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سحت ااتالب اسرررالمی ایفا کرداا .در پایا کارشرررکنیها و فتالیرهای
سا مااها وگرو های مخالف ااتالب به ویژ سا ما های اطالعاسی و امنی ی
مار یتنی ساواک در ایجاد خلل در رواا فتالیرهای ااتالبیو در ا س ا
بررسی شا اسرو

واژگان کلیدی
ااتالب اسالمی چهارمحال و بخ یاری شرکههای م رر ااتالبی ساواک

مقدمه

از ویژگیهای بارز انقالب اسالمی ایران ،حضور گسترده و تعیین کننده مردم در آن بود؛ به طوری که
مردم شهرهای مختلف ک شور در مراحل شکلگیری انقالب نقش ا سا سی را به عهده دا شتند و غالبا
علما و روحانیون به عنوان مروج ارزشها وتعالیم انقالب در میان اقشـــارمختلف مردم دارای نقش به
سزایی بودند .شبکه گ سترده روحانیون در شهرها و مناطق مختلف ک شور مانند ر سانهای پرقدرت ،به
ســازماندهی و انتقال اطالعات مربوط به انقالب مشــلول بودند و پیامهای امام خمینی در شــهرها و
مناطق مختلف کشــور از این طریق انتقال پیدا میکرد .اســتان چهارمحال بختیاری واقع در جنوب
غربی کشور به مرکزیت شهرکرد ،در جنوب اصفهان و شمال استان خوزستان واقع شده است .نگاهی
گذرا به گوشــهای از ســوابق برجای مانده از انقالب،گویای آن اســت که مردم این اســتان ،از آغازین
روزهای حرکت امام خمینی ،در صحنههای گوناگونان انقالب اسالمی حضور داشتهاند.
سابقه مبارزاتی مردم استان چهار محال و بختیاری به دهه  40با حضور علما از قم و اصفهان به
این استان بر میگردد.در این مبارزات با مشارکت اقشار مختلف مردم طی سالهای  56و  57به اوج
خود میرسد .در این راستا شهادت سید عباس صالحی و شهید خسرو سلیمی ناغانی در آذر ماه 1357
دلیل رو شنی بر این مبارزات مردمی ا ست .هم چنین ح ضور هزاران تن از مردم شهرکرد در همراهی
با مردم فارسان در تشییع جنازه و خاکسپاری شهید داوودی (در13بهمن ،)1357شرکت گسترده مردم
شـــهرکرد با نقش مؤثر روحان یت در راهپی مایی روز 17بهمن 1357در ح مایت از دولت بازرگان و
پیو ستن اکثر سازمانهای اداری شهرکرد با صدور اطالعیهها به تظاهر کنندگان و تدارک راهپیمایی
بزرگ ح مایت از دولت منت خب امام در روز  18بهمن  ،57ازجم له ف عال یت های مردم در این روزها
است .در شهر بروجن نیز به همین مناسبت تظاهراتی در  18بهمن  57برگزار گردید .راهپیمایی های
مردم در تأیید دولت من صوب امام م ستلزم نفی دولت شاه یعنی برکناری شاپور بختیار بود ،زیرا امام
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خمینی در پیامی که برای مردم و ملت ایران فرســـتادند دولت بختیار را غیر قانونی معرفی کردند
(عاقلی .)219 :1374 ،شــاپور بختیار به رغم خاســتگاه ایلی نه تنها نتوانســت هیچ جایگاهی در میان
مردم استان چهارمحال و بختیاری به دست آورد بلکه به عنوان فردی خائن و وابسته که مانعی بر سر
راه خواســتههای مردم بود مورد اســتهزا مردم قرار گرفت( .اداره کل اطالعات اســتان چهارمحال و
بختیاری)17،1388 ،
این پژوهش برآن است که ضمن بررسی راههای نفوذ و انتقال جریانها و امواج انقالبی به استان
چهارمحال و بختیاری ،به چگونگی پیدایش و روند وقوع انقالب اسالمی در استان بپردازد .به عبارتی
بر آن است نشان دهد که استان با پیشینه تاریخی و مذهبی برجستهای که داراست ،در فرایند انقالب
چه نقشـی را ایفا کردهاند و کانونها و شـبکههای موثرانقالبی و ضـدانقالبی در آن کدام بوده اند .در
راستای پاسخگویی به سؤال اصلی ،مسائل زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
 .1اماکن و کانونهای نشر عقاید انقالبی در استان چهارمحال و بختیاری
 .2نقش شخصیتها و گروهها ی انقالبی در استان
 .3بررسی فعالیت احزاب سیاسی مؤثر و نقش آن در استان
 .4فعالیتهای ضد انقالب در استان
بخش اول :مبانی نظری

ماهیت مذهبی و مردمی بودن انقالب اســالمی ایران باعش شــد که این انقالب در فاصــله ســالهای
 1342تا 1357شم سی به مناطق مختلف ک شور راه پیدا کند .در پژوهش حا ضر به روشهای مربوط
به انتقال عقاید انقالبی درا ستان پرداخته و نحوه م شارکت مردم در انقالب و فعالیت آنها ن شان داده
میشود .در این راستا از نظریه پخش «تورستن هاگراستراند» استفاده خواهیم کرد.
 .1نظریه پخش

نظریه «پخش یا ا شاعه» تو سط تور ستن هاگرا ستراند 1ابتدا در سال  1953میالدی مطرح و سپس
اصــول آن در ســال  1968میالدی در کتاب «انتشــار فضــایی فرآیند نوآوری» بســط داده شــد
( )Hagerstrand.1969پخش ا صوال چگونگی گ سترش یک پدیده را از کانون یا کانونهای ا صلی
آن در بین مردم توضــیم میدهد .پخش در جلرافیا به معنی انتشــار ،گســترش ،پراکندگی ،وبه هم
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آمیختگی ا ست .هرچند خا ستگاه این نظریه درر شته جلرافیای ان سانی ا ست اما در مو ضوعات علوم
سیاسی وروابط بینالملل نیز به کار گرفته می شود .فرآیند پخش ممکن است بالفاصله پس از ظهور
پدیده صورت گیرد و یا در جریان قرنها عملی گردد؛ در مجموع این نظریه ،گ سترش هرنوع نوآوری
فکری یا فیزیکی را تبیین میکند .در حقیقت کاربرد این نظریه در باب مســائل و موضــوعات مختلف
ضمن بیان دالیل آن ،توانست رویکردی برای جلوگیری و ممانعت از انتشار و گسترش رویدادها ارائه
دهد ( .) PALLONI.2007بنا براین میتوان گفت عوامل تاثیر گذار در هر کنش واکنشـــی تاثیر
متقابل دارد ،زیرا ممکن اســـت بر اســـاس متلیرها در طول زمان دگرگونی هایی را به وجود آورد.
(رضوانی)87 :1374 ،
انواع پخش

در دیدگاههاگراستراند چند نوع پخش تفکیک شده است:
 .1پخش جابجایی

این پخش زمانی رخ میدهد که افراد یا گروههای دارای ایدهای مخصوص ،به طور فیزیکی از مکانی
به مکان دیگر حرکت کنند و به این طریق ،ابداعات و نوآوریها در ســرزمین جدید گســترش یابند.
بنابراین مذاهب با اعزام مبللان مذهبی با پخش جابجایی ،اشاعه یافتهاند.
 .2پخش سلسله مراتبی

در این نوع پخش ،پدیدهها و نوآوری در قالب سلسله مراتب و از طریق توالی نظم دستهها و طبقات،
انتقال و گســترش مییابد .ایدهها از یک "فرد مهم" به فرد دیگر و یا از یک مرکز شــهری مهم به
مرکز دیگر گســـترش پیدا میکند .در این بخش محوریت روحانیت و جایگاه برجســـته آنان در میان
شیعیان و تاثیر پذیری شدید آنان از امام و نه ضت ا سالمی موجب شد که شاهد گ سترش تفکرات
انقالبی در اقسانقاط باشیم .زیرا آنان مرجعیت امام را پذیرفته و آشکارا از ایشان اعالم حمایت نمودند.
 .3پخش سرایتی یا واگیردار

این پخش در مقابل پخش سلسله مراتبی است .در این نوع پخش ،گسترش عمومی ایدهها بدون در
نظر گرفتن سلسله مراتب صورت میگیرد (برزگر .)43 - 44 :1382 ،مانند اشاعه بیماریهای مسری.
از آنجا که در این نوع ،پخش با تماس م ستقیم منت شر می شود ،لذا این فرایند به شدت تحت تأثیر
"فا صله" قرار دارد .ازاین رو افراد و نواحی نزدیک ن سبت به افراد و نواحی دور د ست ،احتمال تماس
بی شتری دارند .پخش سل سه مراتبی و سرایتی از انواع پخشهایی ه ستند که دارای سرعت انت شار
باالیی هســتند و در آنها افکار ،اندیشــهها و مفاهیم ،از ســرزمین میزبان به ســرزمین میهمان و جدید
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مهاجرت میکنند ،اما باالترین سرعت انتشار در پخش سلسله مراتبی است ،زیرا با پذیرش نوآوری از
سوی فرد مهم ،پدیده به سرعت به کل قاعده منتقل میشود( .برزگر)43 - 44 :1382 ،
 .2مولفههای نظریه پخش

