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ترین والیات ایران پایانی حکومت قاجار، یکی از ناامن کردستان در دهۀ

آمد؛ یکی از دالیل این امر، حضور اتباع عثمانی و واگذاری به حساب می

، درواقعندری به اهالی کردستان بود. گستردۀ تذکره تابعیت از سوی شهب

جانبه و قاطعانۀ دولت عثمانی از اتباع خود و مسائل و حمایت همه

مشکالت ناشی از حضور آنان در کردستان، وضعیتی را پدید آورده بود 

ترین مسائل مطروحه در جلسات کمیسیون که پرداختن به آن از عمده

 51/ 5331محرم سال  51ز آمد. در روحل اختالفات مرزی به شمار می

مورد  زمانهم، ادارات دولتی کردستان و منازل رؤسای آنها، 5153دسامبر 

حضور گستردۀ  رغمبههایی از مردم قرار گرفت. حمله و غارت گروه

محلّی، دولت  هایاتباع عثمانی در این کار و بازتاب آن در گزارش

عثمانی دخالت اتباع خود را در این واقعه رد کرد و غارتگران را از 

عناصر ایرانی برشمرد. پرسشی که در کانون توجّه پژوهش حاضر جای 

گرفت و چه های این شورش چگونه شکل دارد، این است که زمینه

 کوشد تا با تکیه بر روشپیامدهایی را به همراه داشت؟ این مقاله می

فنون تقویت )»ـ تحلیلی و رویکردهای رایج در تاریخ اجتماعی  توصیفی

، در پرتو اسناد وزارت «(سهیمقاقابلبرآورد از روی موارد » و« نقل مثال

برگی( و اسناد سازمان اسناد ملّی، به بازخوانی  333امور خارجه )پروندۀ 

نتایج پژوهش کننده در آن بپردازد. های شرکتو تبیین این رویداد و گروه

دهد، برخالف ادعاهای مقامات عثمانی، اتباع این کشور، نشان می

 اند.داشته عهده برترین نقش را در حمله به ادارات دولتی کردستان مهم
 

کردستان، اتباع عثمانی، ادارات دولتی، شورش،  ها:کلیدواژه

 غارت.

In the last decade of Qajar rule, due to the presence of 
Ottoman citizens and the extensive transfer of 
citizenship from Shahbandari to residents of 
Kurdistan, it was considered as one of the most 
insecure provinces in Iran. In fact, the decisive 
support of the Ottoman government from its citizens 
and the problems brought about by them led to a 
situation in which even the commissions held for the 
settlement of border issues between the two countries 
in Kurdistan region, addressed the issue of citizen and 
it was occurred as commonplace issue at all meetings 
of the commission. But on the Moharram 15, 1332/ 
December 14, 1915, Kurdistan government  
departments and its headquarters were attacked and 
looted simultaneously by some groups of people. 
Despite the wide presence of Ottoman government 
denied its citizens involvement in the incident and 
called looters Iranians. Regarding the above method 
discussions, the question arise that what were the 
basic grounds and subsequent consequences of the 
attack on the Kurdistan government department? The 
present article attempts to use the descriptive- 
analytical method and two research modes in the 
social history approach, namely “techniques for 
enhancing the example quotation (resorting to 
certification of specialists) and “estimate from 
comparable cases, to analyze the incident and the 
groups participating therein by drawing on the 
documents of the State Department (300 pages file) 
and the organization of documents. 
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 مقدمه. 1

در محور  ژهیوبهاتباع ایران و عثمانی در غرب ایران، 

 از های قومی و مذهبی،واسطۀ نزدیکیکردستان، به

سلسلۀ قاجار،  آمدن کارهای پیش از روی سال

تقریباً بدون هیچ محدودیتی برای کار، تجارت و 

وآمد های همدیگر رفتحتی تحصیل به سرزمین

گاهی به روابط دو کردند. در این میان، شاید تنها نمی

های کشور در دورۀ قاجار و مسئلۀ تشکیل کمیسیون

متعدّد برای تحدید حدود و مسائل مرزی و 

سرحدی، آن هم با حضور نمایندگان کشورهای 

دهندۀ اهمّیت این روابط باشد. جدا از غربی، نشان

مسائل صرفاً سیاسی، حضور اتباع عثمانی در 

وسیلۀ آنها، به به آمدهشیپآن مسائل  تبعبهکردستان و 

ویژه های حکومت ایران، بهترین چالشیکی از بزرگ

های پایانی حکومت قاجار تبدیل شد که در دهه

مردان دهد که دولتبررسی اسناد موجود، نشان می

 بودند. بانیگربهدستایرانی تا پایان این دوره با آن 

ــرن  ــاز ق ــا آغ ــانی در ق51ب ــاع عثم ، حضــور اتب

و به فزونی نهاد. البته تعداد زیادی از آنهـا  کردستان ر

ویـژه در کرمانشـاه و   نیز در دیگر نـواحی غربـی بـه   

همدان حضور داشتند. این روند با تشکیل شـهبندری  

امّـا   ؛عثمانی در سنندج سیر صعودی به خود گرفـت 

آنچه برای حکومت ایران به یک معضل سیاسی بـدل  

شد، مسئلۀ تغییر تابعیت از سوی مردم کردستان بود. 

ی بـود کـه در   ومرجهرجاین امر، مسبوق به ناامنی و 

کردستان رواج داشت و ساکنان این منطقه را به تغییر 

کـرد.  تابعیت و گرفتن تذکره از شهبندری ترغیب می

انی اوّل، وخامـت اوضـاع   پیش از شروع جنـ  جهـ  

ی از علمـا  شمار ،ق5333حدی رسید که در سال  به

به نمایندگی از مردم کردستان بـه عثمـانی رفتنـد تـا     

دولت این کشور را برای دخالت در امـور کردسـتان   

 راضی کنند.

کسانی که در کردستان به تابعیت عثمانی 

دست  پرتو حمایت قاطع آن دولت در ،آمدندیمدر

ۀ این اقدامات، غارت جمل از زدند.امی میبه هر اقد

ادارات مالیه و گمرک سنندج و نیز منازل رؤسای آن 

محرم  51ادارات و افراد وابسته به آنها در روز 

بود. در این روز، بدون هیچ  5153دسامبر  51/ 5331

گمرک،  ماننددرآمدی، ادارات دولتی کردستان، پیش

مورد  زمانهمت، مالیه و نیز منازل رؤسای آن ادارا

هایی از مردم قرار گرفت. شواهد اوّلیّه حملۀ گروه

دهندۀ آن بود که اتباع عثمانی عامالن این حمله نشان

شهبندری عثمانی در  آنکه باوجوداند. و غارت بوده

نقش  ابتدا سنندج و سفارت این کشور در تهران،

اتباع خود را در این رویداد پذیرفتند؛ امّا طولی 

ی منکر کلّبهکه موضع خود را تغییر دادند و  نکشید

 در این حادثه شدند. آنهانقش 

، ایـن پـژوهش سـعی    ادشـده با عنایت به موارد ی

ــره  ــا به ــر    دارد ب ــه ب ــی و تکی ــری از روش کیف گی

فنــون ») یاجتمـاع رویکردهـای پژوهشـی در تــاریخ   

بـــرآورد از روی مـــوارد »و « تقویـــت نقـــل مثـــال

ل پاسخ دهـد کـه عوامـل و    ، به این سؤا«(سهیمقاقابل

پیامدهای حمله بـه ادارات دولتـی در کردسـتان چـه     

ذکـر اسـت کـه     انیشا بود؟ در باب پیشینۀ پژوهش،

تاکنون هیچ پژوهشی در ایـن بـاره صـورت نگرفتـه     

نگاری محلّـی در  تاریخ حتی منابع که آنجا ازاست و 

دهنـد، تکیـۀ   کردستان در این باره اطالعاتی ارائه نمی

له بیشتر بر اسـناد موجـود در مرکـز اسـناد و     این مقا

پرونـدۀ   ژهیوبهتاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 

، سـال  15، پرونـدۀ  11)کـارتن  برگی به مشخصـات   333

و اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّـی ایـران   ( ق 5335

 است.
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 . بیان رویکردهای پژوهش2

از  طور که در مقدّمه گفته شد، در این مقالـه همان

دو رویکرد پژوهشی که فربـرن در تـاریخ اجتمـاعی    

فنـون  »کند، استفاده شـده اسـتن نخسـت،    معرفی می

کـه حــاوی   هــایی؛ یعنــی نقـل مثـال  «تقویـت کـردن  

ی گـواه  مشاهدات شاهدان متخصص معاصـر اسـت.  

ای و دانشمند جامعۀ گذشـته کـه از همـۀ    افراد حرفه

یـن  ای کـه از قضـا مـورد مطالعـۀ ا    های انبوهـه جنبه

پژوهش است، شناخت دقیق و تخصصی دارند. ایـن  

تـر و  شـود شـواهد پراکنـده مطمـئن    کار موجب مـی 

تعریــ ،  بــه بنــاتــر شــوند، زیــرا متخصصــان قــاطع

انــد کــه بــرای عرضــۀ مشــاهداتی مطمــئن و افــرادی

کنند یا به هایی که در آنها کار میآگاهانه دربارۀ زمینه

بیت و یا تجربـه  مقتضای حرفه با آنها درگیرند، از تر

بنابراین با تعمیم این معنا بـه   ؛دست اوّل برخوردارند

گذشتگان، اگر متخصصان گذشته، جمعیتی معلـوم را  

مطالعه کرده باشـند یـا بـا آنهـا بسـیار آشـنا باشـند،        

ها و باورهـای  ها و کنشهایشان دربارۀ ارزشگزارش

دانـان اجتمـاعی از   توانـد نـزد تـاریخ   آن جمعیت می

ن 5311)فربـرن،  آوری شـواهد باشـد   منابع جمعبهترین 

16). 

