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چکیده
هرچند در سراسر سالهای جنگ جهانی اول گستره ی جغرافیایی ایران عرصه مقاومت ملیون در برابر
نیروهای بیگانه بوده است ،اما در این میان تنگستان و تنگستانی ها آوازه ای بلند یافته اند .یکی از دالیل این
امر پیوستگی خاک تنگستان به بوشهر ،مهمترین بندر تجاری ایران در دوره قاجاریه بود  .دلیل دیگر پیشقدمی
تنگستانی ها در مقابله با متجاوزانی بود که بی طرفی ایران را در جنگ نقض کرده بودند .در این راستا
روستای کوچک تنگک و کدخدای آن حاج علی تنگکی از یک طرف و باریکه ساحلی تنگستان با ضابطی
رئیسعلی دلواری نقش خاصی در آغاز شکل گیری مقاومت عمومی مردم جنوب ایران طی ماه های اول
جنگ جهانی اول داشته اند  ،بطوریکه این ناحیه کوچک و رویدادهای آن که ابعادی محلی داشت ،در کانون
تحوالت ملی ایران آن روزگار قرار گرفت .اگرچه نقض بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول در مقیاس های
ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است .اما هدف این تحقیق آن است تا با روش استنادی نشان دهد
 ،رخدادهایی هرچند در مقیاس محلی چگونه آغازگر نقض بی طرفی ایران شده اند و بدین ترتیب ابعاد
جدیدی از ظرفیت های تحقیق در تاریخ محلی مورد بررسی قرار گیرد .چنانکه در این تحقیق نخستین بار
بطور مستند و مبسوط نقش حاج علی تنگکی بازشناسی و معرفی شده است.
کلید واژه  :تنگک  ،بوشهر  ،تنگستان ،حاج علی تنگکی ،رئیسعلی دلواری ،موقرالدوله ،مخبرالسلطنه.
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مقدمه
طی سالهای جنگ جهانی اول (1333-1338ه.

االول 1333ق ، 1.با آمدن واسموس به منطقه

1914-1918 /م ، ).دولت مرکزی ایران بسیار

برای حفظ و حراست از منافع آلمان ،برنامه

بی ثبات بود .این در حالی بود که نیروهای

ریزی انگلیس برای دستگیری او که نقض

روسی ،بریتانیائی و عثمانی با نقض بی طرفی

آشکار بی طرفی ایران بود  ،به اجرا درآمد و این

ایران  ،نواحی گسترده ای را دستخوش ناآرامی

از جمله حوادثی بود که قبل از اسارت حاج

ساخته بودند .در فقدان دولت با ثبات و ارتشی

علی تنگکی در بوشهر رخ داد.

مقتدر که بتواند حافظ مرزها باشد ،در بسیاری از

چهار ماه پس از جنگ جهانی اول ،در 8

نقاط کشور ،نیروهای محلی به دفاع در برابر

مارس 1915میالدی لیستمان  21 /ربیع الثانی

بیگانگان پرداختند .عالوه بر انگیزه های دینی و

1333ق .کنسول آلمان در بوشهر دستگیر شد و

ملی موثر در شکل گیری چنین مقاومت هایی،

بار دیگر بدین ترتیب بی طرفی ایران در جنگ

موقعیت جغرافیایی این مناطق نیز در پیدایی این

توسط انگلیسی ها مجددا نقض و یک ماه پس

روند نقش مهمی داشته است .روندی که منجر

از آن قوای نظامی انگلیس مستقر در بوشهر او را

به تکوین مبارزه استقالل طلبانه ایرانیان در برابر

به بصره و سپس هند فرستادند.

بیگانگان شد .در واقع مقاومت در برابر تهاجم

این دخالت آشکار  ،مجاهدان را به حرکت

بیگانه در آن سالها گرچه دارای روح واحدی

درآورد و منجر به آن شد که هشت ماه پس از

مبنی بر پی گیری آرمان های میلیونها ایرانی بود،

جنگ جهانی اول ،درگیری در تنگک ،همراه با

اما در عمل عبارت از مقاومت های محلی

دستگیری حاج علی و همراهانش رخ داد که

پراکنده ای بود که در هر منطقه بنا به مقتضیات

پس از یک ماه اسارت در بوشهر به هند تبعید

جغرافیایی و انسانی آن منطقه پدیدار می شد .از

شدند  .بدین ترتیب سومین بار دخالت نظامی

جمله روستای کوچک تنگک در مجاورت شهر

در یک کشور بی طرف صورت پذیرفت .پس از

بوشهر  ،شاهد نخستین موارد نقض بی طرفی

دستگیری و تبعید حاج علی نیروهای مبارز

ایران و واکنش در قبال آن بود .در اینجا

مردمی دست به حمالت تالفی جویانه شدیدی

کدخدای روستا حاج علی تنگکی که متحد و

علیه قوای بیگانه در بوشهر زدند  .رئیس علی

رئیس Gعلی دلواری بود پیشقدم مبارزه با
همراه
S

دلواری که درگیری قهرآمیز نظامی و اسارت

MA

بیگانگان شد.

OR

NO

حاج علی تنگکی توسط نیروهای بیگانه را در

توضیح آنکه با شروع جنگ جهانی اول در

منطقه برنتابیده بود ،قصد تالفی و اخراج آنها را

 14نوامبر  1914میالدی برابر با  12ذیحجه

از بوشهر داشت که پس از حمله های مکرر به

1332ه.ق .دولت ایران بالفاصله اعالم بی طرفی
کرد .سه ماه بعد در اواخر ژانویه 1915م/ .ربیع

 - 1تاریخ های میالدی با مراجعه به تقویم تطبیقی یکصدو
چهل و یک ساله حسام سرلتی محاسبه و استفاده گردیده
است.
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آنان در ماه سپتامبر سال  1915م/ .ذیقعده

مخبرالسلطنه حکمیران فیارس بیازگو میی کنید.

1333ق ، .به صورت غافلگیرانه به شهادت

مخبرالسییلطنه دو تلگرافییی را کییه از طییرف

رسید .شهادت او در منطقه منجر به حمالت

واسموس از برازجان به ایالیت فیارس فرسیتاده

تالفی جویانه جدیدی توسط مجاهدین شد.

شده بود بیه وزارت داخلیه در تهیران مخیابره و

نیروهای انگلیسی که از پس این مبارزات

شکایت او را به مرکز مینعکس کیرده اسیت .در

برنیامدند ،یک ماه بعد در  8اوت 1915م/.

تلگراف اول در تاریخ  22ربیع الثیانی 1333ه.ق.

ذیقعده 1333ق ، .بوشهر را اشغال کردند و عمال

 9/مارس ،واسموس اظهار داشته کیه چگونیه او

نقض بی طرفی ایران را به حد اعلی خود

را مورد حمله قیرار داده انید (بییات،1381:سیند

رساندند .در  26اوت 16/ذیحجه1333ق .هیجده

شماره  .)180، 6کمی بعد انگلیسی هیا لیسیتمان

روز پس از اشغال بوشهر  ،در زمان فرمانداری

کنسول آلمان در بوشهر را هیم دسیتگیر کردنید.

نظامی انگلیس در آنجا ،حاج علی و چهارده تن

مخبرالسلطنه بیه نقیل از واسیموس در تلگیراف

دیگر را که تا آن زمان در بوشهر زندانی بودند

دوم در مورد دستگیری کنسول آلمان در بوشیهر

به شهر تانه هند تبعید کردند.

