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چکيده
انقالب اسالمی ایران در سال  1357به عنوان یکی از شکوهمندترین انقالبها در سطح دنیا
مطرح شده است .به روایت مورخان ،حرکتهای اعتراضی منتهی به این انقالب از سال -1342
 1357به شکل مستمر در جهات گوناگون و در شهرهای مختلف کشور ایران در جریان بوده
است .شهر شیراز به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در انقالب اسالمی ایران ،شاهد اعتراضات
مردمی بوده است .از سوی دیگر حرم مطهرحضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) به عنوان
یک عنصر مهم مذهبی و هویتبخش در فرهنگ ایرانی-اسالمی ،نه تنها درشهر شیراز بلکه در
کشور ایران و سایر کشورهای اسالمی شناخته شده است ،به شکلی که تاثیر این مکان مقدس
در رویدادهای مختلف خصوصا رویدادهای تاریخی-سیاسی ایران معاصر قابل انکار نیست .سوال
ما در این تحقیق این است که آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) در
حرکتهای اعتراضی منتهی به انقالب اسالمی ایران از سال  1357-1342چه نقشی ایفا کرده
است؟ بدین منظور با استفاده از اسناد تاریخی ،کتب و مقاالت در این زمینه به دنبال پاسخ به
این سوال بوده ایم ،همچنین به منظور غنای اثر ،و با توجه به کمبود منابع در برخی موارد ،به
مصاحبه با افراد تاثیرگذار در وقایع پرداخته ایم .نتیجه آنکه ،این حرم مطهر ،در آگاهی بخشی،
تجمع و تهیج حرکات اعتراضی منجر به سقوط رژیم شاهنشاهی ،و به ثمر رسیدن انقالب
اسالمی نقش موثر داشته است و مردم شهر شیراز ،حرم مطهر احمد ابن موسی(ع) را پناهگاهی
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مسئول) mohamadjaani@gmail. com
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امن و پایگاهی مردمی-مذهبی در جهت تحرکات سیاسی با محوریت علما برای خود دانسته و
جایگاهی معتبر برای سخنرانیهای هدفمند و هماهنگی و برنامه ریزی ،علیه رژیم شاهنشاهی،
برشمردند .به شکلی که این حرم مطهر به عنوان مهمترین کانون تجمعات و اعتراضات مردم
شهر شیراز در اعتراضات منتهی به انقالب اسالمی ایران ،در اذهان به یادگار مانده است .این
پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری به شکل کتابخانهای و مصاحبه به نگارش
درآمده است.

واژگان کلیدی :آستان مقدس حضرت احمدابن موسی شاهچراغ (ع)  ،انقالب ،انقالب اسالمی ایران

مقدمه
انقالب اسالمی ایران از تحوالتی بود که هنگام وقوعش ،دنیا را به حییرت و تعجیب وا داشیت .اسیتکبار
جهانی با تمام دستگاههای عریض و طویلش و با همه نفوذی که در دستگاه حاکم پیدا کرده بود چند ماه
قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،کشور ایران را جزیره ثبات میانگاشت .رژیم حاکم بر ایران ،دست نشانده
و گوش به فرمان اربابان غربی خود بود ،اما ملت ایران مانند آتش زیر خاکستر بودند کیه بیا وزییدن بیاد
مالیمی ،شعلههای آن به یکباره زبانه زد و دستگاه حاکم را آتش کشید .بنا به گفته نظریه پردازان یکی از
مهمترین عاملی که در پیروزی انقالب اسالمی نقش اساسی داشت ،عنصر میذهب بیود کیه بیا رهبیری
حکیمانه امام خمینی (ره) به کار گرفته شد و توانست حکومت  2500ساله را که بزرگترین ابر قدرت جهان
پشتیبان او بود را به اضمحالل بکشاند.
اندیشه ناب امام راحل (ره) نشأت گرفته از نص صریح قرآن کریم و باور و عمل به این آیه شریفه بود کیه
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آن قوم خود سرنوشتشان را تغییر دهنید .انقیالب
اسالمی یعنی راهی که هدف آن ،اسالم و ارزشهای اسالمی است وانقالب و مبارزه صرفا برای برقراری
ارزشهای اسالمی انجام میگیرد ،به بیان دیگر در ایین راه ،مبیارزه هیدف نیسیت ،بلکیه وسییله اسیت.
(مطهری ،آینده انقالب اسالمی ،ص)364

در ادامه به برخی از دالیل وقوع انقالب اسالمی ایران و نظریههای موجود پیرامون آن خواهیم پرداخت.

دالیل وقوع انقالب اسالمی ایران
•نارضایتی از وضع موجود در انقالب اسالمی با شاخصهایی مانند اعتصاب ،تظاهرات ،درگیری و تنفر
همگان از رژیم شاهنشاهی گستردگی زیادی داشت.
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•آموزههای اسالمی به عنوان ایدئولوژی و اندیشه سیاسی جایگزین ،در انقالب اسالمی مطرح بود ،و در
شهرها ،تظاهرات ،بیانیه ها ،سخنرانیها و اعالمیههای مردم و رهبران نقش اصلی و تعیین کننده
داشت.
•در انقالب اسالمی ،رهبری بی نظیر هوشمندانه امام خمینی و پیوند ویژه دینی و تاریخی روحانیت با
مردم به بهترین وضع ممکن ،نقش بیداری انقالب و گسترش آرمانهای انقالب اسالمی را ایفا کرد.
•روحیه انقالبی در انقالب اسالمی با شاخصهایی همچون عدم تسلیم انقالبیون در برابر اقدامات
ظاهری رژیم و بی توجهی به اقدامات سرکوب گرانه آن به خوبی قابل مشاهده بود ( .عنایت)1371 ،

نظریه پردازی پيرامون انقالب اسالمی ایران
الف) نظریه توطئه

گروهی با تمسک به تحلیلهای غیر عملی ،نظریه توطئه و طرح ریزی از پیش تعیین شیده خیارجی هیا،
خصوصا آمریکا و انگلیس را منشأ وقوع انقالب اسالمی دانسیته و پییروزی انقیالب اسیالمی را بیر ایین
فرضیه تحلیل کرده اند .محمد رضا شاه در تمامی مصاحبهها و کتابهای خیود ،بیا صیراحت از توطئیه و
برنامه ریزی غربیها به عنوان عامل سقوط خود سخن گفته است او در مصاحبه بییان نمیوده اسیت کیه
چگونه آمریکاییها مرا سرنگون کردند( .زیبا کالم ،1386 ،ص )30و یا در کتاب پاسخ به تاریخ ( پهلوی،1371 ،
ص ) 327- 388به شکلی بسیار خام اندیشانه علت انقالب اسالمی و سرگونی خیود را توطئیه دولیتهیای
غربی جست و جو میکند ،البته بعضی از سیاست مداران غربی همچون سیولیوان سیفیر آمریکیا ،آنتیونی
پارسونز سفیر انگلیس و ژنرال هابزر این اعتقادند ( .سولیوان ،پارسونز ،1372 ،صفحات  255-15و ) 443 ،257
در خصوص نظریه توطئه باید گفت انقالب اسالمی ایران یک انقالب بزر است کیه در اعمیاق تیاریخ
ایران ریشه دارد و از همراهی اکثریت قریب به اتفاق ملت برخوردار بود وسبب تحوالت عمدهای در سطح
داخلی ،منطقهای و بین المللی شد و بیش از همه منافع قدرتهای بزر همچون آمریکا را تهدید کیرده
است و با فرضیههای غیر عملی قابل تحلیل نمیباشد ( .سبزه ای ،1395 ،ص)21-14
ب) نظریه مدرنیزاسیون و توسعه ناموزون:

طبق این نظر ،برنامههای مدرنیزه کردن ایران توسط شاه ازدهههای  40به بعد ،سبب شد تا چهره ایران،
به سرعت از یک جامعه سنتی نیمه فئودال و نیمه صنعتی عقب مانده ،به یک جامعه شبه مدرن ،صینعتی
و شبه متجدد تبدیل شد ،اما این برنامهها که به دلیل شتاب زدگی و عیدم سیازگاری بیا فرهنیگ سینتی
جامعه باعث بحران هویت و تعارضها و نارضایتیهایی گردید و موجیب سیقوط نظیام شاهنشیاهی شید.
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آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران مینویسد :من در بحثهایی که با شاه داشتم ،در تحلیلهای خیود
هموراه بر این نکته تأکید میکردم که طغیان شدید و ناگهانی احساسات عمومی نتیجه طبیعیی  15سیال
فشاری است که با اصرار در مدرن سازی کشور به مردم ایران تحمییل کیرده اسیت( .محمیدی ،1380 ،ص
 )134-140همایون کانتوزیان نیز در کتاب اقتصاد سیاسی اییران میینویسید :سیالهیای  1340تیا 1357
سالهای استبداد نفتی بودند که به ظهور پدیده شبه تجدد منجر گردید و با فرهنگ ،سنت و ارزشهیای
ایرانیان موجود در ذهن خود یعنی اصول و اعتقادات اسالمی مغایر میدیدند ،نه اینکه وقتی شاه بر اثر نیو
سازی تضعیف شد مردم این مغایرت را حس کردند( .جمعی از نویسندگان ،1384 ،ص)150
ج) نظریه اقتصادی:

گروهی از نویسندگان غربی و عدهای از گروهها و تفکیرات ایرانیی چیپ گیرا "مارکسیسیت" مشیکالت
اقتصادی را عامل سقوط شاه و پیدایش انقالب اسالمی میداننید .ایین تحلییل گیران اوضیاع نابسیامان
اقتصادی ایران را در سقوط شاه تعیین کننده میدانند و استناد آنها بر نظریه جیمز دیویس منحنی جی که
قبال اشاره گردیده است میباشد و همچنین به نظر آنها نداشتن برنامه اقتصادی ،اجرای سیاست ریخت و
پاش و ولخرجیهای شاهانه از جمله جشین  2500سیاله و توزییع ناعادالنیه در آمیدهیای نفتیی و ظلیم
اقتصادی و فقر اکثریت مردم ایران را عامل سقوط شاه میدانند( .جمعیی از نویسیندگان ،1384 ،ص)151-150
اما باید گفت :با وجود اینکه این تحلیل یکی از ابعاد فساد اقتصادی رژیم شاه را بیان میکند ،اما تأکید بر
مطرح کردن فساد و بیماریهای اقتصادی رژیم شاه ،به علت سقوط این رژیم و عامیل پییروزی انقیالب
اسالمی ،نتیجه گیری صحیحی نیست .میشل فوکو نیز معتقید اسیت کیه انقیالب اییران ،نمییتوانید بیا
انگیزههای اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد ،زیرا جهان شاهد شورش و قیام همه ملت ایران بر علیه
قدرتی بود که مشکالت اقتصادی اش به آن اندازه مهم و بزر نبود که در نتیجه آن ،میلیونها ایرانی به
خیابانها ریخته و با سینه عریان به مقابله با مسلسلها بپردازند ،بنابراین ریشه انقالب ایران باید در جایی
دیگر جست جو کرد( .ذوعلم ، 1377 ،ص )102-87و نیز ( خرمشاد ،1377 ،ص)224-209
د) نظریه مذهب و جامعیت اسالم:

گروهی از محققان واقع بینانه ،عامل مذهب و جامعیت اسالم در مواجهه با حکومت اسیتبدادی و توانیائی
آن در رهبری ،گسترش بیداری ،روحیه انقالبی و بسیج نهضتهای اصیل مردمیی توجیه کیرده و ضیمن
پذیرش دخالت عوامل مختلف در تکوین انقالب اسالمی ،اسالم خواهی مردم و اسالم زدایی شاه را عامل
اصلی آن میدانند( .عمید زنجانی ،1371 ،ص )572
بر اساس این دیدگاه علت اصلی و اساسی قیام مردم این بود که شاه نسبت به نابودی ارزشهای مسیلط
جامعه آنها که از مذهب و آیین آنها سرچشمه گرفته بود ،قیام کردنید و بیا جریحیه دار شیدن احساسیات
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مذهبی امت مسلمان ایران دیگر مجالی برای صبر در مقابل سایر نا مالیمات اجتماعی و اقتصادی وجیود
نداشت ( .محمدی ،1380 ،ج ،3ص )288برخی از مظاهر و سیاستهای اسیالم زداییی شیاه عبیارت بودنید از
حذف قید اسالم و متمم به قرآن در الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی ،مخالفتهای آشکار با روحانییت،
تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی و برگزاری جشنهای هنر و( ...روحانی ،1389 ،ج ،3ص)1011-839
هر چند شهرهایی همچون قم و تهران به عنوان کانون اصلی انقالب اسالمی به حساب مییآمدنید ،امیا
اقصی نقاط کشور در فرآیند پیروزی انقالب اسالمی نقش بارزی داشتند.
در هر شهری علما در مساجد مختلف اقدام به آگاه سازی مردم مینمودند ،اما یک مکان دیگر به عنیوان
محل اصلی تجمعات درروزهای اعتراضی انتخاب مینمودند ،که از آن جمله میتوان بیه مسیاجد شیعبان
وقزل لی در تبریز ،مساجدامام(شاه) ،اعظم وحرم مطهرحضرت معصومه(س)درقم ،مساجد روضه محمدیه و
حظیر در یزد ،مسجد سید و میدان امام(شاه) در اصفهان ،مسجد جامع درکرمان ،مسجد جامع درگرمسیار،
مساجددانشگاه ،بازار ،هدایت ،جلیلی ومهدیه درتهران ،مساجد درویش ،کرامت وحرم مطهرامیام رضیا (ع) ،
مسجدامام حسن مجتبی(ع) در بجنورد ،مسجد همت تجریش ،مسجد جامع کرج ،حسینه اصفهانیهای مقیم
آبادان ،مسجد جامع خرمشهر ،مسجد (جامع) دلگشا بندر عباس و ...میتوان اشاره کرد.
مردم شیراز همزمان با شهرهای ایران در فاصله سالهای  1341تیا  1357بیا اتفیاقهیایی کیه روی داد
شیراز را در کانون توجه انقالبیون سراسر کشور قراردادند که از جمله آنها برگزاری جشنهای  2500سیاله
و جشنهای هنر در این شهر بود که باعث اعتراض علمای برجسته شیراز از جملیه آییت اهلل بهیاء الیدین
محالتی درمسجدولی عصر(عیج) ،آیت اهلل مجدالدین محالتی درمسجدموال ،شیهید آییت اهلل عبدالحسیین
دستغیب درمسجد جامع ،آیت اهلل سید علی اصغر دستغیب درمسجدالرضا(ع)  ،آیت اهلل پیشوا در مسجد نیو،
آیت اهلل حائری مسجد شمشیر گرها ،آیت اهلل سید محمد امام در مسجد حاج غنی و ...شد.
برای بررسی نقش آستان مقدس حضرت احمد بن موسی (ع) شاهچراغ در پیروزی انقالب اسیالمی میی
بایست حوادث سالهای  1341تا  1357درشیراز را بررسی کرد ،تا با اعتراضیات وتجمعیاتی کیه در آنجیا
شکل گرفته به نقش محوری حرم پی ببریم.

الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی و جهت گيری علمای شيراز
پس از تصویب الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی در مهر ماه  1341و عکس العمیل روحیانیون و در راس
آنها حضرت امام خمینی(ره) بیانیه و اعالمیه هایشان به شهرستانها توزیع گردیید کیه ایین اطالعییههیا از
سوی آیت اهلل ربانی شیرازی به شیراز ارسال شد.
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درشیراز به محض دریافت بیانیه امام خمینی ستادی از علمای روحانیون در مسجد جامع عقییق تشیکیل
شد که از چهرههای بر جسته این ستاد آیت اهلل بهاء الدین محالتی ،شهید آییت اهلل دسیتغیب ،آییت اهلل
سید محمود علوی ،آیت اهلل محمود شریعت ،آیت اهلل سید محمد امیام ،آییت اهلل حیدائق ،آییت اهلل سیید
حسینی و آیت اهلل باقرآیت اللهی بودند.
براساس تصمیم ستاد مقرر گردید که با توجه به اینکه شبهای جمعه در مسجد جامع عتیق دعای کمییل
با حضور گسترده مردم تشکیل میشود آیت اهلل شهید دستغیب ضمن قرائت دعای کمییل بیه سیخنرانی
آشکار در خصوص مواضع امام خمینی بپردازند واین اقدام صورت گرفت .و در پایان جلسه علمای شییراز
اولین بیانیه خود را با امضای بیش از 40تن از آنان درحمایت از نهضت امام خمینی صادر نمودند( .عرفیان
منش ،1375 ،دفتر دوم ،ص )79-19

سرلشکر پاکروان رئیس سازمان امنیت کشور برای بررسی اوضاع به شیراز سفرکرد و در زمان حضیور بیه
دیدار آیت اهلل محالتی رفت و بنابر اظهارات جالل الدین آییت اهلل زاده ،پیاکروان بیه آییت اهلل محالتیی
گفت :دولت لزوم التیام روحانیت را احساس کرده و تشخیص داده تنها شخصیتی که در اییران مییتوانید
این نقش را انجام دهد حضرت عالی هستید و من آمده ام حضور شیما تقاضیا کینم بیه تهیران تشیریف
بیاورید و با شاه مالقات کنید و موجبات این پیام را فراهم آورید ،محالتیی ضیمن رد درخواسیت مزبیور،
مقامات دولتی را در انجام طرح ناکام گذاشت( .عرفان منش ،1375 ،دفتر اول ،ص)48 ،47

واقعه فيضيه قم و واکنش مردم شيراز
درپی واقعه فیضیه قم در دوم فروردین سال  ،1342روحانیون شیراز و در رأس آنها آییت اهلل بهیاء الیدین
محالتی که از نفوذ قابل توجهی در فارس برخوردار بود ،با ارسال نامه به علمای قم از حضور آنها کسیب
تکلیف نمودهاند و نامه نوشتندکه مضمون نامه چنین بود « :میخواهیم قیام کنیم ،چرا بیکار نشسیته ایید؟
هر چه زودتر تکلیف را معلوم کنید ،مردم شیراز در انتظار شما میباشند» .در پاسیخ بیه در خواسیت مزبیور
وعده داده شد که پس از رایزنی با سایر علما در زمان الزم نتیجه تصمیم اتخاذ شده به اطالع آنها خواهد
رسید( .شورای نویسندگان ،1379 ،ص ) ،46
در شیراز به واقعه فیضیه قم اقداماتی از سوی علما صورت گرفت ،از سوی آیت اهلل دستغیب دو پیشینهاد
مطرح شد :اول اینکه از مردم خواسته شد در هرجا با مشاهده اشخاص روحانی به وی احترام نماینید ،دوم
اینکه برای حفظ شعائر اسالمی در اوقات نماز ،مردم در هر جا که هسیتند اذان بگوینید ( .دسیتغیب،1378 ،
ص )14 ،13عالوه بر این آیت اهلل بهاءالدین محالتی نیز با رایزنی با سایر علمای شیراز ،ییک قطعنامیه 4
مادهای تهیه کرده و از سوی آیت اهلل دستغیب در روز هشتم فروردین  1342در مسجد جامع قرائت شید،
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در حالی که حدود  2000نفر در مسجد جامع اجتماع کردند ،آییت اهلل دسیتغیب در آغیاز ضیمن انتقیاد از
اوضاع جاری و تشویق مردم به جهاد علیه وضع حاضر افزود به مناسیبت پاسداشیت شیهدا و مصیدومین
طالب علوم دینی در حوزه علمیه قم ،در شیراز سه روز کلیه مساجد تعطیل خواهد بیود ( .وزارت اطالعیات،
 ،1378ص )32در پایان نیز قطعنامه ذیل قرائت گردید .1(( :لغو تصویب نامه مورخه  42/2/11هیئت دولیت
مبنی بر حذف کلمه ذکور از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان -2 ،برقراری حکومت ملیی کیه
صد در صد مبتنی به مبانی اسالمی و افکار باشد- 3 ،تشریح در شروع انتخابات مجلسین شورا و سینا بیا
اصول آزادی و خاتمه دادند به دوران فترت -4 .شرکت دادن پنج نفر از علمای طیراز اول در نظیارت بیه
امور قانون گزاری مجلس شورای ملی طبق قانون اساسی )) ( وزارت اطالعات ،1378 ،ص )33امام خمینی بیا
ارسال نامههایی برای آیت اهلل محالتی و روحانیون دیگر در سطح کشور خواسته بودندکه علما به صورت
هماهنگ عمل کنند( .مرکز اسنادانقالب اسالمی ،1383 ،ص )181از سوی آیت اهلل دستغیب پیشنهاد ارائه شید:
اول اینکه از مردم خواسته شد در هر جا با مشاهده اشخاص روحانی به وی احترام بگذارنید و دوم اینکیه
برای حفظ شعائر اسالمی در اوقات نماز مردم در هر جا کیه هسیتند اذان بگوینید .آییت اهلل دسیتغیب در
سخنرانیهای خود پیوسته ضمن انتقاد از اوضاع موجود نسبت به اعمال ماموران رژیم پهلوی در برخیورد
با روحانیون به ویژه واقعه فیضیه قم ابراز انزجار مینمود و متن سخنرانیهیای ایشیان روی نیوار کاسیت
ضبط شده و ضمن تکثیر ،به سایر نقاط کشور ارسال میشد( .عروج ،1394 ،کتاب دهم ،ص)49-35
ساواک فارس ضمن تحریک آمیز و اغواکننده خواندن سخنان آییت اهلل دسیتغیب بیه سیاواک شییراز در
خصوص جلوگیری از هرگونه تشنج در ماه محرم و صفر با تشکیل کمیسیون پیش بینیهیای الزم را بیه
عمل آورد( .وزارت اطالعات ،1378 ،کتاب دهم ،ص)49-35
در شب عاشورا  13خرداد سال  1342مراسم گستردهای در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد و سپس جمعییت
عزادار به سمت مسجد نو در مقابل حرم شاهچراغ حرکیت کردنید و همیه علمیای شییراز ،دانشیگاهیان،
بازاریان و عشایر نیز حضور داشتند ،ابتدا حجت االسالم مجدالدین مصباحی به منبر رفتیه و در خصیوص
روز عاشورا صحبت نمودند و سپس اظهار نمودند که در حال حاضر اسالم و دین در خطر اسیت و میردم
مسلمان باید با علما متحد باشند ،پس آیت اهلل دستغیب به ایراد سخنرانی و ضمن تشریح واقعه عاشورا و
کربال ،هیئت حاکمه فعلی را به دستگاه یزید و شمر تشبیه نمودند( .عرفان مینش ،1375 ،دفتیر اول ،ص ) 60و
نیز ( عروج ،1394 ،ص .)108 ،82در  14خرداد سال  1342روز عاشورا هم مراسم روضه خوانی در منزل آیت
اهلل محالتی تشکیل شد و ایشان به شدت دولت را مورد حمله قرار دادند و گفتنید کیه بایید جیواب ایین
دولت طاغی و پست و نوکر اجانب را با اسلحه داد و مسلمانها باید قیام کنند و این متجاسرین را سر جای
خود بنشانند( .دوانی ،1383 ،ص)382
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به دنبال سخنرانی امام خمینی در عصر روز عاشورا علیه شاه ایشان دستگیر شدند و خبر دستگیری ایشان
در صبح 15خرداد 1342به گوش علمای شیراز رسید و آیت اهلل محالتی روز  16خرداد را در شیراز تعطیل
عمومی اعالم کردند و از علما عموم مردم درخواست کردند که در مسجد نو اجتماع نمایند تا حقیایقی بیه
اطالع آنان برسد( .دوانی ،1383 ،ص )383کمیسیونی مرکب از شهربانی و ساواک و ژاندارمری تشکیل شد و
تصمیم گرفته شد تا برای جلوگیری از اقدامات مخالفان از روحانیون موثر در حرکتهای مردمی دسیتگیر
شود لذا دستور دستگیری آیت اهلل بهاءالدین محالتی و فرزند ایشان حجت االسالم مجدالیدین محالتیی،
آیت اهلل دستغیب ،جالل الدین آیت اهلل زاده وحجیت االسیالم سیید هاشیم دسیتغیب و حجیت االسیالم
مصباحی صادر گردید( .شورای نوسیندگان ،1379 ،ص) ،78
همان شب ساعت دو نیمه شب آیت اهلل محالتی و فرزندش و حجت االسالم جالل الدین آییت اهلل زاده
دستگیر کردند (عرفان منش ،1375 ،ص )49و به نقل از سید هاشم دستغیب فرزند آییت اهلل دسیتغیب حیدود
ساعت سه بامداد مأموران رژیم به درب منزل شهید دستغیب آمدنید امیا عیدهای کیه شیب خبیر شیایعه
دستگیری احتمالی آیت اهلل دستغیب شنیده بودند به داخل کوچه آمده بودند تا ممانعت از دستگیری کننید
لذا با ماموران درگیر شده و چند نفر هم از جمله آقایان سودبخش ،ابواالحراری و علی حسینی بیه شیدت
مجروح شده و در همین فاصله آیت اهلل دستغیب از راه پشت بام فراری داده شد و بیه منیزل علیی اکبیر
سبحانی انتقال داده شدند و بدین ترتیب آیت اهلل دستغیب دستگیر نشدند اما مأموران که نتوانستند ایشان
را دستگیر کنند به ضرب و شتم اطرافیان پرداختند ( .عرفیان مینش ،1375 ،دفتیر دوم ،ص )207و نییز ( عیروج،
 ،1394ص)118

همان شب سید هاشم دستغیب هم دستگیر شید و بیه همیراه آییت اهلل بهاءالیدین محالتیی ،مجدالیدین
محالتی ،و جالل الدین آیت اهلل زاده و آیت اهلل مصباح به فرودگاه منتقل شدند و در  16خرداد با هواپیما
به تهران رفتند و پس از حضور در شهربانی آنها را به زندانی در عشرت آباد منتقل کردنید( .عرفیان مینش،
 ،1375دفتر دوم ،ص  ) 171 – 170فردای آن روز یعنی  16خرداد مردم ابتیدا در مسیجد نیو در مقابیل حیرم
شاهچراغ و هیئتهای مذهبی وابسته به آقایان ولدان و رضازاده هم حضور پیدا کردند و همیه در مییدان
مقابل حرم شاهچراغ جمع شدند ویک جمعیت بسیار زیادی تشیکیل شید و میردم شیعار حسیین حسیین
سرمی دادند و سینه میزدند و ماموران که وحشت کرده بودند ابتدا تیراندازی هوایی کردنید و بیه سیمت
مردم گاز اشکآور پرتاب کردند اما مردم متفرق نمیشدند که در همین فاصله به مردم تیراندازی کردند از
جمله بلور فروش جنب حرم در کنار حوض شاهچراغ به گردنش تیر خورده بود و خلیل سربی (خواهرزاده
آیت اهلل دستغیب) در سنین جوانی بودند در میدان روبه روی شاهچراغ به شهادت رسیدند مردم در همان
زمان دیگر شعار " مرده باد شاه" سر میدادند و به مغازههای بهائیان و مشروب خانهها حمله ور شیدند و
پلیس دو نفر دیگر را هم به نام اسداهلل پروا و اکبر صادقیان را مورد اصابت تیر قرار داد و ایشان هم شهید
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شدند ،سپس مردم به سینماهای ایران ،پارس و مترو حمله کردند و شیشهها وچراغهای آنها را شکستند و
شهر از کنترل خارج شده بود که درخواست نیروی کمکی از اصفهان دادند و نیرو اعزام نشد گویا آنجا هم
کم از شیراز نداشتند باالخره ماموران به فرماندهی سروان ایروانیی رئییس کالنتیری  4شییراز و سیرگرد
صادقیان با ضرب و شتم و مجروح کردن افراد و دستگیریهای زیاد جمعییت را متفیرق مییکردنید امیا
جمعیت متفرق نمیشد و مردم با سنگ و چوب به آنان حمله ور میشدند ،در اثر آن تعدادی از نیروهیای
پلیس مجروح شدند و به ناچار مقداری عقب نشینی کردند تا اینکه یک کامیون پر از نیروهیای پلییس و
یک جیپ نظامی که سرهنگ عزلتی در آن سوار بود به جلوی جمعیت رسید ،وی از جیپ پییاده شید و از
مردم خواست متفرق شوند اما وقتی با مقاومت مردم رو به رو شد دستور حمله نیروهیای پلییس داد و در
نتیجه باعث شد که مردم خشمگین تر شوند و به او حمله کردند و وی را از ناحیه سیر مجیروح کردنید و
نیروهای پلیس او را به بیمارستان منتقل کردند و جیپ سرهنگ عزلتی دست مردم افتاد و مردم آن را به
آتش کشیدند وسپس مردم به سمت چهار راه مشیر رفتند و یک مغازه رنگرزی که متعلق به ییک بهیائی
بود حمله کردند و قوطیهای رنگ آن را بیرون ریختند و مغازه را تخریب کردند و انبار پپسی کیوال هیم
در خیابان مورد حمله قرار گرفت و شیشههای نوشابه را شکستند وسپس مردم به سمت خیابان دارییوش
توحید فعلی حرکت کردند و تعدادی از مشروب فروشی متعلق به کلیمیها را مورد حمله قرار دادنید و بیه
آتش کشیدند در نهایت نیرویهای نظامی با هجوم به مردم توانستند جمعیت تظاهرات کننیده را متفیرق
کنند ،پس از برقراری آرامش در شهر عده زیادی در شیراز توسط ساواک دستگیر و روانه زنیدان شیدند از
جمله افراد سرشناس دکتر حیدر علی نجاتی ،سید حسین ساجدی ،شییخ علیی موحید ،آییت اهلل محمیود
شریعت ،صمد فراروئی ،محمود پیمان ،عباس کریمی ،هرمز ممیزی ،حسین نیرومندی ،محمیدباقر نسیابه
بودند( .وزارت اطالعات ،1378 ،صفحات  )125-124-122-120-118و نیز (عرفان مینش ،1375 ،دفتیر اول ،صیفحات
 ) 115 ،35و نیز ( عرفان منش ،1375 ،دفتر دوم ،صفحات )136 ،91 ،55 ،27
شهید آیت اهلل دستغیب که به مدت دو روز در منزل علی اکبر سبحانی اقامت داشتند تصمیم گرفتنید کیه
خود را به ماموران ساواک معرفی کنند و ایشان پس از معرفی به تهران منتقل شد و در زندان عشرت آباد
در جمع علمای دیگر بازداشت شدند( .وزارت اطالعات ،1378 ،ص )129پیس ازفشیارهای زییاد میردم ،رژییم
تصمیم گرفت که علما را آزاد نماید لذا درتاریخ  17مهر  1342آیت اهلل محالتی و فرزندش از زنیدان آزاد
شوند راهیی شییراز شیدند و بیا اسیتقبال زییادی از سیوی میردم مواجیه شید و آنهیا پییاده عیازم حیرم
مطهرشاهچراغ شدند وپس از زیارت حرم مطهر راهی منزل شدند( .شورای نویسندگان ،1379 ،جلید ،4ص)144
این استقبال باعث شد که ساواک از ورود آیت اهلل دستغیب ،حجت االسالم مصباحی و سید محمد هاشیم
دستغیب درتاریخ  19مهر ماه جلوگیری نمایند و قرار شد تاریخ تغییر داده شود و سپس قیرار شید کیه در
تاریخ  30مهر  1342آنها آزاد شوند و به صورت مخفیانه با هواپیما به شییراز منتقیل شیوند تیا اسیتقبال
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صورت نگیرد اما مردم پس از خبردار شدن از حضور آنها با دادن شعار "سرور ما خوش آمیدی " حرکیت
میکردند و مستقیم به حرم شاهچراغ رفتند و پس از زیارت حرم شاهچراغ مستقیم به مسجد جامع عتیق
رفتند و حجت االسالم مصباحی به ایراد سخنرانی پرداختند و از مردم قدردانی نمودند و به افشاگری علیه
رژیم پرداختند( .عرفان منش ،1375 ،دفتر اول ،ص)67-66
شهید آیت اهلل دستغیب که دست از سخنرانی و افشاگری علیه رژیم برنمی داشتند مجددا در تیاریخ سیوم
اردیبهشت  1343دستگیر شدند و با هواپیما به تهران منتقل و زندانی شدند اما مردم و روحانیون شیراز از
جمله سید محمود علوی نژاد ،شیخ صدرالدین حائری و سیدحسیین آییت اهلل زاده بیا عزیمیت بیه قیم و
حمایت امام خمینی و فشار زیاد به رژیم و ساواک در نهایت مجبور شدند در تاریخ  8مرداد  1343ایشیان
را آزاد و با هواپیما به شیراز منتقل کنند( .وزارت اطالعات ،1378 ،ص)250

