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تاریخ دریافت97/2/17 :

تاریخ پذیرش97/11/18:

چکیده

طرح اسکان عشایر یکی از برنامههای اصالحی رضاشاه در راستای ایجااد دولات

ملی در ایران و پروژة ملتسازی بادد کاه در ماااطم ملتلاش کشادر باه ک ا

ارتش به اجرا درآمد .ماطقة م سای در استان فارس ،یکی از مااطم ت رکزِ ایالت
عشایری بدد که بهعادان یکی از مااطم هدف ،طرح اسکان عشایر را تجربه کرد.

این پژوهش که با رویکرد تدصیفی ا تحلیلی و برپایاة اساااد فاراهگ دردیاده ،در

پی پاسخددیی به این سؤال است کاه باا تدجاه باه عاد ِ ه لادانی باین سیاسات
مت رکزسازی و ساختار ساتیِ زنددی ایلی ،دولت چه راهکاری را بارای اجارای

کامل طرح اسکان عشایر در قبال ایاالت ماطقاه م ساای انجاا داد؟ و چارا ایان

طرح در این ماطقه با تدفیم چادانی ه راه نبدد؟ یافتههای پاژوهش حااکی از آن

است که دولت با درنظردرفتن برنامههای مشلص چدن اع النفدذ بار ایاالت از
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طریم الغای مقامات مؤثر ایلی ،اخذ تعهدات از رؤسای ایاالت ،ارائاه طارحهاای

جدید اسکان ،در ع لیاتیکردن این طارح کدشاید ،لایکن ایان طارح در ماطقاة

م سای بهدالیلی چاد ماناد عد بسترسازی فرهاگی و اقتصادی ،استفاده از عاصر
اجبااار جهاات اجاارای برنامااه ،اسااتقرار ایااالت در مکااانهااای نااامطلدد ،عااد

بهکااردیری عدامال اجرایایِ مااسا پا

از اساکان و باهتبا آن زیاان اقتصااد

عشایری در ماطقة م سای با مدفقیت چادانی ه راه نشد.

واژههای کلیدی :رضاشاه ،اسکان عشایر ،فارس ،م سای.

مقدمه
مطالعة تاریخ اجت اعی و اقتصادی ایران ،حاکی از این است که در طادل تااریخ ،ایاالت و عشاایر

بلش قابل تدجهی از ج عیت کشدر را تشکیل مایدادناد .شایده تدلیاد داماداری باا تکیاه بار ایان

ج عیت ،یکی از پایههای اساسی اقتصاد ایران محسدد مایشاد .باا رویکارآمادن رضااخان ،وی
درصدد متحد کردن ه ة اقشار جامعه برای ایجاد ت رکاز اداری و سیاسای کشادر برآماد .بار ایان
اساس هر چیزی که مان تحقم این هدف میدردید ،بهندعی از سر راه برمیداشت .شایده زناددی

کدچنشیای در تضاد با ندسازی تشلیص داده شد لذا حکدمت پهلدی کدشید با ایجاد برنامة اسکان
عشایر نسبت به یکجانشین کردن آنها اقدا دردید .در این راساتا طارح اساکان عشاایر(1311ش)

برای واردکردن ایالت به یکجانشیای تصدی

دردید .با مشلصکاردن ماااطم ایلایِ مهاگ ،برناماة

اسکان در آن مااطم اجرایی شد .یکی از مااطم مهگ هگ ازنظر ج عیتی و سیاسای ،ماطقاه فاارس و

ایالت ساکن در آن بدد .در این میان ایل م سای در ماطقه حساسی ازنظر جغرافیایی ساکن بددناد.

آنها در مسیر راه ارتباطی شیراز ا اهداز و هاگچااین ساه اساتان کهگیلدیاه و بدیراح اد ،فاارس و

خدزستان از طریم م سای به هگ مرتبط میشدند ،لذا امایت این ماطقه به نف ارتباطات جادهای این

سه استان بدد .از طرف دیگر در اغتشاشات جادد و دردیریهای ایلی ،ایالت م سای نقش فعاالی

داشتاد .به ه ین دالیل ماطقة م سای بهعادان یکی از مااطم اصلی هدف ،در طارح اساکان عشاایر
در نظر درفته شد.

این پژوهش به دنبال پاسلگدیی به ایان ساؤاالت اسات کاه برناماة اساکان عشاایر در م ساای

چگدنه اجرایی دردید؟ این برنامه در م سای تا چه حد مدفقیتآمیز بدد؟
در مدرد برنامة اسکان عشایر ،تاکادن مقاالت و کت

زیادی به چاپ رسیده است .نفیسه واعظ

شهرستانی در کتاد خدد با عادان «سیاستهای عشایری دولت پهلدی اول» ،ت رکز خدد را بهطادر
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ع ده در باد اسکان عشایر و سیاستهای عشایر ی دولت پهلدی اول دذاشته است .در این اثار باه

چگدنگی طرح اسکان عشایر در ماطقه م سای پرداخته نشده اسات و باهصادرت کلای باه بررسای

سیاست اسکان عشایر پرداخته است .هگچاین مقاالت متعددی در مدرد سیاست عشاایری و برناماة

اسکان عشایر ندشتهشده است .کشداد سیاهپدر در مقالهای با عاادان« قیاا عشاایر جاادد  1341تاا

 ،»1343بیشتر درباره قیا جادد و حدادث عشایری در زمان پهلدی دو ندشته اسات ،اماا در بااد

پیشیاه اشاراتی به برنامة اسکان عشایر نیز داشته است .وی نیز باهصادرت مساتقل باه بحاس اساکان

عشایر در ماطقه م سای نپرداخته است .ه چاین مقاله پژوهشی دیگری با عادان «تلته قاپدی ایالت

و عشایر فارس در عصر پهلدی اول و پیامدهای مالیاتی آن با اتکا به اساااد تااریلی» ،تدساط رضاا

معیای رودبالی در سال  1383در نشریة داجیاه اسااد چاپ شده است .هدف وی در این پاژوهش،

بررسی پیامدهای یکی از سیاستهای عشایری پهلدی اول(تلته قاپد) در فارس و در بُعد اقتصادی

و مالیاتی بدد .نگارندة پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیهبر اسااد آرشیدی ،کاه نقاش مه ای در

روشنسازی تاریخ محلی و ماطقهای دارند ،سیر اجراییشدن و نتایج برنامة اسکان عشایر در ایالت
م سای را مشلص کاد.

