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چکیده

«نان» به عنوان غذای اصلی مردم ایران در دورۀ قاجار و گرانی آن بهویژه

طی سالهای جنگ جهژانی اول . 1336 - 1332ق) مسژللهای فراگیژر در
تمام نواحی ایران بود .مردمِ کردستان هم در غرب کشژور گرفتژار مسژلل

قحطی و گرانی نان شدند اما برخالف دیگر نژواحی ایژران بدژد اپ پایژان

جنگ بهرغم خروج نیروهای بیگانه بارش بارانهای گسژترد و فراوانژی
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غلّه در کردستان دامن گرانی بدد اپ سال . 1336ق گسترد تر شد .اپ ایژ

رو «مسلل گرانی نان» در کردستانِ دورۀ قاجار نیاپمند تحلیژ و واکژاوی
است .ای مقاله حولِ محور ای پرسش شک گرفته که چه عواملی سژب

شک گیری مسلل گرانژی نژان در کردسژتانِ دهژ پایژانی حکومژت قاجژار

. 1342 - 1332ق) شدند؟ یافتههای ای پهوهش حاکی اپ آن اسژت کژه

عوام مؤثر بر شک گیژری مسژلله گرانژی نژان در کردسژتان هرکژدام بژا

فژژراهمآوردن شژژرایم مناسژ

سژژدی کردنژژد اپ ایژ مسژلله بژژرای حژژذف

عام های دیگر بهر برداری کنند .ای پهوهش با تکیه بر اسناد عرایض و

منابع محلینگاری و با استفاد اپ روش توصیفی ژ تحلیلی میکوشد تژا بژه

تبیی علّی و چرایی تکوی و استمرار ای مدض اجتماعی بپرداپد و نشژان
دهد که عام های شک دهندۀ مسژلل گرانژی بژرای کسژ منژافع بیشژتر

چگونه اپ مسژلله ای کژه خژود شژک داد بودنژد بژرای حژذف همژدیگر

استفاد میکردند.

کلیدواژهها :نان ،قاجار کردستان گرانی نیروهژای خژارجی اعیژان و
مالکی .

 .1مقدمه

قحطی و گرانی نان در ایران دورۀ قاجار مسلل ادواری بود و در طی ای دور بارهژا اتفژاق

افتاد .ای قحطیها در هر دور ای دالی و عل خاص خود را داشت .اما آنچه مسلم اسژت
تنها عام ای قحطیها خشکسالی شرایم اقلیمی) نبود وجود آفژتهژای طبیدژی هجژوم
حشرات موذی بژه کشژترارها و انبارهژای غلژه بژیتژدبیری تدژدادی اپ مقژامهژای دولتژی و
مسلوالن ارپاق عمومی و نیر پیاد طلبی شماری اپ صاحبان گندم و صژن

نانواهژا مریژد بژر

علت بود ملکپاد «روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران جنگ جهانی اول در
ایژژران»  .)228 - 227 :1394در فاصژژل جنژژگ جهژژانی اول . 1336 - 1332ق) قحطژژی و
گرانی نان که اپ چند سال قب نشانههای خود را آشکار کرد بود با ورود نیروهای روسیه
و انگلیس به کشور و با خرید و غارت انبارهای غله صورت واقعگونهتری به خود گرفت.
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مسلم ای است که با توجه به اسناد و شواهد عالو بر تددادی عوامژ مشژابه کژه در
بیشتر نواحی ایران باعث گرانی نان شدند و در ای مقاله گژا بژرای جبژران کمبژود شژواهد
تبیی های علّی مربوط به حوپۀ کردسژتان اپ ایژ شژواهد بژا عنژوان «روش بژرآورد اپ روی
مژژوارد قابژ مقایسژژه» اسژژتفاد شژژد اسژژت فربژژرن  .)85 - 84 :1394هرکژژدام اپ نژژواحی و
شهرهای ایران اپ لحاظ طبیدی و انسانی شرایم خاص و ویژه ای داشژتند بژه همژی دلیژ
نمیتوان «مسلل گرانی نان» و قحطی را در تمام ای نواحی ناشی اپ عوام کژامال یکسژان و
مشابه تلقی کرد؛ کاری که بسیاری اپ پهوهشگران ای حوپ با وجود استفاد و بهر بردن اپ
اسناد و گرارشها و البته بدون تحلی

تدلی و تبیژی داد هژا انجژام داد انژد .نتیجژه ایژ کژه

قائ شدن به چند عام مشخص و تدمیم آنها به همه نواحی ایران اپ اساس غلم است.
در باب پیشین پهوهش هم میبایست گفت :هرچند در مژورد ایژران طژی سژالهژای
جنگ جهانی اول پهوهشهایی چه به صورت کتاب و چه مقاله صورت گرفته است اما با
استناد به همی کتابها «مسلل گرانی نان» و ابداد و عوام آن که نتیجژهاش نژابودی بخژش
عظیمی اپ جمدیت ایران بود تنها در کنار دیگر مسائ ای دور مژورد توجژه پهوهشژگران
قژژرار گرفتژژه اسژژت .بژژا وجژژود ای ژ

بژژیتردیژژد کردسژژتانِ سژژالهژژای جنژژگ جهژژانی اول

ناشناختهتری ناحی ایران است که نه ای مسلله و نه حتی دیگژر جوانژ جنژگ جهژانی اول
در آن بررسی نشد و هنوپ مبهم و ناشناخته باقی ماند اند .در نتیجژه پمژانی کژه بسژیاری اپ
جوان

ای جنگ بررگ در کردستان بررسی و شناخته نشژد انژد مسژلما واکژاوی «مسژلل

گرانی نان» و تبیی عوام آن هم مشک خواهد بود.
در ای مقاله سدی شد تا اپ دادن گرارش صرف عبور کژرد و بژه تحلیژ

تدلیژ و

تبیی عوام «گرانی نان» در کردستان طی سالهای . 1342 - 1332ق پرداختژه شژود .البتژه
نگارند سالهای پس اپ جنگ جهانی اول را هم بررسژی مژیکنژد تژا نشژان دهژد کژه علژ ِ
گرانژژی نژژان در کردسژژتان بژژیش اپ آنک ژه نتیج ژ شژژرایم اقلیمژژی خشکسژژالی) جنژژگ و

غارتهای عشایر و طوای

و حتی حضور نیروهای بیگانژه باشژد ناشژی اپ عوامژ دیگژری

بود و بیشتر قحطیهژا «مصژنوعی» مژینمژود .دربژارۀ شژواهد نقژض «مسژلل گرانژی نژان» در
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کردستان هم میتوان به موارد پیر اشار کرد .در کردستان باران و برف پیژاد بژود  1تقریبژا
نسبت به دیگر نواحی ایران خبری اپ خشکسالی نبود و مشخصا پمژی هژا بیشژتر پیژر کشژت

گندم و غله میرفت و گرارشی اپ بدی محصول در دست نیست .اعیان و اشراف شژهر هژر

وقت اراد میکردند بهتری نوع نانها خوراکها و شیرینیهژا را آمژاد مژیکردنژد .اینهژا

همه شواهد نقض مسلل گرانی نان به شمار میروند .با وجود ای

نان و گندم در کردسژتان

گرانتر اپ تمام نواحی ایران بود و تا سالها پس اپ جنگ جهانی اول هم ادامه پیدا کرد.

2

 .2عوامل گرانی نان

 .1.2نیروهای خارجی
در فاصل سالهای . 1336 -1332ق نیروهای روس عثمانی و انگلیس در کردستان حضور
داشتند و مرت

مشغول نبرد بژا هژم و بژا طوایژ

کردسژتان بودنژد نژک :مسژتوفی :1384

 .)27/3درای میان گرسنگی و قحطژی کژه یکژی اپ پیامژدهای جنژگ جهژانی اول در تمژام
ایران بود در کردستان به واسط حضژور نیروهژای روس گسژترۀ بیشژتری داشژت .حضژور

نیرویهای روس اپ سال . 1333ق در کردستان مردوخ  )325/2 :1352و سژپس ورود دو
تا سه هرار سرباپ دیگژر در  26ربیژعالثژانی . 1334ق اوضژاع را بژدتر کژرد .مژردم اپ طلژوع

آفتاب برای لقمهای نان می گشتند ولی به دست نمژیآوردنژد صژوفی سژلیم - 35 :1392

36؛ ساپمان اسناد ملی شناس سند .)18 :399 - 240 :روسها نیر اجاپۀ عبور و مژرور مژردم

روستاها را نمیدادند بهویه اجاپ نمیدادند آنها بژار بژه شژهر بیاورنژد همژان 18؛ مرکژر
اسژناد و تژاریخ دیپلماسژی وپارت خارجژه کژارت  25پرونژدۀ  .)41 :1336 37در نتیجژژه

بارها را کنار شهر میانداختند و حمّالها پشتهای یک قران ای بارها را به شهر مژیبردنژد .اپ

سویی روسها قدغ کرد بودند که یک قفیر گندم جو و  ...بژرای مژردم روسژتا نبایژد اپ
شهر سنندج بیرون برود صوفی سلیم .)37 - 36 :1392

 .1در تمام ای سالها گرارشهایی اپ باریدن برف و باران و حتی آمدن سی در کردستان آمژد اسژت نژک :صژوفی
سژژلیم 114 219 201 186 169 45 :1392؛ مژژردوخ 384 346 326/2 :1352؛ فراهژژانی 524/2 :1385؛ شژژمس

.)290 :1392

 . 2ای دقیقا برخالف نقاط دیگر ایران بود که حتی باریژدن بژاران در شژهرهای چژون اصژفهان و تبریژر در اوج گرانژی
رمضان . 1336ق باعث کاهش قیمت خرواری گندم اپ  140به  80تومان بود مجد .)32 :1385
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در گرارش یکی اپ عرایض آمد که «اوضاع عمومی [کردستان] فوقالداد رقژتانگیژر

است مسل ل ارپاق و کثرت جمدیت نهایت درجژ کسژ اهمیژت نمژود بژه واسژط کثژرت

جمدیت و قلّت ارپاق گندم خرواری پنجا تومان مدامله مژیشژود» .اپ آنجژایی کژه انبارهژا
کهنه بودند محصول جمعشد مدموال توسم قوای روس تصاح

مژیشژد .البتژه بژرخالف

روسها نیروهای عثمانی در کردستان حامیان پیادی اپ جمله شیوخ و روحانیون را داشژتند.

