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 (م2611تا2694/ش2431تا2431) یاسوج شهر تحوالت در غیربومی بررسی و تبیین نقش مهاجران

 

 ***بوستانی احمد -**نورائی مرتضی -*الهیاری فریدون

 

 چكیده  

 در شهری حیات و اجتماعی پرشتاب تحوالت بررسی و مطالعه برای مهمی نۀنمو تاریخی پیشینۀ قرن نیم با یاسوج شهر

 را شهر این تحوالت و حیات مختلف ابعاد شناخت امکان و فرصت محلی نگاری تاریخ رویکردهای و است جدید ایران

 حکومت جنوب، عشایر قیام از پس م،2694/ش2431 سال در که بود خسرو تل توابع از روستایی یاسوج. کند می فراهم

 این مدیران. شدند مستقر آن در دولتی های اداره و کردتعیین وبویراحمد کهگیلویه کل فرمانداری مرکز به را آن پهلوی

. بودند کرده مهاجرت یاسوج به دیگر شهرهای از که بودند ورانی پیله نیز شهر اولیه ساکنان و بودند غیربومی همه ها اداره

 تحول و تغییر از پر فرآیندی پیرامون، روستایی و عشایری جامعه با آنها تعامل و یاسوج به ها گروه این مهاجرت و ورود

 .کرد آغاز منطقه این در را

 مهاجران نقش شفاهی، های مصاحبه و اسنادی و ای کتابخانه مطالعات یۀپا بر و تحلیلی توصیفی روش به مقاله این

 یاسوج، شهر گیری شکل عوامل و فرآیند مقدمه، از پس مقاله این در. کند می بررسی یاسوج تحوالت در را غیربومی

  .شود می واکاوی شهر گسترش در آنها نقش و شهری نهادهای نیز و آنها ترکیب و شغلی های گروه
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  مقدمه

 مهم های کانون از یکی حکم در شهرنشینی و شهر

. دارد طوالنی ای  پیشینه ایران در انسان، اجتماعی حیات

 تحوالت شناسایی و گیری شکل عوامل تبیین و بررسی

 و شهر ای توسعه ریزی  برنامه در شهر هر تاریخی

 با یاسوج شهر. است مؤثر آن ۀآیند تحوالت مدیریت

 و اداری کارکردهای و اهداف با دهه، پنج شهری پیشینۀ

 در سپس گرفت؛ شکل بویراحمد منطقۀ در سیاسی

 با وبویراحمد، کهگیلویه کل فرمانداری مرکز جایگاه

 و مدیران حضور و دولتی های سازمان و ها اداره استقرار

 دیگر شهرهای از مهاجر وران پیله و غیربومی کارمندان

 .کرد آغاز را پرشتابی فرآیند ایران

 استان مرکز جایگاه در یاسوج شهر

 تاریخی حیات کوتاه دوران در احمد، وبویر  کهگیلویه

-بی. بود همراه ای منطقه و شهری مهم تحوالت با خود

 شهر، این تاریخی تحوالت بررسی و مطالعه با تردید

 عملکرد و تاریخی بۀتجر از دقیقی تحلیل و ارزیابی به

 و ای منطقه و ملی های ریزی برنامه و گذاری سیاست

 این. یابیم می دست آن نفوذ ۀحوز و شهر این در محلی

 که بود فرهنگی و اجتماعی تغییرات سو ازیک تحوالت

 اجتماعی متحول نظام بر مبتنی شهری معۀجا آن دنبال به

 ازسوی گرفت؛ شکل اصناف و جدید طبقات همراه

 در یاسوج انتخاب با که بود اقتصادی تحوالت نیز دیگر

 و شغلی هایگروه وبویراحمد، کهگیلویه مرکز حکم

 درآمد کسب انگیزه به غیربومی و بومی گذاران سرمایه

 ایجاد و بازار رونق و کردند مهاجرت یاسوج به

 روند بررسی مبنابراین. شدند باعث را ها  زیرساخت

 در غیربومی مهاجران نقش و یاسوج گیری شکل

 پژوهش مسئله ترینمهم شهر، این تاریخی تحوالت

 .است حاضر

 عشایر قیام از پس و م2694/ش2431 سال از

کهگیلویه کل فرمانداری مرکز یاسوج جنوب،

 مهاجران یاسوج شهر ساکنان اولین. شد وبویراحمد

 م2694/ش2431 سال از پیش حتی که بودند اردکانی

. کردندمی زندگی یاسوج شهر مرکز در فصلی صورت به

 کازرون، بهبهان، شهرهای از دیگر هایگروه ازآنپس

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

 به دادوستد و کسب شغلی، ۀانگیز با عمده طور به

 گروه چند به شغلی جایگاه براساس بودند، آمده یاسوج

 تقسیم حِرَف صاحبان و کارگران بازاریان، کارمندان،

 و است آن جدیدبودن در مقاله این اهمیت. شدندمی

 پاسخ باب این در را پژوهشی خألهای و نیازها برخی

 .دهدمی

 دو پاسخ یافتن درصدد حاضر پژوهش بنابراین

 شهر گسترش و گیریشکل روند: است اساسی پرسش

 شهر تحوالت در غیربومی مهاجران بود؟ چگونه یاسوج

 هاپرسش این به پاسخ در کردند؟ ایفا نقشی چه یاسوج

 از پس: از اند عبارت که است طرح درخور هایی فرضیه

 سیاسی هایضرورت برخی بنابر بویراحمد، عشایر قیام

 ساکنان نخستین. گرفتشکل یاسوج شهر اقتصادی، و

 نقش شهر تحوالت در که بودند غیربومیان یاسوج شهر

 . داشتند مؤثری

 

 پژوهش پیشینۀ

 شهر تحوالت در غیربومی مهاجران نقش باب در

 نشده منتشر پژوهشی مستقل صورتبه تاکنون یاسوج،

 و بویراحمد ۀدربار مطالعات برخی در البته است؛

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

 سال در. است شده اشاره یاسوج شهر گیری

 باعنوان پژوهشی قدیمی اکبر علی م،2698/ش2437

 و کرد منتشر( یاسوج) علیا بویراحمد مونوگرافی

 بررسی پژوهش نشر زمان تا را آن تحوالت و یاسوج
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4(م2678تا2694/ش2437تا2431) یاسوج شهر تحوالت در غیربومی بررسی و تبیین نقش مهاجران

 

 قیام مناسبت به فقط دیگر، مطالعات برخی در. کرد

 سیستأ در آن پیامدهای و( بویراحمد) جنوب عشایر

 اشاره آن مرکزبودن به حکومت تصمیم و یاسوج شهر

: 2488) جنوب عشایر قیام کتاب ازجمله است؛ شده

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

 باعنوان ایمقاله در سیاهپور کشواد براین،عالوه(. بعد

 شد منتشر اسالمی انقالب دایرۀالمعارف در که «یاسوج»

 آن گیریشکل و یاسوج تسمیه وجوه مختصر صورتبه

 اسالمی،  انقالب دایرۀالمعارف) است کرده بررسی را

 بررسی رسدمی نظربه هرحالبه(. 372و4/370: 2463

 از ویژهبه یاسوج، تحوالت و گیریشکل چگونگی

 در را بومیغیر مهاجران نقش که مقاله این نگاه و منظر

 و مهم موضوعی کند،می بررسی یاسوج تحوالت

 .است توجه درخور و تازه پژوهشی

 

