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Abstract
On August 2, 1922, a battalion of armed forces was attacked by Bakhtiari riders in the
Strait of Shalil located in Chaharmahal and Bakhtiari. This incident had a large impact
on the trilateral relations between Bakhtiari Khans, Reza Khan (as the Secretary of
War), and the British Embassy in Tehran. In order to take advantage of the situation,
Reza Khan Pahlavi tried to discredit and defame Bakhtiari Khans among the elite and
the masses and undermine their financial strength by imposing a heavy fine on them. On
the other hand, the British ambassador in Tehran adopted an ambiguous policy at the
expense of Bakhtiari Khans and to the benefit of Reza Khan and the central
government. Finally, after a period of conflict and negotiation between the three parties,
a fine of 150,000 Tomans was agreed on to be paid by Bakhtiari Khans with the
mediation of Sir Percy Loraine, the British Ambassador.
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چكیده
در 01مرداد2/0010اگوست ،0222در ﺗﻨﮕﮥ شلیل واقع در چهارمحالوبختیاار ،،دسات ا ،از نیروهاا ،نااامب باا ه لا
سواران بختیار ،روب رو شدند .خان ها ،بختیار ،در ابتدا دخالت خود را در این هادث انکار کردند؛ اما مدﺗب بعد میزان
دخالت آنها در این هادث آشکار شد .وقوع این هادث ﺗﺄثیر بسیار ،بر روابط س جانﺒﮥ خانها ،بختیار ،،رضاخان وزیر
جﻨگ و سفارت انﮕلیس در ﺗهران گذاشت .رضاخان پهلو ،،وزیر جﻨگ ،ب دنﺒال بهرهبردار ،الزم از این هادث بود؛ پس
ﺗالش کرد ﺗا خانها ،بختیار ،را نزد نخﺒﮕان و ﺗودﮤ مردم بدنام و بباعتﺒار کﻨد و با اخذ غرامت سﻨﮕین از خانهاا ،بﻨیﮥ
مالبشان را ﺗضعیف کﻨد .ازسو ،دیﮕر سفیر انﮕلیس در ﺗهران سیاستب مﺒهم و دوپهلو اﺗخاذ کرد .سیاساتب کا با ضارر
خان ها و ب سود رضاخان و دولت مرکز ،ﺗ ام شد .سرانجام پس از مدﺗب درگیر ،میان طاریین و چانا زناب بسایار باا
وساطت سر پرسب لورین ) ،(Sir Percy Loraineسفیر انﮕلیس ،میان طاریین بار سار پرداخات مﺒلا 051هازار ﺗوماان
خسارت ازسو ،خانها ،بختیار ،ﺗوایق شد.
واژههای کلیدی :بحران ،ﺗﻨﮕﮥ شلیل ،خانها ،بختیار ،،رضاخان ،سفارت انﮕلیس
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عواملب ک موجب دخالت آنها در این ماجرا شد ،چا

مقدمه
در 01مرداد 2/0010آگوست در گردنﮥ شالیل واقاع

بود .این پژوهش بر این یرضی اساتوار اسات کا هام

در مﻨطقاا ساارهد ،میااان چهارمحااالوبختیااار ،و

دولت ایران و هم سفارت انﮕلیس ب علتها ،سیاساب

خوزسااتان هادثاا ا ،رخ داد کاا باار روابااط آیﻨااده

و در راستا ،موقعیت زماانب با دنﺒاال بهارهباردار ،از

بختیار ،ها و دولت مرکز ،ﺗﺄثیرات ع یقب گذاشت .در

وقوع هادثا شالیل بودناد ﺗاا باا ﺗضاعیف خاانهاا،

این روز نیروها ،ناامب دولت مرکاز ،کا از اصافهان

بختیار ،بستر ﺗقویت رضاخان را یراهم آورند.

وارد چهارمحال وبختیار ،شده بودند ،ب هﻨﮕام عﺒاور از
جاده بختیار ،و در ﺗﻨﮕ لﮕام گیر در مﻨطقا شالیل ،باا

جزئیات ماجرای شلیل

ک ین سواران بختیار ،روب رو و قتالعاام شادند .ایان

در 20ﺗیر07/0010ژوئی  ،0222دست ا ،از نیروهاا،

هادث ک ب سرعت ب بحران بزرگب ﺗﺒدیل شد ،اﺗفااقب

دولتب ب یرماندهب سرهﻨگ هسن آقانصایر ،،اصافهان

بسیار مهم و سرنوشت ساز در ﺗاریخ روابط بختیار،هاا

را ب قصد عزی ت با خوزساتان ﺗارر کردناد .هاد

با دولت مرکز ،و ب ویژه شخص رضاخان پهلو ،باود؛

واقعب از اعزام چﻨین نیرویب ب خوزستان هﻨوز با طاور

ﺗاهااد،کا نقطﮥ عطفااب در ﺗااریخ روابااط سا جااانﺒﮥ

کامل روشن نشده است؛ اما گویاا ایان عاده مﺄموریات

خان ها ،بختیار ،،رضاخان و سفارت انﮕلایس دانسات

داشتﻨد ﺗا با عﺒور از خار بختیار ،ب شوشاتر عزی ات

شد؛ اما متﺄسفان در مﻨابع و متون ﺗاریخ معاصر ایران با

کﻨﻨد و ب مؤیدالدول  ،هااکم خوزساتان ،ک اک کﻨﻨاد،

این هادث مهم ک تر ﺗوج شده است .آگاهب ما از ایان

چون در کانون ﺗعرض شیخ خزعال قارار داشات .ایان

هادث یا از متون ﺗاریخ محلاب بختیاار،هاا و با ویاژه

دست از  002ایسر 202 ،پیاده 006 ،سوار و  00ﺗاوپیب

خاطرات سردارظفر و خاطرات سارداربهادر با دسات

متشکل بود و  0مسلسل مااکزیم و  0ﺗاو

کوهساتانب

آمده است یا از مکاﺗﺒات سیاسب دیپل اتها ،انﮕلیساب

اشﻨایدر در اختیار داشت .ایان نیارو کا بادون اطاالع

در ﺗهااران اسااتخراه شااده اساات .در مااواقعب نیااز

خانها ،بختیار ،وارد مﻨطق چهارمحال شاده باود ،در

دانست ها ،خود را ب معدود ،اساﻨاد بایﮕاانب شاده در

01ماارداد2/0010اگوساات 0222در گااذرگاه لﮕااامگیاار

از انجاام

مﻨطق شلیل با ه لا ساواران ناشﻨاساب روبا رو شاد.

