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تحلیلمبانینظریورویّۀ سیاستگذاری
برای انتقال اجباری ایالت وعشایردردورۀ پهلوی اول برپایۀ اسناد
نفیسهواعظشهرستانی

چڪیده

هـدف :هــدف ازاین پژوهـــش تحلیـل بنیادهـای فکـری وروش
سیاستگذاریبرایانتقالاجباریایالتوعشایردردورهپهلویاولاست.
روشورویکردپژوهش:روشاینپژوهشتوصیفوتحلیلموضوع
برپایهاسنادومنابعدستاولوکتابخانهایمیباشد
یافتههاونتایج:دولــتشبــهمـدرنپهلــویدرصـدددگرگونسازی
سنن و روشهای زندگـی ایالت وعشایربرآمدزیرا سبک زندگی ایالت
و عشایر مانند کوچروی درتعارض با هدف دولت در همسانسازی و
نوسازی و تقویت مبانی وحدت ملی بود.سه نهاد سلطنت  ،مجلس
شورای ملی و هیاتوزرا از نهادهای تصمیم گیرنده برای جامعه
عشایری بودند که با ارائۀ لوایح وبخشنامه های دولتی به برنامهریزی
برای انتقال اجبــاری ایالت وعشایر به نام اسکان پرداختند .اما،این
سیاستبهنتایجوخیمیبرحیاتاقتصادیواجتامعیجامعۀعشایری
انجامید.
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تحلیل مبانی نظری و رو ّیۀ سیاستگذاری
برای انتقال اجباری ایالت و عشایر
در دورۀ پهلوی اول برپایۀ اسناد
نفیسهواعظشهرستانی
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طرح موضوع

دولت پهلوی اول ،پس از استقرار قدرت ،درصد برآمد قدرت را متمرکز کند و به ملتسازی
پرداختـه و دولت و ملـت را مدرن سـازد .برای تحقق این اهـداف ،میان دولـت و برخی
گروههای اجتماعـی سنتـی ،ازجمله ایالت و عشایـر تعارضـی جـدی ب ه وجود آمد .ایالت
و عشایر ،که در زمرة گروههای اجتماعی پیشامدرن بهشمار میرفتند ،با سه پروژة پایهای
دولت در دولتسازی وملـتسازی ،بهخصوص مدرنسـازی ،ناسازگاریهای جدی
ِ
دولت شب ه مدرن پهلـوی برآن بود تا
بروزدادند .برپایة رویکرد مدرنسـازی غـربگرایانه،
شکل ویژهای از هویتسازی را اجرا نماید و درصدد دگرگو ن سازی سنن و آداب ،وعادات و
اخالق اجتماعی مردم ایران ،ازجمله ایالت وعشایر برآمد .چه ،عادات و روشهایی چون برپا
نمودن چادرهای سیاه عشایری  ،کوچ فصلی ،ستیزههای پایانناپذیر ایلی و عشیرهای ،مسلح
بودن ،گویش ،و پوشش ایالت وعشایردرتعارض ساختاری با هدف دولت درهمسانسازی
اجباری وتقویت مبانی وحدت ملی بود.
بنابراین ،دولت ،دربرخورد با مسئلهای بهنام ایالت وعشایراقدام به خلع سالح ،سلب
قدرت ازسران ایالت وعشایر ،فرهنگزدایی وفرهنگسازی ،و اسکان آنها نمود.
یكی از برنامههایی كه دولت پهلوی اول ،دربارة برخی ایالت و عشایر به اجرا درآورد،
انتقال اجباری آنها از خاستگاههای پیشین خویش به اماكن تعیین شدة دولتی جدید بود .از این
سیاست ،بانام کوچاندن« ،کوچ اجباری» « ،انتقال اجباری»« ،تبعید» ،و «مهاجرت اجباری»(پاپلی

 .1استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی
واحدشهرضا
vaezsh85@yahoo.com
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یزدی ،1389،ص)209؛ و در منابع دولتی باهمان نام عمـومی «اسکان» یاد مـیشود .پیش از
دورة پهلوی نیز ایالت و عشایر بهگونهای اجبارآمیز به مناطق موردنظر حکومت انتقال داده
یخانسرداراسعد «كارالزم
میشدند .سیاست اسکان ،از دیدگاه سركردة ایلی مانند جعفرقل 
ومشكلی»(سرداراسعد ،1372 ،ص )256بهشمار میرفت.
این پژوهش ،بهشیوة توصیفی وتحلیلی درصدد طرح این پرسش است که مبانی نظری و
رویة سیاستگذاری برای انتقال اجباری ایالت وعشایر ،موسوم به اسکان ،چه بوده است؟فرضیة
این پژوهش آن است که مدرنسازی اجباری حیات ایلی وعشیرهای و مجازات ایالت وعشایر
متمرد از اهداف و انگیزههای ایجابی وسلبی این خطمشی بوده است .نهاد سلطنت ،مجلس ،و
هیئت وزیران با صدورفرمان ،مصوبه وتصویبنامة دولتی ،وتشکیل کمیسیون اسکان ،واگذاری
اراضی خالصه ،و اجبار برای خانهسازی ،اقدام به انتقال اجباری ایالت وعشایرکردند.

پیشیۀپژوهش

(.1درایننوشتاربهاختصار
«نتقا»نامیدهشدهاست)
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تاکنون ،پژوهش مستقلی دربارة سیاست انتقال اجباری ایالت وعشایرصورت نگرفته است
و شالودة پژوهش حاضـر بر اسناد موجود در سازمـان اسناد مـلی ایران و مرکز اسناد
ریاست جمهوری؛ نشریات حبلالمتین ،اطالعات ،و قشون؛ وخاطرات پارهای ازدولتمردان
و مجریان سیاست عشایری گذاشته شده است.
مستندات پژوهش درقسمت جایگاه مجلس درسیاستگذاری برمشروح مذاکرات
نمایندگان مجلس و مصوبههای آن گذاشته شد و مجموعة قوانین موضوعه ومسائل مصوبة
دورههای قانونگذاری دردورة پهلوی اول مطالعه ومصوبههای مجلس ازآن استخراج شد.
البته ،بهدلیل مطیع ومرعوب بودن نمایندگان مجلس امکان دستیابی دقیق به مواضع واقعی
نمایندگان درقبال این سیاست خشونتآمیز میسرنشد.
درمنابع اسـنادی و مدارک آرشیـوی ،آگاهـیهای گستردهای دربارة سیاست اسکان،
نحوة تأمیناعتبار ،الزام عشایر به خانهسازی،و واگذاری امالک واراضی خالصه به عشایر
موجود بود؛ ولی تفکیک این امرکه متن آن اسناد ،داللت برسیاست اسکان داشت یا راهکاری
به نام انتقال اجباری ایالت وعشایر و یکجانشینسازی عشایر،کاردشواری بود .با وجود این،
یکی ازمنحصربهفردترین این اسناد ومعتبرترین منبع ،سندی باعنوان «نظامنامه تخت قاپوی
ایران»است 1که آگاهیهای مفیدی دربارة جزئیات رویة سیاستگذاری وجایگاه ریشسفیدان
عشایری ،والیها وحکام ،وزارتخانههای داخله مالیه دراجرای سیاست اسکان ،وسیاست
انتقال اجباری درآن وجود دارد.بنابراین ،دراین نوشتار تالش شده است باتحلیل این سند ،به
جایگاه نهادها ونیروهای ایلی وعشیرهای ودولتی برای عملیسازی این سیاست ،بهخصوص
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تحلیلمبانینظری ورویّۀسیاستگذاری
برای انتقال اجباری ایالت و عشایر در....

برای انتقال اجباری ایالت وعشایر راهی بیابیم .بامطالعة دقیق اسناد دولتی ،امکان دستیابی
به آگاهیها ونانوشتههایی دربارة انتقال اجباری -با وجود پنهانکاری وظاهرسازیهایی که
خاص اسناد دولتی است -فراهم شد.
ازخاطرات نظامیها«خاطرات نخستین سپهبدایران ،امیراحمدی» دربرگیرندة تلقی
بلندپایـگان ارتش نوین پهلـوی اول ازخـطمشی مهـاجرت اجباری ایالت وعشایربود.
امیراحمدی ،بادیدجانبدارانهای به بزرگنمایی خطرایالت وعشایرنافرمان وتوجیه رفتارخشن
کارگزاران نظامی با ایالت وعشایـرتبعیدی ،بهخصـوص لـرها پرداخته است«.خاطرات
واسنادسپهبدحاجعلیرزمآرا» ،بهعنوان یک شاهدعینی ،که مسئولیت انتقال ایالت وعشایرلر
به خراسان را برعهده داشت ،از دیگر منابع مهم و بار ارزش دراین پژوهش است.
خاطرات سرتیپ میرحسینیکرنگیان از دیگرخاطرات مورداستفاده دراین پژوهش است؛
بهخصوص درقسمت تحلیل بنیاد نظری خطمشی انتقال اجباری .وی ،درخاطرات خود،
هدف این برنامه را مجازات و تنبیه عشایر و نه تشویق به مدرنسازی ثبت کرده است.
همچنین ،ازخاطرات علیاصغرحکمت ،که درمقطعی ازآن دوره ،سمت وزارت کشوررا
برعهده داشت و بهطورمستقیم درگیرسیاست عشایری وازجمله تبعات برنامة انتقال اجباری
بود ،برای صورتبندی این پژوهش بهرهبرده شد .خاطرات حکمت ،درتکمیل آگاهیهای
مربوط به بخش بنیادنظری این برنامهریزی مثمرثمرواقع شد .خاطرات عبداهللمستوفی،شرح
زندگانی من یا تاریخ اجتماعی دورة قاجاریه ،روایتگرنوع نگرش سیاستگذاران آن دوره
به موضوع اسکان است وعلل همداستانی یا دستکم سکوت وعدم نکوهش روشنفکران
ازسیاست انتقال اجبارآمیزوغیرارادی ایالت وعشایر را بازگومیکند.
اما یکی ازمهمترین کتابهای خاطرات که آگاهیهایی برای این پژوهش ازآن استخراج
شد و اطالعات منابع اسنادی ،به کمک آن تکمیل شد خاطرات من یا تاریخ صدساله ایران،
ازیکی ازمجریان سیاست عشایری به نام حسناعظامقدسی بود .وی ،مأمورسیاست اسکان
عشایرفارس وشاهسون بود و آگاهیهای سودمند و نادری دربارة نحوة واگذاری زمین به
ایالت وعشایرتبعید شده در اختیار میگذارد و برخی از زوایای نامعلوم این سیاست را
روشن مینماید .خاطرات حاجعزالممالک اردالن ،حاکم لرستان نیزآگاهیهای مفیدی را
دربارة عملکردکمیسیون اسکان و واکنش ایالت و عشایر لر به سیاست عشایری در اختیار
پژوهشگران قرار می دهد .از دو نشریة اطالعات و حبلالمتین نیز با وجود جانبداری از
سیاست عشایری دولت مطلقة پهلوی و وارونهنمایی،آگاهیهای نادری دربارة سیاست انتقال
اجباری بهدست آمد که اگر به اخبار آن ارجاعی صورت نمی گرفت ،امکان سنجش دادهای
سایرمنابع ازجمله اسناد و بررسی تطبیقی اطالعات منابع میسرنمیشد.
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روندانتقال اجباری ایالت وعشایر

