
 تحقیقات اسنادی انقالب اسالمی نشریه علمی

 1041 پاییز و زمستان ،8، شماره ید(هارم )دوره جدچسال 

 111-228صفحات: 

Scientific Journal of  

“Documentary Researches of  

the Islamic Revolution” 

Vol 4 (New Period), No 8, Autumn-Winter 2022-2023, p.p: 199-228 

 

: 20.1001.1.27172945.1401.4.8.8.8 

 نقالبی مردم کرمانشاهامبارزات  مهاجر درمسافر و  روحانیوننقش 

 )با تکیه بر اسناد(

 3/ سجاد دادفر2/ روح اله بهرامی1مهدی عزتی

 چکیده

مذهبی و دینی در حضور نیروهای  ی ونیآفرنقش اسالمی ایران انقالبیکی از وجوه برجسته 

طوف به پیروزی انقالب اسالمی گیری تمامی مراحل مبارزاتی و تحوالت معتکوین و شکل

های مذهبی و دینی بوده های فعالیت جریانکانون نیترمهمهمواره از  کرمانشاه بوده است.

-های متنوع جریانفعالیت بستر هرچند تاریخ و محیط جغرافیایی و اجتماعی کرمانشاه است.

یروهای اجتماعی ن کههای انقالبی نظیر اقشار مختلف و متکثر در درون خود بوده، چنان

های شهری و عشایری و و اقشار گروه مختلف اعم از ایالت و طوایف، اقوام و مذاهب

وران و بازاریان و اقشار و نیروهای نوین علما، پیشه و تجار، بازرگانان روستایی و اقشار سنتی

در بستر همه فعال بودند و توانستند  در شهرها و نظامیان کارگران نظیر فرهنگیان و معلمان،

 های خویش پیدا کنند؛ اماتحوالت انقالب اسالمی زمینه مساعدی برای طرح خواسته

روحانیون نقش پیشرو و رهبری نیروهای اجتماعی را داشتند. در میان قشر روحانیون برخی 

موقت دعوت  طوربهداشتند و یا  غیربومی( که در شهر کرمانشاه اقامت) از روحانیون مهاجر

توسعه تفکر مبارزاتی و انقالبی  ی درمؤثررکت در محافل مذهبی و دینی نقش شدند با شمی

 نشان داده که با تکیه بر منابع تاریخی تحلیلی و-توصیفی رویکرداین پژوهش با  ایفا کردند.

 ای در مبارزات انقالب مردم کرمانشاه ایفا کردند.روحانیون مهاجر و مسافر سهم عمده

 اسالمی، کرمانشاه، روحانیون مسافر و مهاجر، اسناد.انقالب  های کلیدی:واژه
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The role of immigrant clerics and missionaries in the 

revolutionary skirmishes of the people of Kermanshah  

(based on documents) 

Mehdi Ezati1/ Roohalah Bahrami2/ Sajjad Dadfar3 

Abstract 

One of the prominent aspects of the Islamic revolution has been the role-

playing and presence of religious forces in the development and 

formation of all stages of struggles and developments aimed at the victory 

of the Islamic Revolution. Kermanshah has always been one of the most 

important centers of activity of religious movements. Although the history 

and geographical and social environment of Kermanshah has been a 

platform for various activities of revolutionary currents such as different 

and plural strata within itself, such as various social forces, including 

tribunal, religious, urban, nomadic and rural groups, and traditional 

strata of merchants and traders, scholars, artisans and marketers and 

new classes and forces such as educators and teachers, workers and 

soldiers were all active in the cities and were able to find a favorable 

ground for their demands in the context of the developments of the 

Islamic Revolution; But the clerics had the role of the social forces. 

Among the clerics, some immigrant (non-native) clerics who resided in 

Kermanshah or were temporarily invited played an effective role in the 

development of militant and revolutionary thinking by participating in 

religious circles. This research is descriptive-analytical and relying on 

historical sources, shows that immigrant clerics and Missionaries played 

a major role in the revolution struggles of Kermanshah people. 

Keywords: Islamic revolution, Kermanshah, traveler and migrant clerics, 

documents.  
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 مقدمه .1

ویژه در عصر اسالمی جزو مراکز فرهنگی و علمی بوده است. این کرمانشاه از دیرباز به والیت

النهرین و دیگر مناطق غربی ایران همواره محل عبور در مسیر عراق و بین شدنواقعشهر به دلیل 

های غربی است که قصد داشتند از ایران به عراق و حوزه زوّار و اکثر کسانی بوده وآمدرفتو 

های علمیه، ، مساجد، حوزههاخانقاهمدارس،  وجود نهادهای فرهنگی مانند امیاالمیقداز  بروند.

های دینی در پرورش و رشد علماء، ادبا، دانشمندان، عارفان و صوفیان ها و سایر کانونهحسینی

بوحنیفه احمد بن داود نامدار و بزرگ اسالمی تأثیرگذار بود. دانشمندانی چون ابن قتیبه دینوری، ا

دینوری، ممشاد دینوری و ابراهیم بن شیبان قرمیسینی که در عصر تمدن اسالمی جزو سرآمدان 

هایی از این بزرگان و (، نمونهبه بعد 161 :1313اعظمی پور،آمدند )علوم مختلف به شمار می

های عصمت و انعالقه مردم این سرزمین به تشیع و ارادت به خاند نیچنهمعالمان بودند. 

ع( از آغاز دوره اسالمی مشهور است. احمد بن حسن مادرائی، عالم و مبلّغ شیعی قرن طهارت )

عج(، مالعبداالحد کزازی، میرزا احمد دوازدهم )معاصر امام حسن عسکری )ع( و امام سوم و 

که یا از این علما و فضالیی بودند  کزازی، آقا محمدعلی مجتهد، مالعبدالجلیل کرکوتی از اجلّه

پرور برخاستند و یا به کرمانشاه مهاجرت کرده و در فقه و مذهب شیعه به اشتهار مدیار عال

های علمی و دینی اقدام و به ارشاد، تعلیم، هدایت مردم و پرورش و تأسیس کانونرسیدند 

آقا  (. در دوره قاجار مهاجرت و اقامت علما و فضالی بزرگی چون31-20 :1384سلطانی،کردند)

بهبهانی  اهللتیآفیض مهدوی و محمدعلی مجتهد، مالعبدالجلیل کرکوتی و مالحسن بن سمیع 

های رود. اقامت شخصیتتحوالت دینی و علمی کرمانشاه به شمار می نقطه عطفی در تاریخ

های علمی و مکاتب مذهبی و بزرگ و نوابغ دینی و علمی در کرمانشاه، باعث شکوفایی فعالیت

های روحانی، مردم شهر ها و هدایت این خاندانییشهر شد. در سایه ارشادات و راهنما دینی این

های حکام و فرمانروایان داخلی و طلبینی برای مقابله با توسعههای مطمئکرمانشاه پناهگاه

 متجاوزان به این حدود بودند.

ی بودند که در مؤثری اهبستر ازجملهمقوله مهاجرت و مسافرت در تاریخ معاصر انقالب اسالمی 

و باعث شده  ی ایفا کرده استمؤثرتکاپوهای مبارزاتی انقالب اسالمی در کرمانشاه نقش 

علما و روحانیون مبارز و  موردتوجهنشاه در جریان تحوالت انقالب اسالمی بار دیگر کرما

مای مبارزه های انقالبی علو مأمن و کانونی برای ترویج و گسترش فعالیت انقالبی قرار بگیرد
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 مسافرت یا مهاجرت و حضور روحانیون برجسته و اثرگذار که یا ه رژیم پهلوی باشد.علی

و یا به دعوت  و جهت هدایت و رهبری مردم در کرمانشاه ساکن شده بودند اختیاری صورتبه

کردند، در روند تحوالت و رویکرد روحانیون و فعالین انقالبی کرمانشاه به آنجا مسافرت می

بوده است. در هردو صورت روحانیون مهاجر و غیربومی در  مؤثرارزاتی مردم کرمانشاه بسیار مب

-در شکل یمؤثردهای انقالبی مردم کرمانشاه قرار گرفتند و نقش بسیار جریان رخدادها و رویدا

سخ گیری و فرایند مبارزه با حاکمیت پهلوی داشتند. این جستار با تکیه بر اسناد و منابع در پی پا

غیربومی( در مبارزات انقالبی مردم کرمانشاه چگونه مهاجر )است که روحانیون  سؤالبه این 

چگونه  های انقالبی و انقالب اسالمی در کرمانشاهیتفعالها در گسترش عمل کردند و نقش آن

 بوده است؟

 پیشینه پژوهش .2

وضوع پژوهش حاضر های اطالعاتی و تحقیقاتی درباره موجو در میان منابع و بانکجست

دهد. در برخی از منابع تاریخی مانند کتاب انقالب اسالمی در کرمانشاه ای را نشان نمیپیشینه

در گسترش انقالب  رگذاریتأثهای شخصیت نوشته یکی از نویسندگان این مقاله به بحث درباره

نی نیز در کتاب (. همچنین محمدعلی سلطا1381بهرامی، ) اسالمی در کرمانشاه اشاره شده است

 به شرح سرگذشت برخی از روحانیون مقیم کرمانشاه پرداخته است« نشاهتاریخ تشیع در کرما»

به نقش اثرگذار این قشر  است با رویکرد تاریخی ـ اسنادی درصدد (. این جستار1384،سلطانی)

 از روحانیون در مبارزات انقالبی کرمانشاه بپردازد.

