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 چكيده

 ابعاد مختلف حيات بشر ازات فراواني بر هاي حياتي تأثيرها همواره به مانند شريانراه
ها در اند. دولتها و مملكت داشتهرونق حكومتدوام و جمله اوضاع اجتماعي، سياسي و 

اند. در هگذشته با احداث راه، سعي در كنترل اهالي مختلف كشور و رونق اقتصادي داشت
ه د رااواخر دوره قاجار باتوجه به كشف نفت در خوزستان و اوضاع آشفته كشور ايجا

وزستان به خ به سبب قرارگرفتن در مسير پايتختدر اين ميان لرستان  ؛اهميت بسزائي يافت
براي  اي برخوردار گرديد. يكي از مهمترين اقداماتو كشف نفت در جنوب از اهميت ويژه

 ان ورودز همادسترسي به اين مناطق، احداث راه ازتهران به خوزستان بود. احداث اين راه 
 انجاميد.ش. به طول 1307ش، تا 1302قواي نظامي به لرستان در سال 

                                                                                              
  om@gmail.c41shahrokhi (نويسنده مسئول)،لرستان، ايران دانشيار، گروه تاريخ دانشگاه لرستان، ١
لرستان، ايران، دانشگاه لرستان،  ،دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره اسالمي ٢

m.a.nemati1365@gmail.com  
  10/2/98تاريخ پذيرش:    1/11/97تاريخ دريافت: 

 

 Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). 

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 

4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the 

material for any purpose 
  



  1397 پاييز و زمستان، دومسال هشتم، شمارة  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   2

با ايجاد اين راه و امنيت نسبي ايجاد شده در لرستان وتسهيل امكان تردد بوميان و  
ديگران در داخل و خارج اين ناحيه و بخصوص مهاجرت برخي نظاميان و كادر اداري به 

 منابع به رجوع با مقاله اين گردآوري شيوه اين منطقه اوضاع اجتماعي دچار تغييراتي گرديد.

 اين پژوهشي هاييافته و است گرفته انجام تحليلي - توصيفي تاريخ بر مبتنيو ايكتابخانه

گر آثار قابل توجه پيامدهاي اجتماعي ساخت جاده و واكنش اهالي به اين طرح نشان مقاله
چون: اوضاع با توجه به متغيرهايي است.  همچنين تأثير اين راه بر اوضاع اجتماعي لرستان 

افراد نظامي و اداري به لرستان، اسكان عشاير، تغييرسبك زندگي، معيشت امنيتي، مهاجرت 
رواج كشاورزي ،رشد شهرنشيني و ايجاد ادارات دولتي مختلف مورد بررسي قرار  اهالي،
  گيرد.مي

  سراسري، اوضاع اجتماعي، لرستان، ايالت وعشاير، قواي نظامي: راههاكليد واژه
  

  مقدمه.1
اند. در ه نقش مهمي در اوضاع سياسي و اجتماعي مملكت داشتههاي ارتباطي هموارراه

اند. براي ها و ترميم آنها داشتهاي به ايجاد راهها اهتمام ويژهاعصار گذشته برخي حكومت
هاي مختلفي كه هاي مهمي همچون راه شاهي در دوره هخامنشي و راهتوان به راهنمونه مي

اشاره كرد. معموال اين اقدام با اهداف مختلف سياسي  شددر دوره اسالمي به بغداد ختم مي
ها براي دسترسي هر چه بهتر به مناطق مختلف يا و اقتصادي انجام مي شده است؛ ايجاد راه

ها در اوضاع مملكتي و بهره مندي از منافع اقتصادي بود. در دوران معاصر به بعد نقش راه
  مناطق مختلف اهميت دو چنداني يافت. 

هاي مهمي كه در دوره معاصر از اهميت بسياري برخوردار گرديد، راهي بود راه يكي از
گذشت. اين راه در ابتدا به كه از تهران به سمت خوزستان امتداد داشت و از لرستان مي

كرد و در زمان ضعف حكومت رو بود و از مناطق كوهستاني عبور ميصورت كاروان
شد. اين راه به دليل كزي مانند ايالت و عشاير بسته ميمركزي به وسيله نيروهاي گريز از مر
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گذشت و همچنين به خاطر منابع اين كه از مناطق عشايرنشين لرستان و خوزستان مي

  زيرزميني كه در خوزستان وجود داشت مورد توجه ويژه قرار گرفت.  
 اي پيدا كرد. حكومت مركزي بهسازي اهميت ويژهبا تأسيس حكومت پهلوي، راه

سازي مملكت، تمركزگرايي منظورسركوب نيرو هاي متمرد در مناطق مختلف ، مدرن
ها را گسترش دهد. ايالت وتسهيل دسترسي به نقاط مختلف كشور، قصد داشت راه

رو لرستان در اواخر حكومت قاجار به دليل ضعف حكومت مركزي و وعشاير كوچ
الطوايف اي مجزا و ملوكصورت منطقهخصلت گريز از مركزي كه داشتند، اين منطقه را به 
ه كردند. حكومت مركزي براي دسترسي بدرآورده بودند و از حكومت مركزي تبعيت نمي

ين راه اكه  خوزستان و سركوب شيخ خزعل و استفاده از منابع طبيعي اين منطقه مجبور بود
  را از طريق لرستان ساخته و به آنجا وارد شود. 

ز كي اب با توجه به موقعيت راهبرديي كه داشت به صورت ياحداث راه شمال به جنو
ن آاقدامات مهم و مشروعيت بخش براي حكومت مركزي تبديل شده بود كه به وسيله 

جاد و توانست امنيت و تمركزگرايي را در منطقه جنوب غرب كشور برقرار سازد. با ايمي
جتماعي زه اي واقتصادي در حورونق تدريجي اين راه عالوه بر دستاوردهاي سياسي ، امنيت

 واردمنيز تحوالت چشمگيري بوقوع پيوست كه متاسفانه عليرغم اهميت در سايه ساير 
رستان  لدر  چندان كه الزم است مورد توجه قرار نگرفته اند.در واقع اقدامات حكومت وقت

لف مخت همزمان با ساخت و سپس با استفاده از اين جاده باعث تأثيرات مهمي برابعاد
: كه ستا اصلي سؤال اين به پاسخ درصدد مقاله اينزندگي اجتماعي اهالي لرستان شد. 

الي اجتماعي اه بر اوضاع ثيريأت چه راه شمال به جنوب (تهران به خوزستان) ساخت
    ؟داشت  لرستان

هاي نخستين پس از تأسيس راه شمال به جنوب  و پيامدهاي اجتماعي آن در سال
تا  اما است تا حدودي مورد توجه قرار گرفته  مختلف هايپژوهش در چه اگر ش.1300

 باجنوب  - . در واقع ساخت راه شمالاستكنون در قالب يك پژوهش جدي بررسي نشده 

منطقه لرستان  سياسيـ  اجتماعي ساختار در كه نقشي و آن گستردگي و اهميت به توجه
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به اندازه كافي مورد بررسي نگرفته است. برخي از محققان و مجرياني  است، داشته كشورو
اند و در تحقيقات جديد نيز به اند به آن اشاراتي داشتهكه درگير ساخت اين راه بوده
تاريخ لرستان روزگار «واليزاده معجزي در  :چون كساني ،صورت گذرا به آن پرداخته اند

سياست عشايري دولت «، واعظ شهرستاني در»انعمليات لرست«و كاوه بيات در» پهلوي
 سياست و عشاير و ايالتساخت اين راه و واكنش  مورد در متنوعي اطالعات» پهلوي اول

 امر اين به خود عالقه و تخصص زاويه از پژوهشگران اين. اندكرده ارائه دولت عشايري

معموال با رويكرد   آنها. اندپرداخته ساخت راه نيز بحث به خود تحقيقات در و نگريسته
 نظاميان اقدامات و قاپو تخته هايسياست از خاصي موارد به يا و كلي و عمومي بازخواني

: سياسي، اجتماعي، اقتصادي و  (مانند اوضاعديگر تاريخي مطالب جنب در كه پردازندمي
  .است شده پرداخته بدانفرهنگي) 

 قواي اقدامات به اشاره عليرغم شده منتشر مقاالت قالب در كه اخير هايپژوهش 

بيشتر به برخوردهاي متقابل دو طرف و خلع  همچنان عشاير اسكان طرح در پهلوي نظامي
سياست قومي «باشند. مانند: هاي گفته شده مياند نيز دچار كاستيسالح عشاير پرداخته

سكان عشاير پيامدهاي طرح ا«و  119تا  85اثر بهرامي از صص» پهلوي اول در قبال قوم لر
اثر صالح و نعمتي از » ش.)1312تا  1302بر حيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي لرستان (

سعي  موجود، منابع به توجه با مقاله اين رو اين از اند،به موضوع پرداخته 170تا 145صص
با تمركز بر بررسي ساخت راه تهران به خوزستان پرداخته و تأثيرآن بر اوضاع   كندمي

  عي لرستان را مورد بررسي قرار دهد.اجتما

  ش.1300هاي لرستان در آستانه سال راه.3
شد. در ها به بغداد كه مركز خلفاي عباسي بود ختم ميدر اوايل دوره اسالمي بسياري از راه

هاي باستاني ايران و به خصوص منطقه اين بين جغرافيدانان گزارشات فراواني در مورد راه
حوقل در قرن چهارم اند. به عنوان نمونه، ابنهاي اصلي و فرعي اشاراتي داشتهلرستان و راه

گويد كه راهي از همدان به سوي خوزستان هاي اصلي لرستان ميي در مورد راههجر
گذرد. وي فاصله شهرهايي كه بر سر اين راه است را چنين رود از لرستان ميمي
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باشد، از فرسخ مي 7فرسخ است، از روذاور به نهاوند نيز  7شمارد: ازهمدان به روذاور برمي

فرسخ مي باشد. سپس  12آباد) آنجا تا شاپورخواست (خرمفرسخ و از  10نهاوند تا الشتر 
آباد به طرف لور (يا لُر) كه دشتي است در شمال خوزستان دهد كه از خرمتوضيح مي

اي در اين فاصله وجود ندارد (ابن فرسخ مي باشد كه هيچ شهر يا قريه 30وجنوب لرستان، 
دلف به كه از كرج ابي ). در قرن چهارم نيز مقدسي به راهي104: 1366حوقل، 

  ).625: 1361كند (مقدسي، رود اشاره ميشاپورخواست و خوزستان مي
جز چند  هاي زيادي نداشت بهاهش) ر1300ن مورد نظر (لرستان تا زمابه طور خالصه  

د راه خرم آبا - 2رم آباد و خوزستان بروجرد به خ - 1راه كه مهمترين آنها عبارت بودند از: 
اي. در اين ميان راه هاي ارتباطي داخل منطقهراه - 3گذشت ه از الشتر ميبه كرمانشاه ك

صل مي شمال و جنوب كشور را به هم واينكه آباد و خوزستان به لحاظ بروجرد به خرم
ر از آن كه عبور و مرو ولي اين راه كوهستاني و مالرو بوداي بود، داراي اهميت ويژهكرد 