چشمانداز جغرافیایی و تاریخی منطقة ممسنی تا آغاز طرح اسکان عشایر
ماطقه م سای ،در شا ال غارد فاارس واقا شاده اسات و از نظار جغرافیاایی دارای آد و هادای

متادعی است .ماطقه جادبی آن درمسیر و ش ال آن سردسیری است .حدود آن از طرف شار باه
کامفیروز و اردکان ،ش ال آن به کهگیلدیه و جادد به کازرون محدود است .این ماطقاه باه دلیال

وضعیت آد و هداییِ متادع خدد ه داره مدرد تدجه ایالت و عشایر کدچنشین بدده است (فسایی،

 .)1560/2 :1382ماطقه م سای از دذشتههای دور ،ماطقة اسکان ایالت بدده است ،طدایش م سای

از ساکاان این ماطقه بددند که به چهار دسته تقسیگ میشدند :طایفة «بکش» در قس ت درمسایری،

طایفة «جاوید» در بلش کدهستانی و سردسیر« ،دش نزیاری» در ناحیة سردسیر و ایال «رساتگ» در
قس ت کدهستانی و جلگهای این ماطقه ساکن بددند(کری ی .)189-188 :1317 ،دادههای تاریلی
پیرامدن وضعیت اقتصادی ایالت این ماطقه ،حاکی از این است که در زمان قاجار این ماطقه ازنظر

اقتصاد کشاورزی از وضعیت مااسبی برخدردار نبدده است و به دلیل ک بدد وسایل کشات و زرع،
وض زراعت بین ایالت م سای مااس

نبدد .طدایش «بکش» و «جاوید» در این ماطقاه چااان فقیار

بددند که با ج کردن داراییهای خدد قادر به پرداخت مالیات مقررة دولت نبددند .این وضاعیت

اقتصااادی ،ایااالت ایاان ماطقااه را بااه کاادچنشاایای و داااهی دزدی از طدایااش اطااراف نااادزیر
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ساخت(درمرودی .)1005-1000 :1347 ،با تدجه به این اطالعاات بایاد دفات یکای از عللای کاه
ایالت این ماطقه را به کدچنشیای سد داده بدد ،ویژدیهای اقتصاد کشاورزی در این ماطقه بدد و
برای تغییر در این سب

برطرف میشد.

معیشت ،میبایست علل رویآوردن به ایان نادع معیشات در ایان ماطقاه،

بررسی تحدالت سیاسی ایران در دورة قاجار و پهلدی حااکی از نقاشآفریاای ایاالت جاادد

ایاران و ایال م ساای در حادادث و رویادادهای ایان دوره بادده اسات .ایاالت م ساای فاارس باه

جاگجدیی و شجاعت مشهدر بددند ،چاانکه اولا

دشدتن در ساال  1953در مادرد م ساایهاا

ندشت« :آنها تیرانادازان و سادارکاران خادبی هساتاد .در دل ه سایگانشاان خادف مایاندازناد»

(ایدانش .)154 :1385 ،ایالت م سای سالح مدردنیاز خدد را از خارج از مرزها تاممین مایکردناد.

این سالح از بادر دیلگ وارد کشدر میشد ،زیرا واردکردن تفاگ و باروت از ایان شاهر راحاتتار
بدد(آل داوود .)85 :1378 ،دستیابی به سالح خارج از نظارت حکدمت مرکزی ،ساب

دردیاد تاا

بهراحتی در ماطقة جادد قدرتن ایی کااد .علت این اظهارنظر ،اع الی بدد که ایالت م ساای در

مسیر راه تجاری شیراز-بدشاهرانجا مایدادند(اساتفان رای .)157 :1378 ،لاذا ناا ایاالت م ساای
ه داره در ملالفت با حکدمت مرکزی ذکر شده بدد.

این دردیریهای سیاسی در دوره رضاشاه به اوج خدد رسید .در دردیریهای ایلی ساالهاای

 1309-1307ه.ش فارس ،حضدر این ایالت بهخصدص ایل «رستگ» محسادس بادد .در پااییز1307

ه.ش دردیریها شروع شد و علت آن اختالفی بدد که بر سر اماال
ی

م ساای پایش آماده بادد .از

سد عشایر ماطقه و در رأس آنها «اما قلیخاان رساتگ» مادعی مالکیات آن بددناد و از سادی

دیگر ،معینالتجار بدشهری ،داعیة مالکیت داشت .اماامقلی خاان و افارادش باه ادعاای مالکیات او

تدجه نکردند و مان از فعالیت وی در آن ناحیه شدند .با پیشآمدن ماجرای نافرمانی اما قلیخاان

و براثر مساعی معینالتجار در مرکز ،نیرویی به فرماندهی سرتیپ ابدالحسن خانپادر زناد ،فرماناده
تیپ فاارس باهاتفاا امیره اایدن بدشاهری و قادایی از چریا

هاای محلای «بکاش»« ،جاویاد» و

«دش نزیاری» عاز ماطقه شدند؛ اما نیروهای دولتی شکست خدردند(بیات.)43-40: 1365 ،

رضاخان که از اغتشاش م سای ناراحت بدد ،حبیا اهلل شایبانی را باا اختیاارات کاافی جهات

سرکدد ایالت م سای باه فاارس فرساتاد(تقیزاده .)214 :1358 ،در تابساتان 1309ش ،امیرلشاکر
حبی اهلل شیبانی پ

از سرکدد نقاط ناآرا فارس ،ت ا قدای مدجادد را بارای قلا وق ا عشاایر

م سای و بدیراح د بسیج کرد .نبرد در تاگ تامرادی به دلیل ناآشاایی نیروهای دولتی به شکسات
ساگین برای ارتش و کشتهشدن حدود چهارصاد نظاامی ماجار دردیاد(بیاات .)96-95 :1365 ،باا
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تلفات ساگین نیروهای دولتی ،رضاشاه نادزیر تص یگ دیگری درفات .وی جعفرخاان سرداراساعد
وزیر جاگ را به ماطقه «پشتکده جلیل»« ،امیر ایدد انصاری» ،روستای «دود » و «تاگ تامرادی»

که محل تج

خدانین و سران اصالی شارکتکاااده در جااگ مزبادر بددناد ،فرساتاد و خادانین

ازج له امامقلی خان رستگ را راضی و ه راه چاد تن دیگر از خدانین ماطقه راهای تهاران شادند و

سپهبد فضل اهلل زاهدی مجدداً با نیروی نظامی در زمستان  1309ه.ش به م سای آمد(حسایایخاداه،

 .)251-255 :1378با این حال در نهایت جاگ بین نیروی دولتی و ایالت م سای دردرفت .ایان

جاگ در حدمه رودخانه «فاریاد» و «قلعه چارتا » ،محل نیروی لهراسپ صدرت درفت و نیاروی

ارتش ،قلعه را ویران کردند(ه ان .)264-257 :با ایاکه بقیه طدایش م سای چریا

هاای خادد را

در اختیار دولت قرار داده بددند ،اما ساران آن هاا نیاز باه تهاران احضاار و زنادانی شادند(کرونین،

 .)194 :1385با تدجه به چاین پیشیاه سیاسی برای ایالت ماطقه م سای ،رضاشاه تدجاه ویاژهای باه
کاترل ایالت در این ماطقه داشت.

