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Abstract
In this paper, the performance of Amniyeh (gendarmerie), as the law reinforcement
organization responsible for maintaining order and security in villages and roads during
the Pahlavi I period is reviewed. Amniyeh and Nazmiyeh (Police Force) were
responsible for maintaining order and security in areas under their protection. During
the Pahlavi I period, most areas in Fars Province were covered by the Amniyeh as a
military force, and Nazmiyeh’s presence was limited to major towns, and it was not
present at all stages of Pahlavi I period. Unlike Nazmiyeh, Amniyeh would not perform
its duties completely free of marginal issues. The questions that this research aims to
answer are: 1) What is the most significant change in the organization of the Amniyeh
Force? 2) What impact did these developments have on security and smuggling of
goods in Fars? 3. Why did not the force succeed in eradicating smuggling in Fars? The
method is descriptive-analytical based on the unpublished documents of the National
Organization of Fars Foundation. The results of this study indicate a relative decline in
the smuggling of goods in Fars as a result of reforms in the Amniyeh.
Keywords: Amniyeh, Fars, Smuggling, Pahlavi I period.
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چکیده
در این مقاله عملکرد امنیه ،در نقش نیروی نگهبان نظم و امنیت در روستاااا و راهاتا و مادت ی مبتاربه قتا قا تا  ،در
روبگار پهلوی اول قررسی ش ه است .امنیه و نظمیه وظایف معینی ،مانن قرقراری نظتم و امنیتت در منﻂقﮥ استافااظی
خود ،عه ه دار قودن  .در دوران پهلوی اول قیشارِ مناطق فارس قا نیروی امنیه ،در نقش نیرویی نظامی ،سروکار داشتان و
نظمیه تنها در قدبات مهم فارس ،آن ام نه در تمام دورﮤ پهلوی اول ،وجود داشت .امنیتهاتا ،قترعکن نظمیته تیاتا،
کارشان را ن ان ق ون حاشیه انجام نمیدادن  .پرسشاایی که این پژواش درص د پاست قته آن استت عبتارتانت اب
مهمترین تفوالت صورتگرفاه در سابما ن نیروی امنیه ک ام قود؟ این تفوالت قر امنیت و قا تا کتاال در فتارس ته
تﺄثیری گذاشت؟ را نیروی امنیه قه ریشهکنی قا ا در فارس موفق نش ؟ روش پژواش تفلیلتیتوصتیای قتا تکیتهقتر
اسناد اناشارنیافاﮥ سابمان اسناد ملی واح فارس است .ناایج این پتژواش اب کتااش نیتبی قا تا کتاال در فتارس ،در
نایجﮥ اصالحات صورتگرفاه در سابمان امنیه ،حاکی است.
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وارد کشتتور متتیشتتود و ستتوی قتتابار مدتتر

مقدمه

مناقتتل

در نقش بیان قار قا ا قر اقاداد ار کشور تردی ی

میشود ،نقش نیروی امنیه کته ماتولی قرقتراری نظتم و

نییت .خروج سرمایه اای پولی ،تضعیف تولی داخلتی

امنیت در این مناطق استت ،موضتوم مفتوری مقالته را

و آسیببدن قه اشاغال کشور اب قرجیاهترین بیاناتای

تشکیل میدا  .فرضیهاایی که این مقاله متیکوشت آن

قا تتا استتت .حکومتتت پهلتتوی اول قتتا رویکتترد و

را قهاثبات قرسان عبتارتانت اب در دوران پهلتوی اول

ای ئولوژی ملی گرا روی کار آم  .قه منظور توسعﮥ تتوان

سابمان نظمیه و امنیه د ار تفوالتی ش  ..این تفوالت

ملی و قهدنبالآن افزایش ق رت و نیتز مبتاربه قتا ناتو

تاح ودی جلوی قا ا را گرفت .امنیه قه ماوقف کردن

قیگانگتان و قت مگذاشتتان در میتیر تتوسعﮥ اقادتتادی،

قا تتا در فتتارس موفتتق نش ت  .قتترای پاس ت قتته ایتتن

افزایش صادرات ضرورت داشتت .وضتعیت پیرامتونی

پرسشاا ،قا شیوﮤ توصیای و تفلیلی ،منتاقع دستاه اول

کشور ما در اقاداد جهانی قاعث میش که اب تفتوالت

این دوره امنون روبنامهاا ،اسناد سابمان استناد ملتی،

اقادادی کشوراای توسعهیافاه قه ش ت تﺄثیر پذیرد .در

اسناد سابمان اسناد ملی واح فارس و مجلن شتورای

روبگار پهلوی اول قرخی صنایع در کشور ایجاد ش ن .

اسالمی واکاوی ش ه است .امروبه قه قا تا در حکتم

دولت انفدار تجارت ختارجی را در دستت گرفتت و

جیااری پژواشی قییار توجه ش ه استت؛ امتا اب دیت

قه شکل اتای مخالتف کوشتی تتا صتادرات کشتور را

تاریخی این میئله ن ان در کانون توجه پژواشتگران

افتتزایش داتت  .در تهیتته و تنظتتیم قودجتته ،نهایتتت

نبوده است .پتژواش صتاورا قرومنت درقتارﮤ عملکترد

صتترفهجتتویی و پرایتتز اب ازینتتهاتتای ریرضتتروری در

دولتتت در قا تتا گن ت م در متترب ایتتران و عتترا قتتین

دساور کار قرار گرفت .قااین حال قا تا پتاشنﮥ آشتیل

سالاای 1300تتا ،1331نتوشاﮥ فیتا

باات و ات ی

تمام این سیاستاا قود .مباربه قا قا ا در دوران پیش

موسوی قاعنوان نگاای گذرا قه گمرکات و قا ا کتاال

اب پهلوی نیز ساققه داشت؛ اما قه علتت قت رت و ناتو

در نیمه دوم قرن نوبدام و تﺄثیر آن قر توستعه ملتی در

ان ک حکومت در نواحی گمرکی ،سیاستاتای دولتت

ایران و اثر فائزه توکلی قاعنوان عوامل متؤثر قتر پ یت ﮤ

ن ت ان کارستتاب نبتتود .در دوران پهلتتوی اول ،افتتزایش

قا ا بنان در داه اول مشروطه اب ان ک پژواش اایی

ق رت حکومت مرکتزی و درنایجته کناترل قیشتار قتر

ایان که قا ا را اب دی گاه تاریخی قررسی کردهانت .

مرباای بمینی و آقی قاعث شت کته پیکتار قتا قا تا

رویامرفاه ،قررسی تاریخی پ ی ﮤ قا ا انتوب جتای

قهطور ج یتری دنبتال شتود .گمترک ،نظمیته و امنیته

کار قییاری دارد و این پتژواش در راستاای توجته قته

امگی وظیاه داشتان قتا قا تا و قا اقنیتان مبتاربه

این کمبوداا قه عمل آم ه است.

کنن .
قیمت عم ه ای اب کاالی قا ا اب نتواحی جنتوقی
فارس وارد کشور میش ؛ قهخدتو

نظمیه و امنیه

کته در آن بمتان

عنتتتوان نظمیتتته (شتتتهرقانی) را نخیتتتاینقتتتار

فارس قهطور میاقیم قته دریتا مادتل قتود .ایتن مقالته

میرباحیین خان سپهیاالر ،ص راعظم دورﮤ ناصری ،قته

عملکرد نیرواای ماولی مباربه قا قا ا را قررسی کرده

کار قرد (میری .)301 1383 ،اب میان افیران اتریشی که

است .قاتوجه قه اینکه قا ا اب دریا یا راهاا و جادهاتا

پادشاه اتریش قه درخواستت ناصترال ینشتاه قته ایتران

قررسی تفلیلی عملکرد نیروی امنیه فارس در مباربه قا قا ا کاال در دورﮤ پهلوی اول (1300تا1330ش1935/تا1901م) 01
فرسااد ،شاه ایران کنتت دومونتت فتورت ( Conte de

پهلوی .اول ،اق امات نظمیه مخالاانی ج ی داشتت کته

 )Monte Forteرا متتﺄمور نظتتم تهتتران و ایجتتاد پلتتین

دولت آقادی آنان را کهنهپرساان و روحانینمایان مینام

ج یتتتت ت کتتتتتترد .تﺄستتتتتتین ادارﮤ نظمیتتتتتته در

(دولت آقادی .)360 1371 ،قاوجوداین ،نظمیه قه حیات

رقیتتعالثتتانی1879/ 1396م ،صتتورت گرفتتت .نظمیتته

و حرکت روقهجلوی خود ادامه داد.

هارص پلین پیاده و شدت پلتین ستواره را شتامل

پیش اب مشروطیت قرای ایجتاد امنیتت در راه اتا اب

می ش  .فورت امننتین کااقنته ای مشتامل قتر اصتول

قوای مفلی اساااده میکردن  .این نیرواا که قرهستوران

وظتتایف پلتتین تهیتته کتترد (مفبتتوقی اردگتتانی3537 ،

نامی ه می ش ن  ،در اوایل مشتروطه امنیته (ژانت ارمری)

100و .)101قع اا یارمخان کمییتاریاتا را قتهشتکلی

نام گرفان (سپهر .)105 1336 ،در سابمان اای نظتامی

تشکیل داد که در نظمیه اای اروپتا مرستوم قتود و ادارﮤ

ایران امنیه قه سرقابانی گااه می ش که مﺄمور حاظ نظم

تفقیتتق (آگتتاای) و پلتتین ستتوار را قتته وجتتود آورد

و آرامش و امنیت در راه اا و جاده اای ختارج شتهر و

(مفبتتتتتوقی اردکتتتتتانی .)151 3537 ،در ستتتتتال

نیز در قخش اا و روساااا قودن  .قاوجود نظر نامیتاع

1393ش1913/م ،ن صتاحب مندتب ستوئ ی قترای

روس اا ،در سال 1393ش1913/م در فارس ژان ارمری

اصالح نظمیه ایران قه کار گماشتاه شت ن کته اب میتان

تشتتکیل شتت (قتتائممقتتامی .)169 3535 ،در طتتول

آنان ،وسا اال ( )Westdahlسوئ ی ریاست نظمیته را

جن جهانی اول ،فوج سوم امنیه در شیراب میاقر قتود و

عه ه دار ش  .وی نظر میاع روس و انگلین را قترای

میئولیت حااظت اب امنیت راه قوشهرشیرابایزدخواست

تﺄسین نظمیه در قزوین ،رشت ،تبریز و مشه قه دست

را قرعه ه داشت (قائممقامی.)183 3535 ،

آورد .در تهتتران آنهتتا اب اتتر حتتوضﮥ کالناتتری نقشﮥ
ج اگانه ای تهیه کردن و مناطق گشت پاسبان اا و ختﻂ

مختصری دربارﮤ تشکیالت ارتش

سیر آنها را در ایتن نقشته ترستیم کردنت  .ستوئ ی اتا

شای سخن اب سابمان ارتش در جایی که ستخن اب

امننین نظامنامﮥ کاملی قرای نظمیه ایران نوشتان  .ایتن

نهاداای اناظامی امنون نظمیه و امنیه است ،کم اامیت

نظامنامه قر قواع عمتومی ،نظامنتامﮥ مفتبن ،نظامنتامﮥ

قتتهنظتتر آی ت ؛ امتتا قای ت دانیتتت کتته درواقتتع اب ستتال

رؤسا و مﺄموران نظمیه ،احکتام و شتیوه نامته اتای ادارﮤ

1300ش1931/م ،نظمیه و امنیه جزئی اب پیکترﮤ ارتتش

نظمیه ،نظامنامﮥ آم وش عمومی وسایل نقلیه ،نظامنتامﮥ

ایران را تشکیل متیدادنت  .پهلتوی اول قتا ادرتام تمتام

خیاقان اا و گذرگاه اای عمومی ،نظامنامﮥ درشتکه اتای

نیرواای نظامی میخواست که تمام آنهتا بیتر سلﻂﮥ او

عمومی ،نظامنامﮥ اتومبیل اا ،ترتیب حمل استلفه ،امتور

قاشن  .قه امین علت درقارﮤ تشکیالت ارتش توضتیفی

و مجابات آن ،قانون سجل احوال و جلتوگیری

فشرده داده می شتود .در ایتن ستال ،پهلتوی اول قترای

اب ولگردی و تک ی گری نتاظر قتود .پتن اب قرکنتاری

قهوجودآوردن ارتش نوین ،ناماتای ژانت ارم و قتزا را

درگتاای

کنار گذاشتت و قترای ستپاه تنهتا اب نتام قشتون ایتران

جایگزین او ش  .او نظمیه والیات را که بیر نظر حکتام

اساااده کرد .پوشتاک افیتران ،درجته داران و سترقابان

قودن  ،تاقع نظمیه تهران کرد (مفبوقی اردکتانی3537 ،

قشتتون یکیتتان شتت  .قتترای رابتتری ارتتتش نتتوین و

153تتتا .)156در امتتان دوران آرتتاب فعالتتت سیاستتی

آماده کردن سابمان اایی که قه آن نیاب داشان و امننین

خال

وسا اال در سال 1303ش1933/م ،ستران
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راانمایی قخش اای آموبشی ،ارکان حرب کتل قشتون

