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 اشاه درآمدی بر اسکان عشایر در دوره رض خلع سالح عشایر پیش

  سیدجواد عابدی شھری 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

..............................................  

گیری و بخصوص در دوران پادشاھی و بخصوص در دوران پادشاھی وی  ارتباط رضاشاه با عشایر چه در دوران قدرت

  . ایران دارد چرا که از مھمترین اقدامات او خلع سالح عشایر بوده استای در شناخت تاریخ معاصر  اھمیت ویژه

اند و این یک امر طبیعی و ضروری برای آنان بوده است و تصور اینکه  در طول تاریخ، عشایر و ایالت ھمیشه مسلح بوده

یک ایلیاتی برای مقابله با  روزی این اسلحه از آنان گرفته شود برای آنان غیرقابل باور بوده است و داشتن اسلحه برای

ای با دیگر عشایر و ایالت و  تعرضات و تجاوزات اجانب در درجه اول و در مراحل بعد برای مبارزه و دفاع بر سر منافع قبیله

کم داشتن اسلحه و تقید به آن جزئی از سنتھا و باورھای اصیل ایالئی ھا  کم. حفظ امنیت طایفه ضروری بوده است

  . دانستند لحه را چون ناموس خویش از خود جدانشدنی میگشت و آنان اس

کند این است که برای تثبیت قدرت دولت مرکزی و بسط آن در تمامی  البته آنچه مسلم است و به حق جلوه می

اجتماع ایران به ویژه جامعه عشایری و استقرار امنیت و آرامش و برچیدن قدرتھایی که تمایل به گریز از مرکز دارند 

  . باشد مترین عامل خلع سالح میمھ

پادشاه جدید از ابتدا تصمیم گرفت قدرت خود را در تمام والیات ایران تثبیت نموده و ایالت را خلع سالح کرده و نظم و «

  ١.قانون را برقرار سازد

ی نیز ادامه البته فکر خلع سالح عشایر در دوران وزارت جنگ و نخست وزیری رضاخان وجود داشته و تا دوران پادشاھ

  . یافت

نخستین فرمانی که به ما افسران ابالغ فرمودند تأمین قدرت دولت مرکزی و سروسامان دادن به ارتش بود تا به اصول «

گیری و اراده آھنین که خاص خودشان  خان خانی و ملوک الطوایفی پایان داده شود و خوشبختانه با آن قدرت تصمیم

  ٢» .ایان بخشیدند و عشایر خلع سالح شدندبود به تمام آن نابسامانی ھا پ

در مورد سیاست رضاخان ) ش. ھ١٣٠١(م ١٩٢٢سرپرسی لورن نامه ای به لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان در سال 

. کنم منویات رضاخان را بتوان چنین خالصه کرد گمان می«نویسد  در رابطه با تثبیت قدرت دولت و خلع سالح چنین می

راسر کشور تحت سلطه بی چون و چرای یک قدرت واحد که لزومًا باید حکومت ملی باشد درنیاید و مادام مادام که س

که خلع سالح عمومی به عمل نیامده و کلیه قدرتھا در دولت تمرکزنیافته است کشور ایران ھرگز به معنای واقعی 

  ٣.»لت باشد و نه خوانین محلی و غیرهمستقل و منظم نخواھد شد و مسئولیت حفظ جان و مال بیگانگان باید دو

باشد و در دوره پھلوی  ای که قبًال به آن اشاره شد و قابل یادآوری است دلبستگی عشایر به سالحھایشان می نکته

شود باید اسلحه خود را به کناری بگذارد و این امر  بدون توجه به عوامل خاص اجتماعی و روانی به ایلیائی گفته می

تا این «گوید  شایر سخت بود که یکی از جنگجویان لر ھنگام تحویل اسلحه خود به مأمورین نظامی میآنقدر برای ع

  ۴»لحظه ما مرد بودیم ولی از این پس مانند زنان زندگی خواھیم کرد

من امر خلع عشایر را دادم و ھمانطور که اسلحه صفحات شمالی «: کند رضاشاه خود در یادداشتھایش چنین ذکر می

مع اوری کردم عشایر جنوب را ھم گفتم خلع سالح کنند تصمیم گرفتم چنانچه مناطق شمالی را امن و امان را ج

نمودم در جنوب ھم امن و آرامش را مستقر سازم الکن مشاغل من زیاد و ناچار خلع سالح جنوب به تأخیر افتاد و 

  ۵» .موکول به فرصت مناسبی گردید
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ش و سرکوب آن که به روشھای گوناگون از جمله تھدید و تطمیع و فریبکاری و . ھ١٣٠٧ـ٩پس از شورش وسیع سالھای 

