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■ عمليات اورامان، پاييز و زمسـتان 1310 شمسي (نايب 
سرهنگ حاجعلي رزم آرا)

■ به كوشش كامبيز رزم آرا و كاوه بيات
■ پرديس دانش و شـركت نشر و پژوهش شيرازه كتاب، 

بهار 1387، چاپ اول، 247 صفحه

اشاره
ــر به اين مهم اذعان دارند  ــگران تاريخ معاص  اغلب محققان و پژوهش
ــژه ناحيه اي كه  ــور، به وي كه پژوهش هاي تاريخي صفحات غرب كش
امروزه شامل استان هاي آذربايجان غربي، ايالم، كردستان و كرمانشاه 
مي شود، در محدوده ى زماني تاريخ معاصر مهجور مانده است. بسياري 
از مسائل و حوادث مهم و سرنوشت سازي كه به ويژه با دخالت بيگانگان 
ــت، تاكنون پوشيده  ــده اس ــكل گرفته و هدايت ش در مناطق مذكور ش
مانده و ابعاد مختلف آن براي عالقمندان و محققان اين حوزه مشخص 
ــده است. هرچند اخيراً اسنادي از نواحي مختلف غرب كشور منتشر  نش

● على ططرى
دانشجوى دكترى تاريخ

ــده و همين تعداد محدود را هم بايد غنيمت شمرد، اما اين حجم در  ش
مقابل انبوهي از اسناد منتشرنشده كه در آرشيوهاي دولتي و خصوصي 
موجود است، بي مقدار و ناچيز به چشم مي آيد. رويكرد برخي مؤسسات 
ــور در دو سه سال گذشته،  ــي و انتشاراتي به مناطق غرب كش پژوهش
ــب تري نسبت به قبل ترسيم كرد. بي گمان وقايعي كه  چشم انداز مناس
ــاده، بي ارتباط با ديگر نواحي  ــرزمين ايران اتفاق افت در اين قطعه از س
ــن كردن نقاط تاريك تاريخ اين منطقه كمكي  كشورمان نبوده و روش
ــت. از طرف ديگر، اين امر سبب  به پژوهش هاي تاريخي و تحليلى اس
ــاتيد و دانشجويان رشته ى تاريخ به مطالعات و پژوهش هاي  ترغيب اس
ــته در اين حوزه از مطالعات تاريخي مي شود.  ــبت به گذش مؤثرتري نس
ــطور بعد به معرفي و بررسي آن خواهيم  در اين مجال، كتابي كه در س
ــاهان و  ــمند در رابطه با تاريخ كرمانش پرداخت، از مجموعه منابع ارزش
ــتان به شمار مي آيد كه نخستين بار در بهار 1387 به زيور چاپ  كردس

آراسته شد. 
«عمليات اورامان» عنوان كتابي است از حاج علي رزم آرا، كه در اصل 
ــت ها و گزارش هايي است در 184 برگ به قطع رحلي  مجموعه يادداش
از نايب سرهنگ حاج علي رزم آرا ، نظامي صاحب نام ايراني در توصيف 
بخشي از لشكركشي ارتش به منطقه اورامان1 در پاييز و زمستان 1301 
ــت اعالم، تصاوير و  خ. اين اثر داراي يك مقدمه، هفت فصل و فهرس

نقشه هاست.
ــرح  در مقدمه اي كه به قلم كاوه بيات در ابتداي كتاب آمده، پس از ش
ــاج علي رزم آرا  ــاب، كه به قلم ح ــخصات ظاهري كت ــي از مش كوتاه
نگاشته شده و عمليات اورامان نام گرفته است، شمايي كلي از وضعيت 
ــال هاي پس از كودتاي اسفند 1299 ارائه شده  ــتان به ويژه در س كردس

است.
ــكل گيري ارتش نوين در ايران  ــي روند ش بيات در آغاز مقدمه، با بررس
ــان مي دارد: «درحالي كه بخش اصلي  ــفند 1299 بي پس از كودتاي اس
توجه و توان ارتش نوپاي ايران براي حل و فصل مسائلي چون شورش 
ــي جمعي از عشاير  اسـماعيل آقا سـمكو2 در آذربايجان غربي و سركش
ــتان قرار داشت، كردستان و كرمانشاه به رغم هم جواري با اين دو  لرس
ــتعد عشايري با آشوب و  حوزه پرتالطم و برخورداري از يك زمينه مس

كردستان در آغاز سده چهاردهم
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كردستان در آغاز سده چهاردهم

