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مقدمه

امیران امارتنشین اردالن در تاریخ ایران ،سابقهای طوالنی در همراهی حکومتهای
ایرانی داشتهاند که از جمله به خدمت صادقانة آنها به شاهان صفوی و قاجار میتوان اشاره
کرد .گاهي اوقات شرایطی پیش میآمد که ميتوانستند به قدرت برسند و زمام حکومت
مرکزی را بهدست گیرند .در زمان تشکیل حکومت قاجار ،خسروخان توانایی بهدست
گرفتن قدرت مرکزی را داشت اما به امارت اردالن اکتفا کرد و بههمکاری با آقامحمدخان
قاجار پرداخت .اردالنها در دورة قاجار ،دوران متفاوتتری را با حکومت مرکزی ایران
درپیش گرفتند .اماناهللخان ،والی بزرگ ،با اتخاذ شیوة ازدواج با خاندان سلطنتی قاجار
و ادامة این روند در دورة حکومت پسرش ،خسروخان ناکام ،دایرة روابط با قاجارها را
گسترش داد و شبکهای از روابط و مناسک و رفتارهای سلطنتی را نیز در امارت اردالن
نشین ایجاد نمود .گسترش و امتداد قدرت اردالنها بر نواحی و ایالت منطقه در دورة
اماناهللخان سبب شد تا یکبار دیگر طوایف جاف و هورامان تحت سیطرة مستقیم اردالنها
درآیند و شاخة حکومت اردالنها در روانسر و جوانرود ایجاد گردد.
در دورة ناصرالدینشاه ،اعزام شاهزاده فرهادمیرزا معتمدالدوله به کردستان ،موجب
سقوط حکومت اردالنها شد .طوایف و از جمله هورامانیها در دیر زمان قدرت حکمرانان
سنندج را پذیرفتند ،اما مسلـم بود که عمر امارت اردالن پایان یافتـه و این امر توسط
اردالنهای کردستان پذیرفته شده بود؛ اگرچه اردالنهای جوانرود دیرتر آن را پذیرفتند.

.1کارشناس ارشد تاریخ و دبیر آموزش و
پرورششهرستانکامیاران،کامیاران،ایران
(نویسندۀمسئول)
faride6.heidari@gmail.com
 .2دانشيار گروه تاريخ دانشگاه پیام نور
ar.soufi@yahoo.com
 .3استادیار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
Dr.sirousmohebi@yahoo.com
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زیرا در این دورة زمانی ،قطب مخالفان مشروطه در غرب کشور به سرکردگی ساالرالدوله،
و تشکیل اتحادیههای ایلی برای شرکت در جنگ جهانی اول که بهصورت اتحادیههای
ضد روسی بهوجود آمده بود .این امر سبب شد تا در کردستان هرج و مرجی ایجاد شود
که تمام ایالت ،بهخصوص آنهایی که بهنحوی دارای قدرت بودند ،بخواهند قلمرو قدرت
و نفوذ خود را گسترش دهند .در این میان ،عباسخانسرداررشید اردالن ،ازجمله افرادی
بود که برای نیل به این مهم به اقدامات درخور توجهی دست زد که مشخص نیست این
اقدامات با هدف احیای اردالنها بود یا فقط مبارزهای برای خودنمایی و افزایش قدرت
محلی محسوب میشد .در این پژوهش برآنیم به پرسش اصلی زیر پاسخ دهیم:
عباسخانسرداررشیداردالن برای احیای خاندان اردالن به چه اقدامات و مبارزاتی
دست زد؟
و در همین زمینه به پرسشهای فرعی دیگری پاسخ دهیم:
 .1آیا اوضاع آشفتة کردستان در پیدایش افکار سرداررشیداردالن برای احیای اردالنها
تأثیر داشته یا اقدامات سرداررشید در ادامة این ناامنیها تأثیرگذار بوده است ؟
 .2آیا سرداررشیداردالن برای احیای خاندانش دارای برنامه و طرح منسجمی بود؟

رسداررشيداردالن

عباسخانبنعليخانبنمحمدصادقخانبناماناهللخان ،والي اردالن ،ملقب به سرداررشيد،
در تاريخ معاصر كردستان چهرهاي ناشناخته نيست .جواني جوياي نام ،درعين شجاعت و
توانايي در پي اعادة قدرت دوبارة خاندانش ،اردالنها ،بود .لقب سرداررشيد را ساالرالدوله
به او داد .اگرچه در اين زمان بازار اعطاي القاب و عناوين بسيار گرم بود ،اما لقب رشادت
را در جنگهايي كه شرکت كرد ،بهحق به او دادهاند .رشادت او در جنگهاي ساالرالدوله،
و در جنگ با قواي روسيه ،و نیز رشادت او در سركوبي مندوميها و گلباغيها را نميتوان
از صفحة تاريخ پاك كرد .رزمها و بلندآوازيهاي او در اين دوران با وقايع مهمي همراه
بود كه گاه او را يك طغيانگر معرفي ميكرد ،مانند همراهياش با ساالرالدوله و جنگ با
قواي روسي كه خواستة حكومت مركزي نبود و برعكس مورد حمايت م ّليون و دولت
موقت ملي در كرمانشاه بود(نقطهاي كه باب آشنايي سردار را با آیتاهلل مدرس باز كرد)
و گاه او را مورد تأييد و حمايت حكومت مركزي ميساخت ،مانند اقداماتش در برقراري
نظم و سركوب گلباغيها و مندوميها كه بيشترين شهرت را براي شريفالدوله حکمران
کردستان به همراه آورد .اما آنچه كه در منابع از سرداررشيد ياد ميشود و اسناد اين دوره
هم بيانگر شرایط پیش آمده است ،موجي از نارضايتي عمومي از وی است از بزرگان
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سنندج گرفته تا ايالت و عشاير روانسر ،جوانرود ،هورامان و سنجابي.
سرداررشید ،از ديد حكومت مركزي ،شخصی آشوبگر بود كه بايد سركوب ميشد.
این مسئله را باید ناشی از همعصر بودن مبارزات چند سالهاش در كردستان جنوبي با
تالشهاي استقاللطلبانة دوازده سالة سمیتقو در کردستان شمالی دانست .در اين مقاله
وقايع و اقدامات و علت شهرت عباسخان سرداررشيداردالن ،آخرين تالش اردالنها
در منطقه براي اعادة قدرت از دسترفتة آنها و سياستهاي رضاخان در دورة قبل از
پادشاهي و كاربرد ارتش در این موقعیت و واقعی بودن يا نبودن تمايالت استقاللطلبانة
او مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
عباسخانسرداررشيد ،از نوادگان شعبهاي از اردالنهاست كه در جوانرود و روانسر
حكومت را دردست داشتند .اما علت حضور اين شعبه را در روانسر ميتوان در دورة
اماناهللخان اردالن باز جست .دورهاي كه بهدنبال اعادة قدرت يا بهتر است بگوييم افزايش
قدرت بود .او ،با تحت سلطه گرفتن دوبارة جوانرود و روانسر شاخهاي از حكومت
اردالن را در آنجا مستقر ساخت كه عمرش بيشتر از اردالنهای سنندج بود و همين عامل
عباسخان سرداررشيد را بهعنوان آخرين تالش براي اعادة دوبارة تمام قدرت اردالنها
برانگيخت .اما اقداماتش به انقراض قدرت اردالنهای روانسر سرعت بخشید.
