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زندگی و مبارزات سياسی آیت اهلل سيد عبدالعلی آیت اللهی

کلثوم کريم پور1
مقدمه

روحانيت شيعه از ديرباز محوريت اصلی بسياری از تحوالت فكری، فرهنگی و سياسی 
در ايران را عهده دار بوده اند. ويژگی دين باوری مردم ايــران و قدرت علما و روحانيان 
كه برگرفته از تعليمات شيعه می باشد، باعث شده است مردم در تمامی مسائل از آنها 
تبعيت كنند. اولين نشــانه های جدی حضور فعال روحانيان در عرصه سياسی تاريخ 
معاصر ايران را می توان به خوبی در وقايعی چون جنگ های ايران و روس و حكم جهاد 
علما عليه استعمار روس، اقدام حاج ما علی كنی به صدور حكم تكفير فراماسون ها و 
مقابله با قرارداد ننگين رويتر، قضيه تحريم تنباكو و وقايع منجر به نهضت مشروطيت 
مشاهده كرد. هر چند حكومت پهلوی در طول عمر خود كوشيد از نفوذ علما و روحانيت 
شــيعه در ميان مردم بكاهد و از فعاليت های آنها جلوگيری كند، اما اين تاش ثمری 
نداشت و نهايتاً انقاب اسامی نشان داد كه حكومت پهلوی در اين عرصه كامًا ناموفق 
بوده است. آنچه مسلم است اين اســت كه نهاد روحانيت در تاريخ ايران ريشه دارد و 

1. دانشجوی دكترای تاريخ )گرايش ايران دوره اسامی(
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همواره عاملی نيرومند در تعيين خط مشی داخلی و خارجی دولت بوده و اين حضور 
دائمی و انكارناپذير، در ميان گروه های مردم باعث شده است در مواقع حساس، اين قشر 

بتواند با جهت گيری صحيح حركت كند. 
در شهرستان الرستان با توجه به روحيه مذهبی و ظلم ستيزی مردم، نقش روحانيت 
در تعيين خط مشی و همچنين نفوذ اين قشر در ميان مردم بسيار پررنگ و چشم گير 
اســت و همواره ملجأ و پناهگاه مردم در برابر ظلم و ســتم حكام و مزدوران بوده اند. 
آنان عادل ترين قاضيان و بهترين حكم دهندگان در ميــان مردم اين منطقه بوده اند. 
از برجســته ترين عالمان و روحانيون اين خطه می توان به بزرگانی چون آيت اهلل سيد 
عبدالحسين موسوی الری،1 آيت اهلل سيد محمد آيت اللهی2 و آيت اهلل سيد عبدالعلی 
آيت اللهی اشــاره كرد. در اين مبحث به زندگينامه و مبارزات آيت اهلل سيد عبدالعلی 
آيت اللهی در مقابل حكومت پهلوی و همراهی ايشان با نهضت امام خمينی پرداخته 

خواهد شد. 

1. آيت اهلل حاج سيد عبدالحسين الری در شب جمعه، سوم ماه صفر سال 1264ق، در نجف اشرف ديده به جهان 
گشود. پدر ايشان سيد عبدالرحيم از روحانيون نجف بود و مادر وی دختر آقا سيد محمد دزفولی، از علمای اواخر 
دوره قاجار كه به همدان مهاجرت نموده و در آنجا مرجعيت دينی مردم را بر عهده داشته است، می باشد. خانواده 
ايشان از علما و روحانيون دزفولی االصل ساكن نجف اشرف بودند كه قرن ها پيش به عراق مهاجرت كردند. نسب 
ايشان به عارف نامی قرن نهم، ركن الدين دزفولی می رسد. شجره طيبه نسب او با نوزده نسل، به امام موسی كاظم 
می رسد. سيد، تا سن هفت سالگی تحصيات ابتدايی خود را در »مكتب« به فاصله كوتاهی به پايان برد و از آنجا 
به مدارس علوم دينی وارد گرديد و دوران تحصيات عالی اســامی را نزد علمای بزرگ شيعه، در نجف اشرف، 
گذراند و در سن بيست و دو سالگی به »درجه اجتهاد« نايل شد. وی با ورود به حوزه علميه نجف، در محضر پنج 
تن از اســتادان معروف آن زمان، مدارج علمی را طی نمود كه از آن جمله می توان از آيت اهلل سيد محمدحسن 
شيرازی، معروف به ميرزای شيرازی، آيت اهلل محمدحسين بن هاشم الكاظمی، آيت اهلل فاضل ايروانی و آيت اهلل 
شيخ حسينقلی همدانی معروف به آخوند همدانی و شــيخ لطف اهلل مازندرانی نام برد. ايشان در سال 1309ق 
به درخواست مردم الرســتان و به دستور آيت اهلل ميرزای شــيرازی به منظور راهنمايی و رهبری امور شرعی و 
اجتماعی مردم وارد الر شد. )رك: محمدباقر وثوقی، آيت اهلل سيد عبدالحسين الری و جنبش مشروطه خواهی، 
ص37؛ عبدالحميد مهاجري، شجره طيبه، شيراز، چاپخانه نور، 1370ق، ص4؛ محمدحسين ركن زاده آدميت، 
دانشمندان و سخن سرايان فارس، تهران، كتابفروشي خيام، بي تا، ج4، ص578؛ سيد محمدتقي آيت اللهي، واليت 
فقيه زيربنای فكری مشروطه مشروعه )سيري در افكار و مبارزات ســيد عبدالحسين الري(، تهران، اميركبير، 

