالت فرهنگـي عثمـاني بـا     "روشنفكران عثماني"آمدند در واقع  مي
ي اين اصطالح از نظر درك سياسي و مذهبي و جهانبيني  تمام خصوصيات ويژه

 چگونه موجودي بود؟ "روشنفكر عثماني"اما يك . بودند
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ي  اي بود كه به خاطره شيوه قبل از همه بايد گفت كه اين آدم فرد استثمارزده
اي  ي خـود تـا انـدازه    زدگي آشكارِ خود نسبت به خلق و جامعه زندگي و غرب
در واقع از يك سو آنقدر از فرهنگ اروپايي درك كـرده بـود   . بيگانه شده بود
گر، اين درك بـه آن  ماندگي ملت خويش بشود، اما از سوي دي كه متوجه عقب

 . ماندگي پي ببرد درجه نرسيده بود كه به مكانيسم تاريخي و اقتصادي اين عقب
روشنفكر عثماني آدمي بود كه اتكا به نفس چنداني نداشت و بيشتر معتقد به 

گرداند و امـروز   يعني ديروز قضا و قدر بود كه امور جهان فاني را مي. جبر بود
بـه   هپيوستبه همين جهت . پرداختند ه به اين كار ميهاي اروپايي بودند ك قدرت

دويد و سالمت و موجوديـت ملـت    شده مي "اعطاء اوبه  "دنبال سراب آزاديِ 
 .ديد پذير نمي ي حمايت يك قدرت متمدن امكان خود را جز در سايه

مسـتعمره   اي به وجود آمد و رشد كرد كه صورت نيمـه  چنين آدمي در جامعه
هـاي   هاي قدرت"سفارتخانه"اه ترقي و پيشرفت و رفاه از داشت و درآن شاهر

يعني امكان نداشت عنوان وزارت يا پاشايي و غيره گرفـت  !. گذشت بزرگ مي
و حمايت اين يا آن سـفارت اروپـايي اطمينـان حاصـل     مگر آنكه از پشتيباني 

 .باشد
اي آمـوزش ديـده بودنـد     كه در چنين مدرسهرد عثماني كبه نظر روشنفكرانِ 

البتـه  (نيت بريتانياي كبيـر و فرانسـه داشـت     ردستان بستگي به حسنكآزادي 
ي  عـده به همين جهت ). آمد تر به حساب مي تر و قطعي تأثير بريتانياي كبير مهم
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از آنان عضويت جمعيت دوسـتداران انگلسـتان را پذيرفتـه بودنـد كـه      زيادي 
مـورد علـت ايـن    در !. به عهـده داشـت   "سلطان خليفه"رياست آن را شخص 

ي مهم ديگر نيـز بايـد توجـه     اعتقاد عالوه بر آنچه كه قبالً گفته شد به دو مسأله
 :داشت

ـ  ردستان اوضاع نسبت به گذشته بسيار تغيير يافتـه  كدر خود  اول آنكه 
تر  هاي مستقل، قدرت سياسي محلي بسيار ضعيف پس از دوران اميرنشين. بود

اي فقط بخش كوچكي از اين قدرت را  س عشيرهتر شده بود و هر رئي پاره و پاره
توانسـتند بـه تنهـايي حتـي نصـف       در اختيار داشت به طوري كه هيچكدام نمي

جمع شده بود، بدور خود گـرد   "يزدانشير"يا "بدرخان"نفراتي را كه مثالً بدور 
 .آوردند

ـ  هاي خاورميانه  اقرار كرد كه عامل اصلي ايجاد حكومت بايد  دوم آنكه 
هـاي پيشـاهنگان انقالبـي و     نظير عراق، سوريه، لبنان، اردن و غيـره كوشـش  

هاي امپرياليستي انگلسـتان   ي دايمي و پيگيري آنها نبود؛ بلكه اين دولت مبارزه
و فرانسه بودند كه بـا توجـه بـه منـافع و احتياجـات آن زمـان خـويش ايـن         

هاي امپرياليستي احتيـاج   بنابراين اگر اين دولت. ها را به وجود آوردند تحكوم
دادند، بـا   كردند اين كار را انجام مي ردستان مستقل را حس ميكبه وجود يك 

تقريباً در همان ردها از نظر فكري كتوجه به آنكه رهبري جريانات آزاديخواهي 
وانگهي همان طور كه . شتها قرار دا سطح رهبري جريانات مشابه در بين عرب
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يح بيشـتري در ايـن بـاره خواهـد آمـد،      اشاره شد و در سطور بعـد نيـز توضـ   
ـ ديپلماسي بريتانيا مدت زماني اعتقاد به ايجاد يك كشور مستقل  رد را پيـدا  ك

ي آنچه كه گفته شد اكنون بطور بسيار مختصر ببينـيم   كرده بود با توجه به همه
آمـده بودنـد    ي جنگ به وجود بعد از متاركه رد كهكهاي گوناگون  كه سازمان

 ها بودند؟ كدام
نام داشت كه توسط سيد عبيـداهللا   "ردستانكاستخالص ": نخستين آنها

از اين سازمان، گذشـته از  . بنياد نهاده شده بود) فرزند شيخ عبدالقادر شمزينان(
هايي كه با محافل ديپلماتيك در جهت جلب نظر مساعد آنان نسـبت بـه    تماس
سـپس  . رد بعمل آورده است فعاليت چشمگير ديگري شناخته نيستكي  مسأله
ثريـا  "رد كـه در قـاهره توسـط    نام ب "ردكستقالل جمعيت ا "توان از  مي

تأسيس شد و بعدها نقش درجه اولي  "علي بدرخان امين"فرزند ارشد  "بدرخان
امـا  . ردها در جمهوري تركيه بازي كردكدر به راه انداختن نخستين قيام بزرگ 

هـدف  . بـود  "ردسـتان كجمعيت تعالي ": بدون شك مهمترين سازمان
ـ بـود كـه ملـت    اساسي اين جمعيت آن  رد را از اصـول اعـالم شـده توسـط     ك

رئيس جمهور وقت آمريكا برخوردار سازد كه براي ملل آزاد شـده   "ويلسون"
قايل شده و به خصوص به ايجاد حكومت "حق تعيين سرنوشت"از قيد عثماني 

اين جمعيت . رد و عرب صريحاً اشاره نموده بودكمستقل براي سه ملت ارمني، 
گرد آورده بود در نخسـتين  هاي استانبول را در درون خود ردككه بخش اعظم 
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كنگره خويش شيخ عبدالقادر را كه از مهاجرت به مكه برگشته بود به رياسـت،  
. و ژنرال فواد پاشـا را بـه معاونـت برگزيـد    ) فرزند بدرخان( و امين علي بيگ

 بعضـي از . سـپردنند  "حمـدي پاشـا   "دبيركلي را نيز به ژنرال ديگري به نـام  
،  "خـارپوت "اهل  "رمزي بيگ": اعضاي اصلي و معروف جمعيت عبارتند از

ممـدوح  "، "الدين حسـين  نجم"، "دياربكر"اهل  "اكرم بيگ جميل پاشازاده"
 .و غيره "زكي بيگ"، "دكتر شكري محمدامين"، "سليم

پس از كنگره، يك هيأت نمايندگي مركـب از رهبـران اصـلي جمعيـت بـه      
آمريكايي، فرانسوي و بريتانيايي مقيم پايتخت عثماني رفت ديدار كميسيرهاي 
 .نظرهاي جمعيت آگاه كند تا آنها را از نقطه

رسمي با مقامات عثمـاني پرداخـت و    جمعيت در عين حال به مذاكرات نيمه
ـ هـاي   ي كمي به افتتاح مجدد كلـوب  سپس به فاصله رد در شـهرهاي اصـلي   ك

 "ديـاربكر "و  "خـارپوت "و  "ردينمـا "و  "مالطيـه "عثماني نظير  ردستانك
 .كمك نمود

ـ بطور كلي دو جريان فكـري مهـم در بـين رهبـران      رد بـه ويـژه در درون   ك
تـر و بـه اصـطالح روشـنفكر،      تر و افراطي اعضاي جوان: جمعيت وجود داشت

رهبري ايـن جريـان در درون جمعيـت    . ردستان بودندكطرفدار استقالل كامل 
جريان فكري ديگـري  . افتاد) فرزند بدرخان(گعلي بي خيلي زود به دست امين

عبدالقادر رئيس جمعيـت و   روتر به سرپرستي سناتور شيخ كه از اشخاص ميانه
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شوراي حكومتي عثماني تشكيل يافته بود، خواستار خودمختـاري در   سنيز رئي
چهارچوب كشور عثماني بود؛ چهارچوبي كه در واقع عمالً وجود نداشت لـيكن  

 .ها ايجاد گردد ركردها و تكبايستي با همراهي و بر اثر مبارزه مشترك  مي
اين مباحثات از يك سو منجر به گرفتن يك موضع شديد از سوي حكومـت  

ردهـا در  كي  پاشـا نماينـده   عثماني شد، به خصوص هنگامي كه ژنـرال شـريف  
هـا   ي ارمنـي  قـراردادي بـا نماينـده    1919آبان  30كنفرانس صلح پاريس در 

ـ امضاء نمود كه در آن اعالم شده بـود دو ملـت ارمنـي و     "پاشا بوغوس" رد ك
: سـت از هردو آريايي و هر دو داراي عاليق و اهداف مشتركي هستند كه عبارت

هاي آنها، مذاكرات نهايي تبديل به مجادالت علنـي و   آزادي و استقالل سرزمين
ي مطبوعاتي و تبليغاتي شديدي عليـه   مبارزهعمومي گرديد، و حكومت عثماني 

حـزب   "ي تشـكيل   رد به راه انداخت؛ تاجايي كـه  اجـازه  كهاي  ناسيوناليست
 1919در اواخـر سـال   الـدين حسـين نـداد و حتـي      را به نجم "ردكدمكرات 

را به خـاطر آنكـه در اجتمـاعي در    ) حيات( "ژين"ي  بيگ مدير روزنامه حمزه
ردها بايد خود را آزاد سـازند محاكمـه و محكـوم بـه     كگفته بود كه  "ماردين"

 .اعدام نمود
رد نيز تشديد يافت تا جايي كه گروه كاز سوي ديگر اختالفات ميان رهبران 

سـت  را يكطرفـه از پ   "شيخ عبدالقادر" 1920طرفدار استقالل در اوايل سال 
شـيخ عبـدالقادر نيـز در    . رياست جمعيت خلع و وي را از كلوب اخراج نمـود 
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...) كارگران، سقاها و غيرهنظير (ردهاي فقير پايتخت كاي از  نامه مقابل وكالت
بـدين ترتيـب   ... را نماينده و رهبر خـود ميشناسـد و بـس   گرفت كه تنها وي 

جمعيت تجزيه گرديد و هر يك از دو گروه بـه تأسـيس جمعيـت ويـژه اقـدام      
 :نمود

را تأسـيس نمـود كـه     "ردكجمعيت تشكيالتي ـ اجتماعي  "علي بيگ  امين
رد و كجمعيت "دبيري آن را ممدوح سليم به عهده داشت و شيخ عبدالقادر هم 

 .را بنياد نهاد "ردستانك
 "ردكحزب ملت "شده در عثماني پس از جنگ  هاي تأسيس يكي از سازمان

بـرعكس،  . هاي آن اطالع روشني در دست نيسـت  است كه از برنامه و فعاليت
 "اكرم بيگ جميـل پاشـازاده  "ردها در دياربكر كه توسط كهاي كلوب  فعاليت

اين كلـوب چنـدين   . تتأسيس يافته بود كامالً شناخته شده اس 1918در سال 
آورده بود و  صد عضو عضو فعال و بيست نفري از روشنفكران را در خود گرد

ي فرهنگي داشت اما باالخره هنگامي كه بـه   جنبههايش در اوايل بيشتر  فعاليت
ها آنقـدر   ي نظامي تأسيس نمايد ديگر ديرشده و كماليست فكر افتاد يك شاخه

 .ر بشوندقدرت يافته بودند كه مانع اين كا
رد بدين ترتيب ادامه داشتند تا باالخره پيمان صلح كهاي  هاي جمعيت فعاليت

ي  دربـاره  1920معروف است و در تابستان سـال   "سور"پاريس كه به پيمان 
امـا قبـل از پـرداختن بـه محتـوا و نتـايج       . رد قرارهايي صادر كـرد كي  مسأله
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ـ ي  ي مسـأله  درباره "سور"قرارهاي پيمان  شـاره بـه دو نكتـه در مـورد     رد، اك
 :رسد ردها در اين دوره ضروري به نظر ميكهاي  فعاليت

ي  تر شيخ عبدالقادر و يارانش در مورد مسـأله  اول آنكه ــ موضع نسبتاً ماليم
وجـه دليـل خيانـت يـا عـدم       توان به هـيچ  رد و خواست خودمختاري را نميك

عبدالقادر به خاطر عقايد و شيخ . رد از جانب آنها دانستكپيگيري حقوق ملت 
و تهديد بـه اخـراج    خا در مجلس سناي عثماني مورد توبيهاي خود باره فعاليت

) آتـاتورك (قرار گرفت و باالخره هم چند سال بعد كه ديگـر مصـطفي كمـال    
 .شده بود به پاي دار فرستاده شد كامالً بر اوضاع مسلط

وبـيش در سـطحي    ا كه كمهاي مسلحانه ر و قيامدوم آنكه ــ عمليات نظامي 
 "شيخ محمـود "عالوه بر قيام . ردهرحال نبايد از ياد به كوچك جريان داشتند ب

هاي ديگر به شرح  در ايران كه در قسمت "سمكو"شده و  تأسيس  در عراقِ تازه
ـ تـوان از قيـام عشـاير     آنها خواهيم پرداخت به عنوان نمونه مي بـين   رد واقـع ك

 .درنام ب "مالطيه"و  "سيواس"
به  "كوچگيري"ي  ي وسيعي با مركزيت ناحيه ، منطقه1919در اواسط سال  

ي  ردستان مستقل سازمان داده شـد؛ امـا از آنجـا كـه از بقيـه     كي  عنوان هسته
توسـط افـراد    1921ردستان جدا مانـده بـود بـاالخره در اوايـل بهـار سـال       ك

. نفر از فعالين آن به اعدام محكـوم گشـتند   110كماليست درهم شكسته شد و 
خواست بـه ايـن    اما مصطفي كمال موقتاً آنان را مورد عفو قرار داد زيرا كه مي
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مـان كـه هنـوز    د و بطور كلـي، در آنز ه دل عشاير درسيم را به دست آوروسيل
ـ هاي قدرت خود را تحكيم نبخشيده بود، مخالفت عمـومي عشـاير    پايه رد را ك

 .عليه خود برنيانگيزد
 

 )ميالدي 1920(پيمان سور
ردسـتان و  كقبل از پرداختن به قرارهاي كنفرانس جنگ جهاني اول در مورد 

 در تمام طول جنگ،: ي كوتاه ضروري است عاقبت اين قرارها، ذكر يك سابقه
هاي استعماري به منظور تقسـيم خاورميانـه و    مذاكرات و معامالت بين قدرت

همان طور كه قبالً اشاره شـد، در  . مستملكات امپراتوري عثماني در جريان بود
ي تقسيم خاورميانـه   ميان انگلستان و فرانسه قراردادي درباره 1916بهار سال 

بـر طبـق ايـن    . ف اسـت معـرو  "سايس ـ پيكو "به امضاء رسيد كه به قرارداد 
تا شمال بغداد و ) عراق امروز( النهرين هاي جنوبي و مركزي بين قرارداد، ايالت

هـاي مهمـي از سـوريه و     در مقابل بخـش . شد سليمانيه به انگلستان واگذار مي
. گرفت در اختيار فرانسه قرار مي) ي موصل منطقه(لبنان كنوني و جنوب تركيه 

ي تزاري هم سهم خود را از اين پيمان خواستار شد و در نتيجه  خيلي زود روسيه
ردسـتان شـمالي و   كهاي ديگري از  ي بخش ي وان بعالوه مناطق اطراف درياچه

امـا انگلسـتان كـه در طـول جنـگ      . ارمنستان، به روسيه اختصـاص داده شـد  
ي عربي به دسـت آورده و   ابع زيرزميني خاورميانهاطالعات وسيعي در مورد من
ردستان جنوبي به ويژه از نظر نفـت غنـي اسـت،    كمتوجه شده بود كه سرزمين 
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، بـه طـور   )1918(ي جنگ با عثمـاني  چهار روز بعد از امضاي قرارداد متاركه
اين امر سـبب  . يكطرفه واليت موصل را كه گفتيم سهم فرانسه بود اشغال نمود

العمل  اما انگلستان كه عكس. هاي فراوان شد يد فرانسه و جروبحثاعتراض شد
ردها افتاده و كبله به فكر جلب نظر بيني نموده بود، براي مقا فرانسه را قبالً پيش

هـاي منصـرف    ردستان را، يكي از راهكي استقالل يا خودمختاري به  دادن وعده
 . كردن فرانسه از ادعا بر واليت موصل ميدانست

كه بعدها كميسر عالي بريتانيـا در عـراق شـد بـه      "سرپرسي كاكس"رفتن 
ردستان ك، و گفتگو در مورد ايجاد يك 1918جنوب فرانسه در خردادماه سال 

پاشـا كـه دو سـال بعـد رئـيس هيئـت        خودمختار يا مستقل به ژنـرال شـريف  
 .اي از اين سياست است ردها در كنفرانس صلح پاريس شد نمونهكنمايندگي 

، اتحاد شوري كه جـاي  1917بر در ديگر، به دنبال انقالب كبير اكت وياز س
هـاي مسـتعمراتي و ادعاهـاي     طلبـي  ي جـاه  از كليهروسيه تزاري را گرفته بود 

اي كه قـرار بـود    هاي همجوار دست برداشت در نتيجه منطقه ارضي بر سرزمين
ائيان جـداً  ي تزاري باشد مورد طمع قرار گرفته و به خصوص آمريك سهم روسيه

به همـين جهـت پيشـنهاد كـرده     . درصدد بودند كه آنرا به خود اختصاص دهند
در بخش اعظم مناطقي از امپراتوري عثماني كـه   "ارمني"يك حكومت : بودند

رك از اين گذشته يك حكومت ت. يل شودقرار بود به روسيه واگذار گردد تشك
ـ "باالخره يك حكومـت  مستقر گردد و ) به عنوان پايتخت(در استانبول   "ردك
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هم به وجود آيد كه بر طبقِ نظر آن زمانِ آمريكا در حدود يك ربع از مجمـوع  
بايسـتي   ي اين سه حكومت هم البته مـي  همه. گرفت ردستان را دربر ميكخاك 

در چنين شرايطي بود كه كنفرانس صلح در . تحت قيموميت آمريكا قرار گيرند
در ايـن كنفـرانس يـك هيـأت     . تشكيل شـد ي پاريس  واقع در حومه "سور"

ژنرال قديمي عثماني و سفير ( پاشا رد هم به سرپرستي ژنرال شريفكنمايندگي 
به عنوان ناظر در مذاكرات مربوط به ارمنسـتان  ) سابق اين امپراتوري در سوئد

 .ردستان شركت داشتكو 
 (ي مـيالد  1920مـاه اوت   10مذاكرات باالخره منجر به امضاي پيمـاني در  

مـتن آنچـه كـه در    . مـاده داشـت   433شد كه ) شمسي1299 نوزدهم مردادماه
 :ردستان آمده است به قرار زير استكبخش سوم اين پيمان در مورد 

ــ كميسيوني متشكل از نمايندگان بريتانيا، فرانسه و ايتاليـا در   62ي  ماده"
از اجـرا درآمـدن پيمـان،    و در مدت شش ماه بعد  قسطنطنيه مستقر خواهد شد

اي ميدهد كه اكثريت ساكنان آن  ترتيب يك خودمختاري محلي را براي منطقه
مشـرق فُـرات، جنـوب    : اي قرار دارد كه عبارتسـت از  رد است و در محدودهك

مرزهاي جنوبي ارمنستان به صورتي كه بعداً مشـخص خواهـد گرديـد، و نيـز     
النهرين  مشترك اين كشور با بينبخشي از خاك تركيه واقع در شمال مرزهاي 

 ).3و 2بندهاي (بخش دوم 27ي  و سوريه با توجه به ماده
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ي  يي به توافـق نرسـد آن مسـأله بـه وسـيله      هرگاه كميسيون در مورد مسأله 
طـرح ايـن   . شـان ارجـاع خواهـد شـد     هاي مربوطه اعضاي كميسيون به دولت

حقـوق آشـوري ـ     هاي كاملي در مـورد حفـظ   خودمختاري بايد داراي تضمين
. هاي نژادي يا مذهبي موجود در داخل اين مناطق باشـد  ها و ساير اقليت كلداني

ردها ككميسيوني كه مركب از نمايندگان بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، ايران و خود 
خواهد بود از محل بازديد خواهد كرد تا در صورت احتياج، در مورد بررسـي و  

بق مقررات اين پيمان با مرزهاي ايران مشـترك  اصالح مرزهاي تركيه كه بر ط
 .است تصميم بگيرد

نمايـد كـه تصـميمات هركـدام از      حكومت عثمـاني تعهـد مـي   ــ 63ي  ماده
را در مدت سه ماه پـس از دريافـت    62ي  در مادهشده  بيني هاي پيش كميسيون

 .آنها پذيرفته و اجرا نمايد
ي يك سال بعد از به اجرا درآمـدن ايـن پيمـان،     ــ اگر در فاصله64ي  ماده

ي ملـل مراجعـه    ، به شوراي جامعه62ي  رد مناطقِ مورد نظر در مادهكساكنانِ 
كنند و ثابت كنند كه اكثريت جمعيت اين نواحي تمايل به اسـتقالل يـافتن از   

ـ   ن مـردم صـالحيت   تركيه را دارد، و در صورتي كه شورا تشخيص دهد كـه اي
استقالل را دارند، و چنانچه شورا پس از اين تشخيص به تركيه توصيه كند كـه  

كنندگان اعطا كند تركيه متعهـد اسـت كـه از آن    اين استقالل را به درخواست 
ي حقوق و عناوين خود  و از كليه دهد ظه موضع خود را به اين توصيه تطبيقلح
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يي كه  نظر در مذاكرات ويژه اين صرف جزئيات. نظر نمايد در اين مناطق صرف
 .بين متفقين اصلي و تركيه بعمل خواهد آمد تعيين خواهد گرديد

ذكرشده در باال، از جانب تركيه انجـام بگيـرد، پـس از     "نظر صرف"چنانچه 
ردستان كه در حـال  كردهاي ساكن بخشي از كنظر، در صورتي كه  انجامِ صرف

واهند بنابه ميـل خـود بـه ايـن حكومـت      حاضر در واليت موصل قرار دارد بخ
كدام از متفقين اصلي در ايـن مـورد حـق اعتراضـي      رد بپيوندند هيچكمستقلِ 
 ".ندارند

 :در مورد پيمان تذكر چند نكته ضروري است
ردنشـين  ك، سرنوشت واليـت  64ي  نخست بايد توجه داشت كه بر طبق ماده

ردستان مربوط كي  قيهموصل، به صورت طبيعي و خود به خودي به سرنوشت ب
توانسـت بـه    خيز تنها زمـاني مـي   و وابسته نگرديده است، زيرا اين واليت نفت

 ثانيـاً . ردستان مستقل تشكيل شده باشدكاوالً ــ اين : ردستان ملحق گردد كهك
 .باشند ــ مردم ساكن واليت موصل نشان بدهند كه متمايل به الحاق مي

: ردستان مستقل هم مربوط به شروطي گرديده استكتشكيل از سوي ديگر، 
ـ  كنند كه  ي ملل مراجعه كنند و ثابت ردستان بايد به شوراي جامعهكمردم  اوالً 

ـ . اكثريت آنان متمايل به استقالل هستند نشان دادن رأي متمايل اكثريت  ثانياً 
قالل براي است "صالح"ي ملل بايد آنان را  مردم هم كافي نيست، شوراي جامعه
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بداند؛ در غير اين صورت بايد از انگلستان بخواهد كـه لطـف كنـد و آنـان را     
 !تحت قيموميت خود بگيرد

