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در سال ۱۳۰۸ش. شورش گسرتده ای در میان ایل بختیاری به وقوع 

پیوست که برای دولت نوظهور پهلوی مشکالتی جدی ایجاد کرد. این 

شورش، که توسط یکی از خوانین بختیاری به نام علی مردان خان رهربی 

می شد،  تلفات و خسارات زیادی به ارتش نوپدید رضاشاه وارد آورد 

و او را وادار کرد سیاست جدیدی در قبال ایل بختیاری در پیش گیرد.

دستگیری رسان ایل و تضعیف قدرت سیاسی و نظامی آن، با اجرای 

طرح های خلع سالح و اسکان عشایر، محورهای اصلی این سیاست 

بودند.مهم ترین سؤالی که در مورد این واقعه وجود دارد این است 

که ریشه ها و عوامل بروز این شورش و نتایج آن برای ایل بختیاری 

کدام اند؟ ماهیت این شورش نیز جای سؤال دارد، اینکه آیا این شورش 

از ه³ن ابتدا یک حرکت ضد دولت مرکزی بود یا یک درگیری درون 

ایلی ؟ این پژوهش بر آن است با استناد به اسناد و شواهد موجود 

زمینه های بروز این شورش ، تأثیر آن بر روابط بختیاری ها و رضاشاه 

و  ماهیت این شورش را از منظر رویکرد شورشی ها نسبت به دولت 

نوظهور پهلوی مورد بررسی قرار دهد.
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شورش بختیاری ها در سال ۱۳۰۸ش. 
 ( شورش علی مردان خان بختیاری )

مقدمه
ايل بختيارى، به عنوان يك اتحادية ايلى در دورة صفويه تشكيل و در اواخر همان دوره  
به دو شاخة هفت لنگ و چهارلنگ تقسيم شد. تا دورة قاجار، اين دو شاخه، در شرايطى 
مساوى قرار داشتند و البته اغلب با يكديگر در حال نزاع و كشمكش به سر مى بردند. 
با قدرت گرفتن محمدتقى خان چهارلنگ، در اواخر دورة  فتح على شاه، شاخة چهارلنگ 
صاحب نفوذ و قدرت بيشترى شد؛ اما با سركوبى او در سال 1257ق. توسط فرهاد خان 
معتمد الدوله گرجى، و قدرت گرفتن حسين قلى خان از شاخة هفت لنگ، كه براى نخستين 
بار لقب ايلخانى را نيز از ناصرالدين شاه دريافت كرده بود، شاخة هفت لنگ بر چهارلنگ 

غلبه كرد و تمام ايل زير سلطة ايلخان درآمد.
 با مرگ حسين قلى خان در 1299ق.، اختالفاتى جدى ميان بختيارى ها بروز كرد و دو برادر 
او به نام هاى امام قلى خان حاج ايلخانى و رضاقلى خان ايل بيگى، با خانوادة او كه به ايلخانى ها 
شهرت داشتند و در رأس آنها على قلى خان سرداراسعد و نجف قلى خان صمصام السلطنه قرار 
داشتند، به مخالفت برخاستند كه منجر به بروز درگيرى هايى در ايل بختيارى شد. اما در نهايت  
ايلخانى ها، با مشاركت در جريان مشروطه توانستند موقعيت خود را باز يابند. هرچند دو خانواده 
رقيب هرگز ميدان رقابت را رها نكردند و همچنان در كنار خانوادة ايلخانى به عنوان خوانين 

بزرگ بختيارى نقش تعيين كننده اى در امور ايل داشتند. 
با اين ساختار و تحوالت، ايل بختيارى ، دورة قاجار را پشت سر گذاشت و وارد دورة 
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پهلوى شد كه در زمينة تاريخ ايالت و عشاير ايران، دورة مهم و تعيين كننده اى محسوب 
مى شود. در اين دوره، ايل بختيارى، بخشى از قدرت سياسى خود را از دست داد و حوادثى را 

تجربه كرد كه يكى از مهم ترين آنها شورش ايل در سال 1308 ش. است. 

بختیاری ها در آستانۀ قدرت گیری رضاشاه
هنگامى كه رضاشاه به قدرت رسيد، ايل بختيارى وضعيتى متفاوت با ديگر ايالت و 
عشاير ايران داشت و در حقيقت مهم ترين ايل ايران بود. خوانين بختيارى با سهيم شدن 
در امتيازات نفت خوزستان و در اختيار داشتن اراضى وسيع كشاورزى  از توان اقتصادى 
قابل توجهى برخوردار بودند و حضور اين ايل در انقالب مشروطه، وجهة قابل قبولي در 
ميان مردم ايران براي آن به همراه آورده بود . عبداهللا مستوفى با در نظر گرفتن خدمات 
ايران  ايالت  متمدن ترين  بايد  را  ايل  «اين  مى نويسد:  انقالب مشروطه،  در  بختيارى ها 

دانست»(بى تا، ج 3، ص509).
يكى از نتايج حضور ايل در جريان مشروطيت، دست يافتن سران ايل به بخش قابل 
مالحظه اى از مقامات دولتى و حكومت اياالت و شهرها در گوشه و كنار ايران بود. نيدرماير، 
مأمور آلمانى كه در دوران جنگ جهانى اول وارد سرزمين بختيارى شد، در اين مورد مى نويسد: 
«بختيارى ها ايلى هستند كه مركز ايران را زير سلطه دارند و در عين حال تنها عشيرة ايرانى 
هستند كه برايشان مفهوم «وطن» با مراتعشان فرق مى كند و يكى نيست. از هنگام نبردهاى 
مشروطه طلبى اين ايل پست هاى حكومتى مركز ايران را از كرمانشاهان گرفته تا كرمان در 
اشغال خود داشته است. در اين خدمات حكومتى، اينها كه در مقام قياس با ساير عشاير ايران 
داراى جسارت و دليرى غير قابل انكارى هستند تا اندازه اى پاى بندي به نظم و ترتيب را نيز 
آموخته اند. رؤساى آنها را مى توان در شمار باسوادترين و كارآمدترين رؤساى ايالت ايران 

