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بررسی نقش مردم جهرم در قيام 15خرداد1342

وحيد كارگر جهرمی1
چکيده 

امام خمينی در روز 13خرداد1342 س��خنرانی تندی عليه شاه، امريكا و اسراييل در 
مدرسه فيضيه ايراد نمودند. در پی اين س��خنان، نيروهای رژيم در بامداد 15خرداد به 
منزل امام در قم هجوم برده و ايشان را دستگير كردند و به زندانی در تهران انتقال دادند. 
بازداشت امام خمينی، تظاهرات مردم سرتاسر كشور را به دنبال داشت كه در آن عده ای 
بازداشت شدند و عده ای به شهادت رسيدند. در اين مقاله اقدامات و فعاليت های مردم 
جهرم در 15خرداد1342 و بزرگداشت اين واقعه در س��ال های 1343 و 1357 مورد 
بررس��ی و تحليل قرار گرفته اس��ت. روش به كار رفته در اين مقاله، توصيفی و تحليلی 
می باشد و برای جمع آوری داده ها از منابع مختلف مانند: اسناد، كتابخا نه  ها و همچنين 
مصاحبه  استفاده شده است. يافته های حاصل از اين مقاله نشان می دهد كه مردم جهرم 
به رهبری روحانيون اين شهر طی سال هاي 1341 تا 15خرداد1342 با سياست های 
غيراسامی رژيم شاه به مخالفت پرداختند و به خصوص با برپايی تظاهرات در آستانه 

1. كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسامی 
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15خرداد1343 و 1357 نقش و سهم مهمی در پيروزی انقاب اسامی ايفا نمودند.
كليدواژه ها: جهرم، قيام 15خرداد1342، امام خمينی، سيد حسين آيت اللهی 

مقدمه
جهرم شهری با پيشينه ای تاريخی در جنوب استان فارس واقع شده كه نقش مهمی 
در تاريخ مبارزات سياسی و مذهبی ايران به ويژه تاريخ معاصر داشته است. از زمان ورود 
آيت اهلل سيد عبدالحس��ين الري، رهبر مذهبی انقاب مش��روطيت در فارس، از نجف 
به ايران و آغاز مبارزات وي عليه استعمار و اس��تبداد، مردم اين شهر وارد فعاليت هاي 
سياسي در جهت مقابله با جور حكام داخلي و سلطه خارجي شدند. سابقه فعاليت هاي 
مردم جهرم عليه رژيم پهلوي، به واكنش های آنها در مقابل سياس��ت هاي پهلوي اول 
)رضاشاه( برمي گردد. آ نها در مقابل برنامه هاي غيراسامي رضاشاه مانند كشف حجاب 
و به ويژه متحدالشكل شدن لباس واكنش نش��ان دادند و مخالفت خود را ابراز كردند. 
فضاي باز سياسي كه به دنبال س��قوط رژيم پهلوي اول حاصل شد، در جهرم نيز مؤثر 
واقع ش��د و به ويژه مردم جهرم در ماجراي نهضت ملي شدن صنعت نفت به حمايت از 
اين نهضت پرداختند. موضع گيري مردم جهرم در برابر كودتاي 28مرداد1332 نيز قابل 
توجه بود و نقش روحانيوني همچون آيت اهلل س��يد علي اكبر آيت اللهي، فرزند آيت اهلل 
سيد عبدالحسين الري، برجسته بود. مردم جهرم برگزاري رفراندوم بهمن ماه 1341 را 
تحريم كردند و به رهبري حضرات آيات: سيد ابراهيم حق شناس، سيد حسين آيت اللهی 
)نوه آيت اهلل سيد عبدالحسين الری(، آيت اهلل سيد فخرالدين آيت اللهي و... با رويكرد ضد 

مذهبي رژيم پهلوي به مخالفت پرداختند. 
مردم اين ش��هر در تحوالت سياس��ي س��ال هاي 1341 تا 15خرداد1342 بر دامنه 
فعاليت هاي ضد رژيم افزودند و به ويژه در س��وگ ش��هداي فيضيه در مقبره ش��هر و 
حسينيه مراسم عزاداري برپا كردند. دستگيری امام خمينی در بامداد 15خرداد1342 
و به دنبال آن قيام مردم تهران كه در آن عده زيادی توسط حكومت پهلوی به شهادت 
رس��يدند، مردم جهرم را به رويارويي بيشتر با رژيم س��وق داد. آ نها با برگزاری مراسم 
سالگرد 15خرداد در سال های 1343 و 1357 بار ديگر به خيابان آمده و عليه اقدامات 
حكومت شعار سر دادند. مقاله  حاضر می كوشد با اس��تفاده از روش توصيفی، تحليلی 
از طريق مصاحبه با افرادی كه در آن دوره در جهرم حضور داشتند و همچنين بررسی 
اسناد و مدارك موجود و منتشرنش��ده ، متون تاريخي،  مطالعات و تحقيقات جديد و... 
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نقش و سهم مردم جهرم در قيام 15خرداد1342  و حوادثی كه ريشه در اين واقعه دارد 
را مورد بررسی قرار دهد.

تحریم رفراندوم 
در تاريخ 16 مهر 1341، جرايد عصر تهران با تيتر درش��ت منعكس ساختند:  «طبق 
اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي كه در هيئت دولت به تصويب رس��يد و امروز منتشر 
شد،  به زنان حق رأي داده ش��د«. در متن تصويب نامه كه در جرايد درج شده بود، قيد 
اسام از ش��رايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برداش��ته و در مراسم سوگند به 
امانت و صداقت به جاي قرآن، كتاب آس��ماني آورده ش��ده بود. شاه مي خواست زمينه 
را جهت الغاي اسام در كشور، محو و مسخ قانون اساس��ي ايران و... فراهم آورد. اعام 
تصويب نامه اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي از طرف دولت اس��داهلل علم در 16 مهر 
1341، فرصت مناسبي براي امام  خميني پيش آورد تا رسالت تاريخي و وظيفه اسامي 
خويش را آغاز نمايد.1 امام خميني در 17 مهر 1341، در تلگرافي به محمدرضا پهلوي 
درباره تصويب انجمن هاي ايالتي و ايالتي هش��دار دادند. اين نخستين تلگرافي بود كه 
از سوي امام به محمدرضا مخابره ش��د.2 همچنين در تلگرافي در 28 مهرماه 1341 به 
نخست وزير )اسداهلل علم( به شدت با تصويب اين قانون مخالفت كرد.3 ديگر روحانيون 
سراسر كشور نيز نس��بت به تصويب اين اعاميه واكنش تندي نشان دادند و خواستار 
لغو آن ش��دند. روحانيون جهرم نيز ب��ا اليحه انجمن های ايالت��ی و واليتی به مخالفت 
برخاستند. آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی4 از جمله روحانيون جهرم بود كه به شدت با 
اليحه انجمن های ايالتی و واليتی مخالفت كرد.5 سرانجام شاه كه احساس خطر مي كرد 
اليحه انجمن های ايالتی و واليتی را تصويب نكرد.6 اما در اواخر دی ماه 1341 اعام كرد 

1. سيد حميد روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، تهران، راه امام، 1374، ج1، ص142-147.
2. صحيفه امام، ج1، ص78.