- 1381:198(رشيديان،  گرفتشوند و چمشك صورت مييم - اغلب از طريق گردنه كياالن
آمدن  و روي كار .ش1300هاي ارتباطي ايران تا قبل از سال راه). از لحاظ كيفي 199

ي كوير ها و حواشها و كنار رودخانهرو بود كه در امتداد درههاي كاروانرضاخان فقط راه
شد. ولي مي لي متروكه كدتي نيز ببود كه اغلب به خاطر توجه پادشاهان ايجاد و بعد از م

 ،آمدندمي كارهاي بزرگي به حساب هاي خود شاههايي نيز در گذشته بودند كه در زمانراه
  ). 501: 1350(نيساري،  مانند: راه ابريشم و راه شاهي

ايالت و طوايف در حال  در اواخر حكومت قاجاريه به علت ضعف حكومت مركزي
ايالت طرفدار خود  ، هاي خارجي با دامن زدن به اين بحرانتجنگيدن با هم بودند و دول

 در بيرون از پايتخت وجود خارجي نداشت» دولت مركزي«كردند كه در نتيجه را مسلح مي
هاي موجود در كشور محور نگراني اغلب روشنفكران و مرجوهرج .)27: 1345(نفيسي، 

قاجار بود كه خطر تجزيه كشور را هاي پاياني حكومت مردم آگاه اين سرزمين در سال
كرد و راه درمان آن فقط ايجاد حكومت متمركزي بود كه بر ديگر منابع قدرت تهديد مي

بود كه حتي  گستردهتفرقه در كشور چنان  اين زمان (ايالت و عشاير) تسلط يابد. در
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ي در دهند كه اقتدار حكومت مركزنمايندگان كشورهاي خارجي مانند انگليس گزارش مي
ضعف مجلس و  ،ناتواني شاه  ).198: 1388(واعظ شهرستاني،  باشدايران در حد صفر مي

هاي بيگانگان باعث هرج و مرج روز افزون در كشور شده بود، مردم منتظر دولتي دخالت
در اين شرايط با توجه به وقايع كشور قوي بودند تا امنيت كشور را به كشور بازگرداند.

ليس وجود حكومت مركزي توانمند در ايران را الزم دانست ؛ درنتيجه با شمالي ايران، انگ
رضاخان با استفاده از ضعف سياسي حاكميت موجود در ايران و حمايت  دخالت انگليس،

  ).21: 1379(جهانبگلو،  خارجي به قدرت رسيد
، ايران به نحو خطرناكي دچار تجزيه و تفرقه بود و 1299كودتاي سوم اسفند  هنگام

اكثر ايالت در مناطق مختلف كشور دست به اغتشاش زده و كشور را به سوي ملوك 
الطوايفي و خودمختاري سوق داده بودند. از اهم اين ايالت مي توان به شورش سيميتقو در 
آذربايجان غربي و كردستان، ايالت شاهسون و تركمن در شمال و شمال غربي، و در مناطق 

ت لر و بختياري، خمسه، قشقايي و طوايف عرب خوزستان جنوبي و جنوب غربي به ايال
  ).94- 93: 1388(زرگر،  اشاره كرد(به خصوص شيخ خزعل) 

اولين كار رضاخان براي توسعه نفوذ خود، مسئله از بين بردن قدرت ايالت و عشاير 
اي بود كه بايد به مرور زمان انجام بگيرد و كليه آنها را خلع سالح كند تا خطر آنها را بر

ت متمركز اين بود كه تمام نيروهاي ماقتضاي حكو ).38: 1324(مكي،  هميشه از بين ببرد
مركز گريز با هر شرايطي تابع حكومت مركزي باشند، زيرا اين نيروها مسلح بوده و همواره 

يا ممكن است اين نيروها تحت تاثير ). 8: 1387(جعفري، خطر شورش آنها وجود دارد
ر گرفته و بر خالف منافع ملي عمل كنند. اولين اقدام عملي هاي خارجي قراقدرت

اين ). 38: 1383نباشد (قراگوزلو، كه متكي به نيروي ايالت  ايجاد ارتشي بودرضاخان 
ارتش يكي از بنيادهاي حكومت او بود كه در طول پادشاهي وي، اوامرش را در همه جا به 

« د كه جان فوران در اثر خود از آن به نام اجرا در مي آورد كارآيي و نفوذ ارتش تا حدي بو
  ).330: 1386(فوران،  ياد مي كند» استبداد نظامي
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راي هاي مناسب باز جمله مشكالتي كه قواي نظامي جديد با آن مواجه بود، نبود راه

رو اروانهاي كعبور نظاميان و دست يابي آنان به مناطق كوهستاني و صعب العبور بود. راه
ين هاي جديد مناسب نبود و ايالت معارض بر ابراي عبور ادوات و ماشين قديمي ديگر

موضوع  دادند. اينها مسلط بودند و اجازه عبور و مرور را از منطقه سكونت خود نميراه
 جلب غير از توجه مجريان و نشريات داخلي حتي توجه نشريات خارجي را نيز به خود

به عقيده ناظرين «...نمايند: نه تحليل مينگونمايد به طوري كه اين موضوع را ايمي
مال ششور وكارشناسان عشاير مهم ايران از لحاظ صفات جنگي و زورآزمائي از قبايل سلح

نين هاي جنگي همچغربي هند دست كمي ندارند. نفرات كوهستاني و سربازان فني و ارابه
سيار بهاي موتوري جاده هواپيما در ارتش ايران وجود ندارد ... خطوط اصلي ارتباطي در

 نيست و وجودمگذرد. در منطقه عشايري جاده هاي ارابه رو زياد و بيشتر از نقاط دشوار مي
 پادگان ا ازرچون پادگان هاي مهم نظامي در آن حدود نمي باشد از اين جهت بايد سربازان 

: 1335، ري(نوري اسفنديا» هاي دوردست  به وسيله كاميون به آن نقاط حمل و نقل نمود
368 -369.(  

  لرستان محور راه پايتخت به جنوب.4
ه مچنين بو ه ايجاد يك راه ارتباطي از زمان حكام و پادشاهان گذشته همواره در نظر بوده

ين ت چنهاي اقتصادي اين راه كشورهاي استعماري مانند انگليس نيز به ساخخاطر مزيت
اده جيجاد ااستعماري خود در گذشته براي اند. انگليس در راستاي اهداف راهي نظر داشته

دولت  وم قراردادهايي بين انگلستان 1890آهن در تالش بوده است. حتي در سال و راه
سن در اين كار توسط ويلاجراي هايي در مورد بررسي چگونگي ايران منعقد شد و نقشه

 ).293- 166: صص 1363(ويلسن،  انجام  گرفتدر منطقه لرستان  م.1913و  1911سال 
 وايفطها به دليل عدم عزم جدي حاكمان و همچنين ناامني و خودمختاري كه اين تالش

ين طرح ت اكه اهمي ،لرستان در منطقه ايجاد كرده بودند تا زمان به قدرت رسيدن رضاخان
  به تعويق افتاد. ،دو چندان شده بود
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 از و داشت قرار برديراه ايقهمنط در لرستان موجود، هاي دشواري و ناامني وجود با

بخصوص از اين جهت كه راه سراسري شمال ناگزير از  بود برخوردار ايهويژ اهميت
 به لرستان زيرا امنيتي؛ لحاظ از نخست،  گذشت و از جهات زير اهميت داشت:لرستان مي

 سركشي و جنگجويي خصلت به توجه با حكومت مركز از دوري و بودن كوهستاني علت

 و زند خانكريم مرگ از بعددر واقع    .بود ايران واليات متمرّدترين از يكي آن، اهالي
 متعدد ايالت و بود گسسته بسيار منطقه اوضاع امنيت، تأمين در قاجار حكومت ضعف

 داده قرار خود نفوذ درحوزه اراك تا خوزستان از را همجوار مختلف مناطق لرستان، منطقه

 ). 27: 1345و نفيسي،  422: 1388(دوبد،  بودند

 شاهراه دو كه طوري به بوده؛ بسزايي اهميت داراي ارتباطي راه نظر از لرستان دوم،

 در ).7: 1384(ايزد پناه،  است كردهيم عبور منطقه اين از غرب به شرق و جنوبـ  شمال

 بود؛ شده بيشتر آن هايراه و لرستان اهميت بود رسيده قدرت به سردارسپه كه زمان اين

 از عبور بدون وي سركوب و بود خزعل شيخ تسلّط تحت زمان اين در خوزستان زيرا

 خزعل شيخ مختاري خود كه دانستمي خوب . حكومت مركزيبود ممكن غير لرستان

 شد،نمي تسليم خزعل كه زماني تا و باشد مي كشور تمركزگرايي راه در مانع مهمترين

 تصرّف كار اين براي او اقدام نخستين بنابراين  .نداشت معنايي دركشور تمركزگرايي

 لرستان از عبور) 375: 1378. (غني، بود خوزستان به عبور راه لرستان زيرا بود لرستان

 هفت به را منطقه اين از عبور هايش،يادداشت در كه داشتهرضاخان   براي اهميتي آنچنان

 و هاراه ترين مشكل ميان از بايد لشكرش هايستون كه گويدمي و كرده تشبيه رستم خان
 به را متمركزي كشور و برده بين از را الطوايفي ملوك بتواند تا كنند عبور مردم ترينشجاع
). او مجبور بود كه براي خاتمه دادن به ملوك الطوايفي 55- 54: 1335(بصري،  آورد وجود

 با دادن تلفات و قرباني بسيار اين خطه را در جهت تمركزگرايي فتح نمايد.

