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چکیده
حـوادث ،رویدادهـا ،جریانهـای سیاسـی و نظامـی زیـادی در تاریخ ایالم وجود داشـته اسـت
کـه نیـاز بـه پژوهـش مسـتقل دارند .یکـی از این حوادث ،شـورش مـردم ایالم در سـال 1308
هـ.ش .علیـه دولـت مرکزی اسـت که تاکنـون به صـورت پراکنـده در کتابها و اقوال شـفاهی
بـه آن پرداختـه شـده؛ اما هنوز پژوهشـی مدون ،مسـتقل و نظاممنـد در این زمینـه انجام نگرفته
اسـت؛ از ایـن رو ،ایـن حادثـۀ تاریخـی به یـک بررسـی و تجزیـه و تحلیل خاص نیاز داشـت
تـا آن را از ابعـاد گوناگـون بررسـی کنـد و بـه تبییـن دالیـل ،چگونگـی و نتایـج ایـن رویـداد
بپـردازد .تحقیـق حاضـر بـا روش توصیفـی  -تحلیلـی انجـام گرفت و بـا اسـتفاده از کتابها،
تاریـخ شـفاهی ،سـایتهای معتبـر اینترنتی و مقـاالت موجود ،درصدد پاسـخ به این پرسـشها
برآمـد کـه  .1شـورش مـردم ایلام چه دالیلی داشـته اسـت؟ و  .2علل شکسـت زودهنگام این
شـورش چـه بـوده اسـت؟ نتایج ایـن پژوهش نشـان داد که عـدم اطالع مـردم از اقتـدار دولت
مرکـزی ،تبعیـت مردم این منطقه از شـورش ایالت اسـتانهای همسـایه ،تحریک مردم توسـط
بازمانـدگان غالمرضاخـان والـی ،افزایـش مالیاتگیـری و چگونگـی وصـول آن و  ...از جملـه
دالیـل شـورش بـوده و ورود نیروهـای کمکـی نظامـی دولتی برای سـرکوب شورشـیان ،سـرد
شـدن هـوا ،عـدم همراهی برخـی از ایالت با شورشـیان و مقاومـت نیروهای محاصرهشـده در
قلعـۀ والـی را میتوان از دالیل شکسـت شـورش برشـمرد.
واژگان کلیدی :ایالم ،ایالت ،شورش ،سرکوب.
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مقدمه
اسـتان ایلام سـابقۀ تمدنـی درخشـانی دارد کـه آثـار بسـیاری از ایـن تمـدن در
دل زمیـن نهفتـه اسـت و نیـاز بـه کاوشهـای باستانشناسـی دارد .از ایـن آثـار
میتـوان بـه گورسـتانها ،خرابههـای قلاع و بناهـای باسـتانی اشـاره کـرد .بخـش
دیگـری از تاریـخ و تمـدن ایـن منطقه در کتابها ،اسـناد و اقوال شـفاهی منعکس
شـده اسـت .بـا آنکـه در سـالهای اخیـر تحقیقـات رو بـه رشـدی در خصـوص
تاریـخ ،فرهنـگ و تمـدن ایلام توسـط پژوهشـگران انجام گرفته اسـت؛ امـا هنوز
بـه تلاش بیشـتری نیـاز اسـت تـا زوایـای مختلـف تاریـخ ایـن منطقه روشـنتر
گـردد .اسـتان ایلام در عهـد باسـتان دو ایالـت مهرگانقـذق و ماسـبذان را در بـر
میگرفـت و در دوران اسلامی تـا قـرن پنجـم هجـری بـا نـام همیـن دو ایالت به
حیـات سیاسـی و تمدنـی خـود ادامـه داد .پـس از آن ،ایـن منطقـه بیـن خالفـت
عباسـی و اتابـکان لـر دستبهدسـت میشـد و بـا سـقوط بغـداد توسـط مغـوالن
در سـال  656ه.ق .تحـت تابعیـت اتابـکان لر کوچک قـرار گرفت .از سـال 1006
ه.ق .بـا کشـته شـدن شـاوردیخان ،حاکـم ایـن مناطـق ،توسـط شـاه عبـاس اول
صفـوی ،سلسـلۀ دیگـری بـه نام خانـدان سـلهورزی (سـلورزي) حاکمیـت یافتند
کـه بـه والیان معروف شـدند .مرکـز این والیـان ابتـدا در خرمآباد بود و با تأسـیس
دولـت قاجاریـه در عصر پادشـاهی فتحعلی شـاه ،مرکز حکومت والیان لرسـتان به
ایلام بـا مرکزیـت حسـینآباد انتقـال یافـت .والیان تا سـال  1308ه.ش .در اسـتان
ایلام فرمانروایـی داشـتند و بـه دولت مرکـزی مالیـات پرداخت میکردنـد .آنها از
مهمتریـن حکومتهـای محلـی به شـمار میرفتند کـه در عصر قاجـار از مرزهای
غربـی ایـران در مقابـل تعرضـات امپراتوری عثمانی دفـاع میکردنـد .حضور فعال
و رشـادت آنهـا در لشکرکشـی ایران بـه عثمانی نیز در منابع تاریخی منعکس شـده
اسـت .یکـی از مهمتریـن رویدادهـا در تاریخ این منطقه ،شـورش ایلات ایالم در
سـال  1308ه.ش .اسـت کـه در کتابهـای مختلفـی مـورد بحـث و بررسـی قرار
گرفتـه؛ امـا تـا کنـون مقالهای مـدون و نظاممند در این زمینه چاپ نشـده اسـت؛ از
ایـن رو تحقیـق حاضـر بـا روش توصیفـی – تحلیلی به تبییـن ابعـاد گوناگون این
شـورش میپـردازد و علـل و چگونگـی شکسـت آن را بررسـی میکنـد.
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پیشینۀ تحقیق
مرتضـی اکبـری در پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد خود بـا عنوان «جغرافیـای تاریخی
ایـوان» ( )1379در حـدّ دو صفحـه به قیام ایالت و عشـایر ایالم علیـه رژیم نوپای
پهلـوی در سـال  1308ه.ش .پرداختـه کـه منبـع وی ،مصاحبـه بـا معمرین سـاکن
ایـوان بـوده اسـت .اکـرام ناصری نیز در پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد خـود با عنوان
«جغرافیـای تاریخـی مهـران» چهـار صفحـه را بـر مبنـای مصاحبه به ایـن موضوع
اختصـاص داده اسـت .محمـدزاده ( )1383در کتـاب خـود «قیـام مـردم ایلام در
عصـر رضاشـاه» را بررسـی کـرده و در چـاپ اول این کتـاب کمی در مـورد نقش
ایـل ملکشـاهی دچـار بزرگنمایی شـده اسـت؛ اما در چاپ دوم سـعی کـرده آن را
اصلاح کنـد؛ یکـی از مشـکالت این کتـاب این اسـت که نمیتـوان بـه راحتی از
آن فیشبـرداری کـرد .اکبـری ( )1386نیـز در کتاب «تاریخ اسـتان ایلام از آغاز تا
پایـان قاجاریـه» و کریـم و علـی یعقوبـی ( )1389در کتاب «ايلام در دورۀ پهلوي
از سـقوط نظـام واليگـري تـا سـقوط سلسـلۀ پهلـوي ( 1357 1307-ه.ش »).بـه
ایـن قیـام اشـاره کردهانـد؛ همچنیـن اکبـری ( )1394در کتـاب «تاریخ اسـتان ایالم
در عصـر پهلـوی» در مـورد دالیـل ،چگونگـی شـروع و انجـام شـورش و دالیـل
شکسـت آن مطالـب زیـادی آورده اسـت .از آنجا که تاکنون در خصوص شـورش
مـردم ایلام علیـه دولـت مرکزی به صـورت مسـتقل مقالهای چاپ نشـده اسـت،
مقالـه حاضـر بـا بررسـی زوایـای مختلف این شـورش موضـوع را مـورد تجزیه و
تحلیـل قـرار میدهـد تـا راهگشـای پژوهشهـای آتـی در این زمینه باشـد.
نگاهی به پیشینۀ حرکتهای مردمی ایالم از عهد باستان تا سال  1308ه.ش.
