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  چکیده
اول، به حمایت از دولت موقت  که در جریان جنگ جهانی ندهستاز ایالت کرد غرب ایران ایل سنجابی 

و ضمن اعالمِ مخالفت با حضور و فعالیت سپاهیان  ندبرخاست ویگرایان همراه و ملی السلطنه نظام ملی
و  سپاهیان روس ة. بعد از غلبنددشهمراه انگلیس و روس، با نیروهای آلمانی و عثمانی  هایدولت

های برنامه و حضور با مخالفت و به ندپناهگاه عناصر ملی دولت موقت شد ، این ایلغرب ةانگلیس بر منطق
صدد بررسی چگونگی تقابل سران ایل سنجابی در. این مقاله ادامه دادندنیروهای بریتانیا در غرب ایران 

این مطالعه نشان  جهانی اول است.رب ایران در جریان جنگ های دولت بریتانیا در غبا اقدامات و برنامه
از طریق جذبِ ایالتِ منطقه را پلیس غرب داشتند بعد از غلبه بر غرب ایران، قصد  ها انگلیسی دهدمی

لی، بیش از حمایت از عناصر م توجه وقابلرت نظامی ایل سنجابی نیز با توجه به قدو  دهند تشکیل
دفاع  ةهمکاری با اعضای کمیت ةضمن ادام ل سنجابیگرفت. سران ایآنها قرار دیگر ایالت مورد توجه

کارگزاران انگلیسی ند. ها و اقدامات نیروهای انگلیسی در غرب اعالم کردملی، مخالفت خود را با برنامه
، تحریک ایالت مجاور علیه آنها، گوودر غرب ایران کوشیدند تا سران ایل سنجابی را از چهار طریقِ گفت

و از مخالفت آنها ، با خود همراه نظامی ةی با ایشان و سرانجام حململ ةیتقطع ارتباط اعضای کم
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 مقدمه .1

ایل سنجابی از ایالت کرد در نواحی غربی ایران بودند که در نوار مرزی بین ایران و 

جنگ جهانی اول، در حوادث غرب ایران  یها سال طیو در  سکونت داشتند عثمانی

یِ دولتِ طرف یبدند. در جریان این جنگ، با توجه به نقضِ کرتوجهی ایفاء  نقش قابل

، عبور نیروهای نظامی آن کشور از مرزهای غربی و شمال غربی ایران از سوی عثمانی

مقابله با نیروهای عثمانی،  ةایران و در پی آن هجوم نیروهای روسی و انگلیسی به بهان

زد و خورد و رقابت  ةزندگی ایل سنجابی، عمالً صحن ةویژه منطق، بهنواحیِ غرب کشور

ایران در حفظِ با توجه به ناتوانی حکومت مرکزی  این سه قدرت شد. نبیشدید 

و وجود تعدادِ زیادی از ایالت کرد در غرب ایران و همچنین قدرت  یِ خود، حضورطرف یب

فقط از طریق اتحاد با توجه این ایالت، بر هر سه قدرتِ رقیب معلوم بود که  زمی قابلر

کس بتواند با تعداد بیشتری از ایالت  توانند در منطقه نفوذ کنند و هرمی این ایالت

 متحد شود، ابتکار عمل در آن منطقه را در دست خواهد گرفت. 

مافی در کرمانشاه و حضور  السلطنه نظامتا زمان حضور دولت موقت ملی به ریاست 

 آندوستانه به ایالت غرب بر اثر تمایالت و احساسات وطن ةمهاجران ملی در آنجا، هم

اما بعد از رانده شدن این دولت، تعرّض مقطعی و متناوب هر سه قدرت  ،پیوسته بودند

، رقابت شدید حاد با این ایالتدر این منطقه و لزوم داشتن پایگاه در منطقه از طریق اتّ

 ،در نتیجه ؛حاد با سران ایالت غرب ایران در پی داشتدر جلب همکاری و اتّرا آنها 

ایل سنجابی  ل شدند.این رقابتِ سه جانبه مبدّ ة غرب، به کانون مرکزیطقایالتِ کرد من

حامی منافع ملّی و پناهگاه  از این ایالت، در جریان جنگ جهانی اول ینیز به عنوان یک

که از آن پس در معرض حمالت  دولت موقت ملّی و مهاجران ایران بودند یاعضا

اما با توجه به آنکه در پایان جنگ،  ،گرفتندر دو دولت روسیه و انگلستان قراره نیروهای

بین  ةرابط ةنواحی غربی تسلّط یافت، مطالع ةانگلستان فاتح اصلی محسوب شد و بر هم

 انی اول، اهمیت بیشتری دارد.  هجنگ ج طیآنها و سران ایل سنجابی در 

سیاست انگلیس در میان ایالت غرب و  ةهای متعدّدی درباررغم آنکه پژوهشبه

، هنوز  انجام شده استآن  ةایل سنجابی و تاریخچ ةجنوب غربی ایران و همچنین دربار

 به اعمال نفوذ انگلیس در غرب ایران روابط و در واقع نوع واکنش آنها در قبال سیاست

حاضر پرداختن به این قضیه یا به عبارت  ةو رسالت مقال نشدهتفصیل بررسی و مطالعه 

پاسخی روشن به این پرسش است که چگونه ایل سنجابی مورد توجه  ةبهتر، ارائ
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گرفت و سران این ایل در قبال سیاست نفوذ انگلستان در غرب ایران چه ها قراریانگلیس

 ؟واکنشی نشان دادند
 ایل سنجابی  قلمرو و فیاییراغج ةمحدود .2

 ق(ـ.ه 1313-1264)است که از اواسط عهد ناصری  نوبنیانایل سنجابی از ایالتِ متأخر و 

خان بختیار با پرداخت پیشکش به حکّام و با انشعاب از ایل زنگنه به وجود آمد. حسن

 آن ین ایلخانِنخستخود به عنوان  وق این انشعاب را رقم زد ـ.ه1293قاجاری در سال 

که اقناع کننده  است متعددی ابراز شده هایاین ایل، نظر ةتسمیوجه ةانتخاب شد. دربار

  1.نیستند

محل زندگی ایل سنجابی، بخش وسیعی از اراضی غربی استان کرمانشاه را در بر 

و از  دربند کرمانشاهکنونی و بخش میانگیرد که از شمال به شهرستان روانسر می

آباد غرب( محدود است و از )شهرستان اسالم ایل کلهر ةبه منطقجنوب و جنوب شرقی 

مرز طرف شمال غربی و غرب نیز با اراضیِ ایالت گوران، ولدبیگی و جافِ جوانرود هم

و مناطقی شیرین امتداد داشته دشت تا قصراز ماهی، قلمرو ایل سنجابی نیبنابرا ؛است

شیرین تا حدود از قصر در سمت غرب قلمرو است. این گرفته یمبر  از اورامانات را نیز در

میالدی  1914شهر امتداد داشت. در سال رباط، شهربان و نفتخانقین، مندلی، قزل

با حکمیت که داد تحدید حدود بین ایران و دولت عثمانی قرار موجب به ق(ـ.ه1332)