 و لرستان داشت نظر در شاهرضا بود؛ اقتصادي لحاظ از منطقه اين اهميت سوم،
 و استراتژيك موقعيت و فراوان معادن داشتن به توجه با را كشور مهم ايالت دو خوزستان

 از بعد و كرده خارج آن متعدد خوانين دست از دارسي، قرارداد نفوذ حوزه در داشتن قرار
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: 1382(واليزاده معجزي،  نمايد تصرف را آن و برده حمله خوزستان به ،)لرستان( سنگر اين
 بلكه  كشور، در تمركز ايجاد تنها نه سرزمين اين اهميت گفت ميتوان كلي طور به). 24- 23

 داشت راهبردي نقش مملكت، كالن اقتصاد در منطقه اين موقعيت كه گفت توان مي
  ).152: 1395(صالح و نعمتي، 

  موانع و مشكالت راه سازي در لرستان. 5
  اقدامات شيخ خزعل در خوزستان  1,5

د، در يگرداحداث جاده احساس مي ضرورت همزمان با شورش شيخ خزعل 1303در سال 
از جمله مشكالت بزرگ  .گرديداين زمان ساخت جاده به طرف خوزستان عملياتي 

رضاخان براي ايجاد تمركز، تمرد شيخ خزعل در منطقه زرخيز خوزستان بود، كه بايد 
ها با توجه شد اما مهمترين مانع اين كار ايالت و عشاير لرستان بودند كه سالسركوب مي

هاي ارتباطي مناسب اجازه عبور هيچ نيرو و يا طقه لرستان و نبود راهبه كوهستاني بودن من
دادند. شيخ خزعل كه از عزم راسخ رضاخان براي تمركز كارواني به طرف خوزستان نمي

قدرت و به زير كشيدن وي آگاه بود. وي عزم راسخ خود را به پايداري اعالم و تأكيد كرد 
صرفاً از حقوق خود در برابر «گيرد، بلكه ميدر اين مورد ابتكار عمل را به دست ن

در راستاي اين سياست بود كه وي با ارسال تلگرافي به شاه از » كند.خودكامگي دفاع مي
وي براي بازگشت به كشور دعوت به عمل آورد و از مجلس براي مقاومت در برابر 

حزب «خودكامگي رضاخان تقاضاي كمك نمود. خزعل حزب ليبرال جديدي به نام 
كميته قيام سعادت) براي احياي آزادي سياسي در ايران تشكيل داد. شيخ با »(سعادت

ها و جناح مخالف مجلس در يك جناح اميدوار بودند سازمان دادن شاه، لرها، بختياري
خزعل نيز به كمك ). شيخ340: 1387رضاشاه را از اريكه قدرت به زيرآورند (ستراك، 

ها به ز داشت كه خوزستان را حفظ نمايد. از سوي ديگر انگليسيعشاير لرستان نياايالت و
ها و خزعل، بختياريها به سركردگي شيخهاي ايالتي جنوب؛ ازجمله عربديگر گروه

كوشيدند اين اقدامات را با عمليات پليس جنوب مي رساندند واتحاديه خمسه اسلحه مي
). 115- 114: 1381(كدي،  ازندبه وجود آورده بودند هماهنگ س ش.1295كه در سال 
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كرد و با خوانين محلي پيمان نشين مستقل اداره ميخزعل خوزستان را مانند يك شيخشيخ
). از اقدامات وي در اين راستا اين بود كه 301: 1384(كجباف،  بستدوستي و اتحاد مي
خزعل ، شيخ. طبق رواياتكردفرستاد و آنها را تحريك به اغتشاش ميبراي لرها اسلحه مي

- هاي خرمچينفر از كدخدايان و تفنگ 300يك نفر را فرستاده بود به لرستان كه با حدود 

وگو نمايد كه به خوزستان بروند بعضي كدخدايان نيز رفته بودند. در آنجا از آباد گفت
كدخدايان بسيار پذيرايي كرده و به آنان گفته بود كه قصد دارد كه جلوي رضاخان را گرفته 

ها بايد به او كمك نمايند و يك نوع چياو را از ميان بردارد و اين كدخدايان و تفنگ و
معروف بوده نيز در اختيار آنها گذاشته بود (مصاحبه با اكبر » خزعلي«تفنگ كه در لرستان به 

  ).1394مصاحبه كننده: كرم اهللا دريكوند:  ،1محمدنيايي
قرار داشته و در بسياري از موارد سرمشق شيخ خزعل در لرستان مورد احترام خوانين 

م، براي نقشه براداري از 1913آنان بود به طوري كه در هنگام مسافرت ويلسون در سال 
مسير خط آهن، خوانين منطقه نيز به مانند شيخ خزعل از ايجاد اين راه و تأثير آن بر 

يكي از خوانين با نفوذ لر ترسيدند. سردار اكرم به عنوان هايشان ميموقعيت خودشان و قبيله
با توجه به موافقت شيخ خزعل، او نيز موافقت خود را اعالم نمود. روساي باالگريوه نيز 

آهن حمايت كند، آنها نيز همان گونه خزعل از ساختمان سازي راهاعالم نمودند: اگر شيخ
  ).186: 1378عمل كنند و اگر خير، آنها نيز مخالفت كنند (ستراك، 

  و درگيري برخي عشاير لرستان با نيروهاي نظامي تمرد 2,5
استقرار  وش. 1302و 1301هاي  رضاخان با فرستادن نيروي نظامي به سمت لرستان درسال

. عشاير داشت كردن ايالت وسركوب  تسخير لرستان و سعي در عمالً بروجرد آنها در
پس از كشته شدن به لطف داشتن وسايل جنگي بهتر مانند توپ و مسلسل قواي نظامي 

 25حدود . حكومت مركزي بعد از افراد بسياري از دو طرف درگير توانستند پيروز شوند
پس از ورود قواي نظامي به خرم آباد  سرانجامآباد راه پيدا كند. توانست به شهر خرم سال 

برپا نمودن دادگاه نظامي دستگيرشدگان را  چندتن از سران عشاير را دستگير كرده و با
  ).100و  61- 54: صص1382(واليزاده معجزي، كردند  و اعدام حاكمهم
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اهالي مرتكب  و اجحافاتي كه نيروهاي دولتي در حقش. 1302هاي سال اعدام

آخرين تالش شد. اين قيام  در لرستان .ش1303قيام سال  گيريشدند باعث شكلمي
ل م علبود. اين قيا هماهنگ ايالت و طوايف براي برچيدن قواي نظامي در اين منطقه

ان لر ز سرروزنامه تايمز لندن در گزارشي علت اين قيام را اعدام برخي ا مختلفي داشت
ران مود، ديگاي كه براي آنها امضاء كرده بود اعدامشان ننامهدانست كه عليرغم تأمين و قسم

نيز با مشاهده اين اقدام از سران لشكر غرب در صدد مقابله برآمدند (نوري 
   ).81: 1335ندياري،اسف

روز در  38آباد به مدت نظاميان را در شهر خرم ش.1303قواي عشاير لر در سال 
و  ن نداشتههاي برتر نظامياتاب مقاومت در برابر سالحكه  محاصره قرار دادند.در ادامه لرها

رداد خ 18عقب نشيني كردند و پس از وارد شدن تلفات سنگيني به دو طرف درگير در 
: 1382، (واليزاده معجزي آباد شدندوارد خرم ديگري نيز ه شكسته شد و نظاميانمحاصر

114.(  
كه  ايفيرفت كه سران و روساي طوآباد انتظار ميبا ورود نظاميان و شكستن حصر خرم

فتن گبا  اند تنبيه شوند ولي رضاخان طي تلگرافي غير منتظرهدر محاصره مشاركت داشته
يد ور و رشطوايف و ايالت لرستان جزء سكنه مملكت و از فرزندان غيكليه «... : اين كه

، بيات( پوشي و اعالم عفو عمومي نمودداشته، از خطاهاي آنان چشم» ايران محسوب...
ي تواند نم .ش1303و مماشات با عشاير بعد از قيام  سردارسپهعفو عمومي  ).18: 1373

دن به ن دااخان براي تصرف خوزستان و پايابدون دليل باشد زيرا در اين مقطع زماني رض
اعزام  اي حياتي برايكار شيخ خزعل احتياج به آرام نگه داشتن منطقه لرستان كه منطقه

 د كه باها بونيروها بود داشت. شيخ خزعل با ارتشي كه از قبايل عرب درست كرده بود سال
ه ايگاجحاظ اقتصادي و حكومت مركزي رابطه نداشت و با توجه به اهميت خوزستان به ل

 ار آمدنوي كمهمي كه در جغرافياي سياسي اقتصادي ايران و مالحظات بريتانيا داشت، با ر
- ابحكومت تمركزگرا و لزوم تحكيم پايه هاي اين حكومت تصرف اين منطقه را اجتن

  .ساختناپذير مي
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ن به تسامح و توابا در نظر گرفتن اين داليل و موقعيت استراتژيك لرستان به خوبي مي
ي كه با توجه به شرايط موجود صورت تساهل قواي نظامي در اين زمان پي برد. از اقدامات

هايي از طرف نظاميان از جمله شاه بختي و اميراحمدي و توان به نوشتن نامهمي گرفتمي
مين دادن به آنها و تشويق و أحتي شخص رضاخان اشاره كرد كه براي سران طوايف و ت

از آنان براي آرامش بخشيدن به منطقه به منظور فراهم شدن مقدمات حمله به  قدرداني
توان به تأمين دادن برخي از سران . به عنوان مثال مياشاره كردو ايجاد راه خوزستان 

در اثر اوامر و دستورات بندگان حضرت اشرف اعظم رئيس الوزرا  «... طوايف اشاره كرد. 
كوبي آنها صرف نظر نموده به طوري كه ميل مبارك حضرت و فرمانده كل قوا ... از سر

شود، دستجات مختلف از سركردگان وكدخدايان له بود، به طوري كه مالحظه ميمعظم
متنفذ طوايف ديركوند، چگني، مير، قالوند، پاپي و غيره در شهر حاضر[و] با گرفتن تأمين 

و خوزستان را در ذيل لواي  ... بدون هيچ گونه مصادمه موفق گرديده سرتاسر لرستان
الزم به  )118- 117: 1373(اميراحمدي، اسناد، ...» قدرت و نفوذ قشون نيرومند در آورده 

ذكر است كه در بدو ورود قواي نظامي به لرستان برخي طوايف براي شكست ديگر 
  طوايف رقيب با نظاميان همكاري كرده و در پي منافع خود بودند.

شمسي كه از طرف فرمانده تيپ » 1303برج عقرب  27«اريخ همچنين طبق سندي به ت
يكم لشكرغرب خطاب به عموم كدخدايان طوايف عشاير لرستان صادر گرديده، جهت 

دهد از باشد و فرستادن او و تأميني كه ميخان بيرانوند نماينده رييس تيپ يكم مياينكه تقي
او كه نماينده مخصوص دولت  باشد همكاري و همراهي كدخدايان باطرف رييس تيپ مي

شود كه اين كدخدايان مورد محبت دولت قرار گيرند. مضمون اين نامه است، باعث مي
عموم كدخدايان طوايف عشاير لرستان، در اين موقع كه اردوهاي «بدين شرح مي باشد: 

بنيان كن شهر آتش سوزان جهت محو و نابود نمودن ريشه فساد متمردين خوزستان به امر 
بارك بندگان حضرت اشرف اعظم رييس الوزرا و فرمانده كل قوا دامت عظمه به طرف م

دانم نمايند لهذا از نقطه نظر مهري كه نسبت به شما داشته و قطعاً ميخوزستان حركت مي
خان بيرانوند را قبالً نزد شما كه شماها را قبالً مايل به خدمت گذاري بوده ايد، اينك تقي
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كليه شماها را تصميم درست مسبوق داشته و از ترس و واهمه كه داريد اعزام داشتم كه 

بيرون آورده از طرف من به همه تأمين داده و مطمئن نمايد كه ابداً قواي دولتي نسبت به 
گذاري كه از طرف فردافرد شماها به هيچ وجه نظر به بدي نداشته، بلكه نتيجه خدمت

نمايم كه محبت قرار خواهد داد و نيز گوشزد ميطوايف ديده شود همه گونه مورد مهر و 
دهد از طرف دهد، قول مشاراليه متين و تأميني كه ميخان به شما ميقول و تأميني كه تقي

باشد الزم است براي همه نوع خدمت گذاري و جان فشاني حاضر شده و از اين دولت مي
و خوشبختي را استقبال و در سعادت كه به روي شماها باز شده است شكر خدا را گفته 