3. همان، ص80-81.
4. آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهي، امام جمعه فقيد شهر جهرم، فرزند آيت اهلل س��يد عبدالمحمد آيت اللهي و 
نوه آيت اهلل سيد عبدالحسين الري، در س��ال 1353 ه ش از طرف حضرت امام، عهده دار امور حسبيه و شرعيه در 
جهرم شد. اقدامات و سخنرانی های آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی عليه رژيم پهلوی و به طرفداری از امام خمينی 
باعث گرديد كه مشاراليه چندين بار، توسط مأموران رژيم دستگير و بازجويی شوند كه به دنبال آن، سه مرتبه در 
سال های 1343 و 1352 و در فاصله س��ال هاي 1356 و 1357 به زندان »اوين« تهران منتقل شدند. ايشان كه 

سال ها عهده دار اقامه نماز جمعه در جهرم بود، در 25دی1379 دار فاني را وداع گفتند.
5. ميرزا باقر عليان نژاد )به كوش��ش(، روز ش��مار انقاب اس��امی، تهران، س��ازمان تبليغات اس��امی، حوزه 

هنری،1384، ج10، ص245.
6. علی  محمد بشارتي، عبور از شط شب، تدوين احمد رشيدي، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1383، ص31.
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كه لوايح شش گانه انقاب سفيد و اصاحات ارضي را به رفراندوم خواهد گذاشت. امام 
خميني در روز دوم بهمن ماه 1341، در اعامي��ه اي غيرقانوني بودن رفراندوم را اعام 
كردند و آن را مخالف با اسام دانس��تند.1 با وجود اين، شاه اصول شش گانه را در تاريخ 
6بهمن ماه1341 به رفراندوم گذاش��ت. بعد از پايان رفراندوم، به دستور شاه، رسانه ها 
اعام كردند كه رفراندوم با اس��تقبال بسيار زياد مردم روبه رو ش��ده است. شاه نام اين 
حركت را انقاب سفيد گذاشت و از آن اليحه تحت عنوان »اصول شش گانه انقاب سفيد 
شاه و مردم« ياد كرد. بنا به گفته شاهدان عينی كه در آن زمان در جهرم حضور داشتند، 
مردم جهرم استقبال خوبی از اين رفراندوم نكردند و تعداد بسيار كمی در اين انتخابات 
شركت كردند. علی محمد بشارتی كه خود يكی از شاهدان عينی رأی گيری بود درباره 

حال و هوای شهر جهرم در آن هنگام می گويد: 
در اثر عاقه ش��ديد مردم جهرم به امام خميني )ره( و نفوذ روحانيون 
بزرگ طرفدار وي هنگامي كه ش��اه لوايح ش��ش گانه انقاب س��فيد و 
اصاحات ارضي را به رفراندوم گذاشت، من خودم شاهد بودم و چندين 
حوزه رأي گيري را سركشي كردم و نديدم كسي در اين شهر رأي بدهد. 
كسي هم اگر مي خواست رأي بدهد جرئت اين كار را در مألعام نداشت. 
صحبت هاي آقاي آيت اللهي در جهرم چنان روش��نگرانه بود كه افكار 

عمومي را به كلي بر ضد رفراندوم شاه تحريك كرده بود.2

حادثه فيضيه قم و واکنش روحانيت و مردم جهرم
امام خميني و ديگر مراجع تقليد با فرا رسيدن عيد نوروز سال 1342، آن عيد را عزاي 
عمومي اعام كردند.3 فاجعه خونين هجوم به مدرس��ه فيضيه قم در روز دوم فروردين 
1342ه ش، مطابق با روز ش��هادت امام جعفر ص��ادق )ع( روي داد. حكومت ش��اه كه 
روحانيت شيعي را بزرگترين سد در راه رسيدن به اهداف خود مي دانست، در برنامه اي از 
قبل طراحي شده به مدرسه فيضيه حمله كرد. در اين مدرسه، چند نفر از علما و مراجع 
با شركت مردم، مجلس سوگواري به مناسبت شهادت امام جعفر صادق )ع( تشكيل داده 
بودند. در بين صحبت يكي از وعاظ، عده اي كه لباس روستايي بر تن كرده بودند و مسلح 
به سنگ، چوب، كارد و حتي باتوم بودند به مدرسه هجوم آورده و شعارهايي در حمايت 

1. صحيفه امام، همان، ص135-137.
2. علی محمد بشارتي، همان، ص27-28.

3. صحيفه امام، همان، ص156-165. 
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از شاه سر دادند. در درگيري هايي كه بين آنها و طاب رخ 
داد، عده اي شهيد و عده ای زخمي شدند.1 تعدادی از مردم 
جهرم كه در آن زمان در قم حضور داشتند از نزديك شاهد 
ماجرا بودند. شكراهلل جهان مهين يكی از اين افراد بود كه 

درباره حوادث آن روز چنين می گويد:
اينجانب در روز دوم فروردين ماه س��ال 
1342 شمسي كه س��الروز شهادت امام 
جعفر صادق)ع( ب��ود، در ح��وزه علميه 
ق��م تحصيل مي نم��ودم. در صب��ح، امام 
خميني اعام عزاي عمومي و جلسه روضه 
نمودند و در عصر مرجع عاليقدر، آيت اهلل 
گلپايگاني اعام مجلس روضه در مدرسه 

فيضيه نمودند. در آن جلسه كه با حضور آن مرجع عاليقدر برگزار شد 
منبري معروف قم حجت االسام و المسلمين حاج  انصاري قمي به عنوان 
آخرين سخنران به منبر رفتند و آن مجلس بيش از حد شلوغ بود و حتي 
ما و بسياري از طاب ايستاده به بيانات آن سخنران گوش فرا مي داديم. 
در اين سخنراني چندين بار مبادرت به صلوات بي جا شد و يك بي نظمي 
همراه با ترس مجلس را فرا گرفت و سخنران نيز به ناچار صاح را در آن 
ديد با فن خود س��ريع منبر را جمع نمايد. مأموران شاه كه در سرتاسر 
مجلس حضور داشتند، پس از پايان منبر با صلوات هاي بي مورد شروع به 
خرابكاري و آتش  زدن و جدا كردن پرچم ها نمودند و بعد نيز كتك كاري 
به راه انداختند و حتي به سمت مرجع عاليقدر نيز يورش بردند. تعدادي 
از طاب به شهادت رسيدند و دست و پا و سر تعداد زيادي از طاب نيز 
شكست كه از آن جمله آيت اهلل سيد  كرامت اهلل ملك حسيني )نماينده 
كنوني مجلس خبرگان از استان كهگيلويه و بوير احمد( سرشان شكست 
و آيت اهلل شيخ  ابوالقاسم محجوب جهرمي دستشان شكست و از طاب 
جهرمي كه در آن جلسه حضور داشتند آيت اهلل كريمي جهرمي بودند 
كه در كتاب خورشيد آس��مان فقاهت و مرجعيت كه در شرح آيت اهلل 

1. جواد منصوري، سير تكويني انقاب اسامي، تهران، وزارت امور خارجه، 1385، ص169.

روحانيون و مردم جهرم بعد 
از حمله مأموران رژیم شاه 
به روحانيت شيعي در قم، 
مراسمی در روز 29 فروردین 
سال 1342 در مقبره آیت اهلل 
سيد  عبدالحسين نجفی الری، 
معروف به قبر آقا، برگزار كردند. 
در این مراسم توماري بزرگ 
در محكوميت اقدام رژیم در 
حمله به مدرسه فيضيه و قتل عام 
طالب و حمایت از مراجع تقليد 

به امضای مردم جهرم رسيد
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گلپايگاني نوشته اند جريان فيضيه را مفصًا شرح داده اند. در آن مجلس، 
روحاني بزرگوار و مسن آيت اهلل حاج  شيخ غامحسين شرعي دارابي )پدر 
خانم آيت اهلل شب زنده دار جهرمي( نيز حضور داشتند كه حقير به ايشان 
عرض كردم اجازه بدهيد تا شما را كول كنم تا راحت تر و سريع تر از اينجا 
بيرون برويم كه اجازه نفرمودند. در كوچه منتهی به منزل حجت االسام 
سيد فخراالعام آيت اللهي شيرازي )باجناق آيت اهلل حق شناس( تعدادي 

از افراد كه به كوچه بن بست پناه آورده بودند را ديديم.1
حجت االسام و المسلمين سيد مهدي دادور)آيت اللهي( از ديگر جهرمي هايي بودند 
كه در آن جلسه حضور داشتند. ايشان مشاهدات خويش را به اين صورت شرح می دهد: 
»اينجانب در آن جلسه حضور داشتم و با چشمان خود ديدم كه تعداد زيادي از افراد كه 

در جلسه حضور داشتند كلت به همراه داشتند.«2 
اعاميه هاي زيادي از هجوم حكومت پهلوي در آن روز، توسط مبارزين جهرمي كه در 
آن جلسه حضور داشتند به اين شهر آورده شد و موجب آگاهي مردم جهرم از اين واقعه 
گرديد. اعاميه تاريخي حضرت امام كه در فروردين ماه سال 1342 در محكوميت اين 
حادثه منتشر شد، با اين جمله آغاز مي شد:  »حمله كماندوها و مأموران انتظامي دولت با 
لباس مبدل و به معيت و پشتيباني پاسبا ن ها به مركز روحانيت، خاطرات مغول را تجديد 
كرد.«3 اعاميه امام به سرعت در شهرهای مختلف ايران منتشر شد. آقاي مهدی مقدسي 

