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 2431واکاوی قیام عشایر الرستان در پانزده خرداد 

 )با تکیه بر عشایر لُر و نفر( 

 1/ رسول احمدلو2هادی بیاتی

 چکیده

فردترین اللهی، جزء منحصرربهاهلل آیتقیام طوایف لُر و نفر از عشایر الرستان فارس به رهبری آیت

اللهی در الرستان رهبری اهلل آیتیتآ شود.رخدادهای تاریخ اولیه نهضت انقالب اسالمی محسوب می

که قیام در برابر ظلم ظالم را  ،اهلل خمینیقیام عشایر لُر و نفر را برعهده گرفت و با دریافت پیام آیت

. بنرابراین واجب اعالم نموده بودند، تصمیم به متحد کردن عشایر فارس علیره دولرت وقرت نمرود

گیری قیام عشایر لُرر و ست که چه عواملی زمینه شکلپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت ا

هرای را فراهم نمود؟ و این قیام چه پیامدهایی را بره دنبرال داشرت؟ یافتره 1301خرداد  15نفر در 

ها زمینره قیرام ارسال آن به علمای شهرستاناهلل خمینی و پژوهش حاکی از آن است که فتوای آیت

عدم هماهنگی و آمادگی الزم عشایر الرسرتان ا این قیام به دلیل علیه دولت پهلوی را فراهم نمود. ام

تضرییف بنیر   یر لُر و نفر، اسکان اجبراری آنران وبه شکست انجامید و موجب سرکوب شدید عشا

باشد کره از منراب  تحلیلی می -اقتصادی و فرهنگی مردم الرستان شد. روش پژوهش حاضر توصیفی

 ژه تاریخ شفاهی بهره برده شده است.ویتاریخیِ دست اول و اسناد و به
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Analysis of the uprising of Larestan tribes in 15 Khordad 1342  

(Based on Lor and Nafar tribes) 

Hadi Bayati1/ Rasool Ahmadlu2 

Abstract 

The uprising of Lor tribes and some of the nomads of Lorestan, Fars, led 

by Ayatollah Ayatollahi, is considered one of the most unique events in 

the early history of the Islamic Revolution movement. Ayatollah 

Ayatollahi in Larestan led the uprising of Lor and Nafar tribesmen and 

after receiving the message of Ayatollah Khomeini who had declared the 

uprising against the oppression of the oppressor as obligatory, he decided 

to unite the tribes of Fars against the state. Therefore, this research seeks 

to answer these questions, what factors provided the basis for the 

formation of the uprising of the tribes of Lor and Nafar on 15 Khordad 

1342 (5 June, 1963)? And what were the consequences of this uprising? 

The findings of the research indicate that Ayatollah Khomeini's fatwa and 

sending it to the scholars of the cities provided the basis for the uprising 

against the Pahlavi government. However, this uprising failed due to the 

lack of coordination and necessary preparation of the tribes of Larestan 

and caused severe repression of the tribes of Lor and Nafar, their forced 

resettlement, and the weakening of the economic and cultural structure of 

the people of Larestan. The method of the research is descriptive-

analytical, which has been used first-hand historical sources and 

documents, especially oral history. 

 

Keywords: 15 Khordad Uprising, Larestan, Lor and Nafar tribes, Seyyed 

Abdul Ali Ayatollahi. 
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 مقدمه

آغاز شد، نارضایتی آنان  1301به اقدامات دولت اسداهلل علم که از مهر  در پی انتقادات روحانیت

ویژه مراج  تقلید از حکومت، در سراسر ایران منتشر گردید. با تحرریم عیرد نروروز از سروی به

و بره  به مدرسه فیضیه حملره کردنرد 1301مراج  تقلید، مأموران رژیم پهلوی در دوم فروردین 

    ضرب و شتم طالب پرداختند تا به این ترتیب روحانیت را مرعروب سراخته از ادامره مخالفرت 

نظیر بود، برخالف انتظار حکومت موجرب شرد انگیز که در نوع خود بیباز دارند. این حادثه غم

ترا اهلل خمینری کره و آیت ندیفزایبتا بخشی از روحانیان انقالبی بر شدت حمالت خود به دولت 

 1301فروردین  13نمود در تر از سایر مراج  به حکومت انتقاد میپیش از این نیز با لحنی صریح

ای تقیه را فتواگونه اظهارنظرموسوم شد، در « ی یینی غارتگریدوستشاه»ای که به بیانیه در بیانیه

هرای مختلرف هحرام اعالم کرد. این نظر انقالبی تأثیر زیادی بر نگرش و رفتارهای سیاسی گرو

برپرا  1301تأثیرات آنی این فتوا، قیام عشایر الرستان بود که در اواخر فروردین  ازجملهداشت. 

تحقیقی  گونهچیهشد و تا حدود یک سال ادامه یافت. درباره پیشینه تحقیق الزم به ذکر است که 

عشرایر  الیمرلکسع نینخسرتدربارة این قیام عشایری انجام نشده است. بنابراین تحقیق دربراره 

ی در اللهتیرآعبدالیلی  ژهیوبهخمینی، میزان مشارکت روحانیت  اهللتیآالرستان در قبال فرمان 

قیام عشایر الرستان و پیامدهای این قیام ضرورت ساماندهی این پژوهش را مشرخ  نمرود. در 

ی آن، بیردتکای چون نبود مطالب کافی، پراکنده و گاه کنار نو بودن تحقیق، مشکالت عدیده

با وجود چنین مشکالتی، هدف اصلی تحقیرق ترسریم  به هر حالبه مشکالت تحقیق افزوده بود. 

دولت پهلوی نسبت به این  واکنشی و اللهتیآنمایی از قیام عشایر الرستان به رهبری عبدالیلی 

 باشد.قیام می

 پژوهشپیشینه 

اهلل زندگی و مبارزات آیت»وی، نظیر های زیادی در مورد الرستان در دوره پهلپژوهش هرچند

 محمدیعلاز « وقای  ایالت خمسه»(، 1381) از محمدباقر وثوقی« اللهیحاج سید عبدالیلی آیت

قیام »(، 1331) از جلیل عرفان منش« نهضت پانزده خرداد در استان فارس» ،(1384) نجفی

از منصور « سالمی در شیرازانقالب ا»(، 1388) ( از کشواد سیاهپور1301-1303) عشایر جنوب

 تحوالت تاریخ»(، 1303) نژادکاظم رحیمی از «تاریخ میاصر الرستان» ،(1303) نصیری طیبی
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( صورت گرفته که 1303) از رسول احمدلو« پهلوی عصر در( نفر ولُر  دولخانی، طایفه) نفر ایل

   ر ایل خمسه و در آنها به مطالیه زندگی و مبارزات روحانیون و ایالت این منطقه نظی

های اجتماعی و فرهنگی ایشان ی و تالشاللهتیآحاج سید عبدالیلی  اهللتیآهایی چون شخصیت

از  کیچیهاما در  ،و تحوالت انقالب اسالمی در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است

 سال خرداد زدهپان در نفر ولُر  عشایر ها و پیامدهای قیامموردی به زمینه صورتبهها پژوهش

ها و علل قیام عشایر لُر و نفر در بنابراین پژوهشی مستقل که زمینه. ای نشده استاشاره 1301

 نماید.و پیامدهای این قیام را آشکار نماید، ضروری می 1301خرداد  15

 خمینی اهللتیآ. طرح اصالحات و نهضت 2

. در این دوره، جهان گرفتار جنر  شاهد حوادث مهمی بوده است 1301ایران در نیمه دوم سال 

سرد میان دو بلوک غرب و شرق به سردمداری آمریکا و شروروی برود. دولرت آمریکرا کره 

به بید بر امرور دولرت و کشرور  1331مرداد  18از کودتای  ژهیوبهو  1314از شهریور  جیتدربه

میتقد بود حکام  و. اکندی قرار داشت جمهوریِایران مسلط شده بود، در این تاریخ، تحت ریاست

کشورهای جهان سومی وابسته به آمریکا و اروپا فاقد پایگاه اجتماعی هستند و اگر خود حکرام 

مزبور در وضییت اجتماعی این کشورها تغییراتی برای متیادل کردن ساختار اجتماعی آنهرا بره 

ه و نارضرایتی عمرومی، سررنگون شرد فشرارتحتهرای ایرن کشرورها وجود نیاورند، حکومت

گونه دولرت آمریکرا کره فراینرد پیوندند. بدینی جانشین آنها به کشور شوروی میهاحکومت

در میرر  خطرر را هویت دینی و ملی کشورهای اقمرار خرود  سازی و استحالهاستیمار، وابسته

 را برای این کشورها پیشنهاد کرد. کشور« انقالب از باال»دید، مردمی می طلبانهاستقاللانقالبات 