1363، ص19.( 
2. سيد عبدالمحمد آيت اللهی )1302-1393ق/ 1352ش(، فرزند ارشد آيت اهلل سيد عبدالحسين الری، در 
سال 1302ق، در نجف اشرف متولد شد و در سال 1309ق، به همراه پدر عازم الر شده و نزد ايشان به تحصيل 
علوم دينی مبادرت ورزيد. با اتمام تحصيات علوم مقدماتی فقه و اصول در سن بيست سالگی به نجف رفت و نزد 
آخوند خراسانی )1255-1329ق( و سيد محمد كاظم يزدی )1247-1337ق(، به ادامه تحصيل پرداخت و در 
24 سالگی رتبه اجتهاد يافت. سپس به الر بازگشت. از شاگردان او می توان از سيد علی اكبر آيت اللهی )1314-

1385ق(، ســيد علی اصغر ركنی الری )1327- 1374ق(- برادران كوچكتر وی- و ميرزا علی اكبر طبيان، نام 
برد. پس از ارتحال پدرش آيت اهلل سيد عبدالحســين الری، اهالی فارس و به خصوص مردم الرستان ايشان را 
به مرجعيت تقليد برگزيدند. )رك: محمدباقر وثوقی، زندگی و مبارزات آيت اهلل حاج سيد عبدالعلی آيت اللهی، 
تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، ص22؛ فرهاد آبادانی و صادق آيينه وند )به كوشش(، فرهنگ ناموران 
معاصر ايران، تهران، سوره مهر، ج1، 1381، ص380؛ شكراهلل جهان مهين، حضرت آيت اهلل العظمی حاج سيد 

عبدالحسين آيت اللهی نجفی الری جهرمی)ره(، جهرم، اسوه صالحان، 1388، ص19.(
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از تولد تا جوانی 
آيت اهلل ســيد عبدالعلی آيت اللهی فرزند آيت اهلل ســيد عبدالمحمد فرزند آيت اهلل 
العظمی حاج ســيد عبدالحسين الری در 26 جمادی االول ســال 1339، )16بهمن 
1299 ش(، در شهر جهرم متولد شد و در سن هفت سالگی به مكتب خانه رفت. در سال 
1348ق كه پدر ايشان به دليل مبارزه با رضاشاه به شيراز تبعيد و زندانی شد، خانواده 
ايشان نيز پس از چند روز محاصره نظامی و اشــغال منزل و غارت بسياری از اموال و 
اثاثيه منزل به جهرم و سپس شيراز منتقل شدند. تحصيات ابتدايی خود را در شيراز 
در مكتب خانه ای متعلق به شيخ محمد مكتب دار1 و مدتی نيز در مدارس جديد به پايان 
رساند و در آنجا قرآن، رساله مختصر اصول دين، حليه المتقين، معراج السعاده، گلستان 
سعدی، تاريخ ايران، جامع عباسی، امثله، شرح امثله را خواند.2 سپس در مدارس قديمی 
شيراز به ويژه مدرسه خان در سن پانزده سالگی مشغول تحصيل عربی شد و مقدمات و 
سطوح را در شيراز و در دوران خفقان پهلوی، صرف و نحو و منطق و معانی بيان و فقه و 
اصول مقدماتی را گذراند و همچنين شرح تجريد و شرح منظومه و مقدار زيادی از شرح 
اشارات را نزد آقا ما احمد دارابی خواند.3 مقدمه فصوص ابن عربی و رسائل و مكاسب 
شيخ انصاری و كفايه را در محضر آيت اهلل حاج سيد نورالدين تحصيل كرد و همچنين 
فقه و اصول و مقداری هم شوارق و اسفار را از سال 1320 تا 1327ش در كاس درس 
آيت اهلل حاج شيخ ابوالحسن حدائق و بخشی از مصباح الفقيه را نزد حاج آقا رضا همدانی 
به عنوان درس خارج و همچنين اســفار را محضر آقا ميــرزا محمدعلی حكيم نمازی 
خواند؛4 و در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد نائل شد و استعداد و توانايی و مقام اخاقی 

و قدرت علمی ايشان بر همگان معلوم گرديد و در مدرسه خان به تدريس پرداخت.5 
آيت اللهی در زمان تحصيل در شــيراز به عضويت »حزب برادران« درآمد و از اعضای 
فعال اين حزب گرديد و با آيت اهلل سيد نورالدين حسينی ارتباط نزديكی برقرار كرد. 

ايشان در خاطرات خويش در اين باره می گويد: 
... در حزب برادران مرحوم آيت اهلل حاج سيد نورالدين كه حزب دينی 
بود و عده ای از علما و حجج اسام شيراز در آن شركت داشتند حقير هم 

1. از مجاهدين مشروطيت و از ياران آيت اهلل سيد عبدالحسين الری. 
http://ayatollahilari.com  2. خاطرات خودنگاشت آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی؛

3. مرحوم ما احمد دارابی كه تا اشارات و اســفار را درس می گفت از دانشمندان فارس و شاگرد مرحوم حاج 
شيخ احمد شانه ساز بود و احتماالً شاگرد آقا ما عباس دارابی هم بوده كه وی از شاگردان با واسطه حكيم عظيم 

حاج ما هادی سبزواری هم بود. 
4. خاطرات خودنگاشت آيت اهلل آيت اللهی، همان. 

5. محمدباقر وثوقی، زندگانی و مبارزات آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی، همان، ص25-26.