حكومت اردالنهای جوانرود و روانسر موجب شد تا تعامالت و تقابالتی با ايالت منطقه،
بهخصوص ايل جاف و شعبههايش نظير رستمبيگي ،ولدبيگي ،و قبادي ایجاد شود .اين مسئله،
درعينحال كه با ايجاد ازدواجهای اردالن با جافها همراه شد ،نتوانست دليل ثابتي در همراهي
هميشگي و حمايت آنها از اردالنهای منطقه قلمداد شود؛ چراكه «اشتياق والیبزرگ 1و فرزندش
خسروخان اردالن و ساير خوانين اردالن در اين منطقه ،در تملك اراضي و تصرف عدواني امالك
و عشاير منجر شد تا جوانرود و ايل جاف از تعرضات به دور نباشد»(سلطانی،1381،ص .)131
دركل ،ميتوان گفت كه ورود اردالنها به عرصة حكومت جوانرود و ايل جاف از
بدو ورود تا اواخر حكومت سرداررشيداردالن ،همراه با تقابالت و تعامالتي بوده است كه
در عرصة سياسي تالش و رقابتي بسيار نزديك را ميان بيگزادههاي طوایف و حكمرانان
ايجاد كرد و البته وزنة قدرت هرگز نتوانست بهحالت تعادل و تساوي برسد(بهغير از
دوران حكومت كوتاه مظفرالسلطنه) .چنانچه در زمان محمدصادقخاناردالن و در اوايل
دورة حكومت شرفالملك ،بهنفع اردالنها؛ و در اواخر حكومتش ،بهنفع حبيباهللبيگ
باباجاني و اتحادية جاف بود .البته ،بهنظر ميرسد كه اين وزنه در زمان سرداررشيد دوباره
به نفع اردالنها حركت کرد؛ اما همكاري طوايف جاف با حكومت مركزي وقت ،در
بركناري او از منطقه ،نشاندهندة عدم تمايل و نارضايتي آنان در همراهي و همكاري با

 .1امان الله خان اردالن
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سردار رشيد است(حیدری و همکاران،1390،ص.)11
باتوجهبه آنچه ارائه شد ،در هرجاي اين مطلب از همراهان سرداررشيد صحبت
ميشود ،منظور اردالنزادههاي روانسر و بهخصوص طوايف ايل جاف است كه در عين
همراهي با او ،دشمنهاي خانگي سردار هم قلمداد مي شدند.

رشوع مبارزات رسدار رشيد

برای پی بردن به فعالیتهای سرداررشید در جهت احیای اردالنها این فعالیتها دستهبندی
ميگردد.
براساس آنچه که در تاریخ مردوخ از اعمال سرداررشید مشاهده میشود باید برای
وی قائل به مراحلی بود:
 .1اثبات لیاقت و توانمندیهایش به خاندان اردالن در جوانرود(منظور برادرش
مظفرالسلطنه است که نخستین رقیب او بهحساب میآید)؛
 .2اثبات لیاقت و توانایی جنگجویی خود و مهمتر از همه قدرت رهبری بر سوارة
جاف ،بهعنوان یک نیروی رزمی توانمند است که در همراهی با ساالرالدوله و در جنگ
نوبران و بعد از آن در استقرار مجدد ساالرالدوله در کرمانشاه و آزاد کردن کرمانشاه از
نیروهای یارمحمدخان به نقش آنان بهخوبی میتوان پی برد.
 .3اثبات لیاقت ،شجاعت ،و حرص او در کسب قدرت بیشتر در حیطة قدرت
عشایری در کرمانشاه و کردستان که از جمله به گرفتن انتقام مرگ شرفالملک از
اعظمالدوله حاکم کرمانشاه ،روابطش با سردار مقتدر سنجابی ،تالشهای وی برای ایجاد
نفاق بین سران ایل جاف ،و از بین بردن چهرههای پرنفوذ ایلی همچون محمدتقیبیگ
باباجانی میتوان اشاره کرد.
 .4تالش برای یافتن جایگاهی محکم در برابر قدرتهای خارجی حاضر در منطقه
که وی با چنگ زدن به قدرت بیشتر و یافتن حامیان خارجی بهعنوان ضامن قدرت بر
سایر ایالت منطقة غرب در تالش بود که از جمله به سیاستهای ضد ونقیض وی با
عثمانیها ،آلمانیها ،روسها ،و انگلیسیها میتوان اشاره کرد که گاه در برابرشان و گاه
در کنارشان بود.
 .5تالش برای اجرای اقداماتی که با استفاده از آن بتوان حکومت مرکزی را به تالش
سردار برای استقرار نظم و امنیت ،بعد از بینظمیهای همزمان با جنگ جهانی اول در
منطقه و بعد از آن ،دلخوش کرد .این اقدامات سبب شد تا وی چهرهای محرز برای کسب
مقام حکمرانی در سنندج شناخته شود.
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 .6وی در احیای قدرت اردالنها ناکام ماند و قدرت اردالنزادههای جوانرود را نیز به
نسبت گذشته محدودترساخت.
در تمامی این مراحل میتوان به حرص و ولع سرداررشید برای کسب قدرت پی
برد که در حیطة قدرت خانوادگی با کشتن برادرش حسینخانمظفرالسلطنه و احراز
مقام والیگری در شالیآباد ،بهعنوان قدرت برتر شناخته شد .او ،همچنین ،با تصرف
امالک ورثة شرفالملک سعی در تثبیت قدرتش داشت که هم یک منبع مالی بود و هم
بهعنوان قدرت بالمعارضی شناخته میشد که تنها اقدام در برابر وی عرض شکایات ورثة
شرفالملک به افراد متنفذ محلی و کشوری و لشکری بود .تمنیات سردار در کسب قدرت
بیشتر را در واكنش سران طوایف و ایالت منطقه ،و اعیان و بزرگان سنندج و کرمانشاه در
تظلمخواهیها و شکایاتشان از سردار و همچنین اعالم رضایت از اسارت سرداررشید در
مراحل چندگانه بهخوبی میتوان مشاهده کرد.
آغاز تالشهای سرداررشیداردالن همزمان با تکاپوهای ساالرالدوله در منطقه است.
