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 چکیده

فاوت مشارکت داشتند. اهداف و هایی با وابستگی متدر جریان پیروزی انقالب اسالمی، افراد و گروه

اگون آنها داشت. شناسایی نحوه این ها متفاوت بود و نشان از اهداف گونمشارکت این گروه نحوه

مشارکت و اهداف آن، در ترسیم دورنمای انقالب اسالمی و اهداف کلی وقوع آن اهمیت فراوانی دارد. 

هایی هستند که به نقش آنها در پیروزی انقالب اسالمی کمتر پرداخته شده گروه در زمره آموزاندانش

ویژه در مرحله نهایی شود بهتعریف می« جنبش جوانان»ب است. این بخش از اجتماع که فعالیتش در قال

رفت. در این مقاله نهضت اسالمی حضور پررنگی داشته و در بسیاری از اقدامات پیشرو به شمار می

 ضمن محور قرار دادن جنبش جوانان، به فعالیت این گروه در یکی از شهرهای پیشرو در انقالب اسالمی

یک به پیروزی انقالب اسالمی پرداخته شده است. پرسش اصلی نوشتار این های نزداصفهان( و در سال)

ای را در روند مبارزاتی انقالب اسالمی ایفا آموزان اصفهانی چه مشارکت ویژهدانش»است که 

های مرتبط استخراج شده های مقدماتی، کلیدواژهدر پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن مصاحبه« اند؟کرده

سنجی مطالب اقدام شده است. در این نوشتار فرضیه اصلیِ سناد و مدارک مکتوب به صحتو با بررسی ا

 آموزان در روند مبارزاتی آشکار و خیابانی نهضت است.مشارکت فعاالنه دانش مدنظر
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Investigating the role of the youth movement in the Islamic revolution 

(Case study: Isfahan high school students 1976-1979) 

Maryam Ghanooni 1 

Abstract 

During the victory of the Islamic Revolution, people and groups with different 

affiliations participated. The goals and participation methods of these groups 

were different and showed their different goals. Identifying the manner of this 

participation and its goals is very important in drawing the perspective of the 

Islamic Revolution and the general goals of its occurrence. Students are among 

the groups whose role in the victory of the Islamic Revolution has been less 

discussed. This part of society, whose activity is defined as "youth movement", 

had a prominent presence especially in the final stage of the Islamic movement 

and was considered a leader in many actions. In this article, while focusing on 

the youth movement, the activities of this group in one of the leading cities in the 

Islamic Revolution (Isfahan) and in the years close to the victory of the Islamic 

Revolution have been discussed. The main question of the article is, "What 

special contribution did Isfahan students play in the struggle process of the 

Islamic Revolution?" In the current research, based on the preliminary 

interviews, relevant keywords were extracted and the authenticity of the content 

was verified by examining the written documents. In this article, the main 

hypothesis considered is the active participation of students in the process of 

exposed and street struggles of the movement. 
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 مقدمه

ان را هرگونه فعالیت سیاسی، مذهبی یا اجتماعی تعریف کرده که عمده فرهنگ و بستر جنبش جوان

وارد تغییرات سیاسی ها نیز در بیشتر مکنندگان آن را جوانان شکل دهند. هدف از این فعالیتشرکت

جنبش جوانان معموالً دربرگیرنده جوانان در دوره اواخر نوجوانی و اوایل دهه بیست بیان شده است. 

مکن استت ایتن افتراد محصتل م .((Www.merriam-Wbster.com/dictionary/youth است

 دبیرستان باشند یا دانشجوی دانشگاه یا حتی به تحصیل مشغول نباشند.

امتا  ؛شتودفتته میهای زندگی بر اساس سن مالحظات مختلفی در نظر گربندی دورهگرچه در تقسیم

سال به رده ستنی جتوانی استت. واژه  00تا  15ها، تعریف سن بندیترین تقسیمشدهیکی از پذیرفته

جنتبش »و « جتوان»ترتیب هرجا به واژه شود. بدینواژه جوان محسوب می رمجموعهیزنوجوان نیز 

گروه سنی ممکن استت طور که اشاره شد این است. همان مدنظرشود هر دو گروه اشاره می« جوانان

در مقطع دبیرستان یا دانشگاه مشغول تحصیل باشند، سنین تحصیلی را گذرانده یا اصالً شرایط تحصیل 

انتد. در االتب در روند تغییرات جامعه نقش فعالی ایفتا کرده درهرصورتبرای آنها فراهم نشده اما 

 آموزان است.و دانش ویژه دانشجویانهای جوانان، محوریت بر جوانان شهری و بهجنبش

بندی و بیتان های اجتماعی با گروههای عام است. این بخش از جنبشجنبش جوانان بخشی از جنبش

گویی بته متردم و نارضایتیِ بخشی از جامعه، در عرصه سیاست دخالت کرده و حکومت را به پاسخ

جنتبش جوانتان کته  های بخش جوان جامعه بتهکنند. اطالق تحرکات و فعالیتاصالحات وادار می

های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، از اصطالحات نوینی است کته ابتتدا مشتمل بر بخش

هتای آن بته در بررسی رویدادهای جهان امروز مورد استفاده قرار گرفت؛ سپس با توجه بته ویژگی

 در انقتالب معنا که در زمان حضور بختش جتوانمشارکت سیاسی در گذشته نیز تسرّی یافت. بدین

ای بته ای ناملموس بود اما این واژه امروز در ستط  گستتردهاسالمی ایران، واژه جنبش جوانان واژه

 شود.های جوانان از گذشته تا حال، اطالق میفعالیت

 پیشینه پژوهش

زادگتان، عباس ی قرار گرفته است.بررس موردمستقل در کمتر اثری  صورتبهموضوع این پژوهش 

کشتور  یدادهایتآموزان در روند روخود به موضوع حضور دانش یها، در پژوهشیمدو اح یتوکل

. در بر شهر تهران است شانتأکیدو  آموزان ایراندرباره کل دانشی آنها هاپژوهش یاند؛ ولپرداخته

در شتهر  یآمتوزدانش یت بتا پا یهابا موضوع گروه ابوذر )از گروه یبسطام مقاله زیمقاالت ن انیم

http://www.merriam-wbster.com/dictionary/youth)
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در  رانیتخاستگاه جنبش جوانان ا یشناسبا موضوع جامعه یو  قاسم یافار  نوشت یگری( و دهمدان

اثر مترتبط بتا  جزبهها، در همه این پژوهش است.آموزان هم پرداخته صورت گذرا به دانشبه یبخش

 نظرمتدگران انقالبی امری فرعی و در حاشیه بقیه کنش عنوانبهآموزان گروه ابوذر، مشارکت دانش

 قرار گرفته است.

آموزان با تأکید بر جنبش جوانان یعنی دانش شدهشناختهدر نوشتار حاضر تأکید اصلی بر بخش کمتر

های حکومت پهلوی دوم در نظر نیز آخرین سال مدنظرآموزان شهر اصفهان است. دوره زمانی دانش

پیدا کرده بود. عالوه بر این،  گیریها افزایش چشمگرفته شده است. جمعیت جوان ایران در این سال

محسوس باالتر رفت. بنابراین حضور جوانان  طوربهبا تغییرات نظام آموزشی سط  سواد نیز در جامعه 

های حکتومتی گرفتته تتا حضتور در ریزیهای مختلف از برنامتهو نوجوانان در این زمان در بخش

رفت. سؤال اصلی مقاله حاضتر ان به شمار میعنوان مخالفان رژیم وقت، حائز اهمیت فراوها بهخیابان

های منتهتی بته این است که با توجه به افزایش مشارکت سیاسی نوجوانانِ مقطع متوستطه در ستال

های این جنبش که آن را از نحوه مشارکت سایر طبقات ترین ویژگیپیروزی انقالب اسالمی، اصلی

 کرده، چیست؟متمایز میهای جامعه ایرانی در وقوع انقالب اسالمی و گروه

 روش تحقیق

آمتوزی کمتتر های مختلف در پیروزی انقالب اسالمی ایران، به بختش دانشدر بررسی نقش گروه