مناسبتها
172

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  55    بهار 97

در آن حزب شركت و عضويت داشتم و آن مرحوم نسبت به حقير عاقه 
زيادی داشت و جماتی نسبت به اين ناچيز فرموده بود كه بنده خود را 
الئق نمی دانم و عاقه حقير هم نسبت به معظم له در شيراز معروف بود.1

در سال 1366 قمری )1325ش( در كاس درس آيت اهلل العظمی بروجردی و آيت اهلل 
سيد صدرالدين صدر و آيت اهلل سيد محمدتقی خوانساری حاضر شد و حدود پنج سال 
در قم از محضر درس ايشان بهره برد و در همان سال ايام تعطيلی در سفر مشهد با امام 

خمينی و آيت اهلل ميرزا مهدی آشتيانی ديدار كرد.2
پس از بازگشت از مشــهد به تهران عزيمت كرد. در اين ايام كه ماه رمضان در منزل 
آيت اهلل كاشانی مراسم و جلسات دينی و مبارزه با دولت برگزار می شد، آيت اللهی نيز 
هر شب در اين مراسم شركت می كرد كه تا عيد فطر ادامه داشت و نماز عيد را به امامت 
آيت اهلل كاشانی در خيابان خراسان تهران به جا آورد.3 خود ايشان در اين باره می گويد: 
در همان سنه 1366ق، ايام تعطيلی به مشهد مقدس مشرف شدم... 
سپس از مشهد مقدس عازم تهران شــدم. ماه رمضان بود و در منزل 
مرحوم آيت اهلل مجاهد حاج سيد ابوالقاســم كاشانی شب ها تا حدود 
سحر جلسه دينی و مبارزه با دولت برقرار بود و حقير هم هر شب حاضر 
می شدم تا روز عيد فطر با معظم له در خيابان خراسان نماز عيد برگزار 
شد و در مقابل نظامی های مسلح كه با تانك و خودرو ايستاده بودند اين 

نماز باشكوه برگزار گرديد.4 
ايشان در سال 1327ش به قصد تشرف به نجف اشــرف به الر وارد شد و حدود يك 
سال در الر نزد عمويش آيت اهلل سيد علی اصغر آيت اللهی توقف كرده و پس از ازدواج با 
دختر ايشان به قم عزيمت نمود. پس از پنج سال تحصيل در قم راهی نجف اشرف شد 
و از درس خارج آيات عظام حاج سيد عبدالهادی شيرازی و حاج سيد محسن حكيم و 
برخی از بزرگان ديگر به مدت يك سال استفاده كرد و در بهره مندی از درس آيات عظام 
با آيت اهلل سيستانی هم درس و همچنين با آيت اهلل ســيد موسی صدر و آيت اهلل سيد 

محمدباقر صدر هم مباحثه بوده است.5

1. خاطرات خودنگاشت، همان.
2. دست نوشته ايشان در انتهای تحقيق آورده شده است. )سند شماره 5(

3. همان. 
4. سند شماره 5.

5. همان.
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راهپيمايی مردم الر به پيشگامی آيت اهلل آيت اللهی و روحانيون منطقه

مبارزات در دهه بيست و سی شمسی
آيت اللهی در سال 1328ش كه دوره شانزدهم انتخابات مجلس شورای ملی در الر 
آغاز شده بود و دولت تصميم داشت عبدالرحمن فرامرزی، كانديدای انتخابی خود را بر 
مردم تحميل نمايد، با ايراد سخنرانی های شورآفرين انقابی خود به روشنگری مفاسد 
حكومت پهلوی اقدام كرد تا آنجا كه در سخنرانی خود در مسجد جامع الر تصريح كرد 
هيئت دولت يا كافرند يا فاســق و فاجر و در هر حال هر كس قدرت داشته باشد بايد با 
آنها مقابله به سيف و شمشير كند.1 ايراد چنين سخنرانی درباره دولت و مأمورين در آن 
زمان بی سابقه بود. ايشان همانند جدشان آيت اهلل سيد عبدالحسين، قصد مماشات با 
ظلم و ستم دولتيان را نداشت و در سخنرانی های ديگر نيز با شجاعت، مشروعيت هيئت 
حاكمه را زير سؤال برده و مردم را به قيام مسلحانه عليه آن تشجيع و تشويق می نمود و 

اين سخنرانی نقطه عطفی در آغاز مبارزات سياسی ايشان عليه رژيم بوده است.2

1. سند شماره 5.
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، مصاحبه با حسين آيت اللهی، جلسه اول، ش ب 14294. 
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موضع گيری نسبت به برنامه »جدایی دین از سياست« احمد قوام السلطنه
در ارديبهشــت 1331ش، زمانی كه احمد قوام السلطنه، نخســت وزير وقت ايران با 
پخش اطاعيه ای نغمه جدايی دين از سياست را سر داد و نوشت: »من به همان اندازه كه 
از عوام فريبی در امور سياسی بيزارم، در مسائل مذهبی نيز از ريا و چاپلوسی منزجرم... 
من در عين احترام به تعاليم مقدسه اسام، ديانت را از سياست دور نگه خواهم داشت و 
از نشر خرافات و عقايد قهقرايی جلوگيری خواهم نمود«؛ آيت اهلل كاشانی نيز در جوابی 
دندان شكن گفت: »احمد قوام بايد بداند كه... نبايد رسماً اختناق افكار و عقايد را اعام 
و مردم را به اعدام دسته جمعی تهديد نمايد. من صريحاً می گويم كه بر عموم برادران 

مسلمان الزم است كه در راه اين جهاد اكبر كمر همت ببندند.« 
در اين زمان آيت اهلل آيت اللهی، نامه ای به آيت اهلل كاشانی نوشت و انديشه باطل احمد 

قوام را به چالش كشيد. در قسمتی از نامه ايشان آمده است: 
با اينكه مطلب اين گونه روشن است چگونه و با چه جرئت نو رسيده 
جنايتكار و منظور نخســت وزير احمد قوام كه سابقه خيانت او بر ملت 
پوشيده نيست با كله مخمور و مغزی خمار كه در سراشيبی دوزخ در 
شرف سقوط است و با زور سرنيزه حكومت نظامی می خواهند او را بر 
مردم تحميل نماينــد، در طی اعاميه خود صريحــاً اظهار می دارد و 
دســتگاه تبليغات پخش می كند جمله: )من با اين كه به مبانی اسام 
معتقدم بايد سياســت از روحانيت جدا باشــد( مگر اين پير خرافاتی 
نمی داند كه اين ملت همان ملتی اســت كه تحت سرپرستی قائدين 
عظيم الشأن مانند حضرت آيت اهلل،1 عفريتی پليد مانند هژير و رزم آرا 
را به خاك و خون كشــيد. مگر اين عنصر پليد كه سال های دراز قبله 
حقيقی و كعبه مرادش بريتانيا بــود نمی داند كه خدايان بريتانيايی و 
صنم های لندنی نيروی خدايی خويش را از دست داده و فرمانروايی آنان 
خاتمه يافته، از او و امثال او پشتيبانی نمی توانند نمود. ديگر سپری شد 
آن روز كه احمد قوام و هم كيشان او حكومت كنند بر ملتی كه رهبری و 
مجاهدت و استقامت رهبران روحانی و حقيقی خود به پنجه های قوی 
و نيرومند، دولت قوی پنجه انگليس را كه ســال های دراز مانند درنده 
خون آشام پنجه های خود را در اعماق آب و خاك و شئون اجتماعی و 
دينی اين مردم فرو برده و ريشه دوانيده بود از بيخ و بن بركنده و با اين 