الیحه کاپيتوالسيون
در سالهای  1343دولت آمریکا حضیور مستشیاران خیود را مشیروط بیه معافییت آنیان از محاکمیه در
دادگاههای ایران مطرح نمود و شاه با همکاری حسنعلی منصور الیحهای تحت عنیوان کاپیتوالسییون را
جهت تصویب به مجلس فرستاد و با توجه به نفوذ زیاد در مجلس این الیحه را بیه تصیویب نماینیدگان
رسید .پس از تصویب این الیحه امام خمینی در  4آبان  1343در سیخنرانی تیاریخی خیود شیاه را میورد
حمله قرارداد و دولت و مجلس را فاسد و دست نشانده آمریکا و اسرائیل و دشمن اسیالم و میردم اییران
خواند ،و به دنبال این سخنرانی شاه دستور دستگیری و تبعید امام خمینی به ترکیه را صادر کرد( .روحیانی،
 ،1389ص )716و نیز (نجاتی ،1387 ،ص)305

جشن هنر
سلسله جشنهای هنر شیراز که با کارگردانی فرح دیبا همسر شاه به مدت یک دهه در فاصله سیالهیای
 1346تا  1356طراحی و به اجرا در آمد که زاییده گرایشهای روشنفکری چپ گرایانه فرح بیود کیه بیه
سیاستهای کلی رژیم تاثیرات زیادی گذاشت ( ،شییرین ،1384 ،ص  )38-37تحصیل در محیط روشینفکری
فرانسه موجب عالقه مندی وی به فرهنگ و هنر غربی مدرن و پست مدرن گردید ،لذا پیس از ورود بیه
دربار ایران این نگرش بر بخش فرهنگی جامعه حاکم گردید( .شوکراس ،1369 ،ص )114جشینهای هنیر در
شیراز به شکل وقیح تر از سالهای قبل طراحی و اجرا میشد که مورد اعتراض مردم و روحانیون مییشید
که از همه آنها بدتر نمایش " خوک ،بچه ،آتش " بود کیه توسیط گیروه هنیری اسیکوات از عیدهای از
هنرمندانه مجارستانی تشکیل شده بود در شیراز به اجرا درآمد این نمایش در پیاده روهیای خیابیانهیای
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فردوسی شیراز و در مقابل چشمان مردم کوچه و بازار به نمایش درآمد ایین نمیایش در دو صیحنه اجیرا
میشد نیمی در پیاده رو خیابان و نیمی دیگر در داخل مغازه شیشهای در یکی از صیحنههیا چنیدین بیار
عمل جنسی مرد با زن به اجرا در آمد و از تلویزیون مدار بسته برای تماشاگران پیاده رو به نمایش درآمید
در واکنش به اجرای نمایش مزبیور آن هیم در میاه رمضیان روزنامیه اطالعیات (  )1356/6/1و کیهیان
()1356/5/31به انتقاد شدید پرداختند و روحانیون و علمای شییراز هیم واکینش نشیان دادنید ،آییت اهلل
محالتی بعد از اقامه نماز جماعت در مسجد موال سخنرانی مینماید و میگوید خدا لعنیت کنید مسیببین
جشن هنر را و( ...وزارت اطالعات ،1378 ،ص )471و نیز ( مرکز اسیناد تیاریخی ،1381 ،ص )183سیپس آییت اهلل
سیدعلی اصغر دستغیب در مسجد الرضا (ع) وبعد از ایشان حجت اسالم پیشوا در مسجد نو در اعتراض بیه
جشن هنر ایراد سخنرانی نمایند( .مرکز اسناد تاریخی ،1381 ،ص )383فردای آن روز آیت اهلل دستغیب کیه بیا
واکنش شدید تر بر علیه رژیم در مسجد جامع عتیق سخنرانی مینمایند( .دستغیب ،1363 ،ص)42
آیت اهلل محالتی از کلیه روحانیون و علما خواستند تیا بیه عنیوان اعتیراض از روز شینبه  1356/6/5بیه
مساجد نروند و از برگزاری نماز جماعت خودداری نمایند و از علمیا خواسیتند تلگرافیی بیا امضیای علمیا
وروحانیون مبنی بر تعطیلی و عدم برگزاری جشن هنر در شیراز در سالهای آینده تهیه به تهران ارسیال
شود( .مرکز اسناد تاریخی ،1381 ،ص)389
در سال  1357هم میخواستند که جشن هنر را برگزار نماید اما بیا اعتیراض شیدید آییت اهلل محالتیی،
آیتاهلل دستغیب ،آیت اهلل مصباحی ،مساجدی و فلسفی و با تهیه طومار به جمشید آموزگار نخسیت وزییر
وقت و اعتراضهای فزاینده و ناآرامی و تنها تظاهرات در شهرهای شیراز ،اصفهان و تهیران ییک هفتیه
قبل از شروع جشن هنر دستور تعطیلی آن صادر شد ( .شیرین ،1384 ،ص)27

جشنهای  2500ساله
شاه در رویای تمدن بزر و با تاکید بر حمایت آمریکاییها خود را رهبر انقالب شاه و میردم و محبیوب
ملت میدانست .وی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود به تقدس بخشیدن به ایران باسیتان روی
آورد .برگزاری جشنهای  2500ساله در مهرماه  1350که به پیشنهاد شجاع الدین شفا مشیاور فرهنگیی
دربار که با هزینههای گزاف که به گفته وزیر دربار حدود  134میلیون و بر اساس اسناد موجود در رقمیی
بیش از  385میلیون تومان هزینه گردید باعث اعتراض علما و روحانیون و مردم نسبت به برگیزاری ایین
جشنها شد ( .مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،1378 ،ص )391-389امام خمینی (ره) کیه در آن زمیان
دوران تبعید خود را در عراق سپری مینمود با صدور اعالمیه ضمن مضحک خواندن این جشنهیا هزینیه
کردن میلیونها تومان از خزانه مملکت برای این مراسم در حالی که عده زیادی از میردم در فقیر بیه سیر
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میبرند محکوم کرد ،در بخشی از سخنان اعتراض آمییز ایشیان در  6خیرداد  1350اظهیار داشیتند « :از
تهران به من نوشتهاند که در سیستان بلوچستان و اطراف خراسان یک قطحی و گرسنگی شده است کیه
مردم هجوم آوردهاند به شهرهای بزر و از گرسنگی نه حیواناتی دارند و نه حییوان خیویش را میتواننید
ذبح کنند .اطراف مملکت ایران در این مصیبت گرفتار هستند و میلیونها تومان خرج جشین شاهنشیاهی
میشود ،از قراری که یکجائی نوشته بود برای جشن خود تهران  80میلییون تومیان اختصیاص داده انید.
کارشناسهای اسرائیلی برای این تشریفیات دعوت شدهاند ومشغول به پا داشتن ایین جشینهیا هسیتند،
اسرائیلی هادشمن اسالم هستند واالن درحال جنگ بااسالم هستند( » .امام خمینی ،1361 ،ص)168-167
ایشان به رهبران کشورهای اسالمی تذکر دادند تا از شرکت در این جشنها خودداری کنند :بیه ممالیک
دیگر اسالم ،به اینهایی که میخواهند در این جشن زهرماری شرکت کنند و در خون ملت ایران شیرکت
کنند ،به اینها نوشته شود که آقا نروید ،این جشن ،جشن کثیفی است ،نروید در ایین جشین شیاید تیاثیر
بگذارد ،بساط این جشن توسط کارشناسان اسرائیلی دارند این عمل را میکنند ،نروید ( .امام خمینیی،1361 ،
ص )172امام خمینی که در آن زمان دوران تبعید خود را در عراق سپری مینمود با صدور اعالمیه ضیمن
مضحک خواندن این جشنها هزینه کردن میلیونها تومان از خزانه مملکت برای این مراسم در حالی که
عده زیادی از مردم در فقر به سر میبرند محکوم کرد علما و روحانیون زنجان ،گیالن ،بجنیورد ،مشیهد،
سبزوار ،یزد ،مازندران ،قائنات و شیراز با ارسال تلگرامهایی به دولت نسبت به برگزاری جشنها و مخارج
آن اعتراض کردند روحانیون و طالب غییر ایرانیی حیوزه نجیف از جملیه روحیانیون بلیوچ ،هندوسیتان،
پاکستان ،بلخ ،و ...از این مسئله اعالم انزجار نمودند( .ماکوئی ،1379 ،ص )77-74روزنامههیای سیوئیس کیه
همواره از ولخرجیهای دربار پهلوی گزارش انتقادی منتشر میکردند همزمان بیا برگیزاری جشینهیا در
تخت جمشید انتقادات خود را به اوج رساندند( .صمیمی ،1368 ،ص )115خبرگزاری آسوشیتد پیرس از لنیدن
همچنین گفت از نظر تهیه غذا نیز حادثهای در جهان به شمار میرود زیرا  50تن خاوییار اییران بیه ایین
جشنها اختصاص داده شده است( .مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،1378 ،ص )158رادییو بغیداد بیه
مناسبت برگزاری جشن مذبور در روز  1350/07/13مطالبی به شرح ذیل بخش نمود :شنوندگان عزیز بیا
روشن شدن چراغهای غم در ایران از امشب نیز برنامههای خود را به بررسی همیین جشین ،رتبیههیای
تاریخی آن علت برگزاری و ماهیت پلید آن تخصص خواهیم داد .از امشب تا شبهای جشین ،برنامیه دو
ساعته ما ویژه جشن جنایات شاهان خواهد بود ،این بی نظیر به هر انسان آزادهای تکلیف میکند تیا سیر
حد امکان مبارزه کند.
شاه در واکنش به انتقادات مزبور ضمن شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران فرانسیوی چنیین
گفت :اینها دیگر چه گالیه و شکایتی دارند؟ ما برای برخی از سیران کشیورها و میهمانیان فقیط دو بیار
ضیافت و میهمانی برگزار خواهیم کرد ( .نجیاتی ،1387 ،ج ،1ص )350در ادامیه افیزود :در هیر صیورت مین
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توجهی به گفتههای انتقادکنندگان که خود کاری نمیکنند و فقط حرف میزنند ندارم ،آنچه میورد توجیه
من است ،قضاوت تاریخ و وضع زندگی مردم است .مقامات حکومتی به منظور مقابله بیا انتقیادات مزبیور
ضمن دستگیری و بازداشت توزیع کنندگان نشریات و اعالمیههای انتقادی در داخل با انتشار و بولتنهای
تبلیغاتی و انتشار مطالب از طریق مطبوعات و رادیو تلوزیون درصدد توجه افکار عمیومی برآمدنید ( .مرکیز
بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،1378 ،ص)62

شاه ،فرح وهیئت همراه یک روز قبل از آغاز جشن در پاسارگاد ،در  19مهر  1350وارد شییراز شیده و در
آغاز به زیارت حرم مطهر احمدبن موسی (ع) شاه چراغ رفتند و سپس با اقامت در باغ ارم خود را برای آغاز
جشنهای  2500ساله در روز بعد آماده کردند( .روزنامه اطالعات) 1350/07/20 ،

