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هدف: هدف از پژوهش حارض بررسی كاركرد قشقایی ها در رابطه با 

نهضت ملی ایران پس از كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می باشد.

روش رویكرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر پایۀ 

منابع كتابخانه ای و آرشیوی و در ادامه تجزیه و تحلیل داده ها به 

پاسخ به سواالت پژوهش پرداخته است.

یافته ها و نتایج: یافته ها حاكی از آن است كه با آشكار شدن موفقیت 

كودتا در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، قشقایی ها، پس از آنكه از پیشنهادشان 

مبنی بر حركت مصدق به سوی منطقه ایلی قشقایی نتیجه ای نگرفتند، 

خود عازم ایل شدند و در آنجا با خلع سالح پاسگاه ها، در مقابل دولت 

كودتا حالت نظامی به خود گرفتند. آن ها در مدت زمانی كه اثر بخشی 

آن ۴ ماه و دامنه اش بیش از یك سـال طـول كشید، تالش كردند تا 

اقداماتی را علیه حكومت كودتا انجام دهند و در این راه دست به 

گرده�یی های ایلی، قراردادهای درون و برون ایلی و گفتگوهایی با 

حزب توده، كه تالش مشابهی را انجام می داد، زدند.

 

ڪلیدواژه ها 
كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲/ نا آرامی های داخلی/ ایل قشقایی/ حكومت كودتا/ نهضت ملی.
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۱.  مقالۀ حارض، که دربرگیرندۀ کارکرد 

قشقایی ها در مقابل حکومت کودتا می باشد، 

بخشی از یک پژوهش بزرگ تر است که 

کارکرد سیاسی این ایل را، به رهربی خانوادۀ 

صولت الدوله، از زمان انقالب مرشوطه تا پس 

از کودتای ۲۸ مرداد، در بر می گیرد. پیشینۀ این 

پژوهش به صورت دو مقاله در نرشیات علمی 

کشور منترش شده (مقاله اول شامل کارکرد 

ایل از مرشوطه تا آغاز دولت دکرت مصدق 

در مجلۀ انجمن مفاخر ایران و دومی شامل 

دورۀ مصدق در مجلۀ علمی ـ پژوهشی تاریخ 

دانشگاه الزهرا) و مقالۀ حارض قسمت

 پایانی آن می باشد.

۲.کارشناس تاریخ

  majidhakimikhoram@yahoo.com

تحلیل واڪنش قشقایی ها
  به ڪودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 

و همکاری آنان با نهضت ملی ایران ۱ 

مقدمه
رهبرى ايل قشقايى (فرزندان صولت الدوله، ايلخان قشقايى متوفى در زندان رضاشاه) كه در 
زمان زمامدارى مصـدق جزء هواداران نهضت ملـى و از كوشنـدگان براى موفقيت نهضت 
بودند، پيروزى كودتا و بر باد رفتن تالش ها و آرزوهاى خودشان و ملت ايران و بازگشت 
حكومت به خودسرى ناشى از استبداد را تاب نياوردند. آن ها، تنها گروه از همراهان نهضت 
بودند كه آشكارا در مقابل حكومت كودتا به فكر چاره  افتادند و در اين مسير دست به اقدامى 

خطرناك زدند كه آينده شان را به شكلى بى پايان تحت تأثير قرار داد.

موضع گیری قشقایی ها در برابر حکومت کودتا 
با خارج شدن كنترل اوضاع از دست دولت، در روز 28 مرداد، خسرو قشقايي به ديدار 
مصدق رفت و از ا و خوا ست همراه وي به فارس برود تا قشقايي ها دفاع از ا و را بر عهده 
بگيرند. اما مصدق پيشنهاد وي را نپذيرفت(مرسدن،1358،ص71؛ قشقايى، 1384،ص110) 

و خسروخان و محمد حسين خان روز بعد به ناصر خان در ايل ملحق شدند.
در ايل قشقايي، ناصر خان، با شنيدن خبركودتا در روز 28 مرداد، به نيروهاي ايلي دستور 
آماده باش داد و همان روز تعدادي از پاسگاه ها را خلع سالح كرد و طى تلگرافى از زاهدى 
خواست تا گذشتة خود را لكه دار نكند و تا دير نشده به سوى مردم برگردد (قشقايى، 1371،صص 
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ـ 402). وي در30 مرداد اعالميه اي خطاب به «ملت ايران» صادر كرد و مردم را به قيام   401
فراخواند (ساكما: 293005635).

زاهدى جوابي به اعالميه و تلگراف ناصرقشقايي نداد، اما دستور داد تا سرتيپ دولو، 
كفيل ا ستانداري و فرماندة لشكر اصفهان، پاسخ وي را در اعالميه اي تهديدآميز با هواپيما بر 
روي نواحي اقامت ايل قشقايي پخش كند(زاهدى، 1385،صص 365 - 366 ). ناصرخان، 
پاسخ اين اعالمية تهديد آميز را با تلگرافي داد كه در آن سرتيپ را به خاطر تغيير سريع عقيده 

سرزنش كرد(قشقايى،1371،ص405).
 اين حوادث وآمادگي قشقايي ها و متحدانشان براي اقدام به نفع نهضت ملى، حمايت 
مردمي از مصدق درگوشه وكنار كشور، تشكيل كميتة مقاومت ملى توسط افراد جبهة ملى، و 
تشكيل ستادي با عنوان « ستاد خنثي سازي كودتا» توسط حزب توده( كيانورى، 1371،ص295)، 
عواملي بودند كه باعث مي شدند تا حكومت و دولت كودتا- كه در وضعيتي نبود كه بتوا ند 
با اعمال قدرت بر ا وضاع مسلط شود- نتوانند به راحتي دست به هراقدامي عليه مخالفان بزند. 
از همين  رو، زاهدي، با توجه به دوستي ديرينه اي كه با برادران قشقايي داشت، و بيش از آن، 
به خاطر عوامل يادشده تالش كرد تا با آن ها از در صلح درآيد. به همين منظور، روز 31 مرداد، 
از طريق سرتيپ جهانگيري، فرماندة لشكر فارس، اين تلگراف را براي ناصرخان فرستاد: 
«برحسب امر جناب نخست وزير به جناب ناصرقشقايي ا طالع دهيد هيچ گونه نگراني نداشته 
باشند، خانوادة قشقايي مثل خانوادة من است»(زاهدى،1385،ص366) و در همين هنگام به 
فكر چارة كار و فرستادن نمايندگانى از طرف دولت براى مذاكره با برادران و ايل قشقايى 
افتاد (مكى، 1368،ص 549 ). وى، با وجود آمادگى براى سركوب قشقايى ها، بي ميل نبود تا 
مشكل با مسالمت وگفت وگو حل شود و از حسين مكى خواست تا به نمايندگي از طرف 
دولت با قشقايي ها صحبت كند، اما او «علي هيئت» را براي اين منظور پيشنهاد كرد(مكى، 

