درآمد
زيستن در كوه و دشت و بهرهگيري از امكانات آن و گاه
جنگيدن با مشكالت همين طبيعت زيبا ،خُ لق و خويي ويژه به
ساكنان چنين مناطقي ارزاني ميدارد .زندگي در مكاني كه تمامي
امور ،نظم و روال طبيعي خود را ميگذراند و معموالً آمريت و
الزامي در كار نيست ،روحيهي آزادي و آزاديخواهي را به انسان
ارزاني ميدارد.
ايالت و عشاير ساكنان هميشگي طبيعت و نيازمندان به وفور

نعمت الهي در آن هستند .خانهي عشاير ،سياهچادري است كه از
موي بز بافته و به وسيلهي چوبهايي كه «ديرك» نام دارد ،برپا
ميشود .زندگي عشايري يعني كوچيدن از مكاني به مكان ديگر،
و سكون و يكجانشيني در مرام آنان معنا و مفهومي ندارد .بهار
و تابستان به مناطق سردسير و ييالقي و اوايل پاييز نيز به سمت
گرمسير و قشالقهاي خود حركت ميكنند .بنابراين ،سالي دو
بار كوچيدن و به جان خريدن خطرات و زحمات آن ،از قواعد
زندگي ايلي و عشايري است.

خلع سالح عشاير قشقايى
فارسدردورهى پهلوى
( 1357ـ  1304هجرى شمسى)
فاطمه نجفي كشكولي
دبير تاريخ ـ شيراز
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وسيلهي حمل باروبُنهي عشاير ،چهار پاياني است كه خود
آنها را پرورش ميدهند .افراد ايل نيز سوار بر اسب و قاطر
رفتوآمد ميكنند .نگهداري دام در محوطهاي كه «آ ُغل» نام دارد
و معموالً از شاخههاي درختان و خار و خاشاك تهيه ميشود،
كار آساني نيست .زيرا درندگان و بهويژه گرگ ،دشمنان اصلي
دامهاي عشاير هستند .افراد نيز از حمالت ناگهاني درندگان
در امان نيستند .بنابراين ،دير زماني است كه هر ايلمردي براي
حفاظت از جان و ناموس و همچنين اموال و احشام خويش،
ناگزير به استفاده از سالح است .چه اين اسلحه سرد (شمشير و
نيزه) و چه گرم (تفنگ) بوده باشد.
فرزندان پسر ايالت و عشاير ،از خردسالي با اسلحه و روش
استفاده از آن آشنا ميشوند تا بتوانند در صورت عدم حضور
پدران خويش ،از خانواده و احشام خود حفاظت كنند .پس
اُلفتي كه عشاير مرد با تفنگ دارد ،با گوشت و خون وي آميخته
شده و به سهولت نميتوان ريشهي اين اُنس و عالقه را خشكاند
و عامل قويدل بودن را از وي دور ساخت .اگر افراد عشاير
را مجبور كنند كه در نقطهاي خاص اُتراق كنند و ديگر كوچ
بهاري و پاييزي گذشتگان و پدران خود را ادامه ندهند و نيز از
ديدن مناظر زيبا و روحافزاي قشالق و ييالق محروم شوند ،طبع ًا
تحمل اين وضعيت برايشان دشوار است و براي خالصي از اين
تنگنا ،به هر اقدامي دست خواهند زد.
با وجود اينكه اينك به ميزان قابل توجهي از تعداد افراد
عشاير كوچرو كاسته شده و بيشتر آنان يكجانشين شدهاند،
هنوز افراد بيشماري همچنان به كوچهاي بهاره و پاييزه مشغول
هستند.
مقدمه
اواخر حكومت قاجار و اوايل روي كارآمدن رضاخان
ميرپنج و «رضاشاه» شدن وي ،همعصر با اوج قدرت عشاير
و ايالت سراسر ايران بود كه عشاير فارس و بهويژه ايل بزرگ
قشقايي نيز از اين اصل و قاعده مستثنا نبودند .ايلخاني عشاير
قشقايي با اسماعيل صولتالدوله قشقايي ،معروف به «سردار
عشاير» بود.
رضاخان پس از اينكه در آذرماه سال  1304هـ .ش رسم ًا
اتمام كار قاجار را اعالم كرد ،به عنوان رضاشاه پهلوي ،دودمان
جديدي را تحت عنوان «پهلوي» در ايران به روي كار آورد كه
چون مقارن با اوج اقتدار و پيشرفت علمي و اقتصادي دول غربي
بود ،او نيز تصميم گرفت كه ايران را تحت تأثير پيشرفتهاي
اروپاييان ،به ترقي و كمال برساند.
يكي از اقدامات شاه ايران در پيمودن راه ترقي ،خلع سالح
و «تخت قاپو» كردن عشاير سراسر ايران بود .زيرا او وجود
عشاير و شيوهي معيشت آنان را مايهي سرافكندگي خود و
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كشورش ميدانست .بنابراين ،مبارزه با آنان را سرلوحهي امور
ترقيخواهانهي خويش قرار داد و مأموران خلع سالح خود
را روانهي مناطق عشايرنشين كرد .عشاير نيز زيربار اين الزام
رضاشاه نرفتند و مبارزه با اين روش جديد را آغاز كردند.
مراحل خلع سالح عشاير قشقايي در دورهي پهلوي بدين
صورت است :مرحلهي اول در دورهي پهلوي اول ،حكومت
رضاشاه ،و از سال  1306هـ .ش انجام گرفت .مراحل بعدي بعد
از «واقعهي سميرم»؛ سالهاي 27ـ  1326هـ .ش بعد از واقعهي
«نهضت جنوب»؛ سال  1342هـ .ش بهدنبال اعتراض عشاير
به برنامهي اصالحات ارضي و ايجاد «غائلهي جنوب» توسط
عشاير فارس.
اينك به تشريح هر كدام از اين مراحل خلع سالح ميپردازيم.
كليدواژهها :عشاير قشقايي ،صولتالدوله ،خلع سالح عشاير.
الف) خلع سالح سالهاي 1310ـ  1306هجري شمسي
صولتالدوله قشقايي ،يكي از مخالفان جدي به قدرت
رسيدن رضاخان بود .رضاخان ،هم در دورهي سردار سپهبودن
و هم زماني كه شاه ايران شد ،تمامي اقدامات سردار عشاير را
تحت مراقبت ميگرفت .احمد نقيبزاده مينويسد:
 ...از سال  1933م ( 1304ش) نقشههاي رضاخان براي
نظارت بر اسماعيلخان جدي ميشد .در عين حال ،رضاخان
با احتياط عمل ميكرد و به جاي اسكان اجباري اسماعيلخان
در تهران ،تصميم گرفت وي را به عنوان نمايندهي جهرم به
مجلس وارد كند و از ايلش جدا سازد .جدال جدي بين حكومت
مركزي و ايل قشقايي ،از سال  )1306( 1935كه دولت تصميم
به خلع سالح اين ايل گرفت ،آغاز شد .اسماعيلخان كه در
تهران زيرنظر بود ،قدرت رويارويي با سياست دولت را نداشت
و ناصرخان كه ايلخان رسمي بود ،در شيراز زير نظر بود .ساير

