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جاده  تیامن نتأمی برای انگلیس، دولت مؤثر كمك با ژاندارمری كه یروین
 زیمركزگر یرونی با فارس، به ورود آغاز در بود؛تأسیس شده  راز،شیبوشهر به 

. با شروع جنگ دانجامیآنان  انیم یریدچار تضاد منافع شد و به درگ ییقشقا

به  هایبود، قشقای طرفیبی بر مركزی دولت سیاست اگرچه اول، جهانی
 زین یدر ژاندارمر جیبه تدر انیم نیطرفداری از دولت آلمان پرداختند. در ا

 حافظینكمیته  جادای به اقدام و شد پیدا آلماندولت  استیگرایش به س
 در ژاندارمری سرانجام. كردند فارس دموكرات حزب با اتحاد و فارس استقالل
 در. زددست 4339به كودتای دوم محرم  ،شیراز رد انگلیس سلطه با مخالفت

 به چندانمنعقد نمود كه  یتحادا قرارداد الدولهصولت با ژاندارمری برهه نای
 چه: كهاست  اصلیپرسش  نیبه ا ییپاسخگو پی در حاضر. مقاله دنپایی درازا

 یو ژاندامر ییقشقا لیا یروین انیباعث اتحاد و سپس گسست م عواملی
  د؟ش

 یفیتوص ۀویاز ش یرگیو با بهره یختاریبر اسناد و متون  هتکی با مقاله این
 نظر به. است دهپدی نیبر ا رگذاریاقدامات و عوامل تأث دنی كاویدر پ ،یلتحلی
 ش،خویو هماهنگ با منافع  ملی ییرویالدوله به وجود نصولت ازینخست ن رسد،می

 دولت فشار ژاندارمری، درونی ضعف چون تحوالتی اما نمود، اتحادبه  لیاو را متما
و  بندمیرا ن هاقشقاییحفظ منافع همراهی  برای الدولهصولتو تالش  دجدی

 .كرد مبدل رویگردانیسرانجام به 

 

 فارس.ایل قشقایی، ژاندارمری، جنگ جهانی اول، : های کليدیواژه

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 od-

Dowleh 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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 پژوهش نهيشيپ
قلم  ییقشقا لیا خیدرباره تار یمحققان متعدد تاكنون

 ،یژاندارمر ختاری با ارتباط در یقیمنبع تحق نتریمهم. اندزده

 مقامیقائم ریجهانگ ۀنوشت ،رانیدر ا یژاندارمر خیتاركتاب 
درخور و  اریبس یخیاست، هرچند مطالب كتاب به لحاظ تار

 نیبا ا قشقایی یروهانی روابط از اما است، تیحائز اهم
 ردرگی یو به عناصر محل دیگومیكمتر سخن  روین

 The Turkicعنوان با  نگیابرل ریندارد. دو اثر پ یااشاره

people of southern Iran  ییقشقا نانینشكوچو 
 یها، نوشتهThe Qashqa’i Nomads of Farsفارس 

به تقابالت  ییهاهستند كه در بخش یگریارزشمند د
 اول، اثر در. اندكرده اشاره ییقشقا یروهایبا ن یمرژاندار

 یهاتیو فعال یمفصل از نظام راهدار ایگونهبه سندهنوی
از فعل  حالنیبا ا د،یگویسخن م نهیزم نیدر ا المارسونی
 تیفعال ،یژاندارمر شاتیو گرا رانیدر ا یاسسی انفعاالت و

. در كندیمن بحث استقالل نیدموكرات و حافظ هایگروه
 Loisبك ) زیاز كار ارزشمند خانم لوئ دینبا انیم نیا

Beckبا عنوان ،)The Qashqai of Iranی، در بررس 
. كتاب دیپوش چشم ییقشقا لیا یاسیس -یاجتماع خیتار

با  یژاندارمر یهایریدر خصوص روند درگ یمطالب
دولت انگلستان در  یهااستیفارس و س یمحل یروهاین

در اثر خود، با  یریسف دای. فلوركندیم انیب نانارتباط با آ

را  یژاندارمر یرگیروند شکل ران،یجنوب ا سیعنوان پل
 -تقابل ندفرای به كه یو از تحوالت كندیوار ذكر مخالصه
منجر شد،  ییقشقا یرویبا ن یتقابل ژاندارمر -تعامل

در  ییقشقا لیاكتاب  گرید یقی. منبع تحقدیگویسخن نم
 یهرچند سع سندهیاست، نو یرجیناصر ااثر  ،جنگ اول

ها بپردازد، در ذكر حاكمان و داده انیم علّی روابط به كرده
آنان و حوادث دچار اشتباه شده  یحکمران ۀدور قیدق نییتع

خان اهللبیحب»با عنوان  یامقاله گرید نوشتۀ. است
، از دكتر «و نهضت جنوب یرازیالملك شقوام

دو خاندان  یهااست كه به رقابت یفروزان دابوالقاسمیس
اول  جهانی در برهه جنگ راز،یدر ش ییالملك و قشقاقوام

. به راندیها سخن مژاندارم یهاتیو از فعال پردازدیم
را از  یبیط یریمانند منصور نص یآثار محققان دیهرحال نبا

 لیا خیتار نهزمی در فراوانی مقاالت و هاكتاب یبرد. و ادی

با  هایینبرد قشقا»كرده است، از جمله  فیتأل ییشقاق
كه در  «اسناد تیاول به روا یدر جنگ جهان هایسیانگل

. شودینم افتی یادیارتباط با موضوع مورد نظر مطالب ز
 یاسسی یدادهایدر رو ایتانینقش بر» ۀدر مقال سندهینو

، به «ق4338-4339 تمشروطیفارس در دوران 
 یبرا رویدر جهت وارد كردن ن ایتانیردولت ب یهاكوشش

الدوله صولت هاییریبه بوشهر و درگ رازشیجاده  تیامن

 زادهیمطهر ی. موسپردازدیم خان كشکولییبا محمدعل
اسناد،  تیبه روا یكازرون وانیبا عنوان ناصرالد یدر كتاب

ن ایرا براساس اسناد ب رانای جنوب تحوالتروند  ی كردهسع
 یهایبا موضوع مورد بحث، مطالب و آگاه تباطار در و كند

محقق قرار دهد. پژوهشگران علت  اریدرخور توجه در اخت

 عنوان یژاندارمر هاییالدوله را عهدشکنصولت یانگردروی

را  رونی دو جدایی و گسست علت واقع، به اما اند،كرده
دانست.  دبای فارس التیقدرت در ا یهاو وزنه طیشرا رییتغ

باره  نیمستقل در ا یحاضر بر آن است كه پژوهش ۀمطالع
 براساس اسناد ارائه دهد.

 

 مقدمه
 یروین كیبه  ازیدوران مشروطه ن نینخست یهاسال در

را در كل  مركزیدولت  تیكه بتواند حاكم یكارآمد نظام
قزاق با به  گادی. برشدیاحساس م قاًیكشور برقرار كند، عم

ش، 4381ق /4331توپ بستن و انحالل مجلس در سال
اعالم كرده بود.  تیخود را با نظام مشروط دیمخالفت شد

 حاكمیتش )با 4388ق/ 4331كه در سال هم یحکومت
 کپارچهی یاحمدشاه قاجار( بر سركار آمد، خود را فاقد ارتش

سال قبل از آن، و افزون بر آن، حوادث سه افتی رومندیو ن
در سراسركشور خدشه وارد  مركزیبه اعمال قدرت دولت 
كرد. از  فیتضع االتیرا بر ا مركزیساخت و تسلط دولت 

منجر شد و  یالهیقب یوادث به برخوردهاح نیاسو،  گرید
اختالالتی پدید  زین رازیبوشهر به ش ریدر كار تجارت در مس

عاجز  هایآورد و خزانه كشور را كه در امر پرداخت بده
زمان با قرارداد. هم یمانده بود، درآستانه ورشکستگ

 تحركات اثر درفارس،  التیدر ا یناامن زانیباالرفتن م
 تقاضا تنها نه انگلستان دولت مركز، از گریز نیروهای

حفظ  یبرا رانایكه دولت  دیورزمی اصرار بلکه داشت،
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 به كشور،جنوب  هیبه خصوص در ناح ،تجاری هایراه
اقدام  نیمبادرت ورزد. ا ینظام یروین ینوع لتشکی
در  زیآنها ن رایمواجه شد، ز زین هروسی یبانیبا پشت س،یانگل

خود بودند.  ۀر مناطق تحت سلطد روین نیمه جادیفکر ا
كه در صورت انجام ندادن  كردیم دیتهد یحت سیانگل
 به و اقدامتن  ستیخود راساً با هزارودو ،یامر مهم نیچن
 درمنظور، دولت  نیدست خواهد زد. به هم روین نیا جادای

 ادهیپ ۀختریكرد به كالبد متزلزل و درهم  سعی اول وهله
روح  كردند،یم ییتهران خودنماه كه هنوز در ینظام و امن

 یاجهینت یاستراتژ نیاتخاذ ا یبدمد، ول یاتازه
برنامه  الممالكیمستوف ۀنكابی لیدربرنداشت. با تشک

 -ینظام یروین كی لیشد كه آن تشک یزیرطرح یدیجد
بود كه در ابتدا  خارجی افسرانتحت نظارت  ی،داخل یتیامن

 «یدولت یژاندارمر»و سپس به  سیخزانه تأس یژاندارمر
شده است روند مناسبات  یجستار سع نیمبدل شد. در ا

 التیاز مركز در ا زیگر یروهایاز ن یکیبا  ،یژاندارمر
 گردد. حیتشر ییقشقا لیا یعنیفارس، 

 

 یروين لياز تشک شيفارس پ یتيامن اوضاع

 یژاندارمر
و  راهدارینظام  ،یژاندارمر لیاز تشک شیدوران پ در

 به فارس جیبود سفر از خل دهگردی مکرر باعث هاییراهزن
 جهیدر نت شود، لیتبد نهیخطرناک و پرهز یبه سفر رازشی

نظر  . درافتیكاهش  جیحجم تجارت در آن جاده به تدر

از مركز  زیگر یروهاین هایناامن نیعامل ا هایسیانگل
 لدیف یكه هنر یبودند كه براساس آمار و ارقام ییقشقا

خانوار  هزاریس ییقشقا یروهایگردآورده است، تعداد كل ن
(. در  Field, 1939: 217؛Oberling, 1974: 57بود )

 اعزام یبرهه انگلستان به علت نداشتن امکانات برا نیا

 الملكقوام خاندانكرد از قدرت  یسع ران،یبه جنوب ا رونی
 خمسه را داشتند، بهره لیهزار نفر از اهفده استیر كه

 یبا امضا گرید ی(؛ از سوField, 1939: 213) دجوی
 التیدول مزبور ا س،یروس و انگل انیم م4481قرارداد 

شناخته  ترسمیبه  طرفیب ۀفارس را به عنوان منطق

در مورد حمالت مکرر  هایسیاساس، انگل نیبودند. بر ا
و  دادندیاز خود بروز م ییبایمركز شک زا زیگر یروهاین

در  تیعدم امن ۀدربار زیآماعتراض یادداشتی یهرازچندگاه

 زین رانی. دولت اكردندیارائه م رازیجاده بوشهر به ش
و به  كردیم هتهیجنوب  تیوضع ۀدربار یگزارشات مفصل

كامالً تحت ی كه اوضاع آن نواح دادیاطالع م هایسیانگل
 یبرا ،نداشت یكه وجود خارج ییقوا و استكنترل 

 اندحوادث به منطقه اعزام شده گونهنیاز تکرار ا یریجلوگ
(Oberling, 1974: 58.) 