و نیروهای  مهاجرت و فعالیت روحانیون سازنهیاهلل بروجردی زمعلمیه و مدرسه آیت حوزه .3

 کرمانشاهمذهبی و انقالبی به 

گیری یک کانون ( باعث شکلش 1331در سال ) یبروجرداهلل د آیتیس مدرسه و مسجأست 

غیربومی در این  برخی از روحانیون و علمای دینی و مهاجرت و سکونت مهم دینی و مذهبی،

اهلل بروجردی، آقا شیخ مرجعیت عالم بزرگ حضرت آیت ن زعامت وشهر شد. در زما

ایشان قرار داشت. به  موردتوجهبسیار  محمدهادی جلیلی از علما و مجتهدان بزرگ کرمانشاه

ی شرعی، وکیل و طرف اعتماد ایشان در کرمانشاه بود و بیشتر امور همین سبب ایشان نماینده
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های آقا شیخ هادی گذاشته شده بود. یکی از مسئولیت شرعی و دینی آن خطّه برعهده ایشان

 جلیلی تأسیس مدرسه دینی در کرمانشاه بود.

ها و مدارس اهلل بروجردی، حوزهقبل از تأسیس حوزه و مدرسه آیت هرچندکه واقعیت این است 

 شد، وجود داشت؛ اما با توجه بهدینی کوچکی، که تحت سرپرستی برخی از علما محلی اداره می

پژوهان برای تحصیل به ها و دیننزدیکی آن به عتبات اکثر طلبه موقعیت ممتاز دینی کرمانشاه و

ایجاد یک  اهلل بروجردی با درک اهمیتکردند. آیتعتبات عالیات عزیمت میهای قم یا حوزه

مرکز دینی مهم در غرب کشور، تأسیس یک مدرسه دینی را در شهر کرمانشاه ضروری 

دین روی، تمهیداتی برای تأسیس یک حوزه دینی در این شهر اندیشید. بنابراین، تشخیص داد. ب

فکر وی را به خود مشغول داشت و  1333ی در سال و مدرسه دینضرورت تأسیس این حوزه 

کرد و در آن از  منتشر 1333خرداد  11ای در روزنامه اطالعات مورخه برای این منظور اطالعیه

 ، ص11/0/1333 روزنامه اطالعات، مورخخواست )حداث آن کمک مردم خیّر جهت کمک به ا

1.) 

مدرسه دینی و  نسبت به احداث خیرین الزم و حمایت اهلل بروجردی با گردآوری منابعآیت

ی در کرمانشاه اقدام کرد. پس از اتمام کار احداث و بنای ساختمان مدرسه دینی کرمانشاه مسجد

االسالم فلسفی، ی شد، بنابر دستور وی، حجتگذارنام« یاهلل بروجردمدرسه آیت»که به نام 

ای از علمای ساکن قم برای افتتاح ه عدهعاملی همرااهلل اشرفی اصفهانی، شیخ عبدالجواد جبلآیت

طور به کرمانشاه مسافرت کردند و طی مراسمی به 1331آذر سال  2مدرسه مزبور در تاریخ 

 (.241-422: 1326دوانی، ) دیآغاز گردرسمی فعالیت آن 

ای از علمای بزرگ و اهلل بروجردی، مهاجرت و اقامت عدهعلمیه آیت و حوزهتأسیس مدرسه 

لوم دینی را در کرمانشاه در پی داشت و فعالیت گسترده این حوزه دینی سرآغاز تحول طالب ع

ساز در شتهای سرنوکانون ازجملهتوان گفت این حوزه مهمی در جامعه مذهبی این شهر بود. می

شود. ابتدا آقا شیخ هادی جلیلی تولیت اداره گیری انقالب اسالمی در کرمانشاه محسوب میشکل

اهلل بروجردی برعهده گرفت. سپس ذب طالب و استادان حوزه را طبق دستور آیتمدرسه، ج

یکی از علمای  برخی از علما برای همکاری و حضور در مدرسه و مسجد در این شهر ساکن شد.

اهلل اهلل بروجردی در کرمانشاه اقامت گزید، آیتای که پس از تأسیس مدرسه آیترجستهب

اهلل بروجردی در آنجا ماندگار شد. پس از رحلت عنوان نماینده آیتاشرفی اصفهانی بود که به
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عنوان نماینده اهلل بروجردی و تثبیت مرجعیت امام خمینی، وی از سوی امام همچنان بهآیت

 (.21: تایب اشرفی اصفهانی،).ماندباقی  در کرمانشاهمرجعیت 

عمری پربار و سراسر خدمت به اهلل شیخ محمدهادی جلیلی پس از ش، آیت 1332در آغاز سال 

اهلل شیخ محمدهادی جلیلی مردم کرمانشاه در شهر نجف از دنیا رفت. پس از رحلت آیت

آقای حاج شیخ عبدالجلیل  نیوالمسلماالسالمحجتاهلل بروجردی طی حکمی کرمانشاهی، آیت

رحوم و تصدی جلیلی فرزند آن مرحوم را که از علمای بنام آن خطّه بودند، به جانشینی آن م

 1332ی کرمانشاه منصوب کرد. از این رو، از سال امور مدرسة دینی و نمایندگی خود در منطقه

اهلل بروجردی در کرمانشاه تی پس از انقالب، سرپرستی و مدیریت مدرسة دینی آیهاسالتا 

 (.242: 1326دوانی، بود )االسالم شیخ عبدالجلیل جلیلی تحت نظارت و سرپرستی حجت

 ی علمی و تبلیغی روحانیونهامهاجرتو  کرمانشاه یس مدرسه و مسجد بروجردیتأس. 4

ه باعث شد ک ی علمیه به همت علمای شهر کرمانشاه و حمایت مراجع بزرگ دینیتأسیس حوزه

می از طالبان آموزش دینی آن منطقه و برخی نقاط پیرامون در کرمانشاه، در محضر بخش اعظ

علوم دینی بپردازند. توسعه و ترویج علوم دینی طیف جدیدی از طالب  علمای آنجا به یادگیری

آموختند. ی حوزه مذکور کشانید که عمدتاً مقدمات علوم دینی را در آنجا میسوبهجوان را 

به مدارج باالتر بودند، برای ادامه تحصیالت حوزوی به قم یا عتبات که طالب ارتقاء کسانی 

اهلل بروجردی و گسترش مراکز آموزش حوزوی در مدرسه آیترفتند. با تأسیس عالیات می

یافتند، برای خدمت در کرمانشاه طالب جوان که در قم و عتبات به مدارج علمی حوزه دست می

ی خود در تحول و توسعهنوبهبه. این مسئله گشتندیبازمدداً به کرمانشاه شهر و دیار خود مج

که بعد از تحوالت کرمانشاه تأثیری عمیق بخشید. چنانها، مدارس دینی و حوزوی استان حوزه

شدن فعالیت طالب و روحانیون جوان منطقه و تأثیراتی که بر سیاسی 1302تا  1304ی هاسال

 سوکهایی برای بسط آموزش دینی به وجود آورد: از یگرایش وسوتسمگذاشته بود، از دو 

در تأسیس مکتب خصوصی یا یک مرکز و طالب و علمایی که به کرمانشاه بازگشتند، هریک 

ی مراکز دینی و برای کنترل مدرسه آموزشی تالش کردند و از سویی دیگر، دولت از بیم توسعه

برخی مراکز و مدارس دینی دولتی در کرمانشاه انجام  بیشتر روحانیت، اقداماتی برای تأسیس

الدین جلیلی و اداره اوقاف داد. کمک به مسجد و مدرسه عمادالدوله، که تحت نظر شیخ شجاع
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. همچنین علما، طالب و (8 :12602 مارجا، پرونده شمارهبود )شد، کوششی با این هدف اداره می

اه آمده بودند نظیر حاج آقا عطاءاهلل ی به کرمانشاهلل بروجردرجالی که با تأسیس مدرسه آیت

رونق علوم دینی و مذهبی االسالم حاج آقا حسین زرندی و ... موجب اشرفی اصفهانی، حجت

درآمدند پایگاهی برای نشر و گسترش نهضت انقالب اسالمی در کرمانشاه  جیتدربهشدند و 

 (124: 1384سلطانی، )

در غرب کشور انسجام  بروجردی سازمان و نهاد روحانیتاهلل با تأسیس حوزه علمیه آیت

 -ب به ساماندهی فکریهای دینی و عالیق حوزیِ طالی پیدا کرد. گسترش آموزشاژهیو

دهة اهلل بروجردی در آغاز اعتقادی در مطالعات دینی در شهر کرمانشاه انجامید. رحلت آیت

در باب مرجعیت شیعه منجر  نظرفتالاخطور موقت به بحران مرجعیت و بروز هرچند به 1304

از حضور شد و حاکمیت پهلوی هم تالش کرد با خارج کردن مقام مرجعیت از ایران خود را 

گیری امام خمینی در قبال اقدامات یک مرجع نیرومند شیعی در ایران رهایی بخشد، اما موضع

به  آرامآرامدوباره  روحانیت در حمایت از ایشان، مذهبی -های سیاسیدولت و شاه و حرکت

سلم عنوان مرجع مانسجام درونی قدرت روحانیت انجامید و نهضت پانزده خرداد امام خمینی را به

جامعه شیعی واقع  موردتوجه، حرکت سیاسی و مبارزات دینی ایشان جهیدرنتبه جامعه شناساند. 

