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 تحلیل نقش بازاریان و روحانیت در پیروزی انقالب اسالمی در قزوین

 )مبتنی بر نظریه بسیج اجتماعی(

 1وندمسعود آدینه

 چکیده

پیروزی انقالب اسالمی ایران از یک منظر، نتیجه حضور قشرها و طبقات مختلف اجتماعی با هدایت 

ان نهضت اسالمی، تعامل و همکاری و حمایت بازاریان و روحانیت در شهرهای مختلف بود. در جری

های دینی و فرهنگی نقشی پررنگ در بسیج سیاسی مردم و بازاریان و اصناف و علما با انگیزه

مدیریت مبارزات انقالبی ایفا کرد. شهر تاریخی قزوین با داشتن بازاریان و علمای سرشناس ازجملة 

و بسیج و آگاهی  تداوم و پیروزی انقالبر اجتماعی دی این مراکز بود. تبیین عملکرد این دو الیه

اصلی نوشتار حاضر است. این مقاله با رویکرد  ش، مسئله 1331-1337های طبقاتی مردم در سال

د پاسخ به این پرسش است رصمت ،ها و مصاحبهتاریخی و تکیه بر اسناد منتشرشده، خاطرات، روزنامه

ین در مبارزات انقالب اسالمی چه بوده است؟ که نقش و عملکرد روحانیون و بازاریان شهر قزو

های غیردینی رژیم پهلوی دهد دو قشرِ سنتیِ بازاری و روحانی در تقابل با سیاستها نشان مییافته

به کنشگری پرداختند و نقش پررنگی در  1337در مراحل مختلف نهضت اسالمی از ابتدا تا بهمن 
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Analyzing the role of marketers and clergy in the victory of the Islamic 

revolution in Qazvin 

(based on social mobilization theory) 

Masoud Adinehvand1 

Abstract 

The victory of the Islamic Revolution of Iran was the result of the presence of 

different social groups and classes with the guidance and support of marketers 

and clergy in different cities. During the Islamic movement, the interaction and 

cooperation of marketers, unions and scholars with religious and cultural 

motivations played a prominent role in the political mobilization of the people 

and managing of revolutionary struggles. The historical city of Qazvin with 

famous marketers and scholars was one of these centers. Explaining the 

performance of these two social layers in the continuance and victory of the 

revolution and the mobilization and class consciousness of the people in the 

years 1978-79 is the main subject of the present article. This article, with a 

historical approach and relying on published documents, memoirs, newspapers 

and interviews, tries to answer the question “what was the role and performance 

of Qazvin clerics and marketers in the Islamic revolution campaigns?” The 

findings show that the two traditional market and spiritual strata were active in 

different stages of the Islamic movement from the beginning to February 1979 in 

opposition to the non-religious policies of the Pahlavi regime and played a 

prominent role in mobilizing the people, managing the struggles and the victory 

of the Islamic revolution in this city. 

 

Keywords: Bazar/Bazarian, mosque/spirituality, social mobilization, Islamic 

revolution, Qazvin. 
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 مقدمه

های مشابه، هم گستره جغرافیایی وسیعی داشته و تقریبًا انقالب اسالمی ایران در مقایسه با انقالب

ا و طبقات بیشتری در آن به کنشگری پرداختند. در سراسر کشور گسترش پیدا کرد و هم قشره

و ارتباط ایران با نظام اقتصاد جهانی، که  1331مرداد  12حکومت پهلوی دوم پس از کودتای 

داری و رشد پا شد، درصدد گسترش مناسبات سرمایهموجب تضعیف بازاریان و تجار خرده

ملّاکان، قدرت گرفتند و منافع  بورژوازی وابسته و ،صنایع جدید در کشور برآمد. در ادامه

پای بازار رو به ضعف گذاشت و بار دیگر تحت کنترل دولت قرار اصناف و کسبة خرده

-سازی گامرژیم پهلوی با افزایش درآمد در امر صنعتی ،ش 1334و  1304های رفتند. در دههگ

استقالل نسبی های مختلف توسعه را به اجرا گذاشت و به دلیل های بلندی برداشت، برنامه

بازاریان از دولت، خواستار تضعیف هرچه بیشتر این قشر و جایگزینی بورژوازی مدرن به جای 

توجهی به بازاریانِ سنتی، شدت بیشتری یافته و موجبات شکاف بازاریان و بی ،آن بود. در نتیجه

های به آموزه های فرهنگی و مذهبی رژیم پهلوی، شیفتگیعالوه، سیاستدولت را فراهم کرد. به

که  -گرایی و وضع قوانین شرعی و عرفی متعددیجوامع پیشرفتة غربی، تالش برای توسعة عرفی

نارضایتی و مخالفت  -یکی از اهداف عمده از تصویب آنها، تضعیف روحانیون و علما بود

ند و وجود آوردروحانیت و مراجع شیعه را برانگیخت. آنها نیز جناحی ائتالفی علیه حاکمیت به

های رژیم و ارکان مبارزه در راه نهضت مسجد به نیرویی منسجم در مقابل سیاست -شبکه بازار

 اسالمی بدل شد.

جمله شهرهایی که مبارزه در راه پیروزی نهضت اسالمی در آن اهمیت خاصی داشت، شهر  از

در حوادث  آفرینیقزوین بود که در نتیجه غلبه گفتمان شیعی، پیشینه تاریخی و تمدنی، نقش

تاریخ معاصر، وجود بازار منسجم و مساجد متعدد، موقعیت جغرافیایی، نزدیکی آن به پایتخت و 

های ارتباط با شهر قم و تحصیل بسیاری از علمای قزوین در این شهر، آن را به یکی از کانون

ا، بازاریان و انقالبی ایران تبدیل کرد. در جریان مبارزات انقالبی، مردم این شهر به رهبری علم

های انقالبی علمای طراز اول و مراجع عظام کسبه سرشناس، تحت تأثیر تعالیم اسالمی و اندیشه

ها، برپایی جلسات سیاسی و مذهبی، مخالفت ها و پخش اعالمیهقرار گرفته و با ارسال تلگراف

حاجی خود را با رژیم پهلوی اعالم کردند. افرادی همچون حاج یوسف فیاضی )قوساز(، 

زاده، حاج مهدی زنجانچی، حاج کاظم عصارزاده، حاج اصغر رفیعیمحمدتقی توتونچی، حاج علی
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غالمحسین غنچه، جعفر چایچی، حاج کاظم الستیکی، حاج کاظم شکوهی و غیره با تجمع در 

اهلل موسوی شالی، سید نورالدین بین، آیتاهلل باریکمنزل و جلسات سخنرانی علمایی مانند آیت

شکوری و دیگران، از خود واکنش نشان دادند. این اقدامات گرچه باعث سختگیری و فشار اِ

نیروهای نظامی و امنیتی شد، اما مقاومت علما و حمایت بازاریان با همراهی مردم، عامل مهمی 

بود تا نیروی نظامی حکومت نتواند آنها را از فعالیت بازدارد؛ گرچه در مقاطعی دستگیری، حبس 

کرد. تکاپو و عاملیّت جة برخی از کنشگران این شهر، جریان مبارزات را تضعیف میو شکن

-سیاسی و مذهبی بازاریان در کنار روحانیت شهر قزوین در تحوالت دورۀ حکومت پهلوی، به

بود و بهانه  یمهم و پیروزی انقالب اسالمی، مسئله های حیات این رژیم سیاسیویژه واپسین سال

 رود.شمار میانجام این تحقیق بهرای ای بو انگیزه

 پژوهش پیشینه

 یجملهآن تاکنون درباره انقالب اسالمی در شهر قزوین آثار متعددی نگاشته شده است که از 

اسناد انقالب اسالمی »قزوین به کوشش علی شیرخانی و « روزشمار انقالب اسالمی»توان به می

هوری اشاره کرد. این دو کتاب درواقع بازنویسی جمهمت مرکز اسناد ریاستبه« استان قزوین

-اسناد ساواک و شهربانی در ارتباط با تحوالت انقالب اسالمی در شهر قزوین است و فاقد دسته

بندی مطالب و تحلیل محتوای اسناد است. پژوهش حاضر به بررسی نقش دو نهاد بازار و مسجد 

سیاسی شهر قزوین در جریان مبارزات و و گردانندگان آن یعنی بازاریان سنتی و روحانیت 

پردازد و اقدامات آنها را برای بسیج مردم های پایانی انقالب اسالمی میتحوالت این شهر در سال

