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چکیده

در این پژوهش تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی کرمانشاهان بر حوادث جنگ جهانی اول بررسی می شود .با آغاز جنگ
جهانی اول در سال 1914م 1332 /.ه.ق و با تشکیل دولت موقت ملی در کرمانشاهان و حمایت دول متحد از آنان و
همچنین وجود ایالت و عشایر کرد ،در همان سالهای آغازین جنگ ،ارتش روسیه و بریتانیا در غرب ایران تحت فشار
قرار گرفتند و این بدان سبب بود که طوایف کرد به واسطه آشنایی با گذرگاهها و نقاط کوهستانی ،آنان را در تنگنا قرار
دادند بویژه آنکه آلمانی ها و نیروهای عثمانی نیز از این شرایط بهره بردند .این مقاله با استفاده از روش پژوهش تاریخی
مبتنی بر توصیف و تحلیل ابعاد مختلف موضوع را بررسی می نماید .یافته های اصلی نشان می دهد که این خطه کهن به
سبب شرایط اقلیمی خاص از قبیل کوهستانی بودن ،تنوع آب و هوایی ،وجود رودخانه های خروشان ،دشت های وسیع،
تنوع قومیتی و نیز در مسیر شاهراه بین النهرین – خراسان قرار داشتن ،نقش بسزایی در تحوالت سیاسی جنگ جهانی اول
در نقاط غربی ایران داشته است.

واژگااان کلیاادی کرمانشاااهان ،جغرافیااای طبیعاای ،جغرافیااای انسااانی ،دولاات موقاات ملاای ،جنااگ جهااانی
اول
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مقدمه

ایاان پااژوهش بااه تااأثیر جغرافیااای طبیعاای و انسااانی کرمانشاااهان باار حااوادث جنااگ
جهااانی اول ماای پااردازد .علاات انتخاااب ایاان موضااوع چنااین اساات کااه کرمانشاااهان
از دیاار باااز بااه خاااطر موقعیاات جغرافیااایی مناسااب از قبیاال ،تنااوع اقلیماای و شاارایط
آب و هاااوایی و نیاااز باااه ساااببب اینکاااه در شااااهراه اصااالی باااین النهااارین – خراساااان
قاارار داشاات همااواره کااانون اصاالی توجااه اقااوام و تماادنهای مختلااف در طااول تاااریخ
بوده است.
باااا آغااااز جناااگ جهاااانی اول در ساااال  1914کاااه تاااا ساااال  1918باااه طاااول ان امیاااد،
کشااور ایااران علاای رغاام باای طرفاای ،مااورد اشااغال بیگانگااان قاارار گرفاات و در ایاان
میااان ایالاات کرمانشاااهان بااه ساابب کوهسااتانی بااودن ،وجااود راههااای مناسااب ،تنااوع
اقلیمااای ،در ه هاااای عمیااا  ،نزدیکااای باااه مرزهاااای حکومااات عثماااانی ،ساااکونت
طوایااف و ایااالت مختلااف و آشاانایی آنااان بااا جغرافیااای منطقااه و نیااز بااه علاات نفااو
ساااران ایاااالت و عشاااایر و همکااااری آناااان باااا دولتهاااای آلماااان و عثماااانی و همچناااین
حضاااور نیروهااااای بریتانیاااا و روساااایه در اثناااای جنااااگ جهاااانگیر اول و در نهایاااات
تشاااکیل دولااات موقااات ملااای از اهمیااات خاصااای برخاااوردار شاااد .در هماااین راساااتا
سااوال اصاالی پااژوهش ایاان اساات کااه جغرافیااای طبیعاای و انسااانی کرمانشاااهان چااه
تاااأثیری بااار حاااوادث جناااگ جهاااانی اول داشااات فرضااایه حاصاااله چناااین اسااات کاااه
ایالاات کرمانشاااهان بااه علاات داشااتن جغرافیااای طبیعاای منحصاار بااه فاارد و دارا بااودن
مناااابع قاااوی انساااانی بااار تحاااوالت جناااگ جهاااانی اول در منااااط غربااای ایاااران تاااأثیر
داشت.
پیرامااون پیشااینه موضااوع تاااکنون تحقیقاااتی البتااه بااا تفاوتهااایی بااه شاار

یاال ان ااام

پذیرفته است:
وقایع غرب ایران در جنگ اول جهانی ،تألیف رضاقلی قائم مقامی در سال  .1334کرمانشاهان و
کردستان ،تألیف دکتر مسعود گلزاری ،بی تا .جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان،
تألیف محمد علی سلطانی در سال  .1381جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،تألیف
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گای لسترنج در سال  .1377مقاله ایل سنجابی و سیاستهای انگلیس در غرب ایران در جنگ
جهانی اول ،اثر محسن رحمتی و پیرحسین نظری ،فصلنامه پژوهشهای علوم تاریخی ،دوره ،7
شماره  ،1بهار و تابستان  .1394کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن ،تألیف ایرج افشار در سال .1381
در این آثار یا حوادث و رویدادهای سیاسی غرب ایران در جنگ جهانی اول به تنهایی بررسی شده
و یا به صورت جداگانه جغرافیای طبیعی این منطقه بیان گردیده است .بنابراین در این تحقی تالش
می شود تا ابعاد و زوایای موضوع با استفاده از روش پژوهش تاریخی مبتنی بر توصیف و تحلیل
و نیز با تکیه بر نظریات مونتسکیو در رو القوانین و ابن خلدون در مقدمه ،که به تأثیر طبیعت و
جغرافیا در اخالق و رفتار ملت ها و وقایع و حوادث تاریخی -اجتماعی اشاره دارند مورد بررسی
قرار گیرد .در نهایت پرداختن به چنین موضوعی باعث می شود تا اهمیت جغرافیای طبیعی و انسانی
این خطه کهن در دوران جنگ جهانی اول به درستی تبیین شده و ابهاماتی که در این زمینه وجود
دارد برطرف گردد .پس ان ام یک تحقی منس م علمی ضروری است.
جغرافیای طبیعی کرمانشاهان

اساااتان کرمانشااااهان منطقاااه ای نیماااه کوهساااتانی اسااات و سلساااله جباااال زاگااار
بخااش عمااده آن را پوشااانده اساات .تنهااا در بخشااهایی از دامنااه هااای کاام شاایب ایاان
منطقاااه یاااا دره هاااای عاااریا آن ،زماااین هاااای کااام ارتفااااع و جلگاااه هاااای آبرفتااای
مشاااهده ماای شااود .بااه طااور کلاای ناااهمواری هااای ایاان اسااتان از لحااا ساااختاری و
شااکل هاااهری زمااین بااه سااه گااروه کااوه ،دشاات و ت ااه ماااهور تقساایم ماای شااود .کوههااا
ماااوازی یکااادیگر و تقریباااا در جهااات شااامال غربااای باااه جناااوب شااارقی قااارار دارناااد.
برخاای از ایاان کوههااا نساابت بااه خطااوط ماارزی اسااتان بااه طااور مایاال قاارار گرفتااه انااد
و در نتی ه ،دره های آن تا خاک عراق امتداد دارند.
مهمترین کوه های کرمانشاهان عبارتند از:
 -1کوه داالهو