سران ايل نيز ،در فيروزآباد مجبور به اقامت شدند [ ...نقيبزاده،
.]164-165 :1379
افراد ايل قشقايي به تبعيت از ايلخان خويش ،زير بار
تحويلدادن سالح خود به مأموران حكومتي نرفتند و درگيريهاي
پراكندهاي بين عشاير و نظاميان رضاشاه صورت ميگرفت .در
ضمن ،مأموران حكومتي رفتار بسيار ناشايستي با عشاير داشتند
و همه نوع اهانت و تحقير را نسبت به آنان اعمال ميكردند.
كاوه بيات در مورد خلع سالح عشاير قشقايي نوشته است:
«پس از پايان گرفتن شورش خزعل ،نظاميان فارس در رفتار
خود با ايالت منطقه جسورتر شدند و بر دامنهي دخالت خود
در امور ايالت افزودند .مركز لشكر جنوب از اصفهان به شيراز
منتقل شد  ...خلع سالح ايالت و استقرار سلطهي نظامي به جاي
رهبري سنتي ايل ،در صدر برنامه قرار گرفت .مقامات نظامي در
سه نقطهي كامفيروز ،دزكرد و سميرم كه در مسير كوچراه اكثر
طوايف و تيرههاي ايل قرار داشت ،مراكز خلع سالح تأسيس
كردند و خواستار همكاري خوانين و كالنتران در اين امر شدند
 ...اولين اقدام محمد حسين ميرزا فيروز آن بود كه دستور داد
تمام خوانين به شيراز منتقل شوند تا ديگر در ايل حضور نداشته
باشند [ »...بيات.]24-25 :1365 ،
در ادامهي اقدامات رضاشاه براي خلع سالح و تحت كنترل
درآوردن عشاير قشقايي ،در فارس «حكومت نظامي قشقايي»
مستقر ميشود .قهرماني ابيوردي مينويسد« :افسري به نام
ياور رخشا از طرف امير لشكر جنوب ،محمود آيرم ،به ِس َمت
حكومت نظامي قشالقي و يا ايلخاني تعيين شد و با عدهاي
سرباز و درجهدار به مركز ايل (ايل عمله) كه در اطراف فيروزآباد
و قيروكارزين ،محل قشالقي سردار عشاير بودند ،اعزام گرديد»
[قهرماني ابيوردي.]330 :1373 ،
مقامات نظامي مستقر در فارس در طول يكسال حضور
خود ،دخالتهاي فراواني در امور ايل انجام دادند كه در نهايت
منجر به اين شد كه محمد ناصرخان حضور در تهران و در
كنار پدر بودن را به ايلخاني قشقايي ترجيح داده ،روانهي تهران
شود [بيات .]26 :1365 ،سردار عشاير تحت عنوان ظاهري
نمايندگي مجلس شوراي ملي در تهران و زير نظر رضاشاه بود،
محمد ناصرخان نيز تحمل رفتار ناشايست و اهانتآميز مأموران
خلعسالح رضاشاهي را نميآورد و به تهران ميرود .در غياب
اين دو نفر ،عليخان ،برادر صولتالدوله ،رهبري ايل را به عهده
ميگيرد.
روزنامهي «استخر» سال  ،1307در مورد خلع سالح ايل
قشقايي و عدم پذيرش آن از سوي عشاير و شدت مبارزات
آنان با مأموران نظامي خلع سالح نوشته است «روز پنجشنبه 17
آبان ،فوج صفشكن و آهن به سركردگي سرتيپ محمدخان
شاه بختي (امير لشكر سابق غرب) با سه دستگاه تانك و