های مذهبی را کانون و هاین امر روحانیت شیعه را به حمایت از ایشان، واداشت و جریانا شد.

ای هدر کرمانشاه علما و روحانیون مبارز فعالیت 1304 ةدهی مرجعیت او هدایت کرد. از سوبه

خود را جهت تأکید بر مرجعیت امام خمینی و حمایت از مبارزات ایشان سوق دادند و شاگردان 

به کرمانشاه  ران امام را درنیرومند از یا اعتقادی امام خمینی حلقة -به مشی سیاسی مندانعالقهو 

ه شدند. از سردمداران و رهبران مذهبی دینی انقالب اسالمی ایران در کرمانشا که آورد، وجود

حاج آقا ، اهلل عبدالجلیل جلیلیآیتمشهورترین این حلقه یاران امام عبارت بودند از:  ازجمله

شیخ  اهللآیت حاج جواد خسروشاهی، اهللآیت بهاءالدین عراقی، اهللآیت عطاءاهلل اشرفی اصفهانی،

ید محمد میبدی، اهلل آقاسفیض مهدوی، آیت نیاءالدیضحاج شیخ آقا  اهللآیت محمدرضا کاظمی،

، «آخوندحاج»اهلل حاج شیخ مجتبی روشن معروف به آقا شیخ محمدباقر محمدی عراقی، آیت

ی از این اعمده بخش دی و....االسالم حاج آقا حسین زرناهلل حاج سیدمرتضی نجومی، حجتآیت

ارز که از حلقه یاران مب هسته مرکزی روحانیون طرفدار مرجعیت امام خمینی در کرمانشاه
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سلطانی، ) آمدندبه شمار می ی و مهاجر به کرمانشاهربومیغروحانیون  ازجمله انقالبی ایشان بودند

 (.1/021: 1381ی، بهرام؛ 121: 1384

اهلل یس مدرسه و مسجد آیتتأسنخست مهاجرت روحانیون با طور که بیان شد موج همان 

افتاد که عمده فعالیت آنها توجه به اتفاق  1302پانزده خردداد سال  تا 1333بروجردی از سال 

های آموزشی و حوزه بود و رویکرد چندانی به مبارزه سیاسی کانون دینی و تبلیغ دین و فعالیت

 مبارزاتاهلل بروجردی و شروع شد، اما با رحلت آیتینمدر میان طالب و روحانیون دیده 

-الفت نیروهای مذهبی و گروهمخ افزایشهای مذهبی، با گسترش فعالیتسیاسی امام خمینی و 

رویکرد به مبارزه  ،رژیم پهلوی اهلل خمینی با دولت و حاکمیت سیاسیآقا روحادار حاجوهای ه

ویژه یربومی بهغهای مختلفی از روحانیون بومی و سیاسی و مذهبی با رژیم پهلوی در میان طیف

ز شد. بر همین اساس در اهلل بروجردی در کرمانشاه آغادر میان طالب حوزه و مدرسه آیت

به بسط یر این جو سیاسی و مبارزاتی تأثی مختلف اجتماعی تحت هاگروهبسیاری از نقاط کشور 

روز به نهضت دینی ادامه دادند و روزبهی فعالیت تبلیغی و ترویجی خود در حمایت از حوزه

هواداری از  یسوبهکردند در منابر مذهبی مردم را انیون مخالف که سعی میتعداد وعاظ و روح

 شد. اهلل خمینی سوق دهند، افزوده میآیت

اهلل خمینی پس از تبعید به حدی رسید که گسترش روزافزون سخنرانان مخالف و هوادار آیت

تعداد سخنرانان هرچند در آغاز اهی جز برخورد، تهدید و تبعید آنان نبود. برای حاکمیت ر

های محابا به رژیم و سیاستدر منابر و مجالس مذهبی بی اهلل خمینیمذهبی که به تقلید از آیت

رفت، ولی با مخالفت رو به تزاید روحانیت کردند، ابتدا از انگشتان دست فراتر نمیوی حمله می

لت در سراسر شهرها، ایاالت و والیات پراکنده شدند و در اجتماعات مذهبی هر با شاه و دو

کردند تا و خطبای مشهور و مخالف رژیم دعوت میشهر، روحانیون محلی از وعاظ معروف 

ها با پیوند دادن مسائل سیاسی و اجتماعی به ضمن برگزاری سخنرانی در مساجد و حسینیه

خود را بلند کنند و در آگاهی بخشیدن به مردم تالش نمایند. هایشان، صدای اعتراض سخنرانی

کردند برای ساواک غ دین فعالیت میلّهای مذهبی و مبنظارت بر وعاظی که در جایگاه شخصیت

های مستعار به شهرهای مختلف ها و نامآنان با عنوان ازیر ،و نیروهای انتظامی بسیار مشکل بود

ی دادند و شبکههایشان را تغییر میمحل سکونت و سخنرانیکردند و مدام کشور مسافرت می

. گاه حضور سخنرانان مختلف در یک دیده بودند را تدارک کنترلیرقابلسیاسی، نامرئی و غ
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آورد که هویت سخنران اصلی تا هنگام رفتن به منبر برای نیروهای میمجلس وضعیتی را پیش 

بر دور از محل سکونت، ترک محل سخنرانی در میان نام زشد. استفاده اکننده نامعین میکنترل

ی صل کرده بود. تنها حربهأسخنرانان، ساواک را مست درپییهای پعان و مسافرتمانبوه مست

المنبر کردن آنان بود. از سوی دیگر، جدی برای برخورد با این سخنرانان مذهبی تهدید و ممنوع

ب و واعظ مذکور، شور و شوق مضاعفی برای شد مستمعان خطیالمنبر شدن باعث میممنوع

المنبر نوعیت و ممنوعیافت. از این رو، ممشنیدن سخنانش داشته باشد و محبوبیت وی افزایش می

ای معکوس داشت و رغبت مردم را به دنبال داشت و مردم شهرها و مناطق مختلف شدن نتیجه

ا در محافل و مجالس آنان به سخنرانی المنبر دعوت کنند تدادند از روحانیون ممنوعترجیح می

 بپردازند.

ای از مبارزان عده ةگسترد وعاظ و روحانیون مبارز به کرمانشاه، هم به دلیل فعالیت مسافرت

-اهلل خمینی بود که در کرمانشاه سکونت داشتند و مدام از وعاظ دعوت میهوادار حضرت آیت

که محل شد ناشی میعالیات و حوزه عراق  موقعیت آن شهر در نزدیکی عتبات ازو هم  ،کردند

وعاظی بود که قصد خمینی و گذرگاه و اقامتگاه موقت مسافران، طالب و سکونت و تبعید امام

 .زیارت و تحصیل داشتند

 انقالبی آنان در کرمانشاه تبلیغی و تکاپوهای. روحانیون مسافر و 5

 و اقدامات حاج شیخ عباسعلی اسالمی هامسافرت. 5-1

ی فعالیت و آموزشی و سیاس ،تربیتی ،که در امور فرهنگی ای بوداز روحانیون فعال و برجسته او

 یمشکرد و بانی یک خط یسآموزشی و تربیتی و فرهنگی بسیاری تأس مدارس و مراکز داشت.

