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واكنش ايراني ها به تش�كيالت انگليس�ي پليس جنوب در 
منطقه فارس و ديگر جاها

�  دكتر محمد حسن نيا*

 نفوذ استعمار انگليس در كشورهاي آسيايي و به ويژه ايران ريشه در ادوار تاريخ به خصوص 
از دوره صفويه به بعد دارد و در س��ده هاي نوزدهم و بيستم ميالدي سياست مداخالنه جويانه 
انگليس آش��كارتر مي گردد. با وقوع جنگ جهانی اول، كشور ايران و به دنبال آن استان فارس 
در فضای ايجاد شده از اين جنگ خانمان سوز قرار گرفت و از آن پس اقدامات و دخالت هاي 
انگليس و روسيه در ايران بيشتر شد كه از آن جمله تشكيل پليس جنوب )S.P.R( در سال 1916 
ميالدی /1294ش به دس��ت انگليس��ی ها در جنوب ايران بود. اين سازمان ابتدا شامل افسران 
ژاندارمری و در ادامه، افس��ران انگليسی با س��ربازاني ايرانی و هندی، به فرماندهی سر پرسی 
س��ايكس بوده است. هدف از تأسيس اين س��ازمان، جلوگيری از فعاليت آلمان ها و عثمانی ها 
در جنوب ايران، تأمين امنيت راه هاي جنوبی ايران برای انگليس��ی ها و نگه داش��تن منابع نفتی 
ايران زيرسلطه انگليسی ها بود و در مجموع، راه نفوذ بيشتر انگليسی ها را هموار مي كرد. بهانه 
انگليسی ها براي تشكيل پليس جنوب، زدودن ناامنی از استان هاي فارس و بوشهر بود. هدف 
تحقيق حاضر، بررس��ی واكنش هاي داخلی ايرانی ها اع��م از دولت ايران، علما و روحانيون و 
مردم جنوب ايران و به ويژه مردم استان فارس در برابر تشكيل پليس جنوب با تأكيد بر منطقه 
فارس اس��ت و مي خواهد نشان دهد كه تشكيل پليس جنوب، نوعی زيرسئوال بردن استقالل 
ايران و دخالت يك كش��ور خارجی در ايران بود و دولت ايران در اعتراض به تش��كيل پليس 
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جنوب، ديپلماس��ی فعالي داشته اس��ت و تمام كابينه هاي دولت ايران، هم زمان با فعاليت هاي 
اين س��ازمان، مخالفت هاي زيادی نش��ان مي داده اند. گفتني است كه انگليسی ها زمانی اقدام به 
تشكيل پليس جنوب كرده اند كه مجلس شورای ملی تعطيل بود و در فترت بين دوره هاي سوم 

و چهارم قرار داشت. 
 روش به كار رفته در اين تحقيق، روش توصيفی تحليلی با استفاده از منابع دست اول تاريخی 

است 

مقدمه
 شكس��ت آلمان ها در جنگ اول جهانی، برای بريتانيا وروس��يه اين فرصت را ساخت كه 
تالش��هاي تازه ای برای افزايش نفوذ خود در ايران ب��ه عمل آورند و اين اقدامات در ژانويه 
1916 به معاهده ای انجاميد كه طبق آن، نيروی بريگاد قزاق كه به وسيله افسران روسی هدايت 
و مديري��ت مي ش��د، بتواند تا يازده هزار نفر افزايش يابد. و ب��ه نمايندگان دولت بريتانيا نيز 
اجازه داده شد كه يك نيروی پليس يازده هزار نفری به فرماندهی افسران انگليسی و هندی، 
 )S.P.R( درجنوب ايران بوجود آورند. اين نيروی نظامی جديد كه تفنگ داران جنوب ايران
نام گرفت مي بايس��ت جانشين واحدهای منحل شده ژاندارمری گردد. هر چند افسران سابق 
ژاندرمری بخش عمده اي از صفوف تفنگداران جنوب را تشكيل مي دادند اما حضور مستمر 
در ميان ژاندارم هاي پيشين كه احساسات ملی گرايانه و ضدانگليسی داشتند، از آنها عناصری 
اخاللگر در درون تفنگداران جنوب ايران ساخته بود و اين مهم را سايكس بي درنگ فهميد و 
با كشف يك اقدام مخفيانه بر ضد بريتانيايی ها كه در آن بسياری از افسران ژاندارمری سابق 
ايران نيز مشاركت داشتند،500 نفر از ژاندارم هاي سابق را از سازمان تفنگداران جنوب ايران 
اخراج كرد.1 اما شمار زيادی از ژاندارم هاي سابق همچنان در پليس جنوب فعاليت مي كردند. 
بنا به گفته س��ايكس تعداد نفرات پليس جنوب در بيش��ترين ش��مار خود به هشت هزار نفر 
رسيد و اين نيروها در بين ايالت هاي فارس و كرمان تقسيم شدند. اما قدرت نيروهای پليس 

جنوب در فارس به خاطر اينكه با قشقايی ها درگير مي شدند، بيشتر بود.2
 تش��كيل پليس جنوب نيازمند تأمين منابع مالی نيز بود و بدين منظور، بريتانيا و روس��يه 
تعهد كرده بودند تا برای نگهداری اين نيروها، ماهيانه 200 هزار تومان يا 65000 هزار ليره، 
به دولت ايران كمك كنند،3 و به نظر مي رس��د كه هر دو دولت به تعهد عمل كرده باش��ند. 
به دنبال آن، دولت انگليس اقدامات آش��كاري برای تش��كيل »تفنگ��داران جنوب ايران« به 
عمل آورد و در ماه مارس 1916م هيأت نظامی- سياس��ی بريتانيا به رياس��ت ژنرال سايكس 
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سركنس��ول پيشين انگليس در كرمان وارد بندرعباس شد. اين هيأت را وزارت امور خارجه 
انگليس هدايت مي كرد و در مسائل نظامی اش زير نظر وزارت جنگ و فرماندهی ارتش بود. 
وظيفه رس��می اين هيأت به گفته سايكس، تشكيل يك نيروی نظامی برای برقراری قانون و 
نظم به نفع دولت ايران و انگليس بود. اين بهانه اي بيش برای انگليس��ی ها نبود و آنها كه از 
ادوار پيش��ين تاريخ ايران به صورت مستقيم و غيرمستقيم در ايران نفوذ داشتند و ديپلماسی 
خود را پيش مي بردند، با تشكيل پليس جنوب بر نفوذ و دخالت خود افزودند و آشكارا در 
س��ايه اين امنيت، در جنوب ايران به مخالفين سياس��ت انگليس مي تاختند و قتل و غارت را 

