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  چکیده

طبق دستور حکومت به سربازی فراخوانده  1301دین رو پس از فرو 1304ی روحانیون در اوایل دهه

خدمت  شدند. علما و بزرگانی نظیر امام خمینی مخالفت خود را با این موضوع مطرح و از اعزام به

ای را که از نظر جسمی و سنی شرایط هر کجا روحانی های ارتشیکامیون تیدرنهاخودداری کردند. اما 

بردند. بارها روحانیون درباره اعزام به ها میکردند و به پادگانخدمت سربازی را داشت، دستگیر می

علما این  ،ز این موضوعدر حضور امام خمینی اعتراض خود را اعالم کردند، اما پس ا خدمت سربازی

ها برای ارتباط بیشتر با افراد نظامی و از محیط پادگان اتفاق را به فال نیک گرفتند و تصمیم گرفته شد

آگاهی سربازان نسبت به نهضت اسالمی استفاده شود. اوضاع روحانیون در اوایل اعزام به خدمت مناسب 

 ازجملهسبب بهبود وضعیت خدمتی آنها شد.  مککمگرفت که اعتراضاتی صورت می جهینت درنبود و 

، کنترل بیشتر حکومت بر روحانیون بود که زمینه آشنایی سربازان با روحانیون به سربازیدالیل اعزام 

موجود به تحلیل و بررسی مسئله سربازی  در این پژوهش با استفاده از اطالعات تفکر فراهم شد.

سوال این پژوهش آن که ایم. ن برای حکومت پهلوی پرداختههای آروحانیون پرداخته و به تبیین کنش

کنش روحانیت در مقابله و  یون در دوره پهلوی به چه شکل بودخدمت روحان وضعیت سربازی و قوانین

 با سربازی روحانیون چگونه بود؟
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Explaining the military service of clerics  

in the second Pahlavi period 

Vahid Najafi1/ Seyyed Mahmoud Sadat Bigdali2 

Abstract 

In the early 1960s and after April 1963, clerics were called to the military 

service according to the government's directive. Scholars and elders such as 

Imam Khomeini expressed their opposition to this issue and refused to be sent to 

military service. But in the end, army trucks would arrest any cleric who was fit 

for military service in terms of body and age and take them to the barracks. 

Many times, the clerics protested about being sent to the military service in the 

presence of Imam Khomeini, but after this issue, the scholars took this as a good 

omen and it was decided to communicate more with the military personnel and 

make the soldiers aware of the Islamic movement. The situation of clerics was 

not suitable at the beginning of their deployment, and as a result, there were 

protests that gradually improved their service situation. Among the reasons for 

sending clerics to the military was the government's greater control over the 

clerics, which provided the ground for soldiers to become familiar with thinking. 

In this research, using the available information, we have analyzed and 

investigated the issue of clerical conscription and explained its actions for the 

Pahlavi government. The question of this research is what was the state of 

military service and the rules of clerical service in the Pahlavi period, and what 

was the action of the clergy in dealing with the enlistment of clerics? 

Keywords: military service of clerics, barracks, Islamic movement, students. 
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 مقدمه

شدند. روحانیون از زمان تصویب قانون نظام مل همه اقشار و اقوام جامعه میسربازان کشور شا

هایی داشتند که البته طبق دستور خاص خود در دوران رضاشاه معافیت وظیفه با توجه به شرایط

و قانون شکل گرفته بود و همواره از پوشیدن لباس نظامی معاف بودند. اما در دوران پهلوی  شاه

مخالفت علما نیز در  شد.فعالیت آنان تصمیم به اعزام به خدمت سربازی گرفته میدوم باتوجه به 

مسلم است روحانیون نسبت  آنچه ی نداشت و اعزام روحانیون ادامه پیدا کرد.ریتأثاین موضوع 

ی تا آمادگهای خود را اعالم کردند. این واقعه سبب شد به این موضوع اعتراض داشته و مخالفت

مدت دقیق حضور  تر شود.به اقدام علیه حکومت پهلوی روز به روز جدی روحانیت نسبت

زیرا اعزام روحانیون پس از مدتی متوقف شد و  مشخص نیست، قاًیدق ها وروحانیون در پادگان

ی ایجاد یک نوعبههای گوناگون بیان شده است. سربازی روحانیت های مختلف زماندر روایت

مختلف در بین  زیرا مقرر شده بود از حضور روحانیون در محافل شکاف بین مردم و طالب بود،

 ازلحاظها همان شرایطی را که برای سربازان عالوه محیط پادگانجلوگیری شود. به کمکممردم 

ها عاملی برای حال حضور طالب در پادگانبا این شد.لباس و برخورد داشت، شامل روحانیون می

 شد.اتفاقات آن روزهای کشور می تغییر رفتار سربازان نسبت به

 پیشینه پژوهش

روست که تاکنون بررسی سربازی روحانیون در دوران پهلوی اهمیت بررسی این موضوع از آن

پراکنده در  صورتبهقرار نگرفته است و مطالب موجود نیز  موردتوجهدر ابعاد مختلف 

به این موضوع و واکنش ی خاصی نسبت بندجمعها و یا خاطرات ذکر شده است و مصاحبه

نسبت به آن در دسترس نیست. پیشینه این موضوع نیز در کتاب خاطرات حسن روحانی یافت 

کند و موضوع دیگری مطرح شود که به نحوه اعزام سربازان و دستگیری آنان تنها بسنده میمی

 نشده است.

با طالب در سربازگیری ی نیز به نحوه برخورد نظامیان زیتبر یموسو نیاهلل حسخاطرات آیت -

 اشاره دارد و از افراد خاصی نام برده نشده است.

از برخی افراد آورده که در مواجهه با  قولنقل رانیا ونینهضت روحانی در کتاب دوان یعل -

 اند اما شخصاً روحانی نبوده است.افراد گارد و یا مسئول سربازگیری درگیری داشته
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 از حضور در پادگان مختصر طوربه« دوران مبارزه» ی در کتابنرفسنجا یهاشم اهلل اکبرآیت -

و رفتار با طالب سخن گفته است و درباره مدت خدمت یا اقدامات روحانیون در پادگان مطالب 

 خاصی بیان نکرده است.

 وضعیت سربازی روحانیون

کرد که می ها گواهینامه تحصیلی صادراهلل بروجردی حوزه علمیه قم برای طلبهدر زمان آیت

های تحصیلی را گواهینامه نیا .داد صاحب گواهینامه در حوزه مشغول تحصیل استنشان می

منزله کارت معافیت تحصیلی بود که ها بهدرواقع آن کارت .کردوزارت فرهنگ نیز تأیید می

ل هایی که در حوزه تحصیدر این مقطع کسی متعرض طلبه .شدسال تمدید و یا تجدید میبهسال

 ستیبایطبق قانون نیز افرادی که دارای کارت معافیت تحصیلی بودند نم .شدکردند، نمیمی

ها را هم با داشتن دانشجویان دانشگاه نکهیکماا، ها اعزام شوندعنوان خدمت وظیفه به پادگانبه

 قانون معافیت تحصیلی قانون عامی در کشور بود و طبق .بردندکارت تحصیلی به سربازی نمی

در  شد.نمیبایست کسی متعرض محصلین اعم از طالب حوزه و دانشجویان دانشگاه این قانون می