علمای تاثير گذار شيراز در انقالب
سالهای  1342تا  1356فضای امنیتی شدیدی در جامعه حاکم بود و در پی آن با توجه بیه سیخنرانیهیای
تند آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب در مورد اوضاع فرهنگی و اجتماعی موجود و زیر سؤال بردن حکومت
و شخص شاه ،در تاریخ  6آذر  1352ممنوع المنبر گردید .و علیت ایین امیر از سیوی حکومیت "مبیادرت و
اظهارات خالف" اعالم گردید ( .وزارت اطالعات ،1378 ،ص )370-369تا اینکیه در آسیتانه اوج گییری انقیالب
اسالمی در سال  1356مجددا ایشان فعالیت خود را آغاز نمودند ( .وزارت اطالعات ،1378 ،ص)481
عالوه بر شهید آیت اهلل دستغیب که یکی از رهبران معترضین در شیراز بود .علمای دیگری نییز در ایین
جبهه فعاالنه وارد شده بودند .در اینجا به برخی از مهمترین علما اشاره میکنیم:
آیت اهلل بهاالدین محالتی :در طول سالهای  1343تا  1356با توجه به فضای امنیتیی شیدید در جامعیه
فعالیتهای خود را ادامه میدادند و فعالیتهای ایشیان از دیید میاموران سیاواک مخفیی نمییمانید و در
گزارش هایشان ،ایشان را به عنوان یکی از روحانیون تراز اول که بین میردم نفیوذ فراوانیی دارد ییادمی
کردند در گزارش ساواک فارس  1354/05/23در مورد ایشان آمده است " :وی از مخالفان میباشید کیه
بعضا اکثر تحرکات روحانیون فارس را با کمک فرزند خود مجدالدین محالتی پی ریزی مینمایید ،لییکن
آشکارا فعالیت حادی ندارد.
آیت اهلل عبدالرحیم ربانی شیرازی :به دلیل فعالیتهای ضد رژیم شاهنشیاهی در سیال  1352دسیتگیر و
روانه زندان شدند و به مدت سه سال در زندان به سر میبرند تا اینکه در تاریخ  1355/10/26آزاد شدند و
با اوج گیری انقالب اسالمی در سال  1356مجددا ایشان دسیتگیر و بیه ترتییب بیه شیهرهای کاشیمر،
فیروزآباد فارس ،سردشت ،جیرفت تبعید شدند و تا آخرین میاههیای حکومیت پهلیوی در تبعیید بیه سیر
میبردند ( .وزارت اطالعات ،1378 ،کتاب شانزدهم ،صفحات  ( )457 ،440-438 ،333 ،325-324الهی ،1373 ،ص)157
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حجت اسالم مجدالدین محالتی :ایشان دلیل فعالیتهای سیاسی ضید رژییم طیی سیالهیای  1343تیا
 1349به سختی فعالیت میکردند تا اینکه در سال  1349از طرف ساواک وی ممنیوع المنبیر شیدند کیه
بادخالت آیت اهلل خوانساری و رایزنی مقامات مسؤل در مرکز ،ممنوعیت سخنرانی وی لغو گردید ،امیا بیا
توجه به ادامه فعالیتهای ایشان در سال  1351دستگیر و به ایرانشهر تبعیید شیدند و تیا سیال  1356در
تبعید بودند و پس از بازگشت در سال  1356در آستانه انقالب اسالمی مجددا فعالیتهای خیود را شیدت
دادند( .طاهری 1376 ،ص)108
حجت االسالم سید علی اصغر دستغیب :ایشان به دلیل فعالیتهیای سیاسیی علییه نظیام شاهنشیاهی و
فشارهای دستگاههای امنیتی و به خصوص ساواک به شدت در طی سیالهیای  1343تیا  1351فعالییت
داشتند تا اینکه در سال  1351توسط ماموران ساواک دستگیر شدند و روانه زندان عادل آباد شیراز شیدند
پس از آزادی که پیشنماز مسجدالرضا (ع) بودند و به علت نزدیکی مسجد با خوابگاه دانشجویان در مسجد
مزبور حضور مییافتند و مسجد به کانون فعالیت سیاسی مخالفت با رژیم در آمده بود و ایشان عیالوه بیر
فعالیت سیاسی در شهر و ارتباط با مردم و همچنین به دلیل ارتباط شیدید سیاسیی در دانشیگاه در سیال
 1351از سوی کمیته مشترک ضد خرابکاری دستگیر شدند و توسط ماموران ساواک مورد ضرب و شیتم
و شکنجه قرار گرفتند و پس از مدتی آزاد شدند و مجددا به دلیل فعالیتهای سیاسی ایشان مدتی هم به
شهر سراوان بلوچستان وبندر لنگه تبعید شدند ( .دستغیب  ،1378صفحات ) 45 – 37 ،29-25 ،24 ،23
عالوه بر شخصیتهای مذکور ،علما و روحانیونی همچون آیت اهلل سید جعفر طاهری ،حجت االسیالم سیید
محمد هاشم دستغیب ،آیت اهلل سید محمد امام ،حجت اسالم مجدالدین حائری ،حاج حسین انیوار ،آییت اهلل
محمود علوی و ...در مساجد و محافل مذهبی فعالیت های سیاسیی در طیی سیالهیای  1342تیا  1357در
مخالفت با رژیم داشتند که برخی از آنان بارها دستگیر ،بازداشت و تبعید شدند .لذا فعالییتهیای سیاسیی بیه
خصوص در سالهای  1343تا  1356در سختی و با فشارهای شدید ماموران ساواک صورت میگرفت.

واکنش مردم شيراز در قبال درگذشت دکتر شریعتی
دکتر علی شریعتی ،جامعه شناسیان و سیخنور معیروف در  29خیرداد  1356در لنیدن درگذشیت .وی در
اردیبهشت  1356در حالی که تحت فشار نیروهای امنیتی ساواک بود ،مخفیانه از ایران خارج شید ،میر
مشکوک وی که بیش از یک ماه از خروج او از ایران نگذشته بیود ایین موضیوع را در اذهیان و محافیل
داخلی و خارجی خطور داد که ممکن است این اقدام توطئهای طراحی شده از جانب ساواک باشید ،آنچیه
این دیدگاه را تقویت میکرد ،مسئله ممانعت ساواک از خروج همسر و فرزند کوچک وی پس از اطالع از
خروج او از کشور بود .در واکنش به انتشار خبر درگذشت دکتر شریعتی واکنشهایی در تهران و شهرهای
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ایران به وجود آمد ،در شیراز توسط سید جعفر عباس زادگان اجازه برگزاری مراسم ترحیم دکتر شریعتی از
ساواک گرفته شد ،این مراسم از مسجد نو «مسیجد شیهدا» برگیزار گردیید ،حجیت اسیالم مجدالیدین
مصباحی منبر رفت ،و در انتهای جلسه با ذکر «صلوات بر خمینیی» و «درود بیر خمینیی» پاییان یافیت.
جمعیت زیادی از حاضرین ضمن سردادن شعار «درود بر خمینی» از مسیجد بیه سیوی مییدان احمیدی
مقابل شاهچراغ به راه افتادند و مختصر درگیری هم با نیروهای پلیس و تظاهرات کنندگان به وجود آمده
تعدادی مغازه مشروب فروشی حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد ،این اقدام که اولین حرکت عمومی
در سطح جامعه و نخستین تظاهرات در سال  1356در شیراز بود ،در محافل سیاسی و داخلی و خارجی به
عنوان یک حرکت مخالفت آمیز با رژیم شاه انعکاس یافت ( .طاهری ،1376 ،ص)98

اعتصاب روحانيون و دانشجویان در پاریس و انعکاس آن در شيراز
گروهی از روحانیون و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در  9مهر  1356اعتصاب غذایی یک هفته خود را
در کلیسای سن مری پاریس آغاز کردند .آنها به خاطر شرایط خفقان بار و ضد اسالمی حاکم بر اییران و
به منظور اعتراض به جنایات رژیم پهلوی دست به اقدامات مزبور زدند .از جمله مهمترین درخواستهای
آنان عبارتند از پایان دادن به تبعید آیت اهلل خمینی ،آزادی زندانیان سیاسی در ایران ،پایان بخشییدن بیه
ترور و اعدام مخالفان ،انحالل ساواک ،آزادی مطبوعات و تشکیل کمیته حقوق بشر به منظور رسیدگی به
وضع کلیه متهمین و زندانیان سیاسی در ایران بود ،این اعتصیاب در محافیل خیارجی و داخلیی انعکیاس
زیادی پیدا کرده بود و مورد حمایت جناحها و گروههای سیاسی مختلف قرار گرفیت( .حیوزه هنیری،1377 ،
ص)65-45در حمایت از روحانیون و دانشجویان اعتصاب کننده ،جمعی از مردم شیهرهای مختلیف اییران
دست به تظاهرات زدند ،در شیراز با انتشار اعالمیهای از مردم سراسر فارس خواسیته شید تیا بیه منظیور
حمایت از متحصنین کلیسای سن مری پاریس با اجتماع در حرم شاهچراغ مراسم دعا و سخنرانی برگزار
کنند( .طاهری ،1376 ،ص )99از آنجایی که به مأموران پلیس دستوراتی مبنی بر شدت برخیورد بیا میردم و
تاکید بر دستگیری محرکین داده شده بود ،آنها قبل از تشکیل مراسم وارد عمیل شیدند وابتیدا سییدعلی
اصغر دستغیب را که قرار بود در آن اجتماع سخنرانی کند در حین عزیمت با اتومبیل به شاهچراغ در میان
راه دستگیر و به کالنتری  7شیراز در خیابان صاحب دیوانی منتقل کردند و عالوه بر این از اجتماع میردم
در شاهچراغ جلوگیری به عمل آوردند( .دستغیب ،1378 ،ص)34
رجبعلی طاهری از سازماندهندگان تجمع مزبور مینویسند :چون پیش بینی میشد که ماموران حکومتی
مانع تظاهرات شوند الزم بود گروههای مختلفی را از پیش سازماندهی شده و با سر دادن شیعار و پخیش
اعالمیه تظاهرات را آغاز نمایند و به محض حضور ماموران با قرار قبلی از صحنه گریختیه و میدتی بعید
دوباره در محل درگیری همین این اقدام را انجام دهند .به همین منظور عدهای از جوانان شهرستانهیای
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کازرون و فسا به شیراز آمده و برنامهها به همان ترتیب به اجرا درآمد( .طاهری ،1376 ،ص)99

در این تظاهرات که مردم با سر دادن شعار به خیابانها ریخته بودند با حمله به اماکن همچون سینماها و
مشروب فروشیها دامنه فعالیت خود را گسترش دادند( .دستغیب ،1378 ،ص )34برخی از گیزارشهیا حیاکی
است که در این تظاهرات که بیش از  15هزار نفر در آن شرکت کرده بودند در اثر حملیه پلییس  70نفیر
زخمی و  200نفر بازداشت و خبر این تظاهرات به طور گستردهای در رسانههای داخلی و خارجی انعکاس
یافت( .طاهری ،1376 ،ص)99

مجالس یادبود درگذشت سيد مصطفی خمينی در شيراز
سید مصطفی خمینی فرزند ارشد امام خمینی در اول آبان  1356در نجف بیه طیور مرمیوزی درگذشیت.
انتشار این خبر انعکاس گسترده در ایران و در محافل خارج از کشور پیدا کرد و واکنشهایی را بیه دنبیال
داشت و از طرف علما و روحانیون در قم ،تهران و سایر شهرها مراسم ترحیم برگزار گردید .در شیراز نییز
مجلسی از طرف علما و روحانیون پیس از اعیالم ییک روز تعطیلیی در روز دوشینبه دوم آبیان  1356در
مسجد موال در خیابان کریمخان زند با حضور علما و روحانیون برجسیته همچیون آییت اهلل بهیاء الیدین
محالتی ،آیتاهلل دستغیب ،شیخ مجدالدین محالتی ،سید احمد پیشوا ،سیید علیی اصیغر دسیتغیب ،سیید
کاظم آیت اللهی ،سید حسین آیت اللهی ،صدرالدین حائری ،شیخ علی موحد و ...تشیکیل شید( .دسیتغیب،
 ،1378ص )96-95در پنجم آبان ماه آیت اهلل دستغیب در مسجد جامع عتیق پیس از اقامیه نمیاز جماعیت
مغرب و عشاء به منبر رفتند و ضمن سخنرانی ،از فضایل مرحوم سید مصطفی خمینیی سیخن گفتنید در
پایان برای سالمتی امام خمینی و طلب صبر برای ایشان دعیا کردنید( .وزارت اطالعیات ،1378 ،ص )512در
چهارم آذر هم سید علی اصغر دستغیب در مسجد الرضا کیه حیدود  500نفیر کیه قالیب آنهیا جوانیان و
دانشجویان بودند پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به منبر رفتند و سخنرانی مبسوطی داشتند و ضمن ییاد
سید مصطفی خمینی در پایان برای سالمتی امام خمینی دعا کرده و از حاضیران در مجلیس خواسیتند و
برای ملت فلسطین دعا کنند و در هنگام خروج نمازگزاران از مسجد با سردادن شعار "درود بر خمینیی"و
"سالم بر خمینی" به خیابانها ریختند و عدهای هم حملیه بیه سیینما و مشیروب فروشییهیا کردنید و
تظاهرات و وقایع مردم در مطبوعات انعکاس پیدا کرد ( .دستغیب ،1378 ،ص) 37 – 36
مراسم چهلم درگذشت سید مصطفی خمینی در شیراز در روز  1356/09/11در مسجد جامع برگزار شد در
این مراسم شیخ علی گرامی که از قم دعوت شده بودند ،سخنرانی کردند و ایشیان از امیام خمینیی (ره) و
مرجعیت ایشان سخن گفتند و سپس در خصوص نقش علما در جنبشهای سیاسی تاریخ معاصر صحبت
نمودند ( .وزارت اطالعات ،1378 ،ص  )515 ،511و در پایان این مراسیم نییز هماننید سیابق حاضیران ضیمن
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سردادن شعار علیه رژیم و به حمایت از آیت اهلل خمینی (ره) اقدام به راهپیمایی کردنید ( .هوشینگ مهیدوی،

 ،1372ص )201ادامه مراسم مزبور در راهپیمایی ها ،واکنش شاه و مقامات مرکیزی را برانگیخیت ،لیذا بیا
دستور به مقامات امنیتی محرکین و مسببین این حرکتها مورد تعقیب قرار گرفتند .از ایین رو در روز 18
آذر  1356سید علی اصغر دستغیب دستگیر شدند و پس از محاکمه در دادگسیتری در زنیدان عیادل آبیاد
شیراز زندانی شدند و بعد از ایشان دو تن از فعاالن سیاسی یعنی سیید جعفیر عبیاس زادگیان و رجبعلیی
طاهری نیز دستگیر شیدند ( .دسیتغیب ،1378 ،ص ،39-37ص ) 42آییت اهلل ربیانی شییرازی هیم در مراسیم
دیگری در  24آذر  1356که سخنان تندی علیه رژیم ایراد کردند ،دستگیر شدند و به تهران انتقال یافتند
و سپس زندانی شدند( .حوزه هنری ،1377 ،جلد  ،2ص) 350

