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بررسي تعامل دولت مركزي و حاكمان محلي در دورۀ پهلوي اول
با تأکید بر رويارويي والي پشتكوه (ايالم) و شيخ خزعل
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چکیده
يكـي از مهمتريـن مسـائل تاريـخ ايـران در دورههـاي گوناگـون ،روابـط دولـت مركـزي بـا ايلات،
حاكمـان محلـي و كانونهـاي قـدرت در گوشـه و كنـار كشـور بـوده اسـت.
ايـن موضـوع بـا عنايـت بـه اينكـه در بخش قابـل توجهـی از تاريخ ايـران ،عناصري با خاسـتگاه
ايلـي ،قـدرت و حاكميـت را در اختيـار داشـتهاند ،اهميتـي دو چنـدان مييابـد .شـكلگيري دولـت
پهلـوي ،از ايـن حيـث كـه خاسـتگاهي غيرايلـي داشـت و برخـوردار از خصلتهـاي بـارز نظامي و
بـهشـدت تمركزگـرا بـود و شـعار تجـدد و همراهـي با تغييـر و تحـوالت نوين دنيا را سـر مـيداد،
نقطـۀ عطفـي در روابـط دولـت مركـزي و ايلات و حاكمان محلي بهشـمار مـيرود .در اين پژوهش
بـا اسـتناد بـه قرایـن و شـواهد تاريخـي ،روابـط دولـت مركـزي با والـي پشـتكوه و شـيخ خزعل در
خوزسـتان ،در سـالهاي نخسـت روي كار آمـدن رضاخـان ،مورد تجزيـه و تحليل قرار گرفته اسـت.
يافتههـاي ايـن تحقيـق كـه بـا روش توصيفـي -تحليلي انجام شـده اسـت ،نشـان ميدهد كـه روابط
حاكمـان مذكـور بـا دولـت مركـزي ،عمدت ًا ماهيتـي تقابلمحور داشـته اسـت؛ چنانکه دولـت مركزي
بـا هـدف بسـط اقتدار خـود و تمركز افراطي قـدرت و حاكمان محلي نيز در مسـير دفاع از پيشـينه و
هويـت تاريخـي و قـدرت منطقـهاي خويش ،به شـكل منفرد يا مشـترك ،از جمله در قالـب كميتهاي
بـا عنـوان سـعادت بهرويارويـي پرداختهاند .ايـن تقابل ،ابعادي سياسـي ،نظامـي ،اجتماعي و خارجي
داشـته و در نهايـت بـه تحكيم حاكميت دولت مركـزي و زوال قدرت حاكمان محلي انجاميده اسـت.
واژگان کلیدی :دولت مركزي ،رضاخان ،والي پشتكوه ،شيخ خزعل.
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مقدمه (ضرورت و بيان مسئله)
تجزيـه و تحليـل تاريـخ ايـران ،مسـتلزم توجـه بـه نقش نخبـگان ،بهويـژه نخبگان
ايلـي و نخبـگان حاضـر در دولـت مركـزي و تبييـن روابـط بين آنهاسـت و بر اين
پايـه ،معادلـۀ چرخش قـدرت در بخشهاي قابل توجهي از تاريـخ ايران را ميتوان
بـر پايـۀ رابطـۀ سـهوجهي دولت ،نخبۀ ايلـي و جامعه ،مـورد تجزيـه و تحليل قرار
داد .بـا عنايـت بـه ايـن واقعيت كـه بيـش از دوسـوم حكومتهاي مستقرشـده در
ايـران و نزديـك به هشـتاد درصد طـول ادوار حكمراني كشـور در اختيار جماعات
ايالتـي قـرار داشـته اسـت (شـعبانی« ،)85 :1379 ،بخـش قابـل توجهـي از تاريخ
ايـران را ميتـوان صحنـۀ كشـمكش بيـن مراكـز و كانونهـاي گوناگـون قـدرت،
از جملـه رؤسـاي ايلات ،حاكمـان محلـي و ديگر مدعيـان قدرت براي دسـتيابي
بـه سـلطنت يـا تغييـر شـرايط موجـود دانسـت .ايـن كيفيت بـه گونهاي اسـت كه
برخـي از صاحبنظـران تلاش كردهانـد آن را در قالب نظريـۀ «حكومت خودكامه
ج و مـرج – حكومـت خودكامـه» تئوريـزه و سـاماندهي كننـد» (همایـون
– هـر 
کاتوزیـان .)57 :1392 ،بعيـد نيسـت کـه بتـوان بخشهـاي مهمـي از رويدادهـا و
تحـوالت تاريـخ ايـران را از ايـن منظـر و در اين چارچـوب تجزيـه و تحليل كرد.
در دورۀ قاجـار كـه ميتـوان آن را حكومتـي نامتمركـز خوانـد (همـو،)40 :1377 ،
ً
عملا و به گونهاي جدي به سـمت محدودسـازي قـدرت حاكمان
دولـت مرکـزی
ایـاالت ،خوانيـن و امـراي محلـی و تغييـر سـاختار آنهـا حركـت نميكـرد .ايـن
سياسـت كـه ميتوانـد بـر پايـۀ نبود تمايـل يا تـوان دولت تفسـير شـود ،در عمل،
منجـر بـه اين امر ميشـد كـه حكومت بـه تبعیت ظاهـری آنها و پرداخـت نامنظم
مالیـات و خنثـي شـدن قـدرت حاكمـان و امراي محلي ب ه وسـيلۀ يكديگر ،بسـنده
كنـد .بـا ايـن اوصـاف ،در زمـان فتحعلیشـاه و ناصرالدینشـاه ،تالشهایـی بـا
هـدف افزايـش تسـلط بـر ايالتهـا صـورت گرفـت .وقـوع انقلاب مشـروطه و
گسـترش نفـوذ و حضـور قدرتهـاي بيگانه در مناطـق مختلف كشـور ،تعامل بين
حاكمـان محلـي و دولـت مركـزي را بيش از پيش دسـتخوش آشـفتگي و بيثباتي
كرد.
ضعـف دولـت مرکـزی قاجـار ،نبـود ارتـش منظـم و راههای ارتباطی مناسـب
باعـث شـد کـه حکومـت مرکـزی نتواند بر ایالت و عشـایر تسـلط داشـته باشـد.
حکومـت مشـروطه هـم اختیار شـاه را محدود کرده بـود و این شـکل از حکومت
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تـازه و مجلـس آن نیـز قـادر به نظـارت کامل بر کشـور و کنترل آن نبود (بشـیری،
 .)91 :1363بـا کشـف نفـت در جنوب و جنـوب غربی ایران كه گسـترش حضور
انگليـس و انعقـاد قراردادهایـي بيـن اين كشـور و خوانیـن منطقه را در پي داشـت
و چنـدی بعـد وقـوع جنـگ جهانـی اول ،وخامت اوضاع كشـور افزايـش يافت و
رابطـۀ نیمبنـد حکومـت مرکـزی بـا حکومتهـای محلـی ،بهویـژه حکومتهـای
محلـی جنـوب و جنـوب غربـی همچـون شـیخ خزعـل و والـی پشـتکوه ،بيش از
پيـش تضعيـف شـد .ایـن وضعیت بـا وقـوع انقلاب اکتبـر روسـیه در 1917م .و
تلاش انگليـس بـراي پيگيري سیاسـت تشـکیل حکومـت مرکزی قـوی در ايران؛
سـپس وقـوع کودتـای سـال 1299ش .تغییـر کـرد؛ زيرا حاكمـان محلـي ،از جمله
در جنـوب و جنوبغربـي و غـرب ايـران در چارچـوب نظـم نوينـي كـه در حال
شـكلگيري بـود ،جايگاه مهمي نداشـتند .آنها تلاش رضاخان بـراي تمركز هرچه
بيشـتر قـدرت در دولـت مركـزي و محدودسـازي اختيـارات و قـدرت حاكمـان
محلـي را در تعـارض با خواسـت و منافع خويش ميديدند؛ از ايـنرو براي مقابله
بـا ايـن رونـد ،برنامهريزيهـا و فعاليتهايـي را بـهصـورت انفـرادي يـا مشـترك
سـامان دادنـد .از جملـه تالشهـاي مشـترك والي پشـتكوه و شـيخ خوزسـتان در
رويارويـي بـا رضاخـان ،تشـكيل كميتـۀ سـعادت بـود كـه بـراي شـكلگيري آن،
زمينههـاي نسـبت ًا مسـاعدي از جمله مخالفت با سياسـتهاي رضاخـان ،همجواري
جغرافيايـي ،پيشـينۀ روابـط دوسـتان ه و ماننـد آن وجـود داشـت .بـا ايـن اوصاف،
پژوهـش حاضر در پي پاسـخگويي به اين پرسـش اسـت كه :فلسـفۀ شـكلگيري،
ابعـاد عملـي و پيامدهـاي فعاليـت شـيخ خزعل و والي پشـتكوه در برابـر رضاخان
چـه بـوده اسـت؟ يافتهها و دريافتههـاي اين تحقيـق كه در چارچـوب يك فرضيه
ارائـه ميشـود ،گويـاي آن اسـت كـه شـيخ خزعـل و والي پشـتكوه تلاش كردند
از راههـاي مختلفـی چـون :حفـظ و احيـاي سـلطنت احمدشـاه قاجـار ،ارتبـاط با
اقليـت مجلـس مخالـف رضاخـان و همكاريهـاي سياسـي و نظامي منطقـهاي ،با
سياسـتهاي تمركزگرايانـۀ رضاخـان مقابلـه كننـد .اين تالشها گاهـي بهصورتي
انفرادي و زماني نيز به گونهاي مشـترك دنبال ميشـد .تشـكيل كميتۀ سـعادت ،از
جملـه چارچوبهـاي مشـتركي اسـت كـه در اين بـاره ميتـوان به آن اشـاره كرد.