در  شاهمحمدعلی توسط مجلس بستن توپ از به پس

در  یمناسب تیموقع سی، هواداران انگل4331االولیجماد

 از كه السلطانظل رزایفارس به دست آوردند. مسعود م
حاكم فارس 4381اسفند  ستمی/ ب4331هفتم صفر  ختاری

 4381 رماهی/ دوم ت4331االول یو سوم جماد ستیببود، در 
او  ی( و به جا494-433 /4: 4389 ن،یبركنار شد )تد

 خاناهللبیبا حب یخوب رابطۀ كه الدولهآصفغالمرضاخان 

 ریت43/ 4331الثانی یجماد 3 خی، در تارداشت المكقوام
شعبان  39در  یبه حکومت فارس منصوب و و 4381
 زیكه او ن یی( اما از آنجا419شد )همان:  رازیوارد ش 4331

 الثانییفارس برقراركند، در جماد التیرا در ا تامنینتوانست 
در  ییقشقا الدوله. صولتدیمعزول گرد4388 رماهی/ ت4331

با  رایاقدامات در فارس واكنش نشان داد، ز نیمقابل ا

 بانیكه رق هایاریدر تهران، بخت خواهانیآزاد یروزیپ

 هایسیبا انگل یاروابط حسنه زیالدوله بودند و نصولت
(. از 88: 4311 ،مقامی قائم) كردند قبضه راداشتند، قدرت 

با انتصاب  یو د،یبا دولت جد ییزورآزما نیرو در اول نیا
احمدخان عالءالدوله به حکومت فارس مخالفت كرد و 

ورود به فارس را نخواهد داد و  اجازۀ او به كه نموداعالم 

 یحاج جعفرقل ،یطوالن هایسرانجام پس از كشمکش
به  4388مرداد  44/ 4331رجب  33الدوله از سهام

با  یخوب ۀحکومت فارس منصوب شد. اما او كه رابط
بوشهر  -رازینظارت بر جاده ش ۀفیالدوله نداشت، وظصولت

 رایبود؛ ز جهیتنیب یاقدام و نای. سپرد الملكرا به قوام

رو  نیدور بود. از ا هایقوام اتیراه مزبور از حوزه عمل ریمس
الدوله واگذارد بر جاده را به صولت تینام فهیمجبور شد وظ

 رایگران تمام شد، ز اریحاكم فارس بس یامر برا نیكه ا
و  گرفت اریدر اخت ریمس نیالدوله قدرت را در اصولت

با توجه به رقابت  ،ییسو. از كردیكامالً مستقل عمل م
دستخوش جنوب فارس  یكشکول نیبا خوان یلخانیا

(. Oberling, 1974: 62و هرج و مرج شد ) یناآرام
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 یجنگ جهان یهادر سال سد،ینویباره م نیدر ا لسونیو

مشترک  هردو به طور خانعلیاول محمدخان و محمد

)بزرگ( را به ی كشکول نفری هزارپنج فهیطا گرییكالنتر
در  خانی(. محمدعلWilson, 1916: 69عهده داشتند )

 ایگونهالدوله بود، بهبا صولت كیدر تعامل نزد ییهادوره
از او به عنوان دست راست و  سندگانیاز نو یكه برخ

او را مركز ثقل  یتحت رهبر فهیو طا ریسردارعشا چیرقلیم
؛ 438: 4388)استخر،  برندینام م ییقشقا لیو قدرت ا

اوصاف، تعامل  نی(. با ا1: 4334محرم  41روزنامه جنوب، 

 الدولهلتبا صو خانیمحمدعل ژهیبه و ،یكشکول نیخوان نیب
ق، با انحراف 4338 لیدر اواالدوله صولت رایز د،یینپا یرید

 یكازرون )كه بخش ریبوشهر از مس -رازیاز جاده ش یبخش
بود( به منطقه جره، در  هایكشکول یاز حوزه قشالق

را از منابع سرشار  یكشکول نیفراشبند، خوان یکینزد
(. Oberling, 1974: 83جاده محروم كرد ) نیحاصل از ا

 یكشکول فهیطا یگریكالنتر گرید یالدوله در اقدامصولت

خان، بود، به عباس خانیبا محمدعل نیاز ا شیرا كه پ
او شد. از  یموجب تجراقدام  نیداده و ا هیعموزاده مشارال

از جنگ  شیپ یهاكه در سال یمحمدخان كشکول ییسو
الدوله صولت یالدوله بود و حتصولت کانیاز نزد یجهان

را در قلعه برشنه )در  خانیمحاصره محمدعل یفرمانده
دادن  یسپرده بود، با فرار یاردكان فارس( به و یکینزد

الدوله جدا شد و به جناح مقابل از صولت ش،یخو یپسرعمو

از  ها،یاز كشکول یمین آورد،یم لسونیرفت. و یلخانیا
 الدولهغمیبا ض ی. وكنندیم یروی( پریمحمدخان )هژبر عشا

( و یلخانای در الدولهصولت بی)سردار احتشام برادر و رق

)ضرغام  خانیدارد. او و محمدعل یکنزدی روابط الملكقوام
 ,Wilson) روندمی شمار به الدولهصولت( از دشمنان رعشای

له والدعوامل باعث ضعف قدرت صولت نی(. ا70 :1916
 انم كالنتر4444ق/ 4334در اواخر سال  ژهیشد، به و

 لخانیبه ا یادر نامه ،یمانند دره شور ف،یطوا ریسا
 ,Oberlingنخواهند داد ) یاتیمال یبه و گرینوشتند كه د

تفرقه و  جادیدر ا زین یرازیخاندان قوام ش(. 120 :1974
 فایا یالدوله نقش اساسبرادران صولت نیب ییجدا

 یجانب برادران و یكشکول نیخوان انیم نیدر ا كردند،یم
كه با آنان  هایراحمدیو در صورت لزوم از بو گرفتندیمرا 

كمك  ریبا سردار عشا ییاروینسبت داشتند، در رو
 یطی(.  در شرا141، 191: 4311)رضازاده ملك،  گرفتندیم

بود، دولت  ایتانیبر استیهوادار س یكه دولت مركز

 روهاین نیو توان ا یوفادار یبررو توانستیانگلستان نم
خود  یدر موارد رایز د،نمایالدوله اعتماد در مقابله با صولت

عوامل  نیبودند. ا نظمییب و اغتشاشعامل  روهاین نیا
راه  ریدر مس تیامن یبرا ،ییروین جادیرا به ا سیگلدولت ان

 كرد.  بیترغ رازیبوشهر به ش
 

 ینيروی ژاندارمر تشکيل
ها به قوای از استخدام افسران سوئدی، امنیت راه پیش

مشروطه به  ۀمحلی سپرده شده بود كه قبل از دور
مشروطه به امنیه موسوم بود  ۀو در اوایل دور« سورانقره»

 خانیمحمدول نهیكاب نیسوم ۀ(. در برنام481: 4331)سپهر، 
 قعدهالیكه در جلسه هفدهم ذ یسپهدار تنکابن

)ضرغام  دیرس بیبه تصو یمل یرامجلس شو4331
 یبرا یاعاده نظم، طرح ی( برا91: 4318 ،یبروجن

 یمشد؛ اما در عمل، اقدا ختهیر یاستخدام مستشاران خارج
او  الممالك،یمستوف یریوزصورت نگرفت. با نخست

 شعبان هفدهم جلسه در كه داد را به مجلس ارائه یابرنامه
 یقم یفی)س مددرآ یمل یمجلس شورا بتصوی به4338
 ی؛ مذاكرات دوره دوم مجلس شورا484: 4313 ،یتفرش

(. از سویی نیز دولت بریتانیا برای حفظ 433: تایب ،یمل
های در نواحی خلیج فارس، حفاظت از میدانقدرت خود 

پیشرفت  یبرا ینفتی، دفاع از هندوستان، برای ایجاد موانع
در  اریحفظ عالیق تج زینیروهای روسی به سمت هند و ن

. هرچند دانستیجنوب ایران، ایجاد این نیرو را الزم م
فارس را  ۀم منطق4481دولت روس و بریتانیا طبق قرارداد 

 اما بودند؛ شناخته رسمیت به طرفای بیحیهبه عنوان نا
 اجالس در را هاروس توانست بریتانیا دولت سرانجام
 امنینا علت به كه كند متقاعد پترزبورگ سن و پتسدام

های جنوب برای تجارت كاال، مجبور به دخالت در جاده
م بریتانیا 4448ق/ 4338این نواحی است، بنابراین در سال 

نیرویی جدید به دولت ایران فشار آورد برای تشکیل 

(.Beck, 1986: 110در )دسامبر 31/ 4338 الحجهیذ 33 
اطالع داد كه  سیبه وزارت خارجه انگل رانیدولت ا 4448
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 یدست به اقدامات رانیدر جنوب ا یحل مشکل ناامن یبرا

