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چکیده

In 1927A.D, in Tarahā n area at Lorestan, a
rebellion took place against Reza Shah in which
the natives surrounded the commander of the west
division, brigadier general Shah-bakhti. Ali
Mohammad Khan Ghazanfari (Amir Azam), son
of Nazar Ali Khan, was the leader of this rebellion,
which was the last major one in Lorestan against
the government forces. That was because of
government’s attempt to establish tyranny, the
military commanders’ brusqurie in implementing
some programs such as unarming, compulsory
settling, and neglecting the attitudes of tribes of
Lorestan. These had caused some sort of fear and
hatred of the army and the government among the
tribes of the area which, in turn, leading to
rebellions including ones that occurred at
Tarahā n. In this study, we shall analyze the
previously mentioned event. The purpose of this
study is to examine the nature, the context, the
causes, the consequences and the fate of the
rebellion of Tarahā n. The results show that the
outrageous behaviors of army commanders
towards tribes and natives’ fear of the supremacy
of military forces, some efforts to preserve the
local authority and various family disputes among
the local rulers were the main causes of the
rebellion. These led the rebellion into defeat, made
AmirAzam give up, and at the end, the army
captured the area.

 شورشی برضد قوای، در منطقه طرهان لرستان.ش0316 در سال
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،رضاشاه به وقوع پیوست و سرتیپ شاهبختی فرمانده لشکر غرب
 این رویداد که آخرین شورش.به محاصرة بومیان آنجا درآمد
 به رهبری علیمحمد خان،ایلی لرستان بر ضد قوای دولتی بود
 تالش برای. رخ داد،غضنفری (امیراعظم) فرزند نظرعلیخان
 رفتار خشونتآمیز فرماندهان ارتش در،تأسیس دولت مطلقه
اجرای برنامههای خلع سالح و اسکان اجباری و بیتوجهی به
 در بین ایالت مختلف آنجا موجی از،خلقیات عشایر لرستان
ترس و تنفر نسبت به ارتش و دولت ایجاد کرد و به وقوع
،شورشهایی از جمله در منطقه طرهان منجر شد که بررسی آن
 واکاوی زمینهها و، هدف این مقاله.مسئلة مقالة پیشرو است
بسترهای بروز این شورش و تبعات آن بوده و درصدد پاسخ به
 ماهیت و سرنوشت شورش،این پرسش است که علل بروز
طرهان چه بوده؟ نتایج پژوهش نشان میدهد برخورد تند
، ترس بومیان از ورود قوای دولتی،فرماندهان ارتش با عشایر
تالش برای حفظ قدرت محلی و اختالف خانوادگی بین حکام
 برتری عده،آنجا علل اصلی وقوع این شورش بوده و در نهایت
 منجر به،و عُدّه قوای نظامی و اختالفات داخلی بین عشایر
 تسلیم امیراعظم و تصرف منطقه به دست ارتش،شکست شورش
.شد

* نویسندة مسئول
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 .1مقدمه

آنجا و انقیاد از حکومت مرکزی بود؛ و لذا در چنین

سال های اولیه برآمدن و سلطنت رضاشاه صرف

شرایطی ،برخی از حکام محلی و یا کسانی که در

برقراری آرامش و گسترش اقتدار حکومت مرکزی در

انتظار چنین منصبی بودند ،نمی خواستند زیرسلطة

میان ایالت و عشایر م ختلف کشور شد .در مقابل

دولت قرار گیرند و در برابر آنها ایستادگی کردند.

عملیات نظامی قوای دولتی در سلطنت رضاشاه،

علی محمدخان ،فرزند ارشد نظرعلیخان امرایی ،که

واکنش های متعددی در مناطق مختلف کشور اتفاق

هم از نعمت جانشینی او و حکومت نیمه مستقل بر

افتاد که ریشه بسیاری از آنها به تالش برای حفظ

طرهان محروم گشت و هم درصدد بود که رقبایش را

اقتدار سنتی و اعتراض نسبت به رفتار فرماندهان

از صحنة قدرت براندازد ،در سال های -0311

ارتش با ایالت و عشایر بر می گردد .تأسیس دولت

 0316ش .که قوای دولتی رضاشاه در لرستان مشغول

مطلقه و غلبه بر ساختار پراکندة قدرت در ایران ،قوای

رتق و فتق امور لرستان و برقراری نظم و آرامش و

مرکزی را برای هجوم به مناطق عشایری و ایاالت

استقرار نهادهای دولتی در آنج ا بودند ،قد علم کرده و

مختلف بسیج می کرد .لرستان ازجمله ایاالتی بود که

به جنگ با این قوا ،به فرماندهی سرتیپ محمد شاه -

در جریان خلع سالح و اسکان اجباری عشایر در

بختی ،رفت .نوع رفتار و سیاست هایی که فرماندهان

سرلوحه برنامه های دولتی قرار گرفت .در لرستانِ این

لرستان برای سرکوب عشایر و برخورد با آنان بهکار

دوره ،چندین منطقه وجود داشتند که زیرنظر حکام

می بردند و عموماً ترکیبی از خشونت و قتلعام طوایف

محلی هر کدام بخشی از لرستان را اداره میکردند،

مختلف بود ،نقش زیادی در تضعیف روحیة ایالت

منطقه طرهانِ لرستان یکی از این اماکن بوده که در

داشت و از طرفی بر دامنة نارضایتی ها و خشم عشایر

دوره معاصر ،محل حکمرانی خاندان غضنفری

می افزود .در ادامة این تدابیر نادرست ،برخی از

(امرایی) و برخی امرای کوچک تر محسوب میشد و

فرماندهان در اجرای برنامة خلع سالح و تخته قاپو و

نظرعلی خان (امیراشرف  -سرداراکرم) بر آنجا

اسکان اجباری ،شورش های چندگانه ای در لرستان بر

حکومت می کرد .وی فرزند ارش د خود علیمحمد خان

ضد قوای لشکر مرکز شوریدند و شورش منطقة

(امیراعظم) را به جانشینی برگزیده بود و دورة

طرهان یکی از مهم ترین این حرکات اعتراضی بود.

حکومتش با عملیات نظامی قشون رضاشاه مصادف
شد .امیراعظم زمانی که با خشونت و بدقولی

 . 2پیشینة پژوهش

فرماندهان ارتش مواجه شد ،واکنش نشان داد و در

دربارة شورش های محلی لرستان عصر رضاشاه گرچه

مقابل قوای دولتی شورید.

آثار متعددی به شکل کتاب و مقاله و مجموعه اسنادی

در منطقة طرهان لرستان ،که در آن زمان چندین

چاپ شده و هر کدام به گوشه هایی از اقدامات دولت

برابر وسعت کنونی بود ،عشایر زیادی در آن ییالق و

رضاشاه برای برقراری نظم و تمرکز و اجرای برنامة

قشالق می کردند و بعد از ورود قوای دولتی به لرستان

خلع سالح و اسکان عشایر لرستان اشاره کردهاند ،اما

و پیروزی های اولیه در شهر خرم آباد و اطراف آن ،کم -

مستقالً به شورش منطقة طرهان توجه نکردهاند.

کم به قسمت هایی از این استان توجه شد که با

عملیات لرستان  ،اثر کاوه بیات ،مجموعه اسناد

ساختار ملوک الطوایفی اداره می شدند .نخستین پیامد

کتابخانة ملی را بازخوانی کرده و اشاراتی به این

ورود قوای دولتی به این مناطق ،تضعیف قدرت حکام

شورش داشته است .نفیسه واعظ در کتاب سیاست
عشایری پهلوی اول با اینکه کار شایستهای راجع به
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این موضوع انجام دا ده ،اشارة چندانی به شورش

فراوانی می شد که این روند از سال های انقالب

طرهان ندارد .اسفندیار غضنفری در کتاب تاریخ

مشروطه به بعد شروع شده و بسیاری از احزاب این

غضنفری نیز ،با استفاده از تاریخ شفاهی و پارهای از

مسئله را در برنامه های خود مطرح کرده بودند ،اما

اسناد خانوادگی ،تحوالت منطقة طرهان و حکام آن را

همچون بسیاری از آمال مشروطه خواهان ،این برنامه

بررسی کرده است .والی زاده معجزی نیز در کتاب

نیز تا زمان رضاشاه محقق نشد .برخورد با عشایر

تاریخ لرستان روزگار پهلوی ،با بهرهگیری از تاریخ

ازجمله برنامه های دولت رضاشاه برای برقراری تمرکز

شفاهی ،به گوشه هایی از این رویداد اشاره داشته

بود .آنان ،از دیدگاه شاه و اطرافیان ،مانعی بودند که

است .محسن روستایی در دو مقالة «سردار اکرم

باید برای همیشه از سر راه برداشته میشدند (مکی،

نظرعلی خان طرهانی» و « نقد و نظری بر چگونگی

 .)38/2 :0362از طرفی ساختار اقتصادی و اجتماعی و

تشکیل قشون اسالمیه» اشاراتی به تاریخ منطقه و

ساز و کارهای حیات عشایری که در مراحل سنتی

شورش طرهان داشته است .مقالة حاضر ،با تکیه بر

باقی مانده بود ،با مدرنیته و نوسازی تضاد داشت و

اسناد و منابع معتبر کتابخانها ی ،به واکاوی شورش،

لذا آنها در مقابل پروژة نوسازی واکنش نشان دادند.

