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 آموز در فرآیند انقالب اسالمیدانش -عملکرد شبکه دبیر واکاوی

 )شهرهای ساری و بابل(

 1یاسر صابری

 چکیده

، نقش دبیران روندیمشهرهای انقالبی مازندران به شمار  نیتریکانونکه از  در شهرهای ساری و بابل

برجسته و شایان توجه  بخشی و پیشتازی تحوالت انقالبی،آموزان در بروز و ظهور، الهامو دانش

کنندة سایر در این دو شهر در موقعیت گروه مرجع، پیشگام و تحریک و تهییج هاگروهاست. این 

اقشار قرار گرفتند و نقشی محوری بازی کردند. بر این اساس مطالعه پیشینه فکری، بسترهای 

ز در فرایند انقالب اسالمی آموی دبیر و دانشهاگروهدر میان  گرفتهشکلی و شبکه ارتباطی انهیزم

های فرهنگی و گروه ی انقالبی در میانهاامیپحائز اهمیت بسیار است. پرسش این است که چگونه 

ی انقالبی از هاامیپآموز پذیرش شد و در مراحل و مقاطع بعدی اشاعه و گسترش یافت. اشاعه دانش

مراه کرد. بر مبنای نظریه پخش چگونه توده انقالبی را با خود ه یی صورت گرفت وهاروشچه 

ش در ذهن و افکار جامعه  1۴04که بستری که در دهه  شودیم دییتأهاگر استراند این فرضیه 

ی انقالبی فراهم آورد و در هاامیپآموز ایجاد شد، ناحیه مناسبی را جهت پذیرش فرهنگی و دانش

ی برای گسترش تحرکات انقالبی و امحرکهی انقالبی، موتور هاامیپش با گسترش یافتن  1۴14دهه 

ی انقالبی را با خود همراه هاتیجمعگلوله برفی و سپس یک بهمن عظیم شد و  صورتبهاشاعه آن 

ی و اسنادی و همچنین مصاحبه با اکتابخانهها به شکل گردآوری دادهکرد. در این پژوهش از روش 

گسترش نیروی انقالبی دبیران و  ی روندبندصورتو با  میابردهکوشندگان انقالبی، بهره 

 در فرایند انقالبی پرداختیم. هاگروهآموزان برمبنای نظریه پخش، به بازنمایی نقش اساسی این دانش
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Analyzing the performance of the teacher-student network in the 

process of the Islamic Revolution 

(Sari and Babol cities) 

Yasser Saberi1 

Abstract 

In the cities of Sari and Babol, which are considered to be the most focal 

revolutionary cities of Mazandaran, the role of teachers and students in 

the emergence, inspiration and leadership of revolutionary developments 

is outstanding and worthy of attention. In these two cities, these groups 

were placed in the position of the reference group, pioneer and instigator 

of other classes and played a pivotal role. Based on this, it is very 

important to study the intellectual background and communication 

network formed among teacher and student groups in the process of 

Islamic revolution. The question is how the revolutionary messages were 

accepted among the cultural and student groups and spread and 

expanded in the next stages. What methods were used to spread 

revolutionary messages and how did it bring the revolutionary masses 

with them? Based on hoggett Strand's diffusion theory, this hypothesis is 

confirmed that the platform that was created in the minds and thoughts of 

the cultural and student society in the 1960s provided a suitable area for 

accepting revolutionary messages, and in the 1970s, with the spread of 

revolutionary messages, it became a driving engine. To expand the 

revolutionary movement and spread it in the form of a snowball and then 

it became a huge avalanche and took the revolutionary population with it. 

In this research, we have used the data gathering method of library and 

document study as well as interviews with revolutionary actors, and by 

formulating the process of expanding the revolutionary force of teachers 

and students based on the diffusion theory, we have represented the 

essential role of these groups in the revolutionary process. 
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 مقدمه

 مؤثری مختلف هاگروهمطالعه فرایند انقالب اسالمی در نقاط مختلف کشور و نحوه بروز و ظهور 

ی حائز اهمیتی را در نگارش تاریخ بگشاید. سیری در اسناد و هاافق تواندیمدر تحوالت انقالبی، 

ران در اتفاق و ی متشکل از دبیاجامعهکه  دهدیمتاریخ شفاهی انقالب اسالمی در مازندران نشان 

و مهم، در تهییج و تحریک سایر  مؤثرآموزان توانستند عالوه بر ایجاد تحوالت اتحاد با دانش

ی با ظرفیت قدرتمند فرهنگی اشبکهدر پیوند با یکدیگر  هاگروهواقع شوند. این  مؤثراقشار نیز 

ا به خود رفته و و اعتقادی، ایجاد کردند که توانست طی دو دهه نقش گروه پیشرو و مرجع ر

 حرکت انقالبی مردم را رقم بزند.

از سه  مازندرانآنچه در این پژوهش حائز اهمیت است بررسی این بخش از جنبش انقالبی مردم 

ی دبیر است که هاگروهی مختصات فرهنگی و فکری ریگشکلجنبه است. جنبه اول پیشینه 

ی ریگشکلی به وجود آورد. جنبه دوم ی انقالبهاامیپزمینه و بستر مناسبی را برای پذیرش 

آموزان که به اشاعه و گسترش پیام ی ارتباطی میان دبیران و همچنین دبیران و دانشاشبکه

و مهیج و  رگذاریتأثی انقالبی هاحرکتجنبه سوم بروز  تیدرنهاو  کردیمانقالبی کمک 

ی جریان فکری ریگشکلند ست. در این مقاله سعی شده است نخست روهاگروهسایر  دهندهالهام

ی دبیران و اشبکهی شود و سپس نحوه فعالیت ابیشهیرآموزان مذهبی در میان فرهنگیان و دانش

ی این قشر بر سایر رگذاریتأث تیدرنهای قرار گرفته و موردبررسش  1۴14آموزان در دهه دانش

وانی شود. برای نیل به این ی دیگر بازخهاطیمحاقشار و نحوه اشاعه پیام انقالب و پذیرش آن در 

وزارت  منتشرشدهموجود در مرکز اسناد انقالب اسالمی، اسناد  اولدستمقصود از اسناد 

که « آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی»ی هامصاحبهی شخصی و همچنین هامصاحبهاطالعات و 

 .، بهره بردیممیاکردهیاد « مراسان»در این مقاله از آن با عنوان اختصاری 

 پیشینه پژوهش

دوم  مؤلفهاول انقالب اسالمی،  مؤلفهاصلی برای بررسی است.  مؤلفهپژوهش حاضر دارای سه 

سوم دو شهر از استان مازندران است. در باب انقالب اسالمی در  مؤلفهآموزان و دبیران و دانش

به رشته  ییهاکتابمازندران و تحلیل و تبیین تاریخ حرکت مردمی این محدودة جغرافیایی 

آموزان و همچنین تحلیل و تحریر درآمده است که از حیث تمرکز بر قشر دبیران و دانش
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روزشمار انقالب »روایت تاریخی مستند به تاریخ شفاهی با پژوهش حاضر تفاوت دارند. کتاب 

( چاپ مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، تحوالت 1۴89) ،«اسالمی در مازندران

و از این جنبه که  کندیمرهای مختلف مازندران را با انتشار اسناد ساواک بازنمایی تاریخی شه

ی از تاریخ شفاهی و همچنین عدم ریگبهرهمجموعة اسنادی است به لحاظ روایتگری، عدم 

 آموزان با پژوهش فعلی متفاوت است.تمرکز بر قشر دبیران و دانش

که توسط علی رمضانی و  زین( 1۴9۴« )سالمیتاریخ مازندران از آغاز تا انقالب ا»کتاب 

کلی و بدون تمرکز بر  صورتبهشده است فرآیند تاریخی مازندران را  فیتألعنایتی  اکبریعل

که در عین  دهدیممقوله انقالب اسالمی و اقشار مختلف حاضر در آن مورد بررسی قرار 

ی مقالهفاوت است. اشتراک جغرافیایی به لحاظ تمرکز و تحلیل با پژوهش حاضر مت

، به چاپ رسیده است به 06و  01نیز که در نشریه یاد شماره « ی از نگاهی دیگرشناسرانیا»

ی از امجموعه صرفاًفرهنگیان ساری پرداخته است. این مقاله  خصوصبهمصاحبه با فعاالن انقالبی 

ضر تفاوت دارد. و به لحاظ ساختاری و همچنین استناد به اسناد با پژوهش حا هاستمصاحبه

ی فعال در هاگروهبه مطالعه خاص  اًیثانمعدود بوده و  اوالًمکتوبات فعلی در این مقطع تاریخی 

است و از سوی دیگر مجموعه استنادات به  نپرداخته هاآنجریان انقالب اسالمی و نحوه ارتباط 

 ثیح آن. از شودینمکتب، اسناد و تاریخ شفاهی در کنار هم در آثار مکتوب مربوط دیده 

 پژوهش حاضر دارای نوآوری است.