جايگزين ديپلماسی كردند.
 سايكس را شش افسر كه سه نفرشان هندی بودند، با بيست درجه دار هندی و عده اي سوار 
همراهي مي كردند4 سايكس بالفاصله شروع به استخدام سرباز برای تشكيل نيروی تفنگداران 
جن��وب ك��رد. وی در تاريخ 16 ژوئن 1916م. به كرمان رس��يد و آنجا مأم��وران، زمينداران و 
بازرگانان از او اس��تقبال كردند. در تابس��تان و پاييز 1916م/1333 اولين تيپ پليس جنوب در 
كرمان تشكيل شد. يكی از افسران گروه سايكس، سرگرد فاران، در كرمان باقی ماند و سايكس 
شخصاً از طريق يزد و اصفهان به شيراز رفت. سايكس در اوت 1916م وارد يزد شد. مقامات 
روسی مايل بودند كه نيروهای سايكس عازم اصفهان شوند؛ زيرا تأمين امنيت اصفهان، فارس، 
يزد و كرمان براي آنها اهميت داشت. در سپتامبر 1916م حكومت هند نيز توصيه كرد كه هيأت 
سايكس برای حمايت از نيروهای روسی در اصفهان مستقر شوند. سرانجام، در نوامبر 1916م/ 
محرم 1335 گروه سايكس وارد شيراز شد5 و تفنگداران جنوب ايران را از نيروهای ژاندارمری 
فارس انتخاب كرد. سر پرسی سايكس كه ارزيابی بسيار خوبی از توانمندی ژندارم هاي فارس 
يافته بود هنگ فارس را با ش��مار تقريبی2300 افسر و س��رباز، و نيز پادگان ها، ساختمان هاي 
اداری و تسليحات آن، در اختيار گرفت. بدين ترتيب در مراحل اوليه حيات »تفنگداران جنوب 
ايران« بخش عمده صفوف آن را افس��ران سابق ژاندارم تش��كيل مي دادند.6 زمان اقتدار پليس 
جنوب در سال هاي 1336 تا 1338 مقارن با حكمراني دوران وثوق الدوله بوده است و به دنبال 
مخالفت اقش��ار مختلف مردم ايران، انقالب 1917م روس��يه و مخالفت دولت هاي ش��وروی، 
فرانسه و آمريكا با قرارداد 1919م كه بخشی از آن به ادامه حيات پليس جنوب مربوط مي شد، 
زمزمه انحالل آن آغاز ش��د و يكی از داليل ديگر انحالل پليس جنوب ناتوانی دولت بريتانيا 
و دول��ت هن��د از تأمين نيازهای مالی پليس جنوب بود و ب��ه اين ترتيب پليس جنوب در ماه 
ربيع االول 1340/ نوامبر1991م منحل شد. مقر فرماندهی آن نيز در همان ماه از شيراز به بوشهر 
منتقل شد و در 11 ربيع الثانی/12 دسامبر همان سال تعطيل گرديد، با اين وجود در دوران پنج 
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ساله فعاليت پليس جنوب، در داخل و خارج از ايران واكنش هاي متفاوتی به آن نشان داده شد 
و اين واكنش ها در ايالت فارس چشم گيرتر بود.7

واكنش دولت ايران به شكل گيری پليس جنوب
 مسئله اعتراف دولت ايران به پليس جنوب در تاريخ معاصر ايران با كش مكش های طوالنی 
همراه بوده اس��ت كه از حيث اهميت اثرگذاري برروابط ايران و انگليس و نيز بر سرنوش��ت و 

عملكرد پليس جنوب بسيار اهميت داشت. 
 نخستين بار انگليسيها پيشنهاد به رسميت شناختن پليس جنوب ايران را در ماه صفر 1334/
دسامبر 1915- ژانويه 1916م به فرمانفرما، رئيس الوزرای وقت، در برابر كمك مالی به دولت 
ايران دادند كه البته اين كمك، ش��رطي داش��ت و ش��رط اين بود كه امر مالی و نظامی كش��ور 
تحت نظارت قرار گيرد. كابينه فرمانفرما با آنكه اوضاع مالی وخيم بود و به وجوه پيش��نهادی 
انگليس بس��يار نياز داشت اما حاضر به پذيرش شرايط تحميلی نگرديد و بدين لحاظ بيش از 
دو ماه دوام نياورد و فرمانفرما از كار كناره گرفت.8 اما شخص عبدالحسين فرمانفرما از جمله 
افرادی است كه موافق سياست هاي انگليس و از جمله تشكيل پليس جنوب بوده و زمانی كه 
نيروهای مردمی با پليس جنوب به مقابله پرداختند، فرمانفرما كه حاكم فارس بود، ازاين اقدام 
آنها اس��تقبال كرد زيرا باعث مي ش��د كه مقامات انگليسی رؤس��ای قبايل و كدخداها را خائن 
ش��مارند و الزم مي آمد كه افرادي وفادار به اهداف انگليس در جايگاه رياس��ت شهر، روستا و 
ايالت، حاكميت را در مناطق مختلف به دس��ت بگيرند تا فرمانفرما كه خود كاماًل مورد تأييد 
انگليس بود، بهتر بتواند سياس��ت هاي انگليس را در آن جاها اجرا نمايد. اما اين امر بدان معنا 
نيس��ت كه فرمانفرما در تمامی موارد با انگليسی ها همكاری مي كرده است. مواردی نيز وجود 
دارد كه فرمانفرما به خاطر مسائل اقتصادی با انگليسی ها و به ويژه شخص سر پرسی سايكس 

اختالفاتی داشته است.9
 در كنار اينها چارلز مارلينگ از س��فارت انگليس در تهران تالش مي كرد كه پليس جنوب به 

رسميت شناخته شود.10
 در كابينه بعدی كه به رياس��ت سپهساالراعظم، محمدولی خان تنكابنی تشكيل شد، دولت 
انگليس دوباره پيش��نهاد به رسميت شناس��ي پليس جنوب را مطرح ك��رد. با اين تفاوت كه 
اين بار تأييد س��فارت روس��يه را نيز به همراه داش��ت، زيرا در پی تقاضای اس��تمهال ديون 
اي��ران به روس و انگليس و پرداخ��ت وجوهی كه در چارچوب مبح��ث »موراتوريوم« )يا 
هم��ان مهلت( از س��وی دو دولت به اي��ران پرداخت مي گرديد، دو دولت به اس��تناد ماده 5 
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ق��رارداد 1907م، خ��ود را در كنترل عايدات و امور مالی ايران ذی حق دانس��تند و با اصرار، 
خواس��تار تشكيل كميسيون مختلط گرديدند. و در اين كميسيون دولت ايران در مقابل فشار 
دو س��فارت روس و انگليس تسليم شد و كابينه س��پهدار با آن درخواست، موافقت نمود و 
كميس��يون مختلط با شركت پنج نفر تشكيل ش��د كه اينان بودند: هنسنس بلژيكی خزانه دار، 
امين الدوله )محس��ن خان( سردار معظم خراسانی )عبدالحس��ين خان(، مدل روسی و هوسن 
انگليسی، همچنين خزانه دار بلژيكی به رياست كميسيون برگزيده شد11 دولت ايران در ابتدا 
از پذيرش نظارت كميس��يون بر امور مالی خود امتناع كرد و موفق ش��د به آنان بقبوالند كه 
نظارت كميسيون، محدود به وجوه استمهال باشد. يعنی تنخواهی كه دو دولت در چارچوب 
مبحث »موراتوريوم« مي پردازند، براي كميس��يون مختلط قابل بازرسي و حسابرسي باشد اما 
پس از مدتی، هر دو سفارت به دولت ايران نامه نوشتند كه عايدات و مخارج دولت، اعم از 
ماليه و نظامی و اوقاف و غيره بايد به تصويب كميسيون مختلط برسد و عده قشون ايران و 

فرماندهی صاحب منصبان روسی و انگليسی بايد با اطالع كميسيون افزوده شود.12
 اين نامه را صارم الدوله وزير خارجه نپذيرفت، و آنان نامه اي مس��تقيماً به سپهساالر نوشتند. 
پاسخ سپهساالراعظم به درخواست روس و انگليس در ماه شوال 1334 اوت 1916م بدين شرح 

برای سفارت خانه روس و انگليس فرستاده شد:
 نهايت توقير و احترام از وصول يادداشت متحد المآل سفارتين دولتين فخيمتين روس و 
انگليس مورخه 19 ژوئيه 1916، راجع به پيشنهادهايی كه متضمن اصالحات امور قشونی و 
مالی دولت عليه است، زحمت افزا گرديد. با نهايت شعف و مسرت و اظهار امتنان قلبی از 
اين كه اوليای دولتين فخيمتين با حسن توجه و نظر مودت آميز، اين اصالحات را وجهه نظر 
خ��ود قرار داده و اوليای دولت عليه را در اجرای اين اصالحات كه متضمن ترقی و تعالی 
اين مملكت و ترقی و بسط تجارت و ثروت ايران است، كمك و مساعدت مي نمايند، جوابًا 
به اس��تحضار خاطر محترم اوليای سفارتين فخيمتين مي رساند كه اوليای دولت عليّه با نظر 
توجه به پيشنهادهای مذكور نگريسته، نظر به اوضاع كنونی )فرس ماژور( قبول مي نمايد: كه 
قوای نظامی به عده 22 هزار نفر تحت تعليم و تربيت عده كافی معلمين روس و انگليس در 
تحت اوامر وزارت جنگ دولت عّليه ايران تشكيل گرديده به انتظام و استقرار امنيت عمومی 
بپردازند. و از حسن مساعدت اوليای دولتين فخيمتين روس و انگليس در ازای استخدام اين 
معلمين و پرداخت مخارج الزمه اين تشكيالت كه متضن مساعدت مالی با اين دولت است 
نيز مراتب مس��رت قلبی را اظهار مي نمايد و در اين موقعه خاطرنشان مي نمايد كه يك عده 
مساعده نظامی بوجه معادل ماهی 20 هزار تومان به غير از قوای نظامی فوق الذكر در مركز 
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تربيت و تشكيل خواهد يافت.
1. راجع به اصالحات امور مالی دولت عليه ايران به وسيله بسط و توسعه و اختيارات كميسيون 