هاگرا ستراند ،شش عامل را در این خ صوص مورد تحلیل قرار داده ا ست و میگوید :حوزه یا محیط
جلرافیایی ،میتواند محیط پذیرا ،همگرا ،محیط ناپذیرا و واگرا باشـــند.در این باره زمان نیز ،عاملی
اســت که میتواند به صــورت مداوم یا به حالت دورههای متمایز از یک دیگر و متوالی در نظر گرفته
شود.عامل سوم مو ضوع پخش میبا شد که ممکن ا ست امراض واگیردار ،نوآوریهای ک شاورزی و
تکنولوژیک ،مو ضوعات فرهنگی و یا پدیده های فیزیکی  -فرهنگی نظیر مبارزات انقالبی و چریکی
دهقانان روســیه ،انقالبیون کوبا و جنگجویان ویتنامی باشــد .مبدا پخش نیز مکانهایی اســت که
خا ستگاه نوآوریها و صدور پیامها و ارزشها ه ستندکه مورد توجه نخبگان و سایر شخ صیتهای
تاثیر گذار ا ست .مق صد پخش نیز ،مکانهایی ا ست که محتوای پخش یا جریان مداوم پخش به آنها
میرســد.و عامل شــشــم مســیر حرکت پدیدهها و مجاری انتقال نوآوری از مبدا به مقصــد ،فاصــله
جلرافیایی و فاصله اجتماعی  -اقتصادی مسئلهای مهم در ارتباط با پدیدهها میباشد (شکویی:1378 ،
 )303که تبلور جریان و الگوی ارتباطات تاثیر گذار در مناطق مورد نظر اســـت( .ابراهیم زاده:1379 ،
)18
 .3عوامل کاهش دهنده پخش

عواملی که موجب تقلیل در سرعت و روند گسترش پخش می گردند عبارتند از:
 .1مسافت

اگر سنگی را به درون استخری بیاندازیم و پخش امواج آن را نظاره کنیم ،خواهیم دید که دوایر با دور
شدن از نقطه اثر ،به تدریج ضعیف و ضعیفتر می شوند .به همین قیاس ،میزان پذیرش نوآوریهای
فرهنگی نیز با افزایش مسافت کاهش مییابد.
 .2زمان

گذشــت زمان نیز در این راســتا عامل مهمی تلقی میشــود .انتشــار و پخش نوآوری در نقطه دورتر،
مســتلزم صــرا زمان بیشــتری اســت ،چرا که تعداد پذیرندگان با افزایش مســافت کاهش مییابد؛
بنابراین میزان پذیرش نیز با افزایش زمان با کاهش مواجه میشود.
 .3موانع تراوش

عالوه بر ضعف و کاهش طبیعی ابداعات و نوآوریها به دلیل افزایش زمان و م سافت ،سدها و موانع
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نیز موجب توقف یا کند شدن روند پخش نوآوری گردیده یا پی شرفتهای بعدی را متوقف می سازند
(برزگر. )47 - 48 :1382 ،
انقالب اســالمی ایران با پیامدهای عظیم وگســتردهای که در ســطم ملی و بینالمللی داشــت ،با
جاذبه فراگیر وگسترش چشمگیری در مناطق مختلف کشور نفوذ پیدا کرد .این پژوهش ضمن بررسی
روند انقالب ا سالمی به چگونگی تطابق این نظریه با گ سترش انقالب در مناطق مختلف ک شور و از
آن جمله شهرکرد میپردازد.
بخش دوم :نقش مبارزاتی مردم ا ستان چهارمحال و بختیاری در انقالب ا سالمی بر ا ساس
مبانی نظریه
« .1کاربرد نظریه پخش»
یک) عقیدۀ انقالبی

عقیدهی انقالبی همان ایدهی ت شکیل حکومت ا سالمی ا ست که در دوران معا صر از اندی شهی امام
خمینی و از کتاب کشفاالسرار پی گرفته شد .امام در این کتاب خواهان شکلگیری حکومت اسالمی
به رهبری روحانیت نبوده و بیشـــتر به رعایت قوانین شـــرعی و نظارت مجتهدین بر قوانین مجلس
مقننه تأکید دا شتند .ا صرار زیاد ای شان بر اجرای قوانین ا سالمی را میتوان پایههای تفکری دان ست
که وقتی مســلم شــد شــاه و اطرافیانش نمیخواهند قوانین اســالمی را اجرا کنند ،روی کار آمد و آن
تفکر تشکیل حکومت اسالمی و اجرای احکام شرع توسط متولیان شرع بود که با سخنرانیهای پی
در پی امام و حمایت مردم در سال  1342شمسی به اوج خود رسید و نهضت عظیمی را تشکیل داد
که در سال  1357شمسی پیروزی رسید (نسیم باغ پرور . )91 :1388 ،نهضتی که مردم این استان از
آغازین روزهای حرکت امام خمینی در صحنههای گوناگون انقالب ا سالمی ح ضور دا شتهاند( .نیک
زاد امیر حسینی)1354: 77 ،
دو) شیوه های انتقال عقاید انقالبی در استان

جریان انتقال این عقیده انقالبی و نوآوری سیا سی به ا ستان به سه صورت پخش جابه جایی ،پخش
سرایتی و پخش سلسه مراتبی اتفاق افتاد؛ در ذیل به تفصیل آنها پرداخته میشود.
الف) انتقال به شیوهی جابه جایی (فیزیکی)

از جمله مهمترین راه های پخش این عقاید را میتوان تبلیلات همفکران و مریدان امام ،و پخش
اعالمیهها و حمایت نهاد مرجعیت وشــبکه روحانیت دانســت که در ادامه به آن اشــاره خواهد شــد .از
جمله مریدان امام که نقش مؤثری در انتقال عقاید انقالبی و گسترش آن در بین اقشار مختلف مردم
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در شهرکرد دا شتند ،میتوان به شخ صیتهایی چون شیخ محمد علی صفرنوراهلل ،آیتاهلل شمس
آبادی ،سید محمد متقی (آیتاهلل زادهی بروجنی) ،آیتاهلل حاج ها شمی ،شهید رحمن ا ستکی ،سید
جواد وانانی ،شیخ احمد فقیهی ،محمدعلی مولوی ،شیخ محمد تقی بشارت ،شیخ علی صفدری و شیخ
ح سن نوری ا شاره نمود که از واعظان فعال در مجالس و م ساجد بودند و طی جل ساتی که پیرامون
م سائل سیا سی ک شور ت شکیل میدادند و با توجه به ت صمیماتی که در این جل سات گرفته می شد،
هریک به نوعی در سخنرانیهایی که داشتند به روشنگری مردم به ویژه جوانان میپرداختند (مردانی
کرانی .)67 :1375 ،در کنار این تالشها رفت و آمد بزرگانی چون شیخ حسین نوری ،شیخ علی اکبر
مسعودی و دیگران از قم ،ا صفهان و سایر شهرها در ایام مختلف به این شهر و ایراد وعظ و خطابه
در مساجد و حسینیهها نیز در اشاعهی عقاید انقالبی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم نسبت به
او ضاع و احوال سیا سی ک شور ،نقش مؤثری دا شت .همچنین تبعید نیروهای انقالبی به شهرهای
مختلف ک شور که با تبعید این افراد به شهرها و محلهای دور افتاده و دور از فعالیت سیا سی ،همراه
بود ،علی رغم خواست رژیم موجب نشر عقاید انقالبی در نقاط مختلف کشور شد و آنها را به تحرک
انقالبی واداشت .به عنوان مثال تبعید شیخ مجدالدین محالتی توسط رژیم شاه از شیراز به شهرکرد
(از سیزدهم فروردین  1352شمسی تا دوم تیر  1352شمسی)که باقی ماندهی سه سال تبعید وی به
ایران شهر بوده ا ست ،وبه دنبال آن مراجعت و مالقات افرادی چون عبدالکریم قا سم نژاد و ح سن بنا
ازشیراز ،جعفر خوانساری از تهران و سید احمد موسوی از قم برای مالقات با ایشان ،زمینههای نفوذ
و نشر هرچه بیشتر افکار انقالبی را به این منطقه فراهم نمود (آهنجیده.)22 :1384 ،
تکثیر نوار ســخنرانیهای امام ،دایر کردن کتابخانه ،پخش اعالمیه و عرضــه آن به جوانان نیز از
اقدامات دیگری بود که در این را ستا نقش به سزایی ایفا کرد .ارتباط با شخ صیتهای بزرگی چون
آیتاهلل گلپایگانی ،آیت-اهلل منتظری ،ســید محمد مدنی و علی اصــلر آل اســحق از طریق روحانیون
شــهرکرد ،و اطالع از تبعید و غربت این مروجان عقاید امام خمینی که نشــان از ترس رژیم شــاه از
فعالیت های این افراد بود ،نقش تأثیر گذاری در ایجاد روحیه انقالبی در مردم دا شت .در واقع این نوع
انتقال و ترویج اندی شههای امام تو سط ا شخاص و فعاالن انقالبی یکی از مهمترین راههای انتقال و
پخش عقاید انقالبی به ا ستان به ویژه شهرکرد به عنوان مرکز ا ستان چهارمحال و بختیاری و مرکز
ثقل فعالیتهای انقالبی بود .در این را ستا معرفی شخ صیتهای اثر گذار انقالبی در ا ستان به عنوان
مهمترین عامل در پخش به شیوهی فیزیکی ضروری است.
با شروع حرکتها و قیامهای مردمی ملت ایران علیه رژیم شاهن شاهی طی سالهای منتهی به
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پیروزی انقالب اسالمی به ویژه سال  57وگسترش دامنه مبارزات مردمی دراقصی نقاط کشور ،مردم
مومن وانقالبی اســتان چهارمحال وبختیاری نیز همگام با ســایر مردم کشــور با برپایی تظاهرات و
راهپیمایی درشهرها و مناطق مختلف این استان خواستار براندازی رژیم پهلوی ،و برچیده شدن بساط
شاهنشاهی واستقرار نظام جمهوری اسالمی به رهبری امام خمینی شدند .حضور پرشور اقشار مختلف
مردم به ویژه جوانان ودانش آموزان در راهپیماییها ،اعت صاب فرهنگیان ،پخش اعالمیههای ح ضرت
امام ،حمله دانش آموزان به استانداری ،تسخیر ساختمان ساواک وپایین کشیدن مجسمه شاه در شهر
شـــهرکرد و بروجن و درگیری های پراکنده بازاریان ،روحانیون و ســـایر اقشـــار مردم با طرفداران
وچماقداران شاه ازجمله نکات بارز حرکتهای مردمی این استان علیه رژیم پهلوی درسال  57بود .در
ادامه به نقش اقشار مردم استان و گوشهای از مبارزات مردمی اشاره خواهد شد.
 .1روحانیون