سازمان اسﻨاد ملب ایران مدیون هستیم .هاد

این پژوهش ،آگاهبیایتن از زوایاا ،ماﺒهم و ناشاﻨاخت

روایتها درباره میزان ﺗلفات واردآمده بر قاوا ،دولتاب

هادث شلیل است .کشف علتها و عوامل ﺗﺄثیرگذار بار

ضدونقیض بود .دولت ﺗعداد ﺗلفات را سیصد نفر اعالم

وقااوع ایاان هادثاا و بررسااب و ﺗحلیاال کااﻨشهااا و

کرد (گاهﻨام پﻨجاهساال سالطﻨت پهلاو.)22 :2505 ،،

واکﻨشها ،خان ها ،بختیار ،،رضاخان در س ت وزیر

کسرو ،نیز مب نویسد آنان ناابود شادند و گویاا ک تار

جﻨگ و سفارت انﮕلایس در برابار ایان هادثا مادنار

کسب از آنان جان ب در بارد (کسارو.) 204 :0070 ،،

پژوهشﮕر این پژوهش است .اصلبﺗارین پرساشهاا،

ب نوشت دیپل اتها ،انﮕلیسب ،ﺗلفات واردآمده ب ایان

مدنار پژوهشﮕر آن است ک دولت مرکاز ،و شاخص

دست بسیار سﻨﮕین بود و هدود  011نفر کشت و بایش

رضاخان ازیکسو و سفارت انﮕلیس ازساو،دیﮕار ،در

از  011نفاار زخ ااب یااا مفقااوداالثر را شااامل ماابشااد

بهره بردار ،از این هادث چ اهدایب داشتﻨد .علتهاا و

) .(Iran Political Diaries 1997: vol6/247اماا ایان

بحران شلیل :بررسب علتها و عوامل ،ﺗحلیل واکﻨشها و پیامدها 007

آمار مﺒالغ آمیز ب نار مبرسد مﻨابع ﺗاریخب بختیار ،ک

سرپرستب وازﺗخان ها ،داخل و جﻨگ و هکومت ایالات

خﺒاار از کشاات شاادن چهااار بختیااار ،و دوازده ناااامب

مهم و ثروﺗ ﻨد ه یون اصفهان ،یزد ،ارار و کرمان را از

داده اند نیز از هقایق این جﻨگ چﻨدان پرده برنداشت اناد

آن خود کردند .خاانهاا از دیربااز باا دولات و مقاماات

(سردارظفر .)41 :0052 ،در این ه ل  ،ﺗ ام ﺗسالیحات

انﮕلیسب روابط دوستان ا ،داشتﻨد ک مﺒتﻨببر ص ی یت و

و اسب و قاطر ناامیان ب چﻨگ مهاج ان ایتاد (کوپر- ،

ویادار ،طریین ب یکدیﮕر بود .این رواباط کا از دوران

 )02 :0020و بقی ناامیان نیز شکستخورده و مجروح

سلطﻨت مح دشاه قاجار آغاز شاده باود (الیاارد:0076 ،

ب س ت اصفهان گریختﻨد .سربازان شکسات خاورده و

 )000با انعقاد قرارداد جاده بختیار ،باا بارادران لیاﻨ و

زنان و یرزندان ایسران کشت شاده سا شاﺒان روز را در

پس از آن با قارارداد نفتاب میاان خاانهاا ،بختیاار ،و

وضعیت بسیار بد روهب و جس ب گذراندند و پاس از

دارسب شکل مستحکمﺗر ،ب خاود گریات (گارثویات،

این س روز بود ک قوا ،اماداد ،آنهاا را پیادا کردناد.

..)020 :0070

قربانیان بالیاصال یااش کردناد کا هویات مهاج اان

اما پس از آغاز جﻨگجهانباول ،روابط میاان طاریین

بختیار ،بوده است؛ اما خوانین بختیار ،ک خاود را در

دچااار اخااتالل شااد و باا ساارد ،گراییااد .در دوران

ماان اﺗهام یایتﻨد ،بب درنگ هرگون دخالت خود را در

جﻨگجهانباول ،خانها ،جوان بختیار ،با ه ایات از

این ماجرا انکار کردند و اعالم کردند ک ایان ه لا را

دول عث انب و آل ان برخاستﻨد و ضد دول روس ﺗازار،

عشایر کهﮕیلوی انجام دادهاند (گالت.)24 :0027 ،

و انﮕلیس دست ب اسلح بردند (سپهر.)0022 :0062 ،
ازسو ،دیﮕر خان ها ،بزرگ بختیاار ،نیاز با ظااهر

ریشههای تاریخی حادثه شلیل.
در ﺗاریخ روابط خانها ،بختیار ،با دولات مرکاز،

هوادار روس و انﮕلایس بودناد؛ اماا در ع ال ه راهاب
چﻨدانب با این دو دولت نکردند (دانشاور علاو:0077 ،،

واقع شلیل هادث ا ،مهم و ﺗﺄثیرگاذار باود .ایان واقعا

 .)072اکﻨون مااه عسال خاانهاا ،بختیاار ،و سافارت

اﺗفاقب ساده نﺒود ،بلک با ابهامها و پیییدگبها ،خاصاب

انﮕلیس در ﺗهران رو ب پایاان باود .باا پیاروز ،انقاالط

ه راه بود .برا ،کشف علتهاا و عوامال ایان واقعا و

بلشویکب روسی در اکتﺒر  0207و ب قدرترسیدن لﻨین و

پببردن ب ریش ها ،ﺗاریخب آن الزم اسات در ابتادا با

یارانش ،ﺗغییراﺗب در سیاست خارجب دولت جدید روسی

قاادرت خااانهااا ،بختیااار ،در انقااالط مشااروطیت و

ب وجود آمد .دولت انقالبب روسی در بیانی ها ،متعدد،

پسازآن ،اشاره مختصر ،کﻨیم.

اعالم کرد ک ب دنﺒال ایجاد انقالط در کشورها ،ه سای

خااانهااا ،هاااکم باار ایاال بختیااار ،از قاادیم در

و ب ویژه ایران است ﺗا از این طریق ،انقالط خاود را با

چهارمحاالوبختیااار ،قاادرت و نفاوذ بساایار ،داشااتﻨد.

هﻨدوساااتان کااا دژ انقاااالط اسااات ،صاااادر کﻨاااد

باوجوداین در دوران انقالط مشروطیت آنان ب ه ایات

) .(Fatemi, 1952: 255پر واضح است ک ایجاد هرگون

از مشروط خواهان برخاستﻨد و با ه ل ب پایتخت و یتح

ناامﻨب یا هرکات انقالباب در ﺗﺄسیساات و میاادین نفتاب

ﺗهران ،استﺒداد مح دعلبشاه قاجاار را سارنﮕون کردناد.

خوزستان ،مﻨایع انﮕلیس را ب خطر مبانداخت.

آنان پس از یتح ﺗهران ،در کشور قدرت ببهدوهصار،

بﻨابراین دولت انﮕلیس در راستا ،جلوگیر ،از نفاوذ

ب دسات آوردناد و مﻨاصاﺒب ه یاون نخساتوزیار،،

ک ونیسم در ایران و ب ویژه کشاندهنشدن پا ،بلشویکها
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ب خوزستان ،سیاسات جدیاد ،مﺒتﻨاببار پایااندادن با

 .)220اما خوانین با خوشحالب و باا ایان امیاد جلسا را

هرگون نﺒود ﺗ رکز و رو،آوردن ب ایجاد دولتب مت رکاز

ﺗرر کردند ک در مقابل با رضاخان ،سفارت انﮕلایس از

در ایران را پیش خود ساخت .این در هالب بود ک دولت

آنها ه ایت مبکﻨد و استفاده از زور بر ضد رضااخان را

انﮕاایس در سااالهااا ،گذشاات سیاساات هف ا دولاات

ﺗجویز مبکﻨد .ساردارظفر در ایان بااره مابنویساد کا :

نی مت رکز قاجار و ه ایت از نیروها ،گریز از مرکز،،

«انﮕلیسبها ب ص صامالسلطﻨ و سردارجﻨگ گفت بودناد

ه یون خانها ،بختیار ،یا شیخخزعل را سرلوه کاار

ک نﮕذارید ناامیان از راه بختیار ،ب خوزساتان بروناد»

خود قرار داده بود؛ اما اکﻨون ایجااد هرگونا اغتشااش و

(سردارظفر .)02 :0052 ،بﻨابراین با ناار ماب رساد کا

ببنا ب در خوزستان و ب ویژه در چااههاا و ﺗﺄسیساات

دولت انﮕلیس در راستا ،اﺗخاذ سیاست جدیاد خاود در

نفتب ،ض ن گسترش ﺗفکر بلشاویکب در جﻨاوط ،مﻨاایع

ایران ،مﺒﻨببر دستکشیدن از ه ایت دوستان قادی ب در

دولاات انﮕلاایس در مﻨاااطق نفااتخیااز را باا مخاااطره

مقابل دولت مرکز ،،بختیار،ها را با صاورت ضا ﻨب و

مبانداخت.