 چهارچوب نظری؛ نظریه پخش

ی نوآوربه تحلیل، تشریح کیفیت و چگونگی گسترش یک پدیده یا  1نظریه پخش یا اشاعه

دان جغرافی 2توسط تورستن هاگراستراند، 191۴. بر اساس این نظریه که در سال پردازدیم

ی به نواحی اهیناحالیل تراوش و گسترش یک پدیده را از د توانیمسوئدی، ارائه شده است، 

ی جغرافیایی بلکه گروهی از اهیناح صرفاً نه  تواندیمدیگر مورد بررسی قرار داد. حال این نواحی 

ی مذهبی یا سیاسی باشد. روند اشاعه یک هاارزشی حامل یک عقیده، فکر و یا پیام و هاانسان

ها و مبدأ پخش خاستگاه نوآوری و صدور پیام صد است.و مق مبدأپیام فرهنگی، دارای 

                                                           
1. Diffusion 

0. Toresten Hagerstrand 
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محتوای پخش یا جریان پیام یا است که  یا محیطی هامکان مقصد پخش و های جدید استارزش

پخش، گاه پذیرا )دارای تجانس فکری، فرهنگی، دینی،  مقصد .رسدمی آنجا به آنمداوم 

گرایی های مساعد و همموجب ایجاد زمینهاجتماعی و اقتصادی( و گاه ناپذیراست. عوامل پذیرا 

 (.88: 1۴16پور، )رفیع شوندودن و واگرایی میبو عوامل ناپذیرا موجب تأثیرپذیر

ی پخش نیز حائز ابزارهاو  رهایمسمداوم یا متناوب باشد و  تواندیمعالوه بر این، دوره زمانی که 

از یک توده برفی  تواندیمافراد  هلیوسبهاهمیت هستند. جریان اشاعه یک پیام یا یک فرهنگ 

(. بنابراین سیر اشاعه یا پخش پیام سیری 91-90: 1۴81 زاده،)حشمت شودتبدیل به بهمن 

ی فوق هایژگیوهاگراستراند عالوه بر  زمان شدت خواهد یافت. مروربهصعودی خواهد داشت و 

و یا  هاامیپهمان  تواندیم . موضوع پخشکندیمموضوع پخش و موانع آن نیز اشاره  مؤلفهبه دو 

و امواج رقیب پخش  هاچالشهمانند  تواندیمو آنچه  ابدییمی فرهنگی باشد که اشاعه هامؤلفه

پخش یا اشاعه یک  (.09: 1۴80برزگر، ) دیآیمیک پدیده را مغشوش کند موانع آن به حساب 

جایی، آن را به انواع جابهی مختلفی دارد که هاگراستراند هاوهیشپدیده، پیام و یا اندیشه 

جایی فیزیکی انتقال و جابه جایی،ی کرده است. در پخش جابهبندمیتقسمراتبی و سرایتی سلسله

 ،مراتبیپخش سلسلهدر  هادهیپدانتقال و گسترش  حائز اهمیت است. فرد یا گروِه حامل اندیشه

(. 160-16۴: 1۴84 اونتری،)جردن و ر ردیگیمصورت  ها و طبقاتاز طریق توالی منظم دسته

و افراد مرجع، نخبگان سیاسی و  هاگروهبنابراین برای گسترش یک پیام از این طریق، نقش 

در پخش سرایتی، گسترش عمومی  برجسته خواهد بود. هاشاهنگیپفرهنگی و یا به عبارتی 

ن اقشار، افراد و ترینزدیکبه  هادهیپدو  گیردمراتب صورت میها بدون درنظرگرفتن سلسلهایده

 (.16۴ و 164: 1۴84 ،)جردن و راونتری کندیمقرار دارند سرایت  مبدأکه در مجاورت  مناطقی

تا پیروزی انقالب اسالمی مبتنی بر  1431ی کلی سیر فعالیت فرهنگیان از دهه بندصورت

 نظریه پخش

سه برهه زمانی قابل بررسی با توجه به نظریه هاگراستراند فرایند پذیرش و اشاعه پیام انقالبی در 

و در مقطع زمانی دوم دبیران  شودیماست. در مقطع زمانی اول محیط پذیرای پیام انقالبی فراهم 

مراتبی اشاعه سلسله مبدأعنوان مقصد پذیرش پیام انقالبی هم از ناحیه مرکزیت انقالب و هم به
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. دهندیمفعالیت انقالبی را سامان و  شوندیمی دیگر هاگروهآموزان و سرایتی برای برای دانش

 .میدهیمبا توجه به این سیر کلی هر مقطع زمانی را مورد بررسی قرار 

 1432تا  1432فراهم آمدن محیط پذیرای پیام انقالبی از سال 

ی انقالبی پس هاامیپآموزان شکل گرفت. ی فکری و اعتقادی دبیران و دانشهاهیپادر این دهه 

و از سوی روحانیت و شبکه مذهبی در مراکز  هاهیاعالم صورتبهینی از نجف از تبعید امام خم

. این دیرسیمی مذهبی شهرهای ساری و بابل هاکانونمراتبی به تهران و قم به شیوه سلسله

و البته ارتباط عمیقی به  شدیمتوسط دبیرانِ متدین اداره و راهبری  عمدتاًی مذهبی هاکانون

ی مساجد نیز برقرار بود. هاکانونی مذهبی با روحانیت شهر و هاکانوناین  لحاظ اعتقادی میان

 ی این مبانی به قابلیت اثربخشی پیام انقالب و پذیرا شدن محیط کمک شایانی کرد.ریگشکل

تا  1432ی هاسالی سلسله مراتبی و سرایتی، هاوهیشی انقالبی به هاامیپدریافت و گسترش 

1431 

ی از اگسترهی از فرهنگیان مذهبی و همچنین ترعیوسالیت انقالبی دایره فع هاسالطی این 

بر گرفت. در این مقطع اشاعه پیام انقالب در محیط بخشی را دری و آگاهیرساناطالعی ابزارها

 ترمناسبمراتبی و با کمک ابزارهای جایی، سرایتی و سلسلهی جابههاوهیشپذیرای فرهنگیان به 

 ر صعودی یافت.صورت گرفت و سی

 1431صورت سلسله مراتبی در سال گسترش امواج انقالبی به

مراتبی اشاعه پیام انقالب عنوان گروهی پیشاهنگ از جنبه سلسلهزمانی، فرهنگیان به دورهدر این 

اسالمی، نقش مهمی در تهییج مردم و فراگیر شدن جنبش انقالبی ایفا کردند. البته ذکر این نکته 

خصوص در دوران انقالب، منحصر به آموزان بهه فعالیت متشکل معلمان و دانشالزم است ک

 مذهبیون نبود اما جریان غالب متعلق به تفکر مذهبی و پیروان امام خمینی بوده است.

 ی انقالبیهاامیپفراهم شدن بستر پذیرای  -1

 (1432 تا 1432ی همفکر )هاگروهی ریگشکلی اعتقادی و فکری و زیرهیپا -1-1
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ی مؤثری هاکانونی اعتقادی فرهنگیان انقالبی ساری و بابل، به هاهیپای ابیشهیرروند در 

از  هاکانونی بعد شدند. این هاسالکه بستری برای فعالیت اجتماعی اعضاء، در  میخوریبرم

بودند و از سوی دیگر خود به  مؤثری بستر مناسب و پذیرای پیام انقالب ریگشکلسویی در 

با انقالبیون شهرهای تهران و قم  هاکانوندر این  مؤثریام انقالب بدل شدند. افراد مبدأ پخش پ

و خود  کردندیمدریافت  مبدأمراتبی پیام انقالب را از این به شکل سلسله جهیدرنتارتباط داشتند. 

