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  چكيده
هاي اجتماعيِ موجود در لرستان مقارن برآمدن رضاخان و  با توجه به نابساماني

تالش وي براي برقراري امنيت در كشور، لرسـتان از جملـه منـاطقي بـود كـه      
بافـت ايلـيِ منطقـه، مسـاعدت     . برقراري نظم و امنيت در آن ضرورت داشـت 

مهمترين عاملِ » خوانين دولتخواه«و متنفذان محلي موسوم به  بخشي از خوانين
 -توصـيفي  شيوه بادر اين مقاله . توفيق دولت پهلوي اول در تحقق اين امر بود

نقش خوانين و متنفذين لرستان در تعامل با دولت پهلـوي اول جهـت    ،تحليلي
نتـايج تحقيـق نشـان     .گيـرد   مـي مورد بررسي قرار  در اين منطقهاستقرار امنيت 

اي يا به خاطر حفاظت از منافع   دهد اين گروه به خاطر رقابتهاي درون طايفه مي
خود به همراهي با دولت مركزي پرداخته و از طريق حفظ نظم و امنيت، ابـالغ  
و اجراي فرامين دولتي، كمك به رفع عوامل ناامني، حمايت از عمليات نظـامي  

هـا، دادن اطالعـات و راهنمـايي، تـأمين       يارتش در قالب شركت در لشكركشـ 
  .تداركات، نيروي دولتي را در استقرار امنيت مساعدت نمودند
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  مقدمه. 1
. در سالهاي پاياني حكومت قاجاريه تا برآمدن رضا خان، اوضاع اجتماعي كشور آشفته بود

روپايي و حركات لگام گسيخته جريانهاي اجتماعي به ويژه ايالت، امنيـت  مداخالت دول ا
در ناحيه لرستان نيز متأثر از شرايط . اجتماعي را از بسياري از نواحي ايران سلب نموده بود

بنـابراين مهمتـرين اولويـت    . عمومي كشور و بافت ايلياتِي منطقه، ناامني فراگير شـده بـود  
بخشيدن به دولت مركزي، استقرار امنيت در كشور  و لرستان به رضاخان در راستاي اقتدار 

بديهي است كه نيروهاي دولتي براي ايجاد امنيـت  . خوزستان بود - عنوان پل ارتباطي تهران
در هر منطقه، متناسب با شرايط جغرافيايي و اجتماعي آن نواحي از ابزارهـا و راهكارهـاي   

وجه به استحكام بافت ايليـاتي در لرسـتان، يكـي از    با ت. كردند  متعدد و متفاوت استفاده مي
مندي از همكـاري و همراهـي برخـي از      مهمترين ابزارهاي توفيق دولت در اين مسير، بهره

: 1393(و غضنفري امرايي )277- 43: 1382( زاده معجزي والي. خوانين و متنفذان محلي بود
استقرار امنيـت و عمليـات    در شرح تحوالت لرستان در عهد پهلوي به مسأله )1244- 975

خـوانين و متنفـذين لرسـتان     اند، اما از تحليل و تبيين نقش  نظامي ارتش در لرستان پرداخته
: 1377(روح اهللا بهرامـي   .انـد  استقرار امنيت در منطقه غفلت ورزيدهتوفيق ارتش در جهت 

بيـين  نيـز در مقـاالت خـود بـه ت    ) 62- 52: 1393(سـعيد نجـار   - و ثريا شهسواري ) 12- 3
هاي دولتي پهلوي و راهكارهاي آن براي سركوبي عشاير و ايجاد امنيت در لرستان   سياست
فقـط   .انـد   اند، اما در زمينه نقش خوانين و متنفذان محلي در اين زمينه سخني نگفته  پرداخته

مقاله خود به تشريح وضعيت لرستان و ايـالت آن در  در  )82- 71: 1391(امان الهي بهاروند
به صورت پراكنده به نقش چند تن از خوانين در استقرار امنيت در شاه پرداخته و  عهد رضا
در صدد ارائه پاسخ به اين پرسش اسـت  حاضر ، مقاله بنابراين. نموده است راتيلرستان اشا

هاي پهلوي اول جهت استقرار امنيت در  كه خوانين و متنفذان محلي چگونه به تحقق برنامه
  ند؟ لرستان مساعدت رساند

  
  لرستان در آستانه برآمدن رضاخان. 2

كه از جنوب به خوزستان و از شمال به كرمانشاه و همدان محدود شـده و   سرزمين لرستان
،  يكي از  نواحي مهـم  گرفت هاي بين النهرين را در بر مي از غرب مناطق بختياري تا جلگه

العبور، رودهاي متعدد   صعب اين ناحيه، با دارا بودن كوهستانهاي. غرب ايران بوده و هست
گرفت و از طرفي ديگر   و خروشان، كمتر زماني تحت كنترل كاملِ حكومت مركزي قرار مي
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. داد  ، وجود مراتع غني، جمع كثيري از اهالي را به سوي زندگي دامپروري و ايلي سوق مي
منطقـه،  هاي مركزي ايران را از ديرباز ناچار سـاخت تـا بـراي كنتـرل       اين دو عامل، دولت

همچـون خانـدان حسـنويه، برسـقيان،      حكومت آن را به حكمرانان نيمه خودمختار محلـي 
  . واگذار كنند اتابكان لر كوچك و واليان لرستان

با عقب نشـيني والـي لرسـتان بـه دامنـه غربـي كبيركـوه، و غلبـه          در اوايل عهد قاجار
سياسي لرستان از بين رفتـه و   شاهزادگان قجري بر دامنه شرقي و شمالي آن، عمالً وحدت

قاجـاري بـه حكومـت    شـاهزادگان   انتصاب. و پيشكوه تقسيم گرديد پشتكوه به دو قسمت
لرستان پيشكوه از يك سو و غلبه بافت ايلي در اين جامعه، اوضاع منطقه را آشفته سـاخت  

ه تحت يك جامعه كامالً خودكفا بود ك از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي زيرا جامعه ايلي
  . فرمان رئيس ايل قرار داشت

اگر چه از آغاز قاجاريه، عمالً ايالت منطقه حالت نيمه خودمختار داشتند، ولي تعـدد و  
تنوع طوايف اين منطقه، رقابت بين آنها و سرسپردگي افراد به رئيس ايل خـود و پرهيـز از   

