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 در شهرکرد یانقالب اسالم ندیفرا یبررس

 1یوردنجان یعیرف میمر

 دهیچک

 ینقاط کشور در مبارزه با حکومت پهلو گریمناطق د یپابهاست که پا یمناطق ازجمله ،یاریبخت و چهارمحالشهر شهرکرد مرکز استان 

در شهر شهرکرد و حوادث و  یانقالب و یتا نحوه گسترش باورها و اعتقادات اسالم حاضر بر آن است پژوهش. مشارکت داشت

 بپردازد. یشدن گفتمان انقالب اسالم ریگهمه یو به چگونگ ردیقرار گ یسرا مورد برر یانقالب اسالم یروزیبه پ یمنته یرخدادها

ند، پرداخته تشدا ریحضور چشمگ یمبارزات انقالب انیکه در جر شهرکرد مختلفو اقشار  هانقش گروه یضرورت دارد به بررس نیبنابرا

 ، اسناد ویابا استفاده از روش کتابخانه 0431و  0431شهر در دو دهه  یو اجتماع یتحوالت ادار فیخصوص پس از توص نیدر ا شود.

 شده است. یشهر بررس نیدر ا یو نقش اقشار گوناگون در تحوالت انقالب 0431انقالب در سال  یحوادث و رخدادها ریس مصاحبه

و مسافرت  ، سید تقی جعفریان، محمد دانشرحمان استکی همچوندر شهرکرد  مذهبی وجود افراد فعالپژوهش  نیا یهاافتهیاساس بر

 یکل انیمردم شهرکرد با جر ییروشنگرانه آنان موجب آشنا هاییمنطقه و سخنران نینقاط به ا گریمتعهد از قم و د ونیاز روحان یتعداد

 تیو ترب زشسرخ، در آمو محرمتوحیدی  گروه هایفعالیت، افراد مذهبی و مدرسه امامیه ینگرهف یهاتیانقالب شد. در داخل شهر فعال

فعالیت  0431ها و اعتراضات مردم شهر شهرکرد در سال در ابراز مخالفت در شهرکرد مؤثر بودند. یانقالب یفضا جادیآگاه و ا یروهاین

و حوادث  انیجر ری، تحت تأثیامنطقه یتیشهر افزون بر نارضا نیمردم ا .تسابوده جالب توجه  ()دانش آموزان و معلمان انیرهنگف

 .وستندیانقالب پ میعظ لیبه س (صفهانشهرها )مانند ا گرید

 .آموزاندانش ،، معلماناستکی رحمانشهرکرد،  ،ی: انقالب اسالمیدیکل هایهواژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

انقالب، مردم  نی. در اوستیبه اتفاق همه اقشار جامعه به وقوع پ بقری اکثر ترکشام با هاانقالب ریبرخالف سا ران،یا یاسالم انقالب

در مطالعات مربوط به انقالب اسالمی، به تحوالت شهرهای کوچک چندان توجه نشده؛ در بودند.  میکشور سه یمناطق و شهرها یهمه

 یشدن مبارزات مردم در بخش ریبا فراگ زمانهمخمینی  امام .تنادیده انگاش تواننمیکوچک را  هایآبادیشهرها و  ینیآفرنقش حالیکه

متعهد خواسته با  و نیام سندگانیاز نو است. ندهیآ های، روشنگر نسلخیتار نکهیبر ا تأکیده.ش ضمن  0431مرداد  3خود در  امیاز پ

آن به نگارش  زهیو انگ خیر را با تارف کشومختل یاهتظاهرات مردم شهرستان و هاامیبپردازند و ق ینهضت اسالم خیتار یدقت به بررس
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مختلف نهضت را خالف واقع جلوه دهند و  هایمسموم خود جنبه هایبا قلم طلبفرصتمغرض و  سندگانیدرآورند، اجازه ندهند نو

 .(4/343 :0411صحیفه امام، ) بگذارند ندهیآ هاینسل اریدر اخت خیرا تحت عنوان تار یهانوشته

کتاب تاریخ  ازجمله تحقیقاتی صورت گرفته است. ختهیوگرجسته صورتبهدر استان چهارمحال و بختیاری  یبانقال بارزاتمدر مورد 

بختیاری از ابتدا تا  به بررسی تحوالت سیاسی و اجتماعی چهارمحال و در آننویسنده که  یاریو بختدر چهارمحال  انقالب اسالمی

-در مقاله اول با عنوان شکل ذکر است دو مقاله نیز در این زمینه به چاپ رسیده است. م بهالز ست.گیری انقالب اسالمی پرداخته اشکل

های انتقال عقاید انقالبی در شهرکرد پرداخته که نویسنده در آن به روش و بختیاریگیری و پیروزی انقالب اسالمی در استان چهارمحال 

-بررسی نقش کانون به سندهیکه در آن نو و بختیاریدر استان چهارمحال  ردمش می نقبررس در مقاله دوم که با عنوان تحلیل و است و

عالوه در پژوهش حاضر نویسنده سعی دارد  پرداخته است. بر نقش روحانیون تأکیدبا  و بختیاریهای مبارزاتی انقالبی استان چهارمحال 

انقالب  یروزیبه پ یمنته یحوادث و رخدادها به بیان درر شهرکدر شه یو انقالب ینحوه گسترش باورها و اعتقادات اسالم بررسی بر

 بپردازد. یاسالم

 1شهر شهرکرد ییجغرافیا موقعیت

 32دقیقه عرض شمالی و  31درجه و  49دقیقه تا  2درجه و  40 کیلومتر مربع است و بین 04300برابر  و بختیاریاستان چهارمحال 

 یهاکوهرشتهاستان در بخش مرکزی  این در جنوب غربی کشور واقع شده است. ول شرقیدقیقه ط 93درجه و  30دقیقه تا  91درجه و 

از شمال و شرق با استان اصفهان، از شمال غرب با استان لرستان، در غرب با استان خوزستان و در  داخلی و استان اصفهان قرار گرفته و

درصد دیگر  93ها و ها و تپهدرصد آن را کوه 14ه تقریباً ک ریو بختیا چهارمحال است. جوارهمبویر احمد  جنوب با استان کهکیلویه و

، و دیگران عسگری سوادجانی) های هوای غربی ایران قرار دارددهند تحت تأثیر بادها و تودهها تشکیل میهای آبرفتی و فالترا دشت

 .(03 و 03 :0423

در نقاط پست جنوبی متغیر است. میزان بارندگی حداقل  گرادیسانته درج 3/01درجه در ارتفاعات شمالی تا  3/4میانگین ساالنه دما از 

 .(0413:1آخوندی، ) است متریلیم 0411و میانگین آن در ارتفاعات زرد کوه حدود  متریلیم 331و حداکثر  949

های یکی از استان) فهانن اصاستاهای قالب شهرستان شهرکرد و بختیاری از شهرستان در 0449بختیاری تا قبل از سال  چهارمحال و

های متمایز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر منطقه فرمانداری شد. در همین سال با توجه به ویژگیآن زمان( محسوب می گانهده

 0439سال این فرمانداری به فرمانداری کل و سپس در  0441در تقسیمات کشوری قرار گرفت. در سال  "بختیاری و چهارمحال"مستقل 

 .(49 :0413،سوادجانی و دیگران عسگری) ارتقا یافت رانیوزئتیهصوبه طبق م

دقیقه  01درجه و  30موقعیت  و در های آزاد قرارداردمتری از سطح دریا 9144 ارتفاعدر  و بختیاریشهرکرد مرکز استان چهارمحال 

از طرف جنوب به  شهرکرد .(034 :0411نی، ورشجاکی سافال) دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است 90درجه و  49طول شرقی و 

 شهرکرد .(04:0421طالبی،بنی) گرددیم یشهرستان بروجن، از غرب به شهرستان فارسان و از شمال و شمال شرق به استان اصفهان منته

ان قرار دارد. است یقرشر شمال مربع د لومتریک 93بالغ بر  یاستان اصفهان واقع شده. شهرکرد با مساحت یجنوب غرب یلومتریک 013در 

شهر  نیاست. ا متریلیم 931متوسط  طوربهآن  انهیسال یبارندگ زانیهکتار و م 301متر و وسعت آن  9144 ایشهر از سطح در نیارتفاع ا

 یمحل هایقنوات و چشمه رودخانه و وسیلهبهکه  است یاجلگه قتیو در حق نسبتاً مرتفع احاطه شده یهاکوهرشته  کی وسیلهبه

پادشاهان و حکمرانان بوده  موردتوجهو  نینشلیا فیطوا القییگفت  توانیقابل سکونت بوده و م میقد هایزماناز  و شودیمشروب م

نفر است  021111شهرکرد بالغ بر  تیجمع 0423مرکز آمار استان در سال  یبراساس گزارش سرشمار (411 /0:ینحسیریکزاد امین) است

                                                           
 ت. نقشه این شهر در ضمایم آورده شده اس0



 

3 
 

سایت ) باشدینفر مرد م 23439نفر زن و  23112شهر  نیا یتیجمع بی. ترککنندیم یدگخانوار زن 33111در  تیجمع نیا

amareiran  آذر( 94: 0310مورخ. 

 

 1۴۳۱ و 1۴۳۱شهرکرد در دهه  یاجتماع وضعیت

 هادامپرورش  جهت چرا و یشهرکرد محل مناسب یبوده است. دشت جنوب یو دامپرور یمردم شهرکرد دو شغل مهم کشاورز شتریشغل ب

و  یو کشاورز یدام هایفرآورده دوفروشیخرعمده  یاز بازارها یکیمعمول بوده است. شهرکرد  مید صورتبه. کشت گندم و جو بوده

 یمحل عیصنا گریو د یدوزوهیگ ،یکاله مال ،یبافیقالبخصوص  یدستعیصنابه کار  یشهرکرد یاهخانواده بوده است. یدستعیصنا

انقالب در  ندیکه فرا ییاجغرافی خاستگاه عنوانشهر شهرکرد به یاجتماع تیبا وضع ییآشنا برای .(041:0421،یطالبیبن) اندداشتهغال اشت

 :مکنییدنبال م یردولتیغو  یدولت یموضوع را در دو بخش نهادها نیاست، ا وستهی، در آن به وقوع پ0431و  0434 سال

 ا دولتو مرتبط ب دولتی نهادهای تکاپوی ـ الف

 در شهرکرد یارض اصالحات

 هاینیچند عمده مالک نداشت، مزارع و زم ایخان  کیببرد. شهرکرد  نیقدرت خان و مالک را از ب خواستیشاه م یاصالحات ارض در

 اهللتدکتر رحم ،یسیرئ خانمیابراهبه  توانیشهرکرد م مالکانخرده ازجملهبودند.  مالکخرده نیشهرکرد در تملک چند یکشاورز

 ،یحسن صادق ،یحسن صادق ،یاحیمحمد ر ،ینیحس اهللبیحبدکتر  عباس عبده، ،یخان قاسم اهللبیحب ،یسباج کرم طهماح ،یرحقانمی

عباس  ،یسیرئ یامام قل ،یریمراد کب یعل ،یسیجواد رئ ،یسیرئ نیحس ،یسیمحمد رئ ه،یمحمود مراد یعل ،یحسن کوه ،یکوه یقربانعل

