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 چکیده

شمار آورد؛ جهان به یختار یاتوده یهاجنبش یرتریناز فراگ یکی توانیرا م یرانا یاسالم انقالب

، در جامعه یینو طبقات پا یانهنگو فر یانو دانشجو یانتا بازار یون، از روحانمختلفچراکه اکثر اقشار 

از  یک. در هر نمودند یفاا اپذیرینقش انکارن یانقالب اسالم یدنآن مشارکت داشتند و در به ثمر رس

 یپهلو یمرژ هیمختلف مردم در مبارزه عل قشرهای ،یو فرهنگ یاجتماع یطبا توجه به شرا یرانا یشهرها

در  یانو دانشجو یوننبود و مردم دوشادوش روحان یاعده مستثنق یناز ا یز. شهر اراک نکردندیم یتفعال

. لذا پژوهش نمودند یفاا یشکوهمند انقالب اسالم یروزیدر پ ینقش مهم ،یانطاغوت باصف مقدم نبرد 

استان  یایاز اقشار مردم در جغراف کیپاسخ دهد که کدام یپرسش اصل ینآن است تا به ا یحاضر در پ

 هاییافتهاند؟ نموده یفارا ا یاند و چه نقشبوده یلدخ یوهمند انقالب اسالمشک یروزیدر پ یمرکز

 ،یاندانشجو ،یوناز اقشار مختلف مردم شهر اراک اعم از روحان یکاز آن دارد که هر  یتپژوهش حکا

خود  یهاو استعداد یتبا توجه به موقع غیره و یمذهب یهاتی، اقل، بانوانکارگران ،یانبازار ،یانفرهنگ

 .اندکرده آفرینینقش یاسالم قالبان یدناند و در به ثمر رسشرکت داشته یدر مبارزات انقالب
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Investigating the role of different strata of the city of Arak in the process of 

the Islamic revolution (1965-1979) 

Ali Zarei1/ Marzieh Radbakhsh2 

Abstract 

Iran's Islamic Revolution can be considered one of the most comprehensive mass 

movements in the world history; Because most of the different classes, from 

clerics to bazaars, students, teachers and the lower classes of the society, 

participated in it and played an undeniable role in the achievement of the 

Islamic Revolution. In each of the cities of Iran, according to the social and 

cultural conditions, different strata of people were active in the struggle against 

the Pahlavi regime. The city of Arak was no exception to this rule and the people 

side by side with the clerics and students played an important role in the 

glorious victory of the Islamic Revolution. Therefore, the current research seeks 

to answer the main question that which of the people in the geography of Arak 

Province were involved in the glorious victory of the Islamic Revolution and 

what role did they play? The findings of the research indicate that each of the 

different strata of the people of Arak, including clergymen, students, educators, 

marketers, workers, women, religious minorities, etc., took part in the 

revolutionary struggles according to their position and talents and achieved 

results. 

 

Keywords: Islamic revolution, Arak, classes of people, clerics, marketers, 

women. 
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 مقدمه

که با  باشدیمختلف م یهابه اقشار و توده یمتک یانقالب یرانا یشکوهمند اسالم انقالب

 ینیخم اماممدبرانه  هاییتکه با هدا ی. انقالببه ثمر نشسته است یاربس یهاو رشادت یفشانجان

و به  شهر جوان یکعنوان به یز. شهر اراک ندر منطقه و جهان گذاشته است یشگرف راتیتأث

رخی بر این ب . هرچندآفرینی نموده استنقش یانقالب اسالم یروزیدر پ مانند شهرهای دیگر

یا « شهر خاموش»باور هستند که شهر اراک در انقالب اسالمی ایران نقشی نداشته و از آن به 

اقشار مختلف مردم (. اما بنا به گواه اسناد، 34-31: 1100)ر.ک: رشیدی،  اندکردهیاد  هاساکت

انقالب  یروزیدر پ مؤثری. نقش ..و یانبازار ،یانفرهنگ ،یاندانشگاه ،یاناعم از روحاناراک 

 یبرا یان نقطه عطفتویرا م یانو دانشگاه یاننقش فرهنگ یانم ین. در ااندداشته اسالمی

 یبرا هایگاهپا نیتراز مهم یکی. دانشگاه و مدارس قلمداد کرد یاستان مرکز یهای انقالبفعالیت

صن و تجمع و شرکت در تح با یانو دانشگاه یانبود و فرهنگ یپهلو یمرژ یهو مبارزه عل یغتبل

ی هااقدامات در سال ین. اندکرد یفاانقالب ا پیروزیدر  ینقش مؤثر هایماییراهپو تظاهرات 

، شکنجه و گاه با شهادت چون زندان یبا مشقات فراوانو  شدت بیشتری یافت 1137و  1136

اقشار  ینمچنو ه یرانا یاسالم ینظام مقدس جمهور یبرا یافتخار ینهمراه بود و ا مبارزان

 یفاا یخوبحساس نقش خود را به یاربس یمقطع زمان یکدر آید چراکه یمختلف مردم به شمار م

 یگریاقشار مختلف د یانو دانشگاه یانعالوه بر فرهنگشد طور که گفته . اما هماننمودند

نقش  یالب اسالمانق یروزی. در پ..و کارگران ،ییانروستا ، بانوان،یانبازار ،یونهمچون روحان

مردم  ختلفاست که اقشار م یال اساسؤس ینپاسخ به ا یرو در پ یش. لذا پژوهش پاندداشته

همچنین شیوه  اند؟داشته ینیو نهضت امام خم یدر انقالب اسالم یگاهیاراک چه نقش و جا

مقاله  یکنقش تمام اقشار در  یتوجه به آنکه بررس با مبارزاتی هر یک از اقشار چه بوده است؟

های فعالیت یبا توجه به گستردگ یانو دانشجو یاننقش فرهنگ یرو بررس یناز هم گنجدینم

 .جداگانه موردپژوهش قرار خواهد گرفت یاآنها در مقاله

 پیشینه پژوهش

کرد هرچند در خصوص نقش اقشار مختلف مردم در  خاطرنشان یدپژوهش با یشینهخصوص پ در

اسناد و خاطرات  یاو  یمحل یخدر کتب مربوط به تارپراکنده  ورتصبهانقالب اسالمی مطالبی 

مستقل در  صورتبه؛ لیکن تاکنون پژوهشی شودیمیافت  یانقالب اسالم وقایعمربوط به 
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یی هاپژوهش ازجملهخصوص نقش اقشار مختلف شهر اراک در انقالب اسالمی انجام نشده است. 

توان به دو جلد کتاب یم اندپرداختهان مرکزی کلی به انقالب اسالمی در است صورتبهکه 

به  یانقالب اسالم»نشر مرکز اسناد انقالب اسالمی؛ « تاریخ انقالب اسالمی در استان مرکزی»

 خیتار»نشر مرکز بررسی اسناد تاریخی و « )روزشمار استان مرکزی( اسناد ساواک تیروا

 صورتبه اکثرا   هاپژوهش نمود. ایننشر حوزه هنری اشاره « در اراک یانقالب اسالم یشفاه

 یندر ا . از همین رواندپرداختهمحور به توصیف روند انقالب اسالمی در استان مرکزی واقعه

 ی و استفاده از مصاحبه،اکتابخانهاسنادی،  مطالعه از روش یریگشده است با بهره ینوشتار سع

در  -یانو دانشگاه یاناز فرهنگ یرغ- نقش اقشار مختلف مردمویژه و به تفکیک،  صورتبه

 .شود یو کالبدشکاف ییرمزگشا شهر اراک، یایبا تمرکز بر جغراف یانقالب اسالم یروزیپ

 یون. روحان7

 -یاسی و به دنبال آن نظم س یدخط جد ینو تکو یجاددر ا یها نقش رهبرانقالب یتمام در

 یرانا یها مانند انقالب اسالمالبانق ینقش در بعض ین، اما ااست ریانکارناپذ یدجد اجتماعی

و  ینیو د یعالوه بر تالش در عرصه علم یخدر طول تار یت. روحانبرجسته و خاص است یاربس

نقش  یززمانه خود ن یاسیو س فرهنگی -یمختلف اجتماع یهادر صحنه یاسالم یشهاند حوزه

 رفا  در کسب دانش و محصورکه رسالت خود را نه ص یعالمان ؛اندداشته یاکنندهیینحساس و تع

به  یتوجه و نگاه نهایبلکه در کنار ا ؛دانستندیم یاصول ،یکالم ،یمباحث فقه یهاحلقه ماندن

 یاندر دفاع از ک یعدر کنار مردم در بزنگاه حوادث و وقا ند وداشت یو اجتماع یاسیتحوالت س

 اند.به پا خاسته هاها و ظلمبدعت یهعل یام، مقابله و ق، مردم مسلماناسالم

روحانیون به میدان آمدند و  ازجملهاقشار مختلف مردم  1101با شروع نهضت امام خمینی در سال 

از ایشان حمایت کردند. بر اساس گزارشی از ساواک اراک پس از واقعه دستگیری امام و 

نصیراالسالم  اهللفضلی از روحانیون حوزه علمیه اراک به جلوداری شیخ اعدهخرداد  13کشتار 
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تلگرافی را به آیات عظام شریعتمداری و گلپایگانی مبنی بر تالش جهت آزادی امام خمینی 

 (.1/376: 1101)روحانی،  1مخابره کردند که اخطار ساواک را در پی داشت

روحانیت حتی زمانی  ژهیوبهمردم اراک  اما اتفاق خاصی در اراک نیفتاد 1102در سال هرچند 

انقالبی اقداماتی را انجام  هایفعالیت نهیدرزمبرد از وقایع عقب نبوده و یمعید به سر که امام در تب

مسجد آقا ضیاءالدین برای  نمازشیپحاج سید اسماعیل  12/42/1103دادند. برای مثال در تاریخ 

واک، ماند )انقالب اسالمی به روایت اسناد سامالقات با امام به عراق سفر کرد و دو روز نزد امام 

1102 :1/70.) 

