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این پژوهش برآن است تا به هایی وجود داشت.هرچند که نارضایتی

 نجر به عدم ثبات و اقتدار سیاسی ایالتکه م بپردازد بررسی عواملی
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  مقدمه

 جنگ جهانی دو  درگیرجهان،م1945–1914ش/1324–1293هايسالخالل در 

حکومت مرکزي ضعف و فقدان .آمدبه اشغال در ر ناخواستهبادر هر دوهم ایرانو شد

با نفوذ در  در ایرانخارجی مستقر  هايتدول شد وهاي دیگر منجر به مداخلۀ دولت

رشکنی و مداخله در امور سیاسی و ایالت به کامنصبانصاحب  اجتماعی و میان طبقات

 که کردندتحریکزيو دولت مرک علیه حکومت را ایالت ،در فارس و پرداختندمی

 ،فقدان قدرت مرکزي ، بر اثرسرقت و راهزنی و ناامنیبه بار آورد؛مصایبی  امر همین

  گرایید.و تجارت رو به رکورد می ه بودسبب نگرانی تجار و مسافران شد

  

وسعت ایالت فارس

شرقی تا مغرب به موازات سواحل م، از جنوب1913ق/1331در  ،ایالت فارس

از خیرآباد نیریز تا  لومتر وکی 1128ز جاسک تا زیدون در بهبهان به طول فارس اخلیج

). 1: 1384کیلومتر وسعت داشت (نصیري،  504بندر بوشهر، از شمال به جنوب، حدود 

 ایالت فارس دانسته هاي جنگ جهانی اول جزء حوزةبندر میناب را در سال1سایکس

 و مکان "دزدي" ۀاز رودخان انبه نواحی جنوب شرقی ایر در سفري ، وي است

-323: 1363(سایکس، و آنها را جزء ایالت فارس دانسته است  نام برده ،"برینتی"

و مرکز مهم  قرارداشت اداري فارس محدودة م، در1914ق/ 1332بندرعباس در ).324

  ). 31: 1364(سفیري،  ت و صادرات نواحی جنوبی کرمان به شمار می رفتواردا

 فاصلۀ جزء ایالت فارس وم1914_1945ش/1324_1293هايسال درنیز بوشهر 

کیلومتر بود. این بندر به 600ومتر و تا بندر لنگه کیل 295آن تا شیراز مرکز ایالت 

از  همچنان و تاریخ موقعیت ممتازي داشت طیاجتماعی و اقتصادي  لحاظ سیاسی و
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). 65: 1381؛ میرزایی، 77ژ: 1333(ملکزاد،  استمهم کشاورزي و تجاري جنوب  مراکز

و مناطق گوناکون کشور را  »مرکز ایالت فارس«کاالهاي مورد نیاز شیراز وشهربندر ب

ن بیستم از قر اواخر قرن نوزدهم و اوایلبوشهر).31: 1364(سفیري، کردمین میأت

کل بنادر و جزایر  حکمران«حاکم بوشهر را  اي یافت.نظر سیاسی اهمیت ویژه

به ویژه از اوایل  و او تا بلوچستان ایران گسترده بود.نامیدند که قلمرمی »فارسخلیج

 در و جزایر خلیج فارس بر دو شعبۀقرن بیستم، کارگزاري بوشهر با عنوان کارگزاري بنا

، 1387نژاد، وريکرد (آشنظارت می یعنی بندرعباس و بندر لنگه ،کارگزاري دیگر

  ).115- 83: 10ش

  

  هاي تجاري فارسدان توسعۀ راهعوامل مؤثر در فق

  فقدان قدرت دولت مرکزي .1- 1

نفوذ  داخلی و هايبر اثر بحرانز چند دهه قبل از جنگ جهانی اول ایران ا

ی از استقالل تنها عاقتصادي و اجتما عالوه بر مشکالت سیاسی و خارجی هايدولت

  ).179: 1383(فخرایی،  کشیدنامی به دنبال خود می

شاه خلع و ولیعهد وي احمدمیرزا به م محمدعلی1909ق/1327رجب  16در 

ابتدا عضدالملک و در . احمدمیرزا سن قانونی نداشت، بنابراینسلطنت منصوب شد

 28در تاریخ  اما ناصرالملک عهده گرفتند،را بر او ابت سلطنتسپس ناصرالملک نی

  ). 40- 1378:37(سلیمانی،  گرفتم از نیابت سلطنت کناره1914ق/1332شعبان

ش/ژوئیه 1293ساله هشت روز پیش از آغاز جنگ جهانی اول در تیر دهاحمدشاه هف 

در کرد؛ السلطنه حکومت میاز این پس بدون نایب م بر تخت سلطنت نشست و1914

هاي داخلی بود، ها و درگیريشورش ویرانی اقتصادي و اي که کشور گرفتار تجاوز ودوره
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 رمضان 25). در 113: 1387ي، ار درآمد (کداو فرمانرواي ضعیفی از ک

خود را تشکیل داد  ، در حالی کابینۀاولین صدراعظم احمدشاه قاجار ،الممالکمستوفی

گذشته بود. جنگ موازین موجود را به هم اول روز از شروع جنگ جهانی  18که فقط 

را دشوار مشی مشخص کرد و اتخاذ خط مواجه ايسابقهبحران بی و ایران را با ریخت

  ). 91: 1371؛ اتحادیه، 107: 1368گردانید (ذوقی، 

دراما کرد، طرفی ایران را اعالمافتتاحیۀ مجلس، بیاحمدشاه در سخنرانی خود در 

: 1368طرفی نداشت (ذوقی،استقالل الزم را براي حفظ این بیدولت قدرت و واقع

ق/ اول نوامبر 1332حجه ذي12الممالک در تاریخ ). مستوفی91:1371اتحادیه،؛107

طرفی رسمی ایران را که طی آن بی نام شاه مبادرت ورزید م، به صدور فرمانی به1914

در وضعی نبودند که بتوانند از اما آنها  )،1368:142در جنگ اعالم داشت (ذوقی، 

). اقدامات 24: 1363هاي متخاصم دفاع کنند (اسکرین، طرفی خود در برابر قدرتبی

بریتانیا و روسیه و تعرض واحدهاي عثمانی به خاك ایران به این معنی بود  ی اولیۀنظام

) و 1332رمضان  25در (الممالک مستوفی الوزرایی، پیش از رئیسطرفی ایرانبی که

). 1369:349نقض گردیده است (آوري،)، 1332ۀحجذی 12در (طرفی ایراناعالم بی

طیچنان که اي داشت،ضعیت نومیدکنندهاحمدشاه قاجار ودولت مرکزي زمان 

تغییر کرد (فوران،  ۀبیش از پنجاه بار کابین ،م1921ـ1909ش/1300ـ1288،سال12

1387 :297.(  

 بحرانها در ایران و انگلیسینفوذ  در پی آشفتگی ناشی از ضعف دولت مرکزي و

یرانیک حکومتی در داخل حکومت ایدند و هرگوشه شورن در هرسرکشااقتصادي، 

مختاري بود الدولۀ قشقایی مدعی خودجمله در جنوب صولتند؛ ازتشکیل داد

مادام که : «دهدنظر میسایکس در مورد حکمرانان ایران چنین ).44: 1378(سلیمانی، 
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براي  گونه کوششییک دزد و راهزنی بیش نبوده و هیچهر حاکمی در ایران خود عمالً 

فزودن امنیت مخصوصاً براي طبقۀ حاکمه که خون اکند بهبود اوضاع اتباع خود نمی

  ). 678: 1370(سایکس،» مکند سود بیشتري داردملت را می

کهشد، چنانسبب عقب افتادن انتخابات والیات میاغتشاشات داخلی و ضعف دولت 

ماه است هنوز  ششکردند، گفتند وقتی در مجلس دربارة اغتشاشات فارس مذاکره می

ناامنی و اغتشاش در  علت. گاه وکال دولت را به است در شیراز نشدهانتخابات صحیح 

فرونشاندن  اي نداشت، چون دولت در، ولی چندان نتیجهکردندشور استیضاح میک

و  یههاي روسچنان دخالت دولت . در این زمانها و اغتشاشات محلی درمانده بودقیام

ها و بعضی تخابات اعضاي کابینهکه در انگسترش یافت انگلیس در امور داخلی ایران

رقابت دیرین این دو قدرت پس از انعقاد  ، زیراکردنددخالت می ها مستقیمحکومت

انگلیس  ،جنگ جهانی اول ). پس از آغاز122: 1375فروکشید (اتحادیه، 1907قرارداد 

ایران را به سه بخش شمالی،  در این قراردادرا لغو کردند، 1907و روسیه قرارداد 

رف و متعلق به حکومت بود.طمنطقۀ مرکزي بی که مرکزي تقسیم کرده بودند وبی وجن

را این بار به دو بخش شمالی و  کردند و ایرانرا منعقد  1915قرارداد پس از لغو آن،

  ).41: 1378بدون در نظر گرفتن حق حاکمیت ایران منقسم کردند (سلیمانی،  ،جنوبی

که به  کردانگلیس مقدمات قرارداد دیگري را فراهم دولت ،پس از جنگ جهانی اول

ایران از نظر نظامی، م، 1919اوت ش/1298مرداد  18بق قرارداد مهم تصویب نرسید، ط

بدین  قرارداد د ایناز مواگرفت.تحت کنترل کامل انگلستان قرار میسیاسی  اقتصادي و

  :است شرح

نظامی،  ن را تهیه کند و یک کمیتۀارتش ایرا لوازم و تسلیحات نظامی مورد نیاز. 1

  د.رفورم در ارتش تشکیل ده اجرايبراي 



تاریخ روابط خارجی فصلنامه 32

  مک کند.ها کراه توسعۀبه دولت ایران در . 2

    ).21- 20: 1361گمرك ایران را در اختیار بگیرد (الهی، . 3

الدوله را نداشت و همچنانصولتبه رهبري،هاقدرت مقاومت با قشقائیفارس 

او از حیث عده دو برابر  حامیان یافت، در حالی کهزایش میقدرت رئیس این ایل اف

 باج در برابرمالکانکردند. اگر تقاضاي پرداخت پول و آذوقه می اناز مالک و شدندمی

زادگان ایرانی کمی از بزرگ شد. عدةشان غارت میقصبه ،شدندآنان تسلیم نمیخواهی

معضلفع این کوششی براي ر لت ایراندو ،سایکس به نوشتۀاز این حقایق آگاه بودند، 

که در  بوداز موانع اصلی توسعه  در ایران ). ناامنی675: 1370، 2ج کرده بود (سایکس،ن

ر واداشت و به فک کران ایرانی را براي خروج از آن وضعیتبسیاري از متف دورههمان 

نورائی، را به کرسی نشاند ( دولت مقتدر اندیشۀهاي نیروهاي خارجی  تالشسرانجام 

1383،151-182.(  

تر و ها امنجاده م به بعد،1922ش/1300از  پی گسترش اقتدار دولت مرکزيدر

خود عامل حمل و نقل و خطر تجارت کاهش یافت، امنیت  راهزنی کمتر شد و هزینۀ

اخوت،؛ 135: 1387(کاتوزیان، شدعصر رضاشاه مهمی براي گسترش تجارت در ایرانِ

  .خبر ناامنی و سرقت از گوشه و کنار به گوش می رسید مچنانا هام).83: 1386

را در خلیج فارس  موضع انگلیس ثباتی سیاسیها و شرایط بیدرپی دولتسقوط پی

. با روي کار آمدن رضاشاه پهلوي، اقدامات دولتمردان ایران براي اعاده تر ساختمحکم

تاش و دیگر سیاستمداران عصر، و تیمور شدحاکمیت بر بنادر و جزایر خلیج فارس آغاز 

ايخلیج فارس، دست به اقداماتی زدند. در این میان عدهتثبیت موقعیت ایران در  براي

کردند، اسیر ي حفظ موجودیت ملی ایران تالش میکه برا ،سیاستمداران ایرانی زا

 د در جنگ روانی وتوانستند از توان خوطلبی و استبداد رضاشاه بودند و نمیدرتق
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با گسترش شورش عشایر  رفته وضعیت داخلی ایرانمند شوند. رفتهدیپلماتیک بهره

مشغول  اي از نیروهاي نظامی را به خودشد و همین امر بخش عمدهجنوب نابسامان 

 طلبی روزافزوننی نیز به نفع ایران نبود؛ توسعهاي و جهاکرد. تغییرات سیاسی منطقه

و هر عملی در  طمع دولت انگلیس را برانگیختهشوروي و سپس آلمان در خاورمیان

ي از کمونیسم مورد تهاجم قرار تبلیغ و هوادار هاي رقیب به بهانۀایران به نفع قدرت

  ).454- 425: 1384گرفت (وثوقی،می

و  متفقین بود نظارتمنحصراً تحت حمل و نقل،هاي جنگ جهانی دومدر سال

جار و در نتیجه ت توزیع اجناس در داخل کشور شد انعم فقدان امکانات و نظارت اجرایی

تورم  به. این نوع فساد دادندهاي فراوان میرشوه براي حمل و نقل اجناس خود 

کشور  سراسرحضور سربازان انگلیسی در). 162: 1378، سلیمانی(افزوداقتصادي

حدت ملی، تضاد حاکمیت و استقالل ایرانی را به طور کلی از میان برد. اوضاع از فقدان و