نخست برای  رونی(؛ از ا31: 4319 ،یرسفی) استزده 
یالت فارس، در چهارم شعبان تشکیالت ژاندارمری در ا

از  ی، از كشور ایتالیا استخدام گردید. و«مالتا»ژنرال 4338

اقامت  رازیدر ش 4334 الثانییتا جماد االولعیاواخر رب
در انجام مقاصد  ،ینشدن منابع مال نیتأم لیبه دل وداشت 

 یبه علت وخامت اوضاع اقتصاد ییناموفق بود. از سو
 ،یدارخزانه سی، رئ زویب ویبا اتمام قرارداد مس ران،یدولت ا

نکردند و در دوم شوال  دیتجد یبا و یقرارداد گرید
 بیبه تصو ییکایآمر یمال نیطرح استخدام مأمور4338

(. مورگان 484: 4311 ،یمقام)قائم دیرس وممجلس د
هیأت شانزده نفره، در شعبان  كیشوستر  به همراه 

ایران گردید و در رأس ، وارد 4444/ آگوست 4334
(. Oberling,1960: 272) گرفت قرار كلداری خزانه

یکی از اقدامات مهم شوستر تشکیل ژاندارمری خزانه بود 
را وصول كند )بنیادی،  هااتكه با اتکا به آن بتواند مالی

مخالفت  رغمیكرد، عل ی(. در ابتدا شوستر سع438: 4318

را به سمت فرمانده  یسانگلی  «استوكس ماژور» ها،روس
؛ شوستر، 19: 4311خزانه منصوب كند )اوكانر،  یژاندارمر
 ی، برا4334 االولیدر جماد نی(. عالوه بر ا34: 4314

رساند. در  بیبه تصو را یطرح یاستخدام افسران سوئد
چهار نفر به نام  4444/ دسامبر 4334الحجه یذ 33
و « ولدبراندماژور ش»، «كلنل فولگه »، « كلنل یالمارسن»
تشکیالت ژاندارمری وارد  جادیبرای ا« ماژور پترسن»

و سه «   ماژور سیورت»تهران شدند. برای این منظور 
در ایالت  نظرافسر سوئدی دیگر به ایجاد تشکیالت مورد 

(. به دنبال 481: 4331فارس مأمور شدند )سپهر، 

كه شوستر  هایاریاز بخت تحمای در هااولتیماتوم روس
ششم محرم  خیدر تار یال آنها را مصادره كرده بود، وامو

به هند  زیرا ترک كرد، ماژور استوكس ن رانیا 4338
 اخزانه ر یژاندارمر ،یکیاو مرنارد بلژ نیبازگشت، جانش

محرم 48 خیمنحل و دوازده روز بعد از رفتن شوستر، در تار
 یسوئد المارسنیو  یگذارهیپا یژاندارمر التیتشک 4338
؛ شوستر، 14: 4311شد )اخگر،  دهیآن برگز استیبه ر

داری كل به مرنارد خزانه ،(. با رفتن شوستر31: 4314
واگذار شد و او برای اداره این امور گاردی با لباس سویل 
)غیرنظامی( از سواران مسلح چریك ترتیب داد )همان: 

و برای  های(. سازمان ژاندارمری كه بنا به میل بریتانیای14
د تعادل و موازنه قدرت در مقابل بریگاد قزاق شکل ایجا

 ستیبامی ایران جنوب منطقه و میانه در بیشتر گرفت،
 راین منطقه از جمله نواحی به شما رایز كرد؛یفعالیت م

. عالوه بر بود رنگكمكه نفوذ دولت مركزی در آن  آمدیم
ضعف دولت، دو ایل بزرگ قشقایی و خمسه مراكز اصلی 

های آمدند و بر راهاین والیت به شمار میقدرت در 
 ویكردند )آرشبازرگانی و ارتباطی نظارت و اعمال نفوذ می

-93883اسناد وزارت امور خارجه به شماره اوخ.ش.ب 
4338.) 

 

 یژاندارمر یرويفارس در آستانه ورود ن اوضاع
هر  هایذكر شد، بریتانیای نیاز ا شینظر به آنچه كه پ با

الدوله قشقایی عامل چه بیشتر متقاعد شدند كه صولت

به  هایراحمدیاصلی فتنه در جنوب است. پس از حمله بو
نوشت: هر  سیكنسول موقت انگل« بیل»كنسول روسیه، 

چند دالیل كافی در دست نیست اما من شخصاً فکر 
( بدون توافق ضمنی از هایكنم كه آنها )بویراحمدمی

دست به چنین راهزنی وسیعی  الدولهسوی صولت

كه به وخامت  4448/ ژانویه4338 االولعیزدند. در ربنمی
الدوله در بیانی اعالم داشت، اوضاع افزوده شده بود، صولت

 هاییاز آنجا كه به او اختیاراتی داده نشده كه بتواند راهزن
كن كند، اما حاضر است در قبال وجه  هها را ریشجاده
ر بار، امنیت كاالها از طریق یك راه دیگر در ازاء ه یاندك

: 4318 ابرلینگ،) كند ( را تضمینرازیش -روزآبادی)راه ف
محمره و  خیش انمی اختالفات گرفتن باال آن از پس(. 18

السلطنه و سردار اسعد( رؤسای ایل بختیاری )صمصام
در  بیترت نیالدوله شد. بداعراب به صولت زدیکیموجب ن

را با شیخ  یاالدوله اتحادیهسال صولتماه فوریه همان 
جمعیت »خزعل و سردار اشرف، والی پشتکوه، بنا نهاد كه 

 نام گرفت و هدف خود را دفاع از مجلس اعالم« جنوب
 روزافزون قدرت با مقابله آن از هدف عمل در اما كرد،

/ هفدهم 4338(. در دهم شعبان 84)همان:  بود هابختیاری

 الملكالدوله، قوامرغم نارضایتی صولت، علی4448اوت
 الممالكیاثنا مستوف نیدر ا .فارس گردید الهیاالبنای
را به  رازی( پیشنهاد بازكردن راه بوشهر شدیالوزرا جدسی)رئ

كمارج و ممسنی را  یبخشتیامن فهیالدوله داد و وظصولت
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 هواداران از یکی السلطنه،تفویض و نظام انیایلخبه 
 نهمی در(. 89: همان) كرد فارس والی را جنوب جمعیت

 318خود، حدود  گاهیجا تیتقو یبرا ها،یسیانگل نیح
 :Floor, 2011) كردند ادهیدر بوشهر پ یهند یروین

الملك، به قوام خاناهللبیحب ژهی( . خاندان قوام، به و144
با  ،یماف خانیالدوله و رضاقلصولت نیب یاتحاد قو لیدل

تالش  ،یلخانیو ا فیطوا نیخوان نیاستفاده از اختالف ب
 لیمختلف ا یواحدها نیشکاف ب جادیا یبرا یعیوس

 ییارویبعد، در رو یآنکه اندك جهی. نتندرا آغاز كرد ییقشقا
در سال  ،یگریلخانیا یالدوله با برادران مدعصولت
 یكشکول فهیطا نیتران و خوانم، كالن4443ق/ 4338

 یزمان بیترت نیرا گرفتند. بد یلخانیا بیجانب برادران رق

 در آمد، شیراز به بوشهر راه از السلطنهخان نظامكه رضاقلی

 به السلطنهكرد. نظام داردی عشایر سردار با كازرون نظر باغ

 قیفتو را( نصرالدوله و الملكقوام) برادر دو ورود، مجرد
 گریالدوله بارد( و صولت483-483: 4314نمود )حکمت، 

وزارت امورخارجه،  وآرشی) شدمنصوب  یلخانیبه سمت ا
كه  یی(. از آنجا4334-39881سند شماره اوخ.ش.ب 

به  ولیبه عنوان ت یدولت مركز یكمارج از سو
السلطنه واگذار شده بود، در صدد مقابله با نظام

: 4399)مخبرالسلطنه،  برآمدحاكم كمارج  دخان،یخورش
كرد.  رییتغ طی( اما با كشته شدن نصرالدوله شرا318
 لیالدوله با سران االسلطنه و صولتنظام انیبود م كینزد

رخ دهد كه با عزل  رازیدر ش یدیشد یریخمسه درگ
فرما مأمور حکومت فارس شد، اما از السلطنه، فرماننظام

السلطنه، ، صمصامامر نیآن سر باز زد. به دنبال ا رشیپذ

 السلطنهنظام یالدوله را نامزد حکومت فارس كرد ولركن
خمسه مجبور به ترک  لیا یروهانی ورود با و نداد استعفا

 دیالملك به حکومت موقت فارس رسشد و قوام رازیش
الملك خاندان قوام كینزد ی(. همکار44: 4318 ،یرجی)ا

اختالفات آنان با  افتنیشدت  جهیدر نت ،یكشکول نیبا خوان
امر  نیبه خود گرفت. ا یترالدوله، شکل محسوسصولت

 خاناهللبیالسلطنه و تلگراف حبعزل نظام انیرا در جر
 یكشکول نیفارس به خوان یالحکومگبینا گاهیقوام در جا

 کسالهیپاداش  افتیالسلطنه و درنظام یریدستگ یبرا
)ر.ک  درمشاهده ك توانیمنطقه خشت م یمحصول خرما

(. عالوه بر وستیخان در پیبه نامه قوام الملك به محمدعل
در  یكشکول نیتوسط خوان یبه علت قرار دادن قشون ن،یا

الملك حق السلطنه، قوامحذف نظام یبرا ی،و اریاخت
تنگ تركان در  یبوشهر تا نواح -رازیحفاظت از جاده ش

 .(Beck, 1986: 111) كازرون را به آنان واگذارد یکینزد
 ،السلطنه را در سفر به بوشهرالدوله، نظامبه هرحال صولت

كرد.  تیحما ،مخالف یروهایدر مقابل ن رانیخروج از ا یبرا
 خانیبسنده نکرد و با انتصاب محمدعل نیالملك به اقوام

كرد، به  تردهیچیرا پ طیبه حکومت كازرون، شرا یكشکول
به  هبا منحرف كردن جاد یكشکول نیمعنا كه خوان نیا

 وانیباعث محروم شدن ناصرد ،یسمت مناطق قشالق
در  یشدند. كالنتران كشکول یاز عوارض راهدار یكازرون