 .یاسوج شهر گیریشكل عوامل و فرآیند

 وبویراحمدکهگیلویه استان مرکز اکنون که یاسوج

می گفته «یاسیچ» هابویراحمدی محلی درگویش است،

 یا یاسیچ ۀواژ نویسان،لغت برخی شتۀنو برمبنای. شود

 و «دارپیکان تیر» یا «تیر» مطلق معنایبه( یاسج) یاسیج

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

 تبریزی، خلف ؛333: 2463 شیرازی، انجو) است رفته

 معاصر پژوهشگران برخی براین،افزون( 3/1328: 2492

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

 مزبور منطقۀ در فراوان هایآتشگاه وجود ۀدهند نشان

 (. 23: 2470 وشی،فره) است بوده

 قاجار عهد به که آثارشان در فسایی و خورموجی

 خورموجی،) اندکرده ضبط را «یاسیج» نام است، مربوط

 (.1/2138: 2478 فسایی، ؛61: 2480

 سبک تولید، نظام چگونگی طبیعی، جغرافیای

 منطقه بر حاکم رژیم سیاست و عشایری زندگی

 دهه تا را شهرنشینی زندگی رونق بویراحمد

 از خسروتل و بازرنگ. شد م مانع2690/ش2430

 ناصری فارسنامه که بود علیا بویراحمد منطقه شهرهای

 از رودخانه، بلوک از ایناحیه قالب در «خسروتل» از

 فسایی،) است برده نام کهگیلویه سردسیر مناطق توابع

 مزبور، اوضاع ثیرتأتحت شهر دو این(. 1/2371: 2478

 را خود شهری موقعیت تدریجبه تاریخی عوامل پی در

تل و بازرنگ روستاهای حاضر حال در. دادند دست از

 از پس. اند واقع یاسوج شرقجنوب و جنوب در خسرو

 و هاضرورت یۀبرپا مزبور، شهر دو تخریب و ویرانی

 جای به یاسوج شهر اقتصادی، و سیاسی عوامل

 به ادامه در .گرفتشکل بازرنگ و خسروتل شهرهای

 :شودمی اشاره یاسوج گیریشکل عوامل

 یاسوج شهر شد اشاره کهگونهآن: سیاسی عوامل. 2

. گرفت شکل سیاسی عوامل و هاضرورت برخی یۀبرپا

مهم بویراحمد عشایر مهار برای سیاسی مرکزیت ایجاد

پایگاه نخستین گیریشکل در که بود ضرورتی ترین

 .بود مؤثر منطقه این شهری های

 خسروتل :یاسوج گیریشکل بر ایمقدمه خسروتل. الف

 از ایتپه اکنون که بود علیا بویراحمد خوانین مرکز

تل شهر در که حوادثی. است برجامانده آن بقایای

 ثیرتأ منطقه این ساکنان زندگی بر داد روی خسرو

تل) علیا بویراحمد سررود منطقۀ. گذاشت مهمی

 قلمرو با نزدیکی و جغرافیایی موقعیت علتبه( خسرو

. بود شاهد را گوناگونی رویدادهای ها،قشقایی

 جغرافیایی قلمرو سر بر که دارد وجود اندکی های نمونه

 و اختالف هابویراحمدی و هاقشقایی بین قسمت، این

 .(.48: 2437 قدیمی،) است داده رخ درگیری

 منطقۀ م،2647/ش2429 سال کشوری تقسیمات در

کهگیلویه ایالت مرکز حکم در رسمی طور به خسرو تل

 از پس خسروتل شهرک البته شد؛ شناخته وبویراحمد
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 سال در و( م2640/ش2406) تامرادی تنگ نبرد

 های اداره برای تدریجبه و شد سیستأ م2642/ش2420

 های خانه بودند،شده قاپوتخت که هایی محلی و دولتی

 ده حدود قدیمی، اکبرعلی شتۀنو بنابه. شد بنا مسکونی

 نۀخا دستگاه صد و ها اداره برای بزرگ نۀخا دستگاه

: 2437 قدیمی،) شد ساخته عشایر اسکان برای کوچک

: افزایدمی خسروتل شهر ساکنان از یکی باره دراین(. 46

 که شد ساخته خانه فراوانی تعداد اندک زمانی در»

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

 مصاحبه حسینی،) «کردندنمی استقبال خسروی

 (.21شماره

 فرمانداری، نظیر هایی اداره و ها مؤسسه شهر این در

 ثبت احوال، ثبت مالیه، بهداری، تلگراف، فرهنگ، ۀادار

 راه و شد دایر دیگر مراکز برخی و شهرداری اسناد،

 حاکم نظر طبق. شد گشوده اردکان به خسروتل ارتباطی

به بایستمی خانوار چند یا یک طایفه هر از نظامی،

. کردندمی سکونت شهر ۀشدساخته هایخانه در اجبار

 نظر در افراد برای شکر و قند کوپن هنگفتی میزان

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

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

 گرفتند،می اجبار به طایفه هر از که کارگرانی برآن

 یا مزد دریافت بدون را شهر سازی ساختمان عملیات

 مزد هم کمی مقدار افراد به گاه. دادند می انجام پاداش

 . کردنمی تجاوز ریال یک روزی از که دادندمی

 مجبور شهر اهالی ساختمانی، عملیات پایان از پس

 رفتار شهر مردمان همانند و بپوشند وشلوارکت بودند

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

 دولت به را شهر هایزمین خواست بویراحمد خان از

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

 تومان هزار29 مبلغ که را شدهساخته هایساختمان پول

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

 به عشایر قبال در اول پهلوی دولت مورانمأ استبداد

 کهگیلویه «آبادظلم» را خسروتل آنان که رسید جایی

 (.32: 2437 قدیمی،) نامیدند

 سقوط و م2632/ش2410سال پایان تا روند این

 از برخی اول پهلوی سقوط با. یافت ادامه اول پهلوی

 شهر آن به خسروتل ساکنان همدستی با عشایر سران

 های اداره و انتظامی مراکز تمام اشغال با و کردند حمله

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

 عادت و آشنایی سو ازیک دوم، پهلوی به قدرت انتقال

ازسوی و شهری زندگی به عشایر هایخانواده از برخی

تل جای به مرکزی ایجاد و پهلوی حکومت نیاز دیگر،

 تا شد باعث عشایر به بهتر دسترسی برای خسرو

 سیاسی مرکزی و نظامی اردوهای محل به یاسوج

مهم حکم در خسروتل ویرانی بنابراین. شود تبدیل

 بر ایمقدمه بویراحمد، منطقه در شهری پایگاه ترین

 فرمانداری مرکز به آن تبدیل و یاسوج شهر گیریشکل

 . بود وبویراحمد کهگیلویه کل

 راستای در رضاشاه :بویراحمد عشایر هایمبارزه. ب

 جنوب عشایر به ایالت، و عشایر قدرت حذف سیاست

 علت به ابتدا در اما کرد؛ حمله بویراحمد ازجمله و

 و قشقایی ایالت با پهلوی رژیم نظامیان درگیرشدن

 گرفتن و بویراحمد مردم اذیت و آزار جز بختیاری،

 سال در سرانجام. نبردند پیش از کاری آنان از مالیات

 حکومت شیبانی، امیرلشکر تدبیر به و م2616/ش2408

 حتی و کرد آرام را بختیاری و قشقایی ایالت پهلوی

 خود با هابویراحمدی سرکوب برای را آنها از ایعده

 های نیت به پیش از که هابویراحمدی. کرد همراه

 مقاومت و رویارویی آماده بودند آگاه پهلوی حکومت

 نبرد به رویارویی این م،2406/2640مرداد در و شدند

 ارتش نبرد این در. شد منجر تامرادی تنگ مشهور

 مجروح و کشته دوهزار دادن با همراه ایالت و پهلوی

(. 227و229: 2488 سیاهپور،) خوردند شکست

: نویسدمی جنگ این ثیرهایتأ ۀدربار فوالدوند
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 «تغییرداد را ایران جنوب و فارس خطه تمام سرنوشت»

 (.22: 2438آبان فوالدوند،)

 ایل سرکوب برای پهلوی ارتش حادثه، این پی در 

 رحمانهبی م2410/2632شهریور تا و شد بسیج بویراحمد

 زندان، اجباری، اسکان همچون مختلف هایشیوه به و

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

 آمدن کار روی و حوادث این دنبالبه. شدند منطقه نظامی

 اصالحات مسئله ،2410شهریور از پس دوم پهلوی

 هایگروه و افراد بحث کانون در مسائل از یکی ارضی

 م،2691/ش2432 سال در. بود پهلوی حکومت مخالف

 هایخان و مالکان امالک برآمد درصدد محمدرضاشاه

 گانهشش لوایح پیشنهاد با روازاین. کند تقسیم را بزرگ

 اصول از ارضی اصالحات که لوایحی. کرد موافقت

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

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

 از برخی. شد مواجه خمینیامام آنها سأر در و  روحانیان

 طرح اجرای بودند معتقد نیز مردم و مجلس نمایندگان

 زیرا نیست؛ مناسب ایران کشور برای ارضی اصالحات

 معنایبه فئودالیسم شاهد هرگز ایران اروپا، برخالف

 (.413: 2486 آبراهامیان،) است هنبود واقعی

 متمادی قرون در که ایران مانند کشوری در ازطرفی 

 هایریشه و پیوند بریدن بوده، پایبند سنتی اصول به

. بود مشکل کاری پادشاهی نظام و مالکی نظام عمیق

 ارضی اصالحات و ها زمین تقسیم با که عمده مالکان

 و کشور علمای مخالفت از آگاهی با بودند، مخالف

 و جنوب عشایر میان که شدیدی کینۀ و گذشته حوادث

 شروع طرح این با را خود مخالفت بود، پهلوی رژیم

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

 علیه جنوب عشایر میان در عمومی حرکتی و شورش

 مهندس مشکوک قتل حالبااین. کرد فراهم پهلوی رژیم

 فارس، فیروزآباد ارضی اصالحات مسئول عابدی،ملک

 و عشایر به پهلوی رژیم ۀدوبار و زودهنگام هجوم برای

: 2488 سیاهپور،) بود مناسبی نۀبها آنها قطعی سرکوب

103.) 