غیرمستقیم ب جلوگیر ،از عﺒور ناامیان از جادﮤ بختیار،

ازاین رو سفارت انﮕلیس و ب ویاژه شاخص لاورین،

ﺗحریک کرد .این مسئل موجب مبشد ﺗا آنهاا باا دولات

ساافیر جدیااد انﮕلاایس کا در اواخاار آذر//0011اواسااط

مرکز ،درگیر شوند و بهان الزم ب دست رضاخان بیفتاد

دسامﺒر 0220وارد ﺗهران شده باود (لاورین) 00 :0060 ،

ﺗا اقدامات بعد ،خود را در برابر بختیار،ها ﺗک یل کﻨد.

ب دنﺒال ایان باود کا در جﻨاگ قادرت میاان رضااخان

نکتﮥ جالب این است ک در ﺗهران و سایر شهرها این

و خااانهااا ،بختیااار ،و شاایخخزعاال

شایع مﻨتشر شده بود ک دولت انﮕلیس برا ،جلاوگیر،

ازطر دیﮕر از سیاست زیرکان «مﻨتار باش و نﮕاه کان»

از اعزام این نیروها ب س ت میادین نفتاب در خوزساتان،

بهره بﺒرد و در کش کش میان شیخخزعل و بختیاار،هاا

بختیار،ها را برا ،ه ل ب ناامیان ﺗحریک کارده اسات

با رضاخان ب شیوه کجدار و مریز ،یعﻨاب ﺗاکتیاک ساﻨتب

(سﻨد ش اره .)0114/062اما جالبﺗر ایﻨکا هامزماان باا

انﮕلیسبها ،جانب هی کدام از طریین را نﮕیرد (انصار،،

رخ دادن هادثﮥ شالیل پیال ) ،(Peelکﻨساول انﮕلایس در

 .)220 :0077الﺒت این عقیده نیاز وجاود دارد کا سافیر

اهواز ،این شهر را ب مقصد ناامعلومب ﺗارر کارد (ساﻨد

انﮕلیس در سیاستب ﺗع د ،و زیرکان  ،خانها ،بختیار،

ش اره.)0114/062

ازیااکطاار

را با رضاخان درگیر کرد.
در 01ﺗیر24/0010ژوئیا  0222و هام زماان باا ورود

در نام ا ،ک مادﺗب قﺒال از هادثا شالیل از نا یا
اصفهان ب مقامب ناشﻨاس در ﺗهاران نوشات شاده اسات،

ناامیان دولتب ب خار چهارمحالوبختیار ،،در جلس ا،

اظهار شده است ک پس از هرکت نیروهاا ،دولتاب با

ک میان لورین و دو ﺗن از خوانین ارشد بختیاار ،مقایم

س ت چهارمحال ،شایع ا ،در شهر اصفهان مﻨتشار شاد

ﺗهران ،یعﻨب نجفقلبخاان ص صاامالسالطﻨ و نصایرخان

ک میان این نیروها و بختیار،هاا جﻨاگ درگریتا اسات

سردارجﻨگ ،صورت گریات لاورین باا اساتفاده زور در

(سﻨد ش اره .)0114/062با ﺗوج ب ایﻨک ﺗاریخ این نامﮥ

مقابل دولت مرکز ،ب عﻨوان آخارین راه چااره موایقات

00ﺗیر7/0010ژوئی  0222بود و در ایان ﺗااریخ هﻨاوز ده

کرد .ب گفت خود لورین« :خوانین بختیار ،پیشاﻨهاد نیارو

روز ب آغاز هرکت این نیرو از اصفهان مانده بود ،پخش

کردند ،من گفتم ک این پیشﻨهاد قطعاً ب عﻨوان آخرین راه

این شایع قﺒل از وقوع هادث از رناگوباو ،هسااس و

چاره خواهد باود و یعاالً الزم نیسات» (لاورین:0060 ،

سیاسب واقع شلیل نشان دارد.

بحران شلیل :بررسب علتها و عوامل ،ﺗحلیل واکﻨشها و پیامدها 002

واکنشها به حادثﮥ شلیل.

مبکرد .اما مدﺗب بعد از وقوع هادث  ،بختیار،هاا ک اب

پس از وقوع هادثﮥ شلیل ،اخﺒار واقع ب سارعت در

عقب نشیﻨب کردند .آنها اعالم کردند ک هی دخالتب در

سراسر کشور مﻨتشر شد و ه ﮕان از آن بااخﺒر شادند.

این ماجرا نکردهاند؛ اما ازآنجایبک این هادث در قل رو

ایکار ع ومب از ایﻨک عده ا ،یرزندان وطن را با قتال

آنها اﺗفاق ایتاده است ،هاضرند مسئولیت استرداد اموال

رسانده بودند و ﺗحقیر و اهانات با ارﺗاش را موجاب

غارتشده و ﺗﻨﺒی و مجازات مرﺗکﺒان هادث را برعهاده

شده بودند ،ب خشم آمدند و ماوه شادید ،از طویاان

گیرند .بختیار ،ها ﺗسلیحات و اموال ناامیاان را مادﺗب

خشم و نفرت در برابر عامالن این هادث سراسر کشور

بعد مسترد کردند؛ اما در مسئل مجازات عامالن هادثا

را یرا گریت (گارثویت.)002 :0075 ،

هی اقدامب نکردند ).(Iran political …, v . 6 :p.411

روزنام ها در سرزنش این ع ل ،مقاالت آﺗشایﻨب را

این امر ب این علت بود ک خاانهاا ،بختیاار ،هﻨاوز

ه راه با ذکر جزئیات هادث مﻨتشار کردناد و مجاازات

هاضر ب پاذیرش ایان هقیقات نﺒودناد کا ه لا را

مرﺗکﺒااان آن را از دولاات خواسااتار شاادند .ن ایﻨاادگان

خودشان انجام دادهاند..

مجلس شورا ،ملاب عاامالن ایان ع ال غیرانساانب را

ع وم مردم ،روزنام ها و رجال سیاسب معتقد بودند

ب عﻨوان خائن و آدمکاش محکاوم کردناد .اهساساات

ک دست بختیار ،ها در کار بوده است و هتب اگر ایراد

ع ااوم مااردم و با ویااژه جامعا شااهر ،از ایاان ع اال

کهﮕیلوی ا ،مرﺗکب این ع ل شاده باشاﻨد ،با اهت اال

جریح دار شده بود .رجال ملب و عالق مﻨد ب استحکام

بسیار ب دستور یا ب ﺗحریک بختیار،ها بوده است؛ اماا

قدرت دولت مرکز ،ض ن ابراز نفرت و انزجاار خاود

موضع دولت ایران و ب ویژه موضاع شاخص رضااخان

از این هادث  ،ﺗقویات هرچا بیشاتر قادرت دولات را

وزیر جﻨگ ،هساط شده و مﺒتﻨاب بار دور ،از هرگونا

خواستار شدند .بیشاتر ماردم و مطﺒوعاات باا هیااهو و

اهساسات ﺗﻨد بود ).(Iran political …, v . 6: p.411

سروصدا ،بسیار ،اعدام یور ،عاامالن هادثا و بسایج

دولاات مرکااز ،نفاارت ع ااومب و اهساسااات ﺗﻨااد

نیروها ،ناامب را برا ،ﺗﻨﺒی و مجازات عشاایر ﺗقاضاا

مردمب ضد بختیار ،ها را ب سود خود دید؛ اما از ارائا

کردند ).(Cronin .2000: 357

هرگون نار ﺗﻨد و اهساسات آمیز پرهیز کرد و ﺗﻨها خود

با وقوع هادث  ،خانهاا ،بختیاار ،کا خاود را در

را آماده بهرهبردار ،از این یرصت طالیب کارد .دولات

ماان اﺗهام یایتﻨد ،ب سرعت هرگون دخالت خاود را در

در ابتدا عقیده داشت ک بختیار،ها با علات ایﻨکا با

این واقع انکار کردند .آنها اعالم کردند ک این ع ل را

عﺒااور نیروهااا ،دولتااب از میااان قل اارو خااود ﺗ ایاال

عشایر کهﮕیلوی انجام داده اند؛ زیارا بخاش وسایعب از

نداشت اند و شاید هم ب در خواسات شایخخزعال کا

جاااده بختیااار ،از کﻨااار قل اارو کهﮕیلوی ا وبویراه ااد

ﺗالش مب کرد ب هر قی تب از رسایدن نیروهاا ،دولتاب

مبگذشت (سرداربهادر.)75 :0072 ،

ب خوزستان جلوگیر ،کﻨد ،مهاج ان را با انجاام ایان

واقعیت این بود ک کهﮕیلوی ا،هاا ساالهاا قﺒال از
واقع شلیل ،ب طور مکارر در جااده بختیاار ،راهزناب
مسلحان انجام داده بودند (نوئل ) 54 :0020 ،و از دیاد
خان ها ه ین واقع  ،هادث جدید را بار ه ﮕاان مشاتﺒ

