
  

مناطقِ شمالي فارس نسبت به اجراي قانون نگرشِ كدخدايانِ 
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  چكيده
ي انقالب سفيد، توسط محمد گانهاصالحات ارضي به عنوان نخستين اليحه از لوايح شش

الطوايفي و برانداختن ملوكش. با اهداف مختلفي از جمله 1340رضا شاه پهلوي در سال 
 از بين بردن نظام ارباب و رعيتي به اجرا گذاشته شد.استان فارس نيز به عنوان استان هفتم 

هاي زراعي ايران از اين قاعده مستثني نماند. با آغاز و يكي از مهمترين و وسيع ترين استان
ه امالك خويش را به اجراي اين قانون، مالكين، از جمله كدخدايان مناطق شمال فارس ك

هاي خويش را بـا تحقّـق آن آغـاز نمودنـد. ايـن      نفع زارعين از دست مي دادند، مخالفت
گيري از منابع و اسناد تاريخي، به دنبـال   تحليلي و با بهره - پژوهش با رويكردي توصيفي

پاسخ براي اين پرسش است كه نگرش و رويكرد كدخدايان مناطقِ شمالي فارس به عنوان 
دهند كـه بـا   ها نشان ميهي از خرده مالكان  نسبت به اين قانون چه بوده است؟.يافتهگرو

تصويب قانون اصالحات ارضي، كدخدايانِ اين مناطق نسبت به حقوق سابقشان محـروم  
مانده و در جهت عدم اجراي قانون مذكور و در راستاي حمايت بزرگ مالكان از آنان بـه  

م نمودند. اخراج از محل سكونت، مصـادره امـوال و دارايـي    تعديات خود به زارعين اقدا
،چپاول و غارت محصوالت كشاورزي آنان از جمله اين تعديات به شمار مي آمـد. علـي   
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رغم همراهي برخي از كدخدايان مناطق شمالي فارس با اين قانون، حكومـت در جهـت   
انتخـاب كدخـدايان     جلوگيري از تعديات كدخدايان  به كشاورزان، بـه تغييـر در فـانون   

مبادرت نمود. هر چند اجراي صحيح اين قانون نيز در بيشتر مواقـع بـا نفـوذ و دور زدن    
  گيري انقالب اسالمي و الغاي منصب كدخدايي عقيم ماند. كدخدايان، تا شكل

اصالحات ارضـي، پهلـوي دوم، فارس،مـالكين، زارعـين، كدخـدايان،مناطق       :ها كليدواژه
  شمالي،شركتهاي تعاوني روستايي 

  
  . مقدمه1

ي سرمايه داري غرب تصميم به انجام اصـالحات ارضـي   محمدرضا شاه در تعامل با جبهه
ي دوم از ، مرحلـه 1341ي اول آن از سال گرفت كه در سه مرحله به وقوع پيوست: مرحله

ادامـه يافـت. ايـن     1351آغاز گرديد و تا سـال   1346ي سوم از سال و مرحله 1343سال 
: 1371؛ نجـاتي،  520: 1387هايي همراه بود (نـگ: آبراهاميـان،   برنامه با انتقادات و مخالفت

ي اول، محدود نمودن اراضي مالكان عمده بود كه در چارچوب قوانين ). هدف مرحله182
هاي تحت مالكيت زمين داران بزرگ به ميزان يك ده شش دانـگ  اصالحات ارضي، زمين 

اي كاهش مي يافت. در اين مرحله اقدام مالكان بزرگ بر سر اجراي تقسيم اراضي به گونـه 
هـاي  اي ايجاد نمودند. يكي اينكه به دليل عدم تعريف صحيح از زمـين صحيح، موانع عمده

دادن يك تراكتور به مكانيزه تغيير مي يافت و  مكانيزه، زمين هاي قابل توجهي صرفاً با قرار
روسـتا بـه    1180از شمول اصالحات ارضي خارج مي شد. در واقع در اين مرحله حداقل 

عنوان روستاي مكانيزه از تقسيم شدن معاف شدند. عالوه بر اين بسياري از مالكين، مقادير 
  ).51: 1387ي كردند (تجدد، بسياري از زمين هاي خود را به نام فرزندان و همسران خود م

قانون اصالحات ارضي در مراحل مختلف به طور جدي بـه مـورد اجـرا    1341از سال 
ي اول، دولت مازاد بر يك دهكده ي شش دانگي ِ مالكان را خريـده  گذاشته شد. در مرحله

 ساله بپردازند. (فصل دوم، ماده ي دوم، قانون 15درصد آن را  6ي و قرار شد، اصل و بهره
) زارعان اگـر ثابـت مـي    151: 1358، به نقل از: خسروي، 1340دي  19اصالحات ارضي، 

انـد و  كار مـي كـرده   1340هاي زراعي قبل از كردند، صاحب نسق هستند و بر روي زمين
اند، زمين به آنان واگذار مي گرديد. زارعان مي بايست به عضويت شركت ساكن آن ده بوده

ي آن تعيين مـي  ت زمين را كه بر اساس ارزش محصول ساليانهتعاوني محلي درآيند و قيم
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ي ده درصد بهره بپردازند. خريد و فروش زمين توسط قسط ساليانه به اضافه 15گرديد، در 
  ).151- 152بانك كشاورزي ايران انجام مي گرديد (همان، 

در تاريخ كدخدايان به عنوان گروهي از خرده مالكان نقشي بسيار اساسي و تعيين كننده 
هاي گسترده ايران در اين ايران و در نظام زمينداري داشته اند. فارس به عنوان يكي از استان

ي وسيع را شامل ميان نقشي پررنگ داشته و مقارن با اصالحات ارضي همچنان اين گستره
اي كه مناطقي از كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و بندرعباس در اين ايالـت  مي شد. به گونه

). در اسناد آرشـيوي  293- 294: 1390قرار مي گرفت (براي اطالعات بيشتر ر.ك: مجيدي، 
سـاكما تهـران،   »( سازمان اصالحات ارضي و فارس و بنادر«مربوط به اصالحات ارضي به 

)  اشاره شده كه اين موضـوع حكايـت از آن دارد كـه در عصـر پهلـوي دوم      293- 56556
- و بندرعباس در قلمرو فارس قرار داشته اسـت. مهـم   هايي از مناطق بوشهرهمچنان بخش

- مي زير شرح به محمدرضا پهلوي حكومت دوم دهه در كشوري تقسيمات در تغييرات ترين

 :باشد

 مسـتقل  و 1 درجـه  فرمانـداري  به كهگيلويه و بهبهان فرمانداري ،29/10/1329در تاريخ 

 مركزيت به فارس خليج جزاير و بنادر كل فرمانداري 29/9/133شد. سپس در تاريخ  تبديل

 و )، دشـتي 2ي (درجـه  لنگـه  بنـدر  ، )1ي بوشـهر (درجـه   فرمانـداريهاي   شـامل  بوشـهر، 
 شامل بندرعباس، مركزيت به عمان بحر جزاير و كل بنادر فرمانداري و )3دشتستان(درجه ي 

گرديدند. البته ) تأسيس 3ي بيابان (سيبريك) (درجه و  )1ي بندرعباس (درجه فرمانداري دو
تغييراتي جزئي در بخشهاي فرمانداري كـل بنـادر و جزايـر خلـيج فـازس       19/10/133در 

لغو و آن شهرسـتان دوبـاره تـابع اسـتان      31/5/34اعمال شد. فرمانداري مستقل بهبهان در 
همان سال تابعيت فرمانداري كل بنادر و جزاير خليج فارس استانداري  21/6ششم شد. در 
  ).186: 1385) به تصويب رسيد(محرمي و مهربان،هفتم(فارس

هدف از اين پژوهش ضمن بررسي نگرشِ كدخدايان مناطق شمالي فـارس نسـبت بـه    
ي هاي نظام زمينداري در فارس و در دورهاجراي قانون اصالحات ارضي، شناسايي ويژگي

قاجاريه) مي باشد ي قبل از آن (پهلوي دوم و تعيين كاركردهاي متنوع آن در مقايسه با دوره
ي كه براي گشودن بحثي در خصوص كاركردهاي نهادهاي اجتمـاعي و اقتصـادي در دوره  

پهلوي مي تواند از اهميت بسياري برخوردار مي باشد. منظور از مناطق شـمالي فـارس در   
ــامفيروز و       ــع آن:[اَبرج،رامجرد،ك ــت و تواب ــون آباده،مرودش ــاطقي چ ــژوهش من ــن پ اي

و  304- 308: 1391(اردكانِ فــارس) و نورآبــاد ممســني) (ر.ك: مجيــدي، ...]،اقليد،ســپيدان
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تصوير نقشه در بخش ضمايم) مي باشد كه هم مقارن با اصالحات ارضي و هم اكنون نيـز  
در اين تقسيمات جغرافيايي قرار دارد. با توجه به اينكه مقارن با اصـالحات ارضـي فـارس    

ان اصالحات ارضي فارس و بنادر بـه نظـارت   مناطق گسترده اي را در برمي گرفت و سازم
بر اجراي اصالحات ارضي مي پرداخت، ابعاد مختلف ايـن سياسـت پژوهشـي گسـترده و     
منسجم مي طلبد كه نويسندگان مقاله حاضر در صدد برآمدند، به مناطق شمالي فارس توجه 

د.روش ايـن  نمايند. در مورد مناطق ديگر فارس اميد است كه اين مسئله به سـرانجام برسـ  
تحليلي و مبتني بر اسناد و مدارك آرشيوي و منابع اصلي است. سواالت - پژوهش توصيفي 

  پژوهش نيز به شرح ذيل است:
. اصالحات ارضي در شمال فارس با استقبال كدخدايان همراه بود يـا عـدم همراهـي    1

  آنان را به دنبال داشت؟
ل از اصـالحات ارضي(شـركتهاي   . واكنش كدخدايانِ اين مناطق نسبت به نتايج حاص2

  تعاوني روستايي) چه بود؟
  
  فرضيه هاي تحقيق 1.1

اجراي سياست اصالحات ارضي در بيشتر موارد در مناطق شـمالي فـارس بـا مخالفـت     . 1
كدخدايانِ اين مناطق همراه بود و آنان به انحاي مختلف چون تعدي به زارعين و كارشكني 

 در تحقق آن عمل نمودند.

سيس شركتهاي تعاوني روستايي كدخدايان مناطق شمال فارس با سوء استفاده از با تأ. 2
مزاياي حاصل از آن نه تنها سهامي را در اختيار كشاورزان قرار ندادند؛ بلكه محروم نمـودن  
آنان از اين سهام  و عدم پرداخت وامهاي كشاورزي را فراهم نموند كه نارضايتي آنان را به 

  همراه داشت.
 

  يشينه پژوهشپ 2.1
تاكنون در مورد اصالحات ارضي در فارس به صـورت كلـي و نقـش كدخـدايان در ايـن      

قيـام عشـاير   «جريان رساله و تحفيق مستقلي نوشته نشده است. كشواد سياهپور در كتـاب  
بيشتر به مباحث اصالحات ارضي و نقـش كدخـدايان در ايـن جريـان در     )» 1388جنوب(

اين برهه بخشهايي از آن در حوزه ي فارس قرار داشت اشاره  كهگيلويه و بويراحمد كه در
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ي نموده و به ديگر مناطق فارس توجهي نشان نداده. علي شـهوند و ديگـران نيـز در مقالـه    
يك نمونه از موانع بر سر اصالحات ارضي: قتل رئيس اصالحات ارضي فيروزآباد در آبان «

ن يكي از موانع اصـالحات ارضـي در   بيشتر به موضوع قتل ملك عابدي به عنوا» ش1341
اشـاره نمـوده و بـه نقـش عمـده       - كه رژيم پهلوي از آن بهره برداري سياسي نمود- فارس

  مالكان و گروههايي چون كدخدايان اشاره ننموده اند.
ي اصالحات ارضي در ايران انجام شده بايـد بـه   از ميان مطالعات ارزشمندي كه درباره

ي مطالعه ي او تركيبـي از كـار كتابخانـه اي و مشـاهده در     شيوهتحقيق هوگلند اشاره كرد. 
ي زنـدگي  مناطق مختلف روستايي ايران مي باشـد. كتـاب او حـاوي اطالعـاتي در زمينـه     

روستايي قبل از اصالحات ارضي و نيز چگونگي اجراي اصالحات ارضي است. اما بررسي 
اسي مورد توجه قرار گرفته و محتواي كتاب نشان مي دهد كه اصالحات ارضي از منظر سي

نويسنده به لحاظ اقتصادي و اجتماعي و درون ساختاري به اين مبحث توجه ننموده است. 
اگرچه هوگلند به نگـرش كدخـدايان  نسـبت بـه اصـالحات ارضـي و نتـايج حاصـل از         
آن(شركتهاي تعاوني روستايي) در مناطق مختلف به صورت كلي  اشـاراتي نمـوده ؛امـا در    

ه اين موضوع  نپرداخته است. بنابراين وجه تمايز اين پژوهش در مقابل ايـن منـابع   فارس ب
ذكر شده پرداختن به جزييات سياست اصالحات ارضي چون نگرش كدخدايان در مقابـل  

شك يكي از مهمترين منابع براي آگاهي از اين رويداد مهم كـه يكـي از   آن مي باشد. بدون
ود، اسناد و مدارك آرشيوي مي باشد. در منابع اسنادي و ش ب1357زمينه هاي وقوع انقالب 

ي سياست اصالحات ارضي ، موجود مـي  مدارك آرشيوي آگاهي هاي گسترده اي در باره
باشد. در تحقيق حاضر نويسندگان برآنند تا با بهره گيري از اسناد دولتي كـه نخسـتين بـار    

اصالحات ارضي در فارس  نسبت مورد پژوهش قرار گرفته است، پيامدها و نتايج سياست 
 به كدخدايانِ مناطقِ شمالي آن(آباده، مرودشت و توابع آن [رامجرد،اَبرج، كامفيروز] ونورآباد

  ممسني و ....) را مورد بررسي قرار دهند.
  

. نظام زمينداري و نگرشِ كدخدايانِ فارس  به اين موضوع قبـل از اجـراي   2
  قانون اصالحات ارضي

 خانـه،  صـاحب  معنـي  بـه  و شده گرفته) ميانه فارسي( پهلوي خُداي كَدگ واژه از كدخدا
 كـدبانو  برابـر  در مالـك  و صـاحب  به معني» خدا«معني خانه و  به» كد«مركب از دو جزء 

 )Floor, ”kADKHODA”, Iranicaاست (
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هـاي كشـاورزي در   درصد زمـين  55تا قبل از انجام اصالحات ارضي در ايران، حدود 
درصد كل مالكان را تشكيل مي دادنـد   2مالكان بود. عمده مالكاني كه كمتر از دست عمده 
). وجه مشترك عمده مالكان در اين بود كه غالباً مالكان غايب بودند و 31: 1381(هوگالند، 

به ندرت اتفاق مي افتاد كه عمده مالك در ملك خود به سر برد. در صورت حضور نيز، در 
؛ لمبتـون،  35: 1381مالكيت خود سكونت مي گزيد (هوگالند، يكي از چند روستاي تحت 

- ي امـور زمـين  ). اكثر آنان نه تمايلي داشتند و نه قادر بودند كه شخصاً به اداره478: 1345

هاي خود بپردازند. بنابراين مالكان براي حفظ منـافع خـود در روسـتاهاي تحـت تملّـك،      
).  تا قبل از مشروطيت، 125: 1369يي زاده، وابسته به نمايندگان خود در سطح بودند (لهسا

ي امالك خود از قدرت در خور توجه و بالمنـازعي برخـوردار   ي مالكان در محدودهعمده
بودند. به طوري كه سكونت رعايا در روستا عمالً تنها با موافقت مالـك ممكـن بـود و در    

ا از ده بيـرون برانـد   صورتي كه وي به هر علتي از زارع ناراضي مي شد، مي توانسـت او ر 
  ).33: 1381(هوگالند، 

اي، در اين دوره، دولت سواي اخذ ماليات، مداخله چنداني در امور ده نمـي كرد(بـدره  
) و روستاها كامالً به صورت غيردولتي اداره مي شـد و ابعـاد مختلـف مـديريت     26: 1388

اي، ؛ بـدره 217: 1383ي مالكان و عوامل و ايـادي آنهـا بـود (رضـواني،     روستاها، بر عهده
). مالكان براي حفظ منافع خود، در سـطح روسـتاها دو دسـته نماينـده داشـتند:      26: 1388

تـري داشـت.   ي روستا نقش تعيين كنندهمباشران و كدخدايان. در اين ميان كدخدا در اداره
كدخدا به عنوان پايين ترين رده از تشكيالت بزرگ مالكان، از نزديـك و تحـت نظـارت و    

). بـدين  9: 1371وامر مالكان يا مباشران آنان، به اداره ي امـور ده مـي پرداخـت (طالـب،     ا
ي نهاد سنتي كدخدايي بود(بـدره  ترتيب در اين دوره مديريت امور عمومي روستا بر عهده

  ).29: 1388اي، 
قبل از پيروزي انقالب اسالمي، كدخدائي در روستاهاي ايران چنان پر سابقه و ريشه دار 

د كه به صورت يكي از سنن نظام اجتماعي و يكي از اركان آن درآمده؛ تـا بـه آنجـا كـه     بو
ها غالباً ترجيح مي دادند، قدرت خود را بر نفوذ وي متكـي كننـد. بـه    مالكان و حتي دولت

همين دليل سعي مي كردند در انتخاب وي تا حدامكان اعمال نفوذ كرده و وي را مرهون و 
د. درنظام اجتماعي روسـتاها و در آخـرين تحليـل پديـده كدخـدايي      متوجه نفوذ خود كنن
آوري است كه ما را با يك واقعيت مهم روبه رو مي كنـد و  ي اعجاب(كدخداگري)، پديده

آن اينكه كدخدايي چنان در تار و پود نظام اجتماعي روستايي تنيده مي شود كه رفته رفتـه  
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هاي انجـام  تواند موروثي گردد. در بررسي تبديل به سنتي مي شود كه در صورت لزوم مي
  شده در مورد وضع كدخدا مالحظه مي شود كه چند نوع كدخدا به شرح ذيل داريم:

  الف: كدخداي انتخاب شده از سوي مردم ده؛
  ب: كدخداي تحميلي و انتخابي از سوي مالك؛

  ج: كدخداي انتصابي از سوي دولت و احياناً با حكم رسمي؛
  ).183: 1348ثي (وديعي، د: كدخداي مورو

رسم معمول نظام زمينداري در ايران از بعد از اسـالم تـا دوران اصـالحات ارضـي بـه      
صورت نظام ارباب و رعيتي بوده است. عوامل كشت در اين نظـام بـر اسـاس سـه عامـل      
مالك، زارع(كشاورز) و گاو  بوده است. فوروكاوايِ ژاپني كه در دوران قاجار به ايران سفر 

ي فوق اشارات در خـور تـوجهي   نمود و در خط سيرش از فارس نيز ديدن نمود، به شيوه
دارد. وي ضمن اشاره به تعامل عوامل بهره برداري از زمـين  بـه وظـايف  كدخـدا چـون      
پذيرايي از مالك و مأموران حكومتي به هنگام بررسي وضعيت روستا نيز مي پردازد. او بـه  

ه مخارج و محل اقامت مالك  اشاره دارد كه به گفته او براي ديگر تعهدات كدخدا چون تهي
   ).96- 97: 1384تأمين اين مخارج مجبور بود به رعايا فشار بياورد. (فوروكاوا،

هاي پرداختي به دولت ي آبياري و ديگر هزينهفوروكاوا پرداخت ماليات ارضي و هزينه
بلغ ماليات پرداختي بـه تناسـب مقـام و    ي او مقدار و مي مالك مي داند. به گفتهرا بر عهده

فوروكاوا اراضي  هاي مالياتي اشاره دارد.نفوذ و قدرت مالك تفاوت مي كند. وي به تبعيض
زارعي شيراز و كازرون را به سه بخش تقسيم مي كند: اراضي كه همه ساله كشت مي شود 

د نياز اراضي و دو بخش ديگر اراضي كه يك سال در ميان كشت مي شود (آيش). آب مور
ي حفـر و نگاهـداري   مذكور نيز از طريق رودخانه، چشمه و يا قنات تأمين مي شد. هزينـه 

، »مالـك «مجراي آب از رودخانه تا مزرعه با مالك زمين بود. در مـورد عوامـل كشـت  بـه     
اشاره مي نمايد. متصدي(مباشر) همان نماينده مالك بود كه سه درصـد  »  متصدي يا مباشر«

ا براي خود مي گرفت. كدخدا هم منصوب مالك بـود و حقـوق او يـك پـنجم     محصول ر
  ).95- 97: 1384(فوروكاوا،محصول زراعي بود. 

قبل از اجراي سياست اصالحات ارضي در فارس، اسناد موجود حكايت از آن دارد كه 
كدخدايان از مقام خويش سوءاستفاده نموده و به طرق مختلف آسايش و آرامـش مـردم را   

هـاي كشـاورزان از جملـه    هاي مالياتي و تصـرف عـدواني زمـين   مي نمودند. اخاذيسلب 
اقدامات آنان به شمار مي آمد كه اين موضوعات درگيري آنان بـا كشـاورزان را بـه همـراه     
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داشت. كشاورزان نيز با توجه به قدرت برتر كدخـداها كـه تحـت حمايـت مـالكين قـرار       
حرفي براي گفتن داشته باشند و ناگزير عرايضي را بـه  داشتند، در مقابل آنان نمي توانستند 

ماه قبل از  5نهادهاي وقت ارسال مي نمودند تا از آنان احقاق حقوق شود.  به عنوان نمونه 
دستور حسن ارسنجاني، وزير كشاورزي، مبني بر اجـراي سياسـت اصـالحات ارضـي در     

واقع در بلـوك  » مزكان«تاي نفر از زارعين روس 29فارس، سرافراز جباري از طرف خود و 
صيمكانِ جهرم از تعديات غير قانوني مالك و كدخداي روستايشـان داد سـخن رانـد و در    

كه رونوشـتي از آن را نيـز بـراي فرمانـدار جهـرم ارسـال        - طي شكايتي به استاندار فارس
ش) افراد روسـتا بـا مالـك (محمـد     1338با اشاره  به مذاكراتي كه سه سال قبل (  - داشت

حسن مختاري) مبني بر هموار نمودن و احياي اراضي سنگالخي واقع در حـدود قريـه ي   
اشان در احياي اين اراضي يـاد نمودنـد. آنچنـان كـه     هاي روزمرهمزبور داشته اند، از تالش

ي مذكور نوشته است، بعد از مدتي، كدخداي محل(ميرزا محمد جباري) از ي نامهنويسنده
نموده و نيمي از اراضي احيا شده را براي خود و بستگانش كه بيشتر مقام خود سوء استفاده 

خانوار نبودند، اختصاص داد و با احداث باغ مشغول به كشاورزي و باغداري شد. بعد  5از 
از مدتي مجدداً كدخداي نامبرده در صدد برآمد بخش ديگر اراضي را كه در اختيار زارعين 

يرد و در اين راستا نه تنها مانع انجام امور زراعي آنان شده بود، با تهديد و شكنجه از آنان بگ
بود؛ بلكه خسارات بسياري نيز به آنان وارد نموده بود. آنان در ادامه با اشاره به اين موضوع 

به علت همراهي وي با كدخدا نه  –كه از ارجاع شكايتشان به بخشدار صيمكان (رضاپور) 
از استاندارِ وقـت فـارس    - يد و هتاكي وي مواجه شده اندتنها طرفي نبسته اند؛ بلكه با تهد

تحت تأثير كسي قرار «به روستا كه » صحيح العمل«تقاضا نمودند تا با اعزام مأموري عادل و 
  ).12/3/1341، 298- 293- 12918به شكايات آنان رسيدگي نمايند(ساكما تهران، » نگيرد

ري فـارس دادخواسـت، آنـان را بـه     ي مزكان، استاندادر پاسخ به شكايت رعاياي قريه
ارجاع داد و فرماندار( ذوقي) نيز با ارجاع اين پرونده به دادسراي جهرم از  فرمانداري جهرم

شكايت كنندگان درخواست نمود تا براي پيگيري شكايتشان به دادسرا مراجعه نمايند(همان 
نيز در شكايت از » جهرمصيمكانِ «واقع در بلوك » بادنجان«ي ). زارعين قريه26/3/41سند، 

تعديات كدخداي روستايشان، حسين نوريان، داد سخن راندند و از استاندار فـارس تقاضـا   
نمودند تا با ارسال هيأتي به روستايشان ضـمن انجـام تحقيقـات الزم در ايـن موضـوع، از      

  ).20/7/41تعديات وي جلوگيري نمايند(همان سند
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م، سرانجام رضاپور، بخشدار صيمكان، با اشاره با ارجاع اين شكايت به فرمانداري جهر
ي كلي داشته و حـاكي از اجحافـات   به اين موضوع كه شكايات مردم روستاي مذكور جنبه

مالكين و كدخدا در گذشته مي باشد، بر اين نكته تأكيد نمود كـه مـالكين تـاكنون (قبـل از     
انـد و  سته اي نداشتهاجراي سياست اصالحات ارضي) نسبت به زارعين رفتار خوب و شاي

اين موضوع نيز منحصر به قريه ي بادنجـان نبـوده اسـت! در ادامـه رضـاپور بـا اشـاره بـه         
آغازاجراي سياست اصالحات ارضي در كشور، به عنوان يك سياست پيش برنده و مفيـد،  
اظهار اميدواري نمود كه با اجراي اين سياست در روستاي بادنجـان نيـز مـردم از تعـديات     

كدخداي خود رهايي يافته و فصل جديدي در زندگي آنها گشوده شـود. در پايـان    مالك و
رضاپور چنين خاطر نشان نمود كه با يـادآوري حفـظ نظـم و امنيـت بـه كدخـداي محـل        
(حسين نوريان) به وي تذكرات الزم داده شد و به وسيله ي وي بـه مـالكين آن قريـه نيـز     

ود دست بردارنـد. رضـاپور در جهـت احقـاق     خاطر نشان گرديد كه از اعمال گذشته ي خ
، از 1341حقوق از روستائيان همچنين تأكيد نمود كـه در مـورد تقسـيم محصـوالت سـال      

ي بادنجان شده و تا حدودي رضـايت آنهـا نيـز    هايي نيز به زارعين قريهطرف مالك كمك
  ).23/8/1341تأمين گرديده است(همان سند، 

  
مناطقِ شمالي فارس نسبت به اجراي قـانونِ  . نگرش حكومت و كدخدايانِ 3

  اصالحات ارضي
حسن ارسنجاني وزير كشاورزي دولت اميني نقش اساسي و تعيين كننده اي در پياده كردن 

ابتدا از روستاهاي مراغه  1340برنامه اصالحات ارضي داشت. وي اين برنامه را در تابستان 
طق كشور به اجرا درآورد. نخستين اقدام در آذربايجان شرقي شروع كرد. سپس در ساير منا

توسط حسن ارسـنجاني در   1340اجراي اصالحات ارضي در استان فارس نيز در شهريور 
نفـر  411روسـتا بـين نماينـدگان     8منطقه دشمن زياري ممسني و با توزيع اسـناد مالكيـت   

  ).25/6/1340ي اطالعات، ازكشاورزان به اجرا درآمد (روزنامه
ي ي واليـات ايـران در مورخـه   پيرو اجراي اصالحات ارضي در همهحسن ارسنجاني 

و در نامه اي خطاب به استاندار وقت فارس، تيمسـار سـپهبد وراهـرام، از وي     22/8/1341
ي كل كشاورزي فارس و بنادر (دكتر رضا نجيمي) اين خواست تا با مكاتبه با رياست اداره

). نقـش نهـاد   22/8/1341، 98- 293- 56554، مسئله را در فارس به سرانجام برساند(ساكما
هاي مسـتقل قـدرت   ي محدوديت كانونبعد از اصالحات ارضي، هم نشان دهنده» كدخدا«
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در روستاها بود و هم بيانگر تالش هاي موفقيت آميز دولت براي تضـعيف و كنتـرل آنهـا.    
بودند و معموالً  ها، كدخداها در مقابل ارباب ها مسئولپيش از برنامه ي توزيع مجدد زمين

داري زمـين، كدخـداها در   از سوي آنها تعيين و معرفي مي شدند. با پايان يافتن نظام اجـاره 
تئوري در مقابل روستائيان مسئول و پاسخگو محسوب مي شـدند. مـثالً دسـتيابي بـه ايـن      

  ).40: 1380منصب منوط به برگزاري انتخابات بود (هوگلند، 
ات ارضي در فارس بعضي از كدخدايان از عدم دريافت مقارن با اجراي سياست اصالح

مطالباتشان شكايت داشتند. امين اهللا ذكائي كدخداي باب انارِ جهرم در نامه اي به بخشـدار  
خفر از استنكاف مالكين و مستأجرين روستاي فوق در پرداخت حقوق وي سـخن رانـد و   

ي بهادري، بخشدار خفر، بـا  درخواست رسيدگي به حقوقش را نمود. در پاسخ به نامه ي و
 - ي وي به ذوقي، فرماندار جهرم، چاره جويي نمود. ذوقي نيز در پاسخ بـه وي  ارجاع نامه

با اشاره به اين موضوع كه   - كه رونوشتي از آن را نيز براي استانداري فارس و بنادر فرستاد
ارد، بر اين در قانون كدخدايي در مورد وصول حقوق كدخدايي، ضمانت اجرايي وجود ند

نكته انگشت نهاد كه اگر اين مسئله از طريق كدخدا منشي فيصله نيافت، كدخداي مـذكور  
- 12918تواند از طريق دادگستري پيگير مطالبات خـود باشـد (سـاكما تهـران،     (ذكائي) مي

گانـه بـه    16ي ). بر اساس اسناد موجـود از جملـه وظـايف محولـه    21/12/41، 298- 293
اصالحات ارضي  معرفي و جلب غائبين و دستگيريِ مشـموالن خـدمت   كدخدايان بعد از 

سربازي به حوزه ي سرباز گيري ؛همكاري با ثبـت احـوال در سرشـماري جمعيـت بـود.       
  ، بدون تاريخ).293- 56556(ساكما، 

عالوه بر موارد ذكر شده از آنان انتظار مي رفت كه بـا پلـيس مخفـي (سـاواك) بـراي      
). مقـارن بـا اجـراي سياسـت     40: 1380كـاري نماينـد (هوگلنـد،    دستيابي به اطالعات هم

اصالحات ارضي از سوي محمد رضا شاه پهلوي، مردم روستاهاي منـاطق مختلـف ايـران    
موظف شدند با انتخاب كدخداي خود كه اين انتخاب مي بايست به تأييد دولـت هـم مـي    

قوقي نيز در نظر گرفته مـي  رسيد، با وي همكاري نمايند. با انتخاب كدخدايان براي آنان ح
اي كه براي كدخداي جديد روسـتاي منصـورآباد   شد. به عنوان نمونه بر اساس معرفي نامه

كامفيروزِ مرودشت (كاكاخان كريمي) صادر شد، مالكان و رعاياي اين روستا موظف شدند، 
دويست من برنج چمپاي مرغوب و دويست من گندم به عنوان حقوق ساليانه به كدخـداي  

). بـراي اطالعـات بيشـتر در ايـن زمينـه:      4/7/42، 293- 56556ي جديد بپردازند (ساكما، 
  ).3/7/42و  29/5/42و  7/3/42(ر.ك؛ به همان سند، مورخه ي: 
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ترين اسـتفاده  با تقسيم اراضي بين كشاورزان، روستائياني كه سابقاً مستأجر بودند، فوري
جديدي از مالكانِ دهقاني ظاهر شـدند. بـا ايـن     يرا از اين تغييرات بردند و به عنوان طبقه

- وجود در درازمدت، اثرات كلي اين تغييرات كمتر به ضرر اربابان دور از روستا بود و فايده

ي رامجـرد، در  ي چنداني براي دهقانان در پي نداشت. فتحعلي دري، كدخداي سابق آبـاده 
ه از سـالها قبـل، كدخـدايي قريـه ي     نامه اي به استاندار فارس،  با اشاره به اين موضوع كـ 

مذكور را بر عهده داشته، از اينكه با اجراي قانون اصالحات ارضي و تقسيم زمينهـاي ايـن   
ي حقوق كدخدايي خويش محروم مانده، داد سخن راند ماه از مطالبه 9قريه بين كشاورزان، 

ارسال شكايت وي به و تقاضاي رسيدگي به حقوقش را نمود. محقق، فرماندار شيراز، نيز با 
سازمان اصالحات ارضي شهرستان شيراز خواستار رسيدگي به اين موضوع شـد. سـرانجام   

، بخشدار مرودشت، وي در پاسخ به دري انتخاب مجـدد  »كشفي«با ارجاع شكايت فوق به 
او به كدخدائي قريه مزبور  را منوط به موافقت اكثريت دهقانان و خورده مـالكين دانسـت.   

راجع به حقوق كدخدائي او اظهار داشت تا قبل از تاريخي كـه قريـه مزبـور بـين     همچنين 
نمايد.(سـاكما،  زارعين تقسيم گرديده، بايستي از آقاي بهبهاني، مالـك سـابق،  آن رامطالبـه    

56556 -293 ،16/4/42.(  
رامجرد فارس، در شكايت » مالنجان«ي در شكايتي ديگر غالمعلي دهقان، كدخداي قريه

ي مزبور، به تيمسار وراهرام، استاندار فارس، ماعيل و ابراهيم حمزوي، مستأجرين قريهاز اس
سـال   6معروض داشت كه مستأجرين مزبور نه تنها از پرداخت حقـوق كدخـدائي وي در   

گذشته جلوگيري نموده اند؛ بلكه با اعمال نفوذ در مقامات دولتي از رسيدگي بـه شـكايات   
اند. در ادامه وي بـا اشـاره بـه ايـن موضـوع كـه       به عمل آوردهوي به اين مقامات ممانعت 

اش كه به امضاي مالك قريه و مستأجرين مذكور نيز رسيده، از اينكـه  » ي كدخداييتعليقه«
شكايت وي به تحريك نامبردگان در دادسراي شيراز بدون اقـدام مانـده و تـوجهي بـه آن     

ود، با توجه به اجراي اصالحات ارضي نشده است، گاليه نمود و از وراهرام درخواست نم
ي وي در فارس و گشايشي كه در كار كشاورزان صورت گرفته است، نسـبت بـه عريضـه   

). با ارجـاع  2/4/1342، 293- 56556رسيدگي نموده و از وي احقاق حقوق نمايد (ساكما، 
بخشـدار مرودشـت در پاسـخ بـه     » كشـفي «ي وي بـه بخشـدار مرودشـت، سـرانجام     نامه

اري شيراز اظهار داشت كه دهقان براي وصول طلب خود به دادگاه صـالحه مراجعـه   فرماند
  ).9/4/42. (ساكما، همان سند، نمايد
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نيز در نامه اي خطاب » شولِ همايجان«كدخدايانِ » آقاخان رستگار«و » خان بابا رفيعي«
آنـان از   به استاندار فارس از اينكه با اجراي اصالحات ارضي و تقسم زمـين بـين زارعـين،   

پرداخت حقوق كدخدايي امتناع مي نمايند، گاليه نمـوده و تقاضـا نمودنـد، هـم در مـورد      
سمت قبلي اشان(كدخدايي) و اينكه آيا همچنـان مـي تواننـد كدخـدا باشـند و از حقـوق       

،  98- 293- 56556كدخدايي بهره مند گردنـد يـا نـه از آنـان تعيـين تكليـف شود(سـاكما،       
يت آنان توسط اسـتاندار بـه سـازمان اصـالحات ارضـي فـارس،       ). با ارجاع شكا13/6/42

سرانجام، مصطفايي، رئيس سازمان اصالحات ارضي شيراز، درپاسخ توضيح داد  كه چنانچه 
كدخدايان نامبرده، طبق معمول  سالهاي قبل وظيفه كدخدائي خود را انجـام داده انـد، مـي    

نند سالهاي قبل بهره منـد شـوند و   بايستي از حقوق كدخدائي نيز طبق عرف محل و  به ما
چنانچه كدخدايان مذكور مورد اعتماد زارعين نيستند، شـخص ديگـري را مـي تواننـد، بـه      

 ).16/6/42، 98- 293- 56554(ساكما، » عنوان كدخدا به بخشداري محل معرفي نمايند.

با اجراي قانون اصالحات ارضـي در فـارس برخـي از كدخـدايان كـه بـا انجـام ايـن         
ت از حقوق سابق و دست اندازي به حقوق زارعين محروم مي شـدند، بـه انحـاي    اصالحا

مختلف درصدد برآمدند تا از تحقق آن جلوگيري نماينـد. عوضـعلي رنجبـر از زارعـين و     
ي آباده ي رامجرد عليا در نامه اي كه به نمايندگي از زارعـين و كشـاورزان   كشاورزان قريه

م ارسال نمود، ضمن اشاره به اجراي اصالحات ارضـي در  ي مذكور تنظيم و به وراهراقريه
قريه اشان، از تعديات حسين كاظمي، از نمايندگان مالك روستا و فتحعلـي دري و حسـين   
برزگر، كدخدايان سابق به مردم ياد نمود و از اينكه با اجـراي قـانون اصـالحات ارضـي از     

جهت رسيدگي به كارهـاي روسـتا   تعديات و اجحاف آنان رهايي يافته و كدخداي ديگري 
تعيين نموده اند، اظهار خوشحالي نمود. از سوي ديگر از اينكه افراد مذكور كـه بـا اجـراي    
قانون اصالحات ارضي منافعشان به خطر افتاده و همچنان با انجام اقدامات محركانه و فتنـه  

ندارند، داد سخن انگيزشان از مردم سلب آسايش نموده و به هيچ وجه تأمين مالي و جاني 
- راند و از وراهرام تقاضا نمود تا قبل از اينكه اتفاق ناگواري رخ نداده، از شرارت و اخالل

گري نامبردگان ممانعت به عمل آورده تا آنان با فراغ بال بتوانند بـه امـور زراعـي خـويش     
).  با ارجاع شـكايت فـوق توسـط محقق(فرمانـدار     4/4/42،  350- 2428بپردازند! (ساكما،

شيراز) به بخشداري مرودشت، سه ماه بعد، كشفي، بخشدار ايـن منطقـه در پاسـخ  اظهـار     
مزبور انتخـاب و بـه   صالح از طرف خود به كدخدائي قريه  داشت كه آنان يك نفر شخص
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بخشداري معرفي نمايند تا در صـدور حكـم مربوطـه اقـدام شـود. (سـاكما، همـان سـند،         
15/7/42.(  

در برخي از موارد، كدخدايان دستاويز منافع مالكان خويش قرار گرفتـه و در غـارت و   
ي بيدگلِ ابـرجِ فـارس در شـكايت از    يهچپاول اموال دهقانان اقدام مي نمودند. دهقانان قر

ي كل كشـاورزي  اميرحسين ضرغامي، مالك روستا، شكايتي را به دكتر نجيمي، رئيس اداره
و سرپرست سازمانهاي اصالحات ارضي فارس، ارسال نمودند. آنان ضمن اشاره به چپاول 

شدن از محل و به يغما بردن محصوالتشان توسط وي به تعديات ديگرش نظير بيرون رانده 
سكونتشان نيز اشاره نمودند. همچنين به همراهي كدخدايِ قريه در غـارت امـوال و اثاثيـه    
اشان با مالك مذكور اشاره نموده و از نجيمي درخواست نمودنـد، از آنـان احقـاق حقـوق     
نمايد. در پاسخ نجيمي از رئيس پاسگاه ژاندارمري بيضا خواست تا در اين مورد تحقيقـات  

انجام داده و نتيجه را به وي اطالع دهد. شهسواري، رئيس پاسگاه در پاسخ نوشـت  الزم را 
كه اين دادخواست حقيقت داشته و ضرغامي و عمال او دوازده خانوار از دهقانان مذكور را 
با زور و تهديد از محل سكونتشان بيرون نموده و ضمن غارت اموال و دارايي آنان كليه ي 

، 350- 2428نمودنـد. (سـاكما،   را نيز به نفع خودشان مصـادره   محصوالت كشاورزي آنان
21/5/42.(  

با وصول اين نامه، نجيمي از استاندار فارس درخواست نمود تـا در طـي دسـتوري بـه     
ي ژاندارمري فارس تحقيقات بيشتري در اين موضوع صـورت گرفتـه و از   فرماندهي ناحيه

اي كـه  ماه بعد، سرهنگ خاوري در نامه شاكيان احقاق حقوق گردد. سرانجام در حدود سه
رونوشتي از آن نيز براي نجيمي ارسال گرديد، با دستور به هنگ ژاندارمري شيراز اقـدامات  
الزم براي اسكان مجدد  زارعين توسط شخص ضـرغامي تقاضـا شـد و اينگونـه بـه ايـن       

  ).16/8/42، 350- 2428.(ساكما، شكايت خاتمه داده شد
رعايا توسط كدخدايان، اسناد ساواك فـارس نيـز ايـن موضـوع را     در تحريك و تعدي 

تأييد مي نمايد و اين نهاد دولتي به عنوان يكي از بازوهاي اجرايي قانونِ اصالحات ارضـي  
با گزارشها و جزئيات دقيق از مخالفت گروههاي مختلف اصـالحات ارضـي بـه نهادهـاي     

جهـانگير سـاالري، كدخـداي روسـتاي      ربط اطالع مي داد. در منطقه ي بكشِ ممسني،ذي
با اغفال و تحريك رعايا سـعي در عـدم   » ابيان«گُرِگون، و ناصر ساالري كدخداي روستاي 

سـازمان  «اجراي قانون در اين دو قريه داشتند. اين موضوع در گزارش حريري، رئيس وقت
كه رونوشتي  - رسبه  وراهرام، استاندارِ فا» اطالعات و امنيت فارس و بنادر(ساواك فارس)
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پيـاده  فارس،تيمسـار فرمانـدهي ناحيـه ي ژانـدارمري فـارس و        10از آن را هم به لشكر 
ارسال نمود ذكر شده است (سـاكما فـارس،    - رياست اداره ي كل كشاورزي فارس و بنادر

).  با وصول نامه توسط وراهـرام، وي در طـي دسـتوري بـه     9/10/1341، 98- 293- 6233
ن احضار كدخدايان مذكور، درخواست نمود تذكرات الزم به اين دو فرماندار ممسني، ضم

نفر داده شود و در صورت عدم توجه و پايبندي به قانون، به تبعيدشان از منطقـه ي محـل   
  ).11/10/1341سكونت رعايا اقدام نمايد (همان سند، 

بـراي  ايجاد دودستگي و جنجال بين زارعين، توسط كدخدايان  از ديگر اقدامات آنـان  
اي از دهقانان و عده» علي رحم كريمي«عدم اجراي قانون اصالحات ارضي در فارس بود. 

كامفيروز در شكايت از حسنقلي رضايي، كدخـداي سـابق و جبـار ايـن     » چمشير«قريه ي 
كـه رونوشـتي از آن را هـم بـه اداره ي     - روستا، در شكايت خود به محقق، فرماندار شيراز 

از سوءاستفاده رضـايي در جمـع آوري امضـاهاي     - ال نمودنداصالحات ارضي فارس ارس
تحميلي از مردم و ايجاد اختالف بين آنان و در جهت تثبيت مقام كدخداي اش داد سـخن  

، 293- 56556راندند و تقاضا نمودند به تعديات وي بر آنان پايان داده شود (ساكما تهـران،  
شفي،سرپرست بخشداري مرودشـت،  ). با وصول اين شكايت و ارجاع آن به ك12/8/1342

براي كدخـدايي ايـن روسـتا يـاد     » تعيين يك نفر شخص صالح«وي در پاسخ به محقق به 
  ). 10/9/1342نمود(همان سند، 

رغم موارد مذكور، در برخي ديگـر از نقـاط فارس(ممسـني) كدخـدايان: نصـراهللا      علي
، »ده گَـپ «طوايـف  فريدوني، رهـام دهقـاني و سـاير كدخـدايان و معتمـدين روسـتاهاي       

ي دره شورِ محموديِ دشمن زياريِ فارس نه تنها در تقسـم اراضـي   »كَرَه كَره«و » بلوطك«
داوطلبانه به تقسيم زمينهايشان اقدام مي نمودند؛ بلكـه در همراهـي بـا زارعـان روسـتاهاي      

جه به تحت سرپرستيشان، از مقامات دولتي (استانداري فارس و بنادر) تقاضا داشتند تا با تو
خشكسالي هاي سالهاي گذشته از پرداخت ماليات زمينهاي روستا كه بر گرده ي كشاورزان 
سنگيني مي كرد، مساعدت به عمل آورده و در اين مورد با آنـان همكـاري الزم را معمـول    

  ).21/7/42، 350- 26935بدارند. (ساكما تهران
نوان يكـي از بازوهـاي   به ع- در جريان اصالحات ارضي و با تشكيل شركتهاي تعاوني 

هدف از تشكيل  آن، فراهم نمودن منـابع اعتبـاري بـراي     - اجرايي آن در روستاهاي كشور
روستاييان عضو شركتهاي تعاوني با تسهيالت فراوان و همچنين تهيه ي ادوات كشاورزي و 

در مايحتاج زندگي روستاييان و پرنمودن خالء به وجود  آمده با از بين رفتن نفـوذ مـالكين   



 269   ... قانون يفارس نسبت به اجرا يمناطقِ شمال يانِنگرشِ كدخدا

روستاها بود. در ابتدا كشاورزان با مزاياي تشكيل اين قبيل شركتها آشنايي نداشتند. بنـابراين  
يكي از شرايط دريافت زمين بـه موجـب قـوانين اصـالحات ارضـي از سـوي كشـاورزان         
عضويت در اين شركتها محسوب مي شد تا با انجام چنين اقداماتي به نوعي از كوتاه نمودن 

رباخواران جلوگيري شود و سرانجام دولت به نتـايج مـورد نظـر خـود      دست واسطه ها و
دست پيدا كند. اين شركتها وظيفه داشتند، كود شيميايي، سموم دفع آفات نباتي و بـذرهاي  
اصالح شده را در بين كشاورزان توزيع نمايند. همچنين حفر چاههاي نيمه عميق و اليروبي 

و توزيع كاالهايي نظير قند و شـكر در بـين روسـتاييان از    قناتها و انجام فعاليتهاي بازرگاني 
  ).72: 1352ديگر اقدامات آنها بود. (خطيبي، 

شركتهاي تعاوني روستايي در پاره اي موارد به مكاني براي انتخـاب كدخـدايان نيـز در    
نظر گرفته مي شد. در آيين نامه ي جديد كدخدايي كـه از سـوي وزارت كشـور تنظـيم و     

آن نيز به اسـتانداري فـارس ارسـال شـد، ضـمن انتقـاد از نحـوه ي انتخـاب         نسخه اي از 
كدخدايان در گذشته و عملكرد آنان كه همراه با تعدي به مردم بينوا همراه بود، به انتخـاب  
مجدد آنان بر اساس دستورالعمل جديـد اشـاره داشـت.در قـانون جديـد، اسـتاندار وقـت        

ر به فرمانداري ها و بخشداران توابع خويش، بـه  فارس(عاملي) مي بايست با ارايه ي دستو
آنان ابالغ نمايد تا با مراجعه به شركتهاي تعاوني روستايي از مالكين روستا بخواهنـد تـا در   

دارنـد و حتـي المقـدور داراي    » حسن شهرت«و » صالحيت اخالقي«تعيين كدخداياني كه 
ين افراد مذكور فـرد برتـر را بـه    سواد خواندن و نوشتن مي باشند، اقدام نموده و سپس از ب

عنوان كدخداي ده انتخاب نموده تا به وسيله ي فرمانداري منطقه، حكم انتصـاب او صـادر   
شود. در ادامه تصريح شده بود، در نقاطي كه در حال حاضر كدخدا وجود دارد، در صورتي 

كان در سمت كه نامبرده واجد صالحيت و شرايط الزم  و مورد تأييد باشد، مي بايست كما
خود باقي بماند و در غير اين صورت و با ترتيب مقرره در انتخاب كدخداي جديـد اقـدام   
شود و در جاهايي كه شركتهاي تعاوني روستايي تشكيل نشده بود، كدخدايان واجد شرايط 

  )30/8/1343، 350- 26935به جاي كدخدايان فعلي منصوب شوند.(ساكما تهران، 
العمل جديد نيـز چنـدان رضـايتبخش نبـود؛زيرا در شـركتهاي      انتخاب كدخدا با دستور

تعاوني روستايي كه شخص كدخدا در بسياري از موارد مدير عامل آن بود و در نتيجه ساير 
اعضاي هيأت مديره ي شركت نيز با تصميمات وي موافقت مي نمودند، اساسـاً فلسـفه ي   

بخشدار حومـه ي  «نامه اي كه  تأسيس اين شركت را به زير سوال مي برد. اين موضوع در
به فرماندار ممسني انعكاس داد، مشهود مي باشد.در  انتخاب كدخدا بـر  » شبانكاره- ممسني
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مديريت شركتهاي تعاوني روستايي و منافع يك طرفه ي وي، تصريح شده بود  كه با توجه 
ند و از به اينكه ممكن است قُرا[روستاهاي] زيادي مشتركاً داراي يك شـركت تعـاوني باشـ   

روستايي كه قرار است براي آن كدخدا تعيين شود، يك نفر از آنان هم عضو شركت تعاوني 
باشند و همان شخص  نيز كدخدا باشد، در اين موارد ساير اعضاي شركت كه از روستاهاي 
ديگر مي باشند نيز ممكن است به انتخاب كدخداي مورد نظر رأي دهند. اگرچـه در زمـان   

يره كشاورزان ممكن است از شخص مورد نظر رضايت داشـته باشـند؛اما   انتخاب هيأت مد
بعد از انتخاب ممكن است از عملكرد وي ناراضي باشند و از ابقاي وي بـه عنـوان هيـأت    

  )19/12/1347، 293- 18141مديره شركت نيز خوشبين نباشند.(ساكما تهران،
ت فارس(صدري)استفسـار  با وصول اين نامه، فرماندار ممسني(حيدري) از استاندار وق

نمود و استاندار نيز با استعالم از وزارت كشور، سرانجام به همان بخشنامه ي وزارت كشور 
در تعيين كدخدايان استناد نمود و با توجه به بند آخر آن بخشنامه  به فرماندار اختيار داد تا  

دايان واجـد  در روستاهايي كه شركتهاي تعاوني روستايي هنوز تشـكيل نشـده بـود، كدخـ    
  )6/2/1348، 293- 18141شرايط به جاي كدخدايان فعلي منصوب شوند. (ساكما تهران،

  
  گيري نتيجه .4

- ش تا اواسط دهه1340در مجموعه عواملي كه وضعيت عمومي كشور را از اواسط دهه ي 

ش رقم زدند، اصالحات ارضي از جايگـاه منحصـر بـه فـردي برخـوردار اسـت.       1350ي 
پهلوي به منظور انجام دادن اصالحات ارضي دست به اجراي برنامـه   حكومت محمد رضا

اي زد كه هدف آن رسيدن بـه نتـايج اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي مهـم بـراي ارتقـاي         
روستائيان بود و تقريباً نيمي از خانواده هـاي روسـتايي را مالـك دسـت كـم قطعـه زمـين        

ه اقتصـادي باشـد، سياسـي بـود.     كوچكي ساخت. انگيزه ي اصلي اين برنامه بـيش از آنكـ  
بنابراين از همان آغاز درباره ي اهداف و نتايج عملي اصـالحات ارضـي تناقضـاتي وجـود     

ترين تناقضات به زارعان مربوط مي شد كه ظاهراً قرار بـود بـيش از همـه از    داشت. جدي
اصالحات ارضي منتفع شوند. در برهه ي حاضر فارس همچنان يكـي از مهمتـرين منـاطق    

ي جغرافيايي و زراعي به شمار مي آمد. فارس كه در اين مقطـع از آن  يران به لحاظ گسترها
هاي فارس، بوشهر و بخشهايي از استان كهگيلويه ياد مي شد، استان» استان هفتم«به عنوان 

و بويراحمد و هرمزگان فعلي را در بر مي گرفت. بالطبع در چنين قلمـرو وسـيعي اجـراي    
رضي با وجود مالكان بزرگ و متنفذ آسان نبود. با توجه به  بافت ايلـي  سياست اصالحات ا
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ي اصالحات ارضي را خوانين  و عشيره اي فارس از دوران گذشته بخشي از مخالفان اليحه
و بزرگ مالكان محلي تشكيل مي دادند. اين خوانين كه در محدوده ي وسيع قلمـرو فـوق   

تنفذ، به انحاي مختلف درصدد برآمدند تا با توجه بـه  الذكر قرار داشتند، به عنوان مالكين م
ضررهايي كه از اجراي سياست تقسيم اراضي متحمل مـي شـدند، از انجـام آن جلـوگيري     
نمايند. يافته هاي پژوهش حاضر حكايت از آن دارد كه از همـان ابتـداي اجـراي سياسـت     

ن در فارس در جهـت  اصالحات ارضي خوانين و مالكان متنفذ و عمال آنان چون كدخدايا
عدم تحقّق سياست اصالحات ارضي تالش نمودند و رژيم شاه نيز با توجه به پشتوانه هاي 
حكومتي نظير ساواك و نيروهاي نظامي به مانند دوران رضاشاه درصدد برآمد تا به مقابله با 

تنها به اين آنها برخيزد. در اين راستا كدخدايان عليرغم سنت ديرپاي آنان در تاريخ ايران نه 
- قانون روي خوش نشان ندادند بلكه در مناطق مختلف فارس و به ويژه مناطق شمالي آن 

به تعديات خود بر مردم بينوا ادامه دادنـد.اخراج از   - كه موضوع پژوهش تحقيق حاضر بود
محل سكونت، مصادره اموال و دارايي و چپاول و غـارت محصـوالت كشـاورزي آنـان از     

به شمار مي آمد. در اجراي بهتر سياست اصالحات ارضي رژيم شاه بـه    جمله اين تعديات
ايجاد تشكيالتي چون شركتهاي تعاوني روستايي نيز اهتمام نشان داد. اما تشكيل و تأسـيس  
اين شركتها و سهيم نمودن روستائيان در سهام حاصل از اين شركتها نه تنها براي روستائيان 

بيشتر اوقات كدخدايان كه خـود بـه رياسـت ايـن شـركتها      منافعي در پي نداشت؛ بلكه در 
منصوب مي شدند، با كارشكني در انتخاب هيأت مديره شايسته در رأس ايـن شـركتها  در   
منافع حاصل از آن چون پرداخت وام به كشاورزان اهمال نموده و وام و سهام حاصل از آن 

نارضايتي كشاورزان را بـه همـراه    را به نفع خود و نزديكانشان  قرار مي دادند. اين موضوع
داشت كه آنان با نامه نگاري و مكاتبه با مراجـع ذي صـالح از خـود احقـاق حقـوق مـي       
نمودند. اين شكايات در پاره اي موارد تجديد نظر در  قانون كدخدايي(انتخاب كدخدايان) 

كدخدايان بر را به همراه داشت كه حكومت تالش مي نمود تا با تغيير در قانون از تعديات 
روستائيان جلوگيري نمايد؛ اما  در نهايت با دور زدن قانون كدخـدايان مجـدداً سـعي مـي     
نمودند به تعديات خود همچنان ادامه دهند. عليرغم موارد ذكر شده چنانكه گفتـه شـد، در   
محدود مواردي نيـز كدخـدايان منـاطق شـمال فـارس بـا مـأموران اصـالحات ارضـي در          

ــه علــت  موضــوعاتي چــون مســا ــه كشــاورزان در تخفيــف مالياتهــا ب عدت حكومــت  ب
  خشكساليهاي سالهاي  گذشته همكاري مختصري داشتند.
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- 46557؛ 298- 293- 12918؛  293- 56556سازمان اسناد و كتابخانه ي ملي ايران(ساكما)، شناسه سند 
  .350- 2428؛ 293- 18141؛350- 26935؛ 293

  98- 293- 6233كتابخانه ي فارس(ساكما فارس)، شناسه سند سازمان اسناد و 
  كتاب ها
ــران،    ي،فتاح يمو محمد ابراه ياحمد گل محمد ي¬دو انقالب، ترجمه ينب يان،يرواند،ايرانآبراهام ته
  .1378 ي،ن
مناســب    يراهكارها يدر جستجو يي؛روستا يننو يريتعارف ، مد ي،و موسو يعل يدس ي،ا بدره

  .1388نور،  ياقها، تهران، اشت ياريده يتوسعه  يبرا
  1358 يام،چاپ سوم، تهران، پ يران،ا ييروستا يخسرو، جامعه شناس خسروي،
  .1383قومس،   تهران،  يران،در ا ييروستا يتوسعه  يزيبر برنامه ر يمحمد رضا، مقدمه ا رضواني،
ــها  مطالعات و  ي¬)، تهران، مؤسسه1341- 1343جنوب( يرعشا يامكشواد، ق سياهپور،  يپژوهشــــ
  .1388 ياسي،س
  .1371تهران، دانشگاه تهران،  يران،در ا ييروستا يريتمد ي،مهد طالب،

اورا،   ئه  ينيجيدكتر هاشم رجب زاده و ك ي¬فوروكاوا، ترجمه يسفرنامه  يوشي،نوبو فوروكاوا،
  .1384 ي،تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگ

نشـــر كتـــاب،    تهران، بنگاه ترجمه و  يري،ترجمه منوچهر ام يران،ا ا. ك. س، مالك و زارع در لمبتن،
1345.  
  .1369 يراز،ش يدنو يراز،ش يران،ا يدر روستاها يتحوالت اجتماع ي،زاده، عبدالعل لهسايي
 ي(از كودتا تا انقالب)، تهران، خدمات فرهنگيرانا يو پنج ساله  يستب ياسيس يخغالمرضا، تار نجاتي،

  .1371رسا، 
ــرانا   يادجلد چهارم، چاپ اول، تهران، بن يران،ا يكشور يماتسرگذشت تقس يده،فر مجيدي،  يــ
  .1390 ي،شناس
 1285: 1  ج  ي،كشور يماتو مصوبات تقس يننعمت اهللا و مهربان، حسن، مجموعه قوان محرمي،
  ،1385. تهران، گوهرشاد، 1363 يال

  .1348دهخدا،  يتهران، كتابفروش يران،ا ينيبر روستانش يكاظم، مقدمه ا وديعي،
ــر   مهاجر، تهران،  يروزهف ي¬)، ترجمه1340- 1360( يرانو انقالب در ا ينزم يك،ار هوگالند، نشـــ

  .1381 يرازه،ش
  مقاله
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تجدد، حسين. پي آمدهاي مثبت و منفي اجراي قانون اصالحات ارضـي در ايـران، ماهنامـه ي حـافظ،     
 . 1387، 54ي شماره

)، تأثير قوانين اصـالحات ارضـي در تحـول سـيماي اقتصـادي و اجتمـاعي       1352( خطيبي، نصرت اهللا
و  15روستاهاي ايران، مجله ي دانشكده ي حقـوق و علـوم سياسي(دانشـگاه تهـران)، شـماره ي      

  (پاييز و زمستان).16
ت شهوند، علي، قلي زاده، محمد رضا و سعيدي نيا، حبيب اهللا، يك نمونه از موانع بر سـر راه اصـالحا  

، 28گنجينـــه ي اســـناد، دوره ي    ،1341ارضي: قتل رئيس اصالحات ارضي فيروزآباد در آبان 
  .1379، زمستان، 4شماره ي 

  .32هوگالند، اريك، اصالحات ارضي، اراده نيمه تمام، فصلنامه گفتگو، شماره ي 
  .1380ش، 25/6/1340ي اطالعات، روزنامه

  
Floor,willem and Eir,"KADKHODA",Iranica,2009. 

  

  
):عريضه ي رعاياي قريه ي بادنجانِ جهرم در شكايت ار تعديات كدخداي 1ي شماره ( ضميمه

  ش)20/7/1431روستايشان(تاريخ سند: 
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):عريضه ي غالمعلي دهقان، كدخداي قريه ي مالنجان از توابع رامجرد فارس به 2سند شماره ي (

و ابراهيم حمزوي مبني بر عدم مطالبات گذشته اش به  تيمسار وراهرام و در شكايت از اسماعيل
  )2/4/42تحريك اين دو نفر و پاسخ مسئولين استاني به وي(تاريخ سند: 
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): تعهدات كدخدايان به اجراي اصالحات ارضي و همكاري با دولت در مناطق محل 3سند شماره ي (

  سكونتشان

  

  
ني بر اغفال و تحريك رعايا توسط كدخدايان :گزارش ساواك فارس به استاندار مب4سند شماره

  روستاهاي گرگون و ابيان از توابعِ بكشِ ممسني

  
  نقشه مناطق شمالي فارس مقارن با اصالحات ارضي
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