ا زيـر فرمـان يـك تـن را     پذيرش رياست ايالت ديگر، اجازه اتحاد و يكپـارچگي بـه آنهـ   
با انقالب مشروطه، برخـي  ). 74: 1362ادموندز، : براي آگاهي از اين رقابتها نك←(داد  نمي

شاهزادگان مستبد قجري به ويژه ساالرالدوله كوشيدند تا با استفاده از عشـاير غـرب ايـران    
براي اطالع (ختندنظام پارلماني را نابود كنند و براي اين منظور به تسليح عشاير لرستان پردا

به دنبال آن، وقوع جنگ جهـاني اول، تـالش قـدرتهاي    ). 68- 67: 1369گروته،: بيشتر نك
از طريق دادن ) به ويژه لرستان( درگيري در جنگ براي جلب حمايت عشاير و ايالت ايران

را در پـي  ) 720- 719؛ واليزاده، 102: 1362ادموندز، (پول، اسلحه و تجهيزات نظامي مدرن 
عالوه براين، عشاير لر از ديگر ايالت مجاور در كرمانشاه و شمال خوزستان و حتي . داشت

- 17- 12: ناد ملي، سند شـماره سازمان اس(كردند   النهرين نيز اسلحه خربداري مي اعراب بين
293.(  

مسلح شدن اين عشاير به انواع سالحهاي مـدرن، رابطـه آنهـا بـا حكومـت مركـزي و       
از آنجا كه هيچ يك از اين  .ي منطقه را به شدت تحت تأثير قرار دادهمچنين اوضاع اجتماع

ايالت براي كسب اسـتقالل و يـا تصـاحب قـدرت در منطقـه و كشـور تـالش نكردنـد،         
هـا بـا     اگرچه ظاهراً بخشي از ايـن خودسـري  . خودسري آنها فقط رويكرد اجتماعي داشت

مـرتبط باشـد، ولـي قطعـاً از     كمبود مواد غذايي در دوران قحطي بزرگ جنگ جهـاني اول  
نيـز  )127: 1362ادموندز،: براي نمونه نك(زندگي ايلياتي و ارضاء حس سلحشوريِ ايلياتي 



  نقش خوانين و متنفذين در برقراري امنيت در لرستان در عهد پهلوي اول   140

در اين فضاي آشفته، رؤساي ايالت لرستان براي كاهش منازعات  در هر صورت،. متأثر بود
يـالت  دروني، به صورت ضمني توافق كردند تا نواحي مجاور را براي تاخت و تـاز ميـان ا  

تقسيم كنند چنانكه نواحي شرقي كرمانشاه در كنگاور و تويسركان تا همدان عرصه تاخـت  
و تاز ايالت كاكاوند و ساير طوايف دلفان؛ مالير و نهاوند تا حـدود اراك و همـدان بـراي    
ايالت حسنوند، كرمعلي و فلك الدين؛ نواحي بروجرد، سربند و اراك تا حدود ساوه بـراي  

ز ايل بيرانوند و نواحي شمالي خوزستان نيز براي ايالت بـاالگريوه معـين   محل تاخت و تا
با اين توصيف، در سالهاي پاياني حكومت قاجاريه، با تاخت و ). 609: 1380واليزاده، ( شد

تاز ايالت به طور كامل امنيت از لرستان و نواحي مجاور آن سلب شده بود كه نويسـندگان  
: نـك ( دام به ابعادي از اين وضعيت اجتماعي اشاراتي دارندنويسان مختلف هر ك  و سفرنامه
  ).760: 1380؛ واليزاده،118: 1362ادموندز، 

  
  امنيت در لرستان دولت پهلوي و ضرورت استقرار. 3

ن رضاخان، بيشتر مناطق ايران از جمله لرستان، كردسـتان، خوزسـتان و مـوارد    برآمد مقارن
و رضـاخان   در حالي كـه   ،)298: 1390فوران، (داشت ديگر در دست رؤساي عشاير قرار 

نظمي تلقـي   بي ا عامل عنوان بهرا آنها ، نظر مساعدي نسبت به عشاير نداشتند و اطرافيانش
لـذا   ).62: 1385كـاتم،  (دانسـتند   مانع وحدت و نوسازي ايران مي را و زندگي ايلياتي كرده

« :كنـد   مـي  تاكيـد  خـود  او . ر گرفـت سركوبي عشاير در رأس همه برنامه هاي رضاخان قرا
منـاطق   رؤسـاي  و براندازم بيخ از را الطوايفي بنيان ملوك و كاخ كه بودم گرفته نهايي تصميم
در چنين ). 54: 1345پهلوي، (»بنشانم جاي خود سر هميشه براي و نمايم سركوب را عشاير

اي براي اصالح وضعيت اجتماعي ايران، لرستان به عنوان يكـي از مهمتـرين     برنامه گسترده
  . مراكز عشايري  به شدت مورد توجه قرار گرفت

  :اهميت داشتاز چند جهت برنامه امنيتي رضاخان، تأمين امنيت لرستان  در
 دارابـودنِ اقتصـادي و   خوزستان عالوه بـر  اهميـت  : دسترسي به ايالت خوزستان )الف
والـي پشـتكوه،    بختيـاري و با سران ي، مركز فعاليت شيخ خزعل بود كه در اتحاد ذخائر نفت

. )94: 1303، پهلـوي (در برابر قواي رضـاخان بـه وجـود آورده بـود      كميته قيام سعادت را
بنابراين، لرستان به عنوان معبر ارتباطي بين تهران و خوزستان و مكـاني بـراي نظـارت بـر     

گيري انقالب  اكتبر   قبل از شكل سياست بريتانيا،افزون براين،  .ميت بودداراي اه خوزستان
، لذا مأموران و م مبني بر پشتيباني از ايالت در مقابل دولت مركزي بود1917روسيه در سال 
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شدت . بستند  قرارداد مي محلي،با عشاير مستقيماً براي تأمين منافع خود جاسوسان انگليسي 
ايـن  ه بـود زيـرا   باعث ايجاد دولتي در دل دولتي ديگر شـد عمالً كه  اين امر تا آن حد بود