ۀ غارت ادارات دولتی کردستان، ما با دو مسئلدر 

  گر سروکار داریمنگروه مشاهده

گــران گــران متخصــص و مشــاهده  مشــاهده

. عبدالمجیــدخان، مــ مور تحویلــداری رمتخصــصیغ

گـر  متخصـص در واقعـۀ    مالیه کردستان، تنها مشاهده

تی کردستان بوده است. او که در حمله به ادارات دول

 عنـوان بـه زمان غارت، در ادارۀ مالیه حضور داشت و 

کارمند آن اداره در حیطۀ شغلی خود یک متخصـص  

هـا را بـه   گریآید، تمام وقایع و غارتبه حساب می

چشم خود دیده است. از دیگر افـرادی کـه در میـان    

گیـرد، شـارل کیـاری، رئـی      گران قـرار مـی  مشاهده

در زمان حمله به ادارات  که آنجا ازک است؛ امّا گمر

تنهـا   نجـا یادر محل کار خـود حضـور نداشـت، در    

تـوان از  گـر غیرمتخصـص مـی   یک مشـاهده  عنوانبه

، در میــان  نیهمچنــ هــای وی بهــره بــرد.  گفتــه

توان به افـراد دیگـری   ، میرمتخصصیغگران مشاهده

(، خانــهتلگــرافخــان )معــاون رئــی  نصــراه نظیــر

صمدخان )نایب فوج ظفر رئـی  قـراوالن گمـرک(،    

اه )تحویلــدار مالیــه(، حســین )ســوار میــرزا حبیــب

ژاندارمری(، جعفـر )سـوار ادارۀ گمـرک(، مصـطفی     

)قراول  خانۀ کیـاری(، شـیخ ابـراهیم )محـافن خانـۀ      

کیاری(، زن  شارل کیاری، محمّدصالح راهگذر، میرزا 

 و شاهد راهگذر نام برد. آقا راهگذر

گر ادعای گرترود همیلفارب پذیرفتنی باشد، در ا

یک معنا از روش میدانی استفاده  به این پژوهش،

متخصص تاریخ اجتماعی بر  عنوانبه او شده است.

توان فرض کرد که نمی هرچنداین باور است که 

های گمنام مردم سخن متخصصان از زبان توده

ن به دان چیزی بهتر از ایگویند، ولی چون تاریخمی

این های تواند داوریینم دست نخواهد آورد،

بر این، وقتی  افزون معاصران را نادیده بگیرد.

کنند، متخصصان استفاده میهای دانان از گواهیتاریخ

شناسانه را به به یک معنا، روش کار میدانی انسان

دان این حال، میان آن تاریخ در گیرند.خدمت می

های مربوط به از دادهاجتماعی که برای استفاده 

کند و آن های متخصصان رجوع میگواهی

 آدابهای مربوط به شناس میدانی که برای دادهانسان

« مخبر محلّی»به چند  تنها کل یک قبیله، رسوم و

)همانن کند، در اصل تفاوتی وجود ندارد می مراجعه

16 ،16). 
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ای جــز اســتفاده از نگارنــده چــاره ،در ایــن بــاره

 رمتخصــصیغگــران متخصــص و ای مشــاهدههـ داده

ــهم      ــه س ــه البت ــت ک ــته اس ــادادهنداش ی افــراد ه

بسـی بـیش از افـراد متخصـص بـوده       رمتخصصیغ

نگـاری کـه اتفاقـاً اثـری     ، تنها مورخ محلّیچه است.

برای وقـایع ایـن دوره از تـاریخ کردسـتان      ت ملقابل

اه محمد مردوخ، چیزی بیش نوشته است، یعنی آیت

و آن  له در مورد این واقعه ننوشـته اسـت  از یک جم

به دسیسـه   ق5331محرم  51در »جمله هم این است 

چینی مسـیو شـارل رئـی  گمـرک و مالیـه      و اسباب

کردستان، ادارۀ گمرک و مالیـه غـارت شـدند و مـال     

؛ (116ن 5361)مـردوخ،  « فاتح در آن شورش کشته شـد 

در ادامـه خواهـد آمـد، شـارل      آنچـه طبق  کهیدرحال

 کیاری در آن واقعه نقشی نداشته است.

غالباً  «نسهیمقاقابلبرآورد از روی موارد »دوم، 

های علی، از دانان برای به کرسی نشاندن تبیینتاریخ

کنند. مورخان ممکن است شواهد پراکنده استفاده می

های علی که به موارد برای به کرسی نشاندن تبیین

بر دو یا چند  یابد، تنهاتعمیم میخته زیادی ناشنا

کننده اتکا کنند. روش برآورد از روی مورد اثبات

ی جبران این کمبودِ شواهد برا سهیمقاقابلموارد 

طراحی شده است. این روش ذاتاً به این فرض 

 کهیدرصورتوابسته است که در همۀ موارد، 

اهد شرط یکسان باشد، نتایج یکسانی نیز رخ خوپیش

داد؛ در نتیجه، این روش در پی آن است که با 

وجوی مطالعات کامالً مستند دربارۀ موارد جست

های شرط، یعنی مواردی که در آنها پیشسهیمقا قابل

یکسان همراه با نتایج یکسان وجود دارند، شواهد 

یک تبیین را که بر موارد اندکی استوار شده، 

 .(61، 61ن 5311)فربرن، گسترش دهد 

توان گفت، تقریبـاً در غالـب   در این مورد هم می

منجر بـه غـارت و    که کردستاناتفاقات و اغتشاشات 

نــاامنی در کردســتان ایــن دوره شــد، اتبــاع عثمــانی  

تواند ایـن مـدعا   ای که میاند. البته نکتهحضور داشته

را حتی پیش از آوردن مثال ت یید کند، این اسـت کـه   

شـناخته   کردسـتان اتبـاع در   عنوانبهغالب کسانی که 

 کردسـتان شدند، اصالتاً کُـرد و آبـا و اجـدادی در    می

 با دسیسۀ شهبندری عثمانی و امّازندگی کرده بودند، 

هایی مثل معافیـت از  برای ایجاد ناامنی، با دادن وعده

گرفتند. کارکنـان شـهبندری   مالیات، تذکرۀ تابعیت می

مسـاجد محلـۀ    و افراد وابسته به آن، تنها در یکـی از 

قطارچیان سنندج، در یک روز شش تـا هفـت هـزار    

، 5، پرونـدۀ  11)استادوخ، کـارتن  کاغذ تابعیت مهر کردند 

شهبندری نزدیـک   5311القعدۀ . در ذی(5/51قن 5311

تذکره به اهالی کردستان داد و کریم افندی و  133به 

عبداالحد مسیحی از افراد شهبندری به جدیّت مـردم  

)اسـتادوخ،  کردنـد  نامه تشویق میفتن تذکرهرا برای گر

 . (3 -1قن 5311، 35، پروندۀ 11کارتن 

 

 گیری رویدادهای شکل. زمینه3

در مورد تاریخ نخستین حضور اتبـاع عثمـانی در   

توان اظهارنظر کـرد؛ زیـرا   نمی قطع طور بهکردستان، 

ی پیش از روی کار آمدن حکومـت قاجـار،   هاسالاز 

اشتراکات مرزی و مذهبی، همواره میـان دو  ۀ واسطبه

کشور، پیوندهایی برقرار بوده است. مسـلماً در کنـار   

ها و روابط سیاسی که گاه در قالـب پناهنـدگی   جن 

شاهزادگان و فرماندهان بابان در سـلیمانیه و خانـدان   

کرد، علما، تجار و عامـۀ  اردالن در کردستان بروز می

تحصیل بین دو کشـور  مردم نیز برای کار، تجارت و 

و در  امّا نخستین بار در عهـد قاجـار   ؛کردندتردد می

 -5331)الدولـه  نظـام  خانمیابراهدورۀ حکومت میرزا 

« اتباع عثمانی»با خبر حضور  م(5615-5666ق/ 5336
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شـویم. تـا ایـن دوره، اتبـاع     رو مـی در کردستان روبه

عثمانی نیز مانند اتباع داخلـی، تحـت اختیـار بلدیـه     

ـ  ب بـه خـاطر    بـار کودند، امّا در این دوره، آنها تنهـا ی

رفتار اصـناف و کسـبه، بـه شـهبندری پناهنـده       سوء

شدند. در همین ماجرا، بعضی از مردم کردسـتان نیـز   

ن 5311)سـنندجی،  از شهبندری تذکره تابعیـت گرفتنـد   

316). 

م نیز ساالرالملک، پسر 5611ق/ 5351در سال 

شهبندر عثمانی درگیر امیرنظام حاکم کردستان، با 

شد. به همین دلیل، شهبندری برای مقابله به مثل، 

رویه به مردم و های بیهگرفتن مبلغی پول، تذکر با

حتی به اشرار شهر و روستاها داد. در نتیجه، افرادی 

که تذکره گرفته بودند، بنای هرزگی و شرارت 

، واگذاری تابعیت، چه در این دوره درواقعگذاشتند. 

های بعد، تنها برای ایجاد اغتشاش و ه در سالو چ

. در طی (136، 136)همانن ناآرام کردن کردستان بود 

 وفصلحلهای زیادی برای این دوره، همواره تالش

مسئلۀ تابعیت صورت گرفت که موفقیت این 

ها مقطعی بود و یا به دلیل اختالف بین فعالیت

 نظامریامشد. در زمان مقامات توفیقی حاصل نمی

گروسی، مسئلۀ تابعیت در کردستان، اسباب دردسر 

شده بود؛ بنابراین افرادی که تذکرۀ تابعیت 

دادند و همین گرفتند، حقوق اربابی و دولتی نمیمی

افراد باعث سلب امنیت و آسایش دیگر اهالی شده 

بودند؛ پ  کمیسیونی از وزارت خارجه به همراه 

در تبریز، بی ، شهبنالملک و احسانثقةحاج 

نتوانستند  کمیسیونی در کردستان تشکیل دادند، امّا

به دست بیاورند؛  مسئلهموفقیت چندانی در حل این 

حتی امیرنظام رسماً از حل آن اظهار عجز کرد 
نگار، ؛ وقایع51قن 5311، 1، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن 

 .(353ن 5361

 ای دربا وجود این، وضع تذکرۀ تابعیت تا اندازه

این دوره مشخص و قرار بر این شد که به غیر از 

اسامی مندرج در دفتر و طبق قانون تابعیت ایران، به 

ی هم که نفریساحدی تابعیت داده نشود؛ همچنین 

شان تابعیتپذیرفته شده بود، ی تازگ به تابعیت آنها

 مورد ت یید م موران ایران قرار گرفتن دو شرطبه 

برادران و اقارب آنها، همچنان ایرانی  نکهیا، نخست

صورت انجام شرارت، تبعید شوند؛  در باشند؛ دوم،

زیرا وجود چند نفر از اتباع عثمانی در هر محل و 

زنندۀ امنیت و آسایش آن توانست بر همروستا می

حدّی که آنها به خودشان اجازه  محل باشد، به

، در تبعۀ عثمانی عنوانبهدادند که هر ک  را می

، 5)استادوخ، کارتن شهبندری زندانی و شکنجه کنند 

 .(151قن 5311، 1پروندۀ 

بی  شهبندر کردستان، در سال حاجی مصطفی

م وقتی وضع را به این منوال به ضرر 5611ق/ 5351

هایی را اتحاد دو دولت ایران و عثمانی دید، تذکره

که پیش از این، به بعضی از اشرار واگذار شده بود، 

امّا در کمال  ؛الملک رفتگرفت و نزد حسام پ 

الملک به او گفت که با این کار به ناباوری، حسام

اید، زیرا بعضی از منافع خودتان و دولت ضربه زده

حاضر به پرداخت  مسئلهمالکین برای رفع این 

هزار تومان رشوه و پیشکش بودند. من و تو سه

و امنیت  به نظم توجّهم مور دولتیم، باید پیش از 

باشیم، هرچه اشرار  خودمانوالیت، به فکر منافع 

نگار، )وقایعبیشتر باشد، به حال حکومت منفعت است 

 .(313ن 5361

تـوان ظلـم و سـتم حاکمـان     افزون بر ایـن، نمـی  

ت ثیر دانسـت؛  را در گرفتن تذکرۀ تابعیت بی کردستان

الملک قراگوزلـو  چنان که در دورۀ حکومت حسامآن

نزدیک بـه هفتصـد    م(5611 -5611ق/ 5351 -5353)
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نفر از مـردم از تـرس اقـدامات وی، تـذکره گرفتنـد      