را  گریرا مالک و دو سوم د سومکیخورد یقنات آب م ایکه آب از رودخانه  یمزارع یارضاصالحات  یاجرا بل ازرد. قره کاشا یریکب

 چهارمسهمحصول را مالک و  چهارمکیبودند،  یمیکه د مزارعی. بود مالکخرده تملک در همه اشجار و هاباغ یول داشت؛یزارع برم

 .(9/1/0421چراغیان، اسداهلل) متفاوت بود شاورزانبا ک زید نشهرکر مالکانخردهار البته رفت. داشتیرا زارع برم ماندهیباق

 مالکانخرده ای منازل نمایندگاندر  یبه شهرکرد آمدند. جلساتکارشناسانی طرف دولت از در سراسر کشور  یآغاز اصالحات ارض با

شامل اصالحات  که در محدوده شهر هستندهایی زمین هستند و شهر ومتریکیل 3 که در محدوده ییهانی. اعالم کردند زمشدیبرگزار م

 ی. پس از آماربردارشوندیم یشامل اصالحات ارض یریهستند پس از آمارگ یکه در خارج از محدوده شهر یاما مزارع ندوشینم یارض

. در شدیم میتقس نیو مالک نیزارع نیبسوم زارع  مالک و دو سومکیبهره مالکانه  یبر مبنا یمالک و زارع، اراض نیدر صورت توافق ب

موظف بود به مالک بپردازد و سند مالک ابطال و سند را به نام  تیرا رع شدیمشخص م شناسانکه توسط کار یصورت مبلغ نیا ریغ

خراج، د، آبافیخل ،یشوره بوم جان،یدهکرد، مزارع تهل یملک اصل ازجملهکه در محدوده شهر بودند  ی. مزارعکردندیثبت م تیرع

دره  ،یی، قلنگان، دره شاه منظر، دره مجوآبادنیحسنشدند. مزارع دوتو،  ی، بالد خواجه، محب آباد شامل اصالحات ارضآبادیحاج

 یشدند. مدت یدر دو مرحله شامل اصالحات ارض آبادرحمتحاج کهوا،  ،یدشت د ا،یو عل یسفل یدره مهد د،یدره چشمه سف ،یچاه

 تی. اما اکثریامام میآقا رح ازجملهکنند  میتقس کیرا به نسبت دو به  مزارعشانحاضر شدند  زین مالکانخردهاز  یبرخ یریرگپس از آما

 نیزم متیکه از تهران آمده بودند ق هاییکارشناسنظر  . با توجه بهمیرا دار مانهاینیاعالم کردند که ما قصد فروش زم مالکانخرده

 .(01/3/0421مهندس رضا بنی طالبی،) پرداخت شد مالکخردهص شده به مشخمبلغ سال  دوازده یمشخص شد و ط

 ساواک در شهرکرداداره  تشکیل

، 0449مرداد  91 یرضا شاه که به دنبال کودتابود. در آن زمان محمد 0441 یدهه لیحاکم بر کشور در اوا طیاوضاع و شرا جهینت ساواک

 یبعد از کودتا فرماندار هیاول هایسالقدرت خود برآمد. در  یهاهیپا میو تحک تیتثب دددرصد بو افتهیخود را باز  وتختتاجحکومت و 

 یبرا یو لزوم وجود سازمان سمیمبارزه با کمون ،ینظامحکومت تیرا بر عهده داشت؛ اما ناممکن بودن وضع فهیوظ نیا انتهر ینظام
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در  ایکه منافع عمده کایآمر متحدهاالتیاو  سانگلی. انداخت ترگسترده یانسازم جادیآن، را به فکر ا انیو حام میمبارزه با مخالفان، رژ

 میرژ یلذا با همکار دانستند؛یم یمحمدرضا شاه را ضرور یو استبداد یکتاتوریحکومت د تیو تثب تیحفظ امن ،و منطقه داشتند رانیا

 رانیدر ا 0443بود که در سال  یتاطالعا یتینهاد امن نتریمهمت گماشتند. ساواک مه یتیو امن یسیپل یروهاین تیو تقو لیبه تشک

و  یاطالعات یواحدها زیو ن یژاندارمر ،یگارد شاهنشاه ،یمل یو مجلس شورا سناقانون آن در مجلس  بیشد و پس از تصو سیتأس

را  رانیا یهاشاهنشکومت در قلمرو ح تیو حفظ امن جادیا فهیاطالعات، وظ ژهیو دفتر و یشاهنشاه یرکن دو ارتش، بازرس یسر

 .(94:0411نجاری راد،) شدند دارعهده

کل چهارمحال و  یفرماندار تیاطالعات و امن سازماندر ایران تشکیل شد.  0443امنیتی اطالعاتی بود که در سال -نهاد  ترینمهمساواک 

 بیبعد به ترت هایسالار نمود. در کع به و شرو لیدر شهرکرد تشک یتراب نیسرهنگ ستاد حس استیبه ر 0434 نیدر فرورد یاریبخت

-0434) انیمحبوب نیس(، سرهنگ غالمح0433-0431(، سرهنگ احمد فرزانه )0433-0433) نگهبانی اهللبه نام سرگرد نصرت یافراد

 ،یسالمانقالب ا یروزیبه پ ی. در مقطع منتهاندداشتهساواک را بر عهده  استی( ر0434-0433) احتگری(، سرهنگ محمود س0431

انقالب اسالمی به روایت ) است داشته به عهدهسمت را  نیا 0433ساواک استان بوده است. نامبرده از سال  سیرئکامکار  یسرگرد مجتب

 .(پنج :0411چهارمحال و بختیاری، روزشماراسناد ساواک 

 زنان شهرکرد سازمان

 هایآموزش لیبه زنان از قب یآموزش فیود که در کنار وظاان بان زنشد، سازم جادیا یاشرف پهلو نظر ریکه ز یدولت هایاز سازمان یکی

 یبرا یغیسازمان نقش تبل نیآشنا کند. ا یغرب دیرا با فرهنگ جد یداشت جامعه سنت یسع یو هنر یآموزش ،یاجتماع ،یمختلف فرهنگ

 رانیا یشهرها ریهمانند سا زین هرکرددر ش سازمان مذکور بود. توجهیبمردم  یو سنت یبه فرهنگ عموم یموارددر  یداشت و حت میرژ

 شد. لیتشک

 یدهد. در گزارش و لیبروجن تشک داشته تا سازمان زنان را در شهرکرد و تیمورأم اریبخت مهیعظ یبیدهد که بیاسناد نشان م یبررس

 یمور اجتماعور ات مشابه سمپس از انتخاب  نجانبیا موضوع اشاره شده است. نیبه ا صراحتبه، و بختیاریبه ساواک چهارمحال 

است  دهیسند اشاره گرد نیدر ادامه هم هنمود یخود را به فرماندار کل معرف 0433 رماهیت لیدر اوا و بختیاریکل چهارمحال  یاندارفرم

دند ده بونامه دستور دا نیچند یط یانصار یآقا نیسازمان زنان و همچن هیعال استیر یشاهدخت اشرف پهلو واالحضرتکه بنا بر امر 

 یهاو ذهاب خانم ابیا یو برا ندیباب ساختمان مناسب اجاره نما کیسازمان زنان کمک بشود و  لیتشک یبرا هایشهرداربودجه  ه ازک

 دادم. ارکشور را به فرماند ریتلگراف و نامه و دستورات وز نیع نجانبیسازمان قرار دهند و ا اریدر اخت ینیعضو دهات منطقه ماش

آن از محل اعتبارات  یهانهیو هز لیتشک اریبخت مهیعظ یبیبزمان زنان در شهرکرد توسط دهد که ساینشان م یخوببهسند  نیا یمحتوا

: 0422ظفری ریگکی، -فتاحی نافچی) بوده است دارعهدهسازمان زنان را  استیر یداللهی یتیهم گ یشده است. مدتیم نیتأم یشهردار

0/413-413). 

قرار گرفته بوده و  یستیکه امروزه سازمان بهز ییدر جا یکاشان اهللتیآ کینیکنار کل در یامروز یعتیشر ابانیر خنان دسازمان ز ساختمان

 فروزنده حهیمل مدتی هم که شهبانو به شهرکرد آمدند. یزمان 0433سازمان در سال  نیا تیدر کنار کاخ جوانان قرار داشته. اوج فعال

 .(4/3/0421نسرین هادیان،) شدیار ممختلط برگز صورتبهسازمان  نیا یاه. جشندسازمان بو نیا سیرئ

جنبه از اهداف  نیرسد به ایم نظربه  یبود. ول یاجتماع هایفعالیتزنان به شرکت در  قیسازمان تشو نیاز اهداف ا یکیظاهراً  اگرچه

آنها  فق نبودند، تنها عالقهسازمان موا موردنظر صورتهبمعه و حضور در جا یاجتماع یهاداده شد و زنان با برنامه تیسازمان، کمتر اهم

 .ندیها شرکت نماکالس نیگسترده در ا صورتبه، باعث شده بود دیجد یهنرها یریفراگ موزشبه آ

 



 

5 
 

 یو مردم یتکاپوی نهادهای غیردولت -ب

 در شهرکردبروجردی  اهللتیآمجلس ختم  برگزاری

 ینیسرآغاز فصل نو باشد،یم رانیا خیپر تحول در تار یدهه کیاست. همچنان که سرآغاز  تیماهپر یسال ران،یا خیدر تار 0431 سال

 انیعیمرجع بزرگ ش یبروجرد اهللتیآکه  گذشتیسال م نیشود. تنها ده روز از ا یابیارز تواندیم زین تیمبارزات روحان خیدر تار

به  زین یجامع برگزار شد و دسته عزادار در مسجد شانیا یبرا یمیرحسم ترام یبروجرد اهللتیآجهان رحلت کرد. با انتشار خبر فوت 

 .(91/3/0421سید تقی جعفریان،) شهر وجود داشت نیمعمر انیمخصوصاً در م یراه افتاد حزن و اندوه خاص

 حجتیه شهرکرد انجمن

 ود.شمبارزه فرهنگی محسوب میبخش در  ژهیوبه و بختیاریمؤثر علیه رژیم پهلوی در چهارمحال  یهاگروهانجمن حجتیه یکی از 

 بود. یعیو شاصلی آنها تبلیغ بر ضد بهائیت و ترویج عقاید اسالمی  هدف

تحت عنوان آنها  سیاسی و مذهبی خاصی در سطح استان فعال نبودند تنها تشکل فعال انجمن حجتیه بود. هایتشکل 0431در اوایل دهه 

، محمد دانش ،خواهکینخسرو  ،یسجاد دریلک پور، حم دری، حانیجعفر یتق دیس مننجه این اهسته اولی. ندکردانجمن فعالیت نمی

ن استکی و سید تقی جعفریان ادر منزل پدر شهید رحم (البالغهنهج جلسات قرآن و) انجمندر ابتدا جلسات این  .ن استکی بودندارحم

اقدامات انجمن حجتیه در  ازجملهعقاید بهائیت بود بله با ی و مقاشد. از اهداف اصلی انجمن ترویج عقاید اسالمی و شیعتشکیل می

 یآموزاندانشارائه جزوه در نقد بهائیت، شناسایی  ،البالغهنهجن و آتوان به موارد زیر اشاره کرد. برگزاری جلسات تفسیر قرشهرکرد می