اک خ ةضمیمایل سنجابی مراتع  ة، قسمت عمدانجام شد انگلستان و روسیه هایدولت

 اکنون ،نیبنابرا ؛(10ص )مکری، جزء کشور عراق است در حال حاضرد و شعثمانی 

تنگاب  ةدست رودخانمرزی ایران و عراق، از باال مرزهای غربی قلمرو ایل سنجابی به نوار

 شهر، محدود است. تا حوالی نفت

ند، اسوَعب ،خانیوی، اللهیارچاال ةطایف دوازده چه این ایل در اوایل تشکیل دارایاگر

 جریالنشنیان، مَجَند، بیوهوَهکِند، تَجه، دارخور، دالیان، رهبروَستَدولتمند و دَ دسته،خرده

، الوصف مع، (839-838ص ،)سلطانی واحد نیستند منشأ یداراگرچه  که است راز بودهبَ  و

مرتع برای چراگاه احشام و ضرورت و لزوم اشتراک در  ایلیاتی به خاطر ماهیت زندگی

خدمت سربازی بر حسب  ة، مسئلهای ایل تیب تقسیم و توزیع ادواری آن بین تیرهتر

قدیم، دفاع از موجودیت ایل در برابر طوایف دیگر، همچنین تجانس زبان و  ةبنیچ

و موجودیت خود را به عنوان یک ایلِ واحد ی این ایل پیوند خود را حفظ مذهب، اعضا

 ند.کردتضمین و تثبیت 
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  در جنگ جهانی اول ،در ایرانسیاست بریتانیا  .3

احی بر نو گرفتن از رقبای استعمارگر خود با پیشی، نوزدهمانگلستان از ابتدای قرن 

ط شده بود، اما مسلّ (سیا و اقیانوسیهآفریقا، آگرفته تا  یکاآمر ةاز قار) وسیعی از جهان

ویژه ران و بهایاز داشت. از همان زمان، هندوستان در میان این مستعمرات موقعیتی ممت

محافظتی از منافع  سدّ»و  «هندوستان ةدرواز»مناطق جنوب شرقی آن را به عنوان 

 برانگلستان در ایران  ، سیاستاین قرن یدر طو  کردندمی یتلق« هندبریتانیا در 

 سفرنامه، سایکس،) کز بودمتمر حتمالی به هند از طریق ایرانجلوگیری از تهاجم ا

  (.439-438صص
نیروی دریایی  ةتوسعاستعماری و تالش برای ای هتشدید رقابت بیستم،قرن  ز اوایلا

  بین، به تنش منافع جدید یها قدرتوسط منافع و مستعمرات بیشتر ت احبتصو 

و  (542-533ص ،موروا) آغاز شد بندی آنها علیه یکدیگراروپایی انجامید و دسته هایتدول

با رقبای متعدد  (اسیآشرق  تا از اروپا) جهانیا در نواحی مختلف نبریتا در این میان،

ویژه ، بهبود که در خاور دور و خاورمیانه روسیه ایسدر آ شرقیب نیتر مهم که درگیر بود

های فعالیت جدیّت زیادبا  سیکرد و مقامات انگلیایران، منافع بریتانیا را تهدید می

حاد با ژاپن کوشید گلستان با اتّدر شرق آسیا، ان ند.کردرا رصد میروسیه در این نواحی 

 ,kazemzadeh) روسیه ایجاد کند یها یشرویپتا کمربند محافظتی و دفاعی در برابر 

p.366)، کرد.رق میاوضاع ف ایران ولی در 

تمامیت »مقامات سیاسی بریتانیا بر  ،ولاآغاز جنگ جهانی  تا  19از ابتدای قرن 

 افزایشهند و روسیه اصرار و تأکید داشتند.  میان« حایلدولت » ةایران به مثاب« ارضی

یدن ناوگان روسی به خلیج و رس به سوی جنوب آنپیشروی  نفوذ روسیه در ایران و

سیستان،  ةر منطقهمچنین حضور مأموران روسی د و بیستمقرن  آغاز فارس در

اکتشاف و . (Nazem, p.11-14) ساخت نروسیه نگرای انگلستان را به شدت از پیشرو

بر نیز  20، در اوایل قرن نفوذ بریتانیا ةی ایران و در حوزتخراج نفت در نواحی جنوباس

و نگرانی آنها از  مردان انگلیسیاهمیت ایران و لزوم حفظ سلطه بر آن، در نزد دولت

 انگلستانلذا  ؛(266-264 ص ؛ فاتح،Nazem, p.145-152) افزود پیشروی روسیه به جنوب

را  آن دولتحاد آلمان، ناکامی در جلب اتّ ، اماروسیه متمایل بود لمان علیهبه اتحاد با آ

چنین  ةنتیج .طلبی روسیه در ایران را به تنهایی مهار کندمجبور ساخت تا توسعه

-Kazemzadeh, p.476-477; Nazem, 21) و تقسیم ایران بود 1907روندی قرارداد 

و همچنین اعمال قدرت وذشان نفتحت ةخود در منطق ةتحکیم سلطبا ها اما روس ،(25
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تجاری و  هایتا در زمینه ندمردان هوادار روس، موفق شداز طریق برخی دولت

، بعدی یها سالدر ؛ بنابراین، دنس برتری نسبی پیدا کننسبت به انگلی ،اقتصادی

 . (Burrell, v.5, p.639-641) نگریستمیبا تردید  1907انگلیس به نتایج قرارداد 

تر مشخص یها یبند دستههای استعماری در اروپا و آفریقا به در همین هنگام رقابت

 ةبا هم منافعش رهای اروپایی منجر شد و انگلیس کهگیری علنی کشوو جبهه

عجیبی دچار کشورهای اروپایی در بخشی از جهان اصطکاک داشت، به انزوای سیاسی 

 یعنی آلمان و عثمانی قصد داشتند از طریق ایران ،محور هایتکه دول در حالیشد. 

ی ایران بیش از هر طرف یبدر هندوستان تهدید کنند و در این وضعیت، را منافع بریتانیا 

برای رهایی از  انگلیسمردان دولتتوانست منافع بریتانیا را تأمین کند، چیز دیگر می

با فرانسه و روسیه  را برخی منافع، اختالفات خود زپوشی اچشم باتا  ندچار شدانزوا، نا

با تا اتحاد خود را  ندایران کوشید درروسیه، با دادن برخی امتیازات  بارةد. درنخاتمه ده

ها بر روس ةکه به رغم ناراحتی و اعتراض شدید ایرانیان به سلطچنان ؛دنحفظ کن آنها

تضمین  با توجه به آذربایجان و نواحی شمالی ةیدرخواست تخلنواحی شمالی ایران و 

عثمانی از طریق این  ةخطر حمل احتمالِ واهیِ ةها به بهانی ایران در جنگ، روسطرف یب

 . (Olson,p.35-37) دندکرآن خودداری  ةقه، از تخلیطمن

ن تجاوز ی ایران بود، با ایطرف یبو تحکیم که منافعش در تثبیت  رغم آنانگلستان به

 ،طرفی از د تا بتواند اتحاد خود را حفظ کند.کرمعقول روسیه همراهی آشکار و رفتار نا

با این  در هند تهدید کنند.را ن منافع بریتانیا ایراعثمانی قصد داشتند از طریق  و آلمان