تا شهبندری عثمانی به اسم تبعۀ  (153ن 5311)سنندجی، 

عثمانی از آنهـا حمایـت کنـد. شـهبندری تـا جـایی       

ۀ جمعـ امـام  کهیوقتقدرت گرفت که در همین دوره، 

کردســـتان و پســـرش از ســـوی مـــال عبـــدالرزاق 

السالم و طرفدارانش مورد حمله قـرار گرفتنـد،   اشیخ

بی  شـهبندری و برخـی دیگـر از تبعـه بـه      مصطفی

کمک آنها آمدند، مهاجمین و مخالفین را کتک زدنـد  

 .(116ن 5361)مردوخ، و مردم را متفرق کردند 

م بـرای  5611ق/ 5351زمانی که امیرنظام در سال 

دومــین بــار حــاکم کردســتان شــد، دوبــاره پســرش 

الحکومه کـرد. سـاالرالملک نیـز    ساالرالملک را نایب

بنـابراین   ؛مجدداً با شهبندری بنای اخـتالف گذاشـت  

شهبندری نیز اتباع را در شرارت و هرزگـی در شـهر   

آزاد گذاشت. به این دلیل، آنها به خانۀ بعضی تجار و 

شـدند و آنهـا را در   دیگر اشخاص متمـول وارد مـی  

تهدیـد بـه کشـتن     صورت تمـرّد از پرداخـت پـول،   

کردند؛ به حدّی که دیگر نظـم و امنیتـی در شـهر    می

. در دورۀ (156)سنندجی، همانن سنندج باقی نمانده بود 

ــام ــت احتش ــلطنه حکوم  -5616ق/ 5356 -5351)الس

اتباع دوباره بنای هرزگی و شرارت گذاشتند.  م(5133

السلطنه با م مورین دولت عثمانی مذاکره کرد. احتشام

، 11)اسـتادوخ، کـارتن   صورت اسامی اتباع را برداشـت  

و موفق شد که تذکرۀ هفتصد  (516قن 5335، 15پروندۀ 

نفر از آنها را که ایرانـی بودنـد، لغـو کنـد و مخـارج      

بگیرد؛ همچنین چند نفر از اتباع تفکیک را نیز از آنها 

عثمانی که رهبران اغتشاش بودند، از کردستان اخراج 

؛ مردوخ، 113ن 5311)سنندجی، و به سلیمانیه تبعید شدند 

 . (113،115ن 5361

ها در کردستان در طول سال مسئلهاز سویی، این 

موجب سلب امنیت و آسایش و تضییع حقوق 

شرار عثمانی و دیوانی و اربابی و جسور شدن ا

)استادوخ، ایرانی در دو سوی مرز ایران و عثمانی شد 

، 1، پروندۀ 11؛ کارتن 1قن 5311، 13، پروندۀ 11کارتن 

. به همین دلیل، ما شاهدِ کم شدن نفوذ (51قن 5311

ها در این دوره هستیم دولت و تضییع مالیات

. آنچه (513قن 5311، 53، پروندۀ 55)استادوخ، کارتن 

در  ومرجهرجاست، عدم نظم و امنیت و مسلم 

کردستان سبب تمایل مردم به تغییر تابعیت شد، حتی 

پیش از شروع جن  جهانی اوّل، اوضاع چنان وخیم 

م، چند 5151ق/ 5333بود که مردم کردستان در سال 

نفر از علما را به عثمانی فرستادند تا هیئت دولت آن 

ان کنند کشور را راضی به دخالت در امور کردست

. تذکرۀ (51قن 5331، 1، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن 

تخل  در سایۀ  هرگونهتابعیت به اتباع ایرانی بهانۀ 

داد؛ زیرا حمایت شهبندری و دولت عثمانی را می

نامه و رعایای دهات و شهر با تشکیل یک شهادت

گرفتن تذکره، ضمن برداشتن اسلحه و تمرّد، 

اربابی و مالیات دیوانی  توانستند از دادن بهرۀمی

 .(51قن 5311، 1، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن امتناع کنند 

 

  محلّیهای . شرح واقعه و گزارش4

م اتباع عثمانی و یا ایرانیان 5151ق/ 5331تا سال 

تشـکیل   کردستانعثمانی شده، جمعیت زیادی را در 

در سـنندج و نـواحی مـرزی     آنهـا دادند که بیشتر می

یی که در نواحی مرزی حضـور  آنهاتند. سکونت داش

ای بـرای دخالـت و گـاه حتـی     داشتند، از هـر بهانـه  

دعوت از نیروهای عثمانی برای ورود به خاک ایـران  

کردند و کسانی که در داخل شهر سـنندج  استفاده می

 ۀمسـئل های خیابانی، اعتراض به ساکن بودند، در نزاع

یـات، دزدی  گرانی نان، قاچاق کاال، عدم پرداخت مال

، پرونـدۀ  31)استادوخ، کارتن و... حضور پررنگی داشتند 
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، 13؛ کارتن 531قن 5335، 1، پروندۀ 11؛ کارتن 1قن 5333، 5

-513قن 5311، 5، پروندۀ 51؛ کارتن 51قن 5331، 16پروندۀ 

 نیترکوچک و ؛(515قن 5311، 5/1، پروندۀ 5؛ کارتن 515

ای بـرای تبـدیل آن بـه    مایـه و بهانـه  را دسـت  مسئله

غـارت   ۀمسـئل در  آنچـه کردند و اغتشاشی بزرگ می

ادارات دولتی نیز روی داد، چیزی غیر از این نبـود و  

برآورد از روی موارد قابل »بر اساس حالت پژوهشی 

، زمانی که حضور اتباع در تمـام ایـن مـوارد    «مقایسه

شـواهدی  تواننـد  ثابت شده است، این موارد خود می

برای حضور اتباع در حمله به ادارات دولتی و غارت 

 آنها باشند.

دسامبر  51ق/ 5331محرم  51عبدالمجیدخان در 

، به همراه مهدی نوکرش و یک قـاطرچی وارد  5153

رود شود. او در ورودی شهر به حمام مـی سنندج می

 ؛کنـد اش را روانۀ ادارۀ گمرک مـی و نوکر و قاطرچی

و چنـد   مذهبعهیشاع  مذهبی میان نوکر  امّا در راه نز

 آنکـه دهـد. پـ  از   تن از کسبۀ اهل تسنن روی مـی 

شـوند، در  احترامی میچند تن از اتباع متوجّه این بی

رونـد؛ امّـا   کتک زدن نوکر، به اداره مـی  قصد بهآغاز 

شوند، چند سـاعت بعـد،   وقتی موفق به این کار نمی

الب بـه طـرف   تر به رهبری چند طدر گروهی بزرگ

کنند و ادارات گمرک، مالیـه، نواقـل   می ادارات حمله

های شـارل کیـاری،   و تحدید تریاک و همچنین خانه

ــرزا حبیــب ــاوی، می ــه، خواجــه ب اه صــندوقدار مالی

خانــه و تحویلــدار گــروس را بــرادرش نــاظم پســت

قن 5335، 15، پرونـدۀ  11)استادوخ، کـارتن  کنند غارت می

 .(1ن 3631/113؛ ساکما، 553 -551

طبق قانون، در ماجرای اغتشاش و غارت ادارات  

دولتی کردستان، دستگیری و جزای مقصرین از 

وظای  کارگزاری دولت ایران بود، امّا وزارت امور 

خارجۀ ایران، تحقیقات مشترک با نمایندۀ دولت 

 مسئلهعثمانی را به این شرط قبول کرد که ماجرا و 

نخست، در خصوص به دو قسمت تقسیم شودن 

مظنون بودن شهبندر کردستان، هر دو نماینده آن را 

بررسی کنند و دوم، تنها نمایندۀ عثمانی در تحقیقات 

اوّلیۀ مسئلۀ دستگیری اتباع مقصر دخالت کند. البته 

عالی هم تلگرافی برای شهبندری ارسال کرده باب

)استادوخ، کارتن بود که در مسئلۀ اتباع دخالت نکند 

نامۀ ، البته طبق مقاوله(516قن 5335، 15پروندۀ ، 11

های ایران و عثمانی، مرتکبین هر منعقد بین دولت

نوع خالفی که یک طرف آن اتباع عثمانی باشند، با 

محاکم داخلی بود و حضور م مور عثمانی از طرف 

شهبندری یا سفارت نیز تنها با حکم رئی  محکمه 

ن 5311، 5، پروندۀ 51)استادوخ، کارتن پذیر بود امکان

؛ فراهانی، 311/ 1ن 5363؛ افشار، 135ن 5331؛ سپهر، 513،515

 .(5/15ن 5361

دست در نتیجه، پ  از غارت ادارات دولتی به

اتباع عثمانی، از طرف دولت ایران، شاهزاده منوچهر 

میرزا و از سوی دولت عثمانی سعیدبی ، شهبندر 

واقعه انتخاب همدان، برای مذاکره و تحقیق پیرامون 

. پیش از این، آص  دیوان (33، 31)همانن شدند 

نگار مورخ و جمعی دیگر از علما و پیشکار، وقایع

صورت جداگانه و یا مشترک، اعیان کردستان، به

هایی مبنی بر توصی  واقعه و نقش اتباع تلگراف

-6ن 3631/113)ساکما، عثمانی به تهران فرستاده بودند 

 13محرم/  15. در (1-3ن 351531/113؛ 53-53، 6

دسامبر، وزارت خارجه به وزارت داخله نامه 

اخبار  متواتر این کار را اتباع  اساس برنویسد که می

اند، به این دلیل با سفارت عثمانی مذاکره انجام داده

و قرار تحقیقات مشترک گذاشته شده و سفارت 

عثمانی، شهبندری همدان را برای این کار معرفی 

تا به همراه چند نفر از م مورین محلّی  کرده
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. تا (51ن 3631/113)ساکما، تحقیقات کاملی به عمل آید 

شود که دولت عثمانی، حضور و اینجا مشخص می

نقش اتباع عثمانی در واقعه را پذیرفته بود؛ به همین 

 مسئلهدلیل خواستار فرستادن نماینده برای بررسی 

یز با تعیین بعضی شده و وزارت امور خارجۀ ایران ن

 شروط، آن را پذیرفته بود.