چگونگی اجرای برنامة اسکان عشایر در منطقه ممسنی

-1نقش مقامات محلی در اجرای طرح اسکان عشایر
پیشیاة سیاسی ایالت م سای باعس دردید تا پ از طرح مسئله اسکان عشایر ،ماطقة م سای نیز باه
عادان یکی از مااطم هدف ،برای این طرح در نظر درفته شدد .ماطقاه فاارس از مراکازی بادد کاه

رضاشاه به اسکان ایالت آن تدجه جدی کرد .در این راستا ،در تلگراف وزارت داخله به اساتاندار

فارس دستدر داده شد که اسکان ت امی ایالت فارس باید ه گا باا دیگار ایاالت کشادر صادرت

بگیرد ،بهطدریکه تا سال 1318ه .اثاری از چادرنشایای در کلیاة نقااط بااقی ن اناده باشد(اساااد
کتابلانه و اسااد ملی فارس ،ساد ش اره  ،1653ش اره ع دمی .)217در ساال1311ش ،تاالشهاای

برای تحقمبلشیدن به سیاست اسکان ایالت انجا درفت .در راستای ع لیااتیسااختن ایان طارح،
اقدامات محدری در پیش درفته شد .بررسی این اقدامات ،حاکی از تالش رضاشاه برای محد آثاار

ساختارهای ساتیِ سیاسی و اجت اعیِ حیات ایلی بدد .از ج له اینکه در مرحله اول ،سران ایالت را

از بدنه آنها جدا کرد .بهطدریکه بسیاری از رهبران ایالت را در تهران زنادانی کارد و برخای باه

اتها تدطئه اعدا شدند (کرونین .)194 :1385،این اقادا باا تدجاه باه نقاش محادری خادانین در
مدیریت ایالت و نفدذشان در بین عشایر ،ی

دا اساسی در محدِ آثار حیات ایلی بدد.

دولت در دا بعدی کدشید با تکیه بر مقامات محلی و نفدذشان در ایل ،طرح اساکان را میاان

عشایر اجرا کاد .با تدجه به زندانیشدن و اعدا خدانین ایل ،در برنامة اسکان عشاایر ،جاایی بارای
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مااصبی چدن خان و کالنترها که تاب مستقیگ خادانین ایال بددناد ،در نظار درفتاه نشاده بادد .لاذا

مممدرینِ اجرای برنامه میبایست در هر ساد و نامهای که صادر میشد ،این عااوین را حاذف مای-
کردند و به کار ن ایبردناد(سااک ا ،کاارتن  ،29373727شا اره ع ادمی 40 :1318/5/15 ،3298؛

ساک ا ،شااسه ساد  .)2:293-33003این ددنه بدد که دولت با حدف این عااوین درصادد محاد
این مقامات برآمد و مااص

کدخادا در برناماة اساکان

دیگری را جایگرین ساخت .بادینترتیا

عشایر ،مقا مسئدلِ محلی در نظر درفته شد؛ زیرا کدخدا مقامی مسائدل در ماااطم روساتایی بادد.

کدخدا ،در قشربادی ایالت م سای بعد از خان و کالنتر قرار میدرفت .کدخداها به علت ت ااس
نزدی

با کالنترها و در ماداردی باا خادانین از حیثیات و اعتباار بیشاتری برخادردار ،و متکای باه

ه کاری اعضای دودمان و تیرة خدد بددند(اماناللهی .)172 :1370 ،کدخدا رهبار تیاره محسادد

می دردید و وظایش وی شامل حل و فصل مسائل داخلی و دفاع از تیره در رابطه با سایر تیرههاا و

بیگانگان بدد .از آنجا که ایالت قارار بادد بعاد از اساکان در روساتاها سااکن شادند ،لاذا کدخادا

مساائدلیت آنهااا را برعهااده درفاات (اماااناللهاای .)182 :1367 ،در بیسااتگ آذر  1314ش قاااندن

کدخدایی در  12باد به تصدی

رسید و وظایش ملتلفی در رابطه با ادارة کلیاه امادر روساتا بارای

کدخاادا در نظاار درفاات و در باااد شاارایط اتلاااذ س ا ت کدخ ادا سااکدنت در دهم ماادرد نظاار و

معروفبددن به درستکاری و هگچاین عد سدءسابقه کفایت میکرد(طال  ،مدیریت روستایی در
ایران .)7-10 :در باد اول ذکر شده بدد که کدخدای ده ن ایاده مال

و مسائدل اجارای قادانین و

نظاماامههایی است که از طرف دولت به او مراجعه میشد .در واق کدخادا باه عاادان عاالیتارین

مسئدل محلی وظیفة مراقبت از خاندارهاای اساکانیافتاه را برعهاده درفت(بهااا  .)214 :1344 ،از
کدخداها تعهدی مبای بر تحدیلدرفتن خاندارها و مراقبت از آنها درفته شد .ن دنهای از این تعهد

آورده میشدد:

ایاجانا  ....ولااد ...دارای شااساااامه ...کدخاادای قریااه ....ماایباشااگ .متعهااد ماایشااد کااه

خاندارهای مادرجه در صدرتمجلا

تحادیلی ادارة اساکان را در قریاه  ....سرپرساتی و

نگاهداری ن دده و تسهیالت رعیتی را فراهگ ن ایگ .چاانچه هری

از خاندارهاا در امادر

زراعت کدتاهی و غفلت کااد و یا بلداهاد حرکت به جای دیگر ن ایاد فدراً به فرمانادار

یا ادارة اسکان اطالع داده که قبل از حرکت جلددیری شدد.

در ه ین تعهدنامة کدخدا ،ریشسفیدان هگ متعهاد مایدردیدناد کاه باا کدخادا مسااعدت و

ه راهی ن ایاد(ساک ا ،پدشه  ،15137-293ش اره  .)1311/02/12 ،213-325کدخاداها نتدانساتاد
بعد از امدر اسکان مسئدلیت خدد را به درستی انجا دهاد .علت آن هگ نبادد قادرت اجرایای الز
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بدد؛ زیرا ایالت ه یشه تحت کاترلِ قدرت خدانین بددند و به این نحده کاترل عادت داشاتاد ،لاذا

تقریباً اکثر کدخداها از نافرمانی خاندارها و بردشت به شیدة سابم زنددی شاکی بددند.