نیروهای  ،جنگ این در دولت ایران یطرف یبغم اعالن و به ر شد وضعیت جنگ آغاز

 تاز خود قرار دادند.وختتا ةعرص را و ایران ندی را نقض کردطرف یباین  روس و عثمانی

توجه انگلیس بیش از هر چیز و هر جا به رغم آنکه بهجهانی اول،  در ابتدای جنگ

 ،(Olson, p.32) تحوالت اروپا و تحرکات آلمان معطوف بود و کمتر به ایران توجه داشت

آمیزِ ر محورِ ناکام گذاشتنِ هرگونه تالشِ مداخلهب ،در ایران مردان آن کشوردولتهدف 

هندوستان و همچنین تأمین منافع  سپس ومحور برای نفوذ در افغانستان  هایلتدو

و سیاسی در ایران و در رأس آن منابع نفتی غرب و جنوب غربی ایران  یاقتصاد سرشار

بت به انگلیس بعد از دیگر، افزایش نسبی نفوذ روسیه در ایران نس از طرف. متمرکز بود

از اعمال  ایران دولت مرکزیناتوانی و همچنین  (Burrell, v.5, p.641) 1907 قرارداد

 مندیههمچنین عالقو  کشورسلطه بر ایالت و عشایر پراکنده در غرب و جنوب غربی 
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 ,Burrell, v.5) محور و آلمان هایتهمکاری و اتّحاد با دولسران این ایالت و عشایر به 

p.670-71) اوایل  در معنی کهبدینتأثیر قرار داد؛ در ایران تحترا ، سیاست انگلیس

از یک بود؛  دوگانهنها با روسیه و به صورتی ابع روابط آت سیاست انگلیس در ایران جنگ،

جود کرد که گویی امپراتوری وهمکاری می با روسیهبرای مقابله با آلمان چنان  ،سو

کرد که چنان رفتار می ،رابر روسیهحفاظت از منافع خود در ب دراز سوی دیگر،  رد وندا

سیاست دوگانه  توسل به اینانگلستان با  .(Olson, p.34) جنگی وجود ندارد گویی

برای  تهران و نواحی شمال ایران بود، درسیه رو یها تیفعالآنکه به شدت مراقب  ضمن

برای ممانعت از نفوذ ز گذاشت و ها را در شمال باآنکه اتحاد برقرار بماند، دست روس

آنها در با  راسیاست نزدیکی به رؤسای ایالت و عقد قراردادهای جداگانه  ،جنوب در آنها

ة سالتاریخ پانصد کسروی، ؛613 ص ،2 تاریخ ایران، ج ؛ سایکس،191 ص رایت،) گرفتپیش 

در آن  نفوذکه دولت مرکزی و به تبع آن روسیه قادر به  (216 و 191-190ص ص ،خوزستان

 . (Burrell, v.5, p.730-31) نواحی نباشند

و همچنین نفوذ  محور هایتبنابراین، با توجه به اتحاد انگلیس با روسیه علیه دول

جنگ، انگلستان بر سیاست  یها ماهنیروهای آلمانی در ایران در نخستین  قابل توجه

گو با نمایندگان روسیه در وو در گفت تر شدراسخ ایران بین خود و روسیه یم کاملتقس

را نیز  طرف یب ةو حتی منطقرا اجرایی  1907داد ، عمالً قرار.قـه1333م/ 1915 اوایل

 )مکی، ها خالی نماندتا هیچ بخشی از ایران برای نفوذ آلمانی کردندبین خود قسمت 

  (.237-234شاه، صزندگانی سیاسی سلطان احمد
یاسی و اقتصادی در ایران از طریق مقابله با وقوع انقالب روسیه، لزوم حفظ منافع س

؛ 106 ص ،یاالسالم خیش) نفوذ رقبای دیگر و همچنین مقابله با نفوذ و گسترش کمونیسم

نزدیکی با ایالت و  ، دولت انگلیس را در تداوم سیاست(354 -353ص صهوشنگ مهدوی، 

فقط از طریق  زیرا با توجه به ضعف مفرط حکومت مرکزی ؛دکر تر راسخعشایر ایران 

به  توانست یمایران  غرب و جنوب غربی ریو عشااعزام نیرو یا جلب همکاری ایالت 

حتی پیشنهاد  (Sir Percy Cox) سرپرسی کاکس (.279 ص)کاتوزیان، برسد  اهداف خود

با آنها پیمان همکاری متقابل  ایالت را از ایران مستقل وکه در صورت لزوم، این  دهد یم

ست که ایالت و طوایف مناطق غربی و ترتیب، پیدابدین (.60-59ص ص ورن،)ل امضاء کنند

ویژه در جریان جنگ جهانی اول، تا چه اندازه در نوب غربی در آغاز قرن بیستم و بهج

 سیاست بریتانیا اهمیت داشتند. 
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 ها و دفاع از کشور در جنگ جهانی اول سنجابی .4

، .قـه1332م/ شعبان 1914در اوایل اوت مدتی بعد از آغاز جنگ جهانی اول در اروپا 

ی خود را در طرف یبرغم آنکه دولت ایران به نیز رسید. ها قارهه آسیا و دیگر جنگ ب ةدامن

، موضوعاعتنایی به این این جنگ اعالم کرد، نیروهای روسی و قوای عثمانی با بی

 ةریخ هیجده سالتا کسروی،) نبرد و رقابت خود ساختند ةآذربایجان و کردستان را صحن

قوای عثمانی از سوی دیگر با کمک دولت  (. 69ص ؛ ایوانف،604-599 و 588ص آذربایجان، ص

به نیروهای انگلیسی در  داشتند قصدتدارکات الزم در بغداد و بصره،  ةآلمان با تهی

. اعزام نیروهای انگلیسی برای مقابله با این کنند حملهو خوزستان  نیالنهر نیبجنوب 

 ةسپاهیان روس به صفحات غربی ایران برای کمک به قوای محاصره شدة حمل و تصمیم

 زد و خورد نیروهای هر سه ةو جنوب غربی ایران را صحنبریتانیا، عمالً صفحات غربی 

سکونت ایل  ةویژه منطقن میان، بهیدر ا (28-27ص ص ،فرمانفرماییان) دولت متخاصم کرد

 و قرار گرفت.  سنجابی، در مرکز تصادم این سه نیر

و شاید تنها مدافعِ منافع در برابر  نیتر مهمایل سنجابی که از چند دهه قبل 

عثمانی در غرب کشور بود و بارها در برابر تجاوز عثمانی ایستادگی کرده  یها یطلب ادهیز

 گرایان همراه شد.نیز با ملی ، در این زمان(Burrell, v.5, p.513؛ 56-55ص ص مکری،) بود

این دولت با عثمانی و  یی و اتحاد اعضاری تنگاتنگ ایل سنجابی با دولت موقت ملّهمکا

مدافعان تمامیت ارضی کشور از طریق  نیتر مهمرا به عنوان  ها سنجابیآلمان، عمالً 

-336 صص ،3 ج آبادی،)دولت درآوردغرب  ةدر منطقسیاست آلمان و عثمانی  طرفداری از

روس به سوی غرب و عقب راندن دولت موقت  وی سپاهیاناما با پیشر ،(344-342 و 337

سران ایل، ضمن پناه دادن به اعضای متواریِ  انی، ایل سنجابی تنها ماند.و نیروهای عثم

