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 نقش خطوط ارتباطی جنوب
 و حکومت مرکزی  ها بر مناسبات ایالت جنوبی با انگلیسی
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  چکیده 
ها  انگلیسی اکتشافات و استخراج نفت توسطضعف حکومت مرکزی در اواخر دوره قاجار، 

 پذیر بودو درآمدهای سرشار حاصله که انتقال آن از قلمرو و خطوط ایاالت جنوبی امکان

ها و حکومت مرکزی گشود. در این مقاله با فصل جدیدی در روابط ایالت جنوبی، انگلیسی

ای و آرشیوی، نقش خطوط هرویکردی تحلیلی و توصیفی و با تکیه بر منابع و اسناد کتابخان

ها و حکومت در ها با انگلیسیویژه قشقاییارتباطی جنوب بر مناسبات ایالت جنوبی، به

ها بیانگر آن است که با وجود همکاری و ق. بررسی خواهد شد. یافته1324 -1336های  سال

منیت در ها و حکومت مرکزی در اعاده نظم و اهمگرایی مقدماتی ایالت جنوبی با انگلیسی

ها در جنوب، همچنین تحرکات های انگلیسیاندازیها و دستخواهیخطوط ارتباطی، زیاده

ها را در برابر آنان طی جنگ جهانی اول فراهم های رویارویی مردم و قشقاییها، زمینهآلمانی

ایالت و  ها در میان رهبرانافکنی انگلیسی ها، سرانجام تفرقههای قشقاییرغم پیروزیآورد. علی

ها به سرکوب این الدوله از انگلیسیعشایر و تطمیع برخی از آنان، در کنار حمایت وثوق

 نهضت و تسلط دوباره بریتانیا بر خطوط ارتباطی جنوب منجر شد.

 
 واژگان کلیدی 

 انگلیس، خطوط ارتباطی جنوب، ایالت، ایل قشقایی، حکومت مرکزی. ،ایران
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 مقدمه

ارتباطی همواره یکی از عوامل مهم در سیر تحوالت تاریخی و ها و خطوط راه

ت و در ایجاد تشتّ از عوامل مهمای، ناامنی ارتباطی و جادهروند. شمار می اجتماعی به

های سیاسی و اجتماعی بوده است و تبعات و پیامدهای آن بخش اعظمی از توان و تنش

شته از اینکه کارکرد سیاسی ها گذرا به خود مشغول داشته است. راهها  انرژی دولت

از  قابل اعتناء بود و یعامل ،تماعیند، در امور تجاری و بازرگانی و به طور کلی اجداشت

استقرار و برقراری امنیت در  ،های نظام سیاسی قاجارها ها و نگرانیترین خواستمهم

حاکمیتی خود بود. ناپایداری و شکنندگی امنیت، حیات سیاسی این سلسله را  ةحوز

 .داشت سزا هنقش بهای اجتماعی ها و نابسامانی کرد و در ایجاد شورشتهدید می

اندازه مهم  موضوعی بیها و مرزها ایجاد امنیت در پایتخت، ایاالت، شهرها، جاده ،بنابراین

    رفت.می رروی قاجارها به شماهای پیشِچالشیکی از موانع و  و و حسّاس بود

 :سه بندر مهم تجارىو  1ایران در عهد قاجار بودهای مهم از ایالت ایالت فارس

اى از واردات و  ایالت فارس قرار داشت و بخش عمده ةعباسى، لنگه و بوشهر در محدود

پذیرفت. به عبارت دیگر، شیراز  صادرات کاالهاى دریایى به شیراز از این بنادر صورت مى

در مقام مرکز فارس و محل اصلى ذخیره کاالهاى وارداتى و صادراتى دریایى این دوره از 

کرانه منتهى به مرکز ایالت از  ساهمیت بسیارى برخوردار بود و حفظ امنیت مسیرهاى پ

حفظ امنیت سه مسیر دستیابى  شد. ترین وظایف کارگزاران حکومتى محسوب مى مهم

شد و ناامنى در  موجب رشد و رونق اقتصادى این ایالت پهناور مى ،شیراز به خلیج فارس

ى براى والیان فارس و اقشار مختلف اى، همیشه مشکالتى جدّ کرانه مسیرهاى پس

هاى تجارى  کرد. حیات اقتصادى ایالت فارس به رونق جاده اجتماعى ایجاد مى

شد و صادرات و  ها تغذیه مى بازار شیراز از این جاده بود و اساساًوابسته اى آن  کرانه پس

 رفت مى ازرگانان شیرازى به شمارترین درآمد ب واردات کاالها از این مسیرها، عمده

تحرکات انبوه ایالت و عشایر در این ایالت، در مسائل و  (.72: 1387، و وثوقی )حبیبی

                                                           
گرفت. بندر بوشهر در  توجهی از دادوستدهای تجاری انگلیس با ایران از راه بندر بوشهر صورت می حجم قابل. 1

 (.127، 1369 چارلز عیسوی، .ک .)ر میان بنادر جنوب ایران مقام نخست را در میزان صادرات و واردات داشت
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ایالت و  .ای داشتر قابل مالحظهتأثی کشوری مسائل رویدادهای محلی و به تبع آن

 ةناپذیر از جامعبه عنوان بخشی تفکیک ،عیت و شرایط، از دیرباز به فراخور موقعشایر

و بیرونی قدرت  ، مناسبات درونیها، تأسیس و استقرار حکومتگیری ایرانی در شکل

های به طور کلی انباشت و ، اقتصاد و تولیدمرزها و سرحدهاها،  ، حفاظت از جادهمرکزی

  .کردند می ءایفا انکارو غیرقابلتوجه  مادی و معنوی تاریخ این کشور نقشی قابل

 

 طرح مسئله

سخت مؤثر ها و خطوط ارتباطی همواره بر فعل و انفعاالت سیاسی و اجتماعی راه

ورود به هندوستان در  ةمناطق و خطوط ارتباطی جنوب به مثابه بخشی از درواز. ندبود

خصوصأ اکتشاف نفت  ،اهمیت اقتصادی و تجاری سببحال به  قرن نوزدهم و در عین

سنگ ها داشت. تغییر انرژی زغال انگلیسی سزایی برای هاهمیت ب ،قرن بیستم ةدر آستان

دگرگونی چشمگیری در اقتصاد  موجبو  بودبه نفت، تحولی مهم در جهان صنعتی 

های سیاسی بزرگ نظیر انگلستان، در خالل دو جنگ جهانی گردید و امکانات قدرت

ای کشی از کشورهاز طریق بهره ،وسیعی به آنان داد تا بتوانند در دورترین نقاط جهان

عظیم  ةها برای انتقال این سرمایواجد این انرژی به انباشت سرمایه نایل شوند. انگلیسی

