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 چکیده
نظام   خدمت  واکنش   هایبرنامه از  وظیفه  قانون  با  که  بود  پهلوی  دولت 

مواجه    آمیزاعتراض ایلی  بویراحمد.  شدجامعه  می  ایل  ازجملهرا  ایالتی   توان 
داد.دانست   بروز  خود  از  زیادی  مقاومت  قانون  این  مقابل  در  رو  که  همین    از 

ـ تحلیلی به این  پژوهش حاضر تالش دارد با رویکرد تاریخی و به روش توصیفی 
که دهد  پاسخ  وظیفه چه    پرسش  نظام  برنامه خدمت  طراحی  با  پهلوی  حکومت 

ایلی و در رأس  و    کردمیاهدافی را دنبال   به مقاومت در   آنجامعه  خوانین چرا 
نشان    هاییافته پرداختند؟    آنبرابر   از    دهدمی پژوهش  همواره  ایلی  جامعه  که 
تغییری در ساختار سیاسی    هرگونهبا    و  ندشدمحسوب میقدرت محلی    هایکانون 

و اجتماعی هرم ایلی مخالف بودند. همچنین حکومت پهلوی جامعه ایلی را مظهر 
که باید   دانست میملت  ـ    بسیاری از موانع تحقق همبستگی ملی و ساخت دولت

بنابراین برنامه خدمت نظام وظیفه توأمان هم منجر به سلب قدرت  ؛  برچیده شود
فزایش قدرت دولت مرکزی را به همراه داشت. بیگانه  و هم ا شد  میجامعه ایلی  

و   ایالتی  مردم  توده  سوی  از  مزبور،    گیریرشوه دانستن حکومت  قانونِ  مجریان 
 را به همراه داشت.  مرکزی حکومت ازموجبات نفرت بیشتر 

پهلوی،  :هاکلیدواژه حکومت  وظیفه،  نظام  ایلی  قانون  رضاشاه، جامعه   ،
 .هابویراحمدی
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 مسئله طرح 
از   اول    هایسیاستیکی  پهلوی  قدرتمهم  تداوم  و  تثبیت  راستای  ارتش    ،در  ایجاد 

بود ارتشی    .مدرن  چنین  اساسی  ایجاد  سربازگیریدر  تغییرات  می  نحوه  .  طلبیدرا 
انحصار    بایستمی ارتش    این  چنینهم طبقات خاص    هاگروهاز  جنبه    شدهخارج و  و 

پیدا   از  کردمیعمومی  قدرت  سلب  طریق  از  تنها  همگانی  ارتش  تحقق   های کانون . 
 بود.  پذیرامکان ن خدمت نظام وظیفه شدمیقدرت محلی و عمو

عشایر بود    و   متکی به ایالت  ،نیروی نظامی حکومت   یقبل از پهلوی اول رکن اساس 
دنبال   بنیچه  قانون  اساس  بر  مهم شدیمکه  شدید.  وابستگی  سیستم،  این  ایراد    ترین 

رح بود.  عشایر  و  ایالت  به  مرکزی  چنین ؤکومت  به  نسبت  آگاهی  با  ایالت  سای 
این    وضعیتی نداشتند.  مرکزی  حکومت  به  نسبت  را  الزم  اساسی   ضعفنقطه تبعیت 

نوعی   سبب  مرکزی،  اوقات   یخودسر حکومت  بیشتر  در  نیز  و حکومت  شده  ایالت 
 .کند تحمل هاآنخودسری بود مجبور 

قانون خدمت قدرت    همگانی شدن  معنای سلب  به  وظیفه  قدرت   هایکانون نظام 
 هاآنرهایی حکومت مرکزی از وابستگی به ایالت و از میان برداشتن امتیازات  و  محلی  

و    گرفتمیم ایلی را نشانه  ا بود. به همین خاطر قانون خدمت نظام اجباری ساختار نظ
را    همآناجرای   خوانین  عشای  عنوانبهجایگاه  و  ایالت  تضعیف  روسای  . کردمیر 

انحطاط  درازمدتدر  همچنین   منجر    به  ایلی  خدمت  شدیمجامعه  قانون  بنابراین  ؛ 
 با واکنش شدید ایالت و عشایر مواجه گردید. اجباری

مناطق   ازجمله  هابویراحمدی  در  و  ایران  غربی  جنوب  در  که  بودند  ایلی  جوامع 
 نیترتیپرجمع و    نیتربزرگند.  کردمیوسیعی از استان کهگیلویه و بویراحمد زندگی  

ایالت   از  از    گانهشش ایل  و  بویراحمد  و  محسوب    یهاگروه کهگیلویه  لر  اصلی 
زمان و به دالیل   درگذرمختلف قومی بسیار بودند که    یهارشتهاز    یاخته یآم.  شدندیم

و   شده  منطقه  این  وارد  آوردند.   جیتدربهمتعدد  وجود  به  را  بویراحمد  ایلی  اتحادیه 
برخوردار از زندگی    هاآنایط اقلیمی و جغرافیاییِ منطقه سبب شده بود تا اکثریت  شر

زندگی  ین ینشکوچ نیمه   شیوه  این  در  درآمد    نیترمهم دامداری    ،باشند.    ها آن منبع 
 .شدمحسوب می 

و   کوهستانی  مناطق  دل  در  اغلب   العبورصعبزندگی  در  که  متمادی  قرون  طی 
از ساختار    هازمان  ایلی و    هامتحکو خارج  تنها در ساختار نظام   افته یتداوم  یاله یقبو 
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مردمی   چنین  از  از    ییهاانسانبود،  تمکین  عدم  در  را  مردانگی  و  غیرت  که  ساخته 
حکومتی اقتدارگرا،   عنوانبه ند. حکومت پهلوی  دانستمی حکومت    خصوصبه دیگران و  

استقرار و استمرار خود را   بود و  قدرت محلی گریز از مرکز  هایکانون در پی سرکوب  
بنابراین در راستای تحقق هدف ؛  دانستمی  هابویراحمدیدر مطیع کردن ایالتی چون  

همراهی    موردنظر برای  بسترسازی  و  ایلی  قدرت  پی سلب  ملت   هاآندر  و  دولت  با 
 .برآمد. یکی از ابزارهای مهم رسیدن به هدف، خدمت نظام وظیفه بود

حکومت با چه هدف و پاسخ دهد که   هادارد تا به این پرسش تالش  پژوهش حاضر 
یک نمونه    عنوانبه  هابویراحمدیواکنش  و    چنین سیاستی را در پیش گرفت  یازهیانگ 

بود؟   اجباری چگونه  نظام  برنامه  مقابل  در  ایلی  جامعه  این  از  چه    همچنین  تا  قانون 
  تأثیرگذار   هابویراحمدیو    منازعه و درگیری میان دولت مرکزی  یریگ شکل میزانی در  

 ؟ ه استبود

 قانون نظام وظیفه گامی در جهت نوسازی ارتش 
ایران    نهادسازی، دوره مدرن سازی دولتی و  رضاشاه دوره   آن    یکه زمینه فکربود  در 

مشروطه   دوره  روشنفکران  به  پهلوی  .گشتبرمیحداقل  قانون   اقدامات  نظیر  اول 
 شدمی  پردازینظریه   ،دوره توسط روشنفکران  خدمت نظام اجباری و دیگر تحوالت این

به  که در مشروطه نتوانسته بود    تجددخواه . جریان  گرفتمیقرار   موردحمایتو یا اینکه  
تحقق    هایخواسته دلیلی    هر برای  نماید،  اجرایی  را    را  رضاشاه خود    اهدافِخود 

که   یافتند  تاریخی  او حمایت    بایستمی فرصتی  ایجاد   نیزرضاشاه  .  کننداز  پی  در  که 
بود برآمده  قدرتمند  و داشتنیازمند  ان  تجددخواهحمایت    به  ارتشی  اول  پهلوی   .

