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صدر قاضی
ابوالقاسم صـدر قاضی در  ١٨اردیبهشت سال  ١٢٨١ـ  ١٩٠٢در شهرستان مهاباد
متولد شد .او برادر کوچک قاضی محمد و فرزند قاضی علی و گوهر تاج خانم
( فاروقی ) بود.
صدر قاضی نیز همچون برادر بزرگتر در محضر پدر و عموی بزرگوار و فاضل
خود ،سیف القضات کسب علم نمود.
صدر قاضی مردی بسیار فاضل ،دانا و خوش برخورد بود و با همگان رفتاری
گرم و صمیمانە داشت و فقیر و غنی او را دوست می داشتند و احترام خاصی
بە وی قائل بودند.
صدر قاضی بنابە سفارش پدر بە ادارات سرکشی می کرد و بە افراد بـی سواد
و درماندە و کسانی کە توانایی انجام امور را نداشتند ،کمک می کرد تا از
سرگردانی بە در آیند و زودتر کارشان بە نتیجە برسد)١(.
ویلیام ایگلتون جونیر در کتاب خـود " جمهـوری  ١٩٤٦کردستـان " در مورد
صدر قاضی می نویسد :برادر کوچک قاضی محمد ،بە اسم ابولقاسم صدر قاضی
وی مردی بسیار فاضل و دانا بود ،محبویتی زیادی نزد دوست و آشنایان داشت
و نزد مردم شهر از احترام فراوانی برخودار بود.
جمهوری  ١٩٤٦کردستـان ،ویلیام ایگلتون جونیر ،ترجمە از انگلیسی بە کوردی
سید محمد صمدی
هیچ سند و مدرکی در دست نیست ،کە صدر قاضی عضو کوملە " ژ ـ ک " یا از
بنیانگذاران حزب دمکرات کردستان بودە باشد.
آنگاە کە شهـر مهاباد و حومە نزدیک بە  ١٦٠٠٠نفر جمعیت داشت .صدر
قاضی با بدست آوردن  ١٣١٣٢رای در سال  ١٣٢٢ـ  ١٩٤٤با پشت سر گذاشتن
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رقبایی همچون آقایان عبدالـلە ایلخانـی زادە و علی بیگ حیدری بە نمایندە
مردم مهاباد در دورە چهاردم مجلس شورای ملی ایران راە یافت.
آقای حسن قاضی می نـویسد :نـطقهای صدر قاضـی در مجلس شـورای ملی
نشانگر آنست کە وی همیشە تالش کردە است خواستهای اقتصادی و فرهنگی
شهر مهاباد و حومە و خدمات الزم برای کردستان را مطرح سازد .وی با
همکاری قاضی محمد ،در زمان وزرات ساعد مراغەای موفق شد رضایت دولت
را در مورد پیوستن مستقیم ادارە فرهنگ مهاباد بە مرکز جلب کند ،خلیل
فهیمی وزیر مشاور بانی این کار شد و آقای محمد کیوان پور ( دکتر
محمدمکری) بە این سمت منسوب شد و تا اعالم جمهوری کردستان در مهاباد
باقی ماند)٢( .
صدر قاضی یکی از اعضای هئیت نمایندگی جمهوری کوردستان و حکومت ملی
آذربایجان با دولت ایران بود ولی در هیچیک از جلسات مذاکرە کە در
اردیبهشت ماە در تهران برگذار شد شرکت نکرد.
صدر قاضی نطقهای در بارە تجاوز و اذیت و آزار ارتش ایران بە فرماندهی
سر تیپ امینی در مجلس شورای ملی ایران انجام دادە بود.
او در مذاکرات دولت و رهبران حزب دمکرات کردستان در شهر سقز شرکت
داشت)٢( .
***
١ـ از کتاب اسرار محاکمە قاضی محمد و یارانش ،تالیف :دکتر رحیم سیف
قاضی ،گردآوری و ترجمە :محمد رضا سیف قاضی ،چاپ دووم سال ١٣٨٠
٢ـ نوشتە آقای حسن قاضی ،کە بە زبان فارسی و کوردی برایم فرستادند.
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ابوالقاسم صدر قاضی
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در مجلس شورای ملی
روز پنجشنبە گذشتە موضـوع خبر رادیـو پاریس در مجـلس منعکس و بە تـرتیب
آقایان دکتر اعتبار ـ صـدر قاضی ـ اردالن ـ دکتر زنـگنە و سید ضیاالـدین
طباطبایـی توضیحاتی دادند کە برای اطالع خـوانندگان عین اظهارات آقایان
و جریان مجلس مربوط باین موضوع را ذیال درج مینمائیم.
مذاکرات قبل از دستور راجع باخبار منتشر مربوط بە کردستان
دکتر اعتبار ـ اجازە بفرمائید عرض کنم در جرائد یک چیزی منتشر شدە است
بە این مضمون کە در منطقە کردستان ایران یک طغیان عظیمی برای استقالل
آن منطقە و تجزیە آن از ایران آغاز شدە است.
هنوز معلوم نیست کە این شورش بە کردستان ترکیە هم سرایت خواهد کرد
یا نە؟

ولی ترکها قوای زیادی در مرز برای مواجهە با اوضاع متمرکز

ساختەانـد .اوضاع بیشتر از آن جهت دشوار است کە در شمال ایران نیز اکنون
جنبش بزرگی برای تجزیە این منطقە از ایران و الحاق آن بە اتحاد جماهیر
شوروی با شدت کامل ادامە دارد.
این خبر منتسب بە رادیو پاریس است ما میدانیم کە یک عدە ماجراجو از
نبودن قوای دولت در شمال سوء استفادە می کنند و برای اجـرای مقاصد شوم
خودشان کە از حدود مادیات تجاوز نمی کند هر روز یک نغمە شومی شروع
میکنند ولی این خبر سرتاپا جعل است .کردهای ایرانی و اصوال تمام ایالت
"صحیح است " ایران مردمان وطن پرست و عالقەمند بە آب و خاک و موطن
اجداد خود هستند " .صحیح است " و بە هیچ وجە بە این حرفها ترتیب اثر
نمی دهند و عالقە برای سرکوبی این خائنین دارند " صحیح است ".
