
 

 انگلستان، رضاخان و تسلیم خزعل 
 سید مصطفي تقوي 

شیخ خزعل از قبیلھ بني کعب یكي از رجال انگلوفیل ایران بود کھ از دوره مشروطھ بھ بعد در تحوالت سیاسي ایران در استان 
او از انقالب مشروطیت ھواداري کرد و در دوران جنگ جھاني اول نیز کمکھاي شایاني بھ دولت . خوزستان نقش مھمي داشتھ است

بدین ترتیب، او توانست اطمینان کامل انگلستان را بھ خود جلب کرده و با پشتیباني آن دولت بھ حاکم قدرتمند و . انگلستان کرد
خیز و استراتژیك خوزستان، وجود شیخ خزعل براي بریتانیا  با توجھ بھ موقعیت و اھمیت منطقھ نفت. رقیب خوزستان تبدیل گردد بي

شمسي بھ وسیلھ رضاخان از صحنھ سیاست ایران و خوزستان  1303اما سرانجام در سال . از اھمیت بسیار باالیي برخوردار بود
ھنگامي کھ رضاخان دست بھ کار حذف خزعل شد، تحریكات كمیتھ قیام سعادت را نشانھ آن دانست کھ خزعل در پي . حذف گردید

بدین گونھ چنین وانمود ساخت کھ . كند جدا ساختن خوزستان از خاک ایران است و دولت انگلیس نیز او را در این نیت سو، حمایت مي
کتاب سفرنامھ . ترین عامل انگلیس و منافع آن دولت است حذف خزعل، اقدامي براي جلوگیري از تجزیھ ایران و مبارزه با مھم

نگاران ھم در شرح این مدعا  ستاییان و پھلوی بھ پیروي از رضاخان، دیگر پھلوی. خوزستان تنھا براي توجیھ و القاي ھمین دیدگاه است
اي کھ بسیاري از کساني کھ  بھ قلمفرسایي پرداختھ و انبوھي از متون تاریخنگاري پھلوي را بھ این مقولھ اختصاص دادند، بھ گونھ

نگاري یادشده است، از فیلم زندگي سیاسي شیخ خزعل تنھا تصویر آگراندیسمان شده و تحریف شده   شان محدود بھ تاریخ  آگاھي تاریخي
 بینند  آورند و مي را بھ یاد می 1303سال 

مفروضات مھم دیدگاه یادشده این است کھ . نگاري رایج پھلویستي، روایت دیگري از حذف خزعل دارد اما دیدگاه مستقل از تاریخ
تر کھ افزون بر خوزستان، در سراسر ایران براي آنھا  اي مطمئن و روي کار آوردن مھره 1299دولت بریتانیا با انجام کودتاي 

نیاز شده و آنان را بھ عنوان ابزارھاي زائدي کھ دوران مصرفشان بھ  پروردگان جزئي محلي بي کارآمدي داشتھ باشد، دیگر از دست
بھ ھمین دلیل حذف آنان را در دستور کار خود قرار داد و بھ ھمان میزان کھ از تثبیت و استقرار دولت . نگریست پایان آمده بود، مي

در این فرایند . داد پروردگان محلي برداشتھ و دولت کودتا را در حذف آنان یاري مي شد، دست از حمایت این دست کودتا مطمئن مي
در این دیدگاه، حذف خزعل نھ تنھا اقدامي ضدانگلیسي نبوده، بلکھ بھ . ترین و آخرین آنان بود تدریجي و پر احتیاط، خزعل مھم

 . ھا و منافع آن نیز بوده است درست، خواستھ آن دولت و در راستاي برنامھ

رسد افزون بر استداللھاي فراوان در تأیید این دیدگاه، دست کم اسناد منتشرشده وزارت خارجھ بریتانیا ھم دیدگاه حاکم بر  بھ نظر مي
اي از این اسناد، داوري را بھ  با اشاراتي کوتاه بھ گزیده. کنند اعتبار ساختھ و دیدگاه مستقل را تأیید مي تاریخنگاري پھلویستي را بي

 . سپاریم خوانندگان مي

کند کھ شیخ اینك بھ چیز  یعني یك سال پیش از حذف خزعل مطرح مي 1302بھمن 17/ 1924فوریھ  7لورین در گزارش مورخ 
ناھنجاري مبدل شده است کھ سرنوشتش باید فرع بر مالحظھ اصلي باشد و مالحظھ اصلي اکنون ایراني ثابت و یكپارچھ، دیواري 

 . محافظ در برابر تھدید شوروي بھ خلیج فارس و ھند است

خواستند بھ دست  رضاخان ھمان کاري را کھ انگلیسیھا مي: نویسد مي 1300اسفند  1/ 1922فوریھ  20او در گزارش دیگري در 
 . انگلیسیھا انجام دھند، بھ دست ایرانیھا خواھد کرد

باید پیوستھبھ خاطر سپرد کھ مالک نھایي مناسبات ما با ایران، : نویسد ایشان در گزارشي براي کرزن مي 1301شھریور  12در 
تر است تا تفوق محلي  تھران است و اینكھ یكپارچگي تمامي امپراطوري ایران بھ طور کلي و در درازمدت براي مصالح بریتانیا مھم

 . پروردگان ویژ ماه ھر یك از دست

اینك ھنگام آن : نویسد پس از اطمینان از برخي پیشرفتھاي رضاخان مي 1301دي  19/ 1923ژانویھ  10در گزارش دیگري در 
ً بھ معني سلب دوستیھاي ) رضاخان(پروردگان محلي شل كنیم و پشتیباني از وزیر جنگ  رسیده است کھ پیوندھایمان را با دست قطعا

 . است) خزعل(ترین آنھا البتھ شیخ محمره  محلي ما است کھ دشوارترین و مھم

کند کھ اگر رضاخان در کارھایش موفق  تواند موھبتي براي ما باشد و اظھار نگراني مي در گزارش دیگري آورده است، رضاخان مي
 . یابند تا از کار برکنارش سازند نشود، دشمنان او در تھران فرصت مي

آمیز جنوب  سازد کھ آماده عملیات موفقیت در گزارشھاي دیگري آمده است کھ رضاخان پس از آمادگي، مقامات انگلیسي را مطمئن مي
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 . حیثیت او در خطر است و باید بھ جنوب برود. است

دولت انگلیس ھم پس از این اطمینان و با توجھ بھ ضرورت مسئلھ براي حفظ و تحكیم رضاخان، نھ تنھا بھ تدریج و بھ طور 
دارد بلکھ از پشتیباني عشایر دیگر از او جلوگیري بھ عمل آورد و سرانجام ھم بھ او دستور  نامحسوس دست از حمایت خزعل برمي

 . داد کھ تسلیم رضاخان گردد

ً فراھم شد، آنان کھ براي نمونھ، پس از آنکھ . اینھا ھمھ در گزارشھاي وزارت خارجھ بریتانیا آمده است زمینھ حذف خزعل کامال
اي بھ طور رسمي بھ او نوشتند کھ  دادند، سرانجام در نامھ سالھا او را در رویارویي با دولتھاي مرکزي و نپرداختن مالیات یاري مي

ایشان بھ دلیل سركشي علیھ حکومت مرکزي و نپرداختن مالیات، حق استناد بھ تعھدھاي بریتانیا را کھ از خودمختاري او پاس دارد، 
 ! از دست داده است چون این تعھدات مشروط بھ وفاداري بھ حکومت مرکزي بود

 . دھد کھ شیخ را مجبور کند تا تسلیم شده و بھ پیشباز رضاخان برود سرانجام لورین بھ کنسول انگلیس در اھواز دستور مي
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