کرداداري حکایت می کفایتیفساد و بی ،فقر اقتصادي، ناامنیسیاسی، آشفتگی و 

پس از رضاشاه سیستم ارتباطی دچار اختالل و امنیت جانی و  .)119: 1387(کاتوزیان،

اه قدرت قدمالی مردم در معرض تهدید بود، دزدان و راهزنان که از ترس رضاش

ها و ها و راه، در شهرضاع را بر وفق مراد دیدنداو دوباره ند،آشوب نداشت و برافراشتن

(سلیمانی،  را تاراج می کردندهاي دولتی کامیونمسافران و حتی  ها ظاهر شدند وگردنه

1378 :152.(  

  

  سرقت و راهزنی .2- 1

هاي در راه ،عصرهاي آن وزنامهدر نشریات و ردرج شده خبرهاي  منابع وبه اعتبار

فارس از این  و جنوب کرد.میرا نگران ن و تجار اساکن سرقت و راهزنی،عیاصلی و فر
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از  هاي وارد شدهکاال ۀتخلی محلبوشهر بندر در جنگ جهانی اول.دنبودن مصونبحران

) اداره ها (پلیس جنوبانگلیسینفوذ تحت حفاظت از امنیت منطقه اما  ،باز بود خارج

کاالهاي خارجی را از این بندر وارد ایران و از طریق توانستند شد. بسیاري از تجار میمی

ها و خطوط کثر راها ).1386:83اخوت،(شیراز به پخش آن در سراسر کشور اقدام کنند

حمل و نقل  ، بنابراینالطریق قرار داشتندقطاع ةسیطرو زیر ندبودامنناارتباطی

،و راهزنان و رقبا سرکش ایالتحضوربه علت  ،ی هاانگلیس کرده بود؛ خواروبار را دشوار

از برقراري ثبات در  نیز مرکزيحکومت ند ودیدمیدر معرض خطر را خود منافع

خطر دزدان و خوانین انگالی  علتبه  مسئوالن باربري انگلیس .بود ناتوان یجنوبایاالت 

 شش فرسنگی بوشهر درابتدا مسیر احمدي  دربر آن شدند که و چاه کوتاه در راه شیف

تا منافعشان به  کنندهاي تجاري خود انتخاب و از این راه محافظت میرا براي فعالیت

  ).86: 1371؛ سدیدالسلطنه، 117: 1380فتد (احمدي، خطر نی

وغارتی قتل علتتاجران به  شدند وبستهدر ده شیخا همکاري م،1921/ش1300در 

حاضر به حمل  ،نشوندها امن تا راهکردنداعالم ،که در آن مسیر صورت گرفت

 ة(ستاررفتنداز تجار به حضور حکمران ایالت  تناره نیستند و به دنبال آن چند التجمال

، م1925/ق1343المتین سال در حبل .)2: 160ها، ش مکاري یتعطیل ،1301ایران،

التجاره از حیث ناامنی، بین بندرعباس و الر طرق و شوارع و عبور مال : «است نقل شده

 چون قوافل مبتال به دستبرد سارقین شده چند نفري از مکاري هم مقتول ،ود استمسد

» ر الر و عباسی منع حمل و نقل شدهاند از طرف تجاالتجاره کلی را غارت کردهو مال

حاکم هاي فارس ناامنی و راهزنی در راه.)7: 11شبندرعباس،  ق،1343، المتین(حبل

ها حکومت بوشهر را است که مدت حسین یاد کرده، سایکس از فردي به نام شیخ بود
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پلیس  سرانجام و کرددانست و دائماً در جادة بازرگانی راهزنی مینمی درخور توجه

  ).729: 2،1370ج (سایکس، کشدمیم 1920ژوئیۀ  20در راو پسرش وي جنوب

هیچ  ،خمسهاز ایالت  ،منابع، در ایالت فارس ایالتی نظیر قشقایی و بهارلواعتبار هب

که از هاییهافلق .دادندها از دست نمیراي غارت و چپاول شهرها و کاروانفرصتی را ب

غیر این در ،پرداختندباج میکردند، باید به خوانین منطقهاین قبایل حرکت می ةحوز

طیهاي تجاري همواره کاروان).158- 141، 1379(دهقان نژاد،  شدندصورت غارت می

کاروانی که از بوشهر م، 1922/ش1301در  بودند.ن اسارق ۀخطر حملمسیر در معرض 

بار  6کشته و  را تنمواجه شد که پس از درگیري یک  یبا راهزنان ،رفتشیراز میبه 

، بنابراین)156:2ش سارقین،  حملۀ، 1301ایران، ستارة(سرقت کردند التجاره را مال

ن در اي از سارقا، دستهکازرون امنیۀرشبه گزا. کردندسفر مین کمتر امسافرو رانجات

و دستگیر شدند التجاره بودند، ل شرارت و سرقت اموال مردم و مالحوالی آنجا که مشغو

، استرداد 1306اموال مسروقه اخذ و به صاحبان مسترد شد (اطالعات،  یختند.گر ايعده

شد و در ن میالئوراهسازي مس از). حضور اشرار و راهزنان مانع 3: 254اموال، ش 

شیراز به  که در فاصلۀ یش مهندسان راه1306که در چنان، انداختمیکارشان وقفه 

مزاحمت اشرار شکایت کردند. پس از رسیدگی به شکایت  علتبوشهر مشغول بودند به 

دو تن  اما شد،تصرف و خراب تحت تعقیب قرار گرفتند و قلعۀ آنها اشرار آن منطقه  ،آنها

خود را به امنیه  ،خاناهللابه نام فتح پس از مدتی یکی از آن دو ند وگریخت مجرمان از

  ). 3: 274، امنیت راه، ش 1306معرفی کرد و اوضاع منطقه آرام گردید (اطالعات، 

خطر جانی و مالی آنها را تهدید  گرفت ونیز را ن دولتدامن مأموراو راهزنی سرقت 

(مرکز خواستار شدندرا  یاغیان حمالت بعديلوگیري از ج از مسئوالنروکرد، از اینمی

و هر روز این آتش  بود امنیت فارس متزلزل).1322:240012058اسناد ملی ایران، 
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شده بود یناراهزنان و سارق محلهاي فارسجادهو کشیداي زبانه میمهیب در گوشه

:249شزلزل، امنیت مت ،1323پارس،(می رفت تاراج  مسافران و رهگذران به اموال که

علت وجود راهزنان و سارقان در به ، تجاري جنوبشهر الر واقع در مسیر . )2

بید طلبه نگرانی شده بود و توجه مسئوالن وقت را میناامن و منجر  ،م1944ش/1323

برايو ناآرامی در جنوب فقط ناامنی ).1323:240010414(مرکز اسناد ملی ایران، 

برازجان  اف بهبهان به محدودةي از یاغیان مسلح اطرال عدهفارس نبود، براي مثا اهالی

  ).3: 650، ناامنی، ش 1324و آنجا را ناامن کردند (کیهان، رفتند

کمبود  داشت،دشواريایران وضعیت اقتصادي م، 1945_1914/ش1324_1293در 

اره به التجنین شرایطی مسائلی نظیر سرقت مال، در چکردنابسامان میو گرانی اوضاع را 

این سی  هاي متعدد نشریاتدر شماره. افزودمینگرانی تجار و مردمو  وخامت اوضاع

کاالهاي مسروقه از  شده است وثبت هاي متعددي از سرقت در فارسگزارش ،سال

کاالها چاي،  اغلب؛اندشمرده شدهکاالهاي ضروري و مایحتاج زندگی روزمره مردم 

ن دولت موفق ارسید و مأموربه انجام نمی های از سرقتبرخ .گندم، جو، برنج و قند بود

شدند. در آذر ن اجناس مین و حامالاهاي سرقتی و دستگیري سارقبه کشف محموله

 ۀبوشهر در منطقـشیراز ةجادهاي چاي در کامیونی حامل صندوقبه م،1942ش/1321

مقدار چاي  هزار تومان ارزش پولی30که معادل  مسلحانه حمله کردند،کتل دختر

). در هنگام 43:2ش سرقت چاي در کتل دختر،  ،1321دزدیده شده بود (پارس، 

و بقیه دستگیر شدند  شد ن مذکور با قواي دولتی یکی از آنها کشتهابرخورد سارق

  ).2: 45شسارقین چاي، ، 1321(پارس، 

 ،نستدا کمبود غله و مواد غذاییتوانرا می در آن دورهسرقت و راهزنی  عللاز 

مواجه شده بود،آفت در مزارع  و دو جنگ جهانیبا مسائل ایران طی این سی سال چون
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بود گرفتهایران را فرا طور کلی قحطیکمبود ارزاق و گرانی غله و به و زوال محصوالت

ر جکسون که مسی ).591: 1369عیسوي،  ؛11: 14ق، شیراز، ش 1332نما، (چهره

براي رسیدن به تخت جمشید ما به : «رد، چنین نوشتبه سوي شیراز را طی ک اصفهان

دیم. جاده ابتدا از میان یک تنگۀ سوي جنوب، یعنی به سوي مرودشت روان ش

گذرد که مناظر طبیعی و دلکش دارد، ولی عبور از آن در شب، به علت کوهستانی می

  ).343: 1369(جکسون، » راه ناهموار و وجود راهزنان، خطرناك است

  

ایالت.1-3

اگاه بودند، با این آگاهی ي آن هاراهها و کورهها و درهکوه ایر از مسیرایالت و عش

کردند گاهی راهزنی میسامانی سروو قحطی و بی فقرعلتبه  اي از ایالت و عشایر عده

بردند؛ گاهی هم سر به شورش را به غارت می ویژه کاروانیان و بازرگانانبه ،اموال مردم و

دچار بحران طلبی مختاري و استقاللي خودهاي وقت را با ادعاداشتند و دولتمیبر

لر و عرب هایی که به سمت جنوب از میان قبایل جاده ).165: 1372(قاضی،  کردندمی

 ها حائز اهمیت بودنداین راه اقتصادي زیرا به لحاظ داشتند،بیشتريگذشت خطر می

  ).182- 1383،151(نورائی، 

بر از جنوب ایران را درايگسترده ۀستانۀ جنگ جهانی اول منطقفارس در آ

حکومت مرکزي در این ایالت نفوذ چندانی نداشت. درگیري دو ایل قشقایی  گرفت ومی

الی که به والیت فارس برگزیده بود. هر و تاثیر گذاردهو خمسه بر عملکرد والیان فارس 

 ن صورتساخت؛ در غیر ایورده میا برآر مذکور دو ایل شد، باید انتظارات رؤسايمی

، به ترتیب کم سه حاکم فارسگرفت؛ تجربۀ دستبحران ایالت فارس را فرا می

-33ه (ق) و مخبرالسلطن1331- 32مافی (السلطنهو نظام ق)1328-29له (الدوسهام
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ایل قشقایی و ). ایالت مقیم فارس 41: 1383زاده، گواه این مدعاست (مطهريق) 1330

ر شمال استان فارس تابستان را عشایر بویراحمدي د بودند و ت خمسه و ممسنیایال

در  زندگی می کردند  که). در جنوب قبایل دیگري 61: 1365گذراندند (ترکمان، می

قبایل این مناطق .بودند مستقر کوتاه، زیره و دالکیمناطق احمدي، دشتی، برازجان، چاه

: 1364فیري،بودند (س مخالف انگلیس ا با دولتهاي آنهخانو  نداشتندوحدت کامل

 را ناامن آن منطقه که از طوایف اطراف بوشهر بود حیات داوودي طایفۀ )، همچنین43

نوشته  ). زایلر در خاطرات خود1314:290005996(مرکز اسناد ملی ایران، د کرمی

، رتگر بدنام نیز بودغا اما ضمناً مقر و مأمن چند طایفۀ،راه اردکان هموارتر بود: «است

  ).351: 1363(نیدرمایر، » هاها و لیسختیمانند بوئراحمد، کوه گیلویه

  

  ایل قشقایی  .1- 3- 1

اهللا الدوله و خمسه به ریاست حبیبقشقایی به سرکردگی صولتدو ایل مقتدر:

هاي این دو ایلدشمنی رفتند وبه شمار میدر اوضاع سیاسی  مؤثريعوامل ،الملکقوام

، داشتایل  30قشقایی  ۀقبیل).41: 1383زاده، آورد (مطهري شفتگی فارس را به بارآ

که این نشانگر )23-1382:18آبراهامیان، (اصفهان بودند عشایرازجمعی از آنها 

آن درشوري، کشکولی،  ف و ایالتیترین طواها بود. مهمیینفوذ قشقا ۀگستردگی دامن

  ).2،1370:670ج سایکس،(بودند زن اوغرينی و گلهخابلوکی، صفیمدان، ششفارسی

اجتماعی و اقتصادي جنوب  زبان از مؤثرترین عناصر سیاسی وتركایل قشقایی 

اداره  ایلخانی آنان را گذشتهدر جنگ جهانی دوم بودند و طی جنگ جهانی اول وکشور 

ز دولت مرکزي خود را ا هر دو حکم وبود او . ایل بیگی جانشین و دستیار کردمی

و هدایت  راي اوامر خودبراي اج را رده خوانین یا کالنترانخایلخان کردند.دریافت می
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ها هاي سرشناس تیرهز بین خانوادهها را او آنها نیز رؤساي تیره گزیدها برمیطایفه

تا قشالق را ازییالق  ایل قشقایی فاصلۀ).115: 1381کردند (میرزایی، انتخاب می

براي بخش وسیعی از ایالت بزرگ فارس را ایل قشقایی کردند.طی می»هااهرایل«

نزدیک  ،دارمهاجرت زمستانی آنها تا گله و انتخاب کرده بودنشینی خویش کوچ

ها بختیاري به یافت و در تابستان در حوالی قمشه (شهرضا)ادامه می ،فارسخلیج

  ).670: 1370(سایکس، رسیدندمی

آباده تا  با یز تا کهکیلویه، از شمال به جنوبرنی با به مغرب از مشرق آنها

 بیدر ییالق و قشالق و از غرب و شمال غربی نیز با ایل بختیاري رق ،فارسخلیج

ر د . ایل قشقاییداشتندهاي سختی با آنهاجنگهمسایه بودند و  ها،قشقایی سرسخت

یک سوم این  کمیل بزرگ دستاز این دو ا یکهر فارس با ایل خمسه همسایه بودند و

 در بیشتر موارد داراي تیار داشت. با ایل بویراحمد نیز براي ییالق و قشالقایالت را در اخ

تقسیمات فعلی کشور عبارت طبقفعالیت ایل قشقایی  حوزة مشترك بودند . مسیرهاي

لی استان هاي سمیرم و شهرضا)، بخش اصشهرستانبخشی از استان اصفهان ( بود از

احمد، بخشی از استان بوشهر (شهرستان دشتستان و بندر دیلم فارس و کهکیلویه و بویر

 نۀآن و رودخا خوزستان (بهبهان، رامهرمز و حومۀ و بندر گناوه) و بخشی از استان

  ). 117: 1381هندیجان) (میرزایی، 

رس در آن ن نواحی و بلوکاتی که فاچندی: «سایکس دربارة ایل قشقایی نوشته است

ترتیب یک جمعیت یکصدهزار ه و آنها بدینها بودقسمت شده کامالً در دست قشقائی

ایل یک مرد  اند. مطابق رسوم، هر خانواري در اینها را در کنترل داشتهنشیننفري از ده

خواربار هیچ وقت تهیۀسختی  ۀواسط، اما در حقیقت بیشتر بهدهدجنگی تحویل می

تفنگ موزر در  هزار25ها اند. قشقاییبراي جنگ حاضر نبوده قاییشهزار قبیش از پنج
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شدند مقدار زیادي مهمات در در موقعی که با ما وارد نبرد می تصرف داشتند، به عالوه

ها اغلب در فصل بهار از شیراز به قشقایی ).670: 1370(سایکس،» اختیار داشتند

در پاییز به منطقۀ کوهستانی کردند و کوچ می براي مراتع سرسبزشسمت شمال 

همواره  هاشاناییدار همۀبا  يچندین هزار خانوار ماهۀهاي ششگشتند. این کوچمیباز

ها ايههاي خمسههاي قشقایی با راراه همچنینتوأم بود، ي بسیارهاو غارتبا ناامنی 

     ).125: 1377کردند (فن میکوش، یکدیگر را قطع می

  

  ایالت خمسه.2- 3- 1

احشام خود  در منطقه اهمیت داشتند و )پنج قبیله(ها ایالت خمسهییپس از قشقا

چرانیدند. این ایالت در ها میییتحت اشغال قشقا ۀوسیعی در مشرق منطق ۀرا در منطق

. کردندکوچ میزمستان به نواحی بندرعباس و الر و در تابستان به حوالی نیریز و ده بید 

 ،هاعرب«سایکس ۀبه گفت .اینالو و وباصري، عرب، نفر، بهارلند ازاتراین پنج قبیله عبا

شیبانی و جباره تقسیم  ۀدادند، خود نیز به دو دستکه نصف این ایالت را تشکیل می

دیگر از  ةاند، ولی چهار عشیرکه از نجد و عمان مهاجرت نمودهاندشوند. اینان کسانیمی

ت. از میان قبایل ترکی و لري اس و خلوط با فارسیزبان عمومی آنها م .انداحفاد ترکان

سایکس،» (زبان بودندها فارسیاب آنها به تركسرغم انتاصري علیب ۀخمسه تنها قبیل

1370:673.(  

متحد شد و با  مقتدراول قرن نوزدهم، ایل قشقایی فارس با چند ایلخان  ۀدر نیم

آمد. سوار مسلح درهزار 120با یقدرت یافت و به صورت نیروی ترپیوستن قبایل کوچک

 ۀاتحادیم، 1825-1824/ق1241-1240آنها در  برابرقاجارها براي ایجاد حریفی در 

حاج ابراهیم  ةریاست آن را به علی محمدخان، نو که دادندتشکیلاي خمسه را قبیله
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راي یک بهر ایالت خمسه ).42-41: 1382آبراهامیان، (دادند ،الملککالنتر با لقب قوام

مقام و  علتالملک ایلخان پنج ایل بود، به همین بلکه قوام نداشتند، خود یک ایلخان

ها بیشتر ايسرزمین خمسه .الملک بسیار متزلزل بود و نفوذ چندانی نداشتمنزلت قوام

گذشتند و به در هر تابستان از برابر شیراز میدر شمال و شمال شرقی بود و آنها 

  ).126-125: 1377رفتند (فن میکوش، در جنوب شرقی میهاي مرتفع واقع جلگه

توانند داند که میهزار نفر می70قاجار در اواخر دورة ایالت خمسه را ة عدسایکس 

ها مجهز نیستند و ییاین افراد به خوبی قشقا«هزار نفر را تجهیز کنند3لزومدر موقع 

 گر مخاصمهها ايند. خمسههمات زیاد در اختیار دارهاي مختلف بدون داشتن ماسلحه

ود شاي که به طرف بندرعباس منشعب میها مخصوصاً در جاده. بهارلوئیاندزائیده شده

  ).1370:673سایکس،(»کردندرود مرتباً راهزنی میو از آنجا از کرمان به یزد می

  

  هاي ایالت جنوبشورش.3- 3- 1

را  واره طمع حکام محلیشیراز همـ کازرون در محور ارتباطی بوشهر موقعیت

که  ندبود هاقشقایی شمرد،ی از قلمرو خود میاز ایالتی که کازرون را جزئانگیخت.رمیب

راه بر سپردن امنیت بودند وبرخوردار  قشقایی الدولۀصولت مان، از رهبريدر این ز

اه ی از حاکمان عرضی راین امر خالف تمایل برخ نهادند؛گردن می شیراز به وي ـبوشهر

 اندازي مستمر ایالت در ناحیۀبود که با دست هاویژه کازرونی، بهاز اهالی ايو نیز عده

عالوه بر رو چنین وضعی . از اینبرقرار بودکازرون همواره منازعات آشکاري بین آنها 

اي اهالی این منطقه مصایبی را دربر ها از وجود حاکم قشقاییافزایش نارضایی کازرونی

  ).12- 11: 1383زاده، طهريپی داشت (م
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مانند  ؛هاي خارجی نقش داشتنددولتجنوبایالت در هاي در برخی از شورش

با نفوذ در میان  و می نمودند از ضعف قدرت مرکزي ایران استفاده که انگلیس و روسیه

- 141، 1379نژاد، (دهقان کردندمیمنافع خود استفاده تأمین براي اقوام ایران از آنان

در  ائز اهمیت است. او، در این زمینه حکنسول آلمان در شیراز ،اقدامات واسموس ).158

و به محل  کشور عثمانی به ایران آمد ، از طریق1915/فوریۀ1333االول ربیع 16

هاي اداري در سازمانمأموریت خود رفت. واسموس تبلیغات و تحریکات خود را در 

). واسموس به 38- 37: 1377آغاز کرد (باست، ژاندارمري و به ویژه میان عشایر منطقه 

 الدوله را واسطۀ مذاکرات محرمانۀالملک، صولتالدوله و قواممیان صولتعلت خصومت 

بر شد اهالی را به جنبش جایی وارد میخود و خوانین کازرون و دشتستان کرد. به هر 

کرد ان ابالغ میاز را به اهالی تنگستن کازرون و شیرهاي مجاهداانگیخت و پیاممی

  ).76: 1362(سپهر، 

ها علیه انگلیسیعشایر جنوب را  که موفق شد م1915ق/1333در تابستان  واسموس

. این شورش در بوشهر و شیراز روي داد. واسموس عشایر تنگستانی را وادار برانگیزاند

حمل آنها با ت هر دو بار حملۀ، ببرندپادگان بوشهر بار حمالت شدیدي به که دوکرد 

 واسموس توانست با عشایر قشقایی ،تلفات سنگین از هر دو طرف دفع شد. در اکتبر

سختی را بر  و به این وسیله ضربۀ شورش ژاندارمري شیراز را تحت تسلط خود درآورد

، البته این حادثه بدون خونریزي و تلفات گلیس در سراسر تاریخ جنگ وارد کندان دولت

م به جنوب ایران 1915ق/1333رود نیروهاي انگلیسی در ). و31: 1363بود (اسکرین، 

عشایر را در وقایع  و همین امر سهم شدرو به رو عشایر ایرانی مسلحانۀهاي مقاومتبا

 اعزام شده بودند به جنوب ایران که هاي آلمانیگروه افزایش داد.نظامی و سیاسی ایران 

علیه انگلیس  راضد انگلیس احمدي و کوتاهچاه ،قبایل دشتی، تنگستان، دالکی، برازجان
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هاي ایران در کابینه طریق نفوذ دموکراتتا از  کوشیدمیدولت آلمان  یشوراندند. از سوی

(ذوقی،  اداردو مجلس شوراي ملی دولت ایران را علیه انگلیس و روسیه به جنگ و

1368 :145-146.(  

را بارها علیه خود  وي قبیلۀگلیس چندان مساعد نبود. الدوله با انروابط صولت سابقه

حتی در آخرین روزهاي جنگ جهانی اول شیراز را به  ،انگیخته بودتفنگداران جنوب بر

ها جنگ و درگیري با انگلیسیبارهاها قشقایی). 406-405: 1378اشغال درآورد (غنی، 

: 1381(میرزایی،  رخ دادم1916/ ش1295ق/1334سال درنخست  ۀداشتند، دفع

،با سایکس خوبشنه چندان  ۀطرغم راببه،الدوله پس از پایان جنگولتص). 219

(ذوقی،  شیراز منعقد کند ـبوشهر ةامنیت جادتأمین اي با وي براي نامهتوانست موافقت

زنیان میان  ۀدر خان 1295اردیبهشت  25اکراتی که در پی مذدر ).170: 1368

الدوله در قراردادي رسمی فت، صولتصورت گرژنرال سایکسوکلنل گافالدوله،صولت

  متعهد شد: 

منزلی کازرون) تا دشت ارژن  وخود راه شاهی را از تنگ ترکان (دبا افراد . 1

  ؛محافظت کند

  .با همکاري پلیس جنوب محافظت کند این جاده را از دشت ارژن تا چنار راهدار. 2

تومان به او پرداخت  5050و ماهیانه مبلغ  کندنفر آماده  45دو منظور،  این براي. 3

  شود و این قرارداد حداقل سه ماه استمرار یابد.

و به جاي او حاکمی از جانب  داردماه از کازرون دور نگه  6ناصر دیوان را به مدت . 4

خود بگمارد.