وضع  یتنگ تركان عوارض راهدار كینزد یكاروانسرا
 بیرق ،یمحمدكمارجیرا به عل هیكرده و اداره آن ناح

: 4311سپردند )رضازاده ملك،  یكمارج دخانیخورش
راه توسط  ریحق حفاظت مس شبا فرو ی(. از طرف113

( اوضاع به یاریلر )دشمن ز نیبه خوان خانیمحمدعل
 ،یكشکول نی. به دنبال اقدامات خواندییوخامت گرا

آنان متحد شدند  هیعل یكمارج دخانیو خورش وانیناصرد
 دیراه گرد ریاغتشاش در مس جادیكه به نوبه خود موجب ا

از حکومت  خانیمحمدعل سیو با دخالت كنسول انگل
شد  دهیبرگردان نیشیپ ریكازرون عزل و جاده به مس

 (.141)همان: 
 

  یالدوله  و ژاندامرصولت ییارویرو نينخست
ژاندارمری، به  دارهیطال یرویم ن4443ق/ 4338سال  در

( سترومی)ن سترومیلو سروان ن ورتیسرگرد س یفرمانده
وارد فارس  رازیجاده بوشهر به ش ریو نظم مس تیامن یبرا

 ایتانیدولت بر ی(. به زود418: 4311 ،یمقامشد )قائم
جوابگوی آن چیزی كه آن دولت  روین نیا افتیدر

 در الملك(. قوامBeck, 1986: 110) ستیخواهد، نمی
به امید اینکه از نیروی ژاندارمری علیه  ،یالگیاالبنای مقام

كند، آنان را  تیبرده و اقتدار خود را ثب یاهالدوله بهرصولت
كشاند؛ اما در ماه شوال/ اوت از  ریبه مقابله با سردار عشا

زن  رادرب كشکولی،خان نیروهای قشقایی، به رهبری حسن
 ش.ب الدوله، شکست خوردند )سند شماره اكما.صولت
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الدوله از اقدامات قوام و نیروی جدید (. صولت4139/343
هیچ  یری( به سفارت انگلیس اعتراض نمود ول)ژاندارم

 38در ،كنسولگری لی، كف«اسمارت»دریافت نکرد.  یپاسخ
 ورتیس اوری: »... سدینویم یگزارش ی، ط4443اكتبر 

 یروهایژاندارم چنار راهدار را در قبضه داشت... ن 318با
مستحکم دارنگان  یهاخان در كوهاز قشون حسن یو

به  یها بدون معطلژاندارم نیاز ا یادزی عده. خوردشکست 
 ،یلیبا عده قل ستروم،یو ن ورتیشدند. س میاشرار تسل

...« ندیآخراالمر مجبور شدند با كمال عجله مراجعت نما
 (. 111: 4311ملك،  ضازاده)ر

بریتانیا در پاسخی به شکست نیروها، با استفاده  دولت
ندی در پو48888از نفوذ خود، از خزانه دولت ایران بودجه 

 به گاههیچ یقوام قرار داد. اما و خاناهللبیاختیار حب
اعزام نکرد.  ییقشقا یرونی با برخورد برای نیرویی درستی

دیگر نیز  دنیمی از اعراب تابع او فراركردند و بخشی از افرا
 كه ای از یارانیوابستگی زیادی به او نداشتند و تنها عده

كردند، با او ماندند. خصوصی وی را فراهم می اجاتاحتی
سردار احتشام كه با نیروهای قشقایی تحت  ن،یعالوه بر ا

داد، از ایلخانی بر كنار الملك را یاری میفرمان خود، قوام
 از را خود مانده كارایی جاشد و درنتیجه نیروهای دولتی به 

 ولهالدصولت فارس، بعدی حاكم مخبرالسلطنه،. دادند دست
ایجاد از  یتاحد شد باعث و منصوب كرد ایلخانی به را

شود.  ی كاستهالدوله نسبت به ژاندارمرصولتتوسط تنش 
 و شیراز بین راهداریمخبرالسطنه، دریافت عوارض 

پوند از دولت  ارهز88 مبلغ و اعالم ممنوع را كازرون
 كرد دریافت مزبور جاده بر بخشیامنیت برای بریتانیا

(Beck, 1986: 111حاكم جد .)نظم را  یفارس برقرار دی
گذاشت  یتفنگدار محل 448ژاندارم و  یروین 418بر عهده 

(Floor, 2011: 149 به هرحال پس از جنگی كه .)
الدوله م با صولت4443ق/ 4338ژاندارمری در سال 

تومان از 1888نمود، سرانجام با پرداخت مبلغ  قشقایی
 وی بر ژاندارمری اداره مانز آن در كه الدولهصولت یسو

 اصالح موجب و فرونشست هامخاصمت بود،حواله كرده 
دو  گاهیجا طیشرا نی(. با ا41: 4311)اخگر،  دیگرد نطرفی

 تیرا به رسم گریشد و وضع همد تیدر فارس تثب روین
 . تندشناخ

 

 به فارس یژاندارمر یاصل یقوا ورود
 ۀندركابی كه عالءالسلطنه السلطنه،صمصام یاز استغفا پس

 لیمأمور تشک4334خارجه بود، در دهم صفر  ریسپهدار وز
 نینخست س،یو با فشار دولت انگل دیگرد دیجد نهیكاب

مارس  3/ 4334االول  عیرب33 در ،یستون ژاندارمر
ماژور پترسن عازم فارس شد و  یبه سرپرست ،4443

 دیبه آنجا ر س 4334 الثانیعیرب33 خیبعد، در تار ماهكی
(. ماژور اوگال در تابستان 414: 4311 ،یمقام)قائم

فارس را تقبل كرد  یژاندارمر تیم مسئول4443ق/ 4334
در شیراز  سیكنسولگری انگل ،یو با استقرار ژاندارمر

خانه را كه از سال محافظ كنسول بریتانیایی یروهاین
فرستاد باز پس  هندوستانبودند، به  رانیم در ا4444

از  یستون ژاندارمر نی(. سپس دوم84: 4311)اوكانر، 
 ۀفیوظ نی(. نخست414تهران عازم جنوب شد )همان: 

 التیها توسط ااز كاروان یرگیباج از یریجلوگ یژاندارمر
وارد شده به فارس متشکل از دو دسته بود؛  یرویبود. ن

. گروه دوم در یرانیقشون ا یگریو د یسوئد یروین یکی
مترسك بود كه آن  یادسته س،یاوكانر، كنسول انگل نظر

 دندینامیخود را به ناحق سرباز م یآورروزها به طرز شرم
ها آن بود كه از كاروان المارسنی استسی(. 14ان: هم)

را  یاكرد و عده افتیبه عنوان حق عبور، در ن،یمع یمبلغ
با حقوق  ز،ین كردندیم یهزنكه به سبب فقر مبادرت به را

: 4311 ،مقامیها گماشت )قائمثابت ماهانه به حفظ راه
و پاسگاه  یكمارج محمدخانیعل انیزمان م نی(. در ا414

 ،پانصدنفره ییرویآمد كه ن شیپ یریدرگ كمارج یژاندارمر
احمدخان  یبه رهبر ،صدنفره ییرویو ن المارسنی یاز سو

(. Floor, 2011: 152به كازرون اعزام شد ) یگیابیدر
 افتهیارتقا  یپیسرت ۀبه درج 4333 صفر 1كه در  المارسنی

 رفت و ماژور یبه مرخص االولیبود، از هفدهم جماد
به عهده  یو ابیرا در غ یژاندارمر یسرپرست برگ نگیكل

كردند با عقب  یبرهه سع نیدر ا هایسیگرفت. انگل
 ران،یا تدول یاز سو یژاندارمر یانداختن پرداخت مستمر

 ،مقامیقائم) درآورند خودرا به خدمت  یافسران ژاندارمر
 رانیبه ا 4333محرم  44در  المارسنی(. 419-411: 4311

همچنان مغشوش  رانیبازگشت و مأمور بود اگر اوضاع ا
(. 481باشد، افسران را به سوئد برگرداند )همان: 

د دا شنهادیپ وی به و كرد در پراگ با او مالقات رآلمانیسف
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را  یژاندارمر ران،ایآلمان در  استیاز س تیصورت حمادر 
دولت آلمان  یمال یهاخواهد كرد و از كمك تیتقو

 رفتیرا نپذ یو شنهادیپ المارسنیبرخوردار خواهند شد، اما 
 انیم ییزد و خوردها  ،یمقطع زمان نی(. در ا441: همان)

رخ داد.  ییاز مركز قشقا زیگر یروهایو ن یژاندارمر
 خانیدر ابتدا از در مخالفت با محمدعل یژاندارمر یروهاین

را در حمله به آكفورد و  یو ژهیدرآمدند و به و یكشکول
پس  دانستند،یمقصر م س،یسپس اسمارت، كنسول انگل

كازرون، تصرف  كیرا در منطقه شاپور، نزد یقلعه و
تحت  فهی، طاینظام ژاندارمر ادهیكردند. اخگر فرمانده پ

ناچار با همان »...  :كندیم فیتوص یقو اریامر او را بس
 هایبرای تعقیب سارقین كه از كشکول هایتوپ و توپچ

ای بزرگ و بودند، به طرف بلوک شاهپور روانه شدم. طایفه
قوی بودند و با علم به وضعیت طرف، ناچار از تظاهر به 

 ایصادمهتعقیب كردن بودم ولی مطمئن بودم كه اگر م
می است و سرانجام با پا در میانی شود، شکست ما حت

خان مالقات كنم كه نگذارد اهالی، قرار شد با محمدعلی
(. به نظر 433: 4311)اخگر، « امثال این اعمال رخ دهد...