نھایتًا نبرد نظامی انجام شد، دیگر شورش وسیعی در میان عشایر رخ نداد و رضاشاه راه را برای اسکان اجباری و به 

  . فعلیت درآوردن آن مساعد دید

الم حکومت نظامی گرد یعنی به جای ایلخان ایل، یک رضاشاه باری پیشبرد امر خلع سالح در مناطق عشایری اع

افسر نظامی را به عنوان ایلخان نظامی تعیین کرد و چون بیشتر نظامیان آن دوره ذھنیت بدی نسبت به این جامعه 

  . داشتند در نتیجه رفتار بسیار سوئی با مردمان عشایر داشتند

میت سالح و سرنیزه بر عشایر بوده و در ذھن و فکر در حقیقت دو کلمه حکومت نظامی ھمواره سنبلی از حاک«

  ۶. شده است آغاز و انجام دوره رضاخانی محسوب می» دولتی«عشایر دوره معروف به 

نحوه اجرا و میزان موفقیت امر خلع سالح بستگی زیادی به ھمکاری نیروھای عشایر و سران آنھا داشته است مثًال در 

شد و شاه به وسیله او  فر قلیخانی سردار اسعد از نزدیکان رضاشاه شمرده میمنطقه بختیاری به دلیل اینکه جع

  . کرد این امر با موفقیت بیشتری ھمراه بود بسیاری از امور مربوط به عشایر را حل و فصل می

ش و پس از آن به ویژه شورش . ھ١٣٠۶البته کار خلع سالح در چندین مرحله انجام شد و جعفر قلیخان حدود سال 

ش ھمکاری گسترده ای با رضاشاه داشته است و شاه به توسط او که خود ایلیاتی بود و . ھ١٣٠٨شایری سال ع

  . کرد مانند خلع سالح عشایر کھکیلویه و برویراحمد کرد بسیاری از مشکالت خود را حل می بیشتر آنان را درک می

بودند جعفر قلیخان اسعد وزیر جنگ وقت نیز تعھد که عشایر قشقایی را خلع سالح نموده ) ١٣٠٨پس از (در این مدت «

روی این . نمود که سایر ایالت مانند بختیاری و کھکیلویه و ممسنی و غیره را نیز تسلیم به دولت و خلع سالح نماید

آوری قشون گردید و با خوانینی مانند امیر مفخم و خانزادگانی که مورد  اصل شخصًا به بختیاری آمده و مشغول جمع

عتمادش بودند به طرف تل خسرو و طوایف کھکیلویه به حرکت کرد و پس از ورود به ایل و مذاکره با آنھا و امیدوار کردن ا

آنان به مراحم دولت این فتنه و آشوب را خوابانید و رؤسای آنھا را به تھران پرده و پیشگاه رضاشاه معرفی نمود بنا شد 

  ٧» .در تھران باشند

الحق «آمیز را برای سردار اسعد ارسال کرده و گفته بود ا است که رضاشاه آن تلگراف مرحمتپس از این موفقیتھ

  . »استحقاق داری مدت عمر وزیر جنگ باشید

ھای ایل قرار  مقامات نظامی در سه نقطه کامفیروز، دز کرد و سمیرم که در مسیر کوچ راه اکثریت طوایف و تیره«

   ٨» .و خواستار ھمکاری خوانین و کالنتران در این امر گردیدندداشت مراکز خلع سالح تأسیس کردند 

امر خلع سالح در میان عشایر آذربایجان پس از سرکوب شورش اسماعیل آقا سمیتقو توسط امان اهللا جھانبانی با 

سمیتقو اهللا جھانبانی مأمور رفع غائله  امان«: گوید بزرگ ابراھیمی در خاطراتش چنین می. جدیت بیشتری دنبال شد

شد و کار این یاغی خطرناک پایان گرفت و در تمام آذربایجان امنیت برقرار شد و عشایر خلع سالح شدند و در کار خلع 

سالح عشایر، شاھسونھا بسیار مردانگی کردند و به من که فقط با دو مأمور برای گردآوری اسلحه آنان رفته بودم در 

  ٩» .ده توپ و ھشتاد و شش مسلسل تحویل دادندیک ماه و نیم، شصت پنج ھزار تفنگ، شانز

گرچه پس از برطرف شدن مسئله شیخ خزعل و . از دیگر مناطقی که خلع سالح در آنجا انجام شد خوزستان بود

سرکوب او، تا حدود زیادی عشایر آن نواحی مطیع دولت مرکزی شدند با این وجود، بودند عشایری که ھنوز خلع سالح 