اعطاي لقب سردار رشید نیز در زمانی صورت گرفت كه عباسخان از عهدة مأموريتش،
يعني جذب و ترغيب والي پشتكوه و داوودخانكلهر بهخوبي برآمد و با قرآن مهمور به
مهر والي و داوودخان بازگشت(سلطانی،1381 ،ج ،2ص .)142
اقدام سردار در مراحل اوليه ،در نوبران ،به همراهی ايالت جاف منجر شد .همچنين،
در ساير مراحل ،اقدامات وی ،با دستور آيتاهلل مردوخ در بسيج كردن عشاير جاف
جوانرود ،براي همراهي با ساالرالدوله مؤثر بود .در تاریخ مردوخ بيان شده است كه خود
ساالرالدوله هم به نامهها و تلگرافهايي كه براي محمدعليشاه ميفرستد از پشتگرمياش
به  6000سوارة جاف و هورامان اشاره ميكند ،اما خصلت ترس و فرار مکرر ساالرالدوله
از صحنههاي جنگ موجب شد تا سردار و زيردستانش بهخصوص سوارة جاف از او
دوري گزينند .بیاعتنايی سرداررشيد به ساالرالدوله از نامهای مربوط به آخرين تالشهاي
ساالرالدوله به خوبي هويداست ،كه در آن از عذرتراشيهاي سردار در عدم همراهي با او
شكايت كرده و از او ميخواهد تا فوري به سنندج بيايد و اگر دير اقدام كند هزينة اردو بر
دوش خودش است و در جملهاي خاطرنشان ميسازد كه «كردستانشناس شدهايم» يعني
به شناخت درستي از افراد نائل شدهايم كه درنهايت با ترساندن سردار از عاقبت پادشاهي
خودش[ساالرالدوله] مصلحت او را در اطاعت ميداند(سلطانی،1381 ،ج ،2ص .)143
كنارهگيري سردار از همراهي با ساالرالدوله ،متأثر از پیشامد جنگ جهاني اول و تأثير
آن بر منطقه بود .سرداررشيد ،باوجود اختالفاتي كه با ساير ایالت بهخصوص ايل سنجابي
داشت؛ با در اختيار قراردادن افراد سوارهاش به مبارزان ملي در برابر نيروهاي روسيه،
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نقش چشمگيري در شكست قواي روسيه در منطقه ايفا كرد« .با تشكيل نيرويي متشكل
از عشاير روانسر و جوانرود و گشكي و رمشتي به فرماندهي سرداررشيد و سنجرخان
و تعدادي از مجاهدان ايراني به فرماندهي كساني چون ميرزاغفارخانزنوزي ،همراه با
چند واحد از ژاندارم هاي ايراني كه به مهاجرت پيوسته بودند ،تحت سرپرستي شونمان،
كنسول آلمان ،در كرمانشاه و چند واحد از قواي عثماني به فرماندهي محيالدينبيگ،
در اوايل محرم ،در كامياران بر نيروهاي مامانوف هجوم آورده و آنها را در هم شكستند؛
درنتيجه ،قواي روسيه با برجاي گذاشتن تلفات و بخشي از تسليحات و مهمات خود،
سنندج را بهسوي گروس و زنجان ترك گفت»(بیات،1371،ص «.)21با رانده شدن ارتش
روسيه و حضور نمايندگان دولت آلمان و عثماني در سنندج ،سرداررشيد شهر را تصرف
كرد و در دارالحكومه مستقر شد .اعيان سنندج ،كه با حكمراني سردار مخالف بودند ،زمينة
حكومت حاجابوالحسنخانفخرالملكاردالن را فراهم و در ماه جماديالثانيه او را وارد
شهر سنندج كردند»(سلطانی،1381،ج،2ص .)146
ش روسها براي دور كردن طوايف جاف از سرداررشيد ،به فرماندهي باراتوف،
تال 
باعث شد تا در جنگي ديگر سرداررشيد نيروهاي روسي را بهشدت شكست دهد و
پيروزمندانه به مقر حكمراني سنندج بازگردد .اما انعطاف و تغيير روية سردار در همراهي
با روسها براي فراري دادن آنها از ديوار بستة سنندج ،كه بهنوعي توسط مخالفان محاصره
شده بود ،باعث شد براي رساندن روسهايي كه كشورشان درگير انقالب  1917شده
بود به حذف و شكستن اين ديوار در گروس و مناطق شمالي كردستان بپردازد .البته،
سپر بال شدن سوارة جاف ،با تمايل قلبي سردار بهتنهایی محقق نگشت؛ بلكه بهدستور
آيتاهللمردوخ صورت گرفت.
عللي كه منجر شد تا سردار ،گلباغيها را سركوب كند ،عالوهبر مزاحمت آنها در
خروج قواي روس ،عدم پرداخت مالیات و انحراف اذهان عمومی به مسئلهای ديگر غير از
مسئلة روس بود ،كه البته بهدست آوردن «وجهه منبع درآمدي براي سواره جاف درآن سال
ناصواب و قحطي را از داليل عمدة اين جنگ ميتوان قلمداد كرد»( سلطانی،1381،ج،2ص
 .)148اوضاع نابهسامان ايل جاف و مردم از پيشامد قحطي در اين دوران را ميرزا ئه-
حمدداواشي ،شاعر ايل جاف ،بهخوبي ترسيم ميكند:
گهندومشان مهدا ،یهك من يهک ليره
«نرخ پارهي ئهو ،وه ختم له بيره
( قيمت پول را بر آن زمان به ياد دارم كه يك من گندم را يك ليره مي فروختند)
مهردم مهوردن ،چون وهحشي عهلهف راي عيالج نهوي ،وه سووئ و سهلهف
(مردم همانند حيوانات علف ميخوردند واين مسئله چارهاي را براي تمام اقشار باقی
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نگذاشت)
مهسهند و مهشيان ،ههردوو وه تهلهف
پدهر لو قمهي نان ،لهدهست خهلهف
(پدر لقمه را از دهان فرزند ميگرفت ،لقمه را ميگرفت و ميخورد اما هر دو باهم
تلف ميشدند)
خورماشان مهدا ،وه سه روه گال
گهندم بيوه سير ،نان بيوه مسقـال
(گندم را بهصورت سيري ميفروختند ونان را با وزن مثقال و خرما را با گال تعويض
ميكردند)» (داواشی،1389،صص .)569-568
اين قحطي و مشكالت آن ميتوانست انگيزةخوبي براي دستاندازي سوارة جاف
بر ايالت گلباغي و مندومي باشد .هرچند با باز شدن راه خروج روسها و اطمينان از
عقبنشيني بيدردسر واحدهايشان با سرداررشيد وارد مذاكره شده و او را در حكمراني
كردستان منصوب کردند و ظاهرا ً دولت مركزي نيز در اين ايام حكومت او را بهنوعي به
رسميت پذيرفته بود؛ زيرا برخي جرايد ،چون روزنامه نيمهرسمي ايران ،در گزارشهاي
خود از كردستان از «سرداررشيدحكمران و اقداماتي كه براي سركوب اشرار اورامان و
تأمين سران گلباغي و مندومي مبذول داشته است» سخن گفتهاند(بیات،1371،ص .)22
اقدام سرداررشيد در اردوی غيبيسور برعليه گلباغيها و مندومي موجب شد تا
«محاسب مالية سنندج با سردار رشيد همراه شده و سعي كنند ماليات معوقة گلباغيها و
مندوميها گرفته شود كه با بحثهايي كه بين عشاير و محاسبان مالياتي صورت ميگيرد
با مصالحة ميزان ماليات ،كه در ابتدا هفده هزار تومان بود به ده هزار و بعد به هشت هزار
تومان كاهش يافت و جعفرسلطان به نمايندگي اردو و صمصاملشكرگلباغي از طرف
عشاير مطابق مقررات ذيل ،كار را به مصالحه گذرانيدند و به قيد قسم مكرر اطمينان دادند
كه ماليات معوقه پرداخت شود و حكمران سرداررشيد از اعمال گذشتة آنها صرفنظر کند
به شرط اینکه در دورة حکمرانی سرداررشید شرارت ننمايند و اردوي دولتي مزاحم دهات
تحت تصرف گلباغي ها نشود»(ساكما.)240-7100،