ارتفاعاااات آن دارای قلااال بسااایار بلنااادی اسااات .بلنااادترین آن  225متااار ارتفااااع دارد.
قسااامت عماااده ایااان ارتفاعاااات دارای پوشاااش جنگلااای و مراتاااع سرسااابز در دامناااه هاااا
اساات و در بیشااتر طااول سااال زیاار پوشااش باارف قاارار دارنااد .ایاان رشااته کااوه از یااک
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سااو باار دشاات بااین النهاارین مساالط و از سااویی دیگاار باار جنگاال هااای «کرنااد» مشاارف
است( .ر.ک .تصویر شماره ( )1مرادی)16 :1382 ،
 -2کوه پراو:

ایاان رشااته کااوه کااه در گااویش کااردی بااه معنااای پاارآب اساات ،در امتااداد الونااد قاارار
دارد و در جهاات شاامال غرباای بااه طاارف کوههااای طاااق بسااتان پاایش ماای رود و پااس
از آن باااه طااارف کردساااتان امتاااداد مااای باباااد .ایااان ارتفاعاااات سااانگی و غیااار مشا ا ر،
دارای معااابر محاادودی اساات .کااوه بیسااتون بلناادترین ایاان م موعااه ماای باشااد .طااول
رشااته کاااوه پاااراو از شاامال غربااای تاااا جناااوب شاارقی شصااات و دو کیلاااومتر و عااارض
آن از شااامال باااه جناااوب در پهااان تااارین نقطاااه بیسااات و شاااش کیلاااومتر اسااات(.ر.ک.
تصاااویر شاااماره ( )2هماااان ،)16 :سااافید کاااوه ،شااااهو ،کاااوه آتشاااکده ،کاااوه ناااوا،
کوههااای قالجااه نیااز سااایر کوههااای اسااتان ماای باشااند کااه غارهااای زیااادی نیااز ماننااد
غااار شااکارچیان بیسااتون و غااار قااوری قلعااه پاااوه و غااار ماساای در دامنااه پااراو در دل
آنهاااا جاااای دارناااد .در کناااار ارتفاعاااات ،دشااات هاااا نیاااز از اهمیااات وافاااری برخاااودار
هسااتند کااه در فواصاال کوههااا شااکل گرفتااه انااد و سااکونت گاااه اصاالی اقااوام ایااان
سرزمین به شمار می روند.
دشت های اصلی این استان عبارتند از:
 -1دشااات صاااحنه -2 ،دشااات بیلاااوار -3 ،دشااات هرساااین -4 ،دشااات ماهیدشااات-5 ،
دشاات اسااالم آباااد غاارب -6 ،دشاات کرنااد ،دشاات بااین ارتفاعااات پاطاااق و خسااروی.
از لحااا آب و هااوایی نیااز تحاات تااأثیر عبااور جریااان هااوایی مدیترانااه قاارار دارد کااه
باعاااث بارنااادگی در اساااتان مااای شاااود .باااا ایااان حاااال ناااوع آب و هاااوا در کرمانشااااهان
یکسااان نیساات ،نااواحی ماارزی همچااون قصاار شاایرین و سااومار گاارم و خشااک اساات
و نااواحی شاامالی ،شاارقی و جنااوبی سردساایر ماای باشااند .تنااوع اقلیماای در ایاان منطقااه
از ایاااران زماااین باعاااث شاااده تاااا پوششاااهای گیااااهی و رودهاااا نیاااز متناااوع باشاااند.
مهمتااارین رودهاااای اساااتان عبارتناااد از :رود قاااره ساااو ،رود گاماسااایاب ،رود دیناااورآب،
رود رازآور ،رود جامیشاااان ،رود سااایروان ،رود الوناااد .در کناااار ایااان رودهاااا بایاااد از
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سااراب هااای زیباااایی نیااز نااام بااارد کااه سااراب یااااوری ،سااراب خضاارالیا  ،ساااراب
روانسااار ،ساااراب سااانقر ،ساااراب هرساااین ،ساااراب دربندصاااحنه و ساااراب نیلاااوفر از
جا بااه هاااای طبیعاای و منحصااار بااه فااارد شاامرده مااای شااوند( .هماااان ،)185-184 :باااه
دلیااال موقعیااات خااااص اقلیمااای و بارنااادگی هاااای باااه موقاااع و فاااراوان ،کرمانشااااهان
دارای مراتااع و جنگاال هااای پاار برکتاای اساات کااه دره هااای مناااط شاامال غرباای تااا
جناااوب شااارقی آن یعنااای تاااا ارتفاعاااات اوراماناااات و منطقاااه زردالن و هلااایالن پوشااایده
از درختاااان بلاااوط و گوناااه هاااای مختلاااف گیااااهی و جاااانوری اسااات .هماااین مسااا له
باعث شد تا ایالت و عشایر در آن ا استقرار یابند(.همان)179 :
راههاااای مناساااب و نزدیکااای باااه باااین النهااارین و نیاااز اتصاااال بغاااداد باااه خراساااان باااه
عنااااوان شاااااهراهی باااازرگ و تااااردد کاروانهااااای زیااااارتی و ت اااااری باااار اهمیاااات
کرمانشااااهان افااازوده اسااات .بناااابراین تاااأثیر جغرافیاااای طبیعااای منطقاااه بااار ایااان مساااائل
کامال مشهود است.
جغرافیای انسانی کرمانشاهان

شواهد و مدارک باستان شناختی نشان می دهد این منطقه از نخستین زیستگاههای بشر به شمار می
رفته و یکی از مراکز مهم جمعیتی در زاگر

میانی محسوب می شده است .وجود «ت ه گنج دره»

در هرسین و ت ه سراب این ادعا را به اثبات می رساند( .گلزاری ،بی تا ،)12 :کرمانشاهان که نام آن
معموال به صورت کرمانشاه مختصر می شود نزد اعراب به قرمسین معروف بود و در زمان ساسانیان
توسط بهرام چهارم (.399- 388م) ت دید عمارت شد( .بارتولد)251 :1308 ،
مقدسی جغرافی نویس قرن چهارم ه ری قمری ،نخستین کسی است که در دوران اسالمی اسم
ایرانی کرمانشاهان را کر نموده و از آن به نیکی یاد می کند( .لسترنج ،)202 :1377 ،کرمانشاهان در
طول تاریخ از شهرهای مهم ایالت جبال بوده است و طی قرن ها حوادث بیشماری را پشت سر
گذاشته و همواره مورد توجه حکومتهای مختلف از روزگار باستان تا به امروز بوده است و از مراکز
مهم ت اری و بازرگانی به سبب نزدیکی به بین النهرین محسوب می شده است و نیز شاهراه زوار
کربال بود( .بارتولد)251 :1308 ،
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این دیار کهن از دیرباز محل سکونت اقوام و طوایف گوناگون بوده است و آنان به علت شرایط
اقلیمی مناسب در قسمت های مختلف آن سکنی گزیدند که عبارتند از:
 -1ایل کلهر

