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تبیین تکوین و تطور حرکت سمکو بر بستر ناکامی جنبش
مشروطهخواهی
سیدهاشم آقاجری 1،رزگار

برفروخت2

(تاریخ ارسال ،1395/09/12 :تاریخ پذیرش)1395/12/24 :

چکیده
ادبیات پژوهشي و تاريخي موجود درباره انقالب مشروطه مشتمل بر حجم عظیمي از منابع
تاريخي است که در قالب گفتارهای مختلف تاريخنگاری ،جامعهشناختي و ...تولید گشتهاند.
هر کدام از آثار يادشده کلیت و يا بخشي از کلیت رخداد مشروطه را مورد توجه قرار دادهاند.
بخش مهمي از گامهای عملي مشروطهخواهان در راستای تکوين دولتسازی نوين ايران
برداشته شد ،اما اين پروسه در جريان دوره اول مشروطیت در خالل سالهای -1285
1299ه.ش با ناکامي روبهرو شد .اين ناکامي از يک سو به دلیل عدم موفقیت مشروطهخواهان
در ايجاد مجلس و قوه مجريه مستقل و از سوی ديگر ناتواني در کنترل منظومه قدرت ،يعني
هسته مرکزی سلطنت و نیروهای پیراموني ايالت و قبايل بود .عدم موفقیت مشروطهخواهان
در ايجاد دولت مدرن بسترساز بازتولید تحرکات منطقهای ايالت و قبايل در اين دوره شد.
حرکت سمکو در چنین فضايي ظاهر شد .هرچند حرکت سمکو متأثر از فضای فکری حاکم
بر مشروطیت و ضد مشروطیت در اين دوره نبود ،بلکه در سطح رهبری متکي بر آرمانهای
سیاسي -قومي و در سطح عملکردی متکي بر دينامیسم قبیلهای بود ،اما فضای آنومي سیاسي
پس از مشروطه زمینهساز شکل گیری قدرتمندی حرکت وی در خالل سالهای پس از
مشروطه بود .در اين مقاله نگارندگان ارتباط رخداد مشروطه و پي آيندهای آن با حرکت
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فرض معین کردهاند .فرض نخست اين است که رخداد مشروطه از منظر پروژه دولت-
ملتسازی ناتمام و ناقص بود .فرض ديگر اين است که حرکت سمکو بر بسترهای اين
انقالب ناتمام توانست تطور يابد.
کلیدواژگان :رخداد مشروطه ،پروسه دولت -ملتسازی ،سمکو ،حرکت قومي -سیاسي.

مقدمه
ايران پسا مشروطه جغرافیايي بحرانزده از هر لحاظ بود .انقالب عظیمي که قرار بود نقطه
عزيمت ايران به سوی عصری باشکوه باشد و مشروطگي را به بار بنشاند به عصر زايش
بحرانهای پیاپي منجر گرديد .جغرافیايي که پیش از آن با توسل به سازوکارهای پیشامدرن و
بهرهمندی از سیاستهای استعماری اعمال شده تا حد زيادی انسجام خود را حفظ کرده بود.
اينک با انقالب مشروطه پای در دوراني از بيثباتي ،ازهم گسیختگي و فروپاشي تدريجي
گذاشته بود .در چنین وضعي فضا برای شکلگیری شکلهای مختلفي از سیاستورزی فراهم
گرديد .با فروکش کردن تب و تاب جنبش سراسری مشروطه ،جنبشها و حرکتهای مختلفي
در گوشه و کنار کشور سر برآوردند که هر يک ساختار ،اهداف و انگیزههای مختص به خود
داشتند .در اين بین با شروع جنگ اول جهاني آشفتگي و پريشاني اوضاع داخلي ايران بیش از
پیش شد و اين خود زمینهساز گسترده شدن منازعه قدرت در سراسر ايران گرديد .در يک سو
کانون اين منازعه در تهران قرار داشت و نیروهای مرکزنشین در تالش برای به دست گرفتن
قدرت ،جدال و منازعه سیاسي را شدت بخشیده و حتي راديکالیزه کردند .در سوی ديگر
نیروها و گروههای مختلف ايلي ،قومي و مذهبي تالشهايي جدی و به نسبت سازمان يافته
برای ايجاد و توسعه دايره قدرت و نفوذ خود آغاز نمودند.
حرکت کردهای شمال غرب ايران به رهبری اسماعیل آقا شکاک معروف به سمکو  1در
میان شمار قابل توجه اين حرکتها بیش از ديگر جنبشها و حرکتها در کانون توجه قرار
گرفت .سمکو که پس از قتل برادرش توسط حاکم تبريز رهبری ايل شکاک در مناطق ارومیه تا
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سمکو را مورد وارسي قرار دادهاند .نگارندگان در اين مقاله مبنای کار خود را براساس دو
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در جريان جنگ جهاني اول نیز به يک نیروی مهم در شمال غرب ايران تبديل شده بود .سمکو
پس از به دست آوردن رياست ايل خود طي فرآيندی زماني و در اثر ارتباط با نیروهای
خارجي حاضر در عرصه ايران پس از جنگ اول جهاني و همچنین نیروهای مرکزی ايران
توانست به مهمترين عنصر تأثیرگذار در وقايع سیاسي آذربايجان غربي بدل گردد .آنچه
ا همیت دارد اين مهم است که بررسي گردد که فضای آشوب سیاسي پس از جنگ اول جهاني
چگونه عرصه برای ورود سمکو به جريانات سیاسي اين منطقه آماده کرد و چه کمکي در
برجستهسازی نامبرده داشته است.

 .1رخداد مشروطه؛ ناکامی در ایجاد دولت مدرن

عمده پژوهشهای ايراني رخداد مشروطه را به عنوان تالش آغازين ايجاد دولت– ملت نوين
در ايران قلمداد کردهاند .اگرچه نميتوان ادعا کرد که بیانهای عملي شکلگیری دولت -ملت
و به ويژه هويت ملي شاکله اصلي خود را در دوره مشروطه به دست آورد ،اما ميتوان اذعان

کرد که ايدئولوژی دولت -ملت در دوره مشروطه رسمیت سیاسي يافت .اين مسئله به صورت
عمده حاصل تالش نخبگان سیاسي و روشنفکران غیررسمي در جريان مشروطیت جهت
برساختن مفهومي نوين از ملت ايران و همچنین تالش در جهت تحول در ساخت قدرت
سیاسي در اين دوره بود.
عمده نويسندگان رخداد مشروطه را به عنوان يک انقالب مليگرا و دموکراتیک قلمداد
کردهاند .برخي از نويسندگان با اين رويکرد تحلیلي به نسبت انقالب مشروطه مخالفت داشته
و هدف نهايي اين رخداد تاريخي را «اصالح حکومت و ايجاد يک دولت مقتدر که بتواند بر
عقبماندگي ايران فايق آيد» به شمار آوردهاند (ارجمند .)35:1988 ،در حقیقت تحديد قدرت
سیاسي به عنوان بنیادیترين محور تحولخواهي در اين دوران مورد تأکید بیشتر
شرکتکنندگان در اين جريان تاريخي بوده است.
بازنگری به زندگي سیاسي در دوره قاجار از منظر گفتمان سیاسي غرب سبب نمودار شدن
دولت قاجار به مثابه دولتي خودکامه شد .اين بازنگری و مبارزه با اين خودکامگي به عنوان
اهداف اصلي مشروطهخواهان در آمد 2 .اين مسئله که ميتوان از آن به عنوان تحول در نگاه به
17