بايسـتي تشـكيل    ي است كه مـي "ردستانك"ي ديگر در مورد مرزهاي  نكته
هاي وسـيعي از   ردستان بخشكبر طبق آنچه كه در پيمان آمده است اين : گردد

و غيـره را كـه در مغـرب رود     "مالطيـه "و "آديامان "ردنشين مانند كمناطق 
ي فرانسه به حساب  شد، زيرا اين مناطق جزو منطقه فُرات قرار دارند شامل نمي

بنـدهاي  (مندرج در بخش دوم پيمان 27ي  بعالوه بر طبق مفاد ماده. آمده بودند
كه در حال حاضر نيـز   "جزيره"هاي  و دشت "رد داغك"عالوه بر مناطق ) 3و2

ي  جزيـره "و  "نصيبين"و  "ماردين"و  "اورفا"اند، شهرهاي  يهجزو خاك سور
هم جزو خاك سوريه به حساب آمده بودند كه خود در زير قيموميت  "ابن عمر

بايستي بطـور مسـتقيم    ردستان كه ميكاين دو بخش از . فرانسه قرار گرفته بود
ـ  كيا غيرمستقيم به فرانسه واگذار گردند تقريباً ثلث خـاك   اني را ردسـتان عثم

 .شد شامل مي
مرزهاي جنوبي ارمنستان به صورتي كـه بعـداً مشـخص خواهـد     "  اما درباره

) ارمنسـتان :بخـش ششـم  (پيمـان  89ي  در مـاده  اين مرزهـا در واقـع   "گرديد
هاي ديگر ذينفـع   تركيه و ارمنستان و طرف: بر طبق پيمان. مشخص شده بودند

هـاي ارزروم،   در واليـت  بايستي تعيـين مرزهـاي بـين تركيـه و ارمنسـتان را     
ي آمريكا واگذار  طرابوزان، وان و بتليس به داوري رئيس جمهور اياالت متحده
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ي ترتيبـاتي را كـه وي ممكـن اسـت بـراي       كنند و تصميمات وي و نيز همـه 
هـايي از   به دريا و همچنين بـراي غيرنظـامي كـردن بخـش    دسترسي ارمنستان 

امـا  . كند بپذيرنـد  ستان توصيه ميخاك عثماني واقع در مجاورت مرزهاي ارمن
رأي رئيس جمهور آمريكا، عمالً با اصولي كه خود وي قبالً در مورد حق تعيـين  

زيرا بدون آنكه مـردم منـاطق   . مباينت داشت ها اعالم كرده بود سرنوشت خلق
آن مناطق مشخص گردد، مورد نظر مورد مشورت قرار گيرند و تركيب نژادي 

رئيس جمهور آمريكا مناطق وسيعي را كه اكثريت عظـيم سـاكنان آنهـا كـرد     
شد يعنـي مـوش،    ردستان عثماني را شامل ميكبودند و تقريباً ثلث ديگر خاك 

كــه البتــه (ارزنجــان، بينگــول بتلــيس، وان، آگــري و ارزروم، بــه ارمنســتان
 . دواگذار نموده بو) بايستي در قيموميت آمريكا قرار داشته باشد مي

ردستان كآمد،  ي اجرا درمي بدين ترتيب، در صورتي كه پيمان سور به مرحله
گرديـد و   تقسـيم مـي  ) ردسـتان ايـران  كبـا احتسـاب   (در واقع به پنج بخـش 

بنـدي، در حقيقـت    شـده در مركـز ايـن تقسـيم     بيني پيش "ردستان مستقلِك"
شامل  راردستان عثماني كسرزميني بود كه از نظر وسعت فقط يك سوم خاك 

بخصوص كه بخـش جداشـده، منـاطق حاصـلخيز بـراي كشـاورزي و       . شد مي
مانـده منـاطق فقيـري نظيـر      گرفـت و بـاقي   مرغوب براي دامداري را دربر مي

به (و موصل) به عنوان مركز اداري( خارپوت، درسيم، سيرت، هكاري، دياربكر
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نفت را خود  ي انگلستان هم كه البته مسأله. بيش نبودند) عنوان مركز اقتصادي
 !.گرفت زيرنظر مي

ـ ردسـتان و سرنوشـت ملـت    كشود كه پيمان سور در مـورد   مشاهده مي رد ك
دانيم كه حتي اين پيمان هم اجـراء   معذالك مي. سوزي نبود چندان هم آش دهن

باالخره بين سه حكومت تـازه   "لوزان"ردستان عثماني، بر طبق پيمان كنشد و 
سابق عثماني، يعني تركيه، عراق و سوريه تقسيم تأسيسِ جداشده از امپراتوري 

 .گرديد
 

 ردستانكو تقسيم استعماري ) ميالدي 1923(پيمان لوزان 
ردستان، در حقيقت خطوطي روي كاغذ بيش كقرارهاي پيمان سور در مورد 

ي اجراي  نبودند و از همان آغاز معلوم بود كه امكان اجرايي ندارند؛ زيرا درباره
ي دولت عثماني گذاشته شده بود كه چنين دولتـي   هايي برعهده تپيمان، مسئولي

، جريـاني بـه   1919علت آن بـود كـه از سـال    . در واقع و عمالً وجود نداشت
لقب گرفت در جهـت خلـع   "آتاتورك"كه بعدها  مصطفي كمال ژنرال رهبري

سلطان عثماني و بيرون راندن قواي خارجي از خاك تركيه و بـه دسـت آوردن   
در . ي وسـيعي پيـدا كـرده بـود     سياسي شروع شده و رفته رفته دامنـه  استقالل
رد در جمهوري تركيه، به شرح كهاي  هاي ديگر، به هنگام بحث از جنبش بخش

در اينجـا  . مصـطفي كمـال خـواهيم پرداخـت     كـار آمـدن   مختصر جريان روي
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هاي مصطفي كمال، حكومت رسمي عثماني  كنيم كه فعاليت قدر اشاره مي همين
تقر در استانبول را چنان تحت فشار و تأثير قرار داد كـه متفقـين را ناچـار    مس

را ، اسـتانبول  1920كرد در برابر مواضع ناسيوناليستي مجلس عثماني در سال 
رغم ايـن عمـل، در    اما علي. را منحل نمايند هردرسماً اشغال كنند و مجلس نامب

مجلس كبير ملي  "ماه همان سال، اجتماع بزرگي كه تحت نام اوايل ارديبهشت
در شهر آنكارا و زير نفوذ كامـل مصـطفي كمـال تشـكيل يافتـه بـود        "تركيه

ي امـور   حكومت جديدي تعيين نمود و آن را مرجع ملي و قـانوني بـراي اداره  
 .تاجرايي كشور دانس

مجلس كبير ملي تركيه و حكومت تعيين شـده از  يكي از نخستين تصميمات 
هيچ قـرارداد يـا   : جانب اين مجلس آن بود كه رسماً به تمام جهانيان اعالم كرد

اي را كه توسط حكومت موجـود در اسـتانبول امضـاء شـده باشـد       نامه موافقت
ر حقيقـت پيمـان   يعنـي د . داند و به رسميت نخواهد شـناخت  داراي اعتبار نمي

قبل از آنكه تولد يابـد، رسـماً   ) ردستانكو طبعاً (سور در مورد سرنوشت تركيه
از سوي قدرت واقعي موجود در تركيه مردود و غيرقابل قبول اعالم شده بود و 

 .گونه ضمانت اجرايي نداشت هيچ
مـيالدي بـا    1922شـهريورماه سـال    19بـاالخره در   جنگ اسـتقالل تركيـه  

مل نيروهاي مصطفي كمال بر يونانيـان بـه پايـان رسـيد و انعقـاد      پيروزي كا
ي بـه   دو ماه و نيم بعـد از پيـروزي بـه منزلـه    ) سويس(در  "لوزان"كنفرانس 
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فـرانس  ندر اين ك. المللي بود از نظر بيني تركيه  رسميت شناختن حكومت تازه
روماني، صرب و  وري بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، يونان،تكه نمايندگان امپرا

ـ  از يك سو، و نمايندگان تركيـه ) يوگسالوي(كروات از سـوي ديگـر    دي جدي
رد بخصوص از سرنوشت واليـت  كي  ردها از مسألهكداشتند، در غياب شركت 

پـس از   1918همان طور كه قبالً گفته شـد در سـال   . موصل، بسيار بحث شد
از طرف نيروهاي بريتانيا  "واليت موصل"ي جنگ با عثماني، بالفاصله  متاركه

موجب اعتراض حكومت فرانسه گرديد زيرا كه بـر طبـق   اين عمل . اشغال شد
بعـد  . ي فرانسه به حساب آمده بود يهموصل جزو سهم "سايكس ـ پيكو "پيمان 

از مباحثات زياد، بين نخست وزيران انگلستان و فرانسه مالقاتي به عمل آمد و 
نخست وزير فرانسه كه از وجود مخازن نفت در واليـت مزبـور خبـر نداشـت     
موافقت نمود كه موصل به انگلستان واگذار گردد به شرط آنكه بخش ديگـري  

اما هنگـامي كـه وجـود مخـازن نفـت در      . سه داده شوداز خاك عثماني به فران
اليت موصل آشكار گشت، فرانسه اين موافقت را مورد اعتـراض قـرار داد و   و

شد كـه مقـداري   منجر به اين  1920هاي فراوان باالخره در بهار سال  جروبحث
از درآمد نفت به فرانسه هم واگذار گردد، ليكن اين بار آمريكا كه سر خـود را  

ديد شديداً به اعتراض پرداخت و سرانجام پس از سـر   كاله مي ن معامله بيدر اي
و صداي فراوان، براي تقسيم درآمد نفت بين سه كشور موافقتي به عمل آمد و 
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ي  سرنوشت موصل بعداً توسط شوراي جامعه"بطور رسمي قرار گذاشته شد كه 
 ."ملل تعيين گردد

در برابر ايـن  . ر واليت موصل بوددر كنفرانس لوزان، تركيه مدعي مالكيت ب
نمود و مـدعي بـود    ردستان مطرح ميكرد را در كي ملت  ادعا، انگلستان مسأله

هاي ديگرِ منطقه از حقوق ملي برخوردار و حكومـت   ردها بايد بمانند ملتككه 
حكومـت  : پاسخ نماينـدگان تركيـه ايـن بـود كـه     . ي خود را داشته باشند ويژه
ردهـا هـر دو   كها و  ركلس كبير ملي تركيه، متعلق به تمجشده از سوي  تعيين
ملي تركيـه بـه همـراه نماينـدگان      ردها در مجلسكنمايندگان واقعي : است و

ها بطور مساوي در حكومت تركيـه   ركردها و تك": و نيز "رك شركت دارندت
ـ   ركوجه با ت ردها به هيچك": و "مشتركند د و گرچـه بـه زبـان    ها فرقـي ندارن

كنند اما از نظر نژاد، آيين و خصوصيات هر دو  ركي صحبت مياز ت ديگري غير
ها، عالوه بر اينكـه   ها و تظاهركردن پردازي بدينگونه با اين جمله. "يكي هستند

ردها را به رسميت بشناسـند ادعـاي موصـل را هـم     كحاضر نبودند حقوق ملي 
 !.داشتند

 1302مردادمـاه   يكـم ( مـيالدي  1923ي  ژوئيـه  24در پيمان لوزان باالخره 
نظـر   بر طبق اين پيمان تركيه باالخره از موصل صـرف  به امضاء رسيد) شمسي

. ي ملل تعيين گردد نمود و تن در داد كه سرنوشت موصل به نظر شوراي جامعه
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در ايـن پيمـان از   . ردستان جزو تركيه به حساب آمـد كدر مقابل، بخش اعظم 
 !.شود نمي هردوجه نامي ب ا به هيچحقوق ملي آنهشناختن  ردها و به رسميتك

مطـالبي در مـورد لـزوم حفـظ     ) 44تا  27مواد (البته در بخش سوم پيمان  
ي آزاد اتبـاع   براي اسـتفاده ": 39ي  مثالً در ماده. آمده است "ها اقليت"حقوق 

تركيه از هر نوع زباني چه در روابط خصوصي و تجاري، چه در امـور مـذهبي،   
گونه محـدوديتي نبايـد    تي و چه در اجتماعات عمومي هيچيا انتشارامطبوعاتي 
ـ  رغم وجود يك زبان رسمي  علي": و نيز "ايجاد گردد اع تركيـه كـه   بـراي اتب

هـا   ركي دارند تسهيالت الزم فراهم خواهد شد تا در دادگاهزباني غير از زبات ت
ي  مـاده ، و بر طبق "كنندي خود استفاده  وگوي شفاهي از زبان ويژه براي گفت

، بـه  49تـا   38شود كه نكات مندرج در مـواد   ركيه متعهد ميحكومت ت": 39
مانند قوانين اساسي مورد قبول شناخته شوند، به طوري كه هيچ قـانوني، هـيچ   
مقرراتي و هيچ اقدام رسمي برخالف و يا در عدم توافق با اين نكـات نباشـد و   

 ."نها ارجحيت نداشته باشدهيچ قانوني، هيچ مقرراتي و هيچ اقدام رسمي بر آ
عبارتسـت از   "هـا  اقليـت "دهد كه منظـور از   نشان مي 45تا  40ليكن مواد 

  ...ها و غيره ها، يوناني هاي غيرمسلمان مانند ارمني اقليت
هـا و همسـان بـا     ركردها بمانند تكمقامات حكومت تركيه، به اين بهانه كه 

هـا   ي اقليـت  د فـوق دربـاره  آنان در حكومت شركت دارند، آنان را شامل مـوا 
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رد در تركيه از يـك  ك ي فقط چند سال، خلق ندانستند و بدين ترتيب در فاصله
 .تبديل گشت "غير موجود"متساوي الحقوق و متحد به چيزي  شريكملت 

ي واليت موصل هم، در اينجا فقـط اشـاره بكنـيم كـه پـس از آنكـه        در باره
ردها به عمـل آورد،  كن آن يعني ي ملل يك نظرخواهي از ساكنا شوراي جامعه
 5رد، در كرغم تمايل مردمِ آنجا داير بر ايجاد يك حكومت مستقل  باالخره علي
واليـت نيـز   اين ) شمسي 1305خردادماه سال  14( ميالدي 1926ژوئن سال 

 .ي كشور تازه تأسيس عراق گرديد ضميمه توسط بريتانيا
بـين ايـران و امپراتـوري    ردستان كه تا قبـل از جنـگ فقـط    كبدين ترتيب 

ي كشورهاي استعماري بـين چهـار    عثماني تقسيم شده بود بر طبق ميل و اراده
كشور ايران، تركيه، عراق و سوريه تقسيم گرديد كه هر دو كشورِ اخير پس از 

 .جنگ موجوديت يافته بودند
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 بخش دوم
 جنگ جهانيي بين دو  فاصله

 
 
 

چنانچه در بخش اول اين تاريخچه آمد، پس از پايان جنگ جهاني اول و بـه  
بدين ترتيب بـا  . دنبال تالش امپراتوري عثماني، كردستانِ عثماني پاره پاره شد
ايران ـ جمهوري  : درنظر گرفتن بخش ايران، سرزمين كردستان رويهمرفته بين

عـراق و  : ، و دو كشـور تـازه تأسـيس   )ي امپراتوري عثمـاني  باقيمانده( تركيه
 .سوريه تقسيم گرديد كه اين تجزيه هنوز هم بردوام است

هـاي ملـي كردهـا در     به شرح جنـبش ) بخش دوم(از اينرو، در بخش حاضر 
 .هركدام از اين كشورها بطور جداگانه پرداخته شده است
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 ايران  فصل اول ـ
 

 

 )سمكو(آقا شكاك ـ اسماعيل1
كه شرح آن در بخـش اول   1880پس از قيام شيخ عبيداهللا شمزيني در سال 

كـه نشـانگر تمـايالت    ي مهمـي   اين تاريخچه آمده اسـت تقريبـاً هـيچ واقعـه    
ردها باشد در ايـران روي نـداد؛   كآزاديخواهي و مبارزه براي احقاق حقوق ملي 

در  )سـميتقو (آقا شـكاك معـروف بـه سـمكو     هاي اسماعيل جز جريان فعاليتب
ردسـتان  كالبتـه در بعضـي نقـاط    . ردستان ايرانكهاي شمالي و مركزي  بخش

يـي متعـددي روي    هـاي قبيلـه   بخصوص منـاطق مركـزي و جنـوبي، شـورش    
؛ ولـي همـان طـور كـه     )ي ديواندره و سقز در منطقه "ايل گلباغي"مثالً (دادند

و بيشـتر  هاي يك قيام عمومي و ملي بودند  ها فاقد ويژگي گفته شد اين شورش
 .يي داشتند هاي عشيره ي تمردها و ياغيگري جنبه

از  "عبـدويي "ي  فرزند محمدآقا يكي از رؤسـاي قبيلـه  ) سمكو(آقا اسماعيل
ي اروميـه و   هـاي غربـي درياچـه    در بخش(ردستان كدر شمال  "شكاك"ايل 

ي  حكومـت مركـزي ايـران در دوره   به علت ضعف . بود )حدود مرزهاي تركيه
آقا تقريباً هـيچ اطـاعتي از حكومـت نداشـت و بـا اسـتفاده از       قاجاريه، محمد
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ي خود زنـدگي   اختالفات ايران و عثماني بيشتر به صورت خودمختار در منطقه
 .كرد مي

شاه قاجار، جعفرآقا پسر بزرگ محمدآقا قـدرت   در اواخر سلطنت مظفرالدين
ه و نفوذ زيادي به دسـت آورده موجبـات نگرانـي حكومـت تهـران و بـه ويـژ       

 1905در سـال  . حكمران آذربايجان در تبريز يعني وليعهد را فراهم آورده بـود 
يعنــي يــك ســال پــيش از جنــبش مشــروطه كــه ) شمســي 1284(مــيالدي 
السـلطنه در تهـران بـود،     شاه در سفر اروپا و محمدعلي ميرزا نايـب  مظفرالدين

را همـراه   حكمران تبريز با سوگند خوردن به قرآن به جعفرآقا ايمنـي داد و وي 
با هفت نفر از همراهانش به تبريز به دارالحكومه آورد، اما پس از مدتي برايش 

محمدآقا و فرزنـد  اين واقعه سبب شد كه . دام گذاشت و وي را به قتل رسانيد
 .آقا به طور علني به نافرماني عليه حكومت مركزي بپردازند ديگرش اسماعيل
خـواهي، سـمكو    به هنگام جنـبش مشـروطه  هاي ناآرامي ايران  در طول سال

 1911ي تزاري كه باالخره در سال  كم خود را تقويت نمود و با قواي روسيه كم
الملـل اول   در طول جنـگ بـين  . وارد آذربايجان شدند مناسباتي برقرار ساخت

اي در پيش گرفت و با هركدام از قواي دو دولـت   طرفانه ي بي هم، تقريباً رويه
شـدند روابطـي برقـرار     عثماني كه متناوباً بر منطقه مسلط ميمتخاصم روس و 

كرد، و بدون اين كه قواي خود را عمالً براي پشـتيباني هـيچ كـدام از آنهـا      مي
ي  فضـاي ويـژه  . پرداخـت  ي نفـوذ خـويش مـي    بكار گيرد به تقويت و توسعه
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هاي گوناگون نظامي و سياسـي در   جهاني و به خصوص فعاليتهاي جنگ  سال
و احساسات ملـي آشـنا   كم با افكار آزاديخواهي  ه باالخره سبب شد كه كممنطق
تـأثير   رد تركيه، احتماالً در حصول اين آگـاهي بـي  كهاي  فعاليت جمعيت. شود

هاي خود را تحت عنـوان   از همين رو پس از جنگ، سمكو فعاليت. نبوده است
 .و توسعه بخشيدردها ادامه داد ك) گاه استقالل(مبارزه در راه خودمختاري و 

، بـه قتـل رسـاندن    1918رسروصداي سمكو در اوايل سـال  نخستين اقدام پ
اي  ي اروميه و سـلماس عـده   در منطقه: رهبر مذهبي آشوريان بود "مارشيمون"

النهرين هستند و آيين  ي آشوريان و كلدانيان بين از آشوريان كه ظاهراً بازمانده
جهاني اول و پس از شـروع كشـتار    به هنگام جنگ. مسيحي دارند مقيم هستند

هـزار نفـر از آشـوريان مقـيم تركيـه كـه بـه         25ارامنه در تركيـه، در حـدود   
ي وان و هكـاري   معروف هستند و در مناطق جنـوبي درياچـه  ) ژلوس("جيلو"

تحت رهبري مارشيمون پيشواي مذهبي خود به ايران كوچيدنـد  اقامت داشتند، 
و نواحي اطراف اقامـت گزيدنـد و بـدين     در اروميه 1915و در تابستان سال 

جيلوهـا مردمـي   . ترتيب جمعيت آشوريان منطقه را تقريباً به دو برابر رسـاندند 
بخصوص كه در طول راه مهاجرت به ايران هم تقريباً جنگيـده و  . جنگجو بودند

شـده بودنـد، امـا چـون     ضمن برخورد با مشكالت و مصائب فـراوان ورزيـده   
كردند اين امر بطـور   يق فشار بر مردم منطقه تأمين ميمعيشت خويش را از طر

هاي فراواني از سوي آنان نسبت بـه مـردم     ها و بد رفتاري روي كلي سبب زياده



 

 

 

85

از نظر سياسي و نظامي، جيلوها از سـوي ميسـيونرهاي مـذهبي    . شده بود بومي
ها كه با عثماني در حال جنگ بودنـد   ها و روس ها و آمريكائي غربي و انگليسي

در بين آنـان پيـدا شـده بـود كـه      اين فكر كم  شدند، تا جائي كه كم حمايت مي
نـد و  ردنشين است به خود اختصاص دهكي اروميه و سلماس را كه اساساً  ناحيه

از همين رو مارشيمون درصدد برآمد كه بـا قدرتمنـدترين   . وطن خويش بنامند
رد آنزمان منطقه كه او هم عليه دولت مركزي در حال جنگ بود يعني سـمكو  ك

ردستان و رهبري بالمنازع كاما سمكو كه خود به فكر خودمختاري . پيمان ببندد
يشـتري بـه حكومـت    خويش بود و به هرحال به علت مسلمان بـودن تمايـل ب  

بخصوص كه متحدين اصلي وي يعنـي  . داشت، به اين بازي تن در ندادعثماني 
غارت شـده بودنـد و توافـق بـا      چندين بار از جانب آشوريان "هركي"عشاير 

بـاالخره در مـاه   . توانست مورد قبول آنها قرار بگيرد وجه نمي مارشيمون به هيچ
سـوار آشـوري كـه بـه      150حدود سمكو مارشيمون را با  1918ي سال  فوريه

شت، بطوري كه جز دو سه كشهر سلماس آمده بودند با حيله  مالقات او در كهنه
اما آشوريان به دنبال اين عمل ابتدا . ردسي از آشوريان جان سالم به در نبكنفر 

شتار و قتل و عام مردم در اروميه كردند، بعد به چهريق محل اقامت كشروع به 
تصرف كرده، سمكو را بـه   را آنجاسمكو تاختند و پس از يك درگيري مختصر 

و پس از مدتي آنجا را نيـز   سپس سلماس را هم محاصره كردند. فرار واداشتند
س مسـلط  ي اروميه و سلما و بدين ترتيب بر منطقهبه تصرف خويش درآوردند 



 

 
 

86

ي وسـيع دسـت زدنـد و     ها به يك حملـه  در اواخر جنگ جهاني، عثماني. شدند
، 1918در اواخر بهار سـال  . ضمن پيشروي در قفقاز وارد آذربايجان نيز شدند

آشوريان پس از اندكي مقاومت بـه  . ي سلماس شد سپاه عثماني از خوي متوجه
ا نيـز  تابستان ايـن شـهر ر   ها باالخره در اوايل اروميه عقب نشستند ولي عثماني

