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  *محسن رحمتي
  **محمد دالوند

  چكيده
هـاي   كوشـيد تـا برنامـه    دولت پهلوي اول، از طريق تخصـيص اعتبـارات مـالي الزم مـي    

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مورد نظـر خـود را در لرسـتان بـه عنـوان يـك منطقـه بـا         
توزيـع   نحـوة تحليلـي،   - در اين مقاله با شيوه توصـيفي هاي خاصِّ، محقق سازد.  ويژگي

نتايج تحقيق نشان  گيرد. ي اول مورد بررسي قرار مياعتبارات مالي در لرستان در عهد پهلو
ترين نهاد جهت تحقق اهداف دولتـي   دهد كه در دوره پهلوي اول، ارتش به عنوان مهم مي

هاي دولتي و توزيع اعتبارات مالي در  رفت. در نتيجه، اجراي برنامه در لرستان به شمار مي
در  را اعتبارات دريافتيعموماً كه ي بود اين منطقه عمدتاً متكي بر ارتش و فرماندهان نظام

اموري چون جذب عشاير لرستان، پرداخت حقوق افسران ارتش، تأمين تداركات نظاميان، 
  .نداستفاده نمودهاي نظامي  سازه تأسيس مدارس عشايري و احداث 

   اسكان عشاير.پهلوي اول، ارتش، ، مالي لرستان، اعتبارات ها: واژه كليد
  

  . مقدمه1
ها، از مهمترين وظايف هـر   ريزي و تخصيص اعتبارات مالي جهت اجرا و تحقق آن برنامه

ـ    در سالدولت است. با اين حال   وجـود مجلـس   ه رغـم هاي پاياني حكومـت قاجاريـه، ب
در ابعـاد  ريـزي   برنامـه  ة، در مناطق مختلف كشور بـه ويـژه لرسـتان در زمينـ    شوراي ملّي

اقـدامات   الزم در ايـن مـوارد   تخصيص اعتباراتو فرهنگي و اقتصادي  -  مختلف سياسي
چنداني صورت نگرفت يا اينكه اگـر اعتبـاري اختصـاص داده شـد، از حـدود پرداخـت       
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دخالـت   ،حقوق سواران چريك عشايري و انعام كدخدايان فراتر نرفت. از عوامل اين امر
ـ  وقوعبيگانگان، ضعف حكومت مركزي،  ا روي جنگ جهاني اول و تعطيلي مجلس بود. ب

در راستاي اهدافي چون تمركزگرايي، ايجـاد امنيـت   هاي زيادي  برنامه ،كار آمدن رضاخان
در سراسر كشور طراحي شد. لرستان به عنـوان يـك منطقـة     هاي نوسازي و اجراي برنامه

هاي دولتي داشـت؛   اي در برنامه خيز خوزستان، جايگاه ويژه حائل بين تهران و منطقة نفت
منطقه با بافت جمعيتي عشايري، مانع تحقق اهداف فرهنگـي و اجتمـاعيِ   به ويژه كه اين 

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي در   رفت. بنابراين، اجراي برنامه دولت نيز به شمار مي
لرستان و تحقق اهداف رضا شاه جز با استفاده از ارتش ممكن نبود. اين امر، ابتكار عمـل  

گـي، اجتمـاعي و اقتصـادي را نيـز در دسـت ارتـش       هـاي فرهن  در لرستان، حتي در جنبه
  داد.    قرار

دولتي را به منـاطق مختلـف از جملـه لرسـتان      ةبودجاعتبارات و پهلوي اول بخشي از 
 اين منطقه،  فرماندهان نظامي در اقتدارِارتش و ولي با توجه به حضور غالبِ  اختصاص داد

تـا در مـوارد مقتضـي     اص يافتبه وزارت جنگ اختصمالي لرستان  اعتبارات عمدةبخش 
الف) در شرح تحـوالت لرسـتان در عهـد    1373) و اميراحمدي (1388ستوده (هزينه كنند. 

انـد امـا از    ارتش به صورت پراكنده پرداختـه  پهلوي اول به مسأله اعتبارات و ميزان دخالت 
 بهرامي اهللا وحاند. ر پهلوي اول در لرستان غفلت ورزيده ةتوزيع اعتبارات در دورنحوة تبيين 

هـاي پهلـوي اول و اقـدامات وي در لرسـتان      ) نيز در مقاله خود به تبيـين سياسـت  1377(
نيـز    )1396دالونـد (  - رحمتيسخني نگفته است.  مالياعتبارات توزيع ه نپرداخته اما در زمي

ه اند ولـي دربـار   فقط به تبيين نقش خوانين و متنفذين در برقراري امنيت در لرستان پرداخته
ـ  اند.  مختصر و پراكنده چيزي نگفته اشاراتتوزيع اعتبارات مالي جز  حاضـر   ةبنـابراين مقال

عهد پهلـوي   درصدد ارائه پاسخ به اين پرسش است كه توزيع اعتبارات مالي در لرستان در
  اول چگونه بود؟

  
  دولت پهلوي اول ةتخصيص اعتبارات در لرستان در آستان. 2

اوضاع كشور آشفته و امور مملكـت از   تحت تأثير عوامل متعدد، در اواخر حكومت قاجار،
). لرستان نيـز متـأثر از شـرايط عمـومي كشـور مقـارن       9: 1390هم گسيخته شد(كسروي، 

انقالب مشروطيت در ناامني و آشوب قرار داشت. بـه همـين دليـل ازايـن دوره تـا ظهـور       
). در چنـين  67: 1391بهارونـد،  هـي  لال (امـان  شود ياد مي» خودسري«رضاخان به نام دوره 
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ـ   حكومتشرايطي جهت ايجاد امنيت،  قشـوني را بـا    ،ام لرسـتان قاجار به درخواسـت حكّ
داشـت ولـي آنهـا هـدفي جـز گـرفتن مواجـب و دادن         اعتباراتي به اين منطقه گسـيل مـي  

لرستان  ). اولين حاكم قاجاري93ِ: 1303(پهلوي،  هايي خالف واقع به مركز نداشتند گزارش
براي ايجاد امنيت در ايـن منطقـه افـزون بـر      اوعضدالسلطان بود.  .ش1299عد از كودتاي ب

، اعتبـاري در حـدود هفـت هـزار تومـان جهـت       ايـالت مخارج خريد خلعت براي سران 
: 1366(فرمانفرمـا،  در اختيـار داشـت   پرداخت حقوق و مواجب سربازان و ديگر مخـارج  