در انقالب ا سالمی به رهبری مراجع دینی شاهد یک سری تاثیر پذیری واکن شی از سوی مردم در
همراهی میباشیم .این تاثیرات به حدی قوی بود که کسانی هم که نسبت به تحوالت رغبت چندانی
نداشـــته یا بیتفاوت بودن را نیز تحت تاثیر قرار داد .این قدرت ناشـــی از باورهای اعتقادی مردم و
جهت دهی درســـت رهبری مبارزات بود که به تدریج به پیروزی منتهی شـــد که روحانیون اســـتان
چهارمحال و بختیاری نیز به سهم خود در آن ایفای نقش نمودند .در استان چهارمحال و بختیاری نیز
نخ ستین شبکه روحانیت بود که به طور و سیع در تمام شهرها ح ضور دا شته و با ارتباط با حوزهی
علمیه قم در جریان فعالیتهای انقالبی قرار گرفته و آنها را به شــهر خود انتقال میدادند .از جملهی
این روحانیون میتوان به آیتاهلل سید ابوالحسن آلرسول معروا به شمس آبادی اشاره کرد .ایشان
در سال  1286شمسی در اصفهان متولد شدند و پس از فراگیری مقدمات علوم اسالمی در اصفهان،
نزد ا ساتیدی مانند ابوالقا سم زفرهای ،سید علی نجف آبادی و احمد ح سین آبادی ،عازم حوزه نجف
اشرا گردید و از محضر درس مراجع بزرگی چون مرحوم آیتاهلل العظمی آقاسید ابوالحسن اصفهانی،
آقا ضــیا الدین عراقی ،آقا جمال الدین گلپایگانی ،ســید عبدالهادی شــیرازی و ســید محســن حکیم
ا ستفاده نمود و پس از  12سال برای تدریس و ار شاد به ا صفهان بازگ شت و با ارتباط و آمد و شد با
روحانیون شهرکرد ،با ن شرآرا و اندی شههای انقالب و امام ،بر روحیهی انقالبی مردم ا ستان هرچه
بیشـــتر افزود .در این راســـتا کانونهای انقالبی مهمترین نقش را در این نوع انتقال عقاید به عهده
داشـــتند .نگاهی به مهمترین کانونهای انقالبی موجود در اســـتان با توجه به نقش کلیدی آنها در
انتقال عقاید انقالبی به شیوهی سلسله مراتبی در استان ضروری مینماید.
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از مهمترین اقدامات روحانیون در استان ،هدایت و ارشاد مؤمنین در اجرای احکام دین ،روشنگری
و بیان مسائل روز بود .مردم استان به ویژه مردم شهرستان شهرکرد نیز برای شناخت مراجع اعلم از
روحانیون کســـب تکلیف میکردند .مهمترین مراجع تقلیدی که در اســـتان چهارمحال و بختیاری
مقلدین زیادی داشتند عبارت بودند از :حضرت آیتاهلل العظمی سید محمد حسین طباطبایی بروجردی
(متوفی  1340هـ . .ش) حضرت آیتاهلل سید ابولقاسم خویی( ،متوفی  1371هـ  .ش) و حضرت امام
خمینی (متوفی  1368هـ  .ش) به استناد اسناد ساواک از نخستین فعالیتهای روحانیون در شهرستان
شهرکرد ،باح ضور آقای شیخ غالمعلی خلدی فراز در شهر سامان بوده ا ست .وی در ماه مبارک
رمضان  1345هـــ . .ش  .برای تبلیغ علوم دینی از اصفهان به شهر سامان آمد .او در مسجد سامان
ضمن انتقاد از حکومت شاه ،از امام خمینی حمایت نموده و برای ایشان دعای خیر میکرد( .اداره کل
اطالعات ا ستان چهارمحال و بختیاری )8: 1388 ،بعد از آن بودکه روحانیون از ا صفهان ،قم و نجف
آباد در این شــهرســتان اقدام به انتقاد از حکومت شــاه و طرفداری از نهضــت امام خمینی میکردند.
عمده این تالشها بر عهده حاج شــیخ محمد علی نوراللهی نجف آبادی بود که با حضــور وی حوزه
علمیهی امامیه شـــهرکرد وارد مرحله جدیدی از تبلیغ علوم دینی و فعالیتهای انقالبی گردید( .اداره
کل اطالعات استان چهارمحال و بختیاری)15 - 17 :1388 ،
بر اســاس همان ســند آن روحانیون در حوزه علمیه امامیه شــهرکرد بیتوته میکردند .مردم که
دارای خلوص باطن و ضـــمیری پاک بود ند به طور مر تب وجو هات خود را به ن مای ند گان مراجع
میدادند ،با این که م ستقیماً خدمت علما میر سیدند و وجوهات خود را به علما و یا به آن نمایندگان
ارائه میدادند .روحانیون عالوه بر هدایت و ارشــاد مردم و اشــاعه ارزشهای الهی در بیداری مردم و
آگاهی بخشیدن به آنها از اوضاع سیاسی کشور نیز نقش موثری داشتند .زمانی که از طرا مسئولین
جل سات دعا برای سالمتی شاه برگزار می شد ،آنان از دعا کردن به جان شاه معموالً طفره میرفتند.
(اداره کل اطالعات استان چهارمحال و بختیاری.)15 :1388 ،
در یک دیدگاه کلی میتوان روحانیون استان را به دو دسته بومی 1و مدعو تقسیم کرد که نقش و
تأثیر هر یک در مبارزات انقالبی ب سیار مؤثر بوده ا ست که در ادامه گو شهای از مبارزات ای شان بیان
خواهد شد.
 .1از روحانیون بومی برج سته و انقالبی ا ستان چهارمحال و بختیاری میتوان :حاج شیخ محمد علی صفر نوراهلل
م شهور به نورالهی ،حاج شیخ عطا اهلل احمدی شیخ شبانی ،شهید ح سینعلی داوودی بنی ،شیخ علی عبدالهی،
شیخ شبانعلی یوسفی ،حاج آقا مصطفی السید ،حجتاالسالم محمود رستگاری ،حجتاالسالم اکبر جوادی
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به جز روحانیونی که در ا ستان م شلول فعالیت انقالبی بودند ،عدهای از روحانیون نیز از شهرهای
دیگر به خصوص قم و اصفهان به رفت و آمد در استان مبادرت ورزیده و با افشاگری و سخنرانیهای
بیدارگرانه خود و همچنین آگاهی دادن به مردم در زمینه روند انقالب و پیامهای حضــرت امام ،نقش
مؤثری را در شکلگیری حرکتهای انقالبی مردم و سازماندهی آنها ایفا میکردند.
روحانیون مدعودر استان که تبلیغ میکردند غالباً از قم و اصفهان به استان چهارمحال و بختیاری
میآمدند .تعدادی از آنها با کانون جوانان اسالمی ارتباط داشت؛ که در ایام محرم و صفر و ماه رمضان
جلســـات هفتگی و ماهانه را برگزار میکردند .جلســـات مذهبی که به هر بهانهای در این ایام برگزار
می شد زمینه رو شنگری برای بع ضی از م سائل انقالبی را در بردا شت (پیکار .)1394 / 10 / 27 ،در
این زمینه میتوان علمای زیادی را نام برد 1که آمد و رفتهای آن ها در استان در تحکیم تشکلها و
حرکتهای انقالبی نقش به ســزایی داشــت .هم چنین تبعید نیروهای انقالبی به شــهرهای مختلف
کشور که با تبعید این افراد به شهرها و محلهای دور افتاده و دور از فعالیت سیاسی ،همراه بود ،برغم
خواســت رژیم موجب نشــر عقاید انقالبی در نقاط مختلف کشــور شــد و آنها را به تحرک انقالبی
واداشت.
آقای سعادت از دیگر فعاالن انقالبی ا ستان در این زمینه میگوید :روحانیونی که از نقاط مختلف
میآمدند غالبأ در مرا سمات مذهبی و مجالس رو ضه شرکت میکردند .یادم ه ست آقای حاج شیخ
حســین کرمانی از طرا آیتاهلل گلپایگانی حدود  50تا  60نفر از روحانیون را به اســتان فرســتاد و ما
این روحانیون را در مناطق مختلف شهرها و رو ستاها به طور پراکنده ا سکان میدادیم تا پیام انقالب
در همه جا پراکنده شود( .سعادت)94 / 8 / 16 ،
 .2نقش فرهنگیان و دانش آموزان