طبق گزارش  وزارت امور خارجه به شاهزاده 

عالی به شهبندری کردستان دستور منوچهر میرزا، باب

داده بود که اگر حکومت کردستان بخواهد مقصرین 

اتباع عثمانی را دستگیر کند، شهبندری دخالت نکند. 

ان، خودش از دیدِ مقامات ایرانی، شهبندر کردست

گو باشد. از سویی، بایست پاسخمورد اتهام بود و می

کرد و اگر شهبندر کردستان از اتباع حمایت می

کرد، های او را ت یید میسعیدبی  هم حرف

بایست فقط اجازۀ حضور سعیدبی  در جلسات می

 مسئلهشد؛ در هر صورت، این تحقیق داده می

د. اگر شبایست به شهبندری همدان گفته میمی

کرد داد که تحقیقات ادامه پیدا میجواب مساعد می

داری کل، گزارش باید کُلت، م مور خزانه وگرنه

کرد و به انضمام منویات و اسامی ماجرا را تهیه می

نوشت، پ  از امضای مظنونین غارت، می

؛ فرستادیمالحکومه و رؤسای ادارات به تهران نایب

 وجهچیهبهعثمانی، امّا سعیدبی ، نمایندۀ دولت 

، 11)استادوخ، کارتن حاضر به همراهی و همکاری نبود 

 .(511قن 5335، 15پروندۀ 

پ  از شروع تحقیقـات کلـت، شـهبندر عثمـانی     

وسایلی را که از سوی اتباع عثمانی غارت شـده بـود   

. همچنین (513)همانن به کارگزار کردستان تحویل داد 

پیش از ورود منوچهر میرزا به کردسـتان، بـه اصـرار    

ای از اموال را پ  شارل کیاری و کلت، کارگزار پاره

گرفت و پ  از ورود منوچهرمیرزا، توسـط ایـن دو   

، 513، 511)همـانن  نفر به صـاحبانش بازگردانـده شـد    

. آص  دیوان پیشکار هم مقداری از این امـوال  (511

 (1ن 351531/113)سـاکما،  ی گرفته بـود  را از اتباع عثمان

هـا  امّا پ  از ورود سعیدبی  بـه کردسـتان، عثمـانی   

منکر حضور اتباع خـود در غـارت شـدند و مـدعی     

 شدند که غارت کار اتباع ایرانی بوده است.  

شهبندری کردستان، مجبور به  نکهیاپ  از  

گویی شد، دربارۀ واقعه چهار علّت را متذکر پاسخ

ۀ تنفر عامّه واسطبههیجان عمومی،  نکهیاشدن نخست 

رفتار سابق شارل کیاری بوده است؛ دوم، مال  از سوء

فاتح و چند طلبۀ دیگر برای استعالم شخص 

کرمانشاهی که توهین کرده بود، به ادارۀ مالیه رفته 

تا او را کتک بزنند؛ سوم،  است و حکم داده

دند که غارتگران سربازان مستحفن و اتباع ایرانی بو

بعضی از جهال اتباع عثمانی هم با آنها بودند؛ 

چهارم، شهبندر کردستان هرچه کوشش کرده، موفق 

نشده است مانع از هجوم مهاجمین شود. شهبندر 

که هنوز گناه افراد  کردستان پ  از واقعه به این بهانه

معلوم نشده است، از دستگیری و تسلیم اتباع مظنون 

مّا مقداری از وسایل عثمانی جلوگیری کرد، ا

شده را تحویل داد که گویا اتباع عثمانی از غارت

دست اتباع ایرانی در روز اغتشاش گرفته بودند 

 . (16قن 5335، 15، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن 

های محلّی، نگـاهی  اکنون، پیش از تحلیل گزارش 

اندازیم. وی مدّعی است این های شهبندری میبه گفته

اطر تنفـر عامّـه از شـارل کیـاری رخ داده     واقعه به خـ 

امّا سندی مبنی بر وجـود ایـن تنفـر بـه دسـت       است،

نیامده است. با اینکه شـارل کیـاری رئـی  ادارۀ مالیـه     

گونـه افـراد   گاه نگـاه مثبتـی بـه ایـن    بوده و مردم هیچ

ند، امّا نکتۀ مهم در اینجا، دقیقـاً بـرعک  نظـر    اهنداشت

عثمانی از شارل کیـاری را   شهبندری، تنفر وی و اتباع
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شـده بـود    مسئلهدهد، زیرا کیاری متوجّه این نشان می

هـا  خواهد با دادن تذکره به کردستانیکه شهبندری می

آنها را از مالیات معاف کند و کردستان را ناامن نمایـد.  

هـا  کیاری نیز تذکره را یکی از دالیل کم شدن مالیـات 

بـود؛ پـ  از    ئلهمسمخال  این  تشدّبهدانست و می

این جهت، اختالفی عمیق میان شهبندری و ادارۀ مالیه 

و گمرک وجود داشت. دوم ت یید حضـور مـال فـاتح،    

بـه   آنهـا و چند طلبه و ورود بدون اجازۀ  تبعۀ عثمانی

اداره برای کتک زدن یک تبعۀ ایرانی به جـرم تـوهین،   

ـ اطبق قانون هیچ توجیهی نداشت و آنها حق   گونـه نی

را نداشتند. علّت سومی هم که شهبندری ذکر  برخورد

کند، باز بیانگر حضور  اتباع عثمانی در واقعه اسـت  می

و در نهایت علّت چهارم، یعنی تالش شهبندری بـرای  

جلوگیری از مهاجمین، با توجّه به مطالبی که در ادامـه  

های محلّی، از اساس غلـط  گزارش ژهیوبهخواهد آمد، 

ز محرکین حملـه بـه ادارات   است و او خودش یکی ا

بوده است و از وقوع واقعه اطالع داشته، ولی نخواسته 

است جلوگیری کند؛ زیرا ورود مال فاتح و طـالب بـه   

ــاعت   ــدود س ــه ح ــت،   53ادارۀ مالی ــوده اس ــبح ب ص

ــال ــهیدرح ــا،    ک ــای آنه ــۀ رؤس ــارت ادارات و خان غ

بعدازظهر اتفاق افتاده و زمان کافی برای جلـوگیری از  

 ر وجود داشته است.این کا

های توضیح حالت»که در مبحث  طورهمان

گفته شد، در تاریخ « پژوهش از دیدگاه فربرن

ها، چگونگی ترین بخشاجتماعی یکی از مهم

)فربرن، های محلّی است مدیریت و یا تحلیل گزارش

ها در تبیین و ترین دادهمهم عنوانبهکه گاه  (3ن 5311

گیرند. تحلیل یک موضوع مورد استفاده قرار می

ساز تواند مشکلهای مکمل، میاگرچه غالباً نبودِ داده

توان های پژوهش میباشد، امّا با استفاده از حالت

های محلّی را به بهترین نحو و با کمترین گزارش

اینجا های محلی در گزارشخطا تحلیل کرد. همچنین

کنند، به عمل می« فنون  تقویت نقل مثال»به عنوان 

توان مشاهدات و ها میاین معنی که در میان گزارش

گواهی شاهدان متخصص  معاصر واقعه را نیز 

ها محلّی را به نخست گزارش نجایادر  مشاهده کرد.

کنیم، سپ  به تحلیل آنها تلخیص نقل می

که بسیاری از پردازیم. الزم به یادآوری است می

شاهد ماجرا به دو دلیل حاضر به  عنوانبهمردم هم 

ها و همکاری نبودند، اوّل هم مذهب بودن با عثمانی

، 11)استادوخ، کارتن دوم، ترس از آیندۀ خودشان 

 .(565قن 5335، 15پروندۀ 

 

. عبدالمجید خان، مأمور تحویلداری مالیه 5

 کردستان

اه، پ  از ورود عبدالمجیدخان، از اهالی کرمانش 

گوید به سنندج به مهدی نام نوکرش و قاطرچی می

ها را به ادارۀ گمرک ببرند تا او به حمام برود. اسب

پ  از ورودش به حمام، یک قراول از ادارۀ گمرک 

گوید که شارل کیاری شما را رود و میدنبال او می

امّا پ  از رسیدن عبدالمجیدخان به ادارۀ  ؛خواهدمی

گوید السلطان مفتش  گمرک به او میهابگمرک، ش

که کیاری برای نهار به خانه رفته است؛ سپ  

کند. در این السلطان واقعه را برای او نقل میشهاب

شوند و میان، جمعی از اتباع عثمانی وارد گمرک می

السلطان و شکنند. شهابها را میبا خنجر شیشه

وارد کنند. افرادی که مفتش فرار می دخانمحمّ

قران پول و یک  56شوند، ادارات گمرک و مالیه می

برند ولی او را ساعت شکاری مجیدخان را می

کشند و سپ  شروع به غارت فرش و دیگر نمی

شود و به خانه کنند. مجیدخان خارج میاسباب می

 .(161)همانن رود الملک میوکیل
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 . شارل کیاری، رئیس گمرک کردستان6

ن 33به اظهارات خودش، ساعت شارل کیاری بنا  

دقیقۀ صبح از خانه خارج شده و به خانۀ  6

رود. ساعت یازده، صمدخان رئی  االسالم میشیخ

رود و گزارش واقعه را به سربازها، نزد کیاری می

خواهند دهد که طالب و تجار عثمانی میوی می

نوکر مجیدخان را بکشند. کیاری، صمدخان را 

دهد که او خبر می معاون مالیه بهو بعد  گرداندیبازم

اند. شارل کیاری سپ  به اداره افراد متفرق شده

دهد که آن نوکر را پ  از چوب رود و دستور میمی

دهد حرف این زدن، تبعید کنند، چون احتمال می

نوکر عواقب بدتری در میان مردم داشته باشد. کیاری 

به  دخانمحمّسخنان پ  از خارج شدن از گمرک، 

آسوده باشید »شنود کهن را می نیداممحمّصوفی 

رئی  )= شارل کیاری( خوب حکم کرده، این نوکر 

 «.شودبعد از چوب خوردن از شهر تبعید می

کیاری پ  از صرف نهار در خانه، به قصد رفتن 

به خسروآباد با چهار سرباز و فوج  فراش از شهر 

 شود. بعد از طی ده دقیقه راه، صدای سهخارج می

شنود و فوراً دو سرباز را برای تفن  و یک تپانچه می

فرستد. پ  از رسیدن کیاری به عمارت تحقیق می

ۀ تلفن خبر قتل یک تبعۀ عثمانی لیوسبهالسلطنه اعزاز

دهند. پ  از ها را به او میو غارت ادارات و خانه

دهند که اتباع عثمانی السلطنه خبر میمدتی به اعزاز

آیند که به قصد گرفتن شارل به طرف خسروآباد می

دهد، امّا السلطنه نیز به آص  دیوان اطالع میاعزاز

اند. پ  از آن، هدهند که آنها برگشتدوباره خبر می

کند که آص  کیاری قصد رفتن به کرمانشاه را می

شود و او را در خانۀ خودش نگه دیوان مانع می

 .(166، 161)همانن دارد می

 