 ازجمله جنوب عشایر فعال حضور به باتوجه 

قشقایی از بخشی و ممسنی سرخی، بویراحمد، ایالت

 قتل ثۀحاد تنها مطبوعات از برخی گسترده، قیامی در ها

 متنفذان و عمده مالکان جنگ اعالم را عابدیملک

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

 در ساالنه کیهان(. 3: 2432 مصور،تهران) انددانسته

 عزیمت به م،2691/ش2432 سال حوادث شرح

 اشاره شیراز به عابدیملک قتل از پس محمدرضاشاه

 را عشایر عمومی سالحخلع شاه اینکه و است کرده

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

 بویراحمد ایل سران از برخی حوادث، این پی در 

 این از داشتند، گذشته حوادث در که نقشی به باتوجه

 احضار تهران به را آنها پس نبودند؛ مستثنی موضوع

 قانون و حکومت علیه احتمالی اقدامات از تا کردند

 به آنها معرفی از پس. کنند جلوگیری ارضی اصالحات

 ملی، جبهه اعضای بزرگ، مالکان از ایعده دولت

 از که ارتش امرای از برخی و بازاریان روحانیان،

 به را آنها بودند، ناراضی  حکومت و شاه عملکرد

 پهلوی رژیم علیه قهرآمیز عملیات و موضوع نپذیرفتن

 (. 31و32: 2472 حسینی،) کردند تشویق

 که است موضوع این مؤید ساواک از سندی

 سران ضرغامپور، خانعبداهلل و طاهری ناصرخان

 با مردم از برخی و کدخدایان هماهنگی با بویراحمد،

 به خرداد پانزده قیام) کردند مخالفت ارضی اصالحات

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

 دروهان روستای در و رفتند بویراحمد به و فرارکردند

 سفلی بویراحمد کدخدایان از اجتماعی بویراحمد،

 بویراحمد سران مشورتی، مجمع این در. دادند تشکیل

 امرای از خی بر و ملی جبهه روحانیان، حمایت بر

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

 طوربه پهلوی رژیم هواپیماهای دروهان، روستای

 مجروح تعدادی که کردند بمباران را آنجا غافلگیرانه

 نظامیان به حمله دروهان، بمباران تالفی به. شدند

پیش. شد آغاز بویراحمد ندهتوت روستای در مستقر

 مناطق از بخشی در عشایر سران از برخی نیز ازآن

 گونهبدین. بودند شده درگیر دولتی نیروهای با فارس

 دولت. شد آرامنا وبویراحمدکهگیلویه و فارس اوضاع

 فارس عشایر سرکوب و هاناآرامی از جلوگیری درصدد

 اسفند در اساس براین. برآمد وبویراحمدکهگیلویه و

 فرماندهی به را آریانا سپهبد شاه م،2694/ش2432

 داد تام اختیار او به و کرد انتخاب جنوب نیروهای

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

 نظامی واحدهای آریانا، سپهبد پیشنهاد به م2431/2694

 عشایر و شدند اعزام وبویراحمد کهگیلویه و فارس به

 را سفلی بویراحمد و فیروزآباد سرخی، کوهمره

 برای علیا بویراحمد عشایر اما کردند؛ سرکوب

 ارتش متشکل صفوف برابر در مقاومت و رویارویی

: نویسدمی بارهدراین بیگیبهمن. شدند آماده پهلوی

 بازوی به که گرفتمی جان صورتی در عشایر انقالب»

 هایطغیان از یکهیچ. داشت تکیه بویراحمد عریان

 جایی به بویراحمد پابرهنگان پایمردیبی جنوب

 (.423و423: 2488 بیگی،بهمن) «نرسید

 از متشکل بویراحمد عشایر مقاومت هستۀ آخرین 

 ممسنی انصاری یفۀطا از تعدادی و بابکانجلیل عشایر

. شد تشکیل بویراحمد مشهور های خان حضور بدون

 پهلوی، رژیم برابر در عشایری مبارز هستۀ این مقاومت

 حضور باوجود و شد منجر گجستان مشهور نبرد به

 با دولت، نبۀجاهمه حمایت و شاهنشاهی ارتش فعال

 مقدمتقوی. یافت پایان عشایر پیروزی و ارتش شکست

 علیا بویراحمد عمده سران»: نویسدمی بارهدراین

 با مرحله این در برومند خورشیدکی و ناصرخان

 بویراحمد نیروهای و نشدند درگیر دولت نیروهای

 مستقر دیگر مناطق در خان عبداهلل فرماندهی با که سفلی

 اما نداشتند؛ حضور گجستان منطقه در نیز بودند شده

 از تعدادی موجود، ناهماهنگی و نظراختالف باوجود

 و بجنگند دولتی قوای با گرفتند تصمیم عشایر نیروهای

 نیروهای ۀمحاصر تکمیل و آنها پیشروی از مانع

 (.364: 2477 مقدم،تقوی) «شوند عشایری

 نبردهای دیگر با گجستان نبرد هایتفاوت از یکی

 و نقش پهلوی، رژیم علیه فارس و بویراحمد عشایر

 وبویراحمدکهگیلویه و فارس روحانیان فعال حضور

 حمایت بویراحمد عشایر شورش آغاز در. بود

 و کردن تشویق درحد بویراحمد سران از روحانیان

 ثۀحاد از پیش مدتی اما بود؛ آنها به دادندلگرمی

  افتاد، اتفاق م2431/2694فروردین42 در که گجستان

 صورتبه بومی هایطلبه بسیج و اعالمیه با روحانیان

 و ها نظریه و داشتند حضور عشایر از حمایت در فعال

 کردندمی منتقل مردم به را( ره)خمینیامام های بیانیه

 (.80: 2437 حسینی،)

 م2694/ش2431 سال تا عشایر مقاومت آخرین

بی و شدید هایبمباران با پهلوی رژیم زیرا یافت؛ ادامه

 هایاعدام طوایف، ۀمحاصر و دستگیری رحمانه،

 سرکوب به دیگر هایشیوه و طوالنی هایزندان فوری،

 .کرد اقدام عشایری مبارزان

 را بویراحمد و فارس عشایر خونین سرکوب آریانا

: نویسدمی بارهدراین و داندمی خود بزرگ افتخارات از

 زمینایران به نبردها این در را خدمت ترینبزرگ من»

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

 «گرفتم آنان از اسلحه قبضه هزار17 نبردها پایان از پس

 (. 1/318: 2480 فردوست،)

 و استقالل عشایر، شورش پیامدهای ترینمهم از

 از گچساران و کهگیلویه و بویراحمد مناطق جدایی

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

به پهلوی، رژیم نظامیان بر سنگین های ضربه واردکردن

 از حکومت هدف. داد روی گجستان، نبرد در ویژه

 بر دقیق و مستمر نظارت و بیشتر مهار اقدامی چنین

 عشایر از هابویراحمدی جداکردن و آن ساکنان و منطقه

می خود خاطرات در فردوست. بود آنها اسکان و دیگر

 اسالمی، انقالب تا مرداد18 کودتای از پس»: نویسد

 به را سلطنت که بود حوادثی از جنوب عشایر شورش

 (.2/303: 2473 فردوست،) «انداخت مخاطره

 کشور امنیت و اطالعات سازمان رئیس گونه این 

 را یاسوج مرکزیت به کل فرمانداری تشکیل طرح

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

 .بود کرده منتقل مرکز به نیز را طرح این آریانا

  

 
کهگیلویه کل فرمانداری مرکز به یاسوج تبدیل سند -2شکل

 وبویراحمد

 