انقالبی  هایفعالیتبخشی و تحریک مردم به و روحانیون شهر اراک که در آگاهی عالمان از

)ر.ک:  )امام جماعت مسجد آخوند( 2یرجعفریم یمجتب یدس توان بهیم اندداشتهنقش بسزایی 

 خیشامامی،  اهللتیآ، (001، 000، 102، 2/177: 1102انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، 

(، شیخ حسین عظیمی، میمحمدابراهی )مدرس و امام جماعت مسجد حاج راالسالمیاله نصفضل

مسجد آقا ضیاء(، شیخ  نمازشیپاهلل نجفی، شیخ احمد صابری، حاج سید اسماعیل )شیخ قدرت

 خیشیعقوبی،  آقاحاجاحمد فراهانی، شیخ علیجان واعظی، میرزا علی هاشمی، جعفر انجدانی، 

                                                           
وزه بسم اللّه الرحمن الرحیم محضر مقدس حضرت آیت اهلل العظمی آقای گلپایگانی مدظله العالی ح. متن تلگراف: 1

اهلل العظمی آقای خمینی دام ظله و سایر آقایان آیات عظام و حجج اسالم دامت علمیه اراک از گرفتاری حضرت آیت

لهم متأثر و متأسف و از مقام محترم عالی و سایر آیات عظام تقاضای سعی و کوشش در استخالص معظم یدا برکاتهم شد

اللهی و جمیع آیات عظام و مراجع تظل عطوفت حضرت مستطاب آیـ امید است خداوند منان عز اسمه،  نمایدیرا م

 . خمینی را بر فرق عموم مسلمین پاینده و مستدام بدارداهللتدینی و حضرت آی

اللّه نصیراالسالم ـ نورالدین میرمهدی ـ حسن الحسین الغروی ـ احمد طالبی ـ میرزاعلی هاشمی ـ فضل یحیی ابی

اله ارضی ـ قنبر رفیعی ـ محمد حسین جعفری اراکی ـ حسین ی ـ غالمرضا محمدی ـ ذبیحابوطالبی ـ جالل الدین فدای

حیدری ـ محمدابراهیم عالئی ـ محمدعلی رسولی ـ حسین واعظی ـ االحقر سیدمهدی میریحیی ـ محمد الحسینی المعنوی 

خلیل اله دیانی ـ االحقر  ـ محمد فقیهی ـ سیدمرتضی اعرابی ـ حسین براتی ـ سید عبدالرسول حجازی شهرضائی ـ

اسناد  تیبه روا یگانیمحمدرضا گلپا دیحاج س یالعظم اهللتیآ) محمدحسین ابراهیمی و چند امضای ناخوانای دیگر

 (.1/00 :1103، ساواک

 یاد شده است محرکین و فعالین درجه اول. در اسناد ساواک از ایشان به عنوان طرفدار سر سخت امام خمینی و از 2

 (.102، 2/177: 1102ب اسالمی به روایت اسناد ساواک، انقال)
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، 30: 1100و ... اشاره نمود )رشیدی،  یرمهدیم نینورالدیاری، دست یمحمدعلی، ابادکوبه نیسح

 (.227 /2 ،116، 240، 103، 110، 1/116: 1102 انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک،

ازجمله  ،آمدندیدر محرم و ماه مبارک رمضان به اراک م یغتبل یکه برا یربومیعلما غ همچنین

تا مردم را از مفاسد رژیم  کردندیماز هر فرصتی استفاده  و همراهان وی 1مد آل اسحاقمح شیخ

 در همین خصوص در اسناد ساواک آمده است: .(23/3/1101، راد یریمشپهلوی آگاه سازند )

ای از معلمان و بازاریان در جلسه صبح روز جمعه در منزل حاج محمد حسینی که در آن عده»

ای آل اسحاق درباره روش تقویت حافظه به سخنرانی پرداخته و ضمن بحث شرکت داشتند آق

باشند تردید کرده و وقتی به او میلیارد می پنجمیلیون یا  پنجحافظه که  یهادر مورد سلول

 پنجها قابل گذشت است میلیارد، اظهار داشته مانعی ندارد در مملکت ما این رقم پنجاند گفته

انقالب اسالمی به روایت اسناد « )زندکسی حرفی نمی کنندیدزدی م میلیارد پنجمیلیون و 

 (.1/110: 1102ساواک، 

 روحانیون شهر را به دو گروه تقسیم نمود: توانیمدر یک نگاه کلی 

 مسیربودند و در  یاستو س یند یبودند و معتقد به همراه یناراض یمکه از رژ یونیروحان -1

 ی و ...امام اهللتیو آ یرجعفریم االسالمله حجتازجم داشتند؛یانقالب گام برم

. بودند تفاوتینسبت به مسائل انقالب ب که یاستاز س یند ییبه جدا با اعتقاد یونیروحان -2

 هاییو آزادکردن زندان هایریدستگ ینهبه مردم در زم یمارتباط خوب با رژ یلبه دل هرچند

                                                           
که داشتم  یرنگ یآب یکانها با پبود که جمعه شب ینمن ا یشگیثابت و هم یاز کارها یکی»کند: ینقل م یمنصور. 1

از را با آگاه کردن مردم  یشانشجاع بود و منبرها یوناز روحان یشانا رفتمیاسحاق در قم ممحمد آل یبه دنبال آقا

بار  ینچند ی. و. ش به اراک رفت و آمد داشته 1131سال  ازحدودا   یشان. انمودیکشور و جامعه برگزار م یتوضع

و  یآقا رودشد و حاج یرآباد داشت دستگکه در خرم یسخنران یک یانبار هم در جر یک شودیبازداشت شد و گفته م

 یدر آنجا با سخنران ا. امیاورنداستاد را که در آنجا بود به اراک ب ینواده، تا خاآباد مراجعهبه خرم یلدل ینبه هم یمنصور

 هایابانو در خ آباد به خروش درآمدخرم یتاسحاق در مسجد روبرو شدند که با جمالت سخنران جمعاز دوستان آل یکی

 ین. به هر صورت همشد یدهشهر کش هاییاباناز خ یاریشد و آشوب به بس یبها تخرکه بانک یکردند طور یماییراهپ

کتاب انقالب ؛ ر.ک: 17/6/01، یمنصور« )هم آزاد شود کمی بعدمنتقل شود و  هراناسحاق به تبرخورد باعث شد آل

 (.0/104 :1104،اسالمی به روایت اسناد ساواک
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اقداماتی که روحانیون دسته اول برای  جمله از .(24/0/1104، )یحیایی کردندیکمک م یاسیس

 به موارد زیر اشاره نمود: توانیم دادندیمپیشبرد مبارزات انقالبی انجام 

 بخشی به توده مردمو بصیرت سیاسی یمنبرها ییبرپا .7-7

روشنگری و  و از آن برای کردندیم استفاده شدیمیی که بر منبرها فراهم هافرصتاز  یونروحان

به اظهارات  توانیعنوان نمونه مبهجستند؛ پهلوی بهره مینحوه و نوع حکومت  تراض بهاع

به  ضمن بیان معارف اسالمی ی اشاره کرد کهدر مسجد صابر 10/0/1103مورخه  یصابر

کرد و به آور آنها انتقاد از اقدامات شرم نادرست آنها اشاره کرده و یو کارها یاقدامات شهربان

 یدر سرا یمیآقا عظحاج ی دیگرانمونهدر  اعتراض نمود. شدیمبر مردم وارد فشارهایی که 

. کندیم یناراحت در شهر اظهار گله و ینماهاوجود س و ازبه منبر رفته  6/1/1106مورخه  ییتقوا

که در سینما  یخاو زل یوسف یلمفعظیمی به  آقاحاجداند. ینما میس ی رژیم راهاتیجنا یشهروی 

و او هم  دهدیم یوسفشراب به  یخازل و به سکانسی که کندیماشاره گذاشته شده بود  یشبه نما

داند میمردم  ینیبر اعتقادت د ریناپذجبران یاضربه و آن را کندیماعتراض  شدتبهخورد یم

 یسرا درکه دیگر  یدر مراسم(. وی 1/104 :1102انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، )

 یادار یهارفته و از وجود رشوه در دستگاه به منبر ، برگزار گردید،یخیرضا شمحمد یخحاج ش

در سندی دیگر از اسناد  (.1/101 :1102انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، )کند یانتقاد م

 آمده است: هـ 006/22ساواک به شماره 

فرهنگ امروز ما شیخ حسین عظیمی در مسجد به منبر رفت ضمن صحبت دینی اظهار داشت »

 توانمیها که نمدهد و رقص و سایر درسها یاد میو درس غیر قانون قرآن به بچه ینیدیدرس ب

خطاب به حاضرین اضافه کرد قدری فعالیت کرده و تکان  .دهندما می گناهیبگویم به فرزندان ب

علیجان واعظی به سپس شیخ  .بخورید و نگذارید هر کس از هرکجا آمد بر شما تسلط داشته باشد

فرما منبر رفت و چنین اظهار داشت ایمان در میان ما مردمان رخت بربسته و عدالت هم حکم

مسلمین برادر  ،در جنگ بدر عده مسلمانان کم بود ولی چون ایمان داشتند غالب شدند .نیست

الت در همدیگر بوده ما نباید راضی شویم که برادران ما در این جنگ کشته شوند ایمان و عد

انقالب اسالمی به )« بین ما نیست باید بیدار باشید خودتان را از خائنین و دشمنان نگهداری بکنید

 (.1/102 :1102روایت اسناد ساواک، 
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 تردر قریه گیلی حکومت سلطنتی را از حکومت یزید ننگین در مجلس ختمی بعدهمچنین وی 

که طوریهب، کندیحمله م رژیمشدت به بهقم و تبریز و ضمن تجلیل از شهدای  کندیممعرفی 

: 1102 ،اسناد ساواک تیبه روا یانقالب اسالم) شودیاحساسات حاضرین تحریک و برانگیخته م

2/ 06.) 

 در گزارشی دیگری از ساواک آمده است:

 یکه از فضال یگلسرخ یخاز وعاظ سرشناس قم به نام ش یکی یکوکارانبا دعوت انجمن ن»

 پانصد یبا و با حضور تقر 20/2/34مورخ  17:14شده از ساعت  یقم معرف یهه علمحوز یغدارالتبل

 یبرقرار و آقا یجلسه سخنران میدر مسجد حاج محمدابراه مینطالب و معم ،ینفر از اهال

از  یدو تمج یفمجله مکتب اسالم و تعر رهیمدئتیدر ه یتشو عضو خود یضمن معرف یگلسرخ

و  نویسندیما همه دروغ م کشور یگرد یاتها و نشرروزنامه یهکل مذکور اضافه کرده که یدهجر

 دهندیم یشبرهنه آرا یرگوناگون بزرگ کرده و با تصاو یهاموضوع کوچک را با عکس یک

با دعوت از جوانان و  یونروحان ینکهجوانان بوده و ا همتوج یشترب یشانا یسخنران یو محتوا

 ینبا مخالف تر بتوانندشوند و راحت یکها به خدا نزدا آنت شودیها به مساجد سبب مکشاندن آن

اسناد  یتبه روا یانقالب اسالم« )و فشار نجات دهند یبجنگند و اجتماع را از آلودگ یند

 (.1/214 :1102 ،ساواک

( در 31ماه نام قمی )در بهمنهقرار اطالع واعظی ببه»در سند دیگری از ساواک آمده است: 

زندگی از اول تا »ه: خطاب به نسل جوان گفت شیهایرفته و در یکی از سخنراناراک به منبر 

را از ما گرفته  زیچآخر این است که باید با ظلم مبارزه کرد و در مقابل هیئت حاکمه که همه

انقالب اسالمی به روایت « )تمحکمی ایستادگی کرد و داد مظلوم را از ظالم گرف است مانند سدّ

 (.1/200 :1102اسناد ساواک، 

 . برگزاری جلسات مذهبی جهت کادرسازی نیروهای انقالبی7-1

صورت تقویت ایمان و باورهای مذهبی  با هدففعالیت نیروهای انقالبی بیشتر ش  1104در دهه 

به همین دلیل بزرگانی ازجمله آقای حاج نورالدین میرمهدی جلسات خوبی در مسجد  می گرفت.

