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بررسي تعامل دولت مركزي و حاكمان محلي در دورۀ پهلوي اول

 با تأكيد بر رويارويي والي پشتكوه )ايالم( و شيخ خزعل1 
       

                                                                                                                    الهام امیدی فرد 2
                                                                                  روح اهلل بهرامی3 

چکیده
يكلي از مهمتريلن مسلائل تاريلخ ايلران در دوره هلاي گوناگلون، روابلط دوللت مركلزي بلا ايلات، 

حاكملان محللي و كانون هلاي قلدرت در گوشله و كنلار كشلور بلوده اسلت. 
     ايلن موضلوع بلا عنايلت بله اينكله در بخش قابلل توجهلی از تاريخ ايلران، عناصري با خاسلتگاه 
ايللي، قلدرت و حاكمیلت را در اختیلار داشلته اند، اهمیتلي دو چنلدان مي يابلد. شلكل گیري دوللت 
پهللوي، از ايلن حیلث كله خاسلتگاهي غیرايللي داشلت و برخلوردار از خصلت هلاي بلارز نظامي و 
بله  شلدت تمركزگلرا بلود و شلعار تجلدد و همراهلي با تغییلر و تحلوالت نوين دنیا را سلر ملي داد، 
نقطلۀ عطفلي در روابلط دوللت مركلزي و ايلات و حاكمان محلي به  شلمار ملي رود. در اين پژوهش 
بلا اسلتناد بله قرايلن و شلواهد تاريخلي، روابلط دوللت مركلزي با واللي پشلتكوه و شلیخ خزعل در 
خوزسلتان، در سلال هاي نخسلت روي كار آملدن رضاخلان، مورد تجزيله و تحلیل قرار گرفته اسلت. 
يافته هلاي ايلن تحقیلق كله بلا روش توصیفلي- تحلیلي انجام شلده اسلت، نشلان مي دهد كله روابط 
حاكملان مذكلور بلا دوللت مركلزي، عمدتاً ماهیتلي تقابل محور داشلته اسلت؛ چنانكه دوللت مركزي 
بلا هلدف بسلط اقتدار خلود و تمركز افراطي قلدرت و حاكمان محلي نیز در مسلیر دفاع از پیشلینه و 
هويلت تاريخلي و قلدرت منطقله اي خويش، به شلكل منفرد يا مشلترك، از جمله در قاللب كمیته اي 
بلا عنلوان سلعادت به  رويارويلي پرداخته اند. ايلن تقابل، ابعادي سیاسلي، نظاملي، اجتماعي و خارجي 
داشلته و در نهايلت بله تحكیم حاكمیت دولت مركلزي و زوال قدرت حاكمان محلي انجامیده اسلت.

واژگان کلیدی: دولت مركزي، رضاخان، والي پشتكوه، شیخ خزعل.
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مقدمه )ضرورت و بیان مسئله(
تجزيله و تحلیلل تاريلخ ايلران، مسلتلزم توجله بله نقش نخبلگان، به ويلژه نخبگان 
ايللي و نخبلگان حاضلر در دوللت مركلزي و تبییلن روابلط بین آنهاسلت و بر اين 
پايله، معادللۀ چرخش قلدرت در بخش هاي قابل توجهي از تاريلخ ايران را مي توان 
بلر پايلۀ رابطلۀ سله وجهي دولت، نخبۀ ايللي و جامعه، ملورد تجزيله و تحلیل قرار 
داد. بلا عنايلت بله ايلن واقعیت كله بیلش از دوسلوم حكومت هاي مستقرشلده در 
ايلران و نزديلك به هشلتاد درصد طلول ادوار حكمراني كشلور در اختیار جماعات 
اياتلي قلرار داشلته اسلت )شلعبانی، 1379: 85(، »بخلش قابلل توجهلي از تاريخ 
ايلران را مي تلوان صحنلۀ كشلمكش بیلن مراكلز و كانون هلاي گوناگلون قلدرت، 
از جملله رؤسلاي ايلات، حاكملان محللي و ديگر مدعیلان قدرت براي دسلتیابي 
بله سللطنت يلا تغییلر شلرايط موجلود دانسلت. ايلن كیفیت بله گونه اي اسلت كه 
برخلي از صاحب نظلران تلاش كرده انلد آن را در قالب نظريلۀ »حكومت خودكامه 
– هلرج  و ملرج – حكوملت خودكامله« تئوريلزه و سلامان دهي كننلد« )همايلون 
كاتوزيلان، 1392: 57(. بعیلد نیسلت كله بتلوان بخش هلاي مهملي از رويدادهلا و 
تحلوالت تاريلخ ايلران را از ايلن منظلر و در اين چارچلوب تجزيله و تحلیل كرد.
در دورۀ قاجلار كله مي تلوان آن را حكومتلي نامتمركلز خوانلد )هملو، 1377: 40(، 
دوللت مركلزی عملًا و به گونه اي جدي به سلمت محدودسلازي قلدرت حاكمان 
ايلاالت، خوانیلن و املراي محللی و تغییلر سلاختار آنهلا حركلت نمي كلرد. ايلن 
سیاسلت كله مي توانلد بلر پايلۀ نبود تمايلل يا تلوان دولت تفسلیر شلود، در عمل، 
منجلر بله اين امر مي شلد كله حكومت بله تبعیت ظاهلری آنها و پرداخلت نامنظم 
مالیلات و خنثلي شلدن قلدرت حاكملان و امراي محلي به  وسلیلۀ يكديگر، بسلنده 
كنلد. بلا ايلن اوصلاف، در زملان فتحعلی شلاه و ناصرالدين شلاه، تاش هايلی بلا 
هلدف افزايلش تسللط بلر ايالت هلا صلورت گرفلت. وقلوع انقلاب مشلروطه و 
گسلترش نفلوذ و حضلور قدرت هلاي بیگانه در مناطلق مختلف كشلور، تعامل بین 
حاكملان محللي و دوللت مركلزي را بیش از پیش دسلتخوش آشلفتگي و بي ثباتي 

كرد. 
      ضعلف دوللت مركلزی قاجلار، نبلود ارتلش منظلم و راه های ارتباطی مناسلب 
باعلث شلد كله حكوملت مركلزی نتواند بر ايات و عشلاير تسللط داشلته باشلد. 
حكوملت مشلروطه هلم اختیار شلاه را محدود كرده بلود و اين شلكل از حكومت 
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تلازه و مجللس آن نیلز قلادر به نظلارت كامل بر كشلور و كنترل آن نبود )بشلیری، 
1363: 91(. بلا كشلف نفلت در جنوب و جنلوب غربی ايران كه گسلترش حضور 
انگلیلس و انعقلاد قراردادهايلي بیلن اين كشلور و خوانیلن منطقه را در پي داشلت 
و چنلدی بعلد وقلوع جنلگ جهانلی اول، وخامت اوضاع كشلور افزايلش يافت و 
رابطلۀ نیم بنلد حكوملت مركلزی بلا حكومت هلای محللی، به ويلژه حكومت هلای 
محللی جنلوب و جنلوب غربلی همچلون شلیخ خزعلل و واللی پشلتكوه، بیش از 
پیلش تضعیلف شلد. ايلن وضعیت بلا وقلوع انقلاب اكتبلر روسلیه در 1917م. و 
تلاش انگلیلس بلراي پیگیري سیاسلت تشلكیل حكوملت مركزی قلوی در ايران؛ 
سلپس وقلوع كودتلای سلال 1299ش. تغییلر كلرد؛ زيرا حاكملان محللي، از جمله 
در جنلوب و جنوب غربلي و غلرب ايلران در چارچلوب نظلم نوينلي كله در حال 
شلكل گیري بلود، جايگاه مهمي نداشلتند. آنها تلاش رضاخان بلراي تمركز هرچه 
بیشلتر قلدرت در دوللت مركلزي و محدودسلازي اختیلارات و قلدرت حاكملان 
محللي را در تعلارض با خواسلت و منافع خويش مي ديدند؛ از ايلن  رو براي مقابله 
بلا ايلن رونلد، برنامه ريزي هلا و فعالیت هايلي را بله  صلورت انفلرادي يلا مشلترك 
سلامان دادنلد. از جملله تاش هلاي مشلترك والي پشلتكوه و شلیخ خوزسلتان در 
رويارويلي بلا رضاخلان، تشلكیل كمیتلۀ سلعادت بلود كله بلراي شلكل گیري آن، 
زمینه هلاي نسلبتاً مسلاعدي از جمله مخالفت با سیاسلت هاي رضاخلان، همجواري 
جغرافیايلي، پیشلینۀ روابلط دوسلتانه  و ماننلد آن وجلود داشلت. بلا ايلن اوصاف، 
پژوهلش حاضر در پي پاسلخگويي به اين پرسلش اسلت كه: فلسلفۀ شلكل گیري، 
ابعلاد عمللي و پیامدهلاي فعالیلت شلیخ خزعل و والي پشلتكوه در برابلر رضاخان 
چله بلوده اسلت؟ يافته ها و دريافته هلاي اين تحقیلق كه در چارچلوب يك فرضیه 
ارائله مي شلود، گويلاي آن اسلت كله شلیخ خزعلل و والي پشلتكوه تلاش كردند 
از راه هلاي مختلفلی چلون: حفلظ و احیلاي سللطنت احمدشلاه قاجلار، ارتبلاط با 
اقلیلت مجللس مخاللف رضاخلان و همكاري هلاي سیاسلي و نظامي منطقله اي، با 
سیاسلت هاي تمركزگرايانلۀ رضاخلان مقابلله كننلد. اين تاش ها گاهلي به  صورتي 
انفرادي و زماني نیز به گونه اي مشلترك دنبال مي شلد. تشلكیل كمیتۀ سلعادت، از 
جملله چارچوب هلاي مشلتركي اسلت كله در اين بلاره مي تلوان به آن اشلاره كرد.

