
 تحقیقات اسنادی انقالب اسالمی نشریه علمی

 1041بهار و تابستان  ،7، شماره چهارم )دوره جدید(سال 

 53-35صفحات: 

 

Scientific Journal of  

“Documentary Researches of  

the Islamic Revolution” 

Vol 4 (New Period), No 7, spring and summer 2022, p.p: 35-53. 

 

: 20.1001.1.27172945.1401.4.7.5.3 

 های دهقانی منطقه شبانکاره و زیراه در دوره پهلوی؛شورش

 پیروزی انقالب اسالمی در استان بوشهر )براساس اسناد نویافته( ساززمینه
 2حسین اسکندری/ 1حمید اسدپور

 چکیده

های بخشی از تاریخ مناطق شبانکاره و زیراه از توابع شهرستان دشتستان در استان بوشهر متأثر از شورش

بزرگ تا اواخر دوره پهلوی تغییر  داراننی. در این مناطق، مناسبات و روابط دهقانان با زماستنی دهقا

و مالکان بزرگ بود. تداوم این روند، به  داراننیچندانی نیافت و منابع ثروت و قدرت در اختیار زم

منجر گردید. سؤال های دهقانی به شورش تینها و در داراننیدهقانان با مالکان و زم تضاد منافعِ

ها و نتایج آن چه بوده است؟ ساختار های این شورشآن است که علل و زمینهحاضر پژوهش 

های گزاف مالکانه از سوی دهقانان و تضعیف نفوذ مقامات در این مناطق، پرداخت بهره یدارنیزم

. در استدر مرحله اول  هاشورش یهااز زمینه -که مالکان اصلی بودند- اجرایی از اواخر دوره قاجار

جنگ جهانی دوم، افزایش قدرت و ثروت خوانین و  با آغازپاشیدگی کشور هم مراحل بعد نیز از

 دهدنشان میها ها مؤثر بوده است. یافتهاین شورش بروزکارآمدن کابینه دکتر مصدق در روی نیهمچن

بعدی  ةهای گستردها و اعتراضخیزش سازنهیبزرگ شد و زم داراننیها باعث تضعیف قدرت زمشورش

منظم و  یدهفقدان سازمانسبب ها به و ازجمله انقالب اسالمی در این مناطق گردید. هرچند این شورش

ها و سرکوب آن توسط عوامل حکومت پهلوی به های سیاسی با این قیامساختار و گروه نکردنهمراهی

لوی و گرایش مردم این ناحیه به مبارزات های مخالفت با حکومت پهشکست منجر شد؛ اما زمینه

تحلیلی -ضدپهلوی و پیوستن به جریان انقالب اسالمی را فراهم ساخت. این پژوهش با رویکرد توصیفی

 از اسناد نویافته به بررسی موضوع پرداخته است. یریگبا بهره
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Peasant revolts in Shabankare and Zirah region during the Pahlavi 

period; The foundation for the victory of the Islamic revolution in 

Bushehr province (according to new documents) 

Hamid Asadpour1 / Hossein Eskandari2 

Abstract 

Part of the history of Shabankareh and Zirah regions of Dashtestan city 

in Bushehr province is affected by peasant revolts. In these parts, the 

relationship between the peasants and the big landowners did not change 

much until the end of the Pahlavi period, and the sources of wealth and 

power were at the disposal of the big landowners. The continuation of this 

trend led to the conflict between the interests of peasants and landowners 

and finally to peasant rebellions. The question of the current research is 

what were the causes and contexts of these riots and their results? The 

structure of land ownership in these areas, the payment of exorbitant 

ownership interests by the peasants and the weakening of the influence of 

the authorities since the end of the Qajar period - who were the main 

owners - are among the reasons for the rebellions in the first stage. In the 

later stages, the disintegration of the country with the beginning of the 

Second World War, the increase in the power and wealth of Khawanin, as 

well as the effectiveness of Dr. Mossadegh's cabinet have been effective in 

the occurrence of these rebellions. The findings show that the riots 

weakened the power of the big landowners and laid the groundwork for 

subsequent widespread uprisings and protests, including the Islamic 

Revolution in these areas. However, these rebellions led to failure due to 

the lack of regular organization and the failure of the structure and 

political groups to accompany these uprisings and its suppression by the 

agents of the Pahlavi government. But it provided the grounds for 

opposition to the Pahlavi government and the tendency of the people of 

this region to fight against Pahlavi and join the Islamic revolution. This 

research has investigated the issue with a descriptive-analytical approach 

using new documents. 

Key words: Revolt, peasants, Shabankare, Zirah, Bushehr, Pahlavi. 

 
                                                           
1. Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, 

Persian Gulf University, Bushehr, Iran. (Author); asadpour@pgu.ac.ir 
2. PhD in History of Iran after Islam, Department of History, Faculty of Literature and 

Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran. hoes1355@gmail.com 



 57.......................... ................................................................پهلوی دوره در زیراه و شبانکاره منطقه دهقانی هایشورش

 

 مقدمه

تنها الزم، بلکه امری ضروری و کنیم، نهسرزمینی که در آن زندگی می سرگذشتخت شنا

بنیادین است. یکی از موضوعات مهم و اساسی در تاریخ تحوالت اقتصادی ایران، ماجرای 

های دهقانان، کشاورزان و باغداران علیه خوانین، مالکان و حامیان طوالنی و دیرپای شورش

منطقه شبانکاره در ناحیه  .ه و زیراه نیز از این قاعده مستثنی نیستندباشد. شبانکارآنها می

نه چندان دور شامل  ةکه در گذشت استدشتستان در استان بوشهر یک منطقه تاریخی و وسیع 

. شدیعنوان شبانکاره شناخته مو عموماً به بودهو آبپخش  راهیهمچون سعدآباد، ز ییهابخش

منطقه قدیمی شبانکاره به چند بخش تبدیل شده که دارای  ،براثر تقسیمات جدید کشوری

اکنون جزو بخش سعدآباد شده و مرکزیت شبانکاره به شهر  راهی. زباشندیبخشداری جداگانه م

سعدآباد و آبپخش  یهاامروزه در بخش هوسیع شبانکار یهاشبانکاره منتقل شده است. نخلستان

بانکاره باقی مانده و شامل بخش شبانکاره امروز قرار گرفته و تنها قسمتی که امروزه از ش