در ای دور علما اصناف و تجار بارها با بست باپارها و حضور در مساجد برای عثمانیهژا
اعانه جمع کردند .در نتیجه برخالف روسها عثمانیها بخش بررگی اپ احتکژار و ذخیژرۀ
گندم را با نام کمک برای جهاد با کفار به مردم تحمی میکردند مجد .)99 :1387

روسها بسته به موقدیتی که در آن قرار میگرفتند اپ هر روشی بژرای ذخیژر و احتکژار

مواد غذایی استفاد میکردند همان  .)108گا تمام اسباب و وسای خوراکی روسها در

جنگ اپ دست میرفژت .مژثال پمژانی کژه در  21رمضژان . 1335ق اپ کردسژتان بژه طژرف
پنجوی عراق در حال پیشروی بودند در مرپ مریوان و در درگیری با عثمانیهژا و طوایژ

کردستان حدود هفتصد بار االغ نان برنج و روغ اپ دسژت دادنژد صژوفی سژلیم :1390
50 - 49؛ کمنژدی  )40 - 39 :1393امژا سژرباپان روس خیلژی پود و در  23رمضژان بژاپار

سنندج را غارت کردند صوفی سلیم  .)52 :1392بار دیگر آنها در  25رمضژان کلیژ بژاپار

را غارت مرکر اسناد و تاریخ دیپلماسی وپارت خارجه کارت  37پرونژدۀ 47 :1335 81
 )48 -و در روستاها تمام خانهها را برای پیدا کژردن گنژدم و جژو تفتژیش کردنژد عریضژ

پبژژژان آپاد س  1ش  34ص  15 4محژژژرم  1 /1336عقژژژرب  23 /1294اکتبژژژر 1917م؛

شمس  )29 - 28 :1392و در ذیالقدد با تهی لیستی اپ کاالهای خژوراکی خواهژان تهیژ

آنها اپ سوی مردم شدند مرکر اسناد و تاریخ دیپلماسی وپارت خارجه کارت  37پروندۀ

 1 :1335 81و 55؛ همژژژان پرونژژژدۀ 17 :110؛ سژژژاپمان اسژژژناد ملژژژی شژژژمارۀ باپیژژژابی

 .)3 :10384/1/12روسها و عثمانیها عالو بر کردستان ساپمان اسناد ملژی شناسژ سژند
 )2 :622/210ای غارتها را در نواحی دیگر مانند کرمانشا هژم مرتکژ

شژدند سژاپمان

اسناد ملی شمارۀ باپیابی  .)11 :293/1/13حتی گرارش شد که روسهژا بژه جژای علوفژه

گندم و جو جلوی چهارپایانشان مژیریختنژد شژریدتی . 1416ق9 :؛ سژاپمان اسژناد ملژی

شناس سند.)18 :399 - 240 :
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روش دیگر برای گرفت غلّه و ارپاق گفتگو و مذاکر با اعیان و اشراف شهر و رسژیدن
به توافق با آنها بر سر قیمت بود .به همی ترتی

در 15محژرم . 1336ق کلنژ پاخژارچنکو

مژژأمور پلتیکژژی روسژژیه و سژژهرابپاد متژژرجم وی اپ کرمانشژژا وارد کردسژژتان شژژدند و
کمیسیونی اپ نمایندگانِ سرباپان روس و چند نفر اپ اهالی شهر سنندج تشکی دادند تژا در
مورد مسائ پیشآمد به ویه در حوپۀ تهی ارپاق و غل نظامیژان روس مژذاکر کننژد .امژا
پس اپ آنکه روسها حاضر به پایی آمدن اپ هیچیک اپ مواضع خود نشدند ای کمیسیون
بینتیجه به پایان رسید و منح شد .در پی ای

ادارۀ نظمیه مژردم را بژه مسژجد دعژوت و اپ

آنها درخواست کرد تا در کمیسیون جدید عضو شوند اما کسی حاضر بژه انجژام ایژ کژار
نشد پیژرا مژردم مدتقژد بودنژد اپ طرفژی ایژ زاهرسژاپیهژا مژیشژود و اپ طرفژی نماینژدۀ
طومانیانس به اتفاق مسدود میرپا و دو امنیه در قرو به بدتری وضع اپ طرف روسها کشژته
میشوند و کسی پاسخگو نیست ساپمان ملژی اسژناد شژمارۀ باپیژابی 10 -1 :6853/1/13؛
عریضژژ پبژژژان آپاد س  1ش  34ص  15 4محژژژرم  1 1336عقژژژرب  23 1294اکتبژژژر
1917م؛ 29؛ مرکر اسناد وپارت خارجه کارت  37پروندۀ .)3 :1335 82
نیروهای روس همچنی

با ورود به روستاها پس اپ کمکژردن بیسژت مژ اپ هژر خژروار

گندم به نام اشغال بقیه را خرواری بیست الی سی تومان قیمت میکردند .روش دیگر برای
بهدستآوردن آذوقه دستور دولت مرکری به حکومت کردستان مبنی بژر همکژاری بژرای
تهیه اجناس و ارپاق روسها و در مقابژ دریافژت قژبض اپ آنهژا بود سژاپمان اسژناد ملژی
شمارۀ باپیابی 83 72 :293/1/13؛ شناس سند18 :399 - 240 :؛ ساپمان اسناد ملژی شژمارۀ
باپیابی .)5 4 :حتی دولت ساعدالسلطان را به عنوان مژأمور مخصژوص بژرای تدژدی امژور
جنس والیات غرب و واسط بی نظامیان و اهالی تدیی کرد مرکژر اسژناد وپارت خارجژه
کژژارت  65پرونژژدۀ  3 :1335 16و  .)6امژژا نکت ژ مهم ژی کژژه در گژژرارش آمژژد ای ژ کژژه
درخواست تهی آذوق نیروهژای روس تنهژا بژرای جلژوگیری اپ تدرضژات آنهژا در نژواحی
پنجان و تهران بود و مهمتر ای که با اوضژاع و احژوال پژیشآمژد دیگژر کردسژتان جژنس
دولتی نداشت با وجود ای

 4200خروار گندم با قیمت پانرد تا بیست تومژان بژه روسهژا

داد شد ساپمان اسناد ملی شمارۀ باپیابی .)10 - 9 :برطبق یکژی اپ گژرارشهژا نیروهژای
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روس آنقدر گندم جمژع آوری کردنژد کژه گژا آن را بژا قیمژت خژرواری شصژت تومژان
میفروختند ساپمان اسناد ملی شناس سند.)18 :399 - 240 :
در ای مدت به واسط فقدان امنیت و نبود گاو و بذر پراعت هژم تقریبژا تدطیژ شژد
بژود .در  28ذیالحجژ . 1335ق اعیژژان و مژالکی جلسژهای در منژژرل مشژیر دیژوان برگژژرار
کردند .در ای جلسه غیر اپ پانرد بلوکی که در تصرف طوای

و اشرار بود مقدار گنژدم

د هرار خروار تخمی پد شد که روپانه  50خروار آن خژوراک مژردم شژهر مژیشژد و بژه
عالو باید به نظامیان هم داد میشد .در نتیجه حدود هشژت هژرار خژروار کسژری گنژدم
وجود داشت .اعیان اپ مرکر دو درخواست کردند کژه اول بژه آنهژا در تهیژ گنژدم کمژک
شود و دوم ای که در مورد حضور نظامیان در شهر چار اندیشی شود سژاپمان اسژناد ملژی
شناس سند .)72 - 71 :399 - 240 :با وجود ای

به نظر مژیرسژد روسهژا یکژی اپ بهتژری

گرینهها برای تهی ارپاق و غله را همان اعیان و مالکی میدانستند .بر همی اساس فرمانژد
روسها در روپ چهارشنبه  5شوال . 1336ق مجمدی اپ اعیان و مالکی را احضژار و اپ آنهژا
درخواست پانصد هرار خروار گندم پانصد هرار خروار جو روغ

بژرنج و سژوخت کژرد

صوفی سلیم  .)54 :1392در همی پمان روپنام ستارۀ ایژران دربژارۀ اوضژاع کردسژتان و
غارت انبارهای غل آن گرارش مفصلی را چاپ میکند سژتار ایژران س  23ش  69ص
 28 2محرم الحرام  15 /1336نوامبر 1917م؛ شمس  .)30 :1392سژرانجام بیشژتر نیروهژای
روس اپ صفر . 1336ق به دلی انقالب اکتبر روسیه کردستان را ترک کردند و فقم چنژد
صد نفری قراق باقی ماندند .با وجود ای

قیمت نان و گندم تا پایژان ایژ سژال بژه بژاالتری

حد خود رسید.
 .2.2اعیان و مالکین
در امرِ «مسلل گرانی نان» در ایران طی سالهای جنگ جهژانی اول وضژدیت کردسژتان بژا

شهرها و نواحی دیگر ایران متفاوت بود .در واقع قدرت و نفژوذی کژه اعیژان و مژالکی در
کردستان داشتند بیشتر اپ نواحی دیگر بود .برخالف نواحی دیگر که حکومژتهژای محلژی
بر کار مالکی

کدخدایان و مباشری گنژدم نظژارت بیشژتری داشژتند مرکژر اسژناد وپارت

خارجژژه سژژند ش 1333 58-40-1591ق؛ ملژژکپاد شژژرق)  )112 :1392در سژژنندج و
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دهات اطراف آن اعیان و مژالکی بیشژتر اپ خانژدانهژای اردالن وپیژری و وکیلژی بودنژد
نک :قصری  )34 - 4 :1393که قرنها در کردسژتان حکومژت و وپارت کژرد بودنژد و

مردم هم آنها را به چشم حاکمان واقدی کردستان میدیدند .ای اعیان در طژی دورۀ پمژانی

. 1342 – 1332ق موفق شدند نردیک به شش حاکم را در کردستان جابهجا کنند.
هرچند که مردم غارتها و چپاولگریهای طوای

فراموش نکرد بودند با وجود ای

و اشرار پیش اپ آمژدن روسهژا را

حضژور نظامیژان روس در کردسژتان چنژان مژردم را در

تنگنا قرار داد بود که آنها باور کرد بودنژد رفژت روسهژا بژه مدنژای پایژان گرانژی نژان و

گرسنگی خواهژد بژود .در ایژ میژان اعیژان و مژالکی ضژم ِ فژروشِ گنژدم بژه روسهژا و

انگلیسیها همچنی آنها را تنها عام کمبود غله و گرسنگی مردم مدرفژی و مژردم نیژر ایژ

مسلله را باور کرد بودند .اپ سویی اعیان گا با آمدن به میان مردم با وعدۀ برطرفکژردن

مشژک کمبژژود نژژان و بژاپ کژژردن درِ انبارهژژای گنژدم بژژرای چنژژد سژاعت خژژود را بژژهمثابژ

نجاتدهندگان رعیت نشان میدادند اما بژهمحژض خژروج نیروهژای روسژیه اپ کردسژتان
اعیان و پمینداران بهعنوان دومی عام ِ گرانی نان به ناچار مقاب مردم قرار گرفتند.