. عالوه بر این، مدعوین این شدندیمی دیگر هاگروهی و سرایتی برای مراتبهلسلسپخش  مبدأ

و ارتباط مداوم  کردندیمجایی منتقل ی انقالبی را به شیوه جابههاامیپلسات از شهرهای دیگر، ج

. رشد اعتقادی کردیماعضای جلسه با یکدیگر و با مردم به پخش سرایتی اندیشه انقالب کمک 

ی همفکر و دارای هاگروهو بینش مذهبی، تمرین فعالیت اجتماعی و بروز و ظهور جمعی، یافتن 

شرکت در این جلسات بود. زمینه مساعد افراد  راتیتأث نیترمهماشتراک بینشی، از 

بر تسریع اشاعه پیام انقالب  شدتبه، مذهبهمعنوان افراد و اشتراک میان آنان به کنندهشرکت

و تمایل به گسترش ارتباط اجتماعی در شرایط فقدان  هاکانونبه این  شیگرا واقع شد. مؤثر

 مذهبی در رژیم شکل گرفته بود. -ت و فعالیت سیاسیبستر مشارک

 ی انقالبی در ساریهاامیپی پخش سرایتی هاکانون -2-1

ی بود که توسط دبیران ایمذهبی انقالبی در شهر ساری، جلسات هاامیپی پخش سرایتی هاکانون

گریبان، نژاد، محمد اسماعیل و آموزگاران مدارس مانند آقایان حسین روزبهی، محمد تراب

در این جلسات حدود بیست  کنندگانشرکتتعداد  .شدیمبرگزار  تبریزیابراهیم آیتی و حبیب 

بعضاً با  البالغهنهج(. محتوای این جلسات به شرح 1/6/1۴9۴احمدی فوالدی، ) بودتا سی تن 

 رویکرد سیاسی، مباحث اعتقادی و فلسفی و شرح رساله مراجع، اختصاص داشت و از اوایل دهه

ی با نگاهی دیگر، شناسرانیا؛ 1/6/1۴9۴روزبهی، ) گرفت، رنگ و بوی سیاسی نیز به خود 1۴14

از اهداف کلی و خطی  نظرصرف(. انجمن حجتیه ساری نیز گروه دیگری بود که 101: 1۴11

بود. این  مؤثراعتقادات و گسترش ارتباطات گروهی میان اعضاء  شدنفربهمشی رهبرانش، در 

 (.۴1/1/1۴9۴گریبان، ) شدیمنژاد اداره یکی از فرهنگیان به نام محمد ترابانجمن توسط 

 ی انقالبی در بابلهاامیپپخش سرایتی  یهاکانون -4-1
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ی یزدانی بود. او نیز محمدهادی پخش پیام انقالبی در شهر بابل نیز جلسات مذهبی حاج هاکانون

ی برای ارتباط نیروهای مذهبی، تعمیق رمؤث کانون دبیر بود و با برپایی این جلسات مذهبی،

در این جلسات دارای  کنندگانشرکتمبانی اعتقادی و سرایت مفاهیم انقالبی ایجاد کرده بود. 

(. در این جلسات، 06/1/81، شهابی، )َمراسان بودندبینش سیاسی و مخالف رژیم شاه 

، اقدامی که منجر شدندیمبه مطالعه، تحقیق، تحلیل و نقد مباحث دینی تشویق  کنندگانشرکت

؛ واصفی، 06/1/1۴81، رحیمی، )مَراسان شدیمی اعتقادی اهیبنبه تربیت افرادی اجتماعی با 

آموزان و دانشجویان (. محتوای سیاسی این جلسات، سکوی پرتاب بسیاری از دانش19/11/11

و شهابی،  08/0/81، شهیری طبرستانی، )مَراسان بودی مذهبی و اجتماعی هاتیحساسی سوبه

، تعمیق 1۴00خرداد  11یی با تعالیم مذهبی، مواضع امام خمینی و اهداف قیام آشنا (.06/1/81

ی این هایژگیوو ترویج کتب امام، دکتر شریعتی، سید قطب و استاد مطهری از دیگر  هایدوست

 .(11/0/86؛ واثقی، 81/ 06/1مراسان، رحیمی، ) بودجلسات 

تا  1۴08ی هاسالی انقالبی، انجمن حجتیه بابل بود که در حدود هاامیپکانون دیگر سرایت 

به اوج فعالیت خود رسید. این مجموعه هم توسط یکی از دبیران به نام کامران، اداره  1۴09

 بودندآموزان و دانشجویان و مخاطبان جلسات نیز فرهنگیان، دانش کنندگانشرکت. عمده شدیم

حلبی بود و اساسًا برخی  اهللتیآانجمن متفاوت با مشی سیاسی  (. مشی این۴1/1/9۴گریبان، )

ی سیاسی و هاامیپ نرد و بدل کردی و بستری برای شناساسالمانقالبیون، جلسات انجمن را دوره 

 . در حاشیه این جلسات نیز اعالمیه امام،کنندیمپوششی مطمئن برای فعالیت انقالبی توصیف 

مراسان، سرخپر، ) شدیمموضوعات پخش، تبلیغ و توزیع  عنوانشریعتی، مطهری به کتب

، 06/1/81، شهابی، 0/1/88؛ قائمی امیری، 11/0/86؛ واثقی، 08/0/81؛ طبرستانی، 01/9/81

ی با نگاهی دیگر، شناسرانیا؛ 1/6/9۴، روزبهی، 06/۴/9۴، صفاریان، 01/0/81جهانشاهی، 

1۴11:1۴1.) 

پیام، در مقاطع مختلف حساسیت ساواک را برانگیخته  ی پخشهاکانونو  هاگروهفعالیت این 

 شدندیمی مختلفی بازداشت و بازجویی هابهانهاین جلسات به  کنندگانادارهبود و سخنرانان و 

 (.۴1/1/9۴، بانیگر؛ 1/6/1۴9۴؛ روزبهی، 09/0/81، سرخپر مراسان،)

 1431-1431ی هاسالانتقال پیام انقالبی به شیوه سرایتی طی  -0
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ی اعتقادی خویش را مستحکم کرده بودند و به شیوه هاهیپاش،  1۴04یی که طی دهه هاگروه

مراتبی پیام اعتقادی و انقالبی را دریافت و در خود تقویت و تعمیق نموده بودند، در دهه سلسله

آموزان به شیوه اشاعه پیام اعتقادی و انقالبی خویش در میان دانش کاربهدستشمسی  1۴14

، کتب و هاهیاعالمی ابزارهای پخش شامل مجالت، ریکارگبهشدند. در این دوره سرایتی 

ی هاتیمحدودشدت افزایش یافت و به اشاعه پیام انقالب کمک کرد. وجود نوارهای انقالبی به

مختلف در محیط مدرسه، فعالیت دبیران را منحصر به ترویج شعائر اسالمی، بیان مسائل سیاسی و 

ی انقالبی نوارهای دیگر، مشارکت در توزیع مجله، اعالمیه، پخش کتب و هاشپوشاجتماعی در 

که این سازمان به دلیل توزیع نشریات ندای حق، مکتب اسالم و  دهدیمبود. اسناد ساواک نشان 

آموزان دبیرستان ششم بهمن ساری و نه نفر بحث سیاسی و مذهبی حول آن، با شش نفر از دانش

 انقالب ؛1/6/9۴احمدی فوالدی، ) کندیمشدت برخورد دودانگه ساری به آموزان بخشاز دانش

 (.0/۴10 :1۴18اسالمی به روایت اسناد ساواک، 

مراتبی پیام انقالبی را از دبیران خود دریافت کرده آموزی که به شکل سلسلهی دانشهاگروه

برگزاری جلسات مذهبی  ی آنان،هاتیفعال نیترمهمیی را تشکیل دادند که از هاگروهبودند، 

که دارای روحیه انقالبی  کردندیمآموزان در این جلسات از دبیرانی دعوت هفتگی بود. دانش

اندیشه اعتقادی و ایمانی  کنندهمنتقل توانستندیمبودند و در اثر ارتباط با مرکزیت انقالب 

حسن هدایتی، احمد از  1۴10آموزان هنرستان نوشیروانی بابل در سال انقالب باشند. دانش

عنوان سخنران جلسات دعوت طراوتی، عالمیان، دبیر فالحی، مرتضی حاجی و قاسم واثقی به

. ترویج و تبلیغ کتب شریعتی و سید قطب و تبلیغ موج رادیو ملی ایران از دیگر کردندیم

ستگیر د 1۴10ی این هنرجویان بود. احمد سرخپر یکی از لیدرهای این جلسات در سال هاتیفعال

محبوس شد. سرپیچی از عضویت و  ساواک ساریروز در سلول انفرادی  01شد و به مدت 

آموزان در راستای آموزی حزب رستاخیز نیز از اقدامات سلبی دانششرکت در جلسات دانش

(. از دیگر اقدامات دبیران و معلمان 00/11/81سرخپر،  )مَراسان، رفتیممبارزه با رژیم به شمار 

ر راستای ترویج افکار مذهبی و القای تلویحی پیام انقالبی، تبلیغ حجاب برای مدارس د

 و گنجاندنآموزان دختر، طرح موضوع انشا با محتوای سیاسی، شرح رساله امام خمینی دانش

احمدی فوالدی، ) بودآموزان ی دیواری با همکاری دانشهاروزنامهدر  زیبرانگتیحساسمطالب 

 (.99: 0080ونده ، پرمَراسان؛ 1/6/9۴
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 ی انقالبیهاهستهی ریگشکلاشاعه پیام:  مبدأ -1-2