 خانهتلگرافخان، معاون رئیس . نصراهلل7

نزدیـک   خانـه تلگـراف خان چون به گفتۀ نصراه

ه برخـی  ادارۀ مالیه بود و او از قبل متوجّه شده بود ک

رود. وی مـال  خیال آشوب دارند، به در  ادارۀ مالیه می

بینـد کـه   فاتح از اتباع عثمانی را با چند فقیه دیگر می

شـوند؛  به دنبال نوکر  مجیـدخان وارد ادارۀ مالیـه مـی   

تبعـۀ عثمـانی بـا چنـد نفـر       نیداممحمّسپ  صوفی 

آید. مال فـاتح  دیگر وارد مالیه شده و سپ  بیرون می

ر دست، به همراه چند فقیـه در کنـار دیـوار    خنجر د

کنند. پ  از ایـن، چنـد   و فحاشی می اندمالیه ایستاده

منصبشــان بــرای نفــر ســرباز بــا صــمدخان صــاحب

شــوند. جلــوگیری از اغتشــاش، وارد ادارۀ مالیــه مــی

رود کـه  مـی  خانـه تلگرافخان پ  از این به نصراه

و بـاالی   شنودهنوز به آنجا نرسیده صدای شلیک می

پرسـد. آنهـا   رود و از عـابران سـؤال مـی   بام اداره می

گویند سربازان به مال فـاتح شـلیک کـرده و او را    می

گوید شخصی تیـر خـورده   اند. عابر دیگری میکشته

انـد؛ سـپ  آقـا    کـه از ادارۀ مالیـه او را بیـرون آورده   

گویـد  رسد و به همراهانش مینصراه تبعه از راه می

مالیه هجوم بردنـد و کردنـد آنچـه نبایـد      که مردم به

 .(116، 566)همانن کردند می

 

 صمدخان، نایب فوج ظفر رییس قراوالن گمرک. 8

صمدخان سـه سـاعت پـ  از طلـوع آفتـاب از      

االسـالم  گمرک برای همراهی کیاری بـه منـزل شـیخ   

آید و رود. در منزل، توفیق نام قراول از گمرک میمی

گوید غوغایی بین نوکر مجیدخان و اهالی سنندج می

روی داده است. بعد صمدخان از سوی شارل کیاری 

شـود.  می مسئلهم مور رفتن به ادارۀ گمرک و بررسی 

بیند. در میان آنهـا،  نفر را می 13او در نزدیک گمرک 

شناسد و آنهـا را  و فتاح نامی را می نیداممحمّصوفی 
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شـود و بـا   کند. سپ  وارد ادارۀ مالیـه مـی  متفرق می

زنـد و  االسالم معاون مالیه در این باره حرف میمظهر

خواهد با تلفن به شارل کیاری اطـالع بدهـد   از او می

. پـ  از  گـردد یبرمـ االسـالم  دش به منزل شیخو خو

آیــد، صــمدخان بــا نهــار، چــون صــدای تفنــ  مــی

گــردد و محمّــدکریم قــراول، دوبــاره بــه اداره برمــی

کـم وارد ادارۀ  شود که مردم از باالی بام کممتوجّه می

نفـر   53سرباز صمدخان،  13اند. از میان هگمرک شد

ظت بانـدول  حکم رئی ، م مور محاف برحسباز آنها 

نفر هم برای  1و تحدید بودند. پنج نفر م مور ذبایح، 

 .(161)همانن وصول مالیات در شهر متفرق بودند 

 

 دار مالیهاهلل، تحویل. میرزا حبیب9

روز یکشنبه دو ساعت مانده به غروب، پ  از  

غارت ادارات دولتی و خانۀ شارل کیاری، غارتگران 

عالف ایرانی، عبدالصمد و  نیداممحمّ ازجمله

شکراه بلورفروش، میرزا فتاح و پنج نوکر، اسماعیل 

عطار، اسماعیل گماشتۀ کارگذاری، محمّد پسر 

، پسر، خواهرزاده، داماد و نوکر آقا نیداممحمّ

نصراه، مجید بزاز، عبداه پسر مراد، محمّدرشید 

خان، صوفی قصاب، فتاح قصاب، پسران رستم

اه رو به الل از جلوی خانۀ میرزا حبیبد نیداممحمّ

امّا چند دقیقه بعد، اطراف  ؛شوندشهبندرخانه رد می

کنند. گیرند و شروع به تیراندازی میخانۀ وی را می

اندازند، امّا وی اه را از بام به پایین میمیرزا حبیب

 .(111)همانن کند فرار می

 

 . حسین، سوار ژاندارمری11

ز غارتگران تبعۀ عثمـانی را دیـده   حسین تعدادی ا

، «مالیه دارلیتحو»خان اههای میرزا حبیببود که خانه

کردنـد. از آن  خواجه باوی و میرزا مسیح را غارت می

جمله اسماعیل عطار، محمّد پسر محمّدکریم گماشـتۀ  

کارگذاری، پسر و داماد آقا نصراه، عبدالصمد، محمّـد  

اه با پـنج نفـر آدم،   افندی، عبداه پسر مراد، میرزا فتح

محمّدرشید قصاب، پسران ابوالحسن و محمود عـرب  

 .(111و  111)همانن ند بود

 

 . جعفر، سوار ادارۀ گمرک11

جعفر در اداره بود که نوکر میرزا مجیدخان وارد  

شود. گویا در بین راه سعید بقال )تبعۀ ایران( از او می

کند و او در پاسخ، به یکی سؤال می سگشتولهدربارۀ 

دالل، پ  از  نیداممحمّکند. صوفی از خلفا توهین می

رود و پ  از حرف، از گمرک بیرون میشنیدن این 

یک ساعت با چهار نفر برای دستگیری نوکر وارد 

را متفرق  آنهاسربازها  امّا ؛شودادارۀ گمرک می

رود، می کنند. جعفر سپ  به خانۀ شارل کیاریمی

السلطان بگو آن نوکر را گوید به شهابکیاری به او می

بیند که سد، میرامّا وقتی جعفر به محل می ؛تنبیه کند

شخصی جلوی در  گمرک افتاده و کشته شده است؛ 

. جعفر در راه گرددیبرمسپ  به خانۀ شارل کیاری 

گوید حضرات بیند و به او میمجید آدم کیاری را می

خیال غارت اداره را دارند، تو هم مقابل خانۀ شارل 

کیاری برو. در راه شهبندر را جلوی مسجد خانم 

 گشته است.میاش بره به خانهبیند کبزرگ می

شنود که شهبندر گفته جعفر از یک ایرانی می

است جنازه را به مسجد ببرند و ادارات را غارت 

کنند. جعفر از اتباع عثمانی، آقا نصراه، مال شری ، 

دالل،  نیداممحمّ، صوفی نیداممحمّاحمد نام، مال 

، یک نفر مریوانی، میرزا فتاح با چند نفر نیداممحمّ

از اقوام و از اتباع ایرانی، محمّدکریم پسر نانواباشی، 
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حاجی خانکه، حسین پسر مشهدی  دحسنمحمّ

گوید بیند و سپ  مییعقوب را جلوی گمرک می

بعضی از اسباب غارت شده را در خانۀ بعضی از 

 .(163)همانن اتباع عثمانی سراغ دارد 

 

 فی، قراولِ خانۀ کیاری. مصط12

مصطفی پ  از رسیدن  خبر غارت ادارات  

بیند که به طرف خانۀ ای را میگمرک و مالیه، عدّه

برند. این افراد از اتباع عثمانی بودند می کیاری حمله

کنند. مصطفی موفق و مصطفی را تهدید به کشتن می

فراری دهد.  بامپشتشود زن  کیاری را از باالی می

تباع عثمانی مانند مال شری ، عبان مراد، وی ا

آقا، محمّدرشید پسر محمود درویش سلیمان، فرج

ی، دعلمحمّباشی، باشی، محمّد پسر درزیدرزی

حسن پسر آقا نصراه، میرزا فتاح، محمدرشید 

و افراد مدعی تابعیت مانند مجید بزاز،  قصاب

بان و ابراهیم، استاد عبداه، میرزا رستم، عبداه آسیا

اه تبعۀ ایران را در میان جمعیت گماشتۀ میرزا فتح

های اطراف مانند خانۀ یک شناسد که از خانهمی

بند از اتباع عثمانی، وارد کلیمی و خانۀ علی نعل

شوند و هنگام غارت فریاد خانۀ کیاری می

کشیدند که ایرانی حق غارت ندارد و این غارت می

 .(161، 561)همانن حق تبعۀ عثمانی است 

 

 . شیخ ابراهیم، محافظ خانۀ کیاری13

 دحسنمحمّدر روز واقعه، آص  دیوان، میرزا 

دار و میرزا محمّد، منشی خودش را نزد سررشته

فرستد تا خودش به طرف ادارۀ حاجی عبداه می

مالیه برود و شیخ ابراهیم را هم برای محافظت از 

براهیم، فرستد. طبق اظهارات شیخ اخانۀ کیاری می

در  خانۀ شارل کیاری قفل شده بود و شیخ عبداه با 

چند تن از اتباع عثمانی مقابل دروازه، صحبت 

آید و دم شهبندر میکرد. پ  از آن عزیزآقا، آمی

گوید شهبندر گفته است که برگردند. پ  از رفتن می

رسد و شیخ آنها ناگهان صدای تفن  به گوش می

های اطراف وارد که از خانهشود ابراهیم متوجّه می

گو واند. وی با غارتگران به گفتخانۀ کیاری شده

گوید که آنان را آقا نصراه پردازد. یکی از آنها میمی

ها برای تبعه و شهبندر در جلوی مسجد قلعه بیگی

چنین در راه، یک اند. شیخ ابراهیم، همغارت فرستاده

مّا چند تبعۀ گیرد، اقالی را از دست یک غارتگر می

گویند غارت حق گیرند و میعثمانی قالی را از او می

های شیخ ابراهیم، بیشتر اموال ماست. طبق گفته

غارتی را به خانۀ آقا نصراه و شهبندرخانه 

 .(111)همانن اند بردهمی

 

 . زنِ شارل کیاری14

همسر شارل کیاری روز واقعه شش روز بود که  

یوحنا »کلفت و دو نوکر مریض بود و در خانه یک 

بعدازظهر وقتی  5ن 33داشت. ساعت « و مجید

هوش شود، همسر کیاری، بیصدای گلوله بلند می

گردد که شود و پ  از به هوش آمدن، متوجّه میمی

های همسایه است. در این لحظه، در خانۀ زن

جمعیت زیادی جلوی خانه آنها جمع شده بودند و 

روند. آنها می بامپشت، به های همسایهبعد، از خانه

در این میان، عزیزآقا آمد و فریاد زد چرا معطل 

 کهآنکنید. غارتگران پ  از هستید و غارت نمی

روند و کنند، به خانۀ همسایه میکیاری را پیدا نمی

خواهند همسر کیاری را بگیرند که او خودش را می

ن شااو از آشپزخانۀ همسایه به خانهکند. پنهان می

بیند که فتاح با حسن پسر آقا کند و مینگاه می

نصراه و دو مالی دیگر از پنجره فرش پایین 
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 .(111)همانن اندازند می

 

 . محمّدصالح، راهگذر15

محمّدصالح در  خانۀ باوی حضور داشت که اتباع 

دالل،  نیداممحمّمیرزا فتاح، صوفی  ازجملهعثمانی 

، پسر فروشیخرازمحمّدرشید دالل، عبدالصمد 

میرزا فتاح با چند نفر دیگر سردسته بودند، پ  از 

باز کردن در  خانۀ خواجه باوی همه مشغول غارت 

)همانن ها را ممنوع کردند شدند و ورود کردستانی

113). 