ایل قشقایی، برای تأمین  جملهبا ایالت جنوبی از  بودنداز مناطق جنوبی ایران ناگزیر 

. ایل قشقایی به عنوان رابطه برقرار کنندای نظم و امنیت در خطوط ارتباطی و جاده

هم جنوب، در فعل و انفعاالت سیاسی و اجتماعی فارس و برقراری نظم و یکی از ایالت م

ای در مقابل های ارتباطی جنوب، همچنین به عنوان وزنهها و شبکهامنیت در جاده

ها در صفحات جنوبی کشور، نقشی قابل های انگلیسیخواهیها و زیادهاندازی دست

ها با حکومت  مناسبات قشقاییشد که  می موجبدرنگ داشته است. همین ضرورت 

دستخوش  ،در جنوب مستقر بودند زمانکه در این  ،هامرکزی و همچنین انگلیسی

تحوالت  به ویژهگیری سیر تحوالت تاریخی در شکل این تغییرات، و تغییراتی شود

ها و ، بررسی و تببین نقش راهمحوری این پژوهش ةمسئل ،از این رو .بودجنوب مؤثر 

ها و با انگلیسی -ویژه ایل قشقاییبه -ارتباطی جنوب بر مناسبات ایالت جنوبیخطوط 

 ق. است. 1324 -1336های حکومت مرکزی در سال
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اما  ،است شدهانجام  بسیاری اتویژه ایل قشقایی تحقیقفارس، به ایالت ةبار در

دو عبارتند از: هایی از این موضوع را در آنان یافت، توان بخشترین آنها که می مهم

های  قدرت ایالت فارس و :عنوان تحت نخست . کتاباست طیبی کتاب تألیف منصور نصیری
ها در جنگ یها با انگلیسنبرد قشقاییدیگری  و خارجی از مشروطیت تا رضا شاه

 و اثر پیر ابرلینگ ،نشینان قشقایی فارس کوچکتاب  .جهانی اول به روایت اسناد

شیراز از راه شاهی به جره  -محلی در فارس و جابجایی مسیر بوشهرهای رقابتمقاالت 
عوامل مؤثر در علی رسولی و علی شهوند  ة، نوشتق.1327 -1329م./ 1909 -1910

نوشته از آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم  های تجاری فارسفقدان راه
 با این .(.م1914 -1945/ .ش1293 -1324)نژاد و ظریفه کاظمی  مرتضی دهقان

ویژه ایل نقش خطوط ارتباطی در مناسبات ایالت جنوب، به چندان به این آثار ،همه

 با اًهای بیشتر، خصوصاند و راه را برای بررسی نپرداختهها و مرکز قشقایی با انگلیسی

خطوط عامل  نقشتوجه به  با مقالهاین  ، دراند. از این رو گذاشته رویکردی اسنادی باز

چگونگی در  تأثیر آن خطوط ارتباطی جنوب و نقش ،در سیر تحوالت تاریخی ارتباطی

از آغاز  ها یانگلیسو  قدرت مرکزی با هاویژه قشقاییسبات ایالت جنوبی بهمناو نحوه 

 نقش خطوط .است گرفتهدر کانون توجه قرار  جنگ جهانی اول اواخرمشروطه تا 

تأثیری بر  چهاین موضوع مدنظر چه بود و  ةدر دور جنوب ایو جاده ارتباطی

 است؟ها و مرکز داشته  ویژه ایل قشقایی با انگلیسی همناسبات ایالت جنوبی ب

که تنها از  ،ضعف حکومت مرکزی، کشف نفت جنوب و انتقال سودهای ناشی از آن

ها و عشایر فصل در مناسبات انگلیسی ،مناطق و خطوط ارتباطی عشایر ممکن بود

ها و ویژه ایل قشقایی با انگلیسیهایالت جنوبی ب ةاولی تعامالتبا وجود  ای گشود. تازه

 قلمرو تحت نفوذ خود خطوط ارتباطی تقرار نظم درحکومت مرکزی در کمک و اس

 چون ها در جنوب در کنار عواملی دیگرهای انگلیسیاندازیها و دستخواهیزیاده

های  ها در سال یی ایل قشقایی و مردم با انگلیسیورویار به کار را ها،تحرکات آلمانی

ها در برابر  های مردم و قشقایی پیروزی رغم علی. کشاندگ جهانی اول آغازین جن

کنار  الدوله از انگلیس در وثوق اًها، حمایت برخی از عوامل مرکز خصوصانگلیسی

شد تا  آنان موجبها در میان رهبران عشایر و تطمیع برخی از افکنی انگلیسی تفرقه
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حاصل بی ها بر خطوط ارتباطی عشایر انگلیسی ةبا تسلط دوبار های این نهضتمجاهدت

 بماند.

 