Downloaded from jhs.modares.ac.ir at 8:25 IRST on Sunday September 22nd 2019

سلماس را در اختیار گرفته بود طي سالهای پس از مشروطه بر قدرت و توان خود افزوده و
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قرار داده بود .بر اين اساس حکومت مشروطه را ميتوان «نقطه عطف تاريخي» تغییر ديدگاه به
انگاره قدرت سیاسي و ارتباط آن به زيردستان در نظر گرفت.
تأکید بر تحديد قدرت سیاسي که به عنوان بنیاد نظری تئوریپردازان دولت مشروطه از قرن
هیجدم در اروپا مورد توجه بود (مالئي تواني )22 :1381 ،سبب ميشد که ايران دوره مشروطه
همزمان با تحوالت قدرت سیاسي در اروپا قرار گیرد؛ دورهای که مقارن با بازنگری در نهاد
سلطنت مطلقه در اروپا بود .اساسيترين تفاوتي که در اين بین وجود داشت تفاوتي بود که در
ديگر سطحها مشاهده ميشد .به لحاظ توسعه و تجدد ايران نه در سطح اروپای سده نوزدهم
در خوشبینانهترين حالت همزمان با اروپای سده هفدهم قرار داشت؛ بنابراين نحوه ديد و
برخورد با تغییرات حاصل از مدرنیته در اين دو فضا متفاوت بود .در حالي که مدل اروپايي
توسعه سیاسي به عنوان متغیری وابسته و نوسازی به عنوان متغیری مستقل فرض شده بود .ما
در ايران شاهد مدل غیراروپايي هستیم که در آن نوسازی به عنوان متغیر وابسته و توسعه
سیاسي به مثابه متغیر مستقل شمرده شده است (پای و ديگران .)42 :1380 ،اين تفاوت در دو
سطح تاريخي که به تأخر تاريخي و يا ناهمزماني از آن ياد ميشود (بشیريه.)699 :1386 ،
نشان از ضعف عمیق مباني انديشه مشروطیت و الزمه تحول اجتماعي و اقتصادی جامعهای
داشت که مشروطیت در آن رخ داده بود.
دولتسازی نوين در اين دوره با به چالش کشاندن موقعیت کانوني سلطنت به عنوان
مهمترين عنصر ديسپوتیزمي مقارن شد که در انگاره روشنفکران قبل و حین مشروطه برجسته
ميگرديد (نک به :آخوندزاده / 67 ،65 ،57 ،45 ،27 ،26 ،25 ،21 :2006 ،آدمیت:1349 ،
 .)136-140انبوهي از گفتارها و کردار مشروطهطلبان در اين دوره کانونمحوری خود را
مبارزه با ديکتاتوری و استبداد قرار داده بودند .اصل سلطنت که در طول تاريخ ايران به عنوان
ظلاهلل و نمايندگان خدا بر زمین امکان هرگونه ارتباط مردم و قدرت را غیرممکن کرده بود در
اصل سي و پنجم قانون اساسي سلطنت به عنوان وديعهای که به موهبت الهي از طرف ملت به
شخص پادشاه مفوض شده در نظر گرفته شد .تفويض مقام سلطنت از جانب مردم تنها عامل
تحديدکننده مقام سلطنت نبود ،بلکه اساساً مهمترين امور به دست نمايندگان و وکالی مردم
رتفق و فتق ميشد .براساس اصل دوم قانون اساسي مجلس شورای ملي به عنوان نمايندهی
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ساخت قدرت سیاسي نام برد ،نويدگر تحولي بود که مستقیم شکل سنتي از حکومت را هدف
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بر حدود وظايف اين مجلس در اصل شانزدهم ،کلیه قوانیني که برای تـشیید مـباني دولت و
سلطنت و انتظام امور مملکتي و اساس وزارتخانهها الزم است منوط به تصويب مجلس
شورای ملي گرديد .بر اين اساس مهمترين امورات مملکتي به مجلس شورای ملي به عنوان
نماينده همه مردم ايران ميرسید .تحديد قدرت سلطنت به عنوان اصليترين شکل تحول در
ساخت قدرت سیاسي ايران و انتقال قدرت به نهادهايي چون مجلس و قوه مجريه به معنای
تالشهای عملي ايجاد دولتسازی مدرن بود .اين مسئله نه تنها متعرض قدرت سلطنت
ميشد ،بلکه همزمان منظومهای از قدرت سیاسي در ايران پیشامدرن را نیز به چالش ميکشاند.
اين مسئله هنگامي مشخص ميگردد که شکل قدرت سیاسي در ايران پیشامدرن و ارتباط آن با
قدرتهای پیراموني را مورد بازبیني قرار دهیم.
قدرت سیاسي ايران پیشامدرن که با عناويني چون استبداد مطلقه ،حکومت خودکامه
(کاتوزيان ،)30 :1380 ،فئودالیسم سیاسي (توفیق ،)103 :1385 ،فئودالیسم قبیلهای (فوران،
جان ،)103:1377 ،پاتريمونیالیسم سنتي (بشیريه )274 :1382 ،در گستره تاريخ ايران از آن ياد
ميشود متشکل از منظومه قدرتي بود که بسان اکثر قدرتهای حاکمه پیشامدرن شاه در مرکز
اين منظومه قرار داشت .حاشیههايي اين منظومه قدرت ،مجموعه وسیعي از حکام واليات و
اياالت و روسای ايالت بزرگ ،همپیمانان سیاسي آنان و خوانین و روسای محلي را
دربرميگرفت (اکبری .)82-81 :1382،در اين منظومه قدرت اعمال قدرت در عمل محدود به
محدوديتهای ساختاری ،نظامي ،اقتصادی و جغرافیايي بود .در واقع فرمي از قدرت سیاسي
وجود داشت که چون ديگر نمونههای سنتي قدرت سیاسي  3به لحاظ گستره نظری وسیع ،ولي
به لحاظ اثرگذاری محدود و کم عمق بود (اسمیت .)196-1386:192 ،در واقع از زاويه نگرش
نظاممند قدرت گسترده و قدرتهای منطقهای بخشي از يک سیستم چندگانه اعمال قدرت
بودند که با توافقها ،اجماعها و سازشهای ارادی و غیرارادی اداره قلمرو را تسهیل ميکردند
و با تعارضها ،تضادها و ستیزهها به توسعه يا تحديد دامنه قدرت خود يا ديگری اقدام
مينمودند .پیامد ديالکتیک سیاستها و کنشهای مبتني بر منازعه و سازش حفظ همزمان
جايگاه قدرت گسترده و قدرت منطقهای در سیستم چندگانه اعمال قدرت تا دوره مشروطه
بود (آقاجری ،قربانيفر .)11 :1391 ،اين شکل از سلطه به نحوی بود که برخي برای
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قاطبهی اهالي مملکت ايران در امـور معاشي و سیاسي وطن در نظر گرفته شد ،سپس با تأکید
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بک .)537:1374 ،واقعیت عیني تاريخ سیاسي ايران با در نظر گرفتن روابط مرکز -پیرامون در
طول تاريخ میانه اين واقعیت را نمايان ميکند که تاريخ سیاسي ايران تا قرن بیستم تاريخ
منازعه و کشمکش عشاير و قبايل خودمختار و مسلح بوده است ( بشیريه .)285:1392 ،الگوی
ساخت قدرت سیاسي در ايران دوره میانه تا برآمدن مشروطه را ميتوان مبتني بر شکل دادن بر
شبکههايي از تابعیت و وابستگي بین مرکز و حاشیهها به حساب آورد.
هرگونه تحول در هسته مرکزی اين ساخت قدرت الجرم قدرتهای پیراموني را نیز
متحول مينمود .اگرچه مشروطهخواهان توانستند اختیارات شاه و سلطنت را در محاق قرار
دهند ،اما به نظر ميرسد نگاهي واقعبینانه به منظومههای پیراموني سلطنت در ايران نداشتند.
تأکید آنان بیشتر مبتني بر ريشه کن کردن قدرت استبداد بود که نمود خود را در سلطنت شاه
پیدا ميکرد .اين در حالي بود که ساختار قدرت در ايران پیشامدرن متشکل از مجموعهای از
قدرتهای حاشیهای مانند ايالت ،قبايل و عشاير در گوشه و کنارهای ايران را
دربرميگرفت.اين نگاه غیرواقع بینانه به ساخت قدرت سبب شد به محض هويدا شدن طلیعه
ضعف مشروطهخواهان در بنیاد نهادن به نظم نوين همآوردطلبي قدرتهای پیراموني در عرصه
سیاسي ايران هويدا شود.
در يک تحلیل کلي دولتسازی در دوره مشروطه تا برآمدن رضاشاه را ميتوان مبتني بر
تالش نخبگان سیاسي ايران جهت محدودکردن نهاد سلطنت و انتقال قدرت سلطنت به مجلس
و وکالی مردم محسوب کرد .بررسي حوادث سالهای کوتاه  1299 -1285که از آن به عنوان
دوره اول دموکراسي ياد ميشود.

4

نشان ميدهد که اين تالش طريق ناکامي پیمود.

مشروطهخواهان نه تنها در تثبیت نهادهای برآمده از انديشه دموکراسي در ايران ناکام بودند،

5

بلکه در جذب نیروهای منظومه قدرت سیاسي پیرامون سلطنت نیز چندان توانايي نشان ندادند.
کنشهای سیاسي قدرتهای پیراموني در خالل سالهای مشروطیت و به ويژه دوره جنگ اول
جهاني در سپهر سیاسي ايران نشان داد که اين قدرتها همچنان وزنهای قابل توجه و پراهمیت
در عرصه سیاسي ايران است .کنشگری سیاسي نیروهای پیراموني سلطنت هرچند در برخي
موارد متمايل به جهتگیرهای سیاسي مرکزی بود ،اما اين وضعیت نه تنها کلیت نیروهای
پیراموني را دربرنميگرفت ،بلکه سرشت حرکتهای سیاسي اين نیروها را نیز نشان نميداد.
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دولتهای ايران پیشامدرن اصطالح دولتهای غیرمستقیم را به کاربرده اند (بک،لويس ،لويس
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ميتوان در دو طیف تقسیمبندی نمود؛ گروهي از کنشگران پیراموني متأثر از رويدادهای پس
از مشروطیت با تأثیرپذيری از رخدادهای مرکز در دو گروه مشروطهطلب و ضدمشروطه به
آرايش سیاسي خود در وقايع سیاسي اين دوره پرداختند 6 .گروهي ديگر متأثر از وقايع مرکزی
ايران نبودند ،بلکه شرايط پیش آمده از ناکامي مشرطهخواهان در شکل دادن به نظم نهادين
دموکراتیک و به وجود آمدن «آنومي سیاسي» (منوچهری )11 :1376 ،در عرصه سیاسي ايران
موفق به شکل دادن به فرم خاصي از هويتخواهي قومي در پیرامون قدرت سیاسي شدند.
نمونه بارز اين طیف حرکتها شیخ خزعل در خوزستان و سمکو در مناطق کردنشین
آذربايجان بود .ادعای هويتخواهي سیاسي -قومي در گفتار رهبران آنها اين حرکتها را از
قدرتخواهي پیراموني پیشامدرن ايران جدا ميکرد؛ از سوی ديگر دينامیسم حرکتي ايلي آنها
را متعلق به دوران سنتي سیاستورزی منطقهای در ايران ميکرد.

ناتمامی پروسه مشروطیت ،بسترساز شکلگیری جنبشهای معارض مرکز
انقالب مشروطه به شکلي ناخواسته موجد خلق فضای سیاسي و فکری قدرتيابي پیراموني
در ايران پسامشروطه شد .فضای سیاسي ،گفتماني و تاريخي با مباني فکری مشروطهخواهان،
اهداف انقالب و آرمانهای آن در ستیز و تقابل بود .در اين بین آنچه که جای ترديد و گمان
نبود بسترسازی ناکامي مشروطه برای ظهور اين فضای سیاسي و گفتماني بود .در حقیقت
مشروطه يک انقالب ناکام بود که شکست آن دورهای از «هرج و مرج» (کاتوزيان ،محمدعلي،
 )61:1379و «از هم پاشیدگي» سیاسي (آبراهامیان )128:1389 ،را به وجود آورد که راه را
برای ظهور حرکتهای سیاسي و خلق گفتمانهای فکری نو آماده نمود .در فضای پسامشروطه
بازيگران و کنشگران سیاسي با مشاهده ناکامي مشروطهخواهان و عدم تحقق اهداف اولیه
جنبش به سوی پايهگذاری حرکتها و جنبشهای جديد روی آوردند .جنبش جنگل ،حرکت
شیخ محمد خیاباني و بسیاری از حرکتهای ديگر در گوشه و کنار کشور پس از ناکامي
مشروطه در ايجاد نظم نهادی دموکراتیک ظهور کردند .در میان اين حرکتها برخي چندان
دوام نیاورند و به زودی فروپاشیدند ،اما برخي چون جنبش جنگل و حرکت سمکو برای
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کنش سیاسي نیروهای پیراموني قدرت در خالل سالهای مشروطیت تا دوره رضاشاه را
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حرکت سمکو چگونه در بستر ناکامي انقالب مشروطه شکل گرفت؟ برای پاسخگويي به اين
پرسش بايد نگاهي به حرکت سمکو و چگونگي شکلگیری اين حرکت و نحوه مواجهه
حکومت مرکزی با آن پرداخت.

