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 نگاهی پویا به منابع

 1شواهدی از انقالب ایران

 چارلز کرزمن

 ییمیرزا : عادله حاجیهترجم

 مترجم: مقدمه

 موجود نیروهای و منابع شناخت درباره مقاله این در کزرمن چارلز

...( دانشجویان روحانیون،) ایران 1979 سال اسالمی انقالب زمان در

 دوران آن در مساجد شبکه نقش به وسپس است کرده ارائه توضیحاتی

 دیدگاه صرفاً مقاله این کردکه اشاره نکته این به باید. است پرداخته

 پیشگام روحانیون و ایران مردم اعتقادات و نگرش با و است نویسنده

 در بسیاری مطالعات دارای نویسنده این که آنجا از ولی بوده، متفاوت

 و شناخت موجب مقاله این مطالعه شاید است، ایران انقالب زمینه

 درباره کشور از خارج در شده انجام مطالعات به نسبت بیشتری آگاهی
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 و نکات از استفاده برای که است الزم هرچند. شود ایران انقالب

 .شود انجام بیشتری های بررسی مقاله این در شده ارائه مطالب

 چکیده:

در واقع منبعی  «شبکه مساجد» کهباید به این نکته اشاره کرد 

-1979پیش از جنبش انقالبی  .قدرتمند برای انقالب در ایران نبودند

و یا توسط  ندمساجد تحت نفوذ نیروهای امنیتی شاه قرار داشت، 1977

توسط تا حد زیادی  ، این شبکهندشد این نیروها سرکوب می

شبکه مساجد به عنوان یک نیروی شد.  غیرانقالبی اداره می روحانیون

هی تا اینکه تحت فرماندنیامد در قی ماند و به صورت بالفعلبالقوه با

 ،در این مقاله قرار گرفت. ون مسلمان شیعهیروحان موفق اقلیت مبارز

به این نکته این روند به صورت مستند مورد بررسی قرار گرفته و 

و نه  تلقی کرد باید به صورت متغیررا ارزش نیروها  کهشده  کیدأت

 ثابت. 

 متن. در کند تلقی میایستا  یبعانظریه بسیج منابع، منابع را من

چنین  2چارلز تیلینوشته  1(1978) «از بسیج تا انقالب» کالسیک

                                                           
1
 From Mobilization to Revolution (1978) 

2
 Charles Tilly 
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که یک توان به عنوان فرایندی دانست  میبسیج را عنوان شده که 

اعضای آن )یا دیگران( تک تک  منابع به جایکنترل جمعی را  ،گروه

 :به صورت زیرگیرد.  به دست می

 (84)ص توزیع = بسیج احتمال  تحت کنترل  منابعکل کمیت 

در صورتی مورد ارزیابی اصلی این است که هر منبع مسئله بنابراین 

زمانی است که تحت کنترل  ظاهراً،ارزش منبع  -1»گیرد که  قرار می

 بوددر صورتی که به آن نیرو نیاز  تااین احتمال باشد  -2گروه است و 

 (78)ص « در اختیار گروه قرار گیرد.

 بع بسیار متغیردهد که ارزش یک من این مقاله در مقابل نشان می

برای یک  به تنهایی به طور مثال، یک بطری یا یک خانه شاید .است

 تف یا خانهمفید نباشند. در صورتی که به کوکتل مولوجنبش اعتراضی 

مثال دیگر سازمان شوند.  امن تبدیل شوند به عاملی مفید تبدیل می

سرکوب آن  ،تواند موجب تقویت جنبش اعتراضی میاست که  جنبش

همه نوعی از منابع  ،و یا هر دو شود. ایدئولوژی، همبستگی و پول

و در دیگر فایده  بیدیگر ای مفید و در مرحله  هستند که در مرحله

 د بود. نخواهمراحل زیانبار 
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منابع نیست بلکه ارزیابی مجدد منابع  استفاده ازبسیج فقط بنابراین 

خواهید به آنچه که  این تغییر رویکرد است از آنچه که شما میاست. 