در شیراب قود .اب سال 1308ش1939/م ،ار یگان را کته

(سااد ارتش) قنیاد یافت .اقا ا در پایاخت دو تیپ پیتاده

پیش اباین قه شماره ای ویژه می شناخان  ،قه نتام مفلتی

و یک تیپ سوار و یک تیپ توپخانه قا سابمان و روش

خوان ن که در آن میاقر قود .در سال 1309ش1930/م

نوین تشکیل ش  .افیران و سرقابان رساه اای گوناگون

نیز سابمان ادارﮤ مرکزی امنیته قتهصتورت ااتت دایتره

آموبشاای خود را در این تیپ اا می دی ن و

نخیاین

درآم که عبارت قودن اب دایرﮤ داراالنشتا  ،تنظیمتات،

یگاناایی اب تهتران قته پادگتان اتای سراستر

قهت ریج،


امتتور اجرایتتی ،ارکتتان اداری ،تااتتیش ،صتتفیه و دایتترﮤ

کشور فرسااده می شت ن تتا ایاﮥ ستابمان نتوین را در

قیطاری (قائم مقتامی306 3535 ،تتا .)308پترداخان قته

سایر نقتا کشتور قته وجتود آوردنت  .قترای آمتوبش

تفوالت اداری امنیه در سطح کالن م نظر ما نییت .در

افیران ،م ارس کتل نظتام ایجتاد شت و در اریتک اب

حوبﮤ فارس که موضوم این پتژواش استت ،قته علتت

افواج پیاده و سواره و اتر آموبشتگاای گروابتانی قته

ناآرامی اای قرآم ه اب قیام عشتایر جنتوب ،در ستابمان

وجود آم  .امه ساله گروای اب جوانان تفدیل کترده را

امنیه تغییراتی قه وجود آم  .یک ارکان ناحیه در شتیراب

در این آموبشگاه اا تعلتیم متی دادنت و قترای پترورش

تشکیل ش و قیمت اای امنیﮥ منطقه فارس قه طور کلی

ستترقابان قتته یگتتاناتتا متتیفرستتاادن ( کتتا 1350 ،

بیر فرمان رئین ناحیﮥ فارس درآم  .امننین در ستال
1313ش1930/م ان

358تا.)360

امنیه در الر و گردان ،میاقل در

پتتتن اب قرپتتتایی امنیتتته کتتتل مملکاتتتی در ستتتال

فیا تشکیل ش  .در سال 1318ش1939/م ،ادارﮤ مرکزی

1301ش1933/م ،تا سال 1330ش1901/م که امنیه کتل

امنیه قر ی ه ش و ان اا و گردان اای میتاقل آن در

مملکاتتی اب ارتتتش ج ت ا ش ت و مانن ت ستتاقق قتتا نتتام

ار جا جز ترکیبات یگان اای میاقل ارتش درآمت  .اب

ژان ارمری و بیر نظر وبارت کشتور قته فعالیتت ختود

این سال قه قع ان

اشت امنیه شیراب ،گردان میتاقل

ادامه داد (نامجوینیک ،)103 1388 ،قین امتور امنیته و

نه امنیه قنادر ،گردان میاقل نوبده الر و گردان میتاقل

ارتش پیوساگی کاملی وجود داشت.

قییت امنیه فیا امگی قخشی اب ترکیبات لشکر ااتت
فارس قودن (قتائممقتامی308 3535 ،و .)309در ستااد

تحول در سازمان نیروهای امنیه و نظمیه

ار لشکر ،شاخه ای قه نام امور امنیه قه وجود آم که قته

سابمان امنیه در ستال 1305ش1936/م و قته منظتور

کاراایی رسی گی میکترد کته پتیشابایتن ،اب وظتایف

کارایی قیشار ،دساخوش تفوالتی شت  .خالصته اینکته

واح اای امنیه قود .قه این ترتیب ،قتار دیگتر امنیته کتل

امنیه کل مملکای قه یک ایئت رئییته درقرگیرنت ﮤ یتک

مملکای منفل ش و در تشکیالت ارتش داخل ش  .در

دفار ،سه رکن« ،م رسه وکیلتی پیتاده» ،صتفیه ،ارکتان

دوران پهلوی اول ،ادرام تمام نیرواای نظتامی و ایجتاد

اداری و شش ناحیته تقیتیم شت (قتائم مقتامی3535 ،

قشون قا ات

 .)398در سال 1307ش1938/م ،ایتن وضتعیت دوقتاره

تمایل شاه قه مهار تمام نیرواای نظامی نیز نقش مهمتی

قا تغییر کلی مواجه ش  .ستابمان نتواحی منفتل شت و

داشت..

قه جای آن ،یک آموبشگاه و شش ان
اشت گردان تشکیل ش  .ان

قرپتایی امنیتت کشتوری قتود .ار نت

مخالﻂ میاقل و

ابسوی دیگر ،در سال 1310ش1935/م و در انگتام

مخالﻂ میتاقل اشتت

ریاست رکن ال ین مخاتار ،دگرگتونی اتای قیتیاری در
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نظمیه رخ داد .نام نظمیه قه طور رسمی قه شهرقانی تغییر

مواظبت قه صفت اکیتال و اوبان ،نظتارت قته اجترای

کرد و تمام درجه اا و سابمان اا و اداره اا نیز قه ترتیبتی

قوانین و قرقراری آسایش و امنیت در روساااا و خارج

که می آی  ،تغییتر کترد نظمیته -شتهرقانی ،کمییتاریا-

اب آنها ،تعاقب فراریان نظامی و دبدان و مرتکبان جنفه

کالناری ،صاحب مندتب -پتایور ،سترتیپ -سترپاس،

مجهولالفال ،مالحظته در جیت

سران  -پاسیار ،سران

و جنایات و اشخا

دوم -پاستیار دوم ،سترگرد-

امتتوات پی اشتت ه در راهاتتا و گتتذرگاهاتتا و ریتتره و

یتتاور ،ستتلطان (ستتروان) -ستترقهر ،نایتتب اول (ستتاوان

قررسی اای البم قرای معینکردن علت متر ،،اقت امات

یکم) -رس قان یکم ،نایب دوم (ساوان دوم) -رست قان

البم قرای حاظ الدفه و رفع امترا

میتری ،اجترای

دوم ،نایتتب ستتوم (ستتاوان ستتوم) -رستت قان ستتوم،

احکام مفاکم ع لیه و . ...نظمیه نیتز عهت ه دار وظتایای

وکیل قاشی (گروابتان یکتم) -سرپاستبان یکتم ،وکیتل

مشاقه قود؛ اما وظایای امنتون نظتارت قته بنت ان اتا،

راست (گروابتان دوم) -سرپاستبان دوم ،وکیتل تپ

قابرسی قراول خانه اایی که مفل اقامتت پلتین قتود و

(گروابان سوم) -سرپاسبان ستوم ،آژان -پاستبان ،اداره

ن وظیاه جزئی دیگر قه طور انفداری قرعه ﮤ نظمیه

تﺄمینات -آگاای ،اداره اطالعات -سیاسی ،اداره پلتین

گذاشاه ش ه قود (مدوقات مجلن شورای ملی1386 ،

اونیاورمه -سرکالناری ،اداره مفاستبات -حیتاق اری،

.)131

اداره مفتتبن -بنتت ان ،اداره تااتتیش -قابرستتی ،اداره

در دوران پهلوی اول ،شتهرقانی اقتزار مهتم تفکتیم

کاقینه -دفار ،اداره سجالت و پرسنل -کارگزینی ،اداره

رژیم اساب ادی حتاکم قتود .افترادی امنتون سترتیپ

پاستتتپورت ،تتتتذکره -گذرنامتتته ،اداره آالت ناقلتتته-

مفم درگاای ،مفم حیین آیرم و سرپاس رکن ال ین

عبورومرور ،راانمایی ورانن گی ،اداره صتفیه -قهت اری

مخااری ارک ام در بمان تد ی میئولیت در شهرقانی،

و اداره مباشرت و ملزومتات -کتارپردابی .ادارﮤ پلتین

تمام امور و امﮥ افراد را تفت مراقبت قرار دادن  .آنتان

سیاسی اب بمان ریاست آیرم آراب قته کتار کترد؛ امتا در

قه راست یتا دروغ ،گتزارش اتایی درقتارﮤ قلنت پایگان،

بمان مخااری قییار ق رتمن شت  .ایتن اداره هارصت

دولامردان و نماین گان مجلن تهیه متیکردنت و قترای

عضو و تع اد قییاری خبر ین داشتت (شتبانه1389 ،

درقار میفرساادن (اقبال آشایانی..)773 1378 ،

.)00

قاوجود شهرت شتهرقانی قته پرونت ه ستابی ،شتمار
پرونتت هاتتای قتتهجامانتت ه دارای جنبﮥ سیاستتی ،ماننتت

وظایف نظمیه و امنیه
پن اب مشروطه ،قانون وظایف ماع دی را قر دوش

بیرنظرگرفان سی نورال ین توسﻂ نظمیته (ستاکم -10
 ،)393-13378ن ان فتراوان نییتت .اب نظمیته استناد

امنیه اا گذاشاه قتود؛ ابجملته اعتالن قتوانین در حتوبﮤ

قییاری درقارﮤ موضتوعات مخالتف امنتون گتزارش

مﺄموریت خود ،جمع آوری اطالعتات البم ،مراقبتت در

ورود و خروج میافران قه شهر ،وضعیت درشکه رانتان،

وصول مالیات ،نظارت قر امنیت راه اای نظامی ،راه اای

قابرسی مهمانخانه اا و تجارتخانه اا ،میائل مرقتو قته

پیای ،راهاای تجاری و ریره ،سالمت پتلاتا و معتاقر،

تذکرﮤ اتبام خارجی ،تعقیب مجرمتان ،شتکایات افتراد،

مراقبت در فروش سموم ،جلوگیری اب قا ا و فروش

ص ور جواب اسلفه و ...قه جامان ه است که نبایت آنهتا

اشتتیا ممنوعتته ،جلتتوگیری اب تقلتتب در میتتکوکات و

را سیاسی دانیت .میائل دارای جنبﮥ کمتاقیش سیاستی
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امنون اخراج یک نار انگلییی قه اتهام جاسوستی در

نظامی و قا عنواناای مخالف اب مردم اخا ی میکردن ؛

شتتتتیراب ،توقیتتتتف روبنتتتتامﮥ گلیتتتتاان در ستتتتال

قرای مثال در سال 1300ش1931/م ،سردار احاشتام قتا

1309ش1930/م و جلوگیری اب نمایش فیلمی قتر ضت

تانگنیان ختود در کتابرون اب متردم اختا ی متیکترد

روساا در شیراب در سال 1315ش1936/م نیتز نت ان

(گلیاان ،سال سوم ،ش  .)3 ،30الباته ایتن تنهتا نمونته

میائل قرجیاه ای نییان  .آشکار است که این ق ان معنا

نبود .نگتاای قته فهرستت نتامِ قرختی افتراد کته اب راه

نییت که نظمیه قه میتائل سیاستی کتاری ن اشتت یتا

شرارت ،راازنی ،گردنه گیری یا ار اق ام دیگتری علیته

ن انی قتا سیاستام اران مفلتی ن اشتت؛ قلکته

حکومت در فارس کیب شهرت کردن  ،ختود گویتای

ق ان معناست که در قضایای سیاسی فارس ،نظمیه ایتن

نکات قییاری است .فضوی کابرونی ،میرمتذکور پیتر

امکان را ن اشت که نقش ن ان مفوری و مهمتی ایاتا

میرعباس ،خان قاب عرب ،مه ی سترخی ،قاستم ختان و

کن  .نقش نظمیه قیشار اجرای دساورالعملاایی قود کته

خیراهلل هارراای ،حیتین ختان قهمئتی ،مفمت اقراایم

قه صتورت قخشتنامه قته آن ارستال متی شت ؛ اقت اماتی

عرب ،رضاقلی خان قی شتهری ،آقاختان شتبانکاره و....