ــاره مي كند  ناآرامي حادي روبه رو نبودند.»3 او در ادامه، به اين مهم اش
كه برخالف اتفاقات و بحران هايي كه در آذربايجان و لرستان به وقوع 
ــتان و كرمانشاه  ــواري در كردس ــت، دولت مركزي با چندان دش پيوس
مواجه نبود. هرچند برخي تحريكات ايل كلهر و سـنجابي وجود داشت 

اما چندان خطرساز نبود.
وي در فراز ديگري از مقدمه اشاره دارد به دخالت هاي خارجي و به ويژه 
ــتان در كردستان ايران و  ــت هاي تفرقه افكن و مزورانه ى انگلس سياس
ــول منافع خويش و تضعيف بيش ازپيش  عراق كه همانا در جهت حص
ــتاي  ــت و در راس ــت امپراتوري عثماني در منطقه گام برمي داش موقعي
ــت بود كه تجزيه ى متصرفات و مناطق تحت نفوذ عثماني را  اين سياس
ــاره  به جريان «شـيخ  از اولويت هاي امور خود قرار داده بود. وى با اش
ــين،  ــتان در مناطق كردنش محمود برزنجي»4 و ديگر تحريكات انگلس
ــتان را نيز، سياست هاي  ــكالت كنونى كردس ــه ى بسيارى از مش ريش

تفرقه افكنانه انگليس مي داند.
ــي ارتش به منطقه ى اورامان در  ــاب، درحقيقت مربوط به لشكركش كت
ــا و ايل متمرد اورامان  ــاهان جهت سركوب رؤس ــتان كرمانش غرب اس
ــيدي و روايتي است از سركوب جعفر  ــتان 1310 خورش در پاييز و زمس
ــن عمليات عمده  ــي كه آن را مي توان آخري سـلطان. «اين لشكركش
ــت كه از بدو تأسيس قشون  ــترده دانس ــته لشكركشي هاي گس از رش
ــال 1300 بر ضد قدرت هاي عشايري محلي  ــكل ايران در س متحدالش
ــاله از فرمانروايي  ــك دوره ى چند س ــي بود كه بر ي ــد، عمليات آغاز ش

سالطين اورامان5 ـ خاندان حاكم محلي ـ پايان داد»6.
ــتان 1310 خورشيدي به وقوع  «عمليات اورامان»، كه در پاييز و زمس
ــت با ضعف كلي قواي دولتي همراه بود؛ ولي  پيوست، در مراحل نخس
ــده ى  ــت و حساب ش ــدد درايت و برنامه ريزي هاي درس ــه، به م در ادام

نايب سرهنگ حاج علي رزم آرا به پيروزي قواي دولتي منتهي شد.
ــه از ادغام  ــيدي ك ــال 1300 خورش ــكل گيري ارتش نوين، در س با ش
ــترده اي در مورد  ــكل گرفت، تبليغات گس ــاي قزاق و ژاندارم ش نيروه
ــت  توانمندي هاي ارتش جديد صورت گرفت. عمليات اورامان، كه درس
ــت محكي باشد  ــال پس از اين مهم صورت مي گرفت، مي توانس ده س
ــتاني و در برابر دشمنان چگونه  براي ارتش نوپا كه در نبردهاي كوهس
ــام مراحل عمليات  ــي رزم آرا، در تم ــه اذعان حاج عل ــل مي كند. ب عم
ــوي قواي دولتي به چشم مي خورد. هرچند  اورامان، ضعف مفرطي از س
ــد و به ويژه  ــال هاي بع ــت و وقايع س ــأله موضوع جديدي نيس اين مس

شهريور 1320 نشان داد، اين ارتش از كارايي الزم برخوردار نبود.
ــده در «عمليات اورامان»، تكيه گاه رضاشـاه در  ــناد ارائه ش به گواه اس
ــران هم دوره ى خود او بودند كه درايت الزم و آگاهى  ارتش، برخي افس
ــبب شده بود كه برخي  ــتند. اين امر س از فنون نظامي زمان خود نداش
ــيوه هاي ناصحيح در نبرد با عشاير و متمردان، هزينه هاي دوچندان  ش
ــپردن كار [عمليات]  ــور به ارمغان آورد. «س ــي و جاني را براي كش مال
ــاماني هاي حاصله را كه  اورامان به سـرتيپ علي شـاه رحيمـي و نابس
بخش مهمي از اسناد و گزارش هاي عمليات اورامان نيز به توضيح آن 