مختلط.
2. و اين كه اوليای دولتين فخيمتين مساعدت و كمك مالی با را پرداخت ماهی مبلغ 200 هزار 

تومان برای مصارف الزمه جاريه تصويب و قبول فرموده اند.
3. منتهای خوش��وقتی و مسرت حاصل گرديد. اميدوار است چنان كه مرقوم فرموده اند در 
اجرای پرداخت مالياتهای مس��تقيم و غيرمس��تقيم اتباع خارجه، كميسيون مختلط به زودی 
موف��ق گردد ]و[ از طرف س��فارتين فخيمتين هم در اين باب مس��اعدت هاي الزم به عمل 
آي��د. اوليای دولت عليه اي��ران بروزات مودت آميز را كه حاك��ی از نيات صادقانه و توجه 
قابل تقدير اوليای دولتين فخيمتين در ترقی و تعالی اين مملكت اس��ت با نظر خوشوقتی و 
صميميت مي نگرند و اميدوارند كه از اين بذل موافقت به مس��اعدت، ُمساعی و جاهد بوده 
]از[ مس��اعدت و كمك در پيش��رفت نيات حسنه اوليای اين دولت دريغ نفرمايد. در خاتمه 
از ذكر اين نكته ناگزير است كه با رعايت مقررات قوانينی كه اساس تشكيالت دولت عليه 
برآن اس��ت و نظر به مواد مقرر قانون اساسی اين پيشنهادها در موقع افتتاح مجلس شورای 

ملی و سنا به تصويب و تصديق مجلسين خواهد رسيد.13
 اين پاس��خ برای وزرای مختار روس و انگليس مطلوب بود با توجه به واكنش هاي صورت 
گرفته به ويژه با انتشار مقاله در روزنامه »آچيق سوز قفقاز«، موج اعتراض به اين اقدام برخاست 
و منجر به س��قوط كابينه سپهساالراعظم، در 12 ش��وال 1334 گرديد. دولتهای روس و انگليس 
برای تأييد اين قرارداد و رس��ميت بخش��يدن به آن، با شتاب، اولين كمك مالی را در روز سقوط 
سپهساالر از صدارت پرداخت كردند. ولی اين راه چاره نيز نتوانست در به رسميت شناسي پليس 
جنوب مؤثر افتد، كه اكنون در عمل، تشكيل يافته و سر پرسی سايكس در راه رسيدن به شيراز 
از طريق يزد و اصفهان بود.14 هنگامي كه سپهساالراعظم تحت فشار و اعتراض عموم مردم ناچار 
به استعفا گرديد و وثوق الدوله بعد از او رئيس الوزرا شد، كابينه اش به دليل مخالفت افكار عمومی 
جرأت تصديق كردن نامه سپهساالر در مورد پليس جنوب را نداشت اما به دليل مشكالت مالی 
فراوان نمی خواست كمك هاي مالی دو دولت را رد كند. وثوق الدوله در برابر مسئله به رسميت 
ش��ناختن پليس جنوب دو راه پيش رو داشت. اول اينكه سعی كند تا بدون به رسميت شناختن 
پليس جنوب از كمك مالی دولت انگليس بهره مند گردد، ثانياً اگر دولت ها فش��ار مي آوردند كه 
چنانچه پليس جنوب به رسميت شناخته نشود، قطع كمكهاي مالی را به دنبال خواهد داشت، در 
اين صورت كابينه بايد تالش مي كرد تا با تغيير ظاهر پيشنهادهايي كه مابه ازاي به رسميت شناختن 
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پليس جنوب بود، مفادی را استخراج كند كه به نفع كابينه باشد. وثوق الدوله هر دو راه را آزمود 
و با اعالم اين كه از متن نامه سپهس��االر به سفارتخانه هاي روس و انگليس هيچ اثری در دست 
نيست و كابينه وی از چنين توافقی بي اطالع است، شروطی را برای قبول موافقت نامه ذكر شده، 

مطرح ساخت. كه اينها بود:
1. كليه سربازان خارجی بايد با پايان گرفتن جنگ از ايران خارج شوند

2. دو دولت بايد از مداخله در امور داخلی ايران خود داری كنند
3. افس��ران يك دولت س��وم پس از پايان جنگ جايگزين افسران انگليس��ی و روسی در ايران 

شوند.
4. دو دولت نبايد در آينده بين خود و دول ديگر قراردادی منعقد س��ازند كه اس��تقالل ايران را 

تهديد كند.
 پاس��خ انگليس به اين ش��روط و ش��روط ديگری كه مطرح گرديد، منفی بود و به كابينه 
وثوق الدوله اطالع دادكه اگر از به رسميت شناختن )S.P.R( خودNاری كند، كمك هاي مالی 
ب��ه تعويق خواهد افتاد.15 پس از آن ك��ه كابينه وثوق الدوله با نامه اي آمادگی خود را برای به 
رس��ميت ش��ناختن پليس جنوب همراه با شرايطی اعالم كرد، خود وثوق الدوله در نامه اي به 
مارلينگ نوش��ت كه دولت وی آماده است تا ژنرال سايكس را در وضعيت فعلی خويش به 
رس��ميت بشناس��د با اين قيد كه تا پايان جنگ زير نظر مستقيم دولت ايران قرار داشته باشد 
و ب��ه اين ش��رط كه پس از پاي��ان جنگ، دو دولت، تحويل اين ق��وا را به دولت ايران مورد 

بررسی قرار دهند.
 اين پذيرش با مخالفت هايی در تهران مواجه شد و استقبال خوبی از آن نشد، جريان افكار 
ملی گرا و دمكراتيك در ايران نمی توانس��ت با انگليس��ی ها و طرفداران آنان مدارا كند. يكی از 
آثار اين جريان، ظهور سازمان تروريستی كوچكی در تهران بود كه با نام كميته مجازات فعاليت 
مي كرد. كميته به چندين ترور دست زد و آنهايی را كه گمان مي رفت جاسوس و يا وابستگان 

انگليس و روس باشند به قتل رساند.16
 اما هرگونه بود، كابينه وثوق الدوله به حضور نيروهای انگليس��ی در جنوب ايران رسميت 
بخش��يد و خاطر وزيرمختار انگليس را آس��وده س��اخت. اين اقدام موجب ش��د كه خوانين 
جن��وب اي��ران از جمله صولت الدول��ه به منظور اطاع��ت از دولت مركزی موقت��ًا مبارزه و 
مخالفت هاي خود را با پليس جنوب كنار بگذارند و فرصتی در اختيار ژنرال س��ايكس قرار 
گرفت تا بتواند به تحكيم و تثبيت پايگاهای خود در شيراز و كرمان بپردازد. با سقوط كابينه 
وثوق الدوله و تشكيل كابينه عالء السلطنه، كه مخالف سياستهای انگليس بود، تصميم پيشين 