امنون کو ان ن گاو و گوسان ان قه خارج اب شهر در

امه اب کیانی قودن که در دورﮤ پهلوی اول قا اق امات

سال 1310ش1935/م (ساکمف ،)98-393-11360-9

خود ،حکومت مرکزی و دستاگاه مفلتی فتارس را قتا

ممانعت اب قته کتارقردن نشتان و فترم لبتاس مفدتالن

الش اای ج ی مواجه کردن  .شرارت اتای قرختی اب

توستتﻂ ستتایر اقشتتار (ستتاکمف ،)98-339-1339-63

آنها سال اا ادامه یافت .قاوجود الغای قرخی مالیتات اتا،

ارستتال اطالعتتات خواستتاهش ت ه مثتتل صتتورت تع ت اد

قه واسﻂﮥ نظارت ضعیف حکومت در قرخی نقا  ،ایتن

پزشتتکان فتتارس و ویژگتتیاتتای آنتتان (ستتاکمف -70

مالیات اا تا م ت اا گرفاه می شت  .اجفتا

و تعت دی

 ،)98-393-10659دادن جواب ورود اتبتام خارجته قته

توسﻂ بورم اران نیز قه کرات دی ه متی شت  .در داختل

ایتتران یتتا تم یتت جوابنتتامﮥ آنهتتا (ستتاکمف - 1-33

شهراا نیز نمونه اای قییاری اب سرقت و ناامنی وجتود

 ،)98-393-11339وادارکردن مردم قه اساااده اب لبتاس

داشت (قیتان حقیقتت6 ،مترداد ،1305ش1 35و .)3در

ماف الشتتکل یتتا اتتر فرمتتان صادرشت ﮤ دیگتتر ابستتوی

سال 1300ش1935/م ،انوب قیشار راه اای فتارس فاقت

مقامات مافو .

امنیه قودن  .قتودجﮥ نظمیته فتارس کتااش یافاته قتود؛

ارتبا

قه طوری که کاا
ایجاد امنیت و موانع پیش روی نظمیه و امنیه

مفالت شهر را ام نمی داد .خود شاه

نیتتز اب ایتتن موضتتوم آگتتاه قتتود و قتترای اصتتالح ایتتن

مهمترین وﻅیاﮥ نیروی امنیه و نظمیه تتﺄمین امنیتت

معضالت در فتارس قتول میتاع داد (گلیتاان ،س،7

قود؛ قه ویژه که در واپیین ستال اتای حکومتت قاجتار

ش .)1 380قاوجود تتالشاتای شتمگیر دولتت ،در

اقا ار حکومت مرکزی قر والیت اتا اب دستت رفتت و

سراسر دوران پهلوی اول میئله امنیتت ارگتز قته طتور

گردنکشان مفلی اب اجرای دساوراای حکومت مرکزی

کامتتل در منطقتته فتتارس حتتلوفدتتل نش ت ؛ .حاتتی در

شانه خالی کردن  .مناقع مفلتی نمونته اتای تاحت ودی

ستتال1319ش1900/م معادتتمالیتتلطنه فتترخ ،استتاان ار

قییاری اب سرقت و ناامنی در راه اتای فتارس گتزارش

فتتارس ،اب حضتتور دو یتتاری قویراحمتت ی در ستته

کرده ان  .قرخی ق رتمنت ان مفلتی قتا تکیته قتر نیتروی

کیلوماری اردکان احیتاس نگرانتی شت ی کترد؛ بیترا
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دولت انوب موفق نش ه قود این دو راازن و افراد آنتان

حوبﮤ صالحیت و شرح وظایف حکومت و نظمیته ،در

را دساگیر کنت  .قنتاقر نتوشاﮥ او در دوران قییتت ستالﮥ

پارهای مواقع اخاال ساب میشت  .تتالش نظمیته قترای

ستایر ایالتتاتا ،فتارس

قرقراری امنیت ،اب امان آراب قا کارشکنی حتاکم مفتل

ن ان آرام و خاموش نبود و گردنته گیتری ،راازنتی و

مواجه ش (قیان حقیقت ،ش15و)6 16؛ امننین میتان

آدم کشی تتا پایتان ایتن دوره در منطقته وجتود داشتت

نظمیه و قل یه اخاال

اایی قود و نظمیه قه دخالتت در

(فرخ395 1308 ،و .)036این وضتعیت در قنت رگاه اتا

امور قل یه ماهم قود (حاجیتانپتور.)35 1390 ،نظمیته

ش ی تر قود .انگامی که دولت ایران قرای ستاخان ادارﮤ

کو تتتک قتتتود و امکانتتتات مفتتت ودی داشتتتت .در

گمرک در جزیرﮤ انگام اعاباری تدویب کرد و شتروم

مرداد1303ش1931/م ،روبنتامﮥ استاخر درقتارﮤ نظمیته

قه کار کرد ،انگلیییاا قا قرانگیخان عترباتای ستاکن

شیراب نوشت «شیراب نظمیه دارد؛ اما یتک مفوطته کته

جزیره قاعث قال میرباعب الخالق ،رئین گمرک ،ش ن .

هار حدار آن را احاطه کترده و نت اتتا و میتز و

انگلییی اا امواره قتا اعمتال حاکمیتت ایتران قتر ایتن

صن لی در آن گذارده ش ه استمش نظمیته استت؟ آژان

منطقه مقاقله می کردن و حای قه حکمران قوشهر قترای

قا ماای شش تومان حقو

گونه بن گی می کن جز قا

پیگیرینکردن موضوم رشوه دادن (مطالعتات تتاریخی،

جیب قری ،رفیتق دبد و شتریک قافلته قتودن» (استاخر،

ش303 35و .)300در آرتتاب حکومتتت پهلتتوی ،قیشتتار
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سلطنت پهلوی اول ،قترخال

شتتتتهراای فتتتتارس نظمیتتتته ن اشتتتتان  .در ستتتتال

قه طور معمول نشریه اا فعالیت اای نظمیته را قترای

1313ش1933/م ،یعنی نیمﮥ عمر حکومت پهلتوی اول

دساگیری اشرار و سارقان پوشش خبری می دادن و گاه

جهتترم ،داراب ،فیتتا ،نیریتتز و الر کتته پتتن اب شتتیراب

نظمیه قته علتت کوتتاای در انجتام وظتایف ،ستربنش

مهم ترین قدبات فارس قودنت  ،انتوب نظمیته ن اشتان

می ش ؛ قرای مثتال وقتوم  33فقتره سترقت در شتیراب،

(ساکمف  .)98-393-7776-39جهرم پیش اب سلطنت

قاعث اناقاد روبنامﮥ قیان حقیقت اب عملکرد نظمیه ش .

پهلوی اول نظمیه داشت؛ امتا قته علتت اتای نتامعلومی

درحتتتالیکتتته امتتتین روبنامتتته و در امتتتان ستتتال،

تعطیل ش ه قتود .شتواا نشتان متی دات کته پیشتنهاد

1308ش1939/م ،وقاتتیکتته رئتتین نظمیتته بلتتف نت

تﺄستتین نظمیتته در جهتترم دستتتکتتم یکبتتار در ستتال

یهودی را کوتاه کرد ،این عمل را تمجی کرد و خوااان

1310ش1931/م (ستتاکم  )350-6003و در نیریتتز در

نظارت قر رفاار یهودیان ش (قین حقیقت ،1308 ،ش6

سال 1310ش1935/م مطرح ش ه قود (ستاکمف -911

 .)3در اجرای دساورالعمل اای ارستالی وبارت داخلته،

.)98-393

قین نظمیه و قل یته امکتاری قتود .قته ارحتال قته نظتر

در اواخر سال 1305ش1937/م در قن رلنگه نظمیته

می رس که میان اداره اای دولای فارس ،نظمیه کماترین

ایجتتتاد شتتت (قیتتتان حقیقتتتت ،ش15و )6 16و در

حاشیه را داشت .منظور کماترین حاشتیه قترای دولتت

8تیر1310ش30/جون1935م ،الر صتاحب نظمیته شت

قهلفاﻅ اجرای قی ونو راست؛ وگرنه در ایتن دوران،

(میرمماتتتاب .)301 ،1383 ،قیشتتتارِ ادارهاتتتای نظمیتتته

نظمیه سیاستاایی را که حکومتت اقتالغ متیکترد ،قتا

استتایجاری قودنتت و لتتوابم و اقزاراتتای ضتتروری را

خشونت اجرا متیکترد .ستختگیتری درقتارﮤ حجتاب

ن اشان  .در سواحل جنوب ،امنون لنگه ،ناو نظمیته

نمونهای اب عملکرد تفکمآمیز نظمیه قود.

اب دیگر نقا کمرن تر قود .در لنگته اختاال

نظتر در

در قرخی نقا  ،قیشارِ اوقات نیرویی وجود ن اشتت
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کتته مادتت ی قرپتتایی امنیتتت قاشتت ؛ قتترای نمونتته در
39متترداد 30/1300اگوستتت  ،1935تجتتار فیتتا و الر و
جهرم مقیم شیراب در نامهای خطاب قه مجلتن شتورای
ملی ترمیم راه اا ،کشی ن سیم تلان و تلگرا

رضاشاه قه نیروی امنیه قود.
در ا اان عمومی ،امنیه اا نام و آوابﮤ خوقی ن اشان .
علت این ق نامی را نه در دی گاه رضاشاه قه ایتن نیترو

و ایجتاد

قلکه در عملکرد امنیه قای جیتوجو کرد .نمونتهاتای

پیت متنظم در خیاقتان اتا و جتاده اتای آن حت ود را

قییاری اب سو رفاار افیران و نیرواای امنیه ثبت شت ه

خواستتاار شت ن (ستتاکمش )187-3988؛ یتتا در ستتال

است؛ قرای نمونه میرممااب در یادداشتتاتای شخدتی

1306ش1937/م ،روبنامﮥ اساخر گزارش داد کته ختﻂ

خود ،قته گوشته اتایی اب فیتاد اخالقتی رئتین امنیته

مما قن رعباس تا الر و فیا و جهرم و سروساان که اب

الرساان اشاره می کنت (میرمماتاب 1383 ،ش)5؛ یتا در

خطو مهم تجاری قود ،ق ون میتئول استت (استاخر،

سال 1306ش1937/م ،رئین کل امنیه جنتوب قته علتت

30دی ،1306ش)3 38؛ امننتتتتتتتین در ستتتتتتتال

شکایت اای فراوانی که اب او می ش  ،قه تهتران احضتار

1307ش1938/م ،حاکم نیریز و استاهبان گتزارش کترد

ش (اساخر ،1306 ،ش .)3 17امننین قر ،سن ی قه

که راه آقاده طشک قه نیریز امنیه نت ارد و سترقت اتای

تاری 19فروردین8/1307آوریل 1938خطاب قه ایالتت

قیتتیاری کتته در آن رخ داده استتت ،شتتکایت ااتتالی را

فارس نشان می دا که ن ی پیش اباین تاری  ،قشتون

قاعث ش ه است (ساکمف .)98-393-5106

کرمتتان و یتتزد و رفیتتنجان در تعقیتتب ستتی حاجی و

اگر ساکنان شهراا قا نظمیته ارتبتا داشتان  ،خیتل

اقراایم عرب وارد نیریز ش ن که قه علت سار طتوالنی،

عظیم تری اب مردم اعم اب ساکنان قدبات و روساااا یتا

خرجی افراد و علوفته هارپایانشتان تمتام شت ه قتود؛

ارکیی که قه علای قه میافرت مجبور قود ،قتا امنیته اتا

قناقراین قرای تﺄمین جیتره و علوفته اب حکومتت مفتل

سروکار داشت .عملکترد نیتروی امنیته فتارس را قایت

درخواست وجه کردن  .حکومت مفل اب تترس ختوی

قفث قرانگیز و پرحاشیه دانیت .نمونه اتای قیتیاری اب

رارتگری آنان کوشی قه سرعت آ وقه را فراام کن ؛ قته

رفاار ناشاییت نیرواای امنیه قا مردم ثبت و ضبﻂ ش ه

امین علت اب افرادی قه نام اای کرقالیی مفم گلگشاه

است .نگاای قته گذشتاه نشتان متی دات کته امیشته

و معاون دیوان و صولت االیاله که جنن کلتی داشتان ،

وضعیت قه این شکل نبوده است .اساخر ،روبنامه نگتار

قهبور مطالبه علوفه کرد .حاکم نگتران قتود در آن ستال

سرشناس ،معاق قود امنیه یا امان ژانت ارمری در آرتاب

که اب قضا آ وقه کم قود ،نظامیان هتار مفتل نیریتز را

ختتوشنتتام قتتود و در دیت گان بن و متترد مفبوقیتتت و

رارت کنن ! الباه ماناذان مفلی اب این عمتل حتاکم قته

احارام ویژه ای داشت؛ اما قع اا اوضتام دگرگتون شت .