درجریان این خطمشی خشونتآمیز ،که بهویژه بیشتردربارة عشایر لرتحقق یافت ،ایالت
وعشایرلربهگونة اجبارآمیز به قزوین ،ورامین ،خراسان ،قم ،کاشان ،ساوه ،وحتی مازندران
درکیلومترها دور از سرزمین خود ،تبعید شدند و به مهاجرت ناخواستهای تن دادند.
مكاتبههای متعددی از سال 1309ش .بین همایونسیاح ،كفیل وزارت مالیه ،با وزارت
دربار ،درباره لرهایی كه بهاجبار به قم وكاشان و ساوه(قشون ،سال، 6ص )67تبعید و با تعبیر
دولتی آن اسكان داده شده بودند ،موجود است.
همچنیـن ،در اسناد دیگری خبر از تـالش برای رسیدگی به وضعیت ایالتلر
تبعید شده بـه مازندران از نظر تأمیــن «جا و مكان و آذوقه»(ساكما)24008622،
و «تقسیــم زمیـن»(ساکمـا)24008686،بیــن لـرهایی كه بـه سـاوه و خــوار
و ورامیـن( اطالعـات 26،آذر،1308ص )2تبعیـد شده بودنـد ،به میان آمـده اسـت.
تبعید ایالت لر،حتی به نقاط دوردستتری در شرق كشور هم انجامید.چنانکه،قریب
هزارنفراز لرها که معلوم نیست درآغاز چند نفر بودند ،در مرداد ماه زیر نظر نظامیها به
خراسان وارد شدند.گزارش روزنامة اطالعات دربارة ورود ایالت وعشایر لر«کوچانیده
شده» به خراسان بیشتربه ثبت خبر ورود کاروان اسرا شبیه است« :از عباس آباد راپرت
میدهند دیروز عصر آقای نایبعبداهللخانرجائی فرمانده كوچ الوار با یك عده تقریب ًا 250
نفر الوار وارد عباس آباد[شده است] ،مابقی هم كه متجاوز از هفت صد نفر بودند تحت
حفاظت نظامیان امروز صبح وارد[شده اند] از قرار معلوم تا پس فردا آنها را به سمت مزینان
حركت خواهند داد»(اطالعات،مرداد،1309ص.)2
همچنین ،گزارش دلخراشی كه رزمآرا در خاطرات خود از نحوة انتقال اجباری لرها در
زمستان ارائه میدهد بیشتر به تصویر انتقال اسرای جنگی بهوسیلة نظامیان دشمن شبیه است
تا ادعای مجریان وجراید دولتی مبنی بر مدرنسازی حیات ایلی وعشیرهای.حاجعلیرزمآرا
«از حكم اعدام یكی از سران شورشی لر»(بیات ،1365،ص) 137امتناع نموده و در آستانة
محاكمة نظامی قرارگرفت.باوجوداین،مأموریت انتقال وتبعید ایالت وعشایر لر به وی محول
شد .وی ،دربارة سیاستی که دولتیها آن را کوچانیدن واسکان وشهرنشینسازی می نامیدند،
مینویسد«:همه روزه صبح زود ،اول كلیه مردها را كه در حدود چهارصد نفر بودند كتبسته
توسط یك گروهان حركت داده ،سپس گلههای آنها كه در حدود ده هزار حشم بود توسط
گلهچرانهای خود حركت داده ،زنها نیز پس از احشام حركت مینمودند .این عمل كوچ
چون در فصل مناسب و مساعدی در نظر گرفته نشده بود ،لطمه زیاد به این طوائف زد.
تدریج ًا احشام الغر شده تلفات زیاد به آنها وارد میشد .در هر توقفگاه عده زیادی از احشام
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تلف شده از بین میرفت و اهالی محل هم درمعامله با ایالت وعشایر مستأصل ،بیانصافی
را ب ه حد اعلی خود رسانیده بودند و میخواستند اسب را به 15ریال و گوسفند را به  1ریال
خریداری نمایند ولی اشرار(ایالت وعشایرتبعیدی) ،احشام و اغنام خود را حتی اسبها
را سر بریده و پوست آنها را پارهپاره میكردند كه برای اهالی مورد استفاده قرار نگیرد.
اشرار(ایالت وعشایرتبعیدی) كه كمتر كشمش خورده بودند با میل ،پشمهای یك من 20
ریال آن وقت را از گوسفندها كنده داده و در مقابل كشمش یك من  2ریال را با میل و رغبت
میگرفتند .آنچه در قدرت من بود از تمام این اعمال و اجحافات جلوگیری كردم تا باالخره
این كوچ به قم رسید .درآنجا هیئتی از طهران آمده و دستور دادند كه اشرار را آزادانه به محل
كوچ ببرند چون من میدانستم كه این كار بسیار مشكل است ،من كوچ را در قم تحویل و به
لرستان معاودت كردم»(رزم آرا، 1382،ص.) 76
اما ،مهاجرت اجباری ایالت وعشایر به سکونتگاههای جدید پایان سلطة دولت مطلقة
پهلوی برآنان نبود وآنان میبایست یکایک مقررات اسکان را اجرا کرده وحتی نام جدیدی را
به کاربرند که دولت برای آنها تعیین می کرد.
برای مثال ،حاکم بهبهان ،پس ازآنکه با زور از کدخداها تعهد پذیرش مقررات اسکان
را اخذ میکرد ،بهاین اندازه ازخشونت بسنده نکرده تعهدی اجباری مبنی بر بهکاربردن نام
جدید دولتیازآنانمیگرفت.همچنین«،کدخدایانطایفةسرچاتیتامرادیبویراحمدیسفلی
در 1313متعهدشدندکه به «بندگرد» دشمنزیاری اجبارا ً کوچ نموده ودر همان محل اسکان
یابند وآن محل را ازآن پس ،جان محمدآباد ومهدیآباد بنامند»(صفی نژاد، 1357،ص.)297
ت مالی ه دربارة «تخت ه قاپو كردن
ت دربار با وزار 
ن وزار 
ی بی 
ن دوره ،مكاتبههای چند 
در ای 
ی كمیسیو ن مطالعة
ت مجلس 
ی ارسال صور 
ت وعشایر قراچهداغ«(مارجا )13975،و برا 
ایال 
ی از اهتمام
ت گرفت ه ك ه همگی حاك 
ف تهرا ن وساوه صور 
ت اطرا 
نحوة تخت ه قاپونمود ن ایال 
ت غیر لرداشت.
ت اسكا ن ب ه ایال 
ی سیاس 
ت ب ه تسر 
دول 
ت گرفته
ی «اسكا ن قشقائی»(مارجا)8515،ها صور 
ی برا 
درسال1310ش ،.تالشهای 
ق پیدا كند و ب ه واکنش روحی
ت عم 
و«اما چو ن نحوة اسكا ن با واقعگرایی همراه نبود نتوانس 
یانجامید.
بزرگ 
روند اسكا ن عشایر در مورد ایل بختیاری درسال 1311ش .جامة عمل پوشید.چنانچه
ت ك ه در آ ن ب ه تیمورتاش ،وزیر دربار ،پیشنهادهای«جهت
ی موجود اس 
ازحاك م اصفها ن نامها 
تاسكان»(مارجا)183،
یجه 
یساختما نمسكون 
یبرا 
لبختیاری»و«طرحهای 
تخت هقاپوكرد نای 
بختیاریها ارائ ه داده است.
درسند نتقا «درباره سوزاندن چادرهای ایالت وعشایر به هنگام انتقال اجباری سخنی به
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میان نیامده  ،اما انتقال اجباری مستلزم برچیدن چادرها وگاه سوزاندن آنها بوده است»؛ چه
بهگفتة بهبودی«:اعلیحضرت همیشه می فرمودند من از سه چیز بدم میآید :یكی دیوار گلی،
یكی سیاهچادر ،یكی هم گربه»(میرزاصالح، 1372،ص .)307وی ،ازچادرهای سیاه عشایری
بیزاربود وبهگفتة بلوشرسفیرآلمان درایران ،آن را نماد عقب افتادگی(بلوشر، 1363،ص)274
میدانست ومانع عکسبرداری از آن میشد و ابرام میورزید که چادرهای عشایری بهعنوان
«نمادصحراگردی»(حکمت، 1379،ص) 206هرچه سریعترمحوشود.
چ نشین
ت كو 
ی اسكا ن ایال 
ی برا 
س در سا ل 1310ش ،.الیحها 
شازآنك ه در مجل 
پی 
ب رسد؛
ی ایرا ن ب ه تصوی 
بلوچستان ،كردستان ،خوزستان ،لرستان ،آذربایجان ،ودیگر بخشها 
ی صورت
ی چو ن امیراحمد 
ی نظامیا ن خودسر 
ت از سو 
ی ب ه اصطالحاسكا ن ایال 
ی برا 
تدابیر 
ت نموده بود.
ی رضاشاه اقدا م ب ه اسكا ن ایال 
ت آزاد از خواستها 
گرفت ه بودك ه با برداش 
در برنامهای كه برای اسكان ایالت در ادارة نوبنیاد اسكان ،در سا ل 1311ش ،.در پایتخت
و بدو ن درنظر گرفتن اقتضائات زندگی عشایری صورت گرفت ،بنا شد پس از تداركات
ت بر این
ی نظار 
ی برا 
مقدماتی نظیر تأمین اعتبار و انتخاب محل اسكان ،یك كارمند دولت 
ت اسكان
ی سیاس 
ح و ناظر و مجر 
ش ازسا ل 1310ش .طرا 
ت نظامی-ك ه پی 
ی مقاما 
امر ب هجا 
ت ایل
چ ب ه سرپرس 
ت آمار از گلهها و دامها و صدور اجازة كو 
بودند -منصوب شود و بهثب 
اقدام نماید.
عدهای از لرها ،در زمستان 1311ش ،.به ناحیة ساوه و اطراف انتقال داده شده بودند،
پس از انتقال،تازه وزیر داخله برای حكومت قم و ساوه دستور صادر کرد كه«كمیسیونی با
عضویت رؤسای ادارات و رئیس مالیه محل تشكیل داده و مطالعات كافی برای تقسیم زمین
و مشغول داشتن آنها به زراعت به عمل آید»(اطالعات،بهمن ،1311ص.)2
ازخبرفوق چنین استنباط میشود که  ،ابتدا اقدامهایی برای کوچاندن اجباری ایالت
وعشایر صورت گرفته است وسپس درنگرش پسینی ،سند نتقا-که درحکم نوعی اساسنامه
برای نحوة اسکان وکوچ غیرارادی ایالت وعشایربود -تنظیم شده است.
با وجود آنکـه در 1312ش ،.نظامنامـهای برای اسـکان ایالت وعشـایرتنظیم شد«،
ی طوایف
ی ترك چادرنشین 
بهدلیل تداوم مشکل کوچ روی درسال1314ش ،.بازهم برا 
ت تخت ه قاپو
ت اسكا ن آنها آغاز شده بود) و تفكیك ایال 
الوارلرستان(ك ه مقد م بر هم ة ایال 
با غیرتخت ه قاپو»(ساکما ،)240020202،مصوبههای دیگری تصویب میشود .اما ،برخالف
ی هفتم(استا ن فارس) د ر تاریخ
ت كشـور بهاستاندار 
انتظاردولت ،چنانچه ازنامةوزار 
ش ب ه نا م چرا
ی پی 
ی ك ه از مدتها 
1319/8/15برمیآید همچنان«نود وس ه خانوار از بادیهنشینان 
ی گاوبست ،ب ه طور متفرق زندگی میکردند ودر واقع به
ی خود در كوهها 
ف دامها 
و تعلی 
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کوچ روی ادامه میداده اند»(ساکما )29300069 ،وسیاست انتقال اجباری عشایررا به چالش
میطلبیدند.

بنیاد فکری و اهداف سیاست تبعید و انتقال اجباری ایالت و عشایر

افکارواهداف دولت ازانتقال اجباری ایالت وعشایردرانگیزه و اندیشههای ایجابی وسلبی
زیر قابل توضیح است:

.1اقتضـای ناشـی از دولت تأخیری پهلـوی اول در مدرنسازی و تقویت بنیادهـای
وحدت ملی

از دهههای نخست حکومت قاجار ،این پرسش بارها و بارها ازسوی روشنفکران مطرح
شدکه با توسعهنایافتگی ایران درمقایسه باپیشرفتهای شگفتانگیزغرب چه بایدکرد؟سه
پاسخ اساسی که ازآن زمان تاکنون مطرح شده ،درقالب سه رویکرد سنتگرایی (بازگشت
به سنن ومیراث اسالمی) ،رویکرد بینابینی حفظ فرهنگ اسالمی و الگوگیری ازمدنیت
غرب ،و رویکرد تقلید کامل فرهنگی وتمدنی ازغرب برای این موضوع ارائه شد .دردورة
پهلوی اول ،رویکرد سوم با شدت و حدّت ازجمله درحوزة سیاستگذاری برای
عشایرمبنا قرارگرفت .با این یادآوری که سیاستگذاران آن دوره به مبادی ومبانی فرهنگ
غرب مثل خردگرایی ،انسانساالری ،لیبرالیسم ،آزادی اندیشه ،و برابری انسانی بیاعتنایی
نشان داده ،ولی درحوزة مـدنیت غربـی برای هم آوایی وهمسانسازی باغرب سر از پا
نمیشناختند ،چنانچه پیترآوری این ارزیابی را ازآن دوره مینماید که روشنفکران آن زمان
حاضرشدند دولت خودکامة رضاشاه را به بهای جبران«تأخیررفورمهای همشکلسازانه
ایران باغرب»()Avery,1991,p243تحمل نمایند.درآن دوره ،انتقال اجباری ایالت ازسوی
روشنفکران ،مق ّوم پایه های وحدت درکشوری با پلورالیسم قومی تلقی میشد.
روشنفکرانی چون محمودافشار ،مؤسس ماهنامه آینده ،برآن بودند که«:برای تأمین
وحدت ملی ایران  ،خطراتی[موانعی] وجود دارد كه برای مقابله با آن خطرها یكی از راهها
كوچ دادن برخی ایالت به نقاط داخلی و بردن ایالت فارس زبان به این ایاالت و شهرنشین
كردن آنها و راه دیگر آن تغییر اسامی تركی و عربی نواحی ،دهات كوه ها و رودهای
ایران»(افشار ،1304،ص )562است.
نگاه یکسویه نگری که نشریههایی چون ناهید به بافت زندگی عشایری ومهملپنداری
آن سبک زندگی داشتند ،دولت را ازپشتیبانی بیقیدوشرط روشنفکران ومطبوعات درانجام
شتابزدة هر رویهای درقبال ایالت وعشایربرخوردار میساخت .برای نمونه ،تحلیل ناهید
ازسهم حیات ایلی وعشیرهای در توسعهنایافتگی لرستان به قرار زیربود«:اراضی حاصلخیز
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لرستان،که تا امروز بهواسطه جهالت اهالی وحشیصفت آن سامان خراب افتاده بود به
حلیه آبادی درخواهدآمد .الوار بیابانگرد کوهخواب ،خوی بهایم را کنارگذارده و راه و رسم
انسانیت راپیش خواهند گرفت و یکی ازاعضای نافع ایران خواهندشد...و داخل درمرحله
ترقی ومدنیت میشوند»(ناهید،ش، 28آبان 1307ش .).این نشریه ،با رویکردی تجددگرایانه،
سیاست عشایری را درمعنای ریشهکن کردن فئودالیزم میپنداشت وآنرا سخت میستود.
اما ،دریک دیدگاه بسیارمتفاوت با آنچه دربارة سیاستگذاری دردولت پهلوی وجود دارد،
حسن ارفع ،برآن است که سیاست عشایری طرح بلندپروازانهای بود که رضاخان ازهمان
آغازکودتای سوم اسفند بامهارت ونبوغ همة جزئیــات الزم را برای آن فراهم کرده بود
( T(Arfa,1964,p114گرچه این نظر را نه اسناد تأیید میکند و نه خاطرات.
همچنین ،انگیزه وشیوة عملکرد دولت برای -به تعبیردولتی«-تخته قاپوکردن» از این
گزارش روزنامة رسمی ایران ،که یکی ازستایشگران خطمشیهای دولتی بود ،میتوان
دریافت که «طایفه فیوج با وضعیات نامناسبی که موجب توهین به حیثیات مملکتی است به
ب االمر مقرر است که ازعبورآنها به ممالک خارجه جلوگیری وآنها
خارجه می روند لهذا حس 
را تختقاپوکرده و مأمورین امنیه آنها را بهطور قطع سکنی داده تحت مراقبت کدخدایان
قراءبگذارند» (ایران ،آبان .)1311
حبلالمتین ،انتقال اجباری ایالت را نه یک استراتژی جهت مهار ایالت وعشایرمتمرد
که تاکتیکی برای اسكان عشایرفرض مینمود و بدون نکوهش خشونت حاصل از این
رویة سیاستگذاری ،خبر تبعید ایالت وعشایر را با وارونهنمایی چنین درج نمود«:برای
تختهقاپو كردن طوایف لر عالوه بر اقداماتی كه از طرف دولت در محل به عمل آمده اخیرا
یك صد و ده خانوار از الوار را به نواحی اطراف قزوین كوچانیده و در آنجا مسـكن
داده اند»(حبلالمتین ،سال ،38دی ، 1308ص.) 21
ت اسكانوخطمـشی ویژة مهاجـرت اجباری
از دید این پژوهش ،هدف از سیاســ 
ت متمـركز ،مدرن ،وملی
ف کالن برای ایجا د دول 
عشایر را میتوان درجهت همـان اهدا 
ت شبهمدرن پهلوی(واعظ، 1389،ص ،)9ایالت
دردورة پهلوی اول تفسیرنمود .از نظر دول 
ل میشدند ك ه ب ه «هر شكلی»
ی تبدی 
و عشایر با شیوة کوچروی ب ه عناصر كنترلناپذیر 
چ و ییالق و
ت آنها را در یكجا مستقر میكردند و راه كو 
(صفینژاد،1357،ص )96میبایس 
قشالق را برآنها مسدود و آنها را مجبوربه یکجانشینی میكردند.
انگیزة مدرنسازی حیات ایلی و عشیرهای ،ازطریق اجبار به ترک سننی چون کوچ،
ن انعکاس یافته است «:هنوز بهواسطه بدویت و دور بودن از
این چنین در نشری ة حبلالمتی 
ت ندیدهاند ...و اگر
یمانده ،تعلی م وتربی 
ی باق 
ت زندگان 
ت پس 
اوضاع ،عشایر ایران در درجا 
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ل كنند
ی حاص 
ت صحیح 
ت و زراع 
ف و صنع 
ن مرد م شهرنشین(اسكا ن یافته) شده و معار 
ای 
ت گران
ت نجار و زار ع وصنع 
ی مملك 
ن وسیل ه برا 
ت ك ه ازشهری ها جلو افتاده و بدی 
فردا اس 
ی تهی ه شده است»(حبلالمتین،سال ،29بهمن،1308ص.)13
جوان 
ب معاشو
ی كس 
ت با آ ن شیوة سنت 
ش آ ن بود که ایال 
ن بخ 
جوهرة استدال ل در ای 
ی روستاییان
ی خود از «مزار ع و باغات»(لمتون 1377،ص )568،دستاوردها 
عبور گلهها 
ن ناپسند نمود.
ن سن 
ت را وادار ب ه ترك ای 
ن میبرند و باید با زور ه م شده ایال 
را از بی 
مدافعان سیاست عشایری رضاشاه برآن بودندکه در«قر ن اتم» دیگر سزاوار نبود ك ه «رسم
ی كند»(مستوفی، 1371،ص.)51
ن كشورحكمفرمان 
قرو ن بعد ازحجردر ای 
ف ازاسكا ن را«رها كرد ن زندگی
حتی امیراحمدی ،کارگزارنظامی وخشن دولتی نیز ،هد 
ی ایلی»(1373ص )160و «ایجاد عالئق مدنی»برمیشمرد(،1373ص.)328
بدو 
ی و ایجاد
ت مل 
ت از دول 
ی اطاعتپذیر نمود ن ایال 
عبداهللمستوفی بر آن بودکه برا 
ق رها
ی ایلی مثل کوچ ازییالق به قشال 
ت آنها را از آ ن قانونمند 
علق ة میهنی ،میبایس 
كرد .چه«:ازپایان قاجاربه این سو،هیچ نفعی از آنها به دولت و ملت ایران عاید نشده
است .اص ً
ن هم ه خاك كشور را زیر پا كرد ن وهیچ
ی چه؟ ای 
ی ...یعن 
ن خان ه بر دوش 
ال ای 
ی دارد؟ اگر اسكا ن و تخته
ن چ ه معن 
ی نداشت 
ی بجائ 
چ عالقها 
ی را نینداختن ،وهی 
ده وآباد 
یو
ق ماد 
یمنط 
ی آنها ك ه اكثر مردما ن ب 
ی رؤسا 
ت و رعونتها 
ت هماز تعن 
قاپو شوند دول 
ی آنها آسوده خواهد
ی ودل هدزد 
منفعتپرستیهستند،خالص[می شود]وه م از شر راهزن 
شد»(، 1371ج، 3ص.)512
ایلزدایی ،بیدارسـازی حس ملی و ملتسازی(واعـظ، 1389،ص ،)65تغییر سلـوک و
عادات کهن عشایر یا فرهنگسازی ،هویتسازی و هویتزدایی ،و جامعهپذیری سیاسی از
دیگر اهداف گفتاری وکرداری سیاست مهاجرت اجباری بهشمار میرود .درمورد اخیرمیتوان
گفت ،احتماالً یکی از پایههای فکری انتقال اجباری عشایر و ملزم ساختن آنها به یکجانشینی را
میتوان تالش برای نوعی جامعهپذیرسازی ایالت وعشایر از راه «مراوده وآمیزش با بقیه اهالی
ایران»و«طرد رسوم و زاگونهای باستانی»عشایردانست( قشون ،1306،ص.)299
تعابیر بهکاررفته ازسوی سیاستگذاران ومجـریان سیاست عشایـری ،تلقی آنها از
سیاست اسکان وسیاست خاص انتقال اجباری را روشن میساخت .درنشریهها وخاطرات،
متن مذاکرات نمایندگان مجلس و اسناد برجای مانده ازمکاتبههای اداری دربارة ایالت و
عشایر از این خطمشی با نام «دهنشینکردن» و«شهرنشینسازی» و«تخت قاپوکردن» یاد
میشد وآن را راهکاری کارآمد ،هرچند قهرآمیز ،برای اتمام صحراگردی فرض میکردند
(مارجا  ،8599 ،سال.)1311
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.2تنبیهایالتوعشایرمتمرد

تبعید اجباری نمونهای از اعمال خشونت دولتی قلمداد میشود كه بدون هیچگونه هشدار یا
صدور حكمی ،امر به تبعید دستهای از ایالت به مناطق مورد نظر دولت داده میشد و سبب
میشد تعداد زیادی از آنان تا رسیدن به مقصد دوام نیاورده و از بین بروند ،و دراینصورت
شاید یكی از اهداف ناگفتة دولت از تبعید اجباری کاهش نفوس ایلی بود.
دولت پهلوی ،که مانند بسیاری از حكومتهای پیش از خود ،از جانب ایالت و
عشایر احساس خطر میكرد ،برای كاهش كارآیی و تأثیرگذاری ایالت ،آنها را بهنام اسکان
و بهصورت اجباری به مناطقی انتقال میداد که دسترسی دولت به آن آسانتر بود و کنترل
ونظارت برایالت وعشایر نافرمان را فراهم میکرد .یکرنگیان ،باصراحت انگیزة دولت
از اعزام اردو ازخرمآباد به پشتکوه را برای انتقال اجباری ایالت وعشایرلر به خراسان،
دربهمن « 1308شرارت وناراحتی» لرهاعنوان میکند»(یکرنگیان، 1384،ص.) 351
ی و لزوم مستقرسازی اجباری
چ جمع 
ت هنگا م كو 
ی ناشی ازمهارناپذیر بود ن ایال 
نگران 
ی که از سال1319ش .در دست است ،مشهودمیباشد«:این اوقات سه
آنها ،ازمحتوای سند 
چهار دستههای سارق مسلح پیدا شده و مشغول راه زنی هستند و اگر به طور جدیت تعقیب
نشود یك ماه دیگر حركت ایالت به گرمسیر است دسته های زیادتری از افراد ایالت مجتمع
و اسباب عدم امنیت راه ها را فراهم نموده موجبات زحمت دهاتیهای بیچاره را فراهم
خواهند نمود( استاندار هفتم (»)1318/5/24 ،ساکما. )293000697
امیـر احمــدی ،که در جــریان اجــرای سیـاســت عــشــایـری بهویــژه در
انتقال اجباری به« قصاب لرستان» شهرت یافت ،مدعی است که طرح تخته قاپوکردن
«ابداع»(امیراحمدی،1373،ص)332وی بوده است .بنابراین ،بیتوجهی به آرای متخصصان
آشنا به حیات عشایری ،سبب شدبدون تدارک ابزارالزم و با اتکا به تصورات قالبی دربارة
توسعة ملی با شدت و ناشکیبایی به حیات ایلی وعشیرهای ،به اسم اسکان و شهرنشین
نمودن ،یورش برده شود.
اما ،نحوة تنظیم خبر از سـوی روزنامة اطالعات دربارة «كوچ دادن الوار»آن هم
در زمان غیرطبیعـی در فصل زمستـان ،سیاست«انتقال اجباری ایـالت» دربارة لرها را
تردیدبرانگیز و قابـل تعمـق میسازد .قرارگرفتن نام بیرانوندها ازایالت وعشایرسرکش
ومقابلهجو نیزگمان وجه تنبیهی آن خطمشی راقویتر میسازد .ودرعینحال میتوان آن
خطمشی را اقدام پیشدستانه برای جلوگیری ازتداوم شورش ایالت وعشایرمتمرد که
منابع دولتی آنها را «شرور» مینامیدند ،دانست .برای مثال ،فرماندة لشکرخوزستان ،پس
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ازآنکه طایفة متمرد بابکانیها را درمحاصرة کامل نیروهای نظامی قرارداد و مقاومت آنها
را درهم شکست ،برای آنکه امکان پایداری ومقابله را ازآنها بگیرد ،بقایای این طایفه را به
دستههای چندنفری تقسیم کرده وآنها را یا بین طوایف دیگرفرستاد یا به کردستان منتقل
کردند.