ع ااااااااال ﺗحریاااااااااک کاااااااااردهاناااااااااد
).(Iran political …, v . 6: p.411
سااارانجام در نی ﮥ دوم یاااروردین /0012نی ﮥ اول
آوریل ،0220بحران شلیل ب اوه خود رسید .رضااخان
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در مالقاﺗب با لورین ،سفیر انﮕلیس در ﺗهران ،یاش کارد

ن ب دانستﻨد .ﺗ ام دساتﮕیر شادند و اساب و اسالح و

ک از پاییز گذشت  ،مدرر معتﺒر ،از ه دستب خاوانین

ﺗوپخان و سایر اسﺒاطها ،آنها هرچا باود ،با دسات

در هادث شلیل در دست دارد .این مادرر در هقیقات

بختیار،ها ایتاد( »...سردارظفر.)41 :0052 ،

ﺗلﮕرایب از ساردارجﻨگ و ص صاامالسالطﻨ  ،دو ﺗان از

بﻨابراین جزئیاات هاادثﮥ شالیل و چﮕاونﮕب نقاش

خوانین ارشد بختیار ،مقیم ﺗهران ،بود ک از ایلخانب و

بختیار،ها در آن هرچ باشد ،دربااره دخالات مساتقیم

ایل بیﮕب بختیار ،خواست بودند ک با هار قی تاب کا

بختیار ،ها در این هادث هی گون شک و ابهامب وجود

م کن است ،عﺒور نیروهاا ،اعزاماب را از اصافهان با

ندارد .بختیار ،ها با این ع ال ،اشاتﺒاهب اساتراﺗژیک را

خار بختیار ،متوقف کﻨﻨد ).(Cronin, 2000: 360

مرﺗکب شدند و دساتاویز الزم را با دسات رضااخان

پس از یاششدن این مسئل  ،اکثر خاوانین بختیاار،
از ﺗﺒرئ خود در هادث شالیل ناامیاد شادند و دخالات

وزیرجﻨگ دادند .رضااخانب کا مﻨتاار بهانا ا ،بارا،
ﺗضعیف بختیار،ها بود.

خااود را در ایاان ماااجراجویب پذیریتﻨااد .خسااروخان

با وقوع این هادث  ،رضاخان کا با دنﺒاال یرصاتب

ساردارظفر بختیاار ،در خاااطرات خاود ،عاامالن ایاان

برا ،زهرچشم گریتن از خان ها ،بختیار ،بود ،در ابتدا

هادث را بختیار،ها مبداند و جزئیات هادثا را چﻨاین

با ﺗﺒلیغات گسترده خود ،اعتﺒار و هیثیت بختیار،هاا را

ذکر مبکﻨاد« :سردارساپ وزیار جﻨاگ سیصاد نااامب

هم در نزد ﺗوده مردم و هم در چشم نخﺒﮕان خدشا دار

یرسااتاد باارا ،خوزسااتان کاا از راه بختیااار ،برونااد

کرد .ب ویژه آنکا در ﺗﺒلیغاات گساتردها ،با ه ﮕاان

خوزستان ...ناامیان از شل زار گذشتﻨد ببایﻨک کسب را

یادآور ،مب شاد کا در هادثا شالیل ،دسات قادرﺗب

نزد خوانین بفرساتﻨد و خﺒار کﻨﻨاد کا در خاار شا ا

خااارجب باا نااام انﮕلاایس نیااز در کااار بااوده اساات

آمدهایم و مبخواهیم برویم خوزستان ،خوانین را خاون

(سرداربهادر .)76 :0072 ،این مسئل نیز بیش ازپیش با

ایلیت ب جوش آمد... .مشورت کردناد و گفتﻨاد چاون

هیثیت و آبارو ،بختیاار،هاا لط ا وارد کارد و نازد

ناامیان بباعتﻨایب و اهانت ب ما کردند ،نﺒایاد بﮕاذاریم

ملبگرایان ایران و هتاب ﺗاودﮤ ماردم آنهاا را با عﻨاوان

سالم از خار بختیار ،بﮕذرند .یکاب ازج لا خاوانین

نیرویب وابست ب انﮕلایس مﻨفاور کارد .ساردارظفر کا

هم من بودم ک رأ ،دادیم ک بفرستﻨد سر راه بار آنهاا

خود یکب از آمران ه ل بختیار،ها ب نیروها ،نااامب

بﮕیرند و ﺗ ام آنها را خلع سالح کﻨﻨد؛ ولب کساب را از

بود ،درباره عواقب و پیامدها ،این مااجرا ماب نویساد:

ناامیان نکشﻨد .خوانین هم دو نفر آدم ببداناش را کا

«این کار نابهﻨﮕام بختیار ،را بادنام و خادمات چﻨادین

یکب گودرز اه اد خسارو ،گ اشات ساردار یااﺗح و

سال آنهاا را هﺒاا و هادر کارد و مﻨفاور عاما شادند»

دیﮕر ،میرزاهسیﻨقلب یتیم مﻨشب امیرمجاهد بود ،مﺄمور

(سردارظفر.)02 :0052 ،

کردند بروند سر پل شالو را بﮕیرند و ب اسم به ئبهاا،

دومین بهاره ا ،کا رضااخان وزیار جﻨاگ از ایان

نﮕذارند ناامبهاا بﮕذرناد ...وقتاب مﺄماورین خاوانین،

هادث برد ،ﺗوجی و ﺗقویت هرچ بیشتر نیارو ،نااامب

گردن شالیل و پال ع اارت را گریتﻨاد و با ناامیاان

خود در خوزستان و چهارمحال بود .با این واقع  ،ه ا

یورش بردند ،ناامیان هم برا ،جﻨگ آماده شدند .چهار

گروه ها ،سیاسب و ب ویژه نیروهاا ،ملابگارا ﺗقویات

نفر از بختیار ،ها کشت شدند ،دوازده نفر هم از ناامیان

نیرو ،ناامب دولت را هم در مقابل بختیار ،هاا و هام

کشت شدند ،جا ،ناامبها بد بود و راهها ،آنجا را هم

در برابر شایخ خزعال پذیریتﻨاد .بﻨاابراین از ایان پاس

بحران شلیل :بررسب علتها و عوامل ،ﺗحلیل واکﻨشها و پیامدها 020

مااببیﻨاایم کاا ساایلب از نیروهااا ،ناااامب باا سااو،

اصفهان ب س ت چهارمحال هرکت کرد و وارد دهکرد

چهارمحااالوبختیااار ،و خوزسااتان ساارازیر شاادند و

شد و بدون برخورد با بختیار،هاا ،پاس از سا هفتا

ناامیااان در دساات هااا ،متعاادد و از طریااق خااار

اقامااات در چهارمحاااال بااا اصااافهان بازگشااات

چهارمحالوبختیار ،ب سو ،خوزستان روان شدند.

