
                                  

 مجعية زردشت و موقف احلكومة االيرانية
8291-8292 

 
 ياسني سردشيت.د
 

مسألة تأسيس مجعية زردشت السرية يف جنوب  وبردسوتاو و مب و     هذا البحث  تناولي: هدف البحث
بعو   ني الكوبرد  يلقبماجلمعية اليت تأسست من   بل جممبعة من املثقفني ا هاحلكبمة االيرانية منها، هذ

طوار ادار  ااتيوة،   إعشرينات من القرو العشرين و وانت ته ف اىل حتقيق احلقوب  القبميوة يف   منتص  ال
الكشوو  عوون اهتموواا االيوورانيني باملسووألة الكبرديووة يف العوورا  و  وواوالته      ومووا يهوو ف هووذا البحووث اىل   

وموا  . ملسوألة الجول حتقيوق مصواحله     ا هلتص ير مشاوله  ال اخلية خارج احل ود و وذلك اسوتاللل هوذ  
اخلطأ االسرتاتيجي الوذ  و عوت هيوع مجعيوة زردشوت اصوبم االعتمواد علوى وعوبد           لىيروز البحث ع

حوبل   نيخ اع  ادتها بال عايات االيرانية اليت وانوت توروج يف الوك احلو    زائفة للمسؤلني االيرانيني بسبب 
ومووا يتنوواول البحووث . نيووة للكووبرد خووارج حوو ودهاايووراو وووبطن اا للكووبرد و لايووة الشاهنشوواهية االيرا

ايضا اهتماا و  لوق الييطوانيني اصوبم اجلمعيوة دوا ادز اىل زرع جاسوبا لو  داخول اجلمعيوة، اا          
دور يف  عدوا وواو لو    حوبل اهو اف و عمول اعضوام اجلمعيوة     حصلبا بباسوطتع علوى معلبموات د يقوة جو ا      

  .  ية العرا يةاوتشاهها و انهام وجبدها من  بل ال وائر االمن
 

تعتووي هوورت  منتصوو  عشوورينات القوورو العشوورين والوويت تشووكل االطووار الووزم     :االطاا ر الاالمب ل بحااث
للمبضبع  ي  ال را من الفورتات احلرجوة واحلا وة يف تواريش الشور  االوسو  بشوكل عواا، و يف تواريش          

تطبيووق لووت دول احللفووام هبعوو  انتهووام احلوور  العامليووة االوىل، حاو . العوورا  و وبردسووتاو بشووكل خووام 
بيكب -االتفا يات و املعاه ات اليت وانت تشكل جزما من تسبيات مابع  احلر ، منها معاه   سايكس

وموا او تشوكيل دول ج يو   علوى انقوا       . ك الو ول لو اليت  سمت الشر  االوس  اىل مناطق نفوبا بوني ت  
منها احلروووة الكرديووة، علووى مسوور  االمياطبريووة العثمانيووة املنهووار  و حلهووبر احلروووات القبميووة، موون ضوو

االح اث، وانت مون احلوبادث املهموة الويت هرضوت مجلوة مون التفواعلت و التسوبيات السياسوية يف تلوك            
ذه ال راسة تشكل الفرت  استفادت منها اجلهات القبية على حسا  الضعيفة، لذلك هأو االطار الزم  ل

 .  هرت  حتبل و تضاد وبريين للقب  املتصارعة
 

واعتمو  علوى بعو     لق  مت وتابة هذا البحث وهوق املونها التوأراي العلموي املبضوبعي،       : هج البحثمن
ولكن نظرا لكبو مجعية زردشت من اجلمعيوات السورية   من الكتب و املصادر التاراية بلالات خمتلفة، 

لنوا مون    والتبج  اية دراسات مستقلة تاراية علميوة و ووذلك  وري العلميوة اصب وها، لوذلك وواو البو         
العل ووات جمووال توواريش م ينووة السووليمانية او   يف البحووث ي يووة يف زوايووا بعوو  ال راسووات الوويت وتبووت     



 

 

9 

9 

ملا هيوع مون معلبموات     (لشيش سلاا)لشاعرالعرا ية، وما استف نا من مق مة ال يباو الشعر  ل-االيرانية
وعلينوا  . املصوادر االخورز   هامة حبل عل وة اجلمعيوة باحلكبموة االيرانيوة، ولكون بعو  نقو  و مقارنوة مو          

االحيواو اىل    لوب وهذه  و  ال يقوبد يف ا  و  د  ج ا شائكة االعرتاف باو وتابة حبث يف مباضي  تاراية 
مقنعوة  فتح البا  اماا استفسارات و اهرتاضات رمبا ميكن احلصبل علوى اجببوة   ي عحقائق  اطعة، ولكن

        .         لا يف املستقبل
   

                      :مقدمة
جتسو ت يف تفكيوك عو   امياطبريوات ووبري        اهو  نتوائا احلور  العامليوة االوىل     من الباضوح بوأو احو ز   

وال ولة العثمانية وانت اح ز هذه االمياطبريات، و   بنيت على انقاضها جممبعة دول ج يو  ، منهوا   
، و وضوو  حتووت  (والبصوور املب وول، بالوو اد  )  تأسووس موون ووولث واليووات عثمانيووة سووابقة    ذالعوورا ، الوو 

بذلك، هاو وثريا من املشاول السابقة، تباروتها هذه ال ولة اجل ي   بشوكل تفاعول    1.االنت ا  الييطاني
مو  مشواولها االساسوية منوذ الب ايوة، ووانوت لووا دورا ووبريا يف ا ويم بنظواا سياسوي واجتمواعي  ووري            

 وور اللاسووتقرار الرئيسووية الوويت تباروتهووا  جوو ير بالووذور، وانووت املسووألة الكرديووة موون اهوو  عنا . مسووتقر
العرا  واليت    حلهرت تقريبا يف النص  القرو االخري من عمر االمياطبريوة العثمانيوة، والويت جتسو ت     

السياسية والثقاهية، هذه املسألة اليت   يف احلراك السياسي واملقاومة املسلحة للكبرد لتحقيق حقب ه
 .لقضايا واملشاول اال ليمية واحل ودية للمنطقةتفاعلت منذ الب اية مبجمبعة من ا

من املعلبا، او ال ولة العرا ية اجل يو   التشوكيل، مورت مبراحول عو   ووانوت حباجوة اىل حوبالي عقو           
موون  بوول الوو ول  بهووا واموول لكووي تظهوور و ولووة مسووتقلة و تصووبح عضووبا يف عصووبة االموو  وتكووبو معرتهووا     

اسوية واملسولحة الكبرديوة بقيواد  الشويش  موبد اليز وي        همن جهة، وانت احلرووة السي . ا اور  لا
   حلهورت بعو  احلور  مباشور  واسوتمرت تقريبوا اىل خوروج         2واليت وانت مروزها يف م ينة السليمانية،

العرا  من  يبد االنت ا  و اعولو اسوتقللا، تطالوب بتحقيوق احلقوب  القبميوة الكبرديوة و جتاهو  ضو           
والت اليمنووة للسوولطات العربيووة احلاومووة يف بالوو اد وامل عبمووة موون  بوول        االسووتعمار الييطوواني و  ووا  

 92يف   لوبزاو  معاهو  ومن جهة اخرز، هأو دولة ترويوا الكماليوة، بعو ما تكنوت مون هور        . الييطانيني
( 22، 21، 29)الوويت وانووت بنبدهووا   (8291آ   81)  سوويفرمعاهوو علووى احللفووام و الالووى    8291تووبز 

تشووكيل دولووته  املسووتقلة، م تكوون مسووتع   او توورتك واليووة املب وول ببسوواطة   اعرتهووت حبووق الكووبرد يف 
للييطانيني و احلكبمة العربية الامشية يف بال اد، اا دخلت يف  راع مريور و  وادت للوة دعايوة ووبري       

                                                           
 : للمزيد 1

Reeva Spector Simon and Eleanor H. Tejirian , The Creation of Iraq, 1914-1921, Columbia 

University Press, New York, 2004.  
 : للمزيد 2

. د.و.ثرؤفيسؤؤ  : بنؤؤةو و ثة ةنؤؤةيدي آل وة اييرليؤؤ  لؤؤة يينةليزييؤؤةوة. وةديؤؤج ةيةيؤؤدةآل ةيةيؤؤةوةو ية ؤؤةوةي  كؤؤي د. دكتؤؤ  . ثرؤفيسؤؤ  
 . 9111لييم ي آل ي نني نة دةشتي آل ن
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، حيوث و ولت االطوراف اىل اتفا يوة ومت حول      8291يف املنطقة، واستمرت هذه احلالوة حتوى نهايوة عواا     
ولكن وواو الوك بشورن او تأخوذ حقوب  الكوبرد الويت         1 بل عصبة االم  لصاحل دولة العرا ، املسألة من

وانت تشكل اوثرية سكاو البالية بعني االعتبار، هذا الشرن املفرو  الذ   بل بع العرا  لكوي تصوبح   
 2 .دولة مستقلة و تكبو معرتهة بها من  بل عصبة االم  هيما بع 

