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Abstract:
Purpose: To discuss how the assassination of the government official in charge of im-
plementing the land reform in the region led to a national crisis and had consequences 
for the government.
Method and Research Design: Data was obtained from archival records held at the 
National Archives of Iran and private documents owned by the son of the assassinated 
official. Library resources were consulted to collect background information. 
Findings and Conclusion: Implementation of land reform in the early 1960s in Iran 
was a result of political stability and socio-economic development. It aimed at earning 
legitimacy for the Shah and preventing the influence of communism. The murder of 
Malek Aabedi, the official in charge of implementing the plan in the region of Firooz 
Aabaad in Fars province, was regarded by the government as resistance against the 
reform plan by grand landlords and tribal chiefs. Records examined for the present 
research did not prove that the death of the Malek Aabedi was a planned murder. How-
ever, the government dealt harshly with those it considered as intriguing in the killing. 
Also, it carried out a heavy propaganda campaign against the landlords and tribal chiefs 
and ordered disarmament of their tribes. The disarmament order, however, led to a 
bloody conflict for some years and further crises.
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هدف: گزارش قتل رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد فارس و پیامدهای آن.

روش/ رویکرد پژوهش: داده های این گزارش از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و 

اسناد شخصی فرهاد عابدی فرزند مقتول گرداوری شده است. از منابع کتابخانه ای برای تهیه اطالعات 

زمینه ای از رویداد نیز بهره برده شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: قانون اصالحات ارضی به عللی نظیر ثبات و توسعۀ اقتصادی-اجتماعی، تحکیم 

مشروعیِت حکومت پادشاهی، مسدودکردن نفوذ تفکرات و آموزه های کمونیستی اجرایی شد. قتل 

ملک عابدی رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد در فارس (یکی از مهم ترین مراکز استقرار بزرگ مالکان و 

عناصر ایلی با نفوذ) واکنش مالکان برای مقاومت در برابر اصالحات تلقی شد. بررسی اسناد، عمدی 

بودن این قتل را ثابت نکرد؛ اما حکومت پهلوی، با کسانی که گمان می رفت محرک این واقعه باشند 

برخورد جدی کرد، و با تبلیغات گسترده کوشید فرصت را از مخالفان اصالحات ارضی بگیرد. حکومت 

فرمان خلع سالح عشایر جنوب را صادر کرد. این اقدام حکومت به شورش در فارس انجامید و زمینۀ 

بحران های سیاسی بعدی را فراهم کرد.

ڪلیدواژه ها: 
اصالحات ارضی؛ زمینداران؛ پهلوی؛ ملِک عابدی؛ خان های قشقایی.
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مقدمه
عالوه بر ایجاد تغییرات اقتصادی، مهم ترین تحولی که اجرای قانون اصالحات ارضی دنبال 
می کرد تغییرات سیاسی در جامعۀ ایران بود. ساختار سنتی ارباب ورعیتی، نظام غالب در 
روستاهای ایران بود؛ الغای این ساختار منجر به ازمیان رفتن طیف عظیمی از قدرت های 
محلی در مناطق روستایی ایران می شد. این گروه های قدرت با استفاده از توان اقتصادی 
و انسانِی حوزه های نفوذ خود، در ساختار سیاسی نظام حاکم رخنه می کردند و اقتدار 
ازاین رو کاهش نفوذ حاکمیت های محلی برای  حکومت مرکزی را تهدید می کردند؛ 
حکومت مرکزی اهمیتی حیاتی داشت. در همین راستا اصالحات ارضی بیشتر برای 
تضعیف این اعیان و اشراف اجرا شد و طی آن عماًل اصطالحاتی مانند فئودال، اعیان، 

اشراف، و عمده مالک منسوخ شد )آبراهامیان، 1389، ص240(.
مقاومت در مقابل اجرای قانون اصالحات ارضی ازسوی گروه هایی که منافع شان 
با اجرای این قانون تهدید شده بود، از بدیهی ترین پیامدهای این اصالحات بود؛ پیامدی 
که مجریان اصالحات ارضی نیز از آن غافل نبودند و قبل از اجرای قانون، برخی از این 

مخالفت ها را پیش بینی و برخی از کانون های آن را حذف کرده بودند.
قتل رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد در منطقۀ قشالقی ایل قشقایی در نخستین 
روزهای اجرای قانون اصالحات ارضی، به عنوان مقاومتی مالکانه رقم خورد. در این جا 
پهلوی قتل رئیس اصالحات ارضی در  این پرسش مطرح می شود که چرا حکومت 
ناحیه ای کوچک چون فیروزآباد را در قالب بحرانی ملی مطرح کرد و از این اقدام چه 
نتایجی به دست آورد؟ در پاسخ به این پرسش با محور قراردادن و تجزیه وتحلیل اسناد 
گردآوری شده از سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و همچنین اسناد نگهداری شده در نزد 
آقای فرهاد عابدی تنها فرزند ملک عابدی1 این فرضیه موردتوجه و ارزیابی قرار خواهد 
گرفت: به نظر می رسد که دستگاه پهلوی با تبلیغات گسترده و مطرح کردن واقعۀ قتل 
ملک عابدی در سطحی ملی ضمن مرعوب کردن مخالفان، جلوگیری از تعمیق فعالیت 

جریان های مخالف را دنبال می کرده است.
پیش ازاین هم دربارۀ موضوع اصالحات ارضی در بسیاری از آثار و پژوهش های 
عصر پهلوی بحث شده است؛ ولی کمتر به زوایای اقدامات مخالفان و ترفندهای حکومت 
برای تقابل با آن ها پرداخته شده است. نصیری طیبی با اشاراتی کوتاه به واقعۀ قتل ملک 
عابدی در پژوهشی با عنوان »نقش قشقایی ها در تاریخ و فرهنگ ایران« با تکیه بر تاریخ 
شفاهی، به واقعۀ قتل ملک عابدی در راستای مقاومت قشقایی ها در مقابل حکومت 
مرکزی و استبداد توجه کرده است. همچنین سیاه پور نیز فارغ از تحلیل قوی و مستقل 

محمدرضا قلیزاده
 حبیب اللّه سعیدی نیا
علی شهوند

1.  فرهاد عابدی دربارۀ نام ملک عابدی 

می گوید: »بعداز تولد نام ملک شاهپور برای او 

انتخاب شد؛ ولی هنگام اخذ شناسنامه چون 

شاهپور از القاب خانوادۀ سلطنتی آن زمان 

می بود و برای سایر افراد منعی وجود داشت؛ 

نام ملک در شناسنامه قرار گرفت و برای 

خطاِب شفاهی او را شاهپور می خواندند« 

)عابدی، مصاحبه، 1394/10/7(
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تاریخی، با نگاهی حماسی و بدون از نظر گذراندن اسناد و منابع الزم، ماجرای قتل 
رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد را دست مایۀ پرداختن به غائلۀ فارس و حوادث پس از 

اصالحات ارضی قرار داده است )سیاه پور، 1386، صص 266-215(.

زمینه ها و بسرت اجرای قانون اصالحات ارضی در دهۀ چهل
دهۀ  آغاز  در  امینی  علی  اصالحات محور  دولت  برنامه های  ازجمله  ارضی  اصالحات 
چهل شمسی بود که تأثیراتی عمیق بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعۀ ایران 
گذاشت. تغییر شیوۀ مالکیت زمین های کشاورزی و بازتوزیع عادالنۀ آن میان کشاورزان 
و اِلغای رژیم سنتی و دیرینۀ ارباب ورعیتی حاکم بر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعۀ 
ایران در راستای کاهش فقر در مناطق روستایی، هدف ابتدایی و اصلِی اجرای این قانون 
بود؛ به عالوه، مجریان این قانون اهداف گسترده تری را سوای هدف اصلی مذکور دنبال 

می کردند.
اصالحات ارضی در دی ماه 1340ش در خأل مجلس شورای ملی به امضاء و تصویب 
محمدرضا پهلوی رسید )شمیم، 1346، ص115(. براساس این قانون مالکان فقط مجاز 
به مالکیت شش دانگ یک قریه یا شش دانگ به صورت پراکنده از چند قریه بودند و مازاد 
امالک خود را باید به دولت می فروختند و بهای آن را براساس اقساط طی مدت ده سال 
دریافت می کردند. دولت نیز امالک خریداری شده را به دهقانانی واگذار می کرد که در آن 
زمین ها کار می کردند و قیمت آن را در مدت پنجاه سال به صورت اقساط دریافت می کرد 
)روزنامۀ اطالعات، 10704، )1340/10/21(، ص1(. امالک را وزارت کشاورزی براساس 
مرغوبیت، تولید و میزان مالیات پرداختی قبلی آن قیمت گذاری می کرد؛ بنابراین ارزش 
ملک مالکانی که طی سنوات گذشته به انحاء مختلف از پرداخت مالیات امالک خود فرار 
می کردند، کمتر از ارزش واقعی آن برآورد می شد )ساکما، 98/293/2972، صص 2-1(. 
روزنامۀ اطالعات از قول حسن ارسنجانی می نویسد: »سال ها بود که به تحصیل داران 
مالیاتِی دولت ازطرف ماّلکین اطمینان داده می شد که از زمین های آنان محصولی به دست 
نمی آید تا مالیاتی بپردازند و وسایلی نیز برای دولت وجود نداشت تا میزان صداقت 
ماّلکین را در عنوان کردن این قبیل ادعاها معلوم کند.« ارسنجانی گفت: »ولی اکنون قیمت 
زمین از روی میزان محصول و مرغوبیت آن ارزیابی می شود؛ بنابراین دولت ایران به منظور 
ارزیابی قیمت این اراضی توجه خود را به پرونده های قدیمی مالیاتی این اراضی معطوف 