اسـتان ایلام در عهد باسـتان جزء قلمـرو فرمانروایی ایالمیها ،مادها ،هخامنشـیان،
سـلوکیان ،اشـکانیان و ساسـانیان بوده اسـت .پادشـاه ايالم با كمك مردم ورهشـي
(بخشهـای زیـادی از اسـتان ایالم) و به واسـطۀ آزادسـازی ایلام از یوغ حکومت
کاسـیهای بابل ،احیاکنندۀ مهینپرسـتی و ایالم باسـتان بود (هینتـس136 :1371 ،؛
پـرو و دلفـوس189 :1376 ،؛ هـول .)373-374 :1381 ،یکـی از قیامهای مهمی که
در عصـر حاکمیـت داریـوش اول روی داد ،قیـام مردم ایالم بوده اسـت (او مسـتد،
152 :1372و  )191کـه اوليـن حركـت عمومـي آنـان عليه دولت مركزي به شـمار
میرفت.
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ایالـت ماسـبذان و مهرجانقـذق در زمـان خالفـت عمـر بـن خطـاب ( 11تـا
 23ه.ق ).و بـه فرماندهـي سـعد بـن ابـی وقـاص فتـح شـده اسـت .مـردم برخـي
از شـهرهاي ماسـبذان در مقابـل مسـلمانان دسـت بـه مقاومـت زدنـد و برخـي از
آنـان هـم تسـليم شـدند .در دورۀ حضـرت علـی (ع) زد و خوردهـای زیـادی بـا
خـوارج در ماسـبذان و مهرجانقـذق صـورت گرفت (مسـعودی ،1370 ،ج .)13 :2
نویسـندۀ کتـاب «دنبالـۀ تاریـخ طبری» از یک جنبـش مردمی در سـال  320هجری
در دورۀ خالفـت مقتـدر در بغـداد خبـر میدهـد کـه علیـه دیلمیان و توسـط مردم
شـهرهای مـرزی عـراق و جبال ،از جملـه حلوان ،ایـاالت ماسـبذان و مهرجانقذق
و  ...صـورت گرفتـه اسـت (قرطبـی ،1375 ،ج  .)6961 :16بـا این شـورش ،مردم
ماسـبذان و مهرجانقـذق در يـك قيـام مردمـي حضـور داشـتند و نقـش اجتماعـي
خـود را در مخالفـت بـا حاكميـت وقت نشـان دادنـد .از این تاریخ بـه بعد تا عصر
تیمـور در منابـع تاریخـی از حرکـت یـا شورشـی در ایـن منطقـه ذکـری بـه میان
نیامده اسـت.
سـيدي احمد خورشـيدي ( 804-815ه.ق ).اتابک لر کوچک که بر اسـتانهای
ایلام و لرسـتان امـروزی حاکمیت داشـت و از سـوي تيمـور لنگ بـه فرمانروايي
لرسـتان منصـوب شـده بود ،بـه دلیل مخالفـت با مأمـوران مالياتي تيمـور ،به مدت
يـازده سـال در كوهسـتانهاي لرسـتان (و ایالم) شـورش کـرد و با سـختي تمام به
سـر برد .او سـرانجام ،در سـال  815ه.ق .فوت كرد (بدلیسـی ،بی تا.)72-73 :
شـاه رسـتم حاکم لرسـتان (شـامل ایالم و لرسـتان) خراج قلمرو خود را کم و بیش
بـراي والـي بغـداد و عثمانـی ارسـال ميكـرد (بـی نـام .)130 :1363 ،ایـن مسـئله
باعـث شـد شـاه اسـماعيل صفـوي ( 907تـا  930ه.ق ).در سـال  914ه.ق .بـراي
سـركوبي وی کـه هنـوز مطیع نشـده بـود با نيرويـي از قزلباشـان ،از سـمت عراق
بـه طـرف لرسـتان حرکت کنـد .نیروهای شـاه رسـتم در کبیرکوه درصـدد مقابله با
سـپاهیان شـاه اسـماعیل برآمدنـد و جنگی بین آنهـا درگرفت که منجر به شکسـت
و اسـارت شـاه رسـتم گردید (هدایـت ،1380 ،ج 62-63 :12؛ ترکمـان ،1377 ،ج
59 :1؛ شـیرازی.)143 :1369 ،
بعـد از مـرگ محمـدي ،پسـرش ،شـاهوردیخان ،بـه فرمانروايـي لرسـتان
منصـوب شـد (زکیبیـگ ،1381 ،ج  )211 :2و تـا سـال  1006ه.ق .كـه بـه دسـت
شـاه عباس اول ( 996-1038ه.ق ).دسـتگير و كشـته شـد ،بر اين مناطق حكومت
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ميكـرد .بـه دلیـل سـرپیچی و شـورش شـاهوردیخان ،چنـد بـار بین وی و شـاه
عبـاس اول صفـوی اختلاف و درگیـری بـه وجـود آمـد تا اینکـه در سـال 1006
ه.ق .شـاه عبـاس ضمـن سـرکوب شـورش شـاهوردیخان ،او را در قلعـۀ چنگولۀ
مهـران دسـتگیر و اعـدام کرد (ترکمـان ،1377 ،ج  861 ،793 ،791 ،691 :2و 862؛
روحانـی ،1371 ،ج 205 :3؛ هوشـنگ مهـدوی56 :1369 ،؛ حقـی اوزون چارشـی
لـی ،1370 ،ج 74 :3؛ افوشـتهای نطنـزی488-489 :1373 ،؛ هدایـت ،1380 ،ج :8
 271و 304؛ فلسـفی ،1373 ،ج  562 ،451 :2و 1062؛ بدلیسـی ،بـی تـا 82 :و ،83
روحانـی ،1371 ،ج 206 :3؛ منجـم یـزدی .)158-159 :1366 ،منوچهرخـان بعد از
مـرگ شـاه عبـاس دوم صفـوی در سـال  1077ه.ق .برابـر بـا  1666م .همچنان به
عنـوان والـي و حاكم لرسـتان در دورۀ شـاه سـليمان صفـوي باقي مانـد؛ اما ضعف
شـاه سـليمان و دولـت مركـزي باعث شـد كـه والي نيـز از فرمان او سـرپيچي كند
(کمپفـر.)161-162 :1368 ،
در دورۀ حاكميـت خانـدان زنديـه و بخصـوص در زمـان فرمانروايي كريمخان
زند ،اسـماعیلخان حاكم پشـتكوه و پيشـكوه با او به مخالفت پرداخت و پشـتكوه
(ايلام كنونـي) را پايـگاه خود قـرار داد .تا پايان مرگش نیز تسـليم كريمخان نشـد
و بـا پشـتيباني مـردم ايـن منطقـه بـه مخالفـت با خـان زنـد پرداخت (اسـترآبادی،
402-403 :1370؛ شـعبانی ،1369 ،ج 109 :1؛ موسـوی نامـی اصفهانـی،8 :1368 ،
 41 ،38و  124تا 126؛ سـاکی303 :1343 ،؛ پری 47 :1382 ،و  156تا 166؛ نوائی،
68 :1376؛ گلسـتانه182-205 :1344 ،؛ هدایـت ،1380 ،ج  7159 :9و 7160؛
شوشـتری ،بـی تـا .)173 :فرزنـدان اسـماعیلخان تـا زمـان ظهـور آقامحمدخـان
قاجـار در خدمـت خوانیـن زندیه بودنـد و ایل خـود را اداره میکردنـد و خدماتی
نیـز بـه امرا و حـکام زندیه مینمودنـد؛ چنانکه وقتـی محمد ظاهرخـان از خوانین
یـزد ،طغیـان کرد ،محمدخان پسـر اسـماعیلخان فیلی ،به همـراه صیدمرادخان زند
به سـرکوبی او پرداخت (غفاری کاشـانی .)534 :1369 ،به دنبال آن اسـماعیلخان
فیلـی ،والـی لرسـتان ،در همـان سـال ( 1200ه.ق ).نامـهای بـا هدایـای فـراوان به
نـزد آقـا محمدخـان ارسـال کـرد و اطاعـت خود را نسـبت بـه او اعالم نمـود .آقا
محمدخـان هـم او را والی لرسـتان و ایالم (پشـتکوه) کرد (سـاروی.)152 :1371 ،
بـه این صـورت اسـماعیلخان فیلی بـا اطاعت از آقـا محمدخان ،سـمت والیگری
خـود را حفـظ کـرد و این سـمت تا ظهـور رضاشـاه در اخالفش باقـی ماند.