در مدارا و به دنبال دست  یسع یكشکول نیخوان رسدیم
بودند. در واقع عدم  دیجد یرویبا ن یابه مصالحه افتنی

بود كه  لیدل نیبه ا یبا ژاندارمر خانیمخالفت محمدعل
 یبرا ،یو محل یحکومت مركز ها،یسیانگل یاز سو یو

تحت فشار بود و  سیعامالن حمله به كنسول انگل لیتحو
الدوله با صولت یژاندارمر یروهاین یریدرگ گر،ید ییاز سو

 آمدند،یبه شمارم هایكشکول بانیكه رق وانیو ناصرد
 یكشکول خانیكاهش قدرت آنان به نفع محمدعل وجبم

 888 ییرویزمان ن نی(.  در اFloor, 2011: 186بود )
 ریحفظ نظم مس تیمسئول یژاندارمر ادهینفره، از سواره و پ

 ( Ibid: 159عبور و مرور از كازرون را بر عهده داشتند )
های ژاندارمری باال م هزینه4449و 4443 یهاسال در

هایی علیه سایر نیروها اندارمری در جنگژ رایرفت، ز
در  4449مارس 48جستند، به عنوان مثال در شركت می

ناصردیوان به علت از دست  .ای رخ دادكازرون مصادمه
علیه ژاندارمری اقدام و مركز  انه،یسال یدادن درآمدها

در این  .(Beck, 1986: 111ژاندارمری را محاصره نمود )
ها كشته ای از ژاندارمماژور اولسون سوئدی و عده یریدرگ

شدند ولی با كمکی كه از شیراز رسید، ناصردیوان و 
: 4331اتباعش شکست خورده و متواری شدند )سپهر، 

م حاكم فارس، به علت تغییر مواضع 4449(. در سال 488
چنانی برخوردار از قدرت آن نیا،دولت مركزی و دولت بریتا

یر به سبب ورود مستشاران آمریکایی، نبود. این تغی
 ,Beckفرانسوی و بلژیکی به عنوان مشاوران حاكم بود )

(. از دیگر سو سران بختیاری كه از سال 113 :1986
رفتند، م قدرت داخله ایران به شمار می4484ق/ 4338

. در سال ادنداكنون موقعیت پیشین خود را از دست د
بود  كیی را كه نزدم ژاندارمری، نیروهای بختیار4443

روانه تهران شوند، شکست داد و این شکست به منزله 
گردد پایانی بر تسلط آنان بر دولت تهران محسوب می

(Garthwaite, 1983: 125ا .)یبه معنا یروزیپ نی 
 هایسیانگل یبرا یهشدار نیرالدوله و قدرتمند شدن صولت

 یرا براخود  استیس بانانیاز پشت یکیكه  آمدیبه شمار م
از  یمتنفذان محل ریدر برابر سا ینفت یهادانیحفظ م

 دست داده بودند.
 

 تشکيل کميته دموکرات در شيراز
باا   شیرازدر  مخبرالسلطنه، حزب دموكرات حکومت در ایام

 و الملك تشکیلفطن حیدرخان عمواوغلی و حاجیفعالیت 
، دساتغیب  میارزا محمادباقر   سری حزب با عضویتۀ كمیت
كاازرونی، ضایاءاالدبا، ساید     ، صدراالساالم عبدالباقی میرزا

الممالااك، علاای فااروزان،  ، معاادلجااواد محقااق العلماااء 
 ،السلطان، شیخ محمدرضا ابواالحرار، سید جواد خرازیناظم

حکمات   فاخر و سردار شیخ عبدالرسول نیر، محمود معاون
الدولاه نیاز باه    صولت .(414: 4383پدید آمد )نیر شیرازی، 

(. مخبرالسالطنه  413: 4314پیوست )فراشبندی،  این حزب
انگلاایس،  خانااهكنسااولاز عااامالن خااان، از قااول غااالم

میرزا محماد دساتغیب از حازب دماوكرات دو     »نویسد: می
هزار نفر را در مسجد )؟( گرد آورده بود و مردم را به قتل و 

(. مؤلاف  314: 4399)هادایت،  « خواناد غارت خارجاه مای  
نویسد: مخبرالسلطنه با وجودی كاه باا   یم تحفه نیركتاب 

كاملی داشت، اما چون می دانسات كاه   این جریان آشنایی
اگر آنان به قادرت دسات یابناد، اساتقالل وی در فاارس      

شااود، بااا افکااار عمااومی در پاارده همکاااری متزلاازل ماای
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كرد؛ اما به تدریج كه حزب مزبور نفوذ پیادا كارد، وی   نمی
را در « حازب اعتادال  »وی  آشکارا نغمه مخالفت سار داد. 

دریابیگی را به عناوان   احمدخانها ایجاد و مقابل دموكرات
 :4383 ،یرازیشا  ریا ن) رئیس قشون فارس منصاوب كارد  

ا خوانین بین راه ب ،های سوئدیژاندارمدر ابتدای كار . (418
باا   ماأمور ماذاكره  كردند. ساردار فااخر   آنان همکاری نمی

كاردم  ول از ملك خود شروعا»نویسد: وی می شد.خوانین 
هژبرنظاام   كاه كالنتار آن  ها را در كمارج و دالکیو ژاندارم

 او را قانع ،كردهه با غضنفرالسلطنه هم مذاكر ومستقر  ،بود
« احمادخان باه برازجاان فرساتاده شاد      ساختم و سالطان 

شاد   ایان ماذاكرات قارار    براساس (.443: 4314)حکمت، 
حاق راه بارای برقاراری    ) «گوشای » ها مزاحم اخذژاندارم
 (.443: همان)« خوانین بین راه نشوند( امنیت

 

 تشکيل کميته حافظين استقالل 
 الدولاه در عاین  ۀكابین یبه دلیل استعفادر این مقطع زمانی، 

 شادت  هاا آلمان ، فعالیت4441ژوئیه  43 /4333شعبان  34
 ش.ب شماره اكماا. سند به  )آرشیو وزارت امور خارجه، یافت

 شاوال  43 در ،ایان اقادام   (. باه دنباال  343884194-4333
كمیتاااه حاااافظین اساااتقالل فاااارس توساااط     ، 4333

در  ،از افاراد ژانادارمری   و متشاکل  خاان پسایان  یاورعلیقلی
 ،(13: 4318 ،ایرجای ) شد مخالفت با سلطه انگلیس تشکیل

 اوت 8/ 4333رمضاان   31 هاا در تااریخ  كاه انگلیسای   زیرا
ای سرباز در بوشهر پیااده و شاهر   عده ،كشتی با چهار 4441

مخبرالسلطنه  باعث اعتراضات اقدامكه این  دندكررا اشغال 
ای فرصات تاازه  عمل (. این 411: 4313 )خیراندیش، گردید

ها نسبت به تا علیه تجاوز انگلیسی پدید آوردبرای واسموس 
نماید ولای نیروهاای هاوادار     گیریموضعطرف كشوری بی

؛ زیرا ایان  ودند جلوی تبلیغات وی را بگیرندانگلیس درصدد ب
ریاگ و   حمله باه بنادر   برای را جنوب خوانینامر، تحریك 

سند شاماره  ، وزارت امورخارجه وی)آرش دآورمی فراهمبوشهر 
: 4313 ماایر،  ؛ نیادر 4338-343 آا/ ظ ب/ 148 اكما.ش.ب.

گارایش   كشور از چنگ انگلیس، ها برای رهاییژاندارم .(88
 باا  هاایی نیاز  خود ساخته و روابط و رایزنی ۀرا پیش به آلمان

كنساول آلماان در    ،«ووساترو » كاه چنان ،داشتند هاآلمان

                                                                      
. Kurt Wustrow  

حااكم   ،حمایت ژانادارمری و نیاز مخبرالسالطنه    از ز،شیرا
 كشاته شادن   (.434 :4318 )بنیاادی،  بود برخوردار ،فارس

 8 در ،انگلایس  كنساولگری  منشای ، خاان ناواب  غالمعلی
نخسااتین نشااانه  4441 هفاادهم سااپتامبر /4333 ذیقعااده

 :4311، اوكاانر  ؛31 :4314، )فراشابندی  توفیق ووسترو بود
ک كمیته حاافظین اساتقالل باا حازب     رمشت (. هدف448

 دشاو آمیختاه   دموكرات فارس باعث شد تا دو جناح درهم
(. یکی از دالیلی كاه ژانادارمری وارد   جاهمانفراشبندی: )

آناان از  ت وجوه ماورد درخواسات   پرداخ، عدمحزب شداین
افساران ژانادارم    از آنجاایی كاه  و شاهی باود  سوی بانك

آنان نیز حقوق ، ها نبودندحاضر به اجرای مقاصد بریتانیایی
در نتیجه یالمارسان   ؛نکردند و مواجب این نیرو را پرداخت

 .احضار خود و همکاارانش را نماود   سوئد تقاضای از دولت
كارد و مااژور ادوال    ایران را ترک 4333االول در ربیع یو

پاس از   (441: 4311مقاامی،  به جای او منصوب شد )قائم
 نفارت  و یدیگرا آن وضعیت اقتصادی ژاندارمری به وخامت

 ها روز به روز افزایش یافات این سازمان نسبت به انگلیسی
هاای  (. با توجه باه فعالیات  338: 4313 )قهرمانی ابیوردی،

كردن فشار بار  دها با وارانگلیسی شیراز، ها درآلمانی آشکار
الممالاك توانساتند وی را وادار باه احضاار     مستوفی دولت

(. مخبرالسالطنه  39: 4384 )نیلساتروم،  مخبرالسلطنه كنند
هاای  )گازارش  سپتامبر والی فارس بود 49 /قعدهذی 1  تا

؛ هادایت،  31: 4313كنسولگری بریتانیا در بوشاهر،  سالیانه
الملك رئایس ایال خمساه كاه هاوادار      امقو (.381: 4399

حکومات  سیاست انگلیس بود، موقتااً باه جاای او كفالات     
در این برهاه   (.91: 4311 )باست، گرفت فارس را بر عهده

ها و ژاندارمری از خوانین كشکولی، با وجود ارتباط با آلمان
یك ساو،  و دریافات اسالحه و نیاز مکاتباات فاراوان باا        

ی دیگر، در نهایات اقادامی باه    كنسولگری انگلیس از سو
اساناد وزارت   ویآرشا نفع هیچ یك از نیروها انجام ندادناد ) 

  ق(.  4333-11-34-848اوخ.ش.ب امورخارجه به شماره

 

 ژاندارمری در شيراز یکودتا

، 4333الثااانی روس در جمااادیبااا اولتیماااتوم دوم دولاات 
به قم رفته و كمیتاه دفااع ملای تشاکیل      رهبران سیاسی