اوامر دولت قوي شوكت را مطيع و منقاد باشيد، البته همه گونه مورد مهر و محبت واقع 
با اين ترفندها، دولت تنبيه ايالت را به آينده موكول  (اسناد پيوست مقاله).» خواهيد گرديد

  كرد.
 و پاكهدف نخست حكومت مركزي در تهاجم به لرستان آن بود كه پس از سركوبي 

ز قواي ااني هاي لرستان به جهت پشتيبسازي طوايف از طريق احداث جاده و استفاده از راه
ه نظامي به طرف خوزستان حركت نمايد، در راستاي اين هدف عمليات ساخت جاده ب

توان دليل ). مي127: 1382د (واليزاده معجزي، شروع ش در اين زمان طرف خوزستان
 قه دانستمنط كوتاهي اين راه به مركز كشور و آرامش بخشيدن به استفاده از اين مسير را،

 كومتزيرا قبالً افرادي چون شيخ خزعل، لرستان نا امن را حدفاصلي براي خود و ح
   كرد.رج در منطقه حمايت ميمدانست و از هرج و مركزي مي

در  فت.ربه علت مقاومت اهالي به كندي پيش مي ،در ابتداي عمليات احداث اين جاده
ف كرد توق راستاي اين امر رضاخان خود را به سرعت به لرستان رساند و در منطقه سگوند

انى ه كوهستق راو تعليمات الزمه براى تجهيز قوا و اعزام و تمركز آنها در خوزستان از طري
رد كجعت رو را به منظور سركوب شيخ خزعل صادر و سريعاً به تهران مرارو و مالپياده

  ). 128(همان، 
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  موانع طبيعي و امنيتي 3,5
نويسد: گذشت اميراحمدي ميدر مورد كندي پيشرفت شمال جنوب كه از لرستان مي

هايي كه فتح شده است به سردار سپه تلگرافي به من اطالع داد كه براي بازديد محل«
قابل عبور و مرور لرستان خواهد آمد... تا رازان با اتومبيل آمدند و از رازان به بعد چون راه 

(اميراحمدي، خاطرات،  »آباد آمدندنبود، يعني جاده وجود نداشت سوار بر اسب به خرم
يكي از محورهاي نفوذي فالت «گويد: آرا مينظر به اهميت ويژه اين راه، رزم ).243: 1373

شهر، اهواز، باشد محور خرمايران در جنوب كه از همه نزديكتر به پايتخت كشور مي
ديمشك، تهران است. قسمت انديمشك به بروجرد حساسترين قسمت اين محور ان

  ).264: 1322(رزم آرا،  »شودمحسوب مي
بسياري از بزرگان، امراء «زودي ه به دليل اهميت اين جاده بعد از بازديد رضاخان ب

 نظامي و مهندسين فني خارجي براي اجراي اين پروژه به لرستان اعزام شدند و مهندسين و
سازي روسي و ارمني و قفقازي با حقوق و مزاياي كافي استخدام شدند. متخصصين فني راه

سازي در لرستان اختصاص داده شد و تصميماتي هايي از طرف هيات دولت به راهبودجه
سازي در سايه حكومت نظامي صورت براي تهيه مخارج و ابزار مورد نياز اتخاذ شد. كار راه

در مورد زير سايه قرار گرفتن اجراي اين طرح از  ).116- 115: 1377(بهرامي،  »گرفت
طرف نظاميان بايد گفت در آن زمان هيچ ارگان و سازماني توانايي اجراي اين كار و تامين 
امنيت كاركنان آن را نداشت. احداث اين جاده در منطقه به خاطر ماهيت نظامي اوليه و 

نظامي و عشاير در جريان بود خالي از خطر هاي خونيني كه بين قواي همزمان با جنگ
آباد و بروجرد هاي نظامي بين خرمها و پستتوان در تخريب برجنبود، كه نمونه آن را مي

مشاهده كرد. احداث اين راه به خاطر به خطر انداختن قدرت ايالت  1303در زمان قيام 
اين راه باعث مي يرا زباعث شده بود كه اهالي از ساخت اين جاده دچار وحشت شوند. 

حمله شد دسترسي نظاميان به مناطق مختف آسانتر و در نتيجه بتوانند ايالت راكنترل كنند. 
تالش «توانست واكنشي به اين عمل باشد. به كاركنان و كارگران و نظاميان اين طرح مي
هاي مقاومتاي آباد به دزفول نيز با پارهخرم مقامات دولتي براي احداث و تسطيح جاده
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رو وزارت فوائد عامه از وزارت جنگ خواست كه براي محلي روبرو گرديد. از اين

(بيات،  »حفاظت از عمليات راه سازي، قواي نظامي مستقر در خرم آباد را افزايش دهد
را  هاي محلي در برابر احداث راه باعث شده بود كه دولت نظاميان). مقاومت202:  1373

      طقه افزايش دهد.در مسير راه و من
اه راخت ر بعضي از مواقع نيز به علت كوچ عشاير و مستقر شدن آنها بر مسيرهاي سد

ن زيرا در مواردي كاركنا سازي متوقف شودشد كه براي مدتي عمليات راهباعث مي
تير  26آباد در تاريخسازي را مورد حمله قرار مي دادند. در گزارشي حكومت خرمراه

 يرانوند در اطرافببه واسطه آمدن جمعيت « دهد كه:وازارت داخله اطالع ميبه . ش1306
ت و ادوا اند و آالتسازها تعطيل كردهدره درود، رازان و تنگ زاهد راه ناامن است... راه

  ).289- 286همان،( »اندمهندسي را به شهر آورده
ت ن در عملياتواخشونت آميزترين مخالفت جدي عشاير با طرح احداث جاده را مي
كه  اره كردن اشكشتن امير عبداهللا طهماسبي وزير فوائد عامه و طرق و شوارع در گردنه رازا

فتتاح اراي ببراي سركشي به عمليات احداث راه و فراهم نمودن زمينه سفر شاه به لرستان 
 در مير عبداهللاكه اش. 1307فروردين  13اتفاق در روز  ه بود واينراه مزبور به لرستان آمد

كه  ر جراحتر اثتعقيب يك دسته از افراد مسلح بيرانوند در گردنه رازان اتفاق افتاد. وي د
اك خبه خاطر تير خوردن بوجود آمده بود پس از يك روز فوت كرد و در بروجرد به 

   ).224- 222: 1373(اميراحمدي، خاطرات،  سپرده شد
كرد. مسئوالن دولتي به تهديد ميبا وجود خطراتي كه نظاميان و كاركنان اين طرح را 

 كردندمنظور احداث هر چه سريعتر اين طرح مدام بر تعداد عملجات و كوه برها اضافه مي
، سال 1306دي  12و  2، ص421، سال دوم، شماره 1306بهمن  12پنجشنبه  (اطالعات،

در بعضي از ). 1، ص461، سال دوم، شماره1307فروردين20و  2، ص397دوم، شماره 
مرداد  24روزنامه اطالعات،  سازي صدها و حتي هزاران كارگر مشغول كار بودند.(نقاط راه

). نظر به اهميت اين طرح 2، ص1307تير  18و  1، ص1307فروردين  20و  2، ص1306
عظيم مراحل مختلف ساخت،  استخدام عملجات، اتمام قطعات مختلف راه و... به طور 
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ه و براي اطالع مردم وتبليغ اقدامات انجام شده در مرتب و سريع به مركز گزارش شد
شد و تمامي مراحل ساخت و مشكالتي همچون واكنش منفي اهالي به نشريات چاپ مي

ساخت راه و وضعيت طبيعي (مانند بارش برف و باران)  كه باعث كندي احداث راه بود، 
 27و  2، ص465م، شماره ، سال دو1307فروردين  25روزنامه اطالعات،  ( دادند.انتشار مي

 2، ص500، سال دوم، شماره 1307خرداد  7و  2، ص515، سال دوم، شماره 1307خرداد 
، سال دوم، 1307فروردين20و  2، ص493، سال دوم، شماره1307ارديبهشت 30و 

 و 2، ص1305شهريور  19و  2، ص498، سال دوم، شماره1307خرداد5و 1، ص461شماره
، 1306آبان  18و  1، ص1305اسفند  22 و 2، ص1305همن ب 30و  2، ص1305آذر  17
  ).3ص

سازي به مركزيت بروجرد  بود. در هرا 12تشكيالت راه سازي در اوايل به عنوان ناحيه 
لرستان  9و  8گذاري و سپس بعد از افتتاح و ادغام ناحيه نام  8به عنوان ناحيه  1306سال 

اسفند  22و 1، ص1305مرداد  23،زنامه اطالعاتروتغيير نام داد ( 6و خوزستان به ناحيه 
  14و  3، ص1306آبان  18و  3، ص1306آبان  7و  3، ص1306آبان  18.و 1، ص1305
) 150، ص 1و دالوند، انقالب اسالمي در لرستان، ج 1307شهريور  14و  2،ص1306آذر 

طي فرماني  1307هاي پاياني و نظر به اهميت اين طرح براي دولت پهلوي در سال در سال
از رضاشاه و ابالغيه نخست وزيري مسئوليت ادامه اين طرح به سپهبد اميراحمدي واگذار 

اين در حالي بود كه رياست تأسيس اين راه از سال  ).2: 1307فروردين  25(اطالعات،  شد
بر عهده مهندسين( كاساكوسكي و طرسكينسكي) روسي بود و سپس بر  1306تا  1304

. و اسناد 1، ص1305اسفند  22روزنامه اطالعات،  خان انصاري بود.( عهده ميرزا مهدي
) ولي به دليل موقعيت لرستان و مخالفت عشاير با اين 150: 1385ضميمه مقاله و دالوند، 

كار و عجله حكومت مركزي براي افتتاح اين راه اميراحمدي را به رياست اين طرح 
  برگزيدند.

سازي در لرستان شد، افزايش ضريب اولين اقدام اميراحمدي بعد از اينكه مسئول راه 
حفاظت عملجات و مهندسين را بر « :لذا دستور داد .سازي بودايمني دست اندركاران راه
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عهده گرفته اقدامات الزمه جهت تسريع كار مهندسين در پيشرفت امور راه سازي به عمل 

تاديه  2اها ساختمان بروج نظامي كنار جاده بوسيله فرمانده ستون آورد... اجرت عمله و بن
اين حكم، فرمانده ستون رسته بمب انداز فوج گارد پياده  2در تعقيب ماده .. خواهد شد.