بود. این دبیران به  1۴04ی انقالبی دبیران از نتایج دیگر جلسات مذهبی دهه هاهستهی ریگشکل

ارتباط  ی انقالبی تبدیل شده بودند و همچنین از طریقهاامیپپخش  مبدأکمک ابزارهای پخش به 

. در کردندیمی انقالبی را دریافت هاامیپبی تهران و قم به شیوه سلسله مراتبی ی انقالهاکانونبا 

محمد اسماعیل گریبان، رضایی، قاسم واثقی و  حاشیه جلسات مذهبی هفتگی؛ حسین روزبهی،

و محمد منافی شکل  بانیگر تحریری فعالیت انقالبی خود را آغاز کردند. حلقه سه نفره روزبهی،

. این شدیمکه توسط حسین غفاری از قم ارسال  کردیمیی هاهیاعالمپخش  گرفت که اقدام به

و دستگیری حسین  1۴10و تا سال  شدیمتوزیع  شهرقائمدر شهرهای ساری، بهشهر و  هاهیاعالم

و از آن به بعد تکثیر نوار سخنرانان معروف در دستور کار قرار  غفاری این اقدامات ادامه داشت

 از همین مقاله(. 1؛ سند شماره 101 -108: 1۴11ی با نگاهی دیگر شناسرانی)ا گرفت

تکثیر  ی نیز مثلث سه نفره دیگری بودند که با دو عضو فرهنگی خود بهو آذرانروزبهی، جعفری 

و توزیع متون دفاعیات اعضای سازمان مجاهدین و مبارزان انقالبی در بیدادگاه رژیم 

یی را از سه روز هابازداشتبار به ساواک احضار شدند و . اعضای این گروه چندین پرداختندیم

خودکار »با نام  گروه پنج نفره دیگری نیز در بابل (.1/6/9۴روزبهی، ) کردندتا یک سال تجربه 

تشکیل شد. این پنج نفر از رفقای جلسات انجمن حجتیه و سه نفر از آنان فرهنگی بودند. « سیاه

زیع اعالمیه بود. یکی دیگر از اقدامات این گروه، تالش برای فعالیت اصلی آنان نیز تکثیر و تو

انفجار قسمتی از سیرک کنتینانتال در بابل بود که منجر به دستگیری سه نفر از اعضای اصلی 

شد. برپایی نمایشگاه کتاب و توزیع کتب دکتر شریعتی در مسجد چهارسوق از دیگر 

؛ شهیری طبرستانی، 01/0/1۴81، جهانشاهی، مَراسان) بودی این گروه در آستانه انقالب هاتیفعال

 (.9/68: 1۴81؛ انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، 1۴/0/81؛ شهیری طبرستانی، 08/0/81

 1431-1431ی هاسالطی  مؤثری هاحرکتی انقالبی و بروز هاامیپگسترش و فراگیری -4

ی انقالبی در قشری از هاامیپنتقال ، ا14ی آغازین دهه هاسالو  1۴04در مقاطع زمانی دهه 

عنوان گروه پیشاهنگ فرهنگیان مذهبی به شیوه سلسله مراتبی در ارتباط با مرکزیت انقالب و به

جامعه صورت گرفت. از سوی دیگر سفرهای افراد از مرکزیت انقالب به شهرهای ساری و بابل 

ر ذهنی و محیط پذیرای پیام در این واقع شد. بست مؤثرجایی در پخش پیام انقالب به شیوه جابه
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و  1۴16ی هاسالبه وجود آمده بود. طی  1۴14و اوایل دهه  1۴04گروه از فرهنگیان در دهه 

آموزان را ی از دانشاگسترهامواج پیام انقالبی با شدت بسیاری شیوع پیدا کرد و دامنه آن  1۴11

 رد.ی مهم و مؤثری را به دنبال خود آوهاحرکتدربر گرفت و 

آموزان به شیوه ی فعالیت انقالبی فرهنگیان و دانشریگاوجگسترش پیام انقالب و -1-4

 مراتبیسلسله

 1۴16، از اواسط سال هاکتابو  هاهیاعالمپخش  و گسترشی دانشجویی هاتیفعالبا شدت یافتن 

دویست نفر  قم، حدود ماهیدفضای جامعه و مدارس نیز انقالبی شد. چند روز پس از قیام نوزده 

آمدند و  هاابانیخی دکتر معین، شاهپور و ناصر مقدم بابل به هارستانیدبآموزان از دانش

انقالب اسالمی به روایت اسناد ) دادند، سر «خمینی و مرگ بر دشمن خمینی بادزنده»ی شعارها

 (.016و  96-0/91: 1۴11ساواک 

، 1۴16بهمن  09دند که تصمیم داشتند در گریبان، روزبهی و منافی حلقه سه نفره از دبیران بو

و بازاریان را نیز تشویق به  برگزار کنندصورت علنی مصادف با چهلم شهدای قم، مراسمی را به

کنند. این تصمیم با مخالفت تعدادی از بزرگان روحانی و بازاری مواجه شد اما  هامغازهتعطیلی 

صورت ناشناس، بازاریان را وادار به تلفنی بهاین حلقه در چهلم شهدای تبریز، توانست با تماس 

 االسالمحجتکند. به همین مناسبت مراسمی نیز در مسجد جامع با دعوت از  هامغازهتعطیلی 

 گریدی با نگاهی شناسرانی)اروحانی برگزار شد و پس از آن راهپیمایی بزرگی شکل گرفت.

، فرامرز شعبانی، صادق صفاری، فرامرز روزبهی از همین مقاله(. 0؛ سند شماره 109-1۴4: 1۴11

که مقدار زیادی آهنگری و سید رضا مهدی پور به جرم توزیع اعالمیه، درحالی کمال بریمانی،

انقالب اسالمی به روایت ) شدندسکه دو ریالی برای تماس با بازاریان به همراه داشتند، بازداشت 

 از همین مقاله(. ۴ماره ؛ سند ش1/6/9۴روزبهی، ؛ 0/119: 1۴18اسناد ساواک، 

از مدارس تهیه نمود، اعالم کرد که رؤسا، معاونان و  1۴11ساواک طی گزارشی که در فروردین 

سبب اصلی تشدید عالقه جوانان به شرکت در تظاهرات »و  متنفرنددبیران مدارس بابل از رژیم 

رفع خطر از شاه را  آموزان بابل تزئینات مراسماست. پیش از این گزارش، دانش« و اخاللگری

انقالب اسالمی ) بودنددر مدارس پاره کرده و از گفتن آمین برای سالمتی شاه خودداری کرده 

آموزان در قالب درج مطالب (. فعالیت انقالبی دانش0/۴48: 1۴18به روایت اسناد ساواک، 
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ش بیشتری پیدا ی دیواری با همکاری دبیرانشان نیز در همین روزها گسترهاروزنامهانقالبی در 

 از همین مقاله(. 0سند شماره ) بودکرده بود و عامل دیگر نگرانی ساواک 

ی را رقم زند. اگستردهتظاهرات  1۴11آموزان و دانشجویان بابل در چهاردهم اردیبهشت دانش

نفر از آنان را  00شهربانی برای نخستین بار برای کنترل اجتماع، شلیک هوایی کردند و  مأموران

رضا نوری،  اهللتیآی شاهپور، هارستانیدبآموزان که پنج نفر از آنان، دانش کردند ریگدست

و دانشسرای فنی بودند.  معلمتیتربی و هنرستان نوشیروانی و شانزده نفر دانشجوی مراکز پهلو

آموز دیگر مدارس رستاخیز زاده، رئیس ساواک بابل، اسامی شش دانشدر لیست بیست نفرة تقی

برقراری حکومت اسالمی، ». شعارهای این تجمع، خوردیممدی بابل نیز به چشم و معت

بود. )انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، « گرامیداشت یاد شهیدان و بازگشت امام خمینی

1۴18 :1/010-018.) 