 ،االیالاه فاارس  نایب ،الملكژاندارمری شیراز از قوام .دادند
درخواست ارسال نیرو جهت یاری به كمیتاه دفااع ملای را    
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و گفات مان   ... »: نگرفت اما مورد موافقت وی قرار ،نمود
فرماا، باه مان    اگر نخست وزیر، فرماان  ،نوكر دولت هستم

دستور دهاد باه جاای دویسات نفار، دو هزارنفار باه قام         
 برهه مورد بحث،در . (331/ 4: 4394، )آدمیت« فرستممی

پدیااد آمااده بااود،   ژرمااانوفیلیدر ژاناادارمری تمااایالتی 
-ژاندارمری از سوی نیروهای انگلیسی یك بار در جماادی 

شاد:  تهدیاد  4333 الثانیو بار دوم در جمادی 4333 االول
دیشب راپورت جدیدی از شیراز رسیده، قشون انگلیس با »

ی را تهدید و حکم نماوده بارج مقاان را    ژاندارمر ،توپخانه
)ایاران و   «تا خودشاان آن را اشاغال نمایناد    ،تخلیه نموده

(. در 439: 4314 جنگ جهانی اول، اساناد وزارت خارجاه،  
تماام  در آن زماان   از سوی كنسولگری انگلایس،  گزارشی

افسران سوئدی و اكثر افساران ایرانای ژانادارمری فاارس     
كمك به واسموس كامالً آمادگی  آلمان بوده و برای هوادار

داشتند. ماژور پراویتز، كاپیتان پوست، كاپیتان اورتنگاران و  
كه به ترتیب ریاست ژاندارمری فاارس را   كاپیتان آنگمان
یاك در حمایات از كنساول آلماان     هایچ  ،بر عهده داشتند

 4339االول در دهاام ربیااع )واسااموس( كوتاااهی نکردنااد.
س را به مقصد كرمانشااه تارک   آلمان، فارووسترو، كنسول

كرد و ویلهلام روور باه جاای وی كاار خاود را آغااز كارد        
: 4313،های سالیانه كنسولگری بریتانیا در بوشاهر گزارش)

 ادهیا كه در بوشاهر پ  یسیانگل یروهاین گرید یاز سو. (31
به  ،«نیمجاهد» موسوم به ونیمل جییعامل ته ،شده بودند

 یاریا  یبارا  ایان نیروهاا  ند. شاد  یاهلل محالتتیآ یرهبر
خاود از   ریحركت كردناد و در مسا   هایرساندن به تنگستان

 نیخااوان نیاااز جملااه ا ؛خواسااتند یاریاا یمحلاا نیخااوان
 یبودناد كااه طاا  یخاان كشااکول یمحمادخان و محماادعل 

اعاالم   نیبه مجاهد وستنیپ یخود را برا یآمادگ یتلگراف
 یریرگد لیاتحاد به دل نی(. اما ا411: 4311 )اخگر، كردند

 )هماان:  نشاد  یعملا  ی،خان دالک ها با نورمحمد،یكشکول
384). 

حکوماات مركااازی   پااس از رفااتن مخبرالسااالطنه،  
 39، در تااریخ  فاارس  داریه را برای والیات سلطنالنصرت

خاان  اهللمنصوب و حبیاب 4349مهر  49/ 4333القعده ذی

                                                                      
. Angman  

الملك را تاا رسایدن باه محال حکومات، باه عناوان        قوام
ها (. آلمانی391/ 4: 4389تعیین كرد )تدین، الحکومه نایب

كردن نیروهای هوادار خود بودند همچنان درصدد هماهنگ
-44 ش.ب شاماره اكماا.  )آرشیو وزارت امورخارجه، ساند  

، از مراجعت مخبرالسلطنه پس بیست روز(. 441-33-343
خان پسیان، سلطان یاورعلیقلیاز جمله  ،افسران ژاندارمری
خااان غالمرضااا و سااعودخان فااوالدینمعاضدالساالطان، م

 دهام ناوامبر   /4339كودتاایی در دوم محارم   طای  ،پسیان
ساپس   و ابتدا سایم تلگاراف خاط تهاران را قطاع     ، 4441
ژاناادارمری و از  منصااباناز صاااحب الملااك را كااهفااتح

فردریاك  » كنساول انگلایس  همراه با  بود، طرفداران قوام
، رئایس  امبركردناد. در روز شاانزدهم ناو    توقیاف  «نرااوك

از ( كه )آیرتن ( و رئیس تلگرافخانه)فرگوسن بانك شاهی
؛ 438: 4311، )اوكاانر شادند  دساتگیر   ند،انگلیس بود اتباع

 ؛ نخجااوان،44: 4313 كالرموناات، ؛439 :4314 حکماات،
نیاروی  تحات فشاار    الملككه قوام(. هنگامی319: 4341

الدوله را امیدوار بود كه بتواند صولت ،ژاندارمری قرار گرفت
به طرفداری از خود، علیه ژاندارمری وارد صحنه نمایاد. از  

الدوله پیشنهاد كرد ژاندارمری را با نیروی به صولت ،این رو
عشایر پیشنهاد وی را  ایلی مورد حمله قرار دهند اما سردار

 كفالت ایالت فارس به قاوام واگاذار   نپذیرفت، زیرا در عمل
كارد   مای  الدولاه احسااس  شده بود و از سوی دیگر صولت

اقدامات وی در عمل به نفع  ،چنانچه دست به اقدامی بزند
باه  (. 484 :تاا ، بای )ساایکس  شاد  تمام خواهاد  الملكقوام

 اشاغال  با تهدیاد  هرحال فارس آبستن حوادث دیگری بود؛
كاار   الممالاك از ها، سرانجام مستوفیتهران از سوی روس

تنها . میرزا سپرده شدوزیری به عبدالحسیننخست و بركنار
 صافر  31در  ،كلا الممایمساتوف ی روز پس از بركنار چهار

 سیروس و انگلا  باا فشاار   زیادوال ن ،4349ی د 3 /4339
ی فرمانااده )نیسااتروم( سااترومیلن یو یعاازل و بااه جااا 

(. 38: 4384، )نیلسااتروم گرفاات دسااته را باا یژاناادارمر
كاردن ژانادارمری و    اقدامی فرماان منحال  فرما در فرمان

                                                                      
.  .O'connor 

. Fergusson  

. Ayrton  
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در ایاان  .دسااتور بركناااری افسااران سااوئدی را صااادركرد
بحبوحه خبر شکست اردوی ژاندارمری كه برای مقابلاه باا   

ها به جنوب اعزام شده بودناد، رساید؛ باه هماین     انگلیسی
الملاك كاه   جهت نیروی ژاندارمری درصدد مقابله با قاوام 

 .(34)همان: مدند حاضر به كمك نشده بود، برآ
 

 الملك و ژاندارمریدرگيری قوام
 را الملاك قاوام كاه   با به نتیجه رسیدن كودتا، ژانادارمری 

 .دانست، به مقابلاه باا او برخواسات   می ییبریتانیا عنصری
و ( نارنجستانخود ) خان قوام روی پشت بام خانهاهللحبیب

 بندیهمچنین گنبد حضرت سید عالالدین حسین را سنگر
هاای  خان روی پشات باام  علیقلی د، از سوی دیگر یاورنمو

مسااجد نااو و مدرسااه خااان و باااالی گنباادهای حضاارت 
 چراغ و حضرت ساید میرمحماد را سانگر قارار دادناد     شاه

اداماه  و درگیری تاا دوهفتاه    (11/ 4: 4384 االطبا،)رئیس
همااراه اساادخان، بااه  یافاات. افاارادی چااون نایااب میاارزا

باه  كه الملك ی از بستگان قوامخان فیلخان، حسنامامقلی
باه   ،علت رفتارهای قوام و عملیات وی از او رنجیده بودناد 

 مبنای بار  میرزا پیشنهاد نایببه  و خان پیوستندیاورعلیقلی
فتنااد خانااه قااوام و مقاار اردوی وی راه یا بااه ،نقااب زدن

الملك كه خاود را در  قوام (.383 :4313قهرمانی ابیوردی، )
پایاان   /4339 دید، در اواخار صافر  میمحاصره ژاندارمری 

( و در قیار و  13: 4311)باسات، كارد   فارار  م4441 دسامبر
 -389: هماان ) عشایر پناهنده شد كارزین به اردوی سردار

 نصایرالملك را باه   پس از خروج قاوام، ژانادارمری،   (.383
 ریاسات ، اساتقالل  حاافظین  انتخاب و كمیته ایالت كفالت

هاای  گازارش ) كرد رالسلطنه واگذارخمسه را به منصو ایل
(. بااه 33: 4313 ،كنسااولگری بریتانیااا در بوشااهر سااالیانه
هاا باه جاایی نرساید و     اندیشه مقابلاه باا ژانادارم    هرحال

الملاك را  المك شخصاً مجبور شد به الر برود و نااظم قوام
برای یاافتن   4441 هشتم ژانویه/ 4339االول دوم ربیعدر 

كاه مارلیناگ و    باس فرستاد؛ زیارا نیروی كمکی به بندرع
و ناد  الملاك برآمد قاوام  فوری باه صدد یاری رفرما دفرمان

طی تلگرافای اظهاار    ،ژانویه43االول / ربیع 1 مارلینگ در
باه  را داشت اگر حکومت هندوستان نتواناد قاوای نظاامی    

المك اعزام كند، اوضاع فاارس و جناوب ایاران    یاری قوام
در ایان   مساعدی دریافت نکرد.؛ ولی پاسخ بدتر خواهد شد

الملك تعاداد قابال تاوجهی از عشاایر بهاارلو و      قوام ،میان
الدولاه را باه   آورده و امیدوار باود كاه صاولت    عرب را گرد

بار آن شاد تاا باا تکیاه بار       وی  .حمایت از خود برانگیازد 
 های مالی انگلیس علیه ژاندارمری وارد عمال شاود  كمك

 توساط مادت اداره شایراز   (. در 484-481: 4314 )مابرلی،
 كرات و ژاندارمری اختالفاتی پدیدوبین حزب دم ،هاژاندارم

به هماین   .هاتأمین هزینه و حقوق ژاندارم در از جمله ،آمد
شاهی دستبرد زدند و  خان به بانكجهت به دستور علیقلی

خطی درسات كردناد اماا     سپس كاغذهایی به عنوان سند
نویسد: مت در این باره می. حکكردندمردم آن را قبول نمی

باا   از آنجایی كه من این كار را اقادامی نادرسات یاافتم،   »
: 4314، )حکمات « كاردم  الف نظر پیداتخان اخیاورعلیقلی

431-431)  . 