نگاشییته  " :دیشییب { 21ربیییع الثییانی }1333
انگلییییس هیییا در بوشیییهر قونسیییول و وکییییل

آغاز جنگ جهانی اول و نقض بی طرفی ایران

تجارتخانه آلمیان را دسیتگیر نمیوده انید و الزم

با آغاز جنگ در حالی که ایران رسما اعالن بیی

دانست خاطر مبارک را مستحضیر از ایین قضییه

طرفی کرده بود و " اعالن بی طرفی دولت ایران

حق شکنانه نمایم .واسموس " (همیان .)181،بیا

به همه حکام و مامورین سیاسی ایران مخیابره "

این عمل موجبات نقض بی طرفی اییران فیراهم

(سعادت )195 ،1390:شده بود ،سه میاه بعید از

(همان،سییند شییماره  )192 ،16گردییید .مسییلول

شروع جنگ ،واسموس آلمانی در روزهای آخیر

ژاندارمری رونوشیت ایین دو تلگیراف را کیه از

ژانوییییه سیییال  1915مییییالدی /بهمییین 1293

کارگزاری فارس به وزارت داخله مخیابره شیده

خورشیییدی /ربیییع االول 1333ق .از طریییق "

بود ،به وزارت امیور خارجیه ارسیال میی کنید.

روستای شیخ سعد در کنار رود دجله در جنوب

همچنییین تلگرافییی از وزارت داخلییه بییه ایالییت

کوت العماره با دو نفر آلمانی دیگر ،راهیی میرز

فییارس ارسییال شیید کییه در آن " تییامین حیییات

ایران شد " (چیک .)30،نیروهای انگلیسی نقض

او{واسییموس} را ضییرور " ی (همان،سییند 7

بی طرفی در ایران کرده ،او را مورد تعقیب قیرار

 )182،دانسته است.

دادند .دستگیری واسیموس و دو همیراه وی در

مخبرالسلطنه هیدایت والیی وقیت فیارس بیا

فوریه 1915م{ .ربیع الثانی 1333ق ( }.سیفیری

اعتراض نسبت به نقض بی طرفی اییران توسیط

 )51،صییورت گرفییت .شییرح اییین درگیییری و

انگلیسی ها به تهران هشدار داد :

گرفتییاری واسییموس را اسیینادی از مهییدیقلی

" و اینکه مردم اعلیی درجیه افسیردگی را از
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قضیییه بوشییهر و بنییدر ریییگ {تعقیییب و فییرار

آنجا اقامت داشت ،در بوشهر تقریبیا سیی هیزار

واسموس}دارند...در بوشهر هیم صیالح نیسیت

نفر قشون سواره و پییاده بیا امکانیات حربیی و

قشون پیاده نمایند زیرا کیه ممکین اسیت پییاده

لوازم مقتضیه بیه سیاحل اییران وارد سیاختند و

کردن قشیون تیازه بانیدازه ای اسیباب تحرییک

لشکرگاه خود را در بهمنی که یک فرسخ جنوب

بشود که اختیار از دست اولییای امیور بیرود "(

بوشهر است معیین نمودنید .از اول محیرم سینه

احرار.)178-179،

 1333تا اواسط شهر شعبان سنه میذکوره ،قیوای

او در ادامه می افزاید :

دفاعیه و توپ خانه به اندازه لزوم تهییه نمودنید.

" انگلیس از هر کس به حیال میردم گرمسییر

و در ضمن ایین ششیماه ،تلگیراف بیی سییم و

بهتر آگاه است و میداند که آنهیا در دفیاع وطین

چراغ های برقی دریایی برای هدایت کشیتی هیا

خود از دولت خارجیه واهمیه ندارنید ،پیس در

در لنگرگیییاه بوشیییهر ایجیییاد کردنییید "

اینصورت نباید کاری کرد که به رگ تعصب این

(سعادت.)204-205،

طوایف بر بخورد " (همانجا).

گرچه حضور نظیامی انگلییس در اییران ،کیه

پنج ماه بعد از فرار واسیموس  ،در  20ژوئییه

نوعی لشکر کشی به شمار می آمد ،از آغاز قیرن

1915م /.هفتم رمضیان  1333ه.ق .و شیش میاه

بیستم و قبل از جنیگ جهیانی اول اتفیاق افتیاده

پییس از شییروع جنگییی کییه ایییران در آن اعییالم

بود:

بیطرفی نموده بود ،نیروهای انگلیسی با دخالیت

" ناویان انگلیسی بمنظور پاسیداری از هیلیت

در امییور داخلییی و اسییارت کنسییول آلمییان در

های خارجی در سال  1909در بوشهر و در سال

بوشهر بی طرفی ایران را مجددا نقض کردند کیه

 1910در لنگه پیاده شدند و در سیال  1911هیم

با واکنش عمومی روبرو شد .ژانیدارمری فیارس

گییارد محافظییت کنسییولی را تقویییت کییرده و

بدین امیر اعتیراض کیرد (بیات،سیند شیماره ،9

یگانهای سواره نظام هندی را به شیراز و اصفهان

 )184و در تهران نیز افکار عمیومی جریحیه دار

گسییییل داشیییتند .در سیییال  1913تشیییکیالت

شد (کشف تبلیس.)93 ،1336:

ژانییدارمری ایییران کییه افسییران سییوئدی امییور

این نقض بی طرفیی اییران توسیط نیروهیای

فرماندهی آن را بعهده داشتند ،در آن مناطق نظم

بیگانه ادامه و توسعه یافیت تیا اینکیه در سیمت

و آرامش برقرار کرده بود ،واحدهای سواره نظام

جنییوب نیروهییای انگلیسییی بوشییهر را اشییغال

هندی فراخوانده شدند ،اما S
وقوعAجنیگ جهیانی
G

کردند:

اول اوضاع را بیش از پیش وخییم تیرOOگردانیید،

RM

N

" انگلیس ها به مساله بی طرفیی اییران اعتنیا

طوریکه سرزمین ایران به طیور غیررسیمی  ،بیه

ننموده به نام جلوگیری از طواییف تنگسیتانی و

آوردگاه نیروهای متفقیین و متحیدین ،درآمید "

جلوگیری از تحریکات واسموس که بعد از فرار

(یاپ و بوش.)99-100 ،1380:

به سمت شیراز به تنگستان معیاودت کیرده و در

آنچه که از نقض بی طرفی ایران در منطقه تیا
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اینجا نقل شد همه در کرانه های شیمالی خلییج

محالت شبه جزیره بوشهر هستند .این منطقیه را

فییارس رخ داده بییود .امییا حرکییت نظییامی کییه

که بیات " یک فرسخی بوشیهر " (بییات )19،و

نیروهای انگلیسی علیه حاج علی تنگکیی انجیام

فسییایی یییک فرسییخ و نیییم جنییوبی بوشییهر

دادنید را مییی تییوان نخسیتین واکیینش آشییکار و

(فسائی )1334 ،1378:میی دانید ،دروازه منطقیه

درگیری مسلحانه نیروهای مردمی با انگلیسی ها

تنگستان به بوشهر محسوب میی شید .در واقیع

در منطقه دانست.