تا زمانی که فرهنگیان و دانش آموزان به صــورت جدی وارد عرصــه ی مبارزه نشــده بودند ،اوضــاع
تقریباً در کنترل م سئولین امور حکومتی بود .نخ ستین معلمی که در ا ستان در اردیبه شت  1352در
جمع دانش آموزان و معلمان آ شکارا علیه حکومت شاه سخنرانی کرد ،شهید رحمن ا ستکی بود .با
ورود گســـترده فرهنگیان و دانش آموزان به تظاهرات و اقدام به اعتصـــابهای گســـترده ،کنترل و
مدیریت امور کم کم از دست مسئولین حکومتی در استان خارج گردید .بنابراین مسئولین استان ،روز

 .1حجج اسالم شیخ محمدعلی منتظری از اصفهان ،سید محمد ترابی ازقم ،شیخ حسین نوری همدانی ،علی اکبر
واعظ م سعودی ،آقای محمدر ضا صافی گلپایگانی ،سید ا صلر ناظم زاده و شیخ محمد ان صاری ،شیخ مجدالدین
محالتی.
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به روز شاهد حضور گسترده مردم در تظاهرات بودند.
آقای استکی عصر  1352 / 2 / 4در جمع معلمان و دانش آموزان دبیرستان فرخشهر در سخنانی
گفت« :چرا ما از غربیها تقلید میکنیم؟ چرا دســـت آمریکاییها بر ســـر ماســـت و آنها برما آقایی
میکنند؟ چرا مشـــایخ ما نمیتوانند حرفشـــان را بزنند؟ چرا به دســـتورات دین عمل نمیکنند؟ چرا
غربزدگی را تجدد مینامند؟ و  »...با این ســخنرانی وی مورد تشــویق حاضــرین قرار گرفت .برهمین
ا ساس او بارها از سوی ساواک مورد پیگرد قرار گرفت ،اما هم چنان به فعالیتهای مبارزاتی خود تا
پیروزی انقالب ا سالمی ادامه داد ( .شورای هماهنگی تبلیلات ا سالمی ا ستان چهارمحال و بختیاری،
)52 :1394
از دیگر معلمین انقالبی که نقش مؤثری در مبارزات داشـــت ،آقای علی اکبر پرورش بود .آقای
پرورش گاهی با ما شینهای عبوری از ا صفهان به شهرکرد میآمد .گاهی نیز شهید رحمن ا ستکی
باماشین ژیان خود آقای پرورش را به شهرکرد برای سخنرانی میآوردند (رضوی.)1388 / 2 / 21 ،
از دیگر اقدامات فرهنگیان در مبارزه با رژیم شاه ،اعت صاب در منا سبتهای مختلف و به دالیل
متعدد میباشد .از آن جمله میتوان به اعتصاب فرهنگیان روز شنبه مورخ  1357 / 7 / 15هــ  .ش .
اشاره کرد .این مساله آغاز گر اعتصابات بعدی و حضور آشکار تر در صحنه بود .روز یک شنبه تاریخ
 1357 / 7 / 16ه ـ . .ش  .که مصادا با روز معلم بود ،فرهنگیان شهرکرد به دنبال اعتصاب خود در
ســاعت  16 / 00در کانون ســالن پیشــاهنگی (کانون شــهید بهشــتی کنونی) واقع در خیابان مولوی
شــهرکرد اجتماع نمودند .در این اجتماع آقای احمد برادر اســتاندار و آقای محمد علی مهراد مدیر کل
آموزش و پرورش استان شرکت نمودند.
در ادامه این مبارزات انقالبی در شهرکرد نیز به منظور تبادل نظر ،هماندی شی و ایجاد ان سجام و
هماهنگی بیشتر ،فرهنگیان بنا به دعوت قبلی در ساعت  4بعد از ظهر  1356 / 7 / 24هــــ  .ش در
حدود سی صد نفر از معلمین جلو سالن پیش آهنگی شهرکرد (کانون فرهنگی تربیتی شهید به شتی
فعلی) اجتماع نمودند .چون آقای محمد علی مهراد مدیر کل آموزش و پرورش به دســتور آقای احمد
برادر اســـتاندار در ســـالن را قفل نموده بود ،معلمین ضـــمن اعتراض با تظاهرات آرام به آموزش و
پرورش رفته و در آن را شک سته و وارد محوطه شدند .در آنجا آقای محمد دانش اقدام به شعار دادن
نموده هم چنین تعدادی اعالمیه نیز در آن جا پخش گردید (اداره کل اطالعات اســـتان چهارمحال و
بختیاری.)349 :1388 ،
از دیگر فرهنگیانی که نقش مؤثری در مبارزات انقالبی داشت ،مرحوم مصطفی پوالدی بود .وی
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در دبیرستان رستاخیز (نجمه فعلی) شهرسامان به تدریس مشلول بود .ویژگیهای اخالقی و مبارزاتی
مرحوم پوالدی با شـــهید امامقلی جعفرزاده آن ها را به هم نزدیک نمود و با یکدیگر ارتباط خانوادگی
پیدا کردند .وقتی که ساواک متوجه فعالیتهای انقالبی مرحوم پوالدی شد ،به منظور محدود کردن و
تحت نظر قرار دادن ایشان ،وی را به شهرکرد منتقل نموده و او را مجبور کردند که از مقطع متوسطه
وارد مدرسه راهنمایی منصور کوهی شود تا نتواند با جوانان ارتباط برقرار کند .اما آقای پوالدی در آن
جا نیز فعالیت های مبارزاتی خود را ادامه میدهد .آقای ابوالقاســـم بزرگی از دیگر مبارزان انقالبی
میگوید« :ما در اصفهان فعالیتهای مبارزاتی خوبی داشتیم .زمانی که مرحوم پوالدی به شهر سامان
و پس از آن به شـــهرکرد آمد ما هم چنان ارتباطمان را حفظ کرده بودیم و از طریق آقای پوالدی
اطالعیهها را به شهرکرد میفرستادیم( .بزرگی)1390 / 8 / 9 ،
غالباً این معلمان بودند که مدارس را به حرکت در میآوردند .حرکتهای انقالبی که به وســـیله
دانش آموزان ان جام میشـــد معموال از طرا معلمین انقالبی که اخ بار را به دانش آموزان انت قال
میدادند سازماندهی می شد .معلمان چهارمحال و بختیاری با وجود ف شار سازمانها ،ادارات امنیتی و
انتظامی ،تکاپوهای فکری ،تبلیلاتی ،سیاسی وسیعی برای بیداری مردم به ویژه دانش آموزان مدارس
و دبیر ستان های این ا ستان انجام دادند؛ به طوری که سیل عظیم این جمعیت پس از مدت کوتاهی
رهسپار خیابانهای شهر شد و خواستههای خود را در تجمعات اعالم میکردند .از نیمه دوم شهریور
 1357به بعد ،آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ،کارمندان آموزش و پرورش ،معلمان و دانش
آموزان از عناصر عمده تشکیل دهنده و از جمله هستههای مهم ناآرامیها و تظاهرات در این استان و
شهرهای تابعه بودند( .سعادت.)94 / 8 / 18 ،
آقای سعادت با ا شاره به نقش فرهنگیان و دانش آموزان در انقالب ا سالمی میگوید «از دانش
آموزان انقالبی فعال افرادی مثل حجت فاضــلیان و حبیب نیکخو و از معلمین انقالبی اســتان آقایان
سید تقی جعفریان ،شهید رحمن استکی ،محمد دانش ،رحمن رضوی و آقای اسداهلل سیاح را میتوان
نام برد( .سعادت.)1394 / 8 / 18 ،
 .3نقش بازاریان

بازاریان نیز از گروههای مبارز دیگری بودند که در کنار سایر انقالبیون روحانیت را همراهی میکردند.
بازاریان را در جریان مبارزه با حکومت پهلوی میتوان به دو گروه تقســـیم کرد :گروه اکثریت که به
صورت کامأل فعال در م سیر مبارزه با حکومت پهلوی در کنار سایر مبارزان قرار دا شتند که از جمله
آنها می توان به مرحوم سید ناصر حجازی ،ابراهیم منصوری ،خلیل اسحاقی ،آقایان حسینعلی بنایی،
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علی اصلر برجیان ،علیداد عبدالهیان و ...اشاره کرد .گروه دیگر که تعدادشان اندک بود ،در این جریان
یا همراه رژیم بودند یا ســـکوت میکردند .میتوان گفت اکثر فعالیت های انقالبی با همکاری همین
بازاریان صورت میگرفت .مو س سان کانون جوانان ا سالمی بروجن نیز ازجمله بازاریان بودند( .نیلیه،
.)1391 / 7 / 27
حاج علیمراد عبداللهیان از بازاریان ســرشــناس و با نفوذ شــهرکرد بود که در تعطیلی بازار نقش
مؤثری داشت .وی میگوید:
«عما فروشررا وافرادبا افوذبا اری که اقاا به ستطیلی کسررب وکار میکرداا
با اریا جزء هم اگاهشرررا به اها بود و ا اها سرتیر میکرداا و به دارال
بالفا له با ار را ستطیل میکردااو» (عراالهیا )1389 / 5 / 18و