 

گرایای  اتحاد ژاندارمری با سردار عشاایر  ها   

 ها و ژاندارمری قشقایی
واساموس  ، الملاك پس از اتمام جنگ ژانادارمری باا قاوام   

ژاندارمری فاارس تحات اداره    زمانشیراز شد. در آن  روانه
امیرالملااك رئاایس نظمیااه و  حاااج، مسااعودخان ساالطان

و نصایرالملك   درآماد  خاان معااون ژانادارمری   یاورعلیقلی
گرفتند اردویی بارای تعقیاب    تصمیمشد. آنان االیاله نایب
 از یکسااو(. 383 :4311، )اخگاار دنااكنروانااه الملااكقااوام

خاان قاوام دفتار    شااهرخ  الدوله منشی خاود میارزا  صولت
 خان به شیراز فرستادابیوردی را برای مالقات با یاورعلیقلی

دیدار و خان قوام دفتر پس از ورود به شیراز با یاورعلیقلی و
، )قهرمانی ابیوردیاقدامات ژاندامری را مورد تأیید قرار داد 

برای دیدار  اخگر سلطاناز سوی دیگر  ؛(383-383: 4313
الدولاه،  و به اتفاق نصارت  شد عازم كازرونالدوله با صولت

وی را الدولاه  ءعطا پسار  ،الملاك حاكم كاازرون و منتصار  
الدولاه  صاولت اتحاد با ژانادارمری و  زمینه مالقات نمود و 

العجالاه  علیه دولتین جداً اقادام نماوده علای    .4فراهم شد: 
باا   .3؛ چغاادک بفرساتد  نفر سوار و پیاده به ناواحی   4188

آن اداره دوست و باا دشامن    ژاندارمری متحد و با دوستان
قاوای  باا پیاروزی    (.389: 4311، )اخگار  دشمن باشاد  آن

اردوی ژانادارمری باه   ، 4339 الثانیربیع 38ژاندارمری، در 
 پسر قاوام باه اردوی ساردار    ابراهیم، ،خانریاست ابوالفتح
تاا   یخان كشاکول یمحمدعل حالنیبا ا شد. عشایر پناهنده
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هاا و  به دسات انگلیسای   در الر یلحظه شکست ژاندارمر
: هماان ) اخگار هماراه باود    با واسموس و احمد المك،قوام
388-384). 

 
الملااك  واگرایاای اتحاااد سردارعشااایر و قااوام

 ها و ژاندارمریقشقایی
الدولاه و  هاا باه صاولت   رسد پناهنادگی قاوامی  به نظر می

اشتراک منافع دو قدرت نامبرده در ایالات فاارس، موجاب    

الدوله در قبال ژاندارمری شاده  تغییر رویه و سیاست صولت

 نویسد:باره میدر این  ،قوام دفترالدوله، باشد. منشی صولت

 اطرافیاان یعنای   ،خان با مخالفین سردار عشاایر یاورعلیقلی

 جماع شاده   ،یر سران مخالفخان كشکولی و سامحمدعلی

بارای از باین باردن     خواهندمیسروسری محرمانه دارد و 

مقداری اسلحه در اختیار آنان بگذارد تا باا از میاان    ،سردار

الدولااه خاود بتوانااد باادون معااارض  رفاتن قااوام و صااولت 

. البتااه (389 :4313، )قهرمااانی ابیااوردی  كناادحکوماات

عتبار چندانی قائل شد، دفتر اتوان برای این گفته قوام نمی

كشکولی، با وجود دریافت سالح، سعی خان زیرا محمدعلی

در حفظ سیاست تعادلی میان رقبا داشته است، از سویی باا  

الدولاه،  الملاك و صاولت  وجود رقبایی مانند انگلیس، قاوام 

توانسات  خان هیچ تاوانی بارای حاكمیات نمای    محمدعلی

دفتار ساعی كارده بار     داشته باشد. در واقع باید گفت قوام 

 كناد.  اقدامات سردار عشایر سرپوش گذاشته و آن را توجیه

باا   ،الملاك از بنادرعباس  خاان قاوام  اهللحبیب در این میان

ایاالت  به خان بیدشهری، رضاقلی نیرویی متشکل از قوای

شود، قوای مشترک سردار عشایر به عرب و بهارلو وارد می

خاان  سالطان و اباراهیم  خان صمصاام  فرماندهی حسینقلی

خان به ساوی شایراز   جنگ با یاورعلیقلی جهت ،نصرالدوله

 4339ی الثااانیجماااد 33در  (.جااا)همااان حركاات كردنااد

در  ،رازیالملك بر سر راه خود از الر به شخان قواماهللحبیب

   .آباد خفر درگذشتفتح

باه   ،باه دنباال شکسات اردوی الر    شیراز، اوضاع شهر
هفته ناآرام بود و ژاندارمری مواضع خود  مدت قریب به دو

(. 384: 4314 )مااابرلی،ه باود  كااردرا در ایان ناحیااه تارک  
سرهنگ نیلستروم، فرمانده ژاندارمری، از تهران باه شایراز   
آمد و با كمك افساران و كاركناان غیرنظاامی دسات باه      

شب هفدهم حمل، زمانی كه ژاندارمری شیراز  ضدكوتا زد.
هایی كه با ناگاه ژاندارمه ب بود،رمانشاه به ك سفر تدارکدر 

از  برخااایباااا  ،الملاااك قسااام خاااورده بودناااد فاااتح
پای   در. بردناد  متفقاً یورش، های اردوی الرخوردهشکست
خاان  های هوادار قاوام علیاه علیقلای   ژاندارم ،شهر ناآرامی

آنااان در ابتاادا ساالطان  .(434: 4314)حکماات،  شااوریدند
دساتگیر و ساپس باه مناازل      معاون نظمیه را ،مسعودخان

نمودند و  یك آنها را دستگیرمنصبان رفته و یك به صاحب
به جارم فاروختن فشانگ و مهماات باه       را كهالملك فتح
دولات   ،در زماان كودتاا   و الملك به زندان افتاده باود قوام

 ،ی)فروزانآزاد كردند از زندان ، كردمی تیاز او حما یمركز
برگزیدند ریاست ژاندارمری منصب  هو او را ب (411: 4311

در ایااان كودتاااا نورالااادهرمیرزا و  .(343 :4311 )اخگااار،
چاراغ رفتاه و در آنجاا    معاضدالسطان و مسعودخان به شاه

 خاان و غالمرضااخان خودكشای   علیقلای  ،متحصن شادند 
معاضدالسلطان و مسعودخان و نورالدهرمیرزا را هام   ،كردند
و در منازل قاوام از باین     كردناد  چراغ به زور خاارج از شاه
 (.433-434 :4314، )حکمت بردند

/ 4339رجب  در ،نیروهای مشترک قشقایی و خمسه
و  فیلی خانبه شیراز رسیدند. حسن4441 آوریل هفته آخر

 در موقع شورش كه را الملكاز نوكرهای قوام ،خانامامقلی
، دستگیر و بودنددر شیراز مرتکب خیانت شده  ژاندارمری

، )اخگر به دم توپ گذاشتند 4339رجب  3شنبه  در روز
السلطنه كه به عنوان والی فارس از (. نصرت343 :4311
آرام  گزیده بود تا با در اصفهان اقامتو  كردهحركت تهران

 ، از جانب نخست وزیروارد شودشدن اوضاع به شیراز 
فرما كرمان منصوب شد و فرمانفرما[ به سمت والی]فرمان

تنکابنی  و والی فارس گردید و سپهساالرداد خود استعفا 
به جای 4441 مارس 3 /4339االول جمادی 31 در تاریخ

فرما قبل از اینکه به . فرمانرسید یوزیرنخستبه وی 
، )حکمت ابتدا سردار معتضد را فرستاد وارد شود،شیراز 
 الملكالملك و فتحالدوله، قوام( اما صولت499 :4314

فرما حاضر های نماینده فرماناعالم كردند به علت اخاذی
كنند، از این نیستند او را به عنوان والی موقت فارس قبول

او را دستگیر كرده و  ،معتضد رو با رسیدن سردار
فرما راه حل این خانه شیراز را متصرف شدند. فرمانتلگراف

لطنه السكرمان و نصرتمشکل را در انتصاب خود به والیت
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 اما از آنجا كه سر چارلز ،دانستبه والیت فارس می
مارلینگ توفیق در سازماندهی پلیس جنوب را در انتصاب 

فرما دانست، از این رو فرمانفرما به ایالت فارس میفرمان
، )مابرلی آمدبه فارس ،هابه توصیه و با كمك انگلیسی

4314: 331). 
                                                                                      

 گيریبحث و نتيجه
 دولت الامی كردن جهت برآورده ی ژاندارمریروین

جاده بوشهر  تیامن یبرا ژهیبه و ،رانیدر جنوب ا ایتانبری
 رو،ین نیا تیگسترش فعال تأسیس شده بود، با رازیبه ش

منجر  4338در شوال ،با آن ییقشقا یلخانیبه برخورد ا
امر،  یادر ابتد یحال استقرار ژاندارمر نی. با ادیگرد

به  زیمحالت را ن یو رؤسا فیمخالفت كالنتران طوا
امر هم از اقتدار و هم از  نیا رایهمراه داشت؛ ز

واقف  یالدوله به خوب. صولتكاستیآنان م یدرآمدها
 اریبس تیاو را با وضع یامور ژاندارمر ی دربود كه كارشکن

 التیعالوه بر مخالفت ا راسازد؛ زییروبرو م یدشوار
 ایتانیخود را در مقابله با دولت بر ی،فارس و دولت مركز

 یژاندارمر یروین سیتأس در ایتانی. دولت بردادیقرار م
 یبرا ایتانیدولت بر دیبا تأك روین نیداشت و ا ینقش مهم

آن را  التجارهكه بخش عمده مال یشاه یحفظ راه تجار
. پس از دش سیتأس داد،یم لیتشک یسیانگل یكاالها

 تواندینم ژاندارمری كه كردند احساس هاییایتانبری کهآن
 یو نظام یاز كمك مال ،آنان را برآورده سازد یهاخواسته