سروی درانی، خ بسیج، احمدرضافاضلیان،  هللابیحب توان بهمی ازجمله که که زمینه مذهبی داشتند و دعوت آنها به جلسات خانگی

نیروی نفوذی در جلسات بهائیت، تشکیل انجمن مددکاری ولیعصر برای ایتام  عنوانبهفرستادن افراد  ؛اشاره کرد و... صادقی یمحمدعل

ری کالس عقاید و تربیت گزابر ،هانآمسلمان کردن چند تن از  داشتند و سکنی اناز استان که بهائی مناطقیشهرکرد، فرستادن افراد به 

 .(43-9/41: 0422ظفری ریگکی، -فتاحی نافچی) با بهائیان وجدلبحثرس جهت تبلیغ مذهبی در مدارس و مد

دیگر در  ایعده وسید تقی جعفریان، مسعود یگانه، حیدر ملک پور  ازجملهفارسان  بر اساس گزارش ساواک تعدادی از اهالی شهرکرد و

کنند و به ضد بهایی هم دنبال می هایفعالیتهای خود در ضمن برگزاری برنامه ند وکنزار میگبر جلسات قرآن وان، گهرشهرکرد، فارس

در پایان این گزارش ساواک اعالم  کنند.جلوگیری می روستاهاانحا مختلف از ادامه تبلیغات و اشاعه و گسترش افکار بهائیان در شهرها و 

اسناد  تیبه روا یانقالب اسالم) های ضد بهایی خود ادامه دهندبه فعالیت توجهجلببدون  ند تاآن هست ه دنبالکنند که این افراد بمی

 .(941: 0411،و بختیاریچهارمحال  روزشمارساواک 

 یروتربیت نکرد تا به فرهنگی بر ضد فرقه بهائیت اشتغال داشت و تالش می هایفعالیت، انجمن تا آغاز پیروزی انقالب، به درهرحال

 انجمن ضمن مبارزه با بهائیت توانست جمع زیادی از نیروهای جوان را به خود جذب کرده ان و تبلیغات آنان بپردازد.برای مقابله با بهائی

 ازجملهالحادی  هایاندیشهو آنان را با مسائل اعتقادی آشنا کنند این آشنایی و تربیت نیروی فکری در جهت ایستادگی در برابر 

 .(9/14: 0422،یگکیر یظفر-نافچی یفتاح) کارکرد داشته استنیز یسم رکسما

از اعضای انجمن آنها الزم به ذکر است که اعضای فعال انجمن حجتیه شهرکرد با انجمن حجتیه اصفهان ارتباط بسیار نزدیکی داشتند 

به سخنرانی آقای  که در اسناد ساواکریطوهد بسخنرانی کنن مردم یبراکردند تا می دعوتپرورش  اکبریعل ازجملهحجتیه اصفهان 

 .(943:0411،و بختیاریاسناد ساواک روز شمار چهارمحال  تیبه روا یانقالب اسالم) اشاره شده است در شهرکرد پرورش اکبریعل

 محرم سرخ یدیتوح گروه
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مرضا آوردند. مهندس غال جودو به یمظان یاسیتشکل س کی یپهلو میمبارزه با رژ یبرا 0433در سال  یاز جوانان شهرکرد یگروه

گروه  ،یمحمد خسرو ان،یمحمود موسو ،یپناه یعل ،یخباز ریجهانگ ان،یعبدالصمد رجب ،یمحمد خباز ان،یشکراهلل چراغ ،طالبییبن

 اشت.ده درعه، بکارمند کارخانه قند هفشجان بودکه  طالبییگروه را مهندس غالمرضا بن نیاست ایدادند. ر لیمحرم سرخ تشک یدیتوح

 نیا نهیقرار داده بود و تمام هز طالبییمهندس بن اریبود که کارخانه قند در اخت یگروه خانه سازمان نیجلسات ا لیرو مکان تشک نیاز ا

اطالعات  گریدر مورد همد دیکن یتشکل حاکم بود که سع نیاصل در ا کی. شدیمتقبل م طالبییمهندس غالمرضا بن زیتشکل را ن

 ریتوسط ساواک دستگ کهیدرصورتتا  دیرا از ذهن خود دور ساز کندیبه شما نم یآنها کمککه دانستن  یو موارد دیشته بااشد یکمتر

جهانگیر ) دادندیانجام م میرژ هیرا عل ایانهیمخف هایتیگروه فعال نیا .دیباش فاش کردن نداشته یبرا یادیاطالعات ز د،یشد

 (کاراته، تکواندو) یفنون رزم آموزش اسلحه، یآوراشاره کرد. جمع ریزبه موارد  توانیگروه م نیمات ااقدا ازجمله .(01/3/0421خبازی،

، کوکتل یراهسهساخت  آموزش اطراف شهرکرد. یهاکوهدر  یکوهنورد یاردوها ی، برگزارگروه یبه اعضا یجسمان یآمادگو 

)شکراهلل  التیتوسعه تشک ؛هاگروه گریبا د تبادل اطالعات ؛در شهرکرد مبارزان گریامام و د یسخنران ینوارها ها،هیاعالم ریتکثمولوتف، 

 .(2/3/0421چراغیان،

  

 و نحوه حضور روحانیون در شهرکرد نقش

 یادیز اریبس راتیتأث رانیا یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیدر تحوالت س ربازیهستند که از د رانیجامعه ا ینیمتنفذ د یاز قشرها یکی ونیروحان

 د،یالس یمصطف ،یاهلل احمدءعطا ،یصفر نورالله یمحمدعلاز  اندعبارت 0431تا  0431 هایههدروحانیون بومی شهرکرد در  .نداتهگذاش

و در ماه رمضان، ماه محرم  ییخو اهللتیآرا که از دفتر  یغانبودند و مبلّ ییخو اهللتیآ ندهینما یصفر نورالله یمحمدعل االسالمحجت

همواره رفتار ایشان را  ساواک و بر کار آنها نظارت داشتند. فرستادیهرکرد محومه ش یرا در روستاها شدندیه مرستادبه شهرکرد ف صفر

 .(99 :0411 ،و بختیاریچهارمحال  روزشماراسناد ساواک  تیبه روا یانقالب اسالم) زیر نظر داشت

در  زین شانیمن آنکه خود ا، بوده است. ضاندآمدهمیستان ا قم بهکه از  یونیو روحان نیمبلغ محل اسکان شانیمنزل ا یعطا احمد دیس

 یهاگامانشیپمردم حضور  شیشاپیپ ها،ییمایاز راهپ یداشته و در برخ ینقش مؤثر و مثبت ،یشاهستم میمبارزه با رژ یمردم برا کیتحر

در ماه رمضان، ماه  یگانیگلپا اهللآیترا که از دفتر  ینمبلغا در شهرکرد بودند. یگانیگلپا اهللآیت ندهینما شانیا (019پیشین:) داشته است

 (.09/3/0421،یمنصور قاسم) نظارت داشتند اهآن بر کارو  فرستادیحومه شهرکرد م یرا در روستاها محرم و صفر به شهرکرد فرستاده 

نان از م و رفع مشکالت آعات مردبه مراج ییاقامه جماعت مسجد خان )جامع( و بعضاً مسجد ابومحمد و پاسخگو دیالس یمصطف دیس

شهرکرد  هیامام هی. زعامت حوزه علمکردینماز جمعه دوران شاه را برگزار م شانیبه آن مداومت داشت. ا مصطفی آقابود که حاج یامور

 یاداروالن . مسئستا شانیاقدامات شاخص ا گریاز د ،یمردم یهاو کمک یرقبات وقف یاز محل درآمدها یاماکن مذهب ریمو انجام تع

 رونی. از ابردندیحساب م یآقا مصطف یاجتماع تیادارات از نفوذ کالم و محبوب ریو سا یساواک و شهربان یگرفته تا روسااز استاندار 

. دانجامییبه استخالص آنان م شانیا یانیپادرمدخالت و  بعضاً آمد،یم شیپ رشدگانیدستگ ریوعاظ و سا یکه معموالً برا اهیگرفتاردر 

 ،و بختیاریچهارمحال  روزشماراسناد ساواک  تیبه روا یانقالب اسالم) دیگردیمحسوب م نینیمتد یبرا یپشتوانه خوب شانیا

 .(04-01:نیشیپ

 یهاماهمسجد در شهرکرد که در  یادیار محدود بوده، وجود تعداد زیبس 0431تا  0439 هایسالشهرکرد در فاصله  ونیروحان تعداد

بودند مانند مسجد ابوالفضل، مسجد نو، مسجد جامع، مسجد ابو محمد، مسجد اتابکان  در آنها یاهان حضور روحانصفر خو محرم و

دیگر شهرها به شهرکرد  و شهر قم شد تا افراد فعال مذهبی روحانیون را ازباعث میاعظم  هینیحس و الزمانصاحب)امام صادق(، مسجد 

 غیتبل و یروشنگر یبه شهرکرد برا 0431تا  0439 هایسالاصله که در ف یونیروحان جملهزاو  (9/3/0421:یمنصور قاسم) دعوت کنند
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 آقاحاجزاده، نژاد(، معظمیهاشم آقاحاج) یفلسف آقاحاج ،ییطباطبا اهللآیت، ینیهرس یصفدر یعل االسالمحججتوان به یم اندشدهوارد 

سالک  احمد خیش ،یکاف آقاحاج، (بیاد آقاحاج) یرینص یمحمدعل آقاحاجزاده، ر ناظمصغا دیس ،یبشارت دهاقان تقیمحمد دیس ،یامام

جالل  دیس ،یلیصالح کم دی، س(یمعتمد نی)حس ییطباطبا نیحس ،ینژاد، نظر)عباس( برات نیحس ،یرضوان آقاحاج ،ی(، معظمیکاشان)

و  یگانیگلپا اهللآیت دیراجع تقلاز دفتر م زیاز طالب ن یخبر نینمچه و اشاره کرد. ی، محمد جعفریعتیشر آقاحاج، یدیسع یعل ،یطاهر

 .(0421/3/04 :یرحمت اهللبیحب)آمدندیبه شهرکرد م ییخو اهللآیت

عطا  آقاحاج، محمد دانش و ین استکادر منازل رحم زین یو گاه هیاکثر اوقات در مدرسه امام آمدندیکه به شهرکرد م ییمدعو ونیروحان

شهر داشتند و  یو انقالب یمذهب یروهایبا ن یدر آخر شب جلسات خصوصآنها  .دندگزییاسکان م یحجاز ان،یعبداله ان،یچراغ ،یاحمد

 گذاشتندیم انیشهر در م یو انقالب یمذهب یروهایکنند با ن انیو روشن در مساجد ب حیصر صورتبهنتوانسته بودند  کهرا  یاخبار و مطالب

 حضور به علت. اندچند روز در شهرکرد حضور داشته ایدهه  کی یگاهآنها  .درساندنیم یاری میبا رژ بارزه کردنو آنها را در چگونه م

 .(04/3/04214ی:داوود اهلللطف) آنها توسط ساواک کمتر بود یریتگدس امکان شهر در مدتشانکوتاه

 هاییدر سخنرانآنها  .داشت اریبس ریمردم تأث قیو تشو کیحرمدعو در شهرکرد بر روند ت ونیالبته الزم به ذکر است که حضور روحان 