پهلوي را تحت اختيار مهندس باكاتوري جهت حفاظت مهندسين و عملجات و اسكورت 
اميراحمدي، اسناد، ( »د داشتشود خواهننمودن آذوقه كه از شهر دزفول حمل مي

سازي، ساخت جاده را با اميراحمدي بعد از ايجاد امنيت نسبي كاركنان راه ).1373:202
سازي استخدام كرد كه سرعت بيشتري ادامه داد و تعداد زيادي نظامي، كارگر و مهندس راه

ي نشد و در سه رسيد. او به اين كار راضهزار نفر مي 12جمعيت آنها در اين زمان به حدود 
سه دسته كارگر تهيه كرده  [اميراحمدي] من«سازي را پي گرفت: شيفت كاري، كار جاده
سازي كردند و دو دسته هم روز، و شبانه روز اين جادهها كار ميبودم كه يك دسته شب

آباد و اهواز ساخته ادامه داشت و به مدت يازده ماه شصت فرسخ راه كوهستاني بين خرم
همچنين با استخدام كارگران ماهر غير  ).3331- 330: 1373يراحمدي، خاطرات، (ام »شد

بر آذربايجاني نفر سنگ 60بومي، سعي در تسريع جاده سازي داشتند به عنوان مثال حدود 
آباد اند به خرمهاي آن صفحات تعليماتي گرفتهسازيكه در شكست كوه و سنگ در راه
قران مشغول كار شدند(بيات،  12تا  8تمزدي از روزي آمده و به كشكان رفتند  و با دس

1385 :228.(  
سازي آن بود كه تعداد از جمله كارهاي انجام شده توسط اميراحمدي در راستاي جاده

زيادي از كدخداهاي  مستقر در اطراف جاده را مجبور كرد كه عملجات مورد نياز را از 
له جهت ساختمان راه جديت كامل به آوري عمدر جمع«آوري كنند. طوايف مختلف جمع

 »خان و ساير خوانين جمع آوري و تحويل مهندسين نمايندعمل آورده كه بوسيله ميرعباس
خان اي به تقيهمچنين از طرف حكومت نظامي نامه ).216: 1373(اميراحمدي، اسناد، 

ن بيرانوند، خاتقي«شود به اين مضمون: ابالغ مي سپهوند از خوانين دولتخواه بيرانوند
بايست فوراً خان مياهللاالمر مبارك براي ساختن و اتمام راه بروجرد شما و وليحسب
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يكصد نفر عمله تهيه و به مهندسين آقاي ساكوفسكي تحويل نمائيد كه امر به سر سپردگان 
  (اسناد پيوست مقاله). » خطير راضي دامت شوكته به موقع اجرا گذارده شود

با جمع كثيري از وزراء و نمايندگان مجلس و  ، ساخت جاده رضاشاه سرانجام با اتمام
رجال مهم كشور براي افتتاح راه و ديدار با سران عشاير وارد لرستان شد و اين راه را افتتاح 

 9و ناحيه  7مراسم افتتاح راه هم در دو نقطه ناحيه  ).223: 1382(واليزاده معجزي ،  نمود
آباد كه به طور باشكوهي معمول گرديد و مربوط به در خرمراه سازي به عمل آمد يكي 

كه تقريباً در نيمه راه واقع است. وي  9سازي بود و ديگري در ابتداي ناحيه راه 7ناحيه 
من از زحمات و «خطاب به مهندسين و دست اندركاران ساختمان راه اظهار داشت كه: 

رسيد اطالع عمليات شما به من ميهايي كه راجع به خدمات شما راضي هستم از راپورت
ام وسايل تشويق شما را خانه متبوعه دستور دادهدارم كه الزمه دقت را داشته ايد به وزارت

). اين راه از طريق دشت جايدر(پلدختر) كه 1: 1307آذر  14(اطالعات، » فراهم نمايد
آباد به ه از خرمكرد اين در حالي بود كه راه باستانيي كاي داشت عبور ميحالتي دره

گذشت به علت كوهستاني بودن كنار آباد و شرق پلدختر ميخوزستان كه از جنوب خرم
گذشتند. زيرا با وجود جاده شوسه، با خودرو گذاشته شد و فقط عشاير كوچرو از آن مي

آباد به خوزستان وارد شوند اما راه قديمي مالرو توانستند در حدود چند ساعت از خرممي
  برد. و با استفاده از چهارپايان چند روز زمان ميبود 

هاي معموالن به آنجا رفت و ملك براي افتتاح تونل .ش1307آبان  5در روز  رضاشاه
الشعرا بهار به دستور تيمورتاش وزير دربار رضاشاه شعري را بدين مناسبت سرود و در 

ري طبق گزارشات آن دوره از ). راه سراس391: 1388(ستوده،  باالي دهانه تونل نقش زدند
 257آباد تا دزفول كيلومتر و از خرم 111آباد كيلومتر، از بروجرد تا خرم 57بروجرد تا مالير 

) بعد از افتتاح راه سراسري طبق 236: 1315كيلومتر طول داشته است.(سالنامه پارس، 
چاپ ش. 1311هاي شوسه در دي گزارشي كه در سالنامه پارس مربوط به وضعيت راه

شود مانند: راه معموالن به طرهان و يا اي ديگري نيز ساخته ميهاي درون منطقهشده، راه
آباد كه به طرف شود مانند: گدوك شيخ و پل سنگي خرمها ساخته ميهايي در مسير راهپل
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يق آباد به كرمانشاه از طرراه خرم ).115- 114: 1312رود (سالنامه پارس، الشتر و نورآباد مي

 22الشتر نيز پس از افتتاح راه سراسري پيگيري شده و به انجام رسيد(روزنامه اطالعات، 
  ).     2، ص1308مرداد  28و  2، ص1307بهمن 

  پيامدهاي اجتماعي احداث راه سراسري در لرستان.6
به طوري  احداث راه سراسري در لرستان تأثيرات بسياري بر زندگي اهالي لرستان داشت.

افت و يير ياز احداث اين راه و اقدامات ديگر دولت، شكل زندگي مردم لرستان تغكه بعد 
و  ه تقسيمدست از شكل آشفته اواخر قاجار خارج شد. در ادامه پيامدهاي ايجاد راه به چهار

  گيرد.مورد بررسي قرار مي

  اسكان عشاير 1,6
شد كه عشاير از بافت جغرافيايي و فرهنگي خود دور شده اسكان عشاير لرستان باعث مي 

و دولت برآنها كنترل داشته باشد.  يكي از مهمترين تأثيراتي كه احداث اين راه بر زندگي 
ساخت اين عشاير بود. وقاپوي ايالتاجتماعي اهالي لرستان داشت، اجراي سياست تخته

توان پيش زمينه تخته قاپو كردن عشاير لرستان دانست كه حكومت مي جاده در لرستان را
هاي مختلف خويش را در اين منطقه به اجرا تواند طرحمركزي با استفاده از اين مزيت مي

عشاير متمركز واقدامات دولت تا اين زمان بيشتر بر سركوب قدرت نظامي ايالت بگذارد.
توان در سخنان اميراحمدي ديد كه ردن ايالت را ميقاپو كاهميت اين راه در تخته بود.
همين كه جاده نظامي رو درست شد من به فكر افتادم كه بايد به خانه بدوشي «گويد: مي

موكول به اين  ]لرستان[لرستان خاتمه داد و آنها را شهرنشين كرد. زيرا كه ادامه امنيت آنجا 
ن به تربيت آنها همت گماشت و آنها را به بود كه هر طايفه محل ثابت داشته باشد تا بتوا

: 1373(اميراحمدي، خاطرات،  »مند شدن از مزاياي زندگي امروزي سوق دادمدنيت و بهره
درباره اهميت و نقش افتتاح راه شمال جنوب را در راستاي اهداف حكومت مركزي ). 332

ر وسيعي در مورد توان به خوبي دريافت نشريات مختلف تبليغات بسيارا در نشريات مي
ساخت و افتتاح اين راه انجام دادند و ساخت اين راه را پيش زمينه رشد و شكوفايي كشور 
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دانند. اهميت ساخت اين راه آنچنان بود كه و مناطقي كه اين راه از آن عبور كرده است مي
 محتي رضاشاه در زمان افتتاح راه مزبور گفت: امروز من به بزرگترين آرزوي خود رسيد

روزنامه اطالعات با برشمردن اهميت افتتاح اين راه، از آن  ).127: 1382(واليزاده معجزي، 
  ).618: ش1307آبان  8(اطالعات،  كندبه عنوان يك روز از اعياد ذكر مي

، ؟راه خرم آباد به دزفول كجا ؟روزنامه ناهيد نيز با به كار بردن كلماتي چون ايران كجا
طرح آن را از بزرگترين آثار ساخته شده در ايران و عصر پهلوي  با تاكيد بر اهميت اين

باشد. اين چهار فايده عبارتند داند، كه از نظر اين روزنامه داراي چهار فايده اساسي ميمي
 بيداري حس ملي در لرها - 3 فرهنگ سازي براي لرها - 2 كنترل خوزستان و لرستان - 1از: 
   ).2- 1 :1307آبان 5(ناهيد،  مترقي و متمدن شدن ايالت لر - 4

نوري اسفندياري در اثرش كه ترجمه مطبوعات اروپايي است به نقل از بورك باروس 
سوسايتي در مورد احداث راه سراسري كه از لرستان ينانگليسي در نشريه سنترال ايشي

شده  موثرترين كارها كه تاكنون براي حل مسئله عشاير تاكنون انجام«نويسد: گذرد، ميمي
ترين ساختمان راه شوسه با استحكامت از وسط لرستان است زيرا لرستان هميشه سخت

ها اكنون مسافرين بتوانند در كمال كنم پس از قرنمنطقه عشاير نشين ايران بود و تصور مي
امنيت و راحتي از لرستان عبور كنند. شايد بسياري از ايران شناسان سياستي كه حكومت 

رفته نپسندند و دليل آنها اين است كه ايالت به واسطه چراي اغنام خود مركزي در پيش گ
در نقاط دوردست و مناسب كشور محصوالت پرارزش دامي تهيه نموده و در نتيجه به 

آيد كه روش نمايند. اينك از آثار و قرائن چنان به نظر ميثروت مملكت كمك شاياني مي
ها و ترقي نه وسائط نقليه موتوري اصالح جادهشود با افزايش ساالماليم تري تعقيب مي

هاي عشايري تا حدي كه با ثبات اوضاع عمومي بستگي دارد سال فنون نظامي امكان طغيان
شود و سياستي كه اكنون ضروري به نظر مي رسد همان رفتار مناسب و به سال كمتر مي

عشاير براي كارهاي عام  عادالنه مأمورين مورد اعتماد دولت است  به شرط آنكه از افراد
سازي و در صورت امكان قبول عناصر وفادار آنان در نوعي از المنفعه و به خصوص جاده

  ).499- 498: 1335(نوري اسفندياري، » برداري نمايندخدمات نظام يا قواي چريك بهره
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  رشد روستا نشيني و شهرنشيني 2,6

كار  ستوردكردن عشاير لرستان در  يكي از اقدامات اساسي كه در فرايند طرح تخته قاپو
اند. اين دهشگير قرار داده شد، كوچاندن و اسكان اجباري ايالت و طوايفي بود كه قبالً زمين

اي جدند كه قبالً ساخته شده بو يرعيتي و كشاورزي ها و قالعايالت بايد در ساختمان
ها و در انهو كنار رودخ ها اغلب در كناره راه سراسري شمال به جنوبگيرند. اين ساختمان
اي جهت ساخت هاي گستردهضمن اينكه قبالً عمليات . آباد قرار داشتحاشيه شهر خرم

باراتي اعت آباد و حاشيه رود خانه ها صورت گرفته بود وقالع متعدد رعيتي در جنوب خرم
 اره:(آرشيو سازمان ملي اسناد ايران، سند شم نيز به اين بخش اختصاص يافته بود

290000557.(  
ارش ي گزاميراحمدي براي اجراي عملي اين طرح نياز به اجازه از مركز داشت او برا

تهران رفت:  به 1307كارهاي لرستان و بحث در مورد اسكان اجباري ايالت لرستان در بهار 
ردن ايالت كه كبه ميان نهادم: يكي تخته قاپو  ]رضا شاه [من دو موضوع را با ايشان «... 