امر موجب  نیا جهیدرنت ؛نددیورز یسازمان خوددار نیبه ا
 جیتدره ب هیرو نیشد. ا یژاندارمر انهیگرایمل شیگرا
محرم  كودتای به و آورد فراهم را آلمان به دولت شیگرا

الدوله صولت وستنیپ ،زین نیب نی. در ادیگردمنجر  4339
 یبا رؤسا لخانیا یکینزد اتموجب ،به حزب دموكرات

از اقدامات  برخی هرحال به. كرد را فراهم یژاندارمر
و عقب افتادن  نبودن پول راز،یش یرانیمانند و ،هاژاندارم

یی هاخواسته از ینشدن بعض برآورده ،یحقوق ژاندارمر
 تماماً باعث ،به آن بودند یابیدست منتظر نگبعد از ج كه

و  دیآ دیپد یشکاف یو ژاندارمر رازیش یاهال انیشد كه م
به نفرت شود.  لیتبد تیو شکا تیبه شکا لیبه مرور تبد

 قدرت كامل در قبضه یژاندارمر استیس گرید یاز سو
وابسته به آلمان باعث اتحاد  یروهانی كمك به فارس، در

در  هایقوام یعنیخود  نیرید منانالدوله با دشصولت
 كه هم سردار رایز د،یگرد رازیسقوط شهر ش و یبرانداز

در  یرا مانع یژاندارمر یرویوجود ن هایو هم قوام ریعشا
امر خود به  نیو ا دانستندیجهت تحقق اهداف خود م

 یبه هدف دنیرس یاتحاد دشمنان را برا نهیخود زم
 مشترک فراهم آورد. 

 یدر قدم نخست، ناش ی،با ژاندارمر هاییقشقا تعامل
و نقش  یبه لحاظ مل یژاندارمر یروین جادیضرورت ااز 

 یامر نیبود و ا ی آنبانیو پشت جادیدر ا ایتانیدولت بر

 لخانیآن بود؛ ا لخانیو ا هاییقشقا یبرا ریناپذاجتناب
و بود  یكه خواست مل یزمان ،را یژاندارمر جادیا ییقشقا

 شد،می هاییایتانیبا بر ییارویاز رو تناباج موجب
كه  یمواز یرویحضور دو ن ،گذر زمان اما در ؛رفتیپذ
راه كسب  نیها بود و از اراه تیهر دو تأمین امن فهیوظ

ابل آنان كمك كرد. با خارج شدن به تق ،ندكردیدرآمد م
و  ی،ژاندارمر یرویبه دست ن ،از چرخه قدرت هایاریبخت

دولت  ،ییایتانیبر استیه سیعل یژاندارمر یریگجهت
 یی. از سودیكش یژاندارمر تیدست از حما سیانگل

 ی)دشمنی رونیب استیبه لحاظ س یو ژاندارمر هاییقشقا
 یبا دولت آلمان( در مقطع یو دوست ایتانیبا دولت بر

 یروهاین نیاختالف در ب جادینشان دادند اما ا ییهمگرا
از حد  شیب یریگاز قدرت هاییترس قشقا ،یژاندارمر
و حضور  یاسیس تیدادن موقعدست و از  یژاندارمر

به عنوان عامل مؤثر در  ،رازیدر ش هایقوام یروین

 فاینقش ا ی،و ژاندارمر هاییقشقا ییو واگرا ییهمگرا
 كرد.
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فرهاد  ه. ترجمفارس ییقشقا نانیكوچ نش .(4383) ریپ نگ،یابرل
 .رازهیش :تهران .اول پچا پور.یبیط

در جنوب  سیانگل یالهیقب استیس» (.4318)ااااااااااا 
 .91 ش .ماهنامه نور. اتیكاوه ب ۀ. ترجم«رانیا

زندگی من در طول هفتاد سال تاریخ . (4311) اخگر، احمد
 : اخگر.تهران .معاصر ایران
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كااوه   هترجما  اساناد وزارت خارجاه.  . جهانی اولایران و جنگ 

 .4314: تهران .بیات

)نگاهی به تحوالت ایران  ها در ایرانآلمانی .(4311) باست، الیور
(. در جنگ جهانی اول براساس منابع دیپلماتیك فرانسه

 شیرازه.: احمد. چاپ اول، تهرانترجمه حسین بنی
در  كازرون عیاجتماو  سیاسی عاوضا. (4318) بنیادی، ابراهیم

به راهنمایی  نامه كارشناسی ارشد.. پایاناول جهانی جنگ
 دانشگاه شیراز. دكتر غالمرضا وطن دوست.

والیان و استانداران فارس بین دو (. 4389دخت )تدین، پروین
. شیراز: بنیاد انقالب اسالمی(انقالب )انقالب مشروطیت و 

 شناسی،فارس
 كوشش وحیدنیا.ه . بخاطرات سردار فاخر. (4314) رضا حکمت،

 تهران: البرز.
فارس در جناگ   جیاوضاع خل» (.4313) عبدالرسول ش،یراندیخ

 سیمجموعه مقاالت كنگره بزرگ شهادت رئ .«اول یجهان
 بوشهر. .یدلوار یعل

های جاسوسی واساموس یاا   لیتفعا. (تابی) كریستوفر سایکس،
 وحید.   :تهران. حسین سعادت نوری ه. ترجمالرنس آلمانی

 (.4448-4449) ایاران در جناگ بازرگ    .(4331) سپهر، احماد 
 تهران: بانك ملی.

نظام و نظمیاه در دوره   (.  4313) مرتضای ، سیفی قمی تفرشی
 یساولی فرهنگسرا. . تهران:قاجاریه

ه . ترجم)اس.پی.آر( جنوب ایرانپلیس . (4319) فلوریدا سفیری،
 .چااپ اول  منصوره اتحادیه و منصاوره جعفاری فشااركی.   

 تهران: نشر تاریخ ایران. 
ابوالحسن  هترجم .اختناق در ایران. (4314) شوستر، مورگان

 .صفی علیشاه :موسوی شوشتری. تهران
االنااوار  ةدر .(4384) میاارزا عالالاادین حسااین االطبااا،رئاایس

 :شایراز  پور و پرتاو پاروین.  صفی اكبرتصحیح علی .حسنی
 شناسی.فارس بنیاد

. های عصر مشروطیتدولت(. 4318ضرغامی بروجنی، جمشید )
 تهران: اداره كل قوانین.

. اساناد  رانیا انقاالب مشاروطه ا  (. 4311) میرضازاده ملك، رح
 .چااپ اول  (.یآبا  یهاا )كتااب  سیوزارت امور خارجه انگل

 .اریتهران: ماز
 .48 شماره .)ق( 4334سال  .جنوبروزنامه 
-4434های ساالنه كنسولگری بریتانیا در بوشهر گزارش

كاوه بیات. كنگره بزرگ شهادت  ۀ. ترجم(4313)4449
 بوشهر. .علی دلواریرئیس

. دماوكرات فاارس   حزب تاریخچه. (4314) ادعلیمر ،یاشبندفر
 تهران.
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  .. تهرانتاریخ ژاندارمری در ایران .(4311) جهانگیر مقامی،قائم
. تاریخ وقایع عشایری فارس. (4313) قهرمانی ابیوردی، مظفر

 زیر نظر ایرج افشار. تهران.
 )جنگ جهانی اول عملیات در ایران. (4314) مابرلی، جیمز

سسه فرهنگی ؤم . تهران:كاوه بیات ه. ترجم(4449-4448
 رسا. 
. ناصرالدیوان كازرونی به روایت (4384) زاده، موسیمطهری

 .كازرونیه :. شیرازاسناد
)لوح فشرده، نسخه دوم(. به اهتمام مشروح مذاكرات مجلس 

شنبه سه ،433رسول جعفریان، مذاكرات مجلس دوم جلسه 
ق. تهران: كتابخانه موزه اسناد 4338هفدهم شعبان 

 مجلس شورای اسالمی.
-4449 یللمالنیب گنج یظامن خاریت. (4341) دم، محوانجخن

 : شركت شجاعی گلستانه.رانهت .4448
 ه. ترجمزیرآفتاب سوزان ایران. (4313) اسکارفن نیدرمایر،

 نشرتاریخ ایران.تهران:  كیکاوس جهانداری.
. تصحیح تحفه نیر(. 4383نیر شیرازی، شیخ عبدالرسول )

 شناسی.محمدیوسف نیری. شیراز: بنیاد فارس
 جنگ جهانی اول در فارس. (4384) گوستاو نیلستروم،

های ل)خاطرات سرگرد گوستاو نیلستروم سوئدی در سا
 .از رویدادهای فارس در جنگ جهانی اول( 4448تا 4441

 آبادبوم. .چاپ اول ترجمه افشین پرتو.
خاطرات و (. 4399خان )مخبرالسلطنه( )هدایت، مهدیقلی
ای از دوره ای از تاریخ شش پادشاه و گوشهخطرات )توشه

 . تهران: زوار.زندگی من(

 

 اسناد
سند تلگراف حبیب اهلل خان قوام المك به خوانین كشکولی به 

ی آقای سیاوش )اسناد خصوص 4334الحجهتاریخ ذی
 خان كشکولی(كشکولی، نوه محمدعلی

 4139/343. شماره سند اكما. ش.ب اسناد وزارت امورخارجه

 . 4338اسد 49ب  آ ا. 3ظ 941محل در آرشیو 
-39881ااااااااااااااااااااااا.شماره سند اوخ.ش. ب 

  .4334سنبله44. به تاریخ 4334
-93883ب ااااااااااااااااااااااا شماره سند اوخ.ش. 

 .4338حوت  33. به تاریخ 4338
ظ  148ااااااااااااااااااااااا شماره سند اكما. ش.ب 

 .484. نمره 4338ثور 44. به تاریخ 343ب/آا/
 343884194.ب ش شماره سند اكما.ااااااااااااااااااااااا 

. نمره 3/4333/ج38 خیتاره ب ب آا.3ظ933محل در آرشیو
4394.  

-441-44 ب ش. شماره سند اكما.اااا ااااااااااااااااااا
  .441. نمره 4339قمر  3. به تاریخ 33-343

-34-848 ب ش. شماره سند اوخ. ااااااااااااااااااااااا
 .ق11-4333
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