کرده است« )روزنامۀ اطالعات، 10704، )1340/10/21(، ص17(.
اجرای قانون اصالحات ارضی طی دهۀ چهل شمسی در ایران متأثر از وضعیت 

یک منونه از موانع بر رس راه
 اصالحات ارضی:  قتل رئیس ...
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بین المللی پس از جنگ جهانی دوم و دوقطبی شدن جهان بود؛ ازاین رو اصالحات ارضی 
برنامه ای در راستای مقابله با نفوذ کمونیسم نیز بود. افکار عمومی هم در دهۀ چهل 
شمسی چه در داخل و چه در خارج به رابطۀ اجرای اصالحات ارضی و مقابله با نفوذ 
کمونیسم واقف بودند. روزنامۀ اطالعات نوشت: »خبرگزاری های خارجی طی گزارش 
مفصلی نوشتند: ایران با اجرای این الیحه، قدم مهمی در راه جلوگیری از نفوذ کمونیسم 
برداشته است« )روزنامۀ اطالعات، 10704، )1340/10/21(، ص1(. آغاز اجرای اصالحات 
ارضی از شهرستان مراغه نیز بی ارتباط با هم مرزی و نزدیکی این منطقه با اتحاد شوروی 
نبود؛ روزنامۀ اطالعات دراین باره نوشت: »نخستین سیصد دهکده ای که بین روستاییان 
تقسیم خواهد شد در شهرستان مراغۀ استان آذربایجان و در مرز شوروی واقع است. 
مخصوصاً در این نقطه است که دولت ایران احساس می کند که دهقان ایرانی باید خودش 
تبدیل به یک سرمایه دار گردد تا به کشور و آیندۀ خویش عالقه و دل بستگی داشته باشد؛ 
زیرا در همین منطقه است که دولت ایران هدف حمالت تبلیغاتی شدید شوروی قرار 

گرفته است« )روزنامۀ اطالعات، 10704، )1340/10/21(، ص17(.
اصالحات ارضی در تاریخ معاصر ایران اولین بار پس از انقالب مشروطه در سطح 
عمومی مطرح شد. در مجلس اول مذاکراتی دربارۀ اصالحات ارضی انجام شد و »مجلس 
ازطرف روشنفکران رادیکال، انجمن های مجاهدین و روستاییانی که خواهان اصالحات 
و  دهقانان،  فقر  مسئلۀ  می رسید  به نظر  داشت.  قرار  تحت فشار  بودند  ارضی  ریشه ای 
)آفاری، 1385، ص215(؛  ندارد«  ارضی  راه حلی جز اصالحات  بودجه  مسئلۀ کسری 
ولی مذاکرات مجلس اول سوای اِلغای تیول، تعدیل مالیات رعیت و نَسِخ زورِستانی از 
زارع، به اصالحات ارضی منجر نشد و »جنبش دهقانی علیه مالکان در رشت« به عنوان 
جنبشی اجتماعی علیه سلطۀ مالکان نیز مجلس را به ضرورت اصالحات ارضی قانع 
نکرد و »حسام السلطنه از منبر اعالم داشت: مجلس ملی نخواهد گذاشت رعایا مال مردم 
را بخورند« )آدمیت، 1363، ص85( پس از مشروطه موضوع اصالحات ارضی و حقوق 
دهقانان چه در محافل سیاسی و ساختار قدرت جدید و چه در سطح عمومی جامعه 
مطرح شده بود؛ ولی در آغاز »بنیاد حق مالکیت ارضی هنوز چنان خلل ناپذیر می نمود 
که مترقی ترین نمایندگان -حتی کسانی چون آقامحمد وکیل التّجار که در محیط افکار 
سوسیال دموکراسی تربیت یافته بود- را یارای این نبود که اندک تردیدی ابراز بدارند« 
)آدمیت، 1363، صص 84-85(. پس از مشروطه، اصالحات ارضی ازجمله برنامه های 
حزب اجتماعیون و همچنین حزب دموکرات بود. دموکرات ها که وظیفۀ خود را تسریع 
توسعۀ ایران از وضع فئودالی منسوخ به وضع سرمایه داری جدیدتر و پیشرفته تر می دیدند؛ 

محمدرضا قلیزاده
 حبیب اللّه سعیدی نیا
علی شهوند
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توسعۀ اقتصادی و اصالحات اجتماعی را با هدف پیدایش نظمی سوسیالیستی در اقتصاد 
ایران هدف برنامه های اجتماعی خود می دانستند )آفاری، 1385، ص349( و بخش مهمی 
از برنامه هایشان را تنظیم مناسبات ارباب و رعیت و اصالحات ارضی به ویژه تقسیم اراضی 
خالصه قرار داده بودند؛ ولی در اقلیت قرارگرفتن دموکرات ها در مجلس دوم تحقق ایدۀ 
اصالحات ارضی و اصالح نظام ارباب ورعیتی را محدود و متوقف کرد. سوای این که 
مشکالت سیاسی بعدی درنتیجۀ مداخلۀ انگلیس و روسیه نیز مانع تهیۀ طرحی قانونی 

برای اصالحات ارضی شد )هوگالند، 1381، ص77(.
سیدضیاءالدین طباطبایی با این عقیده که کشاورزی نقشی مهم در اعادۀ قدرت و 
شکوفایی کشور دارد )هوگالند، 1381، ص81( و به افزایش تولید کشاورزی با واگذاری 
اعتقاد داشت )آوری،  زمین به صاحبان واقعی اش یعنی دهقانان، به اصالحات ارضی 
1392، ص453(؛ ولی حکومت او دولت مستعجل بود. دیدگاه جنگلی ها دربارۀ اصالحات 
ارضی را باید در ترکیب متفاوت نیروهای نهضت جنگل جستجو کرد. باوجودِ مخالفت 
میرزاکوچک خان با هر نوع برداشت کلی از تقسیم اراضی )هوگالند، 1381، ص79( 
حضور دموکرات ها و دهقانان در میان جنگلی ها در راستای اهداف و مطامع سیاسی، 
توافق بر سر اصالحات ارضی را در مرام نامۀ آنان به همراه داشت. بند سیزدهم مرام نامۀ 
نهضت جنگل، مالکیت ارضی را با مالحظۀ تأمین معیشت عمومی تاحدی تأیید کرد بود 
تا سهمی منصفانه عاید تولیدکننده شود )فخرایی، 1357، ص57(؛ ولی از دیدگاه جریانات 
تندرو، این مرام نامه اصالحاتی محدود را پیِش رو قرار می داد. به نحوی که بعدها اختالف 
میان میرزا و حزب جدید کمونیست در »جمهوری شورایی سوسیالیست گیالن« بر سر 
این اصالحات محدود، کار را به اختالف کشاند؛ چون میرزاکوچک خان اجرای اصالحات 
گسترده را دست اندازی به حریم خصوصی تعبیر می کرد. تمرکز رضاشاه بر توسعۀ صنعت 
در دورۀ حکومتش او را از توجه گسترده به کشاورزی بازداشت؛ ولی ایدۀ اصالحات 
بود )هوگالند، 1381،  دوانده  میان روشن فکران و قشر تحصیل کرده ریشه  در  ارضی 
ص82(. در سال 1316 قوانینی برای بهبود وضع کشاورزی گذرانده شد؛ ولی سخنی از 
تغییر مالکیت در آن نیامد. هرچند در سال های 1311-1316 زمین های دشت مغان، لرستان 
و سیستان و بلوچستان بین مردم تقسیم شد، ولی به علت نبودن کادر فنی الزم این کار با 
موفقیت انجام نشد و بیشتر زمین ها را خوانین تصاحب کردند )کوپاهی، 1367، ص243(. 
با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم گروهی از متخصصان روسی طرحی را براساس نظام 
کشاورزی دولتی برای هریک از مناطق خراسان، گیالن، مازندران و آذربایجان پیشنهاد 
با محدودیت های بسیار امکان  دادند که در آن خرده مالکان تحت شرایط مشخص و 
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فعالیت داشته باشند )بهنود، 1370، ص468(. تالش حزب دموکرات و پیشه وری در 
دورۀ یک سالۀ خودمختاری آذربایجان برای اصالحات ارضی، سبب تغییر بخشی از نظام 
مالکیت اراضی مزروعی در آذربایجان شد )بهنود، 1370، ص468(؛ ولی درعمل مخالفت 
اکثر مالکان را َدرپِی داشت و درنهایت به سرکوب دهقانان منجر شد )جامی، 1362، 
ص348(. در همین زمان داگالِس آمریکایی ضمن مطالعه در آذربایجان و سپس دیگر 
استان های ایران طرحی مفصل را به وزارت خارجۀ آمریکا پیشنهاد داد که تا مدت پانزده 
سال مبنا و اساس طرح های آمریکا برای ایران بود. قاضی داگالس »با ذکر نمونۀ بسیار ثابت 
کرده بود که پیشرفت این مملکت ]ایران[ و بیرون آمدنش از صف کشورهای عقب افتاده، 
جز با تغییر سیستم کشاورزی و مالکیت روستایی ممکن نیست« )بهنود، 1370، ص468(. 
قوام نیز در راستای بهبود وضع دهقانان 15 درصد از حق مالکان را کسر کرد و به زارعان 
افزود )رسولی، 1376، ص246(. هوگالند دررابطه با دیدگاه حزب توده دربارۀ اصالحات 
ارضی معتقد است که این حزب عالقۀ خاصی به اصالحات ارضی نداشت )هوگالند، 
1381، ص83(؛ ولی عباس سالور نخستین رئیس اصالحات ارضی دهۀ چهل شمسی از 
تبلیغ توده ای ها برای ازمیان رفتن نظام ارباب ورعیتی در دهات سخن می گوید )رسولی، 
1376، ص246(. مصدق که بیشتر تالش خود را صرف ملی کردن صنعت نفت کرده بود 
کوشید تا با کاستِن 20 درصد از بهرۀ مالکانه و تقسیم آن میان زارعان و عمران روستاها به 
بهبود وضع دهقانان کمک کند )هوگالند، 1381، ص89(. باوجودِ آن که اصالحات ارضی 
موضوع روز دوران حکومت مصدق بود )رسولی، 1376، ص247(، به نظر می رسد که 
علت مخالفت مصدق با شدت عمل و محو فئودالیسم )بهنود، 1370، ص469( را باید در 
ترکیب دولت دکتر مصدق و جبهۀ ملی جستجو کرد که از گروه های گوناگون ترقی خواه، 
میانه رو، محافظه کار و حتی چند گروه سیاسی سنت گرا تشکیل شده بود و تهیۀ برنامه ای 