 دهد.و هدایت مبارزات مردم نشان می

 ؛ نظریه بسیج اجتماعیارچوب نظریه. چ1

ی متعدد و گاه متضادی هاگیری و وقوع آن دیدگاهدربارۀ پیدایش انقالب و علل، روند شکل

)بشیریه، اندانداز متفاوتی از این پدیده به دست دادهارائه شده است که هریک از آنها، چشم

گیری و وقوع به شکلترین اشتراکات بسیاری از نظریات راجع(. یکی از مهم73-11: 1371

ه دولت و درنهایت انقالب، پیدایش نیروها، عوامل مخالف نظم موجود و دولت، ائتالف آنها علی

زده، عامل بسیج عمومی است، لذا شناخت نقش طبقات و اقشار اجتماعی مختلف در جوامع انقالب

رود. در ایرانِ دورۀ معاصر تا وقوع انقالب اسالمی، نیروهای شمار میمهمی در تبیین این پدیده به
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های مهمی در جنبش اجتماعی به رهبری علما و روحانیت سیاسی و کمک بازاریان سنتی، عامل

یافته آیند. نظریة تنازع سیاسی به تعارضات میان حکومت و نیروهای سازمانشمار میسیاسی به

ترین پردازد و در آن رقابت برای کسب قدرت، مرکز توجه قرار دارد. از بزرگمختلف می

ه تی اشاره دارد کاست. مدل بسیج در آثار چارلز تیلی، به حال 1نمایندگان این نظریه، چارلز تیلی

های درونی اقشار و نهادهای مختلف و علل بیرونی قابلیت تبط بایک مجموعه علل داخلی و مر

در آمادگی آنان برای پذیرش انقالب نقش دارد و نقش کارگزاران را در بسیج سیاسی نشان 

متوسط و دهد. در این عرصه، بازاریان و علما دو کارگزار اصلی بودند که در بسیج اقشار می

کنش »، «منافع»، «سرکوب»و « قدرت»چون همتودۀ مردم نقش پررنگی داشتند. مفاهیمی 

ای در الگوی نظری او دارد. به جایگاه ویژه« بسیج»و « فرصت و تهدید»، «سازمان»، «جمعی

هایی دارای ساختار و باورهای های اجتماعی، گروهنظر او در هر حرکت انقالبی و جنبش

کند که نتیجة (. ترکیب ساختار و باور وضعیتی را ایجاد می11: 1323)تیلی،  مشترکی هستند

اندازد. به ها علیه ساختاری است که منافع آنها را به خطر میآن، ائتالف و اتحاد بین گروه

های اعتراضی و ها و کنش جمعی نقش مهمی در تبیین جنبشعبارتی دیگر، تعامل بین گروه

 ها دارد.انقالب

، یعنی شرایطی که طبق آن، امکان بروز کنش «فرصت»تیلی بر چند مفهوم استوار است:  گاهدید

« تهدید»یابد؛ و در مقابل گر افزایش میجمعی و اعمال قدرت و تحقق اهداف یک گروه چالش

یابد. منظور از عنوان حالتی که در آن، امکان کنش جمعی و تحقق اهداف گروه، کاهش میبه

های رقیب یعنی ان غلبة منافع و مطالبات یک گروه بر قدرت دولت یا گروه، میز«قدرت»

که پردازند. درصورتیهای کنشگر علیه آن به بسیج نیروها میشخص یا نهادی است که گروه

ها و نهادها به های مدعی و مخالف باشد، تمایل این گروهدولت، قادر به اعمال قدرت بر گروه

هم ناظر بر وجود طرفین برای کسب « سرکوب»یابد. یز کاهش میاقدام جمعی علیه دولت ن

شود قدرت و حفظ منافع است. این مفهوم به هرگونه کنش و عملی از سوی یک گروه اطالق می

نیز کنشی از سوی طرفین است « تسهیل»دهد. که هزینة کنش جمعی گروه دیگر را افزایش می

 (.23: 1323ها را کاهش دهد )تیلی، که هزینه

                                                           
1. charles tilly 
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جمعی های چارلز تیلی در زمینة مفهوم و بسترهای وقوع انقالب، معطوف به عمل دستهدیدگاه

است و بر نقش کارگزاران تأکید دارد. به نظر او انقالب، انتقال اجبارآمیز قدرت دولتی در 

ناپذیر نسبت جریان رخدادی است که طی آن دو یا چند بلوک از حریفان، داعیة تعارض آشتی

امداری دولت دارند. نوع سازمان و منافع و بسیج در میزان کنش و عملکرد جمعی تأثیر به زم

تر باشد، میزان گر قویها و نهادهای بسیجدارد و به لحاظ کمّی، هر اندازه که تعامل بین گروه

های ها و سازمانهای مخالف، شبکهشود. با شروع نهضت، گروهتر میکنش جمعی نیز پررنگ

ها های جدید، مربوط به تشکیل ائتالف و بسیج تودهاین سازمان هجمل به وجود آوردند. ازای تازه

گرایان و بود که سازمان روحانیت از این جهت امتیازاتی داشت که دیگر مخالفان مانند چپ

شدن از نظر سیاسی و کاربرد منابع قدرت گروه در گرایان فاقد آن بودند. بسیج به معنای فعالملی

(. پیوند بین 77: 1371گردد )بشیریه، وسیلة ایدئولوژی آن تعیین میمت اهدافی است که بهخد

روحانیت، عامل مهمی در وضعیت اجتماعی و سیاسی و تحوالت ایران دورۀ معاصر بود. در 

جریان انقالب اسالمی ایران، تعامل بازاریان و علما، بستری فراهم کرد که جمع زیادی از مردم 

ها، به تهدیدی برای رژیم برداری از فرصتختلف را با خود همراه کرده و با بهرهقشرهای م

 پهلوی تبدیل شدند.

باشد. او معتقد به های تیلی، اَشکال و الگوهای مختلف بسیج میای دیگر در آثار و اندیشهمسئله

در  دهند.م میگر انجاها و نهادهای بسیجسه نوع بسیج تدافعی، تهاجمی و تدارکی است که گروه

دارد که منابع خود را برای جنگ با اعضای یک گروه را وامی بسیج تدافعی، تهدیدی از خارج

آمده برای دستهای بهیک گروه نسبت به فرصت ،دشمن گردهم آورند. در بسیج تهاجمی

-پردازد. در بسیج تدارکی نیز گروه و کنشگران با پیشتحقق منافع خود به گردآوری منابع می

(. شرایط 111-111: 1323پردازد )تیلی، سازی و انباشت منابع میهای آینده، به ذخیربینی فرصت

شونده وجود دارد. گر و بسیجبسیج نیز در بطن خود جوامع و پیوندهای بین قشرهای مختلف بسیج

در  ایهای اصلی بروز هر انقالب، افزایش شدید مشارکت تودهبا توجه به اینکه یکی از زمینه

فعالیت سیاسی است و انگیزۀ این مشارکت نیز مخالفت گسترده با وضعیت موجود و محرومیت 

 (.11: 1377رود )دفرونزو، شمار مینسبی به

که تنها یک جامعة سیاسی مسلط بر مرحلة نهایی انقالب، پیروزی است. در نگاه تیلی هنگامی

ادعای آن را در خود نبیند، وضعیت  حکومت وجود داشته باشد و کسی از رقیبان توان سرکوب
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ای جای مجموعهای از صاحبان قدرت بهیابد. پیامد انقالب نیز جانشینی مجموعهانقالبی پایان می

ترتیب در جریان انقالب در جنگ برای قدرت (. بدین177-172: 1327دیگر است )تیلی، 

 گیرند.سیاسی، انقالبیون جای حکومت سابق را می

 ارزاتی شهر قزوین و تعامل روحانیت و بازاریان. پیشینۀ مب2

ها را علنی کرد. سلطه و ها و شکافتحوالتی در کشور رخ داد که تضاد ،ش 1304با آغاز دهة 

مداخلة دول استعمارگر در کشورهایی چون ایران ریشه دوانده و نفوذ در ارکان مختلف، که 

هایی در میان ت، منجر به وقوع نارضایتیماندگی و وابستگی به این دول داشنقش مهمی در عقب

پهلوی دوم  ،ش 1334د. با توجه به تحوالت دهة ویژه اقشار سنتی و مذهبی شده بومردم به

سرگذاشتن چندین سال  درصدد برقراری نظم موردنظر خویش در کشور برآمد و پس از پشت

گرایانه در نوسازی غرب به اجرای مقاصد خویش پرداخت. از اولین اقدامات رژیم پهلوی برای