کردستان ،نظم سیاسی ویژه و موقعیت استراتژیک
جغرافیايي که کردهای ايران در آن ساکن بودند ،واجد موقعیت استراتژيک و نظم سیاسي
ويژهای بود .در طول تاريخ موقعیت جغرافیايي کردستان در تطابق و تداخل با مرز
امپراطوریهای بزرگ بوده است .هرچند کردستان از ادوار باستان برخوردار از اين موقعیت
بود ،اما از قرن دهم هجری /شانزدهم میالدی و روی کار آمدن صفويان و ترکهای عثماني
چنین وضعي يک موقعیت خاص استراتژيک به کردستان بخشیده بود که آن را به آوردگاه
ستیزهای سیاسي ،نبردهای نظامي و منازعات ايدئولوژيک بدل ساخته بود (بروونهسن،
 .)2009:7نیروهای سیاسي کردستان فعاالنه در بازی قدرتهای بزرگ وارد ميشدند ،زيرا آنان
در منازعات و رقابتهای داخلي کردستان به حمايت قدرتهای بزرگ نیاز داشتند .در واقع از
اين دوره در سپهر سیاست کردستان دو طرف اصلي رقابت و منازعه حضور داشتند؛ طرفداران
ترکها و طرفداران ايرانیان (بروئینسین .)112 :1387 ،البته اين طرفداریها شکل يک اتحاد
استراتژيک و ائتالف قدرتمند سیاسي را نداشت و بیشتر ائتالف و اتحاد تاکتیکي نیروهايي بود
که موقعیتهای خاص سیاسي آنان را به هم نزديک ميساخت و هرگونه تغییر در موقعیتها
موجب تغییر در طرفداریها و اتحادها ميگشت .در بخش عمدهای از دوره صفوی اين شکل
از سیاستورزی سمت و سوی تحوالت را در کردستان تعیین مينمود.
اگرچه اين نظم سیاسي ويژه در موقعیتهای بحران و از همپاشیدگي بیشتر خود را نشان
ميداد ،اما تداوم آن در دوره معاصر نیز کامالً مشهود بود .با اين تفاوت که در دوره معاصر يک
متغییر جديد و مؤثر وارد جبههبندیهای سیاسي شده بود؛ متغییر قدرتهای جهاني با ورود
اين قدرتها به ايران و عثماني قدرتهای منطقهای در کردستان ايران و عثماني به نیروهای
جديد به عنوان وزنهای جهت افزايش بهرهمندی از قدرت خود و همچنین اعمال فشار به هر
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مدتها در رديف مسائل و بحرانهای اصلي کشور قرار گرفتند .در اينجا پرسش اين است که
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و «طرفداران ايرانيها» به چندگانه طرفداران روسها ،انگلیسها ،ترکها و ايرانيها تبديل شد.

پیشینه ایل شکاک و برآمدن سمکو
ايل شکاک از دوره قاجار تا پهلوی اول نقشي مهم در منازعات سیاسي شمال غرب ايران
داشت .سکونت در منطقه سرحدی ايران و عثماني و کشمکشهای ديرپای سران اين ايل با
حاکمان ترکزبان منطقه سکونتشان در ايران از عوامل مهم تبديل شدن کردهای ايل شکاک به
بازيگران مؤثر در منطقه بودند .بخشي از اعضای اين ايل در کردستان ايران در دشتهای
سلماس و ارومیه و چراگاههای ترگور و مرگور و دشتبیل (همان )131 ،و بخشي ديگر در
واليت وان و حکاری در کردستان عثماني زندگي ميکردند (هاوار.)222 :1995 ،
در طول حکومت قاجار سران اين ايل چندين بار وارد منازعه با حکومت شدند .شورش
«اسماعیل آقای شکفتي» در 1222ه.ق (اديبالشعرا )370-366 :1346 ،و «علي آقا شکفتي» در
1274ه.ق (همان )478 :از مهمترين شورشهای ايل مزبور در دوره قاجار بود« .محمدآقا» پدر
سمکو پس از عليآقا شکفتي به عنوان ريیس ايل انتخاب شد .آنچه در دوره رياست وی
اهمیت دارد ارتباط وی با عثماني و استفاده از اختالفات عثماني و ايران برای تقويت موقعیت
ايل شکاک بود .گزارشاتي که در اين زمینه وجود دارد حاکي از نگرانيهای ايران از سیر
صعودی روابط محمدآقا با عثمانيهاست (گزيده اسناد ايران و عثماني.)462-4 ،1370/1369 ،
«جعفرآقا» پسر ارشد محمدآقا و برادر بزرگ سمکو پس از محمدآقا در حالي به رياست ايل
شکاک رسید که پدرش هنوز زنده بود .وی به دلیل تهور و جسارتي که داشت ،توانست به
سرعت سازمان ايل شکاک را منسجم کند و در ارتباط دائمي با ايرانيها ،عثمانيها و روسها
برآيد .فعالیتهای جعفرآقا سبب شد که نظامالسلطنه حکمران تبريز به حیلهای قديمي و
معمول درباره کردان متوسل شود و در تابستان 1323ه.ق 1905/م نقشه قتل جعفرآقا را به
اجرا بگذارد (راتیسالو)242 :1386 ،؛ بنابراين جعفرآقا را به تبريز دعوت کرد .در ظاهر هدف
از اين دعوت کمک خواستن از جعفرآقا برای سامان دادن به اوضاع شهر تبريز بود که به
واسطه حضور ارمنيهای قفقاز و ترکها و درگیریهای میان آنها شهر دچار هرج و مرج شده
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يک از دولتهای ايران و عثماني مينگريستند .به نحوی که دوگانه پیشین «طرفداران ترکها»
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قرآن مهمور برای وی موفق شد که جعفرآقا را به تبريز کشانده و پس از دو يا سه هفته
پذيرايي از وی و همراهانش ،هنگامي که جعفرآقا قصد مراجعت داشت ،در کمیني در محل
اقامت خودش ،وی را به قتل برساند .اين ترور به استناد منابع نه تنها تأثیر بسیار زيادی بر
برادر و جانشین جعفرخان يعني اسماعیلآقا گذاشت ،بلکه سبب شد که کردهای عشیره وی
در صداقت اولیای امور شک کرده هیچوقت در خدمت صمیمي [دولت نشوند] (هدايت،
 .)323 :1344از سوی ديگر اين عمل به جای ترساندن قبیله شکاک آنها را بیشتر عاصي و
سرکش نمود (ارفع )1966:53 ،به استناد منابع اين عمل حکومت قاجار در زمان مظفرالدين
شاه و به دستور محمدعلي میرزا ولیعهد صورت گرفته است (هاوار.)222-221 :1995،
پس از کشته شدن جعفرآقا برادرش اسماعیلآقا از جانب اعضای ايل به رياست ايل شکاک
رسید .سمکو در اين زمان جواني بیست ساله بود که رياست دومین اتحاديه بزرگ ايلي در
کردستان را برعهده ميگرفت (بروئینسن .)130 :1387 ،او مانند برادرش جعفرآقا شجاع ،متهور
و جسور بود و همین خصلتهای فردی او را به رهبری قدرتمند در میان اعضای ايل شکاک و
بعدها کردهای منطقه آذربايجان و ترکیه و بازيگری مؤثر در سیاست آن زمان تبديل نمود.
هنگامي سمکو رهبری شکاکها را به دست گرفته بود که بحران سیاسي پسامشروطه
سراسر ايران را فراگرفته بود .مشروطهخواهان پس از پیروزیهای اولیه و سرمست از تشکیل
پارلمان و شکلگیری فضای باز سیاسي تصور نميکردند که رژيم پیشین هنوز از آن اندازه
توان سیاسي و قدرت گفتماني برای تهییج حامیان و بسیج نیروهايش برخوردار باشد که در
مدت زماني کوتاه بساط رژيم جديد را درهم پیچد .حامیان رژيم قديم پس از به توپ بستن
مجلس در برخي از نقاط چون تبريز در برابر حامیان رژيم جديد صفآرايي کردند و ايران را
به سمت جنگ داخلي سوق دادند .اين جنگ داخلي زمینه حضور و مداخله قدرتهای
خارجي را بیش از پیش فراهم ساخت .در اين بین روسیه عالوهبر مداخله مستقیم به نفع رژيم
پیشین در مناطقي چون آذربايجان حضور نظامي و دخالت سیاسي خود را تقويت و بیشتر
علني نمود .نیروهای عثماني نیز در امورات منطقه شمال غرب ايران پا به پای روسها دخیل
بودند و بارها مناطق مختلف را مورد هجوم قرار دادند .مهمترين و بارزترين رويارويي روسها
و عثمانيها در اين منطقه اعالن جهاد عثماني علیه روسها و مشارکت کردها در اين جهاد بر
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بود .نظامالسلطنه پس از دادن قول مساعد به جعفرآقا و سوگند ياد کردن به قرآن و فرستادن
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ايلي و پیراموني قدرت در عرصه سیاسي ايران دوباره سر برآوردند و نظم نوين نیم بند ايراني
را هر چه بیشتر به چالش کشاندند.