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این صحبتها همە فرع عدە کافی قوای دولت در آن مناطق است آن روزی کـە
قوای شوروی از ایران بـروند ( کە امیداوارم هـم هستیم این خیلی بە تعویق
نیفتد ) ممانعت نکنند از فرستادن قـوای دولت بەآنجا بە این مناطق کە امنیت
کامل برقرار بشود و تمام این جریانات بخوابد " صحیح است " و ما واقعا از
دولت دوست خودمان فرانسە گلەمند هستیم کە چرا اجازە میدهند این
خبرهای جعل و دروغ در رادیوی آنجا گفتە شود " صحیح است ".
رئیس ـ عرض کنم بعضی از آقایان کە خودشان کردستانی هستند اجازە
خواستە بودند کە امروز حرف بزنند مثل آقای صدر قاضی و آقای اردالن
"اردالن صحیح است" ولی خوب است بماند برای جلسە بعد.
صدر قاضی ـ اجازە بفرمائید توضیح بدهم.
جمعی از نمایندگان " با همهمە " بگذاریـد تـوضیح بـدهند " زنگ رئیس ".
رئیس ـ نسبت بە صورت جلسە اعتراضی نیست " گفتە شد ـ خیر " ( صورت
جلسە تصویب شد ) آقای صدر قاضی بفرمائید.
سید محمد طباطبایی ـ من کە جلوتر از ایشان اجازە خواستە بودم.
رئیس ـ خیلی ها قبل از ایشان خواستە بودند.
صدر قاضی ـ بندە در اطراف این اراحیفی کە در بعضی از روزنامەهای مرکز
نوشتە شدە و تهمت های ناروایـی نسبت بە یک عدە از ایرانیان در این چند
روزە روی اغراض شخصی زدە شد و البتە از لحاظ آقایان گذشتە است بندە
میخواستم موقعی کە برنامە دولت مـطرح بود و هئیت محترم دولت هم کە
طرف اعتماد بندە و عموم آقایان هستند این مطالب را مفصال یادداشت کردە
بودم کە اینجا ،البتە تکذیب بکنم متأسفانە آن روز بواسطە اینکە در برنامە
نوبت بە بندە نرسیدە و جلسە هـم یک خوردە طوالنی شدە بندە نتوانستم آن
مطالب را بە عرض آقایان برسانم و البتە در جلسە آیندە بە عرض آقایان
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میرسانم .فقط اجماال می خواستم عرض کنم کە این مزخرفاتی را کە از رادیوی
پاریس می گیرند .اجماال بە عرضتان برسانم و آن این است حاال آقای دکتر
اعتبار فرمودند کە یک عدە ماجراجو هستند ولی هیچ ماجراجوئی نیست و
این حرفها و صحبت تجزیە نیست چرا بیخود چیز می کنید اصال صحبت تجزیە
نیست و بعضی ها گفتند کە صد کامیون اسلحە بە مهاباد آوردەاند اینها
اساسا بکلی دروغ است آقا فایدە این حرفها چیست چرا تفرقە میاندازید بین
ملت ایران " صحیح است " واللە این حرفها بکلی دروغ است کی اسلحە وارد
شدە است کـی اسلحە آوردە است بە ایران والـلە باالـلە اینها همە دروغ است
" نمایندگان صحیح است " همین آقایانی را کە اینها بە این شکل متهمشان
می کنند چندی پیش دولت بە تهران احضار کرد آنها آمدند اینجا سە چهار
ماە بودند اگر اینها متمرد بـودند با یک تلگراف از آنجا  ١٥٠فرسخ پا نمی
شدند بیایند اینجا و در مدت چهار پنج ماە سی چهل هزار تومان خرج بکنند
و متمرد اینطور نمی شود ولـی البتە بندە امروز صبح یک بیانیەای بدست
آوردم کە آنجا هـم یک حزب دمکرات تشکیل شدە است ( سید ضیاالدین بزبان
کردی هم چاپ شدە ) ...بلە بە زبان کردی و فارسی و یک بیانیە دیگری هم
هست کە بە عرض آقایان میـرسد و بندە اجماال عــرض می کنم کە صحبت
تجزیە نیست و این صحبت ها ابدا در بین نیست و آن بیانیە را هم عرض کنم
یک چاپخانە اینجا آوردەاند برای انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی گمان
میکنم کە در جاهای دیگر هم هست و البتە در جلسە آیندە بندە توضیح میدهم
" یک نفر از نمایندگان بسیار خوب در جلسە آیندە توضیح بدهید.
" سید ضیاالدین در جلسە علنی توضیح می فرمائید " ،بلی البتە بندە در
جلسە علنی توضیح میدهم ولی حضرتعالی هم بفرمائید بیجهت در
روزنامەهایتان این چیزها را ننویسند " سید ضیاالدین ـ بە رادیوی پاریس
بفرمائید " ...... .بلی بندە عرض می کنم ولی آقا هم بفرمائید در
روزنامەهایتان ننویسند " بعضی از نمایندگان ـ دستور ـ دستور ".

8

رئیس ـ دو نفر دیگر آقای اردالن و آقای زنگنە در این موضوع اجازە
خواستەاند .آقای اردالن بفرمائید.
اردالن ـ عرض کنم همانطوریکە کە نمایندە محترم آقای دکتر اعتبار فرمودند
ما ایرانی ها خیلی متأسف هستیم کە این نغمە شوم از رادیوی فرانسە ( کە
ما در مدت جنگ موقعی کە آلمان ها آن مملکت را اشتغال کردە بودند این
همە عالقمندی بـە آن مملکت نشان دادیم ) از آن جا بیرون آمدە و این
بطوریکە همە میدانند اصال صحت ندارد و قسمت مهم کردها ساکن یک قسمت
از ایران هستند کە بە نام کردستان نامیدە می شود کە بندە افتخار نمایندگی
آنجا را دارم.