هایی از خاطرات کنشگران انقالبی یا در مطالعاتی کته بته نقتش ستایر پرداخته شده است. در بخش

آموزان شده است. اما این ه حضور دانشها ب، برخی اشارههای اجتماعی در وقوع انقالب پرداختهگروه

و بنا به معاصتر بتودن دوره  های دقیق منتهی نشده است. به این علتاشارات اندک بوده و به تحلیل

تحقیق، مصاحبه فعال )تاریخ شفاهی( بهترین ابزار پژوهش در این تحقیق و موضتوعات مشتابه بته 

فاده از روش توصیفی بته شترپ پیشتینه جنتبش در بخش اول مقاله با است ترتیبرود؛ بدینشمار می

ها در تحلیل شاخصه جوانان در ایران و نحوه مشارکت سیاسی نوجوانان در این جنبش پرداخته شده و

روش تاریخ شفاهی و کاربرد مصاحبه و تحلیل کیفی شیوه اصلی بوده است. تاریخ شتفاهی ابتزاری 

تر به موضتوع متورد پتژوهش یشتر و دقیقاست که به کمک مصاحبه به پژوهشگر برای نزدیکی ب

یابی بته کند، راهی استت بترای دستتشونده از واقعیت بیان میرساند. روایتی که مصاحبهیاری می

 ,Gabrum and Holstein) شودچرایی یک واقعه که از زبان یکی از افراد دخیل در آن بیان می

های میان حوادث یک دوره یتا شخصتیت دهنده این نکته است که ازمصاحبه فعال نشان .(2002:3
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کنتد. های کیفتی از نظتام پرسشتی بتاز پیتروی می. مصاحبهترندمهم کیکدامدخیل در رویدادی 

ها پرسد. پاسخمی شوندهمصاحبههای نوینی مطرپ کرده و از کننده به فراخور مطالب، پرسشمصاحبه

 نمایتد )نتورائی و..،ق را مشتخ  میبندی شده و ادامه مستیر تحقیتدر قالب کدهای مشخصی دسته

آمده از طریق مصاحبه سپس در کنار سایر منابع موجتود پتژوهش دستبه اطالعات (.04-20: 1000

سؤاالت پژوهش راهگشاست. در تاریخ  دهی بهها، خاطرات مکتوب و... در پاسخمانند اسناد، روزنامه

شدن به موضوع با روش مصاحبه عمیتق و شفاهی به مثابه ابزار پژوهش کیفی، پژوهشگر با نزدیک 

(. 101: 1027های مبهم موضوع را تا حد امکان واشکافی نماید )فلیک، کند تا جنبهتالش می گفتگو،

گتردد. در روش و آمتاری ارائته می شدهیبندطبقه صورتبهاطالعات  های پژوهش کمّی،در روش

ی قطعیت پژوهش تضمین و تأیید گردد. اما نوعبه شود تا با استفاده از ابزارهای کمی،کمّی تالش می

های افراد و زندگی در تحقیقات تاریخی وضعیت به گونه دیگری است. تاریخ درباره اعمال و کنش

ها، افکار شود تا حد امکان به احساسات، واکنشهای تاریخی تالش میروزمره آنهاست. در پژوهش

های تحلیل تاریخی صرفاً توصیف (. در روش50: 1020 گیری نزدیک شد )استفنورد،و دالیل تصمیم

گیرد و قرار می مدنظرهاست نیز رویدادی که ناشی از افکار انساننیست بلکه دلیل درون مدنظروقایع 

تری این نکته در بررسی تاریخ معاصر شایان اهمیت است. هرچه تاریخ مربوط بته گذشتت  نزدیتک

است و بنابراین امکان بررستی ابعتاد  اعتمادترقابلاد یا شاهد وقایع، حافظه افراد دخیل در روید باشد،

شود. تحقیق کیفتی مستتلزم کتار میتدانی استت. پذیرتر میها نیز امکانفردی وقایع و جریاندرون

پژوهشگر در این شیوه با حضور در محیط و گفتگو با افتراد از روش استتقرایی استتفاده کترده از 

آمتده در (. فرصتت فراهم07: 1020نسب، پردازد )ایمان و افاریکلیات می گیریجزئیات به نتیجه

دهد تا دیدگاه خود درباره وقایع را به آن صتورتی کته کنندگان این امکان را میمصاحبه به شرکت

ها انتدک (. در این روش گاه استنادات بته مصتاحبه12: 1000پور، اند بیان نمایند )ژیانتجربه کرده

 شود.به کار گرفته می شدهاستخراجحلیل کلی ناشی از اطالعات بوده اما ت

 ها،شدن ماهیت موضوع تحقیق در بخش توصیفی این نوشتتار نیتز از استناد، روزنامتهبرای مشخ 

آموزان و کنشگران انقالب استفاده شده و کلیت روند مشخ  شده استت. مدارک و خاطرات دانش

تحقیق پتس از  مدنظرهای آموزان سالمصاحبه با برخی از دانش بخش عمده این روایت نیز بر مبنای

تترین فاکتورهتای بررسی و مطابقت با اسناد موجود ترسیم شتده استت. ستپس بتا استتفاده از مهم

تالش شده تا به ستؤال اصتلی ایتن پتژوهش پاستخ داده شتود.  در مصاحبه با این تعداد، شدهمطرپ

های اصتلی ، شاخصتهشتوندگانمصاحبههای تترین پاستخترتیب که بر استاس کدبنتدی مهتمبدین
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های منتهتی بته پیتروزی آموزی در شهر اصفهان در سالجنبش جوانان در شاخ  دانش زکنندةیمتما

 انقالب اسالمی استخراج شود.

 جنبش جوانان به چه معناست؟

تبلیغ و تتروی  و  ای از افراد جامعه برایجمعیِ مجموعهدر تعریف جنبش اجتماعی آن را اقدام دسته

عملی کردن تغییری یا جلوگیری از تغییر در کل جامعه یا بخشی از آن در بین گروهی که برای آن 

از این منظر جنبش اجتماعی جنبشتی  (.Turner, Kilian, 1975:15)اند اند، بیان کردهبسی  شده

 متدنظربی بته اهتداف یازمتان و بترای دستت مروربتهمند باشد. ی مستمر و نظامطورکلبهاست که 

ی میان اعضا پدید آید، برای آن رهبری انتخاب شود و اعضتای آن بترای ختود هتویتی کارمیتقس

های اجتماعی است. این های اجتماعی، نارضایتیگیری جنبشریشه شکل جداگانه قائل شوند. معموالً

ی برای عملی مشترک ضد اای برسد باعث کنار هم قرار گرفتن عدهنارضایتی زمانی که به حد ویژه

 شود.نارضایتی می جادکنندةیاآن عامل 

ستال در رده جوانتان قترار  00تتا  15های رسمی افراد بین سن بندیطور که ذکر شد، در ردههمان

ای کته دهتد. دورهگیرند. بخش زیادی از این ستن را دوران دبیرستتان و دانشتجویی شتکل میمی

هیجتان ایتن ستنین، قتدرت بتدنی فتراوان و گتاهی گریتز از شتور و  اضافهبههای جوانی داداه

سیاستت را شتکل  ازجملتههای مختلف های اصلی ورود به صحنه، زمینهسالانیمکاری نسلِ محافظه

دهد. برخی محققان ارتباط معناداری میان میزان جوان بودن جمعیت یک کشور و امکتان وقتوع می

در  (http://undesadspd.org/Youth.aspx) انتدآشوب یا انقالب در آن کشتور پیتدا کرده

های جوانتان انتد. نهضتتتالطم کمتری را تجربه کرده سالِ بیشتر، معموالًمقابل جوامع با افراد کهن

یا مقاومت در برابتر  یافته و آگاهانه افراد جوان در راستای ایجاد تغییرهای سازمانتالشدهنده نشان

های آن مشروعیتی ندارند یا در که گفته شد در جوامعی که حکومتنظم اجتماعی موجود است. چنان

آمیتز در برند، محیط ایدئال بترای رفتارهتای اعترا اقتصادی به سر میشرایط خاص گذار اجتماعی