1. منظور آيت اهلل كاشانی است. 
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عمل شجاعانه خود برای هميشه در برابر دنيا و تاريخ اسام و مسلمانانی 
را سربلند و سرافراز نمود و بهترين درس مردانگی و شجاعت و دليری را 

برای نسل آينده خود به يادگار گذاشت.

سند شماره 1: نامه آيت اهلل آيت اللهی به آيت اهلل کاشانی مبنی بر اعتراض به اقدام 
احمد قوام در پخش اعالميه جدايی دين از سياست
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پس از وفــات آيت اهلل ســيد علی اصغر 
ارديبهشــت   28 در  موســوی الری 
1334ه ش، الرســتان از وجود عالمی كه 
ملجأ و پناه مردم باشــد خالی شــد. خأل 
حضور روحانی برای مردم الرستان بسيار 
سخت بود. بنابراين پيگيری های مستمر 
مردم الر، باعث شــد تا آيت اهلل بروجردی 
طی نامه ای موافقت خــود را جهت اعزام 
آيت اهلل ســيد عبدالعلی آيت اللهی به الر 
اعام دارد. الزم به ذكر اســت كه ايشــان 
مدتی كوتاه به نجف مشــرف شده بود و با 
پيگيری  قشرهای مختلف مردم الر، در 28 
شــهريور 1334 برای هميشه به الرستان 

عزيمت كرد.1
آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی روحانی 
بانفوذی در الرســتان محســوب می شد. 
ايشــان را می توان نماد تــام رهبری در 
الرستان دانست. در و ديوار الر مزين به تمثال ايشــان بوده و الری ها وی را با نام »آقا« 
می شناسند. او نيز همچون ديگر اعضای خاندان الری كمتر در پی شهرت بود و مقبوليت 
تامی در ميان اهالی الرستان داشت. مردم برای رسيدن به حاجات خود، قربانی هايی 
را نذر »آقا« می كردند. حتی سنی های منطقه نيز آقا سيد عبدالعلی را به عنوان شخصی 
معنوی شناخته و همواره رأی او را متابعت می نمودند. حسينيه اعظم الر كه به همت 
ايشان بنا شده است، امروز مركز ثقل مذهبی اين شهر محسوب می شود. آيت اهلل سيد 

1. محمدباقر وثوقی، همان، ص55-62. 

در اردیبهشت 1331ش، زمانی که 
احمد قوام السلطنه، نخست وزیر وقت 
ایران با پخش اطالعيه ای نغمه جدایی 
دین از سياست را سر داد و نوشت: »من 
به همان اندازه که از عوام فریبی در امور 
سياسی بيزارم، در مسائل مذهبی نيز از 
ریا و چاپلوسی منزجرم... من در عين 
احترام به تعاليم مقدسه اسالم، دیانت را 
از سياست دور نگه خواهم داشت و از 
نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگيری 
خواهم نمود«؛ آیت اهلل کاشانی نيز در 
جوابی دندان شکن گفت: »احمد قوام 
باید بداند که... نباید رسمًا اختناق افکار 
و عقاید را اعالم و مردم را به اعدام 
دسته جمعی تهدید نماید. من صریحًا 
می گویم که بر عموم برادران مسلمان 
الزم است که در راه این جهاد اکبر کمر 

همت ببندند.«
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حسين آيت اللهی1 برادر ايشــان امام جمعه جهرم پس از انقاب اسامی بود كه او نيز 
مقبوليت زيادی در ميان مردم جهرم داشت. 

سيد عبدالعلی آيت اللهی به همراه پسر عموی خود سيد مجتبی موسوی الری همواره 
به عنوان دو قطب مذهبی و معنوی الرستان محسوب شده و مقبوليت زيادی نزد اهالی 
منطقه داشتند. سيد عبدالعلی نماز جمعه الر را می خواند و سيد مجتبی نمايندگی ولی 