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روش تحقيق
در مطالعـات تاريخـي بيشـتر محققـان از روش توصيفـي – تحليلـي اسـتفاده
ميكننـد؛ بـه نحـوي كـه محقق بـه مطالعۀ كتابهـا ،مقـاالت ،پاياننامهها ،اسـناد و
سـايتهاي معتبـر اينترنتـي اقـدام میکند و با نوشـتن فيش به گـردآوري اطالعات
ميپـردازد و بـا تجزيـه و تحليـل دادههـاي تاريخي به نـگارش آن اقـدام مينمايد.
ايـن پژوهـش نیز بـا همیـن روش به واكاوي مناسـبات مرکـز و پیرامـون در رابطه
بـا روابـط حـکام پیرامونـی ،نظیـر روابـط غالمرضاخـان ،والـي پشـتكوه ،و شـيخ
خزعلخـان ،والـی و حاکـم ایالت خوزسـتان ،و متحـدان آنها در قالب شـکلگیری
کمیتـۀ قیـام سـعادت با رضاخـان و حکومت مرکـزی در پایان عصر قاجـار و آغاز
حکومـت پهلوی ميپـردازد.
پیشینۀ تحقيق
کتابهـا و مقـاالت متعـددی دربـارۀ شـیخ خزعـل ،والـی پشـتکوه ،کودتای سـوم
اسـفند  1299ش .و رضاخـان ،بهویـژه در ارتبـاط بـا نـوع برخـورد رضاخـان بـا
ایلات و عشـایر بـه نـگارش درآمـده اسـت کـه نـام بـردن از همـۀ آنها فهرسـتی
طویـل را تشـکیل میدهـد .از جملـه آنهـا میتـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کـرد:
مصطفـی انصـاری ( ،)1377کتاب «تاریخ خوزسـتان ( ،)1925- 1878دورۀ خاندان
کعـب و شـیخ خزعـل» را تألیف کـرده و روحاهلل بهرامـی ( )1388در کتاب خود با
عنوان «سلسـلۀ والیان لرسـتان» ،ارتباط والیان پشـتکوه با حکومـت مرکزی از دورۀ
صفویـه تـا زمان رضاخان را به بحث کشـیده اسـت .علیرضا صـداوی ( )1379هم
در کتـاب «خوزسـتان در آینـۀ تاریـخ» ،تاریخ بنیکعـب و ماجرای شـیخ خزعل را
محـور قـرار داده و بـه آن پرداخته اسـت .مرتضـي اكبري نیز در كتابهـاي «تاريخ
اسـتان ايلام از آغـاز تـا پايـان قاجاريـه»« ،تاريـخ تحوالت اسـتان ايلام از صفويه
تـا پهلـوي» و «تاريـخ اسـتان ايلام در عصـر پهلـوي» به ايـن موضوع اشـاره كرده
و فضـلاهلل براقـی ( )1380در پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد خـود به موضوع شـیخ
خزعـل در مقابلـه بـا دولـت مرکـزی ( )1911-1925پرداختـه و روابـط او را بـا
همسـایگان بریتانیـا و دولـت مرکزی بررسـی نموده اسـت .شـبنم برزگـر ()1388
هـم در مقالـۀ «ایـران ،بریتانیـا و خزعـل» ،حکومـت شـیخ خزعل در خوزسـتان را
سـرآغاز مناسـبات و منازعـات نویـن میـان دولـت ایـران ،بریتانیـا و شـیخ خزعل
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دانسـته و بـه بررسـی آن پرداختـه اسـت .غفـار پوربختیـار ( )1385نیـز در مقالـۀ
خـود با عنـوان «بختیاریها ،مشـروطیت ،وحـدت و تفرقۀ ایلـی» ،اختالفات درون
ایـل بختیـاری و روابـط آنهـا بـا اعـراب و قشـقاییها و پیمانهای اتحـاد بختیاری
و شـیخ خزعـل در برابـر دولت مرکزی را بررسـی کـرده و ناهیـد فرهادنیا ()1388
بـا معرفـی یـک سـند ،به تقابل شـیخ خزعل بـا حکومـت مرکـزی در اوضاع عصر
مشـروطه پرداخته اسـت.
پژوهـش حاضـر بـه شـرح اتحـاد و اقدامات شـیخ خزعل و والی پشـتکوه ،دو
تـن از خوانیـن قدرتمنـد و مخالف قدرتگیـری رضاخان ،در برابـر وی میپردازد
و تلاش میکنـد بـا نگاهـی متفـاوت ،مناسـبات مرکـز و پیرامـون را بـر اسـاس
مناسـبات غالمرضاخـان ،والي پشـتكوه ،و شـيخ خزعلخـان ،والـی و حاکم ایالت
خوزسـتان؛ همچنیـن متحـدان آنهـا در قالـب شـکلگیری کمیتـۀ قیام سـعادت در
پایـان عصـر قاجـار و آغاز حکومـت پهلـوی ،واكاوي و بررسـی نماید.
حدود جغرافيايي پشتکوه و پيشينۀ روابط حاكم آن با دولت مركزی
پشـتکوه (ایلام امـروزی) ،نامـی اسـت کـه از اوایـل حکومـت قاجاریه بـه منطقۀ
شـمال غربـی و جنـوب غربـی قلمـرو والینشـین لرسـتان کـه از زمان شـاهعباس
اول تـا ظهـور آقامحمدخـان ،لرسـتان فیلـی نـام داشـت ،اطلاق میشـد .در زمان
فتحعلیشـاه ،لرسـتان را بـه دو قسـمت مجـزا تقسـیم کردنـد و به منطقـهای که در
جنـوب و غـرب کبیرکـوه و در سلسـله جبال زاگرس قرار داشـت ،پشـتکوه گفتند
(بهرامـی .)23 :1388 ،بـه دنبال سیاسـت فتحعلیشـاه بـرای محدود کـردن نفوذ و
اقتـدار حکومتهـای محلـی ،والیـان لرسـتان ،مقـر حکومـت خـود را از خرمآبـاد
بـه پشـت سلسـله جبـال کبیرکوه منتقـل کردند و از آن پـس ،حاکم منطقـه را والی
پشـتکوه یـا والـی فیلـی نامیدنـد (همـان .)25-22 :بـا عقبنشـینی والیان لرسـتان
بـه منطقـۀ پشـتکوه بـا مرکزیت ديواال یـا حسـینآباد (ایلام کنونی) ،حـوزۀ اقتدار
والیـان بـه ایـن منطقـه محـدود شـد و تـا 1305ش .کـه ايـن منطقـه بـ ه تصـرف
رضاخـان درآمـد ،حکومـت والیان ادامـه یافت.