.3تغییرشیوۀتولیدازشبانکارگیبهکشاورزیوتولیدصنعتی

پــارهای از اشخــاص و نهــادهایــی که در فـرآینـد سیاســتگــذاری برای اســکان
عشایرتأثیرگذاربودند ،شیوة تولیدشبانکارگی وکوچروبودن عشایر را عامل بس بزرگی در
توسعهنایافتگی ایران وانمود میکردند .بنابراین ،از دید آنها ،اعمال فشار برجامعة عشایری،
بهصورت ملزم ساختن آنها به یکجانشینی ورویآوردن به تولیدکشاورزی مانعی نداشت.
برای نمونه ،اعظام قدسی ،ازمجریان سیاست عشایری ،درگزارشی اغراقگونه ،به وزارت
داخله مینویسد«:مناطق غرب کشورازحیث زراعتی کم نظیراست ،چیزی که هست بابودن
عشایر مختلف نمیشودبه زراعت پرداخت وافراد طوایف که حاضر به تغییر شیوه زندگانی
خود نمیشوند مانع بزرگی هستند»(اعظام قدسی، 1379،ص.)177
باتوجهبهشتابدولتدرمدرنسازی،هرقدرمناسباتشبهسرمایهداریوآنچهشهرنشینی
نامیده می شدگسترش مییافت ،از اثرگذاری جامعة عشایری کاسته میشد .دراین دوره،
فرض آن بودکه سرکوب قهرآمیزجامعة عشایری مرکزگریز وسنتی ،به سود جامعة مدرن شدة
شهری مانعی ندارد ونتیجة این تلقی به «مطرود»کردن جامعة عشایری ازطریق سیاستهایی
چون تبعید به مناطق دوردست فاقد امکانات انجامید.سیاستی که ویلیام داگالس ،ازآن به
«نسلکشی»تعبیر نموده است(ابرلینگ، 1383،ص.)201
در این زمان ،گمان میشد كه در اثر اسكان و مشغول به كار شدن ایالت و عشایر به
كشاورزی «زمینهای لم یزرع»توسعه مییابد(حبلالمتین  ،سال  ،38بهمن .)1308
به استناد دعاوی حبلالمتین ،قسمتی از اعتبارات اسكان ،برای انتقال اجباری ایالت به
اراضی كشاورزی و محل استقرار جدید صرف میشد.
دراین نشریه ،بدون اشاره به طوایف منتقل شده ،دربارة مكان جدید ایالت تبعیدی و
هدف دولت از به اصطالح«كوچاندن الوار»[در تعبیر دولتی آن]آمده است«:از طرف دولت
عده از ایالت چادرنشینان لرستان به اطراف قزوین كوچانیده شده تا آنجا به شغل زراعت
مشغول شوند از طرف وزارت مالیه هم به مالیه محل دستور داده شده كه در تقسیم اراضی و
كمك به آنها اقدامات الزمه بهعمل آید»(حبلالمتین،سال،38بهمن ، 1308ص.)23
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رویههای سیاستگذاری برای تبعیدایالت وعشایر بهنام اسکان

نهادسلطنت،مجلس شورای ملی ،وهیئت وزیران بهگونة عام ،وکمیسیون اسکان بهطورخاص
درفرآیندسیاستگذاری برای مهاجرت اجباری ایالت وعشایر نقش داشتندکه در زیر به
اختصاربه آن پرداخته می شود:

.1جایگاه نهاد سلطنت درخطمشی مهاجرت اجباری

رضـاشـاه ،ازحـق قانونـی خود ،طبق اصـل  ،27برای انشـای قانون دربارة ایـالت و
عشایر در دوران سلطنت استفاده نکرد؛ ولی با صدور فرمانهایی برسیاست عشایری
اثرگذاربود .چندفرمان رضاشاه بهطورمستقیم ،به موضوع اسکان مربوط میشد .محتوای
یکی ازاین سندها دربرگیرندة فرمان رضاشاه به فرمانداری اصفهان دربارة«مراقبت ازطوایف
اسکانیافتة بختیاری»(ساكما ) 291003584،بوده است که با زور ،انتقال واسکانیافتــه و
برای دولت دردسرسازشده بودند.
دخالت وجایگاه بالمنازع رضاشاه ،درتصمیمگیری برای ایالت وعشایر،اغلب مانع
میشدکه دریک«فرآیندعقالنی»(الوانی، 1377،ص)87انتقال ایالت وعشایر به محلهای
مورد نظردولت صورت گیرد؛ بهطوریکه بارها رضاشاه با صدور فرمان لشکرکشیهای
تنبیهی به مناطق عشایری خوزستان ،لرستان ،کردستان ،و بلوچستان نشان داد که ازکاربرد
سیاست اجبار ب هجای اقناع ،پروایی ندارد .اگردربارة جایگاه برتررضاشاه درتصمیمگیری برای
جامعة عشایری تردیدی نیابیم،آنگاه بایدخاطرنشان ساخت که تلقی وی ازدگرگونسازی
منجر به مدرنسازی اجباری و شتابزدة اجزای مادی زندگی ،ازجمله تصمیمگیری برای
انتقال ایالت وعشایر شده بود.این ترادف نوسازی با گذشتهزدایی(واعظ، 1385،ص)212
را بلوشرسفیرآلمان درایران ،اینگونه توصیف کرده است«:ازاینکه هنوزدرکشورش قافله
شتر،کاروانسراو بازارهای قدیمی وجودداشت غرق درشرمساری میشد و دستور داده
بود که ازاین چیزها(که دربرگیرندة چادرهای سیاه عشایری هم میشد)عکسبرداری
نکنند»( ، 1363ص.)214
ت رضاشـاه  ،مـورد«توجه
ی حكـوم 
درهرحـال ،این خطمشــی ،در دهــة پایانـ 
ت عشایری قرارگرفته بود.
ت در جمعسیاس 
مخصوص»(ساكما)293000697،دول 

.2جایگاه مجلس درخطمشیگذاری برای مهاجرت اجباری ایالت وعشایر

درسالهای 1304تا1320ش ،.بیشتر مصوبههایی که درمجالس دورة پهلوی اول برای
ایالت وعشایر بهتصویب رسید ،دربارة سیاست اسکان بود که برخی ازآنها دربرگیرندة
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مصوبة دولت دربارة انتقال اجباری بود .برای مثال ،مجلس هشتم در14تیر«قانون اجازه
فروش امالک خالصه دراطراف پلذهاب رابرای اسکان طوایف» بهتصویب رسانید.
مجلس ،درقانون کدخدایی ،مصوب 20آذر(1314مجموعه قوانین موضوعه ومصوبات
مجلس دهم  ،ص )22باوجودآنکه بهطورمستقیم نامی ازایالت وعشایرنبرده است ،اشاره به
خالصجات کرده که شاید شامل خالصجاتی باشد که به کردها ،الوار ،و شاهسونهای تبعیدی
داده شده وکدخدای نامبرده دراین مصوبه شاید همان کدخدای ایالت وعشایراسکان یافته
در اراضی خالصه باشد .ذکر دهات درمتن سند ،باتوجه به زمان تصویب ،شاید شامل
اماکنی باشد که ایالت وعشایررادرآنجا به نام «دهنشین کردن» مجبوربه اسکان نموده بودند.
در دو مصوبــة مجلـس هشتم و نهم ،که دربارة اعتباراضافی برای عمران عشایر
بود ،اصطالح «تخته قاپوکردن»(مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات مجلس هشتم
12مهر ،1311و11تیر ،1312مجلس نهم) بهجای اسکان بهکاربرده شده است .نمایندة
همین مجلس ،از اسکان ایالت وعشایربه تخته قاپوکردن تعبیرنموده و آن را یکی
از«افـکارمقـدسه» و از آرزوهـای «محقـق شده» برشمرده است و سپـس ،پیشنهـاد
انتقال اجباری ایالت بزرگ قشقایی ،بختیاری ،و شاهسون به «شهرهای جدیداالحداث»
دولتـی را مـیدهد(صـورت مشـروح مذاکــرات مجلس ،دوره نهم تقنینییه ،جلسه
24،11تیرماه،1312ص.)400

.3جایگاه دولت درسیاستگذاری برای انتقال اجباری ایالت وعشایر

درتصویبنامة دولتی ،ازسیاست تبعید یا همان انتقال اجباری با نام «مهاجر» یادشده است تا وجه
الزامی و قهرآمیز آن را خردنمایی و نادیده انگاری نماید .این استنباط ازآنجا ناشی میشود
که در تصویبنامة دولتی در سال1315ش .ازتعبیر«کوچ مهاجرین»(ساكما)293004535،
دربارة بلوچهای سیستان استفاده شده و از متن سند معلوم میشود که منظور نه ایالت
وعشایری که بهگونة ارادی کوچ میکردند؛ بلکه چارهاندیشی برای آن دسته ازعشایری
بوده که دولـت با اجبـار آنها را منتقـل و در تعبیـردولتـیِ آن «هجـرت»داده است .برای
نمونه ،در1313ش ،.از ایالت وعشایر کردی ،که با زور به خمسه و قزوین برده شدند ،به
نام«اکرادمهاجر»(ساكما)240015976،یادشدهاست.
در دیگرتصویبنامة دولتـی درهمین سـال ،ازعشـایری که با اجبار به مناطق جدید
فرستـاده میشدند ،باعنوان «مهاجرین»(ساکما)240021457،یادشده و تدابیری برای
تأمین مایحتاج آنها از محل اعتباراسـکان اندیشیده شده است .درتصویبنامة دیگری
درسال1313ش ،.ازبلــوچهای نافرمانــی که با زور منتقل شده بودند باز با نام «مهاجرین
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بلوچ»(ساکما )240011229،اسم میبرد که باید مخارج اسکان آنها را دولت بپردازد.
همچنین ،برای اجرای مادة هفتم«نتقا» ،پس ازآنکه مأموران وزارت داخله و مالیه
تحقیقهایی دربارة سکونتیافتگان واقعیارائه میدادند ،رسید«تصدیق دهنشین شدن»(واعظ،
 ،1385ص)432به مرد و ارشد خانوار داده و در دفاترمخصوص نیز ثبت میشد.
دولت ،برای عملیسازی سیاست اسکان و از جمله برای انتقال اجباری ایالت وعشایر،
مبادرت به اقدامهای زیر با همکاری مجلس و وزارتخانههای داخله و مالیه نمود:

الف .برپایی کمیسیون اسکان

اماناهللخاناردالن ،حاکم لرستان ،مدعی است وی پیشنهاد این کمیسیون را به رضاشاه
داده است که:
ص اسكان
ی مخصو 
ف و كمیسیون 
چ موقو 
ت همایو ن فرما ن صادر فرمایند كو 
«اعلیحضر 
ت لرستا ن امیراحمدی
ن كمیسیو ن باحضور مأمور انتظاما 
ل شود» و بعد ازفرما ن شاه ای 
تشكی 
هلل صنیعی)
تا 
ت كشور(حشم 
ت دادگستری(شهیدی) و یك نماینده از وزار 
و نمایندة وزار 
ت و اسكا ن الوار ساخته
ی ایال 
هلل اردالن) تشكیل وساختمانهایی برا 
با حاك م لرستان(اما نا 
ن و مرت ع داده شد»( ، 1372ص.)255
و ب ه «لرها زمی 
ی آید وظایف پنجگانة
این کمیسیون ،وظایف متعددی را برعهده داشت؛ ولی به نظر م 
زیر با خطمشی کوچاندن اجباری عشایری وتمهیدات الزم برای آن ارتباط داشت.1:تعیین
نقاط مناسب برای اسکان.2 ،تأمین اعتبار.3 ،ساخت شهرهای جدید برای عشایر.4 ،تدارک
امکانات برای سکونت درمحلهای جدید ،و.5اعزام بازرس جهت نظارت برحسن اجرای
سیاست اسکان.
اعضای کمیسیون ،براساس مندرجات پراکندة منابع این دوره ،شامل حکام ایالتی و
والیتی ونمایندگانی از وزارتهای«داخله ،مالیه ،احصائیه ،سجل احوال ،و ادارة تشکیالت
امنیه کل»(اطالعات،اردیبهشت  )1314میشدند.
از متــن گــزارش اطـالعــات دربـارة انتـقـال اجـبـاری لــرها به« خـــوار و
ورامین»(اطالعات،تیر )1309چنین برمیآید که همزمان با انتقال ایالت(نه قبل ازآن)
دولت افرادی را مأمور میکرد که همراه آنها رفته وسایل اسکان آنها ازجهت تقسیم
زمین ودراختیار قراردادن لوازم کشاورزی را فراهـم کنند وکـاری را انجـام دهند که
به برنامهریزی درازمدت منجر شود اما درعمل به خشونت وستمگری برای دستیابی به
حداقلها منجرمیشد.
نمایندة ادارة امنیـه بههمـراه رئیـس مالیة ایالتی وحاکم ایالت درکمیسیون اسکان
شرکت مـیکرد که یکـی از وظایفش بررسـی نتایج مطالعة محلی دربارة «نحوه انتقال
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ایالت به محلهای جدید»(اطالعات،خرداد)1302،بود.
فراهم کردن اراضــی برای اسکانشدگان یکی ازمراحل اجرایی سیاست اسکا ِن
انتقالیافتههای عشایری به اراضی جدید بود و وزارت مالیه برمراحل«تقسیم اراضی»و«نحوة
واگذاری زمین» و«تقسیم خالصجات» برای انجام مصوبة مجلس مبنی بر دهنشین کردن»
نظارت داشت(ساكما.)240013777 ،
پس ازانتقـال اجبـاری ایالت وعشـایر ،موضـوع بازرســی دربارة اسکانیافتهها
یکـی از مهـمترینبخش سیـاسـتاجـرایی بهشمـار مـیرفـت؛ بهطوریکه درسازمان
اسنادملـیایـران ،سنـد 322بـرگی از سال1317ش .دربـارة «بازرسـی اسـکانیافتـههای
بختیاری»(ساكما)291002855،موجوداست.
اما ،باوجودآنکه برای تضمـین اجرای سیاست اسکان ،به مناطق ایلی وعشیرهای
بازرس گسیل میشد ،آنها در رویارویی با برنامهریزی نارسای دولتی وعادت مأموران به
اخاذی ،فقط قادربه تغییرهای جزئی بودند.بازرسی به نام مقتدری(ساكما،)29300697 ،
بازرس اسکان ایالت فارس ،خود متهم بودکه با اعمال نظر خصوصی نسبت به کسانی که
با ایشان سابقة خصومت محلی داشتند ،گزارش شبههدار خود را به وزارت داخله(که به
وزارت کشوردراواخردورة پهلوی اول تغیرنام داد) ارسال میکرد.
شتابزدگـی درجریان سیاست انتقـال اجباری ایـالت وعشایر سبب شده بود تا
بازرسهایی که باهدف نظارت برحسن اجرای سیاست اسکان به تبعیدگاههای عشایری
میرفتند ،کاستیهای خطمشی را با ارائة پیشنهادهایی مرتفع سازند .چنانچه بازرس اسکان
فارس ،در 1318ش ،.پیشنهاد ساخت«گرمابه»( )Avery,1991,p226دردهات نوبنیاد «زیادآباد
وحسین آباد» را مطرح کرد ،جاییکه ایالت و عشایر را به زور در آنجا به اسم اسکان
ومدرنسازی میخکوب نموده بودند.
اصـطالح تخـتقاپوکـردن ،ازسـوی اعضـای هیئت دولـت نیز بهکار میرفت.
چنانچـه ،جعفرقلـیخان سـرداراسعـد در توضیـح عللجدایی طایفـة موگویی،
ازچهارلنگهای بختیاری ،آن را ناشی از اعتراض و«شکایاتی که از تخت قاپو و دهنشین
شدن»(مارجا )1741،داشتهاند ،برمیشمرد .یا در نامة محرمانة وزیر داخله به وزیر
دربار ،درسال1311ش ،.دربارة گزارش کمیسیون اسکان ،از تعبیر غیر مسالمتآمیز«تخته
قاپوکردن عشایرلر»(مـارجا)8599،سخن میرود که برآمده از ذهنیـت منفـی دربارة
چادرنشینی ایالت و عشایر و توجیه کاربرد اجبار برای یکجانشینی آنهابود.
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ب.تنظیم نظامنامۀ تخت قاپوی ایالت

ت یازده مادهای
ی ایالت» در سا ل 1312ش ،.مقررا 
ت قاپو 
ب سند«نظامنام ه تخ 
ب ه موج 
اسكا ن ب ه قرار زیر بود:
ی ك ه در تمام
مادۀ او ل :چادرنشینا ن ایرا ن ب ه س ه دست ه تقسی م میشوند :الف .آنهای 
ی ك ه نصفسا ل در زیرچادر هستند ك ه رؤسا و
ت سا ل درچادر مقی م بودند؛ ب .آنهای 
مد 
ی ملز م و ب ه رعیتی
ی خود ب ه تركچادرنشین 
ی متصرف 
ریشسفیدا ن آنها باید در مرات ع ملك 
ی ك ه س ه ماه از سا ل زیر چادر ب هسرمیبرند؛
مشغو ل شوند؛و ج .ایالت 
ی با
ت زما ن معین 
ن آنها باید الزا م بدهند ك ه در مد 
شسفیدا ن و مشمولی 
مادۀ دوم :ری 
ی و در آ ن اسكا ن یابند؛
ن خریدار 
لاند زمی 
ی خود در هر نقط ه ك ه مای 
ف دارای 
صر 
ت داخل ه كه
ی والیها وحكا م ب ه وزار 
ب و فعا ل از سو 
ی یك عضو مجر 
مادۀ سو م :معرف 
ن مأموریتها را انجا م دهد:
ای 
ص در مورد كوچروهای
ت هر تیره و طایف ه ب هخصو 
ق درمورد اقام 
ی تحقی 
 .1اجرا 
مطلق،
ی اخذ
ی مورد اطمینا ن برا 
ف و یك كدخدا 
ب دو ریشسفید مورد اعتماد طوای 
.2انتخا 
ت اسكا ن از آنان،
التزا م وتعهد در مورد مقررا 
ت و حشمداران،
ی از هر تیره و طایف ه و ایال 
ت احصائی ه جامع 
 .3تهیة صور 
شسفیدان
ت ری 
ی كدخدا و ضمان 
 .4اخذ التزا م جداگانهاز هر تیره و طایف ه ب ه امضا 
ت داخله،
ی وزرا 
ی از سو 
س فر م ارسال 
براسا 
ی والی
ت احصا و ورق ة التزا م برا 
ش اسكا ن وارسا ل دو مشخص ه صور 
 .5ارسا ل گزار 
یاحكمرانمنطق ه ایلی ،و
ف دیگر.
 .6شرو ع ب ه ادام ة كار در مورد تیرهها و طوای 
ش مأمور اسكا ن آ ن را برای
ت گزار 
ض دریاف 
ی یا حاك م باید بهمح 
مادۀ چهار م :وال 
ت داخل ه بفرستد؛
وزار 
ی اسكان ،ب ه مأمور اعزامی(ك ه ب ه انتخاب والی
ف هزین ه برا 
ت صر 
مادۀپنج م :درصور 
ی شده بود) فوقالعاده تعلق
ت اسكا ن معرف 
ی انجا م مقررا 
ت داخلهبرا 
یا حكمرا ن ب ه وزار 
خواهد گرفت؛
ل ب هوسیلة
ت وچوپا ن هر ای 
ق ب ه سرپرس 
ت احشا م ب ه ییال 
مادۀ شش م :صدور جواز حرك 
ت خود؛
والیها وحكامدرحوزه مسئولی 
ی تفكیك اسكانیافتهها از غیرآنها و صدور تصدیق
ت الز م برا 
مادۀ هفتم :انجا م اقداما 
ی اسكا نیافته ها؛
برا 
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ی با امرای لشكر
ت وحكا م مرز 
ی وزار 
ت از سو 
مادۀهشت م :انجا م تباد ل نظر و مشور 
ت مرزی؛
ت اسكا ن در مورد ایال 
ی مقررا 
دربارة اجرا 
ط در مورد ایالت
ت داخل ه فق 
ص واجازة وزار 
ن وتشخی 
ت وحكا م ب ه تعیی 
مادۀنه م :وال 
ت اسكا ن را اجرا خواهند كرد؛
و حش مدارا ن حوزةمسئولیت ،مقررا 
ط مملكت،
ت اسكا ن در تما م نقا 
ت مأموری 
ی تفتیش عملیا 
ت داخل ه برا 
ماد ۀ ده م :وزار 
س را مورد تقدیر و
ن وظیف هشنا 
ن مخصوصاز مركز اعزا م خواهد نمود و مأموری 
مفتشی 
ب خواهد كرد؛ و
ی را ب ه شدیدترینطرز تعقی 
ن خاط 
مأموری 
ص روسا ،فرماندها ن قشو ن وامنیه ها موظف
ی ب هخصو 
ن دولت 
ماد ۀ یازده م :هم ه مأموری 
ی از مركز هستند»(ساكما.)29100096 ،
ش اعزام 
ت با مأمور اسكا ن ومفت 
ب ه مساعد 