منطقه تنگک راه مسیتقیم و مییان بیری بیود کیه
بوشهر را بیه تنگسیتان ارتبیاط میی داد .تنگیک

موقعیت جغرافیایی تنگک

همین موقعیت را نسیبت بیه ریشیهر کیه یییالق

محل استقرار نیروهای انگلیسیی در شیبه جزییره

داشت (خاطرات حاج سیاح،1359:
بوشهر است
S

بوشهر قسمت میانی آن بود که به فاصله انیدکی

OR
دوره آمده  " :صحرای
 .)12در یکی از اسناد آن NO

از تنگک واقع شده است .در جنوب شرقی شیبه

ریشهر کیه متصیل بیه تنگسیتان اسیت وسییع و

جزیره بوشهر و در امتداد جاده ای که مرکز شهر

دارای طرق عدیده است " (بیات،سند شماره،18

بوشهر را به بندرگاه وصل می کند ،در مییان تپیه

 .)194یکی از این راه ها بیه تنگیک وصیل میی

ها و تنگه هایی که نقاط بلند شبه جزیره بوشیهر

شد .یکی از مطلعین بومی در این باره می گفیت

به شمار می آید سه سکونتگاه وجود دارد که بیه

 :این منطقه دارای سه ناحیه مسکونی اسیت کیه

ترتیب از شمال به جنوب تنگک محمد جعفیری

در گذشته آنها را تنگک های سه گانیه  ،بیه نیام

(رئیسی) یا تنگک اولی ،تنک زنگنیه ییا تنگیک

تنگییک اول  ،تنگییک دوم و تنگییک سییوم مییی

دوم و تنگک سومی یا تنگک صفری ییا تنگیک

نامیدند .موقعیت جغرافیائی این تنکگ های سیه

غریب (کنین )98-99 ،1387:نامییده میی شیود.

گانه از جنوب به شمال به این صورت است " :

لوریمر کنسیول انگلییس در بوشیهر  ،تنگیک را

تنگک اول یا تنگک صفر در ابتدای مییدان بیرج

شامل شش روستا می داند ( Lorimer, 1908,

مقام به طرف جاده حلیلیه بوشیهر واقیع اسیت.

 .)IIA.P 338در حالیکه یک محقق محلی فقیط

تنگک دوم حد فاصل سه کیلومتری مییدان بیرج

سه روستا را ذکر می کند .او می نویسید تنگیک

مقام به طرف حلیلیه بوشیهر قیرار دارد .تنگیک

نام چند روسیتا در سیمت جنیوبی میدخل شیبه

سوم به فاصله پنج کیلومتری میدان برج مقیام تیا

جزیره بوشیهر اسیت کیه در سیال هیای جنیگ

جییییییاده حلیلییییییه اسییییییت (محمییییییدی

جهانی اول وقایع بسییاری در آنجیا رخ داد .نیام

باغمالیی:تیرماه،1393مصاحبه)  .در پیی وقیایعی

اییین روسییتاها عبییارت اسییت از  " :تنگییک

که در اوایل جنگ جهیانی اول رخ داد  ،تنگیک

زائرعبداللطیف که تنگک صفر نیام دارد .تنگیک

توسط انگلیسی ها اشغال شید و " مرکیز اردوی

محمد جعفر ،تنگک زنگنه و تنگیک بوسیتانی "

انگلیس بود " (فرامرزی  .)32، 1377:یک شاهد

(سعادت .)230-231،همه این روستاها اکنون از

محلی نییز نوشیته  " :مقیر فرمانیدهی نیروهیای

G
MA
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بیگانه در بوشهر ،حد فاصل حلیله و بوشهر قرار

بوشهر بود که محل استقرار نیروهیای انگلیسیی

داشییت ،کییه در آن زمییان کییامال تحییت سیییطره

را به صورت مستقیم در تیررس قیرار میی داد و

انگلیسیها بیوده اسیت " (مضیطر .)69 ، 1373:و

تهدیدی برای آنان محسوب می شد و مبیارزین

در ادامه می افزاید  " :نیروهای انگلیسی در شیبه

و مجاهدین بیه راحتیی میی توانسیتند بیر آنیان

جزیره بوشیهر ،بهمنیی و سیبزآباد را مقیر خیود

بتازند .چیک کنسول انگلیس در بوشهر در مورد

ساخته در مسیر تنگک ،مقابل دشت مسیله صف

موقعیت خانه حاج علی تنگکی میی نویسید " :

آراسته بودند" (همانجا .)107،منطقیه بوشیهر در

نزدیکی ریشهر به بوشهر موضع او را نسیبت بیه

اصل یک شبه جزیره ای است کیه توسیط ییک

ما خطرناک تر می کند .خبرآور ما بارهیا از پنیاه

باریکه به داخیل کشیور راه دارد .در واقیع ییک

بردن بسیاری از اشرار به خانه او خبر آورده انید

زمین مردابی و جلگه نمکزاری که جزیره بوشهر

" (چیک  .)127-128،بخش های تنگک ،بهمنی

را از خشیییکی جیییدا میییی کنییید (سیییفرنامه

و لیل ( )Lyiاز نقاط مهم و حساس بوشیهر قبیل

ویلسن )209 ،1363:معروف به مسیله اسیت .در

از جنگ جهانی اول محسوب میی شیدند .ییک

مدخل ورود بیه ایین شیبه جزییره ییک آبیادی

شاهد عینی در این باره گزارشی از آن زمان دارد

کوچک به نام برج مقام دیده می شیود .از اینجیا

که اهمیت موقعیت تنگک را یادآور می شود .در

راه سه قسمت می گردد .یکی به طرف شیمال و

سیفری کیه صیولت الدولیه قشییقائی در روز 29

بندر بوشهر دیگری به طیرف شیرق و بهمنیی و

دسییامبر 1910م 26/.ذیحجییه 1328ق .از طریییق

سومی به طرف جنوب می رود که از تنگک میی

مسیله وارد بوشهر شد و مورد استقبال درییابگی

گذرد .مضافات بوشهر مشتمل بر  20قریه شامل

در برج مقام قرار گرفت .او که از آمدن قشیقائی

 :احمدی ،باغ شکری ،بندرگاه ،بیدشهر ،تنگیک،

ها به بوشهر دلواپس و نگران شده بیود چنیدین

چاه کوتاه ،چاه مال{باغ مال} ،جفیره ،حسیینکی،

روز خود را در خانیه اش بییرون شیهر منیزوی

دواس ،دوبییره و روائییی (فسییائی )1334،بییود.

کیرد .امیا بیرای محافظیت از چهیاربرج  50نفیر

تنگک یکی از روستاهایAGSمضافات بوشیهر بیوده

تفنگچی از انگیالی و  300نفیر تفنگچیی هیم از

اسییت .) Lorimer,Opcite,P338لییوریمر

چییاه تلییخ بییه بوشییهر آورده و در بخییش هییای

کنسول انگلیس با اشاره به این نکتیه کیه تنگیک

تنگک ،بهمنی و لیل قرار داده بود (بالیوز.)253،

M

OR

NO

در حاشیه شرقی شبه جزیره قرار دارد ،موقعییت
آن در قبال دسترسی به تنگستان و چاه کوتیاه را

شخصیت و اقدامات حاج علی تنگکی

بخییوبی نشییان مییی دهیید .او جمعیییت آن را در

حاج علی تنگکی از افراد سرشناس منطقیه و از

آستانه جنگ جهانی اول یکصد خانوار ذکیر میی

بسییتگان رئیییس علییی دلییواری و خییالو حسییین

کند (.)Lorimer,Opcite,P338

بردخونی بود .او در میان مردم از چنان محبوبیتی

تنگک مسیر میان بری از تنگستان بیه سیمت

برخوردار بود که او را به عنوان کدخدای تنگک
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و گاه ری شهر می شیناختند .بیه ایین معنیا کیه