واكنش ايراني ها به تشكيالت انگليسي پليس جنوب...
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به رسميت شناس��ي پليس جن��وب كه وثوق الدوله گرفته بود، م��ورد قبول دولت جديد قرار 
نگرف��ت.17 و در حالی كه مارلينگ وزيرمختار انگليس در ايران به موافقت نامه هاي س��پهدار 
و كابينه وثوق الدوله در تأييد پليس جنوب اش��اره مي كرد، پاس��خ عالء الس��طنه منفی بود و 
مي گفت كه او نمی تواند معاهده يا موافقت نامه هايی را بپذيرد كه ناقض قوانين كشور باشد. 
مخالف��ت دولت ايران و حضور پليس جنوب هنگامی كاماًل نمايان ش��د كه دولت از معرفی 
س��ر پرسی سايكس به احمدشاه در سالم رسمي س��االنه خودداری ورزيد. عالء السلطنه در 
اين باره اظهار داشت كه اگر اين كار صورت مي گرفت به معنی پايبندي ما به پليس جنوب 
بود.18 مقاومت عالء الس��لطنه در برابر تقاضاهای انگليس موجب تقويت مبارزات مردمی در 
جنوب ايران و به ويژه فارس بر ضد پليس جنوب ش��د. اين ماجرا تا پايان كار هر دو كابينه 
ادامه داشت. رويهم رفته ساختار كابينه عالء السلطنه نشان مي داد كه دولت او سرسازگاری با 
بريتانيا نخواهد داشت، در سال 1917م عالء السلطنه و وزرايش اعالم كردند كه حتی به طور 
موقت نيز نمی توانند پليس جنوب را به رسميت بشناسند و پيشنهاد كردند كه پليس جنوب 

به حاكم فارس و دولت ايران تحويل داده شود.19
 كابينه عين الدوله كه پس از كابينه عالءالس��لطنه تش��كيل شد، بيش��تر وقت خود را صرف 
مس��ئله قحطی سراس��ري در ايران كرد و عمر آن كوتاه بود و به بحث پليس جنوب نرس��يد. 
كابينه بعدی را مس��توفی الممالك تش��كيل داد و به تبع دولت عالءالس��لطنه از پذيرش پليس 
جن��وب خودداری كرد.20 و در اي��ن بين مباحثاتی ميان دولت ايران و دولت انگليس بر س��ر 
پليس جنوب صورت گرفت و س��فارت انگليس همچنان تا پايان جنگ اول جهانی از دولت 
ايران تقاضای به رس��ميت ش��ناختن پليس جنوب را داش��ت21 دولت انگلستان در 11 مارس 
1918 از طريق مارلينگ به دولت مستوفی الممالك اطالع داد كه نيروهای انگليسی از جنوب و 
مركز ايران خارج خواهند ش��د و انگلستان حاضر است نيروی پليس جنوب را به شرط ابقای 
فرماندهان انگليس��ی آن، تا پايان جنگ به عنوان بخشی از ارتش ايران بشناسد22 و اندكی بعد 
كابينه مس��توفی الممالك كه سرسختانه از به رسميت شناختن پليس جنوب خودداري مي كرد، 
س��قوط نمود و صمصام السلطنه مأمور تشكيل كابينه گرديد. صمصام السلطنه در تفكر سياسی 
واحساسات ملی به مراتب تندرو تر از مستوفی الممالك بود. و به هيچ عنوان حاضر به پذيرفتن 
پيشنهادها و حتی دادن امتيازهاي جزئی به انگليسی ها نشد. عمر اين كابينه نيز كوتاه بود و بعد 
از آن بار ديگر وثوق الدوله مأمور تشكيل كابينه شد و اكنون سفارت انگليس مي توانست اميدوار 
باشد كه دولت ايران پليس جنوب را به رسميت مي شناسد و از آن حمايت مي كند. در همين 

دوره بود كه قرارداد 1919م به امضا رسيد.23
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واكنش علما به پليس جنوب در راستاي مخالفت با سياست استعماري انگليس
 برخالف حاكمان ايران كه اس��اس طبقاتی و اش��رافی داش��تند، روحانيون ريشه در ميان 
مردم داشتند. مخالفت روحانيون با حضور بيگانگان كه پشتوانه و حمايت مردمي نيز داشت 
همواره يكی از مش��كالت پادش��اهان و دولتمردان ايران بود كه غالبًا با پش��تيبانی روسيه و 
انگليس بر س��ر كار مي آمدند. صدور فتاوی جهاد در جنگ اول جهانی كه بحث اين نوشتار 
اس��ت از س��وی علما در ايران و ايالت فارس ادامه داشت و از عوامل مهم استقامت مردم در 
مقابل نيروهای بيگانه بود. ناگفته نماند كه با ش��روع جنگ اول جهانی علمای نجف فتوای 
جهاد را عليه دول متفق صادر نموده بودند. بنابراين بيش��تر مردم و عش��اير ايران مضمون و 
منط��وق فتوای علما را پيش رو داش��تند و اين فتوا پش��توانه مذهبی و دين��ی آنان در نبرد با 

متجاوزين بود.24

واكنش ايراني ها به تشكيالت انگليسي پليس جنوب...

افسران ايراني و انگليسي پليس جنوب در پادگان باغ تخت جمشيد
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 اين مهم را می توان در نوش��ته هاي نويس��ندگان خارجی به ويژه انگليسی به وضوح ديد، از 
جمله س��ايكس و مابرلی در كتاب هاي خود بارها به نف��وذ و توان اثرگذاري روحانيون بر مردم 
اشاره دارند. سايكس در اين باره مي نويسد: »ساكنين شيراز توسط ماليان عليه انگليسی ها تحريك 
شده و به جهاد دعوت و موعظه مي شدند«25 و در جايی ديگر سايكس اشاره مي كند كه »به هندی ها 
و اعضای پليس جنوب در شيراز حمله شد، بازارها را بستند و مالها فتوا صادر كردند كه كشتن هر 
كس كه با انگليسی ها مربوط است، جايز مي باشد و دسته هاي مردها و بچه ها با نوحه در خيابان ها به 

راه افتادند.«26
 مابرلی نيز به اين موضوع اش��اره مي كند: »در ش��يراز ماليان دست به تحريكاتی زده و قصد 

داشتند مردم را بر ضدانگليسی ها و تمام ايرانيانی كه در خدمت آنان بودند، بشورانند«.27
از ميان فتواهايي كه در جنگ اول جهانی مشكالت فراوانی را برای نيروهای اشغالگر بوجود آورد 
مي توان به فتوای زير اشاره كرد كه در پاسخ به استفتاي مردم از عموم آيات و مراجع در خصوص 

دفاع و جهاد برای مقابله با انگليسی ها صادر شد:
حض��ور ش��ريف حضرات علم��ای اعالم حجج اس��الم آيات اهلل ف��ی االن��ام ادام اهلل بركات 

وجودهم العالی
 محترمًا عرض مي ش��ود چه مي فرماييد درباره اشخاصی كه با دعوی مسلمانانی در اين 
ايام تقابل كفر در مقابل اس��الم، معاونت دول كافره محاربه كنند س��راً، علنًا، مااًل، حياتًا و 
جانًا، يداً يا لس��انًا، فكراً يا خيااًل، رأيًا يا اظهاراً، قلمًا يا قدمًا علی كل احوال در س��راء و 
الضراء به كفار حربی خدمت و به مقاصدشان اعانت مي نمايند و درباره كسانی كه بذرايع 
اعمال و اقوال يا بوس��ائل پاره اي نش��ريات مجعوله و انتش��ارات مضره به مردم، منويات 
اعدای دين مبين و دش��منان اسالم و مسلمين مانند انگليس و روس، فرانس و ايتاليا و هر 
يك از كفار حربی كه با اس��الم و مس��لمين طرف مخاصمه و محاربه واقع اند و امروز در 
مقابل مسلمانان به عداوت مشهور و به جنگ و خونريزی مشغولند آنان را ترويج و بدول 
كافره محاربه، ظاهراً و باطنًا مس��اعدت مي نمايند. چه حكم دارند و تكليف مس��لمانان با 
اين گونه اش��خاص چيست. مستدعی اس��ت به جهت تعيين تكليف مسلمين نسبت به اين 
نوع مردمان حكم اهلل را ]در[ صدر و حواشی صفحه مقابل مرقوم و با مهر و خواتيم شريف 
ممهور و مختوم فرماييد كه عندالحاجه، حجت باشد. ان اهلل اليضع اجرمن احسن عماًل28