سرازی ایران هم یکی از کشورهای جهان سومی بود که رضاشاه و محمدرضا شاه مأموریت غربی

اسالم و داشتن مناب  طبییی سرشار  زیستستممندی از فرهن  آن را برعهده داشتند و به علت بهره

همسایگی آن با کشور شوروی، از  ژهیوبهی جغرافیای سیاسی جهان و و موقییت ممتاز در عرصه

ساختن بسترهای الزم جهرت فراهم منظوربهبوده است. شاه  موردنظرترین آنان برای تغییرات ممه

گیر شدن کمونیسم در کشرورهای اقمرار خرود مریکا از ترس همهآاجرای اصالحاتی که دولت 

پیشنهاد داده بود، به باز نمودن فضای سیاسی کشور پرداخت و برای جلب اعتماد دولت آمریکرا 

ی علی امینی تن داد. پس از مدتی شاه به شیوه خود مسئولیت اجرای اصرالحات را ریزونخستبه 
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های کامالً وفادار شاه یینی اسداهلل علم بر برعهده گرفت، لذا امینی برکنار گردید و یکی از چهره

 (.134: 1383، انی)آباد ی نشستریوزنخستمنصب 

های ایالتی و والیتی در دولت اسداهلل علرم جمن، تصویب الیح  انهای اصالحیی آغاز برنامهنقطه

شرد و و منتخبان حذف می دهندگانیرأبود. با این مصوبه، قید اسالم از شرایط  1301مهر  11در 

اهلل خمینی این اقردام داد. آیتشرط سوگند به قرآن جای خود را به سوگند به کتاب آسمانی می

م دانسته و بالفاصله علمای طراز اول قم را به مشورت های ضداسالمی رژیی برنامهدولت را مقدمه

تیداد دیگری از علما و مراج  برا تشرکیل جلسرات با گیری دعوت کرد. ایشان همراه و تصمیم

هرایی هایی این مصوبه را خالف اسالم و قانون اساسی دانسته و طی تلگرافمتیدد و صدور بیانیه

(. از 153: تایبدوانی، ) و لغو مصوبه را خواستار شدند وزیر مخالفت خود را اعالمبه شاه و نخست

گرفت، علما و روحرانیون های مراج  چاپ و تکثیر شده و در اختیار مردم قرار میکه بیانیه آنجا

 و به مخالفت با این اقدام دولت برخاستند درآمدهبا همراهی مردم در شهرهای مختلف به حرکت 

 14ا و مراج  و اعتراضات مردمی باعث شد که علم در تاریخ (. پافشاری علم130: 1330رجبی، )

(. دستاورد این نهضت برقراری 111/ 3: 1333دوانی، ) لغو مصوبه دولت را اعالم کند 1301آذر 

 ارتباط میان علمای قم و سایر مناطق ایران بود.

رغم دیگر را به هایهای ایالتی و والیتی ناگزیر بود رفورمشاه با وجود شکست در جریان انجمن

دستی و قررار دادن مخالفران در های داخلی اجرا کند، بنابراین تصمیم گرفت برای پیشمخالفت

اقتصرادی  -ای را به رفرانردوم بگرذارد. تغییررات اجتمراعیگانه، اصول شششدهانجامیک کار 

سروم شرد( در پی این تحول )که از سوی حکومت به انقالب سفید مو ناخواهخواهای که گسترده

اهلل ی از نیروهای سیاسی و رهبران مذهبی را به واکنش واداشرت. آیرتگرفت بسیارصورت می

خمینی که با برگزاری رفراندوم مخالفت کرده بود، پس از برگزاری رفرانردوم، مرردم را بررای 

هرا برا حکومرت در های ضداسالمی رژیم تشویق نمود. مخالفرتی مبارزه در برابر سیاستادامه

اهلل خمینی به اتفاق تهران و قم به ضرب و شتم و دستگیری تیدادی از روحانیان انجامید، لذا آیت

را عزای عمومی اعالم کردند.  1301عنوان مبارزه منفی، عید سال تیداد دیگری از مراج  تقلید به

 رژیم با هدف ارعاب روحانیت تصمیم به خشونت علیه آنان گرفرت. بره ایرن منظرور روز دوم

ع( که محافل عزاداری در قرم برپرا ) مصادف با سالروز شهادت امام صادق 1301فروردین سال 

شدت مرورد ی فیضیه حمله برده و تیدادی از روحانیون و طالب و مردم را بهشده بود، به مدرسه



 15.......................... ...............................(نفر و لُر عشایر بر یهتک با) 1301 خرداد پانزده در الرستان عشایر قیام واکاوی

 

(. ایرن 331: 1351روحانی، ) ای کشته شدندکه در این میان عدهیاگونهبهضرب و شتم قرار داد 

هایی از نیروهای مذهبی و مردم علیه امام خمینی و بخش ادثه سرآغازی برای علنی شدن مبارزهح

 رژیم گردید.

 جغرافیای تاریخی الرستان.1

 سواحل و فارس خلیج با نزدیکی دلیل به ،در جنوب شهرستان فارس قرار داردکه الرستان  منطقه

 تجرارت از آن مرردم درآمرد بیشرتر. تاسر خوبی بسیار ترانزیتی و تجاری موقییت دارای آن،

این شهر باید اشاره کررد  هیتسموجهدر مورد . است ایران مرکزی نواحی با کاال تبادل و دریایی

در آن از الر یاد شده اسرت کارنامره اردشریر بابکران متیلرق بره دوره که ای ترین نوشتهکهن

« کرالل» صرورتبهم الرسرتان در این کتاب نا .(105: 1301هدایت، )انوشیروان ساسانی است 

 طوربره(. طبری در کتاب تاریخ الرسرل و الملروک 181-100: 1301هدایت، )ضبط شده است 

(. 1/580: 1311طبرری، )صرحبت نمروده اسرت « ااَلر»اجمال از لشکرکشی اردشیر بابکان بره 

، «الرا»، «کرالل»، «کجراران»از قبیرل ن قرون اولیه اسالمی مختلف به اشکال گوناگون امورخ

: 1311؛ طبرری، 143: 1301وصراف الحضرره، )انرد و غیره از الرسرتان نرام برده« ایرانهستان»

 والیتری الر» نویسرد:در مورد الر می نزه القلوب جغرافیایی (. حمداهلل مستوفی در کتاب1/580

 و غلّره حاصرلش و کنند بحر و برّ سفر و باشند تاجر بیشتر آنجا مردم و دریا کنار نزدیک است

: 1311مسرتوفی، )« باشند مسلمان او مردم و دارند باران به کلی اعتماد و باشد خرما اندکی و پنبه

. این منطقه در طول تاریخ نقش مهمی در تحوالت سیاسی و اجتماعی دوران داشرته اسرت. (130

ی افرادی چون سید عبدالحسین الری تأثیر زیراد هایها و مجاهدچنانچه در دوران مشروطه تالش

(. به هر روی این منطقه پس از انقالب 1383ر.ک: وثوقی، )در به ثمر رسیدن مشروطیت داشت 

ی ویژه عصر پهلوی نتوانست مقام سیاسی خرویش را حفر  هااستیسمشروطیت به دنبال اعمال 

ی نمرود. نریآفرنقش 1301در تحروالت  ازجملرههای انقالب اسالمی با شروع زمینهاینکه کند تا 

 دولخانی، طایفره عبارت بودند از: طایفه آن دوره در الرستان یمنطقه عشایری نیروهای ترینمهم

نفر. بر این اساس با توجه به اینکره پرژوهش حاضرر برر  یزدخواست، طایفه لُر و قائدی، طایفه

بره در الرسرتان  نفرر عشایر لُر و نفر است در مورد آنان باید اشاره کنیم که طایفه لُر وفیالیت 

خرانوار بروده و  154کردند که در حدود طور متفرق ولی محدود زندگی میای بهعشیرهرت صو
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های متمادی است که در منطقه صحرای برا  باشد و سالآنان ششصد نفر مینفوس تیداد تقریبی 

دهنرد؛ بره روستایی ادامه میبین شهرستان الر و بستک سکنی گرفته و به زندگی عشایری و نیمه

   کننرد در نماینرد و حرداکثر فاصرله کره حرکرت مریایل ییالق و قشرالق نمری مینای خاص

های مشرف به صحرای با  و در حدود هشتاد کیلومتر طول و دوازده کیلرومتر عرر  کوهستان

دهند، هر دو طایفه لُر و نفر شییه بوده و واکنشی نشان نمی گاهچیهباشد. جز در هنگام تجاوز می

(. در مورد شغل این دو طایفه آمده است: 103: 1381پیرنیا، ) کنندری اقتدا میاهلل البه آقای آیت

گری بوده است و عمدتاً به دلیرل اینکره چیکارِ اصلی افراد طایفه، دامداری، کشاورزی و قافله»