این ایل از شعب اصلی ایالت کرد و از کهن ترین طوایف غرب ایران است .بنا به روایات مورخان
و جهانگردان قدمت آنان به دوران ساسانی باز می گردد که از نظر جغرافیایی در اسالم آباد غرب،
گیالنغرب ،بخش هایی از سرپل هاب ،سومار ،نفت شهر ،ماهیدشت ،شهرکرمانشاه ،قصرشیرین و
تا بخش هایی از ایالم و حتی در اقلیم کردستان عراق پراکنده می باشند( .گودرزی،)24 :1381 ،
بزرگترین شهر کلهرنشین اسالم آباد غرب است .زبان ایل کلهر کردی با گویش کلهری بوده و خود
نیز به له ه هایی تقسیم می شود( .همان)23 :
آنان از قرون گذشته تا دوران معاصر همواره با بیگانگان به ستیز برخاستند و تأثیر بسزایی در حوادث
سیاسی و نظامی غرب ایران داشته اند .و همواره سخت ترین حوادث را ت ربه نموده اند .مردمان
ایل کل هر از طری دام روری امرار معاش می کرد هاند و با توجه به تنوع آب و هوایی کرمانشاهان
به طور مرتب در فصول مختلف سال از کوههای قالجه در شرق گیالنغرب تا نواحی شمالی استان
ییالق و قشالق می کرده اند .البته گروهی نیز به صورت یک انشین به کشاورزی می پرداختند.
 -2ایل سنجابی

این ایل بزرگ در کرمانشاه حضور دارند و در قسمتهایی از اسالم آبادغرب ،قصرشیرین ،ماهیدشت
و مناطقی از اورامانات نیز سکونت دارند .مردم آن به سبب م اهدت های فراوان با مت اوزان معروف
هستند و بدان علت که در نبرد ایران برای باز پس گیری هرات در دوره قاجار باال پوشی از سن اب
پوشیده بودند به سن ابی معروف شده اند( .سن ابی)55 :1380 ،
گویش آنان کردی است از شاخه های کردی جنوبی (کلهری) و از شانزده طایفه تشکیل شده است
که عبارتند از:
 -1چاالبی -2 ،الهیارخانی -3 ،دولتمندان و دست ه -4 ،دارخور -5 ،صوفی -6 ،خسرو -7 ،کل کل،
 -8جلیلوند -9 ،سیمینوند -10 ،باقی -11 ،سرخاوند -12 ،عباسوند -13 ،کاکاونزگه -14 ،پیرعلی،
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 -15شامگه -16 ،بگم( .سلطانی ،)85 :1381 ،آنان بیشتر به دام روری می پردازند و عده ای نیز به
صورت محدود به کشاورزی اشتغال دارند.
 -3قوم لک

این قوم در نواحی غربی ایران بین کرمانشاه ،همدان و لرستان ساکن هستند اما بیشتر آنان در هرسین،
بیستون و قسمتهایی از صحنه و کنگاور حضور دارند .کلمه لک از نظر لغوی به معنای صدهزار است
شاید در اعصار قدیم صد هزار سرباز داشته اند یا جمعیت صد هزار نفری داشتند و به همین دلیل
بدین نام مشهور شده اند( .شهبازی ،)134 :1369 ،اما امروزه برخی از لک های لکستان می گویند
ما به قوم لر و کرد منتسب هستیم .یعنی حرف (ل) را برگرفته از لر و حرف (ک) را نیز برگرفته از
کرد می دانند( .همان ،)134 :با این وجود ،حمید ایزدپناه کرد پنداشتن لک را یک سوء تفاهم و ناشی
از استفاده واژه کرد از قدیم در معنی کوچ نشین ایرانی تبار در سراسر منطقه می دانند و به لر بودن
لک ها معتقد است( .ایزدپناه ،)10 :1367 ،اقوام لک به کشاورزی و دام روری اشتغال داشتند و از
این طری امرار معاش می کردند و به طوایف مختلفی تقسیم می شوند مانند :کاکاوند ،باالوند،
جاللوند ،عثمان وند .اینان خاستگاه و اعتقادات مشترکی دارند و علیرغم اختالفات درونی ،در مواقع
ه وم دشمنان خارجی با هم متحد شده و از منطقه خویش دفاع می کردند و تابع حکومت مرکزی
نیز بودند( .عادلفر و اسمعیلی ،)47 :1395 ،در نهایت ،وجود اشیاء مختلف و مکشوف از منطقه
هرسین ،قدمت آنان را به هزاران سال پیش می رساند.
 -4سایر اقوام

در استان کرمانشاهان صرف نظر از اقوام کرد و لک ،اقلیتی از طوایف ترک هم حضور دارند که
بخش ترک نشین قرنهاست در سنقر سکونت دارند( .مرادی ،)42 :1382 ،ایل قلخانی نیز که از
طوایف کلهر می باشد در مناط جنوبی و غربی کوههای داالهو ساکن هستند و با توجه به حضور
در منطقه گوران جزء آن ایل محسوب می شوند( .میرنیا)50 :1368 ،
اکثر این مردمان از پیروان آئین اهل ح و بخشی از آنها اهل سنت و شیعه می باشند .ایل گوران هم
از ایالت بزرگ و کهن کرمانشاهان است و در روستاهای گهواره ،هاب ،قلعه زن یر و ...ساکن
هستند .ناحیه گوران به علت کوهستانی بودن دست نخورده باقی مانده است و در دوران ساسانیان
همواره مورد توجه شاهان آن حکومت بوده است.
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مهمترین تیره ها و طوایف آن عبارتند از:
 -1قلخانی(اس ری) -2 ،قلخانی (بهرامی) -3 ،تفنگچی -4 ،گهواره -5 ،قادر میرویسی .آنان گویش
کلهری دارند و پیرو آئین اهل ح هستند( .افشار ،)100 :1381 ،در کنار طوایف فوق ،طایفه های
باجالن ،زنگنه ،پایروند ،احمدوند و بهتوری نیز در اقصی نقاط کرمانشاهان مسکن گزیده اند و در
تحوالت اجتماعی و سیاسی منطقه طی سالیان متمادی نقش آفرینی نموده اند.
حوادث جنگ جهانی اول در غرب ایران
الف) نگاهی به سیر حوادث