داشت. حضور  یپ رمردم را د یامر آگاه نیو ا گفتندیشهرها سخن م گریدر د میو از اقدامات ظالمانه رژ میرژ هایخود از ظلم و ستم

مظالم و  کردن مردم ازآگاه از: نداعبارتآنها نقش  نیترداشت مهم اریبس ریشدن مردم تأث یمدعو در شهرکرد بر روند انقالب ونیروحان

به مردم از  دنیبخش نانیاطم ؛میکشور در مخالفت با رژ یشهرها ریدر سا یمردم هایآگاه کردن مردم از حرکت ؛یمفاسد خاندان پهلو

 .(10:0423مریم رفیعی وردنجانی،) پهلوی میمتزلزل شدن رژ

   

 تحوالت انقالب در شهرکرد .2

 یالبروحیه انق جادیدر ا یعتیشردکتر  هایهشیاند تأثیر

 عنوانبهتحلیل کرد؛ مگر اینکه از شریعتی  یدرستبه تواننمیرا  0431رویدادهای تاریخ معاصر ایران طی دو دهه پیش از انقالب سال 

شده  ختهسا شیراندیخ یارشاد که با همت گروه هینیدر حس 0433از سال  یعتیشرمذهبی یاد کرد.  –یک اندیشمند برجسته سیاسی 

طبقه جوان و  عیبا استقبال وس یو هاییکرد. سخنران رادیا یاسالم خیو تار یشناسجامعه ،یشناساسالم رامونیپ ینسلسله سخنرا کیبود، 

د شد. مردا خشپ رانیدر سراسر ا زین شیهاو نوار و گفته افتی انتشار سابقهیب یراژیاو با ت هاینوشته و هاروبرو شد. کتاب انیدانشجو

که عالوه  افتیشهرت  قدرآنارشاد،  هینینسل جوان نگران شده بود، حس انیدر م یعتیشر یم و افکار انقالبساواک از نفوذ کال 0439سال 

 یاز شش هزار دانشجو برا شیب 0430که در تابستان  یاگونهبهبه خود جذب کرد؛  زیاز روشنفکران جوان را ن یادیعده ز ان،یبر دانشجو

 .(332:0421نجاتی، ) بودندکرده  نامثبت یعتیشر هایرسحضور در د

 انیدر م شهاییسخنران نوارهای و هاکتاب شانیمطالعه آثار ا تیو ممنوع یعتیشر یدکتر عل هایشهیبا اند یپهلو میمخالف رژ رغمیعل

بود  ییایپو هایشهیاند یو هایشهید. اندآن زمان بو یازهایبه ن یپاسخ یعتی. سخنان شرشدیم دستبهدست یو انقالب یمذهب یروهاین

و شوق شهادت  یگریانقالب هیبود و در آنها روح یو انقالب یمذهب یروهایمحرک ن شانیا هاییکه حرکت را به دنبال داشت. سخنران

از  یکیقرار داشت و  ند،کردیبرپا م یو انقالب یمذهب یروهایکه ن ییهاشگاهینمادر  هاکتاب گریدر کنار د شانی. آثار اکردیم جادیا

 ابرمردکتاب حج، شهادت، علی  ازجملهمطالعه آثار دکتر علی شریعتی . بود هانمایشگاهدر  شدهعرضه یمحصوالت فرهنگ نیترپرفروش

چنان و  کردها ایجاد میو حس تنفر از رژیم را در آن دادیارائه متوصیفی از یک حکومت اسالمی را  یو انقالب یبه افراد فعال مذهب تاریخ

اشرف ) کرد که حاضر بودند برای مبارزه با حکومت پهلوی از هر روشی بهره گیرندبارزه در آنها ایجاد میم برای ایانگیزه

، مهندس ینانیمز یعتیشر یآثار دکتر عل ازجمله زیآمکیتحرمضره و  هایکتاب عیپخش و توز بهگزارش ساواک  .(41/3/0421فضلی،
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و چهارمحال  روزشماراسناد ساواک  تیبه روا یانقالب اسالم) اشاره دارد هایفروشکتابصاحبان توسط  ینیو امام خم بازرگان

 .(23 :0411 ،بختیاری

 ینیخم یمصطف آقاحاجمشکوک  درگذشت

در  یوهلپ میت به رژاز اعتراض و تنفر را نسب ایموج تازه 0434در آبان  ینیپسر بزرگ امام خم یمصطف آقاحاج یناگهان درگذشت

 میمجالس ترح ،یفوت مشکوک و بابود که از آغاز مبارزه در کنار پدر بود.  یمبارز یروحان یمصطف آقاحاجد. کر جادیا یاذهان عموم

 طاغوت زمان داد. هیمبارزه عل انیبه جر ایجان تازه ینیو خاطره امام خم ادی گریو بار د برگزار شد رانیا یاز شهرها یاریدر بس

مسجد  ه،یدر مدرسه امام شانیا یبرا یادبودیمراسم  زیا ناراحت کرده بود. در شهرکرد نهمه ر ینیخم یمصطف آقاحاجمشکوک  فوت

شهر  یو انقالب یمذهب یروهاین شتریبرگزار شد ب هیکه در مدرسه امام یادبودی ایو مسجد ابوالفضل برگزار شد. در جلسه الزمانصاحب

 رادیا یاقدامات حکومت پهلو رامونیپ مطالبی هم هااز طلبه یکی مرحوم و آن یرآن برارائت قضمن ق تند،شو طالب جوان حضور دا

 کرد.

پس از  شانیا .در برگزار شد یبا نام رضوان یبا حضور روحان خمینی یمصطف آقاحاج ی برایادبودیمراسم  نیز الزمانصاحبدر مسجد 

 یستکن اامطرح کرد. رحم میرژ هیرا عل یم برد و مطالبنا ینیالخم یالموسو اهللحرواز  ینراندر آن سخ، کرد ینماز مغرب و عشا سخنران

 .(03/3/0423اهلل رحمتی،حبیب) را از شهر خارج کرد یروحان نیشبانه ا

 1۴۳1انقالبیون در نیمه اول سال  هایفعالیت

جلسات و تشکیل در شهرکرد صورت نگرفت.  یحکومت پهلو هیو آشکار عل یعلن صورتبه یاگرچه حرکات 0431سال  اول یهاماهدر 

در مورد  شتریب هاهیاعالم نیا یمحتو شدهانجامدر شهرکرد توسط  یسیشعارنوو  هیپخش اعالمو  اجتماعات مختلف، دعوت از سخنرانان

که  هاییمعو طالب در جاز معلمان  یو برخ تدر حال رخ دادن بوده اس رانیمختلف ا یاست که در آن روزها در شهرها یحوادث

و چهارمحال  روزشماراسناد ساواک  تیبه روا یانقالب اسالم) کنندیم ییهاصحبت ریو حوادث اخ عیاز وقا کنندیم دایحضور پ

 .(904،903،930،932،931،941،949،944،930،403 :0411،بختیاری

به را  هیاز اعالم ایسخهمسافرت کرده و ن رازیفهان، شقم، اص لهجمازشهرها  گریکه به د یافراد قیاز طر هاهیالزم به ذکر است که اعالم 

 اریدر اخت شدندیکه وارد شهرکرد م یانیدانشجو ایکه  یونیطالب و روحان قیاز طر ای کردندیم ریآورده و در شهرکرد تکث دست

مدارس ادارات و  یبرخ یکپیپل یهاهدستگابا  هکنیا ازجمله هاییبه روش هیاعالم ری. نحوه تکثگرفتیقرار م یو انقالب یمذهب یروهاین

شکراهلل ) شدیانجام م یدست هایبه روش ایخطرناک بود  اریآن بس نانکارک یکار برا نیکه ا شدیانجام م انهیمخف صورتبه

 .(2/3/0421چراغیان،

آنها  کهیطورهب ام شدن است.در حال انج میمخالف رژ یو انقالب یمذهب یروهایاست که توسط ن هاییتیاز فعال گرید یکی یسیشعارنو

 .کردندیاست انتخاب م انیکه در کشور در حال جر یثنوشتن اخبار و آگاه ساختن مردم را از حواد یشهر را برا یورود یوارهاید یبرخ

شاپور  رستانیبد ازجمله هانرستایدباز  یدر خرداد ماه در برخ ازجمله. پرداختندیم یسیشعارنوبه  وارید یرنگ بر رو یبا اسپرآنها 

در  نیببرند. همچن نیمدرسه را واداشت تا فوراً آن را از ب ریمدرسه نوشته شده بود که معاون و مد نیا واریبر د «ینیبر خمدرود »جمله 

 بودند، نوشته دهیبه شهادت رس میکه توسط رژ یکسان ریتصو ایاسم  ایشهر شعارها  یوارهاید یبر رو ختهیگرجسته زیتابستان سال ن

از  یکیآن اقدام کرد.  یکه ساواک فوراً نسبت به امحا شدیم دهیشهر د یوارهاید یبرخ یبر رو یواقف فیشر ریتصو ازجملهشده بود. 

مختلف  هایوهیبه ش یبود که توسط جوانان و نوجوانان شهرکرد یسیو شعارنو هیماعال عیتوز 0431اول سال  مهیدر ن یاقدامات اساس

 .(93/3/0421،نوراهلل حیدریان) ردگییدر منازل صورت م هیمانداختن اعال ازجمله
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 یچادر یشهرکرد حجابیب از زنان و دختران یادیتعداد ز رانیا یشهرها ریکه به دنبال تظاهرات اخ کندیاذعان م ساواک در خرداد ماه

 شتریبه روز ب روز ینید هایت در برنامهشرکو  یسائل مذهبافراد نسبت به م شیگرا جهیتوسعه گرفته و در نت یمذهب هایشده و برنامه

چهارمحال  روزشماراسناد ساواک،  تیبه روا اسالمی انقالب) اندشده نیبدب ریاخ هایپیشرفتو  یادار هایدستگاهبه  سبتشده و مردم ن

 االسالمحجتت. رک رمضان اسبا ماه مبا وندیدر پ زیاز هر چ شیو حوادث مربوط به مردادماه، ب هاتیفعال. (939 :0411 ،و بختیاری

بودند  یکسان (ی)با نام مستعار حاج هاشم یفلسف میابراه االسالمحجتبشارت و  یمحمدتق(، یاحمد سالک )با نام مستعار احمد کاشان

 یمب اسالانقال) داختندرپدر مردم  یگریانقالب یهروح تیو تقو یروح انقالب دنیدمبه در مساجد شهرکرد  0431که در ماه رمضان سال 

و  یاعتراض علن نیماه اول وریباالخره در شهر و (وهفت ستیص ب :نیشیپ ،یاریساواک روز شمار چهارمحال و بختاسناد  تیبه روا

اعظم شهرکرد  هینیدر حسنیز  0431سال  فطر دینماز ع. صورت گرفته دینماز ع یفطر پس از برگزار دیدر روز عمردم شهرکرد آشکار 

انجام  ینیتند و آتش اریبس ینماز سخنران هایفطر را در شهرکرد برپا کرد و در خطبه دینماز ع یرینص یمحمدعل سالماالحجتامه شد. اق

بر  بنا (93/3/0421:محمد دانش) حکومت شعار دهند هیو شعار عل ینیبر خمشد که نماز گذاران شعار درود  نیدادند که منجر به ا

تا  تیو شعار دادن جمع گفتندیم ینیاعظم مردم درود بر خم هینیضور داشتند در حسنماز ح نفر در دویستروز  نیگزارش ساواک در ا

. 411 :0411 ،و بختیاریچهارمحال  روزشماراسناد ساواک،  تیبه روا یانقالب اسالم) ادامه نداشت شتریاعظم ب هینیحس یدرب ورود

 .(9به ضمیمه شماره رجوع 

 کتاب و عکس هاینمایشگاه ییبرپا

بودند اگر بخواهند  دهیرس جهینت نیدر سراسر کشور به ا یو انقالب یمذهب یروهاین 0431در سال  جادشدهیا یاسیباز س یفضا در

 ینقش مؤثر کند. کتاب دایمردم ارتقا پ یرشد فکر دیحرکت کارساز و مؤثر در جهت مبارزه با حکومت انجام دهند با نیادیبن صورتبه

 یرشد فکر شیدر سراسر کشور با هدف افزا یکتاب هاینمایشگاه رونیازاته و دارد. مردم داش یو اسالم ینقالبا نشیب میو تعم قیدر تعم

 مردم برپا شد.