 ،داد  خوانين محلي را در خدمت مقاصد اسـتعماري انگلسـتان قـرار مـي     ضمن آنكه روابط،
اگر چه بـه گفتـه محققـان،     .شد  نسبت به حكومت مركزي مي آنهااعتنايي   باعث افزايش بي

تغيير كـرده و در تـالش بـراي ايجـاد      1917ب سياست بريتانيا در قبال عشاير، بعد از انقال
نامي كه به » كاپيتان ول« 1301در سال حكومت مركزي بود، با اينحال مطابق اسناد موجود، 

كرد، مقداري فشنگ و توپ براي لرها وارد كرده و به آنهـا   عنوان مسافر از لرستان عبور مي
دهد كه   اين امر نشان مي. )1790- 42: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر، سند شماره(داده بود 

لر مانع از تسلط دولت ايالت حداقل بخشي از كارگزاران انگليسي سعي داشتند با تحريك 
با ايجـاد امنيـت در لرسـتان، راه     كوشيد تا  بنابراين، رضاخان مي. مركزي بر خوزستان شوند

مـان دولـت مركـزي    نمايد و منابع نفتي آن ايالت را زيـر فر ورود ارتش را به خوزستان باز 
  .بياورد
تـا كودتـاي    پـس از مشـروطه   هـاي   نظمي  و بي ها در ناامني .معوقههاي  اخذ ماليات )ب
ناگفته  .)1/160: 1385دالوند، (،  بسياري از ايالت ماليات مقرر خود را نپرداخته بودند1299

عقـب افتـاده    پيدا است كه دولت براي تقويت خزانه خود نياز مبرم به وصول اين مالياتهاي
بنـابراين، يكـي ديگـر از اهـداف     . داشت و اتخاذ ماليات جز با استقرار امنيت، ممكن نبـود 

  . منطقه بود هاي ماليات دولت پهلوي در  لرستان، جمع و جبايت
اقدامات نوگرايانه دولت پهلـوي در  : نوگرايانه پهلويهاي  برنامهتقابل بافت ايلي با  - ج
 شـيوه . هاي اجتماعي و فرهنگي معروفتر از آن است كه نياز به بحـث داشـته باشـد     عرصه
 سنتي، كوچ فصلي،پايبندي به ساختار فرهنگي از تسليحات، برخورداري كه عشاير معيشت

عنـوان   بـه  دامـداري  سخت، عالقه بـه  به زندگي عادت و بسندگي افراد ايل به زندگي ساده
رفت هم از لحاظ اقتصادي و هـم    اي اصلي آن به شمار ميه  امرار معاش از ويژگي ي  وسيله

بـود و   تعـارض  در رضاشـاه  نوسازي هاي  عشاير با برنامه سياسي و اجتماعي از نظر ساختار
عشـاير   و ايـالت  پراكندة قـدرت  منابع با آشكار تزاحم در پهلوي تمركز گراي دولت تشكيل

نوگرايانه خود بايد بافت سنتي را در هم بنابراين رضا شاه براي تحقق اقدامات . قرار داشت
يكي از مهمترين مناطقي كه بافت سنتي ايلي را حفظ كرده بود، لرستان بود كه . شكست  مي

به عنوان مكاني مملو از ايالت مسلح، جز با لشكركشي و توسل بـه حملـه نظـامي تحقـق     
  .ها و اهداف دولت پهلوي ميسر نبود  برنامه
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 لرستان روند استقرار امنيت در. 4

تالش بـراي سـاماندهي امـور اجتمـاعي و      1301خان با توجه به اهداف خود، از سال   رضا
 اميـر  درجـه  با اعطاي را احمدي امير آقاخان احمد استقرار امنيت در لرستان را آغاز كرده و

اين لشكر در بروجرد مستقر شـده و بـه   ). 122: 1383قراگوزلو، ( كرد لرستان عازم لشكري
حمالت پراكنده ايالت به آنها، به طرق مختلـف كوشـيدند تـا اطالعـات الزم دربـاره      رغم 

پـس از تهيـه تـداركات الزم در آذر    . تجهيزات، نيروها و مواضع دفاعي ايالت كسب كننـد 
آباد روان و با درهم شكستن مقاومت سنگين ايالت در تنگه   اين لشكر به سوي خرم 1302

چنـد مـاه   . آباد شده و به خلع سالح عشـاير پرداختنـد    خرم وارد 1302زاهدشير در آذر ماه 
بر مقر ارتش در  1303ارديبهشت   18در  خان بيرانوند  غالمعلي بعد، عشاير ياغي به رياست

 1303خـرداد   29روز بعـد در   40فقط حـدود  .  آباد تاخته و آن را در محاصره گرفتند  خرم
از آن پس، نظاميان به  .)409: 1326، يانيكرنگ؛ 14: 1320، آرا رزم(محاصره در هم شكست 

ايالت يـاغي پرداختـه و و مـابقي ياغيـان بـه اطـراف       سران و مجازات  دستگيري، محاكمه
كبيركوه پناه برده و به تاخت و تازهاي ايلي خود در منطقه طرهـان، كوهدشـت و پشـتكوه    

روهاي دولتي پيوسته خان غضنفري كه قبالً به ني  محمد  علي 1306در شهريور . دادند  ادامه مي
و با عنوان امير اعظم به حكومت طرهان منصوب شده بود،  به ياغيـان پيوسـته و نيروهـاي    

در منطقه سرخ دم در طرهـان مغلـوب سـاخته و تـا هفـده روز در       1306دولتي را در آبان 
با رسيدن نيروي امدادي، نيروهاي دولتي از محاصره نجـات پيـدا كـرده و    . محاصره گرفت

شـــيان پراكنـــده شـــدند و مواضـــع آنهـــا مـــورد بمبـــاران هـــوايي ارتـــش قـــرار شور
  . )204: 1373، بختي شاه ؛317: ب1373،اميراحمدي(گرفت

خان امير طهماسبي وزير طرق و شوارع براي بازديد بـه    عبداهللا 1307در فروردين سال 
شخصـاً از   1307رضا شـاه در آبـان   . لرستان رفته و توسط برخي از شورشيان به قتل رسيد

از اين زمان بـه بعـد، عمليـات    . لرستان بازديد و راه شوسه تهران به خوزستان را افتتاح كرد
ه شاه قول داد كـه هـر چـه زودتـر     امير احمدي ب. سركوب ايالت وارد مرحله جديدي شد