روز پس از این واقعه، ساواک مازندران همچنان وضعیت مدارس و عقاید آموزگاران، چهار  0

از  رفتبرونو راه  کندیمتوصیف  کنندهنگرانرا  وپرورشآموزشی اداری کادرها ران ودبی

قرار دادن آنان برای معرفی  فشارتحت اًیثانانتخاب مدیران آموزشی معتمد و  اوالًاین وضعیت را 

. در این گزارش تنبیه و تعویض داندیمعناصر فاسد و تهدید به تنبیه، تغییر و تعویض ایشان 

و مسئوالن مدارس دکتر معین و دانشسراهای راهنمایی ساری و بابل و فنی بابل در رسان مد

 (.۴44-0/099: 1۴18انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، ) گرفتاولویت قرار 

، موجی از 1۴11آموز مازندرانی در مرداد دانشجو و دانش 00با وجود تعطیلی مدارس، محاکمه 

نفر از  نجاهه داشت. جلسات دادگاه با حضور بیست وکیل و حدود پهمرا اعتراضات را با خود به

ی بسیاری از درون آن به جامعه تسری پیدا هاهیاعالممردم به شکل علنی برگزار شد و شعارها و 

 .(141۴1:08؛کیهان، ش  8/۴1۴، 1۴84 انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک) کرد

آموزان و دبیران رونقی دوباره گرفت. رژیم لیت دانش، فعابا آغاز مهر ماه و بازگشایی مدارس

آموز و دانشجوی بابلی را به اتهام نژاد، دانش، جعفر مهیمنی و حسین یحییهشداردهندهدر اقدامی 

، 11104اطالعات، ش ) کردآتش زدن سینما پاسارگاد بابل و ضرب و جرح، دستگیر و محاکمه 

آموزان ساری با حضور دو هزار نفر در مقابل ضی دانشاعترا(. دوازدهم مهر اولین تجمع ۴/1/11

این  برپا شد و به دنبال آن تظاهرات خیابانی شکل گرفت. وپرورشآموزشی کل اداره

توسط  هاکالسی و عدم شرکت در غفار رستانیدب آموزدانش سیصد تجمع ابتدا با تظاهرات



 111..... .............................. (بابل و ساری شهرهای) اسالمی انقالب فرآیند در آموزدانش -دبیر شبکه عملکرد واکاوی

 

آغاز شد و به درگیری در  ی صنفیهاهبهان به ساری، بهمن 6 و یسعدی هارستانیدبآموزان دانش

؛ انقالب اسالمی 16/1/11، ۴0۴6آیندگان، ش ) شدکشیده  هابانکی هاشهیشو شکستن  هاابانیخ

 (.10/014: 1۴80به روایت اسناد ساواک، 

 آموزان مدارس به مدارس دیگری انقالبی و اعتراضی از دانشهاحرکتاشاعه سرایتی  -2-4

آموزان و سرایت آن به سایر مدارس و ادارت، ضات معلمان و دانشاعترابه دنبال گسترش 

خود  ی صنفیهاخواستهی، به بهانه تحقق سار مدارس دفتردارانبا  نواهمکارمندان برخی ادارات 

(. دو روز بعد در 11/1/11: ۴0۴1، ش ندگانیآ ؛14۴1:1۴/1/11 ش ،زیرستاخ)کردندتحصن 

در مقابل  مأمورانمخبریان به ضرب گلوله  اصغریعلآموزان بابل، تظاهرات دانش

قندی، علیرضا جوان امامیان و عباس  محمدصادقآموزان وپرورش شهید شد و دانشآموزش

انقالب اسالمی به روایت اسناد ) شدندشدت زخمی و بیش از چهل نفر دیگر نیز مجروح ورزی به

آموزان در این روز، دانش ردایف (.11/1/11: 111۴1 ش؛ اطالعات، 1۴/0: 1۴80ساواک، 

با  توأمو گورستان بابل تظاهرات پراکنده  کالًمحالت چهارشنبه پیش، بابل بازار و کوی آهنگر 

 (.11/1/11: ۴0۴1آیندگان، ش ) انداختندی به راه سوزآتش

از  منظم ییمایراهپ کی درکه قرآن به سر داشتند، آموزان ساروی درحالیشانزدهم مهرماه، دانش

 ش، اطالعاتسر دادند )« یاسالم حکومت ی،آزاد ،استقالل» :شعاران شاه تا شهرداری خیاب

وپرورش تظاهرات خود را آموزان پس از مالقات با رئیس آموزش(. دانش11/1/11: 111۴1

شهرداری متفرق شدند. در  پاشآبو ماشین  آوراشکادامه دادند و با پرتاب گاز  پرشورتر

 شرستاخیز، ) کرددعوت  روزهکایران نیز، معلمان را به اعتصابی ی لمانهمین روز جامعه مع

: 1۴80؛ انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، 18/1/11: 111۴0؛ اطالعات، ش 16/1/11: 14۴0

 (.101 و 84/ 1۴

ی روز بعد به سار جامع ،یپهلو ،یدیسع ف،یشر بهمن، ششم پسرانه یهارستانیدب آموزاندانش

و باز هم  شکستند را روژمولن نمایس و یمل ،صادرات ،اریشهر بانک یهاشهیشدند و آم اهابانیخ

 زشیرستاخ) شدندمواجه  پاشآب یهانیماش و آوراشک گازبا برخورد نیروهای نظامی با ابزار 

خود قرار دادند و  محاصره را در یاستاندار و وپرورشآموزشادارات  مأموران (.18/1/11 :14۴6
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 ریدستگدر دست داشتند،  هیاعالمرا که  یسار راندختیا دخترانه رستانیدب دختر ینشجودا دو

 (.18/1/11: ۴0۴9 ، شندگانیآ) کردند

 

 

 آموزان به اقشار دیگر مردمی انقالبی و اعتراضی از دانشهاحرکتاشاعه سرایتی  -4-4

ی هاگروهعلمان، و م آموزانی اعتراضی دانشهاحرکتی انقالبی و همچنین هاامیپبا اشاعه 

 هاییمایراهپآموزان پیوستند و شمار آنان در مختلف مردمی و نیروهای مذهبی نیز به دانش

نفر  0044تا  1444به  کنندگانشرکتمهرماه، تعداد  18افزایش یافت بر این اساس در تظاهرات 

بهمن  ششم آموزرسید. در این تظاهرات که با درگیری شدیدی همراه شد، محمدنژاد دانش

آموزان ساری و بابل استان با توجه به تحرکات این روزهای دانش نیتأمدستگیر شد. شورای 

کیهان، ش ) درآمدی نظامحکومتبه حالت  باًیتقروضعیت زرد اعالم کرد و وضعیت شهرها 

 (.11۴-1۴/111 :1۴80اسالمی به روایت اسناد ساواک،  و انقالب 18/1/11: 14181

رضا مخبریان اجتماعی هفتصد نفری از معلمان بابل در مقابل دبیرستان علی به مناسبت هفتم

دخترانه شاهدخت بابل تشکیل شد. آنان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند و اعالم کردند که 

 :1۴80انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، ) هستندی به آزادی با مردم همگام ابیدستدر راه 

گیان با راهپیمایی طوالنی سه هزار تن از اعضای جامعه فرهنگیان ساری فرهن(. حرکت 1۴/۴41

ی، تشکیل کانون نظامحکومتمهر ادامه یافت. دبیران در این راهپیمایی خواستار لغو  0۴در 

انقالب اسالمی به روایت اسناد ) شدندآموزان و معلمان زندانی مستقل معلمان و آزادی دانش

ی انقالبی دیگری را نیز همراه هاگروهی انقالبی، هاامیپ(. سرایت 0۴0 و 1۴/۴91 :1۴80ساواک، 

فرهنگیان مازندرانی و اعتصابات  ی مختلف همبستگی خود را باهاوهیشکرد و اقشار دیگر به 

مهرماه، معلمان برای تحقق  09 (.01/1/11: ۴008 ، شندگانیآ)ایشان اعالم کردند

: 111۴9 ، شاطالعات) دادندوپرورش داره آموزشبه ای اهفتهمهلتی یک  شانیهاخواسته

آموزان و معلمان ساری و بابل در مهرماه اقشار دیگری را نیز (. حرکت گسترده دانش۴4/1/11

 وارد صحنه راهپیمایی و اعتصابات کرد.
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 اهللیولشورای معلمان انقالبی در بابل با حضور مرتضی حاجی، فالحیان، حریری، رحمانی و 

ی مشترک و هاهیانیبو  هاهیاعالمل شد. این شورا و معلمان سایر شهرها برای صدور تشکیزمانی 

نژاد با شورای ساری هماهنگ بودند. حاجی و حریری از طریق شهید تراب زمانهمی هااعتصاب

ی رأ. با وجود مخالفت برخی با تحصن، اکثریت معلمان به ادامه آن کردندیمارتباط برقرار 

(. خانه معلمان ساری، کانون فعالیت انقالبی انجمن معلمان بود. 10/0/19، حاجی، اسان)مَردادندیم

، خلیلی، بانیگر نژاد،بودند. تراب نواهمی مختلف در مخالفت با رژیم هاشیگراآنان با وجود 

 (.۴1/1/9۴گریبان، ) بودندصاحبی و نصیری از اعضای فعال و مذهبی انجمن 

آموزان دبیرستان شریف آموزان در آبان ماه نیز ادامه داشت. دانشنشه دای گستردهاییمایراهپ

ساری، شیخ کبیر و دکتر معین تصمیم داشتند به مقر ساواک حمله کنند که در اثر تیراندازی 

(. 10/۴0 :1۴80انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، ) شدند، دو تن از آنان مجروح مأموران