است اطمینان داده کیه تنگسیتانی هیا در بوشیهر

کدخدای مضافات (پیرامون) بنیدر بوشیهر بیوده

مشکلی به وجود نخواهند آورد " (بیالیوز.)154،

است .حاج علی تنگکی" شخصی اسیت میومن

گزارش سال 1913م1331/.ق ، .یکسیال قبیل از

مقدس و باخیدا و سیابقا هیم کالنتیر سینگی و

جنییگ جهییانی اول ،از علییی بیین زایرحیییدر از

بهمنی که محله های یک فرسیخی بییرون شیهر

بستگان کدخدای ریشهر نام می برد که همراه بیا

است بود و اجازه مرخصی گرفت سیال گذشیته

رئیس علی دلواری و دیگران بیه زایرخضیرخان

عازم مکه معظمیه شید پیس از مراجعیت چیون

پیوسته و موجبات وحشیت شییخ حسیین خیان

دیگری بجای او برقرار کیرده بودنید دیگیر او را

چاهکوتاهی را فراهم کیرده انید  ،شییخ حسیین

کالنتییری ندادنیید  ...موقرالدولییه پییولی زیییاد از

خان از حکمران درخواست کمک نموده و به او

حاجی مرقوم گرفیت مجیددا در پینج میاه قبیل

پیشنهاد اسیتخدام یکصید تفنگچیی از شیبانکاره

کالنتییری را بییه مشییارالیه واگییذار کییرد (جییام

بییرای مقابلییه بییا حییاج علییی را نمییوده اسییت

جم،1333:ورقه فوق العیاده) .او " تیا آن انیدازه

(بالیوز .)319،در آغاز جنیگ جهیانی اول ،سیال

قدرت یافت که در امور شبه جزیره مداخله میی

1915م1333/.ق ، .چیک ویس کنسول انگلییس

کرد .این امر موجب کشمکش وی با موقرالدوله

در بوشهر  " :کدخدای ریشهر عنصری خطرناک

حکمران بوشهر گردید " (سیعادت )231،و او را

" (چیک )127،می داند .حساسیت بیگانه نسبت

کییه رقیییب سرسییختش محسییوب مییی شیید از

به او ،نشانگر نقش مهم و حسیاس اجتمیاعی –

کدخدایی معیزول نمیود " .حیاج علیی تنگکیی

نظامی حاج علی تنکگی در منطقه بوشهر است.

سییابق ب یراین کالنتییر مضییافات بوشییهر بییوده و
تمکینی از موقرالدوله نمی کرده است بطوری که

واکنش حکمران بوشهر در قبال اقدامات حاج

موقرالدوله او را عزل و زندانی کرد  .اما بواسیطه

علی تنگکی

فشارهایی که بر او وارد آمد مجبیور شید وی را

حساسیت انگلیسی ها نسبت به حاج علی به

آزاد سازد " (خیرانیدیش .)333، 1370:تیاثیر او

سال های قبل از جنگ جهانی اول بر می گردد

در جامعه به صورتی بود که  " :سالی یک هیزار

زمانی که او با همکاری رئیس علی اقدام به تهیه

تومان زکات به فقرا میی داد  ،سیالی ییک هیزار

اسلحه از مسقط نموده و آنها را در معرض

تومان جنس به کربال میی فرسیتاد " (بیات:سیند

فروش قرار می داد .نایب کنسول بریتانیا در

شماره 8، 48رمضان1333ق. )223.

بوشهر می نویسد  " :حاج علی تنگستانی و

نقییش مییوثر و تعیییین کننییده ی حییاج علییی

رئیس علی از سال ها پیش در کار تجارت

تنگکی ،کدخدای ریشهر ،هشیت سیال قبیل از

دریایی بوده اند و اطالعات کاملی از دست

جنییییگ جهییییانی اول در گییییزارش سییییال

داشتن آنها در قاچاق اسلحه و فروش و توزیع

1908م1326/.ق .آمده  " :او که خود تنگسیتانی

آن در مناطق مختلف در دست است (چیک
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 .)127،واقعیت آن است که رئیس علی دلواری

تنگستانی و رئیس علی شتافت .پس از آن بود

در سال های انقالب مشروطه و استبداد صغیر

که زد و خورد بین حاج علی تنگستانی

در کنار روحانیت و نیروهای مبارز مردمی علیه

کدخدای ریشهر با نیروهای نظامی انگلیس در

استبداد و استعمار قیام کرده بود.

تاریخ  21جمادی الثانی 6/مه 1915م .رخ داد.

در بررسی اسناد موجود ،چهار سند به شماره

موقرالدوله حاکم بنادر در تلگرافی به وزارت

های  23و29و  31و 34وزارت داخله حاوی

داخله در  24جمادی الثانی 1333ه.ق 9/.مه

دیدگاه موقرالدوله حاکم بنادر علیه حاج علی

1915م .حاج علی تنگکی را با نام " زایر علی "

تنگکی و شرح درگیری با او و کمک خواستن

و " سرحلقه اشرار " معرفی می کند (بیات،سند

از قوای بیگانه و سه سند به شماره های  48و

شماره  . ) 197 ،23در سند ارسال شده از

 49و  ، 51له اوست .اسناد 34NOOو  ،16علیه

حکومت بنادر به وزارت داخله در تاریخ 12

موقرالدوله حاکم بوشهر و سند  29اقرار او

شعبان 1333ه.ق .که رونویس آن به وزارت

نسبت به خطایش است .سند شماره  27نگرانی

خارجه نیز گزارش شده  ،موقرالدوله مجددا

والی فارس از نفرتی که به واسطه قضیه تنگک

حاج علی تنگکی را در زمره اشرار تنگستان

در جنوب حاصل شده ،که با تکرار واقعه تنگک

جلوه داده می نویسد  " :سند مورخه  22رجب

در شبانکاره پای قشون هندی در آنجا باز شود

به کارگزاری راجع به علی تنگکی و اشرار

سال

تنگستانی با نهایت حیرت و استعجاب زیارت

S

AG

(بیات،1377:

RM

سند،27

21شعبان

1333ه.ق .)144،.در سند شماره  48دیدگاه

گردید " (همان،سندشماره. )208، 34

زایرخضرخان یکی از سران مجاهدین  ،به طور

بر اساس اسناد موجود در چهارم رجب

مهدیقلی

1333ه.ق19 /.مه 1915م ، .موقرالدوله طی

مخبرالسلطنه حکمران فارس به وزارت داخله

تلگرافی به تهران برای سرکوب حاج علی

مربوط به حاج علی مطالبی مشاهده می شود.

تنگکی و سایر همرزمانش ،با تصور این که

سند شماره  51از اسناد وزارت داخله ایران

نیروهای مبارز بومی در هنگام حمله به مواضع

حاوی دیدگاه شیخ حسین چاهکوتاهی است که

انگلیسی ها در بهمنی و سبزآباد در راه بازگشت

به روشن تر شدن سیر حوادث کمک می رساند.

از منزل حاج علی به عنوان مخفیگاه و پناهگاه

سند شماره  49دیدگاه ژاندارمری به عنوان

استفاده کرده و به کنسولگری انگلیس و بانک

نیروی سوم و تا حدودی بی طرف در این رابطه

شاهی حمله خواهند کرد ،از مرکز تقاضای

حائز اهمیت است.

کمک نظامی کرده بود (همان،سند شماره 29

دقیق

و

مفصل

پیوست

نامه

با شروع جنگ جهانی اول حاج علی تنگکی

 .)203،در حالی که :

که از مخالفان سرسخت حضور بیگانه در

" منزل حاج علی در دهنه راه تنگستان بود

جنوب ایران و بوشهر بود ،به کمک مجاهدین

انگلیسیها چون مصمم شده بودند در آن محل
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برج و بارو بسازند و او قبول نکرده بود ...

