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Abstract
Gendarmerie brigade which organized by the effective
support of Great Britain to secure the road from Bushehr to
Shiraz, found their interests at the beginning stages of their
arrival in Fars which in turn culminated in strenuous conflicts
between the two forces at the break of World War I, Qashqai
tribes leaned toward Germany while the central government
had declared its neutrality. In the meantime, Gendarmerie
appeared to show tendency to support Germany gradually
and it established an independent committee known as
Hafezin-e- Esteghlal (keepers of the independence);
moreover, they made a close ties with Democrat Party of Fars.
Eventually, Gendarmerie staged a coup against Great Britain’s
dominance over Shiraz on the 2th Muharram, 1334. During
this period, Gendarmerie signed a treaty with Solat odDowleh which did not last long .
The present essay is after answering the main question that
what factors caused alliance and dissociation between
Gendarmerie forcs and Qashqai tribes? Using the
descriptive-analytic method, the present article seeks to
answer the aforementioned question with reliance on
historical texts and documents. Apparently, in the first
places Solat od-Dowleh’s need of a national force in line
with his own interests trend him to enter into an alliance.
However, changes such as internal weakness of
Gendarmerie and the increased pressure from the new
government weakend Solat od-Dowleh’s efforts to maintain
Qashqai’s cooperation which finally caused them to turn
away.
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چکيده
 برای تأمین امنیت جاده،نیروی ژاندارمری كه با كمك مؤثر دولت انگلیس
 با نیروی مركزگریز، تأسیس شده بود؛ در آغاز ورود به فارس،بوشهر به شیراز
 با شروع جنگ.قشقایی دچار تضاد منافع شد و به درگیری میان آنان انجامید
 قشقاییها به، اگرچه سیاست دولت مركزی بر بیطرفی بود،جهانی اول
 در این میان به تدریج در ژاندارمری نیز.طرفداری از دولت آلمان پرداختند
گرایش به سیاست دولت آلمان پیدا شد و اقدام به ایجاد كمیته حافظین
 سرانجام ژاندارمری در.استقالل فارس و اتحاد با حزب دموكرات فارس كردند
 در.دست زد4339  به كودتای دوم محرم،مخالفت با سلطه انگلیس در شیراز
این برهه ژاندارمری با صولتالدوله قرارداد اتحادی منعقد نمود كه چندان به
 چه: مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است كه.درازا نپایید
عواملی باعث اتحاد و سپس گسست میان نیروی ایل قشقایی و ژاندامری
شد؟
این مقاله با تکیه بر اسناد و متون تاریخی و با بهرهگیری از شیوۀ توصیفی
 به نظر. در پی كاویدن اقدامات و عوامل تأثیرگذار بر این پدیده است،تحلیلی
، نخست نیاز صولتالدوله به وجود نیرویی ملی و هماهنگ با منافع خویش،میرسد
 فشار دولت، اما تحوالتی چون ضعف درونی ژاندارمری،او را متمایل به اتحاد نمود
جدید و تالش صولتالدوله برای حفظ منافع همراهی قشقاییها را نیمبند و
.سرانجام به رویگردانی مبدل كرد
. فارس، جنگ جهانی اول، ژاندارمری، ایل قشقایی:واژههای کليدی
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پيشينه پژوهش
تاكنون محققان متعددی درباره تاریخ ایل قشقایی قلم
زدهاند .مهمترین منبع تحقیقی در ارتباط با تاریخ ژاندارمری،
كتاب تاریخ ژاندارمری در ایران ،نوشتۀ جهانگیر قائممقامی
است ،هرچند مطالب كتاب به لحاظ تاریخی بسیار درخور و
حائز اهمیت است ،اما از روابط نیروهای قشقایی با این
نیرو كمتر سخن میگوید و به عناصر محلی درگیر
اشارهای ندارد .دو اثر پیر ابرلینگ با عنوان The Turkic
 people of southern Iranو كوچنشینان قشقایی
فارس  ،The Qashqa’i Nomads of Farsنوشتههای
ارزشمند دیگری هستند كه در بخشهایی به تقابالت
ژاندارمری با نیروهای قشقایی اشاره كردهاند .در اثر اول،
نویسنده بهگونهای مفصل از نظام راهداری و فعالیتهای
یالمارسون در این زمینه سخن میگوید ،با اینحال از فعل
و انفعاالت سیاسی در ایران و گرایشات ژاندارمری ،فعالیت
گروههای دموكرات و حافظین استقالل بحث نمیكند .در
این میان نباید از كار ارزشمند خانم لوئیز بك ( Lois
 ،)Beckبا عنوان ،The Qashqai of Iranدر بررسی
تاریخ اجتماعی -سیاسی ایل قشقایی چشم پوشید .كتاب
مطالبی در خصوص روند درگیریهای ژاندارمری با
نیروهای محلی فارس و سیاستهای دولت انگلستان در
ارتباط با آنان بیان میكند .فلوریدا سفیری در اثر خود ،با
عنوان پلیس جنوب ایران ،روند شکلگیری ژاندارمری را
خالصهوار ذكر میكند و از تحوالتی كه به فرایند تقابل-
تعامل -تقابل ژاندارمری با نیروی قشقایی منجر شد،
سخن نمیگوید .منبع تحقیقی دیگر كتاب ایل قشقایی در
جنگ اول ،اثر ناصر ایرجی است ،نویسنده هرچند سعی
كرده به روابط علّی میان دادهها بپردازد ،در ذكر حاكمان و
تعیین دقیق دورۀ حکمرانی آنان و حوادث دچار اشتباه شده
است .نوشتۀ دیگر مقالهای با عنوان «حبیباهللخان
قوامالملك شیرازی و نهضت جنوب» ،از دكتر
سیدابوالقاسم فروزانی است كه به رقابتهای دو خاندان
قوامالملك و قشقایی در شیراز ،در برهه جنگ جهانی اول
میپردازد و از فعالیتهای ژاندارمها سخن میراند .به
هرحال نباید آثار محققانی مانند منصور نصیری طیبی را از
یاد برد .وی كتابها و مقاالت فراوانی در زمینه تاریخ ایل
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قشقایی تألیف كرده است ،از جمله «نبرد قشقاییها با
انگلیسیها در جنگ جهانی اول به روایت اسناد» كه در
ارتباط با موضوع مورد نظر مطالب زیادی یافت نمیشود.
نویسنده در مقالۀ «نقش بریتانیا در رویدادهای سیاسی
فارس در دوران مشروطیت 4338-4339ق» ،به
كوششهای دولت بریتانیا در جهت وارد كردن نیرو برای
امنیت جاده شیراز به بوشهر و درگیریهای صولتالدوله
با محمدعلیخان كشکولی میپردازد .موسی مطهریزاده
در كتابی با عنوان ناصرالدیوان كازرونی به روایت اسناد،
سعی كرده روند تحوالت جنوب ایران را براساس اسناد بیان
كند و در ارتباط با موضوع مورد بحث ،مطالب و آگاهیهای
درخور توجه در اختیار محقق قرار دهد .پژوهشگران علت
رویگردانی صولتالدوله را عهدشکنیهای ژاندارمری عنوان
كردهاند ،اما به واقع ،علت گسست و جدایی دو نیرو را
تغییر شرایط و وزنههای قدرت در ایالت فارس باید دانست.
مطالعۀ حاضر بر آن است كه پژوهشی مستقل در این باره
براساس اسناد ارائه دهد.
مقدمه
در سالهای نخستین دوران مشروطه نیاز به یك نیروی
كارآمد نظامی كه بتواند حاكمیت دولت مركزی را در كل
كشور برقرار كند ،عمیقاً احساس میشد .بریگاد قزاق با به
توپ بستن و انحالل مجلس در سال4331ق 4381/ش،
مخالفت شدید خود را با نظام مشروطیت اعالم كرده بود.
حکومتی هم كه در سال4331ق4388 /ش (با حاكمیت
احمدشاه قاجار) بر سركار آمد ،خود را فاقد ارتشی یکپارچه
و نیرومند یافت و افزون بر آن ،حوادث سهسال قبل از آن،
به اعمال قدرت دولت مركزی در سراسركشور خدشه وارد
ساخت و تسلط دولت مركزی را بر ایاالت تضعیف كرد .از
دیگر سو ،این حوادث به برخوردهای قبیلهای منجر شد و
در كار تجارت در مسیر بوشهر به شیراز نیز اختالالتی پدید
آورد و خزانه كشور را كه در امر پرداخت بدهیها عاجز
مانده بود ،درآستانه ورشکستگی قرارداد .همزمان با
باالرفتن میزان ناامنی در ایالت فارس ،در اثر تحركات
نیروهای گریز از مركز ،دولت انگلستان نه تنها تقاضا
داشت ،بلکه اصرار میورزید كه دولت ایران برای حفظ
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راههای تجاری ،به خصوص در ناحیه جنوب كشور ،به
تشکیل نوعی نیروی نظامی مبادرت ورزد .این اقدام
انگلیس ،با پشتیبانی روسیه نیز مواجه شد ،زیرا آنها نیز در
فکر ایجاد همین نیرو در مناطق تحت سلطۀ خود بودند.
انگلیس حتی تهدید میكرد كه در صورت انجام ندادن
چنین امر مهمی ،خود راساً با هزارودویست تن اقدام و به
ایجاد این نیرو دست خواهد زد .به همین منظور ،دولت در
وهله اول سعی كرد به كالبد متزلزل و درهم ریختۀ پیاده
نظام و امنیه كه هنوز در تهران خودنمایی میكردند ،روح
تازهای بدمد ،ولی اتخاذ این استراتژی نتیجهای
دربرنداشت .با تشکیل كابینۀ مستوفیالممالك برنامه
جدیدی طرحریزی شد كه آن تشکیل یك نیروی نظامی-
امنیتی داخلی ،تحت نظارت افسران خارجی بود كه در ابتدا
ژاندارمری خزانه تأسیس و سپس به «ژاندارمری دولتی»
مبدل شد .در این جستار سعی شده است روند مناسبات
ژاندارمری ،با یکی از نیروهای گریز از مركز در ایالت
فارس ،یعنی ایل قشقایی تشریح گردد.
اوضاع امنيتی فارس پيش از تشکيل نيروی
ژاندارمری
در دوران پیش از تشکیل ژاندارمری ،نظام راهداری و
راهزنیهای مکرر باعث گردیده بود سفر از خلیج فارس به
شیراز به سفری خطرناک و پرهزینه تبدیل شود ،در نتیجه
حجم تجارت در آن جاده به تدریج كاهش یافت .در نظر
انگلیسیها عامل این ناامنیها نیروهای گریز از مركز
قشقایی بودند كه براساس آمار و ارقامی كه هنری فیلد
گردآورده است ،تعداد كل نیروهای قشقایی سیهزار خانوار
بود (Oberling, 1974: 57؛  .)Field, 1939: 217در
این برهه انگلستان به علت نداشتن امکانات برای اعزام
نیرو به جنوب ایران ،سعی كرد از قدرت خاندان قوامالملك
كه ریاست هفدههزار نفر از ایل خمسه را داشتند ،بهره
جوید ()Field, 1939: 213؛ از سوی دیگر با امضای
قرارداد 4481م میان روس و انگلیس ،دول مزبور ایالت
فارس را به عنوان منطقۀ بیطرف به رسمیت شناخته
بودند .بر این اساس ،انگلیسیها در مورد حمالت مکرر
نیروهای گریز از مركز شکیبایی از خود بروز میدادند و
هرازچندگاهی یادداشتی اعتراضآمیز دربارۀ عدم امنیت در