اعظم شهرکرد و  هینیحس ،پهلوی شاه رضاکتاب و عکس در مدرسه محمد شگاهیسه نما یدو ال 0431در سال  هانمایشگاه زیشهرکرد ن در

و  یفوالد یو مصطف یابوالقاسم بزرگ ،یجعفر اریافراد اسفند نیا ملهازجفهان دانشگاه اص اندانشجوی. شد برگزار الزمانمسجد صاحب

اهلل لطف ،ین رضوارحم ،ین استکا)رحم ازجملهشهر  یانقالب یروهاین شنهادیبه پ ییرجا یمصطف ،یمیابراه ارکاوه، علمد اریاسفند

 یداریم و خرق تهران، از را هاکتابآنها  هم کردند.را فرا هانمایشگاه هایاب( کتیپناه یعل ،کخوین نیمحمد دانش، حس ،یداوود

 یکتاب همکار شگاهیبا افراد فعال در نما هاکتاب نشیآموزان در چو دانش یفرهنگ یروهاین .(90/3/0421: یجعفر اریاسفند) کردندیم

ممنوعه  هایکتاب زیو در کنار آنها ن و شاهنامه( یحافظ و سعد وانید) ادبیرمان،  ،یخیتار هایکتاب هانمایشگاه نی. در همکردندیم

خلق، آثار  ادیفر ،یفارس نیالدجالل، دکتر آرام ،یمطهر دیآثار بازرگان، شه ،یعتیشر یدکتر عل هایکتاب ،هیفقتیوال ،ینی)رساله امام خم

شد. مسئوالن یم کوچولو( ارائه اهیس یدر، ماهصیبن تیشخص شیک ها،ییسرگذشت رضا ن،یمجاهد فستیمان صدر،یبن یاقتصاد

 .(90/3/0421کاوه:  ارینداسف) گذاشتندیم شدهیداریخر هایکتاب نیممنوعه را در ب هایکتاب هانمایشگاه

ف مردم ر بین اقشار مختلانقالبی د دیو عقاتبادل اندیشه و گسترش افکار  هایمکانکتاب، یکی از  هاینمایشگاهتوان گفت می درمجموع

 اسالمی مردم داشته و دارد.تعمیم بینش انقالبی و در تعمیق و  و اندبوده
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 تظاهرات و آغازمدارس  ییبازگشا

و مستعد  یسیو شعارنو هیدر قالب پخش اعالم یعموم یسازآگاهمعطوف به استمرار  شهرکرددر  یاول مهرماه تحرکات انقالب یمهین در

 هایهیاعالم عیشهرکرد پس از توز رستانیمهرماه در چند دب مهیو اعتصابات بوده است. درست از نشروع تظاهرات  یامدارس بر یساز

اعتراضات متحمل  انیبوکان، کاشان و زنجان )که در جر ن،یریآموزان و معلمان کرمانشاه، قصر شبا دانش یبر همدرد یمبن سینودست

و تظاهرات با اجتماع  خودداری هاساز حضور در کال رانیآموزان و دباشته بود(، دانشگذ یجابر دیشه یو شمار دهیصدمات گرد

به  یانقالب اسالم) افتیاستمرار  نماهایس شهیها و شکستن شابانیو سپس حضور در خ ینیآموزان و شعار دادن به نفع امام خمدانش

 .(433، 434 ،491: 0411 ،و بختیاریچهارمحال  روزشماراسناد ساواک،  تیروا

نسل نوجوان و جوان با  نکهیا ژهیوبهتظاهرات فراهم ساخت،  یانسان هیتغذ یبرا یدیدناخودآگاه کانون ج طوربهمدارس  ییبازگشا

بودند که ابتدا با آغاز تظاهرات  یگروه نی. دانش آموزان و معلمان نخستدندکوشییرقم خوردن ورق سرنوشت م یبرا روزافزون یاقیاشت

دست به اعتصاب و تحصن زده و از رفتن  یاسیو س یاجتماع یهاخود و سپس افزودن اعتراض یرفاه یهاعالم درخواستو سپس با ا

 پس .(4ضمیمه شماره . 0411:311 ،و بختیاریچهارمحال  روزشماراسناد ساواک،  تیبه روا یانقالب اسالم) اندکرده یخودداربه کالس 

 ختهری ساواک از شانترس و وحشت زنی ممرد کمشده و کم دهیکش زین یدادگستر اداره ازجمله یادارات دولت گریبه د اعتراض موج آن از

اسناد ساواک،  تیبه روا یانقالب اسالم) آموزان وارد تظاهرات شدندو همراه دانش افتهیماه جسارت  نیآخر ا یدر روزها کهیطورهب

 .(3 ضمیمه شماره. 439: 0411 ،و بختیاریچهارمحال  روزشمار

 و تظاهراتاعتراضات  فزونروزاگسترش 

موزان و معلمان در آ. تجمعات و تظاهرات دانشاست شده لیو روزانه تبد یامر عاد کی به ماه آبان در معلمان و آموزانتظاهرات دانش

با  سیلشده و پ دهیت کشتجمعات و تظاهرات به خشون نیا یو گاه کندیم دایاستمرار پ یشتریو شدت ب یابیطول آبان ماه با سازمان

چهارمحال و  روزشماراسناد ساواک  تیبه روا یانقالب اسالم) دنماییبا تظاهرکنندگان مقابله م ییهوا کیشل اب و آورپرتاب گاز اشک

جز شهر را به ستوه و ع یانتظام یروهانی معلمان و آموزانتظاهرات و تجمعات دانش یو حت (3ضمیمه شماره . 411 :0411 ،یاریبخت

از مرکز توپخانه  یکمک یرویگروهان ن کیاعزام  یداده و تقاضا لیتشک ایاستان جلسه نیتأم یشده که شورا نیبه ا آورده و منجر

تظاهرات  شدت( 4شماره  ضمیمه .443: 0411 ،یاریچهارمحال و بخت روزشماراسناد ساواک  تیبه روا یانقالب اسالم) دیاصفهان نما

 االسالمحجتتوسط  هیماه صدور اطالع نیاتفاقات در ا نتریاز مهم یکی درآمده لیتعط مهیالت نبه ح زیه بازار نماه چنان است ک نیدر ا

از  یبانیو پشت تیآبان و حما 04روز  ییمایشرکت در راهپ یاز تمام طبقات برا شانیشهر و دعوت ا یمذهب ونیروحان یاحمد عطاءاهلل

 نیکه از ا (1ضمیمه شماره  ،424 :0411 ،یاریچهارمحال و بخت روزشماراک اسناد ساو تیروا به یانقالب اسالم)آبان است  04 یشهدا

 در ترگسترده صورتبه هیاطالع نیو معلمان همراه شده بودند، پس از ا اندانشجوی و آموزانبا دانش شیوبکمکه  یزمان مردم عاد

عکس  زین نایحمله کرده و دانشجو ینظام یروهانی زلمنا تهران در بانآ 04 حادثه به اعتراض در آموزاندانش. کردند شرکت تظاهرات

 روزشماراسناد ساواک  تیبه روا یانقالب اسالم) کنندیاعتصاب غذا م شانیبرخ یحت کشند؛یشاهنشاه و شهبانو را شکسته و به آتش م

که هنوز باز هستند و  مدارسی به لهحم با آموزاننشماه دا نیا یانیپا یدر روزها(. 1ضمیمه شماره  ،313: 0411 ،یاریچهارمحال و بخت

معلمان و کارمندان  تاًیو نها ندبکشان یلیبا خود همراه سازند و مدارس را به تعط زیآنها را ن کندیم یآنها برقرار است سع یآموزش تیفعال

ضمیمه . 300: 0411 ،یرایچهارمحال و بخت روزشماراسناد ساواک  تیبه روا یانقالب اسالم) رندگییبه اعتصاب م میتصم یدادگستر

 .(01 و 2شماره 
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 هاتظاهراتی دست یافته بود؛ به این معنی که فاصله یتوجهقابلبه نتایج  یفیو کشهرکرد از بعد زمانی و کمی تظاهرات مهر و آبان 

تعطیلی بازار و مدرسه و  قشری بر هر سن ومخالفان از  کهیطوربهبودند،  درآمده های زنجیروارحلقه صورتبهکاهش یافته و  جیتدربه

شد، تجمعات جوانان در نقاط حساس و کلیدی شهر حتی اگر تظاهرات بزرگ و گسترده هم اعالم نمی ایی عادت کردند.برگزاری راهپیم

 پراکنده همراه بود. یهازدوخوردکه معموالً با  گرفتمی صورت

 1۴۳1تاسوعا و عاشورا سال  تظاهرات

ماه محرم، فرصت خوبی برای گسترش موج  دنیفرارس .خود رسید حسینی به اوج یو عاشورارا رسیدن تاسوعا رژیم پهلوی با فمبارزه با 

، حلول ماه محرم 0431در آستانه این ماه در پیام تاریخی اول آذر حرکات انقالبی و تعیین تکلیف نهایی رژیم بود. از این رو امام خمینی 

برای ادامه و گسترش مخالف با شاه و زیر کشیدن او، به کلمه باطل برشمرد و عموم ملت را بر جنود ابلیس و محو پیروزی  سرآغازرا 

 قیامی یکپارچه و با تمام قوا دعوت نمود.