1
3
8
7
ور
ري
شه

48

اختصاص دارد، در اين چارچوب مي توان مورد ارزيابي قرار داد.»7
ــيك تاريخ نگاري  ــاب «عمليات اورامان» را بايد در زمره آثار كالس كت
نظامي كشورمان به شمار آورد، زيرا عالوه بر اين كه به اذعان كاوه بيات، 
ــند نظامي به شمار مى رود8، رزم آرا، در اين كتاب، طى گزار ش ها  يك س
ــرح كاملي از مراحل عمليات را بازسازي و فنون  ــت هايى، ش و يادداش
ــتاني را بيان كرده است؛ نيز نقد و ارزيابي اى  نظامي و نبردهاي كوهس
ــان كتاب در مورد نقاط ضعف و قوت نيروهاي درگير در عمليات  در پاي
ــت. اين يادداشت شرحي از وضعيت و حال دروني  اورامان ارائه داده اس
ارتش آن دوره به دست مي دهد و اشاره مى كند كه يكى از شاخص هاى 
ــت. نكته ى  ــتفاده از نيروي هوايي بوده اس ــش در اين عمليات، اس ارت
ــور بين سال هاي 1300  ديگر، اين كه وقايع اتفاقيه در اقصي نقاط كش
ــات ما از آن ها  ــده و متنوع و اطالع ــيار پراكن ــيدى بس تا 1310 خورش
ــت دانست  ــت. عمليات اورامان را مي توان از اين دس ــيار اندك اس بس
ــاب مي افزايد. همچنين با توجه به موقعيت  و اين موضوع بر ارزش كت
نظامى نويسنده ى كتاب ـ حاج علي رزم آرا ـ و اشراف به امور نظامى و 
ــته هاى وى سنديت دارد و يك منبع قابل اتكا به شمار  جغرافيايى، نوش
ــيوه ى نگارش كتاب نيز جالب توجه و به گزارش نويسى يك  مى رود. ش
ــايد با خاطره نويسى هم بيگانه  ــتر شبيه است و ش واقعه ى نظامى بيش
ــناد و مكاتبات  بسيار تكيه  ــتن اين كتاب، بر اس ــد. رزم آرا در نوش نباش

دارد. 
ــرايط جغرافيايي،  ــام دارد كه به ش ــاب «اورامان» ن ــت كت فصل نخس
ــاحت، كوه ها، رودخانه ها، آبشارها، اهالي و نفوس، اخالق و عادات،  مس
ــوم اهالي  ــغل عم ــام و اغنام و ش ــاي اقتصادي، احش ــب، جغرافي مذه
ــت. وجه تسميه و تاريخ اورامان در بخش  منطقه ى اورامان پرداخته اس
ــت. شرحي از حاكمان  بعدي فصل اول كتاب مورد توجه قرار گرفته اس
گذشته ى اورامان تا زمان نويسنده ى كتاب، كه در رأس آن ها خانواده ى 
ــت. در ادامه نگارنده  ــم وقت اورامان در پي آمده اس ــلطان حاك جعفرس
ــت و از  از محمـد سـعيد رئيس طايفه و منطقه ى اورامان ياد كرده اس
ــرپيچي نموده،  ــوان حكمراني كه از اطاعت و اوامر حكومت س او به عن
ــلطان پسر و جانشين محمد سعيد  ــت. پس از او به جعفرس نام برده اس
ــت. اين بخش كتاب،  ــده اس ــاره ش و نبردهاي وي با دولت عثماني اش
ــابقه ى خانوادگي و اقدامات جعفرسلطان،  درواقع نگاهي گذرا دارد به س
ــال 1310 خورشيدي. در ادامه،  حكمران اورامانات، تا قبل از عمليات س
ــركوبي و دفع  ــا دي 1309 جهت س ــات ارتش كه ت ــي از اقدام گزارش

تحريكات جعفرسلطان اتخاذ شده بود، ارائه مي دهد.
ــت.  ــوري قلعه» را مورد توجه قرار داده اس ــل دوم كتاب «نبرد ق  فص

ــاره اي دارد به اقدامات سرتيپ علي خان  رزم آرا در ابتداي اين بخش اش
ــتان را برعهده داشت و با  رحيمي كه در آن زمان فرماندهي تيپ كردس
طرح انتقاداتي از شيوه ى عملكرد وى، به ويژه دست ِكم گرفتن نيروهاي 
ــراي اعزام به  ــت كه نيروهاي دولتي ب ــنهاد كرده اس كرد محلي، پيش
ــده در پايان بخش دوم،  منطقه افزايش يابند. در بين تلگرافات آورده ش
ــون دولتي با نيروهاي كرد اورامان و  ــرحي از محاربات نخستين قش ش