واحلكبمووة العربيووة يف بالوو اد، عوو   تكتيكووات  ولووة الكبلبنياليووة الييطانيووةيف البا وو ، اتبعووت ووول موون ال 
وخطبات مشرتوة ألضعاف احلروة القبمية الكبردية واستخ مت احل  اال صى من العنو  ألجول احلوا     
جنووب  وبردسووتاو بووالعرا ، و بووذلك تكنووبا موون اسووقان االدار  الكبرديووة يف السووليمانية و  معووبا بشوو    

ىل  ريوة  الى االنسوحا   عكبردية اليت  ادها الشيش  مبد اليز ي بشكل اجيوا الشيش االنتفاضات ال
برياو الكبردية والبا عة يف الطرف االخر من احل ود االيرانية واخذوا عليع عهو ا بعو ا التو خل يف االموبر     

لفورا  الوذ    لق  حاول املنبروو الكبرد بباسطة العمول السياسوي والثقوايف مولم ا    . 8291السياسية عاا 
شكلتع ضع  احلروة املسلحة الكبردية يف املنطقة، ووانبا يه هبو من ورام االك اىل م مشل الكبرد و 
 اولووة حتقيووق مطوواليبه  القبميووة عوون طريووق تقوو ي  وتابووة الرسووائل و املضوواب  السياسووية اىل الوو ول     

 3.يق امانيه  القبميةقالكيز و عصبة االم  الستذواره  بالبعبد اليت  طعبها للكبرد حبل حت
 

 :مجعية زردشت
اح ز التنظيمات السياسوية السورية الويت شوكلت مون  بول املنوبرين الكوبرد         " مجعية زردشت"وانت 

ووثري مون د وائق     و اوالبطنيني يف الك الب ت واليت ناضلت من اجل احلقب  القبميوة للشوعب الكوبرد ،    
واعضووائها و  هارام متباينووة حووبل توواريش تشووكيلهنالووك آ و التووزال تكتنفهووا الالمووب هووذه اجلمعيووة  امووبر

الشيش )يف معر  ح يثع عن دور الشاعر "   يق  احل"على سبيل املثال، او. برناجمها و آلية عملها
                                                           

 : للمزيد 1
  . 8211، بال اد، 8هاضل حسني، مشكلة املب ل، ن

طلبووت السوولطات اليطانيووة موون رئوويس وزرام العرا ووي، عب اصسوون سووع وو، ا وو ار تصووريح ر ووي يعوورتف ا يووا بووأحرتاا احلكبمووة       2
ح الر وي علوى شوكل  ورار يصو ر مون جملوس االموة         العرا ية لر بات الكوبرد الويت بينتهوا جلنوة التحقيوق االديوة، علوى او يكوبو التصوري         

ارادت احلكبمووة الييطانيووة يف احلقيقووة او توو رج القوورار املزموو  تصوو يره ضوومن التوو ابري االداريووة، املتعلقووة بكبردسووتاو، الوويت         . العرا ووي
 . صبةستعرضها على جملس عصبة االم  لكي تؤو   لس العصبة التزاا احلكبمة العرا ية بشرون  رار جملس الع

  .         911، م 8211ال وتبر لطفي جعفر هرج عب اهلل، عب اصسن سع وو ودوره يف تاريش العرا  السياسي املعا ر، بال اد، 
عثمواو علوى، سوليمانية،    :لوع  واحل وللوي، مراجعوة وتقو ي      : عصر القلو  واملراجعوات، ت  : نبشريواو مصطفى امني، وردستاو العرا  3

9111 . 
شارك يف حروات الشيش  مبد وواو لوبع  الب وت   . م حلبجة و هب ابن الشيش عب الكري  ابن الشيش ال  ابن الشيش  م ول  يف  ضا *

علوى خوولف معووع، اشووتالل يف وووثري موون البحلووائ  احلكبميووة ووو ائر  االشووالال و وزار  الزراعووة، وعووا  ملوو   يف اصاهظووات العربيووة يف وسوو   
 .  وجنب  العرا 

ائر الكبردية يف منطقة مريباو يف وردسوتاو ايوراو، و و  لعوب دورا ووبريا يف الب وبف ضو  سياسوات احلكبموة االيرانيوة           اح  رؤسام العش**
القمعية ويف اواخر سنبات احلور  العامليوة الثانيوة دخول يف  وراع مسولح ضو  اجلويش الشاهنشواهي مو   بعو  رؤسوام عشوائر الكوبرد يف               

 .          ، ا   بل اعلو مجهبرية مهاباد باربعة اياا8222من وانبو الثاني  81مات جرام مر  عضال يف . مريباو وهبراماو
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، موو  جممبعووة موون  8292 بوول الووك ويف عوواا  :" يشووري اىل هووذه اجلمعيووة ويقووبل  (* 8212-8129 سوولا
 ووامبا بتأسوويس   **" مووبد خوواو ووواني سوواناو  "  املووثقفني الكووبرد يف م ينووة السووليمانية، و مبسوواع   

جبانوب مهموة مون حيوا       ،مقاالتوع املنشوبر   احو ز  يف " وموال مظهور  .د"يف حني، احلهور   1.مجعية زردشت
سس احلقيقي ؤهذه اجلمعية و اوضح بع  احلقائق االساسية حبل تأسيسها، اا يقبل ال وتبر بأو امل

واو مروزهوا وانوت يف    *(**8212-8122 ي شواويس ا اعيل حق)لذه اجلمعية هب املثق  الكبرد  
واالوثور مون الوك، عنو ما     . م ينة بال اد العا ومة، و م يكون صمبدخواو وواني سواناو دور يف تأسيسوها      

خاطبت اجلمعيوة  مبدخواو يف ايوراو لكوي يسوان  اجلمعيوة، م يورد  مبدخواو علوى الرسوالةو جتنوب            
الووع املنشووبر بشووكل رئيسووي علووى وويقووة بريطانيووة هووي    هقوو  اعتموو  الوو وتبر يف مق . االتصووال باجلمعيووة

، اىل دائور  اسوتخبارات   (وواب  ان رسون  )باال ل تقرير من ضاب  االستخبارات الييطاني يف السليمانية،
حسب هذه البويقة، وانت جلمعية زردشوت هورعني، احو اها يف م ينوة      2.القب  اجلبية الييطانية يف بال اد

قورر  ت  8291والثانيوة يف م ينوة اربيول، يضوي  اىل الوك، يف عواا       ( الفو ائي شوعبة  )السليمانية حتت اسو   
وما اتصلت هذه . على تشكيل هرع اخر للجمعية يف م ينة الروان وز لالر  ال عاية يف مشال وبردستاو

صووابر وووري  بووك  ورديووة وووانبا يعووادوو االنكليووز يف الووك الب ووت،   بوعشووائرية اجلمعيووة بعوو   شخصوويات  
ن بكزاد  عشري  بش ر الكبردية و وذلك الشيش  مبد اليز ي الوذ  وواو يف حينوع    المبن   وبع  م

مستقرا يف  رية برياو، هضل عن الك، او اجلمعية م تقبل هق  طلب الشيش  مبد لعضبيتها، بل  بلت 
خووارج ومووا اشووار الووبع  بووأو اجلمعيووة وانووت لووا عل ووة موو  الكووبرد  3.او يكووبو الشوويش رئيسووها الفخوور 

   4.را ، منه  الكبرد يف سبريا ولبناوالع
 :او اعضام مجعية زردشت تكبنت من 

 .سنة 12رئيس اجلمعية، ضاب  عثماني سابق لع من العمر :   ا اعيل شاويس - 
 .سنة 92رئيس هرع السليمانية، مهن ا لع من العمر : مصطفى  ائب -
    .سنة 12من العمر لع  معتم  الفرع يف السليمانية، مبحل  سابق: الشيش سلا  -
  .واتب يف اجليش:  اد مسيتؤه -

                                                           
 . 21نديق ن َلحآل ل:  ةفيق ن َلحآل لييك َلينةوةو: آل دوةم بة طآل ي و دةكردي 912-19 ؤذي وةو ذي ن ذو  ة  1

، و  اهب اىل االع ادية العسكرية  ي بال اد، 8212ول  يف املب ل و خترج من امل رسة الرش ية العسكرية يف م ينة السليمانية عاا *** 
شوارك يف عمليوات اجلويش العثمواني يف     . ببل لي خل امل رسوة احلربيوة هنواك، وختورج برتبوة مولزا وواني       ناىل م ينة استا 8211واهب عاا 

انتفاضوات  حركؤ   و  وشوارك يف  بعو  احلور ، رجو  اىل وردسوتاو     . ، حيوث نفوي اىل النو    حرو  البلقاو، و اسر اونام احلر  العامليوة االوىل 
مورات، وسواهر اىل اوروبوا، وواو     شالل منصب  وائ  مقواا لعو      . 8291خدم لجليش للعرلق  فيم  بعد ولحيل لىل للتق عد ع م . حمميد الشيش

 :للمزي . مثقفا  بميا و وطنيا شريفا عرف بنزاهتع وتعر  يف حياتع اىل السجن وامللحقة ع   مرات
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 .مبحل  يف دائر  الطابب :  عب او هائق -
 (  العلمية/ زانسيت)نائب رئيس مجعية وقاهية يف م ينة السليمانية بأس  : وري  سعي   -
 .سنة 21ضاب  عثماني سابق برتبة رائ  لع من العمر : وري  شالبا -
 .بميمبحل  حك: شبوت عزمي بك -
 . سنة 19معل  م رسة لع من العمر : عب الباح  نبر   -
 .سنة 12مبحل  بل ية لع من العمر : ال  عزيز آ ا  -
 . جلمعية خبيببوسابق ضاب  عثماني سابق و عضب تأسيسي : وامل احلاج حسن -
 