 استان شرقیشمال در یاسوج :اقتصادی عوامل. 1

. است واقع دنا مرتفع قله منۀدا و وبویراحمد کهگیلویه

 و مناسب دمای فراوان، بارش سرد، و معتدل وهوایآب

 اقلیمی های ویژگی ترینمهم از وسیع جنگلی پوشش

 هایویژگی و جغرافیایی موقعیت. است منطقه این

 فراهم اقتصادی هایفعالیت برای را زمینه یاسوج طبیعیِ

 جنوب، نیروهای نظامی فرمانده آریانا،. است کرده

. است زیباتر سویس از بویراحمد»: نویسد می بارهدراین

 از پوشیده کیلومتر چهارصد در چهارصد ایمنطقه

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

 شنیده آنجا در تراکتور صدای تفنگ صدای جای به

 برای مستعد و غنی سرزمین این از مردم و شود

: 2431 آریانا،) «ببرند را استفاده نهایت مختلف کارهای

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

 یاسوج انتخاب از پیش تا و بود دامداری و کشاورزی

 آن، به عشایر مهاجرت و کل فرمانداری مرکز قالب در

 درآمد و تولید عمده ارکان از کشاورزی و دامداری

 دست به و نیاز رفع برای آنها. بود بویراحمد عشایر

 کاالهای نبودند، آن تولید به قادر که اجناسی آوردن

 را دامی های فرآورده و جو و گندم شامل خود تولیدی

 کاال به کاال صورت به جوارهم شهرهای ورانپیله با

 .کردندمی مبادله

 به که بودند ورانیپیله اولین ها اردکانی اساسبراین

 در بعد به م2639/ش2413 سال از و آمدند یاسوج

 پناه در آنها از برخی. شدند مستقر آن اطراف و یاسوج

 پاسگاه ازآنپس و یاسوج در مستقر نظامی اردوی

 سیار کپرهای ایجاد با و فصلی طوربه ژاندارمری،

 که م2694/ش2431 سال از. بودند داده مغازه تشکیل

 با آن ارتباطی هایراه شد، کل فرمانداری مرکز یاسوج

 از ویژهبه شد؛ گشوده تدریجبه  مناطق و شهرها دیگر

 پیاده یاسوج شهر نقشۀ اولین که م2693/ش2433 سال

 قیمت با را خیابان کنار هایزمین هااردکانی شد،

 و کردند مغازه احداث به شروع و خریدند مناسب

 سیرت،تابان) دادند تشکیل را یاسوج بازار هستۀ اولین

2480 :363.) 
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 استان توابع از اردکان شهرستان اهل هااردکانی.

 بویراحمد شهرستان مرزی نوار در اردکان. بودند فارس

 به بویراحمد عشایر با آنها ارتباط بقۀسا و داشت قرار

: 2478 فسایی،) گشتمی باز قاجاریه ۀدور اواسط

هم»: گویدمی یاسوج مقیم هایاردکانی از یکی(. 2138

 باعث صمیمیت و دوستی رابطه و بویراحمد با مرزبودن

 و قومی پیوندهای و کنند مهاجرت بویراحمد به تا شد

 اما ؛(1شماره مصاحبه صفایی،امین) «کنند برقرار خویشی

 به مهاجر هایاردکانی بیشترِ شد اشاره طورکههمان

 کسب و دادوستد و شغلی ۀانگیز با آن اطراف و یاسوج

 از ابتدا در که یاسوج شهر ترتیباین به. آمدند درآمد

 تدریجی سعۀتو بود متشکل چادر و گلی نۀخا تعدادی

 (.447: 2496 بیگی،بهمن) کرد آغاز را خود

 شدنپولی آن، دنبال به و یاسوج شهر نسبی گسترش

اردکانی از پس سوازیک که بود عاملی دو ساکنان اقتصاد

 کازرونی، بهبهانی، هایگروه مهاجرت موج باعث ها

 و بویراحمد عشایر شیرازی، شهرضایی، خوزستانی،

 زمینه دیگر،ازسوی و شد یاسوج به دیگر هایگروه

 و کرد فراهم یاسوج در را ها اداره و هاسازمان استقرار

 از برخی. کردند کار به شروع مستقل طوربه مراکز این

 بگیر حقوق معلمان و ها ژاندارم اندگفته پژوهشگران

 در مبادله قالب در را پول که بودند هاییگروه از بخشی

 از ترکیبی یاسوج در گونهاین به. کردند رایج منطقه

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

 سال تا م2632/ش2410شهریور از پس

آموزش از( یاسوج) بویراحمد در م،2631/ش2442

 در اینکه تا(. 323: 2478 غفاری،) نبود خبری وپرورش

 و یاسوج در عشایری سۀمدر 3 م2631/ش2442 سال

 ترینمهم گذشت، آنچه به باتوجه. شد سیستأ آن اطراف

 ۀاراد و مردم قدرت یاسوج شهر گیریشکل عامل

 گسترش را آن غیربومی شغلی مهاجرانِ و بود سیاسی

 آن به نیز یاسوج مطلوب اقلیم و زیبا طبیعت و دادند

 ..بخشید غنا و رنگ

 یاسوج شهر در آنها ترکیب و شغلی هایگروه

 شهر به که غیربومی مهاجران شد بیان کهگونههمان

 و بودند شغلی هایگروه عمده طوربه آمدند یاسوج

 : از است عبارت شغلی جایگاه براساس آنها ترکیب

 :شدندمی تقسیم دسته دو به ورانپیله: ورانپیله. 2

 وضع بودند غیربومی که گروه این :بزرگ ورانپیله. الف

 مینۀز در را خود یۀسرما از بخشی و داشتند خوبی مالی

 کار به یاسوج سیستأ تازه شهر در نوین، هایفعالیت

 سودجویی، و سوداگری خصلت بنابه آنها. بودند گرفته

 زمین، خریدوفروش مانند هاییراه در را خود یۀسرما

 در که کردندمی مصرف هاییفعالیت و مغازه ساختن

 عمومی، ارزاق تهیه برعالوه آنها. ببرند بهره کوتاه زمان

 بین ساالنه و داشتند اختیار در را هامغازه از تعدادی

می اجاره ریال 100 و هزار20 تا ریال 100 و هزار7

 سال تا وبیشکم روند این و( 92: 2437 قدیمی،) دادند

 بعد به زمان این از اما داشت؛ ادامه م2673/ش2433

 شهر در را خود فعالیت تدریجی طوربه بومی ورانپیله

 . کردند آغاز یاسوج

 کوچک ورانپیله درصد80 :کوچک ورانپیله. ب

 بقۀسا و بودند بومی آنها درصد10 و غیربومی

پیله این. کردنمی تجاوز سال 23 تا 20 از دادوستدشان

 اختیارشان در را عشایر ضروری کاالهای وران

 بودند بزرگ ورانپیله کارگزار آنها بیشتر و گذاشتند می

 طوربه خود و کردند پیدا مالی استقالل تدریجبه که

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

 

 شهر شغلی گروه دومین دارهادکان :دارهادکان. 1

 : شدندمی تقسیم دسته دو به و بودند یاسوج

 ثابتی محل سابق در که داردکان ورانپیله. الف

 اجاره یا ساختند ایمغازه شهر گسترش با و نداشتند

 کردند؛می اداره نفر چهار تا دو را مغازه هر و کردند
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 با بقیه و کردمی اداره را مغازه امور نفر یک که گونه این

 یک و بودند آنها ملۀمعا طرف که داشتند ارتباط طوایفی

 کاالهای تا بود یاسوج و شیراز بین رابط مرتب نفر

 .کند تهیه را ضروری

 عرضه مشخصی خدمات و کاال که دارانیدکان. ب

( آرایشگری) سلمانی مانند بودند؛ ثابت و کردندمی

 دارانمغازه از یکی... . و خانهقهوه نجاری، نانوایی،

 این فعالیت»: گویدمی بارهدراین یاسوج شهر بقۀباسا

 و بازار گسترش برای را زمینه داراندکان از گروه

امین) «کرد فراهم یاسوج شهر به بیشتر مهاجرت

سال همان کهایگونهبه ؛(22شماره مصاحبه صفایی،

 بازار در مغازه 90 به قریب شهر، سیستأ اول های

 و کاال فروش آنها در و کردندمی فعالیت یاسوج

مغازه درصد30 از بیش. گرفتمی صورت خدمات

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

 شدمی باعث یاسوج شهر در هامغازه نوع این وجود

 دکان از را خود ضروری وسایل آسانیبه مشتریان

 ازسویی،. کنند مینتأ نسیه یا نقد طوربه و ثابتی

 مشخص، و ثابت خریداران داشتن با فروشیمختلط

 .داشت دنبالبه خوبی رونق داراندکان برای

 

