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نقالاص    ضغال  ی، علال 1431دض سالا    یقانون اصالحاا  اض ال   یاجرا

و ضوابط اضبالا  ال     یسنت یداضنیگام، لغو نظام زم نیفراوان، دض نخست

و، به تبال  نن، از دسالت    نیزم یاجباض  یضا به دنبا  داشت. تقس یتیضع

 لیال ا سیمالال  و ضصال   یِو اقتصاد یاجتماع ،یاسیضفتنِ مناب  قدض  س

کاله   راامد،یمناطق جنو ، از جمله منطقة بو از یباعث شد تا دض برخ

اقالدام باله    یاکمفرمالا بالود، مالکالان سالنت     یلینان مناسبا  کهن اهمچ

ال    یشوضش کنند. مقالالة اا الر بالر نن اسالت، کاله بالا ضوش اسالناد       

شوضش دو تالن از مالکالان    ،یلیال تحل  یفیتوص کردیو با ضو یاکتابخانه

 الرغامووض و ناصالر    عبالدال  یهالا باله نالام   راامد،یدض منطقة بو ،یسنت

 یهالا افتاله یشوضش ننهالا ضا اببالا  کنالد.     تیو ماه یضا برضس ،یطاهر

هالا از ابتالدا مقاومالت    شالوضش  نیال ا لیاز نن است که دل یااک قیتحق

 یبوده که دض مراال نخر، اشخاصال  یدض برابر اصحاا  اض  نیخوان

 شرکت کردند.   انیجر نیدض ا زین یمذهب کردیبا ضو
 

عبدال  رغامووض،  راامد،یبو ،یاض  اصحاا : هاي کليديواژه

 .یاصر طاهرن

 

 

 
 

Performance of territorial reformations rule in 

1341, despite abundant defects, at the first step, 

caused the traditional territorial system and lord-

serf relation to be resolved. In this process, 

compulsory land division and as a result of it, the 

lost of the political, social and economic powers 

of the land owner and leader of the tribe led to 

the riot of some traditional owners in some 

southern regions, including Boyer Ahmad 

province where the ancient tribal relations were 

still prevailed. The present paper, through 

utilizing library-documentary method and 

adopting descriptive-analytic approach, intends 

to examine the revolt of two persons of these 

traditional owners who were called Abdollah 

Zarghampour and Naser Taheri and to prove the 

nature of this riot. The findings of the research 

suggest that, from the very beginning, the nature 

of the riot was khans’ opposition against 

territorial reformations, and however, at final 

stages of the revolt, particular groups of people 

with religious beliefs participated in this uproar, 

but this event didn’t change its nature.  
 

 Keywords: Territorial reformations, Boyer 

Amad, Abdollah Zarghampour, Naser Taheri. 
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 مقدمه

دض دوضة اکومت ض اشاه، مالکیت اض ی ضسمیت 

قانونی یافت و به موجب قوانینی که دض و قو  

ش به تصویب 1411تا  1411های فاصلة سا 

ضسید، ببت اسناد و امحک الزامی گشت )لمبتون، 

(. این قوانین عمحً متصرفان 443-433: 1441

اضا ی ضا تبدیل به مالکین خصوصی نن اضا ی 

کرد و دض نتیجه، تمام تیولداضها سند مالکیت امحک 

خودشان ببت کردند و این امر به صاابان ضا به نام 

نفوذ فرصت داد تا تسلط خود ضا بر امحک قانونی 

داضی سنتی، از لحاظ کنند. بدین ترتیب نظام زمین

قانونی نیز ضسمیت یافت و به اضبابان قدیمی اجازه 

باض به این –ال ضعیتی ضا  داد ضوابط کهنة اضبا 

 ادامه دهند.  - ای ضسمی و قانونیگونه

اما هنوز ی  دهه از سقوط ض اشاه نگذشته 

بود که لزوم اجرای طرای دض زمینة اصحاا  

اض ی دض کشوض ااساس شد. بنابراین این امر از 

ش و ابتدا از دولت و دضباض نغاز شد. 31اواخر دهة 

 3111شاه فرمان تقسی  بیش از  1431دض بهمن 

قریه و نبادی و امحک سلطنتی ضا صادض کرد. 

قانون تقسی  و فروش  1443ن دض سا  همچنی

امحک خالصة دولتی تنظی  و اجرا شد؛ با این اا  

داضی این اقداما  تأبیر بسیاض کمی دض نظام زمین

 سنتی ایران به وجود نوضد.

تدضیج، تغییر دض مناسبا  کهنة اض ی به به

مسئلة ضوز تبدیل شد و جریان اصحاا  اض ی 

مله کشوضهای ج دض بسیاضی از کشوضها و از

های مقتدض خاوضمیانه ضواج یافت. از این پس دولت

هایی که دض این کشوضها داشتند، امر بر اساس هدف

 . اصحاا  اض ی ضا هر ی  به نحوی دنبا  کردند

، قانون 1431بنابراین دض ایران نیز، دض سا  

های بسیاض اصحاا  اض ی پس از فراز و نشیب

د. نقاص ، پیامدها و به مرالة تصویب و اجرا ضسی

های مالکین به این قانون، مبااث مهمی واکنش

وجود بودند که به دنبا  تصویب و اجرای نن به

نمدند، اما بحث دض ضابطه با نقاص  و پیامدهای 

گنجد. برنامة اصحاا  اض ی دض این پژوهش نمی

داض مو وع موضد بحث، واکنش مالکین سنتی زمین

 ت.نسبت به این برنامه اس

های متفاوتی از قانون اصحاا  اض ی واکنش

سوی مالکین دض پی داشت اما شاید شدیدترین 

ها از سوی خوانین منطقة جنو  شکل واکنش

ها که دض منطقة فاضس و گرفت. این مخالفت

بویراامد و توسط خوانین کوهمره سرخی، قشقایی، 

ممسنی و بویراامدی صوض  گرفت، به شدیدترین 

 ی نظامی دولت ضا دضگیر کرد.وجهی نیروها

شوضش خوانین بویراامد، بحفاصله پس از 

تصویب و اجرای قانون اصحاا  اض ی، نغاز شد 

، منطقة کهگیلویه 1433تا اوایل  1431و از اواخر 

هایی از مناطق فاضس ضا دضگیر و بویراامد و بخش

جنگ و گریز با نیروهای دولتی کرد و دض نتیجه 
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دیدی برای مردم عادی به نشو  و نانضامی ش

ضسد انگیزة واقعی و وجود نوضد. به نظر می

اندازی شوضش و نشو  دض ها از ضاهخواست خان

داضی و به منطقه، افظ و   موجود دض نظام زمین

تب  نن افظ مناف  اقتصادی و اجتماعی خود دض 

میان مردم بود. با این وجود، بسیاضی از 

ها دض واست خاننویسندگان، انگیزة واقعی و خ

اندازی نن ضا کمرنگ جلوه داده و جنگ، ضاه

های مردم واضد سرکو  و فشاضی که بر توده

نمد ضا با دیدی قهرمانانه و قابل تحسین می

اند. برخی نگریسته و نن ضا ارکتی مردمی نامیده

های مذهبی ضا عامل مؤبر دض گستردگی نیز انگیزه

ا ر تحش دانند. بنابراین پژوهش اشوضش می

داضد تا با برضسی این شوضش، انگیزه و ماهیت 

 واقعی نن ضا مشخ  کند.

  
 اصالحات ارضي در ایران

ای دض تعریف اصحاا  اض ی، غالباً به برنامه

شود. عدالتی اشاضه میبرای مقابله با فقر و بی

کلی اصحاا  اض ی ی  معنی اساسی  طوض به

داضی، داضد و نن دگرگون ساختن نظام زمین

یعنی دگرگونی مالکیت و کنتر  زمین و ن  

ترین اقداماتی که دض این است. یکی از مه 

شود، تغییر بنیادی صوض  موضد معمو  می

داضی به نف  ای و سایر صوض سنتی زمینقبیله

ضع کسانی است که ضوی زمین کشت و ز

(. اصحاا  11-11: 1431کنند )دوضنر، می

اض ی به معنی اخ ، به تقسی  زمین بین 

مالکان و دض معنای عام نن، به دهقانان و خرده

استقراض نظام نوین زضاعی دض مناطقی که نظام 

 شود.سنتی دض ننجاها استیح داضد، اطحق می

دض موضد علل اجرای اصحاا  اض ی و 

داضی دض ایران، دض نغاز برقراضی نظام نوین زمین

ای از عوامل داخلی توان مجموعهش، می1431دهة 

 و خاضجی ضا برشمرد. 