اما در  ،جات و سبزیجات و تنباکو اختصاص داردصیفی بیشتر به کشت گندم و جو و شودیم

گذشته تمام آبپخش و سعدآباد که به کار باغداری و کشت نخل و تولید خرما اختصاص داشت 

اره و زیراه ازجمله نواحی هستند که . نواحی شبانکگرفتیشبانکاره قدیمی قرار م ةجزو محدود

گیری ترین عامل سکونت و شکلبر کشاورزی و باغداری بوده است و مهم اقتصاد آنها مبتنی

ترین که این نواحی از مهمباشد. چناناجتماعات این نواحی، تاکنون کشاورزی و باغداری می

ج فارس و حتی کشورهای دیگری خلی یهاکرانهها و پسمنابع غذایی کرانه کنندهنینواحی تأم

حکومت  دستبهجات عنوان خالصه. از سوی دیگر این نواحی بههستندمانند کویت و عمان 

گردید و نظارت دقیقی بر آنها اعمال نمی گونهچیو عمالً ه شدیمرکزی و یا توسط والی اداره م

چنین شرایطی،  شد. دربه رسمیت شناخته نمی وجهچیهحقوق کشاورزان و باغداران به

این ظلم و  میرمستقیکشاورزان و باغداران، تنها راه رهایی را، شورش علیه عوامل مستقیم و غ

ها از اوایل دوره پهلوی شکل گرفت و تا اصالحات ارضی دانستند. این شورشها میستم

 تناوب ادامه یافت.به

ها ای این شورشو پیامده یریگاین پژوهش در پی شناخت علل و عوامل چگونگی شکل

ها و علل اساسی باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت هستیم که زمینهمی

ها چه پیامدهایی داشت و دالیل شکست آن چه ها چه بود؟ همچنین این شورشاین شورش
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 هایهای مالکانه سنگین از دهقانان، بیکاری و اجحافبود؟ براین اساس فقر، دریافت بهره

خوانین نسبت به کشاورزان و دهقانان و پشتیبانی ساختاری اداری و سیاسی پهلوی از خوانین 

ها خود موجب تضعیف نسبی مستمر دهقانان این ناحیه شد که این شورش یهامنجر به شورش

گرایش مردم این ناحیه به انقالب اسالمی و پیروزی آن  یهانهیقدرت خوانین و فراهم آمدن زم

 شد.

 نه پژوهشپیشی

بر اساس اسناد، انجام نشده است.  ژهیوگفتنی است که تاکنون پژوهش مستقلی در این باره و به

شبانکاره و زیراه مربوط به جغرافیای تاریخی و یا  دربارهگرفته بخش عمده تحقیقات شکل

 هایباشد و توجه چندانی به شورشهای اخیر میوضعیت کشاورزی این ناحیه، آن هم در سال

دهقانی این ناحیه در دوره پهلوی و اسناد آن نشده است. این پژوهش با اتکا به اسناد نویافته، 

رد توصیفی ای و تحقیقات میدانی و با رویک، دیگر منابع مهم کتابخانههای دوره پهلویروزنامه

 تحلیلی انجام شده است.

 پیشینه تاریخی شبانکاره و زیراه

از آن جمله  ین ناحیه به این نام وجود داردچند  است کهنی در ایران شبانکاره نام قوم و نام مکا

شبانکاره نام  ،عالوهتوان به شبانکاره میمند در استان فارس و شبانکاره کرمانشاه اشاره کرد. بهمی

ای است که در برخی نواحی ایران و حتی کشورهای همسایه مانند عراق زندگی ایل و طایفه

های محلی تاریخ ایران شبانکاره نام یکی از دولت نیهمچن .(12007: 1575)دهخدا،  کنندمی

است که در حدفاصل قرون پنجم تا هشتم هجری قمری به قدرت رسیده و نشانی از خود در 

شبانکاره در  .(36-31: 1530و کتبی، 104-134: 1501ای،)شبانکاره است جای گذاشتهریخ برات

عرف مردمانی است مُ یطورکلست و بهاه شغل وی چوپانی لغت به معنای چوپان و یا فردی ک

باشد. اما این پژوهش مربوط به شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان در که شغل آنها دامداری می

های گیری از رودخانهمعاصر با بهره ةهای دور تا دوراستان بوشهر است. این ناحیه از گذشته

ویژه باغات نخل بوده است. ند گندم، جو، پنبه، کنجد و بهدائمی، دارای محصوالت متعددی مان

باشد )حسینی بوده، دارای محصوالتی مشابه شبانکاره می رآبیمنطقه زیراه نیز که در اصل ز

 (.1551-1554: 1502فسایی، 
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شاورزی و باغداری در این ناحیه، چنان دارای رونق بوده است که نویسندگان دوره قاجار، ک

اند )اعتمادالسلطنه، فراوان در این نواحی تا منطقه دالکی را به یک جنگل تشبیه نموده نخلِ باغاتِ

ای های پراکندههای دور، شورش(. به دلیل این اهمیت و فشارهای مالکان، از گذشته33: 1570

 (.273 و 273: 1570در این نواحی صورت گرفته است )دو سفرنامه جنوب، 

خ، مناطق شبانکاره و زیراه توسط خوانین اداره شده است و این امر های تاریدر بسیاری از دوره

شاه، تحوالت مهمی در باشد. از دوره حکومت ناصرالدینتر میویژه در تاریخ معاصر، پررنگبه

از  پسبوشهر رخ داد که از آن جمله، انقراض قدرت برخی حکام محلی مانند آل مذکور است. 

ان و شبانکاره از سوی حکام شیراز و یا از تهران منصوب این تحوالت، حکام محلی دشتست

مقامات سیاسی و اداری دربار قاجار، موفق به اجاره  ترتیببدین(. 274: 1562شدند )اسدپور، می

توان به خاندان می ی آناناز جملهمناطق شبانکاره و زیراه از حکومت مرکزی شدند که 

، این مناطق را «سعدالملک»خان نظام مافی، معروف به  السلطنه مافی اشاره نمود. محمدحسننظام

عنوان مباشر خود در این ناحیه در اختیار گرفت و اسماعیل خان از خوانین شبانکاره را به

 (.124-116: 1564منصوب کرد )سعادت، 

حاکمیت  ،خان دوم استای که همان اسماعیلخان شبانکارهشاه، اسماعیلدر دوره مظفرالدین

الممالک که نام اصلی وی حاجی میرزا بر مناطق شبانکاره و زیراه داشت. سپس صدیقمطلقی 

عنوان حاکم دشتی و دشتستان منصوب باشد تا پایان دوره استبداد صغیر بهابراهیم خان شیبانی می