فقيه در الر را بر عهده داشت. اين دو از حاميان اعتراضات مردمی در الر بودند. 
آيت اللهی در 1334/6/28 با اســتقبال پرشــور مردم، وارد الر شد و سكان هدايت 
جامعه الرستان را بر عهده گرفت. ايشــان تجربه حركت انقابی جدش، آيت اهلل سيد 
عبدالحسين الری كه قهرمانانه رو در روی نظام سلطنتی استبدادی ايستاد تا به هجرت 
و وفات منتهی شد و حركت شــجاعانه پدرش آيت اهلل ســيد عبدالمحمد آيت اللهی 
كه در برابــر قلدرمآبی های رضاخانی مقاومت كرد تا به شــيراز تبعيد شــد و نرمش 
سياست مدارانه عمويش آيت اهلل سيد علی اصغر موسوی را در كوله بار انديشه خويش 
1. آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی )1310-1379ش(، فرزند سيد عبدالمحمد آيت اللهی؛ در شيراز زاده شد. 
پدرش از مراجع تقليد فارس و پدربزرگش، سيد عبدالحســين الری از شاگردان ميرزای شيرازی و از روحانيان 
مشروطه خواه فارس بود. وی تحصيات دينی خود را نزد پدرش آغاز نمود و پس از كسب علوم مقدماتی حوزوی 
به شيراز رفت و از محضر درس سيد محمدباقر آيت اللهی معروف به حاج عالم، سيد محمدكاظم آيت اللهی و شيخ 
ابوالحسن حدائقی بهره برد و دوره سطح را در نزد شيخ بهاءالدين محاتی به پايان رساند. چندی بعد به قم رفته 
و از حوزه درس سيد محمدباقر سلطانی طباطبايی استفاده نمود و سال ها در اصول، شاگردی امام را نمود. پس 
از مدتی در درس خارج فقه حاج آقا حسين بروجردی حاضر شد. وی پس از چند سال تحصيل در حوزه علميه 
قم به درخواست مردم جهرم به آنجا رفته و در سال 1340ش، با اجازه پدرش به اقامه نماز جمعه در همان شهر 
پرداخت. سيد حسين آيت اللهی در ســال 1341ش به اتفاق روحانيون فارس با امضای اعاميه ای به حمايت از 
امام خمينی و مخالفت با اليحه انجمن های ايالتی و واليتی دست زد و با اعتراض به اجرای قانون اصاحات ارضی، 
فعاليت های سياسی خود را ادامه داد. در پی همين فعاليت ها در 15خرداد 1342 دستگير و به زندان اوين تهران 
منتقل گرديد. اما چند ماه بعد آزاد شد و فعاليت های خود را از سر گرفت، تا جايی كه در دی ماه 1342 كميسيون 
امنيت شهرستان جهرم برای دستگيری و تبعيد وی تشكيل جلسه داد. اما بدون نتيجه مورد نظر، پايان يافت و 
تنها به تذكر و اخطار به وی اكتفا نمود. با اين حال او بی توجه به تذكرات و اخطارها در ادامه فعاليت های سياسی 
به تهيه 3 طومار در حمايت از مراجع تقليد به ويژه امام خمينی برآمد كه توسط شهربانی جمع آوری گرديد. اين 
اقدامات باعث شد كه در اول ارديبهشت 1343 دستور دستگيری وی صادر شود. اين دستور فردای آن روز اجرا 
شد و آيت اللهی در جهرم دستگير شــد و به تهران منتقل گرديد. اما در كمتر از دو ماه، در 28 تير 1343 به قيد 
عدم خروج از حوزه قضايی تهران و ضمانت يك صد هزار ريال، از زندان آزاد شد و در نهايت در آبان ماه همان سال 
به جهرم بازگشت. در سال 1351ش، پس از زلزله ای كه در مازندران رخ داد آيت اللهی گروهی را به نام »سربازان 
خمينی«، برای جمع آوری كمك های مردمی به ياری زلزله زدگان تشكيل داد كه البته عده ای از آنها نيز دستگير 
شدند. او كه سال ها به فعاليت سياســی خود ادامه داده بود در مراسم بزرگداشت فوت پدرش در آبان ماه 1352 
اقدام به سخنرانی ضد حكومتی بر ضد حكومت پهلوی نمود و مقلدان وی را به تقليد از امام خمينی ترغيب كرد. 
همين امر سبب شد تا بار ديگر دستگير و روانه زندان شود و چند ماه بعد نيز آزاد گردد. وی كه در آذر 1353 از 
جانب امام خمينی عهده دار امور حسبيه و شرعيه گرديده بود تا پيروزی انقاب اسامی و مبارزه عليه رژيم پهلوی 
ادامه داد و پس از آن در اول مهر 1358 از طرف امام خمينی به امامت جمعه جهرم منصوب شد و بعدها نيز آيت اهلل 
خامنه ای اين حكم را تنفيذ نمود. سيد حسين آيت اللهی كه ســال ها عهده دار اقامه نماز جمعه در جهرم بود در 
25 دی ماه 1379 دار فانی را وداع گفت. رك: فرهاد آبادانی و صــادق آيينه وند، همان، ص381. همچنين رك: 
سند شماره 4. با تشكر فراوان از استاد گرامی  دكتر محمدباقر وثوقی كه اين اسناد را در اختيار نگارنده قرار دادند. 
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داشته و با توجه به سپری نمودن پاره ای از 
دوران جوانی در الرســتان و سخنرانی های 
مختلف بهتر از هر جامعه شناســی طبيعت 

مردم جامعه خويش را شناخت. 

مبارزات بعد از قيام 15خرداد42
با آغاز قيام امام خمينی در ســال 1341، 
آيت اللهی نيز در الر به تبليغ نهضت، امر به 
توزيع اعاميه ها در الر و اطراف و قرائت آنها 
بر منابر اقدام كــرد و در اين رابطه با علمای 
منطقه به خصوص آيت اهلل محاتی و آيت اهلل 

دستغيب در تماس بود. 
در اوج قيام پانزدهم خــرداد 1342 برای 
اعام همبســتگی با نهضت عاوه بر اقدام 
عملی، با ســرودن چكامه بسيار بلند و زيبا، مشــكاتی كه برای علما و مردم از جمله 
دستگيری برادر خودشان آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی پيش آمده بود در جهت تهييج 

مردم به قيام اقدام كرده و از برادر خود حمايت نمود.1
آيت اهلل آيت اللهی با امام خمينی در مورد مســائل مختلف با هم ارتباط داشــتند. 
مكاتباتی وجود دارد كه نشــان دهنده ارتباط مداوم آنها با يكديگر بوده اســت و امام 
خمينی از اعتماد خاصی كه به ايشان داشت درخواست تشكيل جلساتی از علمای اعام 

الرستان در شب های يكشنبه داد. 

1. سند شماره 5. 