سمکو و بحران پسامشروطه؛ بازیگری عملگرایانه
سمکو چون ديگر بازيگران سیاسي در جريان منازعه بین مشروطهطلبان و نیروهای
ضدمشروطه دخالت کرد .او در  20شهريور 1286ه.ق 1906/م با نیرويي  300نفره به ياری
اقبالالسلطنه ماکويي رفت و در نبرد ماکو و محاصره تبريز شرکت کرد (رياحي.)526 :1372 ،
اين اقدام سمکو ناشي از روابط پايداری بود که شکاکها از گذشته با اقبالالسلطنه ماکويي
داشتند (ههورامي .)395 - 394 :2006 ،همچنین تالش وی در راستای بسط و توسعه نفوذ در
منطقه بود و شواهدی در دست نیست که متأثر از جريانات مشروطهطلب و ضدمشروطه بوده
باشد .اولین پیامد عملي شرکت کردن در اين جنگ رسیدن به واليگری منطقه قطور بود که
اين انتصاب از جانب دولت مرکزی نیز تأيید گرديد (بروئینسن)134 :1387 ،؛ البته سمکو و
محمدآقای پدرش پس از کشته شدن جعفرآقا توانسته بودند عمالً منطقه قطور را تحت سلطه
خود درآورند و تأيید حکومت مرکزی در حقیقت پذيرش باالجبار اين واقعیت بود .به دست
آوردن حکمراني اين منطقه و اهمیت استراتژيک آن سبب شد که عثمانيها چندين بار پیشنهاد
تابعیت به سمکو دهند اما وی اين پیشنهاد را نپذيرفته بود(.الزاريف)624 :1989 ،
همزمان با افزايش و تشديد منازعهی داخلي در ايران ،شمال غرب کشور توسط عثمانيها در
خالل 1911-1906م  1290-1285/ه.ش اشغال شد (بروئینسن )110 :1387،هرچند عثمانيها
در خالل اين سالها همه مناطق کردنشین را تصرف نکردند و در امورات داخلي آنها چندان
دخالتي نداشتند ،اما براساس اسناد روسیه سمکو با نمايندگيهای ديپلماتیک آنها در تبريز و
ارومیه ارتباط برقرار کرد و خواهان کسب حمايت آنها برای بیرون راندن ترکها از منطقه شد
(ههورامي ،)373 :2006،اما هنگامي که او موفق به کسب حمايت روسها نشد ،با شهبندر
عثماني در خوی بنای مراوده و ارتباط گذاشت (اسناد وزارت امور خارجه؛ گزارش کارگزاری
خوی به کارگزاری کل  ،1333کارتن  ،66پرونده )43
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ضد روسها بود (کسروی599 ،2537 ،؛ نیکیتین)232-231 :2536 ،؛ از سوی ديگر نیروهای
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حضور آشکار نظامي روسها را در جايگاه مهمترين بازيگر تحوالت اين مقطع قرار داد.
سمکو مانند بسیاری از بازيگران منطقهای باب مراوده با روسها را گشود .اسناد روس در
خالل سالهای 1912-1911م .حاکي از ارتباط سمکو و ديپلماتهای اين کشور بوده است
(همان .)374 ،در ابتدا چريکوف کنسول روس در خوی با سمکو ارتباط برقرار ميکند به
تدريج سطح اين روابط ارتقا مييابد به گونهای که در سال 1912م1291/ه.ق نماينده تزار
روس در قفقاز سمکو را رسمي دعوت کرده (همان )375 ،و نشان «دو استانسیالو» را به او
اعطا ميکند (ههورامي .)85 : 2006،سمکو از رابطه خود با روسها هم برای افزايش قدرت
منطقهای و هم برای تقويت موقعیت درون ايلي بهره برد .مثالً سمکو براساس ارتباطاتي که با
چريکوف روسي داشت توانست با حمايت وی اسماعیل آقای کردار (کاردار) و ساير رقبای
درون ايلي خود را کنار زند (بروئینسن ،)135 :1387،هرچند ماه عسل اين روابط چندان به
درازا نکشید و سمکو در1913م به دنبال اختالف با روسها علیه آنان به جنگ
پرداخت(ههورامي .)157 : 2006،
اقدامات سمکو در دوره بحراني مشروطه دو هدف اصلي تقويت موقعیت درون ايلي و تقويت
جايگاه و نفوذ منطقهای وی را دنبال ميکرد .روابط سمکو با کارگزاران ايراني ،رهبران مخالف
مشروطه و سرکردگان مشروطهخواه و همچنین رابطه وی با نیروهای خارجي در راستای
رسیدن به اين اهدف بود .تغییرات پیاپي در شکل دادن به اتحادها و ائتالفها وی در اين
سالها به نوعي بازتابدهنده فضای پرآشوب اين دوره و از آن مهمتر داللت بر رويکرد
عملگرايانه سمکو در جهتگیریهای سیاسياش داشت.

جنگ جهانی اول ،سمکو در قامت یک بازیگر منطقهای
شمال غرب ايران با وقوع جنگ اول جهاني به مرکز جوالن نیروهای درگیر جنگ تبديل شد.
ترکها ،روسها ،انگلیسيها آلمانيها و آشوریهای مهاجر از منطقه حکاری به همراه نیروهای
پراکنده و ضعف دولت مرکزی و عشاير موجود در منطقه ،بازيگران و بازیگردانان صحنه
سیاست در اين مقطع بودند .دست به دست شدن شهرها و جنگهای پيدرپي بین نیروهای
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روسها پس از جريان شوستر در سال 1911م .نیروهای خود را در آذربايجان پیاده کردند .اين
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نیروهای روسي و ترک (اارفع )54 :1966،سبب شده بود که خشونت و جنگ به شکل اصلي
وضعیت موجود تبديل شود .موقعیت جغرافیايى اين منطقه طورى بود که ايجاب ميکرد جنگ
در خاک آن جريان و دامنه پیدا کند ،مگر اينکه اهالى براى حفظ بيطرفى خود جنگ کنند
(سايکس.)615 :1377،
در جريان جنگ جهاني اول سمکو چندان دخالتي در امور منطقه نکرد و به طور جدی در
منازعات جنگ بین ترکیه و روسها وارد معرکه نشد .اين به معنای در پیش گرفتن سیاست
انفعالي سمکو در خالل جنگ نبود .بررسي وقايع اين دوره نشان ميدهد که سمکو در ارتباط
با روسها ،ترکها ،ناسیونالیستهای کرد عثماني ،نیروهای دولتي و نیروهای مهاجر آسوری
در منطقه بود .براساس اسناد روسیه ،سمکو در ابتدای جنگ به واسطه بدرفتاری روسها با
کردها و با ياری ترکهای عثماني در جنگ به روسها اقدام کرد .با تالش روسها در برقراری
ارتباط با سمکو ،وی با روسها پیمان بست و در قبال دريافت ماهانه  1500روبل و دريافت
اسلحه به طرفدرای از روسها پرداخت و حتي يکبار روسها را از محاصره ترکها نجات
داد (ههورامي .)89 :2006،به نظر ميرسد که سمکو به دلیل ارتباطي که با کردهای
ناسیونالیست ترکیه داشت ،هیچ وقت تمايل شخصي به ترکها نداشت 7.نزديکي وی به
ترکها تنها در مواقعي صورت ميگرفت که هیچ نیروی ديگری برای حمايت از خود در
منطقه پیدا نميکرد .از جمله زماني که با ورود نیروهای عثماني به منطقه و تخلیه شدن نواحي
سلماس ،خوی ،ارومیه ،اشنويه و مهاباد از نیروهای روس ،ارتش عثماني با فرماندهي خلیل
پاشا 8توانستند وارد منطقه شوند .ترکها با اعالن جهاد علیه روسها توانستند بخش قابل
توجهي از کردهای منطقه مکريان و کردهای آناتولي را در نبرد روسها با خود همراه گردانند.
هرچند اين همکاری به صورت عمومي نبود 9.يکي از داليل حمايت کردها از ترکهای
عثماني مقابله به مثل با شیعههای آذری و حمايت عثماني از سنيهای منطقه بود
(کسروی600 :2537،؛ تمدن .)84-86 :1350،سمکو در اين مقطع با ترکها همکاری کرد و
گزارشات متناقضي در مورد همکاری کردن خود و يا اعضای قبیلهاش در نبرد با روسها
گزارش شده است .با خروج نیروهای عثماني از منطقه و ورود نیروهای موسوم به دراگون از
قفقاز به فرماندهي شاربانتیه موجي از خشونت و کشتار عمومي منطقه را دربرگرفت (همان،
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ترک و روس ،قتل عام مردم منطقه توسط روسها ،قحطي و کمبود غالت حاصل از ورود
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نواحي بود (تمدن .)1350،اين برخورد هرچند به شکلي سبعانه دامن کردهای منطقه را گرفت،
اما خشونت رفتاری روسها در خالل جنگ مردم منطقه غرب را به صورت عمومي بينصیب
نساخت .قحطي ،بیماری ،کمبود غالت ،اعمال دلخواهانه کنسولگری آنها در منطقه ،غارت
بازار و انبار غله و کاالهای تجاری نظیر آنچه در بازار ارومیه (کلید نجات 24 ،رمضان -1335
روزنامه ايران شماره  1 ،105شوال  ،)2:1335سلماس (روزنامه ايران ،شماره  12 ،145صفر
 ،)1336،28:2خوی (روزنامه ايران ،شماره 20 ،156ربیع االول  )1336:2رخ داد ،تنها نمونهای
از بدرفتار روسها با مردم منطقه در اين مقطع بود.
در اين مقطع سمکو سعي کرد که خود را از انتقامجويي روسها برهاند و با تحويل دادن
عدهای از اعضای ارتش عثماني به روسها سعي کرد دوباره خود را به روسها نزديک گرداند
(خسرویزاده ،)18 :1394 ،اما روسها وی را به همراه سید طه و عبدالرزاق بدرخان روانه
زندان تفلیس کردند (هاوار .)177 :1995،روسها به دلیل نارضايتي که در منطقه از زنداني
کردن سمکو به وجود آمده بود و احتمال متمايل شدن کردها به ترکها در 1916م .سمکو و
اطرافیانش آزاد کردند (ههورامي .)40 :2006 ،اسناد روسي نشان ميدهند دلیل اين دستگیری
بیشتر کینه شخصي «چرنوزبوف» روسي از سمکو بوده است .او پس از بازگشت سمکو
همچنان به دشمني با سمکو ادامه داد و از خواست که نام کساني که در سپاهش هستند تحويل
داده و سالح آنها را نیز تحويل دهد .سمکو تمکین نکرد در نتیجه روسها به چهريق حمله
کرده و متعاقب آن سمکو به ترکیه گريخت .روسها نزديک شدن وی به ترکیه را جايز
ندانسته ،در نتیجه با فشار سفیر روسیه در تهران و برخالف نظريات کنسولهای منطقهای
روسها در غرب ايران ،احمدشاه قاجار در شانزدهم سپتامبر 1916م رسماً وی را به حکمراني
منطقه سومای برادوست منصوب کرد (الزاريف.)624 :1989،
يکي ديگر از اقدامات سمکو در اين مقطع برخورد وی با نیروهای مسیحي مهاجر موسوم
به جیلو بود که در تابستان 1915م  30تا  50هزار نفر از منطقه حکاری در عثماني به واسطه
شکست از نیروهای عثماني و کرد به ارومیه ،سلماس و خوی عقبنشیني کرده و به ايران
پناهنده شدند (نیکیتین 10 .)199 :2536،سکونت جیلوها در اطراف ارومیه (همان209 ،؛ ارفع،
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617-615؛ همان .)123 :اين وضعیت در شهرهای مهاباد و اشنويه بسیار شديدتر از ساير