 یاسوج شهر های اداره کارمندان: ها اداره کارمندان. 4

 :شدندمی تقسیم زیر شرح به و گروه دو به

 منطقه آموزگاران بیشتر که بومی کارمندان. الف

 بودند؛ بویراحمد

 از یکی تابع بیشتر که غیربومی کارمندان. ب

 سازمانی منازل و بودند فارس یا خوزستان های اداره

 نبودن صورت در زیرا بود؛ آنها اختیار در یاسوج شهر

به البته نبود؛ پذیرامکان یاسوج به آنها انتقال منزل،

 کارمندان زندگی محل اسکان، مکان محدودیت علت

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

 امکانات چون و داشتند عالی مزایای و حقوق

خانواده آوردن از نداشت وجود یاسوج در تحصیلی

 بنابراین کردند؛می خودداری یاسوج شهر به خود های

 مانند اطراف شهرهای از یکی در را خود هایخانواده

 محل به و گذاشتند می... و بهبهان دوگنبدان، شیراز،

 سرایمهمان تنها در آنها از برخی و آمدندمی مأموریت

 برای فرصتی پی در روازاین و شدندمی ساکن یاسوج

 سرایمهمان نخستین مدیر. بودند یاسوج از انتقال

 یکی که شهر مسئوالن از نفر چهار»: گوید می یاسوج

 یک مدت به بود یاسوج شهر فرماندار معاون آنان از

 «گزیدند سکونت شهر سرایمهمان تنها در سال

 شهر سعۀتو براینافزون(. 20شماره مصاحبه بشاورد،)

 گردشگران، و مسافران برای مکان و جا به نیاز و

 را شهر سراهایمهمان کرد ملزم را شهر مسئوالن

 مهم مصوبات از یکی کهایگونهبه دهند؛ گسترش

 سال در وبویراحمد کهگیلویه کل فرمانداری

 و شهرداری و فرمانداران حضور با و م2679/ش2433

 سراهامهمان افزایش و گسترش شهر، شورای اعضای

 ش ملی، اسناد سازمان) بود آنها رفاهی امکانات و

 که کارمندانی بیشتر وضعیت شاید(. 223834/164س

 حالت چند از آمدندمی یاسوج به مختلف جاهای از

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

. 1 آمدند؛می دولت اجباری تصمیم با سربازی خدمت

 باعنوان و داشتند مخالفت پهلوی رژیم با که گروهی

 تنبیه ۀانگیز به جغرافیایی خدمت محل تغییر یا تبعیدی

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

 بودند کرده انگاریسهل مقررات ایجاد و وظیفه انجام

 شده ضوابط از سرپیچی و قانونی تخلفات دچار و

 در و داشتند خاصی تخصص که کسانی. 3 بودند؛

 کارهای انجام برای فنی و متخصص نیروی قالب

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

 چند به شغلی وظایف شرح براساس و داشتند پررنگی

 :شدندمی تقسیم دسته

 ۀنمایند حکم در که مسئوالنی و مدیران. الف

 برعهده را اجرا و ها اداره بر نظارت وظیفه دولت

 سرلشکر. بودند گوپاسخ دولت مقابل در و داشتند

 یاسوج شهر در که بود مدیری اولین علیزاده غفور

 کل فرماندار حکم در او. کرد کار به شروع

 و شد انتخاب یاسوج مرکزیت به وبویراحمد کهگیلویه

 اهل او. بود کهگیلویه فرماندار سِمت در این از پیش

 موقعیت از آگاهی علت به که بود نظامی فردی و رشت

 منصوب کل فرمانداری به( یاسوج) بویراحمد  منطقه

 یاسوج، شهر در کل فرمانداری استقرار از پس. شد

 خود کار و شدند مستقر تدریجبه هاسازمان و ها اداره

 .  کردند آغاز را

 جهانگردی و اطالعات ۀادار سابق کارمندان از یکی

 شهرداری، شامل ها اداره و هاسازمان این»: گویدمی

 فرمانداری، یاسوج، قند کارخانه تلگراف، و پست

 اوقاف، سازمان کشاورزی، ترویج سازمان بخشداری،

 و اطالعات ۀادار صادرات، و ملی بانک شعبه

 درمانگاه. بود پزشکیدندان واحدهای و جهانگردی

 سیستأ اجتماعی، خدمات و شاهنشاهی سازمان

 از پیش که بود ایاداره تنها م،2638/ش2447

 (.2شماره مصاحبه افشون،) «شدتشکیل کل فرمانداری

 انجام مدیران نظر زیر که پرسنلی و اعضا. ب

 شرح کاری، ابالغ براساس هرکدام و کردندمی وظیفه

. دادندمی انجام مافوق مدیر نظر مطابق را خود وظایف

 ..بودند بومی کارکنان و اعضا از فراوانی تعداد

 خاصی تخصص و فن که افرادی و متخصصان. ج

 معلمان، پزشکان، مانند بودند؛ غیربومی بیشتر و داشتند

 ... .و هاکارخانه متخصصان حسابدران، مهندسان،

 تخصص و مهارت چون گروه این: فصلی کارگران. 3

 شهر در ساختمانی کارهای شروع با نداشتند خاصی

 یا روستاها یا دهات ۀجاد کشیدن هنگام و یاسوج

 به معینی مدت برای یاسوج قند نۀکارخا فعالیت هنگام

 بیشتر ماه 9تا3 از آنها فعالیت. آمدندمی یاسوج شهر

 و بودند خانواده چند از متشکل کارگران این. شدنمی

 بقیه. بود ریال 2300 آنها از هریک ماهانه حقوق

 آمده بختیاریچهارمحال و زنجان مناطق از کارگران

 و ایل هیچ به کارگری جامعه این از تعدادی. بودند

 در که نبود قدرآن کار زمینه و نبودند وابسته ایطایفه

 به کاری دیگری جای در مقررات، از سرپیچی صورت

 جامعه در ناهنجاری اول هسته روازاین آورند؛ دست

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

 کارمندان و مدیران یاسوج شهر ساکنان بیشترِ

 از ویژهبه کشور مختلف نقاط از که بودند غیربومی

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

 مدیران صددرصد انتصاب رسدمی نظربه. بودند

 عبارت که داشت هایی علت یاسوج شهر در غیربومی

 مردم به پهلوی رژیم سران اعتمادیبی. 2: از بودند

 و بویراحمد عشایر مبارزاتی بقۀسا از چون بویراحمد؛

 پهلوی حکومت آغازین هایسال از آنها نشدن تسلیم

 آگاهی م2694/ش2431 سال در جنوب عشایر قیام تا

 که بویراحمد مردم به پهلوی رژیم توجهیبی. 1. داشتند

 از اندک، مواقع جز م،2694/ش2431 سال از پیش تا

 محروم تحصیلی و آموزشی و رفاهی امکانات کمترین

 برای لباس و ساالنه تحصیل وسایل تهیه حتی و بودند

 ساواک ۀمشاور و مؤثر نقش. 4 نبود؛ میسر آموزاندانش

 با که کردندمی معرفی مسئولیت برای را افرادی تنها که

 ..بودند هماهنگ شاه حاکم رژیم

 مۀبرنا شروع در گفت باید توضیحات این با پس

 آن، بازار رونق و گسترش و یاسوج شهر سعۀتو
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 ایفاء را نقش بیشترین غیربومی بازاریان و مسئوالن

 گیریشکل و بازاریان شدنفعال شهری، سعۀتو. کردند

 بدون مهم این و بود صحیح ریزیبرنامه نیازمند اصناف

 غیرممکن شهری نهادهای و متولی نهادهای گیریشکل

 یاسوج، قند نۀکارخا اندازیراه و سیستأ دنبالبه. بود

 شهر در صنعتی و اقتصادی طرح ترینمهم جایگاه در

 را دولتی و شهری نهادهای تدریجبه دولت یاسوج،

 ارتباطی هایراه تاحدودی آن، دنبال به و داد توسعه

 ۀتود بطۀرا و یافت گشایش جوارهم شهرهای با یاسوج

 بیشتر سکونت به میل و یافت افزایش شهر با عشایر

 .شد

 