 وسوووبابق العمووولاهكوووار اال او  1.للكوووبرد"االدار  الذاتيوووة"احلصوووبل علوووىمجعيوووة زردشوووت  وووواو هووو ف
احلكو   تو ل علوى او    اوالتها إلنشام عل ات م  االجوزام االخورز مون وردسوتاو     ؤسسيها والسياسي مل

، و و  اشوارت وويقوة ايرانيوة     ال ف االسرتاتيجي واو تشكيل دولة مسوتقلة الذاتي واو مطلبا تهي يا و
يووة و حوو دت او مبوواد م اجلمعيووة الويت وضووعت لتنظووي  الشووب وو ال اخل . لوذلك سوونذور تفا وويلها الحقووا 

شوورون العضووبية  وو  تكبنووت موون سووت عشوور  بنوو ا، وانووت مببجبهووا او يعطووي ووول عضووب اعانووة شووهرية   
وواو الشكل التنظيموي للجمعيوة عنقبديوا، وانوت هنالوك يف وول       . (روبية 1)لشعبتع يف اجلمعية مق ارها 

سووائل املهمووة شووعبة هي ووة اجرائيووة رئيسووية تتكووبو موون معتموو  و مووأمبر و اونوواو موون االعضووام توو ير امل 
واو على الي ة االدارية او جتتم  مر  واح   يف ول اسببع يف مكاو اتاره الرئيس، والميكون  . للجمعية

سويكبو جوزامه الطورد، وموا وواو دنبعوا علوى اعضوام         إال و عقو  اجتماعوات   يأل  من اعضوام الي وة او   
ينتمووبا اىل تنظيمووات سياسووية  ة اواالعتيوواديني او يبحثووبا يف االمووبر واملسووائل املهمووة للجمعيوو اجلمعيووة 

. اخوورز وووواو علوويه  االلتووزاا الكاموول مببوواد م اجلمعيووة وتقوو ي  معلبمووات مفصوولة و د يقووة عوون انفسووه 
علوى  "ج ير بالنظر، او البن  اخلامس عشر من بني بنبد اجلمعية تستحق االهتماا، لق  نص هذا البنو   

ى ور ووة بيضووام وضووماو لتمسووكع بوواوامر    ا  شووخص يريوو  او يصووبح عضووبا يف اجلمعيووة او يب وو  علوو     
 2"او يعارضهامن اجلمعية و لكي ال يتمكن 

الفوورع يف م ينووة   ئوويساحوو  مؤسسووي مجعيووة زردشووت ور   ، (8211-8212)مصووطفى  ووائب ويقووبل 
ب أنا بنشور بيانوات شو ي   اللهجوة يف القورز وبوني العشوائر،         :"جلمعيةاحبل بع  نشاطات  السليمانية

، حوواول االنكليووز تشووجي  الشوويش  مووبد للقيوواا حبروووة ضوو  احلكبمووة،  8291 ويف الووك احلووني ا  ب ايووة
املكاهوأ  السياسوية،   ولكبو الشيش  مبد واو اح  اعضام مجعيتنا، منعنا الشيش من ا  حرووة بو وو   
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، اال او االنكليووز م يتمكنووبا موون اعطووام ا  وعووبد، (احلكوو  الووذاتي)و وو منا بعوو  املطاليووب وانووت اولووا 
     1."نا م نسمح للشيش  مبد بأو يقبا بأ  حروة بل مقابل او هائ  وحنن من جانب

زردشت من  بل جممبعة من املثقفني القبميني وعنا ر  مجعيةتشكيل ودا هب ج ير بامللحظة، او 
ة عقوبد لوع دالالت   اربعو م ينية من ضبان ومبحلفني حكوبميني ال تتجواوز نسوبة معو ل اعمواره  اوثور مون        

 . احلروة القبمية الكبرديةتاراية هامة يف
رؤسوام االحتوادات   القيواد  التقلي يوة مون    يف البا  ، او تعور  احلرووة الكبرديوة املسولحة الويت  ادتهوا       

، وسمكب والشويش سوعي  بورياو والشويش  موبد اليز وي، اىل       نيال يني-نياال طاعيالعشائرية والشيبخ 
ووووذلك اسووكاو العشووائر الرعبيووة بردسووتاو، انتكاسووة وووبري  علووى يوو  جيووب  مجيوو  الوو ول القا ووة لك 

تراجوو  جزئووي لوو ور هووذه القيوواد  التقلي يووة، وحلهوور هوورا  هسووح  ادز اىل املنتقلووة يف املنوواطق احل وديووة، 
وهيأ االرضية املناسبة للعنا ر امل نية واالنتلجنسيا الكبردية او تتقو ا ببطوىم وحتواول عون      ا ال

شووت االخووذ بزموواا االمووبر وتتبووبأ مروووز القيوواد  للحروووة طريووق تشووكيل تنظيمووات سياسووية وجمعيووة زرد
، إال او السياسات القمعية لل ول القا ة ومنها العرا ، جعلت من الصعب القبمية يف وبردستاو العرا 

علووى القووبميني الكووبرد او ميارسووبا العموول التنظيمووي السياسووي بشووكل علوو ، لووذلك حتبلووت حنووب العموول 
التنظيمي للمنظمات واجلمعيات واالحزا  القبمية مون   البا  سلبيا على الك التحبل الذ  اور  .السر 
 .االسلب  والفكر واملمارسةالرتويب وحيث 

 واالطبيعووة التقلي يووة للمجتموو  الكووبرد  وشووعر بااو  وواد  مجعيووة زردشووت  وو  ادرووو وموون جانووب آخوور،
ة الورأ  العواا، وخا وة يف    بضع  حجمها مون الناحيوة الكميوة والكيفيوة يف التوأوري علوى اجلمواهري وتعب و        

لوذلك م تسوتط  تهمويش     الويت م تكون مرتبطوة باملو و بباسوطة سوب  ووبرد  وطو  داخلوي،          االرياف
حاولت االتصوال بهوا وم تورتدد مون     اتبعت منهجا تبهيقيا وسطا و، بل القياد  التقلي ية للحروة القبمية

و بعو  املوثقفني الكوبرد ووانبا يعتويوو      جعل الشيش  مبد اليز ي رئيسا هخريا لا على الر   من ا
وميكن القبل، او جل  الشيش مون القيواا    .الشيش شخصية ا طاعية  اهظة وينظروو اليع بشك وارتيا 

حبروة مسلحة ضو  احلكبموة العرا يوة عنو ما شوجعتع االنكليوز علوى الوك مثلموا اوور مصوطفى  وائب،             
احلروووة القبميووة لصوواحل القيوواد  امل ينيووة   ة يف عمليووة  وون  القوورار السياسووي داخوول   مهموووانووت خطووب  

وشوكلت ب ايوة ج يو   النتقوال     ، من جهوة  يف الالالب باجلنا  اليسار  للحروةالعصرية او مايطلق عليها 
ال او الك م يستمر بسبب  صر عمر اجلمعية واجتثاوها من  بل زخ  العمل السياسي اىل داخل امل و، إ

                        . بز االمن العرا ية
او جمال اهتمامنا يف هذه ال راسة يرتوز حبل عل ات مجعية زردشت م  احلكبمة االيرانية و االجتواه   

اهو اهها، والوذ  حسوب    ع  اخلوارجي لتحقيوق    الالذ  اتبعتع اجلمعية منذ الب اية امل يف احلصبل على 
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السياسووية و مبا وو  الوو ول  رأينووا ووواو خطووأ وووبريا و نتيجووة لعوو ا  وورام  وا عيووة و  ووائبة للمعووادالت       
 .هريسة لل عاية االيرانية هاا اور  للعرا ، دا سهل و بع

اجلمعيووة ال يقوو ا لنووا نووص البنوو  االول وال  زمومووال مظهوور يف مقالووع املنشووبر اىل مبوواد.وعنوو ما يشووري د
اليورانيني  او البنو  االول وواو حوبل العل وة بوني الكوبرد وا      :" حيللع ب  ة بول يعطينوا ولموة عوابر  و يقوبل     

او عمولم رضوا   :" مجوال نبوز حوبل هوذا املبضوبع     . يقوبل د  1 ."والذ  م تقيمها اجلمعية بشكل  حيح
بهلب  يف اواخر العشرينات، عنو ما وانوت حرووة  كوب با يوة يف ايوراو انوذاك،  ربوبا انفسوه  مون ووبرد            

كبرد الوذين شوكلبا مجعيوة    و بق ر ما يتعلق االمر بكوبرد العورا ، هقو  اتصول هوؤالم بوال      . العرا  و ترويا
، و  طعبا على انفسه  وع ا بأعطائه  مساع   مالية و ا  ار جري   لا يف م ينوة  8291زردشت سنة 