مورد وفاق همۀ این گروه ها برای تقسیم مجدد زمین دشوار بود.
با ازمیان رفتن دیکتاتوری رضاشاه و همچنین فضای سیاسی حاکم بر ایران پس از 
ازمیان بردن  و  خود  سلطنت  پایه های  تحکیم  هدف  با  محمدرضاشاه   1320 شهریور 
بدنامی های عصر رضاشاهی، امالک سلطنتی را به دولت واگذار کرد تا عواید آن برای 
این عواید صرف مخارج عمومی دولت شد  بهبود وضع روستاییان خرج شود؛ ولی 
)کوپاهی، 1367، ص243(. محمدرضاشاه در آبان ماه 1328 در جلسه ای مطبوعاتی در 
آمریکا اعالم کرد که برای برخورداری دهقانان و طبقات محروم از زندگی ای خوب 
باید اراضی واگذاری به سازمان شاهنشاهی با اقساط بلندمدت به دهقانان فروخته شود 
و اراضی خالصه نیز مجانی بین آنان تقسیم شود )امینی، 1381، ص250؛ شمیم، 1346، 
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ص112(. ولی کندی کار فروش امالک سلطنتی به گونه ای بود که طی مدت ده سال 
یک پنجم اراضی شاه به ثروتمندان فروخته شد و رعایا سهم زیادی به دست نیاوردند )ازکیا، 
1370، ص107(. در سال 1334 در زمان دولت حسین عالء نیز قانون فروش خالصه های 
دولتی در مجلَسیْن تصویب شد. این اراضی به اقساط بیست ساله به زارعانی فروخته شد 
که در این زمین ها کار می کردند )شمیم، 1346، صص 113-114(؛ بنابراین طی اوایل 
دهۀ چهل، »در ایران غیراز محافظه کاران، کسانی که نوعی اصالحات ارضی را نوشداروی 

کشور تلقی نمی کردند، بسیار اندک بودند« )آوری، 1392، ص89(.
ن در زمان دولت دکتر منوچهر اقبال  قانون اصالحات ارضی به صورت قانونی ُمدوَّ
به مجلس نوزدهم ارائه شد؛ مجلسی که به دلیل حاکمیت ساختار ارباب ورعیتی بر جامعۀ 
ایران اکثریت آن را مالکان یا نمایندگان آنان تشکیل می داد؛ بنابراین بدیهی بود که قانونی 

به ضرر مالکان در این مجلس تصویب نخواهد شد.
عالوه بر وضعیت بین المللی و افکار عمومی، آنچه اجرای اصالحات ارضی را در آغاز 
دهۀ چهل در ایران ضروری می کرد، اوضاع سیاسی داخلی ایران بود که ثبات دستگاه حاکم 
و حکومت پهلوی را تهدید می کرد. ساختار نظام ارباب ورعیتی طیفی از قدرت محلی را در 
مناطق روستایی ایران حاکم کرده بود که اگر از آن به ملوک الطوایفی یاد شود، چندان خطا 
نیست. این قدرت های محلی، گذشته از توان فراوان اقتصادی -به علت ساختار اقتصادی 
حاکم- قدرت سیاسی نیز محسوب می شدند؛ بنابراین تسلط بر این قدرت ها برای اقتدار 
دستگاه حاکم جنبۀ حیاتی داشت. ازسوی دیگر ضعف سیاسی دستگاه حکومت مرکزی 
و ضرورت تحکیم و بسط قدرت سیاسی شاه، اصالحات ارضی را به شکل اقدامی عاجل 
برای جلب اکثریت جامعۀ ایران یعنی دهقانان، مطرح کرده بود. ازسوی دیگر منافع سیاسی 
نهاد سلطنت که خود را پادشاهی اصالح طلب معرفی می کرد و همچنین خود را مجبور به 
حفظ منافع بزرگ مالکان نمی دید )آوری، 1392، ص89(، دستگاه حاکمۀ ایران را به سوی 

اصالحات ارضی رهنمون می ساخت.

مخالفان و مخالفت ها با اصالحات ارضی در دهۀ 40
نخست وزیری  به  دهۀ 40  در  ارضی  اصالحات  قانون  اجرای  با هدف  آمریکا  دولت 
علی امینی ابراز تمایل کرد. امینی دیپلماتی برجسته و اقتصاددانی بود که روابط نزدیک 
خانوادگی هم با کندی داشت )امینی، 1390، صص 139-146( و به تازگی از سفارت 
آمریکا بازگشته بود. جلب اعتماد وزارت کشور آمریکا در زمان سفارت، اثبات توانایی در 
اتخاذ تصمیمات نامتعارف در مذاکره با شرکت های نفتی در سال 1333، حضور در کابینۀ 
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مصدق در سمت وزیر دارایی و ارتباط با رهبران جبهه ملی، دفاع از اصالحات ارضی 
به همراه برادرش ابوالقاسم امینی در محافل قوام، ازجمله دالیلی بود که نظر ایاالت متحده را 
به نخست وزیری امینی جلب کرده بود )آبراهامیان، 1383، ص385(. این در حالی بود که 
شاه چندان با این انتصاب موافق نبود؛ چنان که به خبرنگار آمریکایی نیز گفته بود که کندی 