ترین عوامل داخلی، باوض عمومی و از مه 

ها و اازا  مختلفی بود که طی خواست گروه

کیت اض ی سالیان متمادی خواستاض اصحح نظام مال

بودند؛ زیرا این باوض عمومی وجود داشت که نظام 

ااک  ی  نظام فئودالی است که جلوی توسعة 

گیرد و فقر ضوستاصیان ضا سبب ضوستایی ضا می

(. اصحاا  اض ی 113: 1411شود )عمید، می

-1313نخستین باض دض جریان انقح  مشروطه )

ق( و دض سطح عمومی مطرح شد. تقسی  1311

های از  دمکرا  )عامیون( یکی از برنامه اضا ی

بود و اعضای مجلس دوم که طرفداض اصحاا  

بودند، نن ضا مطرح کردند. دض جریان جنبش جنگل، 

ها و این خواست همچنان از سوی کمونیست

ها بودند، مطرح شد هایی که دض بین جنگلیدمکرا 

(. دض طو  سالیان بعد، 33-31: 1411)هوگحند، 

 روض  اجرای اصحاا  اض ی دض اندیشة 

بسیاضی از محافل کمونیستی و ماضکسیستی ادامه 

، فرقة دمکرا  نذضبایجان 1433داشت. دض سا  

های خود ضا کوشش برای ترین برنامهیکی از اساسی
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تأمین ااتیاجا  دهقانان عنوان کرد. این فرقه 

های های خالصه و زمینهمچنین اعحم کرد که زمین

اند، نهایی که نذضبایجان ضا ترک و فراض کردهاضبابیِ ن

اگر به زودی به نذضبایجان مراجعت نکنند، باید 

بدون قید و شرط دض اختیاض دهقانان گذاضده شود 

(. دض جریان اصحاا  اض ی 313: 1434)زیبایی، 

نیز، بیشتر ضوشنفکرانی که به این  1431سا  

 مو وع عحقمند بودند، یا از اعضای سابق از 

های چپ همبستگی بینیتوده بودند، یا با جهان

 ( 11: 1411داشتند. )هوگحند، 

برنامة اصحاا  اض ی موضد عحقه و خواست 

عحیق شاه دض اصحاا  اض ی، »شاه نیز بود. 

عحوه بر جلب ض ایت دولت کندی و عادی 

ساختن ضوابط با ایاال  متحده، نابود کردن پایگاه 

کسب امایت دهقانان از  داض وقدض  طبقة زمین

الشعاع قراضدادن و سردضگ   ضژی  خود و نیز تحت

کردن نیروهای مخالف شهری، اع  از جبهة ملی و 

)اشرف و بنوعزیزی، « گرا، بود.های چپگروه

1411 :313 ) 

ترین عامل خاضجی، خواست ایاال  اما مه  

ش، 1431و  1441متحدة امریکا بود. طی دو دهة 

ترغیب کردنِ کشوضهای کمتر  ایاال  متحده

یافته به انجام اصحاا  اض ی معتد ، ضا  توسعه

های خاضجی خود گنجانده بود. دض برنامة کم 

هدف از این کاض تقویتِ قابلیتِ این کشوضها به 

منظوض پایداضی دض برابر خطر پیشروی کمونیس  

ش( دض کشوض عراق که 1443م )1131بود. کودتای 

ست، و شد  گرفتن تبلیغا  همجواض با ایران ا

گذاضان شوضوی بر  د ضژی  شاه، سیاست

نمریکایی ضا به ننجا سوق داد که به شاه، برای 

اجرای ی  برنامة اصحاا  دض ایران، فشاض بیاوضند 

کندی به  .(. تأکید جان اف311-311)همان: 

پیشرفت اقتصادی، تقسی  اضا ی و انقح  

برای دموکراتی ، دض نهایت کوششی بود 

نگاهداضی و   سیاسی موجود، دض کشوضهایی که 

(. دض 113: 1431با کمونیس  دضگیری داشتند )بیل، 

اقیقت غیر از عراق و پاکستان، کشوضهای عمدة 

خاوضمیانه مانند مصر و سوضیه، اصحاا  اض ی ضا 

عملی کرده بودند و تنها دض ایران بود که هنوز 

کردند و عناصر ااک  دض برابر نن مقاومت می

دادند )مؤمنی، مسئوالن مملکت تردید نشان می

(. کوشش امریکا دض این زمینه نهایتاً به 134: 1431

گرای علی امینی دض ضوی کاضنمدن دولت اصحح

 انجامید. 1441سا  

اما مردی که دض پی اصحاا  سیاسی و 

اجتماعیِ اساسی بود و دض قلب دستگاه جای 

(. دض 313: 1431ل، گرفت، اسن اضسنجانی بود )بی

ش و دض جریان اجرای اصحاا  1431اضدیبهشت 

اض ی دض ایران، اسن اضسنجانی، دض مقام وزیر 

گرای علی امینی پیوست کشاوضزی، به کابینة اصحح

و اجرای برنامة اصحاا  اض ی به او محو  شد. 

های اصلی قانون اصحاا  اض یی که ایده

 1431دی ماه  11بخشید، دض اضسنجانی ضا تجس  می

 (111: 1411به تصویب ضسید. )هوگحند، 
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اضسنجانی به  روض  اذف فئودالیس  و نظام 

ال ضعیتی و خودکفا کردن دهقانان از طریق  اضبا 

جنبش تعاونی، اعتقاد داشت )اشرف و علی 

(. وی معتقد بود ملتی که 311: 1411بنوعزیزی، 

 تحت ضژی  فئودا  باشد فلج است، تحرک نداضد و

(. 31: 1431تواند کاض کند )اضسنجانی، نمی

کرد که قانون مجلسین دض این اضسنجانی تأکید می

باضه قانونی است که برای تثبیت اساس مالکیت دض 

ایران به وجود نمده، زیرا تمام کسانی که دض 

مجلسین این قانون ضا به تصویب ضساندند، از 

 ( 44)همان:  .مالکان بزضگ ایران بودند

انقح  »دض اقیقت شاه بیت ا  اض ی اصحا

بود که باید از نظر « انقح  از باال»و یا « سفید

اجتماعی بقایای طبقة مالکین بزضگ اض ی ضا جاضو 

کرد؛ با تعمی  مالکیت اض ی، عدالت اجتماعی می

داد و طبقة متوسط مرفهی دض ضوستا ضا تعمی  می

گاه اکومت و  امن نوضد که تکیهبه وجود می

 (313: 1431ا  و بقای او باشد. )مؤمنی، بب

یکی از نخستین پیامدهای اصحاا  اض ی دض 

با اجرای »ال ضعیتی بود.  ایران لغو نظام اضبا 

ال ضعیتی  قوانین اصحاا  اض ی پایة نظام اضبا 

به مثابة ی  نظام تولیدی ویران شد و به ااکمیت 

ها دض ها و ضؤسای قبیلهسیاسی و اجتماعی اضبا 

: 1431)سوداگر، « ناطق ضوستایی پایان داده شدم

(. بنابراین پس از تصویب و اجرای قوانین 13

اصحاا  اض ی دض ایران، نخستین مو وع قابل 

داضان بزضگ به این بحث، واکنش مالکین و زمین

 برنامه بود. 

 هایاصحاا  اض ی به دگرگون کردن موقعیت

ضتمند های قدسیاسی، اجتماعی و اقتصادی گروه

هایی با این معینی دض جامعه انجامید و دگرگونی

بعد و عظمت همواضه به ضوالی منطقی صوض  

پذیرند. به بیان دیگر، اصحاا  اض ی مو وع نمی

ای نیست که فقط الزم باشد وزیر کشاوضزی ساده

یا اتی ضصیس مملکت ضا به  روض  اجرای نن 

شد مجا  کرد. با این اا ، عوامل متعددی باعث 

که بسیاضی از مالکان با ض ایت اصحاا  اض ی 

های دهقانی، فشاضهای سیاسی ضا بوذیرند: جنبش

خاضجی از ضاست و چپ، گسترش مناسبا  

داضی وابسته، و سرانجام بوضژایی و به ویژه سرمایه

کاهش دضنمد امحک با افظ مناسبا  کهنه، 

ای دض مالکان بزضگ اض ی به های تازهگرایش

تر بودند، ای از محکان که نگاهضد. عدهوجود نو

های مناسب قسمتی یا تمام امحک خود ضا به قیمت

به دهقانان فروختند و دض صنعت و تجاض  که 

داضی بود، این  خیلی سودنوضتر از مل 

 ( 141: 1431گذاضی کردند. )مؤمنی، سرمایه

عحوه بر مالکانی که برای ضسیدن به پو  نقد، 

از وضشکستگی قطعی و یا به کاض  منظوض نجا  به

های سودنوض، با اصحاا  انداختن نن دض ضشته

اض ی موافقت داشتند، عدة دیگری نیز بودند که 

خواستند با استفاده از اصحاا  اض ی ضوابط می

مزاضعه و مناسبا  کهنة تولید ضا بره  زنند و امحک 

خود ضا به صوض  مکانیزه، که بسیاض سودنوضتر و 
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 (311ضدسرتر بود، اداضه کنند. )همان: دبی