ماهیت ،روند وقوع و سرانجام آن میپردازد.

ایدئولوژی

باستان گرایی

رضاشاه

که

بهوسیلة

همسایگان تحمیل شده بود ،غلبة ن ظام ایلی را علت
 . 3سیاست دولت رضاشاه در قبال ایالت و عشایر،

بنیادی انحطاط ایران می شناخت (رحمانیان:0310 ،

با تکیه بر لرستان

 .) 021از طرف دیگر ،عشایر به لحاظ سیاسی ،تا حد

مقارن روی کار آمدن رضاشاه ،ایالت و عشایر یک

زیادی از دولت مرکزی رویگردان و مستقل بودند که

گروه عمدة جمعیتی ایران بودند که با اتکا به زندگی

این موضوع در سال های جنگ جهانی و بعد از آن

دامداری و جابه جایی فصلی ،طی قرون متمادی در

شدت گرفته بود.

حالتی نیمه مستقل از دول مرکزی وجود داشتند.

مهم ترین موضوع دربارة مناسبات بین دولت مدرن

بسیاری از نواحی مرکزی و جنوب ایران زیر سلطة

و عشایر ،خلع سالح و برهم زدن قدرت آنها ،تغییر

ایل بختیاری بود ،فارس بین ایالت عمدة قشقایی در

ساختار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آنها بود؛ چراکه

غرب و خمسه در شرق و گروههای کوچک تر ممسنی،

به زعم دولت ایالت باعث ناامنی طرق و جنگ داخلی

بویراحمدی و کهگیلویه در شمال استان تقسیم میشد.

شده بودند و باید خلع سالح میشدند (دولتآبادی،

شیخ خزعل در محمّره حاکم خ ودمختار و بالفعلِ

 .) 422 /4 :0362سیاست اسکان اجباری و خلع سالح

ایالت نفت خیز خوزستان بود و سواحل خلیج فارس

عشایر ازجمله برنامههای آمرانه در راستای مدرنسازی

زیر تسلط خوانین مختلف دشتستانی و تنگسیری قرار

جامعه و همین طور ایجاد دولت مطلقه بهشمار می -

داشت .لرستان نیز شامل چندین ایل لُر بود و فاقد

رفت .ازجمله ویژگی های حکومت مطلقه مقابله با

رهبری متمرکز ،و ناحیه نسبتاً خودمختار پشتکوه در

تجزیه طلبی اشرافیت و گروه های قدیمی قدرت،

مرز با عراق ،که زیر نفوذ والی آنجا قرار داشت

نوسازی و ایجاد تمرکز بود (بشیریه-314 :0331 ،

(کرونین .) 01 :0331 ،ساختار ایلیاتی کشور در ضدیت

 .) 310برای مبارزه با مشکالت داخلی و تأمین امنیت

کامل با دولت متمرکز قرار داشت؛ و لذا بر ضرورت

سرکوب و خلع سالح عشایر ضرورت داشت ،لذا

محو کانون های محلی قدرت ،جهت ترقی کشور تأکید

اقدامات وسیعی برای شکل دادن به ایران نوین و محو
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پراکندگی گروه ها (قدرتهای محلی و نیمه مستقل)

نکته مهم دیگر در خصوص سرکوب عشایر این

آغاز شد .نخستین وظیفه ارتش در این دوره ،استقرار

است که به نظر رضاشاه و همفکرانش ،حیات عشایری

دولت مرکزی در کشور ،سرکوب منابع قدرت محلی و

سمبل و نماد بارز زندگی ملوک الطوایفی به حساب

حکام خودمختار و حفظ امنیت در مناطق مختلف بود

می آمد که برای گذر به مدرنیسم و پیشرفت و ترقی

(کرونین .) 213 :0388 ،تمرکز ،نوسازی و ایجاد ملت

کشور باید تضعیف و متمدن می شدند .رضاشاه در

واحد و برقراری آن به جای گروه و جمعیت ،ریشه و

یادداشت هایش گفته است:

بنیاد سیاست عشایری دورة پهلوی اول بود که دولت

ت صمیم نهایی گرفته بودم که کاخ و بنیان

برای اعمال این سیاست در حوزه ایالت و عشایر ،طی

ملوک الطوایفی را از بیخ براندازم و رؤسای مناطق

سالیان متعدد با اتکا به ارتش مدرن با صرف هزینه -

عشایری را سرکوب نمایم و برای همیشه سر

های جانی و مالی هنگفت در قلمرو آنها به فعالیت

جای خود بنشانم (پهلوی.)14 :0341 ،

پرداخت و در طی عملیات متعدد توانست مبنای

لذا در اندیشه او و اطرافیانش ایالت ،که نیروی

زندگی عشایر را تغییر دهد و در این زمینه تحوالتی

گریز از مرکز به حساب می آمدند ،باید سرکوب و

بوجود آورد.

خلع سالح می شدند .استقالل نسبی عشایر ،این

سرکوب عشایر و نوسازی سبک زندگی آنها (به

موضوع را به رضاشاه القا کرده بود که برای تحول

اجبار) درواقع جزء مقدمات کار قدرتگیری رضاخان

ساختار سنتی دولت و جامعه و برهم زدن وضعیت

بود و وی برای جانشینی به جای قاجارها این سیاست

موجود ،باید قدرت محلی آنها را محو کند.

را ضروری می دانست .مبارزه علیه سران عشایر

در ایالت لرستان نیز ،بعد از مشروطه و حوادثی

موقعیت رضاخان در محافل بورژوا -فئودال که پایگاه

همچون جنگ جهانی اول ،روحیة گریز از مرکز در

اجتماعی او بود ،را تقویت کرد (ایوانف )63 :0316 ،و

بین عشایر آنجا ،به علل مختلف بهویژه فقدان

از بین بردن خودسری ها ،یکدست نمودن ساختار

حکومت مقتدر مرکزی و عدم امنیت و اعتماد به آن،

سیاسی و اجتماعی کشور و برهم زدن شیوه ادارة

شدت گرفت .لرستان میدان تاخت و تاز چادرنشینان

ایاالت نقش مهمی در مشر وع و توانا جلوه دادن وی

لر بود و از یک سو تا خوزستان و از سوی دیگر تا

داشت .انگیزه مهم دیگر در سرکوب ایالت ،تالش

اراک و سلطان آباد ،هر مسافر و کاروان و بازرگانی که

برای بسط مفهوم هویت ملی با هدف ایجاد ملت واحد

می گذشت ،دچار تاراج میشد (نفیسی-28 :0341 ،

بود .رضاخان بعد از کودتا در زمان وزارت جنگ با

 .) 23وضعیت لرستان در دورة متأخر قاجار نابسامان و

کمک ارتش به مطیع کردن خان های یاغی و خلع

مهم ترین خصوصیت آن استقالل داخلی ،جنگ بین

سالح آنها پرداخت .دولت پهلوی اول درصدد تحقق

سران عشایر برای قدرت یابی و رویگردانی از حکومت

هویت ملی بود که یکی از موانع این امر ،تکثر قومی

بود .عدم فرمان پذیری از خوانین دیگر ،مانع از اتحاد

به شمار ،لذا سرکوب عشایر و هماهنگ کردن آنها با

و یکپارچگی میان ایالت میشد (ادموندز.)84 :0362 ،

دولت مرکزی مدرن ،به نوعی تالش برای تأسیس

در حالی که پایتخت درگیر تحوالت سریع سیاسی بود،

ایران واحد به شمار می رفت (واعظ- 014 :0333 ،

ایاالت نیز ،در نتیجة اغتشاشات قبیله ای ،پرآشوب و

 .) 018لذا پروژه ملتسازی می طلبید که گروههای

نابسامان بودند و ایالت لرستان از پرداخت مالیات

قومی و عشایری را مجبور به پذیرش برنامههای دولتی

خودداری و روستاهای محلی را غارت و خطوط

نمایند.

ارتباطی را قطع میکردند .به عالوه موقعیت مهم و
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سوق الجیشی لرستان و همسایگی با خوزستان بر

لرستان شدند .عملیات نظامی لرستان تا 0302ش .ادامه

اهمیت سلطه بر آن نزد دولت می افزود .هدف عمدة

پیدا کرد.

