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 عوامل تحکیم کننده حکومت پھلوی در نقاط محروم کشور 

  مطالعه موردی شھرستان ازنا 

  صادق شفیعی 

). ١(لرستان ھمجوار باشھرستانھای الیگودرز، دورود، خمین، شازند واقع شده است  شھرستان ازنا درمشرق استان

شھر ازنا از روستاھای نزدیک به ھم با مرکزیت . ی پیدا نکرده بودمناطق شھر ازنا، قبل از پیروزی انقالب توسعه زیاد

به طور کلی مردم . روستای ازنا تشکیل شده بود که با گذشت زمان و پیوستن این روستاھا شھر ازنا شکل گرفت

عمومًا خوانین ). ٢(شدند  تقسیم می) کشاورز(رعیت ) مالک(روستاھا بر اساس رابطه آنھا با زمین به دو طبقه خان 

در واقع خان ھر روستا، . شد  بوده اند که بخش زیادی از محصول و دسترنج رعیت نصیب آنھا می  افراد بی تقوا ظالمی

قبل پیروزی انقالب اسالمی .زمینھای کشاورزی روستا و حتی خانه ھای موجود در روستا بوده است  صاحب تمامی

داشتند با ایجاد رعب، وحشت و ضرب رشتم مانع انجام اقدامات برخی از خوانین منطقه که در مناسب حکومتی حضور 

افراد شرور و بی تقوایی بودند که به صورت پاکار،   عوامل آنھا نیز معموًال.شدند  انقالبی توسط مردم منطقه می

و .دادند  ار میدر خدمت خوانین بوده و با توجه به وابستگی به خوانین، مردم را مورد تعدی و ظلم قر… دشتبان، راننده و

جاوید «افتاد این افراد با چوب و چماق و چاقو به خیابانھا ریخته و با شعار   ھرگاه موقعیت حکومت پھلوی به مخاطره می

 .از رژیم پھلوی حمایت می کردند » شاه

آنھا در دوره پھلوی ). ٣(اصالتًا از خوانین بختیاری چھارلنگ بودنده اند) معروفترین و مھمترین خوانین ازنا (خوانین فوالدند 

خوانین فوالدند ھمگی از فرزندان و نوادگان عبداهللا خان فوالدند معروف به عبداهللا َکر .نفوذ زیادی در کشور پیدا نمودند

و شھاب لشکر ) ھژبر سلطنه(عبداهللا خان دو پسر بنام ھای عزیز اهللا خان ). ۴(بوده اند) معاصر ناصرالدین شاه قاجار (

که حاج آقا مصطفی (کند، زن اول دختر حشمت دوله، حاکم جبار خمین   عزیزاهللا خان دو زن اختیار می.داشته است 

) از خوانین ازنا( و زن دوم، خواھر محمدحسین خان فرخی ) به وسیله عوامل او به شھادت رسید) ره(پدر امام خمینی

  ).۶و۵(بوده است

ای قاسم خان، خسروخان، غالمرضا خان و محمدتقی خان و از زن دوم عزیزاله خان از زن اول، دارای چھار پسر به نامھ

و شھاب لشکر ھم دارای دو پسر بنامھای منصورخان .دارای دو پسر به نامھای علی خان و امیرحسین خان بوده است

  و شھاب لشکر که از مشروطه خواھان سرسخت به شمار) ھژبر سلطنه(عزیزاهللا خان ). ٧(و حسین خان بوده است

در سالھای پس از مشروطه وابستگان عزیزاله خان و شھاب لشکر به ھمراھی عوامل حشمت دوله مال . رفته اند  می

به دنبال پی گیری ھای مال باختگان، صیادالسلطنه حاکم ). ٨(بردند   التجاره گلپایگان را در نزدیکی کمره سرقت

راھی کمره کرد که برخی از بختیاری ھا به سرکردگی  گلپایگان عده ای سوار و چریک برای استرداد اموال مسروقه

ساالر مظفر با ھمراھی عوامل عزیزاله خان به محل استقرار چریکھا حمله کرده و اموال آنھا را نیز غارت کرده و 

ری به طو   با گذشت زمان خوانین فوالدند در کشور نفوذ زیادی پیدا کردند). ٩(خسارت زیادی به اھالی کمر وارد نمودند

قاسم خان در دوره .که عزیزاهللا خان به عنوان نماینده مردم خرم آباد در دوره ھفتم مجلس شورای ملی انتخاب گردید

عالوه بر آن نامبرده ). ١٠(چھاردھم و دوره شانزدھم به عنوان نماینده مردم بروجرد به مجلس شورای ملی راه پیدا کرد

امیرحسین خان در دوره ھای بیستم و بیست و یکم و ). ١١(وده استاستاندار اصفھان ب ١٣٣۴تا  ١٣٣٢طی سالھای 

غالمرضا خان نماینده مجلس ). ١٢(بیست و دوم به عنوان نماینده مردم الیگودرز به مجلس شورای ملی راه پیدا کرد

تان و شورای ملی در دوره شانزدھم از شاھرود، معاون پارلمانی دولت سرلشکر زاھدی و نیز مدتی استاندار خوزس
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از میان خوانین فوالدند قاسم خان از ھمه ). ١٣(فارس بوده است علی فوالدند نیز در ارتش به درجه تیمساری رسید

خوانین .و محمدتقی خان نیز به فسق و فجور اشتھار داشته است   بوده  خوشنامتر بوده وی در ازنا واقف چند موقفه 

. قبل از انقالب فوت نمودند  و غالمرضا خان) ند شھاب لشکر فرز(فوالدند ھمگی به جز خسرو خان ، حسین خان 

درحال حاضر خسرو خان ساکن آمریکا و حسین . فوت نمود  بعد از پیروزی انقالب اسالمی  غالمرضا خان نیز مدت کمی

  )١۵و١۴(باشد  خان نیز ساکن تھران می
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