ها و پالکارد کهیحالآمده و در هاابانیخبه  یمختلف عزادار یهادستههمراه با  ینیحس یآذر ماه مصادف با تاسوعا 02مردم در روز 

 ییمایپرداخته و راهپ یبه تظاهرات و عزادار هاابانیخرا در دست داشتند در  آن بود، یبر رو ینیکه عکس امام خم یهایپارچه نوشته

مردم و  هایو نوحه یروز و شعارها نیتجمع کردند. در ا الزمانصاحبمردم در مسجد  تاًیبرگزار شده و نها کردرا در شهر یباشکوه

 .(93/3/0421ان،نوراهلل حیدری) به خود گرفته بود یبمذه یاسیس یرنگ و بو هاخواننوحه

حافظ  ابانیمجسمه و سپس به سمت شمال شهر و خ دانیم به سمتملت و  ابانیبازار به خ چهارراهدر روز عاشورا تظاهرکنندگان از  

به  تاًیو نها یه سمت چهارراه فردوسخانه برق و از آنجا بکار چهارراهآزاد( به سمت  نیبلوار ام) شهرکرد مارستانیب یرفته. سپس از جلو

نماز ظهر روز عاشورا را  یبشارت دهاقان یمحمدتق االسالمحجت. در روز عاشورا در شهرکرد اندرسیده( تظاهرات ریمس) بازارهار راه چ

 یروهایبه کمک ن از هنگ اصفهان یکمک ینظام یروهاین نکهی. با وجود اایراد فرمودندروز  نیدر ا ینیآتش یاقامه کرده و سخنران

براساس گزارش ساواک در روز  .امدین به وجود ینظام یروهایمردم و ن نیب یریدرگ یشهرکرد آمده بودند ول یو شهربان یژاندارمر

باقر سید ) نموده یهنیو م یملضد یمبادرت به شعارها ییمایشهرکرد ضمن راهپ یهزار نفر از اهال ششحدود  ینیحس یعاشورا

 .(330421حسینی،

 دی ماه 21مجسمه شاه در  دنیکش نییاپ

را  رانیشور و شعف مردم مسلمان ا ی( فرار و0431 ید 94رفت ) رونیب رانی، محمدرضا شاه از ااریدولت بخت لیوز بعد از تشکر ده

و  کردندیکس شاه را پاره مسردادند. ع اکبراهلل ادیو فر ختهیر اهابانیخبه  زیمردم شهرکرد ن رانیکرد. با انتشار خبر خروج شاه از ا شتریب

اسفندیار ) شد دوچندان رانیبه ا ینیبا اعالم خبر بازگشت امام خم یخوشحال نیرا به اهتزاز درآوردند. ا امام هایعکس

 .(90/3/0421جعفری،

 شانیکند. اما ا یمردم سخنران ید براشهرکر یدر سالن تخت ند تااز قبل دعوت شده بودکه  یطاهر اهللآیت 0431 ماهید 91روز  در

از  یسخنران آنکه در  ندنمود رادیا یسخنران یاریاخت نیسپس پدر غالمحس را قرائت کردند ایمقاله یداوود اهلل. لطفامدندین

شهرکرد آغاز  یتتظاهرات از سالن تخ یسخنران دنیرس انیبا به پا ندو از اقدامات ظالمانه شاه سخن گفت یانقالب یروهاین هایمجاهدت

مجسمه شاه را در بروجن  روزیگفتند ما د چند نفری در میان جمعیتروع شد. ناگهان آزاد ش نیام ابانیرکت تظاهرکنندگان از خشد. ح

 اهلللطف) میبکش نییو مجسمه را پا میشد که برو جادیهمهمه ا تیجمع نیناگهان در ب .دکنییکار را نم نیا راشما چ مایدهیکش نییپا

 .(04/3/0421داوودی،
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 کردندیبا عجله و شتاب حرکت م چنانآن مردم ریشهرکرد( حرکت کردند. در مس یعلانقالب ف دانیمجسمه )م دانیبه سمت م تیعجم

 نییپا دیکه چگونه مجسمه را با دانستینم یبود اما کس دهیمجسمه رس دانیبه م تی. جمعردیآنها را بگ یجلو توانستینم یکه کس

از سمت فرخ شهر  یچرخ هیجده یلی. ناگهان تراورندیب نییفکر بودند که چگونه مجسمه را پا نیدر ا ناتظاهرکنندگ هایدستهآورد. سر

هم در  شانیبکشد. ا نییمجسمه را پا نیخواستند تا ا شانیرفتند و از ا یلیراننده تر شیتظاهرکنندگان به پ هایشد. سردسته دانیوارد م

گل بمالند تا  نیماش یهاپالک یواست بر روکردند. راننده از آنها خ یاو را راض نکهیاا ت کردیم یخوددار یکار نیابتدا از انجام چن

 یروهایالبته الزم به ذکر است که ن .دندیگل مال یلیتر هایپالک یبر رو یداوود اهلللطفو  انیفاضل اهللبینشود. حب ییشناسا نیماش

ر زیادی در آنجا حضور جمعیت بسیادانشسرا حضور داشتند. اما  ابانیخو سمت  یاستاندار حافظ به سمت ابانیشهر هم در خ ینظام

 هاچراغ آن روزبود که شبانه یبرق ییاهانجام دهند. در اطراف مجسمه چراغ یاقدام گونهچیه توانستندینمنیروهای نظامی که داشتند 

را  برق هایمیسستون رفتند و  یاداره برق بر رو از کارمندان یخسروو روزبه  طالبییخدابخش بن ،ینیصادق حس دسی. بودند روشن

به سمت جلو حرکت کرد.  یلیبسته شد. تر حضرتیاعل به سرِ یبوکسل میقرار گرفت. س یبه سمت فلکه آب یلیتر یقطع کردند. جلو

 .(94/3/0421، فائقکوهی  یمحمدتق) بوکسل پاره شد میناگهان س

مجسمه از ساق پا شکسته  یلیرکت ترمجسمه شاه و هم به سر اسب محکم بستند و با حبستند هم به سر  بوکسل را محکم میبار س نیا

اسب شکسته شد. مجسمه را به  یمجسمه از ساق پاها یلیداخل ستون محکم شده بودند، با حرکت تر چیاسب با پ یشد. چون پاها

و بشکن.  مونه، بندازپول نفت کردندیند مدام تکرار مر حال کف زدن بودبه وجد آمده بودند و د یحالانداختند. مردم که از خوش نییپا

احمد ) کردند و هرکس تکه از آن را برداشت تکهتکهمونه، بنداز و بشکن. سپس با کلنگ به جان مجسمه افتادند و مجسمه را پول نفت

 .(03/3/0421،جهانپور

 کمیته حفاظت از شهر تشکیل

سبت رفتن شاه، هشدار دادند که خروج شاه، به منا رانیگفتن به ملت ا کیگاران ضمن تبردر جمع خبرن ماهید 94 بعدازظهر ینیخم امام

کنترل  ور،یخلع سلطه اجانب است. امام از ملت خواستند که خودشان مواظب نظم مملکت باشند و جوانان غ عهیطل یول ست،ین یروزیپ

آمدند. در  به وجود رانیا یشهرها گریدر شهرکرد همانند د خودجوش اییهتهیکم رونیازا. رندیگ به دستو قواها را  هاهیو د هاشهرستان

شد.  لیدروازه اصفهان تشک یدروازه فارسان و ورود یدروازه سامان، ورود یدر ورود ازجملهشهرکرد  یدر سه ورود تهیابتدا سه کم

 شهر را تحت نظر داشتند و تیو امن کردندیرل مداخل شهر را کنت به هایمستقر شده بودند ورود و خروج هایورود نیکه در ا یافراد

 صورتبهداوطلبانه  صورتبه یانقالب هایشد که هر محله را تحت نظر داشتند و اکثر جوان جادیا یهاگاهیپا زیدر مساجد محالت شهر ن

و از  زدندیشبانه در شهر گشت م گانیرا صورتبه خود هینقل لیبا وسا داز افرا یبرخ یحفاظت از شهر را برعهده داشتند و حت یفتیش

 .(4/3/0421: علی کریمیان) کردندیشهر حفاظت م

 رانیبه ا ینیبهمن ماه و ورود امام خم 12

به ملت ایران خواهد پیوست ایشان  یزودبهره( در پیامی به مناسبت اربعین، خطاب به ملت ایران وعده داده بود که ) خمینیامام 

به نیروهای مسلح توصیه نمود که  همچنینت خواست تا از شورا کناره گیرند و با ملت مخالفت نکنند عضای شورای سلطنهمچنین از ا

 بهروز هفتم بهمن، در سراسر ایران راهپیمایی عظیمی به راه افتاد و راهپیمایان خواستار بازگشت امام خمینی  در در حفظ نظم بکوشند.

 ایران شدند.

را  رانیبه ا شانیخواهد گشت و مراسم ورود ا باز رانیبه ا ینیخم اهللآیت فردا که شد اعالم هارسانه قیبهمن از طر مازدهیشب  در

شدند. اکثر مردم که در  رانیمردم وارد ا رنظییاستقبال ب انیفراوان و در م شکوه بابهمن رهبر انقالب  09پخش خواهد شد. در  ونیزیتلو
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آمدن امام را تا  ونیزیتلو .(41/3/0421 ی:فضلاشرف ) اندتماشا کرده ونیزیورود امام را از تلو ا رفتن با خانه اقوامنداشتند ب ونیزیآن تلو

و در  ختهیر هاابانیقطع شدن برنامه مردم به خ باقطع شد.  رینشان داد و بعد تصو د،آییم نییپا مایهواپ هایاز پله شانیکه ا ییآنجا

 اریو در اخت شدیم عیتوز کخوین بیو حب انیفاضل اهللبیحبتوسط  هاییتکه کاغذ یوامام ر ایخمینیسرود مسجد نو تجمع کردند و 

و روشن کردن  ینیریشو  نقلروز مردم با پخش  نیو در ا خواندندیرا م «امام ای خمینی»و همه با هم سرود  گرفتیهمگان قرار م

 (.02/3/0421 )رضوان رضوی: کنندیاط خود را اعالم مو نش یخود و با زدن بوق شاد هایلیچراغ اتومب

 بانقال یروزیو پبهمن  99

از آن ملت مبارزه  پس شدند. رانیمردم وارد ا پرشوربا استقبال  0431بهمن  99در روز  ینی، امام خمیمردم رینظکم یهمبستگ هیسا در

به بزرگ  شهرهایبودند مراکز نظامی را در تهران و انی که به انقالب پیوسته مردم با کمک ارتشی را ادامه دادند اریبخت یرقانونیغبا دولت 

 و مبارزهواژگون شد  یبهمن نظام پهلو 99در روز  نکهیا تا زیون در اختیار مردم انقالبی قرار گرفت.یتلوو رادیو  .درآوردندتصرف خود 

 نشست. مربه ث ینیامام خم یبه رهبر رانیملت ا

به ثمر نشسته و  هایشانتالشحمات و تمام ز نکهیاز ا رانیا یشهرها گرینند مردم دو دوم بهمن ماه هما ستیوز بشهرکرد در ر مردم

 یخود در شهر به شاد هاینیماش هایکردن چراغو روشن ینیریشخوشحال و شاد بودند و با پخش نقل و  اریشده بس روزیانقالب پ

بر بهمن در برا 99در روز  یحت یژاندارمر یروهایدر شهرکرد شکل گرفت. ن میظع یروز تظاهرات نیا بعدازظهرپرداختند. در 

از  تیاعالم حما یبر سر درب شهربان ییقبل با نصب پالکاردها که چند روز یشهربان یروهایگرفتند. اما ن ینظام شیتظاهرکنندگان آرا

 د.خود قرار داشتن تمانانقالب کرده بودند در تظاهرات حاضر نشده و در ساخ

اصفهان به مناسبت تاسوعا  یفرماندار نظام یناج ینظامحکومتکه از  یو پنجم بهمن ماه با بازگشت گروهان ستیب ایچهارم  ستیدر ب 