از ديگر مبارزان انقاب اسامي در جهرم چنين نقل مي كند: 
آقاي شكراهلل جهان مهين كه در آن زمان در قم بودند اطاعيه اي راجع 
به فاجعه خونين هجوم به مدرسه فيضيه قم و اطاعيه امام در اين باره 
براي ما به جهرم فرس��تادند. ما آن اطاعيه را صبح زود در بلوار شهيد 
رجايي )خيابان فردوسی فعلی( جهرم چس��بانديم و خود در گوشه اي 
ايس��تاديم تا واكنش مردم جهرم را نس��بت به آن اطاعيه مش��اهده 
كنيم. افرادي كه از آنجا مي گذش��تند آن اطاعيه را مي خواندند و بعد 
به گوشه اي مي رفتند و با هم صحبت مي كردند. در همين حال بود كه 
ناگهان يك نفر از افراد ژاندارمري با چند نفر س��رباز به آنجا آمدند و آن 

1. مصاحبه نگارنده با شكراهلل جهان مهين، جهرم، 1388.
2. مصاحبه نگارنده با حجت االسام و المسلمين سيدمهدي دادور )آيت اللهي(، فرزند آيت اهلل سيد فخرالدين 

آيت اللهی، 1388.
3. صحيفه امام، همان، ج1، ص177-179.
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اطاعيه را پاره  كردند و چند نفر از افرادي كه در آنجا حضور داشتند را با 
كتك كاري به شهرباني بردند.1 

علی محمد بشارتي درباره تأثير انتشار اين اعاميه در بين مردم جهرم می گويد: 
اين اعاميه به حدي در مردم نفوذ كرد و تأثير گذاشت كه حدي بر آن 
متصور نيست. حتي من كه در آن روز جوان بودم اين اعاميه را در بين 

مردم جهرم تكثير مي كردم و براي همگان مي خواندم.2 
روحانيون جهرم در اين زمان، مانند حضرات آيات: س��يد ابراهيم حق شناس،3 سيد 
 حس��ين آيت اللهي، س��يد محمدرضا اصفهاني، س��يد حسن نائيني، س��يد فخرالدين 

1. مصاحبه نگارنده با مهدی مقدسي، جهرم، اسفند ماه 1388. 
2. علی محمد بشارتی، همان، ص32-33. 

3. آيت اهلل حاج سيد محمدابراهيم حق شناس در سال 1322 ه.ق، در شهر جهرم متولد شد. وی اداره امور مذهبی 
مردم جهرم را در دست داشت و در مسجد گازران نماز جماعت برپا می كرد و متون فقهی را آموزش می داد. سرانجام 

ايشان در پي يك بيماري، در شب جمعه، 1360/7/3 چشم از جهان فرو بست.

جلسه مربوط به فعاليت های انقابی جمعی از روحانيون جهرم
از راست به چپ: آيت اهلل سيد فخرالدين آيت اللهی، آيت اهلل حاج اصفهانی، آيت اهلل سيد 

 ابراهيم حق شناس، آيت اهلل سيد  ابوالقاسم شفيعی
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آيت اللهي،1 سيد عبدالحسين آيت اللهي2 و... نقش مهمي در روشنگري و هدايت مردم 
جهرم ايفا كردند. ساواك مقارن با همين زمان به اين موضوع اشاره مي كند و مي نويسد:
...در فارس شهرستا ن هايي كه از نظر روحانيت و تحريكات آنان قابل 
اهميت مي باشد، منحصراً س��ه شهرستان ]ش��يراز، جهرم و كازرون[ 
مي باشد. روحانيون ساير شهرس��تا ن ها در هيچ يك از وقايع كه جنبه 
سياس��ي داش��ته، دخالتي ننموده و اصوالً امكان مبادرت به اين قبيل 

اعمال براي آنان ميسر نمي باشد.3

برگزاری مراسم یادبود شهدای فيضيه
روحانيون و مردم جهرم بعد از حمله مأموران رژيم ش��اه به روحانيت ش��يعي در قم، 
مراس��می در روز 29 فروردين سال 1342 در مقبره آيت اهلل س��يد  عبدالحسين نجفی 
الری،4 معروف به قبر آقا، برگزار كردند. در اين مراسم توماري بزرگ در محكوميت اقدام 
رژيم در حمله به مدرس��ه فيضيه و قتل عام طاب و حمايت از مراجع تقليد به امضای 
مردم جهرم رسيد. رئيس ش��هرباني جهرم كه اين حركت را عليه حكومت مي دانست، 
توماري كه به امضاي مردم جهرم رس��يده بود را برداش��ته و با خود می برد. سندي در 
اين باره در دست است كه در آن رئيس ش��هرباني جهرم، سرگرد ذوالقدر، در نامه اي به 

فرماندار جهرم، حوادث روز 29 فروردين را چنين شرح مي دهد: 
از س��اعت 7 صبح امروز بر حس��ب دعوت قبلي و آگهي منتش��ره در 
ش��هر كه به تحريك س��يد حس��ين آيت اللهي، از طرف روحانيون، به  
عنوان عزاداري ش��هادت حضرت رضا عليه الس��ام مجلس سوگواري 
در مس��جد قبر آقا منعقد و گروه كثيري از اهالي، بازار ]را[ بسته ]و[ به  

1. آيت اهلل سيد فخرالدين آيت اللهي )دادور( نوه دختري آيت اهلل سيد عبدالحسين نجفي الري، مبارزاتي عليه 
فرقه بهائيت در مسجد مصلي داشتند. س��رانجام در پي يك بيماري نسبتاً طوالني، در تاريخ 1374/9/27 دعوت 

حق را لبيك گفتند.
2. حجت االسام والمس��لمين س��يد عبدالحس��ين آيت اللهي، معروف به آقاي بزرگ، از فرزندان آيت اهلل سيد 
 علي اكبر آيت اللهي و نوه  آيت اهلل س��يد عبدالحسين الری می باش��ند كه در حال حاضر امام جماعت مسجد امام 

صادق)ع( هستند.
3. آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب، ياران امام به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي 

وزارت اطاعات/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، 1378، ص51.
4. آيت اهلل حاج سيد عبدالحسين نجفي الري از شاگردان آيت اهلل ميرزاي شيرازي، در جريان نهضت مشروطيت، 
مردم را به مبارزه با مستبدين و طرفداري از مشروطيت فراخواند. ايشان با ورود خود به جهرم، دست به تأسيس 
حوزه علميه زد و به تعليم و تدريس طاب پرداخت. وی در سال 1342 ه ق، دار فاني را وداع گفت و در مقبره آقا، 

در جهرم به خاك سپرده شد.
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عنوان عزاداري اجتماع ]كرده اند[، ضمناً 3 برگ طومار ]كه[ به عنوان 
تس��ليت و پش��تيباني از مراجع قم به امضا اهالي ]رسانيده شده است[ 
را، اين جانب جمع آوري و به  وسيله استوار يكم علي اصغر كديور جهت 
ماحظ��ه و اظهارنظر جنابعالي تقديم گرديده اس��ت. بافاصله س��يد 
حسين نامبرده به منبر رفته و بدواً اظهار داشت: آقاي رئيس شهرباني 
تصور كرده اند مفاد طومار مخالفت با دولت بوده. روي همين اصل آنها را 
جمع آوري كرده است، ولي روحانيون مخالف بي نظمي مي باشند و هيچ 
قانون اساسي باالتر از قرآن... نيست. هيچ بخشنامه و هيچ دستور و هيچ 
قانون و هيچ فرمان نمي تواند احكام قرآن را منس��وخ نمايد و در نتيجه 
احكام پيغمبر اسام، يك قوم وحشي عرب را تمام امپراطوري هاي آن 
دوره ]را[، به حيطه قيادت خود در آورده و قوم عرب را به عزت و اقتدار 
رسانيده. البته مشركين وكفار از احكام قرآن ناراضي هستند و اگر حوزه 
علميه قم و نجف نباشند استقال و سعادت عموم از ميان مي رود و هرج 
و مرج و بي نظمي جانشين آن مي گردد. ما امروز در اينجا جمع شده ايم 
كه پشتيباني كامل خود را از حوزه علميه قم و نجف ابراز داريم و انتظار 
داريم آقاي رئيس ش��هرباني طومارها را بعد از رفع س��وء تفاهم مسترد 
دارند تا ارسال شود و شما مردم هم با كمال نظم برويد و دكاكين خود 
را باز كنيد و مشغول كسب و كار خود بش��ويد و از اين تاريخ به بعد در 
تمام ش��ب هاي جمعه هر هفته مجلس قرائت ق��رآن و دعاي كميل در 
قبر آقا منعقد است. از عموم دعوت مي شود كه شركت نمايند و امشب 
هم اين مجلس در همين مسجد تشكيل مي شود و بعد هم مراثي ائمه 
اطهار را خوانده و به بيانات خود خاتمه و مجلس با نظم و آرامش خاتمه 
پذيرفت... و چون رسيدگي به مفاد و مندرجات طومار احتياج به وقت 
بيشتري جهت بازجويي و تحقيق از ساير مسببين و محركين دارد پس 
از تشكيل تحقيقات و تش��كيل پرونده گزارش مربوطه مشروحاً تقديم 