 به اين استفتاء علمای زيادی پاسخ گفتند و حكم جهاد دادند كه برخی از اين پاسخ ها مفصل 
و برخی ديگر موجز و مختصر بود در اين جا فتوای آيت اهلل ميرزامحمدتقی شيرازی در ضرورت 

جهاد برای مقابله با تهاجم بيگانگان نقل مي شود:
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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
حفظ بيضه اسالم و حراست ثغور مسلمين از تهاجم كفره و دفع متهاجمين از ممالك اسالميه، 
اول وظيفه اسالميت و فريضه ذمت قاطبه اسالميان و بايد عموما خاصه ارباب قوت و شوكت 
و عّده، و ايالت و عش��اير با حميت كه حصون منيعه و قالع محكمه بالد اس��الميه هستند در 
حراس��ت حدود و ثغوری كه به عهده دارند يد واحده و كلمه متحده بوده دقيقه ]اي[ از بذل 
جان و مال و با كمال جد و اهتمام در قيام به اين وظيفه الزمه مضايقه و خودداری ننمايند كه 
بر عموم اهل اسالم فرض و واجب و از اهم تكاليف الهيه جل شأنه و توانی و تخاذل در اين 
مقام منافی مقام اسالميت و موجب ننگ و عار و دخول نار و سخط خداوند منتقم قهار عظم 
سلطانه است نعوذ باهلل من ذلك و ال حول و ال قوه اال بااهلل و السالم عليكم جميعا و رحم ة اهلل 

و بركاته.     محمدتقی الشيرازی29
 از ديگر علمايي كه در جنگ جهانی عليه انگليسی ها حكم جهاد صادر كرد سيدعبدالحسين 

الری بود كه متن فتوای ايشان چنين است: 
يا ايها الذين آمنوا جاهدوا الكفار و المنافقين و من يتولهم منكم فاولئك منهم

اع��الن به هركس��ی و هرجا از فرق مس��لمين خارج و داخل حتی بر نس��وان و صبيان و 
س��لطان و فرمانفرما و اقوام و اعراب و هركس كه الف از مس��لمانی مي زند واجب فوری 
عينی اس��ت، خصوصًا در اي��ن زمان امتحان كفر و ايمان، جه��اد و دفاع اين كفار حربی 
اباليس انگليس و اعوان ايش��ان و س��د ابواب طمع و جای قرار و راه فرار از هر گوشه و 
كنار و كوچه و بازار بدون مهلت و انذار به عذاب النار و خزی عار چنانچه حق، سبحانه 
و تعالی، در كالم مجيد فرموده اس��ت: فاقتلوا المش��ركين حيث وجدتموهم و خذوهم و 

احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد.
 و هر كس تخلف و تقاعد از اين جيش مجاهدين و از اين جهاد اكبر و نهی از منكر نمايد 
كأنَّ تخلف از جيش اسامه و امام عصر نموده اعم از اينكه ملحق به جيش كفار بشود يا نشود 
مرتد و خارج از اسالم است و مال و جان او مال مسلمانان است و لو قوام الملك باشد چنانكه 
شارع مقدس فرموده: من استحل الحرام خرج عن االسالم و من لم يحكم بما انزل اهلل فاولئك 
هم الكافرون اولئك يلعنهم اهلل و يلعنهم الالعنون. چنانكه در حق عالم بنی اسرائيل فرموده: فمثله 
كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. به تمام سرداران اعراب اعالن دهيد تا واقف 
به تكليف شرعی خود شوند و غيرت عربی را از دست ندهند كه اسير كفار شوند. اقل خدام 

الشريعۀ المطهرۀ صحيح عبده عبدالحسين الموسوی.30
 اين فتوا از آنجا كه قبل از تشكيل پليس جنوب صادر شده است مي توان گفت كه تأثيرش 
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بر افكار عمومی مردم ايالت فارس در مخالفت با انگليس��ی ها و پليس جنوب بسيار زياد بوده 
است.

 در ي��ك ارزيابی كل��ی در مورد نقش علم��ا در واكنش به پليس جن��وب مي توان گفت كه 
بس��ياری از آن��ان تنها به صدور فت��وا و اعالم جهاد اكتفا نكردند، بلكه خود لباس رزم پوش��يده 
و عازم مناطق جنگی ش��دند و به تأييد و تش��ويق مبارزان پرداختند. تعدادی از علما كه در برابر 
تجاوزات دولت انگليس در جنوب ايران و تصرف بوش��هر ش��خصاً به مبارزه پرداختند و يا در 
حمايت از مبارزين نقش مؤثری داشته اند اينان بودند: آيات و حجج اسالم سيدعبدالحسين الری، 
سيدعبداهلل بالدی، سيدمرتضی علم الهدی اهرمی، شيخ حسن آل عصفور بوشهری، سيدعلی نقی 
دشتي، شيخ محمدجعفر محالتی، شيخ محمدحسين برازجانی، سيداسماعيل مهدوی و ميرزاباقر 
گزدرازی.31 و همانگونه كه اش��اره ش��د از آنجا كه شروع جنگ جهانی اول در سال 1914م بوده 
است و پليس جنوب در سال 1916 شكل گرفته است مي توان گفت كه فتواهای صادر شده از 
ط��رف علما در جنگ جهانی اول و ب��ه ويژه مخالفت آنها با انگليس، بر عملكرد و واكنش هاي 
ايرانيان بر ضدپليس جنوب، با توجه به فضای ايجاد شده در اثر اين فتواها به ويژه در فارس بسيار 

تأثيرگذار بوده است.

واكنش قشقايی ها به تشكيل پليس جنوب و مقاومت آنان در برابر انگليسي ها
 از جمل��ه واكنش هاي��ي كه در بين عش��اير و قبايل به عملكرد پليس جنوب نش��ان داده 
ش��د، واكنش قشقايی ها به سردس��تگی صولت الدوله بود كه مقام ايلخانی قشقايی را داشت. 
صولت الدوله و قوام الملك در آس��تانه ورود س��ر پرسی سايكس به شيراز بر اين شهر تسلط 
داشتند و در زمانی كه عبدالحسين فرمانفرما حاكم جديد فارس به همراه كلنل گاف كنسول 
جدي��د انگليس در ش��يراز، عازم ف��ارس بود صولت الدوله به دي��دار فرمانفرما رفت و بنا به 
گفته س��ايكس در اين ديدار، فرمانفرما برای تأييد مقام ايلخانی قش��قايی خواس��تار ده هزار 
تومان پيش��كش از صولت الدوله ش��ده ب��ود. صولت الدوله كه حاضر ب��ه پرداخت اين وجه 
نبود به ش��يراز بازگش��ت و با حكمرانی فرمانفرما به مخالفت پرداخت.32 اما وقتي كه دولت 
مركزي، صولت الدوله را به عزل از منصب ايلخانی گری تهديد كرد وي ناچار ش��د فرمانفرما 
را ب��ه عنوان حاكم ف��ارس بپذيرد. پس از اس��تقرار نيروی پليس جن��وب و تحكيم قدرت 
فرمانفرما، وی سياس��ت جديدی برای تضعيف صولت الدول��ه به كار گرفت. و پس از آنكه 
كابينه وثوق الدوله پليس جنوب را به رسميت شناخت، صولت الدوله نيز دليلی برای مخالفت 
خود با پليس جنوب نديد و پس از مذاكراتی، قراردادی بين صولت الدوله و بريستو به امضا 
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رس��يد كه چون با س��ايكس در اين قرارداد مشورت نش��ده بود او به مخالفت با اين قرارداد 
پرداخ��ت و فرمانفرما نيز با اين قرارداد مخالفت كرد.33 پس از مذاكراتی در 24 مه 1917 /2 
ش��عبان 1335 بين صولت الدوله از يك س��و و كلنل گاف و ژنرال س��ايكس از سوي ديگر، 
قراردادی در 10 ماده به امضا رس��يد كه دولت ايران اين قرارداد را به رس��ميت نش��ناخت. 
مدت اين قرارداد سه ماه بود كه پس از اين مدت صولت الدوله آن را امضا نكرد.34 در دوره 
كابينه مس��توفی الممالك كه درخواست كرد تا پليس جنوب به دولت ايران واگذار شود و به 
دنبال مبارزات مردمی و شكست متفقين در جبهه هايی از جنگ اول جهانی، صولت الدوله كه 
تحوالت سياس��ی را با دقت تعقيب مي كرد، موقعيت را مناسب ديد و در هنگام اعالن جنگ 
ب��ه پليس جنوب چنين اس��تدالل كرد كه در حمله به پليس جن��وب از اوامر دولت اطاعت 
مي كند. آغاز اين نبرد به واقعه »خان زنيان« مربوط بود و پس از آن كه خبر واقعه خان زنيان 
به صولت الدوله رس��يد وی با سخنرانی مهيج خود در جمع قشقايی ها ضمن اعالن جنگ به 
انگليس��ی ها عنوان كرد كه علت بي طرفی او تا اي��ن زمان بي طرفی دولت ايران بوده و اينك 
كه دولت با پليس جنوب مخالفت كرده اس��ت، ما نيز مخالفت مي كنيم.35 س��پس با نامه هايی 
به س��ران طوايف قش��قايی و ايالت همجوار، اوضاع را براي آنان تشريح و آنان را به اتحاد 
دعوت كرد. صولت الدوله همچنين به علمای ش��يراز نامه نوش��ت كه عموم طوايف قشقايی 
برای دفاع از اسالم آماده جانفشانی اند36 و سرانجام برغم تالش مخالفانه حكومت مركزی و 
فرمانفرما، صولت الدوله به انگليس ها اعالن جنگ داد. اين مبارزات، گاهی به نفع انگليسی ها 