جنگ جهانی اول در سوم اوت  1914برابر با  4جمادی االول  1332قمری با اعالن جنگ اتریش به
صربستان در اروپا آغاز شد و دول های بزرگ برابر یکدیگر صف آرایی کردند  .آلمان ،اتریش و
عثمانی به موجب قراردادهای همکاری نظامی گروه متحدین و فرانسه ،روسیه و انگلستان گروه
متفقین را تشکیل داده بودند و به تدریج سایر کشورهای اروپایی نیز به هر یک از آن گروه ها
پیوستند .به محا آغاز جنگ دولت ایران بی طرفی خود را اعالم نمود و با تشکیل م لس سوم در
 17محرم  1333قمری دو حزب دموکرات و اعتدالیون در مقابل یکدیگر صف بندی نمودند.
دموکرات ها عقیده داشتند ایران باید مانند عثمانی به طرفداری از آلمان و دول مرکزی وارد جنگ
شود اما اعتدالیون اههار داشتند که با توجه به اشغال ایران توسط قوای رو

و انگلیس ،کشور دچار

ضعف شدیدی شده و پیروی از سیاست بی طرفی به مصلحت نزدیک تر است( .هوشنگ مهدوی،
)343 :1384
در بدو شروع جنگ شیخ االسالم عثمانی فتوای جهاد بر ضد متفقین صادر کرد و این فتوا مورد تأیید
م تهدین کربال و ن ف نیز قرار گرفت .آنان از دولت ایران خواستند در کنار عثمانی وارد جنگ
شود اما کابینه مستوفی الممالک ن ذیرفت( .همان)343 :
با این وجود ،دولت متف خاک ایران را علی رغم بی طرفی اشغال نمودند و قوای متحد هم برای
ضربه زدن به آنان و با تحریک جمعی از رجال ایرانی و نیز با هدف وارد کردن ایران به جنگ و
استفاده از نقاط استراتژیک کشور ،وارد صحنه شدند.ارتش عثمانی در آغاز ،برای عبور از ایران و
رفتن به سمت شرق که فضای حیاتی دولت انگلستان بود و دروازه ورود به شبه قاره هند محسوب
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می شد با ایالت و اقوام محلی غرب کرمانشاهان درگیر شد ،بنابراین در کرند نبرد بزرگی به وقوع
پیوست .در این راستا فرمانده ژاندارمری کرمانشاهان به فرمانده ژاندارمری کل کشور در  31ثور
 1333-21مه  1915چنین گزارش می دهد« :ماژورادوال – در عقب اردوی ترک گردنه ای است
(منظور گردنه پاطاق که در اشغال قوای عثمانی بود) ،که در ابتدا خود اتراک مستحکم و آن را اشغال
داشته و علی الحال آن ا را ترک نموده اند ،چون تصور نمی کنم که باید(بتوان) ترک ها را م بور به
عقب نشینی نمود تقاضا می کنم فورا یک اسکادران سوار از بروجرد به کمک بخواهیم که در گردنه
مذکور در عقب قشون ترک قرار دهیم.
ارسال رونوشت کلنل سونسون به وزارت خارجه و وزارت داخله
سواد گزارش کلنل سونسون به مازورادوال.
شماره 7400-1760
تلگراف از هارون آباد-اول ژوئیه
ماژورادوال –تهران( .قطبی)144 :1370 ،
بدین ترتیب قشون ایران سعی داشت به هر طریقی جلوی مت اوزان را سد کند تا از بروز فاجعه
انسانی جلوگیری نماید.
اما ارتش عثمانی با ورود به کرند عده زیادی از مردم آن دیار را از بین برد.
سران ام مردم به سبب ضعف دولت مرکزی از جانب خود افرادی را به وساطت نزد رئوف بیگ
فرمانده قوای عثمانی اعزام کردند و در نهایت به سختی از وی امان نامه ای دریافت داشتند .با این
وجود کرند در اشغال آنان باقی ماند .پس از این واقعه سن ابی ها نیز با عثمانی ها درگیر شدند و
تلفات سنگینی به آنها وارد کردند .در این خصوص حکومت کرمانشاهان و کارگذاری امور خارجه
کرمانشاه و اداره تلگراف خانه قصرشیرین به وزارت داخله چنین گزارش می دهد« :مقام منیع وزارت
جلیله داخله ،امروز ،بیست و هشتم ربیع الثانی وارد سرپل هاب شده ،ده روز در این ا اقامت خواهم
داشت .نسبت به ت اوز حدود عشیره دلو عثمانی و منازعه با سن ابی که تلگرافا در تحت نمره 101
عرض شده ،هرچند ع التا طرفین ساکت هستند ،ولی امروز تلگرافی از دبیر همایون کارپرداز خانقین
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رسیده که قائم مقام آن ا مطالبه ادعایی پاره ی منهوبات ورثه مقتول می نمایند و اشاره کرده است
که اگر این کار اصال نشود از عشایر و عسکری که ت مع در خانقین نموده اند دور نیست تولید
زحمتی بنمایند ،از این طرف سن ابی ها متظلمند که سبقت از طرف آنها بوده ،دهکده (چم
سیرشیرکه) را آتش زده ،گوسفندهای آنها را نهب و چند نفر را مقتوا و م رو نمود ه اند ،علی ای
حال اقدامات الزمه در این موضوع به عمل آورده و نتی ه را به عرض می رسانم .بیست و هشتم
ربیع الثانی نمره  106امیر مفخم (حاکم کرمانشاه).
گزارش کارگذاری کرمانشاه 30 ،ربیع الثانی ( 1333همان)34 :
در نهایت با توجه به گرمسیر بودن قصر شیرین و آشنا بودن ایل سن ابی به نقاط حسا

منطقه،

سران ام قوای عثمانی که دچار گرما زدگی شده بود از عشایر کرد شکست خورد و عقب نشینی
کرد و بنا به گزارش اسناد در آن هنگام با تعداد اندکی به کشور خویش بازگشتند( .همان ،)146 :پس
از این درگیریها بود که رجال دولتی به خاطر وضعیت بحرانی کشور رویه خویش را عوض کردند،
بنابراین در قم کمیته دفاع ملی شکل گرفت و عده ای از سران دمکرات مانند :سلیمان میرزا اسکندری،
میرزا سلیمان خان میکده ،میرزا محمد علی خان کلوب (فرزین) ،وحید الملک ( شیبانی) ،ادیب
السلطنه سمیعی و عده ای دیگر با شونمان مأمور دولت آلمان همکاری کردند و همین که قوای
روسیه از دو طرف قم را محاصره کرد آنان ابتدا به کاشان و س س به اصفهان رفتند و عده زیادی از
احرار و م اهدین دوره مشروطه نیز با آنها همراه شدند .در ضمن رؤسای اعتدالیون همچون ،سید
محمد صادق طباطبایی و سید حسن مدر

