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بررسی علل و انگیزه ی قیامهای ابوالقاسم خان بختیاری بعد از سال 1320ش
چکیده
با وجود جنگ جاگانی دوو و آغگاز ه گوو نیروهگال انگلگیر و شگورول در سگا 1320ش/
1941و و پیوستن امریکا به آناا ایران اشغا شد و پایههال استبداد رضاشاه در شگاریور 1320ش
ازهم پاشید و فرزند جوان وکم ت ربه او به ناو محمدرضاه شاه بر اریکه قدرت تکیه زد ،شرایط جات
فعالیتاال سیاسی ،اجتماعی ،برال احزاب و اقواو فراهم شد بعد از سقوط رضاشاه پالول در گوشگه و
کنار ایران شورش هایی شگک گرفگت ،تعگدادل از نگوانین بختیارل،قشگقایی و بویراحمگدل کگه از
وضعیت پیش آمده استفاده کردند و به مناطق نود بازگشتند .از جملگه ایگن نگوانین ابوالقاسگم نگان
بختیار( ابو نان بختیارل) بود .با گسگترش هگرو و مگرو در کشگور در سگا ۱۳۲۰ه ش بگه میگان
بختیارلها آمد و در سا  ۱۳۲۲ه ش دست به قیاو و شورش زد .دومین قیگاو او در نیمگه دوو سگا
 ۱۳۳۱ه ش نورشیدل آغاز و در نیمه او سا  ۱۳۲۲ه ناتمه پیدا کرد که به غائله ابوالقاسم نگانی
معروف شد0
کلید واژهها :ابوالقاسم نان ،پالول ،قیاو ،بختیارلها.
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مقدمه
ابوالقاسم نان بختیارل بعد از شاریور ماه  1320ش کگه رضاشگاه از سگل نت نلگ شگد در دو
مرحله دست به قیاو و شورش بر علیه دولگت مرکگزل زد قیگاو او ول در سگا 1321ش در ایگ
بختیارل ان او شد با وساطت سرلشکر زاهدل فرمانده لشکر اصگفاان دسگت از قیگاو برداشگت و بگه
عنوان نماینده لشکر و ارتش در بختیارل گماشته شگد امگا در همگین سگا طرفگداران او در منگاطق
سردسیرل و گرمسیرل بختیارل دست به شورشها و جن هال پارتیزانی با نیرهال دولتی میزدنگد
به طور مثا در تابستان 1321ش با شبیخون شگاریارل (بیرگگان) بگه نیروهگال دولتگی من قگه را
متشنج کرد ،جن

و گریز در دشتک و الیکوه (ومن قهال در چاارمحا بختیارل) ادامه یافت که این

جن ها پارتیزانی برال گوشزد به دولت بود تا مبادا نسبت به بختیارل و ابوالقاسم نان بختیگارل بگی
اعتنایی نماید .مرحله دوو قیاو ابوالقاسم نان در  2بامن  1331ش از ارد حرکت نظگامی نگود را
اعالو ک رد و با جم زیادل از بختیاریاا و کالنتران عازو گرمسیر شد و وارد ایذه شد ،در نوزستان بگه
زد نورد با نیروهال نظامی دولت پردانت وقتی در ارتفاعات بسیار بلنگد و صگعا العبگور مشگرف بگر
بازفت و شیمبار پناه گرفته بود تماو مسیرهال ابوالقاسم نان بختیار به وسیله نظامیان بسته شده بگود
سرهن

تیمور بختیار فرزند فتحعلی نان سردار معظم برادرزاده ابوالقاسم نان که فرماندهی تیگ 3

کوهستانی تاران را بر عاگده داشگت مگامور دسگتگیر کگرده ابوالقاسگم شگد و در روز  17فگروردین
1332ش مح انتفال ابوالقاسم نان را شناسایی و محاصره نمود ،ابوالقاسم را وادار به تسلیم شدن
کرد و همراه با سرهن