خواهد شد.1 
آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهی كه نگران جان و امنيت مردم اس��ت و دوست ندارد 
حوادث ش��بيه به قم در جهرم رخ دهد، چنين موضعی را پس از برداشتن تومار توسط 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، كد 6522، 1342/1/29، ص1.



ت ها
مناسب

318
دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

رئيس شهربانی جهرم اتخاذ می كند. يعنی س��عی می كند با بيانات خويش تا حدودی 
جو را آرام كند. ب��ه همين خاطر مردم را دعوت به آرامش می نماي��د و از آ نها می خواهد 

مغازه های خود را باز كنند. 

عاشوراي 13 خرداد 1342 
با فرا رس��يدن ماه محرم، سخنرانان مذهبي بر آن ش��دند تا در منابر جنايات دستگاه 
حاكمه و سلطنت را افش��ا كنند. امام خميني در عصر عاشورا )13خرداد( سخنراني پر 
شور و ش��ديد اللحن خود را ايراد نمود.1 قبل از روز عاش��ورا كميسيون حفظ امنيت در 
شهرس��تان جهرم برای برقراری هر گونه اقدام مردم اين ش��هر در 42/3/13 تش��كيل 
جلسه داد.2 اين در حالي بود كه روحانيون جهرم در صبح روز عاشورا و قبل از سخنراني 
امام خمينی، در س��خنانی به طرفداري از امام پرداختند. گزارش سرپاسبان يكم قنبر 
نبي زاده و سرپاسبان سوم مرتضي كارگر و پاسبان شماره 8 نوازاهلل كاظمي مأمور مسجد 
شاهزاده ابراهيم نشان مي دهد كه مأموران رژيم در جهرم در كار خود موفق نبودند. از 
ساعت 6 صبح 42/3/13 دسته سينه زنان محله »س��نان« و »كوي اسفريز« جهرم به 
طرف مسجد مصلي و سپس به طرف حسينيه آقا حركت كردند. پس از خاتمه سينه زني، 
س��يد  عبدالحس��ين آيت اللهي معروف به »آقاي بزرگ«، فرزند آيت اهلل سيد  علي اكبر 
آيت اللهي، پس از اظهار تشكر از مردمي كه در حسينيه حضور داشتند، گفت : »امسال 
دو عاشورا برپا ش��ده؛ يكي عاشوراي حس��ين)ع( و ديگري موضوع حوزه علميه قم كه 
ناجوانمردانه عده اي از سربازان امام زمان را از پا در آوردند.«3 مشاراليه در ادامه مي گويد:
اميدواريم كه خداوند دشمنان قرآن و اسام را نيست و نابود گرداند4 و 
سپس دعا درباره امام خميني و علماي روحانيون نمود. بعد از آن مردم 
سينه زن از حسينيه بيرون و به طرف حسينيه كوي علي پهلوان رهسپار 
ش��دند و در آنجا هم به س��ينه زني پرداختند. بعد از خاتمه س��ينه زني 
آيت اهلل حاج سيد حسين آيت اللهي معروف به حسين آقا، فرزند آيت اهلل 
سيد عبدالمحمد آيت اللهي، به منبر رفتند و پس از عرض تشكر اظهار 
مي دارند كه اوالً پش��تيبان آقاي خميني بوده و هستيم و بعداً اميدوارم 

1. صحيفه امام، همان، ص243. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 6522، 1342/3/12، ص1.

3. همان، ص3.

4. همان، ص2.
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كه دشمنان قرآن و دين و س��اير علماي روحانيون، را خداوند سرنگون 
س��ازد. در اين مراس��م چند قطعه عكس آقاي خميني به پرچم محله 
سنان جهرم آويزان بود. افراد شركت كننده در سينه زني پس از خاتمه 
سينه زني از آنجا به طرف خيابان حركت و سرانجام در شاهزاده ابراهيم 

متفرق شدند.1 

واکنش مردم جهرم بعد از دستگيري امام خميني
بعد از سخنراني بس��يار شديد امام خمينی، عليه شاه و اس��راييل در جمع هزاران نفر 
در مدرسه فيضيه، نيروهاي رژيم در بامداد 15خرداد به منزل امام در قم حمله بردند و 
ايشان را دستگير كردند و به تهران انتقاد دادند. خبر دستگيری امام به سرعت در سرتاسر 
ايران منتشر شد. در ساير شهرهاي ايران و به خصوص تهران درگيري و تظاهرات بر پا 
شد و مأموران ش��اه به مقابله با مردم پرداختند. خبر سركوبی مردم تهران به سرعت به 
شهرهای ديگر از جمله جهرم رسيد. آقاي بش��ارتي درباره حال و هواي مردم جهرم در 

روز 15خرداد چنين مي گويد:
در روز 15خرداد و قبل از آن كه خبر س��ركوبي قي��ام مردم تهران به 
گوش اهالي جهرم برسد، از اول صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر راديو قطع 
بود. همين مسئله موجب حيرت مردم جهرم شده بود. چون با آن همه 
تهور و شهامتي كه مردم جهرم در حضرت امام خميني سراغ داشتند، 
تصور مي كردند كه ديگر كار شاه تمام است. اما طولي نكشيد كه با خبر 
س��ركوب قيام مردم، چيزي خاف انتظارات ثابت شد و از اين رو خشم 
و نفرت مردم جهرم بر ضد شاه، دو چندان شد. شاه تصور مي كرد كه با 
كشت و كشتار، مردم عقب نش��يني خواهند كرد. اما بر خاف آن مردم 
خشمگين تر شدند و بر دامنه فعاليت هاي خود افزودند. پس از دستگيري 

حضرت امام موجي از خشم و نگراني سراسر كشور را فرا گرفت.2
با آغاز مبارزات امام خميني در سال 1342، جهرم از نخستين شهرهايی بود كه مردم 
آن به نداي امام خمينی لبيك گفته و عهد و پيمان وفاداري بس��تند. برگزاری مجالس 
ديني در مساجد و تكايا و حس��ينيه ها و برگزاري كاس هاي قرآن و نهج الباغه توسط 

1. همان، 1342/3/13، ص3.
2. علی محمد بشارتي، همان، ص 34 و 38. 
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رهبران ديني و علماي مذهب��ي نقش مهمی در 
بيداري و روش��نگري مردمس جه��رم ايفا كرد.1 
در بازار جهرم حضرات آيات: ش��ب زنده دار، سيد 
ابوالقاسم شفيعي و شيخ  جال حضوري صحبت 
مي كردند و مردم جهرم را در جري��ان اقدامات و 