آیت اهلل آیت اللهی با امام خمينی در مورد 
مسائل مختلف با هم ارتباط داشتند. 
مکاتباتی وجود دارد که نشان دهنده 
ارتباط مداوم آنها با یکدیگر بوده است و 
امام خمينی از اعتماد خاصی که به ایشان 
جلساتی  تشکيل  درخواست  داشت 
از علمای اعالم الرستان در شب های 
یکشنبه داد. برخی مکاتبات دیگر نيز 
بيانگر روابط صميمی و ارسال هدایایی 
برای یکدیگر می باشد؛ به گونه ای که 
امام خمينی از کمک و نظریات ایشان 
برای پيشبرد نهضت استفاده نموده است؛ 
همچنين نگرانی ایشان در خصوص 
برخی مسائل مهم از جمله خطر شيوع 
و گسترش فرقه ضاله حایز اهميت است
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سند شماره 2: نامه امام خمينی به آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی مبنی بر اعالم 
وصول نامه ايشان و تشكر از هديه ارسالی. همچنين درخواست تشكيل جلسه ای از 

علمای اعالم الرستان در شب های يكشنبه 
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برخی مكاتبات ديگر نيز بيانگر روابط صميمی و ارسال هدايايی برای يكديگر می باشد؛ 
به گونه ای كه امام خمينی از كمك و نظريات ايشان برای پيشبرد نهضت استفاده نموده 

است. 

سند شماره 3: نامه امام خمينی به آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی مبنی بر اعالم 
وصول نامه محبت آميز ايشان
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همچنين نگرانی ايشان در خصوص برخی مسائل مهم از جمله خطر شيوع و گسترش 
فرقه ضاله حايز اهميت است.

سند شماره 4: نامه امام خمينی به آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی مبنی بر 
خطر نفوذ فرقه ضاله
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مهاجرت به تهران
پس از دســتگيری امام خمينی)ره( و قيام پانزده خــرداد 1342، آقای آيت اللهی، 
به دعوت علمای شيراز توسط حاج شــيخ علی خواه شــيرازی برای كمك به آزادی 
امام، تصميم به مهاجــرت به تهران گرفت. هنگام ورود به تهران، همراه با ســاير علما 
در مدرسه مروی تشــكيل جلسه داده و راجع به مســائل مختلف به بحث و گفت وگو 
پرداخت. مهم ترين جنبــه گردهمايی علما حمايت از زندانيــان و بحث و تبادل نظر 
درباره قيام مردم و روحانيت و چاره جويی برای آزاد كردن محبوسين بود. عاوه بر آن 
در اين جلسات دلجويی از خانواده های آســيب ديده، عيادت از مجروحان و برگزاری 
مجالس ختم برای شــهدای پانزده خرداد جزو برنامه های مهاجران بود. مدت اقامت 
علما در تهران تقريباً دو ماه به طول انجاميــد. در اين مدت مردم از طبقات مختلف به 
ديدار آنان می رفتند. سرانجام بر اثر فشار افكار عمومی و صدور اعاميه های پی در پی 
علما در بيست و نهم تير ماه روحانيونی كه از پانزده خرداد به بعد در تهران قم و ديگر 
شهرستان ها بازداشت شده بودند آزاد شدند. پس از آزادی امام)ره(، آيت اللهی به همراه 
ساير روحانيون به شيراز بازگشتند1 و در مورد چگونگی ادامه مبارزه به بحث و گفت وگو 

پرداختند. 

اقدام به راه اندازی قيام عمومی عشایر الرستان عليه حکومت پهلوی
آيت اهلل آيت اللهی پس از بازگشــت به الر، درصدد راه اندازی قيام عمومی در منطقه 
الرستان عليه رژيم برآمد. وی كه خود را موظف به همراهی با قيام امام)ره( می دانست، 
تصميم گرفت قيام را با عشاير منطقه الرستان آغاز نمايد، لذا حاج شاه ميرزا دولخانی 
)رئيس طايفه دولخانی( را نزد خود فراخوانــد و جزئيات قيام را به وی اعام و امر كرد 
كه اين تصميم را به سران عشاير منطقه اباغ نمايد. در اين زمان اكثر عشاير در سراسر 
كشور حمايت و همراهی خود را از نهضت روحانيون و در رأس همه، امام خمينی ابراز 
داشتند. در گزارشی از ساواك به تاريخ 42/2/1 آمده است: »در دادگستری شايع گرديده 
كه حدود هفتاد نفر از سران معروف عشاير ايران در نقاط مختلف كشور از آقای خمينی 
پشتيبانی كرده اند.«2 ساواك از گسترش دامنه قيام به ساير شهرستان ها و نيز از پيوستن 
عشاير مسلح به نهضت، بيمناك بود. در منطقه الرستان حضور آيت اهلل آيت اللهی در 
گسترش نهضت روحانيون و نيز جذب عشاير به امام خمينی تأثير بسزايی داشت. در 

1. همان. 
2. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 

1386، ج1، ص272. 
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گزارش ساواك در تاريخ 42/2/29 آمده است: 
انتشار اعاميه مورخ 42/1/13 آيت اهلل خمينی )معروف به اعاميه 
شاه دوســتی يعنی غارتگری( خطاب به مجتهدان الر به وسيله سيد 
عبدالعلی موسوی مجتهد الر پخش نموده و تحريك دو طايفه لر و نفر 
به وسيله حاج شاه ميرزا دولخانی به دستور مجتهد مذكور و حاجی باقر 
حضوری واعظ الر صورت گرفته و ممكن اســت ناامنی در راه ها ايجاد 

نمايند.1 
ارتباط با سران عشاير به وسيله شاه ميرزا كريمی كه در آن ايام ساكن الر بود، انجام 

پذيرفت. محمد كريمی فرزند شاه ميرزا در اين باره می گويد: 
آيت اهلل آيت اللهی از مرحوم پدرم خواســته بود تــا بعضی نامه ها و 
اعاميه ها را به عشاير منطقه برساند و از آنان برای قيام عمومی دعوت 
به عمل آورد. پدرم نيز با راهدار دولخانی و اكبر فرجپور، دو نفر از سران 
طايفه ارتباط برقرار كرد و همچنين با يكی از سران طوايف ايزدخواست 
به نام باباخان قات نيز تماس گرفت و پيام آيت اهلل آيت اللهی را به ايشان 
رسانيد، طوايف دولخانی، ايزدخواستی و لر و نفر حاضر به همراهی با 

ايشان شدند.2

1. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1382، ج5، 
ص258-259. 