تیمور بختیگار در روز  23فگروردین 1332ش وارد ارد شگد و از آن گا بگه

اصفاان و سپر به تاران اعزاو شد و در بازداشتگاه دژبان زنگدانی شگد سگران او بعگد از محگاکم در
 1332/9/29ش دادگاه رال به برائت او داد لذا همین برداشت باعث شد که بعضیها اعتقاد دارنگد
که حرکتهال او بخصوص در سا  1331ش مخالف با شاه نبود بلکه همسو با سیاستهال شاه و
در ندمت دربار بوداما او در صحبت هایش در بین ای بختیارل نواهان بازگردانندن اقتگدار از دسگت
رفته ای بختیارل بود و توانست با همین نفوذ و کالو بسیارل از کالنتران و جوانگان بختیگارل را بگا
نودهمراه نماید و حتی نبردها و جن هال او توانست در ادبیات حماسی بختیارل نیگز نمایگان شگود
ابولقاسم نان بختیارل از نوانین پیشرو بود که میتوان گفت قربانی توطئه انگلیر ،شاه و وزیر قواو
السل نه که از پدرش امیر مفخم کینه داشت شد.لذا دراین نوشتار به بررسی عل وانگیزه ل قیاوهال
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ابوالقاسم نان به صورت توصیفی-تحلیلی باتوجه به مناب تگاریخی پردانتگه مگیشگود0حگا بگااین
اوصاف قیاماال ابوالقاسم متاثر از دنالت بیگانگان بوده ،حمایت ازشاه درمقابگ دولگت ،بازگردانگدن
قدرت نانوادگی و از دست دادن مناصا دولتی بود.
شروع زندگی و اقدامات و مناصب ابوالقاسم خان
ابوالقاسم نان بختیار فرزند ل فعلی نان امیر مفخم 1و نوه ل پسرل حاو اماو قلی نان معگروف
به حاو ایلخانی و مادرش با ت السل نه دنتر عبداهلل میزا حشمت الدوله نواده عبگاس میگرزا قاجگار
است که مالک زمینها و روستاهال کمره و نمین بود 2.ابوالقاسم نان در سا  1293شمسی و بگه
روایتی  1294در تاران متولد شد و چند سالی در تاران به تحصی پردانگت .در سگن  14سگالگی
برال ادامه تحصی عازو لندن شد و  5سا در انگلستان در رشته برقگی و الکترونیگک بگه تحصگی
پردانت :ول در سا 1314شمسی در تاران با بی بی عظیمه دنتر نصیرنان سردار جنگ

عمگول

نود که هفده سا سن داشت ازدواو کرد حاص این ازدواو دو پسر به ناو سیاوش نگان و کگوروش
نان و یک دنتر به ناو هورل وش بود 3.بی بی عظیمه در ششم بامن ماه  1379در شگار پگاریر
فوت کرد.ول در مبارزات و قیاماال ابوالقاسم نان در تداراکات پشت عملیات جنگ

از جملگه جمگ

آورل نیرو و سوار جنگ و ،اسلحه به او کمک میکرد که این بیت حماسهال موید این ادعاست.
کاغذ بنویسم به بی بی عظیمه

زر بده فشن

بخر جن

و ست به دیمه

4

ابوالقاسم نان بختیار در شرایط هرو و مرو کشور بعد از شاریور مگاه  1320شمسگی از سگول
دولت به عنوان فرماندار کاشان منصوب شد و با مضنون شدن دولت به او که به آلمگانیهگا گگرایش
دارد و تحت فشار انگلیسیها بر نالف نواست مردو شش ماه بعد از فرماندارل کاشگان عگز و بگه
تاران فرا نوانده شد 5.بعد از کش و قوساال فراوان در سا  1324شمسی بگا مشگارکت جاانشگاه
نان صمصاو فرماندار شارکرد و بختیارل شد 6که تا به حا در بختیارل صورت نگرفته بود ،قگدرت
بین دو نانوادههال ای نانی و حاو ایلخانی به صورت مشترک تقسیم شد در سا  1325شمسگی
به دنبا قضایال ناضت جنوب و شرکت مرتضی قلی نان درآن ،ابوالقاسگم نگان بگه کمگک مظفگر
فیروز و حمایت بی دریغ و گسترده قواو السل نه توانست به مشارکت جاانشاه نگان صمصگاو فرزنگد
مرتضی قلی نان در فرماندارل شارکرد و بختیارل پایان دهد و بی رقیا و یکه تاز میدان شد 70اما
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بعد از چندل منوچار نان اسعد پسر حاو علی قلگی نگان سگردار اسگعد دوو از نگانواده ایلخگانی در
منصا فرماندارل با ابوالقاسم نان شریک شد و تا پایان سا  1326شمسی مشترکاً بگه کگار نگود
ادامه دادند 8در پایان همین سا ابوالقاسم نان از فرماندارل عز شد 9 .در سا  1325کگه دولگت
ارتش را برال غائله آذربای ان بسیج کرد ابوالقاسم با جم کثیرل از بختیگارلهگا در سگرکوب فرقگه
دمکرات و آزادل ن ه آذربای ان شرکت و در سا  1330شمسی هنگامی دکتر مصدق به نخسگت
وزیرل رسید ابوالقاسم نان بختیار دوران انزولی نود را پایان داد و به سمت فرماندارل ک کردستان
منصوب شد ،بعد از  9ماه به اتااو ارتباط بگا روسگاا و بگه عنگوان عضگویت ((هگواداران صگل )) کگه
موسسان آن تودهال بودند در آمده بود عز شد و در سالاال  1331از طرف دولت بگه او پیشگنااد
کارشد که نپذیرفت 10ول بعد از فروپاشی سل نت رضاشگاه در سگالاال 1321و  1331دسگت بگه
اقداماتی و شورشها در ای بختیارل زد و در سا  1322توسط پسربرادر نود سرهن