هاي صعب   لرستان را آرام ساخته و شورشيان را سركوب نمايد، اما نبرد با ايالتي كه در دره
فرماندهي كل لشـكر   1310در مرداد . العبور كبير كوه جاي گرفته بودند،پيش رفتي نداشت

علـي    ز طايفه زيدخان ا  مراد  غرب  به سرهنگ درفشان داده شد، ودر پاييز همان سال دوست
و برخي ديگر از خوانين، دستگير و اعدام شدند، اما  شـورش فـروكش نكـرد زيـرا هنـوز      
برخي خوانين بيرانوند با جابجايي در دلفان، هلـيالن و طرهـان اسـباب زحمـت نيروهـاي      
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حاجيعلي رزم آرا به فرماندهي لشـكر غـرب در     1311در سال . آوردند  دولتي را فراهم مي
وادار به تسليم  1311او با تعقيب سران شورشي موفق شد آنها را در . نصوب شدخرم آباد م

. )87 - 86: 1393آرا،  رزم( نموده و با محاكمه و مجـازات آنهـا شـورش را خاتمـه بخشـيد     
ساله از طرق محتلف همچون خلع سالح، اسـكان و   10نيروهاي نظامي در طول اين دوره 

اث راه شوسه، راه آهن، مدارس و ديگر تشـكيالت  تبعيد عشاير، سركوب سران ياغي، احد
- 17- 12سازمان اسناد ملي، سند شـماره  (اداري منويات رضاشاه را در لرستان محقق نموده

  .امنيت در لرستان فراگير شد  1314و سرانجام تا سال ) 332: ب1373اميراحمدي، ؛ 293
 

 خوانين محلي و استقرار امنيت . 5

فرهنگـي دولـت پهلـوي     –هاي اجتمـاعي   رط براي تحقق برنامهبرقراري امنيت مهمترين ش
اجتماعي و اقتصادي زندگي عشايري در تقابـل    براي نوسازي ايران بود، در حالي كه ويژگي

افـزون بـراين،   . هـاي دولـت پهلـوي قـرار داشـت       آشكار با استقرار امنيت و ديگر سياست
ن، مـانع بزرگـي در راه اجـراي    موقعيت جغرافيايي منطقه لرستان وغلبـه بافـت ايلـي بـر آ    

ها كمـك كنـد،     توانست به تحقق اين برنامه  بنابراين، تنها امري كه مي. هاي دولتي بود  برنامه
در اين زمـان، بسـياري از رؤسـاء ايـالت و متنفـذان      . وجود اختالف ميان سران ايالت بود

 خـان  اهللا سـيف الملـك كمالونـد و حـاج      السلطنه چاغرونـد، يمـن    معين آبادي همچون  خرم
خواستار امنيت بوده و با رفتارهاي لگام گسـيخته برخـي سـران ايـالت مخالفـت       زاده والي

هاي ايلي از جملـه طرهـان، سلسـله، بـاالگريوه،      آباد، در ديگر كانون بر خرم افزون. داشتند
با ه نيز حضور داشتند ك» گروه دولتخواه«طيفي از خوانين به عنوان ، بيرانوندها و باجولوندها

واليزاده  ؛319 :ب1373 اميراحمدي،(بودند حكومت مركزي و ايجاد امنيت در لرستان موافق
عالوه بر اين، رقابت شديدي ميان ايالت و حتي گـاهي اوقـات بـين    . )48: 1382، معجزي

هاي حيدرخاني و اسدخاني از ايل بيرانونـد    همچون اختالف تيره(هاي مختلف يك ايل  تيره
ادمونـدز،  (وجـود داشـت  ) اي عالي خاني و رحيم خـاني از ايـل سـگوند   ه  يا اختالف تيره

شد تا گروه رقيب با پيوستن به نيروهاي   كه باعث مي) 73: 1391الهي بهاروند،   امان؛ 74ص
بنـابراين، بـا ورود   . دولتي، مقدمات شكست، ضعف و يا سقوط رقيب خود را فراهم كننـد 

رؤساي ايالت لرسـتان بـه دو دسـته موافـق و     لشكر دولتي و در مقابل طرح امنيت پهلوي، 
خـواه از    خـوانين دولـت  . تقسيم شدند» ياغي«و » خواه  دولت«مخالف تحت عنوان خوانين 
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هاي دولت و تحقق اهداف آن كمك كرده و نقش خود را ايفاء   طرق مختلف به انجام برنامه
  :شود  نمودند كه در محورهاي زير به آن پرداخته مي

  
  حفظ نظم و امنيت اجتماعيخوانين و  1.5

در دوره قاجار، هر يك از خوانين، رئيس طايفه خود بودند كه مهمتـرين وظيفـه آنهـا اداره    
امور ايل، يافتن چراگاه و محافظت از منافع ايل خود بود و افراد ايل نيز سر سپرده و مطيـع  

كـرد،   اين رؤسا عالوه بر تقابل بـا خطراتـي كـه طايفـه را تهديـد مـي      . تصميمات او بودند
با آغـاز  ). 27- 26: 1392آبراهاميان، (كردند  داخلي ميان اعضاء قبيله را نيز رفع مي اختالفات

هـاي    حمله نيروهاي دولتي به لرستان، برخي از اين رؤساء و خـوانين بـا اهـداف و انگيـزه    
اي براي تصدي رياست ايل، منازعه   متفاوت همچون حفظ ايل از آسيب، رقابت درون طايفه

بـه همراهـي بـا نيروهـاي دولتـي پرداختـه و  در ازاء آن  از طـرف        با ايالت رقيبِ مجاور 
بـدين ترتيـب،   . حكومت مركزي به رياست ايل و تصدي مناصـب اداري منصـوب شـدند   

زيرا نيروهاي دولتي با پذيرش اين افراد، . جايگاه اجتماعي اين رؤساء تغيير ماهوي پيدا كرد
لي منصـوب كردنـد كـه ضـمن اعمـالِ      آنها را به عنوان كارگزار حكومتي و كدخدايان مح

  .اي احكام و دستورات مركز بودها از اين پس اجر  وظايف قبلي، وظيفه اصلي و رسمي آن
در اين روند، همچنانكه با استقرار دولت پهلوي در لرستان، فرماندهان لشكر بـه عنـوان   