 -  الوزراي وقت از رئيس عضدالسلطان ةسال مت يكاز ديگر اعتباراتي كه در حكو ).2/1007
: 1388(سـتوده،   السـلطنه) بـود   آباد (معـين  درخواست شد، حقوق حاكم خرم - السلطنه قوام
اجراي سياسـت  كه براي  ميرزا ساالر لشكر بود عباس ،). آخرين حاكم قاجاري لرستان283

 از مركـز  - زار تومـان هـ  - سـران ايـالت و عشـاير خواسـتار اعتبـار ماهيانـه       تحبيب قلوبِ
). ناگفته پيداست اعتبارات ناچيزي كه از طرف 2/1020: 1366(فرمانفرما، درخواست نمود 

از  ،هـاي پايـاني حكومـت قاجـار بـه لرسـتان تخصـيص داده شـد         دولت مركزي در سـال 
كـه بـا هـدف تـأمين امنيـت       - هاي خريد خلعت، مواجب سربازان و حقـوق حـاكم   هزينه

  رفت. مير نفرات - شد پرداخت مي
كه منجر به يك دهه درگيري ميان  1302پس از تسلط قواي رضاخان بر لرستان در آذر 

روش ) 137 - 153: 1396دالونـد،   - رحمتـي  :قواي نظـامي و ايـالت و عشـاير شـد (نـك     
از بعد سياسي فراتر  تغيير يافته،تخصيص اعتبارات به مناطق مختلف كشور از جمله لرستان 

ايـن امـر   پهلـوي اول از  . برگرفـت  ي، فرهنگي و اجتماعي را هم دررفت و اهداف اقتصاد
   اهداف زير را جستجو مي كرد: 

مقارن ظهور رضاخان هر يك  لرستان ايالت: رؤساي طوايفي ها سركشي خاتمة - الف
ماليـر و   هاي آنها تـا شـهرهاي اراك، سـاوه،     ناامني ةو دامن  بر قسمتي از لرستان نفوذ داشته

). بنابراين پهلوي اول جهت ايجاد امنيت در 37: 1382(واليزاده،  شيده شده بودنهاوند نيز ك
توانست به اقتـدار   نظامي) طي يك رشته عمليات 1302 - 1312لرستان قريب به يك دهه (

  آنها پايان دهد. از اين رو بخشي از اعتبارات دولت جهت سركوب عشاير پرداخت گرديد.
خوزستان: خوزستان همواره از نظر اقتصادي مـورد توجـه   دسترسي به منابع نفتي  - ب
از زمان كشف نفت اهميت آن دوچندان گرديد. رضاخان نيز جهت تأمين ولي  ها بود دولت
 خود به منابع نفتي خوزستان كه در انحصار انگليس بود، چشم دوخته بود هاي برنامه هزينة
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 ،گذشــت خوزســتان از لرســتان مــي راه ارتبــاطي جــا كــه از آن). 23- 24: 1382(واليــزاده، 
  .ضرورت داشتتخصيص مقداري از اعتبارات دولت جهت تأمين امنيت لرستان 

ايجاد اختالف بـين رؤسـاي ايـالت و طوايـف. رضاشـاه و       اسكان عشاير از طريق - ج
مجريان سياست او در لرستان با پرداخت حقوق و پاداش به خوانين دولتخواه آنها را همسو 

  عليه رؤساي طوايف ياغي برانگيختند. ،قرار داده با اهداف خود
همچـون اسـكان عشـاير، تأسـيس     هاي فرهنگي و اجتماعي در لرستان  اجراي برنامه- د

اعتبـارات مـالي در لرسـتان بـود كـه بـا        و توزيع نيز از اهداف تخصيصمدارس و جز آن 
  دخالت فرماندهان ارتش انجام گرفت. 
هاي دولت و تحقق اهداف فـوق يـاري    اجراي برنامهبنابراين ارتش از طرق مختلف به 

  .شود رساند و نقش خود را ايفا نمود كه در محورهاي زير به آنها پرداخته مي
  

  اعتبارات جذب عشاير. 3
در طرح تمركزگرايي رضاشاه خوانين لرستان به دو دسته دولتخواه و غيردولتخـواه تقسـيم   

رقابت و اختالفي كه با هـم داشـتند، بـراي     دست كم نيمي از مردم به سبب ؛ چنانكهشدند
: 1385(دالوند،پيوستند  نيروهاي دولتي مينابودي دشمنان خود در قالب نيروهاي چريكي به 

دولتخواه به عنوان ابزاري  خوانيناز  ،). بنابراين فرماندهان ارتش با توزيع اعتبارات مالي122
). ايـن  151: 1396دالونـد،  - (رحمتـي  منطقه استفاده نمودند در جهت تحقق استقرار امنيت

سـواران عشـايري و انعـام      اعتبارات شامل پاداش خوانين و كدخـدايان، پرداخـت حقـوق   
(يعني افرادي كه با آگاهي از مسـيرها، بـه عنـوان راهنمـا يـا بلـدچي عمـل        قاصدان محلي

: 1382 در اموري مانند خلع سالح ايـالت (واليـزاده معجـزي،    اين افراد  شد. مي كردند) مي
سـركوب عشـاير نافرمـان (غضـنفري      ،)216: 1373سـازي (اميراحمـدي،    پروژه راه ،)184

ها (اسناد خانوادگي نصرت اسكندري) به ارتش  آوري ماليات ) و جمع2/980: 1393امرايي، 
  مساعدت رساندند. 