فعاليت های امام قرار می دادند.2 
امام  خمينی پس از دس��تگيري از قم به تهران 
منتقل ش��د. ابتدا ايش��ان را به م��دت 19 روز در 
پادگان قصر )بي سيم( نگه داشتند. آنگاه به پادگان 
عش��رت آباد منتقل ش��د و به مدت 24 ساعت در 
يك س��لول انفرادي گذرانيد. امام خميني در روز 
11مرداد1342 از زندان عشرت آباد به داووديه در 12 كيلومتري تهران به خا نه اي كه 
مربوط به س��اواك بود منتقل گرديد.3 رژيم ش��اه با تصور آن كه جريان های يك سال 
گذش��ته موجب ترس روحانيت از دولت و كاهش مبارزات مردمي شده است، از طرفي 
براي ارائه يك چهره مردمي كه حمايت روحانيون و مردم را در بر داش��ته باش��د،  امام 
خميني را پس از 10 ماه زنداني، در روز 15فروردي��ن 1343 آزاد كرد. از طرفي ديگر، 
رژيم تصور مي كرد كه امام بعد از آن كه چند ماهي در زندان بوده است، ديگر انگيزه اي 
براي ادامه مبارزه نخواهد داش��ت.4 خبر آزادي امام خميني به سرعت در سراسر ايران 
پيچيد. در شهرستان جهرم نيز مردم با چراغاني كردن شهر، جشن بزرگی برگزار كردند.5 
مطابق با اسناد ساواك در اين مراسم علی محمد بشارتی بعد از سخنرانی، قصيده ای در 
وصف امام خمينی با تقليد از قصيده دكتر رسا سرود و در جمع عظيم مردم جهرم خواند:
بارك اهلل خمينی كه بود خاك درش         سرمه  چشم ملك رايحه  طره  حور6

پس از بشارتي، آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهی، سخنراني بسيار خوبي در حمايت از 
حضرت امام انجام دادند.7

1. مصاحبه نگارنده با منصوره مصدقي، جهرم، دي ماه 1388.
2. مصاحبه نگارنده با سيد ابراهيم رستگار، جلسه اول، جهرم، دي ماه 1388. 

3. علی محمد بشارتي، همان، ص 35.
4. جواد منصوري، همان، ص191 و 190.

5. روح اهلل حسينيان، سه سال ستيز مرجعيت شيعه در ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1384، ص443.
6. علی محمد بشارتي، همان، ص35.

7. همان، ص39.

با آغاز مبارزات امام خميني در 
سال 1342، جهرم از نخستين 
شهرهایی بود كه مردم آن به نداي 
امام خمينی لبيک گفته و عهد و 
پيمان وفاداري بستند. برگزاری 
مجالس دیني در مساجد و تكایا و 
حسينيه ها و برگزاري كالس هاي 
قرآن و نهج البالغه توسط رهبران 
دیني و علماي مذهبي نقش مهمی 
در بيداري و روشنگري مردم 

جهرم ایفا كرد
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امام خميني در 43/1/15 به قم وارد شد.1 مردم 
جهرم در 43/1/18 به مناسبت بازگشت ايشان از 
تهران به قم، س��ردر برخي از مغازه ها پرچم نصب 
كردن��د و از اين طري��ق طرفداري خ��ود را از امام 
خميني نشان دادند. در همين روز از ساعت 15 الي 
18 جلسه اي در مس��جد مصلي جهرم برگزار شد. 
در اين جلس��ه كه از طرف آيت اهلل سيد فخرالدين 
آيت اللهي )دادور(، ترتيب داده ش��ده بود، آيت اهلل 
سيد حسن موسوي نائيني در فوايد علم و تمجيد 
از مراجع تقليد س��خنراني كردند. جلسه ای نيز به 
همين منظور با حضور روحانيون برجسته جهرم از 

جمله آيت اهلل سيد ابراهيم حق شناس در عصر 43/1/19 در مسجد بازار جهرم تشكيل 
شد.2 

اولين سالگرد قيام 15خرداد در جهرم
مبارزات روحانيون و مردم جهرم بعد از دستگيری امام خمينی و متعاقب آن سركوب 
قيام مردم تهران در آستانه اولين سالگرد قيام 15خرداد1342 گسترش يافت. آيت اهلل 
سيد  حس��ين آيت اللهي بعد از 15خرداد 1342 به مبارزات خود عليه حكومت پهلوي 
ادامه داد و نقش مهمی در بيدار س��ازي مردم جهرم ايفا كرد. ايشان جهرم را به يكي از 
پايگاه هاي اصلي ضد رژيم تبديل كرد. به مناسبت مياد ولي عصر )عج(، در 42/10/14 
بازار و دكاكين جهرم تعطيل و مجالس جشني در مساجد و تكايا منعقد  شد. سيد  حسين 
آيت اللهي در مسجد صاحب الزمان )عج( باالي منبر رفت و اظهار داشت: »آقاي خميني 
مبارزه شرعي نموده است.« اشعاري هم درباره امام خميني به اين مضمون در آن مراسم 

نصب شده بود:  
آيت اهلل خميني را اگر تمثال نيس��ت       او كه روح اهلل باش��د عك��س و تمثالش 

كجاست3

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص432-433.
2. امام در آينه اسناد، سير مبارزات امام خميني)س( به روايت اسناد شهرباني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار 

امام خميني)س(، 1383، ج1، ص183.
3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، كد 6522 ، 1342/10/14، ص5.

پس از خاتمه سينه زني، سيد 
 عبدالحسين آیت اللهي معروف به 
»آقاي بزرگ«، فرزند آیت اهلل سيد 
 علي اكبر آیت اللهي، پس از اظهار 
تشكر از مردمي كه در حسينيه 
حضور داشتند، گفت : »امسال دو 
عاشورا برپا شده؛ یكي عاشوراي 
حسين)ع( و دیگري موضوع 
حوزه علميه قم كه ناجوانمردانه 
عده اي از سربازان امام زمان را از 

پا در آوردند.«
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سيد  ابراهيم رستگار از افرادی  كه در آن جلسه حضور داشته است، می گويد: 
عكسی از تمثال امام خمينی در مسجد صاحب الزمان )عج( نصب كرده 
بودند. رئيس شهربانی  جهرم دس��تور داده بود كه آن عكس را بردارند، 
آن عكس با تهديد مأموران رژيم برداش��ته ش��د، اما به جای آن ش��عر 
]ذكرشده[ را كه يكی از شعرای جهرم در آن جلسه سروده بود، به جای 

آن عكس نصب كردند.1 
سيد حس��ين آيت اللهي در شب 12/23/ 1342 در مس��جد امام صادق)ع( جهرم، به 
انتقاد بسيار شديد از رژيم پهلوي پرداختند.2 گزارش شهرباني جهرم به فرمانداري جهرم 

حاكي از آن است كه: 
... ساعت 1 بعد از ظهر سيد  حسين  آيت اللهي به منبر رفته و در اطراف 
تس��اوي حقوق زن و مرد و ارث و طاق س��خنراني و ]س��پس[ اظهار 
داشت ياوه سراياني كه روحانيت را، ارتجاع سياه مي خوانند بايد بدانند 
كه نمي توانند با دين مخالفت كنند و بيس��ت ميليون ايراني پشتيبان 
روحانيت و مرجع تقليد و حوزه علميه قم مي باش��ند و خطاب به حضار 
در جلسه نموده گفت: شما ها پشتيبان روحانيت نيستيد؟ همه گفتند 
چرا- شما طرفدار آيت اهلل خميني نيس��تيد؟ همه گفتند بله، بله- شما 
پشتيبان حوزه علميه هستيد؟ همه گفتند بله، بله و در تمام موارد ايهاماً 
به دولت حمله و بيانات وي زنندگي فاحش داشت و در ضمن بيانات خود 
اظهار داشت كه مسلمين تساوي حقوق زن و مرد نمي خواهند و در قانون 

اساسي تصريح نشده است...3 
در 1343/2/2 يعني كمتر از يك ماه و نيم مانده به س��الگرد 15خرداد1342، س��يد 
حسين آيت اللهي در جهرم و سيد عبدالحسين دس��تغيب از شيراز دستگير و به تهران 
اعزام شدند.4 مردم جهرم بعد از روشن شدن هوا و هنگامي كه براي خواندن نماز صبح 
به مسجد  رفتند از دستگيري ايشان اطاع يافتند. مردم از همه نقاط شهر به خيابا ن ها 
آمدند و خشم خود را نس��بت به دستگيری ايش��ان نش��ان دادند. آنها در حالی كه در 

1. مصاحبه نگارنده با سيد ابراهيم رستگار، جلسه اول، جهرم، دی ماه 1388. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، همان، 42/12/23، ص11.