اهلل های ایالتی و والیتی بود. آیتی انجمننامههای اجتماع سنتی، تصویبکشور و تضعیف قشر

د و امام خمینی دروس فلسفه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی که چهره شاخص روحانیت قزوین بو

با  1301آبان  1، در (10: 1327بین، اهلل هادی باریکدر محضر او آموخت )مصاحبه با آیت را

 نامه مذکور اعالم کرد:مخالفت خود را با تصویب ،ارسال تلگرافی به شاه

-ای به بانوان حق داده در انتخابات انجمننامهدولت برخالف موازین شرعی به موجب تصویب»

 نامة مذکور برخالف قواعد دینی ود و از این نظر که تصویبنهای ایالتی و والیتی مداخله نمای

خاصه جامعة روحانیت گردیده  ،باشد، موجب نگرانی عموم طبقات مؤمنینمصالح کشوری می

ر را اصالح نموده و ضمناً در نامة مذکو. مستدعی است به دولت امر فرمایید فورًا تصویباست

 (.17: 1322)شیرخانی، « امور مراعات مقررات مذهبی را بنمایند هکلی

ا و وعاظ دینی و هیئت علمیه قزوین، مواضع بازاریان و حضور پررنگ علم ،نکتة مهم دیگر

فروش و حسین اصناف این شهر در مقابل این الیحه بود. به گزارش شهربانی، حاج یوسف پاکت

منظور حمایت و پشتیبانی از علمای قم و تهران و مخالفت با الیحه در مسجدالنبی کاشانی بزاز به

عالوه کسبة بازار قزوین هم ردم شهر قزوین رساندند. بهطوماری مطول تهیه کرده و به امضای م

در منزل سید جلیل زرآبادی اجتماع کردند )انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک: استان 

 (.14-1/11: 1373قزوین، 
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های تهران و قم به دیگر ها و نارضایتی، دامنة ناآرامی«انقالب سفید»با تصویب برنامة موسوم به 

م کشور ازجمله قزوین هم کشیده شد و مردم به رهبری علما در مساجد و مدارس شهرهای مه

 گوید:باره میاالسالم آقاعلیخانی در اینحجتدینی تجمع کردند. 

خواستند. مردم زنگ و منتظر روحانیت بودند و از آنها راه چاره میبهدر این زمان همه گوش»

کردند و در این راستا هر از آنها پیروی می ای باز کرده وروی روحانیت شهر حساب ویژه

گردید. این مراودات تر میشد، رابطه مردم با روحانیت نیز منسجماندازه فشار بر آنها بیشتر می

گرفت و منزل روحانیت محلی وبوی سیاسی به خود میکم رنگکه صبغه مذهبی داشت، کم

جایگاه ] از[ ن روحانیت در میان مردمبرای تجمع و گردهمایی مردم بود. به همین خاطر جریا

االسالم حسین آقاعلیخانی، )مصاحبه با حجت «ای برخوردار بودندخاصی و آنان از احترام ویژه

 (.1372بهمن  11جمعه 

 دهد:تیپ مستقل قزوین در این زمینه چنین گزارش می

کنند و نمییک از مساجد شهر اقامه نماز جماعت سه روز است که علمای قزوین در هیچ»

اهلل حاجی سید ابوالقاسم خویی را که از نجف مخابره گردیده و حاکی از تحریک تلگراف آیت

اهلل هادی )آیت« اندباشد، چاپ و پخش نمودهعلما به مخالفت با قوانین مصوبه اخیر می

 (.1: 1373بین به روایت اسناد ساواک، باریک

انی از روحانیت پرداختند. به گزارش ساواک به بازاریان هم دست از کار کشیده و به پشتیب

اهلل خمینی، هیئت علمیه و بزرگان حوزۀ علمیه قزوین درصدد ارسال طوماری هنگام تبعید آیت

انتقاد از رفتار و اعمال رژیم پهلوی و اذعان به اینکه دیگر قادر به زندگی در  دربه سازمان ملل 

اهلل خمینی به روایت اسناد شهربانی، یر مبارزات آیتکشور نیستند و تأمین ندارند، برآمدند )س

وسقم این موضوع به ی صحت(. ساواک نیز به شهربانی قزوین دستور داد درباره3/2: 1321

(. بازاریان 1/100: 1373تحقیق بپردازد )انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک: استان قزوین، 

 دارد:باره چنین اظهار مینای توکلی در ن دادند.هم سریعاً واکنش نشا

اهلل ویژه دستگیری و تبعید آیتها نسبت به اقدامات اخیر رژیم پهلوی و بهدر ادامة نارضایتی»

جمله جعفر  خمینی، در کنار روحانیت و علمای شهر قزوین، تعدادی از بازاریان سرشناس از

که دایی بنده بودند، در  فرپور )چایچی(، غالمحسین امینی )غنچه( و حاج کاظم سروریمنصف

فر و غنچه زودتر از تبعید های بعد دستگیر و به کرمان تبعید شدند. گرچه آقای سروریماه
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)مصاحبه با محمد توکلی، جمعه « سال و نیم در تبعید ماندندبرگشتند، اما آقای چاپچی تقریباً سه

 (.1372مهر  11

 حیات رژیمهای پایانی . بازاریان و روحانیت قزوین و سال3

های حکومت پهلوی به اوج خود تعامل و همکاری بین روحانیت و بازاریان در واپسین سال

در نتیجة اتفاقاتی که رخ داد، سال رویارویی شاه و مخالفان بود و آخرین  1331رسید. سال 

صورت مداوم جریان پیدا کرد، در این مرحلة مهم نهضت اسالمی که تا زمان پیروزی انقالب به

نوبة خود در تقابل با سال شکل گرفت. شهر قزوین هم تحت تأثیر حوادث مختلف کشور به

رژیم ایفای نقش کرد و دو قشر روحانی و بازاری، به بسیج سیاسی مردم پرداختند. توالی 

 نمود:ورتر تش این تحرک را شعلهرخدادها، آ

 آقا مصطفی خمینیحاج . درگذشت3-1

در شهر نجف و پس از آن  1331صطفی خمینی در اول آبان آقا مدرگذشت ناگهانی حاج

شدن هر برگزاری مراسم ترحیم در شهرهای مختلف، رنگ کامالً مذهبی به جنبش داد و بر مطرح

ای در مبارزات عنوان رهبر جنبش افزود. این حادثه آغاز جنبش تازهخمینی بهچه بیشتر امام

داشت. در شهر  قابل توجهیر تشدید بحران نقش رفت و دمردمی و نهضت اسالمی به شمار می

جلسات  ،سمی به همین مناسبت برگزار گردیدقزوین هم تحت تأثیر دیگر مراکز انقالبی، مرا

از طرف هیئت علمیه میرزا نصراهلل شهیدی، مجلس  1331آبان  7و در  برقرارهفتگی عزاداری 

 ش داده است:ختمی در مسجد سید علی برپا شد. در این روز ساواک گزار

که مأموران شهربانی و برخی دیگر از مسئولین امر مراقب اوضاع بودند، ناگهان سید حالی در»

محمدحسین ابوترابی فرزند سید عباس ابوترابی به منبر رفته و پس از بیان مطالبی پیرامون حیات 

)مساجد استان « قدر شیعه مسلمین یاد کردعنوان مرجع عالیاهلل[ خمینی بهو ممات از ]آیت

 (.302: 1373قزوین به روایت اسناد ساواک، 

آقا مصطفی و مسمومیت وی به دستور هایی درباره مرگ مشکوک حاجدر روزهای بعد اعالمیه

وسیلة عوامل رژیم شد که سریعًا بهشاه در سطح شهر به شکل پنهانی منتشر و بر دیوارها نصب 

شهادت حاج مصطفی و نقش ساواک در این قضیه  ها ازآوری گردید. گرچه در سخنرانیجمع

شد، اما بسترهای تظاهرات مردمی را فراهم کرد. در این مراسم و طور مستقیم بحث نمیبه
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کردند. عالوه بر روحانیت شهر، بازاریان قزوین هم در شدت مراقبت میجلسات عوامل رژیم به

-اری کردند )مصاحبه با علی حاجیتدارک برگزاری جلسات سخنرانی و عزاداری، با آنان همک

(. این تعامل و همکاری، عامل اصلیِ تهییج و تشویق سایر 1372بهمن  14شنبه ها، پنجشفیعی

 اقشار و مشارکت مردمی در جلسات بود.