2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، مصاحبه با محمد كريمی، جلسه 16، ش ب 14297. 
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آيت اهلل آيت اللهی در اين مورد می گويد: 
در آن ايام همه عشاير الرســتان موافقت خود را اعام كردند و حتی 
آقای محمد قائدی )رئيس طايفه قائدی در بيخه جات المرد( نيز حاضر 
شدند با يكصد نفر چريك در اين قيام شركت كنند و بارها پيام فرستاد 
كه من و طايفه ام حاضرم عليه دولت قيام كنيم. در اين بين، عشــاير 
الرســتان مراوده هايی با حقير می نمودند و اظهار آمادگی می كردند، 
اما چون قيام عشاير مستلزم بودجه سنگين و تبعات طاقت فرسا بود و 
بعد از قيام كنترل آنان برای حقير نه تنها مشــكل بلكه برای حقير در 
آن وضع اختناق آور ناممكن بود، لذا يك نفر روحانی امين به نام جناب 
ثقه االسام آقا سيد عبدالرحيم طاهری پسر عموی پدرم كه حدود 70 
سال يا بيشتر، از عمر شريفش گذشته بود به حضور امام و بعضی ديگر 

از مراجع فرستادم و شرح حال را معروض داشتم.1
ســيد عبدالرحيم طاهری نماينده آيت اهلل آيت اللهی به محض دريافت پيام از سوی 
ايشان برای اباغ آن به مراجع راهی قم شد. ايشان پيام را به امام خمينی)ره( اباغ نمود 
و راجع به قيام از آنان كسب تكليف كرد. امام خمينی قيام در مقابل ظلم ظالم و ستم 
ستمكاران را بر عموم مسلمانان ايران واجب دانستند.2 آيت اهلل آيت اللهی در اين مورد 

می گويد: 
پس از بازگشت سيد عبدالرحيم طاهری از قم مطالبی كه در جواب 
استفسار گفته بودند را مخفيانه به اطاع بنده رسانيد كه حضرت امام 
فرموده بودند كه قيام در مقابل ظلم ظالم واجب است »و لو بلغ ما بلغ«. 

بنابر اين تصميم گرفته شد كه مردم را تهييج به قيام كنيم.3 
آيت اهلل آيت اللهی با توجه به شــناختی كه از موقعيت سياسی و اجتماعی الرستان 
داشت تصميم گرفت كه با متحد كردن عشاير الرســتان، قيام را نه در شهر، بلكه در 

مناطق عشايری جنوب فارس شكل دهد. 
اما حادثه ای غير مترقبه برنامه ها را بر هم زد و در اسفندماه 1342 افراد مسلح طوايف 
لر و نفر به فرماندهی زيادخان نفر كه پيام امام خمينی را شنيده و از ظلم و ستم مأموران 
نظامی به تنگ آمده بودند به پاسگاه  منطقه  صحرای باغ حمله كردند و با مسدود نمودن 
مسير ژاندارم ها و مأموران پاسگاه عمادده با آنها به صورت مسلحانه درگير شدند و پس 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، مصاحبه با آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی، جلسه 8، ش ب 14298. 
2. مصاحبه با آيت اهلل سيد محمدحسين نسابه، مورخ 1391/9/8. 

3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، مصاحبه با آيت اهلل آيت اللهی، جلسه اول، 14294. 
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از كشــتن علی مفرادی- فرمانده پاســگاه- 
حسين دوستگر، عباس نشــمی و ناصر سوار 
اســلحه های آنها را به غنيمت بردند. با انتشار 
خبر اين درگيری و انعكاس وسيع آن در منطقه  
جنوب فارس، تيمسار سپهبد مالك )فرمانده  
ژاندارمری كل كشــور(، تيمســار سرلشكر 
اردوبادی را مأمور ختم اين ماجرا كرد. سرلشكر 
اردوبادی ابتدا معاون خود را- سرهنگ اشرفی- 
برای ختم غايله، به سوی الرستان روانه كرد؛ 
سپس با تهديد و فشارهای سياسی و روانی بر 

آيت اهلل آيت اللهی اجازه هيچ گونه رابطه ای با قيام كنندگان را به وی نداد. 
سرهنگ اشرفی كه توانايی مبارزه با عشاير را نداشت تصميم گرفت تا از راه نيرنگ و فريب 
وارد شود. از اين رو با سوءاستفاده از روحيه مذهبی آنان، قرآن به دست و عمامه بر سر، خود 
را نماينده امام)ره( معرفی كرده و در ميان آنان نفوذ كرد و با شناسايی كامل مقر زندگی 
آنان، شبانه به وسيله بمباران هوايی، سياه چادرهای آنان را هدف تير و خمپاره قرار داد و 
به جز تعداد اندكی كه موفق به فرار شده بودند تمامی افراد ايل را در سحرگاه هفتم محرم 

و در حالی كه برخی در حال اقامه نماز صبح بودند به شهادت رساند.1 

آيت اهلل آيت اللهی در ميان عشاير فارس

1. محمدباقر وثوقی، همان، ص97. 