1368،ص 549).
به اين ترتيب، علي هيئت، به عنوان استاندار جديد فارس تعيين شد تا گفت وگو با قشقايي ها 
را نيز به انجام برساند. همزمان با حركت نامبرده، تلگرافى از طرف زاهدي براي ناصر قشقايي 

مخابره شد كه وى را به همكارى با دولت دعوت مى كرد (زاهدى، 1385،ص367).
به دنبال چرخش سياست حكومت به سمت مسالمت با قشقايي ها، فرماندة لشكر 
اصفهان نيز به تبعيت از دولت، همان رفتار را در پيش گرفت. روز اول شهريور، نمايندگان 
لشكر اصفهان، با ناصرخان مالقات كردند. اما وي با اين پيام كه «بعد از اعالمية ا هانت آميز 
حاضر به مذاكره هم نيستم» (قشقايى،1371،ص406)آن ها را پس فرستاد. روز بعد، ناصرخان، 
در ديداري با خسروخان بويراحمدى و ديگر نمايندگان خان هاي بويراحمدى طرفدار مصدق 
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كه به ديدار وي آمده بودند، اتحاد و يكپارچگي نيروها را ستود و پيروزي را از آن خودشان 
دانست و در همان روز در پاسخ به نمايندگان لشكر و استانداري فارس كه حامل پيام هايي 
بودند، ضمن تمجيد از كارهاي مصدق، از جمله شكست انگليسي ها و  پرآوازه كردن نام 
ايران، مخالفت با وي را به عنوان يكي از دوستان وهمفكران ديروز دور از انصاف ومردانگي 

خواند (قشقايى،1371،ص 406 ).
پافشاري اتحاد ايالت جنوب بر حمايت از مصدق، آمريكايي ها را واداشت تا به صورت 
مستقيم دخالت كنند. آمريكايي ها، كه خودشان مجرى كودتا و بازيگر اصلي سياست ايران 
بعد ازكودتا بودند، در نظر نداشتند تا ايران را به حال خود واگذار كنند وهر پيش آمدي را در 
كشور بپذيرند. به همين منظور، از همان ابتدا از طريق نمايندگان سياسي خود با قشقايي ها 
ارتباط برقرار كردند تا به هر نحو آن ها را مجبور به ترك مقاومت نمايند. دراين ميان، برينت1، 
رئيس ا دارة اصل چهار ترومن در شيراز، نقش اساسي را ايفا مي كرد. وي، از طريق كارمندان 
اداره و افراد ايراني آن ازجمله محمد  بهمن بيگي، كه خان ها نيز به وي خوشبين نبوده و وي 
را خدمتكار آمريكايي ها مي دانستند (قشقايى،1371،ص472)، براي سازش قشقايي ها تالش 

مي كرد.
روز چهارم شهـريور، برينت، به منظور گفت وگو با سفير آمريكا به تهران رفت و در 
گفت وگويي كه با شاه انجام گرفت، شاه قول داد تا هر جور كه آمريكايي ها بگويند با 
قشقايي ها همراهي كند. آمريكايي ها اين پيام را به خان ها رساندند، اما جواب خان ها بر ما 

معلوم نيست.
روز هشتم شهريور، علي هيئت، به عنوان استاندار فارس و نمايندة دولت، در منطقة طايفة 
كشكولي با ناصرخان مالقات كرد. در آن مالقات، هيئت، از خودداري ناصرخان در فرستادن 
تلگراف تبريك براي نخست وزير و استاندار انتقاد كرد و از وي خواست تا هرچه زودتر به 
ديدار زاهدي و شاه برود و ترتيب كارها را بدهند. ناصرخان در پاسخ ضمن اشاره به دوستي 

ديرينة خانوادة وي با زاهدي و استاندار گفت: 
«...من هوادار مصدق بوده و هستم و ايشان را يگانه نخست وزير ملي مي دانم و 
آقاي سرلشكر زاهدي را به رسميت نمي شناسم. وقتي ايشان را براي نخست وزيري 
به رسميت نشناختم، طبعاً به جنابعالي هم نمي توانستم [به نام] استاندار تلگراف 
نمايم... نخست وزيري كه از سفارت آمريكا بيرون بيايد، من به رسميت نمي شناسم. 
هم شاه و هم نخست وزير شما هر دو نوكري آمريكا را قبول كرده اند. چنين اشخاصي 
داخل آدم نيستند. ... به يك شرط ... كه آقاي دكتر مصدق و ساير رفقا را كه حبس 

 Brient .1كرده اند آزاد كنند، ممكن است از در صلح بيايم» (قشقايى،1371،ص410).

تحلیل واکنش قشقایی ها به
 کـودتای ۲۸ مـرداد ۱۳۳۲ و ...
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در پي اين مذاكرات، هيئت، براي گفت وگو با مقامات به تهران بازگشت. در اين هنگام، 
روزنامه ها از قول ناصرخان و نمايندگان دولت نوشتند كه خطر به طور كامل برطرف شده  
است (خواندني ها، 1331،  13(104)،ص22). مجلة خواندني ها از قول روزنامة آسياي جوان 
نوشت: «اعليحضرت شاه شخصاً به وسيله نمايندة فوق العادة دولت، ناصر قشقايي را براي 
مذاكره به تهران دعوت كرده اند و انتظار مي رود كه مشار اليه اين دعوت را قبول كرده و به 

تهران بيايد» (خواندني ها،1331،  13(104)،ص22).