واکنش مردم شيراز به انتشار مقاله توهين آميز روزنامه اطالعات
در  17دی  1356در روزنامه اطالعات مقالهای با عنوان " ایران و استعمار سرخ و سیاه " به قلیم فیردی
به نام احمد رشیدی مطلق به دستور شاه چاپ گردید که در این مقاله به امام خمینی اهانیت و ایشیان را
مورد حمله قرار داد( .نجاتی ،1387 ،ج ،2ص )63از این رو مردم تهران و سایر شهرها با موجی از اعتراضات و
تظاهرات دامنهدار را شکل دادند .در شیراز در شب  22دی ماه مردم در واکنش به خاک و خون کشییدن
مردم قم توسط ماموران رژیم پهلوی که باعث مجروح و کشته شدن تعداد کثیری از هموطنان شده بیود
به دلیل اینکه به دعوت آیت اهلل دستغیب در مسجد جامع عتیق اجتماع کردند و پس از سخنرانی ایشان و
دعا برای سالمتی امام خمینی به حرم مطهر شاهچراغ آمدند و با سر دادن شعار زنده باد خمینی و میر
بر شاه راه انداختند و سپس به میدان جلو حرم شاهچراغ و با حرکت دست جمعی به خیابانهای اطراف و
برخی موسسات دولتی و بانک صادرات ،شرکت واحد اتوبوسرانی و شیشیههیای ییک اتومبییل پلییس را
تخریب کردند و در پی این حادثه پلیس چندین نفر را دسیتگیر نمیود ( .وزارت اطالعیات ،1378 ،ص )517در
شب  23دی نیز حجت االسالم مجدالدین محالتی در مسجد ولی عصر واقع در خیابان داریوش" توحیید
فعلی" مبادرت به سخنرانی کردند ،بنابر گزارش ساواک و شیراز وی ضیمن تاییید و حماییت از آییت اهلل
خمینی (ره) برای سالمتی ایشان دعا نمودند و مردم در هنگام خروج شروع به سر دادن شعار " میر بیر
شاه" و " زنده باد خمینی" نمودند که در نتیجه با مداخله پلیس تظاهرات کنندگان متفرق شدند ،امیا 19
نفر از شعار دهندگان به دسیت نیروهیای شیهربانی دسیتگیر شیدند .در  24دی میاه 1356مجیددا سیید
احمدپیشوا در مسجد نوسخنرانی کردند اما به دلیل اینکه نیروهای پلیس شهربانی ازمحل برگزاری مراسم
از قبل اطالع داشتند ،با محاصره مسجد از تظاهرات جلوگیری کردند.
در جهت بزرگداشت شهدای قم در روز  27بهمن  1356آیت اهلل دستغیب در مسجد جامع ،سیدعلی اصغر
دستغیب در مسجد الرضا ،سید احمد پیشوا در مسجد نو و مجدالدین محالتی در مسجد ولیعصر(عیج) ضمن
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ایراد سخنرانی در خصوص وقایع اتفاق افتاده و اعالم فتوای آیت اهلل محالتی مبنی بر عزای عمیومی در
تاریخ  22بهمن و تعطیلی بازار از مردم خواستند که در مراسم ترحیم شهدا شرکت نمایید و در  29بهمین
بازار شیراز تعطیل گردید و مردم در مساجد حضور یافتند( .سیعادتی ،1377 ،ص )603در  29بهمین در تبرییز
مراسم چهلم شهدای قم با درگیری با ماموران رژیم باعث کشته شدن تعداد زیادی از میردم شید کیه در
تاریخ  30بهمن مراسمی در جهت دفاع از مردم بی گناه در مسجد موال بیا سیخنرانی آییت اهلل محالتیی
صورت گرفت و به شدت رژیم پهلوی را مورد انتقاد قرار دادند( .حسینیان ،1385 ،ص)173

تظاهرات مردم شيراز در آستانه چهلم شهدای شيراز
در روز  18اردیبهشت  1357مردم شیراز برای بزرگداشت شهدای شیراز دست به یک تظیاهرات گسیترده
زدند ،ابتدا ساعت  9صبح گروهی از هنرجویان دانشسرای راهنمایی با حضور و همراهی میردم دسیت بیه
تظاهرات زدند و ضمن سر دادن شعار در مسیر خود شیشههای بانک صادرات شعبه آستانه را شکسیتند و
با دخالت پلیس و دستگیری شش نفر از هنرجویان جمعیت متفرق شدند .در بعید از ظهیر  18اردیبهشیت
عدهای از دانشجویان دانشکده کشاورزی به پشتیبانی از هنرجویان دانشرای راهنمیایی شییراز دسیت بیه
تظاهرات زدند آنها در حرم مطهر شاهچراغ تجمع کردند و سپس با سردادن شعار در میدان احمدی مقابل
حرم شاهچراغ آمدند و با سنگ شیشههای اتومبیل پلیس و یک دستگاه ماشین آتش نشانی را شکسیتن؛
شیشههای بانک ملی شعبه شاهچراغ نیز شکسته شد و به سمت میاموران سینگ پرتیاب کردنید کیه در
نتیجه این تظاهرات پلیس  14نفر از دانشجویان را دستگیر کردند( .نصیری طیبی ،1393 ،ص )544-543مردم
پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مساجد به خصوص مساجد نور ،جامع عتیق ،مسیجد نیو مسجدالرضیا،
مسجد ولیعصر ،مسجد حبیب ،مسجد موال در اعتراض به اقدامات رژیم دائماً اعتراض و تظاهرات داشیتند
از جمله آنها در مسجد جامع عتیق در تاریخ  1357 /4 /12سخنرانی آیت اهلل دستغیب و دعای کمیل کیه
ایشان را مورد حمله قرار دادند و اعالم کردند که ما امسال از برگزاری جشن هنر در شیراز بیه هیر نحیو
ممکن جلوگیری به عمل میآوریم (وزارت اطالعات ،1378 ،ص )538به سمت حرم شاهچراغ حرکیت کردنید
پس از تجمع در حرم شاهچراغ و سر دادن شعارهای مر بر شاه و زنده باد خمینی بیه مییدان احمیدی
مقابل حرم شاهچراغ آمدند و از آنجا به خیابانهای اطراف حرم رفتند و با دخالت پلیس و درگییری بیین
آنها تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت( .حسینیان ،1385 ،ص)538
بنا به گزارش ساواک در تاریخ  1357/4/17روحانیون از جمله آیت اهلل دستغیب ،آیت اهلل محالتی ،حجت
االسالم مجدالدین محالتی ،سید مجدالدین مصباحی ،سید احمد ساجدی ،شیخ عیسی فلسفی و ...اعیالم
کردند که برای مقابله با برگزاری جشن هنر در شیراز تشکیالتی تحت عنوان " اتحادیه روحانیون شیراز"
به وجود آوردهاند.
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حادثه پنجم رمضان مسجد نو
گسترش دامنه اعتراضهای مردم شیراز بویژه چند تظاهرات پی در پی که مبدا آن مسجد نو شییراز بیود،
مقامات حکومتی را به خشم وا داشت عالوه بر این ،از آنجایی که موعد برگزاری جشن هنر هم که قیرار
بود از روز عید فطر آغاز شود ،برقراری نظم و امنیت و سرکوب مخالفها با برگزاری جشین مزبیور بیرای
مقامات محلی حیاتی مینمود از این رو در پنجمین روز ماه رمضان با حمله به معترضیان در مسیجد نیو،
مخالفان را به خاک و خون کشیدند ،چنین اقدامی در تاریخ شیراز پس از وقایع  15خرداد  1342بی سابقه
بود ،اما ماجرا از آنجا آغاز شد که در روز  19مرداد  1357برابیر پینجم رمضیان بنیا بیه دعیوت آییت اهلل
بهاءالدین محالتی عده زیادی از مردم در مسجد نو اجتماع کردند و سید احمد پیشوا برای آنان سیخنرانی
مبسوطی بر علیه رژیم پهلوی کردند و پس از خاتمه سخنرانی مأموران به مردم حمله کردند وآنهیا را بیه
خاک وخون کشیدند وسپس مردم در اعتراض به این حادثه در حرم شاهچراغ تجمع کردند و با سیر دادن
شعار به سمت میدان احمدی مقابل شاه چراغ آمدند و از آنجا به خیابان حضرتی رفتند که با دخالت پلیس
و زد و خورد شدید تعداد بسیار زیادی مجروح و کشته شدند و پلیس عدهای را هم دستگیر نمود( .حسینیان،
 ،1385ص )269در یکی از گزارشهای ساواک در مورد تظاهرات مزبور چنین آمده است« :در حدود هشت
هزار نفر از قشریون مذهبی و عناصر اخالل گر در شهر شیراز به تظاهرات اخالل گرانه مبادرت کردند که
در نتیجه مقابله ماموران با اخالل گر در شهر شیراز به تظاهرات اخالل گرانه مبادرت کردند که در نتیجه
مقابله ماموران با اخالل گران  15نفر در اثر اثابت گلوله مجروح و دو نوجوان یکی  12ساله و دیگری 10
ساله کشته شدند» ( .دفتر ادبیات انقالب اسالمی ،1371 ،ص)263
بر اساس گزارش دیگر ساواک در این حادثه بیست نفر از تظاهرات کنندگان و  33نفر از ماموران مجروح
و  98نفر توسط ماموران دستگیر شدند .روزنامه نوید در خصوص این حادثه نوشت :تیراندازی و درگییری
که از ساعت  2بعدازظهر شروع شده بود در محوطه و صحن شاهچراغ و خیابانهای اطیراف پینج سیاعت
ادامه یافت تنها در فاصله بین مسجد و حرم شاهچراغ  200نفر بر اثر گلوله مجروح و دهها نفر هم کشته
شدند و تظاهرات کنندگان یک جیپ و یک کامیون ارتش را به آتش کشیدند ،کماندوهای ارتش پیس از
ساعتها درگیری به یاری هلیکوپترهای مجهز به مسلسل مردم مجروح و خسیته را بیه عقیب راندنید و
تعداد بسیاری را دستگیر کردند( .روزنامه نوید )1357/5/22 ،در واکنش به این واقعه علمیای شییرازبا اجتمیاع
درمنزل آیت اهلل بهاءالدین محالتی باصدوراعالمیهای روز  1357/5/21را عزای عمومی اعیالم کردنید و
در این اعالمیه اظهار داشتند که اکنون از این حکومتی که مدعی مسلمانی و اعطای آزادی اسیت سیوال
میکنیم با چه مجوزی و با چه ضابطهای مرتکب این عمل وحشیانه شیده و میردم را بیه خیاک و خیون
کشیدند بدین وسیله مراتب نفرت خود را اعالم میدارد تا جهانیان از وضیع اسیف انگییزی کیه بیر میردم
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مسلمان ایران میگذرد آگاه باشند .در روز  1357/5/22امام خمینی (ره) به مناسبت کشتار مردم در شیراز و
اصفهان پیامی خطاب به ملت ایران از نجف فرستادند.

اعالم تعطيلی جشن هنر شيراز
اعتراضها و مخالفتهایی که از خرداد  1357در ارتباط با برگزاری جشن هنر شیراز آغاز شیده بیود و در
نهایت به تظاهرات گسترده ماه رمضان و سرکوب خونین معترضین منجر شده بود ،سرانجام رژییم را بیه
تسلیم در برابر خواستههای مخالفان وادار نمود ،لذا سازمان جشن هنر اعالم نمود به علت وقیوع حیوادث
اخیر در شهرهای اصفهان و شیراز ،جشن هنر شیراز و دومین جشن فرهنگ مردم اصفهان امسال برگیزار
نخواهد شد ،در واقع شریف امامی در نظر داشت که با دادن امتیاز ،اعتراضها را خیاموش کنید ( .نصییری
طیبی ،1393 ،ص )565در روز  7شهریور نیز در مسجد باقر آبیاد شییراز  2تین از وعیاظ بیه نیامهیای سیید
فخرالدین و سید مجدالدین طاهری ،ضمن ایراد سخنرانی به انتقاد شدید از رژیم پرداختند کیه در نتیجیه
پس از خاتمه مراسم هر دو از سوی ساواک دستگیر شدند و سپس مردم در مسیجد جیامع شییراز تجمیع
نمودند و تظاهراتی از مقابل مسجد به راه انداختند و مردم شعار بر ضد رژییم سیر مییدادنید ( .حسیینیان،
 ،1385ص)301

تظاهرات روز عيد فطر
در روز  12شهریور  1357در آستانه عید فطر روحانیون و علمای شیراز در مساجد خود بیه سیخنرانی بیر
علیه رژیم پهلوی پرداختند بنابه گزارش ساواک مردم از ساعت  14لغایت  15:30در مسیجد باقرآبیاد کیه
حدود  2هزار نفر حضور داشتند اجتماع نمودند و سید فخرالدین طاهری به سخنرانی در خصوص تشیکیل
حکومت اسالمی در کشور و اقدامات رژیم پهلوی در خصوص برخیورد بیا روحیانیون و میردم انقالبیی و
دستگیری و شکنجه آنها صحبت کردند و در انتها از مردم خواستند به صورت دسته جمعی به حرم مطهر
شاهچراغ بروند و در حیاط و صحن تجمع نماینید میردم بیا سیردادن شیعارهای" اهلل اکبیر"" .درود بیر
خمینی" و ...به آنجا رفتند و سپس به درخواست سید فخرالدین طاهری مردم که حدود  6هزار نفر بودنید
به مسجد ولیعصر خیابان داریوش "توحید" رفتند و در آنجا شیخ مجدالدین مصباحی سیخنرانی کردنید و
به مخالفت با رژیم پرداختند و از مردم خواستند که فردا یعنی  13شهریور  1357روز عید فطر در نماز عید
سعید فطر در مسجد جامع عتیق ساعت  8بامداد حضور یابند .فیردای آن روز میردم از ابتیدای صیبح بیه
مناسبت نماز عید فطر در مسجد جامع عتیق حضور یافتند و نماز راس ساعت  8بامداد به امامت آییت اهلل
دستغیب برگزار شد و سپس ایشان به منبر رفتند و با سخنرانی قاطع و مبسوط درخصوص مبارزات آزادی
خواهانه مردم ایران و اتحاد و برادری بین مردم صحبت کردند و خطاب به افراد مسلح اظهار داشتند کیه
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کاری نکنید که فردا منابر از شما با لعنت یاد کننید پیس از سیخنرانی ایشیان از میردم کیه در مسیجد و
کوچههای اطراف تجمع کرده بودند خواستند که به حرم شاهچراغ بروند و از آنجیا بیا حضیور در مییدان
احمدی مقابل حرم مطهر تظاهرات را آغاز نمایند حدود  100هزار نفر با سر دادن شعارهای "اهلل اکبر"" ،
درود بر خمینی " و "مر بر شاه" و ...به سمت خیابانهای سه راه پهلیوی ،خیابیان زنید ،فلکیه سیتاد،
پارامونت و خیابان لطفعلی خان زند و . .رفتند و در طول راهپیمایی پلیس پشت صفوف در حرکت بود امیا
درگیری به وجود نیآمد و در تاریخ شانزدهم شهریور بازاریان شییراز اعتصیاب کردنید و شیهر کیامال بیه
صورت تعطیل درآمد( .نصیری طیبی ،1393 ،ص)571-569
در تاریخ  19شهریور در حالی که اطالعیهای از جانب علما و روحانیت شیراز مبنی بر عیزای عمیومی تیا
اطالع ثانوی پخش شد ،اقدام ساواک به دستگیری آیت اهلل دستغیب ،سید مجدالیدین مصیباحی و شییخ
صدرالدین حائری نمود و از همان روز اعتصابها پی در پی آغاز شید در روز  19شیهریور بیازار اعتصیاب
نمود .در روز  20شهریور  ،1357تظاهرات گستردهای در شیراز برگزار شد ،در این تظاهرات کیه بییش از
 20هراز نفر از مردم مشارکت داشتند ،با خود شعار نوشتههایی حمیل مییکردنید و علمیا و روحیانیون در
پیشاپیش جمعیت حرکت میکردند ،جمعیت از مسجد نو و میدان احمیدی مقابیل حیرم شیاهچراغ (ع) بیه
حرکت در آمدند وبا سردادن شعار از خیابان لطفعلی خان زند ،مشیر فاطمی ،کریم خان زند گذشتند و وارد
مسجد ولی عصر در خیابان داریوش " توحید فعلی" شدند ،با توجه به اینکه مسجد جوابگوی این جمعیت
نبود بسیاری از مردم در خیابان داریوش اجتماع کردنید ،در آن روز سیید مجدالیدین مصیباحی بیه اییراد
سخنرانی پرداختند و ایشان سخنرانی شدیدی بر علیه رژیم داشتند و گفتند " :ما با اسلحه حق به جنیگ
میرویم و مطمئن هستیم که پیروزی با ما خواهد بود ،البته قبل از شروع ایین راهپیمیایی ،مراسیم غبیار
روبی حرم احمد بن موسی شاهچراغ (ع) با حضور منوچهر آزمون که در کابینه شریف امامی به سمت وزیر
مشاور برگزیده شده بود و چندین نفر از مقامات استانی و ...برگزار گردید ،که در مراسیم حجیت االسیالم
فخرالمحققین ضمن سخنانی در مورد حوادث اخیر ایران گفتند :اوضاع ایران الزم به گفتن نیست ،طشت
از بام افتادهای است که صدای آن به هرجا رسیده است .علت اصلی این حوادث شکاف عمیقی است کیه
بین رهبران مذهبی و زمامداران سیاسی به وجود آمده است .حاال آقایان آمدهاند از خیواب بییدار شیوند ،و
بفهمند که سالها بیراهه رفتهاند که تا لب پرتگاه رسیدهاند و مردم وعده میدهند که خط مشی را عیوض
میکنند و سیاست را با روحانیت وفق خواهند داد .آزمون نیز اظهار نمود کیه مقیدمات بیر طیرف کیردن
نارسائیها آغاز شده است و ما جامعه روحانیت را محترم میشماریم و در صیدد هسیتیم کیه بیا کمیک و
مساعدت جامعه روحانیت به رفع مشکالت جامعه اسالمی بپردازیم ( .نصیری طیبی ،1393 ،ص)568 – 566
در روز  26شییهریور کارخانییه بریجسییتون ،در روز  23شییهریور دانشییجویان دانشییگاه پهلییوی ،در روز 28
شهریور زندانیان سیاسی زندان عادل آباد ،در  9مهر دانش آموزان دبیرستان شاهپور ،در  12مهر کارکنیان
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کارخانه سیمان و شرکت بیمه ایران در روز  13مهر دانش آموزان دبیرستان دکتیر هشیترودی ،در روز 15
مهر کارکنان شرکت برق منطقهای فارس کارکنان حفاظت محیط زیست کارکنان آموزش و پرورش و در
روز  16مهر برخی از پزشکان و کارکنان اداری بیمارستانهای صنعتی نمازی خلیلیی وحیافظ ودر روز 17
مهر کارکنان دادگستری بهزیستی پست و تلگراف و تلفن فروشگاههای شهر و روستا دست به اعتصاب و
تظاهرات زدند( .حسنیان ،1385 ،ص )371-361آیت اهلل محالتی روز دوشنبه  24مهیر  1357را بیه مناسیبت
سالگرد درگذشت سید مصطفی خمینی و چهلم شهدای  17شیهریور عیزای عمیومی اعیالم نمودنید و از
مردم خواستند که در حرم مطهر شاهچراغ (ع) تجمع نمایند و بنابر گزارش ساواک پلیس تجمع کنندگان را
متفرق ساخت اما آنها در خیابانهای شیراز با سر دادن شعار در حمایت امام خمینی دسیت بیه تظیاهرات
زدند و شیشه بانکها سینما کاپری و مغازههای مشروب فروشی تخریب گردید .در نتیجه دخالت ماموران
انتظامی  26نفر از تظاهرات کنندگان دستگیر و بقییه متفیرق شیدند ( .دفتیر ادبییات انقیالب اسیالمی،1371 ،
ص)197