والیـان لرسـتان بـه دلیـل دشـمنی بـا حاکمـان زندیـه از همـان آغاز با مؤسـس
سلسـلۀ قاجار همراه شـدند و سـلطنت او را به رسـمیت شـناختند (سـاکی:1342 ،
)296؛ يعنـي دشـمن مشـترك (زنديـه) ،باعـث نزديكـي آنهـا بـه هـم شـد و ايـن
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عامـل ،زمينـۀ همگرايـي بيـن ايـن دو را فراهـم کـرد .پـس ضرورتـی بـرای مطیع
کـردن والـی لرسـتان کـه اطاعت خـود را ثابت کرده بود ،وجود نداشـت .سياسـت
و تلاش فتحعليشـاه در مسـير محدودسـازي قدرت و حـوزۀ اختيـارات حاكمان
محلـي (بختیـاری )49 :1362 ،و اختالفافكنـي بيـن والت ثالثۀ پشـتكوه ،تنشها
و روياروييهايـي را بيـن دولـت مركـزي و والـي پشـتكوه در پي داشـت (بهرامی،
ِ
سياسـت فتحعليشـاه ،واليـان ،نيمـي از قلمرو آبا و
 .)145 :1388تحـت تأثيـر اين
اجـدادي خـود را از دسـت دادند .در همين چهارچوب ،فتحعليشـاه ،فرزند ارشـد
خـود ،محمدعليميـرزا دولتشـاه را بـه عنـوان حاکـم ایالتهـای غربـی ،کردسـتان
و خوزسـتان منصـوب كـرد (راولینسـون ،بـی تـا 51 :و  .)52از قرایـن موجـود
چنيـن برميآيـد كـه محمدعليميـرزا دولتشـاه در مقايسـه بـا پـدر خـود ،رفتـاري
واقعبينانهتـر بـا حاكمـان محلي ،از جمله والي پشـتكوه داشـته اسـت .ايـن عامل و
نيـز تعصـب ايرانـي بـودن والي ،زمينـۀ تحكيم روابط ايـن دو را در برابـر تحركات
مـرزي عثماني فراهـم آورد.
در دورۀ ناصـري نيـز دولـت مركـزي تلاش كـرد تـا بـر محدوديـت حاكمـان
محلـي بيفزايـد .بـا ايـن اوصـاف ،از آنجـا كـه حسـينقليخان ،والـي پشـتكوه ،از
توانمنـدي و اقتـدار سياسـي و نظامي قابـل توجهي برخوردار بود و بـهتعبير کرزن
«قـادر بـود در آن زمـان ،سـیهزار سـرباز را بسـیج کنـد» (کـرزن 136 :1380 ،و
)337؛ همچنيـن تلاش او بـرای ایجاد و حفظ امنیت در پشـتکوه و مناطق همجوار
آن ،بهويـژه امنیـت راههـای زیارتـی لرسـتان و خوزسـتان و برخوردهـای متعـدد
بـا تجـاوزات عثمانـی ،جلـب اعتمـاد ناصرالدينشـاه را در پـي داشـت (بختیاری،
 .)258 :1362در ادامـۀ ايـن رونـد ،انتصـاب ظلالسـلطان و عملكـرد و روحيـات
جاهطلبانـۀ او ،باعـث فـراز و فرودهايـي در روابط والي پشـتكوه و حكومت شـد و
برآينـد نهايـي آن ،تبعيت والي پشـتكوه از دولت مركزي بود (کـرزن.)336 :1380 ،
بـا وفـات حسـینقلیخان والـی در سـال  1317 -18ق .غالمرضاخان فرزند ارشـد
وی بـه فرمانروایي پشـتکوه دسـت یافت (اكبـري .)502 :1386 ،او در سـال 1315
ق .از طـرف مظفرالدیـن شـاه به نیابت حکومت تمام پشـتکوه و پیشـکوه منصوب
ً
عملا بعـد از فـوت پـدرش تنهـا در پشـتکوه حکمرانـی کـرد (افضـل
شـد؛ ولـی
الملـك99 :1361 ،؛ اكبـري .)171 :1391 ،ايـن دوران بـا حوادث ناشـي از انقالب
مشـروطه همچـون كاهـش نقـش پادشـاه ،ضعـف مجلـس و ديگـر اركان دولـت
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مركـزي در تسـلط بـر ايالتهـا و در نتيجـه گسـترش قـدرت حاكمـان محلـي،
مصـادف اسـت و از ايـن حيـث ،والیگـری غالمرضاخان بـا دیگر والیان پشـتكوه
تفاوت دارد.
والي پشـتكوه در كنار مشـروطهخواهان قرار نگرفت .همراهي او با سـاالرالدوله
(آذری )168 :1378 ،در جريـان طغيـان او ،تأييـدي بـر اين مطلب اسـت .در جنگ
جهانـي اول ،کشـورهای درگیـر جنـگ ،بـه دليـل افزايش اقتـدار والي كه ناشـي از
آشـفتگي بيشـتر اوضـاع بـود ،سـعی داشـتند نظـر او را بهخـود جلب كننـد؛ حتي
دولـت موقـت هـم در صـدد اتحـاد با او بـر آمـد (اتحاديـه 50 ،49 :1379 ،و )94؛
ضمـن اينكـه در ايـن مـدت ،منطقۀ پشـتكوه نظـم دائمی خـود را از دسـت نداد و
مـورد تخطـی و تجـاوز قـرار نگرفـت .بعـد از پيـروزي انگليس در جنـگ جهاني
اول ،بيـن والـي و انگليـس ارتبـاط برقـرار شـد .چنانكه بعـد تصرف بغداد توسـط
انگلیسـیها ،غالمرضاخـان والـي بـا سـر پرسـی کاکـس مالقـات کرد و بـا دولت
انگلسـتان بـرای واگـذاری امتیـاز مناطـق نفتخیـز دهلران و پشـتکوه ،قـراردادی
منعقـد کـرد (بهرامـی)137 :1388 ،؛ هرچند اين رابطه به گسـتردگي رابطۀ انگليس
و شـيخ خزعـل نبود.
پادشـاهان قاجـار معمـوالً بـرای امنیـت و انتظـام امـور داخلی و مرزهـا به نیرو
و قـدرت خوانیـن ایـاالت و والیـات متکـی بودنـد؛ از ایـنرو ،نقش مؤثـر دفاعی
و امنیتـی والیـان پشـتکوه در غـرب کشـور از عوامـل مهـم تـداوم حکمرانـی آنها
بـود .والیـان لرسـتان تـا دوران غالمرضاخـان؛ یعنـی تا زمانـي که قدرت ایسـتادن
در مقابـل حکومـت مرکـزی را داشـتند ،مانـع نفـوذ آن در قلمـرو تحـت حاکمیت
خـود میشـدند؛ هرچنـد آنهـا تمایلـی بـه درافتـادن با حکومـت مرکزی نداشـتند؛
امـا گاهـی بـه دلیـل روی کار آمـدن فـردی مقتـدر همچون ظلالسـلطان یـا زمانی
بـ ه علـت تفرقۀ بیـن والیـان ،حکومت مرکـزی تا حدودی میتوانسـت نفـوذی در
منطقـه بـه دسـت آورد؛ امـا نـه در حـدی کـه بخواهـد نیـرو یا قشـونی بـه منطقه
بفرسـتد؛ بلکـه بـه همان اطاعت ظاهـری والی و روابط دوسـتانه و بـه دور از تنش
بسـنده میکرد.