های متعدد وی به خوانین این نواحی را تحت کنترل خود درآورد. تلگراف کوشیدشد و 

های که حاکم فارس در آن دوره بود، حکایت از درگیری ،شاهند مظفرالدینالسلطنه فرزنظام

شدید وی با این خوانین است که حاضر به پرداخت مالیات خود نبودند. مضمون بسیاری از این 

خان ای در پی بسط قدرت خود بوده است. اسماعیلخان شبانکارهها آن است که اسماعیلتلگراف

سالی هجده هزار تومان از سعدالملک اجاره کرده بود و حاضر به پرداخت این مناطق را از قرار 

و  115: 1531ها چندین سال عقب افتاده بود )ورهرام، مالیات خود به دیوان نبود و این مالیات

الممالک الممالک با خوانین شبانکاره و زیراه چنان است که صدیقهای صدیق(. درگیری243

اضای توپخانه و نیروی نظامی کافی دارد تا بتواند مانع از اقدامات بارها از حاکم فارس، تق

ها فقط (. این درگیری162: 1531ای شود )ورهرام،خان شبانکارهخوانینی مانند اسماعیل ةخودسران

خان، خودسرانه بر سر عدم پرداخت مالیات از سوی این خوانین نبود، بلکه خوانینی مانند اسماعیل
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: 1531شده نبودند )ورهرام،پرداختند و حاضر به پس دادن اموال غارتیگران میبه غارت اموال د

245.) 

مقررات خاصی وجود نداشت و خان،  گونهچیقدرت این خوانین در این نواحی به شکلی بود که ه

ها به شکل نقدی گردید. فشارهای مالیاتی بسیار زیاد و مالیاتوفصل همه امور تلقی میمرجع حل

عالوه بر فشارهای مالیاتی که در اکثر  .lorimer) ،975:1908) شدیاز مردم گرفته مو جنسی 

ایی، نقاط ایران وجود داشت، کشاورزان و باغداران، مجبور به انجام کارهای ساختمانی، بنّ

های مأموران ، هزینهنیخوانین بودند. همچن برایشهرسازی، الیروبی نهرها و دیگر امور، 

(. الزم به 373-305: 1503عهده روستاییان بود )لمبتون، گذشتند برن ناحیه میحکومتی که از ای

ذکر است که خوانین و مالکان بزرگ در این نواحی دارای خدمتکارانی بودند که در ظلم و ستم 

های ویژه فشارهای مالیاتی نقش مهمی داشتند و این خود یکی از زمینهنسبت به مردم و به

تباران و در خدمت که از آفریقایی «سیاه خان»که عالوه بر افرادی به نام ها بود. چنانشورش

کردند که در این نواحی برای خوانین و مالکان فعالیت می «خراس»خوانین بودند، افرادی به نام 

طور آزادانه، مقدار و وضعیت عهده آنان بود. آنان، معموالً بهتعیین و برآورد مقدار محصوالت بر

زدند و عموماً برآورد آن از محصوالت، بیشتر از حد را پیش از برداشت، تخمین می محصوالت

-تری میهای سنگینواقعی و به نفع خوانین بود. پس روستاییان، مجبور به پرداخت مالیات

 گردیدند.

زیراه اختصاص نداشت،  فشارها بر روستائیان تنها به مناطق محدودی مانند شبانکاره و گونهنیا

که در این دوره به دلیل نیازهای های اقتصادی اجتماعی دوره قاجار بود. چنانه از ویژگیبلک

و افزایش تقاضا برای  سوکیشدید مالی حکومت قاجار و وابستگی به اقتصاد کشاورزی از 

ی کار ارزان در روستاها، اختیارات و تعدی مالکان و خوانین محصوالت کشاورزی و وجود نیرو

عالوه (. به77: 1575 و سیف، 122: 1573و نظارتی بر امور آنها نبود )ایزدپناه،  یافترا افزایش 

که اشاره شد، حکومت قاجار بسیاری از مناطق مانند شبانکاره و زیراه را اجاره داد و چنان

های دولتی کاهش یافت. به روز بر ثروت و قدرت خوانین افزوده شد و سطح زمینروزبه

: 1564درصد امالک در اختیار خوانین بزرگ قرار گرفته بود )رواسانی،  33 صورتی که بیش از

36.) 
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دیوانی از آنجا که مراقب مخصوصی نداشت  ةامالک خالص»کند که اعتمادالسلطنه اشاره می

گردید. ابناء دولت و رجال مملکتی برحسب اشارات غالباً در عداد ضیاع مخروبه محسوب می

ری و مستغالت دیوان اعلی را به اصل ثروت و مکنت بفروختند و شخص همایونی، مزارع و ق

)اعتمادالسلطنه،  «م به مشتریان سپردندأخورشید تونقط و خاتمقبالجات صحیح مزین به خط آفتاب

چون شاه دید که از داشتن »(. مجداالسالم کرمانی نیز عنوان داشته است که 177: 1533

 آنها را بفروشد و همان عایدی که در دفتر به اسم هرشود فکر کرد که خالصجات منتفع نمی

هم مبلغی به اسم تقدیم  الحسابیعنوان مالیات بر آن ملک تحمیل کند و علاند بهملکی نوشته

صدور فرمان از خریدار بگیرند تا هم مبلغی نقداً عاید پادشاه شود و هم امالک را خریداران قهراً 

 (.124 :1533)کرمانی،  «نمایندآباد می

گردید که واگذاری امالک باعث می گونهنیهمچنین دولت قاجار، نیازمند پول نقد بود و ا

پس در بسیاری از مناطق ایران، قدرت  .(320: 1532)عیسوی،  دمالیات جنسی به نقد تبدیل شو

 انی،ار گرفته بود )کرمها در اختیار خوانین باقی ماند و امالک وسیعی در اختیار آنها قرتا سال

(. فشارهای خوانین بر روستاییان 35-32: 1536اشرف، ؛ 170-177: 1531 ظهیرالدوله،؛ 55: 1503

چنان بود که میرزا ملکم خان برای اولین بار در کتابچه غیبی، فروش امالک خالصه دیوانی به 

 .(34: 1507روستاییان را مطرح کرد و آن را از وظایف وزیر داخله دانست )محیط طباطبایی، 

زیراه، خوانین عالوه بر داشتن قدرت و ثروت و فشارهای مالیاتی بر  در مناطق شبانکاره و

کردند تا در مقابل هرگونه نوسازی و تغییر و تحوالت اجتماعی و اقتصادی روستاییان، تالش می

د. ناچار حفظ نمایننیز مقاومت کنند تا کشاورزان و باغداران، وابستگی تام خود را به آنان، به

ای با خط تلگرافی که از برازجان، شبانکاره و از آنجا به دیلم و خوزستان خان شبانکارهاسماعیل

شده به این خط ها، به خسارت واردرفت کامالً مخالف بود. در اسناد موجود از انگلیسیمی

 :lorimer:1908پرداخت )خان میها را اسماعیلبایست هزینهتلگراف اشاره شده است که می
های ها و درخواستهمین تلگراف، بعدها از ابزارهای اساسی روستاییان جهت شکایت (.957

 متعدد آنان بود.