همچون نظرعلي خان، رواي ايالت شدند و رؤساي طوايف دولتخواه   حكمرانِ نظامي، فرمان
السلطنه و شيرمحمدخان سگوند به عنوان نماينـدگان رسـمي دولـت برگزيـده شـدند       معين

و رئيس نـوروز  نيـز بـا اخـذ     ) 84: 1391الهي بهاروند،  ؛ امان65: 1382زاده معجزي،  والي(
الدين  مصاحبه شفاهي با نجم(آباد شد دار حفظ انتظامات خرم عهده) سرواني(درجه سلطاني 

محمد خان غضنفري به حكومت طرهـان،   در اين روند، علي). 26/9/94صدق در مورخه م
دار امـور   خان به رياست طوايف جودكي، اسداهللا خان عهده دلفان، هليالن و بيجنوند، عباس

طايفه سگوند، رستم خان كاظمي به رياسـت طايفـه موميونـد و وصـول ماليـات طوايـف       
خـان سـپهوند بـه سرپرسـتي       است طايفه كوليونـد، تقـي  كاكاوند و دلفان، چنگيزخان به ري

خان حسنوند  بعد از مدتي كريم( طوايف ده پير، هرو و سراب داراب و عزيز خان حسنوند
به حكومت الشتر  و مير اسفندخان  به رياست طايفه مير و منطقه صيمره تعيين ) به جاي او

، 354: 1388؛ سـتوده،  622، 613: 1391؛ اقبـالي،  163: 1382واليزاده معجزي، : نك( شدند
  ). 111: 1388؛ فهيمي، 138: 1376؛ آريا، 373
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خواه به عنوان رابـط    بنابراين، از اين زمان به بعد، دولت مركزي از وجود خوانين دولت
بين دولت و ايالت جهت تصدي امـور و ايجـاد امنيـت در منطقـه و جمـع آوري ماليـات       

هـايِ   خوانين به عنوان كدخدا مسئول اجراي قوانين و نظامنامه از اين پس، اين. استفاده كرد
نموده و نتيجة  دولتي بودند كه در جلوگيري از فرار متهمان و از بين رفتن اثرات جرم اقدام 

افزون . دادند ترين پست امنيه يا نايب الحكومه اطالع مي اقدامات را در اسرع وقت به نزديك
آرا، جهـت اداره بهتـر امـور طوايـف و همچنـين نظـارت        رزمي فرماندهي  بر اين، در دوره

تر بر ايالت، عالوه بر حاكمان نظـامي افـرادي از ميـان رؤسـاي دولتخـواه بـه عنـوان         دقيق
الحكومه انتخاب شدند تا زير نظر حكمران نظامي در ايجاد امنيت در منـاطق مختلـف    نايب

رستم خان طوالبي : افراد زير اشاره نمودتوان به  از اين جمله مي. لرستان ايفاي نقش نمايند
غضـنفري  (خـان سـرحددار در دلفـان      خان غضنفري در طرهان، اسـداهللا   اهللا  در چگني، امان

رُويِ دالونـد و قائـدرحمت       خان دالونـد نايـب    ، فتحعلي)1264امرايي،  اسـناد  (الحكومـه هـ
اسـناد خـانوادگي   (پيـر  الحكومـه ده  خان والي نايب  وعليمردان) خانوادگي نصرت اسكندري
  ). محمدرضا واليزاده معجزي

ها اين بود كه با بررسي سوابق خادمان واقعـي دولـت زيرنظـر     الحكومه از وظايف نايب
داشـتند   دادند و با اين اقـدام مخالفـان را از غـارت بـازمي     حكمران نظامي به آنها اسلحه مي

از ديگر وظايف آنها رسيدگي بـه شـكايات محلـي و وصـول ماليـات      ) 28: 1320آرا،  رزم(
بنابراين جايگـاه خـوانين در هـرم    ). اسناد خانوادگي نصرت اسكندري(ايالت و عشاير بود

ابتدا فرماندهان . توان اين گونه ترسيم نمود قدرت سياسي لرستان را در دوره پهلوي اول مي
ارتش قرار داشتند و پس از آن حاكمان نظامي بودند، رؤساي ايالت هم در مناصـبي چـون   

سپس كدخدايان دولتي و در نهايـت  . نها قرار داشتندالحكومه بعد از آ حاكم سياسي و نايب
ي آنهـا ايجـاد    گرفتند و مهمترين هـدف همـه   سفيدان بودند كه در قاعده هرم قرار مي ريش

  .هاي دولت در اين منطقه بود امنيت در لرستان براي بسترسازي جهت اجراي برنامه
  
 ابالغ فرامين دولتي 2.5

خواه در زمينه تـأمين امنيـت در لرسـتان انجـام       ن دولتيكي از مهمترين نقشهايي كه خواني
در آن زمـان كـه هنـوز    . دادند، نقش آنها در اطالع رساني و ابالغ فرامين دولتي به مردم بود

راديو و تلويزيون وجود نداشت و در مناطق عشايري روزنامه مورد توجه نبوده و به خـاطر  
از حوادث و رويدادهاي آن دوره آگـاه   فقدان سواد و همچنين مقتضيات زندگي ايلي مردم
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بنابراين، فقـط خـوانين دولتخـواه    . ي جمعي در آن دوره مفهومي ندشت  شدند و رسانه  نمي
خـوانين دولتخـواه  در   . رسـاندند   ها و فرامين را به اطالع مـردم مـي    بودند كه متن بخشنامه

و فرامين اطالع يافتـه  ها، احكام   جلسات مختلف نيروهاي دولتي حضور يافته و از بخشنامه
چنانكه در رونـد خلـع   . رساندند  و به عنوان رئيس طايفه خود، مطالب را به اطالع مردم مي

اي مردم لرستان را ملزم نمود تـا   ، اميراحمدي طي اعالميه1303سالح عشاير، در اوايل بهار 
اي در  سـلحه پس از انتشار اين اعالميه، چنانچـه ا . هاي خود را به ارتش تحويل دهند سالح

شد، عالوه بر اخذ پنجاه تومان جريمه نقدي مدت بيست روز نيز به حبس  نزد كسي پيدا مي
رسد خوانين دولتخواه در انتشار  به نظر مي). 35: الف1373اميراحمدي، (گرديد  محكوم مي