همچنين مراحل مختلف عمليات مقدماتي آمده است.
ــازمان» خود گواهي است بر  ــوم كتاب زير عنوان «تجديد س فصل س
ــات اورامان. آن جاكه  ــي در مراحل اوليه ى عملي ــف نيروهاي دولت ضع
ــفانه در اين منطقه  ــد متأس ــراف دارد و مي گوي ــه آن اعت ــز ب رزم آرا ني
ــاد مذهبي كمتر ممكن  ــطه ى ارتباط و يگانگي و اتح [اورامان] به واس
ــا كوچك ترين مطلبي از  ــر كرده ي بود كه حتي يك كلمه از اهالي نش
ــان از سختي كار براي  ــرار اطالع دهند.»9 اين موضوع نش وضعيت اش
ــن فراز از كتاب به يك اصل مهم در  ــاي ارتش بود. رزم آرا در اي نيروه
هر عمليات اشاره كرده و آن نياز اطالعات از دشمن  است. آن چه بين 
ــب اطالعات است سپس عمليات.  ــده اول كس نظاميان ضرب المثل ش
اين نقصان سبب شده بود كه در مراحل اوليه، نتيجه ى عمليات اورامان 
ــرد؛ زيرا اطالع از موقعيت و تعداد نيروهاي  ــه اي از ابهام قرار گي در هال

مقابل غيرممكن بود.
در ادامه، گزارش ها و مكاتبات ديگري از اقدامات صورت پذيرفته در اين 
ــده است. نبرد در منطقه ى «شمشير»  مرحله از عمليات اورامان ارائه ش
پاوه، مهم ترين موضوع اين بخش است كه شرحي از درگيري هاي قواي 
ــالت تيپ كردستان»  ــت. «مراس دولتي و نيروهاي كرد در آن آمده اس

مهم ترين اسناد ارائه شده در اين بخش را شكل داده است.
ــتون» نام گرفته و از همان آغاز ناگفته  فصل چهارم كتاب، «تزلزل س
ــه از عمليات توفيق چنداني  ــت كه نيروهاي دولتي تا اين مرحل پيداس
ــد:  ــاز اين فصل، در جمله اي ناقص مي نويس ــته اند. رزم آرا، در آغ نداش
ــري اجرا كردن وظايف»10 كه به  «عدم مراقبت صاحب منصب و سرس
ــه از عمليات اورامان  ــد اين جمله را ويژگي كلي اين مرحل نظر مي رس
ــبك نگارشي خاص  ــت. گزارش هاى اين بخش، كه به س ــته اس دانس
ــالت و تلگراف هاى نظامي است، همه نشان  ــنده و توأم با مراس نويس
ــركش محلي و نيز انسجام  از ضعف قواي دولتي در نبرد با كردهاي س
ــت. سرماي  ــتن و ناهماهنگي بين خطوط جنگي قواي دولتي اس نداش
ــديد آذر 1310 سبب شد كه نيروهاي ارتشي در پاوه زمين گير شوند  ش
و ادامه عمليات به كندي پيش  رود11. عالوه بر مشكالت فوق، نداشتن 
پوتين12 و چادر نيز بر مشكالت افزوده بود و حتي برخي از افراد گردان 

در بين تلگرافات آورده شده در پايان بخش دوم، 
شرحي از محاربات نخستين قشون دولتي با نيروهاي 

كرد اورامان و همچنين مراحل مختلف عمليات 
مقدماتي آمده است
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در سرما يخ زدند. 
ــل پنجم زير عنوان «پايان كار» در حقيقت گزارش روزهاي پاياني  فص
ــت. در اين فصل، رزم آرا با درج برخي مراسالت  «عمليات اورامان» اس
ــي عمليات را به گونه اي  ــعي دارد مراحل پايان و گزارش هاي جنگي س
مستند روايت كند. نوزدهم آذر 1310 را مي توان آغاز نبرد نهايي قواي 
ــلطان به شمار  دولتي با كردهاي منطقه ى اورامان و تحت امر جعفر س
ــالح  ــن بخش چگونگي نبردهاي پاياني و همچنين خلع س  آورد. در اي
ــناد نظامي مربوط  ــاي منطقه ى اورامان به همراه مكتوبات و اس كرده
ــده كه بيش از  ــناد مذكور اعالميه اي منتشر ش ــت. از بين اس آمده اس
ــند نظامي اخطاري است از سوي قواي  همه جلب توجه مي كند. اين س
دولتي خطاب به ساكنان محلي حامى جعفر سلطان حمايت و مضمون 