 ته قاپوج تخآباد تمركز دهيم و براي سايرين كه به تدريآباد را در خرمايالت اطراف خرم
ه از اه كشوند، قالعي در نزديكي جاده بسازيم كه در آن قالع زندگي كنند... رضا شمي

 دن كشوري بود كه تمامها و بوجود آورابتداي كار هدفش بر هم زدن حكومت خان
خته تبا  نقاطش تابع حكومت مركزي باشد، باديده قبول پيشنهاد مرا پذيرفت و گفت: هم

ه كعتباري م. اآباد بازگشت نمودقاپوي ايالت موافقم.... من اجازه گرفته از تهران به خرم
از  وردم ميسر بود براي ساختن قالع گرفتم و جمعي مهندس و معمار با خود از تهران ب

- 332: 1373(اميراحمدي، خاطرات،  »گردنه رازان تا دزفول شروع به ساخت قالع نمودم
333.(  

در شهريور «سرانجام در راستاي اجرايي كردن طرح اسكان عشاير در قالع ساخته شده 
بعد از ساخت و  ).70: 1376(جالير،  »هنگ آهن در تمام طول جاده تقسيم شد .ش 1307

ها بود كه قبالً نظاميان براي اجراي اين طرح چ اهالي به اين ساختمانسازها ديگر نوبت كو
در مناطق مورد نظر استقرار پيدا كرده بودند. اغلب موارد اجراي طرح از طريق زور بوسيله 
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دهم كليه سادات به فرمانده فوج مختلط گارد سپه امر مي«پذيرفت نظاميان صورت مي
ودكي و بقيه ساداتي كه بين جايدر (پلدختر) و تنگ شاهيوند مقيم بين طوايف آبسري، ج

آوري نموده و به فوريت به تير در طوايف جودكي و زيودار و غيره هستند، كليه را جمع
  ).314: 1373(امير احمدي، اسناد،  »خرم آباد كوچ دهد

پو ديگر طوايف منطقه نيز با زور و سرنيزه نظاميان به قالع مورد نظر كوچانيده و تخته قا
ايل بهاروند در جلگه كرگاه و در قالع جديد و در ناحيه تل تخته قاپو شده اند، «شدند: 

اند. نيروهاي دريكوند در قالوندها در امتداد خط شوسه در حوالي دزفول جمع گرديده
نزديك جاده بين پل زال و جايدر، و جودكي در قالع جديد در اطراف جاده، بين جايدر و 

). به اين 356: 1373(اميراحمدي، خاطرات،  »مشغول زراعت شدند تنگ شير متمركز و
جنوب عالوه بر دسترسي به منطقه خوزستان، امكان كنترل  - ترتيب با ساخت جاده شمال

شد شد، زيرا اين راه باعث ميهر چه بيشتر ايالت و عشاير منطقه لرستان فراهم مي
يري رسانده و در صورت هرگونه نيروهاي نظامي به سرعت خود را به ميان مناطق عشا

مخالفت ايالت و عشاير با حكومت نظامي، آن را سركوب نمايند. با افتتاح اين راه بسياري 
از ايالت وعشاير را در حاشيه دور و نزديك اين جاده اسكان دادند. حتي امروزه با عبور از 

نمود، حتي بنياد شهر  اين مسير مي توان تراكم روستاها در كناره هاي اين جاده را مشاهده
  قاپوي عشاير در طول اين راه و در دشت جايدر نسبت داد.توان به تختهپلدختر را مي

  ايجاد امنيت 3,6
از اثرات مثبت و كوتاه مدت ورود قواي نظامي و احداث راه در لرستان بازگشت آرامش 

ري از ايالت واكنشي بسيا 1302نسبي به منطقه بود. با ورود قواي نظامي به لرستان در سال 
ها بين آنها و قواي مركزي زدوخورد بود. منفي نسبت به اين اقدام دولت داشتن و تا سال

دولت هموار سعي مي نمود تا جايي كه ممكن باشد بتواند به صورت مسالمت آميز ايالت 
و سران آنها را به ترك تمرد و سرپيچي از حكومت مركزي ترغيب نمايد. طبق گزارش 

افتد در جنوب هايي كه گاه بگاه اتفاق ميشرارت«كند: ياري كه از تايمز لندن نقل مياسفند
آباد دستور تلگرافي ام شاه از خرمآباد و لرستان دوباره شروع گرديده بطوريكه شنيدهخرم
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داده كه چهل دست خلعت حاضرنمايند و شايد چون عمليات نظامي وي بي نتيجه مانده 

: 1335(نوري اسفندياري، » ها] را بدينوسيله به خود جلب نمايد...مي خواهد روساي [لر
418.(  

ار ماده كنآجوش بر اثر فشار قواي نظامي بعد از افتتاح راه بسياري از ايالت به طور خود
ند چآباد در اين بر طبق تلگراف واصله از خرم«گذاشتن رويه سركشي عليه دولت بودند. 

م هشكر لاند و از طرف امارت اند و تسليم شدههر آمدهروز دسته دسته از [لرها] به ش
اند. مودهنسبت به آنها كمال محبت و مرحمت مبذول نموده و آنها را به رعيتي وادار ن

محمدخان غضنفري كه ريشه فساد و شرارت بود به شهر وارد و پريروز عصر هم علي
رخص دستورات الزمه محضور امارت لشكر غرب مشرف و با نيل به مراحم دولت و اخذ 

 وركت و براي آوردن و تسليم نمودن ساير كسان خود و طوائف ديگر تابعه به خارج ح
 از طرف ي كهعنقريب بقيه [لرها] هم به شهر آمده و تسليم خواهند شد. فعالً با اقدامات

و  ق شبامارت لشكر غرب به عمل آمده در سرتاسر لرستان هر كس مي تواند در كليه طر
. در اين سال )2: 1307ارديبهشت  30(اطالعات، » ا اطمينان كامل اياب و ذهاب نمايدروز ب

ات قدامعده زيادي از خوانين و دستجات مختلف عشايري به طور داوطلبانه و بر اثر ا
را به  واردمنيروهاي دولتي به صورت مسالمت آميز خود را تسليم نمودند كه چند مورد از 

وانين كوه خدستجات خوانين پشتكوه و پيش«...ردد. به طوري كه: نقل از نشريات ذكر مي گ
نفري محمدخان غضطرهان، خوانين باالگريوه، جودكي، مير، قالوند، عموماً از قبيل علي

وردار برخ اسفنديارخان منصورخان وساير خوانين بيرانوند شرفياب و هر يك به نوبه خود
  ).2: 1307 خرداد 6(اطالعات، » شوند...عواطف دولت مي

بر اثر اقدامات قواي نظامي در برقراري امنيت نسبي در لرستان و به خصوص شهر 
آباد آباد كه باعث شد بسياري از ايالت سركوب و يا تسليم شوند جمعي از تجار خرمخرم

به منظور قدرداني طي، تلگرافي از اقدامات امير لشكرغرب سپهبد اميراحمدي به خاطر 
). همچنين 1: 1307خرداد  16جو تشكر نمودند (اطالعات، راد ستيزهسركوب ايالت و اف

قواي نظامي به تشكن و گنداب و چم دارو و حيات الغيب رفته و تمام سادات اين نواحي 
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خان با توجه به اينكه در كرگاه آباد آوردند. بنا به تقاضاي ميرشفيعرا كوچانيده و به خرم
د بود طوايف نامبرده به كرگاه كوچ داده و در قراي هنوز زمين الزمه براي زراعت موجو

ش) 1307). در در اين سال(224- 223: 1373خالصه تخته قاپو شدند (اميراحمدي،اسناد، 
مسئولين نظامي طي احكامي خوانين خدمتگذاري را در رأس ايالت منصوب نمودند، 

ر طرهان به رياست ش. د1306خان غضنفري به خاطر كمك در سركوبي قيام ايلي اهللامان
خان سگوند نيز به ترتيب به رياست اهللايالت اين منطقه رسيد. منصورخان بيرانوند و فتح
). اما بعد از رفتن رضاخان، 197- 196طوايف بيرانوند و سگوند رسيدند (همان، ص

ش. به حكومت طرهان منصوب 15/8/1307عليمحمدخان غضنفري طي حكمي به تاريخ 
دلفان نيز به امان اهللا خان غضنفري داده شد و ميرزا محمدخان  شد. حكومت سلسه و

- 1121: 1393تيمورپور به عنوان نايب الحكومه پشتكوه و صيمره برگزيده شد.(غضنفري، 
اي از ) با استقرار عليمحمدخان غضنفري در طرهان، اميراحمدي طي نامه1122

چگني تا پشت هرسين و عليمحمدخان غضنفري درخواست كرد كه طوايفي كه در حدود 
از هرسين الي ماهيدشت و هليالن تا خود سيمره متوقف هستند، خلع سالح كنند. در 
صورت مقاومت آنان را سركوب نموده و اگر تسليم شدند تأمين دهد. در اجراي اين امر 
طي حكمي نايب محمودخان را به عنوان نماينده دولت به كمك خان غضنفري فرستاد 

  ).1127- 1125(همان، 
، بسياري از ايالت و عشاير تا سال بعد يا 1307با ساخت و اتمام راه سراسري در سال 

به طور مسالمت آميز و يا با فشار قواي نظامي تسليم شدند. چند تيره از ايل بيرانوند و چند 
به سركشي خود ادامه دادند كه در زمان فرماندهي سرهنگ  1312تن از خوانين آنان تا سال 

را با استفاده از راه سراسري كه باعث شده بود قدرت مانور نيروهاي دولتي زياد شود، آرزم
آنها را نيز مجبور به تسليم كردند. سرهنگ رزم آرا فرماندهي تيپ با افراد نظامي و 

هاي محلي  به تعقيب دسته خوانين پرداخته و آنان را در فشار قرار داده و آرامش را چريك
د. سرانجام بر اثر جديت رزم آرا در تعقيب آنان و خستگي خوانين از از آنان گرفته بو

با انتشار موارد اعالميه و همچنين با ها متواري بودند و هايي كه بدون خانواده در كوهسال
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عاقبت تسليم  اين دسته ازخوانيناهللا جزايري بين عشاير و قواي نظامي، وساطت آيت

آنها را دستگير كردند رزم آرا  بودند ، ه خوانين دادهميني كه بأقول و ت با وجود شدند.
چون نگهداري اين اشخاص در لرستان امري غير مقدور و اگر مجدداً فرار «نويسد: مي
شد لذا روزي كليه خوانين حاضر شدند كه به شهر نمودند دستگيري آنها غير ممكن ميمي

) هم اتومبيل خود را فرستاده تمام را آيند و حتي اتومبيل فرماندهي را خواستند من (رزم آرا
سوار كرده و به شهر آوردند. به محض ورود به شهر كليه آنان را دستگير و به تهران اعزام 

). 89- 88: 1382(رزم آرا،  »كي در لرستان باقي نماندينموده... بدين قسم ياغي يا مركز تحر
  و به اين ترتيب امنيت كامل در منطقه برقرار شد.