هايشان به ارتـش نقـش بسـزايي     اين اعالميه در ميان عشاير و تشويق آنها در تحويل سالح
اي خطاب به مردم لرسـتان آنهـا را    يا چند سال بعد كه سرلشكر خزاعي در اعالميه. دداشتن

  ). 25/6/95: اله معيني مصاحبه شفاهي با ذبيح(هايشان به دولت نمود  ملزم به تحويل سالح
  

  اجراي احكام دولتي 3.5
بـراي  (حدولت پهلوي بعد از غلبه بر لرستان براي تحقق امنيت اجتماعي از طريق خلع سال

قصد داشـت  ) 142: 1356؛ ايوانف، 38: 1324مكي، : اطالع بيشتر پيرامون اين سياست نك
تا ضمن تضعيف توان نظامي ايالت، و استفاده از اين تسليحات براي  ارتش امكـان ايجـاد   

اجتمـاعي   - نظمي و ناامني را از ايالت سلب كرده و راه را براي انجام اقدامات فرهنگـي   بي
بنابراين، نخستين احكام دولتي كه بالفاصله بعـد از  .  ود در منطقه  هموار سازدمورد نظر خ

هاي مربوط به خلع سالح   صادر شد، فرمان 1302ورود لشكر غرب به خرم آباد در آذر ماه 
دادند، با   ايالتي كه سالح خود را تحويل نمي. عشاير و تحويل اجباري اسلحه به ارتش بود

  . گرديدند  ندانشان، مجبور به تمكين در برابر اين دستور ميگروگان گرفتن زن و فرز
خوانين دولتخواه در اجراي اين حكم دولتي به عنوان بازوان قدرتمنـد دولـت مركـزي    

نخسـتين نـوع همكـاري،    . عمل كرده و از چند جهت به اجراي اين حكم كمك رسـاندند 
رقيـب  بـود؛ چنانكـه    تحويل اسـلحه ايـالت خـود و همكـاري در خلـع سـالح ايـالت        

خان كوليونـد در منـاطق     هايي از عشاير باالگريوه و چنگيز خان بيرانوند در قسمت  علي  شيخ
، مهرعلي خان اميرمنظم در قسـمتي از   )1000،1013: 1393غضنفري امرايي، (الشتر و خاوه 

، اميــراعظم غضــنفري، در )77 - 78: 1382واليــزاده معجــزي، (عشايرحســنوند و بيرانونــد 
ي  خان بيرانوند در طوايف منطقـه   علي ، غالم)1022: 1393غضنفري امرايي، (وايف دلفان ط
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خان موسيوند در طوايـف محـدوده    ، رستم)1027: 1393غضنفري امرايي، (هرُويِ بيرانوند 
خان طوالبي در عشـاير   ، رستم)مجموعه اسناد خانوادگي محمدرضا واليزاده معجزي(الشتر 

خـان غضـنفري درطوايـف پشـتكوه       محمـد   ، علـي )184: 1382ي، واليـزاده معجـز  (چگني 
: 1384خدابخشي، (، عزيزخان سپهوند در عشاير باالگريوه )1125: 1393غضنفري امرايي، (

ــان) 137 ــان و كوهدشــت     اهللا و ام ــد در عشــاير طره خــان غضــنفري و الهيارخــان گراون
   .به عنوان مأمور خلع سالح تعيين شدند) 165: 1384خدابخشي، (

آوري شد؛ چنانكه در سه ماهه نخسـت حضـور     در اين روند تعداد زيادي اسلحه جمع
كرونين، (هفده هزار قبضه اسلحه تحويل گرديد) 1302يعني فقط زمستان ( ارتش در لرستان

روشن است كه رؤساي ايالت و عشاير در گـردآوري ايـن تعـداد اسـلحه و     ). 379: 1377
زيرا  اين مهـم جـز از طريـق اشـراف كامـل بـر       . اني كردندتحويل آن به ارتش كمك شاي

مقتضيات محلي منطقه و آگاهي از ميزان و تعداد سالحهاي موجود در نـزد افـراد ايـل بـه     
ها فقط درنـزد  خـوانين دولتخـواه و كدخـدايان محلـي        رسيد و اين گونه آگاهي  انجام نمي

كاري از تحويل   وشيدند تا با مخفيك  چنانكه ممكن بود برخي از افراد ايل، مي. وجود داشت
خوانين محلي، به عنوان رابط ميان دولت و ايـالت در صـورت   . سالح خود اجتناب نمايند

  .نمودند  مشاهده اين گونه موارد، مراتب را به فرمانده لشكر غرب گزارش مي
 

  حمايت از عمليات ارتش 4.5
نخستين راهكار نيروهاي دولتي براي ايجاد امنيت در لرستان، سـركوبي ايـالت مخـالف و    

بديهي اسـت كـه لشـكريان دولتـي بـه علـت       . عشاير ياغي از طريق لشكركشي و نبرد بود
هاي منطقه و مسيرهاي   گاه  آشنايي با موقعيت جغرافيايي منطقه و عدم اطالع كامل از كمين  نا

در اين زمينه، . ت، به تنهايي قادر نبودند تا ايالت مخالف را شكست بدهندارتباطي بين ايال
خوانين و متنفذان دولتخواه به ياري ارتش برخاسته و از طرق مختلف نيروهاي مختلـف را  

خواه نقش خـود    اين خوانين دولت. حمايت كردند تا بتوانند ايالت ياغي را سركوب نمايند
  :ورت ايفاء كردندرا در حمايت از ارتش  به دو ص

  همكاري در امور نظامي 1.4.5
ترين نوع همكاري خوانين با ارتش، اعزام نيروي نظامي و الحاق به قشون دولتي بـود؛    ساده

همراهي ايل حسنوند به سركردگي  مهرعلي خان امير منظم  با نيـروي ارتـش در  تعقيـب    
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وند، قائدرحمت، آروان و ياراحمدي در ، حضورسران ايالت سگوند، دال1302بيرانوندها در 
، حضور جمع قابـل تـوجهي از قـواي    )1/136: 1385دالوند، ( 1303اردوي دولتي در سال 