آموزان و دانشجویان در منزل ایشان به قرائت و شنبه دانشپنجای هشبکردند. یمبرگزار 

پرداختند. عالوه بر جلسات خانگی به کوشش علما و روحانیون و یمی مفاهیم قرآن ترجمه

بازاریان متدین سخنرانانی از قم، تهران و مشهد برای سخنرانی بر فراز منابر به اراک دعوت 
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بخشی به اورهای دینی و باال رفتن روحیه مذهبی، و بصیرتیر زیادی در تعمیق بتأثشدند که یم

ی هاروضهمدعوینی بودند که  ازجملهمکارم و شیخ احمد کافی  اهللتیآمستمعین داشت. 

 کرد.یمگرمشان جمعیت زیادی را به پای منابر جمع 

ح شهر در سط»گوید: یمها چنین این سال هایفعالیت دربارهآشوری از فعالین انقالبی اراک 

و ... آموزش  البالغهنهجاراک، دارای جلسات مذهبی متعدد و متفاوتی بودیم که در آنها قرآن، 

خصوص جوانان، بازخورد گردید که مفاهیم آنها در زندگی مردم و بهیمشد و سعی یمداده 

میه ی علهاحوزهکه یکی از  میمحمدابراهعملی داشته باشد.... بعدازظهرهای جمعه در مسجد حاج 

آن  کنندگانشرکتگردید و عمده یمهفتگی و مرتب منعقد  صورتبهاراک بود، جلسات قرآن 

ی افکار و ریگشکلدادند. این جلسات در یمرا نوجوانان و جوانان دوازده تا هیجده سال تشکیل 

 (.64 -61: 1100)رشیدی، « گذاشت.یمی شگرفیر تأث هاآناعمال و شخصیت 

 و راهپیمایی . شرکت در تظاهرت7-5

 ازجملههای عمومی ضد رژیم، روحانیون یماییراهپدر تظاهرات و  شاهدانبنا به گواه اسناد و 

و تشویق مردم به پایداری و  جییتهشدند و به یماقشاری بودند که در صف اول تظاهرات حاضر 

ین تربرجستهیکی از  میرجعفری االسالمحجتپرداختند. یممبارزه با ظلم و جور دستگاه حاکمه 

های انقالبی شهر اراک داشته است و فعالین انقالبی روحانی است که نقش بسزایی در فعالیت

 هایماییراهپ یبا شهامت و جسارت جلودانست. او انقالب در اراک  یشتازانپ از توان او رایم

 1.(1110/ 23/0ینی، محمد حسکرد )ایراد می یتند هاییو سخنران کردیشرکت م

                                                           
و علمدار  یشروکه پبود  یونیاز روحان یرجعفریم» :گویدیم یرجعفریم االسالمحجت یکاز دوستان نزد ینیمحمد حس. 1

کرد و  ینبه امام توه یدر قم افسر آنکه یشاناز شجاعت ا یابود و نمونه یباسواد و نترس یروحان یشانانقالب بود و ا

در مسجد  یانقالب و به ثمر نشستن آن حت یبرا یرجعفریم یآقا...  زد، فسرکه در دست داشت به سر ا یبا صندل یشانا

 )حسینی،« نکرد یکه انتخاب کرده بود شانه خال یو هرگز از راه قرار گرفتساواک  ینمأمور یلگدها یرآخوند در ز

23/0 /1101.) 
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 . حضور روحانیون در صف اول تظاهرات علیه رژیم پهلوی در شهر اراک 1 یرصوت

 )منبع: خبرگزاری فارس(

داشتند که اسامی  مؤثرها شرکت یماییراهپعالوه بر ایشان روحانیون دیگر نیز در تظاهرات و 

مورخ از ساواک  گزارشیطبق برخی از آنها در اسناد ساواک درج شده است: برای مثال بر

)تاسوعا و عاشورا(  24/0/1137و  10/0/1137 یدر تظاهرات روزها یونیروحان 20/0/1137

 ازجمله نمودند]شاه[  66مضره و مرگ به  یبه دادن شعارها یکتحر اند و مردم راشرکت داشته

 واعظ یریم ،یمیعظ ینحس یخ، شواعظ یعقوبی ،یمیعظ یمهد یخشبه  توانیماین روحانیون 

 (.2/007: 1102 ن،اشاره کرد )هما

 ی امام خمینیهاکتاب. تکثیر و پخش اعالمیه، عکس و 7-3

مردم  به دستی نوعبهی سخنرانی ایشان را هاجزوههای تبعید امام روحانیون اراک در سال

ی خود به آن هاگزارشها از چشم مأموران ساواک دور نمانده و در رساندند. این فعالیتیم

اله منصوری طلبه مدرسه حاج شیخ قدرت»در گزارشی آمده است:  . برای مثالاندپرداخته

اهلل خمینی بود از جیب ای را که در داخل آن یک قطعه عکس روحاراک جزوه میمحمدابراه

اهلل خمینی است که از قم تهیه و شاید بتوانیم آورده و اظهار داشته این جزوه متن سخنرانی روحدر

الشفا قم حجره این جزوات بیاورم، ضمنا  اضافه نمود در مدرسه داردر آینده هم برای مطالعه از 

انقالب اسالمی به ) «جزوات دارد گونهنینام آقا ولی که در آنجا سکونت دارد از اهشخصی ب 21

شود یمجالب اینجاست که در تحقیقات ساواک مشخص  (.1/210، 1102روایت اسناد ساواک، 

اهل اراک است و برای تبلیغ به اراک  اصالتا نیز  ش فوقدر گزار اشاره مورد« آقا ولی  »

 دارد. وآمدرفت
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( مندرج در 2نام آقا ولی ساکن مدرسه دارالشفا حجره )ه)شخصی ب رساندیبه استحضار م»

میری است که نوار سخنرانی خمینی را داشته و از طرفداران  الهیگزارش خبر فوق همان سید ول

ضمنا  به .. . به عرض رسیده است 3212/21شارالیه قبال  طی شماره باشد که سابقه مخمینی می

اله میری اصال  اهل اراک و اکنون به در تحقیقاتی که به عمل آمده سید ولی رساندیعرض م

 .مناسبت ماه محرم و صفر به اراک مسافرت نموده و تا پایان ماه صفر نیز در اراک خواهد بود

انقالب اسالمی « )یکی از مساجد اراک است نمازشید محمد میری پفرزند سی هیضمنا  مشارال ...

 (.1/221 :1102به روایت اسناد ساواک، 

برعهده  هاشهرستانهای امام را در یهاعالمبر اساس اسناد منتشره برخی از روحانیون وظیفه توزیع 

 رزای)م یلیوکمنوچهر زند  خیطبق اطالع ش» داشتند برای مثال در سندی از ساواک آمده است:

ها بوده که شهرستان ریو سا یرازیش یواسطه ربان دهیعازم اراک گرد را ی( که اخیمهد

انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، « )دینمایم عیرا در نقاط مختلف توز ینیخم یهاهیاعالم

1102: 1/211.) 

 . ارسال نامه و تلگراف در حمایت از نهضت7-3

رات، سخنرانی و روشنگری بر فراز منابر، روحانیون اراک با ارسال نامه عالوه بر حضور در تظاه

و تلگراف به امام خمینی، علمای عراق، مراجع تقلید و ... از نهضت امام خمینی حمایت کردند. 

ی از سوی روحانیون اراک به عراق ارسال شد که به شرح انامه 22/47/1100برای مثال در تاریخ 

 بازتاب یافته است: ذیل در اسناد ساواک

واقـع در  یاحمد صـابر خیدر منزل ش دینمایم لیکه در نجف اشرف تحص یابوطالب ییحی خیش»

 با خود به عراق ببرد. خواستیسه نامه در دست داشت و م یآباد کوچه خوانسارعباس ابانیخ

 میمق ونیانقم و اراک از روح ونیو روحان یاحمد صابر خیش یبانیاز پشت یمزبور حاک یهانامه

به صوب تهران حرکت نموده که از آن  21/7/00روز  یابوطالب ییحی خیش .عراق بوده است

 (.1/103 :1102اسناد ساواک،  تیبه روا یانقالب اسالم« )دیبه نجف اشرف مسافرت نما قیطر

 فیتلگرای نمودند و طی نیآفرنقشاراک در قضیه عزیمت حضرت امام به فرانسه نیز  یونروحان

به امام که ازنظر جامعه  مضمن احتراکردند  فرانسه درخواست، مقامات و مردم جمهورسیرئ از

 ینوازمهمان، برخوردارند یاز احترام خاص یعخاصه عالم تش ملت مسلمان جهان و یعهش یتروحان
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ملت  یموجب شاد یند که این امرانجام نما باشدیفرانسه م یبملت نج یستهطور که شارا آن

 .(2/234 :1102اسناد ساواک،  تیبه روا یانقالب اسالم) است یتجامعه روحان و یرانامسلمان 

 . کارمندان1

. البته آنان اندکردهی نیآفرنقشاقشار دیگر مردم در انقالب اسالمی  مانندبهنیز دولت  کارمندان

ر در جامعه بوده و با نمود کمت ترانهیمخف شانیهاتیبودند فعال دولت ریبگحقوق ینکها یلدل هب

 یتدر انقالب فعال ینوعکه کارمندان آن به ییهاسازمان از (.1101/ 17/6، یمنصوراست )

که از مراکز مهم در شهر  ،یمخابرات و دادگستر یی،به کارمندان اداره دارا توانیم کردندیم

وارد زیر اشاره مبه  توانیمیم، مخالفت با رژ یها براهای آن. از عمده فعالیتبودند اشاره نمود

 کرد:

 به تمثال شاه ییاعتنایب. 1-7

 درچنانچه  ی مبارزه کارمند بود؛هاروشیکی از به تمثال شاه در مراکز و ادارات  ییاعتنایب