عماد ده در مسیر کاالهای وارده از بندر لنگه قرار داشت، این طایفه نیز مسکن خود را در  منطقه

 (.30: 1381وثوقی، )« ناحیه اختیار کرده بودندهمین 

 و قیام عشایر الرستان ینیخم. فتوای تاریخی امام 4

اهلل خمینی در پاسرخ آیت 1301فروردین  13ال رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه، در در پی حمله عمّ

« گریی یینری غرارتدوسرتشاه»ای صادر نمود که با عنروان به تلگراف روحانیون تهران اعالمیه

شهرت یافت. در آن اعالمیه، ایشان با صراحت تمام حمله مأمورین نظامی با لباس مبدل به مرکز 

اصول اسالم در میرر  »روحانیت را محکوم کرده و یادآور حمله مغول دانسته و چنین نوشت: 

ه حررام اسرت و اظهرار حقرایق خطر است. قرآن و مذهب در مخاطره است. با این احتمال، تقیّ

ها علیره اقردامات گیری مبارزات و مخالفتبا اوج(. 138: 1338)خمینی، « وَ لو بَلَغَ ما بَلَغَ واجب

هرا، از تمرامی روحرانیون و خطبرا هایی به علمای شهرستاناهلل خمینی طی ارسال پیامرژیم، آیت

خمینی و سایر اهلل های آیترژیم آگاه نمایند. بیانیه خواست تا مردم را از مقاصد و اهداف پنهانی

هرا توزیر  شرد و در شهرسرتان تشرکیالتیهرای نیمرهعلما در مدت زمان کوتاهی توسط شبکه

 اعرالم و تشرریح کردنرد روحانیون، آشکار و پنهان مواض  مراج  تقلید را در منرابر و محافرل

 یونروحانبا  همراه ی،اللهتیآسیدعبدالیلی  امام، دستگیری از پس (.44301411مراسان، ش. ب )

 منرزلش در کره میالنی اهللآیت جلسات مخصوصاً عظام آیات در جلسات و رفته تهران به شیراز

 یاللهتیرآ امرام، آزادی از (. پس15 -11: 1381 وثوقی،)داشتند  فیاالنه شرکت شد،می برگزار

و  گفرت و بحرث به مبارزه ادامه در مورد چگونگی و بازگشتند شیراز به دیگر روحانیون همراه

 الرستان منطقه در عمومی قیام یاندازراه درصدد الر، به بازگشت از پس یاللهتیآ .پرداختند وگ
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 را خرود قصرد و داده تشرکیل الر تجار و بزرگان با جلساتی وی ابتدا مخفیانه. برآمد رژیم علیه

ی هراهای سختی برا حکومرتتجار و مردم الر از دوره مشروطه و رضاشاه مبارزه اما کرد، اعالم

وقت داشتند و چون این مبارزات به شکست منتهی شده بود و خاطره خروبی از قیرام نداشرتند و 

ی بررای قیرام اللهتیآبود، لذا با این دالیل از همراهی  فرماحکمشرایط بسیار سختی بر مردم الر 

   امرام قیرام برا همراهری به موظف را خود اللهی کهآیت (.18: 1381 وثوقی،) ی نمودندخوددار

 میرزا دولخانی شاه حاج لذا نماید، آغاز الرستان منطقه عشایر با را قیام گرفت تصمیم دانست،می

 بره سرران را تصمیم این که کرد امر و نمود اعالم وی به را قیام جزئیات و فراخواند خود نزد را

ی خود را از در این زمان اکثر عشایر در سراسر کشور حمایت و همراه .نماید ابال  منطقه عشایر

در  .(44803451مراسان ش. ب، ) اهلل خمینی ابراز داشتندنهضت روحانیون و در رأس همه، آیت

در دادگستری شرای  گردیرده کره حردود »آمده است:  1/1/1301گزارشی از ساواک به تاریخ 

ی پشرتیبانی    هفتاد نفر از سران میروف عشایر ایرران در نقراط مختلرف کشرور از آقرای خمینر

 (.1/131: 1381)سیر مبارزات امام خمینی،  « انددهکر

ها و نیز از پیوسرتن عشرایر مسرلح بره نهضرت، ساواک از گسترش دامنه قیام به سایر شهرستان

اللهی در منطقه الرسرتان سیدعبدالیلی آیت ی گستردةهاتالشبیمناک بود. در این بین، حضور و 

امام خمینی تأثیر بسزایی داشت. در گزارشی  در گسترش نهضت روحانیون و نیز جذب عشایر به

 ، ژاندارمری کرل کشرور بره رئریس سراواک، از انتشرار اعالمیره مرور 10/1/1301به تاریخ 

سید عبدالیلی موسروی، مجتهرد  لهیوسبهاهلل خمینی، خطاب به مجتهدان الر، که آیت 13/1/1301

شاه میرزا دولخانی به دسرتور مجتهرد حاج  لهیوسبهالر پخش نموده و تحریک دو طایفه لُر و نفر 

مذکور و حاجی باقر حضوری واع  الر صورت گرفته، هشدار داد و اعالم نمود که ممکن اسرت 

 (.158-150: 1331منش،  عرفان) ایجاد نمایند هاراهناامنی در 

 سراکن ایام در آن که دولخانی طایفه رئیس میرزا شاه حاج مرحوم لهیوسبه عشایر سران با ارتباط

 شراه مرحروم فرزند کریمی محمد آقای (.44301411مراسان، ش. ب ) پذیرفت انجام بودند، الر

 و هرانامره بیضری تا بود خواسته پدرم مرحوم از اللهیآیت حضرت: »گویدمی باره این در میرزا

 وایرفط آورد... عمرل به دعوت عمومی قیام برای آنان از و برساند منطقه عشایر به را هااعالمیه

مصراحبه برا ) «شردند اللهیآیت حضرت با همراهی به حاضر نفر ولُر  و ایزدخواستی و دولخانی

 (.10103ب .، ش11محمد کریمی، جلسه 
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 و کردند اعالم را خود موافقت الرستان عشایر همه ایام آن در: »گویدمی مورد این در اللهیآیت

 صد یک با. شدند حاضر نیز ،(المرد جاتهبیخ در قائدی طایفه رئیس) قائدی محمد آقای حتی

 دولت علیه حاضرم امطایفه و من که فرستاد پیام بارها و کنند شرکت قیام این در چریک نفر

 در اللهیآیت (.10108ب .، ش8اللهی، جلسه اهلل سید عبدالیلی آیتمصاحبه با آیت) «کنیم قیام

 به عنایت با و تجار کامل همراهی عدم و الر شهر عمومی وضییت به توجه با حساس مقط  این

 تکلیف کسب درصدد رو، این از شود روبرو بسیاری مشکالت با قیام است ممکن که مسئله این

اللهی، به محض ی آیتسید عبدالرحیم طاهری نماینده .برآمد مراج  دیگر و اهلل خمینیآیت از

اهلل خمینی و پیام را به آیت وقم شد. ادریافت پیام از سوی ایشان برای ابال  آن به مراج  راهی 

اهلل شرییتمداری ابال  نموده و راج  به قیام از آنان کسب تکلیف نمود. امام خمینی، قیام در آیت

اهلل آیت مصاحبه با ) مقابل ظلم ظالم و ستم ستمکاران را بر عموم مسلمانان ایران واجب دانستند

 (.48/40/1301سید محمدحسین نسابه، مور  

متیهد کردن عشایر و ایالت الرستان برای قیرام همگرانی  اللهی با این اقدام درصددبنابراین آیت

با توجره بره  او (.10100اللهی، جلسه اول اهلل آیتمصاحبه با آیتعلیه رژیم ستمگر پهلوی بود )

م هرای پیشرین داشرت، تصرمیی قیامشناختی که از موقییت سیاسی و اجتماعی الرستان و سابقه

گرفت که با متحد کردن عشایر الرستان، قیام را نه در شهر، بلکه در منراطق عشرایری جنروب 

 فارس شکل دهد.