و ) ي نقـده فعلـي   منطقـه (ار بـه سـوي سـلدوز    چآشوريان به نا. تصرف كردند
به سپاه انگلـيس  نشيني نمودند به اين منظور كه  عقب) مهاباد كنوني(ساوجبالغ 

ملحق شوند اما در نزديكي ميانـدوآب مـورد   ) دژ شاهين(مستقر در صائين قلعه
ي كمـي كـه    ايران قرار گرفتنـد و فقـط عـده    ردها و نيروهاي دولتيكي  حمله

توانستند از اين حمله جان سـالم بـه در برنـد، بـا فالكـت بسـيار خـود را بـه         
بـه دنبـال   . انگليسيان رساندند و بـدين ترتيـب مـاجراي آنـان خاتمـه يافـت      

نشيني  ي جنگ و عقب س از متاركهشدن آشوريان از صحنه و بخصوص پ خارج
ي نفوذ  فاده از ضعف حكومت مركزي مجدداً به توسعهها، سمكو نيز با است ركت

 .ردستان مسلط گرديدكي شمالي  كم بر منطقه خويش پرداخت و كم
حاكم اروميه سعي كرد كه از راه فرستادن يك بمـب  ، 1919در اواسط سال 

بندي شـده بـود، سـمكو را بـه قتـل       ي شيريني بسته انفجاري كه بصورت جعبه
آقـا بـرادر    به هنگام بازكردن بسته منفجـر شـد و علـي   اين بمب گرچه . برساند

شت ولي سمكو با هشياري و سرعت عمل از خطـر  كسمكو و چند نفر ديگر را 
 .ي وي را نسبت به مأموران دولتي بازهم افزايش داد اين واقعه كينه. جست



 

 

 

87

بـه تصـرف   سمكو ابتدا اروميه و سپس سـلماس را  ، 1919در تابستان سال 
آوري كـرده بـه    دنبال اين كار دولت ايران مقـداري قـوا جمـع   ب. خود در آورد

فيليپـوف   .ي او فرسـتاد  زاق به مقابلـه فرماندهي سروان فيليپوف روسي افسر ق
سمكو را تا حدود چهريق عقب راند ولي بعد با وي از در مذاكره درآمد و ضمن 

اما . شتمزاحمت در منطقه نكند، به تبريز برگ قول گرفتن از او كه ديگر ايجاد
سمكو پس از مراجعت فيليپوف مجدداً به فعاليت پرداخت و اين بار عـالوه بـر   

 ).1920سال( اروميه و سلماس شهر خوي را هم تهديد نمود تصرف
نـازع سـمكو   ي نفوذ بالم هاي توسعه ، سال1922تا  1920هاي  ي سال فاصله

ردسـتان دم  ك) گاه اسـتقالل (بود و اين زماني بود كه آشكارا از خودمختاري و 
ور شد و پـس از   حمله) مهاباد فعلي(سمكو به ساوجبالغ  1921در سال . زد مي

وعام نمود  نفر ژاندارم دولتي مستقر در آنجا را قتل 550تصرف اين شهر حدود 
ـ زيادي به مـردم  افراد او شهر را غارت كردند و خسارات  رد ايـن شـهر وارد   ك

ـ    افراد سمكو سپس قواي اعزامي دولتي را در نزديك. كردند ه ميانـدوآب هـم ب
مـامش ـ   (ي مهابـاد   در اين هنگام بيشتر عشـاير منطقـه  . سختي درهم شكستند

) بيگي ـ پشتدري و غيره   اهللا منگور ـ دهبكري ـ پيران ـ زرزا ـ گَورك ـ فيض     
ردسـتان تـا   كدين ترتيب نفوذ سمكو از خوي در شـمال  به وي ملحق شدند و ب

 .حدود بانه در جنوب گسترش يافته بود
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ي ديگري را كه از طريـق خـوي و سـلماس بـا      ، حمله1921در همين سال 
و بـا   داغي به نيروهاي او شده بود بشدت درهم شكست شركت افراد ايل قراچه

داغي انتقام خـون بـرادرش    ي سواران قراچه داغي فرمانده خان قراچه كشتن سام
داغي برادر  زيرا جعفرآقا در تبريز به دست ضرغام قراچه. جعفرآقا را هم گرفت

 .خان با نيرنگ به قتل رسيده بود بزرگ سام
نفـر   500اي در حدود  ، از سوي دولت مركزي عده1922در اوايل بهار سال 

خـالو  "كه به حكومت ملحق شده بودند به فرمانـدهي  از شورشيان سابق گيالن 
از طريق مياندوآب به جنگ سمكو فرستاده شـدند ولـي اينـان نيـز بـه       "قربان

ردهـاي  كخـالو قربـان از   . (سختي شكست خوردند و خالو قربان هم كشته شد
كرد در قيام  بود كه در گيالن چون كارگر روزمزد كشاورزي كار مي شانيكرما

رهبر كارگران روزمزد به وي ملحق شد ولي بعـدها  خان به عنوان  ميرزا كوچك
 .)به خدمت قواي دولتي درآمد
ي وضـع داخلـي    ي كار سمكو، الزمست كه در بـاره  قبل از پرداختن به دنباله

ي  فوريـه (شمسـي   1299در اسفندماه سـال  : ايران در آنزمان توضيح داده شود
كه بعد سردار سپه لقب گرفت و سپس چند سال بعد ( رضاخان) ميالدي 1921

بـا يـك   ) سلطنت قاجار را برانداخت و خود به نام رضاشاه به سـلطنت رسـيد  
يكي از نخستين اقدامات سردار سـپه عبـارت   . كودتا قدرت را به دست گرفت
ارتش ايران و استفاده از آن بـه منظـور تحصـيل     بود از بازسازي و سازماندهي
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كـم مـذاكراتي را بـا     از نظر سياسـي هـم كـم   . قدرت مركزي در سراسر كشور
ي تركيـه بـه رهبـري مصـطفي      مقامات انگليسـي در عـراق و حكومـت تـازه    

ي سـمكو را   ي نظامي و پشت جبهه شروع كرد تا منابع تغذيه) آتاتورك(كمال
، پيماني بين ايران و تركيه به منظور مقابلـه  1922 اكتبر 25در . تضعيف نمايد

رد ساكن دو كشـور بـه امضـاء    كبا تحريكات انگليس و آمريكا در بين قبايل 
بعـدي بـين ايـران و    هـاي   سري پيمان اين پيمان نخستين پيمان از يك. رسيد

 .ردها استكتركيه عليه 
بهـار سـال   از قواي سمكو در  "خالو قربان"هرحال، شكست فاحش گروه ه ب

، آخرين اقدام دولـت مركـزي در جهـت فرسـتادن نفـرات عشـايري و       1922
بعد از اين جريـان، رضـاخان بـاالخره    . ي كم به جنگ سمكو بود نامنظم با عده

ي نسـبتاً كامـل    يك نيروي هشت هزار نفري از ارتش با تجهيزات و توپخانـه 
ي تـزاري   وسـيه فراهم آورد و آنرا تحت فرماندهي ژنـرال جهانبـاني كـه در ر   

در سـوم مردادمـاه سـال    . ي سـمكو فرسـتاد   تعليمات نظامي ديده بود به مقابله
اين قوا بـا نيروهـاي سـمكو درگيـر      )نزديك سلماس("شكريازي"در  1922
ور شـدند و حتـي    به قواي دولتي حملـه  بار افراد سمكو در آن روز چهار. شدند

ندند اما به علـت پايـداري   كار را به جنگ تن به تن با خنجر و شمشير هم رسا
ي دولتي مـوفقيتي بـه دسـت     فعاليت چشمگير توپخانهافراد ارتش و بخصوص 

به علت اين ناكامي، در پايان روز بيشتر افراد متحد سـمكو از دور او  . نياوردند
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پراكنده شدند، به طوري كه بيش از حـدود هـزار نفـر از افـراد شـكاك بـاقي       
 د از قريب چهار سال اروميـه را بـه  ي باالخره بعبدين ترتيب قواي دولت. نماندند

اشغال مجدد خود درآوردند، سپس به چهريق مركز اقامت سمكو رفتـه آنجـا را   
ستوني هم خود را به مرز تركيـه رسـانيد تـا مـانع     . نيز تصرف و ويران نمودند
مورد حمله قرار  "رش قلعه"سمكو اين ستون را در . عبور سمكو به تركيه گردد

نمود، ولـي رسـيدن قـواي كمكـي دولتـي او را       نشيني آنرا وادار به عقبداد و 
هـاي   و باالخره پـس از جنـگ   "تاش ساري"مجبور نمود كه ابتدا به ارتفاعات 

در آنجا افراد او از سوي نيروهاي تركيـه خلـع سـالح    . ردد به تركيه پناه بشدي
 .شدند و خود وي نيز تحت نظر قرار گرفت

ن سال، سمكو بـه عـراق رفـت بـه اميـد اينكـه حمايـت        ماه آ در اوايل آبان
اي نرسيد و ناچـار بـه نـزد شـيخ محمـود       ها را جلب كند ولي به نتيجه انگليس

برزنجي در سليمانيه رفت كه در آنجا بـه ماننـد يـك رئـيس حكومـت از وي      
زيـرا   ،كمكي دريافـت دارد اما در آنجا هم عمالً نتوانست . استقبال به عمل آمد
گذاشت و شيخ محمـود   به تيرگي مي كم رو ها كم با انگليس روابط شيخ محمود

سمكو . توانست توجه خود را به نقاط دورتر معطوف دارد در چنان شرايطي نمي
 1924ماه اقامت در نزد شيخ محمود به تركيه بازگشـت و در سـال    بعد از يك

ه يافت كه در چهريـق اقامـت   نامه گرفت و اجاز مجدداً در ايران ظاهر شد، امان
) كه اكنون ديگر رضاشـاه شـده بـود   (سال بعد حتي به حضور رضاخان . گزيند
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مجدداً سر به شورش برداشت  1926در سال . رسيد و سوگند وفاداري ياد كرد
و به محـض   ، ولي از قواي دولتي شكست خوردمتصرف شدو دشت سلماس را 

ولتي اين كشـور محاصـره و خلـع    قدم گذاشتن به خاك تركيه از سوي قواي د
 .سالح گرديد

در 1927در سـال  يـك بـار ديگـر در عـراق،     ، سمكو 1926در اواخر سال 
، مجدداً در عراق ظاهر گرديد، در حالي كه جز چنـد ده  1928تركيه و در سال 

در اين هنگام حكومـت عـراق   . همراه نداشته نفري از اطرافيان خود كسي را ب
ي سياسـي   بر تسليم سمكو رد كـرد زيـرا وي را پناهنـده   تقاضاي ايران را داير 

دانست اما ظاهراً حكومت ايران را قانع نمود كـه او را ببخشـد و بـه ايـران      مي
رضاشاه هم فرمانداري اشنويه را به وي قول داد، اما چند روز بعد از . بازگرداند

شـد و   ي قبلي در مسير او كمـين گذاشـته   ورود سمكو به اشنويه، با يك توطئه
 ).1930(توسط سربازان دولتي به قتل رسيد

نچـه توسـط   هايي كه در مورد سـمكو بـه ويـژه آ    و تاريخها  نگاري در وقايع
عمل آمده است كـه سـمكو   ه نوشته شده سعي ب) ها ركها و ت فارس(دشمنان او 

: اما واقعيت آن است كه .چون يك فئودال غارتگر و نيمه وحشي معرفي گردد
اي نبود بلكـه از بسـياري    مانده اوالً ـ سمكو از نظر فرهنگي نه تنها شخص عقب 

بسـياري از  . جهات نسبت به همزمانان خود از آگاهي بيشتري برخـوردار بـود  
ي برخورد و رفتار و  اند از نظر شيوه كساني كه در آن زمان با وي مالقات كرده



 

 
 

92

بعد از فتح چهريق . اند ص بافرهنگي تعريف كردهخوراك و پوشاك وي را شخ
مركز اقامـت او از طريـق   !. توسط قواي دولتي در منزل وي يك پيانو پيدا شد

ثانيـاً ـ   . ردستان وصل شـده بـود  كخطوط تلفني به مهاباد و چندين جاي ديگر 
رد بـه شـمار   كبخصوص در ده سال آخر فعاليت خود، يك ناسيوناليست سمكو 

. ي شخصي از مأمورين دولتي درهم آميخته بود اين امر را با كينه آمد اگرچه مي
 :گويد كـه  نويسد مي به حكمران نظامي آذربايجان مي 1922اي به سال  در نامه

ردها هم كهاي كوچك دنيا كه جمعيتشان به يك چهارم  است كه ملتچگونه "
اند؟ اگـر ملـت بـزرگ     هاي بزرگ دنيا خودمختاري گرفته رسد از حكومت نمي
. رد نتواند حقوق خود را از حكومت ايران بگيرد بهتر است بميرد و زنده نماندك

ردستان را خودمختـار خـواهيم   كها چه بخواهد و چه نخواهد ما  حكومت فارس
 ."!!اي است بيهودهها كار  كرد بنابراين فداكردن بيشتر جان انسان

رد تركيه كه در فكر برپايي يك قيام عمومي ك، رهبران 1921در اواخر سال 
پاشا  اي به نام مصطفي نماينده ردستان بودند به منظور جلب همكاري سمكوكدر 

هاي و ي بـه   پاشا كه به خصوص در نامه خاطرات مصطفي. به نزد وي فرستادند
. ي سمكو اسـت  ي روحيه دهنده ي نشانپسرش منعكس شده است به مقدار زياد

شـما  ": نويسـد  ها از قول سمكو خطاب به خودش چنين مي در يكي از اين نامه
گونه اجداد من و جعفرخان و ردها آمده است و چكدانيد كه چه به سر  خوب مي

رحمانـه كشـته    هاي گونـاگون بـي   ها به بهانه به دست فارسخان و ديگران  علي
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ـ بنابراين اگر چه من اكنون به خاطر احقاق حقـوق ملـت   . اند شده رد مبـارزه  ك
در جـواب   ."!!هـا بگيـرم   خواهم انتقام خودم را هم از فارس كنم اما البته مي مي

سازمان و تشكيالتي نداريد چگونه  شما كه هيچ: پرسد پاشا كه از او مي مصطفي
البتـه در  ": دهـد  جواب مـي  خود را اداره كنيد؟ تجت كنترلخواهيد مناطق  مي

اما مهم . من هم يك فرد بيشتر نيستم. حال حاضر تشكيالت منظمي وجود ندارد
اين كه چه كسي برآن حكومت خواهد . ردستان را آزاد كنيمكآن است كه فعالً 

معنا نيسـت كـه    ذكر اين مطلب هم بي. "ي دوم اهميت قرار دارد كرد در درجه
مفهـوم روشـني در ذهـن     "اسـتقالل "يـا   "يخودمختار"گرچه خود سمكو از 

پاشا را دائر بر  ردستان بزرگ و پيشنهاد مصطفيكنداشت اما بهرحال فكر ايجاد 
بـه  . رد كـرد  ردهاي وان، ارزروم، بتليس، هكاري، خارپوت و غيره ككمك به 

: نويسـد  هـايش مـي   پاشا در يكي از آخـرين نامـه   كه مصطفي استهمين جهت 
ـ  او با ناسيوناليست. ر نيستسمكو يك نادان بيشت" ) هـا  كماليسـت (ركهاي ت

بنابراين مذاكره بـا او  . دهند ي خوبي دارد زيرا كه بوي اسلحه و مهمات مي ميانه
 . "!فايده است بي

است كه گويـا موفـق    "ردستانك"ي  انتشار روزنامهيكي از كارهاي سمكو، 
 .به انتشار بيش از سه شماره از آن نشده است

ها گذشته، سمكو اقدامات سياسـي متعـددي نيـز بـراي جلـب       ي اين از همه
ي آنهـا مهمتـر و پيگيرتـر     هاي منطقه انجام داده بود كه از همـه  حمايت قدرت



 

 
 

94

هاي سـمكو در جلـب پشـتيباني انگلسـتان از      كوشش. ها بود تماس با انگليسي
بسـيار   ماه اين سال سمكو همكـار  در ارديبهشت. شناخته شده است 1919سال 

خواهانه داشـت   را كه تمايالت آشكار انگليس "سيد طه شمزيني"نزديك خود 
ردسـتان ايـران را بـه عـراقِ تـازه      كبه بغداد فرستاد تا بلكـه موافقـت الحـاقِ    

سـيد طـه   (ها روي خوش نشـان ندادنـد    انگليسيشده جلب نمايد، ولي  تأسيس
در تيرمـاه  . )ادر سمكو بودي شيخ عبيداهللا و داماد جعفرآقا بر شمزيني برادرزاده

ي بريتانيا در بغداد گرفـت و   سمكو مجدداً تماس ديگري با نماينده 1921سال 
در مـورد ايجـاد    ي رسـمي بريتانيـا   در اشنويه با يك نماينـده پيشنهاد كرد كه 
اين تقاضا مورد قبول قرار گرفت زيـرا  . مذاكره نمايدي متقابل  روابط دوستانه

الدوله در مورد ايـران رسـماً از سـوي     ها با وثوق انگليسيدر آن هنگام قرارداد 
خواست ايران را تحـت   حكومت ايران باطل اعالم شده بود و دولت انگليس مي

مذاكرات بين سمكو و مقامات انگليسي تنها سه ماه طول كشيد و . فشار بگذارد
نتيجـه مانـد؛ زيـرا كـه      هـا بـي   كـردن انگليسـي   هاي سمكو براي قـانع  كوشش
ها ظاهراً به نتيجـه   هاي رضاخان براي اقناع و دادن اطمينان به انگليسي كوشش

سـي  پاشـا بـراي مقامـات انگلي    اي كه توسط مصطفي نامه در آخرين. رسيده بود
دهم كـه   من با فرستادن سيد طه رسماً به شما قول مي": نويسد فرستاده است مي

اگر حكومت بريتانيا به ما مهمات بدهد و اگر ما را مستقيماً تحت حمايت خـود  
ارزروم، هكـاري و بتلـيس را از    مـا، وان، ) ؟(بگيرد و اگر شرايط ما را بپذيرد
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را هم  اتوانيم آنكار ما حتي مي .پاك خواهيم كرد هاي ترك وجود ناسيوناليست
و اگر حكومت بريتانيا مخالفت نكند، در مـدت زمـان خيلـي كمـي     (!) بگيريم

 ."را هم اشغال خواهيم كرد) سنندج(سنه
هـا روي آورد و تـا    ركها، سمكو ناچار به ت از انگليسي پس از مأيوس شدن

ديـديم   داشت، ولي همـان طـور كـه    مدتي از آنها اسلحه و مهمات دريافت مي
 .ها را از ياري دادن به سمكو منصرف نمود ركه تهاي رضاخان باالخر كوشش

هـا را هـم    بر طبق بعضي منابع، گويا سمكو سعي كرده بود پشتيباني شوروي
. به باكو فرستاده بود 1922اي هم در سال  جلب كند و براي اين منظور نماينده

باشد، شكي نيست كه ايـن   اما اگر در صحت اين امر ترديدي هم وجود نداشته
ترين زمان براي جلب حمايت حكومت شوروي بوده است؛ زيـرا   زمان نامناسب
ي ايران به تازگي روابط خود را با اتحاد جماهير شوروي به حـال   كه رژيم تازه

عادي درآورده و پيمان همكاري مشـترك بـين دو كشـور را در اوايـل سـال      
به امضاء رسانده بود و به دنبال اين كار هر گونه كمك مادي و نظـامي   1922

 . ها به شورشيان گيالن نيز قطع شده بود ورويش
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 ردستانكهاي جنوب  شورش ـ2
ردستان ايران آغـاز گرديـد   كدر مناطق جنوبي  يهاي شورش، 1926در سال 

كه به سرعت گسترش يافت و به مناطق مركزي نيز سـرايت نمـود، امـا هـيچ     
ها در اين تاريخچـه وجـود نـدارد؛ زيـرا      مناسبتي براي شرح كامل اين شورش

ها و  ها در واقع صورت ياغيگري همان طور كه در مقدمه اشاره شد، اين شورش
ي يك قيام ملي عاري بودند؛ اگر چه شايد  يي داشتند و از جنبه تمردهاي عشيره

ردها كساني سعي كرده يا بكنند كـه بـه   كبعدها با رشد احساسات ملي در بين 
شـود   تنها به منظور آگاهي، اشاره مي. هاي ملي بدهند ي قيام ها جنبه اين شورش

شاه قاجار بود  ي قاجار برادر محمدعلي ها ساالرالدوله كه عامل اصلي اين شورش
ـ روابط زيادي با عشـاير  ه علت پيوندهاي زناشويي متعدد كه ب رد در جنـوب  ك
وي كه قبالً نيز به هنگام جنبش مشـروطه سـعي   . ردستان ايران پيدا كرده بودك

از  1926كرده بود سلطنت ايران را به دست بگيـرد يـك بـار ديگـر در سـال      
ي ي دولـت مركـز   ردهـا را عليـه  كطريق عراق وارد ايران شـد و سـعي نمـود    

اهل روانسـر را بـا خـود    ) سردار رشيد(به اين منظور ابتدا عباس خان .بشوراند
سـپس عشـاير   . همراه نمود و افراد دولتي موجود در منطقه را خلع سـالح كـرد  

سـاناني و محمودخـان دزلـي و     دخان كانياورامانات و مريوان به رهبري محمو
شـيخ محمـود   . مـود اورامي را نيز بـا خـود همـراه ن   ) جعفر سان(جعفر سلطان 

ي مريوان سـاكن   برزنجي كه در اين هنگام از عراق مهاجرت كرده و در منطقه
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كـم عشـاير بانـه و سـقز و      كـم . بود پشتيباني خود را از شورش اعـالم داشـت  
گورگ، سويسني، پشتدري و ملكاري و غيره نيز سـربه شـورش    سردشت نظير

د اما اين شـورش خيلـي زو  . هاي دولتي را خلع سالح نمودند برداشتند و پادگان
، نيروهاي دولتي 1926در اواخر تابستان  .از سوي قواي دولتي سركوب گرديد

بانه و سردشت را دوباره تصرف نمودند؛ حركت قواي شورشي به سوي سـنندج  
در . نيز متوقف شد و سردار رشيد به همراه ساالرالدوله به عراق متواري گرديـد 

ردسـتان نمـود كـه    كدولت شروع به خلع سالح عشاير جنوب  1927بهار سال 
هايي شد اما دولـت توانسـت بـين شورشـيان      جاد شورشاين عمل نيز سبب اي

اختالف اندازد و بعضي از آنان نظير جعفرسان اورامي و فرزندش محمـدامين و  
 .محمودخان دزلي را با خود همراه نمايد

رد و در آخر بـه شـيخ محمـود    ساناني اندكي مقاومت ك تنها محمودخان كاني
وبيش ادامه يافت كه آن هم در  اني كمي اورامانات نافرم ولي در منطقه. ردپناه ب

ساناني دسـتگير و بـه تهـران اعـزام      اواخر بهار خاتمه يافت و محمودخان كاني
 .گرديد
ي خـود   اورامي نيز از تحويل اسـلحه  ها كه محمودخان دزلي و جعفر سانبعد

ي جنوب  هايي در منطقه به دولت سر باز زدند مجدداً با نيروهاي دولتي درگيري
محمودخان دزلي و در سال بعد جعفـر   1930كه باالخره در اوايل سال  پيدا شد

 .سلطان نيز شكست خورده و به عراق متواري شدند
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ي مــاكو نيــز  در ناحيــهردهــاي جاللــي ك 1931ــــ  1930هــاي  در ســال
بـر اثـر    هايي با حكومت مركزي ايران پيدا كردنـد كـه شـورش آنهـا     درگيري

در بخـش  . اي ايراني بزودي سركوب گرديـد همكاري نيروهاي تركيه با نيروه
ي ايـن   مربوط به جنبش آرارات در جمهوري تركيه توضيحات بيشتري دربـاره 

 .ها داده خواهد شد درگيري
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 عراق فصل دوم ـ
 