دالونـد،  - به عنوان حاكم يا رئيس طايفه (رحمتي انتصابخوانين عالوه بر از  اين طيف
بـه   1306در سـال   چنانكـه  ؛شـدند  مي) از انعام، پاداش و حقوق نيز برخوردار 144: 1396

د. حتـي اعتبـار   شـ كدخدايان طايفه دريكوند و عشاير آنها مواجبي به عنوان انعام پرداخت 
از  ،تومان 96تومان و جيره نقدي آنها به مبلغ  33خريد قند مصرفي عشاير دولتخواه به مبلغ 



 93   محمد دالوندو  محسن رحمتي

 ،(آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور/ همدان لرستان پرداخت گرديداعتبارات اردوي 
محمـد   سواران چريـك علـي  با حمايت اميراحمدي  1307). در سال 103/280/91سند ش

 با - در جنوب غربي لرستان -  »كوه نمك« ةدر منطق ،خان منطقه كوهدشت ،خان غضنفري
). اين در حـالي بـود كـه قبـل از آن     328 ،329: 1373دريكوندها درگير شد (اميراحمدي، 

مقداري از اعتبارات ارتش به عنوان انعام به تعـدادي از سـران ايـالت و عشـاير دولتخـواه      
 .)40/280/91سند ش ،(آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور/ همدان پرداخت شده بود

در اختيار همكاري  برايسوار تعدادي در شهريور همين سال نيز طوايف بيرانوند و سپهوند 
(آرشـيو اسـناد و كتابخـاه ملـي      مواجب آنها را پرداخت نمودقرار دادند و ارتش نيز ارتش 

). روند پرداخت اعتبارات دولـت  62/280/91 ، 40/280/91اسناد ش  ،غرب كشور/ همدان
به عنوان انعام يا پاداش به كدخدايان جهت جذب آنها بـه دولـت نـوگراي پهلـوي اول در     

  .ي بعد نيز ادامه داشتها سال
گـزارش   ارائـة  در اردوكشـي و » راهنماي بلد محلي«منطقه نيز به عنوان  برخي از مردم

(قراگوزلـو،  گرفتنـد   رساندند و پـاداش مـي   ياري ميايالت نافرمان، به قواي دولتي  فعاليت
آرشيو اسـناد و كتابخانـه ملـي غـرب كشـور/      ؛ 367ب:  1373اميراحمدي،  ؛56،85: 1388
فقـظ  شايان ذكر است اعتبارات ارتش جهت جذب عشاير . )103/280/91سند ش ،انهمد

كه شامل  - در مواقعي نيز از اين اعتبارات به صورت خريد خلعت و پرداخت وجه نقد نبود
شد؛ منصور خان بيرانونـد و رسـتم    استفاده مي - لباس، ساعت، مدال طال و موارد ديگر بود

قواي نظامي موفـق   الرستاني بودند كه به دليل مساعدت ب ذمتنفّخان طوالبي از جمله سران 
؛ 420: 1388سـتوده،   ؛59: 1373بختـي،   شـاه ( به دريافت خلعت از فرماندهان ارتش شدند

  .)40/280/91سند ش  ،آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور/ همدان
نوشـت،   ،الـك المم مسـتوفي ، اي كه به نخست وزير اميراحمدي در نامه در همين رابطه،

خواستار اخذ اعتباراتي جهت خريد گاو، سه خروار گندم و مبلغ پانصد ريال براي هر فـرد  
به لرسـتان ارسـال كـرد     و را تأمين درخواستيلرستاني شد. مستوفي الممالك نيز اعتبارات 

اعتبـار كـافي بـراي جـذب      ،). در مواقعي هم كه ارتـش 342 ،343الف: 1373(اميراحمدي،
(غضـنفري   دكـر  را در ادارات دولتـي اسـتخدام مـي    خوانينباسواد فرزندان ، عشاير نداشت

ـ  بهآنها را  تا) 48: 1378قاسمي،  ؛1246: 1393امرايي،  پهلـوي اول در   ةاهداف بلند پروازان
  .آشنا و عالقمند سازدلرستان 
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   اعتبارات مدارس عشايري .4
% كل بودجـه كشـور   4رضاشاه ميزان اعتبارات و بودجه وزارت فرهنگ و معارف در دوره 

1بود. اين ميزان كمتر از
8

: 1356شـد (ايوانـف،    مبالغ هنگفتي بود كه صرف امور نظامي مي 
تحصيالت ابتدايي براي كودكـان  ؛). نظام آموزش و پرورش در دوره رضاشاه اصالح شد87
نامـه آموزشـي كشـور فرانسـه     بر ةساله اجباري و همچنـين دوره متوسـطه بـر پايـ     13تا  6

تعداد مدارس ابتدايي چهار برابـر و   1308تا  1304هاي  ريزي گرديد. بنابراين بين سال طرح
آنچه در اين زمينه مهم اسـت،   .)418 ،419: 1378مدارس متوسط نيز شش برابر شد (غني، 

هـاي   دخالت ارتش در تأسيس مدارس و اعتبارات مربوط به آن در لرستان اسـت. دبسـتان  
هاي نظامي ساخته شده بود، نقـش يـك سـپاه     شهر كه به دست نظاميان و به الگوي پادگان

وزارت ماليه اعتباراتي  ،). در راستاي اين سياست141: 1385كرد (دالوند،  تبليغات را ايفا مي
  را جهت تأسيس مدرسه و تحصيل شاگردان لرستاني در اختيار منطقه لرستان قرار داد. 

لشـكر اميراحمـدي، تأسـيس    سرارتش به لرستان يكـي از اقـدامات مهـم    پس از ورود 
). بنـابراين  136: 1382(واليزاده معجـزي،   آباد بود مدارس و آموزش به شيوه جديد در خرم

آبـاد تأسـيس شـد     در محله باباطاهر خرم 1303در نتيجه اقدامات وي دبستان سپه در سال 
رف وزارت معــارف پرداخــت شــد. ســرهنگ ) كــه اعتبــار آن از طــ221: 1378(ايزدپنــاه، 

آمد. وي در اين  آباد روزانه براي بازديد به اين دبستان مي محمودخان پوالدين، فرماندار خرم
رسد سرهنگ پوالدين از  ). به نظر نمي75: 1378(قاسمي،  كرد مدرسه تاريخ نيز تدريس مي

  اشد.اعتبارات ارتش جهت تدريس در اين دبستان حقوقي دريافت كرده ب
در  .سازي در لرستان نقش مهمي داشـت  بختي نيز در امر مدرسه سرتيپ محمدخان شاه

اتحاديـه ملـي پهلـوي    «يك مدرسه شش كالسه بـه نـام    1306فرماندهي وي به سال   دوره
(سـازمان   تأسيس شد كه بودجه ساليانه آن در حدود هزار و دويست تومـان بـود  » آباد خرم

  .)293- 636/1- 6سند ش ،ايراناسناد و كتابخانه ملي 
تعدادي از فرزندان رؤساي عشـاير لرسـتان و كهكيلويـه، ظـاهراً جهـت       1307در سال 

آبـاد   آباد آورده شدند و در منازل تجار خـرم  تحصيل ولي در واقع به عنوان گروگان به خرم
 نفر بود ولي اميراحمدي جهـت تـأمين اعتبـارات الزم    28اسكان گزيدند. مجموع اين عده 