على حسا  احلكبمة االيرانية، اال انهو  بعو ما مجعوبا معلبموات واهيوة عون اعضوام اجلمعيوة و         ( سنن ج)
مبه  مجيو  املعلبموات املتعلقوة يمعيوة     نشاطاته ، اتصلبا بالببليس السر  العرا وي يف اخلفوام و سول   

و وو  سووهل هووذا العموول للحكبمووة العرا يووة عمليووة اعتقووال معظوو  اعضووام اجلمعيووة و هصووله  موون  . زردشووت
 2 ."وحلائفه  و نفيه  اىل خارج وردستاو

وعنوو ما نشووري اىل ايووراو، علينووا ادراك حقيقووة مهمووة اال وهووي او ايووراو وانووت يف ب ايووة عشوورينات القوورو  
، والويت مهو ت رويو ا    8298تر ايضوا مبرحلوة انتقاليوة، وخا وة بعو  انقول  رضواخاو عواا          العشرين

تكن رضاخاو او يصوع  سول  السولطة و يتوبج نفسوع       8291روي ا لعزل العائلة القاجارية، وحتى عاا 
 واو النظاا البهلب  نظاما  بميا متطرهوا تيوز باملروزيوة الشو ي  ،    . شاها على ايراو بأس  رضابهلب 

ومووا عموول النظوواا لسووحق  3واعتووي االنتمووام للقبميووة الفارسووية واالنتمووام االيرانووي وجهوواو لعملووة واحوو  ، 
القبميووات  ووري الفارسووية و  ووهر تراوهووا و وقاهاتهووا، و اا ووة الشووعب الكووبرد ، الووذ  دخوول نضووالع       

ر ي موون هفووي اجلووزم الشوو  . السياسووي و املسوولح مباشوور  بعوو  احلوور  العامليووة االوىل يف مرحلووة انضووا     
حتوت هيمنوة احلكبموات االيرانيوة املتعا بوة،       8182وبردستاو، والذ  بقي منوذ معرووة جالو يراو عواا     

حلهرت مباشور  بعو  احلور  انتفاضوة وبرديوة  بيوة يف  ور  حبوري  اورميوة بقيواد  الشخصوية الكبرديوة             
نيوة تكنوت مون    رئويس حتوال  شوكاك العشوائر ، اال او احلكبموة االيرا     ( ا اعيل آ ا  كوب )املعروهة 

بشوكل اجويت  كوب علوى االنسوحا        8291 م  هذه االنتفاضوة وحا ورت  باتهوا املنتفضوني يف عواا      
 4 .واالحتمام حبلفائع الرويني يف الطرف االخر من احل ود
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، والذ  واو مبعبوا اليوراو آنوذاك يف ترويوا،    8291نشرين الثاني  91يف (  م  علي هرو ي)لق  وتب 
او :" ه هيموا اوص وجوب  ويفيوة تعامول احلكبموة االيرانيوة مو  الكوبرد، و جوام هيهوا           رسالة اىل رضاشوا 

ال  جن   11على الر   من او االتراك    سريوا ... املشكلة الكبردية هنا اه  و اوي دا ونا نفكر بها
م ، اال انهوو  م يسووتطيعبا انهووا  8291اىل وبردسووتاو و  وورهبا مليووني ملباجهووة الكووبرد و وووبرته  عوواا     

او االتراك يسعبو ...املشكلة الكبردية يف بلده  نتيجة  مبعة اخطام احس بها االتراك انفسه  ايضا
املشوكلة الويت مبقو ورها او تعصو       هلحصبل على مساع تنا الباد  الكرد وانهام خطر مشكلته ، هوذ ل

البقوام  وب  عسوكرية     ولكوي اليضوطروا  ... بكل ما بذلع االتراك من جهبد الجل بنام دولوة ترويوا احل يثوة   
والبو  لنوا او ال نكوبو واوقوني مون املسوؤلني االنكليوز        ...ري  ووبري  اوبري  يف املنطقة واليت تكلفهو  مصو  

لقو  ابلالنوا الشويش  موبد اليز وي باننوا النقبول ابو ا التحو ث والوتفكري عون مشوروع             : الذين يقبلبو لنا
ا وووبحت اليوووبا علوووى لسووواو مجيووو       او مسوووألة اسوووتقلل وبردسوووتاو  ...دولوووة وبردسوووتاو املسوووتقلة  

ا  شوووور  }لووووذلك البوووو  لنووووا علووووى ايووووة حووووال موووون االحووووبال او نفكوووور حنوووون يف وبردسووووتاننا  ...الكووووبرد
، وااا امكن لنا هعلينوا او نعتوي االتوراك حلفوام و انصوار لنوا يف هوذه املسوألة ولكون          {الباحث/وبردستاو

هره  بوالقب ، الو الوك وهو   وري  ابول      ليس بشن لولت االبواد  و ال مبحاولوة انهوام وجوبد الكوبرد و  و       
الو هوذه  . للتحقيق، وامنا بكسبه  اىل جانب ال ولة االيرانية باليت هوي احسون و توربيته  تربيوة ايرانيوة     

وعلينوا ايضوا ادراك   . العملية اسهل بكثري بالنسوبة لنوا مون االتوراك، الو الكوبرد ايرانيوبو لالبيوا و عر يوا        
الذين حيواولبو حتريوك الشوعبر القوبمي لو ز الكوبرد يسوتفي وو        حقيقة واح   بهذا اخلصبم وهي او 

 صوص ايرانيوة اسوطبرية    }استفاد  وبري  حتى االو من  صص الشاهنامة و حكاية مجشي  و هريو وو 
هلب ميتلك املسؤلبو االيرانيبو  ليل من العقول و يرتووبو جوزما مون اطمواعه       . {الباحث/تاراية   مية

طهاد الكبرد، هأو الك يوؤد  علوى اال ول اىل انهوام العو ام      ض  من الظل  وايف وبردستاو و مينعبو انفسه
املبجووبد بووني الكووبرد والفوورا، هحتووى لووب تقووبت هكوور  وردسووتاو املسووتقلة مسووتقبل، هوواو الكووبرد ال        
يشكلبو انذاك مص ر ته ي  و انزعاج لنا، ولكون طاملوا يبقوى تصورهات املسوؤلني والسوابق وال حنواول        

      1 ."ك الكبرد على حال ، هباعتقاد  او اخلطر  ريبحنن لتالريها و نرت
وهناك حقيقة جيب االشار  اليها، وهي او ال ولة الشاهنشاهية البهلبيوة يف مراحلوها التأسيسوية االوىل    
و بل او تتمكن من هر  سلطة مروزية ش ي  و تهيمن على ح ودها وتب  عل اتها اخلارجية، وانوت  

و و   . احلو ود  مسوألة بشوأو بعو  املسوائل اهمهوا وانوت      ( ترويوا والعورا   )تهوا على خلف م  ول من جار
مصوواحلها  تحقيووقحاولووت ايووراو او تسووتالل البجووبد القووب  للمسووألة الكبرديووة يف ولتووا هوواتني الوو ولتني ل 

واتبعت سياسة الكيل مبكيالني، از يف الب ت الذ  انكرت وجوبد از مسوألة باسو  املسوألة الكبرديوة يف      
ت وول  اولوة للمطالبوة بواحلقب  القبميوة للكوبرد و عملوت علوى  وهره  يف ببتقوة الفورا،            ايراو و  مع

                                                           
آل عبؤدل  حسؤن ةلدة   : ليؤى  وة اييريآل لييك َلينةوةيؤةكى ني نؤى ويؤ بيو ة    آل كي دنت ن و كي د آل دكتي  عبدللرمحن ق مسلي : وقتبس ون 1

  .922-921آل ل  ة8211آل لة باَلوكرلوةك يى بنكةة ثييشةول 
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حاولت و بشتى البسائل التقر  من نشطام الكبرد يف العرا  وترويا ونشرت دعايات مفادها او الكبرد 
بوذلك  ايرانيبو اينما وانبا و او ايوراو هوي موبطن الكوبرد و علوى الكوبرد او يثقوبا بوأو ايوراو حواميه  و           

 .يتبح وا حتت لبام الشاهنشاهية االيرانية
واو  8292وجيووب القووبل، بوواو ال ولووة االيرانيووة م تعوورتف باململكووة العرا يووة بشووكل ر ووي حتووى عوواا 

القنا ل االيرانية يف العرا  ووانبا يوذهببو اىل دار االعتمواد الييطواني وم يكون يعطوبو لبجوبد حكبموة         
 هووذا الب ووت بالووذات حلهوورت مشووكلة عوو ا اعطووام االمتيووازات اخلا ووة      ويف 1 .عربيووة يف بالوو اد ايووة اهميووة  

ووووذلك عوو ا ت يوو  املوو   الوويت   2تفا يووة الع ليووة،الباألجانووب لليوورانيني املبجووبدين يف العوورا  حسووب ا 
يف البقووام و اخووذ اجلنسووية   نيمووا ااا وانووت را ووب  والكووي يقوورر  ني املبجووبدين يف العوورا  اعطيووت االيووراني 

اجتيوواز او عبووبر بعوو  العشووائر الكبرديووة   مسووألةيضووي  اىل الووك، هووأو   3در  العوورا ،و مالوواأالعرا يووة، 
للح ود و دخبل  اىل االراضي العرا ية و انسحا   اد  احلرووات املسولحة الكبرديوة وسومكب و الشويش      
 مووبد و  ريهوو  موون ايووراو اىل العوورا  و بووالعكس ايضووا  وو  سوواهمت يف تووأخري بنووام عل ووات دبلبماسووية   