ردها به رهبـري  كي ملي  ـ تأسيس كشور عراق و مبارزه1

 شيخ محمود برزنجي
كشور عراق شد داسـتان پيچيـده و دور و درازي   جرياناتي كه منجر به ايجاد 

؛ اي بشـود  شود مختصراً به مراحل اساسـي آن اشـاره   دارد كه در اينجا سعي مي
هـاي شـيخ محمـود     فعاليـت  توان بـه شـرح   زيرا تنها بر اين زمينه است كه مي

رد پرداخت، و تصور نسبتاً روشني كبرزنجي در راه كسب حقوق تاريخي ملت 
 .در عراق به دست آورد ردهاكاز روند مبارزات 
الملل اول، پس از آنكه عثماني در كنـار آلمـان عليـه فرانسـه،      در جنگ بين

وارد جنگ شد، يكي از نخستين اقـدامات بريتانيـا   ي تزاري  انگلستان و روسيه
ماني، ظاهراً به منظـور  تشويق و تحريك اعراب به وارد شدن در جنگ عليه عث

هـايي   هاي عربي، و باطناً براي جدا كردن سرزمين كسب استقالل براي سرزمين
از مهمترين . آنان به زير تسلط استعمار بريتانيا بود ناز امپراتور عثماني و آورد

اقدامات بريتانيا در اين زمينه، فعاليت براي برپا ساختن يك قيام در حجاز بـه  
 .شريف مكه بود"اشمي حسين اله"رهبري 
هاي انگليسي بـا شـريف    هاي مكرر عمال جاسوسي بريتانيا و ديپلمات تماس

 "ي قـراردادي شـد كـه بـه      منجر به تهيه 1915حسين، باالخره در اواخر سال 
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يـك  به موجب اين قـرارداد، بريتانيـا تشـكيل    . معروف است "قرارداد دمشق
كـرد و اسـتقالل ايـن دولـت      ميدولت عرب را به رهبري شريف حسين قبول 

اين كشـور  . شناخت عرب را در چهارچوب مرزهاي طبيعي خود به رسميت مي
، )ي غربـي و لبنـان مـورد ادعـاي فرانسـه بـود       سـوريه (ي شرقي  عربي سوريه

 .شد ي عربستان به استثناي عدن را شامل مي فلسطين، عراق، و شبه جزيره
اكتبـر   30آمـده اسـت در    چـه هاي قبلي ايـن تاريخ  همان طور كه در بخش

ي جنگ با عثماني به امضا رسيد و چند روز  پيمان متاركه) ماه هفتم آبان(1918
را كه قـبالً قـرار بـود بـه فرانسـه       "موصل"ردنشين كها واليت  بعد، انگليسي

زيرا كه از وجـود منـابع نفـت در     واگذار شود به طور يك جانبه اشغال كردند؛
هـا و مشـاجرات    اين مسئله سبب ايجـاد بحـث  . ودنداين واليت آگاهي يافته ب

فراواني شد كه چندين سال طول كشيد و از مراحل چندي گذشت و رويهم بـه  
هـا از سـوي    ي اول شديدترين اعتراض در مرحله. مسئله موصل منحرف گشت

. فرانسه بود كه بر طبق توافق قبلي قرار بود واليت موصل به وي واگذار گـردد 
ان نيز از منابع نفت واليت نامبرده سهمي مطالبه كردند و خود را بعدها آمريكائي

ي  بـا دادن وعـده   1920باالخره بريتانيا توانسـت در سـال   . وارد ماجرا نمودند
سهيم كردن فرانسويان و آمريكائيان در درآمد نفت موصل، آنها را راضي كنـد  

هايي اين واليت كه قيموميت وي بر واليت موصل را فعالً بپذيرند تا سرنوشت ن
دومـين مرحلـه اعتراضـات از سـوي     . از سوي شوراي جامعه ملل تعيين گردد
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دانست؛ بـه ويـژه    تركيه بود كه طبعاً موصل را جزو امپراتوري سابق عثماني مي
در . هاي عربي به شمار آورد نشين هم نبود تا بتوان آن را جزو سرزمين كه عرب

رم مشاجره بين بريتانيا و فرانسه بـر  سه سال نخستينِ پس از جنگ و در گرماگ
سر موصل، به علت ضعف مفرط حكومت تركيه اين اعتراضات اهميت چنداني 

كـه پيـروزي مصـطفي     1922و به خصوص از سال  1920نداشت؛ اما از سال 
ي مالكيت بر  كمال قطعي شد و حكومت جديد تركيه خود را تثبت نمود، مسئله

گرچه ) 1923(و حتي بر طبق پيمان لوزان موصل مجدداً با شدت مطرح گرديد
مالكيت تركيه بر موصل به كلي منتفي گرديد اما انگلستان هم نتوانست به طور 

ي  بـه عهـده   قطعي از مالكيت بر آنجا مطمئن گردد و تعيين سرنوشـت موصـل  
بود كـه شـوراي    1925تنها در اواخر بهار سال . شوراي جامعه ملل گذاشته شد

تأسـيس  ي كشور تازه  جامعه ملل تصويب كرد كه بريتانيا موصل را هم ضميمه
 .عراق بنمايد

خيـز را در اختيـار    ها، بريتانيا براي آنكه موصلِ نفت ي اين سال در طول همه
يكي آنكه موصل را بهمراه : ختلف را در نظر گرفتحل م خود نگه دارد، چند راه

ردنشين ديگر، رويهم به صورت يك كشور مستقل ولي زير نظر كي  چند ناحيه
ي دو  ردنشـين را ضـميمه  كهاي  ي اين ايالت همهنفوذ خود درآورد؛ ديگر آنكه 
نشين بود بنمايد و يك كشور مستقل بـا سـاكنان    ايالت بصره و بغداد كه عرب

ردنشين به صورت خودمختار اداره كد و عرب تأسيس كند كه بخش ركمختلط 
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بدون هيچ حق ويژه بـراي  ) عراق(شود؛ و باالخره يك كشور مستقل و متمركز
 .ردها به وجود آوردك

حل آخر را انتخاب نمود؟ اين مسئله داليل گوناگوني دارد  اما چرا باالخره راه
 :ان مؤثر دانستتوان از ديگر كه از بين آنها سه عامل را مي

نشين بصره و بغـداد را   هرحال تصميم داشت دو ايالت عربه اول ـ بريتانيا ب 
هم قول ايـن   1915و حتي در قرارداد دمشق به سال  زير نفوذ خود داشته باشد

اين دو ايالت با جمعيت كم خـود  اما در عمل، . كار را از شريف مكه گرفته بود
توانست موجوديت واقعي داشته باشد؛  و منابع بسيار محدود درآمد طبيعي، نمي
ردنشـين شـمالي ايـن مشـكل حـل      كدر حالي كه با ضميمه كردن ايالت غنـي  

 .شد مي
ه ردنشين بكدانست كه تأسيس يك كشور مستقل  به خوبي ميدوم ـ بريتانيا  

ني ايران و تركيه را نيز كه هـر كـدام بخشـي از    هرحال كشورهاي همسايه يع
ي خود داشت به مخاطره خواهد افكند و ثيات داخلي  ردستان را ضميمهكخاك 

آنها را بر هم خواهد زد كه اين امـر بـا وجـود اختالفـات ظـاهري بريتانيـا بـا        
و سـاير كشـورهاي اسـتعماري     وجه مورد ميل بريتانيـا  حكومت تركيه به هيچ

و  هاي داخلـي خـود پيـروز سـر بـرآورده      كومت شوروي از جنگنبود، زيرا ح
بـه همـين جهـت، از نظـر     . مشغول بنيانگذاري يك رژيـم سوسياليسـتي بـود   

شـور شـوراها از راه   هاي استعماري ايجاد يك كمربند ايمنـي بـه دور ك   قدرت
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هاي ناسيوناليست متمركزِ با ثبـات و ضـد سوسياليسـم نظيـر      حكومتاستقرار 
حـل منطقـي بـراي     رضاخان در ايران و آتاتورك در تركيـه يـك راه  حكومت 

 .جلوگيري از گسترش نفوذ شوروي بود
ردنشـين  كسوم ـ واقعيت آن است كه بريتانيا از وابستگي كامـل حكومـت    

وجه مطمئن نبود و اين عدم اطمينان سال به سـال   احتمالي آينده به خود به هيچ
اي حقيقت  توان گفت تا اندازه را كه مي علت اين امر. گذاشت روبه افزايش مي

ردها بـا وجـود   كتوان به طور خالصه چنين توضيح داد كه بسياري از  داشت مي
حال هره ها با حكومت عثماني داشتند ب هايي كه در طول سال برخوردها و جدال

ها تمايـل بيشـتري بـه سـوي      نگليسيها و ا ركبه علت مسلمان بودن از بين ت
به ويژه كه وابستگي به اعراب بصره و بغداد را، كه خـود جـزو    ها داشتند؛ ركت

خواستند براي خويش حكومتي تشـكيل دهنـد،    رعاياي عثماني بودند و تازه مي
تـر از آنـان بـراي اسـتقالل      شمردند و خود را بـه مراتـب ذيحـق    كسر شأن مي

 .دانستند مي
 .ردها بودكشيخ محمود برزنجي جزو اين دسته از 

يعني آخرين سال جنگ جهـاني قـواي انگلـيس     1918در اواسط بهار سال 
توانستند در آنجا  ولي چون نمي. كركوك و سليمانيه را به اشغال خود درآوردند

رد به رياست شيخ محمود برزنجي و تحت نظـارت  كبمانند، بزودي يك دولت 
نهـا،  پـس از رفـتن آ  . خليـه نمودنـد  خود تشكيل دادند و سپس آن نـواحي را ت 
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حمـود  تمايل شـيخ م . ها از موقعيت استفاده كرده مجدداً به آنجا بازگشتند ركت
 .ها اين امر را به خصوص بسيار تسهيل نمود ركبرزنجي به همكاري با ت

كركـوك و  هـاي   ي جنگ و اشغال موصل، انگليسيان به استان پس از خاتمه
در . وارد مذاكره شـدند رد كردستان با سران كي  و براي اداره سليمانيه بازآمدند

آخر شيخ محمود را كه بانفوذترين فرد منطقـه بـود در مقـامِ فرمانـدار نـواحي      
شيخ محمود كه در آنزمان حدود چهل سال داشـت از  . ردنشين باقي گذاشتندك

وي عالوه . رهبر مذهبي بود "كاك احمد شيخ"ي  ي سادات برزنجه و نوه طايفه
ردي، عربـي و فارسـي بـه خـوبي     كهاي  نبر آنكه شخص فرهنگي بود و به زبا

ي  آشنايي داشت مردي بود جنگجو و بسيار شـجاع كـه هـواداران او در درجـه    
ي خود وي يعني سادات برزنجـه و سـپس عشـاير جنگجـوي      اول، افراد طايفه

اما البته مخالفين و رقبايي نيـز  . بزرگ جاف بودي  و بخشي از عشيره "هموند"
مركـز  . هـاي حلبچـه و غيـره    "جـاف "سـليمانيه،   هـاي "بابـان "داشت ماننـد  

كـوي  "و  "رانيـه "وذش تـا نـواحي   حكمروايي وي سليمانيه بود و قلمرو و نف
 .ادامه داشت "قسنج

موقتـاً بـه طـور    ردسـتان جنـوبي   كنظر بريتانيا در آنزمان اين بود كه مناطق 
خودمختار و تحت سرپرستي كلي شيخ محمود اداره شود، به شرط آن كه خـود  

به اين منظور يك افسر بسيار ورزيـده  . بريتانيا بر آن نظارت كامل داشته باشد
را از تهران به عنوان مشاور و راهنما نزد شيخ محمود فرستاد كه  "نوئل"به نام 
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ردسـتان چـون روانـدوز،    كا در اكثر نقاط وي نيز بتدريج مشاورين انگليسي ر
به طوري كه گرچه شـيخ بطـور رسـمي    . ق، رانيه و غيره مستقر نمودسنج كوي

رفت اما رؤسـاي نـواحي بـه علـت نفـوذ و       حكمران مناطق مزبور به شمار مي
قــدرت مشــاورين انگليســي عمــالً آن طــوري كــه الزم بــود از وي اطاعــت  

تـرِ   ن مصمم بودند كه بعضي از مناطق شـمالي عالوه بر اين انگليسيا. كردند نمي
ردستان نظير زاخو، عماديه، دهوك و غيره را كه مستقيماً بـه واليـت موصـل    ك

 .شدند زير كنترلِ مستقيمِ خود و به دور از نفوذ شيخ نگهدارند مربوط مي
باالخره سبب شد كه سازش شيخ ي اين مداخالت بيش از حد انگليسيان،  همه

ماه سـال   در اواخر ارديبهشتدر نتيجه . با آنها غيره ممكن به نظر برسد محمود 
اورامـي   رسماً اعالم داشت و از جعفر سان، شيخ محمود استقالل خود را 1916

وي پس از تصرف سليمانيه و بيرون راندن قـواي  . در ايران نيز كمك خواست
را نيـز تصـرف   انگليسي به سرعت تمام نواحي اطراف سليمانيه و شهر حلبچـه  

العمل انگليسيان فرستادن نيروي مجهزي در حدود يك لشـكر بـه    عكس. نمود
ي  شيخ محمود با حدود يكهزار و پانصد مرد جنگي در تنگـه . سوي سليمانيه بود

جلو اين نيرو را گرفت ولي طي جنگ شديدي كـه روي داد زخمـي    "بازيان"
 .دي اندامان در هندوستان تبعيد گردي شد و به جزيره

پس از اين جريان، ايالت سليمانيه مجـدداً بـه تصـرف انگليسـيان درآمـد و      
تـر نظيـر زاخـو، عماديـه،      وبيش آرامتر شد اما در نواحي شـمالي  اوضاع آن كم
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العمل شديد مواجه  ها با مشكالت و عكس ي انگليسي بارزان و رواندوز، مداخله
. به قتل رسيدندمناطق اي از افسران انگليس در ضمن فعاليت در آن  شد و عده

ي  ردهاي ايـن منـاطق بـا انگليسـيان مسـأله     كيكي از علل اختالف و برخورد 
همان طوري كه در شرح مبـارزات سـمكو در   : بود) جيلو ــ ژلوس( ها آشوري

ايران آمد، جيلوهاي شكست خورده و آواره باالخره با وضـع بسـيار اسـفناكي    
كـوچ داده   "خـانقين "د و از آنجا به خود را به قواي انگليسي در همدان رساندن

اما در آنجا نيز آرام ننشستند و انگليسيان را تحت فشار گذاشتند تا آنان . شدند
يـا  ) ي وان ي هكـاري و جنـوب درياچـه    منطقه(را در سرزمين اصلي خودشان 

ها نيز  انگليسي. حداقل در نواحي مجاور آنجا يعني شمزينان و غيره اقامت دهند
ي تصـرف   اين امر موافقت كرده و قوايي از آنان ترتيب دادند و روانهباالخره با 

هـا و  "هركـي "هـا،  "زيباري"رد منطقه مانند كاما قبايل . مناطق مزبور نمودند
ايي از آنـان   ها را به عقب راندند و تنها عده ها باهم متحد شده آشوري"بارزاني"

در پ از افراد آشـوري  دو تي 1919در سال . توانستند در عماديه مستقر گردند
ردهـا شـركت   كعمليات نواحي كوهستاني زاخو، دهوك، عفره و عماديه عليـه  

ها تعليم و تجهيز شده بودند و بـا نهايـت    ي انگليسي داشتند كه همگي به وسيله
 .كردند ها رفتار مي ركردها و تك باخشونت خود 

سبب شدند كه انگليسيان روز به روز بيشـتر   به هر صورت تمامي اين وقايع
ردنشين دچار ترديد گردند و توجه خـود را  كدر مورد ايجاد يك ايالت مستقل 
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تـا  . ردنشين به آن نمايندكبيشتر معطوف تثبيت حكومت عراق و الحاق نواحي 
بـه دنبـال يـك    ) شـهريورماه  يكـم (1921ه در بيست و سوم اوت سـال  باالخر

جعلي فيصل فرزند شريف حسين را كه توسط فرانسـويان  رفراندوم ساختگي و 
كم و طبق  از سوريه رانده شده بود پادشاه كشور عراق ناميدند، و از آن پس كم

هـاي لـرزان ايـن حكومـت سـاختگي و       شده به تقويت پايه ي حساب يك نقشه
ردنشين كهاي  هاي آن ضميمه كردن ايالت غيرطبيعي پرداختند كه يكي از جنبه

 .بودبدان 
اما بديهي است كه اين كار به سادگي صـورت نگرفـت و مقاومـت شـديد      
به طور كه هـر چنـد   . ردها اجراي اين نقشه را در عمل به نوساناتي دچار نمودك

ردنشين كردستان منتفي گرديده بود، اما خودمختاري مناطق كي استقالل  مسأله
ي  مشـغله  1925ـــ   1926هـاي   در چهارچوب كشور پادشاهي عراق تا سـال 

 .ها بود فكري هميشگي انگليسي
رسماً ) 1920سال ("سور"هاي قبلي ديديم، در پيمان  همانگونه كه در بخش

گونه ضمانت  بعمل آمده بود، هرچند كه اين پيمان هيچردها اعتراف كبه حقوق 
ردهـا مرتبـاً بـه    كدر نتيجه . بيني نكرده بود اجرايي براي احقاق اين حقوق پيش

از سـويي  . شـدند  اجراي مواد پيمان را خواستار مي وفشار وارد آوردند  بريتانيا
كردنـد بـه همـان     ها هر قدر خود را در تركيه بيشتر تثبيت مي ديگر، كماليست

ردنشين به انگليسيان و به عراق فشـار وارد  كنسبت براي تصرف مجدد مناطق 
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ي  عـده  همراهـي  ها يك افسر را به ركت، 1921در اواخر بهار سال . آوردند مي
ـ معدودي سرباز مأمور تصرف رواندوز كردند و اين كار قبايـل   رد منطقـه را  ك

ها را ناچار كرد رواندوز و بعضي نـواحي   چنان به فعاليت واداشت كه انگليسي
ـ  . شمالي و شرقي آن را بمباران نمايند هـا افسـر    ركدر اواخر بهار سال بعـد، ت

را به روانـدوز فرسـتادند    "اوزدمير"به معروف  "علي شفيق "يي به نام  ورزيده
هـاي   فعاليـت . تا با عمليات چريكي قـواي انگليسـي را تحـت فشـار بگـذارد     

آميز بود كه در مدت كمي، عالوه بر رواندوز، رانيه را  چنان موفقيت "اوزدمير"
ق و سـنج  رد بودند به سـوي كـوي  كنيز متصرف شد و كماندوهاي وي كه اكثر 

ا بدانجا كه انگليسيان از ترس سليمانيه را با عجله تخليـه  سليمانيه پيش رفتند ت
كردند و تنها راه چاره را آن ديدند كـه شـيخ محمـود را از تبعيـدگاه خـود بـه       

ـ جلـو پيشـ   گردانند و با استفاده از نفوذ ويسليمانيه باز هـا و جلـب    ركرفت ت
ورماه شـهري .(ردها به سوي آنان را سد كنند و منطقه را موقتاً محفـوظ دارنـد  ك

1922.( 
) فرمانـدار (حكمـدار  :شده به شيخ محمـود  عنوان رسمي داده

امــا شــيخ خيلــي زود نشــان داد كــه نــه تنهــا خــود را يــك  .ردســتان بــودك
دانـد بلكـه بيشـتر بـه      ي ملك فيصل نمـي  ي ساده ي بريتانيا و تبعه نشانده دست

وي چنـد روز بعـد از   . كنـد  صورت فرمانرواي يك سرزمين مستقل عمل مـي 
صـادر كـرد    "ردسـتان كپايتخـت  "بازگشت خود، طي فرماني كه در سليمانيه 
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در حـدود  . ردستان مركب از هشت وزير را اعالم نمـود كي  تشكيل يك كابينه
را  1919ردستان ناميد و همان پـرچم سـال   كماه بعد، خود را رسماً پادشاه  يك

يك هالل بـه رنـگ سـفيد در داخـل     ي قرمز و  اي سبز و يك دايره كه از زمينه
يك تمبر پسـتي و ماليـاتي نيـز كـه روي آن     . دايره تشكيل شده بود برافراشت

ردي برآن كنوشته شده و تصوير دو خنجر متقاطع  "ردستان جنوبيكحكومت "
خورشـيد  ("ردسـتان كروژي "ي  بعـالوه روزنامـه  . نقش بسته بـود انتشـار داد  

هاي بغداد بـود كـه    ر بر حمله به روزنامههاي مفصلي داي حاوي بحث) ردستانك
خواسـتند   مـي ناميدند و بدين ترتيـب   را استان سليمانيه مي "ردستان جنوبيك"

ي  ردسـتان جنـوبي بخشـي از عـراق اسـت و يـا از كابينـه       كجلوه بدهند كـه  
 ....بردند و غيره نام مي "اي شوراي اداري منطقه"به صورت  "ردستانك"

نيـز يكـي از مـوارد اخـتالف شـيخ محمـود بـا        ي كركـوك و اربيـل    مسأله
هـا بـه    ظاهراً قبل از بازگشت شيخ محمود به سليمانيه انگليسي. ها بود انگليسي

وي گفته بودند كه دخالتي در امـور منـاطق نـامبرده نكنـد امـا شـيخ آشـكارا        
  .آورد ردنشين به شمار ميكي  كركوك را يك منطقه

هـا بـه خصـوص     ركسو، و فشار تاي شيخ محمود از يك ي اين فشاره همه
از سـوي ديگـر،   ) 1922سـپتامبر  (ها در تركيه پس از پيروزي نهايي كماليست

باالخره بريتانيا و حكومت عراق را ناچار كـرد كـه در آخـرين روزهـاي سـال      
حكومـت  ": ي مشتركي صادر نمايد كـه در آن گفتـه شـده بـود     اعالميه 1922
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ردهـاي سـاكن در داخـل مرزهـاي     كي بريتانيا و حكومت عراق اين حق را برا
رد در داخل ايـن مرزهـا بـراي    كشناسند كه يك حكومت  عراق به رسميت مي

رد بتوانند هرچه زودتـر  ك هاي مختلف خود تشكيل بدهند و اميدوارند كه گروه
در مورد شكل اين حكومت و حـدود اختيـارات آن بـاهم بـه توافـق برسـند و       

ي روابـط اقتصـادي و سياسـي بـا      دربارهنمايندگان مسئول خود را براي بحث 
 ."حكومت بريتانيا و حكومت عراق به بغداد بفرستند

ردها قايل شده بـود امـا   كحقوقي نظير خودمختاري براي  اين اعالميه اگرچه 
هاي موصل و سليمانيه در داخل كشور عراق  در واقع به معناي گنجاندن واليت

توانست  ست كه بدين ترتيب نميو تحت فرمانروايي ملك فيصل بود و واضح ا
بعـالوه  . رضايت كامل شيخ محمود را كه خواهان اسـتقالل بـود جلـب نمايـد    

هـا هـم در مـورد مـتن آن صـداقت       حوادث بعدي نشان داد كه خود انگليسـي 
 .الوقت بود نداشتند و هدف آنها فريب دادن موقتي اذهان و دفع

از ( هـا   ركفشار نظامي تشيخ محمود و افزايش به هرحال تشديد اختالف با 
در كنفـرانس  (و نيز فشار سياسـي آنهـا   ) ي اوزدمير طريق رواندوز و به وسيله

بريتانيا را مصمم گردانيد كه موقعيت خـود را در داخـل كشـور عـراق      )لوزان
بـه   .مستحكم سازد تا بتواند در كنفرانس لوزان از موضع قدرت برخوردار باشد

اين كـار سـبب   . سليمانيه را بمباران كرد 1923همين جهت ابتدا در ماه مارس 
هاي مرز ايران مستقر گـردد   شد كه شيخ محمود آنجا را ترك كرده در نزديكي
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. عليه انگليسيان اعـالن جهـاد بدهـد    "بانگ حق "يي به نام  و با انتشار روزنامه
ـ      رده متوجـه  پس از آن قواي انگليسي موقتاً فشار را بـر شـيخ محمـود كـم ك