تالش حزب توده برای اتحاد با قشقایی ها و عملیات مشرتك
از جمله نيروهاي تأثيرگذار در فضاي سياسي آن روز ايران، حزب توده بود. حزب توده كه 
در جريان كودتا خنثي مانده بود، خيلي زود فهميد كه اولين هدف سركوب حكومت كودتا و 
حاميانش خواهدبود. به همين منظور، از همان صبح كودتا دست به اقداماتي براي ساماندهي 
نيروهايش زد و به منظور مبارزه به «نهضت مقاومت ملي» نزديك شد (گازيوروسكى، 

1371،ص154).
از جملـه اقدامـات حزب تـوده، رخنـه در نيروهـاي نظامي و تالش براي استفاده از 
جنگ افزارها يا دست كم خرابي در آن ها بود و تالش مي كرد تا با نيروهاي پراكندة حامي 
مصدق ارتباط برقرار كند. توده اي ها، در اين هنگام، با تشكيل ستادي به نام «ستاد خنثي سازي 
كودتا» سياسـت خود را دنبال مي كـردند(كيانورى،1371،ص295). اولين ديـدار آن ها با 
قشقايي ها، روز شانزدهم شهريور اتفاق افتاد. توده اي ها خواستار حملة قشقايي ها به شهر 
شيراز بودند و وعده دادند تا در آن صورت، افراد آن ها عّراده هاي نظامي را از كار انداخته و 
تعدادي جنگ افزار و افسر نظامي در اختيار قشقايي ها قرار بدهند و در صورت اشغال شهر، 

هيئتي براي ادارة آنجا بفرستند1  (قشقايى، 1371،صص412 - 430).
اين مالقات ها در چند نوبت انجام گرفت. توده اي ها، به منظور سازماندهي نيروي نظامي 
ايلي، چند نفر فرماندة نظامي از جمله خسرو روزبه، سرهنگ علي اكبر چليپا، و علي متقي را 
به ميان قشقايي ها فرستادند. افراد نظامي حزب در ميان ارتش نيز، در پي آمادگي نيروي هوايي 
براي بمباران، فعاليت خود را شروع كردند. قشقايي ها، دست به عمليات خرابكارانه  در پادگان 
هوايي قلعه مرغي زدند و اكثر هواپيماها را از كار انداختند (زيبايى، بى تا، صص604-603). 
اين مسئله باعث شد تا حكومت در مورد ارتباط توده اي ها با نيروهاي مصدقي، به خصوص 
ايل قشقايي، حساسيت بيشتري به خرج دهد2. از طرفي، قشقايي ها، از اينكه ناخواسته آب 
به آسياب توده اي ها بريزند و با عملكرد خود باعث تسلط توده اي ها بر شهرهاي جنوب و يا 
كل مملكت بشوند، نگران بودند و از بدنامي ناشي از اين پيشامد مي ترسيدند و منتظر اقدام يا 

۱.  در مورد حضور Êایندگان حزب توده 

در اردوی ایل قشقایی ن.ك.: شوكت، 

۱۳۸۰، صص۱۳-۱۴؛ خواندنی ها، 

۱۳(۱۰۵)، ص ۳.

۲. برای رشح کامل عملیات حزب توده و 

پیامد آن ر.ك.: اکتشافی، ۱۳۸۱.

مجید حکیمی خرم



۵۷
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۶

دستور نهضت مقاومت ملي ماندند. سرانجام هم نهضت مقاومت ملي به قشقايي ها پيغام داد 
كه چون آمادگي چنين كاري را ندارد، از هرگونه اقدام نظامي خودداري كرده و منتظر زمان 
مناسب باشند (قشقايى، 1371،ص427؛ كيانورى،1371،ص301). به اين ترتيب، قشقايي ها از 
همكاري با حزب توده امتناع ورزيدند و توده اي ها نيز تحت فشار فضاي سركوب حاكم بر 
دورة بعد از كودتا، نتوانستند اقدام مؤثري انجام دهند ( گازيوروسكى، برن، 1384،ص141).

ادامۀ تالش موازی حكومت و قشقایی ها
مهم ترين درخواست قشقايي ها از حكومت، آزادي مصدق و يارانش بود. اما حكومت حاضر 
نبود به راحتي تن به خطر داده و مشكالت گذشته را گريبان گير خودش كند. به خصوص 
كه آمريكايي ها پيرو سياست خارجي خود، در نظر داشتند تا در كشورهاي پيرامون روسيه 
و منطقة خطر كمونيسم، حكومت هايي دست نشانده و مستبد تشكيل دهند(گازيوروسكى، 
1371، بخش 4). كاتوزيان، در تحليل اين مورد معتقد است كه شاه و حكومت، تحت فشار 
عواملي از جمله حمايت خان هاي قشقايي و با توجه به موقعيت نامطمئن خويش،آماده بودند 
تا مصدق را آزاد و تبعيد كنند (كاتوزيان، 1372،ص143)؛ اما با توجه به برنامه هاي از قبل 
تعيين شدة قدرت هاي كودتا چي و اهداف آن ها در ايران و منطقه، اين موضوع بعيد به نظر 
مي رسد، مگر اينكه حاميان مصدق قادر مي بودند حكومت و كودتاچيان را مجبور به اين 

كارها كنند كه آن هم اتفاق نيفتاد. 
روز دوم شهـريور، ناصرخان توسط نادرجهانبـاني كه عازم تهران بود، براي شاه پيغام 
فرستادكه: «استدعا و التماس ما اين است كه مصدق را آزاد كنند ما هيچ چيز نمي خواهيم 
و حتي حاضريم از اين مملكت هم خارج شويم...» (قشقايى،1371،ص418). اين درحالي 
بود كه اتحاد و هماهنگي اتحادية ايلي در حال نابودى بود. در جلسة ايلي هشتم مهرماه، 
اين ناهماهنگي براي اولين بار رخ نمود و معلوم شد بعضي از خان ها براي جنگ مصمم 
نيستند(قشقايى،1371،ص422) و به خصوص، از اينكه مستقيماً با دولت آمريكا رودررو شوند 