تحلیل سیاستگذاری برای انتقال ایالت وعشایربرپایۀ سندنظامنامۀ تخت
قاپـویایـالت

درعنوان سند از برنامة اسکان با نام «تخت قاپوکردن» درمعنای میخکوب کردن یادشده
که نشاندهندة اندیشة قهرآمیز دولت و بیانگر نگـرش غیراغمـاضگرایانه برای ایالت
وعشایراست .همچنیـن ،درعنوان سنـد تفکیکی بین ایـالت وعشایـرقائل نشده وهمه را
با تعمیمگرایی «ایالت» نامیدهاند.
در دو مـادة نخسـت ،نکـات قابـل تأملـی به این شـرح وجود دارد؛ درحالیکه،
دراسناد دیگر و درمذاکرات مجلس ،بحث از واگذاری زمین برای اسکان است .اما ،دراین
سند ،ریشسفیدان مختارشدهاند که با هزینة خود زمین خریداری کرده و درآن سکنا گزینند.
دراین سند ،دولت از ادبیات اجبارآمیز مبنی بر«باید»«،تعهد سپاری الزامی» استفاده کرد
وهمین امر ،ابعاد خشونتآمیز اجرای طرح را قابل پیشبینی میساخت .التزامسپاری ،جامعة
عشایری کوچ رو را درجایگاه گناهکار ،خطاکار ،و مجرم قرارمیداد ،وکارگزار دولت با چنین
استنباطی اعمال خشونت را درحق آنان روا می پنداشت.
یکی دیگر از رویههای اجبارآمیز دولت برای عملیسازی اسکان ،ازمحتوای اجبارآمیز
بند(ج)مادة اول که امربه خانهسازی برای اسکان درمناطق ییالقی شده ،روشن میشود.
بندب،مادهاول،تنهامادهایاستکهدرآنبهصراحـتبهیکیازاهدافسیاستاسکان،یعنی
تغییرشیوة زندگی شبانکارگی به کشاورزی که ازآن به «رعیتی» تعبیرشده ،پرداخته شده است.
ازمحتوای سند میتوان دریافت ریشسفیدان دراجرای سیاست اسکان وظایف چندگانة
زیررا برعهده داشتند:
.1تعهد به خــانهسازی.2 ،اجرای مقررات اسکان(که دراین سند جزئیات مقررات
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ذکرنشده ولی ازسندهای مکمل میتوان به برخی از آن مقررات آگاهی یافت).3،امضای
التزامنامه تیرهها وطوایف.4 ،ضمانت التزامنامه فرم تکمیل شده وزارت داخله ازسوی
تیرهها وطوایف ،و.5همکاری با ادارات دولت نوین ماننداداره کل فالحت وهمکاری برای
انتقال اجباری ایالت که زیرنام اسکان انجام میگرفت.
بهنظر میرسد دولـت درتکمیـل اجـرای طرح سلـب قدرت ازسـران ایالت
وعشایر ،هیچگونه مسئولیت مستقیمی به موجب این سند به آنها واگذار نکرده و عامدانه
ریشسفیدان و کدخداهایی مانند«کدخداولی پناهی» را در جایگاه رابط بین دولت مدرن و
جامعه ایلی و عشیرهای قرارداده است.
به موجب بند 1از مادة سـوم ،که بیشترین رابطه را با موضوع این پژوهش دارد ،با
وجود سکوت دربارة نوع اقامت به تعبیراین سند ،کوچروهای مطلق(که منطقة ییالقی و
قشالقی خاص خود را نداشتند) میتوان به اجباری بودن آن درشکل انتقال اجباری به
مناطق مورد نظر دولتی پی برد.
ازبند  2مادة سوم ،تفاوت بین سیاست گفتاری دولت مبنی بررویکرد مسالمتآمیز و
کدخدا منشانة دولت دراجرای سیاست اسکان ،درجلب همکاری ریشسفیدان طوایف ،با
سیاستکرداری مجریان خشن درعمل،آشکارمیشود .
سرشت تأخیری دولـت ،از بند  3مــادة سوم روشـن میشـود .بهموجـب آن،
درسال1312ش ،.پس ازگذشت  8سال از پادشاهی رضاشاه و پس از اجرایی ساختن
سیاست خلع سالح و سلب قدرت ازسران ایالت و عشایر و اسکان برخی از طوایف،
دولت درصدد آمارگیری دقیق و صحیح از تیرهها وطوایفی برآمد که برای اجرای سیاست
اسکان از ضرورتهای اولیة هر برنامهریزی دولتی بود و سادهسازی یک طرح پیچیده
بهوسیلة دولت تأخیری پهلوی اول بیشتر روشن میشود ،آماری که نظامیانی چون ماژور
مسعود کیهان ،احتسابیان ،و بعدها ژنرال رزمآرا برای اخذ اطالعات آماری ،کوششهای
پردامنهای برای به انجام رساندن آن مصروف نمودند.
دربند ، 4به فرم ارسالـی وزارت داخله اشاره شده ،ولی دربارة محتوای التزامنامة
وزارت داخلـه اطالعـی درج نشده اسـت ،اما مـیتوان ازسـندهای مکمـل دریافت،
چنـد تعهد زیر را طوایف به دولـت شبــهمدرن مطلقـة پهـلوی(واعظ،1389،ص)9
میسپردند :الف.تغییرشیوة تولیـد به کشاورزی ،ب.تغییرنام طایفــه پس ازاسکان ،و
ج.تعهدپرداخت جریمه درصورت سرپیچی ازمقررات اسکان.
ت وجود دارد ك ه مضمو ن مشترك
ی از التزا م اسكا ن ایال 
ن دوره ،ورقههای 
در اسناد ای 
ی با ذكر
شسفی ِد تیره و طایف ة خاص 
ی ب هعنوا ن ری 
ت ك ه فرد یا افراد 
ن اس 
هم ة آنها ای 
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ف از
ت تخل 
ی مانند تعداد خانوار و تعداد گوسفندا ن تعهد میدادند در صور 
مشخصات 
خ 1315/2/9ش .مأمور
ت جریم ه بپردازند .برای مثال ،د ر تاری 
اسكان ،ب ه صندوق دول 
ی گرفت ه است:
ش سفید طایف ة قهرائ 
ن التزا م را از كدخدا و ری 
اسكا ن ای 
ش سفیدان تیره ،طایف ه قهرائی
ی عسگر ولدعلیپناهخان باباكدخدا و خدا رحم ،ری 
«عل 
ت جریمهای
س گوسفند دارند،تعهد پرداخ 
گ ك ه تعداد  26خانوار و  1587رأ 
ل چهارلن 
ای 
ی باشیم» .
ت دادن 
ی خود ب ه صندوق دول 
ب ه مبل غ ( 3000ساكما)،291003640،ریال از دادن 
ل چهار
ی ای 
ن طایف ه قهرائ 
ی « كدخدا و ریشسفیدا ن تیرة جمالوند همی 
در مورد دیگر 
لنگتعهدنام ه نوشتند ،چو ن تعداد خانوار آنها  20و گوسفندا ن آنها  292و مادیا ن آنها 8
ن شده» كه
ی آنها(1000ساكما )291003640،ریا ل تعیی 
س و ...بوده لذا مبل غ جریم ه برا 
رأ 
ی تیره ارتباطداشت ه است.
ب هنظر میرسد میزا ن جریم ه با دارای 
ی دولت
ی واگذار 
ت متعهد میشدند«كه در زمینها 
ی دیگری ،ایال 
در تعهدنامهها 
(درحالیکه درمادة اول سندنظامنامه قیدشده بود که ریشسفیدان باید با هزینة خود
درهرجا که مایلاند زمین خریداری کنند نه اینکه زمین را رایگان از دولت دریافت نمایند
ت خان هسازیكرده و ب ه زراعت
که درصورت تخلف قادربه بازپسگیری آن باشد) ،ب ه ایال 
ت از فرد ایلی
ق مالكی 
ت مسترد وح 
ی دول 
ف ملك اعطائ 
ت تخل 
مشغو ل شدند و در صور 
ل یكی از این تعهدنامهها كه ایالت اردبیل آن را در سال
ن كام 
ب خواهد شد» .مت 
سل 
1314ش .پركردند ،به قرار زیر است:
ت نمره 422 ...صادره از
ی هوی 
ی ورق ه 
ب دیوان ....ولده قره  ...ك ه دارا 
ن جان 
«ای 
ی ك ه ب ه مقدار
ن ورق ه ملز م و متعهد م ملك 
ب ای 
ضیاء ....از طایف ه عیسیلو میباشم ،ب ه موج 
ی را ك ه واق ع درحدود
ی واگذار 
ورقه 
ی مذكور در 
ج سه م از اراض 
دو سه م هشتاد و پن 
ت شاهنشاهیایرا ن اعطا شده است .در آ ن خان ه ساخته
ف دول 
ورقه ،مذكور است و از طر 
ت نكن م ونیز تا مدت
ت نمای م وهیچگاه ترك زراعتو سكون 
ت اختیار و زراع 
و سكون 
ی كل
ن ادار ه 
ت مأموری 
ی خود را آباد ومشجرنمای م و تعلیما 
ی سهم 
ی اراض 
چهار سا ل كلی ه 
ن بند و سایر امورمربوط ه به
ت امور زراعتی ،دف ع آفات ،نهربرداری ،بست 
ت را جه 
فالح 
ف از موارد فوق ،ملك مزبور متعلق
ت تخل 
ل بگذارم .درصور 
ت بهموق ع عم 
ت زراع 
پیشرف 
ق ب ه آ ن نخواهد بود»(اعظام قدسی،1379،ص)761
ب را ح 
ت و اینجان 
بهدول 
در بند 5از مادة سوم ،گرچه صراحتی دربارة ارسال کنندة گزارش اسکان وجودندارد.
اما ،از قراین و اسناد موجود دیگر برمیآید که این امر وظیفة مأمور اسکان بوده است.
ن اجرای سیاست اسکان به نوع عملکرد مأمور اسکان مانند ،اعظام قدسی ارتباط پیدا
حس 
میکرد.
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در مـادة پنجـم ،بهنظر میرسـد نوعـی ابهـام عمـدی درقید«صرف هزینه» ،و
دریافت «فوقالعاده» تمهید شده است؛ چه مأمور اسکان از چه منبعی میتوانسته هزینة
اسکان را تأمین کند جز آنکه از منابع دولتی آن را دریافت میکرده است؟ و دیگر آنکه
نوع فوقالعادهای که مأموراسکان دریافت میکرده معلوم نبوده است و همین ابهامها راه را
برای تفسیر و باز تفسیرهای مأموران سودجو باز میگذاشت.
درمادة ششم ،تدبیردولت دربارة صدورجوازکوچ از سوی والت و حکام محلی
درنگاه نخست میتواند نشاندهندة واقعگرایی سیاستگذاران عشایری در دستیابی به
هدف با مرحلهبندی کردن آن داشته باشد و این واقعیت که امکان درهم نوردیدن
حیات ایلی و عشیرهای با ریشههای دراز در تاریخ ایران درکوتاه مدت وجودندارد؛ اما
چنانچه از محتوای برخی دیگر از اسناد و منابع این دوره برمیآید ،صدور جواز درعمل،
زمینهساز فشار و خشونت نوینی بر ایالت و عشایر و زمینهساز مداخل و سودجوییهای
جدید به اسم صدور جواز کوچ شد.
درابتدای اسفند ،اسامی چوپانها تهیه و جوازکوچ احشام به ییالق بهنام سرپرست
یا چوپان صادر میشد .در1315ش ،.جزئیـات نحوة صـدور«جواز چوپـانی»(2910004
73ساكما ،)،291000473،ازسوی وزارت داخله معلوم شد و در سال 1318ش ،.ازسوی
دولت ،برای حفاظت ازبقای احشام «پروانه حرکـت احشــام» (ساكما ،)،291002190،و در
سـال1317ش«.جـواز چـادر» (ساكما )291003358،صادرمی شد .اما همین گواهی نیزمنشأ
آزار و ستمهای دیگری بر جامعة بیپناه عشایری شد.
همچنین ،درمادة هفتم(صدورگواهی مبنـی براسـکان ایالت وعشایر)نیز بر آالم و
محنت جامعة عشایری به بهای مدرنسازی اجباری افزود .چه به گواهی اسناد و منابع
دیگر ،مجری سیاست عشایری بیشتر درصدد بود با افزایش آماراسکانیافتهها موقعیت
و رتبة خود را ترفیع دهد و پروای اجرای همدالنه ومنصفانة آن را نداشت.
ی از «تـعدیات
گ بختیـار 
بـرای نمـونـه ،اسکــانیافتـههای طایـفـة چهـارلنــ 
ت بسیار داشتـند .ولــی ،ستــم بـر عشـایر
مأمورین»(ساكمـا )291003584 ،شكـای 
تبعیدی به همین موارد ختم نمیشد و تبعیدشدگان ستمدیده ،ناگزیر از شرکت در امر
شاق ،جشنهای فرمایشی «تخت قاپوشدن» در دارالحکومه برای شکرگزاری ودعاگویی
دولت(اطالعات 31،مرداد،1312ص)2میشدند.
درمادة هشتم ،به جایگاه ویژة اسکان ایالت وعشایرمرزی درکالن سیاست عشایری
اذعان شده است.
سلسله مراتـب تصمیمگیـری و جایـگاه نهـادهـای تصمیـمگیـرنـده در انتقــال
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اجبـاری ایـالت و عشایـر یا همان اسـکان ،از مادة نهم روشن میشود که والیان و
حکام محلی(مانندحاجاماناهللاردالن حاکم لرستان) ملزم بودند که(وظایف محوله)را در
چارچوب آنچه وزارت داخله برای آنها تعیین میکند ،درحوزة محلی خود عمل نمایند.
اهم وظایف والیان و حکام در سیاست اسکان عبارت بود از:
.1معرفی یک مأمورمجرب وفعال برای تحقیق وآمارگیری از ایالت و عشایر،
.2انتخاب ریشسفید ازمیان تیرهها وطوایف،
.3انتخاب و معرفی مأموراسکان به وزارت داخله،
.4صدورگواهی جوازبه معدودی ازسرپرستان ویاچوپان ایل برای ممانعت ازکوچروی،
.5رایزنی بافرماندهان لشگری و وزارت داخله برای اسکان ایالت وعشایرمرزی ،و
.6تأییدحدود محل اسکان و ابواب جمعی کدخداها ازسوی حکام.
درمادههای یازدهگانه این سند به وظایف «اداره اسکان» و«کمیسیون اسکان» اشارهای
نشده است .همچنین ،تأمل درسال صدور سند نظامنامه(1312ش).بخش دیگری از ماهیت
چندوجهی دولت را آشکار میسازد که پس از قریب به یک دهه که از اجرای سیاست دولتی
دربارة جامعه عشایری گذشته بود ،تازه نظامنامة آن تهیه وتدوین شده است.

ت وعشایر تبعیدشده برای کشاورزی وخانه سازی
ج .واگذار ی اراض ی و امال ك خالص ه ب ه ایال 

شیوة كار به این صورت بود كه اراضی و دهات خالصه ب ه رایگان در اختیار برخی ایالت
و عشایر گذاشته می شد و حتی برخی اسكانیافتههای ایلی از پرداخت مالیات معاف و
تشویق به خانهسازی میشدند ،اما پس ازمدتی ایالت و عشایر را مجبور به خرید زمینهای
واگذارشده میكردند.
از بررسی تطبیقی منابع چنین برمیآید كه اولویت واگذاری امالك و اراضی كشاورزی
با ایالت و عشایری بود كه بر اثر اجبار دولت تبعید میشدند و در محل جدید این امالك و
اراضی به آنها واگذار می شد .در سایر موارد سیاست واگذاری زمین ،بهعنوان پاداشی برای
ترک زندگی کوچروی ،ماهیت تشویقی داشت.
ت در سا ل 1308ش .ب ه مركز و شرق كشور اشاره
ی ایال 
در اخبارمرتبط با انتقال اجبار 
ت و فالحـت»(اطالعات28،آذر،1308ص)2
ت زمینهایی برای«زراعـ 
شده بودکه دول 
ت مالی ه به ادارههای مالیة محلی،
در اختیار عشایر تبعیــدی قرارداده و از طـرفوزار 
ت الز م بهعمل
ی وكمـك ب ه آنها اقداما 
دستور داده شــده بود كه» در تقسی م اراض 
آید»(حبلالمتین،سال،38ص.)23
ل حاكم
ی تصمی م گیرنده ،مث 
ی با حضور مقامها 
ی چند 
درخرداد  ، 1310كمیسیونها 