 یشهربان یروهایهمانند ن زینآنها  .وستندیشدند و به انقالب پ میشهرکرد هم تسل یژاندارمر یروهایو عاشورا به شهرکرد آمده بودند، ن

 .(03/3/0421ان،یچراغ شکراهلل) حضور داشتند یاشتند و در ساختمان ژاندارمردر شهر ند یهور و بروز چندانپس از آن ظ

 یو شهربان یسالح ژاندارمر خلع

را تصرف و  یو ژاندارمر یشهربان یمذهب یروهایاصرار داشتند که با کمک ن هاستیو کمون نیمجاهد یروهایانقالب ن یروزیپ لیدر اوا 

به دنبال آن بودند  زین انیجعفر یدتقیس ،ین رضوارحم ،ین استکارحم ازجمله یو انقالب یمذهب یروهایع سالح کنند. نآنها را خل

هم نداشتند و  ایشده یدهسازمان. اما چون برنامه مشخص و رندبگی پس آنها از را هاخلع سالح کنند و اسلحه را یو ژاندارمر یشهربان

آنها را پس  توانندیچگونه م د،فتیب یبا تفکر چپ هایگروه به دستند و اسلحه آنها را خلع سالح کن که اگر آن را داشتند میهم ب یاز طرف

که از  میرا به آنجا بفرست یانقالب یافراد یبمانند؛ ول یو شهربان یبود که اسلحه در همان ژاندارمر معتقد ین استکارو رحم نیاز ا رند؛یبگ

 .(04/3/0421رحمتی،  اهللبیحب) مدهی قرار هاها را مسئول حفاظت از اسلحهبدهند و آن نگهبانی هااسلحه

 در شهرکرد یعارهای انقالبش

 یکارکردها یبوده است. شعارها دارا جیمختلف را هایجهت شناساندن اهداف و خواسته یابزار عنوانبهاستفاده از شعار  ربازید از

خاص،  یاهداف یسوبهشعار دهندگان  تیهدا ،یحو قدرت رو یهمبستگ جادیا ،یدخو یروهاین جییارعاب دشمن، ته ازجمله یمختلف

 واحوالاوضاع نییو تب فیتوص یمناسب برا هایلهیگفت شعارها وس توانیم درواقعمختلف هستند.  هایشهیو اند یدئولوژیا نییتب

 رودیبشمار م هیماگران مواد خام یو پژوهش یع اجتماعو اوضا یعلم هایلیارائه تحل یبوده و برا شیزمان خو یشناختروانو  یاجتماع

 .شودیآورده م دادند،یسر م 0431مردم شهرکرد در تظاهرات سال  یاز شعارها یرخب ریبخش ز .(02:0412 ،یبانقال یفرهنگ شعارها)

 شهیپالون خر عوض م م،خواهییخر نم مگییما م شه،یعوض م ریوزنخست م،خواهییشاه نم مگییم ما
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 واره نوار که پا نداره.گوساله بازم بگو ن یازهار

 مدیینهار م رهی/ شاه بم مدیمی شعار هابچه ما

 از نماز عشا / صد مرتبه مرگ بر شاه بعد

 .مکنییبرزگر برزگر آزادت م 

 بیقر و فتحمن اهلل  نصر

 یاسالم یجمهور ،ی، آزاداستقالل

 شب و روز بر ما گلوله بارداگر  یاثر ندارد، حت گری، تانک، مسلسل دتوپ

 است، کارتر کارتر نابود است. روزیپ ریبر شمش ونخ

شاه. مرگ  نیشاه. مرگ بر ا نیشاه. مرگ بر ا نی. پس مرگ بر ایخورد پهلو ی. پولشا کیبرد، شورو ی. گاز را ککایبرد، آمر یرا ک نفت

 شاه نیبر ا

 ، دشمنان خلق ماکای، آمریشورو ن،یچ

 رهبر ماست ینیماست خم ردود ملت ماست/ تا خون در رگسلطنت م یشورا نیا

 .دانندمیه در کشت ایحق زندانند  مردان

 اکبراهلل اندیدهتغل، به خون اکبراهلل اندزنده دانیشه

 اکبراهللهزاران تن کفن  ی، کرداکبراهللجوانان وطن،  یکشت ،یکرد رانهیخاک وطن را و ،یشاه خائن آواره گرد یا

 ینیامام خم ینیما، امام خمبنما به رهبر  یارینور امت. محمد،  ای

 ینیخم اهللآیتمرد جهان است  ترینانقالبی ینیخم اهللآیتست آزادگان جهان ا رهبر

 ینیخم اهللآیتاست  الزمانصاحباو فرستاده  ینیخم اهللآیتمرد جهان است  نترییانقالب

 نیشده فلسط رانیا نیچرا نشست مردم

 انقالب یروزیگوناگون در پ اقشار نقش

، مردم از تمام اقشار و و طبقات اجتماعی به پیروزی رسید. در این انقالب هاگروهنقالب اسالمی با شرکت تمام اقشار مردم و همه ا

ن شرکت داشتند. ، بازاریان، کارمندان، نظامیان و کارگراکشاورزان طبقات اجتماعی از قبیل روحانیون، معلمان، دانش آموزان، دانشجویان،

 .مت پهلوی و استقرار نظام جمهوری شدندخواستار برکناری حکو «مرگ بر شاه»ا سردادن شعار همه یک صدا ب

 ونیروحاننقش 

 االسالمحجت کهطوریهب ،انقالبی داشتند هایصحنهدر وارد کردن مردم به  ایبرجستهخود نقش  هایسخنرانی روحانیون و وعاظ با

شرکت در تظاهرات  یردم برام کیو تحر قیدر آبان ماه به تشو ایهیبا صدور اعالم مبارزان انقالب انیدر جر زین یعطاءاهلل احمد

کردند و با تشریح ظلم و خود را بیان می هایحرفمذهبی، در قالب کنایه به مردم  هایسخنرانیروحانیون در ضمن پرداخت. 

 به 0431 ماه آبان از چنانکه .ساختندمیومت پهلوی آگاه دستگاه حک یهایستمگررا با  عباس آنانیبنامیه و حکومت بنی یهایدادگریب

 .شدیدر شهر برپا م یتظاهرات سخنرانی هر از پس بعد

 آموزاندانش

 نیخواهان رفع ا رونیازا کردندیدرک م یخوببهرا  یاسالم هایارزشپا گذاشته شدن  ریو ز میرژ هایتیمحدود زیآموزان ن دانش

با شرکت در جلسات  0431دهه  لاوای از انآموزاز دانش یبرخ سوکیاز  در جامعه بودند. یاسالم هایشارزو اجرا شدن  هاتیمحدود
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 با کمکم یشناساسالمو  یبا قرآن و مسائل اعتقاد ییقرآن که در شهر وجود داشت عالوه بر آشنا لساتج گرید ای یاستک رحمانقرآن 

 یگاه یو حت ین مذهبسخنان معلما ریتحت تأث زنی مدرسه در آموزاندانش نیا گرید یسو از شدندیمآشنا  زین یالبو انق یاسسی مسائل

بودند که در مدارس دست به اعتراض زده و چند روز  یکسان ناولی آموزاندر شهرکرد دانش تیدرنهاقرار گرفته و  زیخود ن یمعلمان چپ

 .کردند پس از اعتراض، تظاهرات خود را آغاز

طبقات و مردم  گرید کنندیم یرا با خود همراه کرده سع انیدر ابتدا فرهنگ هاابانخی هاتظاهرات و با کشاندن اعتراض با آغاز آموزاندانش

 شهر را با خود همراه سازند.

در  نهاآ یهمکار ه،یاعالم عیتوز ه،یکشاندن مدارس، صدور اعالم یلیگفت آنها در به تعط دبای آموزاندر مورد نقش دانش درمجموع

در  و مشارکت آنهاشد  جادیکه در سطح شهر ا ییهافروشگاه جادیدر ا انیبا بازار یو همراه یکتاب و عکس، همکار شگاهینما یگزاربر

 نیدر انقش آنها را  توانیو نم داشتند یهمکارنیز  کتاب برپایی نمایشگاه در نیو همچن یو فروش اقالم و ارزاق خوراک یبندبسته

 گرفت. دهیناد انیجر

 قش معلمانن

 یمتفاوت هاییالعملبرپا شده بود، عکس یحکومت پهلو هیکه عل یامیبرخورد با قطبقات جامعه در  ریهمانند سا زین یشهرکرد معلمان

 طرفیچپ( و معلمان ب یروهاینو خواه  یمذهب یروهای)خواه ن یبه معلمان همراه با ساواک، معلمان انقالب توانمی راآنها  .اندنشان داده

 لیبه دل زیمدارس و معلمان ن رانیاز مد یده باشند تعدادشان کم بود. تعدادکر یکه با ساواک همکار یاز معلمان یکرد. تعداد یبندمیتقس

 (.91/3/0421:یوغفر ریم میابراه) اندداشته یبا ساواک همکار ای اندسکوت کرده انیجر نیاند، در ادولت بوده ریبگحقوق نکهیا

کارمند  نکهیا لیبه دلآنها  مدارس. رانیآورد مانند مد حساببههمکار ساواک  ای یبه خاندان پهلو لیمتما توانیآنها را نماز  گرید یبرخ

 آموزاناز دانش یبه گفته برخ یحت ایساواک ارسال کنند و  یرا که در مدرسه اتفاق افتاده برا یعقای و گزارش بودند مجبور انددولت بوده

از انجام هرگونه حرکت  یبدهد؛ ول حتنصی و پند ار آموزاندانش صبحگاهدر برنامه  کردیم یمدرسه سع ریا شاه مدمحمدرض رستاندبی

 آموزاندانش مختلف انحاء به را آموزاندانش کردندیم یگروه سع نیهم وجود داشتند که ا یگری. اما گروه دکردندیم یخوددار ییذایا

که  یمعلمان چپ ازجملهسوق دهند.  یانقالب هایحرکت یسوبه ممستقیریغ ای میب قرار دهند و مستقروند انقال انجری در کرده آگاه ار

 یتق دیس) ببرند شیپ مرژی با مخالفت به سمت را آموزانذهن دانش یانقالب قراردادن کتاب اریبا در اخت کردهیم یسع

 .(91/3/0421:انیجعفر

و آنها را  اندوستهیبه آنها پ زین یامر معلمان انقالب نیکرده و در ا خودداری هاکالس سر در حضور زا کمبا مهرماه کم زمانهم وزانآمدانش

به  رفتن از معلمان سر کالس آموزاناوقات با وجود حاضر شدن دانش یگاه حتی و اندنموده قیخود تشو هایاعتراض دادنبه ادامه

تظاهرات توسط  نیو اول یاعتراض هایحرکت شهرکرد در اگرچه. اندآنها قرار داشته تظاهرات در کنار نایرده و در جرک یخوددارکالس 

و آنها را به آغاز و  کردندیآشنا م یاسیبا مسائل س ممستقیریغ ای ممستقی را آموزاندانش که بودند هامعلم نهمی اما شده آغاز آموزاندانش

 434 و 439 :0411،و بختیاری روزشمار چهارمحالاسناد ساواک  تیبه روا یمانقالب اسال) ردکیم کیتحر یراضاعت یاهادامه حرکت