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خوزستان و خاندان خزعل
شـیخ خزعـل و خاندانـش از قبیلـۀ بنیکعـب و از تیـره محیسـن بودنـد و از زمان
نادرشـاه افشـار بـر خوزسـتان تسـلط یافتنـد .در دورۀ ناصـري ،بنیکعـب ،اتحـاد
خـود را از دسـت داد و پـس از جنگهـای داخلـی بین افـراد قبیله ،بهویـژه نزاع بر
شـيخ جابر (پدر خزعـل) داد و

سـر جانشـینی ،ناصرالدینشـاه ،فرمـان خانـی را به
وی فرمانـدار محمـره شـد (بـراون .)487 :1338 ،شـيخ جابر ،بارهـا متمردين عليه
حكومـت مركـزي را سـركوب كـرد .او بـه هواخواهـي دولت ،سرشـناس بـود؛ با
ايـن وجـود ،همزمـان با گسـترش حضور انگليـس ،روابطـي پنهاني با انگليسـيها
برقـرار كـرد و در مقطعـي ،حتـي از بریتانیـا خواسـت کـه از او در برابـر حكومت
مركـزي ايـران حمايت کنـد (اسـترانک.)27 :1387 ،
خ مزعـل ،جانشـین جابـر ،خـود را هـوادار حکومت مرکزی نشـان میداد؛
«شـي 
امـا در پنهـان ،روابطـی بـا انگلسـتان برقـرار کـرده بـود» (کسـروی.)223 :1381 ،
روابـط دوسـتانۀ او بـا مأمـوران انگلیـس کـه کـرزن ( )367 :1380نیز به آن اشـاره
داشـته اسـت ،چنـدان طـول نکشـید و بـر سـر رقابـت در كشـتيراني در كارون،
دچـار تنـش شـد؛ ضمـن اينكـه از گسـترش حضـور مأمـوران دولـت مركـزي در
منطقـۀ حكومـت خويـش نيز هـراس داشـت .او سـرانجام در توطئهاي كه توسـط
بـرادرش خزعـل شـكل گرفـت ،بـه قتـل رسـيد .شـیخ خزعـل بعـد مرگ بـرادر،
وارث تمـام سـرزمينهاي اجدادي شـد و جايـگاه او با دريافت فرمان شـيخوخيت
از مظفرالدينشـاه ،مسـتحكمتر گردیـد (کسـروی .)236 :1381 ،او کـه بـه قـول
ملـک الشـعرای بهـار (« )145 :1380مـردی باهـوش و بالنسـبه محیـل بـود» ،از
آشـفتگي دربـار و برقـراري ارتبـاط با رجـال قاجـار ،در جهت پيشـرفت كار خود
بهـره بـرد؛ علاوه بـر ايـن ،بخشـي از زمينهاي خوزسـتان نيـز كه خالصـۀ دولت
بـود ،بـهموجـب فرمان شـاه بـه او تعلـق گرفـت و قدرتش ،بيـش از پيـش افزون
شـد (کسـروی .)245 :1381 ،آشـفتگيهاي ناشـي از حـوادث دورۀ مشـروطه و
حضـور روزافـزون انگليـس ،زمينۀ مسـاعدي را براي تحكيم پايههاي قدرت شـيخ
خزعـل در خوزسـتان فراهـم آورده بـود و او بـه صـورت عامل آنهـا در اين منطقۀ
اسـتراتژيك بـه كار خـود ادامـه ميداد.
انگليسـيها شـيخ خزعـل را در مقايسـه بـا دولـت مركـزي ،از اقتـدار بیشـتري
برخـوردار ميديدند .روابط شـيخ و انگليس با کشـف نفت و نیاز دولت انگلسـتان
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بـه زمینهـای او براي احداث تأسیسـات و حفاظت از لولههای نفـت ،ابعاد تازهاي
يافـت و طـي قـراردادي از انگليس براي حمايـت در برابر دولـت مركزي ،تضمين
ت مركزي ايـران در
گرفـت؛ بـا ایـن اوصـاف ،نشـانههاي بـارزي از تقابـل بـا دولـ 
رفتـار شـيخ بـه چشـم نميآمـد .او مـردي شـيعهمذهب بـود و بـا اينكـه در كنـار
مرزهـاي عثمانـي حكومـت ميكـرد ،در اختالفـات ايـران و عثمانـي و تحريكاتي
كـه در ميـان اعراب سـرحدي از طرف كشـور همسـايه ميشـد ،جانب ایـران را از
دسـت نمـیداد (بهـار 145 :1380 ،و  .)146طـي جنگ جهانـي اول ،روابط خزعل
و انگليـس نزديكتـر شـد و بـهتعبيـر دنيـس رايـت (« ،)378 :1383شـیخ محمره
در طـول جنـگ ،خـود را بـه مثابه یـک دولت طرفدار پروپاقرص انگلسـتان نشـان
داده بـود» .ایـن روش بـا سیاسـت بیطرفـی دولـت مرکـزی مغایـرت داشـت؛ بـه
همیـن دلیـل ،محمدعلیخان عالءالسـلطنه ،وزیر خارجه ،در نامـهای به وی توصیه
کـرد کـه بـا دولتهـای درگیـر ،روابطـی دوسـتانه و بیطرفانه داشـته باشـد (نظام
مافـی)104: 1363 ،؛ امـا شـیخ خزعـل به ایـن دسـتورات دولت مرکزی کـه مغایر
بـا اهـداف و منافعـش بود ،اعتنایـی نکرد؛ در مجمـوع ،سیاسـت او در قبال دولت،
بـر اسـاس پرهيـز از تنـش و در عیـن حـال ،جلوگیـری از مداخلـه و نفـوذ دولت
مرکـزی در امـور منطقـه بود؛ در مقابل ،سیاسـت دولـت مرکزی در قبـال او ،مبتنی
بـر انقیـاد ،خـودداري از تحریـک و راضی شـدن به پرداخـت نامنظم مالیـات بود؛
زیـرا دولـت مرکزی ،توانایی بـه اطاعت واداشـتن ایالت و تمرکز قدرت نداشـت؛
امـا تحوالتـی کـه در ایران پـس از جنگ جهانـی اول ،بهویژه بعـد از وقوع کودتای
 1299ش .و سـر بـرآوردن رضاخـان رخ داد ،روابـط او بـا دولت مرکـزی را تحت
تأثیر قـرار داد.
تغييـر معادلـۀ روابـط دولـت مركـزي و ايالتهـا پـس از روي كار آمـدن
رضاخـان
در پـي آشـفتگيهاي ناشـي از حـوادث مشـروطه ،جنـگ جهانـي اول ،شكسـت
انگليـس در انعقـاد و اجـراي قـرارداد 1919م.؛ همچنيـن پيروزي و قـدرت گرفتن
ماركسيسـتها در روسـيه ،شـرايط داخلـي كشـور حالتـي بحرانـي يافتـه بـود.
بارزتريـن نمـود ایـن بحران ،ضعـف اقتـدار و حاكميـت دولت مركزي ،گسـترش
ناامنـي و افزايـش قـدرت حاكمـان و قدرتهـاي محلي بود .کودتای سـوم اسـفند
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 1299ش .نیـز در چنيـن شـرايطي رخ داد .ايـن كودتـا كـه يكـي از پيامدهاي مهم
آن ،گسـترش تسـلط و اقتـدار دولـت مركـزي با محوريت شـخص رضاخـان بود،
ً
عملا ميتوانسـت در مسـير تأميـن اهداف و اجراي سياسـت انگليس بـراي مقابله
بـا قـدرت روزافـزون ماركسيسـتها در شـوروي و تقويت تمركز سياسـي ،نظامي
و اقتصـادي بـا هدف حفـظ و تثبيت منافع انگليـس در ايران ،از جملـه در موضوع
نفـت تفسـير شـود؛ در عيـن حال ،حاكمـان محلي نيز شـاهد تغيير رونـد اوضاع و
برنامهريـزي و تلاش جـدي دولـت مركزي بـراي تحكيـم اقتدار خويـش ،بهويژه
در ايالتهـا و تهديـد حاكميـت بومـي -محلـي خـود بودنـد .اين امر ميتوانسـت
واكنشهـا و مواضـع متفاوتـي را از همراهـي يـا رويارويـي بـا دولـت مركـزي بـه
دنبال داشـته باشـد.