اطالعات، ش ) بوداز هزار تا پنج هزار نفر متغیر  هاییمایراهپن ر اید کنندگانشرکتتعداد 

آموزان ساری، تظاهرات (. راهپیمایی چهارم آبان دانش۴/8/11: 11100 ش؛ 0/8/11: 11101

 (.1/8/11: 1110۴اطالعات، ش ) داشتآبان به دنبال  1هفت هزار نفره مردم را در 

آموزان و فرهنگیان به مردم، ی از دانشتراضی انقالبی و اعهاحرکتپخش سرایتی  -3-4

 روحانیون و قضات

ی صنفی معلمان، تحصن ادامه یافت و مهلتی چهل روزه برای هاخواستهی اهفتهکبا اتمام مهلت ی

(. چهار هزار نفر 1/8/11: 00۴ شبولتن خبرگزاری پارس، ) شدی سیاسی تعیین هاخواستهتحقق 

آبان  6ی را در اگستردهی از اهالی شهر، راهپیمایی اعدهق با اتفاآموزان در از فرهنگیان و دانش

 شرستاخیز، ) کردندترتیب دادند و برای اتحاد با روحانیت، نماز مغرب را در مسجد جامع اقامه 

روحانیون و مردم انقالبی در پیوند با فرهنگیان، هفتم آبان ماه، اجتماعی چهار  (.1/8/11، 1409

و با دادن شعارهایی  کردندیمنفر از روحانیون آن را همراهی  ۴1که  ادندهزار نفری تشکیل د

: 14199کیهان، ش ) بودندعلیه سلطنت، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت امام 

آموزان و دانشجویان بابلی نیز در راهپیمایی خود خواستار حکومت اسالمی شدند (. دانش8/8/11

انتظامی را غرق  مأمورانخمینی در دست داشتند، سربازان و  اهللتیآکه دو تصویر از و درحالی
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: 1۴80؛ انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، 9/8/11: 1411 شرستاخیز، ) کردنددر گل 

 (.001 و 10/۴11

نهم آبان ماه، فرهنگیان ساری همبستگی خود را با قضات متحصن در دادگستری ساری اعالم 

آموزان و دانشجویان بابل تظاهرات کردند و نماز وحدت را با مردم نشز داکردند. فردای آن رو

: 006 شو  9/8/11: 001 ش، پارس خبرگزارى بولتن) نمودند برگزار بابل عالى دانشسراىدر 

 رکلیمد ،محلى یهاخواستهدر صورت عدم تحقق  که کردند اعالم سارى معلمان(. 14/8/11

: 001 ش ،پارس خبرگزارى بولتن) شناخت خواهندن تیرسمه ب را استان وپرورشآموزش

 ش ،زیرستاخ) کردندی خود را از معلمان ساری اعالم بانیپشتنیز  کل کارکنان اداره (.11/8/11

(. تظاهرات مردمی دوازدهم آبان، منجر به شهادت یک نفر از اهالی بابل شد. 10/8/11 :1410

وپرورش بود که متن اعالمیه حی دبیر آموزشس فال، عباجنازهعییتش هزارنفرهدهسخنران تجمع 

صمد »در این تظاهرات به مردم حمله کردند و  مأمورانروحانیون بابل را نیز او قرائت کرد. 

 شدندآموز دبیرستان شهریار، به شهادت رسید و شانزده نفر دیگر مجروح ، دانش«صالحی

کر صمد صالحی با حضور حدود . پی(11/11 :1۴80انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، )

روزنامه ) شدتشییع و به خاک سپرده  دیباریمکه باران هم شصت هزار نفر از مردم درحالی

جمع  بابل شاهدخت رستانیدب در بابل آموزاندانش و معلمان (.1۴/8/11: 1411 شرستاخیز، 

ساری، تصاویر شاه و  هلویآموزان دبیرستان پدانش زمانهم شدند و این واقعه را محکوم کردند.

انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک ) کردندفرح را از طبقه فوقانی دبیرستان به حیاط پرتاب 

ی ایراندخت، شریف و چند واحد آموزشی دیگر نیز هارستانیدبآموزان دانش (.11/044 :1۴80

مشارکت فرهنگیان و با  یاگستردهآذرماه راهپیمایی  04ی شهر راهپیمایی کردند.هاابانیخدر 

ی و عبدالحمید عبداالحد از مسجد نمازشیپآموزان و اقشار دیگر مردم به تحریک شیخ دانش

از آذرماه که  01(. 11/080 :1۴80انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک ) افتادجامع به راه 

ی با اشاره به اهیطالعای امام، روز جهاد ملی اعالم شده بود، جامعه معلمان ساری با انتشار سو

انقالب اسالمی به روایت اسناد ) شوندکشتار فجیع مردم، از نظامیان خواست که با مردم همراه 

 (.014 و 11/110 :1۴80ساواک 

ارتباط میان روحانیت انقالبی و فرهنگیان  پس از سخنرانی عبدالحمید عبداالحد در خانه معلم،

(. 1۴/0/9۴عبداالحد،  ؛11/۴96 :1۴80اسناد ساواک ایت انقالب اسالمی به رو) شدپیشرو بیشتر 
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 یی صورت گرفت.هایهماهنگحجتی و حسن اکبری مرزناک  محمدجواددر بابل میان شیخ 

 استمعرفی کرده « ی اصلی تظاهرات و اغتشاش بابلهاچهرهاز »ساواک هر دو را  گزارش

مرزناک مدرس تاریخ و  کبری(. ا19-16/18 :1۴80انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، )

آموزی و مردمی بیرون از مدرسه، سخنرانی ی متفرقه دانشهاجمععلوم اجتماعی بود و در 

. او در سخنرانی اجتماع هشتصد نفره فرهنگیان اعالم کرد که در صورت عدم تحقق کردیم

قالب اسالمی ان) کردجمعی استعفا خواهند صورت دسته، تا یک هفته آینده فرهنگیان بههاخواسته

 (.10/0/81، اکبری مرزناک، مَراسان؛ 16/۴01: 1۴80به روایت اسناد ساواک، 

ی مبنی بر ادامه اعتصاب، تبعیت از امام، اعتراض به اهیاعالمآبان ماه،  01فرهنگیان مازندران، 

 آموزانکردن اقدامات وحشیانه در قبال فرهنگیان و دانش محکومقانونی نظامی و دولت غیر

نفره از مدرسه نوشیروانی با هدایت شیخ حجتی  0144ر کردند. فردای آن روز تظاهراتی صاد

(. ساواک شش نفر ۴64 و 16/۴00 :1۴80انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، )گرفتشکل 

آموز ی تظاهرات در مسجد کاظم بیک بابل را شناسایی کرد که دو نفر دانشزیربرنامهاز عامالن 

انقالب اسالمی به روایت اسناد ) بودندکیومرث امینی و علی مهیمنی در میان اسامی ی هانامبه 

 (.16/01 :1۴80ساواک، 

آموز محمود عالمه دانش ازجملهآبان ساری منجر به شهادت چهار نفر،  09راهپیمایی گسترده 

محمد  فظ وموحدی راد رئیس دبیرستان حا اصغریعل ازجملهسیزده ساله، و دستگیری شش نفر 

(. فردای آن روز کارمندان 16/14/11: 14641 ش، هانیک) شدوپرورش مفتاحی کارمند آموزش

انقالب اسالمی به روایت ) وستندیپ کنندگاناعتصابوپرورش هم به صف اداره کل آموزش

مسئول پخش تصویر و صداى تلویزیون  ،جفیان(. در همان روز ن11/۴19 :1۴80اسناد ساواک، 

ی عادی هابرنامهآبان  09تظاهرات  شدگانکشتهبرای ابراز همدردی با  مرکز سارى رد انملى ایر

ی اطالعاتی و هادستگاهتلویزیون را قطع کرد و مارش عزا پخش نمود. این اقدام او باعث شد 

، )انقالب اسالمی در ساری به روایت اسناد ساواک گرفتندامنیتی تصمیم به اخراج و دستگیری او 

 مقاله(. از همین 1سند شماره  ؛0۴8-004/ 0 :1۴94

سوم آذرماه فرهنگیان بابل در اعتراض به دستگیری گروهی از مهندسین ماکروویو در اداره 

(. تحصن فرهنگیان به بابلسر 16/14/11: 14641وپرورش بابل متحصن شدند )کیهان، ش آموزش

اعالم کردند و هفتم آذرماه  صنینآموزان ساروی همبستگی خود را با متحدانش نیز کشیده شد.
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انقالب اسالمی به روایت ) وستندیپفرهنگی  کنندگانتحصننفر از زنان انقالبی و بازاریان به  014