آیت اهلل آیت اللهی پس از بازگشت به 
الر، درصدد راه اندازی قيام عمومی در 
منطقه الرستان عليه رژیم برآمد. وی 
که خود را موظف به همراهی با قيام 
امام)ره( می دانست، تصميم گرفت 
قيام را با عشایر منطقه الرستان آغاز 
نماید، لذا حاج شاه ميرزا دولخانی 
)رئيس طایفه دولخانی( را نزد خود 
فراخواند و جزئيات قيام را به وی 
اعالم و امر کرد که این تصميم را به 

سران عشایر منطقه ابالغ نماید



مناسبتها
186

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  55    بهار 97

برگزاری جشن به مناسبت آزادی امام خمينی)ره( از زندان 
آيت اهلل آيت اللهی پس از حادثه قتل عام عشاير توسط رژيم، شرايط سختی را گذراند 
و مدام تحت تعقيب ساواك قرار داشت و تمام اقدامات وی تحت كنترل بود. او همراه 
با آزادی امام خمينی)ره( در 15 فروردين 43 مردم الر را به جشن و سرور دعوت كرد 
و تصميم داشت مجلس جشــنی را به همين مناسبت برگزار كند اما مأموران دولت از 

اقدام وی جلوگيری كردند. در گزارش ساواك آمده است: 
شب و روز 43/1/28 به مناسبت ورود آقای خمينی به قم- بنا به تمايل 
روحانيون اين شهرستان مخصوصاً آقای سيد عبدالعلی موسوی مقرر 
بود مجالس جشــنی در مجالس و تكايا برقرار و تظاهراتی نيز در اين 
زمينه انجام پذيرد- كه مراتب به محض اطاع به آقای فرماندار در ميان 
گذارده شد و با مسالمت از برگزاری جشن و تظاهرات جلوگيری شد- 
ضمناً به قرار اطاع در روز عيد قربان كه طبقات مختلف اهالی در منزل 
روحانيون يا مساجد اجتماع می نمايند، ممكن است به همين مناسبت 
روحانيون و وعاظ از فرصت استفاده و تظاهرات يا الاقل سخنرانی هايی 
به مناســبت ورود آقای خمينی به قم ايراد نمايند- مراتب استحضاراً 

معروض تا هر گونه امر فرماييد اقدام شود.1 

اولين نماز جمعه مردم الر به امامت آيت اهلل آيت اللهی

1. سير مبارزات امام خمينی)س( به روايت اسناد شهربانی )آبان 1341- تير 1343(، تهران، مؤسسه تنظيم و 
نشر آثار امام خمينی)س(، 1383، ج1، ص343. 



18
7

هی
تالل

یآی
لعل
بدا

دع
سی

اهلل
ت
یآی

اس
سی

ات
ارز

مب
یو

دگ
زن

97
ار 

  به
  5

ه  5
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

در آستانه انقاب اسامی، آيت اهلل آيت اللهی دوره ای ســخت و طوالنی از مبارزه را 
پشت سرگذارده بود. شرايط قيام های پيشين، خاطره تلخ سركوبی عشاير قيام كننده 
و فشارهای سياسی و اجتماعی آن از يك سو و تمايل حقيقی ايشان به شركت مؤثر در 
نهضت اسامی از سويی ديگر باعث شد تا در آستانه انقاب اسامی يعنی در سال های 
1356 و 1357ش، برای تصميم گيری شــرايط ويژه ای پيش روی ايشان قرار گيرد. 
آيت اهلل آيت اللهی برای تداوم نهضت های پيشين و شركت مؤثر در انقاب، خود را آماده 

ساخت. ايشان در بخشی از خاطرات خود می گويد: 
در جريان نهضت ]قيام[ 15خــرداد و پس از آن برای حقير، زحمات 
زياد و نگرانی های طاقت فرسايی پيش آمد و از طرف عده ای دشمن و 
دوست نادان مورد مامت و شماتت قرار گرفتم. پس از اين جريان كه 
اوضاع در اينجا آرام شده بود و مدتی ]از آن[ گذشته بود، داماد محترم 
حقير جناب حجت االسام والمسلمين آقای نســابه، دامت بركاته با 
مراوده و تماسی كه با طبقه جوان برقرار داشت آنان را پخته و مهيای 
مبارزه نمود و اين به وسيله جلســات متوالی و سخنرانی های آتشين 
مداوم بود و به اين طريق نهضت را ادامه داد. تا سنه 56 و 57 كه كم  كم 
جوان ها با حقير هم تماس گرفتند و مردم هم به ســر غيرت آمدند و 
راهپيمايی ها شروع شد و در يك راهپيمايی كه به منظور چهلم شهدای 
تبريز بود حقير و همراهان را به تير بســتند تا باألخره منتهی به ايام 
مبارك تشريف فرمايی امام از پاريس شد و مسافرت به تهران نموديم 
با عده كثير از اهالی الر و حدود ده دوازده روز در تهران توقف كرديم تا 
تشريف فرمايی امام مدظله و در تحصن دانشگاه هم شركت می نموديم 
و سپس مراجعت به الر نموديم و تاكنون در خدمت جمهوری اسامی 
هســتيم و در مقام ترويج و تبليغ خط واليت فقيه به وسيله خطبه و 
مباحثه می باشــم. و ضمناً اجازه هايی هم از بعضی مراجع عظام دارم 
كه برای تبرك نگاهداری می نمايم و اين اجازات تقريباً از ســی سال 
قبل بيشتر تا به حال است. والسام و رحمت اهلل- 14/شوال/1403- از 

الر- سيد عبدالعلی آيت اللهی- 64/5/3
آيت اهلل آيت اللهی سرانجام در تاريخ 19خرداد1391، پس از عمری مجاهدت و مبارزه 
عليه ظلم، پس از تحمل يك دوره بيماری در بيمارستان نمازی شيراز دار فانی را وداع 

گفت و در حسينيه اعظم الر به خاك سپرده شد.
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سند شماره 5: دست نوشته آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی در مورد مبارزات 
ايشان عليه رژيم پهلوی از دهه بيست به بعد. همچنين بخشی از قصيده ای که ايشان 

در دهه چهل عليه ظلم و ستم خاندان پهلوی سروده است 
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