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چكیده
در شهریور 0231ش/اوت0۴۹0م و در پی اشغال ایران توسط متّفقین ،حكومت رضاشاه سقوط كررد؛ ازجملر پیامردیای ایرن
سقوط ،احیاء قدرت خوانین بود .عبداهللخران ضرراامپرور بر عنروان قدرتمنردترین خران ع رایر كهگیلویر و بویراحمرد ،در
بخشیایی از دو استان مهم آن روز ،یعنی خوزستان و فارس ،توج دولتیای آلمان و انگلیس را ك درگیرر در جنر

بودنرد

جلب كرد .تالش بخ ی از احزاب و گروهیای طرفدار آلمان ،در قالب ستون پنجم ،برای ایجراد جبهر ای جنگری در جنروب،
مت كل از ع ایر بویراحمدی و ق قایی و بختیاری و نظامیان ،واكنش یمراه با وح ت انگلیسییا را منجرر شرد .اصرلیتررین
یدف ستون پنجم ،حمل ب تأسیسات نفتی و ناامنكردن خطوط مواصالتی برود .انگلیسرییرا از گششرت  ،خرود را صراحب و
مالك مناطق نفتخیز میدانستند؛ پس ،تمامی مساعی خود را ب كار گرفتند تا مران از شركلگیرری جبهرۀ جدیرد علیر خرود
شوند .ایجاد اختالف میان خوانین بویراحمد ،ب ویژه برادران ضراامپور ،حمایت از خوانین و كالنتران یمپیمان خرود در مقابرل
عبداهللخان و مهمتر از یم  ،یدایت قدرت خوانین و ع ایر ب سمت استان اصفهان و راهانردازی جنر

سرمیرم ازجملر ایرن

تالشیا بود .انگلیسییا ب دنبال آن بودند ك از این طریق ،امنیت لول یای نفت و خطوط مواصالتی متفقین را حفظ كننرد؛ امرا
حضور جاسوسان آلمانی پس از حادثۀ سمیرم ،در منطقۀ بویراحمد ،نگرانی مجدد انگلیسییا را فرایم كرد.
واژههای كلیدی
بویراحمدی ،عبداهللخان ضرغامپور ،جنگجهانیدوم ،پیمان چمچیت.
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مقدمه

انگلیسرری یررا سررابقۀ حضررور در خوزسررتان و تجربرۀ

بعد از گششت دو سال از آااز جن جهانی دوم ،ایران

یمسررایگی بررا بویراحمرردی یررا را داشررتند؛ پررس از

در شهریور 0231ش/اوت0۴۹0م ،بر اشرغال متفقرین

شناخت زم ،ب بویراحمدی یا و دیگر ایالت حاضر

درآمد .بهانۀ آنیا بررای اشرغال ،حضرور مرأموران و

در منطق برخوردار بودند .آنان تالش مری كردنرد ترا

نیرویای آلمان در ایران بود .انگلیسی یا جنوب ایران

ضررمن حفررظ امنیررت لولرر یررای نفررت و خطرروط

را اشغال كردند .آن یا پیش از آن یم ،برای دسرتیابی

مواصالتی ،در صورت امكان ،با بهره گیری از قردرت

ب نفت  ،در این منطق حضرور داشرتند؛ امرا ایرن برار

ایالت و ع ایر ،ایداف مد نظر خود را تحقق بخ ند.

ب صورت رسمی ،با نیروی گستردة نظامی وارد ایران

سؤال اصرلی و محروری كر ایرن پرژویش درصردد

شدند .یم زمان با اشرغال ایرران ،اتفراي دیگرری نیرز

پاسخ گویی ب آن اسرت ،چرایری و چگرونگی توجر

ب وقوع پیوست ك خود معلول اشغال ك ور بروده و

یرررم زمررران دو قررردرت آلمررران و انگلررریس ،بررر

آن یم ،سقوط رضاشراه و احیراء قردرت خروانین و

بویراحمدی یاست؛ ب عبارت دیگر ،چگونگی نقرش

دیگر قدرت یای محلی ،در مناطق مختلف ك ور بود.

بویراحمدی یا و در صدر آن یا عبداهلل ضراام پور ،در

خوانین بویراحمدی ازجمل كسانی بودند ك در زمان

نبرد میان انگلیسی یا و یروادارانش در ایرران از یرك

رضاشرراه در زنرردان یررا تحررت مراقبررت و در تهررران

سو و نیرویای یروادار آلمران ،از دیگرر سرو اسرت.

زندگی می كردند .با سقوط رضاشاه ،آن یرا از تهرران

حضررور جاسوسرران آلمررانی در منطق ر بویراحمررد و

فرار كرده و ب زادگاه خرویش برگ رت و قردرت از

بررسرری ابعرراد مختلررف آن ،یمچنررین نق رر یررا و

دست رفتۀ خود را احیاء كر دند .یمسایگی و داشرتن

دسیس یای انگلیسی یا در انحراف و یردایت قردرت

پیوندیای تاریخی برا ایرالت ق رقایی و بختیراری و

ایالت و ع ایر ب سمت مناف خود و بررسی پیمران

ممسنی ،از عواملی ی بود ك در این زمان ،ب ایمیت و

«چم چیت» از دیگر موضوعاتی است ك در این مقال

اعتبررار بویراحمرردی یررا مرری افررزود؛ امررا در زمرران

ب آن یا پرداخت شده است  .مقال ب دنبرال آن اسرت

جن جهانیدوم ،مجاورت با لول یای نفت و خطوط

كرر معلرروم شررود چرررا بویراحمرردی یررا و شررخ

مواصالتی ،بیش از یر موضوع دیگری بویراحمدی یا

عبداهلل خان ضراام پور  ،توجر قردرت یرای محلری و

را در كانون توج متفقین توج قرار داد  .ایرن عامرل

بین المللی را جلب كرد؛ یمچنین بررسی اینك آنران

شررد كر خرروانین بویراحمرردی ،در معرراد ت

تررا چرر میررزان ،در معرراد ت و تحررو ت ملرری و

سیاسی و نظامی در نظر گرفتر شروند .سرتون پرنجم

بین المللی تأثیرگشار بودند .مدعای ایرن پرژویش آن

آلمان ك یكی از ایداف مهم و مأموریتیای اصرلی

است ك نیرویرای طررف دار آلمران ،برا فرراری دادن

آن ضرررب زدن برر تأسیسررات نفترری انگلرریس و نیررز

خرروانین بویراحمررد از حرربس و حتررر در تهررران و

ناامنكر دن خطوط مواصالتی جنوب ب شرمال برود،

مسلح كردن آن یا ،سعی می كردند برنام یای خرود را

متوج بویراحمدییا شد .این ستون از طریق عوامل

عملیاتی كنند .برنام یایی مانند حمل ب خوزستان و

خود ،ب صورت مستقیم و ایرمستقیم ،تالش كررد ترا

تأسیسات نفتی و قط خطوط مواصالتی جنروب بر

از بویراحمدی یا ،برای رسیدن ب ایداف خرود بهرره

شررمال ،بررا بر كررارگیری بویراحمرردی یررا؛ امررا چررون

گیرد.

انگلیسی یا متوج چنین طرحی شردند ،برنامر یرای

باعر

چرایی توج قدرتیای درگیر در جن جهانیدوم ب بویراحمدییا57/

مختلفری را طراحری و اجررا كردنررد ترا مران تحقررق

(متفقررین) ،طرری نامرر ای در  ۶شررهریور3۲/0231

برنام یای یواداران آلمان در ایران شوند .مهرم تررین

اوت ،0۴۹0ب مسئو ن ایرانی اعرالم كردنرد «دولرت

اقدام انگلیسی یا ،تحریك و یدایت ع ایر و ایرالت

ایران باید امر صادر نماینرد كر ق رون ایرران بردون

بویراحمدی و ق قایی ب سرمت سرمیرم برود .بررای

مقاومت بیش تری از شمال و شري خطی از خرانقین،

اثبات این مدعا ،از روش توصیفی تحلیلی ،با مراجعر

كرمان اه ،خرم آباد ،مسجد سلیمان ،یفتگل ،گچساران

ب مناب كتابخان ای استفاده شده است.

و از آنجا ب بندر دیلم ك در خلیجفارس واقر شرده
است عقبن ینی نمایند» (تبرائیران .)3۴ :0230 ،در

جغرافیای سیاسی بویراحمدی ها در زماان جناگ

میان نیرویای نظامی و بر ختروص ارترش ،افررادی

جهانی دوم

نظیر سرل كر زایدی حضور داشتند ك در ارتبراط و

ناحیۀ جغرافیایی ایل بویراحمد ،در بخش وسریعی از

پیوند با ستون پنجم آلم ان بودند و با نیرویای آلمانی

آنچ ر امررروزه اسررتان كهگیلوی ر وبویراحمررد نامیررده

حاضر در ایران یمكاری مری كردنرد (رائرین ،تهرران

می شود ،در موقعیت سیاسی ویژه ای قرار داشرت كر

متور ،شماره ) 03۲۹؛ لشا متفقرین برا تعیرین حردود

درخور توج و با ایمیت بود .این منطق نقطۀ اتتال

برای ارتش و نیرروی نظرامی ایرران ،درصردد بودنرد

س اسرتان مهرم ك رور ،یعنری اصرفهان و فرارس و

یرگون خطر احتمالی را از لول یای نفت دور كننرد.

خوزستان بود .ب تعبیر دیگرر ،مركرز گرره خروردگی

مضاف براینك چنین خطری از جانب بویراحمدی یا

راه یایی بود ك اسرتان یرای یادشرده را بر یكردیگر

ك د ر پیوند با ستون پنجم آلمان بودند ،می توانسرت

متتل می كرد و می توانست كوتاه ترین راه ممكن ،از

تهدیدكننده باشد .حوزة قلمرو بویراحمدی یا ،یعنری

اصفهان ب خوزستان باشد .آنچر در دورة معاصرر و

كهگیلوی  ،از نظر نظامی و اردوك ی مروقعیتی ویرژه

ب ختوص در زمان جنر دومجهرانی ،برر موقعیرت

داشت ك آن را ب صورت دژیای افسران ای درآورده

سیاسی بویراحمدی یا افزود و سبب توج بیشتر ب

بود .كوه یای مرتفر و صرعب العبرور نیرز ،آن را بر

آنیا ش د ،مجاورت با حوزة نفرت خیرز خوزسرتان و

منطق ای جنگی و تدافعی تبدیل كرده بود؛ ب گون ای

لول یای نفت بود .گایی نیز چاهیای نفت ،در قلمرو

ك ورود ب آن ،ازسوی یر دشمنی امكانپرشیر نبرود.

گرمسیری بخ ی از بویراحمدی یا واق شرده برود و

ب یمین علت در عمرل ،از كنتررل دولرت خرار و

در عمل ،بویراحمدی یا با انگلیسی یا یمسای بودند.

تحت حاكمیت خوانین درآمده بود و در منطق  ،ارادة

شروع جن جهانی دوم و تهدید منراطق نفرت خیرز از

خوانین حكم قرانون را ایفرا مری كررد  .شراید یمرین

و گسررتردة

شررد كرر در جریرران

سروی آلمرران یرا ،سرربب حضرور پررنر

وضررعیت طبیعرری یررم باعرر

انگلیسی یا در منطق شد .ریایی خوانین بویراحمد از

جن جهانیدوم ،تعداد ی از جاسوسان آلمرانی بررای

دسررت حكومرررت مركررزی و حضرررور در منطقرر ،

مدتی ،در این منطق اقامت گزینند و نگهداری شوند.

حساسیت مسئل را بیشترر كررد .ایرن حساسریت و

بدون شك ،یكی از عل ل توج بیگانگان ،ب ختروص

نگرانی زمانی بیشتر شد كر گرزارش یرا از ارتبراط

آلمان و انگلیس ،در جریران جنر

موقعیرت خراص

پنهانی خوانین بویراحمد ،با آلمانی یا حكایت می داد.

جغرافیررای طبیعرری و سیاسرری منطق ر بررود .سررلطانی

برای یمین ،سرفرای دو ك رور انگلریس و شروروی

نماینده وقت گهگیلوی و بهبهان ك در ادوار مختلف
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مجلس شورای ملی ،سمت نمایندگی بویراحمدی یرا

كبود كرد و ب نظر میرسد ،تغییر عنوان حزب یم پی نهاد

را داشت ،امنیت گهگیلوی را امنیت جنوب و نراامنی

فرررانتس مررایر برروده اسررت (روزنامر رعررد ،شررماره ،30۲

آنجا را مفتاح یر ومر جنروب مریدانسرت (اسرناد و

 .)32/5/۹نیرویای آلمرانی در ایرران ،مأموریرت یافتنرد برا

گزارش یای گهگیلویر وبویراحمرد .)3۶۴ :02۴3 ،واضرح

كمك ایرانیان یوادار خود ،در جنوب ك ور فرودگاهیرای

است ك ایرن سرخن ،بیرانگر ایمیرت جغرافیرای سیاسری

متعدد ایجاد و مؤسسات نفتی خوزسرتان را منهردم كننرد؛

بویراحمدییا بود؛ پس بیتوجهی ب آنیرا ،مریتوانسرت

یمچنین خطروط مواصرالتی جنروب بر شرمال ایرران را

برای دولت مركزی و حتری انگلیسرییرا خسرارتآفررین

مختل كنند و ب محض رسیدن نیرویای نظرامی آلمران بر

باشد .مطلب دیگری كر درختروص ایمیرت جغرافیرای

مرزیای ایرران ،از راه قفقراز ،قردرت دولتری را بر دسرت

سیاسی بویراحمدییا ،در جریان جن جهانیدوم ،باید بر

گیرند؛ سسس ایرران را متحرد جنگری آلمران كننرد .امررای

آن توج كرد ،قدرت و مهارت جنگی و نظامی آنیا برود.

ارت ی ایرانی ،نظیر فضلاهلل زایدی ك آلمرانیرا برا او در

این قدرتمندی ،ن برای داشتن سالحیای پی رفت و حتری

تماس بودند ،زمان فتح استالینگراد توسط سرربازان آلمرانی

جمعیت بسیار ،بلك برای ویژگییای فردی و نبرو ااتری

را زمان مناسب شروع عملیات آلمان در ایران میدانسرتند.