هم راهی اصفهان شدند( .شمیم ،)590 :1383 ،در این

میان ،ارتشهای متخاصم محصوالت کشاورزی و دامی را مصادره کردند ،دهقانان را به زور به جاده
سازی و سایر بیگاری های نظامی واداشتند و اقتصاد ایران را دستخوش تورم و مردم را آواره و فقیر
ساختند ( .فوران)296 :1387 ،
در چنین شرایطی اعضای کمیته دفاع ملی با توجه به ضعف دولت مرکزی و به امید کمک نیروهای
عثمانی و آلمان و با توجه به نزدیکی کرمانشاهان به بین النهرین و مساعد بودن راه های ارتباطی و
یا دست کم برای دفاع از والیات غرب ایران در برابر تهاجم بیگانگان به طور موقت اختالفات
خویش را کنار گذاشتند در نهایت سران دو حزب تصمیم گرفتند تا با مهاجرت به کرمانشاهان دولتی
موقت را تشکیل دهند تا از این طری آزادی و امنیت را در کشور برقرار سازند .از سویی ،با ورود
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به کرمانشاهان دولت مردان  ،نظام السلطنه مافی را به ریاست برگزیدند و مدر

وزیر عدلیه ،فرین

و فطن الملک و صور و ساالر لشگر و غیره نیز در سایر قسمتها وزیر شدند و بدین صورت این
دولت از درون تا حدودی انس ام یافت( .بهار) 53 :1387 ،
از سوی دیگر نیز ،نظام السلطنه با مارشال فن درگولتز فرمانده قوای آلمان در خاورمیانه قراردادی را
منعقد کرد و قشون عثمانی هم حدود چهارهزار نفر از عشایر را که دیگر قصد درگیری با آنان را
نداشتند جمع آوری نمود و در نهایت با مساعدت آلمان ها به تعلیم نظامی این عده پرداختند.
(هوشنگ مهدوی ،)348 :1384 ،از طرفی هم با فشار متفقین کابینه دولت ایران به دلیل عدم ثبات
مرتب تغییر کرد و پس از برکناری مستوفی الممالک به ترتیب عبدالحسین میرزا فرمانفرما ،محمد
ولی خان س هدار اعظم و در نهایت وثوق الدوله نخست وزیر شدند .بدین ترتیب ،خواسته های
دولت متف را برآورده کردند و در مقابل دولت موقت ملی که مورد حمایت متحدین بودند قرار
گرفتند و ضربات سختی را تا پایان جنگ بر آنان وارد نمودند.
ب) تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی

جغرافیاااای هااار منطقاااه تاااأثیر بسااازایی در شاااکل گیاااری افکاااار و عقایاااد ،اقتصااااد و
تحاااوالت سیاسااای و اجتمااااعی سااارزمینهای مختلاااف دارد .از جملاااه مساااائل مشاااترکی
کااه مونتسااکیو و اباان خلاادون مطاار ماای کننااد ،تااأثیر طبیعاات و جغرافیااا در اخااالق و
رفتاااار ملااات هاااا و وقاااایع و حاااوادث تااااریخی  -اجتمااااعی» اسااات .ایااان دو دانشااامند
روی تاااأثیر تعیاااین کنناااده عامااال جغرافیاااا بااار بسااایاری از مساااائل فرهنگااای ،ماااذهبی،
اخالقااای حتااای ناااژادی تأکیاااد دارناااد و آن را عماااده تااارین عامااال در پدیاااده هاااای
اجتماااعی ماای داننااد .باار طباا نظاار اباان خلاادون بادیااه نشااینان متاااثر از شاارایط اقلیماای
و نحااوه معیشاات از شهرنشااینان تناادخوتر ،خشاان تاار و بااه دلیاال نزدیکاای بااه طبااع و
فطاارت اولیااه ،بااه خیاار و نیکاای نزدیااک ترنااد .عااالوه باار تفاااوت اخااالق و طبااایع،
مهمتاارین مفهااومی کااه بااا بحااث بادیااه نشااینی پااا بااه عرصااه تااامالت اباان خلاادون ماای
گااااذارد «عصاااابیت» اساااات و آن را نااااوعی همبسااااتگی اجتماااااعی متکاااای باااار ایاااان
خویشاااوندی و دفاااع از آن ماای دانااد .وی بااا بااه کااار گیااری ایاان مفهااوم و پیونااد آن بااا
زنااادگی بادیاااه نشاااینی نتی اااه مااای گیااارد کاااه هرگوناااه اجتمااااعی بااادون احساااا
همبساااتگی در مواجهاااه باااا تهاجماااات و خطرهاااای زنااادگی بااادوی از هااام گسااایخته و
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فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال سیزدهم .شماره چهل و نهم/تابستان 1397
مضااامحل مااای شاااود( .ابااان خلااادون ،)296 :1375 ،ایااان نظریاااه باااا شااارایط جغرافیاااایی
غااارب ایاااران و ایاااالت و عشاااایر کرمانشااااهان ساااازگار اسااات ،باااه طوریکاااه عصااابیت
طاای قاارن هااا عاماال مهماای باار پیونااد طوایااف مختلااف کاارد بااوده و باار زناادگی آنااان
تأثیر داشته است.
مونتسااااکیو نیااااز در کتاااااب « رو القااااوانین » اثاااار شاااارایط جغرافیااااایی را باااار اماااار
اجتماااعی و رفتااار افااراد بررساای کاارده و بحااث خااود را بااا شاار جااالبی از تاااثیرات
درجااات مختلااف هااوا باار ارگانیساام انسااان آغاااز ماای کنااد« :الااف :شاادرت حاارارت از
نیاااروی انساااانی مااای کاهاااد و نشااااط را از باااین مااای بااارد .اماااا باااه عکاااس در منااااط
سردساایر ،نیااروی انسااانی بااه حااد اعااالی خااود ماای رسااد .و در مناااط گرمساایر بااه
پایین تر حدر می رسد.
ب :ایاان تااأثیر حتاای در نیااروی مغاازی و اندیشااه نیااز ،اثاار ماای گااذارد بااه همااین ساابب،
ساااکنان مناااط سردساایر ،اعتماااد بااه نفااس کاااملی بااه خااود دارد و بااه تفااوق شااعور و
درک خااود معتقدنااد ،باارخالف مناااط گرمساایر ،بااه همااین جهاات همااواره بااا نشاااط
اناااد و شاا اع مااای باشاااند و کمتااار باااه حیلاااه تزویااار روی مااای آورناااد و حاااس انتقاااام
جویی دارند( »..مونتسکیو)481 :1370 ،
بااا توجااه بااه نظریااات فااوق ،ایااالت و عشااایر کرمانشاااهان هاام از ایاان قاعااده مسااتثنی
نبودنااد و موقعیاات جغرافیااایی باار روحیااه مردمااان تااأثیر گذاشااته بااود .بنااابراین شاارایط
محیطااای و نیاااز وجاااود نیروهاااای انساااانی و روحیاااه جنگااااوری و مثبااات اقاااوام و
طوایاااف ،دولتماااردان ایاااران را واداشااات تاااا در کرمانشااااهان دولااات موقااات ملااای را
ای اااد نماینااد تااا باادین طریاا از نیااروی ایااالت و عشااایر در امااور نظااامی بهااره ببرنااد
زیاارا عشااایر قاارن هااا بااه عنااوان نیروهااای نظااامی نقااش بساازایی را در تااأمین امنیاات
مرزهاااا داشاااتند و از طرفااای باااه سااابب آشااانایی باااا جغرافیاااای طبیعااای منطقاااه مااای
توانساااتند مت ااااوزان را در تنگناااا قااارار دهناااد و باااا کماااین در گاااذرگاهها ،گردناااه هاااا و
تنگاااه هاااا ضاااربات ساااهمگینی را بااار آناااان وارد کنناااد کاااه در ایااان میاااان مستشااااران و
نیروهاااای آلماااانی و عثماااانی عشاااایر را باااه واساااطه ضاااعف بنیاااه اقتصاااادی و نداشاااتن
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ساااال مناساااب مسااالر کردناااد تاااا از نیروهاااای انساااانی ایاااالت در جهااات مقاصاااد
خویش بهره ببرند.
در کرمانشاه قنسول آلمان وعده داد تا آرامش شهر را حفظ نماید و جلوی پیشروی مهاجمان را
بگیرد( .سالور )4280 :1377 ،افکار عمومی مردم کرمانشاهان هم علیه روسها و انگلیسی ها و بالطبع
مواف قوای متحد بود .با این وجود دو ایل بزرگ کلهر و سن ابی مدنظر متحدین قرار گرفتند .بنابراین
به رایزنی با سران آن طوایف پرداختند و سران ام پیمان نامه ای را در شب  30ی القعده الحرام سال
 1333ه.ق ،منعقد نمودند و آنان نیز سوگند یاد کردند که تمام اختالفات شخصی خود را کنار بگذارند
و تحت کلمه جامعه اسالمیت و ایرانیت دست اتحاد و اتفاق به هم داده و در حفظ حقوق وطنی و
منافع مملکتی تا آخرین قطره خون خود کوشیده و از هیچ گونه فداکاری دریغ نکنند( .سن ابی:1380 ،
 ،)284و از این زمان در مقابل تهاجم متفقین بسیج شدند به طوریکه در یکی از برخوردها نظام السلطنه
مافی با عده ای سوار در گردنه بید سرخ کنگاور با روسها مواجه شد و آنها را به عقب نشینی وادار
کرد( .اردالن)52 :1372 ،
پس از آن با دریافت کمک از کنت کانیتس وابسته نظامی آلمان به تقویت قوای خویش پرداخت.
وی به نظام السلطنه وعده داده بود که دولت متبوع برای بیست سال تمامیت ارضی و استقالل کامل
ایران را تضمین کند( .باست)55 :1391 ،
شونمان کنسول آلمان در کرمانشاه نیز ضمن تأئید وعده ای کنت کانیتس هدف از سفر خود به ایران
و انتخاب کرمانشاهان به عنوان کانون اصلی جبهه متحدین را تشریر کرد و گفت« :دشمنان ما تصمیم
دارند نیروهای نظامی خود را در بغداد به یکدیگر ملح ساخته و خاک عثمانی را مورد حمله قرار
دهند و اینچنین اهداف خویش را تحق بخشند( »...احرار)623 :1352 ،
در موقع پیشروی روسها به مناط غربی آب و هوا نیز دستخوش تغییراتی شده بود و با توجه به
فرارسیدن فصل زمستان سرمای هوا کرمانشاهان را فرا گرفته بود و به سبب کوهستانی بودن و بارش
سنگین برف به نظر می رسید که عرصه بر ارتش رو