به نظر میرسد «مسلل گرانی نان» تا ربیعالثانی . 1336ق هنوپ تمام طبقات و گرو هژای

مردم را دربر نگرفته بود و تا ای پمان قربانیان اصلی ای گرانی و گرسنگی بیشتر گژداها

فقرا و ضدفای روستایی و شهری و همچنی اقلیتهایی چون یهودیان بودند .ایژ افژراد کژه

قری

هرار تا دو هژرار نفژر مژیشژدند در روپ سژهشژنبه اول ربیژعالثژانی . 1336ق بژه نشژان

اعتراض جمع شدند .وقتی که اعیان و امنای شهر ای جمدیت را مشاهد کردند مبلغی پول

جمع و سرباپخانه را مرت و فرش کردند و آنها را در آنجا سکونت دادند همان .)74 - 73

اما «مسلل گرانی نان» امری گذرا نبود بلکه روپبهروپ خژانواد هژای بیشژتری را گرفتژار

میکرد .اعیان هم که قبال با همکاری احژراب دمژوکرات و سوسژیال دمژوکرات  1گنژدم را
خرواری سی تومان به نانواییها میدادند اپ ایژ کژار امتنژاع کردنژد مرکژر اسژناد وپارت
خارجه کارت  65/1پروندۀ  .)1 :1336 27همچنی مدلوم نبود که گنژدم چگونژه صژرف

 .1حرب سوسیال دموکرات در ربیعالثانی 1337ق /ژانویه 1919م رسما شک گرفت مژردوخ  )359 - 358 :1352هژر
چند پیش اپ ای هم فدالیت میکرد و حامیان آن بیشتر طرفداران حکومت بودند.
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میشود و بسیاری اپ مسلوالن گندمها را به نفع خود حی

و می کردند .زاهرا حاجی شژیخ

ابراهیم یک اپ رؤسای حرب دموکرات 1که مسژلول واگژذاری گنژدم بژه نانواهژا بژود تنهژا
نص

گندم مقررشد را به نانواییها تحویژ مژیداد .نانواهژا هژم نصژ

آن را بژرای خژود

میفروختند و عمال نانی که به دست مردم میرسید ترکیبی اپ گنژدم خژاک و مژواد دیگژر
بود صوفی سلیم  .)74 :1392البته شیخ ابژراهیم بژا همکژاری نیروهژای روس و عثمژانی در
کردستان قری

به دویست هرار تومان منفدت برد کمر ای  .)1005/2 :1384در ک

نقش

سران حرب دموکرات در گرانی نان تنها مخژتص کردسژتان نبژود و آنهژا در بیشژتر نژواحی
ایران خود عام مهمی در ای گرانیها بودند مجد .)114 - 113 :1387
بر ای اساس با امتناع اعیان و مالکان اپ دادن گندم به نانواییها و احتکار آن و با وجود
دستور وپارت مالیه به حکومت کردستان برای رفع مسلله ساپمان اسناد ملژی شناسژ سژند:
 )48 :399 - 240و گرانشدن سنگک اپ  3به  14قران مردم دیگر تحمژ اوضژاع برایشژان
دشوار شد .در نتیجه روپ جمده 19ربیعالثانی . 1336ق برای تهی نژان بژه طژرف خانژههژای
اعیان اپ جمله آص

دیوان و مشیر دیوان هجوم بردند .اپ میان جمدیت چنژد تژ اپ علمژا

کسبه و اصناف در طویله بست نشسژتند .در نتیجژه آصژ

و مشژیر دیژوان قژول دادنژد کژه

نانواها را دایر و اپ طرف خود افرادی را برای نظارت بر کار آنها انتخاب کنند و قیمت یک
نان سنگک را هشت قران کنند صوفی سلیم  .)76 - 75 :1392البتژه پژیش اپ ایژ

و در 2

محرم . 1336ق هم مجالسی برای ح ای مسلله برگرار و قرار شد چهار هرار خروار گندم
اپ مالکی گرفته و به تدریج به نانواییها داد شود .هرچند همی مقدار هم برای تژأمی نژان
شهر کم بود اما بدضی اپ مالکی گندم را احتکار میکردنژد و یژا آن را بژی رعایژای خژود
تقسیم میکردند تا اپ تدرض مصون بماند و بهموقع خرواری صد و پنجا تا دویسژت تومژان
بفروشند .البته در ای مرحله دو پیشنهاد هم داد شد :اول ای که مأموری صژادقِ نظژامی بژه
همرا مأمور حکومت گندمها را جمع آوری کرد و پس اپ تقسیم بی نانواییها مابقی را به
 .1روسها در رمضان . 1335ق /ژوئی 1917م به ریاست پخارچینکو سهرابپاد و شیخ نیسکی و جمدژی دیگژر وارد
کردستان شدند و کمیت دموکرات را دائر کردند و در ذی الحج همان سال کمیت دموکرات مختلم مرکژ

و کردستانی شک گرفت مردوخ .)345 – 344/2 :1352

اپ روسژی
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نظامیان بدهند و دوم با دستور وپارت تددیات نظامیان کاهش پیدا کند و آنها پژیش اپ هژر
چیر اجاپۀ تقسیم گندم بی نانواییها را بدهند ساپمان اسناد ملی شناس سژند:399 - 240 :
.)50 18
اما یک نکت مهم در ترکی

جمدیتی مدترضان به گرانی نژان در ربیژعالثژانی . 1336ق

حضور طبق علما کسبه و اصناف بود .به نظر میرسد آنهژا دیگژر تژوان خریژد نژانی را کژه
روپانه چند قران ترقی میکرد نداشتند .البته میبایست ای نکته را هژم در نظژر داشژت کژه
مردم دیگر متوجه شد بودند اعیان و پمینژداران بژهویژه آصژ

دیژوان عامژ مهمژی در

گرانی نان هستند نک :عریض ضدفای شهر سنندج سند شمارۀ  6کژارت  20دوسژی 11
 .)300/8/23البته در ای میان اخبار و گرارشهای رسژید اپ انبارهژای گنژدمِ اعیژان و گژا
غارت آنها بیشتر به یقی مردم در ای بژار افژرود .مژثال در صژفر . 1340ق /اکتبژر 1921م
حاجی پمان خان بانهای طی دستبرد به ملک کاریر متدلق به مشیر دیژوان و آصژ

دیژوان

چند هرار خروار گندم را به قیمت پوتی 1دو سژه قژران بژه حژراج گذاشژت صژوفی سژلیم

.)186 - 185 :1392
در صفر . 1336ق که قحطی باال گرفت و نظامیژان هژم سژختی کژار آذوقژه را احسژاس
کردند وارد نواحی اسفندآباد و ییالق شدند که انبار گندم کردستان بژود .در نتیجژه بژرای
رفع مشکالت آذوقه یک کمیسیون دواپد نفری تشکی شد و ح مشژک بژه دو صژورت
در دستور کار کمیسیون قرار گرفت .1 :مژالکی بژا وجژودی کژه گنژدم در شژهر خژرواری
هشتاد تومان بود مجبور شدند به نانواهاییها خرواری سی تومان بفروشند و مردم هم که تا
ای پمان گندم را خرواری هفت هشت تومان خرید بودند حاضر نشدند سی تومان بیشژتر
بدهند و ای مسلله خود الینح باقی ماند بود .2 .اقژداماتی بژرای محژدود کژردن نظامیژان
راجع به جمعکردن گندم و سایر ارپاق انجام شد که البته ای هم مانند دفدات قب
نرسید .در نتیجه کمیسیون دواپد نفری در مالقات با بارات

به جایی

وی را راضژی کردنژد کژه دو

هرار خروار گندمِ اسفندآباد و ییالق به نظامیان تدلق بگیرد و مابقی آن به شژهر حمژ شژود
ساپمان اسناد ملی شناس سند .)45 - 43 :399 - 240 :در همژی پمژان وپارت مالیژه طژی
 .1واحد انداپ گیری وپن برابر با  16کیلوگرم.
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تلگرافی به ادارۀ مالی کردستان دستور داد تمام اجناس آن والیژت کردسژتان) بژه مصژرف
اهالی برسد و با گرفت اعانه اپ اغنیا هرچه بیشتر وسای رفا فقرا فراهم شود ساپمان اسژناد
ملی شناس سند.)47 - 46 :399 - 240 :
درای میان آنچه مهم است ای که اعیان و اپ جملژه آصژ

دیژوان و مشژیر دیژوان قژول

باپگشایی نانواها را به مردم دادند .ای نکته نشان میدهد که اساسا در ای اوضاع و احژوال
گندم نانواییها اپ طرف ادارۀ ارپاق تأمی نمیشد پیرا گندمی وجژود نداشژت و اگژر ایژ
گونه بژود نانوایژان نمژیتوانسژتند اپ نبژود گنژدم حژرف برننژد پیژرا مژیبایسژت در مقابژ
اعتراضات مردم به ادارۀ ارپاق و حکومت کردستان پاسخ مژیدادنژد .اپ سژویی مژردم هژم
مشخصا در ای اوضاع و احوال میدانستند تنها اعیان مژیتواننژد گنژدم نژانواییهژا را تژأمی
کنند و به نوعی ارادۀ نانوایان در پی ارادۀ اعیان بود .هرچند نمیتوان به طور دقیژق مشژخص
کرد که در گرانی نان کردستان کدام عام نقژش بیشژتر و تأثیرگژذارتری داشژته اسژت بژا
وجود ای

به نظر میرسد اعیان مژالکی و پمژی داران اپ آنجژایی کژه گنژدم را در اختیژار

داشتند میتوانستند با تحوی ندادن آن تأثیر مستقیم و آنی بر گرانی داشته باشند .مژثال مژال
محمدرضا دربارۀ قیمت گندم و نان  -که تا پانردهم رمضان اندکی تنرل پیژدا کژرد بژود -
در نهم شوال . 1336ق مینویسد« :دوبار سنگک  ...سبک سبک دام به کمژر پد .نانواهژا
یک م نه قران کردند  ...برای بدضی اشخاص نان یک م نه د تومژان خژورد مژیشژود»
صوفی سلیم .)89 :1392
 .3.2خاندانها و احزاب