). اين 56: 1379براي نگهداري آنها تعدادشان را چهل نفر به تهران گزارش نمود(روستايي، 
آباد به تحصيل مشغول شدند و بعد از چندي  هاي سپه و پهلوي خرم آموزان در دبستان دانش
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هم از اعتبارات دولت و با نظارت فرماندهان ارتش ساختماني بـه نـام دارالتربيـه عشـايري     
   .)60: 1388(سراجي، كرد  فعاليت ميروزي  شبانه ه صورتبساخته شد كه 

جهت خريد  يجهت اداره دارالتربيه عشايري لرستان و مبلغ مبلغي  1307در آبان و آذر 
 ،(آرشيو اسناد و كتابخانه ملـي غـرب كشـور/همدان    تخصيص يافت  آن براي تحريرال لوازم

هـاي دارالتربيـه    م اعتبـار هزينـه  اميراحمـدي، فـر   1308در تير مـاه   .)103/280/91سند ش
 نمايد. اين پرداختعشايري لرستان را تنظيم و به وزارت معارف فرستاد تا اعتبارات الزم را 

شامل حقوق رئيس دارالتربيه، كمك خرج معلم شـبانه، معلـم ورزش، پرسـتار،     درخواست
ين و موارد ديگر تحرير، اجرت حمام و پيرايش، كرايه عمارت دارالتربيه، كتب محصلال لوازم

ريال بود كه اداره تعليمات  7تومان و  5920اين دارالتربيه در سال مذكور  ةبود. اعتبار ساالن
  علي .)29727717سند ش ،نمود (سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايرانت پرداخ آن راعمومي 

ه عشـايري  نيز به دارالتربيـ  1311 - 1314هاي  سالطي آرا، فرمانده تيپ مستقل لرستان  رزم
قـرار  اين مركز  امور در جريانكرد تا  خود از دارالتربيه ديدن مي اوداد.  اي  العاده اهميت فوق

دارالتربيـه   يالتحصيل ، از اعتبارات دولت جشن فارغ1311در تير ).54: 1388(سراجي،  گيرد
 تيـپ بـه دو تـن از    ةدو گلـدان نقـره از طـرف فرمانـد    برگزار و طي آن آباد  عشايري خرم

  ).2: 1311اهدا شد (اطالعات، جا  آنشاگردان 
دارالتربيـه از نظـر   يـن ا آرا بـه دليـل كمبـود اعتبـارات،      فرماندهي رزماواسط دوران در 

 چنانكه در گزارش بازديـد  ،ساختمان و وسايل رفاهي و آموزشي، وضعيت نامناسبي داشت
به [احداث] سـاختمان  تر شروع  هر چه سريع - 1: «آمده است 1313 در خرداداز مركز  وي

وسـايل   - 2آموزان را ندارد.  دارالتربيه گردد. زيرا محل فعلي آن بد، كثيف و گنجايش دانش
مورد نياز دارالتربيه از قبيل ميز، نيمكت، لوازم آشپزخانه، تختخواب و.. به كل شكسته، كهنه 

 - 3آنها بهتر شوند. و مندرس هستند. بنابراين مقرر فرماييد هر چه زودتر لوازمات مورد نياز 
» نسبت به وضع البسه اطفال دسـتوراتي صـادر شـود كـه بيشـتر مـورد توجـه قـرار گيـرد         

  ).53،54: 1379(روستايي،  
درخواست اعتبـارات الزم جهـت تـأمين وسـايل      نحويگزارش به اين  رسد به نظر مي

ره معارف ادا 1313بوده است. به دنبال آن در سال  آنآموزشي و احداث ساختمان  - رفاهي
با حكومت لرستان خواستار احداث چهار باب دبستان در نقاط مختلـف لرسـتان     در مكاتبه

). در پاييز همين سـال فرمانـده تيـپ مسـتقل     29703788سند ش  ،(سازمان اسناد ملي شد
آرا) طي جشني با حضور كدخدايان، خوانين و اعيان لرستان اداراتـي از جملـه    لرستان (رزم
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). 237: 1382(واليـزاده،   ام وظيفـه و آمـوزش و پـرورش را تأسـيس نمـود     ثبت احوال، نظ
 ةتأسيس اداره آموزش و پرورش و اعتبارات تخصيص يافته به آن در اين زمان نشان دهنـد 

آرا بـا توجـه بـه فـروكش كـردن مـوج        ميزان دخالت ارتش در اين زمينه است. پس از رزم
ميزان دخالت فرماندهان ارتش و نظارت آنهـا   ها و ايجاد امنيت نسبي در لرستان از درگيري

  سازي كاسته شد. بر اعتبارات مدرسه
  

  هاي نظامي اعتبارات سازه .5
هاي مربوط  هاي نظامي در لرستان در دوره پهلوي اول شامل هزينه اعتبارات مربوط به سازه

سـي  باشد كه در دو محور بـه شـرح زيـر مـورد برر     ها مي ها و احداث قلعه به ساخت برج
  گيرند: مي  قرار

  
  سازي برج 1.5

هاي نظامي جهت ايجاد امنيت و مقابله با اشرار در منـاطق   ساخت برج ،پهلوي اولپيش از 
» كـوه يافتـه  «ي محمدشاه، در ارتفاعـات   در دوره لرستان مرسوم بود؛مختلف ايران به ويژه 

). در 93: 1395رسـكي،  (مينو ف داشته باشنداآباد اشر تا بر شهر خرم بودندهايي ساخته  برج
ولي  ه بوددكرآباد احداث  خرم - بروجردكنار راه  دوران مشروطه نيز ژاندارمري چند برج در

با وقوع جنگ جهاني اول و خروج نيروهاي ژانـدارم از لرسـتان، ايـالت و عشـاير آنهـا را      
  ). 39- 41: 1388تخريب كردند (ستوده، 

جلـوگيري از   ، و بـه منظـور  لرسـتان  ييهاي جغرافيـا  ويژگيدولت پهلوي اول به دليل 
ها تخصيص داد كه بخشـي   اعتباراتي را جهت احداث برج ،ها و ايجاد امنيت غارت كاروان

اگر هاي مصالح ساختماني و وسايل مورد استفاده بود.  از آن شامل حقوق كارگر و بنا، هزينه
اندازي ياغيان قـرار  هدف تيرو گاهي  نبودكارگران خالي جاني براي سازي از خطر  چه برج