ها شدند و باالخره در اوايل ارديبهشت اين شـهر را   ركعقب راندن ت رواندوز و
را به عنوان ) آقا شكاك يار و همكار اسماعيل(تصرف كرده و سيد طه شمزيني 

منصوب نمودند سپس مجـدداً بـه سـوي سـليمانيه     فرماندار در آنجا (مقام  قايم
در شـيخ  برگشتند و پس از تصرف شهر سعي كردند كه به كمك شيخ قادر بـرا 

لـيكن  . ردهاي سرشناس منطقه، آنجـا را اداره كننـد  كاي ديگر از  محمود و عده
چون ديدند كه در اين كار عمالً موفقيتي به دست نخواهنـد آورد بـه ناچـار در    

خردادماه بازهم سليمانيه را تخليه كردنـد و راه را بـراي بازگشـت شـيخ     اواخر 
و  "رانيـه "نـواحي   ي كشـوري  هبنـدي تـاز   محمود باز گذاشتند؛ اما در تقسـيم 

را در  "حلبچه"و  "داغ قره"را در غرب و  "چمچمال"را در شمال،  "دزه قلعه"
جنوب از ايالت سليمانيه جدا كردند و بدين ترتيب آنچه رسماً در اختيار شـيخ  

 .شد و نواحي اطراف آن را شامل نمي محمود باقي ماند، جز خود سليمانيه
لوزان نيز به پايـان رسـيد و پيمـان منعقـده گرچـه      در همين زمان كنفرانس 

واليت موصل را به كلي روشن نسـاخت و سرنوشـت نهـايي آن را بـه      تكليف
ردها را به كلي منتفي كي خودمختاري  اما مسأله حواله داد ي ملل شوراي جامعه

با اين همه شيخ محمود باز هم تن درنداد و بدون توجه بـه تهديـدهاي   . گردانيد
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از سـوي آنـان، در    سليمانيه) ولي خفيف(گليسيان و بمباران گاه به گاهمكرر ان
 .كه مجاور سليمانيه بودند به فعاليت ادامه دادردستان نيز كهاي ديگر  بخش

كـه   1924ت تـا در اوايـل خردادمـاه سـال     وضع به همين ترتيب ادامه داش
هـا ابتـدا    انگليسـي ردها به اوج رسـيده بـود،   كمخالفت با پيمان لوزان در بين 

رغم مقاومـت شـديد    سليمانيه را به شدت بمباران كردند و در اواخر تيرماه علي
هاي  شيخ ابتدا به برزنجه و سپس به نزديكي. شيخ محمود آنجا را اشغال نمودند

 .مرز ايران و عراق رفت و از آنجا به جنگ چريكي پرداخت
موصل به عراق، نيروهـاي  در تابستان سال بعد و پس از الحاق رسمي واليت 

ي شديدي به مركز فعاليت شـيخ   عراقي با پشتيباني نيروي هوايي بريتانيا حمله
. ي مريوان در ايران پنـاه ببـرد   محمود بردند و وي را مجبور كردند كه به منطقه

ردهاي ايرانـي حمـالت   كاما شيخ در آنجا هم از فعاليت باز نايستاد و به كمك 
 .ادامه داد 1927اقي تا سال خود را به نيروهاي عر

ي  مسـأله  بـاالخره  1925همان طوري كه قبالً گفته شد در اواخر بهـار سـال   
دانـيم كـه پيمـان     مـي . ضميمه كردن رسمي واليت موصل به عراق پايان يافت

ي ملـل حوالـه داده    سرنوشت موصل را به شوراي جامعـه  1923لوزان در سال 
به واليت مزبور فرسـتاد كـه    المللي ق بيناين شورا نيز يك كميسيون تحقي. بود

در آنجا ماند و گزارش خود را به شوراي جامعـه   1925مدت سه ماه اول سال 
ي اين گزارش مفصل آن بود كه اكثريـت جمعيـت    خالصه. ملل در ژنو فرستاد



 

 

 

113

ي مزبـور   باشـند و در منطقـه   رد و داراي احساسـات ملـي مـي   كواليت موصل 
ي ملـل زيـر فشـار     اما شـوراي جامعـه  . وجود ندارداحساس ملي عراقي بودن 

ي عراق گردد به شرط  بريتانيا باالخره تصويب كرد كه واليت موصل نيز ضميمه
 :آنكه
يك سري ترتيبات اداري بـه شـوراي    "قيم"ــ حكومت بريتانيا به عنوان 1

هـاي الزم   تضمين رد واليت موصلكي ملل پيشنهاد نمايد كه به ساكنان  جامعه
 .حفظ حقوق ملي آنها بدهد براي
ــ حكومت بريتانيا با عراق پيماني ببندد كه بر طبق آن قيموميـت بريتانيـا   2

 .سال ديگر ادامه داشته باشد 25بر عراق تا 
الحاق موصل به عراق باعث ايجاد يأس و نارضايي عميق در بين آن دسته از 

ويـژه  د، بـه  ردهايي گرديد كه هنوز اميدي به حفظ حقوق ملـي خـود داشـتن   ك
زير فشار بريتانيا به همكاري با حكومت  1921ردهاي سرشناسي كه در سال ك

 1927و  1926هـاي   بـه همـين جهـت سـال    . پادشاهي عراق تـن داده بودنـد  
گيـر شـدن    ردهـا و همـه  كهاي اوج گرفتن مجدد احساسات ناسيوناليستي  سال

ـ  از جمله. رد بودكفعاليت براي ايجاد يك حكومت مستقل  هـا،   ن فعاليـت ي اي
رد اشاره كرد كه اغلب آنهـا ظـاهراً بـه    كهاي متعدد  توان به تشكيل جمعيت مي

جمعيت ادبـي  "مانند . هاي ادبي و فرهنگي تشكيل گرديده بودند منظور فعاليت
. هاي سياسي پرداخـت  كه خيلي زود به فعاليت ")زانستي كوردستان(ردستانك
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ادبـي بـه نـام    حتي در رواندوز سيد طه شمزيني سعي نمود كـه يـك جمعيـت    
ـ بـه منظـور اصـالح زبـان     ) اتحـاد ("هوگري" ردي و آشـنايي بـه تـاريخ و    ك

در . بـا ايـن امـر موافقـت ننمـود     رد تأسيس نمايد ولي حكومت كخصوصيات 
ردسـتان بـود يـك جمعيـت     كها در راه استقالل  موصل كه مركز اصلي فعاليت

توسط پليس كشف و متالشي شـد ولـي خيلـي    ) ترقي(وتن نام پيشكهمخفي به 
هـاي مختلـف    زود تجديد سازمان نمود و با ايجاد ارتباط و هماهنگي بين گروه

هـاي مخفـي چنـدي تشـكيل      در كركوك و اربيل نيز جمعيـت . رد پرداختك
 .ها در تماس بود شيخ محمود تقريباً با تمام اين گروه... گرديدند و 

نارضـايي خـود حكومـت     و سـو  ها بر حكومت ايران از يك نگليسيفشار ا  
به علت همكاري وي با عشاير سر به قيـام  (ايران از شيخ محمود از سوي ديگر 

سبب شد كه در ايران نيز شـديداً تحـت فشـار    ) برداشته عليه حكومت مركزي
با حكومت عراق وارد مذاكره شد و اجـازه   1927به ناچار در سال . قرار بگيرد

وجـه   ولي اين امر به هيچ. ردستان اقامت گزيندكيافت در جاي ديگري دور از 
هاي گوناگون  هاي سياسي وي و ممانعت از تماس او با گروه سبب قطع فعاليت

ريتانيـا و  ، يك پيمان تـازه بـين ب  1930باالخره در خردادماه سال . رد نگرديدك
بـدون آنكـه در ايـن پيمـان     . اق خاتمـه داد عراق به قيموميت بريتانيـا در عـر  

ايـن امـر   . رد و حقوق وي در عراق بشودكاي به وجود ملت  ترين اشاره كوچك
ي اوج آن  ردها گرديد كه نقطهكهاي شديد از جانب  مجدداً سبب ابراز مخالفت
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در اين قيـام  . سال ظاهر گرديد به صورت قيام مردم سليمانيه در شهريورماه آن
 .ارتش عراق به سوي جمعيت آتش گشود و چندين ده نفر را به قتل رسانيد

طبيعتاً شيخ محمود كه هيچگاه از فعاليت باز نايستاده بـود چنـد روز بعـد از    
اكنون ديگـر   "ها اعتراض نمود و اعالم داشت كه  اين واقعه شديداً به انگليسي

ردهـا و  كده باشد كه تا چه اندازه زندگي مشترك بـين  بايد براي همه روشن ش
باالخره پس از يك سري اعالميـه و عـرض حـال، در     "ها غيرممكن است عرب

امـا  . و قواي او شهر پنجوين را مورد حمله قرار داد پاييز سر به شورش برداشت
عمليات نظامي اين بارِ او روي هم رفته موفقيت چنـداني بـه دسـت نيـاورد، و     

از طريق پنجوين مجدداً به مريوان در ايران پنـاه   1931مجبور شد كه در سال 
چون متوجه آمادگي نظامي حكومت ايران عليه خويش گرديـد   در آنجا نيز. برد
ماه سال  ز حكومت عراق تقاضاي مذاكره كرد و در پايان، در اواخر ارديبهشتا

 .تبعيد گرديد "ناصريه"خود را تسليم نمود و به  1931
درصدد برآمد كه از اوضاعِ پديـده   1940شيخ محمود يك بار ديگر در سال 

هـا را بـراي    آمده بر اثر جنگ جهاني دوم استفاده بكند و نظر مساعد انگليسـي 
ردستان مستقل جلب نمايد؛ اما در اين كار كف تغييرناپذير خود يعني ايجاد هد

توفيقي نيافت و پس از بازگشت كوتاهي به سليمانيه، مجدداً به ناصـريه تبعيـد   
، يعني دو سال پـيش از سـرنگوني رژيـم    1956گرديد و باالخره در بهار سال 

 .غداد درگذشتتي به دست عبدالكريم قاسم، در يك بيمارستان در بسلطن
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عـراق چـون    1932هم بايد اضافه نمود كه در سال  "عراق"در مورد كشور 
ردهـا در  كالعمل سياسي  عكس. ي ملل پذيرفته شد يك كشور مستقل به جامعه

هايي بود كـه در مـورد    ي ملل و يادآوري وعده مقابل اين امر شكايت به جامعه
رأي صـادر شـده از سـوي    لـيكن  . ردستان داده شـده بـود  كي خودمختار  اداره
كند صـالحيت پـرداختن    گمان نمي": ي ملل در ژنو اين بود كه ي جامعه كميته

 !!."ها در عراق را داشته باشد ي خودمختاري بعضي از اقليت به مسأله
 

 ـ شيخ احمد بارزان2
ها به طور جـدي در يـك قيـام عليـه حكومـت       نخستين باري كه نام بارزاني

. ميالدي اسـت  1909در امپراطوري عثماني و در سال گردد،  مركزي مطرح مي
پـس از   "هاي جوان ركت"هاي قبلي اين تاريخچه آمده  خشهمان طور كه در ب

درهـم شكسـتند و    1909كودتاي سلطان عبدالحميد را در بهار سـال   آنكه شبه
ـ  كم فشار بر مليت كمهاي قدرت را به دست گرفتند،  ي اهرم همه رك هاي غيرت

چنـد مـاه   . رد را قدغن نمودنـد كپرستان  دند و از جمله فعاليت ميهنرا آغاز كر
و در اولـين   پس از اين قدغن كردن، شيخ عبدالسالم بارزاني به قيام برخاسـت 

رك را كه براي سركوبي وي فرستاده شده بودند به سختي برخوردها، نيروهاي ت
لـيس نيـز   ردسـتان و بـه ويـژه بت   كهاي ديگر  كم به بخش قيام كم. شكست داد
ي بـارزان را   نيروهـاي عثمـاني منطقـه    1910اما باالخره در سال . سرايت كرد
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به دنبال آن، قيـام بتلـيس   . ي خود ماندند ها هم در منطقه ترك گفتند و بارزاني
 .نيز كه تنها مانده بود سركوب گرديد

ردها به اتهام توطئه عليه حكومت كضمن يك سري بازداشت  1913در سال 
به همين جهـت وي بـه ايـران    . دداً نام شيخ عبدالسالم به ميان آمدمركزي، مج

توسط شخصـي بـه حيلـه دسـتگير      "شكاك"ي عشاير  فرار كرد ولي در منطقه
بـه دار   1914گرديد و تحويل مقامات عثمـاني داده شـد، و بـاالخره در سـال     

 .آويخته گرديد
پدربزرگش نيـز  زيرا كه  (شيخ عبدالسالم كه به عبدالسالم ثاني معروف است

هـاي   تـر از خـودش بـه نـام     برادر كوچك 4داراي ) شيخ عبدالسالم نام داشت
 "احمـد "پس از او بـرادرش   .بود "صديق"و  "مصطفي"و  "بابو"و  "احمد"

ي خـود اعتبـار    رياست بارزان را به عهده گرفت و از نظر مذهبي در بين عشيره
 .شامخي يافت

( ردنشـين شـمال عـراق امـروزي    كها در نواحي  كه انگليسي 1919در سال 
خواستند آشـوريان   كردند و به ويژه مي اعمال نفوذ مي) بادينان ـ زاخو ـ عماديه  

ها هم جزو آن  آواره شده را در آن مناطق سكني دهند، عشاير منطقه كه بارزاني
. اين جريان كشته شـدند بودند به مقاومت پرداختند و دو افسر انگليسي هم در 

 "عماديه"يي از آشوريان در  ولي مسأله چندان دامنه پيدا نكرد و با استقرار عده
 .موقتاً خاتمه يافت
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شيخ احمد بارزاني شيوع يافت كه  هايي در مورد كم زمزمه كم 1927از سال  
مذهب جديدي را ابداع كرده و يا خوردن گوشت خوك  بر طبق آنها شيخ احمد

ر اسالم حرام است براي پيروان خود آزاد كرده، و به مسيحيت گرويـده  را كه د
در پخش اين شـايعات مقامـات   ! و يا حتي خود را به مقام خدائي رسانده است

ي تبليغات در اين باره را چنان وسـعت   انگليسي كوشش زيادي كردند و دامنه
در  ها پس از درگذشـت شـيخ احمـد، تحقيـق     بخشيدند كه حتي هنوز هم سال

ها و منشأ اصلي انتشار آنها بسيار مشـكل   ي صحت و سقم اين گفته مورد درجه
هايي از عقايد مذهبي شيخ احمد هرچه باشد،  معهذا حقيقت در مورد جنبه. است

دريـغ   اين واقعيت مسلم اسـت كـه لشكركشـي ارتـش عـراق بـا كمـك بـي        
بـاران شـديد   و بم 1933تـا   1931هاي  ي بارزان در سال ها به منطقه انگليسي

ردستان از سوي نيروي هوايي بريتانيا به منظور دفـاع از اسـالم و   كروستاهاي 
 !!.باز آوردن شيخ احمد به مسير اسالم واقعي نبوده است

كه شـرح آن  ( در تركيه به هنگام قيام آرارات 1930در اوايل مردادماه سال 
نفـر از   300 تا 200شيخ احمد ). هاي بعدي اين تاريخچه خواهد آمد در بخش

ايـن  . ي خود در خاك تركيه فرستاد كنندگان همسايه افراد خود را به ياري قيام
چندي بعـد،  . عمل سبب اعتراض رسمي تركيه به سفير بريتانيا در تركيه گرديد

تركيـه فرسـتاده شـدند ولـي بـا      ردسـتان  كاز افراد شيخ احمد به  ي دومي دسته
مركـز كـرده بودنـد درگيـر شـدند و      ها كه نيروي قابل توجهي در مرز مت ركت
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ها و  ي بارزاني ي مداخله باالخره تقويت نيروهاي تركيه در آن منطقه مانع توسعه
كنندگان  ليكن همكاري شيخ احمد با قيام. گسترش جنبش در آن منطقه گرديد

يـي از   به همين جا خاتمه نيافت و در اواخر تابستان آن سال عده رد در تركيهك
از مرز گذشته بودند در نزد خود پناه داده، تا جـائي كـه دولـت     ردهايي را كهك

ي عبور از مـرز   رك در تعقيب آنان اجازهيه از عراق تقاضا نمود سربازان تترك
داشته باشند كه اين تقاضا البته مورد واقع نشد، ولي يـك سـال بعـد در پـاييز     

سـركوب  ي مقدماتي، ارتش خـود را بـراي    عراق خود پس از تهيه 1931سال 
 .شيخ احمد به بارزان فرستاد

قبل از آنكه به شرح برخوردهاي شـيخ احمـد بـارزان بـا حكومـت عـراق و       
يي بـه علـت    بپردازيم الزم است اشاره 1933تا  1931هاي  ها در سال انگليسي

 :انتخاب چنان هنگامي از سوي حكومت عراق براي حمله به بارزان بشود
ي تشـكيل   محمـود برزنجـي در زمينـه    همان طور كه در شرح مبارزات شيخ

باالخره بر قيموميت بريتانياي كبير بـر عـراق    1930كشور عراق آمد، در سال 
هم، عراق رسـماً چـون يـك     1932پايان داده شد و دو سال بعد يعني در سال 

ي ايـن دو   در فاصله. ي ملل متحد پذيرفته شد كشور مستقل به عضويت جامعه
 :رد اتفاق افتادكي  در مورد مسأله ي مهم سال به طور كلي سه واقعه
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تـرين   تركيـه موفـق شـد جنـبش آرارات را كـه يكـي از بـزرگ       نخست ـ  
رد بود در هم شكند و تا مدت چنـد سـالي خيـال خـود را از     كهاي ملي  جنبش
 .ردها آسوده كندكجهت 

 "سمكو"ي قيام  دوم ـ در ايران، حكومت رضاخات توانست از يكسو مسأله 
را در جنوب به سود خود حـل كنـد و از    "جعفر سلطان اورامي"و  را در شمال

ردسـتان ايـران   كي شـمالي   سوي ديگر در سركوبي جنبش آرارات كه منطقـه 
ها همكاري دوسـتانه   ركگرفت، با ت وبيش در بر مي نيز كمرا  )ردهاي جالليك(

 .به عمل بياورد يي و همه جانبه
ي شـيخ   ي چندين سـاله  ي مسلحانه مبارزهسوم ـ عراق هم توانست باالخره به  

 .محمود برزنجي خاتمه دهد
هـاي ايـران و    بنابراين، عراق براي آنكه بتواند هم در مذاكرات بـا حكومـت  

ردهـا، و  كتركيه به منظور توافق بر سر يك سياسـت هماهنـگ عليـه فعاليـت     
 دسـت  و   رد، سهم خود را به طـور كامـل ادا كـرده   كآرزوي حل نهايي مسأله 

 "حاكميت كامل "كامالً پري داشته باشد، و هم چون يك كشور مستقلِ داراي 
بايسـتي بـر آخـرين پايگـاه      به عضويت شوراي ملل متحد پذيرفته شـود، مـي  

ردها در خاك خود، يعنـي  ك "عدم اطاعت كامل": مقاومت و يا به عبارت بهتر
 .دار بود فايق آيداي برخور العاده ي بارزان كه از اهميت استراتزيك فوق منطقه
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 "هركـي "ي  با عشيره 1931هاي شيخ احمد، در پاييز سال  نخستين درگيري
شـيخ رشـيد   . روي داد) ي برادوست شيخ ناحيه( "شيخ رشيد لوالن "به رهبري 

نسبت به تغييـر مـذهب    لوالن كه از نظر مذهبي آدم بسيار متعصبي بود، ظاهراً
بود كه شيخ بارزان با آشوريانِ مسيحي شيخ احمد اطمينان يافته و خبردار شده 

هرحال، شيخ رشيد چه به اين شايعات كه ه ب!. عليه مسلمان همدست شده است
باور كـرده  مسلماً از سوي عوامل بريتانيا و حكومت عراق انتشار يافته بود قلباً 

به آنها كرده باشد، به بـارزان حملـه بـرد و در ابتـدا      و چه تظاهر به باور آوردن
همـين  . ها به سختي وي را تنبيه كردنـد  غنايمي هم به دست آورد؛ ولي بارزاني

يي به دست مقامات عراقي داد تا اخطاري براي شيخ احمد بفرستند و  عمل بهانه
رتـش  ي از اهاي دسته 1931جواب ماند در اواخر پاييز سال  چون اين اخطار بي

ي  ردند؛ ولي اين حمله به سختي شكسـت خـورد و عـده   عراق به بارزان حمله ب
فــرداي آن روز . هــا اســير شــدند زيــادي از افــراد عراقــي بــه دســت بــارزاني

 .هواپيماهاي نيروي بريتانيا به بمباران بارزان پرداختند
ي اوليه، در وسط زمستان حمله شديد ديگري بـه بـارزان    دو ماه پس از حمله

ولي اين حمله به سختي در هم شكسته شد و حكومت عراق به ناچـار   جام شد؛ان
منتظر بهار ماند تا اينكه در روزهاي آخـر اسـفند، ارتـش عـراق بـا نفـرات و       

ي خود را آغاز كـرد و   تجهيزات فراوان و پشتيباني نيروي هوايي بريتانيا حمله
ار قهرمانانـه جنگيدنـد و   ها با وجود آنكه بسي بارزاني. ي شيروان شد وارد منطقه
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تلفات زيادي به نيروهاي دولتي وارد آوردند اما باالخره مجبـور شـدند در زيـر    
 "بارزان"ماه روستاي  نشيني كنند و در اواخر فروردين كم عقب فشار شديد، كم

 .به تصرف قواي دولتي درآمد
راقـي  ها چنان شديد بود كه نيروهاي ع ي اينها، حمالت چريكي بارزاني با همه

مجبور شدند به طور مرتب از نيروي هوايي بريتانيا ياري بخواهند؛ تا آنكـه بـر   
اثر سقوط يـك هواپيمـاي انگليسـي و اسـير شـدن سرنشـينان آن بـه دسـت         

ها، مذاكراتي بين مقامات انگليسي و شيخ احمد شروع شد كه منجر بـه   بارزاني
 .بس گرديد اعالم آتش

قـواي   تي براي تقويت مواضع و تكميـل بس موق مقامات عراقي از اين آتش
خود استفاده كردند و در اوايل خردادماه به كمك افسران انگليسي و پشـتيباني  

شيخ . ي نهايي و شديد خود را آغاز نمودند دريغ نيروي هوايي بريتانيا، حمله بي
نفر از افراد خـود از مـرز    400يي در حدود  احمد باالخره مجبور شد بهمراه عده

 .نمايدا تسليم مقامات ترك ببگذرد و خود ر
يي از اطرافيانش ابتـدا بـه اسـتانبول و     ها هم گرچه خود شيخ را با عده ركت 

اي از همراهانش را هـم   در مرز بلغارستان فرستادند، اما دسته "ادرنه"سپس به 
و بـدين  ! انـد اعـدام نمودنـد    به اتهام آنكه گويا در قيام آرارات شركت داشـته 

حمايت فعال بريتانيا، به اين  با يهترتيب توطئه و همكاري مشترك عراق و ترك
. الملل دوم خاتمـه داد  رد در عراقِ قبل از جنگ بينكي  آخرين جنبش مسلحانه
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يـي از   ها شيخ احمـد را بـا عـده    ركت) اواخر پاييز(1932ر اواخر سال البته، د
ترش مال مصـطفي و شـيخ محمدصـديق     همراهانش و از جمله دو برادر كوچك

ي بـارزان بازگشـته و بـه كمـك      نيز بالفاصله بـه منطقـه   كه آنان آزاد كردند؛
ها مخفي كرده بودند، جنگ  هايي كه قبل از پناهنده شدن به تركيه در كوه سالح

، )1933سال (بعد بطوري كه در بهار... اي عليه عراق براه انداختند چريكي تازه
ند كه چريك كارآزموده چنان نيروهاي عراقي را در فشار گذاشت 300با حدود 