صولتالدوله قشقايي ،يكي از
مخالفان جدي به قدرت رسيدن
رضاخان بود .رضاخان ،هم در
دورهي سردار سپهبودن و هم
زماني كه شاه ايران شد ،تمامي
اقدامات سردار عشاير را تحت
مراقبت ميگرفت
بيست لوله توپ مسلسل و مهمات ديگر ،از مركز به شيراز
وارد گرديد» [روزنامهي استخر ،شمارهي  ،1307/8/23 ،540ص
 ،2ستون  .]1مخالفتهاي پراكندهي عشاير و مبارزات اندك
آنان ،شكل جدي به خود گرفت و سرانجام در سال 1308
هـ .ش به رهبري عليخان قشقايي ،شورشي اساسي عليه
حكومت مركزي بروز كرد.
در طول ماه مه  ،1929ارديبهشت ـ خرداد  ،1308اوضاع
فارس رو به وخامت نهاد .عشاير قشقايي  ...تحت فرماندهي
عليخان ساالر حشمت شورش كردند .آنها براي ِ
ترك مخاصمه،
شرايطي را ارائه كردند كه هيچيك مورد پذيرش دولت قرار
نگرفت  ...عشاير قشقايي در پي عدم پذيرش خواستههايشان
از سوي دولت ،شيراز را در محاصرهي كامل خود درآورند و
ارتباط آن را با ساير نقاط كشور قطع كردند .مقامات دولتي را
اخراج كرده و انبارهاي دولتي غ ّله و ترياك به دست شورشيان
افتاد [زرگر.]236 :1372 ،
شورش قشقايي تا تيرماه  1308هـ .ش ادامه يافت و در
نهايت با اعالن عفو عمومي از سوي رضاشاه و تأمين جاني
افراد عشاير ،اتمام شورش اعالم گرديد و خلع سالح عشاير
به صورت رسمي آغاز شد .روزنامهي اطالعات مينويسد« :به
قراري كه اطالع يافتهايم ،در نتيجهي انتشار اعالميهاي كه از
طرف آقاي امير لشكر شيباني ،فرمانده قواي اعزامي به فارس،
مبني بر نصيحت ِ
ترك شرارت و خطاب به ايالت قشقايي صادر
و منتشر گرديده و به عالوه در نتيجهي پيشرفت قواي دولتي
 ...اخيرا ً در تمام نقاط آرامش برقرار و متمردين قسمتي تسليم
قواي دولتي شده و قسمتي منكوب و مخذول گرديدهاند ...
در نتيجهي حصول آرامش و وصول تلگرافات متعدده در اين
خصوص ،پُست زميني بين شيراز و طهران ،روز گذشته به طرف
طهران حركت كرده است» [روزنامهي اطالعات ،شمارهي ،798
 ،1308/4/9ص  ،2ستون .]3
عشاير قشقايي كه براي رهايي از خلع سالح سال 1306
هـ  .ش دست به شورش زده بودند ،پس از اتمام شورش در
تيرماه  ،1308از سال  1310خلع سالح رسمي آنان آغاز شد« .در
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همان سال [ ]1310سرهنگ ابراهيم زنديه ،خلع سالح قشقايي
را آغاز كرد» [بيات .]124 :1365 ،آخرين نكته در اين مورد
اينكه ،يكي از درخواستهاي عشاير در اين قيام اينبود كه
«قشقايي خلع سالح نشود» [زرگر ]236 :1372 ،و مهمتر اينكه
يكي از عوامل اين شورش نيز خلع سالح عشاير بوده است
[باقرعاقلي.]305 :1372 ،
ب) خلع سالح سال  1324هجري شمسي
اين مرحله از خلع سالح قشقاييها ،به دنبال جنگ سميرم
كه به «واقعهي سميرم» شهرت يافت ،صورت گرفت .سران ايل

مقامات نظامي در سه نقطهي كامفيروز،
دزكرد و سميرم كه در مسير كوچراه
اكثر طوايف و تيرههاي ايل قرار داشت،
مراكز خلع سالح تأسيس كردند و
خواستار همكاري خوانين و كالنتران در
اين امر شدند
قشقايي ـ محمدناصر و خسرو قشقايي ـ در تيرماه سال 1322
هـ .ش در ادامهي مخالفتشان با استقرار حكومت پهلوي و آزاري
كه دولت به آنان ميرساند ،به قيامي مخالفتآميز اقدام كردند كه
با حملهي آنان به پادگان نظامي سميرم ،آغاز و با آتشزدن آن
شهر به دستور خسرو قشقايي ،پايان يافت.
يكي از عوامل اين حركت قشقاييها را نيز بايد اعزام
سپهبد شاهبختي به فارس دانست .مظفر قهرماني مينويسد:
«سپهبد شاهبختي از طرف ستاد ارتش مأمور خلع سالح و رفع
غائلهي فارس گرديد و در تاريخ خرداد  1322به شيراز آمد».
[قهرماني ابيوردي.]376 :1373 ،
شاهبختي دستور داشت كه به هر طريق ممكن ،رهبران
قشقايي را دستگير كند و به مركز بفرستد .اقدام وي كه فرستادن
ارتش به فيروزآباد براي دستگيري محمد ناصرخان بود ،باعث
تجري سران ايل شد و آنان در اعتراض به اين امر،
خشم و ّ
«واقعهي سميرم» را به وجود آوردند.
قشقاييها تحت رهبري خسروخان ،بالفاصله پس از اينكه
نيروهاي دولتي به فيروزآباد و قيروكارزين حمله كردند ،در
سميرم ِگرد هم آمدند و به ستون نظامي آنجا حملهور شدند.
«خسرو با عدهاي بويراحمدي و قشقايي ستون را محاصره
كرده و سه روز است مشغول جنگ با افراد ارتش ميباشد.
اصفهان ميگويد ،رابطهي ستون با لشكر قطع شده  ...ستون
و كليهي اسلحهاش ،به دست بويراحمديها و قشقاييها افتاده
و فرمانده ستون ،سرهنگ حسنعلي شقاقي هم ،كشته شده
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است» [سيفپور ،فاطمي .]253-254 :1379 ،در كتاب «بحران
دموكراسي در ايران» ،در مورد جنگ سميرم و زمينههاي آن آمده
است« :پس از تشكيل دولت سهيلي ،ديري نگذشت كه مشكل
بزرگي در روابط آن با عشاير جنوب و بهويژه قشقاييها ظاهر
شد؛ به طوري كه نيروي نظامي عليه آنان به كار گرفته شد .در
اواسط تيرماه 900 ،سرباز دولتي در شهر سميرم ،در جنوب،
به دست عشاير قشقايي و بويراحمدي مغلوب و خلع سالح
شدند .اين رويداد كه به «فاجعهي سميرم» شهرت يافت ،بازتاب
گستردهاي در مطبوعات و نيز در مجلس داشت [ »...عظيمي،
.]120 :1372
بعد از كشتار سميرم ،ايلمردان قشقايي در خفا به سرميبردند
و سالح خود را نيز به دور از چشم مأموران دولتي و امنيهها نگاه
ميداشتند و حتي سران ايل ،تا زماني كه فرمان عفو عمومي از
سوي محمدرضا شاه صادر نشده بود ،جرأت ورود به تهران و يا
حتي شيراز را كه حاميان بسياري در آنجا داشتند ،نداشتند.
روزنامهي «پارس» در مورد عفو عمومي عشاير فارس
مينويسد« :بهطوري كه اطالع يافتهايم ،در اثر پيشنهاد لشكر
فارس از طرف اعليحضرت همايوني ،نسبت به كليهي عشاير
جنوب ،فرمان عفو عمومي صادر شده است و نيز مقرر گرديده
است كه براي حمل اسلحه ،از طرف لشكر پروانه صادر نمايند»
[روزنامهي پارس ،شمارهي  ،1324/9/20 ،399ص  ،2ستون
.]1
بعد از صدور فرمان عفو عمومي از سوي شاه ،جريان
خلعسالح و جمعآوري آن تا اوايل سال  1325هـ .ش همچنان
ادامه داشت« .خبر ميرسد كه دولت براي خلع سالح عمومي
در فارس ،تدابيري اتخاذ كرده و براي نيل بدين مقصود ،با سران
عشاير و ايالت مذاكراتي به عمل آورده است تا هرچه زودتر
ترتيب جمعآوري اسلحه را بدهند» [روزنامهي پيغام ،شمارهي
 ،1325/2/12 ،207ص  ،4ستون .]1