(. سیصد نفر از دبیران ساری نیز با تحصن در اداره 064 و 11/001 :1۴80اسناد ساواک 

انقالب اسالمی به روایت ) دندشوپرورش خواستار آزادی دو نفر از فرهنگیان بازداشتی آموزش

 (.18/001: 1۴80اسناد ساواک، 

انقالب اسالمی به ) گذاشتی جابهراهپیمایی عظیم پنجم آذر بابل، سه شهید و هفت مجروح 

ششم آذر دو هزار نفر از  از همین مقاله(. 6؛ سند شماره 0۴4/ 11: 1۴80روایت اسناد ساواک، 

به نمایندگی با آنان سخن گفت و ایشان را به یار مردم به فرهنگیان پیوستند و علی ماز

به اجتماع مردم حمله کردند و  مأمورانشهدا از مقابل بیمارستان شاهپور فراخواند.  جنازهعییتش

؛ انقالب اسالمی به روایت 10/0/81، نوریان، )مَراسان شدندشهید و سه نفر مجروح  نژادیحیی

اعتراضات و  کنندهتیهدابل، فرهنگیان را ک با(. ساوا۴0۴-11/۴19 :1۴80اسناد ساواک، 

مرکز تجمع و تبادل افکار اشخاص ناباب و طرح و »سایرین و تحصن آنان را  کنندهکیتحر

انقالب اسالمی به روایت اسناد ) کردگزارش « بررسی مسائل روز و دامن زدن به اغتشاشات

 (.81/ 18 :1۴80ساواک، 

فرهنگی  کنندگانتحصنی سوبهقاسمی  االسالمجتحیت تظاهرکنندگان روز تاسوعا، با هدا

ی جامعه فرهنگیان ساری تقدیر و همبستگی روحانیون و ازخودگذشتگآمدند و از استقامت و 

 .ملت را با آنان اعالم نمودند. غروب تاسوعا نیز راهپیمایی با شرکت عموم فرهنگیان برگزار شد.

با فرهنگیان ساری و خانواده شهدا و سایر را  ی همبستگی خوداهیاطالعفرهنگیان بابل در 

(. 09۴-19/094: 1۴80انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، ) کردنداعالم  کنندگاناعتصاب

معلمان  آموزان و معلمان بابل در دبیرستان شاهدخت اجتماع کردند،آذر، دوهزار نفر از دانش 06

ی گل به دیدار متحصنین سبدهاداشتن  دست ساری همراه با کارمندان اداره کشاورزی با در

انقالب اسالمی به )ی انقالبی خواندندسرودهادادگستری ساری رفتند و در مقابل دادگستری 

 (.۴16 و 04/69 :1۴81روایت اسناد ساواک، 

به  هاشبنیمه اول دی ماه همچنان مدارس تعطیل بود و اکثریت معلمان در اعتصاب بودند. آنان 

، اکبری مرزناک، )مَراسان بمانندتا از حمله احتمالی مأموران در امان  دادندیمی نگهبان نوبت

و به توزیع  کردندیمی صنفی و مردمی شرکت هاییمایراهپآموزان نیز در دانش (.08/0/1۴81
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انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، ) دادندیماعالمیه و نوشتن شعار روی دیوارها ادامه 

 (.188 و 166 و 00/16 :1۴81

حسن اکبری مرزناک در پنجم دی دستگیر شد. این خبر موجی از نگرانی را در میان فرهنگیان 

ی مازندران با پاریس بود. مردم در دادهایروو مردم برانگیخت. مرزناک رابط تلفنی اخبار و 

حکومت  مان،باید آزاد شود ز کنج زندان اکبری، مجاهد مسل» اعتراض به این واقعه با شعارهای:

، تظاهرات کردند و یک نفر شهید دادند. امضای تومار علیه این اقدام «اسالمی، رهبر خمینی

حکومت و تحصن معلمان شهرهای مختلف، از اقدامات اعتراضی دیگر به این واقعه بود. هزار نفر 

ردند که باید ار کی اخطاهیانیبآموزان و معلمان بابل با اجتماع در کانون معلمان با قرائت از دانش

 ۴10/ 00: 1۴81انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، ) شودتا نهم دی ماه، حسن اکبری آزاد 

 (.08/0/1۴81، مصاحبه با حسن اکبری مرزناک، مَراسان؛ 0۴۴و  ۴60و 

اللهی، مجلس ترحیمی توسط جامعه فرهنگیان ساری در مسجد جامع پس از شهادت استاد نجات

را به « اثر»ی به راه افتاد و مردم روزنامه دولتی اگستردهاین مراسم تظاهرات  س ازبرگزار شد. پ

(. در راهپیمایی گسترده روز بعد، اعالمیه 9/110: 1۴80روزشمار انقالب اسالمی، ) دندیکشآتش 

آموزان، دانشجویان و بازاریان قرائت شد که در آن از مردم دعوت شده بود به مشترک دانش

انقالب اسالمی به روایت اسناد ) ابندآبان در مزار شهدا حضور ی 09هدای لم شمناسبت چه

ی مردمی با مشارکت فرهنگیان و هدایت شیخ قاسمی هاییمایراهپ(. 00/060: 1۴81ساواک، 

ی را علیه اگستردهمستقل راهپیمایی  طوربهدی ساری، فرهنگیان  18ادامه داشت. پس از کشتار 

 و 04۴/ 0۴: 1۴86انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، ) دادندتیب این اقدام وحشیانه تر

(. از این مقطع تا پیروزی انقالب اسالمی شیرازه نظام شاهنشاهی از هم پاشید و فرهنگیان در 01۴

ی انقالبی ادامه دادند و برخی از آنان دوشادوش هاحرکتبه  هاگروهروند همبستگی با همه 

همبستگی و همکاری نیروهای  منظوربهط مختلف شهر و روستا نقا روحانیت به سخنرانی در

مراسان، اکبری ) داشتندانقالبی و ساماندهی امور انقالب پرداختند و برخی نیز مشارکت فعال 

 (.08/0/1۴81مرزناک، 

 گیرینتیجه
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آموزان شهرهای بابل و فرهنگیان و دانش ریتأثدر این مقاله کوشش کردیم ضمن تشریح روند 

پاسخ گوییم که بر اساس نظریه پخش  سؤالدر پیروزی انقالب اسالمی به این  ساری

آموزان و ی از فرهنگیان و دانشاشبکهی انقالب و شیوع آن در میان هاامیپهاگراستراند، انتقال 

ی و تحلیل اکتابخانهسپس مردم انقالبی، چگونه بوده است. بر این اساس کوشیدیم به روش 

 رگذاریتأثبه تاریخ شفاهی و عرضه این اسناد و شواهد به هم، به تفسیر حرکت جعه اسنادی و مرا

انقالب اسالمی  انیدر جری فعال هاگروهجریان مذهبی فرهنگیان، که بخشی مهم و عمده از 

آن در پذیرش اندیشه انقالب  ریتأثمذهب و  مؤلفهشهرهای بابل و ساری بودند، بپردازیم. وجود 

شکل داد. بر این مبنا  1۴04نگیان انقالبی، بستری مناسب و پذیرا را در دهه فره اسالمی در میان

اشاعه پیام انقالب از مرکزیت آن در میان گروه مقصد، که فرهنگیان پیشرو مذهبیِ این دو شهر 

ی صورت گرفت. چرا که مقصد محیطی پذیرا برای این پذیرش شده بود و این مهم خوببهبودند، 

 اتفاق افتاد. 1۴04هه بی ددر جلسات مذه

پیام  ترعیسرسخنرانان و فرهنگیان میان قم، تهران و شهرهای ساری و بابل به اشاعه  وآمدرفت

مراتبی کمک کرد. ارتباط آقایان روزبهی، گریبان و منافی با جایی و سلسلهانقالب به شیوه جابه

مراتبی پیام انقالب خش سلسلهاز پیی هانمونهقم و حسن اکبری مرزناک با حاج احمدآقا خمینی، 

بود. حضور سخنرانان مدعو از شهرهای مشهد، تهران و قم در جلسات مذهبی این دو شهر نیز 

. از اوایل دهه آمدیمجایی در میان این قشر از انقالبیون به شمار انتقال پیام انقالبی به شیوه جابه

الب، خود به گروهی پیشگام تبدیل انق ش فرهنگیان انقالبی در عین ارتباط با مرکزیت 1۴14

آموزان و سپس عموم مردم اشاعه پیام انقالب اسالمی در میان سایر فرهنگیان و دانش مبدأشده و 

شدت شدند. در این مقطع استفاده از ابزارهای مختلف فرهنگی برای تسریع پخش پیام انقالبی به

ی مختلف فرهنگی هاگروهی مخفی هاتیفعالنتیجه  1۴11و  1۴16ی هاسالافزایش یافت. طی 

آموزان و معلمان رقم زد و به شیوه و تظاهرات انقالبی را با حضور دانش هاییمایراهپاولین 

سرایتی اشاعه پیام انقالبی ادامه پیدا کرد. اعتراضات صنفی، اعتصاب و تحصن جمعیت 

فرهنگیان، تعطیل شدن  اههچندمآموزان و معلمان، فعالیت گسترده کانون معلمان و تحصن دانش

، روحی شجاعانه به حرکت انقالبی مردم دمید. هاابانیخآموزان در مدارس و حضور مستمر دانش

به کانون مبارزات  و خود کردتوانست تمام اقشار و صنوف را متوجه شد که تحصن نقطه عطفی 

بازاریان و  بی،گسترش حضور مردمی و پیوند فرهنگیان با روحانیت انقال مردمی تبدیل شد.
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رژیم را از پای  تیدرنهاو اعتراضات مشترک  هاییمایراهپاقشار دیگر مردم و برگزاری 

 درآورد و به تسریع روند انقالب در این دو شهر کمک شایانی نمود.