این  آوری طال نیست، بلکه استعاری؛ بسیج جمعنیاز دارید. به طور 

برای اینکه کاه را از طال بشناسیم، . کنیمتبدیل است که کاه را به طال 

کنم. بسیج  استفاده می «منابع بالفعل»و  «منابع بالقوه»ح من از اصطال

 فرایند تبدیل یکی به دیگری است. 

. توجه شودبه این موضوع  باعث شده تا بیشترمنابع  - سنت بسیج

درباره همکاری ( 149، ص 1982) 2آدام ( و مک9، ص 1983) 1فریمن

مفهوم قدرت ( 5، فصل 1968) 3گامسوننیروهای بالقوه بحث کردند. 

تحلیل نتیجه  است. ارائه کردهطالحات مشابه بسیاری از اصرا برای 

 ظهور: رسیدمشابه  ای نتیجهبه  ،درباره انواع اعتراض( 1978تیلی )

هایی ایجاد  فعالیتورای ، منابعی را ها جدیدی از اعتراض های شکل

  .شدند که پیش از این به عنوان منابع شناخته نمی کرد

توجه منابع  -شایسته است تا به این جریان پنهانی در نظریه بسیج

نظریه جنبش  ،شود، چرا که مفهوم منابع بالقوه تری و هماهنگ بیشتر
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درباره  ،فکر ماتبر این نظریه تحت تاثیر قرار داده است. را اجتماعی 

برای ادامه جنبش اعتراضی سازماندهی طور مناسب به  کههایی  گروه

چنانچه . گذاشتتاثیر سازماندهی خوبی نداشتند، شدند و چه آنها که 

 احتماالًنباشند، یت رؤآنها قابل از منابع قبل از تبدیل یا استفاده 

از چنین  بایدن. خواهد بودغیرممکن های موفق  بینی جنبش پیش

احتمال نظری  تفکراین کرد.  باید از آن استقبال بلکه ،شرایطی ترسید

پیش از که  کند افرادی می برایرا آمیز  برای اقدامات اعتراضی موفقیت

عالوه بر . شدند شناخته نمی  غنی منبعیاز نظر معیارهای سنتی، این و 

کند که نتایج اعتراض همیشه از پیش  به ما یادآوری میاین تفکر این، 

 تعیین شده نیستند. 

از ای بود.  انقالب ایران فقط تبدیل چنین منابع بالقوه ،منعقیده به 

طریق فرایند اعتراض، یک کادر کوچک توانست سازمان بزرگ و تا 

قوی و آن را تبدیل به منبعی  تحت کنترل گیردحدودی متعصب را 

پس از یک شروع تا حدودی ضعیف بود که برای انقالب کند. این 
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توسط نیروهای امنیتی دولت سرکوب شد و رهبر محجوب آن 

1بازداشت شد.
 

به طور کلی  2ایران نیست. روحانیتاین تصویری معمول از 

 ،دانست ارزشمندتوان منبعی  روحانیون مسلمان شیعی در ایران را می

 3شده است. «مسجد»کید خاصی که به شبکه به اصطالح أویژه با تب

دیگر های مذهبی بناصدها هزار مسجد و توان نقش مهم  نمی

برای جلسات را مکانی  ،این مساجد 4انکار کرد.درانقالب ایران را 

                                                           

های سازمان  درباره یورش 1983( Guthهای مذهبی عبارتند از گات ) از مطالعات موردی درباره سازمان - 1

 های درون ( درباره پیشرفت1988مین وارینگ و وایلد ) ،(Baptistهای جنوب ) گرا به باپتیست اکثریت اخالق

درباره شکست جنبش حقوق مدنی برای تسلط بر  1988( Branchو برنچ ) کلیساهای کاتولیک امریکای التین

کارتی درباره این موضوع  ان د. مکهای پرفسور ج کنوانسیون ملی باپتیست اشاره کرد. خود را مدیون راهنمایی

 دانم.  ها در این باره می در این مقاله و دیگر نوشته

کتاب  10( و فصل Fischer, 1980aبرای توضیح درباره کلمه روحانی به فصل سوم کتاب فیشر ) - 2

تخمین زده می شود، اگر چه  180000( مراجعه کنید. شمار روحانیت در ایران معموال (Momen,1985مومن 

 هیچ منبعی این رقم را ذکر نکرده است. 