را دستگیر و یا از کازرون  از مخالفان سرسخت انگلیسمحمدرضاخان دریسی، . 5

  .کنداخراج 
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 ایلخانی مقام ازقبال آنو در  کندایل و پرداخت مالیات را قبول مسئولیت نظم . 6

  مورد حمایت قرار گیرد. خود

زیرا آنها فرصت یافتند تا پلیس  ،داشت بسیاريها اهمیت ین پیمان براي انگلیسیا

هاي راهو  کنندمهار  راال گسترش در حو خیزش عمومی  کننددهی جنوب را سازمان

  ).222: 1381(میرزایی، کنندواضع خود را تحکیم ارتباطی را بسازند و م

نداشت و  چندانینفرما از قراردادي که رونوشت آن را براي دولت فرستاد، انتظار فرما

خواهند با قوة پلیتیک چندماهی آرام کنند و فقط آقاي سردار عشایر را می«شت: نو

حق  قرارداد». ندحاضر شو اندتعلیماي که دارند و مشغولکند تا عده ها امنیت پیداراه

الدوله، چه شخصی و چه فرمانفرما را در مقام نمایندة دولت مرکزي بر صولت حاکمیت

لدوله بابت امنیت راه از اکرد مبلغی که صولتکرد. وي اصرار میمحدود می رسمی

درست فرما پافشاري فرماناگرچه  حکومت باشد.کند، از طریق میها دریافت انگلیسی

ها با پلیس جنگ دیگر قشقایی).386-385: 1383(اتحادیه،  شدحاصل بیاام، بود

ها قشقایی رفتهرفته.آغاز شد م،1918ق/1336/ش1297اردیبهشت  20جنوب در 

نیروهاي انگلیسی در نشینی با عقب و کردندمییکی پس از دیگري  تصرف  را هاپاسگاه

با  ین بار قیام صولت سند مشروعیتا را محاصره کردند، شیراز ،خرداد از ده شیخ4

لماي شهر خواسته بود تا به کمک وي از ع ت؛عبدالحسین الري داشفتواي سید 

  ).243-1381:240(میرزایی،  برخیزند الدولهصولت

ن دهد. تالش رضاخان از وقتی وزیر جنگ شد همه آن بود که به سرکشی عشایر پایا

 ی دریافته بود ر لشکرکشی علیه قبایل شورشد ،ي دون پایه بودشاید از زمانی که افسر

ایران  ،ایالت مغلوب نشوند و یک حکومت بر تمامی کشور فرمان نراند مادام که کلیۀ

 ةشمار نخواهد رفت. مسئله فقط این نبود که عشایر سه چهارم حوزمستقل به
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ند، گذاشتنمیحکومت مرکزي  وقعی بر جغرافیایی مملکت را در اختیار داشتند و هیچ

و به منافع و مقاصد هاي اروپایی شده بودند قدرتندانسته ابزار  یادانسته اي عدهبلکه 

کردند. کشورهاي خارجی از اواخر قرن نوزدهم براي تضعیف حکومت آنها خدمت می

گوناگونمرکزي یا کاستن نفوذ همدیگر در کشور در دوران جنگ جهانی اول از قبایل 

اي که حکومت فارس به وزارت داخله نامهدر ). 354- 353: 1378بودند (غنی،  بهره برده

امنیت را  کرده استالدوله را متعهد که صولت فرستاد، نوشته شدهم1922ش/1301در 

کند و اگر دیناري از در طرق و شوارع خاك ایالت فارس از ابتدا تا بوشهر برقرار 

ش: 1301اد ملی ایران، ن باشد (اسنموظف به پرداخت آ ،التجاره تجار کسر شدمال

293003258.(  

ضاشاه پهلوي نخست م، خاندان پهلوي در ایران روي کار آمد. ر1925ش/1304از 

دکرسالح و عشایر را به تدریج خلع  سرجاي خود نشاندهاي ایران را حاکمان و ایل

شی متمرکز و و تقویت ارت و تشکیل عشایر مسلح . سرکوب نیروي)119: 1378(افشار، 

  ).17: 1367هاي نخستین رضاشاه بود (رزاقی، وبگر از جمله هدفسرک

 ساکنم، عشایر جنوب ایران، یعنی عشایر دشتستان و تنگستان 1927ش/1307در 

احمد سپس عشایر ممسنی و بویر زدند، دست به قیام مسلحانه ،سواحل خلیج فارس

ب سراسر جنوب م، قیام عشایر جنو1929ش/1308علیه رضاشاه طغیان کردند. از بهار 

امی در آن کننده خواستار لغو حکومت نظامی و فرمانداري نظگرفت. عشایر قیامرا فرا

ها و سایر حکومت ایلخانی قشقاییمختاري عشایر و استقرار نواحی و استقالل و خود

 کاستن مقدارو سالح اجباري عشایرخلع توقفخواستار کنندگانها بودند. قیامخان

ش 1308). در 213- 212: 1374الهی، بودند (اماندمات اجباري عشایر خ لغو مالیات و

از و یس ایل خمسهخان قوام، رئدرپی آن ابراهیم اي در فارس رخ داد وشورش گسترده
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مثابه شروع ایالت این تحول را بهمقامش عزل شد. رؤساي  ازانگلیس،نشاندگانِدست

مسلح  از خلیج فارس هاي قاچاقیسالح با . آنهاخلع سالح و انقیاد خود تلقی کردند

الدوله در که رئیسشان صولت،. عشایر قشقاییبودند و علیه حکومت مرکزي شوریدند

و ارتباط آن را با سایر نقاط  خود درآوردندکامل  محاصرة شیراز را به ،تهران زندانی بود

به دست  را تریاكو انبارهاي غله و  از خود راندندمقامات دولتی را  و کردندکشور قطع 

را در  هاتحریکات انگلیسی ایرانیان همپا بود،بر. تا زمانی که شورش جنوب خود گرفتند

  ). 240- 235: 1372(زرگر، ثر می دانستندؤماین شورش

قدرت و حکومت دولت عمالً محدود به  م، حوزة1941ش/1320بعد از شهریور 

اطاعت و دستورات مرکز از  ایل کشور بود. در نواحی جنوب قبتهران و نواحی جنوب 

لی که دولت مرکزي ایران از ابتداي هجوم متفقین دشوارترین مسائ. از باز می زدندسر

ناآرامی در مناطق عشایري بود. هجوم نیروهاي  مواجه شد،در جنگ جهانی دوم با آن 

كاعالن تر ومت مرکزي را متزلزل کرد، بانظامی بیگانه به کشور وجهه و اعتبار حک

ها و مهمات را سالح گریختند و هادولت هزاران سرباز از سربازخانه مقاومت از طرف

نظر و یا سران قبایل و عشایر تحت دولتبردند. ود به دورترین نقاط ایرانهمراه خ

از هجوم بیگانگان به  مرج ناشیواین عمل دولت و هرجآزاد کرد.  در مرکز را زندانی

راین  خطر بزرگی امنیت بال داد، بنابوهاي سران عشایر پرطلبیدیگر به جاهایران، بار

  ).81: 1381(امینی،  تهدید کرد کشور را 

ه به ایران و ناتوانی دولت نیروهاي بیگان ورودو  م1941/ش1320خلع رضاشاه در 

خویش  به رؤساي ایالت از جمله ایل قشقایی فرصت داد که در تحکیم موقعیت مرکزي

ز تبعیدگاهش به ا ،ایلخان قشقایی الدوله،صولتجانشین پدرش  خاند. ناصرنبکوش

دست هخود را ب مقام سیاسی و اجتماعی گذشتۀدیگر ایل قشقایی فارس بازگشت. بار
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به سرپرستی ایلخان جدید سر به شورش برداشت و از  م1943ش/ 1322و در  ردآو

به  اهی براي سرکوب آنان رداند. دولت سپدولت خواست که امالك و دارایی ایل را بازگ

ایل قشقایی به سختی شکست  از م1943/ش1322نیروهاي دولتی در  تاد،منطقه فرس

 ارتشی را به قتل رساندند. 200و  کردندقشقاییان پادگان سمیرم را اشغال  خوردند و

قشقاییان دست از شورش برداشتند توانست با آنان توافق کند و، دولت تهران سرانجام

ها سعی در جهانی اول، آلمانیمانند جنگ جنگ جهانی دوم  در).101تا: بی(آشفته، 

از اعضاي  ،وذ میان ایالت جنوب داشتند. ناصرخان قشقایی با شولتس هولتسنف

هاي دیگر زمینه ، ارتباط داشت و با سرلشکر زاهدي و ایرانیکنسولگري آلمان در تبریز

براي تهران یکی آلمانی . دو دسته جاسوسدندکرفراهم میها بیشتر آلمانیبراي نفوذرا

تا به  ها تعیین شده بودندقشقایی ۀمنطق ولتس هولتس دربه ش و دیگري براي پیوستن

  ).74: 1355(سپهر،  فعالیت بپردازند

  

  نتیجه 

مانند انگلیس و  هاي بزرگ،استقالل سیاسی ایران در دورة قاجار با وجود قدرت

چه بیشتر در امور ایران بودند، از بین بی و نفوذ و مداخلۀ هرطلتوسعه در پیسیه، که رو

قدرت و ناتوانی  فقدان علتبه  ،ایران طرفیرغم اعالن بیبهرفته بود. در زمان احمدشاه 

شاه نتوانست با اقتدار حکومت کند و طرفی، ایران اشغال شد. احمدنظامی در حفظ بی

از ناامنی هاي تجاري با . در ایالت فارس جادهنظر استاین  ها دلیلتغییرات مکرر کابینه

پس از سقوط قاجارها و .رو بودهسرقت و راهزنی روبایالت سرکش و باو یاغیان طرف

  بهبود یافت.  در کشور امنیت مان رضاشاه اقتدار حکومت وتشکیل حکومت پهلوي، در ز
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در این .دادرخ مینی تحریک نیروهاي انگلیسی و آلما بر اثر هاي ایالتبرخی از شورش 

بنابراین مختل شدن امنیت ،هیچ اقدام مؤثري نبود بهدولت مرکزي ایران قادر  ،میان

  هاي اقتصادي به ویژه تجارت جنوب و فارس را به دنبال داشت. سیاسی و فعالیت

  

  و مآخذ منابع

  الف) اسناد

رداخت غرامت و حفظ اخذ تعهد از سردار صولت مبنی بر پ،)1301(مرکز اسناد ملی ایران

  .293003258، ش 1301بوشهر ـ  فارس ي هاراه

  .290005996، تعدیات حیات داوودي در بوشهر و اطراف آن،)1314(_____________

تقاضاي جلوگیري ف یاغی ویغارت اموال دولت از سوي طوا،)1322(____________

  .240012058، از حمالت بعدي

  .240010414،شهرستان الر ةحوز ناامنی ،)1323(_____________

  ب) کتاب ها

شمس فیروزمند وکاظم  ترجمه: چ ششم، ،ایران بین دو انقالب)، 1382(آبراهامیان، یرواند

  .تهران: نشر مرکز چی،آبادي و مدیر شانه

:تهران مهرآبادي،محمد رفیعی :ترجمهچ دوم ،،1ج ،تاریخ معاصر ایران ،)1369(آوري، پیتر

  .نابی

  دانشگاه پیام نور. جا:، بیجامعه شناسی ایالت و عشایر تا)،آشفته تهرانی، امیر (بی

  نشر تاریخ ایران. ، تهران:احزاب سیاسی در مجلس دوم )،1371اتحادیه، منصوره (

نشر تاریخ  ، تهران:مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه)، 1375(___________

  ایران.
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عبدالحسین میرزا فرمانفرما ،)1383(شمس اسماعیل و سالمیغالمرضا و اتحادیه، منصوره

  .کتاب سیامک:تهران ،1چ ،(زمانه و کارنامه سیاسی و اجتماعی )

نشر  :جابی ،غالمحسین صالحیار، ترجمه: جنگ جهانی در ایران ،)1363(اسکرین، کالرمونت

  سلسله.

، به کوشش: اطرات یک تاجر اصفهانی)از طبابت تا تجارت (خ)، 1386اخوت، عبدالجواد (

  مهدي نفیسی، تهران: نشر تاریخ ایران.

  نوید شیراز. :شیراز،سنگستان ،)1380عبدالحسین ( ،شهرياحمدي ري

  هیرمند. ، تهران:استان هرمزگان)، 1378افشار، ایرج (

رکز م :تهران چ دوم،،اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم ،)1361(همایونالهی،

نشر دانشگاهی.

چ ،نشینی در ایران (پژوهشی درباره عشایر جنوب)کوچ)، 1374(سکندراالهی بهاروند، امان

  .آگاه چهارم، تهران:

صداي  :، تهرانتحوالت سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوي، )1381(امینی، علیرضا

  معاصر.