بتوانند با  آن اعضا ةسپاهیان روس ادامه دادند تا همدولت موقت، به مبارزات خود با 

 و 344-342 ص، صهمان) بمانندشکر روس دور ل و از دسترس وندمش از کشور خارج شآرا

خروج کامل اعضای دولت  بنابراین، ایل سنجابی تا زمان ؛(12-9 صص ،4ج ؛346-348

مت و بعد از آن به خاطر کمبود فشنگ و ز ایران، در برابر سپاه روس مقاوموقت ا

نیز  سپاهیان روس (.10 ص ،4 ج آبادی،ت)دول کردندگو وگفت ها روسبا تجهیزات جنگی 

، با سران ایل سنجابی وارد مذاکره (571 ص)مردوخ،  ایالت بودند پی جلب اتّحاد که در

 شدند.
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تأمین جان مهاجران و همچنین محافظت از منافع ایران در  برایسران ایل سنجابی، 

خود ترتیب دادند که به  ةبه هزین میهمانی بزرگی ،م1916.ق/ فوریه ـه1334 یالثان عیرب

در این جلسه و در حضور بیش از ایل سنجابی عروف است. م «ندارصلح بُ»مذاکرات 

روسی و  یلی، رؤسای دوایر دولتی، نظامیانهفت هزار نفر از سران و بزرگان شهری، ا

    آلمانی، شرایط  یها نشانانگلیس و روس، با کنار گذاشتن  هاینمایندگان دولت

ستقالل ایران را ا، حفظ مردوخ را مطرح ساخت که به تصریحای ده ماده ایهنامصلح

که از فحوای کالم مورخان البته چنان ؛(562ص؛ مردوخ، 431 ص سنجابی،) کرد یمضمانت 

نتیجه ماند و سپاهیان روس برای حمایت از نیروهای این مذاکرات بی ،آیدبرمی

و سپس  شیرینو ضمن تصرف قصر ندرا ادامه دادانگلیسی، پیشروی به سوی غرب 

حمله به قوای برای ، .قـه1334رجب  /م1916وز در ماه مه شهرهای خانقین و رواند

  (. 565 ص؛ مردوخ،  73ص)ایوانف،  دندشآماده عثمانی 

و  نداندکی قبل از این، نیروهای انگلیسی در پیشروی خود به سوی بغداد ناکام ماند

 )اردالن، نیروهای ترک شکست خوردند العماره به سختی ازدر کوت 1916آوریل  26 در

جای تعقیب و راندنِ نیروهای  ها بهدر این زمان، ترک .(31-30 صص، سمیعی؛ 87 ص

از خانقین و  ها روسبیرون راندن  برایخود را  ، تمام تواننیالنهر نیبانگلیسی از جنوب 

 سپاه روس به علت گرمای  .(195-194 صص )فرمانفرماییان، به کار بستندغرب ایران 

از قوای عثمانی شکست خورد و  چنین شیوع بیماری وباو هم نیالنهر نیبفرسای طاقت

قوای عثمانی و  ة، مورد حملد که در مسیر بازگشتکرنشینی به سوی کرمانشاه عقب

ن علی احسا و متحمل تلفات سنگینی شد. رفتگویژه ایل سنجابی قرار، بهعشایر منطقه

سرپل ذهاب و  ،رینویژه سنجابی، شهرهای قصرشیبه، پاشا با کمک این ایالت و عشایر

)هوشنگ مهدوی،  خود را به همدان رسانداندک مدتی و در  کرد کرمانشاه را آزاد کرند و

/ اکتبر .قـه1334الحجه و نواحی مجاور در ذی بعد از تصرف همدان .(350-349 صص

آوج عقب راند. در همین زمان، ایالتِ  ة، نیروهای روسی را تا آن سوی گردنم1916

و تا حدود  (م1916/ اکتبر.قـه1334 الحجه یذ) ندها را از آن منطقه راندروسنیز  کردستان

  (.568 ص)مردوخ،  ندکردبیجار را تصرف 

 24) العمارهعالوه بر تصرف مجدد کوت ،در این میان، لشکر انگلیس با تجدید قوا

 .قـه1335 االولی/ جمادیم1917 ی بغداد پیش رفت و در مارس، به سوم(1917فوریه 

بغداد  سقوط (.667-666 صآذربایجان، ص ةتاریخ هیجده سال )کسروی، آنجا را تصرف کرد
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ع به قط و گرفت ها یعثماناز  نیالنهر نیبدر را سپاه  رکز تجمع قوا و تدارکاتم نیتر مهم

 همچنین و عواملشان در ایران و افغانستان منجر شد و با جاسوسان ها یآلمان ارتباط

ن، پس از ای (.247 ص ،)فرمانفرماییاند. کرن مرتفع هندوستا دربارةا رها نگرانی انگلیسی

 از خاک ایران بیرون رفتند و ندیکی رها کردشهرهای غربی ایران را یکی قوای عثمانی

 یعنی اواسط مارس ،که در همین زمانچنان(. 667 آذربایجان، ص ةتاریخ هیجده سال، )کسروی

مردوخ، ) ها افتاد، کردستان دوباره به دست روس.قـه1335 یاالول یجماد/ اواسط 1917

 (.  570-569 صص
ن و اعضای دولت ملی پیش آمد مهاجرا نشینی عثمانی، ماجرای فرارا عقبزمان بهم

عازم عثمانی و استانبول به  السلطنه نظامای به همراه تقسیم و عدّهکه به چند دسته 

، تنها به وذ جاسوسان در میان مهاجراننفشدند. دولت عثمانی به علت ترس از وجود و 

 ،مهاجران یةو بق ورود به عثمانی را داد روادید تعداد اندکی از آنان به صورت گزینشی،

برخی نمایندگان  ،مجاهدان داوطلب، قوای ژاندارمری اعم از کارگزاران دولت موقت،

ر و سنجابی و در میان ایالت کله ندمجلس و سایر حامیان آنها به سرعت پراکنده شد

 (.81-80 صص بیگی،)دیوان گردندوطن خویش بازپناه گرفتند تا در فرصت مقتضی به 

کسروی  (.500 ص، زاده)طاهرفتند مهاجران را پذیرسران سنجابی با آغوش باز این 

 و همچنین پذیرایی از مهاجران اهی با دولت موقتدر همر را جوانمردی ایل سنجابی

تاریخ ) شماردمیپناه بردند، دویست تن  ها سنجابیرا که به  نیآناتعداد  کند ومی ستایش

کند میتأیید و تشریح را این ماجرا خود نیز  ،سردار مقتدر (.667 آذربایجان، ص ةهیجده سال

و عثمانیان  السلطنه نظامنه دلخوشی از » ست که فقط آن دسته از مهاجران کهمعتقد او 

و تعداد  آوردندبه ایل سنجابی پناه  ،«ایران را داشتندمراجعت به داخل  جرئتداشتند و نه 