طور که به شما نشان خواهم داد،  در عالمت نقل قول قرار داده شده و همان «شبکه مساجد»اصطالح  - 3

ود، از این اصطالح به طور گسترده و موثر استفاده دهد. با این وج مسجد یک شبکه جامع منسجم را تشکیل نمی

 شود و من نیز از آن به نحو مناسبی استفاده خواهم کرد.  می

هزار مسجد برآورد شده است، هر چند که در هیچ منبعی این آمار ارائه  80تعداد مساجد در ایران حدود  - 4

 Iran ایران المناک )شده است، به طور مثال در  نشده است. به طور قابل توجهی در منابع به تعداد کمتر اشاره

Almanac (،)1975 5386( به ترتیب به 208، ص 1980( و اخوی )193، ص 1988(؛ میالنی )395، ص ،

آمار مساجد و اماکن و اخوی به نقل از  گزارش فرهنگی ایرانذکر شده است. میالنی به نقل از  9015و  8430
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ها و تبادل اطالعات فراهم  عمومی و فرصتی را برای توزیع اعالمیه

شمار و نقطه توزیع  نقطه شروع تظاهرات بی دمساجکردند.  می

ای بودند که به صورت خصوصی از افراد مؤمن و به شکل  بودجه

انسانی، خطوط  به عنوان منبعروحانیت  1شد. دریافت می وجوه شرعی

در را  شاناقداماتداد تا  مییار داشتند که به آنها امکان ارتباطی را در اخت

 مشروعیتموجب ، شان جایگاه سنتیو هماهنگ کنند  سراسر کشور

نیز مباحث اسالم شیعی بود.  شدهدر جامعه ایران همبستگی و بخشی 

ای در زمان انقالب مطرح  به گونهبه عنوان یک منبع ایدئولوژیکی، 

 .تمام عامه مردم ایران قابل درک بودبرای که شدند 

ان سعی کردند تا آور نیست که تعدادی از ناظر تعجب بنابراین

انقالب ایران را با استفاده از اصطالحاتی مانند منابع انقالبیون توضیح 

 منابع -بسیجشناختی  جامعهی ها نظریه بسیاری به طور صریح بهدهند. 

                                                                                                                                       
و در ایران به چاپ رسیدند. اختالف  1975این تعداد مسجد را ذکر کردند. این دو کتاب در سال  ها متبرکه استان

ها، ادارات، منازل  های غیرمذهبی مانند مدارس، زیارتگاه در این اعداد ممکن است مربوط به شمارش ساختمان

 مسکونی و شبیه آن باشد. 

ره کردند که روحانیت مقرری ماهیانه پنهانی را از چندین نویسنده بدون ذکر منبع به این نکته اشا - 1

؛ 100-101 ، صص1981؛ لدین و لوئیس 95، ص 1980)برای مثال، بالتا  .کردند حکومت پهلوی دریافت می

در برخی منابع به نکاتی فراتر از این اشاره کردند که وقوع انقالب به دلیل کاهش این  (20، ص 1980تهرانیان، 

  (84، ص 1980به طور مثال، هویدا، ) .بود 1977ها در سال  مقرری
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های انقالب به نوعی به شبکه  در بیشتر تحلیل و تقربیاً 1اشاره کردند

یا نقش سودمند اسالم شیعی در بسیج مساجد یا سازمان روحانیت، 

 انقالبی اشاره شده است. 

اما این تصویر روحانیت، تصویری است که در پایان جنبش انقالبی 

توان مالک  را میها  بسیاری از این تحلیلبه وجود آمد و نه ابتدای آن. 

و چنین فرض کرد که این  های پیروز قرار داد ارزیابی نهایی گروه

آنها  ،به این شکلمنابع به طور یکسان در آغاز جنبش ارزشمند بودند. 