پـس از کودتـا ،رضاخـان ،بـه مقـام وزارت جنـگ رسـید و بـه فرمـان شـاه بـه
«سـردار سـپه» ملقـب شـد .او علاوه بـر دولـت کودتـا ،در کابینـۀ دولـت بعـدی
(قوامالسـلطنه) نیـز همچنـان وزیـر جنـگ مانـد .در ایـن زمـان ،بـه دلیـل ضعـف
کابینههـا ،رضاخـان زمامـدار واقعـی کشـور بـود و بـا قبضه کـردن قـدرت نظامی،
سـعي كـرد بـا تشـكيل ارتشـی قـوی بـر کشـور تسـلط پیـدا کنـد و کشـور را بـه
سـوی یکپارچگـی سـوق دهـد .وی از طریـق ادغـام سـایر قـوای نظامـی موجـود
در کشـور ،ارتشـی جدیـد و تقریبـ ًا منظـم تشـکیل داد و از ايـن به بعـد ،نيروهاي
ايلـي و عشـيرهاي و قدرتهـاي محلـي ،گرفتـار سياسـت تمركزگرايـي او شـدند.
يكـي از اولويتهـاي رضاخـان ،تسـلط بر مناطـق جنوب – جنوب غـرب و غرب
كشـور بـود .قـرار گرفتـن در نـوار مـرزي و حضـور شـركت نفـت انگليـس ،دو
ويژگـي بـارز ايـن مناطـق بـود كـه اهميتـي دوچنـدان بـه آنهـا ميبخشـيد؛ عالوه
بـر ايـن ،برخـي از قراردادهايـي كـه حاكمـان ايـن مناطـق بـا انگليـس در موضوع
نفـت ميبسـتند ،ميتوانسـت حاكميـت دولـت مركـزي را زيـر سـؤال ببرد .شـیخ
خزعـل و غالمرضاخـان ،والی پشـتکوه ،علاوه بر حمایتهای محلـي و قبیلهای و
تعصـب نسـبت به هویـت تاریخی خود ،بـر اثر فرمانبـرداری یا مصلحتاندیشـی،
دل بـه بریتانیـا سـپرده بودند؛ البته والی پشـتکوه هم نسـبت به همراهـی با خزعل،
تردیـدات جـدی داشـت؛ امـا همراهـی اقلیـت مجلـس و احتمـال مقابلـه و مهـار
قـدرت رضاخـان کـه تهدیدی جـدی برای ادامـه و بقـای حاکمیت آبـا و اجدادی
او بـر پشـتکوه بـود ،او را علیرغم تردیـدات موجود ،به همراهـی و اتحاد با کمیتۀ
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سـعادت و شـیخ خزعلخـان واداشـت .رضاخـان بـا سـازماندهی ارتش و توسـعۀ
امـور مالـی ،بـ ه تدریـج ایـن امـکان را بـرای دولـت مرکـزی فراهم کرد که سـلطۀ
خـود را بـر ایالتهـا گسـترش دهـد .او در آغـاز برای محـدود کردن شـیخ خزعل
كه به پشـتوانۀ کشـتی جنگـی و توپخانهاش ،خودسـرانه فرمان میرانـد ،حاکمی را
از طـرف حکومـت مرکـزی بـه این ایالت فرسـتاد .مضاف بـر آن ،تصمیم و فشـار
دولـت بـرای دریافت مالیاتهای معوقـه (مکی ،)546 :1359 ،هراس شـیخ خزعل
را در پـی داشـت؛ بـه گونـهاي كـه خواسـتار مداخلۀ انگليـس به نفع خود شـد؛ اما
از آنجـا كـه سياسـت انگليـس در حمايت از خوانين دوسـت بعـد از جنگ جهاني
اول تغييـر يافتـه بـود ،بـه شـيخ توصيـه كرد كـه ماليـات معوقـه را بپـردازد؛ به اين
ترتيـب ،رونـد اوضـاع بـه زيـان شـيخ خزعـل و در مسـير افزايـش قـدرت دولت
مركـزي پيـش ميرفت.
رضاخـان علاوه بـر ايـن ،برنامههـاي ديگـري را نيـز در دسـتور كار قـرار داد؛
ك سـو ،تلاش كـرد بختیاریهـا را بـه بیطرفـی بکشـاند و از سـوي ديگـر،
از يـ 
طـي نامـهاي بـه شـيخ خزعـل اطلاع داد كـه فرمـان مظفرالدينشـاه در واگـذاري
زمينهـاي خوزسـتان بـه او از درجـۀ اعتبـار سـاقط اسـت (مجـد.)313 :1389 ،
ميتـوان چنيـن برداشـت كـرد كـه در ايـن مقطـع ،رويارويـي دوجانبـه ،بـه اوج
رسـيده و شـيخ خزعـل دريافته بـود که رضاخـان در پي كاهش قدرت او تا سـطح
حداقـل و حـذف او از صحنۀ قدرت سياسـي كشـور اسـت؛ بر اين اسـاس ،تالش
كـرد ضمـن بهرهبـرداری از احساسـات ضدحکومتـی ،از راه وارد کـردن مهمـات
نظامـی از کویـت و بصـره ،بنيـۀ نظامـي خـود را تقويـت كنـد و همزمـان بـا ديگر
حاكمـان محلـي مخالـف رضاخـان براي همكاري مشـترك بـه تبادل نظـر بپردازد.
«رضاخـان در ادامـۀتلاش برای تسـلط بر سـران متنفذ ایالت و عشـایر ،حاكميت
بـر مناطـق غـرب کشـور را مدّ نظر قـرار داد کـه آخرین نقطـۀ آن ،منطقۀ پشـتکوه
لرسـتان بـود .تسـلط بـر ایـن سـرزمین کوهسـتانی کـه کـرزن ( )332 :1380آن را
خـارج از حیطـۀ اختیـار حکومـت مرکزی و غیرقابل رسـوخ توصیف کرده اسـت،
بـه سـادگی امکانپذیـر نبـود ،بهویـژه کـه والـی پشـتکوه ،اقتـدار دیرینـه و سـنتی
در آنجـا داشـت و رعایـای وی و عشـایر آن منطقـه بـه او وفـادار بودنـد .ایـن امر
در تـوان نظامـی والـی ،هـم در جهـت دفـاع از مرزهـا و هم در جهـت مقاومت در
برابـر حکومـت مرکزی ،نقش اساسـی داشـت .به واقع سـاختار ایلی و عشـیرهای،
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خودبسـندگیِ اقتصـادی و معیشـتی و وجود شـرایط خاص جغرافیایـی و طبیعی و
صعبالعبـور در قلمـرو خانـدان والـی ،دسـت یافتـن بـر آن منطقه را دشـوار کرده
بـود؛ بـه همیـن دلیـل ،رضاخـان قبـل از دسـت زدن بـه هـر اقدامی ،جاسوسـان و
قاصدانـی را بـه پشـتکوه فرسـتاد تـا وضعیت سیاسـی ،نظامـی و جغرافیـای منطقه
را بـه درسـتی بررسـی كننـد و شـرایط مسـاعد برای اقـدام علیـه والی پشـتکوه را
فراهـم سـازند (بهرامـی140 :1388 ،؛ اكبـري)44 :1393 ،؛ عالوه بـر اين ،از روش
قدیمـی و متـداول ایجـاد نـزاع و اختلاف میان خانـدان والی اسـتفاده کـرد؛ بدین
صـورت کـه دو فرزنـد ارشـد والـی را علیـه او برانگیخـت (بهرامـي134 :1388 ،
و  .)135در توطئههـاي علیـه والـی ،خانـدان رشـنوآبادی نیـز کـه از معروفتریـن
خاندانهـای پشـتکوه بودنـد ،به رضاخان پیوسـتند .ایـن اقدامات ،باعث پریشـانی
ن رو ،طوایـف همجوار پشـتکوه که تـا آن زمان توان
کار غالمرضاخـان شـد؛ از ایـ 
و جـرأت مخالفـت بـا غالمرضاخـان والی را نداشـتند ،بنـای آزار و اذیـت رعایای
قلمـرو والـی را گذاشـتند و غالمرضاخـان نیـز از طـرف حکومت مرکـزی از اقدام
علیـه آنهـا منـع شـد .والی کـه از یـک طرف متوجـه اهـداف رضاخان شـده بود و
از طـرف دیگـر ،نظارهگـر سیاسـتهای دولـت در قبـال ایلات و عشـایر دیگر و
کشـتار رهبـران آنان ،بهويژه در لرسـتان پیشـکوه بـود ،زمانی که شـیخ خزعل به او
پیشـنهاد اتحـاد در مقابـل حکومـت مرکـزی را داد ،پذیرفت و به اتحادیـۀ مخالفان
رضاخـان پیوسـت؛ چراکـه اقدامـات رضاخـان بـه خوبـی گـواه ایـن بـود که وی
قصـد دارد خوانیـن مرکزگریـزی را کـه مانعـی بر سـر راه تمرکزگرایـی وی بودند
را از میـان بـردارد؛ بـه علاوه جریانـی کـه از اقلیت مجلـس به رهبری سیدحسـن