ان داشت بعدھا برای دولت و به ویژه ھنگام طرح اسکان اجباری مشکالتی را ایجاد کنند، بنابراین دو نشده بودند و امک

اعلیحضرت « :گوید سرلشکر علوی مقدم در خاطراتش چنین می. نفر از فرماندھان ارتش به سوی آن ناحیه اعزام شدند

آن سامان کردند این عملیات ناظر به خلع سرھنگ علی اصغر نقدی و مرا مأمور تیپ خوزستان و عملیات نظامی در 
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بود که مرتبًا اسلحه و مھمات از » ھورالعظیم«در سر حد ایران و عراق و مناطق باتالق » طرف بنی«سالح عشایر یاغی 

  »کردند و نزدیک به شش ماه طول کشید و سرانجام سرکشان مغلوب و خلع سالح شدند خارج دریافت می

مدت طوالنی دچار ھرج و مرج و نابسامانی ناشی از مسلح بودن عشایر بوده است ترکمن  یکی از دیگر از مناطقی که

باشد و بخصوص در دوران قاجاریه که ضعف دولت مرکزی آشکار بود این طوایف موجب ناامنی ھای وسیعی  صحرا می

و ظلم و ستم عمال در نواحی پیرامون خود شده بودند گرچه این گونه اقدامات دالیلی از جمله ضعف اقتصادی 

  . حکومتی نیز داشته است

برای اطالع بھتر از چگونگی خلع سالح ترکمنھا، اجرای آن را از قول یکی از نظامیان آن دوران یعنی سرلشکر ارفع که از 

ش دو ستون مھم نظامی یکی به فرماندھی .  ھ١٣٠٣در تابستان و پاییز «کنیم  نظامیان برجسته رضاشاه بود نقل می

پ فضل اهللا زاھدی و دیگری به فرماندھی جان محمدخان فرمانده لشکر خراسان از دو طرف به ترکمنھا حمله سرتی

بردند و پس از سه و چھار ماه سرتاسر دست گرگان از وجود سرکشان پاک شده و به تصرف نیروھای دولت درآمد و 

ن منطقه شدند باری ترکمانان خلع سالح سال و بیشتر قوای دولتی وارد ای ٢٠٠این نخستین بار بود که پس از 

  ١٠» .شدند

قبًال ذکر شد که از مھمترین اھداف خلع سالح عشایر این بود که بستر الزم برای اقدامات بعدی رضاشاه در مناطق 

چادرنشین و عشایر آماده شود که این نتیجه به دست آمد و موفقیت طرح اسکان اجباری مرھون ھمین موفقیت در 

  . عشایر بودخلع سالح 

وقتی خلع سالح عشایر با توفیقی که رضاشاه طالب آن بود به پایان رسید و پس از سالھا جنگ و ستیز و بیم و امید «

عشایر اسلحه را به زمین گذاردند و به سوی زندگی آرام روی آوردند، رضاشاه به فکر تخت قاپو کردن ایالت ایران افتاد و 

  ١١. بار آورد ھمین اشتباه بود که فاجعه به 

در مورد نحوه اجرای خلع سالح و تعدیات و اقدامات نامناسب مأموران نظامی که عامل اجرای این امر بودند مطالب 

توان گفت یکی از عوامل شورشھای عشایر در در آن رضاشاه ھمین  بسیاری نگاشته شده، به طوری که به یقین می

. ھا بود در میان قشقایی» سروان عباس پورجم«اقدامات سلطان عباس  نحوه برخورد با عشایر بوده است که نمونه آن

در حقیقت نظامیان که سالھا ضرب شصت عشایر را در جنگھا دیده بودند در امر خلع سالح و اسکان اجباری فرصتی 

ام به نحوی و یافتند تا شجاعت و قدرت خود را نشان دھند و ھم نظامیان از رتبه باال گرفته تا زیردستان آنھا ھر کد

  .بسته به موقعیت خود به افزایش ثروت و اخذ رشوه و حق و حساب که امری عادی شده بود پرداختند

ژوئن  ١۵سرپرسی لورن در گزارشی به چمبرلن در مورد امرای لشکر رضاخان گزارشاتی ارسال کرده است در تاریخ 

ملیاتی که بر ضد لرھا داشت با اشتھای فرمانده امنیه در حین ع«: نویسد چنین می) ش.  ھ١٣٠۵(م ١٩٢۶

   ١٢» .ناپذیری عمل کرد و اینک به حساب زیردستانش در افزایش ثروت خود تالش دارد سیری

شد که اگر سالحھا قابل استفاده بود در انبارھا  در مورد چگونگی مصرف سالحھای مصادره شد، اینگونه عمل می