شمرد» ( 1363، ص288).
واكنش بختيارى ها در مقابل كودتاى سوم اسفند به درستى مشخص نيست. اگرچه بعد 
از تحكيم موقعيت رضاشاه سران ايل تصميم گرفتند روابط دوستانه اى با رضاشاه برقرار كنند 
و به همين منظور، در روز تاج گذارى رضاشاه، بيست هزار تومان ماليات ايل را به افتخار شاه 
جديد تقديم وى كردند.اين اقدام، روابط آنها را با رضاشاه به ميزان زيادى بهبود بخشيد و 
د رنتيجه، بعضى از سران ايل، مناصب مهمى به دست آوردند. نمونة بارز آنها جعفرقلى خان 
سرداراسعد سوم بود كه به وزارت جنگ و استاندارى خراسان منصوب شد. البته دسته اى از 
بختيارى ها، به سركردگى بعضى از رؤساى رده پايين ايل، در شورش شيخ خزعل – كه در 
نخستين سال پادشاهى رضاشاه رخ داد – شركت داشتند؛ ولى همراهى رؤساى رده باالى ايل با 
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رضاشاه، مانع از آن شد كه وى نسبت به تمام بختيارى ها بدبين شود، به ويژه اين كه شاه جديد 
براى تحكيم موقعيت خود به كمك بختيارى ها نياز داشت.

بختيارى ها همكارى با رضاشاه را پذيرفتند و در خوزستان، فارس، بلوچستان، لرستان، 
و كهگيلويه و بويراحمد در كنار سربازان دولت مى جنگيدند؛ ولى اين همراهى ها ديرى نپاييد، 

زيرا به زودى بخش عمده اى از ايل بر عليه دولت مركزى شورش كردند. 

علل و عوامل شورش بختیاری ها
هرچند ايل بختيارى، پس از مشروطه، موقعيت قابل توجهى به دست آورد و سران آن  نقش 
مهمى در ساختار سياسى كشور داشتند؛ عوامل متعددى براى ايجاد نارضايتى و زمينه چينى 

يك شورش فراگير وجود داشت.
در پايان دورة قاجار، وضعيت اقتصادى عامة بختيارى ها چندان خوشايند نبود. «ايزابال 
بيشوب» كه در اواخر دورة  ناصرالدين شاه (1307ق.) از بختيارى ديدن كرد، اوضاع بختيارى ها 
را با دورانى كه اليارد (1255 ق.) و بارون دوبد (1256ق.) وارد بختيارى شدند، مقايسه كرده و 
مى نويسد: «سياه  چادرها و نحوة پذيرايى آنان بسيار فقيرانه است و بيشتر آنان در فقر و تنگدستى 
بسر مى برند و تنها با نان، شكم خود را سير مى كنند. دست و دل بازى و ميهمان نوازى كه اليارد 
و بارون دوبد قبالً شرح داده اند، در حال حاضر در بين ايشان ديده نمى شود. آنان هميشه 
از روزگار خوش گذشته صحبت مى كنند و مى گويند پدرانشان در گذشته سوار اسب هاى 
اصيل مى شدند و چراگاه ها و مراتع آباد در اختيار داشتند. روغن و لبنيات فراوان بود و زن ها 
مى توانستند جواهرات دلخواه خود را به لباسهايشان آويزان كنند... بدون شك حكام ايران 
آخرين دانه محصوالت را از چنگشان خارج مى كنند يا به سخن ديگر تا بتوانند شيره جانشان 

را مى مكند»  ( 1375، صص 179-178 ).
اوضاع نامساعد بختيارى ها از يك طرف متأثر از فقر عمومى كشور و از طرف ديگر، ناشى 
از تغيير و تحوالت در ساختار سياسى ايل بختيارى بود؛ زيرا پس از حسين قلى خان ايلخانى، 
كه قدرت ايل بختيارى مرهون اقدامات او بود، هيچ كدام از جانشينانش نتوانستند اصالحاتش 
را ادامه دهند. عالوه  براين، فقدان يك خان قدرتمند مانند او، دست خوانين كوچك و كالنتران 
را كه معموالً حريص  تر از خوانين بزرگ بودند، براى چپاول اموال مردم باز گذاشت. اين 
وضعيت، پس از انقالب مشروطه بدتر شد، زيرا پس از فتح تهران، بسيارى از خوانين بزرگ كه 
مى توانستند مانع دست درازى هاى خوانين كوچك باشند، بختيارى را ترك كردند و در تهران و 
ديگر شهرها، صاحب پست و مقام شدند. اين مسئله، فرصت مناسبى براى چپاول اموال مردم 
در اختيار خوانين كوچك قرار داد. اين در حالى بود كه ميزان ماليات ها در اواخر دورة  قاجار به 
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ميزان زيادى افزايش يافته بود، خوانين نيز - كه بيشتر زمين ها و دام ها را در اختيار داشتند - از 
پرداخت ماليات به شيوه هاى مختلف سر باز مى زدند و بار اصلى ماليات ها را بر دوش   مردمى 