یک قسمت دیگر از کردها ساکن حوزە وسیع کرمانشاهان هستند و نمایندگان
دیگری دارند در هیچ کجا اصال این صحبتها نیست و آنچە بندە خودم در
جرائد خارجە مطالعە کردەام این سرچشمەاش از خاک عراق بود و دولت
عراق هم یک عدە قوا برای تاراندن آنها فرستاد و اینها یـک چند نفری هستند
کە اصال ایرانی االصل هم نیستند ایرانی نیستند اینها آمدەاند در یک زاویە
کوچکی کە سرحد عراق است یک همچو نغمائی آغاز کردەاند و هیچوقت کرد
و کردستانی در مخیلەاش اصال فکر تجزیە خطور نمی کند " صحیح است " و
خودش ر ا وابستە مسلم بە ایران می داند وقتی حاضر است زندە باشد کە با
ایران باشد و بدون ایران حاضر نیست زندە باشد ( .آفرین)
بندە بـرای اینکە این مسلە در دنیا منعکس شدە است بوسیلە رادیوی پاریس
الزم می دانم در اینجا یک قضیە تاریخی را بطور خیلی مختصر عرض بکنم
البتە اغلب آقایان نمایندگان محترم اطالع دارنـد از دە دانشمند مشهور
مستشرق کە دو کتاب برای ایران نوشتەاند یکی از اینها کە برادر بودەاند
معــروف بە پروفسور راولنسن یکی از آنها موفق شد در زندگی خودش بـە

9

خواندن خطوط میخی و خطوط قدیمی از آثار قدیمی ایران روی حجاری های
تاریخ ایران را نوشتە است.
یکی هم برادر اینها هانری روالنسن بودە است کە کتاب مبسوطی راجع بە
سلسلە ساسانیان نوشتە ،کتابی کە پروفسور روالنسن راجع بە ساسانیان
نوشتە است اگـر آقایان مراجعە بفرمایند موقعی کە از سلطنت خسرو پرویز
صحبت میکند اینجا اسمی از کردها مخصوصا اردالنی ها مـی بـرد اینجا البتە
چون من خودم نمایندە کردستان هستم بە کنار ولی خودم کرد هستم بــاین
لحاظ من کە یک نفر کرد هستم حق دارم در این موقع این موضوع تاریخی را
در اینجا بیان کردە باشم ( هاشمی ـ قبل از او مورخین یونان نوشتەاند )
بــرای اینکە اگر یک کسی حرفی میزند در این مجلس نمـایندە زندە کرد و یک
خانوادە هزار و چهار صد سالەایست کە تاریخ او در همین کتاب مستشرق
ثبت شدە است در اینجا پروفسور روالنسن می نویسد موقعی کە خسرو پـرویـز
با رومیها در جنگ افتاد آمد از کردها استعانت خواست و همراهی خواست و
طایفە اردالن ها و کردها آمدند کمک کردند و هراکلیوس پادشاە روم را شکست
دادند مالحظە بفرمائید آقا یک کردهائی در این تاریخ نشان میدهد کە از
هزار و چهار صد سال قبل برای عظمت ایران در رکاب سالطین ایران جنگ
کردەاند ما جانفشانی کردیم و جانبازی کردیم چطور ممکن است کە ما یک
همچو افتخـار تاریخی را بکنار بگذاریم و حاال بیائیم خودمان را از ایران
مجزا بدانیم .محال است همچو چیزی هر کسی بگوید همچو خیالی در مخیلە
هر کس خطور کردە است جز نادانی جز اغراض خرایی کە نسبت بە مملکت
دارد چیز دیگری نیست واال کرد و کردستانی بوجب همین قضیە کوچک تاریخی
کە عرض کردم از  ١٤٠٠سال پیش ( هاشمی ـ مورخین یونانی پیش از اینها
هستند آقای اردالن ) بندە خواستم طایفە اردالنی ها کە خودم یک نفر از آنها
هستم.
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عرض کنم ما  ١٤٠٠سال پیش در رکاب پادشاهان ایران برای سعادت برای
عظمت ایران جانفشانی کردیم و کمک کردەایم چطور ممکن است کە ما امروز
این ایران عزیزمان را بگذاریم و بگذریم هیچوقت در منطقە کرد همچو چیزی
بروز نکردە ،و آنچە در رادیوی فرانسە گفتەاند جدا تکذیب میکنیم ما کردها
شرافت و افتخارمان این است کــە جزء الینفک ایران باشیم ( .صحیح است ).
رئیس ـ آقای دکتر زنگنە هم در همین موضـوع صحبت دارند ( .بعضی از
نمایندگان ـ کافی است ) (،حاذقی ـ بگذارید صحبت کنند این قضیە حیاتی
است آقا ).
دکتر زنگنە :عرض کنم خیلی متأسفم کە اساسا یک همچو صحبتهایی پیش
بیاید و ما مجبور بشویم در مجلس ایران تکذیب بکنیم " .صحیح است " بر
خالف البتە چـون بعضی ها صحبت می کنند می گویم کە منکر همچو
صحبتهائیکە بعضی ها میکنند نباید شد " .صدر قاضی صحبت تجزیە نیست
" بندە نمیدانم صحبت تجزیە یا هر چە هست صحبت استقالل علیحدە کرد را
بعضی اشخاص جاە طلب و خودخـواە کردە و می کنند و بعضی اوقات در
کردستان عراق و کردستان ایران از این صحبتها شدە است ولی البتە صحبت
شدە است دو نفر چهار نفر نشستەاند ،مجلە نوشتەاند ،کاغذ نوشتەاند بـە
کردی شعر گفتەاند کتاب نوشتەاند.
ولی حقیقت این است کە غیر از این چند نفر کس دیگر وجـود ندارد و بندە از
طرف کرمانشاهان عرض میکنم کە قسمت عمدە کردستان کە واقعا در آن یکنفر
وجود ندارد کە همچو فکری کردە باشد " .صحیح است " .هیچوقت همچو فکر
نبودە است و نمی تواند باشد کرد یعنی چە ،مثل اینکە اهالی شیراز هم یک
همچو صحبتی نکنند .کرد و فارس و خراسانی و آذربایجانی همە باالخرە
ایرانی هستند .گاهی هم البتە برای تبلیغات صحبت شدە است کە کردها چە
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کردەاید؟ ولی کردها هیچوقت صحبت استقالل داخلی و از این حرفهای بیجا
و بی ربط نگفتەاند.
عرض کردم دو سەتا شخصهای معین این حرفها را میزنند امروز کردها در
کارهای دولتی ما دخالت دارند و از پیش هم داشتەاند دلیلش هم این است
کە االن وزیر دادگستری ما کرد است و هزار دلیل دیگر ،خانوادە خود بندە
است کە از زمان صفویە همیشە مقاماتی داشتەاند در دولت چە محرومیتهائی
برای کردها بودە است ،کە اساسا یکهمچو تبلیغات فاسد و غلطی نکنند.