. حسن اعظام قدسی که خود از (399-397 صص)سنجابی،  داندآنها را حدود پانصد نفر می

ن را متجاوز از امهاجر ةعدستاید و می را آنها میزبانیمهاجران مهمان ایل سنجابی بود، 

، سردار مقتدر و ر با نام سردار ناصریعنی سه براد ،سران ایلکه  داند یمچهارصد نفر 

اری دسته را نگهدپسران شیرخان، آنها را به سه دسته تقسیم و هر کدام یک ،ساالر ظفر

  (.401 ص ،)اعظام قدسی دندکرو پذیرایی 

/ فوریه ـ.قه1335 یاالول یجماددر  ها به کردستان،در این زمان با ورود روس

از آن سو،  (.574-570صص )مردوخ،ها افتاد سمناطق غربی ایران به دست رو ،م1916

و با  را اشغال کردندها بعد از غلبه بر بغداد، دیگر نواحی شمالی و شرقی عراق انگلیسی

ایل سنجابی  ةکم به منطقشیرین کمدر حدود قصر ،جوار با مرز ایرانهمتصرف مناطق 
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کرد، اجران را تهدید میمه ،بنابراین، خطر جانی ؛(252 ص )فرمانفرماییان، نزدیک شدند

 کسروی،) دندکرمحافظت از میهمانان خود اقدام  رایولی سران ایل سنجابی با جدّیت ب

در همین زمان، آغاز انقالب در  ، اما(562 ص؛ مردوخ، 667 آذربایجان، ص ةتاریخ هیجده سال

کم روس و همچنین تح پیشروی سپاه تزار روسیه، تداوم ،ای نیکالی دومروسیه و استعف

که از چنان (.478-443 صص سپهر،) دادقرار الشعاع تحتبر نواحی غربی ایران را نظامی آنها 

و مناطق تحت اشغال را رها  نداین زمان به بعد، نیروهای روسی از ایران عقب نشست

   ساختند.

 

   رانیا دربریتانیا  یگذاراستیس درجایگاه ایل سنجابی  .5

نواحی  ةحفاظت از هم .قـه1336 / محرمم1917اکتبر از  ،ی روسینشینی نیروهابا عقب

غرب ایران در مقابل نفوذ نیروهای عثمانی و آلمان به دست نیروهای انگلیسی افتاد. با 

و  سویک از ها یآلمان و ها یعثمانتوجه به نیروی نظامی ایالت منطقه و همکاری آنها با 

قه از سوی دیگر، جذب های انگلیسی برای کنترل منطنیرو اندک همچنین تعداد

محافظت درست و دقیق از منافع بریتانیا در منطقه  برایهمکاری و همراهی این ایالت 

و  تغییر کرد سیاست بریتانیا در غرب ایران ،بنابراین، از این زمان به بعد ؛ضرورت داشت

 . (Olson, p.44)متمایل شد « پلیس غرب»تشکیل  به

و ویژه همراهی صمیمانه و به گ جهانی اولجن یغربی در ط ةحوادث مختلف منطق

 92، 83 صاردالن، ) ها روسدولت موقت در مبارزه با  انیگرا یملایل سنجابی با  ةجانبهمه

و  (667 آذربایجان، ص ةتاریخ هیجده سال)کسروی،  ها روسو همچنین مقاومت در برابر  (99 و

رغم تازه اه بلند و مستحکم ایل سنجابی )به، جایگروسیه اتالش برای انعقاد صلح بندار ب

ها، سعی اگرچه رقبای ایلیاتی سنجابی ،بودن( را در غرب ایران نشان دادتأسیس 

که مردوخ چنان هند؛اهمیت جلوه د کم را و ماجرای صلح بندار ها سنجابینقش ند شتدا

این جلسه را  بانِمیز ،و در جای دیگر (562 صمردوخ، ) خواندمیآن را مذاکرات عوامانه 

ص ص) انگارد یم اهمیتبیگی آن را بیامجدی ولد و (564ص، همان)کند روسیه معرفی می

پرستی سران سنجابی که برای حفظ و میهن ایثارة با این حال، هم روحی (.107،128

و  (562صمردوخ، ) را دور ریختند هاآن یها نشانو  ندپشت کرد ها یآلماناستقالل ایران به 

و اهمیت  توانمندی، وهی که برای سران ایالت گرفته شدشکزبانی در میهمانی باهم می
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ه توجّ ،و بیش از هر چیز دادرا در میان ایالت دیگر نشان  ها سنجابی ةالعادفوق

 را به خود جلب کرد.    ها انگلیسی

را به  ها انگلیسی، یک عامل اساسی بیش از هر چیز دیگر توجه هانیا ةعالوه بر هم

دفاع ملی در میان  ةو آن هم حضور مهاجران و اعضای کمیت کرد یمل سنجابی جلب ای

ایران و به نحوی متمایل به همکاری  ةاین ایل بود که اکثر آنها از نخبگان فرهنگی جامع

بر غرب  ها انگلیسی ةیم سلطبنابراین، تحک ؛(568ص ؛ شمیم،14 ص ذوقی،) ها بودندبا آلمانی

در آن منطقه، بیش از هر چیز منوط به  محور هایلتسیاسی دو و مهار تحرکات ایران

ها را در قبال سنجابی راهکار تحقق این قضیه چندبود. آنها برای  ها سنجابیمهار قدرت 

  دند:کراتخاذ 

 
 و اتحاد برای تشکیل پلیس غرب  ها سنجابیجلب دوستی تالش برای . 5-1

اتحاد برای  سیاست همکاری و درخواست ،اه سنجابیبریتانیا در مقابل  راهکارنخستین 

چه نیروهای روسی اگر، در روسیه 1917 ةبا وقوع انقالب فوری تشکیل پلیس غرب بود.

در  سی که حکومت بورژوازی موقت روسیهسیا ییها هیانیبرغم و به حضور داشتند

، (79-78ص ص)ایوانف،  کرد یمتزاری صادر  ةروسی یها استیسحمایت از انگلیس و تداوم 

زیرا آنها در بدترین شرایط روحی  ؛شده بود اثر بییروهای روسی در ایران عمالً حضور ن

خواستند کردند و میبودند و اکثر قوای موجود از فرماندهانشان اطاعت نمی پشتیبانیو 

گیری بغداد از برای بازپس ها یعثماندر همین زمان،  گردند.هر چه زودتر به روسیه بر

، از سران سنجابی کمک خواستند، اما سران ایل سنجابی با درک اوضاع ها انگلیسی

 (.442 صسنجابی، )ردّ دادند  پاسخمنطقه و شرایط ایران به آنها 

و نیروی گشت موسوم به  بنابراین، انگلستان که مدتی قبل با تشکیل پلیس جنوب

 دته بوو شرقی آسوده ساخ وبیخیال خود را در صفحات جن« خاوری ایران ةحلق»

(Burrell,v.5,p.76216 ص؛ ذوقی، 28 ص ،1 ج بهار، ؛) تصمیم گرفت حساس این مقطع ، در

  ورود نیروهای عثمانی و آلمانی به ایران بود و همچنین غرب که محل نفوذ و ةدر منطق

های همدان که برای اجرای طرح -کرمانشاه-تجارتی قصرشیرین ةاهمیت جاد به دلیل

مقابله با کمونیسم به آن نیاز داشت، تشکیالت مشابهی  به منظور، ازیران و قفقدر ا یآت