 آن اهداف و یاسوج قند کارخانه تأسیس

 م2693/ش2434 سال در کارخانه این تأسیس طرح

 بلژیکی شرکتی م،2693/ش2433 سال در. شد تصویب

 علتبه یاسوج منطقه. گرفت برعهده را آن اجرای

 کشاورزی با مردم آشنایی و فراوان آب حاصلخیزی،

 تصویب با تا کرد فراهم پهلوی رژیم برای را بستری

 افراد اشتغال و جذب برای یاسوج، قند کارخانه طرح

. کند بسیاری تبلیغات بویراحمد عشایر میان در بیکار،

 در جدید شبکۀ ایجاد طرح این اجرای از رژیم هدف

 جمعیت اسکان و اشتغال ایجاد اقتصادی، زندگی

 در کارخانه این. بود سیاسی ۀباانگیز عشایری متحرک

 ریال میلیون770 اولیه سرمایه با م2693/ش2433 سال

. شد تأسیس بیشتر یا تُن هزار ساالنه ظرفیت با و

 امید به یاسوج اطراف روستاهای کشاورزان و دامداران

 خود شغل خوب، درآمد و یاسوج قند نۀکارخا در کار

 و قند نۀکارخا در صباحی چند تا کردند می ترک را

 و اقتصادی توسعه برنامه) شوند مشغول تابعه واحدهای

 (.64: 2433 اجتماعی،

 دائم کارگر 227 و روزمزد کارگر نفر 400 حدود

(. 86: 2463 نژاد،مرادی) بودند مشغول کارخانه در

 و کارآموزی ۀدور برای نیز را عشایر از دیگر گروهی

 قدیمی،) فرستادندمی مشهد به قند صنعت در کار

 کارخانه این متخصصان و کارمندان بیشترِ(. 39: 2437

 امکانات منطقه، بودن محروم باوجود اما بودند؛ غیربومی

 از یکی. داشتند خوبی تحصیلی و آموزشی و رفاهی

 سال از»: گویدمی یاسوج قند کارخانه آموزگاران

 به تسلط. بودم یاسوج قند کارخانه معلم 2436تا2437

 به مسئوالن که بود علتی ترینمهم فارسی ادبیات و زبان

 زیرا کردند؛ انتخابم قند کارخانه آموزندانش آموزگاری

 و بودند آورده کشور سراسر از را کارخانه کارمندان

 برآنعالوه. بودند زبانفارسی آنجا آموزان دانش همه

 فارسی زبان گسترش و یادگیری بر کل فرمانداری

 (.7شماره مصاحبه حسینی،) «کرد می تأکید

 م2697/ش2439 سال در کارخانه از برداریبهره

 قند چغندر تن هزار روزانه کارخانه ظرفیت. شد شروع

 ساالنه طوربه آن ظرفیت حداقل و بود شده بینیپیش

 و اقتصادی توسعه برنامه) رسیدمی تن صدهزار به

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

 هنگفتی مبالغ م2673/ش2434 سال تا کار آغاز همان

 (.2شماره جدول) بود کرده زیان

 
 مدت و تولیدشده قند و تحویلی چغندر میزان -2 جدول

 توسعه برنامه: منبع) 2434تا2439 سال از کارخانه از برداری بهره

 (.2433 وبویراحمد، کهگیلویه کل فرمانداری اجتماعی و اقتصادی
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 سازمان مسئوالن گزارش براساس براین،افزون

 سه زمین هکتار هر در برنج کشت کشاورزی، و عمران

 هایتالش تمام با پس داشت؛ سود چغندر کشت برابر

 آشنایی و چغندر کشت و بهبود برای کارخانه مسئوالن

 ایجاد برای آن، کشت هایشیوه با عشایری کشاورزان

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

 

 شهر توسعه در آنها نقش و یاسوج شهری نهادهای

 سیستأ م/2699ش2433 سال در یاسوج شهرداری

 سال این در عمومی، سرشماری نتایج مطابق. شد

 دو شامل منطقه این. بود نفر 642 یاسوج جمعیت

 که( یاسوج شهر) مرکزی یاسوج یکی: بود قسمت

 یاسوج هایآبادی دیگری و بود کل فرمانداری مرکز

 سال سرشماری براساس اما ؛(یاسوجی بومیان)

 اجتماعی تحقیقات و مطالعات مؤسسه م2437/2698

 معادل رشدی با منطقه این جمعیت عشایری، گروه

 (. 1جدول) رسید نفر بیست و هزار به درصد9

 
: منبع) 2433و2443 هایسال در یاسوج شهر جمعیت -1جدول

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

 (قدیمی یاسوج

 آمارگیری
 تعداد

 مرد

 تعداد

 زن

 تعداد

 و زن

 مرد

 درصد

 مرد

 درصد

 زن

 34 37 38 42 17 2443 سرشماری

 43 93 642 416 901 2433 سرشماری

 سرشماری

 مؤسسه2437

 عشایری مطالعات

921 308 2010 90 30 

 

 یاسوج شهر جمعیت بیشتر»: شودمی گفته کهچنان

 و نداشت چندانی وسعت شهر و بودند اداری کارمندان

 درآمد بنابراین گرفتند؛می ناچیزی مبلغ عوارض برای

 (.8شماره مصاحبه فتاحی،) «بود کم بسیار شهرداری

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

2437. 

 بومی غیربومی درصد تعداد مهاجران شماره

  × 44 231 اردکانی 2

  × 1 6 بهبهانی 1

  × 1 7 کازرونی 4

  × 2 3 شیرازی 3

  × 47 290 متفرقه 3

 ×  13 203 بویراحمد عشایر 9

 

 از و بوشهر اهل عالج، ناصر یاسوج، شهردار اولین

 سعۀتو مۀبرنا(. 486: 2470 اکبری،) بود ترویج اعضای

 و کل فرماندار نظر زیر م2698/ش2437 سال در شهری

 های برنامه ترینمهم. شد آغاز شهرداری همکاری با

 خرید بشار، نۀرودخا روی پل ساختن شهری سعۀتو

 کارمندان برای شهرداری اعتبارهای از ساختمان تعدادی

 کشیوجدول زیرسازی بازار، خیابان آسفالت شهرداری،

 نصب کیلومتر، دو طول به یاسوج آبشار تنگ جاده

 بیمارستان ساخت کیلوواتی،230 برق مولد

 منطقه، شورای مرکزی ساختمان ملی، باغ تختخوابی،13

 (.73و73: 2437 قدیمی،) بود... و هاخیابان کاریگل

 نهادهایی دیگر از شهر انجمن شهرداری، کنار در

 کارهای و بود ارتباط در مختلف های اداره با که بود

 ارتباط ساواک با نیز آنها. کرد می پیگیری را مردم

 سابق رؤسای از یکی. کردندمی همکاری و داشتند

 بود مؤظف شهر انجمن»: گویدمی یاسوج شهر انجمن

 یا هاگیریتصمیم درباره جلساتصورت از نسخه یک

 پور،جانی) «دهد ساواک تحویل را گرفتهانجام اقدامات

 (. 3شماره مصاحبه

 و مشارکت مینۀز که بود نهادی تنها انجمن این

 امور ۀادار در بومی افراد برخی برای را سازیتصمیم

 مستقیم رأی با آن اعضای و کردمی فراهم یاسوج شهر

 فاصله در نهایت که روستاهایی. شدندمی انتخاب مردم
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 انتخابات در داشتند حق بودند شهر مرکز کیلومتری یک

 مینۀز خود، مشارکت با و کنند شرکت شهر شورای

. کردند فراهم شهر شورای در را هابومی حضور

 کار بر نظارت و شهردار انتخاب شهر انجمن وظایف

 مردم رابط نوعی،به و بود تابعه واحدهای و شهرداری

 ۀدربار یاسوج شهر بومی ساکنان. بودند شهر مسئوالن با

 انجمن اعضای»: گویندمی یاسوج شهر انجمن اولین

 صالحی، عوض ترتیب به نفر پنج از متشکل شهر

 حسنعلی و صفاییامین اسد اکبری، حنظل امیری، امراهلل

  یاسوج شهر شورای نخستین در افراد این. بودند کرمی

 جایگاه در و شدند شهر مردم آراء بیشترین صاحب

 «کردندمی وظیفه انجام شهر شورای در مردم ۀنمایند

 (.  4شماره مصاحبه فرجی،)

 نتیجه این به شهر مسئوالن تحوالت، این کنار در

سرمایه مینۀز و دهند گسترش را پولی اقتصاد رسیدند

 فراهم را خصوصی گذاریسرمایه ویژهبه ها،گذاری

 هایی شعبه و دادند گسترش را پولی نهادهای پس کنند؛

 بانک ملی، بانک نظیر بانکی و پولی نهادهای از

 سیستأ یاسوج شهر در کشاورزی بانک و صادرات

: گویدمی بارهدراین ملی بانک سابق مدیران از یکی. شد

 اسالمی انقالب پیروزی تا هابانک فعالیت آغاز از»