او را مجبور کرد تا امینی را به نخست وزیری انتخاب کند )آبراهامیان، 1383، ص386(.
مجریان اصالحات ارضی به ویژه امینی و حتی شاه از آغاز متوجه مانع اصلی اصالحات 
ارضی یعنی مجلسی متشکل از بزرگ مالکان و نمایندگان آنان شده بودند؛ بنابراین آن گونه 
که امینی می نویسد او همراه با حکم نخست وزیری فرمان انحالل مجلس بیستم را هم از 
شاه گرفته بود )امینی، 1390، ص117(. چنان که در منابع نیز آمده است: »مجلس بیستم به 
پیشنهاد دولت دکتر علی امینی و به فرمان شاه منحل گردید« )شمیم، 1346، ص115(. چنین 
می نماید که مجریان اصالحات ارضی با نگاهی به گذشته و سابقۀ نبود مجلس در زمان قوام، 
خأل مجلسی متشکل از مالکان و نمایندگان آنان را برای پیشبرد اهداف اصالحات ارضی 
ضروری می دانستند؛ چنان که حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی گفته بود: »آقایان می گویند 
حاال که مجلس نیست باید کارهای مملکت معطل بماند. مگر در دورۀ قوام السلطنه که دو 
سال و خرده ای مجلس تعطیل بود1 هیچ گونه کاری نشد؟ و اقدامی به عمل نیامد؟ کارها انجام 
شد، بعد هم مجلس آن ها را تصویب کرد« )روزنامۀ اطالعات، 10709، )1340/10/27(، 
ص17(. همچنین شاه به علی امینی دستور داده بود که در غیاب مجلس با تصویب نامه 
حکومت کند )روزنامۀ اطالعات، 10705، )1340/10/23(، ص17(. ارسنجانی گفته بود: »من 
به آن هایی که از قانون اساسی صحبت می کنند و می گویند مجلس ممکن است اصالحات 
ما را در قانون تصویب نکند، باید بگویم چنان مجلسی که علیه منافع 15 میلیون نفر از 
مردم این کشور رأی بدهد به وجود نخواهد آمد؛ مگر مجلس را مجمعی از عده ای متنّفذ و 
مالک بی انصاف بدانیم!« )روزنامۀ اطالعات، 10709، )1340/10/27(، ص17(. سوای این، 
تشکیل »کنگرۀ ملی دهقانان« در 19دی ماه1341 در نبود مجلس شورای ملی، در راستای 
مشروعیت بخشی به قانون اصالحات ارضی قابل ارزیابی است؛ چون ارسنجانی 4800 نفر 
شرکت کننده در این کنگره را »نمایندگان واقعی ملت ایران« دانسته بود )روزنامۀ اطالعات، 
10703، )1341/10/20(، ص15(؛ بنابراین می توان گفت که تصویب ملی قانون اصالحات 
ارضی در کنگرۀ ملی دهقانان و در پیِش روی افکار عمومی مردم، پیش دستی ای ازسوی 
مجریان قانون در مقابل اقدام احتمالی مجلس شورای ملی آینده بوده است؛ به عبارت دیگر 
ازنظر شاه و هیئت حاکمه، کنگرۀ ملی دهقانان تکیه گاهی مناسب برای مشروعیت اصالحات 

ارضی در نبود مجلس شورای ملی تلقی شد.

میان  فرتت  ارسنجانی  منظور  احتامالً   .1

مجلس چهاردهم و پانزدهم است که یک 

سال و چهار ماه و چهار روز بوده و ارسنجانی 

در این جا به اشتباه دو سال و خرده ای بیان 

کرده است )ر. ک به: شمیم، 1346، ص61(.

محمدرضا قلیزاده
 حبیب اللّه سعیدی نیا
علی شهوند



61
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت چهارم، زمستان 1397، شامرۀ پیاپی 112

به غیراز مجلس که مانع اصلی اصالحات ارضی محسوب می شد در میان مخالفان 
اصالحات ارضی در دهۀ چهل وزرایی نیز در کابینۀ امینی بودند که مهم ترین آن ها عبدالحسین 
بهنیا وزیر دارایی بود. بااینکه او نه مالک بود و نه ثروتمند ولی با اصالحات ارضی مخالف بود 
)امینی، 1390، ص162( و به همین دلیل هم از وزارت دارایی استعفا کرد. روزنامۀ اطالعات 
نوشت: »وزیر دارایی عصر روز سه شنبه بعداز تصویب قانون الیحۀ تقسیم اراضی استعفا 
داد؛ علت آن هم این بود که نظرات خاصی درمورد امور مالی این الیحه داشت که آن 
را مغایر روش و اصول کار مالی وزارت دارایی می دانست« )روزنامۀ اطالعات، 10705، 
)1340/10/23(، ص2(. عضویت وزیر دارایی در تعیین قیمت امالک و کمیسیون اعتراض 
مالکان به این قیمت ها، بر اهمیت مخالفت بهنیا با اصالحات ارضی می افزود. جالب آنکه 
بعدها پس از استعفای امینی، مجدداً بهنیا در کابینۀ علم سمت وزارت دارایی را پذیرفت؛ 
این در حالی بود که اصالحات ارضی با شدت بیشتری ازسوی علم و شاه پیگیری می شد. 
جهانگیر آموزگار وزیر بازرگانی هم مخالفتی با الیحۀ اصالحات ارضی نداشت؛ ولی آن را در 
اولویت نمی دانست. ناصر ذوالفقاری وزیر مشاور که از مالکان بزرگ زنجان بود و نورالدین 
الموتی دبیرکل سابق حزب توده و از اعضای گروه پنجاه وسه نفر، نیز از وزرایی بودند که در 

موافقت یا مخالفت با الیحه صحبت مؤثری نکردند )رسولی، 1376، ص253(.
مالکان با اجرای قانون اصالحات ارضی قدرت سیاسی و اقتصادی خود را ازدست 
این که در  باشند. سوای  ارضی  از مخالفان اصالحات  تا  بود  بنابراین طبیعی  می دادند؛ 
بررسی روزنامۀ اطالعات از سال های نخستین اجرای قانون، اخباری از برخی مالکان 
می کردند  واگذار  دولت  به  رایگان  را  خود  زمین های  داوطلبانه  که  می شود  مشاهده 
)روزنامۀ اطالعات، 10970، )1341/9/18(، ص1(؛ ولی فروش امالک با رضایت کامل 
آنان نبود، چون ازدست رفتن قدرت سیاسی و خان خانی مالکان را بیشتر نگران می کرد؛ 
این گونه نگرانی ها بیشتر در فارس گزارش شده است )ساکما، 98/293/2972، ص5(. 
مقاومت در واگذاری امالک بیش از همه ازسوی مالکان اراک صورت گرفته بود؛ آنان 
»اظهارنامه ها را امضاء نمی کردند؛ اگر هم امضاء می کردند می نوشتند به حکم اجبار این کار 
را کردیم« )رسولی، 1376، ص263(. بدین ترتیب مالکان تنها گروهی بودند که از اجرای 
قانون اصالحات ارضی متضرر می شدند؛ چون حاکمیت سیاسی و اقتصادی خود را 
ازدست می دادند؛ بنابراین مهم ترین مخالفان اصالحات ارضی بودند. این در حالی بود که 
اصالحات ارضی با تبلیغات گستردۀ دولت درحال اجرا بود و شاه شخصاً در مناطقی که 
اصالحات ارضی انجام می شد اسناد مالکیت دهقانان را اعطا می کرد و تقریباً تمام امکانات 

علیه ساختار ارباب ورعیتی و نظام فئودالی به کار گرفته شده بود.
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قتل ملک عابدی و دیدگاه های مختلف مرتبط با آن
مالحظه شد که در آغاز دهۀ چهل موضوع اجرای قانون اصالحات ارضی برای شاه 
و دولت ایران اهمیتی فراوان یافته بود؛ تاآنجاکه آن را مهم تر از ملی شدن صنعت نفت 
)روزنامۀ اطالعات، 10710، )1340/10/28(، ص1(، انقالبی بدون خونریزی )روزنامۀ 
اطالعات، 10705، )1340/10/23(، ص1(، و معیاری برای تقسیم تاریخ ایران به پیش از 
اصالحات ارضی و پس از اصالحات ارضی )روزنامۀ اطالعات، 10706، )1340/10/24(، 
ص1( معرفی می کردند. در همین راستا حکومت پهلوی تمام امکانات تبلیغاتی را برای 
سینمایی  فیلم  با ساخت  چنان که  می گرفت.  به کار  ارضی  اصالحات  به  منزلت بخشی 
»چادرنشین ها« سعی داشت تا از ظرفیت سینما نیز برای همراه کردن احساسات جامعۀ 
شهری ایران با اصالحات ارضی بهره برداری کند. این فیلم در قلب عشایر فارس تولید 
شده بود و در تبلیغات آن در روزنامه ها عبارت »پایان دوران فئودالیته، ]پایان[ جنگ و 
خونریزی، ]پایان[ چپاول و غارت، و ]پایان[ ظلم و بیدادگری« آورده شده بود )روزنامۀ 

اطالعات، 10974، )1341/9/24(، ص5(.
در نخستین روزهای اجرای قانون اصالحات ارضی در فارس، واقعه ای رخ داد که 
اوضاع استان هفتم را برای مدتی امنیتی کرد. ارتباط این واقعه از یک سو با خلع سالح 
و سرکوب عشایر فارس که متعاقب آن رخ داد و ازسوی دیگر با اصالحات ارضی که 
درحال اجرا بود سوای این که به اهمیت این واقعه افزود، نگاه هایی متفاوت و متعارض را 