در این ند. یه بسیج منابع را به کار گرفتنگرش ایستایی منابع از نظرنیز 

یعنی امنیت مساجد و  شود می ارائه متضاد مقاله دو نمونه کامالً

ارزش منابع در ابتدا بسیار کم بود.  هاکه در آن اسالم شیعیایدئولوژی 

این منابع بالقوه به که طبق آنها،  کند می چندین روش پیشنهاد همچنین

 ند. دتبدیل ش منابع بالفعل

 مساجد خطرناک

                                                           

، ص 1980، )فقر و انقالب در ایران(؛ کاظمی، 616-620، صص 1981به طور مثال: علیدوست خیبری ) - 1

(؛ موید امینی 266-267، صص 13، شماره مطالعات ایران، نشریه «مهاجران شهری در انقالب»( و کاظمی، 88

 (؛88، ص 1989(؛ پارسا )111-112ص ، ص1985(؛ مشیری )108، ص 1980)

 Skocpol (1982, p.766); Snow and Marshall (1984, p. 138). 
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ز اکه بخشی  -بودهای ساختگی اول انقالب ایران  داستانیکی از این 

بعد از  اعتبار کردن حکومت روحانیون آن توسط سکوالرها برای بی

و اینکه دولت پهلوی مخالفان مذهبی خود را  – نقالب تبلیغ شدا

که به شدت   حالی کرد در یا با آنها مدارا می و نادیده گرفته بود

در این نگرش، شبکه کرد.  سرکوب میرا مخالفان سکوالر خود 

های مخالف از بین  که دیگر سازمان  حالی بود در هنوز پابرجامساجد 

 طور خاص معطوفتمرکز نیروهای امنیتی به »، برای مثال: رفته بودند

های بزرگ  به جامعه دانشگاهی، کارمندان دولت و نظامی، سازمان

 بودند. از نظر سیاسی مهمصنعتی و دیگر طبقات متوسط مردم بود که 

نه تنها برای مقامات ناشناخته بودند، بلکه این گروه فعاالن )مذهبی( 

برای قطع ارتباطشان وجود نداشت. سازمان  عالوه براین هیچ راهی

 1.«ناپذیر بود آنها بسیار مصمم و شکست

همانند همتایان سکوالر  دیدگاه نادرست است. فعاالن مذهبی کهاین 

خود، برای مقامات شناخته شده بودند، بازداشت، شکنجه، تبعید و 

                                                           
(؛ 172، ص 1980(؛ اخوی)54، ص 1979(. به اظهارات مشابه در آبراهامیان )137، ص 1988صالحی ) - 1

 (؛ 306، ص 1989(؛ پارسا )27، ص 1985اشرف و بنوعزیزی )
Burke and Lubeck (1987, p. 661); Esposito (1987, pp. 190-l9l); Halliday (1979, 

p. l9); Hiro (1985, p. 168); Laqueur (1979, p. 52); Petras and Morley (1981, p. 34); 

Snow and Marshall (1984, p, lal) 
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 1فهرست آنها در پیوست  توسط رژیم پهلوی کشته شدند. بخشی از

ها، ظلم به یک عده باعث  به عنوان مثال در تمام رژیمآمده است. 

مخالفان مذهبی هیچگاه احساس امنیت  1شود. بدگمانی بسیاری می

هایشان مخفی باشد. یک  ردند تا فعالیتنکردند، و بسیار تالش ک

مریکا آاهلل در تهران درخواست کرد تا بازدیدکنندگان سفارت  آیت

خانه دورتر پارک کنند و اینکه یکدیگر را در  هایشان را چند ماشین

کرد که تحت نظر  او فرض مید، ننکزمان مکالمه تلفنی شناسایی ن

از  یک روحانی در شهر مقدس قم به دلیل ترس بسیار 2.استساواک 

 3«صیغه» هایی که از رفتن به خانه خانمبه دام افتادن در تله دولت، 

مطهری در تهران،  اهلل پیروان آیتاز یکی خودداری کرد.  کرده بود،

 خود،دوستان ی مخالفین را به دلیل اینکه به ها هاعالمیبسیاری از 

یک طلبه در شهر قم که  4.داد اختیارشان قرار نمیاعتماد نداشت در 

                                                           
ند یک جنگ پیروزم»لئون تروتسکی اشاره کرد که فضای رعب و وحشت دولتی شبیه یک جنگ است:  - 1

ها را درهم می بقی آن را مرعوب کرده و اراده آنکند، اما ما تنها بخش کوچکی از ارتش مغلوب را نابود می

  ( 196، ص 1985، در دیناردو، 1961)تروتسکی،  «شکند.
2
 23 ص 7جلد  -اسناد النه جاسوسی - 

گزارش جالب خود عنوان (. در 159، ص 1989) 1978مشهد در تابستان  هاشم در  حائری بامصاحبه  - 3

 کرد که ازدواج موقت نوعی رابطه قراردادی قانونی در اسالم شیعی است.