دهه اول آن، اتحاد و پیوند مناسبی میان دو نهاد نظامیان و روشنفکران ایجاد   بخصوص
به تحوالت77:  1375)افشار    «قلم و شمشیر»اتحاد  .  شد این دوره شد که   ی در ( منجر 

 .استنون خدمت نظام اجباری ، قاهاآنیکی از 
ایران سازگاری نداشت با تحوالت جهانی و  بنیچه  ایران بر اصول   . سربازگیری در 

بسیاری از کشورها قانون سربازگیری عموم مردم یک کشور از هر قشر و صنفی در  در  
از کشور خود   ) قرار گرفته    رش یموردپذمحافظت    رضاشاه (.  334:  1326مختاری،  بود 

خود   داشت  وانعنبه که  را  ایران  نظامی  نیروی  به  نسبت  الزم  شناخت  نظامی    ، یک 
ش، 1300  آذرماه  نظامی ایران را در پیش گرفت.  وهاییکپارچگی و ادغام نیر  سیاست



 |  15مطالعات تاریخی جنگ، شماره  فصلنامه علمی  | 50

ژاندارمری ادغام  را  نیروی  قزاق  نهاد  در  نام  »قشون«  را  جدید  سازمان  در    سپس  .و 
کرد    یدستورالعمل اعالم  را  جدید  قشون  ساختار  قشونی«  عمومی  »حکم  عنوان  با 

به 256:  1384یکرنگیان،  )  را  ژاندارمری  بر  قزاق  فرماندهان  برتری  جدید  ساختار   .)
 (. 53: 1392نیازی و شالچی شدند )برخوردار  ترییهمراه داشت و از مزایای مناسب 

شهر بنیچه  قانون  اساس  به  هابر  متعلق  روستاهای  نیز  نظیر    و  خاص  طبقات 
دل به  علماء  و  ن  یلشاهزادگان  سربازگیری  مشمول  مالیات  از  شدند  میمعافیت 

 .شرایط جدید دیگر امکان اجرای قانون بنیچه نبود  یریگ شکلبا    (.195:  1382بابایی،) 
. عالوه بر کردمی دولت مرکزی باید راهکار دیگری برای تأمین نیروی نظامی خود پیدا  

مشکالت وجود  )یکرنگیان،    این،  ناکارآمدی    ترمهم (  267:  1384مالی  همه  از 
این  به  را  ایالت، رضاخان  به  وابستگی  از  رهایی  بنیچه و  قانون  اساس  بر  سربازگیری 
اجباری   وظیفه  نظام  اجرای  راهی جزء  نوین  ارتش  تحقق  راستای  در  که  رساند  نتیجه 

 نیست.
در    ضرورتبهنظر   نظامی،  ساختار  جدید 1301  رماهیت  26اصالح  الیحه  ش 

در   مدت   23سربازگیری  آن  اساس  بر  که  رسید  ملی  مجلس شورای  تصویب  به  ماده 
جمعاً   سربازی  به  سال  25خدمت  شد؛  داده  سربازانطوری قرار  اول    که  سال  دو 

و  تحت بودند  بعدی  23السالح  ذخیره محسوب    سال  و  احتیاط  بر  ندشدمیدر حال   .
ازگیری بنام »دایره سربازگیری و نظام اجباری« ، سازمانی برای سربکوراساس قانون مذ

)بابایی،   شد  گرفته  نظر  از  1301  اسفندماه(؛  219-288:  1382در  جدیدی  الیحه  .ش 
  کاران محافظه مخالفت شدید    یلمجلس به دل  گردید، لیکن  سوی دولت به مجلس ارسال

قوای دفاعیه   اعطای »ریاست عالیه کل  به دنبال(.  243:  1384ترتیب اثری نداد )سینایی،  
ش  1303  ماهبهمنمینیه کشور« از سوی مجلس شورای ملی به سردار سپه در اواخر  أو ت
 .شدمناسب برای تصویب الیحه خدمت نظام اجباری فراهم  یطشرا

به    ش 1304ماده در شانزدهم خرداد    36مشتمل بر  الیحه خدمت نظام اجباری  نهایتاً  
رسید.   مجلس  الیحه  تصویب  »طبق  ایرانمذکور  اتباع  و    کلیه  شهرها  سکنه  از  اعم 

سربازی به خدمت  ایالت«  و  قرا  و  مکلف    قصبات  و  مجلس  شدند  موظف  )مشروح 
، به  178  جلسه  ،1304شنبه شانزدهم خرداد    پنجم،   دوره  مذاکرات مجلس شورای ملی،

این الیحه، نسبت    (.89:  1346ی،مقامقائم   نقل از سایت کتابخانه مجلس شورای اسالمی؛
مهم شدا  ییهاتفاوت قبل    به که  بر   ینترت  بود.  کردن سربازی  و همگانی  اجباری  آن، 
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مشروط بر    ،ندشدمیاز خدمت نظام وظیفه معاف    ،اساس این قانون طالب علوم دینی
ده امتحانات مربوطه برآیند تا افرادی که قصد داشتند برای فرار از خدمت هاینکه از ع

درآین روحانیت  کسوت  به  وظیفه  ) شناسایی    ،دنظام  (.  244:  1384سینایی،  شوند 
و از هر    روروبه اجرای قانون نظام وظیفه در بین روحانیون با مخالفت جدی    وجودنیباا

صورت   اعتصابات  و  تشکیل  اجتماعاتی  مختلف  شهرهای  در  و  شد  بلند  صدا  طرف 
 (. 327:  1393عامری، گرفت ) 

آن موکول به   نمودن  ذا اجراییل  ،اجرای قانون سربازگیری، مستلزم آمار جوانان بود
»اداره   تصواحوالثبتتشکیل  به  زود  خیلی  نیز  آن  که  شد  ملی   یب«  شورای  مجلس 

و   شد  مذکور  قانون  اجرای  در  تأخیر  سبب  دیگری  عامل  اما  به   همآنرسید؛  مربوط 
بخشی از روحانیت و همچنین بسیاری    یژهوگسترده در مناطق مختلف به   یهامخالفت 

نام دایره نظام اجباری به اداره نظام وظیفه تغییر   ش 1305. سال  بوداز ایالت و عشایر  
طور رسمی اعالم کرد که قانون نظام  دولت به ش  1305(. مهر  219:  1382یافت )بابایی،  

و    1284  ییهاوظیفه از دهم آبان ماه اجرایی خواهد شد. در همین زمان متولدین سال
)عاقلی،    ش 1285 شدند  احضار  خدمت  با  221:  1377به  قانون  اجرای  اما  (؛ 
قانونی . امتناع مردم از اخذ شناسنامه بود هاآنزیادی روبرو شد که یکی از  یهایگرفتار

و   اجباری  شناسنامه  اخذ  آن  اساس  بر  که  گذشت  مجلس  تصویب  بین    وآمدرفتاز 
شناسنامه   داشتن  به  منوط  اردکانی،  )   شدشهرها  ج  1368محبوبی  چون  160،  2:   .)