توجه به کثرت این ایالت و  با .(Olson, p.44) دبه وجود آوَرَ« پلیس غرب »عنوان  با

هر نوع تشکیالت نظامی بدون جلب موافقت این  ایجادو هم توان رزمی آنها،  عشایر

ب تشکیل پلیس غرب بایستی با جل برایبعدی  یها گامبنابراین،  ؛ایالت میسر نبود



 1394، بهار و تابستان 1،  شمارة 7پژوهشهای علوم تاریخی، دورة /  32

ایل سنجابی در  در آن زمان ی کهبا توجه به جایگاه د.شمیموافقت این ایالت برداشته 

، پلیس غرب مفهومی الت غرب پیدا کرده بود، بدیهی بود که بدون حضور آن ایلمیان ای

 داشت. ن

 ةاری رابطبرقر ،نخستین اقدام دولت انگلستان برای جلب حمایت ایل سنجابی

صلح  مجمع درکه  رئیس بانک شاهنشاهی کرمانشاه ،«دوری»دوستانه بود. آنها از طریق 

دارای  (106 ص ولدبیگی،امجدی ) ها سنجابی بایبه ادعای رق و بود بندار شرکت کرده

که  خواستندو از او  کردند خود را به او اعالم سردار مقتدر بود، پیام با دوستی ةسابق

همچنین  ها انگلیسیو با دولت انگلیس متحد شود.  ندها قطع کبا آلمانیاش را رابطه

خواسته و مشارکت ایل سنجابی در تشکیالت پلیس قول دادند در صورت اجرای این 

اما  ،(430-429ص ص سنجابی،) ایل فراهم سازند غرب، زمینه را برای افزایش اقتدار سران

ه کرد که انگلیسی توصی ةبه نمایند با آلمان،ی، با تکذیب روابط خود سردار مقتدر سنجاب

دادن امکانات و پول خود برای جلب ایالت خودداری ورزند. او همچنین گوشزد از هدر

انگلیس نیز در  ةنمایند(.  430ص ،همان)نکنند  دشمنی تلقیهمکاری را  کرد که این عدم

های سران ات و رفتارایران، به اقدام بزرگان سپاه انگلیس در غرب پاسخ، تأکید کرد که

 ، از آنها خواستو نصیحت با لحنی بین تهدید و در ضمن تندایل سنجابی بدگمان هس

کلنل  چند روز بعد، (.431 ص ،همان)« بکنند از خود ظنّءبه هر ترتیب شده، رفع سو» که

 -432 صص ،همان) و همان جواب را شنید کرد کنیون انگلیسی همین پیشنهاد را مطرح

433.) 
 

 ها یسنجاب ضد برتحریک ایالت مجاور . 5-2

به تغییر  تشکیل پلیس غرب،سران سنجابی برای موافقت  جلب درها انگلیسیناکامی 

ایل و دیگر  نیابه منظور آنکه  ؛ بنابراین،منجر شدسیاست انگلیس در قبال این ایل 

یان ایالت غرب تفرقه و تشتّت در م برای ایجاد، نشوندایالت پایگاه نفوذ عثمانی و آلمان 

همین منظور، برای  تا از مقابله با انگلیس و یاری به رقبای آن باز بمانند. به اقدام کرد

اد اختالف و دوگانگی بین و ایج غرب کشورجدید در بین ایالت  یها یبندایجاد دسته

رئیس بخشی از ایل  ،اعظمخان امیرسلیمان ،ها یسنجاببه نحوی تنبیه و تضعیف آنها و 

 سردار مقتدر سنجابی: ة. به گفتدکرتقویت  را کلهر
استعماری دولت  یها استیسکلنل کینون انگلیسی مایل بود از ما )ایل سنجابی( به نفع »

اعظم را در ، درصدد برآمد که سلیمان خان امیرچون جواب یأس شنید ؛استفاده کندخود 
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 .«ران تفرقه بیندازدسای طوایف گوؤو ر [هاسنجابی] عشایر غرب شاخص سازد و بین ما

 ( 437ص سنجابی،)

و با  ندمثل پرداخت به انگلیس آگاهی یافتند، به مقابله ةنیز که از نقش ها سنجابی

، سعی کردند تا خانسلیمان ةبرادرزاد ،معظمخان امیرة دوستانه با عباسبرقراری رابط

علیه  آنان اتاقداماز  ،تا مدّتی کمخود برهم بزنند و دستعلیه  را کلهرها ةاتحاد هم

چنین روندی، تشدید کینه و کدورت  ةنتیج نیتر یعیطبجلوگیری کنند.  ها سنجابی

 بود.ها ویژه کلهر، بهایالت سنجابی با ایالت مجاور بین

 
 با عناصر ملی  ها سنجابیتالش برای قطع ارتباط . 5-3

تواند مدت نمیر کوتاهد ایالت مجاور با ایل سنجابی ها با علم به اینکه اختالفانگلیسی

، به راهکار دیگری متوسل نفوذ انگلیس در غرب ایران بازدارد ها را از مخالفت باسنجابی

. در کنندقطع با عناصر ملی  ایل سنجابی راارتباط  کردند تالش ؛ به همین منظورشدند

 نینتالش کردند و همچ تزاری ةبازخوانی فرماندهان روسی برایها این مرحله، انگلیسی

نفت پیدا شده  شتحت حاکمیت ةوالی پشتکوه که در منطق آنها، با ایالت لر و در رأسبا 

 و (137ص بهرامی،؛ Burrell,v.5,p.783) منعقد کردندقرارداد همکاری و اتحاد  ،بود

قریب به » سردار مقتدر، وقتیة به گفت به کرمانشاه فرستادند.از راه پشتکوه سپاهی را 

با چند صاحب منصب از راه پشتکوه به کرمانشاه رسیدند، کلنل کنیون،  یسیانگل سوارچهارصد 

از آن جمله  ؛قونسول انگلیسی، جمعی از قوای روسی را نیز با خود همراه و متحد ساخته بود

 با. (444 ص سنجابی،) «خوار آنها شده بودندژنرال باراتف و بالکونیک پیچراخوف در واقع جیره

چون  ،جذب فرماندهان روسیبا و  بر این شهر و غلبه کرمانشاه هسپاه انگلیسی ب رسیدن

عِ موض، نقالب کمونیستی برخاسته بودندژنرال باراتوف و پیچراخوف که به مخالفت با ا

را از دو  یسنجاب لیابه آنها فرصت داد تا  تقویت شد و نیروهای انگلیسی در غرب ایران

 سو در محاصره بگیرند. 