 الدوله قشقایی دراستبداد صغیر، افرادی مانند صولت ةپس از فتح تهران و پایان یافتن دور

نطقه نزد جنوب، قدرت زیادی یافتند و وی عازم بوشهر شد. در این شهر مقرر شد که خوانین م

خان او بروند و اطاعت از او را بپذیرند. ازجمله کسانی که حاضر به این امر نبودند، اسماعیل
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های پس از آن نیز خوانین (. در سال200: 1503ای بود )مشروطیت جنوب ایران، شبانکاره

 فتندگریفشار حکومت مرکزی و حاکم فارس قرار مخان، تحتشبانکاره و زیراه، مانند اسماعیل

نمودند )مشروطیت جنوب  هااتیو با فشارهای مالیاتی شدید بر مردم، اقدام به اخذ انواع مال

ها چنان بود که حتی خوانین شبانکاره و زیراه در این سال ة(. قدرت فزایند275: 1503ایران، 

ر این بندر و ای ددار بودند و عمالً تفنگچیان شبانکارهتأمین امنیت بخشی از بندر بوشهر را عهده

پرداختند. به دلیل همین قدرت بود که خوانین این نواحی به درگیری زنی میحوالی آن به گشت

: 1503 با حکام قدرتمند در مناطق دیگر مانند برازجان اقدام کردند )مشروطیت جنوب ایران،

 (.275و  523

ها داشت و از انگلیسی ای باقدرت خود، روابط دوستانه ای جهت تحکیمخان شبانکارهاسماعیل

ها که انگلیسیمنزله فشار بر نیروهای انگلیسی بود. چنانها، فشار بر این خان، بهدیدگاه انگلیسی

خان فرستاده بود، اعتراض نمودند و نیرو جهت سرکوبی اسماعیل شماریبه حاکم فارس که 

ز دشتستان، فراتر نروند یعنی پیش ا «کنار تخته» هحاکم فارس دستور داد این نیروها از منطق

 (.01: 1562)اسدپور، 

در جنگ جهانی اول، برخالف آنکه خوانینی مانند غضنفرالسلطنه برازجانی و بسیاری از حکام و 

ها قرار گرفتند، خوانین شبانکاره و زیراه از کمک به نهضت خوانین دیگر در مقابل انگلیسی

ی، یتی به اختالفات دامن زدند و مردم روستاجنوب و مقابله با انگلیسی خودداری ورزیدند و ح

(. 02: 1562بیشتر تاوان این اختالفات را به دلیل ناامنی و فشارهای خوانین دادند )اسدپور،

شرکت نمودن تعدادی از نیروهای روستایی این نواحی در نهضت جنوب، حکایت از نارضایتی 

 دوستی آنان دارد.آنان از عملکرد خوانین و حس وطن

کهنه مرکز شبانکاره به اعمال قدرت در ده خانیخان، پسرش محمدعلاز درگذشت اسماعیلپس 

پرداخت. پس از او فرزندانش، یعنی شاه منصورخان و اردشیرخان قدرت را در شبانکاره و زیراه 

آمدن حکومت پهلوی بود. کاربه دست گرفتند. این دوره مصادف با تغییر حکومت قاجار و روی

ان، حکومت مرکزی به سرکوب برخی از نیروهای محلی در جنوب ایران پرداخت تا در این زم

 از طریقتسلط خود را در این نواحی تحکیم بخشد. در این راستا، ملک منصور و برادرش 

 ها، قدرت خود را حفظ نمودندهمکاری با حکومت رضاشاه و سرکوب برخی حرکت

 .یافتمحلی شروع شده، تداوم  یهاقیام و شورش جیتدر(. در این دوره به07: 1562)اسدپور،
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 زیراه های شبانکاره وشورش

 هامرحله اول شورش

ش است. در این دوران، تضعیف روابط 1510ها، اواخر دوره رضاشاه یعنی سال این شورش مبدأ

 که عمالً قدرت را ،ساالری سنتی و کاهش نفوذ سیاستمداران و مقامات اجرایی دوره قاجاردیوان

به مردم این جرأت و جسارت را بخشید که به خیزش و  ،در شبانکاره و زیراه در اختیار داشتند

بیگاری نیز از دیگر  با ها همراهاعتراض اقدام نمایند. محرومیت، فقر و پرداخت انواع مالیات

د ویژه در روستاهایی ماننها بود. در این مرحله روستاییان بهاین شورش یهانهیعوامل و زم

ای، سمیعا و چهل زرعی شورش نمودند و حضور افراد باسواد آگاهی مانند علی عالمی و خلیفه

ها مؤثر بود. در آن زمان حسین کشاورز که در این روستاها سکونت داشتند در ایجاد شورش

مراد فراشبندی، مقاالتی در نقد عملکرد خوانین علی عالمی در نشریه خانه ملت به همراه علی

 شت.نومی

و یا اینکه  کردندیجالب آنکه در این مرحله برخی از خوانین و کدخدایان نیز یا مردم را یاری م

ها، توانند با کمک این شورشنمودند که میزیرا تصور می نداشتند،ها شورش بامخالفت جدی 

دست تیولداران وابسته به حکومت مرکزی را از این نواحی کوتاه کنند و از یوغ بقایای 

قدرتمند در این نواحی، رهایی یابند. مردم منطقه نیز در این مرحله، حتی احمد  یهاخاندان

کسروی را به وکالت برگزیدند. اما نیروی ژاندارمری مانع ورود احمد کسروی به این نواحی شد 

ها آن و نتیجه این مرحله از شورش تیاهم .(66: 1562ناچار به تهران بازگشت )اسدپور و به

که ضمن قطع مالکیت تیولداران مرکزنشین در این منطقه، رعایا نیز تا چند سال، بهره  است