چادین مدرد شکایات آنها در اسااد ذکر دردیده است .در ناماهی غضاافر خفاری کدخادای

«قرهدل» ماهدرمیالتی م سای آمده است چاد خاندار در این قسا ت سااخت ان سااختهاناد ولای از
آنها استفاده نکردهاند و در زمستان از سیاهچادر استفاده کردهاند و در تابستان در خانه پدشاالی یاا

کپر زنددی میکااد .وی به آنها ددشزد کرده کاه در سااخت انهاا سااکن شادند باه حارف وی
ددش نداده باابراین وی به ریاست اسکان پااه برده است تا مگر آنان خاندارها را وادار به ع ال باه

تعهدات ن ایااد (سااک ا ،شااساه سااد  ،293-33620سااد شا اره  .)1317/3/29 ،519در دازارش
دیگری از شکایت سلبعلی خدشبلت کدخدای «بیدکرز» معلد دردیاده کاه اغلا

خاندارهاا از

ساخت ان خدد خارج شده به ماهدر رفتهاند .کدخدا به آنها تذکر داده با اقداماتی اساباد زح ات
وی را فراهگ کردهاند (ه ان ساد ،ش .)6

اردشیر کاظ ی کدخدای «شاه تسلیگ» و «چگ جرو» در نامهای خطااد باه دفتار اساکان ایاالت

کازرون و م ساای تقاضاا کارده کاه باه خاندارهاای ناامبرده در ورقاه پیدسات ،کاه بادون جهات

ساخت انهای خادد را خاالی دذاشاتهاناد ،امار ن ایااد کاه باه سااخت انهاای خادد بردردناد .وی

درخداست کرده است که از خاندارها علت کارشان را جدیا شدند (ه ان ساد ،شا اره  .)43هاشاگ

علیزاده میش مست م سای شکایت کرده که ملز به نگاهداری ده خاندار شده که در «بهرا آبااد»

اسکان شدند ،چاد خاندار از آنها تاکادن خانه نساختهاند که در قطعاة خادد آنهاا را ساکای داده

است ،ولی آنها قصد دارند آنجا را برای خدد اشغال کااد و چهار خاندار دیگر در مل

«کتی یان»

که ددیا متعلم به کدخدا هست بهاجبار ساخت ان ساختهاند ،بر این اساس باه وی خساارت زیاادی

رسانیدهاند .طبم شکایتی که کیدمرث امیری به اداره اسکان داده ایالتی در اطراف مزارعِ متعلم باه
او اسکانیافتهاند و به ناحم مرات مشارالیه را چرا ن ددهاناد (سااد شا اره  .)7-6باا تدجاه باه اساااد

مدجدد می تدان دفت :حکدمت پهلدی کدشید از طریم محاد برخای مقاماات و تکیاه بار مقاماات
محلی دیگر ،فضای الز را برای پیاادهساازی طارح اساکان عشاایر فاراهگ ساازد .ایان دازارشهاا

نشاندهاده این مسئله بدد که قدرت اجرایی کدخداها آنقدر نبدده است که مان خاندادهها بشدند.

لذا نافرمانی ایالت از کدخداها و نبدد قدرت اجراییِ مااس دولتی ،مشابه آنچه در سابم خدانین به
واسطه تفاگدارهای خدد داشتاد ،یکی از مدانا اصالیِ اجارای طارح و مدفقیاتآمیزنباددن طارح

اسکان عشایر بدد.
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در طرح اسکان عشایر از ریشسفیدان ،به عادان افراد صاح نفدذ بین عشایر تعهد درفته شاد

که نسبت به مفاد تعهدنامه با کدخدای رس ی ده ،مساعدت و ه راهی ن ایااد .ایان افاراد از سادی

دولت مدظش به ساخت انسازی و اشتغال به زراعت شدند .ه چاین مقرر دردید که این افراد ،باید
زنددی ایلی و کلیه ملزومات آن را تر

کرده و در صدرت تلطی از قدانین ،مبلغ دو هازار ریاال

به شیر و خدرشید سرخ جری ه شدند(ساک ا ،شااساه  .)8 :293-67286از ریاشسافیدان هاگ تعهاد

درفتاد که از چادر سیاه استفاده نشدد(ساک ا ،پدشه  ،67286-293ش اره ع ادمی  .)573/3125باه

نظر میرسد التزا ریشسفیدان به خانهسازی بیشتر در راستای ایجاد الگاد بارای دیگار افاراد ایال،

برای ساخت خانه و ورود به زنددی کشاورزی و یکجانشیای بدد .تعیین تابیه مالی برای ایان افاراد

در اجرای طرح ،مدج

تلطی نکااد.

شد تا آنها برای دوری از ایان پیامادهای ماالی تاا حاد امکاان از قادانین

در این میان ،مالکان دهاتی که اسکان در آنجا صادرت درفتاه بادد ،نیاز تعهاداتی را برعهاده

درفتاد .مالکان ده تعهد دادند که وسایل اولیه زراعت را بهقدر احتیاج برای افراد ایل فراهگ کااد و
خاندارها را ملز به رعایت اصدل دهنشیای و زراعت کااد و در ساهگباری از محصادل ،تااب

سپ

سهگ مال

و زارع باشاد(ساک ا ،شااسه  .)10 :293-67286خاندارها در امادر دهنشایای ،بایاد تااب

کدخدای رس ی ده میبددند و حم حرکت بهجای دیگر را نداشتاد .عد رعایات نکاات ماذکدر
میشد آنها از حدزه فارس اخراج دردناد(سااد شا اره  .)3550/583پا

سب

از ع لیااتیشادن

اسکان ،قرار بر این شد که در مدارس ،طرز صحیح زنددی را به آنها بیامدزند .مقارر دردیاد کاه
ایالت را در زمیاة پذیرش شیدة جدید زنددی آمدزش دهاد و آنها را به فعالیتهایی ماناد صاای

دستی و کشاورزی وادارند .هگچاین مدارس چهارکالسه برای آنها بسازند تا شیدههای ملصدص

زنددی جدید را به آنها آمدزش دهاد(شااسه ساد  ،439-292-98ن ره  .)1314/4/19 ،278انتقاال

حم مدیریت ایل از خدانین به کدخدا ،با تدجه به درهگشکستن عادات سیاسی-اجت اعی ایل ،افراد

ایل را دچار آشفتگی ساخت .این مسئله در برخادرد آنهاا باا قادانین و مقاماات مسائدل ،انعکااس

یافت.