هراس  دارند (قشقايى،1371،ص423 ).
   در هفتة اول مهر، برخي خوانيِن مخالِف خانوادة صولت الدوله، يعني همان عموزادگاني 
كه در جنگ جهاني اول نيز پدرانشان به نفع انگليسي ها  و عليه صولت الدوله جنگيدند، براي 
اعالم طرفداري از حكومت و ديدار با شاه به تهران رفتند. آسياي جوان در آن هنگام با 
نمايندة آن ها، اميرحسين قشقايي فرزند احمدخان سرداراحتشام، مصاحبه اي انجام داد. در 
آن مصاحبه، نامبرده، ضمن حمايت از شاه، اقدامات برادران قشقايي را جداي از ايل قشقايي 
عنوان كرد و اعالم نمود كه وي و ايل قشقايي آماده اند تا در صورت درخواست حكومت، 
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فرزندان صولت الدوله را دستگيـر نموده تحويـل دهنـد(آسيـاى جوان،4(6)،ص، 14). روز 
چهاردهم مهرماه، ناصرخان، پس از چند روز درخواست و نامه هاي دوستانه از طرف علي 
هيئت، در شيراز با وي مالقات كرد. در خاطرات ناصرخان چيزي بيشتر از رد درخواست 
استاندار مبني بر رفتن وي به تهران نيامده، اما در همان روز مجلة خواندنيها خبر اولتيماتوم 
نخست وزير براي به كار بردن نيروي نظامي عليه قشقايي ها را درج كرده بود،: « سران قشقايي 
شرايط جديدي1 براي ابراز اطاعت و پشتيباني از دولت پيشنهاد كرده اند: 1. تأمين آزادي 
مطبوعات و رفع كليـة قيوداتي كه براي تحـديد مطبوعات برقـرار شده است. 2.  احترام 
به قوانين ملي  شدن نفت و احتراز از سازش با انگليسي ها؛ و3. جلوگيري از بازگشت 
واالحضرت اشرف به تهران. قشقايي ها از شرايط سابق خود دربارة آزادي دكتر مصدق و 
همكاران او صرف نظر كرده و اظهار داشتند در صورت قبول شرايط فوق مطيع اوامر حكومت 

خواهند بود... »(خواندنيها،14(3)،ص7). 
همين مجله، از قول روزنامة ميهن ما، از بركناري نزديك ناصرخان از رياست ايل قشقايي 
و تبعيد برادران قشقايي تا اواخر مهرماه خبر داد(خواندنيها،14(3)،ص7). هر چند نمي توان به 
مطالب روزنامه هاي پس از كودتا اعتماد كامل داشت، رفتار قشقايي ها از آن به بعد آميخته اي 
از وفاداري، حسرت از سرشكستگي پيش آمده، و بي تصميمي و انفعال بود. آن ها، تحت 
تأثيرانفعال بقية نقاط كشور و به خصوص هشدارهاي مستقيم آمريكايي ها، نمي توانستند 
تصميم بگيرند و سرگردان مانده بودند. برابر اظهارات محمدحسين قشقايى، رئيس شعبة سيا 
در تهران، گودوين، آخر شهريور با ناصرخان و قشقايي ها در ايل مالقات و آن ها را تهديد كرده 
بود كه در صورت ادامة مخالفت، با آمريكايي ها طرف هستند و مورد حملة مستقيم آن ها قرار 
خواهند گرفت (قشقايى، 1384،ص112). تأثير اينگونه هشدارها بر خان هاي قشقايي را، در 
البه الي نوشته هاي ناصرخان به وضوح مي توان ديد. آن ها اگرچه براي قدرت حكومت ايران 
اهميت زيادي قائل نبودند، اما از اينكه مورد حملة نابرابر آمريكايي ها قرار بگيرند و يا آغازگر 
جنگي شوند كه قدرتي برتر يك طرف آن باشد، واهمه داشتند(قشقايى،1371،ص423). از 
طرفي، تالش دو گانة دولت نيز در بي تكليفي و به هم خوردن انسجام داخلي قشقايي ها بي تأثير 
نبود. حكومت، از يك طرف، به دنبال آشتي و حل مسالمت آميز مسئله و جذب قشقايي ها بود؛ 
و از طرف ديگر، تالش مى كرد تا خان ها را از يكديگر جدا كند و همين تالش را در حوزة 
متحدان آن ها، يعنى بويراحمدى ها نيز دنبال كرد و در هر دو گروه نيز موفق بود. حكومت، 
همچنين، با تشكيل و تقويت روزنامه  ها و گروه هاي مخالف قشقايي هاى طرفدار مصدق، 
تالش كرد تا هرگونه اقدامي عليه آن ها را موجه و خواسته مردم آنجا جلوه دهد. به عنوان 
نمونه، مي توان از روزنامه هايي مانند حوائج اصفهان در اصفهان و شهاب اعظم در شيراز 

۱. درخواست های قشقایی ها در دیدار 

اول با استاندار بدین قرار بود:۱.آزادی 

فوری دكرت مصدق و كلیۀ یاران او؛

 ۲. آزادی افرسان و افراد مدافع او بدون 

قید و رشط؛  ۳. آزادی كامل احزاب 

و اجت�عات و عقاید؛ ۴. اجرای كامل 

قوانین ملی شدن نفت؛ ۵. انرصاف از 

تشكیل مجلس سنا؛ ۶. رشوع انتخابات 

مجلس ۱۸ با آزادی كامل؛ ۷. آزادی 

كامل مطبوعات و صاحبان امتیاز و عدم 

كینه جویی از مقاالت و تحریرات گذشته؛ 

۸. توقیف و مجازات فوری قاتالن رستیپ 

افشارطوس؛   ۹. تشكیل مجلس مؤسسان 

و اصالح قانون اساسی؛۱۰. خودداری از 

به كار گ�شÜ مجدد افرسان بازنشسته؛ 

۱۱. اجرای كامل قوانین موضوعه از 

طرف دكرت مصدق تا زمانی كه مجلس 

هیجدهم تكلیف قوانین مزبور را تعیین 

كند؛ ۱۲. عدم اجازه مراجعت به ایران به 

واال حرضت ارشف(ساك�: ۲۹۳۰۰۵۶۳۵؛ 

آسیای جوان،۱۴(۵).
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نام برد، كه تبليغ گسترده اي را عليه برادران قشقايي انجام مي دادند. در آن هنگام، گروهي 
با عنوان «جوانان اصالح طلب قشقايي»، كه از مدت زمانى قبل از كودتا از طرف حكومت 
شروع به فعاليت بر ضد قشقايى ها كرده بودند، از نو دست به كار شدند. سراسر بيانيه هاي 
آن ها توهين به خان هاي قشقايي و دعوت مردم به دوري جستن از آن ها و شورش عليه آن ها 
بود و در بيانيه ها و تلگراف  هاي اين تشكل- كه رهبر آن فردي به نام ابراهيم شكوهي بود- 
همواره نابودي و اعدام «پسران صولت» خواسته مي شد (مارجا: 15652). همه اين عوامل و 
به خصوص، شكاف داخلي، مسائلي بود كه قشقايي ها را به انفعال كشاند. روز پانزدهم مهرماه، 
زكي خان و جعفر قلي خان دره شوروي از اردو جدا شده و عازم تهران گرديدند. قشقايي ها 
تحت تأثير اين ناراحتي، با يكديگر قسم خوردند كه تا آخرين نفس جانفشاني كنند و شورايي 