كـه تركيـه    ملك فيصل مجبور شد شخصاً از سـفير تركيـه در بغـداد بخواهـد    
 .ها ياري دهد ها را در سركوبي بارزاني عراقي

، برادران بارزاني بهمراه حدود هشتاد تن )1934(اما باالخره در بهار سال بعد
از افراد خود، خويش را تسليم مقامات عراقي نمودند كـه ابتـدا بـه ناصـريه و     

كـه مـال    1934سپس به سليمانيه تبعيد شدند و درآنجا ماندند؛ تا تابستان سال 
بارزان رسانده و جنبش ديگـري  ي  مصطفي از آنجا فرار كرد و خود را به منطقه

ـ هاي ملي  ي جنبش را آغاز نمود كه بايد در بخش مربوط به تاريخچه رد پـس  ك
 .از جنگ دوم جهاني به آن پرداخته شود
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 فصل سوم ـ جمهوري تركيه
 

 ردهاكالف ـ تشكيل جمهوري تركيه و نقش 
بعـد از  ) آتـاتورك (كه ژنرال مصطفي كمـال  هاي گذشته اشاره شد در بخش

جنگ جهاني اول توانسـت بـا برپـايي و رهبـري يـك جنـبش ناسيونايسـتي        
 1923نيروهاي خارجي را از خاك تركيه به خـارج برانـد و بـاالخره در سـال     

 .رسماً كشور جمهوري تركيه فعلي را جانشين امپراتوري عثماني سازد
و اوايـل قـرن    19ثماني در اواخر قرن وري عهاي طوالني امپرات سلسله جنگ

گرچه سبب تحليل رفتن كامل قـواي  كه جنگ جهاني اول آخرين آنها بود  20
وري گرديد، اما موجب پيدايش يك نسـل از افسـران و   ي امپرات ترك و تجزيه

آبديده گشـته و بـه فنـون     هاي طوالني ي جنگ افراد نظامي نيز شد كه در كوره
تـرين   ي معروف ژنرال مصطفي كمال در زمره. بودندجديد جنگ آشنايي يافته 

به شـهرت   "لداردان �هاي دفاع از اين افسران بود كه به خصوص در طي جنگ
هاي ناسيوناليسـت   ركت يعني سازمان "هاي جوان ركت"وي جزو . رسيده بود

با يك كودتا عليه سلطان عبدالحميد عمالً  1908بود كه چنانچه ديديم در سال 
هاي قبل از  به دست گرفته بودند ولي به علت اشكاالت فراوانِ سالحكومت را 
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بـه آرزوهـاي    هاي شووينيستي و مشكالت ناشي از جنگ جنگ و بلند پروازي
ــد، و همــين امــر موجــب تشــديد و تقويــت احساســات    خــود نرســيده بودن

 صبري در فكـر رهـايي مـيهن    با بيكه  آميز آنها گرديده ناسيوناليستي و تعصب
مصـطفي كمـال از نخسـتين    . هاي پس از جنگ بودنـد  گرداب فالكت خود از

كساني بود كه راه رسيدن به ايـن هـدف را بـه جـاي دريـوزگي از آمريكـا و       
انگليس مسـتقيماً در بـراه انـداختن يـك جنـگ آزاديـبخش و سـازمان دادن        

 .ديد و از همين راه دست به كار شد ردستان ميكمقدماتي آن از طريق 
چه عواملي موجب پشتيباني كامل گروه قابـل تـوجهي از   

ردها از جنبش مصطفي كمال در جهـت ايجـاد جمهـوري    ك
 رك گرديد؟تناسيوناليست 

ي الحاق شش واليت شـرق تركيـه    در نخستين روزهاي پس از جنگ، شايعه
ارزروم، قـارص، بتلـيس، ارزنجـان، مـوش و وان بـه      : ردنشينكيعني نواحي 

ردها گشته و آنان را به فكر دفاع از خود و كنگراني شديد موجب  "ارمنستان"
اين نگراني به ويژه با شـكايت فراوانـي كـه در مـورد     . مسلح شدن انداخته بود

بـر سـر    "قـارص "ردهاي كبدرفتاري و خشونت جمهوري ارمنستان نسبت به 
ي  هاي مسلح كه نفـرت و كينـه   ارمني. يافت ها بود روز به روز تشديد مي زبان
وبيش  د قرن را در دل خود انباشته داشتند و در زير يوغ عثماني با كمك كمچن

وعام و تبعيد گشته بودند، با چنان خشونت و شدت عملـي بـه    رد قتلكعشاير 
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 ردها به هيچ قيمتـي حاضـر نبودنـد تحـت حاكميـت     كانتقام پرداخته بودند كه 
رد عالوه بر اين، دليل ديگري هم براي كاعيان و اشراف . ارمنستان قرار بگيرند

ها، ثـروت و   جمعي ارمني وعام و تبعيد دسته آنان پس از قتل: اين امتناع داشتند
ي  مسـأله . امالك آنان را تصاحب كرده و طبعاً مايل بـه پـس دادن آن نبودنـد   

ردهـاي  كمذهب هم بديهي است كه خـود يكـي از عوامـل تمايـل و نزديكـي      
هم مذهب و اكراه آنها از تن دادن به حاكميت هاي  ركه تمذهب ب نيمسلمان س

 .هاي مسيحي بود ارمني
 1919ماه سـال   در چنين شرايطي بود كه ژنرال مصطفي كمال در ارديبهشت

ها به آناتولي فرستاده شد تا اقداماتي به منظـور جلـوگيري    ي انگليسي به توصيه
ـ مكـرات  ي شوراهايي كه به ابتكار حزب سوسـيال د  از توسعه بـا الهـام از    ردك
ايجاد شـده بودنـد انجـام    ) و به ويژه در قارص(ردستان كها در شمال  بلشويك

ردستان رسيد بالفاصله كاما وي به محض آنكه به . دهد، و احتماالً آنها را برچيند
ني نيروهـاي  ي زنـدا  ، مدافع خليفـه "ردستانكي  دهنده نجات"خود را به عنوان 

آزادي خاك اسالم كه توسط مسيحيان كافر آلـوده شـده    "مبارزِ راه "اشغالگر 
ـ   (ناپذير مسـلمانان   خلل اتحاد"و باالخره طرفدار  "است، هـا و   ركبـه ويـژه ت

در آنزمـان  . نشـان داد  "به منظور راندن اشغالگران از مـيهن اسـالمي   ) ردهاك
ـ  "آوردن اصـطالح  مصطفي كمال با دقت از به ميـان   اري خـودد  "ركملـت ت

 .زد دم مي "عثماني"و يا ملت  "ردهاكها و  ركت"شتر ار برادري كرد و بي مي
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ي  كنگـره "ي سياسي مشخص اين فعاليـت شـديد، برگـزاري     نخستين نتيجه
در ارزروم بـود كـه در آن    1919در اواسط مردادماه سـال   "هاي شرقي واليت

ارزروم، بتليس، وان، موش و ارزنجـان كـه بـيش از همـه در     : ردكپنج واليت 
واليـت ششـم يعنـي    (بودند شـركت جسـتند   تهديد الحاق به ارمنستانمعرض 

رد ديگـر نظيـر   كهاي  واليت). قارص در آنزمان جزو جمهوري قفقاز غربي بود
، درسيم، سيرت و غيره كه مستقيماً در معـرض ايـن   )االزيز(دياربكر، خارپوت

ود آنـان  تهديد نبودند شعارهاي دفاع از خليفه و مذهب هم به تنهايي نتوانسته ب
طـوالني و  به دنبال مباحثات . را قانع كند، از شركت در اين كنگره سر باز زدند

هـاي   ي راه باالخره تصميم گرفت كه از همـه  ي ارزروم ر هيجان، كنگرهبسيار پ
هاي مسلمان به ارمنستان و بـراي آزادي   ممكن براي جلوگيري از الحاق واليت

كنگـره بـر   . ده اسـت اسـتفاده كنـد   سرزمين مسلمانان كه توسط كفار آلوده ش
 .رهبري مصطفي كمال در اين مبارزه نيز صحه گذاشت

بالفاصـله  . ي ارزروم نخستين پيروزي سياسي مهم مصطفي كمال بـود  كنگره
رك سازمان يافته اي نظامي ترد زير فرماندهي كادرهكبعد از كنگره، نيروهاي 

 حـزب (هـاي داشـناك    ارمنـي ايـن نيروهـا در ابتـدا عليـه     . و آموزش ديدنـد 
هـا را   هاي منشويك جنگيدند و نخستين پيروزي رجيو گ) ناسيوناليست ارمني

سپس بعد از رفع خطر از جانـب  . هاي استقالل تركيه به دست آوردند در جنگ
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ـ مرزهاي شرقي، متوجه آزادكـردن آنـات   نشـين گشـتند و فعاالنـه در     ركولي ت
 .هاي بعدي شركت جستند جنگ

ي ارزروم، بـه دنبـال برگـزاري     ماه بعد از كنگـره  ي، حدود يكاز نظر سياس
به سرپرسـتي   "ي عمومي كميته"و تشكيل يك  "سيواس"ي ديگري در  كنگره

مصطفي كمال، از آنجا كه استانبول به تمـامي زيـر تسـلط نيروهـاي اشـغالگر      
ي آنچه از سازمان نظامي و اداري عثماني  خارجي بود تصميم گرفته شد كه همه

اين . به عنوان تنها مرجع قانوني درآيدي مزبور  قي مانده است به كنترل كميتهبا
هاي نظامي و اداري به طور وسيعي مورد استقبال واقـع   تصميم از سوي سازمان

هاي مزبور روابط خود را با حكومت استانبول قطع كردنـد و ايـن    سازمان. شد
ذاكراتي كه بين دولت م. امر خيلي زود موجب سقوط حكومت استانبول گرديد

يي بـه نـام    ي استانبول و مصطفي كمال شروع شد منجر به امضاي عهدنامه تازه
يـك انتخابـات عمـومي توافـق     گرديد كه در آن بر روي  "آماسيا"ي  عهدنامه

عالوه در مورد بعضي از مسائل ديگر از جمله ه در اين عهدنامه ب. بعمل آمده بود
ردهـا  كي اصـول خودمختـاري    ه شده و دربـاره ي ملي هم مطالبي گنجاند مسأله

آمده بود  "ردهاكشناسايي حقوق ملي و اجتماعي  "مطلب كشداري به صورت 
 .رد رسانده شدككه رسماً به اطالع رؤساي مهم 

مصـطفي   "قـواي ملـي  "انتخابات عمومي منتج به پيروزي آشكار هـواداران  
كمال گرديد و مجلس عثماني كه به دنبال اين انتخابات تشكيل شـد در اوايـل   
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بـه تصـويب رسـاند كـه در آن اصـول       "ميثاق ملي"سندي به نام  1920سال 
ايـن سـند از نظـر    . سيواس گنجانـده شـده بـود   هاي ارزروم و  مصوبات كنگره

. يي بسيار جالب است بيني و ارزيابي درست از نيروهاي سراسري و منطقه واقع
عثماني عبارت بود از اشغال رسمي موضع مجلس العمل متفقين در برابر  عكس

در  1920ماه سال  ليكن مجلس در اواخر ارديبهشت. استانبول و انحالل مجلس
د و حكومتي تعيين تشكيل جلسه دا "مجلس كبير ملي تركيه "آنكارا تحت نام 
 .رفت ي اجرايي قانوني كشور به شمار مي نمود كه تنها قوه

هاي قبلي ايـن تاريخچـه آمـده اسـت از نخسـتين       همان طوري كه در بخش
تصميمات مجلس كبير ملي تركيه يكي آن بود كه رسماً اعالم كرد هيچ قرارداد 

بـه امضـاء    يا پيماني را كه توسط حكومت موجود در اسـتانبول تحـت اشـغال   
كه چند هفته بعد به امضـاء   "پيمان سور"پذيرد و بدين ترتيب  رسيده باشد نمي

 .رسيد از قبل از اعتبار افتاد
بـا شكسـت و    1922جنگ استقالل تركيه باالخره در اواخر تابسـتان سـال   

هزيمت نيروهاي يوناني كه توسط بريتانيا تجهيز و مسلح شده و بـه مـدت سـه    
ي اژه و آناتولي غربي را به اشغال خود درآورده  ي از ناحيههاي وسيع سال بخش

ايـن   كنفرانس لوزان كه دو ماه و نيم بعد از. ي نهايي خود رسيد بودند به مرحله
پيروزي بزرگ نظامي براي مذاكره بين تركيه از يك سو و هفت كشـور ديگـر   
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المللي  سطح بين از جمله بريتانيا و فرانسه و ايتاليا از سوي ديگر برگزار شد، در
 .بر اين پيروزي از نظر سياسي و ديپلماسي صحه گذاشت

ي نظامي از انقـالب بـورژوازي تركيـه     جنگ استقالل در واقع آخرين مرحله
جنبش كماليستي . با كودتاي اتحادطلبانه آغاز گشته بود 1908بود كه در سال 

كـم در خـود جمـع     ي اتحاد و ترقي را كـم  بود كه تمامي بقاياي كميته يجنبش
دادنـد در   بندي سـازمان  جنـبش را تشـكيل مـي     اينان كه استخوان. آورده بود

هـاي اقتصـادي و    هاي بعد به مرور اصول نظريات خود را به ويژه از جنبـه  سال
 .اجتماعي مدون كردند و به اجرا گذاشتند

، جمهـوري تركيـه بـه رياسـت     1923اكتبـر سـال    29از نظر تـاريخي، در  
خالفـت   1924مصطفي كمال رسماً اعالم گرديد و چند ماه بعد در سوم مارس 

 .نيز رسماً لغو و برچيده شد
بـه طـور كلـي    : شـود  ردها مربـوط مـي  كي آنچه كه به حقوق ملي  اما درباره

ر مصطفي كمال هر اندازه كـه در مبـارزه بـه منظـور كسـب قـدرت و اسـتقرا       
كرد، به همان نسبت بر محدوديت و اعمـال   جمهوري تركيه جديد پيشرفت مي

از تحصيل حقـوق ملـي و زيـر اطاعـت      ردها در جهت انصراف آنانكفشار بر 
 :افزود درآوردن آنها مي

هاي قبلي گفته شد، مصطفي كمـال   ـ از نظر سياسي، همانگونه كه در بخش1
مسـتقل   كشـور كه در آن تشكيل يك از همان آغاز قراردادهاي پيمان سور را 
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بيني  پيش) ي نقايص و معايبي كه شرح آن در جاي خود آمد با همه( ردستان ك
پيمـان   1923شده بود بالاعتبار اعالم كـرد و، بـاالخره هنگـامي كـه در سـال      

ردستان عثماني جزو خـاك تركيـه   كبه امضا رسيد گرچه بخش اعظم  "لوزان"
ردها همچون يك ملت ساكن در تركيه با كجوديت شناخته شده بود اما عمالً مو
 .سكوت برگزار گرديده بود

ردستان عثماني هم، ديديم كه از يك سـو بـاالخره   كي سرزمين  در مورد بقيه
 ردسـتان كهمراهـي سـاير نـواحي    ه با موافقت ضمني تركيه استان موصل نيز ب

ي كشور عراق تازه تأسيس شده گرديد؛ از سوي ديگر، در ضمن  جنوبي ضميمه
 1921اكتبـر   20مذاكره با حكومت فرانسه، حكومت آنكارا بر طبق پيماني در 
ها موافقت نمود كـه   يعني يك سال قبل از پيروزي قطعي نظامي خود بر يوناني

و  "جزيـره "(ستان ردكهاي از  در قبال برقراري روابط حسنه و دوستانه، بخش
 .ي تحت الحمايه فرانسه گردد ي خاك سوريه ضميمه) "ردداغك"

استقالل، كادرهاي نظامي تركيـه كـه    در تمام طول جنگـ از نظر نظامي، 2
ي  ي سطوح به دست گرفته بودند به طور سيسـتماتيك كليـه   رهبري را در همه

نه كوششي بـراي  رد را برچيدند و به طور كلي هرگوكهاي  ها و جمعيت سازمان
هاي پيشين اشاره كرديم  در بخش. ردها را عقيم گذاشتندكسازماندهي از سوي 

به عنوان  "كوچگيري "ي  ي وسيعي با مركزيت ناحيه منطقه 1919كه از سال 
 . مستقل سازمان داده شد ردستانكي  هسته
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بـه   1921ي مبارزاتي گرچه تنها و منفرد مانده بـود امـا تـا سـال      اين هسته
ــاالخره در اوايــل فــروردين ح مــاه آن ســال توســط   يــات خــود ادامــه داد و ب

جنـبش   "مـاردين "ي  امـا بالفاصـله در منطقـه   . ها درهم شكسته شد كماليست
ي يكـي   كه در زمان سلطان عبدالحميد فرمانده "پيرزاد بكر"ديگري به رهبري 

در  .يل آمـد هايي نا هاي حميديه بود آغاز گرديد و در اوايل به پيروزي از هنگ
و هيأت نمايندگي كماليسـت در خردادمـاه آن    "پيرزاد بكر"مذاكراتي كه بين 

ردها تقاضاهايي مبني بر شناسايي خودمختاري بـراي منـاطق   كسال بعمل آمد 
رك از منطقـه و نيـز فرسـتادن    افراد اداري و نظامي ت رد و فراخواندن فوريك

ردسـتان مطـرح   ككردند به  ردهايي كه در ارتش كماليست خدمت ميكي  همه
هـا را رد نكردنـد و بـراي كسـب وقـت       ها بالفاصله خواست كماليست. نمودند

مذاكرات را ادامه دادند و در اواخـر تابسـتان هيـأت ديگـري هـم بـا شـركت        
ز در اين فاصله بريتانيا بعـد ا . نمايندگان مجلس ملي به وان و بتليس فرستادند

هـاي ملـي    نـبش جها بحث و ترديد، باالخره تصميم گرفته كه از كمك به  مدت
رد در تركيه خودداري نمايد و فرانسه هم چنانكه در باال ديديم يـك قـرارداد   ك

در نتيجه در ماه نوامبر كـه جنـبش داشـت    . ها امضاء نمود دوستي با كماليست
آن را آغاز كردنـد و   ها سركوب كرد، كماليست سرايت مي كم به درسيم هم كم

 .آن را به پايان رساندند) 1922ي  فوريه(تا اواخر زمستان 
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ـ     به علت محدوديت شديد اط هـا،   ركالعـاتي و اعمـال سانسـور از جانـب ت
هـاي   هاي بزرگ بعدي كه شرح آنها در بخـش  ها و حتي جريان ي جريان درباره

 .آتي خواهد آمد اطالعات دقيق و مشخصي در دست نيست
 

 رد در جمهوري تركيهكهاي  ترين جنبش مب ـ مه
ر ردهـا نـه تنهـا د   كهمان طور كه گفته شد، در جريان جنگ استقالل تركيه، 

بلكه در غـرب هـم فعاالنـه در     ها جنگيدند رجيها و گ هاي شرقي با ارمني جبهه
نهند كـه در   ها شركت جستند؛ به اميد آنكه حكومتي بنياد مي مبارزه عليه يوناني

رد چون دو بـرادر برخـودار از   كرك و ت "مصطفي كمال"هاي  بر طبق گفته آن
اما در پايان جنـگ اسـتقالل، خلـق     .حقوق متساوي با هم زندگي خواهند كرد

اي يافت زيرا كـه نيـروي سـازمان     رد خود را بدون هيچ نيروي سازمان يافتهك
 .رك بودتتمامي در كنترل كادرهاي نظامي  ي آن زمان يعني ارتش به يافته

هـا، در   مصطفي كمال تنها سه هفته پس از پيروزي نظامي نهـايي بـر يونـاني   
يـك   حكومتي كه بـه تـازگي تشـكيل يافتـه اسـت     : تريبون مجلس اعالم كرد

رك وي كامالً عقيـده  در واقع مصطفي كمال و نزديكان ت !.رك استحكومت ت
بايد بـه   موجوديت واقعي بدهند مي "ركملت ت "شتند كه براي آنكه به يك دا

ـ كها،  دنبال ارمني ان ردها را هم به هر قيمتي كه باشد از صحنه خارج كنند و آن
 .ها به تحليل برند ركرا در بين ت
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يعني درسـت   1924دليل نبود كه در روز سوم ماه مارس  به همين جهت بي 
هـا،   وه بـر فرقـه  در همان روز لغو خالفت فرماني صادر شد كه بر طبق آن عـال 

رد نيز تعطيل كها و نشريات  ي مدارس، جمعيت ها و مدارس مذهبي، كليه تكيه
ردها ك؛ و بدين ترتيب اميد هرگونه سازش بين كماليزم و و قدغن اعالم گشتند

 .به كلي به يأس مبدل گشت
انديشـي و بـه ويـژه فقـدان يـك      قرباني عدم دور ردستان كهكالعمل  عكس

سـريع، خشـن و همچـون گذشـته نـامنظم و      : ياسـي بـود  بين س رهبري روشن
ها  ي قيام صحنه 1939تا سال  1925ردستان از سال كسرزمين . ناهماهنگ بود

سـابقه و روز   و قسـاوت بـي   هاي مداومي شد كه همگي با شدت عمل و طغيان
 .سركوب شدند و رو گرديده ها روبه ركافزون ت

 "و سپس شورش  "شيخ سعيد پيران"نخست قيام : ترين آنها عبارتند از مهم 
؛ قيـام  1925در سـال  ) نيمه راه بين دياربكر و سـيرت ("رشكوتان"و  "رامان

هـاي   ؛ قيـام 1927و  1926ساكنان هيني، وارتو، سولحان، بينگول و گـنج در  
، جنـبش بـزرگ و سـازمان    1928در  "پـرواري "و "قوزلـوق "و  "ساسون"

ــه ــا  1928ي آرارات از ســال  يافت ــارزه ،1932ت ــاالخره مقاومــت و مب ي  و ب
 .1939تا  1936از  "درسيم"ي كوهستاني  ي منطقه قهرمانانه

هاي متعدد، چنانكه گفته شد اطالعات دقيق بسيار كم است  در مورد اين قيام
 معـذالك . ها مانع اين كار بـوده اسـت   ركجانبه و شديد ت ا كه سانسورِ همهزير
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شـيخ سـعيد پيـران، آرارات و    : ترين آنها يعني سه جنبش بـزرگ  ي مهم درباره
 .شود كه اطالعات مختصري داده شود درسيم سعي مي

 

 )1925(ـ جنبش شيخ سعيد پيران 1
ردها در جهت سازماندهي خود، پـس از  كنخستين كوشش جدي و چشمگير 

اي  در آنزمان عـده . آغاز شد 1922پيروزي قطعي مصطفي كمال از اواخر سال 
و سـرهنگ  ) ي بتلـيس  نماينده( "يوسف ضيا "رد مجلس نظير كاز نمايندگان 

ـ جمعيـت اسـتقالل    "يي بـه نـام    كميته) ي جبران نماينده(خالد بيگ  در  "ردك
تـرين شـهرهاي    هايي از آن در مهم به زودي شعبهتأسيس كردند كه  "ارزروم"
ردستان مانند دياربكر، بتليس، اورفا، سيرت، خارپوت و غيره نيـز گشـايش   ك

يـي از   وران و بازرگانان و عـده  در اين كميته عالوه بر روشنفكران، پيشه. يافت
نيز كه تا آنزمان بـا وفـاداري    "احسان نوري پاشا "افسران ارتش نظير ژنرال 

، 1923سـپس از سـال   . م در ارتش كماليست خدمت كرده بود گردآمدنـد تما
شيخ سعيد پيران : هم به آن ملحق شدند مانندشماري از شيوخ و رهبران مذهبي 

. ، شيخ شـريف پـالو، شـيخ عبـداهللا ملكـان و غيـره      )شيخ دراويش نقشبندي(
مي رد از همان آغاز تأسيس، درصدد برپايي يك قيـام عمـو  كي استقالل  كميته
ي مقدمات آمادگي نظامي، تماس بـا   صرف تهيه 1924و  1923هاي  سال. بود