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موضع مردم و حاكم پشتكوه (ايالم) در خصوص انقالب مشروطه
غالمرضاخـان ،والـی ایلام ،در جريان پيـروزي انقالب مشـروطه بسـيار محتاطانه
عمـل كـرد .گاهـي هـم تمايلات ضـد مشـروطۀ خـود را آشـكار مینمـود و در
جريـان شـورش سـاالرالدوله ،حاكـم كردسـتان ،و تالشهايش در جهت به دسـت
آوردن تـاج و تخـت شـاهي و سـپس حمايت سـاالرالدوله از محمدعليشـاه قاجار
( 1285 – 1287ه.ش 1324 – 1327 /.ه.ق 1906 – 1909 /.م ،).بـه حمايـت از
سـاالرالدوله و محمدعليشـاه پرداخـت .سـاالرالدوله در جريـان انقالب مشـروطه،
حكمـران نواحـي كردسـتان بـود (کسـروی )66 :1370 ،و لشـكريان وي كـه
مركـب از نيروهـاي داودخـان كلهـر و پسـرانش ،نظرعلیخان پيشـكوهي (پدرزن
سـاالرالدوله) ،سـردار اشـرف (اماناللهخان) پسـر والـي پشـتكوه (غالمرضاخان) و
عـدهاي از شـاهزادگان كـه حدود سـه الـي چهار هزار نفـر بودند تا نوبـران نزديك
سـاوه پيشـروي كردند؛ ولي در آنجا در سـال  1329ه.ق .از نيروهاي مشروطهخواه
شكسـت خوردند (شـمیم.)545 :1375 ،
غالمرضاخـان والـي پشـتكوه (ايلام) در حملـۀ سـاالرالدوله ،دامـاد خويـش،
بـه تهـران بـه كمـك وی پرداخـت و پسـر بـزرگ خـود اماناللهخـان را كـه لقب
سـردار اشـرف داشـت در رأس سـپاهي متشـكل از چندين هزار نيروي پشتكوهي
(ايالمـي) بـراي كمـك بـه او اعزام كـرد؛ امـا نيروهـاي سـاالرالدوله و همراهان او
در مقابلـه بـا نيروهـاي اعزامـي از مركـز كـه يپرمخـان ارمنـي ،يكـي از سـرداران
مشـروطهخواه در رأس آنهـا قـرار داشـت ،شكسـت خـورد و داوودخـان كلهـر و
يكـي از پسـرانش كشـته شـدند؛ همچنیـن امراي لرسـتان تحـت امـر نظرعلیخان
و سـپاه وي متالشـي شـدند و مابقـي نيروهـاي سـاالرالدوله و از جملـه نيروهـاي
سـردار اشـرف (اماناللهخان) پسـر والي پشـتكوه عقب نشستند (کسـروی:1371 ،
 .)188-189اماناللهخـان و نيروهايـش بـه پشـتكوه بازگشـتند؛ بنابرايـن در ايـن
مقطـع تاريخـي غالمرضاخـان و مـردم پشـتكوه مخالـف مشـروطه بودهاند.
غالمرضاخـان والـي ،پس از شكسـت نيروهاي سـاالرالدوله ،بـا توجه به رقابتي
كـه بـا خانهـاي بختياري داشـت خـود را مشـروطهخواه معرفـي کرد و بـه همين
دليل ،به همراه صولتالدوله قشـقايي  -ايلخاني عشـاير قشـقايي  -و شـيخ خزعل
 خـان والـي  -و فرمانـرواي خوزسـتان ،اتحـاد سـهجانبهاي را بـه نـام دفـاع ازمجلس شـوراي ملي و مشـروطه تشـكيل دادند (کتـاب آبـی ،1362 ،ج .)1099 :5
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پـس از مطلـع شـدن غالمرضاخان والـي از سیاسـتهای دولت مركـزي در جهت
تضعيـف ملوکالطوایـف و بـه اطاعت درآوردن قـدرت خانها و امـراي محلي ،اين
بـار والـي درصدد همكاري با شـيخ خزعل و بعضي از خوانين بختياري و تشـكيل
كميتـهاي بـه نام كميتـۀ قيام سـعادت برآمد.
غالمرضاخـان والـي و شـيخ خزعـل ،بـا آگاهـي از سياسـت مرکزیتگرایـی
رضاشـاه ،بـراي حفـظ قلمروهـاي خودمختـار ،پيمـان  1328ه.ق .را تجديد کردند
و كميتـهاي بـه نام قيام سـعادت تشـكيل دادنـد (بهـار ،1371 ،ج  )146 :2و در اين
زمـان بـا اتحاد و تشـكيل این كميته به نـام حمايت از مشـروطه و قانون و حمايت
از احمدشـاه و جنـاح اقليـت ،تلگرافـي به مجلـس مخابره كردند (مکـی ،1362 ،ج
 .)190-192 :3هدف حاكم پشـتكوه در پشـتيباني از مشـروطه اين بود كه از سـوي
قدرتیابـی رضاخـان احسـاس خطـر میكـرد؛ لذا بـا تغييـر موضـع ،از ضديت با
مشـروطه بـراي حفـظ قـدرت خود  -پـس از كودتـاي رضاشـاه  -مشـروطهخواه
شـد و سـنگ مشـروطه-خواهي را به سينه زد.
شورش مردم پشتكوه در سال  1308ه.ش.
پـس از آنکـه والـي در سـال  1307ه.ش .بـه عـراق پناهنـده شـد ،فرماندهي قواي
غـرب ،حكم واليگري پشـتكوه را بـراي شـهابالدوله ،برادر غالمرضاخـان ،صادر
كـرد .وی هـم از خرمآبـاد بـه پشـتكوه رفـت و حـدود يك سـال بـه عنـوان والي
پشـتكوه در ايلام اقامـت داشـت؛ امـا در اين مدت عم ً
ال كارهاي پشـتكوه توسـط
فرماندهـي نظامـي پشـتكوه ،سـرتیپ ابوالحسـنخان پورزنـد ،انجـام ميگرفـت.
شـهابالدوله پـس از مدتـي از سـمت خـود اسـتعفا داد و بـه ملك شـخصي خود
در هليلان رفـت (والیزاده معجـزی .)177 :1382 ،به منظـور جلوگيري از طغيان و
سركشـي هـواداران والـي ،از سـوي دولـت نیز علیقلیخـان پسـر غالمرضاخان به
نايبالحكومتـي منطقـۀ (صفحـهُ ) 1كرد منصوب شـد (کریم و علـی یعقوبی:1389 ،
.)58
در سـال  1307ه.ش .سـپهبد امیـر احمـدی،محمدصـادق كوپـال را بـا درجـۀ
سرلشـكري به سـمت حكومت پشـتكوه به حسـينآباد (شـهر ايالم امروزي) ،مقر
 .1در گذشته به منطقۀ تحت حاکمیت یک حاکم محلی «صفحه» میگفتند.
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فرمانروايـي والـي ،اعـزام كـرد .در اواخـر مـرداد و اوایـل شـهریورماه سـال 1308
ه.ش( .رزمآرا و بیـات )65-74 :1382 ،شورشـی در بیـن مـردم ايلات پشـتکوه
(ایلام) علیـه دولت مرکزی روی داد .در این شـرایط یکی از پسـران غالمرضاخان
بـه نـام علیقلیخـان بـه شورشـیان پیوسـت و موجـب انسـجام و وحـدت بیـن
آنـان گردید .شورشـیان پشـتکوهی ،سـرتیپ محمدصـادق كوپال ،فرمانـدار نظامی
پشـتکوه ،و نیروهـای تحـت فرمانـش را در قلعـۀ والـی در مرکـز شـهر ایلام بـه
محاصـره درآوردنـد .آنـان تـا هنـگام ورود نيروهـاي حاجعلـيرزمآرا ،مقاومـت
كردنـد؛ امـا با ورود نيروهاي رزمآرا حلقۀ محاصره شكسـته شـد (همـان.)72-73 :
والـي و تعـدادی از فرزندانـش كـه ديگـر مقاومـت و مانـدن در ايلام را بيفايـده
ميدانسـتد ،امـوال و لـوازم منقـول خـود را بـهنحـوي از پشـتكوه خـارج كردنـد
(بهـار ،1371 ،ج  )168 :2و بـه عـراق رفتنـد و در بغـداد مقيـم شـدند (افشـار
سیسـتانی.)164 :1372 ،
داليل شورش مردم پشتكوه
 .1مردم پشـتكوه به دليل زندگي عشـايري و کوچنشـینی روحيهاي آزاد داشـتند
و بـه سـادگی حاضـر بـه اطاعـت و انقيـاد از دولت تازه تأسـيس يافتـۀ پهلوي
كـه بـا شـعار اصالحـات و تختهقاپو كردن عشـاير و تجدد و مدرنيتـه روی کار
آمده بود ،نشـدند.