مـدرس بـا اقتدارگرایـی رضاخـان مخالـف بودنـد در ایـن زمینـه همکاریهایـی
داشـتند .ایـن مسـئله از یـک طرف و از طـرف دیگر ،نفـوذ خزعل در ميان عشـاير
منطقـه و پيشـينۀ روابـط حسـنۀ والـي و خزعـل ،زمينـهاي بهنسـبت مسـاعد براي
گسـترش روابـط دوجانبه فراهم ميآورد .شـیخ خزعل نیز که برایش آشـکار شـده
بـود رضاخـان در اندیشـۀ حذف او و قدرتش از صحنۀ سیاسـی خوزسـتان اسـت،
بـر آن شـد تـا بـا بسـتن پیمـان اتحاد بـا جمعـی از خوانین همجـوار قلمـرو خود،
موقعیـت خـود را در برابـر رضاخـان اسـتحكام بخشـد؛ بـهعبارتي خزعـل در پي
تجديـد پیمانـی مشـابه پیمـان سـهجانبۀ  1328ق .بـود كـه بیـن او ،والی پشـتکوه
و صولتالدولـه قشـقایی در مقابـل گسـترش قـدرت بختیاریهـا امضـا شـده بود؛
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بـه ایـن ترتیب ،سیاسـت تمرکزگرایـی این دولت و مقاومت شـیخ خزعـل و والی
پشـتکوه ،باعـث اتحـاد خوانین برای مقابله با دولت شـد (بهـار ،1371 ،ج 146 :2؛
مهدينيـا599 :1369 ،؛ اكبـري)33 :1393 ،؛ اتحـادی که کمیتۀ سـعادت نام گرفت.
تحركات و اقدامات كميتۀ سعادت
چنيـن برميآيد كه نفوذ و شـخصيت شـيخ خزعل در گسـترش تحـركات و مقابله
با رضاخان در سـطح برخي حاكمان و عشـاير جنوب و غرب ،تأثير داشـته اسـت؛
از سـوي ديگـر ،هـراس خوانيـن و رؤسـاي ايلات از اقدامـات رضاخـان ،انگيزۀ
همراهـي بـا تحـركات شـيخ خزعـل را نـزد آنـان تقويـت ميكـرد .غالمرضاخان،
والـي پشـتكوه ،كـه پيشـينهاي حسـنه در روابط با شـيخ خزعل داشـت و برخالف
برخـي ايلات ديگـر ،زمينـۀ شـكلگيري اختلاف از جملـه بر سـر مراتـع و مانند
آن را بـا او نداشـت ،از جملـه حاكمـان محلـيای بـود كه تلاش كـرد در مقابله با
رضاخـان در چارچـوب كميتـۀ سـعادت در كنـار شـيخ خزعـل ،برخـی از خوانین
بختیـاری و اقلیـت مجلـس قـرار گیـرد؛ بـه این ترتیـب شـیخ خزعل بعـد از قول
و قرارهـای الزم بـا والـی پشـتکوه و برخـی خوانین بختیـاری؛ همچنیـن ارتباط با
اقلیـت مجلـس و برخی عشـایر غرب با تشـکیل کمیتۀ قیام سـعادت در 1303ش،
علـم مخالفـت را برافراشـت (مسـتوفی ،بـی تـا )363 :و مخالفتـش را بـا رضاخان
آشـکار کـرد .در پـی آن از طـرف شـیخ خزعـل و متحدیـن ،بـه شـاه ،اصفهـان و
بعضـی از شـهرها ،تلگرافهايـي مبنـي بـر اینکه قیام سـردار سـپه برخلاف قانون
اساسـی اسـت و تلگـراف بسـیار مفصلی نیـز مبنی بر ضدیت با سـردار سـپه ،لزوم
مخالفـت بـا او و حمایـت از شـاه به مجلـس مخابره شـد (بهـار.)147 :1371 ،
والـی پشـتکوه بعـد از اتحـاد بـا خزعـل ،نامههـای زیـادی بـرای او فرسـتاد؛
علاوه بـر آن ،پسـر ميرزا عبدالحسـين وزيـر را نيز بـه نمايندگي از خود نزد شـيخ
فرسـتاد .شـیخ خزعـل حـدود سـه مـاه ،فرسـتادۀ والـی را بالتكليـف نگه داشـت.
دلیـل تأخیـر در پاسـخ ایـن بود کـه در صـورت تصمیم احمدشـاه بـه مراجعت به
ایـران ،از غالمرضاخـان کـه دارای قـوای منظـم و آماده بـود درخواسـت کند که با
سـواران خـود بـراي تهیه و تـدارکات ورود احمدشـاه حاضـر شـود (مرادیمقدم،
 .)148 :1385مدتـی بعـد فرسـتادۀ والی با اين پيغام شـيخ خزعل نزد او بازگشـت:
« ...هـر قـدر پـول و اسـلحه الزم داریـد امینی بفرسـتید کـه جهت شـما روانه کنم
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و تـا هـر انـدازه کـه شـما جمعیـت نماییـد اسـلحه بـرای آنهـا تهیـه خواهد شـد»
(امیراحمـدی.)182 :1373 ،
شـیخ خزعـل و والـی پشـتکوه درصـدد بودنـد که بـا بازگرداندن احمدشـاه به
ایـران و حمایـت از او ،زمینـۀ عـزل رضاخـان را فراهـم نمایند .خزعل با فرسـتادن
تلگرافـی بـه احمدشـاه کـه در پاریس بـود از او خواسـت کـه از راه خوزسـتان به
ایـران برگـردد؛ امـا تلاش او در ايـن بـاره بينتيجـه ماند؛ از سـوي ديگـر ،والي و
شـیخ خزعـل در چارچـوب مقابلـه بـا رضاخـان ،علاوه بـر ارتبـاط با بسـياري از
مشـايخ عـرب خوزسـتان ،ثقهالملـك ،حاكـم خوزسـتان و رضاقليخـان ،صاحب
منصـب نظامـي خوزسـتان( ،بهـار )168 :1371 ،بـا اقليـت مجلـس بـه رهبـري
سيدحسـن مدرس و شـخص وليعهد (محمدحسـن ميرزا) كه از مخالفان رضاخان
بودنـد نیـز ارتبـاط برقـرار كردنـد .مـدرس كـه گويـا از شكسـت دادن رضاخان از
طريـق ديپلماسـي و اسـتيضاح در مجلس نااميد شـده بـود ،تالش ميكرد تـا از راه
ایجـاد ارتبـاط بـا والـی و خزعـل ،احمدشـاه را به كشـور بازگرداند و از گسـترش
نفـوذ و قـدرت رضاخـان جلوگيـري كنـد .نقشـۀ مـدرس بـراي بازگردانـدن شـاه
ایـن بـود کـه احمدشـاه خبـر ورود خود به ایـران را به سردارسـپه اعلام کند و آن
گاه از راه بغـداد و کرمانشـاه وارد کشـور شـود و در پشـتکوه ،میـان عشـایر تحت
فرمـان غالمرضاخـان والـی ،مسـتقر گـردد .در آنجا هنگامـی که وی بـا گروهی از
امـرا و سـرکردگان بـه اسـتقبال احمدشـاه میرونـد مقدمـات عزل سـردار سـپه را
فراهـم آورد .بـرای تحقـق اين برنامـه ،مدرس از قبل با سیدحسـن موسـوی اجاق
از روحانیـون صاحـب نفـوذ در میـان ایلات و عشـایر غـرب و والـی پشـتکوه و
خزعـل هماهنگ كـرده بود (رحیـمزاده صفـوی 110 :1362 ،و )111؛ اما در عمل،
احمدشـاه از نماينـدۀ خزعـل و پيامهـاي مدرس اسـتقبال نكرد و اين نقشـه امكان
ت وزير قانونـي ايران خواند
تحقـق نيافـت و در مقابـل ،مجلس ،رضاخان را نخسـ 
و شـيخ خزعـل را از اقـدام علیـه دولـت مرکزی منـع كرد (نـوری ،بی تـا.)123 :
رضاخـان نيـز توانسـت خوانیـن بختیاری را از همراهی با كميته و شـيخ خزعل
منصـرف كنـد .او در اقدامـی پیشـگیرانه ،بـا دادن مقـام ایلخانـی بـه سـردار ظفر و
مقـام ایلبیگـی بـه سـردار جنـگ ،آنهـا را از همراهی با شـیخ خزعل بازداشـت؛ به
ایـن ترتیـب ،رضاخـان يكي از متحدان شـیخ خزعـل را به موضع بیطرفی کشـاند
و بـا حرکـت بـه سـمت خرمآبـاد ،نیروهـای نظامی مسـتقر در پـادگان لرسـتان را
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بـه حالـت آمادهبـاش درآورد تـا در صـورت بروز بحـران در خوزسـتان وارد عمل
شـود .گذشـته از این تدابیـر ،چرخش سیاسـت انگلیس بعد از وقـوع انقالب اكتبر
روسـيه و تغییـر دولـت در لندن نیـز رضاخان را در رسـیدن به اهدافش یـاری داد.