آقای سید تقی جعفریان میگوید:
«سالح و کوشررش و براامههای مذهری و اع تادی هیئرهای مذهری شررور و
شرو مرد را در اسر مرار مرار ات ااتالبی چنا برابر میکردو» (جتفریا / 24
)89 / 5و

آقای عبداللهیان میگوید:
«در پائیز و مس ا سال  1357هرو و حو محل سکوار طلرههای حو علمیهی
شررهرکرد به شررات سحر اظر سرراواک بود و اا در شرررایه سررخ ی به سررر
میبرداا بر همین اسرراس ستررمیم گرف م به محا ررر شرراگا کم

امایمو

بنابراین امکااات و لوا مورد ایا ا ها را به ویژ ا اظر سغذیه و وسرررایل گرما ا
سهیه و در اخ یار طالب قرار داد » (عراالهیا )89 / 5 / 18و

وحدت بینظیر مردم در ســـایه رهبری حضـــرت امام خمینی در طول تاریخ ایران بی نظیر بود.
حکومت شــاه برای ایجاد اختالا بین مردم و روحانیون و به منظور تفرقه بین علما تالش نمود بین
مراجع تقلید نفوذ کرده و آنان را با امام بدبین کنند ،اما هرگز موفق نشــدند( .شــهبازی ،1374 ،ج :1
.)576
به طور کلی بســیاری از بازاریان شــهرکرد از خاندانهای اصــیلی بودند که ســالها در این شــهر
ســکونت داشــتهاند .بازار یک نوع مرکزیت فرهنگی نیز در این شــهر داشــت و افراد زیادی متأثر از
حرکتهای بازاریان بودند .بازاریان تحت رهبری روحانیون انقالبی شــهر و بیشــتر با پخش اعالمیه
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میان سایر کا سبان و مردم به گ سترش عقاید انقالبی در شهرکرد کمک نمودند .هم چنین باتوجه به
ارتباط گ سترده آنها با روحانیون ،نقش مهمتری از جهت حمایتهای مالی در تهیه و انت شار اعالمیه،
کمک به خانوادههای زندانیان انقالبی و  ...داشتند .از جمله همگامی بازاری های استان با حرکتهای
انقالبی مردم میتوان به تظاهرات مردمی در  26دی ا شاره کرد که به همراهی روحانیون در سامان
از توابع شهر ستان شهرکرد برگزار شده بود .به دنبال این حادثه که با حمله چماقداران مواجه شد،
گروه کثیری از مردم ســامان و شــهرکرد به رهبری آیات عظام در محل درگیری شــهرکرد متحصــن
شدند .پس از آن در شهرکرد  12فرو شگاه تحت عنوان تعاون و م صرا ا سالمی با عر ضه مایحتاج
عمومی به قیمت نازل ،نرخهای ســرســامآور را شــکســتند و کمیتههای امداد برای برآوردن نیاز های
اولیه مردم تشکیل شد (اداره کل اطالعات استان چهارمحال و بختیاری.)455 :1388 ،
 .4نقش کارگران ،کشاورزان و روستائیان

غالب مبارزین جناح مذهبی نیز از ق شر کارگر و ک شاورز بودند .ک شاورزان در رو ستاها ستم خوانین را
تجر به کرده و با قلدری و زورگویی آن ها مواجه بودند و این حرکت که ندای آزادی و عدالت را به
همراه داشــت ،به جان خریدار بودند .مشــارکت آنان در حرکت مردم مســلمان به خصــوص در ایام
اعتصاب ،به شکل ارسال کمکهایی چون نان ،آرد ،هیزم و سایر امکانات به شهرها و مناطق مختلف
متجلی بود( .پایدار)529 :1384 ،
طبق اسناد موجود شهر جونقان بعد از فارسان در آن محدوده جلرافیایی نیز مردم در فعالیتهای
مبارزاتی علیه حکومت شاه نقش دا شتند .در این زمینه تعدادی از ک شاورزان و ک سبه شهر جونقان
تبلیلات دامنهداری را علیه حکومت انجام میدادند .آنها ضــمن بحش در این باره از دیگران نیز دعوت
به همکاری میکردند .شرکت سهامی زراعی درجونقان نیز بارها با مخالفت مردم به ویژه ک شاورزان
قرارگرفت و خواهان انحالل آن و پس گرفتن زمینهای سهامداران بودند( .اداره کل اطالعات استان
چهارمحال و بختیاری)223 :1388 ،
به دنبال گسترش فعالیتهای انقالبی در شهرستانهای استان ،مبارزان انقالبی تالش نمودند تا
مردم دورترین نقاط شهرستانها را نیز علیه حکومت شاه بسیج نمایند به همین منظور سیل اطالعیه
به منطقه «کوهرنگ» نیز روانه گردید .در آن اطالعیهها از ایالت و عشایر آن منطقه درخواست شده
بود که در روز  15خرداد  1357هـــــ  .ش به همراه سایر مردم رو ستاهای آن دیار به شهرکرد وارد
شــوند .ســپس با عدهای که در شــهرکرد به آنها میپیوندند به ســمت اصــفهان حرکت نمایند .در آن
اطالعیه ها جزئیات تظاهرات و رویدادهای که در شهرهای مختلف کشور برپا شده بود از طریق اداره
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پ ست نیز بین مردم توزیع شده بود و از آنها برای شرکت در تظاهرات دعوت به همکاری و همراهی
نموده بودند( .مرکز برر سی ا سناد تاریخی وزارت اطالعات )38 :1378 ،این اعت صابات و ناآرامیها از
ا ستان های بزرگ ک شور شروع شد و به ا ستان ها و شهرهای کوچکتر سرایت کرد( .آبراهامیان،
)639 :1389
بعضــاً نظارت شــدید نیروهای امنیتی و محدودیت جلرافیایی این اســتان نیز باعش میشــد که
مبارزین انقالبی از شهرکرد و یا سایر شهرهای ا ستان به ا صفهان ،قم یا تهران رفته و در تظاهرات
شرکت میکردند و نتایج را به صورت شفاهی و یا از طریق اعالمیه به اطالع مردم میرساندند( .اداره
کل اطالعات استان چهارمحال و بختیاری)250 :1388 ،
به این ترتیب انقالب اســالمی با مشــارکت اقشــار مختلف مردم با شــعار و آرمانهای انقالبی و
اسالمی به پیروزی رسید .پیروزی انقالب مرهون تالشهای مردمی بود که از روند تجددگرایی رژیم
نارا ضی بودند و آن را در جهت ت ضعیف باورهای دینی خود مییافتند .از آن جا که گ سترش و عمق
باورهای دینی در تمامی طبقات اجتماعی وجود داشت ،تضعیف آن ،تمامی طبقات را برآشفت .بنابراین
به خوبی دیده می شود که روحانیون ،فرهنگیان (اعم از معلمان ،دانش آموزان و دانشجویان) ،بازاریان،
کشاورزان ،کارگران ،روستاییان و عشایر دوش به دوش هم در انقالب شرکت می کردند بدون آن که
اختالا خاصی بین این طبقات بیفتد .همه آنان از یک چیز ناراضی بودند و آن تجدد گرایی افراطی و
دین ســتیزی رژیم شــاه بود و همه آنان یک چیز میخواســتند و آن برقراری حکومت الهی و اجرای
احکام اســالم و برقراری عدالت اجتماعی بود( .مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطالعات:1378 ،
)418
ب) انتقال به شیوهی سرایتی

از جملهی راههای انتقال عقاید انقالبی به شیوه سرایتی انت شار اعالمیه ها و سخنرانیهای امام

بوده اســت .این ســخنرانیها و اعالمیهها همانطور که از اســناد ســاواک نیز پیداســت ،به وســیلهی
نمایندگان معتمد امام خمینی به استان انتقال یافته و سپس به دست سایر انقالبیون توزیع و منتشر
میشد .در سند مورخ  1354 / 4 / 7ساواک ،نمایندگان امام خمینی در شهرستان بروجن را آقایان
حســینقلی بنایی ،آیتاهلل بنائی (بنائیان) ،حاج آقا علی نیلیه و حاج محمد عباس ـیان معرفی کردهاند .با
پخش اعالمیهها در بین انقالبیون آنها درجریان کم و کیف مواضــع امام قرار میگرفتند .این مورد را
میتوان از موارد انتقال ســرایتی برشــمرد که نقش مهمی در انتقال عقاید و اندیشــههای انقالبی به
شهرهای مختلف ایفا کرده ا ست .در این مورد برای ذکر نمونههایی از پخش اعالمیههای انقالبی و
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انجام تبلیلات توسط انقالبیون میتوان به پخش اعالمیه توسط افراد ناشناس ،کشف اعالمیههایی از
امام خمینی به مناســـبت هفتمین روز فاجعهی خونین تهران در  9شـــوال  98قمری در خیابانهای
شهرکرد ،تبلیلات انقالبی در بخشهای حوالی شهرکرد ،اسنادی در رابطه با برگزاری مراسم عزاداری
در شهر سامان ،ارسال اعالمیههایی به مناطق عشایر نشین استان ،در زمینهی پخش اعالمیه و نوار
در شهرستان فارسان (اداره کل اطالعات استان چهارمحال و بختیاری- 55 – 127 – 120 :1388 ،
 )89و  ...اشاره کرد که به دلیل ازیاد مطالب به همین مختصر اکتفا میشود.
ج) انتقال به شیوهی سلسله مراتبی