-فرهنگی و سیاسی در مبارزه با رژیم پهلوی بود. حاج شیخ عباسعلی اسالمی همسو با شخصیت

های مذهبی نظیر ها و جریانسازمان کاشانی و نواب صفوی و سایر جمعیت،اهلل تچون آی یهای

همکاری جمعی از بازاریان  باغات اسالمی، اتحادیه اسالمی و... انجمن تبلی جمعیت فدائیان اسالم،

مدارس تعلیمات اسالمی از  .جمعیت پیروان قرآن و جامعه تعلیمات اسالمی را بنا نهاد و مذهبیون

در عصر پهلوی دوم بود که آثار فراوانی برجای  نربیتی ایشاتو تکاپوهای فرهنگی و  ردهاآوره

 .(31-43 :1384 پور،نهاد )کرمی
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های فرهنگی تبلیغی و ترویجی داشت و ها در کرمانشاه فعالیتحاج شیخ عباسعلی اسالمی مدت

شدن صنعت نفت ضت ملیکرد و در ایام نهاسی مییهبی و سذهای مدر منابر و مساجد سخنرانی

به  واآرا با برخی از اقدامات علی رزم یریوزازجمله در زمان نخستو  تفردر کرمانشاه منبر می

مدرسه تعلیمات اسالمی در کرمانشاه یکی از اقدامات ایشان در  یستأس مخالفت برخاست.

سیس مدرسه أت عباسعلی اسالمی عالوه بر. رودشمار میهگرا بهای اسالمهمسویی با جریان

تعلیمات اسالمی در کرمانشاه برای احیاء قوانین شرعی و دستورات اسالمی در میان مردم 

های خود های تبلیغی و فرهنگی خویش به فعالیتتناسب فعالیتش نمود و گاه بهکرمانشاه تال

وردین که در فرکند. چنانهای فکری و فرهنگی و تربیتی اشاره میدر شهرهای مختلف در زمینه

الزمان مسجد ری و مسجد جامع تهران به منبر ی صاحبادر سخنرانی در مسجد کمره 1332ل سا

 در مسجد جامع 1332نموده است. در فرودین سال ه اقدام میظو موع لیغو تب یجتروبه رفته و می

 قاز نشر فساد و انحطاط اخال یریحاکمیت قرآن و علما برای جلوگ یتهران ضمن تأکید بر احیا

 :و تعاون میان مسلمان اعالم کرد و گفت

 خواستیوقت م ریوزآرا نخسترزم .رفتمیمن وقتی در کرمانشاه بودم منبر م» 

من باالی منبر مخالفت  .ارزاق عمومی شرکت تعاونی تشکیل بدهد ینبرای تأم

اگر  :گفتو آقای قدسی کرمانشاهی شبی در کرمانشاه پهلوی من آمد ، کردم

همین کرمانشاه مبلغ بیست میلیون تومان بابت  علماء باشد تنهاحکومت دست 

 دارانهیاز سرما ت که منبدهند و این هم لیستی اس دارانهیزکات باید سرما

و من لیست را برداشته نگاه کردم  دهمیو به شما نشان م امکردههیکرمانشاه ته

 ینحتیاجی برای تأماگر اینها از طرف روحانیون وصول شود دیگر ا یقتاًدیدم حق

 ساواک، روایت به اسالمی عباسعلی )حاج« ارزاق به شرکت تعاونی نداریم

1383: 02-08). 

-کند و میوع اشاره میضرک تهران به همین موادیگر در همین سخنرانی در مسجد  در جایی

 :گوید

در آن موقع من در کرمانشاه  الوزراء وقتآراء رئیسما آقایان در زمان رزم» 

یکی از محترمین کرمانشاه به من گفت اگر دولت یک هیئتی از  رفتمیبر ممن

نماید از همین کرمانشاه در سال علماء و مردان صالح را مأمور وصول زکات 
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کس در آن وقت ببینید هیچ .زکات از مردم اخذ کرد توانیبیست میلیون تومان م

-131: 1383 ساواک، روایت به اسالمی عباسعلی حاج)« خواهدناین مملکت گدا 

104). 

ن یکی عنواهای وی و تأسیس مدرسه تعلیمات اسالمی بهاقدامات شیخ عباسعلی اسالمی، سخنرانی 

ی مساعدی را برای های مذهبی نقش مؤثری در بیداری مردم کرمانشاه ایفا کرد و زمینهاز کانون

 های ادوار بعدی فراهم ساخت.فعالیت

 فلسفی در کرمانشاه یاالسالم محمدتقهای حجتسخنرانیو  هامسافرت .5-2

اک، مقامات امنیتی و اتی که در کرمانشاه حساسیت ساومبارز ـ های تبلیغیجمله مسافرت از

هایی در کرمانشاه چنین برنامه انتظامی رژیم پهلوی را برانگیخته بود و دائم در صورت برگزاریِ 

 نیوالمسلماالسالمهای تبلیغی و انقالبی حجتدادند، سفرآن را تحت کنترل و مراقبت قرار می

مانشاه معموالً ساالنه به االسالم فلسفی بنا به دعوت علمای شهر کرفلسفی بود. حجت یمحمدتق

ها و یان مساجد، حوزههای مفصلی از سوی متولّکرد و در این سفرها سخنرانیآن شهر سفر می

مذهبی، -این سفرهای تبلیغی شد. ازجملهاماکن مذهبی و دینی برای ایشان ترتیب داده می

سیاسی سراسر  -یخفقان و سرکوب شدید نیروهای مذهب های او به کرمانشاه در دورهمسافرت

 کشور بود.

-طبا بنا به دعوت حجتاالسالم فلسفی به همراه آقا سیدرضا بنیش حجت 1301در آبان ماه 

اهلل بروجردی در ی آیتسرپرست مدرسهاالسالم شیخ عبدالجلیل جلیلی کرمانشاهی متصدی و 

ون را پس از کرمانشاه به آن شهر مسافرت کردند. ساواک که تمام مکاتبات و حرکات روحانی

ای خیلی محرمانه به داد، در نامهشدت تحت مراقبت قرار میبه 1302و  1301های حوادث سال

درخواست کرد اعمال و رفتار ها ن، از آ1301آبان ماه سال  21ساواک کرمانشاه در مورخه  شعبه

و گزارش نحوه این دو نفر را کامالً تحت نظر داشته باشند و افراد مرتبط با آنان را شناسایی 

فعالیت و عملکرد آنان را در مدت اقامتشان در کرمانشاه به سازمان امنیت مرکز ارسال کنند 

 (.614: 1326، دوانی)
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فی اصفهانی در کرمانشاه هلل اشراو آیت االسالم فلسفیتصویری از حجت

 
رد کرمانشاه شد و آبان وا 21چند روز بعد از این ماجرا در تاریخ االسالم فلسفی حجتهرحال، به

حاج خسرو » یادبنپس از مالقات با شیخ عبدالجلیل جلیلی در عصر همان روز در مسجد تازه

ر افتتاح مسجد، دعوت بانیان آن را منظوبه اقامه نماز و ایراد سخنرانی پرداخت و به« معتضدی

ام اقامت وی سخنرانی پرداخت. ازجمله حوادثی که در ای پذیرفت و چند روزی در این مسجد به

اش به مصوبات مجلس سنا درباره حقوق در این زمان داد، حمالت شدید وی در نطق افشاگرانه

در خاطرات خود راجع به این  االسالم فلسفیمحصنه بود. حجت یخانواده و زن و طرح آزادی زنا

 :شنهاد مجلس سنا آورده استپی

اب عمرشان به لب بام من به یاد دارم که در مجلس سنا، پیرمردهایی که آفت»

رسیده بود، درصدد برآمدند که یکی از منویات تبهکارانه آمریکا را در جامعه 

ای پیدا این مطلب زمینه صورت طرحی به تصویب برسانند.تحقق بپوشانند و به

من همان موقع در یکی از منابر ]مسجد معتضدی کرمانشاه[ آن را مورد  کرد و

 .(041 :1326دوانی، ) «انتقاد قرار دادم

االسالم در مسجد معتضدی کرمانشاه برگزار شد و حجت 1301آبان ماه  28این سخنرانی در روز 

یشنهادی یکی از سناتورهای آن فلسفی با لحنی شدیداً انتقادی به عملکرد اعضای سنا و طرح پ

ل فراوانی االسالم فلسفی در مسجد معتضدی اقباهای حجتباره حمله کرد. سخنرانیمجلس در این
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یافت و پس از آن، این مسجد یکی از مساجد مهم و تأثیرگذار در تحوالت و مبارزات انقالب 

ازجمله این شدند و اسالمی شد. وعاظ و سخنرانان مشهوری به آن مسجد دعوت می

نژاد در ماه رمضان همان سال پس از های سید عبدالکریم هاشمیها، سخنرانیسخنرانیسلسله

 تأثیر نمازگزاران ـ سیاسی االسالم فلسفی بود که در آگاهی دینی و اجتماعیی حجتهاسخنرانی

 .(881: 314سند شماره  مراسان،بسیاری داشت )

االسالم فلسفی برای اهلل عبدالجلیل جلیلی از حجتآیت ،شینهای پیمطابق شیوه 1301در آبان ماه 

المنبر برگزار نشد و علت آن هم ممنوع خطابه در کرمانشاه دعوت کرد اما این سخنرانی ایراد

ای به شدن فلسفی و محدودیت وی از سوی ساواک برای مسافرت به کرمانشاه بود. لذا طی نامه

کرمانشاه را توضیح داد و از سخنرانی در آنجا اعالم انصراف اهلل جلیلی دلیل لغو سفرش به آیت

 .(112 :314سند شماره  مراسان،داد )

اهلل ج شیخ ابوالقاسم خزعلی به کرمانشاه و سخنرانی ایشان در مسجد آیتت حامسافر. 5-3

 بروجردی

منبرهای اهلل خزعلی از وعاظ و سخنرانان معروف در آن زمان و از کسانی بود که به دلیل آیت

ه و سخنرانی شد، تا به موعظپرشور از سوی علما، روحانیون و اصحاب مجالس دینی دعوت می

مجالس  دعوت جمعی از علمای کرمانشاه، برای برگزاری با، 1300اواخر دی ماه در  ویبپردازد. 