عام دیگری که در «مسلل گرانی نان» و افرایش قیمت آن بسیار مؤثر بود نقش خاندانهژا
و احراب کردستان و اختالف آنها در ای دور بود .خاندانهای اردالن و وپیری و احژراب
دموکرات و سوسیال دموکرات در ای دور اختالفات بسیار پیادی با همدیگر داشژتند .امژا
«مسلل گرانی نان» گا خودش عاملی مهم در دام پدن به ای اختالفات میشژد .البتژه بژرای
درک بهتر ای مطل

مژیبایسژت بژه دسژتهبنژدی ایژ خانژدانهژا و احژراب در درگیژری و

اختالف با هم توجه داشت اپ جمله:
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 .1ممک بود که دو خاندان و دو حرب در تقاب با همدیگر قرار بگیرند.
 .2ممک بود که یکی اپ خانژدانهژا بژرای ضژربهپدن بژر رقیژبش بژا یکژی اپ احژراب
همداستان شود و یا برعکس یدنی یکی اپ احراب برای مقابلژه بژا حژرب دیگژر بژا
یکی اپ خاندانها وارد رابطه شود.
 .3ممک بود بی اعضای یکی اپ خاندانها و یا یکی اپ حربها اخژتالف و درگیژری
ایجاد شود.
در اینجا به تحلی و تبیی هرکدام اپ ای دستهبنژدیهژا مژیپژرداپیم .پمژانی کژه اعیژان
بهویه آص

اپ خاندان وپیری حاضر بژه واگژذاری گنژدم بژه نانواهژا نشژدند رهبژران دو

حرب دموکرات و سوسیال دموکرات پس اپ تشژکی جلسژه نژرد سژردار رشژید حکمژران
کردستان رفتند که یا «گندم اپ آص

و گندمدار برای مسلمانان گرفتژه و یژا تشژری

بژرد

شما را به حاکم قبول نداریم» .در همی پمان هم تلگرافی اپ تهران رسژید کژه فژورا ارپاق و
اسباب آسایش مردم باید فراهم شود صوفی سلیم  .)77 :1392در نتیجژه سژردار رشژید اپ
دو جبهه در تنگنا قرار گرفت .با وجود ای

نامه و حواله فرستادن برای اعیان بیفایژد بژود.

تا ای که روپ یکشنبه  28ربیعالثانی . 1336ق آص دیوان به داراالیاله فراخواند شژد .پژس
اپ امتناع آص

اپ دادن گندم با وجودی ای کژه سژردار رشژید او را تبدیدگونژه بژه روانسژر

فرسژژتاد مژژردوخ  )348 :1352امژژا خیلژژی پود بژژا وسژژاطت سژژنجر خژژان وی را آپاد کژژرد
شریدتی . 1416ق .)18 :البته در ای میان آص

مبلغ چهژار هژرار تومژان پژول بژه سژردار

رشید داد .به نظر میرسد ای رد و بدلشدن پژول بیشژتر بژه خژاطر دامژ نژردن بژه اخژتالف
اردالنها و وپیریها و ترس اپ سوءاستفاد احراب اپ ای اختالف بود است.
به عالو پمانی که مژردم پژس اپ وعژد هژای خژالف واقژعِ اعیژان بهبژودی در اوضژاع
مشاهد نکردند به تحریک رهبران حرب دموکرات خواسژتار رفژع گرانژی و کمبژود نژان
شدند .در نتیجه اعیان و اشراف یکبار دیگر در روپ جمدژه 16جمژادیاالول . 1336ق در
امامراد هاجر خاتون برای تصمیم گیری در مژورد مسژلل گرانژی نژان جمژع شژدند و قژرار
گذاشتند برای چهار ما روپی بیست خروار گندم به نانوایان بدهند اما ای بار یک یهودی
سقری و تاجری مسیحی را مسلول نظارت بر ای کار کردند پیرا مدتقد بودند که مسژلوالن
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قبلیِ ای کار اپ جمله حاجی شیخ ابژراهیم اپ رؤسژای حژرب دمژوکرات گنژدم را صژرف
مصارف شخصی میکنند صوفی سلیم .)79 :1392
آنچه مسلم است ای که رؤسای حرب دموکرات نه بهخاطر مردم بلکژه بژهعلژت رقابژت
با خاندانهای قدرتمند و متنفذ کردستان گرانی نان را علَم کرد بودنژد .وگرنژه آنهژا خژود
عاملی مهم در شک گیری مسلل گرانی نان بودند .رؤسای حرب دمژوکرات اپ جملژه حژاج
شیخ ابراهیم روپ  22شوال . 1336ق به همرا حدود  1500نفر اپ طرفدارانشان برای گردش
و تفرج به امیریه رفتند و بهتری نوع غذاها و میو ها را صرف کردند .البته دمژوکراتهژا در
همدان هم ای رویژ را پژیش گرفتژه بودنژد و سژرگرد دانژاهو بریتانیژایی اپ آنهژا بژا عنژوان
«دموکراتهای شکمسیر» نام میبرد جمشیدی  .)26 :1385دقیقا در همژان روپ در داخژ
شهر سنندج برخی اپ دولتمندان شهر مبلغی پول جمژع کردنژد و بژه مژال صژدر نژامی بژرای
جمع آوری و کف و دف مردهای ناشی اپ گرسنگی دادند صوفی سلیم  .)90 :1392شژاید
در آغاپ تحلی و تبیی دو گرارۀ متناقض باال اندکی مشک به نظر برسد امژا وقتژی بژدانیم
که رؤسای حرب دموکرات با نانواها هژمقژول و هژمدپد بودنژد و اجژاپۀ ارپانشژدن نژان را
نمیدادند دیگر ای گونه فکر نمیکنیم .اما ای گرارۀ کوتا حام چنژد نکتژ مهژم اسژت
اول ای که صن

نانوایان هموار گندمی برای روپهای مبادا داشتند وچژون نژان را مسژتقیم

به دست مردم میدادند اپ ای موقدیت استفاد کرد و با هر گروهی که خواهان بژود وارد
مدامله میشدند .دوم رابط رؤسای حرب دموکرات با نانوایان ارتباطی با منفدتژی دو سژویه
بود .سژوم اجژاپ نژدادن بژه صژن

نانوایژان بژرای ارپانکژردن نژان اپ سژوی دمژوکراتهژا

میتوانست مردم را به اعتراض بر ضد حکومت و حرب رقی

سوسیال دموکرات) و حتژی

اعیان شهر وادار کند؛ اتفاقی که بارها در ای دور افتاد.
اما اختالف دیگری بی خاندانهای اردالن و وپیری وجود داشت .میتژوان گفژت کژه
وپیریها هیچگا به انداپۀ دورۀ آص

دیوان قدرتمند نبودند .اما به قدرت رسژیدن سژردار

رشید اپ اردالنها و بست انبارهای گندم اپ سوی وپیریها نتیجهای جر گرانی نان نداشت.
وپیریها کامال آگاهانه ای بار با دو هدف باعث گرانی و نایابشدن نژان شژدند کژه یکژی
رسیدن به پول بیشتر ژژ طوری که مردم مجبور شژدند حتژی وسژای پنژدگی را بژرای خریژد
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گندم و نان بفروشند ژژ و دوم با ای که مردم میدانستند حکمران کردستان تقریبا یک مهژرۀ
سوخته است اما وپیریها که خودشان شک دهندۀ مسلله گرانژی بودنژد ایژ بژار اپ همژان
مسلله استفاد کردند تا مردم را به اعتراض وادارند و سژردار رشژید را اپ منصژ حکمرانژی
کردستان خلع کنند نک :کمندی .)50 - 45 :1393
برخالف گرانژیهژای سژابق گرانژی نژان در سژال . 1336ق جمدیژت بسژیار بیشژتری را
گرفتار کرد و عالو بر گدایان سرباپخانه د پانرد هژرار نفژر اپ اهژ شژهر نیژر جژرو آنهژا
بودند .طوری که مردم باپار و دکانها را بسژته و همگژی در امژامراد هژاجر خژاتون جمژع
شدند .روبهرو شدن با ندش شانرد نفر قحطژیپد در حیژاط هژاجر خژاتون سژاپمان اسژناد
ملی شناس سند )43 :399 - 240 :مردم را بیش اپ پژیش تحریژک کژرد .در نتیجژه اپ دیژد
مردم تنها اعیان و اشراف میبایست جوابگو باشند .ساالر فاتح سی و دو تومان برای تکفژی
مرد ها متقب شد و اعراپالملک نود خروار گندم با حوال یک دینار واگذار کرد .اما مژردم
که گرانی و کمبود نان را روپانه تجربه میکردنژد پژیش اپ خژروج اپ محژ

دویسژت نفژر

تفنگچی را بر کار اعیان مدی کردند و قرار شد اول گندم و ارپاق را تحوی بدهند و سپس
مرخص شوند صوفی سلیم .)80 :1392
در نتیج عدم تغییر اوضاع سران حژرب دمژوکرات بژا بژه خیابژان آوردن طرفدارانشژان
برخی اپ علمای برجست شژهر را گرفتژه و نسژبت بژه آنهژا بژیحرمتژی کردنژد همژان .)81
درای میان سوسیالها هم در  21جمادیاالول امامراد هاجر خاتون را محاصژر و اعیژان و
اشراف دربند را آپاد کردند .ای بار «مسلل نان» تبدژات دیگژری بژه خژود گرفتژه بژود و بژه
عرص مبارپ میان طرفداران حژرب دمژوکرات بژا حکومژت تبژدی شژد و افژراد پیژادی اپ
دموکراتها و سوسیالها کشته شدند صوفی سژلیم  .)84 - 83 :1392تژا  8جمژادیالثژانی
اعیان و بررگان شهر که بیشتر اپ خاندان وپیری بودند اپ فشار دموکراتها و طرفدارانشژان
اپ شهر فرار کردند .با وجود ای

برای مردم مدلوم شژد کژه وعژد هژای آنهژا بژرای تحویژ

گندم جهت دفع وقت بود است نتیجه ای کژه گنژدم خژرواری بژه دویسژت و سژی تومژان
رسید همان  )85و تا پانردهم رمضان قیمت ارپاق اندکی تنرل پیدا کرد همان .)87
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اما اپ میان اختالف درون خاندانی میتوان به اختالف آص

دیژوان و مشژیر دیژوان دو

برادر) هم اشار کرد وقایعنگار حدیق ناصریه و مرآتالظفر  .)327 :1384اخژتالف ایژ
دو که پمی و رعیت پیادی داشتند باعث دودستگی بی مردم هژم مژیشژد بژهطژوریکژه
اشرار و طایف گلباغی اپ آص