در کاار این تدابیر برای اجراییساختن طرح اسکان عشایر ،از طرحهاای دیگاری نیاز اساتفاده

شد .برای مدیریت این طرح ،ک یسیدنی برای اسکان عشایر تشکیل دردید .سپ

طرحهایی جهت

اجرای برنامه در نظر درفته شد .برای ع لیاتیکردنِ دقیم این طرحها ،ماممدرین اساکان ،اساتلدا

شدند .ازج له طرحهای دیگر این بدد که برای ایالت ،پروانه ییال و قشال  ،صادر و دساتدر داده

شد که صاحبان دله ،برای چدپانها ،لباس ملصدص تهیه کااد و چدپانها برای دریافتم پرواناه باا
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لباااس فاار بااه اداره اسااکان ماایرفتاااد(اعظا قدساای .)180-179/2 :1342 ،در دااا نلسااتم

اجراییساختن طرح اسکان ،خاندادهها از کدچ ما و فقط چدپانها باه طادر مدقات اجاازه داشاتاد

دلهها را به ییال و قشال ببرند .آنها میبایست در مسیرهای کدچ پروانه خدد را به مممدران نشان

می دادند(ساد ش اره ع دمی  ،520شااسه  .)1316/12/21 ،2931234-89در ساال  1318حتای باه

چدپانها هگ اجازه تاردد داده نشاد( شااساه سااد  ،892931234ن اره  .)1316/12/20 ،1920بارای
چدپانها بردههایی صادر شده بدد .بردة تردد شامل مداردی چدن ه راهداشاتن پرواناه چدپاانی و
ارائه آن در مدق لزو  ،داشتن لباس یکدست و ی

رنگ ،داشتن نشان فلزی ملصدص ،و پروانه با

ورقة شااسایی باید ه یشه ه راه چدپان میبدد ،زیرا در مسایرهای عبادر و مارور عشاایر ماممدرانی

جهت بررسی حضدر داشتاد .پروانة چدپانی شامل عک  ،مشلصات از ج له ش اره پروانه ،ش اره
چدپان ،عالئگ ملصدص ماناد سن ،صدرت ،مد ،ابرو ،چشگ ،قد و چهره بدد .بردههای دیگری نیز

برای وی تهیه کرده بددند با نا چدپان .در این برداه ،مشلصاات صااح

ددسافاد ،خاط سایر و

ه راهان چدپان ذکر شده بدد( شااسه ساد  .)59-55 :73727-293به نظر میرسد حکدمت کدشید
تا با اجرای این طرحها نظارت بیشتری بر ایالت و عشایر و حرکت آنها داشته باشد و افراد ایل را
ملز به رعایت قدانین دولت مرکزی سازد .دربارة معای

ایان طارح بایاد دفات کاه باا مقتضایات

حیات ایلی در تضاد بدد ،زیرا زنددی ایلی مستلز ِ ه کااری ت اامی افاراد خاانداده بادد .از طارف
دیگر ،یکی از ملزومات چدپانی سب
مااس

باری بدد ،اما با پدشیدن لباس یکدست ،فرد قادر به حرکات

نبدد و حفظ و مداظبت از پروانه چدپانی نیز مزیدم زح ت برای آنان بدد.

 -2نقش نیروهای نظامی در روند اسکان در ممسنی
چادین سازمان در روند اجرای برنامة اساکان عشاایر مشاارکت داشاتاد کاه اکثاراً از ساازمانهاای
نظامی بددند .ساتاد لشاکر  7فاارس ،هااگ  8امایاه شایراز ،داددساتری اساتان هفاتگ فاارس ،اداره
شهربانی ،پست و تلگراف ،راه شدسه ،ثبت آمار و احصاء ،ثبتاساااد و اماال  ،فرهااگ فاارس،

دا پزشکی ،پیشه و هار ،تثبیت نرخ غله ،انحصار تریا  ،انحصار دخانیات و ماطقه  7نظاا وظیفاه،

در اجرای اسکان عشایر در ماطقة م سای مسئدل اجرای طرح اسکان عشایر شادند(سااک ا ،شااساه

ساد  .)28 :1318/5/17 ،293-98-12287اما طبم اسااد بیشترِ نقاش را نظامیاان برعهاده داشاتاد .در
واق رضاشاه که قصد ایجاد دولتی مدرن ،مقتدر و مت رکز داشت ،وسیله اجرای آن را ی

ارتش

ملی قرار داد .وی از ارتش بهعادان کاندن ملیدرایی استفاده کرد و افسران در صش مقاد ِ تحادل
اجت اعی و فرهاگی قرار درفتاد .رژیگ و ارتش با یکپارچهسازی ملی و ایجاد ی

قدرت مرکازی
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کارآمد محبدبیت قابل تدجهی در میان روشافکران و محافل ملیدرا کسا

 .)137باید این ارتش درجایی بهطدر ع لی قدرتش مح

کارد (اتاابکی:1385 ،

زده مایشاد .درایانباین اجارای طارح

اسکان عشایر برعهدة آنها دذاشته شد که عرصة ع لی برای ن ایش قدرت آنها بدد .در حقیقات

آن ها ضامن اجرای طرح محسدد میشدند .بهجای خدانین ی

نفر افسر بهعادان مممدر انتظاماات

و اسکان ایالت د اشته شد و مقرر دردید عشایر و طدایش را در مسیر ییال و قشال  ،دهنشاین و

تلتهقاپد کااد(مکی .)71 :1362 ،به نظر میرسد یکی دیگر از دالیلِ سپردن مسائله اساکان عشاایر
به نظامیان این بدد که با تدجه به قدرت و مهارت نظامی که در ایالت وجدد داشت ،حضدر نظامیان

را برای اجرای این طرح ،ضروری ساخت تا در صادرت مقاوماتم احت االی تدساط نیاروی نظاامی

کاترل شدند.

در اسااد چادین مدرد از دخالت قدای نظامی ذکر شده است .افرادی که در امر ساخت انسازی

کدتاهی میکردند ،تدسط حکدمتنظامی تابیه میشدند .ه چاین در اسااد آمده است که مممدرین
نظامی در هر مدرد به مممدرینِ اسکان ک

و مساعدت میکردند که مقررات بهطدرقط بهمدقا

اجرا دذاشته شدند(سااک ا ،سااد شا اره  1:13623-293و  .)4در دازارش اساتفاده از چاادر سایاه
تدسط مرد فهلیان عادان دزارش از هاگ  8امایه فهلیان به هاگ  8امایه شیراز بدده است که نشان

از دخالت نیروهای نظامی در امر اسکان است(شااسه ساد  293-15137ساد ش اره  .)4در مکاتبات

در مدرد اسکان عشایر ،وجدد نامههایی از فرماندهی لشکر  7فارس به اداره اساکان مدجادد اسات.
در نامهای از فرماندهی لشکر  7فارس به اداره اسکان اطالع داده شد که در دهستان مااهدر میالتای
طدایش تر

اسکان دادهشده ،به طدر ع د ماازل و ساخت ان خدد را تر

کرده و در سیاهچاادر

زنددی میکااد .ه ه به سرحد و درمسیر رفته و در ساخت انها کسی بااقی ن اناده اسات (سااک ا،
شااسه ساد  .)1318/1/22 ،15192-293- 98بدینترتی

نیروهاای نظاامی در روناد برناماة اساکان

عشایر مشارکت داشتاد و با ایالتی که از قدانین اسکان سرپیچی میکردند برخدرد جدی داشتاد.