بندە نمیدانم .اینکە ما بە نام تمام رفقای خـودمان و بە نام تمام کردها با
کمال جرئت می گویم کە همچو صحبتی نیست و هر کس همچو صحبتی بکند
واقعا خائن مملکت است ( دستور ـ دستور ).
سید ضیاالدین طباطبائی ـ یک موضوعی را می خواهم عرض کنم اجازە
میفرمائید؟ بە موجب مادە  ١٠٩عرضی دارم.
رئیس ـ بفرمائید.
سید ضیاالدین طباطبائی ـ آقای صدر قاضـی ضمن فرمایشات خودشان فرمودند
کە روزنامەهای متعلق بە بندە این خبر را منتشر کردەاند .بندە میخواستم
توضیح عرض کنم کە این خبر را روزنامە کیهان منتشر کردە است و بنابراین
اعتراض ایشان بە بندە یا کسانی کە بە بندە رابطە دارند وارد نیست .بندە
معتقد هستم کە اهالی کردستان مانند اهالی سایر نقاط ایران وطن پرست
هستند " .صحیح است " .در میهن پرستی آنها هیچ تردیدی نیست ولی میهن
پرستی تمام اها لی یک ایالت و یا والیت مانع این نیست کە چند نفری پیدا
شوند و تحت تاثیر یک مقتضیاتی یک زمزمەهائی را آغاز کنند این نوع افــراد
در هر مملکتی هست همە جای دنیا هست شما نمی توانید در دنیا یک جائی
را پیدا کنید کە اهالی آنجا صد در صد دارای یک فکر یا یک احساسات و
عقیدە باشند ولی چیزیکە بر بندە شخصا مسلم است این است کە نود و نە
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درصد اهالی کردستان عالقەشان بە ایران کمتر از سکنە سایر نقاط ایران
نیست " صدر قاضی ـ صد در صد ".
خوب ممکن است بندە عقیدە خودم را عرض کردم و باین شایعات هم ابدا ما
نباید اهمیتی بدهیم ما نباید فراموش بکنیم کە در یک دنیائی هستیم کە بعد
از شش سال خونریزی و فداکاری یک منشوری بوجود آمدە است اگر بنا باشد
اهل یک مملکتی بموجب احساسات و عواطف خودشان از هئیت حاکمە یک
تقاضائی داشتە باشند در مملکت ایران این اندازە آزادی و دموکراسی هست
کە مردم می توانند مطابق مقررات قانونی و در حدود قـانون اصالح وضعیات
خودشان را از هئیت حاکمە بخواهند.
بندە گمان میکنم این دموکراسی کە در ایران هست از بعضی ممالک بیشتر
است " صحیح است ".
برای اینکە در ایران همە چیز مـی شود گفت و اما اگر بنا باشد در تحت تاثیر
یک اتهامات و تحریکات خارجی باشد بندە گمان می کنم کە منشور ملل متفق
کە ایران هم افتخار امضای او را دارد و این مجلس شورای ملی هم بە اتفاق
آراء تصویب کرد بهترین قاضی خواهد بود راجع بە مسائلی کە در تحت
تاثیرات و تحریکات خارجی در یک مملکتی پیش بیاید بندە عرایض خودم
را در همین جا خاتمە میدهم و از آقای صدر قاضی تمنا دارم اخباری را کە
رادیوی پاریس یا رادیو بادکوبە یا سایر رادیوها منتشر می سازد و سایر
روزنامەها آن را اشاعە میدهند آن را اقـال منتسب بە بندە یا روزنامەهای
بندە نکنند.
منبع :نــامــە هفتگی " کــوهستــان " شمـارە  ٣٥دوشنبە  ٢٨آبان ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
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نطق آقای صدر قاضی
آقای صدر قـاضی نمایندە مهاباد نطقی بشرح ذیل روز شنبە گذشتە راجع بە
کردستان در مجلس شورای مهاباد ایراد نمودند.
گویا بندە حق داشتە باشم از مجلس از آقایان محترم این گلە را کردە باشم
کە بە حـوزە انتخابیە بندە یک حمالتـی می شود .اگر بندە ساکت بمانم
اعتراض می فـرمائید کە چرا نمایندەاش ساکت بودە است .وقتی میخواهم یک
مطالبی را بە عـرض آقایان برسانم تا نوبت بندە میرسد صداها بلند میشود
دستور دستور ( یکی از نمایندگان مـی فرمائید آقا ) و بندە تقاضایم این است
کە آقایان نسبت بە بندە یک لطف و توجە بیشتری داشتە باشند چون اگر غیر
این باشد آن وقت حمل می شود کە خدای ناکردە نسبت بە بندە کە یک
نمایندە محلی هستم و از یک گوشە کشور آمدەام و البتە نفوذی در مجلس
ندارم آن وقت آقایان تبعیض قائل هستند ( یمین اسفندیاری ابدا اینطور
نیست ،بفرمائید آقا ).
عرض کنم بندە یک مطالبی را اینجا استخراج کردم و می خواستم در اطراف
این اراجیفی کە این روزها در افواە و شایع بود بە عرض مجلس شواری ملی
برسانم و متأسفم در جلسە اسبق هم یک اشتباهی برای یکی از همکاران
محترم بندە رخ داد و آن عبارت از این بود کە همکار محترم بندە خیال کردند
کە بندە اعتراض میکنم چرا بعضی از روزنامەها انتشارات رادیوهای پاریس
را نوشتەاند در حالیکە این اعتراض را بندە نکردم عرایض بندە این بود کە
این شایعات تقصیر بعضی از جراید مرکز هست کە بدون تحقیق مطالب
مینویسند و روزنامەها و رادیوهای خارجی مطالب و اخبار آنها را میگیرند و
در دنیا منتشر می کنند.
بندە اعتراضم این بود حاال هم عقیدەام ایـن است بندە عرضم این است کە
مطالب را بایستی خودمان بسنجیم و تشخیص بدهیم مطالبی کە بر خالف
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مصالح کشور است اینها را نباید اجازە بدهیم کە در روزنامەها نوشتە شود.