جاده بوشهر به شیراز ارائه میكردند .دولت ایران نیز
گزارشات مفصلی دربارۀ وضعیت جنوب تهیه میكرد و به
انگلیسیها اطالع میداد كه اوضاع آن نواحی كامالً تحت
كنترل است و قوایی كه وجود خارجی نداشت ،برای
جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث به منطقه اعزام شدهاند
(.)Oberling, 1974: 58
پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلیشاه در
جمادیاالول ،4331هواداران انگلیس موقعیت مناسبی در
فارس به دست آوردند .مسعود میرزا ظلالسلطان كه از
تاریخ هفتم صفر  /4331بیستم اسفند 4381حاكم فارس
بود ،در بیست و سوم جمادیاالول  /4331دوم تیرماه 4381
بركنار شد (تدین )494-433 /4 :4389 ،و به جای او
غالمرضاخان آصفالدوله كه رابطۀ خوبی با حبیباهللخان
قوامالمك داشت ،در تاریخ  3جمادیالثانی 43 /4331تیر
 4381به حکومت فارس منصوب و وی در  39شعبان
 4331وارد شیراز شد (همان )419 :اما از آنجایی كه او نیز
نتوانست امنیت را در ایالت فارس برقراركند ،در جمادیالثانی
 /4331تیرماه 4388معزول گردید .صولتالدوله قشقایی در
مقابل این اقدامات در فارس واكنش نشان داد ،زیرا با
پیروزی آزادیخواهان در تهران ،بختیاریها كه رقیبان
صولتالدوله بودند و نیز روابط حسنهای با انگلیسیها
داشتند ،قدرت را قبضه كردند (قائم مقامی .)88 :4311 ،از
این رو در اولین زورآزمایی با دولت جدید ،وی با انتصاب
احمدخان عالءالدوله به حکومت فارس مخالفت كرد و
اعالم نمود كه به او اجازۀ ورود به فارس را نخواهد داد و
سرانجام پس از كشمکشهای طوالنی ،حاج جعفرقلی
سهامالدوله از  33رجب  44 /4331مرداد  4388به
حکومت فارس منصوب شد .اما او كه رابطۀ خوبی با
صولتالدوله نداشت ،وظیفۀ نظارت بر جاده شیراز -بوشهر
را به قوامالملك سپرد .این اقدام وی بینتیجه بود؛ زیرا
مسیر راه مزبور از حوزه عملیات قوامیها دور بود .از این رو
مجبور شد وظیفه امنیت بر جاده را به صولتالدوله واگذارد
كه این امر برای حاكم فارس بسیار گران تمام شد ،زیرا
صولتالدوله قدرت را در این مسیر در اختیار گرفت و
كامالً مستقل عمل میكرد .از سویی ،با توجه به رقابت
ایلخانی با خوانین كشکولی جنوب فارس دستخوش
ناآرامی و هرج و مرج شد (.)Oberling, 1974: 62
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ویلسون در این باره مینویسد ،در سالهای جنگ جهانی
اول محمدخان و محمدعلیخان هردو به طور مشترک
كالنتریگری طایفه پنجهزار نفری كشکولی (بزرگ) را به
عهده داشتند ( .)Wilson, 1916: 69محمدعلیخان در
دورههایی در تعامل نزدیك با صولتالدوله بود ،بهگونهای
كه برخی از نویسندگان از او به عنوان دست راست و
میرقلیچ سردارعشایر و طایفه تحت رهبری او را مركز ثقل
و قدرت ایل قشقایی نام میبرند (استخر438 :4388 ،؛
روزنامه جنوب 41 ،محرم  .)1 :4334با این اوصاف ،تعامل
بین خوانین كشکولی ،به ویژه محمدعلیخان با صولتالدوله
دیری نپایید ،زیرا صولتالدوله در اوایل 4338ق ،با انحراف
بخشی از جاده شیراز -بوشهر از مسیر كازرون (كه بخشی
از حوزه قشالقی كشکولیها بود) به منطقه جره ،در
نزدیکی فراشبند ،خوانین كشکولی را از منابع سرشار
حاصل از این جاده محروم كرد (.)Oberling, 1974: 83
صولتالدوله در اقدامی دیگر كالنتریگری طایفه كشکولی
را كه پیش از این با محمدعلیخان بود ،به عباسخان،
عموزاده مشارالیه داده و این اقدام موجب تجری او شد .از
سویی محمدخان كشکولی كه در سالهای پیش از جنگ
جهانی از نزدیکان صولتالدوله بود و حتی صولتالدوله
فرماندهی محاصره محمدعلیخان را در قلعه برشنه (در
نزدیکی اردكان فارس) به وی سپرده بود ،با فراری دادن
پسرعموی خویش ،از صولتالدوله جدا شد و به جناح مقابل
ایلخانی رفت .ویلسون میآورد ،نیمی از كشکولیها ،از
محمدخان (هژبر عشایر) پیروی میكنند .وی با ضیغمالدوله
(سردار احتشام برادر و رقیب صولتالدوله در ایلخانی) و
قوامالملك روابط نزدیکی دارد .او و محمدعلیخان (ضرغام
عشایر) از دشمنان صولتالدوله به شمار میروند ( Wilson,
 .)1916: 70این عوامل باعث ضعف قدرت صولتالدوله
شد ،به ویژه در اواخر سال 4334ق4444 /م كالنتران
سایر طوایف ،مانند دره شوری ،در نامهای به ایلخان
نوشتند كه دیگر به وی مالیاتی نخواهند داد ( Oberling,
 .)1974: 120خاندان قوام شیرازی نیز در ایجاد تفرقه و
جدایی بین برادران صولتالدوله نقش اساسی ایفا
میكردند ،در این میان خوانین كشکولی جانب برادران وی
را میگرفتند و در صورت لزوم از بویراحمدیها كه با آنان
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نسبت داشتند ،در رویارویی با سردار عشایر كمك
میگرفتند (رضازاده ملك .)141 ،191 :4311 ،در شرایطی
كه دولت مركزی هوادار سیاست بریتانیا بود ،دولت
انگلستان نمیتوانست برروی وفاداری و توان این نیروها
در مقابله با صولتالدوله اعتماد نماید ،زیرا در مواردی خود
این نیروها عامل اغتشاش و بینظمی بودند .این عوامل
دولت انگلیس را به ایجاد نیرویی ،برای امنیت در مسیر راه
بوشهر به شیراز ترغیب كرد.
تشکيل نيروی ژاندارمری
پیش از استخدام افسران سوئدی ،امنیت راهها به قوای
محلی سپرده شده بود كه قبل از دورۀ مشروطه به
«قرهسوران» و در اوایل دورۀ مشروطه به امنیه موسوم بود
(سپهر .)481 :4331 ،در برنامۀ سومین كابینه محمدولیخان
سپهدار تنکابنی كه در جلسه هفدهم ذیالقعده
4331مجلس شورای ملی به تصویب رسید (ضرغام
بروجنی )91 :4318 ،برای اعاده نظم ،طرحی برای
استخدام مستشاران خارجی ریخته شد؛ اما در عمل ،اقدامی
صورت نگرفت .با نخستوزیری مستوفیالممالك ،او
برنامهای را به مجلس ارائه داد كه در جلسه هفدهم شعبان
4338به تصویب مجلس شورای ملی درآمد (سیفی قمی
تفرشی484 :4313 ،؛ مذاكرات دوره دوم مجلس شورای
ملی ،بیتا .)433 :از سویی نیز دولت بریتانیا برای حفظ
قدرت خود در نواحی خلیج فارس ،حفاظت از میدانهای
نفتی ،دفاع از هندوستان ،برای ایجاد موانعی برای پیشرفت
نیروهای روسی به سمت هند و نیز حفظ عالیق تجاری در
جنوب ایران ،ایجاد این نیرو را الزم میدانست .هرچند
دولت روس و بریتانیا طبق قرارداد 4481م منطقۀ فارس را
به عنوان ناحیهای بیطرف به رسمیت شناخته بودند؛ اما
سرانجام دولت بریتانیا توانست روسها را در اجالس
پتسدام و سن پترزبورگ متقاعد كند كه به علت ناامنی
جادههای جنوب برای تجارت كاال ،مجبور به دخالت در
این نواحی است ،بنابراین در سال 4338ق4448 /م بریتانیا
برای تشکیل نیرویی جدید به دولت ایران فشار آورد
 )Beck, 1986: 110(.در 33ذیالحجه  31 /4338دسامبر
 4448دولت ایران به وزارت خارجه انگلیس اطالع داد كه
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برای حل مشکل ناامنی در جنوب ایران دست به اقداماتی
زده است (سفیری)31 :4319 ،؛ از اینرو نخست برای
تشکیالت ژاندارمری در ایالت فارس ،در چهارم شعبان
 4338ژنرال«مالتا» ،از كشور ایتالیا استخدام گردید .وی از
اواخر ربیعاالول تا جمادیالثانی  4334در شیراز اقامت
داشت و به دلیل تأمین نشدن منابع مالی ،در انجام مقاصد
ناموفق بود .از سویی به علت وخامت اوضاع اقتصادی
دولت ایران ،با اتمام قرارداد مسیو بیزو  ،رئیس خزانهداری،
دیگر قراردادی با وی تجدید نکردند و در دوم شوال
4338طرح استخدام مأمورین مالی آمریکایی به تصویب
مجلس دوم رسید (قائممقامی .)484 :4311 ،مورگان
شوستر به همراه یك هیأت شانزده نفره ،در شعبان
 /4334آگوست  ،4444وارد ایران گردید و در رأس
خزانهداری كل قرار گرفت (.)Oberling,1960: 272
یکی از اقدامات مهم شوستر تشکیل ژاندارمری خزانه بود
كه با اتکا به آن بتواند مالیاتها را وصول كند (بنیادی،
 .)438 :4318در ابتدا شوستر سعی كرد ،علیرغم مخالفت
روسها« ،ماژور استوكس» انگلیسی را به سمت فرمانده
ژاندارمری خزانه منصوب كند (اوكانر19 :4311 ،؛ شوستر،
 .)34 :4314عالوه بر این در جمادیاالول  ،4334برای
استخدام افسران سوئدی طرحی را به تصویب رساند .در
 33ذیالحجه  /4334دسامبر  4444چهار نفر به نام
«كلنل یالمارسن» « ،كلنل فولگه »« ،ماژور شولدبراند» و
«ماژور پترسن» برای ایجاد تشکیالت ژاندارمری وارد
تهران شدند .برای این منظور «ماژور سیورت» و سه
افسر سوئدی دیگر به ایجاد تشکیالت مورد نظر در ایالت
فارس مأمور شدند (سپهر .)481 :4331 ،به دنبال
اولتیماتوم روسها در حمایت از بختیاریها كه شوستر
اموال آنها را مصادره كرده بود ،وی در تاریخ ششم محرم
 4338ایران را ترک كرد ،ماژور استوكس نیز به هند
بازگشت ،جانشین او مرنارد بلژیکی ،ژاندارمری خزانه را
منحل و دوازده روز بعد از رفتن شوستر ،در تاریخ 48محرم
 4338تشکیالت ژاندارمری پایهگذاری و یالمارسن سوئدی
به ریاست آن برگزیده شد (اخگر14 :4311 ،؛ شوستر،
 .)31 :4314با رفتن شوستر ،خزانهداری كل به مرنارد
واگذار شد و او برای اداره این امور گاردی با لباس سویل
(غیرنظامی) از سواران مسلح چریك ترتیب داد (همان:

 .)14سازمان ژاندارمری كه بنا به میل بریتانیاییها و برای
ایجاد تعادل و موازنه قدرت در مقابل بریگاد قزاق شکل
گرفت ،بیشتر در میانه و منطقه جنوب ایران میبایست
فعالیت میكرد؛ زیرا این منطقه از جمله نواحی به شمار
میآمد كه نفوذ دولت مركزی در آن كمرنگ بود .عالوه بر
ضعف دولت ،دو ایل بزرگ قشقایی و خمسه مراكز اصلی
قدرت در این والیت به شمار میآمدند و بر راههای
بازرگانی و ارتباطی نظارت و اعمال نفوذ میكردند (آرشیو
اسناد وزارت امور خارجه به شماره اوخ.ش.ب -93883
.)4338
اوضاع فارس در آستانه ورود نيروی ژاندارمری
با نظر به آنچه كه پیش از این ذكر شد ،بریتانیاییها هر
چه بیشتر متقاعد شدند كه صولتالدوله قشقایی عامل
اصلی فتنه در جنوب است .پس از حمله بویراحمدیها به
كنسول روسیه« ،بیل» كنسول موقت انگلیس نوشت :هر
چند دالیل كافی در دست نیست اما من شخصاً فکر
میكنم كه آنها (بویراحمدیها) بدون توافق ضمنی از
سوی صولتالدوله دست به چنین راهزنی وسیعی
نمیزدند .در ربیعاالول  /4338ژانویه 4448كه به وخامت
اوضاع افزوده شده بود ،صولتالدوله در بیانی اعالم داشت،
از آنجا كه به او اختیاراتی داده نشده كه بتواند راهزنیهای
جادهها را ریشه كن كند ،اما حاضر است در قبال وجه
اندكی در ازاء هر بار ،امنیت كاالها از طریق یك راه دیگر
(راه فیروزآباد -شیراز) را تضمین كند (ابرلینگ:4318 ،
 .)18پس از آن باال گرفتن اختالفات میان شیخ محمره و
رؤسای ایل بختیاری (صمصامالسلطنه و سردار اسعد)
موجب نزدیکی اعراب به صولتالدوله شد .بدین ترتیب در
ماه فوریه همان سال صولتالدوله اتحادیهای را با شیخ
خزعل و سردار اشرف ،والی پشتکوه ،بنا نهاد كه «جمعیت
جنوب» نام گرفت و هدف خود را دفاع از مجلس اعالم
كرد ،اما در عمل هدف از آن مقابله با قدرت روزافزون
بختیاریها بود (همان .)84 :در دهم شعبان  /4338هفدهم
اوت ،4448علیرغم نارضایتی صولتالدوله ،قوامالملك
نایباالیاله فارس گردید .در این اثنا مستوفیالممالك
(رئیسالوزرا جدید) پیشنهاد بازكردن راه بوشهر شیراز را به
صولتالدوله داد و وظیفه امنیتبخشی كمارج و ممسنی را
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به ایلخانی تفویض و نظامالسلطنه ،یکی از هواداران
جمعیت جنوب را والی فارس كرد (همان .)89 :در همین
حین انگلیسیها ،برای تقویت جایگاه خود ،حدود 318
نیروی هندی در بوشهر پیاده كردند ( Floor, 2011:
 . )144خاندان قوام ،به ویژه حبیباهللخان قوامالملك ،به
دلیل اتحاد قوی بین صولتالدوله و رضاقلیخان مافی ،با
استفاده از اختالف بین خوانین طوایف و ایلخانی ،تالش
وسیعی برای ایجاد شکاف بین واحدهای مختلف ایل
قشقایی را آغاز كردند .نتیجه آنکه اندكی بعد ،در رویارویی
صولتالدوله با برادران مدعی ایلخانیگری ،در سال
4338ق4443 /م ،كالنتران و خوانین طایفه كشکولی
جانب برادران رقیب ایلخانی را گرفتند .بدین ترتیب زمانی
كه رضاقلیخان نظامالسلطنه از راه بوشهر به شیراز آمد ،در
باغ نظر كازرون با سردار عشایر دیدار كرد .نظامالسلطنه به
مجرد ورود ،دو برادر (قوامالملك و نصرالدوله) را توقیف
نمود (حکمت )483-483 :4314 ،و صولتالدوله باردیگر
به سمت ایلخانی منصوب شد (آرشیو وزارت امورخارجه،
سند شماره اوخ.ش.ب  .)4334-39881از آنجایی كه
كمارج از سوی دولت مركزی به عنوان تیول به
نظامالسلطنه واگذار شده بود ،در صدد مقابله با
خورشیدخان ،حاكم كمارج برآمد (مخبرالسلطنه:4399 ،
 )318اما با كشته شدن نصرالدوله شرایط تغییر كرد.
نزدیك بود میان نظامالسلطنه و صولتالدوله با سران ایل
خمسه درگیری شدیدی در شیراز رخ دهد كه با عزل
نظامالسلطنه ،فرمانفرما مأمور حکومت فارس شد ،اما از
پذیرش آن سر باز زد .به دنبال این امر ،صمصامالسلطنه،
ركنالدوله را نامزد حکومت فارس كرد ولی نظامالسلطنه
استعفا نداد و با ورود نیروهای ایل خمسه مجبور به ترک
شیراز شد و قوامالملك به حکومت موقت فارس رسید
(ایرجی .)44 :4318 ،همکاری نزدیك خاندان قوامالملك
با خوانین كشکولی ،در نتیجه شدت یافتن اختالفات آنان با
صولتالدوله ،شکل محسوستری به خود گرفت .این امر
را در جریان عزل نظامالسلطنه و تلگراف حبیباهللخان
قوام در جایگاه نایبالحکومگی فارس به خوانین كشکولی
برای دستگیری نظامالسلطنه و دریافت پاداش یکساله
محصول خرمای منطقه خشت میتوان مشاهده كرد (ر.ک
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به نامه قوام الملك به محمدعلیخان در پیوست) .عالوه بر
این ،به علت قرار دادن قشونی توسط خوانین كشکولی در
اختیار وی ،برای حذف نظامالسلطنه ،قوامالملك حق
حفاظت از جاده شیراز -بوشهر تا نواحی تنگ تركان در
نزدیکی كازرون را به آنان واگذارد (.)Beck, 1986: 111
به هرحال صولتالدوله ،نظامالسلطنه را در سفر به بوشهر،
برای خروج از ایران در مقابل نیروهای مخالف ،حمایت كرد.
قوامالملك به این بسنده نکرد و با انتصاب محمدعلیخان
كشکولی به حکومت كازرون ،شرایط را پیچیدهتر كرد ،به
این معنا كه خوانین كشکولی با منحرف كردن جاده به
سمت مناطق قشالقی ،باعث محروم شدن ناصردیوان
كازرونی از عوارض راهداری شدند .كالنتران كشکولی در
كاروانسرای نزدیك تنگ تركان عوارض راهداری وضع
كرده و اداره آن ناحیه را به علیمحمدكمارجی ،رقیب
خورشیدخان كمارجی سپردند (رضازاده ملك:4311 ،
 .)113از طرفی با فروش حق حفاظت مسیر راه توسط
محمدعلیخان به خوانین لر (دشمن زیاری) اوضاع به
وخامت گرایید .به دنبال اقدامات خوانین كشکولی،
ناصردیوان و خورشیدخان كمارجی علیه آنان متحد شدند
كه به نوبه خود موجب ایجاد اغتشاش در مسیر راه گردید
و با دخالت كنسول انگلیس محمدعلیخان از حکومت
كازرون عزل و جاده به مسیر پیشین برگردانیده شد
(همان.)141 :
نخستين رویارویی صولتالدوله و ژاندامری
در سال 4338ق4443 /م نیروی طالیهدار ژاندارمری ،به
فرماندهی سرگرد سیورت و سروان نیلستروم (نیستروم)
برای امنیت و نظم مسیر جاده بوشهر به شیراز وارد فارس
شد (قائممقامی .)418 :4311 ،به زودی دولت بریتانیا
دریافت این نیرو جوابگوی آن چیزی كه آن دولت
میخواهد ،نیست ( .)Beck, 1986: 110قوامالملك در
مقام نایباالیالگی ،به امید اینکه از نیروی ژاندارمری علیه
صولتالدوله بهرهای برده و اقتدار خود را ثبیت كند ،آنان را
به مقابله با سردار عشایر كشاند؛ اما در ماه شوال /اوت از
نیروهای قشقایی ،به رهبری حسنخان كشکولی ،برادر زن
صولتالدوله ،شکست خوردند (سند شماره اكما .ش.ب