رضاشاه سلطه بر جنوب و گشودن راهی به سوی

سیاست های رضاشاه در راستای تأسیس دولت مطلقة

فارس بود ،اما برای نیل به این هدف ،خلع سالح لرها

متمرکز و غلبه بر ساختار پراکندة قدرت ،مستلزم تغییر

ضرورت داشت .رضاشاه بر اقتدار عشایر لرستان اذعان

حیات ایلی و عشایری بود و همین موضوع باعث می -

داشت .به تصریح درخشانی (از نظامیان آن دوره)،

شد مناطقی چون لرستان که موقعیت راهبردی و مهمی

رضاشاه به وی گفته بود:

در این راستا داشتند ،مورد توجه ویژه حکومت قرار

چندین سال است که طوایف لرستان که ،از

گیرند .در ادامه ،برنامة سرکوب و اسکان به دست

حیث شرارت ،طایفة بیرانوند در رأس آنها قرار

فرماندهان نظامی ،در آنجا به اجراء گذاشته شد.

دارد ،با ارتش در زد و خورد بوده و کدخدایان

رضاشاه در سرکوب ایالت و عشایر ،از اعمال هیچ

آنجا و سران این طایفه که جزء اشرار بودهاند ،به

اسلوب خشن و ناپسندی ابا نداشت و هدف اصلی

دامنه کبیرکوه رفته و تجاوزاتی در خاک اراک

وی تأمین حاکمیت و تمامیت ارضی و خاتمه دادن به

کرده اند .از طرفی راه خرم آباد به دزفول را بستند

تفرقة فئودالی کشور بود (طبری .)86 :0316 ،بسیاری

و این باعث تأسف است  ...من شما را مأمور

از ا ین فرماندهان ،با خشونت و بدون توجه به

می کنم که بروید به این آبرویزی و اردوکشی

معیارهای زندگی عشایری و ناآگاهی از روحیات

خاتمه دهید (درخشانی.)211 :0336 ،

ایالت و عشایر ،به اسارت ،تبعید و اعدام بسیاری از

بعد از هجوم ارتش به لرستان و عملیات اولیه بر

سران و خوانین پرداختند که این موضوع تبعات زیادی

ضد لرها ،در طرح پیش نهادی به آنان ،ضمن مساعدت -

در جامعة عشایری کشور بازی کرد .شورش علی-

ها و معافیت ها ،تأکید شد که تمام سالح هایشان را

محمدخان غضنفری در ادامة عملیات بر ضد عشایر

باید تحویل دهند ( سازمان اسناد ملی ایران ،سند

لرستان رخ داد.

 .)213/00380ابتدا به علت تمرکز اکثر نیروها به شمال
و شمال غرب کشور و غائلة سیمکو ،تالش های اولیه

 . 4اوضاع منطقة طرهان در آستانة قدرتگیری

برای اعادة حاکمیت بر لرستان تا 0312ش موفق نشد

رضاشاه

(بیات ) 00 :0386 ،و از پائیز همین سال ارتش از نقاط

منطقة طرهان ،واقع در شمال غرب استان لرستان ،تا

مختلف به لرستان توجه کردند .در نتیجه در 01

اوایل دورة رضاشاه از جانب شمال و غرب به رود

فروردین  0310فرمان حمله به لرستان صادر و با

صیمره و از شرق به چگنی و از جنوب به رود کشکان

تجهیز دو ستون منظم لشگری و ستون نامنظم چریکی

منتهی می شده است .در زمان آقامحمدخان ،با هدف

پس از رسیدن به آنجا ،در  23تیرماه همین سال جنگ

تمرکززدایی ،لرستان به دو قسمت پشتکوه و پیشکوه

طرفین شروع شد (گرامی .)14-12 :0311 ،این زمان

تقسیم شد که در این تقسیم بندی منطقة طرهان و

لشگر غرب تحت ریاست امیراحمدی بود که مرکز آن

کوهدشت زیرمجموعة پیشکوه قرار گرفتند (کشاورز،

در همدان قرار داشت و حوزة استحفاظی آن شامل

 .) 61 :0383وسعت جغرافیایی این منطقه در عصر

جنوب کردستان ،کرمانشاهان ،همدان ،اراک ،بروجرد و

قاجار چندین برابر اندازة امروز این منطقه بوده است

لرستان می شد .بدین ترتیب قوای دولتی رهسپار

و شامل شهرهای کنونی کوهدشت و سراب دوره
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(چگنی) تا رومشکان و در شمال غرب تا صیمره می -

قرارگرفتن در مسیر کوهستانی نقش زیادی در توجه

شد .مرکز بخش طرهان قصبة بزرگ کوهدشت بوده

دولت به آنجا داشت.

که دهکده های فراوانی در آن وجود داشت .منطقة

خاندان غضنفری (امرایی) ازجمله مهم ترین و

طرهان ،در عصر برآمدن رضاخان ،دچار تحوالت

قدرتمندترین طوایف لرستان بودند که از دورة قاجار

عمده ای شد و این دوره برای آن سامان همچون

حکومت منطقه طرهان را در اختیار داشته و تحت نظر

بسیاری از مناطق عشایری ،نوید دهند ة تغییرات زیادی

دولت مرکزی این مقام را به صورت موروثی حفظ

بود .تا این زمان در سرتاسر لرستان رسم خانهبهدوشی

کرده بودند .از افراد مشهور این خاندان میرقیصر جد

و ساختار زندگی ایلی همچنان ادامه داشت و حکام

آنان ،فتحاهلل خان میرپنج ،برخوردارخان ،باقرخان و

آنجا ،بعد از انقالب مشروطه تا اوایل دوره رضاشاه،

قاسم خان بودند که ضمن حکومت بر طرهان از عصر

نسبت به حکومت مرکزی اطاعتی نداشتند و عمدتاً

ناصرالدین شاه به بعد ،با دیگر متنفذین لرستان از

مالیات نیز نمی دادند (مستوفی.)113-101/3 :0380 ،

طوایف بیرانوند ،سگوند ،دلفان ،چگنی و والیان

درحالی که دولت نیاز مبرمی به پول داشت تا برنامه -

پشتکو ه روابطی دوستانه نیز داشتند (غضنفریامرایی،

های نوسازی را به اجراء درآورد؛ و لذا برای پر کردن

 .)041-033 :0388معروف ترین شخص این خاندان،

خزانه ،بسیاری از مالیات های معوقة زمان هرج و مرج

نظرعلیخان ، 0ملقب به امیراشرف ،سرداراکرم و فتح -

را دریافت کرد .در این شرایط سیاست اسکان عشایر

السلطان ،بود و تحوالت منطقه ،تا زمان رضاشاه ،با او

ازجمله برنامه های دولت رضاشاه در راستای مدرن-

پیوند خورده است .او مالک الرقاب و فرمانروای مطلق -

سازی جامعه و ایجاد دو لت مطلقه به جای استبداد و

العنان لرستان بود (ویلسن .)311 :0363 ،در عصر

خودکامگی شاهان سلسله های قبلی بود .با تغییر

ناصری ،وی با استقالل کامل حکومت میکرد و در

ساختار سیاسی کشور ،نوع مناسبات قدرت مرکزی با

اواخر سلطنت ناصرالدین شاه ،از شرارتهایش دست

ایالت نیز متحول شد و این دو بیش از پیش در مقابل

برداشت (سازمان اسناد ملی ایران ،سند .)216/382

هم قرار گرفتند .ساختار سیاسی جدید با چنین

بنابراین روحیة گریز از مرکز در این منطقه همچنان

وضعیتی سازگار نبود و تاریخ این منطقه در دهة اول

وجود داشت و در چنین شرایطی بود که قوای مرکزی

سلط نت رضاشاه بیشتر شامل برخوردهای نظامی بین

در او اخر دورة قاجار ،برای برقراری آرامش و تمرکز

قوای دولتی با خوانین و عشایر آنجاست.

سیاسی و تضعیف نظام ایلی ،به لرستان روی آوردند.

نکتة مهم ،اهمیت یافتن موقعیت جغرافیایی منطقة

طی دورة قاجار و پهلوی ،بومیان این منطقه زیر سلطة

طرهان در مرز پشتکوه بود؛ منطقه ای عشایرنشین که

حاکمان آنجا قرار داشتند .رزم آرا تصریح کرده که با

ایالت زیادی در آن وجود داشتند؛ لذا در راستای

کنارهگیری نظرعلی خان از قدرت ،دامنة ظلم و

برنامه های نوسازیِ دولت رضاشاه ،به این منطقه توجه

بی عدالتی نسبت به بومیان آنجا گسترش یافته و بخش

شد .عامل بسیار مهم دیگر قرار گرفتن آن بر سر راه

زیادی از اهالی طرهان به هلیالن و پشتکوه فرار کردند

خوزستان بود؛ چراکه دامنة قدرت حاکم طرهان به
منطقة رومشکان می رسید که بر سر راه خوزستان بود.