 

 . میرزا آقا، راهگذر16

اه قصاب و میرزا آقا در روز غارت، فتح 

خواجه را در حیاط  نیداممحمّمحمّدرشید قصاب و 

شوند و بیند که ایستاده، سپ  وارد خانه میباوی می

 .(113)همانن کنند شروع به غارت می

 

 . شاهد، راهگذر17

ــارل    ــۀ ش ــرک و خان ــارتِ ادارات گم در روز غ

کیاری، خبر آوردند که جمعی به خانۀ خواجه بـاوی  

اند. این شـاهد، جلـوی خانـۀ خواجـه بـاوی،      ریخته

زادۀ آقـا  همشیره نیداممحمّدالل و  نیداممحمّصوفی 

انـد. شـاهد کـه    بیند که با تفن  ایستادهنصراه را می

شـوند و  خواهد وارد خانه شود، آن دو مـانع مـی  می

این آتش را روشن »گویدن صوفی محمّدامین به او می

هـا را  کردم و باید کاری بکنم تمام این محلۀ مسیحی

رود و اش مـی شـاهد بـاالی بـام  خانـه    «. غارت کنیم

دهند غیـر از  شود که این دو نفر اجازه نمیمتوجّه می

اتباع عثمانی، کسی وارد خانـه شـود و غـارت کنـد.     

پرسـد کـه   پ  از آن، شاهد از محمّدامین سـؤال مـی  

خواجه باوی، میرزا حبیب و میرزا مسیح کجا هسـتند  

)همانن اند دهد گویا از شهر فرار کردهکه او جواب می

113). 

 

 ی محلّیهال گزارش. تحلی18

نفر که شاهد  53از  شدهثبت محلّی هایگزارش 

و ناظر  غارت ادارات به طور مستقیم بودند، نشان 

در روز واقعه اتباع  عثمانی و ، هرکدام آنهادهد که می

حوالی و داخل  -های اغتشاشایرانی را در محل

چنین اگرچه اند. همدیده -ادارات و خانۀ رؤسا

ای از این افراد مانند مال فاتح و آقا نصراه اصالتاً عدّه

تبعۀ عثمانی بودند که به کردستان آمده و ساکن شده 

های در گزارش اسمشانبودند، امّا غالب افرادی که 

محلّی آمده است، ایرانیانی بودند که تذکرۀ عثمانی 

ادآوری . در نتیجه، الزم به ی(113)همانن گرفته بودند 

است که در این واقعه ما با سه گروه جمعیتی 

های با تابعیت عثمانی یا عثمانی، ایرانی و ایرانی»

های که طبق گزارش رو هستیمروبه« عثمانی شده

های با تابعیت عثمانی، جمعیت غالب ، ایرانیمحلّی

های وقوع آشوب و غارت تشکیل را در محل

 دادند.می

 آنهاها نام بیشتر گزارش ، اگرچه درنیا وجود با 

اتباع »ین مقاله، از آنها نیز با عنوان در ا امّاآمده، 

هایی که تابعیت بریم. افزون بر ایرانینام می« عثمانی

آنها مشخص شده بود و اتباع ایرانی و عثمانی آنها را 

شناختند، گروهی نیز مدعی بودند که تابعیت می

ن احتمال هم وجود . ای(161، 561)همانن عثمانی دارند 

دارد که شهبندری به آنها نیز پیش از این، پنهانی 

تذکرۀ تابعیت داده باشد، اتفاقی که قبالً بارها روی 

؛ و یا (13قن 5331، 5، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن داده بود 
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ای ببرند، بتوانند بهره کهنیادر روز غارت برای  کهنیا

ی کردند. البته باید خود را با عنوان تبعۀ عثمانی معرف

گفت این دو احتمال در اینجا به این سبب طرح شد 

که در موارد دیگر پیش از این واقعه و حتی پ  از 

آن، شهبندری به طور گسترده این کار را انجام داده و 

در تاریخ اجتماعی « فربرن»این همان چیزی است که 

نام « سهیمقاقابلبرآورد از روی موارد »از آن با عنوان 

که ما در مورد غالب  وقایع برد؛ زیرا زمانیمی

ی در کردستان ردّ پای  مستقیم شهبندری را نیچننیا

توان در اینجا این احتمال را مطرح کرد بینیم، میمی

های پنهانی ای در دادن تذکرهکه شهبندری نقش ویژه

 داشته است. 

مطلب دیگر که غالب شاهدان به آن اشاره  

خنان مشترک و یکسانی است که غالب اند، سکرده

ایرانی » کهنیازدند، غارتگران در بحبوحۀ غارت می

و کردستانی حق غارت ندارد و این غارت حق تبعۀ 

قن 533، 15، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن « عثمانی است

آنان را آقا نصراه و شهبندر در جلوی »؛ (161، 561

)همانن « اندهها برای غارت فرستادمسجد قلعه بیگی

چرا معطل هستید و ». عزیز آقا از اتباع عثمانین (111

جنازه را ». شهبندر گفته (111)همانن « کنیدغارت نمی

. (163)همانن « به مسجد ببرند و ادارات را غارت کنند

، یک قالی )یکی از شاهدان(شیخ ابراهیم  کهیوقتحتی 

گیرد، چند تبعۀ عثمانی را از دست یک غارتگر می

گویند غارت حق ماست گیرند و میقالی را از او می

. همچنین محمّدصالح از دیگر شاهدان (111)همانن 

گوید که اتباع در  خانۀ خواجه باوی همه مشغول می

ها را منع کردند غارت شدند و ورود کردستانی

دهد که اتباع عثمانی رد، نشان می. این موا(113)همانن 

دانستند؛ به همین دلیل، از غارت را حق خود می

 کردند.ورودِ اتباع ایرانی به محل غارت جلوگیری می

دادن تابعیت از سوی شهبندری به اهالی  

کردستان، تقریباً بدون هیچ برنامۀ مشخصی صورت 

گرفت. اگرچه اعطای تابعیت در این دوره، می

ارچوب مشخص و تعری  شده داشت ضوابط و چ
؛ کارتن 166 -161قن 5311، 13، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن 

، 53، پروندۀ 55؛ کارتن 31و  11ن 5311، 5، پروندۀ 11

، امّا شهبندری آگاهانه برای ایجاد (513قن 5311

اختالل در امور داخلی کردستان، از هر روشی برای 

درخواست تابعیت کرد و با اعطای تابعیت استفاده می

در  وضوحبهکرد. این نکته نیز ی موافقت میهرکس

یعنی در میان آنها  ؛میان غارتگران آشکار است

باشی، باشی، درزیآسیابان، قصاب، بزاز، نانوا

توان فروش، دالل، صوفی، مال و... را میخرازی

قن 5335، 15، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن مشاهده کرد 

 ی تذکره تابعیت داشتند.که همگ (161، 561

های شهبندر کردستان چنین، رفتارها و حرفهم

 مسئلهدهندۀ این در روز غارت و روزهای بعد، نشان

است که وی مطمئن بود که در غارت ادارات و 

اند و ها، اتباع عثمانی بیشترین نقش را داشتهخانه

ی آن را پذیرفت، امّا زمانی که طرز رفتار نوعبهحتی 

ورد مقامات ایرانی را مایۀ سردرگمی و و برخ

برنامگی دید، با زیرکی منکر هرگونه دخالت اتباع بی

یکی از  -عثمانی شد. در روز واقعه، شیخ ابراهیم 

که در جلوی در  خانۀ شارل کیاری زمانی -شاهدان

دم عزیزآقا، آگو با اتباع عثمانی بود، ومشغول گفت

شهبندر گفته ن »گویدآید و به اتباع میشهبندر می

؛ بر این اساس، (111)همانن « است که برگردند

های یکی دیگر از شاهدان یعنی جعفر گفته توانمی

را تصدیق کرد که در راه، شهبندر را جلوی مسجد 

اش ـ که به خانه ـ احتماالً ظهر بیندخانم بزرگ می

شنود که رفته است. وی از یک ایرانی نیز میمی
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ۀ مال فاتح را به مسجد ببرند و شهبندر گفته جناز

 . (163)همانن ادارات را غارت کنند 

رســد، شــهبندری از غــارت ادارات بــه نظــر مــی

ت ثیر قتل مال فاتح تبعۀ آگاهی داشته و در اوایل تحت

عثمانی و فشارهای ناشی از آن، دستور غارت را داده 

بود؛ امّا پ  از مدّتی، از این اقـدام پشـیمان شـده، از    

شود و افرادی را برای جلوگیری دری خارج میشهبن

فرســتد تــا آنهــا را آشــوب و غــارت مــی هرگونـه از 

ــا دیگــر کــار از کــار گذشــته و امکــان  برگردانــد، امّ

هـای  جلوگیری از واقعه وجود نداشـت. طبـق گفتـه   

شیخ ابراهیم، اتباع بیشتر اموال غارتی را به خانـۀ آقـا   

کـه  ؛ چنان(111نن )همابردند نصراه و شهبندرخانه می

شـده را در  گوید، بعضـی از اسـباب غـارت   جعفر می

. (163)همـانن  خانۀ بعضی از اتباع عثمانی سـراغ دارد  

البته چند روز بعـد، وقتـی بخشـی از امـوال غـارتی      

وســیلۀ شــهبندری پــ  داده شــد، صــحت گفتــۀ بــه

 شاهدان واقعه تصدیق گردید.