مى گذاشتند كه هر روز فقيرتر و ناراضى تر مى شدند. 
عالوه بر آن، خـوانين بزرگ بختيـارى سعى مى كردند با حـذف خوانين محلى نفوذ 
خود را در سراسر بختيارى توسعه دهند. زيرا در مناطقى مانند لردگان، كه از سه دهستان به 
نام هاى جانكى، فالرد، و خان ميرزا تشكيل مى شد، خوانينى حضور داشتند كه  سابقة بيشترى 
در امر حكومت داشتند ولى از زمان حسين قلى خان ايلخانى ناچار شده بودند  تابعيت او و 
جانشينانش را بپذيرند كه اين مسئله باعث بروز نارضايتى در ميان اين خوانين و طوايف 
وابسته به آنها شده بود. نارضايتى زمانى جدى تر شد كه خوانين بزرگ تصميم گرفتند اين 
دسته از خوانين را، كه بين آنها و عامة بختيارى حكم واسطه را داشتند، از قدرت بركنار كنند. 
به عنوان نمونه، در سال 1307ش. خوانين سه دهستان جانكى،فالرد،و خان ميرزا عزل شدند 
كه موجى از اعتراض را در اين منطقه به همراه آورد. اهالى، نامه هاى زيادى در شكايت از 
اين جريان به مقامات عالى رتبه كشور نوشتند. يكى از اين نامه ها خطاب به شخص رضاشاه 

نوشته شده است و متن آن چنين است:
«... ما بيچارگان اهالى جانكى سردسير دو هفته قبل يك طغرا عريضه عرض حال خود را 
از ظلم و تعدى حكومت بختيارى نسبت بخودمان بسمع ملوكانه فرستاديم. تقاضاى عاجزانه 
ميكنيم جواب فورى و ما فلك زده گان را از چنگال ظلم نجات بدهيد كه يكماه است آقاى 
سردار معظم با دويست نفر سوار و تفنگچى ما را از ميان برده است. آيا مگر ما مسلمان 
نيستيم يا در ملت ايران نيستيم كه هنوز به چنگال ظلم گرفتار هستيم، جز از مراحم ذات 
اقدس شاهنشاهى عالجى نداريم. تقاضا داريم ذات اقدس شرف صدور يابد آقاى سردار 
معظم را از محل ما خارج نمائيد و امر بفرمائيد خود بيچارگان با نصراهللا  خان[شاهرخي] در 
اصفهان يا طهران حاضريم كه احقاق حق بشود. چگونه شده است تمام ملت از سايه نور 
عدالت شاهنشاهى راحت و آسوده هستند سواي ما بيچارگان. سه هزار تومان ماليات معمولى 
بدهكاريم به هر اداره شاهنشاهى قرار بگيرد اطاعت ميكنيم. محض رضاى خداوند بفرياد ما 
ستمديدگان برسيد و ما را از چنگال ظلم نجات داده، محض رضاى خداوند جواب عريضه 
دو هفته قبل را تصدق نماييد تا در سايه نور عدالت شاهنشاهى راحت و آسوده شويم. عموم 

اهالى جانكى سردسير»(ساكما:290004718). 
متن اين نامه نشان مى دهد اهالى جانكى از حاكميت مستقيم خوانين بزرگ بختيارى 
ناراضى بودند و درخواست داشتند يا دوباره  حكومت خوانين خودشان احيا شود يا اينكه 
بدون واسطه خوانين، ماليات خود را به ادارات دولتى تحويل دهند.خوانين بختيارى به اين 
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نامه نگارى ها چندان توجهى نكردند؛ بنابراين، اعتراضات باقى ماند و در كنار ساير عوامل، 
فضاى مناسبى را براى يك شورش گسترده به رهبرى على مردان خان چهارلنگ فراهم آورد.

اولين شعار على مردان خان احقاق حقوق چهارلنگ ها بود كه توسط هفت لنگ ها پايمال 
شده بود. زيرا اگرچه خود على مردان خان با خوانين بزرگ بختيارى پيوند نسبى داشت، از 

وضعيت خودش و بقية چهارلنگ ها ناراضى بود .
گذشته از آن، سران شورش براى جلب حمايت همة  طوايف بختيارى - از جمله طوايف 
هفت لنگ- مواردى ديگر مانند معافيت بختيارى ها از خدمت نظام وظيفه و انحالل ادارة  ثبت 
اسناد و امالك، كه به تاز گى در ده كرد داير شده بود، را سرلوحة اهداف شورش خود قرار داد 

(كرونين،1377 ، ص 199؛بيات، 1365، ص 80 ).
هرچند معافيت از خدمت نظام وظيفه براى بسيارى از بختيارى ها جذابيت داشت، 
مسلماً انحالل ادارة ثبت اسناد و امالك خواسته عامة  بختيارى ها نبود، بلكه توسط  برخى 
از خوانين مطرح مى شد. زيرا تعدادى از خوانين ارشد بختيارى – كه بيشتر ساكن تهران و 
صاحب مناصب دولتى بودند – بسيارى از امالك را به نام خود ثبت كرده بودند، به همين دليل 
بعضى از خوانين ديگر كه در اين ميان متضرر شده بودند-  مانند محمدرضاخان سردارفاتح و 
محمدجوادخان سرداراقبال - محرك على مردان خان در برپايي اين شورش بودند. آنها انحالل 
ادارة ثبت اسناد و امالك را به اميد دستيابى به امالك از دست رفتة خود، در رأس اهداف اصلى 

 . شورش گنجاندند (كرونين،1377،صص 200-201 )
طرح خلع سالح و اسكان عشاير  نيز در بروز شورش نقش داشت. هر چند اين طرح تا 
اين زمان هنوز در منطقة بختيارى عملى نشده بود، زمزمه هاى آن مى توانست موجب نگرانى شود 
استقرار پاسگاه هاى نظامى عامل مهم ترى بود. اين پاسگاه ها تا آن زمان از قدرت و اختيار چندانى  
برخوردار نبودند و  امور انتظامى ايل همچنان در اختيار سران ايل بود، ولى براى بختيارى ها كه 