در  23ژانویـه 1924م 3 /.بهمـن 1302ش .رمـزی مکدونالـد بـه نخسـتوزیري
انگليـس رسـيد .مکدونالـد بـر آن بود که بـا روش دوسـتانهتری مسـئلۀ پیشآمده
را حـل کنـد .وي بـه رایـزن سـفارت بریتانیـا در تهـران تلگـراف کـرد کـه باید به
شـیخ خزعـل هشـدار داده شـود تـا از هـر اقدام خشـونتبار کـه هم منافـع وی و
هـم منافـع بریتانیـا را بـه خطـر میافکند دسـت بـردارد و تعهدات خود را نسـبت
بـه دولـت مرکـزی به جای آورد (زرگر .)115 :1372 ،سـر پرسـي لـورن ،ديپلمات
زبردسـت ،بـا عنـوان وزير مختار انگليس در تهران مسـئوليت حل مسـئله اختالف
خوانيـن و دولـت را بـدون زد و خـورد بـر عهـده داشـت .رضاخـان با اسـتفاده از
شـرایط مناسـب فراهمشـده ،در روز سـیزدهم آبـان 1303ش .بـه قصـد جنـوب
حرکـت کـرد (پهلـوی .)27 :1303 ،او علاوه بـر نيـروي نظامي خـود ،از نيروهاي
ايالتـي و رؤسـاي ايلات هـوادار دولت نیز بـراي مقابله بـا نيروي كميتۀ سـعادت
اسـتفاده نمـود و همزمـان ،تبليغـات و جنـگ روانـي گسـتردهاي نيـز در توجيـه
اقدامـات و اهـداف خـود بـهراه انداخـت .وي از اصفهـان به طرف شـیراز حرکت
کرد؛ سـپس عازم بوشـهر شـد .نقشـۀ سـردار سـپه برای سـرکوبی کمیتۀ سـعادت
ایـن بـود کـه از سـه طرف ،خوزسـتان را محاصـره کنـد :اول اينكه لشـکر غرب را
از کوههـای لرسـتان بگذرانـد و بـه جانـب دزفـول و ناصـری (اهواز) اعـزام کند و
بعـد لشـکر جنـوب را از اصفهـان حرکت دهـد و از راه کوهسـتان بختیـاری روانۀ
رامهرمـز نمایـد .در نهايـت نیـز لشـکر آذربایجـان از راه کردسـتان و کرمانشـاهان
برونـد پشتسـر والـی پشـتکوه را بگیرنـد و او را از کمـک به قوای کمیتـۀ قیام باز
دارند (مسـتوفی ،بی تـا.)640 :
رضاخـان كـه بـر اهمیت همراهی والی پشـتکوه با شـیخ خزعل واقـف بود ،در
سـفرنامۀ خوزسـتان به این موضوع اشـاره داشـته و چنین نوشـته اسـت« :مهمترین
مطلبـی کـه توجـه مـرا جلـب کـرد موضـوع والی پشـتکوه بـود کـه تقریب ًا بر سـر
راه یـا پشـت شـیخ خزعـل بـا قـوای مجهـز نشسـته بـود  ...و مجـال ندهـم قوای
خـود را بـه کمک خزعل بفرسـتد» (پهلـوی .)11 :1303 ،آمار مشـخصي از نيروي
نظامـي رضاخان در هجوم به خوزسـتان در دسـت نيسـت؛ هرچند بهنظر ميرسـد
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کـه تعـداد آنهـا از قـواي نظامـي كميتۀ سـعادت كمتـر بوده اسـت .با ايـن اوصاف
نميتـوان در ایـن موفقیـت رضاخان ،نقش انگلیس را که سـعی داشـت اين منازعه
را از راه مذاکـره فیصلـه دهـد ،نادیـده گرفت .خزعـل كه تا قبـل از روی کار آمدن
رضاخـان ،مسـتقل از حکومـت مرکـزی ایـران بـر خوزسـتان ،فرمانروایـی میکرد
و سـعی داشـت همراهـی انگلسـتان را بـرای تغییـر نـام خوزسـتان به عربسـتان به
دسـت آورد ،در مقابـل پیشـنهاد انگليـس بـرای کوتاهآمـدن در برابـر رضاخـان،
اشکالتراشـی ميكـرد و بهانـه میجسـت؛ زمانـی كـه از حمایـت حامـی قدیمـی
خـود و بختیاریهـا ناامیـد شـد ،بـا دخالـت و پادرمیانی سـر پرسـی لـورن ،تن به
مصالحـه داد و در زمـان حضـور رضاخان در شـیراز ،طي نامهای خطاب به سـردار
سـپه از اقدامـات خصمانـهاش پـوزش خواسـت .بعد از اتمام کار و تسـلیم شـدن
و امـان یافتن شـیخ خزعل ،سـردار سـپه با تأسـیس پادگانـی جدید در خوزسـتان،
حکومت نظامی اهواز را به سـرتیپ فضلاهلل زاهدی سـپرد و خوزسـتان به تصرف
تمـامعیـار دولـت درآمـد (مسـتوفی ،بـی تـا )641 :و مدتـی بعد خزعل ،دسـتگیر
و بـه تهـران فرسـتاده شـد .بعـد از تسـلیم او ،والـی پشـتکوه ،اقـدام قابـل توجهي
صـورت نـداد .اردوی اعزامـی رضاخان کـه تا منصورآبـاد (مهران) پیشـروی کرده
بـود ،بعـد از اطالع از تسـلیم خزعـل ،بدون جنگ با والی پشـتکوه به قصرشـیرین
برگشـت (مرادیمقـدم .)151 :1385 ،رضاخـان ،بعـد از پایـان کار شـیخ خزعـل
و ديـدار از چاههـاي نفـت ،بـه منظـور زیـارت عتبـات بـه عـراق رفـت .والی هم
نمايندگانـي را بـراي عذرخواهـي و اعلام اطاعـت نـزد رضاخان فرسـتاد .سـردار
سـپه هرچنـد از نیامدن شـخص غالمرضاخـان ناراحت شـد؛ ولـی او را مورد عفو
قـرار داد (والیـزاده معجـزی .)115 :1382 ،شـاید دلیـل کنار آمـدن موقتی رضاخان
ایـن بـوده اسـت کـه هنـوز مناطـق همجـوار پشـتکوه بـه طـور كامـل زير سـلطۀ
دولـت در نيامـده بـود و نیـروی نظامـی دولـت بـه اوضاع منطقۀ پشـتکوه آشـنایی
کامـل نداشـتند؛ از ایـنرو بـه توصيـۀ امیـر لشـکر غرب و امـرای نظامـی ،به طور
موقـت سیاسـت سـازش بـا عشـایر پشـتکوه و غالمرضاخان دنبـال شـد (بهرامی،
 .)144 :1388غالمرضاخـان کـه از اوایـل زمسـتان 1303ش .بـه عـراق رفتـه بـود
تـا بهـار در آنجـا اقامـت داشـت و در اوايـل 1304ش .بـه پشـتکوه بازگشـت و تا
1307ش .حکمرانـی كـرد؛ امـا از سـال 1304ش .به تدریج نفـوذ حکومت مرکزی