ولی برخی از محکین، که هنوز دض چهاضچو  

مناسبا  کهن بودند، از اصحاا  اض ی بی  

داشتند. برای بسیاضی از این مالکان سنّتی، زمین 

منب  قدض  و برو  بود؛ این امر دض موضد ضؤسای 

ایل، با نوعی ایثیت اجتماعی نیز همراه بود. از 

گیزة اساسی مجریان اصحاا  اض ی این سویی ان

بود که این برنامه ضا به عنوان عامل فشاض بر مالکان 

سنتی به کاض گیرند تا از مقاومت ننها دض برابر 

تغییرا  بکاهند. بنابراین مالکان سنّتی و ضؤسای 

های گوناگونی سعی کردند بخش ایل به ضوش

های خود ضا افظ کنند. برخی به اعظ  زمین

دادند و برخی وضان اصحاا  اض ی ضشوه میمأم

کردند اق کشت خود ضا کشاوضزان ضا مجبوض می

بفروشند. از جملة این مالکان سنّتی و مخالف 

داضانِ منطقة اصحاا ، ضؤسای قبایل و زمین

بویراامد بودند که، به همراه خوانین منطقة فاضس 

و ممسنی، علیه اجرای اصحاا  اض ی دست به 

ند. نکتة جالب توجه و قابل تأمل این شوضش زد

واق  تنها مقاومت  است که شوضش جنو  دض

 مسلحانه دض برابر انجام اصحاا  اض ی بود.

 

واکنش خوانين بویراحمد در برابر 

 اصالحات ارضي

قلمرو ایح  کهگیلویه و بویراامد که بین ایح  

های بختیاضی، قشقایی و ضست ِ ممسنی و شهرستان

بهبهان و ضامهرمز واق  شده است، مسااتی بالغ بر 

کیلومتر مرب  داضد. دض اا  اا ر کهگیلویه  11111

و بویراامد شش ایل به اسامیِ بویراامد، بهمئی، 

چرام داضد طیبی، دشمن زیاضی، باشت باوی و 

(. سرزمین ایل بویراامد 11-11: 1433)غفاضی، 

خود شامل: بویراامد علیا، سفلی و بویراامد 

کلی قلمرو این ایل از نظر  طوض گرمسیری است. به

اقلیمی به دو قسمت سردسیری و گرمسیری تقسی  

شود که دض قلمرو هر ی ، طوایف مستقل چندی می

اامد به شماض سکونت داضند و تمامی ننها جزء بویر

(. برابر تقسیما  314: 1411نیند )عطاضی، می

ش، مجموع مناطق کهگیلویة 1441ای سا  منطقه

قدی ، به دو بخش کهگیلویه و بویراامد، با 

مشخصا  معین جغرافیایی، نقسی  شد. بخش 

های بویراامد شامل شهرستان یاسوج و بخش

 ای بود که دض گذشته بویراامد علیا و سفلیتابعه

های شد. نواای کهگیلویه شامل شهرستانگفته می

گچساضان، دوگنبدان و دهدشت بود که قلمرو 

بندی قدی  ایلی عباض  از جغرافیایی ننها دض جم 

ایح  بویراامد گرمسیری، باشت و باوی، چرام، 

زیاضی، طیبی، بهمئی و یوسفی بودند نویی، دشمن

مد (. دو خان شوضشی بویراا431: 1431)مجیدی، 

دض جریان اصحاا  اض ی، عبدال  رغامووض و 

خان دض منطقة بویراامد ناصر طاهری بودند. عبدال

سفلی، ضصیس ایل و صااب امحک بود و ناصرخان 

دض منطقة بویراامد علیا. نکتة قابل ذکر اینکه 

داضان و اا  زمین ضؤسای عشایر جنو ، دض عین

مدند. دض نبزضگ مالکان منطقة خود به اسا  می
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بری ، مقصود تنها واق  زمانی که از واژة ایل نام می

نشین که ااشام و مرات  داضند، نیست؛ مردمانی کوچ

صوض   بلکه منظوض مردمانی است که ه  به

صوض  یکجانشین زندگی  نشین و ه  بهکوچ

ای کردند. ایل دض این معنا مفهوم ی  بافت قبیلهمی

ای خاص زندگی یکواضچه ضا داشت که دض منطقه

کردند و شامل ضوستانشینان و اتی شهرنشینان می

اساس،  این نشین بودند. بریکجانشین و عشایر کوچ

ضؤسای ایل خوانینی بودند که عحوه بر مالکیت 

داض منطقه نیز به ااشام و مرات ، بزضگ مالکان زمین

 نمدند. اسا  می

اما شوضش دض برابر اصحاا  اض ی منحصر به 

گونه که قبل از این نین بویراامد نبود. همانخوا

ذکر شد، این شوضش دض بخش بزضگی از منطقة 

جنو  شکل گرفت و عحوه بر سران عشایر 

بویراامد، خوانین کوهمره سرخی و قشقایی 

کلی لوایح  طوض فاضس نیز با اصحاا  اض ی و به

ششگانة شاه مقابله کردند؛ که البته دض این پژوهش 

رضسی وقای  بویراامد و ماهیت این تنها به ب

 ضویداد خواهد پرداخت. 

جرقة این شوضش دض فیروزنباد فاضس زده شد. 

با تصویب قانون اصحاا  اض ی، دولت مأموضین 

اصحاا  اض ی ضا به تمام نقاط گسیل داشت و 

با نماضبرداضی از دها ، مقدما  تقسی  و فروش 

ای از هاضا ی ضا فراه  نوضد. دض این جریان عد

مأموضین کشاوضزی فاضس که وظیفة نماضگیری و 

برداضی ضا به عهده داشتند، به منطقة فیروزنباد نسق

عابدی، ضصیس  فاضس ضفتند و چون مهندس مل 

ای ناشناس کشته شد، دض به وسیلة عده گروه،نن 

شیراز و نواای اکومت نظامی برقراض شد. پس از 

و نشفتگی  استقراض اکومت نظامی دض شهر شیراز

کامل او اع فاضس، خصوصاً دض میان عشایر و 

ایح  که مخالف اصحاا  اض ی بودند، بسیاضی 

از سران ایح  به وسیلة مأموضین اکومت نظامی 

بازداشت شدند. به نوشتة جراید نن زمان، محمد 

 رغامی، مال  نواای باصری و قسمتی از 

قلی ضست ، مال  نباد و اسین مرودشت و سعاد 

شدگان  و کحنتر منطقة ضست  از جمله بازداشت

(. از پیامدهای 431: 1431ممسنی بودند )مجیدی، 

دیگر این جریان، دستوض خل  سحح عشایر بود. دض 

، اعحمیة خل  سحح 1431ماه بهمن 3تاضیخ 

: 1411همگانی دض فاضس منتشر شد )سیاهووض، 

(. به دنبا  این جریانا  سران عشایر کوهمره 341

 سرخی و قشقایی شوضش کردند.