بهاينترتيب ،سرداررشيد توانست بهنحوي رضايت حكومت را با توانايياش در جلب
ماليات معوقة گلباغيها ،تأمین کند .وقايع مركز در انتقال قدرت و برسركار آمدن دولت
وثوقالدوله ،سبب تقويت و تأييد رسمي سرداررشيد شد كه البته با ورود شريفالدوله به
كردستان ،تالش او براي استفاده از سرداررشيد در برقراري آرامش موجب شد كه طوايف
گلباغي و مندومي و شيخ اسماعيلی -كه نماد بينظمي و هرج و مرج در كردستان بودند-
سركوب شوند .البته ،بعد خود سرداررشيد نیزاز گردونة قدرت حذف شد .اين اقدام
شريفالدوله با اجراي نقشهاش مبني بر كشاندن سرداررشيد به سنندج ،به بهانة اعطاي
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حكومت كردستان و ضمائم آن از قبيل حمايل و شمشير مرصع ،عملی شد .وی ،سردار
جومرجهایي كه در منطقه ايجاد
را زندانی و به تهران منتقل کرد .غرور سرداررشيد و هر 
كرده بود ،سبب شد طيف وسيعي از بزرگان ،خوانين ،و افراد نزديك به او از اين وضعيت
خوشحال باشند و هيچ اقدامي در كمك به او انجام ندهند .البته ،خودسريهاي سرداررشيد
نیز بیتأثیر نبود ،بهصورتیکه در تلگرافي از عباسميرزاساالرلشكر به وثوقالدوله در تهران،
اشاره ميشود كه سردار رشيد«با انگاشتن كردستان بعنوان ارثيهاش ،كليه ي طرق و راهها را
مغشوش مي نمايد»(سلطانی،1381 ،ج،2ص  .)149تلگرافها و نامههاي مأموران مالياتي
در سنندج به مركز ميتواند انعكاسدهندة رفتارهاي سردار و مشكالت كردستان باشد.
در يكي از اين اسناد ،ضمن توصيف قحطي و گراني در كردستان آمده« :كاري
از سرداررشيد جوان ساخته نيست كه ضديت افراد و ايالت منطقه با او مشكالت را
بيشتر كرده است (»...ساكما )240-7100،و در سند ديگري هم عنوان ميشود «:بهعلت
بازگشت سرداررشيد از سنندج به جوانرود بهمدت  4ماه و ناتواني معاون او عالءالسلطان
در برقراري امنيت ،مشكالت منطقه زياد شده است»( ساكما .)240-7100،آنچه در اين
سندها دیده میشود تأثير سرداررشيد بر شدت يافتن بينظمي و ناامنيهاست؛ اگرچه
خواستار حكمراني بر كردستان است ،اما با بازگشت به جوانرود ،غيبت ،جوان بودنش و
مهمتر از همه «رقابت عشايري كه موجب ميشود از او تمكيني نداشته باشند ،سبب شده
كه هركس في حد ذاته شروع به شرارت نموده ،اعيان هم در دهات خود استعدادي جمع
كرده صريح ًا با حضور حكومت اظهار مي دارند چون دولت در فكر استقرار انتظام امنيت
نيست ما هم ماليات خود را نمي دهيم»( ساكما.)240-7100،
اين وقايع ،و دسيسة شريفالدوله ،سببشد تا سرداررشیداردالن به زندانی در تهران
فرستاده شود و سرانجام ،با بر سركار آمدن حكومت كودتا در دورة سيد ضياءالدينطباطبايي
با وساطت اسمارت(نمایندة انگلستان) و تقاضاي مظفر مبني بر همكاري او و سردار در
از بين بردن اشرار در كردستان حكم آزادي او امضا شد .از مهمترين عوامل مؤثر در
نارضايتي از سرداررشيد ،مسئلة اختالف عمدة او با سران ايالت ديگر و تناقض هاي او
در رفتار با ايالت بود .این دشمنی زماني كه در يك صف برعليه روسها میجنگیدند و
با كشته شدن حاجيآغاكمانگر ،رئيس ايل كمانگر در كامياران و از مشاوران و دوستان و
متحدان اصلي سرداررشيد تشدید شد .در این زمان ،بعد از شكست مامانوف و سربازانش،
سرداررشيد ،به سردارمقتدر و سوارانش ،اجازة ورود به سنندج و دارالحكومه را نداد.
البته ،اين دشمني سبب شد تا رضاخان از آن استفاده كند و زمانی که سردارمقتدر به
زندان افتاد ،او را براي حذف سرداررشيد از جريان قدرت محلی ،به منطقه اعزام كرد .اما
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رياست قاسمخانسردارناصر ،برادر بزرگ؛ و حسينخانساالرظفر ،برادر كوچكش؛ بر ایل
سنجابی ،که هر دو با سرداررشيد همدست شده بودند؛ موجب نااميدي سردارمقتدر از
بهكار بردن قدرت ايل سنجابي برعليه سرداررشيد شد و به ناچار از در دوستي با او وارد
شد .علياكبرخانسنجابی ،نقشة دشمنی سرداررشید با جعفرسلطانهورامي را اجرا کرد تا
صفا و صميميت آنها را به تيرگي و دشمني مبدل سازد که عاقبت با لشكركشي سرداررشيد
به لهون و شكست او از جعفرسلطان همراه شد(سلطانی،1381،ج،2ص .)160
تيرگي روابط سرداررشيد فقط با دوستان قديمي او يعني خوانين خالصه نميشد؛
بلكه تيرگي روابطش با آيتاهلل مردوخ هم زمينه را براي ايجاد يك ائتالف بزرگ ايلي و
دولتي متشکل از خوانین و سران ایالت با حمایتهای امیراحمدی در منطقه و به دستور
رضاخان فراهم آورد .اعيان ،بزرگان و حتي مردوخ هم با آنها همراه شدند ،به نحويكه
مردوخ از رضاخان دستور يافت التزامنامهاي از عشاير منطقه تهيه کند و در آن سوگند
ياد كنند در هيچ مرحلهاي از سرداررشيد حمايت نكرده و او را در هيچ زمينهاي كمك
نخواهند كرد .با تهية اين التزامنامه از ايالت رزاو ،اورمان ،و دزلي ،اتحاديهاي قوي بر عليه
سرداررشید شكل گرفت .سياست رضاخان ،استفاده از عشاير و ايالت بر عليه يكديگر
بود .اين سياست رضاخان بهعلت ضعف ساختار ارتش در منطقه انتخاب و اجرا شد،
اگرچه «تشكيالت جديد ارتش و جنگ كردستان در كرمانشاه و بروجرد تشكيل يافته بود
اما هنوز ضعيف بود»(یکرنگیان،1383،ص.)339
اين ائتالف ايلي بر عليه سرداررشيد را آيتاهللمردوخ با دادن قول مساعد به سران و
خوانين منطقه شكل داد .عنايتاهللبيگ از طرف اميراحمدي به ميان طوايف رفت و وكيل
جوانرود را با قول اعطاي مناطق بازان ،زالن ،ميركي ،و قبادي؛ جعفرسلطان را با قول اعطای
مناطق دزلي ،قله گه ،گرشخاني و رزاو ،هورامان تخت ،و تمام مريوان حاضر به خدمت
كرد و آنها را هر كدام به يك خيال خام دلخوش كرد:
«سهر به ست كهرد « ئهمير ،هرريهك وه حالي ههريك وه خهيال به هري مهحالي»
(داواشی،1389،ص .)587
مهمترين جنگهاي سرداررشيد با اين ائتالف ايلي ،كه با دولت همكار شده بودند
در دو مرحله در سالهای  1302و 1303ش .روي داد .در جنگ اول كه در اوايل فرودين
 1302روي داد ،سرهنگاحمدمنصور ،فرماندة هنگ كردستان ،از سنندج ،و اميراحمدي
با فوج منصور و قسمتي از واحد سوار ارامنه ،به فرماندهي سرهنگ کيگو(گريگور) از
طريق كرمانشاه ،و عباسقباديان(امير مخصوص) با ايل كلهر و گوران ،و سرداراكرم با عشاير
ولدبيگي جوانرودي و لهوني و رزاوي همگي به سمت «روان سر» [روانسر] حركت كردند.