را براي تصميم گيري در مسائل تعيين كردند(قشقايى،1371،ص424). 
شانزدهم مهر، تلگراف هايي از طرف زاهدي و رئيس مجلس سنا به دست ناصرخان 
رسيد كه وي را براي حضور در مجلس سنابه دعوت تهران مي كردند(قشقايى،1371،ص425). 
دو روز بعد، رئيس آمريكايي ادارة اصل چهار ترومن در شيراز، با قشقايي ها ديدار كرد و آن ها 
خواسته هاي خود را -كه آزادي مصدق از جمله آن ها بود- با وي در ميان گذاشتند تا به اطالع 

دولت برساند(قشقايى،1371،ص426).
روز بيستم مهر، شوراي ايلي، به منظور اتخاذ تصميم نهايي برپا شد و در تصميمي كه 
ناصرخان در خاطراتش دليل آن را پيغام نهضت مقاومت ملي عنوان كرد، نظرها بر صلح قرار 
گرفت(قشقايى،1371،ص426؛ قشقايى، 1384،ص113) و اردوى قشقايى ها حوالى شيراز را 
رها كرده و به چند دسته تقسيم و در مناطق خود مستقر شدند. از اينجا به بعد، ديگر قشقايى ها 
تهديدى براى حكومت نبودند و تالش آن ها بر اين قرار گرفت تا استقالل داخلى خود را حفظ 
كنند و تسليم حكومت و آزار و اذيت مجدد نگردند و حمايت آرام از نهضت را ادامه دهند. 
قشقايى ها در اين مورد قراردادى را نيز در ميان خودشان امضا نمودند (قشقايى،1371،ص429). 
روز چهارم آبان، ناصرخان، اعالميه اى را در مخالفت با تجديد روابط دولت با انگليس صادر 
كرد و در آن، به زاهدى در مورد بازگرداندن انگليسى ها به كشور و پايمال كردن نهضت مردم 

و رويارويى با آن ها هشدار داد(قشقايى،1371،ص430).
از اين به بعد، خواستة قشقايى ها از نمايندگان نظامى و غير نظامى دولت، احترام گذاشتن 
به اصول قانون ملى شدن صنعت نفت بود و از درخواست هاى گذشته خبرى نبود. آن ها حاال 
نگران بودند كه از طرف نيروهاى نظامى مورد تعرض قرار گيرند و باقى ماندة توان خود را 

تنها در اين راه مى توانستند به كار برند.
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پایان مقاومت قشقایی ها 
همزمان با تصميم قشقايى ها براى پرهيز از حمله و ادامة اين رويكرد، حكومت تالش مى كرد 
تا با حمايت كودتاچيان خارجى، روزبه روز بر مشكالت داخلى فايق آمده و موقعيت 
خويش را محكم كند. روند حوادث، بازگشت به وضعيت زمان رضاشاه را نويد مى داد. 
در اين ميان، آمادگى قشقايى ها نيز براى اينكه شايد همپاى مقاومت ديگر مناطق كشور در 

حمايت از آزادى و حكومت ملى، دست به اقدامى بزنند، راه  به جايى نبرد.
 به دنبال از هم پاشيدن اتحادية نظامى قشقايى ها و متحدانشان، و تالش حكومت براى 
جلب سران ايلى، از اواخر آذرماه روند پيوستن برخى خان ها به حكومت آغاز شد. روز بيست و 
دوم آذر، زيادخان دره شورى و الياس و فريدون خان كشكولى براى رفتن به تهران حركت كردند 
(قشقايى،1371،ص425؛ قشقايى ،1384،ص14). جدايى زيادخان، كه يكى از افراد مؤثر بود، از 
طرف همه با تعجب روبه رو شد و معلوم كرد كه قشقايى ها به قرارداد داخلى خود نيز وفادار 
نخواهند ماند. اين وضعيت، در طرف ديگر اتحاديه، يعنى در ميان بويراحمدى ها، نيز پيش آمد و 

در آنجا شكاف داخلى به جنگ و برادركشى و از هم پاشيدگى كامل منجر گرديد.
ايالت كهگيلويه و بويراحمد، به عنوان متحدان هميشگى قشقايى ها در فضاى سياسى آن 
زمان كشور، با فرا رسيدن نهضت ملى شدن صنعت نفت به دو دستة طرفدار نهضت و طرفدار 
دربار تقسيم شدند. اما طرفداران دربار با وجود برخوردارى از حمايت نظاميان، قدرت چندانى 
در آنجا نداشتند. حدفاصل حوزة ايلى قشقايى تا حوزة ايلى بويراحمد و كهگيلويه، ايالت 
ممسنى در منطقة نور آباد ممسنى ساكن بودند كه آن ها نيز در آن پيش آمد وضعيتى مانند ايالت 
بويراحمد داشتند. هنگامى كه كودتاچيان سعى در شورانيدن ايالت بر عليه دولت ملى داشتند و 
همزمان با شورش ابوالقاسم بختيارى، تالش براى تشكيل جبهه اى در ميان ايالت بويراحمد و 
ممسنى نيز انجام گرفت و زمينة اتحاد خان هايى مانند حسينقلى خان رستم و محمدحسين خان 
طاهرى -كه از مخالفان دولت بودند- فراهم شد تا بتوانند با قدرت خان هاى طرفدار مصدق 
به سركردگى عبداهللا خان ضرغام پور و خسروخان بويراحمدى، مبارزه كنند. حمايت ارتش از 
حاميان دربار در آن زمان و تقويت آن ها، باعث كشتارهايى در منطقة ممسنى و بوير احمد گرديد 
كه نتيجه آن، بروز اختالف در جبهة حاميان مصدق بود. به اين معنى كه طوايف طرفدار مصدق 
كه افرادى از آن ها كشته شده بود، چون خواهان انتقام از طرف سردمداران خود، عبداهللا خان 
و خسروخان بويراحمدى و خان هاى قشقايى بودند، از اينكه نامبردگان نخواستند يا نتوانستند 
از حيثيتشان در مقابل رقيب دفاع كنند، ناراضى باقى ماندند. اين پيش آمد باعث شد تا هنگامى 
كه اتحاديه، نياز به همراهى كامل براى اقدام عليه حكومت كودتا داشت، تعدادى از سردمداران 
ايالت بويراحمد، باوجود وفادارى به نهضت، از پيوستن به عبداهللا خان ضرغام پور خوددارى 
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كنند. ناصرخان قشقايى، براى آرام كردن ايالت بويراحمد دست به كار شد و اختالف را نيز 
برطرف كرد، اما جبهة خان هاى بويراحمد همانند ايل قشقايى از انسجام و يكدلى در سطح 
رهبرى برخوردار نبود. دو طرف اصلى حاميان مصدق در بويراحمد، عبداهللا خان ضرغام پور 
و خسروخان بويراحمدى كه برادر نيز بودند، همواره با يكديگر در تضاد و كشمكش آشكار 
بودند. طى سال هاى 1322-1329، خسروخان از طرف ارتش و دربار در مقابل عبداهللا خان 
تقويت شد و با وى در كشمكش بود. وى، با پيش آمدن نهضت ملى، با حرارت تمام به حمايت 
از مصدق پرداخت و با عبداهللا خان در يك جبهه قرار گرفت. او مشوق بويراحمدى ها براى 
اقدام عليه حكومت كودتا بود و به عنوان نمايندة آن ها در جلسات مشترك با قشقايى ها شركت 
مى كرد . به دنبال تالش حكومت براى جدا كردن خان ها از يكديگر، آن ها از اختالف كهنة ميان 
عبداهللا خان ضرغام پور و خسروخان بويراحمدى استفاده كرده، عبداهللا را فريب دادند و وى 
در اقدامى ناجوانمردانه خسرو را كشت. اما خيلى زود به اشتباه خويش پى برد چون از طرف 
حكومت براى مالقات با شاه تحت فشار قرار گرفت. عبداهللا خان، به ناچار به اين كار تن درداد 