از دیگر شیوههای انتقال و پخش نو آوریهای سیاسی در استان ،شیوه پخش سلسله مراتبی میباشد.
فرض این نوع انتقال آن است که مردم تابع نخبگان هستند و تا نخبگان آنان را هدایت نکنند حرکتی
انجام نمیدهند .در انقالب اسالمی نخبگان متشکل از رهبران چند شبکه بودند .یکی از این شبکهها
بازار بود که پیام انقالب را دریافت میکرد و بنا به طبع بازار که مســتلزم ارتباط با شــهرهای مختلف
است ،به راحتی میتوانست آن را به شهرهای دیگر انتقال دهد .ارتباط بازاریان شهرکرد با بازار جامع
اســالمی تهران مســیری بود برای انتقال عقاید انقالبی و اطالع از کم و کیف رویدادها و فعالیتهای
انقالب و آغاز حرکتهای مردمی .شـــبکهی دیگر دانشـــگاه بود که تأثیرات فضـــای آن بر تفکرات
دان شجویان به عنوان مکان تبادل افکار و اندی شهها و محیطی که افراد گوناگون از شهرهای مختلف
برای تحصــیل در آنجا حضــور مییافتند ،دارای رســالت بزرگ بوده اســت .از آنجایی که در آن زمان
دانشگاهها اکثرأ در شهرهای بزرگ تأسیس شده بود ،جوانان شهرستانی برای ادامهی تحصیل در این
دان شگاهها ح ضور مییافتند و با شنیدن افکار شخ صیتهایی چون دکتر علی شریعتی که ف ضای
دانشـــگاه را تحت تأثیر قرار داده بود ،روحیهی انقالبی و مبارزاتی پیدا کرده و در دانشـــگاه بادیدن
فعالیت سیاسی سایر جوانان وارد فعالیت سیاسی شده و عقاید انقالبی را به شهرهای مختلف کشور
میرساندند.
در ا ستان چهارمحال و بختیاری مانند سایر نقاط ک شور ،انقالبیون مکانهایی را به عنوان مرکز
نشــر عقاید انقالبی و محلی برای تشــکیل جلســات خود قرار داده بوده بودند .انتخاب این مکانها
واب سته به ماهیت انقالب ا سالمی و شبکههای ن شر عقاید انقالبی بود و از آنجا که این انقالب متأثر
از آموزههای مکتب تشیع و شبکههای نشر عقاید انقالبی روحانیت ،بازار و دانشگاهها را شامل میشد.
اماکن و کانونهای تجمع فعاالن انقالبی نیز مرتبط با این شبکهها بودند .از جمله م ساجد ،حوزههای
علمیه ،دانشــگاهها ،هیئتهای مذهبی و مدارس را میتوان نام برد که در ذیل ضــمن بررســی نقش
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مســجد به عنوان مهمترین مرکز نشــر عقاید انقالبی در اســتان ،به معرفی ســایر اماکن و کانونهای
انقالبی و ائتالفات انقالبی مربوط در ا ستان چهارمحال و بختیاری ا شاره می شود .ازمیان کانونهای
مبارزاتی که در اســتان وجود داشــت ،برخی مراکز به عنوان کانونهای مرکزی نشــر عقاید و اخبار
انقالبی بودند و انقالبیون برای پیشبرد امور انقالبی خود بیشترین استفاده را ازآنها میکردند.
 .1کانونهای مبارزه

بررسی روند انقالب اسالمی در استان چهارمحال و بختیاری ما را به این نکته رهنمون میکند که در
شــهرکرد مرکز اســتان کانونهای مبارزاتی به صــورت عمده و حول محور چهرههای شــاخم مبارز
اســتان از جمله حاج آقا صــفر نوراهلل و شــهید رحمن اســتکی فعالیتهای خود را ادامه میدادند .این
کانونهای مبارزاتی هر چند که در تأ سیس خود با تقدم و تأخر نسبت به یکدیگر مواجه هستند و یا با
چراغ خاموش و به صــورت مخفی به کار خود ادامه میدادند و یا این که ســبله فرهنگی آنها بیش از
وجه سیاسی آنها بوده است ،اما در عین حال نتیجه کارآنها چیزی جز آگاهی بخشی نسبت به مسائل
ا سالمی در بین جوانان و سایر اق شار جامعه نبوده ا ست که در ذیل به مهمترین این کانونها ا شاره
میشود.
 .1-1نهادهای مذهبی

مطالعه تاریخ معاصــر کشــور ما نشــان میدهد که مســاجد به عنوان مرکز و پایگاه دینی و فرهنگی،
نقش مهمی در ایجاد حرکتهای اجتماعی و ســـیاســـی و جهتدهی به حرکتها و جریانات مردمی
داشته است .انقالب اسالمی ایران به عنوان یک جنبش اجتماعی ،با استفاده از شبکههای مردمی که
غالباٌ در قالبهای مذهبی شکل گرفته بودند ،فراگیر شد .شبکه مساجد و جلسات مذهبی همانند حلقه
واســـط میان رهبران انقالب و مردم انقالبی بودند که وظیفه بســـیج مردم را در جهت مخالفت
سیا ستهای حاکم بر عهده دا شتند ( شریف پور .)83 :1378 ،م ساجد حلقه ارتباط مردم با روحانیون
بود که این ارتباط را به خوبی مسـتحکم میکرد و بهترین مکانی بودند که روحانیون میتوانسـتند از
طریق ارتباط چهره به چهره با مخاطبین ارتباط برقرار کنند.از میان م ساجدی که در انقالب به عنوان
کانون تجمع و مأمن مبارزین انقالبی در اســتان فعال بودند ،مســجد خان شــهرکرد ،مســجد اتابکان
شهرکرد ،مسجد جامع شهرک ،تکیه (حسینیه) شترخان ،مسجد صاحبالزمان شهرکرد ،حسینیه
اعظم شهرکرد از نمونههای مساجد مهم در این زمینه بودند.
 .2-1هیئتهای مذهبی

روحانیت عالوه بر اسـتفاده از مراسـم عزاداری و ایام خاص ،از مراسـم مذهبی دیگری نظیر جلسـات
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هیئت های مذهبی و برنامه هایی که برگزار میکردند نیز حداکثر بهرهبرداری را مینمودند .معموال
عموم مردم در برنامههای برگزار شده توسط هیئتها شرکت میکردند و منشا بسیاری از حرکتهای
مبارزین انقالبی همین جلســات و ســخنرانیهای روحانیون بود .این گونه جاذبهها در واقع تحت تأثیر
روحانیون برج ستهای صورت میگرفت که جوانان به آنها اعتقاد و اعتماد دا شتند .از میان هیئتهایی
که در ا ستان فعالیت میکردند ،گروههای سیا سی و هیئتهای زیر بی شترین نقش را در فعالیتهای
انقالبی داشتهاند:

کانون جوانان اسالمی بروجن ،انجمن مبارزه با بهاییت ،انجمن مددکاران امام زمان در بروجن
و شــهرکرد و هیئت ابوالفضــل ،انجمن قرآن و هیئت محمدیه در شــهرهای مختلف اســتان نیز از
کانونهای مهم انقالبی استان میباشند که در این مجمل به ذکر نام آنها اکتفا میشود.
 .3-1نهاد های آموزشی

ســـه مرکز عمده که در زمینهی نهادهای آموزشـــی در روند انقالب اســـالمی نقش تعیین کنندهای
داشتند ،عبارتند از مدارس ،دانشگاهها و حوزههای علمیه .این مراکز جز پایگاهها و کانونهای اصلی
مبارزه و انقالب بودند و در تعمیق و گ سترش آرمانها و شعارهای انقالب ا سالمی و پی شبرد نه ضت
تأثیر به سزایی دا شتند و نیز مراکز ا صلی ح ضور جوانان در شکلگیری و پیروزی انقالب ا سالمی
مح سوب می شدند .به گونهای که نام این مراکز تداعی کننده ح ضور پر شور جوانان و آمیخته با نام
آنان بود .در ذیل به معرفی و بررســـی تأثیر این مراکز در انقالب اســـالمی در اســـتان چهارمحال و
بختیاری پرداخته میشود.
 .1 – 3 -1مدرسه علمیه امامیه مأمن انقالبیون