 .گانه، طالب را از خدمت سربازی معاف کرده بودعنوان فرمانده کل نیروهای سهآن زمان شاه به

ون به روحانیت داده بود ولی بد سلطنتشاین معافیت درواقع امتیازی بود که شاه به خاطر مصالح 

تا  بود سلطنت پهلویصورت اهرم فشاری در دست به ،حالت قانونی و رسمی به آن بدهد نکهیا

البته با توجه به قدرت شاه  (.113: 1337 )موسوی تبریزی، کنددر صورت لزوم از آن استفاده 

 .شدیممعافیت لغو  قانون ،دانستیمهر زمان که سلطنت الزم 

 1432 ردین و اردیبهشتسربازگیری طالب علوم دینی در فرو

ما در مدرسه : »گویدنحوه سربازگیری طالب چنین می حسن روحانی در کتاب خاطراتش درباره

صبح بود که از  11 تقریباً حدود .کنندها را دستگیر میها طلبهعلوی بودیم که شنیدیم در خیابان

های ارتشی را از کامیونها، تعدادی در خیابان .مدرسه خارج شدیم و به سمت مسجد امام رفتیم

برند، نیروهای به ژاندارمری قم می ریو یخودروبا  و بازداشت کردهها را دیدیم که مأموران طلبه

ارتش هم کمک گرفته  یروهایکردند، شاید از نها را دستگیر میشهربانی و ژاندارمری طلبه

، بنابراین خوردیسن سربازی مکردند که قیافه ظاهرشان به هایی را دستگیر میآنها طلبه .بودند

 «.دانستیم ما را بازداشت نخواهند کردمی چون سن ما کم بود هیچ نگرانی از این نظر نداشتیم و
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در آن ایام چند حادثه با هم توأم شده بود، » دهد کهوی ادامه می (133-137: 1337 روحانی،)

رای سربازی و سوم، عدم امنیت ها بها در فیضیه، دیگری دستگیری طلبهیکی ضرب و شتم طلبه

 وندطالب بود و من کامالً به خاطر دارم که در آن ایام فروردین و اردیبهشت هرگاه آقای آدینه

ابراهیم نزدیک خیابان تهران بود، برای تدریس ادبیات اش که در محله شاهاز خانه (آقای نحوی)

گذاشت و لذا وقتی زیر بغل خود میدستی بلندی در آمد، همیشه یک چوبعربی به مدرسه ما می

آورد و دوباره هنگام بیرون رفتن از شد، چوب را از زیر بغلش درمیوارد کالس درس می

این چوب الزم است همراهم باشد تا اگر  :گفتگذاشت و میمدرسه، آن را زیر بغل می

ها در خطر بودند طلبهقدر در آن ایام آن .کماندوها به من حمله کردند، بتوانم از خود دفاع کنم

 ،کردندفروردین و اردیبهشت حتی از لباس روحانیت استفاده نمی یهاها در ماهکه بعضی از آن

آمدند تا از یعنی اگر ضرورت داشت که از خانه خارج شوند، با یک عبا و بدون عمامه بیرون می

 .(133: 1337 روحانی،) «تعرض کماندوها در امان باشند

رژیم به فکر افتاد که ضربه دوم را بزند و » :آوردی نیز در کتاب خاطراتش میهاشمی رفسنجان

از آن هم سابقه داشت که در مواردی از  شیپ .معافیت طالب را که امتیازی به حوزه بود لغو کند

سربازگیری از قم به مفهوم عدم رسمیت حوزه قم از  .این طریق مراجع قم را تهدید کرده بودند

رو فروردین، ما با این وضعیت روبه 11بیست روز بعد از حادثه فیضیه، روز  .دطرف حکومت بو

: 1373 هاشمی رفسنجانی،) «شدیم گویا اولین فردی که به این منظور بازداشت شد خود من بودم

103.) 

له معظمٌ، اهلل خمینی بودیمکنم روزی در منزل حضرت آیتفراموش نمی» :گویدعلی دوانی می

آقا، از درس  :زده وارد شدند و گفتندتند که ناگهان چند نفر از طالب جوان وحشتنوشچیز می

ور شدند و گروهی از گشتیم که در جلو مسجد امام مأمورین به ما حملهآقای مشکینی برمی

رفقای ما را گرفتند و سوار کامیون کردند و به سربازی بردند و بقیه فرار کردند که ازجمله 

های دیگری از سوی امام منعکس شده در گزارش ساواک نیز پیام .(3/351 :تایبدوانی، ) «یمیما

اهلل خمینی به کلیه طالب که از طرف آیت» :های طالب استکه در مورد تأمین مخارج خانواده

ها قبل پیغام داده شده که ما از مدت میرمستقیاند غها اعزام شدهبرای خدمت سربازی به سربازخانه

ن کاری بودیم تا در کادر ارتش نفوذ و بتوانیم نیات خود را عملی سازیم و این کار مترصد چنی

ها نموده حال که دستگاه، اقدامی به اعزام طالب علوم دینی به سربازخانه .برای ما مقدور نبود
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است، به این وسیله دست پیدا کردن به داخل ارتش فراهم گردیده، از این رو برای تبلیغات 

یک ماهیانه هزار  مناً به طالب سرباز اطالع داده شده، مخارج هرض .ارتش اقدام نمایند اسالمی در

از طرفی مخارج زن و فرزند . شودیریال برآورده شده و همه ماهه مرتب جهت آنان فرستاده م

(. باید بیان 015: 1331 روحانی،) «....طور مرتب تأمین و آنان تحت مراقبت خواهند بودآنان به

و ظاهر دلیل بازداشت نبود  هکه با توجه به لغو قانون معافیت روحانیون از خدمت تنها چهرکرد 

، زیرا شدیماعزام  هاپادگانداشت دستگیر و به  و هر روحانی که به نظر شرایط خدمت را

 سلطنت به دنبال کاهش قدرت روحانیون بود.

 کی از طالب نقل شده کهاز قول ی 13/1/1301 و در گزارشی دیگر از ساواک به تاریخ

اهلل خمینی اند تمام زندگی آنها از طرف آیتکه برای خدمت سربازی احضار شده ییهاطلبه»

خدمت به تبلیغات دینی خود  یجاشود که در سربازخانه بهتأمین و به آنها مأموریت داده می

 (.1/104 ساواک، اسناد) «دادامه دهن

 زمینه سربازگیریاقدامات نیروهای نظامی و ساواک در 

 عمومی به نام دریابان زند در تاریخ فهیوظبا تشدید فعالیت دستگاه علیه طالب، رئیس اداره نظام

الساعه، کارت معافیت طالب را که از ای رسمی با قانونی خلقبخشنامه یط 1301 فروردین 11

در علوم  31ماده  1 هبا توجه به تبصر: »وزارت فرهنگ صادر شده بود، نادیده گرفته، دستور داد

 النیالتحصتواند دانشجو باشد که ارزش تحصیالتش مطابق با دیپلم باشد و از فارغدینی کسی می

 .تواند معاف از خدمت سربازی گردد که به درجه اجتهاد یا فتوا رسیده باشدعلوم دینی، کسی می

ند کارت اظفوو سریعًا ممحض رسیدن این بخشنامه مؤکداً ها بهبنابراین تمام مناطق و حوزه