 الهام امیدی فرد- روح اهلل بهرامی
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روش تحقیق
اسلتفاده  تحلیللي   – توصیفلي  روش  از  محققلان  بیشلتر  تاريخلي  مطالعلات  در 
مي كننلد؛ بله نحلوي كله محقق بله مطالعۀ كتاب هلا، مقلاالت، پايان نامه ها، اسلناد و 
سلايت هاي معتبلر اينترنتلي اقلدام می كند و با نوشلتن فیش به گلردآوري اطاعات 
مي پلردازد و بلا تجزيله و تحلیلل داده هلاي تاريخي به نلگارش آن اقلدام مي نمايد. 
ايلن پژوهلش نیز بلا همیلن روش به واكاوي مناسلبات مركلز و پیراملون در رابطه 
بلا روابلط حلكام پیرامونلی، نظیلر روابلط غامرضاخلان، واللي پشلتكوه، و شلیخ 
خزعل خلان، واللی و حاكلم ايالت خوزسلتان، و متحلدان آنها در قالب شلكل گیری 
كمیتلۀ قیلام سلعادت با رضاخلان و حكومت مركلزی در پايان عصر قاجلار و آغاز 

حكوملت پهلوی مي پلردازد.

پیشینۀ تحقیق
كتاب هلا و مقلاالت متعلددی دربلارۀ شلیخ خزعلل، واللی پشلتكوه، كودتای سلوم 
اسلفند 1299 ش. و رضاخلان، به ويلژه در ارتبلاط بلا نلوع برخلورد رضاخلان بلا 
ايلات و عشلاير بله نلگارش درآملده اسلت كله نلام بلردن از هملۀ آنها فهرسلتی 
طويلل را تشلكیل می دهلد. از جملله آنهلا می تلوان بله ملوارد ذيلل اشلاره كلرد: 

مصطفلی انصلاری )1377(، كتاب »تاريخ خوزسلتان )1878 -1925(، دورۀ خاندان 
كعلب و شلیخ خزعلل« را تألیف كلرده و روح اهلل بهراملی )1388( در كتاب خود با 
عنوان »سلسللۀ والیان لرسلتان«، ارتباط والیان پشلتكوه با حكوملت مركزی از دورۀ 
صفويله تلا زمان رضاخان را به بحث كشلیده اسلت. علیرضا صلداوی )1379( هم 
در كتلاب »خوزسلتان در آينلۀ تاريلخ«، تاريخ بنی كعلب و ماجرای شلیخ خزعل را 
محلور قلرار داده و بله آن پرداخته اسلت. مرتضلي اكبري نیز در كتاب هلاي »تاريخ 
اسلتان ايلام از آغلاز تلا پايلان قاجاريله«، »تاريلخ تحوالت اسلتان ايلام از صفويه 
تلا پهللوي« و »تاريلخ اسلتان ايلام در عصلر پهللوي« به ايلن موضوع اشلاره كرده 
و فضلل اهلل براقلی )1380( در پايان ناملۀ كارشناسلی ارشلد خلود به موضوع شلیخ 
خزعلل در مقابلله بلا دوللت مركلزی )1925-1911( پرداختله و روابلط او را بلا 
همسلايگان بريتانیلا و دوللت مركزی بررسلی نموده اسلت. شلبنم برزگلر )1388( 
هلم در مقاللۀ »ايلران، بريتانیلا و خزعلل«، حكوملت شلیخ خزعل در خوزسلتان را 
سلرآغاز مناسلبات و منازعلات نويلن میلان دوللت ايلران، بريتانیلا و شلیخ خزعل 
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دانسلته و بله بررسلی آن پرداختله اسلت. غفلار پوربختیلار )1385( نیلز در مقاللۀ 
خلود با عنلوان »بختیاری ها، مشلروطیت، وحلدت و تفرقۀ ايللی«، اختافات درون 
ايلل بختیلاری و روابلط آنهلا بلا اعلراب و قشلقايی ها و پیمان های اتحلاد بختیاری 
و شلیخ خزعلل در برابلر دولت مركزی را بررسلی كلرده و ناهیلد فرهادنیا )1388( 
بلا معرفلی يلك سلند، به تقابل شلیخ خزعل بلا حكوملت مركلزی در اوضاع عصر 

مشلروطه پرداخته اسلت.
     پژوهلش حاضلر بله شلرح اتحلاد و اقدامات شلیخ خزعل و والی پشلتكوه، دو 
تلن از خوانیلن قدرتمنلد و مخالف قدرت گیلری رضاخان، در برابلر وی می پردازد 
و تلاش می كنلد بلا نگاهلی متفلاوت، مناسلبات مركلز و پیراملون را بلر اسلاس 
مناسلبات غامرضاخلان، والي پشلتكوه، و شلیخ خزعل خلان، واللی و حاكم ايالت 
خوزسلتان؛ همچنیلن متحلدان آنهلا در قاللب شلكل گیری كمیتلۀ قیام سلعادت در 

پايلان عصلر قاجلار و آغاز حكوملت پهللوی، واكاوي و بررسلی نمايد.
 

حدود جغرافیايي پشتکوه و پیشینۀ روابط حاکم آن با دولت مرکزی
پشلتكوه )ايلام املروزی(، ناملی اسلت كله از اوايلل حكوملت قاجاريه بله منطقۀ 
شلمال غربلی و جنلوب غربلی قلملرو والی نشلین لرسلتان كله از زمان شلاه عباس 
اول تلا ظهلور آقامحمدخلان، لرسلتان فیللی نلام داشلت، اطلاق می شلد. در زمان 
فتحعلی شلاه، لرسلتان را بله دو قسلمت مجلزا تقسلیم كردنلد و به منطقله ای كه در 
جنلوب و غلرب كبیركلوه و در سلسلله جبال زاگرس قرار داشلت، پشلتكوه گفتند 
)بهراملی، 1388: 23(. بله دنبال سیاسلت فتحعلی شلاه بلرای محدود كلردن نفوذ و 
اقتلدار حكومت هلای محللی، والیلان لرسلتان، مقلر حكوملت خلود را از خرم آبلاد 
بله پشلت سلسلله جبلال كبیركوه منتقلل كردند و از آن پلس، حاكم منطقله را والی 
پشلتكوه يلا واللی فیللی نامیدنلد )هملان: 22-25(. بلا عقب نشلینی والیان لرسلتان 
بله منطقلۀ پشلتكوه بلا مركزيت ديواال يلا حسلین آباد )ايلام كنونی(، حلوزۀ اقتدار 
والیلان بله ايلن منطقله محلدود شلد و تلا 1305ش. كله ايلن منطقله بله  تصلرف 