 وظایف و بود غیربومی مدیران ۀبرعهد آنان مسئولیت

 کارمندان وپرورش،آموزش حقوق پرداخت هابانک این

 و کارمندی هایوام پرداخت و یاسوج قند کارخانه

 مصاحبه زاده،کرمی) «بود محدود صورتبه اعتباری

 (.6شماره

 شش تا سه از هابانک پرسنل و کارمندان یاسوج در

 تنهاییبه نفر یک تعداد این از که کردنمی تجاوز نفر

 صالحی،) دادمی انجام را پستی و خدماتی کارهای

 برعالوه یاسوج در بانک سیستأ(. 3شماره مصاحبه

 دولت، کارمندان حقوق پرداخت برای ثابتی مکان ایجاد

 تبدیل و خصوصی گذاریسرمایه به مردم تشویق باعث

 آندنبال به و پولی اقتصاد به کاال به کاال مبادله از اقتصاد

بانک سیستأ از پس. شد شهرنشینی زندگی گسترش

 با احوال ثبت و اسناد ثبت مانند دیگری های اداره ها،

 در و کارکردند به شروع غیربومی مدیران مسئولیت

 از وپرورش آموزش کل ۀادار م،2673/ش2434 سال

: 2463 آذرپیوند،) یافت انتقال یاسوج به گچساران

433.) 

 یاسوج شهر ۀآواز دگرگونی و تغییرات این با 

 یاسوج شهر به بویراحمد عشایر مهاجرت و پیچید

 مرغوب هایزمین از بخشی و گرفت صعودی روند

 اکبری،) کردند خریداری مناسب قیمت با را شهر

 و مرغوب هایزمین ۀعمد بخش البته(. 171: 2470

 هااردکانی مانند غیربومی، مهاجران را شهر قیمتگران

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

 از پس که بود گرفته قرار شهر های اداره اختیار در نیز

 برای گرفت؛می انجام سرعت به آن ثبتی عملیات خرید،

 ازجمله بویراحمد شهرستان بهداشت مرکز نمونه،

 در موجود، مشکالت و موانع باوجود که بود هابی اداره

 انجام آن زمین ثبتی عملیات م2679/ش2433 سال

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

 نرخ با یاسوج شهر جدید، مهاجرت موج با گونهاین

 مهاجرپذیر شهری به عمل در چشمگیر جمعیتی رشد

 سال در یاسوج شهر جمعیت کهایگونهبه شد؛ تبدیل

 هزار3 به درصد27 معادل رشد نرخ با م2679/ش2433

 جمعیت رشد نرخ میانگین کهدرحالی. رسید نفر 313 و

 پی در(. 32و30: 2433 آماری، سالنامه) بود 9/21 استان

 یاسوج، استعدادهای به توجه و تحوالت و تغییر این

 برای مجلس در مردم نمایندگان و مردمی هایپیگیری

 آغاز وبویراحمد کهگیلویه استان مرکز به یاسوج تبدیل

 باعنوان یاسوج، نماینده دستور از پیش نطق در و شد

 شد طرح یاسوج مردم اصلی هایخواسته از یکی

 (. 4: 2433 ملی، شورای مجلس مذاکرات)
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 احمد نام به وقت، فرماندار شکل این به

 استاندار اولین حکم در جوهرزاده،

 این وجود با اما شد؛ تعیین وبویراحمد کهگیلویه

 یاسوج شهر مردم م2677/ش2439 سال در اقدامات،

 پهلوی رژیم با را خود مخالفت شهرها دیگر همپای

 که بودند علمایی ازجمله شهر این علمای. کردند آغاز

 رژیم استیضاح» اعالمیه متن شیراز، مردم کشتار از پس

 از و کرده امضاء جامع مسجد در را «ایران غیرقانونی

: 2473 اسالمی، انقالب اسناد) کردند حمایت آن

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

 برخی اسامی شهرها، برخی همانند اسالمی، انقالب

 گذارینام انقالب شهدای نام به را شهر هایخیابان

 (.4: 2437بهمن22 اطالعات،) کردند

 چنان انقالب هایصحنه در یاسوج مردم حضور

 که را اداری و دولتی کارمندان حتی که بود پرشور

 و خیابانی تظاهرات صۀعر به بودند، غیربومی بیشتر

. بود مؤثر بسیار آنان مشارکت و کشاند اعتصابات

 بگیرحقوق هایگروه پیوستن»: کدی گفته بنابه درواقع

 و مهم حوادث از کنندگاناعتصاب به کشور در دولت

 مؤثر پهلوی رژیم اضمحالل در که بود کنندهتعیین

 (.496: 2496 کدی،) «شد واقع

 طبقات دیگر از یاسوج دادگاه قضات و کارکنان

 در شغلی، حساست به باتوجه که بودند یاسوج کارمند

 و زدند اعتصاب به دست م2678/ش2437 سال

 اطالعات،) شدند خواهان را هایشانخواسته برآوردن

 از کارکنان از گروه این اعتصاب(. 23: 2437مهرماه27

 مهمی نقش مردم کشاندن صحنه به در که بود عواملی

 و اداری کارمندان برخی گفت باید پس. کرد ایفا

 موافق پهلوی رژیم با بودند آمده یاسوج به که دولتی

 .نبودند

 

 .نتیجه

 مهار در دیکتاتوری و مرکزی هایحکومت سیاست

 ای دیرینه سوابق عشایری و ایالتی جوامع سرکوب و

 حکومت زمان در عشایر مهار و سرکوب اوج. دارد

 و ایالت سرکوب برای آنها. بود دوم و اول پهلوی

 واگذاری یا اسکان همچون مختلف هایشیوه از عشایر

می استفاده استبداد و زور و خانگی هایجنگ زمین،

 در که بوده عشایری ازجمله بویراحمد عشایر. کردند

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

 تیره همیشه پهلوی حکومت با بویراحمد عشایر رابطه

 علیه جنوب عشایر مبارزات در زیرا بود؛ نابسامان و

 داشتند کنندهتعیین نقش بویراحمد عشایر پهلوی، رژیم

 از. یافتند دست هم نتایجی به مبارزه این سرانجامِ و

 گذاریپایه پهلوی، رژیم علیه مبارزات نتایج ترینمهم

 وبویراحمد کهگیلویه استقالل و جدایی و یاسوج شهر

 تغییر، این با. بود فارس و خوزستان هایاستان از

 و شد آغاز یاسوج در بویراحمد عشایر تدریجی اسکان

 ایل ایعشیره و اجتماعی نظام دگرگونی مینۀز

 یاسوج شهر لیۀاو ساکنان اما شد؛ فراهم بویراحمد

 دست به را شهر امور ۀادار ابتدا در که بودند غیربومیانی

 کارگزاران یکی: بودند گروه دو کلی طوربه آنها. گرفتند

 دیگری و بودند دولت اوامر مجری که کارمندان و

 به ها گروه این همراهی و هماهنگی. وران پیله و بازاریان

. شد منجر بازار شدن فعال و گسترش و شهر سعۀتو

 رونق پولی اقتصاد و گرفتند شکل اصناف درنتیجه،

 هایاتحادیه و هابانک مانند مالی نهادهای و یافت

 مصرف ترکیب حتی و زندگی ۀشیو تغییر... و تعاونی

 به مهاجرت روند تغییرات این با. شدند باعث را مردم

 شدند موظف مجریان و دولت و گرفت سرعت یاسوج

 با و کنند تقویت و ترمیم را شهری های زیرساخت

 سرعت را  توسعه های برنامه شهری، نهادهای ایجاد
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 روستاها آمیز،تحول اقدامات این وجود با اما بخشیدند؛

 مالی توان که کسانی و شدند خالی جمعیت از وبیشکم

 و کرده مهاجرت شهر به داشتند گذاریسرمایه امکان و

 و شهر در گذاریسرمایه. کردند گذاریسرمایه شهر در

 شد باعث کوچک هایبنگاه و مؤسسات در مشارکت

 در و کند مهاجرت شهر به عشایر و روستا کار نیروی

 کشاورزی و دامداری از اعم عشایر تولیدی منابع عمل،

 گیریشکل رویهبی مهاجرت براین،افزون. ببیند صدمه

 باعث را شهر در اجتماعی نابهنجار هایهسته نخستین

 و روستایی بر شهری زندگی غلبه درمجموع،. شد

 امکانات به بویراحمد عشایر دسترسی و عشایر

 و بستبن از خروج و رفاهی و آموزشی فرهنگی،

 بود، کرده ایجاد ناامنی نۀبها به رژیم که محرومیتی

 فراهم مختلف ابعاد در پیشرفت مینۀز که شد باعث

... و اقتصاد سیاست، اسالمی انقالب پیروزی تا اما شود؛

 شدن تبدیل از پس. بود غیربومی مهاجران اختیار در

گروه مهاجرت مینۀز مراتببه استان، مرکز به یاسوج

 اقتصادی، هایزمینه در پیشرفت و شد بیشتر بومی های

 ترینمهم از. شد موجب را فرهنگی و اجتماعی

 انقالب مسائل از مردم شدنآگاه پیشرفت، این نمودهای

 . بود آن مختلف هایصحنه در حضور و

 

   کتابنامه

 اسناد. الف

 ساااند ایاااران، ملااای کتابخاناااه و اساااناد ساااازمان. 