تبیین تکوین و تطور حرکت سمکو ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سید هاشم آقاجری و همکار

مينگريست و همچنین تأکید آنها بر ناسیونالیسم قومي و تالش جهت شکل دادن به سرزمیني
مسیحي (ارفع )55-56 :1966،در اين منطقه الجرم نیروهای کرد و مسیحي را در مقابل
همديگر قرار ميداد .مسیحیان در پیگیری اقدامات خود مورد حمايت روسها (نیکیتین224 ،؛
روزنامه ايران 7 ،رمضان 1 :1335؛ اسناد وزارت خارجه1336 ،؛ کارتن 42؛ پرونده 26؛ سند
شماره )29

10

و انگلیسيها (شیخ نوری و ديگران )68-49 :1394 ،بودند .از زمان ورود اين

نیروها تا زمان خروج آنها در در تاريخ  22شوال  4 /1336آگوست  1918موجي از
خشونتهای ديني و قومي منطقه را فراگرفت 12 .گزارشات منابع اين دوره نشان از اين مسئله
دارد که جیلوها نه تنها قصد داشتند که در خدمت سیاستهای روسیه و انگلستان برآيند ،بلکه
هدف نهاييشان سبب ميشد که دموگرافي منطقه نیز دست خوش تغییر شود .حکومت مرکزی
ايران با ترغیب و تحريک سمکو موفق شد که ضربه اصلي خود را به نیروهای مسیحي وارد
کند 13 .مارشیمون در  /3جماداالثاني  /16 1336مارس 1918م .با  140نفر از برگزيدگان خود
به ديدار با سمکو در سلماس رفت .منابع اهداف مختلف و متناقضي برای اين ديدار عنوان
کردهاند .سمکو در اين ديدار مارشیمون را به قتل رساند (کسروی .)733-:7252537 ،اين
مسئله به حدی در برهمزدن سازمان نیروهای مسیحي مؤثر بود که ديگر نتوانستند دوباره سامان
يابند .منابع کردی ،فارسي و غربي هر يک به گونهای به تفسیر اين حرکت سمکو پرداختهاند.
سمکو خود در اظهاراتش دلیل اقدام به اين قتل را مقابله با تالش مسیحیان جهت ايجاد
سرزمیني مسیحي در منطقه در مقابل هويت خواهي سیاسي -قومي خود مطرح ميکند (هاوار،
 )355-356: 1995پيآيند وقايع و رويدادهای گفته شده سبب گرديد که با پايان يافتن جنگ
جهاني اول سمکو به چهره مهم سیاسي -نظامي غرب درياچه ارومیه بدل گردد.
سمکو :از رهبری ایلی تا داعیهداری قومی -سیاسی
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 )54 :1966و سلماس يعني در مناطقي که سمکو آن را به منزله سرزمینهای تحت سلطه خود

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،10شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1397

مرکزی پس از پايان جنگ اول جهاني و خروج مسیحیان و به دنبال آن خروج نیروهای عثماني
بود .حرکتهای سمکو در خالل سالهای پس از مشروطه و در جريان جنگ اول جهاني
تفاوت چنداني با حرکتهای ايلي پیش از خود نداشت .پس از اتمام جنگ و رودررو
قرارگرفتن سمکو با حکومت مرکزی ايران آشکارا داعیه حمايت از کردها را مطرح کرد.
ديدگاه منابعي که حرکت سمکو را مورد توجه قرار دادهاند گوناگون است .منابع ايراني و به
ويژه پژوهشهای تاريخي که ترکهای آذربايجان نگاشتهاند و خاطراتي که حاصل خامه
فرماندهان شرکتکننده در نبرد با سمکو است ،وی را شخصیتي غارتگر و راهزن و جبار
قلمداد کردهاند؛

14

در مقابل پژوهشگراني اروپايي نظیر کوچرا (کوچرا )62 :1377 ،و

نويسندگان کرد چون محمدرسول هاوار وی را پدر ناسیونالیسم کرد قلمداد ميکنند .اين
تفاوت در بیان جنبش و شاخصههای آن برخاسته از اهداف اولیه ،تفاوت در تفسیر تاريخ
سیاسي و بیان ثبتکنندگان آنها در بافتهای مختلف است (والي.)13:2011 ،
حرکت سمکو را ميتوان به عنوان آخرين حرکت جدی ايلي و در عین حال به عنوان
نخستین حرکتي در نظر گرفت که ايدئولوژی و مشروعیت خود را از مسأله هويتخواهي
قومي -سیاسي کردها کسب مينمود.

15

جو عمومي حاصل از انتشار انديشه ناسیونالیستي در

منطقه و جهان بهگونهای بود که بسیاری از اقلیتهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود؛ بر اين
اساس کردها نیز تحت تأثیر جو موجود قرار گرفته و برخالف گذشته که در قالب تعلقات ايلي
در منازعات منطقهای مشارکت ميکردند به تدريج تحت تأثیر فضای ناسیونالیستي منتشر شده
در منطقه قرار گرفتند .کسروی توسعه انديشه ناسیونالیستي کردی در اين دوره را اينگونه بیان
ميکند[« :اگرچه] کردان همیشه چون فرصت يافتندی با دولت نافرماني نمودندی ،...ولي
سیمکو در اين زمان برای کردستان جداسری (استقالل) ميخواست و در اين راه آرزو بود که
با آمادگي ميپرداخت .يکي از تخمهای آشوب و زيانکاری که اروپايیان در شرق افشاندهاند
اين آرزوی جداسری است .کارکنان آنان سالها گرديده و بمیان کردان و ارمنیان و ترکمانان و
آسوريان و بختیاريان و ديگران رفته و اين تخم را در دلهای آنان کاشتهاند .کردان نیز از
سالها چنین سخنان را شنیده و هوشمنداني از آنان اين آرزوی خام را دنبال کرده و گاهي نیز
کتابها يا گفتارهايي نوشته بودند .اکنون سیمکو آن آرزو را به کاربستن ميخواست و به
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دومین مرحله اقدامات سمکو و يا به تعبیری درست دوره شروع شورش سمکو علیه حکومت
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آوردن ((ژن کرد)) ميکوشیدند» (کسروی.)830 :2537،
در نامهای که سمکو به ظفرالدوله حاکم تبريز در تاريخ  1922/05/31نوشت اينگونه اظهار
ميکند که «ما خیلي خوب ميدانیم که برخي از ملتهای دنیا که يک چهارم کردها نیز نیست
به آرزوی خود يعني استقالل رسیدهاند .به آلمانيها نگاه کنید که چگونه اين مسئله را بین
خودشان ايجاد کردهاند .در حقیقت اگر ملت بزرگ کرد در ايران به آرزوهای خود نرسد مرگ
برايش بهتر از زندگي است .در روزگاری که در آن زندگي ميکنیم حکومت ايران چه بخواهد
و چه نخواهد ما خواهان رسیدن به حق خودمان يعني استقالل هستیم .اين آرزوی هر انسان
کردزباني است و سرچشمه زندگاني تازهای است برای مردم ما» (کوچرا 65: 1377 ،؛
هاوار )518-517-420 : 1995،و يا در جايي ديگر و در تحلیل اوضاع سیاسي ايران خطاب به
يک افسر انگلیسي اظهار ميکند که «ترکها مردهاند و حاال ما (يعني بريتانیا) از کردها
ميخواهیم که خود را به ملت مرده ديگری ببندند که شاهي مرده بر آن حکومت ميکند» (مک
داول.)375 :1393 ،
سمکو جهت عملي کردن داعیه هويت خواهي سیاسي -قومي خود اقدامات مختلفي را به
انجام رسانید .وی اقدام به برقراری ارتباط با روشنفکران و نخبگان سیاسي ناسیونالیست کرد
نمود .در داخل ايران در ارتباط با سیفالقضات
محمد ترجانيزاده بود.

17

16

يکي از روحانیان ناسیونالیست مهابادی و

همچنین او ارتباط با شیوخ شمزيني در کردستان عثماني داشت.