3. همان، ص12.
4. آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب، ياران امام به روايت اسناد ساواك، همان، ص244.
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خيابان به سر و صورت خود مي زدند، چنين فرياد 
می زدند: »سيد مظلوم حسينم چه شد؟!...«1 

در آن روز كليه مغازه هاي ش��هر جهرم بس��ته 
بود. وقتي خبر دس��تگيري آيت اهلل آيت اللهی به 
مردم رسيد، مردم ش��رق شهرستان جهرم كه به 
بيت ايش��ان نزديك بودند، كفن پ��وش گرديده 
و به صورت دس��ته هاي عزاداري ب��ه طرف منزل 
آيت اهلل سيد ابراهيم حق شناس از ديگر روحانيون 
نامی جه��رم حركت كردند. آيت اهلل حق ش��ناس 
ضمن گريه و اظهار تأس��ف از دستگيري آيت اهلل 

آيت اللهي در جلو مردم سينه زن و عزادار به طرف شهرباني جهرم حركت كردند. مردم 
در حالی كه شعارهايي در حمايت از آقای آيت اللهی سر می دادند شهرباني جهرم را در 
حلقه محاصره خود قرار دادند. در اين هنگام بود كه آيت اهلل حق شناس همراه با تعدادي 
ديگر از روحانيون و مردم وارد شهرباني ش��دند و خواستار آزادي ايشان شدند.2 محمد 
زارعيان از جمله افرادي كه بعد از دستگيري سيد  حسين آيت اللهي كفن پوشيده و به 

طرف شهرباني جهرم حركت كرده بودند، چنين می گويد:  
ما ش��هرباني را در كنترل خود گرفته بوديم. وضع ب��ه اندازه ای برای 
مأموران رژيم در جهرم بحرانی و وخيم بود كه رئيس شهرباني جهرم كه 
ديگر نمي دانس��ت بايد چه كاري انجام دهد به طرف من آمد و پيشاني 
من را بوسيد. در همين هنگام بود كه اينجانب سيلي محكمي به گوش  
او زدم. بعد از اين فرماندار جهرم هم به محل تجمع مردم آمد؛ ولي مردم 
جهرم فرماندار را هم به گروگان گرفتند. مأموران رژيم در آن روز تلفن 

و برق شهر را به طور كامل قطع كرده بودند.3
بعد از آن كه تظاهرات مردم در روز دستگيری سيد حسين آيت اللهی به پايان رسيد 
و مردم به خانه هاي خود رفتند تا خود را براي تظاه��رات روز بعد آماده كنند، مأموران 
رژيم كه ضربه بس��يار س��ختي از مردم دريافت كرده بودند، تاش كردند كساني را كه 
تحريك كننده اصلي مردم جهرم در آن روز بودند دستگير كنند. بنابراين تعداد زيادي 

1. سيد علي ميرشريفي، »نخل بلند جهرم«، جمهوري، س22، ش6262، 11/5/ 1379، ص9.
2. مصاحبه نگارنده با محمدعلي)ابراهيم( آهي، جهرم،  بهمن 88.

3. مصاحبه نگارنده با محمد زارعيان، جهرم، دي ماه 1388.

مبارزات روحانيون و مردم جهرم 
بعد از دستگيری امام خمينی و 
متعاقب آن سركوب قيام مردم 
تهران در آستانه اولين سالگرد 
قيام 15خرداد1342 گسترش 
سيد  حسين  آیت اهلل  یافت. 
آیت اللهي بعد از 15خرداد 1342 
به مبارزات خود عليه حكومت 
پهلوي ادامه داد و نقش مهمی در 

بيدار سازي مردم جهرم ایفا كرد



ت ها
مناسب

324
دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

از نيروهاي رژيم به طور ناگهاني به مس��جد صاحب الزمان )عج( ك��ه عده ای از رهبران 
تظاهرات در آنجا حضور داشتند، هجوم برده و آ نها را دستگير كردند. به گزارش شهرباني 
جهرم صورت اس��امي افرادي كه در تظاهرات بعد از دس��تگيري آيت اهلل سيد حسين 
آيت اللهي در آستانه س��الگرد قيام 15خرداد به اتهام شورش و بلوا دستگير و بازداشت 

گرديده اند، از اين قرار است:
رديف: 1 نام: نعمت اله، شهرت: نعمت اللهي 

رديف : 2 نام: لطف اله، شهرت:  كشكوئي 
رديف: 3 نام: غامحسين، شهرت: دانائی

رديف: 4 نام: ]محمد[حسن، شهرت:  كوه مال 
رديف: 5 نام: محمد]حسن[، شهرت: زارعيان

رديف: 6 نام :  عباسقلي، شهرت: كشكوئي
رديف: 7 نام: عوض، شهرت: حق گويان

رديف: 8 نام: ابوالقاسم، شهرت: كشكوئي
رديف:  9 نام: عبدالرسول، شهرت: ذيبي

رديف: 10 نام: حاج محمد رضا، شهرت: صفرزاده
رديف: 11 نام: حاج محمد باقر، شهرت: بهادري

رديف: 12 نام: شيخ  مصطفي، شهرت: خواجه پور1
شش نفر رديف اول بعد از دستگيري، ابتدا به مدت بيست روز در شهرباني جهرم تحت 
انواع شكنجه ها قرار گرفتند. بعد از آن به زندان كريم خاني در شيراز منتقل شدند و مدتي 
بعد حكم اعدام آنها به همراه آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهي صادر شد. در اين مرحله 
حساس كه رژيم قصد اعدام آنها را داشت، اقدامات كساني همچون آيت اهلل حق شناس، 
پيمان، نماينده جهرم در مجلس و... مانع از اعدام آ نها شد. سرانجام اين شش نفر بعد از 
تحمل 45 روز زندان و تحمل انواع شكنجه ها از زندان آزاد شده و به جهرم بازگشتند. اين 
در حالي است كه سيد  حسين آيت اللهی همچنان در تهران در بازداشت به سر می برند.2 
امام خميني در نامه ای به آيت اهلل مياني در مشهد، به دستگيري آيت اهلل سيد  حسين 

آيت اللهي اشاره كرده و می نويسد: 
به  ع��رض محت��رم عال��ي مي رس��اند... ديده مي ش��ود ك��ه كارهاي 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد س��اواك، تهران،  مركز بررسي اس��ناد تاريخي وزارت اطاعات،  1382، ج5، 
ص399-400.

2. مصاحبه با عباسقلي كشكويي، جهرم،  1388.
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تحريك آمي��زي در داخ��ل انجام مي گردد. ش��يراز را ب��ه گرفتن آقاي 
دس��تغيب و جهرم و حوالي آن را به گرفتن آقاي آسيد حسين و تبريز 
را به گرفتن آقاي قاضي و قم و تهران را به گرفتن جمعي از اهالي منبر 
و خراسان را به  گرفتن آقاي طبسي و كارهاي ديگر و اصفهان را به نحو 
ديگر و س��اير باد را هر يك به نحوي ناراح��ت و عصباني مي كنند. اين 
مطلب حقير را ناراحت و نگران نموده است و مي ترسم خداي نخواسته 
صحنه هاي اس��ف انگيزي به وجود آيد كه بر خ��اف مصالح مملكت و 
اسام اس��ت... با توجه و تعمقي كه با اطراف مسائل داريد الزم است در 
اين موضوعات فكري فرماييد. با وسيله اولياي امور متذكر فرماييد دست 
زدن به كارهاي تحريك آميز در اين موقعيت و موقع خطرناك اس��ت. 
گرچه تذكر به دولت ها در اين وضع بي نتيجه است... اين مملكت را كه 
مورد عاقه همه روحانيون است و اس��تقال و تماميت ارضي آن مورد 

سخنرانی آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی در يكی از 
مراسم برگزارشده قبل از انقاب
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عاقه آ نها است دس��ت هاي مرموزي دارد به پرتگاه مي كشاند، گو آنكه 
خداوند تعالي به بركت ولي عصر عجل اله و تعالي فرجه الش��ريف حفظ 

فرمايد...1
سرانجام آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهی بعد از پايان مراسم س��الگرد 15خرداد، در 
28تير1343 به قيد عدم خروج از حوزه قضايی ته��ران و ضمانت يك صد هزار ريال، از 
زندان آزاد2 و در 43/8/3 به جهرم وارد شد.3 ايشان با ورود خود به جهرم آرام ننشستند و 
بار ديگر جهرم را به يكي از كانون هاي مبارزاتي مهم عليه حكومت پهلوي تبديل كردند.