است که  آمده نیچننیاراک مخابره کرده ا یتسازمان اطالعات و امن یسرئ یکه احمد یگزارش

در  یکنزد یونیالم کرده بودند چون تمثال بزرگ همااع ییچند تن از کارمندان اداره دارا

شکسته شدن  و ییدوبار حمله آشوبگران به اداره دارا یکیقرار داشته لذا پس از  یورود

آن را به  ،تمثال یاز شکسته شدن احتمال یریمنظور جلوگبه یجلو و در ورود یهااتاق یهاهیشش

 (.10/247: 1100، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم) اداره منتقل کردند یساتاق رئ

در تظاهرات شرکت برخی افراد  نقالبی برای کارمندان دولت،ا هایفعالیتبا وجود خطرات 

. در اسناد ساواک اسامی ندنمودیم یقتشو اتتظاهر به اعتصاب و یزن اکارمندان ر یرداشته و سا

کارکنان ه شرح ذیل اسامی تعدادی از برخی از آنان بازتاب یافته است. برای مثال در سندی ب

 ذکر شده است: اندداشتهافرادی که فعالیت مضره  عنوانبه ییاداره دارا

در امر تحریک  باشندینفر نامبردگان مشروحه زیر که از کارکنان اداره دارائی اراک م هشت»

اسماعیل  .1یری علی م .2امین محالتی . 1 .دولت و پخش اعالمیه مضره فعالیت دارند هیمردم عل

اسناد  تیبه روا یانقالب اسالم« )عظیمی .0میراشرفی  .7وفایی  .6سبحانی  .3عابدی  .0مرادی 

 (.2/101: 1102ساواک، 

 نام برده شده است: هاآندر سندی دیگر مجدد از برخی از این افراد با شرح مسئولیت 
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 یمحالت ینام ،یعاون اداره دارائم ی، محمد سبحانشهرستان اراک یدارائ یاستر یمیسل ابراهیم»

 یغالمعل ی،اداره دارائ یاتیمال یزکمک مم یداور ،یاتیمال یزکمک مم یعابد ،یاداره دارائ یزمم

 ککم یوفائ ،یدارائ یزکمک مم یگیب ی، طالباراک یاداره دارائ یاتیمال یزکمک مم یمیقد

 ییمحسن کاکا ،داراییحسابدار اداره  یسالمت ،یطره حسابدار اداره دارائ یعباس ،یدارائ یرمم

 یو منش یعصمت افق مسئول فتوکپ ،یاصغر خسرو ،یاداره دارائ یدارسرا یفاخ ،یاداره دارائ

 (.2/344: 1102، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم« )استان یاداره دارائ رکلیمد

 . اعتصاب1-1

شهر را  ، برقبرقاداره کارمندان  .اب بودکارمندان اعتص زیآماعتراض یهااز روش یگرد یکی

هنگام، شهرها شب یشتر. برق بکردندیدو ساعت قطع م یا یکبه مدت  0ها از ساعت اکثر شب

 یبر حکومت و همراه یراعتراض کارکنان توان شدیقطع م رسیدیکه ساعت پخش اخبار م یزمان

پخش اخبار دروغ  متوجهود اعتراض خ نکهیمضاف بر ا ،نمودیشکل رخ م ینبا نهضت مردم به ا

 (.21/120 :1103، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم) بود یرانا یمل یزیوناز تلو

اعتصاب  کارکنان برق در شهر 1137مهرماه  11چهارشنبه  بنا به گزارش روزنامه اطالعات در

 شانیهاخواسته یبرقرار ر موردتا د کردندبه تهران اعزام  اییندهرا به راه انداختند و نما یبزرگ

خود را  یهامهرماه خواسته 17در  یزن ییتعاون روستا کارمندان 1.یندبه گفتگو بنش یرون یربا وز

اراک که از ده روز  ییتعاون روستا ینفر از کارکنان سازمان مرکز 161از  یش، بمطرح کردند

، ش اطالعات) رد اعالم کردندمو هفتخود را در  یهااند خواستهدست به اعتصاب زده یشپ

13711 :1137.) 

 شدنبرآوردهدست به اعتصاب زدند و خواستار  ورماهیشهر 23اراک در  یکارمندان دادگستر

اثر داده نشود  یبآنان ترت یهاها اعالم کردند چنانچه به خواستهآن .خود شدند یهاخواسته

 .(113: 13712، ش )اطالعات اعتصاب خود را نخواهند شکست

                                                           
 یکارکنان و کارمندان اداره 1137مهرماه  13خود برنداشته و باز در شنبه  یهاکارمندان اداره برق دست از خواسته. 1

پشت سر گذاشتند کارکنان و  یشانماده ا 10 یهاخواسته ییبر عدم اجرا یروز اعتصاب خود را مبن 3برق اراک 

 یاماده 10 یاکه خواسته یکردند و اعالم داشتند تا زمان اعروز قبل از محل اداره اجتم 3برق اراک  یکارمندان اداره

 (.13720:1137، اطالعات) آنان اجرا نشود کار نخواهند کرد
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 . کارگران5

شهر  ینوعاست و به یارکه قشر کارگر در آن بس شودیمحسوب م ییهاشهر اراک ازجمله شهر

 ی،سازنیچون ماش یبزرگ یهاکه کارخانه یخصوص از زمانبه دارد یو جو کارگر یطشرا

 ینبه ا یکار یطشرا یلبه دل یادیو افراد ز یجاد. در شهر ا..و ، هپکو، آذرآبآونگان ،ینیومآلوم

و با اعتراضات کارگران  1106در اراک از سال  یاعتراضات کارگر .کردند تشهر مهاجر

یوستند پ یانجر ینهم به ای دیگر هاکارخانهی بعد هااراک شروع شد و در سال یسازنیماش

 .(20: 1107 ،یمهاجران)

همین سال،  ماهید 10و کشتار مردم قم در  1136مصطفی در آبان  آقاحاجپس از درگذشت 

 مرحلهکارگران کارخانجات اراک وارد  انقالبی سرعت و شدت بیشتری یافت و هایفعالیت

به بعد از شرکت نفت  گروهی بودند که یناراک اول یسازنیماشاعتصاب شدند. کارگران 

ی صنفی هاخواستهبا  ختهیوگرجسته صورتبهاین اعتصابات که نخست . پرداختنداعتصاب 

ی کارگری هم به جمع کاهایسند 1137فراگیر شد تا اینکه در سال  کمکمردید شروع گ

داشت و با  کارگرهزار  پنج یسازنیماش آن زمان(. در 70: 1100اعتصابیون پیوستند )رشیدی، 

ی، واگن سازومینیآلومیگر ازجمله نفر در کارخانجات د 1344، کارخانه ینا یونهمت انقالب

 یدهسازمان و یبنددسته. جهت برپایی اعتراضات و راهپیمایی پارس، هپکو، آذرآب و..

 یباشکوه و با هماهنگ یارصورت بسبه یسازنیماش یونانقالب یاز سو یماییراهپ یناول گردیدند.

را  یابتدا مسائل صنف آنها یماییراهپ ین. در ایرفتسطح شهر انجام پذ یو مردم انقالب یاندانشجو

 یو دروازه تهران و تا سر محسن یصنعت پل شهر یرهایاز مس-مت شهر به س نهمطرح و از کارخا

را تا مرکز شهر  یماییراهپ کنند ویحرکت م -بوده است یانکه محل ملحق شدن مردم و دانشجو

 یبا شعارها ییشده و پالکاردها یضپالکاردها تعو یپل شهر صنعت یراز زسپس  ،دهندیادامه م

 یانقالب یبه شعارها یصنف یآنجا به بعد از شعارها از یزن عارهاش نی. همچنرودیباال م یانقالب

 (.17/7/1101، یفراهان)والشجردی  شودیمبدل م

ی به شرح ذیل بازتاب یافته سازنیماشی ساواک نیز شرح تظاهرات کارگران هاگزارشدر 

 است:

محوطه کارخانه  اراک ابتدا در داخل یسازنیکارکنان کارخانه ماش 1/0/1137روز  0ساعت »

ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی »با شعارهای:  ییاجتماع و با در دست داشتن پالکاردها
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ما خواستار تشکیل دادگاه جهت عاملین »، «میباشیم ینظامو ما خواستار لغو حکومت« هستیم

ه از و یک شعار عربی ک« ما خواستار حکومت اسالمی هستیم»و « میباشیکشور م ریشهدای اخ

کارگاه آهنگری به سرپرستی میغانی آورده شده بود به مرکز آموزش رفته و سپس ازآنجا 

در شهر حدود ده نفر از روحانیون به جمع آنان  .شهر راهپیمایی را آغاز نمودند یسوبه

کارکنان کارخانه بود را به رئوف  یهاکه خواسته یاهیدر این زمان تورج زمانی اعالم... .پیوستند

، قرائت و بیان داشت بقیه ...د و رئوف نیز سه بند از اعالمیه که جنبه سیاسی داشت را دا

 .باشدیهدف شما مادیات نم دانمیچون م خوانمیها را که جنبه مادی دارد نمخواسته

طرف کارخانه حرکت و روحانیون پس از سخنرانی عبدالرضا رئوف کارکنان کارخانه پیاده به

 .مراجعت نمودند مذکور نیز به شهر

کارکنان کارخانه پس از ورود به کارخانه و صرف غذا همچنان به اعتصاب خود ادامه و 

و منوچهر پورجهانی و مهدی نمکی و احمد یوسفی مرتبا  با  دادندیشعارهای صنفی و سیاسی م

روایت انقالب اسالمی به « )نمودندیکارگران تماس گرفته و آنان را به ادامه اعتصاب تشویق م

 (.2/140 :1102 اسناد ساواک،

 
 ی در تظاهرات علیه رژیم پهلوی سازنیماش. حضور کارگران 2 یرتصو

 )منبع: خبرگزاری فارس(

از اواخر سال . داشته است یانقالب هاییاندر اراک و در جر ییاراک نقش بسزا یسازنیماش

 جعفر ی،مهندس ترک هشتی،ب مهندس ینی،حس مهندسمانند  کردهلیاز افراد تحص یجمع 1133

 یلرا تشک ینفر سی یال بیستجمع ی( سازنیماشید شه ولینا) یمیمحمدکاظم سل و شهید صفری
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که بود  یاصغر یآقا کردیم یفاا یسازنیرا در ماش یدهکه خط یاز افراد یکی. داده بودند

. زندان هم رفته بودکه داشت  یافکار و اعتقاد یلدل و به شدیفرد فعال شناخته م یکعنوان به

 ینکها یلبه دل و دادیقرار م یسازنیماش یونرا در دسترس انقالب یعتیدکتر شر یهاکتاب یو