).(Ibid, v . 7 :p .84

در ابتدا هدود یک سال پس از وقوع هادث شالیل،

مسئل مالب و اخذ خسارت از خاان هاا ،بختیاار،

یعﻨب در 5مهر22/0012ساپتامﺒر ،0220دسات ا ،نااامب

سومین بهره ا ،بود ک ماجرا ،شلیل بارا ،رضااخان و

متشکل از  011نفر و از طریق جاده بختیاار ،،اصافهان

دولاات مرکااز ،داشاات .رضاااخان در ﺗااالش بااود ﺗااا

را ب مقصد شوشاتر ﺗارر کردناد .رضااخان خاود با

ازیکسو باا واردآوردن یشاارها ،ماالب بار خاوانین و

اصاافهان آمااد و ایاان دساات را با یرماناادهب ساارهﻨگ

گریتن غرامات یاراوان ،درس ساختب با آنهاا دهاد و

باقرخان روان خوزستان کرد .این نیرو صحیح و سالم و

ازسو،دیﮕر با این کار بﻨی مالب آنهاا را ﺗضاعیف کﻨاد.

بدون ایﻨک در جاده بختیار ،دچاار مشاکلب شاود ،در

خان ها در ابتدا مسئل را چﻨدان جد ،نﮕریتﻨد و پب با

02آباااان05/0012اکتﺒااار 0220بااا شوشاااتر رساااید

هساسیت موضوع نﺒردند .بﻨابراین آنها در مقابل اصارار

) .(Iran political…, v. 6: 615Diariesمطﺒوعات ایران

دولت برا ،هل هرچ سریعﺗر مااجرا با روش ساﻨتب

عزی ت مویقیت آمیز این نیرو را ب خوزستان ،پیاروز،

خود ،یعﻨب سیاست مسامح و دیع وقت ،رو ،آوردناد.

دولت ایران و شکساتب بارا ،سیاسات انﮕلایس ﺗلقاب

بﻨاب دستور رضاخان ،قرار شد ﺗا جلسا ا ،باا هضاور

کردند و در این زمیﻨ  ،مقاالﺗب در مطﺒوعات مﻨتشر شد.

مح ودخااان انصااار( ،امیراقتاادار) هاااکم اصاافهان و

طﺒق گزارش درخور اعت اد ،ک ب مقامات دیپل اﺗیاک

امیرلشاکر جﻨااوط دربااره مساائل شالیل برگاازار شااود

انﮕلیس در ﺗهران رسیده بود ،گویا یرمانده این دسات از

(قربانپور دشتکب.)016 :0021 ،

جانب رضاخان دساتور یایتا باود ﺗاا مسائل نﮕهﺒاانب

در نام ا ا ،ب ا ﺗاااریخ 2د24/0010،دسااامﺒر،0222

بختیار،ها را در میادین نفتب ب دقت ﺗحتنار بﮕیرد و

امیرلشکر جﻨوط از ایلخاانب وقات بختیاار ،خواسات

گااااازارش آن را بااا ا وزیااااار جﻨاااااگ بدهاااااد

است ﺗا بﻨاب دستور رضاخان وزیر جﻨاگ جلسا ا ،باا

).(Iran political…, v. 6: 615Diaries

هضور امیراقتدار ،هک ران اصفهان ،و ایلخانب بختیار،

در 07ﺗیاار01/0012ژوئاان ،0220وزارت جﻨااگ ب ا

درباره «رسیدگب با قضای واقعا در خاار بختیاار»،

مح دقلب سرداربهادر ،برادر کوچکﺗار جعفرقلابخاان

ﺗشکیل شود؛ سپس اشاره مبکﻨد اما ﺗااکﻨون آن جلسا

سرداراسعد بختیار ،،کا در ارﺗاش با درجا ایسار،

ﺗشکیل نشده است و باید هرچ زودﺗار ﺗشاکیل شاود

رسیده بود دستور داد ﺗا ب استخدام داوطلﺒان بختیاار،

(سﻨد ش اره.)0114/062

از ایان کاار ﺗﺄسایس یاک

پس از آنک خانها ،بختیار ،با اه یات موضاوع

در ارﺗش اقدام کﻨد .هاد

مدرس ناامب در دهکرد (شاهرکرد کﻨاونب) و آماوزش

پب بردند و جادیت دولات مرکاز ،و با ویاژه اصارار

ناامب جوانان بختیار ،در ایان مدرسا باود .در پایاان

شخص رضاخان وزیر جﻨگ را در خاﺗ ا دادن با ایان

ه ین ماه ،یرمانده کال لشاکر اصافهان ایان مدرسا را

مسئل دریایتﻨد ،ب دست و پا ایتادند و ﺗالش کردند ﺗاا

ایتتااح کارد ) (Iran political…, v. 6: Diari 521esو

از هر راه م کن ،مسائل را باا رضااخان ییصال دهﻨاد.

سارانجام ﺗیار/0010ژوئان ،0224ساتونب از ناامیاان از

خانها ازیاک ساو با لاورین ،وزیرمختاار انﮕلایس در
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ﺗهااران ،متوساال شاادند و از او خواسااتﻨد باارا ،هاال
اخااتال

بر سر مسائل مالب ایزایش یایت .واقعیت آن اسات کا

میااان آنهااا و رضاااخان واسااط شااود و

رضاخان وزیر جﻨگ ﺗا زمانبک باا مشاکالﺗب ه یاون

ازسااو،دیﮕاار ،نصاایرخان سااردارجﻨگ بختیااار ،را در

ایزایش قدرت مخالفان خود ،بابثﺒااﺗب در پایتخات یاا

جایﮕاه ن ایﻨدﮤ خاود در هال ایان بحاران ،با دولات

جﻨگ با شورشیانب ه یون سا یتقو و دیﮕاران مواجا

معریب کردند (ابطحب.)024 :0024 ،

بود ،با بختیار،ها ب شیوﮤ دیعالوقت مادارا مابکارد و

سردارجﻨگ ﺗالش خود را آغاز کرد .او چﻨادینباار
میان ﺗهران ،اصفهان و چهارمحال وبختیار ،ریات وآماد

ﺗ ایل داشت ک در مقابل آنها برا ،خود زمان بخارد و
دست خود را دیرﺗر رو کﻨد.

کرد و با خان ها ،بختیار ،،هااکم اصافهان و مقاماات

خوانین نیز از ﺗرس واکاﻨش ﺗﻨاد و قاطعاانﮥ ﺗهاران

ناامب اصفهان و ب ویژه شخص رضاخان وزیر جﻨگ و

ب شدت عقب نشست بودند .آنها اکﻨون ب انادازه کاایب

نیز لورین سفیر انﮕلایس دیادار و ماذاکره کارد .نتیجا

از ع ق دش ﻨب دولت ﺗهران ب خود آگاه شاده بودناد؛

اولی مذاکرات طریین این بود کا خاانهاا ،بختیاار،

اما ﺗ ایل داشتﻨد ﺗا ض ن آرام کردن هاس عصاﺒانیت و

موایقت کردند ﺗا مﺒل 01هازار ﺗوماان بابات خساارات

انتقام جویب دولت و ب ویژه وزیار جﻨاگ ،از کشا کش

هادثﮥ شلیل بپردازند .قرار شد آنهاا مﺒلا ماذکور را از

علﻨب با دولت اجتﻨاط ورزند.