  نشر شیرازه.  ین بنی احمد، تهران:: حس، ترجمهآلمانی ها در ایران)، 1377لیور (باست، ا

  بی نا. جا:، بیآشنایی با جامعه عشایري ایران)، 1365ترکمان، منوچهر (

چ سوم،،(ایران در گذشته و حال)سفرنامه جکسن)، 1369جکسن، ویلیامز؛ و، ابراهیم (

  .شرکت سهامی انتشارات خوارزمی تهران: اي،فریدون بدره : منوچهر امیري وترجمه

  .پاژنگ چ دوم، تهران: ،هاي بزرگ در جنگ جهانی دومایران و قدرت)، 1368وقی، ایرج (ذ

  نشر نی. :، تهراناقتصاد ایران)،1367(رزاقی، ابراهیم



تاریخ روابط خارجی فصلنامه 50

کاوه  ، ترجمه:شاهرضاتاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره، )1372اصغر (زرگر، علی

  پروین و معین. :جابی، بیات

، ترجمه: سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران)، 1363(سایکس، پرسی 

  لوحه. حسین سعادت نوري، تهران:

چ پنجم، ،2ج  محمد تقی فخر داعی گیالنی، ، ترجمه:تاریخ ایران )،1370(___________

  .دنیاي کتاب تهران:

  ایران. ، تهران: دانشگاه ملیایران در جنگ جهانی دوم)، 1355(___________

1918ایران در جنگ بزرگ  )،1362(الدوله  سپهر، مورخ
_

  نشر ادیب. چ دوم، تهران: ،1914

هاي شمالی پیرامون خلیج فارس و سرزمین،)1371(علیسدیدالسلطنه بندرعباسی، محمد

.رشرکت انتشارات جهان معاص :بی جا ،احمد اقتداري :مصحح،دریاي عمان

ه اتحادیه و منصوره منصور :ترجمه ،پلیس جنوب ایران ( اس.پی.آر)،)1364(سفیري، فلوریدا

نشر تاریخ ایران. :جعفري، تهران

استعماري  یابی سلطه یلسپو در ایران (ریشههاي دکتر ممأموریت)، 1378سلیمانی، افشار (

  گو. قصه ، اردبیل:دول خارجی)

  گستره. :بی جا، ب آژندیعقو ، ترجمه:تاریخ اقتصادي ایران ،)1362عیسوي، چارلز (

چ دوم،، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها ،ایران برآمدن رضاخان)، 1378غنی، سیروس (

  .نیلوفر تهران: ترجمه: حسن کامشاد، 

  نوید شیراز. :شیراز ،دشتستان در گذر تاریخ ،)1383فخرائی، محمد جواد (

مؤسسه فرهنگی نداري، قم: ، ترجمه: کیکاووس جهاواسموس)، 1377میکوش، داگوبرت (فن

  همسایه.
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مؤسسه خدمات  :تهران ،ناحمد تدی :ترجمهچ هشتم،،مقاومت شکننده، )1387(فوران، جان 

  . فرهنگی رسا

  آثار. جا:، بیعلل سقوط رضاشاه )،1372اهللا (قاضی، نعمت

عزیزي،  محمدرضا نفیسی و کامبیز :ترجمه،اقتصاد سیاسی ایران، )1387(کاتوزیان، محمد علی 

  نشر مرکز. :تهران

مهدي  :ترجمه چ سوم، ،آمدن رضاخانایران دوران قاجار و بر،)1387(آر کدي، نیکی

  ققنوس. :تهران خواه،حقیقت

  نشر کازرونیه. ، تهران:دیوان کازرونی به روایت اسنادناصر)، 1383زاده، موسی (مطهري

  نا.بی :تهران ،سی خلیج فارسجغرافیاي طبیعی و تاریخ سیا،)1333ملکزاد، علی (

مرکز اسناد انقالب  :تهران ،ها و مبارزات مردم جنوبقشقایی)،1381(میرزایی، غالمرضا

  .اسالمی

ایالت فارس و قدرت هاي خارجی (از مشروطیت تا سلطنت  )،1384نصیري طیبی، منصور (

  مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. ، چ دوم، تهران:رضاشاه)

  ایران.نشر تاریخ ، ترجمه: کیکاووس جهانداري، تهران:زیر آفتاب سوزان)، 1363در مایر، اسکار (نی

  هاج) روزنامه

  ش. 1306، اطالعات، سال دوم

  ش. 1323و  1321،و سوم هاي اولپارس، سال

  .ق1332سال یازدهم، ،نماچهره

  ق. 1343سال سی و دوم،المتین،حبل

  ش. 1301، هفتمسال ستاره ایران،

  ش. 1324، سومکیهان، سال 
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  هاد) مقاله

بررسی علل تأسیس نمایندگی سیاسی امپراطوري عثمانی در «)، 1387نژاد، عباس (آشوري

.10پژوهشی، سال سوم، ش  ـ ؛ فصلنامۀ علمیتاریخ نامۀپژوهش، »بوشهر

 ۀ، مجل»قاجارنیافتگی اقتصادي ایران در دوره ایالت و توسعه«)، 1379دهقان نژاد، مرتضی (

.23و  22دوم، ش  ةلوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورادبیات و ع ةپژوهشی دانشکدـ علمی

 ـ دبیاتزبان و ا ،»هاي ایالت اصفهان و اتباع بیگانهراهزنی در جاده«)،1383نورائی، مرتضی (

  .37و  36ش  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،

، »سیاست بریتانیا در خلیج فارس در فاصله دو جنگ جهانی«)،1384، محمدباقر (وثوقی

اصغر منتظرالقائم، اصفهان، دانشگاه ، به کوشش علیتاریخ در گسترةفارس المللی خلیجهمایش بین

.1اصفهان، ج 
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سال دوازدهم، شمارة 46 ـ بهار 1390، صص 52-27

عوامل مؤثر در فقدان توسعه راههای تجاری  فارس

از آغاز جنگ جهانی اول تا پايان جنگ جهانیدوم

)1293-1324 ش/ 1914- 1945م)


                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      مرتضي دهقان نژاد


                                                                                                                 ظريفه کاظمي


چکيده

دو جنگ جهاني، که طی سالهای 1293-1324ش/1914-1945م رخ داد، عواقب وخيم و مخربي را هم بر کشورهاي محور و هم بر کشورهاي دور از صحنۀ جنگ مانند ايران، بر جاي گذاشت. در زمان احمدشاه حکومت مرکزي ايران در برقراري ثبات و امنيت در کشور ضعیف و ناتوان بود؛ بهويژه در مناطق جنوبي و فارس به علت دوري از مرکز و حضور نيروهاي بيگانه و راهزني و خودسري ايلات که اين مسئله شدت و وضوح بيشتري داشت. با روي کار آمدن رضاشاه و اقداماتي که از سوي حکومت جديد صورت گرفت، وضعيت امنيتي کشور و فارس بهبودی نسبي يافت، هرچند که نارضايتيهايي وجود داشت. اين پژوهش برآن است تا به بررسي عواملي بپردازد که منجر به عدم ثبات و اقتدار سياسي ايالت  فارس میشد که به تجارت آن نیز آسيب میرساند. 

واژگان کلیدی: ايالت فارس، ايلات، راهزني، جنگ جهاني اول، جنگ جهانی دوم.

مقدمه 

در خلال سالهاي 1293–1324ش/1914–1945م، جهان درگیر دو جنگ جهاني   شد و ايران هم در هر دو بار ناخواسته به اشغال در آمد.  ضعف و فقدان حکومت مرکزی منجر به مداخلۀ دولتهاي ديگر شد و دولتهای خارجي مستقر در ایران با نفوذ در ميان طبقات اجتماعی و صاحب منصبان و ايلات به کارشکني و مداخله در امور سياسي ميپرداختند و در فارس، ايلات را عليه حکومت و دولت مرکزي تحریک کردند که همين امر مصايبي به بار آورد؛ ناامنی و سرقت و راهزنی، بر اثر فقدان قدرت مرکزی، سبب نگرانی تجار و مسافران شده بود و تجارت رو به رکورد میگرایید. 

وسعت ايالت فارس

ايالت فارس، در 1331ق/1913م، از جنوب شرقي تا مغرب به موازات سواحل خليجفارس از جاسک تا زيدون در بهبهان به طول 1128 کيلومتر و از خيرآباد نيريز تا بندر بوشهر، از شمال به جنوب، حدود 504 کيلومتر وسعت داشت (نصيري، 1384: 1). سايکس1 بندر ميناب را در سالهاي جنگ جهاني اول جزء حوزۀ ايالت فارس دانسته است، وي در سفري  به نواحي جنوب شرقي ايران از رودخانۀ "دزدي" و مکان "برينتي"، نام برده  و آنها را جزء ايالت فارس دانسته است (سايکس، 1363: 323- 324). بندرعباس در 1332ق/ 1914م، در محدودۀ اداري فارس قرارداشت و مرکز مهم واردات و صادرات نواحي جنوبي کرمان به شمار می رفت (سفيري، 1364: 31). 

بوشهر نيز در سالهاي 1293_1324ش/ 1945_1914م جزء ايالت فارس و فاصلۀ آن تا شيراز مرکز ايالت 295 کيلومتر و تا بندر لنگه 600 کيلومتر بود. اين بندر به لحاظ سياسي و اجتماعي و اقتصادي طی تاريخ موقعيت ممتازي داشت و همچنان از مراکز مهم کشاورزي و تجاري جنوب است (ملکزاد، 1333: ژ77؛ ميرزايي، 1381: 65). بندر بوشهر کالاهاي مورد نياز شيراز «مرکز ايالت فارس» و مناطق گوناکون کشور را تأمین میکرد (سفيري، 1364: 31). بوشهر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم از نظر سياسي اهميت ويژهاي يافت. حاکم بوشهر را «حکمران کل بنادر و جزاير خليجفارس» ميناميدند که قلمرو او تا بلوچستان ايران گسترده بود. به ويژه از اوايل قرن بيستم، کارگزاري بوشهر با عنوان کارگزاري بنادر و جزاير خليج فارس بر دو شعبۀ کارگزاري ديگر، يعني بندرعباس و بندر لنگه نظارت ميکرد (آشورينژاد، 1387، ش10: 83- 115).

عوامل مؤثر در فقدان توسعۀ راههای تجاری فارس

1-1. فقدان قدرت دولت مرکزي

ايران از چند دهه قبل از جنگ جهاني اول  بر اثر بحرانهای داخلي و نفوذ دولتهای خارجي علاوه بر مشکلات سياسي و اقتصادي و اجتماعی از استقلال تنها نامی به دنبال خود میکشید (فخرايي، 1383: 179).

در 16 رجب 1327ق/1909م محمدعليشاه خلع و وليعهد وي احمدميرزا به سلطنت منصوب شد. احمدمیرزا سن قانوني نداشت، بنابراین در ابتدا عضدالملک و سپس ناصرالملک نيابت سلطنت او را برعهده گرفتند، اما ناصرالملک در تاريخ 28 شعبان 1332ق/1914م از نيابت سلطنت کنارهگرفت (سليماني، 1378: 37-40). 

 احمدشاه هفدهساله هشت روز پیش از آغاز جنگ جهانی اول در تیر 1293ش/ژوئیه 1914م بر تخت سلطنت نشست و از اين پس بدون نايبالسلطنه حکومت ميکرد؛ در دورهاي که کشور گرفتار تجاوز و ويراني اقتصادي و شورشها و درگيريهاي داخلي بود، او فرمانرواي ضعيفي از کار درآمد (کدي، 1387: 113). در 25 رمضان مستوفيالممالک، اولين صدراعظم احمدشاه قاجار، در حالي کابينۀ خود را تشکيل داد که فقط 18 روز از شروع جنگ جهاني اول گذشته بود. جنگ موازين موجود را به هم ريخت و ايران را با بحران بيسابقهاي مواجه کرد و اتخاذ خطمشي مشخص را دشوار گردانيد (ذوقي، 1368: 107؛ اتحاديه، 1371: 91). 

احمدشاه در سخنراني خود در افتتاحيۀ مجلس، بيطرفي ايران را اعلام کرد، اما در واقع دولت قدرت و استقلال لازم را براي حفظ اين بيطرفي نداشت (ذوقی، 1368: 107؛ اتحادیه، 91:1371). مستوفيالممالک در تاريخ 12 ذيحجه 1332ق/ اول نوامبر 1914م، به صدور فرماني به نام شاه مبادرت ورزید که طي آن بيطرفي رسمي ايران را در جنگ اعلام داشت (ذوقي، 1368: 142)، اما آنها در وضعي نبودند که بتوانند از بيطرفي خود در برابر قدرتهاي متخاصم دفاع کنند (اسکرين، 1363: 24). اقدامات نظامي اوليۀ بريتانيا و روسيه و تعرض واحدهاي عثماني به خاک ايران به اين معني بود که بيطرفي ايران، پيش از رئيسالوزرایی مستوفيالممالک (در 25 رمضان 1332) و اعلام بيطرفي ايران (در 12 ذيحجۀ 1332)، نقض گرديده است (آوري، 1369: 349). دولت مرکزي زمان احمدشاه قاجار وضعيت نوميدکنندهاي داشت، چنان که طی 12سال، 1288ـ1300ش/1909ـ1921م، بيش از پنجاه بار کابينۀ تغيير کرد (فوران، 1387: 297).

در پی آشفتگي ناشي از ضعف دولت مرکزي و نفوذ انگليسيها در ايران و بحران اقتصادي، سركشان در هر گوشه شوریدند و هر يک حکومتي در داخل حکومت ايران تشکيل دادند؛ از جمله در جنوب صولتالدولۀ قشقايي مدعي خودمختاري بود (سليماني، 1378: 44). سايکس در مورد حکمرانان ايران چنين نظر میدهد: «مادام که هر حاکمي در ايران خود عملاً يک دزد و راهزني بيش نبوده و هيچگونه کوششي براي بهبود اوضاع اتباع خود نميکند افزودن امنيت مخصوصاً براي طبقۀ حاکمه که خون ملت را ميمکند سود بيشتري دارد» (سايکس،  1370: 678). 