و مهارت جنگی این مردمان بود بود .آنان مردمانی شرجاع،

در تت روری رویررایی ،فضررلاهلل زایرردی ،نررامزد ریاسررت

ورزیده ،فرداكار ،صراحب مهرارت و باتردبیر در نبردیرای

جمهوری از سوی آنران برود .جرامی بر نقرل از روزنامرۀ

نظامی بودنرد .سرابقۀ جنگری آنیرا در نبردیرای گششرت ،

«دیلرری نیرروز» از درخواسررت بعضرری از امرررای ارتررش ،از

شده برود كر یرم

فرانتس مایر ،مبنی بر ایجراد مركرز مقراومتی علیر متفقرین

توج ایالت یمسای را جلب كنند و یم دولت مركرزی و

سخن گفت است .در ادام آمده است شولتس را حبیرباهلل

دولتیای بیگانۀ آلمان و انگلریس ،دقرت خاصری دربراره

نوبخت ،ب میان ایل ق قایی برد تا از آنیا كمك بگیررد و

آنیا داشت باشند.

مهمتر از آن ،با فضلاهلل زایدی در اصفهان مشاكره و بر او

ب ختوص جن

تن

تامرادی ،باع

وعده ریاست جمهوری داده شرد (جرامی .)3۴ :0230 ،در
ستون پنجم آلمان و بویراحمدی ها

راسررتای ایررداف یادشررده ،در اسررفند 0231ش0۴۹3/م،

در پی اشرغال ایرران توسرط متفقرین و اخررا نیرویرای

عوامل ستون پنجم آلمان ب آزادكردن خوانین بویراحمرد و

آلمانی از ایران ،برخی از جاسوسان كارك رتۀ آنیرا ،نظیرر

فراریدادن آنیا ب منطق اقدام كردند .یدف آنان این برود

مایر و شولتس  ،تالشیرای بسریاری كردنرد ترا احرزاب و

ك با كمك این نیرو ،بخ ی از برنام یای خود را عملیاتی

نیرویای طرفدار آلمان را در ایران منسجم كنند؛ سرسس بر

كنند .زم ب یادآوری است ك در زمان رضاشراه ،خروانین

كمك آنیا ،ایداف خرود را در ایرران كر یمانرا گ رودن

بویراحمد در تهران تحت مراقبت و نظارت بودند و پدران

جبه ای جدید در مقابل متفقین برود ،عملری كننرد .آنیرا

آنیا بعد از حادثۀ تنر

ترامرادی اعردام شردند .بنرابراین،

برای تحقق چنین برنامر ای ،برا بخرشیرایی از نیرویرای

انگیزة زم را بررای مقابلر برا حكومرت مركرزی ایرران و

ارتش و ایالت و ع ایر جنوب و حزب كبودِ نوبخت كر

حامیان آن داشرتند .بررای یمرین ،عوامرل ایرانری طرفردار

نمایندة مجلس و طرفدار آلمان بود ،ارتباط برقرار كردند و

آلمان ،ضمن ترالش بررای آزادی آنیرا ،اقردامات زم را

با كمك او ،ب میان ایالت و ع ایر رفتنرد (جرامی:02۲0 ،

برای تسلیح و تجهیز آنیا بر كرار گرفتنرد .ناصرر نجمری،

 .)۲نوبخت پس از مدتی ،حزب ملیون را جایگزین حزب

یكی از میهن دوستان و فعا ن سیاسی مخالف انگلریس در

چرایی توج قدرتیای درگیر در جن جهانیدوم ب بویراحمدییا55/

جریان اشغال ایران توسط متفقین ،از تالش گروه منتسرب

مرتبط با عوامل آلمانی بود ،آزاد كررد .شولتسر یولتروس،

ب خود در آزادی خوانین بویراحمدی سخن گفتر اسرت.

جاسوس آلمانی ،با چند جاسوس آلمانی دیگرر ،برا لبراس

او با تأكیرد برر اینكر «خسرروخان بویراحمردی ،جروانی

محلی در فیروزآباد و گایی سمیرم ،نزد ناصرخان ق رقایی

وطنپرست و آزادیخوایی پرشور بود» یمپیمانی برا او را

ب سر میبردند .نیز گفت شده است ك زایدی ب صرورت

یكی از عوامل امیردواری گرروه خرود دانسرت اسرت كر

محرمان  ،نهضرتی بر نرام نهضرت آزادیبخرش ایرران ،بر

میتوانست از لحاظ مادی ،ب پی رفت مقاصد آنیا یراری

پی نهاد و كمك مرأموران آلمرانی طررحریرزی كررده برود

كند؛ «زیرا متعهد شده بود ك ب محرض فررار از تهرران و

(كارگر ،بیتا .)35۹ :در آن ینگام ،یردف نهضرت آن برود

رسیدن ب ایل خود ،تمام افرادش را تحت فرمران مرا قررار

ك در صورت پی رروی ارترش آلمران در منطقرۀ قفقراز و

دید» .نجمی با یادآوری این موضوع ك در پی یرمكراری

نزدیكشدن ب مرزیای ایران ،برا قیرامی نظرامی ضررب ای

با نیرویای یروادار آلمران برودهانرد ترا از ایرن طریرق ،بر

محكم بر نیروی متفقین ،ب ختوص انگلیسییرای مسرتقر

انگلیس ف ار آورند ،از خسرروخان بویراحمردی و بررادر

در ایران ،وارد و راه را برای ورود ارتش آلمران براز كننرد.

بزرگتر او ،عبداهللخان ضراامپور ،یاد میكنرد .او توضریح

ناصرخان ق قایی ك با كمرك پیركیرای مختروص ،برا

میدید ك آنیا را چگون آزاد كردند و اینك چنین كراری

زایدی در ارتباط بود نیز با سساه مسلح چندین یزار نفرری

ارزش بسرریاری داشررت اسررت (نجمرری 03 :0231 ،و .)0۲

ق قایی و نیرروی رزمری آن ایرل ،یمرین یردف را دنبرال

مجیدی وسیلۀ آزادی خوانین بویراحمد را اعضای «حرزب

میكرد .او مترصد بود ك در فرصرت مقتضری ،بر منظرور

كبود» میداند .این ت كل سیاسی یوادار آلمان برود تحرت

ضرب زدن ب نیروی انگلیس در جنوب ،ب پا خیزد .در این

حمایت بعضی از افسرران ارترش و یمچنرین ،نماینردگان

میان ،بسیاری از نیرویای ایران و افسران ارتش ایرران نیرز،

مجلس قرار داشت .او از اشخاصی یمچون ابوالقاسمخران

ب صورت محرمان  ،پ تیبان یدف زایدی بودند (شولتسر ،

بختیررار و شرریخعبدالمجیررد برروانی ممسررنی ،معررروف ب ر

 .)۲1 :023۴عررالوهبررراین ،سرررویس اطالعررات نظررامی

مینوچهر ،یاد میكند ك در فراریدادن خوانین نقرش مرؤثر

انگلیس نیز عقیرده داشرت كر زایردی در اندی رۀ قیرامی

داشتند .وی توضیح مریدیرد كر یردف از آزادی سرران

نظامی بر ضد نیروی متفقرین برود (یردایت)۹3۶ :02۲۴ ،؛

ایالت و ع ایر توسط یرواداران آلمران ،ت ركیل جبهر ای

اما قبل از اینك این نق

عملی شود ،مأموران انگلیسری از

جدیررد در فررارس بررود ك ر مرریبایسررت توسررط ایررالت

روابط دوسرتان و یمكراری سرل ركر زایردی برا سرران

بویراحمدی و بختیاری و ق قایی شكل میگرفت تا علیر

ق قایی اطالع داشتند .آن یرا مری دانسرتند كر جاسوسران

شرود (مجیردی.)3۲۴ :0230 ،

آلمانی ،در كوهیای پیرامون اصفهان ،دستگاه بیسیم دارنرد

متفقین اشغالگر وارد جن

نویسنده دیگری ب نقل از محمدحسرینخران طرایری ،از

و در روزیایی ك زایدی ب عنوان شركار ،از شرهر بیررون

خوانین تبعیدی ،نیز بر این موضوع تأكید كررده اسرت كر

میرفت ،با سران ق قایی و جاسوسان آلمانی كر در میران

خوانین با یمكاری نیرویرای طرفردار آلمران فررار كردنرد

ایل ق قایی بودند ،مبادلۀ پیام میكررد .یمچنرین از روابرط

(اكبری .)312 :02۲5 ،سرلطانی كر در پری جلروگیری از

پنهانی میان زایدی و مقامات عالی ارترش ،بررای دسرتیابی

فرار آنیا بوده ،تأكید كرده است ك عبداهللخان ضراامپور

ب مناب نفتی ایران اطالع داشتند .برای یمین ،نگران بودنرد

و حسینقلیخان رستم را منوچهر اسعد بختیراری (اسرناد و

ك اتحاد و یمرایی مثل ِ ق قایییا و نظامیان تحرت امرر

گررزارشیررای كهگیلویر وبویراحمرد )3۶۴/0 :02۴3 ،كر

زایدی و جاسوسان آلمانی ،وضرعیتی خطرنراو و دشروار
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برای مناف انگلیس در جنوب ك ور پریش آورد .بنرابراین،

مینویسد ...« :عبداهللخان بویراحمدی یرم متحرد نیرومنرد

انگلیسییا برای جلوگیری از عملیشدن نق ۀ آلمانییرا و

ق قایی و طرفدار ماست» (طرایری .)20۹ :02۲۲ ،بررای

طرررفداران ایرانرری آنیررا ،اقرردامات گسررتردهای در پرریش

یمین ،عبرداهللخران در یمران ابتردای حضرور در منطقر ،

گرفتند؛ ازجملۀ آنیرا ،دسرتگیری زایردی و انتقرال او بر

اقرردامات گسررتردهای را درخترروص جم ر آوری نیرررو و

فلسطین بود (كارگر ،بیتا .)35۹ :چند روز پس از ربرودن

مسلحكردن آنیا آااز كرد .نخستین اقدام او ،قدرتنمرایی

و تبعید زایدی ،آجودان او با فرستادن پیك مختوص بر

و اعالم حضور در اطراف شهر بهبهان برود كر مررز میران

فیروزآباد ،این رویداد را ب ناصرخان ق قایی اطرالع داد و

بویراحمدییا و انگلیسرییرا محسروب مریشرد؛ زیراكر

موجب شگفتی و نگرانی ناصرخان و تضرعیف روحیرۀ او

انگلیسییا بر خوزستان مسرلط بودنرد .محمرود براور كر

شررد (شولتس ر  0۲۴ :023۴ ،تررا  .)0۴۹سرررریدر بررو رد،

خود در این زمان ،در شرركت نفرت ایرران و انگلریس ،در

سررفیر انگلرریس ،درخترروص بازداشررت و تبعیررد زایرردی

گچساران مسئولیت داشت و شراید بسریاری از حرواد و

مینویسد« :مسئلۀ مأمورین دشمن و خطراتی ك از سروی

تحو ت بوده است ،مینویسد:

آنان متوج تأسیسات نفتی و راهآین ایرران برود ،برا ورود

«عبررداهللخرران ضررراامپررور در اوایررل خرررداد  0230ش

سربازان متفقین بر آن ك رور ،از میران نرفرت ...مرأموران

0۴۹3/م ،با یك نیروی ش تد نفرری چریرك ،وارد تنر
البرز ،رئیس شرهربانی خوزسرتان ،بر

آلمانی با ایرانیان طرفدار آلمران و بر ختروص سرل ركر

تكاب شد .سرین

زایدی ك فرماندیی سساه اصرفهان را بر عهرده داشرت در

اتفرراي سرررین

اسررماعیل سررهرابزاده ،فرمانرردار نظررامی

ارتباط بودند ...آلمانی دیگر ب نام شولتسر یولتروس نرزد

بهبهان و سرین

نویسی ،فرماندة پادگان و بهرادر قنرواتی،

ناصرخان ،رئیس ایل ق قایی ،بود و ناصرخان با زایردی و

ب معیت عدهای از محترمران بهبهران بررای مالقرات و یرا

ایرانررییررای دیگررر ،برررای فرررایمآوردن زمینرۀ پرریشروی

ب عبارتدیگر ،خیرمقردم و دیردار آقرای ضرراامپرور بر
تكرراب رفتنررد و حترری آقررای سرررین

آلمانییا در آن ك ور ،یمكاری داشت( »...برو رد:02۶3 ،

مرردخل تنرر

 .)۲2ستون پنجم آلمان در كنار برنام یای درازمدت خرود،

سهرابزاده قوطی سیگار نقررة خرود را نیرز تقردیم خران

مثل تالش برای ت كیل دولرت طرفردار آلمران در ایرران،

نمرررود» (بررراور .)33 :023۹ ،پرررس از مراسرررم مرررشكور،

برنام یرای كوتراهمردت خرود ،نظیرر ایجراد خطرر بررای

عبداهللخان عازم منطقۀ خیرآباد ،میان بهبهران و گچسراران،

تأسیسررات نفترری و راهآیررن شررمال و جنرروب را دنبررال

شررده و بررا یرمررز احمرردی بختیرراری ،فرسررتادة اسررتاندار

مرریكردنررد (روزنام ر سررتاره ،ش .) 0233/۶/01 ،0۶1ب ر

خوزستان ،م غول مشاكره شد .در ایرن مرشاكره ،بعضری از

بویراحمدییا وعده داده بودند مهمرات زم را مریدینرد

سران طوایف و افراد مرتبط و یمپیمان با انگلیسییا نظیرر

تا «بتوانند ب صنای نفت جنوب و كاروانیای حملونقرل

مظفرخرران آریررایی ،بهررادر قنررواتی و خررانم برریبرری ،مررادر

نظررامی متفقررین در آن خطر حملر برنررد و ضرررب زننررد»

منتورخان باشتی ،حضور یافتنرد (طرایری.)205 :02۲۲ ،

(طررایری .)205 :02۲۲ ،از گررزارشیررای موجررود ،چنررین

بعد از آن ،عبداهللخران عرازم روسرتای علمردار در شرري

برمیآید ك ستون پرنجم آلمران و ایرانیران یروادار آلمران،

بهبهان شد و در این منطق نیرز سررین

مهراجر ،فرمانردة

عبداهللخان ضرراامپرور را یكری از متحردان اصرلی خرود

ژاندارمری خوزستان ،با او مالقرات كررد .بنرا بر روایرت

میدانستند ك میتوانسرت در پی ربرد ایرداف مدنظرشران

محمود باور ،مهاجر ب شدت مرعوب قردرت عبرداهللخران

تأثیرگررشار باشررد .طررایری بر نقررل از شولتسر یولترروس

شد (براور .)3۲ :023۹ ،روسرتای آرو 1مركرز خران ن رین
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بویراحمد گرمسیری ،مكان بعدی حضور عبداهللخان برود.