معافی تحصیلی همه طالب علوم دینی را مورد تجدیدنظر قرار داده، بنابر آنچه تذکر داده شد و 

کسی را که بالمانع بود، فورًا به  مطابق مقررات به وضع مشمولیت آنها رسیدگی و هر

تحصیل طالب علوم  بعد هم، در نظر داشته باشند، بامرکز آموزشی اعزام دارند و من نیترکینزد

های علمیه در صورتی موافقت شود که دارای دیپلم باشند و همچنین نسبت به دینی در حوزه

باید طبق  (31ماده  1 بند)، باشندیحکام شرع که در سنین مشمولیت بوده و فاقد مدارک الزم م

رژیم پهلوی، (. 301: 1331 روحانی،« )قوانین رسیدگی و مانند سایر مشمولین با آنها رفتار گردد

از طرف دیگر  .با بردن طالب به سربازی قصد داشت روحانیون مبارز را به سکوت وادار سازد
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بخشنامه سرلشگر  .ج ننمایدیسعی داشت تمامی روحانیون و نیروهای مذهبی را علیه خود تهی

ش حاکی از این .ه 1301فروردین  17 رئیس ساواک به ساواک اصفهان در تاریخ پاکروان،

سیاست کلی » :در بخشی از این بخشنامه آمده است .های امنیتی استراهبرد رژیم و دستگاه

مقامات عالیه و مسئولین کشور چنین است که از هرگونه حمله و اهانت نسبت به قاطبه علما و 

 .روحانیون اکیداً جلوگیری شود و احترام و شخصیت رهبران مذهبی کامالً رعایت گردد

نما که در اثر اغوای عوامل خارجی و تی آن عده از افراد ماجراجو و یا روحانیبایس حالنیدرع

 اسناد) «را فراهم سازند تحت تعقیب قرار گیرند نظمیخائنین داخلی قصد دارند موجبات بی

 .(1/133: 1373، ساواک

-عده .فرمان اعزام روحانیون قم به سربازی صادر گشت 1301 در تاریخ اول اردیبهشت رونیازا

جهت اعزام به سربازی از  رشدگانیهرحال بیشتر دستگبه .ای دستگیر و به سربازی اعزام شدند

در مورد اعزام  31/1/1301 در گزارشی از ساواک به تاریخ .حوزه قم و مشهد و اصفهان بودند

نفر از محصلین علوم دینی  10 تاکنون فهیوظحوزه نظام: »طالب حوزه علمیه قم چنین آمده است

اثر  .اند جهت خدمت به مرکز اعزام نموده استحوزه علمیه قم را که مشمول خدمت وظیفه بوده

دانند یا قم را ترک و به این موضوع در حوزه در این بوده که طالبی که خود را مشمول می

شوند که اند و فقط طالبی در شهر دیده میاند یا اینکه به لباس شخصی درآمدهها رفتهشهرستان

 .(1/101: 1373، اسناد ساواک) «وضع آنها روشن است فهیوظسن و یا ازنظر قوانین نظاممُ

اداره کل فرهنگ  1301 فروردین 15 در تاریخ» :در مورد اعزام از اصفهان نیز آمده است

اصفهان، صورت اسامی و مشخصات طالب مشمول را که در حوزه دینی اصفهان به تحصیل 

 فهیوظاداره نظام 1301 فروردین 10 در تاریخ .صفهان تسلیم کردسرگرم بودند به شهربانی ا

به فرمانداران و بخشداران تابعه استانداری : »اصفهان از استانداری و شهربانی آن استان خواست

های سربازگیری اقدامات مقتضی حوزه نیترکیابالغ شود که در معرفی طالب مشمول به نزد

 .(010: 1331 روحانی،« )...ی طالب مشمول تسریع نمایندو در مورد معرف ...معمول دارند

های مختلف ادامه دادند و به صورت تبلیغ علیه سلطنت پهلوی راروحانیون،  ژهیواهالی مشهد به

 پهلویتا آنجا که رژیم  .تر ساختندتر و متشکلتر، منظما گستردهنهضت اسالمی ر هایفعالیت

 .ها سازدو روحانیون جوان و مبارز را روانه سربازخانهبه حوزه علمیه مشهد یورش برده  دش

را  (باشدمدرسه دینی و مرکز روحانیت مشهد می نیتربزرگ)نظامی مدرسه نواب  ایهکامیون
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ها و جمعی دستگیر ساخته به زندانطور دستهو سکنه مدرسه مزبور را بهمحاصره کردند 

 1/1/1301 تاریخ در یکی از اسناد ساواک به .(313: 1331 روحانی،) روانه کردندها سربازخانه

اعتنایی به اعتقاد حامیان دولت با تداوم سربازگیری و بی: »تأثیر سربازگیری آمده است یدرباره

های ولگرد که ای به نام گواهی تحصیلی، صدی هفتاد بلکه صدی نود از تعداد طلبهبه کاغذپاره

، ساواک اسناد) «ددانند کاسته خواهد شا همین طالب میاهلل خمینی و امثالهم دلگرمی خود رآیت

1373 :1/105). 

وظیفه برده شدند های قم و اصفهان دستگیر و به حوزه نظامهای شماری از طالبی که از حوزهنام

منصوری، جعفر کیانی،  محمدیهاشمی رفسنجانی، عباسعلی اختری، عل اکبریعل :به شرح زیر بود

 .(013: 1331 روحانی،) یهی، محمدرضا قاسمی، عباس میرحیدرقیحیدر کیانی، محمد ف

از  یگروهبرای داشت.  یمختلف یهاآنان واکنش انیدر م سربازی بهها بازتاب اعزام طلبه

ها خود را آماده کرده حضور در پادگان یشدن خدمت برایبا اجبار شیوبکه کم ونیروحان

بودند که با مشکالت  ونیاز روحان یگریاما گروه د بود. یعیطب یاقدام سلطنت پهلو نیبودند، ا

عامل وحشت  یبعض یبرا هیقض نیمعنا که ا نی. به اکردندیوپنجه نرم مدست یو کار یشخص

 فاصلهآنها  التیتحص نبی ،هارفتن طلبه یپس از دو سال سرباز کردندیشده بود، چون فکر م

فرق دارند  نیریبا سا ثیح نیمداوم باشد و از ا درسشان دیبا ،خوانندیم درس کهها طلبه ؛افتدیم

 طیدر شرا یزندگ نهیمخارج و هز ایو  آمدیم شیپ یمشکالت شانیهاو خانواده انخودش یو برا

بنابراین بعضی از این  .(101-104: 1331، احمدی) شدیم یبزرگ تلق یمعضل فهیخدمت وظ

طی کردند و با نشاط بیشتر مجدداً از سربازی گریختند بعضی هم دوره را  رشدهیطالب دستگ

تنی چند هم دیگر به  .لباس روحانی پوشیده و به حوزه بازگشتند و تحصیالت خود را ادامه دادند

و به کار و ی حکومت بر روحانیون مناسب ندیدند فشارهاو شرایط زندگی را با حوزه بازنگشتند 

(. 153/ 3 تا،دوانی، بی)پرداختند پدر و مادر خود  یزندگ نیجهت تأم گرید یهاکسب در رشته

اقدامات تبلیغاتی خود را  هاطلبهکه در ابتدا سربازگیری روحانیون باعث شد تا  رسدیمبه نظر 