-دهبه آن شهر سفر و در مساجد مختلف کرمانشاه سخنرانی کرد که از منابر ایشان استقبال گستر

اهلل بروجردی کرد تا در مسجد آیتدعوت می ویاهلل اشرفی اصفهانی نیز از ءشد. شیخ عطاای می

در مسجد  اونی برگزار کند، ولی سازمان امنیت مانع از برگزاری سخنرانی نیز مجلس سخنرا

اهلل خزعلی از سوی سازمان امنیت فراخوانده شد و پس از احضار اهلل بروجردی شد. آیتآیت

اش در کرمانشاه مباحثی در زمینه تبعیض های قبلیاینکه در مجالس و سخنرانی شان به بهانهای

رح آمریکا مطرح کرد و در آن موقع که محمدرضاشاه به آمریکا سفر کرده بود، طنژادی در 

ای این مسئله مناسب و به مصلحت نبود، از منبر رفتن وی جلوگیری شد و با وجود وساطت عده

 برای رفع توقیف موفقیتی حاصل نشد.

 طی 1300دی ماه  21در روز  اورا برانگیخت و  اصفهانیاهلل اشرفیاین مسئله خشم آیت

رمانشاه و سازمان اطالعات و اهلل بروجردی به این اقدام شهربانی کدر مسجد آیت ایسخنرانی
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 اولیای امور برای جلوگیری از طرح مطالب دینی دانست. امنیت اعتراض کرد و آن را مداخله

-ای به حجتاهلل احمد جنتی در نامههمچنین آیت ،(.221/1/1/ 0، شماره 1811پرونده  ،مراسان)

علی در کرمانشاه شرحی اهلل خزاالسالم محمدتقی فلسفی درباره علت جلوگیری از منبر آیت

صورت به ایشان نوشت که عالوه بر دالیل فوق، اختالفات درونی روحانیون کرمانشاه را بدین

 (.311-318 :1326انواری، ) کردعامل دیگر در تعطیلی این مجالس ذکر 

 شیخ محمد یزدی به کرمانشاهمسافرت . 4-5

ویژه کرمانشاه، بهی های دینانونهای سخنران و روحانیونی که با مساجد و کازجمله شخصیت

ارتباط داشت، شیخ محمد یزدی از روحانیون فعال و از شاگردان و  یاهلل بروجردیتآ مدرسه

بود. وی پس از حوادث و برخوردهای شدید میان روحانیت و هیئت حاکمه  خمینینزدیکان امام 

های خود بیانات انتقادی و مسافرت و در منابر و سخنرانیکرمانشاه  ش به 1303در اواخر سال 

خود  شهای رژیم حاکم مطرح کرد که ساواک کرمانشاه بالفاصله در گزارتندی علیه سیاست

/20/11گزارش ساواک مورخه  مراسان،) آمیز گزارش کرد.به مرکز این سخنان را تحریک

1300) 

هایی ایراد کرد. یهای بعد نیز به کرمانشاه آمد و سخنرانشیخ یزدی پس از این سخنرانی در سال

 یاهلل اشرفءاهلل بروجردی کرمانشاه، شیخ عبدالجلیل و عطاآیت اعضای فعال مدرسه و مسجد

-، از شیخ یزدی دعوت کردند تا برای ایراد سخنرانی و روضه1300ماه سال ، در بهمنیاصفهان

یزدی،  اهللآیتبه کرمانشاه مسافرت نماید.  )ع(خوانی، به مناسبت شهادت امام جعفر صادق

ماه به کرمانشاه وارد شد و ضمن مالقات با علمای بهمن 23دعوت را پذیرفت و عصر روز 

االسالم عبدالجلیل جلیلی، درباره اوضاع مراکز دینی و روحانیون کرمانشاه در منزل حجت

کرمانشاه، برای ایراد سخنرانی آماده شد. مدیریت اداره کل ساواک کرمانشاه از این موضوع 

ی منبر رفتن و علت مسافرت شیخ محمد یزدی را از نحوه اور شد و به ساواک دستور داد باخب

اش به رئیس ریبعناصر خ لهیوسهای الزم بهکرمانشاه پس از انجام بررسی مطلع بنماید. ساواک

ساواک اطالع داد که شیخ محمد یزدی بنا به دعوت شیخ عبدالجلیل جلیلی وارد کرمانشاه شد و 

گزارش ساواک مورخه  مراسان،) )ع( به منبر برودصادقت به مناسبت شهادت امام جعفر قرار اس

 1300بهمن  21هرحال، شب به در پیوست همین مقاله( 3 و 2 و 1 ؛ سند شماره20/11/1300
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ی مردم متدین و علما و بزرگان مجلس عزاداری حضرت امام جعفر صادق )ع( با حضور گسترده

انتهای مسجد مخفیانه وارد مجلس گردید و  االسالم یزدی نیز از راه درِ دینی برگزار شد و حجت

با وجود هشدارهای شهربانی و تعهدش مبنی بر خودداری از منبر و سخنرانی در میان جمع با 

-در خاطراتش چنین می بارهنیاهلل محمد یزدی دراای خاص اقدام به سخنرانی کرد. آیتشیوه

 گوید:

از افراد مختلف برای سخنرانی در کرمانشاه  نکهیرحوم اشرفی اجمله اقدامات م از»

شدگان بودم. ظاهراً در هم بنده در شمار دعوت بارکیآوردند. دعوت به عمل می

تر از قبل بود و مردم های انقالبی، زمینه فراهمآن مقطع به دلیل نزدیکی به جریان

ا کرده بودند. به هر سیاسی پید -های انقالبیعطش بیشتری برای شنیدن حرف

های فرعی با پای پیاده خود را به مسجد رسانده و تقدیر، روز اول از طریق کوچه

وارد مسجد شدم و  ،ها در نظر گرفته بودنداز در فرعی مسجد، که برای عبور خانم

مشاهده کردم که مسجد مملو از جمعیت است. علمای اعالم در یک قسمت 

ها هم ها و پاسبانو بیرون مسجد، غلغله است. نگهبان ورودی اند و جلوی درِنشسته

شوند و با توجه به این فضا از میان جمعیت عبور کردم و بین مرحوم دیده می

اهلل اشرفی و آقای جلیلی، که از متنفذین کرمانشاه بود، نشستم. هنوز کسی به آیت

ر همین احوال . دشدیکم مهیای شنیدن سخنرانی ممنبر نرفته بود و جو جلسه کم

مگر به شما ابالغ نشده است که »یکی از مأمورین جلو آمد و آهسته به من گفت: 

چند دقیقه بعد، که «. گفتم چرا. بنده هم قصد منبر رفتن ندارم«. به منبر نروید؟

انتظار سخنرانی مجلس بودند، از جا برخاستم و نزدیک منبر رفتم و دیگر همه چشم

نشستم و شروع کردم به سخنرانی. ظاهراً افرادی قصد به گمانم روی یک صندلی 

اداره  یخوبداشتند جلسه را به هم بزنند، ولی توفیق نیافتند و ما توانستیم جلسه را به

 .(111-118: 1384یزدی،  محمد خاطرات) «مکنی

رغم کنترل و شیخ محمد یزدی پس از آن نیز چندین بار دیگر به کرمانشاه مسافرت کرد و به

رت نیروهای امنیتی در ترویج و تبلیغ نهضت انقالب امام خمینی در این مناطق نقش مؤثری نظا

 ایفا کرد.