مانند حسین کشاورز و علی عالمی در روستاهای  یمالکانه پرداخت نکردند. افراد آگاه و منتقد

ها نقش اساسی داشت. الزم به ذکر است که عالوه بر منطقه شبانکاره در این مرحله از شورش

ظلم و ستم آنان، زارعین و دهقانان این نواحی دچار  نیچنین و مالکان بزرگ و همسلطه خوان

استفاده مأموران دولتی شده ءمشکالت متعدد دیگری مانند کمبود بذر، آفات کشاورزی و سو

 که اندکردهکه در طی تلگرافی به روزنامه کوشش، گروهی از کشاورزان عنوان بودند. چنان

دو سال  ةباشد که به واسطدادن بذر و دستگیری از زارعین و رعایا میوظیفه دولت، نخست »

یعنی دو سال  یدرپینابود و دارای ضرر پ یکلقحطی وجود گندم و جو، محصول دشتستان به

ریختن تخم و برنداشتن محصول، حال زارعین و رعایا کامالً بحرانی و وضعیت زراعت رو به 
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دولت  تیحما(. در ادامه همین تلگرام به پیامدهای عدم1: 13/3/1521 )کوشش،« انحطاط است

، یاغلب اراضی این صحنه ازنظر کشاورز»شود از کشاورزان پرداخت شده است که باعث می

شود. اغلب کشاورزان در چنین وضعیتی، زمستان سال آینده جالی وطن نموده،  ریو با زرعیلم

شخم و درو  لهیوسکه به زیده زیادی نشوند. عموجب وحشت زن و کودک صغیر و بیچاره می

نمودند نیز از بین رفته و گروهی از فرط استیصال کردن و غیره تأمین معیشت سالیانه خود را می

شوند که در اثر زحمات و بعضی اعمال ناشایست را مرتکب و از بد بدتر، سبب اختالل امنیتی می

 )کوشش، «بوشهر برقرار شده است تدبیر آقای سروان اسفندیاری، فرمانده گردان امنیه

جهت کشاورزان بسیار ناکافی  شدهیداریمسئله دیگر این بود که بذرهای خر (.1: 13/3/1521

 (.1: 20/0/1521 )کوشش، دیگردهم توزیع نمی یخوبو بهبود 

ویژه مسئله هجوم ملخ به ها و بهآفت وجوددوره پهلوی در کشاورزان این نواحی  مشکل دیگرِ

ها مشکل را و در شرایط قحطی موجود در این مناطق، هجوم ملخ ،ش1524. در سال بود مزارع

 ها مقدار بسیار کم سبزیِ دوچندان کرده بود. با وجود کمبود باران و فقدان غالت، هجوم ملخ

(. 2: 26/14/1524 )کوشش، بردها را از بین میموجود در برخی اراضی و همچنین نخلستان

که تعیین چنان، مأموران دولتی نیز بر معضالت دهقانان افزوده بود یهاتفاده، سوءاسنیهمچن

 از سوی مأموران مالیاتی و خرید برخی از محصوالت کشاورزیِ رمتعارفیهای اضافی و غمالیات

 این مناطق مانند تنباکو به قیمت بسیار اندک ازجمله اقدامات نیروهای دولتی بود )کوشش،

 (.5: 3/0/1527 کوشش،؛ 2: 6/6/1524

ها ش تداوم یافت که با سرکوبی این شورش 1523اورزان در مرحله اول تا سال های کششورش

ها نقش مهمی که در مرحله اول این شورش حوادثو تبعید برخی خوانین همراه بود. یکی از 

از است. برخی  یبررسکه از زوایای متعدد قابل بودمهمی داشت، غائله جنوب یا نهضت جنوب 

دانند )اسکندری، های انگلستان مینویسندگان، این حرکت را انگلیسی و آن را ناشی از سیاست

خصوص السلطنه و سران قشقایی، به(. برخی دیگر علت آن را حاصل توافق احمد قوام217: 1572

طقه ای برای مقابله با قضیه آذربایجان و نفوذ شوروی در آن منخسروخان دانسته و آن را برنامه

(. گروهی 21: 1527 زاده بوشهری،)نوری کنندقلمداد میو نفوذ حزب توده در جنوب کشور 

دیگر از نویسندگان نیز نهضت جنوب را یکی از آخرین تحرکات بزرگ ایالت و عشایر ایران 
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اند )نصیری طیبی، و برای آن اصالت عشایری و ایلی قائل شده در تاریخ معاصر تلقی نموده

1501 :114.) 

حزب توده در جنوب ایران،  یهاتی، گسترش فعالانهیگرایوجود احساسات مل به هر روی

نارضایتی مردم از شرایط اجتماعی و اقتصادی و نفوذ سران ایالت و عشایر همراه با تجار و 

های قوام در این مسئله دخیل بوده است. در این دوره، سران و خوانین بازرگانان در کنار سیاست

کهنه داوودی و لیراوی در دهنکاره و زیراه به همراه خوانین دیگر مناطق مانند حیاتشبا

ای به نام اتحاد صغیر به امضا رساندند که در برابر اتحاد سران قشقایی و شبانکاره، معاهده

بختیاری بود. مفاد این بیانیه، مبارزه با حزب توده، خودمختاری فارس، معافیت از خدمت 

، واگذاری وصول عواید و درآمدهای گمرکی و عدم خلع سالح نیروهای وابسته به فهیوظنظام

 (.21: 1527زاده بوشهری، این خوانین بود )نوری

پس از آن، این خوانین معاهده دیگری را امضا نمودند که پیمان دفاع متقابل از یکدیگر بود 

برای نهضت جنوب، فراهم کرد. و حوادث، زمینه را  ها(. این جریان112: 1501)نصیری طیبی، 

در بیانیه این نهضت، چنین آمده است که نهضت مقاومت جنوب، چون ورود و عضویت سران 

علنی بیگانگان در امور اداری و داخلی ایران تلقی  ةحزب توده در کابینه را در حکم مداخل

استقالل و حاکمیت و محو  ةداند و آن را به منزلکند و تسلیم شدن در برابر آن را خیانت میمی

نماید و دست به مبارزه علنی خواهد زد خطر میاعالم لهیوسنی، بدشناسدیتمامیت ایران م

این معاهده، سران ایالت و خوانین، به حرکت مسلحانه دست امضای (. بعد از 62:1562 )اسدپور،

 ورماهیزدند و به غارت مناطقی مانند کازرون و برازجان اقدام کردند. این خوانین در شهر

بوشهر را تصرف کردند و به مدت سه ماه، این شهر را در کنترل خود داشتند و کاالها  .ش1523

: 1500آنان تاراج شد )کازرونی،  دستبهها و پادگان و اموال موجود در گمرک انبارهای دولتی

32.) 