سال ها به خودمختارى عادت كرده بودند وجود سربازان دولتى  قابل تحمل نبود.
عالوه بر موارد پيش گفته، يك سند منتشر نشده، اطالعات باارزش ترى در مورد انگيزه هاى 
اين شورش  در اختيار قرار مى دهد. سران شورش  خطاب به جمعى از خوانين لردگان در  

تاريخ 20 محرم 1348 / 7 تير 1308  نوشته اند:
«جنابان مستطابان اجل برادران گرام واال مقام آقاى آباباخان و آقاى موسى خان و عموم 

برادران و خوانين محترم بابادى دام مجدهم العالى
همچنين الزم است پيوسته از سالمتى حاالت شريفان استفسار و قضاياى واقعه و 
حادثات را بعرض برسانيم اينست كه تمام وضعيت عموم ايالت بختيارى را مستحضر بوده، 
در اينمدت روزگار دراز چه خدمتها و جانبازيها چه فداكاريها كه در ايران از براى اوالد مرحوم 
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جعفرقلى خان بوديم و تصديق ميفرمائيد تمام خدمات بى نتيجه و جانفشانيها بهدر رفته و 
بهيچوجه اظهار قدردانى و حقوق شناسى هم نكرده، چنانچه گفته اند بيمزد بود و منت، هر 
خدمتى كردم يارب مباد كس را مخدم  بى عنايت. عجالتاً پيش آمد روزگار اين است چون 
عموم ايالت بختيارى ديدند كه تمام جانفشانى ها بهدر ميرود از آنها هم گذشتند كار را بجايى 
رسانيده اند كه نواميس بختيارى كه دارد از ميان ميرود. خوانين عظام از اينمرحله نهايت بشاشت 
را هم دارند، ناموس بختيارى مستملكاتى بوده كه تمام را برده و غصباً بهر وسيله بوده تصرف 
نمودند. چه واقعاتى بوده كه بسر ماها رفته و خودتان اطالع داريد لذا بنابراين بيش از اين ها 
نتوانستند زيرا اين بار طاقت فرسا تحمل نمايند اينست كه بغتتاً الجرم بهيجان آمده عموم ايالت 
بختيارى از قبيل چهارلنگ و بختياروند و بابادى و راكى و گله و بابااحمدى و حسيوند و 
خواجه هاى موگوئى و زلقى و غيره و غيره و تمامت طوايف بختيارى بالاستثناء بهيجان آمده 
اردوئى فوق تصور در تنگ گزى تمركز داده. حرفشان اينست كه بيش از اين تحمل جور و 
ظلم و ستم و تعديات طاقت فرسا را نتوانيم نموده الجرم تمام بايد پناهنده بدولت قويشوكت 
اعليحضرتى ايران خلداهللا ملكه بشويم و مطابق يك پروگرام  صحيحى تمام جانفشان دولت 
شويم و دفع ظلم ظالم از سر مظلوم بنمائيم. مطالب خيلى مفصل است و بيانات خيلى مطول 
است كه گنجايش بتحرير ندارد، قاصد تمام مطالب را بهر شكل كه دستور دارد بعرض 
حضورتان ميرساند. بديهى است جنابانعالى هم تماماً كمر رشادت و شجاعت و همت را 
مستحكم بسته تمامت ايالت قرب جوار و محوطه خود را اطالع كامل دهيد كه عموماً حاضر 
و آماده و مستعد باشند كه بموقع لزوم بهر [ناخوانا] كه مقتضى است و دستور هم شد حسب 
الوظيفه بمعاونت و معاضدت همديگر درصدد[ناخوانا] كه در اينموقع باريك فوق العاده با 
نهايت جديت و باعزمى [ناخوانا] اقدامات بالغه فرموده كه عموم ملت بيچاره بختيارى از 
تصدق سر اعليحضرت شهريارى ارواحناه فداه راحت و آسوده شوند تا چه كند راى عميم 
شما. اگر اسمى از يك طايفه مهم بختيارى برده نشد بدستور خودشان است، مطلب را بدانيد 
بيش از اين عرض و زحمتى نيست  و انتظار نتيجه اقدامات بالغه و جوابهاى عالقه مند از طرف 

عموم برادران غيور و خوانين محترم بابادى هستيم».
اين نامه را كه يك سند باارزش در تاريخ بختيارى محسوب مى شود سيزده نفر از سران 
طايفة  بابادى عالى انور (ساكن كوهرنگ و بازفت)، چهار نفر از سران طايفة  بابااحمدى، يك نفر 
از طايفة  منجزى، يك نفر از طايفة  حسيوند و يك نفر از طايفة باورساد مهر كردند. عالوه بر آن، 
اسامى شش نفر ديگر نيز ذيل اين نامه ديده مى شود(اسناد خانوادة عكاشه، تصوير شمارة 1).