او اع متشنج دض فاضس و ایح  کوهمره 

سرخی و قشقایی، پس از قتل مهندس 

عابدی، توجه مسئوالن اکومت ضا به ایح   مل 

کهگیلویه و بویراامد و ممسنی و خاصه ایل 

بویراامد که دض دوضة پهلوی او  و دوم سابقة 

ض اقداما  مسلحانة بسیاضی داشت، معطوف کرد. د

هایی مبنی بر همین ایام، دض منطقة بویراامد زمزمه

 ضسید.مخالفت با اصحاا  اض ی به گوش می

های مخالفت دض منطقة نخستین زمزمه

نغاز شد. دض تاضیخ  1431بویراامد، از اواخر پاییز 
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خوزستان، سرتیپ  1، فرماندة لشکر 13/1/31

محمداسین  رغام به سرهنگ علیزاده، فرمانداض 

دهد که عبدال  رغامووض، ویه، گزاضش میکهگیل

پنجاه  و صدضصیس ایل بویراامد سفلی، تعداد ی 

نوضی کرده و دض نظر داضد از اجرای نفر مسلح جم 

اصحاا  اض ی دض منطقه جلوگیری کند.  مناً 

هایی برای وی به وسیلة دو نفر، دض دو مرتبه، پیام

ای سران عشایر بویراامدعلیا فرستاده و تقا 

کم  نموده که جوا  ضد شنیده است. سرتیپ 

 رغام دض این گزاضش خواستاض تحقیقا  الزم و 

گردد. )اسناد خوزستان می 1اعحم نتیجه به لشکر 

 (3313411ملی ایران، ش

دض سندی دیگر، این ژانداضمری چنین گزاضش 

دهد که ناصر طاهری، از ضؤسای ایل بویراامد، می

، بهرام فرزند 13/1/1431اظهاض داشته دض تاضیخ 

امدال بهادض، کدخدای تامرادی، از طرف 

 رغامووض، پیغامی به منز  ناصر طاهری برده، مبنی 

بر اینکه  رغامووض از او خواسته تا، با انجام 

سوگند بین یکدیگر، علیه اصحاا  اض ی به 

مخالفت بوردازند. عبدال  رغامووض همچنین دض 

چنانچه ناصر طاهری دض این پیام ا افه نموده، اگر 

امر با او همکاضی ننماید، شخصاً تا نخرین نفس 

مخالفت خواهد کرد. )اسناد ملی ایران، ش 

3313411) 

هایی بود که شاه اساس چنین گزاضش بر

خواستاض عزیمت سران عشایر کهگیلویه به تهران 

شد تا،  من جلوگیری از شوضش ننها دض منطقه، 

ها دض موضد اصحاا  اض ی زمینة پذیرش ضوانی نن

ترتیب سرتیپ  رغام، طی  ضا نیز مهیا کند. بدین

، از فرمانداضی کهگیلویه 31/1/31ای، به تاضیخ نامه

خواهد طبق فرمان شاه فوضاً عبدال  رغامووض ضا می

به تهران اعزام نماید )اسناد ملی ایران، ش 

همین منظوض، به  ( و سرهنگ علیزاده، به3313411

ضوهان )محل زندگی عبدال  رغامووض( سمت د

کند تا  من اعزام وی، او اع و ااوا  ارکت می

منطقه ضا برضسی کرده و اهالی نن ادود ضا، برای 

اجرای قانون اصحاا  اض ی، ضا ی کند. )اسناد 

 (3313411ملی ایران، ش 

فرمانداضی کهگیلویه به دالیلی، از جمله  

تفاده و نلت سادگی افراد بویراامد و سوء اس

دست قراض دادن ننها توسط خوانین و مستعد 

تحری  بودن شخ  عبدال  رغامووض )بنا به 

کرم،  سوابق وی دض اغتشاش( و فرزندش خدا

تر او از منطقه بود خواستاض خروج هرچه سری 

(. سرانجام، عبدال 3313411)اسناد ملی ایران، ش 

ه با ، همرا1431دی ماه  31 رغامووض دض تاضیخ 

سوی ناصر طاهری، از بویراامد خاضج شد و به

تهران ارکت کرد. فرمانداض کهگیلویه این مو وع 

هایی، به فرماندهی هنگ ژانداضمری ضا، طی نامه

بهبهان، ضیاست ساواک و سلیمان بهبودی، وزیر 

دضباض شاه، اطحع داد. )اسناد ملی ایران، ش 

3313411 ) 

ین دض تهران اسناد موجود دضباضة اضوض خوان

دهند. بنابراین دض موضد اضوض اطحع چندانی نمی
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ویژه هایشان با مقاما  دولتی و بهننها و محقا 

ها استناد ها و گفتهغیردولتی، بیشتر به شنیده

شود. ننچه مسل  است، عبدال  رغامووض و می

ناصر طاهری، دض ضوزهای نخست اقامت دض تهران، 

ض محقا  و به صوض  با مقاما  نظامی و دضبا

ها و مشکح  خویش ضا شفاهی و کتبی، گرفتاضی

های ناصر طاهری، اساس گفته اند. برمطرح کرده

دض چهاض ضوز نخست اضوض دض تهران )و 

کلی دض طو  مد  اقامت دض ننجا( به جز  طوض به

محقا  و شرفیابی به اضوض اولیای اضتش با هیچ »

بهبودی )وزیر مقام و شخ  دیگری به غیر نقای 

دیداض و گفتگو نداشتند « دضباض شاهنشاهی(

(. با این اا  فراض ننها 311-331: 1411)سیاهووض، 

از مرکز و بدون اجازة مقاما  دولتی )اسناد ملی 

دهد که مذاکرا  ( نشان می3313411ایران، ش 

مقاما  با این دو به اتمام نرسیده بود و هدف 

عشایر بود، بدون دولت که تهدید یا تطمی  سران 

 نتیجه باقی ماند.

اما اضوض دض تهران تنها به محقا  با مقاما  

اقیقت اگرچه این سفر قراض  دولتی نینجامید و دض

بود به پذیرش قانون اصحاا  اض ی از سوی 

سران عشایر و جلوگیری از شوضش ننها بینجامد، 

اتفاقا  و محقا  با برخی افراد دیگر، مسیر 

دضست برعکس نمود و همین امر به جریانا  ضا 

نغاز شوضش خوانین دض بازگشتشان به بویراامد 

 منجر شد.

ظاهراً عبدال  رغامووض و ناصر طاهری دض 

جمله  تهران با سایر سران عشایر جنو ، از

ال ایا   قلی ضست  و فتحخان کیانی، اسینولی

داوودی جلساتی داشته و قو  و قراضهایی مبنی بر 

: 1411با یگدیگر گذاشته بودند )سیاهووض، اتحاد 

(. ننچه مسل  است هدف از این اتحاد، 311-313

مخالفت با اکومت مرکزی دض ضابطه با انجام 

اصحاا  اض ی بوده است. خوانین بختیاضی و 

ممسنی و سایر نقاط فاضس و ایا  داوودی و 

قشقایی با این دو نفر قس  یاد کرده بودند که به 

باضزه دض بویراامد، همه ایح  و محض شروع م

عشایر دیگر، بدون هیچ فو  وقتی، همگام با ننها 

 (33: 1434به مباضزه برخیزند. )اسینی، 

ضود  رغامووض، عحوه بر سران عشایر ااتما  می

ای و نیز دوستداضان جنو ، با افرادی از نظامیان توده

 سوهبد تیموض بختیاض اضتباط برقراض کرده باشد و این

دسته از مخالفان اکومت نیز وی ضا تحری  به 

: 1411تبعیت از شاه نموده باشند )سیاهووض،  عدم

(.  رغامووض و طاهری، پس از اضوض دض منطقه، 311

دض مد  نسبتاً کوتاه مباضزاتی خود، به دالیل امنیتی به 

نام افراد متحد خود دض تهران به صوض  مستقی  

کردند که همة میکردند و فقط تصریح اشاضه نمی

ضواانیون و اکثر طبقا  بازاض و جبهة ملی و بسیاضی 

خوضدة ما هستند.  از امرای اضتش، متحدین قس 

 (33: 1434)اسینی، 

ضسد دض موضد ضوابط نزدی  ضؤسای به نظر می

ایح  کوهمره سرخی و قشقایی فاضس با جبهة 

ملی بتوان شواهدی یافت. به طوض مثا  دض این 
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شی از ساواک نقاجری موجود است که ضابطه گزاض

این افراد و کدخدایانی که با ننها »کند اشاضه می

کردند، وابسته به جبهة ملی بوده و به همکاضی می

« نمودندنام اصحاا  اض ی دض افواه شای  می

، به نقل از سند شماضة 1: ج 1433)منصوضی، 

(. بدین معنی که سران این قبایل که بنا به 33/3

گزاضش فوق، وابسته به جبهة ملی بودند، به  گفتة

نام مخالفت با اصحاا  اض ی، دض میان مردم 

کردند. ظاهراً اسناد دیگری از ساواک نیز تبلیغ می

توان یافت که به ضوابط اعضای جبهة ملی، با می

سران شوضشی فاضس، یعنی ابیب شهبازی یا 

(. اما 33کند )سیاهووض، محمد  رغامی، اشاضه می

دض موضد ضوابط سران شوضشی بویراامد با جبهة 

 ملی شواهدی موجود نیست. 