نتایج اقتصادی برنامة اسکان عشایر در ممسنی
به دنبال اجراییشدن طرح اسکان عشایر ،از ییال و قشال ایالت جلددیری شد ،درحالیکاه ایان
مسئله پیدندی نزدی

با تداو شیدة تدلید دامداری داشت .ایالت برای حفظ دا های خدد ییال و

قشال میکردند .بدینترتی

که با کگشدن علدفه و هگچاین سردشادن هادا ،ایاالت طبام تجرباه

خدد ،دا ها را به جای دیگر ماتقل میکردند .اما در برنامة اسکان عشایر ابتدا فقاط چدپاانهاا حام
داشتاد دله ها را به ییال و قشال ببرند .اما بعدها این اجازه از آنها نیز درفته شد .این مسئله سب
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خسارات زیادی دردید .با تدجاه باه آسای پاذیری ددسافادان در برابار سارما ،ایاالت باهمحا

کدچ

ترین تغییر آدوهادا باه نقااط درمسایر مایرفتااد ،اماا در طارح اساکان عشاایر ایاالت از

کدچکردن و جابهجایی ما شده بددند .بر این اساس ،ددسفادان زیادی از سارما تلاش شادند .در

اردکانِ م سای ،در زمان اجرای طرح اسکان ،طدایش «خفری» با سرد شادن هادا قصاد داشاتاد باه

درمسیر بروند که تدسط مممدران بردردانده شدند ،باابراین ددسفادان آنها از شدت سرما از باین

رفتاد(ساک ا ،شااسه  ،98-293-15192ش اره  .)99 :1128به نظر میرسد علایرغاگ اجبااریشادن
اسکان عشایر تدسط حکدمت مرکزی ،دولات فاقاد یا

برناماه ماساجگ بارای حفاظات از ماااف

اقتصادی ایالت بدد .به ه ین دلیل عشایر در سالهای اولیة اجرای ایان طارح ،بسایاری از دا هاای

خدد را به دلیلِ نداشتنِ محیط مااس

برای حفظ دا های خدد از دست دادند .دولت مرکزی پیش

از بسترسازیِ الز  ،به اجراییکردن این طرح پرداخت و این مسئله با واکاش تاد ایالت ه راه بدد.

عد نظارت دقیم دولت بر حیات ایالت بعد از اجرای طرح ماجر به شکلدیاری تعارضاات و

نابسامانیهای مالی دردید ،باهطادریکاه برخای مداقا در ماطقاه م ساای ،مالکاان جدیاد از نظار
اقتصادی به این ایالت فشار میآوردند .داهی در محلای کاه اساکان ایاالت صادرت مایدرفات،

مالکان جدید از ایالت ،باج میدرفتاد .در سادی از که اردکان م سای مدجادد اسات ،در سارحد
چهاردانگه فردی به اسگ حسین فیروزآبادی از دله دارهایی که برای تابستان به آن حدود میآمدند

تا دله های خدد را تعلیش کااد ،تقاضای پدل کرده بدد .هاگچااین فاردی باه اساگ عطاا کراشادیی

آد های خدد را فرستاده و مان از آدخدردن دلههای کسانی شده بدد که پادل ناداده بددناد کاه
تعداد زیادی از احشا آنها ازج له دو قدچ بلارائی تلش دردیدند؛ بااابراین مجبادر باه پرداخات
چهارصد و پاجاه کیلد روغن و بیسات رأس باره باه او شادند(سااد شا اره  .)0112 :6201در ناماة

خاندارهای تلتهقاپدشدة قریهی «بید کرز» طایفة «زبرخانی کشکدلی» به اداره اساکان از اجحافاات
مممدرین ناراحت و از ایاکه هر روز به بهانه ای مشاغدل پرداخات پادل هساتاد ،ناراضای بددناد .در

ادامه ،عادان شده فردی به نا درویشعلی خان سعدی از طرف بلشداری م سای برای بازدید آمده
و بدون اطالع قبلی کپرها و چادرهای پارچهای که برای ج آوری زراعت خدد در حاشیه مازارع

برپا کرده بددند ،بهعدض چادر ج

کرده و صاحبان آن ها را باه شاال و جری اه محکاد کارده

است .اهالی این اقدا وی را برای اخذ پدل تلقی کرده بددند و خداستار رهایی از دست ن ایاددان

بهاصطالح خدنلدار خددشان شدند(سااک ا ،سااد شا اره  .)1317/3/29 ،516در جاداد شاکایت

آنها دفته شد که چرا طدری رفتار ن ددهاند که ماممدرین بادرفتاری ن ایااد و چارا از چاادر سایاه

استفاده کردهاند(ساک ا ،شااسه  ،293-67286ش اره  .)516این شداهد حاکی از پیدایشِ بینظ ای
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و آشفتگی در حیات اقتصادی عشایر پ

که عد نظارت دقیمِ دولت مرکزی سب

از طرح اسکان عشایر در ماطقه م سای است .بهطادری-
قدرتن ایی افراد محلی در برابار ایالتای شاده بادد کاه

قدرت قبلی خدد را برای دفاع از خدد از دست داده بددند.
از دیگر معای

طرح اسکان عشایر این بدد که سعی داشات باه یکبااره افاراد ایال را از مرحلاة

کدچنشیای وارد مرحله یکجانشیای کاد ،درحالیکه افراد ایل هادز آماددیِ انطبا با این تغییارات
را نداشتاد .خانداده با اتکا به اقدا نزدی

خدد امدر را پیش میبردند و اخاراج از نازد اقادا تابیاه

شدیدی بدد .در شکایتی که چراغعلی هدش ادی از طایفه «خفری» به استاندار فارس فرستاده عادان
دردیده که وی به سعایت دو نفر از ج له کدخدای محال تدساط مااًمدر اساکان از ملا

خادد و

برادرهایش دور دردیده و در جای دیگری اسکان داده شده است که به دلیل ایانکاه برادرهاایش

در امدر به وی ک

میکردند و اکادن که از آنهاا دور شاده از عهادة امادر خادد برن ایآیاد،

باابراین تقاضای بردشت نزد برادرهای خدد را داشت(سازمان اساااد و کتابلاناه ملای سااد شا اره

ع دمی .)39165-293 ،1317 /6/26 ،9652

مقاومت ایالت در برابر تص ی ات کدخدا در راستای اساکان و عاد پاذیرش دساتدرات او از

دیگر مدان این طرح بدد .بهطدریکه برخی از این افراد در هر مکانی که دوسات داشاتاد ،اساکان