تنگ گردد اما آنها برخالف پیش بینی رجال

سیاسی به سرمای سخت عادت داشتند و سرمای ایران برایشان نوعی هوای معتدل به شمار می رفت
و با ت هیزات کاملی به سمت غرب حرکت می کردند( .قائم مقامی ،)30 :1334 ،اما امتیاز مثبت
دولت موقت این بود که علی رغم آماده بودن روسها و داشتن امکانات مناسب از جغرافیای منطقه
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آگاهی چندانی نداشتند و بدین ترتیب ایالت می توانستند با غافلگیری آنان و روی آوردن به جنگهای
چریکی توان روسها را کاهش دهند .در منطقه بید سرخ ژاندارم های ایرانی با کمک افسران آلمانی
و س اهیان عثمانی استحکاماتی به طول بیست کیلومتر تدارک دیده و یک خط دفاعی غیرقابل نفو
بوجود آورده بودند .در طرفین گردنه خندق های عمی حفر و اطاق های متعددی در زیر زمین برای
اقامت افسران و سربازان تعبیه نمودند و بر فراز ت ه ها و کوهها توپهایی نصب و مسلسل چی ها هم
در کنار آن موضع گرفته بودند .آتش توپها و مسلسل هایی که از هر طرف بر معابر تسلط داشتند
م ال هرگونه ابتکا ری را از روسها گرفت و باعث شد تا آنها با دادن تلفات سنگینی عقب نشینی
کنند و این مس له به دلیل موقعیت کوهستانی بید سرخ و صعب العبور بودن ،پیروزی را برای ایرانیان
و ارتش متحد به ارمغان آورد .بنا به گزارش قهرمان میرزا سالور...« :م اهدین به گمان اینکه روسها
فر ار نموده اند از کوه سرازیر شدند و مواضع خویش را ترک کردند و وارد دشت شدند  ...اما نمی
دانستند که روسها در دشت ها جنگ ویان خوبی هستند  ....و این یک اشتباه بزرگ برای آنان بود»...
(سالور ،)1334 :1377 ،همین مس له به قوای رو

فرصت داد تا با تاکتیک مناسب از غفلت

م اهدین استفاده نمایند و کنگاور را تصرف و آن ا را به پایگاهی مستحکم تبدیل کنند تا بتوانند بر
بید سرخ مسلط و شکست خویش را جبران نمایند .بنابراین با فرار عبا

خان امیرمخصوص کلهر،

روسها در کنگاور استقرار یافتند و در نهایت مدتی بعد با سقوط نهاوند و ضعف قوای نظامی ایران،
س اه رو

از فراز ت ه ها و ارتفاعات مشرف بر بید سرخ مواضع نیروهای ملیون و ژاندارمری را به

توپ بست و با تصرف قزوینه مواضع خود را انس ام بخشید .آلمان ها نیز با خوش خیالی امیدوار
بودند که روسها هرچند هم قوی باشند امکان عبور از مواضع گردنه بید سرخ را نخواهند داشت و
با فرارسیدن فصل بهار و باز شدن جاده ها نیروی های مستقر در منطقه غرب که ترکیبی از جنگ ویان
ایالت و عشایر ،داوطلبان ملی و س اهیان عثمانی و فرمانده هان آلمانی بودند روسها را به عقب زده
و راه خود را به سمت تهران باز خواهند کرد( .احرار ،)630 :1352 ،اما اولریخ گرکه با واقع بینی
معتقد می گوید« :به سبب نبودن نیروی کمکی آلمانی و با وضعیت اسفناک عثمانی ها در عراق که
توانایی هیچگونه کمکی نداشتند وقوع شکست روز به روز نزدیک تر می شد و الجرم کانیتس ناگزیر
می شود از کردها و لرها بهره ببرد( »...گرکه ،)331 :1377 ،در واقع روسها با آگاهی از اهمیت
راههای کرمانشاهان قصد داشتند به بین النهرین بروند و با همکاری ارتش بریتانیا آن منطقه را از
وجود قوای متحد پاک و تصرف کنند با این حال می دانستند که رسیدن به قصرشیرین و رفتن به
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مناط تحت نفو عثمانی کار دشواری است و چون اطالعات کافی از نقاط کوهستانی نداشتند با
مشکالت عدیده ای مواجه شدند به ویژه اینکه هنگام گذر از گردنه بیدسرخ به دلیل استحکامات آن
متحمل خسارات زیادی شدند( .دولت آبادی)335 :1362 ،
جنگهای چریکی عشایر علیه ارتش روسیه