 رغامووض و طاهری، پس از ی  ماه اقامت و 

عازم  33/11/1431مذاکره دض تهران، دض تاضیخ 

منطقة بویراامد شدند تا مقدما  مباضزه ضا فراه  

(. ننها با اضوض دض 331: 1433کنند )تقوی مقدم، 

بویراامد، به تبلیغ منفی علیه خانة کدخدایان ایل 

ترتیب دض ضوز  اکومت مرکزی پرداختند. بدین

، که تعداد زیادی از سران 1431چهاضده اسفند 

قبایل بویراامد برای مشوض  دضباضة شوضش علیه 

اکومت مرکزی دض منز  عبدال  رغامووض دض 

دضوهان گرده  نمده بودند، ی  فروند هواپیمای 

شود و متعاقب نن می تجسسی دض نسمان ظاهر

نسا به بمباضان و ضگباض  های جت برقجنگنده

پردازند که طی نن یکی دو نفر از ها میساختمان

شود و جمله پسر عبدال  رغامووض مجروح می

اندضکاضان شوضش ضا تحری  بدین ترتیب دست

کنند. کرده و به واکنشی بسیاض زودضس مجبوض می

 (31: 1434)اسینی، 

نده انجام م با امله به پاسگاه تو این اقدا

نده از ضوستاهای بویراامد سفلی بوده گرفت. تو 

قراض داضد. « سختسی»کیلومتری غر   13و دض 

نده، ااتماالً نخستین عامل امله به پاسگاه تو 

واکنش ننی به بمباضان هوایی دولت بود. اما 

واقعیت این است که هجوم به این پاسگاه و خل  

، از قبل نیز دض برنامة شوضش عبدال سحح نن

  رغامووض و سایر سران بود.

فرمانداض کهگیلویه به  13/13/31دض تاضیخ 

دهد که عبدال استانداض خوزستان گزاضش می

ای تفنگچی ( با عده14/13/31 رغامووض ضوز قبل )

نده ضا محاصره کرده و دض پاسگاه ژانداضمری تو 

وسیلة همراهی ننان  صدد خل  سحح بوده، که به

نوضی  اند ولی باز ه  دضصدد جم متفرق شده

 (3313411باشد. )اسناد ملی ایران، ش تفنگچی می

عحوه بر مخالفت با برنامة اصحاا  اض ی، 

زاده ضصیس پاسگاه های سرگرد فاطمیتحش

نده برای دستگیری خداکرم فرزند عبدال تو 

به این پاسگاه  رغامووض نیز از جمله دالیل امله 

 بوده است.

خداکرم  رغامووض که سابقة شراض  و شوضش 

بسیاض دض منطقه داشت، همچنان دض این ایام به 

که براساس ضفتاض و اعما  خود ادامه داد، چنان
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نوضی بهرة مالکانه  اسناد موجود، وی مشغو  جم 

چر دض منطقه شد و ضعایا ضا موضد نزاض و و علف

گونه اعما  او دض شرایطی که ینداد. ااذیت قراض می

برانگیز اصحاا  اض ی دض  مو وع اساسیت

جریان بود، اساسیت شدید دولت ضا به دنبا  

 (3313411داشت. )اسناد ملی ایران، ش 

خان دض تهران نیز طبق دض زمان اضوض عبدال

های، خداکرم به همراه منصوض بویراامدی، گزاضش

ممسنی دض خانة هوشنگ بهادض و چند تن از ایل 

علی  رغامووض اجتماع  شخصی به نام کربحصی

کردند. هدف اصلی نامبردگان ظاهرا این بود که دض 

صوض  دستگیری عبدال  رغامووض دض تهران، 

ها ااکی دست به اغتشاش بزنند.  مناً این گزاضش

از این بود که خداکرم دست به تعدی ضعایا زده و 

داضد. به نحوی که می از ننان جبرا گوسفند دضیافت

نده دستوض داده شد از عمل به ضصیس پاسگاه تو 

غیرقانونی خداکرم جلوگیری و مطابق قانون با وی 

 (3313411ضفتاض کنند. )اسناد ملی ایران، ش 

خداکرم  رغامووض که شدیداً با تقسی  اضا ی 

مخالف بود، دض این ایام با ی  عده مسلح دض 

مخفی شده و نذوقة  های چناض و اطراف ننکوه

های اطراف فراه  خود و تفنگچیانش ضا از نبادی

کرد. فرماندهی ناایة ژانداضمری خوزستان با می

تأکید بر اینکه نامبرده اصوالً ندمی ناضاات است و 

گونه عمل خحفی ضویگردان نیست، تذکر از هیچ

دهد که ممکن است با تحری  اشخاص، ایجاد می

منطقه نماید. بنابراین دستوض ناامنی و اغتشاش دض 

داده شد نهایت سعی و کوشش ضا دض دستگیری 

نامبرده معمو  داضند )اسناد ملی ایران، ش 

زاده برای (. اصراض سرگرد فاطمی3313411

ال که دض جهت نسایش مردم و  دستگیری خداکرم

 از عوامل اصلی شروع جنگ بود. - ضفاه منطقه بود

دض دضوهان،  های اا رسرانجام بویراامدی

نده امله بردند. اسفند به پاسگاه تو  13دض شب 

نده که از سوی تعدادی دض این امله پاسگاه تو 

شد، ساقط از اهالی این ضوستا نیز امایت می

نفر از  11زاده و ادود گردید و سرگرد فاطمی

های پاسگاه به قتل ضسیدند. از میان ژانداضم

اسناد ملی ایران، نفر کشته شدند. ) 3شوضشیان نیز 

 (3313411ش 

نده، ترس اکثر کدخدایان پس از نبرد تو 

مشهوض از ی  سو و تحش دولت دض ایجاد تفرقه 

میان سران قبایل از سوی دیگر باعث کناض کشیدن 

ننها از شوضش و دض نتیجه کاهش نیروهای جنگی 

عشایر شد. این مو وع ضا براساس اسناد موجود به 

ده کرد. از جمله کسانی که با توان مشاهو وح می

تأمین دولت از شوضش کناض کشید، امیرهوشنگ 

بهادض از سران طایفة تامرادی بود )اسناد ملی ایران، 

(. ولی و اداد پناهی کدخدایان 3313411ش 

معروف طایفة قایدگیوی افراد دیگری بودند که 

نده، از تماس ننها با عبدال اتی قبل از نبرد تو 

و ناصر طاهری جلوگیری شده بود  رغامووض 

(. بدین ترتیب تا 3313411)اسناد ملی ایران، ش 

اغلب کدخدایان از اطراف عبدال  3/1/33تاضیخ 
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 رغامووض پراکنده و گویا خود او نیز قصد 

خودکشی داشته، که خداکرم فرزندش مان  از این 

 (3313411شود. )اسناد ملی ایران، ش کاض می

نده، دولت دض ه پاسگاه تو اما پس از امله ب

محوض دیگری نیز شد  عمل به خرج داد. شاه 

ها ضا به کم  لشکر فاضس قوای نظامی سایر استان

گسیل داشته و ننها ضا تحت فرماندهی واادی 

برای سرکو  شوضش به کاض گرفت. بدین منظوض 

اسفند سرلشکر بهرام نضیانا به عنوان نمایندة  11دض 

یروهای جنو  منصو  شد و به شاه به فرماندهی ن

های عملیاتی برای سرکو  طراای و اجرای برنامه

عشایر مشغو  گردید. نخستین نتیجة این اقداما ، 

شکست عبدال  رغامووض دض تصرف پادگان 

 ( 313: 1433لودا  بود. )تقوی مقدم، 

جنگ و گریزهای پراکنده میان نیروهای عشایر 

« گجستان»گ و نظامیان دولت سرانجام به جن

انجامید. دض این جنگ سران عمدة شوضش، یعنی 

عبدال  رغامووض و ناصر طاهری به دالیلی از 

جمله شکست دض تصرف پادگان لودا  و تفرقه 

میان کدخدایان موبر شوضش، اضوض نداشتند و 

عدة کمی از نیروهای عشایر به ضهبری شخصی به 

ولتی نام محغحمحسین سیاهووض جنگ با نیروهای د

 ضا ادامه دادند.

دض این جنگ قوای دولتی ی  ستون مرکب از 

نظامیان و افراد بومی ضا به فرماندهی سرهنگ ناظ  

از یاسوج به سوی منطقة سفیداض و بابکان اعزام 

های دیگر ضا نیز به فرماندهی کرده و ستون

سرهنگ ناجی به مناطق امیرایو  و جلیل اعزام 

به فرماندهی سرهنگ کرمانشاه ) 31کردند. هنگ 

ناجی( به عنوان عامل اصلی تعرض نامزد شده بود 

(. 111: 1434تا این مأموضیت ضا ایفا نماید )نضیانا، 

ی  ستون فرعی از هنگ مزبوض به فرماندهی 

با نیروهای « گجستان»فر دض منطقة سروان ضیحانی

ساعت نبرد )از  31عشایر دضگیر شدند. دض مد  

اضدیبهشت(،  1حرگاه فروضدین تا س 41صبح 

نیروهای عشایر توانستند ستون نظامی ضا قل  و قم  

(. از سوی دیگر 311: 1433کنند )تقوی مقدم، 

به فرماندهی سرهنگ « عملیا  مخصوص»ستون 

ناظ  ضوز یک  اضدیبهشت دض قلعة بابکان مستقر شد 

(. او اع نشفتة قوای دولتی 433: 1411)سیاهووض، 

ضاستای نجا  ستون عملیا   تمام تحش ننها ضا دض

مخصوص مصروف گردانید. سرانجام این ستون 

که موضد املة شوضشیان قراض گرفته بودند،  االی دض

با پشتیبانی کامل هوایی، ضوز هفت  اضدیبهشت، موفق 

به خروج از محاصره و وضود به یاسوج شدند. 