كوتاهمدت و بلندمدت ستون پنجم بود .سرانجام حمل بر

این مالقات منجر ب عقد پیمان با مظفرخران آریرایی شرد.

خوزستان ،ب عنوان مركز اصلی تأسیسات نفتری ،بخ ری از

براساس این ،پیمان ك با یدف اتحاد میان آنیا بود ،مقررر

ایداف مدنظر بر شرمار مریآمرد كر عملیراتی مریشرد.

شد دختر مظفرخان ،ب عقد خسرروخان ،بررادر كوچرك

انگلیسییا ك متوج چنین برنامر ای شرده بودنرد ،بررای

عبداهللخان ،درآید و این مراسم برگشار شرد (براور:023۹ ،

جلوگیری از اجرای آن ،اقدامات گستردهای كردند.

 .)3۲البت تالش عبداهللخان در راسرتای اتحراد و یمرایری
یمۀ خوانین بود و بر نظرر مریرسرد قترد او دوركرردن

سیاست انگلیسی ها نسبت به عشایر هم پیمان با ساتون

مظفرخان از انگلیسییا و یمراهكردن او با خود بوده است

پنجم

(صفینژاد .)۹۹۹ :02۶۲ ،عبداهللخان پس از عقد پیمان برا

انگلیسییا با توجر بر سرابقۀ حضرور و شرناختی كر از

مظفرخان آریرایی ،بر اتفراي اكثرر كدخردایان خرود و در

ع ایر منطق داشتند اقدامات خود را بر گونر ای در پریش

معیت مظفرخان آریایی و كریمخان كفایی باشتی ،از طریق

مستقیم و رودررو با ع رایر ن روند.

گرفتند ك وارد جن

دیل 2و گچساران ،ب حردود چرماسرسید 3وارد و برا خران

پس ،باوجود فعالیت ستون پنجم و ارتباط گسرتردهای كر

ق ررقایی مالقررات كرررد .در ایررن مالقررات ،اكثررر خرروانین

ع ایر جنوب با آنیا داشتند انگلیسییا با زیركری خراص

ممسنی ،دره شوری ،ك كولی و ق قایی حضرور یافتنرد و

خود ،توانسرتند بر ایداف ران برسرند .روش انگلیسرییرا

یك پیمان اتحاد و یگانگی میان آنیا منعقرد شرده كر بر

اینگون بود ك با در پیشگرفتن سیاست ایجراد اخرتالف

پیمان چماسسید معروف شرد (افراری .)3۴2 :023۲ ،ایرن

میان ایالت برا یكردیگر ازیركسرو و ایرالت برا نظامیران

پیمان در راسرتای ترالش خروانین ،بررای بر دسرتآوردن

ازدیگرسو ،ضمن درگیرساختن آنیا با یكدیگر ،تا حردود

قدرتی بود ك پیشتر از آنیا سلب شده بود .آنان در مرتن

بسیاری مناف خود را ك یمانا لولر یرای نفرت و خطروط

پیمان ،برنامۀ م ختی را مطرح نكردنرد؛ امرا ایرن پیمران

مواصالتی بود ،حفظ كنند .البت در سیاست ایجاد تفرقر و

باع

وح ت انگلیسییا شد و نیز نگرانی شردید دولرت

جن

میان ع رایر ،دولرت ایرران و نیرویرای وابسرت بر

مركزی را ب یمراه آورد .دو طررف متعهرد شردند كر در

انگلیس و صاحبنفوا ،یاریگر انگلیسییا بودند (رزمآرا،

و چ صلح ،یمراه و یمگام

 .)05۲ :02۲3آدریرران یررالمن ،دبیررر سررفارت بریتانیررا در

یرگون پیشآمدی ،چ جن

بررا یكرردیگر باشررند و یررر كررس ایررر از ایررن عمررل كنررد،

تهران ،در گزارشی ك اوایل تابسرتان 0230ش0۴۹3/م ،بر

بیشرافت است (براور؛  3۲ :023۹و .)3۴از طرفری ،میران

وزارت خارجۀ ك ور خود ارسال كرده ،خاطرن ران كررده

خوانین بویراحمدی و ق رقایی ارتبراط تنگراتنگی وجرود

است ك با توج ب ناتوانی ت كیالت ك وری و ل ركری

داشررت؛ از طرررف دیگررر ،ارتبرراط خرروانین ق ررقایی بررا

ایران ،در ادارة امور « ...دیگر بیش از این[ ،بررای سرفارت

جاسوسان آلمانی و نیز ارتبراط آنیرا برا نیرویرای یروادار

اعلیحضرررت [پادشرراه بریتانیررا میسررر نبررود ك ر در قبررال

آلمرران در ایررران ،مثررل زایرردی و نوبخررت و اقرردامات

تحو ت داخلی در مناطق ع ایری كر در امترداد خطروط

عبداهللخان ضراامپور ،آن یم در یمسرایگی حروزة نفروا

تداركاتی ب روسی و محوریرای مواصرالتی بریتانیرا قررار

انگلریس و منطقرۀ نفرتخیررز خوزسرتان ،اسررباب نگرانرری

دارند مواض بیطرفی مطلق را حفظ كنرد» (بیرات:02۲۴ ،

انگلیس را فرایم كرده بود (كیرانی 033 :02۲3 ،ترا .)03۹

 .)۹1گررزارش بلگریررو ،معرراون كنسررولگری انگلرریس در

اقرردامات اولی رۀ عبررداهللخرران ،در راسررتای تحقررق ایررداف

شیراز ،نمون دیگری از ایرنگونر گرزارشیاسرت كر از
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احسرراس خطررر انگلیسررییررا ،در برابررر قرردرت ع ررایر و

انگلیس و رابط سیاسی آنیا ،با عبرداهللخران ضرراامپرور

اقدامات احتمالی آنیا حكایت مریكنرد .ایرن گرزارش در

مالقات كرد .موضوع این مالقات ،ایجاد امنیت مطرح شد.

خردادماه 0230ش/ژوئن ،0۴۹3ارسال شده و در آن آمرده

در این مالقات ،جیكاو متوج شد اسلحۀ بویراحمدییرا

است ...« :ارتباط موجود میان سران ق قایی و ریبران ایلری

بیشتر برنو است ك اسلح یرا تفنر یرای مختروص و

بویراحمردی در شررمال جررادة اصرلی شرریراز ر بوشررهر و

برردون شررماره اسررت .ایررن موضرروع ،سرربب خوشررحالی

[ارتبرراط بررا دشررمن و اینكرر گفترر مرریشررود میرران

انگلیسییا شد (زرینكلك .)۹۹3 :02۲3 ،ب نظر میرسرد

بویراحمرردییررا و بختیررارییررا ،در شررمال آنیررا نیررز

انگلیسییرا ،از سرالحیرای خراص بویراحمردی نگرانری

تماسیایی برقرار میباشد و مریتروان امكران برروز یرك

شدیدی داشتند .آنان احتمرال مریدادنرد ایرن سرالحیرای

شررورش ع ررایری را تتررور كرررد ك ر از خلرریج فررارس

خاص را آلمانیا در اختیار ع ایر مریگشارنرد؛ امرا وقتری

(دشتستان) رو ب شمال آااز شده ،جادة اصرلی بوشرهر ر

متوج شدند كر سرالحیرای خراص نیسرت ،خوشرحال

شیراز را در قلمرو ق قایی فرا گیرد و از طریرق بویراحمرد

شدند .بناب گزارش دیگر ،از شهربانی خوزستان ب وزارت

و بختیاری و سمت شمالارب پیچ خورد .ایرن بخرش از

ك ور ،ماژرجیكاو ب عنوان صاحبمنتب و رابط سیاسی

محور دایرهای را ترسیم میكند ك مركزش آبرادان اسرت»

انگلیسییا ،در نیمرۀ خردادمراه 0230ش0۴۹3/م و مردت

(بیات .)۶3 :02۲۴ ،سرریدر بو رد ،سرفیر وقرت انگلریس

زمانی كوتاه بعد از مالقات اولی  ،مجدداح تقاضرای مالقرات

در ایررران ،در گزارشرری برر وزارت امورخارجررۀ بریتانیررا

با عبداهللخان ضراامپور را كرد .خان اینبرار ،درخواسرت

خاطرن رران كرررد ...« :بویراحمرردییررا ك ر قلمررروش ب ر

او را نسشیرفت .اینك چرا خان بویراحمردییرا حاضرر بر

حوزهیای نفتی جنوب منتهی میشرود ،اینرك در طغیرانی

مالقات ن د و آیا میان خان و دیگرر سرران و كدخردایان

آشكار قرار داشت و اطالع در دسرت برود كر قسرمتی از

بویراحمررد ،درخترروص نحرروة تعامررل و برخررورد بررا

بختیارییا نیز تحتریاست ابوالقاسمخان ،عوامرل آلمرانی

انگلیسییا ،اختالفاتنظر وجود داشرت اسرت بر روشرنی

را پناه داده و با سرران ق رقایی و بویراحمردی در تمراس

معلوم نیست .گزارشیرای موجرود بیرانگر آن اسرت كر

بود .ع ایر  ...اینك برای پشیرش تحریكراتی كر برر ضرد

سرران و كدخردایان دچرار اخررتالف شردید شرده بودنررد.

دولت مركزی و مقامرات انگلیسری حرامی آنیرا صرورت

بخ ی از این اختالفات ،ناشی از سیاستیای تفرق افكنانۀ

مرریگرفررت ،كررامالح متحررد بودنررد( ».بیررات.)0۴۹ : 02۲۴ ،

خررودِ انگلیسررییررا بررود (طررایری .)205 :02۲۲ ،گررزارش

بنابراین ،انگلیسییا برای حفرظ لولر یرای نفرت و حفرظ

رسمی شهربانی نیز ،بر وجود چنین اختالفاتی تأكید كررده

خطوط مواصالتی خود ،از تعرض ع ایر طرفدار آلمران و

اسررت« :در ترراریخ 0230/2/03ش ،س ر دسررتگاه اتومبیررل

بریمزدن و خنثیكردن برنام یای سرتون پرنجم و عوامرل

شررركت راشررر نزدیكرری خیرآبرراد ،راه بهبهرران را آدمیررای

آنیا ،تدابیر مختلفی را طراحی كردنرد و بر مرحلرۀ اجررا

ضراامپور اارت نموده و بعرد خرود او رسریده و مسرترد

درآوردند .مالقاتیای پیدرپی انگلیسییا و عوامل آنیرا،

می دارد» (زرین كلك.)۹51 :02۲3 ،براساس ایرن گرزارش،

با عبداهللخران ضرراامپرور ،بررای جلروگیری از برخرورد

كدخدایان مران از مالقرات دوم جیكراو برا عبرداهللخران

مسلحانۀ او در خوزستان ،ازجمل اقدامات اولیۀ آنیا برود.

شدهاند (زرینكلك .)۹۹۴ :02۲3 ،تقاضای مالقات مجردد

بنا ب گزارش شرهربانی خوزسرتان بر وزارت ك رور ،در

انگلیسییا با عبداهللخران ضرراامپرور ،حكرایتگر نگرانری

تاریخ03خرداد2/0230ژوئن ،0۴30مراژر جیكراو كنسرول

شرردید آنیررا از تحركررات اوسررت .تعرردادی از خرروانین و

چرایی توج قدرتیای درگیر در جن جهانیدوم ب بویراحمدییا18/

كدخدایانی ك عبداهللخان برا آنیرا متحرد شرده و پیمران

مان از تحقق ایداف سرتون پرنجم ،در منراطق نفرتخیرز

دوستی منعقد كرده بود ،از دوستان و یرمپیمانران قردیمی

شرروند .عطررا طررایری ك ر خررود ،از بسررتگان و نزدیكرران

انگلیسییا بودند (گرودرزی .)233 :02۲0 ،بر طرور قطر ،

عبداهللخان بود 4و با بسیاری دیگرر از رسسرای طوایرف و

این دست از متحدان عبداهللخان ،طرفدار تعامل و مردارا برا

قبایل منطق آشنایی و پیوند داشت ،در این باره مینویسرد:

انگلیسییا بودند؛ اما دستۀ دیگر ك بیشتر از كدخدایان و

«مستر جیكاو ،نمایندة سیاسی دولت انگلیس و یمر كراره

با انگلیسییرا

در ایران ،ب ختوص در جنوب و سلطانی ،نمایندة بهبهران

بودند .این دست تعامل و مدارای برا انگلیسرییرا را قبرول

و كهگیلوی در مجلس شورا ،سردار امجد ركالنتر بهبهران

نداشتند .دستۀ اخیر ،بیشتر با خروانین ق رقایی ارتبراط و

ر موسوی (رئیسالتجار) ،تراجر و سیاسرتمردار برا نفروا

پیوند داشتند .حادثۀ حمل ب اتومبیلیای شرركت راشرر و

بهبهان ،با فرماندیان ارتش در تكاپو و ترالش یمر جانبر

نیز حمل ب گچساران بر فرمانردیی كلبعلریخران ،بررادر

بودند تا با متحردكردن و نیرومندسراختن ع رایر یمسرایۀ

عبداهللخان ،از جانب بویراحمدییرای مخرالف مردارا برا

بویراحمررد ،باشررت ،بررابویی ،طیبرری ،بهمئرری ،بویراحمررد

ن رانگر اخرتالف

گرمسیر ،ممسنی و چررام ،از گسرترش قردرت و نفروا و

متحرردان عبررداهللخرران ،درخترروص نحرروة برخررورد بررا

دستاندازی عبداهللخان جلوگیری كنند .آنیا توانسرتند در

انگلیسییا بود .طایری خرود از نزدیرك ،شراید اقردامات

آن ایلیا ،طرفداران خود را بررای حفرظ تأسیسرات نفتری

عبداهللخان بود و مردتی یمرراه برا جاسوسران آلمرانی ،در

شركت نفت انگلیس و ایرران و امنیرت شرهریای مجراور

منطقۀ بویراحمد حضور یافت .او اطالعات بسیاری درباره

مت كل و مسلح كنند» (طایری .)205 :02۲۲ ،خل سرالح

آنیا عرض كرده است و ب نقل از سردسرتۀ آنیرا ،یعنری

ایالت بویراحمد ،برای دولرت و انگلیسرییرا امكرانپرشیر

شولتس  ،مینویسد« :عبداهللخران بویراحمردی یرم متحرد

نبود؛ بنابراین دامنزدن ب موجی از تفرق و ت تت ،بهترین

نیرومنررد ق ررقایی و طرفرردار ماسررت( »...طررایری:02۲۲ ،

راه ممكن بود تا قردرت آنران بر تحلیرل رود .اختالفرات

 .)205این گزارش بیانگر یمپیمانی عبداهللخان ،برا تركران

داخلی و رقابتیای ایلری ،بهتررین و كرمیزینر تررین راه

ق قایی و جاسوسان آلمانی بود؛ اما یمرراهكرردن قبایرل و

ممكن ،برای نابودی ع ایر مسلحی برود كر آمرادة ایجراد

طوایف مختلف منطق  ،برای او امكانپشیر نبرود و یكری از

خطر ،برای مناف انگلریس در منطقر بودنرد ...« :مرأمورین

علل عمدة این ناتوانی ،سیاستیای تفرق افكنانرۀ انگلریس

ژاندارمری و نیرویای دولتی میتوانند از این اختالفرات و

در میان ع ایر بود .نظرر بر شرناختی كر انگلیسرییرا از

زدوخوردیای طوایف ،بر نفر انتظامرات محلری اسرتفاده

ایالت و طوایف منطقر داشرتند و یمچنرین فررایمبرودن

نمایند( ».سازمان اسرناد ملری :0230 ،ش  .)0۹۶23بردین

زمینۀ اختالف ،تالش خود را ب كار گرفتند و تا حد چ م

ترتیب ،ب دنبال تالشیرای انگلریس و دولتیران تحرتامرر

گیری موفق شدند .آنیا تعداد بسیاری از طوایف مختلرف

آنیرررا ،آترررش جنر ر

و اخرررتالف در میررران طوایرررف

را از یمپیمانی و یمرایی با عبداهللخان بازداشرتند و حتری

تحتحاكمیت عبداهللخان و نیز طوایرف یرمپیمران برا او

برادر پرنفوا او ،یعنی خسروخان بویراحمدی را از او جردا

برافروخت شد .نتیجۀ این عمل ،شركلگررفتن جنر یرای

كردند (افاری .)۹31 :023۲ ،با توج ب نفروا گسرتردهای

خونین میان بویراحمدییا بود .انگلیسرییرا اختالفرات را

ك انگلیسییا در میران طوایرف منطقر و حروزة جنروب

عمیقتر كردنرد ترا لولر یرای نفرت ،بر قیمرت ریخرتن

یافتند ،تمامی عوامل و دوستان خود را ب كرار گرفتنرد ترا

خونیای بسیار ،یمچنان جریان یابد و آنان آرامرشخراطر

سران بویراحمد سردسیر بوده ،طرفدار جن

انگلیس صورت گرفرت .ایرن حرواد
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داشت باشند .اخبار اختالف درونی بویراحمدییا ،اسرباب

جایای دیگر و ب موضوعات دیگرر برود .انگلیسرییرا در

نگرانی یمپیمانان آنیا ،یعنی تركان ق قایی و ستون پنجم

ابتدا تالش كردند تا از طریق نیرروی نظرامی ایرران ،یعنری

را فرایم میكرد .تركان ق قایی با ارسرال نامر و فرسرتادن

ژاندارمری و ارتش و حتیا مكان از طري مسرالمتآمیرز،

افراد مختلف ،سعی میكردند مان ازیرمپاشریدگی قردرت

مان از شورش ع ایر شوند؛ زیرا از این وح رت داشرتند

بویراحمدییا شوند .زكیخان درهشوری ك از یمپیمانران

ك نازییای حاضر در ایران و سرتون پرنجم ،از وضرعیت

اصررلی سررتون پررنجم بررود ،طرری نامر ای بر عبررداهللخرران

آشفت بهرهبررداری كررده و بر ایرداف خرود برسرند .امرا

ضراامپور ،ضمن تأكید و توصی بر پرییرز از اختالفرات

ب تدریج ،متوج ناتوانی ایرران ،در مهرار قردرت ع رایر و

درونی ،او را از آخرین تحو ت جاری جهان مطلر كررد؛

دیگر مخالفران شردند .بنرابراین ،خرود در پری طراحری و

سسس ب ارت داد ك  ...« :ب خواست خداونرد یمرین كر

اجرای برنام یای مدنظر ،بررای حفرظ منراف و دوركرردن

یوای بهار رسید حتمی است ك ق ون نیرومنرد آلمرانی و

خطر از آنیا برآمدند .چنین بود ك زمین سازی زم ،برای

متحدیناش از قل یای قفقاز ب طرف آسیا سریلآسرا روان

جن

در حروزة مركرزی ایرران ،یعنری اسرتان اصرفهان و

گردیده و دنیا را ب شكل دیگری در خوایند آورد» (بیات،

ب طور خاص ،حمل ب بخ ی از نیرروی نظرامی ایرران در

 .)013 :02۲۴ناصرررخان ق ررقایی نیررز در نامرر ای برر

سمیرم ك تا حدودی گرایش بر سرتون پرنجم و ایرانیران

عبداهللخران ،ضرمن یرادآوری وضر خطیرری كر در آن

طرفدار آلمان داشرتند ،فررایم كردنرد .سرل ركر زایردی

بودند ،بر وحدت و یمپیمانی دو ایل بویراحمد و ق رقایی

فرماندة نیروی نظامی اصفهان بود .ب طور قطر  ،بخ ری از

تأكید كرد (بیرات .)013 :02۲۴ ،رودرروی یرم قرراردادن

نیرویای تحتامر زایدی نیز با وی یمفكر و یمراه بودنرد

ع ایر با نظامیران و آن بخرش از ارترش ایرران كر گمران

و مثل خودِ زایدی ،امكان ربودن و زندانیكردن یمۀ آنیا

میرفت تحتترأثیر سرتون پرنجم آلمران بودنرد ،از دیگرر

وجود نداشت و انگلیسییا میبایسرت بر گونر ای دیگرر،

سیاستیایی بود ك انگلیسییا دنبال میكردنرد .براسراس

این وضعیت را تغییر میدادند .بنرابراین ،بهتررین راه را در

این سیاست ك بعد از پیمان چماسسید و شكلگیری اتحراد

درگیركردن ع ایر با نظامیان یافتند تا بدین شركل ،قردرت

ع ایر طراحی و اجرا شده بود ،ع رایر و نظامیران مررتبط

ع ایر را ب موضروعات دیگرر معطروف كننرد؛ یمچنرین

با ستون پنجم ،در مقابل یم قرار میگرفتند .یردف از ایرن

نظامیانی ك گمان میرفرت طرفردار آلمرانیرا بروده یرا از

رودررویی این بود ك برنام یای مدنظر آنیا خنثی شرود.

انگلیسییا متنفر بودند ،از میان بردارند .سابقۀ یراایگری و

از نظر انگلیسییا ،مهرمتررین ایرن برنامر یرا و نق ر یرا،

درگیررری ایررالت و ع ررایر ،ب ر ویررژه بویراحمرردییررا و

صدم زدن بر تأسیسرات نفتری انگلریس برود .در جریران

ق قایییا ،با حكومت كار نگلیسییا را آسان كررده برود.

جنرر جهررانیدوم در ایررران ،دادارر و نگرانرری اصررلی

آنان شرناخت زم را از روحیرات و ختوصریات ع رایر

انگلیسییا لول یرای نفرت و خطروط مواصرالتی بروده و

داشتند و میدانستند چ موضوعاتی بررای آنیرا اولویرت

جدیترین خطرر بررای آنیرا نیرز ،بویراحمردییرا برود.

دارد .نیررز مرریدانسررتند چگونر بایررد ،آنیررا را بر سررمت

بنابراین ،انگلیسییا عالوهبر تالش بررای ایجراد اخرتالف،

موضرروعات مرردنظر تحریررك و ت ررویق و یرردایت كرررد؛

راه دیگررری را برررای دوركررردن ع ررایر ،برر خترروص

بنابراین بازیگران چنین برنامر ای ،خرود نمریدانسرتند كر

بویراحمدییرا ،از مجراورت لولر یرای نفرت و خطروط

برای چ كسرانی برازی مریكننرد .اولرین مرحلر از ایرن

مواصالتی انتخاب كردند كر آن ،سررگرمكرردن آنیرا در

سناریو ،دستگیری و ربودن سرل كر زایدی برود .سرررید

چرایی توج قدرتیای درگیر در جن جهانیدوم ب بویراحمدییا18/

بررو رد ،سررفیر وقررت انگلسررتان در ایررران ،مرری نویسررد:

آلمان وجود داشت است .براساس این گزارش ،مقترود از

«سرل كر زایدی مستقیماح ب وسیل انگلیسیا توقیف شد».

این یمكراری و ارتبراط ،خرابكراری در تأسیسرات نفرت

او تأكید میكند اگر از دولت ایران تقاضای بازداشرت او را

جنوب و خطوط مواصالتی متفقین بود؛ لرشا انگلیسرییرا

میكردیم ،جرداح موجرب اضرطراب و نراراحتی آن دولرت

نگران بودند ك با تحریك جاسوسان آلمرانی ،ق رقایییرا

میشدیم و «محققاح ییچ ایرانی صاحب مقرامی كر بتوانرد

قیام كنند و زایدی نیز با نیروی زیرفرمران خرود ،بر قیرام

سرل كر زایدی را توقیف كند وجرود نداشرت» .چرون از

بسیوندد (بهنود .)30۹ :0233 ،یمچنین براسراس گزارشری

نظررر بررو رد ،بسرریاری از افسررران ارشررد ارتررش ایررران ،از

دیگررر ،گفترر انررد« :زایرردی نهضررتی را برر نررام نهضررت

زایدی حمایت میكردند .ب یمین علت ،برو رد توقیرف

آزادیبخش ایران محرمان طرحریزی كررده برود .البتر در

زایدی توسط افسران انگلیسییا را یكری از شرایكاریای

این مورد چنانك پیشتر آمد ،مأموران آلمانی در ایرران بر

بسرریار برجسررت جن ر جهررانیدوم معرفرری كرررده اسررت

زایدی وعرده ریاسرت جمهروری داده بودنرد و او طرراح

(مهرردینیررا .)۶۹ :023۲ ،سررروان مرركلررین ،از اعضررای

نهضررت آزادیبخررش نبررود؛ بلكرر برر امیررد ریاسررت

برجست سازمان جاسوسی انگلیس ،در یادداشتیای خرود

جمهوریشدن ،با ستون پنجم آلمان یمكراری مریكررد و

تحتعنوان «من سسهبد زایردی را توقیرف كرردم» ضرمن

ناصرررخان ق ررقایی كر بررا زایرردی بر وسرریلۀ پیرركیررای

بیان ماجرای مأموریت خود ،علت دسرتگیری او را چنرین

مختوص در ارتباط بود ...یمین یدف را دنبال میكررد و

شرح داده است:

مترصد بود ك در فرصت مقتضی ،ب منظور ضررب زدن بر

«سررید بو رد بر مرن گفتنرد :از چنردی پریش عالیرم و

نیروی انگلیس در جنوب ،ب پا خیزد و بسیاری از افسرران

آثاری ب چ م میخورد ك ن ان میدید در جنوب ایران،

ارتش ایران نیز محرمانر  ،پ رتیبان یردف زایردی بودنرد»

آشوب و اات اش در شرف تكوین است .ع ایر ق رقایی

(یررررردایت)۹3۶ :02۲۴ ،؛ ازایرررررنرو ،در 0۶آارمررررراه

و بختیاری جاسوسان آلمانی را در میان خود منزل دادهانرد

0230ش3/دسامبر ،0۴۹3در عملیراتی ویرژه ،انگلیسرییرا

و یر لحظ انتظار میرود كر قیرام كننرد ...اگرر ایرن قیرام

سرل كر زایردی را ربروده و بر فلسرطین منتقرل كردنرد

صورت می گرفت ممكن بود راه رساندن سازوبرگ نظامی

(شولتسرر  .)۲1 :023۴ ،ایررن اقرردام تررا حرردودی خیررال

ما ب خلیجفارس بگسلد ...بدتر از آن ،اینكر اگرر عتریان

انگلیسییا را راحت كرد و باع

نگرانری سرتون پرنجم و

درمیگرفرت ،احتمرال مریرفرت كر سرربازان ایرانری در

ع ایر طرفدار آنیرا شرد .برا وجرود دسرتگیری و تبعیرد

جنوب آن ك ور ،ب سمت شورشیان متمایرل شروند ...در

سرل كر زایردی ،انگلیسری یرا یمچنران ،نگرران قردرت

تمامی این ماجرا ،از سرل كری بر نرام زایردی نرام بررده

ع ایر و نظامیانی بودند ك تحرتترأثیر سرل ركر زایردی

میشد .و نیز ب د یل بسیار ك میدانسرتیم كر سرل ركر

قرار داشتند .انگلیسییا باید كاری میكردند ك قدرت این

زایدی ،با سران ع ایر دوستی دارد و ب آلمانیا بیعالقر

دو نیرررو را تضررعیف و خطررر را از آنیررا دور مرریكرررد.