رضاخلان درآملد، حكوملت والیان ادامله يافت.
     والیلان لرسلتان بله دلیلل دشلمنی بلا حاكملان زنديله از هملان آغاز با مؤسلس 
سلسللۀ قاجار همراه شلدند و سللطنت او را به رسلمیت شلناختند )سلاكی، 1342: 
296(؛ يعنلي دشلمن مشلترك )زنديله(، باعلث نزديكلي آنهلا بله هلم شلد و ايلن 
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عاملل، زمینلۀ همگرايلي بیلن ايلن دو را فراهلم كلرد. پلس ضرورتلی بلرای مطیع 
كلردن واللی لرسلتان كله اطاعت خلود را ثابت كرده بود، وجود نداشلت. سیاسلت 
و تلاش فتحعلي شلاه در مسلیر محدودسلازي قدرت و حلوزۀ اختیلارات حاكمان 
محللي )بختیلاری، 1362: 49( و اختاف افكنلي بیلن والت ثاثۀ پشلتكوه، تنش ها 
و رويارويي هايلي را بیلن دوللت مركلزي و واللي پشلتكوه در پي داشلت )بهرامی، 
1388: 145(. تحلت تأثیلر اين سیاسلِت فتحعلي شلاه، والیلان، نیملي از قلمرو آبا و 
اجلدادي خلود را از دسلت دادند. در همین چهارچوب، فتحعلي شلاه، فرزند ارشلد 
خلود، محمدعلي میلرزا دولتشلاه را بله عنلوان حاكلم ايالت هلای غربلی، كردسلتان 
و خوزسلتان منصلوب كلرد )راولینسلون، بلی تلا: 51 و 52(. از قرايلن موجلود 
چنیلن برمي آيلد كله محمدعلي میلرزا دولتشلاه در مقايسله بلا پلدر خلود، رفتلاري 
واقع بینانه تلر بلا حاكملان محلي، از جمله والي پشلتكوه داشلته اسلت. ايلن عامل و 
نیلز تعصلب ايرانلي بلودن والي، زمینلۀ تحكیم روابط ايلن دو را در برابلر تحركات 

ملرزي عثماني فراهلم آورد. 
     در دورۀ ناصلري نیلز دوللت مركلزي تلاش كلرد تلا بلر محدوديلت حاكملان 
محللي بیفزايلد. بلا ايلن اوصلاف، از آنجلا كله حسلین قلي خان، واللي پشلتكوه، از 
توانمنلدي و اقتلدار سیاسلي و نظامي قابلل توجهي برخوردار بود و بله  تعبیر كرزن 
»قلادر بلود در آن زملان، سلی هزار سلرباز را بسلیج كنلد« )كلرزن، 1380: 136 و 
337(؛ همچنیلن تلاش او بلرای ايجاد و حفظ امنیت در پشلتكوه و مناطق همجوار 
آن، به ويلژه امنیلت راه هلای زيارتلی لرسلتان و خوزسلتان و برخوردهلای متعلدد 
بلا تجلاوزات عثمانلی، جللب اعتملاد ناصرالدين شلاه را در پلي داشلت )بختیاری، 
1362: 258(. در اداملۀ ايلن رونلد، انتصلاب ظل السللطان و عملكلرد و روحیلات 
جاه طلبانلۀ او، باعلث فلراز و فرودهايلي در روابط والي پشلتكوه و حكومت شلد و 
برآينلد نهايلي آن، تبعیت والي پشلتكوه از دولت مركزي بود )كلرزن، 1380: 336(.
بلا وفلات حسلینقلی خان واللی در سلال 18- 1317 ق. غامرضاخان فرزند ارشلد 
وی بله فرمانروايي پشلتكوه دسلت يافت )اكبلري، 1386: 502(. او در سلال 1315 
ق. از طلرف مظفرالديلن شلاه به نیابت حكومت تمام پشلتكوه و پیشلكوه منصوب 
شلد؛ وللی عملًا بعلد از فلوت پلدرش تنهلا در پشلتكوه حكمرانلی كلرد )افضلل 
المللك، 1361: 99؛ اكبلري، 1391: 171(. ايلن دوران بلا حوادث ناشلي از انقاب 
مشلروطه همچلون كاهلش نقلش پادشلاه، ضعلف مجللس و ديگلر اركان دوللت 
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مركلزي در تسللط بلر ايالت هلا و در نتیجله گسلترش قلدرت حاكملان محللي، 
مصلادف اسلت و از ايلن حیلث، والی گلری غامرضاخان بلا ديگر والیان پشلتكوه 

دارد.  تفاوت 
     والي پشلتكوه در كنار مشلروطه خواهان قرار نگرفت. همراهي او با سلاالرالدوله 
)آذری، 1378: 168( در جريلان طغیلان او، تأيیلدي بلر اين مطلب اسلت. در جنگ 
جهانلي اول، كشلورهای درگیلر جنلگ، بله دلیلل افزايش اقتلدار والي كه ناشلي از 
آشلفتگي بیشلتر اوضلاع بلود، سلعی داشلتند نظلر او را به  خلود جلب كننلد؛ حتي 
دوللت موقلت هلم در صلدد اتحلاد با او بلر آملد )اتحاديله، 1379: 49، 50 و 94(؛ 
ضملن اينكله در ايلن ملدت، منطقۀ پشلتكوه نظلم دائمی خلود را از دسلت نداد و 
ملورد تخطلی و تجلاوز قلرار نگرفلت. بعلد از پیلروزي انگلیس در جنلگ جهاني 
اول، بیلن واللي و انگلیلس ارتبلاط برقلرار شلد. چنانكه بعلد تصرف بغداد توسلط 
انگلیسلی ها، غامرضاخلان واللي بلا سلر پرسلی كاكلس ماقلات كرد و بلا دولت 
انگلسلتان بلرای واگلذاری امتیلاز مناطلق نفت خیلز دهلران و پشلتكوه، قلراردادی 
منعقلد كلرد )بهراملی، 1388: 137(؛ هرچند اين رابطه به گسلتردگي رابطۀ انگلیس 

و شلیخ خزعلل نبود.
     پادشلاهان قاجلار معملوالً بلرای امنیلت و انتظلام املور داخلی و مرزهلا به نیرو 
و قلدرت خوانیلن ايلاالت و واليلات متكلی بودنلد؛ از ايلن  رو، نقش مؤثلر دفاعی 
و امنیتلی والیلان پشلتكوه در غلرب كشلور از عواملل مهلم تلداوم حكمرانلی آنها 
بلود. والیلان لرسلتان تلا دوران غامرضاخلان؛ يعنلی تا زمانلي كه قدرت ايسلتادن 
در مقابلل حكوملت مركلزی را داشلتند، مانلع نفلوذ آن در قلملرو تحلت حاكمیت 
خلود می شلدند؛ هرچنلد آنهلا تمايللی بله درافتلادن با حكوملت مركزی نداشلتند؛ 
املا گاهلی بله دلیلل روی كار آملدن فلردی مقتلدر همچون ظل السللطان يلا زمانی 
بله  عللت تفرقۀ بیلن والیلان، حكومت مركلزی تا حدودی می توانسلت نفلوذی در 
منطقله بله دسلت آورد؛ املا نله در حلدی كله بخواهلد نیلرو يا قشلونی بله منطقه 
بفرسلتد؛ بلكله بله همان اطاعت ظاهلری والی و روابط دوسلتانه و بله دور از تنش 

می كرد. بسلنده 
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خوزستان و خاندان خزعل
شلیخ خزعلل و خاندانلش از قبیللۀ بنی كعلب و از تیلره محیسلن بودنلد و از زمان 
نادرشلاه افشلار بلر خوزسلتان تسللط يافتنلد. در دورۀ ناصلري، بنی كعلب، اتحلاد 
خلود را از دسلت داد و پلس از جنگ هلای داخللی بین افلراد قبیله، به  ويلژه نزاع بر 
سلر جانشلینی، ناصرالدين شلاه، فرملان خانلی را به شلیخ   جابر )پدر خزعلل( داد و 
وی فرمانلدار محملره شلد )بلراون، 1338: 487(. شلیخ جابر، بارهلا متمردين علیه 
حكوملت مركلزي را سلركوب كلرد. او بله هواخواهلي دولت، سرشلناس بلود؛ با 
ايلن وجلود، همزملان با گسلترش حضور انگلیلس، روابطلي پنهاني با انگلیسلي ها 
برقلرار كلرد و در مقطعلي، حتلي از بريتانیلا خواسلت كله از او در برابلر حكومت 