سازي را وجهه  برج ،لشكر غرب گروهان مهندسيِ، )63: 1382گرفتند (واليزاده معجزي،  مي
ها در كنار راهها و گاهي هـم در كمـر    ). اين برج199: 1373بختي،  (شاه همت خود قرارداد

 ندها كه فاصله آنها با هم چندان زياد نبود (هر سه كيلـو متـر يـك بـرج) سـاخته شـد       كوه
، در منطقـه  1301در تيرمـاه  ها  نخستين برج ). 133: 1388؛قراگوزلو،  248: 1383(اردالن، 

در كوههاي مشـرف   1302ر سال ، د)302: 1388(ستوده،  آباد سيالخور بين بروجرد و خرم
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در سـال   .ساخته شـدند  )981: 1393كوه (غضنفري امرايي،  ه و مخملدبآباد مانند م به خرم
تعميـر   كـه  اول صارم الملك به رياست عمران و ساختمان ارتش منصوب شدنايب  1303
بروجرد را بـر عهـده گرفـت    آباد و  بين راه خرم يها جتنگه زاهدشير، قلعه ماسور و بر  قلعه

 - برج رنگرزانهمچون  هاي ديگري  در اين سال برجهمچنين ). 56ب: 1373(اميراحمدي، 
ساخته شـدند  آباد  تنگه شبيخون واقع در شمال خرمو برج  - آباد كيلومتري شرق خرم 50در
  ).1018: 1393(غضنفري امرايي،  داشتند ياغي ايالت و عشاير ه بانقش مهمي در مقابل كه

از طرف وزارت فوائد عامه به  نيزدزفول  - آباد احداث راه خرممسئوليت  1307در سال 
اعتبارات ماليه قشـون  فاده از او نخست با است). 2: 1307(اطالعات،  اميراحمدي واگذار شد

(اميراحمـدي،  آبـاد تـا دزفـول پرداخـت      هاي ديدباني در طول مسـير خـرم   به ساخت برج
 1307اداره ماليه قشـون در سـال   اين امر، ). افزون بر 123: 1388؛ قراگوزلو 203ب: 1373

جملـه  آبـاد (از   خـرم  - هاي بين راه بروجرد جهت احداث و تعمير برج قابل توجه اعتباري 
 ،نمود (آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غـرب كشـور/همدان  پرداخت  برج تگه در گردنه زاغه)

يـا  مرمـت و  جهـت  اعتبـار  مبلغـي  نيز  1308). در سال 40/280/91، 57/280/91اسناد ش 
ك تقي و چآباد به نام تنگ ازنا، كنگرزه، سراب سيري،  هاي واقع در شرق خرم احداث برج

(آرشــيو اســناد و كتابخانــه ملــي غــرب كشــور/ همــدان ســند  د پرداخــت شــ »ره خــران«
سازي تا ايجـاد امنيـت كامـل در لرسـتان      اعتبارات مربوط به برجبنابراين،  ).57/280/91ش

  شد.  ت جنگ به اداره ماليه قشون در لرستان پرداخت ميربطور منظم از طرف وزا
  
  سازي قلعه 2.5

 دارد. در عهد پهلوي اول نيز در راستاي ايجاد امنيتاي كهن  ها در ايران پيشينه احداث قلعه
هايي مرمت و يا ساخته شدند.  در مناطق مختلف ايران از جمله لرستان قلعه اسكان عشايرو 

هايي بودند  ها از قلعه هاي رعيتي در مسير جاده االفالك، جايدر، آبستان و قلعه هاي فلك قلعه
  شدند. بازسازي كه در اين منطقه با اعتبارات دولت 

در اواخر حكومت قاجار، به دليل ناامني و همچنين عدم توجه حاكمان قاجار به لرستان، 
ها كاسته شد. حتـي برخـي از حاكمـان     از ميزان اعتبارات دولت جهت تعمير يا مرمت قلعه

آبـاد در   سـراي محسـن   قاجاري تا جايي پيش رفتند كه جهت تهيه آجـر سـاختمان كـاروان   
اما با ورود ارتش  .)82: 1395االفالك آسيب بسيار رساندند (ادموندز،  به قلعه فلك ،آباد خرم

االفالك مورد توجه قرار گرفت. آنچه نظاميان در شش ماهه  پهلوي اول به لرستان قلعه فلك
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هـاي قابـل اسـتفاده،     ت اتـاق فـ نظا دنخست ورودشان براي اين قلعـه انجـام دادنـد در حـ    
ي  ). بــه گفتــه113: 1388(دالونــد،  دوامات نظــامي در آن بــســنگربندي و ايجــاد اســتحك

بود كه وي با استفاده از  ويرانداراي چهار برج  آن زماناالفالك در  ي فلك اميراحمدي قلعه
 و همچنين ساختمانها و عماراتي را جهت سكونت نظاميانها،  اعتبارات دريافتي، به جاي آن

  ).94 ، 333الف: 1373(اميراحمدي،  ساخترا در درون قلعه انبار مهمات ارتش 
 هر يك از كـارگران   قرار گرفت؛ تعمير اساسي ساختمان اين قلعه مورد  1307در سال 

(آرشيو اسناد و كتابخانه ملي  به عنوان مساعده دريافت كردند مبلغي راقبل از شروع به كار 
اعتبـارات  ، سـاختمان قلعـه   كميسيونِ همچنين). 47/280/91سند ش ،غرب كشور/ همدان

هاي مربوط به مصالح  ها و هزينه ها، شش جعبه شيشه، نقاشي درب هاي اتاق مربوط به درب
احداث سي و دو اتاق در  مزد دست استاد علي عسگر معمار نيز  و ساختماني را تعيين نمود

اسـناد   ،(آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غـرب كشـور/ همـدان    دكرعمارت قلعه سپه دريافت 
هاي انجام شده به حدي  كه ميزان فعاليتشايان ذكر است  ).147/280/91 ، 62/280/91ش

بهـاء مصـالح   هنـوز   ارتـش  1320اعتبارات تخصيص يافته، تـا سـال   توزيع رغم  بود كه به
آنهـا طـي تلگرافـي بـه مركـز      ه بـود و  گان پرداخت نكرددي از فروشنرا به برخساختماني 