متن اين نامه مسئله مهمى را نشان مى دهد. همان طور كه مالحظه شد، سران شورش 
مدعى بودند آنها سال ها براى اوالد جعفرقلى خان يعنى فرزندان حسين قلى خان ايلخانى، 
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امام قلى خان حاج ايلخانى، و رضاقلى خان ايل بيگى كه در آن زمان جعفرقلى خان سرداراسعد 
لطف علي خان  و  مرتضى قلى خان صمصام السلطنه  صمصام السطنه،  نجف قلي خان  سوم، 
اميرمفخم، ارشد آنها محسوب مى شدند، فداكارى كردند، ولى نتيجه اى عايدشان نشد. اين امر 
به خوبى نشان مى دهد ريشه هاى اين شورش در اختالفات درونى ايل بختيارى و نارضايتى 
بخشى از ايل از حاكميت خوانين نهفته بود و هرگز آنچنان كه تصور مى شود از همان ابتدا قصد 

نداشتند با دولت مركزى وارد جنگ شوند .
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 آغاز شورش و روند آن
 شورش، در اوايل خرداد 1308 آغاز شد و شورشيان در «تنگ گزى» و «شوراب» در اطراف 
ده كرد  اجتماع كردند. چون دولت در اين زمان درگير شورش قشقايى ها بود، سعى داشت 
از طريق مذاكره، به غائلة خاتمه دهد تا كار به جنگ و درگيرى منجر نگردد.دولت بدين 
منظور،  محمدرضاخان سردار فاتح – كه خودش مخفيانه شورشيان را تحريك مى كرد – و 
محمدتقى خان اميرجنگ را مأمور مذاكره با سران شورش كرد. سرهنگ صادق خان، حاكم 
نظامى ده كرد نيز براى مذاكره ده كرد را ترك كرد؛ ولي على مردان خان ده كرد را در 27 تيرماه 
تصرف كرد. محمد تقى خان اسعد(پسر حاج على قلى خان سردار اسعد) كه فرماندار بختيارى 

بود، بدون هيچ گونه مقاومتى ده كرد را ترك كرد.
پس از دو روز مذاكره، قرار شد سردار فاتح براى جلوگيرى از پيشرفت شورش، در  
اردوى على مردان خان بماند و اميرجنگ پيشنهادهاى آنان را به دولت اطالع دهد. با وجود اين، 
او در مأموريت خود تعلل ورزيد و اين امر باعث شد شورشيان حمالت خود را آغاز كنند و 
دسته اى سرباز را كه در بروجن مستقر بودند، خلع سالح كنند(بيات،1365، ص 78 ؛ عكاشه، 

منتشر نشده، برگه 30 ). 
سروان ميرحسين يكرنگيان، كه در آن زمان از سوى ارتش به چغاخور آمده بود تا 
حركات شورشيان را زير نظر بگيرد، متوجه شد سردار فاتح با سران بختيارى در لردگان 
مكاتباتى دارد و آنها را به شورش تحريك مى كند. او اين مسئله را به مركز اطالع داد و هشدار 

داد به زودى سراسر بختيارى را شورش فرا مى گيرد.
در اين هنگام، دولت تصميم به مقابله  جدى گرفت. در ابتدا، سرهنگ محمدخان 
ميمند،در رأس نيرويى با وسايل موتورى از گردنة «بيدكان» (سه راه مباركه به سفيددشت، 
هفت كيلومترى شمال شرقى سفيددشت) عبور كرد تا ده كرد را بازپس گيرد. شورشيان، به 
فرماندهى نادرقلى خان فرزند سرداراشجع و اسماعيل خان زراسوند، داماد اميرمفخم، با استقرار 

در گردنة  «حلوايى»، «تنگ انجيره»، و ديگر معابر، قواى مذكور را محاصره كردند.
  سرتيپ محتشمى با بخشى از قوا قصد داشت با حمله به گردنة بيدكان، خط محاصره 
را بشكند، ولى با دادن تلفات زياد ناكام ماند و به دنبال آن قواى مذكور در قلعة سفيددشت پناه 
گرفته و به محاصرة كامل درآمدند. دولت حتى از طريق هواپيما هم نتوانست براى آنها آذوقه 
و مهمات بفرستد(يكرنگيان، 1336، ص 395). در ساير نقاط بختيارى نيز شورشيان نيروهاى 

دولتى و خوانين مخالف شورش را بيرون راندند. 
مردم شهر لردگان، پادگان آنجا  را كه رياست آن با ستوان يكم سپانلو بود، خلع سالح 
كردند. حكام آنجا يعنى سردار حشمت و سردار معظم پس از سقوط پادگان به گندمان 
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گريختند (روزنامة اخگر،1308، شمارة 208 ؛يكرنگيان، 1336، ص 396 ).
اما در اين هنگام (اواخر تيرماه)، شورش قشقايى ها در فارس پايان يافت و دولت با آسودگى 
بيشترى متوجه شورش على مردان خان شد. سرتيپ شاه بختى با احضار قوايى كه در فارس بودند، 
فرماندهى عمليات را بر عهده گرفت و از هر طرف شورشيان را در محاصره قرار داد. دوم 
مردادماه، درحالى كه نمايندگان شورشيان در «تنگه زرديا» (بين اصفهان و ده كرد) با نمايندگان دولت 

سرگرم مذاكره بودند، حملة نهايى قواى دولتى با كمك هواپيماهاى بمب افكن آغاز شد.
ابتدا «تنگه انجيره» مورد حمله قرار گرفت. بمباران هاى هوايى تلفات زيادى به شورشيان 
وارد آورد و پس از سه روز جنگ خونين، اين تنگه به دست قواى دولتى افتاد. پس از آن، گردنة 
بيدكان مورد حمله قرار گرفت و پس از دو روز جنگ، قواى دولتى با كمك هواپيما، مسلسل 
و توپخانه اين تنگه را هم تصرف كردند و به سوى قلعة سفيددشت پيشروى كردند،جايي كه 

هنوز هم قواى مستقر در آن در محاصرة  شورشيان بودند.
همزمان، قواى محاصره شده نيز از قلعه بيرون آمده و با شورشيان درگير شدند و در 
نهايت، در روز نهم مردادماه سال 1308 جنگ به نفع قواى دولتى خاتمه يافت و پس از 21 روز 
محاصره، قلعة سفيددشت شكسته شد(يكرنگيان،1336، ص396 ). اين پيروزى براى دولت 
بسيار با ارزش و تعيين كننده بود و ركن اول اركان حرب كل قواى اصفهان در اطالعيه اى به 
تاريخ 1308/5/9 در اين باره اعالم كرد : «قلعه سفيددشت به تصرف نظاميان درآمد و افراد 