 .2اصالحـات رژيـم پهلـوي مبنـي بـر اسـكان عشـاير و مدرنيته كردن ايـران با
فرهنگ مردم پشـتكوه و سـاير مناطق ايران سـازگاري نداشـت؛ به تعبير ديگر،
بـر اسـاس نظريـۀ نامتوازن سياسـي ،رژيـم پهلوي هنـوز در اين مـدت كوتاه بر
روي فرهنـگ مـردم کار نکـرده بود؛ لذا با توسـعۀ صنعتي و مـدرن کردن ایران،
مـردم عشـاير پشـتكوه تـوان و تحمـل آن را نداشـتند؛ زيـرا با فرهنـگ آنان در
تضـاد بـود و اين مسـئله زمينۀ شـورش آنـان را فراهم كرد.
 .3محدوديتهايـي كـه مأمـوران دولـت در زمينههـاي مختلـف بـراي مـردم
ايـن منطقـه بـهوجـودآوردنـد.؛ بـه عنـوان مثـال ،مأمـوران دولـت بـر اسـاس
قوانيـن دولتـي از سـوزاندن درختـان جنگلـي اين منطقه توسـط مردم كـه آن را
تبديـل بـه زغـال ميكردند و در شـهرهاي مرزي عـراق به فروش ميرسـاندند،
جلوگيـري مي-كردنـد و چون عدهاي از مردم اين منطقه به شـغل زغالفروشـي
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مشـغول بودنـد و بـه تجـارت آن ميپرداختنـد ،بيـكار شـدند؛ به ایـن صورت،
زمينههـاي نارضايتـي در بيـن عـدهاي از آنـان فراهم شـد.
 .4مأمـوران نظامـي دولـت پهلـوي با كنتـرل راهها و نـوار مرزي از تـردد مردم
پشـتكوه بـه عـراق جلوگيـري ميكردنـد و راه فـرار از مشـكالت اقتصـادي و
يافتـن كار در عـراق بـر مردم پشـتكوه بسـته شـد؛ لـذا زمينههـاي نارضايتي در
بيـن عـدهاي به وجـود آمد.
 .5فشـار مأمـوران مالياتـي و گمركـي دولـت بـر مردم كـه به شـیوۀ جديدتري
جايگزيـن مأمـوران مالياتـي غالمرضاخـان والي شـده بود.
 .6از ديگـر نكاتـي كـه در برانگيختـن و شـورش کوتاهمـدت مـردم ايلام تأثير
داشـت ،شـورش و ياغيگـري تعـدادي از سـران ايالت و عشـاير لرسـتان مانند
ايلات بيرانونـد و  ...بود كه چندين سـال بـا نيروهاي دولتي در اوايل سـلطنت
پهلوي جنگيـده بودند.
 .7بـا آنکـه شـهابالدوله ،بـرادر والـي ،و علیقلیخـان ،پسـر غالمرضاخان ،تا
زمـان شـكلگيري شـورش مـردم ايالم بـا نيروهـاي دولتـي همكاري داشـتند؛
امـا بـا شـكلگيري نارضايتـي مـردم از مأمـوران دولتـي ،علیقلیخـان ابوقداره
بـه جمـع شورشـيان پیوسـت و مدتي بـه هدايت و رهبـري و سـازماندهي آنها
پرداخـت؛ لـذا اين مسـئله يكـي از عوامل شـورش مردم شـد.
 .8يكي ديگر از عواملي كه نقش اساسـي در شـكلگيري شـورش پشـتكوه در
سـال 1308ه.ش .داشـته ،شـخص غالمرضاخان والي بوده اسـت .ايشـان كه در
عـراق بهسـر ميبرد با تحريك ،تشـويق و تشـجيع هـواداران خود در پشـتكوه
و توزيـع سلاح در بيـن آنهـا و با حمايت مالي از ناراضیان و شورشـيان سـعي
داشـت هـم انتقـام خـود را از مأمـوران دولت بگيرد ،هم اگر شـده بـراي مدتي
كوتـاه بـه پشـتكوه برگـردد و بـر ايـن منطقـه و بهویـژه بـر نواحـي باغشـاهي
تسـلط پيدا كند.
 .9عـدم آگاهـي و بينش سياسـي شورشـيان نسـبت بـه اوضاع مملكـت و عدم
آگاهـي كافـي دربـارۀ حكومـت تـازه تأسـيس پهلـوي كه بـا نظاميگـري روي
كار آمـده بـود ،از ديگـر داليـل شـورش مـردم پشـتكوه بـوده اسـت؛ زيـرا اگر
شورشـيان اندكـی آگاهـي و بينـش سياسـي نسـبت بـه حكومـت مركزيتگـرا
و مقتـدر نظامـي رضاشـاه ميداشـتند ،دسـت بـه شـورش نميزدنـد و ماننـد
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طوايـف كلهـر بـا اظهار تابعيت نسـبت بـه دولت ميتوانسـتند سـهمي در امور
كشـورداري و مقامـات سياسـي متوسـط و پاييـن جامعـه را بـه دسـت آوردند.
 .10هممـرز بـودن ايلام بـا كشـور عـراق و امـكان فـرار و پناهندهشـدن مردم
شورشـي ايلام در صـورت عـدم موفقيـت يكـي ديگـر از انگيزههاي شـورش
بـوده اسـت (اکبـری.)69-71 :1394 ،
 .11در سـال 1307ه.ش .مأمـوران دولتـي گمـرك ،شـخصي از طايفـۀ شـوهان
را كشـتند و ایـن یکـی ديگـر از زمينههـاي نارضايتـي در بيـن ايلات پشـتكوه
و ازجملـه ايـل پرجمعيـت شـوهان گرديد .در پي سـختگیری مأمـوران مالياتي
و ماليـۀ پشـتكوه ،مـردم ايـل ميشـخاص از خسـارات و ظلـم و سـتمهايي كـه
ياورعليخـان ،رئيـس ماليـۀ پشـتكوه ،بـر آنـان وارد كرد بـه سـتوه آمدند و لب
بـه اعتراض گشـودند؛ تـا جايي كه محمدصـادق كوپال ،حاكم نظامي پشـتكوه،
بـه رئيـس ماليـه اعتـراض كـرد و ضمـن ارسـال گزارشـي بـه مركـز از عواقب
آن خبـر داد و مأمـوران امنيتـي دولـت را هـم به زنـدان انداخـت .نارضايتي در
بيـن مـردم پشـتكوه علیـه دولت رضاشـاه ،در بين ايالت شـوهان و ميشـخاص
شـکلگرفت؛ سـپس سـاير ايالت و عشـاير هم به شورشـيان پيوسـتند .به دليل
حضـور گسـتردۀ مردم ملكشـاهي به رياسـت شـامحمد ياري در اين شـورش،
ايـن طغيـان رنـگ و رونـق بيشـتري بـه خـود گرفـت و بخشهايـي از ايلات
ديگـر ،همچـون ديـواال ،اركـوازي و عليشـروان بـه شورشـيان پيوسـته بودنـد
(کریم و علـی یعقوبـی.)63-53 :1389 ،
بـا شـكلگيري شـورش و نارضايتـي در بيـن مردم ،صـادق كوپال آمادگـي خود را
بـراي سـركوب آنهـا اعلام كـرد و بـراي آنکه شورشـيان را به دسـت خـود مردم
پشـتكوه سـركوب كند و خـود از خونریـزی فاصله بگيـرد ،عليقليخـان ابوقداره
را كه به ظاهر سـمت نايبالحكومۀ پشـتكوه را داشـت به جنگ و دفع و سـركوب
ايلات شـوهان و ُكـرد اعـزام نمـود؛ امـا عليقليخان فرصـت را غنيمت شـمرد و
بـه منظـور دسـتيابي بـه حاكميت پشـتكوه با شورشـيان و ناراضيان همدسـت شـد
و بـا دويسـت قبضـه اسـلحهاي كـه از محمدصـادق كوپال براي سـركوب عشـاير
گرفتـه بود ،رهسـپار حسـينآباد (ايلام امروزي) شـد و قلعهاي كه مأمـوران دولتي
در آن حضـور داشـتند را به محاصـره درآورد (رزمآرا و بیـات.)65-66 :1382 ،
شورشـيان پشـتكوه پـس از محاصـرۀ قلعۀ والي به سـمت ايـوان حركت كردند
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و ارتفاعـات رنـو و گردنههـاي كـوه شـیرهزول را بـه تصـرف خـود درآوردند .در
هميـن زمـان نيروهـاي امنيتي دولتـي و نيروهـاي داوطلب مردمي ايـل كلهر اعم از
مـردم ايـوان و گیلان غـرب به مقابلـه با شورشـيان پرداختنـد و با بسـتن گردنهها
و کورهراههـای شـیرهزول ،راه را بـر شورشـيان سـد كردند و به مقاومـت پرداختند
و تـا زمانـي كـه نيروهـاي كمكـي دولتـي بـه فرماندهـي رزمآرا وارد منطقه شـدند
و شورشـيان را بـه عقـب راندنـد ،توانسـتند از پيشـروي شورشـيان به خـاك ايوان
جلوگيـري نمايند (اکبـری.)72 :1394 ،
رزمآرا ،شـورش مـردم پشـتکوه را تحـت عنـوان عملیات پشـتکوه در خاطرات
خـود ذکـر کرده اسـت کـه در مطلـب پیش رو بـه صورت مفصـل بـه آن پرداخته
میشـود .در ضمـن ،گـزارش رزمآرا خیلـی از مشـکالت و کمبودهـای مربـوط به
ایـن شـورش را روشـن میکنـد کـه در روایـات شـفاهی بـه آنهـا اشـارهای نشـده
است.