 (133: 1434)نضیانا، 

پس از شکست گجستان، دولت اقداما  

برای پایان دادن به غاصله انجام داد.  متعددی

های مستمر و ترین اقدام، بمباضانترین و عملیمه 

(. امح  313: 1433مداوم بود )تقوی مقدم، 

ترین عوامل تضعیف و هوایی مستمر، از مه 

 سرکو  شوضش عشایر بود.

اقدام دیگر، محقا  کدخدایان بویراامد با شاه 

ان شدیدترین اضدیبهشت دض جری 33بود. دض 
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های هوایی دض مناطق شوضشی، به اشاضة بمباضان

خود شاه، ترتیب محقا  بین او و سران 

بویراامدی داده شد. دض این دیداض کدخدایان 

مراتب وفاداضی خود ضا نسبت به شاه اعحم کردند 

(. دض پی این محقا  و قو  113: 1434)اسینی، 

، و قراضهای محرمانه جهت همکاضی با دولت

های چری  از مناطق عشایری مانند باوی، دسته

ممسنی و بویراامد به ارکت دضنمدند و به 

: 1411تعقیب شوضشیان پرداختند )تابان سیر ، 

(. این امر دض ضاستای تفرقة بیشتر میان سران 433

 عشایر و به انزوا کشاندن سران شوضشی بود.

اقدام دیگری که برای متحشی کردن شوضشیان 

انجام گرفت، اعحم عفو عمومی بود. سوهبد عشایر 

 3/4/33نضیانا با کسب موافقت شاه، دض تاضیخ 

استثنای افرادی ای منتشر کرد که طی نن بهاعحمیه

چینی نموده و باعث که دض شوضش بویراامد توطئه

مرگ افسران و سربازان اضتش شده بودند، بسایر 

ضش نحوی از انحاء دض شوافرادی که ندانسته به

شرطی که با اسلحه خود ضا  شرکت نموده بودند، به

قتل ضسانده و  تسلی  و اایاناً ضهبران شوضش ضا به

شد. نمودند، تأمین داده میاسلحه ننان ضا تسلی  می

نشد، عباض   ترین افرادی که به ننها تأمین دادهمه 

( خداکرم 3( عبدال  رغامووض، 1بودند از: 

( غحمحسین 3ی، ( ناصر طاهر4 رغامووض، 

( کردی انصاضی )داماد سیاهووض(. 3سیاهووض، 

 (341: 1434)نضیانا، 

نمیز دولت دض تضعیف  پس از اقداما  موفقیت

اد زیادی سرکو  شوضش عشایر، زمینه برای  و تا

ویژه عبدال  رغامووض قتل سران این شوضش و به

ترتیب با همکاضی محولی پناهی )از  مهیا شد. بدین

یان مشهوض(، یکی از افراد عشایری به نام کدخدا

علی فرزند غحمعلی ضا که به عنوان پیشخدمت 

خان همراه او بود، مأموض کردند تا دض فرصت عبدال

خان مناسب وی ضا به قتل برساند. سرانجام عبدال

واق  دض شما  « تنگ سوو»ای به نام که دض نقطه

 11بامداد  3/4دهدشت مستقر بود، دض ساعت 

 ر  دو گلوله به  (، توسط علی به1433خرداد )

(. بحفاصله 131-131: 1434قتل ضسید )اسینی، 

برداضی، وی ضا دض نضیانا دستوض داد پس از عکس

 (343: 1434بهبهان به داض نویزند. )نضیانا، 

ناصر طاهری نیز که عرصه ضا بر خود تنگ 

 دید، مدتی بعد نظامیان ضا نگاه ساخت که نمادةمی

تیر ماه ناصرخان  41تسلی  شدن است. بنابراین دض 

ضا به شیراز نوضده و ضوانة زندانش کردند. ناصر 

به  1434مهر  14طاهری و خداکرم  رغامووض دض 

 (1433:313مقدم،  اعدام محکوم شدند. )تقوی

بدین ترتیب فقط محغحمحسین سیاهووض و 

 افراد همراه او که نقش اصلی ضا دض واقعة گجستان

کردند. اما غحمحسین داشتند، همچنان مقاومت می

ویژه سیاهووض نیز پس از اینکه طایفة وی، به

خانواده و منسوبانش تحت فشاض شدید نظامیان 

قراض گرفتند، نمادگی خود ضا برای تسلی  شدن 

اعحم کرد. بنابراین پس از مبادلة مذاکراتی میان او 

فاضس، و  و سرلشکر اضدوبادی فرماندة ژانداضمری
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پس از اینکه نامة اضدوبادی مبنی بر اعطای تأمین از 

طرف شاه به دست او ضسید، سرانجام دض تاضیخ 

سیاهووض خود ضا معرفی کرد. اما به ضغ   33/3/34

توصیة مقاما  نظامی، شاه اا ر به دیدن سیاهووض 

نشد و دستوض اعدام او ضا نیز صادض کرد. سیاهووض و 

با اک  دادگاه زمان  1434دی 31همرزمانش دض 

(. بدین ترتیب با 313جنگ اعدام شدند )همان: 

قتل ضهبران شوضش بویراامد، غاصلة سران 

 بویراامد پایان یافت.

 

 ماهيت شورش خوانين بویراحمد

-1431های شوضش خوانین بویراامد دض سا 

نمیز چندی داضد. نیا این ارکت ، نکا  ابهام1433

کنند، ی  دگان عنوان میننگونه که برخی از نویسن

« ضعیت»ارکت مردمی بود و مردم یا به اصطحح 

نیز دض نن شرکت داشتند و از نن امایت 

کردند؟ و یا اینکه نیا این شوضش، ماهیت می

 شد؟مذهبی داشته و از سوی ضواانیون امایت می

کنند که نغاز شوضش اسناد موجود بابت می

مخالفت با  گیری نن، به دلیلخوانین و علت شکل

گونه که قبح اصحاا  اض ی بوده است. همان

ذکر شد، قانون اصحاا  اض ی دض نخستین گام، 

برد. دض مالکیت ال ضعیتی ضا از بین مینظام اضبا 

اض ی سنتی، زمین عحوه بر اینکه منب  اصلی 

نید، معموالً به عنوان دضنمد و برو  به شماض می

ت. دض چنین قدض  سیاسی و مقام اجتماعی اس

داض شرایطی تضاد میان خوانین و ضؤسای زمین

ایح  با مجریان اصحاا  اض ی امری 

ناپذیر بود. ضوسای ایل که ناچاض بودند اجتنا 

یعنی منب  قدض  سیاسی و اجتماعی خود « زمین»

های دض میان ضعیت ضا تقسی  کنند، عحوه بر زیان

زیادی  اقتصادی، وجهة اجتماعی خود ضا نیز تا اد

 دادند.از دست می

اقیقت امر این بود که قانون اصحاا  اض ی 

های گوناگون ضغ  نقاص  بسیاضی که دض نوشتهعلی

نظر از اینکه ماهیت نن  به نن پرداخته شده و صرف

چه بوده، برای مردم عادی و از جمله مردم 

 کننده بود.  بویراامد، مجذو 

رش و نکتة جالب توجه اینکه شوض و شوق پذی

استقبا  این طرح برای بسیاضی از نقاط بویراامد 

شاید به مراتب شدیدتر از هر جای دیگری بود 

(. فقر عشایر این نواای و بی 31: 1434)اسینی، 

توجهی دولت به این امر، زندگی ضا برای ننها 

باض ساخته بود. از سوی دیگر نظام فحکت

فزوده داضی سنتی بر دامنة این فقر و فحکت ازمین

بود. مردم منطقه برخحف جریاناتی چون اسکان 

عشایر که دض موضد نن با خوانین و ضؤسای ایل، 

اشتراک مناف  و عحصقی داشتند، اینباض همراهی با 

ننها ضا نه تنها به  رض خود، بلکه اقدامی دض جهت 

 دیدند. ها میافظ مناف  اقتصادی خان

اگرچه علت نغاز شوضش، مخالفت با  

اا  اض ی و تقسی  امحک ننها بود، اما اصح

اضوض سران شوضشی دض تهران، شرایط ضا پیچیده 

کرد. اینکه عبدال  رغامووض و ناصر طاهری دض 

ال  ال غیر از مقاما  دولتی تهران با چه کسانی
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محقا  داشتند و چه تصمیماتی دض این دیداضها 