میشدند و به دلیل ناآشاایی با قدانین یکجانشیای مدجبات نارضایتی افراد روستا را نیز فاراهگ مای-
کردند .برای ن دنه هاشگ علیزاده میشمست م سای از کدخدایان م سای به دولت شکایت کارده

است که ملز به نگهداری ده خاندار شده که در بهارا آبااد اساکان شادند ،چااد خااندار از آنهاا
تاکادن خانه نساختهاند که در قطعة خدد آنها را سکای داده است ،ولی آنها قصد دارناد آنجاا را
برای خدد اشغال کااد و چهار خاندار دیگر در مل

کتی یان کاه ددیاا متعلام باه کدخادا هسات

بهاجبار ساخت ان ساختهاند ،و بر این اساس به وی خسارت زیادی رساانیدهاناد .طبام شاکایتی کاه
کیدمرث امیری به اداره اسکان داده است ایالتی در اطراف مزارع متعلام باه او اساکان یافتاهاناد و

بهناحم مرات مشارالیه را چرا ن ددهاند(ه ان ماب ساد شا اره  .)7-6بادینترتیا

باا عاد نظاارت

دقیم به خاندادههای ساکنشده بینظ یهایی رخ داد که کدخداها قادر به حل آن نبددند.

مقتضیات اجتماعی برنامة اسکان عشایر
ایالت م سای ماناد سایر ایالت از چادر سیاه برای مسکن خدد استفاده میکردند .این چادر کاه از
مدی بز ساخته میشدد به اقتضای زنددی ایلی مدرد استفاده قرار میدرفت ،زیرا هگ ساب

بادد و

آسان ح ل میشد و هگ ایاکه در برابر بارانهای نادهانی از آنها حفاظت میکارد .یکای از مفااد
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برنامة اسکان عشایر ما استفاده از چادرسیاه بدد ،زیرا یادآور زماان کادچنشایای بادد .باه ماممدران

دستدر داده شد که در هر جا چادر سیاه دیده شد آن را پاره کااد ،طدریکاه قابال اساتفاده مجادد

نباشد(ساد ش اره  .)1316/12/24 ،6439استفاده از چادر سیاه تدسط مرد قاچا محسدد میشاد

و ایالت در صدرت استفاده جری ه میشدند .برای مثال از شلصی باه ناا الیااس غادری در محال

«برا » ،شش چادر سیاه ضبط شد ،هگچاین وی دارای  685ددسفاد بدده که سیصد رأس آنهاا و
از بیست االغ پاج ،از سه رأس اس

وی ی

رأس دارای پروانه بددناد کاه بقیاه باهعاادان قاچاا

ضبط و به دست کدخدا سپرده شدند(سااک ا ،شااساه  ،39165-293شا اره ع ادمی /6/26 ،9652

.)6 :1317

برای مسکن جدید ،طرحی به خاندادهها داده شد تا برطبم آن خانه بسازند .هزیاة ساخت خانه

با خدد ایالت بدد .با تدجه به وضعیت نامطلدد اقتصادیِ آنها در نتیجه اسکان ،ایان امار هزیااهای

جدید بر آنها تح یل میکرد .شکل ت ا ساخت انها براساس طرحی مشتر

بدد ،بدینترتی

که

از طرف جادد و مشر روشاایی بگیرد ،اتا ها دارای در و پاجره باشد ،ارتفاع ع اارت ک تار از

سه متر نباشد و خانهها کرسیدار و نیگ دز از کش زمین بلادتر باشد .طدیله و آغال آنهاا بایاد در

قس ت شرقی خانة مسکدنی باشد و با محل سکدنت فاصله داشته باشد که زباله و کثافت آنهاا باه

خانااههااای مسااکدنی ساارایت نا ایااد .عاارض و طاادل اتااا نبایااد ک تاار از  3دااز در  4دااز باشااد.

حتیاالمکان خانهها باید زیرسازی داشته باشد و برای انبار آنها بهکار رود .در خانههای مساکدنی
قدی ی باید قبل از استفاده آن را با آه

به مدج

انادود کاااد .افارادی کاه در سااخت ان خاناههاای خادد

تعهداتی که سپردهاند رفتار نکااد باهوسایله حکدماتنظاامی سالت تابیاه خداهااد شاد.

اشلاصی که با دله و رمه می روناد بایاد مثال ساایرین سااخت ان داشاته باشااد .قارار شاد ادار در

ساخت انسازی کدتاهی کااد ،حکدمت نظامی دزارش بدهاد و آن را باه اداره اساکان بفرساتد .در
دهات اربابی باید در زمیاهی بذر ،ساخت ان طبم عرف محل رفتار ن ایاد .مالکین نباید از آنها باره
یا روغن بگیرند و مدج

آزار آنها شدند (ساک ا ،ساد ش اره  ،429تااریخ  1 ،1314/10/20و .)2

با این حال به نظر میرسد ایالت در انطبا با شرایط جدید به زمان بیشتری احتیاج داشتاد.

کاستیهای بعد از اسکان در ایالت ممسنی
بعد از اخذ تعهدات جدادانه از عدامل مؤثر محلای و خادد خاندارهاا ،ایاالت اساکان داده شادند.
دزارشهایی از اسکان خاندارها در روستاهای م سای آماده اسات .پا

از اخاذ تعهادات از ه اه

اعضای ایل ،در نامه ای با ذکر اسامی افراد ،ذکر ش اره تعهدنامه کدخدا و خاندارها به آنها اجاازه
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اسکان در محل مدردنظر داده میشد .سپ

باه آنهاا یاادآور مایشادند کاه ادار مطاابم باادهای

تعهدنامه رفتار کرده ،مش دل قدانین رعیتی میدردند(ساد ش ارهی  .)293-68321نکتاهای کاه در
باد ایالت م سای قابل ذکر است این است که برخی ایالت م سای باا به تجربة سابم کادچنشاینِ

کاماال نبددنااد ،بلکااه شااش ماااه اول سااال را در مااااطم سردساایری و نی ااه دو سااال را در مااااطم
درمسیری سپری میکردند .لذا ایالت را به تااس

مکان استقرار در ه ان محل ملز باه اساتقرار و

اسکان کردند .در نامهی متصدی دفتر  6اسکان عشایر به ریاست اسکان ایالت استان فاارس چااین
آمده که تعداد  34خاندار تیرة جاوید م سای در روستای «پیشه» (ساک ا ،شااسه ساد ،293-15137

ساد شا اره  69 ،)1318/6/24 ،4خااندار از تیارة غادری در قریاة «رود شایر» (ه اان ،شااساه سااد

 ،293-29019ن ره ع دمی  30 ،)4 :1318/3/2 ،209خاندار در «دشت رز » (شااساه سااد -68085
 ،293ش اره  56 ،)3 :1318/2/193،20خاندار از تیاره جاویاد در ده «تال سایاه بهلاد» (شااساه سااد