هم دربارۀ آن رقم زد.
 در روز 21آبان ماه1341 به اتومبیل حامل رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد )مهندس 
ملک عابدی( و چند تن از همراهان او1 در محل تنگ آب فیروزآباد حمله شد و از میان 
سرنشینان اتومبیل تنها مهندس ملک عابدی به قتل رسید. در آن وضعیت حساس قانون 
اصالحات ارضی با تبلیغات گسترده و جنجال های رسانه ای درحال اجرا بود و اجرای این 
قانون برای دستگاه حاکمۀ ایران اهمیتی فوق العاده یافته بود؛ بنابراین قتل رئیس اصالحات 
ارضی به سرعت واکنش شاه و دولت را به همراه داشت. ازسوی شاه یک روز تعطیل و 
عزای ملی اعالم شد. دولت طی اعالمیه ای در شیراز حکومت نظامی اعالم کرد؛ استاندار 
فارس تغییر کرد و سپهبد ورهرام به استانداری فارس انتخاب شد. همچنین سرتیپ اشکان 
به فرماندهی ناحیۀ ژاندارمری فارس، و تیمسار سرتیپ اورمزد به فرماندهی لشکر شیراز 
منصوب شدند. دستور داده شد تا در هر نقطه ای سوءظنی برود به شدت سرکوب شود 
و از همه مهم تر اجرای اصالحات ارضی در سراسر فارس اعالم شد )روزنامۀ اطالعات، 

10949، )1341/8/23(، ص17(.

1.  در خودروِی حامل ملک عابدی عالوه بر 

قسمت  از  حیدری  همت،  مهندس  او 

ترویج ادارۀ کشاورزی، رضانیا رئیس دارایی 

فیروزآباد و سیدحسین اصنافی )راننده( هم 

حضور داشته اند )روزنامۀ اطالعات، 10950، 

)1341/8/24(، ص21(.
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از همان روز نخست انتشار خبر قتل ملک عابدی موضوع مجازات قاتالن در دستور 
کار حکومت قرار گرفت؛ بنابراین شناسایی و دستگیری قاتالن اهمیتی فوق العاده یافت. 
انگشت اتهام قتل رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد از همان ابتدا مالکان و خوانین ایل 
قشقایی را نشانه رفت. وقوع حادثه در منطقۀ قشالقی ایل قشقایی که از دیرباز قلمرو 
ایل خانی قشقایی محسوب می شد، نخستین دلیل برای انتساب واقعه به قشقایی ها، خوانین 
ایل و خاندان ایل خانی بود؛ ولی آنچه ظن دستگاه حاکم را به یقین نزدیک می کرد نامه ای 
بود که در روزنامۀ اطالعات مورخۀ 1341/8/24 یعنی درست سه روز پس از واقعۀ قتل 
چاپ شد. این نامه را محمدناصرخان، ایل خانی ایل قشقایی که در ژنو به سر می بُرد در 
19آبان1341 برای مدیر روزنامۀ اطالعات نوشته و خواهان چاپ آن حتی به صورت 
اعالن شده بود. ناصر قشقایی در این نامه نوشته بود: »جریدۀ شریفۀ اطالعات خواهشمند 
است مقرر فرمایید شرح زیر را برای روشن شدن اذهان عمومی در آن جریده درج نمایند. 
موجب کمال تشکر است. ازآنجاکه هر کس مسئول مستقیم اعمال و افعال و اقوال خویش 
می باشد، خواستم بدین وسیله به اطالع عموم برسانم که این جانب هیچ گونه مسئولیتی 
دربارۀ افعال و اعمال و اقوال کسان و خویشان و ایل و قبیلۀ خود اعم از برادر و فرزند 
و دیگر بستگانم ندارم و درقبال ملت ایران و کشور عزیزم به شخصه مسئول اعمال خود 
خواهم بود« )روزنامۀ اطالعات، 10950، )1341/8/24(، صص 5 و 23(؛ )تصویر نامه در 
بخش اسناد مقاله(. روزنامۀ اطالعات نوشت: مراسلۀ ناصر قشقایی پرده از روی جنایت 
برداشت )روزنامۀ اطالعات، 10950، )1341/8/24(، ص1(. ارسنجانی وزیر کشاورزی نیز 
نامۀ ناصر قشقایی را دلیل توطئۀ قبلی دانست )روزنامۀ اطالعات، 10950، )8/24/ 1341(، 
ص31(. همین نامه کافی بود تا انتساب قتل ملک عابدی به خاندان ایل خانی قشقایی و 
فرزندان صولت الدوله خصوصاً خسرو قشقایی نسبت داده شود؛ ولی آنچه حائز اهمیت 
است این که ناصرخان هیچ موضعی نفیاً یا اثباتاً دربارۀ این نامه چه در زمان انتشار و چه 
سال های بعد اتخاذ نکرد و دالیل اصلی صدور اطالعیۀ بی طرفی خود را روشن نکرد. 
این نامه با امضای ناصرخان بود و هیچ کس منکر آن نشد و تاکنون هیچ دلیلی هم برای 
فرستادن و درخواست چاپ چنین نامه ای نه ازطرف ناصرخان و نه هیچ کس دیگر بیان 

نشده است.
به دنبال قتل رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد عالوه بر تغییرات سیاسی در فارس، 
تالش دولت برای دستگیری و مجازات قاتالن نیز در سطحی گسترده آغاز شد. شاه در 
روز 23آبان1341 در مراسم اعطای اسناد مالکیت دهقانان کرمانشاه با اشاره به خبر قتل 
عابدی، او را »سرباز شهید وطن« معرفی کرد و گفت: »خون بهای مهندس عابدی را از 
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قاتلین می گیریم« )روزنامۀ اطالعات، 10949، )1341/8/23(، ص1( اسداهلل علم نیز این 
قتل را توطئه برضدِّ اصالحات ارضی دانست )روزنامۀ اطالعات، 10949، )1341/8/23(، 
ص17( و از تصمیم دولت برای مجازات قاتالن سخن گفت؛ بنابراین قتل ملک عابدی با 
موضوع اصالحات ارضی گره خورد و مالکان و مخالفان اصالحات ارضی و عامالن آن ها 
قاتالن عابدی معرفی شدند. درواقع رخداد قتل رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد نخستین 
و تنها مقاومت در مقابل اصالحات ارضی در آغاز دهۀ چهل بود که همین موضوع بر 
اهمیت آن نیز می افزود؛ بنابراین یافتن قاتالن و مجازات آن ها برای دستگاه حاکمه اهمیتی 
برابر با موضوع اجرای قانون اصالحات ارضی یافت؛ پس تالش برای پیداکردن و مجازات 

قاتالن در سطحی گسترده آغاز شد.
باتوجه به انتساب قتل به مالکان و به ویژه خوانین قشقایی، براساس اسناد موجود جستجو 
برای یافتن قاتالن از فیروزآباد و ایل قشقایی شروع شد. ارتش و ژاندارمری حداکثر نیرو و 
امکانات را از زمین و هوا برای دستگیری قاتالن به کار گرفتند. طی عملیاتی یک گردان زرهی 
به فیروزآباد اعزام شد و فرماندهی واحدهای ژاندارمری در فیروزآباد را تیمسار مالک فرمانده 
ژاندارمری کل کشور به عهده گرفت )روزنامۀ اطالعات، 10953، )1341/8/28(، ص1(. 
همچنین برای بازجویی از متهمان از دستگاه دروغ سنج استفاده شد )روزنامه اطالعات، 
10983، )1341/10/5(، ص1(؛ درنهایت، قتل ملک عابدی را به تیرۀ نمدی و چگینی از 
طایفۀ عملۀ قشقایی نسبت دادند و افرادی را از این دو تیرۀ ایل قشقایی دستگیر کردند. در 
طی مدت دستگیری متهمان، عوامل حکومتی از طراحی توطئه در شیراز و تهران سخن 
می گفتند )روزنامۀ اطالعات، 10954، )1341/8/29(، ص1(؛ تا جایی که ارسنجانی در جمع 
فارغ التحصیالن کشاورزی گفته بود: »گلولۀ فیروزآباد از تهران شلیک شد« )روزنامۀ اطالعات، 
10956، )1341/9/1(، ص1(؛ ولی هیچ گاه زوایای این توطئه آشکار نشد و توطئه گرانی نیز 
معرفی نشدند. جالب آنکه در دستگیری افراد متهم به قتل ملک عابدی، برخی از کالنتران و 
خوانین ایل قشقایی چون ابراهیم خان قهرمانی کالنتر طایفۀ نمدی، مسیح بهلولی، محمدحسین 
برومند، سرمست ظفرآبادی و بهمن بهمنی و فردی به نام حیدرقلی به ژاندارمری کمک هم 