  ).278: 1390، خواستار احقاق حقوق خود شدند (قاسمي
دختـر   واقـع در پـل   - كه جهت استفاده ارتش ساخته شـد، قلعـه جايـدر    يهاي از ديگر قلعه

از ايـن رو اهميـت   ، پادگان ارتش در جنوب غربي لرسـتان به عنوان بود. اين قلعه  - كنوني
اعتباراتي جهت احداث يا مرمت ايـن قلعـه از سـوي     1307ويژه داشت. در بهار و تابستان 

كش از  شتمال و چهار نفر ناوهخپانزده نفر «اين مدت، وزارت جنگ تخصيص داده شد. در 
جهت كار در ساختمان قلعه جايدر اعـزام شـدند. مبـالغي نيـز     با دريافت مساعده  »بروجرد

يد بيست و پنج عدد نردبـان بـراي اسـتفاده در قلعـه فـوق هـم تخصـيص داده        جهت خر
بـا تكميـل   ). 147/280/91سـند ش ، شد(آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور/ همـدان 

هاي اخذ شده از  ها و فشنگ آوري سالح محل جمعجا  ، آن1308، در سال ساخت اين قلعه
  ).408: 1388د (ستوده، كرايفا  ايالت شد و نقش مهمي در ايجاد امنيت لرستان

 )آباد جنوب خرم در(ماسور ةتوان به قلع در دوره پهلوي اول مينظامي هاي  از ديگر قلعه
 كـرد اشـاره   )آبـاد  كيلـومتري شـرق خـرم    35در ( زاغه ةالشتر و قلع منطقه مظفري در ةقلع

يزان اعتبـارات  ) ولي از م130: 1388ستوده، ؛ 64: 1373، اميراحمدي، 65: 1373بختي، (شاه
  دولت جهت بازسازي و يا تعمير آنها گزارشي در دست نيست.
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هايي كه به منظور ايجاد پادگان با اعتبارات وزارت جنگ سـاخته شـدند،    افزون بر قلعه
كـه قلعـه رعيتـي     هايي نيز جهت اسكان ايالت و عشاير در لرستان احـداث گرديدنـد   قلعه

  . به گفتة امير احمديشدند ناميده مي
شـد و   ها به تناسب محل و استعداد كشاورزي و احتياج مـردم سـاخته مـي    اين قلعه ...

ها محل اغنام و احشام  عبارت بود از يك محوطه كه دور تا دور آن اطاق و پشت اطاق
چهار برج براي حفاظت درست شده بود كه در مواقـع   ،هر قلعه ةبود و در چهار گوش

يقت در موقع آرامش جاي زندگي رعيتي مناسـبي  الزم بتوان سنگربندي نمود و در حق
(اميراحمــدي،  ... شــد بــود و در مواقــع جنــگ و اغتشــاش از آن اســتفاده نظــامي مــي

  ).333الف: 1373

هنگـام  عشـاير سـاخته شـدند ولـي در      يها گرچه به منظور تخته قاپو بنابراين اين قلعه
  .گرفتند قرار مياستفاده نظامي  ، موردشورش ايالت

ها از نظر مكان، تعداد و ارتفاع آنها به منظـور   قلعهاين نوع احداث  ةنقش 1306در سال 
راه تهيـه   ةتخصيص اعتبار با تحقيقات رئيس ستاد ارتش، فرمانده لشكر غرب و رئيس ادار

در  1307 سـال  ). به دنبـال آن در  290577(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران سند ش شد
كه گنجـايش دويسـت   رعيتي قلعه  ينهر دو فرسخ جهت تخته قاپوي ايالت و عشاير چند

ي آنهـا   ) كـه از جملـه  2: 1307اطالعـات،  ؛ 7: 1307(ناهيـد،   خانوار داشتند، ساخته شدند
آباد  هاي ساحل رودخانه خرم قلعه و - آباد خرمجنوب شرق شهر در - گاهرَهاي جلگه كُ قلعه
). در تيرمـاه  240- 12099(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران سـند ش  دندكشكان بو دو رو

هاي رعيتي در لرستان، افزون بر صد هزار  هاي قطعي ساختمان قلعه پس از تهيه نقشه 1308
هـاي فـوق    تومان اعتبار اوليه، مبلغ دويست هزار تومـان ديگـر نيـز جهـت احـداث قلعـه      

هاي  . در مهر همين سال نيز جهت ساخت قلعه)24: 1308تخصيص داده شد(حبل المتين، 
كه از  را تومان به لرستان پرداخت شد. مبلغ بيست و پنج هزار تومان اعتباري 1580فالحتي 

جهت تكميـل قـالع لرسـتان     1308در سال ، به عنوان ديون پرداخت نشده بود 1307سال 
دي بـراي سـاخت   زيـا  اعتبـارات  بنـابراين ). 26: 1308(حبـل المتـين،    تخصيص داده شـد 

تخصيص با نظارت فرماندهان ارتش مانند برج ها و موارد ديگر هاي رعيتي در لرستان  قلعه
  .شد وزيعتو 
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  حقوق نظاميان و كاركنان ارتش .6
% از كـل  5/33بطـور متوسـط    1300 - 1320ميزان اعتبارات نظامي ايران در فاصله ساهاي 

ن براي تأمين اعتبـارات ارتـش، درآمـدهاي    رضاخا .)68: 1356(ايوانف،  بودجه دولتي بود
(آبراهاميان،  هاي دولتي و مالياتهاي غيرمستقيم را در اختيار گرفت حكومت حاصل از زمين

بـه  1301). بدين منظور يك هيأت مالي آمريكايي تحت نظارت ميلسـپو از سـال   149: 192
شد،  ارجي حاصل ميكه از مبادالت خرا االمتياز نفت  مدت پنج سال به كار پرداخت و حق

  ). 682: 1368براي امور نظامي به كار رفت (كاسب، 
تقاعد (بازنشستگي) صـاحب منصـبان و   «قانوني تحت عنوان  1301در اوايل فروردين 

تصويب شد كـه در آن مـدت خـدمت، سـن     » آنها ةافراد و ساير مستخدمين قشوني و ورث
). بـه نظـر   2: 1385اهـاني،  (فر مواجب و حقوق نظاميان مشـخص شـده بـود    ،بازنشستگي

رسد اين قانون جهت ارتقاء جايگاه نظاميان در ميان اقشار مختلف مردم بود تا با فراغت  مي
  بپردازند.خود گري  خاطر به وظايف نظامي