الدی کته او هتر زمتان اراده (. این گفته گاریب147: 1074های مختلف فراهم است )برونگارد، قالب

 پرستتتانه آمتتاده کنتتدهتتای میهنتوانستتت ارتشتتی از جوانتتان را بتترای فعالیتکتترد میمی

(Moller,1968:241) هتای سیاستی و ای از باور به آمادگی دائمی نسل جوانتان در فعالیتنشانه

 مبارزاتی است.

http://undesadspd.org/Youth.aspx
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تفاوت بوده است. این جوانتان م های مختلف،ماهیت جنبش جوانان در کشورهای مختلف و در دوره

هیتلر را انتخاب کردند.  بودند که در آلمان پس از جنگ جهانی اول، با حضور گسترده در انتخابات،

ی معضتل در اروپتا تبتدیل اگونهبهتا دهه پنجاه میالدی، نوجوانان در اروپا با رفتارهای پرخاشگرانه 

میالدی به بعد آااز شتد. زمتانی کته اعتراضتات  1094ها از دهه شده بودند. در آمریکا این جنبش

های مدنی شکل گرفت. بخش عظیمی از این فعاالن را افراد زیتر ستی ستال شفاهی در قالب جنبش

 (.Graham, 2006:83)دادند تشکیل می

آمتوزان جنبش جوانان ممکن است بیشتر یادآور جنبش دانشجویی باشد. اما در سراسر جهتان دانش

متوسطه در کنار دانشجویان در مشتارکت مثبتت بتا منفتی سیاستی و اعتراضتات،  ویژه در مقطعبه

متیالدی در انتدونزی، بعتد از آنکته حامیتان کمونیستت  1099و  1095مشارکت داشتند. در سال 

سوکارنو کودتایی ضد او را خنثی کردند و به هنگام تالش سوکارنو بترای تثبیتت مجتدد جایگتاه 

دار ورود جوانتان ان کمونیست و مسلمان او به مقابله برخاستند. پرچمقدرت خود، طرفداران و مخالف

های دانشجویان، آنهتا دانشجویان بودند. با نتیجه ندادن فعالیت به میدان این مبارزه در مقابله سوکارنو

ترتیب دولت سوکارنو در سراشیبی سقوط قرار آموزان دبیرستانی را به صحنه فراخواندند و بدیندانش

هتا آمدنتد. های خود بته خیابانها با حمایت خانوادهت. نوجوانان مسلمان و سایر ایرکمونیستگرف

های بعدی ایتن گتروه در پذیرای آن نبودند. در ماه ترهابزرگجوانان خطری را به جان خریدند که 

 پیمانتانسال بعتد دانشتجویان و همها کمک زیادی کردند. در طول یکراستای شناسایی کمونیست

ترهتا بترای دانشجوی آنها اعتراضات خیابانی را در راستای ایجاد تغییرات بیشتر ادامه دادنتد. بزرگ

 (.S. Zurbuchen, 2002:567-580)کردند آنها صرفاً در حد راهنمایان مسیریابی کار می

نیز های مشابه تواند برای سایر جنبشای گفته شده که میدر توصیف اوضاع آن زمان اندونزی جمله

انتد. در برهته حستاس تتاریخی کنتونی، ایتن جوانان( بسیار عصبانی و رنجیده) آنها»معنادار باشد: 

کنترل همه چیز را به دست  ندیده در مکتب سیاست،نابالغ و آموزش زده، مصمم،آموزان هیجاندانش

« ای هستتتندالعتتادهانتتد. ایشتتان حتتاال در حتتال آمتتوختن سیاستتت بتتا ستترعت فوقگرفته
(Friendly1966:5.) 

این نکته شایان توجه است که هر اندازه جمعیت جوان کشوری افزایش پیدا کند، امکان تغییترات و 

اگر بتوان کارگران میانستال و پیتر را بتدون نماید. و سیاسی آن جامعه بیشتر میتحوالت فرهنگی 

 است. رممکنیان درباره جوانان ای عواقب تغییرات سیاسی در گرسنگی و بدبختی نگاه داشت،
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های اجتماعی در همه کشورها به دنبال حقتوق شتهروندی، مشتارکت جنبش جوانان در میان جنبش

های دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت بوده است. البته ایتن تقاضتاها از مثبت سیاسی، استقرار نظام

برخی تقاضاها  فتهایتوسع بوده و در کشورهای  افتهینتوسعهجانب جنبش جوانان بیشتر در کشورهای 

داداته اصتلی  ای و مسائلی مشابه،های هستهیا برچیدن نیروگاه ستیزطیمحمانند مقابله با آلودگی 

 (.Brungart, 1980:2)های ایشان بوده است جوانان و فعالیت

 جنبش جوانان در ايران

ه جهتانی در دهته م( در میانه دو جنبش جوانان در پهن 1074) ش 1054جنبش جوانان ایران در دهه 

تترین امتا مهم های متعددی تفاوت داشتمیالدی بود. ماهیت این دو جنبش در بخش 1024و  1094

 بود. مدنظرهای آموز و دانشجو برای تحقق خواسته، حضور پررنگ جوانان دانشمسئله

وزان در آمتاز دالیل پررنگ شدن جنبش در این زمان در ایران نیز افزایش تعداد دانشجویان و دانش

میلیتون نفتر در  0/0آمتوزان از جمعیت دانش ،ش بود. در آستانه پیروزی انقالب اسالمی 1054دهه 

آمتوزان نیتز در رسیده بود. تعداد دانش 1057 -1059میلیون نفر در سال تحصیلی  5/7به  1000سال 

رسیده  1057-1059هزار نفر در سال  194به  1054-1000هزار نفر در سال تحصیلی  70این دوره از 

تصتمیمات حکتومتی  واسطهبه(. این افزایش تا حد زیادی 0: 1077 ،وپرورشآموزشبود )آمارنامه 

ای بته مبارزات مسلحانه و چریکی تا اندازه هاد. از سوی دیگر در این سالسازی جامعه بوبرای مدرن

ده بودنتد و تعتداد زیتادی از ش وقمعقلعها دهندگان این گروهرسیده بود. بسیاری از سازمان بستبن

ترتیب تمرکتز بتر ( بدین120 :1020، از صحنه مبارزاتی خارج شدند )باقی، 1050ایشان نیز تا سال 

 بخشی و ورود آنها به صحنه مبارزه افزایش یافت.ویژه نوجوانان برای آگاهیروی جوانان و به

هتای نوجوانتان در یاسی و فعالیتدر سخن برخی از بزرگان انقالب اسالمی درباره نحوه مشارکت س

قبل از انقالب این نکته آمده که نوجوانان در دوره قبلی تا قبل از ورود به دانشگاه بته ختود اجتازه 

ها هم مسائل دادند، اما در آستانه انقالب مباحث سیاسی در دبیرستاناندیشیدن به مسائل سیاسی را نمی

هتای سیاستی در میتان تتالش بترای کستب آگاهی (. البتته50: 1091سیاسی راه یافتت )بتاهنر، 

ای باعتث آموزان در آستانه وقوع انقالب اسالمی گسترش یافت. همتین نکتته هتم تتا انتدازهدانش

کترد و توجته ها جستتجو میهای ضدحکومتی را در دانشگاهاافلگیری رژیمی شد که ریشه فعالیت

های زمانی مهم تتاریخی، توان دید که در برههچندانی به نوجوانان نداشت. اما با مروری به گذشته می

آموزان نه صرفاً تقلیدگونه که با آگاهی از اوضاع پا به میدان گذاشتند و عمل کردند. اینکه در دانش
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دهندگان شانزده سال أیو در آستانه اولین انتخابات پس از پیروزی انقالب اسالمی، سن ر 1052سال 

بوده که انقالبیون بر مبنای تجربیات خود از حضور نوجوانتان در رونتد  گر اینتمام تعیین شد، نشان

مبارزات انقالبی به این نتیجه رسیده بودند که نوجوانان شانزده ساله هم توان تعقل و اندیشتیدن و در 

عنوان کسانی که اجازه دارند نتیجه انتخاب کردن را دارند. عالوه بر اینکه با تعیین این سن به آنها به