نیروهای مردمی روبرو شد به اشتباه خود اقرار

انگلیسی ها آن نقطه مقصود را تصرف نموده و

کرد  " :بنده خودم معترفم که استمداد از گارد

(عصرجدید:

قونسولگری اساسا امری غلط بوده " (بیات،سند

خانه

را

او

قلعه

نمودند

شماره  ، )203، 29اما در توجیه عملکرد خود

،1333شماره .)36،5
جام جم می نویسد :

در همکاری با نیروهای انگلیسی  ،گناه را به

" منزل حاجی علی در یک فرسخ

گردن دولت انداخت (همانجا) .در حالی که با

بوجمی(وجمی) بوشهر که اسم آنجا تنگک

بررسی گزارش چیک نایب کنسول انگلیس در

است می باشد و در این تنگک دوسه چاه آب

بوشهر معلوم می شود از قبل ،هماهنگی و

شیرین می باشد  ...انگلیسیها مدتیست در

همکاری الزم با موقرالدوله برای دخالت

صددند شاید به پول یا به زور کاری کنند که این

انگلیسیان در این مورد صورت گرفته بود

چاه های آب و خانه حاجی علی که در تنگک

(چیک.)130-131،

است بتصرف خودشان  ...بجهت قلعه ساختن و

انعکاس این واقعه در جامعه به این صورت

استحکامات  ...باشد نه از طرف دشتستان و نه از

بود که موقرالدوله در شب پنجشنبه  21جمادی

طرف دیگری کسی را قدرت آمدن در بوشهر و

الثانی 7 /مه 1915م .چند نفر پلیس به خانه حاج

(جام

علی می فرستد تا او را بیاورند .حاج علی که به

هجوم

بر

انگلیسی

ها

نیست

بی تقصیری خودش یقین داشت در آمدن امتناع

جم،1333:ورقه فوق العاده).
موقرالدوله به ژاندارمری بوشهر دستور حمله

ورزیده ،از خود دفاع می کند .در درگیری ده

و دستگیری حاجی علی را داد .اما ژاندارمری که

نفر زن و مرد از طرف حاجی علی و یکنفر از

تحت تاثیر جمعی از رجال تحصیلکرده و با

آدمهای موقرالدوله کشته می شوند .فردای آن

نفوذ شیراز؛ مخالفان انگلیس قرار داشت ،از

روز موقرالدوله باداره ژاندارمری امر می کند

اجرای این حکم سر باز زد .موقرالدوله ناچار به

حاجی علی را دستگیر کرده نزد او ببرند.

انگلیسی ها متوسل شد .انگلیسی ها با  200نفر

ژاندارمری که بی تقصیری حاج علی را می

سرباز هندی و انگلیسی اقدام به حمله کردند.

دانسته بهانه آورده ،خواهان کسب اجازه از

اردیبهشت 1294

وزارت جنگ در مرکز می شود .موقرالدوله که

ش21/.جمادی الثانی  " :نیروهای انگلیسی به

مخفیانه با قونسول انگلیس هماهنگ کرده بود،

کمک موقرالدوله به تنگک هجوم آوردند و زائر

یک عراده توپ با چند توپچی با  250نفر از

علی تنگکی و اتباعش را به جرم برنامه ریزی

سپاهیان هندی خانه حاج علی را محاصره می

برای بسیج افراد مسلح و یورش به کنسولگری

کنند .حاج علی با یازده نفر از خانه بیرون آمده

بریتانیا تار و مار کردند " (مضطر .)27،

عازم فرار می شود که مورد اصابت گلوله قرار

موقرالدوله زمانی که با اعتراض عمومی و مقابله

گرفته زخمی و به امامزاده نزدیک خانه خود

در هفتم ماه مه 1915م/.
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پناهنده می گردد .سپاهیان هندی به خانه او

 ...موقرالدوله امروزه در جنوب تماما برخالف

حمله کرده ،اسباب خانه و پول نقد او را که ده

بی طرفی و استقالل ایران رفتار می کند  ...بخدا

هزار بوده غارت و خانه اش را ضبط می کنند

قسم اگر چندی دیگر موقرالدوله در بوشهر

(جام جم:سال اول 3،رجب 1333ق.)8،.

بماند دولت ایران باید فاتحه بنادر را بخواند "

ماجرای لشکر کشی انگلیسی ها علیه

(جام جم،1333:ورقه فوق العاده).

S

در تهران انعکاس گسترده ای یافت و " باال

انگلیسی  ،آنان که رئیس علی را مسبب این

نشین ها را آزرده " (چیک  )132،کرد .مقامات

واقعه تصور می کردند با تعجب اظهار می دارند

دولتی موقرالدوله حاکم بوشهر را که به هواداری

" از رئیس علی خبری نیست " (چیک.)131،

NO

O

RM

AG

کدخدای ریشهر با کمک و همیاری موقرالدوله،

پس از اتمام درگیری به نفع نیروهای

و کمک انگلیسی ها با یکی از افراد سرشناس

در تاریخ  17رجب 1333ه.ق/.اول ژوئن

بوشهر یعنی حاج علی تنگکی درگیر شده بود

1915م .موقرالدوله مجددا تلگرافی از بوشهر به

توبیخ لفظی کرده و از این که موقرالدوله از

تهران برای وزارت داخله مخابره کرده و در مقام

نیروهای انگلیسی در سرکوب حاج علی استفاده

دفاع از خود با فرافکنی  ،همصدا با انگلیسی ها

کرده بود ابراز نارضایتی نمودند  " :موقرالدوله

 ،همکاری همه خوانین علیه نیروهای انگلیسی

به خاطر اقدام علیه یکی از معاریف بوشهر به

در بوشهر را به تحریک واسموس و اقدام حاج

نام حاج علی تنگکی سخت تحت فشار بوده

علی تنگکی دانسته و می گوید  " :اگر هر

است ،زیرا موقرالدوله با کمک نیروهای انگلیسی

تلگراف از برازجان عرض کنند بدانند از این

به خانواده و اتباع حاج علی تنگکی حمله کرده

اشخاص است تحریکاتی که بر خالف

و او را با عده ای اسیر و مضروب ساخته بود "

انگلیسیان از طرف واسموس شد نتیجه اش بر

(خیراندیش .)333، 1370 :مطبوعات آن زمان

انگیختن علی تنگکی و شرارت او بود " (بیات،

قشون کشی انگلیس علیه یک نیروی مردمی

سند  .)205-206، 31او در تلگراف  12شعبان

مدافع کشور را نقض بی طرفی و دخالت آشکار

1333ه.ق 25/.ژوئن 1915م .خود به وزارت

در امور ایران تلقی نموده  ،به شدت نسبت به

داخله ،گناه را به گردن زمامداران مملکت

انجام این حادثه اعتراض نمودند:

انداخته  ،خود را تبرئه می کند (بیات ،سند ،34

" از موقرالدوله نمیپرسید  ...در صورتیکه

 .)208-209در پاسخ او  ،ژاندارمری مرکز در

مبلغ زیادی تفنگچی و سوار و توپچی و پلیس و

حمایت از نظرات مجاهدین ،در تاریخ 14

غیره از دولت پول می گیرند  ...با اجازه کی مدد

جمادی االول سال  1333ه.ق 29/.آوریل1915م.