، نقش اساسی و مهمی در در این زمان، خوانین شبانکاره و زیراه مانند ملک منصور و اردشیرخان

ایفا نمودند. هرچند پس از مدتی این خوانین برای زمانی کوتاه به شهرهایی مانند  این حوادث

های مردمی همراه بود، موفق شدند در این مرحله که با شورشیزد و کاشان تبعید گردیدند ولی 

نشین مرکز دارانولیهای مردمی آنان را از تبر قدرت و ثروت خود بیفزایند. درواقع شورش

مالحظه کردند که قادر به نگهداری امالک نیستند، امالک  دارانولیرهایی بخشید. چون این ت
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ل غارت منابع دولتی، صاحب ثروت زیادی شده بودند بَقِ فروختند که ازخود را به خوانینی می

 (.34: 1565پور، )کرم

 هاوزیری دکتر مصدق و مرحله دوم شورشنخست

. وقوع پیوستبهوزیری دکتر مصدق دوره نخست درها ها و خیزشمرحله دوم این شورش

ش، نوعی 1551 رماهیت 54پیروزی دکتر مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت و سپس قیام 

ها، رویارویی شدید مردم با های مردم به وجود آورد. این مرحله شورشامیدواری در میان توده

و مالکان  داراننیخوانین است. در این دوره دکتر مصدق و جبهه ملی تبلیغات وسیعی علیه زم

تقالل که نریمان عنوان داشت که برای نیل به پیشرفت اجتماعی و اسچنان ،بزرگ آغاز کردند

پس گیرند و همچنین علی مدرس، علت ملی کامل، مردم باید قدرت را از طبقات برخوردار باز

وجود دو طبقه دانست که یکی در عیاشی و فساد و تبذیر سر اساسی بدبختی کشور ایران را 

 یها(. تالش205: 1576و دیگری دستخوش گرسنگی، ستم و استثمار است )آبراهامیان،  کندیم

باعث شد که در روستاها، انجمن ده به وجود آید و سهم کشاورزان از محصول  مصدقدکتر 

 (.203: 1576 )آبراهامیان، افتیساالنه تا پانزده درصد افزایش 

فراوانی داشت. عالوه بر  ریمانند شبانکاره و زیراه تأث ایاین اقدامات دکتر مصدق در نواحی

ک افرادی مانند علی عالمی و حسین کشاورز که از های مردمی، در برخی روستاها با کمشورش

مخالفان اصلی خوانین بودند، مردم موفق شدند برای مدتی، رسم اخذ بهره مالکانه توسط خوانین را 

توسط انجمن ده  ستیبایکه بر اساس آن کدخدا مرا لغو کنند و قانون انجمن ده یا روستا 

: 1562و چهل زرعی به اجرا درآورند )اسدپور، ای، سمیعا در روستاهای خلیفه شدیانتخاب م

که پیش از آن انتخاب کدخدا در روستاها توسط خوانین این ناحیه صورت (. درحالی14

 .گرفتیم

که وزیری دکتر مصدق فراهم شده بود. چنانها، پیش از نخستهای این مرحله از خیزشزمینه

، خواستار رسیدگی به شکایات خود شدند. دهقانان این نواحی در تلگرافی به مجلس شورای ملی

 ةزدچند سال است که ما زحمتکشان و جانبازان فلک»آنها در این تلگراف عنوان داشتند که 

ی خود را هزینه تلگراف و پست نموده به کلیه مقامات یزیراه و دشتستان، تمامی هستی و دارا

نصراهلل حقیقت و ورثه مرکزی متوسل شده و استدعای جلوگیری از تصرف عدوانی حاج 
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ابا و اجداد  ةنشاندعبدالنبی شهیم سکنین شیراز داریم که تمامی امالک و نخلستان احداثی و دست

 اند. باخود محروم نموده ةکشیدتصرف نموده و ما را از محصوالت زحمت فدویان را جبراً و قهراً

این افراد جلوگیری نکرده و نسبت توجهی نفرموده و ظلم و فشار  گونهچی، اولیاء امور هحالنیا

 لهیوسنیلذا مجدداً ناچار بد. فرمایندعدالنه نمی ةما بیچارگان رسیدگی محقان ةبه اعاده حقوق حق

با نهایت عجز و انکسار استدعا داریم توجهی فرموده، امر به رسیدگی محقانه فوری نسبت به 

 (.5004: 1526 کمام،) «عرایض فدویان فرمایید

ی، خوانینی که در غائله جنوب حضور داشتند، صاحب ثروت فراوان و در نتیجه امالک به هر رو

گونه امتیازی به دهقانان نبودند. دهقانان نیز که با حضور زیادی شدند و حاضر به واگذاری هیچ

ای یافته بودند، در مقابل اداره پست و تلگراف برازجان تجمع کردند و دکتر مصدق، نیروی تازه

پس از  (.132: 1500 ر رسیدگی به شکایات خود علیه مالکان و خوانین شدند )کازرونی،خواستا

طور موقت فروکش کرد و بسیاری از سران این ها بهش این شورش 1552مرداد  20کودتای 

در شبانکاره و زیراه اعالم شد به اتهام ارتباط با حزب توده،  ینظامها زمانی که حکومتشورش

 باشد.از آن جمله حسین کشاورز میزندان شدند که  بازداشت و راهی

 هامرحله سوم و اوج شورش

های پس از آن به اوج آغاز شد و در سال یآرامبه ،ش 1550ها از سال مرحله سوم این خیزش

های متعددی به کشاورزان و باغداران این نواحی با ارسال تلگراف ،ش 1550خود رسید. در سال 

خوانین و حتی نیروی ژاندارمری که حامی این خوانین بود، شکایت نمودند. مراکز مختلف، از 

خانه، ضمن آنکه شکایات و اعتراضات خود را به مرکز کشور دهقانان با حضور در تلگراف

. دهقانان و کوشیدندمیحفظ جان خود در برابر خوانین و مأموران نظامی نیز  برایرساندند، می

 ةبا وجود آنکه بسیاری از مقامات در پایتخت، فرمان عدم مداخل اعتقاد داشتند که نیزارع