والی شکایت کردن (ستاکمف .)98-393-5106-335

و قترجیاﮥ آن قتا شتک و

نتان

رضاشاه قه افیتران معترو

وقای نیرواایی که خود قای امنیت متی آفری نت

تردی نگاه میکرد (اساخر133 1388 ،تتا .)135قت قینی

وحشتت ایجتاد متیکردنت کته حکومتت مفتل قترای

رضاشاه قه نیرواای امنیه قر کیی پوشی ه نبود .پتن اب

جلتتوگیری اب رارتشتتان قتتهبور انبتتار آ وقتته و علوفتته

کودتای ستوم استان 1931/1399م ،گرواتی قتا ات

دیگران را می گشایی  ،اب دبدان و گردنه قگیران دیگر ه

تضعیف سردارسپه کوشی ن قا تقویتت ژانت ارمری کته

اناظاری میش داشت؟!

تاقع وبارت داخله قود ،مقاومای در قراقر او ایجاد کننت
(قائم مقتامی .)301 3535 ،گویتا امتین علتت قت قینی

در ستتال 1308ش1939/م کتته دولتتت قتته وجتتود
نیرواای امنیه سخت نیاب داشت نیز آنها عملکرد خوقی
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اب ختتود نشتتان ن ادن ت  .در قن ت رعباس نیرواتتای امنیتته

من نخواان تا نگیرم .من اینجتا نیامت ه ام کته نمتاب و

خارج اب شهر درست در حیاس تترین بمتان ،قتا آرتاب

روبه خود را درست کنم .انیان در این والیت ررقتت

ناآرامی اای عشایری فارس ،تغییر لباس دادن و مااتر

و این اوای کثیف که می آی و راضتی قته بنت گی در

ش ن (انوری.)383 1387،

جهنم می شود قرای این است که فردا که قه شهر ختود
متتیرود هتتار شتتاای ان وخاتته قاشتت » (جتتامجتتم،

قاچاق در فارس و عملکرد امنیه

33اردیبهشت ،1305ش..)3 8

در روبگتتار پهلتتوی اول تتتالش قتترای تتتوسعﮥ

در ستتال 1305ش1936/م ،افتتزایش تعتترفﮥ گمرکتتی

اقادادی ،دولت را قه اح اث کارخانه اایی قته منظتور

قن و شکر و ای قاعث افتزایش قا تا ایتن کاالاتا

تﺄمین نیاب داخل و افتزایش صتادرات وادار کترد .البم

ش  .در فروردین1937/1306م ،اجرای قتانون استاخ ام

قود صتادرات افتزایش یاقت و جلتوی ورود قتی رویﮥ

کشوری ناخرستن ی کارکنتان و میتاخ مان گمترک را

کاالاای ریرضروری گرفاه شود .در این مقطع بمتانی

قهدنبتال داشتت؛ بیترا کیتر اب حقتو دریتافای قاقتت


کاالی داخلی تﺄکیت قیتیاری متی کردنت و

قابنشیاگی ،کتااش حقتو کارکنتان را موجتب شت .

قا ا کاال را در حکم ته ی کننت ﮤ تولیت ات داخلتی

سیاست ضعیف ایران در قنادر قاعث ش که مفم رضتا

نکواش می کردن  .در نتواحی جنتوب فتارس قا تا

قیاکی جزیرﮤ کتیش را قته شتیوخ عترب اجتاره دات

رونق فتراوان داشتت .مقت ار شتمگیری اب کاالاتای

(انوری .)359 1387 ،قهنظر میرس قانون انفدار قنت

قا ا اب قنادر جنتوقی ایتران وارد متی شت  .قته علتت

و شکر و ای اب علت اای رونق گترفان قا تا آن در

قا تتتا  ،عایتتت ات گمتتترک کتتتم قتتتود .در ستتتال

جنوب قاش ؛ بیرا قیمت آنها را در داخل افتزایش داد و

1300ش1935/م ،میامفه و کوتاای متﺄموران گمترک

قا ا آنها را قه داخل قه تجارتی سودآورد ق ل کرد.

در انجام وظیاه قاعث شکایت قابرگانان شت  .شتکر و

قرخی مﺄموران فاس گمترک اتم در رونتق قا تا

ای اب مهم ترین اقتالم قا تا قتود (انتوری1387 ،

قی تقدیر نبودن  .قه طور تقریبی در تمام منتاطق جنتوقی

 .)333در میناب ،مانن قییاری نقا دیگر ،قا ا کاال

قا ا وجود داشت .دولتت در ستال 1306ش1937/م،

رایتتج قتتود .فقتتر متتردم و نبتتود متتﺄموران درستتاکار و

قه منظور مباربه قا قا ا  ،قه ایجاد جادﮤ ساحلی تدمیم

وظیاهش ناس در رونتق قا تا نقتش اساستی داشتت.

گرفت .ضعیف قودن ناو دولتت مرکتزی در جنتوب و

قه گزارش روبنامﮥ جام جتم ،در ستال 1305ش1936/م

نبتتودن قانتتکاتتای داخلتتی قاعتتث شتت کتته در ستتال

گروای اب مردم قشاگرد اب فر فقر ،کودکانشان را قته

1307ش1938/م ،یکتتی اب تجتتار قتته نتتام حتتاجحیتتین

اعتتراب عمتتان پتتیشفتتروش کردنتت  .ایتتن روبنامتته

امین الاجار الری نوعی اورا قهادار مناشتر کنت کته در

قی توجهی قه فرمان شاه در مباربه قا قا تا و وجتود

روبنامﮥ حبل الماین اب این اقت ام قته جعتل تعبیتر شت .

ظلم وسام در منطقه را این گونه منعکن کرد «اگتر قته

تدمیم دولت قه ایجاد خطو تلگرافتی قتین قنت راای

یک متﺄمور قته طتور متزاح قگتویی آقتا مگتر اعالمیته

جنتتوب نیتتز اب اقتت اماتتای دیگتتر دولتتت در ستتال

اعلیفضتترت را ن یتت ی کتته ماعتت یان را ته یتت قتته

1307ش1938/م ،قرای مباربه قتا قا تا قتود (انتوری،

مجتتابات نمتتوده و بیردستتاان را آبادی شتتکایت داده

301 1387و.)303

قر مدر

قه طور اساهزا جواب می گوی خیلی ساده ایتای اب
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اقدامات حاکمیت برای مقابله با قاچاق کاال

گناوه ،و دو نار اب مفافظان وی قا ع ه ای اب قا اقنیان

عزم حکومت قرای مباربه قا قا ا جت ی قتود .در

خبر داد که کامیاقی قا قا اقنیتان قتود .در ایتن قضتیه،

سال 1305ش1936/م ،مفموله ای اب اجناس قا تا در

ک خ ای گناوه حاضر نش که قرای تعقیب قا اقنیتان

قن ر شیوه کشتف شت و قته قن رلنگته آورده شت کته

قا گمرک میاع ت کن (انوری333 1387 ،تا.)335

موجتتب خوشتتنودی کیتتبه و تجتتار شتت  .در ستتال

فیاد مﺄموران دولای و ق رتمن ان مفلتی ،عملکترد

1307ش1938/م ،رئین مالیه قه فارس و قنتادر جنتوب

ضعیف نهاداتای مفلتی ،اختاال اتا و ناتو ضتعیف

سار کرد و اعالم کرد ارگونته تترخیصِ قت ون مجتوب

فرمان دولت در جنوب کماکان مباربه قتا قا تا را قتا

جنن اب قنادر جنوب در حکم قا ا است .قته منظتور

تتالشاتتای اساستتی مواجتته متتیکتترد .در ستتال

اقتت امات عملتتیتتتر در مبتتاربه قتتا قا تتا  ،در ستتال

1308ش1939/م ،پتتن اب الغتتای اقتتوابجمعتتی قتتوام،

1308ش1939/م وبارت مالیتته تدتتمیم گرفتتت کتته اب

معلوم ش کته عمتال او در حت ود الر ستهمی اب قتاج

شرکای کشای ساب واقع در اامبور ،آلمان یتک کشتای

جتتنن قا تتا متتیگرفانت  .در ستتال 1309ش1930/م،

قخرد .امننین اشت فرونت کشتای میتلح قته ایاالیتا

اخاال

قین رؤسای دوایر قوشهر قر پریشتانی امتور آن

ستتاارش داده شتت  .ایجتتاد ادارﮤ امیرالبفتتری تدتتمیم

منطقتته افتتزود .قتتهعلتتت ضتتعف نظتتارت حکومتتت در

دیگتتری قتتود کتته در ایتتن بمینتته گرفاتته شتت  .تمتتام

قنتت راای جنتتوقی ،در ستتال 1309ش1930/م در ایتتن

تدمیم اای دولت خوب و قجا قتود؛ امتا عملتی کتردن

قن راا روپیته رایتج قتود (انتوری305 1387 ،تتا.)307

ایچ ک ام قه آسانی ممکن نبود .ستاخت کشتای و ایجتاد

قناقرگزارش حبل الماین ،در قن رعباس اعضای اداره اا و

جادﮤ ساحلی بمانقر قود و میالزم مخارج گزافتی قتود.

کارکنان گمترک در قا تا مشتروقات دستت داشتان .

قا اقنیتان نیتروی کتتافی داشتان تتتا اب پتن متتﺄموران

وجود کارکنان ناصالح و ق ساققه در گمرک قاعث شت ه

گمتترک قرآین ت  .در ستتال 1306ش1937/م ،در قوشتتهر

قود که آنان اب گرفان رشوه و آبار میتافران ختودداری

قا اقنیان قه اسلفه ج ی میلح شت ن و قتا متﺄموران

نکنن  .نارضایای تجار قوشهر اب میار ولاتر ()Voltaire

ادارﮤ ض قا ا درگیر شت ن  .رئتین گمترک شتیوخ،

قلژیکی ،رئین گمرک ،قه اعاداب آنها انجامی  .آنها قته
 ،کاالاتتای ختتود را اب گمتترک ختتارج

ک خ ایان و خان اای قنت راای کو تک را در قا تا

نشتتانﮥ اعاتترا

مقدر می دانیت .در قوشهر درگیری میتلفانﮥ دیگتری

نکردن ؛ امننتین تجتار اب رئتین ارمنتی شعبﮥ کناترل

قتتین قا اقنیتتان و ادارﮤ مبتتاربه رخ داد کتته طتتی آن

گمرک و ت اوم قا تا در قرختی قنتادر شتاکی قودنت

قا اقنی اا قا داشان ص تانگنی در ساحل ،قا کشتای

(انوری383 1387 ،و..)383

ادارﮤ مباربه قا قا ا درگیر ش ن  .سیاست اای امیایﮥ

قانون مباربه قا قا ا قرای مجتابات قا اقنیتان اب

ررقی ،عرا  ،که اب اح اث راه آان ضرر می کرد و فیاد

شش تا اشت سال تعیتین کترده قتود (انتوری1387 ،

مﺄموران گمرک و ن اشان نیروی دریایی ق رتمن رواج

)367؛ اما قه علت ق رت قا اقنیتان جنتوب کته دارای

قا ا را تیهیل کرده قود (انوری363 1387 ،تا.)360

تانگنتتی و استتلفه قودنتت  ،ایتتن مجتتابات ویژگتتی

در 17شتتهریور1930/1309م ،روبنتتامﮥ اطالعتتات اب

قابدارن گی ن اشت .قابرسان گمرک قادر نبودن کته در

وقوم درگیری قین میربامفمت گترکین ،مت یر گمترک

مقاقل قا اقنیان اق امی ج ی انجام دانت ؛ بیترا ورود
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سالح قته شتکل قا تا قته کشتور و قرارگترفان ایتن

میئله قا ا در نواحی جنوقی قه قت ری مهتم و در

سالح اا در اخایار قا اقنیان مباربه قتا آنتان را دشتوار

کانون توجه قود که صافات پرشماری اب نشتریه اتا را

کرده قود .در سال 1309ش1930/م ،روبنامﮥ حبل الماین

قه خود اخادتا

متی داد .عملکترد نیرواتای ماتولی

یگانه راه مبتاربه قتا قا تا را اشتغال نظتامی قنتادر و

مباربه قا قا ا  ،کشتف مفمولته اتای قا تا  ،اناشتار

خاتمه دادن قه حکومتت ختان ختانی دانیتت (انتوری،

دستاورات دولتت در ایتن بمینته ،کتر عملکترد افتراد

 .)376 1387قا تتا مشتتکل امنیتتت را قتته مشتتکالت

پاک دامن و فاس نظام گمرکی و موضوعاتی اباین دست

ع ی ﮤ نظام اداری فارس افزوده قود .وفور اسلفه ریشﮥ

امیشه در مطبوعات اناشار مییافت؛ امننین دراینقاره

قییاری اب گردنکشیاا ،راازنیاا و گردنهگیتریاتا در

اسناد قییاری قاقی مان ه است .قرای نگارن ه پرداخان قه

فارس قود .در سال 1308ش1939/م ،بادختان الری قتا

تمامی این اسناد مق ور نییت؛ امتا حتال قایت قته ایتن

الر

پرسش پاس دایم که قا اساقرار پیت اای امنیه ،مباربه

قهره قردن اب اسلفه قا ا  ،حای موفتق قته تدتر
ش !