تیمو بختیار

دس تگیر و تحت الحفظ بگه تاگران بگرده شگد و در بازداشگگاه دژبگان زنگدانی شگد و در مگور /29
 1332/9ش بعد از محاکمه تبرئه شد ابوالقاسم بختیارل در سن  41یا  42سگالگی در تگاریخ 15
شاریور سا  1335شمسی در تاران فوت کرد و در محوطه اماو زاده شاه عبدالعظیم شگاررل بگه
ناک سپرده شد و چون هیچ گونه بیمارل نداشت علت مرگ زودرس او همچنان در پردهال از اباگاو
است بعضی معتقدند بوسیله دربار مسموو گردید و بعضی انتالفات ول بگا تیمگور بختیگارل را عامگ
مرگ او میدانند 11اما هیچ کداو از این نظرات هنوز براساس یک سند متقن ثابت نشده است.
ابوالقاسم نان بختیار ،همان ورل که ذکر شد در دو مرحله دست به قیاو و شورش زد این حرکات
سیاسی و نظامی که توسط او در ای بختیارل ان او گرفت دالی و انگیزههال متفگاوت و محگرک و
مشوقهال داشتند و با توجه به اسناد و نوشتهها در مورد قیاو ابوالقاسم نان برال ما روشن و مبرهن
میسازد که عل و عوام و انگیزهی گوناگونی باعث این قیاماا شده و نمی توان پذیرفت کگه تناگا
یک عام باعث این حرکات سیاسی بوده است مامترین علگ و عوامگ شگنانته شگده کگه باعگث
محرک ابوالقاسم جات شک گیرل قیاماال او در ای بختیارل شده عبارتند از :
الف:دنالت بیگانگان
ب:حمایت از شاه در مقاب دولت چون دولت وقت شاه را تضعیف کرده بود.
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و :برال بازگرداندن قدرت جناح حاو ایلخانی در مقاب ایلخانی ( چون قدرت در دسگت مرتضگی
قلی نان از نانواده ای نانی) بود.
ت:بازگرداندن قدرت از دست رفته ای بختیارل
ث :از دست دادن مناصا دولتی نود
دخالت بیگانگان
بسیارل از نوانین مسن بختیارل به لحاظ وجود شرکت نفگت ایگران و انگلگیر و سگایم بگودن
بختیارل در سود نفت طرفدار انگلیر بودند اما در جن

جاانی او و در جنگ

جاگانی دوو بیشگتر

نوانین جوان و اکثریت عشایر می توان گفت به آلمان گگرایش داشگتند ،تنفگر از انگلگیر بگه نگاطر
سیاستهال نصمانه انگلستان در قبا ای بختیار و نوانین آناا در دوره ل رضاشاه بوده است .
لذا هنگامی که ابوالقاسم نان بعد از شاریور  1320شمسی از طرف دولت بگه عنگوان فرمانگدار
کاشان منصوب شد به علت گرایش ول به آلمان و فشار انگلیسیها به دولت ایران ،عز و به تاران
احضار شد و به او ابالغ شد که اجازه ندارد از تاران نارو شود ،ابوالقاسم نان قب از شاریور 1320
ش با آلمانها قرارداد بسته بود که هنگاو ورود آلمانها به ایران به آناا کمک کند و در عوض نایگا
السل نه ایران شود 12و در سا  1322ش که توسط ابوالقاسم نان قیامی در ایذه رهبگرل مگیشگد،
همان روزها مایر 13آلمانی به وسیله هواپیما پو  ،اسلحه ،و مامات برال او فرستاد ،به کمگک آلماناگا
دست به شورش زده بود(( 14.و شواهد قاب توجای دا بر ارتباط ابوالقاسم نان با ستون پن م آلمان
در ایران وجود دارد و او به نیروهال آلمانی گروه دورا  15پناه داده بود ، ))16این گرایش بختیاریاگا بگه
آلمان ،زمینه حضورآناا را در ناک بختیارل فراهم سانت.
و اگر آناا می توانستن در جریان جن