. از آنجا کنند همراهی با انگلیسنبودند سران ایل سنجابی حاضر هنوز با وجود این، 

 یِها ییراهنماناپذیری ایل سنجابی، مرهونِ حضور، تحریک و که این مقاومت و تسلیم

تصمیم  ها انگلیسی، (40-39 صص ،1 ج، امیرزفیروز )فرمانفرما،دفاع ملی بود  اعضای کمیتة

نخست با در  بنابراین، ؛ندکنقطع  این اعضا سران ایل سنجابی را با گرفتند تا ارتباط

تلگراف بین سران ایل  ةغرب، از مبادل ةاختیار گرفتن تشکیالت پست و تلگرافِ منطق

ایل سنجابی،  البته؛ (444 صسنجابی، ) سنجابی و عناصر ملی در تهران جلوگیری کردند
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را  گیریین نوع موضعاکارگزاران انگلیسی که  ؛ بنابراین،بعد از این قضیه هم تسلیم نشد

 برای دانستند،می ها سنجابیدر میان  ،میرزا، همچون سلیمانحضور عناصرِ مهاجر ةنتیج

 انتخابات مجلس چهارم در درمیرزا سلیمانویژه که اخراج آنها دست به کار شدند، به

مجلس  درو حضور او  (448 ص ،همان) به عنوان نماینده انتخاب شده بود، .قـه1336

ها از بنابراین، انگلیسی ؛حفاظت کند ها سنجابییعنی  ،وی از منافع میزبانانِ وانستت یم

اش همدلیرا که به علت  میرزاهمه، سلیمان صدر در و اجرانمه تا خواستند سنجابی سران

و ناچار از  (23-22ص ،1ج ،)بهار درافتاده ها یعثمانهم با  السلطنه وهم با نظام ها،با آلمان

ت و رسوم ها بازگشته بود، به انگلستان تحویل دهند، اما در سنّمیان سنجابیموصل به 

ها برای بنابراین مذاکرات با سنجابی ؛آمد یم، ناپسند به حساب ایلیاتی تحویل پناهنده

 ،برای رسیدن به هدف خود ها انگلیسینتیجه ماند و اخراج یا تحویل سلیمان میرزا بی

با عناصر ملی و همچنین لطمه زدن به حیثیت ایلیاتی  ها سنجابییعنی قطع ارتباط 

میرزا را سلیمان .قـه1336غافلگیرانه در محرم  یعملیاتدر  ، مجبور شدندها سنجابی

جابی که در جریان ایل سن .(455-454ص صسنجابی، ) دنندستگیر و به هندوستان تبعید ک

کردند، توهین به خود تلقی میو این اقدام را  بودند میرزا غافلگیر شدهدستگیری سلیمان

 آنبا توجه به پراکندگی ایل در محالت گرمسیری امکان  که صدد مقابله بر آمدنددر

 فراهم نشد. 

 داد گزارش تهران به را میرزاسلیمان دستگیری تلگرامی طی سنجابی ناصر سردار

فکار عمومی هران، امیرزا به تبا رسیدن خبر دستگیری سلیمان (.312-311صص زاده،)کحال

پرستانه وطنبر انگیخته شد و عموم جراید تهران با احساسات  ها انگلیسی ضد بر شدت به

ت به شدخود  جتماعاتمیرزا را درج کردند. حزب ملّیّون در اخبر دستگیری سلیمان

بیش  هاواکنشاین  (.313-312 صص ،همان) دندکرگیری موضع ها انگلیسیعلیه اقدامات 

 نشان داد.  تهران در را ملی عناصر و سنجابی ایل بین مستحکم روابط ،از هر چیز دیگر

 
  حمله نظامی. 5-4

از  ها سنجابیو تکدّر خاطرِ سو از یک هاگرا در میان سنجابیحضور مهاجران ملی تداوم

، هر لحظه بر از سوی دیگر ،دانستندمیرزا که آن را توهین به خود میدستگیری سلیمان

کشی به قفقاز لشکر ،افزود. در همین زمانمی هابا انگلیسی هاسنجابیین تیرگی روابط ب

های جوییو مقابله با سلطه تزاری ةناشی از فروپاشی روسی پر کردن خأل قدرتِ برای

 کارعثمانی و همچنین مقابله با نفوذ کمونیسم در آن منطقه ضرورت داشت. برای این 
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 ، به سرکردگی دنسترویل نامزد شدندغداددر بحاضر  گروهی از سپاهیان انگلیسیِ

از آنجا که مسیر عبور این لشکر از حدود قلمرو سنجابی  ، لیکن(33-32 و 7 ص )دنسترویل،

مانعی بر سر راه این  ها سنجابی ةجویانتالفی ةرفت که حملگذشت و احتمال میمی

بر احتمال ضعی اقدامی محتاطانه برای پیشگیری از چنین و ها باانگلیسی لشکر باشد،

بنابراین،کارگزاران انگلیسی که پس از تسلط بر کرمانشاه، به نحوی وقوع جنگ افزودند؛ 

را با خود همراه ساخته بودند، تصمیم گرفتند که این آخرین کانون  ایالت غرب ةهم

استفاده  و به همین منظور، را هم از سر راه بردارند( نجابیایل س) مقاومت در غرب ایران

ا در صورتی که نیروهای ام، در دستور کار قرار گرفت ها سنجابیروی نظامی علیه از نی

ایران به شمار  االم جنگ بزیدند، در حکم اعرومبادرت می کاربه تنهایی به این  انگلیسی

از دولت  ها و دریافت اسلحه و پولطرفداری سران سنجابی از آلمانی» ةلذا به بهان ؛رفتمی

و خنثی نمودن  ها انگلیسیعت از اوامر ویت با انگلیس و عدم مطات به ضدّو تشویق ایال آلمان

از  استنکاف آنها»تر از همه و عجیب« سای عشایر دیگرؤی نکردن به رها و تأسّعملیات آن

اعم از  ؛، به متحدانِ ایلیاتی خود در منطقه«جات دولتیخالصه پرداخت مالیات و تجاوز به

از آنجا که از حمله کنند.  ها سنجابیآن دستور دادند تا به کلهر، گورانی، جاف و جز 

ار و هزار نفر سو سه ازیک لشکر انگلیسی مرکب  پیروزی این ایالت اطمینان نداشتند،

با توپخانه و تجهیزات کامل به سرکردگی سرویلیام مارشال نیز وارد  نظام، همراهپیاده

 (.688ص ،2ن، جتاریخ ایرا کس،یاس؛ 465 صسنجابی، ) عملیات شد

،  م1918 مه 2 /ش.ـه1297 اردیبهشت 12 /ق.ـه1336 رجب 20 در ،بنابراین

 سنجابی،) حال حرکت به سوی ییالق، از دو سو مورد حمله قرار دادنددر را  ها سنجابی

و سردار رشید از طرف شمال ا و ایالت کلهر و گوران از جنوب هانگلیسی ؛(464-460 صص

 برای آنها باقی نماند راه فرار و نجاتی که طوری به ؛ها بستندبیراه را بر سنجا ،و شرق

آنها منحصر به  ة. اسلحمقابله و مقاومت کردندایل سنجابی، نومیدانه  (.462 ص ،همان)

ة دفاعی های سبک بود که در مقابل توپخانه و هواپیماهای انگلیسی، وسیلسالح

 ةها با شیوسنجابی ،رگیری شدیدمد. بعد از چند ساعت دآآمدی به حساب نمیکار

 (.469-468 صص ،همان)ی برای فرار بیابند نشینی کردند تا شاید مفرّجنگ و گریز عقب

آب رودخانه مانع  هنگام، هواپیماهای انگلیسی آنها را به شدت بمباران کردند. در همین

و  هاانخ .(471-469 صص ،همان) از فرار آنها شد و تلفات بسیاری به ایشان وارد آمد

های خود شرحی مشابه با روایت سردار مقتدر سنجابی، داشتکلهر نیز در یاد بزرگان

 (. 564 ص ،1 ج کشاورز،)اند این واقعه آورده ةدربار
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سردار ناصر سنجابی با جمعی از زنان و کودکانِ ایل،  .قـه1336رجب  21 در روز