قا قا ا در نواحی جنوقی تا ه ح ی کنارل ش  .قهطور
میلم اناظار نمی رود که قا ا ریشته کتن شت ه قاشت ؛

بهبودی در مبارزه با قاچاق

نان که اکنون در قرن قییت ویکم نیز یکی اب معضالت

ستتترکوقی قیتتتام عشتتتایری فتتتارس در ستتتال

عم ﮤ اقادتادی جامعته متا میتئله قا تا استت؛ امتا

1308ش1939/م و قر ی ه ش ن نظام اقتواب جمعتی را

می خواایم قبینیم تتا ته حت وضتع افیارگیتیخاه و

قایتت گتتامی مهتتم در تقویتتت مرکزیتتتگرایتتی و

کنارلناش نی قا ا در فارس سامان یافت .ق ون شتک

اجرایی ش ن خواست دولت در نواحی جنتوقی فتارس

در سال اای نخیتت تتا میتانی حکومتت پهلتوی اول،

دانیت .در سال 1309ش1930/م ،قه منظور مبتاربه قتا

نهاداای ماولی مبتاربه قتا قا تا  ،امنتون گمترک و

قا ا  ،ایجاد پیتت اتای امنیته در قنت راای جنتوب

قابرسان آن ،در قراقر قا ا

س مفکمی نبودن  .قه این

شروم ش  .در قنادر قوشهر و اطرا  ،پیت اای امنیته

منظور وضعیت قا ا را در سال اای پایتانی حکومتت

تکمیل ش و اح اث ققیه پاسگاه اا نیتز ادامته یافتت.

پهلوی اول قررسی می کنیم که قییاری اب مشکالت رفع

وجود نین نیرویی در نواحی جنوقی فارس ،قر اسب

ش ه قود و نظام سیاسی و اداری کشتور در اوج قت رت

سرکش قا ا لگام بد و اب وستعت و دامنﮥ عملیتات

قتتود .مبنتتای نوشتتاار بیتتر ستتن ی مرقتتو قتته ستتال

قا ا کاست؛ قناقراین عای ات گمرک قنت راا رو قته

1317ش1938/م است .ایتن ستن حتاوی مکاتبته اتای

افتتتتتتزایش نهتتتتتتاد (انتتتتتتوری .)071 1387 ،در

دامنهدار مقاماای مفلی جنوب است.

30شهریور31/1311سپاامبر1933م ،روبنامﮥ اطالعتات

در ستتن قیتتیار مفرمانتته و فتتوری قتته تتتاری

خبر داد که نُه فرون کشتای خریت اری شت ﮤ ایتران اب

5خرداد36/1317می1938م ،اساان ار ااتام اب فرمانت ار

قن ر ناپتل ایاالیتا قته ستمت آب اتای ایتران حرکتت

الر میخواا درقارﮤ شرارت اشرار کجویه و قاتل نت

کرده ان (انوری .)393 1387 ،ورود این کشای اا توان

نارکه قه فردی قه نام مفم رضا قنی عباسی نیتبت داده

ایران را در خلیج فارس افزایش داد و قتر تتوان مقاقلته

ش ه قود ،تفقیق کن (ساکمف .)98-393-11033-50

قا قا ا قهنفو مؤثری افزود.

نامهنگاری دراینقاره قود..
این نامه سرآراب ن ین رشاه 
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این قار اولی نبتود کته راجتع قته ایتن فترد تااتیش

فرمان ار الرساان شمه ای اب اخاالفتات طایاته ای در

می ش  .در ستال 1313ش1930/م ادارﮤ تااتیش قا تا

گنویه را کر میکن و م عی است ایتن اخاالفتات در

در فارس ایجاد ش که میرمماتاب ،حتاکم الرستاان ،قته

نیبت دادن اتهام قا ا قه قنی عباسی مؤثر قتوده استت.

تاایش درقتارﮤ اعمتال قنتی عباستی اشتاره کترده استت

قناقر نتوشاﮥ وی ،دو قترادر نتامبرده دو قتار قته قفترین

(میرممااب ،1383 ،ش .)187 5قیاک منطقته ای قنت ری

میافرت کردن  .آنان در این ستاراا وضتعیت بنت گی

نییتتت .ایتتن منطقتته در بمتتان موضتتوم قفتتث ،مرکتتز

نوین دنیا را دی ن و درنایجه ،قا مقتاییﮥ آن قتا اوضتام

حکومت تمام قنادر و جزایر منطقه گاوقنت ی (پارستیان

جگرخراشتتی کتته در منطقتته ختتود متتیدی ن ت  ،اب ایتتن

امروبی) ،شیبکوه و قن رلنگته قتود و ختان اتای آن در

وضعیت قه ساوه آم ن  .آنان کوشی ن در این وضتعیت

قنادر ناو داشان  .خان ان قنیعباسی که مفم رضتاخان

تغییری ایجاد کننت ؛ پتن قته تت ریج رفاتار و عملکترد

قنی عباسی اب خان اای آن قود ،نیب خود را قه سلیتله

حاکمان مفل ،یعنی صولت الملک (مفمت تقی ختان) و

قنی عباس می رسان ن و عرب مفیوب می شت ن  .ایتن

سطوت الممالک (مفم رضاخان قنی عباسی) را ابطریتق

افراد پن اب مهاجرت قته ایتران ،اقات ا در ختنج ستاکن

روبنامﮥ حبلالماین قه جامعه آن روب ایتران شناستان ن .

شت ت ن  .قتتتا رویکارآمت ت ن صتتتاویان ،ایتتتن گتتتروه

خان مفل که نین اناظتاری اب متردم مفلتی ن اشتت،

شتتافعیمتتذاب قتته قیتتاک مهتتاجرت کردنت (پیشتترو،

درص د قرآم که اب رفاار آنها جلتوگیری کنت  .وی قته

6 1393تا.)8

طایاه مفم حاجی که ض طایاه مالئتی قودنت قیشتار

در تاری 17خترداد7/1317ژوئتن1938م ،فرمانت ار

توجه کرد و ریش سای ی مفل را قه آنها واگتذار کترد؛

الرساان در پاس قه نامﮥ کرش ه قه وجتود دودستاگی

امننین کوشی دو پیر مألعب الواح را دساگیر کن و

در گنویتته اشتتاره کتترد .گنویتته اب قتترای جهانگیریتته

قرای عملی کردن این منظور ،قه قهانه ای اب آنهتا دعتوت

(فالمربان) و تاقع قیاک قود .میتان ستاکنان منطقته دو

کرد تا قه کمک طایاه مفم حاجی آنها را دساگیر کنت .

طایاه مالئی و مفم حاجی سرشتناس تتر قودنت  .میتان

مفم رضاخان موفق نش که اتر دو قترادر را دستاگیر

طایاه مالئی کیانی قودن کته قتا آمتوخان دانتش نتزد

کن  .یکی اب قرادران فترار کترد و قتا ختروج اب منطقته

ماای اای روبگار قاستواد شت ه قودنت  .مألعب الواحت ،

قیاک ،درنهایت قرای مخاقرﮤ ماجرا قه تهران ،قه قوشهر

رئین طایاه مالئی ،ساری قه قفرین کرد؛ تاآنجاکته در

رفت و اب آنجا قا تلگرا

و مراسله ،راایی قرادر ختود

قفتترین ن ت گاای ستتمت معلمتتی مشتتای قفتترین را

را اب مفم رضتتاخان قنتتیعباستتی درخواستتت کتترد.

قرعه ه داشتت .دو تتن اب فربنت ان مألعب الواحت  ،قته

مفم رضاخان نا تار شت قترادر بنت انی را آباد کنت .

نتتاماتتای احم ت و عب ت الرحمن ،دارای ستتاققﮥ کتتار در

قرادری که مفبوس ش ه قود ،پن اب آبادی بنت گی در

اداره اای دولای قودن  .در سال 1317ش1938/م احمت

گنویه را عاقالنه ن انیت و قه قترادر ختود در قوشتهر

کتتار

پیوست و ار دو قه تهران رفان  .ورود آنان قه تهران قتا

فرامتربی در وبارت ع لیتته و در قختش استتاینا

متتیکتترد و عبتت الرحمن فرامتتربی در ادارﮤ اطالعتتات

ق رت یاقی پهلوی اول و ایجاد تشکیالت نوین ام بمان

وبارت خارجتته مشتتغول کتتار قتتود و امننتتین در

ش  .سیاست ج ی دولت مرکزی کوتاه کردن تت ریجی

دقیرساانی معلتم عرقتی قتود (ستاکمف  33،33و -30

دست خاناای مفلی قود و الغا سییام اقتوابجمعتی

.)98-393-11033

را ایجاب می کرد .پیران مألعب الواح کته اب وضتعیت

قررسی تفلیلی عملکرد نیروی امنیه فارس در مباربه قا قا ا کاال در دورﮤ پهلوی اول (1300تا1330ش1935/تا1901م) 51

الرساان و جنوب قه خوقی آگتاه قودنت  ،اب طترب رفاتار

درنهایت ،فرمان ار الر نایجته گرفتت کته قاتلاتای

حکام جنوب مقاله اایی در روبنامه اتای تهتران مناشتر

پیش اب سال 1315ش1936/م قه علت کینه اتای دیترینﮥ

کردن  .مفم رضاخان که دساش قه آن دو نمی رس  ،یتا

دو طایاه قوده استت و اب روب جلتب دو ناتر مشتمول

ام سای قوام ،ار روب قه قهانه ای قه آنها آبار می رسان

شروم ش ه است؛ امننین م عی ش م رکی در دست

(ساکمف  33،33و .)98-393-11033-30

نییت که نشان دا قنی عباسی در قاتل آن دوسته ناتر

اب ستتتال 1300تتتتا1310ش1931/تتتتا1935م کتتته

دست داشاه است یا مفرک آن قوده است؛ امتا نوشتت

مفم رضتتاخان حکومتتت منطقتته را عهتت هدار قتتود،

که مفم رضاخان ممکتن استت قته علتت دلختوری اب

حتتوادث قتته بیتتان مالئتتیاتتا تمتتام متتیش ت و طایاتته

طایاه مالئی در دساگیری قاتالن ن ان تالشتی نکترده

مفم حاجی که ق رت را در دست داشت ،قه مالئی اتا

قاش  .درقارﮤ اتهام قنیعباسی قه دستداشان در قا تا ،

سام قیتیاری متی کترد .در ستال 1315ش1936/م ادارﮤ

فرمان ار الر این موضوم را رد کرد؛ اما پذیرفت که وی

نظام وظیاه قرای سرقابگیری قه گنویه رفت و اب طایاته

سالیانه اشت ازار تا ده ازار تومان اب قا اقنیتان ستهم

مفم حاجی دو نار مشمول را دساگیر کرد و قه شتیراب

می گرفاه است .اب این مبلغ تنها نزدیک قه قییت درصت

روانه کرد .معرفی ایتن افتراد توستﻂ مفمت قترادربادﮤ

تا سی درص قه خود وی می رسی و ققیﮥ سهم قه دیگتر

مألعب الواح قه نظام وظیاه ،اناقام جویی خویشتان آنهتا

اولیای امور میرستی  .قتهارحتال قنتیعباستی قتهطتور

را درپی داشت .قهویژه که آنها گمان متیکردنت ایتن دو

میتتتتاقیم در قا تتتتا نقتتتتش ن اشتتتتت .پتتتتن اب

نار که دساگیر ش هان و قته شتیراب اعتزام شت هانت در

کنارگذاشاه ش ن مفم رضاخان اب حکومت قیاک ،وی

آنجا اع ام خواان شت ! آنتان مفمت و یکتی دیگتر اب

قاوجود داشان ق رت و ناتو مفلتی ،گوشته گیتری اب

افراد طایاه مالئی را قه قاتل رستان ن  .متأل عب الواحت

امور را قرگزی  .قتااینحتال در جنتاح ،گترفان ستهم اب

ترسی و اب گنویه قه قریه جناح رفت که پاسگاه امنیته

قا اقنیان توسﻂ مﺄموران دولای و امنیه اا ادامه داشتت

قود تا در آنجا اقامت کنت ؛ امتا مفمت حاجی اتا وی را

و تا م تی ،پاسگاه آن اجاره قود! فرمان ار معاق قود کته

تعقیتتب کردنت و قتتا انگیتتزﮤ کشتتان عب الواحت شتتبانه

میئوالن مفلی ساقق فارس ،اعتم اب استاان ار و رئتین

قتتهشتتکل میتتلفانه وارد جنتتاح شتت ن  .درایتتنمیتتان،

قشون ،در رونق داشان قا ا قه طور کامل مقدر قودنت

مألعب الواح قته اشتاباه پیرمترد و کتودکی را قته قاتل

و ستتهمگتترفان اب قا اقنیتتان قتتا رضتتایت آنتتان قتتود

رسان و پن ابآن ،دیگر جناح را ام مفل اقامت ختود

(ستتاکمف  33،33و ( )98-393-11033-30ستتاکمف

ن انیتتت و پتتن اب نتت ی اقامتتت در قیتتاک ،روانﮥ

 33،33و .)98-393-11033-30

قفرین ش  .امیر احم  ،پیتر مألعب الواحت  ،اتم قته

در تتتاری 33ختترداد3/1317ژوئتتن1938م فتتانی،

داک ﮤ کل یا کاال رفت و فربن احم نیز قه تهران نتزد

فرمان ار الرساان ،م عی قتود ابآنجاکته قنتی عباستی در

پ ر خود رفت .مفم حاجی اتا اتم قرختی در قطتر و

کانون توجه ارتتش قتوده استت ،نیرواتای امنیته اتهتام

قرخی در کوه اای مفل ختود قته حالتت میتلح قتاقی

قا ا را قه مفم رضاخان نیبت داده ان ؛ متردم مفتل

مان ن  .قته امتین علتت اقامتت مالئتی اتا در گنویته

قه مفم رضاخان اعاقاد مذابی داشان و حای قرخی اب

خطرنتتاک قتتود (ستتاکمف  33،33و -393-11033-30

آنها وجوه مذابی خود را قته وی پیشتکش متی کردنت

.)98

(ساکمف .)393-11033-08
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در 10آ ر1/1317دستتامبر1938م ندتتراهلل شتتاکری،