آن بدين شرح است:
«اعالميه

نمره 7742-22 آذر 10[13]
به كليه ى اهالي و ساكنين پاوه، خانقاه و قراء اطراف خاطرنشان مي شود 
ــون نيرومند تعقيب و  ــه هر قدم كوچك يا فكر مخالف در مقابل قش ك
مورد سياست واقع خواهد شد. تا به حال در تحت فشار اشرار مجبور به 

اقداماتي بوده ايد در آتيه اگر چنانچه
ــن و كوچك ترين خبر و اطالعي از قواي  ــي از اهالي كم تري 1- هركس
ــرار بدهد محكوم به اعدام خواهد  ــات آن به قواي اش نظامي يا گزارش

شد.

ــه و نجار به كلي قدغن و كسي حق  ــيروان، رش 2- ارتباط به طرف س
عبور به آن نقاط را نخواهد داشت مگر با اجازه كتبي مخصوص. در غير 

اين صورت اشخاص جلب و سياست شديد خواهند شد.
ــي در مقابل قواي نظامي اسلحه استعمال و ايستادگي نمايد  3- هركس
ــر گرفتن مطالب الزمه بي اندازه  ــد. با در نظ محكوم به اعدام خواهد ش
ــت و اوامر دولت را  ــما رعاياي دول ــامح ننماييد، چه ش ــت كرده تس دق

بايستي از جان اطاعت نماييد.
فرمانده قواي اعزامي نايب سرهنگ رزم آرا.»13
ــات اورامان» با موفقيت  ــان مى دهد كه «عملي صدور اين اعالميه، نش
ــت به تعقيب متواريان بپردازند كه  ــت و اكنون مي بايس همراه بوده اس
ــده اي از آنان در داخل  ــا به خاك عراق رفته و هنوز ع ــي از آن ه بخش

مرزها بودند.
ــده بين  ــا درج برخى نامه ها و مكتوبات ردوبدل ش ــه، ب  رزم آرا، در ادام
ــلطان و نزديكانش، نشانه هاي ندامت و ضعف آنان را به تصوير  جعفرس
كشيده است. هم چنين، شرحي از اقدامات قواي دولتي براي دستگيري 
ــلطان و نيروهاي مسلح تحت امر وي آمده است كه پيداست،  جعفر س
اين تالش ها كه البته از طريق حكومت طويله عراق نيز پي گيري شده، 
ــد:  ــت. در پايان اين بخش از كتاب، رزم آرا مي نويس بي نتيجه مانده اس
ــات اورامان در تاريخ 28 آذر 1310 خاتمه يافت و  «بدين طريق، عملي
ــدي ديگري گرديد كه  ــان داخل در يك صورت بن ــت امور اورام وضعي
ــالح اورامان نام  ــوان مرحله ى جلب فراريان و متواريان و خلع س مي ت

كردستان در آغاز سده چهاردهم
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نهاد.»14
ــت كه در آن رزم آرا  ــم زير عنوان «نقد و ارزيابي» آمده اس فصل شش
ــت.  ــته بندي و ارزيابي كرده اس نقاط قوت و ضعف قواي دولتي را دس
ــات اورامان را  ــاي بزرگ و مهم عملي ــار دليل عمده از ضعف ه او چه
برشمرده است كه به اختصار به آن ها اشاره مي شود: 1- نبود اطالعات 
كافي براي مراحل عمليات در كردستان 2- تصميمات اتخاذشده پيش 
ــودن فرماندهان  ــت. 3- نب ــات عجوالنه و غيرمنطقي بوده اس از عملي
ــود15 كه منطقه اي مرتفع بود در نتيجه كار را بر  كافي 4- حمله به نوس

نيروهاي ارتش تنگ نمود، اشتباهي بزرگ بود.16
ــت جعفر  ــل و زمينه هاي شكس ــي عل ــرف ديگر، رزم آرا به بررس از ط
ــت. او پس از برشمردن  ــي پرداخته اس ــلطان، رهبر كردهاي شورش س
امتيازات كردها در مبارزه با قواي دولتي، به ذكر دو نكته ى اساسى كه 

به شكست كردهاي اورامان انجاميد، پرداخته است:
«1ـ اعزام پي درپي قوا كه مثل برق از تهران حركت داده شد و الينقطع 
ــاهان شده جاسوس هاي اشرار ورود قواي جديد  اتومبيل ها وارد كرمانش
ــلطان راپورت داده  را به آن ها راپورت مي دادند، به طوري كه به جعفرس