جاانی دوو جریان استخراو و صدور نفت را در حوزههگال

نفتی مخت کنند میتوانستند موتور جنگی نیروهال متفقین را از حرکت بازدارند و تالش مگیکردنگد
بین بختیاریاا نفوذ کنند و مناطق نفتی را مخت نمایند.
ابوالقاسم وقتی در شاریور  1320ش از فرماندارل کاشان در نیمه دوو اسفند برکنارشد همراه با
هشت نفر از جمله نوانین کاگیلویه به اسمهگال عبدالرضگا ضگرغاو پگور ،محمگدعلی نگان طیبگی،
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پسرسرتی نان ،ناصرنان قشقایی و سروان علول با دو دستگاه اتومبیگ از تاگران مخفیانگه نگارو
شدند و به سول اصفاان حرکت نمودند و بعد از اینکه دولت از نروو ابوالقاسم نان م ل شد دستور
دادند سریعاً ول را دستگیر و بگه تاگران بفرسگتند امگا موفگق نشگدند ،ابوالقاسگم نگان من قگه سگه
دهستان(0من قهال درلردگان ازتواب چاارمحا بختیارل) را برال شگورش مناسگا دیگد و تصگمیم
گرفت علیه دولت مرکزل قیاو کند و برال رسیدن به هدف نگود بگا کالنتگران من قگه بگه مشگورت
پردانت  17به کالنتران و کدندایان طوایف بختیارل نامه نوشت و آناا را از هدف نود بانبر نمگود و
درنواست اتحاد بختیاریاا ،طوایف کاگیلویه و بویراحمدرا نمود و مینواست با ایسگتادگی در مقابگ
دولت مرکزل به نف آلمان وارد عم شود ،در همین زمان ،به درنواست بخشدار لردگان یک سگتون
نظامی برال مقابله با هرگونه ناآرامی از اصفاان عازو لردگان

شدند18

در  27اسفند سا 1320ش پاسگاه آلونی تصرف و ک من قه سه دهستان در انتیار ابوالقاسم
نان قرار گرفت ،در نوروز سگا 1321ش توانسگت پادگگان لردگگان را بگه فرمانگدهی سگتوان دوو
نسرول نل سالح کند 19،با گسترش نا امنی سرهن

شمسی به همراه شخصی به ناو علیزاده که با

ابوالقاسم نان راب ه دوستی داشتند با اومالقات و درنواست مالقات سرلشکر زاهدل را بگه او ابگالغ
کردند 20نود سرلشکر زاهدل متام به این که گرایش به آلمانیها دارد و در این زمان فرمانده لشگکر
اصفاان بود 21.در روز  14اردیباشت سا 1321ش در گرد بیشه مالقگات زاهگدل و ابوالقاسگم نگان
شش ساعت به طو ان امید ،ابوالقاسم دست از شورش برداشت و روانه اصفاان شد22و پذیرفت دست از
عملیات نظامی بردارد ،در عوض به عنوان نماینده لشکر و ارتش در بختیارل ،به بختیارل باز گردد.

اما طرفداران او در گرمسیر با قوال دولتی به صگورت پراکنگده درگیگرل داشگتند ،در سردسگیر در
اوانر تابستان  1321ش شبیخون شاریارل بیرگان که باعث کشته شدن افسر دکتر مظگاهر و چنگد
نظامی دیگر شد .منظور این جن هال پارتیزانی برال این بود که به دولت گوشزد نمایگد در صگورت
بی اعتنایی به او من قه به آشوب کشیده میشود.
غائله دوو ابوالقاسم که در نیمه سا  1331شمسی آغگاز و در نیمگه او سگا  1332ناتمگه
یافت که در بین بختیاریاا به سا ((ابوالقاسم نانی )) شارت دارد بسیارل معتقدند به تحریک دولت
انگلیر و دنالت آمریکا صورت گرفته است زیرا که دولت انگلیر از ناضت ملی شدن نفگت نگگران
بود دست به کار شد تا با دسیسه و توطئههال زیادل به ملی شدن صنعت ضربه بزند و آن را ملغی و
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دولت مصدق را تضعیف نمایدو از طریق زاهدل با ابوالقاسم نان تمگاس گرفتنگد و او را تحریگک بگه
شورش و نافرمانی از دولت و تصرف مناطق نفتی نماید و رهبران ایلی که نود دارایی سااو و حقگوق
بگیر بریتانیا بودند دست به آشوب در جنوب کشور زدند  23.فتنه انگیزل انگلیسگیهگا ادامگه یافگت و
برال دور کردن اذهان مردو بختیار ساکن در حوزه نفتی و مناطق هم وار جریان ((طلوعی و سروشی
)) توسط جیکاک که مامور سرل سازمان ((اینتلی نت)) 24انگلگیر بگود بگر انکگار دنیگا و تگرک آن و
کنارگیرل از امور دنیول تاکید داشت و توانست گروهی را به اسم طلگوعی 25شگک دهگد و چگون از
اعتقاد بختیاریاا به حضرت علی(ع) م ل بود که در کوه ،برزن و روستاها گشت و گذار کرده و شگعار
میداند :که مار ع من دلته نفت ملی سی چنته.26
در من قه کوهرن

(یکی ازشارستاناایی کنونی چاارمحا و بختیارل)نیز پیامدهال این جریگان

وضعیت بسیار بدل را بر جا گذاشت عشایر به باانه اینکه آنر الزمان است اموا و دارایی نود را رها
سانته و متوارل میشدند و بوسیله چپاو گران غارت میشدند 27که نق میشگود دسگتهال از ایگن
گروه طلوعی توسط اسفندیار نان گله ((اسفندیارنان گله دوو فرزند حبیا اهلل نگان گلگه)) از دشگت
زرل متوارل و آناا را از من قه بیرون کرد.
حا این سوا بوجود میآید ابوالقاسم که بعد از شاریور1320ش به آلمان گرایش پیدا کرد چرا
در سا  1331ش به انگلستان گرایش پیدا کرده است آیا تضعیف دولت آلمان بعد از جن