اغتشاشات داخلي و ضعف دولت سبب عقب افتادن انتخابات ولايات ميشد، چنانکه وقتی در مجلس دربارۀ اغتشاشات فارس مذاکره ميکردند، گفتند شش ماه است هنوز انتخابات صحيح در شيراز نشده است. گاه وکلا دولت را به علت ناامني و اغتشاش در کشور استيضاح ميکردند، ولي چندان نتيجهاي نداشت، چون دولت در فرونشاندن قيامها و اغتشاشات محلي درمانده بود. در اين زمان چنان دخالت دولتهاي روسیه و انگليس در امور داخلي ايران گسترش يافت که در انتخابات اعضاي کابينهها و بعضي حکومتها مستقيم دخالت ميکردند، زیرا رقابت ديرين اين دو قدرت پس از انعقاد قرارداد 1907 فروکشید (اتحاديه، 1375: 122). پس از آغاز جنگ جهاني اول، انگليس و روسيه قرارداد 1907 را لغو کردند، در این قرارداد ايران را به سه بخش شمالي، جنوبي و مرکزي تقسيم کرده بودند که منطقۀ مرکزي بيطرف و متعلق به حکومت بود. پس از لغو آن، قراردادِ 1915 را منعقد کردند و ايران را اين بار به دو بخش شمالي و جنوبي، بدون در نظر گرفتن حق حاکميت ايران منقسم کردند (سليماني، 1378: 41). 

پس از جنگ جهاني اول،  دولت انگليس مقدمات قرارداد ديگري را فراهم کرد که به تصويب نرسيد، طبق قرارداد مهم 18 مرداد 1298ش/ اوت 1919م، ايران از نظر نظامي، اقتصادي و سياسي تحت کنترل کامل انگلستان قرار ميگرفت. از مواد اين قرارداد بدین شرح است:

1. لوازم و تسليحات نظامي مورد نياز ارتش ايران را تهيه کند و يک کميتۀ نظامي، براي اجرای رفورم در ارتش تشکيل دهد.

2. به دولت ايران در توسعۀ راهها کمک کند.

3. گمرک ايران را در اختيار بگيرد (الهي، 1361: 20-21).  

فارس قدرت مقاومت با قشقائيها، به رهبری صولتالدوله را نداشت و همچنان قدرت رئيس اين ايل افزايش مييافت، در حالي که حاميان او از حيث عده دو برابر ميشدند و از ملاکان تقاضاي پرداخت پول و آذوقه ميکردند. اگر ملاکان در برابر باج خواهی آنان تسليم نميشدند، قصبهشان غارت ميشد. عدۀ کمي از بزرگزادگان ايراني از اين حقايق آگاه بودند، به نوشتۀ سايکس، دولت ايران کوششي براي رفع اين معضل نکرده بود (سايکس، ج2، 1370: 675). ناامني در ایران از موانع اصلي توسعه بود که در همان دوره بسياري از متفکران ايراني را براي خروج از آن وضعيت به فکر واداشت و سرانجام تلاشهاي نيروهاي خارجي انديشۀ دولت مقتدر را به کرسي نشاند (نورائي، 1383، 151-182). 

در پي گسترش اقتدار دولت مرکزي از 1300ش/1922م به بعد، جادهها امنتر و راهزني کمتر شد و هزينۀ حمل و نقل و خطر تجارت کاهش يافت، امنيت خود عامل مهمي براي گسترش تجارت در ايرانِ عصر رضاشاه شد (کاتوزيان، 1387: 135؛ اخوت، 1386: 83). اما همچنان خبر ناامني و سرقت از گوشه و کنار به گوش مي رسيد. 

سقوط پيدرپي دولتها و شرايط بيثباتي سياسي موضع انگليس را در خليج فارس محکمتر ساخت. با روي کار آمدن رضاشاه پهلوي، اقدامات دولتمردان ايران براي اعاده حاکميت بر بنادر و جزاير خليج فارس آغاز شد و تيمورتاش و ديگر سياستمداران عصر، برای تثبيت موقعيت ايران در خليج فارس، دست به اقداماتي زدند. در اين ميان عدهای  از سياستمداران ايراني، که براي حفظ موجوديت ملي ايران تلاش ميکردند، اسير قدرتطلبي و استبداد رضاشاه بودند و نميتوانستند از توان خود در جنگ رواني و ديپلماتيک بهرهمند شوند. رفته رفته وضعيت داخلي ايران با گسترش شورش عشاير جنوب نابسامان شد و همين امر بخش عمدهاي از نيروهاي نظامي را به خود مشغول کرد. تغييرات سياسي منطقهاي و جهاني نيز به نفع ايران نبود؛ توسعهطلبي روزافزون شوروي و سپس آلمان در خاورميانه  طمع دولت انگلیس را برانگیخت و هر عملي در ايران به نفع قدرتهاي رقيب به بهانۀ تبليغ و هواداري از کمونيسم مورد تهاجم قرار ميگرفت (وثوقي، 1384: 425-454). 

در سالهاي جنگ جهاني دوم، حمل و نقل منحصراً تحت نظارت متفقين بود و فقدان امکانات و نظارت اجرايي مانع توزيع اجناس در داخل کشور شد و در نتيجه تجار براي حمل و نقل اجناس خود  رشوههای فراوان میدادند. اين نوع فساد به تورم اقتصادی افزود (سليماني، 1378: 162). حضور سربازان انگليسي در سراسر کشور حاکميت و استقلال ايراني را به طور کلي از ميان برد. اوضاع از فقدان وحدت ملي، تضاد سياسي، آشفتگي و فقر اقتصادي، ناامني، فساد و بيکفایتی اداري حکايت ميکرد (کاتوزيان، 1387: 119). پس از رضاشاه سيستم ارتباطي دچار اختلال و امنيت جاني و مالي مردم در معرض تهديد بود، دزدان و راهزنان که از ترس رضاشاه قدرت قد برافراشتن و آشوب نداشتند، دوباره اوضاع را بر وفق مراد ديدند، در شهرها و راهها و گردنهها ظاهر شدند و مسافران و حتي کاميونهاي دولتي را تاراج می کردند (سليماني، 1378: 152).

1-2. سرقت و راهزني

به اعتبار منابع و خبرهاي درج شده در نشريات و روزنامههاي آن عصر، در راههاي اصلي و فرعي، سرقت و راهزني ساکنان و تجار را نگران ميکرد. جنوب و فارس از اين بحران مصون نبودند. در جنگ جهاني اول بندر بوشهر محل تخليۀ کالاهای وارد شده از خارج باز بود، اما حفاظت از امنيت منطقه تحت نفوذ انگليسيها (پليس جنوب) اداره ميشد. بسياري از تجار ميتوانستند کالاهاي خارجي را از اين بندر وارد ايران و از طريق شيراز به پخش آن در سراسر کشور اقدام کنند (اخوت، 1386: 83). اكثر راهها و خطوط ارتباطي ناامن بودند و زير سيطرۀ قطاعالطريق قرار داشتند، بنابراین حمل و نقل خواروبار را دشوار کرده بود؛ انگليسی ها، به علت حضور ايلات سرکش و راهزنان و رقبا، منافع خود را در معرض خطر ميديدند و حكومت مرکزي نیز  از برقراري ثبات در ايالات جنوبي ناتوان بود. مسئولان باربری انگلیس به علت خطر دزدان و خوانين انگالي و چاه کوتاه در راه شيف بر آن شدند که در ابتدا مسير احمدي در شش فرسنگي بوشهر را براي فعاليتهاي تجاري خود انتخاب و از اين راه محافظت ميکنند تا منافعشان به خطر نيفتد (احمدي، 1380: 117؛ سديدالسلطنه، 1371: 86).

در 1300ش/1921م، مکاريها در ده شيخ بسته شدند و تاجران به علت قتلوغارتي که در آن مسير صورت گرفت، اعلام کردند تا راهها امن نشوند، حاضر به حمل مالالتجاره نيستند و به دنبال آن چند تن از تجار به حضور حکمران ايالت رفتند (ستارۀ ايران، 1301، تعطيلي مکاريها، ش 160: 2). در حبلالمتين سال 1343ق/1925م، نقل شده است: « از حيث ناامني، بين بندرعباس و لار طرق و شوارع و عبور مالالتجاره مسدود است، چون قوافل مبتلا به دستبرد سارقين شده چند نفري از مکاري هم مقتول و مالالتجاره کلي را غارت کردهاند از طرف تجار لار و عباسي منع حمل و نقل شده» (حبلالمتين، 1343ق، بندرعباس، ش11: 7). ناامني و راهزني در راههاي فارس حاکم بود، سايکس از فردي به نام شيخ حسين ياد کرده است که مدتها حکومت بوشهر را درخور توجه نميدانست و دائماً در جادۀ بازرگاني راهزني ميکرد و سرانجام پلیس جنوب وي و پسرش را در 20 ژوئيۀ 1920م میکشد (سايکس، ج2، 1370: 729). 

به اعتبار منابع، در ايالت فارس ايلاتي نظير قشقايي و بهارلو، از ايلات خمسه، هيچ فرصتي را براي غارت و چپاول شهرها و کاروانها از دست نميدادند. قافلههایی که از حوزۀ اين قبايل حرکت ميکردند، بايد به خوانين منطقه باج ميپرداختند، در غير اين صورت غارت ميشدند (دهقان نژاد، 1379، 141-158). کاروانهاي تجاري همواره طی مسير در معرض خطر حملۀ سارقان بودند. در 1301ش/1922م، کارواني که از بوشهر به شيراز ميرفت، با راهزناني مواجه شد که پس از درگيري يک تن را کشته و 6 بار مالالتجاره را سرقت کردند (ستارۀ ايران، 1301، حملۀ سارقين، ش 156: 2)، بنابراین تاجران و مسافران کمتر سفر میکردند. به گزارش امنيۀ کازرون، دستهای از سارقان در حوالي آنجا که مشغول شرارت و سرقت اموال مردم و مالالتجاره بودند، دستگير شدند و عدهای گریختند. اموال مسروقه اخذ و به صاحبان مسترد شد (اطلاعات، 1306، استرداد اموال، ش 254: 3). حضور اشرار و راهزنان مانع از راهسازي مسئولان ميشد و در کارشان وقفه میانداخت، چنانکه در 1306ش مهندسان راهی که در فاصلۀ شيراز به بوشهر مشغول بودند به علت مزاحمت اشرار شکايت کردند. پس از رسيدگي به شکايت آنها، اشرار آن منطقه تحت تعقيب قرار گرفتند و قلعۀ آنها تصرف و خراب شد، اما دو تن از مجرمان گریختند و پس از مدتي يکي از آن دو به نام فتحاللهخان، خود را به امنيه معرفي کرد و اوضاع منطقه آرام گرديد (اطلاعات، 1306، امنيت راه، ش 274: 3). 

سرقت و راهزني دامن مأموران دولت را نیز گرفت و خطر جاني و مالي آنها را تهدید میکرد، از اینرو از مسئولان جلوگيري از حملات بعدي یاغیان را خواستار شدند  (مرکز اسناد ملي ايران، 1322: 240012058). امنيت فارس متزلزل بود و هر روز اين آتش مهيب در گوشهاي زبانه ميکشيد و جادههاي فارس محل راهزنان و سارقانی شده بود که اموال مسافران و رهگذران به تاراج  می رفت (پارس، 1323، امنيت متزلزل، ش249: 2). شهر لار واقع در مسير تجاري جنوب، به علت وجود راهزنان و سارقان در 1323ش/1944م، ناامن و منجر به نگراني شده بود و توجه مسئولان وقت را ميطلبيد (مرکز اسناد ملي ايران، 1323: 240010414). ناامني و ناآرامي در جنوب فقط برای اهالی فارس نبود، براي مثال عدهاي از ياغيان مسلح اطراف بهبهان به محدودۀ برازجان رفتند و آنجا را ناامن کردند (کيهان، 1324، ناامني، ش 650: 3). 

در 1293_1324ش/1914_1945م، ايران وضعيت اقتصادي دشواری داشت، کمبود و گراني اوضاع را نابسامان میکرد، در چنين شرايطي مسائلي نظير سرقت مالالتجاره به وخامت اوضاع و نگراني تجار و مردم میافزود. در شمارههاي متعدد نشريات اين سي سال، گزارشهاي متعددي از سرقت در فارس ثبت شده است و کالاهاي مسروقه از کالاهاي ضروري و مايحتاج زندگي روزمره مردم شمرده شدهاند؛ اغلب کالاها چاي، گندم، جو، برنج و قند بود. برخي از سرقتها به انجام نميرسيد و مأموران دولت موفق به کشف محمولههاي سرقتي و دستگيري سارقان و حاملان اجناس ميشدند. در آذر 1321ش/1942م، به کاميوني حامل صندوقهاي چاي در جادۀ شيرازـ بوشهر در منطقۀ کتل دختر، مسلحانه حمله کردند که معادل 30هزار تومان ارزش پولي مقدار چاي دزديده شده بود (پارس، 1321، سرقت چاي در کتل دختر،  ش43: 2). در هنگام برخورد سارقان مذکور با قواي دولتي يکي از آنها کشته شد و بقيه دستگير شدند (پارس، 1321، سارقين چاي، ش45: 2).