مقامات ساواک دستور دادند آیت اهلل بهاءالدین محالتی شیراز را ترک و به مشهد انتقال یابند و آییت اهلل
مجد الدین محالتی هم پس از گرفتن ویزا از عربستان سعودی تصمیم گرفتند به مدینه و از آنجا به لندن
و پاریس برای دیدار امام خمینی بروند .در مقارن ظهر  24مهرماه  1357عده کثری از طالب و میردم در
میدان احمدی و حرم شاهچراغ اجتماع کردند و در حمایت از آزادی علمای دستگیر شده توسط ساواک از
جمله آیت اهلل دستغیب شعار سر دادند که در اثر دخالت جمع کثیری از ماموران ،تجمع خاتمه یافیت ،و در
نتیجه این اقدامات ساواک در تاریخ  24مهرماه تصمیم گرفت آیت اهلل دستغیب از زندان آزاد کنید( .وزارت
اطالعات ،1387 ،ص)626 ،622

واقعه مسجد حبيب شيراز
بنا به درخواست آیت اهلل سید کرامت اهلل ملک حسینی امامت جماعت مسجد حبیب در روز عید غدیر خم
مصادف با  28آبان  1357مردم در این مسجد تجمع نمودند و قیرار بیود جمیع حاضیر در مسیجد بعید از
حضور در آنجا برای عرض تبریک به حرم مطهر شاهچراغ بروند که در اثنای سخنرانی علی اکبر مکیارم
مشهور به رضوانی که علیه رژیم پهلوی سخن میگفت با دخالت افسری به نام سرهنگ قاسمی درگیری
به وجود آمد و طولی نکشید که از زمین و هوا با هلیکوپتر اجتماع کنندگان که حدود سه هزار نفر بودند را
به گلوله بستند و در آن روز سه نفر شهید شدند و تعداد بسیار زیادی مجیروح و دسیتگیر شیدند و سیپس
اجتماع دیگری در فلکه مصدق برگزار شده بود که ماموان در آنجا حضور یافتند و در درگیری در آنجیا 7
نفر شهید و عده زیادی مجروح شدند ( .سعادتی ،1377 ،جلد  ،7ص )851در پی این حادثه آیت اهلل بهاءالیدین
محالتی اعالمیه منتشر کردند و اعالم نمودند« :وا اسفا ،با اینکه این مجلس مذهبی در کمال آرامیش در
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مسجدی در شهر شیراز برگزار میشد تانکها مردم را به گلوله بستند و عدهای را شهید و مجروح کیردن
اینجانب ضمن تأثر شدید از این حادثهها و درگذشت برادران مسلمانم یک هفتیه عیزای عمیومی اعیالم
مینمایم و از اهالی محترم شیراز میخواهم با نصب پرچم سیاه در مغازهها موسسیات و ...در ایین عیزای
ملی شرکت نمایند» (نصری طیبیی ،1393 ،ص )592سه روز بعد یعنی یکم آذرماه  1357آیت اهلل سید کرامت
اهلل ملک حسینی دستگیر گردید و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند.

تشدید سخنرانیها و تظاهرات مردم در ماه محرم
در روز  17آذر  1357شیخ بهاءالدین محالتی که پس از عزیمت به پاریس و دییدار بیا امیام خمینیی بیه
شیراز بازگشته بود در مسجد ولیعصر به سخنرانی پرداختند اظهار داشتند که در دیدار با امام خمینی ایشان
به ملت ایران و مخصوصا مردم شیراز پیام دادند که هر چه بیشتر تا سرنگونی رژیم و برقیراری حکومیت
اسالمی به مبارزات ادامه دهند در پایان از عموم مردم دعوت نمودند که در ساعت  9صیبح روز یکشینبه
 19آذر مصادف با تاسوعای حسینی در حرم مطهر شاهچراغ اجتمیاع نماینید تیا بیا شیعار "میا حکومیت
اسالمی میخواهیم " به راهپیمایی پردازند .مردم شیراز در روز یکشنبه  19آذر در حرم مطهیر شیاهچراغ
تجمع کردند(دستغیب ،1390 ،ص )79و با پیوستن آیت اهلل بهاءالدین محالتی ،آیتاهلل دسیتغیب ،سیید علیی
اصغر دستغیب ،شیخ مجدالدین محالتی ،آیت اهلل سید هاشم دستغیب ،آیت اهلل مصباح و علمای دیگیر از
آن مکان تا خیابان زند به راهپیمایی پرداختند و مردم شعارهای " درود بر خمینی بت شکن " توپ تانک
مسلسل دیگر اثر ندارد" " نهضت ما حسینی است رهبر ما خمینی اسیت " سیر مییدادنید و بیر اسیاس
گزارش صاحبمنصبان نظامی تعداد جمعیت تظاهرکنندگان حدود  300هزار نفر تخمین زده شد( .نصییری
طیبی ،1393 ،ص)602 ،601

در شب عاشورا حجت االسالم مجدالدین محالتی در مسجد ولیعصر ضمن تشکر از مردم خواستند که بیا
حضور گسترده در راهپیمایی روز عاشورا  20آذر شرکت نمایند و ایشان مکان تجمع را برای علما فاطمیه،
آقایان حرم مطهر شاهچراغ و بانوان مسجد نو اعالم نمودند راهپیمایی در روز عاشورا پس از تجمع مردم
در اماکن تعیین شده راس ساعت  9صبح از صحن حرم مطهر شاهچراغ آغاز شد و سپس مردم با حرکت
از میدان تر و بار دروازه سعدی به سمت فلکه شهرداری رفتند ،در فلکه شهرداری جایگاه سیخنرانی برپیا
شده بود جمعیت آنقدر زیاد بود که پایان راهپیمایی تا دروازه سعدی بیود( .دسیتغیب ،1378 ،ص،)67-64
آیت اهلل ربانی شیرازی پیام امام خمینی را مبنی بر ضرورت کنارگیری شاه و برقیراری حکومیت اسیالمی
قرائت کردند و سپس حجتاالسالم مجدالدین محالتی درباره نهضت اسالمی سخنرانی کردند و در ادامه
آیت اهلل دستغیب و مصباحی سخنرانی کردند و در خاتمه قطعنامه  17مادهای قرائت شد( .وزارت اطالعیات،
 ،1378ص )643
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به مناسبت چهلمین روز واقعه شهدای مسجد حبیب و بزرگداشت استاد نجات الهی مجلس ییادبودی در
تاریخ  8دی  1357در مسجد جامع و حرم مطهر شاهچراغ برگزار شد در این اجتمیاع کیه حیدود بیسیت
هزار نفر از طبقات مختلف مردم حضور داشتند ابتدا سیدعلی اصیغر دسیتغیب در میورد کمبیود نفیت بیه
سخنرانی پرداخت و اظهار داشت که در مخازن کشور نفت وجود دارد ولی دولت از عرضیه آن خیودداری
مینماید و در پایان خواستار خروج شاه از کشور برقراری حکومت اسالمی شد ،آیت اهلل دسیتغیب دربیاره
مسائل جاری کشور سخنرانی نمودند و خواسیتار برکنیاری شیاه از سیلطنت شیدند سیپس در خیابانهیای
احمدی وسی متری سینما سعدی وهنگ و . .به تظاهرات پرداختند و در پایان اعالم شد که فردا یعنیی 9
دی به مناسبت وقایع اخیر در کشور و شیراز عزای عمومی است.
در مسجد حبیب هم در تاریخ  8دی  1357مناسبت چهلم شهدای مسجد حبییب مراسیم برگیزار شید کیه
سپس از جمعیت حاضر در خیابانهای اطراف تظاهرات نمودند و در جریان زد و خود بیین تظاهرکننیدگان و
مامورین  13مامور و شش نفر از مردم مجروح شیدند .در روز  9دی شییراز از سیاعت  9:30صیبح میردم در
فلکه شهرداری تجمع نمودند و ضمن سردادن شعار در خیابانهای خیام و زند بیه تظیاهرات پرداختنید و بیا
حمله سینما آریانا انجمن ایران و آمریکا اداره فرهنگ و هنر و یک مشروب فروشیی را بیه آتیش کشییدند و
سپس به ساختمان ساواک حمله کردند و در اثر تیراندازی ماموران محافظ ساواک مهاجمان متفرق شدند.
در روز  17دی ماه  1357شیراز شاهد تظاهرات مردم بود ،بنا به گزارش مطبوعات بیش از  120هزار نفیر
در تظاهرات شرکت کردند آنهیا پیس از اجتمیاع در مسیجد جیامع و صیحن حیرم مطهیر شیاهچراغ در
خیابانهای اطراف شهر تظاهرات و شعار دادند و سپس از حیرم مطهیر بییرون آمیده و پیس از پیمیودن
خیابانهای احمدی ،لطفعلی خان زند ،داریوش ،کریم خان زند ضمن اجتماع در مقابل بیمارستان شیراز به
سردادن شعار علیه رژیم پرداختند و همچنین در روز  18دی ماه  1357هیأتی مرکب از مهندس بازرگان،
حجت االسالم رفسنجانی ،مهندس کثیرائی ،مهندس حبیبی و مهندس صباغیان بیه نماینیدگی از سیوی
امام خمینی با هلیکوپتر به شیراز آمدند و مورد استقبال حدود  200هزار نفر از میردم شییراز قیرار گیرفتن
هیئت فوق به منزل آیت اهلل دستغیب رفتند و با همراهی گروهی از روحانیون راهی پاالیشگاه نفت شیراز
شدند ،مهندس بازرگان با برشمردن شرایط آن زمان و با تاکیید و درخواسیت امیام خمینیی بیرای تیامین
مصرف داخلی نفت خام ،پاالیشگاه شیراز کیار خیود را آغیاز نمایید .پیس از بازگشیت هیئیت اعزامیی از
پاالیشگاه به شیراز حجت االسالم هاشمی رفسنجانی در اجتماع  30هیزار نفیری میردم شییراز در حیرم
مطهر شاهچراغ و مسجد جامع به سخنرانی پرداختند و ضمن سیخنانی در میورد دولیت بختییار ویژگیی
حکومت اسالمی خواستار گسترش اعتصابها از سوی مردم شدند .سفر هیئت اعزامی مزبور ،روابیط بیین
مقامات محلی استان فارس را به چالش انداخت ،بنا به گزارش ساواک بر اثیر پیارهای مسیائل شیهری و
اتخاذ تصمیمات الزم جهت کنترل تظاهرات و محافظت از اماکن دولت ،اختالف شدیدی بیین سرلشیکر
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اسفندیاری فرمانداری نظامی شیراز و سرتیپ شفاعت فرمانده شورای تامین شهر بروز کرد ،زیرا سر لشکر
اسفندیاری قصد داشت به منظور به دست آوردن محبوبیت در میان مردم برخورد با مخالفان بیا خشیونت
کمتر رفتار شود ولی سرتیپ شفاعت با مطرح کردن اجرای انجام وظیفیه خواسیتار برخیورد قیاطع تیر بیا
اعتراضات بود ،با توجه به حضور هیئت اعزامی فوق ،مجددا اجتماع عظیم دیگری که حدود  60هزار نفیر
در آن شرکت داشتند در بعد از ظهر  18دی  1357در مسجد جامع ،صحن حرم مطهر شیاهچراغ ،مییدان
شاهچراغ و خیابانهای اطراف شکل گرفت و مهندس بارزگان به عنوان سخنران آن اجتمیاع در ضیمینه
اتحاد و همبستگی مردم جهت پیشبرد اهداف ملت سخنرانی نمودند و با نکوهش روش دولتهای گذشته
و دولت بختیار و یا اشاره به اتحاد روحانیت برای مبارزه با رژیم تاکید کردند که ملت ایران تا پیروزی بیر
حکومت پهلوی به مبازات خود ادامه خواهند داد ،سپس آیت اهلل سیدعبدالحسین دستغیب آخرین اعالمیه
امام خمینی راقرائت کردند ،یکی از نکات جالب توجه تظاهرات شیراز حضور اقلیتهای میذهبی از جملیه
زرتشتیان مسیحیان و یهودیان و اعالم همبستگی آنها با هموطنان مسلمان بود که حدود هزار نفر از آنها
در اجتماع شرکت کردند( .نصیری طیبی)624-620 ،1393 ،
در روز  20دی ماه  1357اجتماع دیگری با حضور  40هزار نفر از مردم مختلف شیراز ازجمله فرهنگییان،
دانش آموزان ،دانشجویان به دعوت از جامعه فرهنگیان در دبیرستان شاهپور ( ابوذر فعلی) و خیابانهیای
اطراف آن شکل گرفت ،در این اجتماع ابتدا رضا ابواالحراری یکی از فرهنگیان درباره حکومت اسالمی و
غیرقانونی بودن حکومت بختیار صحبت کرد و سپس صمد فراروئی یکیی از مبیارزانی کیه بیه تیازگی از
زندان آزاد شده بود ،سخنرانی نمود و پیشنهاد کرد که در دبیرستانها کالسهایی غیر از کیالس درسیی
تشکیل شود و مسائل سیاسی کشور را برای دانش آموزان توجیه کننید و آنیان را بیرای مبیارزه احتمیالی
آینده آموزش دهند .سپس شیخ علی موحد درمورد سجایای حکومت اسالمی و غیرقیانونی بیودن دولیت
بختیار سخنرانی نمودند ،همچنین فرهنگیان شیراز اعالم کردند که وزییر جدییدآموزش و پیرورش را بیه
رسمیت نمیشناسند و در پایان به دلیل بارش شدید باران ،تظاهرات آرامی در خیابانهای اطراف صیورت
گرفت و بدون درگیری به پایان رسید ( .وزارت اطالعات ،1378 ،ص)649