و زمانی نيز به پيروزی صولت الدوله مي انجاميد. 
 از ديگر افراد خاندان قشقايی كه عليه انگليسی ها قيام كردند، محمدعلی خان قشقايی پسرعموی 
صولت الدوله، حاكم سابق آباده و برادر ديگر صولت الدوله به نام عطاخان صولت السلطنه بودند. 
محمدعلی خان تصميم گرفت به پادگان انگليسی ها كه كاروان حامل دو ميليون قران پول نقد بانك 
شاهی انگليس در آن جا مسقر بود حمله كند. در آن هنگام فرماندهی نيروهای پليس جنوب بر 

عهده ماژور فريزر بود.37 
در پي اين حوادث، قشقايی ها به فيروزآباد عقب نشستند و پليس جنوب و قوام الملك به تعقيب 
صولت الدوله پرداختند. البته نبايد موضوع ش��يوع بيماری آنفوالنزا و وبا را در شكست نيروهای 

قشقايی ناديده گرفت. 
 سرانجام با وساطت احمدخان دريابيگي، بين صولت الدوله و انگليسی ها ترك مخاصمه شد 
و پس از مذاكرات طرفين مقرر گرديد كه صولت الدوله فرزند ارشد خود »محمدناصرخان« را به 

شيراز بفرستد و خود در فيروزآباد اقامت كند.38
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واكنش شخصيت هاي محلی به تشكيل سازمان انگليسي پليس جنوب
 عالوه بر دولت ايران، شخصيت ها و خوانين محلی نيز با اقدامات پليس جنوب مخالفت هايی 
كردند كه از جمله مي توان در تنگستان به زاير خضرخان تنگستانی، در چاه كوتاه، به شيخ حسين خان 
چاه كوتاهی، در برازجان، به غضنفرالسلطنه و باالخره در كازرون به ناصرديوان اشاره كرد. در اين 
ميان، كازرون به علت قرار گرفتن در يك نقطه حساس، اهميت ويژه ای داشت زيرا از اين محل، 
جاده هاي منتهی به بوش��هر و خليج فارس به خوبی قابل كنترل بود و نخس��تين اقدام سايكس با 
همكاری فرمانفرما تس��لط بر اين ناحيه بود و در حمله ای كه س��ايكس به كازرون كرد، حريف 

قوای ناصرديوان نشد.39
 ناصرديوان، كالنتر كازرون، كه با حضور نيروهای انگليسی در آن جا مخالف بود در 22 صفر 
1335 به واحدهای پليس جنوب يورش برد و صاحب منصبان پليس جنوب و نيز ساالرنصرت، 
حاكم كازرون را دس��تگير كرد. پاسگاه پليس جنوب به تصرف ناصرديوان درآمد و افراد آن نيز 
خلع س��الح ش��دند و چهار روز پس از اين واقعه، نيروهای ناصرديوان، پاسگاه پليس جنوب در 
دش��ت ارژن را تصرف كردند و ناصرديوان با نوش��تن نامه هايي به خوانين ضدانگليسی سواحل 
جنوب و اهالی شيراز، آنان را به قيام عليه انگليسی ها دعوت كرد.40 سر پرسی سايكس نيز درباره 

ناصرديوان مي نويسد: 
چندين سال پيش، وی كه يكی از سران كازرون است، شورشی عليه ژاندارمری انجام داده بود. 
در موقع حاضر اين مرد بطوری كه بعدها بر ما محقق شد كه توسط صولت اغوا شده بود، به 
پادگان پليس جنوب حمله برده و آنها را لخت نموده و فرار كرد. در عين حال فرماندار را نيز 
گرفته و حبس كردند. نامبرده با قبايلی متمرد كه پشت بوشهر سكنی داشتند همواره در ارتباط 
بود و اين سبب شده بود كه كار به جاي باريك و خطرناك بكشد. در ابتدا بنظر مي آمد كه اين 
شورش دارای اهميت سياسی چنداني نباشد و اميد مي رفت كه اقدامات فوری، آن موقعيت را 
از خطر نجات بخشد، ولی در حقيقت تا وقتی كه حقايق تازه اي كشف نشد دامنه شورش در 

توسعه بود و نتوانستيم برآن فائق آييم.41 
 اين گفتار سايكس نشان از ديدگاه انگليسی ها درباره ناصرديوان دارد ولي از نظر ايرانی ها ناصر 
ديوان مردی بوده كه به قيام عليه انگليسی ها پرداخته و واكنش سرسختانه اي در برابر تشكيل پليس 

جنوب نشان داد. 

قوام الملك و پليس جنوب
 قوام الملك لقب كالنتران ش��يراز بود كه رياس��ت ايل خمسه را بر عهده داشتند. اين لقب در 



89

آس��تانه تش��كيل پليس جنوب متعلق به ميرزاحبيب اهلل خان قوام الملك بود كه در جريان انقالب 
مشروطه به جرگه حاميان استبداد پيوسته بود. 

 در س��اليان طوالنی رقابت و درگيری با صولت الدوله، ايلخان قشقايی خط مشی خود را 
در پيروی از سياس��ت انگليسی ها ش��ناخته بود تا از حمايت آنان در برابر رقيب مقتدر خود 
برخوردار شود. پس از وفات او پسرش ميرزا ابراهيم خان لقب قوام الملكی را گرفت. او نيز 
از سياست هاي انگليس در فارس پيروي مي كرد و تصميم به همكاری با پليس جنوب گرفت 
و در تعقي��ب و س��ركوب صولت الدوله نقش عمده اي بازي كرد و از عوامل مهم شكس��ت 
نهضت قش��قايی ها و كازرونی ها در مقابل انگليس��ی ها و پليس جنوب شد.42 به نظر مي رسد 
كه انگليس��ی ها برای رسيدن به اهداف اس��تعمارگرانه خود به خوبی مي توانستند با اختالف 
انداختن بين س��ران قبايل و اس��تفاده از يك خان يا حاكم عليه خان و حاكم ديگر، اهداف 
خود را پيش ببرند و در ماجراي تشكيل پليس جنوب و دخالت در ايران و به چالش كشيدن 

استقالل و تماميت ارضی ايران، به خوبی از اين سياست استفاده كردند.