بودند چهارده هزار قشون وارد شده است و... 
ــودن اهالي بود و... منظور آن  ــي و جواب نم 2ـ [نكته ى ديگر] سركش
ــس از آن كه از قدرت  ــع منقاد بودند، ولي پ ــت كه اهالي تمام مطي اس
ــده و روز نااميدي براي خود تصور نمودند، فوري ارتباط  دولت مطلع ش
حاصل، اظهار اطاعت نموده و به ساير نقاط اطراف مراسله صادر نموده 
ــبت به  ــا را به مراحم دولت اميدوار و به تمام قول دادم كه نس [و] آن ه

شما كاري نخواهد شد و...»17
ــخص رزم آرا بود.  ــت ديگر در توفيق ارتش دربرابر كردها، درايت ش عل
همان طور كه از مطالب باال مشهود است، به نظر مي رسد رزم آرا عالوه 
بر جنگ فيزيكي، كه در منطقه ى اورامان درگير آن بود، جبهه اي ديگر 
نيز براي كردها گشوده بود كه همانا ايجاد جنگ رواني بود. او با درك 
ــود در تضعيف روحيه حريف  ــعور باالي نظامي خ ــرايط و ش صحيح ش
ــود او نيز اذعان  ــن عامل، همان گونه كه خ ــك اي مقابل برآمد و بي ش
ــت. عالوه بر  ــن حربه ى وي در «عمليات پاوه» بوده اس دارد، مؤثرتري
ــتاني و آشنايي وي به  اين ها، مديريت صحيح جنگ و نبردهاي كوهس
ــي نظامي كه نقش فراواني در پيروزي بر كردها  علوم جغرافيا و مهندس

ايفا كرد.
ــه وضعيت صاحب منصبان،  ــنده ب در ادامه ى اين بخش از كتاب، نويس
ــداركات عمليات  ــواره نظام، هواپيمايي و ت ــف پياده نظام، س ــپاه، صن س
ــت يك به يك نقاط ضعف و  ــعي كرده اس ــاره مي كند. او س اورامان اش

كاستي هاي عمليات مذكور را از ابعاد مختلف نظامي نقد و بررسي كند. 
به زعم او، اصلي ترين عامل ناكارآمدي نيروي هوايي نداشتن انسجام و 
ــت. نويسنده اين  هماهنگي در خطوط نبرد و نيروي عمل كننده بوده اس
ــانده است: «به طوركلي قشون ايران  بخش را با اين جمله به پايان رس

بايستي ورزيده گرديده و تجربه بيشتري حاصل نمايد.»18 
ــت كه بخش پاياني اثر  «احكام عملياتي» عنوان فصل هفتم كتاب اس
ــند عملياتي  ــش حكم و س ــت. در اين فراز از كتاب، بيست وش نيز هس
ــده اند، آورده  ــي كه در مراحل مختلف عمليات اورامان صادر ش ـ نظام
ــتين حكم به 28 آبان 1310 و واپسين حكم به 13  ــت. نخس ــده اس ش
ــتند كه  ــناد نظامي ذي قيمتي هس دي 1310 تعلق دارد. اين احكام اس
ــر  ــات اورامان روايت مي كنند و تاكنون منتش ــل مختلف عملي از مراح
نشده اند. در پايان كتاب، فهرست اعالم به همراه چند نقشه از منطقه ى 

عمليات اورامان ضميمه شده است.