دانست كه وفاداري ارتش به پرداخت منظم حقوق سربازان و افسران  خوب مي شاهرضا
اي از اعتبارات را بـه اميـران    وي سهم ويژه ،بر آن). افزون 68: 1387بستگي دارد (كرونين، 

). بنـابراين بخشـي از بودجـه و اعتبـارات وزارت     334: 1390داد (فوران،  ارتش اختصاص 
جنگ مربوط به حقوق نظاميان و ديگر كاركنان ارتش در مناطق مختلـف كشـور از جملـه    

ها يا امراي لشكر غرب  ن فوجلرستان بود. اين اعتبارات توسط اداره ماليه قشون به فرماندها
كـه جزئـي از    - ماليه قشـون  ةشد. به عبارت ديگر آنها اعتبارات فوق را از ادار پرداخت مي

با احتساب مواجـب هـر يـك از نظاميـان بـه صـورت        ،دريافت نموده - وزارت جنگ بود
 فرمانـدهان سـرهنگ محمـدعلي   اين كردند. يكي از  روزشمار يا ماهيانه به آنها پرداخت مي

از ماليـه   رااي حقوق سه تن از افسران ارتش با درجه سرواني  طي حوالهكه  خان بلوچ بود
آرشيو اسناد و كتابخانه  ؛144: 1326قشون دريافت نمود و به آنها پرداخت كرد (يكرنگيان، 

را بـه عنـوان اعتبـار    ي مبلغوي همچنين ). 108/280/91سند ش  ،ملي غرب كشور/ همدان
(آرشـيو اسـناد و    دكـر فت و ميان افسران ارتش به اعتبار درجـه تقسـيم   ي نقدي دريا جيره

  ).111/280/91سند ش ،كتابخانه غرب كشور/ همدان
اعتباري كه به عنوان حقوق افسران در لرستان پرداخت شـد   1304- 1308هاي  بين سال

و تومان 180تومان، سرهنگ 65تومان، ستوان يكم 15براساس درجه بدين شرح بود: استوار 
العاده يك سرگرد روزي شش ريال. (آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور/ همدان  فوق
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 1302 - 1312) بنابراين در فاصله سـالهاي  62/280/91، 111/280/91، 2/280/91اسناد ش
شد(آرشيو اسناد و  حقوق و پاداش حاكمان نظامي در لرستان توسط ماليه ارتش پرداخت مي

  ).62/280/91سند ش ،/ همدانكتابخانه ملي غرب كشور
نظرفوران، رزم آرا كه خود فرمانده تيپ مستقل لرستان بوده در خاطرات خويش  به رغم

1ي وي حتي از حقوق ناچيز افسران ارتش ناراضي بوده و به گفته
4

 هنيازهاي آنها را برآورد 
خـود در لرسـتان در پـروژه راهسـازي بـا      رزمان  كرده است. بنابراين او مانند ديگر هم نمي

هفت الي هشت هزار تومان درآمد كسب نمود(رزم آرا،  نهپيمانكاران مشاركت نمود و ساال
هاي نظامي اعـزام   اي موارد از افسران ارتش كه به مأموريت . البته در پاره)119- 121: 1393
ز آغاز ورود ارتش به ا ).236ب: 1373نيز گزارش شده است (اميراحمدي،  ءشدند ارتشا مي

). 1382:274شد (واليـزاده،   ، اين منطقه توسط حاكمان نظامي اداره مي1312لرستان تا سال 
كرد  رضاشاه با پرداخت پاداش به افسران ارتش آنان را به سمت حكام واليات منصوب مي

 جه ويژهتو). رضاشاه به دليل 136: 1389پوشيد(آبراهاميان،  و از تخلفات مالي آنها چشم مي
و از  آبـاد آمـد   جهـت تحقيـق از وضـعيت ايـن منطقـه بـه خـرم        1315لرستان، در سال  به

نادرسـتي  هاي لرستان و از وضع بد موادغذايي سربازان از نزديك بازديد كـرد و   سربازخانه
هزينــه كــردن اعتبــارات ارتــش در لرســتان را بــه فرمانــدهان گوشــزد هــا در  عملكــرد آن

  ).26/9/95دين مصدق ال د(مصاحبه با نجمنمو
افزون بر اعتبارات مربوط به حقوق يا پاداش افسران، پرداخت مواجب خياطان، عكاسان 

العـاده   شد. بـه عنـوان نمونـه فـوق     و پزشكان ارتش نيز از طرف وزارت جنگ پرداخت مي
سي و يك تومان بود. بـا   1308حقوق يك ماهه يك نفر پزشك با درجه سرگردي در سال 

آبـاد در مطـب شخصـي     ادي از پزشكان ارتش بعد از سـاعت اداري در خـرم  اين حال تعد
؛ آرشـيو اسـناد و كتابخانـه    28: 1379كردند(محمدي،  ريال ويزيت مي 5بيماران را به مبلغ 

بنابراين، يكي از مهمتـرين   ).108/280/91 ، 40/280/91ملي غرب كشور/ همدان اسناد ش
ر راستاي پرداخت حقوق و تـأمين هزينـة زنـدگي    هاي توزيع اعتبارات مالي لرستان د جنبه

  شخصي نيروهاي ارتشي بوده است. 
  

  تداركات .7
مباشرت كل قشون و از اركان ستاد ارتش  ةتداركات ارتش جزء شعب 1300ي  در اوايل دهه

چادر و اسلحه، تهيه آذوقـه، سـوخت،    بود. افزون بر تأمين احتياجات نظامي از قبيل لباس،
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تداركات ارتـش بـود (تـاريخ      ةنيز از وظايف شعب - جهت باركشي - قاطر چراغ روشنايي و
هـاي مهـم ارتـش بـه      از آنجا كه تداركات يكي از بخـش  .)62، 63 تا: ارتش نوين ايران، بي

گـري خـود نيسـتند، بنـابراين      آيد و بدون آن نظاميان قادر به انجام وظايف نظامي شمار مي
 1303به آن، سرهنگ رضاخان در اوايـل تابسـتان    جهت تأمين مايحتاج و اعتبارات مربوط

). در 88ب: 1373(اميراحمـدي،   مسئوليت تداركات نظاميان را در لرستان به عهـده گرفـت  
همين زمان كميسيوني به دستور اميراحمدي به رياست فرمانده فوج مرگ، فرمانده گـردان،  