شبانکاره و زیراه را صادر کرده بودند، نیروهای نظامی به حمایت از خوانین و  در امور یژاندارمر

(. پس از مدتی، بسیاری از مقامات استان فارس 14620/265 پرداختند )ساکما،مالکان بزرگ می

دهقانان، به ژاندارمری دستور مداخله دادند که این  تیتوجه به وضع ویژه دادگستری بدونو به

 (.14623/265 مداخله به سود خوانین بود )ساکما،
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ها را وارد اند، شورشبه حقوق خود دست نیافته کردندش زمانی که مردم احساس  1553در سال 

طور آشکارا به ردم را بهمرحله جدیدی نمودند. در این زمان حتی کشاورزان و باغداران زیراه، م

نژاد مردم را با طبل و دهل قیام علیه خوانین فراخواندند و برخی از آنان مانند سید حسن موسوی

چهل  ةمالکان هکردند و برخی از دهقانان در اعتراض به بهربه مبارزه علیه خوانین دعوت می

(. 6403/5344)ساکما،  شده پرداختندآوریدرصدی، به آتش زدن محصوالت و خرماهای جمع

خانه شبانکاره تحصن کردند که منجر به کمی پس از این وقایع، مردم این نواحی در تلگراف

آقای قوامی فرماندار بنادر در این ناحیه  با حضور دکتر احمد سعادت، مأمور وزارت کشور همراه

ای دیگر از در نامه (.6400/5344)ساکما،  شد تا به رفع اختالفات مردم و خوانین اقدام کنند

از مردم به مسئولین حکومتی  یاین نواحی که حکایت از ظلم و ستم به خوانین دارد، گروه مردمِ

ماهای بدبخت و بیچاره که وجودمان در این  کهیاستدعا داریم درصورت»دارند که اعالم می

مام ماها را به وخاک الزم نیست و عدممان بهتر از وجودمان است دولت مقرر فرماید که تآب

مسلسل ببندند که هم به میل و نفع آقایان خوانین باشد و از طرفی هم خود این فدویان از دست 

ها و تقاضاهای مردمی، برخی از عوامل برخالف این شورش«. فشارها و ظلم راحت شویم طورنیا

منصور، اقدامات  حکومتی در زیراه و شبانکاره تالش داشتند تا با حمایت از خوانینی مانند ملک

کشاورزان و باغداران را بسیار کوچک و جزئی نشان دهند و طی تلگرافی به فرمانداری 

از این اوضاع  دشتستان، بهره مالکانه را چهل درصد عنوان نموده و اعالم داشتند اکثریت مردمِ

ر این (. د14627/265 نارضایتی عمومی وجود ندارد )ساکما، گونهچیاظهار رضایت دارند و ه

ها چنان به اوج خود رسید که بسیاری از باغداران و کشاورزان ها و شورشها، نارضایتیسال

ویژه نارضایتی پرداختند. به شدهیآورزیراه و روستاهای اطراف آن، به آتش زدن خرماهای جمع

ا برآورد کرده بود. ب یرواقعیشدید مردم از عملکرد خراس بود که مقدار محصول را بسیار غ

دستگیر و راهی برازجان را نفر  03و تعداد  ندها شدشکایت خوانین، قوای نظامی وارد نخلستان

ای از آنان از کشاورزان، پس از چند روز آزاد شدند و عده شماری(. 6762/265کردند )ساکما، 

 (.6763/265 نیز مقرر گردید که با قرار وثیقه آزاد شوند )ساکما،

طور دوره، حادثه جاقاش است. این حادثه زمانی روی داد که رعایا بهترین حوادث این از مهم

دانستند، سر باز زدند و کامل از پرداخت بهره مالکانه چهل درصدی که آن را بسیار ظالمانه می

خوانین نیز به نیروی نظامی و نیروهای دولتی متوسل گردیدند. در این حادثه، در محلی موسوم 
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ا مردمی که رهبری آنان بر عهده حاج سید اسماعیل و حاج سید جواد به جاقاش، اردشیرخان ب

نتیجه های نیروهای نظامی دولتی جهت متفرق نمودن مردم، بیمهدوی بود، برخورد نمود. تالش

 دندیای کشته و مجروح گردماند و منجر به درگیری میان آنان با مردم شد. در این حادثه عده

 (.144:1562 )اسدپور،

ش برخی از نزدیکان این خوانین، احساس نمودند حتی حقوق آنان نیز رعایت 1553 در سال

و نوبت آبدهی محصوالت هرگونه تعدی را روا  هااتیویژه خوانین در دریافت مالشود. بهنمی

های میرو، اوج قیامداشتند و در نتیجه، آنان نیز به صفوف معترضان پیوستند. حادثه گلهمی

تر از واقعه جاقاش اران این ناحیه در این سال است. این قیام شدیدتر و گستردهدهقانان و باغد

تر به سرکوب معترضان و حمایت از خوانین تمامبود و باعث شد که ژاندارمری با خشونت هرچه

اقدام نماید. در این حادثه چند نفر کشته و تعداد فراوانی دستگیر شدند. ژاندارمری در سرکوبی 

های ها و قیام(. شورش142:1562 ها بهره برد )اسدپور،میرو از انواع سالحدثه گلهمعترضان حا

های بعد هم تداوم یافت و بارها کشاورزان و باغداران با تحصن در این نواحی تا سال

که در یکی نشینان شدند. چنانخانه، خواستار رسیدگی به وضعیت خود از سوی پایتختتلگراف

که چند نفر اخاللگر مفسده به نام ملک منصور و »معترضان عنوان داشتند  ها،از این تلگراف

اردشیرخان شبانکاره و حسین کمارجی که فعالیت خانی از سر آنها بیرون نرفته خود را فعال 

ای دانند، فرماندار، بخشدار و ژاندارمری را تطمیع نموده، عدهمایشاء و مالک جان و مال مردم می

فرصتی به دست خوانین جهت  لهیوسنینفر از منازل خود آواره نموده، تا بد متجاوز از پانصد

خیزش و  گونهنی(. الزم به ذکر است که ا14620/265)ساکما،  «غارت خرده مالکین افتد

ها و تحوالت ساز حرکتها زمینهاقدامات تا زمان اجرای اصالحات ارضی ادامه یافت. این شورش

ها بود که مردم شبانکاره و زیراه به زیراه شد. تحت تأثیر این حرکتسیاسی آینده شبانکاره و 