چون وقتی کە چهار نفر ماجراجو دور هم بنشینند و یک خوابهائی ببینند.
کـی از آنها اطالع دارد ،کسی از آنها اطالع ندارد مابیائیم در اطراف این
مســ ائل خودمان یک چیزهائی فرض کنیم و شاخ و برگی بدهیم و این را
بیاوریم در روزنامەهای مرکز منتشر بکنیم و آن وقت انتظار داشتە باشیم
اینرا رادیوهای خارجی نگویند! " صحیح است ".
این بود کە بندە عرض کردم واال بندە جسارتی نکردم و کامال بندە بیطرف
هستم و بندە یک شخصی هستم کە جز سالح کشور نظری ندارم .بندە البتە
امتحان خودم را دادەام و شاید در بین آقایان هم باشند کە از نزدیک بە
وضعیت بندە آشنا هستند و لزومی ندارد کە بندە در اطراف خودم توضیحاتی
بدهم بندە موقع را مغتنم می شمارم کە خاطر محترم آقایان و شخص آقای
حکیمی نخست وزیر را بە پارەای جریاناتی کە بر خالف مصالح عموم مـیشود
متوجە سازم تا انشاءالـلە برای جلوگیری آن اقدام موثری فرمایند یکی از
مسائلی کە باعث نفاق و کدورت بین افراد جامعە می شود ایجاد بد گمانی
آنها بیکدیگر است مخصوصا وقتی پارە اشخاص اعم از مقامات رسمی یا غیر
رسمی اصرار داشتە باشند کە مقامات عالیە کشور را با حرفهای خالی از
حقیقت نسبت بە طبقات دیگر ظنین کنند .تا شاید بتوانند از این آب گل آلود
بە خیال خود ماهی بگیرند.
بندە بسط مقال را درین مورد الزم نمیدانم ،و فقط آنچە را کە مربوط بە حوزە
انتخابیە بندە است عرض می کنم.
از پارسال باین طرف گزارشهایی عدیدە بر علیە عشایر کرد بمرکز دادند کە
خوشبختانە پس از تحقیق هیچیک از آنها حقیقت پیدا نکرد و بهترین دلیل
همین کە وضعیت فعلی منطقە کردنشین بە حال سابق باقی است و از آنچە
نسبت دادە بودند اثری ظاهر نشد .این را هم قبال عرض کنم کە مقصود بندە
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این نیست کە در بین عشایر کرد اشخاص شرور پیدا نمی شود ،در هر کشور و
در هر جمعیت مردمان بد و مفتن هستند ولی بطور کلی نباید یک منطقە مهم
کشور را بە تحریک چند نفر مغرض یا بد خواە از دولت مایوس نمود و آتش
زد .از شهریور  ١٣٢٠تا بە حال چندین مرتبە روسای عشایر کرد و غیرە و
کسان دیگر حتی از کارمندان رسمی دولت مسافرتهائی کردە و پس از چند
روز توقف و مشاهدە ترقیات محل و موسسات فرهنگی همسایەهای دوست و
متفق مراجعت کردند .بدون اینکە کوچکترین تغییری در روحیات این اشخاص
یا درجە وطن پرستی آنها حاصل شدە باشد .اخیرا هم شایع شدە کە عدەای
مسافرتی نمودە ،بندە هنوز اطالع صحیحی از صحت و سقم آن ندارم همین
قدر در روزنامە دیدم کە آقایان مسافرت خود را تکذیب کردە اند معهذا
مالحظە فرمودند کە بە این مسافرت بی اساس چە پیرایەها بستند و چە
نسبت های دروغ با آب و تاب بآن دادند.
مثال گفتند کە کردها انجمنی برای تجزیە خود تشکیل دادەاند و ک  .ک  .ک
کە بە معنی کوملە کمونیست کرد است عالمت آن اوال :این عالمت کوملە
گنجی کرد است .یعنی انجمن جوانان کرد .ثانیا :مرکز این انجمن در عراق
است و ابدا بە کردهای ایران مربوط نیست و چنانچە آدمهای آنها با سیران
بیایند و مراودە کنند .تصور نمیکنم تبلیغاتشان در عشایر کرد اثری کردە
باشد و نیز انتشار دادند کە در مهاباد تمثال اعلیحضرت شاە را از ادرات
برداشتەاند .او را همە می دانند کردها سلطان را بر حسب عقیدە مذهبی
اولواالمر و واجب االطاعە میدانند .و بنابە تربیت مذهبی فوق العادە بە مقام
سلطنت عالقمند می باشند هیچ وقت ممکن نیست از عقیدە خود روگردان شوند
و بر خالف آن عمل کنند.
همین آقایانی کە می گویند مسافرت کردەاند کسانی هستند کە بارها امتحان
خدمتگذاری و وطن پرستی دادەاند و بە گواهی عموم نیز تاکنون خطە
کردنشین مهاباد را بهتر و آرامتر و امن تر از سایر جاها نگاه داشتەاند
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غالب این آقایان هر وقت دولت خواست بە یک اشارە تلگرافی از خانە زندگی
و کار و کسب خود دست کشیدە بە تهران آمدند و از آقایان انصاف میطلبم
معنی تمرد این است و با متهم کردن این قبیل عناصـر خدمتگذار بە خیانت
بە میهن و بە کشور چە اثرات و انعکاس سوئی در روحیات آنها باقی میگذارد.
این رویە خوب نیست تعجب خواهید کرد اگـر بگویم موقعی کە پارسال همین
آقایان در تهران بودند ،پشت سرهم گزارش های ،تلگرافی بە تهران میرسید
کە آقایان در محل مشغول آنتزیک و دسیسە بازی هستند و کسی پیدا نشد
بازخواست کند و بگوید آقایان چند ماە است تهران هستند منظور از این
گزارش های خالف واقع چیست؟
بندە عقیدە دارم آقایان مامورین دولت و ارباب جراید مخصوصا باید مراقبت
و توجە بفرمایند .کە کاری نکنند کە قلوب را جریحەدار نمایند و با اظهارات
خالف واقع و با توجە بە گزارش های مغرضین موجبات دلسردی یک قسمت
از سکنە کشور را فراهم سازند .البتە همە آقایان شنیدەاید کە ضمن انتشارات
راجع بە مسافرت ساختگی اخیر بعضی ها نوشتند کە چند کامیون اسلحە با
خود آوردەاند.