مركلزي ايلران حمايت كنلد )اسلترانك، 1387: 27(. 
     »شلیخ  مزعلل، جانشلین جابلر، خلود را هلوادار حكومت مركزی نشلان می داد؛ 
املا در پنهلان، روابطلی بلا انگلسلتان برقلرار كلرده بلود« )كسلروی، 1381: 223(. 
روابلط دوسلتانۀ او بلا مأملوران انگلیلس كله كلرزن )1380: 367( نیز به آن اشلاره 
داشلته اسلت، چنلدان طلول نكشلید و بلر سلر رقابلت در كشلتیراني در كارون، 
دچلار تنلش شلد؛ ضملن اينكله از گسلترش حضلور مأملوران دوللت مركلزي در 
منطقلۀ حكوملت خويلش نیز هلراس داشلت. او سلرانجام در توطئه اي كه توسلط 
بلرادرش خزعلل شلكل گرفلت، بله قتلل رسلید. شلیخ خزعلل بعلد مرگ بلرادر، 
وارث تملام سلرزمین هاي اجدادي شلد و جايلگاه او با دريافت فرمان شلیخوخیت 
از مظفرالدين شلاه، مسلتحكم تر گرديلد )كسلروی، 1381: 236(. او كله بله قلول 
مللك الشلعرای بهلار )1380: 145( »ملردی باهلوش و بالنسلبه محیلل بلود«، از 
آشلفتگي دربلار و برقلراري ارتبلاط با رجلال قاجلار، در جهت پیشلرفت كار خود 
بهلره بلرد؛ علاوه بلر ايلن، بخشلي از زمین هاي خوزسلتان نیلز كه خالصلۀ دولت 
بلود، بله  موجلب فرمان شلاه بله او تعللق گرفلت و قدرتش، بیلش از پیلش افزون 
شلد )كسلروی، 1381: 245(. آشلفتگي هاي ناشلي از حلوادث دورۀ مشلروطه و 
حضلور روزافلزون انگلیلس، زمینۀ مسلاعدي را براي تحكیم پايه هاي قدرت شلیخ 
خزعلل در خوزسلتان فراهلم آورده بلود و او بله صلورت عامل آنهلا در اين منطقۀ 

اسلتراتژيك بله كار خلود ادامله مي داد.
     انگلیسلي ها شلیخ خزعلل را در مقايسله بلا دوللت مركلزي، از اقتلدار بیشلتري 
برخلوردار مي ديدند. روابط شلیخ و انگلیس با كشلف نفت و نیاز دولت انگلسلتان 
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بله زمین هلای او براي احداث تأسیسلات و حفاظت از لوله های نفلت، ابعاد تازه اي 
يافلت و طلي قلراردادي از انگلیس براي حمايلت در برابر دوللت مركزي، تضمین 
گرفلت؛ بلا ايلن اوصلاف، نشلانه هاي بلارزي از تقابلل بلا دوللت  مركزي ايلران در 
رفتلار شلیخ بله چشلم نمي آملد. او ملردي شلیعه مذهب بلود و بلا اينكله در كنلار 
مرزهلاي عثمانلي حكوملت مي كلرد، در اختافلات ايلران و عثمانلي و تحريكاتي 
كله در میلان اعراب سلرحدي از طرف كشلور همسلايه مي شلد، جانب ايلران را از 
دسلت نملی داد )بهلار، 1380: 145 و 146(. طلي جنگ جهانلي اول، روابط خزعل 
و انگلیلس نزديك تلر شلد و بله  تعبیلر دنیلس رايلت )1383: 378(، »شلیخ محمره 
در طلول جنلگ، خلود را بله مثابه يلك دولت طرفدار پروپاقرص انگلسلتان نشلان 
داده بلود«. ايلن روش بلا سیاسلت بی طرفلی دوللت مركلزی مغايلرت داشلت؛ بله 
همیلن دلیلل، محمدعلی خان عاءالسللطنه، وزير خارجه، در نامله ای به وی توصیه 
كلرد كله بلا دولت هلای درگیلر، روابطلی دوسلتانه و بی طرفانه داشلته باشلد )نظام 
مافلی، 1363 :104(؛ املا شلیخ خزعلل به ايلن دسلتورات دولت مركزی كله مغاير 
بلا اهلداف و منافعلش بود، اعتنايلی نكرد؛ در مجملوع، سیاسلت او در قبال دولت، 
بلر اسلاس پرهیلز از تنلش و در عیلن حلال، جلوگیلری از مداخلله و نفلوذ دولت 
مركلزی در املور منطقله بود؛ در مقابل، سیاسلت دوللت مركزی در قبلال او، مبتنی 
بلر انقیلاد، خلودداري از تحريلك و راضی شلدن به پرداخلت نامنظم مالیلات بود؛ 
زيلرا دوللت مركزی، توانايی بله اطاعت واداشلتن ايات و تمركز قدرت نداشلت؛ 
املا تحوالتلی كله در ايران پلس از جنگ جهانلی اول، به ويژه بعلد از وقوع كودتای 
1299 ش. و سلر بلرآوردن رضاخلان رخ داد، روابلط او بلا دولت مركلزی را تحت 

تأثیر قلرار داد.

تغییـر معادلـۀ روابـط دولـت مرکـزي و ايالت هـا پـس از روي کار آمـدن 
رضاخـان

در پلي آشلفتگي هاي ناشلي از حلوادث مشلروطه، جنلگ جهانلي اول، شكسلت 
انگلیلس در انعقلاد و اجلراي قلرارداد 1919م.؛ همچنیلن پیروزي و قلدرت گرفتن 
ماركسیسلت ها در روسلیه، شلرايط داخللي كشلور حالتلي بحرانلي يافتله بلود. 
بارزتريلن نملود ايلن بحران، ضعلف اقتلدار و حاكمیلت دولت مركزي، گسلترش 
ناامنلي و افزايلش قلدرت حاكملان و قدرت هلاي محلي بود. كودتای سلوم اسلفند 
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1299 ش. نیلز در چنیلن شلرايطي رخ داد. ايلن كودتلا كله يكلي از پیامدهاي مهم 
آن، گسلترش تسللط و اقتلدار دوللت مركلزي با محوريت شلخص رضاخلان بود، 
عملًا مي توانسلت در مسلیر تأمیلن اهداف و اجراي سیاسلت انگلیس بلراي مقابله 
بلا قلدرت روزافلزون ماركسیسلت ها در شلوروي و تقويت تمركز سیاسلي، نظامي 
و اقتصلادي بلا هدف حفلظ و تثبیت منافع انگلیلس در ايران، از جملله در موضوع 
نفلت تفسلیر شلود؛ در عیلن حال، حاكملان محلي نیز شلاهد تغییر رونلد اوضاع و 
برنامه ريلزي و تلاش جلدي دوللت مركزي بلراي تحكیلم اقتدار خويلش، به ويژه 
در ايالت هلا و تهديلد حاكمیلت بوملي- محللي خلود بودنلد. اين امر مي توانسلت 
واكنش هلا و مواضلع متفاوتلي را از همراهلي يلا رويارويلي بلا دوللت مركلزي بله 