 و اهمیت عشایر ها، جادههاانگلیسی

در سال  این ایالت و گسترده و وسیعی از جنوب ایران بود ةایالت فارس پهن

فارس از جاسک تا  از جنوب شرقی تا غرب به موازات سواحل خلیج .م1913/ .ق1331

ل به اکیلومتر و از خیرآباد نیریز تا بندر بوشهر، از شم 1128زیدون در بهبهان به طول 

 ةدر اواخر دور (.1: 1384کیلومتر وسعت داشت )نصیری،  504طرف جنوب حدود 

های چهار جناح قدرت یعنی دو  ها و واکنش برآیند کنش ،جریانات سیاسی فارس ،قاجار

ی منافع سرشار در اای و دارالملک و قدرت فرامنطقه الدوله و قوامقدرت محلی صولت

 حکومت مرکزی بود ةها و همچنین والی فارس به عنوان نمایند جنوب یعنی انگلیسی

 (.41: 1395)رسولی و شهوند، 

ده یکی از پر این جا و تهران قرار داشت -بوشهر ةدر مسیر جاد فارس ایالت

(. این جاده به جاده شاهی 15 :1379فرقانی، ) بودهای ایران وآمدترین جاده رفت

با اً این مسیر تقریب و از خدمات و تسهیالت بین راهی برخوردار بود. شهرت داشت

شد و با عبور از چغادک  می بوشهر منطبق بود و از بوشهر شروع -مسیر امروزی شیراز

رسید  میزنیان به شیراز  ارژن و خان دالکی، کمارج، خشت، کازرون، دشتبرازجان، 

قاجاریه دومین مسیر پر  ةشاهی در دورة جاد (.86 -87: 1371)سدیدالسلطنه، 

تجاری و  یرفت و با رونق یافتن بوشهر به عنوان مرکز می آمد ایران به شمارو رفت

ی خود از بوشهر به شیراز و انگلستان برای رساندن و انتقال کاالهای تجار کوشش

 .(85: 1375؛ کرزن، 43: 1395)رسولی و شهوند، آن دو چندان شد اهمیت  ،اصفهان

العبور زاگرس از مناطق دشوار و صعب به این سبب که، بسیاراین راه با وجود اهمیت 

. آمدحال از دشوارترین مسیرهای ایران نیز به شمار میدر عین ،گذشتجنوبی می

 شد هم میحمل توپخانه و امکانات سنگین بیشتر  سبببه  این راه خصوصاًدشواری 

خوانین و ایالتی ة این مسیر بر عهد (. استقرار امنیت در44: 1395)رسولی و شهوند، 

قاجاریه، این مسیر از ة گذشت. در اواخر دورقلمرو آنان می ةبود که این راه از حوز
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 چاه ةچغادک و منطق ةخان فوالدی، قلعمناطقی چون: تنگستان تحت نفوذ زایرخضر

احمدخان انگالی، دشتستان  ةکوتاهی، منطقخان چاهنفوذ شیخ حسین ةکوتاه حوز

کمارج  ةمحمدخان دالکی، قلع ةبرازجانی، خشت و دالکی منطق ةغضنفرالسلطن ةمنطق

خان کشکولی، نفوذ محمدعلی ةترکان منطقنفوذ خورشیدخان کمارجی، تنگ تحت

زنیان منطقه ایاز کیخا ارژن تا خان و از دشتکازرون قلمرو ناصردیوان کازرونی 

شاهی و احساس  ةبا افزایش تردّد در جاد (.5: 1384گذشت )نصیری، شوری می دره

 :هایی ساخته شد سرادر طول مسیر کاروان ،هامکان و مأمنی برای کاروان بهنیاز 

خان  ابوالحسن کاروانسرای برازجان را و محمدصادق بازارمرغی کاروانسرای چغادک را حاج

 ةدو جاد ،یاد شده ةافزون بر جاد(. 46: 1395مشیرالملک ساختند )رسولی و شهوند، 

که از راه فیروزآباد  فیروزآباد به شیرازة یا جاد 1جره ةیکی جاد :دیگر نیز وجود داشت

جاده از قلمرو خاندان  . اینبوداضطراری  شد و در واقع مسیری می یراز منتهیبه ش

این سبب که به صورت پیوسته از این راه به به آنان تعلق داشت. گذشت و قشقایی می

راهی چون تلگراف و کاروانسرا  ، از امکانات و تسهیالت بینشد آن استفاده نمی

قاجاریه با اهمیت یافتن راه بوشهر و مسیر ارتباطی آن به داخل  ةبهره بود. در دور بی

که در شرایط ضروری و هنگامی که  تلقی شدایران، راه جره به عنوان یک راه فرعی 

شاهی فراهم نبود، از آن استفاده  ةبارش برف و باران امکان استفاده از جاد سبببه 

این جاده در غرب  :د یا تپه بود، راه سرحدیگر ةجاد(. 90: 1377)کاکس،  کردند می

رفت و در ایزدخواست  می به طرف اصفهان های واقع شده و از ییالق قشقاییاصل ةجاد

 شوری، )میرزایی درهای بود جاده و فاقد تسهیالت بین شد می اصلی مرتبط ةبا جاد

1381: 67).  

پدید شرایطی بحرانی  در فارس مشروطه، جنبشهای جنوب بعد از ناامنی جاده

های  خاندان توجهی پول از حقوق راهداری را در برابر مقدار قابلحاکم فارس، بود.  آورده

به تعویق  ی به آنان واگذار کرده بود.نفوذ محلّذ قشقایی و قوام و دیگر افراد ذیبانفو

شد تا مرکز و والی ایالت نتوانند در مقابل می موجبافتادن حقوق سربازان و توپچیان 

ها و معبرها برقرار نظم و امنیت را در جادهو  کار چندانی پیش ببرندسارقان و اشرار 
                                                           

 گذشته است. بوشهر از آن می -ای که میان کازرون و فیروزآباد واقع شده است و جاده ارتباطی فیروزآباد منطقه .1
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چی و توپچیان حقوق سربازان، تفنگ ةالملک بر پرداخت معوق؛ چنانکه اهتمام قوامکنند

)سازمان اسناد و  استها، مؤید این مطلب  های وی از ناامنی جادهماهور کازرون و نگرانی

 (.1165 سندملی فارس،  ةکتابخان

الملک و درخواست وی مبنی بر پرداخت معوقه حقوق خطاب به قوام ایدر مکاتبه

الدوله در سال ها توسط صولتقشون فارس جهت استقرار امنیت و نظم در جاده

 آمده است:  .ق1328

التجاره همانطور که اینکه مال مالحظه کردم از الملک تلگراف شما را آقای قوام»