 ،293-68321ن ااره  28 ،)4 :1318/3/11 ،224خاااندار تیااره جاویااد در روسااتای «جهاازار» (ه ااان،
شااسه ساد  ،293-68259ش اره  30 ،)3 :1318/6/29 ،3599خاندار از تیره بکاش بابرسااالر در ده

«اویاان» (شااسه ساد  ،293-68085ش اره  70 ،)3 :1318/2/20 ،193خاندار تیره بکاش باابر سااالر

در قریه «رازیان کاری» (ه ان ،شااساه سااد  ،293-68176ن اره  31 ،)4 :1318/2/13 ،186خااندار

تیره جاوید در قریه «تل بردی بیشه جاوید» (ه ان ،شااسه ساد  28 ،)4 :293-38767خاندار در قریه

«فارسیجان» (ه ان ،شااسه ساد  )5 :293-39070احصاء و اسکان ن ددهاند که مشغدل کشاورزی و
ع ران بددند و قرارداد مال

و زارع تاظیگ شده بدد .برخای از اساامی روساتاهای ماذکدر تدساط

نگارنده از مطلعین محلی پرسیده شد که عاادان کردناد قریاههاای «تال سایاه بهلاد»« ،دشات رز »،

«جهزار»« ،تل بردی» و «بیشه» درمسیر بددند و خاندادهها سپ
«راش

نظر ی

برای فصل در سال باه روساتاهای

»« ،فارسیجان» و «رودشیر» میرفتاد .با برنامة اسکان خاندادهها تقسایگ ،و هار بلاش تحات
کدخدا میبایست در ی

اسکان ،سب

بلش مستقر میشدند .در برخای ماااطم نامااسا باددن محال

بازدشت به رویة سابم زنددی شده بدد .به عادان مثال قریة «تل سایاه بهلاد» باه دلیال

ایاکه در پاییندست زمین های کشاورزی و در قسا ت پاایین جادی آد واقا شاده بادد باا آغااز
بارنددی در پاییز تا عید در کدچهها اهالی قادر به تردد نبددند .به دلیل بااتالقیشادن زماین در آن

روستا تا قبل از اسکان عشایر ،اهالی فقط بهار و تابستان آنجا بددند و سپ

میکردند(مصاحبه با مرادی.)1397/10/10،

باه جاای دیگار کادچ

هگچاین در قریة «فارسیجان» از نی ة آبان تا عید ندروز برف ساگین بدد ،به طدری که ساکاان

آن روستا در این زمان به روستای «بهلد جاوید» و هگچاین دیگار روساتاهای باهاصاطالح درمسایر
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خددشان کدچ میکردند ،زیرا سدخت اهالی از طریم درختان بلدط تممین میشد و با وجادد بارف
اهالی قادر به رفت و آمد به کده و تممین نیازهای خدد را نبددند .در برنامة اسکان عشایر ،اهالی حم

نداشتاد مکان اسکان خدد را تر

کااد .هگچااین اهاالی روساتاهای «بیشاه» و «پااقالت»« ،دشات

رز »« ،مدرکی» و «تل سیاه جاوید» در بهار و تابستان به مااطم سردسیر اردکاان کادچ مایکردناد،

زیرا این روستاها دارای علدفه و آد نبدد(حسیای .)1397/10/12 ،به نظر میرسد عد برنامهریازی
و مطالعة دقیم در مااطقی که برای اسکان ایالت در ماطقه م سای انتل

شده بدد این ایالت را باا

مشکالت معیشتی مداجه ساخت ،باابراین اسکان عشایر در این ماطقه تدفیم چادانی نداشت.

نتیجهگیری
رضاشاه به دنبال سیاست ت رکزدرایی و انجاا اصاالحات و ندساازی ،کدشاید تاا باا انجاا طارح
اسکان عشایر و وارد کردن آنها به یکجانشیایْ نلساتین مظااهرِ ندساازی را وارد حیاات عشاایری

کاد .به نظر میرسد فقدان بسترسازی الز برای اجرای این طرح ،خروج از مرحلة کادچنشایای را
برای عشایر دشدار ساخت .برنامة اسکان عشایر هدف خدد جهات اساکان ایاالت را در قالا

ساه

تقسیگبادی ارائه داده بدد .زنددی ایلی در عااصری چدن چادرنشیای ،دا و کدچ خالصه میشد و
بادهای مادرج در طرح نیز با تعهداتی چدن عد استع ال چادر سیاه ،سکدنت در ده و کشاورزی

دقیقاً از میان برداشتن این عااصر را مدنظر قرار داده بدد .در ماطقاة م ساای باه خااطر فعالیاتهاای

سیاسی ایالت ،طرح اسکان عشایر با جدیت دنبال دردید .اما به علت مسائلی چااد ع االً مدفقیات
چادانی نداشت .از کاستیهای برنامه رها کردن خاندادهها پ

از اسکان و ساپردن آنهاا باه دسات

کدخدا بدد که قدرت اجرایی نداشت .مسئله دیگر که کارآیی برنامه را در ماطقه م ساای ضاعیش

کرد مکان نامااس
سال مااس

اسکان خاندارها بدد .زیرا مکانهایی که انتلاد شده بدد فقط بارای بلشای از

بدد .باابرین طرح اسکان عشایر در این ماطقه با آشفتگیهایی ه راه بدد که در حیاات

اقتصادی و اجت اعی این ایالت ن دد یافت .عد انتلاد دقیمِ محلهای اسکان ،عد نظارت دقیام

دولت بر مشکالت اقتصادیِ ایالت پ

ایالت این ماطقه بدد.

از اسکان و کارشاکای ماممدران محلای از علال نارضاایتی
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Abstract
The policy of resettlement of nomadic tribes was a structural and infrastructural plan
that Reza Shah made in order to renovate the social life and to have a centralized
government in the administration of the society. He prepared this plan with the help
of the nationalist political elites and applied it by the army. Now the question is that
due to the incompatibility between the policy of centralization and the traditional
structure of the nomadic life, what kind of mechanisms the government used to
apply the plan of the resettlement of nomadic tribes. This research proposes that the
government used specific programs to execute the plan of the resettlement of the
nomadic tribes. These programs included getting commitments from the heads of the
nomadic tribes to exert their influence on the nomadic tribes and preparing
dwellings and jobs for them to illustrate the way of their new life. This descriptiveanalytic approach using historical documents, achieved these results: ignoring their
tribes, the use of force is to implement the program, establishment of the tribes in
undesirable places, the lack of implementation of proper enforcement agents after
the accommodation, lack of supervision, and economic losses due to the loss of
animals found limited success.
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