بعضی دیگر چند ماشین تحریر و کاغذ گفتند و حتی برخی مدعی بودند کە
خود با چشم دیدەاند .اوال باید عرض کنم کە اسلحە در میان اکراد هست و
احتیاج بە خواستن از خارج نیست .ثانیا ،اگر بنا بود دیگران اسلحە بە کردها
بدهند  ،الزم بە قرق کردن شهر و این ترتیبات کە جلب انظار را بکند نبود
مگر جا قحط است یـا وسیلە نیست کە اسلحە را محرمانە در مهاباد تحویل
بدهند.
همینطور آوردن ماشین تحریر و کاغذ را جزء اسرار سیاسی قلمداد نماید این
افکـار حقیقتە باید بگویم از مغز اشخاصی تراوش می کند کە کوچکترین حس
وطن پرستی و ایرانیت در آنها نیست بلکە اشخاص پستی هستند کە صرفە و
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صالح خود را در این می بینند کە میدانی بدست آوردە و بە تنهائی اختیاردار
جان و مال و ناموس مرد بشوند.
کسانی کە کرد را بر خالف واقع مردمان بی عالقە بە وطن و مملکت معرفی
می کنن د راە خطا میروند و معلوم نیست خودشان با کجاها سروسر دارند.
بندە بطور صریح عرض می کنم ،کرد ایرانی بە وطن خود عالقەمند می باشد
کردها مردمان شجاع و وطن پرست و با غیرت هستند( صحیح است ) و هر قدر
از طرف اولیای دولت مورد بی مهری یا بی اعتنائی شوند از عقیدە و عالقە
خودشان بە ایران صرف نظر نمی کنند ولی این شایعات کە در اطراف جریــان
دارد بـە رگ غیرت آنها بر می خورد شاید مقصود مغرضین هم همین باشد.
کە باین وسیلە آنها را از دولت مایوس نمایند .در هر حال بندە توجە هئیت
دولت را بەعرایض خودم جلب و تمنی می کنم.
اوال :بوس یلە اشخاص بی غرض و مطمئن حقیقت این گزارش ها را روشن
بفرمائید.
ثانیا :در انتخاب مامورین و اشخاصی کە بە سرپرستی نواحی کردنشین
میروند دقت کافی بشود .تا گرفتار عواقب و نتایج سوء انتخاب مامورین
ناالیق و مغرض نشویم.
در خاتمە توجە رئیس محترم دولت را بە اوضاع فرهنگی و بهداری شهرستان
مهاباد کە مورد این همە کم لطفی واقع شدە است جلب می نمایم شهرستان
مذکور نە فرهنگ حسابی و نە بهداری دارد.
امیدوارم فرهنگ و بهداشت آن شهرستان را مورد عنایت مخصوص قرار دهند.
چون بندە می بینم فقط در مواردیکە تهمت هائی میزنند .اسمی از مهاباد
بردە می شود واال در بودجە مخصوصا در موقعی کە از فرهنگ و بهداری
صحبت می شود متاسفانە مهاباد کوچک است .اصال محلی از اعراب ندارد
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ولی موقع تهمت زدن تهمت های خیلی بزرگ بە آنجا میزنند کە از وصف آنجا
خارج است.
منبع :نامە هفتگی " کوهستان " شمارە  ٣٦دوشنبە  ٥آذر  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
دورە چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی دورە ١٤
جلسە٦٧ :
رئیس :آقای صدر قاضی
صدر قاضی :البتە آقای وزیر فرهنگ تصدیق می فرمایند کە وضعیت فرهنگ
در شهرستان های دور دست کە تاکنون مورد توجە دولت واقع نشدەاند بی
اندازە اسفناک است و فقط اسمی از فرهنگ در آنجاست یعنی واقعا نقاطی
هست کە دولت باید بە فرهنگ آنجاها توجهی بکند کە لغزش هایی اگر پیدا
می شود در نتیجە جهالت است و بە عقیدە بندە دولت این مخارجاتی کە در
نتیجە قشون کشی می کند باید در راە وزرات فرهنگ خرج بکند ( صحیح است)
و بە عوض فرستادن یک نفر سرتیپ دیوانە برای برهم زدن آنجا حق این بود
کە دولت وزیر فرهنگی را مامور بکند کە آنجاها را مرتب بکند و بنابراین
برای تربیت هم مالحظە می فرمایید کە رکن اساسی معارف آموزگار است و
آموزگارانی کە در مرکز تربیت می شوند با اینکە دارای آموزگاران شایستە و
الیقی هستیم ولی کمی حقوق اجازە نمی دهد کە آنها بــە نقــاط دور دست
بروند بنابرایــن بندە ایـن پیشنهاد را تقدیم کردم و می خواستم از آقای وزیـر
فرهنگ استدعا بکنم کە یکـی از این دانشسراهای شبانە روزی را موافقت
بفرمایند در مهاباد کە حوزە انتخابیە بندە است تأسیس بشود کە آموزگاران
را آنجا تربیت بکنند برای آن قسمت از دبستانهایی کە آنجا تأسیس میکنند
و یکی از دالیلی کە بە آنجاها آموزگار نمی رود این است با این کە امسال
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وزارت فرهنگ موافقت کردە است کە سە نفر از آموزگار لیسانسیە بفرستد بە
آنجا حاال هیچ کدام از آنها نمی روند و وزارت فرهنگ هم البتە قدرت دیگری
ندارد کە با زور لیسانسیە بە آنجا بفرستد این بود کە خواستم استدعا بکنم
کە توجهی بفرمایند کە یک دانشسرا آنجا تأسیس بشود کە آموزگار تهیە
بکند کە انشاءاللە وسایل علم و فرهنگ در آنجا آمادە بشود.
وزیر فرهنگ :منظور آقای نمایندە محترم پر فایدە است ولی حاال نمی توانم
کامال این را در ضمن این پیشنهاد قبول بکنم بنابراین خواهش می کنم عجالتا
این پیشنهاد را آقا پس بگیرند اطمینان می دهم اگر امسال هم نشد بعدا
دانشسرا در آنجا تأسیس بشود.
صدر قاضی :چون آقا اطمینان می دهند کە آنجا دانشسرایی تأسیس بکنند
گواینکە شبانەروزی هم نباشد بندە پس می گیرم.