اید مطلع شده  حمل شده بود و ارائه شده جنابعالی هم  قزاق و استعداد اعزام نموده

تا  دشت ارژن نموده عجالتاً ةخوشوقتی حاصل کردم با کمال مراقبت و اهتمام را در قضی

اشید یقین دارم جواب او اشته بالدوله نهایت صدر را دوصول جواب تلگراف من از صولت

مسلم است همین که شما  .به کمال جد و اهتمام را خواهد کرد ،خواهد رسید هم

بالطبع مستقر خواهد بود و من در  دشت ارژن بفرستید نظم آنجاه قشون باستعداد و 

کنم جز صالح شما هیچ منظوری ندارم و خیر شما  تمام اظهار اینکه به شما کرده و می

ها سوءظننکات باشید و هشیار باشید که بعضی  ای و میل دارم ملتفت پاره خواهم را می

 کنید آقای نصرالدوله این صفهان هم که اظهار میراه ا .بت به شما مصداق پیدا نکندنس

خاطر افزون معلوم ام راه را تعهد نماید بر خوشوقتی انتظ خدمت را قبول و امنیت و

 تقویت را حاضر است حق امثال شما مساعدت ووقتی که اولیای دولت همه قسم  .است

هم داده و خدمت دولت ه های محترم دولت خواهد بود که دست اتحاد و اتفاق بنوکر

این حسن استقبال شما  ید خصوصاًیماغیرت اداره و انجام ن ا کمالوطن خودتان را ب

ه را ب آندر مجلس وزراء مطرح مذاکره نمود  مشعوف شده و ظرف همین چند روزه

در باب حقوق قشون فارس هم  .دهم آقای نصرالدوله و نتیجه را به جنابعالی اطالع می

 ةجلیل وزارتاین مطلب هستیم  ةمشغول مذاکر .کنم شااهلل این تلگراف شما را می ان

شااهلل پس  جنگ مبلغ بیست هزار تومان حقوق قشون فارس را به طور حتم و یقین ان

و خاطر شما از این حیث آسوده خواهد شد.  دادفردا روز شنبه است حواله خواهد 

 سند همان:« ).ق1328الحرام  هالقعد ة شیراز ذیمبارک ةسلطان عبدالمجید تلگرافخان

16143.) 
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گرایی سران ایالت قشقایی و خمسه و همچنین خوانین دیگر بر سر رقابت و گروه

شد و حتی آن را مسدود  میها  موجب ناامنی در این راه ،ریمنافع حاصل از راهدا

، منوط به ضعف حکومت مرکزی سببفارس نیز به . میزان موفقیت والی و حاکم کرد می

سیاست  .(4830سند  :همان) های محلی یاد شده بود همکاری و موافقت قدرت

ه در مقابل قاجار بر این اساس بود که ضمن برقراری تعادل و موازن ةها در دورانگلیسی

متی قدرتمند در کشور جلوگیری گیری دولت و حکو، از شکلسیاست روسیه در ایران

یالت و عشایر های محلی و اتقویت قدرت ،های رسیدن به این هدف یکی از راه و کنند

 .(165 -175: 1375 )دهقان نیری،در مقابل دولت بود 

آهن  صنایع فوالد، کشتی و راه ةدر اواخر قرن نوزدهم میالدی با گسترش و توسع

مهم در  یتحول ،سنگ به نفت. تغییر انرژی زغالشدسنگ انرژی نفت جایگزین زغال

پدید در فاصله دو جنگ جهانی  اًخصوص ،اقتصاد و صنایع کشورهای قدرتمند اروپایی

دور تا از طریق آن بتوانند در  دادهای وسیعی به این کشورها و امکانات و ظرفیت آورد

کشی از کشورهای دارای انرژی، به انباشت وسیع ترین مناطق جهان، از طریق بهره افتاده

و درآمد  های نفتاکتشاف و استخراج چاه (.44: 1364سرمایه نایل شوند )فیوضات، 

در مناسبات  ،رو ایالت و عشایردر قلم و در صفحات جنوبی کشور سرشار حاصل از آن

های تن راهها برای در دست داشگشود. انگلیسیای  باب تازهها و عشایر انگلیسی

 ةدر سای زیرار بودند؛ ناگزیر از رابطه با عشای ،ها، امنیت و آرامش در جادهارتباطی

تباطی ارهای  توانستند امنیت الزم را در شبکه میها و تحرکات ایلی و عشایری جابجایی

های توانست هزینه می این مسأله ،صورت در غیر این ؛زیر نظر آنان فراهم نمایند

به عنوان مانع و عاملی در جهت  آنهااگر  ،همه . با اینپدید آوردشان  سنگینی برای

ای حتی رویارویی و از هر گزینه، برای دفاع از منافع خود ،گرفتندیاستقرار امنیت قرار م

 کردند. نمی جنگ نیز ابا

 

 ها و حکومت مرکزی ها با انگلیسیمناسبات قشقاییها در نقش راه

 والی فارس الملک که همواره به عنوان کمکمشروطه، حبیب خان قوام جنبشدر 

به طرفداری و حمایت  ،گرفت می ایالت را در اختیار ،مقام دولتی داشت و در غیاب والی
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واهان خ مشروطه الدوله در ردیف پرداخت و صولت (.ق1324-1327ار )از محمدعلی شاه قاج

الملک  من اسالمی شیراز از قوامرغم تقاضای سران انج علی .(92 :1383 ابرلینگ،) ایستاد

عزل  ایلخانان به ةگانتشکیل شورای سه ، وی باالدوله در مقام ایلخانی قای صولتاب برای

ها در دشت ارژن به ، قشقاییبه دنبال آن .(5 :1325 مظفری، ة)روزنام وی فرمان داد

، صد و پنجاه نفر از طرفین کشته با هم قرار گرفتند که در طی آنو رویارویی  جنگ

 ةخواهان در تلگرافخانتقویت اجتماع مشروطه ،دشت ارژن ةشدند. پیامد فوری حادث

 :1329 ری،استخ) خواهان بودالدوله با مشروطه ولتتحکیم اتحاد و همراهی صشیراز و 

ای در مرکز و گسترده، بازتاب تلگرافخانه شیراز و درگیری دو جبههمردم در تجمع  .(3

آید و  می نتلگرافات و عرایض آنها مانند بارا: »محیط مافیبه نوشتة . داشتدیگر ایالت 

چندی بعد  .(272 :1363)محیط مافی، « قعه بزرگی استواشیراز  ةدر حقیقت وقع

و  هااش و ناامنی در جاده، اغتشمحمدعلی شاه قاجار با توجه به وضعیت بحرانی فارس

م ایلخانی یدالدوله خواست تا حکؤتلگرافی از م در، های مختلفهمچنین تحت فشار

 الملک و فرزندانش را از امور فارس برکنار کند. الدوله صادر و قوام قشقایی را به نام صولت

 طلبان و طلبی خاصی به مشروطهها با فرصتقوامی، مجاهدین همت هببا فتح تهران 

ها  ، قشقاییهاویداد یعنی قدرت گرفتن بختیاریها پیوستند. این رشان بختیاری دوستان

الدوله در رأس نیروی نظامی و ایلی خود به سوی صولت .واداشتی را به واکنشی جدّ

ست تا در این شهر مجلس ملی آن ا بر کرد کهشیراز حرکت و در عین حال اعالم 

وی همچنین اعالم  .(146-150 :1381 ؛ راضی،10-18 :1378 ایرجی،) تشکیل دهد

قصد  ،عالمد عبداهلل بهبهانی و در حمایت از علمای ابرای انتقام از قاتلین سیّ داشت که