می کردند )روزنامۀ اطالعات، 10959، )1341/9/5(، ص17(.
که  اطالعات  روزنامۀ  در  رخداد  این  دربارۀ  ضدونقیض  مطالب  درج  دراین میان 
نیز  انعکاس نظرات مسئوالن حکومت مرکزی و ژاندارمری  تاحدودی می توان گفت 
بوده است، هدفمندبودن اقدامات درحال انجام را در راستای انتساب این واقعه به مالکان و 
عشایر اثبات می کند. شاهدان واقعه ازجمله رئیس پست و تلگراف فیروزآباد و دخترش 
زهرا دایی از سرقت نشدن اموال به دست راهزنان صحبت کرده اند )روزنامۀ اطالعات، 
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10956، )1341/9/1(، ص17(؛ ولی تیمسار سرتیپ اشکان، پایان کار را کشف اسلحه های 
عابدی و همت و اموال سرنشینان خودرو بیان کرده است )روزنامۀ اطالعات، 10964، 
)1341/9/11(، ص17(. به هرحال به گواهی اسناد موجود )آرشیو فرهاد عابدی( و )اسناد 
شمارۀ 4 و 5 در انتهای مقاله( موضوع کشف اموال شخصی و اسلحۀ شکاری عابدی تا 
مورخۀ 1343/3/2 محل مناقشه و بحث بوده است که می توان آن را حاکی از صحت وقوع 

سرقت دانست.
خاندان ایل خانی قشقایی یعنی فرزندان صولت الدوله پس از کودتای 28مرداد1332 
و سقوط مصدق به دلیل همکاری با جبهۀ ملی و مخالفت با دولت کودتا به دنبال وساطت 
آمریکایی ها از کشور خارج شده بودند )فردوست، 1371، ج2، ص505( و در زمان اجرای 
قانون اصالحات ارضی در کشور نبودند؛ ولی بااین همه در مخالفت آنان با اصالحات 
ارضی شکی نیست؛ به نحوی که بهمن بیگی می نویسد: »گردش ایام، سال های 1340 را 
پیش آورد با آغازی تلخ؛ شاه برای بقای سلطنت به خیال تقسیم اراضی افتاد و خان 
برای حفظ مالکیت به مخالفت برخاست و بار دیگر سرباز و ژاندارم و چوپان و چریک 
به جان هم افتادند« )بهمن بیگی، 1386، ص170(. به نظر می رسد منظور بهمن بیگی در 
این جا نخستین مرحلۀ اصالحات ارضی در فارس باشد که مقارن با دولت علم بوده است. 
همچنین سخن از مخالفت خان، مخالفت خاندان ایل خانی قشقایی باید باشد؛ البته خوانین 
کوچک تر و کالنتران طوایف و تیره های ایل قشقایی نیز با اصالحات ارضی مخالف 
بوده اند )ساکما، 98/293/2972، ص7(. همچنین در جایی دیگر دربارۀ مخالفت خوانین 
با اصالحات ارضی چنین آمده است: »به دنبال اجرای برنامۀ قانون اصالحات ارضی و 
نارضایتی فئودال ها، هریک از خوانین در منطقۀ تحت نفوذ خود علیه این قانون علم 
مخالفت برافراشت و مردم را علیه دولت به شورش و طغیان وادار نمود« )تابان سیرت، 
1380، ص364(. براساس گزارش های ساواک اقداماتی از تحریک مردم به شورش و 
طغیان علیه دولت و ایجاد ناامیدی از اصالحات ازسوی مخالفان اصالحات ارضی در میان 
عشایر وجود داشته است؛ عامل این تحریک، خوانین و کالنتران طوایف عشایری بوده اند 
که از پایان حاکمیت اقتصادی و سیاسی خود ناراحت بوده اند. چنان که در یکی از این گونه 
گزارش های ساواک اخباری مربوط به تحریکات عبداهلل کشکولی یکی از خوانین قشقایی 

به استانداری رسیده است )ساکما، 98/293/2972، ص8(.
نکته ای که ازجانب مخالفان و بعدها ازسوی تنها فرزند ملک عابدی ادعا شده، 
دست داشتن ساواک در این رویداد است؛ به ویژه که ساواک در سندی خیلی محرمانه، 
تأمین آسایش متهم )محمدنوروز طیبی( را پس از عفوش گزارش می کند )آرشیو فرهاد 
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عابدی(؛ )اسناد شمارۀ 8 و 9 در انتهای مقاله(؛ اما محمدنوروز خود در سال های پس از 
سرنگونی حکومت پهلوی با ازمیان رفتن محدودیت ها نیز نه تنها سخنی از نقش ساواک 
در این واقعه بیان نکرده، بلکه مدعی شده که ملک عابدی را فرد دیگری از راهزنان 
)همراهان محمدنوروز( هدف گلوله قرار داده است )نصیری طیبی، 1388، ص252( و 
بدین گونه محمدنوروز خود را از قتل ملک عابدی تبرئه کرده است. ازاین روی عفو متهم 
در سال های بعداز واقعه باتوجه به بحران های پیش آمدۀ بعدی صرفاً تالشی می تواند باشد 
ازسوی دستگاه حاکم برای پایان دادن به موضوعی که تبعاتش تا سال ها بعد هم هزینه زا و 

گرفتاری آفرین بوده است.
برادران  ایل خانی و  دفاع نکردن خاندان  به نظر می رسد  آنچه مهم تر  ازسوی دیگر 
قشقایی از خود دربرابر اتهامات وارده دربارۀ قتل ملک عابدی است. آن ها حتی بعدها 
که با سقوط حکومت پهلوی برخی محدودیت ها هم ازمیان رفت در خاطرات خود هیچ 
سخنی نگفتند و یا از خود در برائت از این واقعه دفاعی نکردند. در خاطرات ناصرخان 
روند شرح وقایع پس از کودتای 28مرداد1332 خاتمه می پذیرد؛ بنابراین حوادث دهۀ 40 
در خاطرات او نیامده است. ملک منصورخان دومین پسر صولت الدوله نیز در خاطرات 
خود از اصالحات ارضی و حوادث دهۀ چهل به ویژه شورش عشایری سال های 1342 
و 1343 و خلع سالح عشایر سخنی به میان نمی آورد؛ البته ملک منصورخان به مصادرۀ 
امالکشان و حتی اراضی و باغ های مکانیزه در جریان اصالحات ارضی، اشاره ای کوتاه 
می کند )صولت قشقایی، 1393، ص503(. قابل توجه آن که درحالی که ملک منصورخان 
طی خاطراتش جزئی ترین حوادث را بیان می کند به مهم ترین حوادث روی داده در جریان 
اصالحات ارضی، کشته شدن ملک عابدی و دستگیری و بازداشت پاره ای از عناصر ایلی، 
هیچ اشاره ای نمی کند. البته طی این دوران ملک منصورخان نیز همانند دیگر برادرانش در 
خارج از کشور به سر می برده است )صولت قشقایی، 1385، ص126(. باید خاطرنشان 
کرد که اهمیت حوادث مذکور -که حتی پای شاه را نیز به میان کشید- چنان است که 
بازگونکردن آن نشانه ای از نوعی فرارِ روبه جلو و چشم پوشی عامدانه از بیان بخشی از 
حقایق است. حقایقی که براساس خوانش اسناد موجود حاکی از درگیری بخش بزرگی از 

خاندان ایل خانی تا بدنۀ ایل در حوادث مذکور است.
خاندان  عمیق تر  درگیری های  از  دوران  این  در  رویدادها  و  حوادث  بعدی  روند 
ایل خانِی قشقایی به عنوان شاخصه ای از ماّلکان بزرگ با دستگاه حاکم حکایت می کند. 
باوجودِ آن که پس از کودتای 28 مرداد از اوضاع نابه سامان اقتصادی برادران قشقایی سخن 
به میان آمده است )فردوست، 1371، ج2، ص505(، ولی محمدحسین قشقایی در خاطرات 
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خود از تصمیم آنان برای براندازی شاه سخن می گوید )صولت قشقایی، 1385، ص120( 
که نشانۀ وسعت دشمنی خاندان ایل خانی با محمدرضاشاه است. او در خاطرات خود 
به پیشنهاد تیمور بختیار -که َدرپِِی اختالف با شاه از ایران خارج شده بود- به برادران 
قشقایی برای شورش بختیاری ها و قشقایی ها علیه شاه اشاره می کند و از عزم آنان و ترتیب 
مقدمات کار با همکاری سفیر مصر در سوئیس و ژنرال سعدی وزیر دفاع عراق سخن 
می گوید که البته َدرپِِی کودتای عبدالسالم عارف علیه دولت کمونیستی عبدالکریم قاسم 
و شکست کمونیست ها در عراق تصمیم آنان هم برای شورش بختیاری ها و قشقایی ها 
ناتمام باقی می ماند )صولت قشقایی، 1385، ص126(. ُطرفه1 آنکه پاره ای از محققان، 
جریانات مذکور را در راستای رویدادهای اصالحات ارضی و مخالفت جدی قشقایی ها با 