بانک شاهﻨشاهب ایران وام بﮕیرند و ب یرماناده پادگاان

ازسو ،دیﮕر سردارجﻨگ نیز ه یﻨان ﺗالش مبکارد

اصفهان بدهﻨد ﺗاا در میاان مجروهاان و خاانوادههاا،

و ب مذاکرات خود با طریین ادام ماب داد .او سارانجام

کشت شدگان هادث ﺗوزیع کﻨاد .ایان ﺗوایاق در مراهال

بار دیﮕر اعالم کرد ک بستر ،را مهیاا کارده اسات کا

اولی مذاکرات بود ک هﻨوز ع ق و میزان نقاش واقعاب

اجازه مب دهد بحران شلیل هل ویصل شود .مطابق ایان

بختیار،ها در هاادثﮥ شالیل روشان نشاده باود .وزیار

بستر ،خاوانین بختیاار ،هرگونا دخالات خاود را در

جﻨگ ﺗﻨها از طر

شخص خود هاضر شد بپاذیرد کا

هادثاا شاالیل ﺗکااذیب ماابکردنااد؛ امااا در عااوض

میان عام مردم شهرت دهﻨد ک بختیار،ها در مااجرا،

مبپذیریتﻨد ک مﺒلا 01هازار ﺗوماان با خاانوادههاا،

شلیل مقصر نیستﻨد؛ بلک خسارﺗب ک خان ها پرداخات

قربانیان هادث بپردازند؛ زیرا این هادث در قل ارو آنهاا

مبکﻨﻨد ،یقط برا ،این است ک این هادث ﺗﺄسفبار در

صااورت گریتا بااود .امااا رضاااخان کا اکﻨااون از بااار

ساااااااااارزمین آنهااااااااااا رخ داده اساااااااااات

مشکالﺗش کاست شاده باود و در مقایسا باا گذشات ،

) .(Iran political…, v p: 433مذاکرات سردارجﻨگ با

موقعیتش ﺗثﺒیت و ﺗقویت شده بود ،زیر بار ایان ﺗوایاق

رضاخان ادام یایت و هتب ب آنجا انجامید کا ﺗوایاق

نریت .او ﺗص یم گریت بود ک با خاانهاا ،بختیاار،

شااد بختیااار،هااا خسااارتهااا را بدهﻨااد و در مقاباال،

اجازه ندهد بار دیﮕر قدرت سیاسب آسیبدیده خاود را

رضاخان نیز اطالعی ا ،ع ومب مﺒﻨب بر ﺗﺒرئ بختیار،ها

بازیابﻨد .بﻨابراین رضااخان سیاسات جدیاد ،مﺒﻨاب بار

از هرگوناا ﺗقصاایر در قتاالعااام شاالیل مﻨتشاار کﻨااد.

سااختگیاار ،بیشااتر با خااانهااا را در پاایش گریاات.

درهالب کا نزدیاک باود بحاران شالیل ییصال یاباد و

پرداخاات خسااارت نقااد01 ،هاازار ﺗومااانب را کاا

گزارش ارسالب مقامات دیپل اﺗیک انﮕلیس ب لﻨدن نیاز

سردارجﻨگ ،ن ایﻨده بختیار ،ها ،پذیریت بود ،رضااخان

از هل رضایت ﻨدان چالش بختیار،ها و دولت مرکاز،

در چشم برهم زدنب ب مﺒل 421هزار ﺗومان ایزایش داد

درباره واقع شلیل هکایت مب کرد ،بار دیﮕار اخاتال

کا جری ا ا ،بساایار سااﻨﮕین باارا ،بختیااار،هااا بااود

بحران شلیل :بررسب علتها و عوامل ،ﺗحلیل واکﻨشها و پیامدها 020

بختیار ،ناامید شدند و دخالت خود را در هادث شالیل

(ابطحب.)021 :0024 ،
الﺒت ا وزیاار جﻨااگ جعفرقلاابخااان سرداراسااعد و

پذیریتﻨد .لورین ،سفیر انﮕلیس در ﺗهاران ،در جلسا ا،

خان ها ،نزدیک و وابست ب و ،را ب صاراهت از هار

بااا ص صااامالساالطﻨ و سااردارجﻨگ ،خااانهااا ،ارشااد

مساائولیتب در هادثا شاالیل ﺗﺒرئا کاارد و از پرداخاات

بختیار ،مقیم ﺗهران ،بر سار اساتفاده از زور با عﻨاوان

کارد .اکﻨاون خاوانین

آخرین راه چاره در مقابل دولت مرکز ،موایقات کارد؛

هرگون خسارت و جری

معا

بختیار ،از موقعیت بد خود آگاهب داشتﻨد؛ اماا از دادن

اما اکﻨون پس از شاﻨیدن نقاش بختیاار ،هاا در هادثا

هرگون پاساخ محکام با وزیار جﻨاگ نااﺗوان بودناد.

شلیل ،در هالتب عصﺒانب ،از ریتار خانها چﻨاین شاکوه

بﻨابراین آناان اعاالم کردناد کا نا مابخواهﻨاد و نا

کرد« :گذشتن از این دریاا ،ع یاق دورویاب ،خیانات،

ماااابﺗوانﻨااااد مﺒلاا ا مطالﺒاا ا شااااده را بپردازنااااد

دروغگویبو اهدا

) .(Cronin, 2000: 360خاانهاا ازیاکساو آشاکارا از

) .(Cronin, 2000: 360او ب خاانهاا ﺗوصای کارد ﺗاا

مبزدند و

پیشااﻨهاد رضاااخان باارا ،پرداخاات نقااد ،را ﺗاجااایب

مقاومت مسلحان در مقابل وزیر جﻨگ هر

مرموزان ببنهایات مشاکل اسات»