ة سرانجام برای مقابله با قدرت فزایند .(13 :1378، )ایرجی حرکت به سوی تهران دارد

از سه ایل قدرتمند جنوب که  "جنوب ةاتحاد سه گان"ها مچنین قوامیو هها  بختیاری

الدوله  این اتحادیه از صولت وجود آمد.ه ب ،مخالفت با ایل بختیاری بود ،وجه اشتراک آنها

عرب  ةقدرتمندترین قبیل ،س قبیله محیسنیخزعل رئ قشقایی و شیخ یس ایلرئ

ایالت آن ناحیه تشکیل  یسئخوزستان و غالمرضاخان سردار اشرف والی پشتکوه و ر

 "جمعیت جنوب" ةپس از تشکیل اتحادی .(109-110 :1383، ابرلینگ) بودیافته 

از  کردند. کوششآمدند و برای از هم پاشیدن اتحادیه برها با آن از در مخالفت یانگلیس
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به جای  الدوله اسعد در مرکز برای جایگزینی احمدخان ضیغم سردار ،دیگر سوی

یی به سوی با حرکت ایل قشقا ،تهدیدات دو سویه ن. ایدر کوشش بودالدوله  صولت

خان  اهلل ناتوانی حبیب سببن زمان به در ای .(110 همان،) فرو نشست گرمسیر موقتاً

اوضاع فارس از دست رفت و هرج و مرج و ناامنی  اختیار -کفیل ایالت فارس -الملک قوام

به را ها انگلیسی بسیارِنگرانی  ،باال گرفت. این وضعیت و ارتباطی های تجارتیدر راه

دولت بریتانیا در ایران  ةنمایند. م1910اکتبر  ق./1328شوال  ،نتیجهو در  آورد دنبال

دولت  ،ها حکمفرما نشوداگر تا سه ماه نظم در جاده :م کرداشتی به دولت اعالدیاد طی

. در ر جنوب ایران تشکیل خواهد دادی با ریاست افسران انگلیسی دمحلّ قواییانگلیس 

ها و حکمرانی در راه کردالدوله پیشنهاد  دولت مرکزی به صولت ،این تهدید ةجنتی

ملی  ةسازمان اسناد و کتابخان)که وی پذیرفت  نظم را برقرار کندج و ممسنی کمار

در بیشتر  تدار و نظارت کافیاق سبب فقدانحکومت مرکزی به  .(3840 سندفارس، 

مکاتبات  وگرفت  می ها بهرهویژه قشقایی هو ب موارد و در اشکال متفاوت از قدرت ایالت

یس ایل قشقایی برای اعاده و ئالدوله ربا والی فارس و استعانت از صولت عمال مرکزی

. است ید این حقیقتؤاقامت آنان م استقرار نظم و امنیت در نواحی و مناطق آمدوشد و

درخواست وی از این  بر، مبنی الملکوزارت داخله در پاسخ به قوام ،ایمکاتبهدر 

توسط  جنوبهای  نظم در جاده ةاعاد جهتاعزام قشون و توپخانه  برایوزارتخانه 

تلگراف شما در باب روانه کردن یکصد نفر  ،الملکآقای قوام» :آورده است الدوله صولت

اق و توپخانه زینال که متضمن اظهارات حاج امیرالملک در عدم تصویب فرستادن زق

 توپ و ،ینگذشته از ا .فرستادن سوار برای حراست آن الزم است اقالً ،سوار بود رسید

 ،بودالدوله باعث تکمیل انتظامات راه خواهد سوار برای پیشرفت خدمت آقای صولت

الدوله  خود آقای صولته ه هم باشد چنانچه بالدولچیزی نیست که مخالف میل صولت

حاج ه همین تلگراف را هم ب ام. دادهع اطال راهم تلگراف کرده و اعزام توپ و سوار 

الدوله  آقای صولتفرستد  مطالعه کذا نمایید این توپ و کذا میامیرالملک ارائه داده 

فرمایی فارس که از  السلطنه فرمان اتفاق آقای نظامه خواهد بود اگر الزم داشته باشند ب

مقصود این است که اعزام سوار و توپ  .دهند آن همه شنیده خواهند آمد مراجعه می

راه ابدا متزلزل نخواهد کرد و اختیار  الدوله را در نظم و امنیت مسئولیت آقای صولت
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چه زودتر  نمایید هر کیدأشااهلل ت ان .الدوله استیا مراجعه آنها به میل خود صولت توقف

 10774 ةنمر «زنیان بروند و آقای سردار عشایر برسانند و معطل نشوندخانه خودشان ب

 .(1165 سند، ملی فارس ةکتابخان و اسنادسازمان ) وزارت داخله

ک دوی در ان سمت والی فارس منصوب شد. السلنطه بهنظامن دوره بود که در همی

زگرداند. در این های تجاری جنوب بانظم و آرامش را به راه ،الدولهصولت یاریزمانی با 

 وبه خارج از کشور ها  الملک علیه والی به بازداشت و حکم تبعید قوامیقوام هتوطئ ،میان

ها زیر چتر و پناهندگی قوامی زنیان در حوالی خان نصرالدوله -کشته شدن برادر قوام

 در شیراز منجر شد.ها یحمایت انگلیس

 ای یافته بودندتازهة وحیها که ر ، بختیاریشکست کامل محمدعلی شاه به دنبال

 .(18 :1378کردند )ایرجی، ها از حکومت فارس عزل یسیالسلطنه را با حمایت انگلنظام

الدوله را از سمت ایلخانی قشقایی  و صولتکرد السلطنه را مصادره دولت امالک نظام

گری  ایلخانیالدوله به  السلطنه به سمت موقت والی فارس و ضیغم قوام .نمودمعزول 

کوشش  .(1469-1483م1369:8 ،وزارت امور خارجه انگلستان) قشقایی منصوب شدند

ای انگلیسی ی، از قوام چهرهالملک و یاری آنان به ونجات جان قوامها در  انگلیسی

 شودای ضد انگلیس مبدل  الدوله به چهره شد که صولت موجب اما در عین حال ،ساخت

 این مسأله در خالل جنگ جهانی اول تحقق یافت. ؛ها قرار گیردو در مقابل انگلیسی

های  داخلی و نفوذ دولتهای ایران از چند دهه قبل از جنگ جهانی اول بر اثر بحران

 داشتاز استقالل تنها نامی  ،افزون بر مشکالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ،خارجی