کمتر کنند، زیرا اعزام به سربازی عالوه بر افزودن به مشکالت شخصی آنان، ارتباط آنان را با 

ی انگارسهلذکر کرد  توانیمکه  نکته دیگر اما .کردیممحیط اجتماعی قطع و یا کمتر 

و با لغو آن با مشکالتی  کردندینمروحانیون نسبت قانون معافیت بود که شاید تصور لغو آن را 

 شدند. روهروب
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 هافعالیت طالب در پادگان

ها نیز به روشنگری و تبلیغات انقالبی روحانیان در سربازخانه کردیرژیم شاه هرگز باور نم

های نظامی گسترش دهند، از این رو امام خمینی را تا داخل پادگان نه مبارزاتبپردازند و دام

سخت وحشت کرد و دستور اکید داد که روحانیان را در محیط سربازی از هرگونه برنامه 

که خارج از چهارچوب وظایف سربازی  یررسمیشدت منع کنند و نیز از ارتباط غتبلیغاتی به

خواسته رژیم، روحانیان  رغمبه اماازان جلوگیری به عمل آورند، باشد، میان آنان و دیگر سرب

ساختند و کردند و آنان را هوشیار و آگاه میمبارز در هر فرصت مناسب با سربازان صحبت می

نشستند و وظایفی را که در برابر کشور هایی به گفتگو میداران در مناسبتنیز با افسران و درجه

آنان از هر فرصتی استفاده کرده و افراد را به د. کردنیادآوری میو ملت برعهده آنان است 

و از عدم رعایت وظیفه ارتش نسبت به مردم سخن  کردندیمسیاسی و نظامی دعوت بحث 

های مقتضی بود که منجر به های آنها بیان احکام شرع در موقعیتاز جمله فعالیت .گفتندیم

در همان زمان رسم و برنامه این بود که سربازها برهنه . شدها میدرگیری و ناآرامی در پادگان

کرد، یعنی دستور این بود و اگر کسی برخالف دستور عمل می !رفتندبدون لنگ به حمام می

قاعدتاً این کار برای شکستن روحیه  .گونه بودها وضع بر ایندر اکثر پادگان .شدتوبیخ می

: کندگونه بیان میهاشمی رفسنجانی این داستان را این .ندسربازها بود که کامالً تسلیم مافوق باش

ما . شاه منفجر شد و صدا کرددر باغ ای پیش آمد که مثل بمبدر همان روزهای نخست، حادثه»

گروهان را، که حدود هشتاد تا صد نفر بودیم، باهم بردند  .گویا چهارشنبه بود، را بردند حمام

تشریفات و مراسم  .حمام میدانی بود که به صف رفتیم آنجا بیرون در   .حمام، یک حمام عمومی

در آخرین  .های زیر رسیدها را درآوردند تا به لباسهای منظم لباسبا فرمان .خاصی داشت

دانستیم و اهانت شدند، ما این را خالف شرع میدیگران برهنه می .مرحله، ما مقاومت کردیم

بعضی سربازهای دیگر هم  .وادار به مقاومت کردم ها رامن طلبه .هم بود یتحملرقابلیغ

 .را برده بود درگیر شدیم اصطالح نقض فرمان کردیم و با افسری که ماهماهنگی کردند، به

(. 151-154: 1373 هاشمی رفسنجانی،) «باالخره به آن صورت که قبالً رسم بود عمل نکردیم

برخورد فرماندهان هم  .شدهایی می دزدیانتقادات دیگری هم بود، مثالً: »گویدوی در ادامه می

زدند و ما در مقابل تحقیر نیروهای کردند، گاهی میدر پادگان با سربازها بد بود، فحاشی می

 .مورد دیگر، مسئله نماز بود .کردیمعنوان تضعیف نیروی دفاع کشور مطرح مینظامی را به
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ش از صبحگاه باید کرد، کافی نبود، طوری بود که برای همه کارهایی که پی دارباشیساعت ب

 «...من در مالقات با تیمسار پیروزنیا این مسائل را مطرح کردم  ...خواندیمزحمت مینماز را به

 :دهدآقای هاشمی در طی مالقات با تیمسار پیروزنیا، این مسائل را موردانتقاد قرار می

 هااعتراض قانونی به سربازگیری طلبه -1

 سربازها در حمامبرهنه کردن  -1

 اعتراض به فحاشی افسرهای ارتش به سربازان -3

 دزدی در پادگان -0

اگر بعد از این : »فرمانده لشگر فردای آن مالقات همه پادگان را به خط کرد و اعالم کرد

هر افسری به   ...کنمگزارش شود که افسری، فرماندهی، کسی را لخت برده حمام جریمه می

شود و در هر واحدی که دزدی بشود، فرماندهش باید تنبیه ازداشت میسربازی فحش بدهد ب

(. در بین فرماندهان نیز افرادی بودند که به روحانیت 151-151: 1373 هاشمی رفسنجانی،) «دشو

آن را بیان کنند. مذاکره  توانستندینماما با توجه به موقعیت شغلی خود  گذاشتندیماحترام 

 مصداق چنین افرادی دانست. توانیمنده پادگان و پیگیری وی را اهلل هاشمی با فرماآیت

ی روحیه بسیار در آن زمان آقای هاشمی از پادگان پیامی را برای امام ارسال کرد که نشانه 

 .دنیای جدیدی است .خوب است وضع اینجا خیلی» :وی به امام نوشت .باالی طالب سرباز بود

نظام جمع و دویدن و ورزش  .شویمآن آشنا می ستفاده ازاسلحه و ا . بامشکل خاصی هم نیست

 .مالحظه استهم قابل یسازها سودمند است، حتی ارزش آن ازلحاظ بدنصبحگاهی برای طلبه

ارزش برتر، تأثیری است که ما  .ها را اجرا کنیم مفید بودتوانستیم در حوزه هم این برنامهاگر می

بسا در ها را به سربازخانه بیاورند، چهگر در سطح وسیعی طلبها .داران داریمروی افسران و درجه

 (.3/153: 1373، هاشمی رفسنجانی) «ارتش زمینه تحولی شود

سربازی آقای هاشمی در : »گویدفعالیت آقای هاشمی در پادگان می یدربارهمسعودی خمینی 

داشته، افراد را  کانکل، به دو ماه نکشید، ولی در همین مدت شنیدم که در خوابگاهی که اس

ایشان حتی در آن محیط بسته، برنامه  .داده استتحت تأثیر اخالق و گفتار خویش قرار می

های شود و صحبتها قرآن خوانده میدر برنامه صبحگاه سربازخانه المثلیف ...گذاردسخنرانی می

 .(150: 1331امامی،« )شوددینی مطرح می
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حاج شیخ عباسعلی اختری  .ها تهیه و توزیع اعالمیه بوددگانهای طالب در پااز دیگر فعالیت

اکبر مجیدی که به حوزه کند که یکی از طالب جوان حوزه قم به نام علیروایت می بارهنیدرا

 (پادگان حر) شاههای پادگان باغوظیفه جلب شده بود، روزی در جلوی یکی از آسایشگاهنظام

شاید بر آن بود آن اعالمیه را به یکی  .کردرژیم شاه تنظیم می ای را بر ضدنشسته بود و اعالمیه

از دیوارهای پادگان بزند، افسری به او نزدیک شد، آن نوشته را از دست او گرفت و با آگاهی 