در  یجلسات مخف یزیربا برنامه یارتقاء افکار انقالب، بود رممکنیجلسات در کارخانه غ یلتشک

به  توانیدر اراک م یاعتراضات کارگر ینفعال دیگر. از شدیانجام مدشت و کوه و بیابان 

، یرود) . اشاره کرد..عبدالرضا رئوف و یبهار ی،مؤمن ،یرینظمعصومی،  ،ینیمهندس حس

 (.341، 2/101 ،1/171: 1102، اسناد ساواک تیبه روا یانقالب اسالم ؛13/3/1101

ن و کارگرا یناز ب یارگیری یرفتانجام پذ یسازینماش یونکه توسط انقالب یاقدام مؤثر یناول

که در  یهاییو شناسا یضمن هماهنگ یهمنظور هسته اول ینبه هم. بود یجمع انقالب یک یلتشک

آنها  کردند.یرا برگزار م یجلسات یکدیگردو روز در منازل  یاهفته دادیکارخانه صورت م

البته از  ،یندنفر جهت جذب اقدام نما پانزده یال ده یهرکدام خود را موظف کرده بودند رو

، از کار کنندمذهبی  هایو مراسم هائتیه ی،نوار سخنران ،یهپخش اعالم و روشنگری یقطر

بسیار  هافعالیتاین  و مشکالت یسختالبته  .شدیتر مروز پررنگروزبه حرکت یناهمین رو 

در  یهاول هسته یاصل یاعضا یموجب شده بود که حتزیاد بود. جو امنیتی حاکم بر جامعه 

 یهنوار و اعالم یرو تکث یعتوز و یهته یت. مسئولگفتندیواقع مسائل را به هم نماز م یاریبس

 یهتهران ته زا یو جعفر صالح ینیمهندس حس یانآن توسط آقا یهبود و مواد اول یمیصورت تبه

 .شدیم

کارگران » :گویدیم چنین کردیم کار یسازنیکه در زمان انقالب در ماش یراد از افراد یریمش

و  یجلسات قرآن ،یمذهب یها. آنها در تشکلاز مردم نبودند یجدا یزاراک ن یجامعه صنعت در

 1132 هایل. در ساکردندیحرکت م یممحدود ضد رژ یهاشرکت داشتند و در دسته هایسخنران

از کارگران و  ی. اطالع دارم که جمعکردمیاراک کار م یسازنیدر شرکت ماشش  1130-

داشتند که اعتصابات  یلها تما، گرچه آنبودند ی ـ سیاسیاز فعاالن مذهب یسازنیکارمندان ماش

 رد ی،سازنیماش یش در اعتصابات کارگر 1130در سال  ی. حتجلوه دهند یاسیرسیو غ یرا صنف

 ین. ااخراج شدند یو جمع یرچند نفر دستگ تیدرنها ،شدیکه در کارخانه انجام م یماییراهپ

گرفته  انجام یصنف یکه اعتصابات با شعارها یافتانعکاس  گونهنیا یخارج یهانهدر رسا یعوقا

 (.23/3/1101، راد یریمش) «است
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 یوردر شهر یسازنیکارگران ماش یهاو مطرح کردن خواسته یهبا اعالم یاعتراض علن یناول

 .شروع شد 1137

 16شنبه پنجدر  یدناز کار کش اعتراض خود را با دست یسازنیکارگران ماش از هزار نفر دو

به شرح  اییهخود را در اعالم یهاخواسته یسازنی. کارکنان کارخانه ماششروع کردند یورشهر

 :عنوان کردند یرز

آنان  یهنوز به تقاضا گذردیکارکنان کارخانه م یمهب یماه از انقضا ششمدت  نکهیباوجودا -

 .اثر داده نشده است یبترت

 .نشده است یاقدام یسازنیدستمزد ساالنه کارکنان کارخانه ماش یینتع یکه براماه است  شش -

 .شودینم یدرجه کارکنان اقدام ییرنسبت به تغ -

 .نشده است یعمر کارکنان اقدام یمههنوز در مورد ب -

 .، فراموش شده استکارکنان یساخت مسکن برا یبرا ینزم یدخر -

 شودیاز دستمزد کارکنان کسر م ،یکاعنوان کمک به سندبهکه هر ماه  یپول یستمعلوم ن -

 .شودیچگونه مصرف م

 .یستن یانداز حقوق کارکنان بر اساس ضابطه خاصلغو کسور جهت پس -

 .شودینم یپنجشنبه در کارخانه عمل یروزها یلیتعط -

 .آنان بوده فراموش شده است یکارگران که مورد تقاضا یساخت مسجد در کو -

 یستفراهم ن یوآمد در شهر صنعترفت یسسرو ،یمارستان، بدرمانگاه یلاز قب یرفاه یلوسا -

 یصورت قراردادبه یدبه افراد جد یازین دهدیکه ساالنه م یباوجود ضرر یسازنیکارخانه ماش -

 .ندارد

 .شودیصورت عادالنه اجرا نمشاغل هنوز به یبندطرح طبقه -

انتظامات کارخانه  یسکوتاه شود و رئ یدمربوط به کارخانه با یاز کارها مانیایدست افراد ب -

 .از پست خود کنار رود یدبا

 تهران هستند کاسته شود یکه در دفتر مرکز یرانیمد ژهیوکارخانه به یراناز تعداد مد -

 (.13743:20، ش 1137، اطالعات)

 یلبه دل یسازنی. ش کارگران ماشه 1137 یورشهر 22در چهارشنبه  به گزارش روزنامه اطالعات

خود ة و با اعتراض دوبار یدنددست از کار کش ین باردوم یبرا شانیهانشدن به خواستهتوجه
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امور و کار  رکلیکارکنان با وساطت مدنهایتا   .شدند یشانهابه خواسته یدگیخواستار رس

 (.21: 1371ش  1137، )اطالعات کارشان برگشتند استان به سر یاجتماع

نماز  یشده است برگزار و در محوطه کارخانه انجام یصورت علنکه به ییهاحرکت یگراز د

 رغمبهبا حضور کل کارکنان به امامت استاد آل اسحاق بوده است و  یفطر و سخنران یدع

 یدهبار برگزار گرد یناول یبرا و یو شکوه خاص یخوبمراسم به یندوستان کارخانه ااقدامات شاه

 .است

 یدشا: »دیگویمی سازنیماشانقالبی کارگران  هایفعالیتدر مصاحبه خود در خصوص  جوگل

مسلح کرده  یکلت کمر یک که خود را به سالح کوکتل مولوتف و قداره و یتنها جمع انقالب

 هاییابانگروه در ب ینا ی دستساخت بمب یها. کارگاهاندبوده یسازنیماش یونبودند جمع انقالب

و  شتدا یارباط بوده که چشمه یهاباغ -یچپقل یرمس -کوه قرنر-یخانید)کوه سف اطراف اراک

و  ینباز جهت تمر یاها محوطهمکان ینا ینکهضمن ا خور هم بوده قرار داشته است(ینماش

قطار  یک شوندیمتوجه م یسازنیماش یبهمن کارگران انقالب 22. قبل از بوده است یزآموزش ن

وانت  یک . لذاقرار است به تهران برود ییهوا یروین یونانقالب یسرکوب یبرا یگارد وییرن

 یطالقان یابانواقع در خ یانآقا جعفر صوفنموده و به منزل حاج یسازآماده وتفکوکتل مول

اطراف مستقر  یهاپل ضامنجان برده و در تپه یکبعد مواد منفجره را نزد روزو صبح  برندیم

 یروین یروزیکه قبل از اقدام خبر پ ندرا داشت هایقصد منفجر نمودن قطار حامل گاردو  شوندیم

 (.13/6/1101، جوگل« )شودیم یمنتف یهقض ینشد و ا همخابر ییهوا

با انقالب مخالفت خود را  آستانه پیروزیدر که بود  ییهااز کارخانه یزن ینیومکارخانه آلوم

در اعتراض و  توانیآنان را م یتجه به اسناد منتشرشده فعالبا تو .اعالم داشتحکومت پهلوی 

 د.کر مشاهدهتظاهرات  یو برگزار یماییراهپ

نفر(  دویستکلیه کارمندان کارخانه تولید آلومینیوم اراک )حدود  10/0/37روز  14:14ساعت 

 اندو شکستهین آورده یشاهنشاه را پا یاشهیدر کانتین کارخانه تجمع و پس از سخنرانی تابلوی ش

 (.10/061 ،انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک)

و  یمذهب یوننفر از قشر ششصد یب، قر21/14/1137روز  11از ساعت  به گزارش اسناد ساواک

از محل کار خود خارج و  یابانیتظاهرات خ برگزاریدر شهر با  ینیومکارگران کارخانجات آلوم

. یدنفر رسهزار پنجها به آنیاء تعداد نده در مسجد آقاضکناجتماع یتپس از ملحق شدن به جمع
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شهر به تظاهرات و  هاییاباناز خ یدر برخ یضد حکومت یکنندگان پس از دادن شعارهااجتماع

 یندو نفر از حاضر یعلوم اجتماع و پس از استماع سخنران یپرداخته و در مدرسه عال یماییراهپ

 (.20/71 :1106، اسناد ساواک یتبه روا یمانقالب اسال) متفرق شدند جیتدربه

 یان. بازار3

ها را دولت یو مذهب یضد مل هاییاستدر برابر س ینن متدیاوضوح، نقش بازاربه یخیمنابع تار

استبداد و  یهعلو بازاریان علما  یناز مورخ یاریاز نظر بس .انددرج کردهمعاصر  یدر دوره

انقالب در  باشد.یم یهمکار یناز ا یانمونه یها زنداند و دهبه مبارزه پرداختن یاستعمار خارج

در  ینوعها بهمغازه یلیبا تعط یاناراک بازاری ایفا نمودند. در اژهیواسالمی نیز بازاریان نقش 

 .انداقشار سهم داشته یگرد یهمپا یپهلو یمرژ یهعل یتیاعالم نارضا

 یبرخوردار بود و بناخوبی و از رونق  یدهگرد شهر واقع یو مرکز یمیبازار اراک در بافت قد

 یانسپهدار بن یخان گرجیوسف، توسط شاه یدوره قاجار و در زمان فتحعل یلبازار در اوا یهاول

را در  ییهاتیفعال توانستیو مساجد اطراف آن م یوجود مدرسه سپهدار یل. بازار به دلنهاده شد

 یهروح ،یاقتصاد یطشرا یلبه دل یانبازار یه، بقدجهت انقالب انجام دهند اما جز عده معدو

این  وجود با .کردندینم، دخالتی یاسیدر امور س ی و پیروی از عقاید انجمن حجتیهکارمحافظه