و مندمنیها اپ مشیر دیوان حمایت میکردند .در نتیجه ایژ

دو برادر هر کژدام حامیژان خژود را تحریژک بژه حملژه و غژارت پمژی هژای طژرف مقابژ
میکردند .آص

حتی فراتر اپ ای

اشرار طایف گلباغی و اسماعیلی را به سراغ پمژی هژای

خرد مالکی میفرستاد .با همی ترفند اغل
ناچیری به آص

مالکی مجبور شدند پمی های خود را بژا مبلژغ

بفروشند عریض ضدفای شهر سنندج بژه مجلژس سژند شژمارۀ  6کژارت

 20دوسی 300/8/23 11؛ 244؛ فراهانی  .)149/2 :1385مسلما خرید پمژی هژایی بژا ایژ
وسدت در اطراف شهر سنندج که بیشتر هم پیر کشت غلژه و گنژدم مژیرفتنژد چنژد پیامژد
مهم داشت :اول بهدستآوردن گندم بیشتر اپ طرف خاندان وپیری و بهویژه آصژ  .دوم
بیکار شدن و بی نان شژدن جمدیژت بیشژتری اپ مژردم سژوم وادار کژردن ادارۀ ارپاق بژرای
خریژد گنژدم اپ آصژ  .چهژارم اسژتفاد اپ انبارهژژای گنژدم بژرای شژک دادن قحطژیهژژای
مصنوعی و بهدستآوردن پول بیشتر و پنجم مدامله با حکومژت مرکژری بژرای وارد کژردن
گندم به شهر برای آرامکردن اعتراضات و در مقابژ برداشژت حکمژران و رقیبژان احتمژالی
وپیریها.
 .4.2حکمرانان

در ای برهه حکمرانان یکی دیگر اپ عوام گرانی نان در سنندج به شمار میآیند .در واقع
وجود حکمرانی قوی بدون وابستگیهای حربی و خاندانی برای مقابله با مسلل گرانژی نژان
در کردستان الپم بود .وجود ای عام و تدام و تقابلش با دیگر عوام

میتوانژد پوایژای

بیشتری اپ مسلل گرانی نان را روش کند .البته در طژی فاصژل پمژانی مژذکور حکمرانژان
بیشترِ مواقع اپ مرکر برای ثبات قیمت نان و یا حداق کنترل آن فرستاد میشژدند امژا ایژ
فقم یک روی سکه بود پیرا ای حاکم به محض ورود به کردستان خوا ناخوا در مقابژ
خاندانها مالکی

احراب اصناف و کسبه قرار میگرفت .تقریبا میتژوان مژدعی شژد کژه
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تمام ای گرو ها در وهل نخست به دنبال شژناخت تیژ شخصژیتی و ویهگژیهژای رفتژاری
حکمران بودند و بسیار ماهرانه و زری

دربژارۀ اغلژ ایژ حکمرانژان بژه یژک نژوع رفتژار

میکردند .به ای مدنی که در چند روپِ اولِ ورود یک حکمژران بژه کردسژتان قیمژت نژان
پایی میآمد و گندم در میان نانواها پخش میشد .مسلما ای بهتری را ممک برای کنتژرل
اوضاع بهویه آرامکردن اعتراضات مردم بود تژا اعیژان مژالکی

رؤسژای احژراب و دیگژر

گرو ها بتوانند با حاکم جدید دیدار و گفتگو داشته باشند و در طی آن به برنامههژا اراد و
کفایت وی در امر حکومتداری آشنا شوند.
در اینجا برای نتیجهگیری بهتر اپ مباحث مطرحشژد بژه بررسژی دورۀ حکمرانژی چنژد
حکمران میپرداپیم .سژردار مدژرپ حژاکم جدیژد کردسژتان اپ صژفر . 1337ق) بژود .وی
هنگامی که به همدان رسید در نامهای خطاب به اعیان علما کسبه و اصژناف نوشژت طبژق
گرارشهایی که رسید ارپاق سوخت و دیگر لواپم در سنندج پیاد اسژت امژا اپ بژس کژه
محتکری روستا و شهر آنها را انبار کرد و نگه داشتهاند نایژاب شژد اسژت .ایژ گفتژههژا
خود گویای پوایای دیگری اپ نقش اعیان و خاندانهای کردستان در گرانی نژان اسژت .در
نتیجه سردار مدرپ تمام آنهژا را در گرانژی نژان مقصژر دانسژت صژوفی سژلیم .)93 :1392
روش است که سردار مدرپ اپ همه جوان

مسلل نان و گرانی آن حتی پیش اپ رسژیدن بژه

کردستان آگا بود .البته سردار مدظم اپ خاندان وپیری کردستان به عنوان نماینژدۀ مردمژدر
مجلس در ای سفر سردار مدرپ را همراهی میکژرد عریضژ ضژدفای شژهر سژنندج سژند
شمارۀ  6کارت  20دوسی  .)11اما نکت قاب تأم ای که گرانژی نژان در والیژات مجژاور
مانند همدان و کرمانشا وجود نداشت و در تهران کرمانشا و همدان نان یک م دو ریال
و سه قران بود و همرمان در کردستان نان سنگک لواش و ذرت شش و هفژت قژران بژود.
درحالیکه بخشی اپ گندم همدان اپ کردسژتان تژأمی مژیشژد صژوفی سژلیم - 96 :1392
.)97
قیمت نان در پمان ورود سردار مدرپ به شهر سنندج به سه قران و نیم کاهش پیدا کژرد
اما وقتی که سردار مدرپ اپ سنندج خارج شد و حدود سژه مژا بژا پانصژد قژراق و هژرار نفژر
اردوی چریک در روستاهای اسفندآباد و ییالق ساک شد و بارها رعیت و مالکی خژرد پژا
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را غارت کرد عریض ضدفای سنندج بژه مجلژس سژند شژمارۀ  6کژارت  20دوسژی 11؛
مردوخ  .)357/2 :1352بیدلی نبود که کارگراری کردستان بیکفایتی امیر مدرپ را عامژ
کمبود نان مدرفی کرد مرکژر اسژناد وپارت خارجژه کژارت  44پرونژدۀ .)104 :1336 6
اعیان و نانوایان هم که حکمران را در چپاولکردن مردم اپ خود جلوتر دیدنژد دوبژار نژان
را گران کردند و تا ربیعالثانی . 1337ق دوبار قیمت سنگک به شش و لواش به هفت قران
رسید و البته حکومت هم دیگر سراغی اپ نان نگرفت و احتماال برای سژرپوش گذاشژت بژه
اعتراضات مردم قیمت برخی اپ اقالم مانند گوشت را هفت قران تدیی کردند و برخژی اپ
قصابها را جریمه و گوشمالی دادند صوفی سلیم .)97 -1392:95
بژژرخالف سژژردار مدژژرپ انتخژژاب شژژری الدول ژ کاشژژانی بژژه حکومژژت کردسژژتان در
جمادیالثانی . 1337ق نشان میدهد کژه چگونژه یژک حژاکم مقتژدر مژیتوانسژت کنتژرل
اوضاع را در دست بگیرد و در طی دو سال با وجود مخال

و دشمنی اعیان پمژی داران و

احراب مسلل گرانی نان را به یژک ثبژات نسژبی برسژاند .برنامژههژای وی پژس اپ ورود بژه
کردستان نشان میدهد که شری الدوله هم مانند حاکمان قبلی پژیشتژر اپ «مسژلل گرانژی
نان» در کردستان با وجود غله و گندم فراوان آگاهی داشته اسژت .شژری الدولژه بژرخالف
حکمرانان سابق کردستان برای رفع «مسلل گرانی نان» برنامهای اپ پیش تدیی شد داشژت
و بسیار پود به ای نتیجه رسید ادام حکمرانی وی بسژتگی تژامی بژه ایژ مسژلله و همچنژی
برخژژورد جژژدی و البتژژه محتاطانژژه بژژا اعیژژان و دیگژژر عژژاملی گرانژژی نژژان دارد .در نتیجژژه
شری الدوله در گام نخست چنان قاطدانه و فوری عم کرد که فرصت کافی را اپ اعیژان
و اصناف برای کاهش قیمت نان گرفت.
بژرهمی اسژژاس شژژری الدولژه بژژا گروهژژی ماننژژد رهبژران حژژرب دمژژوکرات در همژژان
روپهای اول حکمرانیاش تسویه حساب کرد .یدنژی اقبژال نظژام و حژاجی شژیخ ابژراهیم اپ
رؤسای حرب دموکرات و البته عاملی گرانی نان را کُشت و حوپ های حرب دموکرات را
تدطی کرد .جال
شیخ ابراهیم تدری

ای که پیش اپ ای

سید حس مژدرس در مالقژات بژا شژری الدولژه اپ

کرد و او را شخصی بالیاقت و منصژ

خوانژد بژود کمژر ای :1384

 )1005/2اما وثوقالدوله شیخ ابراهیم و دیگر رهبران دمژوکرات آصژ

دیژوان و عشژایر
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گلباغی و مندمنی را عام بی نظمی کردستان مدرفژی کژرد بژود مژردوخ .)354/2 :1352
شری الدوله با گروهی دیگر اپ اعیان شهر تشکی جلسه داد تا بتواند گندم نانواها را تژأمی
کند صوفی سلیم  .)102 - 100 :1392پساپای

در ش

دوشنبه  3رمضان حاجی مدتمد

نازم االیاله و دیگر اعیان شهر را در مجلسی نگه داشت تژا تکلیژ
مشخص کنند که به ای ترتی

گرانژی و کمبژود نژان را

دادن چهارصد خروار گنژدم اپ سژوی اعیژان بژه نژانواییهژا

مدلوم شد.شری الدوله همانطور که قبال پیشبینی کرد بود در کردستان خبری اپ کمبود
غله و قحطی نبود پیرا وی موفق شد گندمهای پنج تا هفت ساله اپ انبارهای آصژ

بیژرون

آورد عریض ضدفای سنندج به مجلس سند شمارۀ  6کارت  20دوسی .)300/8/23 11
شری الدوله برای گرفت گندم اپ اعیان تا جایی پیش رفت کژه در پژی فلژککژردن پژای
نازماالیاله برآمد که با وساطت ای مسلله رفع شژد و بژه نظژر مژیرسژد در سژومی گژام بژا
دلجویی اپ آص

دیوان اوضاع را تحت کنترل خود درآورد.