نفر که در  83. در مصاحبه نویسنده با 1989اکتبر  31، مصاحبه در استانبول، 15مصاحبه شونده شماره  - 4

مقامات دولتی  ن تجاری وابتدا به استانبول ترکیه رسیده بودند، همگی به همراه گردشگران ایرانی، مسافرا
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قهرمانانه  با ژستی نسبتاًرا بعد از انقالب روحانی شد، فضای سرکوب 

امام خمینی ممنوع  عکس داشتن ،1356در سال »چنین تصویر کرد: 

کردند دستش  اگر کسی را با تصویر امام بازداشت می در زمان شاه بود،

به یک عکاسی  روزیک . است( غیر واقعی )تا حدودی شد قطع می

این ممنوع » رفتم .... وقتی عکاس عکس امام خمینی را دید گفت:

است. به او گفتم من هزار کپی از این عکس را ن غدقاست. این 

اش گذاشت.  گریه کرد و عکس را بوسید و روی سینه خواهم. او می

  1«عکس را چاپ کرد و هیچ پولی از من بابت چاپ آن از من نگرفت.

در مجموع باید گفت مخالفان مذهبی مستثنی از سرکوبی پهلوی 

 شد که چنین احساسی تلقی شود. در ای هم رفتار نمی نبودند و به گونه

و یا سرکوب  بودند صورت فردی تحت نظرکه روحانیون به   حالی

به بودند. پذیر  های مذهبی نیز آسیب ، مساجد و دیگر مکانشدند می

در مدرسه فیضیه  ، وقتی که طالب1354طور مثال در اواسط خرداد 

پاش بست،  های آب را با ماشیناعتراض کردند، پلیس درهای ورودی 

                                                                                                                                       
ای  نفر دیگر ترک وطن کرده بودند و برنامه 20ای نزدیک به ایران بازگردند.  ریزی کرده بودند تا در آینده برنامه

ها بیشتر در کرزمن  برای بازگشت نداشتند که در استانبول و آمریکا با آنها مصاحبه شد. درباره این مصاحبه

 ( بحث شده است. 1992)

 . 1989دسامبر  5ده در استانبول در ( مصاحبه ش65اسماعیل )مصاحبه شونده، شماره  - 1
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و ساختمان را  حملهآور پرتاب کرد و به درون  و به حیاط گاز اشک

شده  های کشته تخریب کردند. شایعات فراوانی در مورد تعداد طلبه

ها از  های ضدشورش وجود دارد، تعدادی از این طلبه توسط پلیس

در مورد دیگر در  1بام مدرسه فیضیه به پایین پرت شدند. باالی پشت

در شیراز برپا و باعث حمله  نو، تظاهراتی در مدرسه 1357خرداد 

سربازان به درون مسجد ریختند. » :نیروهای نظامی شد

افرادی که بودند را به آتش کشیدند.  حیاطهایی که در  موتورسیکلت

ما » گفتند می همچنان آنها قصد فرار داشتند را به داخل حیاط بردند.

به آنها دستبند زد و آنها را به داخل  ولی پلیس «.مای نکردهکاری  هیچ

 2«.با چشم خود شاهد این اتفاقها بودم ها برد. من کامیون

نیز های مذهبی  به دیگر مکان 1357نیروهای امنیتی در طول سال 

عالوه بخشی از این فهرست آمده است.  حمله کردند. در پیوست دوم

مأموران ظن کلی به وجود آمد که  بر این موارد علنی سرکوب، سوء

در ایران متعددی های  روایت 3ند.ا هبه درون مساجد رخنه کرد دولتی

                                                           
1
 125، ص 1980، فیشر 1976 گزارش کامل - 

2
 Hegland 1986, p. 847 

در می  -که منبع خیلی قابل اعتمادی برای اطالعات درباره روحانیت نبود -مریکا در تهرانآسفارت  - 3