 کنند تصمیم بگیرند، احترام گذاشته شد.درباره آینده کشوری که در آن زندگی می

 جنبش جوانان در اصفهان

ترین ایتام در ایتن ای طوالنی دارد. از قدیمهای سیاسی و فرهنگی سابقهشهر اصفهان از منظر فعالیت

دانشجویان  وشنفکران،های مختلف سیاسی فکری توانسته بودند جایگاه مناسبی در میان رشهر جریان

آموزان به دست آورند. به علت گستردگی شبکه صنعتی شتهر، نفتوذ حتزب تتوده نیتز از و دانش

ترین ایام در اصفهان پررنگ بود. در روند رویدادهای منجر به ملی شدن نفت، اصفهان با توجته قدیم

مترتبط بتا جبهته ملتی به اینکه شهری کارگری و صنعتی بود، پایگاهی برای مطالبات و مبتارزات 

 رفتند.شدن نفت به شمار میای نیز در این شهر از حامیان ملیشد. علمای برجستهمحسوب می

های مختلتف بتود. دانشتجویان های فکری گروهدانشگاه اصفهان نیز از ابتدای تأسیس پایگاه فعالیت

تهران ابتدا سازمانی را به نتام  دانشگاه اصفهان با توجه به ارتباط با انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه

(. با تکمیل این سازمان بود که انجمن اسالمی 77: 1000سازمان جوانان اسالمی تشکیل دادند )یزدی، 

هتا و گیری گروهپس از آن روند شکل .تشکیل شد 1000رسمی در سال  طوربهدانشجویان اصفهان 

 ی در اصفهان ادامه یافت.رمذهبیافعاالن مذهبی و 

نیز جوانان در روند امتور مشتارکت فعتال  1000خرداد  15ترتیب بود که در حوادث منتهی به بدین

و در اعترا  به اقدامات حکومت، در اصتفهان نیتز شتور و  1000داشتند. پس از حوادث فروردین 

 باال هیجان مقابله با حکومت و حمایت از رهبری مذهبی، که در مقابل اقدامات حکومتی ایستاده بود،

آمده تالش شد تا مدارس نیز درگیر شوند. هرچند ایتن اعتصتابات گرفت. در جریان اعتصابات پیش

جز در یک مورد موفق نبود. مدیر دبیرستان خلد برین واقع در خیابان ابومسعود اصفهان به متأموران 

فتروردین از شترکت در  15های ستوم و چهتارم دبیرستتان روز آموزان کالسگفته بود که دانش

ها کته ترین تشکل این سال(. مهم159: 100 ش.بازیابی های درس خودداری کردند )مراسان،کالس

های بعدی نقش پررنگی ایفا کرد، کانون آموزی آن بسیار پررنگ بود و در حوادث سالدانش صبغه

( 091: 1009حنیتف، ) آموزان بود که به همت ستیادت موستوی و استماعیل خانیتاناسالمی دانش
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های ی در این زمان اعتقاد بر این بود که صرف فعالیتهایگیری چنین تشکلشد. دلیل شکل یلتشک

های سیاسی نیز در کنار آن تواند در مسیر بهبود امور مؤثر واقع شود و الزم است فعالیتمذهبی نمی

توان می گرفته این نتیجه حاصل شد که در آن برهه صرفاًهای صورتقرار گیرد. اما با بررسی مدنظر

ی شروع نوعبهکه  1000های ل(. در حقیقت در فاصله سا1024آموزان تمرکز کرد )خانیان، بر دانش

، بیشتتر تمرکتز بته کادرستازی آن هتم در مقطتع 1057رود، تا ستال نهضت اسالمی به شمار می

 عنوان دبیرستان، معطوف شد.شدة جدید بهتعریف

که با عنوان انقتالب ستفید شتهرت  حکومت پهلوینهادی یکی از موارد مورد تأکید در اصول پیش

شکل گرفتت  وپرورشآموزششورایی با عنوان شورای  1000بود. در سال  وپرورشآموزشیافت، 

های آموزشی کشور بتا نظتام نتوین هماهنگ کردن فعالیت برایرا  وپرورشآموزش تا نظام جدید

گذاری شد و به دنبال آن تغییتر پایه وپرورشآموزشاجتماعی، بررسی کند. در این شورا نظام جدید 

های مدارس و تألیف کتب جدید در دستور کار قرار گرفت. در کتاب دنظریتجدهای درسی و برنامه

از نخستین پایه در ستط   ،1009 -1005از سال تحصیلی  وپرورشآموزشبا همین هدف نظام جدید 

ترتیب اولتین (. بتدین000: 1050)تعلیم و تربیت،  اجرا شد سالبهسالابتدایی شروع به کار کرده و 

وارد ستال اول دوره  1051-1054ساله ابتتدایی در ستال تحصتیلی التحصیالن دوره پن گروه از فارغ

وارد مقطتع  1055-1050التحصیالن دوره راهنمایی در سال تحصتیلی راهنمایی و اولین گروه از فارغ

شتد و بترای کودکتان در سالگی آااز میاز سن ششورش وپرآموزش جدید نظام 1دبیرستان شدند.

-1000این طرپ در سال تحصیلی  (.007: 1050 تربیت، و شهر و روستا اجباری و رایگان بود )تعلیم

شدن آن در پنجاه شتهر مقدمات اجرایی  1051-1054شهر اجرا شد و در سال تحصیلی  05در  1054

 د.دیگر فراهم آم

شد و در حالت عتادی و بتدون طع متوسطه بعد از دوره راهنمایی آااز میمق ،در نظام نوین آموزشِ

گذراندنتد. تحصتیالت ستالگی را در ایتن مقطتع می 17تا  10آموزان بین سنین ی، دانشافتادگعقب

 ای و جامع.داشت: نظری، فنی و حرفه شاخهسهو  هیچهارپامتوسطه 

آمتوزی ختود را در دوران دانش 1057تتا  1050های مابین ستال 1000تا  1000های متولدین سال 

گذراندند. در این زمتان در های اولیه نظام جدید آموزشی میهای آخر نظام قدیم آموزشی و سالسال

                                                           
به بعد اجرا شد، در واقع طرحی برای رضا پسر  1000. اعتقاد بر این بود که این طرپ که برای متولدین نیمه دوم سال 1

 .بود محمدرضا و ولیعهد او
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رسید. زده به نظر میشهر اصفهان چند دبیرستان شاخ  وجود داشت که فضای آن نیز گاهی سیاست

هتا در اصتفهان دبیرستتان احمدیته بتود، ترین آنجدای از مدارس تعلیمتات استالمی کته شتاخ 

های پسترانه، سنایی، صتائب و هراتتی در میتان دبیرستتاننشاط، صارمیه، حکیم های ادب،دبیرستان

های دخترانه و هنرستان فنی شماره یک در میان آیین و شهناز در میان دبیرستانهای بهشتدبیرستان

در مناطق مرکزی شهر و نزدیک بتازار بتزرگ  ها بودند. تجمع این مدارسترینمراکز فنی شاخ 

های انقالبیون نیز بود. این نکتته اثرگتذاری و اصفهان بود. مرکز شهر محل اصلی تجمعات و فعالیت

نمتود. ایتن متدارس بته و بر محتیط پیرامتونی را بیشتتر می اثرپذیری مشترک مدارس بر یکدیگر

کته  امتام() مسجد جامع عباستی ، مسجد سید،های اصلی انقالب نیز نزدیک بود. مسجد حکیمپایگاه

محل تجمع انقالبیون و جلسات مذهبی و انقالبی بود، همگی در هسته مرکزی شهر قرار داشتتند. بتا 

هایی نیز که در این محتدوده قترار ، خیابان1057های شهری در سال بررسی مراکز اصلی راهپیمایی

ستینا، چهاربتاغ عباستی، ابن هتای عبتدالرزاق،. خیابانرفتندهای تظاهراتی به شمار میداشتند شاهراه

هتا نیتز در آمادگاه، بزرگمهر و خواجو. البته با نزدیکی به زمان پیروزی انقالب گستره ایتن خیابان

 سط  شهر بیشتر شد.