از قونسول انگلیس می خواهی که دویست و

تلگرافی در مورد موقرالدوله به وزارت داخله

پنجاه نفر سپاهی هندی بروند با یازده نفر که آن

مخابره کرده مبنی بر اینکه  " :حاکم بوشهر

هم بدون تقصیر و یاغی دولت هم نبوده بجنگند

محتاج است که به وی بفهمانند که آیا مشارالیه
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تابع اوامر دولت ایران است یا مطیع امر مامورین

با ن یروهای انگلیسی در آن آورده حتی تعداد

انگلیس  ...حاکم بوشهر انگلیسی ها را در

آسیب دیدگان این درگیری را که " بیست نفر

اموراتی دخالت داده است که ابدا ربطی به ایشان

همراه و همسنگر حاج علی بودند و هر کدام ده

نداشته است " (بیات،سند شماره  .)191، 16در

نفر تحت عائله و تکفل داشتند " (بیات:سند

همان حال مجاهدین در نامه ای به مهدیقلی

شماره  200 ،)223 ،48نفر ذکر می کند .در

مخبرالسلطنه 1حاکم ایالت فارس  ،او را ملجا

AG
انگلیس و افراد موقرالدوله
درگیری قشون
M
R

قرار داده سعی کردند صدای خود را به گوش

مجروحین و مصدومین بهNOامامزاده عبدالمهیمن

برسانند.

پناه برده و در آنجا متحصن شدند .انگلیسی ها

مخبرالسلطنه نیز که دولت انگلیس ،با اشکال

نه تنها به تحصنی که در آن زمان رونق و حرمت

تراشی ،سعی در برکناری او از حکومت فارس

داشت و از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود

داشت .در  24رمضان 1333ه .ق 6/.اوت

احترام نگذاشته و اعتنا نکردند  ،بلکه توسط

1915م .نامه ای برای وزارت داخله مخابره و در

حاکم بوشهر موقرالدوله و دخالت مستقیم قشون

آن مقاصد مجاهدین از جمله شیخ حسین

خود متحصنین را تحت محاصره و تنگنای

چاهکوتاهی را که موقرالدوله با او مخالف بود ،

شدید آب و آذوقه قرار داده و سرانجام به

مشخص نمود (بیات ،سند شماره )225، 51

اسارت درآوردند .زائرخضرخان طی این نامه به

است  .اینگونه مکاتبات همچنان ادامه داشت.

امنای دولت  ،عدم امنیت تمام مردم منطقه را

مخبرالسلطنه از ایالت فارس به وزارت داخله

یادآور می شود  " :ماها مرتب در خطریم امروز

برای اطالع و نظر آنان تلگرافی در  8رمضان

به سر ماها بریزند یا فردا ...دولت اقدام به

 1333ه.ق 21/.ژوئیه 1915م .ارسال داشت که

مکافات حاجی مظلوم کرده که ما امیدوار باشیم

پیوست آن نامه ی زایر خضرخان تنگستانی به

{و} آسوده شویم " (بیات ،سند شماره ،48

غضنفرالسلطنه  ،خان برازجان بود .این تنها

. )222-223

مسلولین

و

دولتیان

در مرکز

S

O

سندی است که در آن به طور مفصل آنچه

پوسیت یکی از فرماندهان ژاندارمری شیراز،

رخداده از دیدگاه نیروهای مردمی آورده شده

طی نامه ای به ژاندارمری مرکز در  9رمضان

است .در نامه  ،زائرخضرخان ،ضمن معرفی

1333ه.ق 22/.ژوئیه 1915م .با اشاره به این

شخصیت حاج علی تنگکی از دولت خواهان

وقایع اعالم می دارد  " :تماما تقصیر حاکم

کنترل اقدامات انگلیس در منطقه و مشروح

بوشهر {موقرالدوله} می باشد (چون که حاکم

همکاری مستقیم و موثر موقرالدوله حاکم بوشهر

مزبور فقط هم خود را مصروف اجرای احکام
انگلیسی ها می نماید) " (بیات،سند شماره49

 - 1مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت از نواده های رضاقلی
خان امین الشعرا متخلص به هدایت در زمان جنگ جهانی
اول والی ایالت فارس بود .او کمال همراهی و همدردی را
با ملت ایران ابراز داشت و وطن پرستان را حمایت می کرد
(آدمیت،ج.)29 ،1

 .)224،در بررسی این اسناد مشاهده می شود که
هدف موقرالدوله در قبال انگلیس  ،کنترل
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نیروهای مردمی و تثبیت اوضاع برای پیاده کردن

علی تنگکی و " چهیارده نفیر بوشیهری مظلیوم

برنامه های آنها در منطقه و تامین منافع آنان

بیگناه آزادیخواه و وطن پرست کیه جرمیی جیز

است .لذا شیخ حسین خان چاهکوتاهی از

تعصب ملی و وطین خیواهی نداشیتند بیا ییک

(

کشتی پستی سریع السییر از بوشیهر بهندوسیتان

بیات،سندشماره  )225 ،51شده و زائر

تبعید و در بدترین نقاط آب و هوایی بیه میدت

خضرخان نیز در نامه اش به غضنفرالسلطنه

یکسال حبس کردند (آدمیت،ج .)168 ،1در ایین

تاکید می کند  " :ماها بی تقصیری حاج علی

زمان انگلیسی هیا بیرای قیدردانی و حماییت از

دیده ایم که چه بر سرش آوردند " (بیات:سند

موقرالدوله که نهایت همکاری با آنیان در بیه دام

شماره .)223 ،48

انداختن حاج علی را به اتمام رسانده بود و جزو

حکومت

خواهان

عزل

موقرالدوله

در همین زمان بود که انگلیسی ها مقدمات

دوستانشییان بییه شییمار مییی رفییت ،بییرای ادامییه

پیاده کردن نیرو در بوشهر و تصرف کرانه های

همکاری او نقشه جدیدی کشییدند  " :او را بیه

شمالی خلیج فارس را آغاز کردند :

بمبلی فرستادند .تا ایام بازنشستگی را سپری کند

" بیست و ششم مه امروز خبر پیاده شدن

" (فراشییبندی .)1365،31:او " در آنجییا موظییف

سربازان انگلیسی در بندر لنگه و افزوده شدن بر

انگلیس ها بود و ماهیانه سه هزار روپیه از دولت

شمار سربازان انگلیسی در بوشهر رسید ...

انگلیییییییس دریافییییییت مییییییی نمییییییود "

انگلیس به طور جدی قصد تصرف همه جنوب

(سدیدالسلطنه.)1342،634:

ایران را دارد " (شاخه نبات .)24 ،

انگلیسی ها پس از اسارت حاج علی تنگکیی
و تعدادی از مجاهدین در حالی کیه بیی طرفیی

ادامه نقض بی طرفی ایران پس از دستگیری

ایران را نقیض کیرده بودنید ،تنگیک را اشیغال

حاج علی تنگکی

(فراشبندی  )28،و در پاسخ به مقاومت نیروهای

پس از اشغال بوشهر در سی ام رمضیان 1333ق.