دنبال داشلته باشلد. 
     پلس از كودتلا، رضاخلان، بله مقلام وزارت جنلگ رسلید و بله فرملان شلاه بله 
»سلردار سلپه« ملقلب شلد. او علاوه بلر دوللت كودتلا، در كابینلۀ دوللت بعلدی 
)قوام السللطنه( نیلز همچنلان وزيلر جنلگ مانلد. در ايلن زملان، بله دلیلل ضعلف 
كابینه هلا، رضاخلان زماملدار واقعلی كشلور بلود و بلا قبضه كلردن قلدرت نظامی، 
سلعي كلرد بلا تشلكیل ارتشلی قلوی بلر كشلور تسللط پیلدا كنلد و كشلور را بله 
سلوی يكپارچگلی سلوق دهلد. وی از طريلق ادغلام سلاير قلوای نظاملی موجلود 
در كشلور، ارتشلی جديلد و تقريبلاً منظلم تشلكیل داد و از ايلن به بعلد، نیروهاي 
ايللي و عشلیره اي و قدرت هلاي محللي، گرفتلار سیاسلت تمركزگرايلي او شلدند. 
يكلي از اولويت هلاي رضاخلان، تسللط بر مناطلق جنوب – جنوب غلرب و غرب 
كشلور بلود. قلرار گرفتلن در نلوار ملرزي و حضلور شلركت نفلت انگلیلس، دو 
ويژگلي بلارز ايلن مناطلق بلود كله اهمیتلي دوچنلدان بله آنهلا مي بخشلید؛ عاوه 
بلر ايلن، برخلي از قراردادهايلي كله حاكملان ايلن مناطلق بلا انگلیلس در موضوع 
نفلت مي بسلتند، مي توانسلت حاكمیلت دوللت مركلزي را زيلر سلؤال ببرد. شلیخ 
خزعلل و غامرضاخلان، والی پشلتكوه، علاوه بر حمايت های محللي و قبیله ای و 
تعصلب نسلبت به هويلت تاريخی خود، بلر اثر فرمانبلرداری يا مصلحت انديشلی، 
دل بله بريتانیلا سلپرده بودند؛ البته والی پشلتكوه هم نسلبت به همراهلی با خزعل، 
ترديلدات جلدی داشلت؛ املا همراهلی اقلیلت مجللس و احتملال مقابلله و مهلار 
قلدرت رضاخلان كله تهديدی جلدی برای ادامله و بقلای حاكمیت آبلا و اجدادی 
او بلر پشلتكوه بلود، او را علی رغم ترديلدات موجود، به همراهلی و اتحاد با كمیتۀ 
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سلعادت و شلیخ خزعل خلان واداشلت. رضاخلان بلا سلازماندهی ارتش و توسلعۀ 
املور ماللی، بله  تدريلج ايلن املكان را بلرای دوللت مركلزی فراهم كرد كه سللطۀ 
خلود را بلر ايالت هلا گسلترش دهلد. او در آغلاز برای محلدود كردن شلیخ خزعل 
كه به پشلتوانۀ كشلتی جنگلی و توپخانه اش، خودسلرانه فرمان می رانلد، حاكمی را 
از طلرف حكوملت مركلزی بله اين ايالت فرسلتاد. مضاف بلر آن، تصمیم و فشلار 
دوللت بلرای دريافت مالیات های معوقله )مكی، 1359: 546(، هراس شلیخ خزعل 
را در پلی داشلت؛ بله گونله اي كله خواسلتار مداخلۀ انگلیلس به نفع خود شلد؛ اما 
از آنجلا كله سیاسلت انگلیلس در حمايت از خوانین دوسلت بعلد از جنگ جهاني 
اول تغییلر يافتله بلود، بله شلیخ توصیله كرد كله مالیلات معوقله را بپلردازد؛ به اين 
ترتیلب، رونلد اوضلاع بله زيلان شلیخ خزعلل و در مسلیر افزايلش قلدرت دولت 

مركلزي پیلش مي رفت.
     رضاخلان علاوه بلر ايلن، برنامه هلاي ديگلري را نیلز در دسلتور كار قلرار داد؛ 
از يلك  سلو، تلاش كلرد بختیاری هلا را بله بی طرفلی بكشلاند و از سلوي ديگلر، 
طلي نامله اي بله شلیخ خزعلل اطلاع داد كله فرملان مظفرالدين شلاه در واگلذاري 
زمین هلاي خوزسلتان بله او از درجلۀ اعتبلار سلاقط اسلت )مجلد، 1389: 313(. 
مي تلوان چنیلن برداشلت كلرد كله در ايلن مقطلع، رويارويلي دوجانبله، بله اوج 
رسلیده و شلیخ خزعلل دريافته بلود كه رضاخلان در پي كاهش قدرت او تا سلطح 
حداقلل و حلذف او از صحنۀ قدرت سیاسلي كشلور اسلت؛ بر اين اسلاس، تاش 
كلرد ضملن بهره بلرداری از احساسلات ضدحكومتلی، از راه وارد كلردن مهملات 
نظاملی از كويلت و بصلره، بنیلۀ نظاملي خلود را تقويلت كنلد و همزملان بلا ديگر 
حاكملان محللي مخاللف رضاخلان براي همكاري مشلترك بله تبادل نظلر بپردازد.
»رضاخلان در اداملۀ  تلاش برای تسللط بر سلران متنفذ ايات و عشلاير، حاكمیت 
بلر مناطلق غلرب كشلور را مّد نظر قلرار داد كله آخرين نقطلۀ آن، منطقۀ پشلتكوه 
لرسلتان بلود. تسللط بلر ايلن سلرزمین كوهسلتانی كله كلرزن )1380: 332( آن را 
خلارج از حیطلۀ اختیلار حكوملت مركزی و غیرقابل رسلوخ توصیف كرده اسلت، 
بله سلادگی امكان پذيلر نبلود، به ويلژه كله واللی پشلتكوه، اقتلدار ديرينله و سلنتی 
در آنجلا داشلت و رعايلای وی و عشلاير آن منطقله بله او وفلادار بودنلد. ايلن امر 
در تلوان نظاملی واللی، هلم در جهلت دفلاع از مرزهلا و هم در جهلت مقاومت در 
برابلر حكوملت مركزی، نقش اساسلی داشلت. به واقع سلاختار ايلی و عشلیره ای، 
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خودبسلندگِی اقتصلادی و معیشلتی و وجود شلرايط خاص جغرافیايلی و طبیعی و 
صعب العبلور در قلملرو خانلدان واللی، دسلت يافتلن بلر آن منطقه را دشلوار كرده 
بلود؛ بله همیلن دلیلل، رضاخلان قبلل از دسلت زدن بله هلر اقدامی، جاسوسلان و 
قاصدانلی را بله پشلتكوه فرسلتاد تلا وضعیت سیاسلی، نظاملی و جغرافیلای منطقه 
را بله درسلتی بررسلی كننلد و شلرايط مسلاعد برای اقلدام علیله والی پشلتكوه را 
فراهلم سلازند )بهراملی، 1388: 140؛  اكبلري، 1393: 44(؛ عاوه بلر اين، از روش 
قديملی و متلداول ايجلاد نلزاع و اختلاف میان خانلدان والی اسلتفاده كلرد؛ بدين 
صلورت كله دو فرزنلد ارشلد واللی را علیله او برانگیخلت )بهراملي، 1388: 134 
و 135(. در توطئه هلاي علیله واللی، خانلدان رشلنوآبادی نیلز كله از معروف تريلن 
خاندان هلای پشلتكوه بودنلد، به رضاخان پیوسلتند. ايلن اقدامات، باعث پريشلانی 
كار غامرضاخلان شلد؛ از ايلن  رو، طوايلف همجوار پشلتكوه كه تلا آن زمان توان 
و جلرأت مخالفلت بلا غامرضاخلان والی را نداشلتند، بنلای آزار و اذيلت رعايای 
قلملرو واللی را گذاشلتند و غامرضاخلان نیلز از طلرف حكومت مركلزی از اقدام 
علیله آنهلا منلع شلد. والی كله از يلك طرف متوجله اهلداف رضاخان شلده بود و 
از طلرف ديگلر، نظاره گلر سیاسلت های دوللت در قبلال ايلات و عشلاير ديگر و 
كشلتار رهبلران آنان، به ويژه در لرسلتان پیشلكوه بلود، زمانی كه شلیخ خزعل به او 
پیشلنهاد اتحلاد در مقابلل حكوملت مركلزی را داد، پذيرفت و به اتحاديلۀ مخالفان 
رضاخلان پیوسلت؛ چراكله اقداملات رضاخلان بله خوبلی گلواه ايلن بلود كه وی 
قصلد دارد خوانیلن مركزگريلزی را كله مانعلی بر سلر راه تمركزگرايلی وی بودند 
را از میلان بلردارد؛ بله علاوه جريانلی كله از اقلیت مجللس به رهبری سیدحسلن 
ملدرس بلا اقتدارگرايلی رضاخلان مخاللف بودنلد در ايلن زمینله همكاری هايلی 
داشلتند. ايلن مسلئله از يلك طرف و از طلرف ديگر، نفلوذ خزعل در میان عشلاير 
منطقله و پیشلینۀ روابلط حسلنۀ واللي و خزعلل، زمینله اي به  نسلبت مسلاعد براي 
گسلترش روابلط دوجانبه فراهم مي آورد. شلیخ خزعل نیز كه برايش آشلكار شلده 
بلود رضاخلان در انديشلۀ حذف او و قدرتش از صحنۀ سیاسلی خوزسلتان اسلت، 
بلر آن شلد تلا بلا بسلتن پیملان اتحاد بلا جمعلی از خوانین همجلوار قلملرو خود، 
موقعیلت خلود را در برابلر رضاخلان اسلتحكام بخشلد؛ بله  عبارتي خزعلل در پي 
تجديلد پیمانلی مشلابه پیملان سله جانبۀ 1328 ق. بلود كله بیلن او، والی پشلتكوه 
و صولت الدولله قشلقايی در مقابلل گسلترش قلدرت بختیاری هلا امضلا شلده بود؛ 
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بله ايلن ترتیب، سیاسلت تمركزگرايلی اين دولت و مقاومت شلیخ خزعلل و والی 
پشلتكوه، باعلث اتحلاد خوانین برای مقابله با دولت شلد )بهلار، 1371، ج 2: 146؛ 
مهدي نیلا، 1369: 599؛ اكبلري، 1393: 33(؛ اتحلادی كه كمیتۀ سلعادت نام گرفت. 