جریان انقالب اسالمی متمایل شدند. علل زیادی به مبارزات سیاسی علیه پهلوی پرداخته و 

گرایش مردم استان بوشهر به انقالب اسالمی و مشارکت در انقالب شد که یکی از  سازنهیزم

زمینه نارضایتی از حکومت پهلوی در دشتستان و مخصوصًا  و این عوامل وجود جوّ نیترمهم

سو و عملکرد خشن و کشاورزان و دهقانان از یک یهاواسطه شورشزیراه به ناحیه شبانکاره و

مردم  یهاتیدم رسیدگی به تظلمات و شکاعناعادالنه مقامات حکومت پهلوی در این منطقه و 

سو و حضور مخالفت با پهلوی از یک برایزیراه  بوده است. شرایط مناسب منطقه شبانکاره و
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انقالبیون در دشتستان از سوی دیگر موجب ظهور نسل جدیدی از انقالبیون و مبارزین سیاسی در 

در جریان  کهینحوبه ،شبانکاره را فراهم نمود ژهیواستان بوشهر و مخصوصًا دشتستان و به

انقالب اسالمی در استان بوشهر بدل شد و انقالب اسالمی، ناحیه دشتستان به کانون اصلی 

پیشتاز در انقالب اسالمی نقش بسیار مؤثر ایفا نمود.  یهاگاهیعنوان یکی از پاشبانکاره به

ها و مبارزات افرادی مانند محمد بازیارپور، عباس بازیارپور و حسنعلی کشفی از منطقه فعالیت

 دیاهلل کازرونی، سءنی همچون ماشاامبارز شبانکاره در جریان انقالب اسالمی و همچنین ظهور

ای قابل تبیین است که دوره از این منظرزاده یرضا مظفریلجعفری، عبداهلل فاتحی و ع یمحمدمهد

الزم به ذکر است که این مبارزان با تبلیغ  .های رژیم پهلوی گذراندنداز حیات خود را در زندان

های انقالبی در ر علی شریعتی در گسترش فعالیتآثار افرادی مانند شهید مرتضی مطهری و دکت

 .ثری ایفا کردندؤاین نواحی، نقش م

 گیرینتیجه

ویژه بررسی تاریخی اجتماعی و ، بهشناخت موضوعات مختلف و ابعاد گوناگون تاریخ محلی

ز شبانکاره و زیراه هم ا. تری از تاریخ ایران عرضه نمایدو کامل ترقیتواند درک دقمی اقتصادی،

باشند. ویژه آنکه دارای تاریخ غنی اجتماعی و اقتصادی میبه ،این قاعده مستثنی نیستند

اوضاع سیاسی و اجتماعی این ناحیه و همچنین  ریهای ناحیه شبانکاره و زیراه، تحت تأثشورش

بر شبانکاره  دارانولیکه از دوره قاجار، حاکمیت تچنان ؛ل گرفتتحوالت حکومت مرکزی شک

های ه باعث غارت روزافزون مردم این ناحیه شد و سپس فقر، گرسنگی، دریافت مالیاتزیرا و

مرکزنشین، زمینه را بر  دارانولیسنگین از سوی خوانین، تضعیف حاکمیت و قدرت ت

های مرحله اول گردید. جنگ جهانی دوم و های این ناحیه فراهم نمود و باعث قیامشورش

اداری کشور باعث شد تا خوانین از این فرصت سود جسته و با اوضاع سیاسی و  یدگیپاشازهم

تبع آن افزایش . این افزایش قدرت و بهندیفزایبرای قدرت خود ب شیازپشیغارت منابع دولتی ب

 ها شد.ساز مرحله دوم شورشثروت خوانین، باعث فشار بیشتر آنها بر رعایا گردید و زمینه

ها به همراه مخالفت با دکتر مصدق و حمایت او از توده یریوزدوم پهلوی، نخست یدر دوره

های خود حرکت در، نوعی امیدواری در این شورشیان به وجود آورد و آنان را داراننیزم

های کابینه دکتر مصدق تر ساخت. تصور دهقانان در این مرحله آن بود که با حمایتمصمم
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 یومت کنند و به آمال خود دست یابند. کودتابزرگ مقا داراننیبتوانند در برابر خوانین و زم

گیری خوانین بود. آنان با ای برای قدرتمرداد و سقوط کابینه دکتر مصدق، زمینه دوباره 20

نیروهای نظامی قدرت خود را تحکیم بخشیدند. در این مرحله بود و  همراهی مقامات حکومتی

ها دست زدند و همچنین رین قیام و شورشتکه دهقانان و باغداران زیراه و شبانکاره به خونین

قدرت به آمال خود  ها به مراکز متعددِو ارسال تلگراف هانامهتیشکا با نوشتنتالش نمودند 

ها، زمینه را برای تضعیف قدرت خوانین و اجرای اصالحات ارضی فراهم دست یابند. این شورش

بخشی به مردم ها، نوعی آگاهییاماین ق عالوه بر آنشدت سرکوب گردیدند. کرد. هرچند به

های ویژه در زمان حوادث انقالب اسالمی به وجود آورد. خیزشانقالبی و به یهاحرکت برای

های سیاسی، مجلس شورای شبانکاره و زیراه به علت فقدان سازماندهی منظم و عدم حمایت گروه

 سران دولتی به موفقیت چندانی دست نیافتند. گریملی و د

های دهقانی در ایران، نتوانستند به یک های دهقانی مانند دیگر شورشاقع، این شورشودر 

حرکت و جنبشی وسیع و گسترده علیه خوانین تبدیل شوند. در این دوره، همراهی نیروهای 

در شکست این  رگذاریتوسط آنان نیز از عوامل تأث اهنظامی دولتی با خوانین و سرکوب شورش

های دهقانی در شبانکاره و زیراه باعث آگاهی مردم ند باید گفت که شورشها بود. هرچخیزش

های بعد و ازجمله پیروزی انقالب اسالمی شد. ای برای تحوالت سیاسی این ناحیه در دورهو زمینه

ها و مبارزات های بعد و تحت تأثیر همین شرایط، مردم شبانکاره به فعالیتکه در دورهچنان

خصوص منطقه شبانکاره به کانون هت پهلوی روی آورده و ناحیه دشتستان و بسیاسی علیه حکوم

و پایگاه مهم مبارزه علیه حکومت پهلوی و طرفداری از نهضت انقالبی تبدیل شد و مردم این 

ایفا  یمنطقه فعاالنه و مؤثر به جریان انقالب اسالمی پیوسته و در پیروزی آن نقش بسیار مؤثر

 نمودند.
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