عملكرد پليس جنوب در برخورد با مردم ايران و عمليات تخريبی آنها
 عملكرد نظامی پليس جنوب و جنايت و كش��تار مردم بي دفاع روس��تاها و عشاير فارس 

بدست آنها را اين گونه مي توان برشمرد:
 الف. حمله به ايالت منفرد مانند ايل كرد ش��ولی در روس��تای كافتر بتاريخ سوم رمضان 

سال 4/1334 ژوييه 1916م.
 ب - آغاز درگيری با س��اكنان روس��تاها و ايالت مجاور آنها در منطقه كرمان كه به بهانه 
حمايت آنان از آلمانی ها انجام گرفت. مانند درگيری با مردم سعيدآباد و ايل بچاقچی در 19 

شوال 19/1334 اوت 1916م. 
 ج- درگيری وسيع با ايل قشقايی كه در اين نوشتار به آن اشاره مي گردد. 

 د- ايج��اد درگيری قومی و قبيل��ه اي ميان ايالت و حمايت هاي نظامی از يك گروه برای 
سركوبی ساير گروه ها كه اين موارد را مي توان در منازعات خاندان قوام الملك با صولت الدوله 

مشاهده كرد.43
 اسناد وزارت امور خارجه درباره عملكرد پليس جنوب حكايت از آن دارد كه اين نيرو عالوه 
بر فارس و ش��يراز، در روستاهای يزد و شهربابك نيز دست به عمليات خرابكارانه مي زده است 
از جمله در گزارش تلگرافی نايب الحكومه يزد به سال 1335 قمری آمده كه پليس جنوب جوزم 
را ب��ه توپ بس��ته به كلی غارت كردند و قريه دهج را نيز چپ��اول كرده اند. و هر چند اين اخبار 
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از طرف ايران با س��فارت انگليس در ميان نهاده ش��د.44 اما ترتيب اثری ندادند، اين غارتگری ها، 
م��ردم ميمند فارس را نيز آزرد45 و از همه ظالمانه تر اقدام پليس جنوب بر ضد اهالی جوزم بود 
كه 11 نفر از اهالی آنجا را كه پدر، پسر، عمو و عموزاده بودند دستگير و آنها را مجبور مي كنند 
كه گودالی برای خود بكنند و س��پس همه را تيرباران كردند و بدين ترتيب هر 11 نفرشان را به 

شهادت رساندند.46
 اين موارد به روش��ني پرده از جنايات هولناك انگليسی ها و پليس جنوب بر مي دارد و نشان 
مي دهد كه يك نيروی نظامی خارجی چگونه در يك كشور مستقل، به اقدامات خرابكارانه پرداخته 
است و به بهانه آن كه عشاير جنوب ايران سبب ناامني بوده اند، تمام دخالت ها و كشتارهاي خود 

در ايران را توجيه مي كرده است.

واكنش كشورهای خارجی به شكل گيری پليس جنوب 
 با توجه به فضای اثر پذيرفته دنيا از جنگ اول جهانی، كشورهای خارجی به ويژه آلمان 
و روسيه واكنشهاي ضد و نقيضی به پليس جنوب نشان دادند كه در اين بين نقش آلمانی ها 
در براب��ر پليس جنوب چش��م گيرتر بود. يكی از اهداف پليس جن��وب نيز مقابله با هرگونه 
فعاليت مأموران دولت آلمان بوده است و حتی ژندارمری فارس كه بعدها پليس جنوب ايران 
جايگزين آن ش��د به طرفداری از آلمان مش��هور بود47 و دولت انگليس پياپي از دولت ايران 
مي خواس��ت كه مرزهای خود را بر روی جاسوس��ان آلمانی ببندد48 درباره اقدامات آلمان ها 
بر ضد پليس جنوب و رفتار آنان در ايران دانس��تني اس��ت كه آلمان ها چون در ايران حضور 
نظامي نداش��تند ترتيبی داده بودند تا با فرس��تادن پول و افراد تعليم ديده كه هس��ته هايي از 
نيروهای نامنظم را تش��كيل مي دادند، مش��كالتی را برای انگليسی ها بوجود آورند. نيروهای 
قبيله اي و ژاندارم هاي تعليم ديده ايراني نيز به آلمان ها ياری مي رساندند، موفقيت آلمان ها در 
اين ش��يوه از نبرد بر ضد انگليسيها، آنان را وادار كرد تا براي جلوگيري از اقدامات آلمانيها، 
طرح هايي مش��ابه پليس جنوب را در پيش گيرند.49 در پی اقدامات پليس جنوب و با ورود 
اين نيرو به ش��هرهای ايران از جمله كرمان، مأموران آلمانی از آن ش��هر گريختند و به قبيله 
بوچاقچی كه با آنها دوس��تی داشتند و مسكن شان در ميان كوهستان هاي جنوب استان بوده 

پناه بردند.50 
 در پاييز 1917م كه س��ايكس برای مرخصی و كسب دستورهاي الزم عازم هندوستان شده 
بود در غيبت او صولت الدوله و قوام الملك كه از قبل با هم دش��منی داشتند هر كدام جداگانه 
با واس��موس آلماني ارتب��اط برقرار كردند و واس��موس هم با چند نفر از كالنتران قش��قايی 
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تم��اس گرفت. و بدين گونه بود كه آن مأمور آلماني، مقر خود را از اهرم به كازرون انتقال داد 
و تحريكات��ی را در ميان تفنگداران جنوب آغاز كرد تا آن��ان را به قيام وادارد. اين امر موجب 
فرار عده اي از افراد پليس جنوب ش��د و حمله به پاسگاه هاي نظامی انگليسی شدت گرفت.51 
واس��موس همچنين با ايل قش��قايی و س��اير ايالتی كه بخش بزرگی از فارس را تحت تسلط 
داشتند، همكاری نزديك داشت و آنان را به همكاری با همديگر عليه پليس جنوب فرامي خواند 
و ني��ز هر دو با هم، افراد پليس جن��وب را به فرار از خدمت ترغيب مي كردند و بدين ترتيب 
در مدت باقی مانده از جنگ اول جهاني نگذاش��تند، انگليس��ی ها از جاده مهم شيراز- بوشهر 

استفاده كنند.52 
 اما با اين وجود سرانجام در سال 1917م و به رغم تمام مقاومت ها، سايكس با به كار بستن 
سركوبگري در مناطق جنوبی ايران، امنيت را برای مأمورين انگليسی ايجاد كرد و در سال هاي 
بين 1917 و 1918م تقريباً همه مأمورين آلمانی كه در مناطق جنوبی ايران به س��ر مي بردند به 

دام مأموران انگليسی و پليس جنوب افتادند.53
 افزون بر اين دانستني است كه از مدت ها قبل دولت روسيه به انگليس فشار مي آورد تا بگذارد 
كه روس��يه نيروی مس��لح خود را به فارس اعزام و آن جا را تصرف كند هر چند كه فارس جزو 
مناطق نفوذ قرارداد 1907 نبود. دولت انگليس برای آن كه روسيه را از پيشروی بيشتر در خاك 
ايران باز دارد از اعزام نيروهای خود به خاك فارس و س��اير مناطق جداً خودداری می كرد. ولی 
چون ديد روس ها دوهزار نفر قزاق روسی را چندين سال در شمال نگاه داشته اند و اصفهان را نيز 
به تصرف درآوردند، سايكس به بهانه سركوبی مخالفان و غارتگران و ايجاد امنيت، پليس جنوب 

را تشكيل داد.54

واكنش انگليسی ها در جواب به دولتمردان ايرانی درارتباط با پليس جنوب
 سايكس هدف از تشكيل پليس جنوب را چنين گفته كه: اين نيرو برای دولت شاهنشاهی 
ايران تشكيل شده و تابعيت ايرانی دارد و آن چه كه توانستم خبر بگيرم، اكثر صاحب منصبان 
و افراد، خرسند از آنند كه حقوق آنان از اين پس مرتب پرداخت خواهد شد و فهميدند كه 
ما برای منافع ايران كار مي كنيم. اما يك اقليت مهمی كه شامل افراد فعالی بودند به اين تغيير 
با چشم خصومت مي نگريستند زيرا به آنها تذكر داده شده بود كه به اين هرج و مرج خاتمه 
داده خواهد ش��د، و مي دانيم كه آنان از اين اوضاع استفاده مي كردند.55 سايكس همچنين در 
مورد تعداد نفرات پليس جنوب مي گويد كه قرار اس��ت عده آن، يازده هزار نفر باش��د. ولی 