ج) خلع سالح سالهاي  1326-27هجري شمسي
اين دوره از خلع سالح عشاير قشقايي ،عكسالعمل دولت
مركزي به قيام سال  1325هـ .ش عشاير است اين حركت عشاير
نيز بازتاب اتفاقات و عواملي بود كه به آن اشاره خواهد شد.
عقيدهي غالب موجود اين است كه جنبش فارس در سال 25
هـ .ش ،از قيام دموكراتهاي آذربايجان و نرمش و مسالمتهاي
اوليهي دولت در برخورد با رهبران آن متأثر بود كه چون مشاهده
كردند امكان دست يافتن آذريها به همهي خواستههايشان ـ به
ويژه خودمختاري ـ وجود دارد ،در تدارك قيامي مشابه در دست
يازيدن به همان امتيازات برآمدند.
قوامالسلطنه در مرداد ماه  1325با دعوت از سه تن از بزرگان
پستهاي وزارتي كابينهاش ،كابينهي
حزب توده براي عهدهداري ُ
ائتالفي تشكيل داد .عشاير قشقايي كه در اين زمان رابطهاي
خصمانه با تودهايها داشتند ،به شدت اعتراض خود را به اين
اقدام نخستوزير ابراز كردند و از وي خواستند كه هرچه زودتر
اين وزيران تودهاي را از دولت خويش اخراج كند ـ كه البته
همين مسئله بهانهاي به دست قوام داد تا از شر وزراي تودهاي
كابينهاش رهايي يابد .خسرو قشقايي در اين مورد گفته است:
«با وضعيت فعلي كابينه و نفوذ و اختيارات فوقالعادهي حزب
توده ،قريب ًا همهچيز را از كف خواهيم داد .ما خيال داريم كارهاي
فارس را در دست گرفته و به مركز اخطار نماييم ،همان وضعيتي
كه آذربايجان دارد ،بايد به ما هم بدهند» [مركز اسناد رياست
جمهوري ،سند شمارهي .]1325/6/5 ،45
از عوامل ديگر جنبش فارس ،نقش قوامالسلطنه در راهاندازي
حركتي بود كه با يك تير دو نشان را زد؛ هم از حضور نيروهاي
نظامي شوروي در ايران خالصي يافت و هم توانست شورشيان
دموكرات تبريز را سركوب كند .ديگر عامل ،دولت بريتانيا بود
كه طبق روال هميشگي خود ميخواست در چپاول منابع و منافع
ايران ،از رقيب ديرينهاش عقب نماند .بنابراين سران جنبش را
هدايت ميكرد.
اين جنبش به مدت يك ماه به طول انجاميد؛ اواخر شهريورماه
 25تا اواخر مهرماه  25هـ .ش .نهايت ًا در بيست و پنجم مهرماه ،با
امضاي توافقنامهاي بين سران ايل قشقايي و مأموران دولتي ،قيام
فارس پايان يافت؛ هر چند كه سران قيام به خواستههاي اساسي
خود نيز دست نيافتند.
اينك طبق روال گذشته ،بايد كه سران و ساير مردان قشقايي
خلع سالح ميشدند تا ديگر توان مبارزه با قواي دولتي را نداشته
باشند .عشاير ترس اين را داشتند كه با تحويل دادن سالح خود
و از دست دادن وسيلهي دفاعي خويش ،مورد مجازات سران
دولت قرار بگيرند .از اينرو ،در تحويل اسلحهي خود ،مسامحه
و اهمال ميكردند .نكتهي قابل توجه اينكه خلع سالح عشاير
فارس در دو مرحلهي عمده صورت گرفته است :مرحلهي اول

عقيدهي غالب موجود اين است كه
جنبش فارس در سال  25هـ .ش ،از
قيام دموكراتهاي آذربايجان و نرمش و
مسالمتهاي اوليهي دولت در برخورد با
رهبران آن متأثر بود