 .223834/164 ،229034/164شماره

 

 کتاب. ب

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

: تهاران  ،27چ دیگاران،  و محمدیگل احمد ترجمه

 .نی

آمااوزش تاریخچااه ،(2463) بخااش،اهلل آذرپیونااد،. 

 اساااااتان کالسااااایک و سااااانتی وپااااارورش

 .چویل: یاسوج وبویراحمد، کهگیلویه

 نظااامی عملیااات تاریخچااه ،(2431) بهاارام، آریانااا،.  

 .  ارتش: تهران جنوب،

 گااذرگاه در بویراحمااد ،(2470) اهلل،قاادرت اکبااری،. 

 .  مصطفوی: شیراز تاریخ،

 فرهنااگ ،(2436) الاادین،میرجمااال انجوشاایرازی،. 

 .مشهد دانشگاه: مشهد ،1چ جهانگیری،

 مرکااز: تهااران ،4ج ،(2473) اسااالمی، انقااالب اسااناد. 

 .اسالمی انقالب اسناد

 کال  فرماناداری  اجتمااعی  و اقتصاادی  توساعه  برنامه. 

 و برناماااه دفتاار  ،(2433) وبویراحماااد، کهگیلویااه 

 .چهار شماره نشریه بودجه،

 ،4چ من، ایل من بخارای ،(2496) محمد، بیگی،بهمن. 

 .آگاه: تهران

 کوهسااتانی دالوران ،(2480) کاااووس، ساایرت،تابااان. 

 .طیبین فرهنگی: قم تامرادی، تنگ دلیران بویراحمد

 سیاساای تاااریخ ،(2477) مصااطفی، مقاادم،تقااوی. 

 و معاصار  تااریخ  مطالعاات  مرکاز : تهران کهگیلویه،

 .سیاسی هایپژوهش و مطالعات مؤسسه

 تااریخ  از ناگفتاه  هاییگوشه ،(2474) ساعد، حسینی،. 

 .نوید: شیراز ایران، معاصر

 ناماه فاارس  ،(2478) میرزاحسان، حاج فسایی،حسینی. 

 ،1ج فساایی،  رساتگار  منصاور  تصاحیح  به ناصری،

 .امیرکبیر: تهران

 باه  قااطع  برهان ،(2492) محمدحسین، تبریزی،خلف. 

 .امیرکبیر: تهران ،3ج معین، محمد اهتمام

 ،(2480) محمادعلی، محمدجعفربنحاجی خورموجی،. 

 بنیااد : شایراز  شاعبانی،  احماد  تصحیح آثارجعفری،

 .. شناسیفارس
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 ،4ج: تهااران ،(2463) اسااالمی، انقااالب دایرۀالمعااارف

 .مهر سوره

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

 ،2433 آبااان مسااکن، و نفااوس عمااومی سرشااماری. 

 .247ج ایران، آمار مرکز ،(2437)

: تهاران  جنوب، عشایر قیام ،(2488) کشواد، سیاهپور،. 

 .  سیاسی هایپژوهش و مطالعات مؤسسه

 .سخن: تهران کوچ، کوچ ،(2488) عطا، طاهری،. 

 اجتماااااعی تااااایخ ،(2478) یعقااااوب، غفاااااری،. 

 .  گلها: اصفهان وبویراحمد، کهگیلویه

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

پاژوهش  و مطالعاات  مؤسساه : تهاران  ،2ج پهلوی،

 .  اطالعات سیاسی های

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

 و مطالعاات  مؤسساه : تهاران  ،1ج پهلاوی،  سلطنت

 .اطالعات سیاسی هایپژوهش

 دانشاگاه : تهاران  ایراناویچ،  ،(2470) بهارام،  وشی،فره. 

 .تهران

 یاسااوج مونااوگرافی ،(2437) اکباار،علاای قاادیمی،. 

 و مطالعاات  مؤسساه : تهران دانشگاه علیا، بویراحمد

 .  عشایری گروه اجتماعی تحقیقات

 ،(2460) سااواک،  اساناد  روایات  به خرداد پانزده قیام. 

 .تاریخی اسناد بررسی مرکز: تهران

 ایاران،  انقاالب  هاای ریشاه  ،(2496) آر،. نیکی کدی،. 

 .  نی: تهران گواهی، عبدالرحیم ترجمه

 .  کیهان: تهران ،4ج ،1ش ،(2431خرداد) ساالنه، کیهان. 

 ،31جلساه  ،(2433) ملای،  شاورای  مجلاس  مذاکرات. 

 .  مجلس چاپخانه

 و اقتصاادی  سااختار  ،(2463) محمدجواد، نژاد،مرادی. 

: تهااران وبویراحمااد، کهگیلویااه هااایایاال اجتماااعی

 .ساورز

   روزنامه. ج

 .2431تیرماه13 ،2047ش مصور، تهران. 

 .2437مهر27 ،23742ش اطالعات، روزنامه. 

 .2437آبان23 ،23732ش ،............................

 .2437بهمن22 ،23734ش ،...........................

 .2436آبان ،134ش ژاندامری، مهنامه. 

   مصاحبه. د

 سااااله،38 بازنشساااته، کارمناااد اباااراهیم، افشاااون،. 

 آرشیو: یاسوج ،2شماره مصاحبه ،(2463شهریور3)

 .شخصی

 سااااله،77 دار،مغاااازه حشااامت، صااافایی،اماااین. 

: یاسااوج ،1شااماره مصاااحبه ،(2463شااهریور23)

 .  شخصی آرشیو

 سااااله،81 دار،مغاااازه یوساااف، صااافایی،اماااین. 

 آرشایو : یاساوج  ،9شماره  مصاحبه ،(2463آبان12)

 .شخصی

 سااااله،81 دار،مغاااازه یوساااف، صااافایی، اماااین. 

 آرشایو : یاساوج  ،22شمار مصاحبه ،(2463دی24)

 .  شخصی

 ساااااله،37 دار،مغااااازه محمدحسااااین، بشاااااورد،. 

 آرشایو : یاساوج  ،21شماره مصاحبه ،(2463دی22)

 .شخصی

 ساااله،72 بازنشسااته، فرهنگاای غالمشاااه، پااور، جااانی. 

 آرشایو : یاساوج  ،3شاماره  مصاحبه ،(2463مهر21)

 .شخصی

 ساااله،60بازنشسااته، فرهنگاای ابوالحساان، حسااینی،. 

:  یاساوج  ،21شاماره  مصاحبه ،(2469فاروردین 21)

 .  شخصی آرشیو

 سااااله،70 بازنشساااته، فرهنگااای حسااان، حساااینی،. 

 آرشاایو: یاسااوج ،1شااماره مصاااحبه ،(2463آذر9)

 .  شخصی
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 سااااله،94 بازنشساااته، فرهنگااای ماااذکور، فرجااای،. 

: یاسااوج ،4شااماره مصاااحبه ،(2463شااهریور28)

 .  شخصی آرشیو

 ساااله،91 بازنشسااته، کارمنااد ناااز،علاای صااالحی،. 

 آرشایو : یاساوج  ،3شاماره  مصااحبه (: 2463مهر3)

 .شخصی

 سااااله،72 بازنشساااته، کارمناااد ساااتار، زاده،کرمااای. 

 آرشایو : یاساوج  ،6شاماره  مصاحبه ،(2463دی22)

 .شخصی

 سااااله،98 بازنشساااته، کارمناااد جهاااان، فتااااحی،. 

 آرشایو : یاساوج  ،1شاماره  مصاحبه ،(2463آذر23)

 .شخصی
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