مقطع بمانی م نظر سمت قابرسی را عه ه دار قتود .در

قخش ت ار قیتتاک ،در نامتتهای خطتتاب قتته فرمان ت ار الر

این نامه اا نام نه نار اب قا اقنیان را می قرد؛ امننتین

اتهام اای نیبت داده ش ه قه قنی عباسی را رد کرد؛ آنگتاه

شمارﮤ نامه اایی را قیان میکنت کته گتونگی کشتف

در نامﮥ خود ،قنیعباسی را ساایش کترد و اب او تمجیت

قا ا اب افرادی قه نام مفمت فرشتادی و عبت الخالق

کرد و م عی ش کته او در گذشتاه قتا قا تا مبتاربه

ختتوری را شتترح متتیدانت (ستتاکمف  65،60و -67

می کرده است .فرمانت ار قتا یتادآوری ستاققﮥ حکومتت

.)98-393-11033

مفم رضاخان م عی ش که وی اب دارایی خود معتاش

نویین ﮤ نامه م عی می شود در تمام صتورت اتای

میکن و قه قا تا اتم نیتابی نت ارد (ستاکمف -07

ادارهاتتای مالیتته و خارجتته ،لشتتکر ااتتت فتتارس،

.)393-11033

اساان اری و مالیه و ایالای فارس ،ادارﮤ امنیته مرکتزی

ستتن ی اب تتتاری 30قهمتتن9/1317فوریتته1939م،

تهران و وبارت نام مفم رضا قنی عباسی و پیترانش،

خطاب قه مقام فرمان ای لشکر اات فارس وجود دارد

مفمت اعظم و مفم رشتاد ،در صت ر نتام قا اقنیتتان

که شای ابسوی کیی قاش کته استاان ار فتارس را قته

است و قه امین علت در گذشاه عَلم ،اساان ار فارس،

کنکاش در این بمینه تفریک کترده قتود .ار نت ایتن

درقارﮤ قنی عباستی پترس وجتو کترده استت .نوییتن ه

امکان وجود ن ارد که اب روی یقین در این بمینه سخن

می افزای ابسوی دیگر ،فرمان ار الر پیش اباین اعاترا

قگوییم .قا افیوس قای قگوییم که نگارن ه قه شناستایی

کرده قود که او اب قا اقنیان سهم می گیرد؛ قااین حتال

نام امضاکنن ﮤ نامه موفتق نشت ؛ امتا نوییتن ﮤ ستن در

مالیه قیاک مفم رشاد را قه خ مت پذیرفاته استت.

ادعانامﮥ خود اشاره می کن که فرمان ه ساقق قشون قد

قا اق ام مالیه در قه کارگرفان او ،قاتوجه قه این نکاه که

مباربﮤ ج ی قا قا تا را ن اشتاه استت و قته فرمانت ه

قا اقنیان منطقته رعیتت پت رش قودنت و او اب آنهتا

ج ی گوشزد می کن که رؤسای اداره اتا در مبتاربه قتا

سهم می گرفت ،ممکتن نبتود کته قا اقنیتان قیتاک

قا ا ج یت ن ارن  .این فترد مت عی استت صتورت

تعقیب شون  .قه امین علت نویین ﮤ نامه قاور داشتت

اسامی کیانی که قته فرمانت ه تفویتل داده شت ه استت

که در منطقه ،مباربه قا قا ا ممکن نییت .نوییتن ه

درقرگیرن ﮤ نام مردمان قی قضاعت و دست فروش استت

درخواستتت کتترد قتترای اثبتتات نظراتتای او ،قتتا نظتتر

و در فهرست نام اا ،نام قا اقنیان قزر ،وجود نت ارد.

حکومت الرساان ،ستواقق مفم رضتا قنتی عباستی را

قه طور میلم قا این شیوه نمی ش قا قا ا مباربه کترد.

قخوانن  .وی قته ایتن قیتن ه نکترد و اب سترمایه داران

این امکان وجود داشت که قا اقنیان قزر ،قتهراحاتی

قا اقنی قیاک نام قرد .اب دیت او ،نتام قتزر ،تترین

دست فروشان تابه ای قته کتار گمارنت  .وی صتورتی اب

قا اقنیان افشا نشت ه قتود (ستاکمف  60،65و -67

افرادی را ارائه میکن که قه گمان او قا اقنیتان عمت ه

 .)393-11033این نامه قا تکذیبیه اای قییاری ابسوی

قودن  .در این لییت افراد بیتر قته شتم متی خورنت

دوایر مفلی روقه رو ش  .در این نامه اا (تکذیبیته اتا)،
ورب معر

ش و اتهتام اتایی را

حاجی قنبر قا پیرانش اس و مفم قاقر و مفم صتاد .

نویین ه فردی رر

نویین ه نامه اایی را قا شمارﮤ آن در حکم م رک ختود

که او قته افتراد وارد کترده قتود ،قتیاستاس دانیتان .

می آورد؛ امننین قا کر شتماره ،قته نامته اتایی اشتاره

قاتوجه قه تع اد شتمگیر ایتن تکذیبیته اتا اب آوردن

می کن که مالیه و امنیه قه سروان اشعری فرسااد کته در

نمونه خودداری میشود.
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درنهایت قرای مباربﮤ قا قا ا ،کمییتیونی تشتکیل

میدادن تا آنهتا کتاالی قا تا را
دست کیان دیگری 

ش ؛ امننین نهاداای ماولی نام تع ادی اب افراد مظنون

قخرن و وارد کنن  .شمار آنها نزدیتک قته شدتت ناتر

قه قا ا را تهیه کردن و قه کنکاش دراین قاره تدتمیم

قود؛ در دساه هارم افرادی جای متی گرفانت کته اتم

گرفان  .در تاری 30قهمن19/1317فوریه1939م ،کایتل

خودشتتان دارای ستترمایه کتتافی قودن ت و اتتم در ورود

فرمان ت ای لشتتکر ااتتت فتتارس ،ستترتیپ عمی ت ی ،اب

قا ا

دخالت میاقیم داشان  .ع ﮤ این افراد در حت ود

فرمان اری الرساان خواست تا درقارﮤ قییتوشتش ناتر

قییت تا سی نار قود .قخش ار جهرم پیشنهاد کرد قترای

اب عمال و سرمایه داران و فروشن گان قا ا کمیییونی

قران اخان قا ا در جهرم ،دساه ستوم و هتارم را اب

تشکیل دا و کنکتاش کنت (ستاکمف -393-11033

منطقتته تبعی ت کنن ت (ستتاکمف 36و-393-11033-37

.)98

.)98

فرمان پهلوی اول درقارﮤ مباربه قتا قا تا  ،رؤستای

اتهام واردش ه قه دوایتر مفلتی درقتارﮤ کوتتاای در

دوایر مفلی را واداشت تتا قترای نشتان دادن ختود ،در

قرخورد قا قا ا قه ق ری قرای آنتان ستنگین قتود کته

مبتتاربه قتتا قا تتا اقتت امی انجتتام دانتت  .قتتااینحتتال

قاراتتا تکتتذیب کردنتت و رد کردنتت  .در اواختتر ستتال

قررسیاای انجامش ه ابسوی مقاماتای متادون حتاوی

1317ش1939/م ،آنان کوشی ن قه طور مفکم و منطقی

آگاای اای قییار جتالبی استت .نتامﮥ قخشت ار جهترم

اب ختتود دفتتام کننتت  .در صتتورت نشیتتت متتورخ

درقردارنت ﮤ حقتایق مهمتی در بمینﮥ علتتاتای شتیوم

17استتتتان 8/1317متتتتارس1939م ،حتتتتر اتتتتای

قا ا در نواحی جنوقی قود .قخش ار جهترم در تتاری

جنجالقرانگیزی را که یکی اب افیران مطرح کترده قتود

38اسان 19/1317مارس1939م ،در نامته ای مفرمانته و

و شرح آن پیش تر کر ش  ،قار دیگتر تکتذیب کردنت ؛

قه صورت میاقیم قه فرمان ار الر نوشت که اب مجمتوم

امننین اعضا کوشی ن که قه ادلﮥ مطرح ش ه علیه خود

قییتوپنجازار نار ستکنه جهترم تعت اد هتارازار یتا

پاسخی قانعکنن ه دان ؛ قرای نمونه درقتارﮤ نامتهای کته

پنج ازار تن اب راه قا ا امرارمعاش متی کننت  .او ایتن

قه دارایی نیبت داده ش ه قود ،اعالم شت ایتن نامته را

افراد را قه هار دساه تقییم کرد دساه نخیت کیتانی

امنیه مفل قه دارایی فرسااده است نه دارایی قه امنیه؛ یتا

که نه سرمایه درخور توجهی داشان و نه در امر قا ا

درقارﮤ حاجقنبرعلی تاضلی و پیرانش که اب مظنونان قه

دخالت میاقیم می کردن  .آنان درواقع واسﻂﮥ فروش و

قا ا قودن  ،گوشزد ش که 35مَن تنباکوی کشف ش ه

کاالی قا اقی قودن کته واردکننت گان قته آنهتا

اب آنها دارای پروانه قوده است و قا ا نبتوده استت و

میدادن  .شمار آنها نزدیک قه سهازار ناتر قتود و قشتر

اباین رو ،تنباکواا قه او قابگردان ه ش ؛ امننین درقتارﮤ

وسیعی را درقرمی گرفت که حای دخاران و پیربن اا ام

قرجیتتاهتتترین متتاهم ایتتن قضتتیه ،یعنتتی مفم رضتتا

جزو این دساه شمرده می ش ن ؛ دساه دوم درقرگیرنت ﮤ

قنیعباسی ،اعالم ش که در ادارهاا اب او پرون ﮤ قا تا

کیانی قود که خودشان سرمایﮥ شخدتی ن اشتان و قتا

قتته دستتت نیام ت ه استتت و ادعتتای ستتهمگتترفان او اب

سرمایﮥ دساه ستوم قا تا را اب ستواحل خلتیج فتارس

قا اقنیان اب قیتان اتای شتااای گرفاته شت ه استت و

وارد می کردن و می فروخان  .تع اد این افراد نزدیک قه

نادرست استت و او قیتیار تنگ ستت استت و ممکتن

ص نار قود؛ دساه ستوم مردمتی قودنت کته خودشتان

نییت اب سرمایه داران قا ا قه شمار آی ! قااین امه ،در

سرمایﮥ کافی قرای قا ا داشان ؛ اما سرمایﮥ خود را قته

مظان اتهام قودن قنیعباسی میئلهای نبود کته قته راحاتی

مدر
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انکارپذیر قاش (ساکمف 03تا.)98-393-11033-06
درقارﮤ دادن این نیبت قا تا قته قنتی عباستی ،در

قخش اری اا و واح اای امنیه ،لییت افراد مشهور قته
قا تتا اعتتالم نشتتود .اتت

ایتتن قتتود کتته استتامی

نشیت قیان شت کته در اوایتل ستال 1316ش1937/م

قا اقنیان قادقت کامل اعالم شود یا درصورتی که این

اخاال نظراای ش ی ی میان رؤستای امنیته و ارتتش

لییت م رک صفیفی ن اشت ،اب اعالم آن خودداری

وجود داشت و ارکن طرف ار ارتش قود ،امنیه قه حق

شود .در این نشیت امننین قر ایتن حقیقتت صتفه

یا قاطل قه او نیبای می داد و قالعکن .ارتش قه امین

گذاشاه ش که تع اد افرادی که قا قا تا کتاال امترار

علت رحمت اهلل انداری و داوری را که اتوادار امنیته

معاش میکنن قییار شمگیر است و قیشار سکنﮥ الر

قودن  ،قه قا ا ماهم کرد و امنیته اتا نیتز مفم رضتا

و شتتای تتتا 50درص ت آنتتان در کتتار قا تتا ایتتان !