وظیفه   نظام  بودند  اطالعیبافسران  وظیفه  نظام  قانون  اجرای  نحوه   ی هاسالدر    ، از 
(.  265:  1384یکرنگیان،  شد ) میانتخاب    یکشقرعه   صورتبه سرباز زیر پرچم    ،نخست

بود شده  قانون  این  مشمول  که  افرادی  از  ای  ،یکی  از  نگارنده  با  گفتگو  شیوه  در  ن 
برای سربازی درآمد و بعد    مکه نام  مجزء افرادی بود»بنده    چنین می گوید:سربازگیری  

)نظام زاده،   م«برگشت  «لودابخود »فرار و به زادگاه    ،رشوه   ناز هشت ماه خدمت با داد
 (. 5/5/1393مصاحبه 
اداره  ش 1307سال   تابع   نام  و  تبدیل  عمومی«  وظیفه  نظام  »اداره  به  وظیفه  نظام 

این قانون    چون(.  91:  1346،  یمقامقائم ارت جنگ و ارتش شاهنشاهی قرار گرفت ) وز
وسیعی در مناطق مختلف شهری و ایالت و    یهابازتاب  ،جدید بود  یادهیپدمولود و  

و داشت  گردید.    یهامخالفت  با  عشایر  مواجه  میان  گسترده  این   هابویراحمدیدر 
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ابراز   مقاومت وبشدت  قدرت محلی بودند که در مقابل قانون مذکور    هایکانون جمله  از
 .نمودند مخالفت 

 طلبانه کارکردهای ملی و مساوات 
و   سیاسی  کارکردهای  از  ارتش،  تقویت  بر  افزون  وظیفه  نظام  قانون  شدن  همگانی 

قانون    برخوردار نیز    اجتماعی این  تمامی    مثابهبه بود.  برای  فراگیر   یهاخانواده چتری 
و  ملی  کارکردهای  خود  ذات  در  قومی،  و  مذهب  صنف،  قشر،  هر  از  ایرانی 

تبعیض   کهطوریشد؛ بهمحسوب میدولت مدرن    یسوبهطلبانه داشت و گامی  مساوات
(.  136:  1392مختاری اصفهانی،داشت ) یم  بر انیممختلف اجتماعی را از    یهاگروهمیان  

دوستانه وطن  احساسات  تقویت  به   اندیشینیکو    موجبات  نسبت  مختلف  طبقات 
حس برابری در میان مردم و پرهیز از تبعیض و لزوم برابری    کرد،فراهم میرا    یکدیگر

 (.234: 1377کرونین،)  کردمیایجاد را  همگانی در مقابل قانون
وظیفه، نظام  بر خدمت  مبتنی  نیرومند  ملی  ارتش  یک  در   یعنصر  ساخت  اساسی 

افزون    هاستیونالیناسکه از دیدگاه    یابرنامهملت بود.    گیریشکل دولت و    گذاریبنیان
و مدرن کمک فراوان   بافتهممنسجم،    یاجامعهبر ایجاد یک ارتش نیرومند، به ایجاد  

«  هاست یالیسوس. پشتیبانی روشنفکرانِ ناسیونالیست همچون احزاب »تجدد« و »کردمی
زیرا  ؛  (73همان:)   گرفتمی  شأتناز همین دیدگاه    از رضاشاه در امر قانون نظام وظیفه

دفاع از حاکمیت ملی و   دربنای ارتش مبتنی بر خدمت اجباری همگانی گامی اساسی  
ملی   هویت  زمینه بودایجاد  دیگر  منظر  از  برداشتن    ی.  میان  بلکه   هاتفاوت از  و 

و مذهبی را فراهم ساخت و بسترهای الزم برای انسجام و    یاله یقبقومی،    یهاضیتبع 
فراهم   را  ملی  )وحدت  کشور  63:  1357بهنام،آورد  مختلف  مناطق  از  سربازگیری   .)

نماید  شدیم  موجب حرکت  یکپارچگی  مسیر  در  باورها  حرکت    هرچند  ؛تا  این 
باور   به  نبود.  از سرعت الزم  رواب  ،دیگر  برخیبرخوردار  وظیفه  نظام  ط خاصی قانون 

شد بود و مفهوم خدمت به دولت مطرح    سابقهیبمیان مردم و دولت به وجود آورد که  
 (. 107: 1392سریع القلم،) 

حس   و  سلحشوری  روح  جوانان    یپرستوطن ایجاد  ) در  شیرازی،وطن  :  1387نیّر 
وظیفه  124 نظام  خدمت  کارکردهای  دیگر  از  در    شدهعنوان (  سرزمین  از  دفاع  است. 

رزمی و مهارتی نیازمند ایجاد   یهاآموزش ت احتمالی بیگانگان عالوه بر  مقابل تهاجما 
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که در بخش دوم    رسدیمناسیونالیستی بود. به نظر    یهازه یانگ هویت ملی و برانگیختن  
در   یتوجهقابل توفیق   ملی  همبستگی  ایجاد  و  فرهنگی  کار  که  البته  نشد.  حاصل 
و قومی کار سختی بود و به زمان بیشتر و  برخوردار از جزایر پراکنده فرهنگی    یاجامعه 

  و از کیفی بهتری نیاز داشت. نظام وظیفه اجباری از بسترهای دولت مدرن    یهاآموزش 
هم   مشروطه  عصر  ایرانی  روشنفکران  ) آمال  اصفهانی،بود  (.  134:  1392مختاری 

پیش  روحانیون  حتی  و  آن روشنفکران  از  و  پرداختند  مذکور  قانون  از  حمایت  به  رو 
و   استقبال کردند. اینان معتقد بودند که اجرای آن عالوه بر تقویت اقتدار کشور  یخوببه

از این نخبگان   هرکدام. البته  کندیمبرقراری نظم و امنیت، به اتحاد دولت و ملت کمک  
و جریانات تعریف و انتظار خاص خود ر ا از آن داشتند. شهید مدرس »سربازگیری« را  

مدرسی، کرد ) میز کیان و مصداقی از حکم »جهاد دفاعی« محسوب  اقدامی برای دفاع ا
دانستند  میایران و نفی هویت قبیلگی    «یکپارچگیعامل »آن را    گراهایمل   ؛(51:  1366

را  رضاشاه    و  (14:  1921کاوه،  )  افزایشآن  ایران    موجب  نظامی    دانست میقدرت 
 (. 220:  1377عاقلی، ) 

برای   وظیفه  نظام  قانون  اجرای  مردم  با  توده  به  ایران  مرکزی  دولت  بار  نخستین 
توجه    عنوانبه قدرت  منابع  از  ) یکی  شالچی،  کرد  و  خدمت 54:  1392نیازی  نظام   .)

بدین ترتیب که در   ؛(133:  1391آبراهامیان،  بود )   ییگرایملاجباری در راستای توسعه  
ری اجتماعی راستای تحکیم قدرت نظامی و فراتر از آن همبستگی ملی و کمک به براب

قانون،   برابر  محسوب    یابرنامهدر  همراه    یهابازتابکه    شدمیمدرن  به  نیز  دیگری 
. کندیمتعبیری است که یکی از شاهدانِ آن روز مطرح    «ایجاد روح دموکراسی »داشت.  

و   جورک ی  »پوشیدن صف  یک  در  شدن  ردیف  و  مطبخ  یک  از  خوردن  و  لباس 
خره کمک کردن همگانی برای پیشرفت یک مقصود،  از یک فرمانده و باال  یبردارفرمان 

ایجاد حس تعاون و مساوات، برادری و به عبارت مختصر و جامع، روح دموکراسی را 
 (. 654-655: 3ج ،1388«)مستوفی، دینمایم ایجاد  هاآندر 

در   قومی  توازن  را دگرگون ساخت. عدم  ایران  ارتش  نظام وظیفه خصلت  خدمت 
که  آمد  پدید  ارتشی  داد.  پایان  را  عناصر خاص  بعضی  برتری  و  ایران  نظامیِ  ساختارِ 

بود.   ایران  نقاط  اقصی  در  مختلف  اقوامِ  ترکیب  واقعی  ایجاد    هرچندبازتاب  برای 
در   واحد  سلحشوری  روحِ  ایجاد  و  ملی  ایرانِهمبستگی  از   سرزمین  رنجور 

 و ایلی کافی نبود؛ اما الزم بود. یمذهب قومی، یهایپراکندگ 
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 قانون نظام وظیفه و جامعه ایلی 
و   نظام خویشاوندی  بر  مبتنی  ایلی  جامعه  سیاسی  فرد   رندهیگ م یتصمفرهنگ  نه  نهایی 

رئیس   طایفه  )   ل یابلکه  و  تیره  رئیس  یا  و  فربودخان(  چنین  در  افراد  و  اعضا  هنگ . 
و به سخن دیگر موضوعی به نام »هویت   نداشتندسیاسی، هویتی فراتر از ایل و طایفه  

مطرحملی استدالل   یاجامعه (. چنین  63:  1397روشنفکر،  )   نبود  «  و  قضاوت   ش مبنای 
به   نه    بود  ایلی  یهاارزش تمایل  بنابراین در چنین جامعه  منافع ملی و  بر سر راه فرد . 