 خود مخالفت اندکرده سعی و اندکرده خودداری هابه نشانه اعتراض از حضور در کالس زیماه معلمان ن در آبان .(09 و 00ضمیمه شماره 

 آموزانبه دانش انیفرهنگ وستنپی و آموزاندانش توسط ظاهراتت آغاز با شهرکرد در. کنند عالما «جامعه معلمان» لیبا تشک مرژی با را

 اندوستهیبه انقالب پ زیمردم ن ریسا یعطاءاهلل احمد آقاحاج هیآبان و اعالم 04 انجری از پس کمشد. کم ریر شهرکرد فراگد اتتظاهر

 (.04/3/0421 ،یرضو رحمان)

 کتاب و شگاهینما یدر برگزار یهمکار ه،یاعالم عیتوز ه،یس، صدور اعالمکشاندن مدار یلیبا به تعط معلمانگفت  توانمی درمجموع

و فروش  یبنددر بسته یهمکار برای آموزاندانش قیسطح شهر و تشو رد ییهافروشگاه جادیدر ا انیبا بازار یو همراه یعکس، همکار
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در  انینقش مؤثر فرهنگ توانینم دتردی بدون. انداشتهانقالب نقش د یروزیپ انیدر جراب برپایی نمایشگاه کتو  یاقالم و ارزاق خوراک

 دهدمینشان  نیز بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجودالزم به ذکر است  .گرفت دهیاقشار جامعه را ناد گریبا د باطشانارتو  انیجر نیا

 .اندداشتهوزی انقالب اسالمی که معلمان نقش مهمی در مبارزه علیه رژیم پهلوی و پیر

 زنان نقش -9-3

اعتدالپور، اشرف  ننسری بشکار، نساگل ،یاستک الیسه ،یعزت علو ،یعلو به اختر توانیتظاهرات م انیفعال در جر هایخانم ازجمله

از  یاریره کرد. البته بسو... اشا انیهاد نینسر ،یرحمت میمر ان،یهلعبدال نینسر ،یرضوان رضو ،ییمعصومه عطا ،ییزهرا عطا ،یفضل

در کنار دختران خود در  زیشدن تظاهرات آنان ن ریاگپس از فر یول دادندیاول نم یدختران خود را در روزها ضورح اجازه هاهخانواد

 04ر روز زنان د کهیطورهکردند. ب دایدر تظاهرات حضور گسترده پ زیشدن تظاهرات زنان ن رفراگی با کم. کمکردندیتظاهرات شرکت م

 نیسترده حضور داشتند و از اگ اریبس صورتبهبرپا شد زنان  یدر شهرکرد تظاهرات یاحمد دعطااهللیس السالماحجتآبان که به دعوت 

 یتظاهرات سع رشدنیبا فراگ زیشهر ن یمذهب یروهاین میبه بعد ما همچنان حضور گسترده آنها را در تظاهرات شهرکرد شاهد بود خیتار

 (.04/3/0421 ،یرحمت اهللبیحب) دیاین به وجودآنها  یبرا یخاص لقرار داده تا مشک انتظامات زنی هاقسمت خانم یبرا کردندیم

 انینقش بازار-9-4 

 ریکامالً فعال در مس صورتبهگروه آنها که  کیکرد.  میتقس توانیبه دو گروه م یمبارزه با حکومت پهلو انیرا در جر انیجامعه بازار در

محمد  ،یحجاز یمجتب ،یمانیا اصغریعل ،انهیلعبدال مردادو شاه مراد یعلبه  توانمی ازجمله که نداقرار داشته یرزه با حکومت پهلومبا

 هایارزشپا گذاشته شدن  ریز لیاشاره کرد آنها به دل فائق ی، غالمرضا کوهیسجاد یدرعلیح، انیاسداهلل چراغ، یاحمد مهدو ،یمهدو

 لیفعال در صحنه تظاهرات تبد یبه گروه میرژ یاقتصاد هایاستیسآنها از  یتیاو نارض دیناق، خفقان و سرکوب شدوجود اخت ،یمذهب

 .اندسکوت کرده ای اندداشته یبا ساواک همکار ایکه  گریدند و گروه دش

 یحاندعوت رو ها،هیاعالم عیو توز ریثهم در بحث تک یو انقالب یمذهب یروهایبه ن یتوجهقابل هایکمک یاز نظر مال نیهمچن انیبازار

 یمذهب یروهایهمراه با ن نیهمچن انبازاری. اندداشته یهماز شهر نقش م یکردن روحانخارج نیمدعو و همچن ونیبه شهر و اسکان روحان

 .(03/3/0421،شکراهلل چراغیان) اندشهرها مسافرت کرده گریبه د یفعال و انقالب ونیدعوت از روحان یبرا تاوقا یشهر گاه

 ریبا داآنها  مردم، یو خوراک یاساس یانقالب بود با توجه به کمبود کاالها یانیپا یهاماهکنترل بازار در  انیبازاراز اقدامات مهم  یکی

که مردم اجازه ندهند  زین انیو به سودجو ندینما یریجلوگ اهیاز بازار س کردندیم یمردم سع یاساس یکاالها دیو خر یهافروشگاهکردن 

 لیتشک ییهاگروه یو حت نفت را تحت کنترل داشته باشند عیتوز کردندیم یسع نیخت قرار بدهند آنها همچنس طیو در شرا تنگنارا در 

از  یبه برخ یو حت گذاشتندیآنها م اریخانوار نفت در اخت تیو با توجه به تعداد جمع بردندیشده بود که نفت را به درب منازل م

 .(93/3/0421اسماعیل عباسیان: ) گرفتیآنها قرار م اریر اختنفت د گانیرا رتصوبه بضاعتیب ایهخانواده

های فرهنگی و اقتصادی و قدرت سرکوب و ت بازاریان به دالیل مذهبی، رابطه با روحانیون، نارضایتی از سیاستگف توانمی درمجموع

ند آنان توانستند با تعطیلی منظم بازار نقش ند و به تکاپوی انقالبی روی آوردتظاهرات تبدیل شد فعال در صحنهاختناق رژیم به طبقه 

 انجام دادند. هااعالمیهچاپ  مؤثری در تکثیر و هایکمکو از نظر مالی نیز  مؤثری در تداوم تظاهرات ایفا کنند

 

 گیرییجهنت

 گرفت که: جهینت گونهنیا توانیم در شهرکرد قالبحوادث ان ریس یبررس با
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های تبلیغی ت، مسافرت تعدادی از آنها به قم و فعالیکرددر شهر تقی جعفریان، سید ،حمان استکیچون رفعال مذهبی حضور افراد . 0

 خمینی و جریان نهضت اسالمی آشنا شوند. اهللآیتبا  0431روحانیون متعهد به این شهر باعث شد تعدادی از مردم از اواسط دهه 

صورت مذهبی در شهر فعال  ی از نیروهایو برخ یربومیغ انیون بومی واز طریق روح بی در شهرکرد عمدتاً. انتقال عقاید انقال9

 .گرفتمی

متعاقب آن  وهای غنی اسالم در روشنگری روحانیون مدعو با سخنرانی و تبلیغ آموزهی و فرهنگ هایآگاهیبا ارائه افراد فعال مذهبی . 4

 هلوی نقش مؤثری داشتند.ابراز مخالفت مردم بر ضد رژیم پ

ت تأثیر جریان و حوادثی قرار داشتند که در ، تحایمنطقهکه مردم این شهر عالوه بر نارضایتی  دهدمیحوادث بر شهرکرد نشان . روند 3

 افتاد و به سیل عظیم انقالب پیوستند.دیگر شهرها اتفاق می

بازاری،  ت اجتماعی اعم از روحانی وهمکاری کلیه طبقا المی با حرکت وانقالب اسدهد بررسی فرایند انقالب در شهرکرد نشان می .3

 تمام معنی یک انقالب مردمی بود. ندان به پیروزی رسید انقالب اسالمی بهو کارم آموزدانش کشاورز و کارگر و معلم و
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 .0411،دیمر :شهرکرد ،یاریبخت استان چهارمحال و جغرافیای ،رضا ،یسورشجان یافالک

 .0421آزاد مهر،  :، تهران0 ، جبر شناخت شهرکرد ایمقدمهاحمد،  ،یطالب بنی

 .4چ  ،0412موسسه چاپ و نشر عروج،  :نهرات )ره(، خمینیامام  فهیصح، اهللروح ،ینیخم

 .0424 افضل، :بروجن ،انقالب اسالمی در بروجنرفیعی وردنجانی، مریم، 

استان  عتیفرهنگ و طب یمایس ،یمیو طاهره ابراه یفارسان نیمع درضایحم ،یگیبلیا نیشاه ،یصادق دریح ،ی بهمنسوادجان عسگری

 ،0423، یو گردشگر یدستعیصنای رهنگف راثیسازمان م :تهران ،و بختیاریچهارمحال 

 .0421ات سوره مهر، انتشار :تهران ،و بختیاریدر چهارمحال  یانقالب اسالم خیتارداراب،  ،یگکیر انیظفر ،قاسم ،یفتاح

 .0412، یمرکز اسناد انقالب اسالمتهران:  ،یانقالب یشعارها فرهنگ

 .0421رسا، :، تهرانوپنج ساله ستیب یاسیس خیتارغالمرضا،  ،ینجات

 ،0411 ،یمرکز اسناد انقالب اسالم :، تهرانشاه میرژ یو نقش آنان در تحوالت داخل ساواک ،یراد، تق نجاری

 .تایب، نایب :جایب، چهارمحال نیشناخت سرزم، می، کرینیحس ریام کزادین

 مصاحبهج( 

 .04/13/0421، شهرکردداوودی،  اهلللطف

 .9/1/0421،شهرکرد، انیاسداهلل چراغ

 .01/13/0421، شهرکرد، انیخباز ریجهانگ

 .03/13/0421، شهرکرد، انیچراغ شکراهلل

 .93/13/0421، شهرکرد، انیدرینوراهلل ح

 .10/13/0421، شهرکرد، انیعفرج یتق دیس

 .03/13/0421د، شهرکر، انیچراغ شکراهلل

 .91/13/0421، شهرکردی، فروغ ریم میابراه

 .14/13/0421، شهرکرد، انیهاد نینسر

 .14/13/0421، شهرکردیی، معصومه عطا

 .13/13/0421، شهرکردی، ملکوت محمدرضا

 .04/13/0421، شهرکردی، رضو نارحم دیس

 .94/13/0421، شهرکردفائق،  یکوه یمحمدتق

 .02/3/0421 ،شهرکردی، رضوان رضو

 .41/13/0421، شهرکردی، اشرف فضل

 .93/13/0421، شهرکرد، محمد دانش

 .14/13/0421، هرکردش، انیمیکر یعل

 .04/13/0421، شهرکردی، مترح اهللبیحب

 .14/12/0421، شهرکرد، انیعبداله نینسر

 .03/13/0421شهرکرد،  ،پورجهان احمد
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 .90/3/0421اسفندیار کاوه، اصفهان، 

 0421/.19/13منصور قاسمی، شهرکرد، 

 .99/13/0421فرخ شهر،  مسعود نادری،

 .01/3/0421، مهندس رضا بنی طالبی، شهرکرد
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