نیست ...گزارشیای منراب مخفری مرا ن ران مریداد كر

اقدامات تحریكآمیز ،ب صورت ایرمستقیم و پنهانی ،بررای

سرل كر زایدی درصدد است ك برر ضرد قروای اشرغالی

تحریررك ع ررایر علی ر نظامیرران و دولررت دنبررال شررده و

یك قیام عمومی ب راه انردازد» (مهردینیرا ۶5 :023۲ ،ترا

سرانجام ،منجر ب حادثۀ بسیار تلخ و شوم سمیرم شرد .در

 .)۶۴گزارش دیگری حكایرت از آن مریكنرد كر روابرط

ایررن حادث ر  ،بخ رری از سررربازان وطررن ك ررت شرردند و

دوستان و یمكاری ،میان زایدی و مقامرات عرالی ارترش

اختالفات میان ایالت و نظامیان عمیرقترر شرد .صراحب-
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نظران و اسناد و گزارشیای محلی ،یمگی متفقالقرولانرد

ستم سسرد» (قاسمی .)5۴ :023۴ ،ل كر اصفهان برا وجرود

ك انگلیسییا در شكلگیری و رخداد تلخ سرمیرم ،نقرش

اطالع از محاصره ستون سمیرم و داشرتن امكانرات كرافی،

اساسی داشتند .كاوه بیات بر این مسئل تأكید مریكنرد كر

ییچگون اقدامی برای كمك ب نیرویای محاصررهشرده در

انگلیسی یا با ت ویق و تحریرك دولرت و نظامیران ،علیر

سمیرم ب عمل نیاورد .علرت ایرن یمكرارینكرردن ف رار

ع ایر ق قایی ،زمین ساز ماجرا شدند (بیرات3۲3 :02۲۴ ،

انگلیسییا بود تا بدین ترتیب ،نظامیان و ایالت ق رقایی و

تا  .)3۴0ابوالفضل قاسمی برر ایرن براور اسرت كر اائلرۀ

بویراحمرردی ك ر تهدیرردی برررای منرراف انگلرریس بودنررد،

خونین سمیرم چیزی نبود جز طرح و دسیس ای انگلیسری،

یمدیگر را نابود كنند .گرویی دیگر باور دارنرد كر مركرز

برای منحرفكردن آلمانییا از پرداختن بر امرور مهرمترر،

مقاومت و یستۀ اصلی سرتون پرنجم ،در حروزه مركرزی

یمچون خررابكراری در خطروط راهآیرن و تونرلیرا و

ایران و بخشیایی از ارتش بود و انگلیسییا برا اطرالع از

مؤسسات صنعتی ایران« .ق قایییا ،آلمانییا را گرول زده،

این موضوع ،ایالت ق قایی و بویراحمدی را ب آن سرمت

اائلۀ سمیرم ب عنوان پیشپرده ایرن نمرایش شرروع شرد»

یدایت میكردند ...« .انگلیسییا پرس از تتررف جنروب

(قاسمی .)۴2 :023۴ ،براساس ایرن گرزارش ،ق رقایی یرا

ایران ،ناگهان متوج شدند ك در ارترش ،بر ختروص در

پ تپرده و پنهرانی ،برا انگلیسرییرا در ارتبراط بودنرد و

واحدیایی ك در حوزة مركزی ایرران یسرتند ،مقاومرت و

حضور جاسوسران آلمرانی در میران ایرل ق رقایی و بعرد

نهضتیایی علی آنیا ب وجود آمده است .سررفرمانردیی

بویراحمدییا ،برا یمراینگی و اطرالع انگلیسرییرا بروده

انگلیس در ایران ،سر نفرر از افسرران سرازمان جاسوسری

است .اسماعیل رائین از دو شختیت ب نامیای كنسرتاتین

ارتررش انگلیسرری را ب ر طرررف سررمیرم ،مركررز فرمانرردیی

یاكوب ،معروف بر اسركندرخان و حسرام اردشریریان یرا

سرین

شقاقی ك یكی از مراكز نهضت علی انگلیسرییرا

حمداهلل یاد كرده است ك ب عنوان جاسوسان انگلریس ،در

بوده ،اعزام داشت .این س افسر ،ماژور فاولر ،كلنل رابررت

كنار آلمانیا بودند .او یاكوب یا اسركندر را عامرل خرابری

و كاپیتان ینری بودند ك مأمور ك تار سمیرم شردند .ایرن

دستگاه فرستنده آلمانی ،در بویراحمد معرفی كررده كر در

س مأمور زیرو انگلیسی ،برای اولین بار در تنر

بیردكان

خوزستان با شختی انگلیسی ،ب نام جیكراو ،در ارتبراط

فارس ،با پسران صولتالدولر ق رقایی مالقرات و نق رۀ

بوده است (رائین 0۹ :02۹3 :و  .)05طایری نیز از ایرن دو

حمل بر پادگران سرمیرم را طررح و پریریرزی نمودنرد»

نفر یاد كرده است ك بررای تعمیرر دسرتگاه بریسریم ،بر

(فرامرز ،بیترا 23 :و  .)2۲ممرتحنالدولر  ،پردر سررین

خوزسررتان رفتر بودنررد و پررس از چنررد روز ،نرراموفق بر

شقاقی ،فرماندة پادگان سمیرم ،نیز بر ایرن براور اسرت كر

نقارهخان برگ تند (طایری.)23۲ :02۲۴ :

انگلیسییا این حادثرۀ تلرخ و اائلرۀ خرونین را بر وجرود

قاسمی بر این اعتقراد اسرت كر ل ركر اصرفهان نیرز ،بر

آوردند ...« :گ تییا و جاسوسانی كر فرمانردة سرتون بر

درخواست انگلیسییا ،حاضر ن د و نخواست ب نظامیران

اطراف اعزام داشت بود ...گزارش میدیند  ...یرك سررگرد

محاصره شده در سمیرم كمرك كنرد .برا ایرن یردف كر

انگلیسی ب نام فاولر ،ب اردوگاه سمیرم آمد و پس از چنرد

طرفین درگیر ،یكردیگر را نرابود كننرد ...« :نقرش مزورانرۀ

ساعت سرك ی  ...بر سرمیرم بررمریگرردد  ...یمر او را

ل كر اصفهان  ...با وجود داشتن یواپیمایای كافی ،ب نفر

دیدهاند ك آزادان ب اردوگاه ناصرخان ق قایی رفت اسرت.

اارتگران یا اربابران آنیرا دسرت از فعالیرتیرای نظرامی

این سرگرد انگلیسی یك و تنها یمانطوركر بر اردوگراه

ك یده ،یوسفیای بیسالح و بیگناه را ب دست گرگران

سمیرم می رفتر  ،یمرانطرور یرم بر اردوگراه ناصررخان
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ق قایی میرفت و با او نایار و شرام صررف مریكررده »...

برای بانرك شرایی اصرفهان از دامنرۀ كروهیرای بختیراری

(ممررتحن الدول ر شررقاقی 21۹ :0252 ،و  .)215نویسررندة

میبردند ... .مطابق دستور خودشان شبیخون زدیم و راننده

داستان سووشون نیز ،نقش اول در آفرینش حادثرۀ سرمیرم

و مأمورشان را كت بست بردیم و كنار جراده ریرا كرردیم.

را «دست پنهان انگلیس» معرفی مریكنرد .بخرش درخرور

راننده منتظرمران برود .برایمران چررا مریزد( »...دان رور،

توجهی از داستان سووشون سریمین دان رور ،در توصریف

 .)0۲۹ :0230نكتۀ درخور تأمل و توج بیشتر در داسرتان

فضای حاكم بر فارس در ایام جن جهانیدوم ،تحتترأثیر

سووشون ،تأكید خان پ یمان داسرتان ،ملركسرهراب ،برر

حادثۀ سمیرم است .فتل یفردیم كتراب كر احتمرا ح بر

موضوع نفت و ایمیت حیاتی آن بررای انگلیسرییاسرت.

روایت ستوان دان ور ،مسئول تداركات ستون سرمیرم ،بنرا

این ن ان میدید ،ماجرای سمیرم بررای حفرظ لولر یرای

شده است ب ارائۀ گزارشی ،ب نسربت تفتریلی ،از نحروة

نفت بوده است ...« :ما یم این كاریا را كردیم تا نگرشاریم

بیردكان اختتراص دارد

لول یای ان یك پ رت نراخن خرراش برردارد» (دان رور،

(دان ررور 311 :0230 ،تررا  .)30۹یمرران تنگرری ك ر دیگررر

 .)0۲۹:0230در جای دیگر ،نویسنده از زبان ملكسرهراب

نویسندگان ،ب حضور انگلیسییا در آن تأكیرد كرردهادنرد.

چنین آورده است ...« :حاضرم باروت فرو بردیم و خرودم

سرریمین دان ررور در فتررل یفرردیم كترراب ،از زبرران

را با بنزین پای یكی از دكرلیرای نفت ران آترش برزنم .از

سرمیرم،

مرگ خودم نمیترسم .از اینكر نق ر مران عملری ن رود،

انهدام سرتون ترداركاتی در تنر

ملكسهرابخان پ یمان داستان ،پ یمان از جن

مینویسد ...« :شاید من اشتباه كردهام و ما را گول نزدهانرد.
راهب راه از میدان جنر

می ترسم( »...دان ور .)0۴۹ :0230 ،خان پ یمان از جنر

آمردهام .اول رفرتم پریش كلنرل ...

سمیرم ،در پی آن است تا بر اتفراي دوسرتان و یمفكرران

خیال كرده اینجا عربستان است .ب دلش بمانرد كر بتوانرد

خود ،ب گچساران برسرید و لولر یرای نفرت را بر آترش

ادای لورنس عربستان را در بیاورد .رایم نداد ... .بعد رفرتم

بك د تا شاید بخ ی از فریربخروردگی خرود را جبرران

پیش زینگر آن روباه گفت« :دل م گولی دارم ،نمریتروانم

كند ...« :ملركسرهراب ،انگ رت برر نقطر ای روی نق ر

بسشیرم تررا  ...اگرر گولمران زده باشرند زمرین را برا خرون

گشاشت بود و توضیح میداد ك اگر ب یاسرو برسریم ،ترا

برادران خودمان ل كاشت ایم  ...اما زینگر ب مرا قرول داد.

باشت رایی نیست ،آن وقرت مریرویرم بر گچسراران»...

گفت :ایستگاه اول سمیرم .ایسرتگاه بعردی شریراز و بعرد

(دان ررور .)0۴3 :0230 ،برر نقررل از زری ،زن یوسررف از

اصفهان و تهران و مرا چر قسراوتی كرردیم ...چر جنر

قهرمان داستان و مخالفان انگلیس ر میگوینرد كر « ...مرن

زشتی بود» (دان ور 03۴ :0230 ،ترا  .)0۲3انگلیسرییرا و

میدانم میخوایید بروید خوزستان كار خطرنراكی بكنیرد»

ب عبارت دقیقترر نویسرندة سووشرون ،سررجنت زینگرر،

(دان ور .)33۶ :0230 ،بنابر آنچر گششرت ،انگلیسرییرا

مررأمور مخترروص آنیررا ،پررس از تسررلیح ع ررایر زمینررۀ

برای دوركردن ع ایر و ایرالت بویراحمرد و ق رقایی ،از

برخورد و رویارویی با نظامیان را فرایم كرده است ...« .اما

مجاورت مناب نفتی و انحراف آلمانییا از ایرداف اصرلی

خودشان ب ما میگفتنرد :تاجهایتران را آمراده كنیرد ،شرما

خود در ایران و مهمترر از یمر  ،در مقابرل یرم قرراردادن

جان ین یخامن یان ایرد .اسرلح را یرر طرور برود بر مرا

ع ایر و نظامیان ،برنامرۀ حملر بر سرمیرم را طراحری و

میرساندند .دو مرتب با قرار قبلی ك با خودشران گشاشرت

یدایت كردند .آنچ در این میان محل اخرتالف اسرت ،آن

در یرك ماشرین

است ك كدام گروه ب وسیلۀ انگلیسیا ب بازی گرفت شرد.

بودیم ،اارت ان كردیم .تفنر

و ف رن

شختی گشارده بودند و ب اسرم پرول خررد از خوزسرتان

ایالت و ع ایر عامل و ابزار بودند یا از دولت و نظامیران،
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ب عنوان عامل و ابزار انگلیسییا شرد آنچر شرایان تأمرل

برای برادران ق رقایی خطرنراو و سربب بر خطرافترادن

است ،توج ب نقش انگلیسییرا در طراحری و راهانردازی

سالمت آنان میشد .ف ار دولت مركزی و انگلیسییرا بر

جنگی خونین ،میان مردمی است ك ك ورشران در اشرغال

ناصرخان ق قایی ،یر روز بیشتر میشرد .خران ق رقایی

بیگانگان بود .مردمی ك ب جای اینك نیرو و توان خرود را

امیدی ب پیروزی آلمانیا در جن

نداشت؛ اما سرنوشرت

برای بیرونراندن بیگانگان ب كار گیرند ،تا ك رور و ملرت

و سررالمت برررادرانش ،برررای او از یررر موضرروع دیگررری

خود را نجات دیند ،خود علی یكدیگر ب پاخاست و خرون

مهمتر بود .ازاینرو ،حضور جاسوسان آلمانی یم ب عنروان

یكدیگر را میریختند؛ پس اینگون زمینۀ حضور بریشترر

ایرم ف ار برای كسب امتیازات بریشترر و یرم بر عنروان

اجنبی را در ك ور خود فرایم مریآورنرد .بردین ترتیرب،

گروگان ،برای تضمین سالمت برادران خان ،ضروری بود؛

سیاست انگلیسییا در راستای حفظ مناف خود در جریران

پس خان باید با تمام توان و قدرت ،آنیا را حفظ میكررد

جن جهانیدوم ،در قالب برنام ای پیچیده و چنردمنظوره،

تا ب ایداف مدنظر خود برسد .ناصرخان اینبار نیز ،دست

برر مرحلررۀ اجرررا درآمررد .بررا حملررۀ ع ررایر ق ررقایی و

یاری ب سوی عبداهللخان ضراامپور ،یمپیمان خرود ،دراز

بویراحمرردی ب ر سررمیرم ،خطررر حمل ر ب ر خوزسررتان و

كرد و او را ب یراری طلبیرد .ناصررخان ق رقایی تترمیم

تأسیسات نفتی توسط ع ایر برطررف شرد .سرتون پرنجم

گرفت ك جاسوسان را تحویل عبداهللخان ضراامپور دید

آلمان نیز ،دچرار سرردرگمی و انحرراف شرد و نتوانسرت

تررا از آنیررا در منطقررۀ بویراحمررد كرر سررختگررشر و

برنام یای مردنظر خرود را در ایرران دنبرال كنرد .قردرت

صعبالعبور بود ،نگهداری شود« :فكرر مریكرنم در مرورد

بررا یكرردیگر ،ب ر تحلیررل و

شما ،راهحل خوبی پیدا كرده باشم .ام رب عبرداهللخران و

انحراف رفت تا انگلیسییا یمچنان اارت نفرت ایرران را

شیخ پنایی(ولی پنرایی) از ایرل بویراحمرد نیرز پریش مرا

تداوم بخ ند.