: ب1373اميراحمـدي، (» كوه نمك«عشاير در اردوكشي جهت سركوبي دريكوندها در نبرد 
ه دركبيركـو  1311آرا در سـال   ، همراهي محمدخان طوالبي در اردوكشـي رزم )328 - 329

همراهي عزيزخان بهرامي با نيروهاي دولتـي  ) 420: 1388؛ ستوده، 87 - 86: 1393آرا،  رزم(
، حضور بخشي از سواران بيرانوند )418: 1388ستوده، ( 1312در منطقه گاماسياب در آبان 

آرشيو سازمان اسناد و كتابخانـه ملـي غـرب    (در اردوي اميرلشكر غرب  1307در شهريور 
و همراهي خوانين محلي با نظاميـان در دوران فرمانـدهي   ) 57/280/91كشور، سند شماره 

هايي از اين نوع همكـاري    نمونه)  244: تا صفايي، بي(ش 1314تا  1311آرا از سرهنگ رزم
ها براي سران ايالت دور از خطـر      شايان ذكر است كه اين نوع همراهي. شوند  محسوب مي

تيرماه در  »گردنه پونه«در نبرد ي نيروي ارتش نشين  هم نبود؛ چنانكه پس از  شكست و عقب
خــان ســپهوند، اميرخــان و   تقــيهمچــون خــوانين دولتخــواه ، )17: 1320، آرا رزم( 1306

زاده  والـي (قدر مقاومت كردند تا جان خود را نيز از دست دادنـد   آن صيدمحمدخان بيرانوند
   ).192- 193: 1382، معجزي

نين با ارتش، تالش براي برقراري صلح بين  سران ايالت دومين حالت از همراهي خوا
چنانكه پس از شكست عشـاير  . شد  با ارتش بود كه از طريق مراودات و مذاكرات انجام مي

گاه زاهدشير و در هنگام تالش شورشيان براي بازسازي نيروها و تجديـد حمـالت    در رزم
غضـنفري  (ح و تسـليم كردنـد  خود، خوانين محلي وساطت كرده و عشاير را وادار بـه صـل  

 خوانين دولتخـواه  1303ي نظاميان در سال  در جريان محاصره). 980 - 981: 1393امرايي، 
به عنوان واسطه بين ارتش و طوايف شورشي با عشاير باالگريوه وارد السلطنه   معين همچون

). 115: 1382واليـزاده معجـزي،   (مذاكره شده و آنها را از قيام عليه دولت بر حـذر داشـتند  
گري بين ارتش و خوانين متمرد، تعدادي از آنها را بـه   حسين خان بهاروند در نقش ميانجي

وقتـي كـه     1308عالوه براين، در سال ).  78- 79: 1391امان الهي بهاروند، (آباد آورد  خرم
صيمره در محاصره ايالت قرار گرفتنـد،  » قلعه شيخ مكان«يك گردان از نيروهاي ارتش در 

يان محلي وساطت كرده و يك شب براي تسليم شدن ارتش فرصت خواسـتند ودر  كدخدا
: 1384خدابخشـي،  (اين مهلت از پادگان جايدر استمداد نموده  و از محاصره رهايي يافتند 

170.(  
سومين حالت همراهي خوانين محلي با ارتش حضور  آنها در ارتش به عنوان راهنما  به 

بود؛ چنانكه در نخستين لشكركشي ارتش به لرستان كدخدايان » محلي راهنماي بلد«عنوان 
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، كدخدا شير، كدخدا صـفر بـه عنـوان راهنمـاي     ) مخو(دالوند همچون كدخدا محمدخان 
؛ مصاحبه شفاهي با سام دالوند 63، 39: 1373بختي،  شاه(قشون دولتي به ارتش همراه شدند 

سركوبي شورش اميـراعظم،  از افـرادي بـه     در جريان 1306در سال ). 28/6/95در مورخه 
عـالوه بـراين، كسـب    ). 85- 86: 1388قراگوزلو، (استفاده شد » راهنماي بلد محلي«عنوان 

خبر و آگاهي از مخفي گاه ايالت و ميزان نيروها و نوع تجهيزان آنها براي پيـروزي ارتـش   
العات مربوط به اردوي خوانين دولتخواه  و نيروهاي محلي با ارائه اط.  نقش اساسي داشت

آرشـيو اسـناد و   (ايالت براي فرماندهان ارتش از ياري رساندن به قواي نظامي دريغ نكردند
  ) 40/280/91؛ 103/280/91: كتابخانه ملي غرب كشور، سند ش

  حمايت مالي و تداركاتي 2.4.5
دومين شكل حمايت خوانين از عمليات ارتش، همكاري در تأمين مايحتاج و رفع نيازهاي 

در اين زمينه، يكي از اقدامات خوانين و متنفذين لرستاني به منظور تأمين امنيت . ارتش بود
در منطقه، همكاري آنها در خصوص اجاره دادن منازل مسكوني و تأمين تداركات نظاميـان  

هـا و   به دليل ويرانـيِ سـربازخانه   1302آباد در سال  انكه پس از ورود ارتش به خرمچن. بود
هـاي ايـالت و عشـاير در رنـج بـود       اهللا خان واليزاده كه از بي نظمي عمارات دولتي، سيف

، چندين واحـد از منـازل مسـكوني خـود و همفكـرانش را جهـت       )317: 1347ويلسون، (
آرشـيو  (ستاد و تشكيالت تيـپ لرسـتان اجـاره داد   سكونت رؤساي ارتش و همچنين دفتر 

؛  280/91/ 147،   293/92/ 3651: سازمان اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور ، سند شـماره 
 - كدخدايان محلي ساكن در روستاهاي بين جاده بروجرد). اسناد خانوادگي واليزاده معجزي

هـا و قاطرهـاي    ميـان و اسـب  آباد نيز هنگام اردوكشي به لرستان ضمن جادادن بـه نظا  خرم
مصاحبه شفاهي با سام دالوند، (هاي خود از ارتش پذيرايي كردند  ارتش در منازل و اصطبل

آوري اسلحه  خوانين صيمره در مساعدت با اردوي نظامي به تهيه آذوقه و جمع).  15/5/94
  ). 199: 1386درخشاني، (همكاري كردند 

داركات قواي نظامي از نظر آذوقه و علوفـه نيـز همكـاري    برخي از خوانين، در تأمين ت
اله خان واليزاده و اسدخان سگوند از خوانيني بودند كـه   امير امنع ياراحمدي، سيف. داشتند