81

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال چهارم ،شماره دوم ،پیاپی 8

 .)343/4139صولتالدوله از اقدامات قوام و نیروی جدید
(ژاندارمری) به سفارت انگلیس اعتراض نمود ولی هیچ
پاسخی دریافت نکرد« .اسمارت» ،كفیل كنسولگری ،در38
اكتبر  ،4443طی گزارشی مینویسد ...« :یاور سیورت
با 318ژاندارم چنار راهدار را در قبضه داشت ...نیروهای
وی از قشون حسنخان در كوههای مستحکم دارنگان
شکست خورد .عده زیادی از این ژاندارمها بدون معطلی به
اشرار تسلیم شدند .سیورت و نیستروم ،با عده قلیلی،
آخراالمر مجبور شدند با كمال عجله مراجعت نمایند»...
(رضازاده ملك.)111 :4311 ،
دولت بریتانیا در پاسخی به شکست نیروها ،با استفاده
از نفوذ خود ،از خزانه دولت ایران بودجه 48888پوندی در
اختیار حبیباهللخان قوام قرار داد .اما وی هیچگاه به
درستی نیرویی برای برخورد با نیروی قشقایی اعزام نکرد.
نیمی از اعراب تابع او فراركردند و بخشی از افراد دیگر نیز
وابستگی زیادی به او نداشتند و تنها عدهای از یارانی كه
احتیاجات خصوصی وی را فراهم میكردند ،با او ماندند.
عالوه بر این ،سردار احتشام كه با نیروهای قشقایی تحت
فرمان خود ،قوامالملك را یاری میداد ،از ایلخانی بر كنار
شد و درنتیجه نیروهای دولتی به جا مانده كارایی خود را از
دست دادند .مخبرالسلطنه ،حاكم بعدی فارس ،صولتالدوله
را به ایلخانی منصوب كرد و باعث شد تاحدی از ایجاد
تنش توسط صولتالدوله نسبت به ژاندارمری كاسته شود.
مخبرالسطنه ،دریافت عوارض راهداری بین شیراز و
كازرون را ممنوع اعالم و مبلغ 88هزار پوند از دولت
بریتانیا برای امنیتبخشی بر جاده مزبور دریافت كرد
( .)Beck, 1986: 111حاكم جدید فارس برقراری نظم را
بر عهده  418نیروی ژاندارم و  448تفنگدار محلی گذاشت
( .)Floor, 2011: 149به هرحال پس از جنگی كه
ژاندارمری در سال 4338ق4443 /م با صولتالدوله
قشقایی نمود ،سرانجام با پرداخت مبلغ 1888تومان از
سوی صولتالدوله كه در آن زمان اداره ژاندارمری بر وی
حواله كرده بود ،مخاصمتها فرونشست و موجب اصالح
طرفین گردید (اخگر .)41 :4311 ،با این شرایط جایگاه دو
نیرو در فارس تثبیت شد و وضع همدیگر را به رسمیت
شناختند.

ورود قوای اصلی ژاندارمری به فارس
پس از استغفای صمصامالسلطنه ،عالءالسلطنه كه دركابینۀ
سپهدار وزیر خارجه بود ،در دهم صفر 4334مأمور تشکیل
كابینه جدید گردید و با فشار دولت انگلیس ،نخستین
ستون ژاندارمری ،در 33ربیع االول  3 /4334مارس
 ،4443به سرپرستی ماژور پترسن عازم فارس شد و
یكماه بعد ،در تاریخ 33ربیعالثانی  4334به آنجا ر سید
(قائممقامی .)414 :4311 ،ماژور اوگال در تابستان
4334ق4443 /م مسئولیت ژاندارمری فارس را تقبل كرد
و با استقرار ژاندارمری ،كنسولگری انگلیس در شیراز
نیروهای بریتانیایی محافظ كنسولخانه را كه از سال
4444م در ایران بودند ،به هندوستان باز پس فرستاد
(اوكانر .)84 :4311 ،سپس دومین ستون ژاندارمری از
تهران عازم جنوب شد (همان .)414 :نخستین وظیفۀ
ژاندارمری جلوگیری از باجگیری از كاروانها توسط ایالت
بود .نیروی وارد شده به فارس متشکل از دو دسته بود؛
یکی نیروی سوئدی و دیگری قشون ایرانی .گروه دوم در
نظر اوكانر ،كنسول انگلیس ،دستهای مترسك بود كه آن
روزها به طرز شرمآوری خود را به ناحق سرباز مینامیدند
(همان .)14 :سیاست یالمارسن آن بود كه از كاروانها
مبلغی معین ،به عنوان حق عبور ،دریافت كرد و عدهای را
كه به سبب فقر مبادرت به راهزنی میكردند نیز ،با حقوق
ثابت ماهانه به حفظ راهها گماشت (قائممقامی:4311 ،
 .)414در این زمان میان علیمحمدخان كمارجی و پاسگاه
ژاندارمری كمارج درگیری پیش آمد كه نیرویی پانصدنفره،
از سوی یالمارسن و نیرویی صدنفره ،به رهبری احمدخان
دریابیگی به كازرون اعزام شد (.)Floor, 2011: 152
یالمارسن كه در  1صفر  4333به درجۀ سرتیپی ارتقا یافته
بود ،از هفدهم جمادیاالول به مرخصی رفت و ماژور
كلینگ برگ سرپرستی ژاندارمری را در غیاب وی به عهده
گرفت .انگلیسیها در این برهه سعی كردند با عقب
انداختن پرداخت مستمری ژاندارمری از سوی دولت ایران،
افسران ژاندارمری را به خدمت خود درآورند (قائممقامی،
 .)411-419 :4311یالمارسن در  44محرم  4333به ایران
بازگشت و مأمور بود اگر اوضاع ایران همچنان مغشوش
باشد ،افسران را به سوئد برگرداند (همان.)481 :
سفیرآلمان در پراگ با او مالقات كرد و به وی پیشنهاد داد