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ94

www.noormags.ir

49

نفیسه واعظ شهرستانی

ی برای اسکان یا
ل مملكت 
ت امنیة ك 
ی طهرا ن ونمایندة ادارة تشكیال 
تهران ،رئیسمالی ه ایالت 
ل مـیشود و
ل هـداوند ،عرب ،و شاهسـون« تشكی 
ف تهرانمث 
ت اطرا 
ن كرد ن ایال 
«دهنشی 
ت و زر ع و رعیتی
ت قرار داده ك ه مشغولكش 
ف تهرا ن را در خالصجا 
ت اطرا 
درنتیجه ایال 
ت داخل ه فرستاده شد.
ی وزار 
ج كمیسیو ن برا 
شوند(اطالعات13،خرداد ،)1310ونتای 
ن ب ه ایالت ،بهویژه ایالت لر ،در سا ل 1311ش ،.تردیدهایی
ی زمی 
دربارة نحوة واگذار 
وجودداشت؛ اماپس ازآنکه الیحة ارسالی ازسوی وزیرمالیه به مجلس با قید دو فوریتیبا79
رای مثبت از 93عضوحاضربه ماده واحدة زیرتبدیل شد،تاحدودی دستورکارواگذاری رایگان
خالصجات روشن شد:
ف الوار كه
ی از طوی 
ت مالی ه مجـازشد«به هر فـرد 
بهموجب آن ماده واحـده ،وزار 
ی ك ه ب هقدر
ت واقع ه در لرستان،حصها 
ن گردد از خالصجا 
ی را ترك كرده و دهنشی 
چادرنشینـ 
ش باشد مجان ًا واگذار نماید(مذاکرات مجلس ،جلسه17مهر.)1311
ش او وخانوادها 
ف معـا 
كفا 
برای جلب اعتماد ایالت اسکانیافته،آنهارا ازفروش اراضی واگذاری منع نکرده و در
عوض اراضی رایگان صورت فروش اجباری به ایالت پیدا کرد.
ی ساختمانها به
ط طوالن 
س خواستـار واگذاری مجانی ،یا با اقسا 
نماینـدگا ن مجـل 
ن بود
ط ای 
ت از ساخت «ابنی ه و قالعفق 
ت بودند ،با ایناستدالل كه منظور دول 
ت بیبضاع 
ایال 
ی بیرو ن آورده وتختقاپو شوند» .اما وزیر
ی وچادرنشین 
ت صحراگرد 
ك ه الوار را از صور 
ت لر که جیرهخوار دولت اند ،باید زمینرا به
ی ایجاد عالق ه در ایال 
مالی ه معتقد بود که«برا 
ت و زر ع كنند و به
ن كش 
ت كنند و امیدوار شده در زمی 
ت ب ه كار و زراع 
ت تا عاد 
آنها فروخ 
تبرسانند».
دولتعایدا 
ب رساند :
ح را ب ه تصوی 
ن شر 
ی ب ه ای 
س ماده واحدها 
و درنهایت ،مجل 
ت برای
ی ك ه دول 
ت مالی ه اجازه داده میشود ابنی ه و ساختما نهای 
ماده واحده  -ب ه وزار 
ی بداند اع م از فروش
تختقاپوكرد ن الوار در لرستا ن ساخت ه وتهی ه نموده هر قس م مقتض 
وغیر ب ه خود آنها واگذار نماید(اطالعات30،خرداد،1310ص.)1
ت ونمایندگا ن مجلس ،نشاندهندة
ی رد و بد ل شده میا ن نمایندة دول 
توگوها 
گف 
ی پیچیدة انتقال
ل برای تصمیمگیری دربارة سیاستاجرای 
ف كام 
ی و عد م اشرا 
سردرگم 
س ملیدارد.
اجباری در مقیا 
ت ك ه «امالك خالصه
س هشت م اجازه یاف 
بر اساس این ماده واحده ،وزیر مالی ه از مجل 
ی و قبادی
ی و باباجان 
ف ولدبیگ 
ی تختهقاپو نمود ن طوای 
ب برا 
ل ذها 
فپ
واق ع در اطرا 
ش برساند».
رادرسال 1311ب ه فرو 
طباطبایی دیبا و اورنگ ،ازدیگرنمایندگان مجلس،خطمشی اسکان را اقدام برجستهای
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ن واگذار
ی ازامالك خالص ه ب ه مرد م صحرانشی 
ت قسمت 
برشمرده وپیشنهاد دادندکه «:بهتر اس 
ت ك ه خود
ی دانس 
ی كنند .او امالك خالص ه را جزء امالك 
شود ك ه بیایندآ ن را آباد و در آ ن زندگ 
ی امور استفاده كند».
ش برا 
ل كند و باید آ ن را اجاره دهد و ازعواید 
ت نمیتواند در آ ن عم 
دول 
ت درامالك
ی ایال 
ت برا 
ن سرپرس 
نمایندة دیگری ب ه نا م وثوق ،پیشنهاد«لزو م گذاشت 
خالصه»برای جلوگیری از سوءاستفاده را طرح كرد .درنهایت ،مجلس ،ماده واحدة زیر را
برساند:
در14تیر  ، 1311درزمان ریاست دادگردرمجلس شورا ب ه تصوی 
ب را در
ل ذها 
فپ 
ت امالك خالص ه واقع ه در اطرا 
ت مالی ه مجاز اس 
«ماده واحده -وزار 
ی را
ن خواهد شد .كلی ه ساختمان ها و آبادی هائ 
ت معی 
ی ك ه در موقعمعامل ه با دول 
ف مدت 
ظر 
س ایشان
ی را در دستر 
ل رعیت 
ف آنحدود آماده نمایند ووسائ 
ن كرد ن طوای 
ت دهنشی 
ك ه ب ه جه 
ش برساند»(مجموعه قوانین موضوعه ومصوبات دوره هشتم،1326،ص.)207
بگذارند ب ه فرو 
ی خالصه(سلطنتی)
ت ك ه «مرات ع وزمینها 
ت مالی ه اجازه یاف 
ی  ،1311وزار 
بهدنبا لآن ،درد 
ی بهخانها و
ن ب ه هر میزا ن الز م بهعنوا ن ملك خصوص 
ی شاهسو ننشی 
آذربایجا ن را در نواح 
ض واگذار كند(لمتون، 1377،ص.)241
ت بالعو 
ل بهصور 
افراد آ ن ای 
ت واگذاری
س جه 
ق مجل 
ی از طری 
ی ایجاد پشتوان ة قانون 
ی برا 
ت گامهای 
بهاینترتیب ،دول 
ی كرد.
ت را ط 
ن ب ه ایال 
زمی 
ت بود ك ه آنها قبالة
ن صور 
ت و عشایر ب ه ای 
ن ب ه ایال 
ت زمی 
ی موق 
ط واگذار 
شرای 
ی خانه
ن را امضا کرده ومتعهد شوند كه .1 :تا زمانیك ه تختقاپو نشده (یعن 
ی زمی 
واگذار 
ساز تصدیق
ج نمایند)مالك شناخت ه نشوند؛  .2ب هتدریج ،و پ 
ت ب ه قدر احتیا 
بسازند و زراع 
ن مورد نظر
ی آنها درآید؛  .3اگر ب ه قوانی 
ت قطع 
اداره مالی ه ب ه فرما ن رضاشاه ،ملك ب ه مالكی 
ی ك ه در دست
ی ومرات ع واگذار 
ت ومقدار زمین 
ل نكند از اغنا م واحشا م ایال 
ت عم 
دول 
ت فریب دولت ،امالك از آنها
ف بگیرد؛  .4در صور 
ت حقاالرض وحقالتعلی 
دارند ،دول 
ی تا  15سا ل را نداشته
ی و مرات ع واگذار 
ش اراض 
گرفت ه شود؛  .5حق معامل ه و خریدو فرو 
ی در
ق هیچگون ه ادعای 
ن را ل میزر ع گذاشتند ،ملك از آنها گرفت ه شود وح 
باشند؛  .6اگر زمی 
ت است.
ف شده در این اراضی از آ ن دول 
ی كش 
اینمورد را نداشت ه باشند؛ و .7معاد ن احتمال 
ف آبادا ن كرد ن اراضی
ت وعشایر بلوچ ،با دوهد 
ی خالص ه ب ه ایال 
ی اراض 
ت واگذار 
سیاس 
ی اسكان
ت برا 
ن بهایال 
ت گرفت ه بود،و داد ن زمی 
ی صور 
ی آ ن سهلانگار 
ی ك ه در آباد 
خالصها 
ی  1311تا 1316ش .ادام ه یافت.
ت و زر ع در سالها 
وكش 
زمینهایی كه بهعنوان خالصه در اختیار ایالت و عشایر قرار میگرفت ،از تعرض
فرماندهان قشون و ادارات مالیه در امان نبود .این واقعیت از زبان اردالن حاكم لرستان در
دورة رضاشاه هم به این شرح مورد تأیید قرار گرفته است«:در مأموریت لرستان به امر شاه باید

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ94

www.noormags.ir

51

نفیسه واعظ شهرستانی

اقدامات مؤثری نسبت به تثبیت مالكیت الوار كه مورد هجوم مأموران واقع نشود ،انجام دهم».
ت تبعیدی روشن
ن ب ه ایال 
ی زمی 
ف واگذار 
ی تكلی 
ت آن ،وقت 
در مرحل ة بعد و گاه ب ه موازا 
ث قنوات
ت آبیاری ،احدا 
ی مانندجاده ،سد جه 
ی واگذار 
میشد ،دولتدرصدد تجهیز زمینها 
پ موسیوند ونهر چغلوند(ساكما)240012099،در لرستا ن برای
ث سد شاه چو 
مانند« احدا 
ی ب ه عشایر ،ب ه ایالت تبعیدی بود.
ی واگذار 
ی زمینها 
آبیار 
چ داده شده
ت لر كو 
ت زراعتی الز م دراختیار ایال 
ی مطبوعات «ادوا 
همچنین ،ب ه گواه 
ت از داد ن بذر وكمك
ت و دیگر اخبار حكای 
ب ه خوار و تبعید شده به ورامینقرار گرف 
ت انتقـال یافت ه شده مینمود(اطالعات18تیر()1309حبلالمتیــن،شمـاره،1
مالی» ب ه ایال 
اردیبهشت.)1308
همین نشریه ،خبر از «عمران و توسعه فالحتی در لرستان و تأسیس مدرسه فالحتی
در یكی از اراضی خالصه به نا م خالصه منوچهرآباد»داده است(حبلالمتین ،شماره،18
اردیبهشت  ،1308ص.)13
لرها ،درنمایشی اعتراضی ،حاج عزالممالك اردالن ،حاكم لرستان را دستگیر کردند
و شکایت خود را از تبعید عشایر چنین بازگو كردند« :زندگانی ما را بردهاند .این زراعت
تا در جلگه هرو مال ما میباشد و قشون تمام را ضبط كرده است و زن و بچه های ما را
اسیر كرده و به خراسان كوچ داده است»(اردالن، 1372،ص.)250
وقتی الوار حشمدار لرستان به ورامین تبعید شدند كه در آنجا نمیتوانستند به گلهداری
و حشمداری بپردازند آنگاه اگر لرها«بیكار» نمیشدند و به «گدائی و بدبختی»(مکی،1374،
ج ، 6ص )6نمی افتادند ،جای شگفتی داشت.
ایالتی كه با زور به مناطق جدید منتقل شده بودند ،هنگام سقوط رضاشاه برای فرار
از تبعید و بازگشت به مناطق ایلی خود سراز پا نمیشناختند و دولت پهلوی دوم ناگزیر از
تصویب اعتبار جدید برای بازگشت ایالت انتقال داده شده بود ،مانند ایالت كردگلباغی كه در
اصفهان و یزد و نائین اسكان داده شده بودند .هیئت وزیران ،در دی  1320تصویب نمود كه:
« .1افراد گلباغی كه از محلهای خود كوچانیده شدهاند و دراصفهان ،یزد و نائین اسكان
یافتهاند به اوطان خودشان عودت نمایند؛  .2رعایای همدانی معروف به ترك زبان كه به محل
افراد گلباغی فرستاده و به كشاورزی امالك آنان گماشتهاند ،درصورت تمایل خود آنها به
مساكن قبلی خودشان اعزام گردند؛ و )3برای فراهم آوردن وسایل حركت رسیدن به مقصد
افراد رعایای نامبرده از محل اعتبار دولت تحت نظر فرمانداری و رئیس دارائی و دادستان
حوزههای مربوطه به هر خانواری از اعتبار دولت در نظر گرفته و پس از عملی شدن موضوع
محاسبه تسویه گردد»(اطالعات10،دی،1320ص.)3
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د .مجبورساخنت عشایرتبعیدی به خانه سازی