مردمی منطقه و تداوم و تکمیل اشغالگری خیود،

 /هشییتم اوت 1915م .کییه موقرالدولییه بییدون

بییا نیروهییای نظییامی  ،بییه بمبییاران قریییه دلییوار

مقاومت بوشهر را به انگلیسیی هیا تسیلیم کیرده

پرداخته ،آنجا را به میدت چهیار روز بیه گلولیه

(شهرسبزی )70 ،1383:و پرچم انگلیس به جای

بستند (چییک . )145،اشیغال بوشیهر بیه تالفیی

پییرچم ایییران در آن بنییدر برافراشییته شییده بییود

کشته شدن افرادشان در درگیری با رئییس علیی

(اوکییانر ،)107 ،1376:انگلیسییی هییا بییه منظییور

بود .پنج روز پس از آن ،در آنجا حکومت نظامی

کنترل افکار عمیومی  ،او را از حکمرانیی بنیادر

اعالم کرده  ،به مصادره قیوای نظیامی و توقییف

معزول و اداره امیور آنجیا را مسیتقیما خیود بیه

کشتی ها ی ایران و افراد صاحب قلم و صاجب

دست گرفتند (خیراندیش )334،و بیا ایین اقیدام

نفوذ پرداخته  ،به منع فعالیت بعضیی از شیرکت

عمال استقالل ایران را خدشیه دار کردنید .حیاج

های تجاری ایرانی و خارجی و تجار در بوشیهر
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(سفیری  )53،اقدام نمودند .این حرکت و اشغال

برانند  .همچنین بازگشت آلمانی های ربوده

نظیییامی انگلییییس در اییییران  ،در پییینجم اوت

شده و آزادی حاج علی تنگکی را از زندان

1915م 27/.رمضان 1333ه.ق .همراه با حکومت

حکمران فراهم آورند "( 1بالیوز.)350،

نظامی در بوشهر  ،بیش از چند ماه دوام نیاورد و

متعاقب آن رئیس علی هم در  12ژوئیه

سه ماه بیشتر طول نکشیید .در تیاریخ  16اکتبیر

1915م /.شعبان1333ق .به تالفی دستگیری

1915م/.ذیحجه  1334مجددا شهر و شبه جزیره

حاج علی تنگکی  ،با نیروهای انگلیسی درگیر

بوشهر به طور رسمی به دولت ایران واگذار شید

شد و تلفات سنگینی به آنها وارد کرد :

و حکمران ایرانی زمام امور را در آنجا به دسیت
گرفت (فلور.)59،

" حمله ای که  ...روز  12ژوئیه یا شب -13
 12ژوئیه برنامه ریزی شده بود  ...گروهی از
سواران به همراه سروان رنکینگ ،معاون دوم

نقض بی طرفی ایران

پرداختند .این بار نیز تعداد  25نفر سپاهی دیگر

با اقدام نظامی علیه حاج علی تنگکی  ،در

به سرکردگی سرگرد الیفانت هم برای تعیین

روستای تنگک و اسارت او و همراهانش ،

صحت و سقم این گزارش ،آنها را همراهی کرده

رئیس علی و همرزمانش در مقابل این تجاوز

 ...غافلگیرانه مورد حمله تفنگچی های دشمن

ساکت ننشستند و برای نشان دادن اعتراض خود

{مجاهدان}  -که ماهرانه خود را پنهان کرده

به عملیات تالفی جویانه دست زدند (مشایخی،

بودند  -قرار گرفتند و قبل از آنکه بتوانند از

 .)38در روز ششم ماه ژوئیه 1915م 23 /،شعبان

آنجا فرار کنند  ،سروان رنکینگ و سرگرد

1333ق .هنوز حاج علی تنکگی در زندان

الیفانت و یک نفر سپاهی جان باختند و دو

حکمران بوشهر بود که شیخ حسین چاهکوتاهی

سپاهی دیگر نیز مجروح گردیدند (بالیوز-351،

و زایرخضر طی اعالنی مبنی بر جهاد و دفاع،

.)350

خواهان " رها کردن حاج علی و همراهان و

RM

S

اعتراضات به دستگیری حاج علی و ادامه

بالیوز در بعدازظهرها به گشت زنی می

استرداد اموال منهوئه ایشان الغیر  ...حسین

بی طرفی ایران نبود ،بلکه اشغال نظامی مطرح

چاکوتاهی – خضر تنگستانی (نوبهار،1333:سال

شده بود که از این پس اقدامات عملی برای

چهارم،شماره  )3 ،65شده و در بوشهر توزیع و

بیرون راندن متجاوزان مد نظر نیروهای مبارز

اعالم کردند نیروهایشان آماده حمله به بوشهر

محلی قرار گرفت.

خواهند نیروهای انگلیسی را از بوشهر بیرون

AG

خارجی ها صدمه نخواهند رساند و فقط می

O

" آنان به اموال ایرانی ها و اتباع غیر نظامی

NO

است و اینکه :

پس از این وقایع  ،دیگر مساله اصلی نقض

 - 1حاج علی تنگکی پس از این که یک ماه که در بوشهر
اسیر بود ،با دیگر ایرانیان اسیر شده ،پس از یک سال
اسارت در هندوستان  ،آزاد شدند .زیرا نیروهای ژاندارمری
شیراز با زندانی ساختن اتباع انگلیس و انتقالشان به اهرم در
تنگستان ،آنها را وجه الضمان آزادی اسرای ایرانی
قراردادند .در نتیجه در  8اوت سال  1916طی توافقی
اسرای دو طرف مبادله گردیدند (چیک.)190،
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امکان بروز و گسترش پیدا کرد.
بحث و نتیجهگیری

منابع

اگرچه تنگک روستایی کوچک در مجاورت

احرار،احمیید( .)1352طوفییان در ایییران.ج{.1بییی

بوشهر و متصل به تنگستان بود  ،اما عزم و اراده
مردم آن در برابر بیگانگان  ،آغازگر رشته وقایعی
شد که به سرعت یک واقعه محلی را مبدل به
پدیده ای ملی کرد .سمت گیری این واقعه

جا}:انتشارات نوین.

اوکانر،فردریییییک(.)1376خییییاطرات فردریییییک
اوکانرکنسول انگلییس در فیارس.متیرجم حسین
زنگنه.تهران:نشر و پژوهش شیرازه.
بالیوز(.)1386مشروطیت جنوب اییران بیه گیزارش

بییالیوز بریتانیییا در بوشییهر1905-1915م-1333/.
1323ه.ق..ترجمییه حسیین زنگنه.تهران:موسسییه

محلی اعتراض به نقض بی طرفی ایران یعنی
سیاست رسمی دولت مرکزی در قبال جنگ

مطالعات تاریخ معاصر ایران و بنیاد ایران شناسی
شعبه استان بوشهر.

جهانی اول بود ،اگرچه در پاسخ به این نقض بی
طرفی و زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی  ،الزم بود
دولت مرکزی اقدامات عملی نظیر دفاع نظامی را
انجام دهد  ،اما در غیاب چنین نیرویی ،این
نیروهای محلی صفحات جنوب کشور بودند که
با تحمل مصائب بسیار از مرزهای ایران دفاع
کردند .سرآغاز این رویدادها حول شخصیت
هایی چون حاج علی تنگکی بود که پس از
اسارت و تبعید او  ،رئیس علی دلواری در منطقه
کوچک و دور دست جنوب ایران آن را تداوم
بخشید .خاستگاه اجتماعی این دسته از مدافعان
مرزها زمینه ساز شکل گیری یک دوره

بامداد،مهییییدی()1347رجییییال ایییییران.جلیییید
چهارم.تهران:زوار.

بیات،کاوه(.)1377اسناد جنگ جهانی اول در جنوب
ایران.قم:مرکز بوشهرشناسی با همکاری انتشارات
همسایه
.)1381( -----ایران و جنگ جهانی اول،سیازماناسناد ملی ایران.تهران:پژوهشکده اسناد.