تحرکات و اقدامات کمیتۀ سعادت
چنیلن برمي آيد كه نفوذ و شلخصیت شلیخ خزعل در گسلترش تحلركات و مقابله 
با رضاخان در سلطح برخي حاكمان و عشلاير جنوب و غرب، تأثیر داشلته اسلت؛ 
از سلوي ديگلر، هلراس خوانیلن و رؤسلاي ايلات از اقداملات رضاخلان، انگیزۀ 
همراهلي بلا تحلركات شلیخ خزعلل را نلزد آنلان تقويلت مي كلرد. غامرضاخان، 
واللي پشلتكوه، كله پیشلینه اي حسلنه در روابط با شلیخ خزعل داشلت و برخاف 
برخلي ايلات ديگلر، زمینلۀ شلكل گیري اختلاف از جملله بر سلر مراتلع و مانند 
آن را بلا او نداشلت، از جملله حاكملان محللي ای بلود كه تلاش كلرد در مقابله با 
رضاخلان در چارچلوب كمیتلۀ سلعادت در كنلار شلیخ خزعلل، برخلی از خوانین 
بختیلاری و اقلیلت مجللس قلرار گیلرد؛ بله اين ترتیلب شلیخ خزعل بعلد از قول 
و قرارهلای الزم بلا واللی پشلتكوه و برخلی خوانین بختیلاری؛ همچنیلن ارتباط با 
اقلیلت مجللس و برخی عشلاير غرب با تشلكیل كمیتۀ قیام سلعادت در 1303ش، 
عللم مخالفلت را برافراشلت )مسلتوفی، بلی تلا: 363( و مخالفتلش را بلا رضاخان 
آشلكار كلرد. در پلی آن از طلرف شلیخ خزعلل و متحديلن، بله شلاه، اصفهلان و 
بعضلی از شلهرها، تلگراف هايلي مبنلي بلر اينكه قیام سلردار سلپه برخلاف قانون 
اساسلی اسلت و تلگلراف بسلیار مفصلی نیلز مبنی بر ضديت با سلردار سلپه، لزوم 

مخالفلت بلا او و حمايلت از شلاه به مجللس مخابره شلد )بهلار، 1371: 147(.
     واللی پشلتكوه بعلد از اتحلاد بلا خزعلل، نامه هلای زيلادی بلرای او فرسلتاد؛ 
علاوه بلر آن، پسلر میرزا عبدالحسلین وزيلر را نیز بله نمايندگي از خود نزد شلیخ 
فرسلتاد. شلیخ خزعلل حلدود سله ملاه، فرسلتادۀ واللی را باتكلیلف نگه داشلت. 
دلیلل تأخیلر در پاسلخ ايلن بود كله در صلورت تصمیم احمدشلاه بله مراجعت به 
ايلران، از غامرضاخلان كله دارای قلوای منظلم و آماده بلود درخواسلت كند كه با 
سلواران خلود بلراي تهیه و تلداركات ورود احمدشلاه حاضلر شلود )مرادی مقدم، 
1385: 148(. مدتلی بعلد فرسلتادۀ والی با اين پیغام شلیخ خزعل نزد او بازگشلت: 
»... هلر قلدر پلول و اسللحه الزم داريلد امینی بفرسلتید كله جهت شلما روانه كنم 
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و تلا هلر انلدازه كله شلما جمعیلت نمايیلد اسللحه بلرای آنهلا تهیله خواهد شلد« 
)امیراحملدی، 1373: 182(. 

     شلیخ خزعلل و واللی پشلتكوه درصلدد بودنلد كه بلا بازگرداندن احمدشلاه به 
ايلران و حمايلت از او، زمینلۀ علزل رضاخلان را فراهلم نمايند. خزعل با فرسلتادن 
تلگرافلی بله احمدشلاه كله در پاريس بلود از او خواسلت كله از راه خوزسلتان به 
ايلران برگلردد؛ املا تلاش او در ايلن بلاره بي نتیجله ماند؛ از سلوي ديگلر، والي و 
شلیخ خزعلل در چارچلوب مقابلله بلا رضاخلان، علاوه بلر ارتبلاط با بسلیاري از 
مشلايخ علرب خوزسلتان، ثقه المللك، حاكلم خوزسلتان و رضاقلي خلان، صاحب 
منصلب نظاملي خوزسلتان، )بهلار، 1371: 168( بلا اقلیلت مجللس بله رهبلري 
سیدحسلن مدرس و شلخص ولیعهد )محمدحسلن میرزا( كه از مخالفان رضاخان 
بودنلد نیلز ارتبلاط برقلرار كردنلد. ملدرس كله گويلا از شكسلت دادن رضاخان از 
طريلق ديپلماسلي و اسلتیضاح در مجلس ناامید شلده بلود، تاش مي كرد تلا از راه 
ايجلاد ارتبلاط بلا واللی و خزعلل، احمدشلاه را به كشلور بازگرداند و از گسلترش 
نفلوذ و قلدرت رضاخلان جلوگیلري كنلد. نقشلۀ ملدرس بلراي بازگردانلدن شلاه 
ايلن بلود كله احمدشلاه خبلر ورود خود به ايلران را به سردارسلپه اعلام كند و آن 
 گاه از راه بغلداد و كرمانشلاه وارد كشلور شلود و در پشلتكوه، میلان عشلاير تحت 
فرملان غامرضاخلان واللی، مسلتقر گلردد. در آنجا هنگاملی كه وی بلا گروهی از 
املرا و سلركردگان بله اسلتقبال احمدشلاه می رونلد مقدملات عزل سلردار سلپه را 
فراهلم آورد. بلرای تحقلق اين برنامله، مدرس از قبل با سیدحسلن موسلوی اجاق 
از روحانیلون صاحلب نفلوذ در میلان ايلات و عشلاير غلرب و واللی پشلتكوه و 
خزعلل هماهنگ كلرده بود )رحیلم زاده صفلوی، 1362: 110 و 111(؛ اما در عمل، 
احمدشلاه از نماينلدۀ خزعلل و پیام هلاي مدرس اسلتقبال نكرد و اين نقشله امكان 
تحقلق نیافلت و در مقابلل، مجلس، رضاخان را نخسلت  وزير قانونلي ايران خواند 

و شلیخ خزعلل را از اقلدام علیله دوللت مركزی منلع كرد )نلوری، بی تلا: 123(.
     رضاخلان نیلز توانسلت خوانیلن بختیاری را از همراهی با كمیته و شلیخ خزعل 
منصلرف كنلد. او در اقداملی پیشلگیرانه، بلا دادن مقلام ايلخانلی بله سلردار ظفر و 
مقلام ايل بیگلی بله سلردار جنلگ، آنهلا را از همراهی با شلیخ خزعل بازداشلت؛ به 
ايلن ترتیلب، رضاخلان يكي از متحدان شلیخ خزعلل را به موضع بی طرفی كشلاند 
و بلا حركلت بله سلمت خرم آبلاد، نیروهلای نظامی مسلتقر در پلادگان لرسلتان را 
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بله حاللت آماده بلاش درآورد تلا در صلورت بروز بحلران در خوزسلتان وارد عمل 
شلود. گذشلته از اين تدابیلر، چرخش سیاسلت انگلیس بعد از وقلوع انقاب اكتبر 
روسلیه و تغییلر دوللت در لندن نیلز رضاخان را در رسلیدن به اهدافش يلاری داد. 
در 23 ژانويله 1924م./ 3 بهملن 1302ش. رملزی مك دوناللد بله نخسلت وزيري 
انگلیلس رسلید. مك دوناللد بلر آن بود كه بلا روش دوسلتانه تری مسلئلۀ پیش آمده 
را حلل كنلد. وي بله رايلزن سلفارت بريتانیلا در تهلران تلگلراف كلرد كله بايد به 
شلیخ خزعلل هشلدار داده شلود تلا از هلر اقدام خشلونت بار كله هم منافلع وی و 
هلم منافلع بريتانیلا را بله خطلر می افكند دسلت بلردارد و تعهدات خود را نسلبت 
بله دوللت مركلزی به جای آورد )زرگر، 1372: 115(. سلر پرسلي للورن، ديپلمات 
زبردسلت، بلا عنلوان وزير مختار انگلیس در تهران مسلئولیت حل مسلئله  اختاف 
خوانیلن و دوللت را بلدون زد و خلورد بلر عهلده داشلت. رضاخلان با اسلتفاده از 
شلرايط مناسلب فراهم شلده، در روز سلیزدهم آبلان 1303ش. بله قصلد جنلوب 
حركلت كلرد )پهللوی، 1303: 27(. او علاوه بلر نیلروي نظامي خلود، از نیروهاي 
اياتلي و رؤسلاي ايلات هلوادار دولت نیز بلراي مقابله بلا نیروي كمیتۀ سلعادت 
اسلتفاده نملود و همزملان، تبلیغلات و جنلگ روانلي گسلترده اي نیلز در توجیله 
اقداملات و اهلداف خلود بله  راه انداخلت. وي از اصفهلان به طرف شلیراز حركت 
كرد؛ سلپس عازم بوشلهر شلد. نقشلۀ سلردار سلپه برای سلركوبی كمیتۀ سلعادت 
ايلن بلود كله از سله طرف، خوزسلتان را محاصلره كنلد: اول اينكه لشلكر غرب را 
از كوه هلای لرسلتان بگذرانلد و بله جانلب دزفلول و ناصلری )اهواز( اعلزام كند و 
بعلد لشلكر جنلوب را از اصفهلان حركت دهلد و از راه كوهسلتان بختیلاری روانۀ 
رامهرملز نمايلد. در نهايلت نیلز لشلكر آذربايجلان از راه كردسلتان و كرمانشلاهان 
برونلد پشت سلر واللی پشلتكوه را بگیرنلد و او را از كملك به قوای كمیتلۀ قیام باز 