اجلهوة، وانوت احلكبموة االيرانيوة حتواول التمسوك بورأا         هومون هوذ   4 .ة بني ول من ايوراو والعورا   مشرتو
تمكن موون احلصووبل علووى مب وو   ووب  اونووام املفاوضووات موو  تووخيووبن املسووائل العالقووة بووني البلوو ين لكووي 

العوورا ، لووذلك اتبعووت ايووراو التقوور  موون النشووطام السياسوويني الكووبرد و موون التنظيمووات السياسووية و         
 .الثقاهية الكبردية واح ز تكتيكاتها السياسية يف هذا ا ال

تقربها من رجال ال ولة الشاهنشواهية االيرانيوة يف العورا ، جيوب      مسألةهيما يتعلق يمعية زردشت و 
منذ الب ايوة بالسولطات الييطانيوة و البعوبد       وقته وااالشار  اىل حقيقة هامة وهي او  اد  اجلمعية هق 

العرا ية املشرتوة حبل حتقيق احلقب  الكرديوة، لوذلك بو أت تبحوث عون جهوات اخورز لكوي         -الييطانية
ومووا او وووثريا موون اعضووام زردشووت يف هوورع السووليمانية وووانبا  بوول الووك   . تنا وورها و تقوو  علووى  وو ميها

-، تلووك اجلمعيووة الوويت جعلووت موون مسووألة الصوو ا ة الكبرديووة   (االسووتقلل/ مجعيووة خبيبووبو)اعضووام يف 
و و  و عوت مجعيوة زردشوت يف      5اح ز اه  بنوبد مبادئهوا االساسوية و بنوت عليهوا آمواال ووبري ،        االيرانية

نفس اخلطأ االسرتاتيجي و دهعت ولتوا اجلمعيوتني وووذلك احلرووة الكبرديوة يف الوك الب وت ضوريبة هوذا          
                                                           

السلطات السياسية، والعسكرية، وزار  املستعمرات، وزار  اخلارجية، وزار  الطرياو، و وزار  املاليوة، ووزار   دار االعتماد، وانت تض   1
 :انظر. الن ، وهي تثل احلكبمة الييطانية يف العرا 

   .       2-1، م 8211، بريوت، 9واحل  نعمة، امللك هيصل االول و االنكليز واالستقلل، ن
 .21آل ص 8221 ،بال اد،  1ثاني،ناجلزم ال، تأريش البزارات العرا ية ، عب الرزا  احلسنى .د 2
 . 29-28آل ص (8211 –بال اد )االيرانية  –احل ود ال ولية ومشكلة احل ود العرا ية ة بر لبرلهيم للرلووآل  3
دراسوة تارايوة   ( 8219-8298)االيرانيوة يف عهو  امللوك هيصول االول     -اور القضية الكردية علوى العل وات العرا يوة     سن عزيز ال ، 4

 ا،9111ريش يف معه  التواريش العربوي والورتاث العلموي لل راسوات العليوا، بالو اد،        لتا  مت اىل  س  ا  ري منشبر رسالة ماجستري سياسية، 
 .   11-11م 

 مو   واحل طيوب    :  للمزيو  . يف لبناو من  بل جممبعة من القوبميني الكوبرد  ( حبم وو)يف م ينة  8291تأسست مجعية خبيببو يف عاا  5
 .   8221الول، اربيل، شتام ا، جملة وارواو االوادميي، الع د االول، ا ل  8211-89292الزيبار ، خبيببو و انتقاضة آرارات 
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زردشووت الووذين وووانبا اعضووام يف مجعيووة  ييقووبل الوو وتبر ومووال مظهوور بووأو مؤسسوو  .اخلطووأ بشووكل وووبري
يبووبو سووابقا  وو  تروووبا خبيبووبو بسووبب اخلوولف الووذ  حلهوورت بووني  ووفبهها حووبل مسووألة االوووبريني     خب

         1.واصاوالت الييطانية ألسكانه  يف املناطق الكبردية
، 8211هيما يتعلق بهذا االمور، هوأو الشواعر الشويش سولا  و  اوور لنوا يف مق موة ديبانوع املطبوبع عواا             

يف عوواا :" عوون  اولووة و ويفيووة االتصووال باملسووؤلني االيوورانيني، هيقووبل  معلبمووات بسوويطة و صووة عامووة 
و ونووت انووا معتموو  ( مجعيووة زردشووت)اسسوونا مجعيووة سوورية باسوو  ...و موو  جممبعووة موون الشووبا  8291

اجلمعية، و   ارسلت اىل ايراو، و البا ىل بأو هنواك عو   اشوخام يف ايوراو يرتبطوبو باجلمعيوة، ويكوبو        
 :، حسب هذه الشرون التالية(ن جسن)مروزنا يف م ينة 

 
 .او تص ر يف م ينة سنن ج جري   سياسية و او ت يرها هذه اجلمعية و تكبو وارداتها للجمعية  -8
ااا تعر  اح  اهراد هذه اجلمعية يف العرا  اىل امللحقة، هأو ال ولوة االيرانيوة جموي  علوى اعطوام       -9

نفس العمل الذ  واو يعملوع هوذا    يععطتلى احلكبمة او اللجبم اىل هذا الشخص، و وهق وويقة   د  ع
 .الشخص سابقا يف العرا   بل جلبمه اىل ايراو

علووى احلكبمووة االيرانيووة اعطووام مصوواري  ا وو ار اجلريوو   الوويت اووورت يف البنوو  االول، و وو  تعهوو    -1
يعها بأعطووام هووذه املصوواري ، بشوورن او تكووبو اجلريوو   مسووتقلة، وتكووبو مجيوو  مباضوو (آ وو  اعظوو )

 (.   ياد  اجليش املختل  لكبردستاو)حبل التأريش و نشر البوائق، وتكبو خاضعة هق  لر ابة 
 .او يقبا آ   اعظ  بشرام املطبعة و ي ع  ماديا مصاري  النشر -2
عضوام الوذين جواموا مون العورا ، و او اليكوبو لوع عل وة باالعضوام          أللاو يكبو آ و  اعظو  وفويل     -1

 .سكنبا يف ايراو ني و الذينيااليران
 يعوي  )ويف نفس العاا، وبع  شوهر رجعوت اىل بالو اد ووي ارز     . وبع  مباد اخرز الميكن اورها االو

 نصوول ال ولوة االيرانيووة يف بالو اد، وهنوواك  ابلتووع و زرت القنصول املووذوبر نوس موورات، اال انوو      ( خواو 
نفسووي  ووررت او ااهووب اىل  و بعوو  مراجعووة. اعلمووت بووأو اجلمعيووة تووت وشووفها وعلووي او اهوور  و اختفووى 

م ينة السليمانية، واجيت هناك او اعيش حتت مرا بة البوبليس و بكفالوة، لوذلك م يبوق لوي ا  جموال       
    2".للعمل و ونت يف وض  مزر 

يف احلقيقة، او ما ادرجناه من ولا الشيش سلا يف مق مة ديبانع حبل مجعية زردشت ميكون او حيمول   
وتأريش ملويلد   8291هفي الب اية وض  الشيش سلا سنة . استفسارات وثري  يف طياتع جماال ألس لة و

اب  االستخبارات الييطواني يف م ينوة   ضاجلمعية، ولكن اجلمعية نفسها ووما جام يف التقرير الذ  وتبع 
موون ايلووبل  82يف رسووالتها اىل الشوويش  مووبد يف   تاراووا لتشووكيلها 8292ت عوواا حوو دالسووليمانية،  وو  

                                                           
 .921 ل وةةهة آل لملصد  للس بقآل صكةو . د 1
 لحل كم لةيرلي  للع م يف ودينة ننندج . 
 . 12-11آل ل 8228دييلي  نةةمآل ض ث  دووةم آل بةغدل آل  2
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وما او وويقة اخرز من وزار  اخلارجية االيرانية واليت نتح ث عنها هيما بع ، وضعت خري   8291،1
 يرها اعضوام اجلمعيوة، وتكوبو م عبموة     يو وما او نشر جريو   مسوتقلة،    2.تاراا لتشكيلها 8291عاا 

، بكلفوة  ماليا من  بل احلكبمة االيرانية و يقبا احلاو  االعلوى االيرانوي يف م ينوة سونن ج ، آ و  اعظو       
و . وولا هيوع تنا ضوات ووثري     ! لبا اجلويش االيرانوي  و، و تكوبو خاضوعة لر ابوة مسوؤ    ةمصاريفها اليبميو 

اال ر ، او الشيش سلا عن ما اشار اىل جمال اهتماا اجلري  ، أال وهب التاريش ونشر البوائق، م يبضح 
اريش الق ي  والعه  الساساني بحث يف التتعن ا  تاريش و ا  ووائق يتح ث، هل وانت على اجلري   او 