عملیات پشتکوه (سرکوب شورش پشتکوه) به نقل از حاجعلی رزمآرا
در تابسـتان  1308ه.ش .رزمآرا در تـدارک ازدواج بـوده اسـت کـه خانـوادهاش،
در غیـاب وی ،دختـر هدایتقلیخـا ن اعتضادالملـک را برايـش خواسـتگاري کـرده
بودنـد .ایشـان آن زمـان در لرسـتان بـود و پـس از ا ّطلاع از انتخاب همسـر ،برای
انجـام عقـد و عروسـی به تهـران رفت .بنـا بر روایـت وی ،با ورودش بـه تهران و
گذشـت چنـدروزی کـه در تدارک عروسـی بود ،مردم پشـتکوه شـورش کردند و
بـا آنکه ایشـان هنوز مراسـم عروسـی را انجام نداده بود ،از سـوی مرکـز فرماندهی
قـوای نظامـی لرسـتان بـه خرمآبـاد احضار شـد تـا از طریـق نهاونـد به کرمانشـاه
و شـاهآباد و از راه ایـوان بـه کمـک نیروهـای محاصرهشـده در قلعـۀ حسـینآباد
(ایلام) رود و آنهـا را از محاصـره نجـات دهـد (رزمآرا و بیـات)64-65 :1382 ،؛
البتـه از قبـل تعداد زیـادی از نیروهای نظامی به پشـتکوه اعزام شـده و قول نیروی
کمکـی برای سـرکوب شورشـیان به رزمآرا داده شـده بـود .او هم پـس از دریافت
دو گروهـان از نیروهـای نظامـی باقیمانـده در خرمآبـاد ،در رو ز دوم مأموریـت
خـود ،برقآسـا از راه شـاهآباد در نزدیکـی غـروب آفتـاب خـود را به ایوان رسـاند
و در همـان لحظـۀ ورودش ،از سـرهنگ باقرخـان و عشـایری کـه در اطـراف او
جمـع شـده و دربـارۀ شـورش مـردم ايلام بـه بحـث نشسـته بودنـد ،اطالعاتی را
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جویـا شـد؛ ولـی باقرخـان گفـت که اطلاع دقیقـی از ایـن شـورش و جزئیات آن
نـدارد (همـان .)65 :بنـا بـه گـزارش رزمآرا ،سـرهنگ باقرخـان در ایـوان مسـتقر
بـوده و نيروهـاي بومـي كلهر را بـا نيروهاي تحـت فرمانش در مقابله با شورشـيان
فرماندهـي میکـرده اسـت .در ايـن زمـان نايـب محمدآقـا حاكم ايـوان بود.
رزمآرا بالفاصلـه ،ارتفاعـات بین کوه رِنو و کاتوره و مانشـت را به اشـغال خود
درآورد .در ایـن شـرایط سـرتیپ صادق کوپال که در محاصرۀ شورشـیان پشـتکوه
قـرار داشـت ،نامـهای به وسـیلۀ پيكي براي رزمآرا فرسـتاد و اطالعـات دقیقی را از
اوضاع پشـتکوه ،شورشـیان و نیروهای محاصرهشـده به ایشـان داد.
رزمآرا در ادامـۀ خاطـرات خـود آورده اسـت که پس از تصـرف ارتفاعات رنو،
مانشـت و کاتـوره ،نامـهای از سـرتیپ کوپـال دریافت کـرده که مضمـون آن بدین
شـرح اسـت« :فرمانـده قـوای نظامـی ،مـن بـا عـدهای نظامیـان همراه خـود مدت
سـیزده روز اسـت کـه در قلعۀ حسـنآباد [حسـینآباد صحیحاسـت] بـوده و حتی
از سـهروز قبـل آب مـا را هـم قطـع و خوراک مـا منحصر به جـو و آب چاه بدی
اسـت .مـا تـا آخرین آجر ایـن قلعه مقاومـت و ایسـتادگی خواهیم کرد؛ ولی شـما
اگـر میخواهیـد مـا را نجـات داده ،در حرکـت خـود تسـریع کنید و اال مـا در زیر
آجرهـای قلعـه جانخواهیـم سـپرد» .رزمآرا میگویـد« :این نامـه ،بینهایت در من
تأثیـر نمـود؛ زیـرا دیدم یـک همقطار مـن در چنیـن موقعیت و وضعیـت ناگواری
گیر کرده و اگر اقدام فوری و سـریع نشـود همان قسـمی که نوشـته ،ممکن اسـت
از بیـن بـرود و مصمم شـدم که فـوری اقدام نمایـم» (رزمآرا و بیـات.)66 :1382 ،
رزمآرا بـه کمـک عشـایر در سـراب ایـوان ،اطالعـات دقیقـی دربارۀ حسـینآباد و
قلعـۀ والـی به دسـت آورد؛ سـپس  100نفر از افراد زبده و دارای اسـلحۀ مسلسـل
را بـه فرماندهـی افسـری به اسـم شـاملو در همان شـب اول ورودش به کـوه رنو،
بـرای شکسـتن خـط مقدم شورشـیان به کاتـوره (مابین کـوه رنو و مانشـت) اعزام
کـرد؛ امـا مشـکل اصلـی افـراد نظامـی تحـت فرمـان رزمآرا آن بـود کـه اطالعاتی
دربارۀ عملیات در شـب نداشـتند و توسـط رزمآرا توجیه شـدند .آنها به کمک دو
بلـد محلـی قصـد داشـتند با عبـور از رنـو وارد چوار شـوند و در همان شـب اول
عملیـات ،کوپـال و همراهانش را در حسـینآباد از محاصره نجـات دهند؛ ولی این
حمله با مقاومت شـدید شورشـیان مواجه شـد و تعدادی از درجهداران و سـربازان
دولتی کشـته شـدند و عقبنشـینی کردند (همـان.)68 :
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رزمآرا نوشـته اسـت :در صبـح یکـی از روزهای درگیری ،خبـری دریافت کردم که
پالونهشـکن (پاالنشـکن)

اشـرار بـه طرف رنـو پیشـروی کـرده و تمام پسـتهای
را اشـغال نمـوده و افـراد را بـه اسـارت درآوردهانـد .مـردم ایـوان بـا شـنیدن ایـن
خبـر ،سـیاهچادرهای خـود را خوابانـده و درصـدد کـوچ برآمدنـد كه مبادا توسـط
شورشـیان غـارت شـوند (همـان .)68-69 :وی در ادامـه نوشـته اسـت :در ایـن
شـرایط مـن صـدای شـلیک یـک تیـر را شـنیدم و کمـی بعـد بـه همـراه سـروان
شهابالسـلطاناردالنـی بـه سـمت محـل تیرانـدازی حرکـت کردیـم؛ ولـی هنوز
مسـافت زیـادی نرفتـه بودیـم کـه بـا تیرانـدازی اشـرار مواجـه شـدیم و دریافتیم
کـه آنهـا تمـام پسـتهای مـا را تصـرف کـرده ،بـه طـرف موضـع ما که در وسـط
بـود حرکـت کـرده و بـه نزدیـک مـا رسـیدهاند .وی در ادامـه گفته اسـت :من یک