  . کردند عدوم میکردند واال در گودالھا ریخته و م ذخیره می

نقشه خلع سالح عشایر ایران به حکم، حکومتی که رضاشاه در پی ایجاد آن بود یعنی رژیمی مبتنی بر بورژوازی و 

ضدفئودالی و دولتی نوین براساس سیستمی که اصل تمرکز نیرو است انجام شد و به حکم چنین طرح به تدریج طی 

جود خان و ایلخان و دیگر سلسله مراتب ایلی پاک شده و مرکزیت و ش اکثر نقاط ایران از و. ھ١٣٠۴ـ  ١٢سالھای 

امنیت عمومی بوجود آمد که بیشتر جنبه ظاھری داشت زیرا به جای تعدی گردنکشان و راھزنان که با نابودی آنھا 

صحرا  ترکمنظاھرًا باید امنیت باشد نوعی دیگر از تعدی و تجاوز به حقوق مردم ایجاد شد فردی مثل جان محمدخان در 
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مخبرالسلطنه ھدایت . نمود و این راھزنی و دزدی دولتی بود علنًا احشام مردم را مصادره و روانه کشتارگاه مشھد می

بلی، رؤسای ایالت و بعضی اشرار قلع «نویسد که سالھا نخست وزیر رضاشاه بود در مورد خلع سالح عشایر چنین می

. ا گرفتند، ذخایر در یک جا جمع شد اما امنیت به ھیچ وجه حاصل نشدو قمع شدند، کمابیش نظامی ھا جای آنان ر

١٣  

سردار اسعد بختیاری که قبًال به نقش مھم او در خلع سالح عشایر اشاره شد و در دوران نخست وزیری رضاخان 

یگاه ایلی وزارت، پست و در دوران پادشاھی وزیر جنگ او بود و جزء معدود شخصیتھای نزدیک به رضاشاه بود که پا

  . گوید داشت در مورد پیامدھای مثبت خلع سالح با تردید سخن می

آید خلع سالح بیشتر در جھت آرام شدن مناطق عشایری برای آماده  در پایان باید گفت چنانکه از عنوان این فصل برمی

نتیجه و پیامد آن بسط  شدن بستر الزم و مساعد کردن اوضاع برای اقدامات و سیاستھای دیگر بوده است که مھمترین

  .قدرت و سلطه دولت مرکزی بر تمام ایران و قدرتمندی ارتش نوین رضاشاھی بود

  

انتشارات گفتار، : تھران(االسالمی، سیمای احمدشاه قاجار پس از گذشت ھفتاد سال، جلد اول،  جواد شیخ. ١

  . ٩٨، ص )١٣۶٨

  .٧٨، ص)١٣۴۴امیرکبیر، : ھرانت(لوایوانویچ میروشینکف، ایران در جنگ جھانی اول، . ٢

  .١۴۴ـ۵ص  ١٣۵۵ھا، انتشارات مرکز تحقیقات تھران  زاده اسماعیل، خاطره والی. ١

  . ١٧٣ص ١٣۵۵امیرکبیر تھران . طراح کودتا. شعبانی ـ رضا. ٢

  .٢۴١ص  ١٣۶٠: نشنینی در ایران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب تھران کوچ. امان الھی بھاروند، سکندر. ٣

  . ٣٩ص  ١٣٣۵یادداشتھای رضاشاه ترجمه محمدحسین استخر چاپ مطبوعات تھران . صری، علیالب. ۴

جغرافیا و تاریخ چھارمحال . نیکزاد امیرحسینی، کریم. ۶ھا و اھداف لشکرکشی رضا ریشه«امیری بویراحمدی . ۵

  ۵ص ١٣٣١بختیاری چاپخانه گیتی 

  .١٩ص  ١۵مجله ذخایر انقالب شماره ...شاه.۶

  . ٢۵ص  ١٣۶۵زرین تھران ) ١٣٠٨ـ ٩(کاوه ـ شورش عشایری فارس  بیات،. ٧

  .١٨٣زاده، اسماعیل ص والی. ٨

  .١٣٢ھمان ص. ٩

  .١١٠ھا ص  زاده، خاطره اسماعیل والی. ١٠

  .١٧٣ص  ١٣٧٢علل سقوط رضاشاه نشر آثار تھران . اهللا قاضی شکیب نعمت. ١١

  .۵١۴مخبرالسلطنه ھدایت ـ خاطرات و خطرات ص . ١٢

  .محمد رفیعی مھرآبادی انتشارات فلسفه تھران: لورن ـ سرپرسی ـ شیخ خزعل و پادشاھی رضاخان ترجمه .١٣

 ٢۵/١/٨٠منبع روزنامه خراسان 

  

  

  