 . دعوت از وعاظ و برپایی مراسم سیاسی و مذهبی3-2

یت در محافل رسمی برگزاری جلسات مختلف و گرد هم آوردن مخالفان و کنشگران ضد حاکم

و غیررسمی و دعوت از وعاظ غیربومی برای ایراد سخنرانی و آگاه کردن مردم قزوین از 

ویژه قم و تهران از دیگر اقداماتی بود که روحانیت و بازاریان این شهر وضعیت دیگر شهرها به

(. 01-113دادند )آرشیو حوزه هنری استان قزوین، ش. سند ش انجام می 1334و  1304در دهه 

های زیادی در فاصله اهلل خمینی که مسافرتاهلل خزعلی از روحانیان مبارز و طرفدار آیتآیت

(، با دعوت هیئت طفالن 114: 1321تا پیروزی انقالب انجام داد )خزائلی،  1304های دهة سال

ا قزوین بود و ذکر ارتباط شهر قم بمسلم و بازاریان برای ایراد سخنرانی به قزوین آمد. نکته قابل

کردند. علمای قم در ادامة در این زمینه افرادی نقش رابط و واسط بین این مراکز را ایفا می

شدن یاد و خاطرۀ امام، تصمیم گرفتند به شهرها منبری بفرستند. تالش برای جلوگیری از فراموش

 گوید:االسالم آقاعلیخانی در این باره میحجت

ها داده شد و علما حاضر شدند جلسات خوئینیطریق آقای موسوی در قزوین ترتیب برنامه از»

-رسید او را به حجرهها را امضا نمایند. منبری که به قزوین میهفتگی برگزار کنند و زیر اعالمیه

شب میهمان آقایان آوردیم تا شب برای سخنرانی به مسجد برود و بعد از سخنرانی یکمان می

فرستادیم. بارِ پذیرایی از میهمانان بر دوش چند نفر از برادران میبوده و روز بعد به تهران 

فروشی ترین آنها حاج محمدحسین درافشانی بود که در بازار قماشبازاری بود که از شاخص

گونه امور بود. هرکسی را که دعوت اش در انتهای خیابان مولوی مرکزی برای اینداشت و خانه

 (.13: 1371)آقاعلیخانی، « بردیمبازاریان میکردم خانه ایشان و دیگر می

بازاریان ضمن همکاری با علما و دیگر اقشار طرفدار نهضت اسالمی، وجوهات شرعی خود را به 

جمله حاج میرزا رحیم سامت و بسیاری از  پرداختند و روحانیت ازاهلل خمینی مینمایندگان آیت

(. عالوه 01-111حوزه هنری استان قزوین، ش. سند  )آرشیو بازاریان در این زمینه اهتمام داشتند
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طور مستقیم و غیرمستقیم، ازجمله موضوعاتی بود که در مجالس بر این، نقد استعمار و استبداد به

اهلل حسینی اشکوری در مجلس شد. در یکی از این مجالس در مسجد بالغی، آیتمذهبی مطرح می

نسبت به سهم خود در مقابل استعمار بایستد و از قرائت و تفسیر اشاره کرد که باید هر کس 

-(. در سال1/37: 1373دین اسالم دفاع کند )انقالب اسالمی در قزوین به روایت اسناد ساواک، 

دادن به مردم های نهضت اسالمی، در شهر قزوین بخش مهمی از فرآیند بسیج، آمادگی و آگاهی

حانیت بود که عمدتاً با وجوهات بازاریان به نسبت به وضعیت داخلی مملکت بر عهدۀ علما و رو

 گوید:در این خصوص می پرداختند. حاج محمد توکلییت میفعال

ها، حاج اسماعیل صابونچی، حاج ناصر همافر و حاج یوسف فیاضی از آقا شفیعیجمله حاج از»

اشتند، وجوهات هایی که درابط هوسیلا را از مردم جمع کرده و بههمعتمدین بازار بودند که پول

 (.1372مهر  11)مصاحبه با محمد توکلی، جمعه « رساندندرا به نجف خدمت امام می

عوامل رژیم نیز متوجه کارِ سیاسی مخالفان در لباس مذهب شده بودند، لذا شهربانی قزوین از 

 ساواک خواست تا علما و روحانیون مخالفی را که در مراسم مذهبی علیه منافع رژیم به وعظ و

)انقالب اسالمی به روایت  کند گزاری جلسات آنان ممانعتپردازند دستگیر و از برخطابه می

(. در ادامه شهربانی فهرست اسامی روحانیون مخالف 1/103: 1373اسناد ساواک: استان قزوین، 

 رژیم فعالیت داشتند، منتشر کرد. رژیم را که علیه

 . حوادث دی ماه و سلسلۀ مراسم چهلم4

مقارن با حوادثی بود که بر شتاب نهضت اسالمی افزود. تداوم مراسم ختم حاج  ،ش 1331 دی ماه

اهلل خمینی در مقام رهبری نهضت اسالمی، ترس، مصطفی و باال گرفتن ارزش و اهمیت آیت

آمیز، انتقام تحقیر ای توهیننفرت و عصبانیت رژیم را برانگیخت، لذا بر آن شد تا با انتشار مقاله

ای تحت عنوان (. انتشار مقاله227: 1323اهلل خمینی را بگیرد )حسینیان، مقدس شدن آیت شاه و

مطلق در روزنامه به قلم شخصی با نام مستعار احمد رشیدی« ایران و استعمار سرخ و سیاه»

اطالعات، بار دیگر تقابل بین ملتِ حامی نهضت با رژیم را شدت بخشید. شهر قزوین در توهین 

رضا کامیاب هلل خمینی واکنش نشان داد. ساواک قزوین از سخنرانی فردی به نام سیدابه آیت

 دهد:فرزند سید علی واعظ چنین گزارش می
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خوانی در مسجد سید علی دعوت شده بود... او اظهار شب برای موعظه و روضه 14به مدت »

راجع به سرخ و سیاه و  ایماه در روزنامه اطالعات چنان مقالهدی 17داشت چرا باید در روز 

پردازی کند. مردم روحانیت نوشته شود و روحانیت را مارکسیسم بنامد؟ چرا روزنامه باید دروغ

قزوین و آقایان علما امروز به این جهت به نماز جماعت نرفتند تا با علما و افرادی که در 

وایت اسناد ساواک: استان )انقالب اسالمی به ر« اند، همدردی نمایندتظاهرات اخیر قم کشته شده

 (.1/010: 1373قزوین، 

عدم برگزاری نماز جماعت به نشانة همراهی و همدردی با روحانیت قم ازجمله اقدامات مبارزان 

شهر قزوین بود. میرزا عبداهلل شهیدی از علمای قزوین خطاب به مردم تأکید کرد که مانند سایر 

جماعت خودداری کنید. علما بدون توجه به شهرها دکاکین را بسته و از شرکت در نماز 

هایی به علمای شهر قم، ضمن ابراز تألم و تأثر از ماه در نامهدی 11سختگیری عوامل رژیم در 

دیده جلسات درس خویش را تعطیل کردند های داغحوادث آن شهر، به نشانه همدردی با خانواده

 (.112: 1371ک، اهلل سید عباس ابوترابی به روایت اسناد ساوا)آیت

ماه قم، در شهر قزوین، تحرک بیشتری به وجود آمد و ترتیب، با وقوع حوادث دیبدین

ها ادامه داشت. در گزارشی از ساواک در این زمینه، بعد از تأثیرپذیری از تحوالت قم تا مدت

لی شهر ذکر انتشار اخبار قم در شهر قزوین، با تحریک افرادی از بازاریان و علما، بازار اص

(. این 174: 1373تعطیل و نماز جماعت اقامه نشد )مساجد استان قزوین به روایت اسناد ساواک، 

شدن تنی چند از مخالفان رژیم در شهرهای مختلف شد و تحوالت باعث تداوم مبارزات و کشته

قابل ای پیدا کرد. در نتیجة تسپس مراسم چهلم شهدای این شهرها، در قزوین هم بازتاب گسترده

ساختن مردم و ساماندهی مبارزات دولت با روحانیت و بازاریان، این دو قشر مجددًا به آگاه

-اهلل خمینی در آستانة چهلم کشتههای آیتپرداختند. در گزارش ساواک اشاره شده که اعالمیه

: 1322شدگان قم در این شهر توزیع شده و تنی چند در این رابطه دستگیر شدند )شیرخانی، 

آوری کرده و مانع از برگزاری مراسم عزاداری در ها را جمعاین اعالمیه ،(. مأموران رژیم173