مجلس شورای ملی ایران ،یکشنبە  ٩مهرماە  ١٣٢٣ـ ١٩٤٥
سپاس از آقای حسن قاضی کە این نطق آقای صدر قاضی را برایم فرستاند.
آقای صدر قاضی کە نمایندە دورە چهاردهم مجلس شورای ملی ایران بود
دوبارە خود را کاندید برای نمایندە شهر مهاباد در دورە پانزدهم مجلس
شورای ملی ایران می کند.
نامە هفتگی " کوهستان " در شمارە  ٦٧دوشنبە  ٦آبان ماە  ١٣٢٥ـ  ١٩٤٦کە
آقای صدر قاضی خود را کاندید مجلس در دورە پانزدهم می کند .چاپ میکند.
( عکس صفحە ) ٢١
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بازداشت
بازداشت اشخاص و سران دمکرات کردستان شروع شد .بە قرایکە می شنویم
در حدود  ٣٠٠نفر بازداشت شدەاند .آقای صدر قاضی نمایندە مهاباد نیز در
تهران بازداشت و بە مهاباد اعزام گردیدە است .
این خبر در نـامە هفتگی " کوهستان " در شمارە  ٧٧روز دوشنبە  ١٦دی ماە
 ١٣٢٥ـ  ١٩٤٦چاپ شدە است.
نامە علما ،اعیان تجار ومالکان مهاباد
در حالی کە آقای صدر قاضی نمایندە منتخب مهاباد در دورە چهاردهم مجلس
شورای ملی در زندان بسر می برد .جمعی از علما ،اعیان ،تجار ،مالکان،
کسبە و ...مهاباد ،طی نامەای بە نخست وزیر وقت قوام السلطنە کە بە امضای
 ٤١٨نفر رسیدە درخواست کردەاند کە آقای رحمت شافعی بە نمایندە مجلس
شواری ملی در دورە پانزدهم انتخاب شود.
کاندیدای نمایندگی مهاباد
مقام معظم جناب اشرف نخست وزیر محبوب ایران آقای قوام السلطنە دامت
عظمتە رونوشت....
اینجانبان امضاء و مهر کنندگان ذیل اهالی مهاباد و اطراف از تە دل نظر بە
اینکە آقای رحمت شافعی شخص صدیق و میهن پرست و دستکار انگاشتە
معرفی می نمایم و همە اوقات عمال صالح دولت و ملت را بر مصالح خود مقدم
داشتە و نسبت بە مقاصد و مصالح این ملت ستمدیدە بصیر و بر همە رحجان
دارد و از هر حیث کفایت و دانش و صالح و امین می باشند ملت مهاباد و
اطراف شخص آقای رحمت شافعی را بە نمایندگی مجلس شورای ملی دورە
پانزدهم انتخاب مینمائیم و این ملت از حسن انتخاب خودشان را موفق و
سعادتمند میدانند.
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امیدواریم آقای رحمت شافعی دست رد بە سینە تقاضای این ملت نزدە و
خودشان را رسما بە کاندیدا دورە پانزدهم معرفی فرمایند.
بە امضای چهار صد و هیجدە نفر علما و اعیان و مالک و تجار و کسبە...
مصطفی بلوری
نامە هفتگی کوهستان شمارە  ٨٢سال دوم  ،دوشنبە  ٥اسفند  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
بە این نامە هیچگاە پاسخ دادە نشد .چون مردم مهاباد در دورە پانزدهم و
شازدهم مجلس شورای ملی ایران هیچ نمایندەای در مجلس نداشتند.

ابوالقاسم صدر قاضی
دادگاە قاضی ها
کمتر از یک ماە بعداز دستگیری قاضی ها ،روز  ٦بهمن سال  ١٣٢٥هئیت
دادگاە بـە ریاست سرهنگ غالمحسین عظیمـی و دادستان سرهنگ حسن
کوفانیان و دادیار سرگرد جعفر صانعی و زیر نظر سرهنگ هـوشنگ خلعتبری
بە مهاباد رسیدند و جلسە و محاکمە قاضی ها را شروع کردند.

23

ڕوزنامەی کوهستان
روزنامە کوهستان در  ٧بهمن مـاە از محکومیت قاضی ها خبر می دهد.
محاکمە برخی از سران دمکـرات کردستان پایان یافتە و بطوریکە می شنویم
آقایان قاضی محمد ـ سیف قاضی ـ صدر قاضی محکوم بە اعدام گردیدە ولی
اجرای رأی بە دادگاە موکول بە وصول دستور مرکز شدە است.
نامە هفتگی " کوهستان " شمارە  ٨٠دوشنبە  ٧بهمن ماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
دادگاە تجدید نظر
با گذشت نزدیک بە سە ماە از محاکمە قاضی ها ،از ستاد ارتش ایران دستەای
دیگر برای محاکمە قاضی ها آمادە شد کە از افراد زیر تشکیل شد :سرهنگ
رجب عطایـی ( ریاست دادگاە ) سرهنگ نیکو زادە ( دادستان ) سروان حسین
صلح جو ـ سـروان نبوی بە عنوان محافظ قاضی ها مشخص گردید.
دادگاە تجدید نظر قاضی ها از طـرف ستاد ارتش مشخص و بە شاە ایران
معرفی گردیدند .شاە پس از راهنمایی های الزم بە آنها گفت کە نباید هیچ
شک و گمانی در دادگاە باقی بماند و مرتبا با ستاد ارتش رابطە برقرار کنند.
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سـاختمان حاج محمدامین رحیم زادە در خیابان جمهـوری اسالمـی امـروزی
مهاباد روبروی میدان منگوران واقع شدە است ،بخشی از آن شامل طبقە
فوقانی داروخانە دکتر خرازی است کە زمانی هم مطب دکتر جعفر شافعی در
آن قرار داشت و چند اتاقی امروزە خالی است و بر اثر باران و عوامل طبیعی
در معرض خرابی قرار دارد.
این مکان دادگاە نظامی و محل محاکمە قاضی محمد ،سیف قاضی و صدر
قاضی و دیگر یارانشان بودە است.