 . 0درباره زندگی و زمانة او ر.ک به روستایی ،محسن« ،سردار اکرم

اهمیت ارتباطی و قرار داشتن در مسیر شمال به

نظرعلیخان طرهانی» ،لرستانپژوهی ،سال .0ش  3و  .4پائیز و

جنوب نیز باعث تمرکز نیرو در این استان شد .لذا
داشتن جنبة امنیتی منطقه طرهان و دوری از مرکز و

زمستان  ،0388ص .068-003
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(رزمآرا .) 208-206 :0321 ،درواقع امیراشرف

(امیراحمدی ،شاهبختی و به ویژه خزاعی) اقدامات

حکومت آنجا را از رضاخان گرفته بود و مالیاتش را

سرکوبگرانه را در پیش گرفتند .شورش طرهان در

به صورت منظم می پرداخت و این به سبب اوضاع

زمان حسین خزاعی رخ داد .وی که از یاران رضاشاه

مالی مناسب او بود.

بود (سازمان اسناد ملی ایران ،شماره سند ،)211/8281

در اوا یل دورة رضاشاه ،حکومت طرهان بهدست علی -

در اواخر زمستان سال 0313ش ،به فرماندهی

محمدخان ،از خوانین غضنفری و پسر بزرگ نظرعلی -

لشکرغرب منصوب شد و در نوروز 0314ش به

خان ،بود که با پسرعمویش ،اماناهلل خان ،اختالف و با

لرستان آمد .وی بدون توجه به روحیات عشایر ،صرفاً

شاه بختی ،فرماندة غرب ،نیز سر جنگ داشت .در

با هدف آرامش اوضاع ،اقدامات خشونت آمیزی انجام

جریان شورش طرهان ،وقتی قوای شاهبختی به

داد که باعث رنجش خوانین شد؛ ازجمله اعدام سران

کوهدشت آمد ،اماناهللخان بهوسیلة سره نگ بلوچ ،به

لر در بروجرد .بعد از چند سال ،عملیات نظامی بر

شاه بختی معرفی و امور عشایری طرهان و جانشینی

علیه عشایر لر ،بسیاری از خوانین سر تسلیم فرود

امیراشرف به وی محول شد ،و بدین وسیله به

آورده و با خوشبینی خود را به دست سرتیپ خزاعی

اختالفات عشایری دامن می زد (غضنفری:0313 ،

سپردند .در زمان امارت خزاعی ،در روز جمعه 28

0163/2و .) 0181این سیاست نه تنها در طرهان ،که در

شهریور ماه  ، 0314سیزده نفر دیگر از سران عشایر

بیشتر نقاط عشایری به کامیابی قوای دولتی و همچنین

(عمدتاً از طایفة بیرانوند) به دستور سرلشکر خزایی

تضعیف عشایر کمک شایا نی کرد .لذا این منطقه در

در بروجرد به دار آویخته شدند (ستوده.)016 :0333 ،

آستانه قدرت گیری رضاشاه ،جوّی متشنج و ناآرام

فرماندهی سرلشکر خزاعی درواقع چهارمین مرحلة

داشته و نسبت به عملیات نظامی ارتش جدید واکنش

فتوحات در لرستان بود که رضاخان به جای

نشان داد؛ واکنشی که معروف به «شورش طرهان»

امیراحمدی ،خزاعی را برای پایان دادن به خون ریزی

گشت.

در صفحات لرستان به آنجا گسیل کرد و وی حربة
عوامفریبی را به کار برد و تعدادی از س ران لر را در

 . 5علل و زمینه های شورش علیمحمدخان

خانة معین السلطنه ،حاکم بروجرد ،دعوت و به وسیله

شورش علی محمدخان ازجمله شورشهای منطقهای

او ،اعدام کرد (یکرنگیان .)401 :0336 ،این اقدام

در لرستان طی ب رنامة خلع سالح و سرکوب عشایر و

ناشیانه ،حرکتی عمدی و برنامه ریزی شده بود و مرکز

آخرین شورش در برابر ارتش رضاشاه بود که همچون

هم در جریان آن قرار داشت .به تصریح خواجهنوری:

دیگر رویدادهای محلی ،علل و بسترهایی داشت .در

پس از کسب تکلیف از مرکز ،مهرعلیخان و

زیر به مهم ترین آنها اشاره میشود:

دستیارانش را با عدهای از اتباع علیمردان
[بیرانوند] که سابقاً اسیر شده بودند ،یکجا دار

الف) برخورد خشونت آمیز فرماندهان ارتش با
عشایر لرستان
مهم ترین ویژگی فرماندهان ارتش رضاشاه در
مناطق عشایری ،رفتار تند و خشونت آمیز با عشایر
بود .در عملیات لرستان هم بیشتر فرماندهان

زدند (خواجه نوری.)040 :0318 ،
گرچه سران اعدام شده انتظار نداشتند فرمانده
غرب ،در یک مهمانی آنان را از بین ببرد ،اما چنین
برخوردی در راستای منافع دولت مرکزی و حذف
کانون های قدرت چند ان دور از ذهن نبود.
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نکتة دیگر اینکه بسیاری از این سران ،از

نشان دهد .از طرفی ،به طور ضمنی در ذهنیت بسیاری

خدمتگزاران بوده و قبالً با ارتش و فرماندهان

از عشایر و متنفذان محلی این پیش فرض را بهوجود

همکاری کرده بودند و اعدام آنها ،زائیدة ترس و

می آورد که چنین سرنوشتی ممکن است دامن هر یک

بدبینی فرماندهان نظامی نسبت به عصیان احتمالی

از آنان را بگیرد و فرقی نمی کند که تسلیم شوند و یا

عشایر بوده است ،ازجمله حسینقلیخان پاپی ،سیف -

همچنان بر سر مواضع خود باشند و با این رویداد آنان

اهللخان والی زاده ،صادقخان و رحیمخان و کریمخان

بیشتر به ماهیت اندیشة فرماندهان قوای دولتی پی -

از سران ایل سگوند (خدابخشی .)042 /0 :0334 ،این

بردند .امیراعظم با کمک دو طایفة میر و بهاروند به

اقدام نقش پررنگی در شکل گیری و وقوع شورش

این مهم پرداخت و از یاری میرزامحمد میر برخوردار

طرهان داشت و سایر خوانین را نسبت به فرمانده

شد (کاظمی431 :0386 ،؛ نقیبزاده .)011 :0381 ،در

غرب بدبین کرد.

چنین شرایطی سایر ناراضیان لرستان به او پیوستند و

اعدام این سران از اشتباهات سیاسی فرماندهان

این حرکت سم بل یک مقاومت محلی در برابر قوای

ارتش بود و باعث شد که شورشیا ن تا چند سال به

رضاشاه بود که احتمال می رفت آنها را منهدم کند و

تأمین دادن دولتیان اعتماد نکنند و تسلیم نشوند

یاد و خاطرة جنگ های زاهدشیر را به نوعی زنده و به

(ساکی .)311 :0343 ،یوسفخان طرهانی و غالمعلی -

مدت چند هفته آنها را به خود مشغول کرد.

خان بیرانوند (امیرهمایون) شوهرخواهر امیراعظم،
ازجمله افرادی بودند که به دستور سرلشکر خزاعی

ب) فقر عمومی و نارضایتی از اقدامات دولت

کشته شدن د .به هرحال ،بعد از این حادثه ،تعدادی از

جدید

سران شورش ی به طرهان رفتند (فراهانی/0 :0331 ،

در اواخر دورة قاجار ،و به ویژه بعد از دورة

 .)168این اقدام سرلشکر خزاعی و رفتار غرورآمیز،

حکومت نظرعلی خان ،وضعیت نامناسب اقتصادی

افراطی و ناآگاهانه با عشایر و خوانین ،در نارضایتی و

مردم در نتیجة اوضاع نامناسب منطقة طرهان و

شورش امیراعظم نقش پررنگی داشت .یوسفخان

تحوالت سیاسی این محدوده ،بر سختی و فشار

(امیر بهادر) دلفانی ،پدرزن علی محمدخان بود؛ و لذا

زندگی برای بومیان می افزود .از طرفی ،اشتغال حکام

امیراعظم ،واکنش نشان داد (والی زاده معجزی:0332 ،

به تحوالت داخلی حکومت و فقدان خان قدرتمندی

031؛ روستایی .)00-01 :0334 ،این مسئله به خوبی

که به فکر اصالحات عمومی باشد ،باعث شد بسیاری

بهانه را به دست وی می داد که علم طغیان برافرازد.

از افراد متنفذ به غارت و ظلم به رعایا بپردازند .عامل

روش برخورد فرماندهان با عشایر و سرکوب آنان،

دیگر ،پرداخت مالیات بود که از مهم ترین کارکردهای

به ویژه اعدام تنی چند از خویشان امیراعظم ،در فراهم

ایاالت کشور برای حکومت قاجار ،به شمار میرفت.