گرفته شد، اگرچه موضد تحقیق و بحث بسیاضی 

گرفته، با این وجود هنوز تا اد زیادی مبه  قراض 

است. این مسئله که ننها با خوانین ممسنی و ایا  

داوودِ بوشهر محقا  داشته و این خوانین سران 

بویراامد ضا به بازگشت به منطقه و انجام شوضش 

اند، مشخ  شده است. خوانین تحری  کرده

ممسنی و ایا  داوود همچنین از همکاضی و 

اند. خوانین قشقایی و بختیاضی سخن گفته همراهی

نیز به سندی استناد « کشواد سیاهووض»عحوه بر نن 

کند که بخشی از اعترافا  ناصر طاهری به می

دهد. دض این سند ناصر طاهری ساواک ضا اضاصه می

دض  من اعترافا  خود به این امر اذعان کرده که: 

کیانی )از  خانداوودی و ولی خان( ایا الفتح»)

هایشان همیشه خوانین ممسنی( دض صحبت

ضواانیون ضا از خودشان قلمداد کرده و برای 

کردند این ضواانیون ه  تشویق ما چنین وانمود می

جاهای مه  و قرصی بستگی داشته و موضد  به

خواست بفهماند که ما گیرد. میپشتیبانی قراض می

« ه هستند.تنها نیستی  تمام طبقا  فعلی با ما همرا

 (1: سند شماضه 1411)به نقل از سیاهووض، 

اما دض موضد محقا  با مخالفین اکومت و 

گونه که ال نن برخی امرای اضتش و یا ضواانیون

توان سخنی با ال به هیچ ضوی نمی برخی معتقدند

قاطعیت گفت. دض این زمینه چند سند موجود است 

این  ادی دض تضاد با یکدیگرند. دض یکی از که تا

ژانداضمری  14اسناد که از طرف فرمانده هنگ 

طبق گزاضش »بهبهان اضسا  شده، نمده است: 

گروهان لودا  عبدال  رغامووض پس از مراجعت 

کوه شای  کرده نقای از تهران دض منطقه پشت

دهد فوضاً به سلیمان بهبودی به او دستوض می

بویراامد ارکت وگرنه وی ضا دستگیر و مجازا  

که نقای بهبودی فراه   ایهند کرد لذا با وسیلهخوا

اصفهان ارکت طبق دستوض وی با ی   کند، بهمی

نفر سرهنگ اضتش تماس ااصل و با ماشین افسر 

نید مذکوض به فحضد منز  عزیزال فرهمند می

عبدال  رغامووض این جریان ضا وسیله تبلیغا  

شدیدی علیه ژانداضمری و اضتش و خل  سحح 

اض داده و مردم ضا به عنوان اینکه نقای بهبودی از قر

تواند ژانداضمری نماید ]بنابراین[ میوی امایت می

و اضتش ضا دض این منطقه سرکوبی نماید، مرعو  

ساخته و هیجان شدیدی دض میان عموم اهالی 

)اسناد ملی ایران، ش «. وجود نوضده است...به

3313411) 

گری دض این تناقض دض اسناد موجود، ضوشن

طوض مثا  سندی زمینه ضا دشواضتر ساخته است. به

دض این ضابطه دض کتا  خود « جواد منصوضی»که 

اد زیادی نشان  دهد، این تناقض ضا تااضاصه می

برابر اطحع »دهد. دض این سند نمده است: می

ضسیده عبدال  رغامووض و ناصر طاهری از تهران 

برادض جهانشاه صمصام با اتومبیل امیربهمن بختیاض 

ارکت و اولین منز  ننها دض فحضد بختیاضی منز  

داضا  فحضدی شوهر خاله عبدال و منزلگاه دوم 

ننها دض بادنگان منز  امیرهوشنگ بهادض و منز  
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سوم دض دوضوهان بوده و شایعاتی مبنی بر اینکه ما 

از تهران و اامل فتوای ضواانیون و چند نفر از 

ال بهبهانی ش هستی  مخصوصا نیتسوهبدان اضت

که نباید اصحاا  اض ی و خل  سحح انجام شود 

خانه منز  هادی پناهی و نقاضه انتشاض داده و بعدا به

: 1433)منصوضی، « ضوند.سوس به دشت ضوم... می

 (13، سند شماضة 1ج 

دض سند دیگر به این مو وع اشاضه شده، عبدال 

تهران و دض اجتماع   رغامووض پس از بازگشت از

کدخدایان و کحنتران طوایف اظهاض داشته که از 

ای از ضجا  برجسته مأموضیت داضد که طرف عده

دست به اقداما  خحف نظمی بزند و قراض بوده او 

ضا با هواپیمای مخصوص بفرستند ولی مصلحت بر 

این شد که با ماشین بیاید و چهاض قبضه مسلسل و 

ز به وی داده شده است. مبالغ هنگفتی وجه نی

 (3313411)اسناد ملی ایران، ش 

اساساً چون اغلب اسناد موجود دض این زمینه، 

های منطقه هایی است که ژانداضمریگزاضش شایعه

دهند، دضیافت ی  خبر موبق و قطعی اضاصه می

ضسد. اما ننچه مسل  است اینکه دشواض به نظر می

یح این نکته خوانین دض بازگشت به منطقه، با تصر

که همة ضواانیون و اکثر طبقا  بازاض و جبهة ملی 

خوضدة ننها و بسیاضی از امرای اضتش متحدین قس 

باشند، به نام افراد متحد خود دض تهران به می

 (33: 1434صوض  مستقی  اشاضه نکردند. )اسینی، 

توان چنین نتیجه گرفت سران کلی می طوض به

ا برخی از ضجا  اضتش عشایر بویراامد دض تهران ب

اند و از سوی و مخالفین اکومت محقا  داشته

ننها نیز همچون خوانین جنو ، تحری  به 

دانی  که دض همین اند. دض عین اا  میشوضش شده

ایام فضای عمومی پایتخت نسبت به اصو  انقح  

سفید، نامساعد بود و جامعة مذهبی دض مخالفت با 

ه مقابله با لوایح شاه این اصو ، تودة مردم ضا ب

نمودند.  رغامووض و طاهری اگر ه  ترغیب می

گونه که از شواهد پیداست دض تهران با نیروهای نن

مذهبی دیداضی نداشتند، تحت تأبیر سخنان خوانین 

جنو  و جو ااک  بر کشوض، زمینه ضا برای اظهاض 

مخالفت با اکومت مساعد دیدند و به منظوض 

جامعة مذهبی سخن گفتند.  جلب اهالی از امایت

با این اا  محقا  با سایر سران عشایر جنو  و 

تحری  ننها به ادامة مخالفت، خود مؤید این نکته 

است که ارکت ننها دض بازگشت به منطقه، 

همچنان دض ضاستای مخالفت با اصحاا  اض ی 

 است.

از سوی دیگر، اگرچه اس همبستگی ایلی 

با خوانین همراه  ممکن بود برخی از اهالی ضا

سازد، ولی واقعیت این بود که مقابلة ایدصولوژی  

کنندة اصحاا  اض ی برای با شعاض مجذو 

 ضهبران و کدخدایان منطقه مشکلی بزضگ بود.

سران و کدخدایان طوایف متعدد بویراامد نیز 

اگرچه ابتدا تحت تأبیر تبلیغا   رغامووض و 

یان سران سفیدی مطاهری و به ویژه ضوابط ضیش

مختلف طوایف، امایت خود ضا با دو خان 

زودی با تطمی  و شوضشی اظهاض کردند، ولی به
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 تحبیب دولت دست از امایت خود برداشتند.

توان با دیگر دض این میان نبرد گجستان ضا می

ادی متفاو  دانست. این  جریانا  این شوضش تا

های خوانین با جنگ اگرچه دض ادامة مخالفت

کل گرفت، اما سران عمدة بویراامد، دولت ش

ویژه عبدال  رغامووض، دض نن اضوض نداشتند. به

« غحمحسین سیاهووض مح»ضهبری این جنگ ضا 

داشت که به همراه جنگجویان طایفة خود )جلیل( 

 به مقابله با نیروهای دولتی ضفتند. 