آن بالفاصله پس از پايان قيام  25آبان سال  1325هـ .ش انجام
گرفت كه در اين دوره ،عشاير به راحتي زيربار تحويل سالح
خود نميرفتند .از طرف دولت نيز اقدامات فراواني معمول شد تا
عشاير به پس دادن اسلحه به دولت راضي شوند .تيمسار هوشمند
افشار ،فرمانده نيروي جنوب كه جاي گزين سرلشكر زاهدي
شده بود ،مذاكرات متعددي با محمد ناصرخان در اين زمينه
انجام داد كه مشكل اساسي عشاير در عدم تحويل اسلحههايشان
به دولت را نبودِ تأمين جاني آنان عنوان كرد .ميگفتند ،اگر شاه
آنان را مورد عفو و بخشش قرار بدهد كه بدانند ديگر مجازاتي
در كار نيست ،اسلحههاي خود را تحويل خواهند داد .بنابراين
در مرداد ماه  1326هـ .ش فرمان محمدرضا پهلوي داير بر عفو
عمومي عشاير از سال  1320تا  1326صادر شد و به دنبال آن،
عشاير فارس مساعدت فراواني با نيروهاي جمعآوري اسلحه
كردند تا اينكه تا اوايل سال  27موضوع خلعسالح عشاير فارس
پايان پذيرفت.
قبل از صدور عفو عمومي ،سپهبد امير احمدي ،وزير
جنگ ،از عدم همكاري عشاير فارس در جمعآوري سالح
به نخستوزير گله ميكند« .عشاير فارس نسبت به تعهداتي
كه صورت مجلس آن در حضور جناب اشرف تهيه و تنظيم،
كوچكترين ترتيب اثري تاكنون نداده ،عم ً
ال روش و سياست
سابق خود را تعقيب و اوضاع آن منطقه را متشنج ميكنند و

به قتل رسيدن مأمور اصالحات ارضي
فارس به دست عشاير قشقايي ،بهانهاي به
دست مسئوالن دولتي داد تا برنامهي خلع
سالح عشاير را از سرگيرند
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تصور نميرود با روش كنوني ،بتوان به آينده با اطمينان كامل
نگريسته و خوشبين بود .و طبيعت ًا عمل عشاير مزبور ،در طرز
رفتار ساير عشاير ،بدون تأثير و مداخله نبوده و به جريان
عمل خلع سالح عمومي و انتظامات مناطق ديگر خدشه وارد
خواهد ساخت» [سازمان اسناد ملي ايران ،پروندهي شمارهي
.]1326/3/18 ،112009-880
دولت براي گرفتن حتمي اسلحه از عشاير فارس ،ترفندي
به كار ميبرد و آن اينكه « ...در جلسهي بيست و يكم مرداد
 1326هيئت وزيران ،مقرر گرديد  ...سهميه را به اشخاصي
تحويل بدهند كه بدهي خود را به دولت از باب لشكرهاي
بوشهر ،قب ً
ال بپردازند و اسلحهي خود را تحويل دهند »...
[همان ،پروندهي شمارهي  .]1326/5/24 ،112009 -887تالش
بيشتر دولت در خلع سالح عشاير فارس ،گرفتن اسلحه از
دست خوانين قشقايي بود تا ديگر باره در خود قدرت قيام
و مقابله با دولت مركزي را نبينند ...« .طبق تقاضاي وزارت
جنگ ،براي تالش در خلع سالح قشقاييها نيز دستور الزم
به استاندار استان هفتم داده شد» [همان ،پروندهي شمارهي
.]1326/9/5 ،112009 -876
در بهمن ماه سال  1326هـ .ش كار جمعآوري اسلحه از
عشاير فارس ،به ويژه قشقاييها ،ديگر رو به پايان ميرفت.
« ...به شرحي كه ازاستانداردهاي هفتم اطالع ميدهند ،جريان
خلعسالح ادامه دارد و قريب ًا به موضوع خاتمه داده خواهد شد»
[همان].
خلع سالح عشاير فارس در اين مرحله ،مدت يك سال و نيم به
درازا كشيد .در همين زمينه ،مذاكرات و اقدامات جدي از سوي دولت
و خوانين قشقايي صورت پذيرفت كه نهايت ًا پس از فراز و نشيبهاي
فراوان ،دولت موفق شد اسلحههاي عشاير را از آنان تحويل بگيرد تا
بار ديگر با قيام وحركتي مشابه روبهرو نشود.
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د) خلع سالح سال  1342هجري شمسي
اين مرحله از خلع سالح عشاير فارس كه از نيمهي دوم سال
 1342هـ .ش آغاز شد ،در ادامهي اعتراض عشاير قشقايي به
برنامهي «اصالحات ارضي» دولت بود كه از سال  1341شروع
به تقسيم امالك بزرگ مالكان و خوانين كرده بودند .هدف دولت
از اين كار ،كاستن از قدرت و نفوذ مالكان عمدهاي بود كه خود،
حضور مستقيم بر سر امالك خود نداشتند و معموالً به صورت
غيابي و از طريق خرده مالكان و زارعان ،به امور زمينهاي خود
رسيدگي ميكردند.
طراح اصلي برنامهي اصالحات ارضي ،دكتر حسن ارسنجاني
بود كه « ...در تاريخ  19ارديبهشت سال  40به وزارت كشاورزي
منصوب شد .او پس از هشت ماه ،اليحهي اصالحي قانون
اصالحات ارضي را تهيه كرد و به تصويب رساند و فقط  12روز
پس از مهلت قانوني  ...در تاريخ  12اسفند سال  40قانون را در
شهر مراغه اجرا كرد [ارسنجاني.]367 :1379 ،
طبق قانون اصالحات ارضي ،بزرگ مالكان ميتوانستند به
انتخاب خود ،فقط يك روستا را از ميان مِلكهايشان نگه دارند
و مابقي را به قيمتي كه دولت (وزارت كشاورزي) مشخص
ميكرد ،بايد به عوامل دولت ميفروختند .در غير اين صورت،
دولت آزادانه ميتوانست هر اقدامي را عملي سازد« .ارسنجاني
پيشنهاد كرد كه حداكثر مالكيت ،به يك دِه ِ شش دانگ محدود
شود .از همهي مالكاني كه بيش از يك روستا را مالك بودند،
خواسته شد كه زمينهاي اضافه بر مقدار مجازشان را به قيمتي
كه به حسب ارزش ادعايي زمين براي پرداخت ماليات تعيين
ميشد ،به حكومت بفروشند» [هوگالند.]103 :1381 ،
حكايت درگيري قشقاييها با نيروهاي نظامي دولتي
از آنجا آغاز شد كه در اواخر آبان ماه  ،1341مهندس رضا
ملك عابدي ،رئيس حوزهي اصالحات ارضي منطقهي فيروزآباد
فارس ،به دست عشاير قشقايي كشته ميشود« .عدهاي افراد
مسلح در جادهي شيراز ـ فيروزآباد به تحريك مالكين ،رييس
اصالحات ارضي فيروزآباد را كشتند» [روزنامهي اطالعات،
شمارهي  ،1341/8/23 ،10949ص .]1
به دنبال اين واقعه ،استاندار فارس تغيير ميكند و همچنين،
در شيراز اعالم حكومت نظامي ميشود [پيشين].
در كتاب «دالوران كوهستان بويراحمد» در مورد اجراي
اصالحات ارضي و مخالفت خوانين فارس (قشقايي و
بويراحمدي) با اين برنامه ،اينگونه آمده است« :به دنبال اجراي
برنامهي قانون اصالحات ارضي و نارضايتي فئودالها ،هر يك
از خوانين در منطقهي تحت نفوذ خود ،عليه اين قانون َع َلم
مخالفت برافراشت و مردم را عليه دولت به شورش و طغيان
وادار نمود .هرج و مرج و ناامني شروع شد  ...باالخره در پيامد
اجراي قانون اصالحات ارضي و ايجاد ناامني از جانب كالنتران