جاگانی

دوو در این امر دنی بوده است ،شاید ازدواو ثریا اسفندیارل بختیارل با محمدرضاشاه ،انتالف دربار
و دولت و همسول دولت و انگلستان باعث گرایش ابوالقاسم نان بسول انگلستان شده ،دلیگ دیگگر
اینکه نزدیک نانواد ه ایلخانی از جمله مرتضی قلی نگان صمصگاو بگا انگلگیر و شگخ

جیکگاک،

ابوالقاسم جات بازگرداندن قدرت حاو ایلخانی به انگلیسیها گرایش پیدا کرده است .
حمایت از شاه در مقابل دولت مصدق
ابوالقاسم نان درقیاوهال نودجات طرفدار شاه و مقابله با دولت مصدق بود و چون در آن زمگان
بختیاریاا بواس ه ازدواو ثریا با محمدرضاشاه با دربار پالول حشر و نشر داشتند،شاه که دولت مصدق
را نمی پسندید در تالش بود با هر وسیله که شده دولت را در تنگناه و فشار قرار دهگد ،بگا همکگارل
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سرلشکر زاهدل و دربار ،ابوالقاسم بختیار را در سا 1331ش ت ایز و بر علیه دولت تحریک کردند
و زمینه شورش ای بختیارل را فراهم کردند.
در روز دوو اسفند 1331ش ابوالقاسم بختیارل رئیر ای بختیگارل علیگه دولگت وقگت طغیگان
کرد 28در همین راستا محمدناصر صولت قشقایی در ناطرات نود میگویگد ((سگاعت یگازده حشگمت
الدوله آمدند منز و صحبتهال محرمانگه د اشگت گفگت ،مصگدق گفتگه کگه مادرشگاه و نواهرشگاه
(محمدرضا ) همه نوع با من مخالف میکشد  ...از یک طرف ابوالقاسم بختیار را همراهی مگینماینگد
)) 29به طورل که در اوانر بامن ماه که نبر درگیرل بختیاریاا با سرپرستی ابوالقاسم نان بختیار بگه
دولت رسید به دولت گزارش دادند که در میان افراد ای بختیارل و ابوالقاسم نان ،عدهال از افسگران
بازنشسته برال شورش علیه دولت بود  30.دکتر مصدق طی مصگاحبهال م بوعگاتی دنالگت دربگار را
برمال کرد و بیان کرد که این توطئه بدون اطالع من بود و نه لشگکر اصگفاان و نگه فرمانگده لشگکر
نوزستان از یاغی شدن ابوالقاسم مرا م ل نکردند تگا یگک مرتبگه جنگ

شگروع شگد 31.مکگبن روز

درکتاب با من به سرزمین بختیارل بیابید بیان میکند در زمان ملگی شگدن نفگت بگاز هگم سگروکله
ابوالقاسم نان در من قه بختیارل پیدا شد ،به کمک دربار دست به شگورش زد و سگرگرد اردشگیر تگا
جبخش واس ه او و دربار بود 32وکالل ابوالقاسم در دفاع از او در دادگاه نظامی تاکید میکردند چگون
ابوالقاسم نان طرفدار شاه بود و تا زمانی که شاه دولت را تائید میکرد ابوالقاسگم طرفگدار شگاه و تگا
زمانی ناراضی بود ابوالقاسم ضد دولت بود طبق دفاعیگات ابوالقاسگم ول بگه شگدت از دکتگر مصگدق
ناراضی و بد بین بود 33بنابراین حرکت ابوالقاسم را طغیان علیه شاه و دربار نیست بلکه حمایت از شاه
و بر علیه دولت بوده است و برال ان ار صری جات حمایت از درباره بوده است.
قاب ذکر است که در این موارد می توان گفت نویسندگان بیش از حد غلوکرده انگد ب گورل کگه
ابوالقاسم توسط سرهن