 . قیام عشایر لُر و نفر3

 برای را خود آمادگی که ذکر شد طوایف )دولخانی، ایزدخواستی، قائدی و لُر و نفر( طورهمان

 ترتیب، این به. بودند اللهیآیت فرمان صدور منتظر و کردند اعالم همگانی قیام در شرکت

 از بیضی به گام اولین در اللهیآیت. شد آماده وقت دولت علیه الرستان عمومی قیام هایزمینه

 مجام  و منابر در علناً عظام، آیات طرف ازمنتشرشده  هایاعالمیه تا داد دستور خود نزدیکان

 که هاییاعالمیه: »است گفته مورد این در وی. شوند مطل  آن از مردم همه و شود قرائت عمومی

 سید و طاهری عبدالرحیم سید مرحوم ازجمله و افراد بیضی رسیدمی مخفیانه طوربه تهران و قم از

مصاحبه ) «بخوانند عمومی مجام  در را هااعالمیه تا شدند مأمور اعتمادی یوسف و شجیان عبداهلل

 و نداشت چندانی تأثیر مردم بین در هااعالمیه این اما(. 10100اللهی، جلسه اول، اهلل آیتبا آیت
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 در و دادندنمی نشان اللهیآیت با همراهی به تمایلی ،گذشته حوادث تکرار از ترس دلیل به آنان

 اللهیآیت اولیه طرح. بود الرستان منطقه عشایر قیام، یاندازراه برای ایشان امید تنها شرایط این

 از پس و کند ایجاد منطقه عشایر مختلف طوایف و هاتیره بین نیهمگا وحدتی که بود این

 بود یریگشکل حال در تدریجبه امر این و سازد علنی را قیام ،جوانب تمامی ارزیابی و سنجیدن

وثوقی، )شود  آغاز موعد از پیش قیام که شد سبب( قیام عشایر لُر و نفر)ناخواسته  ایحادثه که

 فروردین 13 تاریخ در امام یاعالمیه انتشار با( نفر ولُر  طایفه)ه (. حرکت مسلحان33: 1381

، از طریق سید عبدالرحیم خمینی (. پیام امام3: 1338نامه میالد الرستان، هفته)شد  آغاز 1301

اللهی به مردم الر و طوایف منطقه ابال  گردید. توسط آیت ،طاهری به منطقه آورده شده بود

لُر و نفر جهت أخذ نتیجه خدمت  نوچهر بیگلری به نمایندگی از طرف طایفهاللهیار بیگلری و م

اللهی برای قیام علیه ظلم اهلل خمینی و دستور آیتاللهی رسیدند و پس از اطالع از نظر آیتآیت

 خود برگشتند و شرح سفر خود را به رؤسای این طوایف دادند. رؤسای دو طایفه به نزد طایفه

های قبلی و درگیری با نیروهای دولتی در منطقه و تلقی مثبت بودن توجه به زمینهمذکور نیز با 

مصاحبه با ) مسلحانه و جدی خود را آغاز کردند نظرات روحانیون برای قیام، اولین درگیری

 (.40/43/1301غضنفر بیگلری مور  

عمراد ده ر در نُره  سگاهپا مأمورین و هاژاندارم از ایعده مسیر نفر، هایدر اولین اقدام چریک

علری مفررادی فرمانرده پاسرگاه، حسرین  خورد، و زد ضمن و نموده مسدود کیلومتری الر ر را

نجفری، ) بردنرد یغما به را آنها هایاسلحه و رسانده قتل به دوستگر، عباس نشمی و ناصر سوار را

قیرب قراتلین توسرط (. در پی قتل چهار نفر ژاندارم توسط طوایف لُر و نفر دسرتور تی11: 1384

میالد  نامه)هفته سرگرد آذر )میاون سازمان امنیتی استان هرمزگان( به سروان نجفدری صادر شد

در آغاز قیام، عشایر آمرادگی الزم و کرافی را نداشرتند و  نکهیا(. با توجه به 3: 1338الرستان، 

جود داشت ولری برا وجرود و تبیات آن را نکرده بودند، از همان ابتدا مشکالتی و آثار بینیپیش

لُرر و نفرر  یی که شروع حرکت طایفهآنجا ازها و مشقات، مبارزه را ادامه دادند. تمام این سختی

بدون هماهنگی با دیگر عشایر انجام گرفته بود، شرایط حادی بره وجرود آمرد کره کنتررل آن 

اهرالی  حادثره، ایرن لدنبرا شدن نیروهای دولتی در منطقه، بهبود. با انتشار خبر کشته رممکنیغ

الرستان با ارسال تلگرافی به مجلس خواستار مستقر نمودن پادگانی در شرهر جدیرد و سررکوب 

نیرروی نظرامی  شدن قوای دولتی، دولتمردان درصدد تدارک گسرتردهبا کشته  یاغیان برآمدند.
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 هرایکروه سمت به ستون سه در 11/11/1301تاریخ در تاریخ  در الر ژاندارمری برآمدند. هن 

 برا اکیپ سروان محمرودی نظامی هایستون یکی از. کردند حرکت نفر ولُر  تیقیب برای منطقه

 نفرر ولُرر  افرراد با هون تن  نام به در محلی 10/11/1301تاریخ  در وابسته هایچریک کمک

 کدخردای حسرینی اسرماعیل منوچهری و سید علی قوای دولتی از درگیری این در. شدند درگیر

بره  حیردر و نیرز نصریرخان کنندگانامیق از. و دو تفنگچی دیگر مجروح گردیدند کشته قالت

 شهادت رسیدند.

 جنازه ییتشردر جریان درگیری به مرکز شهر منتقل شد و بررای  شدهکشته ی افراد دولتیِجنازه

م ی صورت گرفت. فرماندار وقت الرسرتان، فرردی بره نرازیربرنامهآنان از سوی مقامات اداری 

ی نیروهای دولتی از جنازه ییتشاللهی داشت و در جریان ساالری بود. وی ارادت خاصی به آیت

گوید: اللهی در این مورد می(. آیت30: 1381وثوقی، ) تقاضا کرد که برای آنها نماز بخواند وی

ط گنراه جلروه دهرد، توسرخواست مرا در این جریانات بریفرماندار الرستان از آنجایی که می»

نمراز بخروانم. مرن هرم  شدگانکشتهی مرحوم سید صولت یگانه، پیامی فرستاد که من بر جنازه

اهلل سرید مصراحبه برا آیرت)« مخالفت خود را اعالم کرردم ادیدادوفرشدت عصبانی شدم و با به

اللهی با این اقدام جنبش طوایف لُر و نفر را تأیید کرد (. آیت10104اللهی، ش ب عبدالیلی آیت

 اتهام رهبری قیام قرار داد. و خود را در مظان مستقیمِ

 تجسس نظامی و تعقیب عشایر لُر و نفر .5

 و دستور به مرکز، به اخبار سری  انتشار و منطقه در دولتی نیروهای شدنکشته اخبار شدنعلنی با

همران برآمدنرد. در  نظامی نیروی یگسترده تدارک درصدد دولتمردان پهلوی، محمدرضا اوامر

 اللهی آغاز شد و ایشان از طرق گونراگون مرورد تهدیردحال، فشارهای سیاسی و روانی بر آیت

شد و مردم الرستان و اللهی از مجتهدین مسلم منطقه محسوب مییی که آیتآنجا ازقرار گرفت. 

وی خاصی به او داشتند و حتی حاضر به فدا شدن در راه اوامر  مناطق جنوب ایران، عشق و عالقه

توانستند نسبت به بازداشت یرا ی مستقیم با ایشان را نداشتند و نمیبودند، دولتمردان امکان مقابله

تبیید وی اقدام کنند. از این رو از طرق مختلف درصدد ایجاد فشار برآمرده ترا از ایرن طریرق، 

ای را برا عردهاول  شواهد و دالیل قطیی دخالت او در قیام را به دست آورند. از این رو در وهله
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کره برا ایشران در را اللهی قرار دادند تا گزارش کاملی از افررادی عنوان جاسوس در کنار آیت

 (.84: 1381وثوقی، ) ارتباط هستند به مسئولین امنیتی اطالع دهند

ای که مبارزان لُر و نفر متحمل گردیده بودند و با این جانبهاوضاع و فشار همه شدن وخیم با

   هایشان را به مناطق دوردست کوچ دهند، شبانه امیان قصد دارند خانوادهاحساس که نظ

های لُر و نفر که توانایی های خود را از دسترس نظامیان خارج کردند. بیضی از خانوادهخانواده

را نداشتند، در صحرای با  باقی ماندند. فرمانده گردان ژاندارمری الرستان  کنندگانامیقهمراهی 

هایی که به عمل آمده فیالً با تجسس»نویسد: ی به مقامات باال درباره این عده میطی گزارش

باشند؛ ولی برای اینکه نسبت به سارقین و کلیه اشراری که در منطقه سارقین در صحرای با  نمی

ی و جنایت مشغول بوده توفیقی راهزنهای متمادی به شغل صحرای با  سکونت داشته و سال

آوری کلیه چادرهای طایفه لُر و نفر رسد جم و مأمورین شود، چنین به نظر مینصیب اینجانب 

جلوگیری از ارتباط سارقین با  منظوربهدر مجاورت پاسگاه با  و تحت نظر قرار دادن آنان 

دهد که ی دچار مضیقه شده و صد درصد اطمینان میسختبهخانواده و تهیه ارزاق روزانه، 

ی ممکن است نخواهیخواهسارقین منطقه صحرای با  دستشان کوتاه شده و اشرار و  بیترتنیابه