یستند .آنیا را میشناسید  ...نزد بویراحمدییرا كرامالح در

ع ررایر و نظامیرران ،در جن ر

امان خوایید بود .منطقۀ آنیا ایرقابل نفروا اسرت  ...فكرر
جاسوسان آلمانی در بویراحمد

نمیكنم تاكنون پای ییچ اروپایی ب آنجرا رسریده باشرد»...

در مهرماه سال 0233ش/اكتبر0۴۹2م ،یعنی حدود س مراه

(شولتس ر  .)33۲ :023۴ ،ناصرررخان بررا فرسررتادن پیكرری،

پس از حادثۀ شوم سمیرم ،سران ایل ق رقایی كر در ایرن

عبداهللخان را ب اردوی خود دعوت كرد تا در «امر مهمی»

زمان با دولت سهیلی ب توافقاتی رسیده و امتیازاتی گرفتر

با وی م ورت كند .خان بویراحمدییا ب اتفراي مالولری

بودند ،برای تحویل و تسلیمكرردن جاسوسران آلمرانی بر

پنایی ك داماد خان بود و دیگرر یمرایران و ملتزمران ،بر

انگلیسییا ،تحت ف ار قرار گرفتنرد .ناصررخان ق رقایی،

مالقررات خرران ق ررقایی رفتنررد .در نتیجررۀ مررشاكرات،

ب رام توافقات اولی با دولت ،نمریخواسرت كر بر ایرن

عبداهللخان موافقرت كررد ترا میزبران مرأموران آلمرانی ،در

زودی و بدون گرفتن امتیرازات ویرژه ،مرأموران آلمرانی را

منطقۀ بویراحمد باشد و یرگاه ناصرخان تقاضا كرد ،آنیرا

تسلیم كند .او م كل دیگری یم داشت و آن اینك دو ترن

را تحویل دید (اكبری.)352 :02۲5 ،

از برادرانش ،ب نامیای محمدحسرین و ملركمنترور ،در

بررا حضررور جاسوسرران آلمررانی ،بحرر

آلمان بودند و نمیخواست تا روشنشدن سرنوشت آنیا،

درختوص آنیا مطرح شد تا ناصررخان ن ران دیرد كر

جاسوسان آلمانی را تحویرل دیرد (كرارگر ،بریترا)335 :؛

نق ۀ از قبل طراحیشرده ،نبروده اسرت؛ امرا آنگونر كر

چون تحویلدادن مأموران آلمرانی بر قروای انگلیسرییرا،

شولتس یولتوس ،سردستۀ جاسوسان ،مرینویسرد ،برنامر

و تبررادلنظررر،

چرایی توج قدرتیای درگیر در جن جهانیدوم ب بویراحمدییا15/

آنی و ناگهانی نبود ...« :اطمینان داشتم ك این فكر ناگهرانی

را امنبودن منطق عنوان كرده است ...« :سرران ق رقایی و

ب این ناصرخان خطور نكرده و این نق ای است كر برا

ما در ن ستی با عبداهللخان ب م ورت پرداخت و ب توافق

كمال دقت روی آن كار شده است» .او یمچنرین ،برر ایرن

رسیدیم ك برای مدتی در منطقرۀ بویراحمرد كر خطر ای

باور است ك «این نق

خیلی بهتر و كاملتر از آن بود كر

امنتر است ،سكونت نمائیم .در ایرن منطقرۀ كویسرتانی و

بتوان گفت ایدة یرك فررد بروده اسرت» (شولتسر :023۴ ،

در میان دوستان و پسر عمویای آریایینژاد خرود ،بهترر و

.)321از نوشت یای شولتس یولتوس چنین برمریآیرد كر

مطمئنتر میتوانیم فعالیت داشت باشیم( ».طرایری:02۲۲ ،

برنام و نق ۀ انتقال آنیا ،بر منطقرۀ بویراحمرد ،حاصرل

 .)205شولتس در خاطرات خود ،نامی از طرایری نیراورده

توافقاتی بود ك میان ناصرخان ق رقایی و بویراحمردییرا

است .طایری در متاحب با نگارنرده ،علرت آن را مسرائل

صورت گرفت بود .درحالیك ناصرخان میخواست ن ران

امنیتی و عالق مندی شولتس ب خود مطرح كررد .طرایری

دید ك در راستای كمك ب دوستان آلمرانی خرود ،چنرین
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ك از خوی اوندان نزدیك مالولی و یرادی پنرایی برود،

برنام ای را تدارو دیده است .برای یمین ،شولتس جلسرۀ

بیشترین متراحبت را برا جاسوسران آلمرانی داشرت .او

دو خرران ق ررقایی و بویراحمرردی را كرر بررا حضررور او،

اطالعات بسیاری را زمان حضور جاسوسان در بویراحمرد

درختوص انتقال جاسوسان بر بویراحمرد برگرزار شرده

و درباره مسائل مختلرف ارائر كررده اسرت كر در جرای

بود« ،نمایش بیمزه» (یمان )33۴ :توصریف كررده اسرت.

دیگری یافت نمیشود .ق قایییا مایل نبودنرد جاسوسران

نمای ی ك در آن ،ناصررخان سرعی كررد نقرش خرود را

آلمانی را ب آسانی تحویل دیند .با وجود اینك ناصررخان

ب خوبی ایفا كند .در پاییز سال 0233ش0۴۹2/م ،شولتسر

دنبال نگهداری از آنیا برود ترا در فرصرت مناسرب ،وارد

یولتوس ،كورمیس ،پیوونكا و یاربرس ب اتفراي شرخ

معامل با انگلیسییا و دولت مركزی شرود ،بر جاسوسران

دیگری ،ب نام كنستانتین ،معروف ب اسكندرخان و سرروان

آلمانی امیدواری مریداد .او ینگرام بدرقرۀ جاسوسران ،بر

علوی ،فراری ارتش ایران ،ك آنیرا را یمرایری مریكررد

منطقۀ بویراحمد میگفت« :ب این ترتیب ،یكبار دیگرر بر

وارد منطقۀ بویراحمد شدند .محل نگهداری افرراد مرشكور،

نیرویای اشغالگر انگلیسی اعالن خطر میكنید( ».شولتسر ،

منطقۀ نقارهخان و قلعۀ علیباز 4بود .عبداهللخان مسرئولیت

 .)321:023۴جاسوسان آلمرانی نیرز یمچنران امیردوار بر

حفاظت از آنیا را ب داماد خود ،ولری پنرایی ،سرسرد كر

اجرررای برنام ر یررای خررود در ایررران بودنررد .حضررور در

بیش از یر كس دیگرری بر او اعتمراد داشرت (طرایری،

بویراحمد ،تا حدودی آنیا را ب چراهیرای نفرت نزدیرك

 .)23۶ :02۲۲با حضور جاسوسان آلمرانی در برویراحمرد،

كرده بود و آنان مترصد فرصت بودند تا شراید ،بخ ری از

توج انگلیسییا و آلمانیا و دولت مركزی ایران ،بر ایرن

برنام یای خرود را عملیراتی كننرد .شولتسر یولتروس در

منطق معطوف شرد و عبرداهللخران ضرراامپرور ،بریش از

خاطرات خود بیان میكند ك خبرر آمردن یرك یواپیمرای

گششت  ،توج انگلیسرییرا و دولرت مركرزی را بر خرود

آلمانی ،حامل سالحیای سنگین را ب اطرالع عبرداهللخران

جلب كرد .عطاء طایری بویراحمردی ایرام بسریاری را برا

رسانده است« :اولین اقردامی كر انجرام دادم ،ایرن برود ...

جاسوسان آلمانی ،در قلعۀ علیباز نقرارهخانر بویراحمرد،

ا ای پر از بار طال نزد عبداهللخان فرستادم و ب حمرداهلل

یمن ررین بررود .وی بخررشیررایی از كترراب خررود ،یعنرری

ك مسئولیت این كار را پشیرفتر برود ،مأموریرت دادم كر

كوچكوچ را ب خاطرات ایام یمن ینی با آنیرا اختتراص

مراتب ارادت خالتانۀ ما را ب عبرداهللخران ابرال كنرد و

داده است .او از زبان شولتس یولتوس ،علت حضور آنران

خبر آمدن یك یواپیمرای آلمرانی حامرل محمولرۀ سرالح
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سنگین را ب او اطالع بدید» .این خرود ن رانگر آن اسرت

نگرانی انگلیسیا شد .ایرن نگرانری زمرانی درخرور فهرم

ك مأموران آلمانی یمچنران امیردوار بودنرد ترا بر كمرك

است ك ب پیوندیای دوستان بویراحمدییا با ق قایییرا

بویراحمدییا ك در مجاورت لول یای نفت قرار داشرتند،

و یمچنین ،ارتبراط برا سرتون پرنجم آلمران توجر شرود.

ایداف خود را دنبال كنند .محمولۀ وعدهدادهشدة شولتسر ،

گزارش وزارت خارجۀ بریتانیا ،در جریان دیردار چرچیرل

یرگز ب بویراحمد نرسید؛ « ...اما شبیای زیادی ب صربح

و روزولررت در كبررك كانررادا ،بیررانگر ایررن نگرانرری اسررت:

رسید و ییچ صدایی جز پارس س یا و زوزه كفتاریا بر

«...ع ایر اطراف شیراز در طغیان یستند و امكان گسرترش

گوشمان نرسرید» (شولتسر  .)3۹۹ :023۴ ،طرایری كر از

دردسر وجود دارد .چتربازیای آلمانی در ایران ،در ترالش

نزدیك شاید زدوبندیای سیاسی خوانین بود ،درختوص

دامنزدن ب آشروب بروده و مریخواینرد نیرویرای مرا را

دیگر علل حضور آلمانیا در بویراحمد مینویسرد« :آنیرا

م غول داشت و احتما ح بر تأسیسات نفرت و راهآیرن نیرز

ب سران بویراحمد بر ختروص عبرداهللخران ،وعرده داده

آسرریبیررایی وارد آورنررد» (بیررات .)353 :02۲۴ ،بنررابراین

و مقدار كرافی مهمرات در اختیرار

ورود جاسوسان آلمانی ب منطقۀ بویراحمد ،با یر انگیرزه و

آنیررا بگشارنررد تررا بتواننررد برر صررنای نفررت جنرروب و

دلیلی ك بود ،سبب نگرانی مجدد انگلیسییا شرد .ملرك-

كاروانیای حملونقل نظامی متفقرین در آن خطر  ،حملر

منتورخان ق قایی ك در حال بازگ ت ب ایران بود و در

برند و ضرب زننرد» (طرایری .)205 :02۲۲ ،امرا شولتسر

این زمران ،زمسرتان 0233ش0۴۹۹/م ،در اسرتانبول تركیر

یولتوس درختوص درخواست سالح و مهمرات ،بررای

توقف داشت ،نام ای از مادرش دریافرت كررد كر در آن،

بویراحمدییا دچار تردید بود و ب وعدة خود عمل نكرد:

باریا از اتحاد و یمرایی ایل بویراحمد با ق قایییا سرخن

« ...بعد از نایار بالفاصل م غول تنظیم گزارش رمز شردم.

گفت شد و اینك شما نگران خود و ایل نباشرید (ق رقایی،

ضررمن صرررف نایررار تتررمیم گرفترر بررودیم برررای

)232 :02۴2؛ زیرا بویراحمدییا برا ق رقایییرا یمرایری

بویراحمرردییررا محمولررۀ یرروایی شررامل خمسررارهانررداز و

میكنند .این وضعیت انگلیسییا را بیش از گششت نگرران

مسلسل سنگین و مهمات درخواسرت كنریم؛ ولری وقتری

كرررد .سررند ایررن مرردعا ،دسررتگیری برررادران ق ررقایی،

م غول تنظیم گرزارش بر رمرز برودم ،شرك و تردیرد در

ملكمنتور و محمدحسین ق قایی ،بود كر انگلیسرییرا

وجودم رخن كرد .آیا درست بود ك یمان تجربۀ قبلری در

یمزمان با انتقال آلمانییا ب بویراحمد ،آنیرا را در تركیر

مورد ق قایییا را در مورد بویراحمدییا یم تكرار كنریم»

دستگیر كردند .بازداشت این دو تا زمان تحویل آلمرانییرا

(شولتس  .)32۲ :023۴ ،این سخن بیانگر فریب آلمرانییرا

ادام یافت (ق قایی.)2۴1 :02۴2 ،

بودند ك تعدادی تفن

توسط ق قایییا و یمراهشدن آنیا برا انگلیسرییرا برود؛
برای یمین نمیخواسرتند ایرن تجربرۀ تلرخ تكررار شرود.
جن

پیمان چم چیت و پیامدهای آن

و درگیری ایالت بویراحمدی و ق قایی ،با نظامیران

انگلیسییا چون خطر دوبارة ع ایر و جاسوسران آلمرانی

در سمیرم و دور از لولر یرای نفرت ،ترا حردودی خیرال

را در مجاورت لول یای نفت احساس كردند ،برنامر یرای

انگلیسییا را آسروده كررد .مترالحۀ خروانین ق رقایی برا

خود را برای رف خطر ب كار گرفتنرد .ایجراد تفرقر میران

نخستوزیر ،سهیلی ،و حتی مالقات آنیا با سفیر انگلیس

ایررالت و ع ررایر ،برر خترروص در حرروزة بویراحمررد و

در تهررران ،بررر ایررن آسررودگی خیررال افررزود؛ امررا حضررور

حمایت از مخالفان عبداهللخان ،ازجملۀ این اقردامات برود.