 1041 پاییز و زمستان ،8 چهارم، شماره سالاسالمی،  قالبان اسنادی تحقیقات علمی نشریه ...................................... 210

 کرمانشاه انقالبی -در مبارزات مذهبیو نقش وی نژاد عبدالکریم هاشمی سید مسافرت. 5-5

در اهلل میالنی بود. وی نژاد از وعاظ انقالبی و از شاگردان معروف آیتهاشمی میعبدالکر دیس

منظور وعظ و تبلیغ به مناطق و شهرهای متعددی در سراسر کشور کرد و بهمشهد زندگی می

های و از سوی روحانیون و علما برای موعظه و تبلیغ در ایام مقدسه و مناسبتنمود مسافرت می

از سوی علمای کرمانشاه در ماه رمضان دعوت شده  1300شد. در سال مختلف مذهبی دعوت می

اجتماعی وی از  -اهلل بروجردی به سخنرانی پرداخت. انتقادات شدید سیاسیجد آیتو در مس

ی تاریخی و همراه با طرح مباحث گیری از مقایسهصورت تمثیل و با بهرهاوضاع مملکت به

سیاسی و مقامات مذکور -یالمللی باعث شد که حساسیت دستگاه امنیتاجتماعی، سیاسی و بین

 عبدالکریم سید االسالمحجت شهید) یردت سخنرانی وی تحت نظر قرار گبرانگیخته شود و جلسا

 .(بعده ب 01: 1322 ساواک، اسناد روایت به نژاد هاشمی

نژاد بسیار استقبال کردند. به همین مناسبت، از سوی های هاشمیاز سخنرانی 1300مردم در سال 

اهلل اشرفی اصفهانی و شیخ ءچند تن از علمای بنام شهر کرمانشاه، شیخ حسین امینی، عطا

منظور تشکیل جلسات عبدالجلیل جلیلی تصمیم گرفته شد تا برای سال بعد نیز از ایشان به

اهلل ی دینی دعوت شود تا در مساجد مختلف کرمانشاه ازجمله مسجد آیتسخنرانی و موعظه

در اواسط ماه  آباد، به سخنرانی بپردازد. لذابروجردی، مسجد معتضدی و مسجد جلیلی در فیض

دعوت شد تا در  وینژاد صورت گرفت و از ای از سوی علمای مذکور با هاشمیشعبان مکاتبه

 هاشمی عبدالکریم سید االسالمحجت شهید) یدبه کرمانشاه مسافرت نما 1301ماه رمضان سال 

 .(112،113: 1322 ساواک، اسناد روایت به نژاد

 16نژاد باخبر شد و در تاریخ رت سید عبدالکریم هاشمیدستگاه امنیتی رژیم، بالفاصله از مساف

های مربوط به مراقبت روحانیون، برای نظارت بر جلسات سخنرانی فوراً قسمت 1301آذرماه 

وارد  1301آذر  24سید عبدالکریم در  (.110 همان:نژاد در کرمانشاه فعال شدند )هاشمی

یون کرمانشاهی ساکن شد. روز بعد با خبر کرمانشاه شد و در منزل شیخ حسن امینی از روحان

اهلل جلیلی به همراه جمعی دیگر از طالب و روحانیون برای اهلل اشرفی و آیتورود وی، آیت

اوضاع مشهد و  دیدن وی به منزل شیخ حسن امینی رفتند و پس از احوالپرسی با ایشان درباره

نژاد از ات، برنامه سخنرانی سید هاشمیگو نشستند. پس از این مالقواحوال علمای آنجا به گفت

ها را با لحنی مالیم و طرح مباحثی در نژاد نخستین جلسات این سخنرانیهاشمی روز بعد آغاز شد.
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های کمونیستی زمینه اخالق اسالمی، مکتب اسالم در مقایسه با سایر مکاتب بشری، انتقاد از نظام

سید عبدالکریم هاشمی نژاد به روایت اسناد االسالم حجت دی)شه داری آغاز کردو سرمایه

های مذکور هر روز در دو مسجد معروف کرمانشاه، مسجد سخنرانی .(110: 1322ساواک، 

اهلل نژاد ظهرها در مسجد آیتشد. هاشمیاهلل بروجردی و مسجد معتضدی، برگزار میآیت

ران و منابع خبرچینی کرد. مأموبروجردی و عصرها در مسجد معتضدی کرمانشاه سخنرانی می

کردند. های مربوطه ارسال میها را تهیه و به قسمتاین سخنرانی های روزانهساواک نیز گزارش

شد. وی با طرح مباحث مختلف تر میلحن و متن سخنرانی سید عبدالکریم هر روز انتقادی

یژه در آمریکا و واجتماعی و سیاسی از جمله عدل اجتماعی در اسالم، نژاد و تبعیض نژادی به

پوستان آن کشور، حکومت و قانون در جامعه اسالمی، رفتار و اخالق پیامبر اسالم وضعیت سیاه

 داد.های مختلفی به مستمعین مجالس خود می)ع( و... آگاهی یو امیرالمؤمنین عل

مسئول  سببهای ایشان باعث حساسیت بیشتر ساواک شد و به همین در اواخر آذرماه سخنرانی

عملیات مراقبت و کنترل جلسات سخنرانی وی در مساجد بروجردی و معتضدی صراحتاً اعالم 

-گویی از دولت و حکومت انتقاد میاشاره و کنایه رفته در سخنان خود با ایما وکرد که او رفته

کند. لذا رئیس امنیت داخله دستور داد که حتماً از طریق شهربانی کرمانشاه اقدام الزم را در 

 کر و اخطار به نامبرده به عمل آورند.تذ

نژاد، جلوگیری های بعدی سید عبدالکریم هاشمیشده در سخنرانیمباحث مطرح نیتریکی از مهم

از فسادهای اخالقی، اجتماعی و آزادی زنان و نوع نگاه اسالم و دنیای غرب نسبت به زنان بود. 

شد، زیرا یکی از حساسیت نشان داده میدر آن زمان به شدت درباره تجددخواهی و آزادی زنان 

اصول انقالب سفید شاه آزادی زنان بود. سید عبدالکریم با توجه به متداول بودن مبحث آزادی 

داد. برخی از این موضوع اختصاص می هایی از بحث خود را در روزهای مختلف بهزنان، بخش

الم کردند که چون حکومت و اصفهانی به ایشان اعاهلل اشرفیءعلما ازجمله حاج شیخ عطا

است با طرح این مسائل از منبر رفتن وی جلوگیری نمایند و مجالس سخنرانی او  مأمورین ممکن

 االسالمحجت شهیددر روزهای آخر ماه رمضان بحث شود ) بارهنیاست درا را تعطیل کنند، بهتر

 .(244: 1322 ساواک، اسناد روایت به نژاد هاشمی عبدالکریم سید

به شهربانی کرمانشاه اعالم شده بود که چنانچه  1301دی  11بر دستور ساواک در تاریخ  بنا

نژاد خارج از مسائل دینی مباحثی را طرح کرد، او را احضار کنند و تذکر الزم را به او هاشمی
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نژاد، به وی در این زمینه اخطار بدهند. بر همین اساس، شهربانی در همان روز با احضار هاشمی

د ولی وی از روز سوم دی ماه در چندین جلسه متوالی مطالبی درباره حقوق زنان، زن از دا

مسائلی درباره  نینچدیدگاه اسالم و مسئله آزادی زنان در کشورهای غربی اظهار کرد. هم

، لذا با ذکر این مسائل بار نمودتبعیض نژادی و مساوات در آمریکا در جلسات متعدد مطرح 

کرمانشاه دستور داد تا درباره سخنان نامبرده مجدداً به ایشان تذکر الزم داده  دیگر به شهربانی

؛ 211-214: 1322 ساواک، اسناد روایت به نژاد هاشمی عبدالکریم سید االسالمحجت شهیدشود )

 .پیوست( 0 ر.ک به: سند شماره

اری را به پای بروجردی مستمعان بسی اهللتینژاد در مساجد معتضدی و آهای هاشمیسخنرانی

بی وبخشی سیاسی، اجتماعی و انتقادی از دستگاه حاکمه آثار مطلکشاند و در آگاهیمنابر می

ها از سوی مقامات سیاسی، امنیتی و انتظامی گذاشت. با وجود اعمال تمام محدودیتبرجای می

مساجد مذکور لی، امامان جماعت و پیشنمازان حها با تدبیر علمای ماستان، این سلسله سخنرانی

های دینی، به طرح نژاد عالوه بر مباحث فوق و موعظهتا پایان ماه رمضان ادامه یافت و هاشمی

حکومت با اجرای  لهیوسمطالبی درباره نامطلوبی اوضاع اخالقی و لزوم جلوگیری از فساد به

پس از  معروف و نهی از منکر و مباحث دیگر پرداخت. ویقوانین جزایی و نیز ترویج امربه

- عبدالکریم سید دی ماه، کرمانشاه را به مقصد مشهد ترک کرد. 23اتمام ماه رمضان در روز 

اش به کرمانشاه، به نحوی رابط بین علمای کرمانشاه، مراجع و در سفرهای تبلیغی نژادهاشمی