تشكيل شد تا افزون بر تأمين آباد  يك نفر مباشر از هر فوج و چند نفر از معتمدين شهر خرم
 د.سـاز تداركات، نرخ خريد مواد غذايي را تنظيم و اختالف بين كسبه و نظاميـان را مرتفـع   

همچنين كميسيون فـوق مبلغـي از اعتبـارات اردوي لرسـتان را جهـت حمايـت از منـافع        
  ).63ب: 1373(اميراحمدي،  فروشنده پرداخت نمود
 - معروف بود» داري سررشته«حكومت رضاشاه به كه در سالهاي  - تهيه تداركات ارتش

) از جمله 56و 61: 1388(قراگوزلو،  شد دار هم سپرده مي گاهي به افراد غيرنظامي و سرمايه
آبـادي از تجـار معـروف شـهر بـود كـه        اين افراد در لرستان حاج علي اصغر ناصري خـرم 
 الـدين مصـدق   با نجـم  (مصاحبه شفاهي مايحتاج ارتش را براي مدت دو سال برآورد نمود

نيـز از ديگـر    ،سـيالخور  ةاز خوانين با نفـوذ در منطقـ  ، امير امنع ياراحمدي .)9/1395/ 26
(آرشيو اسناد و كتابخانه ملـي غـرب    افرادي بود كه در تأمين تداركات ارتش همكاري كرد

  ).59/280/91سند ش ،كشور/ همدان
شـد.    به وسيله قاطر حمل مـي تداركات ارتش به خاطر كوهستاني بودن لرستان معموالً

چون قاطرهاي ارتش براي اين منظور كافي نبود، بنابراين در مواقعي نيـز تعـدادي قـاطر از    
شد(آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غـرب   ايالت و عشاير از اعتبارات اردوي لرستان كرايه مي

اي از موارد  ره). با وجود اعتبارات تخصيص يافته در پا103/280/91سند ش ،كشور/ همدان
نمودند كـه ايـن خـود موجـب      نظاميان از صاحبان مال، چارپايان باربر را گرفته و ضبط مي

 ،) از ديگر تـداركات ارتـش  377: 1377(كرونين،  شد نارضايتي مردم از سوءرفتار ارتش مي
اي بـدون تـاريخ كـه     تهيه علوفه از قبيل كاه و جو جهت تعليف چارپايان بود. براساس نامه

است ارتش پنجاه خروار كاه به ارزش خرواري شانزده ريـال   1305تماالً مربوط به سال اح
خريـداري   - آبـاد  معتمد محلي شهر خـرم  - اله خان واليزاده از اعتبارات ماليه قشون از سيف

نمود. اميرلشكر غرب نيز در همين سال سيزده خروار جو با استفاده از اعتبارات ماليه از امير 
دي خريداري كرد و جنس خريداري شده هم توسط سروان علي اصـغر خـان   امنع ياراحم
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رئيس اركان اداري ارتش تحويل گرفته شد (آرشيو اسـناد و كتابخانـه ملـي غـرب كشـور/      
  ).280/91/ 59و  91/ 280150اسناد ش  ،همدان

خريد گندم جهت تهيه نان براي سربازان از اقالم مصرفي بود كه شعبه تداركات موظف 
د. بدين منظور سروان علي اصغر خان مقاديري گندم، جهت مصرف نان فوج بوأمين آن به ت

 1306د ولي به دليل كمبود اعتبار، در فروردين كرتهيه  1305گاردسپه و فوج مظفر در سال 
بهاي آنها را بـه صـاحبان مـال پرداخـت نمـود. در همـين سـال گنـدم كدخـدايان طايفـه           

تومان خريداري شـد و   8 به ارزش خرواري - رآباد لرستاناز طوايف منطقه نو - الدين فلك
ملي   (آرشيو اسناد و كتابخانه  خان نقداً پرداخت شداهللاءبهاي آنها توسط گروهبان سيد عطا

كاالهـاي تنظيفـي ماننـد پنبـه،     همچنـين تهيـه    ).59/280/91سند ش ،غرب كشور/ همدان
سـند   ،نه ملـي غـرب كشـور/ همـدان    (آرشيو اسناد و كتابخا صابون، جارو، متقال و چلوار

روغن، نفت و اثاثيه مورد نياز (آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب ، بنزين  ،)111/280/91ش
براي سربازان ضرورت داشت كه بـر اسـاس اسـناد     )103/280/91سند ش ،كشور/ همدان

يـت  ي محمدي هزينه خريـد يـك پ   به گفتهشد.  موجود، مبالغي هم در اين موارد هزينه مي
هــا  )كــه جهــت روشــن كــردن چــراغ84: 1379ريــال بــود (محمــدي،18ليتــري  8نفــت 
   شد. مي  استفاده
  

  رييگ نتيجه .8
در سالهاي حكومت رضاشاه، تخصيص اعتبارات ويژه و به دنبال آن پرداخت عايدات مالي 

هاي دولت اهميتي فراوان داشـت امـا ايـن مهـم      به منطقه جنگي لرستان جهت انجام برنامه
رسيد زيـرا ايـن منطقـه از ابتـداي ورود قـواي       بدون نظارت فرماندهان ارتش به نتيجه نمي
شـد. بـه    آرا توسط حاكمـان نظـامي اداره مـي    نظامي تا سالهاي فرماندهي سرهنگ علي رزم

گري خودكامه بر تمام شئون لرستان به ويژه دخالت در تأمين اعتبـارات   عبارت ديگر نظامي
هاي دولت سايه افكنده بود. فرمانـدهان نظـامي و افسـران     ج برنامهو نظارت بر دخل و خر

ها و  سازي، احداث برج تحت امر آنها در اموري مانند جذب سران ايالت و عشاير، مدرسه
پس از تأمين اعتبار  ،رعيتي، اعتباراتي را از وزارت جنگ درخواست نموده - هاي نظامي قلعه

نمودنـد. عـالوه بـر ايـن بخشـي از       ذكر شده هزينه مـي در امور  ،از طريق اداره ماليه قشون
اعتبارات وزارت جنگ به صورت حقوق افسـران ارتـش و ديگـر كاركنـان آن و همچنـين      
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هايي چون ايجاد امنيت  شد كه با انگيزه رفاهي ارتشيان پرداخت مي - تأمين تداركات نظامي
  .گرفت هاي دولت صورت مي در منطقه و به دنبال آن اجراي برنامه

  
  نامه كتاب
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