تیمور بختیار پسربرادر نود به ناو (سردار معظم )دسگتگیر شگد و بگه تاگران

برده شد ،ارتش آن زمان زیر نظر شخ

شاه و از او فرمان میگرفت این مورد تا حدودل مگیتگوان

این ادعا که مقابله با دولت و حمایت از شاه بوده را بی اثر و اینکه بعد از محاکمه تبرئگه شگد ادعگال
حمایت از دربار را قول جلو دهد.
جهت بازگرداندن قدرت حاج ایلخانی در مقابل جناح ایل خانی
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پر از ازدواو ثریا اسفندیارل فرزند نلی نان اسفندیارل از جنگاح ایگ نگانی ،در واقگ قگدرت
نانواده ایلخانی هم در درباره و کشور ،هم در ای بختیارل نسبت به نانواده حاو ایلخانی بیشتر شده
و بعد از شاریور 1320ش مرتضی قلی نان صمصاو (ازنانواده حاو ایلخانی)حاکم تاو االنتیار و بی
رغیا ای بختیارل بود اما با ورود ابوالقاسم نان در پاییز  1324شمسی به نگاک بختیگارل جاگت
سرکشی امالک و انذ اجاره ،تنش بین اوالد ایلخانی و حاو ای نانی شگعله ور شگد 34ابوالقاسگم بگه
جم آورل نیرو و سازماندهی اطرافیان و متحدان اوالد حاو ایلخگانی پردانگت امگا بگا انگتالف بگین
جاانشاه و پدرش مرتضی قلی نان ،باعث آشتی جاانشانان و ابوالقاسم نان شد ،هر دو بگه صگورت
مشترک فرماندار چاارمحا و بختیارل شدند ولگی چگون ابوالقاسگم نیروهگال بیشگترل داشگت و در
فرماندارل مستقر شد و در واق حکم ران واقعی بود

35

در پاییز سا  1324شمسی کشمکشهال بین ابوالقاسم نان و مرتضی قلی نان صمصگاو بگر
سرقدرت بسیار باال گرفت و به میان طرفداران دو اوالد ایلخانی و حاو ایلخانی نیز کشیده شده 36این
کشمکشاال قدرت ادامه پیدا کرد تا به دنبا قضایال ناضت جنوب و حمایت مرتضی قلگی نگان از
آن در سا  1325شمسی ابوالقاسم با حمایت قواو السل نه و کمک مظفر فیروز جاانشاه نگان را از
فرماندارل چاارمحا بختیارل برکنار کرد و در میدان بی رقیا و یکه تاز شد و روابط تا حگدل تیگره
شد به طورل که فرزندان مرتضی قلی نان از ترس ابوالقاسم نان جرات سرکشی به امالک نگود را
نداشتند ابوالقاسم نان بعد از شکست ناضت جنوب مرتضی قلی نان را دستگیر و فرزندانش را نگابود
کرد و او را به تاران فرستاد  37بی بی ایران دنتر داراب نان نوه محمد حسین نان سپادار(ازنانواده
حاو ایلخانی) که در قید حیاط است بیان میکند که هنگامی کگه در سگالاال  1321تگا ش1322
ابوالقاسم نان بختیارل شورش کرده بود مرتضی قلی نان که فرماندار بختیاریاا بود گفته بود که ته
مانده اوالد حاو ایلخانی را جم کنید و به تاران بفرستید ،که منظور او ابوالقاسم نان بود و هنگگامی
که در سا  1326ش ابوالقاسم نان ،مرتضی قلی نان صمصاو را بعگد از ناضگت جنگوب دسگتگیر
کرد به او گفت هنوز ته ماندهال از اوالد حاو ایلخانی هست که شما را دستگیر نمایگد 38.ایگن کنایگه
نشانه از انتالف نانواده ایلخانی و حاو ایلخانی میباشد و همین درگیریاا و انتالفات باعگث شگد در
سا 1328ش یکی از کارمندان دولت به ناو عبدالعظیم احمدل  39به فرماندار شارکرد و بختیگارل
منصوب شد و سل ه رسمی و قانونی نوانین بختیارل بر این من قه همیشه از بین رفت .
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بازگرداندن قدرت از دست رفته ایل بختیاری
ای بختیارل که طی  16سا سل نت رضاشاه و سیاستهگال سگرکوبگرانه ول بسگیار ضگعیف
شده بود و سانتار ایلی آناا متزلز شده بود،با سقوط حکومت رضا شاه و تغییر شرایط ،ابوالقاسم نان
درصد برگرداند قدرت و عظمت از دست رفته ای نگود بگود ول جاگت حقگوق از دسگت رفتگه ایگ
بختیارل از جمله محافظت از تاسیسات نفتی که در قبا  3درصد از سااو شرکت نفت بگه آناگا داده
شده بود و رضاشاه به زور از آناا گرفته بود دست به زد و نورد با مامورین نظامی زد 40ول هنگگامی
که در سا  1331ش محلی به ناو(( شمی )) در نزدیکاال ایذه قیاو کرد در بگین طرفگداران نگود
بیان کرد که (( انگیزه من از این حرکت رهایی بختیارل و سرافرازل این قوو بزرگ است ...یک نفگر
درجه دار بی سواد عامی از دیار و نارو بختیارل بر ما حاکم میداند.بختیاریاا در حقارت و اسگارات و
فقر نگه داشتند .در حالی که سرچشمه نفت در ناک بختیارل میباشد))
از دست دادن مناصب دولتی
ابوالقاسم نان بعد از سقوط رضاشاه و بعد از شاریور 1320ش از سول دولت به عنوان فرماندار
کاشان منصوب شد و بعد از اینکه تحت فشار انگلیر و سوء ظن اینکه به آلمانها گرایش پیدا کگرده
عز شده و در سا 1321ش دست به قیاو زد 41گروهی معتقدند چگون منصگا دولتگی نگود را از
دست داده بود دست به قیاو زد 42.در زمان مصدق در سا  1330فرماندار کردستان شد و بعگد از 9
ماه به اتااو ارتباط با روسیه عز شد  43در سا  1331دست به قیاو زد .لذا بعضیها قیاماگال او را
بین سالاال  1321ش تا سا 1331ش را ناشی از دست دادن مناصا دولتی میدانند.
نتیجه گیری
ابوالقاسم نان بختیارل بعد از شاریور مگاه 1320ش کگه رضاشگاه از سگل نت نلگ شگد در دو
مرحله دست به قیاو و شورش بر علیه دولت مرکگزل زد قیگاو او ول در سگا  1321ش در ایگ
بختیارل ان او شد با وساطت سرلشکر زاهدل فرمانده لشکر اصگفاان دسگت از قیگاو برداشگت و بگه
عنوان نماینده لشکر و ارتش در بختیارل گماشته شگد امگا در همگین سگا طرفگداران او در منگاطق
سردسیرل و گرمسیرل بختیارل دست به شورشها و جن هال پارتیزانی با نیرهال دولتی میزدنگد
به طور مث در تابستان 1321ش با شبیخون شگاریارل (بیگدگان) بگه نیروهگال دولتگی من قگه را
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و گریز در دشتک و الیکوه ادامه یافت که این جن ها پارتیزانی برال گوشگزد بگه