کردن بسترهای شورش منطقة طرهان عامل مهمی بود

مالیات این نقاط به وسیلة حکام و رؤسای قبایل جمع -

و ب اعث شد که وی پذیرای خوانین و عشایر فراری

آوری میشد (میلسپو .) 80 :2131 ،در اواخر عهد

دیگر مناطق لرستان باشد و در نتیجه بر علیه ارتش و

قاجار ،میزان مالیات افزایش یافته بود و این مسئلة

دولت قد علم کرد .علی محمدخان گرچه طی چند سال

نارضایتی و دشمنی عشایر آنجا به دولت و دولتمردان

گذشته ،نسبت به اقدامات فرماندهان نظامی بدبین شده

تأثیر زیادی داشت .گرچه دولت جدید مالیات احشام

بود ،کینة این حرکت خشونت آمیز را به دل گرفت ،اما

را لغو کرد ( سازمان اسناد ملی ایران  ،شماره سند

حادثة اعدام علت تامهای بود که وی واکنش علنی
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 ،) 241/1111اما در قلمرو عشایر ،مالیات های دیگر

مردم ،به ویژه عشایر که به نیروی کار آنها نیاز داشتند،

اخذ می شد که همین نقش زیادی در ضعف سیاسی و

دشوار بود .به عالوه امیراعظم معتقد بود نیروهای

اقتصادی آنها داشت .فشار بیش از حد مأمورین نظامی

دولتی تحت رهبری و حمایت کشورهای دیگر،

و مالیاتی بر اهالی لرستان ،به ویژه طرهان و باالگریوه

ازجمله انگلیس ،قرار دارند و این جنگ را جنگ

تا صیمره ،به افزایش نارضایتی منجر شد و ناآرامی

اسالم و کفر خواند (میرهاشمی .)001 :0381 ،وجود

طرهان در ادامة این نارضایتی ها به وقوع پیوست .به -

برخی از فرماندهان غیرمسلمان در لرستان ،چون

عالوه رضاشاه دست نظامیان را در مناطق عملیاتی،

گریگور ارمنی ،در این برخورد ایدئولوژیکی بیتأثیر

ا زجمله لرستان ،باز گذارده بود .در روزنامة حبلالمتین

نبود؛ لذا جدای از مسائل سیاسی و تالش برای قدرت -

که خارج از کشور چاپ میشد ،آمده است:

گیری و واکنش بر ضد فرماندهان نظامی ،رویکرد

لرستان بواسطه طمع ورزی فرمانده غرب هنوز

تاریخی و پایبندی به باورهای مذهبی و مخالفت با

تغییری در آن حادث نشده و همه ساله به اسم

اجانب که به نوعی با ا ین ارتش نوین مرتبط بودند،

فرونت لرستان از خون دل این ملت ضعیف باید

نقش زیادی در شکل گیری این جبهه داشت .سلطة این

مبلغ ها صرف شده و جوان های رشید نظامی همه

گروه معترض بر منطقة طرهان و حمالت مقطعی بر

سال ه عده کثیری قربانی حرص و طمع رؤسا

ضد قوای غرب کشور ،باعث شد که دولت سریعاً

گردد .مخصوصاً از وقتی که سرتیپ محمدخان

واکنش نشان دهد.

شاه بختی به ریاست و فرماندهی لشکر منصوب

پ) تالش برای حفظ قدرت

آمد این مرد طماع رشوهخوار به قسمی لرها را از

یک مسئلة بس مهم برای خوانین لرستان ،بعد از ورود

دولت ترساند که خیلی باید زحمت کشید تا

قوای دولتی به آنجا ،حفظ قدرت بود .گرچه حکام

مجدد اعتماد به دولت نمایند (حبلالمتین ،سال

منطقة طرهان (خاندان غضنفری امرایی) از همان ابتدا

سی و ششم ،ش 21 ،23اردیبهشت  ،0318ص

از قوای دولتی اطاعت می کردند و برخالف خوانین

.)8-1

بیرانوند و میراحمدی و  ...چندان سر ناسازگاری

گرچه گزارشی از فشار مالی شاهبختی و یا

نداشتند و حداقل آن را در عمل نشان ندادند .علی -

سرلشکر خزاعی با رعایای منطقه طرهان در دست

محمدخان که بعد از جانشینی به جای نظرعلیخان ،بر

نیست ،اما نظر به اینکه منطقة مذکور زیرمجموعة

این منطقه حکومت می کرد ،در نتیجة کامیابیهای

پیشکوه لرستان بود ،دور از واقعیت نیست که تحت

مکرر ارتش ،به ویژه در لرستان ،به نوعی متقاعد شده

فشار مالی نامبردگان قرار داشته است.

بود که ورود قوای دولتی و گسترش دامنة تمرکز

از طرفی تصویب لوایحی چون قانون نظام وظیفه

حکومت به این دیار اجتناب ناپذیر است و مخالفت

و بردن فرزندان عشایر به خدمت سربازی ،بر

وی نمی تواند مانع از آن شود ،لذا مصلحت را در آن

نارضایتی آنان میافزود .موضوع اخذ نظام وظیفه

دید که علناً ایستاد گی نکند و همچون پدرش با ارتش

باعث شده بود که در اوایل سال  0316ش در لرستان

و افرادی چون امیراحمدی روابط حسنه و غیر

اغتشاشاتی رخ دهد و دسته های مسلح آنان به اطراف

خصمانه ای داشته باشد .امیراحمدی نیز ،با اطالع از

شبیخون زنند (جانپوالد .)11 :0331 ،سربازگیری با

انتصاب امیراعظم بر طرهان از سوی پدرش ،بهعنوان

خشونت اجراء می شد و تحمل اعزام فرزندان برای

یک سیاست وی را به سوی خود جذب نمود.
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با روی کارآمدن مجدد امیراحمدی ،برخی از

نزد خود فرا می خواند و با آنها پیمان اتحاد میبست

خوانین طرهان با وی همکاری کردند .در جریان حمله

(والیزادهمعجزی .)011-033 :0333 ،او به نوعی

به دزفول برای سرکوب طایفه دیرکوند ،علیمحمدخان

مت قاعد شده بود که در این شرایط جنگ داخلی تنها بر

غضنفری پانصد سوار را تهیه و فرماندهی نمود و بعد

دامنة ضعف قوای او می افزاید و بهتر آن است که

از عملیات ،وی اسلحه تمام سوارانش را تحویل داد

اتحاد ظاهری را حفظ نماید .به سبب برخی اقدامات

(امیراحمدی ،همان .) 423-431 :درواقع وی مانند

سرلشکر خزاعی ،از جمله اعدام  03تن از سران

پدرش در اوایل ،جزء خوانین دولتخواه بود که این

عشایر و بزرگان لر ،احضار و شاهبختی مجدداً به

گروه با همکاری با نظامیان ،نقش مهمی در پیشبرد

ریاست لشکر غرب منصوب گردید .این تغییر منصب

اهداف دولتی داشتند .امیراعظم که در بسیاری از

به نوعی تالش برای آرام کردم بومیان و فروکش کردن

مراحل پیشین اردوکشی های دولتی در لرستان از

نارضایتی عشایر داغدیده بود و در نتیجه این رویداد،

نیروهای طرفدار دولت محسوب می شد و عاملی مهم

تعداد زیادی از عشایر لرستان به منطقه طرهان پناه

در حفظ نظم در منطقه تحت نفوذ خود بود ،روش

بردند و همین قوای فراری به آنجا یکی از علل

دیگری در پیش گرفت .وقتی امیراعظم به جای پدر

دلگرمی و پشتوانه ای شد برای امیراعظم .در ادامه

نشست ،شاه بختی در لرستان از رقیب وی یعنی امان-

قوای دولتی از خرم آباد به فرماندهی سرتیپ محمد

اهلل خان حمایت کرد .امیراحمدی اشاره کرده که

شاهبختی در  02آبان  0316از طریق آب کشکان به

سرتیپ شاه بختی در غیاب امیراعظم ،سعی داشته

سوی طرهان رفته و بدون خونریزی در منطقه سرخ

جانشین قانونی و انتصابی امیراشرف یعنی امیراعظم را

دُم مستقر شد (بیات .)214 :0386 ،بعد از ورود شاه-

برکنار و اماناهلل خان را جانشین وی گرداند و این کار

بختی به حوالی کوهدشت ،یک پادگان تفنگدار را به

موجب طغیان علی محمدخان شد (همان .)308 :گرچه

سرخ دم فرستاد و در این زمان نیز ک دخدا بختیار

این تنها عامل شورش نبود ،اما نظر به اهمیتی که حفظ

سبزعلی با عده ای مردم طایفه قره علیوند به این پادگان

قدرت برای امیراعظم داشته ،این مسئله نقش مهمی در

حمله برده و چند نفری را مقتول کردند و غرامتی

شورش طرهان ایفا کرد .لذا مجموعه ای از این علل و

گرفتند؛ گرچه به علت عدم آگاهی سیاسی و نظامی

عوامل در وقوع شورش طرهان سهیم بود و در مقابل

عشایر بدون اینکه به امیراعظم خبر دهند ،به خرمآباد

دولت قد علم کرد.