 کند:بهمن شدند. حاج محمد توکلی در این باره اظهار می 17روز 

ها را به در مسجد فاطمه زهرا )س( )آقاکبیر سابق( مرکز و محفلی داشتیم که بیشتر اعالمیه»

کردند. وقتی ساواک متوجه این موضوع شد، یک نفر روحانی را آوردند و توزیع میآنجا می

نشست. رفتار آقای قدس میخوانی و منبر حاجفرستاده بود آنجا که به مدت چند شب پای روضه
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زد باعث شک و حساسیت انقالبیون شد که احتماالً از مشکوک این آقا که عینک دودی می

رفتند او را کتک بزنند و در نتیجه اقرار کرد شب تصمیم گطرف ساواک آمده باشد و لذا یک

که نفوذی است و از مردم خواست که باتوجه به حساسیت ساواک، در این محل اعالمیه پخش 

)مصاحبه « خواهند این کار را ادامه دهند، جلسات را به محل دیگری منتقل کنندنکنند و اگر می

 (.1372مهر  11با محمد توکلی، 

اری مراسم عزاداری شهدای قم منع شدند، اما انقالبیون آن شهر در جریان مردم قزوین از برگز

به یاد شهدای تبریز، یزد، جهرم و  یدیگرتحوالت دیگر نقاط کشور قرار داشتند. مراسم چهلم 

 0441/3اهواز برگزار شد که مردم به رهبری علما و بازاریان به تجمع پرداختند )مارجا، ش.سند 

میة امام در تسلیت به بازماندگان و فراخواندن اقشار و طبقات مختلف به ج(. پس از صدور اعال

تداوم مبارزه برای برکناری شاه و انتقام از او و به دست آوردن آزادی، در شهر قزوین هم 

مراسمی برگزار گردید. با پخش اعالمیة عزای عمومی از طرف جامعة روحانیت مبارز و وعاِظ 

بازارها بسته شد و در مسجدالنبی تجمع صورت گرفت )انقالب  دیگر شهرها، در قزوین هم

 1337اردیبهشت  17(. به گزارش ساواک در روز 3/311: 1372اسالمی به روایت اسناد ساواک، 

که طبق نظر جامعة روحانیت ایران مصادف با چهلمین روز کشتار مردم در شهرهای مختلف 

یه (، مراسمی به این منظور از طرف هیئت علم0/070 :1370اعالم شده بود )اسناد انقالب اسالمی، 

 در مسجدالنبی قزوین تشکیل شد.

 سازو رمضان سرنوشت 1351. تابستان 5

شکاف بین دولت و ملت افزایش پیدا کرد و روحانیون و بازاریان  ،ش 1337با فرا رسیدن سال 

یند. به گزارش ساواک، توانستند جمع بیشتری از مردم مخالف رژیم را علیه حاکمیت بسیج نما

 کرد:اهلل سید عباس ابوترابی در این زمان مردم را به تداوم مبارزات تحریک میآیت

اند حرفی نزنم ولی خون ع قزوین باالی منبر اظهار داشته که از من خواستهنامبرده در مسجد جام»

ها را خواهند، بکنند. مغازهزنم و هر کاری هم میتر از دیگران نیست و من حرفم را میمن رنگین

 (.111: 1371اهلل ابوترابی به روایت اسناد ساواک، )آیت« بندیممی

اهلل ابوترابی بررسی شد و زوین برگزار و پروندۀ آیتپس از آن، جلسة کمیسیون امنیت شهر ق

قانون کیفر عمومی به مدت نُه ماه اقامت اجباری در مرکز بخش  11مقرر گردید که طبق ماده 
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بین ازجمله رهبران اصلی مبارزه بود که در اهلل باریکبندر شاه گرگان محکوم گردد. آیت

در پی دستور (. 111-100: 1377ت )آتشگران، مبارزات انقالب و مدیریت آن نقش پررنگی داش

 13فرمانداری قزوین به شهربانی و ژاندارمری مبنی بر جلب و اعزام نامبرده، وی در روز 

حاج حسین پورزرشکی (. 1 :1347 مراسان، ش. بازیابیاردیبهشت به تبعیدگاهش اعزام شد )

 گوید:بین در این باره میاهلل باریکداماد آیت
خواند، آقای آجربندی با چند االسالم نماز میبین در مسجد شیخآقا باریکز که حاجدر این رو»

جا به آگاهی منتقل کردند و از همان نفر از مأموران اطالعات شهربانی قزوین ایشان را به اداره

 .(1377مرداد  11مصاحبه با حسین پورزرشکی، پنجشنبه « )تبعیدگاه فرستادند

عنوان خرابکار تحت تعقیب قرار گرفتند ی و تنی چند از مبارزان بهوردشیخ صفرعلی تاری

ج(. با تبعید علما و مبارزان شهر، اصناف و  0443/3)مرکز بررسی اسناد تاریخی، ش. سند 

بازاریان در اعالمیه تندی به انتقاد از این اقدام پرداختند )آرشیو حوزه هنری استان قزوین، ش. 

داد قریب هشتصد نفر از بازاریان با تعطیلی دکاکین خویش در مر 13(. روز 01-113سند: 

مسجدالنبی تحصن و تقاضای آزادی تبعیدشدگان را مطرح کردند. برخی از علما هم درخواست 

شدگان را فراهم نمایند )انقالب مالقات با مقامات را داشتند تا با رایزنی موجبات آزادی بازداشت

های پس از آزادی و (. تبعیدی101-3/137: 1373استان قزوین، اسالمی به روایت اسناد ساواک: 

 بازگشت به قزوین، مبارزات خود را از سر گرفتند.

های اصفهان و حادثة سینما رکس آبادان در ماه رمضان، حوادث مهمی رخ داد ازجمله ناآرامی

یت مسلمان ها شدت بیشتری یافت. جمعکه تحت تأثیر این مراکز، در شهر قزوین هم ناآرامی

ای، این حوادث و رفتار و اقدامات رژیم را به باد انتقاد گرفت قزوین با صدور و توزیع اعالمیه

(. در قزوین جلسات مذهبی و سیاسی دایر 01-131)آرشیو حوزه هنری استان قزوین، ش. سند 

ت مبارز و های خود به همراهی با روحانیبود و با آغاز شهریورماه، بازاریان با تعطیلی مغازه

 سیاسی شهر پرداختند. یکی از بازاریان قزوین اظهار نموده است:

هم بازاریان به روحانیت نیاز داشتند و هم روحانیت به بازاریان و به عبارتی هر دو مکمل هم »

   به ایران و این شهر و نقاط اطراف  خمینیهایی که از جانب امام م اعالمیهبودند. بخش اعظ

شد. وجوهات و وسیلة همین افراد در سطح شهر توزیع میپاریس و چه از نجف بهآمد، چه از می



 1041 تابستان و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 10

ها، )مصاحبه با ابوالقاسم مشاتی« شدوسیلة بازاریان تأمین و گردآوری میسهم امام نیز عمدتاً به

 (.1372شهریور  17جلسه دوم، جمعه 

زشی با دولت را غیرممکن شهریورماه نقطه عطفی در انقالب اسالمی بود و هرگونه سا 17حادثة 

نظامی اعالم و مخالفان را متحد ساخت. دولت در دوازده شهر مهم کشور ازجمله قزوین، حکومت

حال این تصمیم دولت مانع از و سرتیپ معتمدی را به سمت حاکم نظامی شهر تعیین کرد. بااین

مد توکلی، جمعه، ا محکنش انقالبی و فعالیت طرفداران نهضت اسالمی علیه رژیم نشد )مصاحبه ب

به گزارش ساواک قزوین، روز هیجدهم شهریور بازار در تعطیلی کامل بود  (.1372مهر  11

ها برای بسیاری از مردم (. این واکنش11/73: 1321)انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، 

 ده کرد.ا برای تقابل با رژیم آماوجود آورد و سایر اقشار رشهر، الگویی از مخالفت به

 . تداوم مبارزات در شهر قزوین6

ها قبل با ساختار حکومت پهلوی و عوامل آن در شهر قزوین به مانند دیگر مراکز انقالبی از ماه

نوبة خود به تعارض و تضاد بود و متأثر از پیام مراجع و تحوالت پایتخت و دیگر نقاط مهم به

بازاریان و روحانیت، که تا این زمان دیگر  1337پیشبرد کار نهضت یاری رساند. با شروع پاییز 

-به رهبران اصلی مقاومت و مخالفت در این شهر بدل شده بودند، عمالً مبارزات را مدیریت می