على مردان خان از آن حوالى پراكنده شدند»(روزنامة اخگر،1308، شمارة 168 ").
على مردان خان با وجود شكست نيروهايش، با تعدادى از چهارلنگ ها به مقاومت ادامه 
داد، ولى كارى از پيش نبرد، قهفرخ (فرخ شهر) و ده كرد هم به سرعت به تصرف قواى دولتى 

در آمدند(روزنامة اطالعات، 1308 ، شمارة 824 ). 
همزمـان، صمصـام السلطنه كه از تهـران اعـزام شده بود از نفـوذ خود استفاده كرد و 
بسيارى از شورشيـان را راضى كرد، دست از مقـاومت برداشته و على مـردان خان را رها 
كنند(سرداراسعد بختيارى،1372، صص 232-233 ). على مردان خان به ناچار به تنگ گزى و 
سردارفاتح – كه اينك نقش عمده اى در شورش داشت – به طرف فاتح آباد عقب  نشينى كرد. 
سردار فاتح از فاتح آباد با خوانين قشقايى و بويراحمدى تماس گرفت. تعدادى از آنان براى 

پيوستن به شورش اعالم آمادگى كردند.
در اين هنگام، اميرمفخم براى مذاكره با شورشيان به فاتح آباد آمد. او قول داد در صورتى كه 
شورشيان اسلحه هاى مصادره شدة  سربازان را تحويل دهند، رضاشاه جرايم آنان را عفو مى كند. به 

دنبال آن، سرتيپ شاه بختى به گندمان آمد و در آنجا نمايندگان شورشيان با او مذاكره كردند.
شورشيان از مأمـورين نظامى حكومت شاكـى بودند و سرتيپ شاه بختى همه آنها را 
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اخراج كرد و قرار شد حكومت بختيارى با خوانين بختيارى باشد. اسكان عشاير و نظام وظيفه 
هم زير نظر خوانين انجام گيرد. پس از چند روز، اميرمفخم و مرتضى قلى خان به عنوان 
ايلخانى و ايل بيگى – در حالى كه فرمان عفو تمام شورشيان را در دست داشتند- وارد بختيارى 

شدند( عكاشه، منتشر نشده، برگه30). 
  على مردان خان كه در مذاكرات صلح حضور نداشت، با تعداد معدودى از همراهانش 
در پشتكوه بختيارى به مقاومت ادامه داد. مرتضى قلى خان براي سركوب او عازم پشتكوه شد. 
در 10 مهر 1308 سرتيپ شاه بختى به همراه اميرمفخم، عازم «دز شاهى» شدند،يعني جايى 
كه على مردان خان در آن حوالى موضع گرفته بود  (روزنامةاخگر،1308، شمارة 216). در روز 
23مهر، روزنامةاخگر اصفهان در اين باره اعالم كرد: «افراد على مردان خان در يك تصادم با قواى 
دولتى شكست خوردند، بخشى از آنها كشته و بقيه متوارى شدند. على مردان خان هم فعًال 
مفقود االثر است و معلوم نيست كشته شده يا مخفى شده است»(روزنامةاخگر، 1308 ،شمارة 
219). 9 روز بعد، روزنامـةاطالعات اعـالم كرد علـى مردان خان مجـروح و فرارى شده 

است(1308، شماره 893 ).
على مردان خان مدتى بعد تسليم شد. رضاشاه، وى را عفو كرد و مقرر شد در تهران اقامت 

كند و درواقع زير نظر باشد. 
پس از آن، با وجود آنكه در بيشتر نقاط بختيارى امنيت برقرار شده بود و درگيرى ها 
فقط در پشتكوه بختيارى (پشتكوه اردل) ديده مى شد، ولى باز هم در لردگان، شورشيان 
غلبه داشتند. براى سركوب شورشيان يك ستون نظامى به فرماندهى سرهنگ محمدقلى خان 
بهـادر(برادر جعفرقلـى خان سـرداراسعـد) در اواخـر شهـريور 1308 به لـردگان اعزام 
شدند(روزنامةاخگر ،1308،شمارة 219 ). اگر چه تصوير روشنى از نتايج اعزام اين ستون در 
اختيار نيست، به نظر مى آيد تعدادى از سران  لردگان در اين زمان دست از شورش برداشته و 
تسليم شدند. با اين حال، باز هم شورش ادامه يافت، زيرا در روزنامةاخگر (مورخة 1308/7/7) 
در اين باره آمده است: «بطـور كلى امنيت در حدود چهارمحال برقرار گرديد، ولى در طرف 
جانكى و خانه ميرزا كه سردارحشمت و سردارمعظم حكومت بودند، بعد از تسليم شدن 
عده اى از خوانين فالرد و جانكى مجدداً اغتشاش شده و حكومت آنجا به گندمان آمده است» 

(1308، شمارة 208 ).
 اين آخرين نشانه هاى شورش بود و كمى پس از آن وقتى كه مشخص شد ديگر اميدى 

براى على مردان خان نمانده است و عموم شورشيان نيز عفو شدند.
دولت مركزى و خوانين بزرگ براى آرام كردن شورشى ها به اقدامات آشتى جويانه دست 
زدند. طرح خلع سالح تا سال 1310ش. به تعويق افتاد و اجراى آن به خود خوانين واگذار 
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شد(عكاشه،منتشر نشده، برگه 331 ). تخته قاپو كردن عشاير يك سال بعد و با ماليمت بيشترى 
به مرحله اجرا در آمد. درحالى كه خوانين بزرگ و خوانين محلى نقش اصلى را در اين جريان 

برعهده داشتند (اسناد خانوادگى خانواده شاهرخى، تصاوير شمارة2و 3 ).
اما اين جريان ديرى نپاييد، زيرا در سال 1312ش. با دستگيرى سران ايل بختيارى 

سياست هاى واقعى رضاشاه در مقابل ايل بختيارى آشكار شد. 