جاسوسان آلمانی در منطقۀ بویراحمرد ،برار دیگرر ،باعر

شولتس یولتوس در این باره مینویسرد ...« :شریخ پنرایی

چرایی توج قدرتیای درگیر در جن جهانیدوم ب بویراحمدییا17/

(ولی پنایی) گفت ك ممسنییا احتما ح بر اثرر تحریكرات

گوناگون ب آنیا ،ب ختوص عبرداهللخران ضرراامپرور،

انگلیسییا ،ب مخالفت با عبداهللخان برخاسرت  ...آاوقر و

ن ان دیند .درصدد بودند ایرنگونر  ،رعرب و وح رت

مهمات ان را انگلیسییا تأمین میكننرد» (شولتسر :023۴ ،

زم را در دل آنیا ایجاد كنند .آنچ در ادام اتفاي افتراد،

 .)2۹۹البتر ر جاسوسررران آلمرررانی ،كرررورمیس و كرررانی،

بیانگر این واقعیت بود ك خوانین حساب كرار دست ران

بویراحمدییا را كمك كردند و سبب شكست ممسنییرا

آمد و ب این نتیج رسیدند ك در مقابرل قردرت و تروان

شدند .عبداهللخان ب جاسوسان آلمانی پناه داده بود و قبرل

انگلیس ،نمیتوان كاری كرد .شكسرت آلمران در جنر ،

از حادثۀ سمیرم ،بر قدرت و اعتبرار او افرزوده شرده برود.

این ناامیدی را بیشتر كرد .انگلیسییا یمزمان با نمرایش

بررای یمرین ،انگلیسرییرا ترالش كردنرد ،ابتردا از طررري

قرردرت نظررامی خررود ،رایزنرری و مررشاكره بررا خرروانین

مسالمت آمیز و مشاكره ،جاسوسان آلمانی را از عبداهللخران

بویراحمدی رقیب عبداهلل خان را دنبال كردنرد .جكسرن،

تحویل بگیرنرد« :مسرتر جیكراو ،مرأمور انگلیسری ،بررای

كنسول انگلریس در شریراز ،در آبران /0233نروامبر0۴۹2

دستگیری مأموران آلمانی ب خسروخان ،برادر عبداهللخان،

یمررراه بررا باباخرران ایالمرری و سرل رركر جهانبررانی ،بررا

متوسل شد؛ ولی خسروخان ب طور جدی پیگیر این امرر

یمرراینگی قبلرری وارد منطقر ممسررنی شررد .او در خان ر

نبررود» (تقرروی مقرردم .)۹22 :0233 ،گررزارش دیگررر از

ولررریخررران ،از خررروانین ممسرررنی ،برررا ناصررررخان و

مخالفررت شرردید خسررروخان بویراحمرردی ،بررا پی ررنهاد

محمدحسررنخرران بویراحمرردی مالقررات كرررد .در ایررن

جیكاو و استقبال عبداهللخان ضراامپور از یمكراری برا

مالقررات ،نماینررده انگلرریس و نیررز سرل رركر جهانبررانی

انگلیسررییررا ،در ازای گرررفتن امتیررازاتی حكایررت دارد

خوایان تحویل جاسوسانی آلمانی شدند ایالمری:02۴3 ،

(رائین .)0۹ :02۹3 ،یكی دیگر از اقداماتی ك انگلیسییا

 .)21۶وقترری جاسوسرران آلمررانی وارد منطقررۀ بویراحمررد

برای دوركردن خطر دوبارة بویراحمدییا و ستون پرنجم

شدند ،انگلیسییا ترالش بسریار كردنرد ترا عبرداهللخران

آلمان در پیش گرفتند ،نمایش قدرت و برگرزاری مرانور

ضراامپور را ب تسلیم و تحویل جاسوسان آلمرانی وادار

نظامی در منطقۀ خیرآباد ،در مجاورت لولر یرای نفرت و

كنند .او چون یم نسبت بر جاسوسران و یرم در مقابرل

مرررز میرران بویراحمرردییررا و تأسیسررات نفترری بررود...« :

خوانین ق قایی تعهداتی داشت ابتردا ،در مقابرل ف راریا

انگلیسییا در صدد طررح نق رۀ قردرتنمرایی در میران

مقاومت كرد؛ بنابراین ،حاضر ب یمرایی و یمكراری برا

ع ایر برآمدند و در این جریان ،یك مانور بزرگ نظرامی

انگلیسییا ن د .بنابر برخی گزارشیرا «پی رنهاد تقردیم

ترتیررب دادنررد و در روسررتای خیرآبرراد فعلرری ب ر اجرررا

پول و اسلح ب وی كردند» (تقرویمقردم)۹22 :0233 ،؛

جیكراو كر كرامالح بر اوضراع و

اما عبرداهلل خران یمچنران در مقابرل تهدیرد و تطمیر و

احوال ع ایر خوزستان و فارس آگاه بود  ...نقش فعرالی

دسیس یا مقاومت میكرد .با توجر بر اینكر ك رور در

با كمرك افسرران و عوامرل شرركت نفرت انگلسرتان در

اشغال متفقین بود و دولت ایران نیز ب آلمان اعالن جن

برقراری این سیاست داشت .كلیۀ سران ع ایر كهگیلویر

داده بود ،مقامات دولرت ایرران ،نراگزیر بر یمكراری و

و نواحی حوم  ....در مانور انگلریسیرا دعروت شردند»

یماینگی برا انگلیسرییرا بودنرد .بنرابراین عبرداهللخران

(مجیدی .)210 :023۴ ،خوانین و رسسرای ع رایر را بر

ازسوی مأموران حكومتی نیز تحتف ار شردید برود و از

صورت صلحآمیز ب این مرانور دعروت كررده بودنرد ترا

نظررر حكومررت ،یرراای و شورشرری محسرروب مرریشررد.

قدرت و توانایی نظرامی خرود را در كنرار دسیسر یرای

ازطررفدیگررر ،خرروانین ق ررقایی بررا وسرراطت سرل رركر

درآوردند  ...سررین

 /۴1پژویشیای تاریخی ،سال پنجایم ،دورة جدید ،سال ش م ،شمارة سوم (پیاپی ،)32پاییز02۴2

جهانبررانی ،تررا حرردود بسرریاری بررا حكومررت مركررزی و

در بویراحمد میچرخید» (طرایری .)22۲ :02۲۲ ،یردف

انگلیسی یا ب توافق رسیده بودند و كارشان ب متالح و

اصلی گردیمایی چمچیرت ،مرأموران آلمرانی مسرتقر در

سازش رسیده و حتری در ختروص تسرلیم جاسوسران

بویراحمد بود؛ اما در آنجا ،موضوعات دیگرری یمچرون

آلمانییا یم ،توافقاتی صورت گرفت برود (بیرات:02۲۴ ،

تهیۀ مقدمات انقیاد و اطاعت عبداهلل خران ضرراامپرور و

بویراحمردییرا

دیگر سران و كدخدایان ایل بویراحمرد یرم مطررح شرد

بودند توافقات ،نهایی نبود .با وجود این ،خوانین ق قایی

(باور ۲1 :023۹ ،تا  )۲0ك بیارتبراط برا اصرل موضروع

نیز تحتف ار بودند تا یر چ زودتر ،مأموران آلمرانی را

نبود .در این زمران ،عبرداهللخران خرود را تنهرا احسراس

تحویل دیند .ب دنبال اقدامات مختلف سیاسی و نظرامی،

میكرد؛ زیراك خوانین ق قایی تا حدودی وارد مشاكره با

در حوزة قلمرو بویراحمدییرا و تحرتف رار قرراردادن

حكومت شده بودنرد .بنرابراین؛ زمران مناسربی بررای او

خسروخان ق قایی و یمچنین بسیج نظامیان و سیاسریان

فرایم شده بود تا وارد معامل با حكومت و انگلیسرییرا

یوادار انگلیس ،ب تدریج خوانین ق قایی و بویراحمردی

شود .براساس گزارش طایری و نیز آنچ محمود براور،

را در وضررعیتی قرررار كرفتنررد كرر منجررر برر برگررزاری

دیگر شراید وقرای  ،گرزارش مریكنرد ،نماینردة دولرت

گردیمایی چمچیت ،در منطقۀ تن تكاب ،واق در شري

انگلیس و نمایندگان دولرت و خسرروخان ق رقایی وارد

بهبهان شد .طایری در كنرار جاسوسران آلمرانی حضرور

مشاكره با عبداهللخان ضراامپور شدند .این مرشاكرات كر

داشت و رابطۀ بسیار عاطفی با آنیا ایجراد كررده برود و

حرردود یررك شرربان روز ادام ر یافررت ،منجررر ب ر اتخرراا

بیش از یر كس دیگر ،نگران حرال آنران برود (طرایری،

تتمیماتی شد ك نتایج كلی آن ،ب سود انگلیسییا برود؛

 20۹ :02۲۲تررررا  .)2۹1او درخترررروص چگررررونگی

زیرا سبب آرامش و امنیت در حروزة نفرتخیرز جنروب

شكلگیری پیمان چمچیت مینویسد:

شد .تركان ق قایی نیز ب بخرش چ رمگیری از ایرداف

« ...دستگاه مخابرات گروه ،گر گراه كرار مرینمرود و در

مدنظر خود رسیدند .عبداهللخان ضراامپور نیز ب حداقل

كوتاهمدت از كار میافتاد .خبر میدادند ،پیام مریگرفتنرد

امتیاز ك یمانا گششت و عفو ملوكانۀ پادشراه ،در مقابرل

 ...وقای گرمسیری را خان و مالولی ب كییرادی اطرالع

انقیاد او بود .اما مفاد موافقتنام :

میدادند .دا ترین خبر ،مالقات عبداهللخان برا دولتیران و

 .0تحویل جاسوسان آلمانی بر انگلیسرییرا ،برا واسرطۀ

خسررروخان ق ررقایی بررود» .مرریگفتنررد« :مسررتر جیكرراو

تركان ق قایی؛ براساس گزارشیرای موجرود ،حاضرران

انگلیسی ،با یكی دیگر از مأموران عالیرتبرۀ انگلسرتان و

در گردیمررایی چررمچیررت ،خوایرران تسررلیم مسررتقیم

سرل كر یمایون ر فرماندة ل كر خوزستان ر بر اتفراي

جاسوسان آلمانی ب انگلیسییا بودند؛ امرا عبرداهللخران

پارستبار ر حاكم نظامی بهبهان ر و سرلطانی ر

ضراام پور و دیگر سرران بویراحمرد ،حاضرر بر انجرام

نمایندة بهبهان و كهگیلوی ر سرردار امجرد و سیداسرداهلل

چنین خواست ای ن دند؛ «زیرا معتقرد بودنرد ایرن عمرل

موسرروی (رئرریسالتجررار) و بهررادر قنررواتی ،كالنتررران و

برخالف رسوم ع ایری و ننگین است كر مهمران و یرا

متنفررشین بهبهرران و خسررروخان ق ررقایی ،بررا عرردهای از

پناینررده را تسررلیم دشررمن نمایررد» (تقررویمقرردم:0233 ،

كالنتران ترو در چمچیت تنر تكراب ،كنرار رودخانر

)۹2۹؛ بنابراین قرار شد كر آنران را تحویرل خسرروخان

مارون ،با عبداهللخان ضراامپور و كدخردایان بویراحمرد

ق قایی دیند تا او نیز آنان را تسلیم انگلیسییا كند.

)3۶0؛ اما ،چون ضل دیگرر ایرن مثلر

سرین

دیدار كردند .یستۀ گفتگویا ،پیرامون گروه آلمانی مستقر

چرایی توج قدرتیای درگیر در جن جهانیدوم ب بویراحمدییا78/

 .3مقرر شد ك نمایندة انگلیس و نیز نمایندگان دولرت و

توافقات چمچیت ،خبر آن را مالولری پنرایی بر اطرالع

دیگر حاضران در گردیمایی چمچیت ،برای عبداهللخران

شولتس یولتوس ،سردست جاسوسان آلمرانی ،رسراند .او

ضراامپور ،از پادشاه و نخسرتوزیرر تقاضرای بخ رش

«یمسررفرهبررودن خسررروخرران ق رقایی را بررا نماینرردگان

كنند؛ این تقاضای عفو ،برای اقدامات خودسرانۀ عبرداهلل-

انگلستان و دولت ،ظایراح با خوشبینی تلقی كررد و آن را

خان ضراامپور و او آن مربوط ب ماجرای تلخ سرمیرم

یك نیرن

و تدبیر ایلیاتی قلمداد نمود» و «چنین وانمود

بود .در یمین راستا ،موافقت شد ك نتیربهادر ترامرادی،

كرد ك از آن ن ست (چمچیت) براو نردارد و بردگمان

از رجال سرشناس ایل بویراحمد و داماد عبداهللخران ،بر

نیست» (طایری)22۴ :02۲۲ ،؛ امرا آنران چراره ای جرزء

تهران برود و ضمن مالقات با پادشاه ،بررای او تقاضرای

پشیرش واقعیت نداشتند .ب ختوص آنك خبر شكسرت

عفو كند.