آن ارزیابی کرده اند )بهنود، 1370، ص463(.
ولی روند وقایع، به رویدادهای مذکور محدود نماند. حکومت تالش کرد تا از این 
واقعه به عنوان فرصتی برای پیش برد و تحکیم برنامه های بعدی خود استفاده کند. شاه در 
6دی ماه1341 برای نخستین بار فرمان خلع سالح عشایر فارس را صادر کرد. روزنامۀ 
اطالعات نوشت: »شاهنشاه بر بنای یادبود ملک عابدی خطاب به افراد ایالت و عشایر 
گفتند: اسلحۀ خود را به اولین پاسگاه تحویل دهید… . توصیه می کنم که در اولین فرصت 
قبل از این که دولت اعالم خلع سالح را مجدداً بکند، خودشان به اولین پست نظامی و 
ژاندارمری مراجعه بکنند و اسلحۀ نامبارکی که به دست آن ها هست تسلیم بکنند« )روزنامۀ 
اطالعات، 10984، )1341/10/6(، صص 1 و 15(. چندی بعد در 7بهمن ماه1341 سرتیپ 
عبدالعلی اورمزد فرماندهِ لشکر 10 پیادۀ فارس در اطالعیه ای که ازطریق رادیو، روزنامه و 
اطالع کتبی به آگاهی همگان رسید به فرمان شاه دستور خلع سالح همگانی در فارس را 
صادر کرد )روزنامۀ اطالعات، 11009، )1341/11/7(، صص 1 و 16(. پس از فارس، فرمان 
خلع سالح عمومی در خوزستان نیز در 11بهمن ماه1341 اعالم شد )روزنامۀ اطالعات، 
11012، )1341/11/11(، ص1(. خلع سالح -به ویژه برای عشایر جنوب- موضوع تازه ای 
نبود؛ در گذشته نیز رضاشاه در سال 1311 و محمدرضاشاه در سال 1325 برای خلع 
سالح عشایر اقدام کرده بودند که هر بار هم مقاومت عشایر را درپی داشته بود )نصیری 
طیبی، 1381، ص81(. داشتن اسلحه برای عشایر فارس به دلیل وضعیت اجتماعی و شیوۀ 
زندگی جنبۀ حیاتی داشت؛ بنابراین این بار نیز در مقابل فرمان خلع سالح خود را ناگزیر 
به مقاومت دیدند. درنتیجۀ این مقاومت ها درگیری هایی میان قشقایی ها، بویراحمدی ها و 
دولت مرکزی رخ داد؛ تا بدانجا که این درگیری ها به »غائلۀ فارس« معروف شد. در پایان 
1. شگفت؛ عجیب.سال 1341 و اوایل سال 1342 شدت درگیری ها به گونه ای بود که »به دنبال شرارت های 
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مردم و مقابله با قوای نظامی، به دستور شاه طی اعالمیه ای در تاریخ 16اسفندماه1341 
مناطق کوه مرۀ سرخی، فراشبند، فیروزآباد، کارزین، بویراحمد علیا و سفلی، کهکیلویه و 
ممسنی، مناطق جنگی اعالم شد« )تابان سیرت، 1380، ص365(. همچنین سپهبد بهرام 
آریانا، آجودان مخصوص شاه، ازسوی شاه به سمت ناظر در عملیات و هماهنگ کنندۀ 
نیروهای ارتش و ژاندارمری و شهربانی ناحیۀ فارس منصوب شد )روزنامۀ اطالعات، 
در  قشقایی  ایل خانِی  خاندان  و  قشقایی ها  اگرچه  ص1(.   ،)1341/12/21(  ،11044
درگیری های غائلۀ فارس چندان نقشی نداشتند )صولت قشقایی، 1385، ص129(، ولی 
پای آنان نیز به این ماجرا باز شد و از خاندان ایل خانِی قشقایی محمدحسین قشقایی به 
دو سال زندان محکوم شد )صولت قشقایی، 1385، ص130(. بدین ترتیب براساس این 
دیدگاه که بیشتر ازسوی عشایر و خوانین آن ها مطرح شده است، واقعۀ قتل ملک عابدی، 
به بهانه ای برای صدور فرمان خلع سالح عشایر فارس در این برهۀ زمانی تبدیل شده بود.
 عشایر فارس از دیرباز همواره یکی از وزنه های قدرت در فارس بودند؛ به ویژه 
در دورۀ قاجار و پهلوی ایل قشقایی و خاندان ایل خانِی آن یکی از مهم ترین قدرت های 
تأثیرگذار در جریانات سیاسی فارس و ایران محسوب می شدند. قدرت گیری رضاشاه 
در ایران و سیاست او در تمرکزگرایی و قدرتمندی دولت مرکزی درنهایت به سرکوب 
نیروهای ایلی به شکل خلع سالح و تبعید و ازمیان برداشتن خوانین عشایر منجر شد. شهریور 
1320 عکس این روند را برای خوانین عشایر رقم زد. فضای باز سیاسی حاصل شده و 
ضعف قدرت و مشروعیت محمدرضاشاه مجدداً قدرت خوانین عشایر و به ویژه خاندان 
ایل خانی قشقایی را به آنان بازگرداند. روند قدرت و نفوذ خاندان ایل خانی قشقایی با 
حمایت آنان از مصدق و جبهۀ ملی به گونه ای بود که در آن زمان روزولت نیز دربارۀ 
خطر قدرت قشقایی ها برای تاج وتخت سلطنت پهلوی به محمدرضاشاه هشدار داده بود 
)صولت قشقایی، 1371، ص28(؛ ولی شکست جبهۀ ملی این روند توسعۀ قدرت و نفوذ 
قشقایی ها را متوقف کرد. با افزایش قدرت محمدرضاشاه در دهۀ دوم سلطنتش سیطرۀ او 
بر خوانین نیز به تدریج افزایش یافت؛ چیزی که محمدرضاشاه با اجرای قانون اصالحات 
ارضی درصدد دست یابی به آن بود. محمدرضاشاه با اجرای قانون اصالحات ارضی موفق 
شد خوانین و مالکان بانفوذ را یکسره ازمیان بردارد و امکان این که آن ها مانند شهریور1320 
با استفاده از ضعف هیئت حاکمه یک بار دیگر به مناطق تحت نفوذ خود برگردند از آنان 
سلب شد )بهنود، 1370، ص470(. اجرای اصالحات ارضی ضرباتی جبران ناپذیر به سران 
ایالت وارد آورد و بسیاری از آنان موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود را ازدست دادند و 

به لحاظ مالی در وضعی نامطلوب قرار گرفتند )مقصودی، 1382، ص243(.
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سوای این که شورش عشایر جنوب و درگیری شان با دولت مرکزی را پیامدی از 
اعالم خلع سالح عشایر می دانند این حوادث با اصالحات ارضی نیز بی ارتباط نبود. 
بهمن بیگی شورش عشایر فارس در اواخر سال 1341 را با موضوع اصالحات ارضی و 
مخالفت مالکان مرتبط می داند. او می نویسد: »برنامۀ اصالحات ارضی و تقسیم مراتع اگر 
با حوصله انجام می گرفت، مایۀ خشنودی تهیدستان عشایری می شد و آب از آب تکان 
نمی خورد؛ ولی آمیزش آن با بلندپروازی های بی موقع انقالبی از طرفی و سهل انگاری و 
کوته بینی زمامداران فارس ازطرف دیگر عدۀ کثیری از فقیرها را به سود غنی ها به جنبش و 
شورش واداشت« )بهمن بیگی، 1386، ص171(؛ بنابراین چنین به نظر می رسد که مخالفان 
اصالحات ارضی با توسعۀ مراودات خود در میان عشایر از فرصت اعالم خلع سالح به 
نفع خود بهره برداری کردند و با تحریک عشایر، شورشی را علیه دولت مرکزی به راه 

انداختند.
براساس این می توان گفت که شاه و دستگاه حاکم ضمن تلقی قتل ملِک عابدی 
به عنوان هشداری برای خود، قدرت خوانین عشایر را یک ساختار اجتماعی مقاوم در 
مقابل تغییرات اجتماعی و سیاسی جدید به ویژه مانعی در مقابل اصالحات ارضی یافتند. 
ازطرف دیگر هم، اعالم خلع سالح فرصتی مغتنم برای مخالفان پیش آورد تا عشایر را 
به شورش علیه دولت مرکزی تحریک کنند؛ چنان که بهمن بیگی نیز فرمان خلع سالح 
عشایر را در آن زمان، نابه هنگام می خواند )بهمن بیگی، 1386، ص171(. نکتۀ شایان توجه 
دیگر دربارۀ فرمان خلع سالح عشایر این است که این فرمان فقط در استان های فارس و 
خوزستان صادر شد. با اندک دقتی در قلمرو ییالقی و قشالقی ایل قشقایی که محدوده ای 
در جنوب غرب و غرب فارس و نواحی شرقی خوزستان را دربرمی گیرد، تأثیر قتل ملک 
عابدی در این خلع سالح به خوبی قابل ارزیابی است. پیش تر نیز اشاره شد که در شورش 
سال 1341 و 1342 حضور قشقایی ها چندان بارز نبود؛ ولی اعالم خلع سالح عمومی 
فرصتی را برای سایر مخالفان اصالحات ارضی ازجمله خوانین بویراحمدی و سرخی1 در 