محمدمهدی مرادی خلج ،مصطفی نامداری منفرد :تعامالت و تقابالت صولتالدوله قشقایی و ژاندارمری فارس در آستانه و نخستین سالهای جنگ جهانی اول

در صورت حمایت از سیاست آلمان در ایران ،ژاندارمری را
تقویت خواهد كرد و از كمكهای مالی دولت آلمان
برخوردار خواهند شد ،اما یالمارسن پیشنهاد وی را نپذیرفت
(همان .)441 :در این مقطع زمانی ،زد و خوردهایی میان
ژاندارمری و نیروهای گریز از مركز قشقایی رخ داد.
نیروهای ژاندارمری در ابتدا از در مخالفت با محمدعلیخان
كشکولی درآمدند و به ویژه وی را در حمله به آكفورد و
سپس اسمارت ،كنسول انگلیس ،مقصر میدانستند ،پس
قلعه وی را در منطقه شاپور ،نزدیك كازرون ،تصرف
كردند .اخگر فرمانده پیاده نظام ژاندارمری ،طایفه تحت
امر او را بسیار قوی توصیف میكند ...« :ناچار با همان
توپ و توپچیها برای تعقیب سارقین كه از كشکولیها
بودند ،به طرف بلوک شاهپور روانه شدم .طایفهای بزرگ و
قوی بودند و با علم به وضعیت طرف ،ناچار از تظاهر به
تعقیب كردن بودم ولی مطمئن بودم كه اگر مصادمهای
شود ،شکست ما حتمی است و سرانجام با پا در میانی
اهالی ،قرار شد با محمدعلیخان مالقات كنم كه نگذارد
امثال این اعمال رخ دهد( »...اخگر .)433 :4311 ،به نظر
میرسد خوانین كشکولی سعی در مدارا و به دنبال دست
یافتن به مصالحهای با نیروی جدید بودند .در واقع عدم
مخالفت محمدعلیخان با ژاندارمری به این دلیل بود كه
وی از سوی انگلیسیها ،حکومت مركزی و محلی ،برای
تحویل عامالن حمله به كنسول انگلیس تحت فشار بود و
از سویی دیگر ،درگیری نیروهای ژاندارمری با صولتالدوله
و ناصردیوان كه رقیبان كشکولیها به شمارمیآمدند،
موجب كاهش قدرت آنان به نفع محمدعلیخان كشکولی
بود ( .)Floor, 2011: 186در این زمان نیرویی 888
نفره ،از سواره و پیاده ژاندارمری مسئولیت حفظ نظم مسیر
عبور و مرور از كازرون را بر عهده داشتند ()Ibid: 159
در سالهای 4443و 4449م هزینههای ژاندارمری باال
رفت ،زیرا ژاندارمری در جنگهایی علیه سایر نیروها
شركت میجستند ،به عنوان مثال در 48مارس  4449در
كازرون مصادمهای رخ داد .ناصردیوان به علت از دست
دادن درآمدهای سالیانه ،علیه ژاندارمری اقدام و مركز
ژاندارمری را محاصره نمود ( .)Beck, 1986: 111در این
درگیری ماژور اولسون سوئدی و عدهای از ژاندارمها كشته
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شدند ولی با كمکی كه از شیراز رسید ،ناصردیوان و
اتباعش شکست خورده و متواری شدند (سپهر:4331 ،
 .)488در سال 4449م حاكم فارس ،به علت تغییر مواضع
دولت مركزی و دولت بریتانیا ،از قدرت آنچنانی برخوردار
نبود .این تغییر به سبب ورود مستشاران آمریکایی،
فرانسوی و بلژیکی به عنوان مشاوران حاكم بود ( Beck,
 .)1986: 113از دیگر سو سران بختیاری كه از سال
4338ق4484 /م قدرت داخله ایران به شمار میرفتند،
اكنون موقعیت پیشین خود را از دست دادند .در سال
4443م ژاندارمری ،نیروهای بختیاری را كه نزدیك بود
روانه تهران شوند ،شکست داد و این شکست به منزله
پایانی بر تسلط آنان بر دولت تهران محسوب میگردد
( .)Garthwaite, 1983: 125این پیروزی به معنای
قدرتمند شدن صولتالدوله و نیر هشداری برای انگلیسیها
به شمار میآمد كه یکی از پشتیبانان سیاست خود را برای
حفظ میدانهای نفتی در برابر سایر متنفذان محلی از
دست داده بودند.
تشکيل کميته دموکرات در شيراز
در ایام حکومت مخبرالسلطنه ،حزب دموكرات در شیراز باا
فعالیت حیدرخان عمواوغلی و حاجی فطنالملك تشکیل و
كمیتۀ سری حزب با عضویت میارزا محمادباقر دساتغیب،
میرزا عبدالباقی ،صدراالساالم كاازرونی ،ضایاءاالدبا ،ساید
جااواد محقااق العلماااء ،معاادلالممالااك ،علاای فااروزان،
ناظمالسلطان ،شیخ محمدرضا ابواالحرار ،سید جواد خرازی،
شیخ عبدالرسول نیر ،محمود معاون و سردار فاخر حکمات
پدید آمد (نیر شیرازی .)414 :4383 ،صولتالدولاه نیاز باه
این حزب پیوست (فراشبندی .)413 :4314 ،مخبرالسالطنه
از قااول غااالمخااان ،از عااامالن كنسااولخانااه انگلاایس،
مینویسد« :میرزا محماد دساتغیب از حازب دماوكرات دو
هزار نفر را در مسجد (؟) گرد آورده بود و مردم را به قتل و
غارت خارجاه مایخواناد» (هادایت .)314 :4399 ،مؤلاف
كتاب تحفه نیر می نویسد :مخبرالسلطنه با وجودی كاه باا
این جریان آشناییكاملی داشت ،اما چون می دانسات كاه
اگر آنان به قادرت دسات یابناد ،اساتقالل وی در فاارس
متزلاازل ماایشااود ،بااا افکااار عمااومی در پاارده همکاااری
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نمی كرد؛ اما به تدریج كه حزب مزبور نفوذ پیادا كارد ،وی
آشکارا نغمه مخالفت سار داد .وی «حازب اعتادال» را در
مقابل دموكراتها ایجاد و احمدخان دریابیگی را به عناوان
رئیس قشون فارس منصاوب كارد (نیار شایرازی:4383 ،
 .)418در ابتدای كار ژاندارمهای سوئدی ،خوانین بین راه با
آنان همکاری نمیكردند .ساردار فااخر ماأمور ماذاكره باا
خوانین شد .وی مینویسد« :اول از ملك خود شروعكاردم
و ژاندارمها را در كمارج و دالکیكاه كالنتار آن هژبرنظاام
بود ،مستقر و با غضنفرالسلطنه هم مذاكره كرده ،او را قانع
ساختم و سالطان احمادخان باه برازجاان فرساتاده شاد»
(حکمت .)443 :4314 ،براساس ایان ماذاكرات قارار شاد
ژاندارم ها مزاحم اخذ «گوشای» (حاق راه بارای برقاراری
امنیت) خوانین بین راه نشوند» (همان.)443 :
تشکيل کميته حافظين استقالل
در این مقطع زمانی ،به دلیل استعفای كابینۀ عاینالدولاه در
 34شعبان  43 /4333ژوئیه  ،4441فعالیت آلمانهاا شادت
یافت (آرشیو وزارت امور خارجه ،سند به شماره اكماا .ش.ب
 .)4333-343884194باه دنباال ایان اقادام ،در  43شاوال
 ،4333كمیتاااه حاااافظین اساااتقالل فاااارس توساااط
یاورعلیقلیخاان پسایان و متشاکل از افاراد ژانادارمری ،در
مخالفت با سلطه انگلیس تشکیل شد (ایرجای،)13 :4318 ،
زیرا كاه انگلیسایهاا در تااریخ  31رمضاان  8 /4333اوت
 4441با چهار كشتی ،عدهای سرباز در بوشهر پیااده و شاهر
را اشغال كردند كه این اقدامات باعث اعتراض مخبرالسلطنه
گردید (خیراندیش .)411 :4313 ،این عمل فرصات تاازهای
برای واسموس پدید آورد تا علیه تجاوز انگلیسیها نسبت به
كشوری بیطرف موضع گیری نماید ولای نیروهاای هاوادار
انگلیس درصدد بودند جلوی تبلیغات وی را بگیرند؛ زیرا ایان
امر ،تحریك خوانین جنوب را برای حمله باه بنادر ریاگ و
بوشهر فراهم میآورد (آرشیو وزارت امورخارجه ،سند شاماره
اكما.ش.ب 148 .ظ ب /آا4338-343 /؛ نیادر ماایر:4313 ،
 .)88ژاندارمها برای رهایی كشور از چنگ انگلیس ،گارایش
به آلمان را پیشۀ خود ساخته و روابط و رایزنیهاایی نیاز باا
آلمانها داشتند ،چنانكاه «ووساترو » ،كنساول آلماان در
. Kurt Wustrow