)سند منتشر ...« ای در روحانیت رخنه کرده  است که ساواک به طور عمدهمعروف شده »گزارش کرد:  1972

  (31، ص 8، جلد اسناد النه جاسوسیشده در 
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ها نقل شده  طلبه یها کالسمیان در موران مخفی أم حضوردرباره 

هایشان را یکبار باز کنند  گفتند تا عمامه ها می روحانیون به طلبه. است

هایشان را دوباره  توانستند عمامه موران امنیتی نمیأببندند. م و مجدداً

ای در  کارخانه کارگر 1شدند. میببندند و به همین دلیل شناسایی 

تا به مسجد روستای  هان از او و دیگر مخالفان خواستنزدیک اصف

  .آنها هم بیایند

با در مورد سیاست باید در خفا باشد،  صحبت بله، ولی به طور کلی»

خود مخالف ما بودند، وقتی که یک مال سخنرانی  ،مردموجود اینکه 

موران أترسیدند که آنها )م می کردند و میت مخالفبا او کرد مردم  می

 2«رژیم( بیایند و همه چیز را بسوزانند و همه چیز را خراب کنند.

فان مذهبی لمخا غیرروحانیِ انمهدی بازرگان، یکی از رهبرمهندس 

رغم  علی»تر هستند:  امن ی دیگرها گفته بود که مساجد از مکان

هایی بودند که  قدرت نیروهای امنیتی، مساجد و مراکز دینی پناهگاه

                                                           
، 1987کند این اتفاق در جهرم یا شیراز افتاده است. مصور رحمانی ) ( اشاره می64، ص 1980پلسکین ) - 1

( مدعی است که این اتفاق در قم افتاده است. در مصاحبه با گردشگران و تجار ایرانی در 228-229صص 

 ، این داستان را چندین بار شنیدم. 1989-1990استانبول در زمستان 

به دلیل ترس از ( گفته زنان فقیر در مناطق جنوبی تهران 63، ص 1979با برومند )ای  در مصاحبه« مرادی» - 2

 .کردند انفجار در مساجد در زمان برگزاری جلسات عمومی، جلسات خود را به صورت خصوصی برگزار می

 (1983، ص 1983)بوئر، 
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 ،شدیم میکردیم، آماده  میگو و گفت ویکدیگر مالقات با ما 

 1«کردیم. رشدسازماندهی و 

در آن درباره باشد که  شواهدیباید به ضرر تمام  نظر ظهاراین ا

 به عنوان مثال، هایی اشاره شده است. به چنین پناهگاهرخنه و نفوذ 

آورد که او و دیگر مخالفان به این  یک نوجوان اهل تبریز به یاد می

توانستیم در آنجا با یکدیگر  می»چون  :رفتند دلیل به مسجد می

که است به معنای این  ایناز او پرسیده شد که و  «گو کنیمو گفت

البته که »امنیتی در مسجد نداشتند گفت:  ترسی از حضور نیروهای

شناختیم.  کردیم که آنها را می ترسیدیم. فقط با افرادی صحبت می می

شناختیم دیگر صحبت  اگر کسی در مسجد بود که او را نمی

  2«.کردیم نمی

هم  - وجود دارد که شبکه مسجد بسیاری شواهدبه طور خالصه، 

از سرکوبی و نظارت دولت  ها ساختمانهم و  ون مخالفروحانی

به بنا یک روز ممکن بود نبود: سرکوبی دائمی این . نبودندمصون 

 تظاهراتبرگزاری اجازه  ان،مخالفتقاضای برگزاری تظاهرات از سوی 

                                                           
 ن را برزِگان تلفظ کرد. ( که به اشتباه بازَرگا132و134، صص 1978مصاحبه با گیج ) - 1

 مصاحبه شد.  1989نوامبر  15که در استانبول در  34مصاحبه شونده شماره  - 2
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به شدت با آن روز دیگر ممکن بود در و  شودبه صورت آرام داده 

بدین منظور، ارزش شبکه مسجد کمتر از کوب شود. ربرخورد و س

 بر مساجد در آن حدی نبود که تکنترل روحانیآل آن بود.  ارزش ایده

  پناهگاهی امن ایجاد نماید.در زمان شورش، برای آنها بتواند 

های اجتماعی در ایران دوره پهلوی  سسهؤمدیگر بر  یمشابه شرایط

جو حاکم بر . ندبارز آن بود  ها یک نمونه دانشگاهحاکم بود. 