و  یهها و پخش اعالمبازار و بستن مغازه یلی، تعطخواهانهیرخ یبا انجام کارها هایبازار برخی از

 .بودند یمسهپیروزی انقالب اقشار در  سایر مانندبه مساجدر دعوت از سخنرانان د و تظاهرات

روز قبل از واقعه  یک ،یورشهر 16عنوان نمونه در ها بهبازار و بستن مغازه در خصوص تعطیلی

 یهامغازه و اعالم کردند یمل یکسبه بازار امروز را عزا» :روزنامه اطالعات نوشت یورشهر 17

، اطالعات) «بود باز هامغازه از یز تعداد کمیاراک ن شهر یهاابانیخ در و را باز نکردند بازار

ش ه 1137آذرماه  12در »در گزارشی از ساواک نیز آمده است:  (.0: 13743، ش 1137

 ،ساواک اسناد یتبه روا یانقالب اسالم« )نبسترا  بازار و یندکات یهبه نشانه اعتراض کل یانبازار

در سند دیگری از ساواک آمده است که در تظاهرات دولتی رابطه  (. در همین10/06 :1100

شروع  [11]21/0/37چنانچه بازار اراک در تاریخ »آمده است در آن  کهصادر شده  یانامهقطع

انقالب اسالمی به روایت ) را که بسته است به آتش خواهند کشید ییهابه کار ننماید کلیه مغازه

 (.24/177 ،اسناد ساواک



 1041 تابستان و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 132

به نام  یما در قم نزد فرد :گویدیآن زمان م هاییاز بازار یکاشاننیز  یهاعالم صوص پخشدر خ

 یاناز بازار. کردیمیو در بازار پخش م گرفتیمیم یامام را کپ هاییهو اعالم رفتیممی یمحمد

، گلجو) ... اشاره نمودو یو انزلچ یمسچ ،یعیبه حاج رف توانیم در مبارزات انقالبی فعال

24/12/1104.) 

عالوه بر این، در اسناد ساواک به اجتماع بازاریان در مراسم چهلم شهدای یزد اشاره شده است: 

از مردم شهرستان اراک ازجمله کسبه بازار اراک در مسجد قبله  یاعده 10/2/2317در مورخه »

انقالب « )دبرپا نمودن زدیشدگان شهرستان به مناسبت چهلم کشته یاجتماع نموده و مراسم

 (.2/30 :1102اسناد ساواک،  تیبه روا یاسالم

اشـاره در نجـف همچنین در سندی از ساواک به مالقات تعدادی از بازاریان اراک با امام خمینی 

ائمه اطهار به کشور عراق مسافرت کرده بودند  ارتیکه به ز دیع امینامبردگان باال ا» شده است:

 رانیـاز ا دارندیاظهار م کهیطوربودند و به دهیرا بوس یت ورفته و دس ینیدر نجف به منزل خم

 الذکر بودند.از اراک چهار نفر فوق یرفته ول ینیبه منزل خم هیمشارال دنیجهت د یادیعده ز

 حیصح ینیخم دنیفوق رفتن آنان به نجف جهت د یرویبا توجه به شماره پ :اتیرهبر عمل هینظر

 .باشدیم ریبه شرح ز زیر نفر موردنظر نضمنا  مشخصات چها رسدیبه نظر م

صادره قم شغل  1200متولد  20040شماره شناسنامه  نیعابد دیفرزند س اینیروحان یمرتض دیس .1

 لوالفروش در بازار.

اراک بازنشسـته  1207متولـد  11061شـماره شناسـنامه  یعلـ یفرزند کربال یاله حامدفرج .2

 دارد. یفروش کیابوالحسن مغازه الکتر یبالمسجد کر یکیآهن و فعال  در نزدراه

 .یفروشاله شغل رنگبیفرزند حب یمحمدحسن قدوس .1

شغل قماش  317شماره شناسنامه  یدیخورش 1141فرزند مرحوم احمد متولد  یمحمدباقر اسالم .0

 (.1/100 :1102 انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک،) «فروش

 . زنان3

آن است که جنبش زنان در دو دهه اول  یدهندهمعاصر نشان یختار یهادر کتاب یکندوکاو

 (.04-01: 1171 ،یانفرمانفرمائ) ندارد یشینپ یهابا دوره یحکومت محمدرضا شاه چندان تفاوت

تا  1133 یهاسال یط یو تظاهرات انقالب اسالم هایماییحضور گسترده و دائم زنان در راهپ

و به آن خارج از خصلت صرفا  مردانه  یاسیس یجبخش بس در را الاقل یانقالب اسالم 1137
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 یاحضور گسترده ی،و نقاد یاسیس یاتادب یقزنان از طر ین،ا عالوه بر .یدبخش یهمگان یژگیو

و  یکیچر یهااز اعضاء جنبش یبخش مهم ینهمچن .انقالب داشتند گریروشن یدرصحنه

زنان  یمشارکت توده یپهلو یمرژ یهارسانه اتیغتبل رغمبه دادند.یم یلتشک نمسلحانه را زنا

واسطه زنان به از همه به یشکه برا  یسازینظام حاکم در غرب یدئولوژیا اسالمی در انقالب یرانا

 هستند. یبندخود پا یدهمچنان به عقا یرانو نشان داد زنان ا یدهبه چالش کش، آمدیاجرا درم

اماکن  ،یو اسالم یمذهب یها، انجمنمساجد یهاشبکه یقاز همه از طر یشمشارکت زنان ب

و  «یخوانهفته»، «سفره»، «روضه» یرجلسات خاص زنانه نظ یقخصوص از طرو به یارتیز

 ین. اگرفتی. انجام م..و« مکتب نرجس و )س( ینبمکتب حضرت ز» یرزنانه نظ یهامکتب

جلسات  یننان با شرکت در ازنان نقش داشت و ز یاسیس یجسازمان در بس یکجلسات همانند 

 و شدندیو حوادث مهم انقالب مطلع م یاسیسـ  یاز اوضاع اجتماع ،بود یظاهر فقط مذهبکه به

گفت: گرچه تنها  توانیدرواقع م دادند.یم یلرا تشک یجامعه مدن یهابخش نیتراز مهم یکی

خصوصا   یگرید یهاالباز زنان در ق یمیعظ شزنان به دولت وابسته بود اما بخ یسازمان رسم

، زورام) شرکت نمودند یانقالب اسالم یبرا یاسیس یجو در بس یافته لتشک یمذهب ینهادها

1176 :141.) 

 
 زنان شهر اراک در تظاهرات ضد رژیم پهلوی پرشکوه. حضور 1 یرتصو
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 یتفعال هایهها و اعالمنامه، بهتر از مردان در حمل شبداشتن پوشش چادر به علتزنان 

 [23]21/14/16روز  12:14ساعت »در همین رابطه در گزارشی از ساواک آمده است: . کردندیم

از قسمت  کردندیشهر اراک مسجد را ترک م یاءحاضر در مسجد آقا ض یتجمع کهیهنگام

قرار داده شده  یکیپالست یسهداخل ک مضره که در یهبرگ اعالم 04زنانه مسجد مذکور حدود 

و در دو  سینومذکور به صورت دست هاییه. اعالمردانه مسجد انداخته شده استبود به قسمت م

 یراخ ایانهگراخالل یعاز وقا یبانیدر مورد پشت ینوع مختلف و بدون امضاء بوده و در آنها مطالب

وابسته به  یاسیس یاناز زندان یو برخ ینیاهلل خماز روح یدارزنان و جانب یآزاد یه، علقم شهر

: 1176، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم) «نوشته شده است یبرانداز مذهب یهاگروه

2/00.) 

 یتعداد معدود [23]0/1/17روز  11در اراک ساعت »در سندی دیگر از ساواک آمده است: 

متن  یحاو به خواهران و برادران دانشجو و یامشده است تحت عنوان پ یکپیمضره پل یهاعالم

شهر اراک پخش  یهاابانیاز خ یکیدر  ینیاهلل خمنگار روزنامه لوموند با روحمصاحبه خبر

 (.6/66: 1170، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم) «است یدهگرد

 22 بعد از ظهر 1ساعت »: سدینویمیه توسط بانوان پخش اعالم روزنامه اطالعات نیز در خصوص

 ییراک دست به تظاهرات زدند و به دادن شعارهاهزار نفر از مردم ا یک شنبهکی یورشهر

 یاباندر خ خانینماز جماعت و خروج از مسجد حاج تق یعده پس از برگزار ینپرداختند ا

ها بود به مراقب آن یسکه افراد پلیتظاهرکنندگان درحال .اراک دست به تظاهرات زدند یمحسن

از  یگرد یگروه .آنان متفرق شدنداز  یامتر عده بیست یپرداختند و پس از ط یماییراهپ

شاهپور به راه افتادند  یابانآقا صابر واقع در خطرف مسجد حاجصورت آرام بهتظاهرکنندگان به

 یسخنران یاندر پا ومسجد برپا شده بود شرکت کردند  نیکه در ا یو در مجلس سخنران

 یننوجوانان ب یتعدادان زم یندر ا .کنندگان در محوطه مسجد شروع به دادن شعار کردندشرکت

« متفرق شدند یعده پس از ساعت ینا .پخش کردند هایییهزنان اعالم یندختر ب یتعداد مردان و

 (.13741:11، ش 1137، اطالعات)

خانم  ،یعیکاظم سم ،جوگل های محمدبه خانم توانیم انقالبی در شهر اراک فعال یهااز خانم

هم دوش با مردان  هایماییدر راهپ یهمراهیه و ه در پخش اعالمک یامام اهللتیآ دخترو  یمعتمد
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، جلسه اول ،یمعتمد؛ 23/3/1104، ، جلسه دومجوگلاشاره نمود ) کردندیحرکت م

24/0/1101.) 