نارضایتی  ، در ایرانروسیهم. 1917 انقالب اکتبر یپیامدها(. 179: 1383)فخرایی، 

، فتوای هاها از قوامیوب، حمایت انگلیسیال مرکزی از تأسیس پلیس جنای از عمّ پاره

خواهی و طلبی، زیاده تحریک افسران آلمانی، فرصت عبدالحسین الری ود سیّ

 ، تسلطالب اعمالی چون: تشکیل پلیس جنوبها در جنوب در قهای انگلیسی اندازی دست

فضای ضد انگلیسی جنوب دامن زد و به  به، بوشهر -ارتباطی و تجاری کازرون ةبر شبک

های جنگ جهانی اول  در سال زنیاندر خان هاها با انگلیسی رویارویی مستقیم قشقایی

ها یا به عبارتی ها و قشقایییبین انگلیس قرارداد راهداریانعقاد  ،این میان در. شد منجر

ها و توجهی در رویارویی قشقاییجنوب، تأثیر قابلخطوط ارتباطی  سلط برت ،دیگر
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اعتماد نداشتند و دخالت او  به اندازة کافی الدولهصولتبه ها . انگلیسیداشتها  انگلیسی

قدرت سبب فقدان اما به  ،های تجاری برای آنان چندان خوشایند نبوددر امنیت راه

الدوله پرداختند. بدین ترتیب رما به جلب نظر صولتهماهنگی فرمانف با کافی

 2 در ،. از این روکند ءبا پلیس جنوب قرارداد راهداری امضا شدالدوله حاضر  صولت

شد. الدوله و پلیس جنوب منعقد قراردادی بین صولت. م1917مه  24 ق./1335شعبان 

عهده گرفت و برالدوله  صولت راراز شی -کازرون ةحفاظت از بخشی از جاددر این قرارداد، 

 متعهد شدند از ورود به مذکورحفاظت از راه  ةهزین تقبلها ضمن انگلیسی ،در عوض

که ناصردیوان  شدالدوله متعهد صولت ،در مقابل .کنندداری دقلمرو ایل قشقایی خو

از کازرون تبعید  ،کردندها مخالفت میکه با انگلیسیرا سی کازرونی و میرزا محمد دری

بند باشند  خواستند بر مفاد قرارداد پایها نمیانگلیسی .(27: 1389طیبی،  )نصیری کند

بتوانند  ودر اندک زمانی به تجدید قوا و تقویت پلیس جنوب بپردازند تا بر آن بودند  زیرا

ای ه نفوذ بیرون آورده و در اسرع وقت با تصرف بخش های محدود تحت خود را از بخش

. شاید به کنندهای ارتباطی و تدارکاتی خود را تکمیل راه ،هاینفوذ قشقای دیگر تحت

بین نبود و در عین حال قرارداد یاد شده خوش نیز نسبت بهوله الدصولت سبب،همین 

تأملی در  فرمانفرما نیز که نقش قابل .نکردبا ناصردیوان کازرونی ارتباط خود را قطع 

بر اثر به طوری که ، ، پس از چندی به آن معترض شدقرارداد مذکور داشت انعقاد

الدوله در  صولت. کردنداری داز تأیید آن خودنیز ال حکومتی در مرکز عمّ ،تحریکات وی

 زا ابراهیم محالتی از علمای فارسمیر برایداشتی د، ضمن ارسال یاقبال این تحریکات

در هر  ؛کردتن دادن به قرارداد را اصرار فرمانفرما و دیگر مقامات سیاسی بیان  سبب

 سزایی داشت.ه ها نقش ببا انگلیسی هااین قرارداد در رویارویی قشقایی ،صورت

 مجاهدین قشقایی و کازرونی در زنیان به تصرف پست خان ، ادارةین برخورددر اول

را شیراز  موفق شدندادامه دادند،  خود ها پس از مدتی که به فتوحات. جنوبیآمد

آباد، زرقان و . ساخلوهای قوامیک ماه و نیم پیروزی ادامه داشت مدت و محاصره کنند

، زاده آدمیت رکن)شدند عشایر خلع سالح  دستاصفهان نیز به  -شیراز ةسیوند در جاد

 ها فتح و پیروزی جنوبی ةدر آستان. (19-20سسه خدمات فرهنگی رسا: ؤ؛ م466: 1370

صفوف  در میان رهبران و افکنی ، یعنی تفرقهخود ةها از سالح نامرئی و کهنیسیانگل
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ساالرحشمت و ن خاپول و مقام، علی ةا تطمیع و وعدعشایر بهره گرفتند. آنان ب

خان کشکولی پسر الدوله و همچنین محمدعلی برادر صولتالدوله دو  خان ضیغماحمد

الدوله در حمایت از در همین زمان بود که وثوق دایی وی را به جانب خود سوق دادند.

. در آخرین (467 :الدوله را صادر کرد )همان ها دستور سرکوب کامل صولتیانگلیس

، بیماری هاها و انگلیسییهای قشقایل و در اوج درگیریجنگ جهانی اوروزهای 

در همان زمان آنفوالنزا در  . طبق اخبار رویترای شایع شد نفوالنزا به صورت گستردهآ

، در شهرستان تهران و ایاالت در ایران ارک و آفریقا شایع بود و، اسپانیا، دانمهلند

انداخت و دو میلیون از جمعیت  به راه چشمگیریشمالی و جنوب و شرق ایران کشتار 

از مشکالت آن  به یکیمیلیونی ایران را از بین برد؛ به طوری که مشکل کفن و دفن  12

داشت، شمار کافی  ةپزشک و دارو به انداز ،روز تبدیل شد. با وجود اینکه پلیس جنوب

-126 :1378 ایرجی،) دهندی و انگلیسی جان خود را از دست دادناتباع  توجهی از قابل

واقعیت تلخ  شالدوله با پذیرشد تا صولت موجبه عوامل یاد شده مجموع. (125

شان  ها و همدستانبه دنبال شکست قشقایی ها مصالحه کند.یبا انگلیس ،شکست

 شیراز تسلط یابند و آن را -بوشهرکاروانی  ةبر جادنیروهای انگلیسی توانستند 

فعالیت  سخت قدیمی ةم جادسپس مهندسان نظامی انگلیسی برای ترمی ،بازگشایند

 -تجاری شیراز ةبازگشایی جاد سبب ها نیز بهانگلیسی و (240: 1383)رایت،  کردند

با وساطت فرمانفرما والی  ،دیگر رغبتی به ادامه درگیری نداشتند. بدین ترتیب ،بوشهر

 فارس و احمد خان دریابیگی حاکم بوشهر بین طرفین پیمان صلحی برقرار گردید.