قنی عباسی و تاضلی و طالبان را قه قا ا ماهم کردن ؛

(ساکمف  .)98-393-11033-30قیشتارِ کیتانی کته

قناقراین این اتهام اب اوضام حاکم قر آن بمان قرآمت و

نامشان در شتمار مظنتون قته قا تا در لییتت قترار

تفت تﺄثر فضای آن روبگار ،اعضای کمیییون نام این

داشتتت ،قعت اا اب اتهتتام قا تتا مبتترا دانیتتاه شت ن .

افتتراد را در شتتمار قا تتاقنی کتتر کردنتت  .اعضتتای

مهم ترین کاالاای قا ا کشف ش ه عبارت قودنت اب

کمیییون گواای دادن که سخای بن گی و نبودن کتار

ای ،قن  ،کبریت ،یت آلمانی و کاان نختی ژاپنتی.

علت اصلی قا ا در الرساان قود؛ قته صتورتی کته در

در اردیبهشت1939/1318م ،تبعی قرخی اب قا اقنیان

تمام روساااای الرساان گرسنگی و سخای قه نهایتت

عملی ش  .قییت وشش نار اب قا اقنیتان جتز ،قترای

خود رسی ه قود .مردمی که حرفه اایی ماننت بارعتت،

کیب وکار ،قه اصاهان اعزام ش ن (ساکمف 59و-60

انر ،پیشه و ...ن اشا ناگزیر قه سمت قا ا گترایش

.)98-393-11033

پی ا می کردن  .آنان قاوجود دانیان پیام اای قا تا ،

صر نظر اب این موضوم که سرانجام کت ام گتروه

قاب ام قه علت سخای بن گی اب آن رویگردان نبودنت .

در قا تتا نتتاحیﮥ جنتتوب فتتارس قیشتتارین نقتتش را

قناقراین در این نشیت قیان ش «قای فکری قته حتال

داشت ،نامه نگاریاای قاال درقرگیرن ﮤ نکاهاای قیتیار

توده فقیر و قی قضاعت ناحیه شود کته امته قالاستاثنا

جالبی است نخیت اینکته مقتام اتای مفلتی معاقت

قا اقنی ایان » (ستاکمف 03تتا-393-11033-06

قودن که خواست ج ی قرای قرخورد قا قا ا وجود

 .)98قه ارحال موضوم فقر در منطقه حقیقای تل قتود

ن ارد؛ دومین نکاه قتااربش اینکته نیرواتای امنیته قتا

و نان که کتر شت در ستال 1305ش1936/م ،حاتی

قا اقنیان مباربﮤ ج ی نمی کردن ؛ سوم اینکته فیتاد

قرخی خانوادهاای قشاگردی کودکان خود را قه اعراب

موجود در دساگاه اای اداری آن بمان قه گونته ای قتود

عمان پیش فروش کردن (جام جم33 ،اردیبهشت،1305

که قه نایجه رسی ن امر مباربه قتا قا تا را متانع شت ه

ش.)3 18

قود؛ دوگانگی میان نیرواای نظتامی امنتون امنیته و

در سال 1318ش1939/م ،انوب درقارﮤ فهرست نام

ارتش قه گونه ای قود که گاه ممکن قود امنیته فتردی را

قا اقنیان وح ت نظری میان میئوالن مفلتی ایجتاد

قه علت جانب داری اب ارتش قه قا تا متاهم کنت یتا

نشت ه قتتود .در 36فتتروردین1939/1318م ،قتتهدعتتوت

ارتش قه علت گرایش فردی قه امنیه ،قه او اتهام قا ا

فرمانتت ار الرستتاان نشیتتای تشتتکیل شتت و طبتتق

بن ! هتارمین نکاته اینکته نامته نگتاریاتای قتاال در

دساورالعمل آن قرار شت کته تتا رستی ن فهرستت اب

واپیین سال اای سلطنت رضاشاه انجام ش ه استت و
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نشان می دا انوب ام در نواحی جنوقی فارس امنیت

اداره اا و داشان ناو مفلی این گمان را تقویت می کن

میئله ای اساسی قود و در رأس تمام اولویت اتا قترار

که درص د قه طمع ان اخان کارکنان مفلی قتوده استت؛

داشت.

ار ن نگارن ه شواا ی در این بمینه در دست ن ارد.
امننین نبای فراموش کنیم که ایتن فترد در منطقته

وجود طوایف میلح منطقه نشتان متی دات کته در

شتمگیری داشتت و افتراد طتایاﮥ وی انتوب در

روبگار رضاشاه ،امنیت قه طور نیبی فتراام شت ؛ ولتی

ناو

این معضل در فارس قه طتور کامتل حتل وفدتل نشت .

نواحی جنوقی قه حالت میلح قاقی مان ه قودن  .قا دقت

نه تنهتا ایلخانتان طوایتف قزرگتی امنتون قشتقایی و

در ختاطرات میرمماتاب در بمتتان تدت ی حکومتتت الر

قویراحم ی اقا ار خود را در فارس حاظ کردن  ،قلکته

ماوجه می شویم که مفم رضا قنتی عباستی پتیش ابایتن

ق رت و ناو رؤستای طوایتف کو تک تتر نیتز تاحت

تاری نیز قه قا ا مظنون قود و دولت قابرسانی قترای

شمگیری پاقرجا مان  .قعی قه نظر می رس سخنانی که

قررسی کار او فرسااده قتود .ایشتان در دورانتی کته در

درقارﮤ سهم گرفان رؤسای این طوایف و نیرواای امنیته

قیاک نایب الفکومه قود اب رفاار امنیه قیتاک گلته منت

و رؤسای قرخی دوایر مفلی اب قا اقنیان گااته شت ه

قود و م عی قود که اخا ی اای آنان قاعث شت ه استت

استتت ،یکیتتره ختتالی اب حقیقتتت قاشت  .قتتهویتتژه کتته

متته متتردم قتتهطتتر

قنتتادر و ستتواحل ماتتواری شتتون .

مقاماای مهم مفلتی ،امنتون فرمانت ار الرستاان ،نیتز

امننین حاکم الرساان در یادداشت اای مرقو قه سال

واقعیت دریافت پول اب قا اقنیان را تﺄیی کرده انت  .در

1310ش1933 /م ،قه اخا ی وجه مﺄموران امنیه قه قهانﮥ

نامه نگاری اای قاال ،تغییر لفن این میئوالن سخت ایتن

قا ا و پرون هسابی آنان اشارهکرده است.

حن را القا میکنت کته قا اقنیتان آنهتا را قته طمتع

در نوشاه اتای حتاکم الر ،امت لی قنتی عباستی قتا

ان اخاه ان  .نان که درقارﮤ مفم رضا قنی عباسی دی یم،

فرمان ه ساخلو الر و دشمنی او قتا نیرواتای امنیته نیتز

گاه نامه شکلی مت ح آمیتز قته ختود متی گیترد و حاتی

تﺄیی می شود؛ قه نفوی که حای رئین امنیه الر پیشتنهاد

قخش ار قیاک م عی می شود کته قیشتار متردم منطقته

تبعیتتت او را مطتتترح متتتیکنتتت (میرمماتتتاب1383 ،

قه لفاﻅ مذابی قته ایتن فترد ارادت دارنت ! تون ایتن

 .)333،317،308،199شتتواا نشتتان متتیدا ت ستترگرد

سنی متذاب جامعته

رمامی ،فرمان ه امنیته الر ،در ستال 1310ش1933/م در

را قرعه ه داشت ،احامال وجتود اعاقتادات متذابی در

ارائﮥ لییتتت قا اقنیتتان نظراتتای شخدتتی را دخالتتت

این خان ان قعی نییتت؛ امتا نبایت فرامتوش کنتیم کته

می داد .او اب افرادی که در قا ا نقش فعتالی داشتان ،

خان ان قنی عباسی م تی کمتاقیش طتوالنی قتود کته در

امنون شی احمت اندتاری و تتوانگر رئتین تفقیتق

قتته قتت رت رستتی ه قودنتت .

امنیه ،در حکم قا تاقنی نتام نبترده استت (میرمماتاب،

درصورتیکه این خان ان در میان مردم ختود قته راستای

 .)333 1380رمتتتتتامی در ستتتتتال 1308ش1939/م،

جایگتتاای متتذابی داشتتان  ،قتترای فتتروریخان اتتالﮥ

بمانی که ریاست ساخلو و نیاقت حکومت قن رعباس را

تق سشان امکاری آنان قا ق رتمن ان ،خان اا و دولتت

قرعه ه داشت نیز ساققﮥ اخا ی اب مردم قه قهانﮥ قا تا

مرکزی کافی قود .در نامته نگتاری اتای موجتود ،تغییتر

داشتتت (انتتوری .)39 1387 ،مهتتمتتتر اب امﮥ ایتتن

مکرر لفن در جایی که سخن اب مفم رضا قنی عباستی

موضوعات اینکه در دوران پهلتوی اول ستطح بنت گی

است و امننین اساخ ام قرخی نزدیکان قنیعباستی در

عمومی در قیشار منتاطق فتارس ،قته ویتژه قختش اتای

خان ان ساققﮥ پیشوایی اال تدو

منطقتته قیتتاک و اطتترا
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جنوقی ،در مقاییه قا روبگار پیش اب پهلتوی قتا تغییتر

دادن  .اب این گذشاه ،قای خود حکومت پهلتوی اول را

قنیادی مواجه نش  .قیشار مردم منطقه قرای گذران امتور

قزر ،ترین مقدتر در رواج قا تا در نتواحی جنتوقی

بن گی و قرای راایی اب تهی سای اره ای جتز قا تا

ق انیم؛ بیرا انفدار تجارت خارجی را در دست گرفت

ن اشان ؛ قته طتوری کته نزدیتک قته نیمتی اب متردم الر

و قا سلب آبادی تجاری که اب لوابم رونق قنادر جنتوب

قه نفوی قه قا ا اشتاغال داشتان یتا قخشت ار جهترم

قود ،قاعث ش مردمان فقیتر جنتوب قترای امرارمعتاش

قرآورد میکرد که تا قییتتدرصت متردم اب راه قا تا

نا ار قه قا ا رویآورن .

گذران امور میکنن ! این اع اد قرآم ه اب ستنجش دقیتق

درکل قای گات در روبگار پهلوی اول ،در سنجش

قا آمارگیری نییت؛ اما گیتاردگی قا تا در ناحیته را

قا دیگر قخش اا ،قودجﮥ نیرواای نظامی شتمگیر قتود

قه خوقی نمایان می کن ؛ امان طتور کته اب بقتان یکتی اب

و گاه نزدیک قه یک سوم قودجﮥ کشور قه ارتتش تعلتق

میئوالن مفلی قیان می شود «قای فکری قه حتال تتوده

متتتتتیگرفتتتتتت (علتتتتتم )70 1393 ،و اب ستتتتتال

فقیر و قی قضاعت ناحیه شود که امه قالاساثنا قا اقنی

1300تتتا1331ش1935/تتتا1903م قتتودجﮥ نیتتروی امنیتته

ایان !»..

ایج ت ه قراقتتر ش ت (قتتائممقتتامی)301 3535 ،؛ امتتا در

در منطقه شرارت امننان وجود داشتت .شتواا ی
وجتتود دارد کتته نشتتان متتیدات در پتتارهای اب مواقتتع،

فارس ،نیروی امنیه در قرپایی امنیت و مباربه قا قا تا
کامیاقی کامل حاصل نکرد.

نیرواتتای امنیتته اب تتترس قابخواستتت ،رویتت اداا را
قه درسای گزارش نمی دادن ؛ قرای نمونته اب قتر ،ستن

نتیجه

متتورخ 8ختترداد30/1318متتی1939م نتتین قرمتتیآی ت

عملکرد نیروی امنیه در فارس را قای قفتث قرانگیتز

انگامی که قیاه اای پیای در نزدیکتی گتردنﮥ پاستخن

و دارای نکات تاریک قییاری دانیت .در دوران پهلوی

دبدی ه ش  ،مﺄموران امنیه و قخش ار قیتاک دستابرد را

اول امنیه اا ق نام قودن  .نمونه اایی اب اخا ی ،ق رفااری

تکذیب کردن (ساکمف  .)98-393-11033-10گویتا

و شانهخالیکردن آنان اب انجام وظیاه ثبت شت ه استت.