علنی با موج انقالب همراه  طوربه 1059ماه در اصفهان نیز مردم مانند بسیاری از شهرهای ایران از دی

تر و در قالب جلسات متذهبی و های اصلی مبارزاتی پیش(. اما هسته100: 1025زاده، د )مهرعلیشدن

هتای مذهبی شهر اصفهان، با وجود گسترده بودن فعالیت صبغهآموزشی شکل گرفته بود. با توجه به 

ها نیز با محوریت مباحث و مستائل متذهبی شتکل های چپ در این شهر بسیاری از این جلسهگروه

داشتند و هم به نوجوانان خود  وآمدرفتها ها هم خود با میل و رابت به این جلسهگرفت. خانوادهمی

ی مرتبط با هاجلسه رنگ شدنهای مذهبی و کمدادند. رونق جلسهها را میاجازه حضور در این جلسه

اعتالم مشتی  و بتا 1050ی و در رأس همه مجاهدین خلق در اصفهان نیز از سال رمذهبیاهای گروه

تر شد و حتی برخی از افراد که به جذب نیرو و فعالیتت در رنگایرمذهبی این گروه از قبل نیز کم

های خود صتحبت نکترده و پرداختند، از ماهیت اصلی تالشبرخی مناطق اصفهان مانند نصرآباد می

 انقتالب بعد از (.1059کردند )نصر، خود را در زمره جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق معرفی می

نیز با مشخ  شدن ماهیت دوگانه این سازمان انقالبیون تالش خود را برای مقابله با آن و جلوگیری 

 بردند.ل شدن آنها در صف مبارزاتی به کار میاخاز د

ستازی های مختلتف در حتال آمادهو علنی شدن مبارزات، مبتارزان بته گونته 1059تا قبل از سال 

آموزان های دانش. از منظر ساواک دبیران مدارس توان اثرگذاری شدید بر فعالیتآموزان بودنددانش
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عنوان آمتوزان بتهی درس افرادی که تحت نظر بودند، برخی از دانشهادر کالسبنابراین  ،را داشتند

در کتالس را  شتدهارائهمطالب ضتد حکتومتی  نیترکوچکساواک حضور داشتند که  گزارشگران

را  1055و  1050(. در حقیقت سال 91: 1000)یاران امام به روایت اسناد ساواک،  کردندگزارش می

آموزان از آموز برای مرحله نهایی نهضت دانست. این دانشتوان زمان نهایی تربیت نیروهای دانشمی

دیدند و از سوی دیگر خود به انتقال این مساجد و مدارس می های الزم را جلسات،آموزش طرفکی

نکته اصلی اینجاست کته از منظتر بستیاری از آموزگتاران ایتن  پرداختند.ها به دیگران میزشآمو

آموزان، هدف برگزاری این جلسات صرفاً سیاسی یا در راستای تغییر رژیم جلسات و حتی خود دانش

 سازی برای رسیدن به درجات باالی انسانی در بستیاری از ایتنسازی روحی و پاکنبود. بلکه آماده

یتا تکثیتر  سینودستجا کردن اعالمیه، . جابه(1009جلسات دلیل اصلی برگزاری آن بود )مرادی، 

هایی بتا مضتمون انقالبتی از کردن کتاب ردوبدلهای امام خمینی و سازی مصاحبهپیاده کردن آن،

 های سیاسی ایشان در این دوره تاریخی بود.فعالیت

شتهر در دستت  1057ویژه مهتر ستال و به 1059های انقالبی در نیمه دوم سال ری فعالیتگیبا اوج

آموزان چرخاننده اصلی تجمعات و تظتاهرات شتهری آموزان است. با فرا رسیدن مهرماه دانشدانش

هستند. در مرحله تشکیل تظاهرات و تجمعات یکی از اهداف مدارس بود. آگتاهی بخشتیدن بته آن 

آموزان که هنوز به موج نپیوسته بودند و ریختن ترس ایشان از مبارزه از اهداف شکل گروه از دانش

 استناد ستاواک اصتفهان،انقالب اسالمی به روایت شد )ها بیان میدادن تظاهرات در مقابل دبیرستان

آموزان در این مقطع زمانی از عوامل تشتویق بته اعتصتاب و تعطیتل کتردن (. دانش1/044: 1020

ها زده و ایشان را به تشتویق یتا تهدیتد هایی که به افراد یا مغازهیز بودند. بسیاری از تلفنمدارس ن

)انقالب اسالمی به روایت اسناد ستاواک،  گرفتصورت مینوجوانان  توسطکرد وادار به تعطیلی می

1020 :1 /041.) 

ستن و ستال ن افراد کتماین بود که ای های انقالبیآموزان در فعالیتنشمشارکت دا تصور االب از

انتد. داریتوش همتایون، وزیتر اطالعتات و جهتانگردی و خرابکاران قرار گرفته سوءاستفادهمورد 

ویژه آتش زدن هتل اصفهان به 1057دولت آموزگار( پس از اتفاقات مرداد ) گوی دولت وقتسخن

 ن شد، چنین گفت:ی در ایران در شهر اصفهانظامحکومتعباسی و سایر وقایع که منجر به اولین 

ى خواهنتد یاند و عوامل اصلى را هم تعقیتب و شناستااى دستگیر شدهعده طبعاً 

 کته یبستیار قابتل تأستف مجازات قانونى خواهند رساند. ولتى نکتته کرد و به

 این عوامل از کسانى بتراى انجتام مقاصدشتان استتفاده این است که آمدهشیپ
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 در اصفهان در هتل شاه مثالًاند و شد قانونى نرسیدهر حد به در جامعه کنند کهمى

کمتر  بودند، نوجوانانى بودند که بودند و آتش زده کرده حمله اى کهعباس عده

جوانتان  )مجلته ستف استتأقابتل ت حقیقتاًسال دارند و این موضوع  هیجدهاز 

 (.0: 57مرداد  02، رستاخیز

یت از رژیم پهلوی و بر ضد اقدامات انقالبیون ترتیب داده ای که در قالب حمادر اعتراضات گسترده

کردند. در تلگرامی کته در انتقاد می شدتبهشد نیز به این حضور نوجوانان اعترا  شده و به آن می

به نقل از سندیکای کارگران هتتل کتوروش اصتفهان  1057مرداد  05روزنامه پیغام امروز به تاریخ 

 خورد:سید نیز این اعترا  به چشم میخطاب به آموزگار، به چاپ ر

 رویدادهاى اخیر شتهر اصتفهان کته ،وزیرجناب آقاى جمشید آموزگار نخست

و درب و  معدودى با اافال فرزندان نابالغ مردم موجبات شکستن شیشته لهیوسبه

طبقتات  مورد انزجار کلیه ،است سسات عمومى ادارات را فراهم نمودهؤم پنجره

باشد و ما کارگران پشتتیبانى ختود را از ش میوگران هتل کورخصوص کارهب

 (.7: 57مرداد  05، پیغام امروز روزنامهریم )دادولت اعالم می اعالمیه

ها از دستتگیری گزارش روزنامته ،1057ی اصفهان بعد از حوادث رمضان سال نظامحکومتدر زمان 

داد. در ی را نقض کرده بودند خبر مینظامتحکوم وآمدرفتتعداد زیادی از کسانی که مقررات منع 

 آموز حضور داشتند:میان دستگیرشدگان تعداد زیادی نوجوان دانش

است  فرماندارى نظامى اصفهان تاکنون تعداد دقیق دستگیرشدگان را اعالم نکرده

هایى از نوجوانان در ستاعات گروه ینظامدر دومین شب حکومت اما از آنجا که

متأموران نظتامى  یستواند و بهى دیگر رفتهاخانه اى بهرور از خانهم منع عبور و

 اى از دستگیرشتدگان کتهپاره است که اند معلوم شدهسنگ و اجر پرتاب کرده

 (.0: 57مرداد  00، کیهان روزنامه) سال هستند بیستبعدازظهر دیروز زیر  تا

کته نمتاد حکتومتی بته -ها به اموال عمومییبها و اسناد، بیشترین بخش آسبنا به اطالعات روزنامه