شیراز ،از حمایت ژانادارمری و نیاز مخبرالسالطنه ،حااكم
فارس ،برخوردار بود (بنیاادی .)434 :4318 ،كشاته شادن
غالمعلیخاان ناواب ،منشای كنساولگری انگلایس ،در 8
ذیقعااده  /4333هفاادهم سااپتامبر  4441نخسااتین نشااانه
توفیق ووسترو بود (فراشابندی31 :4314 ،؛ اوكاانر:4311 ،
 .)448هدف مشترک كمیته حاافظین اساتقالل باا حازب
دموكرات فارس باعث شد تا دو جناح درهم آمیختاه شاود
(فراشبندی :همانجا) .یکی از دالیلی كاه ژانادارمری وارد
اینحزب شد ،عدمپرداخت وجوه ماورد درخواسات آناان از
سوی بانكشاهی باود و از آنجاایی كاه افساران ژانادارم
حاضر به اجرای مقاصد بریتانیاییها نبودند ،آنان نیز حقوق
و مواجب این نیرو را پرداخت نکردند؛ در نتیجه یالمارسان
از دولت سوئد تقاضای احضار خود و همکاارانش را نماود.
وی در ربیعاالول  4333ایران را ترک كارد و مااژور ادوال
به جای او منصوب شد (قائممقاامی )441 :4311 ،پاس از
آن وضعیت اقتصادی ژاندارمری به وخامت گرایید و نفارت
این سازمان نسبت به انگلیسیها روز به روز افزایش یافات
(قهرمانی ابیوردی .)338 :4313 ،با توجه باه فعالیاتهاای
آشکار آلمانیها در شیراز ،انگلیسیها با واردكردن فشار بار
دولت مستوفیالممالاك توانساتند وی را وادار باه احضاار
مخبرالسلطنه كنند (نیلساتروم .)39 :4384 ،مخبرالسالطنه
تا  1ذی قعده 49 /سپتامبر والی فارس بود (گازارش هاای
سالیانه كنسولگری بریتانیا در بوشاهر31 :4313،؛ هادایت،
 .)381 :4399قوامالملك رئایس ایال خمساه كاه هاوادار
سیاست انگلیس بود ،موقتااً باه جاای او كفالات حکومات
فارس را بر عهده گرفت (باست .)91 :4311 ،در این برهاه
خوانین كشکولی ،با وجود ارتباط با آلمانها و ژاندارمری از
یك ساو ،و دریافات اسالحه و نیاز مکاتباات فاراوان باا
كنسولگری انگلیس از سوی دیگر ،در نهایات اقادامی باه
نفع هیچ یك از نیروها انجام ندادناد (آرشایو اساناد وزارت
امورخارجه به شماره اوخ.ش.ب4333-11-34-848ق).
کودتای ژاندارمری در شيراز
بااا اولتیماااتوم دوم دولاات روس در جمااادیالثااانی ،4333
رهبران سیاسی به قم رفته و كمیتاه دفااع ملای تشاکیل
دادند .ژاندارمری شیراز از قوامالملك ،نایباالیالاه فاارس،
درخواست ارسال نیرو جهت یاری به كمیتاه دفااع ملای را
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نمود ،اما مورد موافقت وی قرار نگرفت ...« :و گفات مان
نوكر دولت هستم ،اگر نخست وزیر ،فرماانفرماا ،باه مان
دستور دهاد باه جاای دویسات نفار ،دو هزارنفار باه قام
می فرستم» (آدمیت .)331 /4 :4394 ،در برهه مورد بحث،
در ژاناادارمری تمااایالتی ژرمااانوفیلی پدیااد آمااده بااود،
ژاندارمری از سوی نیروهای انگلیسی یك بار در جماادی-
االول  4333و بار دوم در جمادیالثانی 4333تهدیاد شاد:
«دیشب راپورت جدیدی از شیراز رسیده ،قشون انگلیس با
توپخانه ،ژاندارمری را تهدید و حکم نماوده بارج مقاان را
تخلیه نموده ،تا خودشاان آن را اشاغال نمایناد» (ایاران و
جنگ جهانی اول ،اساناد وزارت خارجاه .)439 :4314 ،در
گزارشی از سوی كنسولگری انگلایس ،در آن زماان تماام
افسران سوئدی و اكثر افساران ایرانای ژانادارمری فاارس
هوادار آلمان بوده و برای كمك به واسموس كامالً آمادگی
داشتند .ماژور پراویتز ،كاپیتان پوست ،كاپیتان اورتنگاران و
كاپیتان آنگمان كه به ترتیب ریاست ژاندارمری فاارس را
بر عهده داشتند ،هایچیاك در حمایات از كنساول آلماان
(واسااموس) كوتاااهی نکردنااد .در دهاام ربیااعاالول 4339
ووسترو ،كنسولآلمان ،فارس را به مقصد كرمانشااه تارک
كرد و ویلهلام روور باه جاای وی كاار خاود را آغااز كارد
(گزارش های سالیانه كنسولگری بریتانیا در بوشاهر:4313،
 .)31از سوی دیگر نیروهای انگلیسی كه در بوشاهر پیااده
شده بودند ،عامل تهییج ملیون موسوم به «مجاهدین» ،به
رهبری آیتاهلل محالتی شادند .ایان نیروهاا بارای یااری
رساندن به تنگستانیها حركت كردناد و در مسایر خاود از
خااوانین محل ای ی ااری خواسااتند؛ از جملااه ای ان خااوانین
محمادخان و محماادعلیخاان كشااکولی بودناد كااه طای
تلگرافی آمادگی خود را برای پیوستن به مجاهدین اعاالم
كردند (اخگر .)411 :4311 ،اما این اتحاد به دلیل درگیری
كشکولیها با نورمحمد ،خان دالکی ،عملای نشاد (هماان:
.)384
پااس از رفااتن مخبرالسااالطنه ،حکوماات مركااازی
نصرتالسلطنه را برای والیاتداری فاارس ،در تااریخ 39
ذی القعده  49 /4333مهر 4349منصوب و حبیاباهللخاان
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قوام الملك را تاا رسایدن باه محال حکومات ،باه عناوان
نایب الحکومه تعیین كرد (تدین .)391 /4 :4389 ،آلمانیها
همچنان درصدد هماهنگكردن نیروهای هوادار خود بودند
(آرشیو وزارت امورخارجه ،ساند شاماره اكماا .ش.ب -44
 .)343-33-441بیست روز پس از مراجعت مخبرالسلطنه،
افسران ژاندارمری ،از جمله یاورعلیقلی خان پسیان ،سلطان
معاضدالساالطان ،مسااعودخان فااوالدین و غالمرضاااخااان
پسیان ،طایكودتاایی در دوم محارم  /4339دهام ناوامبر
 ،4441ابتدا سایم تلگاراف خاط تهاران را قطاع و ساپس
فااتحالملااك را كااه از صاااحبمنصاابان ژاناادارمری و از
طرفداران قوام بود ،همراه با كنساول انگلایس «فردریاك
اوكانر» توقیاف كردناد .در روز شاانزدهم ناوامبر ،رئایس
بانك شاهی (فرگوسن ) و رئیس تلگرافخانه (آیرتن ) كه از
اتباع انگلیس بودند ،دساتگیر شادند (اوكاانر438 :4311 ،؛
حکماات439 :4314 ،؛ كالرموناات44 :4313 ،؛ نخجااوان،
 .)319 :4341هنگامیكه قوامالملك تحات فشاار نیاروی
ژاندارمری قرار گرفت ،امیدوار بود كه بتواند صولتالدوله را
به طرفداری از خود ،علیه ژاندارمری وارد صحنه نمایاد .از
این رو ،به صولتالدوله پیشنهاد كرد ژاندارمری را با نیروی
ایلی مورد حمله قرار دهند اما سردار عشایر پیشنهاد وی را
نپذیرفت ،زیرا در عمل كفالت ایالت فارس به قاوام واگاذار
شده بود و از سوی دیگر صولتالدولاه احسااس مایكارد
چنانچه دست به اقدامی بزند ،اقدامات وی در عمل به نفع
قوامالملك تمام خواهاد شاد (ساایکس ،بایتاا .)484 :باه
هرحال فارس آبستن حوادث دیگری بود؛ با تهدیاد اشاغال
تهران از سوی روسها ،سرانجام مستوفیالممالاك از كاار
بركنار و نخستوزیری به عبدالحسینمیرزا سپرده شد .تنها
چهار روز پس از بركناری مساتوفیالممالاك ،در  31صافر
 3 /4339دی  ،4349ادوال نیز باا فشاار روس و انگلایس
عاازل و بااه جااای وی نیلسااتروم (نیسااتروم) فرماناادهی
ژاناادارمری را ب اه دساات گرفاات (نیلسااتروم.)38: 4384 ،
فرمان فرما در اقدامی فرماان منحال كاردن ژانادارمری و