ازسو ،دیﮕر از لورین ،سفیر انﮕلیس در ﺗهران ،مصاران

بپذیرند کا باا جﺒاران هیثیات ازدساتریتا ارﺗاش و

مب خواستﻨد ﺗا مﻨایع آنها را در مقابال آنیا زورگاویب

خسارات وارده ب آن برابار باشاد .لاورین در ﺗلﮕارا

وزیر جﻨگ مب نامیدند ،هف کﻨد .رضاخان ک با ویاژه

محرماناا 02آوریاال22/0220یااروردین 0012باا پیاال

پس از متقاعدکردن سرداراسعد و جﻨاهش ب طریدار،

) ،(Peelکﻨسول انﮕلیس در اهاواز و ه اان کساب کا

آشااکار از خااود ،مااوقعیتش را مسااتحکم کاارده بااود،

مقارن با هادث شالیل کﻨساولﮕر ،اهاواز را با مقصاد

سرانجام در اوایل یاروردین/0012اواخار ماارس،0220

نامعلومب ﺗرر کرده بود ،درباره مسئل شلیل و مشاجره

اظهار کرد ک عزم خود را برا ،هلویصل قطعب بحران

بختیار ،ها و رضاخان این نکتا را با و ،خاطرنشاان

شلیل جزم کرده است .او اعالم کرد کا غیار از ه لا

کرد« :وزیر جﻨگ سرگرم ﺗهی و اعزام قوا با بختیاار،

ناامب ب بختیار ،ها ،هی راه هلب بارا ،هادثا شالیل

است؛ زیرا خوانین بختیاار ،در ماورد پرداخات مﺒلا

وجود ندارد (ابطحب .)020 :0024 ،در این زمان ،بحران

غرامات مطالﺒا شااده ،اظهااار ماابدارنااد کا اسااتطاعت

شلیل ب نقط اوه خاود رسایده باود .رضااخان بارا،

پرداخت آن را ندارند و الﺒت ﺗ اایلب با ایان کاار هام

ه لا با قل اارو بختیااار ،دسااتور ﺗهیا ﺗ هیاادات و

نشان ن بدهﻨد .من شاه ،ﺗخستوزیر (قاوامالسالطﻨ ) و

مقاادمات الزم را صااادر کاارد .ب ا گاازارش سرکﻨسااول

خوانین را از مخاطره جد ،ک از برخورد قوا ،مسالح

انﮕلیس در اصافهان ،سارﺗیا اماان اهلل خاان جهانﺒاانب،

بختیار ،و قوا ،دولتب پدید خواهد آمد آگااه کاردم و

رئیس ساتاد ارﺗاش ،با اصافهان عزی ات کارد .او در

خاطرنشان سااخت ام کا دولات انﮕلساتان ن اب ﺗواناد

سخﻨرانب مهیجب برا ،ایسران پادگان اصفهان ،با آناان

خطرات و ﺗهدیداﺗب را ک متوج معاادن نفات خواهاد

وعااده داد ک ا در ع لیااات پاایش رو ،هاار ناااامب ک ا

شد ،با بباعتﻨایب بﻨﮕرد .هر س آنها (شاه ،نخست وزیار

شایستﮕب خاود را در راه خادمت با کشاورش نشاان

و خااوانین) ب ا وخاماات اوضاااع ﺗصاادیق دارنااد؛ امااا

دهد ،از دست او پاداش و درج ناامب خواهد گریات

رضاخان وزیر جﻨگ هﻨوز در اصرار خود بارا ،جﻨاگ

).(Iran Plitical Diaries, v . 6 .P: 492

با بختیار ،ها پابرجا ،است .امیادوارم باا اع اال نفاوذ

با رسیدن بحران شلیل ب این مرهل  ،اکثار خاوانین

بتوانم قضی را هل ویصل کرده ب طور،ک مانع مداخل

 /024پژوهشها ،ﺗاریخب ،سال پﻨجاه و سوم ،دوره جدید ،سال نهم ،ش اره سوم (پیاپب  ،)05پاییز 0026

قوا ،دولتب گردم( »...لورین.)226 :0060 ،

سب هزار ﺗومان از جانب بختیار،هاا با وزارت جﻨاگ

سرانجام درهاالب کا نزدیاک باود مااجرا ،شالیل

بپردازد و درعوض ،از چهاار نفار از خاوانین بختیاار،

جﻨﮕب خونین را میان خاانهاا ،بختیاار ،و رضااخان

ﺗعهد و ﺗض ین گریت ﺗا مﺒل مذکور را از ساود ساهام

شعل ور کﻨد ،با میانجیﮕر ،لاورین بحاران هالویصال

نفت خان ها برا ،شرکت کسر کﻨد (ساردارظفر:0052 ،

شد .خوانین ک در اثر یشاار دولات و اصارار سافارت

..)07

انﮕلیس ب طور کامل ﺗضعیف شده بودند و روهی خود
را باخت بودناد ،کوﺗااه آمدناد و عقابنشایﻨب کردناد.

نتیجه

رضاااخان نیااز هاضاار شااد از مﺒل ا 421هاازار ﺗومااان

.01مارداد2/0010اگوسات ،0222در ﺗﻨﮕﮥ لﮕاامگیاار

پیشﻨهاد ،خود کوﺗاه آید .پایان بحران چﻨین رقم خورد

مﻨطقﮥ شاالیل هادث ا ا ،اﺗفاااق ایتاااد ک ا ﺗﺄثیاار بساایار

ک طریین پس از چان زنب بسیار و با اکراه ،اینگون با

چش ﮕیر ،با جاا گذاشات .در ایان هادثا  ،ساواران

ﺗوایق رسیدند ک خوانین مﺒل 051هزار ﺗومان ب دولت

بختیار ،ب ناامیانب ک از اصفهان هرکت کارده بودناد

بپردازنااد (ساارداربهادر .)22 :0072 ،بااا ایاان ﺗوایااق ،از

و قصد عﺒور از خار چهارمحال وبختیار ،ب خوزستان

وقوع جﻨﮕب زودهﻨﮕام و ﺗ امعیار میان دولت مرکز ،و

را داشتﻨد ،ه ل کردند و آنها را غارت کردند و ب قتل

بختیاار،هااا جلاوگیر ،شااد .الﺒتا عاادها ،از خااوانین

رساندند .این هادث باعث شد ﺗا بحرانب در کشور و در

بختیار ،از ایﻨکا بایاد ساه ب در پرداخات خساارت

روابط میان بختیار،ها و دولت مرکز ،ایجاد شاود کا

هادثﮥ شلیل داشت باشﻨد ،ب شدت ناراضب بودناد .آنهاا

از آن ب نام بحران شلیل یاد مبشود .آنی در این میاان

معتقد بودند ک مساﺒﺒان واقعا و با ویاژه امیارمفخم و

اه یت دارد نوع واکﻨش جﻨااح هاا ،مختلاف با ایان

سردارظفر ،ایلخانب و ایل بیﮕب وقت بختیاار ،،بایساتب

هادث است .جﻨاح ها ،مرﺗﺒط با این واقع عﺒارتاند از:

ﺗ ام خسارت را جﺒران کﻨﻨد .ساردارظفر خاود در ایان

خانها ،بختیار ،،دولات مرکاز ،و با ویاژه شاخص

باره ماب نویساد...« :یاک روز مان و امیارمفخم ریتایم

رضاخان وزیر جﻨگ و سفارت انﮕلیس در ﺗهران..

هضور وزیر جﻨگ .من عارض کاردم اگار بایاد ﺗ اام

پس از وقوع ه ل  ،قربانیاان ایان هادثا بالیاصال

غرامت جﻨگ را من و امیارمفخم بادهیم ،دو سا ساال

هویت مهاج ان را بختیار ،اعالم کردند؛ اما خاانهاا،

بﺒیﻨم امالر ما را کسب مبخرد ،مبﺗوانیم بدهیم یاا نا ،

بختیار ،در ابتدا هرگون نقش و دخالت خود را انکاار

اگر باید ﺗ ام خوانین بدهﻨد ،امر بفرمایید ک پاانب نفات

کردند و کهﮕیلوی ا ،ها را در کانون اﺗ ام قرار دادند .اما

از سهام نفات بدهﻨاد .سردارمحتشام خواسات ساخﻨب

پس از ایﻨک مادارر محکام و انکارناشادنب هااکب از

بﮕوید ،رضاخان وزیر جﻨگ یرمود :دیﮕر جا ،ساخﻨب

نقش مستقیم بختیار،ها در هادث شلیل یاش شد ،آنهاا

باقب ن انده است هی نﮕویید ک ابدا ً پذیریت ن بشود.

شرکت خود را در این هادث پذیریتﻨاد و در گاام دوم،

الجرم کسب دیﮕر دم نزد( »...سردارظفر.)07 :0052 ،

ﺗالش کردند ﺗاجایبک م کن است خسارت و غرامات

سرانجام بر سار نحاوه پرداخات نیاز ﺗوایاق نهاایب

ک تر ،درخصوص این هادث بپردازند .آنها با ه ل با

صورت گریت و راههلب پذیریتا شاد کا ساردارظفر

ناامیان در ﺗﻨﮕا شالیل اشاتﺒاهب اساتراﺗژیک مرﺗکاب

ذکر کرده بود؛ ب این صورت ک شرکت نفات ایاران و

شدند و بهانﮥ خوبب ب رضاخان دادند ﺗا سیاساتهاا،

انﮕلیس در قرارداد ،ﺗقﺒل کرد طاب پاﻨج ساال ،ساالب

خود را اجرا کﻨد .رضاخان وزیر جﻨگ کوشش کرد ﺗاا.
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ﺗهدیدها ،ناامب بختیار،ها را ب یرصت ﺗﺒادیل کﻨاد..

قاادرت میااان دولاات مرکااز ،ب ا رهﺒاار ،رضاااخان و

او در ابتاادا از هرگوناا اقاادام شااتاطزده و اهساسااب

شاایخخزعاال و خااوانین بختیااار ،کا ﺗحاات ه ایاات

اجتﻨاط ورزید و ﺗص یم گریت ﺗا در سیاساتب زیرکانا

انﮕلیس و دوستان انﮕلیس در جﻨوط هساتﻨد ،انﮕلایس

و ﺗاادریجب ،برنام ا هااا ،ماادنار خااود را اجاارا کﻨااد.