های انقالبی و پس . با اوج گرفتن فعالیتوارد نمودندآموزان در شهر اصفهان را دانش -رفتشمار می

 نیازاشیپتهای اقتصادی حکومتت بتود. از اقدام به تعطیل کردن مدارس، قدم بعدی حمله به پایگاه

ها و سایر عناصر فساد در جامعه، امری رایت  فروشیمشروب ،هاکافهحمله به مراکزی مانند سینماها، 

آموزان مراکزی مانند دانشبرای ویژه بود که افراد بسیاری به آن دست زده بودند، اما مقصد جدید به

های ویژه بانک صادرات که مالک آن در بین مردم به بهایی بودن شهرت داشت، ایستگاهها، بهبانک



 1041 تابستان و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 004

بود. اقداماتی از این دست فرماندار نظامی اصتفهان را وادار کترد کته ها زینبن اتوبوس و حتی پمپ

ها نیز به چاپ رستید، بتا لحنتی کته روزنامه اعالمیه پنجم خود را منتشر کند. در این اعالمیه که در

آموزان که عامل اصتلی ایتن حمتالت معرفتی کننده بود، مردم را به مقابله با دانشآشکارا تحریک

 :خواندیفرامشدند، می

آمتوزان هستتند کته اعمال در لباس دانش ینکه عامل بالفعل ا ینجاستسف اتأ

را به آتتش بکشتند و  ینبنز یهاکنند که پمپیم یلرا تعط یرستانمدرسه و دب

را که حافظ جان و مال و  یسها را بسوزانند و مورد دستبرد قرار دهند و پلبانک

 )روزنامته مجروپ و به قتتل برستانند یدجوانمر تیدرنها باشدیناموس مردم م

 (.0 :0540 ش امروز، پیغام

 جمالت ادامه این هشدار چنین است 

اصفهان و حومته بتا  ینظام رمانداریبدانند که ف یدشده باعوامل شناخته ینا یول

خداونتد  یتاریاصفهان بته  پرستهنیو م ینو متد یفشر یقاطبه اهال یبانیپشت

مزدور  یخائنانه مشت هاینقشهاسالم  ینمب یند یهعال یماز تعال ییروبزرگ و به پ

مبارزه حق بر باطتل  ینا یانپا دررا بر نقش بر آب خواهد کرد و  پرستگانهیب

اعمال  زایمنکوب و به س خوردهبیطلب و اخاللگر و فرو عناصر آشوب یروزپ

 (.0 :0540 ش امروز، پیغام ید )روزنامهخواهند رس یدناپسند و پل

رسد، شاید چون هنوز این گمان آموزان به نظر میی ترایب مردم به مقابله با دانشنوعبهمالت این ج

آموزان که کودک و بیشتر نوجتوان بودنتد، متردم را وجود داشت که مقابله خشن حکومت با دانش

 د. از طرف دیگر این لحن سخن گفتتنآورتر کرده و تعداد بیشتری را به میدان مبارزه میگینخشم

عنوان هتای ایتن نوجوانتان داشتت کته ایتن افتراد بتهنوعی تهدید و پیغامی در لفافه برای خانواده

خطری برای عموم  نیبنزپمپکه بعضی مانند تالش برای آتش زدن  ،زنندگان به اموال عمومیآسیب

د شد. با رود، از هیچ مصونیت و مدارایی در برخورد خشن با ایشان برخوردار نخواهنمردم به شمار می

 خرابکاران. اصطالپبهشود که با سایر آنها همان اندازه محکم برخورد می

آموزان آن مدرسه به مدارس اطراف رفته و گتاهی بتا شد دانشزمانی که یکی از مدارس تعطیل می

 ،آموزان برای تعطیلتی متدارسهای مدارس اولیای مدرسه را ترایب به اجازه به دانششکستن شیشه

آباد آموزان هنرستان فنی کوروش واقع در خیابان عباس، دانش1057. در نخستین روز آبان کردندمی

رئیس انجمن فرهنگی ایران و آمریکا، در محل انجمن با سنگ بته آن  پس از اطالع از حضور ایگن،
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حمله کرده و باعث تعطیلی کنسرتی شدند که قرار بود روز سوم آبان متاه برگتزار شتود )انقتالب 

 (.0/52 :1020 ،اصفهان می به روایت اسناد ساواکاسال

آموزان دبیرستانی به برگتزاری با اعتراضات دانش زمانهم، 1057آبان  0روزنامه آیندگان در تاریخ 

آموزان به هتتل جوانتان اصتفهان واقتع در جشن تولد محمد رضاشاه، از حمله گروهی از این دانش

(. اقتدامات 17: 57آبتان  0 ها خبر داده است )آینتدگان،خیابان بزرگمهر که محل تجمع آمریکایی

 1057آبتان  09رسد که در تاریخ آموزان و از دست خارج شدن کنترل نظم مدرسه به جایی میدانش

فرمانداری نظامی اصفهان دستور تعطیلی کلیه واحدهای آموزشی اصفهان را داد )اسناد ساواک، ستند 

 ه.م(. 10974/14شماره 

ها در تظاهرات شهری حاضر آموزان به همراهی و گاهی در رأس سایر گروهتاریخ دانش پس از این

 ختتهیرهمبهاوضتاع  بودند و شور انقالبی آنها در به صحنه کشاندن بسیاری از متردم اثرگتذار بتود.

کنتد. ستی و هشتتمین مملکت رژیم پهلوی را مجبور به تشکیل جلسه فوری شورای امنیت ملتی می

اصتلی سترایت دامنته تظتاهرات  مستئلهبرگزار شد و  1057مهر  0ی ملی که در تاریخ جلسه شورا

ای که مطرپ شد این بود که آیا معلمتان عامتل ها بود. در این جلسه نکتهعلنی به دبیرستان صورتبه

محمد باهری( بر این عقیده بود کته معلمتان بتا ) موزان. وزیر دادگستریآها هستند یا دانشآشوب

منوچهر گنجی  کنند.ها تحریک میآموزان ایشان را به حضور در خیابانتفکرات خود به دانش الغای

آموزان بدون توجه به معلمان ختود بته بر این موضوع تأکید داشت که دانش وپرورشآموزشوزیر 

ه ایشان محرک معلمان و سایر مردم هستند )آیا او تصمیم دارد بیایتد بت درواقعو  اندمشغولفعالیت 

(. اعالم عجز دائمی مدیران مدارس قبل و بعد از ایتن جلسته از نتاتوانی در کنتترل 12: 1079ایران، 

 (.9/2/57/پ مورخه 1000بود )سند شماره:  وپرورشآموزشآموزان مؤید نظر وزیر وضعیت دانش

شود و برای ساکت کردن اوضتاع متوج شتدید دستتگیری با تصمیماتی که در این جلسه گرفته می

آموزانی که بدون محاکمه خاصی بته شود. دانشآموزان از زمان تعطیلی رسمی مدارس آااز مینشدا

ماندند، شاید به امید اینکه کم شدن حضور آنهتا ها میها و بازداشتگاهمدت دو تا ده روز در کالنتری

 ت.اصالً مطابق انتظار پیش نرف مسئلهدر خیابان از شدت وخامت اوضاع بکاهد. هرچند که 

 آموزی جنبش جوانانهای بخش دانشترين خواستهمهم

ی محرک تتنش نیتز نوعبهکه جوان شدن جمعیت، آن هم در سنین زیر بیست سال،  ناگفته پیداست

رود، افزایش جمعیتت سن درآمدزایی معموالً بین بیست تا شصت سال به شمار می کهیدرحالهست. 
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ی دقیتق بترای ایتن زیربرنامتهبه بازار کار و نیاز بته  های بعد هجوم گستردهزیر این سنین در سال

های صورت گرفته که آخرین آن قبل از انقتالب در ستال جمعیت را به دنبال دارد. طبق آمارگیری

بتود  ستاالنبزرگمنتشر شد، اصفهان یکی از شهرهای دارای تعداد زیادی جتوان در مقابتل  1055

نیتز اصتفهان را  1005گرفته در ستال اری صورت(. سرشم114: 1055)سرشماری نفوس و مسکن، 

داد این نکته نشان می .(149 :1005کرد )سرشماری نفوس و مسکن، ترین شهر ایران معرفی میجوان