ی دیگر که حاضر نشوند تسلیم مقررات و قانون ای از آنها تقاضای اخذ تأمین نمایند و عدهعده

دولت بشوند، به آسانی به چنگال مأمورین تیقیب افتاده و تکلیف آنان از نظر قل  و قم  یا 

خانوارهای لُر و نفر  ،(. بر این اساس354444000ساکما، ش. ب )« ددستگیری میلوم خواهد ش

و تحت نظر قوای دولتی قرار گرفتند. شدند مانده در صحرای با  به عماد ده کوچانده باقی

نویسد: با روزنامه اطالعات درباره خانوارهای لُر و نفر که در این چادره اسکان داده شدند می

های الزم از جهت کنند، کمککه در چادرهای عشایری زندگی می« فرلر و ن»های افراد خانواده

تا  ،تأمین آذوقه و لباس و سایر مایحتاج زندگی به عمل آمده و اقداماتی صورت گرفته است

سایر افراد این دو طایفه که تحت تأثیر سخنان سوء قرار نگرفته و به کارهای کشاورزی مشغول 

(. سرگرد آذر که برای فرماندهی عملیات 10: 1303 داد ماه، دهم خر1300اطالعات، ش )شوند 

اللهی وارد نمود. او اولین اقدام به الر منتقل شده بود بیشترین فشارهای روانی و سیاسی را به آیت

خود را علیه بازماندگان نیروهای متواری طوایف لُر و نفر به انجام رسانید و زنان و فرزندان و 

 (.81: 1381وثوقی، ) به اشکال مختلف مورد شکنجه و آزار قرار داد پیرمردان این طایفه را
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ای از ایرن عشرایر مخفیانره بره نرزد دار شدن آزار و اذیت نسبت به عشایر لُر و نفر عدهبا دامنه

ی بره ژانردارمراللهی رفته و از ظلم و شکنجه و آزار و هتک حرمت شدید سررگرد آذر و آیت

کنند به هر شکل ممکن از آنران حمایرت از حضرت تقاضا می زنان و کودکان شکایت کرده و

 (.13313، ش. ب. 18اللهی، جلسه اهلل سید عبدالیلی آیتمصاحبه با آیت) شود

اللهی باعث های گاه و بیگاه او نسبت به آیتسرگرد آذر و مراجیات و زحمت اقدامات ظالمانه

زدن ای از جوانان شهر برای تنبیه او داوطلب شدند و حتی درصدد آتشخشم مردم شد و عده

 شدند. ایشان در آن مقط  حساس، روروبهاللهی که با ممانیت آیت برآمدندخودروی نظامی او 

جوانان را از اقدامات علیه سرگرد آذر من   رونیازادانست تر شدن اوضاع را به صالح نمیبحرانی

 وی. برآمدجلوگیری از اعمال ظالمانه این مقام امنیتی درصدد اقدام جدی کرد و از طرفی برای 

تیدادی از بزرگان شهر را دعوت و با توضیح اقدامات سرگرد آذر به آنان توصیه کرد، بایستی 

ای با حضور سرگرد آذر وی را از عواقب کارش مطل  ساخته و او را بترسانند. در پی آن جلسه

شد. در این جلسه سرگرد آذر شروع به پرخاش کرد و شدیداً نسبت به در منزل ایشان برگزار 

اگر دستم هم قط  شود، »اللهی با عصبانیت گفت: حمایت از عشایر هشدار داد. در این زمان آیت

اللهی در همان(. اقدام مؤثر آیت)« حاضر نیستم کاری کنم که سران لُر و نفر تسلیم دولت شوند

ی در امر تسلیم سران طایفه مداخلهعدمتی و اصرار و پافشاری ایشان برای ترساندن این مأمور امنی

اللهی موجب شد تا دولتمردان و سیاستمداران وقت، دریغ سران الر از آیتلُر و نفر و حمایت بی

 های دیگری برای حل بحران در پیش بگیرند.راه

ایی در فارس به وقوع پیوست. در های عشایر کوهمره سرخی و قشقبا این رویدادها قیام زمانهم

های شیخ ای که به امضای دو تن دیگر از روحانیون الرستان به ناماللهی طی نامهآیت شرایطاین 

الدین، اهلل شیخ بهاءعبدالحسین نوروزی و شیخ غالمرضا رحمانی رسیده بود، خطاب به آیت

برای مقابله را راسخ خود  اراده و حمایت قطیی خود را از قیام فارس به رهبری ایشان اعالم کرد

و مبارزه با ظلم دولت را نشان داد. فرماندهان نظامی فارس که توان مقابله با نیروهای نظامی 

شدت وحشت داشتند، آخرین تالش خود را برای ی قیام بهی لُر و نفر را نداشتند و از ادامهطایفه

از طریق وساطت ایشان به کار بردند.  اللهی برای تسلیم سران لُر و نفرجلب رضایت آیت

در یک شب تابستان دو نفر از فرماندهان نظامی که یکی »اللهی در این مورد آورده است: آیت

از آنان درجه سرهنگی داشت به منزل آمدند و... سرهن  نظامی گفت که به حضرت زهرا 
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یصله پیدا کند و نظر ف زیآممسالمتطور خواهیم جریان را بهخورم که ما میقسم می )س(

ی خواهش داریم که وساطت کنید تا سران لُر و نفر عالحضرتاعلیحضرت هم همین است و از 

، ش. 18اللهی، جلسه )مصاحبه آیت« کند که به آنان امان دهدتسلیم شوند و دولت هم تیهد می

 (.13313ب 

شد، تی و نظامی بر ایشان میی فشارها و تضییقاتی که از اطراف نیروهای امنیاللهی با همهآیت

های جدید برآمده از اجرای نقشه نظامیان نشد و حکومت وقت ناگزیر در اندیشه تسلیم خواسته

 مأمور را اردوبادی سرلشکر تیمسار ،(کشور کل ژاندارمری فرمانده) مالک سپهبد این رو تیمسار

اوامر مبارک »نویسد: ه میدر این بار ارتشتارانبزرگکرد. ستاد  کنندگانامیوقم  ققل 

اعلیحضرت همایون شاهنشاه در جهت ایجاد امنیت در منطقه الرستان صادر شده است. 

برای  ارتشتارانبزرگژاندارمری کل کشور در اجرای منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاه 

ا توجه منطقه الرستان را دچار وحشت کرده بودند ب هاسالساختن اشرار لُر و نفر که  کنشهیر

ها به تیمسار ، پس از یک سلسله بررسیموردبحثبه موقییت جغرافیائی آن منطقه و روش اشرار 

« سرلشکر اردوبادی فرمانده ناحیه ژاندارمری فارس دستور تیقیب اشرار لُر و نفر صادر کرد

 میاون اشرفی، سرهن  ابتدا اردوبادی (. سرلشکر11: 1303خرداد  11، 11044 )اطالعات، ش

   غائله ختم برای شیراز 13 تیپ نظامیان کمک با و ژاندارمری نیروهای همراه به را یشخو

 و سیاسی با تهدید و فشارهای و سپس کرد روانه با  صحرای و الر یسوبه نفر، ولُر  هایتیره

 مصاحبه با منوچهر) را به وی نداد کنندگانامیقای با رابطه گونهچیهاجازه  اللهیآیت روانی بر

های لُر و نفر به رهبری زیاد خان و رستم خان سر (. گروهی از خانواده11103بیگلری، ش.ب 

قشقایی از جانب  خانمبنی بر اینکه بهمن ضیضدونقو با دریافت خبرهای  اوردهیفرونتسلیم 

 پهلوی رژیم هیعلی قیامی عظیم دهشکلناصر خان قشقایی در نواحی شمالی الرستان درصدد 

 به آنها طایفه لُر و نفر، به خانبهمن اعتناییبی با کردند اما وار به آن منطقه حرکتاست؛ یاغی

: 1383بهروز، ) شدند مستقر الرستان خنج تواب  از گرمشت و فدویه حدود در و رفته خنج سمت

01-04.) 