نﺒاید روابط دوستان خود را با روسا ،طوایف قطع کﻨد

رضاخان با ﺗﺒلیغاات خاود ،هام در نازد نخﺒﮕاان ملاب

بلک ب جا ،آن بایستب از سیاست هوشا ﻨدان «مﻨتاار

جامع و هم در نزد ﺗوده مردم ،خاانهاا ،بختیاار ،را

باش و نﮕاه کن» ه ایات کﻨاد .بار هار عقال سالی ب

ب عﻨوان نیروهایب جﻨایتکار ،خائن با ملات و با ویاژه

روشن است کا ایان باب طریاب انﮕلایس در هقیقات

وابست ب بیﮕانﮕان ،دولت انﮕلایس ،معریاب کارد و با

ه ایت از رضاخان بود و ب طور کامل ب سود او بود.

اعتﺒار آنها آسیب چش ﮕیر ،زد .رضاخان سپس با اخذ

پس از ﺗصفی هساط سﻨﮕین رضاخان با خاانهاا،

غرامت مالب هﻨﮕفت از بختیار،ها ،هم بﻨیﮥ مالب آنها را

بختیار ،،خوانین روهی خود را از دست دادند و از آن

ﺗضعیف کرد و هم ضربﮥ سﻨﮕیﻨب ب آنهاا وارد کارد .او

پس ،برا ،مقابل باا رضااخان ﺗ ایال ک تار ،داشاتﻨد.

در گام سوم و با بهانا هادثا شالیل ،در باین ع اوم

بخشاب از آنهااا ،ه یاون سرداراسااعد و جﻨااهش ،با

نخﺒﮕان و هتب ﺗوده مردم ،برا ،ﺗقویت نیارو ،نااامب

رضاااخان پیوسااتﻨد و بخشااب دیﮕاار نیااز در مقاباال او

دولت در مﻨاطق بختیار،نشاین ه یاون چهارمحاال و

سیاست کج دار و مریز ،در پیش گریتﻨد .هاداقل پاس

خوزستان ﺗوجیا بسایار مﻨاساﺒب با دسات آورد .اماا

از بحران شلیل ،دیﮕر هی گاه خوانین بزرگ بختیار ،ب

سفارت انﮕلیس در ﺗهران و ب ویاژه شاخص سرپرساب

مقابل چﻨادان جاد ،باا رضااخان پهلاو ،نپرداختﻨاد.

لورین ،سفیر جدید انﮕلیس ک طب جلس ا ،با دو خان

خوانین جوان نیز با بعضاب از اصاالهات رضااخان در

بزرگ بختیار ،مقیم ﺗهاران ،یعﻨاب ص صاامالسالطﻨ و

ایران موایق بودند؛ اما هداقل ﺗا زمان شورش خاود بار

سردارجﻨگ ،استفادﮤ خانها از اسلح بار ضاد ناامیاان

ضد او در سال 0012ش ،هﻨوز در مقابل سیاساتهاا،

دولتب را آخرین راه چااره ﺗجاویز کارده باود ،پاس از

خص ان رضااخان در برابار بختیاار ،هاا سارﺗ کین و

وقوع هادث شلیل ﺗالش کرد ﺗا در راستا ،مﻨایع دولت

اطاعت یرود نیاورده بودند.

متﺒوع خود ،بهره باردار ،الزم را از ایان بحاران بﺒارد..
ساافارت کا باایش از هاار مساائل ا ،نﮕااران چاااههااا و

کتابنامه.

ﺗﺄسیسااات نفتااب خوزسااتان بااود ،هف ا امﻨیاات ایاان

الف .اسناد.

ﺗﺄسیسات را در دستور کاار و سارلوه سیاسات خاود

 .سازمان اسﻨاد و کتابخانا ملاب ایاران ،اساﻨاد خانادان

قرارداد .جزئیات و هقایق نقش سافارت و کﻨساولﮕر،

بختیااار ،و اعتاللال لااک ،سااﻨد ش ا اره،0114/062

انﮕلیس در اهواز در هادثﮥ شلیل روشن نیست .عقیدﮤ.

نام یکب از مقامات نا ی اصافهان در 00ﺗیار0010

عام مردم بر این بود ک انﮕلیسبها بختیار،ها را بارا،

ب یکب از مقامات در ﺗهران.

ه ل با ناامیاان ﺗحریاک کاردهاناد کا الﺒتا بعادها
بختیار ،هاایب ه یاون ساردارظفر نیاز با ایان نکتا
اعترا

کردند؛ اما لورین آشکارا معتقد بود ک در جﻨگ

 ،------------------------- .اسااﻨاد خاناادان
بختیار ،و اعتاللال لک ،سﻨدش اره ،0114/062نام
مح ودخان آیرم امیرلشاکر جﻨاوط با ساردارظفر
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 :سهﻨد .

ایلخانب بختیار ،در 2د.0010،

 .گالاات ،چااارلز الکساااندر (  . ) 0027ایاال بختیااار. ،
ب .کتابهای فارسی

ﺗرج

 .ابطحب ،علیرضا ،)0024( ،نفت و بختیار،هاا ،ﺗهاران:

 .ﺗهران  :شیرازه .
 .گاهﻨاما  ،پﻨجاااه سااال ساالطﻨت پهلااو. ) 2505 ( ،

موسس مطالعات ﺗاریخ معاصر ایران.
 .انصار ،،مصطفب ،)0077( ،ﺗااریخ خوزساتان –0272
 ،0205ﺗرج

مح د جواهرکالم ،ﺗهران :شادگان.

 .دانشور علو ،،نوراهلل ،)0077( ،جﻨاﺒش وطانپرساتان
اصفهان و بختیار ،،ﺗهران :آنزان.
 .سپهر ،مورخالدول  ،)0062( ،ایاران در جﻨاگ بازرگ،
ﺗهران :ادیب.
 .سرداربهادر ،قلبخان ،)0072( ،خااطرات سرداراساعد
بختیار ،،ب کوشش ایره ایشار ،ﺗهران :اساطیر.
 .قربااان پوردشااتکب ،خاادابخش ،)0021( ،انﮕلاایس و
بختیار0226 –0225( ،م) ،ﺗهران :موسس مطالعات
ﺗاریخ معاصر ایران.
 .الیارد ،هﻨر ،)0076( ،،سفرنام الیارد ،ﺗرج

مهراط

امیر ،،ﺗهران :آنزان.
 .لااورین ،پرسااب ( . )0060شاایخ خزعاال و پادشاااهب
رضاخان  .ﺗرج

 ،مح د رییعب مهرآباد . ،ﺗهران

 :یلسف .
 .کساارو ،،اه ااد (  . )0070ﺗاااریخ پانصااد سااال
خوزستان  .ﺗهران :آنزان .
 .کوپر ،مریاان ساب ( . )0022علاف (ه اراه باا کاو
بختیار.)،
 .ﺗرج

شاهرخ باور (شیراز .)،ﺗهران  :نامک .

 .گارثویاات ،جاان را
ﺗاریخ  .ﺗرج

(  . ) 0075بختیااار ،در آئیﻨاا

 ،مهراط امیار . ،ﺗهاران  :آنازان –

سهﻨد .
 .گارثویااات ،جااان را

(  . ) 0070ﺗااااریخ سیاساااب

اجت اعب بختیار . ،ﺗرج

و کوشش کاوه بیات و مح ودطاهر اه د،

 ،مهراط امیر . ،ﺗهران

ﺗهران  :کتابخان پهلو ،،ه . 0
 .نوئل ،ادوارد ویلیاام چاارلز (  . ) 0020سافر ناما ،
به ئب  .ﺗرج

 ،کاوه بیات  .ﺗهران  :نامک .
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نام مقام ناشﻨاسب از نا ی اصفهان درباره هادث شلیل
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نام امیر لشکر جﻨوط ب سردار ظفر ایلخان بختیار ،درباره هادث شلیل