و مالكين بزرگ و هرج و مرج عمومي ،غائلهاي به وجود آمد كه
به غائلهي جنوب معروف گرديد» [تابان سيرت.]364 :1380 ،
وزير كشاورزي براي پيگيري جدي اصالحات ارضي در
فارس ،از دولت تقاضاي تسهيالت بيشتر ميكند« .براي تسريع
اصالحات ارضي در فارس 100 ،اتومبيل جيب و سي ميليون
تومان اعتبار از دولت درخواست شد» [روزنامهي اطالعات،
شمارهي  ،1341/8/27 ،10952ص .]1
در مورخهي هشتم آذر ماه  ،41دادگاه فيروزآباد عدم
صالحيت خود را براي رسيدگي به ماجراي قتل مهندس
عابدي اعالم ميكند و در نهايت ،ادامهي بررسي اين پرونده،
به دادگاه نظامي شيراز محول ميشود [همان ،شمارهي ،10962
سال سيوهفتم ،1341/9/8 ،ص  .]1عمليات ژاندارمري شيراز
در رابطه با دستگيري قاتلين مهندس عابدي ،با دستگيري
محمدحسن گوركاني به عنوان آخرين فردي كه دستگير ميشود،
در نيمهي آذر ماه  41خاتمه مييابد [همان ،شمارهي ،10967
سال سيوهفتم ،1341/9/14 ،ص  .]17روزنامهي اطالعات در
مورد پيشرفت روند اصالحات ارضي در فارس نوشته است:
«يكي از ايالت قشقايي امروز اسكان داده شد و اصالحات ارضي
در فارس 45 ،روزه پايان مييابد» [همان ،ص .]1
اسكان عشاير فارس نيز در راستاي برنامهي اصالحات
ارضي اجرا ميشد« .مقدمات اسكان يك دستهي  80خانواري
از عشاير فراهم شده  ...تا قانون اصالحات ارضي انجام شود.

شورش قشقايي تا تيرماه  1308هـ .ش
ادامه يافت و در نهايت با اعالن عفو
عمومي از سوي رضاشاه و تأمين جاني
افراد عشاير ،اتمام شورش اعالم گرديد
و خلع سالح عشاير به صورت رسمي
آغاز شد
ترتيب اسكان عشاير را همزمان با اجراي اين قانون ميتوان داد
تا كليهي امالك مشمول قانون اصالحات ارضي ،خريداري و
بين چادرنشينان تقسيم شود [ »...همان ،شمارهي  ،10968سال
سيوهفتم ،1341/9/15 ،ص .]14
به قتل رسيدن مأمور اصالحات ارضي فارس به دست
عشاير قشقايي ،بهانهاي به دست مسئوالن دولتي داد تا برنامهي
خلعسالح عشاير را از سرگيرند .چنانكه شخص اول مملكت
نيز به صورت واضح اين مسئله را گوشزد ميكند« .شاهنشاه بر
بناي يادبود مهندس عابدي خطاب به افراد ايالت و عشاير گفتند:

اسلحهي خود را به اولين پاسگاه تحويل دهيد  ...توصيه ميكنم
كه در اولين فرصت ،قبل از اينكه دولت اعالم خلع سالح را
مجددا ً بكند ،خودشان به اولين پُست نظامي و ژاندارمري مراجعه
بكنند و اسلحهي نامباركي را كه به دست آنها هست ،تسليم
بكنند [ »...همان ،شمارهي  ،10984سال سيوهفتم،1341/10/6 ،
ص  1و .]15
حكومت نظامي شيراز پس از دو ماه ،در اول بهمن ماه منحل
ميشود و استاندار فارس در حاشيهي اعالم الغاي حكومت
نظامي ميگويد:
به فرمان مطاع مبارك ملوكانه ،اينجانب هنگامي به سمت
استاندار فارس منصوب شدم كه عدهاي قليل راهزن مسلح ،به
تحريك و اغواي چند تن از افراد فتنهانگيز بياطالع ،خون جواني
بيگناه و ناكام را ريخته بودند و دولت بر طبق قانون ،به منظور
حفظ امنيت در اين استان و براي جلوگيري از توسعهي احتمالي
دامنهي اغتشاش و سركوب نمودن آشوبطلبان كه افكار خام در
خيال ميپرورانند ،مقررات حكومت نظامي اعالم كرده بود  ...با
استفاده از اختيارات حاصله ،دستور دادم از ساعت  5بعدازظهر
روز دوشنبه ،يكم بهمن ماه ،مقررات حكومت نظامي الغا و
موقوفاالجرا شود [ ...همان ،شمارهي  ،11005سال سيوهفتم،
 ،1341/11/2ص  1و .]13
در تاريخ دهم بهمن ماه سال چهل و يك ،در فارس
خلعسالح عمومي عشاير اعالم شد .روزنامهي اطالعات
مينويسد« :بهدنبال خلع سالح عمومي در فارس ،در خوزستان
نيز خلع سالح اعالم شد» [روزنامهي اطالعات ،شمارهي ،11013
 ،1341/11/11ص  .]1روزنامهي «پارس» در اين زمينه تحت
عنوان «وداع با اسلحه» نوشته است« :هفتهي پيش فرماندهي
لشكر فارس به همهي كساني كه به نحوي از انحا ،داراي سالح
غيرمجاز هستند توصيه كرد كه اسلحهي خود را به نزديكترين
پادگانهاي نظامي تسليم كنند [ »...روزنامهي پارس ،شمارهي
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طراح اصلي برنامهي اصالحات ارضي،
دكتر حسن ارسنجاني بود كه در تاريخ 19
ارديبهشت سال  40به وزارت كشاورزي
منصوب شد
 ،1341/11/18 ،2678ص .]1
در ماههاي پاياني سال  1341درگيريهاي خوانين و عشاير
فارس با نيروهاي دولتي به دليل نپذيرفتن طرح اصالحات ارضي
به اوج خود رسيد ،به طوري كه «به دنبال شرارتهاي مردم و
مقابله با قواي نظامي ،به دستور شاه طي اعالميهاي در تاريخ 16
اسفند  ،41مناطق كوهمره سرخي ،فراشبند ،فيروزآباد ،كارزين،
بويراحمد عليا و سفلي ،كهگيلويه و ممسني ،مناطق جنگي اعالم
شد» [تابان سيرت.]365 :1380 ،
به نتيجه نرسيدن اقدامات ارتش و ژاندارمري فارس در
ساكت كردن اعتراضات عشاير فارس باعث ميشود تا ارتشبد
بهرام آريانا از سوي شاه ،مأموريت پايان دادن به غائلهي فارس
را دريافت كند« .براي هماهنگ كردن عمليات نيروهاي ارتش،
ژاندارمري و شهرباني جنوب :سپهبدآريانا به فارس ميرود...
تيمسار سپهبد آريانا به سمت ناظر در عمليات و هماهنگكنندهي
نيروهاي ارتش ،ژاندارمري و شهرباني ناحيهي فارس منصوب
گرديد» [روزنامهي اطالعات ،شمارهي  ،1341/12/21 ،11044ص .]1
ورود ارتشبد آريانا به فارس و اقدامات وي در سركوب
خوانين قشقايي و بويراحمدي ،در آخرين روزهاي سال چهل
و يك اثرات فوري خود را نشان داد؛ به طوري كه باعث شد
تعدادي از خوانين بويراحمدي دست از مخالفت خود بردارند.
روزنامه اطالعات مينويسد« :با درهم شكستن مقاومت شهبازي،
يكي از خانهاي بزرگ فارس و همدست شهبازي ،اطاعت خود
را از دولت اعالم داشت  ...مأمورين اصالحات ارضي كه چند
روز قبل براي تقسيم امالك حبيب شهبازي به طرف كوهمره و
سرخي و سياخ رفته بودند ،ظرف مدت سه روز تعداد هشت
قريه از امالك وي را در كوهمره و سرخي آماربرداري كردند و
به شيراز بازگشتند» [روزنامهي اطالعات ،شمارهي  ،11051سال
سي و هفتم ،1341/12/29 ،ص  39و .]1
تسليم شدن شهبازي ،پايهي مقاومت ساير مالكان را نيز
ُسست كرد و اظهار اطاعت آنان را نيز به دنبال داشت .روزنامهي
اطالعات در اين زمينه تحت عنوان «تلگراف يك مالك» نوشته
است« :امروز اطالع حاصل شد كه ولي كياني كه از مالكين
و خانهاي فارس است و با حبيب شهبازي و يكي دو نفر
از مالكين فيروزآباد در مقاومت با مأمورين همدست بوده
است .پس از درهم شكسته شدن مقاومت مالك بزرگ ،حبيب
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شهبازي ،تلگرافي به آقاي وزير كشور مخابره كرده است [ ...و
اطاعت خود را اعالم نموده است]» [همان ،ص .]39
روزنامهي «كيهان» در اين زمينه مينويسد« :پس از تسليم
حبيب شهبازي ،به فاصلهي چند روز ،بهادر اميري و عوضعلي
محمدي ممقاني با عدهاي از تفنگچيان خود به شيراز آمده و
تسليم شد» [تابان سيرت.]395 :1380 ،
تا پايان بهار سال  1342هـ  .ش تمامي خوانين قشقايي
و بويراحمدي ناچار به اطاعت از دولت و پذيرفتن برنامهي
اصالحات ارضي شدند« .وزير مشاور طي مصاحبهاي گفت:
غائلهي فارس به كلي سركوب شد .آدمكشان اجير فئودالها
در فارس سركوب و متواري گرديدند  ...پنجاه دهكدهي
فئودالها كه ضبط شده ،به زودي بين زارعان تقسيم ميشود
[ »...روزنامهي اطالعات ،شمارهي  ،1342/1/7 ،11053ص .]1
وزير مشاور در يك مصاحبهي ديگر اعالم ميدارد« ،مقاومت
خانها در فارس درهم شكسته شد .اما دو سه تن ديگر هنوز
در كوهها متواري هستند .عدهي زيادي از خانها طي تلگرافاتي،
از شاهنشاه تقاضاي بخشودگي كردند» [روزنامهي اطالعات،
شمارهي  ،11060سال سي و هفتم ،1342/1/17 ،ص .]1
به دنبال مهار شدن مقاومت خوانين فارس ،اصالحات ارضي
در اين منطقه ،با جديّت تمام پيگيري ميشود؛ بدين شكل كه «با
تقسيم قسمتي ديگر از دهات استان فارس و بنادر 13 ،هزار نفر
از كشاورزان فارس صاحب زمين شدند» [همان ،ص .]10
با فروكش كردن طغيان ايالت فارس و قطعي شدن شكست
آنان از نيروهاي ارتش شاهنشاهي ،مسئوالن اصالحات ارضي در
فارس ،به اقدامات خود ادامه دادند و در تاريخ نهم ارديبهشتماه
سال چهل و دو ،طي بيانيهاي ،با ترسيم جدولي از اسامي خوانين
و بانوان قشقايي و اعالم مناطقي از امالك آنان كه با قيمت
پيشنهادي دولت بايد به مأموران اصالحات ارضي واگذار شود،