شخصیت مهم اعضای اين خاندان که در ارتباط با سمکو بود ،سید طه نهری نواده شیخ عبیداهلل
نهری بود.

18

سید طه قبل از جنگ اول جهاني از طريق ازدواج با گلعذار خانوم دختر

جعفرآقای برادر سمکو با خانواده سمکو ارتباط برقرار کرده بود .وی ضمن اينکه مليگرايي
برجسته بود با نفوذترين شخصیت آن سوی مرز نیز بود (بروئینسن .)135 : 1387 ،سید طه دو
وظیفه عمده را در دوراني برعهده گرفت که در نزد سمکو بود .او واسطه برقرای ارتباط سمکو
با انگلیسيها بود و به نحوی در جلب توجه انگلیسيها به مسئله استقاللخواهي کردها تحت
رهبری سمکو سعي نمود (اسناد وزارت خارجه ،کارتن  ،43پرونده  ،10شماره 42؛ اسناد
وزارت خارجه کارتن  ،43پرونده  ،19ش  .)9-8-6عالوهبر اين کار میانجيگری در مذاکرات
سمکو با حاکمان محلي را نیز برعهده داشت.
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پیروی از آزادیخواهان عثماني که ((ژن ترک)) پديد آورده و آن کارها را کرده بودند به پديد
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ارتباط همیشگي بود .عبدالرزاق از خانواده کرد معروف بدرخانيهای عثماني بود .وی فرزند
نجیبپاشا و نواده بدرخان پاشا معروف بود .عبدالرزاق از شاگردان حاج قادرکويي اديب
هويت خواه برجسته در استانبول بود .ريشه شناخت عبدالرزاق با خانواده سمکو هنگامي بود
که محمدآقا برای کمک از سلطان عثماني به استانبول رفته بود و عبدالرزاق با محمدآقا آشنا
شده بود .وی به زبانهای روسي و غربي آشنا بود .چند سالي به عنوان سفیر عثماني در روسیه
خدمت کرده بود و سپس تحت تأثیر جو ناسیونالیستي کردها در عثماني قرار گرفته و پس از
گفتگو با سران عشاير به دلیل ديدگاه مشترکي که با سمکو داشت نزد وی باقي ماند و اقدامات
خود را شروع کردند .تشکیل جمعیت روشنفکری جهانداني در خوی ،تأسیس اولین مدرسه
به زبان کردی در خوی به شیوه اداره مدارس روسي ،انتشار اولین روزنامه کردی در ارومیه با
همکاری سمکو در خالل سالهای ،1914-1912ارتباط با چريکوف کنسول روسي و سعي در
جلب توجه روسها به مسأله کردها تحت رهبری سمکو ،شرکت کردن در اجالس سران کرد
در کردستان عثماني به دعوت مال سلیم بتلیسي با حضور سید طه و سمکو و يوسف کامل
بیگ از اقدامات مهم بود که عبدالرزاق بدرخان در تالش برای نشر افکار هويت خواهانه با
همراهي سمکو انجام داد (هاوار.)166-146 :1995،
عالوهبر شخصیتهای نامبرده سازمانها و تشکلهايي بودند که در نشر افکار
هويتخواهي سمکو تأثیرگذار بودند .مهمترين اين سازمانها «سازمان آزادی کردستان» به ويژه
شاخه ارزروم بود .اگرچه روابط اين سازمان با سمکو منقطع و گسسته بود ،اما اعضای اين
سازمان در دورهای سمکو را به عنوان ريیس نمادين خود انتخاب کردند .مهمترين مسألهای که
سمکو و گردانندگان اين سازمان را به هم نزديک ميکرد؛ ديدگاه آنان نسبت به مسئله استقالل
کردستان و جدايي از ترکها و فارسها بود .سمکو متأثر از رويکردی که سازمان داشت ،سعي
نمود در ارتباط با روسای عشاير ايران زمینه خیزش عمومي را ايجاد کند .اين مسئله در
دورهای بود که حکومت مرکزی ايران در سالهای اولیه به قدرت رسیدن رضاشاه هرچه بیشتر
به سمت ملیتاريزه شدن سوق ميکرد .روسای عشاير توجه چنداني به پیشنهادات سمکو
نکردند .از سوی ديگر ارتباطاتي که سمکو با مصطفي کمال [آتاتورک سالهای بعد] برقرار
ميکرد بهگونهای بود که اعضای اين سازمان را از کار کردن با سمکو دلسرد ميکرد.
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شخصیت ديگر برجسته هويت خواه کرد که در سالهای اولیه حرکت سمکو با وی در
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سالهای پس از جنگ اول جهاني قرار ميداد ،اما نکتهای که حائز اهمیت است ،اين مسئله بود
که شرايط اجتماعي و ساختاری ايلي حرکت وی تناقض کردار و گفتار حرکت ناسیونالیستي
وی را نشان ميدهد .وابستگي شديد سمکو به وفاداریهای اولیه اتحاديه ايلي مسبب بازتولید
معضالتي بود که الجرم اين حرکت را در سنخ حرکتهای ايلي تقلیل ميداد .رقابت و دشمني
سمکو و عمرآقا به عنوان رقیب درون ايلي خود ،ريزش سريع نیروهای سمکو نظیر آنچه در
نبرد نهايي نیروهای سمکو با سپاهیان رضاخان صورت گرفت ،عملکرد سمکو برای اداره
مناطق تحت سلطه -نظیر عدم ايجاد ساز و کارهای قانوني در امور اداره مناطق ،سپردن رياست
شهرها به نیروهای عشیرهای ،عدم اتکا به نیروهای مردمي تحت سلطه در عوض تالش برای
جلب حمايتهای خارجي ،ناتواني در کنترل غارتهای نیروهای تحت سلطهاش به جان و
مال اهالي ،نظیر آنچه در مهاباد رخ داد ،عدم اعتقاد به الزام در ايجاد تشکیالت سیاسي و يا
شورای جنگي ،ايجاد ارتباط تناقضآمیز با نیروهای تشکیالتي ناسیونالیستي کرد و در همان
حال ارتباط با دشمنان آنان نظیر آنچه در ارتباط با سازمان آزادی کردستان و ارتباط با مصطفي
کمال داشت؛ همگي از يک سو نشان از تناقض در عملکرد و ايده سمکو داشت و از سوی
ديگر عدم تناسب ايدئولوژی ناسیونالیسم با ساختار سنتي عشیرهای را نمايان ميکرد .اگرچه
ممکن است ايده کردستان مستقل توسط رهبری حرکت سمکو حمايت شده باشد ،اما کمترين
شکي در آن نیست که نه تنها هرگز به عنوان هدف استراتژيک وی مطرح نشد؛ بلکه توضیح
بخش همه حرکت سیاسي -قومي وی نیز نبود (والي.)14:2011 ،

تبیین اثرگذاری شکست مشروطه بر شکلگیری جنبش سمکو
بازنگری و مبارزه با خودکامگي به عنوان اهداف اصلي مشروطهخواهان سبب فروپاشي نظم
سنتي قاجار گرديد .اين مسئله همزمان با تالش مشروطهخواهان در سامان دادن به دولتسازی
مدرن در قالب نهادهای دموکراتیک و مردم ساالر شد که جايگزين نظم سنتي ايران شود.
مشروطهخواهان در سامان دادن به اين نظم نوين ناکام بودند .اين رخداد تاريخي ايران مدرن را
ميتوان ناتمام نامید .ناکامي جنبش مشروطه در استقرار نظم دموکراتیک را بايد در سه سطح
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اگرچه گفتار هويت خواهي سمکو وی را در زمره رهبران هويت خواه کرد در خالل

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،10شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1397

با وقوع جنگ اول جهاني و ورود نیروهای درگیر جنگ به خاک ايران عمیقتر شده و قدرت
دولت مشروطه توسط نیروهای بینالمللي و طرفهای منازعه داخلي به چالش کشیده شد.
در حقیقت اگرچه مشروطهخواهان موفق شدند که هسته مرکزی ساخت قدرت سیاسي که
عینیت خود را در شخص پادشاه پیدا ميکرد به حاشیه برانند ،اما در جذب منظومههای قدرت
وابسته به نهاد سلطنت ناکام بودند که بارزترين نمود آن قدرتهای حاشیهای قدرت سیاسي در
ايران بود؛ بنابراين دو مسئله به صورت همزمان سبب بازتولید قدرتيابي نیروهای حاشیهای
در ايران پسامشروطه شد .از يک سو مشروطهخواهان در سامان دادن به نظم نوين دموکراتیک
و مجلس قدرتمند و قوه مجريه مستقل ناکام بودند و از سوی ديگر حاشیههای قدرت سیاسي
وابسته به منظومه قدرت سیاسي پیشین در ايران را نتوانستند جذب نهادهای دموکراتیک
نمايند .اين مسئله ميتواند توضیحبخش قدرتگیری مجدد قدرتهای حاشیهای در ايران پس
از مشروطه باشد .در حقیقت نظم کهن از جای کنده شده بود و نظمي نو جايگزين آن نگشته
بود .در شرايط چنین فقداني طرفها ،جناحها و کانونهای مختلف سیاسي هر يک به نحوی
درصدد ايجاد ،گسترش و تعمیق ساختارهای ريز و درشت قدرت بودند.
حرکت سمکو در ايران پس از مشروطه از يک سو ناشي از همپاشیدگي سیاسي اين دوره
از تاريخ ايران بود و از جانب ديگر حاصل متأثر شدن از ايدئولوژی هويتخواهانه کردی در
میان کردهای عثماني بود که نظم نوين و سنتي حاکمان غیرکرد را در ايران و عثماني به چالش
ميکشانید .اين مسئله به بهترين نحوی در روزنامه کرد به عنوان ارگان پخشکننده مرام سمکو
به اين شکل تصريح شده است .غايه اصل نقطه نظر کردان حفظ شرافت قومیت و برقرار
داشتن آسايش و آزادی تام است که در آتیه در اين سرزمین و آب و خاک با رفاه حال بتوانند
زندگي کنند .جد جهد کردان در اين است که خود را از زير محور سیاست ايرانیان که همیشه
برای هدم و خفه کردن ايشان در دوران بوده خالص نمايد و برای نجات دادن قوم خويش از
خطراتي که خیلي تهديدآور و وحشتانگیز است مجبور با اقداماتي قاطع شده و در راه
استقرار امنیت تام که از حال تزلزل و مبهیت بیرون آمده ،در قلب عموم تولید يک اطمینان
پايدار نمايد فدا کاری ميکنند . ...در اين مدت سلطنت هیچ وقت ملت کرد را محافظه نگرده
و کردان همیشه دچار مصائب خارجي هم شدهاند .عوامل غیرت در کردان هیجان و غلیان
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دگرگونيهای داخلي ،تحوالت نظام بینالملل و ستیز گفتماني تحلیل نمود .ناکامي اين رخداد
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کلمه حقه را ميسرايند :بگذاريد دست به حقوق ما نزنید!!! از اين زياده ما را مورد تاخت و تاز
نسازيد! همه آمال کردان عبارت از اين جمله «حفظ حقوق و تحصیل آتیه درخشان» است
(روزنامه کرد 28 ،3 ،ذيقعده.)4:1340 ،