های شهری خواهنتد بتود. بته نظتر ترین گردانندگان جریانکه این جمعیت در آینده نزدیک اصلی

ها به فعتاالن متعصتب و معتقتد، فعتاالن ا و انقالبهبندی انواع افراد درون جنبشرسد در تقسیممی

( 00: 1070بشتتیریه، ) محتتتاط، القاءپتتذیران، متقاعدشتتوندگان، پشتتتیبانان منفعتتل و وادارشتتدگان

آن بختش از  آموزان در دو دسته القاءپذیران و متقاعدشوندگان به نهضتت استالمی پیوستتند.دانش

ای پیشتاهنگی، ستازمان شتیر و خورشتید و ستایر آموزان که بنا به دالیل مختلف در اردوهتدانش

هایی که به نحوی حکومت در تنظتیم آن نقتش داشتت مشتارکت نداشتتند، بیشتتر از رده فعالیت

های مبتارز های جنبی و خالقانه گروهپذیران با جنبش همراه شدند. این گروه تحت تأثیر برنامهءالقا

که در دسته متقاعدشتوندگان قترار داشتتند بتا  یانآموزبه جریان مبارزه پیوستند. آن دسته از دانش

دانستند. عالوه بر تقویت بنیه اعتقادی و مطالعاتی خود، وظیفه خود را پیوستن به جریان مبارزاتی می

جنبش جوانان در سراسر دنیا به دنبال یافتن اهداف مد نظر  ای که انقالب ایران رخ داد،این، در دوره

های مبتارزاتی و در راستتای یکدیگر در فعالیت دوشبهدوشآموزان انشخود بود و دانشجویان و د

کردند. در این دوره مبارزه تبدیل به امری مقدس شده بود و همگان دستیابی به اهداف خود تالش می

 بردارند. های هرچند کوچکی در این راهقدمکردند تا تالش می

کنندگان در انقتالب استالمی، نیتز یتل مشتارکتپیش از این گفته شد درباره انگیزه و دال هکچنان

آموزان زمان مدنظر (. در مصاحبه با دانش191-101: 1020های صورت گرفته است )شایگان، بررسی

رسد های مهم ایشان در آن مقطع زمانی مورد بررسی قرار گرفت. به نظر میتحقیق نیز برخی خواسته

های مردمی با گذر زمان و نزدیکی به زمان پیتروزی روهسایر گ مانندبهآموزان هم های دانشخواسته

انقالب اسالمی متفاوت شد. با نزدیکی زمان انقالب ضمن همراهتی تعتداد زیتادی از نوجوانتان بتا 

های آنها نیز تغییر کرد و رنگ و بوی دیگری گرفت. تا پیش های انقالبی، نگرش و خواستهفعالیت

جوانان همان داشتن تحصیالت ختوب، در درجت  اول اهمیتت ، برای بخش زیادی از نو1059از سال 

قرار داشت. رفع تبعیض طبقاتی و امکان پیدا کتردن شتغل مناستب، در آن مقطتع زمتانی از ستایر 

رفت. با نزدیک شدن به زمان پیتروزی انقتالب تغییتر اوضتاع جامعته، های مهم به شمار میخواسته
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استتقالل  مستئلهبتا برقراری عدالت اجتماعی، همراه افزایش توجه به مذهب، رفع تبعیض طبقاتی و 

ها قترار گرفتت. حکومت و رهایی از وابستگی به آمریکا و حمایت از اسرائیل در اولویت خواستته

دهتد. بته نظتر ها را نیز نشتان میها تا حد زیادی دالیل همراهی ایشان با این جریانهمین خواست

های جامعه ایرانیِ در حتال انقتالب بتود و واقع خواسته در ها،رسد بخش مهمی از این درخواستمی

 .کردندمطرپ میخود را  هایخواستهترین نوجوانان نیز در این نگاه شریک بوده و اصلی

 گیرینتیجه

که اند های مختلفی مشارکت داشتههدر مقدمه این نوشته بیان شد که در مبارزات انقالب اسالمی گرو

ها از یکدیگر متفاوت بود. پرسش اصلی این پژوهش به نحوه مشتارکت نحوه مشارکت و اهداف آن

آمتوزان، اختصتاص دانشیعنتی گران که کمتر مورد بررسی قرار گرفته استت، بخشی از این کنش

ویژه مبتارزات خیابتانی شده، مشارکت آنها در جنبه آشکار مبارزه و بتهداشته و فرضیه اولیه مطرپ

ایتن نکتته استت  رسد،آموزان برای پیوستن به موج انقالب به نظر میشهای دانآنچه از تالش است.

های سنی بزرگسال درگیر نشدند. در بختش جتوان گروه در روند انقالب صرفاً که برخالف تصور،

آموزان در کنار دانشجویان به صفوف مبارزه پیوستند و بستیار مشتتاقانه و در برختی نهضت، دانش

های مختلف مبارز بعد ویژه برای گروهدان شدند. اهمیت گروه سنی نوجوان بهموارد تندروانه وارد می

آموزان نوجوان در رونتد گیری آگاهانه دانشاسالمی پررنگ شد. این حضور و پی از پیروزی انقالب

آگاهانه  صورتبهانقالب بود که تصور ایرقابل اعتماد بودن نوجوانان و در نتیجه دخیل نکردن آنها 

بخش عظیمی  ،های مبارزاتی را تغییر داد. بعد از پیروزی انقالب اسالمیه وسیع در فعالیتو در عرص

ویژه در آمتوزان بتههای مختلف در راستای به دست آوردن جایگاهی میتان دانشاز مبارزات گروه

یتران ها بود، کماکان که تعداد زیادی از نوجوانان نیز با شروع جنگ تحمیلی برای دفاع از ادبیرستان

 پا به میدان جنگ گذاشتند.

های دخیل در نهضت استالمی ای از سایر بخشآموزی را تا اندازهآنچه جنبش جوانان در شاخه دانش

های پایتانی و ویژه در ستالکند، این است که بسیاری از افرادی که در رونتد انقتالب بتهمجزا می

قترار گرفتته بودنتد.  بل تحت آموزشها قمشارکت فعال داشتند، از مدت 1057در سال  خصوصبه

آموزان با شرکت در جلسات مذهبی خارج از مدرسه که در متدارس یتا منتازل آمادگی ذهنی دانش

مطترپ  ظاهربتهها مستائل سیاستی یافت. در بسیاری از این جلسهشد، افزایش میشخصی برگزار می

کترد. الف آن را آشتکار میشد اما توصیف جامعه ایدئال اسالمی، هر جامعته و حکومتت مختنمی
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شدن مبارزات، نوجوانان وارد عرصه شدند. نکته دیگری که از این های علنیبنابراین با نخستین جرقه

هضت نیز شتایان اهمیتت آموزان در فراگیر شدن نرسد این است که سهم دانشمشارکت به نظر می

جریان انقالبی یعنی تظاهرات  های خطرناکبا جسارت ویژه سنین خود در یکی از بخش است. آنان

حتتی روزهتایی کته  1057طبق اسناد از مهرماه  کهینحوبهخیابانی، فعاالنه و مرتب حضور داشتند؛ 

های اطراف آن صحنه اعترا  و ها و خیابانهای دیگر جامعه آرامش ظاهری داشت، دبیرستانبخش

مردم در روند تظاهرات بود. به ایتن  آموزی بود. این بخشِ بدون برنامه مشوّق حضورتظاهرات دانش

آموزان بودند با نوعی تحسین و خجالت وظیفه خود را معنا که مردمی که بسیاری والدین همین دانش

آموزان با کشاندن تظاهرات به بتازار و ستایر دانش ،دانستند. عالوه بر اینهمراهی نوجوانان خود می

هتا و پیوستتن بته صتفوف را دعوت به تعطیلتی مغازهآگاهانه، افراد  طوربههای حیاتی شهر، بخش

 کردند.معترضین می

هتای جانبه ابعاد انقالب استالمی ایتران، الزم استت بخشرسد برای بررسی و شناخت همهبه نظر می

ی قترار موردبررستجنستیتی و شتغلی  کننده در این رویداد بر اساس تفاوت سنی،مختلف مشارکت

ها تا حد ممکن استخراج شود. این نکتته شارکت هرکدام از این گروههای اساسی مگرفته و شاخصه

آن تتر امتا تحلیتل کامتل و مطمئن ؛قرار گرفته استت مدنظرهای کمّی اگرچه تا اندازه در پژوهش

 های کیفی و نزدیکی تا حد امکان به موضوعات پژوهش است.نیازمند استفاده از روش

 کتابنامه

 الف( اسناد

 .40054452، 441099470، 441099470)مراسان(: ش.بازیابی  ب اسالميمرکز اسناد انقال

موجود در اداره  های اصفهان،یرستاندباسناد آموزش و پرورش: دفاتر ثبت نام و اطالعات مدرسان 

 طرپ و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.