عنوان یک نهاد پویا و تأثیرگذار که با تمامی قشرهای اجتماعی این شهر کردند. بازار قزوین به

های مختلف تعطیل و فعالیت آن مختل مناسبت به ،ش 1304داشت، گرچه از ابتدای دهة رابطه 

نظامی در این شهر تا پیروزی ویژه بعد از اعالم حکومتو به 1337شد، اما از اواخر تابستان می

ی عملکرد و سختگیری ای نحوهدفعات تعطیل شد. هیئت علمیه قزوین در اعالمیهانقالب به

(. آقای درافشانی از 1-1، ص 10030بازیابی  ش.)مراسان، نظامی را به باد انتقاد گرفتحکومت

 گوید:بازاریان انقالبی و طرفداران نهضت اسالمی در این باره می

رفتیم و به نظامی اعالم شد، برای برپایی جلسات به منزل یکدیگر میوقتی در قزوین حکومت»

دیم که بستن بازار ماندیم. بعد از مدتی احساس کرها در آنجا مینظامی معموالً شبدلیل حکومت

موجب شده مردم ازلحاظ معیشتی در مضیقه قرار بگیرند. با ده نفر از دوستان رفتیم خدمت آقا 

توکل در صندوق ذخیره و تقاضای پول کردیم. هر نفر ضامن دیگری شد و در آن موقع سیصد 

ی که مجاور هزار تومان گرفتیم. در بازار در میدان سعادت و در مغازۀ آقای ابوالفضل اصفهان
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ترتیب مشکل غذایی مردم تقریبًا پا کردیم. بدینترین قیمت برصندوق بود، فروشگاه با ارزان

گو با و  )گفت«. دی پیش آمد 11حل شد. رژیم از این کار خشمگین بود تا اینکه ماجرای 

 (.30: 1327، بهمن 1رافشان، سوره، ش محمدحسن دُ

مردم بتوانند مایحتاج خود را تأمین کنند و متوجه بودند که مسئله مهم برای بازاریان این بود که 

بستن بازار و تعطیلی دکاکین، کار را برای مردم دشوار خواهد کرد و به همین سبب بود که 

ها از بازاریان قزوین اشاره مشاتی ه وجود آوردند.کردن این مشکل، فروشگاهی ببرای مرتفع

 کند:می

های مواد غذایی تأسیس کردیم حوم ابوالفضل اصفهانی، فروشگاهفروشی مردر جنب مغازۀ آهن»

آوردیم و در رفتیم از تهران کامیون کامیون روغن، چای، قند، برنج و غیره به قزوین میو می

کرد. کردیم. پول این اجناس و مواد غذایی را اصفهانی پرداخت میگوشة میدان سعادت خالی می

مد آقا ضرابی بود. از کسانی که وضعیت مالی خوبی داشتند، اجناس در قزوین زیرنظر حاج اح

ها، جلسه )مصاحبه با ابوالقاسم مشاتی« گرفتیمرفتیم برای مردم کاال میپول گرفته و مجددًا می

 (.1372شهریور  17سوم، جمعه 

م عنوان تاکتیک سیاسی برای غافلگیر کردن رژیم و بسیج سیاسی مردحال تعطیلی بازار بهاین با

شدت موردتوجه قرار گرفت و این مسئله ابزاری برای آگاهی ها بهعلیه حکومت در این ماه

رفت. بستن و تعطیلی بازار در اقشار متوسط و تودۀ مردم این شهر از تحوالت داخلی به شمار می

زمان با بسیاری از شهرهای کشور باعث ترس و نگرانی عوامل رژیم گردید. اصناف قزوین هم

نظامی و دیرخم و در اعتراض به کشتار مردم و محکوم کردن اعمال مأموران حکومتعید غ

اهلل خمینی، با بستن همدردی و همبستگی با روحانیت و کارمندان و اطاعت از رهبری آیت

دکاکین خود به مدت سه روز اعتصاب کردند. در ایام ماه محرم مردم به سردمداری روحانیت و 

مراسم که مقامات دولتی مقدمات آن را فراهم کردند بودند، خودداری بازاریان از برگزاری 

ج(. به دنبال دعوت روحانیت و هیئت علمیه قزوین از مردم  0443/3نمودند )مارجا، ش. سند 

برای حضور در مسجدالنبی، مأموران نظامی با بستن درها از ورود مردم جلوگیری کردند 

گر اقدامات تأمینی و کنترلی عوامل رژیم نتیجه مطلوب حال دی(. بااین111: 1322)شیرخانی، 

یروزی نهضت اسالمی تأکید روز بیشتر بر لزوم تغییر رژیم و پداد و مردم روزبهآنها را نمی

 داشتند.
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 در شهر قزوین 1351ماه . حوادث دی1

ه رخ داد، نتیجة زحمات انقالبیون به بار نشست و حوادثی که در این ما 1337ماه سال با آغاز دی

رژیم را در مقابل مردم تسلیم کرد. در این ماه برای شهر قزوین و جریان مبارزات نقطة عطفی 

طور بود؛ تعطیلی بازار و تظاهرات و تجمعات مردم در مساجد و اماکن عمومی و همین

روز شدت بیشتری وسیلة معترضین انقالبی از تمامی اقشار روزبهشعارنویسی و پخش اعالمیه به

شدند. بازاریان و اصناف، هیئت علمیة قزوین ای دستگیر و مجروح میکرد و هر روز عدهپیدا می

و دیگر فعاالن انقالبی در برپایی جلسات و تجمعات گستردۀ مردمی نقش اصلی را داشتند. در 

ن ها، تنی چند از مردم، ازجمله برادران محمودیان کشته شدند. خاکساران از شاهداادامة درگیری

 به دست داده است:از این روزها، ماجرا گزارش مفصلی 

االسالم فاکر خراسانی برای سخنرانی پس از دعوت مردم برای حضور در این مراسم، از حجت»

دلیل اعتصابات گسترده و تعطیلی مراکز آموزشی و اداری، مردم دعوت کردیم و خوشبختانه به

روز دوم یا سوم مراسم بود که هنگام سخنرانی  طور وسیعی در این مراسم شرکت کردند. دربه

کوپتر در آسمان ظاهر شده و از باره هلیروحانی مدعو، برخالف توافق با فرمانداری، یک

زمان با ها پناه بردند. همجا به حضار تیراندازی کرد و چند نفر کشته شدند و بقیه به شبستانهمان

ک وارد شهر شده و به عابران و رهگذران حمله کردند. این واقعه، نیروهای ارتشی با ماشین و تان

ها را زیر اند و با تانک بچهتری شدهسپس باخبر شدیم مزدوران رژیم مرتکب جنایت هولناک

ها جنین شدند و روز بعد مردم به خیابانهای باردار سقطاند که در نتیجة آن تعدادی از خانمگرفته

« شده را تشییع کردندهای سقطها و جنیننده جنازۀ بچهریختند و با سر دادن شعارهای کوب

 (.137-132: 1323)خاکساران، 

سابقه بود و جنین از ترس این حادثه، در کشور بیگناه در صف نفت و سقطحمله به کودکان بی

االسالم آقایان طوری که از طرف جامعة روحانیت مبارز تهران، حججای داشت بهبازتاب گسترده

نوری و شجونی به قزوین آمدند تا با مردم همدردی کنند و ناطق نوری ، کروبی، ناطقانواری

اهلل خمینی که در پاریس در جریان حوادث آیت .(143-140: 1371سخنرانی کرد )آقاعلیخانی، 

ای خطاب به مردم بر تداوم مبارزات و تقاضا از اصناف برای قزوین قرار گرفته بود، در اعالمیه

اهلل خمینی در آیینة )سیر مبارزات آیت زاق موردنیاز مردم به قیمت ارزان، تأکید کردتحویل ار
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(. در روزهای بعد بر شدت مبارزات و درگیری 312-2/314: 1321اسناد به روایت ساواک، 

 مردم با عوامل رژیم افزوده شد.