برگشتند (غضنفری .)0161 /2 :0313 ،از طرفی عالوه
بر خ وانین پیشکوه ،امیراعظم و میرزا محمدخان

 . 6آغاز شورش و مواضع دولت در قبال آن

صیمره ای با یک عده از رعایای طرهانی و پشتکوهی

بعد از آنکه تعدادی از سران عشایر در لرستان کشته

متواری و مشغول غارت شدند.

شدند ،واکنش گسترده ای در میان عشایر و طوایف

این شورش که ماهیتی کامالً عشایری داشت ،از

مختلفی که به نوعی یا از افراد آنها مقتول شده بود و

نوعی سازماندهی شبیه عملیات قوای دولتی برخوردار

یا خویشان و نزدیکان این قربانیان به شمار میرفتند،

بود .قشون اسالمی عنوانی بود که برای این گروه

صورت گرفت و تعداد زیادی از آنان ب ه منطقه طرهان

برگزیده و ف رماندهی آن به شخص امیراعظم سپرده

رفتند .بسیاری از اعضای طایفه بیرانوند در این منطقه

شد و او فرماندهی بخشی از قشون را به میرزا

گرچه به تاخت و تاز پرداخته بودند ،بااینحال

محمدخان میرتیمور ،از بزرگانِ میر دریکوند ،سپرد

امیراعظم این حوادث را نادیده گرفته و سران آنان را

(کشاورز .) 12-11 :0383 ،محل زندگی ایل دریکوند

مسعود آدینهوند ،حسن زندیه :تأملـی بـر شـورش منطقـه طرهـان در سـال 4331ش( .شـورش عـلیمحمـد خان غضنفـری) 413

در جنوب خرم آباد تا دزفول و ایالم بود و این

طرفین ،سرتیپ شاه بختی در نامهای به نظرعلیخان

همکاری نشان دهندة نوعی اتحاد بین ایالت بر ضد

گوشزد کرد که اقدام پسرش از روی هوی و هوس

قوای دولتی می باشد و اینکه نمی خواستند تابع اوامر

بوده و عده ای دزد دور او را گرفته اند و چون در

آنان باشند و بدین وسیله خود را از زیر یوغ دولت

راستای برقراری امنیت برای مردم طرهان است ،از وی

مرکزی برهانند .ستون اول اعزامی از خرم آباد به

خواست که پسرش را قانع کند تا با قوای او همکاری

طرهان تحت امر شاه بختی در محل سرخ دم محاصره

کند و نظرعلی خان نیز نامة شاه بختی را به پسرش

شد و این وضعیت 08روز به طول انجامید (رزم آرا،

نشان داده و علی محمدخان تصمیم گرفت با پدرش

 .)08 :0321این گزارش نشان دهندة قدرت عشایر

نزد شاه بختی رود که در نتیجة دستگیری عباسخان

بود .در این مدت قوای دولتی به مدت دوازده روز

قبادیان از این تصمیم منصرف شد (غضنفری:0313 ،

محاصره ،به علت نداشتن آرد و خوار و بار مکفی ،با

 .) 0168-0164 /2بعد از این رویداد ،جنگ رخ داد و

ذبح اسب و قاطر مسلسل ها و خوردن آنها نجات یافته

گرچه قوای دولتی تجهیزات بیشتر و بهتری داشتند،

بودند .از حیث آب نیز در مضیقه قرار داشتند ،زیرا

ولی برخالف انتظار ،به محاصرة عشایر درآمد .وقتی

فقط یک چشمة کوچک در سرخ دُمِ لری بود که آب

قوای تحت فرمان شاه بختی به سوی طرهان رهسپار

اندک ی داشت .لذا لشکر غرب کشور سریعاً واکنش

شدند ،امیراعظم وی را در محاصره گرفت .در جریان

نشان داد و زمانی که این قوا در محاصره قرار گرفتند،

این ناآرامی ها بود که رضاشاه به لرستان سفر کرد تا از

از نیروهای اطراف لرستان درخواست کمک شد و این

نزدیک وضعیت را ببیند .این واکنش سریع و هجوم

امر نقش اساسی در نجات آنان داشت.

ستون های مختلف به منطقة طرهان ،تأثیر زیادی در

در ادامه قوای کمکی از هر سو به سوی کوهدشت

شکستن محاصره و تسلیم علی محمدخان داشت و با

سرازیر شدند .شاه بختی از فرماندهان اطراف تقاضای

سفر رضاشاه به لرستان خاتمه پذیرفت .گرچه این

کمک کرد؛ ازجمله محمدعلیخان بلوچ ،مهدیقلی -

اغتشاش به مدت چندین هفته ارتش و فرماندهان

خان تاجبخش ،سرهنگ حسن آقا و  . ...ابتدا ستونی

غرب و شمالغرب ر ا به خود مشغول کرد ،اما دوام

تحت فرماندهی سرهنگ مهدیقلی خان تاجبخش که

زیادی نیافت و به مانند دیگر اقدامات اعتراض آمیز راه

در رأس قوایی از کرمانشاه آمده بود ،از طریق هلیالن

به جایی نبرد.

به قلعه کوهدشت رسیده و مستقر شد (بیات:0386 ،
 .)214رزم آرا بعد از آنکه هن گ منصور کرمانشاه را سر
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و سامان داد ،ابتدا قرار بود به پشتکوه برود که خبر

با آمدن قوای کمکی و رسیدن خواروبار ،نیروی

شورش طرهان رسیده و برای نجات شاه بختی به آن

شاه بختی روحیه گرفت و از محاصره رها شد .بعد از

سو رفته و بعد از برخورد با طوایف اوالدقباد ،اردوی

شکستن محاصره ،شاه بختی به تعقیب امیراعظم

وی را از محاصره رهانید (رزمآرا.)13 :0332 ،

پرداخت که به سمت توه خشکه و قلعة آسان (مقر

بنابراین موضع و مشی دولت در اینباره ،این بود که

حکومت غضنفری ها) رفته بود و پس از زد و

با کمک ستون های مختلف ،هر چه زودتر آن را خنثی

خوردهایی که صورت گرفت ،قوای دولت پیروز شد.

کند.

یداهلل خان ،برادر امیراعظم ،کشته و رومشکان و طرهان

باید گفت در هنگام شورش و قبل از برخورد

هم به تصرف قوای دولتی درآمد و عشایری چون
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بیرانوندها که برای جنگ آمده بو دند ،به غارتگری

آسو در طرهان پیش رفتند و با طوایف آنجا که از

پرداخته و در جستجوی اموال غارتی خود امیراعظم را

مناطق مختلف لرستان (بیرا وند ،جودکی ،دلفان و )...

تنها گذاشتند .در این عملیات برای اولین بار از

کوچ کرده بودند ،نیز برخوردهایی داشتند .در این

بمباران هوایی استفاده و جلگة کوهدشت ،محل عشایر

گیرودار امان اهلل به حکومت طرهان منصوب شده و

یاغی ،بمباران شد (ارجمند .)034 :0331 ،استفاده از

علیمحمدخان ،سام خان گراوند و خوانین کوشکی به

طیاره برای بمباران مواضع عشایر طرهان و کوهدشت،

سرطرهان و در سوم دی  0316به قاطرچی رفتند .در

در تضعیف روحیة امیراعظم و ترس و واهمة لشکر او

این مدت امیراعظم با دیگر شورشیان به غارت طوایف

نقش زیادی داشت و درواقع این اولین باری بود که از

تس لیم شده طرهان می پرداختند؛ مثالً طوایف کوشکی،

ابزار جنگی هوایی برای قلع و قمع عشایر استفاده می -

شاهکرمی و قره علیوند (بیات .)262-261 :0386 ،بعد

شد.