دار الدوله در امور سیاسی ایل دخالت نکند و سرصولت :شدبر اساس این پیمان مقرر 

ملی فارس،  ة)سازمان اسناد و کتابخان عهده گیردها را برایلخانی قشقایی احتشام موقتاً

ها متعهد شدند ظرف مدت شش ماه قوای خود را از ایران بیرون یانگلیس (.16143 دسن

و  شدفیروزآباد مستقر الدوله در فظین کنسولگری باقی بمانند. صولتببرند و فقط محا

الدوله  صولت ،شیراز بماند. افزون بر این خان پسر بزرگ وی به عنوان گروگان درناصرمحمد

آرشیو سازمان اسناد و ) ر بانک شاهنشاهی امانت گذاردتومان دمبلغ بیست و هفت هزار 

در پی این رویدادها . (133: 1378، ایرجی؛ 6شماره  تصویری سندکتابخانه ملی فارس، 

 ناصردیوان کازرونی که .ها حل کردندیخود را با انگلیس مشکالت ،سایر نیروهای مخالف
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وی و طرفدارانش در  ةها پناه برده و خانفارسیمدانبه ها به کازرون  یپس از ورود انگلیس

الثانی  در جمادی ،ها در آمده بود یانگلیس اختیارکازرون غارت شده و امالک وی تحت 

وی را از  تاند ها بر آن بودالملک متحصن شد. انگلیسی قوام ةشیراز و در خان ق. در1337

قرار عفو  مشمولالملک  و قوامفرمانفرما  کوششولی سرانجام با  ،شیراز تبعید کنند

 سند همان:)ق ورود به کازرون را نداشته باشد مدت دو سال ح گرفت و اینکه به

ها در داخل کشور ترین درگیری انگلیسی این نبرد که بزرگ ،در هر صورت .(16143

 به پایان رسید. سنگین بر دو طرف های  خسارت و هزینه تجملبا  ،بود

 

 نتیجه 

به درآمد سرشار از اکتشافات و استخراج منابع نفتی جنوب  ،قاجار ةدر اواخر دور

 حکومت مرکزیها و ویژه قشقاییها، در مناسبات آنان با ایالت جنوبی بهانگلیسی دست

گیری از تسهیالت و ها برای انتقال درآمدهای نفتی و بهرهیای گشود. انگلیسباب تازه

های ارتباطی عشایر، نظم و امنیت این نیازمند خطوط و شبکه ،ایهای منطقهظرفیت

با  کرد میها را ناگزیر انگلیسی ،این مسألهبودند.  تسلط بر آنها و به عبارتی دیگر شبکه

نظر آنان  ها و خطوط ارتباطی مطمحجاده ارتباط داشته باشند، زیرا ایالت و مردم جنوب

الدوله ها و صولتداد راهداری میان انگلیسیرقراگذشت. الت میاز قلمرو و مناطق ای

در . استحاکی از اهمیت فراوان این خطوط ارتباطی و استقرار نظم و امنیت در آن 

ر د ها یانگلیس ،رام و آشفته بودناآ ساوضاع فارکه  ق.1324 -1336 های فواصل سال

از یکسو به رقابت و  نه،دوگا یبا سیاست اقتصادی و سیاسی خود جهت توسعه و نفوذ

از  ،زدند و از سوی دیگر می ها دامنها و همچنین بختیاریها با قوامیقشقاییاختالفات 

ت مکردند و حکو می تجاری آن شکایتهای  فقدان نظم و امنیت در جنوب و جاده

به  توجهت مرکزی با محکودادند. امنیت و نظم تحت فشار قرار می ةمرکزی را برای اعاد

از قدرت ایل قشقایی و خمسه در مواقعی جهت استقرار نظم در  ،ضعف و ناتوانی خود

ضد  ة، روحیهاانگلیسی های خواهیها و زیادهندازیاگرفت. دست میایالت فارس بهره 

رویارویی های  ویژه ایل قشقایی تقویت کرد و زمینهه انگلیسی را در مردم ایالت جنوبی ب

مردم  ةهای اولیبا وجود پیروزی .آوردها فراهم یعلیه انگلیس اول جهانیآنان را در جنگ 
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الدوله و برخی دیگر از عمال حکومت حمایت وثوقها، و ایل قشقایی در مقابل انگلیسی

ها در الدوله، در کنار سیاست انگلیسیسرکوب صولت درها از انگلیسی یمرکز

میان رهبران نهضت و تطمیع و جلب برخی از آنان، موجب شد تا این  افکنی تفرقه

های ارتباطی ها و تسلط آنان بر شبکههای انگلیسیخواهینهضت که در برابر زیاده

  عشایر و مردم جنوب شکل گرفته بود، سرانجام به شکست منتهی شود.
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ها  الملك جهت اعزام قشون و توپخانه برای اعاده نظم در جاده درخواست قوام

 الدوله توسط صولت

 (آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس -1 هسند شمار)
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 پرداخت معوقه حقوق سربازان و توپچیان ماهور کازرون

 آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس( -2 هسند شمار)

 

 



 1397 زمستان، 77، ش 20فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س /  46

 
بوشهر و تسلیم  -برقراری انتظام و امنیت در محور ارتباطی و تجاری کازرون

 الملك ناصردیوان کازرونی و تحصن وی در خانه قوام

 آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس( -3 مارهسند ش)
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 الدوله با کمك صولت رداد اموال دزدیالملك جهت است مساعی قوام

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس(آرشیو  -4سند شماره )
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به منظور فارس  الملك جهت حقوق معوقه قشون مکاتبات مربوط به قوام

 الدوله نظم و امنیت توسط صولت استقرار

 آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس( -5شماره سند )
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 منابع و مآخذ
 اسناد

الملک جهت استرداد اموال دزدی با  ملی فارس، مساعی قوامسازمان اسناد و کتابخانه 

 .4830کمک صولت الدوله و تأکید عبدالمجید، ش. سند: 

پرداخت معوقه حقوق سربازان و توپچیان ماهور  ،______________________

 .98/ 93/ 16143کازرون، ش. 

و  برقراری انتظام و امنیت در محور ارتباطی، ______________________

الملک،  بوشهر و تسلیم ناصردیوان کازرونی و تحصن وی در خانه قوام -تجاری کازرون

 .98/ 93/ 2738ش. 