موووثل عنووو ما وانوووت الكوووثري مووون شوووعب  املنطقوووة تعووويش يف حلووول امياطبريوووة ايرانيوووة جتمعهوووا العقيووو    
لت الكبرديوة يف العصوبر   الزردشتية، اا وانت عليها او ختب  يف اور اح اث و اخبار االمارات و الو وي 

وج ير بالذور، هأو احلكبمة االيرانية الشاهنشاهية يف الوك الب وت وانوت منشواللة     ! التاراية املختلفة؟
بشووكل جوو   يف  موو  الكووبرد االيوورانيني  بميووا و وقاهيووا وتعموول علووى ابوواد  العنا وور العر يووة اصليووة        

ن  اد  الكبرد حيت يف ال ول ا اور  ورتويوا  لصهرها يف القبمية الفارسية، ووانت تلحق معارضيها م
ني موون وووبرد العوورا  يف بلدهووا   يوالعوورا ، لووذلك ويوو  يعقوول او تتعهوو  حكبمووة وهووذه او تسووتقبل القووبم    

وموا او ال ولوة االيرانيوة الويت منعوت علوى       ! وتشالله  يف نفس البحلائ  الويت ووانبا يشواللبنها يف العورا ؟    
لالووة الكبرديووة واعتوويت ا  مطاليووب  بميووة وبرديووة ته يوو ا للموون الكووبرد يف ايووراو حتووى حووق الووتكل  بال

القبمي االيراني، وي  لا يف الك الب ت بالذات او تص ر جري   بالكبردية تهت  بنشر البعي التواراي  
بني الكبرد ووذلك وي  ت ع  مجعية وبردية يف العرا  الجل انشام ادار  وبرديوة او حتقيوق حكو  ااتوي     

انوب آخور، هوأو الشويش سولا م يشور ابو ا اىل تعهو ات  واد  مجعيوة زردشوت جتواه تلوك              ومون ج ! للكبرد؟
الشرون واملساع ات االيرانية، الو ال ول عاد  ال ت ع  معارضي حكبموات الو ول ا واور  بول مقابول،      
 هل وانت على اجلمعية او تعمل يف اطار االسرتاتيجية االيرانية جلذ  الكوبرد خوارج احلو ود وتبحيو ه     

ااا وانت اليراو يف الك الب ت هوذا النوبع مون االسورتاتيجية ا ول،      ! يف حلل اللبام الشاهنشاهي االيراني؟
اا وانت احلكبمة االيرانية تتخبف من السياسات الييطانية يف العرا  وعل تهام  الكبرد ووانت حتاول 

طانيني يف املناطق الكبرديوة  عن طريق اعضام زردشت او تكبو على بينة من سري اعمال املسؤلني اليي
و و  تكنوت السولطات الييطانيوة يف     . واجتاه هذه العل ة وتطبرات املسألة الكبرديوة يف العورا  انوذاك؟   

، مون زرع جاسوبا لوا يف    (وواب  ان رسون  )اب  االستخبارات يف م ينة السليمانية، ضالعرا   عن طريق 
شووت، وتكنووت بباسووطتع موون احلصووبل علووي اد   ا  هوورع السووليمانية موون مجعيووة زرد  (شووعبة الفوو ائي)

                                                           
، ويعزو ما وتبتهوا اجلمعيوة يف رسوالتها اىل انهوا حاولوت التوأوري علوى الشويش         8291ير  ال وتبر ومال باو تأسيس اجلمعية وانت يف عاا  1

  .119كةو ل وةةهة آل لملصد  للس بقآل ص . د.   يكسب عضبيتع مبد ل
وسؤعيد كيهسؤت ي  يؤيلدآل ض لشؤا ء  عؤ وال       : وقتؤبس وؤن  . 8181-82-19وركز لنن د  ؤ  ي  وةل   لوؤي  خ  ةؤةآل ثرويؤدة  ؤ  ة       2

 .922، م 8112م بيست  ، تهراو ، ندةم ليرلنء عرلق د  ييمة
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تفا يل املعلبمات املتعلقة باجلمعية، دا ادز بال وتبر ومال مظهر او جيعل من عمل هذا اجلاسوبا  
 1 .عنبانا ملقالع املنشبر

و اهوب   {الباحوث /8291ا  }و يقبل الشيش سلا بأنع  و  رجو  مون ايوراو اىل العورا  هوى نفوس العواا         
القنصل االيراني يف بال اد، اال او املصادر تشري بأو هذا القنصول م يكون مبجوبدا    لزيار   يعي خاو، 

مون توبز    81، بول عينوت احلكبموة االيرانيوة  يعوي خواو وقنصول لوا يف بالو اد يف          8291يف بال اد عواا  
8292.2  

نوع  ومن جانب آخرو هأو الشيش سولا معتمو  هورع السوليمانية جلمعيوة زردشوت يقوبل يف ب ايوة ولموع با         
ارسل اىل ايراو، هرمبا او امر ارسالع اىل ايراو واو     و ر مون مرووز اجلمعيوة يف بالو اد، ولكون اليعورف        
حتى االو وي  اتصل مروز اجلمعية يف بال اد بالسلطات االيرانية و وي  واو تنسيق العل وات بينهموا،   

يووا بال ولووة العرا يووة و م عوورتف ر ت، م 8291يف حووني او ال ولووة االيرانيووة حتووى الووك الب ووت، ا  عوواا  
تتبادل م  العرا  احلقائب ال بلبماسية، ولكن وانت هناك آنذاك  نصلية ايرانية يف بال اد، الويت حتبلوت   

هبق ر ما يتعلق املبضبع بهذا االمر، هأن  اعتق  بأو مسألة اتصال اجلمعيوة  و     3 .هيما بع  اىل سفار 
جو ير بالوذور، او الشويش سولا     . يل تأرايا  اطعا تثبت الكترتبت من داخل ايراو، ولب اننا المنلك دل

عن ما حت ث عن رجبعع من ايراو، اشار بأنع    زار البزير املفب  يف السفار  االيرانية،  يعي خاو، 
م   يعي خاو، هيب و او السوفري   هيها نس مرات، اال انع م يذور تفا يل املبضبعات اليت تباحث

الزيوارات علوى معلبموات مفصولة عون مجعيوة زردشوت مون الشويش سولا و            هل هوذ االيراني    حصل خل
بووالر   موون الووك، هبعوو  موورور عووامني تقريبووا علووى تلووك    . ارسوولها هيمووا بعوو  اىل وزار  اخلارجيووة االيرانيووة 

تقريورا عون مجعيوة زردشوت اىل      8218اللقامات، ارسلت السفار  االيرانية يف بال اد يف شوهر ووانبو االول   
تاسست مجعية زردشت مون  :" اخلارجية االيرانية يف طهراو حيتب  على معلبمات خاط ة و يقبلوزار  

 بوول املووثقفني الكووبرد وموونه   موو  امووني زوووي بهوو ف تبحيوو  الكووبرد يف حلوول ال يانووة الزردشووتيةو واو      
ك اجلمعية على اتصال م  مرووز ال عايوة لل يانوة الزردشوتية يف النو  و اسوتعارت جممبعوة وتوب مون الو          
و . املروووز و هوو  االو مشووالبلبو بقرامتهووا، وحتووى انهوو  يقبمووبو بنشوور مبووادزم هووذه الكتووب يف م ارسووه  

حسووب التحقيقووات الوويت اجريووت هووأو هووذه اجلمعيووة لكبنهووا تعموول بالضوو  موون مصوواحل طبقووة الشوويبخ و   
بوو  علووى ايووة حووال، او هوو ف مجعيووة زردشووت هووب او يت . رؤسووام العشووائر، لووذلك هأنهووا م تنمووب حلوو  االو 
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الكبرد ديانته  الق مية أال وهي الزردشتية، و بباسوطة الوك يتحورروو مون اخلراهوات ال ينيوة و يتحو وا        
  1."هيما بينه 

علوى اهميوة و ج يوة احو اث      8211يف البا  ، او وزار  اخلارجية االيرانية    او ت يف اواخر ايواا عواا   
ارتها يف بال اد لكي حتث القنصليات االيرانية وردستاو العرا ية بالنسبة للسفار  االيرانية و طالبت سف

يف م و والسليمانية واملب ل على مج  املعلبمات السياسية واال تصادية املهمة و وذلك مجو  اخبوار   
ور و  الوك،    2.نشاطات اجلهات اخلارجية وول ما يتعلق بعمل اجلماعات السياسية الكبردية يف املنطقة

بشووكل مسووتقل جاسبسووا جلموو  املعلبمووات اىل وبردسووتاو العوورا ، وانووت احلكبمووة االيرانيووة  وو  ارسوولت 
واستمر هذا اجلاسبا بارسال تقارير مهمة عن تباج  املبحلفني الييطانيني وسلطاته  يف املنطقة، اىل 
او اوتش  امره من  بل السلطات العرا ية ومت القب  عليع واجي هيما بع  علوى تورك العورا  والرجوبع     

م تكون لو يها ملو     ( تقوي خواو  )ي ل على او السفار  االيرانية يف بال اد يف حلل سوفريها  وهذا   3.اىل ايراو
 .وامل عن مجعية زردشت و م تكن مطلعة بشكل وايف على عمل التنظيمات السرية الكبرديوة يف العورا   

 بشوبؤو املنطقوة   ةلى بقام اس  مجعية زردشوت يف االوسوان السياسوية املهتمو    عووذلك ي ل هذا التقرير 
 .   بع  مرور عاا على اوتشاهها وملحقة اعضائها ىحت

و ووورد علووى تقريوور السووفار  االيرانيووة يف بالوو اد، هووأو م يريووة الباليووات الشوور ية يف وزار  اخلارجيووة           
حسب املعلبمات الويت  :" االيرانية تق ا يف تقرير لا معلبمات د يقة حبل مجعية زردشت، حيث تقبل 

او اجلمعية املذوبر  شأنها شأو مجعية خبيببو ته ف اىل حتقيق وردستاو تتلكها وزرا  اخلارجية، ه
مستقلة واس  اجلمعية هب زردشت، مروزها م ينة السليمانية و انهوا تشوكلت بتشوجي  اجونب يف ب ايوة      

و ليست لا اية عل وة مبسوألة نشور ال يانوة      {الباحث/8291اواس  عاا }الجر  الشمسي 8112عاا 
واو اجلمعيوة  . او اوثرية اعضام هذه اجلمعية ه  سنييبو علوى موذهب الشواهعي   . لكبردالزردشتية بني ا

املذوبر  ت عي بانها تعتم  على دع  و مساع ات ال ولة االيرانية الشاهنشواهية لتحقيوق اهو اهها منهوا     
يعوي  ا   }هيما يتعلق بهذا االمور، هوأو السوفري السوابق     . احلا  وردستاو العرا  بكبردستاو االيرانية

للسفار  االيرانية يف بال اد    ارسول تقوارير اىل وزار  اخلارجيوة و او اجلمعيوة املوذوبر        {الباحث-خاو
 مو  اموني   }هموا اووره وزيور اال تصواد العرا وي      .   مت اه اهها بشوكل خطوي اىل ال ولوة الشاهنشواهية    

حتوت اريعوة و عنوباو     ال يعرف بأنع يعتم  على اية اسس  حيحة، هرمبا حيواول الوبزير   {الباحث/زوي
نشوور ال يانووة الزردشووتية سوورت اهوو اف اجلمعيووة و اخفووام جمووال عملووها وجمعيووة سياسووية عوون اعووني ولتووا    

علووى ايووة حووال، هووأو مووا ميكوون اسووتنتاجع بهووذا اخلصووبم هووب انووع الميكوون  . الوو ولتني االيرانيووة والرتويووة
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ة املوبحلفني االجانوب و او الكوبرد    تشكيل مثل هذه اجلمعيات يف االراضي العرا ية ب وو مرا بة او معرهو 
 1 ."الذين ا مبو يف مؤسسات ال ولة العرا ية ليسبا اهل للثقة و الميكن االعتماد عليه 

يف احلقيقة، تكنت دوائر االستخبارات التابعة لكل من السلطات الييطانية و ال ولة االيرانية من دا 
بمات واهية حبل اه اهها و عملها و وذلك اجلباسيس داخل  فبف مجعية زردشت واحلصبل على معل

ع د اعضائها ومكاو تباجو ه ، هضول عون موا   موع الشويش سولا مون معلبموات خولل زياراتوع للسوفار              
ولكن ال يعرف على وجع ال  ة و ال تبج  ايوة معلبموات د يقوة حوبل     . االيرانية ولقاماتع م   يعي خاو

زردشووت للبووبليس السوور  العرا ووي، دووا ادز اىل    اجلهووة الوويت او وولت معلبمووات مفصوولة عوون مجعيووة      
قووبات االمنيووة للحكبمووة  الاوتشوواف امرهووا و بالتووالي تعوور   ادتهووا و اعضووائها اىل امللحقووة موون  بوول      

واالمر هنا خاض  الحتماالت وثري ، هلطاملا واو للييطانيني مصلحة يف مشروع احلا  جنوب   . العرا ية
زيووة يف بالوو اد ، ميكوون او حلهوورت لوو يه  خموواوف موون تقووار     وبردسووتاو بووالعرا  و تشووكيل حكبمووة مرو 

مجعية زردشت م  احلكبمة االيرانية و الو عايات الويت توروج لوا حوبل مسوألة احلوا  جنوب  وردسوتاو          
 طووالببا يف عصووبة االموو  و عوون نيبووايراو، تلووك الوو عايات الوويت اسووتن ت علووى بعوو  االسووس، الو االيووراني

بع  احلر  العاملية مباشور  و  بول بضو  سونبات بأحلوا       ( هريوز نصرت ال ولة)طريق وزير خارجيته  
يف احلوور  واالضوورار الوويت    سوو بلمجيوو  وردسووتاو بووايراو ومكاهووأ  لووا بعوو ا و بههووا اىل جانووب دول ا     

وما او البوائق الييطانية تؤو  زرع جاسبا بريطاني داخل مجعية زردشت  2.تعرضت لا نتيجة الك
ة يف جنب  وبردستاو من خللع على تفا يل عمل  اد  و اعضوام اجلمعيوة   و اطلع السلطات الييطاني

وج ير بالذور، بأو السلطات الييطانية وانت  احبة القرار يف الشوؤوو السياسوية واالمنيوة     .املذوبر 
باطها العسوكريني حتوى بعو  انهوام مشوكلة      ضو السياسويني و   هاييف جنب  وبردستاو من خلل مستشوار 

ا و العرا  و لصاحل االخري ، الو احلكبمة يف بال اد انذاك م تكن باستطاعتها اسوتتا   املب ل بني تروي
الو هاع عون العورا  ضو       مسوألة امن املنطقة و ادارتها ب وو مساع   الييطانيني، واالوثر من الوك، هوأو   

ك لوذل . ا  ته ي  خارجي و لايوة حو ودها وانوت تقو  علوى عواتق الييطوانيني مببجوب تعهو ات سوابقة          
كوبو للسولطات الييطانيوة يف وبردسوتاو دور رئيسوي يف مسواع   البوبليس        اليليس من  ري املعقوبل او  

العرا ي هى وش  مجعية زردشت و انهام وجبدهوا، هوذه املسوألة الويت ليسوت اويو   لعو ا وجوبد ادلوة          
معيوة  عضوام املؤسسوني جل  ال، خصب وا او احو  ا   طعية حل  االو، لكنها منطقية و ليسوت بعيو   ايضوا   

         3.اىل هذا ال ور وا   اشاروالبع  اآلخر من الباحثني زردشت 
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وموا   الجوبا علوى مجعيوة زردشوت    املساع   علوى  وما الميكن ره  الشبهة تاما عن ال ولة االيرانية يف 
، هل ن ر  حقيقة بأو ال وتبر مجال اعتم  على از دليول تواراي لبنوام اعتقواده     مجال نبز.اشار اليع د

و االيرانيني وانبا على معرهة تامة بو  ائق اموبر اجلمعيوة، سوبام عون طريوق اجتماعوات الشويش         ا ا، إالهذ
سلا، معتم  هرع اجلمعية يف السليمانية، باملسؤلني االيرانني يف م ينة سونن ج يف ايوراو ، او عون طريوق     

ذ  مت هيع اوتشاف اجلمعية وما او العاا ال. لقاماتع املتكرر  م  وزيره  املفب   يعي خاو يف بال اد
، يعتوي ايضوا نقطوة حتوبل يف انفتوا  العل وات اخلارجيوة بوني وول          8292من  بول البوبليس العرا وي، ا     

ايراو و العورا ، بعو  او اعرتهوت ايوراو ر يوا بوالعرا  و تبوادل الطرهواو احلقائوب ال بلبماسوية،  حيوث            
و عنو ما التقوى هنواك بوبزير الوبلن االيرانوي        اهب تبهيق السبي   اىل طهراو وممثل للحكبمة العرا يوة 

،  نقل تيمبرطا    لق احلكبمة الشاهنشاهية االيرانية من السياسة العرا ية املتسوا ة  (تيمبرطا )
جتاه الكبرد و حقب ه  القبمية و طالب من السبي   او يتب  حكبمتوع مو  ايوراو سياسوة مشورتوة ضو        

مون   99االول ايراو م  جممبعة من اعضام احلكبمة العرا ية يف ووذلك عن ما زار امللك هيصل  1.الكبرد
، التقى يف طهوراو بوبزير الوبلن و وزيور اخلارجيوة االيرانيوة، اا طالوب االيرانيوبو مون          8219نيساو عاا 

يف البا وو ، هووأو العل ووات  2.امللووك هيصوول عوو ا السووما  لنمووب النزعووة االسووتقللية لوو ز الكووبرد يف العوورا   
تقوار  و   را ية تطوبرت بشوكل ا وبحت املسوألة القبميوة الكبرديوة منوذ الوك الب وت عامول          الع-االيرانية

تفاه  بني ال ولتني بع  او وانت عامل لتأزا العل ة بينهما يف السابق، وانعكس هذا االمر بشوكل واضوح   
ووذلك بعو ما    يف مسألة معاجلة املشاول احل ودية بني ال ولتني و عن  عق  اتفا ية ونائية بني الطرهني، و

معاهوو   )الرئيسووية يف  البنووبد زا ووبحت مسووألة مباجهووة املقاومووة الكرديووة يف املنوواطق احل وديووة احوو  
   8211.3عاا  ، تلك املعاه   اليت و عتها هضل عن ايراو والعرا ، ول من ترويا و اهالانستاو(سع آباد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .918آل ص 8222بغدلدآل ، 9نللعريبةآل القضية يصف قرن    يخ للعرلق و مذوراتي،  يفيق للسييدوآل  1
 .911-918لملصد  يفسةآل ص  2
 .21،م9111،تبز(819)،الع د(متني)ره على الكبرد،وأو 8211ميثا  سع  آباد: م   احل الزيبار : للمزيد 3



 

 

82 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنت ج
 

يف جنووب   موون  بوول جممبعووة موون املووثقفني القووبميني الكووبرد     8291ا عوواتشووكلت مجعيووة زردشووت    -
مطلبا تهي يا الك واو  ، ولكن ووانت ته ف اىل حتقيق احلقب  القبمية يف إطار ادار  ااتية وبردستاو 

 .االسرتاتيجي واو تشكيل دولة مستقلة هاوه ه
رووات الكبرديوة املسولحة      نشأ بسبب  تراج  دور القيادات التقلي ية نتيجوة  مو  احل  ذاو الفرا  ال -

الفرا  وتعي عن نفسها وبرناجمهوا واسولب  عملوها عون طريوق      وانت هر ة للف ة املثقفة او تتق ا مللم 
تشكيل مجعية سياسية وزردشت للعمل لتحقيق احلقب  القبمية، ولكن هذه الف ة  و   ادرووت الطبيعوة    

لكميووة والكيفيووة يف التووأوري علووى   التقلي يووة للمجتموو  الكووبرد  وشووعرت بضووع  حجمهووا موون الناحيووة ا     
اجلماهري وتعب ة الرأ  العواا، وخا وة يف االريواف الويت م تكون مرتبطوة باملو و بباسوطة سوب  ووبرد            
وط  داخلي، لوذلك م تسوتط  تهمويش القيواد  التقلي يوة للحرووة القبميوة، بول اتبعوت منهجوا تبهيقيوا            

 .مبد اليز ي رئيسا هخريا لاوسطا وحاولت االتصال بها وم ترتدد من جعل الشيش  
املفروضوني علوى   القمو  والضوال    سياسوة  لق  اختذت  مجعية زردشت اسلب  العمل السور  بسوبب    -

الكبرد من  بل ال وائر الييطانية وحكبمة بال اد يف وبردستاو، تلك ما مييزها من اجلمعيوات الكبرديوة   
نقطووة حتووبل اووورت علووى وا وو  العموول      الوويت تأسسووت  بوول الووك التوواريش يف جنووب  وبردسووتاو، وهووذه        

 .ال ميقراطية ال اخليةحرية الرأ  والسياسيي والتنظيمي بشكل سلب عر لت تطبر 
وهوب التقور     القبميوة  بلوها،  " خبيبوبو "مجعيوة   توع وررت مجعية زردشت نفس اخلطأ الذ  ارتكب   -

اهها، تلك احلكبمة الويت  من احلكبمة الشاهنشاهية االيرانية به ف احلصبل على مساع ات لتحقيق اه 
ات القبميو  قحو انكوار   معية للالاية ض  املطالبني حبقوب  الكوبرد وعملوت علوى     شبهينية اتبعت سياسة 
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 وملصوولحتها داخوول دولتهووا، ولكنهووا حاولووت احتووبام القضووية الكبرديووة خووارج حوو ودها      ووري الفارسووية
و و    .لعنا ر اآلرية حتت لبائهوا نشرت دعايات حبل العر  االيراني مفادها انها حتاول تبحي  مجي  ا

اسووتفادت احلكبمووة االيرانيووة موون معلبماتهووا عوون اجلمعيووة ملصوولحتها وخا ووة بعوو  اعرتاههووا باحلكبمووة     
عامل تفاه  بني ال ولتني بع  او وانت عامل لتأزا العل ة بينهما الكبردية  العرا ية، اا ا بحت املسألة

 .   يف السابق
جاسبسا لا داخل مجعية زردشوت و اطلعوت مون خللوع علوى تفا ويل        زرعت السلطات الييطانية  -

وج ير بالذور، بأو السلطات الييطانية وانت  واحبة القورار يف   . عمل  اد  و اعضام اجلمعية املذوبر 
الشوووؤوو السياسوووية واالمنيوووة يف جنوووب  وبردسوووتاو مووون خووولل مستشووواريها السياسووويني و ضوووباطها      

لة املب ل بني ترويا و العرا  و لصاحل االخري ، الو احلكبموة يف بالو اد   العسكريني حتى بع  انهام مشك
لذلك ليس من  ري . انذاك م تكن باستطاعتها استتا  امن املنطقة و ادارتها ب وو مساع   الييطانيني

تكووبو للسوولطات الييطانيووة يف وبردسووتاو دور رئيسووي يف مسوواع   البووبليس العرا ووي هووى  الاملعقووبل او 
   .ية زردشت و انهام وجبدهاوش  مجع
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دل لةب شؤيو و كي دنؤت ن بؤةي وو    8291يةم ك َلينةوةيةآل ب س لة ييكخرلوييك  ياييني  ني ني  دةك   كؤة لةنؤ َل    
وة كؤؤة لةيؤؤة  و  شكسؤؤو  ةوة دلوؤؤةة لوةآل يؤؤةو  ييكخؤؤرلوةو هةوَليؤؤدل يؤؤةو ب شؤؤ يية ثؤؤري بك  ؤؤة   "ك وةَلؤؤةو ةة دةشؤؤت"

ةيوةيةوة ضةكدل ييةكةو كي د بة يييبة لية ي  شييخ وةمحيودو بة ة   ه  بيوةي  لء بةشيييةو  ييكخستين ياييين 
خةب    خ ي ن ب  بةديايين ي  و فة ية ةولية ييةك ي  كؤي د بة يؤةثييش لةنؤة دةوييك  ويييووييؤدل كؤة نؤ  ةوةختييك        

  بؤؤؤة يت يي  كؤؤؤ  و بؤؤؤ  يؤؤؤةوةدةكرد كةب شؤؤؤيو و كي دنؤؤؤت ن بةدةوَلؤؤؤة   عييرلقؤؤؤةوة       هةنؤؤؤتي  بيوآل ضؤؤؤييكة حكيوؤؤؤة   
هؤة وة  يؤةوةو    ببةنتييتةوة بييئةوةو هيض و فييك    يبة   ني ني ء ك  اييريي ء ية ةوةي  كي د دليؤ  ثييؤدل بنرييؤت   

 س لؤؤة هةوَلؤؤدلي  ك وةَلؤؤةو هؤؤة وةه  يؤؤةم ك َلينةوةيؤؤة بؤؤ. كؤؤة ثييشؤؤم ك وةَلؤؤةو اؤؤةةن وة  ثييشؤؤمة ةييد دلولو كردبؤؤيو 
ةة دةشؤؤؤت دةكؤؤؤ   بؤؤؤ  بةنؤؤؤتين ثةييةيؤؤؤدي  لةاؤؤؤةه دةوَلؤؤؤة   ش هةيشؤؤؤ ه  يييرلييؤؤؤ   ؤؤؤ كي ثشؤؤؤتةني  دة ةكيؤؤؤ  بؤؤؤ   
بةديايين ي  ي و  ةك ي  بةديبيينييتآل يةوةش بةبريولو يييمة هةَلةيؤةك  نؤمل ييي  بؤيوآل ضؤييكة هةويشؤة يييرليييؤةك ن       

ةو كؤؤي د لؤؤةي وخ و يييؤؤرلن نؤؤة كي  بكؤؤةنء نؤؤيوديش لةكييشؤؤةو كؤؤي د لؤؤةوة  ي       لةهؤؤةوَل  يؤؤةوةدلبيون ةيوةيؤؤةو 
ك َلينةوةكؤؤة ي وؤؤ ذةو بؤؤة  ؤَلؤؤ  نؤؤيخي يي  دةنؤؤةة      هؤؤة وةه  . د لونؤؤب بكؤؤةن بؤؤ  بؤؤةديايين ي  بة ذةوةيدييؤؤةك يي ن  

رلق بةنؤؤؤة  بريت يييؤؤؤةك ن دلوة لةكي دنؤؤؤت ن بؤؤؤ  ي شؤؤؤكرلكردي  ك وةَلؤؤؤةو ةة دةشؤؤؤتء ثؤؤؤةةو  و هييؤؤؤزة ث ليسؤؤؤ  عييؤؤؤ 
 . ييكخرلوةكة
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Abstract 

 
 This research spoke about the establishment of an underground society that founded by 

a number of Kurdish intelligentsia in southern Kurdistan in 1928 under the name of 

(Zardasht). This  society strived for the achieving autonomy for the Kurds in a sensitive 

and complicated situation by an effect of the British attempt to annex Kurdistan to Iraqi 

new established state without guaranteed any national rights that recommended by the 

league of nation as precondition to this annexion. Its worth to mention that, this society 

worked to establish its relationships with the Iranian regime and tried to achieve its 

support to realize its goals. The study also deals with the British attempt to collect         

information about this society by Its agent, thus, helped the Iraqi  security forces to 

attack the society and vanished it, after they arrested some of its members and forced 

others to run away from their cities.   
                                         

 