در پشـتکوه افزایـش یافـت .حکومت مرکزی با آغاز خلع سلاح ایالت پشـتکوه و
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خـود والـی؛ همچنیـن تأسـیس ادارۀ مالیه و پسـتهای گمرکی در پشـتکوه ،اقتدار
سـنتی والی را به گونۀ چشـمگيري كاهـش داد (مرادیمقـدم 152 :1385 ،و .)153
دولـت مركـزي در سـال 1307ش .بـا پيشـنهاد سـپهبد امیراحمـدی مبني بـر پايان
بخشـيدن بـه موضـوع پشـتكوه و غالمرضاخـان والي موافقـت كـرد (امیراحمدی،
 .)332 :1373امیراحمـدي نیـز محمدصـادق کوپـال را بـا درجـۀ سرلشـکری بـه
حسـینآباد ،مقـر حکومت مرکزی در پشـتکوه ،فرسـتاد .والی کـه مقاومت و ماندن
در پشـتکوه را بیفایـده میدانسـت بـا همسـر و فرزندانش به عراق رفـت و ميراث
پـدري را بـه سـپاهیان دولت واگذاشـت (بهـار.)168 :1380 ،
نتيجهگیری
بـه عنـوان اسـتنباط و اسـتنتاج پايانـي و بـا توجـه بـه قرایـن و شـواهدي كـه در
چارچـوب موضـوع ايـن مقالـه ارائـه شـد ،ميتوان بـه طرح چنـد نكتـه پرداخت:
نخسـت اینکـه دولـت رضاخـان ،برخلاف بسـياري از دولتهـاي پيشـين ايـران،
خاسـتگاهي ايلـي و عشـيرهاي نداشـت و عمدتـ ًا بـر محـور شـخصيت و خصلت
نظامـي رضاخـان و بـر پایۀ حمایت نخبگان معتقد به اسـتبداد منور و طبقۀ متوسـط
جامعـه و حمایـت سیاسـت جنـوب بریتانیـا اسـتوار بود .بـر اين پايه ،تلاش براي
تمركـز قـدرت در مركـز و كنار زدن قدرتهـا و حاكمان محلي ،نـگاه امنيتمحور
و توجـه بـه روشهـاي نظامـي و اجبـار و الـزام ،از جملـه ويژگيهاي بـارز دولت
مذكـور بـه شـمار مـيرود؛ دوم ،عنايـت بـه ايـن نكتـه ضروري اسـت كـه صرف
نظـر از ارزيابـي ماهـوي اهـداف و سياسـتهاي رضاشـاه ،از جملـه نقـاط ضعف
اقدامـات وي ،فقـدان يـا ضعف تناسـب بيـن موضوع و روش اسـت؛ بـراي نمونه
و مرتبـط بـا موضـوع ايـن تحقيـق ،در كشـوري كـه در طـول تاريـخ هزاران سـالۀ
خـود ،همـواره شـاهد حضـور اقـوام و ايلات و عناصـر زبانـي ،فرهنگـي و قومي
مختلـف بـوده اسـت و رؤسـا و بـزرگان ايلات ،همـواره نقشـي مؤثـر در عرصـۀ
قـدرت و حاكميـت آن داشـتهاند ،طراحـي و اجـراي برنامـۀ كوتاهمـدت و تـوأم با
زور و اجبـار بـراي يكدسـت كـردن جامعـه و از ميان بـردن آثار و نشـانههاي تنوع
و تعـدد محلـي و منطقـهاي ،فقـدان تناسـب بين موضـوع و روش را بيـش از پيش
روشـن ميسـازد؛ سـوم اینکـه برخـي از واكنشهاي حاكمـان و خوانيـن محلي در
مسـير مقاومـت و مقابله با تحركات رضاخـان و برنامههاي دولـت مركزي ،از آنجا
كـه معطـوف بـه نگرانـي از بابت تعرض بـه هويت و پيشـينۀ تاريخـي و اجتماعي
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آنهاسـت ،تـا حـدودي ميتوانـد طبيعـي تلقـي شـود؛ در عين حـال ،برخـي تدابير
اتخاذشـده از جانـب آنـان ،از جملـه گرايـش بـه قدرتهـاي بيگانه در اين مسـير،
چنـدان قابـل توجيـه نيسـت؛ چهـارم ،كميتۀ قيام سـعادت كـه عمدت ًا بـر محوريت
شـيخ خزعـل و والـي پشـتكوه سـامان يافتـه بـود ،هرچنـد تلاش كـرد در ابعاد و
محورهـاي گوناگـون ،از جملـه همراهـي بـا برخـي نماينـدگان مجلـس ،برقراري
ارتبـاط با احمدشـاه ،وليعهد و برخي رجال سياسـي كشـور ،تحركاتـي را در مقابله
بـا رضاخـان صـورت دهد؛ امـا با عنايت بـه معادالت و محاسـبات مسـائل داخلي
و خارجـي ،از جمله سياسـت انگليـس در حمايت از يك دولـت مركزي مقتدر در
ايـران ،اهميت و حساسـيت مناطق خوزسـتان و پشـتکوه (ایالم) از نـگاه حكومت
و تمركـز و تبليـغ شـخص رضاخـان بـر موضـوع گسـترش و تحكيـم امنيـت در
ً
عملا نتوانسـت بـه اهـداف مـورد نظـر متحدیـن در كنـار زدن يـا
سـطح كشـور،
محدودسـازي رضاخـان دسـت يابـد؛ پنجـم ،در بخـش عمـدهاي از تاريـخ ايران،
حاكمـان محلي ،نقشـي بـارز در تحكيم يا تضعيـف اقتدار دولت مركزي داشـتهاند
و دولـت مركـزي هيـچگاه بينيـاز از تعامـل با كانونهـاي قدرت در گوشـه و كنار
كشـور نبوده اسـت .ايـن واقعيـت تاريخي در سياسـتها و روشهـاي بهكارگرفته
شـده از جانـب رضاخـان كـه بـا رويكـردي افراطـي در مسـير تمركـز قـدرت و
اختيـارات در مركـز حركـت ميكـرد ،ناديـده انگاشـته شـد و در سـالهاي بعـد،
پيامدهـاي ناخوشـايند آن دامنگيـر جامعـه و حكومـت شـد و آسـیبهایی را بـر
ً
عملا به اتخاذ سیاسـتهای مناسـبی مبنی بـر ادغام مرکـز و پیرامون
جـای نهـاد و
منجـر نشـد .شـاید اگر دولـت مركزي به جـاي تأكيد بيـش از حد بـر نظاميگري،
از روشهـاي اجتماعـي ،فرهنگـي ،سياسـي و اقتصـادي ،بهرۀ بیشـتري ميگرفت،
تعامـل حاكمـان محلـي و دولت مركزي ،علاوه بر تأمين امنيـت ،همراهي حاكمان
ايالتهـا در چارچوبـي نوين و متناسـب با تحوالت روز دنيا و كشـور ،اسـتمراري
منطقـي و آثـاري سـازنده مييافت.
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