نامبرده حدود هفت ماه در  .از محتوای آن، که بر ضد شخص شاه بود، او را به زندان فرستاد

 (.015: 1133 زندان به سر برد )روحانی،

 1301 کردند ازجمله در عاشورای سالهای مذهبی هم بیشترین استفاده را میطالب از مناسبت

ها و روحیه مذهبی را در آن محیط ایراد کردندها متعددی در فضای پادگان هایش سخنرانی.ه

 های نزدیک عاشورا من برای سربازهایکی از شب: »گویدهاشمی رفسنجانی می. بخشیدند قوت

صبح د. باغ شاه یکپارچه عزاداری بو .رفتندها افراد دیگری میسخنرانی مفصلی کردم بعضی شب

جا همه .ها هم روضه و عزاداریهای روزمره و کالس و شبنظام جمع و برنامه میرفتیم

گفتیم حتی میدان خوبی در اختیارمان بود ما هم با استفاده از فرصت مسائل را می .بود پوشاهیس

تیمسار عظیمی، فرمانده نیروی  .دادیم و مشکل خاصی هم پیش نیامدیان مبارزه را شرح میجر

زمینی، عصر عاشورا آمده بود به باغ شاه، منظره عجیبی دیده بود، بیست و چند جلسه روضه در 

العمل نشان عکس .خوانیهر گوشه باغ شاه و در هر جلسه یکی از ما مشغول سخنرانی و روضه

شاید چنین ... ها تقریباً تعطیل شدآن این برنامه از بعد. ایدرا شما مسجد کرده نجایکه ا داده بود

ای با این گستردگی در آن سال استثنایی بود، هم به دلیل حضور ما، و هم متأثر از جو برنامه

، هاشمی رفسنجانی« )بیرون که یک محرم و عاشورای استثنایی بود و مبارزه به اوج رسیده بود

های طالب در به فعالیت زین 13/1/1301 در گزارشی از اسناد ساواک به تاریخ(. 3/157: 1373

 :ها اشاره شده استپادگان

باشند در این چند نفر از طالب قم که به خدمت سربازی اعزام گردیده و در پادگان باغ شاه می»

ی اصفهانی بوده و دو نفر قمی اهلل خمینی رفته و سه نفر آنها که یکدو روزه تعطیل قم نزد آیت

اند ما در سربازخانه مشغول وعظ و تبلیغ هستیم زیرا بوده نزد آقای فلسفی واعظ رفته و گفته

نماید و سربازها در عسگر آنجا فرد عامی بیسوادی است و کمتر برای سربازها سخنرانی میقاضی

 اسنادم خمینی در آینه به روایت سیر مبارزات اما« )باشندمی تأثیر سخنرانی ماحال حاضر تحت
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دارای  هاسربازخانهو  هاپادگانمحیط پیرامونی  رسدیمبه نظر  آنچه(. 1/140: 1331ساواک، 

. فقط در موارد خاص به افراد شودیمخفقان نبوده است و اجازه سخنرانی و بحث به سربازان داده 

 بودند، هاپادگاننکنند. از طرفی افرادی که در  طیوتفرافراطکه در صحبت خود  شدیمگوشزد 

این افراد  جهیدرنتنسبت به روحانیون احترامی قائل بودند،  حتماًهمین ملت بودند و  فرزندان

 بودند با روحانیون بحث داشته باشند. مندعالقه شخصهبه

 علما برای جلوگیری از سربازگیری یهاتالش

های علمیه تنگ کرده بود که همه بزرگان را را بر حوزهموضوع سربازگیری طالب چنان عرصه 

این  لهیوساعزام طالب به خدمت سربازی مجوزی به دست روحانیون داد تا به .داشتبه انفعال وا

جا و هر محفلی این اقدام دولت را یک روحانیون در همه .موضوع به تبلیغ علیه دولت بپردازند

خود به  یهاو در نامه هاهیدر اعالم .دادنداسالم جلوه میعمل خصمانه علیه روحانیت و تضعیف 

ازجمله  .انداسالم و روحانیت ابراز داشته هینجف و کربال نیز این موضوع را مبارزه دستگاه عل

 بهبهانی بود که در تاریخسیدمحمد اهلل که از سربازی رفتن طالب ناخشنود بودند آیت علمایی

 .پیک به کشور عراق فرستاد لهیوسی آیات حکیم و شاهرودی بهدو نامه مفصلی برا 13/1/1301

سازند و نامبرده ها گفته شد که در ایران نهایت فشار را به طبقه روحانیون وارد میدر این نامه

ها نوشته شد که طالب منتظر است که آنها مجدداً اقدامات شدیدتری به عمل آورند، در این نامه

 نمایندروحانیت خارج می ها را از لباسوظیفه دستگیر و آنخدمت نظامعنوان علوم دینیه را به

 (.153/ 1: 1331ساواک،  اسنادسیر مبارزات امام خمینی در آینه به روایت )

در قم  13/1/1301اهلل کمالوند بود که در مالقات مأمور ویژه با وی در تاریخ شخص دیگر آیت

اهلل کمالوند مطالبی درباره در این مالقات آیت .آورد وضع روحانیون مذاکراتی به عمل یدرباره

عنوان خدمت وظیفه اظهار داشته که به شرح جلب طالب علوم دینیه از طرف مراجع انتظامی به

 :باشدزیر می

در این موقع که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ازلحاظ پایبندی به مبانی مذهبی و پیشوایی  -1

ستحکام اصول حقیقی مذهب اسالم و حفظ احترام روحانیون واقعی شیعیان جهان درصدد بسط و ا

یک عده طلبه به نام مشمول  موقعیدستگیری ب باشندیکه راهنمای مذهبی توده مردم هستند، م

 :باشندوظیفه باعث بیم و یأس آنها گردیده زیرا اغلب دستگیرشدگان دارای وضعیت زیر مینظام
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بدون رسیدگی به سوابق آنها، آنان را در  10/1/1301 تاریخ اوالً مأموران شهربانی در (الف

بین این اشخاص  کهیدرصورت .اندوظیفه شهرستان تحویل دادهخیابان و مساجد دستگیر و به نظام

ها را معاف از خدمت وظیفه با رسیدگی به مدارک آنهستند افرادی که چندی قبل اداره نظام

 .است ها برگ معافی دادهتشخیص و به آن

اعزامی همه کارت تحصیلی رسمی از اداره فرهنگ در دست دارند و طبق  رشدهیافراد دستگ (ب

 .باشندوظیفه تا موقعی که به تحصیل اشتغال دارند معاف از خدمت میقانون نظام

جزء اند، ش که قانوناً متکفل شناخته شده1313 دارای زن و فرزند، از متولدینکه ای عده (ج

 .باشندمیمشمولین 

وظیفه در یک روز و در یک شهر بدون رسیدگی به سوابق و مدارک آنان مأمورین نظام (د

این فکر  اصل روی همین .اندرا به سربازخانه اعزام و عده مشابه آنها را مرخص نموده یاعده

 .باشندها پیش آمده که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی درصدد کوبیدن روحانیون میبرای آن

فرستند و نه مرخص اند، نه به تهران میرا هنوز در قم نگه داشته رشدهیک عده طالب دستگی (ه

های قم به گریه و زاری بار در خیابانتکنند و زن و بچه و پدر و مادر و اقوام آنها با حال رقّمی