گروهبـان بـه نـام بیگمـراد را بـه همراهـی ده نفـر بـرای مقابلـه با اشـرار بـه یکی
از قلههـای نزدیـک اشـرار فرسـتادم؛ ولـی آنهـا بـه اشـتباه بـه سـوی اشـرار رفتند
و بالفاصلـه بـا تیرانـدازی آنهـا یکـی از سـربازان مـورد اصابـت چنـد گلولـه قرار
گرفـت و بـه تـه د ّره پرتاب شـد و این سـرباز شـجاع حاجـی نام داشـت .من فکر
کـردم بقیـۀ نیروها هم کشـته خواهند شـد و تمـام نیروهای من همین تعـداد بودند
و مـا از بیـن خواهیـم رفـت؛ اما ناگهـان گروهبان بیگمـراد و همراهانش به سـوی
اشـرار تیرانـدازی کردنـد و به خواسـت خـدا آنها که حدود دویسـت نفـر بودند را
مجبـور بـه تسـلیم کردنـد .آن ن ه نفر توانسـته بودند صد و بیسـت نفر را کتبسـته
در اختیـار بگیرنـد .درسـت در ایـن لحظـه ،صـدای طبلـی از دور به گوش رسـید
و سـتونی از وسـط کوهسـتان به طرف دشـت ایوان سـرازیر شـد و معلوم گردید
این گردان هنگ اسـت که از لرسـتان برای کمک اردو فرسـتاده شـده که در چنین
لحظـه و موقعـی بـهایـن محل رسـیده اسـت؛ همچنین عـدهای از اشـرار که صبح
آن روز مرتکـب قتـل نظامیـان شـده بودنـد از ارتفاعـات ،خود را پرتـاب و هالک
کـرده بودنـد .رزمآرا دلیـل تسـلیم اشـرار را تیرانـدازی جوخـۀ بیگمـراد و صدای
تیراندازی از پشـت سـر آنان و صدای طبل و حرکت سـتون هنگ لرسـتان میداند
کـه بـ ه نزدیـک صحنـۀ جنگ رسـیده بودنـد .وی این مطلـب را از قول شورشـیان
تسلیمشـده بیـان کرده اسـت (همـان.)69-70 :
رزمآرا جریـان حملـۀ ایـن دویسـتنفـر را از سـوی هسـتۀ اصلـی اشـرار یـا
شورشـیان نمیداند .وی در این باره چنین نوشـته اسـت :شـخصی از سـوی اشـرار
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بـه عنـوان پیـک بـه سـوی سـربازان مسـتقر در کـوه رنـو آمـد و چـون از سـوی
مأمـوران دولتـی مـورد محبـت و پذیرایی قرار گرفـت؛ پس از بازگشـت ،در همان
شـب ،خودسـرانه حـدود دویسـت نفـر را با خـود همراه کـرده بـود و در صبحگاه
روز بعـد بـه پسـتهای نیروهـای دولتی حملـه بردند ،تعـدادی زیادی از سـربازان
را کشـتند و بـا خنجـر قطعهقطعـه کردند ،به راحتی پسـتهای نگهبانـی را تصرف
کردنـد و بـه گردنـۀ رنـو که محـل اسـتقرار نیروهـای انـدک رزمآرا بود ،رسـیدند؛
امـا در همیـن گردنـه از نیروهـای انـدک تحـت فرمـان حاجعلـی رزمآرا شکسـت
خوردنـد و بیشـتر آنان به اسـارت درآمدنـد و عدهای هم خودکشـی کردند (همان:
 .)70-71بدیـن صـورت ایـن عملیات ناموفق دلیل اصلی شکسـت شورشـیان بود.
رزمآرا در ادامـۀ خاطـرات خـود آورده اسـت کـه روز بعـد ،حملـۀ جـدی و اصلی
از تمـام راههـا آغـاز شـد و نیروهـای دولتی به سـوی حسـینآباد (ایلام امروزی)
بـه حرکـت درآمدنـد و اشـرار پا ب ه فرار گذاشـتند .اشـرار تمام حسـینآباد را آتش
زده و ویـران کـرده بودنـد و درب قلعـه را از پشـت بـا سـنگهای بـزرگ بسـته و
مسـدود نمـوده بودنـد .محاصرهشـدگان در قلعه توانسـته بودند در مقابـل تهاجم و
یـورش شورشـیان ،ایسـتادگی و مقاومت کنند .پـس از تصاحب قلعه و آزاد شـدن
محصورشـدگان ،دوروز در آنجـا توقـف کردیـم و تصمیـم گرفتیـم کلیـۀ طوایف
یاغـی را کـه بـه طـرف داخـل ملکشـاهی و باغشـاهی رفتـه بودنـد ،تعقیـب کنیم.
پـس از دوروز بـا اردوی نظامـی به طرف باغشـاهی و نقاط مـرزی حرکت کردیم
و در ظـرف تقریبـ ًا یـک مـاه ،بـه طـرز بسـیار خوبـی کلیۀ عملیـات خاتمـه یافت؛
حتـی علیقلـی پسـر والـی هـم که جـزو شورشـیان بـود حاضر به تسـلیم شـد .با
خاتمـۀ عملیـات مراجعـت کردیـم و بـه عنوان پـاداش ،بـه درجۀ سـرهنگ دومی
ارتقـا یافتـم؛ سـپس به تهران برگشـتم و خود را برای عروسـی آماده کـردم (همان:
.)72-73
تیرباران تعدادی از کدخدایان به روایت رزمآرا
رزمآرا در خاطـرات خـود از یـک حادثـۀ خونیـن و تلـخ چنیـن یـاد کـرده اسـت:
قبـل از حرکـت اردو به سـوی ملکشـاهی و نـوار مرزی برای سـرکوبی اشـرار ،در
روز اول بعـد از تصـرف حسـینآباد ،از سـرتیپ کوپال سـؤال شـد که چه کسـانی
در طـول محاصـره بـه شـما کمـک کردهاند؟ ایشـان گفت :چنـد نفـر از کدخدایان
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ایـل پنجسـتون و چهارقلعـه کمـک زیـادی کـرده و شـبها غـذا و قنـد و چای به
درون قلعـه آوردهانـد .قـرار شـد بـه پـاس خدمـات ارزنـدۀ آنـان بـه قلعـه دعوت
شـوند و مـورد تشـویق قـرار بگیرنـد؛ لـذا اشـخاصی بـه دنبال آنان فرسـتاده شـد.
در ایـن میـان ،مـن (رزمآرا) و سـرتیپ کوپـال در مقابـل قلعـه مشـغول قـدم زدن
بودیـم و قـدری از عمـارت دور شـده بودیـم و در مـورد جریان محاصره و سـایر
جریانهـا گفتوگـو میکردیـم .ایـن گـردش در حـدود یک سـاعت طول کشـید
کـه یکمرتبـه صـدای تیرانـدازي بلنـد شـد و توجه مـا را جلـب کرد .ب ه سـرعت
بـهطـرف قلعـه رفتیـم و در جلوی قلعـه ،با منظرۀ وحشـتناک و تأثـرآوری روبهرو
ج نفـر از کدخدایـان پیرمرد کـه دارای ریشهای بلنـد بودند،
شـدیم .دیدیـم کـه پن 
روی زمیـن افتادهانـد و در خـون خـود غوطـهور و در حـال جـا ن کنـدن هسـتند.