م ای از مبارزین با وساطت کریبا تشدید مبارزات از اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت، عده

تدریج تسلیم نظامیان شدند و از میرکه مبارزه کناره جستند. کشاورز بدون قید و شرط به

و پرداخت مبلغ صد تومان به آنان، یداهلل فوالدی را  شدگانمیتسلسرهن  اشرفی در مالقات با 
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گونه امکانات در شدن، همهفرستاد که با تسلیم« زیاد خان و رستم خان»نزد سران لُر و نفر 

هایشان نیز از هر لحاظ تأمین خواهند شد، شرایط تیار آنها قرار خواهد گرفت و خانوادهاخ

از جانب سرهن  اشرفی »گوید: شدنشان را فراهم آورد. یداهلل فوالدی در این باره میتسلیم

مأمور مذاکره با رهبران قیام شدم. در مالقات با زیادخان و رستم خان به آنها اطالع دادم که 

هستند یا خود را تسلیم کنید یا هرچه زودتر محل را  کنندگانامیق وقم قل دولتی درصدد  قوای

ترک نموده و در جای دیگر اتراق نمایید. زیاد خان با رد شرایط مذاکره با سرهن  اشرفی، 

تغییر جا و مکان را در آن شرایط غیرممکن دانست و خود را آماده هرگونه مخاطره احتمالی 

(. با تسلیم شدن ده تن از 13/5/1301حبه نگارنده با یداهلل فوالدی، جلسه اول، مورخه )مصا «کرد

مبارزین و انتقال آنان به هن  ژاندارمری الرستان، زاهدی فرمانده هن  الر با تحت شکنجه 

کند، زاهدی در این بازجویی از قرار دادن، آنها را مجبور به افشای اسرار این قیام می

موارد زیر را خواستار شد: چه کسی شما را وادار و تحریک به این قیام کرده و  شدگانمیتسل

با این  شدگانمیتسلراهنما، هدف و نیت شما از این کار چیست و باعث اصلی این قیام کیست. 

اند، از افشای اسرار اللهی نمودهذهنیت که اگر ماهیت قیام را افشا کنند خیانت به حضرت آیت

 (.41/41/1301ی، جلسه دوم، مورخه مصاحبه نگارنده با یداهلل فوالد) نمودندی خوددارقیام 

 . فرجام قیام6

. گردیرد آغراز 1303 ماه فروردین پانزدهم از نفر ولُر  سایر مبارزین طوایف علیه نظامی عملیات

 بره شردننزدیک درصردد تزویرر و نیرنر  با «اشرفی ناصر سرهن » نظامی نیروهای فرمانده

ای و درنهایرت برا مهرر کرردن قررآن و فرمانده نظامی با وساطت عده .برآمد ایل افراد پناهگاه

سوگند خوردن، اظهار کرد اگر کلیه افراد به نیروهای دولتی تسلیم شوند از اعدام و محاکمه آنان 

مصراحبه برا ) ایرل برگرداننرد اُتراقهلیکوپتر به مناطق محل  لهیوسبهشود و آنان را ممانیت می

 (.18/1/1304 اعیل بیگلری، جلسه اول، مور اسم

 کردن مهر داریوش قشقایی فرزند سهراب خان قشقایی و برادر بهمن قشقایی و با وساطت با وی

 و اعردام از شوند تسلیم دولتی نیروهای به افراد یکلیه اگر مبنی بر اینکه خوردن سوگند و قرآن

 13گوی او با سرران ایرل در تراریخ وده و گفتبا چند بار مراو کند.می ممانیت آنان یمحاکمه

های لهراسب و صمصام فرزندان زیاد خان و رسرتم دو نفر از جوانان لُر و نفر به نام ماهبهشتیارد
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خان تسلیم شدند و سرهن  اشرفی آنان را دوستانه با خود به هن  ژاندارمری الرستان و ناحیره 

 ،های کاذبهای نو و مهربانیس کردن آنان به لباسشیراز برده و پس از چند روز مهمانی و ملب

لُرر  سران مذاکره، دور چند از پس کند.گو با آنان بخشی از اسرار ایل را کشف میوضمن گفت

کنند که اگر لهراسب و صمصام فرزندانشان را به آنها برگردانند، اطمینان حاصل تقاضا می نفر و

 پرواز و کوپترهلی یلهیوسبه را نفر دو ماندهی شیراز اینکرده و تسلیم خواهند شد. با موافقت فر

 موقییرت بره هم اقدام این با اشرفی سرهن . گرداندیبرم ایل مقر به ایل اتراق محل مناطق روی

نیرنر  و تزویرر او . کنرد جلب را آنان نسبی اعتماد توانست هم و برده پی ایل استقرار مکانی

ه و نگرانی و در کمال آرامش به کار و زندگی روزمره خود کارساز شد و سران ایل بدون دغدغ

ی از نیروهای دولتی و حمله احتمالی آنان به خود غافل شردند. برا موافقرت طورکلبهپرداختند و 

 فرماندهی ستون و با بازگشت لهراسب و صمصام نزد خانواده خرود، سرران لُرر و نفرر خواهران

 اغفال و گذرانیوقت قصد اینکه دلیل این به مهلت این اما شوند، تسلیم تا گشتند ماه یک فرصت

 و ایرل اسرتقرار محرل از کامل اطالع از پس دولتی نیروهای. نشد داده آنها به دارند، را نظامیان

 3ش/ 1303 اردیبهشرت 18 نظامی و هروایی سررانجام در سرحرگاه روز نیروهای ساختن مستقر

 انرواع طرف محل اتراق ایل حرکت کررده و برابا چهار ستون عملیاتی به  .ق 1380 سال محرم

 را نفر ولُر  کودکان و زنان و مردان استقرار محل ،اندازخمپاره و تیربار مدرن و مجهز هایسالح

اطالعی افرراد با توجه به غفلت و بی رحمانه،بی هجوم این در. گرفتند شدید آتش زیر و محاصره

ای را نداشتند و تیداد زیادی گونه مقابلهو نفر امکان هیچ لُر از حمله نیروهای دولتی، نفرات طایفه

 مرردان، از ترن هراهای توپ و خمپاره دهاصابت گلوله براثر، «سحرگاه خونین»از آنان در این 

 (.44301413مراسان، ش. ب )رفتند  بین از خفته خویش خون در نفر ولُر  کودکان و زنان

بزرگساالن و خردساالن »گوید: می باره برد، در اینه سر میدر این ایام در شیراز بکه اللهی آیت

ای و مرد و زن را شهید کردند و خانواده آنان را اسیر کردند و برای نمایش به الر آورده و عرده

« بردنردسروزن زدن و غیرره از برین  لهیوسربهگویند، به نام مریض برودن می کهچناندیگر را 

 (44301411سان، ش. ب ؛ ر.ک: مرا83: 1381وثوقی، )

های وابسته به دولت و نفر، گروهلُر  هایتیره کودکان و زنان مردان، فجی عام قتل دنبال به

طوایف لُر و نفر پرداختند و با عناوین و  عامقتلپهلوی با ارسال تلگرافی به مجلس به تمجید از 

از این « ارتگر و قاتلین سفّاکغ کارانتیجنا»، «اشرار طوایف لُر و نفر» ای چونعبارات زننده
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مراسان، ش. ب )اند که نشان از دشمنی و نفرت دولتیان از این قیام دارد قیام یاد کرده

اشرار » نویسد:روز شنبه دوم خرداد می در اطالعات روزنامه (.503: 1388؛ سیاهپور، 44301410

(. 38: 1303شنبه دوم خرداد  ،11303)اطالعات، ش  «وقم  شدندقل  یژاندارمر لهیالرستان به وس

نیز بخش دیگری از مطالب خود را به سرکوب  1303 ماه خرداد دهم شنبهیک این روزنامه در

 (.5: 1303خرداد  دهم شنبهیک ،11300عشایر الرستان اختصاص داده است )اطالعات، ش 

نگهبان که در غائله چهار نفر افسر و سی نفر از افراد ژاندارم و  طایفه لُر و نفر، از سرکوب پس

 فرمانده مالک سپهبد تیمسار پیشنهاد لُر و نفر شده بودند، به کنندگانامیقالر موفق به سرکوبی 

به تهران دعوت شدند. این گروه از شیراز وارد  لیاقت نشانِ ژاندارمری کل کشور برای دادنِ

و عده زیادی از افسران اصفهان شده و مورد استقبال سرهن  فراست فرمانده ژاندارمری اصفهان 

ژاندارمری قرار گرفتند. در ضیافت شامی که به افتخار آنان در باشگاه افسران ترتیب داده شده 

در رابطه با پایان دادن  انده مرکز توپخانه اصفهان سخنانیتیمسار سرتیپ رستگار نامدار فرم ،بود

 تیمسار پیشنهاد به پهلوی، حمدرضاها به تهران مبه غائله الر ارائه نمود. پس از ورود ژاندارم

 نشانِ داشتند، حضور جریان این در که افسرانی به کشور کل ژاندارمری فرمانده مالک، سپهبد

 .(38: 1303، شنبه دوم خرداد 11303اطالعات، ش )کرد  اعطا لیاقت

 . پیامدهای قیام7

 اسکان عشایر لُر و نفر -7-2

کل کشور در یک مصاحبه مطبوعاتی که پنج روز پس تیمسار سپهبد مالک فرمانده ژاندارمری 

های از این فاجیه برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از موقییت محلی لُر و نفر و درگیری

گوید: در آمده و چگونگی سرکوب این قیام، درباره اسکان این عشایر به خبرنگاران میوجودبه