 کتابنامه

 الف( اسناد

 .0080مرکز اسناد انقالب اسالمی(، پرونده شماره: ) مراسان

؛ 981/094؛ 1۴88/094؛ 1۴16/094نه ملی ایران(، ش.بازیابی: ابخا)سازمان اسناد  و کت ساکما

 .00918/091؛ 6060/094

، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت 00تا  0ج  ،انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک

 .1۴18-1۴81اطالعات، 

خی وزارت تهران: مرکز بررسی اسناد تاری ،روایت اسناد ساواک هدر ساری بانقالب اسالمی 

 .1۴94اطالعات، 

 کتابب( 

، ترجمه سیمین توالیی و محمد ای بر جغرافیای فرهنگیمقدمهی، راونترجردن، تری و لستر 

 .1۴84، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات :سلیمانی، تهران

 .تایب، نایب بی جا: ،فتح تهران و اردوی برق دیوساالر، علی،

 .1۴16، هشتیدانشگاه شهید ب :ان، تهرتضاد و توسعه ،فرامرزپور، رفیع

 .1۴80-1۴16هنری،  حوزه ، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی،9تا  1، ج روزشمار انقالب اسالمی

 .1۴01، ساری: چاپخانه مرکزی، 0 ، جتاریخ مازندران، لیاسماعمهجوری، 

 ج( مقاله

یان ، خاطرات آقا«ساری() ناسالمی ایران در استان مازندرا انقالب؛ گریدی با نگاهی شناسرانیا»

 .1۴11، بهار و تابستان 14 و 09 ش، مجله یادو دلدار،  پوریعلمنافی، 

، خاطرات «ساری() ناسالمی ایران در استان مازندرا انقالب ان؛گریدی با نگاهی شناسرانیا»

 .1۴16، بهار و تابستان 06 و 01 ش، مجله یادحسین غفاری ساروی،  االسالمحجت
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س ، دوفصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، «ازتاب انقالب اسالمینظریه پخش و ب» ،میابراهبرزگر، 

 .80بهار و تابستان ، 8، ش 1

س ، فصلنامه اندیشه انقالب اسالمی، «انقالب اسالمی و کشورهای مسلمان»، محمدباقرزاده، حشمت

 .81، بهار 1، ش1

 مصاحبهد( 

 .1/6/1۴9۴زل شخصی، ، دبیر بازنشسته، ساری، مناحمدی فوالدی، مهدی

 .1/6/1۴9۴، منزل شخصی، بازنشسته ریدب، ساری، روزبهی، حسین

، دبیر کانون زندانیان سیاسی، تهران، کانون زندانیان سیاسی پیش از انقالب، صفاریان، علیرضا

06/۴/1۴9۴. 

 .۴1/1/1۴9۴، دبیر بازنشسته، ساری، منزل شخصی، گریبان، محمد اسماعیل

، 01011مصاحبه با احمد سرخپر، شماره بازیابی:  می(،اسناد انقالب اسال آرشیو مرکز) مراسان

01/9/1۴81. 

، 01099با احمد سرخپر، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

09/9/1۴81. 

، 01۴۴1، شماره بازیابی: با احمد سرخپر مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

00/11/1۴81. 

، 04801با احمد نوریان، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) سانمرا

10/0/1۴81. 

با حسن اکبری مرزناک، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

04801 ،09/1/1۴81. 

مرزناک، شماره بازیابی:  با حسن اکبری صاحبهم آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

048۴۴ ،10/0/1۴81. 

با حسن اکبری مرزناک، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

04816 ،08/0/1۴81. 

، 04818با سیف الرضا شهابی، شماره بازیابی:   مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

06/1/1۴81. 
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، 04804با سیف الرضا شهابی، شماره بازیابی:  مصاحبه شیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،آر) مراسان

0/0/1۴81. 

، 8060با عبداهلل ابراهیمیان، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

0/0/1۴86. 

ی، شماره بازیابی: با علی اکبر شهیر همصاحب آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

048۴1،1۴/0/1۴81. 

با علی جهانشاهی، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

04881،01/0/1۴81. 

، 01080با علی قائمی امیری، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

0/1/1۴88. 

با علیرضا شهیری طبرستانی، شماره بازیابی:  مصاحبه انقالب اسالمی(، آرشیو مرکز اسناد) مراسان

04881 ،08/0/1۴81. 

، 04010با قاسم واثقی، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

11/0/1۴86. 

، 04808 می، شماره بازیابی:با محمد رحی مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

06/1/1۴81. 

، 0698با محمدحسن واصفی، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

19/11/1۴11. 

، 1901با مرتضی حاجی، شماره بازیابی:  مصاحبه آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی(،) مراسان

10/0/1۴19. 

 هـ( روزنامه 

 .16/1/1۴11، ۴0۴6، ش آیندگان

 .11/1/11: ۴0۴1، ش ندگانآی

 .16/1/1۴11، ۴0۴6، ش آیندگان

 .11/1/1۴11: ۴0۴1، ش آیندگان

 .18/1/1۴11: ۴0۴9 ، شندگانیآ
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 .01/1/1۴11: ۴008 ، شندگانیآ

 .۴/1/1۴11، 11104، ش اطالعات

 .11/1/1۴11: 111۴1 ش، اطالعات

 .18/1/1۴11: 111۴0، ش اطالعات

 .۴4/1/1۴11: 111۴9 ، شاطالعات

 .0/8/1۴11: 11101، ش اتاطالع

 .۴/8/1۴11: 11100 ش، اطالعات

 .1110۴/8/1۴11ش  ،اطالعات

 .1/8/1۴11: 00۴ ش، بولتن خبرگزاری پارس

 .14/8/1۴11: 006 شو  9/8/11: 001 ش، پارس خبرگزارى بولتن

 .11/8/1۴11: 001 ش ،پارس خبرگزارى بولتن

 .1۴/1/1۴11: 14۴1 ش ،زیرستاخ

 .16/1/1۴11: 14۴0 ش، تاخیزرس

 .18/1/1۴11 :14۴6 ش، زیرستاخ

 .1/8/1۴11، 1409 ش، رستاخیز

 .9/8/1۴11: 1411 ش، رستاخیز

 .10/8/1۴11 :1410 ش ،زیرستاخ

 .1۴/8/1۴11: 1411 ش، رستاخیز

 .18/1/1۴11: 14181، ش کیهان

 .8/8/1۴11: 14199، ش کیهان

 .16/14/1۴11: 14641 ش، هانیک
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 نقالبی محمد اسماعیل گریبان در مدارسگزارش فعالیت ا 
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 هامغازهگزارش بازجویی از سید رضا مهدی پور به دلیل تماس با بازاریان برای تعطیلی 
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 گزارش دستگیری روزبهی، صفاری، آهنگری، بریمانی و آهنگری حین توزیع اعالمیه
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 اری دبیرستان سعدی ساریمیز در روزنامه دیوگزارش ساواک از درج مطالب تحریک آ
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 ی تلویزیونی توسط یکی از کارمندان صدا و سیمای ساری و پخش مارش عزاهابرنامهقطع 
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 1ادامه سند شماره 

 

 



 1041 پاییز و زمستان ،8 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ...................................... 196

 
 

 گزارش راهپیمایی پنجم آذر بابل
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 مذهبی آموزان ساروی با یک صندوق پستی و دریافت جزواتگزارشی از مکاتبات دانش
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 بهزادی([) ]حسین روزبهی ]اکبر افروزیان[ محمد اسماعیل گریبان[]

  
 ]صادق صفاری[ ]محمد حسین مهرانفر[

   
 ]حسین صادقی افراکتی[ ]قاسم منافی[ ]علی اصغر ساجدی[

 

 تصاویر تعدادی از فرهنگیان و فعاالن انقالبی مازندران 
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