بخشی دینی، علمای مشهد نیز بود و بسیاری از کتب مذهبی و دینی که روشنگری و آگاهی

 کرد.و اجتماعی مؤثر بودند، برای برخی از علمای کرمانشاه تهیه و ارسال می سیسیا

 به کرمانشاه پوراکبر محتشمی علی سید مسافرت. 6-5

منظور وعظ، تبلیغ و شرکت در مراسم و به به مناسبت دهه عاشورا پوراکبر محتشمیسیدعلی 

 دیاالسالم سآمد و در مسجد حجت به کرمانشاه 1306دینی و عزاداری به کرمانشاه در سال 

 سخنرانی بودـ ایشان بهمندان عالقه از و خمینی امام شاگردانازجمله  که ی ـخسروشاه میابراه

به مدت ده روز در کرمانشاه اقامت داشت و در تمام ایام دهه اول محرم برای مردم  ایشان. کرد

ردان امام خمینی حساسیت ساواک را خوانی و سخنرانی نمود. ارتباط وی با شاگکرمانشاه روضه

جو، تعقیب و کنترل وبیشتر کرده بود. لذا در دوره اقامتش در کرمانشاه، ساواک به جست
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صورت مخفیانه از طریق مرزهای غربی پس از پایان دهه محرم به پورنامبرده پرداخت. محتشمی

-81: 1326  محتشمی، اکبر سیدعلی خاطرات) و جنوبی راهی عراق شد و به نجف اشرف رفت

86.) 

ضمن دستور اکید به ساواک کرمانشاه اشاره کرده  1306اردیبهشت  21ساواک مرکز در تاریخ 

دار که از عناصر سابقه -پورمحمود محتشمی دیای به سدر نامه پورمحتشمی اکبریعل دیبود که س

که در کرمانشاه مشغول وعظ علیه امنیت داخلی اقداماتی انجام داده و نوشته است  -و ناراضی بود

نظر و مراقبت الزم قرار بگیرد. ریاست ساواک کرمانشاه نیز پس از و تبلیغ است. لذا باید تحت

، نتیجه اقدامات خود را به پوراکبر محتشمیانجام دستورات فوق و تحت کنترل قرار دادن علی

 .(88-82: 1326، پور اکبر محتشمی خاطرات سیدعلیمرکز اعالم کرد )

 . مسافرت شیخ احمد کافی به کرمانشاه7-5

اهلل بروجردی از شیخ احمد کافی که از وعاظ برجسته از طرف مسجد آیت 1302در خرداد ماه 

 دوم و بیست تا خرداد دوازدهم از روز ده مدت به که کردند دعوت خراسانی مقیم تهران بودند

 از تبلیغی یتمأمور این. گزارش بروندمنبر  به کرمانشاه بروجردی اهللآیت مسجد در ماه این

شهربانی کرمانشاه به ساواک ارسال و از سوابق ایشان استعالم شده است و ساواک در این  طرف

 از شود خواسته و منعکس کرمانشاه ساواک به شخص این سابقه»باب درخواست نموده که 

 ساواک به دیگری نامه طی دبع روز مرکز دو ساواک لذا. «نمایند مراقبت یقاًدق شخص این منابر

 اهللآیت طرفداران از و مخالف عناصر و افراد از کافی احمد شیخ که نموده اعالم کرمانشاه

 دستور کرمانشاه ساواک به و استبازداشت  سوابق دارای و است تهران مقیم که است خمینی

ت به بازگش زمان تا ایشان را اقدامات تمام کرمانشاه در ایشان اقامت طول در که است داده

)حاج عباسعلی  یندتهران تحت مراقبت دقیق قرار گرفته و نتیجه را به ساواک تهران اعالم نما

 .(1شماره سند  ؛به : ر.ک،124: 1383 اسالمی به روایت ساواک،

دیگری از مرکز همچنین به ساواک کرمانشاه تأکید شده است که از آنجا که شیخ احمد  در نامه

 منابر تمام بایستی ،یونی است که با سپردن تعهد مجاز به استفاده از منبر شده استکافی از روحان

 این در کرمانشاه شهربانی با همچنین و داشته اعالمموقع به را خبریهرگونه  و مراقبت تحتوی 
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 مراقب تا گرفته ایشان از را الزم تعهدات منبر بانیان و او احضار ضمن تا نموده هماهنگی زمینه

 .باشند خود گفتار و اررفت

 دعوت کرمانشاه مذهبی محافل سوی از 1308 سال ورماهیشهر در کافی احمد شیخ دوم بار برای

 ساواک ریاستلذا  برود، منبر به بروجردی اهللآیت مسجد در روز ده مدت به که شد قرار و شد

 کرمانشاه اواکس هب شهریور ششم و بیست در محرمانه خیلی یبندبا طبقه یانامه طی مرکز

 خالف مطالب ایراد از پس تهران ةباسابق و ناراحت روحانیون از کافی احمد شیخ که داد دستور

 ساواک به لذا و است شده کرمانشاه راهی 26/6/1308 تاریخ در قم شهر در مملکتی مصالح

کرات تذ الیه را احضار ورمشا ،های وی روی نوارور داده که ضمن ضبط سخنرانیدست کرمانشاه

و تعهدات الزم از ایشان اخذ شود که در صورت ایراد مطالبی خارج از مسائل مذهبی تحت 

 کرمانشاه شهربانی که بود مرکز تعقیب قرار خواهد گرفت. بر اساس همین دستورالعمل ساواک

قبل از هرگونه ایراد سخنرانی از ایشان تعهدات الزم را به شرح  کافی احمد شیخ احضار ضمن

 .(1شماره ر.ک به؛ سند ) کرد اخذیر ز

 متن تعهدنامه شیخ احمد کافی

 01012 شماره شناسنامه دارای کافی شهرت محمد فرزند اینجانب شیخ احمد 

 قصد و دارم اقامت کرمانشاه درفعالً  که تهران ساکن تهران اهل مشهد از صادره

تعهد  روماهلل بروجردی به منبر بده روز در مسجد مرحوم آیت مدت به دارم

که در منبر جز مطالب مذهبی و دینی اظهارات دیگری که خارج از  نمایم،یم

چنانچه خالف این تعهد رفتار نمودم  .موضوع مذهبی باشد مطلقاً ایراد ننمایم

 یهامحل است بدیهی .حاضرم طبق مقررات تحت تعقیب قانونی قرار بگیرم

 حاج رعایت خواهم نمود )امالًدیگری هم قرار بود به منبر بروم این تعهد را ک

   .(121: 1383 ساواک، روایت به اسالمی عباسعلی

داده شد که با  وررغم این تعهد و متعاقب آن از ساواک مرکز به شهربانی کل کشور دستبه

انتقادی شیخ احمد کافی و احتمال تکرار این رویه دستور داده  و خالف مصالحت توجه به اظهارا

 به اسالمی عباسعلی حاج) آید عمل به ممانعت کرمانشاه و همدان در ایشان تنرف رشد که از منب

 به سازمان امنیت مقامات مکرر تذکرات رغمبه شیخ احمد کافی (.241 :1383ساواک،  روایت
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پس  هادامه داده لذا در تاریخ بیست و یکم آذر ما خویش ترویجی و انتقادی منابر و هایسخنران

 شیخ برادر کافی حسین .گردید تبعید ایالمشهرستان  به سال مدت سهبه از صدور حکم تبعید 

 احمد شیخ دوستداران ومندان عالقه از دیگر نفر چند و کرمانشاهی جلیلی اهللآیت طریق از احمد

 عباسعلی حاجی انتقال به شهر ایالم را فراهم آوردند )برا ایشان ازیموردن امکانات و وسایل کافی

 .(014- 041: 1383 ساواک، یتروا به اسالمی

در مسجد حاج شهباز به کرمانشاه و سخنرانی الدین اعتمادزاده االسالم نجمحجت مسافرت. 8-5

 خان

شد در مسجد حاج شهباز خان سخنرانی یکی دیگر از روحانیون مبارز که از ایشان دعوت می

فرزند شخصی به  و تهرانی بودون ایشان از روحانی .زاده بوددالدین اعتمااالسالم نجمحجت ،نماید

علمیه فعالیت  هایحوزهنی و یپس از تحصیل در علوم د .و در تهران متولد شده بود اصغرینام عل

براثر این . مبارزات روحانیون به صف مبارزان مذهبی پیوست نریاجکرد و در مذهبی می

ایشان در اواخر  .گردیدبر المنبارها از سوی ساواک دستگیر و زندانی شد و ممنوع هافعالیت

المنبر شدن در سفری به کرمانشاه و ممنوع ریدستگی از دستگیر شد ولی پس 1311خرداد ماه 

 یهاگزارشدر  .عنوان سخنران مسجد حاج شهباز خان کرمانشاه به ایراد وعظ پرداختبه

 که: و در این زمینه آمده است توصیف شده زیآمکیتحر ویسخنان  ،ساواک

 تاریخ در است خمینی طرفدار افراطی روحانیون از نامبرده موجود وابقس ربراب» 