   ير در سبك زندگيتغي 4,6
از  لرستان هاليابا اسكان عشاير لرستان اولين و مهمترين تغييري كه ايجاد شد تغيير معيشت 

القه ععدم  اميراحمدي به عنوان مجري طرح تخته قاپو در مورد دامداري به كشاورزي بود.
، آمدمآباد وقتي از كبيركوه به خرم«نويسد: اهالي به سكونت در قالع ساخته شده مي

ز لرها سي اكبازديدي از قالع ساخته شده نمودم. ديدم بر خالف انتظاري كه داشتم، كمتر 
اه دند، سيه بورغبت به سكونت در قالع را نشان مي دهد و حتي عده اي را كه به اكراه آورد

خاطرات،  (اميراحمدي، »رفتندها نميچادرهاي خود را در كنار قلعه افراشته و در اطاق
1373 :336.(  

با مخارج زياد دولت « نويسد: رزم آرا نيز در مورد عدم استقبال عشاير از اين قالع مي
دانستند اقدامي در تعمير آنها قالعي جهت مسكن آنها ساخته بود، چون قلعه را گلي مي

عدم عالقه اهالي نسبت ). 30: 1322آرا، (رزم »نشستندنكرده و با سياه چادر اطراف قلعه مي
لرها «ها بودند. ستن در قالع چنان بود كه آرام آرام همگي درصدد ترك اين ساختمانبه نش

اند رها كرده و هاي گلي را كه به تازگي و به اجبار حكومت مركزي ساختههمه كلبه
ها شد اين خانهعدم عالقه لرها به خانه هاي گلي باعث مي) 113: 1377(مورتسن،  »اندرفته

شده و ديگر قابل استفاده نباشند، براي حل اين مشكل مسئوالن طرح  به مرور زمان فرسوده
كردند. اميراحمدي در راستاي اسكان دادن هميشگي آنان در اين خانه بايد فكري مي
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عدم رغبت آنها به سكونت، مرا وادار كرد كه بايد آنها را وارد به كشت و زرع در «گويد: مي
  ).336: 1373ي، خاطرات، (اميراحمد »ها نمايماطراف اين قلعه

به مقام حكمراني لرستان رسيد و مدتي  ش.1311حاج عزالممالك اردالن كه در سال 
بعد از اسارت « گويد: توسط لرها اسير شد در مورد تصرف اراضي لرستان توسط دولت مي

 يك هفته در غاري اسير آنها بوديم. روزي يكي از لرها مرا به جايي برد و [لرها]ما توسط 
گفت نگاه كن اين دشت هرو و كشت و زرع آن مال ما بود و قشون تمام را ضبط كرده 

تصرف امالك اهالي آنچنان وضع منطقه را به هرج و مرج  )250: 1383(اردالن،  »است
ها بودند. كشانيده بود كه مسئوالن باالخره در فكر پايان بخشيدن به اين هرج و مرج

من چند نفر مامور از وزارت كشور خواستم و « گويد:ه ميعزالممالك اردالن در اين رابط
چند نفر را به اختيار من گذاشتند و آنها را مامور ساختمان خانه كردم و شروع به اسكان 
لرها شد و مهمتر از ساختمان خانه براي لرها دادن زمين و مرتع به لرها بود كه دانستند 

  ).256(همان،  »ي نيستلرستان مال لرها است و كسي را با آنها كار
شان در اولين قدم مسئوالن منطقه براي پايان دادن به نارضايتي اهالي از تصرف اراضي

رزم آرا فرمانده تيپ با من (عز الممالك اردالن) مذاكره « اجراي اين كار را متوقف كردند:
در كرد و متفقاً گزارش محرمانه به دفتر مخصوص داديم كه صالح نيست اداره امالك 

ها و خالصجات منطقه لرستان با حضور بزودي زمين). 256(همان،  »لرستان بيايد
هايي بين اهالي تقسيم شد. اين تقسيمات كمك موثري بود براي طوايفي كه تا كنون تأهي

  ). 271- 270: 1382(واليزاده معجزي،  زمين جهت زراعت نداشتند
رعيتي براي آنان از روز ورود  عمليات اسكان ايالت در مناطق مختلف و ساخت قالع

در تعقب «قواي نظامي به لرستان همواره در دستور كار قرار داشت. همچنين در اين سال 
دستوراتي كه براي تخته قاپو كردن ايالت [لر] سابقاً صادر شده بود عالوه بر چندين قلعه و 

نزل در محل محل كه براي سكونت آنها ساخته شده دستورات الزم براي تهيه محل و م
آباد پهلوي و الشتر از مقامات مربوطه صادر و مقرر گرديده است هر چه فعلي شهر خرم

هاي شهر مذكور توسعه داده وسايل سكونت [لرها] را فراهم نمايند براي زودتر به ساختمان
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» دادن بذر و وسايل زراعت  به آنها نيز دستوراتي به ماليه محل صادر و ابالغ گرديده است

  ).2: 1307آذر  19طالعات، (ا
ه مك بو ك به منظور تثبيت اقدامات انجام گرفته در طرح تخته قاپو همچنينحكومت 

يگر ات ددست به اجراي يك رشته اقدام اهالي براي ساختن قالع رعيتي و كشاورزي كردن
لي اها . زيرا به علت ضعف شديد اقتصادي و مالياز جمله تأسيس بانك فالحتي نمودند

تغيير  ر پيان در پي اقدامات نظامي خشن و نابودي منابع درآمدي و اقتصادي مردم دلرست
ع ز قالهاي معيشتي مردمي كه اسكان يافته بودند ديگر توان مالي جهت ساخت و ساروش

سات موس رعيتي و تعمير آنها نداشتند. دولت پهلوي براي رفع اين مشكل به فكر ايجاد
ين احاصل  .كند حدودي بتواند بر مشكالت مالي ادامه طرح غلبه مالي در لرستان افتاد كه تا

سند شماره:  اقدامات تأسيس بانك فالحتي در لرستان بود(آرشيو سازمان اسناد ملي ايران،
ي به به اين ترتيب با تقسيم اراضي و تأسيس بانك سعي در تشويق اهال )240015486

  روي و دامداري بكاهند.ن به كوچكشاورزي داشتند تا با اين اقدام از عالقه آنا

  برقراري تشكيالت اداري نوين در شهرها 5,6
با سركوب ايالت مخالف و بازگشت آرامش نسبي به منطقه و احداث راه كه باعث كنترل 

كرد نوبت به ديگر اصالحات( از جمله دواير دولتي) اهالي شده و ارتباطات را تسهيل مي
مختلف و برخي قوانين مانند قانون نظام وظيفه دولت سعي گذاري ادارات رسيد. با پايه

هاي دولت مدرن و ملت سازي نوين را برپا كند و وضعيت كشور را به صورت نمود پايه
در راستاي به انجام رساندن  رواز اين دولتي متمركز و ملتي همگون و يك دست درآورد.

ر دلبسته كردن به يكجانشيني اهالي قاپوي عشاير لرستان دواير دولتي زيادي به منظوتخته
شود. ازجمله: تشكيالت نوين ، كه در اينجا به برخي از اين ادارات اشاره ميتأسيس شد

ش. انجام شد و نخستين 1305آباد، تأسيس شهرداري بود كه در سال شهري در خرم
ييه يا آمار و اداره احصا 1305و اوايل 1304زاده بود. در اواخر سالاهللا واليشهردار آن روح

به بعد قانون نظام وظيفه  1312ثبت احوال گشايش يافته و آغاز به كار كرد. ظاهراً از سال 
هاي در يكي از دكان 1312بهمن ماه سال  21در لرستان اجرا شد. نخستين ادارة دارايي 
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كاروانسراي ميرزا رضا تفرشي آغاز شد. رياست آن را فتح اهللا گودرزي بشير السلطان 
 50آباد افتتاح شد و در حدود نخستين شعبه بانك ملي در خرم 1305دار بود. در سال دهعه

نفر در آن بانك حساب جاري باز كردند. همچنين اين نخستين بانكي بود كه در خرم آباد 
  يافت.گشايش مي

دارالتربية شبانه روزي براي فرزندان عشاير تأسيس شد و مشكل  ش.1305در سال 
آباد، چند د آموزگار بود. شادروان اعتضاد رييس اداره فرهنگ بروجرد و خرمنخستين  نبو

آباد و بعضي از افسران ارتش دعوت به نفر معلم از بروجرد فرستاد و از باسوادان خرم
آباد در خرمش.  1306همكاري شد. اداره طرق و شوارع: يا اداره راه لرستان در سال 

آباد به الشتر و نورآباد و راه داخلي، مانند: راه خرمتشكيل شد و براي كشيدن چند راه 
  آباد به كوهدشت از مسير چگني نيز اقدام كرد.خرم

تشكيل شده و رياست آن را دكتر عباس  ش.1312نخستين اداره بهداري در سال 
الهي در به رياست آقاي آيت ش.1312دار بود. نخستين اداره ثبت اسناد در سال عهده

ل شد. ارزياب و كارشناس آن نيز شادروان حاج علي اكبر محرم ساكي بود كه لرستان تشكي
سال تحديد حدود و تفليك كرد تا به نام  14تمام امالك لرستان را بتدريج و در مدت 

آباد براي نظارت بر كار شهرداري در سال مالكان آن ثبت شود. نخستين انجمن شهر خرم
حاج روح اهللا قاضي زاده بود.  تشكيل شد و نخستين رييس آن ش. 1316

داشت. » صلحيه«آباد  فقط يك محكمة صلحيه(دادگستري): از نظر امور قضايي خرم
هاي جنايي و حقوقي كه نياز به رسيدگي و صدور رأي داشت به دادگستري بروجرد پرونده

  دادگستري مستقل تشكيل شد. ش.  1314شدند. ولي از سال فرستاده مي
ين والي لرستان و بروجرد به نام دكتر حسين مرزبان به جاي حاج دوم 1314در سال 

آباد عزالممالك اردالن منسوب شد. در اين زمان هم مركز حكمراني از بروجرد به خرم
آباد آباد از سوي دكتر حسين مرزبان فرماندار خرمدر خرم 1314دي ماه  17منتقل شد. در 

حبيب اهللا  - 1ن نمايندگان بومي در مجلس دستور برداشتن حجاب زنان صادر شد. نخستي
شمسي و 1304كمالوند ملقب به يمين الملك نماينده اولين دوره مجلس موسسان در سال 



 29...   بررسي روند ساخت راه تهران به خوزستان 

  
حاج شيخ عبدالرحمان لرستاني  - 2نماينده دوره هاي سوم و پنجم مجلس شوراي ملي 
ايجاد ). 229- 228- 226- 217: 1384نماينده دوره چهارم مجلس شوراي ملي (ايزدپناه، 

نشيني و مخالف با تمركزگرايي را در توانست در بلند مدت فكر كوچادارات دولتي مي
انديشه ايالت و عشاير كمرنگ كرده و از بين ببرد و آنها را با فرهنگ و زندگي نويني كه 
دولت مركزي در پي آن بود آشنا سازد. در مجموع احداث راه و به تبع آن اقدامات عملي 

ايجاد اين راه باعث دگرگوني در زندگي اجتماعي ايالت و عشاير، كنترل آنان دولت بعد از 
نشيني شد و باعث تقويت زندگي يكجانشيني مبتني بر كشاورزي در مقابل زندگي كوچ

  مبتني بر دامداري شد. 