آرشـيو سـازمان اسـناد و    354: 1389واليزاده معجـزي،  (در تامين مايحتاج ارتش كوشيدند 
اله خان واليزاده نيز در تدارك علوفه  سيف). 59/280/91: كتابخانه غرب كشور، سند شماره

:  آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملـي غـرب كشـور، سـند شـماره     (با ارتش همكاري كرد 
آباد،  افزون براين برخي از بازرگانان خرم آباد، كه قبل از ورود ارتش به خرم). 150/280/91
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ري بـا دولـت جهـت    به همكـا )  33: 1395شجره، (در معرض خطر دستبرد راهزنان بودند
آبادي تداركات ارتـش را   اصغر ناصريان تاجر خرم ايجاد امنيت پرداختند؛ چنانكه حاج علي

هايي كه بـه   ؛ حتي لباس)الدين مصدق مصاحبه شفاهي با نجم(به مدت دو سال تأمين نمود 
آبـادي خريـداري    شد توسـط علـي اصـغر خـرم     عنوان خلعت به خوانين دولتخواه داده مي

، آقارضـا از  )40/280/91: آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور، سند شـماره ( گرديد  مي
وي طبق . آباد نيز با نظاميان به منظور برقراري امنيت در شهر همكاري نمود تجار بانفوذ خرم

آرشيو سازمان (داد  جهت مساعدت با ارتشيان به بعضي از آنها وام مي 1303اي در سال  نامه
نيك روشن است كـه خـوانين لرسـتان    ). 280/91/ 147ه ملي غرب كشور، اسناد و كتابخان

كردند ولي بيشتر اين اقدامات جهت استقرار  گرچه در ازاي خدمت خود پاداش دريافت مي
هـاي پهلـوي اول در لرسـتان فـراهم      امنيت در منطقه انجام گرفت تا بستري بر ديگر برنامه

  .شود
  
  دفع و رفع عوامل آشوب و ناامني 5.5

مهمترين عامل ناامني در لرستان، برخي ايالت ياغي بودند كه با توجه به بافـت ايلـي فقـط    
بنابراين، معلوم بود كه با دستگيري  اين رؤساي نا . دستورات رئيس خود را اجرا مي كردند

آرام، ايالت تحت فرمان آنها نيز مطيع شده و دست از تاخت و تاز و ايجـاد نـاامني برمـي    
آباد، به دسـتگيري   سران ارتش  نيز جهت ايجاد امنيت لرستان، پس از ورود به خرم .داشتند

با توجه به شرايط جغرافيـاي و اجتمـاعي لرسـتان، ترديـد نيسـت كـه        .  مخالفان پرداختند
ايـن  . دستگيري سرانِ ايالت مخالف جز با همكاري رؤساي طوايف دولتخواه  ميسـر نبـود  

طلبي و تمايل به ترقي اداري يا  رقابت و كينـه نسـبت بـه      طيف از خوانين به خاطر فزون
سرانِ ايالت مخالف، در به دام انداختن و دستگيري  برخي از سران ايالت متـواري نقـش   

چنانكه دستگيري اميرمنظم  فقط با ترفندهاي حاج صيدهاشـم حسـنوند و   . بسزايي داشتند
و سـران ايـل   ) 123: 1384ابخشـي،  ؛ خد602: 1391اقبـالي،  (چنگيزخان كوليوند ميسر شد

غضنفري امرايي، (خان و جز آن  خان و لطيف  اهللا خان بيرانوند، ولي بيرانوند همچون غالمعلي
نيز در نتيجه همراهـي افـرادي از تيـره    ). 230: الف1373؛اميراحمدي، 1033 - 1035: 1393

همكـاري خـوانين   مـوارد فـراوان ديگـري از    . حيدرخاني بيرانوند دستگير و اعـدام شـدند  
: بـراي اطـالع بيشـتر نـك    ( دولتخواه و متنفذين لرستان در دستگيري شورشيان  ذكر شده 
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و  423: 1388؛ سـتوده،  ) 32- 31، 20: 1320آرا،  ؛رزم236 - 238: 1382زاده معجـزي،   والي
  .كه حاكي از نقش اين گروه در رفع  عوامل ناامني است) 329 - 330: 1387؛ مؤمني، 422

 

  ريگي نتيجه. 6
اهميت فراوان داشت، اما اين مهـم بـدون   پهلوي اول استقرار امنيت در لرستان براي دولت 

در مقابـل طـرح دولـت    . رسيد  متنفذ محلي به نتيجه نميهمراهي رؤساي ايالت و خوانين 
ي دولتخـواه و   بـه دو دسـته  اي،   هاي درون طايفـه  به خاطر رقابت خوانين لرستان مركزي،

خوانين دولت خواه به عنوان ابزاري براي تحقق اهـداف دولـت   . يم شدندغيردولتخواه تقس
  .مركزي در استقرار امنيت در منطقه تبديل شدند

موقعيت صعب الوصول كوهستاني لرستان، نيروهاي دولتي را در مقابـل ايـالت يـاغي     
در  مستأصل ساخته بود، ولي خوانين دولتخواه و افراد تحت تابعيت آنهـا عـالوه بـر آنكـه    

كردنـد، راهنمـايي قشـون دولتـي در منـاطق        خدمت نيروهاي دولتـي فعاليـت نظـامي مـي    
گاه ايالت مخالف، و تأمين تـداركات نظاميـان را بـر عهـده       كوهستاني و نشان دادن مخفي

خواه به عنوان كارگزاران دولت در قلمرو خـود ضـمن     عالوه براين، خوانين  دولت. گرفتند
غ احكـام دولتـي و تـالش بـراي اجـراي آن همچـون  طـرح        حفظ نظم و امنيـت بـه ابـال   

سالح، دستگيري عوامل ناامني، تصدي امور منطقه و همچنين با قشون دولتي همكاري  خلع
بنابراين، اين خوانين دولتخواه جمع قابل توجهي از ايالت تحت فرمان . كردند و مساعدت 

مخاصمه با قـواي نظـامي وادار   خود و يا مجاور و همسايه خود را به تحويل سالح و ترك 
  .قراري امنيت در منطقه كمك كردندكرده و از اينم طريق به بر
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