های عثمانی و آلمان، مکاری با دولتبه اتّهام هاو تظلّم عازم کرمانشاه شدند، اما  برای

، غوغایی در تهران ها سنجابیسرکوبیِ  .(475 ص سنجابی،) دستگیر و به بغداد تبعید شد

 ص ،همان) فرسایی کردندهولناک قلم ةاین واقع ةدربار ها روزنامهبسیاری از  .به پا کرد

نه طی مکاتبات السلطخان صمصامر این زمان، دولت ایران به ریاست نجفقلید(. 476

به این اقدام اعالم  لستان، مراتب اعتراض شدید خود رامتعددی با سفارت و دولت انگ

  (.129 -121 صص نهضت ملی ایران، یها سال مکی،؛ 484- 476 صص )سنجابی، داشت

از  ،سران ایالت و طوایف کرد ها انگلیسی، به دستور بعد از دستگیری سردار ناصر

سنجابی، ) ها را تحت فشار قرار دادنداز هر طرف سنجابی ،تانیجمله سردار رشید کردس

خان ظفر و سلیمانخان ساالربا فشار این ایالت، سردار مقتدر و حسین (.485 ص

شانزدهم رمضان  سنجابی، درة نفر از سواران برگزید 150مقتدر به همراه ساالر

در این  (.93ص ،مکری؛ 531 ص سنجابی،) ایل را ترک و راهی عثمانی شدند .قـه1336

 )آبراهامیان، ها سنجابیمهاجرانِ ملّی از میان  توانستند با اخراج بقایای ها انگلیسی ،میان

و  های جنگ از انگلیسة جبههدر کلی ها یعثمان. با شکست شوندخیال آسوده  (139 ص

و  نددنابودی سران سنجابی، آنها چاره را در بازگشت به ایران دی برای ها یعثمان ةتوطئ

 به تهران بازگشتند.  .قـه1337دری، سرانجام در رجب هدرب ها مدتبعد از 

میرزا فرمانفرما و (، عباسرسوالی فا) عبدالحسین میرزا فرمانفرما میانجیگریبا 

در سنجابی در تهران، ریاست سردار مقتبا اقامت سردار ها یسیانگلالدوله فیروز، نصرت

-633 صصسنجابی، ) ظفر در کرمانشاه موافقت کردندالرناصر بر ایل سنجابی و حضور سا

 ةبه گفت .(738-737 و 699- 698، 693-692، 682-680صمیرزا، صعبدالحسین ،فرمانفرما ؛634

ماهی سیصد ، برای سردارمقتدر الدولهدولت ایران به ریاست وثوق، الدوله فیروزنصرت

این روال تداوم  ،بر مسند قدرت بودالدوله که وثوقتومان شهریه تعیین کرد و تا زمانی 

معنا بود که دولت ایران ارزش اقدامات  این بدان ؛(40-39 صص میرزا،فیروز، )فرمانفرمایافت 

توانست کار دیگری برای آنها نفوذ انگلستان نمی ةولی در نتیج ،دانستسنجابی را می

 شاهئل زمامداری رضاود تا در اوانظر بمقتدر قریب سه سال در تهران تحتسردار بکند.

به خاک سنجابی  رشید اردالنبرای سرکوبی سردار ظفرشد و به همراه ساالرآزاد 

جدیدی در تاریخ حیات ایل سنجابی  ةدور ،از این زمان(. 94 ص ،)مکریدند کراجعت مر

 سیاست اسکان عشایر وی مربوط است. از شد که با تمرکزگرایی رضاخان وآغ
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 نتیجه .6
م/ 1914نیروهای روسی و انگلیسی با آنها، در  ةبه غرب ایران و مقابلتعرضِ قوای عثمانی 

مبارزه و رقابت  ةیِ ایران، صفحات غربی ایران را به صحنطرف یب، ضمن نقض .قـه1332

هر سه قدرت مبدّل ساخت. از آن پس، تالش هر سه قدرت برای جلب همراهی ایالت و 

سیاست وارد ساخت. ایل  ةرا به عرص عشایر منطقه با خود، سران این ایالت و عشایر

 ةانیگرا یملاحساسات  ،توجه و بیش از هر چیز سنجابی نیز با توجه به قدرت نظامی قابل

حمایت از دولت موقت ملی و مهاجران انجام داد، بیش از دیگر  برایقوی و اقداماتی که 

دوستانه و برای احساسات وطن ةایالت مورد توجه قرار گرفت. سران این ایل که در نتیج

و از طریق آنها با  ندروس و انگلیس با دولت موقت ملی همراه شد ةرهایی کشور از سلط

بر  آن مناطق،  ها انگلیسیو  ها روس ةمتّحد بودند، پس از غلب ها یعثمانها و آلمانی

 آن دو مخالفت کردند.  همچنان با سلطة
نیا در ایران تغییر کرد. آن یتابا وقوع انقالب در روسیه در اواسط جنگ، سیاست بر

، برای مقابله با تجدید نفوذِ آلمان و عثمانی، از طریق تمرکز نیروهای خود در کشور

. از دهدتشکیل پلیس غرب را  کرد سعی ،و اتحاد با ایالت و عشایر منطقه غرب ةمنطق

 ةشیو چهاراتخاذ ها با ها با این برنامه مخالفت ورزیدند، انگلیسیآنجا که سنجابی

 ةقطع ارتباط بین اعضای کمیت ،ها سنجابیف بین ایالت مجاور با ، ایجاد اختالمذاکره

ها را که مخالفت سنجابی ندنظامی تالش کرد ةملی و سران ایل سنجابی و سرانجام حمل

د به اصول ایلی خود، برای دفاع از منافع ضمن تقیُّ هاد. سنجابیندر این زمینه از بین ببر

دشت حرّ  معروف ةو در واقع کردندایرانی، در قبال این اقدامات مقاومت  تیثیح وملی 

فقدان دولت مقتدر مرکزی و عدم حمایت رسمی از  که آویختنددر انگلیسی با نیروهای

آن سران  ةدر نتیجمنجر شد که ایل این ایل سنجابی به شکست و پراکندگی سران 

ه به ایل خود شاسلطنت رضا لیاوا در، ها بعدسالو  ندسنجابی مدتی را به تبعید رفت

 بازگشتند.

 

 نوشتپی
سوار از این طایفه تجهیز  دویستکه اردویی شامل  ، زمانیشاهدر زمان محمد ندبر این باور. برخی 1

 ،آنها از پوست سنجاب بوده است ةچون آستر جام ند،شدهرات گسیل  ةو برای جنگ و محاصر

این طایفه به  ،بعد نامیده است و از آن زمان به «سنجابی» یا «پوشسنجاب»رئیس اردو آنها را 
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این باره نک: برای اطالع بیشتر در  ؛29 ص ؛ سنجابی،2-1 صص ،)مکری سنجابی شهرت یافتند

 (.836-835ص ص ،سلطانی
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