دستگیری رسان بختیاری توسط رضاشاه
پس از خاتمه شورش، على مردان خان و همراهانش مورد عفو قرار گرفتند. با وجود اينكه او 
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مالیمت حکومت در
 اسکان عشایر بختیاری

(اسناد خانوادگی خانواده شاهرخی)

تصویر ۲
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و برخى بختيارى ها باز هم تعدادى از مناصب مهم دولتى را در اختيار داشتند و در برقرارى 
امنيت در كشور در كنار ارتش با آشوبگران مى جنگيدند؛ ولى اين شورش، رضاشاه را نسبت 
به بختيارى ها بسيار بدبين كرد. به همين دليل، يك سال بعد، به دستور او به تدريج تعدادى 
از سران بختيارى بازداشت و توقيف شدند. در سال 1310ش. بسيارى از سران بختيارى در 
تهران زير نظر بودند( عكاشه ،منتشر نشده، برگه 64 ). البته تا آن زمان، كسى اعدام يا زندانى 
نشده بود، حتى على مردان خان هم فقط زير نظر بود، تا اينكه ماجراى سوء قصد به رضاشاه 

اتفاق افتاد.

روز 26 آبان  1312 ،رضاشاه به اتفاق محمدعلى فروغى نخست وزير، سرداراسعد سوم 
وزيرجنگ و عده اى ديگر از وزرا عازم دشت گرگان شد تا در مراسم مسابقات اسب دوانى 
شركت كند. صبح همان روز، رضا افشار استاندار اصفهان و سرلشكر محمد آيرم رئيس كل 
شهربانى با شاه مالقات كردند و به او اطالع دادند توطئه اى در كار است تا به او در گردنة 

مالیمت حکومت در
 اسکان عشایر بختیاری
(اسناد خانوادگی خانواده شاهرخی)

تصویر  ۳
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چالوس، سوء قصد شود. رضاشاه چند ساعت در جادة چالوس توقف كرد تا توطئه خنثى شود 
و سپس به راه خود ادامه داد و به گرگان رفت. 

پس از خاتمة مراسم اسب دوانى، روز هفتم آذر، سرداراسعد در بابل دستگير و در زندان قصر 
تهران زندانى شد. به دنبال آن على مردان خان، سردارفاتح، سرداراقبال، محمدتقى خان سرداراسعد، 
خان باباخان اسعد، منوچهرخان اسعد، محمدخان اسعد،و گودرزخان احمدخسروى بازداشت 
بويراحمدى، سرتيپ خان  امام قلى خان ممسنى، شكراهللا خان  بختيارى ها،  بر  شدند. عالوه 
بويراحمدى و حسين خان دره شورى قشقايى نيز دستگير شدند.  اين افراد همگى در تهران 
تحت نظر بودند و متهم شدند كه قصد داشتند در گردنة چالوس با همراهى سرداراسعد، رضاشاه 
را ترور كنند؛ اتهامى كه هنوز صحت و سقم آن ثابت نشده است. اگرچه حسين خان دره شورى 
اعتراف كرد واقعاً توطئه اى در كار بود و تعدادى تفنگچى بختيارى براى ترور شاه در گردنة 

چالوس كمين كرده بودند.
موج دستگيرى ها تنها به تهران خاتمه نيافت، بلكه تعدادى ديگرى از سران از بختيارى 
به اصفهان و تهران احضار شده و به زندان افتادند، بيشتر آنها از كسانى بودند كه در شورش 
سال 1308ش.  مشاركت داشتند و البته انتظار مى رفت در پاسخ به دستگيرى سران بختيارى 

در تهران دست به شورش بزنند. 
در همين ايام، در روز 14 فروردين 1313 جنازه سرداراسعد سوم، كه در زندان قصر به قتل 
رسيده بود، به اصفهان آورده شد تا در كنار ديگر اعضاى خانواده اش در قبرستان تخت فوالد به 
خاك سپرده شود. اين عالمت ناگوارى بود كه آينده شومي را براى ديگر سران بازداشت شده  

بختيارى نويد مى داد .
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 محاكمه افراد بازداشت شده تا آذر1313به طول انجاميد. در اوايل آذرماه احكام صادره از 
سوى دادگاه براى 36 نفر بازداشتى اعالم شد. اين احكام، در روزنامةاطالعات، روزنامةدانش 
اصفهان ، روزنامةاخگر اصفهان،  و بسيارى ديگر از مطبوعات آن ايام آمده است. براساس حكم 
دادگاه، 28 نفر از اين افراد به اتهام خيانت و اقدام مسلحانه محكوم و هشت نفر تبرئه شدند. 
از محكومين هشت نفر به اعدام و بيست نفر به حبس محكوم شدند. اسامى اين افراد و حكم 

هر كدام به شرح زير است:

تربئه شده هامحکومین به حبسمحکومین به اعدام

 علی مردان خان (شیرعلی مردان)