داوم مبارزه و راهپیمایی ماه نیز تجمعات و تبازاریان تابع روحانیت و علما بودند. در دهة آخر دی

مانند بیشتر شهرهای کشور جریان پیدا کرد و تعطیلی بازار و بستن دکاکین در شهر قزوین به

تداوم یافت. سرهنگ معتمدی برای آرام کردن اوضاع بازار، که بخش اعظم مردم در نتیجة 

ها از القاسم مشاتیصالحدید بازاریان به جمع معترضین پیوسته بودند، با آنها مذاکره کرد. ابو

انقالب  بابازاریان قزوین که در بازار تحصن کرده و با تعطیلی مغازۀ خود در کنار دیگر بازاریان 

 :است اظهار نموده ه بود،همراهی نشان داد

روی مغازۀ من دکان فردی سرهنگ معتمدی به بازار آمد و روبه 1337در یکی از روزهای دی »

سفید و مورد اعتماد محل قرار داشت. سرهنگ به شیخ زاریان ریشبه نام شیخ حسین آقا از با

-ایها توطئة تودهها را باز کنند. این تحوالت و ناآرامیحسین گفت برو و به بازاریان بگو مغازه

کشند و بهتر است مردم را نصیحت کنند و دکاکین را بش خواهند مملکت را به آتهاست که می

 (.1372شهریور  17ها، جلسه دوم، جمعه والقاسم مشاتی)مصاحبه با اب« باز نمایند

ویژه روحانیت شهر ها راه به جایی نبرده و بازاریان در تعامل با دیگر مبارزان و بهاما این تالش

قزوین، کار ساماندهی مبارزات را ادامه دادند. حوادث قزوین در این ماه اعتراض علمای قم را در 

دی  11(. با رفتن شاه از کشور در 01-131استان همدان، ش. سند پی داشت )آرشیو حوزه هنری 

دیدند. در این این ماه، روحانیت و بازاریان خود را پیروز میدان می 17و اربعین حسینی در  1337

ویژه از روستائیان و کشاورزان اطراف قزوین شرکت هزار نفر به 144تجمع اربعین بیش از 

ماه نیز تعامل و (. لذا در حوادث دی1: 1337دی  34نبه ، ش13710داشتند )اطالعات، ش 

همبستگی روحانیت و بازاریان و اصناف با هدف پیشبرد نهضت اسالمی و تضعیف رژیم پهلوی 

رسانی به مردم و مدیریت مبارزات ایفا کرد و در آخرین مرحلة حرکت نقش پررنگی در اطالع

 کرد.همبستگی همچنان تداوم پیدا  امام خمینی، این

 . قزوین و پیروزی انقالب اسالمی8

شهریور در تهران اتفاق افتاد و تظاهرات و  17ترین حوادثِ پس از در دهة نخست بهمن، خونین

: 1337بهمن  14شنبه ، سه14113سوزی در این شهر شدت گرفت )کیهان، ش سنگربندی و آتش
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ی قزوین هم در این دهه با برپایی (. دیگر شهرها تحت تأثیر حوادث پایتخت قرار گرفتند. اهال0

جلسات مختلف، بر لزوم تأسیس حکومت جمهوری اسالمی و فروپاشی کامل رژیم سلطنتی 

تظاهرات وسیعی در شهر قزوین برگزار شد که  ،ش 1337داشتند. در دهة اول بهمن  تأکید

مهر  13معه بازاریان و روحانیت تنظیمات آن را در دست داشتند )مصاحبه با مصطفی توکلی، ج

بهمن، جمعی از انقالبیون قزوین  11(. با انتشار خبر بازگشت امام خمینی به کشور در روز 1372

 برای استقبال به تهران رفتند. طالب حوزۀ علمیة قزوین در پیامی به امام خمینی چنین نوشتند:

داریم. گرامی میالشأن را به خاک وطن با دل و جان فرمایی آن زعیم اعظم و قائد عظیمتشریف»

اراده انقالب ایران طلیعة استقرار جمهوری اسالمی به امیدواریم که ورود آن رهبر قاطع و با

 17، یکشنبه 13724)اطالعات، ش « رهبری آن زعیم عالیقدر و به پشتیبانی همه ملت ایران باشد

 (.1: 1337بهمن 

دادند ثلث ائتالفی انقالب را تشکیل میم جناح عمده ،ها همراه با علما و روشنفکران جوانبازاری

یافتة قدرتمند علمای مبارز در تالش برای پیروزی انقالب و بازار و مسجد دو بازوی سازمان

صورت شدن ضعف رژیم و تسلیم حکومت و مأموران آن هرچند بهبودند. این بود که با عیان

کردن جامعه و ی آرامجاها بهای اصالحات و کاهش محدودیتغیررسمی و انجام پاره

ویژه در نیمة دوم به ها افزود و در ادامة همین اوضاع،نمودن مخالفان، بر شدت نارضایتیراضی

تر شد. بخش مهم روز دامنة اعتصابات و تظاهرات در شهرهای مختلف وسیعروزبه ،ش 1337سال 

حانیت و بازاریان و اصلی این رسالت خطیر و کنشگری و عاملیت نیروهای انقالب، برعهدۀ رو

بود. در این شهر بساط تظاهرات و تشکیل جلسات مذهبی و سیاسی زیرنظر روحانیت و علمای 

داشتن یاد شهدا و ماهیت و اهداف نهضت اسالمی از این شهر، فراهم بود و آنان با زنده نگه

های رژیم برای سرکوب و شکست انقالب و تخریب چهرۀ آن، سازی سیاستطریق خنثی

نوبة خود در پیروزی این رخداد بزرگ سهیم شدند. یکی از بازاریان قزوین در این باره به

 گوید:می

شد. اگر روحانیت و بازار و همبستگی و تعامل این دو قشر نبود، انقالب در این شهر پیروز نمی»

نافع خود، های دینی و مذهبی و پیشبرد اسالم و ثانیاً دفاع از ماین دو در وهلة نخست با انگیزه

های که باز تحت تأثیر امور دینی قرار داشت، از نهضت اسالمی دفاع کردند و با تأمین هزینه

مادی و معنوی، راه پیروزی انقالب را فراهم نمودند. اینان برخالف بسیاری از اقشار که قبل از 
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بعد از انقالب، انقالب علیه رژیم پهلوی با نهضت اسالمی همگرایی و همراهی نشان داده بودند و 

الزحمه داشتند، مدعی نبودند و بسیاری از آنان همچنان بر مواضع خود ماندند و ادعای سهم و حق

شهریور  17ها، جلسه دوم، جمعه )مصاحبه با ابوالقاسم مشاتی« چرخش اعتقادی پیدا نکردند

1372.) 

اه منتهی به پیروزی انقالب آفرینی بازاریان در تحوالت چند مذکر، اهمیت بازار و نقشنکتة قابل

بود. آنها که در کنار دیگر اقشار و با همکاری روحانیت و علمای این شهر در اعتراضات و 

های تداوم انقالب کردند، بخشی از هزینهطور فعال شرکت میتظاهرات علیه شاه و رژیم به

قتصادی و اجتماعی شهر نمودند و با تعطیلی و بستن دکاکین، کنترل حیات ااسالمی را تأمین می

های حاجی محمدحسن درافشان بازار قزوین تا وقوع انقالب گرفتند. طبق گفتهرا در دست می

اسالمی مدت سه ماه بسته بود و پس از ورود امام و پیروزی انقالب مجدداً گشایش یافت و 

م در شهر قزوین بازاریان و کسبه به سرِ کار برگشتند. با پیروزی انقالب اسالمی، مخالفان رژی

های انقالبی دادند. در این زمینه هم بازاریان و عوامل نظامی و امنیتی را دستگیر و تحویل کمیته

(. 31: 1327رافشان، بهمن گو با حاج محمدحسین دُ و  روحانیت به ایفای نقش پرداختند )گفت

نتقل شده و با قیمت وسیلة بازاریان مدر این ایام، بخش زیادی از کاالهای موجود در بازار به

ها، جلسه تر به مردم داده شد یا در میان نیازمندان تقسیم گردید )مصاحبه با ابوالقاسم مشاتیارزان

تدریج اهلل خمینی مطرح شد و به(. رفع اعتصابات به پیشنهاد آیت1372شهریور  17دوم، جمعه 

 مه دادند.وکار خویش اداها و اصناف مختلف به زندگی و کسباقشار و گروه

 گیرینتیجه

ترین رخدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و خاورمیانه در عنوان یکی از بزرگانقالب اسالمی به

ویژه در مناطق کنش جمعی، تعامل و آگاهی اقشار مختلف جامعه به قرن بیستم میالدی، محصولِ

توجه است. این مینه قابلشهری بود. کارکرد علما و بازاریان و دو نهاد مسجد و بازار، در این ز

های اقتصادی های مختلف جامعه و تقابل با سیاستنظر به ارتباط دوسویه با گروه ،دو قشر سنتی

مذهبی حاکمیت، نفوذ زیادی در میان مردم داشتند. تحوالتی که در ادامة اجرای  –و فرهنگی 