نفری هستند، اوامر مبارک شاهنشاه دایر خانوار ششصد  154مورد اسکان این طایفه که در حدود 

به اسکان و تهیه وسیله چاه آب و وام کشاورزی برای آنها در منطقه مناسبی در فارس دور از 

 (.114411141ساکما، ش. ب )منطقه الرستان صادر گردید که در دست اقدام است 

شاه پهلوی مأمور  رضاِمحمدهای پیرنیا استاندار فارس و به دستور گیریسازمان برنامه با پی

آباد گردید. اما این طرح اجرای طرحی با عنوان اسکان عشایر لُر و نفر حوزه الرستان در دودج

دلیل مشکالت فراوان به سرانجامی نرسید. در این بخش به بررسی اسکان عشایر لُر و نفر و به
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مان برنامه و بودجه رژیم مانده از سازیجابهدالیل به نتیجه نرسیدن این طرح بر اساس اسناد 

 (.114411140پردازیم )ساکما، ش. ب پهلوی می

پس از بازگشت به شیراز » نویسد:پیرنیا در خاطرات خود درباره طرح اسکان عشایر لُر و نفر می

با پافشاری بسیار  ژهیوبهاند، کردم و درخواست کمک برای بازماندگان کسانی که کشته شده

های ایجاد یک دهکده در صحرای با ، یک آموزشگاه و دیگر وسیلهخواستم اعتباری برای 

بایستی در (. در طرح پیرنیا اسکان عشایر لُر و نفر می105: 1381پیرنیا، )« زندگی منظور شود

بایست دور از منطقه گرفت؛ اما به دستور محمدرضا شاه این طرح میحوزه صحرای با  انجام می

 آباد انجام گیرد.ز فارس و در دودجالرستان و در منطقه دیگری ا

وزارت آبادانی و مسکن، مجری طرح اسکان عشایر لُر و نفر در منطقه دودج آباد، بودجه 

ریال و  18351444، 11/3/1303 مورخه جلسهصورتیافته برای اجرای این طرح را در اختصاص

ی کرده بود )ساکما، ش. نیبشیپمدت اجرای طرح پیشنهادی را از تاریخ ابال  طرح هیجده ماه 

 (. 114411141ب 

اولین اقدام سازمان برنامه در رابطه با اسکان عشایر لُر و نفر تشکیل جلسات مختلف برای 

  برای این طرح بود. در این خصوص سازمان برنامه در  افتهیاختصاصی هابودجهتصویب 

 ونیلیمکمبلغ ی 11/0/1303خ جلساتی برگزار نمود و در تاری 14/0/1303 و 13/3/03های تاریخ

به تصویب هیئت عامل برنامه  الحسابیعل صورتبهریال اعتبار برای طرح اسکان طایفه لُر و نفر 

 0طرح اسکان عشایر لُر و نفر بخشی از بند  11/11/1303 رساند. سازمان برنامه همچنین در تاریخ

هت تصویب به هیئت عامل برنامه ریال ج 18، 351، 444فصل اول برنامه عمرانی سوم به مبلغ 

که پس از بررسی به )ارسال نمود و اجرای این طرح را مشروط بر روشن شدن مسئله آب منطقه 

طرح اسکان عشایر لُر  11/11/1303باشد، دانست. در تاریخ  اجراقابل (تأیید سازمان برنامه برسد

 یب رسید به علت کمی وقتبه تصو 1303و نفر به تصویب رسید و چون طرح مزبور در اسفند 

 (.114411143ساکما، ش. ب ) نسبت به اجرای آن اقدامی صورت نگرفت

 کهیطوربهسازمان برنامه طی گزارشی به هیئت عامل برنامه اعالم نمود:  رعاملیمدصفی اصفیاء 

 طرحی تحت عنوان اسکان عشایر لُر و نفر در الرستان 1303/ 11/ 11استحضار دارند در تاریخ 

 1303چون طرح مزبور در اسفند  -ماه تییین شده بود هجدهتصویب رسید که مدت اجرای آن  به

به تصویب رسیده، به علت کمی وقت نسبت به اجرای آن اقدامی صورت نگرفته است. 
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متشکله طرح مندرج در گزارش توجیهی اجرای  ءازاجکه طبق  دییفرماخواهشمند است موافقت 

نیز استفاده شود. با  1300برای سال  شدهینیبشیپامه یابد و از اعتبار اد 1300طرح تا پایان سال 

میلوم نبودن مشخصات محل اسکان  -1این شرایط اجرای طرح اسکان عشایر لُر و نفر به دلیل 

اقتصادی  -1مساحت زمین، نامشخ  بودن کشت آن، وض  مناب  آبی و شرایط مالکیت.  ازنظر

اجتماعی چگونه  ازنظر -3ایط استثنائیِ انتظامی و اجتماعی منطقه. نبودن طرح حتی با توجه به شر

ترین شرایط زراعی واقف نیست، در عر  یک سال تبدیل به نشین که ابتدایییک طایفه عشیره

بودن نتیج  آزمایش چاه آب در منفی -0واحد کشاورزی شود.  نیترمدرنترین و پیشرفته

عامل برنامه خواست تا طرح اسکان عشایر در  ئتیهمه از آباد لغو گردید و سازمان برنادودج

 (.114411143ساکما، ش. ب )صحرای با  انجام گیرد 

هیئت عامل، برنامه اجرای طرح  1/0/1300بنا به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن و تصویب مور  

-امه یافت. مهماد 1300پیرنیا، استاندار فارس واگذار نمود و مدت طرح نیز تا پایان سال به را 

پرداخت مستمری، ایجاد یک دهکده در با ترین اقدامات پیرنیا برای بازماندگان طوایف لُر و نفر 

های زندگی برای بازماندگان لُر و نفر و همچنین صحرای با  و یک آموزشگاه و دیگر وسیله

 (.114411143ساکما، ش. ب ) رفت  لُر و نفر بودهای کشاورزی ازدستی زمینریگبازپس

 تضعیف بنیة اقتصادی الرستان -7-1

الرستان، رِژیم  ی طوایف لُر و نفر در منطقهخرداد و سرکوب وحشیانه 15گرفتن نهضت با پایان

ی مستقیم و شدت عمل اللهی، چون امکان مقابلهبردن به رهبری قیام توسط آیتپهلوی با پی

زمان و با  فیلیوجود ایشان را در شرایط  نسبت به وی را نداشتند، دولتمردان وقت بهتر دیدند

ای های سیاسی ایشان تحمل کنند و علیه وی اقدام مستقیمی نکنند، لذا سیاست ویژهتمام فیالیت

را در دستور کار خود قرار دادند تا بتواند مشکالت احتمالی آینده را از پیش رو بردارند. اصول 

 :اساسی این سیاست بر محورهای زیر استوار بود

الف( تداوم محرومیت اقتصادی و اجتماعی در منطقه الرستان و عدم توجه کافی به شرایط 

 مییشتی و اقتصادی و این سیاست تا پیروزی انقالب اسالمی تداوم یافت.
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های الرستان تا از این طریق امکان مراودت راه ژهیوبههای ارتباطی توجهی به وضییت راهب( بی

منطقه به حداقل خود کاهش یابد و تضییف ارتباط به کاهش قدرت اجتماعی و اقتصادی در 

 اقتصادی و اجتماعی الرستان منجر شود.

ج( تشویق و ترغیب عشایر منطقه به مهاجرت از الرستان و به وجود آوردن شرایط حاد سیاسی 

 (.44301410مراسان، ش. ب ) های مییشتی آنانجهت جلوگیری از فیالیت

 هنگی الرستانتضعیف بنیة فر -6-4

های ایجاد فساد اخالقی در منطقه از طریق گسترش مراکز ضد دینی و قرار وجودآوردن زمینهبه

در جنوب و اعزام مأمورین امنیتی و سیاسی تبییدی به الر، محور ها دادن الرستان جزو تبییدگاه

د. حضرت بو 1301الرستان پس از رویدادهای سال  های پهلوی دوم در منطقهاصلی سیاست

الرستان و حف   اللهی با اطالع از این اقدامات به سیاست تقویت مبانی دینی در منطقهآیت

دینی و ایثار توجه کرده و اصل حف  وحدت  فرهنگی مذهبی و تشویق مردم به تداوم روحیه

و قرار دادند. در همان حال، متوجه خطر گسترش فساد در الر  مدنظر شیازپشیبتسنن و تشی  را 

همچنین  (.148: 1381وثوقی، ) ای را برای مهار آن به کار بردمضرات آن بوده و تالش گسترده

تبلیغات منفی علیه این دو طایفه بسیار وسی  و گسترده بود و قبل از انقالب در تنگنا و تحت 

قالب شدند. بید از انمیرفی می کارانتیخعنوان شهدای لُر و نفر به کهیطوربهمراقبت بودند 

دادند. با انقالب اسالمی در بهمن  سروساماناسالمی مردم الر قبور شهدای طوایف لُر و نفر را 

اهلل خلخالی درصدد دستگیری عامالن این واقیه و مجازات آنان برآمد اما با فرار آیت 1353

 (.115: 1384خلخالی، )ماند  جهینتیبسرهن  اشرفی به اروپا این اقدام نیز 

 گیرینتیجه

 های مردم را به صحنهبود که بسیاری از توده 1304تحول در دهه  نیترقیام پانزده خرداد بزرگ

مبارزه علیه رژیم سوق داد و شهرهای وسییی از کشور را دربر گرفت. مبارزات نیروهای مذهبی 

در این قیام فصل نوینی را در روند رخدادهای ایران میاصر گشود که این نیروهای مذهبی پس 

قیام طوایف لذا  عنوان رهبران این قیام در برابر شاه ایستادند.به 1304 ینخستین دهه یهااز سال

رخدادهای  نیفردترمنحصربهاللهی، از اهلل آیتلُر و نفر از عشایر الرستان فارس به رهبری آیت

یام پانزده اللهی در الرستان رهبری قاهلل آیتآیت شود.تاریخ اولیه نهضت اسالمی محسوب می
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قیام در برابر ظلم  ،به این مضمون که اهلل خمینیآیتخرداد را برعهده گرفت و با دریافت پیام 

تصمیم به متحد کردن عشایر فارس علیه دولت وقت نمود. تمام عشایر جنوبی  ،ظالم واجب است

هت فارس شامل طوایف یزدخواستی، قائدی، دولخانی و طوایف لُر و نفر آمادگی خود را ج

هنگام و بدون هماهنگی طوایف  اما به علت اقدام زود ؛شرکت در این قیام همگانی اعالم کردند

ر یافت که به شکست و کشته شدن یجریان قیام به مسیر دیگری تغی ،لُر و نفر با سایر عشایر

ی بود ااین قیام دارای آثار و پیامدهای زیادی در سطح منطقه. افراد زیادی از این طایفه منجر شد

 توان به موارد زیر اشاره نمود:که از آن جمله می

الف( سرکوب شدید عشایر لُر و نفر و اسکان اجباری آنان به دور از الرستان. ب( تضییف بنی  

تداوم محرومیت اقتصادی و اجتماعی در منطقه الرستان و عدم توجه  اقتصادی منطقه الرستان با

الرستان تا از این  های ارتباطیتوجهی به وضییت راهان، بیکافی به شرایط مییشتی و اقتصادی آن

طریق امکان مراودت اجتماعی و اقتصادی در منطقه به حداقل خود کاهش یابد، تشویق و 

ترغیب عشایر منطقه به مهاجرت از الرستان و به وجود آوردن شرایط حاد سیاسی جهت 

فرهنگی الرستان با به وجود آوردن  های مییشتی آنان. ج( تضییف بنی جلوگیری از فیالیت

های ایجاد فساد اخالقی در منطقه از طریق گسترش مراکز ضد دینی و قرار دادن الرستان زمینه

 کهیطوربه الرستان، تبلیغات منفی علیه مبارزین انقالبی جزو مناطق تبییدگاه در جنوب و

 .ی شدندمیرف کارانانتیعنوان خشهدای لُر و نفر قبل از انقالب به

 کتابنامه 

 الف( اسناد

 .44301410، 44301411، 44803451)مراسان(، ش ب،  مرکز اسناد انقالب اسالمی

 .114411141 )ساکما(، ش ب، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 )مپس(.ی اسیس یهاموسسة مطالعات و پژوهش

  .(کِمام)ی اسالم یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا

 .2431پرونده شهدای پانزده خرداد اد شهید شهرستان الرستان، بنی

 ب( کتاب
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، شیراز: نوید پهلوی عصر در( نفر ولُر  دولخانی، طایفه) نفر ایل تحوالت تاریخاحمدلو، رسول، 

 .1303شیراز، 

 .1381با مقدمه عبداهلل شهبازی، تهران: نشر کویر،  ،(خاطرات سیاسی)گذر عمر پیرنیا، باقر، 

 .1384، تهران: نشر سایه، 3، جاهلل خلخالیخاطرات آیتلی، صادق، خلخا

 .1338، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صحیفه امامخمینی، روح اهلل، 

 .1، چ1333، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 0و  3، ج نهضت روحانیون ایراندوانی، علی، 

 ، تهران: بنیاد فرهنگی امام رضا، بی تا.3ج، نهضت روحانیون ایراندوانی، علی، 

 .1330، تهران: مؤسسه فرهنگی قبله، زندگینامه سیاسی امام خمینیرجبی، محمدحسن، 

 .1303، تهران: قلمکده، تاریخ معاصر الرستانرحیمی نژاد، کاظم، 

 .1351، تهران: دارالفکر، 1، ج بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینیروحانی، حمید، 

 . 15، چ 1381، تهران: عروج، 1، جنهضت امام خمینیانی، حمید، روح

 .1380، الرستان: حوزه علمیه الرستان، اللهینامه حضرت سیدعبدالعلی آیتزندگی

های تهران: موسسه مطالیات و پژوهش ،(2432-2434)قیام عشایر جنوب سیاهپور، کشواد، 

 .1388سیاسی، 

، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرر آثرار 1 ، جناد به روایت ساواکسیر مبارزات امام خمینی در آینه اس

 .1381امام خمینی، 

 .1311، تهران: اساطیر، 1، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جتاریخ الرسل و الملوکطبری، محمد بن جریر، 

 .3، چ 1350، قم: دفتر انتشارات اسالمی، 1 ، جتاریخ سیاسی معاصر ایرانالدین، مدنی، جالل 

 .1311، تهران: افست، نزهت القلوب، حمداهلل، مستوفی

 .1384، تهران: نشر همسایه، وقایع ایالت خمسهنجفی، علی محمد، 

 .1303، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، انقالب اسالمی در شیرازنصیری طیبی، منصور، 

 .1383اسالمی،  انقالب اسناد مرکز ، تهران:خواهی مشروطه جنبش و الری اهللآیتوثوقی، باقر، 

، تهران: مرکز اسناد انقرالب اللهییاهلل حاج سید عبدالعلی آیتزندگی و مبارزات آیتوثوقی، باقر، 

 .1381اسالمی، 

 .1301، به کوشش عبدالمحمد آیتی، تهران: بنیاد فرهن  تهران، تاریخ وصافوصاف الحضره، 

 .1301، تهران: امیرکبیر، اردشیر بابکانهدایت، صادق، 
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 قالهج( م

، 1331، بهار 15 ، شمجله پانزده خرداد، «نهضت پانزده خرداد در استان فارس»عرفان منش، جلیل، 

 .10-31ص  

 ها د( روزنامه

 .11303شماره  1303خرداد  1روزنامه اطالعات، شنبه 

 .11300، شماره 1303 روزنامه اطالعات، دهم خردادماه

 .11044 ، شماره1303 خرداد 11روزنامه اطالعات، 

 .1383، بهمن 551 سوم، شماره ، هفته11نامه میالد الرستان، سال هفته

 هاهی( مصاحبه

، 10344، ش ب اللهیاهلل سیید عبیدالعلی آییتمصاحبه با آیتمرکز اسناد انقالب اسالمی)مراسان(، 

 .13313، ش ب 18، جلسه 10108، ش ب 8، جلسه 10100، جلسه اول، ش ب 10104ش ب 

 .10103، ش ب 11، جلسه مصاحبه با محمد کریمیقالب اسالمی)مراسان(، مرکز اسناد ان

 .11103، ش ب مصاحبه با منوچهر بیگلریمرکز اسناد انقالب اسالمی)مراسان(، 

 .40/40/1380، مور  مصاحبه با اللهیار بیگلری

 .18/1/1304 ، جلسه اول، مور مصاحبه با اسماعیل بیگلری

 .48/40/1301، مور  سین نسابهاهلل سید محمدحمصاحبه با آیت

 .13/1/1304، مور  اللهیمصاحبه با حسین آیت

 .5/3/1304، جلسه دوم، مور  مصاحبه با سید یحیی کاظمی

 .40/43/1301، مور  مصاحبه با غضنفر بیگلری

 .13/5/1301، جلسه اول، مورخه مصاحبه با یداهلل فوالدی

 .41/41/1301، جلسه دوم، مورخه مصاحبه با یداهلل فوالدی
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  نامه امام خمینی به مجتهدان الر و لزوم قیام در برابر دولت پهلوی

 آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی()
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 مپس()سرکوب عشایر الرستان با عنوان اشرار الرستان 
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 آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی() اهدای کمک مالی عشایر و مردم الرستان به امام خمینی

 

 



 1041 پاییز و زمستان ،8 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 31

 

 

 
 