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پس از چند درگيري و زد و خورد شديد ،سرداررشيد كه شش هزار تفنگچي داشت شكست
خورد و نيروهايش پراكنده شدند و خودش به مرز تركيه گريخت .سرهنگ كيگو به او تأمين
داد و او را به پايتخت منتقل كرد .وي ،در تهران مورد عفو سردارسپه قرار گرفت و به صورت
تحتنظر درآمد(یکرنگیان،1383،ص  .)339بهنظر ميرسد «دولت از اتفاق نامة كلية رؤساي
كلهر ،گوران ،اورمان تخت و لهون ،و جوانرود ولدبيگي و امضاي عمومي آنها آسودهخاطر
گشته و بهحتم ميداند كه اين ايالت مطيع دولت هستند ،و قدرت این ائتالف چنان است که
مأموران محلی از دولت و مركز مي خواهند كه با وجود اين اتفاق نامه نهتنها ميتوان سردار
رشيد بلكه از «خياالت فاسده ساير نقاط كردستان جلوگيري نمايد» (استادوخ ،سال -1301
كارتن  ،47پرونده  -11صفحه  55تاريخ به سند  9حوت  .)1301سرداررشيد با استفاده از
غوغاي جمهوريت در تهران فرار كرد و به منطقه بازگشت .او كه به خوبي از سياستهاي
رضاخان براي رسيدن به تاج و تخت و نحوة استفاده از عشاير براي ايجاد تحريك و دشمني
آگاه شده بود ،براي اتمام حجت در نامههاي جداگانه به سران ايالت و عشاير اخطار كرد و
خواستار قبول موقعيت قديمي خویش و التزام عشاير به خود شد .زماني كه سردار به فكر
تطمیع و راضي كردن سران ايالت براي جنگ و مقابله با نيروهاي دولتي بود ،امير احمدي
يكبار ديگر به دستور رضاخان مأمورشد تا اين بار با التزام مجدد عشاير منطقه ،امكانات جنگ
را فراهم و باهمراهي آنان با خيالي آسوده براي حذف سردار رشيد اقدام كند .اين جنگ در
ارديبهشت 1303به دستور امير لشكر غرب و به اتفاق جمعي از عشاير صورت گرفت .آنان
مجددا «روان سر را محاصره كند(یکرنگیان،1383،ص .)339
سرداررشيد ،بعد از اين واقعه و شكست ،سختيهاي زيادي را متحمل شد .هرچند
كه در «هالله زرد» ،مقاومتهاي زيادي را از خود نشان داد ودالورانه جنگید .اما درنهايت،
با پناه بردن به بيگزادههاي هورامان 1مدتي را در آنجا گذراند و بعد ،از طريق راه سنجابي
به نزد والي پشتكوه رفت .درآنجا ،والي ،با فرستادن او به عراق حمايت خود را اعالم کرد.
سرداررشيد ،نزد شيخمحمودبرزنجي در عراق رفت و ،تقاضاي كمك و احياي مجدد نيرو
براي پس گرفتن منطقهاش را کرد .اما بهعلت وجود اختالفات شيخمحمود با انگليسيها،
وي نتوانست به سردار رشيد كمك نمايد .سردار ،اين بار ،نزد شيخ خزعل رفت و به دليل
نااميدي تصميم گرفت به كربال برود و با شخص رضاخان كه در كربال حضور داشت
ديدار كند و سعي كند رضايت او را بهدست آورد .سردار ،با سپردن خود به قضاوقدر عازم
نجف شد .رضاخان به شرط اينكه او خود را به نيروهاي نظامي معرفي كند و برطبق ميل
رضاخان دست از كشت و كشتار بردارد به او تأمين جاني داد:
وات  :تهئمين گياني ،مهده رووم وه حهق به حهق خوداي ،به رحهق موتلهق
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دي دهست كوتا كهيت ،له كوشت و قهزا
به وشهرت حازربي ،به رهزاي «ره زا»
وه لي مه بوويت ،زوو بهي پهي «تاران» دور گيره چهنی ،گروي به د كاران
(داواشی،1389،ص .)629
سرداررشيد با بازگشت به منطقه و وساطت شيخعليحسام الدين در 1342ق به
سنندج رفت .مظفرخان سردار« انتسار» [ انتصار] والي سنندج سرداررشيد را به تهرانفرستاد
(سجادی ،1379،ص  .)87رفتن اين بار سرداررشيد به تهران ،ديگر بازگشتي نداشت .سردار و
همراهانش ،از جمله ميرزااحمدداواشي ،چند روزي را در خانهاي تحت نظر بودند .با پادشاهي
رضاشاه اوضاع تغيير كرد و با زنداني شدنش براي هميشه در تهران باقي ماند .انعكاس خبر
دستگيري سرداررشيد در جرايد بهخوبي مشهود است؛ از جمله مجلة هفتگي نظامي قشون،
بركناري و براندازي سرداررشيد را ممکن نمیداند ،مگر اينكه «دست يك نفر از آستين يگانه
ربالنوع انتظام آقاي سردار سپه وزير جنگ برون آماده ،اردوي منظمي از نظام و چريك در
فرماندهي امارت لشكرغرب براي واژگون كردن آشيانه فساد اعزام ،با فضل الهي و اقدامات
لشكر غرب و زحمات اردوي منصور ،صفحه روانسر و جوانرود از لوث وجود آن شریر
تطهير گرديد و قدرت دولت در حدود روانسر و جوانرود و عشایر سرحدي تجديد شد »...