تأسیس حوزهی علمیه امامیه شهرکرد در سال  1315هــــ  .ق  .توسط عالم ربانی مرحوم سیدمحمد
حســـنی دهکردی باعش توجه بیشـــتر به علم و دانش و معرفت دینی در این دیار گردید .این حوزه
عالمانی شــایســته تربیت نمود و تحویل جامعه داد .با تأســیس این مرکز علمی علمای بزرگ برای
تدریس و تبلیغ م شتاقانه در آن جا ح ضور پیدا میکردند .حوزه علمیه امامیه در ن شر احکام و جلب و
جذب متدینین برای ارشاد و هدایت مردم نقش مؤثری داشت .در سالهای منتهی به پیروزی انقالب
حوزه علمیه امامیه شهرکرد وارد مرحله تازهای از مبارزه علیه حکومت شاه گردید و محل آمد و شد
انقالبیون و نیز پناهگاه بســـیار خوبی برای مخالفان حکومت شـــاه بود .با توجه به اعتقاد مردم به
ارزشهای الهی و اعتماد به روحانیون ،معموال گروههای اســـالمی و هیئتهای مذهبی در طول این
مبارزات در مقایسه با سایر احزاب و گروهها پیشرو و فعالتر بودند ،زیرا آنان در هدایت و رهبری مردم
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در مبارزات نقش محوری داشتند .محل سکونت روحانیون معموالً حوزهی علمیه امامیه بود و در آنجا
برای برنامهریزی و ان سجام بی شتر جل ساتی ت شکیل میدادند .از جمله این افراد شیخ محمد ابراهیم
ها شمی را میتوان نام برد که از قم دعوت شده بود .وی در مسجد ح ضرت ابوالف ضل بدون پروا
از مســئولین حکومتی ،ســخنرانیهای پر شــور و کوبندهای علیه حکومت داشــت (اداره کل اطالعات
استان چهارمحال و بختیاری)286 :1388 ،
 .2 – 3 -1مدارس و دانشگاهها

از جمله نهادهای آموزشــی مدارس بودند که از نخســتین زادگاههای فعالیتها و مبارزات انقالبی در
ا ستان بود و روز به روز فعالیت آنها گ ستردهتر می شد .طی سالهای منتهی به انقالب او ضاع امنیتی
ا ستان به ویژه شهرکرد مرکز ا ستان با آغاز سال  57روز به روز ضعیفتر می شد و کنترل از د ست
مأموران ن ظامی و امنیتی بیرون رفت .مردم کم کم تالش میکردند ابتکار ع مل در تحوالت را به
دســت بگیرند و فرهنگیان نیز با مدیریت دانش آموزان در تحوالت از فرصــتها به خوبی اســتفاده
میکردند .حتی در هنگامی که تظاهرات مردمی به پا میشــد به منظور اســتفاده از فضــا و امکانات
مدارس ،مراکز آموزشی را باز میگذاشتند ،تا در صورتی که به دالیلی عرصه بر تظاهر کنندگان تنگ
شود ،در آن مراکز پناه بگیرند.
از اقداماتی که در مدارس پایهریزی شـــد میتوان به نقشـــی آموزشدهی فرهنگیان در مدارس
برای پایداری و مقاومت ،اعالم حمایت و پشتیبانی فرهنگیان فارسان از فرهنگیان شهرکرد ،اعتصاب
فرهنگیان در فارســـان ،اعتصـــاب معلمین شـــهرکرد مورخ  ،1357 / 7 / 16اعتراض فرهنگیان به
برگزاری جشــنهای  2500ســاله ،تظاهرات دانش آموزان در تاریخ  1357 / 7 / 17که با راهنمایی و
تشویق آموزگارانی چون شهید رحمن استکی ،رحمن رضوی ،محمد دانش ،فاضلی و رحمن کیومرثی
صورت گرفت اشاره کرد (اداره کل اطالعات استان چهارمحال و بختیاری 336 :1388 ،و )335
 .3 – 3 -1منازل شخصی

از دیگر مراکزی که تحت عناوین مختلف از جمله جلســـات قرآنی ،دعای ندبه و توســـل و یا بحش
دینی ،کانونهایی برای آشنایی مبارزین و انسجام بیشتر آنان فراهم میکرد ،منازل شخصی بود .این
محافل مورد توجه جوانان مســلمان شــهر بود .در گزارشهای ســاواک برخی منازل شــخصــی محل
توطئه انقالبیون معرفی شده ا ست .آقای حاج محمد حیدری با ا شاره به این مو ضوع میگوید« :ما با
شهید رحمن استکی ارتباط داشتیم .فعالیتها و اغلب جلسات را در منازل و به صورت ادواری تشکیل
میدادیم .این فعالیتها هم در شــهرکرد بود و هم در فارســان .ما جلســاتی را در خانه خودم و نیز در

100



فتلنامه علمی ر پژوهشی ااتالب اسالمی س  4مس ا  94ح 15

ال
منازل آقایان قدرتاهلل یدالهی ،قدرتاهلل غفاری و حاج داوود بابایی تشکیل میدادیم .جلسات معمو ً
برای ادامه فعالیت ،ارائه اخبار و گزارش ،اســتفاده از ظرفیت مســاجد به ویژه در مناســبتهای خاص،
ارتباط با علما و روحانیون ،کشاندن سطم مبارزات در بین مردم و  ...بود( .حیدری)89 / 4 / 28 ،
همچنین جلســات ختم قرآن کریم و نیز ختم ســورهی انعام در منازل تشــکیل میگردید .در این
جلسات ،قرآن نیز توسط روحانیون تفسیر می شد .در بعضی وقتها نیز برخی مسئولین مثل علی نقی
نیکزاد ،مهندس محمد صادق دانش آ شتیانی و رئیس اداره مرکز آمار شهرکرد که از فعاالن مذهبی
مح سوب می شدند و از عملکرد دولت علیه مردم نارا ضی بودند با شرکت در این جل سات مردم را از
سیاستها و برنامههای حکومت شاه مطلع نموده و از آنان دعوت به مبارزه علیه دولت میکردند .این
جل سات معموالً تا پا سی از شب ادامه پیدا میکرد (اداره کل اطالعات ا ستان چهارمحال و بختیاری،
.)273 :1388
بخش سوم :فعالیت ساواک بر ضد انقالب در استان چهارمحال و بختیاری
 .1تاریخچۀ ساواک در استان چهارمحال و بختیاری

از خرداد ماه سال  1342شمسی که رژیم شاه با جدیترین چالش از ناحیهی نهضتهای اسالمی به
رهبری امام خمینی مواجه شد ،در صدد برآمد تا برای حفظ وضع موجود و تحکیم پایههای قدرت،
همه اقشــار و افراد تأثیرگذار اجتماعی را با دقت هرچه بیشــتر ،زیر نظر قرار دهد .تقویت ســاواک و
گ ستراندن سیطرهی آن در سرا سر ک شور ،یکی از تدابیر اجرایی رژیم بود .بر این ا ساس تأ سیس
ساواک م ستقل برای چهارمحال و بختیاری که نیازمندیهای اطالعاتی مربوط به آن پیش از این به
و سیلهی ساواک ا صفهان تأمین میگردید ،در د ستور کار قرار گرفت .یکی از عوامل توجیه کنندهی
داشـــتن تشـــکیالت اطالعاتی مجزا ،عشـــایری بودن منطقه و ســـوابق اصـــطکاکهای جدی بین
بختیاریها و دربار در زمان پهلوی اول و دوم و اســاســا پتانســیلها و پیشــینهی تاریخی حضــور
جماعتهای ایلی و ع شایری در صحنههای سیا سی و نظامی ک شور بود .اما نکته و علت ا سا سیتر،
رصــد کردن موج فزاینده تأثیر پذیری مردم از رویکردهای دین باورانه و ظلم ســتیزانه و جلوگیری از
گسترش نهضتهای اسالمی بود (اداره کل اطالعات استان چهارمحال و بختیاری ،1388 ،مقدمه).
در فروردین  1343شــمســی ســازمان اطالعات و امنیت فرمانداری کل چهارمحال و بختیاری به
ریا ست سرهنگ ستاد ح سین ترابی در شهرکرد ت شکیل و شروع به کار کرد .در سالهای بعد به
ترتیب افرادی به نام سرگرد ن صرتاهلل نگهبانی ( ،)1344 - 45سرهنگ احمد فرزانه (،)1346 - 47

اتش مرار اسی مرد اس ا چهارمحال و بخ یاری در ااتالب اسالمی ووو



101

سرهنگ غالمحسین محبوبیان ( ،)1347 - 53محمود سیاحتگر ( ،)1353 - 55ریاست ساواک را به
عهده داشــتند .در مقطع منتهی به پیروزی انقالب اســالمی ،ســرگرد مجتبی کامکار رئیس ســاواک
استان بوده است .نامبرده از سال  1355ت صدی این سمت را به عهده داشته است .عالوه بر شهرکرد،
در شهرستان بروجن نیز تشکیالت ساواک وجود داشته است.
 .2اقدامات ساواک در استان