آلمان در جبهۀ شوروی ،ب آنیا رسیده برود و دیگرر بر
امیردی نداشرتند .سررانجام

 .2واگررشاری سررمت نماینرردگی دولررت و كالنتررری كررل

پیروزی ك ورشان در جنر

كهگیلوی وبویراحمد ،ب عبداهللخان ضراامپور؛

پس از چند ماه حضرور در بویراحمرد ،مرأموران آلمرانی

مفاد كلی موافقرتنامر چرمچیرت ،ترا حردود بسریاری،

براسرراس توافررقنامررۀ چررمچیررت ،در اواخررر دی 0233

دادا و نگرانری انگلیسرییرا را برطررف مریكررد .در

/ژانوی  ،0۴۹۹ب فرستادگان خسروخان ق رقایی تحویرل

گزین یای اكرشده ،ایر از تحویرل و تسرلیم جاسوسران

داده شرردند (طررایری .)253 :02۲۲ ،ق ررقایییررا نیررز

آلمانی ،اشارة مستقیمی بر انگلیسرییرا ن رد؛ امرا خلر

آلمانییا را تسلیم انگلیسییا كردند تا شولتس یولتروس

سالح برویراحمردییرا ،تسرلیم و اطاعرت عبرداهللخران

ك مكانیا و ك وریای بسیاری را دیده بود ،درباره دورة

ضراامپور از حكومرت و تهدیرد سرران ایرل بویراحمرد

اقامتش نزد بویراحمدییا اعالم كند « ...در آنجا بردور از

مبنی بر یمرایی با حكومت و عدم ایجاد ناامنی و اارت

مسائل جن  ،رابط ای ناب و اصیل بین مرا و افرراد ایرن

در منطق  ،یمگی منجر ب رفر نگرانری انگلیسرییرا ،از

ایل (بویراحمدی یرا) بر وجرود آمرد» (شولتسر :023۴ ،

بابت مناف خود ،ب ختروص حفرظ لولر یرای نفرت و

 .)333بدین ترتیب ،انگلیسییرا ترا حردود بسریاری بر

برقراری امنیت خطوط مواصالتی میشد .پیمان چمچیت

مقتود خود رسیدند .مقترود آنران یمانرا رفر خطرر و

آنقدر ایمیت داشت و مهم جلوه مریكررد كر پیرروزی

نگرانی از امنیرت لولر یرای نفرت و نیرز تحویرلگررفتن

بزرگی ،برای دولت مركزی و انگلیسییا بر شرمار آیرد.

جاسوسان آلمانی ك ترا ایرن زمران ،از حضرور آنیرا در

یكی از مسئو ن وقرت شرركت نفرت ایرران و انگلریس،

منطق احساس خطر میكردنرد .دولرت مركرزی نیرز بر

برای این موفقیت بزرگ ،از حكومت و دولرت تقاضرای

یرردف خررود كرر تسررلیم و انقیرراد خرروانین ق ررقایی و

تقدیر از افرادی كرد ك برا سیاسرت مدبرانر  ،زمینر سراز

بویراحمدی بود ،رسید .عبداهللخران ضرراامپرور یرم برا

چنین موفقیت بزرگی شدند .از نظر او« ،اائلر و آشروب

گرفتن عنوان كالنتری كل منطقۀ كهگیلوی وبرویراحمرد و

و آشررفتگی كهگیلویرر  ...تررأثیرات سیاسرری فراوانرری از

یمچنین ،پشیرش عفو او از ك تار سمیرم ،تا حدودی بر

نقط نظر سیاسرت داخلری و خرارجی ،برا برودن نیرروی

یرردف خررود رسررید .خسررروخان ق ررقایی و برررادرش

متفقررین در ك ررور داشررت» (برراور)۲3 :023۹ ،؛ بنررابراین

ناصرخان نیز ،در عوض تسلیمكردن مرأموران آلمرانی بر

پایان دیندگان ب این اائل  ،میبایست ت ویق میشدند تا

انگلیسییا ،جان برادران خود را نجات دادنرد و آنیرا را

موجب ت ویق سایرین میشد .در راستای اجرایریكرردن

از انگلیسی یا تحویل گرفتند (ق قایی .)۶۶ :02۲5 ،آنران
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یمچنین امتیازات ویژهای از حكومت دریافت كردند كر

برای مهار قدرت آنیا و نیز انحراف و یدایت آنیرا بر

ازجملررۀ آنیررا ،نماینرردگی مجلررس شررورای ملرری و نیررز

موضوعات دیگر ،طراحی و اجرا كردند .ایجراد اخرتالف

نمایندگی مجلس سنا بود.

میان عبرداهللخران ضرراامپرور و دیگرر خروانین منطقر ،
دامنزدن ب جن یرای طایفر ای و قبیلر ای ،تحریرك و

نتیجه

ت ویق ع ایر علی حكومت مركزی و مهرمترر از یمر ،

در جریان جن جهانیدوم ،متفقین ایران را اشغال كردند؛

دوركردن خطر از حوزه یای نفتری برا رودررو قرراردادن

ازجمل بهان یای اشرغال ایرران توسرط متفقرین ،حضرور

ع ایر و نظامیان در منطقۀ سمیرم كر منجرر بر تحلیرل

نیرویای آلمانی در ك ور بود .گروهیا و جمعیتیایی از

قدرت آنیا و فراموشكرردن مسرئلۀ اصرلی مریشرد ،از

مردم ایران ك از انگلیسییا متنفر بودنرد و گررایشیرای

مهمترین برنام یای آنان بود .بدین ترتیرب ،انگلیسرییرا

میهندوستان و ملریگرایانر داشرتنند ،اقردامات مختلفری

موفق شدند جلروی عملیرات سرتون پرنجم آلمران را در

برای مقابل با اشغالگران و در راستای كمك ب پیرروزی

خوزسررتان و منرراطق نفررتخیررز بگیرنررد .پررس از حادثررۀ

آلمانیا انجام دادند .این نیرویا ك در ایرران ،بر سرتون

سمیرم ،حضور جاسوسان آلمرانی در منطقرۀ بویراحمرد،

پنجم آلمان م هور بودند برا كمرك نیرویرای اطالعراتی

نگرانی مجدد را بر اردوگاه انگلیسییرا حراكم كررد .بر

آلمان در ك ور ،سرعی مریكردنرد بر لولر یرا و دیگرر

دنبال این حادث  ،انگلیسییا و عوامل دولتی و ایردولتری

تأسیسات نفتی خسارت وارد كنند و خطروط مواصرالتی

آنیا در ایران ،اقدامات مختلفی را در پیش گرفتنرد .آنران

متفقین را ب مخاطره اندازنرد .در راسرتای تحقرق چنرین

ف اریای بسیاری ب عبداهللخان ضرراامپرور و یمچنرین

یدفی ،كمركگررفتن از نیرویرای ع رایر ،بر ختروص

تركان ق قایی وارد آوردند تا سررانجام منجرر بر پیمران

بویراحمرردییررا كر بررا تأسیسررات نفترری و نیررز خطرروط

چررمچیررت شررد .پیمررانی ك ر ب ر تسررلیم و تحویررلدادن

مواصالتی متفقین یمجروار بودنرد ،ازجملر برنامر یرای

جاسوسان آلمانی ب انگلیسییا منجر شرد و در عروض،

آلمان در ایران بود .كمك ب آزادی خوانین بویراحمد كر

امتیازاتی ب خوانین ق قایی و بویراحمدی داد .این پیمان

در حتر و حبس بودند و مسلحكردن آنیا ،برای تحقرق

تیر خالصی ك بر پیكر نیم جان سرتون پرنجم آلمران در

برنام یایی بود ك تدارو دیده بودند .خوانین بویراحمرد

ایران ن ست.

پس از ورود ب منطق و براساس تعهداتی ك داده بودنرد،
برنام یای خود را برای آمادهسرازی و مسرلحكرردن ایرل

پی نوشت
0 -Aroo

بویراحمد در پیش گرفتند .یمپیمانی با ایرالت یمسرای ،

3 -Dil

مانند ق قایییا و بختیارییرا و بهررهگیرری از آنیرا ،از
دیگر اقداماتی بود ك خوانین بویراحمرد و بر ختروص
عبداهلل خان ضراامپور دنبال میكردند .انگلیسییا سرابقۀ
حضور در خوزستان و كل جنروب ایرران و نیرز تجربرۀ
یمسایگی با بویراحمدی یا و ق قایی را داشتند؛ پس بر
ساختار ع ایر و روحیات آنیا و یمچنین ،نقراطضرعف
و قوت آن یا آشنا بودند .بنابراین برنام یرای مختلفری را

2-Cham Spid
 -۹مررادر «عطررا طررایری» دختررر عمرروی «عبررداهلل خرران
ضراامپور» بود .عالوه بر این ،مردت زمرانی كر عبرداهلل
خان در تهران در حتر بود ،عطا طرایری و مرادرش برا
آنیا زندگی میكردند.

چرایی توج قدرتیای درگیر در جن جهانیدوم ب بویراحمدییا78/

« -5مال ولی پنایی» و «كی یادی پنایی» ،پسر عمۀ «عطا

 -زرینكلك ،بهناز ،)02۲3( ،اسرنادی از روابرط ایرران و

طایری» بودند و طایری در زمان حضور مأموران آلمانی

انگلیس (0235ر ،)0231تهران :سازمان اسناد و كتابخانرۀ

در «نقارهخان »  ،نرزد عمرۀ خرود برود و بررای یمرین برا

ملی جمهوری اسالمی ایران.

آلمانییا آشنا و یمدم شد.

 شولتسرر  ،یولترروس ،)023۴( ،سررسیدهدم در ایررران؛خاطرات جاسوس آلمانی در ایران ،ترجمۀ مهرداد ایری،

كتابنامه

چ ،3تهران :نقش چلیسا.

الف .اسناد

 -صفینرژاد ،جرواد ،)02۶۲ ( ،عشاایر مركا ی ایاران،

 -سازمان اسناد و كتابخان ملی جمهوری اسالمی ایرران،

تهران :امیركبیر.

شماره بازیابی .0233/2/0۹ ،0۹۶23

 -طایری بویراحمدی ،عطا ،)02۲۲( ،كوچ كوچ ،تهران:

ب .كتابها

سخن.

 -اكبررری ،قرردرتاهلل ،)02۲5( ،بویراحمررد در گررشرگاه

 -عسرركری ،نررادر ،)02۲5( ،برراوی گوش ر ای در سرررای

تاریخ ،چ ،3شیراز :چاپخانۀ متطفوی.

یمایون ،یاسو  :ملت.

 -ایالمی دشمن زیاری ،باباخان ،)02۴3( ،تاریخ سیاسری

 -افرررراری ،یعقرررروب ،)023۲( ،ترررراریخ اجتمرررراعی

و اجتماعی ممسنی ،شیراز :ادیب متطفوی.

كهگیلوی وبویراحمد ،اصفهان :گلیا.

 -بررراور ،محمرررود ،)023۹( ،كهگیلویر ر و ایرررالت آن،

 -فرامرز ،م.ت( ،بیتا) ،سیاستمداران جیرهخوار ،بریجرا:

گچساران :بینا.

بینا.

 -بهنررود ،مسررعود ،)0233( ،نخسررتوزیررران ایررران از

 -قاسمی ،ابوالفضل ،)023۴( ،تاریخ سریاه یرا حكومرت

سیدضیاء تا بختیار ،تهران :جاویدان.

خانوادهیا در ایران ،تهران :بینا.

 -بو رد ،سرریدر ،)02۶۴( ،شتریا بایرد برونرد ،ترجمرۀ

 -ق رررقایی ،محمدحسرررین ،) 02۲5( ،یادمانررردهیرررا؛

حسین ابوترابیان ،تهران :البرز.

خاطرات ،تهران :فرزان.

 -بیات ،كاوه ،)02۲۴( ،نبرد سمیرم ،تهران :خجست .

 -ق ررقایی ،ملرركمنتررورخان ،)02۴2( ،خرراطرات ،چ،3

 -تبرائیان ،صفاءالدین ،)0230( ،ایران در اشغال متفقرین؛

تهران :نامك.

مجموع اسناد و مدارو  ،)023۹-020۲تهران :رسا.

 -قهرمررانی ابیرروردی ،مظفررر ،)0232( ،ترراریخ وقررای

 -تقررویمقررردم ،متررطفی ،)0233( ،تررراریخ سیاسررری

ع ایری فارس ،تهران :علمی.

كهگیلوی  ،تهران :مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران.

 -كارگر ،منوچهر( ،بیترا) شرورش در فرارس ،بریجرا:

 -جامی ،)02۲0( ،گششت چرا راه آینرده اسرت؛ تراریخ

بیتا.

ایران در فاصلۀ دو كودتا ،تهران :نیلوفر.

 -كیانی ،منوچهر ،)02۲3( ،تاریرخ مبرارزات مرردم ایرل

 -دان ررور ،سرریمین ،)0230( ،سووشررون ،چ ،02تهررران:

ق قایی؛ نگایی ب ایل ق رقایی بعرد از شرهریور ،0231

خوارزمی.

چ ،3شیراز :كیان ن ر.

-رزمآرا ،رجبعلرری ،)02۲3( ،خرراطرات و اسررناد سررسهبد

 -گاوب  ،یانیس ،)025۴( ،ارجران و كهگیلویر  ،ترجمرۀ

رزم آرا ،ب كوشش كرامبیز رزمآرا و كراوه بیرات .تهرران:

سعید فریودی ،تهران :انجمن آثار علمی.

شیرازه .
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 گودرزی ،جم ید ،)02۲0( ،پژوی ی بر ایل باشرت وباوی ،شیراز :كیان ن ر.

 مجیرردی ،نورمحمررد ،)0230( ،ترراریخ و جغرافیررایكهگیلوی وبویراحمد ،تهران :علمی.

 مجموع ای از اسناد و گرزارش كهگیلویر وبویراحمرد،كتاب اول ،سالیای  ،)02۴3( ،0235 -0231ب كوشرش
كاوه بیات ،تهران :مركز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی
 ممتحنررالدولرر شررقاقی ،میرزامهرردیخرران،)0252( ،خاطرات ممتحن الدول  ،ب كوشش حسینقلی خان شقاقی،
تهران :امیركبیر.

 مهردینیرا ،جعفرر ،)023۲( ،زنردگی سیاسری سرسهبدفضلاهلل زایدی ،تهران :گلدیس.

 نجمری ،ناصررر ،)0231( ،خاااطرات سیاساای؛ حرروادتاریخی ایران از شرهریور  0231ترا مررداد  ،0223تهرران:
حكیمی.
 یدایت ،مهدیقلی ،)02۲۴( ،خاطرات و خطررات ،چ،3تهران :زوار.
ج .روزنامهها
 روزنام رعد ،ش ،30۲ب تاریخ .0233/5/۹ روزنام ستاره ،ش ،0۶15تاریخ .0233/۶/01د .مقاالت
 رائین ،اسماعیل« ،)02۹3( ،مأمور مخفی ییتلر در تهرران»،مجل تهران متور ،ش  .03۲۹صفح 0۹