  گيري نتيجه. 7
قرار ر خاط لرستان يكي از مناطق راهبردي كشور از اواخر قاجار به بعد بود. لرستان به

واخر ن منابع بسيار حائز اهميت بود. دراجنوب و داشت - گرفتن بر مسير ارتباطي شمال
اشت حكومت قاجاريه، به دليل ضعف حكومت مركزي، منطقه لرستان حالتي خودمختار د

هاي دادند. رضاخان كه با حمايتو اجازه حضور عوامل حكومت را در اين محل نمي
ز ارا  تا به قدرت رسيده بود، سعي نمود اوضاع كشورداخلي و خارجي و با انجام كود

ه حالت آشفتگي نجات دهد. او به حسب ظاهر قصد داشت كشور را به جهات مختلف ب
ت ر اولويددف، مانند ممالك اروپايي، مدرن سازي نمايد. در اين راستا و به پشتوانه اين ه

 كومتحو عشاير مخالف  اول سعي نمود تمركزگرايي را در كشور برقرار نمايد. ايالت
  مركزي مهمترين مانع در اجراي اين هدف بودند.

ش. براي سركوب ايالت وعشاير به لرستان لشكركشي نمود. 1302سردار سپه  در سال 
براي كنترل ايالت و عشاير لرستان و اجراي برنامه هاي دولت و همچنين دسترسي به 

هاي اوليه به نظر مي رسيد. در همان سال خوزستان ايجاد راهي از لرستان به خوزستان الزم
ورود قواي نظامي به لرستان ساخت اين راه  به منظور سركوبي شيخ خزعل و دسترسي به 
خوزستان و كنترل ايالت و عشاير لرستان شروع شد. ساخت اين راه با فراز و فرودهايي 

بودند واكنش منفي  همراه بود. برخي از ايالت وعشاير كه در حال جنگيدن با قواي نظامي
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خواه حتي كارگر نيز در اختيار نسبت به اين طرح داشتند. اما درمقابل ايالت و عشاير دولت
توانست به راحتي به دادند. سرانجام با بهره برداري از اين راه دولت ميمهندسين قرار مي

ش. 1307سال عمق مناطق عشايري نفوذ كرده و بر آنان تسلط نمايد. با افتتاح اين راه در 
ها تأثيرات زيادي بر اوضاع اجتماعي اهالي لرستان گذاشت. با ايجاد اين راه پس از سال

گرفت. ها به سهولت انجام ميامنيت در اين منطقه برقرار شده و عبور و مرور كاروان
قاپوي يا اسكان ايالت و عشاير  از مهمترين تأثيرات ايجاد راه در منطقه بود. به زودي تخته

دولت با احداث اين راه بسياري از ايالت وعشاير را در فواصل دور و نزديك اين راه 
مستقر نمود. بر اثر اين اقدام ساختار اجتماعي منطقه از شيوه دامداري به كشاورزي در حال 
تغيير بود. به دنبال اين اقدام به زودي ادارات مختلف دولتي به منظور نهادينه كردن زندگي 

انشيني تأسيس گرديد. با تاسيس پادگان ها و ادارات در شهرهاي لرستان شهري و يكج
برخي از مردم ساير مناطق به لرستان مهاجرت نمودند و امكان برخي تغييرات اجتماعي 
فراهم گرديد. دولت مركزي با ايجاد دواير دولتي سعي نمود زندگي يكجانشيني را نهادينه 

  شدند.ني در زندگي اجتماعي اهالي لرستان سازد اين اقدامات باعث تسريع دگرگو

  كتابنامه
، ترجمه و توضيح: جعفرشعار، صورة االرض). 1361حوقل، ابوالقاسم محمدبن حوقل (ابن

  اميركبير، تهران.
). خاطرات حاج عزالممالك اردالن، به كوشش باقر عاقلي، 1383اردالن، عزالممالك (

  تهران، نامك.
، به كوشش غالمحسين زرگري خاطرات نخستين سپهبد ايران .)1373( اميراحمدي، احمد

  نژاد، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي. 
، به كوشش سيروس سعدونديان، اسناد نخستين سپهبد ايران .)1373اميراحمدي، احمد(

  تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي.
 .اساطير تهران، ،تاريخ و زمان گذر در لرستان). 1384،حميد (پناه ايزد
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 اپچ تهران، استخر، حسين محمد ترجمه ،رضاشاه يادداشتهاي).  1335، (علي بصري،

  .مطبوعات
مطالعات  سياست قومي پهلوي اول در قبال قوم لر، فصلنامه ).1377( بهرامي، روح اهللا

  .119- 85، صصپيش شماره اول راهبردي، تهران،
  .سرتيپ محمد شاه بختي ، شيرازه ، اسنادعمليات لرستان ).1373( بيات ، كاوه

ماد نامه اعت، روزنگاهي ديگر به برخورد رضا شاه با ايالت و عشاير ).1387( جعفري، كريم
  . 649ارديبهشت ، شماره  30ملي، 

  .آباد، شقايق، افالك، به كوشش كاوه بيات، خرمدر راه پشتكوه ).1376( جالير، رضا قلي
خارجي در  وايران و مدرنيته، گفتگويي با پژوهشگران ايراني  .)1379( جهانبگلو، رامين

  ار.، ترجمه حسين سامعي، تهران، گفتزمينه رويايي ايران با دستاوردهاي جهان
الب اسالمي ، انتشارات مركز اسناد انق1، جانقالب اسالمي در لرستاندالوند، حميدرضا، 

  .1385در لرستان، تهران، 
  تهران. ترجمه:حسين آريا، ،مه لرستان وخوزستانسفرنا .)1388( بارن دوبد،

ن انتشارات ، تهران، سازما جغرافياي نظامي ايران ( لرستان) .)1322( رزم آرا، حاجعلي
  ارتش.

 ز آرا و كاوهبه كوشش كامبي خاطرات و اسناد سپهبد رزم آرا،). 1382(،  رزم آرا، حاجعلي
  ه.بيات، تهران، شيراز
  .فالكا، خرم آباد، آباد در گذر جغرافيايي انسانيخرم ).1381( رشيديان، هدايت اله
، ترجمه اهتاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضا ش ).1388( زرگر، علي اصغر

  .كاوه بيات، تهران، پروين معيني
حكومت شيخ خزعل بن جابر و سركوب شيخ نشين ). 1387ستراك، ويليام تئودور (

  ان.، تهرصفاءالدين تبرائيان، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ترجمه: خوزستان
  .، خرم آباد، شاپورخواستشورش لرستان ).1388( ستوده، يداهللا
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پيامدهاي طرح اسكان عشاير بر حيات اجتماعي، ). 1395صالح، مهدي، محمدعلي نعمتي (
ايران و مجله پژوهشهاي تاريخي  ش.)،1312ش.تا1302اقتصادي و فرهنگي لرستان (

  .19، شماره 10اسالم، دانشگاه سيستان وبلوچستان، دوره 
تاريخ غضنفري (روزگاران لرستاناز آغاز تا عصر ). 1393غضنفري امرايي، اسفنديار ( 

  ، پس از مشروطيت، خرم آباد، شاپور خواست.2ج پهلوي)،
  ، ترجمه حسن كامشاد، تهران، نيلوفر. برآمدن رضاخان .)1378( غني، سيروس

، ترجمه احمد تدين، مقاومت شكننده تاريخ تحوالت اجتماعي ايران .)1386( وران، جانف
  تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا.

  ، تهران، اقبال. جنگهاي لرستان. )1383( قراگوزلو، غالمحسين
در برابر  سفارسياست شيخ خزعل در جنوب ايران و خليج ).1384( اكبرعلي، كجباف

، به اهتمام جلد يك فارسالمللي خليجمجموعه مقاالت همايش بين ،انگليس و رضاشاه
  .اصفهان، دانشگاه اصفهان اصغر منتظرالقائم،

، .ش 1175 _ 1304ايران در دوران قاجار و بر آمدن رضاخان؛  ).1381( كدي، نيكي آر
  .چاپ سوم ،ترجمه مهدي حقيقت خواه، تهران، ققنوس

، ترجمه: احسن االتقاسيم في معرفة االقاليم). 1361مقدسي، ابوعبداهللا محمدبن احمد (
  علينقي منزوي، بخش دوم، تهران، شركت مولفان و مترجمان ايران.

  .،تهران،كتاب فروشي محمدعلي علمي2ج ،تاريخ بيست ساله. )1324( حسين مكي،
  .كوچ نشينان لرستان، ترجمه حسين آريا، تهران، پژوهنده ).1377( مورتسن، اينكه دمانت

  ، كتابفروشي فروغي.تاريخ معاصر ايران، تهران. )1345( فيسي، سعيدن
مدارك، مقاالت و نگارشات  رستاخيز ايران،). 1335نوري اسفندياري،  فتح اهللا (

  ، چاپخانه سازمان برنامه، تهران.1299- 1323خارجي
  .، تهران، چاپخانه پادجغرافياي ايران ).1350( نيساري، سيروس

، تهران، نشر تاريخ سياست عشايري دولت پهلوي اول. )1388( شهرستاني،نفيسهواعظ 
  ايران.
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   .، حروفيهتاريخ لرستان روزگار پهلوي .)1382( واليزاده معجزي، محمد رضا

  يد.، ترجمه حسين سعادت نوري، تهران، وحسفرنامه ويلسن). 1363ويلسن، آرنولد (
  روزنامه ومجالت

   سالنامه پارس
  روزنامه ناهيد 

  روزنامه اطالعات
  اسناد

  .240015486 - 290000577آرشيو سازمان ملي اسناد،  مجموعه اسناد شماره 
  .اسناد خانداني تقي خان سپهوند موجود در كتابخانه شخصي غالمرضاخان سپهوند

  مصاحبه 
  .1394اهللا دريكوند، تيرماه اكبر محمدنيايي، مصاحبه كننده:كرم

  
  نوشتپي 

ليزه .ش در روستاي سرخ 1298بر محمد نيايي از كهن ساالن طايفه چگني كه در دهه سال . اك1
 باشند.باد ميآاند و اكنون ساكن شهر خرمآباد متولد شدهواقع در بخش چگني در جنوب خرم

اد ه استمدجمل وي بسياري از وقايع اواخر قاجار و عهد پهلوي را به چشم خود ديده است. از
ر سال رستان دلهاي لرستان براي مقابله با رضاخان و سفر رضاشاه به چيز تفنگخزعل اشيخ

  توان اشاره نمود..ش را مي 1307
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  خان سپهونداسناد خانداني تقي
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