( قشون ،)15(2،ص .)3
در اسناد مجلس شوراي ملی ميتوان به ابراز خوشحالي مردم از دستگيري سردار پي
برد .البته ،اين اسناد ،معرف تمام مردم نیست ،اما ميتواند دليلی بر وجود مخالفان سرداررشيد
در منطقه باشد .روية خودخواهي و غرور سردار كه هميشه به چشم يك والي و يك حاكم
محلي به زيردستانش از جمله خوانين ،عشاير و بزرگان طبقات شهري مينگريست ،از اسباب
شكست او بود :در تلگراف فرقه دمكرات از كرمانشاه به مجلس شوراي ملي از لذت امنيت و
آسايشي كه لشكر غرب و وزيرجنگ در برقراري آن ايجاد كردهاند ،كمال تشكر و امتنان ابراز
شده است .در اين سند ،اقدامات سرداررشيد را حاصل «انتريك اجنبي در عشاير متمرده بيان
ميكند كه با اين كار اين دست کام ً
ال كوتاه ميشود»( كمام.)0034,35,36 -p2-j28-k58-d4 ،
بزرگان و متنفذین محلی ،مدام تلگرافهایی مبنی بر عدم بازگشت سردار به مرکز میفرستادند
و خواستار قطع دست کسانی بودند که با آنها ارتباط داشتند(ساالرظفر ،سردارمقتدر) ،به نحوی
که« اگر سرکوب نشوند چندین سرداررشید دیگر به وجود خواهد آمد»(كمام-k58-d4 ،
 .)0034,35,36 -p2-j28همچنین ،ازجمله کسانی که از دستگيري سرداررشيد و ايجاد امنيت
در منطقه به اظهار خوشحالی پرداختهاند جماعت كاتوليك سنندج بودند که تشكر خود را مبني
بر برقراري امنيت ابراز کردنده اند( قشون ،)15(2،ص )4
سرداررشيد كوشيد كه در تهران حداقل يك مستمري را بهدست آورد ،اما موفق نشد.
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با درخواست كمك مالي او ،اليحهاي با اين نام در مجلس مطرح شد:
ماده واحده :وزارت ماليه مجاز است از اول آذر ماه  1305لغايت آبان ماه 1308
ماهيانه يكصد تومان بهعنوان كمك خرج از محل شهريه و مستمريها در وجه آقاي
عباسخانكردستانی بپردازد ،کليه وجوه پرداختي در اين مدت تا انقضاي سال 1314
از طرف آقاي عباسخان به دولت مسترد خواهد گرديد( لوح فشرده مذاكرات مجلس
مذاكرات مجلس ،دورة ششم مجلس ملي ،جلسه  ،85صفحه .) 85
با اعالم اين اليحه در مجلس جاروجنجال زيادي در بين حاضران جلسه صورت
گرفته و تعداد زيادي از مخالفان بر عدم پرداخت اين كمك ،يا قرض يا مستمري صحبت
کردند .در برابر آنها ،موافقان اين طرح :آيتاهللمدرس ،مفتي نماينده سقز و كردستان قرار
ميگيرند .فيروزآبادي از جمله مخالفانی است كه به ايراد نطق پرداخت و سابقة تلخ
سرداررشيد در قضیة ساالرالدوله را دلیلی برای عدم پرداخت مستمری دانست .افشار،
نمایندة دیگر ،عدم اعتبار او در بازپرداخت وجوه را مطرح کرد .در این جلسه ،بیشتر
نمایندگان ،بهعلت سابقة سرداررشید در طغیان ساالرالدوله و مشکالتی که در صفحةغرب
و جنگها و خونریزیهایی که پیش آمده صحبت کردند .وزیر مالیه نیز در دفاع از طرح
مستمری ،به مصالح دولت در دور بودن سرداررشید از کردستان اشاره کرد.
مفتي ،نماينده كردستان ،در دفاع از سرداررشيد براي گرفتن مستمري به نكاتي اشاره
ميكند كه بسيار قابل توجه است  ...« :آقايان اگر سرداررشيد تقصيري داشته و فقط تقصيرات
او عبارت بوده است از طرفيتهايي كه با ياغيان كردستان داشته است و هيچوقت برعليه
حكومت ملي قيام و اقدامي نكرده است و هيچوقت در سياست خارجه هم منصوب به
تقصير و قصوري نشده است .سرداررشيد كسي بود كه خيلي متنفذ و مقتدر بود و هميشه
داراي سه هزار سواره و پياده بوده و هميشه طرف توجه خارجيها بوده و آنها خواستهاند او
را آلت كنند براي پيشرفت مقاصد خودشان و هيچ تاريخي نشان نميدهد و نميتواند نسبت
بدهند كه سرداررشيد با يكي از همسايههاي خارجه ،با آن اشخاصی كه به خاك كردستان
طمع داشتهاند ،با مقصد آنها هيچ اقدامي برداشته است (» ...لوح فشرده مذاكرات مجلس
مذاكرات مجلس ،دورة ششم مجلس ملي ،جلسه  ،85صفحه .)85
مفتي ،در ادامة دفاعش از سرداررشيد ،به اقدامات مؤثر او در دفع گلباغيها و تأديه
ماليات معوقه و جنگ با قواي روسيه اشاره نمود.
آيتاهلل مدرس نيز عنوان نمود كه « هر وقت كه بنده قوه داشتم تابع من بوده و به ملت
هم خدمت ميكرد هيچ وقت رفيق خارجه نشد  .»...مدرس از خدماتش به ملت و دولت
ياد ميكند كه« به هرعلتي كه دولت او را در تهران نگهداشته است و او را بازداشته از اينكه
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سر خانه و ملكش برود يا بايد او را بكشد و يا بايد خرجي او را بدهد  ...معتقدم كه دولت
بايد مخارجش را مجان ًا بدهد نه اينكه قرض بدهد» (لوح فشرده مذاكرات مجلس مذاكرات
مجلس ،دورة ششم مجلس ملي ،جلسه  ،85صفحه  .)85طرح و اليحه و درخواست مشابه
سرداررشيد ،هيچكدام مؤثر واقع نشد و او در تهران با سختي تمام زندگي کرد« .در زندان هم
به علت اينكه او يك رئيس بود و با مرئوسهايش در يك مكان قرار داشت بسيار ناخرسند
بود و وضع او با ساير سران زنداني فرق ميكرد و او تنها شخيصت از سلسلة بنياردالن
در زندان رضاخان بود كه حتي يكنفر از خانوادهاش نبودند؛ يا همانند سران طوايف كرد و
بختيار و لر كه هر كدام حداقل ده نفر از نزديكان با آنها در زندان قصر بودند تفاوت داشت.
در زندان هم ...جاسوسهاي زندان بسيار او را تحت نظر داشتند بههمين علت كمتر كسي با
او تماس مي گرفت(»...سلطانی،1384 ،ص .)84
فرجام سرداررشيد با ساير زندانيان قصر قجر متفاوت بود .با تخريب قصر قجر ،ساير
زندانيان كرد از تهران فرار كردند و به محل زندگيشان بازگشتند؛ اما او منتظر دريافت اجازة
حكومت براي بازگشت ماند .شايد ميخواست با خيال راحت به منطقه برگردد تا به امالكش
در روانسر رسيدگي كند .اما اين اجازه از طرف حكومت به او داده نشد .ماندن سرداررشید در
تهران متأثر از دخالت و نفوذ مالکان و وابستگانش در روانسر و جوانرود بود ،چراكه در دورة
دوري سردار از منطقه ،بيش از  150پارچه آبادي در شاديآباد(شاليآباد) و روانسر و جوانرود
و پاوه بهنفع آنها ضبط شده بود؛ بههمین دلیل از بازگشت او به منطقه ممانعت میکردند.