دولت بود تا مبادا نسبت به بختیارل و ابوالقاسم نان بختیارل بی اعتنگایی نمایگد .مرحلگه دوو قیگاو
ابوالقاسم نان در  2بامن 1331ش از ارد حرکت نظامی نود را اعالو کرد و بگا جمگ زیگادل از
بختیاریاا و کالنتران عازو گرمسیر شد و وارد ایذه شد ،در نوزستان به زد نورد بگا نیروهگال نظگامی
دولت پردانت وقتی در ارتفاعات بسیار بلند و صعا العبور مشرف بر بازفت و شیمبار پناه گرفتگه بگود
تماو مسیرهال ابوالقاسم نان بختیار به وسیله نظامیان بسته شده بود سرهن

تیمگور بختیگار فرزنگد

فتحعلی نان سردار معظم برادرزاده ابوالقاسم نان که فرماندهی تی  3کوهستانی تاران را بر عاده
داشت مامور دستگیر کرده ابوالقاسم شد و در روز  17فروردین 1332ش محگ انتفگال ابوالقاسگم
نان را شناسایی و محاصره نمود ،ابوالقاسم را وادار به تسلیم شدن کرد و همگراه بگا سگرهن

تیمگور

بختیار در روز  23فروردین 1332ش وارد ارد شد و از آن ا به اصفاان و سپر بگه تاگران اعگزاو
شد و در بازداشتگاه دژبان زندانی شد سران او بعگد از محگاکم در 1332/9/29ش دادگگاه رال بگه
برائت او داد لذا همین برداشت باعث شد که بعضیها اعتقاد دارند کگه حرکگتهگال او بخصگوص در
سا 1331ش مخالف با شاه نبود بلکه همسو با سیاستهال شگاه و در نگدمت دربگار بودامگا او در
صحبت هایش در بین ای بختیارل نواهان بازگردانندن اقتدار از دسگت رفتگه ایگ بختیگارل بگود و
توانست با همین نفوذ و کالو بسیارل از کالنتران و جوانان بختیارل را بگا نگودهمراه نمایگد و حتگی
نبردها و جن هال او توانست در ادبیات حماسی بختیارل نیز نمایان شود و سا  1324شمسی بگه
سا ابوالقاسم نانی در بین بختیاریاا معروف است.
مونه گن ابوالقاسم کر امیرو  44بختیارل زه نمه بلکه بمیرو
ابولقاسم نان بختیارل از نوانین پیشرو بود که میتوان گفت قربانی توطئه انگلیر ،شاه و وزیگر
قواو السل نه که از پدرش امیر مفخم کینه داشت شد.