ی هاتوان در خالل گزارشدو نکتۀ دیگر که می

محلّی متوجّه آنها شد، یکی نبودِ سربازان کافی برای 

وقایع بود. البته مقامات  گونهنیاجلوگیری از 

حکومت محلّی و رؤسای ادارات، بارها از دولت 

ای قزاق یا ژاندارم مرکزی تقاضای فرستادن عدّه

برای حفاظت از ادارات مالیه و گمرک کرده بودند 

امر محقق نشده بود  که تا زمان وقوع واقعه این

 13. اگرچه ادارات مالیه و گمرک حدود (15)همانن 

، امّا در روز واقعه در (161)همانن نفر سرباز داشتند 

های چند نفری، برای انجام امور روزانۀ اداره از گروه

در تمام مدّتِ  کهتر اینجالب آنجا خارج شده بودند.

ربازان ها، گزارشی از حضور سغارت ادارات و خانه

ادارۀ نظمیه و ژاندارمری در دست نیست. افزون بر 

نشین، پ  از این، حملۀ غارتگران به محلۀ مسیحی

غارت خانۀ کیاری بود. احتماالً به این بهانه که چون 

رئی  ادارۀ  عنوانبهشارل کیاری مسیحی است، 

گمرک و مالیه، مقصر اصلی در قتل مال فاتح مسلمان 

خانۀ  ژهیوبهها ری دیگر از خانهاست. در نتیجه، بسیا

تجار مسیحی، مانند خواجه باوی، میرزا حبیب و 

 .(113)همانن میرزا مسیح نیز غارت شد 

 

 . علل به نتیجه نرسیدن مذاکرات19

یکی از دالیل به نتیجه نرسیدن پرونده، مشخص 

 کهیطوربهنبودن افراد مسئول در این کار بود. 

هر میرزا، وزارت مالیه، وزارت خارجه، شاهزاده منوچ

شارل کلت مفتش مالیه غرب را برای تحقیق دربارۀ 

پرونده به کردستان اعزام کرده بودند. از طرفی 

حکومت و کارگذاری کردستان نیز در این باره در 

حال فعالیت بودند که طبق قانون، تحقیق و به نتیجه 

بود. جدای از  آنهارساندن این پرونده از وظای  

 تشدّبهاز این م موران از رفتار یکدیگر  کدامهراین، 

دیوان کارگذار کردستان نسبت  اعتقادکردند. انتقاد می

به نحوۀ رفتار همراه با نزاکت شارل کلت با م مورین 

ادبانه با آمیز و مکالمات بیعثمانی و رفتار خشونت

کارگذار ایراد داشت و روش کار وی را برای حل 

 .(511)همانن ت دانسمناسب نمی مسئله

های ای، گزارشمشخصاً در مورد هر واقعه 

فراوانی از منابع گوناگون محلّی به وزارت خارجه 

، در بیشتر موارد، بدون خانهوزارترسید و این می

ها، این گزارش سقمتوجّه به صحت و 

داد. قرار می آنهااش را بر پایۀ های بعدیدستورالعمل

دولتی کردستان نیز مستثنی در این باره غارت ادارات 

 ؛خارجه به همین ترتیب عمل کردنبود و وزارت

یعنی با وجودِ دستورات صریح و روشن پیش از 

پ   (51ن 3631/113)ساکما، اعزام نماینده به کردستان 
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از رفتن منوچهر میرزا به کردستان، به نقل از 

کارگذاری کردستان و خطاب به منوچهر میرزا، اقدام 

گران ادارات را مضر ری مقصرین و غارتبه دستگی

کارگذاری پ  از دیدن  کهیدرحالعنوان کرد؛ 

گزارش به آن واکنش نشان داد و ضمن ردّ آن 

اتهامات، کامالً خالف آن را بیان کرد. کارگذار معتقد 

بود، قبل از حضور م مورین تحقیق در کردستان، 

شهبندری و مقصرین عثمانی به قدری از اقدام دولت 

ایران ترس داشتند که حاضر بودند دو هزار تومان 

هزار تومان  1الی  3را پ  داده و  شدهغارتاموال 

نفر از این افراد را نفی  13غرامت پرداخت کنند و 

بلد کنند و حتی وضع تابعیت را اصالح کنند؛ 

بعد از ورود م مورین تحقیق از تهران  کهیدرحال

نشد. عالوه بر این، کارگذار معتقد بود به  گونهنیا

کردستان  الحکومۀدلیل نفوذی که کارگذاری و نایب

توانند در امور داخلی این ایالت داشتند، تنها آنها می

، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن این اقدامات را انجام دهند 

دسامبر  13/ 5331االول ربیع 13. در (511قن 5335، 15

وزارت خارجه، این بار ضمن ت ییدِ گزارش  5153

نویسد وزارت خارجه آن زمان اعزام کارگذاری، می

بابعالی نیز  عالوهبهدانست. تحقیق را الزم می هیئت

در این باره امر قطعی داده بود، امّا شهبندر همدان 

طرفی، موافقت نکرد و این عدم همراهی و بی

حکایتِ درستی ادعاهای دولت ایران را مسجل کرد 

 .(511)همانن 

ـ امطلب دیگر در این بـاره،    اسـت کـه چـون     نی

ا صدراعظم و وزیر خارجـه  سفیر ایران در استانبول ب

آن کشور پیرامون اغتشاش کردستان بحث و مـذاکره  

ادعای قبلی مبنـی   برخالفکرد، این دو مقام عثمانی 

های اتبـاع عثمـانی، نقـش    ها به خانهبر هجوم ایرانی

اتباع عثمانی در این ماجرا را پذیرفتند و به شهبندری 

کردستان امر کردند کـه مقصـرین را بـرای مجـازات     

تحویل مـ مورین محلّـی کردسـتان بدهنـد و رئـی       

ی عثمانی مقیم تهران را نیز برای تحقیقـات  قنسولگر

. این در حالی بود که (516)همانن راهی کردستان کنند 

سفیر عثمانی در ایـران، از اقـدامات صـورت گرفتـه     

توسط شهبندری در عدم تحویل ضاربان و شورشیان 

کـرد و  یت میبه کارگذاری و حکومت کردستان حما

دانست تا به این ترتیب، شارل کیاری را مقصر امر می

کـرد کـه   اثر کند. از سویی، وانمود میتحقیقات را بی

شـود  دستگیری اتباع عثمانی سبب ایجاد انقالب مـی 

 مسـئله چنین معتقد بود کـه ایـن   . وی هم(516)همانن 

بایست بین وزارت خارجه و سـفارت عثمـانی در   می

امّا دولـت ایـران ضـمن ردّ     ؛شود فصل و حلتهران 

تقصیر شارل کیاری، پ  فرسـتادن بخشـی از امـوال    

از سوی اتباع را دلیل حضور و نقش آنهـا   شدهغارت

 .(1ن 351531/113؛ ساکما، 511)همانن دانست در واقعه 

ها به دنبال مقصر جلوه مشخص بود که عثمانی 

ثر کنند و ادادن شارل کیاری بودند تا تحقیقات را بی

کردند که دستگیری اتباع باعث ی وانمود میاگونهبه

شود تا مقامات ایرانی را وادار کنند ایجاد انقالب می

که از پیگیری بیشتر ماجرا دست بردارند که باالخره 

نیز موفق به این کار شدند. طبق گزارش کارگذاری 

کرد کردستان، منوچهر میرزا بسیار محتاطانه عمل می

قد بود که با متهم کردن شارل کیاری، قتل مال و معت

فاتح و گرفتن مقصرین اتباع عثمانی و ایرانی امکان 

انقالب وجود دارد. این دقیقاً همان افکاری بود که 

به وی القا کرده بودند. آص  دیوان  هاعثمانی

الحکومه و اعتضاد دیوان کارگذار نیز همواره نایب

با آوردن ادلۀ محکم  سعی در ردِّ این گونه افکار

. افراد (566)همانن فایده بود کردند که سرانجام بیمی

مظنون از تبعۀ عثمانی نیز فرار کردند و م مور وزارت 
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خارجه هم به دلیل جلوگیری از تشدید غائله کاری 

بنابراین م موریت منوچهر  ؛(531)همانن صورت نداد 

ر میرزا و شهبندر همدان به دلیل طرفداری شهبند

نتیجه پایان همدان از اقدامات شهبندری کردستان بی

 .(566)همانن یافت 

 