دارند )مسلتوفی، بی تلا: 640(.
     رضاخلان كله بلر اهمیت همراهی والی پشلتكوه با شلیخ خزعل واقلف بود، در 
سلفرنامۀ خوزسلتان به اين موضوع اشلاره داشلته و چنین نوشلته اسلت: »مهمترين 
مطلبلی كله توجله ملرا جللب كلرد موضلوع والی پشلتكوه بلود كله تقريباً بر سلر 
راه يلا پشلت شلیخ خزعلل بلا قلوای مجهلز نشسلته بلود ... و مجلال ندهلم قوای 
خلود را بله كمك خزعل بفرسلتد« )پهللوی، 1303: 11(. آمار مشلخصي از نیروي 
نظاملي رضاخان در هجوم به خوزسلتان در دسلت نیسلت؛ هرچند به نظر مي رسلد 
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كله تعلداد آنهلا از قلواي نظاملي كمیتۀ سلعادت كمتلر بوده اسلت. با ايلن اوصاف 
نمي تلوان در ايلن موفقیلت رضاخان، نقش انگلیس را كه سلعی داشلت اين منازعه 
را از راه مذاكلره فیصلله دهلد، ناديلده گرفت. خزعلل كه تا قبلل از روی كار آمدن 
رضاخلان، مسلتقل از حكوملت مركلزی ايلران بلر خوزسلتان، فرمانروايلی می كرد 
و سلعی داشلت همراهلی انگلسلتان را بلرای تغییلر نلام خوزسلتان به عربسلتان به 
دسلت آورد، در مقابلل پیشلنهاد انگلیلس بلرای كوتاه آملدن در برابلر رضاخلان، 
اشكال  تراشلی مي كلرد و بهانله می جسلت؛ زمانلی كله از حمايلت حاملی قديملی 
خلود و بختیاری هلا ناامیلد شلد، بلا دخاللت و پادرمیانی سلر پرسلی للورن، تن به 
مصالحله داد و در زملان حضلور رضاخان در شلیراز، طي نامه ای خطاب به سلردار 
سلپه از اقداملات خصمانله اش پلوزش خواسلت. بعد از اتمام كار و تسللیم شلدن 
و املان يافتن شلیخ خزعل، سلردار سلپه با تأسلیس پادگانلی جديد در خوزسلتان، 
حكومت نظامی اهواز را به سلرتیپ فضل اهلل زاهدی سلپرد و خوزسلتان به تصرف 
تملام  عیلار دوللت درآملد )مسلتوفی، بلی تلا: 641( و مدتلی بعد خزعل، دسلتگیر 
و بله تهلران فرسلتاده شلد. بعلد از تسللیم او، واللی پشلتكوه، اقلدام قابلل توجهي 
صلورت نلداد. اردوی اعزاملی رضاخان كله تا منصورآبلاد )مهران( پیشلروی كرده 
بلود، بعلد از اطاع از تسللیم خزعلل، بدون جنگ با والی پشلتكوه به قصرشلیرين 
برگشلت )مرادی مقلدم، 1385: 151(. رضاخلان، بعلد از پايلان كار شلیخ خزعلل 
و ديلدار از چاه هلاي نفلت، بله منظلور زيلارت عتبلات بله علراق رفلت. والی هم 
نمايندگانلي را بلراي عذرخواهلي و اعلام اطاعلت نلزد رضاخان فرسلتاد. سلردار 
سلپه هرچنلد از نیامدن شلخص غامرضاخلان ناراحت شلد؛ وللی او را مورد عفو 
قلرار داد )والیلزاده معجلزی، 1382: 115(. شلايد دلیلل كنار آملدن موقتی رضاخان 
ايلن بلوده اسلت كله هنلوز مناطلق همجلوار پشلتكوه بله طلور كاملل زير سللطۀ 
دوللت در نیاملده بلود و نیلروی نظاملی دوللت بله اوضاع منطقۀ پشلتكوه آشلنايی 
كاملل نداشلتند؛ از ايلن  رو بله توصیلۀ امیلر لشلكر غرب و املرای نظاملی، به طور 
موقلت سیاسلت سلازش بلا عشلاير پشلتكوه و غامرضاخان دنبلال شلد )بهرامی، 
1388: 144(. غامرضاخلان كله از اوايلل زمسلتان 1303ش. بله علراق رفتله بلود 
تلا بهلار در آنجلا اقاملت داشلت و در اوايلل 1304ش. بله پشلتكوه بازگشلت و تا 
1307ش. حكمرانلی كلرد؛ املا از سلال 1304ش. به تدريج نفلوذ حكومت مركزی 
در پشلتكوه افزايلش يافلت. حكومت مركزی با آغاز خلع سلاح ايات پشلتكوه و 
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خلود واللی؛ همچنیلن تأسلیس ادارۀ مالیه و پسلت های گمركی در پشلتكوه، اقتدار 
سلنتی والی را به گونۀ چشلمگیري كاهلش داد )مرادی مقلدم، 1385: 152 و 153(. 
دوللت مركلزي در سلال 1307ش. بلا پیشلنهاد سلپهبد امیراحملدی مبني بلر پايان 
بخشلیدن بله موضلوع پشلتكوه و غامرضاخلان والي موافقلت كلرد )امیراحمدی، 
1373: 332(. امیراحملدي نیلز محمدصلادق كوپلال را بلا درجلۀ سرلشلكری بله 
حسلین آباد، مقلر حكومت مركزی در پشلتكوه، فرسلتاد. والی كله مقاومت و ماندن 
در پشلتكوه را بی فايلده می دانسلت بلا همسلر و فرزندانش به عراق رفلت و میراث 

پلدري را بله سلپاهیان دولت واگذاشلت )بهلار، 1380: 168(. 