اوادث چند ماه گذشته دض کشوض و استان، 

ن نیروهای عشایر و اضتش زمینة برخوضد نظامی میا

ضا بیشتر کرد. اادبة مدضسة فیضیه و تحری  تقیه به 

هایی علیه وسیلة امام خمینی و پخش اعحمیه

اکومت به وسیلة طح  دض تشویق برخی از 

نیروهای عشایر تأبیر داشت که نمونة نشکاض نن 

استقبا  محغحمحسین سیاهووض فرماندة نظامی 

شایری از اعحمیة امام جنگ گجستان و نیروهای ع

 ( 331: 1413خمینی و علما است. )نذضپیوند، 

غحمحسین سیاهووض از جمله افرادی بود که 

های مذهبی و ادامة شوضش ضا بیشتر به انگیزه

همراهی با ضواانیون انجام داد ولی این جنگ 

های مذهبی از سوی برخی از اگرچه با انگیزه

پیروزی ننها نیز  کنندگان نن همراه بود و بهشرکت

منجر گردید، باز ه  نتوانست امایت عمومی 

 مردم منطقة بویراامد ضا جلب کند.

دض اقیقت عشایر منطقة بویراامد و سایر نقاط 

که الزم بود دض  طوض متعدد، نن دالیل کشوض، به

(. 313: 1413جنگ شرکت نکردند )نذضپیوند، 

یکی از اقداما  دولت برای سرکو  شوضش، 

ها نقش های محلی بود. این چری چری تشکیل 

مهمی دض پایان دادن به بحران داشتند. از طرف 

های دولت دض جذ  کدخدایان دیگر تحش

طوایف بویراامد دض این زمان مؤبر افتاده بود. 

مردم نیز به دالیل گوناگون از همان ابتدا نه از 

خوانین و شوضشی که دض نهایت به  رض خود ننها 

کردند و نه نن مایه سواد و یت میشد، امامی

ال اع  از  نگاهی داشتند که از مخالفین اکومت

ال امایت کنند. فقر، گرسنگی  مذهبی و غیرمذهبی

توجهی شدید دولت، سبب سوادی ناشی از بیو بی

نانگاهی عشایر منطقه شده بود. دض اقیقت عشایر 

دض تنگنایی که دولت و خوانین برایشان به وجود 

دند، دضگیر شده بودند. از ی  سو خوانینی نوضده بو

که خوی شوضشگری و فراض از قوانین دض ننها 

ای دست به نهادینه شده بود، هر باض به بهانه

زدند و از سوی دیگر اکومت، شوضش می

باض توجه به فقر و گرسنگی و و   فحکتبی

زد. دض عشایر، به سرکو  این شوضش دست می

مداوم شوضش و سرکو ،  این میان مردم دض چرخة

یافتند. دض چنین شرایطی، باضتر میو عی تأسف

شعاض یا واقعیت اصحاا  اض ی این توانایی ضا 

داشت که اکثریت عشایر ضا خل  سحح کند و از 

 امایت خان و یا هر ایدصولوژیی باز بداضد.
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 گيرينتيجه

و اوایل سا   1431شوضشی که دض اواخر سا  

خان  رغامووض و ناصرخان ل، توسط عبدا1433

طاهری دض منطقة بویراامد به وقوع پیوست، به 

دنبا  تصویب و اجرای قانون اصحاا  اض ی دض 

ضخ داد. اسناد موجود مؤید  1431دی  31تاضیخ 

های این نکته است که نغاز شوضش به دنبا  تحش

این دو خان به منظوض تحری  سایر سران و 

مخالفت با اصحاا  کدخدایان بویراامد دض 

  اض ی بوده است.

این شوضش، وقای  قابل ذکری همچون امله 

نده، جنگ گجستان و به پاسگاه ژانداضمری تو 

جنگ و گریزهای متعدد دیگری ضا به دنبا  داشت. 

نیروهای نظامی بسیاضی از مناطق کشوض، برای 

سرکو  این جریان و شوضش همزمان نن یعنی 

یر شدند. دض این میان نبرد قیام کوهمره سرخی دضگ

های مذهبی و بدون اضوض گجستان که با انگیزه

خوانین مذکوض انجام گرفت، نقطة قابل توجه این 

شوضش است. دض اقیقت تحش جامعة مذهبی و 

هایی که دض منطقة بویراامد و دض میان طلبه

شوضشیان به تبلیغ علیه ضژی  و لوایح ششگانة شاه 

 توان دید.دض جنگ گجستان می پرداختند ضا تنهامی

توان کلی انگیزة این شوضش ضا می طوض اما به

ها برای افظ مناف  اقتصادی و موقعیت تحش خان

سیاسی خود دانست. به عباض  دیگر ماهیت 

شوضش، خانخانی بود و نقطة عطف نن هنگامی 

ضخ داد که خوانین جنو  دض اجتماعی دض تهران، 

این اتحاد ااتماالً از سوی  تصمی  به اتحاد گرفتند.

 شده است.ای از ضجا  نیز امایت میعده

 

 منابع

 هاکتاب

. تاضیخچة عملیا  نظامی جنو (. 1434نضیانا، بهرام )

 تهران: چاپخانة اضتش.

تحوال  سیاسی کشوض و (. 1413بخش )نذضپیوند، ال

 . یاسوج: انتشاضا  چویل.جنگ گجستان

. اصحاا  اض ی دض ایران(. 1431اضسنجانی، اسن )

 تهران: اطحعا  و ضوابط عمومی وزاض  کشاوضزی.

طبقا  (. 1411اشرف، اامد و علی بنوعزیزی )

. ترجمة سهیح اجتماعی دولت و انقح  دض ایران

 ترابی فاضسانی. تهران: نیلوفر. 

. ترجمة فروزنده شیر و عقا (. 1431بیل، جیمز )

 برلیان. تهران: فاخته.

اصحاا  اض ی و توسعة (. 1431یتر )دوضنر، پ

 . اامد کریمی. تهران: امیرکبیر. اقتصادی

دالوضان کوهستان (. 1411تابان سیر ، کاووس )

بویراامد دلیران تنگ تامرادی و پژوهشی دض طایفة 

 . ق : مؤسسه فرهنگی طیبین ق .گودسرابی

تاضیخ سیاسی کهگیلویه و (. 1433مقدم، مصطفی )تقوی

اپ او . تهران: مؤسسة مطالعا  و . چبویراامد

 های سیاسی.پژوهش

ای از تاضیخ های ناگفتهگوشه(. 1434اسینی، ساعد )

 . چاپ او . شیراز: انتشاضا  نوید.معاصر ایران

 جا.. تهران: بیکمونیزم دض ایران(. 1434زیبایی، علی )

-31برضسی اصحاا  اض ی )(. 1431سوداگر، .م )

قیقا  اجتماعی و . تهران: مؤسسه تح(1431

 اقتصادی پازند. 
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-1434(. قیام عشایر جنو  )1411سیاهووض، کشواد )

های (. تهران: مؤسسة مطالعا  و پژوهش1431

 سیاسی.

کشاوضزی فقر و اصحاا  (. 1411عمید، محمدجواد )

نژاد. . چاپ او . سید ضامین امینیاض ی دض ایران

 تهران: نشر نی. 

. تهران: شهرهای ایران تاضیخ(. 1411عطاضی، عباس )

 نشر نذین.

شناسنامه ایح  و عشایر (. 1433غفاضی، یعقو  )

 . تهران: نشر ضوایت.استان کهگیلویه و بویراامد

. مال  و زاضع دض ایران(. 1441لمبتون، ا. ک. س )

ترجمة منوچهر امیری. تهران: بنگاه ترجمه و نشر 

 کتا .

ی تاضیخ و جغرافیا(. 1431مجیدی، نوضمحمد )

 . چاپ او  .تهران: علمی.کهگیلویه و بویراامد

تاضیخ قیام پانزده خرداد به (. 1433منصوضی، جواد )

. تهران: مرکز اسناد انقح  1. جلد ضوایت اسناد

 اسحمی.

مسئله اض ی و جنگ طبقاتی دض (. 1431مؤمنی، باقر )

 . تهران: پیوند.ایران

ایران زمین و انقح  دض (. 1411هوگحند، اضی  ج )

 . ترجمة فیروزه مهاجر. تهران: شیرازه.1411-1431

 

 اسناد

(. 1433-1431نضشیو اسناد و کتابخانة ملی ایران )

اجرای قانون اصحاا  اض ی و جلوگیری از 

های مربوطه دض منطقة کهگیلویه و بویراامد. ناامنی

3313411 .131. 

 

 