از آنکه قوای دولتی در چندین نبرد بر ضد عشایر
در ادامه ،لشکر غرب کشور سریعاً واکنش نشان

پیروز و امیراعظم دست تنها شده بود ،وقتی

داده و زمانی که این قوا در محاصره قرار گرفتند ،از

امیراحمدی برای بار دوم به امارت لشکر غرب رسید،

نیروهای اطراف لرستا ن درخواست کمک شد و این

سرهنگ غالمحسین قویمی و پیغمبر زاده قاضی عسکر،

امر نقش اساسی در شکستن محاصره داشت .درباب

از طرف او برای مذاکره صلح با امیراعظم به طرهان

تسلیم امیراعظم باید گفت ،پس از  08روز محاصره

آمدند .وی که متوجه وضعیت نیروی خود و ضعف

قوای شاه بختی ،وقتی نیروی کمکی رسید ،به این

نظامی ،اختالف و عدم توانایی آنان از مقابله شده و از

وضعیت خاتمه داده شد و وی بدون برخورد

طرفی فرمانده لشکر غرب درخواست مذاکره داده بود،

چشمگیری عقب نشینی کرد و جنگ سرخدم به پایان

کمی بعد به خرم آباد رفت و بعد از مالقات با

رسید (جمالی . )40 :0383 ،پس از رسیدن نیروی

امیراحمدی ،به حکومت دلفان گماشته شد (روستایی،

کمکی به شاه بختی ،نیروهای زیرفرمان امیراعظم به سه

 .)02 :0334لذا علی محمدخان وقتی پی برد که نمی -

دسته تقسیم شدند و طرهانیان و تعدادی از بیرانوندها

تواند در برابر قوای دولتی بایستد ،برای بهدست آوردن

و سایر افراد امیراعظم به شاهبختی و امان اهلل پیوستند.

مقام و موقعیت با آنها همکاری کرد و مدتی بعد به

امیراعظم قلعه را ترک کرده و به غرب طرهان عقب

استقبال شاه رفت و تسلیم شد.

نشست و رزم آرا قلعه کوهدشت را تصرف کرد .قبل از

درباب تسلیم امیراعظم باید گفت ،پس از محاصرة

این نیز وقتی امیراعظم در طرهان به سر میبرد ،امان -

قوای شاه بختی ،وقتی نیروی کمکی رسید ،به این

اهلل ،به فرمان شاه بختی ،برای کشتن امیراعظم به آنجا

وضعیت خاتمه داده شد و امیراعظم بدون برخورد و

حمله برد ولی شکست خورد و عقب نشینی کرد و

مقاومت چشمگیری عقب نشینی کرد .امیراحمدی که از

تالش سرهنگ بلوچ برای دستگیری امیراعظم بینتیجه

مخالفان شاه بختی و حامیان امیراعظم بوده ،بدون اینکه

ماند (غضنفری .)0183-0182 /2 :0313 ،در نتیجه

اشاره چندانی به ضعف او داشته باشد ،این مسئله را

عملیات بر ض د امیراعظم تا زمان دستگیری و توقیف

به واسطه گری حاکم لرستان و برخی خوانین مربوط

او ادامه یافت.

می داند .سردار انتصار [حاکم لرستان] با کمک امیر

با آمدن قوای تحت فرماندهی سرهنگ تاجبخش و

لشکر طهماسبی و چند نفر از علما و ریش سفیدان

بلوچ به منطقه ،نظرعلی خان به اردوی دولت پیوست و

خرم آباد به طرهان رفته و پس از اطمینان به علی-

محاصره خاتمه یافت .قوای دولتی بدون مانع تا قلعه

محمدخان او را راضی کردند که از محاصرة شاه بختی

مسعود آدینهوند ،حسن زندیه :تأملـی بـر شـورش منطقـه طرهـان در سـال 4331ش( .شـورش عـلیمحمـد خان غضنفـری) 411

دست بردارد (امیراحمدی .)303-308 :0383 ،جدای

شورشی تالش کرد (روستایی .)012 :0388 ،چنانچه

از داو ری دربارة این گزارش و با فرض صحت آن،

مشاهده میشود ،مجموعه ای از علل داخلی و خارجی،

علت تسلیم و شکستن محاصره به همین موضوع

دست به دست هم داده و شورش امیراعظم را در هم

محدود نمی شد .زیرا اصوالً ضعف نظامی عامل بسیار

کوبید و کمی بعد خود وی تسلیم شد و همچون

مهمی در سرکوب عشایر در مواجهه با قوای دولتی

دوران قبل از شورش ،مورد توجه قرار گفت .در

بوده است .نیروهای امیراعظم متشکل از دستههای

جریان سفر دوم رضاشاه به لرستان برای افتتاح راه

عشایری طرهان و خرم آباد و باالگریوه و  ...بود که

لرستان به خوزستان در سال 0318ش بیشتر خوانین

ضدیت با قوای مرکزی و نارضایتی از عملکرد

لرستان به استقبال شاه رفتند .امیراعظم نیز حضور

فرماندهان لشکر غرب ،آنان را دور هم گرد آورد .به-

داشت و حتی پس از قرائت بیانیهای دربارة خلع سالح

عالوه وجود اختالف خانوادگی خاندان غضنفری و

و آبادی لرستان ،شمشیری جواهرنشان تقدیم شاه کرد

رقابت عشایر و خوانین متنفذ نقش مهمی در تضعیف

(امیراحمدی .) 341 :0383 ،بعد از ذکر این اعالمیه،

او داشت.

رضاشاه خطاب به وی گفت:

همچنان که گفته شد ،این خاندان با هدف حفظ اقتدار

خطاها و گناهان گذشته شما را میبخشم و

در طرهان از دولت خواهان بودند و این زمان نیز

دستور می دهم وسایل آبادانی لرستان و آسایش

روابط حسنه ای با آنان داشتند .نظرعلی خان با این

شما را فراهم کنند ،اما اگر دیگر بار نافرمانی از

شورش مخالف بود و نمی خواست با قوای دولتی

سر بگیرید و مایه بی نظمی و عدم امنیت شوید،

درگیر شود و با پیوستن به اردوی شاه بختی از سران

گناهت را نمیبخشم و می گویم سخت مجازاتتان

عشایر خواست تسلیم شوند .این موضوع بیشک

کنند  ...باید باور کنید که دوران یاغیگری و

سبب تضعیف پسر و جانشینش می شد .از طرفی خود

خودسری سپری شده است و شما موظّفید که

امیراعظ م هم در انجام این اقدام به نوعی دچار شک و

متفقاً در آبادانی سرزمین خود بکوشید و مردمانی

تردید بود و بر سر دوراهی قرار داشت؛ اینکه آیا از

مفید باشید (یغمایی.)321-323 :0311 ،

طرفی مانند پدرش به فرماندهان همراهی کند و از

این برخورد رضاشاه با امیراعظم ،بعد از زمانی بود

طرف دیگر در مقابل خشونت و سیاست مزورانه

که او درواقع با واسطة سپهبد امیراحمدی تسلیم و از

فرماندهانی چون خزاعی و شاه بختی که به در زمان

اقدام خود در شورش بر ضد قوای دولتی پشیمان شده

آنان همه رؤسای الوار از طاغی و مطی ع به قتل رسیدند

بود .از طرفی نشان می دهد رضاشاه نیز در جریان

(بهار ،) 282/0 :0318 ،اعتراض و ایستادگی نماید.

شورش او قرار داشته و با تهدید وی ،تأکید داشت که

گرچه راه دوم را برگزید ،اما همین برخورد دوگانه در

مبادا مجدداً شورش کند .ق شون اسالمیه به فرماندهی

ضعف و شکست وی و نیروهایش تأثیر زیادی داشت.

امیراعظم ،تنها به مدت تقریباً سه هفته ارتش غرب را

فرصت طلبی و عدم اتحاد عشایر و اینکه جبهة

به خود متوجه کرد و ضعف ساختاری و مدیریتی

واحدی را برضد قوای شاه بختی تشکیل ندادند ،نیز به

عشایر شورشی مانع از پیروزی وی شد و بدین ترتیب

نوبة خود در تضعیف قوای امیراعظم تأثیر داشت .در

آخرین شورش بزرگ عشایری در لرستان بر ضد

این زمان امیر اشرف ،پدر علی محمد ،به قوای شاه -

ارتش و دولت رضاشاه در هم شکسته شده و با تسلیم

بختی پیوست و برای جلب نظر عشایر و سران

علیمحمدخا ن غضنفری ،منطقه وسیع طرهان هم به
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کنترل دولت مرکزی درآمد.

مالحظه ای در لرستان ،در مقابل دولت ،شکل نگرفت.
علی رغم پیروزی های اولیه و محاصرة قوای دولتی در
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جلگة کوهدشت که جزئی از منطقة وسیع طرهان بود،،

شورش منطقة طرهان لرستان و جنگ سرخ دُم در سال

وجود مشکالتی چون برتری نظامی قوای دولتی،

0316ش از مهم ترین چالش های ارتش رضاشاه در

اختالف داخلی و عدم اتحاد بین مقاومتکنندگان ،یا

لرستان بود .شورش طرهان نتیجة چند عامل مهم بود

به زعم دولت ،شورشیان ،فرصت طلبی برخی از عشایر

که قبل از هر چیز ،برخورد خشونت آمیز و ناشیانة

که بیشتر به فکر منافع خود و غارت اموال مردم

فرماندهان نظامی غرب و بی توجهی آنان به روحیات و

بودند ،نداشتن برنامة واحد و مشخص در مقابل دولت

خلقیات عشایر به جبهه گیری و بسیج آنان در مقابل

و رویة دوگانة امیراعظم (مقاومت و یا همکاری و

ارتش دولتی انجامید .اقدامات سرکوبگرایانة افرادی

تسلیم) که پدر و پسر عمویش با دولت بودند ،همگی

چون سپهبد امیراحمدی ،سرتیپ شاه بختی و سرلشکر

سبب ناکامی علی محمدخان شده و با تسلیم وی

خزاعی و اعدام ،اسارت و تبعید چهره های شاخص و

شورش منطقة طرهان خاتمه یافت و با سرکوب آن،

سران عشایر ،در میان سایر خوانین و حکام محلی

زمینه برای خلع سالح و برقرای آرامش لرستان و این

لرستان موجی از ترس و بدبینی نسبت به دولت جدید

منطقة وسیع فراهم گشت.