های ایران، به شدت مخالف و خصمانه بود، به عنوان مثال،  دانشگاه

با شاه به این  گوو گفتدر  سفیر انگلستان در ایرانآنتونی پارسونز، 

نت و های ایالت کِ در بدترین زمان یعنی شورش نکته اشاره کرد:

بریتانیا ام را در  ت دانشگاهیمریکا بودم. تحصیالآدر مشابه  حوادثی

 ی آنها ندم. در کشورهایی نظیر مصر خدمت کردم که دانشگاهارگذ

 ،اعلیحضرت» اغتشاش و ناآرامی بودند. به شاه گفتم:همیشه در 

تونم به شما بگم که تا حاال شاهد حوادثی به بدی حوادث و فضای  می

.... یک فضای «های کشور شما نبودم موجود در تک تک دانشگاه

تونید بگویید که این  شما میانگیز، از خود بیگانگی، نارضایتی....  غم
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ثیر أتحت تبرم، من خیلی خیلی  ند از بین مییک چاقوی کُفضا را با 

 1قرار گرفتم.

ها به عنوان یک  فقط سرکوبی شدید باعث شد تا مخالفان از دانشگاه

، یکی از معلمان سپاه 1340در اواخر دهه دژ مستحکم استفاده کنند. 

به »بود:   شمار یک حادثه ور اتفاقی یکی از شاهدان بیصلح امریکا به ط

در زمان اعتصاب طور اتفاقی شاهد حمله نیروهای پلیس بودم که 

حمله کردند. سربازان وحشیانه و به دانشگاه تهران  ،دانشجویان

شتم خود  و ضربکردند و به  هدف با باتوم به دانشجویان حمله می بی

 2«.شد دادند که صورت زن یا مرد غرق خون می تا زمانی ادامه می

ها همانند شبکه مساجد این پتانسیل را داشتند  ، دانشگاهاین وجود با 

های اجتماعی شوند.  که تبدیل به منبعی با ارزش برای اعتراض

افراد همفکر در یک محیط سازمانی در کنارهم  محلی شد تا ها دانشگاه

 خیلی را ها دانشگاهتوانستند  نمی نیروهای دولتی که باشند درحالی

خارج از : آورد که یک فعال در دانشگاه تبریز به یاد میسرکوب کنند. 

تقریباً حرکات سیاسی مقدور نبود، یعنی خفقان و نظارتی  ها دانشگاه
                                                           

 1985مارس  7ژانویه و  30مصاحبه سر آنتونی پارسونز با شوشا عصار در دوون جنوبی، انگلستان در  - 1

 ( 31-32)بنیاد مطالعات ایران، متن پیاده شده، صص 
2
 Rosen and Rosen 1982, p. 46 
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های اداری تحمیل کرده  بر تمام محیط کرد، رژیم که محیط تحمیل می

توانست محیط کنترل  بود، خیلی سنگین بود... تنها جایی که عمالً نمی

کامل داشته باشد دانشگاه بود برای اینکه دانشگاه اصوالً محل 

یی یک توانست همراه هر دانشجو اجتماعات بود.... ساواک نمی

 1.تو اتاق معلمشخواهد بیاید  جو میمأموری بفرستد وقتی آن دانش

قطعاً تعداد دانشجویانی که دستگیر یا کشته شدند بیش از روحانیون 

و مبارزه دانشجویان برخورد شاید به این دلیل بود که ، ولی بود

اگر از نظر آماری امکان کنترل سطح اعتراض داشتند. هم بیشتری 

سرکوبی هر دو گروه تا حدودی برابر توان گفت که  میوجود داشت، 

سرکوبی در اصل که  استدالل کنمچنین توانم  مورد میدو در هر . بود

یک موضوع ذهنی بود: بازداشت و کشتار به آن حدی نبود که باعث 

گیری ترس  شود. امکان اندازههای سرکوب شده  ایجاد ترس در گروه

نسبتا دشوار است، و مدرکی نیز وجود ندارد که بتوان گفت که کدام 

 دچار ترس بیشتر یا کمتری نسبت به بقیه شدند. دانشگاه یا مسجد 

                                                           
که توسط ضیا صدقی انجام شد.  1984دسامبر  21ای در نیویورک در  سعید رجایی خراسانی در مصاحبه - 1