تخریب ساختمان ساواک شيراز
در روز  21دی ماه  1357تظاهرات مردم شیراز که از ساعت  9صبح آغاز شد منجر به درگیری با نظامیان
شد تظاهرات کنندگان حاضر  200هزار نفر میرسید مجسمه شاه در میدان ارم و سیایر مییادین بیه زییر
کشیده شد سپس تظاهرات کنندگان به طرف ساختمان سیاواک حرکیت کردنید و بیا مقاومیت میاموران
شهربانی بین طرفین درگیری به وجود آمد باعث شهادت سه تن و مجروح شدن  15نفر از مردم شد امیا
مردم عقبنشینی نکردند و با پرتاب کوکتل مولوتوف  16خودرو ساواک و سپس سیاختمان سیواک را بیه
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آتش کشیدند اغلب کارکنان ساواک فرار کردند ولی سرهنگ زروان معیاون سیازمان اطالعیات و امنییت
استان فارس و دو نفر از کارکنان دست مردم افتادند که سرهنگ زروان و یکی از میاموران توسیط میردم
خشمگین کشته و تعداد زیادی اسلحه و اسناد و مدارک دسیت میردم افتیاد .میردم آنهیا را بیه آییت اهلل
دستغیب و حجتاالسالم محالتی تحویل دادند و به این ترتیب ساواک شیراز دومین ساواک کشور بعد از
ساواک فیروزآباد به دست مردم تسخیرگردید و بنابه گزارش ارتش حدود  18نفر از ماموران دراین حادثیه
مجروح شدند .در روز  23دی  1357گروههای مختلفی از جمله قضات دادگستری ،کارمندان شیهرداری و
کارکنان سازمان آب مبادرت به یک راهپیمایی آرام نمیود ،سیپس در اجتمیاع تظیاهرات کننیدگان سیید
مجدالدین مصباحی به سخنرانی پرداختند و ساعاتی بعد در اجتماع عظییم دیگیری کیه در صیحن حیرم
شاهچراغ (ع) برگزارگردید ،ایشان حضور یافتند و آخرین پیام امام خمینی (ره) مبنی بر عدم رویارویی میردم
با ارتشیها را قرائت کردند ( .علیان نژاد ،1389 ،ص )68-67و نیز ( نصیری طیبی ،1393 ،ص)631
بر اساس بیانیههایی که در روز  28دی 1357انتشار یافتیه بیود میردم در روز  29دی  1357مصیادف بیا
اربعین حسینی از هفت نقطه شهر تجمع نمودند ،مطبوعات این تجمع را بزرگترین راهپیمایی تاریخ دراین
دیار لقب دادند و سپس همه مردم در خیابان زند تجمع اصلی را شکل دادند ،در این راهپیمیایی آییت اهلل
بهاء الدین ،آیت اهلل سید عبدا لحسین دستغیب ،حجت االسالم سییدمجدالدین محالتیی ،آییت اهلل سیید
علی اصغر دستغیب ،سید هاشم دستغیب ،آیت اهلل ربانی و دیگر روحیانیون در پیشیاپیش صیف میردم در
حرکت بودند و در هنگام ظهر نماز جماعت در خیابان زند به امامت آیت اهلل بهاء الدین محالتیی برگیزار
گردید سپس بین حاضرین غذا توزیع شد و درساعت  16با قرائت قطعنامه پایانی مراسم به پایان رسیید و
همچنین در بامداد  30دی نیز حرکت اعتراضی مردم شیراز ادامیه داشیت و از ابتیدای صیبح گروهیی از
طوایف مختلف ایل قشقایی با اجتماع در حرم مطهر شیاهچراغ بیه سیردادن شیعار پرداختنید و میثیاق و
همبستگی خود را با جامعه متحد ایران اعالم نمودند ،آیت اهلل محالتی در این اجتماع سخنرانی نمودند و
در پایان قطعنامهای از طرف ایل قشقایی قرائیت گردیید و سیپس در خیابیانهیای اطیراف مبیادرت بیه
راهپیمایی نمودند( .نصیری طیبی ،1393 ،ص )636-635و نیز ( روزنامه پارس شیراز )1357/11/2 ،در روز  7بهمین
 1357به مناسبت رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به دعوت از علما و روحیانیون شییراز
راهپیمایی بزرگی در شیراز برپا شد که در این اجتماع روحانیون ،فرهنگیان ،بازاریان ،دانشگاهیان ،اصیناف
کشاورزان ،عشایر و کار کنان ادارات شرکت داشتند و این تظاهرات در خیابانهای شهر به طرف قبرسیتان
دارالرحمه شیراز ادامه یافت و در آنجا حجت االسالم محالتی و شیخ علی موحد سخنرانی نمودند و اقشار
مختلف را به همبستگی با انقیالب فراخواندنید و خواسیتار بیاز شیدن فرودگیاه مهرآبیاد بیرای بازگشیت
امامخمینی (ره) شدند ودرپایان قبور شهدا را گلباران نمودند( .روزنامه پارس (شیراز) )1357/11/10
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ورود امام خمينی به ایران و اقدامات انقالبيون شيراز
در شیراز از سوی کمیته هماهنگی تظاهرات عدهای از اعضا و مردم بیرای اسیتقبال از امیام خمینیی بیه
تهران اعزام شدند و در شیراز مردم را در تاریخ  57/ 11/ 12به تجمع در حرم مطهر شاهچراغ فراخواندند
قرائت اعالمیه امام خمینی ،سخنرانی علما و سپس پخش سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا از جملیه
برنامههای این گردهمایی بود و مردم در سرور و شادمانی به سر میبرند و با دادن شیعار ابیراز شیادمانی
میکردند و ادارات و سازمانها با المپهای تزئینی مبادرت به چراغانی و آذین بندی میینمودنید .و نییز (
روزنامه پارس شیراز )1357/11/16 ،امام خمینی(ره) پس از ورود به تهران در  15بهمن  1357مهندس مهیدی
بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت منصوب کردند( .نجیاتی ،1387 ،ج ،2ص )359میردم شییراز در روز
سه شنبه 17 ،بهمن  1357از ساعت اولیه بامداد که بییش از 10هیزار نفیر از مسیجد شیهدا (نیو) ،حیرم
شاهچراغ و خیابانهای اطراف اجتماع کرده و آمادگی خود را به منظور شرکت در جهاد مقیدس میذهبی
اعالم نمودند .در این اجتماع شیخ علی موحد پشیتیبانی روحیانیون و میردم فیارس را از نخسیت وزییری
بازرگان اعالم کردند ،سپس فرمان امام خمینی مبنی بیر نخسیت وزییری بازرگیان و اعالمییه آییت اهلل
بهاءالدین محالتی در مورد دعوت از مردم شیراز در راهپیمایی روز چهارشینبه  18بهمین  1357در حیرم
شاهچراغ برای اعالم پشتیبانی از دولت بازرگان قرائیت گردیید ،اجتمیاع کننیدگان سیپس در خیابانهیای
لطفعلی خان زند ،نمازی راهپیمایی کردند ،لذا با توجه به دعوت قبلی توسط آیت اهلل بهاءالیدین محالتیی
مردم در روز چهارشنبه  18بهمن با اجتمیاع عظییم و گسیترده حیدود  200هیزار نفیری در حیرم مطهیر
شاهچراغ و خیابانهای اطراف ضمن سر دادن شعار ،حمایت خود را از دولت بازرگان اعیالم نمودنید .و از
سوی کمیته هماهنگی تظاهرات از مردم شیراز دعوت شد تا در روز  22بهمن در صحن شاهچراغ (ع) گرد
هم آیند و تجمع و تظاهرات عظیمی را ایجاد نمایند و یکی از وقایع مهم آن روز در شیراز حضور تعیدادی
از پرسنل ارتش با لباسهای نظامی در میان اجتماع مردم و در مسجد جامع و اعالم همبسیتگی آنیان بیا
انقالب بود ( .نصیری طیبی ،1393 ،ص)642 ،641
از صبح روز  22بهمن بلندگوئی در سطح شهر مردم را به اجتماع در حرم مطهر شاهچراغ فرا میخوانید و
جمعیت انبوهی در حرم شاهچراغ خیابانهای اطراف اجتماع کردند در این اجتمیاع رجبعلیی طیاهری بیه
سخنرانی پرداخت سپس راهپیمایی از حرم مطهر شاهچراغ به سمت مسجد نو انجیام شید کیه از طرییق
بلندگوها به جمعیت تظاهر ات کننده اعالم کردند که جهت خلع سیالح بیه سیمت کالنتیریهیا حرکیت
نمایند( .دستغیب ،1363 ،ص )50مردم با سرعت به سمت کالنتری  3که حیدود  400تیا  500متیر بیا حیرم
مطهر فاصله داشت حرکت کردند آقای طاهری نقل میکند که وقتی رسیدیم کالنتری تسخیر شده بیود.
با به هر ترتیب با تصرف کالنتری  3و افتادن سالحهای آن به دست مردم ،تظاهرات کنندگان به سیمت
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کالنتریهای  5 ،2 ،4و 7یورش بردند که تقریبا بدون درگیری همه کالنتریها تصرف مزبور با اطالع از
سقوط کالنتری  3قبل از رسیدن مردم ساختمانها را ترک کرده و سالحها را به مرکز پیاده منتقل کیرده
بودند و بدین ترتیب درگیریها به مرکز شهربانی در فلکه شهرداری و کالنتری  1کشیده شد ،مأموران بر
برجهای ار بر روی پشت بام ساختمان سنگربندی کرده بودند و با یورش مردم مبادرت بیه تیرانیدازی
کردند در اثر تیراندازی پی در پی آنها عدهای به شیهادت رسییده و برخیی هیم مجیروح شیدند کیه بیا
آمبوالنس به بیمارستانها منتقل میشدند .ایل قشقایی با سالحهای برنو که داشتند و از فییروز آبیاد بیه
شیراز آمده بودند به سمت ماموران تیراندازی میکردند ،یکی از پرسنل ارتش بیا ییک دسیتگاه تانیک از
مرکز زرهی به کمک مهاجمان آمده و با پیوستن حدود  150نفر از افراد مسلح نیروی هیوایی و همیافران
به مردم حمله به شهربانی شدت یافت پس از مدت پنج سیاعت درگییری در راس سیاعت  16شیهربانی
فارس به تصرف مردم درآمد و انبار سالح به دست مردم افتاد و عده زییادی مسیلح شیدند و بیر اسیاس
گزارش مطبوعات در جریان درگیری مرکز شهربانی فارس تعدادی از ماموران کشته و مجروح شیدند و از
مردم نیز  42نفر شهید و  421نفر مجروح شدند که با شهادت عده دیگری در بیمارستانها تعداد شهدا به
بیش از  50نفر رسید .پس از سقوط شهربانی یگانهای ارتش و ژاندارمری یکی پیس از دیگیری بیدون
درگیری تسلیم شده و همبستگی خود را با انقالب اعالم کردند( .دستغیب ،1363 ،ص)51
عصر  22بهمن پرسنل مرکز زرهی با تانکهای خود در خیابان به مردم پیوستند و در حالی کیه تصیاویر
امام خمینی را روی تانکها نصب کرده بودند در خیابانهای شهر به حرکت درآمدنید و بیدین ترتییب در
حوالی غروب آنروز در فارس رسما پیروزی انقالب اعالم گردید و همان شب تلویزییون فیارس در اختییار
انقالبیون قرار گرفت پس از تهران از تلویزیون فارس خبر پیروزی انقالب اعالم شد و بدین ترتیب پیس
ار تهران شیراز دومین شهری بود که به دست نیروهای انقالبی افتاد شیهرهای دیگیر اسیتان فیارس در
پایان روز  22بهمن با تسلیم نیروهای نظامی و در بعضی از شهرها با درگیریها و زد و خوردها به تصرف
مردم درآمد .پس از سقوط یا تسلیم مراکز نظامی و انتظامی شیراز ،کمیته هماهنگی تظاهرات که نام خود
را به کمیته هماهنگی شیراز تغییر نام دادند ،در نخستین اقدام در روز  23بهمن تشییع پیکیر شیهدای 22
بهمن را انجام دادند در حالی که تعداد شهدای مزبور به  52تن رسیده بود با حضور بیش از  400هزار نفر
از مردم شیراز تشیع انجام شد و با توجه به فعالیت کمیته هماهنگی شیراز تا حدودی اوضاع شهر کنتیرل
درآمده و عده زیادی با حضور در منازل علما سالحهای خود را تحویل میدادند به طوریکه منازل آنیان از
اسلحه مملو شده بود( .دستغیب ،1363 ،ص)52-51
پس از فروکش کردن هیجانهای عمومی ناشی از پیروزی انقالب اسالمی آیین بازگشایی سیازمانهیا و
ادارات دولتی در روز شنبه  28بهمن  1357با حضور عدهای از روحانیون شیراز برگزار گردید و بازارییان و
کسبه در شهر با گشودن حجرهها و مغازههیای خیود فعالییت خیود را شیروع کردنید روز اول اسیفند روز
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بازگشایی مدارس و آموزشگاهها اعالم شد و توسط علما از آقای سید جعفر ابطحی کیه ییک هفتیه قبیل
استعفای خود را تقدیم علما کرده بود خواسته شد که کماکان اداره امور شهر و اداره شهرداری را به دست
بگیرند و مأموران راهنمایی و رانندگی زیر نظر کمیته هماهنگی شیراز کار خود را آغیاز نماینید .از سیوی
کمیته هماهنگی سرهنگ انتظار مهدی به سمت ریاست موقت شهربانی فیارس ،سیرهنگ دسیتغیب بیه
سمت فرماندهی موقت ژاندارمری فارس و سرهنگ نصرت اهلل ناصری به سمت سرپرسیت موقیت تییپ
 55هوابرد منصوب گردیدند تا رسیدن دستور ثانوی از مرکز هدایت امور انتظامات و نظیامی اسیتان را در
اختیار گیرد در حالی که کمیته هماهنگی شیراز که در آن روزها به نام کمیته انتظامات تغییر نام داده بیود
و ریاست آن به عهده سیدعلی اصغر دستغیب بود اداره شهر و انتصابها را بر عهده داشت و سیرانجام در
اسفند  57با تعیین نصرت اهلل امینی به سمت نخستین استاندار فارس پیس از پییروزی انقیالب اسیالمی
کمیته انتظامات منحل و وظایف آن به سازمانها و نهادها واگذار گردید که این اقدام به دستور امام خمینی
بود تا سازمانها بتوانند زیر نظر استانداریها اقدامات خود را انجام دهند و امینیی در نخسیتین اقیدام بیه
منظور اداره و راه اندازی سازمانها و ادارات دولتی مبادرت به انتخاب افراد خوشنام و شایسته به ریاسیت
سازمانهای مزبور نمود و یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته دستگیری مقامات امنیتی و نظیامی رژییم
شاه بود که در کشتار انقالبیون دست داشتند و خود را مخفی کرده بودند که پیس از دسیتگیری آنهیا بیه
دلیل اینکه در شیراز دادگاه انقالب هنوز راه اندازی نشده بود آنها را به تهران منتقل کردنید تیا محاکمیه
شود ( .نصیری طیبی ،1393 ،ص )655-653
پس از اعالم برگزاری همهپرسی "رفراندوم" جمهوری اسالمی در فروردین سال  1358و مخالفت برخی
از گروهها و دستجات سیاسی با آن در شیراز مردم این شهر همانند مردم سایر مناطق کشور به استقبال از
این تصمیم پرداختند درهمین راستا روزسه شنبه  26اسفند  1357هزاران نفر از میردم شییراز بیه همیراه
کثیری از افسران و درجهداران واحدهای نظامی در پشتیبانی از جمهوری اسیالمی در مییدان اسیتانداری
اجتماع کردند و در این مراسم آیت اهلل ربانی شیرازی نماینده امام خمینیی در اسیتان فیارس نصیرت اهلل
امینی استاندارد و ...درباره همبستگی و اتحاد طبقات مختلف سخنانی ایراد نمودنید .بیه منظیور برگیزاری
همه پرسی برنامه ریزیهایی از سوی استانداری طراحی و به اجرا در آمید و اعضیای نظیارت و مجرییان
مشخص گردیدند و سید احمد پیشوا به عنوان رئیس انجمن نظارت و جالل الدین آیت اهلل زاده به سمت
نائب رئیس برگزیده شدند .در حوزه فرمانداری شییراز  294شیعبه اخیذ رای مشیخص شید و عیالوه بیر
شعبههای ثابت در شهرستانها و روستاها بنا به دستور امینی استاندار فارس رای گیری بوسییله هلیکیوپتر
تدبیر گردید و قبل از برگزاری همه پرسی نیز بیانیهای از سوی آییتاهلل دسیتغیب و آییت اهلل بهاءالیدین
محالتی مبنی بر دعوت از مردم برای شرکت در انتخابیات و تشیویق میردم در رأی دادن بیه جمهیوری
اسالمی صادرگردید .در روز برگزاری همه پرسی نیز مردم با حضوردر شیعبههیای اخیذ رای ،رای خیود را
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برای جمهوری اسالمی به صندوق انداختند بدین ترتیب پس از برگزاری همه پرسی در روزهای جمعیه و
شنبه دهم و یازدهم فروردین  1358و شمارش آراء ستاد مرکزی نظارت بر همه پرسی در فیارس اعیالم
کرد به دنبال اخذ رای و شمارش آرا در این استان از 1230102رای اخذ شده 1224821 ،رای مثبیت بیه
جمهوری اسالمی دادند.
نقش آستان مقدس احمد ابن موسی(ع) شاهچراغ در حرکتهای اعتراضیی منتهیی بیه انقیالب اسیالمی
ازنگاه افراد مصاحبه شده
مردم برای زیارت به حرم شاهچراغ میرفتند و اگر فضا مهیا بود طبیق اعیالم قبلیی در همانجیا تجمیع
میکردند و اگر فضا امنیتی بود و جلوگیری از تجمع میشد در میدان احمدی رو به روی حرم شاهچراغ و
یا مسجد نو و یا مسجد جامع عتیق و ...تجمعات شکل میگرفت اما به طور کلی حرم شاهچراغ در شکل
گیری تجمعات در سالهای قبل از انقالب در تظاهراتها و راهپیماییهیا نقیش بسیزایی داشیت و میردم
ارادت خاصی به حضرت داشتند و نمونههای آن هم زیاد بود ( .مصاحبه با غالمعلی عزمی)97/06/25 ،
حرم شاهچراغ برای مردم شیراز همانند یک کعبه است تا راه را گم نکنند و به میا نشیان مییدهنید کیه
الگوی پیروی از امامت و والیت احمدبن موسی (ع) است که برای حمایت برادرش حرکت کرد ،شاه چیراغ
یک فلش است برای ما ،شاه چراغ یک نور است که مانند یک پروژکتور شهر شیراز را روشن کرده اسیت
تا کسی راه را اشتباه نرود ،لذا ایشان حرمت دارد راهی را که نشان میدهند راه خداست .حرکیت احمیدبن
موسی (ع) یک حرکت سیاسی بود برای دفاع از امامت و والیت در زمان خودش ،سیاست و دیانت حضرت
یکی بوده است و برای ما باید درس عبرتی باشد ( .مصاحبه با محمد علی ادریسی)97/07/07 ،
حرکتها معوال از شاه چراغ آغاز میشد و میردم بیه سیمت سیه راه احمیدی و دروازه سیعدی و خیابیان
تیموری و میدان شهرداری و فلکه ستاد حرکت مینمودند در جلوی همه مردم شهید آییت اهلل دسیتغیب،
سید هاشم دستغیب ،آیت اهلل بهاءالدین محالتی و مجدالدین روحانی بودند که با حضور مردم راهپیمیایی
میکردند البته در مساجد جامع عتیق با حضور شهید دستغیب و مسجد نیو بیا حضیور آییت اهلل پیشیوا و
مسجد موال با حضور آیت اهلل محالتی و مسجد ولیعصیر بیا حضیور آییت اللهیی و ...هیم تجمیع شیکل
میگرفت ولی معموال بعد از تجمعات در مساجد مردم به سمت شیاهچراغ و مییدان احمیدی مییآمدنید.
(مصاحبه با سید منصور شهریاری)97/08/21 ،