سخن آخر
ــته اول در رابطه با  ــان» را مي توان از منابع دس ــاب «عمليات اورام كت
ــتان 1310،  ــي اى كه به آن مي پردازد، يعني پاييز و زمس دوره ى تاريخ
هم چنين درباره ى مكاني كه واقعه در آن رخ داده بود، يعني قسمتي از 
ــتان كرمانشاهان كنوني دانست. اما ايراداتى نيز بر كتاب وارد است.  اس
ــود،  ــه اين كه، غلط هاي اماليي فراوان در متن كتاب ديده مى ش ازجمل
ــالم و تصاوير از فصل بندي آن  ــت اع ضميمه هاي كتاب، يعني فهرس
مجزا نشده است و عناوين اين قسمت، در دنباله ى فصل هفتم (احكام 
ــيوه ى نگارش كتاب، به دليل نا آشنايي رزم آرا  ــت. ش عملياتي) آمده اس
ــل نظامي بودن او  ــت و اين امر به دلي ــا روش هاي علمي، ابتدايي اس ب
ــي است، اما برخي  ــبك غالب آن دوره ى زماني قابل چشم پوش و نيز س
ــتند. كاوه ى  ــجام و هماهنگي الزم برخوردار نيس فرازهاي كتاب از انس
ــت به برخي از زمينه ها و حاشيه هاي  ــعي داشته اس بيات در مقدمه، س
ــتر شامل اسناد عمليات  موضوع اصلي كتاب بپردازد؛ اما متن كتاب بيش
است تا روايت سيستماتيك آن. رزم آرا به دليل آشنايى با علوم نظامي و 
ــته است برخي از كاستي ها را جبران كند. هرچند اوج  جغرافيايي، توانس
ــم «نقد و ارزيابي» است، كه به تحليل و  ــنده، در فصل شش كار نويس
بررسي نقاط ضعف و قوت «عمليات اورامان» پرداخته است؛ اما مطلب 
ــت ارائه نشده است. نويسنده مي توانست  اين بخش نيز به طور يك دس
با دسته بندي مناسب، تحليل ها و اطالعات ارائه شده، انسجام موضوعي 
ــنده در درج  بهتري به كتاب بدهد. به طوركلي با توجه به صداقت نويس
ــت.  ــتار او قابل تأمل اس ــب و حتي برخي صراحت لهجه ها، نوش مطال

اصلي ترين عامل ناكارآمدي نيروي هوايي 
نداشتن انسجام و هماهنگي در خطوط نبرد و 

نيروي عمل كننده بوده است
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ــت كلي و ارزيابي خود پيرامون ارتش در اين  به ويژه آن جاكه در برداش
ــون ايران بايستي ورزيده گرديده و  دوره، بيان مي كند: «به طوركلي قش
ــتي اين نظر رزم آرا، بعدها  ــتري حاصل نمايد.»19 البته درس تجربه بيش
ــه آن همه تبليغات  ــي ك ــد و آن ارتش ــهريور 1320 نيز اثبات ش در ش
پيرامون آن بود، به يك باره فروريخت. حرف آخر آن كه كتاب «عمليات 
ــتنادي  ــتي هايي كه دارد، مي تواند منبع قابل اس اورامان»، با وجود كاس
ــاهان و كردستان  ــگران تاريخ معاصر در حوزه ى كرمانش براي پژوهش

باشد.

پي نوشت ها:
1ـ اورامان منطقه اي است در شمال غربي استان كرمانشاه و از شمال شرق به مريوان و 
از شرق به استان كردستان، از جنوب به اسالم آباد غرب و قصر شيرين، از غرب به كشور 
عراق محدود است. مركز آن شهر پاوه است. از مهم ترين شهرستان ها و دهستان هاي 
ــوكي، جيگران، حومه، خانه شور، دولت آباد، ده توتي،  آن مي توان به ازگله، باينگان، باش
ــود، ياري و... اشاره كرد. (ر.ك:  ــر، سرقلعه، شالي آباد، كولسه، منصورآقايي، نوس روانس
ــلطانى، محمدعلى؛ جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان؛ ج1، تهران:  س
ــان. در ارائه ى  ــن رك: لغت نامـه ى دهخدا، مدخل اورام ــها، 1374، چ2) و هم چني س
ــوع وجود دارد؛ اما مى توان به نظر مالزاهد ضيايى  ــى كلمه ى اورامان نظريات متن معن
ــاره كرد كه: «لفظ هورامان» نوشتن  ــت، اش كه بيش از ديگران به واقعيت نزديك اس
ــت، زيرا اصًال اين واژه به زبان محلى خود «هورامان»،  ــتباه اس آن كلمه به اورامان اش
ــت، چون اطراف اين منطقه از هر طرف چه ژاورود و چه  ــده و برآمده اس يعنى بلندش
جوانرود و چه شهرزور و چه مريوان همه از لحاظ موقعيت اقليمى پست تر مى باشد. 
ــتباهى است  ــتن آن به لفظ اورامان اش ــت «هورامان» ديگر نوش پس از اين برآمده اس
ــلطانى؛  ــتباه تر آن كه آن را با«ات» جمع مونث عربى، جمع مى بندند.» (همان؛ س و اش