سرداررشيد ،هیچگاه دست از تالش نكشيد و در نامهاي به مصدق از او خواست تا
براي بازگشت او اقدامي انجام دهد كه مصدق نيز تحت تأثير قرار گرفت و به وزارتخانههای
جنگ و كشور نوشت  ...«:از مجموع تحقيقات و اطالعات و آنچه از پرونده او مستفاد
است اين شخص  30سال قبل مورد سخط[؟] دولت واقع شده بيست سال زنداني 1و در
سال  1320رها شده و  10سال هم است كه بالتكليف در مركز در فقر و فاقه ميگذراند
و اجازة عزيمت به وطنش را به او نميدهند و حقيقت ًا مايه تأسف است كه يك نفر ايرانی
به واسطة سوء ظن  30سال قبل كه امروز تمام آن اوضاع و احوال فاني شده است ،باز هم
بر خالف عدالت به حال تبعيد و نفي بلد باقي بماند  »...ولي باز هم وزارت جنگ پاسخ
داد ...« :امنيت و انتظام منطقه را مختل مينمايد .از نقطه نظر حفظ انتظامات نميتوان چنين
اجازه داد»( سلطانی،1384 ،ص .)84
بعداز اين واقعه نيز هيچگاه به سرداررشيد اجازة بازگشت داده نشد .وی در سال
 1342در تهران فوت كرد و گويا در جوار حرم حضرتعبدالعظيم به خاك سپرده شد.

 .1سال های زندانی شدن او از 1320-1304
است که  16سال است نه  20سال.
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نتیجهگیری

عباسخانسرداررشیداردالن ،از جمله افرادی است که در سالهای پایانی حکومت قاجار
و اوایل پهلوی ،برای حکومت مرکزی و حکومت کردستان یک «مسئله» و موردی مناقشه
برانگیز به حساب میآمد .اقدامات او ،افعال فردی حریص و تشنة قدرت است که بدون طرح
و برنامه برای افزایش نفوذ و بسط قدرت ،ابتدا در شالیآباد برعلیه بازماندگان اردالنهای
جوانرود؛ و سپس بر علیه ایالت و طوایف همجوار همچون شعبههای جاف ،و درنهایت
سایر ایالت منطقه در کردستان و کرمانشاه اقدام مینماید .افعال او این اندیشه را نهتنها
برای خود؛ بلکه برای بزرگان و متنفذین محلی و مرکزی بهوجودآورد که وی درصدد
قدرتیابی و استقرار مجدد قدرت اردالنهاست .اما این واقعیت برای خود سردار نیز تا قبل
از روی کار آمدن شخص پرنفوذی همچون رضاخان میرپنج در مرکز محرز است که شاید
بتواند از هرجومرج پیش آمده در کردستان نهایت استفاده را ببرد .از مباحثات سرداررشید با
میرزااحمدداواشی برمیآید که عاقبتی برای تمام عشایر ایران جز تفرقه و نفاق بین خودشان
و سرسپردگی نسبت به حکومت مرکزی دیده نمیشود .اما این امر علتی بر پایان دادن
تالشهایش نبود .سردار رشید به موقعیت مکانی و زمانی منطقه به دالیل زیر اشراف داشت:
 .1قدرت امارت اردالن در دورة ناصرالدینشاه پایان پذیرفته بود و بهعلت سیاست
امتزاج فرهنگی شدیدی که از دورههای قبل ،بهخصوص دورة اماناهللخان،والی بزرگ،
با حکومت قاجار فراهم شده بود؛ این امر با واکنش کمی از سوی بازماندگان قدرت
حکومت اردالن پذیرفته شد و میتوان گفت که با کمترین زدو خورد نظامی پذیرفته و
مورد قبول واقع شد و تالش سردار از نظر بزرگان سنندج امری عبث و بیهوده شمرده
میشد و کمترین همکاری را با وی داشتند.
 .2فاصلة زمانی سقوط اردالنها در سنندج ،در زمان ناصرالدینشاه ،تا پیش آمد فتنة
ساالرالدوله در کردستان ،دورة هرجومرج است و بینظمی پیش آمده مشوق سرداررشید
برای تسلط بر بی نظمیها میشود و فتنة ساالرالدوله و دستهبندیهای بعد از آن نیز
تشدیدکننده بود .سردار با بیبرنامگی خود نه تنها مولد و عامل برقراری نظم و امنیت در
منطقه نمیشود ،بلکه سبب ادامة بینظمیها نیز میشود.
 .3الزمة ایجاد و استقرار یک قدرت بهعنوان حکومت محلی و حتی احیای آن ،وجود
یک سیستم اداری ،مالی ،و نظامی مشخص است .در جایجای مطالبی که دربارة اقدامات
سرداررشید مطالعه شد ،هیچ نشانی از وجود سیستم اداری مشخص که با وجود آن به طرح
یک سری فعالیتهای منظم و مشخص پرداخته شود مشاهده نشد و سیستم نظامی وی بر
سوارة مسلح ایالتی قرار داشت که گاه دوستان و گاه دشمنان وی قلمداد میشدند .ضعف
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ساختار نظامی سردار را میتوان بهخوبی مشاهده کرد .همچنین ،سیستم مالیای ،که با اتکا بر
آن سردار بتواند قدرتش را افزایش دهد نیز قابل مشاهده نیست ،بهنحویکه در تالش برای
بهدست آوردن اندک مالی ،سوارة جاف را تا محل زندگی گلباغیها و مندومیها میبرد که
انگیزة تاراج آنان میشود و افزایش قدرت مالی سردار نیز فقط با دستاندازی بر امالک و
اموال سایر افراد نزدیک به وی میسر میشود.
 .4از بزرگترین ضعفهای سرداررشید در احیای حکوت اردالنها ،نبود مشاوران
قوی و صمیمی و نزدیک به سرداررشید است؛ زیرا بهخوبی میتوان دریافت که سردار
بهعلت رشادت و توانمندی در جنگها و مبارزات میتوانست با وجود مشاورانی آگاه
همچون مردوخ و سران ایالت دیگر و مباشرانی همچون محمدطاهرسلطانی که در نوع
خود از دوراندیشی خاصی برخوردار بودند به افعالش نظم و هدفمندی خاصی بدهد؛ اما
وی نه تنها از این مشاورهها برخوردار نبود ،بلکه این افراد را نیز از خود دور کرد.
 .5مهمترین علتی که زمینة سقوط سرداررشید را فراهم کرد وجود ظن ارتباط وی با
اندیشههای استقالل طلبانه بود .عباسخانسرداررشيد ،آخرین بازماندة نظام واليان اردالن،
در شعبة روانسر و جوانرود ،با اتكا بر ايالت جاف توانست به اقداماتي قبل از دورة پهلوي
دست بزند كه اين اقدمات و عرض اندام او در رسيدن به اليههاي قدرت منطقه سبب شد
تا بعد از سركوب سمیتقو -كه قيام وطنخواهانة كردها تلقي ميشود -او نيز سركوب شود.