ردهـاي مهـاجرت كـرده بـه خـارج      كرؤساي عشاير و شيوخ مـذهبي، و نيـز   
 .ردستان از جمله استانبول و غيره گرديدك
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يا براي تماس گـرفتن بـا مخالفـان    ، يوسف ض1924در اواخر تابستان سال 
جمـع شـده    "پرور حزب جمهوريت ترقي"در رك رژيم كماليست كه آنزمان ت

چند روزي از بازگشت وي به ارزروم نگذشته بود كـه  . بودند به استانبول رفت
رك نيز كـه  حكومت ت. بتليس پيدا شد آثاري از مقدمات يك شورش در شمال

ي آنكـه   هاي يوسف ضيا به دست آورده بود به بهانـه  اطالعاتي در مورد فعاليت
منظـور  . ي را توقيـف نمـود  مزبور بـرده شـده اسـت و    نام برادرش در شورش

كه با دستگيري رهبران، قيام عمومي در حـال تكـوين را    رك آن بودمقامات ت
يوســف ضــيا و ســرهنگ خالــد بيــگ . قبــل از موعــد در نطفــه حفــه كننــد

ـ يي ديگر از رهبران  و عده) ي نظامي جنبش دهنده سازمان( رد، در مـاه اكتبـر   ك
 .نظامي بتليس تحويل داده شدندبه دادگاه  1924سال 

( همزمان با اين وقايع، شيخ سعيد پيران در نواحي خارپوت، دياربكر و گـنج 
رد را به لزوم يك قيام عمومي بـه  كبه گشت مشغول بود تا دهقانان ) داراهيني
هـم خـود شـيخ و هـم     . سازد رك قانعشان از زير يوغ ت آزادكردن ميهن منظور

دانستند  نظر داشتند مي وآمدهاي وي را تحت و رفت ها رك كه فعاليتمقامات ت
با توجه به اين مسـأله  . كه يك برخورد مسلحانه در آينده غيرقابل اجتناب است

رك سعي كردند كه با ايجاد تحريكات، قيام را قبل از آنكه مقـدمات  مقامات ت
تا امكـان سـركوبي    اندازند راهه به طور كامل آماده شود، به صورت ناقص ب آن

 .تر گردد آن آسان
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رك به روسـتاي  يي از سربازان ت ود از رفتن دستهعبارت ب يكي از تحريكات 
شيخ سـعيد  . پيران محل اقامت شيخ به قصد دستگيري چند نفر از نزديكان وي

گرچه شخصاً از مسئول سربازان خواست كه بـراي جلـوگيري از وقـوع يـك     
جام اين كار دست بـردارد، امـا اثـري نبخشـيد و     ي غيرقابل جبران از ان فاجعه

ي روستائيانِ به خشم آمـده بـه قتـل     افراد دسته به وسيله نتيجه آن شد كه تمام
شيخ بعد از اين واقعه به سرعت به طرف شمال به راه افتاد تا مـانع آن  . رسيدند

ـ  ل شود كه اين برخورد سبب به راه افتادن نابهنگام يك قيام عظيم گردد ولي قب
ي  ردها كه از جريان آگـاه گشـته بودنـد كليـه    ك "داراهيني"از رسيدن وي به 

رك را زنداني كرده و براي شيخ هـيچ را  تكارمندان و افسران و مقامات دولتي 
 . انتخابي باقي نگذاشته بودند

بيسـت و پـنجم   ( 1925ي  شيخ نيز ناچار طبق فرماني كه در چهاردهم فوريه
 "داراهينـي ": صادر نمود "ردكي عالي جنگجويان  اندهفرم"به عنوان  )ماه بهمن

بدين ترتيب قيام شـيخ سـعيد رسـميت    . ردستان اعالم كردكرا پايتخت موقت 
فوريه، طرفـداران وي شـهر مهـم     يافت و چند روز بعد يعني در بيست و ششم

 .سالح نمودند وت را تصرف و پادگان آن را خلعخارپ
رد بر منـاطقي كـه رويهـم يـك سـوم خـاك       كماه، نيروهاي  ي يك به فاصله

ا كـه  شد تسلط يافتنـد و شـهر بـزرگ ديـاربكر ر     ردستان تركيه را شامل ميك
بـا يـاري گـرفتن از يـك     و پادگـان آن   وباروي بسيار محكمي بود رجداراي ب
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واحـدهاي ديگـري از   . كردندكرد، محاصره  ه دفاع ميرقدرت فعاالني پ توپخانه
ي وان را آزاد كرده، به سـوي ارتفاعـات    ال درياچهي واقع در شم ردها منطقهك

 .آرارات در شمال و نيز به سوي شهر بتليس به پيشروي پرداختند
حكومت تركيه با دستپاچگي ولي با سرعت به مقابله پرداخت و پس از اعالم 

. باش ارتش، حدود هشتادهزار نفر را براي سـركوبي قيـام اختصـاص داد    آماده
هـزار نفـر، بـا موافقـت دولـت       35نيروها يعني در حدود بخش بزرگي از اين 

شـت خـود را بـه ديـاربكر     ز پآهن شمال سوريه استفاده كردند و ا فرانسه از راه
كردنـد و ارتبـاط آنهـا را بـا      رد موجود در آنجا را محاصرهكرسانده، نيروهاي 

 ردها به سويكهاي عبور  همچنين راه. ي وان قطع نمودند بخش شرقي و درياچه
 .را تا حد امكان بستند) عراق(و جنوب ) ايران(شمال 

مـاه سـال    رك باالخره در اواخـر فـروردين  ي قواي ت فشار شديد و خردكننده
يـي از   رد و دستگيري خود شيخ سـعيد و عـده  كمنجر به شكست قواي  1925

وعـام و كشـتار    اما حتـي قبـل از ايـن تـاريخ هـم، قتـل      . همراهان وي گرديد
رك مقامات ت. يي آغاز گشته بود ابقهس با وسعت بي ردستانكم ي مرد رحمانه بي

در همان ابتداي شروع عمليات، يوسف ضيا و سرهنگ خالدبيگ و همراهانشان 
يي  راه عدهمهه شيخ سعيد را هم پس از دستگيري ب. را در بتليس به دار آويختند

 هـاي سرشـناس ديگـري كـه در داخـل شـهرها       از همراهانش و نيز شخصـيت 
مانده و ظاهراً هيچ دليلي بر همكاري عملي آنها با جنـبش در دسـت نبـود     باقي
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ساكن ) وكيل دعاوي(بيگ جميل پاشازاده، و توفيق بيگ دكتر فواد، اكرم: نظير
نفـر   52را كه بـه  آنان  به دادگاه نظامي سپردند كه در آنجا اكثريت را دياربكر

سـيزدهم  (چهـارم سـپتامبر  در  و  رسيد به سرعت بـه اعـدام محكـوم كـرده     مي
 .صبحگاهان در دياربكر به دار آويختند) شهريورماه

رك از فرصت استفاده كرده به بهانه و به اتهام همكاري بـا  در واقع مقامات ت
حتـي  . رد پرداختندكجنبش، به تصفيه و از بين بردن سران سرشناس آزاديخواه 

فرزنـد شـيخ   ()شـد نهـري با بايستي (براي شخصي چون شيخ عبدالقادر گيالني
سناتور و رئيس سابق سناي عثماني كه در اسـتانبول اقامـت    )عبيداهللا شمزينان

يـي دايـر بـر     ي وي با شيخ سعيد نبود، پرونده گونه دليلي بر رابطه داشت و هيچ
 .ها درست كردند و وي را نيز به دار آويختند جاسوسي و ارتباط او با انگليسي

م نظ يبراي برقرار. رك نيز شدهاي ت سازمانها و  يه شامل شخصيتاين تصف
را به تصويب رساندند كـه بـر طبـق     "ريرسكونتق"ردستان، قانوني به نام كدر 
هـا، تمـايالت و    هـا، جنـبش   ي سازمان قوه اجرايي اختيار تام داشت تا همه: آن

توانست موجـب بـرهم زدن امنيـت و آرامـش نظـم       نشرياتي را كه احتماالً مي
ور گردد و ايجـاد شـورش و اظهـار مقاومـت نمايـد، ممنـوع       اجتماعي در كش

 .گرداند
ـ      ي اجرايي هم قوه  ا از اين اختيارات وسيع به تمـامي اسـتفاده كـرده، نـه تنه
ها را تعطيل نمـود بلكـه    ل به كمونيستها و نشريات چپِ متماي ي جمعيت همه
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كـه يـك    را نيـز  "پـرور  حزب جمهوريت ترقي"هاي كارگري و حتي  جمعيت
كرد و خـود را از  زمان بورژوازي ولي مخالف حكومت بود، غيرقانوني اعالم سا

هـاي حكومـت    هاي سرشناس هم كه كامالً موافـق شـيوه   ركاي از ت دست عده
 .نبودند، آسوده ساخت

ردستان هـم همـانطور كـه اشـاره شـد قابـل       كعام، كشتار و تبعيد مردم  قتل
 . توصيف نيست

آنزمـان بريتانيـا در تركيـه در ايـن بـاره      ي نظـامي   وابسـته  "آرمسترانگ"
ي آتش شـد و از دم تيـغ گذشـت، مـردان      ردستان سراسر طعمهك": نويسد مي

روستاها به آتـش كشـيده شـدند، محصـوالت نـابود       شكنجه و به قتل رسيدند،
بر طبـق آمـار نـاقص، حـدود     . گشتند و زنان و كودكان را يا ربودند يا كشتند

يـي   زده شد و عالوه بر عـده  خانه آتش 8700دند، روستا به كلي ويران ش 230
دفاع يعني زن و كودك و پير كـه   هزار نفر از افراد غيرمسلح بي 15نزديك به 

جمعـي   ، هزاران نفر ديگر هم بر اثر تبعيد و انتقال دستهدر محل به قتل رسيدند
به نقاط دوردست كه بيشتر در شرايط سخت جوي و سـرماي زمسـتان انجـام    

 .قصد نرسيدندمراه از بين رفته هرگز به شد، در 
ـ       براي مقا رژيم كماليست رك، در بلـه سياسـي بـا جنـبش و بسـيج مـردم ت

در داخل كشـور از  : ي اساسي را عامل قيام معرفي نمود تبليغات خود سه مسأله
سو ادعا نمود كه جنبش رنگ مذهبي دارد و بـه تحريـك عوامـل طرفـدار      يك
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از مذهب برپا گشته اسـت و از سـوي ديگـر،     خالفت و مخالفان جدايي دولت
ردسـتان  كدارد و هـدف آن ايجـاد يـك     طلبـي  ي استقالل تأكيد نمود كه جنبه

شت قيام االخره رسماً اعالم نمود كه در پي خاك تركيه است؛ ب مستقل و تجزيه
هاي انگلستان در كار است و آنرا به جريان موصل به منظور تحت فشـار   دست

ي ملل براي تصـميم   جامعه سفر هيأت نمايندگان( مربوط نمود قرار دادن تركيه
اما در خارج كشور، ). ي واليت موصل در اين زمان انجام گرفت ي آينده درباره

ردها سرپوش گذاشت كي ناسيوناليستي جنبش و تقاضاهاي ملي  تقريباً بر جنبه
عمار و تحريكـات اسـت   سـو  ي مذهبي و ارتجاعي بودن از يـك  و بيشتر به جنبه

انگليس از سوي ديگر تكيه نمود بدون آنكه بتواند دليل روشن و مشخصـي در  
 .اين مورد ارائه بدهد

نتيجه آن شد كه جنبش وسيع شيخ سعيد از سوي كشـورهاي بـزرگ غربـي    
ها كـه   ركاز كمك عملي و مؤثر فرانسه به ت غير(تفاوتي روبرو شد تقريباً با بي

اظهار عقيده كـرد   "ايزوستيا"روي هم از طريق اتحاد شو). قبالً به آن اشاره شد
وابسته و عامل بريتانيا  ردكها و ضد انقالبيون  اين شورش از سوي فئودال"كه 

 !."انجام گرفته است
بين سياسي هم وجـود داشـتند كـه عمـق مسـأله را كـه        اما البته افراد روشن

 "يخ جهاننگاهي به تار"در كتاب  "نهرو". ردها بود درك كنندكاحساس ملي 
ها كه به تازگي در راه آزادي  ركبدين ترتيب ت... ": نويسد كه در اين مورد مي
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ردها را كه خواهان همين آزادي بودنـد سـركوب   كخويش مبارزه كرده بودند، 
عجيب است كه چگونـه يـك ناسيوناليسـت تـدافعي تبـديل بـه يـك        . كردند

به مبارزه براي تسـلط   گردد و مبارزه براي كسب آزادي ناسيوناليزم تعرضي مي
 ."!دهد بر ديگران تغيير شكل مي

 
 1931ـ1927 "آرارات "و جنبش  "خويبون"ي  كميته ـ2

يي  يي با شركت عده لبنان كنگره "بحمدون"در شهر  1927در مردادماه سال 
هـاي   ها و سازمان ي جمعيت رد و نمايندگاني از همهكترين رهبران  از سرشناس

ـ حزب ملت "، "ردستانكجمعيت تعالي ": رد نظيركسياسي  ي  كميتـه "، "ردك
در ايـن كنگـره   . برگزار گرديد "ردستانكي اجتماعي  كميته"و  "ردكاستقالل 

كننده منحل شوند و به جاي آن  هاي شركت تصميم گرفته شد كه تمامي سازمان
بـا هـدف نهـايي آزادسـازي     ) اسـتقالل ("خويبـون "يك سازمان واحد به نـام  

 .دستان تركيه تشكيل گرددرك
را گروهـي از روشـنفكران و    "خويبـون "يعني  "ردكي ملي  جامعه"رهبري 

ـ هـاي فئـودال    تـرين خـانواده   افراد وابسته بـه بـزرگ   در دسـت داشـتند    ردك
بدرخان فرزنـدان   "ثريا"و  "كامران"، "جالدت": ترين آنها عبارتند از معروف
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، "جميـل پاشـازاده  "، "بيـگ اكـرم  "و  "قـدرت بيـگ  6"علي بـدرخان  امين"
، "پاشـا  احسـان نـوري  "، "آقا حـاجو  حسن"، "شاهين بيگ"، "ممدوح سليم"
 ..."عارف بيگ"

بار  هاي سابق، اين خواستند كه با درس گرفتن از شكست رهبران خويبون مي
هـاي   ي رؤسـاي عشـاير و نماينـدگان جريـان     ي مرتـب همـه   طبق يك برنامه

ي واحد گرد  ردستان را بدور يك برنامهكي گوناگون اجتماعي و سياسي و فكر
المللي بـه راه   يي در سطح بين جانبه سپس از يك سو فعاليت سياسي همه. آورند

 ي مدرن و آمـوزش و تمـرين فنـون    لحهانداخته، از سوي ديگر با استفاده از اس
ي آزاد بپردازنـد و   ني يـك منطقـه  يعي جنگ به ايجاد يك كانون انقالبي  تازه
تا رانـدن آخـرين سـرباز     "رزه را نرا توسعه بخشند و به قول خود مبادريج آبت
 .ادامه دهند "ردستانكرك به خارج مرزهاي ت

حساسـيت در  ي سياسي، رهبران خويبـون سـعي داشـتند از ايجـاد      در جبهه
در  .كردند پرهيز كننـد  ردها در آن زندگي ميككه  ي تركيه كشورهاي همسايه

ردهـاي ايـن دو كشـور    ككرد كه براي  مورد عراق و سوريه، خويبون تأكيد مي
گونه حقوق سياسي ويژه نيست و تنها طرفدار آن است كه حقـوق   خواستار هيچ

بـدين ترتيـب   . رعايت گردد "قيموميت"شده براي آنان بر طبق قرار  بيني پيش
                                                            

 يي نمونه. هستند كرد يفرهنگ مهم جنبش كي ادگذارانيبن از كامران برادرش و بدرخان يعل نيام جالدت 6
 در "ريسـت " و "روژانـو " يها روزنامه و "يروناه" و "هاوار"مجالت انتشار از عبارتست آنان يها تيفعال از

 .يكرد زبان نوشتن يبرا نيالت يالفبا كي ابداع باالخره و كرد، يادب آثار از يشمار چاپ روت،يب و دمشق
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در . ودداري كنـد كه از جلب خصومت فرانسه و بريتانيا خـ  خواست خويبون مي
بـا حكومـت ايـران و ملـت بـرادر      ": مورد ايران، خويبون خواستار آن بود كه

 ."فارس بهترين روابط دوستي را برقرار سازد
هاي موجود بين  تفاهم ي سوء همه": باالخره خويبون مايل بود كه به قول خود

واهـان  "ي تشـكيل خويبـون    در كنگره ".رد و ارمني را رفع نمايدكدو دولت 
. نيز شركت داشـت  "داشناك"از رهبران حزب ناسيوناليست ارمني  "پاپازيان

ردها به ويژه از نظر جلب توجـه  كها و  به نظر رهبران خويبون، پيوند بين ارمني
 حقيقـت آن اسـت  . هاي بزرگ مسيحي غربي اهميت داشـت  و پشتيباني قدرت

كه در آن هنگام انگلستان ديگر از تسلط بر منابع نفت موصل اطمينان يافتـه و  
ـ ي  با آنكارا داشت؛ بنابراين مسأله فرانسه هم روابط بسيار خوبي رد و حقـوق  ك

ولي اين دو حكومت بـه  . آمد شده به حساب مي رد براي آنها امري منتفيكملت 
ايل به يـاري و مسـاعدت   م "غرب متمدن"كردند كه از سوي  ظاهر وانمود مي

منظور اساسي آنان هم از اين تظاهر آن بود كـه نفـوذ   . ها هستند ردها و ارمنيك
براي اعمـال فشـار بـر زمامـداران      رد و ارمنيكهاي  خود در نزد ناسيوناليست

ي معاملـه   رك استفاده كنند و به هنگام الزم از اين نفـوذ چـون يـك وسـيله    ت
ب ناسيوناليست ارمني داشناك از يك جهت ديگـر  البته حز. برداري نمايند بهره

هـاي غربـي برخـوردار بـود؛ زيـرا       تر قـدرت  آشكارتر و عملينيز از پشتيباني 
ها از يك سو مسيحي بودند و از سوي ديگر داشناك عالوه بر آنكه بـراي   ارمني
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كرد، خيال آزادسازي ارمنسـتان شـوروي    آزادسازي ارمنستان تركيه مبارزه مي
هـاي ضـد شـوروي     سر داشت و واضح است كه اين آرزو بـا هـدف  را هم در 

 .هاي غربي سازگار بود قدرت
ي نظامي، واقعيت آن است كه بعد از شكست قيام شـيخ سـعيد،    اما در جبهه

ـ    كرد تبا وجود فشار شدي رك بـراي تبعيـد   ها و كوشش وسـيع زمامـداران ت
ردسـتان نـه تنهـا    ك، 1928تـا   1925هاي  ي سال ردها در فاصلهكجمعي  دسته

هاي متعددي نيز  ي مقاومت بلكه به طور مداوم صحنه روي آرامش به خود نديد
و  "پـالو "در  "يـادو "تـوان از مبـارزات    ي آنها بخصوص مـي  بود كه از جمله

 .ردنام ب "ساسون"در  "عاليه يونس"
يعنـي بـه هنگـام برگـزاري      1927وضع به طور كلي چنان بود كه در سال  

ردستان در حال التهاب بـود و بـه ويـژه در اطـراف     كي  همه بون،ي خوي كنگره
و موش و بتليس و ارتفاعات آرارات برخوردهاي خونيني بين شيوخ و  دياربكر

رك از سوي ديگـر در جريـان   تي ترد از سويي، و نيروهاي دولكرهبران قبايل 
ي ي خويبون و كوشش براي اتحاد عمل و همـاهنگ  بعد از برگزاري كنگره. بود

پاشـا   رد و تصميم براي ايجاد يك كانون انقالبي، احسـان نـوري  كبين مبارزان 
پاشا كه  احسان نوري. براي سازماندهي و فرماندهي نظامي جنبش تعيين گرديد

هاي قبلي ايـن   چنانكه در بخش رك بود،سابق ارتش تاهل بتليس و از افسران 
در . رد ملحق شده بودكبه جمعيت استقالل  1923تاريخچه آمد، در حدود سال 
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صد نفـر بـه   رهبري كرده سپس با چند "بوتان"ظاهراً قيامي را در  1925سال 
ي انقالبيـون   بـه عنـوان نماينـده    1927در سال . رده بودي آرارات پناه ب منطقه

ي خويبون شركت جست و پس از آنكـه در   در كنگره) آرارات( "آگري داغ"
واگذار شد، به علـت   ي مسلحانه به وي آنجا مأموريت ايجاد يك كانون مبارزه

آشنايي به منطقه و نيز مساعد بـودن وضـع جغرافيـايي، آرارات را بـراي ايـن      
 . منظور انتخاب نمود

سـت توضـيح   ا جنبش آرارات، الزم قبل از پرداختن به شرح عمليات نظامي
مختصري نيز در مورد علل سياسي انتخاب اين محل به عنـوان كـانون جنـبش    

هـاي   براي مركز جنبش، تشـويق ارمنـي  ي آرارات  در انتخاب منطقه: داده شود
از يك سو در مجاورت ارمنسـتان   داشناك نقش مهمي داشت؛ زيرا كه آرارات

از آنجا رانده شـده بـود و    1920شوروي قرار گرفته است كه داشناك از سال 
از سـوي ديگـر    .شتاچنانكه گفتيم هنوز هم خيال آزاد كردن آنجا را در سر د

اين منطقه در مرز ايران قرار داشت و اصوالً آرارات كوچك جزو خاك ايـران  
زمـان مركـز اساسـي فعاليـت      ايران بخصوص تبريز، در آن. آمد به حساب مي

كننـدگان آرارات را از نظـر اسـلحه و     توانست قيـام  داشناك بود و از آنجا مي
 .تجهيزات ياري دهد

) 1306(1927هـاي   ن چه بـود؟ در حـدود سـال   زما اما موضع ايران در آن
هـا كـه    يي با انگليسـي  رضاشاه كه تازه به سلطنت رسيده بود، هنوز روابط ويژه
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اين امر سبب شده بود كه . وي را در رسيدن به قدرت كمك كرده بودند داشت
ردهـا، حكومـت   كهم با داشناك به مدارا رفتار كند و هم با اظهار همدردي بـا  

ي  عـالوه بتـازگي از دسـت مبـارزه    ه ب. حال تهديد و ترس نگهداردركيه را در ت
وجه مايـل بـه تحريـك مجـدد      نسبتاً رهايي يافته و به هيچ "سمكو"طوالني با 

در نتيجـه روابطـي بـا    . ردها و ايجاد يك كانون آشوب و ناراحتي ديگر نبودك
ه بـه  هايي به جنبش آرارات چـ  و قول مساعدت رد تركيه برقرار كردهكرهبران 

 .طور مستقيم و چه از طريق داشناك داده بود
واضح است كه بدين ترتيب هم مقاصد سياسي خـود را كـه در واقـع همـان     

كرد و هم مـانع   مقاصد سياسي بريتانيا بود نسبت به تركيه و شوروي اعمال مي
گرديد و هم باالخره بـر جريـان جنـبش     ردهاي ايران ميكايجاد جنبش در بين 

نمود كه به هنگام معامله با تركيه چنانكـه خـواهيم    و نظارت مي آرارات كنترل
 .توانست به كار آيد ديد مي

شد، اين كشور كه اصوالً پس از امضـاي   وروي ميشدر آنچه مربوط به اتحاد 
هـاي   از پشتيباني جنـبش  1921قراردادهاي دوجانبه با ايران و تركيه در سال 

هـاي داشـناك بـه     آرارات را با ارمني نمود، نزديكي جنبش رد پرهيز ميكملي 
رسد كـه   رو بسيار طبيعي به نظر مي از همين. توانست تحمل بكند وجه نمي هيچ