 . روستاها8

نسبت به شاه و  یزمتما یریگبه سه نوع موضع توانیدر روستاها را م یاسیس هاییشگرا

 .یرسیاسیغ .1 یضد حکومت .2 کنندهتیموضع حما.1: نمود یبررسو  یبندحکومت طبقه

 یآشکار در روستاها تجل یاسیس یتفعال یقگرفت دو موضع نخست از طر یروانقالب ن یوقت

مخالفان شاه )در واقع طرفداران امام  موافقان و یز امر سبب شد تا دو گروه متما ینو ا یافت

 ییانیروستا یاناز مهوادارانی  دنگردآور یدر تالش براکند و هر دو گروه  یداپ یتجلّ (ینیخم

در  یبا تقر کردندیم یتکه از شاه حما گروهی. به تکاپو افتادند ،خاکستری داشتند یکه موضع

 یمکه مخالف رژ ییانیروستا .مهم بود یاربس یتاقل ینقرار داشتند اما ا یتهمه روستاها در اقل

و  یژاندارمر لهیوسسرعت بهبه یازآنجاکه هر حرکت مخالف .قرار داشتند یتدر اقل یزبودند ن

افرادی که به علت اعتراض به  از سرنوشت یآگاه شد،یسرکوب م یتیامن یهایرون یرسا

در اکثر  ینوجود ا با کرد؛یم یجادمخالفت ا یانب یبرا یقو یمانع بازداشت شده بودند حکومت

از حکومت  یدا بودند که شد ی، اشخاصرتکوچک یاز روستاها یاریبزرگ و بس یروستاها

، بودند ینینون به خبرچظکه م یخود به گوش کسان یصدا یدنرساز و  آمدیبدشان م

 (.206: 1101، هوکالند) کردندیم یو حکومت را متهم به سرکوبگر یدندترسینم

ت از امام به حمای 1102روحانیون در سال  ماننداقشاری بودند که  ازجملهروستاییان اراک 

گلپایگانی خواستار تالش ایشان برای آزادی امام خمینی  اهللتیآی به انامهخمینی پرداختند و در 

 شدند.

 بسم اللّه الرحمن الرحیم »

فی االرضین آقای حاج سید محمدرضا  اهللتیآ نیوالمسلماالسالممحضر مقدس حضرت حجت

 .گلپایگانی ادام اللّه ظله علی رؤس المسلمین

( اهالی قریه میقان اراک که این خاکساران اوال  در 13444) داریمیتقدیم احترامات معروض م با

و جمیع مراجع تقلید عظام و پشتیبانی از هدف عالی اسالم  یعالپیروی از منویات مقدس حضرت

و مراجع عظام تا سرحد نثار جان آماده و حاضریم و در مرحله اخیره منتظر دستور مراجع 

خواستاریم که جهت استخالص حضرت  یعالو در ثانی از مقام مقدس حضرت یمباشیم
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اللّه خمینی موسوی دامت برکاته کمال آقا روحشیعه آقای حاج قدریزعیم عال یالعظماهللتیآ

له را از دستگاه حاکمه سعی خود را مبذول داشته و همت عالی را به کار برده و رهایی معظم

مزید بر امتنان و موجب تشکر عموم مسلمین جهان است  ،دییرا فراهم بنماخواسته و مقدمات آن 

و زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف موفقیت و تأیید آن وجود  عصریو از پروردگار توانا و ول

 .مبارک را خواستاریم

 .فاللّه خیر حافظا و هو ارحم الراحمین

محمد قاسم، جواد ریاحی، اسداللّه میرزاخانی،  ، محمدعلی ملکی، انشاءاللّهیمحمد قربان، محمدتق

 اهللتی)آ« ...االحقر سیدعبدالعظیم الحسینی، سید فرج حسینی، محمدرضا ملکی، محمدعلی محمد

 (.1/00 :1103، اسناد ساواک تیبه روا یگانیمحمدرضا گلپا دیحاج س یالعظم

به  توانیم گ داشتندانقالبی حضوری پررن هایفعالیتکه در  اراک یکنزد یاز روستاها 

از  یل. الزم به ذکر است هر دو روستا در اواران و سنجان اشاره نمودیجمرز یروستا

شاه استفاده  یهخود را عل یهاانقالب چماق یروزیشدن به پیکبودند و با نزدرژیم  انبدستچماق

 .کردند

روستا  ینن پرشور و آگاه امردم و جوانا ،یرانمبارزات ملت مسلمان ا یریگبا اوجدر مرزیجران 

 یدند. آناننورز یغدر یکوشش یچاز ه یانقالب اسالم یشبردپ یبرا و یوستندصف مبارزان پ هم به

همچنین  کردند.یجوانان پخش م ینرا ب مذهبیکتب  و ینیحضرت امام خم هاییهمرتب اعالم

فعاالنه  شدیار ممنظور در شهرستان اراک برگزینکه بد یتمام تظاهرات و مجالس مذهب در

مردم  بخشی بهآگاهی یبرا 1137ماه مبارک رمضان و ماه محرم سال  یاما کردند. دریشرکت م

باال طاغوت از  یمازآنجاکه رژ .دعوت شد «یدیحم»به نام  یجوان و مبارز یروستا از روحان

 یبارانشب  یکمجالس در  ینا یاز برگزار یریجلوگ یمردم هراسان بود برا رفتن سطح آگاهی

که خوشبختانه  کرد اعزام ی،آنجف یمرح یدشه ازجمله یاعده یریدستگ یرا با تانک برا نیمأمور

 (.11: 1103، وصال افتگانیره) گردندیآنها ناموفق برمعملیات  مردم یاریبا هوش

جزء  یوناز روحان یتو تبع یاسالم یهاو اعتقاد به ارزش یفرهنگ ةبا توجه به سابق یزسنجان ندر 

 کردهلیتحص و قشر  مبارز یت. روحانگفت یکلب ینیخمامام  یبه ندا عا یبود که سر ییروستاها

دو قشر  ینبه کمک ا .اندنقش را در آغاز مبارزه در سنجان به عهده داشته یشترینب یدانشگاه

 یو نظام سیاسی مذهبی، ی،در ابعاد مختلف فرهنگ یهای مبارزاتفعالیت یشرو،و پ یفرهنگ
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شدن نهضت با  مقارنو  یپرشور و انقالب یهاخطابه یه. تهگردیدیم یدهو سازمان یزیررنامهب

و  کردیم یجاددر مردم ا یگریحال د شور و یدان،ساالر شه یسوگوار یامو ا یامماه خون و ق

و  یماییبه راهپ یو عزادار یسخنران یانجمع واحد بعد از پا یکدر قالب  نوا باهم وهمه مردم هم

با توجه  کندینقل م یاز مبارزان دوران نهضت اسالم یکی. پرداختندیتظاهرات در سطح سنجان م

به سمت اراک تدارک  یماییراهپ یکگرفته شد که  یمجانبه مردم تصمبه حضور گسترده و همه

 نیوستبا پ یطالقان یابانخ یاز سنجان آغاز و با عبور از کرهرود در حوال یماییراهپ .شود یدهد

 .شکسته شد اراکبار طلسم شعار مرگ بر شاه در  یناول ی. برایافتادامه  یتظاهرکنندگان اراک

 یازدهمدر روز  1137سال  یتاسوعا و عاشورا یدر روزها یماییمراسم راهپ یبعد از برگزار

و  اطالعیاز افراد ب یاکردن عده یرو با اج زندیم یشینما یاتعمل یکدست به  یمرژ ،محرم

 یرفتهازدست تبارتا بلکه اع پردازندیبه مانور م یاز روستاها یشده در سطح شهرها و برخالاغف

 ،یوندر پشت کام کهیاز چماق بدستان درحال یاظهر عده یکدر همان روز نزد یابد.خود را باز

 و قمه شعار یسوار شده بودند و با در دست داشتن انواع و اقسام آالت کشاورز یلر، تروانت

و با به  آورندیورش میسنجان  یسوبه شدندیم یتحما مریژاندار یروهاین یو از سو دادندیم

 یزها نژاندارم .ندیآیدر سطح سنجان به حرکت درم یهنقل یلها و وسا، مغازهمنازل یدنآتش کش

ر نقش شه) پردازندیها مآن یتمردم به حما یسوبه یراندازیمشرف به سنجان با ت یاز تپه

 (.10: 1176 ،یانقالب اسالم پیروزیدر  سنجان

، رکونمک یروستاها یمذهب یوننفر از قشر 1344حدود  1137 ماهید 13در طبق اسناد ساواک 

 میهنی – یجران را که قبال  ضد تظاهرات ملیمرز یروستا ی، اهالآباد و داوودآباد، مشکسنجان

 یزخم یننفر از مخالف هفت یریدرگ ینند و در اشرکت کرده بودند موردحمله و هجوم قرار داد

نفر  چهارهزاربا شرکت حدود  یصبح هم تظاهرات 14. از ساعت شدند لمنتق یمارستانشده و به ب

 (.21/201 :1106، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم) در شهر شکل گرفت

 7. ش اراک که به مدت ه 1137 ماهید 20بزرگ  یماییراهپروزنامه کیهان نیز طی گزارشی به 

هزار تن از زن و مرد از طبقات  134حدود  که داردیمو بیان  پردازدیمید ساعت به طول انجام

 (.7: 1137 /14/ 14 یهان،ک) اندشرکت داشته در این تظاهرات روستاسه  اهالیمختلف اراک و 
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مراکز  یوانان از روستاها راه، البته اگر جاراک جو آرام بود ی دیگر و دورافتادةروستاها در

 شدندیروشنفکران به دوستانشان در روستا م رسانامیپ ،شدندیم یو دانشگاه یلیتحص

 (.23/3/1101، رادیریمش)

 )ارامنه( یمذهب یتاقل .6

در  یباف. رونق صنعت فرشدر اراک ساکن بودند یخانوار ارمن هشت یالدیم 1043در سال 

 یندنما یرشهر دا یندر ا یبافشهر شده و مراکز فرش ینروانه ا یارمناراک باعث شد که تجار 

 ،«یانلبنگ یو»، «یانگاراگوز»از  توانیدر اراک م یافتهسکونت یکه ازجمله تجار بزرگ ارمن

از  یناز چهار منطقه اطراف اراک و همچن یلدل ین. به همنام برد و... «یانلفت» ،«شانچیانتاف»

جماعت  یاداراک شدند که باعث ازد یراه یبافجهت کار در مراکز فرش اصفهان ارامنه یجلفا

 ید.ارامنه گرد

 های ضد رژیمیماییراهپ در تظاهرات و این اقلیت مذهبی نیز همچون دیگر اقشار مردم اراک

عواملی را به شرح ذیل در خصوص انگیزة  یت،اقل ینا یبا شورا یامصاحبه . درشرکت داشتند

 مبارزات انقالبی مطرح ساختند: خود از حضور در

 .ینجات کشور از حکومت استبداد وجود استبداد و حاکم بر جامعه و یاسیس یطشرا -1

 یرانیا یتهو دفاع از به دنبال لذا یمهست یرانیا ،یمداشته باش یتفاوت مذهب ینکهما قبل از ا -2

 برآمدیم.خود 

مردم به  یرهمانند سا یزرا ن بودند که ما یاملعو ینید هاییتبه اقل یتیاهمیو ب یتعدم امن -1

 (.24/6/1101، ارامنه یمصاحبه با شورا) ها کشاندو کوچه هایابانخ

 . هنرمندان1

از  . نادریداشتندیگام برم یانقالبمبارزات  عرصهدر  یشگذاشتن هنر خو یشبا به نما انهنرمند