30

پژوهشنامه تاریخ -سا نام -شماره سی و پن م

یادداشتها:
 -1گالت ،چارلز الکساندر و دیگران ،ای بختیارل ،ترجمه کاوه بیات ،طاهر احمدل ،تاران :شیراز کتاب،
 ،1387ص .80
 -2سردار ظفر نسرونان ،ناطرات ،م له وحید ،شماره  ،192سا .1355
 -3علیزاده گ سفیدل ،مص فی؛ بختیارل ،ابوالقاسم ،قربانی بازل سیاست ،اصفاان :نشر سروچمان،
 ،1391ص .14
 - 4حاجتپور ،موسی ،از اللی تا چاارمحا بختیارل اهواز ،انتشارات معتبر ،1384 ،ص .112
 -5مادلنیا ،جعفر ،زندگی سیاسی قواو الس نه ،چاپ دوو ،تاران :انتشارات پاسارگارد ،1366 ،ص .455
 -6نیکزاد امیرحسینی ،کریم ،شنانت سرزمین بختیارل ،اصفاان :انتشارات نشاط ،1366 ،ص.294
 -7مکبن روز ،الیزابت ،بامن به سرزمین بختیارل بیایید ،ترجمه ماراب امیرل ،تاران :انتشارات انزان،
 ،1373ص .60
 -8علیزاده گ سفیدل ،همان ،ص .98
 -9امیرعالیی ،شمر الدین ،ناطرات من درباره یادداشتهال پراکنده ،چاپ او  ،تاران :دهخدا،1363 ،
ص 209و.207
 -10علیزاده گ سفیدل ،همان ،ص .98
 -11همان ،ص .16
 -12همان ،ص .28
13
- MEYER
 -14مکبن روز ،همان ،ص .231
15
- DORA
 -16بیات ،کاوه ،ستون پن م ،گوشهال از فعالیتهال عوام آلمان براساس اسناد محرمانه بریتانیا (ایران
 ،)1324-1320تاران :انتشارات جاان کتاب ،1391 ،ص .350
 -17علیزاده گ سفیدل ،همان ،ص .30
 -18امیرل ،ماراب ،حکومتگران بختیارل ،تاران :اتشارات پازیتیگران ،1384 ،ص 253و.252
 -19گالت ،همان ،ص .27
 -20علیزاده گ سفیدل ،همان ،ص .32
 -21اسفندیارل ،ثریا ،کا تناایی ،ترجمه هوشن کاوسی ،تاران :نشر البرز ،1373 ،ص .69
 -22نسرول ،عبدالعلی ،فرهن سیاسی عشایر جنوب ایران ،چاپ دوو ،اصفاان :نشر اصفاان،1384 ،
ص .338-326
 -23کینز ،استیفن ،همه مردان شاه ،ترجمه شاریار نواجیان ،تاران :نشر انتر ،1382 ،ص .240
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 -24پوربختیار ،غفار ،پژوهشی در تاریخ و فرهن قوو بختیارل ،تاران :پازل تیگر ،1384 ،ص .127
 -25عباسی شانی ،دانش ،تاریخ مس د سلیمان و تحوالت نفت ،چاپ او  ،تاران :انتشارات هیرمند،
 ،1382ص .209
 -26علیزاده گ سفیدل ،همان ،ص .153
 -27زعیم ،کوروش ،جباه ملی از پیدایش تا کودتال  28مرداد  ،1332تاران :ناشر ایران مار،1378 ،
ص .245
 -28صولت قشقایی ،محمد ناصر ،ناطرات سا هال بحران ،از فروردین  1329تا آذر  ،1332به تصحی
نصراله حدادل ،نشر موسسه ندمات فرهنگی رسا ،1366 ،ص .349
 -29پژوهشی از جامی ،گذشته چراغ راه آینده ،تاریخ ایران در فاصله دو کودتا ( ،)1299-1231تاران:
انتشارات ققنوس ،1377 ،ص .595
 -30تقی پور ،علی اکبر ،تاجی بر تارک تاریخ معاصر ،تاران :ایران مار ،1380 ،ص .286 ،18 ،3
 -31مکبن روز ،همان ،ص .232
 -32حاجت پور ،همان ،ص .113
 -33گارثویت ،جن .راف ،بختیارل در آیینه تاریخ ،ترجمه ماراب امیرل ،تاران :انتشارات آنزان،1375 ،
ص 139و.140
 -34شایدل ،ابوالقاسم« ،مخالفت بین استاندار و فرماندارل بختیارل» ،م له وحید ،شماره  21و  ،22سا
.1352
 -35علیزاده گ سفیدل ،همان ،ص .102
 -36همان ،ص .97
 -37مصاحبه نگارنده در تاریخ  1393/5/9بابی بی ایران بختیار از بازماندگان نانوادهل نوانین بختیارل و
دنتر عمول ابوالقاسم بختیار.
 -38علیزاده گ سفیدل ،همان ،ص .98
 -39صدرل ،منیژه ،تیمور بختیار ،به روایت اسناد ساواک ،تاران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ،موسسه
فرهنگی و هنر ،1392 ،ص .27
 -40امیرل ،همان ،ص .261
 -41همان ،ص .268
 -42مادلنیا ،جعفر ،زندگی سیاسی قواوالس نه ،چاپ دوو ،تاران :نشر پاسارگاد ،1366 ،ص .455
 -43امیرعالیی ،همان ،ص 207و.209
 -44ل فعلی نان امیر مفخم.
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