مﺄموران امنیه رئین پیت را اب پیامت اای ایتن رویت اد

امنیه تاح ودی وظایای مشاقه نظمیه قرعهت ه داشتت و

ترسان ن  .مردم قخش اای ساحلی قییار فقیتر قودنت و

تنها حوبه و می ان عمل آنان ماااوت قود .مردم فتارس

اب کشاوربی درآم درخور توجهی ن اشان  .قته امتین

قا نیرواای امنیه قیشار سرکار داشان تا نظمیته تی اتا؛

علت ،قه قا ا کاالاایی ماکی قودن که ورودشتان قته

الباه این ق ان معنا نبتود کته تمتام راه اتای ارتبتاطی را

ایران ممنوم قود .قییاری اب مردم سواحل جنوب فارس

نیرواای امنیه مفافظت متی کردنت ؛ قلکته قتالعکن در

نیرواتتای ژانتت ارمری و متتﺄموران

قییاری اب راه اای مواصالتی امنیه حضتور ن اشتت .در

گمرک قته ستواحل عمتان مهتاجرت کردنت ؛ بیترا در

فضای ناآرام فارس تﺄمین امنیت قت ون وجتود امنیتهاتا

سواحل عمتان ورود و ختروج کتاال آباد قتود (ربم آرا،

ممکن نبود .دولت مرکتزی ختود قته نتین نقیدته ای

 .)136 1333قه نظر می رس پن اب کشی ه ش ن راه آان

آگاای داشت؛ اما قرای مفافظتت تمتام راه اتا و قَترا و

سراسری ،قن رگاه اای جنوقی فارس قه ت ریج موقعیتت

قدبه اا و نیز اجرای اوامر دولت ،قه وجود اعابار متالی

تجاری خود را قه ناع قن رشتاپور و خرمشتهر اب دستت

البم نیاب قود که تهیه آن قه سادگی مق ور نبتود .نتواحی

قتتهواسﻂﮥ اجفتتا
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جنوقی یکی اب مهمترین خطو مواصالتی قتود کته قته

احیاس نمتی شت  ،اداره اتای مفلتی کتارایی نت انی

کنارل نیاب داشت و قه علت رواج قا ا در آن نتواحی،

ن اشان و قادر نبودنت کته آمتال دولتت را در جنتوب

ایجاد پیت اای منظم امنیه در آنجتا ضترورت داشتت؛

دستیافانی کنن  .توسعﮥ معامالت قتا روپیته ،قته جتای

الباه ضرورت وجود نیروی امنیه در نواحی جنوقی تنهتا

وجه رایج کشور و تالش شیوخ عرب قرای قیرون ران ن

قه مباربه قا قا ا خالصه نمی ش  ،قلکه احیاس نش ن

رؤسای دوایر دولای در قرخی نقتا  ،امنتون جزیتره

سلﻂﮥ نظامی دولت در آن نواحی قاعث شت ه قتود کته

انگام ،اب موقعیت مناعالنﮥ دولتت در ستواحل و قنتادر

ق رتمن ان فرماناای دولتت مرکتزی را اتیچ انگارنت .

جنتتوب ناشتتی قتتود .ستترکوب قیتتام عشتتایری ستتال

وسعت شمگیر فارس و گیاردگی راه اای آن نظارت

1308ش1939/م و الغای حکومت اقواب جمعتی ،ناتو

قر تمام آنها را ریرممکن می کرد .فرمانت اان امنیته نیتز

حکومت مرکزی را در نواحی جنوقی تقویت کرد .خلع

میئولیت نقاطی را که در حتوبﮤ استافااظی شتان قترار

سالح عشایر مباربه قا قا ا را ساد ه تر کرد .قا گیارش

ن اشت ،نمی پذیرفان قناقراین درصورت وقتوم سترقت

پیتاای امنیه ،میزان قا ا کتاال قتهنفتو شتمگیری

و راازنی میتلفانه در قرختی خطتو ارتبتاطی کیتی

کااش یافت؛ قه طوری که دیگر خروار و کاروان قا تا

میئولیت آن را نمیپذیرفت.

حمل نمی ش ؛ اما جریان کاالی قا تا ارگتز قته طتور

قه علت مشکالت ساخااری ،نظام امنیه قه تفول نیاب

کامل ماوقف نش .

داشت .تنها تغییرات قنیادین قه ترمیم هرﮤ امنیه کمتک

در اربیاقی کلی ،امننان این پرسش مطترح استت

می کرد .در ستال 1305ش1936/م و امننتین در ستال

که را قا توسعﮥ پیتتاتای امنیته ،قا تا در نتواحی

1307ش1938/م ،سابمان امنیه قا تغییرات کلتی مواجته

جنوقی ماوقف نش ؟ در این بمینه علتاای ن ی قای

افتزایش کتارایی

ارائه کرد نخیت فیاد موجود در میان نیرواای ماتولی

ش  .این تغییتر و تفتوالت قتا ات

نیروی امنیه صورت گرفت .قاوجود ادرام نیرواای امنیه

مباربه قا قا ا  ،ابجمله نیروی امنیه و گمرک؛ قییاری

در سایر قشون ارتش ،قتهنظتر نمتیرست کته اب امتان

اب افتتراد خت مت در نتتواحی جنتتوقی را فرصتتای قتترای

دوران ق رت یاقی پهلوی اول دوگتانگی قتین نیرواتای

پن ان اب و ان وخان دارایی تدور می کردن و اب گرفان

امنیه و ارتش قه طور کامل ریشه کن ش ه قاشت  .قرقتانی

سهم و رشوه اب قا اقنیان اقایی ن اشان  .دوم اختاال

این دوگانگی و نبتود امت لی متردم قودنت ؛ امننتین

میان دوایر مفلی و نیروی امنیه و قشتون کته متانع راه

دولت در مباربه قا قا تا نیتز تفتتتﺄثیتر ایتن

اا قاعتث شت ه

ا

مباربﮤ ج ی قا قا ا قود؛ این اخاال

اخاال اا قرار می گرفت .ممکن قود امنیه اا یا نیرواای

قود که یک یگر را قه میامفه در مباربه قا قا ا متاهم

ارتش قیدلیل افراد را قه قا ا ماهم کنن .

کنن و قه منیوقان و اواداران یکت یگر نیتبت قا تا

تفوالت صورت گرفاه در امنیه اثر مثباتی در فتارس

دان  .سوم و مهم تر اب دو عامل پیشین فقتر و قیکتاری

قه جا گذاشتت .تتا پتیش اب ایتن تفتوالت ،در فتارس

موجود در ناحیه قود که ااالی را قترای گتذران امتور و

قا ا قه شکل مهارنشت نی و افیارگیتیخاه ای وجتود

راایی اب فقر قهسوی قا ا سو میداد؛ تتا بمتانیکته

داشت .قرای مباربﮤ مؤثر قا قا ا  ،گیارش پیت اتای

قرای این مشکل عالجی قطعی پی ا نمی ش ریشته کنتی

امنیه و قر ی ن حکومت خان ختانی ضترورت داشتت.

قا ا ممکتن نبتود .هتارم سیاستت اتای دولتت در

قه علت اینکه سلطه نظتامی حکومتت قتر قنتادر نت ان

انفدار تجارت ختارجی قتود؛ منتع اب ورود کاالاتایی
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امنون قن و شکر و ای ،قیمت داخلی این کاالاا را
افزایش داد و قا ا آنها را قه داخل کشور قته تجتارتی

 .فتترخ ،مهتت ی ،)1308( ،ختتاطرات سیاستتی فتترخ؛
معادمالیلطنه ،تهران جاوی ان.


پرسود تب یل کرد .پنجم ق رتمن ی قا اقنیتان جنتوب

 .ندتتیری طیبتتی ،مندتتور ،)1380( ،ایالتتت فتتارس و

قه واسﻂﮥ حمایتت قرختی شتیوخ و ختان اتای مفلتی

ق ت رتاتتای ختتارجی اب مشتتروطیت تتتا ستتلطنت

قهشکل پنهان اب آنان قود که این افراد قهسود قا اقنیان

رضاشاه ،چ ،3تهران وبارت خارجه.
 .انوری ،امیراوشن  ،)1387( ،گزی ه مقاالت و اخبتار

نقش ایاا میکردن .

روبنامهاای مهم درقاره خلتیجفتارس ،1330-1353
کتابنامه

مق مه و قررستی سیاستی ،اقادتادی ،اجامتاعی ،و

الف .اسناد

قتتابقینی نهتتایی حیتتن حبیبتتی ،مجموعتته استتناد و

 .ستتاکمف -11339 ،98-393-10659 ،98-3931339

م ارک خلیجفارس ،تهران قنیاد ایرانشناسی.
 .مفبوقیاردکتانی ،حیتین ،)3537( ،تتاری مؤسیتات

،98-393-911 ،98 -393-7776 ،98-393

تم نی ج ی در ایران ،ج ،3تهران دانشگاه تهران.

.98-393-5106

 .قائم مقامی ،جهانگیر ،)3535( ،تاری ژان ارمری ایتران

 .ساکمف .98 -393-11033

اب ق یمیترین ایّام تا عدر حاضر ،تهران قینا.

 .ساکم .393- 13378 ،350-6003

 .نامجوی نیک ،خیرو ،)1388( ،تاریخنه طتب نظتامی

 .ساکمش .187

اب دوران قاساان تا پایان اشت ستال دفتام مقت س،
تهران ایران سبز.

ب .کتاب
 .استتتاخر ،مفم حیتتتین ،)1383( ،ختتتاطرات پیتتتر
روشتتنضتتمیر؛ فتتارس اب مشتتروطه تتتا پهلتتوی ،قتته

ج .روزنامه

کوشش میتعود شتایعی سروستاانی ،شتیراب آونت

 .جامجم 33 ،اردیبهشت ،1305ش.18

ان یشه.

 .استتتاخر 38 ،یالفجتتته ،1303ش 18و 30دی،1306

 .اقبال آشایانی ،عبتاس و قتاقر عتاقلی ،)1380( ،تتاری

ش.38
 .قیان حقیقت ،1308 ،ش 6و ش15و.16

ایران پن اب اسالم ،چ ،3تهران نامک.
 .دولت آقادی ،یفیی ،)1371( ،حیات یفیتی ،ج ،0چ،5

 .گلیاان ،س ،7ش.380

تهران عطار.
 .کتتا یفیتتی ،)1350( ،ارتتتش شاانشتتاای ایتتران اب

 .پیشرو ،ساسان ،)1393( ،خان ان قنتیعباستیان قیتاک

کورش تا پهلوی ،تهران شاانشاای ایران.
 .رب آرا ،علی ،)1333( ،جغرافیای نظامی ایتران فتارس،

( ،) 1387-1150تتتاری نامتته ختتواربمی ،فدتتلنامه
علمی تخددی ،س،3

تهران ارتش.
 .ستتپهر ،احم ت علی ،)1336( ،ایتتران در جن ت

د .مقاله

قتتزر،

 ،1910 -1918تهران اپخانه قانک ملی ایران.

1تا.38

 .حاجیان پور ،حمی و رضتا معینتی رودقتالی،)1390( ،
نظمیه در فارس در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول،
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قراساس اسناد آرشیوی ،فدتلنامه علمتی تخددتی
دانش اناظامی فارس ،س ،3ش،7

17تا.08

 .میری ،ربیاا ،)1383( ،نظمیه در دوران قاجتار ،تتاری
معاصر ایران ،ش،30

301تا.359

 .مدتتوقات مجلتتن شتتورای ملتتی ( ،)1316قتتانون
تقییمات کشور و وظایف فرمان اران و قخشت اران،
س ،3ش .83دوره ،11ج،1

315تا.339

 .یادداشت اای میرمماتاب ،)1383( ،مطالعتات تتاریخی،
س ،3ش،5

167تا.339

 ،)1380( ،------------------ .مطالعتتتتتتتتات
تاریخی ،س ،3ش،6

370تا.315

 ،)1389( ،------------------ .مطالعتتتتتتتتات
تاریخی ،س ،8ش،38

50تا.95

 ،)1389( ،------------------ .مطالعتتتتتتتتات
تاریخی ،س ،8ش،31

196تا.339

 .ستتن اای قت ون شتترح ،)1388( ،مطالعتتات تتتاریخی،
ش،35

303تا.309

 .مدتتوقات مجلتتن شتتورای ملتتی ،)1316( ،قتتانون
تقییمات کشور و وظایف فرمان اران و قخشت اران،
س ،3ش .83دوره ،11ج،1

315تا.339