وجود   بزرگی  سد  و    داشتایلی  تعلق  مانع    اش یوفادارکه  را  دولت  شد  میبه 
بافت ایلی از اساس با استقرار حکومت ملی و در عصر مورد اشاره  (.  54:  1378کاتم،) 

مطالبات ناسیونالیستی چون خدمت نظام وظیفه مخالف بود و باید گفت که جامعه ایلی 
 در ردیف نیروهای ضد ناسیونالیسم قرار داشت.

ساختار اساسی  مخالفت    تعارض  اسباب  وظیفه  نظام  قانون  برنامه  با  ایلی  جامعه 
ایلی    یهاشورش  جوامع  بعضی  داشت.   هابویراحمدی  ازجملهمسلحانه  همراه  به  را 

به   دولت  شدید  وابستگی  از  کاستن  ضمن  ایالت،  میان  در  برنامه  این   ها آناجرای 
اسباب فروپاشی نظام بسته ایلی را فراهم آورد. یکی از اثرات مهم    جیتدربه   توانستیم

با نهادهای دولتی بود. باید    هاآنآن اصالح روابط درونی ایالت و عشایر و پیوند دادن  
: 1379نقیب زاده  )  شدمحسوب نمیکه برنامه نظام وظیفه صرفاً یک امر نظامی  گفت  

(. رهبران ایالت و عشایر از پیامدهای چنین سیاستی آگاهی داشتند و با تمام 199-189
پرداختند آن  با  مقابله  به  رهبران   یاضربهزیرا  ؛  وجود  مثل  سنتی  طبقات  به  سهمگین 

دو سال تحت    شد؛ چراکهمی  واردقدرت محلی    هایکانونایالت و   به مدت  جوانان 
که    منصبانصاحب نظر   افسرانی  خالف    یاوه یشو  ترویج   یهاآموزه جدید  را  سنتی 

(. بسیاری از نخبگان سنتی که 136:  1392مختاری اصفهانی،  )   شدندتربیت می  کردندمی
بدگمان   امتیازاتشان را در خطر و قدرتشان را رو به کاهش دیدند، از رشد قدرت ارتش

که خود دارای ارتش محلی و تفنگچیان خاص    نیز  ایالت و مالکان بزرگ  رهبران  .شدند
 (. 163: 1385اتابکی،کردند ) احساس خطر  از این سیاست خود بودند،

که   نظام وظیفه  پیامدهای خدمت  و  نتایج  از  ایالت و طبقات سنتی  رهبران  آگاهی 
ر سو بسترهای الزم برای ادغام جامعه و از دیگ   شدمی  هاآنمنجر به اضمحالل قدرت  

فراهم   را  ملی  جامعه  در  مسلحانه  کردمیایلی  شورش  و  مخالفت  همراه   هاآن،  به  را 
البته   قانون مذکور نشد. وجود    هامخالفت  گونهنی اداشت.  از اجرای   یهامخالفت مانع 
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دهه   در  نظام وظیفه  قانون  تا  گردید  باعث  ایلی  میان جامعه  در  در    ش   1310گسترده 
شورشیان در مناطق مختلف    یهااعتراض جوامع اجرایی گردد. یکی از عمده    گونهنیا

الزام ایالت در اعزام جوانان    عدم  انعکاس یافت،  هاآن  یهاخواسته ایران که در فهرست  
وظیفه   نظام  خدمت  به  ) خود  بیانگر   گونهنیا(.  467:  1388واعظ،بود  شواهد  و  اسناد 

ملی چون خدمت نظام وظیفه بود که تعارض    هایبرنامهی به  حساسیت ویژه جامعه ایل
 .دادیمجدی هویتی و ساختاری میان آن دو را نشان 

 بازخورد عمومی قانون نظام وظیفه در ایل بویراحمد 
شهرها  از  بعضی  بود.  شدید  ایالت  در  وظیفه  نظام  قانون  اجرای  و  تصویب  بازتاب 

اما    هرچند داشتند،  اعتراضاتی  ابتدا  اعتراضات    هاخالفتمدر  مرحله  از  ایالت  میان  در 
حکومت   مقابل  در  مسلحانه  مبارزه  جنبه  و  رفته  فراتر  خودشهری  عوامل    به  گرفت. 

طرح بود، اما موضوع سربازگیری مدیگری نظیر؛ خلع سالح و سلب قدرت ایالت هم  
و سلب  خلع سالح    هایبرنامه کرد.    ترگسترده و    ترقیعمدامنه نارضایتی از حکومت را  

پیوند داشته و مکمل یکدیگر بودند.   باهمقدرت از سران ایالت و عشایر و سربازگیری  
را   یکی  اجرای  اجازه  اگر  هم  عشایر  و  ایالت  برنامه    خودخودبه ،  دادندیمرهبران  دو 

شورشیان ایلی، عدم   یهاخواسته ین  ترعمدهبنابراین یکی از  ؛  شدمییز عملیاتی  ندیگر  
اع  هاآنالزام   جوادر  وظیفه    نان زام  نظام  خدمت  ) به    (. 182:  1397روشنفکر،بود 

ین امنیت تأمدولت پهلوی روبرو شد؛ زیرا تقویت ارتش و    ییاعتنایبکه با    یاخواسته 
 کامل و رهایی از وابستگی به ایالت و عشایر همگی منوط به اجرای این سیاست بود. 

با اجرای قانون نظام وظیفه مخالفت کردند.   هابویراحمدی  ایران  چون دیگر ایالت 
و توده  شد    واقعمورد مخالفت شدید    ،یل یعنی خوانیناقانون مزبور هم از جانب سران  

سرانجام    هم  ایل و  تضعیف  از  ناشی  خوانین  مخالفت  برخاستند.  مخالفت  به  آن  با 
از دست    منزلهبه مردم اجرای آن را  اما توده  ؛  انحطاط ساختار سیاسی و نظامی ایل بود

با مرگ فرزندانشان بوددانستمی دادن فرزندان خود   زیرا  ؛  ند. رفتن به سربازی مساوی 
آن  پیرامون  و  بویراحمد  مختلف  مناطق  در  نظامیان  و  سربازان  کشتن  شاهد  خود  که 
ایران دچار همین سرنوشت  مناطق  دیگر  در  فرزندانشان  که  بود  این    بودند. تصورشان 

) خواهند   ایالت    یکی  (.182همان:  شد  با خوانین و رؤسای  توده مردم  مقاطعی که  از 



 |  15مطالعات تاریخی جنگ، شماره  فصلنامه علمی  | 56

علیه دولت مرکزی همراه شدند، دوره پهلوی بود که عامل اصلی آن اجرای قانون نظام 
 اجباری بود. 