با وجود ای که تا چهارشنبه 12رمضان . 1337ق نانواها باپ شژدند امژا تغییژر محسوسژی
در کیفیت و قیمت نان داد نشد صوفی سلیم  .)105 :1392البته با توجژه بژه ایژ گژرارش
به نظر میرسد هنوپ تا ای روپ گندم به نانواییها نرسید که اپ نژان گنژدم اسژم بژرد نشژد
است .با ای حال تا صفر . 1338ق باپار ارپاق و اجناس خوراکی به ثباتی نسبی دست پیدا
کژژرد .پم ژانی هژژم کژژه نانوایژژان در صژژفر . 1338ق بژژه فکژژر افژژرایش قیمژژت نژژان افتادنژژد
شری الدوله راضی نشد و به جای آن چند هرار خروار گندم با قیمت  20تومژان اپ مژالکی
گرفت و در داراالمان انبار و اعالم کرد اگر تا سال دیگر حتی اگر باران نیاید نان یک م
دو قران نباید بیشتر شود صوفی سلیم 133 :1392؛ عریض ضدفای سنندج به مجلس سند
شمارۀ  6کارت  20دوسی  .)11با توجه به نبود گرارشی دربژارۀ گرانژی و کمبژود نژان در
سال . 1338ق به نظر میرسد که گرانی و کمبود نان در ای سال وجود نداشته است.
به خاطر اتفاقاتی که در دورۀ حکمرانی شری الدوله افتاد اعیان نانوایان و دیگر کسبه
به تصور ای که قژائم مقژام حکمژران جدیژد کردسژتان هژم ماننژد شژری الدولژه حاضژر بژه
باجدادن به کسی نیست در روپهای اول حکمرانی وی گندم و نان را بژه وفژور وارد بژاپار
کردند اما به محض پیبردن به بیکفایتی وی و راضیشدنش به روپی  20تومان رشو در
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ما جمادیاالول . 1339ق قیمت گندم خرواری تا شانرد تومان سنگک دو قران و لژواش
دو ریاالفرایش یافت صوفی سلیم  187 :1392و 190؛ مرکر اسناد وپارت خارجه کژارت
 44پروندۀ .)6 :1336 14
هنگامیکه در  28شدیان . 1340ق شهابالدوله به عنوان حکمران جدید وارد کردستان
شد قیمت گندم در یک اقدامی هماهنگ به خرواری  24تومان تنرل پیژدا کژرد و در روپ
چهارم رمضان لواش دو ریژال شژد .پژس اپ ایژ

اعیژان مژالکی و سژایر کسژبه و اصژناف

دیدارهای اولیه با شهابالدوله را برگرار کردند و پس چند بژار دعژوت بژه ضژیافت نهژار و
شژژام متوجژژه شژژدند کژژه شژژهابالدولژژه اپ دسژژتورات حژژاجی مدتمژژد نایژژ الحکومژژه و

ساعدالممالک 1رئیس نظمیه تجاوپ نمیکند مشخصا ای به مدنای بیکفایتی و بیارادگژی
حکمران جدید بود .در نتیجه نانواییها اپ  15رمضان دست به کار شدند و نان نایژاب شژد.
مژژردم کژژه اوضژژاع را ایژ گونژژه دیدنژژد شژژبانه نامژژهای تهدیژژدآمیر بژژه خانژ حژژاجی مدتمژژد
نای الحکومه انداختند که یا نان ارپان شود و یا یک گلولژه حرامتژان مژیکنژیم .در نتیجژه
فورا در باپار جار کشیدند که سنگک دو قران به فروش برسد همان .)195 - 194
مسلل گرانی نان در سال 1341ق با وجود ای که سال پربارانی بود ادامه پیدا کرد .در
واقع نانوایان برای افرایش قیمت نان به هر حیلهای دست میپدنژد .مژثال بژا دادن مأموریژت
به برخی افراد خرواری گندم به قیمت  21تومان میخریدند تژا مژردم بترسژند کژه گرانژی
دولتمندان گندمها را خرید و گندم نایاب میشژد همژان

اتفاق افتاد است .به ای ترتی

 .)202گرانی نان نسبت به سالهای جنگ جهانی و پس اپ آن تقریبا در بیشتر نژواحی ایژران
مرتفع شد بود با وجود ای

در شوال . 1341ق ای اتفاق هنژوپ در کردسژتان نیفتژاد بژود

همان  .)207اما بژرخالف سژال . 1341ق گژرارش مژال محمدرضژا اپ . 1342ق گویژای
مطال

دیگری است «گندم بهار و اعلی خرواری  8الی  9تومان سنگک یک مژ  1قژران

و لواش  1عباسی باال کرد و نان مالی دراپ و په مث قالی و سژایر ارپاق فژراوان [اسژت]
 »...صوفی سلیم .)201 :1392

 .1ساعدالممالک پسر آص

دیوان بود.
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 .3گرانی نان و حذف عاملها

مسلل گرانی نان که در شک گیریاش چهار عام عمد نقش داشتند گژا اپ سژوی همژی

عوام بهعنوان ابراری برای برکناری و حذف مورد اسژتفاد قژرار مژیگرفژت .البتژه حژذف
عاملی اپ سوی عام یا عوام دیگر با واسط گرانی نان فقم برای یک عام نبژود بلکژه
تقریبا تمامی عواملی که در شک گیری مسلل گرانژی نقژش داشژتند اپ همژان مسژلله بژرای
حذف همدیگر استفاد میکردند .البته قژدرت عامژ هژا بژرای حژذف یکژدیگر بژه مسژائ
دیگری هم ارتباط داشت :اول داشت گندم برای ایجژاد قحطژی و گرانژی مصژنوعی و رفژع
آن دوم تالش برای انتخاب نمایندگان مجلس شورا اپ طبقه خاندان و یا حرب خود سوم
ارتباط داشت با طوای

کردستان بهویه گلبژاغی منژدمنی و همچنژی حاکمژان و رؤسژای

شهرها و روستاهای کردستان و چهارم فرستادن سوغات و دادن رشو به مقامژات حکومژت
مرکری .در اینجا به مواردی اپ ای حذفها اشار و به تحلی و تبیی آنها میپرداپیم.
پس اپ سقوط حکومت اردالنها در کردستان خاندان وپیری و در صژدر آنهژا آصژ
دیوان حکمران واقدی کردستان شدند که هر پمان اراد میکردند بژا دادن و نژدادن گنژدم
به نانواییها قحطی و گرانی و یا فراوانی به وجژود مژیآوردنژد کمنژدی  .)39 :1393امژا
پمانی که سردار رشژید اپ خانژدان اردالن در چهژارم صژفر . 1336ق بژا کمژک روسهژا و
حرب دموکرات به حکومت رسید قیمت گنژدم ناگهژان بژه خژرواری هشژتاد تومژان ترقژی
کرد .درحالیکه اعیان و بهویه آص

تا پیش اپ آن گندم را خرواری  30تومان به نانواهژا

میفروختند صوفی سلیم  .)55 :1392مسلما قدرتگرفت یکی اپ افراد خانژدان اردالن بژا
کمک روسها و حژرب دمژوکرات و حتژی علمژا مژردوخ  )345/2 :1352بژرای اعیژان و
وپیریها قاب قبول نبود و ای به مدنای تقاب سه عام گرانژی روسهژا خانژدان اردالن و
حرب دموکرات) با عام مهم و قدرتمند دیگر خانژدان وپیژری) بژود .پژس وپیژریهژا بژا
گرانکردن نان پیکانِ اعتراض مردم را به سوی آنها نشژانه رفتنژد .اپ طژرف دیگژر سژردار
رشید با تهدید برخی دیگر اپ اعیان و رؤسای اصناف و کسبه فژورا حژاجی ارفژعالملژک و
اقبالنظام را برای آوردن گندم به روستاها مأمور کرد و نانواییها اپ دوشنبه دهم صژفر دایژر
شدند صوفی سلیم .)59 :1392
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اما دایر شدن نانواها بیشتر اپ چند روپ دوام نیاورد و دوبار گندم نایاب و نان گران شد.
ای بار آص

با خودداری اپ دادن گنژدم اعتراضژات مژردم را متوجژه سژردار رشژید کژرد.

همچنی وقتی که گرارش به تهران رسید تلگرافی اپ تهران مخابر شد که هر طور شژد بژا
کمک اعیان اسباب آرامش مردم فراهم شود .آص

که به خیال خود توانسژته بژود سژردار

رشید را تا مرپ عرل اپ حکمرانی پیش ببرد اپ سوی سردار بژه داراالیالژه فراخوانژد شژد و
به محض ورود وی را با حالت اهانتآمیر به روانسر فرستاد اما مدتی بدژد وی را در قبژالِ
گرفت چهار هرار تومان آپاد کرد علیخانی  .)56 :1394در دورۀ حکومت شری الدولژه
نردیک به دو سال توانسته بود با وی مدارا کند و ای مژدارا و سژاپش باعژث ثبژات

آص

باپار قیمت نان و رفع کمبود آن شد بود .اپ سویی در اوای حکمرانی شری الدوله گندم
نانواییها اپ انبارهای آص

تأمی میشد .در واقع آص

هموار اپ انبارهژای گنژدمش بژه

عنوان اهرمِ فشار بژرای حژذف رقبژایش اسژتفاد مژیکژرد امژا شژری الدولژه بژا پیرکژی و
برنامژژهای منسژژجم و محتاطانژژه توانسژژت نردیژژک بژژه دو سژژال اپ اقژژدامات اعیژژان و اشژژراف
جلوگیری کند.
با وجودی که شژری الدولژه روابژم گژرم و دوسژتانهای بژا اعیژان شژهر داشژت امژا در
ذیالقددۀ . 1339ق اتفاقی افتاد که مقدم اختالف بی اعیان با شژری الدولژه شژد .ایژ کژه
صولتلشکر اپ طرف حکومت مأمور بود به روستاها برود و تمام انبارهای گندم و ارپاق را
با قیمت خرواری  20تومان مُهر کند .صولتلشکر پس اپ کمکردن هرین کرایه و مژواردی
دیگر فقم خرواری  5تومان به مالکی داد .اپ سژویی بژه نژام مخژارج ژانژدارم قژرار بژود اپ
هرکدام اپ اعیان شهر مبلغ  40هرار تومان بگیرند صوفی سلیم  .)175 :1392آص

مسژلما

بیشتر اپ ای نمیتوانست شاهد کژاهش قژدرتش باشژد پیژرا قبژو ِل فژروش گنژدم بژا قیمژت
خرواری  5تومان و دادن  40هرار تومان اپ سوی هریک اپ اعیان برای مخارج ژانژدارمری
به مدنای پذیرشِ شکست در مقاب شری الدوله بود.
آص