محمدرضاخان رسدارفاتح

محمدجوادخان رسداراقبال

آقاگودرزاحمدخرسوی

رستیپ خان بویراحمدی

حسین خان دره شوری قشقایی

شکرالله خان بویراحمدی

امام قلی خان ممسنی

 مالخیرالله جلیل پور

اسمعیل خان زراسوند

موسی خان بهادرالسلطنه

محمدتقی خان امیرجنگ

منوچهرخان اسعد

صالح خان ایلخان

احمدخان ایلخان

یوسف خان امیرمجاهد

نرصت الله خان ایلخان

آقااسکندربابااحمدی

مصطفی خان عجمی بهداروند

خان باباخان اسعد

علی محمدخان ایل بیگ

محمدخان اسعد(ساالراعظم)

عبدالکریم خان اسفندیاری

میرزاآقاخان ایل بیگ

آقالطفه احمدخرسوی

امیرحسین خان ایلخانی

آقانرصالله ململی

تیمورخان اسفندیاری

حاج سلطانعلی شهاب السلطنه

محمدقلی خان اسعد

رحیم خان امیرمجاهد

اس³عیل خان اسفندیاری

پرویز خان اسفندیاری

حبیب الله خان اسفندیاری

علی محمدخان ایلخان

 الیاس خان ایلخان

همان طور كه مالحظه شد، دو نفر از اعدامى ها بويراحمدى، يك نفر قشقايى و يك نفر 
ممسنى بودند، ولى 32 نفر باقى مانده، همگى بختيارى بودند. حبس برخى از اين افراد مانند 
مالخيراهللا جليل پور، تا پايان دورة  رضاشاه به طول انجاميد و پس از كناره گيرى رضاشاه از 
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قدرت، به دنبال فرمانى كه محمدرضاشاه در 26 شهريور 1320 براى عفو همة زندانيان سياسى 
صادر كرد، از زندان آزاد شدند.

يك سند ديگر در مورد اين شورش، پرونده اى  است كه در سال 1323ش. ،توسط ركن 
دوم لشكر اصفهان ،براى 129 نفر از سـران بختيارى تنظيم شده است. اين پرونده حاوى 
اطالعات با ارزشى دربارة  اين اشخـاص است و از جمله به نقش آنها در شورش 1308ش. 
اشاره كرده است. بر اساس اين اسناد از مجموع اين افراد، تنها دوازده نفر در اين شـورش 
حضـور داشتنـد كه عبـارت  بودند از: تيمورخـان اسفنديارى، موسـى خان بهـادرالسلطنـه، 
اسمعيـل خـان زراسـوند ، محمـد خـان اسعـد ، احمـدخـان ايلخـان، ميرزا آقاخـان ايل بيـگ ، 
احمدى، مالظهراب خالدى،  نادر قلـى خـان بختيارى ، علـى اصغر خان بختيار ، آقا اسكندربا با
رضى خان بابادى، و مال خيراهللا جليل پور. از اين تعداد، اسامى هشت نفر در ليست محكومين 
نيز ديده مى شود. نادرقلى خان بختيار، با وجود نقش مهمى كه در جنگ سفيد دشت داشت، 
به خاطر سن كم دستگير نشد. على اصغر خان بختيار، در همان سال 1308ش. دستگير شد، 
ولـى پس از يك سـال آزاد شد و از جريـان دستگيرى هاي سال 1312ش. در امان ماند. 
رضى خان بابادى و مالظهراب نيز در تمام دورة رضاشاه فرارى و تحت تعقيب بودند 

(ساكما:240012909).
 ارزيابـى فهرست اسـامى پيش گفته  نشان مى دهد كسـانى كه در شـورش  نقش داشتند 

هدف اصلى دستگيرى هاى سال 1312ش. بودند. 
 دومين مطلبى كه از اين سند و اسامى اعدامى ها استنباط مى شود، موقعيت طبقاتى سران 
شورش است. هشت نفر اول اسامى و دو نفر از اعدام شده ها- محمدرضاخان سردارفاتح و 
محمدجوادخان سرداراقبال- متعلق به سه شاخة اصلى خوانين بختيارى، يعنى خانوادة ايلخانى، 
حاج ايلخانى، و ايل بيگى بودند. حضور آنها در شورش معلول رقابت بين سران ايل بود كه 
پيش تر نيز به آن اشاره شد. چهار نفرديگر،از سران درجة دوم بختيارى بودند كه تنها لقب مال و 
آقا داشتند كه لقب روساى طوايف بود ، آنها نمايندة عامة بختيارى ها بودند و همراهى كم تعداد 

آنها بيشتر به خاطر اعتراض به اقدامات دولت و خوانين بزرگ بود.

نتیجه 
شورش بختيارى ها در سال 1308ش.  چالش بزرگى براى دولت رضاشاه بود.اين شورش از 
نارضايتى هاى درون ايلى سرچشمه گرفت .اولين عامل نارضايتى شاخة چهارلنگ بود، زيرا 
از دوران ناصرالدين شاه به بعد با قدرت گرفتن شاخة هفت لنگ،چهارلنگ ها به ميزان زيادى از 
قدرت سياسى محروم شده بودند. البته پاره اى از سران هفت لنگ نيز به اين شورش ملحق 
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شدند كه دليل آن اعتراض به سياست هاى انحصارطلبانه خوانين طراز اول بختيارى بود.
اقدامات رضاشاه، مانند ايجاد ارتش جديد ، ثبت اسناد، خلع سالح، و اسكان عشاير نيز در 
اين ميان سهم عمده اى داشته است كه باعث شد بخشى از عامة بختيارى ها و خوانين ناراضى 

به اين شورش ملحق شوند.
رضاشاه از همان ابتدا درصدد كاهش نفوذ ايالت و عشاير بود، ولى بروز اين شورش 
باعث شد وى اجراى سياست ها خود را در مورد بختيارى با كمى تأخير و با تأنى بيشترى آغاز 
كند و زمانى به قلع و قمع خوانين بختيارى دست زد كه خودش را در موقعيت مستحكم ترى 

مى ديد.
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