و نظامیان ایجاد کرد .به عالوه ،مسئلة حفظ قدرت و
استقالل نسبی برای حکام و خوانین متنفذ و ترس و

منابع

نگرانی از نظارت و سلطة دولت بر مناطق آنان ،در

ادموندز ،جانسیسل ( .)0362یادداشتهای سفر لرستان.

نتیجة تمرکزگرایی و تالش برای تأسیس دولت مطلقةِ

ترجمه سکندر اماناللهی بهاروند .چاپ اول .تهران:

م تمرکز ،در وقوع این شورش ایلی تأثیرگذار بود.

بابک.

اقداماتی چون اخذ مالیات ،تأسیس ثبت اسناد و

امیراحمدی ،احمد ( .)0383خاطرات نخستین سپهبد

احوال ،خلع سالح و اسکان اجباری در دیگر نقاط

ایران .بهکوشش غالمحسین زرگرینژاد .چاپ اول.

عشایری لرستان ،تصویب قانون نظام وظیفه ،همگی در

تهران :مطالعات و پژوهشهای فرهنگی.

شکل گیری این شورش محلی سهیم بودند .در این

ارجمند ،محمد ( .)0331شش سال در دربار پهلوی ،به

شورش ،به رهبری علی محمدخان غضنفری (امیراعظم)

کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،تهران :پیکان.

فرزند ارشد نظرعلی خان طرهانی ،نیروهای دولتی به

ایوانف ،م .س ( .)0316تاریخ نوین ایران .ترجمه

فرماندهی سرتیپ محمد شاهبختی به مدت 08روز
محاصره شدند.
برخالف بسیاری از شورش ها و اعتراضات
عشایری که منحصراً از جانب یک طایفه صورت می -
گرفت ،در این شورش برای اولین بار افرادی از ایالت
مختلف لرستان (ط رهانیان ،میر ،دریکوند ،جودکی،
بیرانوند) حضور داشتند .این شورش آخرین مقاومت
شاخص ایلی لرستان و سمبل اتحاد عشایری در برابر
قوای رضاشاه بود و بعد از آن دیگر مقاومت قابل

هوشنگ تیزابی .چاپ اول .تهران :انتشارات حزب
توده.
بشیریه ،حسین ( .)0331جامعهشناسی سیاسی .چاپ اول.
تهران :نشر نی.

بهار ،محمدتقی ( .)0318تاریخ مختصر احزاب سیاسی
در ایران .ج  ،0چاپ اول .تهران :امیرکبیر.

بیات ،کاوه ( .)0386عملیات لرستان :اسناد سرتیپ محمد
شاه بختی .چاپ اول .تهران :شیرازه.
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پهلوی ،رضاشاه ( .)0341یادداشتهای روزانه ،به
کوشش علی بصری .چاپ اول .تهران :مطبوعات
شاه.

جانپوالد ،سیداحمد ( .)0331خاطرات یک افسر ایرانی.
چاپ اول .تهران :شیرازه.
جمالی ،مجید ( .)0383حماسه لرستان .چاپ اول .تهران:
قلم.
خدابخشی ،حاجیرضا ( .)0334تاریخ سیاسی لرستان،
ج .0چاپ اول .خرمآباد :افالک.
خواجه نوری ،ابراهیم ( .)0318بازیگران عصر طالیی.
چاپ اول .تهران :جاویدان.
درخشانی ،علیاکبر ( .)0336خاطرات .بهکوشش حبیب
الجوردی .چاپ اول .تهران :صفحه سفید.
دولتآبادی ،یحیی ( .)0362حیات یحیی .ج .4چاپ
چهارم .تهران :عطار.
رحمانیان ،داریوش ( .)0310ایران بین دو کودتا .چاپ
اول .تهران :سمت.
رزمآرا ،علی ( .)0321جغرافیای نظامی لرستان .چاپ
اول ،بیجا :بینا.
رزمآرا ،علی ( .)0332خاطرات و اسناد .به کوشش کامبیز
رزمآرا و کاوه بیات .چاپ اول .تهران :شیرازه.
روستایی ،محسن (« .)0388سردار اکرم نظرعلیخان
طرهانی» ،لرستانپژوهی ،سال .0ش  3و  .4پائیز و
زمستان .ص .068-003
روستایی ،محسن (« .)0334نقد و نظری روایی بر پیشینه
و چگونگی تشکیل قشون اسالمیه در لرستان»،
گنجینه اسناد ،شماره  .18بهار .ص .1-21

ساکی ،علی محمد ( .)0343جغرافیای تاریخی و تاریخ
لرستان .مقدمه منوچهر ستوده .چاپ اول .خرمآباد:
کتابفروشی محمدی.
ستوده ،یداهلل ( .)0333شورش لرستان .چاپ اول.
خرمآباد :شاپورخواست.

طبری ،احسان ( .)0316جامعه ایران در دورة رضاشاه.
چاپ اول .تهران :خلق.
غضنفری ،اسفندیار ( .)0313تاریخ غضنفری ،ج ،2چاپ
اول .خرمآباد :شاپورخواست.
غضنفریامرایی ،عباس (« .)0388کوهدشت و سران
غضنفری» ،لرستانپژوهی .سال  .0شماره 0و .2بهار و
تابستان ،ص .041-031
کاظمی ،ایرج ( .)0386مشاهیر لر .چاپ اول .خرمآباد:
افالک.
کرونین ،استفانی ( .)0388ارتش و حکومت پهلوی.
ترجمه غالمرضا علیبابایی .چاپ اول .تهران:
خجسته.
کرونین ،استفانی (شهریور « .)0331جدال رضاشاه و
ایالت» ،ترجمه کاظم فیروزمند ،ماهنامه مهرنامه ،سال
 .2شماره  .8ص .04-34

کشاورز ،اردشیر ( .)0383نقدی بر کتاب جغرافیای
تاریخی و تاریخ مفصل ایالت و طوایف کرمانشاهان.
چاپ اول .کرمانشاه :طاق بستان.

گرامی ،محمدعلی ( .)0311تاریخ اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و نظامی دوران رضاشاه کبیر .چاپ اول.
بیجا :بینا.
مستوفی ،عبداهلل ( .)0380شرح زندگانی من .ج .3چاپ
اول .تهران :زوار.

مکی ،حسین ( .)0362تاریخ بیست ساله ایران :مقدمات
تغییر سلطنت ،ج ،2چاپ چهارم .تهران :ناشر.
میرهاشمی ،تقی ( .)0381طایفه میر در گذر تاریخ .جاپ
اول .قم :انتشارات دارالنشر اسالم.
میلسپو ،آرتور ( .)2131مأموریت آمریکائیها در ایران.
چاپ اول .ترجمه حسین ابوترابیان .تهران :پیام.

نفیسی ،سعید ( .)0341تاریخ معاصر ایران :از کودتای
سوم اسفند  0211تا سوم شهریور  .0321چاپ اول،
تهران :اقبال.
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نقیبزاده ،احمد ( .)0381دولت رضاشاه و نظام ایلی.
چاپ اول .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

واعظ (شهرستانی) ،نفیسه ( .)0333سیاست عشایری
دولت پهلوی اول .چاپ اول .تهران :نشر تاریخ ایران.

والیزادهمعجزی ،محمدرضا ( .)0332تاریخ لرستان
روزگار پهلوی .مصحح حسین والیزاده معجزى و
محمد والیزاده معجزى .چاپ اول .تهران :حروفیه.

ویلسن ،آرنولد ( .)0363سفرنامه :تاریخ سیاسی و
اقتصادی جنوب غرب ایران .ترجمه حسینعلی
سعادتنوری .چاپ اول ،تهران :وحید.
یغمایی ،اقبال ( .)0311کارنامه رضاشاه کبیر ،چاپ اول،
تهران :اداره کل نگارش و وزارت فرهنگ.
یکرنگیان ،میرحسین ( .)0336گلگون کفنان .چاپ اول.
تهران :علمی.
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