در این مجمل کلیاتی از نحوه فعالیت و کار شکنیهای ساواک علیه انقالبیون در ا ستان را مورد توجه
قرار میدهیم.
با ورود به دهه  1350و شـــفاا و جســـورانهتر شـــدن فعالیتهای تبلیلاتی انقالبیون ،اقدامات
مقابلهای ساواک نیز سازمان یافتهتر میشود .علی رغم فضاسازی رژیم برای جشنهای  2500ساله و
تعقیب و تهدید شمار زیادی از رو حانیون طرفدار امام خمینی و ت شدید ف ضای اختناق ،سخنان به
زعم ساواک تحریکآمیز وعاظ در منابر بی شتر می شود و حتی مبللان زن نیز با هدا رو شنگری به
ســـخنرانی میپردازند و ضـــمن شـــبهه زدایی ،مخاطبان را به تقلید از امام فرا میخوانند( .اداره کل
اطالعات اســتان چهارمحال و بختیاری )123 :1388 ،رژیم برای برگزاری جشــنهای  2500ســاله
تدابیر امنیتی ویژهای ات خاذ مین ما ید .ســـاواک مقرر میک ند که افراد مظنون هر منط قه اعم از
دانشجویان ،اساتید ،آموزگاران و محصلین شناسایی شده تا در مواقع لزوم دستگیر شوند .در سال 51
در استمرار اقدامات مراقبتی رژیم ،بازدید از کتاب فروشیها و کتابخانهها برای جمعآوری کتب مضره
در د ستور کار قرار میگیرد و فعالیتهای مرتبط با نه ضت امام همچنان با ح سا سیت دنبال شده و
مشخصات و سوابق افراد مورد نظر به مرکز اعالم میگردد.
کنترل منابر روحانیون ،جلوگیری از فروش کتب مضـــره از جمله کتابهای امام خمینی ،آیتاهلل
طالقانی ،مهندس بازرگان و دکتر شریعتی ،گزارش تحرکات افراد انقالبی خ صو صأ وعاظ و روحانیون
و خ صو صأ تمرکز بر فعالیت کانون جوانان ا سالمی بروجن که در پیوند با روحانیون مقیم قم از جمله
سید محمد مدنی و علی اصلر آل اسحق بوده است ،اطالع یابیها و اقدامات کنترلی ساواک در سال
 52را نشان میدهد (صدر.)144 :1388 ،
در سال  55و یک سال پس از تظاهرات  15خرداد سال  54در باره لزوم مراقبت از برخی طالب
آزاد شده ،توصیههایی از جانب ساواک صورت میگیرد .در کنار فعالیتهایی چون پخش اعالمیههای
تایپی و خطی درباره مسائل داخلی و خارجی از جمله وضع ظفار ،فلسطین و توزیع تراکتهایی حاوی
موج و ساعت پخش برنامههای رادیویی مخالف رژیم ،اقدامات امنیتی ساواک همچنان استمرار دارد.
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گزارشات نیمه اول سال 56به جز برخی اقدامات موردی ،تحرک ویژه و تازهای را در استان نشان
نمیدهد .این روند تا آذر و دی ماه  56که مصـــادا با محرم و قیام مردم قم در  19در اعتراض به
مقاله توهینآمیز روزنامه اطالعات علیه امام خمینی میباشــد ،ادامه دارد .با وقوع قیام مردم قم ،موج
جدیدی از مبارزات مردمی آغاز و فضای عمومی کل کشور را تحت تأثیر قرار میدهد .در همین حال
و هوا مردم ا ستان در کنار ملت م سلمان ایران با ا ستقبال از تحریم عید نوروز برای برگزاری مرا سم
چهلم شهدای تبریز آماده میشوند.
با شـــروع تابســـتان ســـال  ،57توزیع اعالمیههای مربوط به حوادث انقالبی از جمله در مناطق
همجوار استان ادامه و گسترش مییابد .در این سال با حلول ماه مبارک رمضان که مهمترین پیوند را
با فعالیتهای انقالبی مردم دا شت ،و فاجعه سینما رکس آبادان ،و روی کارآمدن شریف امامی ،امام
دولت شــریف امامی را توطئه خطرناک شــاه اعالم کرد و هدا آن را توطئه اغفال و ملت شــکســتن
نهضــت اســالمی خواند .در این راســتا فعالیتهای انقالبی و تبلیلاتی مردم انقالبی در اســتان فزونی
مییابد و به تظاهرات و اعتصابات دامن میزند.
ساواک در واکنش به این اقدامات عدهای از تظاهر کنندگان را شناسایی و دستگیر و اعالمیههای
م ضره را ک شف و ضبط میکند .از منا سبتهای مهم مهرماه ،چهلم شهدای جمعه سیاه میدان ژاله
( 17شهریور) بود که ف ضای عمومی ک شور را به شدت تحت تأثیر قرار داد و به همین منا سبت با
اعالمیههای مراجع قم و ف ضالی حوزه علمیه این شهر ،دو شنبه  24مهرماه روز عزای عمومی و روز
بزرگدا شت شهدای  17شهریور اعالم شد و اقدامات حفاظتی ساواک گ سترش یافت و بر اختناق
موجود افزود.
شاه در  26دی ماه از ایران خارج شد و امام در پیامی ضمن تبریک رفتن شاه آن را اولین طلیعه
پیروزی خواندند .ســاختمان ســاواک چند روز در اختیار مردم قرار داشــت و مردم بانصــب پارچهای از
عکس امام ،ساختمان را در اختیار شهرداری قرار دادند .از 3روز قبل از فرار شاه ،ساواک شهرکرد
سرگرم بستهبندی و انتقال اسناد خود به ساواک اصفهان بود لذا از  24دی به بعد از عملکرد ساواک
اســتان در زمینه انعکاس تحرکات انقالبی مردم هیچ نشــانی به جز یکی دو مکاتبه اداری مربوط به
کارمندان و ساختمان ساواک ،وجود ندارد.
نتیجه گیری

باتوجه به چارچوب نظری این مقاله ،برای برر سی چگونگی انتقال عقاید و جریانات انقالبی به ا ستان
چهارمحال و بختیاری ،ســه نوع پخش در مورد انتقال عقاید انقالبی و معرفی مهمترین پروســههای
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موجود در آنها بکاربرده شد :پخش جابهجایی یا فیزیکی ،پخش سرایتی و پخش سلسله مراتبی.
موضــوع پخش در انقالب اســالمی ایران همان عقیده انقالبی یا همان ایده تشــکیل حکومت
اسالمی بود .چگونگی انتشار این عقیده به سایر نقاط کشور از جمله شهرکرد به سه صورت فیزیکی،
سرایتی و سل سله مراتبی قابل برر سی ا ست .در انتقال عقاید به شیوه فیزیکی تبلیلات ،همفکران و
مریدان امام و حمایت نهاد مرجعیت و شبکهی روحانیت مهمترین نقش را ایفا میکردند.
در کنار این نوع انتقال ،انتشار عقاید به شیوه سرایتی نیز وجود داشته است که جلوه بارز آن انتشار
اعالمیهها و ســخنرانیهای امام  بوده اســت .این ســخنرانیها و اعالمیهها همانطور که از اســناد
ساواک نیز پیداست ،به وسیلهی نمایندگان معتمد امام به استان انتقال یافته و سپس به دست سایر
انقالبیون توزیع و منتشـــر میشـــد .با پخش اعالمیه ها در بین انقالبیون ،آنها درجریان کم و کیف
موا ضع امام قرار میگرفتند .این موارد را میتوان از موارد انتقال سرایتی بر شمرد که نقش مهمی در
انتقال عقاید و اندی شههای انقالبی به شهرهای مختلف ایفا کرده ا ست .از دیگر شیوههای انتقال و
پخش نو آوری های سیا سی در شهرکرد ،شیوه پخش سل سله مراتبی میبا شد .بازار ،روحانیت و
دانشــگاهها مهمترین شــبکههای انتقال عقاید در این نوع پخش بهشــمار میروند .در این نوع پخش
عقاید انقالبی به صورت سلسه مراتبی از یک مرکز اصلی به سایر نقاط انتشار پیدا میکند .اماکنی که
مرکز تجمع و ثقل فعاالن انقالبی وعقاید آنها بهشــمار میروند ،مهمترین نقش را در این نوع انتقال
عقاید به عهده دارند .مهمترین کانون های انقالبی موجود در اســـتان عبارت بودند از :مســـاجد،
دانشــگاهها ،مدرســه امامیه شــهرکرد ،هیات محمدیه بروجن ،هیات ابوالفضــل ،انجمن مبارزه با
بهائیت ،کانون جوانان اســالمی بروجن ،انجمن مددکاران امام زمان ،کتابخانهها و ســالن ورزشــی
انقالب شــهرکرد .به این ترتیب میبینیم که هرســه نوع راههای انتقال که در نظریهی پخش مطرح
شد ،در انتقال عقاید انقالبی به شهرکرد دخیل بودهاند .این مسیرها در کنار خصوصیت مذهبی مردم
این ا ستان باعش می شد که جریان هایانقالبی در قم مورد توجه اهالی این شهر خ صو صأ جوانان
تح صیلکردهی مذهبی قرار گرفته و حرکتهای انقالبی در سرا سر ا ستان به ویژه در شهرکرد مرکز
ا ستان شکل بگیرد .در ادامه اقدامات و کار شکنیهای ساواک به عنوان مهمترین مانع انت شار عقاید
انقالبی در استان مورد بررسی قرار گرفت.
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