پرتو،افشییین(.)1392گییزارش هییای مسییتر چیییک از
رویییدادهای فییارس و بوشییهر در جنییگ جهییانی
اول.تهران:انتشارات همسو.
تنگسییتانی،داریوش(".)1387نقییش زایرخضییرخان
امیراالسالم در قیام جنیوب ".مطالعیاتی در بیاب
تنگسییییتان(مجموعه مقاالت).تهران:انتشییییارات
گلگشت.1387،

مقاومتهای مردمی در فارس و بخصوص سواحل
شمالی خلیج فارس شد که در نهایت به حفظ
تمامیت ارضی و استقالل کشور انجامید که

 .)1373( ------------جنییگ جهییانی اول درجنوب اییران .ترجمیه کیاوه بیات.بوشیهر:کنگره
بزرگداشییت هشییتادمین سییالگرد رئیییس علییی
دلواری.

نمونه ای از پیوستگی تاریخ محلی و تاریخ ملی
ایران در پیوند با تحوالت جهانی به شمار می
آید .در اینجا به عنوان یک مورد تحقیقی یک
شخصیت اجتماعی کمتر شناخته شده به نام
حاج علی تنگکی آغازگر سلسله حوادثی در یک
محدوده محلی شد که سرانجام در ابعادی ملی

حسینی فسائی ،حاج میرزا حسین(.)1378فارسینامه
ناصری.جلد دوم.تهران:انتشارات امیرکبیر.
حماسه رئیس علی دلواری( .)1373سروده منسیوب
بییه سییید محمیید مضییطر .مقدمییه و تصییحیح و
توضیحات محمد دادفر .بوشهر:اداره کل فرهنیگ
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و ارشاد اسالمی.

وقایع تنگک و تنگستان ساحلی در نخستین ماههای جنگ جهانی، ...

 .)1359( -----------خاطرات حاج سیاح ییادوره خوف و وحشت .بکوشش حمید سییاح و
بییه تصییحیح سیییف ار گلکییار.تهران موسسییه
انتشارات امیر کبیر.

خیراندیش،عبدالرسول( " .)1370اسناد سیاسی میرزا
علیی محمیدخان موقرالدولییه حکمیران بنییادر ".

مبارزات ضد استعماری{.بی جا}:شرکت سهامی
انتشار.
فرامرزی احمد( .)1377شیخ حسین چاه کوتاهی در

جنگ مجاهدین دشتستان و تنگسیتان بیا دولیت
انگلیس .تهران:نشر و پژوهش شیرازه.
فلور،ویلم او(.)1387ظهور و سقوط بوشیهر.ترجمیه

فصلنامه مطالعات تاریخی علمی پژوهشی .شماره
سوم و چهارم .سال سوم .پائیز و زمستان.

عبدالرسول خیراندیش /سکینه ذاکری
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حسن زنگنه.تهران :طلوع دانش.
کشف تلبیس یا دوروئی و نیرنیگ انگلییس از روی

روزنامییه رعیید ،شییماره 16،2رجییب 1333هجییری

اسیییناد محرمانیییه انگلیسیییی در بیییاب اییییران
{.}1336تبریز  :نشر احیاء.،

قمری.

رکیین زاده آدمیت،محمیید حسییین(.)1349فییارس و
جنیییگ بیییین الملیییل .دو جلد.تهران:انتشیییارات
اقبال،چاپ سوم.

کنین ،عبدالحسین(.)1387جغرافیای طبیعی و انسانی
بوشهر.تهران انتشارات طلوع دانش.
گزارشییهای سییاالنه سرپرسییی کییاکس سییر کنسییول

سدیدالسلطنه(کبابی)،محمد علی خیان(.)1342بنیدر
عباس و خلیج فیارس اعیالم النیاس فیی احیوال
بندرعباس.تصحیح و مقدمیه احمید اقتیداری بیه

جا}انتشارات پروین.1377 ،
میییابرلی،جیمز فردرییییک(.)1369جنیییگ جهیییانی

کوشش علی ستایش.تهران :کتابخانه ابن سینا.

اول.ترجمه کاوه بیات{.بی جا}:چاپخانه آرمان.

سرلتی،حسام(بی تا).تقویم تطبیقی یکصدو چهیل و
یک ساله.تهران:انتشارات زوار
سییعادت ،محمیید حسییین (.)1390تییاریخ بوشییهر.به
تصییحیح و تحقیییق عبدالرسییول خیرانییدیش و
عمادالدین شیخ الحکمایی.تهران:مرکیز پژوهشیی

مشایخی ،عبدالکریم(.)1390مبارزات خیالو حسیین
دشتی.تهران:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنیگ

میراث مکتوب.

 .)1363( --------سییفرنامه ویلسیین یییا تییاریخسیاسی و اقتصادی جنوب غربیی اییران .ترجمیه
حسین سعادت نوری{.بی جا}:انتشارات وحید.

سیییفیری ،فلیییورا(.)1393پلییییس جنیییوب اییییران
(اس.پییی.آر.).ترجمییه منصییوره اتحادیییه(نظام
میییییییییافی)و منصیییییییییوره جعفیییییییییری
فشارکی(رفیعی).تهران:نشرتاریخ ایران.

شهرسبزی،اسیییییییییییییییییماعیل(.)1383دالوران
دشتستانی.شیراز:انتشارات نوید.
فراشییبندی ،علیمییراد(.)1362گوشییه ای از تییاریخ
انقالب مسلحانه میردم مبیارز تنگستان،دشیتی و
دشتستان علیه استعمار{.بی جا}شیرکت سیهامی
انتشار.

.)1365(-----------------جنییوب ایییران در

انگلیییس در بوشییهر .ترجمییه حسیین زنگنییه{.بی

و اندیشه اسالمی،چاپ اول.
نیلستروم،گوسیییتاو(.)1389جنیییگ جهیییانی اول و
فارس.ترجمه افشین پرتو.تهران :نشر آباد بوم.

 .}1372{-------------------شاخه نبیات.خییاطرات سییرگرد نیلسییتروم افسییر سییوئدی
ژانییدارمری ایییران از وقییایع فییارس و نهضییت
تنگستانی(آوریل – سپتامبر .)1915ترجمه افشین
پرتو{.رشت:بهمن .}72

واداال،ر.}1356{.)2536(.خلیییج فییارس در عصییر
اسییتعمار.ترجمییه شییفیع جوادی.تهران:سییحاب
کتاب.

یییاپ ،ملکییم و بوش،بریتییون کییوپر(.)1380خلیییج
فییارس در آسییتانه قییرن بیسییتم.ترجمییه حسیین
زنگنه.تهران:به دید.
یاحسینی،سییید قاسییم(.)1391رئیییس علییی دلییواری

تجیییییاوز نظیییییامی بریتانییییییا و مقاومیییییت
جنوب.تهران:پردیس دانش.
 ".)1387(-------------رئیییییییس علییییییی
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دلواری،سیییردار درییییا ".مطالعیییاتی در بیییاب
تنگسییییتان(مجموعه مقاالت).تهران:انتشییییارات
گلگشت.
- Lorimer,G. 1908, Gozetteer of the
Persian Golf, Oman and central
Arabia,val.II Geographical and
Stastistical, Calcutto.
جام جم ،سیال اول،سیوم رجیب المرجیب 1333ق.

،شماره ، 8ورقه فوق العاده.
عصرجدید{ ،سال اول} 20رجیب المرجیب ،1333
شماره.36
نوبهار ،سال چهارم ،اول شوال  ،1333شماره .65
سکینه ذاکری .اردوان محمدی باغمالئی.بوشیهر :اول
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