صص 51 و 52) 
ــر محمدآقا و برادر كوچك جعفرآقاى  ــكاك معروف به سمكو، پس ــماعيل آقا ش 2ـ اس
كرد از طايفه ى شكاك ،كه پس از كشته شدن برادرش جعفرآقا به رياست ايل شكاك 
ــال ها زحمات و خسارات جانى و مالى فراوان به ايران و به ويژه صفحات  ــيد.وى  س رس
ــور وارد آورد، در مدت ياغى گرى خود با دول همسايه و غيرهمسايه (روس،  غربى كش
انگليس، عثمانى و آلمان) ارتباط نزديك داشت و آن ها هريك به نوبه ى خود اورا تقويت 
ــرانجام نظاميان دولتى به فرماندهى سپهبد امان اله ميرزاى جهانبانى،  مى كردند. س
ــپه موفق شدند چهريق، مقر فرماندهى وى  در دوره ى وزارت جنگ رضاخان سردارس
ــتم مرداد (1301) به تصرف درآورند. سمكو به خاك تركيه متوارى شد و در  را، در بيس
ــت و به ايران برگشت، لكن در سي ام تيرماه   ــال 1307خ از دولت ايران تأمين خواس س
1309 به دست قواى دولتى  كشته شد. (ر.ك: بامداد، مهدى؛ شرح حال رجال ايران؛ 

ج1، تهران: زواره، 1378، چ5، صص 136و 137)

ــش كامبيز رزم آرا و كاوه بيات (تهران:  ــي؛ عمليات اورامان؛ به كوش 3- رزم آرا، حاج عل
پرديس دانش و نشر پژوهش شيرازه، 1387)، ص ده. 

4- طي توافقي كه در سال 1918 م. براي تحت قيموميت گرفتن عراق بين انگليسي ها 
ــمال عراق شـيخ محمود  ــين ش ــد، براي اداره ى مناطق كردنش ــاير قدرت ها ش با س
ــتان برگزيدند. او يكي از رهبران بانفوذ  حفيدزاده برزنجي را به عنوان حكمران كردس
ــيخ  ــتان بود كه از احترام خاصي در بين آن ها برخوردار بود. ش ــيوخ منطقه ى كردس ش
محمود از آن جا كه در حسرت رسيدن به كردستاني مستقل بود، از فرصت استفاده كرد 
و پس از چند ماه استقالل كردستان را اعالم كرد. اما در همان ابتداي كار شيخ محمود 
ــادي بين  نيروي كرد و  ــريع مداخله كردند و درگيري هاي زي ــي ها س برزنجي، انگليس
ــيخ  ــي روي داد. در نتيجه، در يكي از جنگ ها به نام بازيان (17 ژوئن 1919) ش انگليس
شكست خورد و دستگير و زنداني شد. انگليسي ها وي را به اعدام محكوم كردند؛ اما با 
توجه به شناخت كامل و كافي از وضعيت موجود، براي اجراي نقشه هاي خود، از اعدام 
ــد نمودند. (ر.ك: محمودى (كلهر)، آيت؛  ــتان تبعي او خودداري كردند و او را به هندوس

سيري در تاريخ كرد و كردهاي قم؛ (تهران: پرسمان، 1382)، ص 102 و 103.
ــالطين عثماني امراي  ــت كه از دوره ى صفويه، در زماني كه س 5- الزم به توضيح اس
ــا» مي ناميدند، شاهان صفوي نيز حكام مرزي غرب كشور را «سلطان»  خودر را «پاش

مي ناميدند.
6- رزم آرا، همان؛ ص هفت
7- همان؛ ص بيست وهشت

8- همان؛ ص هفت و بيست وهشت
9- همان؛ ص51

10- همان؛ ص 76
12- همان؛ ص91
13- اصل: پوطين

15- همان؛ ص102
16- همان؛ ص116

ــود يا نفسود در منتهي اليه خاك اورامان، از شمال و شرق به مريوان و استان  17- نوس
ــت. نوسود  ــتان و از جنوب به حومه ى پاوه و از مغرب به خاك عراق محدود اس كردس
ــر آن را باغ فراگرفته است و حكام اورامان ايام  ــت كه سراس منطقه اي صعب العبور اس
ــتان را در اين محل مي گذراندند. نوسود مقر حكمراني سالطين لهون بوده است.  زمس

(تلخيصي از: محمد علي سلطاني، همان؛ ص 53 و 54)
18- همان؛ ص117 و 118

19- همان؛ ص120
20- همان؛ ص151
21- همان؛ ص151

 رزم آرا نقاط قوت و ضعف قواي دولتي را دسته بندي و 
ارزيابي كرده است. او چهار دليل عمده از ضعف هاي بزرگ و 

مهم عمليات اورامان را برشمرده است

كردستان در آغاز سده چهاردهم