از علل سرقت و راهزني در آن دوره را میتوان کمبود غله و مواد غذايي  دانست، چون طي اين سي سال ایران با مسائل دو جنگ جهاني و آفت در مزارع مواجه شده بود، زوال محصولات و کمبود ارزاق و گراني غله و بهطور کلي قحطي ایران را فرا گرفته بود (چهرهنما، 1332ق، شيراز، ش 14: 11؛ عيسوي، 1369: 591). جکسون كه مسير اصفهان به سوي شيراز را طي كرد، چنين نوشت: «براي رسيدن به تخت جمشيد ما به سوي جنوب، يعني به سوي مرودشت روان شديم. جاده ابتدا از ميان يك تنگۀ كوهستاني ميگذرد كه مناظر طبيعي و دلكش دارد، ولي عبور از آن در شب، به علت راه ناهموار و وجود راهزنان، خطرناك است» (جکسون، 1369: 343). 


 1-3.  ايلات

ايلات و عشاير از مسیر کوهها و درهها و کورهراههاي آن اگاه بودند، با این آگاهی عدهای از ايلات و عشاير  به علت فقر و قحطی و بیسروسامانی گاهی راهزني ميکردند و اموال مردم، بهويژه کاروانيان و بازرگانان را به غارت ميبردند؛ گاهي هم سر به شورش برمیداشتند و دولتهاي وقت را با ادعای خودمختاری و استقلالطلبي دچار بحران میکردند (قاضي، 1372: 165). جادههايي که به سمت جنوب از ميان قبايل لر و عرب ميگذشت خطر بیشتری داشتند، زیرا به لحاظ اقتصادي این راهها حائز اهميت بودند (نورائي، 1383، 151-182).

فارس در آستانۀ جنگ جهاني اول منطقۀ گستردهای از جنوب ايران را در بر ميگرفت و حکومت مرکزي در اين ايالت نفوذ چنداني نداشت. درگيري دو ايل قشقايي و خمسه بر عملکرد واليان فارس تاثیر گذارده بود. هر والي که به ولايت فارس برگزيده ميشد، بايد انتظارات رؤسای دو ايل مذکور را برآورده ميساخت؛ در غير اين صورت بحران ايالت فارس را فرا ميگرفت؛ تجربۀ دستکم سه حاکم فارس، به ترتيب سهامالدوله (29-1328ق) و نظامالسلطنه مافي (32-1331ق) و مخبرالسلطنه (33-1330ق) گواه اين مدعاست (مطهريزاده، 1383: 41). ايلات مقيم فارس ايل قشقايي و ايلات خمسه و ممسني بودند و عشاير بويراحمدي در شمال استان فارس تابستان را ميگذراندند (ترکمان، 1365: 61). در جنوب قبايل ديگري زندگی می کردند  که در مناطق احمدي، دشتي، برازجان، چاهکوتاه، زيره و دالکي مستقر بودند. قبايل اين مناطق وحدت کامل نداشتند و خانهاي آنها با دولت انگليس مخالف بودند (سفيري، 1364: 43)، همچنین طايفۀ حيات داوودي از طوايف اطراف بوشهر بود که آن منطقه را ناامن ميکرد (مرکز اسناد ملي ايران، 1314: 290005996). زايلر در خاطرات خود نوشته است: «راه اردکان هموارتر بود، اما ضمناً مقر و مأمن چند طايفۀ غارتگر بدنام نيز بود، مانند بوئراحمد، کوه گيلويهها و ليسختيها» (نيدرماير، 1363: 351).

1-3-1.  ايل قشقايي

دو ايل مقتدر: قشقايي به سرکردگي صولتالدوله و خمسه به رياست حبيبالله قوامالملک، عوامل مؤثری در اوضاع سياسي به شمار ميرفتند و دشمنيهاي اين دو ايل  آشفتگي فارس را به بار آورد (مطهريزاده، 1383: 41). قبيلۀ قشقايي 30 ايل داشت، جمعي از آنها از عشاير اصفهان بودند (آبراهاميان، 1382: 18-23) که اين نشانگر گستردگي دامنۀ نفوذ قشقایيها بود. مهمترين طوايف و ايلات آن درشوري، کشکولي، فارسيمدان، ششبلوکي، صفيخاني و گلهزن اوغري بودند (سايکس، ج2، 1370: 670).  

ايل قشقايي ترکزبان از مؤثرترين عناصر سياسي و اجتماعي و اقتصادي جنوب کشور طی جنگ جهاني اول و جنگ جهانی دوم بودند و در گذشته ایلخانی آنان را اداره ميکرد. ايل بيگي جانشين و دستيار او بود و هر دو حکم خود را از دولت مرکزي دريافت ميکردند. ایلخان خرده خوانين يا کلانتران را براي اجراي اوامر خود و هدايت طايفهها برمیگزید و آنها نيز رؤساي تيرهها را از بين خانوادههاي سرشناس تيرهها انتخاب ميکردند (ميرزايي، 1381: 115). ايل قشقايي فاصلۀ ييلاق تا قشلاق را از «ايلراهها» طی میکردند. ايل قشقایی بخش وسيعي از ايالت بزرگ فارس را برای کوچنشيني خويش انتخاب کرده بود و مهاجرت زمستاني آنها تا گلهدار، نزديک خليجفارس، ادامه مييافت و در تابستان در حوالي قمشه (شهرضا) به بختياريها میرسیدند (سايکس، 1370: 670). 

آنها از مشرق به مغرب با نيريز تا کهکيلويه، از شمال به جنوب با آباده تا خليجفارس، در ييلاق و قشلاق و از غرب و شمال غربي نيز با ايل بختياري رقیب سرسخت قشقاييها، همسايه بودند و جنگهاي سختي با آنها داشتند. ایل قشقایی در فارس با ايل خمسه همسايه بودند و هر یک از اين دو ايل بزرگ دستکم يک سوم اين ايالت را در اختيار داشت. با ايل بويراحمد نيز برای ييلاق و قشلاق در بيشتر موارد داراي مسیرهای مشترک بودند . حوزۀ  فعاليت ايل قشقايي طبق تقسيمات فعلي کشور عبارت بود از بخشي از استان اصفهان (شهرستانهاي سميرم و شهرضا)، بخش اصلي استان فارس و کهکيلويه و بويراحمد، بخشي از استان بوشهر (شهرستان دشتستان و بندر ديلم و بندر گناوه) و بخشي از استان خوزستان (بهبهان، رامهرمز و حومۀ آن و رودخانۀ هنديجان) (ميرزايي، 1381: 117). 

سايکس دربارۀ ايل قشقايي نوشته است: «چندين نواحي و بلوکاتي که فارس در آن قسمت شده کاملاً در دست قشقائيها بوده و آنها بدينترتيب يک جمعيت يکصدهزار نفري از دهنشينها را در کنترل داشتهاند. مطابق رسوم، هر خانواري در اين ايل يک مرد جنگي تحویل میدهد، اما در حقيقت بيشتر بهواسطۀ سختي تهیۀ خواربار هيچ وقت بيش از پنجهزار قشقایی براي جنگ حاضر نبودهاند. قشقاییها 25هزار تفنگ موزر در تصرف داشتند، به علاوه در موقعي که با ما وارد نبرد ميشدند مقدار زيادي مهمات در اختيار داشتند» (سايکس، 1370: 670). قشقاييها اغلب در فصل بهار از شيراز به سمت شمال برای مراتع سرسبزش کوچ ميکردند و در پاييز به منطقۀ کوهستاني بازميگشتند. اين کوچهاي ششماهۀ چندين هزار خانواری با همۀ داراییهاشان همواره با ناامني و غارتهای بسیار توأم بود، همچنین راههاي قشقايي با راههاي خمسهايها يکديگر را قطع ميکردند (فن ميکوش، 1377: 125).   


1-3-2. ايلات خمسه

پس از قشقاييها ايلات خمسه (پنج قبيله) در منطقه اهمیت داشتند و احشام خود را در منطقۀ وسيعي در مشرق منطقۀ تحت اشغال قشقايیها ميچرانيدند. اين ايلات در زمستان به نواحي بندرعباس و لار و در تابستان به حوالي نيريز و ده بيد کوچ میکردند. اين پنج قبيله عبارتاند از باصري، عرب، نفر، بهارلو و اينالو. به گفتۀ سايکس «عربها، که نصف اين ايلات را تشکيل ميدادند، خود نيز به دو دستۀ شيباني و جباره تقسيم ميشوند. اينان کسانياند که از نجد و عمان مهاجرت نمودهاند، ولي چهار عشيرۀ ديگر از احفاد ترکاناند. زبان عمومي آنها مخلوط با فارسي و ترکي و لري است. از ميان قبايل خمسه تنها قبيلۀ باصري عليرغم انتساب آنها به ترکها فارسيزبان بودند» (سايکس، 1370: 673).

در نيمۀ اول قرن نوزدهم، ايل قشقايي فارس با چند ايلخان مقتدر متحد شد و با پيوستن قبايل کوچکتر قدرت يافت و به صورت نيرويي با 120هزار سوار مسلح در آمد. قاجارها براي ايجاد حريفي در برابر آنها در 1240-1241ق/1824-1825م، اتحاديۀ قبيلهاي خمسه را تشکیل دادند که رياست آن را به علي محمدخان، نوۀ حاج ابراهيم کلانتر با لقب قوامالملک، دادند (آبراهاميان، 1382: 41-42). ايلات خمسه هر يک براي خود يک ايلخان نداشتند، بلکه قوامالملک ايلخان پنج ايل بود، به همين علت مقام و منزلت قوامالملک بسيار متزلزل بود و نفوذ چنداني نداشت. سرزمين خمسهايها بيشتر در شمال و شمال شرقي بود و آنها در هر تابستان از برابر شيراز ميگذشتند و به جلگههاي مرتفع واقع در جنوب شرقي ميرفتند (فن ميکوش، 1377: 125-126).

سایکس عدۀ ايلات خمسه را در اواخر دورۀ قاجار 70هزار نفر ميداند که ميتوانند در موقع لزوم 3هزار نفر را تجهيز کنند «اين افراد به خوبي قشقاييها مجهز نيستند و اسلحههاي مختلف بدون داشتن مهمات زياد در اختيار دارند. خمسهايها مخاصمهگر زائيده شدهاند. بهارلوئيها مخصوصاً در جادهاي که به طرف بندرعباس منشعب ميشود و از آنجا از کرمان به يزد ميرود مرتباً راهزني ميکردند» (سايکس، 1370: 673).

1-3-3. شورشهاي ايلات جنوب

موقعيت کازرون در محور ارتباطي بوشهر ـ شيراز همواره طمع حکام محلي را برمیانگیخت. از ايلاتي که کازرون را جزئي از قلمرو خود ميشمرد، قشقاييها بودند که در اين زمان، از رهبري صولتالدولۀ قشقايي برخوردار بودند و بر سپردن امنيت راه بوشهرـ شيراز به وي گردن مينهادند؛ اين امر خلاف تمايل برخي از حاکمان عرضي راه و نيز عدهای از اهالي، بهويژه کازرونيها بود که با دستاندازي مستمر ايلات در ناحيۀ کازرون همواره منازعات آشکاري بين آنها برقرار بود. از اينرو چنين وضعي علاوه بر افزايش نارضايي کازرونيها از وجود حاکم قشقايي براي اهالي اين منطقه مصايبي را در پي داشت (مطهريزاده، 1383: 11-12).

در برخی از شورشهاي ايلات در جنوب دولتهاي خارجي نقش داشتند؛ مانند انگليس و روسيه که از ضعف قدرت مرکزي ايران استفاده می نمودند و با نفوذ در ميان اقوام ايران از آنان برای تأمين منافع خود استفاده میکردند (دهقاننژاد، 1379، 141-158). اقدامات واسموس، کنسول آلمان در شيراز، در این زمینه حائز اهمیت است. او در 16 ربيعالاول 1333/فوريۀ 1915، از طريق کشور عثماني به ايران آمد و به محل مأموريت خود رفت. واسموس تبليغات و تحريکات خود را در سازمانهاي اداري در ژاندارمري و به ويژه ميان عشاير منطقه آغاز کرد (باست، 1377: 37-38). واسموس به علت خصومت ميان صولتالدوله و قوامالملک، صولتالدوله را واسطۀ مذاکرات محرمانۀ خود و خوانين کازرون و دشتستان کرد. به هر جایی وارد ميشد اهالي را به جنبش بر ميانگيخت و پيامهاي مجاهدان کازرون و شيراز را به اهالي تنگستان ابلاغ ميکرد (سپهر، 1362: 76).