ایلی،   جغرافیای  و  بود. سرزمین، وطن  بیگانه  به  نگاه  به حکومت؛  ایلی  مردم  نگاه 
و  جغرافمحدوده   محدوده   وتبارش لیاخویشاوندی  یایی  این  از  خارج  کسی  هر  بود. 
بود که فرزند خود را در اختیار بیگانه قرار   دردآوربسیار    هاآن بنابراین برای  ؛  بیگانه بود

برای   وظیفه  نظام  قانون  بر  مترتب  ماهیت  و  اهداف  دیدگاه    فهمقابل   هاآندهند.  نبود. 
نون نظام وظیفه محدود به دوره پهلوی اول  مردم ایلیِ بویراحمد نسبت به حکومت و قا

خدمت   به  فرزندانشان  که  بوده  مادرانی  و  پدران  ناله  و  آه  شاهد  خود  نگارنده  نبود. 
برای رهایی   هاآن.  باشدیمدهه پنجاه   یهاسال. این وضعیت مربوط به  رفتندیمسربازی  

یار فراگیر بود، عدم ند. دادن رشوه که بسکردمی مختلف استفاده    یهاوه یش از سربازی از  
در شناسنامه، معیوب کردن بخشی از بدن   یرواقع یغ  یهاخ یتاراخذ شناسنامه، استفاده از  

فرار از سربازی بود. نارضایتی و نگرانی و درد و دل مردم    یهاروش   ازجملهخود و...  
 (. 183همان: است ) نهفته  هاآنمحلی  یهاسرودهاز سربازی در اشعار و 

 بردنم و سربازی نومزدم سی کی پهلوی لباس تریکی  رضاشاه
من به چه کسی   دزنامپهلوی لباس تریاکی، مرا به سربازی بردند    رضاشاه)در دوره  

 (رسدیم
 و این اشاره به عدم بازگشت از سربازی است

 بهسون گله کو زحمت بکش طالقت   حوزه سربازی اُومه وتهرون

 ( 326: 1384آذرپیوند،) 

 ، زن زحمت بکش و طالقت را بگیر(اندآمده سربازی از تهران  ه حوز ین مأمور) 
یی بود که مخالفت با آن محدود به رؤسای ایالت هابرنامهخدمت نظام اجباری از  

نوعی  باعث  مشترک  مخالفت  این  بود.  هم  ایل  توده  شدید  مخالفت  مورد  بلکه  نشد، 
نوع این  بارز  نمونه  که  گردید  حکومت  مقابل  در  ایلی  در   همبستگی  ایلی  همبستگی 

(. بدنه ایل که در موارد بسیاری از 184همان:  شد ) ماجرای نبرد تنگ تامرادی نمودار  
ین خوانین به ستوه آمده بودند، در ماجرای خدمت نظام اجباری  مأمورستمگری و ظلم  

شدند.   خوانین  با  دوری    یهازه یانگ همراه  از  و وحشت  اجتماعی  و  اقتصادی  عاطفی، 
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قانون نظام ترمهم ل کشته شدن در جنگ  فرزند و احتما با  ایل  بدنه  ین دالیل مخالفت 
 وظیفه بود. 

به حکومت  نسبت  ایالت  نفرت شدید  و  باعث خشم  اجباری  نظام  برنامه خدمت 
در جامعه ایلی و حاصل گفتگوهای بسیار   یزندگ   وپهلوی شد. این ادعا حاصل حضور  

مختلف صورت    یهامناسبتو به    هامکانو    هازمان که در    باشدیمایل    سالکهن با افراد  
مصاحبه   )بزرگمهر،  است  مصاحبه    12/5/1393گرفته  زاده،  نظام  توده 5/5/1393و   .)

مفهومی   هاآنبنام ارتش ملی برای    یامسئله   جهیدرنتند و  کردمیمردم ایلی، ملی فکر ن
نظام   لذا نداشت و   تقویت چنین  برای  فرزندان خود  اعزام  به  نبودند.    حاضر  ارتشی  و 

و افق    کردمیجامعه ملی و جامعه ایلی دو مفهوم متفاوت بودند که یکی دیگری را نفی  
با   ایلی  مرد  اساسی   موردنظر  آنچهدید  و  ماهوی  تفاوت  بود،  ملی  حکومت  توجه  و 

 داشت. 
اصلی خود را معافیت   یها خواسته چون دیگر ایالت جنوب، یکی از    هابویراحمدی 

مرکزی که در پی    حکومت  ؛( 59:  1365ند )بیات،  کردمیاز خدمت نظام اجباری مطرح  
این   در  عشایر  و  ایالت  خواسته  به  نسبت  اعتنایی  هیچ  بود،  قدرتمند  و  مدرن  ارتش 

 (. 198:  1379خصوص نداشت )نقیب زاده، 
از    یی اعتنایببرای   معافیت  در خصوص  ایالت  خواسته  به  اجباری دولت   خدمت 

اول آنکه این قانون مصوب مجلس شورای ملی بود و تنها    توان برشمرد:دالیلی را می
ن ایالت  به  و    شدمیمحدود  گروه  هر  از  را  کشور  ذکور  افراد  تمام  در   یاطبقه و 

ایالت و عشایر تشکیل  گرفتیبرم را  از جمعیت کشور  زیادی  و   دادی م. دوم، بخش 
برای خدمت نظام بیشتر مفید فایده بودند. سوم آنکه، نیروی  کیفی نیروی ایالت    ازلحاظ 

ن قرار  مرکزی  حکومت  خدمت  در  اگر  ایالت  رؤسای  گرفتمیجوان  خدمت  در  ند، 
این   و  بودند  از    است یباسایالت  قدرت  بود  هایکانون سلب  ناسازگار  محلی  ؛  قدرت 

استثنا   را  ایالت  اگر دولت  از  کردمیبنابراین  دیگر    سوکی،  نارضایتی  ی  هاگروهباعث 
دیگر، نظام را از نیروی زبده و کارآمد ایالت و عشایر محروم    یسوو از    شدمیجامعه  

ی که ساختار  هایبرنامه . دولت در پی نابودی ساختار نظامی ایلی بود و یکی از  کردمی
ایل   اجتماعی  اجباری  کردمیرا تهدید  سیاسی و  ) ، خدمت نظام  : 1397روشنفکر،  بود 

چنین  185 کردن  نهادینه  و  اجرا  برای  تالش  داشتند،  هابرنامه (.  بنایی  زیر  جنبه  که  یی 
با   و  سخت  خدمت   ی هانهیهزهمیشه  نظام  است.  بوده  همراه  باالیی  انسانی  و  مادی 
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گذشت   از  بعد  که  دتقراجباری  تداوم  همچنان  قرن  یک  بدون   توانستینمارد،  یباً 
 زحمت و دردسر در جامعه تبدیل به یک قانون مقبول شود. 
ایالت   توده  بخصوص  روزگار،  آن  مردم  آیا  نظام دانستمی اینکه  خدمت  که  ند 

، باید گفت که  کندیمکمک    یخانخان به برچیدن نظام ایلی و سیستم    جیتدربه اجباری،  
همچنین  دانستمین و  ک  اطالعیبند  دیگر  بودند. از  اجباری  نظام  خدمت  ارکردهای 

ی آن نبود، بلکه وحشت ناشی از دوری  کارکردها با این برنامه به خاطر    هاآن مخالفت  
فرزند از خانواده و احتمال کشته شدن در جنگ بود. با توجه به مشکالت دولت پهلوی  

و   نخست  دهه  و    یهایناآرامدر  کشور  کنار  و  گوشه  در  مقاومت   ترمهم مختلف    از 
میان    هابویراحمدی  در  اول  دهه  در  مزبور  اجرایی   هابویراحمدیقانون  و  اجرایی شد 

نفرت شدید  تامرادی رسید. سربازگیری سبب خشم و  از جنگ تنگ  بعد  به  شدن آن 
و دیگر ایالت و عشایر منطقه شد و   هابویراحمدینسبت به حکومت پهلوی در میان  

 داشت. تداوم 1357این نفرت تا سقوط حکومت پهلوی در سال 

 پیامدهای اجتماعی خدمت نظام وظیفه در بویراحمد 
تنگ   جنگ  قانون  1309)   یتامرادرویداد  مقابل  در  مقاومت  از  ناشی  خود  که  ش( 

خدمت نظام اجباری بود، منجر به حضور حکومت در منطقه شد و شرایط الزم برای 
 هایبرنامهعملیاتی شدن برنامه خدمت نظام وظیفه در بویراحمد را فراهم آورد. دولت  

خدما امور  بعضی  و  اداری  سیستم  استقرار  و  سالح  خلع  سیاست  چون  و  دیگری  تی 
دنبال   را  از  کردمیآموزشی  برخی  اقدامات   هابرنامه.  انجام  و  امنیت  برقراری  نظیر 

بود؛ اما اصرار دولت بر    قرارگرفتهآموزشی، بهداشتی و عمرانی مورد استقبال توده مردم  
و   اقدامات  دیگر  سالح،  خلع  نیز  و  نظام  خدمت  قانون  را    هایبرنامهاجرای  دولت 

د  الشعاعتحت قرار  هم  خود  خاطر  همین  به  و  چندان    هایبرنامهاده   موردتوجه دیگر 
 واقع نشد.
نظم و امنیت بوجود آمده در دهه دوم پهلوی اول خوشحال   به خاطرمردم    هرچند

نبود. دولت   فهمقابل  هاآنبودند، اما سیاست خدمت نظام اجباری مایه نگرانی و برای  
سخن دیگر باید گفت که فهم متقابلی    نیز فهم الزم را از علت مخالفت مردم نداشت. به

قرار  نفرت  مورد  بیشتر  حکومت  میان  این  در  اما  نداشت،  وجود  طرف  دو  جانب  از 
بود که جگرگوشهگرفتمی ایلیاتی مطمئن  مادر یک  برای کشته شدن    .  را  .  برندیماو 
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برای مرگ    نمودیمپدر تصور   را  به قول  خواهندیمکه حاصل عمرش  کار  »  یشاهد. 
بود که پدر و مادری بیست سال زحمت بکشند، حاال که بایستی نتیجه زحمات  شوخی ن

خود را پیدا کنند، او را تسلیم دولتی نمایند که هیچ طور به او اطمینان ندارند. او را به 
  . حس اعتمادی که بین دولت و ملت نبود« شناسندینمکسانی بسپارند که رحم و عاطفه  

شیرازی،   سال    سدینویمدیگر    یشاهد  (.96-97:  1387)نیّر  در  حاکم 1317که  ش 
نظامی منطقه بویراحمد با احضار رئیس یکی از طوایف بویراحمد که در مقابل برنامه  
خدمت نظام اجباری مقاومت کرده بود از او درخواست کرد که افراد مشمول را تحویل 

 بچه»  اینکه  شرطبه  رمیپذیمباشید آن را    داشتههر امری  »نماید، اما رئیس طایفه گفت:  
برون »  ،بر« تهدیدات حاکم   «1بچه  مقابل  در  نفرمائید. رئیس طایفه  پیشنهاد  را مطرح و 

ما بگذرند، زیر بار قانون بچه    تکتکهای شما روی جنازه  نظامی ادامه داد که اگر امینه 
ه (. سرانجام این مقاومت و امتناع منجر ب425:  1380بردن نخواهیم رفت« )تابان سیرت،  

 ها نفر از آن طایفه گردید.نظامیان به آن طایفه و کشتن ده  یکشقشون 
نمایند   خودداری  شناسنامه  اخذ  از  مردم  بیشتر  تا  شد  باعث  اجباری  نظام  قانون 

. نتیجه این شدمی  ادتریزبه مردم    مأموران فشار هم( به همین خاطر  178:  1385)اکبری،  
و    هایریگ سخت نفرت  به  از    یاعتمادیبمنجر  ترس  گردید.  حکومت  به  مردم  بیشتر 

تا   بود  شده  باعث  اجباری  نظام  شوند.   اعتمادیبحکومت    هایبرنامه  یتمامبه خدمت 
را   دیگری  اقدام  هر  نفع    خواستیم دولت  به  اگر  حتی  نماید  باور    هاآن دنبال  بود، 

برداشت  کردمین و  مشمول  هاآن ند  افراد  شناسایی  دولت  پنهانی  هدف  که  بود  و   این 
شیوع   یامنطقه : بیماری آبله در  مثالعنوان به به خدمت وظیفه است.    هاآنسرانجام اعزام  

وارد   هاآنپیدا کرد و دولت گروهی را جهت مداوا و واکسیناسیون وارد منطقه نمود؛ اما  
پیرمرد   یاعدهند. جزء  شدمیند با روستای خالی از سکنه مواجه  شدمیهر روستایی که  

پیرزن کسی در روستا   افراد    هاآنند که  کردمی، چون تصور  ماندینمو  برای شناسایی 
مشابه  180)همان:    اند آمده مشمول   موارد  نگارنده  و  ین ا(.  اخبار  از   هاگزارش گونه  را 

 ایل بارها شنیده است. سالکهن افراد 
شد،   روبرو  مردم  مقاومت  با  چون  اجباری  نظام  خدمت  و    یریگ سختسیاست 

مجریان، نفرت مردم نسبت   یریگ سختداشت.    به دنبالمجری را    مأمورانشدت عمل  
 

»نظر   .1 به  منطقه  مردم  بیان  در  قانون  این  بود.  اجباری  نظام  قانون خدمت  بردن همان  بچه  یا  بر  بچه 
 بگری« و »سربازگیری« هم معروف بود.
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سربازی   ترس  از  زیادی  افراد  داشت.  پی  در  را  حکومت  اخذ    وقتچیهبه  به  حاضر 
( و همواره وضعیت فردی را داشتند که تحت 105:  1387رزمجویی،نشدند ) شناسنامه  

و   داشته  قرار  وجود  یریدستگ امکان    هرلحظه تعقیب  وقتی ینا.  داشتاش  افراد  گونه 
ازدواج  کردمیازدواج   ن  هاآن ند،  نام فرزند  شدمی، وقتی صاحب فرزند  شدمیثبت  ند، 

 هاآنعالوه بر اینکه آمار دقیقی از جمعیت نداشتند، برای    جهیدرنتو    شدمیثبت ن  هاآن
وجود   رفتن  مدرسه  امکان  داشتند  مدرسه  به  دسترسی  )درخشکه  زاده نداشت    ، ان 

در  17/2/1387،مصاحبه وضعیتی  چنین  تردید  بدون  فرهنگی    یماندگ عقب(.  و  فکری 
یعنی برای فرار از سربازی از ؛  بود  تأثیرگذار  هاآنمردم و دیگر ابعاد زندگی اجتماعی  

 ند. شدمیرا تغییر دهد، محروم  هاآنسرنوشت  توانستی مبسیاری امکانات که 
ناشی   ش   1320در سال   رضاشاهیکی از عوامل خوشحالی ایالت و عشایر از سقوط 

بود.   اجباری  قانون نظام  بین رفتن  کردمیتصور    هاآناز  از  با  خدمت نظام    رضاشاهند 
ین علت فشار نظامیان بر مردم همین برنامه  ترعمده؛ زیرا  شود میاجباری کنار گذاشته  

میل درونی به خوانین   رغمبه مردم از حکومت مردم را  بود. افزون بر نارضایتی و نفرت  
بعضی از مجریان را    سوءاستفادهو    یریتدبیب. البته  کردمیو کدخدایان نزدیک و همراه  

 (. 351: 1378غفاری،گرفت ) نباید نادیده 

ایستادگی در برابر برنامه خدمت نظام اجباری پیامدهای سیاسی و اجتماعی دیگری 
خانواده   داشت.  ادامه  هم  را  زندگی  ترس  وضعیت  در  همیشه  مشمول  .  دادندی مافراد 

به    هاخانواده گونه  ینا محلی  بدخواهان  آنکه  ترس  دهند،   مأموراناز  گزارش  نظامی 
همسایگان و اطرافیان بودند. با پیشامد   یهایستمگرمجبور به تحمل برخی فشارها و  

یا روستا، طرفترکوچک  منطقه  اهالی یک  میان  نزاعی  افراد مشمول خدمت  ین  آمار  ین 
همواره نگران موضوعی بنام خدمت نظام اجباری    هاخانواده ند.  کردمینظام را گزارش  

هرگاه    ؛بودند خاطر  همین  یا    مأمورانبه  منطقه  وارد  هدفی  و  انگیزه  هر  با  نظامی، 
بخصوص  شدمیروستایی   و  مردم  اغلب  فرار هاآن ند،  داشتند،  مشمول  فرزند  که  یی 

 یهاوهیشو به    سوءاستفادهمردم    ضعفنقطه ند. اغلب مأموران نظامی نیز از این  کردمی
اخاذی   ) یممختلف  مصاحبه:نمودند  مأموران  15/10/1390شاهبازپور،  که  بود  این   .)

نظامی همواره در نظر مردم افرادی ترسناک بودند که با ورود خود اسباب رنج و عذاب  
ی خانواده از خدمت اجباری و مأموران ترها بزرگ  ند. ترس کردمیرا فراهم    هاخانواده 
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و چنین بود که نفرت از مأموران حکومت تبدیل به نفرت    شدمی آن، به کودکان منتقل  
 .شدمیو خشم نسبت به حکومت پهلوی 

 ی ریگباجسربازگیری ابزاری برای 
ایبی قانون خدمت نظام وظیفه در کنار محاسنی که برای آن برشمرده شد، ناخواسته مع 

که   گردید  مترتب  آن  بر  مخالفان  درگذردردناک  دستمایه  از  شدآن    با  زمان  بخشی   .
الگوی شایسته برای سربازان باشند،   بایستمیمجریان که خود افسرانِ ارتش بودند که  

با عدول از قانون و اخالق در خیانت به قانون نظام وظیفه برآمدند. این دسته از مجریانِ  
به   هاره یتو    هافه یطا با مخالفان سنتی یعنی رؤسای ایالت و کالنتران    جیتدربه بدکردار  

به   معافیت مشمولین  بر   یریگ باج نام  افسرانِ خائن عالوه  این  پرداختند.  مردم  توده  از 
سربازی    یریگ رشوه  به  که  جوانانی  از  معافیت  مختلف  رفتندیمبرای  اشکال  به   ،

 . دندیکشیم ند و بیگاری کردمی یریگ باج
در   بود،  وظیفه  نظام  قانون  مدافعان  از  خود  که  عنوان  تحت    یاکتابچه کسروی 

ما» افسران مطرح    «افسران  از سوءاستفاده  را  زیادی  بسیار  از »  :کندیمموارد  باید  افسر 
پول بگیرد، از جیره    هامناقصه نظام وظیفه پول بگیرد، از مرخصی سرباز پول بگیرد، از  

بدز  سرباز او  رخت  از  ...«)کسروی،بدزدد،  و  از  5:  1323دد  دیگری  قسمت  در  وی   )
آنکه »  :سدینویمنوشته خود   بزرگی گردیده.  گرفتاری  برای جوانان  نظام وظیفه  امروز 

گردانید  خواهدیم سرخواهد  وگرنه  بدهد  پول  باید  رود  سربازی   خواهدیمآنکه  ...به 
گذاشت«)همان:   نخواهند  آزادش  وگرنه  دهد  پول  باید  باز  دیگری  (11نرود،  شاهد   .

یعنی  »  :سدینویم  بارهن یدرا اگر  کلفت...گردنعیشِ سروانِ    آلتسرباز وظیفه  صد وای 
دیگر محتاج به بیان نیست، یا مرگ یا    هاآن پدر او را صاحب مالی بشناسند! معامله با  

مافوق« تمنیات  به  بیگاری 120:  1378)نیّرشیرازی،  تسلیم  به  دیگر  جای  در  وی   .)
: »...مشغول داشتن به کارهای پست از قبیل سدینویمزان تأکید دارد و  کشیدن از سربا

روبی و خدمات اندرونی و بیرونی و جاروب  بری و مبالکشی و بیگاری و سرگینکوله 
 (. 115)همان:  کشی...«

به همراهی   بود،  پهلوی  دوره  در  نظام وظیفه  قانون  اجرای  که خود شاهد  مجیدی 
بعض با  مذکور  قانون  خوانین  مجریان  از  »مأموران  سدینویمی  وظیفه   یهاحوزه :  نظام 

ند و شدمیایالت، یکسره به خانه خان یا کدخدا وارد    نینشخان پس از ورود به مراکز  
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ند و  کردمیبا تشکیل دادن مجالس مخفیانه میزان و تعداد سربازان مورد لزوم را اعالم  
و کدخدایان    هاخان   ند.کردمیبه اخذ مبالغی از معاف شدگان اقدام    یآورجمع پس از  

که   داشتند  مشخصی  وجوهِ    اتفاقبهسهم  مسالمت،  یا  تهدید  با  را   موردنظرمأمورین 
 (. 509: 1393یدی، ند« )مجکردمی دریافت 

امتناع   ازحدشیبفشار   و  اجباری  نظام  خدمت  سیاست  تحقق  در  مجریان 
نفرت شدید    ؛گردید  یریناپذجبران ی مردم در مقابل آن، منجر به پیامدهای  فرساطاقت 

با   توأم  منطقه  یاعتمادیبو  در  آن  مجریان  و  حکومتی  سیستم  گسترده    و  به  رواج 
بود    کنندهنگران  قدرآنبود. خدمت نظام اجباری    هان آ  ازجمله  یریگ رشوه و    یدهرشوه 

هر   نماید  شدمی  حاضر  یاخانواده که  هزینه  را  خود  دارایی  از   فرزندشانتا    تمامی 
 ( گردد  معاف  اجباری  نظام  مصاحبه  نیبجهان خدمت  با  18/4/1393،  مرتبط  افراد   .)

نفوذ   افراد صاحب  و  دالالن  حکومتی،  مأموران  و  مردم    به  هرکداممجریان  از  طریقی 
شاهدی  گرفتمیرشوه   شوند.  سربازی  به  فرزندانشان  اعزام  از  مانع  تا  : سدینویمند 

توسط   بود.  ارتش  با  وظیفه  حوزه  مشمول    احوال ثبت »مسئولیت  که  افرادی  لیست 
اعالم   مأمورین  به  بودند  تحویل    هاآنتا    شدمیسربازی  و  معرفی  وظیفه  حوزه  به  را 

از    ]تا [واسطه بودند  یاعده.  گرفتمیاما در این قیمت معامالت زیادی صورت  ؛  نماید
پول   مقداری  داشتند  مناسب  مالی  که وضع  او  گرفتمیآنان  به  مختلف  اشکال  به  و  ند 

ب و معلول خانواده، گروهی دیگر معیو  آورنان. بعضی را به نام  دادندیم[ معافیت  هاآن]
درست   فوت  ]سند[  خالصه  بعضی  برای  برای کردمی )ساختگی(  مدتی  از  پس  ند... 

باشد، صادر  به خدمت  اعزام  از سن  که  تولد  تاریخ  با  دیگری  شناسنامه  متوفی  همان 
وظیفه  کردمی نظام  حوزه  مأمورین  و  محلی  متنفذان  از  بسیاری  طریقی    هرکدامند.  به 

و اسب  گوسفند،  گاو،  روغن،  مردم    پول،  از  به گرفتمیاالغ  که  کسانی  بیشتر  و  ند 
اعزام   )اکبری،  شدمیسربازی  پارتی«  نه  و  داشتند  پول  نه  که  بودند  افرادی  : 1291ند، 

41) 
مبلغ  وظیفه،  نظام  حوزه  مسئول  کردن  راضی  بر  عالوه  بود  ناگزیر  مشمولی  هر 

 یآورجمعن در  بیشتری به خان و کدخدا بپردازد. مأموران نظامی، خوانین و کدخدایا
جرأتِ   و  نبود  مردم  برای  پناهگاهی  و  ملجأ  دلیل  همین  به  و  بودند  شریک  مشمولین 
شکایت از کسی را نداشتند. فصل سربازگیری برای مأمورین دولتی و همکاران محلی 

عزیز  هاآن حاصل    بسیار  گزافی  پول  آن  برکت  از  و  بود  سودبخش  کردند میو 
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شر510:  1393مجیدی،)  چنین  در  اعزام  (.  سربازی  به  کسانی  تنها  که شدمیایطی  ند 
مشمولین از »  که:  سدینویمپرداختی به مجریان بودند. شاهد دیگری    هرگونهناتوان از  

و   بر    نیترکس یبفقیرترین  بودند.  طایفه  وجهی    یهاخانواده افراد  وظیفه  از  معاف 
ند. شیون و التجا و زاریِ پدران و مادران  کردمی  یآورجمعسرشکن نموده و    توجهقابل 

بلند بود و کسی گوش شنوا نداشت. مشمول   جاهمهو خویشان، همراهِ گریه مشمولین  
 (. 466:  1388«)طاهری، دیخری م، دادیمپول   یهرکس. شدمی دوفروش یخر

 یریگجه ینت
در  نیترمهم  مؤثر  را  عامل  وظیفه  نظام  برنامه خدمت  با  ایلی  جامعه  در   مقاومت  باید 

ایلی فرهنگ سیاسی جوامع  در  دانست.  ایلی  نظام    فرهنگ سیاسی جامعه  بر  مبتنی  که 
نهایی نه فرد، بلکه رئیس ایل    رندهیگ میتصمخویشاوندی و جغرافیای ایلی استوار بود،  

ایل که دارای   افراد ایل در ساختار هرمی شکل  عمودی و   مراتبسلسله بود. اعضاء و 
ایلی محدود و معدود   یتیوه  بود،  ریناپذانعطاف افق دید فرد  ایل نداشتند.  از  به   فراتر 

. هویت ملی مطرح نبود و فرد ایلی مفهومی به نام ملیت برایش شدمیایل و قبیله خود  
آن   فهمقابل  در  که  بود  ایل  سیاسی  فرهنگ  به  محدود  ایلی  جامعه  آگاهی  میزان  نبود. 

خان( هنجاری مقدس محسوب  )   لی ااطاعت و تسلیم در مقابل بزرگ طایفه و رئیس  
استدالل و منافع ملی، بلکه نه با  . مبنای قضاوت در جوامع ایلی چون بویراحمد،  شدمی

مشخص   ایلی  و  خویشاوندی  نظام  مبنای  بر  همه  برخورد  نوع  و  .  شدمیصحت حق 
خویشاوندی عنصر  بر  موجب    تأکید  ایلی  تعصب  خودی  گیریشکل و  بیگانه ـ    مرز 

آن    شدمی دنبال  به  ملی    تریاساس  یهامؤلفه و  جامعه  و  ملی  منافع   مراتب بهچون 
. بدین ترتیب دایره خودی محدود به ایل و اعتماد اعضاء هم به ایل گردیدمی  ترفیضع 

. در چنین وضعیتی تلقی از حکومت و هر قدرتی که فراتر از ایل باشد شدمیمحدود  
 د. مطرح بو  عنصری منفی و بیگانه عنوانبه

ایالت    ییگراسنت از    عنوانبه رؤسای  مدافع  هاگروهیکی  اجتماعی   ی هاسنتی 
تغییری از دیگر عوامل مؤثر در مقابله با سربازگیری بود.   هرگونهو مخالفت با    یاله یقب

رأس   در  و  ایلی  جامعه  دانست.  علت  بر  مزید  باید  را  ایالت  جنگاوری   ها آن روحیه 
محلی   ارتش  صاحب  خود  که  با  خوانین  بودند،  مسلح  ساختار    هرگونهو  که  تغییری 

منظر ایدئولوژی   از  سیاسی و اجتماعی ایل را دگرگون و تضعیف نماید، مخالف بودند.
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ایلی در جرگه   ند که بر قداست  شدمیمحسوب    کارانمحافظه سیاسی، رؤسای جوامع 
ه منجر به  ک  یابرنامه طرح و    هرگونهو نهادهای قدیمی تأکید و با    هاسنتاموری چون  

مخالف بودند. در نگرش پدرساالرانه که از دیگر اصول   شدتبه  شدمی  ها آندگرگونی  
 رؤسای ایالت دارای حکومت محدود،   عنوانبه   نیخوان  ،شدمیمحسوب    یکارمحافظه 
تلقی    معدود پدری  سلطه  را  ایل  بر  خود  سلطه  که  بودند  مطلق  بنابراین  ؛  ندکردمیو 

ایلی   اجتماعی  عنوانبهبویراحمد    ازجملهخوانین و رؤسای جوامع  با    یک طبقه  سنتی 
 برنامه خدمت نظام وظیفه به مخالفت و مقابله برخاستند.

  و حاصل فرزند   سربازی رفتن، و  حکومت را دشمن و بیگانه ،توده مردم جامعه ایلی
مرگ   با  مساوی  را  ملت  ییهامؤلفه ند.  دانستمیعمر خود  ملی،  دولت  ـ    چون: جامعه 

را   هاآن نبود. وحشت ناشی از دوری فرزند سراسر وجود    فهمقابل برای یک فرد ایلی  
 فراگرفته و حاضر بودند به هر قیمتی مانع از اعزام فرزند خود شوند.

دولت راستای  در  پهلوی  قدرتمند،    یسازملت  ـ  حکومت  ارتش  ایجاد  و همچنین 
قدرت محلی چون    هایکانون برنامه نظام وظیفه را طراحی و به اجرا گذاشت. تضعیف  

خوانین از پیامدهای اجرای این برنامه بود. ایجاد و تعریف    هاآنجوامع ایلی و در رأس  
رابطه جایگزین  دولت  و  مردم  میان  رابطه  از  و    جدیدی  ایل  توده  ایل  میان  رئیس 

. این تعریف جدید از رابطه که در قالب کلی بوروکراسی نظام پهلوی دنبال دیگردیم
از  شدمی رعایا  رهایی  موجبات  ایل    طرهی س  ر یز،  کالنتران  و  . دیگردیمخوانین 

مساوات و  ملی  برادری، کارکردهای  حس  ایجاد  ناسیونالیستی،    گیریجهت  طلبانه، 
دولت و   یسو بهت وطن دوستانه و گام برداشتن  انسجام وحدت ملی، تقویت احساسا

 .شدمیارتش مدرن از دیگر اهدافی بود که خواسته یا ناخواسته دنبال 
توده مردم  یاعتمادیبتوده مردم( و حکومت مرکزی، ) یلیاعدم درک متقابلِ جامعه 

  ی ریگ باج مجریان برنامه خدمت نظام وظیفه و    سوءاستفادهایلیاتی از دولت و حکومت،  
افسران و فرماندهانِ باالدستی نسبت به سربازان در جریان    هاآن از مردم، ظلم و ستم 

، جامعه ایلی را  ییگرای ملخدمت، ناآگاهی و بیگانگی توده مردم ایلی از مقوالتی چون  
این نفرت تا پایان   نسبت به برنامه خدمت نظام وظیفه و حکومت پهلوی متنفر کرد و

 حکومت پهلوی استمرار داشت.
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Abstract 
The law of mandatory military service was one of the plans of the 
Pahlavi government, which received protests from the tribal 
community. One of the tribes that strongly resisted this law was the 
Boyer-Ahmad tribe. Two questions arise in this regard, which were 
dealt with in the present study, as to why the tribal community, led by 
the Khans, resisted this law, and what the Pahlavi government aimed 
in designing this law. The findings show that tribal society has always 
been one of the centers of local power that opposed any change in the 
political and social structure of the tribal pyramid. The Pahlavi 
government also saw tribal society as a manifestation of many of the 
obstacles to national solidarity and nation-state building that must be 
removed. Therefore, the conscription program would result in both the 
removal of the power of tribal society and an increase in the power of 
the central government. The alienation of the government by the 
masses of the tribal people and the bribery of the enforcers of this law 
caused more hatred towards the government.  
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