برگزاری سالگرد قيام 15خرداد1342 در سال 1357
در متن اصلی منتشرش��ده كميته اجرايی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

آمده بود: 
مطبوعات جهان از مقاله س��را پا ناس��زا و توهين به س��احت ارجمند 
آيت اهلل العظمی خمينی كه به اش��اره س��اواك در روزنامه تحت فرمان 
)اطاعات( در تاري��خ 1356/10/17 درج گرديده ب��ود، اطاع حاصل 
كرده و دانسته اند كه چگونه آن مقاله عامل انگيزش نفرت و خشم علما 
و سراسر مردم مسلمان ايران و موجب مقدمه تظاهرات وسيع و فجايع 
خونين شهرهای قم و تبريز و يزد و جهرم4 و اهواز و مشهد و ساير جاها 

گرديد. 
همچنين در متن اصلی منتشرش��ده كميت��ه اجرايی جمعيت ايران��ی دفاع از آزادی 
و حقوق بش��ر به موارد ديگری نيز اش��اره ش��ده بود كه يكی از آ نها 15خ��رداد بود. در 
15خرداد1357 مناس��بت ديگری پيش آمد كه اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران به 
يادبود واقعه خونين پانزده سال قبل، يعنی اولين قيام روحانيون عليه نظام استبدادی به 
رهبری امام خمينی كه منجر به شهادت عده زيادی از مردم شده بود، بار ديگر نارضايتی 
عميق و طرد نظام استبدادی حاكم را اعام داشتند. دولت كه پيش بينی تظاهرات بزرگی 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، شماره بازيابي 981، ص3.
2. روزشمار انقاب اسامی، همان، ج10، ص246.

3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، كد 6522، 43/8/3، ص14.
4. در 10 فروردين 1357، اجتماع  مردم  جهرم براي  بزرگداشت  شهداي  تبريز به  تظاهراتي  گسترده تبديل  شد 

تا جايی كه اولين شهيده انقاب را به انقاب اسامی تقديم كردند.
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برای آن روز می نمود، تصميم به مقابله شديد و كشتار گرفته بود.1 ساواك مقارن با همين 
زمان خبر از پخش اعاميه ای بدون امضا به مناسبت سالگرد 15خرداد1342 می دهد. 

در قسمتی از اين اعاميه آمده است: 
... به احترام ش��هيدان خارج از ش��مار آن روز )15خ��رداد1342( و 
سال های قبل و بعد، به خاطر قربانيان تبريز و جهرم و كازرون و اهواز و 
ساير شهر ها و دهات، در راه همبستگی و شايستگی ملت جهت آزادی 
و استقال و سعادت و باالخره برای نابودی ديو اس��تبداد، به پيروی از 
نظريات مراجع عظام و رهبران ملی، همگی روز دوشنبه 15خرداد1357 
در خانه های خود به تحصن بنش��ينيم ]و[ از روز پي��ش تدارك آذوقه 

ببينيد...2

صورت جلسه شورای هماهنگی شهرستان جهرم در 1357/3/13 با حضور سرهنگ 
عزيزاهلل شاه علی زادگان، س��رهنگ كمال تصاعدی رئيس شهربانی شهرستان جهرم و 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، مركز بررس��ی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، تهران، سروش )صدا و 
سيما(، 1379، ج7، ص213.
2. همان، ج6، ص35-36.

حضور مردم جهرم در تظاهرات سال 1357
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ستوان  يكم پياده بهادر خس��روی فرمانده گروهان شهرستان جهرم تشكيل گرديد. در 
اين جلسه سرهنگ كمال تصاعدی رياست شهربانی از فرمانده مركز آموزش اين شهر 
خواست از آنجا كه به مناسبت 15خرداد ماه امكان بروز حوادثی در روزهای 13، 14، 15، 
16 و 17 خرداد ماه در شهرستان جهرم وجود دارد، يك صد نفر مأمور مسلح در اختيار 
شهربانی قرار گيرد تا از هر گونه اغتش��اش و بی نظمی جلوگيری به عمل آيد. فرمانده 

مركز آموزش جهرم در اين جلسه چنين گفت: 
برابر دس��تور صادره از مركز، گروهان تأمين پاسداری در مرحله يكم، 
دسته گروهان تخصصی )كه سردوش��ی گرفته اند( انتخاب و در اختيار 
ش��هربانی جهرم قرار خواهد گرفت. ضمناً كليه پرس��نل مركز آموزش 
برابر طرح تهيه شده در ركن دوم، آمادگی صد در صد جهت پشتيبانی از 

شهربانی جهرم و گروهان ژاندارمری جهرم را خواهد داشت. 
در پايان كليه اعضای شورای هماهنگی تصميم گرفتند از هر گونه بی نظمی و اغتشاش 

در جهرم جلوگيری شود. اين جلسه در ساعت 12:00 پايان يافت.1
در همين روز )57/3/13( فرمانده ضد اطاعات شهرس��تان جهرم، سرگرد خائف، در 

تلگرافی شايعه موجود در سطح شهر را به مركز فرستاد و نوشت: 
برابر شايعات موجود چون روز 2537/3/15 2 شاهنشاهی مدت اقامت 
اجباری خمينی3 به پايان می رسد و از بازگشت او تاكنون خبری نشده، 
لذا اهالی جهرم در نظ��ر دارند به عنوان اعتراض اقدام به بلوا و آش��وب 

نمايند. البته تاكنون هيچ آثاری مشاهده نشده است.4 
سرگرد خائف، در تلگرافی به مقامات مربوطه از آنها می خواهد پيش بينی های الزم به 
منظور جلوگيری از بلوا و آشوب در شهر جهرم اعمال دارند. در اين تلگراف آمده است: 

... مقرر فرمايند در ص��ورت تصويب، عاوه بر س��اير تدابير متخذه به 
منظ��ور پيش بينی و جلوگي��ری از هر گونه رك��ودی در مأموريت های 
احتمالی آينده و به استناد اخباری كه در خصوص ايجاد بلوا و آشوب در 
روز و شب های 37/3/14 و 37/3/15 و 2537/3/16 ]1357[ می رسد 

1. همان، ص210- 209.
2. 1357ه ش.

3. امام خمينی در 13آبان ماه1343 به تركيه تبعيد گرديد و در 13مهر1344 بعد از يازده ماه اقامت در تركيه 
به عراق منتقل شد. امام در 14مهر1357 به دنبال مزاحمت های دولت عراق وارد پاريس شد و در دهكده ای به نام 

»نوفل لوشاتو« اقامت گزيد.
4. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ج6، ص210. 



32
9

13
42

داد
خر

15
ام 

ر قي
م د

هر
م ج

مرد
ش 

ی نق
رس

بر
93

ار 
 به

 3
ه 9

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

اقدامات زير را معمول دارند: 
1. كليه خودروها باك پر، آماده انجام مأموريت باشند.

2. قطع شبكه برق عاملی در جهت شكست مأموريت نباشد. 
3. از نقاط حساس مراقبت كامل به عمل آيد. 

4. رانندگان خودروها به راه های فرعی آشنايی پيدا نمايند تا در صورت 
راه بندان ارتباط واحد ها قطع نشود.

5. ماشين آب پاش با ماده رنگی قرمز )مركوكرم( می تواند عامل مؤثری 
در جهت پراكند گی افراد باشد... 