آخرين و بيشترين شمار آن به هشت هزار نفر بيشتر نرسيد.56

واكنش ايراني ها به تشكيالت انگليسي پليس جنوب...
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 نگاه س��ايكس به صولت الدوله نيز بدبينانه بوده است. او در اين باره مي گويد: مناسبات ما با 
صولت الدوله عموماً كش دار بود. رويه و مش��ی ما با او اين بود كه به قدر مقدور با وی دوس��ت 
باش��يم و به تمام وس��ايل ممكنه او را از غارت و راهزنی باز داريم و مخصوصاً از بهم خوردن 

مناسبات با او پرهيز نماييم. 
 واكنش مقامات انگليس��ی و دولتمردان كش��ور در مورد كابينه وثوق الدوله و ش��رايط او 
برای به رس��ميت ش��ناختن پليس جنوب نيز درخور توجه است. نخستين بند از شرطهاي 8 
ماده ای كابينه وثوق الدوله كه در صورت تحقق آن، پليس جنوب به رسميت شناخته مي شد، 
آن است كه افسران يك دولت ثالث پس از پايان جنگ، جايگزين افسران انگليسی و روسی 

در ايران شوند. 
 مارلين��گ توضي��ح مي دهد كه دولت ايران متوجه اس��ت كه هيچ ك��دام از دو دولت در 
موقعيت��ی نيس��تند كه اين را بپذيرن��د و در اين ارتباط، كرزن و نيز چمبرلن درباره پيش��نهاد 
مارلينگ نظرياتی دارند. از جمله كرزن مي گويد پاس��خ پيشنهادی، صريحًا غيرصادقانه است 
چون نه روس��يه و نه خود انگليس، ذره اي قصد نداريم افس��ران خود را بيرون بكش��يم. من 
نمی فهمم ما چرا بايد در اين بهانه جويی ها دست و پای خود را در پوست گردو بگذاريم.57 
چمبرلن نيز به همين دليل اس��تدالل مي كرد كه پاسخ پيش��نهادی مارلينگ به مسئله افسران، 
»عدم صميميت آش��كار« اس��ت گذشته از آنكه كارايی اش هم مش��كوك و از نظر دو دولت 

بي ارزش است.
 اين س��خن پردازی ها درباره عدم صداقت، موجب ش��د حداقل يك نفر به دفاع از ايرانيان 
برخيزد. اوليفانت به همه گوشزد مي كند كه وقتی در سال 1915 موقعيت روس و انگليس در 
ايران بسيار مخاطره آميز بود،  دو دولت تصميم گرفتند كه برای تامين يكپارچگی دولت ايران 
با دادن كمك مالی موافقت كنند. هيچگونه وسواس��ی به خرج نداده و هيچ حكم اخالقی هم 
صادر نكردند. بلكه از آن زمان به اين طرف هر ماه 30000 ليره پرداخت و 20000 تومان پيش 

پرداخت به ايران داده مي شد. 
دولت انگليس در برابر نظراتی همچون نظرات اوليفانت و مارلينگ و اخبار اغتشاشاتی كه پليس 
جنوب در فارس با آن رو به رو بود تا حدی حاضر به مصالحه شد يا ظاهراً چنين به نظر مي رسيد. 
آنها از دادن هرگونه اطمينانی در برابر تغيير افسران، سرباز زدند ولی قبول كردند به محض اينكه 
به نظر دو دولت، دوباره امنيت مطلوبی برقرار ش��د. س��ربازان خارجی، ايران را ترك گويند. در 
مورد دخالت نكردن دو دولت در امور داخلی ايران، فقط در چهارچوب كلی، اطمينان هايی داده 
شد. اين تقاضا نيز كه ايران مجبور به پرداخت غرامت در برابر لطمات وارده به اتباع دو دولت در 
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طول جنگ نباشد، پذيرفته نشد. بنابراين در واقعيت امر، هيچ يك از اطمينان ها، بدون قيد و شرط 
پذيرفته نشد. چنين به نظر مي رسد كه جز در چند مورد، مقامات انگليس قادر به ارزيابی صحيح 

اوضاع ايران نبودند.58

نتيجه گيری
 ب��ا توجه به آنكه در س��الهاي جنگ اول جهان��ي، تركيه و آلمان در جن��وب ايران نفوذ و 
تالش هايي داش��تند، انگليسيها براي حفاظت از چاهای نفت و خطوط لوله نفتی شركت نفت 
اي��ران و انگليس كه انگليس در آن منافع سياس��ی و اقتصادی داش��ت و ايجاد امنيت راه هاي 
كاروانی جنوب، و همچنين براي آن كه موقعيت خود را در ايران ضعيف مي ديدند، تصميم به 
دخالت مس��تقيم در جنوب ايران گرفتند و با تش��كيل نيرويی با نام پليس جنوب به فرماندهی 
افسران انگليسی، تالش كردند تا سلطه خود را در ايران به ويژه در ايالت فارس تثبيت كنند. 

 انگليسی ها برای آنكه دولت ايران پليس جنوب را به رسميت بشناسد از هيچ كاری فروگذار 
نكردند و متقاباًل نيز دولت و ملت ايران و مردم ايالت فارس، واكنش هاي متفاوتی را نشان دادند. 
ايرانی ها پليس جنوب را نمونه و نمادی ديگر از تحقير و تجزيه بي چون وچرای كشورش��ان 
قلمداد مي كردند، و از به رسميت شناختن آن خودداری و در برابر آن مقاومت مي كردند، اما در 
مقابل، انگليسی ها به پليس جنوب اميد بسته بودند كه شايد از طريق آن بتوانند سلطه خود را 
بر جنوب ايران و به ويژه فارس بگسترانند و به دنبال اين بودند كه يكی از كابينه هايي كه پياپي 
در ايران بر سر كار مي آمد، پليس جنوب رابه رسميت بشناسد و اين به رسميت شناسي تداوم 
يابد. رئيس يكي از اين كابينه ها، وثوق الدوله بود كه پليس جنوب را با شرط هايي به رسميت 
ش��ناخت. اما كابينه هاي بعدی با توجه به فضای جهانی، از به رس��ميت شناختن آن خودداري 
كردند و اين مس��ئله باعث ش��د كه در مركز و نيز در فارس، روحانيون، سران عشاير جنوب و 
آزادی خواهان، واكنش هاي شديدي نشان دهند. قيام قشقايی ها به رهبری صولت الدوله قشقايی 
گسترده ترين رويارويی با پليس جنوب در ايالت فارس بود. ناگفته نماند كه اوضاع جهانی به 
ويژه خروج نيروهای روس��يه از ايران در پی انقالب 1917م روس��يه و امضای قرارداد 1919م 
در ايران و مخالفت ملت و علما با اين قرارداد، به واكنش هاي دولت و ملت ايران براي منحل 
كردن پليس جنوب، كمك شايانی كرد. تأمين نشدن نيازهای مالی اين نيرو توسط دولت هاي 
مختلف از ديگر عوامل انحالل پليس جنوب بود و انحالل اين نيرو س��بب خرس��ندي مردم 
ايران و به ويژه مردم فارس شد كه پليس جنوب بيشترين فعاليت را در آن جا داشت و اين 
نيروی نظامی كه در دوران فعاليت خود در ايران مرتكب جنايت ها و كش��تارهايی در مناطق 

واكنش ايراني ها به تشكيالت انگليسي پليس جنوب...
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مختلف ايران گرديده بود و نماد دخالت مس��تقيم و اس��تعماری انگليس در ايران بود، بدين 
گونه از كشور ايران بيرون رفت.
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