. است شده مرخص قرار تبدیل با ]13[21/3/11 تاریخ در و دستگیر 3/3/1311

 اظهار به مبادرت منابر در زندان از آزادی از بعد ادشدهی واصله، گزارشات برابر

در تاریخ  جهینتنموده که در مملکت مصالح خالف و زیآمکیتحر مطالب

اد زالمنبر گردیده است. در ضمن نامبرده با اخذ تعهد آممنوع 16/12/1311

آمده در سخنرانی  34/3/1312طور که در گزارش مورخ گردیده اما باز هم همان

 و ننموده عمل خود تعهد به نموده خانی شهباز حاج مسجد در که در کرمانشاه

ساواک  روایت به امام انیار) کرده استنوان ع یزیآمکیتحر مطالب

 .(248: 1386 الدین انواری(، )محی

 های سیاسی و تبلیغی آنهایتفعالجدول فهرست اسامی علمای مهاجر و مسافر به کرمانشاه و 
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تاریخ   محل سخنرانی  کنندگاندعوت  نام و نام خانوادگی ردیف

 مسافرت

1 

 

حاج شیخ عباسعلی 

 اسالمی

مدرسه تعلیمات 

 اسالمی

تعلیمات  رسهمد

 اسالمی

1321 

 

2 

اهلل بنا به پیشنهاد آیت حاج محمدتقی فلسفی

 بروجردی

مسجد و مدرسه 

 اهلل بروجردیآیت

1332 

3 

 

 1301 معتضدی مسجد شیخ عبدالجلیل جلیلی حاج محمدتقی فلسفی

4 

 

 

المنبر به علت ممنوع شیخ عبدالجلیل جلیلی حاج محمدتقی فلسفی

شدن فلسفی برگزار 

 نشد

1301 

 

6 

 

 شیخ ابوالقاسم اهللآیت

 خزعلی خراسانی

علمای کرمانشاه و 

اهلل اشرفی آیت

 اصفهانی

سخنرانی در مساجد 

مختلف، لغو برنامه در 

 مسجد بروجردی

1300 

 

7 

 

 

اهلل شیخ محمد آیت

 یزدی

اهلل اشرفی آیت

اهلل اصفهانی و آیت

 جلیلی کرمانشاهی

 

 

 

مسجد و مدرسه 

 اهلل بروجردیآیت

 

ن ماه بهم

1300 

 

 

8 

 

 

سید عبدالکریم 

 نژادهاشمی

 

بنا به دعوت علمی 

کرمانشاه در ماه 

 مبارک رمضان

 

مسجد و مدرسه 

 اهلل بروجردیآیت

 

 

1300 

 

9 

 سید عبدالکریم

 نژادهاشمی

بنا به دعویت شیخ 

حسن امینی در ماه 

مسجد بروجردی 

 ظهرها،

1301 
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مسجد معتضدی  مبارک رمضان 

 عصرها

ی اکبر عل سید 11

 پورمحتشمی

 

االسالم حجت

 شاهیخسرو

االسالم مسجد حجت

 خسروشاهی

1306 

 

 

11 

 

 االسالم شیخ احمدحجت

 کافی

 محافل مذهبی و

 علمای کرمانشاه

مسجد و مدرسه 

 اهلل بروجردیآیت

 

1302 

االسالم شیخ احمد حجت 12

 کافی

 

مسجد و مدرسه  علمای کرمانشاه

 اهلل بروجردیآیت

 

1308 

الدین االسالم نجمحجت 13

 اعتمادزاده

محافل مذهبی 

 کرمانشاه

مسجد حالج شهباز 

 خان

1312 

 گیرینتیجه

ی در مؤثرغرب کشور بود که نقش در  انقالب اسالمی های نیرومندیکی از کانونکرمانشاه 

 اعیها و اقشار مختلف اجتماسالمی ایران ایفا کرد. با وجود نقش مؤثر گروه انقالب یریگشکل

عنوان رهبران نیروهای اجتماعی در این میان روحانیون بهاعم از فرهنگیان، تجّار و بازرگانان، 

روحانیون برخی از  ها و مراکز مذهبی وها، محافل، کانوندر میان جریان بارزی داشتند.

نقش بسیار مهمی در روشنگری و اثربخشی فکری و  غیربومی() مسافر و مهاجر روحانیون

بارزات اجتماعی و مذهبی مردم علیه حاکمیت پهلوی را برعهده داشتند. این محافل ی ماجتماع

ی را برای مبارزات سیاسی و مذهبی خویش انتخاب کردند که یکی از این مختلفهای شیوه

 ها و مساجد و مراکز مذهبیهای مذهبی نظیر حسینیهها استفاده از ظرفیت محافل و کانونشیوه

ی برای ربومیغو دعوت از علمای  مردم مورداحترامخاص مذهبی و ای هبراساس مناسبت

های مذهبی بوده است. مسافرت و هجرت دو های سیاسی و مبارزاتی در پوشش مناسبتسخنرانی

 لهیوسبهو اسالمی  انقالبی ایدئولوژی مبارزه و گسترش روحیه نییتببستر مهم برای ایفای نقش و 
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 با توجه به غلبه که نشان داده شد، طورهمانآمده است. شمار میبه رهبران روحانی در کرمانشاه 

و نفوذ آنها در بدنه اجتماعی کرمانشاه،  سیاسی مذهبی ـ حضور رهبران دینی و نیرومند گفتمان

های برجسته و مؤثر و خطبا و علمای مذهبی این روحانیون و محافل مذهبی با دعوت از شخصیت

 انقالب مردم در تفکرات مبارزاتی و ای در گسترشم عمدهسه و روحانیون مهاجر و مسافر

که برگزاری جلسات سخنرانی علمای مهاجر و مسافر نظیر شیخ چنانکرمانشاه ایفا کردند. آن

اهلل عبدالکریم پور، آیتمحتشمی اکبریعلاهلل فلسفی، شیخ محمد یزدی، عباسعلی اسالمی، آیت

 .ی در محافل مذهبی و سیاسی کرمانشاه داشته استمؤثرش نق نژاد و شیخ احمد کافی و...هاشمی

 کتابنامه

 الف( اسناد

 .1/8/1312/ه. مورخه 8823؛ 314مراسان(، ش.بازیابی: ) مرکز اسناد انقالب اسالمی

ه تاریخ  12/21مراسان(، پرونده شیخ محمد یزدی، سند شماره ) یاسالممرکز اسناد انقالب 

1/1/2132 

/ 0، گزارش 1811پرونده  کد مراسان(، پرونده شهید اشرفی اصفهانی،) یالماس مرکز اسناد انقالب

221/1/1 

 .20/11/1300مراسان(، گزارش ساواک مورخه ) یاسالممرکز اسناد انقالب 

شماره وزیری، پرونده مارجا(، بایگانی اسناد نخست) رانیامرکز اسناد ریاست جمهوری اسالمی 

 .28124؛ 12602

مرکز بررسی اسناد تاریخی،  :، تهرانءاهلل اشرفی اصفهانی به روایت اسناد ساواکعطااهلل شهید آیت

1382. 

مرکز بررسی اسناد تهران: ، االسالم سید عبدالکریم هاشمی نژاد به روایت اسناد ساواکحجت دیشه

 .1322، تاریخی

، د تاریخیسنامرکز بررسی اتهران:  ،ت ساواکروای به االسالم شیخ احمد کافیواعظ شهیر حجت

1383. 

 .1383، مرکز بررسی اسناد تاریخیتهران: ، حاج عباسعلی اسالمی به روایت ساواک

 .1386 ،مرکز بررسی اسناد تاریخیتهران:  ،(نیالدیمح )انواری، یاران امام به روایت ساواک
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 ب( کتاب 

 .1313و، سپند مین انتشارات :تهران ،قوم کرد شدهفراموشپایتخت ، برومند پور،اعظمی

 .1381تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  ،انقالب اسالمی در کرمانشاهاهلل،  روح بهرامی،

 .1326، تهران: دفتر ادبیات انقالب اسالمی حوزه هنری، اکبر محتشمی پور خاطرات سید علی

 .1384، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات محمد یزدی

، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، االسالم والمسلمین فلسفیت حجترزاخاطرات و مبادوانی، علی، 

1326. 

 .1384، سها :تهران ،تشیع در کرمانشاه خیتار علی،محمد سلطانی،

 .1384، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، جامعه تعلیمات اسالمیکرمی پور، حمید، 

 ج( مقاله

 .1321، بهار و تابستان 02-01 ، شمجله یاد «خاطرات»حجتی کرمانی، علی، 

 هاد( روزنامه

 .11/0/1333 روزنامه اطالعات، مورخ
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