گزارش  ،4401900،44401710،44400151شماره اسناد  ،یاد دايره المعارف انقالب اسالمياسناد بن

 /د ه.11904/ه،10004، 1ه  9491/14

تهران، مرکز  (،1005: )0 : ج0تا  1ج  (،1020) اصفهان(،) انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواک

 بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات.

بررسی اسناد  (، تهران، مرکز1000) اسناد استاد پرورش() ياران امام به روايت اسناد ساواک

 تاریخی وزارت اطالعات.
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 هاب( کتاب

 .11، چ 1020، تهران: نشر نی، ايران بین دو انقالبمیان، یرواند، اآبراه

 (.1077، )آمارنامه آموزش و پرورش

 ،یمرکز اسناد انقالب اسالم تهران: ،يآموزان و معلمان در انقالب اسالمنقش دانشحسین،  ،یاحمد

1005. 

های اجتماعي در ايران )گزارشي از يک های فرهنگي و نگرشگرايشکاران، اسدی، علی و هم

 نابی(، ۳355نظرخواهي ملي در سال 

 .1020محمدی، تهران: نشر نی، ترجمه احمد گل درآمدی بر فلسفه تاريخ،استنفورد، مایکل، 

 .0، چ 1020، تهران: نشر سرایی، بررسي انقالب ايرانباقی، عمادالدین، 

 .1070انتشارات دانشگاه تهران، ، تهران، انقالب و بسیج سیاسي سین،بشیریه، ح

تهران:  ،ياسالم رانيدر ا یآموزجنبش دانش ۀخچيتار...: شوديآغاز م نجاياز ا، عقوبی ،یتوکل

 .1022، آموزاندانش یاسالم یهاانجمن ی اتحاد یهنریادب یهانشیمرکز آفر

 .1027 تهران: صمدیه،، خاطراتحجازی، مسعود، 

 .0، چ1009، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، اصفهان در انقالب حنیف، محمد،

 .1005، اصفهان شهرستان مسکن و نفوس عمومی، سرشماری

 .1055فوس و مسکن شهرستان اصفهان، سرشماری عمومی، ن

، رانيآموزان در ادانش ياسیو س يآموزان در صحنه: نقش اجتماعدانش محمد،زادگان، عباس

 .1070، جوان یمایهران: ست

 .9، چ 1025 تهران: نشر رسا،، مقاومت شکنندهفوران، جان، 

 .1005 نشر امید صبا،تهران،  سالي که جهان را تکان داد،کورالنسکی، مارک، 

انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری  اصفهان: اصفهان در انقالب، زاده، مهدی،مهرعلی

 .1025اصفهان، 

 .1000تهران: کویر،  ،سال صبوری و شکوری شصت یم،یزدی، ابراه

 .0، چ 1009 مؤسسه چاپ و نشر عروج،، تهران: اصفهان در انقالبنصر، عباس، 

، تهران: تاريخ شفاهي و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران نورائی، مرتضی، ابوالحسنی، مهدی،

 .1000پژوهشگاه جهاد دانشگاهی، 
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مرکز اسناد انقالب  انتشاراتتهران: ، يملران بیايد: مذاکرات شورای امنیت آيا او تصمیم دارد به اي

 .1079 اسالمی،
 

 ب( مقاالت

تعلیم و پرورش )مجله آموزش و ، «هاهای اجتماعی در دبیرستانفعالیت»اعلم، امیرهوشنگ، 

 05 -07، ص  0 ، ش1000، اردیبهشت 00س  ،تربیت(

 ،«شناختی تحقیق میدانی و چگونگی انجام آنمبانی روش» ،یاراسفندایمان، محمدتقی، افاری نسب، 

 .04-5ص  ، 1020، 0ش  ،0، س فصلنامه پژوهش تاريخ

 ،مجله عیار پژوهش در علوم انساني، «تحلیل محتوای کیفی»ایمان، محمدتفی، نوشادی، محمدرضا، 

 .00-15، ص  1004پاییز و زمستان 

 ،اسدار اسالممجله پ، «سی: نوجوانان پس از انقالبشناروانشناسی و جامعه»باهنر، محمدجواد، 

 .50-51، ص  0 ش ،1091شهریور 

های جوانان در اندازی بر نهضتگزارش و تحقیق: چشم»برونگارد، ریچارد؛ برونگارد، مارکارت، 

 .110-149، ص  1074، تابستان 0 ش ،مجله نامه فرهنگ، ترجمه مهری قزوینی، «م1024دهه 

 .04-09  ص، 1022، 02 آبان، ش ،0س ، مجله زمانه، «گروه ابوذر» ،رضا ،یبسطام

، «کاربرد روش تحقیق پدیدارشناسی در تاریخ شفاهی: تبیین امکان و ضررورت» ،پور، حمیدژیان

 .100-195ص   ،95 ، ش1000 ، زمستانپژوهيمجله تاريخ

فصلنامه مطالعات ، «میکنندگان در انقالب اسالانگیزه و رضایتمندی مشارکت»شایگان، فریبا، 

 .194-101، ص  01 ، ش1020تابستان  ،الب اسالميانق

سی در ایران نقش جنبش جوانان شهری در گذار به دموکرا»اصغر، قاسمی، علی مسعود، افاری،

 .00-75، ص  07 ، شعي و انساني دانشگاه شیرازمجله علوم اجتما ،«1054-1024

 ج( روزنامه

 .5050، 0540 ش 07/7/1057 ،امروز پیغام

 .14500 ، ش00/5/1050کیهان، 

 .155 ، ش02/5/1057مجله جوانان رستاخیز، 

 .0/0/1057آیندگان، 
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 د( مصاحبه

 .1009 ،ساله 50علی،  آقاجان،

 .1009 ،ساله 50احمدی، محمدجواد، 

 .1009 ،ساله 50تیموری، جواد، 

 .1009ساله،  94توکل، مرتضی، 

 .1009 ،لهسا 57حسینی خوراسگانی، مرتضی، 

 1009سال،  59 حمزه زاده، حسین،

 .1009 ،ساله 57زاهدی، حسن، 

 .1009 ،ساله 55، چهریزرگرزادگان، پر

 .1005 ،ساله 50زمانی، احمد، 

 .1009 ،ساله 59ستار، نیلوفر، 

 .1009 ،ساله 55سعیدی، زهرا، 

 .ساله 59سلطانی کوپایی، مسعود، 

 1009ساله،  90شهبازی، محمدرضا، 

 .1009 ساله، 09 اهلل،ی، فضلصلوات

 .1009 ،ساله 50زاده، عامری

 .1009 ،ساله 55عبدالهیان، معصومه، 

 .1009 ساله، 74عشاقی، جواد، 

 .1009 ،ساله 50مرادی، محمد، علی

 .1009 ،ساله 59فتحی، محسن، 

 .1009 ،ساله 55فتحی، مصطفی، 

 .1007 ،ساله 55پور، پوران، کاردان

 .1009 ،ساله 50، اهللمرادی، قدرت

 .1009 ،ساله 59مسجدی، محمد، 

 .1009 ،ساله 55مظاهری کوهانستانی، 

 .1009 ،ساله 57مظاهری، حسین، 

 .1009 ،ساله 50مقصودی، حسین، 
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