در اين ميان ،آنچه به ذهن متبادر ميشود اين است كه آيا واقع ًا اقدامات سرداررشيد
را باید يك قيام استقاللطلبانه كرد تلقي کرد؟ آيا او با انگليسيها و تركها ارتباط داشته
است؟ آيا او براي استقالل و خودمختاري كردستان با افراد ذينفوذ اين موضوع يعني با
شيخمحمودبرزنجي ،سيدطه ،و سمیتقو ارتباط مؤثر و كاربردي داشت؟ يا نه تمام اقدامات
سرداررشيد را ميتوان در تالش او براي احياي حكومت اردالنها توصيف كرد؟ كه در
اين صورت هم دوباره اين پرسشها به ذهن متبادر ميشود كه آيا سرداررشيد جوان بر
مسئله حذف و هضم تمام قدرتها وحكومتهاي محلي و ايالت و عشاير در حکومت
ملی كه رضاخان با كودتا آنرا نويد ميدهد اشراف نداشت؟ او تا چه اندازه بر تواناييهای
قومي و ايلي و بستگان نزديكش آگاهي داشت؟ آيا اين ميزان ،تواناييِ برآورده ساختن
آرزوي او را داشت؟
در جواب این پرسشها ابتدا باید گفت كه مهمترين خواسته و آرزوی سردار احيا
ت اردالنها بود كه بیشتر یک رویا بود و در اين راه هم براي رسيدن به
و تداوم حكوم 
اين مطلوب تالشها و خود نماييهاي زيادي نشان داد و سعي كرد خود را به دستههاي
قدرت نزديك سازد ،از جمله به ساالرالدوله كه بهعلت جايگاه قديمياش در منطقه و
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حمايت تمام ايالت منطقه از او انتظار ميرفت كه به قدرت مركزي چنگ اندازد .سردار،
با ساالرالدوله همكاريهاي نزديكي را انجام داد؛ اما به محض اينكه پي برد كه او از
توان و لياقت و شايستگي الزم براي رسيدن به قدرت برخوردار نيست كناره گرفت .در
ادامه ،سعي كرد كه خودش تنها مسير را بپيمايد مسيري كه در آن جنگ عليه روسها،
سركوب مندوميها و گلباغيها ديده ميشد .او با پيروزي خود در اين نبردها براي خود
ضمان مناسبي را براي حكمراني سنندج بهدست آورد كه حكومت مركزي هم او را تأييد
كرد .هدف سردار و دولت از اين رابطه و تأييد بيشتر اين بود كه كار به قطع كامل روابط
منجر نشود .كاوه بيات در مقالهاش علت مدارا و مماشات متقابل را در اختالفات بيحد
و حصر حکومت مرکزی با ايالت و طوايف منطقه و تالش ناكام گروههاي سياسي
منطقه در جذب سردار ،و علت ديگر را گرفتاري عمده دولت در صفحات آذربايجان
ميداند(بیات،1371،ص .)27
واقعيت امر اين است كه سرداررشيد جوان يك واليزادة مغرور است كه از قرائن به
تبار خانوادگي خود افتخار میکرد و سعي در احياي آن داشت و از اين رهگذر براي رسيدن
به اين آرزو و خواسته ازهیچ تالشی فروگذار نميكرد .در گيرودار رفتار سردار ،ايالت و
عشاير مصون نميماندند .روابط تيره سرداررشيد با سردار مقتدر ،جعفرسلطانهورامي و
بيگزادههاي جوانرود و تالش و همراهي اميرمخصوص در كمك به قواي دولتي ،همگي
از ضعف روابط و نداشتن يك ديپلماسي قوي از طرف سردار براي احياي حكومت
اردالنها و حتي ادارة آن حكايت ميكرد .با اين اوصاف ،او نه تنها از حمايت ايالت منطقه
بر خوردار نبود؛ بلكه با وجود اين ايالت به دشمن نياز نداشت .البته ،اين مسئله حاصل
رفتار و نيات او در منطقه بود.
از شواهد و قرائن برميآيد كه اگرچه در اقوال و گفتهها مبني بر ديدار سيدطه و
سرداررشيد مباحثي صورت گرفته است ،اما هيچ مدركي در تأييد يا رد آن از سوي محقق
يافت نشد .همچنين ،در بحث مشاركت سرداررشيد با سیمتقو هم گفته ميشود كه اين دو
ظاهرا ً روابطي باهم نداشتهاند يا اگر هم بوده روابط حسنه نبوده است ،بهنحویكه سمیتقو
عالقهاي به سردار نداشت و به او كمك نكرد .چراكه او نيز اين روية بي اعتنايي را داشته
است .اما در مورد شيخ-محمودبرزنجي ،با پناهنده شدن سردار به سليمانيه ،مالقات بين
آنها صورت گرفته و شيخ بهگرمي از او پذيرايي كرد؛ اما نتوانست به سردار كمك كند .حال
ميتوان پرسيد كه سردار چگونه زماني كه داراي ارتباطات عمده و اصلي با جريانهاي
استقاللطلبي نبوده ميتوان ادعاي خودمختاري كردستان بزرگ (در ايران) را داشته باشد؟
متن سخنراني مفتي ،نمايندة كردستان ،در مجلس ششم ،ميتواند بهترين تأييد بر عدم
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رابطه سردار با عوامل بيروني مؤثر در كردستان باشد .بهنظر ميرسد بزرگترين دغدغة
سرداررشيد احياي حكومت اردالنها بود و در اين زمینه از هيچ تالشي فروگذار نكرد.
در اين ميان ،اين مسئله مهم است كه چرا قيام سرداررشيد جزء نخستین برنامههاي
(بعد از سركوبي سمیتقو) وزارت جنگ قرار گرفت؟ با ورود سرلشكر اميراحمدي و
سنجيدن شرايط قدرت سردار و آگاهی از روابط سرداررشيد با سایر ایالت منطقه،
زمینههای اقدام برعلیه او آغاز شد .امیراحمدی ،سعي در ايجاد و برقراري امنيت و گرفتن
زهرچشم از ايالت و هموار كردن شرايط براي اجراي ركن اول از سياست عشايری يعني
خلع سالح عشاير داشت اما اقداماتش موجب ايجاد هرجومرج و بينظمي در منطقه شده
بود و در تمام اين مراحل ذهنيت استقاللطلبي كردها بر فكر نظاميان و سياستمداران حك
شد و از آن بهعنوان بهترين توجيه در اعمال سياست سركوب استفاده میکردند.
باوجود این ،نهتنها سردار نتوانست به اجرای طرح خام و بدون برنامة خود یعنی
احیای اردالنها بپردازد ،بلکه شرایطی را فراهم ساخت که قدرت محدود خود را در
شالیآباد و روانسر نيز از دست داد و دیگر هیچگاه نتوانست به آنجا بازگردد و سالهای
سختی را در فقر و تبعید گذراند.
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