و شاه در آن مالقات از وى خواست تا خسرو دوم، خسرو قشقايى، را نيز بكشد1.
با اين پيش آمدها و پيوستن تدريجى خان ها به حكومت، اتحاد مخالف حكومت كودتا 
از هم پاشيد و برادران قشقـايى نيز چاره اى جز تسليـم و تبعيد نداشتند2. از اول آبان ، كه 
سرلشكر عباس گرزن، فرماندة نيروهاى جنوب ايران، وارد شيراز شد، تهديد به اقدام نظامى 
عليه قشقايى ها شدت گرفت. وى خواهان مالقات ناصرخان و رفتن وى به تهران بود. با رفتن 
تدريجى خان هاى عضو اتحاديه به تهران، ناصر خان نيز چاره اى جز اين كار نديد و ناچار بود 
تا پيش آمد را بپذيرد. گويى در آن اواخر تلگرافى هم از راديو خوانده شد كه اعالم گرديد از 
طرف ناصرخان براى شاه ارسال گرديده است كه چگونگى آن در خاطرات محمدحسين 

خان آمده است (1384 ،ص 115).
به دنبال درخواست هاى مكرر سرلشكر گرزن و مالقات پانزدهم بهمن محمدحسين 
خان با وى، قرار شد تا با ناصرخان براى مالقات با گرزن و رفتنش به تهران صحبت شود و 
به دنبال درخواست مجدد سرلشكر و تلگراف وى، ناصرخان روز سى آذر راهى شيراز شد تا 
از آنجا به تهران برود. ناصرخان، از تهران همراه با خانواده اش عازم سوئيس شد و سپس در 

كاليفرنياى آمريكا اقامت گزيد (نصيري طيبي،1382،ص23).
با وجود رفتن ناصرخان و محمدحسين خان ، خسروخان تا يك سال ديگر در ميان ايل ماند 
و دست به جمع آورى نيرو زد، اما وقتى با اولتيماتوم حكومت و حمايت همه جانبة آمريكايى ها 
از دولت رو به رو شد، مقاومت را بى فايده ديد و ناچار شد درخواست دولت براى خروج از 
كشور را بپذيرد. اين درخواست، در برگيرندة تأمين جانى و مالى بود كه از طرف فرماندة سپاه 

۱. برای آگاهی کامل از این موضوع و 

وضعیت ایالت بویراحمد و کهگیلویه و 

حوادث آنجا طی حکومت مصدق و پس 

از آن ن.ک.:یاحسینی،۱۳۷۳،صص۲۳-۴۵؛ 

تقوی، ۱۳۷۷ صص۴۴۰- ۴۶۸. برای آگاهی 

از درگیری های بویراحمد در ماه های 

نزدیک به کودتا و  اقدامات نارص قشقایی 

ن.ک.:قشقایی،۱۳۷۱،صص۴۰۰-۳۸۶.

۲. اگر بتوان به روایت روزولت (رئیس تیم 

کودتا) اعت�د کرد، تبعید برادران قشقایی از 

ه�ن آغاز پس از کودتا مورد توافق

 وی و شاه قرار گرفته بود.

(کودتا در کودتا ، بی تا، ص ۲۱۴).

تحلیل واکنش قشقایی ها به
 کـودتای ۲۸ مـرداد ۱۳۳۲ و ...
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جنوب به خسروخان ابالغ گرديد (مارجا: 29036). به دنبال اين واقعه، خسروخان به تهران رفت 
و پس از يك شب استراحت در باشگاه افسران، با محافظ تا فرودگاه مهرآباد بدرقه و راهى كشور 
ايتاليا شد و سپس در شهر مونيخ آلمان ساكن گرديد(نصيري طيبي،1382،ص23). بدين ترتيب، 

خانوادة رياست ايل قشقايى، تبعيدى تقريباً بى پايان را آغاز كردند. 
  اما تأمين مالـى حكومت جز يك فريب نبود و با خـروج خسـرو قشقـايى از كشـور، 
دست اندازى به امالك وى آغاز شد. به عنوان نمونه در 1334، باغ ارم و امالك وابسته به آن، 
كه ملك شخصى خسرو قشقايى بودند، توسط مهدى فرخ، استاندار وقت فارس و دشمن 
ديرينة قشقايى ها، توقيف شد. بهانة اين كار، ادعاى بدهكارى خسرو قشقايى به ادارة دارايى 
فارس از بابت مقدارى شكر بود. باغ ارم و امالك وابسته به آن، قبالً ملك مرحوم ابوالقاسم خان 
نصيرالملك بود و خسروخان آن ها را از فرزند وى، عبداهللا قوامى، خريده بود (مارجا: 29036 و 
1743).  قيمت آن مقدار شكر نود هزار تومان برآورد شد و دست اندركاران استاندارى، امالك 
را براى فروش و پرداخت آن مقدار بدهى، كافى نمى دانستند. اين در حالى بود كه برابر نامه 
محمدحسين قشقايى به وزير دادگسترى وقت، امالك ارم خيلى قبل از آن تاريخ، پانزده ميليون 
تومان قيمت گذارى شده بود (مارجا: 29036). اما اين ماجرا تنها شامل حال امالك خسرو 
نگرديد و هنگام اجراى اصالحات ارضى در ايران، حكومت، امالك ورثة صولت الدوله را از 
قانون كلى اصالحات ارضى مستثنا كرد و با تصويب قانونى جداگانه، آن ها را از داشتن حق آب 

و خاك در ايران محروم نمود (مارجا: 77174 ).