نتیجهگیری
بررسي فرآيند پروسه دولتسازی مدرن در ايران دوره مشروطه در اين مقاله نشان داد که اين
پروسه هرچند توانست نظم سنتي را کنار گذارد و قدرت سیاسي را از شخص پادشاه به
نهادهای دموکراتیک نظیر مجلس شورای ملي و قوه مجريه منتقل کند ،اما در تثبیت اين نهادها
و هم در جذب منظومههای ساخت قدرت سیاسي ايران پیشامدرن ناتوان عمل کردند .وقوع
جنگ جهاني و ورود قدرتهای جهاني به عرصه سیاسي ايران به همراهي اين ناتواني ،دورهای
از هرج و مرج و فروپاشي سیاسي را در ايران به وجود آورد .اين وضعیت سبب بازتولید و
پديداری قدرتهای پیراموني در مناطق مختلف ايران گشت .بررسي ماهیت هر يک از اين
حرکتها و بررسي اهداف و ايدهآلهای رهبران آنها نشان ميدهد که برخي از آنها متأثر از
فضای حاکم بر عملکردهای مشروطهطلبان و مخالفان استبدادگرای آنان بودهاند .در اين بین
برخي از حرکتهای پیراموني از وضعیت حاکم بر فضای فکری و کرداری مرکزنشینان تأثیر
نگرفتند ،بلکه حذف اقتدار حکومت مرکزی و ناتواني آنان در اعمال سلطه به آنان اجازه داد
که گونهای از حرکتهای پیراموني را در ايران مدرن شکل دهند که مشروعیت ايدئولوژيک
خود را از هويتخواهي قومي -سیاسي کسب ميکرد .حرکت سمکو در اين دوره از سنخ اين
نوع حرکتهای پیراموني به نسبت مرکز بود .آنچه در اين باره قابل توجه است ،اين مطلب
است که اگرچه حرکت سمکو در سطح رهبری مشروعیت خود را از هويتخواهي قومي-
سیاسي کردی کسب ميکرد ،اما اين حرکت فاقد تناقضهای گفتاری و کرداری نبود .حرکت
وی نیز چون تحوالت مرکزی ايران واجد اليههای عمیق تناقض در گفتار و کردار بود .اين
مسئله به نحوی مشخص نتیجه ابتنای حرکت ناسیونالیستي بر ساختار اجتماعي سنتي بود که
توانايي هضم و اجرای اهداف مطرح شده سطح رهبری را نداشت.
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آمده ملتجي به سپر قیام و پناهنده به سنگر اقدام و ابراز موجوديت شده و با صدای رسا اين
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 .1در منابع تاريخي نام اسماعیل آقا شکاک به طرق گوناگون نظیر سمتکو ،سمیتقو ،سیمکو،
سمیتکو و سمکو آورده شده است .اين نامها که در حقیقت صورت تغییر داده شده نام
اسماعیل در زبان کردی است تابع قانون و قاعده خاصي نیست .امروزه نیز برای اسامي
عربي اين تغییر در اسامي قابل مشاهده است .در اين مقاله نام سمکو از آن جهت برگزيده
شد که اغلب مردمان گويش باديني در کردستان ايران اسماعیل را به اين صورت تغییر
ميدهند و به ويژه اسماعیل آقا با اين عنوان دارای معروفیت است.
 .2در اينباره به مجموعه آثار ،آخوندزاده در مکتوبات کمالالدوله ،طالبوف در سیاست و
آزادی ،مستشارالدوله در رساله يک کلمه ،ملکمخان در رساله کتابچه غیبي و همچنین
پژوهشهای فريدون آدمیت ،آرامش دوستدار ،عبدالهادی حائری ،سیدجواد طباطبايي...
رجوع شود.

 .3به عنوان نمونه و در مقام مقايسه ميتوان به تفاوتها بنیادين ساخت قدرت سیاسي در
مقام عمل و نظر در نظام عثماني و بیشتر کشورهای خاورمیانهای اشاره کرد .اگرچه
بنیادهای نظری مطلق بودن ساخت قدرت سیاسي و توانايي اعمال سلطه در رسالهها و
منابع مشروعیت بخش و تئوريکال اهل سنت در عثماني ساخت قدرت سیاسي سلطان را
بالمنازع نشان ميدهد ،اما در مقام عمل ساختار دروني عثماني اجازه اعمال اين

مطلقگرايي را ناممکن ميکرد .رک به :استانفورد شاو ،تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه
جدید ،ترجمه محمود رمـضانزاده ،مشهد :معاونت فرهنگي آسـتان قدس ،چاپ اول،
 ،1370ج  ،1صص .286-285

 .4برای تقسیمبندی دورههای دموکراسيخواهي در ايران به عنوان نمونه نک به ساعي ،علي،
دموکراتیزاسیون در ایران  ،1382-1285تهران ،نشر آگاه .1386

 .5بارزترين نمود اين مسئله روی کارآمدن سي و شش کابینه قوه مجريه و وضعیت نمايندگي
و برگزاری انتخابات مجلس شورای ملي در اين دوره بود .عدم موفقیت مشروطهخواهان
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ديرينه شکاف بین دولت و ملت را از بین برد ،نشان از عدم موفقیت مشروطهخواهان در
استقرار نظم دموکراتیک و دولتسازی مدرن در اين دوره بود.

 .6به عنوان نمونه شاهسونهای ترک و برخي از کردها به حمايت از نیروهای محمدعلي شاه
پرداختند؛ در مقابل بختیاریها و قشقائيها به حمايت از نیروهای مشروطهخواه اقدام
کردند .در اين باره نک به تاپر ،ريچارد تاريخ سیاسي اجتماعي شاهسونهای مغان ،ترجمه
حسن اسدی ،نشر اختران .سید هاشم آقاجری ،يونس قربانيفر ،الگوی عاملیت ایلی؛ در
کشاکش دو فرایند منطقهای و مرکزی سیاست در دوره قاجار ،مجله تاريخ ايران
(پژوهشنامه علوم انساني) شماره ( ،13پیاپي71؛ زمستان.)1391

 .7به دلیل ناسیونالیسم انکارگرا و خشونتطلب ترکها در تاريخ معاصر ترکیه ،روشنفکران
کرد اگرچه در اوايل تالشهايي برای رسیدن به خواستهايشان در تعامل و همراهي با
نیروهای اپوزوسیون ترک صورت دادند ،اما روند حوادث آنان را به اين نتیجه رساند که
ترکها حاضر نیستند که هويت و خواست فرهنگي -سیاسي کردها را بپذيرند.

 .8ورود اين نیرو به فرماندهي خلیلپاشا در بیت خلیلپاشا در منطقه اشنويه وارد ادبیات
شفاهي منطقه شده و توسط نقاالن خوانده ميشود .بیت مورد نظر را در آرشیو خانگي
آقای رحمان تقيزاده در اشنويه يافت ميشود.

 .9به عنوان نمونه سلیمانخان زرزا معروف به منصورالممالک در اشنويه و مفتي معروف
مهابادی معروف به شیخبابا ،ابوبکر افندی اربیلي ،محمد افندی سنجاقي ،عبدالقادر افندی
بیارهای مخالف جهاديههای عثماني بودند و از آن استقبالي نکردند .رک به :نیکیتین،
نیکیتین ،موسیو.ب ،خاطرات و سفرنامه موسیو .ب نیکیتین ،مترجم عليمحمد فروه وشي،
نشر معرفت ،چاپ دوم ،تهران 2536 ،شاهنشاهي ،صص .234 -232
 .10اين تعداد را جرائد ايران  30000نفر ذکر کردهاند رک به :روزنامه ایران ،سال اول ،شماره
 5 ،93رمضان ،1335 ،ص .4
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روی کار آوردن قدرت مجريه قدرتمند و ناتواني آنان در برگزاری انتخاباتي که احساس
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روزنامه ايران ،سال اول ،شماره  7 ،94رمضان  ،1335ص  .27اسناد وزارت خارجه،1336 ،
کارتن  ،42پرونده  ،26سند شماره .29
 .12در اين باره نک به :تمدن ،محمد ،اوضاع ایران در جنگ جهانی اول یا تاریخ رضائیه،
انتشارات کتابفروشي اسالمیه ،تهران .1350 ،توفیق ،رحمتاهلل ،تاریخچه ارومیه
یادداشتهایی از سالهای جنگ اول جهانی و آشوبهای بعد از آن ،تهران نشر شیرازه،
 .1389حشمت ،غالمخان ،مویههای شهر غریب ،گزارشی مستند از وقایع جیلولوق
وحوادث بعد از آن در ارومیه ،نشر ياز ،ارومیه .1387 ،رياحي ،محمدامین ،تاریخ خوی،
انتشارات توس ،تهران .1372 ،معتمدالوزاره ،رحمتاهلل ،ارومیه در محاربه عالمسوز ،از
مقدمه نصارا تا بلوای اسمعیل آقا 1298-1300شمسی ،به کوشش کاوه بیات ،نشر تاريخ
معاصر ايران ،تهران .1389 ،کاويانپور ،احمد ،تاریخ رضائییه ،نشر آسیا ،بيجا.1344 ،