تلگراف فرمانده ضد اطاعات جهرم به فرماندهی مركز آموزشی درباره جلوگيری از آشوب در 
اين شهر در سالگرد 15خرداد
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سرگرد خائف در تلفنگرام ديگری ياد آور می شود: 
اهالی جهرم به سختی در تكاپوی تهيه آذوقه چند روزه می باشند و جلو 

هر يك از مغازه ها اجتماع فراوانی به چشم می خورد.1
الزم به ذكر است، در 57/3/14 يك نوع دگرگونی در جريان برق و آب جهرم به وجود 
آمده بود و برق و آب از س��اعت 2 بعد از ظهر تا 11 ش��ب، هر روز قط��ع می گرديد.2 در 

نمونه ای ديگر از اسناد ساواك در اين زمان چنين آمده است: 
فرماندار و شهردار شهرس��تان جهرم با تبانی يكديگر سيمان مصرفی 
اهالی جهرم را در انبارهای شيراز و جهرم نگاهداری نموده و به ازا توزيع 
آن بين اهالی بازار سياه به وجود آورده اند كه با شكايت يكی از اهالی و 
اعزام بازرس، 60000 كيسه سيمان كشف و پرونده ای در اين خصوص 
تشكيل و به ديوان عالی كشور ارجاع  گرديده اس��ت و آقای فرماندار و 
شهردار در اين پرونده انباردار س��يمان را متهم معرفی نموده اند. اهالی 
جهرم انتظار داش��تند كه با اعزام بازرس كار تقس��يم سيمان با اسلوب 
صحيحی دنبال شود ولی باز هم كماكان برای دريافت حتی يك كيسه 
سيمان می بايستی بدفعات به ش��هرداری مراجعه نمايند و اين موضوع 
سوژه ای ش��ده اس��ت برای افراد مغرض تا بدين وس��يله مردم را عليه 

دستگاه های دولتی تحريك نمايند.3 
سرگرد خائف، فرمانده ضد اطاعات وابسته به مركز آموزش جهرم، در اين باره چنين 

گزارش می دهد: 
اهالی با شروع تاريكی در دسته های چند نفری در ميدان شاهنشاهی 
تجمع نموده و با صدای نسبتاً بلند با يكديگر به گفت وگو پرداخته و به 
شدت از اوضاع موجود اظهار نارضايتی می نمايند. عده ای از وضع سيمان 
و سوابق س��وء فرماندار و تعداد ديگری از سوءاس��تفاده های مأمورين 

دولتی...4
در س��الگرد 15خرداد س��كوت عجيبی در ش��هر جهرم حاكم بود و بازارها و دكا ن ها 
بسته بود.5 به هر حال با همه تمهيدات گس��ترده ای كه مأموران رژيم برای جلوگيری 

1. همان، ص243.

2. همان، ص335.

3. همان، ص209.
4. همان، ص335. 

5. همان، ص262؛ همان، ج7، ص213.
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از تظاه��رات م��ردم جه��رم در س��الگرد 
15خرداد انجام دادند، ع��ده زيادی از مردم 
در 15خ��رداد1357 طب��ق برنامه ري��زی 
قبل��ی در مس��جد صاحب الزمان)عج( جهرم 
تجم��ع كردند. تع��دادی از جوا ن ها در حالی 
كه پاكت های كاغذی بر روی س��رهای خود 
انداخت��ه بودند از روی پش��ت بام مس��جد، 
اعاميه هاي��ی از امام خمين��ی در بين مردم 
پخش كردن��د. بع��د از اي��ن بود كه س��يل 
عظيم جمعيت از مس��جد به ط��رف ميدان 
مصلی حركت كردند. در اي��ن مرحله بعد از 

درگيری هايی كه بين مردم و مأموران رژيم رخ داد، مردم متفرق  شدند.1 چند روز بعد 
عده ای از افرادی كه در تظاهرات سالگرد 15خرداد در جهرم شركت كرده بودند توسط 

مأموران امنيتی دستگير  شدند. ساواك در اين باره می نويسد: 
روز 37/3/29 ]1357[ سه نفر دانش آموز ]جهرمی[ بشرح اسامی زير 
به اتهام پخش اعاميه های مضره كه در آنها ضمن اهانت به مقدس��ات 
ملی و ميهنی به سالگرد 15خرداد سال2522 و وقايع اخير جهرم و ساير 
شهرستان ها اشاره و از روح اله خمينی و علی شريعتی نيز تجليل شده 

بود، در شهرستان مذكور دستگير گرديده اند. 
محمدرضا فرجام دانش آموز سال سوم نظری

مهدی ياعلی دانش آموز سال سوم نظری 
مجتبی صفرزاده دانش آموز سال سوم راهنمايی...2 

1. مصاحبه نگارنده با احمد ربيعی، جهرم، بهمن ماه 1388.
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ج6، ص448.

در 1343/2/2 یعني كمتر از یک ماه و 
نيم مانده به سالگرد 15خرداد1342، 
سيد حسين آیت اللهي در جهرم و 
سيد عبدالحسين دستغيب از شيراز 
دستگير و به تهران اعزام شدند. 
مردم جهرم بعد از روشن شدن هوا 
و هنگامي كه براي خواندن نماز صبح 
به مسجد  رفتند از دستگيري ایشان 
اطالع یافتند. مردم از همه نقاط شهر 
به خيابا ن ها آمدند و خشم خود را 
نسبت به دستگيری ایشان نشان دادند
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دستگيری دانش آموزان جهرمی به علت شركت در مراسم سالگرد 15خرداد
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نتيجه
از جمله  عوامل مهم در پيشگام بودن مردم 
جهرم در مبارزات انقابي، می توان به روحيه 
قوي مذهبي حاكم بر اين ش��هر اشاره كرد 
كه ريشه های اصلی آن به ورود آيت اهلل سيد 
عبدالحسين الری در سال 1336ه.ق به اين 
شهر و تأسيس حوزه علميه مرتبط می باشد. 
اهميت و تأثيرگذاری آيت اهلل الری به حدی 
بود كه آثار تربيت  ديني ايش��ان حتی بعد از 

رحلت به وسيله فرزندان و فرزندزادگان ايشان ادامه يافت. وجود روحانيون آگاه در اين 
شهرستان باعث شده است كه همواره مردم اين شهر در برابر بيداد و استبداد حاكمان 
به مقابله پرداخته و هيچ گاه زير بار سياست های غير اسامی حاكمان وقت نروند. مردم 
جهرم از هم��ان آغاز مبارزات انقاب اس��امی به ندای امام خمين��ی لبيك گفتند و با 
برگزاري اجتماعات متعدد در مساجد و محات شهر به مبارزه با مأموران رژيم پرداختند. 
روحانيون و قشرهای مختلف مردم با تحريم رفراندوم بهمن ماه 1341 و با حضور گسترده 
در مراسم يادبود شهدای فيضيه، حمايت خود از امام خمينی و روحانيت شيعی را اعام 
كردند. آ نها به خصوص با فرا رس��يدن م��اه محرم، بر دامنه فعاليت ه��ای خويش عليه 
حكومت افزودند. حضرات آيات: سيد حسين آيت اللهی و سيد عبدالحسين آيت اللهی 
در صبح روز عاش��ورای 1342 در س��خنانی كوبنده ضمن طرف��داري از امام خميني، 
جنايات دستگاه حاكمه را افش��ا كرده و جان تازه ای به مبارزات مردم بخشيدند. مردم 
جهرم با خبر دستگيری امام خمينی و متعاقب آن سركوب خونين قيام مردم تهران در 
روز 15خرداد1342 به خيابان ها آمده و ضمن اعتراض به دستگيری امام و كشتار مردم 
تهران، عليه حكومت شعار سردادند. قيام 15خرداد نقطه عطفی جهت افزايش خشم و 
اعتراض عمومی مردم سرتاسر كشور از جمله جهرم گرديد و آ نها را به رويارويي بيشتر 
با رژيم سوق داد. مردم جهرم در آستانه اولين س��الگرد 15خرداد به دنبال دستگيری 
آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهی، كفن پوش به خيابا ن ها آمده و خواستار آزادی فوری 
ايشان ش��دند. تظاهرات مردم اين شهر در س��الگرد قيام 15خرداد در سال 1357 نيز 

بسيار چشمگير بود.

در سالگرد 15خرداد سكوت عجيبی 
در شهر جهرم حاكم بود و بازارها و 
دكا ن ها بسته بود. اما با همه تمهيدات 
گسترده ای كه مأموران رژیم برای 
جلوگيری از تظاهرات مردم جهرم 
در سالگرد 15خرداد انجام دادند، 
عده زیادی از مردم در 15خرداد1357 
طبق برنامه ریزی قبلی در مسجد 
صاحب الزمان)عج( جهرم تجمع كردند