ت و عشایر
ی ایال 
ی یكجانشین 
ی برا 
ت پهلو 
ی ك ه سیاستگذارا ن دول 
راه اجبارآمیز دیگر 
ل شده و آنا ن را ناگزیر ب ه استقرار در
چ ای 
درنظرآوردندآن بودك ه با تمهیداتی مان ع كو 
ت از كوچ ،انگیزهها
ی میکردند .بیهوده تصور میشد ك ه با بازداشتنایال 
ی روستای 
خانهها 
چ را نیز میتوانند باخشونت مهار كنند.
ی كو 
ی و اقتصاد 
ت اكولوژیك 
و اقتضائا 
برای عملیسازی این خطمشی ،ابتدا از اعتباری که برای اجرای سیاست اسکان در
مجلس مصوب شده بود ،استفاده کردند.
در سندی كه دربارة بودجة اسكان ایالت فارس در سال 1319ش .موجود است«هزینة
ساالنة اسکان ،شامل حقوق رئیس و رئیس دفتراسکان ،بازرس و192/720...ریال»(ساكما،
)291003640برآوردشده بود.
همچنین« ،حاكم طهران هنـگام ارسال نتیجــة نظرکمیسیون اســکان به وزارت
داخله ،دربارة تختهقاپوكردن ایالت اطراف تهـران و تقسیم آنها در دهـات (اطالعات،
9تیر،1310ص)2را منوط به تعیین اعتبار كافی»برمی شمارد.
در اثر این شیوة نسنجیده ،مأموران سودجوی دولتی ،گاه حتی بودجة عمران عشایر را
ت كمك از صندوق
اختالس کرده وایالت وعشایرمغرور ،بهگفته پیترآوری ناگزیر ازدریاف 
ی را كه
ی ایالت()Avrey,1991,vol2,p61شده و بعدا ً زمینهای 
ی كشاورز 
ی ب ه زندگ 
كمكرسان 
ت بهرایگا ن ب ه آنهاداده بود ،ب هزور ب ه آنها میفروختند.
دول 
برنامة اسکان ایالت وعشایربهگونة یکسانی دربارة همة ایالت وعشایرعملی نشد.
برای نمونه ،دربارة لرها بیشتر اقدا م ب ه کوچانیدن اجباری و در واقع تبعید آنها به اماکن
مورد نظر دولتی نموده یا آنها را ملزم به تعمیر قلعهها واسکان اجباری درآن نمودند .دربارة
ل «تلخسرو» صورت گرفت؛
ت روستا یا شهرهاینمون ه مث 
بویراحمدیها ،اقدا م ب ه ساخ 
ی از
ی را ملز م ب ه استقرار در ییالق یا قشالق کردند و تنها معدود 
و بختیاریها و قشقای 
چ ب ه همراه
ن مجوز كو 
ت داشت 
ت یا چوپا ن مجاز بودند با در دس 
ل بهعنوا ن سرپرس 
افراد ای 
چ نمایند.
دامها كو 
چندسال پیش ازبه قدرت رسیدن رضاخان ،دومورینی ،در  1911تا  1913برای
ی اسكا ن ایالت
ت ویژه برا 
ی شهرك یا والی 
س پیشنهاد نوع 
ی فار 
ی وعشیرها 
كنترلمنطق ة ایل 
را ارائه داده بود که بهنظر میرسد بازهم دولت تأخیری رضاشاه درصدد بود ایدههایی را که
در گذشته طرح شده -ولی مجال اجرا نیافته بود -بازور و زود عملی سازد.
ت خانهسازی لرها(ساكما،)290000577،پساز انتقال اجباری در1306ش ،.با
سیاس 
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ت نظامیا ن صورت میگرفت .به نقل از نشریه ناهید«از طرف امیر لشكر
ت و دخال 
نظار 
غرب در هر دو فرسخ برحسب امر ملوكانه برای تختهقاپو كردن ایالت ،قلعههایی كه
گنجایش دویست خانوار را دارد ساخته شده است»(14فروردین،1307ص.)7
ی در
ت ب ه ترك چادرنشین 
ی وادار کرد ن ایال 
ت برا 
ت دول 
ن اقداما 
ی از نمادیتری 
یك 
ن شهر «تلخسرو» ،در منطقة سررود بویراحمد ،در  5كیلومتری
سا ل 1311ش ،.باساخت 
ی از جمل ه ادارة مالیه،
ی دولت 
ی از نهادها 
ت گرفت و بخش 
ی یاسوج ،صور 
شهر كنون 
كشاورزی ،ثبت ،وكمیسیو ن تنباكو را در آن مستقر ساختند.
ی گرفتننیروی
ی مجـاور منطق ه و با بیگار 
ی شهرها 
این شهر ،با مصالـح ساختمان 
ی الز م برای بازار كار
كار عشایر برپاشد ،اما فاقد نهـادهای آموزشی ،رفاهـی ،و زمینهها 
ی دا م داده نمیشد ،بنابراین
ی اسـكا نیافت ه نیز اجازة نگهدار 
بود .بهعـالوه ،ب ه خانـوارها 
ن شهر
ن دلیل ،شبان ه اقدا م ب ه فرار ازای 
ی آنها میسر نبود و ب ههمی 
ج زندگیبرا 
تهی ة مایحتا 
ی را
ت سادة پزشك 
ت درمانگاه(کیاوند، 1380،ص) 127ك ه خدما 
میكردند .با وجود ساخ 
ن شهرك ارائه میداد ،چو ن هم ة ادارههای شهر تحتالشعا ع عملكرد بخشدار نظامی
در ای 
ن اقدا م بهوجود آمد« .بخشدار نظامی» برای
ت از ای 
ت نوعی واگراییو نفر 
بود در ایال 
یداد ك ه هر طایف ه ،
ی دارد و دستورم 
ی سهمیها 
ف میكرد ك ه هرطایفها 
ن تكلی 
ت تعیی 
ایال 
ل بسازند و بهزور
گوگ 
ل یا سن 
توگ 
ی از خش 
لخسرو خانههای 
یت 
در كنارشهرك ادار 
در آ ن اسكا ن یابند.
ی مواجه
ی در شهـركسازی برای عشــایر بویراحمدی باناكام 
ت پهـلو 
ش دول 
اما تال 
شد و بویراحمدیها مقابلهجوییهای پردامنهای را با دولت از سرگرفتند و درنهایت ،پس
ی ب ه نام
ازخروجرضاشاه از كشور درشهریور 1320و احتماالً با تحریک خوانین ،كدخدای 
ی اقدام به تخریب تلخسروکردند.
ولیپناه 
ت آنان
گ و وضعی 
ی اسكا ن طایفة چهارلن 
در اسناد دیگر ،آگاهیهایی دربارة چگونگ 
ت جدید
در «سردشت(ساكما») 291003672،درج شده است .تا سا ل 1312ش«.دها 
ف آنها آمار گرفته
ی ساخت ه و ازبرخی طوای 
االحداثی»((سامکا )240024379،برای بختیار 
شده بود.
ت اسـكا ن دربارة این طایفه تا سا ل 1315ش .است؛
ی از ادامة سیاس 
اسناد دیگر حاكـ 
بهطـوریکه اقدامهـایی برای ایجـاد خان ه و ساختمـان (ساكما )291003491 ،و انتخـاب
ی دربارة اغنا م واحشام،
تکدخدایی ك ه باید اطالعات 
ی صورت گرف 
كـدخدای جدید دولت 
س هر خانوار»(ساكما )،29003640 ،را ب ه مأمورانآمارگیر اسكا ن ارائه
طایفه ،تیره و «رئی 
دهد( همان وظایفی که درسند«نتقا» به آن اشاره شده است).
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کارگزاران نظامی وغیرنظامی درهنگام اجرای سیاست انتقال اجباری ،ستم فراوانی
به ایالت و عشایر نمودند .زیادهخواهی مأموران کژ رفتار به چنان درجهای رسید که ادارة
انتظامات اسکان متذکر شد«مأمورین استان هفتم (فارس)حق ندارند نسبت به انجام
کارهای اسکان از افراد طوایف و خانوارها توقع چیزی نمایند»(ساكما .)293000697 ،در
ادبیات بهکاررفته در متحدالمآلها(بخشنامههای دولتی) که بارها درآن مفاهیم«بهطورقطع»،
«جدا»« ،باید» بهکاررفته بود؛ و گرچه امربه خشونت نشده بود ،اجرای آن خواستها جز
با «ستم»(حبلالمتین ،سال ،27آذر،1307ص)12درعمل میسرنمیشد.

سخنپایانی

دولت پهلوی برآن شد تا تأخیر در نوسازی را -که خواست روشنفکران در داخل وپاسخی
به اقتضائات خارجی بود  -با نوسازی اجباری جبران نماید .درانجام این سنخ ازنوسازی
آمرانه ،درپی آن بود که هویت ملی نوینی برای ایران پدیدآورد ،هویتی که درآن بهگونة
اجتنابناپذیری نظام ایلیاتی ،به حاشیه و تحلیل میرفت ودولت منهای نیروهای عشایری
و با کمک ارتش تحولیافته به تأمین امنیت میپرداخت .امنیتی که بهزعم دولت مدرن،
عشایر با کوچروی خود و ادامة زیست کهن ایلیاتی درآن اختالل ایجاد میکردند .بنابراین،
دولت مبادرت به برنامهریزی برای رفع یاتخفیف اثرات بازدارندة ایالت وعشایر بر روند
نوسازی آمرانة دولتی کرد .یکی ازراههای غیرمسالمتآمیز ،تبعیدیا انتقال اجباری ایالت و
عشایر به اماکنی بود که دسترسی و اعمال کنترل دولت بر آنها آسانتر شود .هدف دیگر
دولت از این مهاجرت ناخواسته ،کاهش کارآیی طوایف اثرگذار و مواجههجو و در عین
حال اقدامی پیشدستانه برای جلوگیری ازشورشهای آتی عشایرمتمرد بود.
یافتههای این پژوهش همچنین حاکی ازآن است که مبنای نظری این سیاست بر
اصرار دولت پهلوی در جبران مدرنسازی وتقویت مبانی وحدت ملی بهگونة اجبارآمیز و
با مجازات عشایر با تبعید در زمان ومکانی نامناسب و با کمترین انعطاف همراه بوده است.
دیگرنتایج پژوهش نشان میدهد که رویة سیاستگذاری برای انتقال اجباری به این
صورت بود که سه نهاد سلطنت ،مجلس ،ودولت با صدور فرمان ،تصویب مصوبه ،و
بخشنامههای دولتی زمینههای اجرایی شدن این خطمشی را با برپایی کمیسیون اسکان،تنظیم
نظامنامة تخت قاپو،عملیاتی ساختن واگذاری امالک واراضی خالصه به تبعیدشدگان ،و
الزام آنها به خانهسازی برای همآوایی بادولت شبهمدرن مطلقة پهلوی فراهم نمودند.
سیاست انتقال اجباری و شتابزدة ایالت وعشایر ،به اسم اسکان عشایر ،به پیامدهای
ناگواری انجامید .باتغییر اجباری شیوة تولید عشایری ،اوضاع اقتصادی به وخامت گرایید؛
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دامهای عشایر بهخاطرعدم صدور به موقع جوازکوچ ومنع ییالق وقشالق و بیتوجهی به
علوفه ومرتع مناسب ،تلف شد و خسارتهای عمدهای به اقتصاد کشور در سطح ملی وارد
شد .درنهایت ،پلشتیهای غلبة خواست تخریب براندیشة سازندگی ،درفرآیند تصمیمسازی
وتصمیمگیری ،خود را به تلخی هرچه تمامتر آشکار ساخت .فرمگرایی سبب شدکه
سیاستگذاران تنها به نشانههای -بهزعم آنان -بیماری حمله کنند و درمانی برای خود مسئله
پیدا نکنند .بیشترسیاستگذاران ،عضو جامعة عشایری نبوده و با اقتضائات آن زندگی آشنایی
نداشتند و میخواستند زندگی سنتی آنان را درهم نوردند،غافل از آنکه تغییرزندگی ،آمادگی
تدریجی میطلبد و نوع زندگی و ارزشهای مورد قبول جامعة عشایری در درجة پذیرش
ارزشهای نوین تأثیرمیگذاشت.
از دید این پژوهش ،مصادیق خشونتگرایی در هنگام انتقال اجباری عبارت بوداز:
الف .نفس اجباری وغیرارادی بودن کوچ ،ب .زمان نامناسب انتقال درزمستان ،و ج .اماکن
نامناسب برای انتقال یافتههای عشایری والتزامسپاری باشرایط حاد و قبول جریمه وشالق .
درخطمشی عشایری دولت ،جامعة عشایری ،واحد همگونی پنداشته شده بود و
به تفاوتهای آنان وقعی ننهاده بودند و بر پایة تصورقالبی و با ذهنیتگرایی شدید و
آرمانگرایی ،به جای برنامهریزی بیشتر ،با صدور متحدالمآل و مصوبه و صدورحکم،
اندیشهها و خواستهای خود را در قبال جامعة عشایری به پیش می بردند .بنابراین ،غالیا
کارگزاران سیاست عشایری نمیدانستندچرابایدچنان رفتار وقیحانهای درقبال عشایراعمال
کنند وجامعة عشایری هم درنمییافت چراچنین درمعرض خشونت دولتی واقع شده
است .برنامة دولت برای اسکان ایالت و عشایر ،بهویژه با انتقال اجباری آنها ،درواقع
خطمشی ناموزونی بود که در آن به ریشهداری سنن عشایری و ضرورت دامداری
بیاعتنایی صورت گرفته و آن وجوه و واقعیتها قربانی اشتیاق دولت برای نوسازی شد.
فرار گستردة ایالت وعشایر به آن سوی مرزها یا فرار از محل اسکان ،نشانههای آشکار
بدبینی به اهداف دولتی ونارسایی برنامهریزی درعدم توجه به اقتضائات بود.
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