 .13درباره احتمال نقش حکومت مرکزی در به قتل رساندن مارشیمون توسط سمکو نک به:
بروئینسین ،مارتین وان ،اسماعیل آقا سیمکو :جنگ ساالر کرد در مرز ترکیه و ایران در
اوایل قرن بیستم ،ایران در جنگ جهانی اول میدان نبرد قدرتهای بزرگ ،گردآوری و
تألیف تورج اتابکي ،ترجمه مهدی حقیقتخواه ،تهران ،نشر ققنوس ،1387 ،ص .137
هاوار ،محهمهد رهسول ،سمکو (ئیسماعیل ئاغای شوکاک) و بزوتنهوهی نهتهوایهتی
کورد ،سويد ئیستکهولم ،چاپخانه ئاپیک ،1995 ،ص .382مستهفا ئهمین ،نهوشیروان ،کورد
و عهجهم میژووی سیاسی کوردهکانی ئیران ،سهنتهری لیکولینهوهی ستراتیجي ی
کوردستان ،چاپي سییه ،سلیماني،2005 ،ص  .415مکداول ،ديويد ،تاریخ معاصر کرد،
ترجمه ابراهیم يونسي ،نشر پانیذ ،تهران ،1393 ،ص  .374بیات ،کاوه ،ایران و جنگ
جهانی اول اسناد وزارت داخله ،به کوشش کاوه بیات ،انتشارات سازمان اسناد ملي ايران،
 ،1381صص  .395-394روزنامه ایران ،سال دوم ،شماره  14 ،184جمادیالثاني ،1336
 26مارس  ،1918ص  .2روزنامه ایران ،سال دوم ،شماره  14 ،184جمادی الثاني ،1336
ص .2
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 .11در اين باره نک به :نیکیتین ،خاطرات و سفرنامهی موسیو .ب نیکیتین ،همان ،ص.224
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امیرکبیر ،تهران 2537 ،شاهنشاهي .رياحي ،محمدامین ،تاريخ خوی ،انتشارات توس ،تهران،
 .1372تمدن ،محمد ،اوضاع ایران در جنگ جهانی اول یا تاریخ رضائیه ،انتشارات
کتابفروشي اسالمیه ،تهران .1350 ،کاويانپور ،احمد ،تاریخ رضائییه ،نشر آسیا ،بيجا،
 .1344ارفع ،حسن ،کردها یک بررسی تاریخی و سیاسی ،ترجمه از متن انگلیسي لندن
چاپ دانشگاه اکسفورد نیويورک تورنتو  .1966هدايت ،هدايت ،مهديقلي خان،
(مخبرالسلطنه) ،خاطرات و خطرات ،انتشارات زوار ،تهران .1344 ،حشمت ،غالمخان،
مویههای شهر غریب ،گزارشی مستند از وقایع جیلولوق وحوادث بعد از آن در ارومیه،
نشر ياز ،ارومیه .1387

 .15در اين باره نک به :معتمدالوزاره هدف نهايي کردها را ايجاد حکومت کرديه ميداند و اين
مسئله را معطوف به سابقه کردان قلمداد ميکند .رک به :معتمدالوزاره ،همان ،ص .284

 .16سیفالقضات بعدها يکي از کساني بود که از حرکت ناسیونالیستي سمکو حمايت کرد و
در روزنامه کرد سمکو در مدح حرکت سمکو سويههای ناسیونالیستي وی شعر سرود .رک
به :روزنامه کرد ،سال اول ،شماره  ،1340 ،2ص .3

 .17ترجانيزاده مدير مسئولي روزنامه کرد بود که در ارومیه چاپ ميشد و مرام حرکت
سمکو را منتشر ميکرد.

 .18هرچند منابع دورههای مختلفي را برای ورود سید طه به تشکیالت سمکو ارائه ميدهند،
اما از دوره قبل از جنگ سمکو به واسطه ازدواج سید طه با دختر جعفرآقا برادر سمکو در
ارتباط بود .از دوره بعد از اتمام جنگ بود که سید طهوارد تشکیالت سمکو گشت.
معتمدالوزاره از حضور سید طه در ارومیه در ماههای آخر جنگ خبر ميدهد .رک به:
معتمدالوزاره ،رحمتاهلل ،ارومیه در محاربه عالم سوز ،از مقدمه نصارا تا بلوای اسمعیل
آقا  1298-1300شمسی ،همان ،ص .228

منابع

 −آبراهامیان ،يرواند ( .)1389ايران بین دو انقالب ،مترجمان :احمد گلمحمدی و
محمدابراهیم فتاحي ولیاني ،نشر ني.
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 .14در اين باره به عنوان نمونه رک به :کسروی ،احمد ،تاریخ هیجده ساله آذربایجان ،نشر
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باشگاه ادبیات ،بيجا.
 −آدمیت ،فريدون ( .)1349انديشههای میرزا فتعلي آخوندزاده ،تهران ،شرکت سهامي
انتشارات خوارزمي.

 −بروئینسین ،مارتین وان ( .)1387اسماعیل آقا سیمکو :جنگ ساالر کرد در مرز ترکیه و
ايران در اوايل قرن بیستم ،ايران در جنگ جهاني اول میدان نبرد قدرتهای بزرگ،
گردآوری و تألیف تورج اتابکي ،ترجمه مهدی حقیقتخواه ،تهران ،نشر ققنوس.
 −اديبالشعرا (میرزارشیدالدين) ( .)1346تاريخ افشار ،به تصحیح محمود رامیان و پرويز
شهريار افشار ،تبريز ،شورای مرکزی جشن ملي  2500سالهی شاهنشاهي آذربايجان غربي.
 −ارفع ،حسن ( .)1966کردها يک بررسي تاريخي و سیاسي ،ترجمه از متن انگلیسي لندن
چاپ دانشگاه اکسفرد نیويورک تورنتو.

 −استانفورد شاو ( .)1370تاريخ امپراتوری عثماني و ترکیه جديد ،ترجمه محمود
رمـضانزاده ،مشهد :معاونت فرهنگي آسـتان قدس ،چاپ اول ،ج .1

 −بشیريه ،حسین ( .)1386عقل درسیاست سي و پنح گفتار در فلسفه جامعهشناسي و توسعه
سیاسي ،نشر نگاه معاصر.

 −بشیريه ،حسین ( .)1392جامعهشناسي سیاسي :نقش نیروهای اجتماعي در زندگي سیاسي،
چاپ بیست و يکم ،تهران ،نشر ني.
 −بیات ،کاوه ( .)1381ايران و جنگ جهاني اول اسناد وزارت داخله ،به کوشش کاوه بیات،
انتشارات سازمان اسناد ملي ايران.
 −تاپر ،ريچارد ( .)۱۳۸٤تاريخ سیاسي اجتماعي شاهسونهای مغان ،ترجمه حسن اسدی،
نشر اختران.
 −تمدن ،محمد ( .)1350اوضاع ايران در جنگ جهاني اول يا تاريخ رضائیه ،انتشارات
کتابفروشي اسالمیه ،تهران.

 −توفیق ،رحمتاهلل ( .)1389تاريخچه ارومیه يادداشتهايي از سالهای جنگ اول جهاني
وآشوبهای بعد از آن ،تهران ،نشر شیرازه.
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 −آخوندزاده ،میرزا فتحعلي .)2016( ،مکتوبات کمالالدوله ،به اهتمام علياصغر حقدار ،نشر
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وحوادث بعد از آن در ارومیه ،نشر ياز ،ارومیه.

 −دنیس اسمیت ( .)1386برآمدن جامعهشناسي تاريخي ،ترجمه دکتر هاشم آقاجری ،تهران،
انتشارات مرواريد.

 −راتیسالو ،آلبرت چارلز ( .)1386کنسول در شرق :خاطرات جنرال کنسول انگلستان از
زندگي سیاسي خود و انقالب مشروطیت ايران ،مترجم رجبعلي کاوياني ،تهران ،موسسه
تحقیقات و توسعه علوم انساني.
 −رياحي ،محمدامین ( .)1372تاريخ خوی ،انتشارات توس ،تهران.
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Simko's rebellion over the failed
constitutionalism: An explanation (elucidation)
on its origins (genesis) and developments
Seyed Hashem Aghajari۱, Rozgar Barforookht۲

Abstract
The available original and Academic literature over the Iranian constitutional
revolution is a voluminous multidisciplinary one to which a great deal of
historiographical, sociological, etc., texts may attest. Though the Iranian
constitution has been considered by the literature, whether entirely or partly,
the prime objective of the present article is tracing endeavors of the
constitutionalists to set up the modern state and statecraft. Seeking for
modern state along the primary constitution 1285-1299 H.S. (1906-1921
A.D) finished in vain. Here surprising was any other outcome, since the
constitutionalists failed to organize an independent parliament and
governmental body from one hand, and disengage the heart of dissident
power, the royal court and armed tribal federations, on the other hand. The
failed project of the constitutionalists, building the modern state, led to new
tribal centrifugal movements. In such an atmosphere Semko’s rebellion took
place. His rebellion, irrelevant to the dominant anti or pro constitution
environment of the time, theoretically was inspired by ethnical-political
aspirations and practically fueled by tribal motivations. The Authors would
portray links between defects of an unsuccessful constitutional movement
and Semko’s rebellion genesis. In order to reach the goal this paper
perceived two key hypotheses; firstly, the constitutional projects on nationstate making were undeniably aborted, secondly due upon the abortion
Semko’s rebellion developed.
Keywords: Constitutional event, nation building project, Simko, Ethnicpolitical movement
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