روسها پس از اینکه به سختی از گردنه بید سرخ گذشتند در حوالی هرسین با طوایف لک مانند:
کاکاوند و در بیستون با افواج ژاندارمری و س اهیان عثمانی درگیر شدند و سران ام با غلبه بر آنان
به سمت کرمانشاه حرکت کردند .با ورود به این شهر در وضعیت دشواری قرار گرفتند زیرا در آن
دیار ایالت و طوایف بزرگ اسلحه زیادی داشتند و با اتحاد دو طایفه کلهر و سن ابی اوضاع بر
مهاجمان سخت شده بود .رؤسای کلهر همچون؛ عبا

خان قبادیان ،نوه دادوودخان کلهر و سردار

ناصر و سردار مقتدر سن ابی با دولت موقت ملی همکاری نمودند( .اردالن)121 :1372 ،
با این وجود ،طالیه دار س اهیان رو

با برنامه ریزی و انس ام بخشیدن به قوای خویش با مبارزان

ایرانی وارد نبرد شدند و با توجه به ضعف ایرانیان ،کرمانشاه را با زحمت بسیار تصرف نمودند .از
طرفی هم دولت بریتانیا از روسها خواست تا با پیشروی به سمت بین النهرین ارتش عثمانی را تحت
فشار قرار دهند تا بدین ترتیب آنان از حمالت گسترده نیروهای ترک در امان بمانند .افواج رو
در کرمانشاه از اهالی شهر خواستند تا تسلیم مأمورین شوند و پس از آن ارتفاعات و گلوگاههای
مهم سفید کوه و ت ه ماهورهای شهرکرمانشاه و تنگه کنشت را اشغال نمودند ،افرادی از نیروهای
نظامی انگلستان نیز آنها را همراهی کردند .این اقدام روسها باعث شد تا رجال سیاسی ایران به همراه
نظام السلطنه مافی با تحمل دشواریهای فراوان ماهیدشت را پشت سرگذاشته و عازم کرند گردند.
سران ام با توجه به اوضاع بحرانی کرمانشاه سن ابی ها تحت قیادت سردار ناصر و سردار مقتدر و
ساالر هفر پسران شیر خان صمصام الممالک نقش دالورانه ای در پاسداری از سرزمین ایفا کردند.
بنابراین در نقاط کوهستانی و گردنه های صعب العبور به قشون رو

حمله بردند و عده زیادی از

سربازان را کشتند و لطمات زیادی را به آنها وارد ساختند و با حمایت از اعضای کمیته دفاع ملی
امنیت مهاجران را تا حدودی تضمین نمودند عشایر کرد برای اینکه مانع ورود روسها به بین النهرین
شوند دو طرف جاده قصرشیرین و گردنه پاطاق (ر.ک .تصویرشماره )3را محاصره کردند به طوریکه
سن ابی ها در شمال و کلهرها در جنوب آن منطقه مستقرشدند .این اقدام سبب شد تا دولت انگلستان
در کوت العماره از نواحی عراق ،در تنگنا قرار بگیرند و به شدت مساعدت روسها را طلب نمایند
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تا بدین طری محاصره قوای عثمانی را در هم بشکنند .اما نیروهای کرد به ویژه کلهرها با تاکتیک
خاصی و با برکشیدن فریادهای جنگی به دشمن می تاختند و همه تفنگهای خود را شلیک می کردند
و با جنگ چریکی ارتش منظم مت اوزان را غافلگیر کرده بودند( .بلوشر ،)57 :1363 ،با این حال،
روسها با دریافت قوای کمکی و نیز طر نقشه ای مناسب مواضع پاطاق را شناسایی و چون در این
زمان میان سران ایالت بر سر نحوه محاصره اختالف افتاده بود موف شدند نیروهای ایلیاتی را
شکست دهند و با گذر از آن نقطه به قصرشیرین برسند و ارتش عثمانی را به عقب نشینی وادار
کنند( .همان)59 :
ایل سن اب ی هم به خاطر کمبود فشنگ و ت هیزات جنگی در وضعیت اسفناکی قرار گرفت و در
نهایت ،برای اینکه قتل عام نشوند با فرماندهان روسی وارد مذاکره شدند .آنان برای تأمین جان
مهاجران و مردم و همچنین محافظت از منافع ایران در ربیع الثانی 1334ه.ق ،مهمانی بزرگی به هزینه
خود ترتیب دادند و در حضور بیش از هفت هزار نفر از سران و بزرگان شهری ،ایلی ،رؤسای دوایر
دولتی ،نظامیان روسی و نمایندگان دولت های انگلیس و رو

با کنارگذاشتن نشان های آلمانی

شرایط صلر نامه ده ماده ای را که به صلر «بندار» معروف است را پذیرفتند( .رحمتی و نظری،
)28 :1394
البته چنان که از فحوای کالم مورخان برمی آید ،این مذاکرات بی نتی ه ماند و س اهیان رو