هـاي آرارات شـوروي كـه خـود سـرگرم       يعني در اوج جنـگ  1930در سال 
سركوبي يك جنبش ناسيوناليستي در ارمنستان شوروي بود، مـرز خـود را بـا    
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ي مسدود كنـد و از وصـول هرگونـه كمـك     ي رود ارس به كل تركيه در كناره
ري نمايد و اعالم دارد هاي شوروي به جنگجويان آرارات جلوگي ردها و ارمنيك

المللـي   شت زدوخوردهاي كوه آرارات دوباره دست امپريـاليزم بـين  در پ "كه 
 !"پيدا است كه در صدد ايجاد يك ديوار آهنين به دور اتحاد شوروي است

شود كه هر دو علت سياسي انتخاب آرارات به عنوان  بدين ترتيب مالحظه مي
كانون جنبش مسلحانه يعني استفاده از همكاري ارمنيان ناسيوناليست داشناك 
و همدردي و ياري حكومت ايران اشتباه؛ و اين در نهايت يكي از عوامـل مهـم   

 .شكست جنبش گرديد
و همكـاري  هاي احسان نوري پاشا  هرحال در مورد جريان جنبش، فعاليته ب

شمار افراد تحت فرمـان   1928آميز بود كه در سال  وي در آغاز چنان موفقيت
بـه  . وي كه به خوبي تجهيزشده و تعليم ديده بودند به چندين هـزار نفـر رسـيد   

ابـراهيم پاشـا   "موازات رشد سازمان نظامي، يك سازمان اداري هم با نظـارت  
ـ ) معروف به حسكي تلـو ("تلو"اهل  "حسكي اطق تحـت كنتـرل پيـاده    در من

در ! رد برافراشته شد و جمهوري كوچك آرارات بـه دنيـا آمـد   كگرديد؛ پرچم 
ي آزاد از ارتفاعات آرارات تا شـمال وان و بتلـيس    منطقه 1929سال بعد در 
 .توسعه يافت
ردها و كرك كه از تحريكات انگلستان و رقابت ايران و همكاري حكومت ت

ها نگران شده بود در ابتدا سعي كرد كه از راه مذاكره و وعد و وعيـد بـا    ارمني
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ژنرال احسان نوري هم در همان حال كه بـه طـور   . مقابله نمايد جنبش آرارات
داد  ي آزاد ادامـه مـي   هاي خود و گسترش حدود منطقه مرتب به تشديد فعاليت

ـ ا نمـود كـه بـه رهبـران     باب مذاكره را مفتوح گذاشت و از جملـه تقاضـ   رد ك
اين تقاضا مـورد  . ي بازگشت به مناطق خودشان داده شود مهاجرت كرده اجازه

ي ديگـري   اي به جنبش ملحق شده و عـده  رد، عدهكقبول واقع شد و از رهبران 
چند اقدام كوچك . هم كه محتاطر بودند به جاهاي ديگر نظير سوريه پناه بردند

جمعـي و تعليـق بعضـي از     تبعيـدهاي دسـته   ديگر نيز نظيـر متوقـف سـاختن   
اي از زندانيان از سوي حكومت تركيـه انجـام شـد؛     ها، و آزادي عده محكوميت

ردها باشد كي شناسايي حقوق ملي  دهنده ولي در واقع هيچ اقدام جدي كه نشان
 .بعمل نيامد

رد است در كباالخره حكومت تركيه كه متوجه شد گذر زمان به نفع نيروهاي 
شروع به اقدامات نظامي نمود و ارتش تُـرك را   1930هاي نوروز سال  يكنزد

رمانـدهي  هواپيمـا نحـت ف   30با  و  كه رويهم بيست و هفت هزار سرباز داشت
ـ   صالح اطـراف  ("بايزيـد "و  "اقـدير "ي  رك در منطقـه پاشا ژنرال معـروف ت

م ي واقعـي را در بيسـت و يكـ    امـا حملـه  . متمركز كرد) آرارات ـ شمال ماكو 
ـ نيروهاي . خردادماه آغاز نمود رد بـه فرمانـدهي احسـان نـوري و همكـاري      ك

) معـروف بـه بـرو   ( آقا محمودبيگ يكي از افسران سابق ارتش تركيه و ابراهيم
رك به ي نيروهاي ت ه شدت در برابر حملهرئيس عشاير جاللي، عالوه بر اينكه ب



 

 
 

150

هه ارتش تـرك بـه   شت جبيي هم در پ به صورت بسيار گستردهدفاع پرداختند، 
هـاي ارتبـاطي    ف كـه از يـك سـو راه   عمليات تعرضي دست زدند، با اين هـد 

بـا اسـتفاده از    ها را با داخل خاك تركيـه قطـع كننـد و از سـوي ديگـر      ركت
ي وان به سوي ديـاربكر   پشتيباني مردم محلي، از طريق شمال و جنوب درياچه

كيلـومتر از آرارات   150يي به طول حـدود   بدين ترتيب جبهه. پيشروي نمايند
 .گشوده شد ي وان در شرق درياچه "خوشاب"در شمال تا 

 "ارجـيش "واقع در شـمال   "زيالن"تيرماه در دشت  18تا  14در روزهاي 
ـ     نبردهاي سنگيني در  رك كـه از لحـاظ   گرفـت و در پايـان آنهـا، نيروهـاي ت

رد بودند و از نظر اسلحه و تجهيـزات  كي نفرات دو تا سه برابر نيروهاي  شماره
رد را بـه دو  كيي بر آنان داشتند، پيروز شدند و نيروهاي  كننده هم برتري خورد
منفرد ماندند و از قسمت ديگـر   ي وان قسمتي در شمال درياچه: قسمت نمودند

 .هاي آرارات عقب نشستند يي ديگر به كوه يي به ايران و عده هم، عده
رد مستقر در ارتفاعـات آرارات  كاشتند تكليف نيروهاي ها كه تصميم د ركت

ي كامل آنها يكسره كنند در اولين مرحله به مـانع برخوردنـد،    را از راه محاصره
بايستي از خاك ايران بگذرند و بـراي مسـدود    براي انجام اين كار ميزيرا كه 

قر ي شرقي آرارات كوچك مسـت  نشيني به سوي ايران، در دامنه كردن راه عقب
اما مذاكرات دو دولت تركيه و . آمد گرديدند كه جزو خاك ايران به حساب مي
ي مطلـوب   رفت خيلي زود به نتيجه ايران در اين مورد همان طور كه انتظار مي
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پاشـا وارد خـاك ايـران شـدند و      و در اواخر مردادمـاه نيروهـاي صـالح    رسيد
 .سر محاصره نمودند شتپ رد را ازكنيروهاي 

ردهـا  كهاي جزئي خـود را بـه    همزمان با اين كار، رضاشاه نيز نه تنها كمك
متوقف نمود بلكه قوايي هم به منطقه فرستاد تا مانع نفوذ پناهندگان بـه ايـران   

حكومـت ايـران بـاالخره آرارات     1932ي  در بيسـت و سـوم ژانويـه   . (گردد
ري زمين در نواحي كوچك را به كلي به تركيه واگذار نمود و در برابر آن مقدا

 !)تر دريافت داشت جنوبي
ها به ارتفاعات آرارات باالخره در شانزدهم شـهريورماه از   ركي نهايي ت حمله
كه رابـط بـين    "سردار بالغ"ي شمالي آغاز شد و سه روز بعد ارتفاعات  ناحيه

 .آرارات بزرگ و كوچك است با اشغال آنها درآمد
ي  راهي جز جنوب باقي نماند كه نتيجـه ردها كنشيني  براي عقببدين ترتيب 

خـود  . رك نبـود كندگي و سركوبي به دست نيروهاي تآن هم در پايان، جز پرا
خود در بهار  ز به ايران پناهنده شد و تا زمان درگذشتاحسان نوري نيز در پايي

 .، در تهران ماند1976سال 
را سرنوشت جنگ  "آرارات"و "زيالن"رد در كدو شكست بزرگ نيروهاي 

در  رك تعيين نمود ولـي البتـه زد و خوردهـا   به طور مشخص به نفع نيروهاي ت
هم ادامه يافتند و به خصوص دولت ايـران نيـز بـه منظـور      1931سراسر سال 

 .ردهاي جاللي بسيار فعاالنه وارد عمل شدكسركوبي 



 

 
 

152

ردهاي جاللي و دولت ايران، اطالعات دقيقي در دسـت  كدر مورد جنگ بين 
ردها را ظاهراً شخصـي بـه نـام    كتوان گفت كه فرماندهي  قدر مي همين. نيست

به عهده داشت كه از طرف خويبون رسماً به اين عنوان پذيرفته شـده   "فرزنده"
نفر آنها از  800تا  700كه  رسيد رد به حدود هزار نفر ميكشمار نيروهاي . بود
ردهـاي تركيـه   كنفـر از   300ي ايران و حدود  ردهاي جاللي و حيدرانلو تبعهك

ـ نفـر از افـراد    1200نفر سرباز و  6000در برابر آنان ايران حدود . بودند رد ك
 .مخالف عشاير فوق، به فرماندهي سرهنگ نخجوان متمركز كرده بود

ي شـديدي بـه يـك پايگـاه      ردهـا حملـه  ك، 1931مـاه   در اواخر ارديبهشت
امـا  . نفر را كشته و مجـروح سـاختند   700نيروهاي ايراني كردند و نزديك به 

هاي ايران و تركيه كه دولت عراق نيز به سـهم خـود    باالخره مذاكرات حكومت
در آن شركت داشت منجر به هماهنگي و همكاري وسيع آنها در جهت سركوبي 

جمعـي   ي منطقه از راه انتقال دسـته  همراه تخليهه ب ردها گرديد و بستن مرزهاك
 .ساكنان آن به مناطق دور دست آتش را خوابانيد

 :، اشاره به دو مسأله ضروري استجنبش آرارات و آثار آندر مورد 
شـده از سـوي    ي تنظـيم  رسد كـه مطـابق يـك برنامـه     نخست ــ به نظر مي

ردسـتان  كات، در نواحي ديگر خويبون، همزمان با آغاز نبردهاي نهايي در آرار
ي آنها  از جمله. ي ديگري براه انداخته شود هاي مسلحانه نيز سعي شد كه جنبش

 رد كه در حدود چهاردهم مردادمـاه در سوريه نام ب "حاجو"از عمليات توان  مي
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يي مسلح از مرز تركيه گذشت و پس از اشـغال چنـد روسـتا در     با عده 1930
ي  ردسـتان و تقاضـا از همـه   كيي داير بـر اسـتقالل    هاعالمي "نصيبين"ي  منطقه

امـا خيلـي زود توسـط    . نمـود  ردها براي ياري دادن به جنبش آرارات صادرك
رانده شد و در آنجا از سوي مقامات فرانسـوي   رك به داخل سوريه پسقواي ت

و  �ميـرگ  جولـه "و  "سـيرت "عـالوه بـر ايـن در    . مجبور به سكوت گرديـد 
هاي قبلي اشاره شد كه شيخ احمـد   در بخش. هايي روي داد قيامهم  "دياربكر"

ي اين اقدامات در سطحي محـدود   بارزاني هم نفراتي به ياري فرستاد ليكن همه
 .گيري بر جريان وقايع نگذاشتند و كوتاه مدت بودند و تأثير چشم

ردهـا و حـل   ككردن  دوم ـ شدت عمل و فشار حكومت تركيه به منظور خفه 
 1925تـر از سـال    سـابقه و بسـيار وسـيع    ردستان، ابعادي بيكي  ئلهنهايي مس

حتي چندين ماه پس از پايان عمليـات نظـامي آرارات هـم، روسـتاهاي     . يافت
ردستان در مناطق بسيار دور از جبهه اصلي بمباران شده و بـه آتـش كشـيده    ك

ور از شد؛ صدها هزار نفر از خُرد و درشت با وضع بسيار فجيعي به نـواحي د  مي
در طـول راه   بـاري  نان به صورت فالكـت ردستان رانده شدند كه بسياري از آك

ركـي  از تكلم به زباني غير از ت "انونطبق ق"شتند و آنان كه زنده ماندند درگذ
متفـرق   هاي ويژه محروم و در مناطق گوناگون و از اجتماع در محالت و دهكده

 .ندبه تحليل برو ها ركگشتند تا بتدريج در بين ت
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انگليسي كه به طـور اسـتثنايي اجـازه يافتـه بـود       "ادموندز"ي  مطابق گفته
ردنشين در آن هنگـام بـه عمـل بيـاورد از شـهر      كديداري از بعضي از نواحي 

بتليس با جمعيتي حدود چهل هزار نفر جز مقداري خرابه و حدود پنج هزار نفـر  
با جمعيتي نزديك به سي هزار نفر بيش از سـه هـزار نفـر بـاقي      "موش" و از

رد، زنده در كاي از روشنفكران  عده... ": "رامبو.ل"ي  مطابق نوشته. نمانده بود
قانوني از تصويب گذراندند . "ي وان انداخته شدند هاي سربسته به درياچه گوني

و قلع و قمـع شورشـيان   هر نوع عمل مرتكبه به هنگام تعقيب ": كه بر طبق آن
ــن  20از  ــا  1930ژوئـ ــالن،    10تـ ــيش، زيـ ــواحي ارجـ ــامبر در نـ دسـ

. "و اطـراف آنهـا آزاد و از تعقيـب قضـايي معـاف اسـت      ) آرارات(داغ آگري
تنهـا ملـت تُـرك    ... ": نخست وزير رسـماً اعـالم كـرد كـه     "عصمت اينونو"
ي وزيـر   گفتـه ؛ و به "تواند در اين كشور خواستار حقوق ملي و نژادي باشد مي

ـ   . اختيار اين كشور استرك ارباب و صاحب ت: دادگستري رك كسـاني كـه ت
 ."!و بردگي بندگي حق: د يك حق بيشتر ندارندنيستن
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 )1936ـ  1938(و سيد رضا "درسيم"ـ جنبش مقاومت 3
هـاي   هـا و مقاومـت   و جنـبش  "درسيم"چند بار از  تاكنون در اين تاريخچه

 .مردم اين منطقه نام برده شده است
بـه همـين جهـت نفـوذ      .العبـور  يي است كوهستاني و صعب ناحيه "درسيم"

حكومت مركزي در آنجا پيوسته كم بوده و منطقه غالـب اوقـات از يـك نـوع     
دند؛ نشـ  "يديهحم"وارد سپاه  "درسيم"مردم . خودمختاري برخوردار بوده است

هـاي   رك، جنـگ جهـاني اول و نيـز جنـگ    هاي روس ـ ت  از شركت در جنگ
 .استقالل تركيه خودداري كردند

ردسـتان  كهاي مسلحانه در  يكي از مراكز اصلي جنبش 1925درسيم از سال 
ي تسـلط كامـل بـر     از اينرو حكومت آنكارا كه به طور جدي برنامه. تركيه بود

به اين آخـرين  توانست  كرد نمي ردها را تعقيب ميكردستان و به تحليل بردن ك
، به ويـژه كـه بـر طبـق قـانون      ردستان حمله نياوردكي مستحكم مقاومت  قلعه

يعنـي   4ي  درسـيم جـزو منطقـه    1932مـا سـال    مصوب پانزدهم ارديبهشـت 
تخليـه   بايستي از سكنه بـه كلـي   آمد كه مي به حساب مي ردستانكيي از  منطقه
 .گردد

با اعالم حكومت نظـامي در درسـيم    1936ي نظامي درسيم در سال  محاصره
بالفاصـله بـه ايجـاد     "آلپـدوغان "آغاز گرديد و فرماندار نظامي به نام ژنـرال  

يـي صـادر كـرد و     سـپس اعالميـه  . ها پرداخت هاي نظامي و استقرار پادگان راه
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وي مردم منطقه بـه مقامـات   هزار قبضه تفنگ از س 200خواستار تحويل دادن 
دايمي و منظم هواپيماهاي نظامي ها را با پرواز  ي اين رك گرديد و همهنظامي ت

مردم درسيم هم كه بـه  . رك بر فراز منطقه به منظور ايجاد رعب همراه ساختت
هـا   اعدامآميز،  هاي خشونت ردستان، سركوبكخوبي از سرنوشت مناطق ديگر 

هـاي كـار    فرسا و اعزام به اردوگـاه  هاي طاقت مالياتجمعي،  و تبعيدهاي دسته
دانستند كـه نتيجـه    جهت ايجاد راهها و بناهاي نظامي خبر داشتند و مي اجباري

به هرحال نابودي و برباد رفتن زندگي آنهاست تصميم به مبارزه و مقاومـت تـا   
ي  رهبري جنبش مقاومـت را هـم سيدرضـا، شـيخ عشـيره     . آخرين نفر گرفتند

 .واقع در غرب درسيم بعهده گرفت "حسنانشيخ "
با وجود آماده بودن مقدمات، فرا رسيدن زمستان مانع شروع عمليات نظـامي  

، و 1937هـا در بهـار سـال     شدن برف اما به محض آب. گرديد 1936در سال 
براي مـذاكره بـه محـل     كه پس از آنكه يكي از فرزندان سيدرضا به نام ابراهيم

رد كدر يك كمين مشترك عشاير خائن  بود در بازگشت رك رفتهستاد قواي ت
رك به قتل رسيد، جنگ و زد و خورد با شـدت و خشـونت آغـاز    و سربازان ت

يـي را   العـاده  ، زرهي و هوايي فوقحكومت تركيه امكانات رزمي زميني. گرديد
اما مقاومت مردم درسيم چنان قهرمانانـه و متهورانـه و   . در اين راه بكار گرفت

ها  ي آن بر سر زبان گير بود كه هنوز هم افسانه بسيار درباره عمومي و همهچنان 
 .است
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ردسـتان شـباهت   كهـاي ديگـر ارتـش در     از جنـگ  اين جنگ به هيچ كدام
ي مشخصـي وجـود داشـت و نـه برخـورد بـين        در اين جنگ، نه جبهه. نداشت

 .شد مي واحدهاي بزرگ با نفرات زياد ديده
ي حفظ حيات آنـان   ايمان داشتند و غريزه ي خود مبارزهمردم كه به حقانيت 

پرداختـه،   را به هيجان آورده بود، در سراسر منطقه به يك جنگ شديد چريكي
رك را با وجـود اسـتفاده وسـيع نيـروي هـوايي و      هاي ارتش ت ي كوشش همه

 .گازهاي سمي و آتش شديد توپخانه عقيم گذاشتند
مقابله با مقاومت خلق درسيم بـه آن   رك براييكي از راههايي كه حكومت ت

ـ گري و ايجاد اختالف بين عشاير و قبايـل   متوسل شد، توطئه رد و ترورهـاي  ك
هـاي   كه بايد اقرار كرد از اين جهت بـه موفقيـت   ي رهبران جنبش بود خائنانه

سياسـتمدار، اديـب، شـاعر     "علي شـير "به خصوص ترور . بزرگي دست يافت
دسـت راسـت سـيد رضـا بـه دسـت يكـي از        خلقي، مغـز نظـامي جنـبش و    

ها درآمده بود  رككه در خفا به مزدوري ت "رهبر"ام هاي سيدرضا به ن برادرزاده
 .ي بسيار بزرگي به جنبش مقاومت درسيم بود ضربه

معذالك مقاومت با شدت وحدت همچنان ادامه يافـت تـا اينكـه در اواخـر     
وبي روشـن نشـده اسـت    تابستان خود سيدرضا نيز در شرايطي كه هنوز بـه خـ  

ماه  ي كوتاه، باالخره در بيست و هفتم آبان دستگير گرديد و پس از يك محاكمه
در . بهمراه پنج نفر ديگر از سران عشاير درسيم به دار آويختـه شـد   1937سال 
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ها سعي كردند سيدرضا را عامل خارجي معرفـي كننـد و    ركجريان محاكمه، ت
مـن بـه    "شـند، امـا وي جـواب داد كـه     شوروي را بـه ميـان بك  اين بار پاي 

هـا گـوش نـداده اسـت،      اي تعلق دارم كه هيچگـاه بـه حـرف خـارجي     خانواده
پرستانه و مصـالح عـالي    هاي ميهن است در راه هدف ي من چندين قرن خانواده

. "!نتيجه مانده است كند، اما اين مبارزه بدبختانه تاكنون بي رد مبارزه ميكملت 
سـال دارم و اكنـون بـه ديگـر      75مـن  ": ي دار اعالم داشت كـه  در پاي چوبه

ردسـتان زنـده   كردهـا و  كپيوندم؛ درسيم مغلوب شد امـا   ردستان ميكشهداي 
 ."دانند كه چگونه انتقام ما را بگيرند رد خوب ميك نخواهند ماند؛ جوانا
اعدام سيدرضا نيـز بـا و جـود     ي مردم درسيم حتي پس از مقاومت مأيوسانه

گونه كمكـي   كامالً در محاصره بودند و امكان دريافت هيچ 1936آنكه از سال 
هـاي فشنگشـان بـه     دانه نداشتند تا اواخر تابستان سال بعد هنگامي كه آخرين

ها ابعـاد   ركي آنان از سوي ت وحشيانهپايان رسيد ادامه يافت؛ سپس سركوب 
رد و درشت در غارهـاي متعـدد   مردم درسيم را از خ. به خود گرفتيي  سابقه بي

كوهستاني انباشته و محبوس نمودند و پس از بستن راههاي خروجي، زنده زنده 
هايي كه محل پناه بردن  ي جنگل همه. در آتش سوزانده و يا در دود خفه كردند

آنـان بـه   فراريان بود به آتش كشيده شدند بدون آنكه امكان بيـرون آمـدن از   
بـراي اينكـه بـه     ردكتن از زنان و دختران جوان  500بيش از . ي داده شودكس

و  "مـونزور  "ي  جمعـي خـود را در رودخانـه    رك نيفتند دستهدست سربازان ت
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شماره قربانيان درسيم به طور كلـي بـه حـدود    . هاي منطقه غرق كردند درياچه
 .تخمين زده شده است چهل هزار نفر

در ردهـا  كچشـمگير  ي  جنـبش مسـلحانه  جنبش مقاومـت درسـيم آخـرين    
ـ  . آيد تركيه به حساب ميجمهوري  هـا از آن موقـع تـاكنون     ركشدت عمـل ت

گونه عمليات مسلحانه قابل توجه ديگري به منظـور دفـاع از    امكان برپايي هيچ
 .ردها در تركيه را نداده استكحقوق ملي 

ـ   1925(تركيـه  ردستان كدر جريان سيزده سال قيام و مقاومت مسلحانه در 
و نـيم از   بر طبق برآورد حزب كمونيست تركيه نزديك به يك ميليون) 1938

 .ردها يا به قتل رسيدند و يا به نقاط دور دست تبعيد گشتندك
ردستان حكومـت نظـامي دايمـي    كدر سراسر  1950حكومت آنكارا تا سال 

 1965ا سـال  برقرار كرد و ديدار از تمامي مناطق واقع در شرق رود فرات را ت
ـ "كلمـات  . براي خارجيان ممنوع اعالم كرد از فرهنـگ   "ردسـتان ك"و  "ردك

 "اصـطالح   "ردهـا ك"هـاي تـاريخ حـذف گشـتند و بـه جـاي        لغات و كتاب
ـ اسـتفاده از زبـان   . معمول گرديد "نشين هاي كوه ركت ردي حتـي در مـوارد   ك

 .رديدهاي سخت وضع گ خصوصي ممنوع شد و براي تكلم به آن مجازاتبسيار 
همان طور كه گفته شد تنها توانسته است مانع از بروز  ي اين اقدامات اما همه
ـ ملـت  . ي وسـيع گـردد و بـس    هاي مسلحانه جنبش ردسـتان تركيـه   كرد در ك

همچنان فرهنگ و زبان و سنن خود را حفظ كرده است و از راههاي سياسي در 
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ملتي كه به حقـوق انسـاني   . كند راه كسب حقوق ملي و انساني خود مبارزه مي
و رزمد هيچگاه از بـين رفتنـي نيسـت     خويش آگاه است و براي احقاق آن مي

 .پيوسته زنده و جاويد خواهد ماند
 
 
 