. .O'connor
. Fergusson

. Angman

. Ayrton

48

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال چهارم ،شماره دوم ،پیاپی 8

دسااتور بركناااری افسااران سااوئدی را صااادركرد .در ایاان
بحبوحه خبر شکست اردوی ژاندارمری كه برای مقابلاه باا
انگلیسی ها به جنوب اعزام شده بودناد ،رساید؛ باه هماین
جهت نیروی ژاندارمری درصدد مقابله با قاوام الملاك كاه
حاضر به كمك نشده بود ،برآمدند (همان.)34 :
درگيری قوامالملك و ژاندارمری
با به نتیجه رسیدن كودتا ،ژانادارمری كاه قاوامالملاك را
عنصری بریتانیایی می دانست ،به مقابلاه باا او برخواسات.
حبیباهللخان قوام روی پشت بام خانه خود (نارنجستان) و
همچنین گنبد حضرت سید عالالدین حسین را سنگربندی
نمود ،از سوی دیگر یاور علیقلیخان روی پشات باامهاای
مسااجد نااو و مدرسااه خااان و باااالی گنباادهای حضاارت
شاهچراغ و حضرت ساید میرمحماد را سانگر قارار دادناد
(رئیساالطبا )11 /4 :4384 ،و درگیری تاا دوهفتاه اداماه
یافاات .افاارادی چااون نایااب میاارزا بااه همااراه اساادخان،
امامقلیخان ،حسنخان فیلی از بستگان قوامالملك كه باه
علت رفتارهای قوام و عملیات وی از او رنجیده بودناد ،باه
یاورعلیقلیخان پیوستند و به پیشنهاد نایبمیرزا مبنای بار
نقااب زدن ،بااه خانااه قااوام و مقاار اردوی وی راه یافتنااد
(قهرمانی ابیوردی .)383 :4313 ،قوامالملك كه خاود را در
محاصره ژاندارمری می دید ،در اواخار صافر  /4339پایاان
دسامبر 4441م فارار كارد (باسات )13 :4311،و در قیار و
كارزین به اردوی سردار عشایر پناهنده شد (هماان-389 :
 .)383پس از خروج قاوام ،ژانادارمری ،نصایرالملك را باه
كفالت ایالت انتخاب و كمیته حاافظین اساتقالل ،ریاسات
ایل خمسه را به منصورالسلطنه واگذار كرد (گازارشهاای
سااالیانه كنسااولگری بریتانیااا در بوشااهر .)33 :4313 ،بااه
هرحال اندیشه مقابلاه باا ژانادارم هاا باه جاایی نرساید و
قوامالمك شخصاً مجبور شد به الر برود و نااظمالملاك را
در دوم ربیعاالول  /4339هشتم ژانویه  4441برای یاافتن
نیروی كمکی به بندرعباس فرستاد؛ زیارا كاه مارلیناگ و
فرمانفرما درصدد یاری فوری باه قاوامالملاك برآمدناد و
مارلینگ در  1ربیعاالول 43 /ژانویه ،طی تلگرافای اظهاار
داشت اگر حکومت هندوستان نتواناد قاوای نظاامی را باه
یاری قوامالمك اعزام كند ،اوضاع فاارس و جناوب ایاران
بدتر خواهد شد؛ ولی پاسخ مساعدی دریافت نکرد .در ایان

میان ،قوامالملك تعاداد قابال تاوجهی از عشاایر بهاارلو و
عرب را گرد آورده و امیدوار باود كاه صاولتالدولاه را باه
حمایت از خود برانگیازد .وی بار آن شاد تاا باا تکیاه بار
كمك های مالی انگلیس علیه ژاندارمری وارد عمال شاود
(مابرلی .)484-481 :4314 ،در مادت اداره شایراز توساط
ژاندارمها ،بین حزب دموكرات و ژاندارمری اختالفاتی پدید
آمد ،از جمله در تأمین هزینه و حقوق ژاندارمها .به هماین
جهت به دستور علیقلیخان به بانك شاهی دستبرد زدند و
سپس كاغذهایی به عنوان سند خطی درسات كردناد اماا
مردم آن را قبول نمیكردند .حکمت در این باره مینویسد:
«از آنجایی كه من این كار را اقادامی نادرسات یاافتم ،باا
یاورعلیقلیخان اختالف نظر پیدا كاردم» (حکمات:4314 ،
.)431-431
اتحاد ژاندارمری با سردار عشاایر ها گرایای
قشقاییها و ژاندارمری
پس از اتمام جنگ ژانادارمری باا قاوامالملاك ،واساموس
روانه شیراز شد .در آن زمان ژاندارمری فاارس تحات اداره
ساالطان مسااعودخان ،حاااج امیرالملااك رئاایس نظمیااه و
یاورعلیقلیخاان معااون ژانادارمری درآماد و نصایرالملك
نایباالیاله شد .آنان تصمیم گرفتند اردویی بارای تعقیاب
قااوامالملااك روانااهكنن اد (اخگاار .)383 :4311 ،از یکسااو
صولت الدوله منشی خاود میارزا شااهرخ خاان قاوام دفتار
ابیوردی را برای مالقات با یاورعلیقلیخان به شیراز فرستاد
و قوام دفتر پس از ورود به شیراز با یاورعلیقلیخان دیدار و
اقدامات ژاندامری را مورد تأیید قرار داد (قهرمانی ابیوردی،
)383-383 :4313؛ از سوی دیگر سلطان اخگر برای دیدار
با صولتالدوله عازم كازرون شد و به اتفاق نصارتالدولاه،
حاكم كاازرون و منتصارالملاك ،پسار عطاءالدولاه وی را
مالقات نمود و زمینه اتحاد با ژانادارمری و صاولتالدولاه
فراهم شد .4 :علیه دولتین جداً اقادام نماوده علایالعجالاه
 4188نفر سوار و پیاده به ناواحی چغاادک بفرساتد؛  .3باا
ژاندارمری متحد و با دوستان آن اداره دوست و باا دشامن
آن دشمن باشاد (اخگار .)389 :4311 ،باا پیاروزی قاوای
ژاندارمری ،در  38ربیعالثانی  ،4339اردوی ژانادارمری باه
ریاست ابوالفتح خان ،ابراهیم ،پسر قاوام باه اردوی ساردار
عشایر پناهنده شد .با اینحال محمدعلیخان كشاکولی تاا

محمدمهدی مرادی خلج ،مصطفی نامداری منفرد :تعامالت و تقابالت صولتالدوله قشقایی و ژاندارمری فارس در آستانه و نخستین سالهای جنگ جهانی اول

لحظه شکست ژاندارمری در الر به دسات انگلیسایهاا و
قوامالمك ،با واسموس و احمد اخگار هماراه باود (هماان:
.)384-388
اتحاااد سردارعشااایر و قااوامالملااك واگرایاای
قشقاییها و ژاندارمری
به نظر میرسد پناهنادگی قاوامیهاا باه صاولتالدولاه و
اشتراک منافع دو قدرت نامبرده در ایالات فاارس ،موجاب
تغییر رویه و سیاست صولتالدوله در قبال ژاندارمری شاده
باشد .منشی صولتالدوله ،قوام دفتر ،در این باره مینویسد:
یاورعلیقلیخان با مخالفین سردار عشاایر ،یعنای اطرافیاان
محمدعلیخان كشکولی و سایر سران مخالف ،جماع شاده
سروسری محرمانه دارد و میخواهند بارای از باین باردن
سردار ،مقداری اسلحه در اختیار آنان بگذارد تا باا از میاان
رفاتن قااوام و صااولتالدولااه خاود بتوانااد باادون معااارض
حکومااتكنااد (قهرمااانی ابیااوردی .)389 :4313 ،البتااه
نمی توان برای این گفته قوام دفتر اعتبار چندانی قائل شد،
زیرا محمدعلیخان كشکولی ،با وجود دریافت سالح ،سعی
در حفظ سیاست تعادلی میان رقبا داشته است ،از سویی باا
وجود رقبایی مانند انگلیس ،قاوامالملاك و صاولتالدولاه،
محمدعلی خان هیچ تاوانی بارای حاكمیات نمایتوانسات
داشته باشد .در واقع باید گفت قوام دفتار ساعی كارده بار
اقدامات سردار عشایر سرپوش گذاشته و آن را توجیه كناد.
در این میان حبیباهللخاان قاوامالملاك از بنادرعباس ،باا
نیرویی متشکل از قوای رضاقلیخان بیدشهری ،به ایاالت
عرب و بهارلو وارد می شود ،قوای مشترک سردار عشایر به
فرماندهی حسینقلیخان صمصاام سالطان و اباراهیمخاان
نصرالدوله ،جهت جنگ با یاورعلیقلیخان به ساوی شایراز
حركاات كردنااد (همااانجااا) .در  33جمااادیالثااانی 4339
حبیباهللخان قوام الملك بر سر راه خود از الر به شیراز ،در
فتحآباد خفر درگذشت.
اوضاع شهر شیراز ،باه دنباال شکسات اردوی الر ،باه
مدت قریب به دو هفته ناآرام بود و ژاندارمری مواضع خود
را در ایان ناحیااه تارکكاارده باود (مااابرلی.)384 :4314 ،
سرهنگ نیلستروم ،فرمانده ژاندارمری ،از تهران باه شایراز
آمد و با كمك افساران و كاركناان غیرنظاامی دسات باه