واسموس در تابستان 1333ق/1915م موفق شد که عشاير جنوب را علیه انگليسيها برانگیزاند. اين شورش در بوشهر و شيراز روي داد. واسموس عشاير تنگستاني را وادار کرد که دو بار حملات شديدي به پادگان بوشهر ببرند، هر دو بار حملۀ آنها با تحمل تلفات سنگين از هر دو طرف دفع شد. در اکتبر، واسموس توانست با عشاير قشقايي  شورش ژاندارمري شيراز را تحت تسلط خود درآورد و به اين وسيله ضربۀ سختي را بر دولت انگليس در سراسر تاريخ جنگ وارد کند، البته اين حادثه بدون خونريزي و تلفات بود (اسکرين، 1363: 31). ورود نيروهاي انگليسي در 1333ق/1915م به جنوب ايران با مقاومتهاي مسلحانۀ عشاير ايراني رو به رو شد و همين امر سهم عشاير را در وقايع نظامي و سياسي ايران افزايش داد. گروههاي آلماني که به جنوب ايران اعزام شده بودند قبايل دشتي، تنگستان، دالکي، برازجان، چاهکوتاه و احمدي ضد انگليس را عليه انگليس شوراندند. از سويی دولت آلمان میکوشید تا از طریق نفوذ دموکراتهاي ايران در کابينه و مجلس شوراي ملي دولت ايران را عليه انگليس و روسيه به جنگ وادارد (ذوقي، 1368: 145-146).

سابقه روابط صولتالدوله با انگليس چندان مساعد نبود. وي قبيلۀ خود را بارها عليه تفنگداران جنوب برانگيخته بود، حتي در آخرين روزهاي جنگ جهاني اول شيراز را به اشغال درآورد (غني، 1378: 405-406). قشقاييها بارها با انگليسيها جنگ و درگيري داشتند، دفعۀ نخست در سال 1334ق/ 1295ش/ 1916م رخ داد (ميرزايي، 1381: 219). صولتالدوله پس از پايان جنگ، بهرغم رابطۀ نه چندان خوبش با سايکس، توانست موافقتنامهاي با وي براي تأمين امنيت جادۀ بوشهرـ شيراز منعقد کند (ذوقي، 1368: 170). درپي مذاکراتي که در 25 ارديبهشت 1295 در خانۀ زنيان ميان صولتالدوله، کلنل گاف و ژنرال سايکس صورت گرفت، صولتالدوله در قراردادي رسمي متعهد شد: 

1. با افراد خود راه شاهي را از تنگ ترکان (دو منزلي کازرون) تا دشت ارژن محافظت کند؛ 


2. اين جاده را از دشت ارژن تا چنار راهدار با همکاري پليس جنوب محافظت کند.

3. براي این دو منظور، 45 نفر آماده کند و ماهيانه مبلغ 5050 تومان به او پرداخت شود و اين قرارداد حداقل سه ماه استمرار يابد.

4. ناصر ديوان را به مدت 6 ماه از کازرون دور نگه دارد و به جاي او حاکمي از جانب خود بگمارد.

5. محمدرضاخان دريسي، از مخالفان سرسخت انگليس را دستگير و يا از کازرون اخراج کند.


6. مسئوليت نظم ايل و پرداخت ماليات را قبول کند و در قبال آن از مقام ايلخاني خود مورد حمايت قرار گيرد.


اين پيمان براي انگليسيها اهميت بسیاری داشت، زيرا آنها فرصت يافتند تا پليس جنوب را سازماندهي کنند و خيزش عمومي در حال گسترش را مهار کنند و راههاي ارتباطي را بسازند و مواضع خود را تحکيم کنند (ميرزايي، 1381: 222).

فرمانفرما از قراردادي که رونوشت آن را براي دولت فرستاد، انتظار چندانی نداشت و نوشت: «فقط آقاي سردار عشاير را ميخواهند با قوۀ پليتيک چندماهي آرام کنند و راهها امنيت پيدا کند تا عدهاي که دارند و مشغول تعليماند حاضر شوند». قرارداد حق حاکميت فرمانفرما را در مقام نمايندۀ دولت مرکزي بر صولتالدوله، چه شخصي و چه رسمي محدود ميکرد. وي اصرار ميکرد مبلغي که صولتالدوله بابت امنيت راه از انگليسيها دريافت ميکند، از طريق حکومت باشد. اگرچه پافشاري فرمانفرما درست بود، اما بيحاصل شد (اتحاديه، 1383: 385-386). جنگ ديگر قشقاييها با پليس جنوب در 20 ارديبهشت 1297ش/1336ق/1918م، آغاز شد. رفته رفته قشقاييها پاسگاهها را يکي پس از ديگري  تصرف میکردند و با عقبنشيني نيروهاي انگليسي در 4 خرداد از ده شيخ، شيراز را محاصره کردند، اين بار قيام صولت سند مشروعيت با فتواي سيد عبدالحسين لاري داشت؛ وي از علماي شهر خواسته بود تا به کمک صولتالدوله برخيزند (ميرزايي، 1381: 240-243).

تلاش رضاخان از وقتي وزير جنگ شد همه آن بود كه به سركشي عشاير پايان دهد. شايد از زماني كه افسری دون پایه بود، در لشكركشي عليه قبايل شورشي دريافته بود  مادام كه كليۀ ايلات مغلوب نشوند و يك حكومت بر تمامي كشور فرمان نراند، ايران مستقل بهشمار نخواهد رفت. مسئله فقط اين نبود كه عشاير سه چهارم حوزۀ جغرافيايي مملكت را در اختيار داشتند و هيچ وقعي بر حكومت مركزي نميگذاشتند، بلكه عدهای دانسته یا ندانسته ابزار قدرتهاي اروپايي شده بودند و به منافع و مقاصد آنها خدمت ميكردند. كشورهاي خارجي از اواخر قرن نوزدهم براي تضعيف حكومت مركزي يا كاستن نفوذ همديگر در كشور در دوران جنگ جهاني اول از قبايل گوناگون بهره برده بودند (غني، 1378: 353-354). در نامهاي که حکومت فارس به وزارت داخله در 1301ش/1922م فرستاد، نوشته شده که صولتالدوله را متعهد کرده است امنيت را در طرق و شوارع خاک ايالت فارس از ابتدا تا بوشهر برقرار کند و اگر ديناري از مالالتجاره تجار کسر شد، موظف به پرداخت آن باشد (اسناد ملي ايران، 1301 ش: 293003258).

از 1304ش/1925م، خاندان پهلوي در ايران روي کار آمد. رضاشاه پهلوي نخست حاکمان و ايلهاي ايران را سرجای خود نشاند  و عشاير را به تدريج خلعسلاح کرد (افشار، 1378: 119). سرکوب نيروي مسلح عشایر و تشکیل و تقويت ارتشي متمرکز و سرکوبگر از جمله هدفهاي نخستين رضاشاه بود (رزاقي، 1367: 17).

در 1307ش/1927م، عشاير جنوب ايران، يعني عشاير دشتستان و تنگستان ساکن سواحل خليج فارس، دست به قيام مسلحانه زدند، سپس عشاير ممسني و بويراحمد عليه رضاشاه طغيان کردند. از بهار 1308ش/1929م، قيام عشاير جنوب سراسر جنوب را فرا گرفت. عشاير قيامکننده خواستار لغو حکومت نظامي و فرمانداري نظامي در آن نواحي و استقلال و خودمختاري عشاير و استقرار حکومت ايلخاني قشقاييها و ساير خانها بودند. قيامکنندگان خواستار توقف خلعسلاح اجباري عشاير و کاستن مقدار ماليات و لغو خدمات اجباري عشاير بودند (امانالهي، 1374: 212-213). در 1308ش شورش گستردهاي در فارس رخ داد و درپي آن ابراهيمخان قوام، رئيس ايل خمسه و از دستنشاندگانِ انگلیس، از مقامش عزل شد. رؤساي ايلات اين تحول را بهمثابه شروع خلع سلاح و انقياد خود تلقي کردند. آنها با سلاحهای قاچاقی از خليج فارس مسلح بودند و عليه حکومت مرکزي شوریدند. عشاير قشقايي، که رئيسشان صولتالدوله در تهران زنداني بود، شيراز را به محاصرۀ کامل خود درآوردند و ارتباط آن را با ساير نقاط کشور قطع کردند و مقامات دولتي را از خود راندند و انبارهاي غله و ترياک را به دست خود گرفتند. تا زماني که شورش جنوب بر پا بود، ايرانيان هم تحريکات انگليسيها را در اين شورش مؤثر می دانستند (زرگر،1372: 235-240). 

بعد از شهريور 1320ش/1941م، حوزۀ قدرت و حکومت دولت عملاً محدود به تهران و نواحي جنوب کشور بود. در نواحي جنوب قبايل   از اطاعت و دستورات مرکز سر باز می زدند. از دشوارترین مسائلي که دولت مرکزي ايران از ابتداي هجوم متفقين در جنگ جهاني دوم با آن مواجه شد، ناآرامي در مناطق عشايري بود. هجوم نيروهاي نظامي بيگانه به کشور وجهه و اعتبار حکومت مرکزي را متزلزل کرد، با اعلان ترک مقاومت از طرف دولت هزاران سرباز از سربازخانهها گریختند و سلاحها و مهمات را همراه خود به دورترين نقاط ايران بردند. دولت سران قبايل و عشاير تحتنظر و يا زنداني در مرکز را آزاد کرد. اين عمل دولت و هرجومرج ناشي از هجوم بيگانگان به ايران، بار ديگر به جاهطلبيهاي سران عشاير پر و بال داد، بنابراین  خطر بزرگي امنيت کشور را  تهديد کرد (اميني، 1381: 81).

خلع رضاشاه در 1320ش/1941م و ورود نيروهاي بيگانه به ايران و ناتواني دولت مرکزي به رؤساي ايلات از جمله ايل قشقايي فرصت داد که در تحکيم موقعيت خويش بکوشند. ناصرخان جانشین پدرش صولتالدوله، ايلخان قشقايي، از تبعيدگاهش به فارس بازگشت. بارديگر ايل قشقايي مقام سياسي و اجتماعي گذشتۀ خود را بهدست آورد و در 1322 ش/1943م به سرپرستي ايلخان جديد سر به شورش برداشت و از دولت خواست که املاک و دارايي ايل را بازگرداند. دولت سپاهي براي سرکوب آنان  به منطقه فرستاد، نيروهاي دولتي در 1322ش/1943م از ايل قشقايي به سختي شکست خوردند و قشقاييان پادگان سميرم را اشغال کردند و 200 ارتشي را به قتل رساندند. سرانجام، دولت تهران توانست با آنان توافق کند و قشقاييان دست از شورش برداشتند (آشفته، بيتا: 101). در جنگ جهاني دوم مانند جنگ جهاني اول، آلمانيها سعي در نفوذ ميان ايلات جنوب داشتند. ناصرخان قشقايي با شولتس هولتس، از اعضاي کنسولگري آلمان در تبريز، ارتباط داشت و با سرلشکر زاهدي و ايرانيهاي ديگر زمينه را برای نفوذ بیشتر آلمانيها فراهم میکردند. دو دسته جاسوس آلماني يکي براي تهران و ديگري براي پیوستن به شولتس هولتس در منطقۀ قشقاييها تعيين شده بودند تا به فعالیت بپردازند (سپهر، 1355: 74). 

نتيجه 

استقلال سياسي ايران در دورۀ قاجار با وجود قدرتهاي بزرگ، مانند انگليس و روسيه، که در پی توسعهطلبي و نفوذ و مداخلۀ هرچه بيشتر در امور ايران بودند، از بين رفته بود. در زمان احمدشاه بهرغم اعلان بيطرفي ایران، به علت فقدان قدرت و ناتواني نظامي در حفظ بيطرفي، ايران اشغال شد. احمدشاه نتوانست با اقتدار حکومت کند و تغييرات مکرر کابينهها دليل اين نظر است. در ايالت فارس جادههاي تجاري با ناامني از طرف ياغيان و ايلات سرکش و با سرقت و راهزني روبهرو بود. پس از سقوط قاجارها و تشکيل حکومت پهلوي، در زمان رضاشاه اقتدار حکومت و امنيت در کشور بهبود يافت. 

 برخی از شورشهاي ايلات بر اثر تحريک نيروهاي انگليسي و آلماني رخ میداد. در اين ميان، دولت مركزي ايران قادر به هيچ اقدام مؤثري نبود، بنابراین مختل شدن امنيت سياسي و فعاليتهاي اقتصادي به ويژه تجارت جنوب و فارس را به دنبال داشت. 
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