که مترصد کوچکتری فرصت برای حذف رقیبی نیرومند همانند شری الدوله

بود و البته وی را ماندی بررگ در را افرایش قیمژت گنژدم مژیدانسژت عریضژ ضژدفای
سنندج به مجلس سند شژمارۀ  6کژارت  20دوسژی  )11نمژیخواسژت ایژ فرصژت را اپ
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دست بدهد .در نتیجه در روپ یکشنبه  11ذیالقدد به تحریژک آصژ

و حژاج محمژدتقی

مدتمد وپیری مردم باپارها را بسته و در امامراد هژاجر خژاتون متحصژ شژدند علیخژانی
56 :1394؛ فراهژژانی  .)251/1 :1385همچنژژی آصژژ

گروهژژی دیگژژر اپ مژژردم را بژژرای

اعتراض به تلگرافخانه برد عریض ضدفای سنندج بژه مجلژس سژند شژمارۀ  6کژارت 20
دوسی .)11
آص

به مردم قول داد که اگر در عرل شری الدوله وی را یژاری کننژد رسژید نژان را

یک م  1قران کند همان  .)181بژاالخر بژا پافشژاری اعیژان قژوامالسژلطنه دسژتور پایژان
تحص را داد و اپ تحص کنندگان درخواست کژرد تژا نماینژدۀ خژود را بژه تهژران بفرسژتند
فراهانی  .)276/1 :1385البته اعیان نسبت به نگرانی دولژت مرکژری اپ تحرکژات طوایژ
کردستان آگاهی داشتند .در نتیجه با وجود ای نگرانی مطمل بودند که دیر یا پود دولت
با درخواست آنها موافقت خواهد کرد.
مطال

بیژانشژد و البتژه مژت ِ تلگژراف ارسژالشژد بژه مجلژس در جهژت نارضژایتی اپ

حکومت شری الدوله حاوی چند نکت مهم است که برای درک حژذف عامژ حکمژران
بسیار مهماند :اول ای که در دورۀ حکمرانی شژری الدولژه گرانژی نژان بژه مدنژی و مفهژوم
سابق وجود نداشت پیرا در ای مدت دیگر شاهد اعتراضات مردمی نیستیم و گرارشژی در
ای بار در منابع و اسناد نیامد است .دوم آص

و دیگر اعیان و بررگان همرا وی چنژد

روپ بدد اپ تحص قیمت گندم و نان را افرایش دادند بنابرای

ای نشان مژیدهژد کژه تنهژا

حضور شری الدوله و تدبیرهای وی بود که طی دو سال مانع افرایش قیمت نژان شژد بژود
عریض ضدفای سنندج سند شمارۀ 6کارت  20دوسی  .)300/8/23 11سوم تقریبا تمام
منابع محلینگار اسناد و عرایض متفقاند که تحص اول به پور تهدید و تطمیع آصژ
البته حامیان و افراد وی برپا شد و دوم ای نخستی باری نبود که آص

اپ ایژ حربژه بژرای

حذف رقیبانش استفاد میکرد بژرای حژذف سژردار محژی اپ سژوی آصژ
انقالب س 1ش 28ص  15 2 – 1رجژ

و

نژک :عصژر

1333ق  30مژه 1915م؛ رعژد س 6ش 836

 11شژژدبان  2 1333سژژرطان 1294ش  24ژوئ ژ 1915م؛ مژژردوخ .)325 - 324/2 :1352
چهارم امضاکنندگان نام ارسالی به مجلس افرادی هستند که یا با شری الدولژه خصژومت
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داشتند و یا اپ خاندان وپیری و یژا حژامی و جیژر خژوار همیشژگی آصژ
جسور شدن اشرار گلباغی اپ سیاستهای آصژ

بودنژد و پژنجم

بژود پیژرا بژرای خریژد امژالک مژالکی

خرد پا غارت و نابودی ای پمی ها اپ سوی طایف گلباغی جهت پایی آوردن قیمژت آنهژا
الپم بژژود پبژژان آپاد س 1ش 17ص 4ذیقدژژدۀ . 1335ق 13 /سژژپتامبر 1917م) .آصژ
پس اپ موفقیت در عرل شری الدوله قیمت گندم را به خرواری  35تومان رسژاند و پمژانی
که خرم ها هنوپ جمع نشد بود جلسهای تشکی داد و صورتی اپ گندم و نان برای شهر و
مقداری هم برای خودش نوشت عریض ضدفای سنندج به مجلس سژند شژمارۀ  6کژارت
 20دوسی .)300/8/23 11
در نتیجه د روپ پس اپ رفت شژری الدولژه در محژرم . 1340ق گنژدم و نژان در اول
شهریور نایاب شد .برای اساس صژد نفژر اپ مژردم شژهر بژه امژامراد هژاجر خژاتون رفتژه و
متحص شدند و در پی تلگراف به تهران آمدند .در ای میژان نصژرالخژان رئژیس ژانژدارم
قول داد در مدت پنج روپ گنژدم را بژه دسژت نژانواییهژا برسژاند امژا پژس اپ خژارجشژدن
تحص کنندگان اپ امامراد آنها را دستگیر کرد .مقایس ترکی

جمدیتی ای افراد با ترکی

جمدیتی که تلگراف عرل شری الدوله را امضا کردند نشان میدهد کژه ایژ بژار نژه فقژم
گدایان شهری و اقلیت یهودی بلکژه حتژی اصژناف و کسژبه اپ خلژع شژری الدولژه بسژیار
متضرر شد بودند و دیگر ای که اعیان و اشراف سنندج نمایندۀ مردم نبودند بلکه بژیش اپ
هر چیر در پی منافع خود بودند منافدی که با آمدن شری الدولژه بژهشژدت سژیر نرولژی بژه
خود گرفته بود.
اما نام جمدی اپ ضدفای شهر سنندج به مجلس نشان میدهد که آنها هم مسلل گرانژی
نان را ابراری میدانستند که اعیان بژا آن حکمرانژان را یکژی پژس اپ دیگژری اپ کردسژتان
بیرون میکردند عریض ضدفای سنندج به مجلس سژند شژمارۀ  6کژارت  20دوسژی 11
300/8/23؛ شژژمس  .)244 - 243 :1392البتژژه آصژ

بژژرای حژژذف رقیبژژان راهکژژارهژژای

دیگری هم داشت و آن خارجشدن اپ شهر و سکونت در همدان تهران و روستاهای تحژت
مالکیتش بود .بنابر عریض یکی اپ اهالی کردستان به مجلس سفرهای گژا و بیگژا آصژ
به تهران به درخواست اولیای امور مرکر صورت مژیگرفژت پیژرا هرگژا اوضژاع نژاآرام
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میشد برای راحتی مردم آص

به مرکژر خوانژد مژیشژد پبژان آپاد س 1ش 17ص4

ذیقددۀ 13 /1335سپتامبر 1917م) .هرچند ایژ ادعژا حژاوی پیژامی مهژم و آن هژم درک و
آگاهی اولیای امور مرکر اپ وضدیت کردستان است اما اندکی ساد انگارانه اسژت اگژر در
پی نیت واقدی آصژ

اپ خژارجشژدنش اپ سژنندج بژه طژرف امژالک و روسژتاهای تحژت

تملکش در بیرون اپ شهر و گا همدان و تهران برنیاییم.
آص

دیوان در سفر به بیرون سنندج مدموال اپ چند روپ و گا تا یکسال اپ کردسژتان

خارج میشد .آص

در دورۀ حکمرانی سردار رشژید بژه همژدان رفژت و بژا سژردار مدژرپ

حکمران جدیژد بژه کردسژتان باپگشژت مژردوخ  .)355/2 :1352وی بژار دیگژر در دورۀ
حکمرانی شری الدوله به همدان رفت و شری الدوله با فرستادن سژردار رشژید وی را بژه
کردستان باپگرداند .آص

به محض ورود به سژنندج قیمژت یژک مژ نژان را بژه  2قژران

کاهش داد صوفی سلیم  .)125 :1392همچنی یک هفته پژیش اپ ورود قژائممقژام حژاکم
جدید کردستان  7صفر . 1340ق) بژه قصژد سژر پدن بژه روسژتاهایی کژه تحژت مژالکیتش
بودند اپ شهر خارج شد؛ اما چهاردهم صفر خبر ورودش به تهران رسژید مژردوخ :1352
380/2؛ صوفی سلیم .)183 :1392
برخالف سالهای پیش اپ جنگ جهانی اول مژردم آصژ
خود میدانستند و البته آص

و دیگژر اعیژان را خیرخژوا

هم بارها با پیشآوردن گرانی و رفع آن بژه ایژ مسژلله دامژ

پد بود .پس اپ ورود روسها به کردستان بسیاری اپ انبارهای گندم به غارت رفت امژا بژه
نظر میرسد آص

با روسها برای فروش انبارهای گندمش به توافق رسید بود و در کژ

اپ حضور آنها در کردستان استفاد کرد تا با ندادن گندم به ادارۀ ارپاق و نانواها قیمژت نژان
را گرانتر کند که در ای شرایم روسهژا تنهژا عامژ گرانژی نژان اپ نگژا مژردم محسژوب
میشدند .پس اپ خروج روسهژا شژری الدولژه حژاکم کردسژتان اعیژان را عامژ ِ اصژلی
گرانی نان مدرفی کرد و آص

هم به همدان رفت .پمانی هم که به کردستان دعژوت شژد

به محض باپگشت قیمت نان را محتمال با اجاپۀ ورود گندم به باپار ارپان کرد.
حدودا یکسال بدد وقتی گرانی نان به مردم فشار آورد آص
مؤیدالملک به اسفندآباد رفت و اپ چند روستای آص

همچنان در تهران بژود.