ة حیات اجتماعی، هایی را در عرصوجود آمد، دگرگونیهای کالن توسعه در کشور بهطرح

های حال، تضاد و ناسازگاری بسیاری از اهداف و برنامهاین فرهنگی و دینی ایجاد کرد. با
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حکومت پهلوی برای پیشرفت سریع کشور، با سنن و ساختار فکری و فرهنگی و مذهبی جامعه، 

داری رمایهشکاف و تضاد بین دولت و ملت را افزایش داد. نارضایتی از رژیم پهلوی و تضاد با س

نوپا، موجب تبدیل بازار و مسجد به دو پایگاه مهم در مبارزات مردمی شد و بار دیگر این دو 

رسانی به مردم در تأمین مایحتاج آنها، وظیفة نهاد در جنبش مردمی به فعالیت پرداختند. خدمت

رفتند. می شماربازاریان سنتی و کسبه بود و روحانیت پاسخگوی نیاز شرعی و معنوی آنان به

شدن دکاکین بازار سنتی، حمایت فعاالن سیاسی و تأمین تعطیلی مساجد و نماز جماعت، بسته

دادن به مردم، برپایی جلسات برای دفاع از نهضت های مبارزه، بسیج سیاسی و آگاهیهزینه

امِل اسالمی و مواضع امام خمینی، که تا پیروزی انقالب اسالمی تداوم یافت، ازجمله ابعاد تع

 روحانیون و بازاریان در بسیج سیاسی و تقابل با حاکمیت بود.

های مهم انقالب اسالمی، فراگیری آن در سطح کشور و مبارزات مردمی در شهرهای از ویژگی

رفت که در آن بازاریان و ها به شمار میترین این کانونمختلف بود. قزوین یکی از مهم

از نهضت م داشتند. این دو قشر مهم طبقه سنتی، با آغروحانیت نفوذ فراوانی در میان مرد

خمینی در دو دهه واپسین حکومت پهلوی به کنشگری پرداخته و در  امامروحانیت به رهبری 

های کالن این رژیم موضع گرفتند. این دو قشر آگاه همسو با رهبران دینی و مقابل سیاست

های گرایانه و سیاستبه ظاهر اصالحهای مبارزان دیگر شهرها، با طرح و تصویب برنامه

بخشی به مردم و بسیج سیاسی آنها غیردینی رژیم به فعالیت پرداخته و نقش پررنگی در آگاهی

های داشتند. علما با برپایی جلسات مهم سیاسی و دینی در مراسم مختلف، توزیع و پخش اعالمیه

رات و هدایت مبارزات، ارتباط با دیگر ها به شهر، برپایی تظاهانقالبی، دعوت از وعاظ و منبری

های مقاومت و مبارزه و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با رهبر نهضت اسالمی به پیشبرد کانون

مبارزات یاری رساندند. در کنار آنها، بازاریان متدین دیگر رکن مهم نهضت مردمی بودند که با 

مردم برای پیوستن به مبارزات و کنشگری های انقالب و مبارزه، دعوت از تأمین بخشی از هزینه

کردن اقتصاد بازار، ارتباط و تعامل دوسویه با سیاسی ـ مذهبی، تعطیلی دکاکین خویش و مختل

داشتند. آنها نیز در برپایی جلسات تبلیغی سیاسی روحانیت، موانع زیادی را از سر راه مبارزه برمی

بار دیگر رسالت  ،های پایانی حکومت پهلویر سالو دینی و ارتباط با خانواده مبارزان سیاسی د

خود را در مبارزه با حاکمیت سلطه ایفا کردند. این دو قشر در شهر قزوین کار  یو نقش تاریخ

گیری تا پیروزی نهایی و تکوین و تثبیت نظام اصلی مبارزه و پیروزی انقالب را از مقطع شکل
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شهر اتفاق افتاد، الگویی بالنسبه همسان با وقایعی جمهوری اسالمی برعهده گرفتند. آنچه در این 

از این دست در دیگر مناطق ایران در آن ایام بود؛ الگویی که در آن، بسیج اجتماعی برای مقابله 

 د.زرا مینخست با جاهلیت مدرن رژیم پهلوی، حرف 

 کتابنامه

 الف( اسناد

 .10030، 1347: ش.بازیابی مرکز اسناد انقالب اسالمی )مراسان(

 ج. 01-131؛ 01-131؛ 01-113؛ 01-111؛ 01-113: ش. سند آرشیو حوزه هنری استان قزوین

 ج. 0443/3 ؛ج 0443/3 ؛ ج 0441/3: ش. سند جمهوری اسالمی ایران )مارجا(مرکز اسناد ریاست

 .1370تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  ،0، ج اسناد انقالب اسالمی

، تهران: 3، ج اهلل خمینی )ره( به روایت اسناد شهربانیمبارزات آیت امام در آئینۀ اسناد: سیر

 .1، چ 1321اهلل خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت

، تهران: 2. ج اهلل خمینی در آیینۀ اسناد به روایت ساواکامام در آئینۀ اسناد: سیر مبارزات آیت

 .1، ج 1321اهلل خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت

، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی 1،1،3، ج انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک: استان قزوین

 .1373وزارت اطالعات. 

، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، 11ج انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، 

1321. 

بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،  ، تهران: مرکز3، ج انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک

1372. 

تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،  ساواک. مساجد استان قزوین به روایت اسناد

1373. 
، تهران: اهلل سید عباس ابوترابی به روایت اسناد ساواکیاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت

 .1371مرکز بررسی اسناد تاریخی، 

، تهران: مرکز بین به روایت اسناد ساواکاهلل هادی باریکان امام به روایت اسناد ساواک: آیتیار

 .1373اسناد تاریخی وزارت اطالعات. 
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 ب(کتاب

-اهلل شیخ هادی باریکسلوکی در پروا: گذری بر حیات سیاسی و اجتماعی آیتآتشگران، مسعود، 

 .1377سوره مهر،  :، تهرانبین

 .1371، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطراتین، آقاعلیخانی، حس

 .1371، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، انقالب و بسیج سیاسیبشیریه، حسین، 

خمینی و انقالب  امامزاده، تهران: پژوهشکده ، ترجمه جواد مرشدیبسیج و انقالبتیلی، چارلز، 

 .1323اسالمی، 

تهران: مرکز اسناد انقالب  ابت ایدئولوژیک شیعه در ایران،چهارده سال رقاهلل، حسینیان، روح

 .1323اسالمی، 

 .1321پور، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، به کوشش حمید کرمی اهلل خزعلی،خاطرات آیت

 .1323، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطراتخاکساران، محمد، 

، به 1، ج مجموعه مقاالت قزوین، «شهری در قزوینمسجدالنبی تبلور حیات »خزائلی و دیگران، 

 .1374کوشش مهرزاد پرهیزکاری، تهران: روناس، 

، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: مرکز انداز نظریانقالب اسالمی ایران از چشمدفرونزو، جیمز، 

 .1377بازشناسی اسالم و ایران، 

 .1322اسناد انقالب اسالمی، ، تهران: مرکز انقالب اسالمی در قزوینشیرخانی، علی، 

 روزنامه ج(

 .1، ص 1337بهمن  17، یکشنبه 13724، شماره، اطالعات

 .1، ص 1337دی  34، شنبه 13710، شماره اطالعات

 .0، ص 1337بهمن  14شنبه ، سه14113، شماره کیهان

 د( مصاحبه

، 1327، بهمن 1شماره ، سوره، «روز بسته بود 74بازار حدود »، گفتگو با حاج محمدحسین درافشان

 .31ص 

، شماره سوره، «اندمنتظر بودیم امام چه دستوری داده»، بیناهلل هادی باریکگفتگو با حضرت آیت

 .10، ص 1327نامه انقالب اسالمی، بهمن ، ویژه1
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 .1372بهمن  14شنبه پنجها، شفیعیمصاحبه با حاج علی حاجی

 .1372شهریور  17دوم، جمعه  جلسه ها،مصاحبه با حاجی ابوالقاسم مشاتی

 .1372شهریور  17، جلسه سوم، جمعه هامصاحبه با حاجی ابوالقاسم مشاتی

 .1372بهمن  11، جمعه مورخه االسالم حسین آقاعلیخانیمصاحبه با حجت

 .(1377مرداد  11، پنجشنبه مصاحبه با حسین پورزرشکی
 .1372مهر  11، جمعه، مورخه مصاحبه با محمد توکلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