44

ضدكوتا زد .شب هفدهم حمل ،زمانی كه ژاندارمری شیراز
در تدارک سفر به كرمانشاه بود ،به ناگاه ژاندارمهایی كه با
فاااتحالملاااك قسااام خاااورده بودناااد ،باااا برخااای از
شکستخورده های اردوی الر ،متفقاً یورش بردناد .در پای
ناآرامی شهر ،ژاندارم های هوادار قاوام علیاه علیقلایخاان
شااوریدند (حکماات .)434 :4314 ،آنااان در ابتاادا ساالطان
مسعودخان ،معاون نظمیه را دساتگیر و ساپس باه مناازل
صاحبمنصبان رفته و یك به یك آنها را دستگیر نمودند و
فتحالملك را كه به جارم فاروختن فشانگ و مهماات باه
قوامالملك به زندان افتاده باود و در زماان كودتاا ،دولات
مركزی از او حمایت میكرد ،از زندان آزاد كردند (فروزانی،
 )411 :4311و او را به منصب ریاست ژاندارمری برگزیدند
(اخگااار .)343 :4311 ،در ایااان كودتاااا نورالااادهرمیرزا و
معاضدالسطان و مسعودخان به شاهچاراغ رفتاه و در آنجاا
متحصن شادند ،علیقلایخاان و غالمرضااخان خودكشای
كردند ،معاضدالسلطان و مسعودخان و نورالدهرمیرزا را هام
از شاهچراغ به زور خاارج كردناد و در منازل قاوام از باین
بردند (حکمت.)433-434 :4314 ،
نیروهای مشترک قشقایی و خمسه ،در رجب /4339
هفته آخر آوریل 4441به شیراز رسیدند .حسنخان فیلی و
امامقلیخان ،از نوكرهای قوامالملك را كه در موقع شورش
ژاندارمری در شیراز مرتکب خیانت شده بودند ،دستگیر و
در روز شنبه  3رجب  4339به دم توپ گذاشتند (اخگر،
 .)343 :4311نصرتالسلطنه كه به عنوان والی فارس از
تهران حركتكرده و در اصفهان اقامت گزیده بود تا با آرام
شدن اوضاع به شیراز وارد شود ،از جانب نخست وزیر
[فرمانفرما] به سمت والیكرمان منصوب شد و فرمانفرما
خود استعفا داد و والی فارس گردید و سپهساالر تنکابنی
در تاریخ  31جمادیاالول  3 /4339مارس 4441به جای
وی به نخستوزیری رسید .فرمانفرما قبل از اینکه به
شیراز وارد شود ،ابتدا سردار معتضد را فرستاد (حکمت،
 )499 :4314اما صولتالدوله ،قوامالملك و فتحالملك
اعالم كردند به علت اخاذیهای نماینده فرمانفرما حاضر
نیستند او را به عنوان والی موقت فارس قبولكنند ،از این
رو با رسیدن سردار معتضد ،او را دستگیر كرده و
تلگرافخانه شیراز را متصرف شدند .فرمانفرما راه حل این
مشکل را در انتصاب خود به والیتكرمان و نصرتالسلطنه
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به والیت فارس میدانست ،اما از آنجا كه سر چارلز
مارلینگ توفیق در سازماندهی پلیس جنوب را در انتصاب
فرمانفرما به ایالت فارس میدانست ،از این رو فرمانفرما
به توصیه و با كمك انگلیسیها ،به فارسآمد (مابرلی،
.)331 :4314
بحث و نتيجهگيری
نیروی ژاندارمری جهت برآورده كردن امیال دولت
بریتانیا در جنوب ایران ،به ویژه برای امنیت جاده بوشهر
به شیراز تأسیس شده بود ،با گسترش فعالیت این نیرو،
به برخورد ایلخانی قشقایی با آن ،در شوال 4338منجر
گردید .با این حال استقرار ژاندارمری در ابتدای امر،
مخالفت كالنتران طوایف و رؤسای محالت را نیز به
همراه داشت؛ زیرا این امر هم از اقتدار و هم از
درآمدهای آنان میكاست .صولت الدوله به خوبی واقف
بود كه كارشکنی در امور ژاندارمری او را با وضعیت بسیار
دشواری روبرو میسازد؛ زیرا عالوه بر مخالفت ایالت
فارس و دولت مركزی ،خود را در مقابله با دولت بریتانیا
قرار میداد .دولت بریتانیا در تأسیس نیروی ژاندارمری
نقش مهمی داشت و این نیرو با تأكید دولت بریتانیا برای
حفظ راه تجاری شاهی كه بخش عمده مالالتجاره آن را
كاالهای انگلیسی تشکیل میداد ،تأسیس شد .پس از
آنکه بریتانیاییها احساس كردند كه ژاندارمری نمیتواند
خواستههای آنان را برآورده سازد ،از كمك مالی و نظامی
به این سازمان خودداری ورزیدند؛ درنتیجه این امر موجب
گرایش ملیگرایانه ژاندارمری شد .این رویه به تدریج
گرایش به دولت آلمان را فراهم آورد و به كودتای محرم
 4339منجر گردید .در این بین نیز ،پیوستن صولتالدوله
به حزب دموكرات ،موجبات نزدیکی ایلخان با رؤسای
ژاندارمری را فراهم كرد .به هرحال برخی از اقدامات
ژاندارمها ،مانند ویرانی شیراز ،نبودن پول و عقب افتادن
حقوق ژاندارمری ،برآورده نشدن بعضی از خواستههایی
كه بعد از جنگ منتظر دستیابی به آن بودند ،تماماً باعث
شد كه میان اهالی شیراز و ژاندارمری شکافی پدید آید و
به مرور تبدیل به شکایت و شکایت تبدیل به نفرت شود.
از سوی دیگر سیاست ژاندارمری در قبضه كامل قدرت
در فارس ،به كمك نیروهای وابسته به آلمان باعث اتحاد

صولت الدوله با دشمنان دیرین خود یعنی قوامیها در
براندازی و سقوط شهر شیراز گردید ،زیرا كه هم سردار
عشایر و هم قوامیها وجود نیروی ژاندارمری را مانعی در
جهت تحقق اهداف خود میدانستند و این امر خود به
خود زمینه اتحاد دشمنان را برای رسیدن به هدفی
مشترک فراهم آورد.
تعامل قشقاییها با ژاندارمری ،در قدم نخست ،ناشی
از ضرورت ایجاد نیروی ژاندارمری به لحاظ ملی و نقش
دولت بریتانیا در ایجاد و پشتیبانی آن بود و این امری
اجتنابناپذیر برای قشقاییها و ایلخان آن بود؛ ایلخان
قشقایی ایجاد ژاندارمری را ،زمانی كه خواست ملی بود و
موجب اجتناب از رویارویی با بریتانیاییها میشد،
پذیرفت؛ اما در گذر زمان ،حضور دو نیروی موازی كه
وظیفه هر دو تأمین امنیت راهها بود و از این راه كسب
درآمد میكردند ،به تق ابل آنان كمك كرد .با خارج شدن
بختیاریها از چرخه قدرت ،به دست نیروی ژاندارمری ،و
جهتگیری ژاندارمری علیه سیاست بریتانیایی ،دولت
انگلیس دست از حمایت ژاندارمری كشید .از سویی
قشقاییها و ژاندارمری به لحاظ سیاست بیرونی (دشمنی
با دولت بریتانیا و دوستی با دولت آلمان) در مقطعی
همگرایی نشان دادند اما ایجاد اختالف در بین نیروهای
ژاندارمری ،ترس قشقاییها از قدرتگیری بیش از حد
ژاندارمری و از دست دادن موقعیت سیاسی و حضور
نیروی قوامیها در شیراز ،به عنوان عامل مؤثر در
همگرایی و واگرایی قشقاییها و ژاندارمری ،نقش ایفا
كرد.
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