سـرهنگ باقرخـان حاکـم شـاهآباد (اسلامآباد) نیز دسـتها را به کمـر زده و جان
کنـدن آنهـا را بـا تکبـر و غـرور نـگاه میکنـد .سـرتیپ کوپال بـا دیـدن آنها گفت
ایـن بیچارههـا همـان کسـانی بودنـد که میبایسـت به آنهـا پـاداش میدادیم و در
انتظـار ورود آنـان بودیـم ،حـال نعـش آنـان در جلوی ما قرار گرفته اسـت! سـپس
معلـوم شـد سـرهنگ باقرخـان كه بـا همراهانش به سـوی ایالم حرکت کـرده بود،
بـه محـض رسـیدن بـه درب قلعه ،چشـمش بـه كدخدايـان افتـاده و به آنهـا گفته
بـود :پدرسـوختهها شـما بودیـد کـه آب را بـر روی سـرتیپ کوپـال بسـته و قلعه
را محاصـره کردیـد؟ آنهـا جـواب میدهنـد :قربـان مـا نبودیـم ،ما کمـک کردهایم.
سـرهنگ متغیر شـده و در اظهار خود شـدیدتر شـده و با پافشـاری گفته بود :خیر
پدرسـوختهها شـما بودید ...؛ سـپس به چند نفر اسـکورت خود دسـتور تیراندازی
داده اسـت .بـه گفتـۀ رزمآرا ،ایـن عمـل وقیحانـه ،تأثیـر بـدی در اوضـاع عمومـی
منطقـه گذاشـت؛ زیـرا ایمـان ،عالقـه و اعتمـاد مـردم را متزلـزل کـرد و سـرتیپ
باقرخـان آنچـه نبایـد بکنـد کـرد و دیگر تأثـر و تألـم نتیجه نداشـت .بـا آنکه این
جریـان بـه مقامـات باال گـزارش شـد؛ اما کسـی وی را بازخواسـت نکـرد (همان:
)71-72؛ بدیـن صـورت در جریـان شـورش پشـتکوه ،این افـراد بیگنـاه تیرباران
شـدند و مسـببان اصلـی با فرار به ملکشـاهی و عمـق خاک عـراق و نواحی مرزی
ایـران در مهـران و میمـک توانسـتند جـان خـود را نجات دهنـد؛ درواقع مـزد این
افـراد کـه در طـول محاصـرۀ قلعـه به افـراد محاصرهشـده کمـک کـرده بودند این
نبـود و سـرتیپ کوپال میتوانسـت حداقل قاتـل آنان را به مقامـات قضایی معرفی
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کنـد یـا خواسـتار دیـۀ آنـان شـود« .درویـش نورینـژاد و موسـی تکبیـری از ایل
دیـواال از جملـه افـرادی بودنـد که در ایـن ماجرا تیرباران شـدند» (اکبـری:1394 ،
 .)82روایـات شـفاهی ،تیربـاران کدخدایـان را تأییـد میکند.
طوایف شورشی
شـورش مـردم پشـتکوه بـا محوریـت مـردم ملکشـاهی و سـایر طوایف پشـتکوه،
در شـهریورماه  1308ه.ش .شـروع و در اوایـل آبـا ن همان سـال به صـورت کامل
سـرکوب شـد .بر اسـاس گزارش رزمآرا ،ایل پنجسـتون در جریان شـورش مذکور
بیشـتر بـا نیروهـای دولتی به فرماندهی سـرتیپ صـادق کوپال همکاری داشـتهاند؛
امـا بیشـک در میـان آنـان هـم کسـانی بودهاند کـه از شورشـیان به حسـاب آیند.
رزمآرا هیـچ اشـارهای بـه همکاری مردم ایل ديواال با شورشـیان نداشـته و در مورد
همـکاری آنـان بـا نیروهـای دولتی اظهار نظـر نکرده اسـت (همـان)79 :؛ اما کریم
و علـی یعقوبـی ( )63 :1389معتقدنـد کـه بخشهایـی از ایـل دیـواال در شـورش
شـرکت کردهاند.
چنیـن بـهنظـر میرسـد کـه عـدهای از ایـل میشـخاص بـه واسـطۀ قرابـت
و نسـبت فامیلـی و همجـوار بـودن بـا ایـل ملکشـاهی در ایـن شـورش شـرکت
داشـتهاند .روايـات شـفاهي بعضـي از معمـران ميشـخاص بـر حضور آنـان در اين
شـورش داللـت دارد (مصاحبـه با شـیخعلی احمـدی .)1390/7/5،دربـارۀ حضور
مـردم ایلات بـدره ،درهشـهر ،آبدانـان ،زرینآبـاد و دهلـران در ایـن شـورش ضد
دولتـی گزارشـی ارائـه نشـده اسـت .طوایـف ایل کلهـر مسـتقر در ایوان نـه تنها با
شورشـیان همـکاری نکردنـد؛ بلکـه راه ورود آنـان بـه ایـوان را نیـز سـد کردند و
بـا کمـک بـه نیروهـای دولتـی در سـرکوب این شـورش نقش عمـدهای داشـتند؛
بـه طـوری کـه چنـد نفـر از آنـان کشـته و زخمـی شـدند (اکبـری533- :1386 ،
)534؛ همچنیـن بـه نظـر میرسـد کـه بخشهایـی از ایـل ارکـوازی ،پنجسـتون و
علیشـروان در ایـن شـورش حضور داشـتهاند (کریـم و علی یعقوبـی.)63 :1389 ،
در ضمـن برخـی از مـردم ایالت مذکور با مأمـوران دولتی همکاری داشـته و برای
آنـان خبررسـانی میکردهانـد (اکبـری)71 :1394 ،؛ ً
مثلا «جونـزه» نامـی از مـردم
ملکشـاهی آب را بـر روی نیروهـای محاصرهشـده در قلعـه بـاز میکنـد.
از آنجـا کـه علیقلیخـان ابوقداره در جریان شـکلگیری این شـورش از عراق
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بـه پشـتکوه برگشـت و تعـدادی اسـلحه را از آنجـا با خـود آورد ،به نظر میرسـد
تعـدادی تفنگچـی را نیز برای این شـورش از اقـوام ُکرد ايالمي اعم از ملکشـاهی،
فیلی ،ملخطاوی و سـایر اقوام مسـکون در روسـتاها و شـهرهای نوار مرزی عراق
بـا خـود آورده باشـد؛ زیرا با سـرکوب این شـورش ،تعدادی از شورشـیان به عراق
فرار کردنـد (همان.)80 :
رزمآرا در ادامـۀ بحـث خـود ،نوشـته اسـت :پـس از ازدواج بـا همسـرم ،بـه
کرمانشـاه برگشـتم و در آذرمـاه  1308ه.ش .مأمـور سـرکوب و دسـتگیری اشـرار
«زرینجوب» در لرسـتان شـدم که میبایسـت پس از سـرکوب و دسـتگیری ،آنان را
تبعیـد کنـم؛ ولـی در بیـن راه تعدادی از سـران آنها به پشـتکوه فرار کردند .ایشـان
همچنیـن گفتـه که مدتـی در منطقۀ بیـن رودخانۀ صیمـره و کبیرکوه بـه دنبال آنان
گشـته اسـت و چـون ایـن افـراد در یکی از روسـتاهای صیمـره (درهشـهر کنونی)
دسـت بـه دزدی و غـارت زده بودنـد ،در همیـن منطقـه دسـتگیر شـدند و آنان را
تبعیـد کردنـد (رزمآرا و بیـات.)73-75 :1382 ،
از نـکات قابـل توجـه در جریـان شـورش مـردم پشـتکوه میتـوان بـه مسـئلۀ
فرماندهـی این شـورش اشـاره کـرد؛ به طوری کـه در منابع دسـت اول و خاطرات
فرماندهـان نظامـی در پشـتکوه همچـون :رزمآرا (همـان )65-66 :و مؤلـف کتـاب
«تاریـخ لرسـتان در عصر رضاشـاه» (والیـزاده معجزی )173 :1382 ،آمده اسـت که
رهبـری یـا فرماندهـی شورشـیان بـر عهـدۀ علیقلیخان پسـر غالمرضاخـانوالی
بـوده اسـت؛ امـا در روایـات شـفاهی مـردم ملکشـاهی و در کتـاب «قیـام ایالم در
عصر رضاشـاه» نوشـتۀ محمدزاده ( 71 :1383به بعد) که خود از اهالی ملکشـاهی
اسـت ،رهبـر و فرمانـده ایـن قیام را شـامحمد یـاری میدانند.