ورود ارتشبد آريانا به فارس و اقدامات
وي در سركوب خوانين قشقايي و
بويراحمدي ،در آخرين روزهاي سال چهل
و يك اثرات فوري خود را نشان داد
ضربهي نهايي خود را بر پيكرهي عشاير معترض قشقايي وارد
آوردند .در اين اعالميه ،شرطها و قيودي براي خوانين گذاشته
شده و مدت زماني هم براي اعتراض احتمالي آنان به قيمت
ِ
مالك انتخابي دولت ،شامل
مِلكهايشان تعيين شده بود .خوانين
اين افراد ميشدند:
محمد ناصر ،ملك منصور ،محمدحسين ،خسرو ،كامبوزيا،

ميرعبداله و هومن صولت قشقايي و از بانوان :گوهر بيبي،
رودابه بيبي و ملكيجهان صولت قشقايي و اما شروط و
مهلت چند روزهاي كه سازمان اصالحات ارضي ناحيهي غرب
فارس براي واگذاري مازاد مِلكهاي خوانين قشقايي به دولت،
به آنها داده بود؛ بدين شرح است:
 .1در صورتي كه نسبت به قيمتهاي تعيين شدهي باال
اعتراض داشته باشيد ،ميتوانيد در ظرف مدت  10روز از تاريخ
صدور اين آگهي ،اعتراض خود را با اخذ رسيد ،به ادارهي كل
كشاورزي فارس و بنادر تسليم فرماييد .بديهي است تسليم
اعتراض مانع از انجام معامله نخواهد بود.
 .2از مالكين باال به استناد بند  2تصويب نامهي قانوني
شمارهي  36104مورخ  ،1340/12/10خواهشمند است تا تاريخ
 1342/2/10براي انتقال امالك خود به دولت و اسناد انتقال
در دفترخانهي اسناد رسمي شمارهي  8شيراز حضور به هم
رسانند.
 .3در صورتي كه حداكثر تا آخر روز  1342/2/10از
حضور در دفترخانه و امضاي اسناد انتقال خودداري فرمايند ،به
استناد قسمت اخير مادهي  14قانون اصالحي قانون اصالحات
ارضي ،اين سازمان به نمايندگي از طرف شما ،با اطالع دادستان
شهرستان ،اسناد انتقال را رأس ًا امضا و امالك فوق را به دولت
منتقل خواهد نمود ...
رييس ادارهي كل كشاورزي فارس و بنادر و سرپرست
سازمان اصالحات ارضي ناحيهي غرب فارس ـ دكتر نجيمي
[روزنامهي پارس ،شمارهي  ،1342/2/9 ،2698ص .]2
مأموريت تيمسار بهرام آريانا به عنوان فرمانده نيروهاي
تمرد خوانين قشقايي
جنوب ،براي درهم شكستن ياغيگري و ّ
و بويراحمدي ،نزديك به سه ماه به طول انجاميد .در اواخر
بهار سال  1342هـ .ش تقريب ًا تمامي خوانين اظهار تبعيت خود
از دستورات شاه را اعالم كردند ،دست از شورش برداشتند و
اصالحات ارضي را پذيرفتند .روزنامهي پارس در مورد اظهار
تسليم خوانين فارس مينويسد « ...سران قشقايي و كالنتران
بويراحمدي كه قيام تني چند مزدور را برخالف روح شاه دوستي
خود ميدانند  ...به تهران آمدند و از پيشگاه شاهنشاه استدعاي
شرفيابي كردند [ » ...روزنامهي پارس ،شمارهي ،2706
 ،1342/3/6ص  7و .]1
در نهايت بايد متذكر شد ،اصالحات ارضي كه مخالفت
با آن ،انگيزهي اصلي شورش و ناآرامي عشاير فارس بود،
پس از سركوبي آنان به صورت جدّ ي پيگيري شد و ديگر
اينكه ،عشاير در اثر اين اقدامات مخالفتآميز خود ،سالح خود
را نيز از كف دادند و از اواخر بهار سال چهل و دو توسط
نيروهاي دولتي به صورت رسمي خلع سالح شدند .سخنان

تيمسار آريانا طي يك مصاحبه ،گوياي همين مطلب است...« .
تيمسار آريانا ...اظهار داشتند اكنون ديگر در فارس خبري از
سركشي و ياغيگري نيست و به فرمان مطاع ملوكانه از ساعت
 18روز سيام تيرماه  ،42نيروهاي جنوب منحل و افسران و
سربازان مربوط به محلهاي خدمت ثابت خويش بازميگردند.
 ...دربارهي خلع سالح عمومي در فارس ،تيمسار سپهبد آريانا
گفتند :تاكنون  10300قبضه اسلحه از دست افراد ايلنشين گرفته
شده [ »...روزنامهي پارس .شمارهي  ،1342/5/3 ،2721ص 1
و .]8
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