الملک جهت اعزام قشون و توپخانه برای اعاده  درخواست قوام، ______________

 .1165الدوله، ش.  توسط صولتها  نظم در جاده

حقوق معوقه قشون فارس  الملک جهت مکاتبات مربوط به قوام، ______________

 .42، 1165الدوله، ش.  استقرار نظم و امنیت توسط صولتبه منظور 

 

 هاکتاب

پور، تهران:  : فرهاد طیبی، ترجمهنشینان قشقایی فارس کوچ، 1383 ، پیر،ابرلینگ

 شیرازه.

، 33، روزنامه استخر، سال ضمیر خاطرات یک پیر روشن ،1329 ،حسینمحمد ،استخری

 .1329فروردین  ،1319شماره 

 .شیرازه :، تهرانایل قشقایی در جنگ جهانی اول، 1378، ناصر، ایرجی

، ممسنی( ،عشایر جنوب )قشقایی، خمسه، کهکیلویه ،1385 ،، میخائیل سرگی یویچایوانف

 .آرون :مترجمان: کیوان پهلوان و معصومه داد، تهران

 .نقره :، تهران.ق1307 -1309های سال شورش عشایری فارس، ،1365 ،، کاوهبیات

، اجتماعی و فرهنگی صیف و تحلیلی از ساختمان اقتصادیتو ،1347 ،هللا ، حبیبپیمان
 تهران: دانشگاه بهداشت و انیستیتو تحقیقات دانشگاه تهران. ایل قشقایی،
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بررسی تاریخی، سیاسی و اجتماعی اسناد  ،1387وثوقی،  و محمدباقر حبیبی، حسن
 شناسی.بنیاد ایران، تهران: بندرعباس

: منصور تصحیحبه  اول، لد، جفارسنامه ناصری ،1367 ،حسینی فسایی، میرزا حسین

 امیرکبیر. تهران: ،رستگار فسایی

های تجاری فارس از  عوامل مؤثر در فقدان راه"نژاد، مرتضی و ظریفه کاظمی،  دهقان

روابط خارجی، سال ، فصلنامه تاریخ "آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم

 .27-52، صص. 1390، بهار 46دوازدهم، ش. 

ز نقش انگلیس در ترویج گرایشات گریز از مرکز در قبل ا" ،1379 ،نیری، لقمان دهقان
ی و علل رویکرد به تز حکومت مقتدر مرکزی در آستانه کودتا .ش1299کودتای 

 ، زمستان. 16و  15. ، شایران، سال چهارم فصلنامه تاریخ معاصر، ".ش1299

 .هران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، تپلیس جنوب ایران  ،1381 ،راضی، منیره

غالمحسین صدری افشار، تهران:  :، ترجمهانگلیسیان در ایران، 1383 ،رایت، دنیس

 اختران.

جایی مسیر  بههای محلی در فارس و جارقابت"، 1395 ،رسولی، علی و علی شهوند
مجله  ،(م.1909 -1910ق./ 1327 -1329 "شاهی به جرهشیراز از راه  -بوشهر

 .39 -64 ص، ص98، بهار و تابستان 18 های تاریخی اسالم، شمارهپژوهش

 ، تهران: اقبال.الملل فارس و جنگ بین ،1370 ،زاده آدمیت، محمدحسین رکن

های شمالی پیرامون خلیج فارس و سرزمین ،1371 ،خانسدیدالسلطنه، محمدعلی
احمد اقتداری، تهران: شرکت  :، تحشیه و تحلیقاتعمان در صد سال پیشدریای 

 انتشارات جهان معاصر.

 یشناس ، شیراز: بنیاد فارسشروطهفارس در انقالب م ،1383 ،، مسعودسروستانی شفیعی

یعقوب آژند، تهران:  ، ترجمه:تاریخ اقتصادی ایران عصر قاجار، 1369عیسوی، چارلز، 

 گستره .

، (ناصر قشقاییخاطرات روزانه محمدهای بحران ) ل سا ،1371 ،محمدناصرقشقایی، 

 سسه خدمات فرهنگی رسا.تهران: مؤ

 ، شیراز: نوید.دشستان در گذر تاریخ ،1383محمدجواد، فخرایی، 
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نامه کارشناسی  ، پایانتاریخ ژاندارمری فارس در جنگ جهانی اول ،1379 ،فرقانی، حمید

 ارشد، تهران: شهید بهشتی.

، 8، شماره ماهمجله حسابدار، تیر  ،"صنعت نفت در ایران"، 1364فیوضات، ابراهیم، 

 .41 -60 ص.ص

 ، تهران: انتشارات علمی. تاریخ وقایع عشایری فارس ،1373 ،، مظفرقهرمانی ابیوردی

های ساالنه سرپرسی کاکس سرکنسول انگلیس در گزارش، 1377 کاکس، سرپرسی،
 حسن زنگنه، تهران: پروین. :ترجمه (،.م1905 -1911ق./ 1323 -1339بوشهر )

غالمعلی وحید  :ترجمه، 1و  2جلد ایران و قضیه ایران، ، 1373کرزن، جرج ناتانیال، 
 تهران: علمی و فرهنگی. ،مازندرانی

 کیان نشر . :، شیرازشقایی از صفویه تا پهلویتاریخ مبارزات ایل ق، 1380،کیانی، منوچهر

 ،نشینی ایران با تأکید بر ایل قشقایی جغرافیای کوچ ،1377 ،رضاالممالکی،  مستوفی

 مرکز انتشارات دانشگاه آزاد. تهران:

، تهران: مرکز ها و مبارزات مردم جنوبقشقایی ،1381 ،شوری، غالمرضا میرزایی دره

 .اسالمی اسناد انقالب

، بشیری: احمد به کوشش، 8 لد، جکتاب آبی ،1369 ،وزارت امور خارجه انگلستان

 تهران: نشر نو.

در جنگ جهانی اول به روایت ها  ها با انگلیس نبرد قشقایی ،1389 ،طیبی، منصور نصیری
 انتشارات قشقایی.  :شیراز ،دکتر روح اهلل احمدزاده کرمانی :با مقدمه ،اسناد

های خارجی از مشروطیت تا سلطنت ، ایالت فارس و قدرت1384، ____________

 تهران: وزارت امور خارجه.رضا شاه، 

از ابتدای دوره صفویه تا  تاریخ روابط خارجی ایران، 1383هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، 

 پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکبیر


