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ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺍﻟﻬﯿﺎﺭﯼ ،ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ؛ﻧﻮﺭﺍﺋﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ؛ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺍﺣﻤﺪ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ  ::ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  - 1397ﺷﻤﺎﺭﻩ (ISC) 40
ﺍﺯ  1ﺗﺎ 17
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1400184 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 31/02/1398 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
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ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
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چكیده
شهر یاسوج با نیم قرن ﭘیﺸیﻨﮥ تاریخی نمونﮥ مهمی برای مطالعه و بررسی تحوالت ﭘرشتاب اجتماعی و حیات شهری در
ایران جدید است و رویکردهای تاریخنگاری محلی فرصت و امکان شﻨاخت ابعاد مختلف حیات و تحوالت این شهر را
فراهم میکﻨد .یاسوج روستایی از توابع تلخسرو بود که در سال 2431ش2694/م ،ﭘس از قیام عﺸایر جﻨوب ،حکومت
ﭘهلوی آن را به مرکز فرمانداری کل کهگیلویهوبویراحمد تعیینکرد و ادارههای دولتی در آن مستقر شدند .مدیران این
ادارهها همه غیربومی بودند و ساکﻨان اولیه شهر نیز ﭘیلهورانی بودند که از شهرهای دیگر به یاسوج مهاجرت کرده بودند.
ورود و مهاجرت این گروهها به یاسوج و تعامل آنها با جامعه عﺸایری و روستایی ﭘیرامون ،فرآیﻨدی ﭘر از تغییر و تحول
را در این مﻨطقه آغاز کرد.
این مقاله به روش توصیفیتحلیلی و بر ﭘایﮥ مطالعات کتابخانهای و اسﻨادی و مصاحبههای شفاهی ،نقش مهاجران
غیربومی را در تحوالت یاسوج بررسی میکﻨد .در این مقاله ﭘس از مقدمه ،فرآیﻨد و عوامل شکلگیری شهر یاسوج،
گروههای شغلی و ترکیب آنها و نیز نهادهای شهری و نقش آنها در گسترش شهر واکاوی میشود.
واژههای کلیدی :یاسوج ،مهاجران غیربومی ،فرمانداری کل ،حکومت ﭘهلوی ،بویراحمد
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جﻨوب ،یاسوج مرکز فرمانداری کل کهگیلویه

مقدمه
شهر و شهرنﺸیﻨی در حکم یکی از کانونهای مهم

وبویراحمد شد .اولین ساکﻨان شهر یاسوج مهاجران

حیات اجتماعی انسان ،در ایران ﭘیﺸیﻨهای طوالنی دارد.

اردکانی بودند که حتی ﭘیش از سال 2431ش2694/م

بررسی و تبیین عوامل شکلگیری و شﻨاسایی تحوالت

بهصورت فصلی در مرکز شهر یاسوج زندگی میکردند.

تاریخی هر شهر در برنامهریزی توسعهای شهر و

ﭘسازآن گروههای دیگر از شهرهای بهبهان ،کازرون،

مدیریت تحوالت آیﻨدﮤ آن مؤثر است .شهر یاسوج با

شیراز و ...به یاسوج مهاجرت کردند .این مهاجران که

ﭘیﺸیﻨﮥ شهری ﭘﻨج دهه ،با اهداف و کارکردهای اداری و

بهطور عمده با انگیزﮤ شغلی ،کسب و دادوستد به

سیاسی در مﻨﻂقﮥ بویراحمد شکل گرفت؛ سپس در

یاسوج آمده بودند ،براساس جایگاه شغلی به چﻨد گروه

جایگاه مرکز فرمانداری کل کهگیلویهوبویراحمد ،با

کارمﻨدان ،بازاریان ،کارگران و صاحبان حِرَف تقسیم

استقرار ادارهها و سازمانهای دولتی و حضور مدیران و

میشدند .اهمیت این مقاله در جدیدبودن آن است و

کارمﻨدان غیربومی و ﭘیلهوران مهاجر از شهرهای دیگر

برخی نیازها و خألهای ﭘژوهﺸی را در این باب ﭘاسخ

ایران فرآیﻨد ﭘرشتابی را آغاز کرد.

میدهد.
استان

بﻨابراین ﭘژوهش حاضر درصدد یافتن ﭘاسخ دو

کهگیلویهوبویراحمد ،در دوران کوتاه حیات تاریخی

ﭘرسش اساسی است :روند شکلگیری و گسترش شهر

خود با تحوالت مهم شهری و مﻨطقهای همراه بود .بی-

یاسوج چگونه بود؟ مهاجران غیربومی در تحوالت شهر

تردید با مطالعه و بررسی تحوالت تاریخی این شهر،

یاسوج چه نقﺸی ایفا کردند؟ در ﭘاسخ به این ﭘرسشها

به ارزیابی و تحلیل دقیقی از تجربﮥ تاریخی و عملکرد

فرضیههایی درخور طرح است که عبارتاند از :ﭘس از

سیاستگذاری و برنامهریزیهای ملی و مﻨطقهای و

قیام عﺸایر بویراحمد ،بﻨابر برخی ضرورتهای سیاسی

محلی در این شهر و حوزﮤ نفوذ آن دست مییابیم .این

و اقتصادی ،شهر یاسوج شکلگرفت .نخستین ساکﻨان

تحوالت ازیکسو تغییرات اجتماعی و فرهﻨگی بود که

شهر یاسوج غیربومیان بودند که در تحوالت شهر نقش

بهدنبالآن جامعﮥ شهری مبتﻨی بر نظام متحول اجتماعی

مؤثری داشتﻨد.

شهر

یاسوج

در

جایگاه

مرکز

همراه طبقات جدید و اصﻨاف شکل گرفت؛ ازسوی
دیگر نیز تحوالت اقتصادی بود که با انتخاب یاسوج در

ﭘیﺸیﻨﮥ پژوهش

NOORMAGS

حکم مرکز کهگیلویهوبویراحمد ،گروههای شغلی و

در باب نقش مهاجران غیربومی در تحوالت شهر

سرمایهگذاران بومی و غیربومی به انگیزه کسب درآمد

یاسوج ،تاکﻨون بهصورت مستقل ﭘژوهﺸی مﻨتﺸر نﺸده

به یاسوج مهاجرت کردند و رونق بازار و ایجاد

است؛ البته در برخی مطالعات دربارﮤ بویراحمد و

زیرساختها را باعث شدند .براینمبﻨا بررسی روند

عﺸایر این مﻨطقه ،در کﻨار مباحث اصلی ،به روند شکل

شکلگیری یاسوج و نقش مهاجران غیربومی در

گیری شهر یاسوج اشاره شده است .در سال

تحوالت تاریخی این شهر ،مهمترین مسئله ﭘژوهش

2437ش2698/م ،علیاکبر قدیمی ﭘژوهﺸی باعﻨوان

حاضر است.

مونوگرافی بویراحمد علیا (یاسوج) مﻨتﺸر کرد و

از سال 2431ش2694/م و ﭘس از قیام عﺸایر

www.noormags.ir

یاسوج و تحوالت آن را تا زمان نﺸر ﭘژوهش بررسی
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کرد .در برخی مطالعات دیگر ،فقﻂ به مﻨاسبت قیام

بویراحمد رونق زندگی شهرنﺸیﻨی را تا دهه

عﺸایر جﻨوب (بویراحمد) و ﭘیامدهای آن در تﺄسیس

2430ش2690/م مانع شد .بازرنگ و تلخسرو از

شهر یاسوج و تصمیم حکومت به مرکزبودن آن اشاره

شهرهای مﻨطقه بویراحمد علیا بود که فارسﻨامه ناصری

شده است؛ ازجمله کتاب قیام عﺸایر جﻨوب (:2488

از «تلخسرو» در قالب ناحیهای از بلوک رودخانه ،از

 )313و کتاب تاریخ سیاسی کهگیلویه ( 360 :2477به

توابع مﻨاطق سردسیر کهگیلویه نام برده است (فسایی،

بعد) .عالوهبراین ،کﺸواد سیاهپور در مقالهای باعﻨوان

 .)2371/1 :2478این دو شهر تحتتﺄثیر اوضاع مزبور،

«یاسوج» که در دایرﮤالمعارف انقالب اسالمی مﻨتﺸر شد

در ﭘی عوامل تاریخی بهتدریج موقعیت شهری خود را

بهصورت مختصر وجوه تسمیه یاسوج و شکلگیری آن

از دست دادند .در حال حاضر روستاهای بازرنگ و تل

را بررسی کرده است (دایرﮤالمعارف انقالب اسالمی،

خسرو در جﻨوب و جﻨوبشرق یاسوج واقعاند .ﭘس از

370/4 :2463و .)372بههرحال بهنظر میرسد بررسی

مزبور ،برﭘایﮥ ضرورتها و
شهر
ویرانی و تخریب دو
S
RMAG

چگونگی شکلگیری و تحوالت یاسوج ،بهویژه از

عوامل سیاسی و اقتصادی ،شهر یاسوج به جای

مﻨظر و نگاه این مقاله که نقش مهاجران غیربومی را در

شهرهای تلخسرو و بازرنگ شکلگرفت .در ادامه به

تحوالت یاسوج بررسی میکﻨد ،موضوعی مهم و

عوامل شکلگیری یاسوج اشاره میشود:

ﭘژوهﺸی تازه و درخور توجه است.

 .2عوامل سیاسی :آنگونهکه اشاره شد شهر یاسوج

NOO

برﭘایﮥ برخی ضرورتها و عوامل سیاسی شکل گرفت.
ایجاد مرکزیت سیاسی برای مهار عﺸایر بویراحمد مهم

فرآیند و عوامل شكلگیری شهر یاسوج.

یاسوج که اکﻨون مرکز استان کهگیلویهوبویراحمد
است ،درگویش محلی بویراحمدیها «یاسیچ» گفته می

ترین ضرورتی بود که در شکلگیری نخستین ﭘایگاه
های شهری این مﻨطقه مؤثر بود.

شود .برمبﻨای نوشتﮥ برخی لغتنویسان ،واژﮤ یاسیچ یا

الف .تلخسرو مقدمهای بر شکلگیری یاسوج :تلخسرو

یاسیج (یاسج) بهمعﻨای مطلق «تیر» یا «تیر ﭘیکاندار» و

مرکز خوانین بویراحمد علیا بود که اکﻨون تپهای از

«تیری که ﭘادشاهان نام خود را بر آن نویسﻨد» به کار

بقایای آن برجامانده است .حوادثی که در شهر تل

رفته است (انجو شیرازی333 :2463 ،؛ خلف تبریزی،

خسرو روی داد بر زندگی ساکﻨان این مﻨطقه تﺄثیر

 )1328/3 :2492افزونبراین ،برخی ﭘژوهﺸگران معاصر

مهمی گذاشت .مﻨﻂقﮥ سررود بویراحمد علیا (تل

یاسوج را ترکیبی از «یا» و «سوز» میدانﻨد که

خسرو) بهعلت موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با قلمرو

نﺸاندهﻨدﮤ وجود آتﺸگاههای فراوان در مﻨﻂقﮥ مزبور

قﺸقاییها ،رویدادهای گوناگونی را شاهد بود.

بوده است (فرهوشی.)23 :2470 ،

نمونههای اندکی وجود دارد که بر سر قلمرو جغرافیایی

خورموجی و فسایی در آثارشان که به عهد قاجار
مربوط است ،نام «یاسیج» را ضبﻂ کردهاند (خورموجی،

این قسمت ،بین قﺸقاییها و بویراحمدیها اختالف و
درگیری رخ داده است (قدیمی..)48 :2437 ،
در تقسیمات کﺸوری سال 2429ش2647/م ،مﻨﻂقﮥ

61 :2480؛ فسایی.)2138/1 :2478 ،
جغرافیای طبیعی ،چگونگی نظام تولید ،سبک

تلخسرو بهطور رسمی در حکم مرکز ایالت کهگیلویه

زندگی عﺸایری و سیاست رژیم حاکم بر مﻨطقه

وبویراحمد شﻨاخته شد؛ البته شهرک تلخسرو ﭘس از
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نبرد تﻨگ تامرادی (2406ش2640/م) و در سال

جایی رسید که آنان تلخسرو را «ظلمآباد» کهگیلویه

2420ش2642/م تﺄسیس شد و بهتدریج برای ادارههای

نامیدند (قدیمی.)32 :2437 ،

دولتی و محلیهایی که تختقاﭘو شدهبودند ،خانههای

این روند تا ﭘایان سال2410ش2632/م و سقوط

مسکونی بﻨا شد .بﻨابه نوشتﮥ علیاکبر قدیمی ،حدود ده

ﭘهلوی اول ادامه یافت .با سقوط ﭘهلوی اول برخی از

دستگاه خانﮥ بزرگ برای ادارهها و صد دستگاه خانﮥ

سران عﺸایر با همدستی ساکﻨان تلخسرو به آن شهر

کوچک برای اسکان عﺸایر ساخته شد (قدیمی:2437 ،

حمله کردند و با اشغال تمام مراکز انتظامی و ادارههای

 .)46دراینباره یکی از ساکﻨان شهر تلخسرو میافزاید:

دولتی ،آنجا را ویران کردند (طاهری)88 :2488 ،؛ اما با

«در زمانی اندک تعداد فراوانی خانه ساخته شد که

انتقال قدرت به ﭘهلوی دوم ،ازیکسو آشﻨایی و عادت

بسیاری از آنها خالی بود؛ زیرا مردم از سکونت در تل

برخی از خانوادههای عﺸایر به زندگی شهری و ازسوی

خسروی استقبال نمیکردند» (حسیﻨی ،مصاحبه

دیگر ،نیاز حکومت ﭘهلوی و ایجاد مرکزی به جای تل

شماره.)21

خسرو برای دسترسی بهتر به عﺸایر باعث شد تا

در این شهر مؤسسهها و ادارههایی نظیر فرمانداری،

یاسوج به محل اردوهای نظامی و مرکزی سیاسی

ادارﮤ فرهﻨگ ،تلگراف ،بهداری ،مالیه ،ثبت احوال ،ثبت

تبدیل شود .بﻨابراین ویرانی تلخسرو در حکم مهم

اسﻨاد ،شهرداری و برخی مراکز دیگر دایر شد و راه

ترین ﭘایگاه شهری در مﻨطقه بویراحمد ،مقدمهای بر

ارتباطی تلخسرو به اردکان گﺸوده شد .طبق نظر حاکم

شکلگیری شهر یاسوج و تبدیل آن به مرکز فرمانداری

نظامی ،از هر طایفه یک یا چﻨد خانوار میبایست به

کل کهگیلویهوبویراحمد بود.

اجبار در خانههای ساختهشدﮤ شهر سکونت میکردند.

ب .مبارزههای عشایر بویراحمد :رضاشاه در راستای

میزان هﻨگفتی کوﭘن قﻨد و شکر برای افراد در نظر

سیاست حذف قدرت عﺸایر و ایالت ،به عﺸایر جﻨوب

گرفتﻨد که آن را به رئیس طایفه یا ایل میدادند و در

و ازجمله بویراحمد حمله کرد؛ اما در ابتدا بهعلت

ازاء آن ،از آنها یک یا دو قبضه تفﻨگ میگرفتﻨد .عالوه

درگیرشدن نظامیان رژیم ﭘهلوی با ایالت قﺸقایی و

برآن کارگرانی که از هر طایفه به اجبار میگرفتﻨد،

بختیاری ،جز آزار و اذیت مردم بویراحمد و گرفتن

عملیات ساختمانسازی شهر را بدون دریافت مزد یا

مالیات از آنان کاری از ﭘیش نبردند .سرانجام در سال

ﭘاداش انجام میدادند .گاه به افراد مقدار کمی هم مزد

2408شS2616/مAGوRMبهNOOتدبیر امیرلﺸکر شیبانی ،حکومت

میدادند که از روزی یک ریال تجاوز نمیکرد.

ﭘهلوی ایالت قﺸقایی و بختیاری را آرام کرد و حتی

ﭘس از ﭘایان عملیات ساختمانی ،اهالی شهر مجبور

عدهای از آنها را برای سرکوب بویراحمدیها با خود

بودند کتوشلوار بپوشﻨد و همانﻨد مردمان شهر رفتار

همراه کرد .بویراحمدیها که از ﭘیش به نیتهای

کﻨﻨد (قدیمی .)30 :2437 ،ﭘس از مدتی ،حاکم نظامی

حکومت ﭘهلوی آگاه بودند آماده رویارویی و مقاومت

از خان بویراحمد خواست زمینهای شهر را به دولت

شدند و در مرداد2640/2406م ،این رویارویی به نبرد

بفروشد؛ ولی خان به انجام این امر حاضر نﺸد و دولت

مﺸهور تﻨگ تامرادی مﻨجر شد .در این نبرد ارتش

ﭘول ساختمانهای ساختهشده را که مبلغ 29هزار تومان

ﭘهلوی و ایالت همراه با دادن دوهزار کﺸته و مجروح

ﭘول نقره بود از خان و عﺸایر بویراحمد گرفت .ستم و

شکست خوردند (سیاهپور229 :2488 ،و.)227

استبداد مﺄموران دولت ﭘهلوی اول در قبال عﺸایر به

فوالدوند دربارﮤ تﺄثیرهای این جﻨگ مینویسد:
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«سرنوشت تمام خطه فارس و جﻨوب ایران را تغییرداد»

سرکوب قطعی آنها بهانﮥ مﻨاسبی بود (سیاهپور:2488 ،

(فوالدوند ،آبان.)22 :2438

.)103

در ﭘی این حادثه ،ارتش ﭘهلوی برای سرکوب ایل

باتوجه به حضور فعال عﺸایر جﻨوب ازجمله

بویراحمد بسیج شد و تا شهریور2632/2410م بیرحمانه

ایالت بویراحمد ،سرخی ،ممسﻨی و بخﺸی از قﺸقایی

و به شیوههای مختلف همچون اسکان اجباری ،زندان،

ها در قیامی گسترده ،برخی از مطبوعات تﻨها حادثﮥ قتل

تبعید ،شکﻨجه ،قتل و اعدام آنها را تسلیمکردند و حاکم

ملکعابدی را اعالم جﻨگ مالکان عمده و متﻨفذان

نظامی مﻨطقه شدند .بهدنبال این حوادث و روی کار آمدن

شهری اعم از تهران و شیراز و ...علیه دولت ﭘهلوی

ﭘهلوی دوم ﭘس از شهریور ،2410مسئله اصالحات

دانستهاند (تهرانمصور .)3 :2432 ،کیهان ساالنه در

ارضی یکی از مسائل در کانون بحث افراد و گروههای

شرح حوادث سال 2432ش2691/م ،به عزیمت

مخالف حکومت ﭘهلوی بود .در سال 2432ش2691/م،

محمدرضاشاه ﭘس از قتل ملکعابدی به شیراز اشاره

محمدرضاشاه درصدد برآمد امالک مالکان و خانهای

کرده است و ایﻨکه شاه خلعسالح عمومی عﺸایر را

بزرگ را تقسیم کﻨد .ازاینرو با ﭘیﺸﻨهاد لوایح ششگانه

اعالم کرد (کیهان ساالنه ،خرداد.)4 :2431

موافقت کرد .لوایحی که اصالحات ارضی از اصول

در ﭘی این حوادث ،برخی از سران ایل بویراحمد

اصلی آن بود و ﭘس از برگزاری همهﭘرسی از مردم ،این

باتوجه به نقﺸی که در حوادث گذشته داشتﻨد ،از این

قانون را به مرحله اجرا درآورد؛ اما با مخالفت بسیاری از

موضوع مستثﻨی نبودند؛ ﭘس آنها را به تهران احضار

روحانیان و در رﺃس آنها امامخمیﻨی مواجه شد .برخی از

اقدامات احتمالی علیه حکومت و قانون
کردند تا از
S
AG

نمایﻨدگان مجلس و مردم نیز معتقد بودند اجرای طرح

اصالحات ارضی جلوگیری کﻨﻨد .ﭘس از معرفی آنها به

اصالحات ارضی برای کﺸور ایران مﻨاسب نیست؛ زیرا

دولت عدهای از مالکان بزرگ ،اعضای جبهه ملی،

برخالف اروﭘا ،ایران هرگز شاهد فئودالیسم بهمعﻨای

روحانیان ،بازاریان و برخی از امرای ارتش که از

واقعی نبوده است (آبراهامیان.)413 :2486 ،

عملکرد شاه و حکومت ناراضی بودند ،آنها را به

ازطرفی در کﺸوری مانﻨد ایران که در قرون متمادی
به اصول سﻨتی ﭘایبﻨد بوده ،بریدن ﭘیوند و ریﺸههای

M
OR
NO

نپذیرفتن موضوع و عملیات قهرآمیز علیه رژیم ﭘهلوی
تﺸویق کردند (حسیﻨی32 :2472 ،و.)31

عمیق نظام مالکی و نظام ﭘادشاهی کاری مﺸکل بود.

سﻨدی از ساواک مؤید این موضوع است که

مالکان عمده که با تقسیم زمینها و اصالحات ارضی

ناصرخان طاهری و عبداهللخان ضرغامپور ،سران

مخالف بودند ،با آگاهی از مخالفت علمای کﺸور و

بویراحمد ،با هماهﻨگی کدخدایان و برخی از مردم با

حوادث گذشته و کیﻨﮥ شدیدی که میان عﺸایر جﻨوب و

اصالحات ارضی مخالفت کردند (قیام ﭘانزده خرداد به

رژیم ﭘهلوی بود ،مخالفت خود را با این طرح شروع

روایت اسﻨاد ساواک .)308 :2460 ،آنها از تهران

کردند .این عوامل دست به دست هم داد و زمیﻨه را برای

فرارکردند و به بویراحمد رفتﻨد و در روستای دروهان

شورش و حرکتی عمومی در میان عﺸایر جﻨوب علیه

بویراحمد ،اجتماعی از کدخدایان بویراحمد سفلی

رژیم ﭘهلوی فراهم کرد .بااینحال قتل مﺸکوک مهﻨدس

تﺸکیل دادند .در این مجمع مﺸورتی ،سران بویراحمد

ملکعابدی ،مسئول اصالحات ارضی فیروزآباد فارس،

بر حمایت روحانیان ،جبهه ملی و بر خی از امرای

برای هجوم زودهﻨگام و دوبارﮤ رژیم ﭘهلوی به عﺸایر و

ارتش تﺄکید کردند (سیاهپور.)169 :2488 ،
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همزمان با اجتماع سران و کدخدایان بویراحمد در

نیروهای دولت درگیر نﺸدند و نیروهای بویراحمد

روستای دروهان ،هواﭘیماهای رژیم ﭘهلوی بهطور

سفلی که با فرماندهی عبداهللخان در مﻨاطق دیگر مستقر

غافلگیرانه آنجا را بمباران کردند که تعدادی مجروح

شده بودند نیز در مﻨطقه گجستان حضور نداشتﻨد؛ اما

شدند .به تالفی بمباران دروهان ،حمله به نظامیان

باوجود اختالفنظر و ناهماهﻨگی موجود ،تعدادی از

مستقر در روستای توتنده بویراحمد آغاز شد .ﭘیش

نیروهای عﺸایر تصمیم گرفتﻨد با قوای دولتی بجﻨگﻨد و

ازآن نیز برخی از سران عﺸایر در بخﺸی از مﻨاطق

مانع از ﭘیﺸروی آنها و تکمیل محاصرﮤ نیروهای

فارس با نیروهای دولتی درگیر شده بودند .بدینگونه

عﺸایری شوند» (تقویمقدم.)364 :2477 ،

درصدد جلوگیری از ناآرامیها و سرکوب عﺸایر فارس

عﺸایر بویراحمد و فارس علیه رژیم ﭘهلوی ،نقش و

و کهگیلویهوبویراحمد برآمد .برایناساس در اسفﻨد

حضور فعال روحانیان فارس و کهگیلویهوبویراحمد

2432ش2694/م ،شاه سپهبد آریانا را به فرماندهی

بود .در آغاز شورش عﺸایر بویراحمد حمایت

نیروهای جﻨوب انتخاب کرد و به او اختیار تام داد

روحانیان از سران بویراحمد درحد تﺸویقکردن و

(فردوست .)319/1 :2480 ،تا دهه اول فروردین

دلگرمیدادن به آنها بود؛ اما مدتی ﭘیش از حادثﮥ

2694/2431م به ﭘیﺸﻨهاد سپهبد آریانا ،واحدهای نظامی

گجستان که در 42فروردین2694/2431م اتفاق افتاد،

به فارس و کهگیلویهوبویراحمد اعزام شدند و عﺸایر

روحانیان با اعالمیه و بسیج طلبههای بومی بهصورت

کوهمره سرخی ،فیروزآباد و بویراحمد سفلی را

فعال در حمایت از عﺸایر حضور داشتﻨد و نظریهها و

سرکوب کردند؛ اما عﺸایر بویراحمد علیا برای

بیانیههای امامخمیﻨی(ره) را به مردم مﻨتقل میکردند

رویارویی و مقاومت در برابر صفوف متﺸکل ارتش

(حسیﻨی.)80 :2437 ،

NO
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اوضاع فارس و کهگیلویهوبویراحمد ناآرام شد .دولت

یکی از تفاوتهای نبرد گجستان با دیگر نبردهای

ﭘهلوی آماده شدند .بهمنبیگی دراینباره مینویسد:

آخرین مقاومت عﺸایر تا سال 2431ش2694/م

«انقالب عﺸایر در صورتی جان میگرفت که به بازوی

ادامه یافت؛ زیرا رژیم ﭘهلوی با بمبارانهای شدید و بی

عریان بویراحمد تکیه داشت .هیچیک از طغیانهای

رحمانه ،دستگیری و محاصرﮤ طوایف ،اعدامهای

جﻨوب بیﭘایمردی ﭘابرهﻨگان بویراحمد به جایی

فوری ،زندانهای طوالنی و شیوههای دیگر به سرکوب

نرسید» (بهمنبیگی423 :2488 ،و.)423

مبارزان عﺸایری اقدام کرد.

آخرین هستﮥ مقاومت عﺸایر بویراحمد متﺸکل از

آریانا سرکوب خونین عﺸایر فارس و بویراحمد را

عﺸایر جلیلبابکان و تعدادی از طایفﮥ انصاری ممسﻨی

از افتخارات بزرگ خود میداند و دراینباره مینویسد:

بدون حضور خانهای مﺸهور بویراحمد تﺸکیل شد.

«من بزرگترین خدمت را در این نبردها به ایرانزمین

مقاومت این هستﮥ مبارز عﺸایری در برابر رژیم ﭘهلوی،

کردم و من درجه ارتﺸبدی را در سالن نگرفتم و. . . .

به نبرد مﺸهور گجستان مﻨجر شد و باوجود حضور

ﭘس از ﭘایان نبردها 17هزار قبضه اسلحه از آنان گرفتم»

فعال ارتش شاهﻨﺸاهی و حمایت همهجانبﮥ دولت ،با

(فردوست.)318/1 :2480 ،

شکست ارتش و ﭘیروزی عﺸایر ﭘایان یافت .تقویمقدم

از مهمترین ﭘیامدهای شورش عﺸایر ،استقالل و

دراینباره مینویسد« :سران عمده بویراحمد علیا

جدایی مﻨاطق بویراحمد و کهگیلویه و گچساران از

ناصرخان و کیخورشید برومﻨد در این مرحله با

استانهای فارس و خوزستان بود .جدایی که در ﭘی
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شورش عﺸایر بویراحمد و مبارزﮤ آنها با رژیم ﭘهلوی و

این مﻨطقه است .موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای

واردکردن ضربههای سﻨگین بر نظامیان رژیم ﭘهلوی ،به

طبیعیِ یاسوج زمیﻨه را برای فعالیتهای اقتصادی فراهم

ویژه در نبرد گجستان ،روی داد .هدف حکومت از

کرده است .آریانا ،فرمانده نظامی نیروهای جﻨوب،

چﻨین اقدامی مهار بیﺸتر و نظارت مستمر و دقیق بر

دراینباره مینویسد« :بویراحمد از سویس زیباتر است.

مﻨطقه و ساکﻨان آن و جداکردن بویراحمدیها از عﺸایر

مﻨطقهای چهارصد در چهارصد کیلومتر ﭘوشیده از

دیگر و اسکان آنها بود .فردوست در خاطرات خود می

جﻨگل و هوای مﻨاسب ،آب فراوان ،مراتع وسیع که باید

نویسد« :ﭘس از کودتای 18مرداد تا انقالب اسالمی،

به جای صدای تفﻨگ صدای تراکتور در آنجا شﻨیده

شورش عﺸایر جﻨوب از حوادثی بود که سلطﻨت را به

شود و مردم از این سرزمین غﻨی و مستعد برای

مخاطره انداخت» (فردوست.)303/2 :2473 ،

کارهای مختلف نهایت استفاده را ببرند» (آریانا:2431 ،

اینگونه رئیس سازمان اطالعات و امﻨیت کﺸور

 .)138با این توصیف ،یاسوج و اطراف آن مستعد کار

طرح تﺸکیل فرمانداری کل به مرکزیت یاسوج را

کﺸاورزی و دامداری بود و تا ﭘیش از انتخاب یاسوج

ﭘیﺸﻨهاد کرد .طرحی که دولت ﭘذیرفت .ﭘس از مدتی،

در قالب مرکز فرمانداری کل و مهاجرت عﺸایر به آن،

آریانا این طرح را نیز به مرکز مﻨتقل کرده بود.

دامداری و کﺸاورزی از ارکان عمده تولید و درآمد
عﺸایر بویراحمد بود .آنها برای رفع نیاز و به دست
آوردن اجﻨاسی که قادر به تولید آن نبودند ،کاالهای
تولیدی خود شامل گﻨدم و جو و فرآوردههای دامی را
با ﭘیلهوران شهرهای همجوار بهصورت کاال به کاال
مبادله میکردند.
برایناساس اردکانیها اولین ﭘیلهورانی بودند که به
یاسوج آمدند و از سال 2413ش2639/م به بعد در
یاسوج و اطراف آن مستقر شدند .برخی از آنها در ﭘﻨاه
اردوی نظامی مستقر در یاسوج و ﭘسازآن ﭘاسگاه
ژاندارمری ،بهطور فصلی و با ایجاد کپرهای سیار
تﺸکیل مغازه داده بودند .از سال 2431ش2694/م که
یاسوج مرکز فرمانداری کل شد ،راههای ارتباطی آن با

شکل -2سﻨد تبدیل یاسوج به مرکز فرمانداری کل کهگیلویه

دیگر شهرها و مﻨاطق بهتدریج گﺸوده شد؛ بهویژه از

وبویراحمد

سال 2433ش2693/م که اولین نقﺸﮥ شهر یاسوج ﭘیاده
شد ،اردکانیها زمینهای کﻨار خیابان را با قیمت

 .1عوامل اقتصادی :یاسوج در شمالشرقی استان

مﻨاسب خریدند و شروع به احداث مغازه کردند و

کهگیلویهوبویراحمد و دامﻨﮥ قله مرتفع دنا واقع است.

اولین هستﮥ بازار یاسوج را تﺸکیل دادند (تابانسیرت،

آبوهوای معتدل و سرد ،بارش فراوان ،دمای مﻨاسب و

.)363 :2480

ﭘوشش جﻨگلی وسیع از مهمترین ویژگیهای اقلیمی
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.اردکانیها اهل شهرستان اردکان از توابع استان

گروههای شغلی و ترکیب آنها در شهر یاسوج

فارس بودند .اردکان در نوار مرزی شهرستان بویراحمد

همانگونهکه بیان شد مهاجران غیربومی که به شهر

قرار داشت و سابقﮥ ارتباط آنها با عﺸایر بویراحمد به

یاسوج آمدند بهطور عمده گروههای شغلی بودند و

اواسﻂ دورﮤ قاجاریه باز میگﺸت (فسایی:2478 ،

ترکیب آنها براساس جایگاه شغلی عبارت است از:

 .)2138یکی از اردکانیهای مقیم یاسوج میگوید« :هم

 .2پیلهوران :ﭘیلهوران به دو دسته تقسیم میشدند:

مرزبودن با بویراحمد و رابطه دوستی و صمیمیت باعث
شد تا به بویراحمد مهاجرت کﻨﻨد و ﭘیوندهای قومی و
خویﺸی برقرار کﻨﻨد» (امینصفایی ،مصاحبه شماره)1؛ اما
همانطورکه اشاره شد بیﺸترِ اردکانیهای مهاجر به
یاسوج و اطراف آن با انگیزﮤ شغلی و دادوستد و کسب
درآمد آمدند .بهاینترتیب شهر یاسوج که در ابتدا از
تعدادی خانﮥ گلی و چادر متﺸکل بود توسعﮥ تدریجی
خود را آغاز کرد (بهمنبیگی.)447 :2496 ،
گسترش نسبی شهر یاسوج و بهدنبالآن ،ﭘولیشدن
اقتصاد ساکﻨان دو عاملی بود که ازیکسو ﭘس از اردکانی
ها باعث موج مهاجرت گروههای بهبهانی ،کازرونی،

الف .پیلهوران بزرگ :این گروه که غیربومی بودند وضع
مالی خوبی داشتﻨد و بخﺸی از سرمایﮥ خود را در زمیﻨﮥ
فعالیتهای نوین ،در شهر تازهتﺄسیس یاسوج به کار
گرفته بودند .آنها بﻨابه خصلت سوداگری و سودجویی،
سرمایﮥ خود را در راههایی مانﻨد خریدوفروش زمین،
ساختن مغازه و فعالیتهایی مصرف میکردند که در
زمان کوتاه بهره ببرند .آنها عالوهبر تهیه ارزاق عمومی،
تعدادی از مغازهها را در اختیار داشتﻨد و ساالنه بین
7هزار و  100ریال تا 20هزار و  100ریال اجاره می
دادند (قدیمی )92 :2437 ،و این روند کموبیش تا سال

خوزستانی ،شهرضایی ،شیرازی ،عﺸایر بویراحمد و

2433ش2673/م ادامه داشت؛ اما از این زمان به بعد

گروههای دیگر به یاسوج شد و ازسویدیگر ،زمیﻨه

ﭘیلهوران بومی بهطور تدریجی فعالیت خود را در شهر

استقرار سازمانها و ادارهها را در یاسوج فراهم کرد و

یاسوج آغاز کردند.

این مراکز بهطور مستقل شروع به کار کردند .برخی از

ب .پیلهوران کوچک80 :درصد ﭘیلهوران کوچک

ﭘژوهﺸگران گفتهاند ژاندارمها و معلمان حقوقبگیر

غیربومی و 10درصد آنها بومی بودند و سابقﮥ

بخﺸی از گروههایی بودند که ﭘول را در قالب مبادله در

دادوستدشان از  20تا  23سال تجاوز نمیکرد .این ﭘیله

مﻨطقه رایج کردند .بهاینگونه در یاسوج ترکیبی از

وران کاالهای ضروری عﺸایر را در اختیارشان

گروههای شغلی ایجاد شد (مرادینژاد)62 :2463 ،؛ البته

میگذاشتﻨد و بیﺸتر آنها کارگزار ﭘیلهوران بزرگ بودند

سال

که بهتدریج استقالل مالی ﭘیدا کردند و خود بهطور

ﭘس

از

شهریور2410ش2632/م

تا

2442ش2631/م ،در بویراحمد (یاسوج) از آموزش
وﭘرورش خبری S
نبود (غفاری .)323 :2478 ،تا ایﻨکه در
AG
RM

مستقل به ﭘیلهوری مﺸغول شدند (قدیمی.)92 :2437 ،

O

سال 2442ش2631/م  3مدرسﮥ عﺸایری در یاسوج و
NO

اطراف آن تﺄسیس شد .باتوجه به آنچه گذشت ،مهمترین
عامل شکلگیری شهر یاسوج قدرت مردم و ارادﮤ
سیاسی بود و مهاجرانِ شغلی غیربومی آن را گسترش
دادند و طبیعت زیبا و اقلیم مطلوب یاسوج نیز به آن
رنگ و غﻨا بخﺸید..
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 .1دکاندارها :دکاندارها دومین گروه شغلی شهر
یاسوج بودند و به دو دسته تقسیم میشدند:
الف .ﭘیلهوران دکاندار که در سابق محل ثابتی
نداشتﻨد و با گسترش شهر مغازهای ساختﻨد یا اجاره
کردند و هر مغازه را دو تا چهار نفر اداره میکردند؛

بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحوالت شهر یاسوج (2431تا2437ش2694/تا2678م) 6

اینگونهکه یک نفر امور مغازه را اداره میکرد و بقیه با

حقوق و مزایای عالی داشتﻨد و چون امکانات

طوایفی ارتباط داشتﻨد که طرف معاملﮥ آنها بودند و یک

تحصیلی در یاسوج وجود نداشت از آوردن خانواده

نفر مرتب رابﻂ بین شیراز و یاسوج بود تا کاالهای

های خود به شهر یاسوج خودداری میکردند؛ بﻨابراین

ضروری را تهیه کﻨد.

خانوادههای خود را در یکی از شهرهای اطراف مانﻨد

ب .دکاندارانی که کاال و خدمات مﺸخصی عرضه

شیراز ،دوگﻨبدان ،بهبهان و ...میگذاشتﻨد و به محل

میکردند و ثابت بودند؛ مانﻨد سلمانی (آرایﺸگری)

مﺄموریت میآمدند و برخی از آنها در تﻨها مهمانسرای

نانوایی ،نجاری ،قهوهخانه و . ...یکی از مغازهداران

یاسوج ساکن میشدند و ازاینرو در ﭘی فرصتی برای

باسابقﮥ شهر یاسوج دراینباره میگوید« :فعالیت این

انتقال از یاسوج بودند .مدیر نخستین مهمانسرای

گروه از دکانداران زمیﻨه را برای گسترش بازار و

یاسوج میگوید« :چهار نفر از مسئوالن شهر که یکی

مهاجرت بیﺸتر به شهر یاسوج فراهم کرد» (امین

شهر یاسوج بود به مدت یک
از آنان معاون
ORMAGS
فرماندارNO

صفایی ،مصاحبه شماره)22؛ بهگونهایکه همان سال

سال در تﻨها مهمانسرای شهر سکونت گزیدند»

های اول تﺄسیس شهر ،قریب به  90مغازه در بازار

(بﺸاورد ،مصاحبه شماره .)20افزونبراین توسعﮥ شهر

یاسوج فعالیت میکردند و در آنها فروش کاال و

و نیاز به جا و مکان برای مسافران و گردشگران،

خدمات صورت میگرفت .بیش از 30درصد مغازه

مسئوالن شهر را ملزم کرد مهمانسراهای شهر را

های شهر مختلﻂفروشی بود (قدیمی.)37 :2437 ،

گسترش دهﻨد؛ بهگونهایکه یکی از مصوبات مهم

وجود این نوع مغازهها در شهر یاسوج باعث میشد

فرمانداری

سال

مﺸتریان بهآسانی وسایل ضروری خود را از دکان

2433ش2679/م و با حضور فرمانداران و شهرداری و

ثابتی و بهطور نقد یا نسیه تﺄمین کﻨﻨد .ازسویی،

اعضای شورای شهر ،گسترش و افزایش مهمانسراها

مختلﻂفروشی با داشتن خریداران ثابت و مﺸخص،

و امکانات رفاهی آنها بود (سازمان اسﻨاد ملی ،ش

برای دکانداران رونق خوبی بهدنبال داشت.

س .)164/223834شاید وضعیت بیﺸتر کارمﻨدانی که

کل

کهگیلویه وبویراحمد

در

از جاهای مختلف به یاسوج میآمدند از چﻨد حالت
 .4کارمندان ادارهها :کارمﻨدان ادارههای شهر یاسوج

خارج نبود .2 :گروهی که برای انجام وظیفه و دورﮤ

به دو گروه و به شرح زیر تقسیم میشدند:

خدمت سربازی با تصمیم اجباری دولت میآمدند؛ .1

الف .کارمﻨدان بومی که بیﺸتر آموزگاران مﻨطقه
بویراحمد بودند؛

گروهی که با رژیم ﭘهلوی مخالفت داشتﻨد و باعﻨوان
تبعیدی یا تغییر محل خدمت جغرافیایی به انگیزﮤ تﻨبیه

ب .کارمﻨدان غیربومی که بیﺸتر تابع یکی از

بیﺸتر آنها را به یاسوج فرستاده بودند؛  .4برخی در

ادارههای خوزستان یا فارس بودند و مﻨازل سازمانی

انجام وظیفه و ایجاد مقررات سهلانگاری کرده بودند

شهر یاسوج در اختیار آنها بود؛ زیرا در صورت نبودن

و دچار تخلفات قانونی و سرﭘیچی از ضوابﻂ شده

مﻨزل ،انتقال آنها به یاسوج امکانﭘذیر نبود؛ البته به

بودند؛  .3کسانی که تخصص خاصی داشتﻨد و در

علت محدودیت مکان اسکان ،محل زندگی کارمﻨدان

قالب نیروی متخصص و فﻨی برای انجام کارهای

و محل کار اداری آنها یکی بود .این گروه از کارمﻨدان

مختلف آمده بودند.
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این کارمﻨدان در تغییر و تحوالت شهر یاسوج نقش

 .3کارگران فصلی :این گروه چون مهارت و تخصص

ﭘررنگی داشتﻨد و براساس شرح وظایف شغلی به چﻨد

خاصی نداشتﻨد با شروع کارهای ساختمانی در شهر

دسته تقسیم میشدند:

یاسوج و هﻨگام کﺸیدن جادﮤ دهات یا روستاها یا

الف .مدیران و مسئوالنی که در حکم نمایﻨدﮤ

هﻨگام فعالیت کارخانﮥ قﻨد یاسوج برای مدت معیﻨی به

دولت وظیفه نظارت بر ادارهها و اجرا را برعهده

شهر یاسوج میآمدند .فعالیت آنها از 3تا 9ماه بیﺸتر

داشتﻨد و در مقابل دولت ﭘاسخگو بودند .سرلﺸکر

نمیشد .این کارگران متﺸکل از چﻨد خانواده بودند و

غفور علیزاده اولین مدیری بود که در شهر یاسوج

حقوق ماهانه هریک از آنها  2300ریال بود .بقیه

شروع به کار کرد .او در حکم فرماندار کل

کارگران از مﻨاطق زنجان و چهارمحالبختیاری آمده

کهگیلویهوبویراحمد به مرکزیت یاسوج انتخاب شد و

بودند .تعدادی از این جامعه کارگری به هیچ ایل و

ﭘیش از این در سِمت فرماندار کهگیلویه بود .او اهل

طایفهای وابسته نبودند و زمیﻨه کار آنقدر نبود که در

رشت و فردی نظامی بود که بهعلت آگاهی از موقعیت

صورت سرﭘیچی از مقررات ،در جای دیگری کاری به

مﻨطقه بویراحمد (یاسوج) به فرمانداری کل مﻨصوب

دست آورند؛ ازاینرو هسته اول ناهﻨجاری در جامعه

شد .ﭘس از استقرار فرمانداری کل در شهر یاسوج،

کوچک شهر یاسوج شکل گرفت (قدیمی.)93 :2437 ،

ادارهها و سازمانها بهتدریج مستقر شدند و کار خود

بیﺸترِ ساکﻨان شهر یاسوج مدیران و کارمﻨدان
غیربومی بودند که از نقاط مختلف کﺸور بهویژه از

را آغاز کردند.
میگوید« :این سازمانها و ادارهها شامل شهرداری،

بودند .بهنظر میرسد انتصاب صددرصد مدیران

ﭘست و تلگراف ،کارخانه قﻨد یاسوج ،فرمانداری،

غیربومی در شهر یاسوج علتهایی داشت که عبارت

بخﺸداری ،سازمان ترویج کﺸاورزی ،سازمان اوقاف،

بودند از .2 :بیاعتمادی سران رژیم ﭘهلوی به مردم

شعبه بانک ملی و صادرات ،ادارﮤ اطالعات و

بویراحمد؛ چون از سابقﮥ مبارزاتی عﺸایر بویراحمد و

جهانگردی و واحدهای دندانﭘزشکی بود .درمانگاه

تسلیمنﺸدن آنها از سالهای آغازین حکومت ﭘهلوی

سازمان شاهﻨﺸاهی و خدمات اجتماعی ،تﺄسیس

تا قیام عﺸایر جﻨوب در سال 2431ش2694/م آگاهی

2447ش2638/م ،تﻨها ادارهای بود که ﭘیش از

داشتﻨد .1 .بیتوجهی رژیم ﭘهلوی به مردم بویراحمد که

فرمانداری کل تﺸکیلشد» (افﺸون ،مصاحبه شماره.)2

تا ﭘیش از سال 2431ش2694/م ،جز مواقع اندک ،از

NOORMAGS

یکی از کارمﻨدان سابق ادارﮤ اطالعات و جهانگردی

شهرهای بهبهان ،شیراز ،کازرون و ...به یاسوج آمده

ب .اعضا و ﭘرسﻨلی که زیر نظر مدیران انجام

کمترین امکانات رفاهی و آموزشی و تحصیلی محروم

وظیفه میکردند و هرکدام براساس ابالغ کاری ،شرح

بودند و حتی تهیه وسایل تحصیل ساالنه و لباس برای

وظایف خود را مطابق نظر مدیر مافوق انجام میدادند.

دانشآموزان میسر نبود؛  .4نقش مؤثر و مﺸاورﮤ ساواک

تعداد فراوانی از اعضا و کارکﻨان بومی بودند..

که تﻨها افرادی را برای مسئولیت معرفی میکردند که با

ج .متخصصان و افرادی که فن و تخصص خاصی
داشتﻨد و بیﺸتر غیربومی بودند؛ مانﻨد ﭘزشکان ،معلمان،
مهﻨدسان ،حسابدران ،متخصصان کارخانهها و. ...
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رژیم حاکم شاه هماهﻨگ بودند..
ﭘس با این توضیحات باید گفت در شروع برنامﮥ
توسعﮥ شهر یاسوج و گسترش و رونق بازار آن،

بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحوالت شهر یاسوج (2431تا2437ش2694/تا2678م) 22

مسئوالن و بازاریان غیربومی بیﺸترین نقش را ایفاء

در کارخانه مﺸغول بودند (مرادینژاد.)86 :2463 ،

کردند .توسعﮥ شهری ،فعالشدن بازاریان و شکلگیری

گروهی دیگر از عﺸایر را نیز برای دورﮤ کارآموزی و

اصﻨاف نیازمﻨد برنامهریزی صحیح بود و این مهم بدون

کار در صﻨعت قﻨد به مﺸهد میفرستادند (قدیمی،

شکلگیری نهادهای متولی و نهادهای شهری غیرممکن

 .)39 :2437بیﺸترِ کارمﻨدان و متخصصان این کارخانه

بود .بهدنبال تﺄسیس و راهاندازی کارخانﮥ قﻨد یاسوج،

غیربومی بودند؛ اما باوجود محرومبودن مﻨطقه ،امکانات

در جایگاه مهمترین طرح اقتصادی و صﻨعتی در شهر

رفاهی و آموزشی و تحصیلی خوبی داشتﻨد .یکی از

یاسوج ،دولت بهتدریج نهادهای شهری و دولتی را

آموزگاران کارخانه قﻨد یاسوج میگوید« :از سال

توسعه داد و بهدنبالآن ،تاحدودی راههای ارتباطی

2437تا 2436معلم کارخانه قﻨد یاسوج بودم .تسلﻂ به

یاسوج با شهرهای همجوار گﺸایش یافت و رابطﮥ تودﮤ

زبان و ادبیات فارسی مهمترین علتی بود که مسئوالن به

عﺸایر با شهر افزایش یافت و میل به سکونت بیﺸتر

آموزگاری دانشآموزن کارخانه قﻨد انتخابم کردند؛ زیرا

شد.

کارمﻨدان کارخانه را از سراسر کﺸور آورده بودند و
همه دانشآموزان آنجا فارسیزبان بودند .عالوهبرآن
فرمانداری کل بر یادگیری و گسترش زبان فارسی

تأسیس کارخانه قند یاسوج و اهداف آن
طرح تﺄسیس این کارخانه در سال 2434ش2693/م

تﺄکید میکرد» (حسیﻨی ،مصاحبه شماره.)7

تصویب شد .در سال 2433ش2693/م ،شرکتی بلژیکی

بهرهبرداری از کارخانه در سال 2439ش2697/م

اجرای آن را برعهده گرفت .مﻨطقه یاسوج بهعلت

شروع شد .ظرفیت کارخانه روزانه هزار تن چغﻨدر قﻨد

حاصلخیزی ،آب فراوان و آشﻨایی مردم با کﺸاورزی

ﭘیشبیﻨی شده بود و حداقل ظرفیت آن بهطور ساالنه

بستری را برای رژیم ﭘهلوی فراهم کرد تا با تصویب

به صدهزار تن میرسید (برنامه توسعه اقتصادی و

طرح کارخانه قﻨد یاسوج ،برای جذب و اشتغال افراد

اجتماعی)214 :2433 ،؛ اما براساس برخی آمارها ،از

بیکار ،در میان عﺸایر بویراحمد تبلیغات بسیاری کﻨد.

همان آغاز کار تا سال 2434ش2673/م مبالغ هﻨگفتی

هدف رژیم از اجرای این طرح ایجاد شبکﮥ جدید در

زیان کرده بود (جدول شماره.)2

زندگی اقتصادی ،ایجاد اشتغال و اسکان جمعیت
متحرک عﺸایری باانگیزﮤ سیاسی بود .این کارخانه در
سال 2433ش2693/م با سرمایه اولیه 770میلیون ریال
و با ظرفیت ساالنه هزار تُن یا بیﺸتر تﺄسیس شد.
دامداران و کﺸاورزان روستاهای اطراف یاسوج به امید
کار در کارخانﮥ قﻨد یاسوج و درآمد خوب ،شغل خود
را ترک میکردند تا چﻨد صباحی در کارخانﮥ قﻨد و
واحدهای تابعه مﺸغول شوند (برنامه توسعه اقتصادی و
اجتماعی.)64 :2433 ،
حدود  400نفر کارگر روزمزد و  227کارگر دائم
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جدول  -2میزان چغﻨدر تحویلی و قﻨد تولیدشده و مدت
بهرهبرداری از کارخانه از سال 2439تا( 2434مﻨبع :برنامه توسعه
اقتصادی و اجتماعی فرمانداری کل کهگیلویهوبویراحمد.)2433 ،
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افزونبراین ،براساس گزارش مسئوالن سازمان

جدول  -4ترکیب جمعیت یاسوج مرکزی (شهر یاسوج) در سال

.2437

عمران و کﺸاورزی ،کﺸت برنج در هر هکتار زمین سه

تعداد

درصد

غیربومی

مسئوالن کارخانه برای بهبود و کﺸت چغﻨدر و آشﻨایی

2

اردکانی

231

44

×

1

بهبهانی

6

1

×

کﺸاورزان عﺸایری با شیوههای کﺸت آن ،برای ایجاد

4

کازرونی

7

1

×

اشتغال نتایج مطلوبی حاصل نﺸد (قدیمی.)39 :2437 ،

3

شیرازی

3

2

×

3

متفرقه

290

47

×

9

عﺸایر بویراحمد

203

13

برابر کﺸت چغﻨدر سود داشت؛ ﭘس با تمام تالشهای

نهادهای شهری یاسوج و نقش آنها در توسعه شهر
شهرداری یاسوج در سال 2433ش/2699م تﺄسیس
شد .مطابق نتایج سرشماری عمومی ،در این سال
جمعیت یاسوج  642نفر بود .این مﻨطقه شامل دو
قسمت بود :یکی یاسوج مرکزی (شهر یاسوج) که
مرکز فرمانداری کل بود و دیگری آبادیهای یاسوج
(بومیان یاسوجی)؛ اما براساس سرشماری سال
2698/2437م مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
گروه عﺸایری ،جمعیت این مﻨطقه با رشدی معادل
9درصد به هزار و بیست نفر رسید (جدول.)1

مرکز آمار ایران) و سال ( 2437مﻨبع :مونوگرافی بویراحمد علیا
یاسوج قدیمی)
تعداد

تعداد

تعداد

مرد

زن

سرشماری 2443

17

42

38

سرشماری 2433

901

416

642

آمارگیری

زن و
مرد

درصد

درصد

مرد

زن

37

34

93

43

×

اولین شهردار یاسوج ،ناصر عالج ،اهل بوشهر و از
AGS
بودNOOR(M
اکبری .)486 :2470 ،برنامﮥ توسعﮥ
اعضای ترویج

شهری در سال 2437ش2698/م زیر نظر فرماندار کل و
با همکاری شهرداری آغاز شد .مهمترین برنامههای
توسعﮥ شهری ساختن ﭘل روی رودخانﮥ بﺸار ،خرید
تعدادی ساختمان از اعتبارهای شهرداری برای کارمﻨدان
شهرداری ،آسفالت خیابان بازار ،زیرسازی وجدولکﺸی
جاده تﻨگ آبﺸار یاسوج به طول دو کیلومتر ،نصب
برق

230کیلوواتی،

ساخت

بیمارستان

13تختخوابی ،باغ ملی ،ساختمان مرکزی شورای مﻨطقه،
گلکاری خیابانها و ...بود (قدیمی73 :2437 ،و.)73
در کﻨار شهرداری ،انجمن شهر از دیگر نهادهایی
بود که با ادارههای مختلف در ارتباط بود و کارهای
مردم را ﭘیگیری میکرد .آنها نیز با ساواک ارتباط
داشتﻨد و همکاری میکردند .یکی از رؤسای سابق
انجمن شهر یاسوج میگوید« :انجمن شهر مؤظف بود
یک نسخه از صورتجلسات درباره تصمیمگیریها یا

سرشماری
2437مؤسسه

شماره

مولد

جدول -1جمعیت شهر یاسوج در سالهای 2443و( 2433مﻨبع:

مهاجران

بومی

921

308

2010

90

30

مطالعات عﺸایری

اقدامات انجامگرفته را تحویل ساواک دهد» (جانیﭘور،
مصاحبه شماره.)3

چﻨانکه گفته میشود« :بیﺸتر جمعیت شهر یاسوج
کارمﻨدان اداری بودند و شهر وسعت چﻨدانی نداشت و
برای عوارض مبلغ ناچیزی میگرفتﻨد؛ بﻨابراین درآمد
شهرداری بسیار کم بود» (فتاحی ،مصاحبه شماره.)8
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این انجمن تﻨها نهادی بود که زمیﻨﮥ مﺸارکت و
تصمیمسازی را برای برخی افراد بومی در ادارﮤ امور
شهر یاسوج فراهم میکرد و اعضای آن با رﺃی مستقیم
مردم انتخاب میشدند .روستاهایی که نهایت در فاصله

بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحوالت شهر یاسوج (2431تا2437ش2694/تا2678م) 24

یک کیلومتری مرکز شهر بودند حق داشتﻨد در انتخابات

اقتصاد از مبادله کاال به کاال به اقتصاد ﭘولی و بهدنبالآن

شورای شهر شرکت کﻨﻨد و با مﺸارکت خود ،زمیﻨﮥ

گسترش زندگی شهرنﺸیﻨی شد .ﭘس از تﺄسیس بانک

حضور بومیها را در شورای شهر فراهم کردند.

ها ،ادارههای دیگری مانﻨد ثبت اسﻨاد و ثبت احوال با

وظایف انجمن شهر انتخاب شهردار و نظارت بر کار

مسئولیت مدیران غیربومی شروع به کارکردند و در

شهرداری و واحدهای تابعه بود و بهنوعی ،رابﻂ مردم

سال 2434ش2673/م ،ادارﮤ کل آموزشوﭘرورش از

با مسئوالن شهر بودند .ساکﻨان بومی شهر یاسوج دربارﮤ

گچساران به یاسوج انتقال یافت (آذرﭘیوند:2463 ،

اولین انجمن شهر یاسوج میگویﻨد« :اعضای انجمن

.)433

شهر متﺸکل از ﭘﻨج نفر به ترتیب عوض صالحی،

با این تغییرات و دگرگونی آوازﮤ شهر یاسوج

امراهلل امیری ،حﻨظل اکبری ،اسد امینصفایی و حسﻨعلی

ﭘیچید و مهاجرت عﺸایر بویراحمد به شهر یاسوج

کرمی بودند .این افراد در نخستین شورای شهر یاسوج

روند صعودی گرفت و بخﺸی از زمینهای مرغوب

صاحب بیﺸترین آراء مردم شهر شدند و در جایگاه

شهر را با قیمت مﻨاسب خریداری کردند (اکبری،

نمایﻨدﮤ مردم در شورای شهر انجام وظیفه میکردند»

 .)171 :2470البته بخش عمدﮤ زمینهای مرغوب و

(فرجی ،مصاحبه شماره.)4

گرانقیمت شهر را مهاجران غیربومی ،مانﻨد اردکانیها

در کﻨار این تحوالت ،مسئوالن شهر به این نتیجه

و بهبهانی و ...خریداری کردند .قسمتی از این زمینها

رسیدند اقتصاد ﭘولی را گسترش دهﻨد و زمیﻨﮥ سرمایه

نیز در اختیار ادارههای شهر قرار گرفته بود که ﭘس از

گذاریها ،بهویژه سرمایهگذاری خصوصی را فراهم

خرید ،عملیات ثبتی آن بهسرعت انجام میگرفت؛ برای

کﻨﻨد؛ ﭘس نهادهای ﭘولی را گسترش دادند و شعبههایی

نمونه ،مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد ازجمله

از نهادهای ﭘولی و بانکی نظیر بانک ملی ،بانک

ادارههابی بود که باوجود موانع و مﺸکالت موجود ،در

صادرات و بانک کﺸاورزی در شهر یاسوج تﺄسیس

سال 2433ش2679/م عملیات ثبتی زمین آن انجام

شد .یکی از مدیران سابق بانک ملی دراینباره میگوید:

گرفت (اسﻨاد ملی ایران ،ش س.)164/229034

«از آغاز فعالیت بانکها تا ﭘیروزی انقالب اسالمی

اینگونه با موج مهاجرت جدید ،شهر یاسوج با نرخ

مسئولیت آنان برعهدﮤ مدیران غیربومی بود و وظایف

رشد جمعیتی چﺸمگیر در عمل به شهری مهاجرﭘذیر

این بانکها ﭘرداخت حقوق آموزشوﭘرورش ،کارمﻨدان

تبدیل شد؛ بهگونهایکه جمعیت شهر یاسوج در سال

کارخانه قﻨد یاسوج و ﭘرداخت وامهای کارمﻨدی و

2433ش2679/م با نرخ رشد معادل 27درصد به 3هزار

اعتباری بهصورت محدود بود» (کرمیزاده ،مصاحبه

و  313نفر رسید .درحالیکه میانگین نرخ رشد جمعیت

شماره.)6

استان  21/9بود (سالﻨامه آماری30 :2433 ،و .)32در ﭘی

در یاسوج کارمﻨدان و ﭘرسﻨل بانکها از سه تا شش

این تغییر و تحوالت و توجه به استعدادهای یاسوج،

نفر تجاوز نمیکرد که از این تعداد یک نفر بهتﻨهایی

ﭘیگیریهای مردمی و نمایﻨدگان مردم در مجلس برای

کارهای خدماتی و ﭘستی را انجام میداد (صالحی،

تبدیل یاسوج به مرکز استان کهگیلویهوبویراحمد آغاز

مصاحبه شماره .)3تﺄسیس بانک در یاسوج عالوهبر

شد و در نطق ﭘیش از دستور نمایﻨده یاسوج ،باعﻨوان

ایجاد مکان ثابتی برای ﭘرداخت حقوق کارمﻨدان دولت،

یکی از خواستههای اصلی مردم یاسوج طرح شد

باعث تﺸویق مردم به سرمایهگذاری خصوصی و تبدیل

(مذاکرات مجلس شورای ملی.)4 :2433 ،

www.noormags.ir

 /23ﭘژوهشهای تاریخی ،سال ﭘﻨجاه و چهارم ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره چهارم (ﭘیاﭘی  ،)30زمستان 2467

به این شکل فرماندار وقت ،به نام احمد
جوهرزاده،

در

حکم

اولین

نتیجه.

استاندار

سیاست حکومتهای مرکزی و دیکتاتوری در مهار

کهگیلویه وبویراحمد تعیین شد؛ اما با وجود این

و سرکوب جوامع ایالتی و عﺸایری سوابق دیریﻨهای

اقدامات ،در سال 2439ش2677/م مردم شهر یاسوج

دارد .اوج سرکوب و مهار عﺸایر در زمان حکومت

همپای دیگر شهرها مخالفت خود را با رژیم ﭘهلوی

ﭘهلوی اول و دوم بود .آنها برای سرکوب ایالت و

آغاز کردند .علمای این شهر ازجمله علمایی بودند که

عﺸایر از شیوههای مختلف همچون اسکان یا واگذاری

ﭘس از کﺸتار مردم شیراز ،متن اعالمیه «استیضاح رژیم

زمین ،جﻨگهای خانگی و زور و استبداد استفاده می

غیرقانونی ایران» را در مسجد جامع امضاء کرده و از

کردند .عﺸایر بویراحمد ازجمله عﺸایری بوده که در

آن حمایت کردند (اسﻨاد انقالب اسالمی:2473 ،

بیش از نیم قرن دوران ﭘهلوی با این مسئله درگیر بود.

 .)436یاسوج کوچک و نوﭘا بود؛ اما ﭘیش از ﭘیروزی

رابطه عﺸایر بویراحمد با حکومت ﭘهلوی همیﺸه تیره

انقالب اسالمی ،همانﻨد برخی شهرها ،اسامی برخی

و نابسامان بود؛ زیرا در مبارزات عﺸایر جﻨوب علیه

خیابانهای شهر را به نام شهدای انقالب نامگذاری

رژیم ﭘهلوی ،عﺸایر بویراحمد نقش تعیینکﻨﻨده داشتﻨد

کردند (اطالعات22 ،بهمن.)4 :2437
حضور مردم یاسوج در صحﻨههای انقالب چﻨان
ﭘرشور بود که حتی کارمﻨدان دولتی و اداری را که
بیﺸتر غیربومی بودند ،به عرصﮥ تظاهرات خیابانی و
اعتصابات کﺸاند و مﺸارکت آنان بسیار مؤثر بود.
درواقع بﻨابه گفته کدی« :ﭘیوستن گروههای حقوقبگیر
دولت در کﺸور به اعتصابکﻨﻨدگان از حوادث مهم و
تعیینکﻨﻨده بود که در اضمحالل رژیم ﭘهلوی مؤثر
واقع شد» (کدی.)496 :2496 ،
کارکﻨان و قضات دادگاه یاسوج از دیگر طبقات
کارمﻨد یاسوج بودند که باتوجه به حساست شغلی ،در
سال 2437ش2678/م دست به اعتصاب زدند و
برآوردن خواستههایﺸان را خواهان شدند (اطالعات،
27مهرماه .)23 :2437اعتصاب این گروه از کارکﻨان از
عواملی بود که در به صحﻨه کﺸاندن مردم نقش مهمی
ایفا کرد .ﭘس باید گفت برخی کارمﻨدان اداری و

و سرانجامِ این مبارزه به نتایجی هم دست یافتﻨد .از
مهمترین نتایج مبارزات علیه رژیم ﭘهلوی ،ﭘایهگذاری
شهر یاسوج و جدایی و استقالل کهگیلویهوبویراحمد
از استانهای خوزستان و فارس بود .با این تغییر،
اسکان تدریجی عﺸایر بویراحمد در یاسوج آغاز شد و
زمیﻨﮥ دگرگونی نظام اجتماعی و عﺸیرهای ایل
بویراحمد فراهم شد؛ اما ساکﻨان اولیﮥ شهر یاسوج
غیربومیانی بودند که در ابتدا ادارﮤ امور شهر را به دست
گرفتﻨد .آنها بهطور کلی دو گروه بودند :یکی کارگزاران
و کارمﻨدان که مجری اوامر دولت بودند و دیگری
بازاریان و ﭘیلهوران .هماهﻨگی و همراهی این گروهها به
توسعﮥ شهر و گسترش و فعالشدن بازار مﻨجر شد.
درنتیجه ،اصﻨاف شکل گرفتﻨد و اقتصاد ﭘولی رونق
یافت و نهادهای مالی مانﻨد بانکها و اتحادیههای
تعاونی و ...تغییر شیوﮤ زندگی و حتی ترکیب مصرف
مردم را باعث شدند .با این تغییرات روند مهاجرت به
یاسوج سرعت گرفت و دولت و مجریان موظف شدند

دولتی که به یاسوج آمده بودند با رژیم ﭘهلوی موافق

زیرساختهای شهری را ترمیم و تقویت کﻨﻨد و با

نبودند.

ایجاد نهادهای شهری ،برنامههای توسعه را سرعت
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بخﺸیدند؛ اما با وجود این اقدامات تحولآمیز ،روستاها

 .آذرﭘیونااد ،اهللبخااش ،)2463( ،تاریخچااه آمااوزش

کموبیش از جمعیت خالی شدند و کسانی که توان مالی

وﭘااااارورش ساااااﻨتی و کالسااااایک اساااااتان

و امکان سرمایهگذاری داشتﻨد به شهر مهاجرت کرده و

کهگیلویهوبویراحمد ،یاسوج :چویل.

در شهر سرمایهگذاری کردند .سرمایهگذاری در شهر و
مﺸارکت در مؤسسات و بﻨگاههای کوچک باعث شد
نیروی کار روستا و عﺸایر به شهر مهاجرت کﻨد و در
عمل ،مﻨابع تولیدی عﺸایر اعم از دامداری و کﺸاورزی
صدمه ببیﻨد .افزونبراین ،مهاجرت بیرویه شکلگیری
نخستین هستههای نابهﻨجار اجتماعی در شهر را باعث
شد .درمجموع ،غلبه زندگی شهری بر روستایی و
عﺸایر و دسترسی عﺸایر بویراحمد به امکانات

 .آریانااا ،بهاارام ،)2431( ،تاریخچااه عملیااات نظااامی
جﻨوب ،تهران :ارتش.
 .اکبااری ،قاادرتاهلل ،)2470( ،بویراحمااد در گااذرگاه
تاریخ ،شیراز :مصطفوی.
 .انجوشاایرازی ،میرجمااالالاادین ،)2436( ،فرهﻨااگ
جهانگیری ،چ ،1مﺸهد :دانﺸگاه مﺸهد.
 .اسااﻨاد انقااالب اسااالمی ،)2473( ،ج ،4تهااران :مرکااز
اسﻨاد انقالب اسالمی.

فرهﻨگی ،آموزشی و رفاهی و خروج از بنبست و

 .برنامه توساعه اقتصاادی و اجتمااعی فرماناداری کال

محرومیتی که رژیم به بهانﮥ ناامﻨی ایجاد کرده بود،

کهگیلویااهوبویراحماااد ،)2433( ،دفتاار برناماااه و

باعث شد که زمیﻨﮥ ﭘیﺸرفت در ابعاد مختلف فراهم

بودجه ،نﺸریه شماره چهار.

شود؛ اما تا ﭘیروزی انقالب اسالمی سیاست ،اقتصاد و...
در اختیار مهاجران غیربومی بود .ﭘس از تبدیلشدن

 .بهمنبیگی ،محمد ،)2496( ،بخارای من ایل من ،چ،4
تهران :آگاه.

یاسوج به مرکز استان ،بهمراتب زمیﻨﮥ مهاجرت گروه

 .تابااانساایرت ،کاااووس ،)2480( ،دالوران کوهسااتانی

های بومی بیﺸتر شد و ﭘیﺸرفت در زمیﻨههای اقتصادی،

بویراحمد دلیران تﻨگ تامرادی ،قم :فرهﻨگی طیبین.

اجتماعی و فرهﻨگی را موجب شد .از مهمترین

 .تقااویمقاادم ،مصااطفی ،)2477( ،تاااریخ سیاساای

نمودهای این ﭘیﺸرفت ،آگاهشدن مردم از مسائل انقالب

کهگیلویه ،تهران :مرکاز مطالعاات تااریخ معاصار و

و حضور در صحﻨههای مختلف آن بود.

مؤسسه مطالعات و ﭘژوهشهای سیاسی.
 .حسیﻨی ،ساعد ،)2474( ،گوشههایی ناگفتاه از تااریخ
معاصر ایران ،شیراز :نوید.

کتابنامه

 .حسیﻨیفسایی ،حاجمیرزاحسان ،)2478( ،فاارسناماه

الف .اسناد
GS

 .ساااازمان اساااﻨاد و کتابخاناااه ملااای ایاااران ،ساااﻨد

ناصری ،به تصاحیح مﻨصاور رساتگار فساایی ،ج،1

MA

تهران :امیرکبیر.

NO

OR

شماره.164/223834 ،164/229034

 .خلفتبریزی ،محمدحسین ،)2492( ،برهان قااطع باه
اهتمام محمد معین ،ج ،3تهران :امیرکبیر.

ب .کتاب
 .آبراهامیان ،یرواناد ،)2486( ،ایاران باین دو انقاالب،

 .خورموجی ،حاجیمحمدجعفربنمحمادعلی،)2480( ،

ترجمه احمد گلمحمدی و دیگاران ،چ ،27تهاران:

آثارجعفری ،تصحیح احماد شاعبانی ،شایراز :بﻨیااد

نی.

فارسشﻨاسی. .
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دایرﮤالمعااارف انقااالب اسااالمی ،)2463( ،تهااران :ج،4
سوره مهر.

ج .روزنامه
 .تهران مصور ،ش13 ،2047تیرماه.2431

 .سالﻨامه آماری کﺸور ،)2433( ،مرکز آمار ایران.

 .روزنامه اطالعات ،ش27 ،23742مهر.2437

 .سرشااماری عمااومی نفااوس و مسااکن ،آبااان ،2433

 ،............................ش23 ،23732آبان.2437

( ،)2437مرکز آمار ایران ،ج.247

 ،...........................ش22 ،23734بهمن.2437

 .سیاهپور ،کﺸواد ،)2488( ،قیام عﺸایر جﻨوب ،تهاران:
مؤسسه مطالعات و ﭘژوهشهای سیاسی.

 .مهﻨامه ژاندامری ،ش ،134آبان.2436
د .مصاحبه

 .طاهری ،عطا ،)2488( ،کوچ کوچ ،تهران :سخن.
 .غفاااااری ،یعقااااوب ،)2478( ،تااااایخ اجتماااااعی
کهگیلویهوبویراحمد ،اصفهان :گلها.

 .افﺸاااون ،اباااراهیم ،کارمﻨاااد بازنﺸساااته38 ،سااااله،
(3شهریور ،)2463مصاحبه شماره ،2یاسوج :آرشیو
شخصی.

 .فردوست ،حسین ،)2473( ،ظهور و ساقوط سالطﻨت

 .اماااینصااافایی ،حﺸااامت ،مغاااازهدار77 ،سااااله،

ﭘهلوی ،ج ،2تهاران :مؤسساه مطالعاات و ﭘاژوهش

(23شااهریور ،)2463مصاااحبه شااماره ،1یاسااوج:

های سیاسی اطالعات.

آرشیو شخصی.

 ،)2496 ( ،------------- .ظهااااور و سااااقوط

 .اماااینصااافایی ،یوساااف ،مغاااازهدار81 ،سااااله،

سلطﻨت ﭘهلاوی ،ج ،1تهاران :مؤسساه مطالعاات و

(12آبان ،)2463مصاحبه شماره ،9یاساوج :آرشایو

ﭘژوهشهای سیاسی اطالعات.
NOORMAGS

 .فرهوشی ،بهارام ،)2470( ،ایراناویچ ،تهاران :دانﺸاگاه
تهران.
 .قاادیمی ،علاایاکباار ،)2437( ،مونااوگرافی یاسااوج
بویراحمد علیا ،دانﺸگاه تهران :مؤسساه مطالعاات و
تحقیقات اجتماعی گروه عﺸایری.
 .قیام ﭘانزده خرداد به روایات اساﻨاد سااواک،)2460( ،
تهران :مرکز بررسی اسﻨاد تاریخی.
 .کدی ،نیکی .آر ،)2496( ،ریﺸاههاای انقاالب ایاران،
ترجمه عبدالرحیم گواهی ،تهران :نی.
 .کیهان ساالنه( ،خرداد ،)2431ش ،1ج ،4تهران :کیهان.
 .مذاکرات مجلاس شاورای ملای ،)2433( ،جلساه،31
چاﭘخانه مجلس.
 .مرادینژاد ،محمدجواد ،)2463( ،سااختار اقتصاادی و
اجتماااعی ایاالهااای کهگیلویااهوبویراحمااد ،تهااران:
ساورز.

شخصی.
 .اماااین صااافایی ،یوساااف ،مغاااازهدار81 ،سااااله،
(24دی ،)2463مصاحبه شمار ،22یاساوج :آرشایو
شخصی.
 .بﺸاااااورد ،محمدحسااااین ،مغااااازهدار37 ،ساااااله،
(22دی ،)2463مصاحبه شماره ،21یاساوج :آرشایو
شخصی.
 .جااانیﭘااور ،غالمﺸاااه ،فرهﻨگاای بازنﺸسااته72 ،ساااله،
(21مهر ،)2463مصاحبه شاماره ،3یاساوج :آرشایو
شخصی.
 .حساایﻨی ،ابوالحساان ،فرهﻨگاای بازنﺸسااته60،ساااله،
(21فاروردین ،)2469مصاحبه شاماره ،21یاساوج:
آرشیو شخصی.
 .حسااایﻨی ،حسااان ،فرهﻨگااای بازنﺸساااته70 ،سااااله،
(9آذر ،)2463مصاااحبه شااماره ،1یاسااوج :آرشاایو
شخصی.
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 .فرجااای ،ماااذکور ،فرهﻨگااای بازنﺸساااته94 ،سااااله،
(28شااهریور ،)2463مصاااحبه شااماره ،4یاسااوج:
آرشیو شخصی.
 .صااالحی ،علاایناااز ،کارمﻨااد بازنﺸسااته91 ،ساااله،
(3مهر :)2463مصااحبه شاماره ،3یاساوج :آرشایو
شخصی.
 .کرمااایزاده ،ساااتار ،کارمﻨاااد بازنﺸساااته72 ،سااااله،
(22دی ،)2463مصاحبه شاماره ،6یاساوج :آرشایو
شخصی.
 .فتااااحی ،جهاااان ،کارمﻨاااد بازنﺸساااته98 ،سااااله،
(23آذر ،)2463مصاحبه شاماره ،1یاساوج :آرشایو
شخصی.
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