کریـم و علـی یعقوبـی ( )64-65 :1389نیـز در کتـاب خـود ،در مـورد رهبـری
شـورش مـردم پشـتکوه همچنـان علیقلیخـان را محـور فرماندهـی دانسـته و از
شـامحمد یـاری تنهـا به عنـوان رهبر پرنفـوذ مردم ملکشـاهی یاد کـرده و گفتهاند:
«در میـان این طوایف ،ایل ملکشـاهی به رهبری شـخصیت پرنفوذ خود ،شـامحمد
یـاری ،نقـش پررنگتری ایفـا کرد».
در کتـاب تاریـخ لرسـتان آمـده اسـت کـه علیقلیخـا ن صارمالسـلطنه پـس از
آشـتی بـا پـدرش غالمرضاخـان و عذرخواهـی از او تصمیـم گرفـت بـا نیروهای
دولتـی بجنگـد .وی بـرای رسـیدن بـه این منظـور طوایـف و ایالت پشـتکوه را با
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خـود همـراه کـرد و قلعـۀ والـی که نیروهـای نظامـی صادق کوپـال در آن مسـتقر
بودنـد را بـه محاصـره درآورد .نویسـندۀ کتـاب مذکـور هیچگونـه اشـارهای بـه
شـامحمد یـاری و رهبـری او در شـورش پشـتکوه نکرده و سـرکردۀ شورشـیان و
جنگجویـان علیـه نیروهـای دولتـی را علیقلیخان صارمالسـلطنه ،پسـر والی ،ذکر
کـرده اسـت .بـه گفتۀ وی بـا ورود صادق کوپال به ایالم ،یداهللخان سـردار اشـرف
پسـر والـی ،عـدهای از تفنگچیـان ملکشـاهی را بـه خیـال حملـه بـه حسـینآباد
ایلام دور خـود جمـع کرد .سـرتیپ کوپـال هم میرزاصحبـت وزیر سـابق والی را
بـه اتفـاق توشـمال میـرزا فرهادخـان کالنتر با عـدهای نظامـی مأمور دفـع او نمود؛
ولـی مأمـوران ،او و تفنگچیانـش را در ُگ ُ
لـگل ملكشـاهي و اركـواز و چنگولـه
نیافتنـد و بـدون هیچگونـه برخـورد نظامیای به ایالم برگشـتند (والیـزاده معجزی،
)173 :1382؛ امـا آنچـه مهـم اسـت ايـن اسـت كه اسـم شـامحمد ياري بـه عنوان
محـور فرماندهـي ايـن شـورش در بين مردم ملكشـاهي بر سـر زبانهاسـت و او را
رهبـر ايـن شـورش قلمـداد ميكنند.
دالیل شکست شورش مردم پشتکوه
عـدم انگیزۀ مشـخص ،نبود فرماندهی یا رهبری منسـجم ،بینظمـی ،عدم همکاری
همـۀ ایلات و عشـایر با شورشـیان ،کمبـود اسـلحه و نداشـتن ادوات و تجهیزات
جنگـی ،مقاومـت شـدید محاصرهشـدگان در قلعۀ والـی ،مقاومت نیروهـای دولتی
و داوطلبـان مردمـی ایـل کلهـر بـرای جلوگیـری از پیشـروی شورشـیان بـه خاک
ایـوان و سـایر نقـاط ،عـدم تـدارکات کافـی بـرای تهیه و پخـت غـذا و کمبود آب
و آذوقـه ،عـدم آگاهـی بـه فنـون نظامـی و جنگهای کالسـیک یا چریکـی ،ورود
نیروهـای کمکـی بـه فرماندهـی رزمآرا بـرای مقابله بـا شورشـیان و از همه مهمتر
شـلیک گلولـۀ توپهـای جنگی و انعـکاس صدای انفجـار آنهـا در ارتفاعات رنو؛
همچنیـن مصمـم بـودن نیروهـای دولتـی بـرای دفع این شـورش از عوامـل اصلی
شکسـت ایـن شـورش اسـت؛ عالوه بر مـوارد بـاال میتوان به سـرد شـدن هوا در
شـبها ،بخصـوص در ارتفاعـات رنـو و شـیرهزول اشـاره کـرد؛ زیـرا شورشـیان
وسـایل گرم-کننـده کافـی بـه همراه نداشـتند و این عامل در تسـلیم شـدن آنان در
برابـر نیروهـای دولتی نقش داشـت (اکبـری.)82 :1394 ،
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نتیجهگیری
قلمـرو جغرافیایـی اسـتان ایلام در ادوار گذشـته شـاهد حـوادث و رویدادهـای
مختلفـی بـوده اسـت .ایـن رویدادهـا و جریانهـا تاریـخ ایـن منطقه را سـاختهاند.
یکـی از مهمتریـن اتفاقـات تاریخـی کـه در ایالم به وقوع پیوسـته اسـت شـورش
ایلات و عشـایر ایـن منطقـه در سـال  1308ه.ش .علیـه دولـت پهلـوی اول یعنی
رضاشـاه بـود .ایـن شـورش از نیمۀ شـهریورماه آغاز شـد و تـا آبانماه همان سـال
ادامـه یافـت و سـرکوب شـد .از آنجـا کـه در خصوص ایـن شـورش روایتهای
متفاوتـی نقـل شـده ،پژوهش حاضر با رویکـردی بیطرفانه و تاریخـی به کاوش و
بررسـی موضـوع پرداخته اسـت .عـدم اطاعت و انقياد عشـایر این منطقـه از دولت
تازهتأسـيس پهلـوي ،برنامـۀ اسـكان عشـاير توسـط دولـت ،محدوديتهايـي كـه
مأمـوران دولـت در زمينههـاي مختلـف بـراي مـردم اين منطقـه بهوجـود آوردند،
جلوگیـری از تـردد مردم پشـتكوه به عراق توسـط مأمـوران دولتی ،فشـار مأموران
مالياتـي و گمركـي دولـت بر مردم ،شـورش و ياغيگـري تعدادي از سـران ايالت
و عشـاير لرسـتان ماننـد ايلات بيرانوند ،پیوسـتن عليقليخـان ابوقـداره به جمع
شورشـيان ،تشـویق شورشـیان توسـط غالمرضاخـان والـی ،عـدم آگاهـي و بينش
سياسـي شورشـيان نسـبت به اوضاع مملكـت و عدم آگاهي كافـي دربارۀ حكومت
تازهتأسـيس پهلـوي كـه بـا نظاميگـري روي كار آمـده بود و کشـته شـدن یکی از
مـردم ایـل شـوهان توسـط مأمـوران دولتی ،شـورش را تسـریع بخشـید و زمینه و
عوامـل آن را فراهم کرد .نداشـتن برنامۀ منسـجم ،عدم فرماندهـی واحد ،بینظمی،
عدم همکاری همۀ ایالت و عشـایر با شورشـیان ،کمبود اسـلحه و نداشـتن ادوات
و تجهیـزات نظامـی ،مقاومـت نیروهای محاصرهشـده در قلعۀ والـی ،جلوگیری از
پیشـروی شورشـیان بـه خـاک ایوان ،عـدم تـدارکات کافی ،عـدم آگاهی بـه فنون
نظامـی و جنگهـای کالسـیک ،ورود نیروهـای نظامی بـه فرماندهـی رزمآرا برای
سـرکوب شورشـیان و سـرد شـدن هـوا هـم از عوامل شکسـت این شـورش بود.
شکسـت شـورش مـردم باعث شـد نیروهـای دولتـی به طور دائـم در اسـتان ایالم
اسـتقرار پیـدا کنند .تأسـیس ادارات ،مـدارس ،درمانگاه ،پاسـگاههای انتظامی ،خانۀ
بهداشـت و احـداث جـاده در ایلام را میتـوان از دیگـر پیامدهـای شکسـت این
شـورش به حسـاب آورد.
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	-اکبـری ،مرتضـی؛ ( ،)1386تاریـخ اسـتان ایلام از آغـاز تـا پایان قاجاریـه ،قم:
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به كوشـش ماجـد مـردوخ روحاني ،تهران :سـروش.
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يـداهلل روشـن اردالن ،تهـران :تـوس.
	-سـاروی ،محمـد فتـح اهلل بـن محمدتقـی؛ ( ،)1371تاریـخ محمـدی
(احسـنالتواریخ) ،بـه اهتمـام غالمرضـا طباطبایـی مجـد ،تهـران :امیرکبیـر.
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بـی نا.
	-شـعباني ،رضـا؛ ( ،)1369تاريـخ اجتماعي ايران در عصر افشـاريه ،ج  ،1چ دوم،
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