و  ،بردینام م کردندیم یتفعال یمزه با رژدر جهت انقالب و مبار یبا هنر خود به نوع که یکسان

از  یکی. بود یدیهدر مدرسه مج یسینوشنامهیمسئول شعر و نما یمسعود مراد» گوید:یمچنین 

 و کردیاجرا م ئتیدر قالب ه یاحمد اهللیبعث بود که ول یهابچه یشجالب نما هاییشنما

 (.17/7/1104، جلسه اول ،ینادر« )به عهده داشت یزرا ن ابوذر یشنامهنما یاجرا

سال قبل از انقالب شروع  پنج ششدر اراک  یتفعال: »گویدیفعال در انقالب م از افراد یمنصور

 ی. برانداشتند یمردم آمادگ یداشتند ول هایرستانرا دب یتیفعال ختهیوگر، جستهشده بود
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 ،یعتمداریشر اهللتیواسطه آدر قم به .یمانجام داد یشنامهنما یامر را با اجرا ینکردن مردم اآماده

« یتیماشک »با عنوان  یاشنامهینما یبه اجرا یمتصم یاو دکتر حداد عادل در جلسه یدکتر قاسم

 یم.کن اجرارا در اراک  یشنامهنما ینا یمکرد یشنهادپ یمگرفتند و ما با دوستانمان که در قم بود

و  ینمامراکز س یتمام یم.مه را به اراک آوردیشناا نماهبا اصرار بچه یاصال  مساعد نبود ول یطشرا

فروش قبول کرد در منزل فرش یجعفر یساواک بود و آقا یاردر اخت یدولت یهاارگان یگرد

امر  ینا یمنزلشان را برا یرزمینبود و ز ینیو متد یفرد مذهب ی. واجرا شود یشنامهنما ینا یشانا

. بود ییوفا یآقا یشنامهنما یالبته مجر یم.کرد اسه شب اجر ار یشما قرار داد و ما نما یاردر اخت

که ساواک هم  یمفکر افتاد ینشد و در شب دوم به ا یشاز نما یادیدر شب اول استقبال ز

 یهقض ینبه ا یاصحه -1 یم:از ساواک هم دعوت کرد یلبه چند دل باشد و یشنامهنما ینگر انظاره

 یاندر صورت بروز مشکل ساواک خود در جر -1 .باشد انیساواک هم در جر -2 یم.داشته باش

به  یشنما ینا یدنساواک با د یسرئ یدمد ینهعمن به . و اتفاقا  آنها هم متأثر شدند وباشد یهقض

ساعت  20پدرم تا  .پدر و مادرم را خواستند یشنامهنما یاز اجرا پس. دو روز افتاده است یهگر

شده بود و  یمفصل ییبازجو ینهمچن بودند و هناخن کرد یدنکش به یدرا تهد یدر زندان بود و و

 (.1101/ 17/6، جلسه اول ،یمنصور« )زندان شکنجه شدم یز دربعد خود من ن

ی سیاسی در هانامهشینمای دیگری از اجرای هانمونهبه  توانیماز ساواک  آمدهدستبهدر اسناد 

 0/2/1136روز  13:14ساعت » چنین آمده است: اهگزارشاراک پی برد. برای مثال در یکی از 

مسجد  یو بصر یسمع یغاتگروه تبل ینفر از طبقات مختلف مردم بنا به دعوت کتب 134حدود 

که توسط گروه مذکور در دو قسمت  «یتاز انسان یپرتو» یمنظور تماشابه میحاج محمدابراه

و  کانیکوچه اش ینب ینتکلمالمملک یابانواقع در خ یجعفر ینبه نام حس یدر منزل شخص

 .کوچه اجرا شد شرکت نموده بودند ینآخر

)پدر و چهار نفر فرزند که دو نفرشان  ینفرسرگذشت خانواده پنج یشنامهاول موضوع نما قسمت

بود  یکشحوض، پدر خانواده که شغلش آببود یرفق بود( ماریب یگریو د یجافل یکی، محصل

 جستیتوسل م یزن ییبه شعارها و یردنم یمارمکنم تا کودک بآورد که چه یبرم یاددائم فر

 یول میرندیم یکه از گرسنگ ی: در تعجبم از مردمگفتیم یقول از ابوذر غفارازجمله به نقل

 یهادر ساختمان یگراند یول یچمتوانم نسخه فرزندم را بپیچرا من نم ینکها یا کشند.ینم یرشمش

بقال  یدچرا نبا .حاکم باشد یدبا یدارهیسرما ینا یتا ک ؛کنند یکاخ زندگ یامدرن و چندطبقه 
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را  یروز کارگر یک. نامبرده دستمزد یمنباش یمهو افراد مثل من ب ، کارگر، عطارشاطر ،سرکوچه

را انعام گرفته است و اضافه  یالر پنجاهمبلغ  ینعنوان نمود و اظهار داشت که از ا یالر صدمبلغ 

 لباس، چه کنم؟ غذا بخرم یالر صد ین، من با اع من کارگر و اکثر کارگرهااست وض ینکرد ا

 .یچمرا بپ باشدیکه امانت خدا م یزمنسخه فرزند عز یا، کفش بخرم بخرم

 یمراجعه یو نحوه دهدیم یشرا نما یدکتر یو شغل یشخص یزندگ یشنامهقسمت دوم نما در

نشان داد که  یارا به گونه یاترا به ماد یجه وتو یزو حضور دکتر را در مطب و ن هایضمر

: 1102، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم« )طبقه را فراهم نمود ینموجبات حقد نسبت به ا

و به حکومت و  کشیدهیم یرجامعه آن روز را به تصو یماد یشنامه وضعیتنما(.این 1/110

 کرد.اشاره میوز موجود در جامعه آن ر یطبقات یهااسراف و فاصله

 

 گیرییجهنت

 یالیسمحکومت به امپر یسرسپردگ ،یمرژ یاستبداد یتحاکم ی فرهنگی ضددین،هااستیس

موجب  یگرها عامل دو ده یعموم یهایرشد آگاه یجهو در نت یگسترش تعامالت جهان ،نیجها

، روحانیون، ی از اقشار مختلف مردم اعم از فرهنگیان، دانشجویاناگستردهطیف تا  یدگرد

از اقدامات  یامجموعهبازاریان، کارگران، کارمندان، هنرمندان، اقلیت مذهبی، روستاییان و بانوان 

هریک از  به همین منظور. انجام دهند یحرکات انقالب اب یساقط کردن حکومت پهلو یرا برا

ر تظاهرات و و استعدادهای خود در این عرصه تالش نمودند. شرکت د هاتیظرفاقشار بسته به 

ی سیاسی، اعتصاب، برپایی نمایشگاه و نمایش تئاتر با هاتشکلو  هاانجمنها، تشکیل راهپیمایی

یی بود که توسط هاتیفعال ازجمله غیرهی امام و هاهیاعالممضامین سیاسی و اجتماعی، پخش 

 هایینهالبته آنان هزاقشار مختلف مردم و برای ساقط کردن رژیم پهلوی صورت گرفت. 

از دست دادن جان،  ا بههازجمله آن توانیها خود متحمل شدند که متحقق آرمان یرا برا ینیسنگ

 .شدن اشاره کردیو زندان یری، دستگضرب و شتم
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 کتابنامه 

 الف( اسناد

مرکز بررسی  تهران: ،1ج  ،اسناد ساواک تیبه روا یگانیمحمدرضا گلپا دیحاج س یالعظم اهللتیآ

 .1103ریخی، اسناد تا

 .1176یخی، اسناد تار یمرکز بررس :تهران، 1ج ، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم

 .1177یخی، اسناد تار یمرکز بررس :، تهران2 ج، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم

 .1170یخی، اسناد تار یمرکز بررس :تهران، 6 ج، اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم

 .1104یخی، اسناد تار یمرکز بررس :تهران، 0، ج اسناد ساواک یتبه روا یب اسالمانقال

 .1100یخی، اسناد تار یمرکز بررس :تهران، 10، ج اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم

 .1106یخی، اسناد تار یمرکز بررس :تهران ،20و 21، ج اسناد ساواک یتبه روا یانقالب اسالم

 یمرکز بررس :تهران ،2و  1، ج (یاسناد ساواک )روزشمار استان مرکز یتبه روا یانقالب اسالم

 .1102، یخیاسناد تار

 ب( کتاب

، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی در استان مرکزیرشیدی، احمد؛ میرزایی، علی؛ شفیعی، سمیرا، 

 .1100انقالب اسالمی، 

 .1101ران: عروج، ، ته1ج ، نهضت امام خمینیروحانی، سید حمید، 

( در یجاننقش شهر سنجان )سنجان و ف)بکوشش(،  شهر سنجان یشهدا یادوارهستاد بزرگداشت 

 .1176ی، استان مرکز یانقالب اسالم یدشه یادبناراک:  ،یانقالب اسالم پیروزی

 .1103یبه، کت :اراک، وصال یافتگانره کوشش(، یجران )بهمرز یروستا یشهدا یادوارهستاد 

 .1171، اطالعات :تهران ،«فرمانفرمائیان»یروز ف یمخاطرات مریم، مر یان،فرمائفرمان

حفظ آثار  یاداراک: بن ،انقالب و دفاع مقدس در شهرستان اراک یعوقا یاییجغراف، ، زهرایمهاجران

 .1170و نشر دفاع مقدس، 

تهران: پژوهش  ،مهاجر یروزهف هترجم ،(7561- 7531)یران و انقالب در ا ینزمیک، هوکالند، ار

 .1101یراز، ش

 هاروزنامه ج(

 .13720، 13711، 13712، 13741، 13727، 13743، ش 1137 ،اطالعات



 1041 تابستان و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 162

 .1137 ید 14، شنبه 14617شماره  ،کیهان

 هامصاحبهد( 

 .13/3/1101، جلسه اول ،محمد ،یرود

 .24/6/1101، ، جلسه اولارامنه یشورا

 .1101/ 13/6، جلسه سوم، 23/3/1104، جلسه دوم ،24/12/1104، جلسه اولمحمد، ، گلجو

 .1101/ 23/0، جلسه اول ،ینیمحمد حس

 .23/3/1101، جلسه اول ،اهللبیحب راد، یریمش

 .24/0/1101، جلسه اول ، علی،یمعتمد

 .1101/ 17/6، جلسه اولابوالفضل،  ،یمنصور

 .1104/ 17/7، جلسه اولاسماعیل،  ،ینادر

 .17/7/1101، جلسه دوم ، غالمعلی،یفراهانجردی والش

 .24/0/04، دومجلسه جعفر،  ،یحیایی
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