 .نمایندو شیون پرداخته احساسات بینندگان را به نفع خود تهییج می

 .اندهای خود مخفی گردیدهس دستگیری در خانهبقیه طالب از تر (و

افراد مرموزی حتی در لباس روحانیت از طرف جبهه ملی، مالکین، مدیران جرایدی که منتشر  -1

نمایند و روی این و افراد ناراضی، فعالیت شدیدی به نفع روحانیون و علیه دولت می شودینم

دولت با اقتداری که داشته و دارد هر  کهیتدرصور ،اندمأیوس گشته یکلروحانیون قم به اصل

گیری را انجام دهد و اقدام به این عمل حاد در حال حاضر تواند عمل مشمولموقع بخواهد می

عالوه تحریک احساسات شود که مخالفین شایع نمایند دولت با روحانیون عناد دارد و بهباعث می

فعالً در قم به انتظار اوامر و اعالم نظریه » :ددر خاتمه آقای کمالوند اظهار داشتن .شودهم می

ف عمیقی که حاصل باشند که بتوانند به این جریانات خاتمه داده شکاتیمسار درباره مشمولین می

/ 1، 1331ساواک،  اسنادسیر مبارزات امام خمینی در آینه به روایت ) «دشده برطرف نماین

111.) 

 :نظریه ساواک در این زمینه چنین بود
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گردد که بعد از واقعه که رسیده است چنین استنباط می یاز بررسی مجموعه اطالعات و اخبار»

فیضیه قم موضوعی که بیشتر افکار روحانیون و اشخاص متدین را علیه دولت ]مدرسه[ مسجد 

 .باشدمنظور اعزام به سربازخانه میهمین موضوع جلب طالب علوم دینی به ،تحریک نموده است

دور از عدالت نسبت به  ی توزنهینیون و معتقدین به آنان این عمل را یک نوع کطبقه روحا

اند و طبقه روشنفکر نیز چنین اعمالی را که به لجاجت بیشتر شبیه است روحانیون تلقی نموده

گونه تصمیمات دانند و باألخره مخالفین دولت هم همچنان از ایندور از شأن دولت می

نموده و سعی دارند این عمل را مؤید مخالفت مقامات عالیه و دولت با غیرمنطقی سوءاستفاده 

 اسنادسیر مبارزات امام خمینی در آینه به روایت ) «جامعه روحانیت و روحانیون جلوه دهند

 .پس از این پیام، رژیم دونفر را برای صحبت با آقای کمالوند فرستاد(. 1/111 :1331ساواک، 

یک مأمور امنیتی برای صحبت با آقای  بارکی» د:آورمی طاهری در خاطراتشسید حسن 

که تا مرا دید کراواتش را باز کرد و در جیبش  یسالانیکمالوند، به منزل ما آمد، مرد م

ید که من از یهویت اصلی خودش را فاش نکند، گفت که به آقا بگو نکهیا یبرا .گذاشت

ود به نام سرهنگ انشاده البته اگر اسم مستعار بروجرد آمدم و با ایشان کار دارم، ظاهراً شخصی ب

یادم نیست که آیا  یدرستبه .طور خصوصی صحبت کرداو مدتی با آقای کمالوند به .نبوده باشد

از پاسخ روحانیت در مورد  خواستیم نکهیدر مورد سربازگیری طالب پیامی آورده بود و یا ا

 یکمالوند، پسرعمو خانیهم خود عل بارک. یحل مشکالت بین دستگاه و روحانیت آگاه شود

 .مرحوم کمالوند به قم آمد و در منزل شهید دکتر مفتح با آقای کمالوند به مذاکره پرداخت

ارتباط شهید مفتح با آقای کمالوند زیاد بود و در همان سفر شاید آقای کمالوند چندین بار به 

الوند این بود که چون آقای خمینی در پاسخ تهران به پیام آقای کم .منزل شهید مفتح دعوت شد

ها شاه دستور داده است که طلبه .(1/71: 1330، خمینی) جواب تلگراف آقای حکیم اعالمیه داده

 (.1/101 :1377، احمدی) را به سربازی ببرند

-هرحال مراجع و علما نیز بیکار ننشسته و از هر فرصت موضوع سربازی طالب را مطرح میبه

االسالم فلسفی در حجت (.14-17: 1373 فلسفی،کنند )نشینی لت را وادار به عقبا دوـد تـکردن

دولت باید بگوید چطور و » :ش در مورد سربازی طالب فرمود 1301 سخنرانی شب عاشورای

اند، ها محصلچرا بدون موازین طالب را به سربازی بردید؟ قانون خود را لگدکوب کردید؟ این

چرا به قانونتان احترام  .ها را محصل شناخته استرت فرهنگ آنسند تحصیلی دارند، وزا
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نکردید؟ چرا به حیثیت قانون تکریم نکردید؟ باالتر بگویم یکی از طالبی که گرفتار شده است 

یکی از طالب ما مریض بود، بردند برای معاینه، اول هیئت پزشکی  :به من تلفن کرد و گفت

 !سرباز !سرباز :ی فهمیدند که طلبه است خط زدند و گفتندگفتند از سربازی معاف است اما وقت

این عمل، سربازگیری نیست، این جنگ مستقیم با امام . تمام قانون را در مورد طالب شکستند

 (.103: 1373 فلسفی،) «بود (صادق )ع

به نجف مخابره کردند،  1301فروردین  13 که در تاریخ یاهیاهلل گلپایگانی نیز در جوابآیت

عزام طالب به سربازی را دسیسه رژیم برای برچیدن بساط حوزه علمیه و روحانیت تفسیر کرد ا

هستند با وضع بسیار موهنی در  یلیوظیفه، طالبی که دارای کارت تحصبه اسم نظام» :و افزود که

 (.1/03 :1330، اسناد انقالب اسالمی) «شوندیها اعزام مها دستگیر و به سربازخانهقم و شهرستان

اهلل حاج سید ابوالحسن رفیعی از مجتهدین قزوین نیز در ضمن سخنرانی در مسجد شاه آیت 

شود معلوم می .دولت تصمیم گرفته طالب جوان را به سربازی اعزام نماید» :قزوین اعالم کرد

 بایستی از مقامات» :افزود حالنیدرع «.مقصود اینها این است که مدارس علمیه را از بین ببرند

سند مورخ  :1330، اسناد انقالب اسالمی) «نظر نمایندباال تقاضا نماییم شاید از این موضوع صرف

5/1/1301.) 