نتیجه گیری
بله عنلوان اسلتنباط و اسلتنتاج پايانلي و بلا توجله بله قرايلن و شلواهدي كله در 
چارچلوب موضلوع ايلن مقالله ارائله شلد، مي توان بله طرح چنلد نكتله پرداخت: 
نخسلت اينكله دوللت رضاخلان، برخلاف بسلیاري از دولت هلاي پیشلین ايلران، 
خاسلتگاهي ايللي و عشلیره اي نداشلت و عمدتلاً بلر محلور شلخصیت و خصلت 
نظاملي رضاخلان و بلر پايۀ حمايت نخبگان معتقد به اسلتبداد منور و طبقۀ متوسلط 
جامعله و حمايلت سیاسلت جنلوب بريتانیلا اسلتوار بود. بلر اين پايه، تلاش براي 
تمركلز قلدرت در مركلز و كنار زدن قدرت هلا و حاكمان محلي، نلگاه امنیت محور 
و توجله بله روش هلاي نظاملي و اجبلار و اللزام، از جملله ويژگي هاي بلارز دولت 
مذكلور بله شلمار ملي رود؛ دوم، عنايلت بله ايلن نكتله ضروري اسلت كله صرف 
نظلر از ارزيابلي ماهلوي اهلداف و سیاسلت هاي رضاشلاه، از جملله نقلاط ضعف 
اقداملات وي، فقلدان يلا ضعف تناسلب بیلن موضوع و روش اسلت؛ بلراي نمونه 
و مرتبلط بلا موضلوع ايلن تحقیلق، در كشلوري كله در طلول تاريلخ هزاران سلالۀ 
خلود، هملواره شلاهد حضلور اقلوام و ايلات و عناصلر زبانلي، فرهنگلي و قومي 
مختللف بلوده اسلت و رؤسلا و بلزرگان ايلات، هملواره نقشلي مؤثلر در عرصلۀ 
قلدرت و حاكمیلت آن داشلته اند، طراحلي و اجلراي برناملۀ كوتاه ملدت و تلوأم با 
زور و اجبلار بلراي يكدسلت كلردن جامعله و از میان بلردن آثار و نشلانه هاي تنوع 
و تعلدد محللي و منطقله اي، فقلدان تناسلب بین موضلوع و روش را بیلش از پیش 
روشلن مي سلازد؛ سلوم اينكله برخلي از واكنش هاي حاكملان و خوانیلن محلي در 
مسلیر مقاوملت و مقابله با تحركات رضاخلان و برنامه هاي دوللت مركزي، از آنجا 
كله معطلوف بله نگرانلي از بابت تعرض بله هويت و پیشلینۀ تاريخلي و اجتماعي 
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آنهاسلت، تلا حلدودي مي توانلد طبیعلي تلقلي شلود؛ در عین حلال، برخلي تدابیر 
اتخاذشلده از جانلب آنلان، از جملله گرايلش بله قدرت هلاي بیگانه در اين مسلیر، 
چنلدان قابلل توجیله نیسلت؛ چهلارم، كمیتۀ قیام سلعادت كله عمدتاً بلر محوريت 
شلیخ خزعلل و واللي پشلتكوه سلامان يافتله بلود، هرچنلد تلاش كلرد در ابعاد و 
محورهلاي گوناگلون، از جملله همراهلي بلا برخلي نماينلدگان مجللس، برقراري 
ارتبلاط با احمدشلاه، ولیعهد و برخي رجال سیاسلي كشلور، تحركاتلي را در مقابله 
بلا رضاخلان صلورت دهد؛ املا با عنايت بله معادالت و محاسلبات مسلائل داخلي 
و خارجلي، از جمله سیاسلت انگلیلس در حمايت از يك دوللت مركزي مقتدر در 
ايلران، اهمیت و حساسلیت مناطق خوزسلتان و پشلتكوه )ايام( از نلگاه حكومت 
و تمركلز و تبلیلغ شلخص رضاخلان بلر موضلوع گسلترش و تحكیلم امنیلت در 
سلطح كشلور، عملًا نتوانسلت بله اهلداف ملورد نظلر متحديلن در كنلار زدن يلا 
محدودسلازي رضاخلان دسلت يابلد؛ پنجلم، در بخلش عملده اي از تاريلخ ايران، 
حاكملان محلي، نقشلي بلارز در تحكیم يا تضعیلف اقتدار دولت مركزي داشلته اند 
و دوللت مركلزي هیلچ گاه بي نیلاز از تعاملل با كانون هلاي قدرت در گوشله و كنار 
كشلور نبوده اسلت. ايلن واقعیلت تاريخي در سیاسلت ها و روش هلاي به كارگرفته 
شلده از جانلب رضاخلان كله بلا رويكلردي افراطلي در مسلیر تمركلز قلدرت و 
اختیلارات در مركلز حركلت مي كلرد، ناديلده انگاشلته شلد و در سلال هاي بعلد، 
پیامدهلاي ناخوشلايند آن دامنگیلر جامعله و حكوملت شلد و آسلیب هايی را بلر 
جلای نهلاد و عملًا به اتخاذ سیاسلت های مناسلبی مبنی بلر ادغام مركلز و پیرامون 
منجلر نشلد. شلايد اگر دوللت مركزي به جلاي تأكید بیلش از حد بلر نظامي گري، 
از روش هلاي اجتماعلي، فرهنگلي، سیاسلي و اقتصلادي، بهرۀ بیشلتري مي گرفت، 
تعاملل حاكملان محللي و دولت مركزي، علاوه بر تأمین امنیلت، همراهي حاكمان 
ايالت هلا در چارچوبلي نوين و متناسلب با تحوالت روز دنیا و كشلور، اسلتمراري 

منطقلي و آثلاري سلازنده مي يافت.
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    قاجاريه، ج 2، تهران: امیركبیر.
 - بهراملی، روح اهلل؛ )1388(، سلسلله والیلان لرسلتان )مقدمله ای بلر تاريخ سیاسلی 
    ايلام و لرسلتان از شلاه عبلاس صفلوی تلا برآملدن رضاخلان(، چ اول، تهلران:

    حروفیه. 
 - پهللوي، رضاشلاه؛ )1303(، سلفرنامۀ خوزسلتان، بلی جلا: مركز پژوهش و نشلر

    فرهنگ سیاسی دوران پهلوی.
 - راولینسلون، سلر هنری؛ )بي تا(، سلفرنامۀ راولینسون، ترجمۀ سلكندر امان اللهی،

   تهران: بهاروند.
- رايت، دنیس؛ )1383(، انگلیسی ها در میان ايرانیان، ترجمۀ اسكندر دلدم، تهران:به آفرين.

 الهام امیدی فرد- روح اهلل بهرامی
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- رحیم زاده صفوی؛ )1362(، اسرار سقوط احمدشاه، تهران: دهگان.
 - زرگلر، علی اصغلر؛ )1372(، تاريلخ روابلط سیاسلی ايلران و انگلیلس در دورۀ

   رضاشاه، ترجمۀ كاوه بیات، تهران: پروين.
 - سلاكی، علی محملد؛ )1342(، جغرافیلای تاريخلی و تاريلخ لرسلتان، خرم آبلاد: 

   كتابفروشی محمدی.
- شعباني، رضا؛ )1379(، مباني تاريخ اجتماعي ايران، تهران: قومس.

 - كلرزن، جلورج ناتانیلل؛ )1380(، ايلران و قضیلۀ ايلران، ترجملۀ غامعلی وحید
    مازندرانی، ج 2، تهران: علمي و فرهنگي.

- كسروی، احمد؛ )1381(، تاريخ پانصد سالۀ ايران، تهران: دنیای كتاب.
 - مجلد، محمدقللی؛ )1389(، از قاجاريه به پهلوی 1309- 1298 بر اسلاس اسلناد

    وزارت خارجۀ آمريكا، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی.
 - مرادی مقلدم، ملراد؛ )1385(، تاريلخ سیاسلی اجتماعلی كردهلای فیللی در عصر

    والیان پشتكوه )ايام(، تهران: پرسمان.
- مستوفی، عبداهلل؛ )بي تا(، شرح زندگانی من، ج 3، تهران: مصور. 

 - مكلی، حسلین؛ )1359(، ملدرس قهرملان آزادی، ج 2، تهلران: بنلگاه ترجمله و
   نشر كتاب.

سیاسلي زندگلي   ،)4( ايلران  نخسلت وزيران   ،)1369( جعفلر؛  مهدي نیلا،   - 
     سیدضیاء الدين طباطبايي، تهران: پانوس. 

- نظام مافی، رضاقلی؛ )1363(، كتاب سبز، تهران: تارخ.
 - نلوری، ابراهیلم؛ )بلي تلا(، بازيگلران عصلر طايلی، چ 2، بله كوشلش احملد

    رضايی، بی جا: بی نا.
 - والیلزاده معجلزی، محمدرضلا؛ )1382(، تاريلخ لرسلتان )روزگار پهللوی( از

    كودتای 1299 تا نهضت ملی شدن صنعت نفت، تهران: حروفیه. 
 - همايلون كاتوزيلان، محمدعللی؛ )1377(، نله مقالله در جامعه شناسلي تاريخلي

    ايران، نفت و توسعۀ اقتصادي، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: مركز. 
 - ________________؛ )1392(، تضلاد دوللت و مللت، نظريلۀ تاريلخ و

    سیاست در ايران، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: ني. 

بررسي تعامل دولت مرکزي و حاکمان محلي در دورۀ...