جنوب کشور فراهم آورد تا مخالفت خود را در قالب شورشی، علنی کنند.
براساس آنچه گذشت در قالب تحلیلی کلی می توان گفت که وسعت و شدت برخورد 
حکومت مرکزی با رویداد قتل ملک عابدی در راستای هشدار تلقی کردن قتل ملک عابدی 
قابل تحلیل و ارزیابی است؛ چون اگر دولت به قتل ملک عابدی به عنوان حادثه ای اتفاقی نگاه 
می کرد، چه بسا مخالفان اصالحات ارضی با بهره برداری از موقعیت پیش آمده و تبدیل این 
موضوع به نوعی مقاومت علیه اصالحات ارضی در یکی از مهم ترین بخش های سرزمین 
ایران، آن را به چالشی بزرگ برای دستگاه حاکم بدل می کردند. چنان که در گزارشی از ساواک 

بویراحمدی،  نارصخان  مانند:  1. خوانینی 

شهبازی  حبیب  بویراحمدی،  خداکرم خان 

و حسین قلی خان رستم که خود به تنهایی 

160 پارچه ده را در اختیار داشت )روزنامۀ 

اطالعات، 10980، )1341/10/2(، ص13(.
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در تاریخ 1341/10/11 برخی خوانین قشقایی و بویراحمدِی مخالف با اصالحات ارضی 
گفته بودند: »اگر در جریانات اخیر چهل نفر یک دل و یک جان و مورداعتماد با ما بودند، تا 
آخرین قطرۀ خون ایستادگی می کردیم« )ساکما، 98/293/2972، ص7(. باتوجه به تاریخ سند 
به نظر می رسد که منظور از جریانات اخیر واقعۀ قتل ملک عابدی و حوادث بعدی آن بوده 

باشد.
سوای آنچه َدرپِِی قتل رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد در جنوب روی داد، جنجالی 
رسانه ای که به دنبال این واقعه ایجاد شد خود فرصتی برای تبلیغ و توسعه و ترویج فکر 
اصالحات ارضی در میان دیگر طبقات اجتماعی به ویژه جامعۀ شهری ایران بود. ارسنجانی 
در دی ماه 1341 در کانون ایران جوان گفت: »یکی از آن گرفتاری هایی که ما با آن مواجه 
بودیم ]این بود[ که تابه حال اهمیت قانون ]اصالحات ارضی[ را فقط دهقان های اسیر 
درک می کردند و اهالی شهرها از انعکاس نتایج اقتصادی سیاسی و اجتماعی اجرای قانون 
اصالحات ارضی کمتر اطالع داشتند و حد کار ما از پشت دیوارهای شهر تجاوز نمی کرد. 
متأسفانه وقتی که حادثۀ شهیدشدن مهندس ملک عابدی پیش آمد و ما یکی از همکاران 
خود را ازدست دادیم هیجانی در کشور بین همۀ مردم به ویژه شهرنشین ها پیش آمد و 
در شهرستان ها ]نیز[ موضوع اصالحات ارضی موردبحث واقع شد؛ و روی تلگرافاتی 
که به من می رسید مشاهده کردم در تمام شهرستان ها، به مناسبت مرگ ملک عابدی مردم 
عزاداری می کنند و تمام پیشه وران در مغازه های خود پرچم سیاه نصب کرده اند و برای 
اولین بار اهالی شهرستان های ایران در کاری که مربوط به کشاورزان است همدردی کردند 
و درنتیجه، همۀ ما نفوذ اجرای قانون را در شهرها به چشم خود دیدیم« )مسئلۀ اصالحات 
ارضی، 1341، ص98(؛ بنابراین مالحظه می شود که قتل ملک عابدی فرصتی شد برای 
مجریان اصالحان ارضی تا با همراه کردن هرچه بیشتر احساسات سایر طبقات اجتماعی در 

پیش برد برنامه های اصالحات بکوشند.

نتیجه
تحکیم  پهلوی،  حکومت  اقتصادی-اجتماعی  توسعۀ  و  ثبات  ازجمله  متعدد  عواملی 
مشروعیِت حکومت پادشاهی، و پیش برد اهداف و سیاست گذاری های آمریکا در راستای 
مسدودکردن نفوذ تفکرات و آموزه های کمونیستی در اقمار تحت نفوذش سبب ضرورت 
اجرای اصالحات ارضی در ایران می شد؛ بنابراین مقاومت در مقابل چنین برنامۀ راهبردی 
و مهمی می توانست چالشی بزرگ برای مجریان این برنامه تلقی شود. ازاین رو قتل ملک 
استقرار  مراکز  از مهم ترین  فارس )یکی  فیروزآباد در  ارضی  عابدی رئیس اصالحات 
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بزرگ مالکان و عناصر ایلی بانفوذ( را می توان یک مقاومت بالقوۀ مالکانه در مقابل برنامۀ 
اصالحات ارضی دانست؛ بنابراین صرف نظر از اتفاقی یا عمدی بودن این واقعه )قتل ملک 
عابدی( -که به گواهی اسناد برای حکومت وقت نیز این ابهام وجود داشته است- حکومت 
پهلوی با برداشتش از این واقعه به عنوان »اقدامی ارتجاعی« ضمن برخورد شدید با محرکان 
تبلیغی گسترده از آن، سعی کرد تا فرصت را از مخالفان  اصلی این واقعه و استفادۀ 
اصالحات ارضی برای هرگونه بهره برداری از این واقعه بگیرد و امکان توسعۀ آن را به یک 
مقاومت گستردۀ مالکانه در نطفه خفه کند. شاه و دستگاه حاکم با تعمیم چشم اندازهای 
خود در راستای این برنامه و باتوجه به سابقۀ تاریخی عشایر جنوب به عنوان کانونی بحران 
فرمان خلع سالح آنان را صادر کردند؛ ولی این اقدام حکومت به شکل گیری غائلۀ فارس 

انجامید و بذر بحران های سیاسی بعدی را در خود پرورش داد.
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سند شامرۀ  3 
 نگرانی خوانین از افول قدرت خان خانی 

و زورگویی درنتیجۀ اصالحات ارضی 
)مجموعه اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

جمهوری اسالمی ایران(

یک منونه از موانع بر رس راه
 اصالحات ارضی:  قتل رئیس ...
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ادامۀ سند شامرۀ  3 
)مجموعه اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 
جمهوری اسالمی ایران(

محمدرضا قلیزاده
 حبیب اللّه سعیدی نیا
علی شهوند
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سند شامرۀ  4 
کشف اموال مهندس ملک عابدی )مجموعۀ 

خصوصی فرهاد عابدی(

یک منونه از موانع بر رس راه
 اصالحات ارضی:  قتل رئیس ...
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سند شامرۀ  5 )ادامۀ سند شامرۀ  4 (

کشف اموال ملک عابدی
 )مجموعۀ خصوصی فرهاد عابدی(

محمدرضا قلیزاده
 حبیب اللّه سعیدی نیا
علی شهوند
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سند شامرۀ  6 
مخالفت خوانین و کالنرتان ایل قشقایی با 

اصالحات ارضی )مجموعه اسناد سازمان اسناد 
و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران(

 

یک منونه از موانع بر رس راه
 اصالحات ارضی:  قتل رئیس ...
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سند شامرۀ   7

تحریکات خوانین علیه اصالحات ارضی 
)مجموعه اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 
جمهوری اسالمی ایران(

محمدرضا قلیزاده
 حبیب اللّه سعیدی نیا
علی شهوند
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سند شامرۀ  8 

سند مربوط به عفو قاتل ملک عابدی 
)مجموعۀ خصوصی فرهاد عابدی(

یک منونه از موانع بر رس راه
 اصالحات ارضی:  قتل رئیس ...
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سند شامرۀ   9

عفو و تأمین آسایش محمِد نوروز طیبی 
توسط ساواک )مجموعۀ خصوصی
فرهاد عابدی(

محمدرضا قلیزاده
 حبیب اللّه سعیدی نیا
علی شهوند
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نامۀ نارصخان قشقایی به روزنامۀ اطالعات    
)روزنامۀ اطالعات، 1341/8/24، ص5(

یک منونه از موانع بر رس راه
 اصالحات ارضی:  قتل رئیس ...