 رژیم از سربازگیری ینینشعقب

از زیر سر هزاران  یتازگکردن آتشی بود که بههدف اصلی حکومت از این حرکت، خاموش

شدند، یا دستگیر ها پراکنده مین کار طلبهبا ای .دیکشیدانشجوی علوم دینی مستقر در قم زبانه م

اسناد ) گشتندیبازم شانیگشتند و یا فرار کرده، به شهرها و روستاهاشده، راهی پادگان می

ها حل کرد، کنار آمدند و فهمیدند امام موضوع را برای طلبه امیپ .(1/153 :1330، ساواک

انجام دهند، اینک باید در  شانیغ در شهرهاسربازی رفتن اشکالی ندارد کاری که باید هنگام تبلی

کرد با خودش برگشته بود چه باید می یسوحربه حکومت به سان. بدینکردندها میپادگان

ها ها را تا ماه محرم در پادگاندستگاه حکومت نتوانست طلبه !هاهزاران طلبه جوان در پادگان

ه اجباری ببرد، با همان سرعت نیز آنان را با همان شتابی که تصمیم گرفت آنان را ب د.نگه دار

دستمال آن را به سر ببندد و  یزودای در راه است و باید بهفهمید که دردسر تازه و رها کرد
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 ها را وادار به فرار یا خروج ازریزی، طلبهسازی و برنامهبا صحنه ، لذااش را بپردازدهزینه

 (.115-110: 1301 بهبودی،) ها کردپادگان

امام از موضوع سربازگیری در حوزه استقبال : »گویدصابری همدانی در این زمینه میاهلل تآی

برداری کرده و فنون بهره یخوبآمده بهدستکرد و از طالب و فضال خواست که از فرصت به

اعتقاد من این بود که رژیم از سر حماقت و بدون دوراندیشی و  .نظامی و جنگی را یاد بگیرند

تمایل  وجهچیهطور طبیعی رژیم بهاین تصمیم ابلهانه و نابخردانه را گرفته است واال به تدبیر،

نداشت که طالب و فضالی باسواد و آگاه، با مسائل و فنون نظامی هم آشنا شوند و مشکالت 

رژیم را مضاعف سازند لذا اگر در یک موقعیت دیگری که خود فضال و طالب درخواست 

پذیرفت، به همین جهت ها بروند و آموزش نظامی ببینند قطعاً رژیم نمیدگانکه به پا کردندیم

که طالب سرباز در  یتوجهبعد از گذشت مدتی از اجرای این تصمیم و تأثیر خوب و قابل

جا گذاشتند دستگاه پهلوی به ها ازنظر تبلیغ مسائل دینی و مذهبی در میان ارتشیان بهپادگان

(. 135: 1330 صابری همدانی،) «دست از تعقیب طالب مشمول برداشتاشتباه خودش پی برد و 

فشار اجتماعی و پیگیری علما درباره سربازی روحانیون سبب شد حکومت پهلوی نسبت به اعزام 

ی که انهیهزبه این نتیجه برسد که  تیدرنهاروحانیون به خدمت وظیفه دچار تردید شود و 

بسیار بیشتر از آن است که روحانیون تبلیغات خود را در  حکومت بابت این موضوع باید بپردازد

 بین مردم انجام دهند.

 یدربارهساواک پس از بررسی . بنابراین آثار منفی سربازی بردن طالب خیلی زود روشن شد

تا  یی،گذاشتن هر نوع تبلیغی در هرجا اثریموضوع به این نتیجه رسید که برای خنثی نمودن و ب

مسلم است عده . باید اقدام نمود ،دیآیاست و لطمه بر پرستیژ دولت وارد نمآنجا که مقدور 

بنابراین اعزام  ندینمایکثیری از ایرانیان دارای تعصب مذهبی بوده و پیروی از عقاید روحانیون م

به دست روحانیون و وعاظ داده تا به  یاتعداد معدودی طالب به خدمت سربازی اسلحه برنده

که الاقل به وضع آنان نیز مانند  شودیمتعصبین بپردازند لذا پیشنهاد م تحریک احساسات

سیر مبارزات امام خمینی در آینه به روایت مشمولین عادی طبق مقررات رسیدگی به عمل آید )

 (.1/153: 1330ساواک،  اسناد

به  فرمودند اقدام الزم استیر مساریعرض برسد ت: »آمده است 3/1/1301 در گزارش ساواک به

از  یکلرا نگیرند اگر روحانیون ساکت شدند به نهایروز ا 15-14 عمل آید به این معنی که تا
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سیر مبارزات امام ) شودینظر خواهد شد و إال دومرتبه شروع مسربازگیری در بین طالب صرف

 (.1/113 :1330ساواک،  اسنادخمینی در آینه به روایت 

 العمل امام درباره سربازی طالبعکس

و  «یعنی غارتگری یدوستشاه»ش به دنبال اعالمیه تاریخی و انقالبی  1301سال  نیدر فرورد

رژیم پهلوی،  یهایشکنهای انقالبی امام در برابر قانونگیریپاسخ تلگراف آقای حکیم و موضع

آورد، ای نتوانسته بود به دست او که با حادثه مدرسه فیضیه نتیجه. داشتالعمل واشاه را به عکس

وظیفه روحانیان جوان لیکن مسئله نظام ،استفاده کرد یی دیگربرای ساکت کردن امام از حربه

اهلل بروجردی گاهی شاه زمزمه سربازی بردن در زمان آیت .های علمیه را پیش کشیدحوزه

فکر  رونیازا .گرفتاز آن نتیجه می شیوبو کم انداختیها ممحصلین روحانی را بر سر زبان

کرد که در این مقطع نیز با به کار بستن این حربه، شاید بتواند امام را از ادامه نهضت 

-اسامی طالب مشمول بود که در یکی از گزارش فهرستاولین قدم در این راستا تهیه  .بازدارد

طبق دستور مرکز، به شهربانی قم دستور داده » :آمده است گونهنیساواک ا 15/11/1301 های

شهربانی قم هم صورت  .ت اسامی طالب مشمول را تهیه و به مرکز ارسال نمایندشد که صور

 (.011: 1331روحانی،) «های علمیه خواستار شدافراد مزبور را از مدرسه

دینی، برای  یهاکه رژیم شاه، چند ماه پیش از حمله به حوزه دیآیاز این گزارش به دست م

کرده و در اندیشه به دست  یزیرروی آن برنامهجلب طالب به سربازی، نقشه آن را طرح و 

بنابراین رژیم شاه برای ساکت ساختن امام خمینی از  ت.طالب جوان بوده اس فهرستآوردن 

هیچ کوششی دریغ نکرد و چون اعالمیه امام و حمایت روحانیون از نهضت برای رژیم 

ز روحانیون انتقام بگیرد و تهدید تحمل نبود پس از فاجعه فیضیه رژیم به این فکر افتاد که اقابل

اند را تحت تعقیب قرار خواهد داد و به سربازی اعزام خواهد هایی که به سربازی نرفتهنمود طلبه

در این  های ساواکدر یکی از گزارش .پیگیری شد 1301 فرودین سال 14 نمود و این اقدام از

وی در خصوص دستگیری و اعزام طالب با اقدامات غیرقانونی رژیم پهل» :زمینه چنین آمده است

ش گسترش  1301 حوزه قم از نیمه دوم سال ژهیوها بهحوزه یهابه سربازی، تحرکات طلبه

و پخش اعالمیه  زیآمهای اعتراضش در برپایی سخنرانی.ه 1301 خصوص با آغاز سالیافت و به

منظور ایجاد وقفه در رژیم به. امام خمینی متبلور شده بود ژهیوو همگامی و همراهی با مراجع به
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سیاسی آنان درصدد برآمد طالب جوان را  یهاتینهضت روحانیت و ایجاد محدودیت برای فعال

محصلین مشمول دستگیر و  جیتدرفروردین آغاز شد به 14 این سیاست از .به سربازی روانه سازد

سیر « )یلی برخوردار بودندآنان از معافیت تحص کهیدرحال، نظامی اعزام شدند یهابه پادگان