دو سه انبژارِ گنژدم را خژالی کژرد.
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آص

ای مطل

را با وپیر داخله و دیگر کارگراران مرکژر در میژان گذاشژت کژه در پژی

آن تلگرافی با ای شرح برای شهابالدوله ارسال شد« :تلگراف به شژهراد [شژهابالدولژه]
کردند که عالقه بر دهات آصفی نداشته اگر میخواهی نژان راحتژی در کردسژتان بخژوری
مطیع و محکوم باشی و گرنه چون شری الدول کاشی در مسلل گندم برونت مژینماینژد.
جناب آص

به می خود ارپاق میفروشژد» صژوفی سژلیم  .)194 :1392البتژه نکتژ مهژم

دیگر ای که دیگر اعیان و اشراف که بخش پیاد مالیات حکومت را تأمی میکردند بیشتر
مواقع برای فرار اپ پرداخت آن اپ شهر خارج و در روستاهای تحژت مالکیژت خژود بژه سژر
میبردند سژاپمان اسژناد ملژی کژارگرار کردسژتان بژه وپارت خارجژه نمژرۀ  105شژوال
.)1336
نکت مهم دیگر ای که بیتوجهی و عدم قدرت ادارات دولتژی مثژ نظمیژه و عدلیژه در
جسور شدنِ عوام و تحرک پیاد آنها نقش پیادی داشته است .طوری که بارها اتفاق افتژاد
مردم کردستان برای شکایت به عدلیه کرمانشژا مراجدژه کردنژد؛ مژثال یکژی اپ شژهروندان
کردستانی وقتی که محصولش اپ سوی ساعدالسلطان پسر آص

دیوان مصژادر شژد بژرای

پسگرفت آن به عدلی کرمانشا مراجده کرد سند شمارۀ  61کارت  20دوسی  .)60البتژه
مشک فراتر اپ ایژ بژود پیژرا رئژیس نظمیژه و حتژی عدلیژه خژود اپ اعیژان کردسژتان و اپ
خاندانهای آنجا بودند .به ای ترتی

مردم امیدی برای رفع مشک شان نداشژتند و بژه قژول

یکی اپ شهروندان کردستانی مظفر والیپاد اردالن) « ...در سنندج هم محاکمات حقژوقی
در اتاق استبدادی آقای حاج مدتمد میگذرد و ادارۀ عدلیه بیچار آلت خارجه است» سند
شمارۀ  5کارت  20دوسیه  2 9جدی 1301؛ شمس .)242 :1392
نتیجهگیری

مسژژلل گرانژژی نژژان در کردسژژتان دورۀ قاجژژار . 1342 - 1332ق) بژژهعنژژوان یژژک مدض ژ

اجتماعی تحت تأثیر عوام متدددی شک گرفت عواملی که پهوهشگران ای حوپ بژرای
دیگر نواحی ایران نیر اپ آنها بهر برد اند .اما آنچه مشخص است ای پهوهشگران با وجود
استفاد اپ اسناد و گرارشها ای عوام را تحلی و تبیژی نکژرد انژد و همژی نکتژه سژب
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شد است که یژک مجموعژه عوامژ مشژخص را بژرای تمژامی نقژاط ایژران بژه کژار ببرنژد.

کردستان نیر در فاصل سالهای . 1342 – 1332ق) همانند دیگر نقاط ایران گرفتار مسژلل

گرانی نان شد .در شک گیری ای مسلله عوام پیادی نقش داشژتند کژه در ایژ پژهوهش
چهار عام نیروهای خژارجی اعیژان و مژالکی

خانژدانهژا و احژراب و حکمرانژان ژژژ کژه

بیشتری تأثیر را در شک گیری ای مسژلل داشژتند ژژژ بررسژی شژد انژد .عامژ نیژرویهژای
خارجی تا سال . 1336ق بهدلی خروج نیروها اپ کردستان تقریبا کژارایی اولیژ خژود را اپ
دست داد .در ای دور شش حکمران به منص

قدرت رسیدند و ای عام هم هژر بژار بژا

جابهجایی یک حکمران شرایم متفاوتی را رقم میپد .اما برخالف ای دو عام

عام های

اعیان و مالکی و خاندانهژا و احژراب تژأثیر بیشژتری هژم در رونژد شژک گیژری و هژم در
استمرار مسلل گرانی نان تا سالهای بدد اپ جنگ جهانی اول داشتند .همچنی عوام دیگژر
مانند وجود آفتهای طبیدی هجوم حشرات موذی به کشژترارها و انبارهژای غلژه و شژرایم
اقلیمی خشکسالی) با توجه به اطالعات بهدستآمد اپ اسناد و گرارشها و شواهد نقژض
چندان در شک گیری ای مسلله مؤثر و قوی عم نکرد اند که بتوان آنها را در کنار دیگژر
عوام قرار داد .مبحث مهم دیگر ای که عام هایی که مسلل گرانژی نژان را شژک دادنژد
برای رسیدن به منافع بیشتر اپ همی مسلله بژرای حژذف همژدیگر اسژتفاد کردنژد .در ایژ
میان ممک بود که چند عام موقتا برای حذف عام ِ قویتر با هم متحد شژد و بالفاصژله
پس اپ حذف آن عام

دو یا چند عام متحد بر ضد همدیگر موضعگیژری کننژد؛ اتفژاقی

که در ای دور بارها و بارها افتاد .اما نکت مهم ای که هیچگا یک عام به مدنای واقدژی
حذف نمیشد بلکه عاملی که در موضع ضد

قژرار مژیگرفژت ممکژ بژود بژرای مژدتی

کارایی خودش را در چرخژ رقابژت اپ دسژت بدهژد امژا بژا فژراهمکژردن شژرایم مناسژ
میتوانست اپ موضع ضد

یک عام استفاد کند و پنهانی با عام یا عوامژ دیگژر بژرای

حذف آن وارد عم شود و به ای ترتی

به چرخ رقابت باپگردد.
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منابع
 اب صوفی سژلیم مژال محمدرضژا  .)1390تااری کردساتان (1344 - 1330ق).
تصحیح دلآرا مردوخی .تهران :کتابخانه موپ و مرکر اسناد مجلس شورای اسالمی.
 جمشژژیدی مدصژژومه متژژرجم)  .)1385قحطاای باازرل سااالهای .1919 – 1917
محمدقلی مجد .تاریخ مداصر ایران/ف س  .10ش .40ص .58 – 5

 شریدتی عبژدال 1416ق) .جنگنامۀ سنجر خان با روس و انگلای

تصژحیح و

ویراستار سید محمد ناصر .سنندج :انتشارات مسدود.
 شمس اسژماعی

 .)1392گزیدهای از اسناد کردستان (مجل

اول تاا پانج

شورای ملی) .تهران :کتابخانه موپ و مرکر اسناد مجلس شورای اسالمی.

 علیخانی رسژتم  .)1394شرح حال رجال خاندان وزیری کردستان «از دورۀ
زندیه تا دورۀ پهلوی» .سنندج :انتشارات علمی کالج.

 فراهانی حس

 .)1385روزشمار تاری معاصر ایاران .تهژران :مؤسسژ مطالدژات و

پهوهشهای سیاسی.

 فربرن مژایلر  .)1394تاری اجتماعی (مسائل ،راهباردهاا و رو

هاا) .ترجمژ

ابراهیم موسیپور بشلی محمد ابراهیم باسم .تهران :سمت.
 قصری محمد کامبیر  .)1393امراء اردالن .سنندج :ناشر مؤل .
 کمندی عباس  .)1393حماسۀ سنجر خان .سنندج :انتشارات علمی کالج.
 کمر ای سید محمد  .)1384روزنامۀ خاطرات ساید محماد کمارهای .محقژق/
مصحح محمدجواد مرادینیا .ج .2تهران :اساطیر.
 مردوخ کردستانی شیخ محمد مردوخ  .)1352تاری کرد و کردستان و (تواباع).
ج .2سنندج :ناشر کتابفروشی غریقی.
 مجد محمژدقلی  .)1387قحطای بازرل .ترجمژ محمژد کریمژی .تهژران :مؤسسژ
مطالدات و پهوهشهای سیاسی.

کردستان دهۀ پایانی حکومت قاجار و تبیین عوامل موجدۀ آن ...
 / 66واکاوی «مسئلۀ گرانی نان» در
ِ

 مستوفی عبدال  .)1384شرح زندگانی من .ج .3تهران :پوار.

 ملکپاد الهام بهار « .)1392روایت اسنادی قحطی شرق ایران در جنگ جهانی اول»
فصلنامۀ مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان شمارۀ .27

 ملکپاد الهام بهار « .)1394روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحژران قحطژی
جنگ جهانی اول در ایران» .مجلۀ تاری اسالم و ایران .شمارۀ .115

 وقایعنگار کردستانی علیاکبر  .)1384حدیقه ناصریه و مرآتالظفر در جغرافیاا
و تاری سنندج .به کوشش محمد رئوف توکلی .تهران :انتشارات توکلی.

اسناد
 مرکز اسناد و تاری دیپلماسی وزارت خارجه کارت  25پروندۀ 1336 37ق.
 _____ کارت  37پروندۀ 1335 81ق.
 _____ کارت  37پروندۀ 1335 110ق.
 _____ کارت  37پروندۀ 1335 82ق.
 _____ کارت  65پروندۀ 1335 16ق.
 _____ کارت  65/1پروندۀ 1336 27ق.
 _____ کارت  44پروندۀ 1336 6ق.
 _____ کارت  44پروندۀ 1336 14ق.
 مجل

شواری اسالمی .عریض ضدفای سنندج به مجلس .سند شمارۀ  .6کژارت .20

دوسی .300/8/23 11
 ._____ سند شمارۀ  .1کارت  .20دوسی  .1نمرۀ قبض .1417
 ._____ سند شمارۀ  .5کارت  .20دوسی  2 .9جدی  .1301نمرۀ .12765
 ._____ سند شمارۀ  .61کارت  .20دوسی .60
 سازمان اسناد ملی شمارۀ باپیابی .6853/1/13
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 ._____ شمارۀ باپیابی .293/1/13
 ._____ شمارۀ باپیابی .10384/1/12
 ._____ شمارۀ باپیابی .4147/1/13
 ._____ شمارۀ باپیابی .240 -1671
 ._____ شناس سند .622/210
 ._____ شناس سند .399 - 240
 ._____ کارگرار کردستان به وپارت خارجه .نمرۀ  .105شوال . 1336ق.
 ._____ حکومت کردستان به وپارت داخله .نمرۀ  12 .49ربیعالثانی . 1336ق.
 مرکز اسناد و تاری دیپلماسی وزارت اماور خارجاه .سژند ش .58-40-1591
. 1333ق.

روزنامهها
 زبان آزاد .س  .1ش  .34ص  15 .4محرم  1 /1336عقرب  23 /1294اکتبر 1917م.
 ._____ س .1ش .17ص .4ذیقددۀ . 1335ق 13 /سپتامبر 1917م.
 ستاره ایران .س  .23ش  .69ص  28 .2محرمالحرام  15 /1336نوامبر 1917م.
 عصر انقالب .س .1ش .28ص  15 .2 - 1رج

 30 1333مه 1915م.

 رعد .س .6ش  11 .836شدبان  2 .1333سرطان 1294ش 24 .ژوئ 1915م.