اکثر راهپیماییها از شاهچراغ شروع میشد و یا از مساجد شروع میشد و معموالً تا حرم منتهی مییشید
معموالً از مسجد موال ،مسجد جامع ،مسجد حبیب و یا مسجد نو شروع میشد تا در جلوی حرم شاهچراغ
یعنی میدان احمدی تجمع نهایی شکل میگرفت .مییدان جلیوی حیرم و خیابانهیای اطیراف ماالمیال از
جمعیت میشد اما باید گفت که حرم مطهر شاهچراغ نقش موثری در تجمع مردم داشتند و حیرم مطهیر
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یک محور اصلی قلمداد میشد ( .مصاحبه با محمد زادانی فرد)97/08/27 ،

آنچه که به پیروزی انقالب اسالمی در شیراز کمک کرد شاهچراغ بود چون افرادی کیه بیا هیم جهیت
تجمع قرار میگذاشتند اغلب در شاهچراغ و یا مسجد نیو بودنید ،امیا بایید گفیت هسیته مرکیزی تمیام
تظاهراتها حرم مطهر شاهچراغ بود اگر بعضی اوقات هم تظاهراتها از جاهای دیگر شروع مییشید بیه
حرم شاهچراغ ختم میشد چون برای مردم احمدبن موسی (ع) هسته مرکزی بود و به همه انرژی مییداد
اما به آقا متوسل میشدیم آقا برای ما پناه بودند( .مصاحبه با محمدعلی میرهادی فرد)97/08/28 ،
چون معموالً از تجمع در داخل حرم جلوگیری میکردند مردم به عنیوان زییارت داخیل حیرم شیاهچراغ
میرفتند و زیارت و دعا میخواندند و منتظر میشدند تا شلوغ شود و به بیرون حرم یعنیی مییدان مقابیل
حرم میآمدند و تجمع از حرم شاهچراغ شروع میشد و میدان احمدی و شاه چراغ مرکز انقالب در شیراز
بود( .مصاحبه با اسماعیل حقیقی )97/08/29 ،بیشترین نقش در تجمعات مردم حرم شیاهچراغ داشیت و
مهمترین تجمعات در شاهچراغ و میدان حرم بود( .مصاحبه با محمدرضا جاللی)97/08/30 ،
سال  1342و سالهای  1356تا  1357حرم مطهیر احمیدابن موسیی (ع) بیه عنیوان ییک کیانون تجمیع
محسوب میشد ( .مصاحبه با کریم دوکوهکی )97/09/13 ،حرم احمد بن موسی(ع) در تجمع مردم در آن زمیان
مرکزیت بودند البته برای ما محوریت هم بودند به نظر من در آن زمان میردم چیون مییخواسیتند ییک
حرکت دینی انجام دهند از آقا احمدابن موسی (ع) الهام میگرفتند ( .مصاحبه با قاسیم جهاندییده )97/09/14 ،از
دیرباز حرم شاهچراغ به عنوان ملجأ و پناهگاهی برای مردم شیراز بوده است و باید اشاره کرد که بیشیتر
تجمعات یا ابتدا یا انتهای برنامه در جلو حرم شاهچراغ منتهی میشد ( .مصاحبه با محمد نعمتی)97/09/19 ،

نتيجه گيری
در فرهنگ سیاسی ،انقالب به حرکتهای اعتراضی که منجر به سرنگونی یک حکومت و تشیکیل ییک
حکومت جدید میشود اطالق میگردد ،انقالب اسیالمی اییران ییک دسیتاورد بیزر در راسیتای آرمیان
خواهی ملت مسلمان ایران بود که از مهمترین پدیدههای سیاسی -اجتماعی قرن بیستم به شمار رفتیه و
نقطه عطفی در تاریخ معاصر جهان اسالم درخصوص ایران اسالمی قلمداد میشود .بنا به دیدگاه نظرییه
پردازان عوامل مختلفی در سرنگونی رژیم شاهنشاهی تاثیر داشت .یکی از این عوامیل عنصیر میذهب و
نقش اماکن مذهبی بود که مردم ایران تحت تاثیر این عناصر و رهبری حکیمانه امام خمینی ره توانسیتند
نظام سلطنتی شاهنشاهی را که بزرگترین ابرقدرتهای جهان از آن پشتیبانی میکردند از بین ببرند.
کشور ایران از دیرباز دارای پایگیاههیای مردمیی ،میذهبی ،عرفیانی و اسیالمی همچیون بقیاع متبرکیه
امامزادگان ،مساجد و علما و شخصیتهای دینی و مذهبی موثر و تاثیر گذار و ذی نفوذ بوده اسیت .ایین
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مراکز دینی که همواره کانون جذب اندیشهها و جنبشهای مردمی بوده است در جهت مبارزه و قیام علیه
ستمهای زمانه با همان انگیزشهای دینی و الهی ،با الگیوگیری از قییامهیا و مبیارزات سیاسیی علمیا و
امامزادگان ،انعکاس یافته است .در همین راستا نقش موثر مساجد و امیاکن میذهبی در آگیاهی بخشیی،
ترویج اندیشههای انقالبی ،و تجمعات اعتراضی در این مدت بر کسی پوشیده نبود.
مردم سراسر کشور ایران از جمله شهر شیراز در فاصله سالهای  1342تا  1357مخالفت خود را با رژییم
شاهنشاهی به طرق مختلف اعالم میکردند .در همین راستا نقش موثر مساجد و اماکن مذهبی در آگاهی
بخشی ،ترویج اندیشههای انقالبی ،و تجمعات اعتراضی در این مدت بر کسی پوشیده نبود .حیرم مطهیر
حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) به عنوان یک عنصر مهم مذهبی و هویتبخیش در فرهنیگ
ایرانی-اسالمی ،نه تنها درشهر شیراز بلکه در کشور ایران و سایر کشورهای اسالمی شناخته شده اسیت.
تاثیر این مکان مقدس در رویدادهای مختلف خصوصا رویدادهای تاریخی-سیاسی قابل انکار نیست.
این حرم مطهر ،در آگاهی بخشی ،تجمع و تهیج حرکات اعتراضی منجر به سقوط رژیم شاهنشاهی ،و به
ثمر رسیدن انقالب اسالمی نقش موثری داشته است .حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) نقش محیوری در
تهیج و هماهنگ کردن اعتراضات و آگاهی بخشی به مردم شیراز و حتی زائران شهرستانی داشته اسیت.
مردم شهر شیراز حرم مطهر احمد ابن موسی (ع) را پناهگاهی امن و پایگیاهی مردمیی میذهبی در جهیت
تحرکات سیاسی با محوریت علما برای خود میدانستند و این حرم کانون تجمعات و اعتراضیات انقالبیی
مردم مومن و خدا جوی شهر شییراز در اذهیان بیه یادگیار مانیده اسیت .در بسییاری از راهپیمیاییهیا و
تظاهراتهای اعتراضاتی به رژیم شاه یا از قبل مکان تجمع حرم مطهر احمید ابین موسیی (ع) مشیخص
میشده است و مردم به اشکال مختلف حتی به بهانه زیارت در آنجا تجمع میکردهاند و ییا در مسیاجد و
مکانهای دیگر تجمع اولیه شکل میگرفته و با حرکت به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع) تجمع اصلی در
این نقطه برگزار میشده است.

پيشنهاد کاربردی
از دیرباز مکانهای مهم و تاریخی هر شهر یکی از اصلی ترین عناصر هوییت بخیش بیوده انید .در شیهر
شیراز حرم مطهر شاهچراغ به عنوان مکانی مذهبی و تیاریخی در نیزد تمیامی مسیلمانان جهیان بیویژه
ساکنین شیراز و استان فارس اهمیت ویژهای دارد .اما کمتر کسیی بیه بعید سیاسیی و تیاثیرات سیاسیی
اجتماعی این مکان توجه کرده است .با توجه به سایر ابعاد مهم مکانهای مهم میتوانیم اثر هویت بخشی
این مکانها را پررنگ تر کنیم و طیف مخاطبین این مکانها را گسترده تر کنیم.
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