تحلیلی بر چرایی ح�یت قشقایی ها  از نهضت ملی
حمايت قشقايى ها از نهضت ملى بدان شكل كه تا نهايت پايدار ماند، بى انگيزه يا كوركورانه 
نبود. در بررسى علت حمايت رهبران ايل قشقايى از نهضت ملى ايران، علل و عواملى چند 
را مى توان دخيل دانست كه اگرچه هيچ يك از آن ها به تنهايى نمى توانست علتى تام براى آن 
عملكرد باشد، مجموعه آن ها آن كاركرد را شكل مى داد. از جمله آن عوامل بايد: 1. تضاد 
خانوادة قشقايى با خانوادة سلطنت و نيز انگليسى ها؛ 2. دوستى ديرينة مصدق و خانوادة 
قشقايى و خاطرة خوب حكومت وى در ايالت فارس؛ و 3. ميهن دوستى، راستگويى، و 
ثبات شخصيت رهبران ايل قشقايى و الگو بودن رهبر نهضت ملى از اين لحاظ براى آن ها را 

برشمرد. در ادامه، به بررسى اجمالى هريك از اين عوامل مى پردازيم.
 صولت الدوله، پس از يك دورة حمايت از رضاشاه مورد سوءظن وى قرار گرفت و 
در نهايت هم در زندان وى درگذشت. حسين مكى، حمايت قشقايى ها از نهضت ملى و 
موضع گيرى آن ها را بعد از كودتا، نتيجه همين تضاد خانوادگى و پدركشتگى مى دانست. وى 
معتقد بود كه آقايان قشقايى در واقع به اين دليل و در ظاهر به بهانة حمايت از مصدق و 
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نهضت ملى به دنبال تضعيف خانوادة سلطنت بودند ( مكى،1378،ص549 ). اين موضوع و 
البته برتر از مسئلة پدركشتگى، عملكرد ظالمانة بيست وپنج سالة حكومت نسبت به قشقايى ها، 
اگرچه در موضع  آن ها جايگاه برجسته اى داشت اما همة مسئله نبود. در گفته ها و نوشته هاى 
برادران قشقايى تأثير اين موضوع به صراحت به چشم مى خورد و معلوم است كه آن ها 
در رفتار سياسى خود همواره به دنبال انتقام از خانوادة سلطنت بوده اند1. با وجود اين، به 
نظر مى رسد كه اگر حكومت، سياست دشمنى را در مورد آن ها متوقف مى كرد، آن ها نيز 
آرامش را ترجيح مى دادند. چنان كه ناصرخان در يك مورد واكنش سياسى مستقيم، در پيامى 
به محمدرضاشاه، خانوادة خويش را تهديدى براى حكومت پهلوى و رضاشاه را قاتل تام 

پدرش ندانست (قشقايى،1371،ص158).
بر اين اساس ، حمايت برادران قشقايى از نهضت ملى و موضع آن ها بعد از كودتا، 
نمى توانست فقط نتيجة اين عامل باشد. بايد دانست كه برادران قشقايى تنها پدرمردگاِن دخيل 
در سياست آن روز نبودند . به عنوان نمونه، منوچهر تيمورتاش، فرزند عبدالحسين تيمورتاش، 
وزير مقتول رضا شاه، نيز در آن زمان نمايندة مجلس و جزء عوامل اصلى طرفدار دربار و 
مخالف نهضت بود و از جمله كسانى بود كه دركارشكنى هاى مجلس عليه دولت مصدق 

نقش اساسى داشتند.
اما عامل ديگرى كه مكمل مخالفت بزرگان ايل قشقايى با حكومت پهلوى بود و آن ها 
را به دولت مصدق نزديك مى كرد، تضاد ديرينة آن ها با انگليسى ها و همراهى انگليسى ها 
با دربار بود. الزم است ياد آورى شود كه برادران قشقايى از نقش اساسى عوامل انگليس در 
هجوم ارتش ايران به مناطق آن ها، پس از شهريور بيست، بى خبر نبودند. آن ها بر اين مسئله 
كه بيگانگان دشمن خانواده شان هستند ايمان داشتند و دليل آن را ايران دوستى و مخالفتشان 
با منافع بيگانگان مى دانستند. ناصرخان، در اين مورد، در گفت وگو با الجوردى، ضمن اشاره 
به دغدغة هميشگى خود و خانواده اش كه آن را خدمت به كشور و پاسدارى از منافع آن و 
مخالفت با منافع بيگانه برشمرد، مى گويد:«اينكه انگليسى ها به ما خيلى، البته از زمان جدم و 
پدرم و خودم لطف دارند روى همين كارها است. مى گويند چرا مملكت تان را دوست داريد. 
خودشان مملكت شان را دوست مى دارند حسن است ولى ماها اگر مملكت مان را دوست 

مى داريم و نوكرى آقايون يا انگليس يا آمريكا را نكنيم عيب است» (قشقايى، 1983).
 برادران قشقايى، به دليل تماس هميشگى  با بيگانگان، از هدف واقعى آن ها در كشور 
آگاه بودند و مى دانستند آن ها به غير از منفعت خود هدفى ندارند و بر اين اساس، معموالً 
با بيگانگان مخالفت مى كردند و اين عامل در حمايت آن ها از دولتى كه شعار آن استقالل و 

بيگانه ستيزى و به خصوص انگليس ستيزى بود جايگاهى شايسته داشت.
عامل ديگرى كه در اين ميان بايد بدان پرداخت، دوستى ديرينة خانوادة قشقايى با مصدق 

۱.  محمدحسین قشقایی بیشرت از نارصخان 

این هدف را در کتابش برجسته کرده است. 