 (.1/130 :1333، ساواک اسنادمبارزات امام خمینی در آینه به روایت 

در همان تاریخ فرمان اعزام روحانیان قم و اصفهان نیز به سربازی صادر شد و مأموران رژیم در 

طرف  ها به دستگیری روحانیان جوان پرداختند و کارت تحصیلی آنان را که ازها و خیابانکوچه

 ندنمودهای سربازگیری اعزام وزارت فرهنگ صادر شده بود پاره کرده، آنان را به حوزه

 (.010: 1331 روحانی،)

بروند تا  طالب هم باید به سربازی» گوید:موسوی نبریزی در این ارتباط در خاطرات خود می

به مردم است  بخشیدنعالوه بر آمادگی رزمی و آموزش نظامی به وظیفه اصلی خود که آگاهی

که  یافهیرفتند و به وظ بعد از آن بسیاری از طالب و فضال به سربازی .ها ادامه بدهنددر پادگان

آن هنگام در سن سربازی  بنده اگرچه .طور عام به آنها محول کرده بودند، عمل کردندامام به

که من در منزل )آمده بودند  منزل ابوی بودم و اتفاقاً چند بار هم مأمورین برای بردن من به

آشنایی داشت با دادن پول آنها را رد  محل نبودم( ولی پدرم که با بعضی از مأموران کالنتری 

چنان مؤثر  هاپادگانشد و حضور طالب در  هرحال اقدام رژیم به ضرر خودش تمامبه .کندیم

معافیت تحصیلی را  ش 1303دوباره پس از سال  د وشد که دستگاه را از کرده خود پشیمان نمو

یا  1301 در سال .رسید درباره معافیت طالب خاطره دیگری به ذهنم .به طالب علوم دینی دادند

 بعضی از مراجع وقت .حکومت درصدد برآمد که از طالب هم سرباز بگیرد بود که 1303

بود چنین  خواستار لغو این تصمیم بشوند اما امام فرمودهخواسته بودند که به شاه تلگراف بزنند و 

در سربازخانه بهتر  طلبه اگر در کارش موفق باشد .ها به سربازی بروندبگذارید طلبه، کاری نکنید

حکومت هم آن موقع شروع  .کنیم خدمت بکند و نباید به خاطر این از شاه درخواست تواندیم

بزرگان ازجمله آقای هاشمی به سربازی  ب کرد و بعضی از دوستان وبه سربازگیری از طال

زودتر از موعد مقرر مرخص  گرفت که صورت ییهاتالش اگرچه آقای هاشمی به جهت .رفتند

کامل گذراندند و خدمات خیلی خوبی در  طوربهسال سربازی را  شدند ولی سایر دوستان دو

 (.110: 1337 موسوی تبریزی،) «م دادندانجا جهت آگاهی سربازان
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ی خاصی نسبت به حوادث داشت. ایشان سربازی نگرندهیآامام خمینی همواره دید بلند و 

 هاپادگاناز روحانیون خواست که در  وروحانیون را یک سنگر جدید برای مبارزه تلقی کرد 

دیگر سربازان احتیاط الزم را توجه داشته باشند و نسبت به رفتار خود با  هاآموزشبه  دقتبه

اقدامات امام خمینی سبب شد تا ساواک در  گونهنیاداشته باشند تا بتوانند آنان را جذب کنند. 

کردن  رنگکمی خود سربازگیری را عملی اشتباه بداند و به دنبال راه دیگری برای هاگزارش

 نقش روحانیون بیفتد.

 یریگجهینت

نیاورد. اما  به وجودمشکلی را برای طالب  باًیتقرران پهلوی اول خدمت سربازی روحانیون در دو

. در دوران گرفتیمیی درباره سربازی روحانیون شکل هازمزمهگاهی برای فشار به روحانیون 

ش قوانین تغییر کرد و برای جلوگیری از نفوذ روحانیت در بین  1304ی دههپهلوی دوم و اوایل 

ی این دربارهیاسی آنان، قانون سربازی برای طالب مطرح شد. مردم و همچنین کنترل قدرت س

دیدگاه سلطنت پهلوی  بردن روحانیون ازگفت که تصمیم ناگهانی برای سربازی توانیماتفاق 

ی بسیاری از سوی روحانیون صورت گرفت هاواکنشراهکار جدیدی برای مقابله با آنان بود. 

شد. این اتفاق سبب شد تا برخی روحانیون فرصت را اما سرانجام اعزام آنان به خدمت آغاز 

. درنتیجه حضور نیآفرمشکلبرای حضور در عرصه جدید فراهم ببینند و برخی این موضوع را 

و ارتباط آنان با گروه جدیدی به نام نظامیان فصل جدیدی بود. البته  هاپادگانروحانیون در 

د نظافت، لباس مناسب و... در نظر داشت که ی مختلفی را در پادگان نظیر کمبوفشارهاحکومت 

با مساعدت برخی فرماندهان این مشکل برطرف شد. پس از مدتی حکومت پهلوی به  تیدرنها

قانون سربازی روحانیون لغو  جهیدرنتی ببرد و جارراه به  تواندینماین نتیجه رسید که این حربه 

 گردید.

 کتابنامه

 الف( اسناد

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  :، تهرانی در آینه اسناد به روایت ساواکسیر مبارزات امام خمین

 تا.(، بی)س ینیخم

 .1330، مرکز اسناد انقالب اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی :تهران ،1، ج یاسناد انقالب اسالم
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 ب( کتاب

، قالب اسالمیمرکز اسناد ان :تهران ،1ج ، خاطرات آیت اهلل طاهری خرم آبادی احمدی، محمدرضا،

1377. 

 .1331، مرکز اسناد انقالب اسالمی :، تهران محمدعلی گرامیاهللخاطرات آیت ،احمدی، محمدرضا

 .1331، مرکز اسناد انقالب اسالمی :تهران ،اهلل مسعودی خمینیخاطرات آیت، امامی، جواد

مؤسسه  :تهران ،(یااهلل سیدعلی حسینی خامنهنامه آیتزندگی)شرح اسم  ،اهللبهبودی، هدایت

 .1301، های سیاسیمطالعات و پژوهش

 .1330(، س)مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  :، تهرانصحیفه نوراهلل، خمینی، روح

 تا.(، بی)عبنیاد فرهنگی امام رضا مشهد:، 3، ج نهضت روحانیون ایرانی، دوانی، عل

 .1337، مرکز اسناد انقالب اسالمی ن:تهرا (1357-1301) خاطرات حسن روحانی  ،حسن روحانی،

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  :، تهران1ج  ،بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،دیروحانی، حم

 .1331(، )س ینیخم

مرکز : تهران ، تدوین سید مصطفی صادقی،1، ج صابری همدانی خاطراتصابری همدانی، احمد، 

 .1330، اسناد انقالب اسالمی

 .1373، مرکز اسناد انقالب اسالمی: ، تهرانخاطرات و مبارزات، یمحمدتق فلسفی،

موسسه تنظیم و نشر  :، تهراناهلل سید حسین موسوی تبریزیخاطرات آیت ،موسوی تبریزی، حسین

 .1337س(، ) ینیآثار امام خم

 .1373 ،دفتر نشر معارف :، زیر نظر محسن هاشمی، قمدوران مبارزه ،اکبرهاشمی رفسنجانی، علی

 

 

 

 

 

 

 

 