منبع :کشکول ،فصلنامە تخصصی اسناد و نسخەهای خطی مناطق کردنشین
سال دوم ،شمارە  ٣پیاپی  ٧بهار ١٣٩٦
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دهم فروردین ١٣٢٦
سحرگاە روز  ١٠فروردین سال ،١٣٢٦حکم اعدام قاضی محمد ،سیف قاضی و
صدر قاضی در میدان چهار چراغ مهاباد اجرا می شود .صدر قاضی در زیر
چوبەدار دار رو بە جالدان شاە می کند و مـی گوید :ما را بە خاطر این اعدام
میکنند چون خائن بە ملت خود نبودیم .مرگ بر شاە خائن مرگ بر استعمار....

ایستادە از راست :محمد رضا پهلوی ـ سر لشکر پـورزند ـ صدر قاضـی ـ محمد
قاضی ـ عبداللە بایزآقا منگور .این عکس یکی از دو دیـدار محمد قاضی و
همکاران وی بـا محمد رضا پهلوی در اواخر سال  ١٣٢٣ـ  ١٩٤٥در تهران گرفتە
شدە است .همانطور کە در عکس مشاهدە می شود محمد رضا شاە پارچە سیاه
رنگی بە بازوی خود بستە و احتماال بە نشانەی سوگواری پدر ( رضا شاە )
کە در  ٤مرداد  ١٣٢٣ـ ٢٦جوالی  ١٩٤٤در جوهانسبورگ در افریقای شمالی
فوت کرد.
عکس :از آقای حسن قاضی
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رونوشت اعتبارنامە

ما امضاءکنندگان ذیل اعضاء انجمن نظارت حوزە نمایندە مهاباد تصدیق
میکنیم کە آقای ابولقاسم صدر قاضی پسر مرحوم علی قاضی کە شغلش
مالکیت است و سنش  ١٢٨١و ساکن شهر مهاباد است در انتخابات این حوزە
انتخابیە کە در تاریخ شهریور ماە  ١٣٢٣خورشیدی واقع شدە با اکثریت
سیزدە هزار یکصد سی و دو (  ) ١٣١٣٢رأی از سیزدە هزار هشصد پانزدە
(  ) ١٣٨١٥رأی دهندگان بە نمایندگی برای مجلس شورای ملی منتخب گردید
و شهادت میدهیم کە انتخاب مشارالیە موافق مقررات قانون انتخابات مورخە
 ٢٨شوال سال  ١٣١٩کە بە علتی از مواد آن در دوازدهم شهریور ماە و پنجم
و دوازدهم مهر ماە شمسی  ١٣٠٤و قانون دهم مهر ماە  ١٣١٣اصالح و بە
تصویب مجلس شورای ملی رسیدە انجام یافتە تفصیل این انتخاب در صورت
مجلس انتخابات این حوزە مندرج است.

مهر و امضای اعضای انجمن نظارت
 .......؟ علی حسینی ،محمد قاضی ،مصطفی سلطانیان ،عزیز امیر عشایری،
حمید حمیدی ،مصطفی، ....... ، .....؟
این اعتبارنامە صحیح است
مهر و امضای حاکم و مهر حکومت
فرماندار ـ میر سریع القلم
سند از کتاب :قازی محەمەد پێشەوای کورد و سەرۆک کۆماری کوردستان....
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وزارت جنگ
بە تاریخ .......ماە١٣ .......
پیوست٢٥/١٢/١١ :
وزارت جنگ
ادارە :ستاد ارتش
دائرە :رکن  ٢شعبە ٤
شمارە ٥٥١٧٣ :ـ ١٠٣١٧١
جناب اشرف آقای نخست وزیر
عطف بە شمارە  ٤١٩١٩ـ  ٢٥/١١/٢١بە طوریکە خاطر عالی مستحضر است
سیف قاضی ،محمد قاضی و سایر خیانتکاران تسلیم دادگاە شدە و طبق رأی
صادرە از دادگاە با آنها رفتار خواهد شد و شاکیان نیز پاسخ مقتضی دادە
شدە است.
وزیر جنگ

ورود بە دفتر نخست وزیر
شمارە٤٦٣٤٦ :
تاریخ١٣٢٥/١٢/١٢ :

سند از کتاب :اسرار و محاکمە قاضی محمد و یارانش ،نوشتە :دکتر رحیم
سیف قاضی ،گردآوری و ترجمە :محمد رضا سیف قاضی
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نشستە از راست :سالم الــلـە جاویـد ـ علی شبستری ـ صدر قاضی
عکس :از کتاب ساجبالغ مکری ،مهاباد در آیینەی اسناد تاریخی ،گردآوری و
تالیف :فریدون حکیم زادە
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مهاباد ،مزار قاضی ها از طرف راست :محمد حسین سیف قاضی ـ صدر قاضی
ـ محمد قاضی
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منابع:
١ـ اسرار محاکمە قاضی محمد و یارانش ،نویسندە :دکتر رحیم سیف قاضی
گردآوری و ترجمە :محمد رضا سیف قاضی  ،نشر آنا ،چاپ دوم سال ١٣٨٠
٢ـ ساوجبالغ مکری ( مهاباد ) در آیینەی اسناد تاریخی ،گردآوری و تالیف:
فریدون حکیم زادە چاپ اول ١٣٨٩
٣ـ نامە هفتگی " کوهستان " صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسمعیل اردالن
سال  ١٣٢٤ـ ١٣٢٥
٤ـ کۆماری کورد لە ساڵی  ، ١٩٤٦ویلیام ایگلتون جونیر ،ترجمە از انگلیسی
بە زبان کوردی سید محمد صمدی چاپ کتابخانە سیدیان مهاباد سال ١٣٥٧
٥ـ قازی محەمەد،پێشەوای کورد و سەرۆک کۆمار کوردستان ،نویسندە :حامید
گەوهەری هەولێر ساڵ ٢٠١٧
٦ـ بی نهایت سپاسگزارم از آقای حسن قاضی کە اطالعات بسیارارزندەای در
مورد آقای صدر قاضی در اختیارم گذاشتند.
توضیح:
عکس :صفحەی  ( ٣٢اعدام صدر قاضی ) از کتاب ساجبالغ مکری مهاباد در
آیینەی اسناد ،گردآوری و تألیف :فریدون حکیم زادە
فاروق فرهاد سوئد ٢٠٢٠/٩/٢٥
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