ضمن

تصرف کامل قصرشیرین و س س شهرهای خانقین و رواندوز در رجب 1334ه.ق ،برای حمله به
قوای عثمانی آماده شدند( .همان ،)28 :لشگر انگلیس هم که پیش از این در کوت العماره از عثمانی
ها شکست خورده بود با ت دید قوا آن ا را تصرف کرد( .کسروی ،)666 :1376 ،با سقوط بغداد
مهمترین مرکز ت مع قوا و تدارک س اه در بین النهرین از دولت عثمانی گرفته شد و به قطع ارتباط
آلمانی ها با جاسوسان و عواملشان در ایران و افغانستان ان امید و همچنین نگرانی انگلستان را درباره
هندوستان مرتفع کرد( .رحمتی و نظری)29 :1394 ،
از سویی ،روسها به علت گرمای طاقت فرسای بین النهرین و شیوع بیماری وبا و نیز به سبب وقوع
انقالب در روسیه به تدریج از مناط غربی عقب نشستند و این مس له دولت انگلستان را در تداوم
نزدیکی با ایالت و عشایر ایران راسخ تر کرد زیرا با توجه به ضعف مفرط حکومت مرکزی با جلب
و همکاری طوایف غرب می توانست به اهداف خود برسد( .کاتوزیان ،)279 :1379 ،اما ایل سن ابی
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به مهاجران وفادار بود و تمهیداتی را برای آسایش آنها فراهم نموده و تمایلی به همکاری با انگلستان
نداشت و درخواست بریتانیا را برای تشکیل پلیس غرب ن ذیرفتند .این اقدام انگلستان را واداشت تا
با تحریک سایر طوایف ،عالوه بر تفرقه انداختن میان ایالت و عشایر ،از سن ابی ها به شدت انتقام
بگیرد .بنابراین در وهله نخست؛ میان کلهر و سن ابی کینه و کدورت ای اد نمودند و تالش کردند
تا ارتباط ایل سن ابی را با عناصر ملی قطع کنند و در این راه با ایالت لر و والی پشتکوه قرار داد
همکاری و اتحاد منعقد کردند ،)Burrel, 1997: 783( .به هر طری  ،سران ایل سن ابی حاضر
نبودند با انگلستان همراهی کنند اما مقابله با ارتش مقاوم و پیشرفته آن دولت هم برایشان سخت
شده بود .از طرفی پراکندگی ایل سن ابی در اقصی نقاط کرمانشاهان باالخص در محالت گرمسیری
امکان تشکیل س اه متحد را به آنان نداد( .رحمتی و نظری)34 :1394 ،
دولت انگلستان که از نافرمانی سران سن ابی به ستوه آمده بود تصمیم گرفت تا ضربه نهایی را بر
آنان وارد سازد ،پس فاجعه «دشت حر» را بوجود آورد و با فرو ریختن بمب های آتشین عشایر
سن ابی را قتل عام کرد .نکته جالب اینکه انگلستان از غفلت مردم سن ابی که ب ای پناه گرفتن در
کوهها به دشت رفته بودند نهایت استفاده را برد و به صورت یک ارچه همه را سرکوب کرد( .سن ابی،
)465 :1380
البته پیروزی انگلستان با یاری و مساعدت ایالت کلهر و گوران میسر شد و این مس له بیانگر بذر
نفاقی بود که بریتانیا میان عشایر غرب ایران پاشیده بود و اینچنین اتحاد و اتفاق آنها را از بین برد و
با وعده های دروغ کلهرها و دیگر طوایف کرد را بر علیه سن ابی ها بسیج کرد .پس از این واقعه
سردار ناصر سن ابی دستگیر شد و قدرت ایل سن ابی فروپاشید و برخی از اشخاص این طایفه
راهی عثمانی شدند و باقیمانده مردم نیز تحت نظارت حکومت مرکزی ایران و انگلستان به حیات
خویش ادامه دادند( .همان ،)531 :دولتین آلمان و عثمانی با توجه به شکست های متعدد از حمایت
دولت موقت ملی و عشایر کرد دست برداشتند و با خلع سال و خیانت به آنان ثابت کردند که از
ایرانیان تنها به عنوان بازیچه در راه مقاصد خویش بهره برداری کردند .ماحصل کالم اینکه ،اگر
طوایف انس ام درونی خود را حفظ می کردند و از شرایط اقلیمی منحصربه فرد کرمانشاهان به ویژه
کوهستانهای زاگر

به درستی بهره می بردند می توانستند با پناه بردن به آن جدا از پاتک زدن به

متفقین جان خود را هم محفو بدارند و از آب و هوای سرد و گرم به نحو احسن بهره ببرند و
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مهاجمان را در تنگنا قرار دهند .چه بسا اگر بدین صورت عمل می کردند سرنوشت دیگری را رقم
می زدند.
نتیجه

نتاااایج حاصاااله از ایااان پاااژوهش چناااین اسااات کاااه؛ جغرافیاااای طبیعااای و انساااانی هااار
منطقاااه تاااأثیر بسااازایی در شاااکل گیاااری رویااادادها و حاااوادث تااااریخی دارناااد و ایااان
عوامااال نقاااش بزرگااای در روناااد جریاناااات سیاسااای و اجتمااااعی ایفاااا مااای کنناااد باااه
طوریکااه در زمااان جنااگ جهااانی اول ایاان مسااائل باعااث شااد تااا دولاات هااای متحااد و
نیاااز دولااات موقااات ملااای از موقعیااات اساااتراتژیک و منحصااار باااه فااارد کرمانشااااهان
اسااتفاده نماینااد و تااا اواسااط جنااگ متفقااین را تحاات فشااار قاارار دهنااد .آنااان بااا بهااره
بااااردن از عناصاااار انسااااانی و تنااااوع قااااومیتی منطقااااه و نیااااز شاااارایط آب و هااااوایی،
کوهساااتان هاااای زاگااار

و تنگاااه هاااای صاااعب العباااور باااه ساااربازان رو

و انگلااایس

شااابیخون زدناااد و خساااارات و تلفاااات سااانگینی را باااه آنهاااا وارد نمودناااد .ایاااالت و
عشااایر کاارد هاام بااا متحااد کااردن مااردم خااویش و نیااز بااه واسااطه آشاانایی بااا جغرافیااای
غااارب ایاااران در راساااتای اهاااداف جبهاااه متحااادین گاااام برداشاااتند .چاااه بساااا اگااار از
لحااا اقتصااادی وضااعیت مناساابی داشااتند و بااه پااول و سااال ارتااش متحااد وابسااته
نبودنااد و بااه طااور مسااتقل عماال ماای کردنااد و در نهایاات وفاااق و هماادلی خااویش را
حفاااظ مااای نمودناااد و برناماااه منسا ا می را تااادارک مااای دیدناااد و اگااار ارتاااش هاااای
قاااوای متحاااد در اروپاااا شکسااات نمااای خوردناااد و در غااارب ایاااران باااا طوایا اف جااااه
طلباناااه برخاااورد نمااای کردناااد ،مااای توانساااتند باااا کماااک نیاااروی انساااانی و موقعیااات
جغرافیااایی ویااژه ایاان خطااه کهاان ضااربات سااهمگین تااری را باار پیکااره متفقااین وارد
نمایند.
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Abstract
In this research, the impact of the natural and human geography of Kermanshahan on the
events of the First World War is examined. with the onset of First World War in 1914/1332
AH, with the formation of the interim government in Kermanshah and the support of the
United States from them and also the existence of Kurdish tribes in the early years of the
war, the Russian and British armies in western Iran were under pressure, this was due to
the fact that the Kurdish tribes curtailed them by familiarizing themselves with the
highways and mountainous areas, especially the Germans and the Ottoman forces. This
article uses historical research method, based on the description and analysis of the various
aspects of the subject. The main findings indicate that this ancient area is due to certain
climatic conditions such as mountainous climate variation, the existence of tidal rivers,
vast plains, ethnic diversity, and the Mesopotamian - Khorasan high way, has played a
significant role in the political transformations of World War I in western Iran.
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