 . پیامدهای غارت ادارات21

ترین نتایج واقعۀ غارت بدون تردید یکی از مهم

ۀ مسئلتوان آشکار شدن ادارات دولتی سنندج را می

نبود حکومت مقتدر و عدم نظم و امنیت در 

کردستان دانست. اتفاقات ناگواری که پ  از 

داد، تقریباً همۀ مشروطه، روزانه در کردستان روی می

طبقات جامعه را به این نتیجه رسانده بود که 

کردستان پیش از هر چیز به یک حاکم مقتدر نیاز 

. خود (1قن 5335، 31، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن دارد 

واقعه هم نشان از نبود نظم و انتظام در کردستان 

ها هم . اگرچه عثمانی(3ن 351531/113)ساکما، داد می

گذاشتند  مسئلهدر خالل مذاکرات، دست روی این 

و سفیر این کشور، عدم حضور حکومتِ مقتدر در 

، 11)استادوخ، کارتن کردستان را عامل واقعه عنوان کرد 

. پیش از این اتفاق، کارگذار (511قن 5335، 15پروندۀ 

ی روسیه در کرمانشاه، مذاکراتی کنسولگرخارجه و 

را در باب لزوم حکومت مقتدر در کردستان انجام 

داده بودند که صورت مذاکرات نیز برای وزارت 

؛ امّا وزارت داخله (531)همانن خارجه ارسال شده بود 

بودند.  و وزارت خارجه به این امر توجّهی نکرده

حتی پ  از واقعه، وزارت مالیه از وزارت داخله 

تن قزاق یا  13ضرورت،  برحسبدرخواست کرد 

ژاندارم برای ایجاد انتظامات الزم است که برای 

حمایت از م مورین مالیه به کردستان اعزام شوند 

شارل  کهیوقت. مدّتی بعد، (51ن 3631/113)ساکما، 

داری کل ارسال کرد، کیاری، تلگرافی را برای خزانه

معلوم شد که وزارت داخله هنوز اقدامی در این باره 

داری کل انجام نداده است؛ پ  مرنارد رئی  خزانه

نفر را  13ایران، خواست که وزارت مالیه خودش آن 

 .(51ن 3631/113)ساکما، به کردستان اعزام کند 

که چگونه واقعـه بـه    این است ت ملقابلامّا نکتۀ  

خانۀ شارل کیاری و چند نفـر مسـیحی دیگـر    غارت 

. (16قن 5335، 15، پرونـدۀ  11)استادوخ، کـارتن  ختم شد؟ 

طبق گزارشی از دولت عثمانی، آمده اسـت کـه قتـل    

یک نفر تبعۀ عثمانی به نام مال فاتح به دستور شـارل  

کیاری بوده است. این گزارش بسیار زیرکانـه تنظـیم   

تشاش، ذکری بـه  گیری اغشده و در آن از علل شکل

میــان نیامــده اســت. از ســویی، در ایــن گــزارش از  

تابعیت غارتگران سخنی به میان نیامده، امّا لحن نامـه  

دهد که دولت عثمانی در کل منکر دخالـت  نشان می

اتباعش در این واقعه است و عامـل ایـن اتفاقـات را    

و  (13)همـانن  عدم موجودیت حکومت در کردسـتان  

 مسـئله یاری و همدستانش از این سوءاستفاده شارل ک

داند و آنها را محرک شورشیان ضد اتبـاع عثمـانی   می

 .(31)همانن دانسته است 

اگرچــه تمــام اســناد و شــواهد از حضــور اتبــاع  

ۀ اغتشاش و حمله به ادارات دولتـی  مسئلعثمانی در 

داد و مـردم انتظـار داشـتند دولـت     کردستان خبر می

المللـی بـا ایـن    ین بـین ایران با قاطعیت و طبـق قـوان  

 کـه یدرحـال برخورد کند، امّا این اتفاق نیفتـاد.   مسئله

همه از حضور پرشور اتباع عثمانی در روز غـارت و  

بر هم زدن نظم و امنیت عمـومی آگـاه بودنـد، ولـی     

تحقیق بـدون نتیجـه کردسـتان را تـرک کـرد.       ئتیه

اتباع عثمانی پ  از رفـتن شـارل کیـاری از     عالوهبه

ها اعالم کردند که هـر  ن، خطاب به کردستانیکردستا

ک  خالف بکند باید مانند کیاری از کردستان بـرود  
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 . (131، 531)همانن 

توان به دخالت از دیگر پیامدهای این واقعه، می 

هرچه بیشتر شهبندری و عوامل وی در امور داخلی 

کردستان اشاره کرد. در این باره، آنچه مشخص است 

قیق بدون نتیجه کردستان را ترک هیئت تح کهنیا

و شهبندری کردستان در این ماجرا، در عمل  کرد

سبب شد که از آن پ ،  مسئلهرفع اتهام شد. همین 

و جسارت  جرئتبه خودش  شیازپشیبشهبندری، 

که با  ژهیوبهدخالت در امور کردستان را بدهد، 

ها بدون هیچ شروع جن  جهانی اوّل، عثمانی

ای نیروهایشان را وارد کردستان کردند و مقدّمه

شهبندری نیز دیگر بدون اطالع به حکومت 

دانست، کردستان، دست به هر اقدامی که صالح می

ها به کردستان زد. مثالً در ماجرای ورود انگلیسیمی

یم از رهبران و تبلیغ رئی  گمرک و حاج شیخ ابراه

حزب دموکرات برای آنها، شهبندری تهدید کرد اگر 

حکومت کردستان از اقدامات وی جلوگیری نکند، 

، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن خود وارد عمل خواهد شد 

توان به دعوت . از دیگر موارد، می(11قن 5331، 31

مردم کردستان برای دادن اعانه و شرکت در جهاد 

ی اشاره کرد که شهبندری از علیه نیروهای روس

ای در این زمینه شروع جن  به تبلیغات گسترده

 .(113 -115ن 5361)مردوخ، اقدام نمود 

تــوان در حــوزۀ پیامــد دیگــر ایــن واقعــه را مــی

هـا در ایـن   وجو کـرد. اقلیـت  های دینی جستاقلیت

پذیرترین اقشار جامعه بودنـد و بـا   دوره، جزو آسیب

دجو وارد محلـۀ آنهـا شـده و    ای افـراد سـو  هر بهانه

از دو جهـت،   مسـئله زدنـد. ایـن   دست به غارت می

کرد، اوّل جبـران  خسـارات   دولت را دچار مشکل می

هـای  گـویی بـه دولـت   و دوم پاسخ هاوارده به اقلیت

کـرد افـراد   که در این مورد چندان فرقـی نمـی   غربی

هـای اروپـایی باشـند یـا     دیده از اتبـاع دولـت  آسیب

. (11ن 5335، 11، پرونــدۀ 15اســتادوخ، کــارتن  )نباشــند 

ها، مسیحیان کلدانی ساکن سـنندج  ۀ این اقلیتازجمل

و تحت حمایت دولت فرانسه بودند که در مـاجرای  

غــارتِ ادارات دولتــی و پــ  از آن، مــورد حملــه و 

غارت قرار گرفتند. مقامات فرانسوی معتقد بودند که 

رین محلّی از آمده در کردستان، م مودر حوادث پیش

اند و این کار هـم بـه دلیـل    این اقلیت حمایت نکرده

که خانـۀ یـک    ژهیوبهتعصب مذهبی آنها بوده است، 

زاده غـارت شـده بـود    نفر کلدانی موسوم به خواجـه 

 .(11قن 5335، 15، پروندۀ 11)استادوخ، کارتن 

وزارت خارجه و وزارت داخله همواره بر سر  

 وفصلحلمسائل کردستان دچار اختالف بودند، زیرا 

امور اتباع و وقایع مرزی بر عهدۀ کارگذاری نهاد 

وابسته به وزارت خارجه بود، ولی وزارت خارجه، 

توجّهی حکومت وزارت داخله را به دلیل بی

. پ  کردکردستان در حوزۀ امور آن ناحیه متهم می

از واقعۀ غارت ادارات، دامنۀ اختالف این دو 

وزارتخانه بیشتر شد. وزارت داخله در پاسخ به 

دسامبر،  56محرم /  51تلگراف آص  دیوان در 

االسالم و سایر مشایخ ضمن تشکر از وی، شیخ

خواهد که اسباب آسایش اعضای ادارۀ مالیه و می

وزارت  نویسد که باید ازگمرک را فراهم کنند و می

تا وزارت داخله  خارجه اقدامات الزم صورت گیرد

بتواند مقامات حکومت محلّی کردستان را در جریان 

 .(53-51، 1ن 3631/113)ساکما، امور قرار دهد 

در این باره، مسلم بود که بدون دستگیری و  

نبود. همین  کش  قابل مسئلهتحقیق از مقصرین، 

ادامۀ مذاکرات مسائل سبب تردید وزارت خارجه در 

وزیر امور »الدوله ای که وثوقگونهشده بود. به

در نامه به کارگذاری و منوچهر میرزا « خارجه
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پرسد، استعداد دولتی در کردستان چقدر است؟ می

توان به آیا با نیروی ادارۀ مالیه و نیروی محلّی می

دستگیری اتباع اقدام کرد؟ آیا اگر کارگذاری و یا 

میرزا( بخواهید مستقیماً آنها را  شما )= منوچهر

توقی  کنید، احتمال طغیان وجود دارد؟ اگر طغیان 

صورت بگیرد امکان خاموش کردن آن هست؟ 

نتیجه ماندن مذاکرات، وزارت . پ  از بی(511)همانن 

خارجه ضمن مقصر خواندن وزارت داخله، در 

ماجرای تفکیک تابعیت اتباع عثمانی در کردستان، 

ۀ عدم اختیار و اقتدار واسطبهکه اگر  تهدید کرد

حکومتی شرایط این کار فراهم نشود، مسئولیت آن 

 .(531)همانن را بر عهده نخواهد گرفت 

 

 . نتیجه21

نگاهی به منابع تاریخی، اسناد و معاهداتی که بین 

دو کشور ایران و عثمانی منعقـد شـده اسـت، نشـان     

هجـری بـه   51ۀ اتباع از شروع قـرن  مسئلدهد که می

معضلی سیاسی و اجتماعی در کردسـتان بـدل شـده    

بــود. دولــت عثمــانی تعمــداً تمــایلی بــرای رفــع آن 

توانسـت  نداشت، زیرا با ناامن کـردن کردسـتان، مـی   

امیدوار باشد با تحت فشار قـرار دادن دولـت ایـران،    

ــتری   ــازات بیش ــد امتی ــهبتوان ــوب ــا   ژهی ــه ب در رابط

های مرزی به دست آورد. از سویی، دولـت  کمیسیون

هـایی کـه در قبـال اتبـاع عثمـانی      ایران و وزارتخانـه 

مسئولیت داشتند، هـیچ برنامـۀ منسـجم و مشخصـی     

نداشـتند؛ اگرچـه    مسـئله برای به نتیجه رساندن ایـن  

هایی هم در مقاطعی تشکیل شد امـا بـدون   کمیسیون

روی نتیجه پایان یافت و هر بار کـه اتفـاق جدیـدی    

داد، به ارسال تذکر کتبی بـه سـفارت عثمـانی در    می

ــت عثمــانی، بســنده   ــه دول ــا مســتقیماً ب تهــران، و ی

 کردند.  می

ۀ عالوبهدهند که این وضع اسناد نشان می

کفایتی حاکمان و مقامات محلّی کردستان، پیش از بی

های روزانه جن  جهانی اوّل، به اختالف و درگیری

عامۀ مردم در کردستان منجر شده بین اتباع عثمانی و 

 5331محرم  51بود. در یک مورد، اتباع عثمانی در 

به ادارات دولتی کردستان و خانۀ رؤسای آنها حمله 

کردند. با وجود اینکه در روزهای آغازین این واقعه، 

تمامی اسناد و مدارک بر ضد اتباع عثمانی بود و 

ثمانی شهبندری، سفارت عثمانی در تهران و دولت ع

حضور اتباعشان در غارت ادارات را پذیرفتند و 

ای از وسایل غارت شده را برگرداندند و حتی پاره

کننده در حمله به حاضر به تسلیم اتباع شرکت

که نمایندگان عثمانی، ادارات شدند، امّا هنگامی

های ایران را در برنامگی نمایندهسردرگمی و بی

شهادت دربارۀ  مذاکرات مشترک دیدند، از ادای

حضور  اتباع عثمانی در واقعه امتناع کردند و زیر بار 

هیچ مسئولیتی در این باره نرفتند. پ  از این اتفاق، 

ها بیش از هر زمان دیگر، اختالف میان وزارتخانه

های خارجه و داخله در رابطه با وزارتخانه ژهیوبه

وقایع کردستان و نبودِ یک حکومت مقتدر در 

آشکار شد. از سویی، اتباع و مقامات  کردستان

در پی وقایع به وجود آمده  تنها نهعثمانی نیز 

نشینی نکردند، بلکه در طول دورۀ جن  جهانی عقب

اوّل، بیش از هر زمان دیگری عرصه را برای 

های خود در کردستان فراهم دیدند. همچنین دخالت

های اروپایی نیز به این وقایع سبب شد که دولت

های دینی، دولت ایران را بیشتر از قبل انۀ اقلیتبه

  تحت فشار قرار دهند.
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