اما نارصخان در این مورد مالیم تر است ودر 

کتاب وی کینه، کم رنگ است. با این وجود وی 

نیز مخفی نکرد که به دنبال سقوط حکومت 

پهلوی بوده و در مصاحبه با الجوردی چند 

مورد آورده که با نظامیانی از جمله زاهدی، 

رزم آرا و تیمور بختیار در مورد اقدام علیه 

حکومت صحبت کرده است.
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است.سابقة اين دوستى به سال ها قبل، يعنى زمان حكومت مصدق در ايالت فارس به عنوان 
والى، در اواخر حكومت قاجار مربوط مى شود. اولين خاطرة برادران قشقـايى از مصدق، 
خاطرة شيرين بازگرداندن قدرت ايلى به خانوادة آن ها به پاسداشت دفاع صولت الدوله از 
كشور در مقابل انگليسى ها، هنگام جنگ جهانى اول، بود. مصدق، تا هنگامى كه در فارس 
حاكم بود، با صولت الدوله رابطه اى نزديك داشت و نامه هاى آن ها به يكديگر دوستانه است 
(تركمان،1374،صص43-45). اين دوستى در زمان حكومت رضاشاه، كه صولت الدوله در 
تهران زندگى مى كرد، و نيز پس از آن ادامه يافت(قشقايى،1384،ص20). به عنوان نمونه، 
مى توان به تالش مصدق در مجلس چهاردهم براى كمك به قشقايى ها، به منظور بازگرداندن 
امالكشان به آن ها اشاره كرد كه در زمان رضاشاه به زور از آن ها گرفته شده بود. مصدق، در 
اين مورد حتى نسبت به محمود بدر، وزير دارايى كابينة صدراالشرف، كه امالك قشقايى ها 
را به ديگران فروخته بود، در مجلس اعالم جرم كرد(كمام: 14/58/1/1/102 ؛ كى استوان، 

1327،صص168 - 173). 
 اما موضوع ديگرى كه نمى توان آن را ناديده گرفت، تشابه شخصيتى برادران قشقايى 
با مصدق است. آقايان قشقايى با روحيه اى ايلياتى، البته با سواد و شعور سياسى و آگاه به 
مسائل، و به دور از صدرنگى و سياست زدگى و منفعت طلبى خاص سياسيون ايرانى، به گفتار 
و كردارشان پايبند بودند. آن ها به اصالت خانوادگى اعتقاد داشتند و همواره نگران بودند تا 
حيثيت خانواده شان، به خصوص در زمينة مسائل ملى، خدشه دار شود1. پس، از اين لحاظ، 
مصدق براى آن ها الگو بود. ملى گرايى مصدق و تأكيدش بر بيگانه ستيزى و استقالل سياسى 
و نيز استبداد ستيزى وى، دلخواه برادران قشقايى بود و بر اين اساس، حمايت از حكومتى 
كه استعمار خارجى و استبداد داخلى را به چالش كشيده بود، چيزى جز يك آرمان و اعتقاد 
برايشان نبود. ناصرخان، بارها در سخنانش بر اين موضوع تأكيد كرد كه حمايت از مصدق 

عقيدة آن ها بوده كه نتوانستند آن را زير پا بگذارند.
 حمايت همه جانبة برادران قشقايى از نهضت ملى، كوركورانه و دور از آگاهى نبود، 
بلكه آن ها در اين مسير سياست مستقلى داشتند و هرجا شايسته ندانستند، با اكثريت جبهة 
ملى همراهى نكردند. به عنوان نمونه، آن ها، هنگام اقدام نمايندگان طرفدار جبهة ملى براى 
تصويب اليحة آزادى خليل طهماسبى، قاتل رزم آرا، آن را امضا نكردند (روزنامة رسمى 

كشور شاهنشاهى، 2183،ص 8 ).

نتیجه
از ميان گروه هاى همراه نهضت ملى، قشقايى ها تنها كسانى بودند كه براى دفاع از نهضت 

۱. به  عنوان Êونه ر.ك.: تفرشی، طاهر 

احمدی،۱۳۷۱، ج۱، صص ۱۱-۹.
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دست به اقدام جدى زدند. وفادارى به آرمان هاى نهضت تا درجة اقدام خطرناك آرايش نظامى 
در برابر كودتاگران، تاوان سنگينى را براى خانوادة رهبرى ايل قشقايى رقم زد. قشقايى ها در 
اين مسير، در طول چهار ماه فعاليت درون ايلى و همراهى ايالت همراهشان در استان فارس 
و كهگيلويه و بويراحمد فعلى، تالش كردند تا شايد بتوانند الهام بخش ديگر مناطق باشند و 
اقدامى مؤثر را براى دفاع از نهضت انجام دهند. اما تالش آن ها تحت تأثير حمايت همه جانبة 
آمريكايى ها از دولت كودتا، تا مرز تهديد به برخورد مستقيم نظامى، نتيجه اى در بر نداشت. 
عالوه بر تالش آمريكايى ها، حكومت كودتا نيز با سياست دوگانة تهديد و احياى تشكل ها 
و مخالفان درون ايلى و از طرفى دراز كردن دست دوستى، سعى در انفعال و فرسايش اتحاد 
ايلى و فروپاشى آن داشت و در اين راه موفق نيز شد. سازش ناپذيرى رهبرى ايل با كودتاگران 
و سردرگمى يا ناتوانى آنان در اقدامى مؤثر، زمان الزم را به دولت داد تا با تسلط بر اوضاع و 
اجراى برنامة بى ثبات سازى اتحاد، از طريق تبليغات و شكل دادن گروه هاى مخالف، باعث 
بروز اختالف و جدايى برخى سران ايل و كنار آمدنشان با حكومت و حتى درگيرى داخلى 
و درنتيجه فروپاشى اتحاد ايلى شود. فرجام اين تالش، تبعيد 25 سالة برادران قشقايى از 
كشور و ضبط امالك و دارايى هايشان بود. در بررسى داليل حمايت تاّم قشقايى ها از نهضت 
ملى، عواملى ازجمله؛ تضاد خانواده قشقايى با خانوادة سلطنت و انگليسى ها، دوستى ديرينة 
مصدق و خانوادة قشقايى و خاطرة خوب حكومت وى در ايالت فارس،و ميهن دوستى و 
راستگويى و ثبات شخصيت رهبران ايل قشقايى و الگو بودن رهبر نهضت ملى براى آن ها 

را مى توان مؤثر دانست.
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