 ( 12-13، صص 1هاروارد، نوار  )مجموعه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه
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تحت نفوذ نیروهای امنیتی  ها هها و کاف که همانند کالس مساجد

تبدیل به  قابلبالقوه در نظر گرفت که  منابعتوان به عنوان  بودند را می

ست، منبع ها آن در نحوه هزینه کردن آن یزتما. نددبو ابع بالفعلمن

. توان را می کرد اما منبع بالفعل «خرج»توان به آسانی  نمی بالقوه را

 هعده دادوی که های  کمکنقد در دسترس، منابع بالفعل هستند. منابع 

که هر  هستند، در حالی هستند. اسلحه و فشنگ بالفعل شوند، بالقوه می

تشخیص در موارد تاریخی ارائه شده، کدام به تنهایی بالقوه هستند. 

از کلمه تمایز  ، من صرفاًبالفعل خیلی آسان نیست بالقوه ازمنابع 

 استفاده کردم تا به این نکته اشاره کنم که ارزش منابع ثابت نیست. 

به نوبه خود به مسئله کنترل مرتبط  ،بعقابلیت هزینه کردن یک من

درکنار هم  یا وهماهنگ کردن کنترل به شکل  ،گاهی اوقات 1است.

ممکن است به شکل یک دانش باشد، . استعامل چندین قرار دادن 

. ممکن است که یک منبع بالقوه به یک منبع بالفعل توانایی تبدیلیعنی 

 به یک شیوه خاص.کردن بسیج  تاریخیعنی شد، به شکل یک تجربه با

توانایی آزادسازی یعنی باشد،  مجدد یموریتأممکن است به شکل م

                                                           
افراد عضو آن گروه، از منابع شخصی   ( در توصیف استفاده جمعی یک گروه78و  7، صص 1978تیلی ) - 1

طرح می کنم که یک گروه به شیوه متفاوتی استفاده می کند. در این پژوهش من این طور م« کنترل»از اصطالح 

 برخورد یکسان داشته باشد.   باید درباره ادعاهای افراد عضو و غیر عضو نسبت به منابع بالقوه و بالفعل گروه می
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به خود  خاص یک شکلممکن است متعهد در جای دیگر.  منابع

شور و اشتیاق خاص علی یک  در ایران کهمساجد  بگیرد، مانند مورد

توان  می این موضوع را، رغم وجود خطرات برای بسیج وجود داشت

اگر یکی از مراجع : دید قمیه معل یک طلبه سابق حوزه یها در حرف

برای من به من دستور دهد من آماده رفتن و مرگ هستم. مرگ 

به من دستور دهد که به کاخ مداری است. اگر او  ای از اخالق نشانه

  1اگر نروم مسلمان نیستم. مریکا بروم، من مجبورم که بروم...سفید آ

 یکمتر تعهد نسبت به این فرد از نظر سیاسیبسیاری از روحانیون 

رو گرفتن  از این حامی سلطنت بودند.تعدادی از آنها د و حتی داشتن

کنترل از روحانیون غیرانقالبی که شبکه کنترل از دولت با گرفتن 

 . ، مرتبط بودکردند مساجد را کنترل می

 اسالم شیعی به عنوان یک منبع ایدئولوژیک

درصد  90مذهب  ،ستان ساختگی دیگر این است که اسالم شیعیدا

بود که به طور ذاتی مذهبی انقالبی بود و به عنوان یک منبع  2ایرانیان

اسالم رفت:  های اجتماعی به شمار می راضایدئولوژیک برای اعت

                                                           
 مصاحبه شد. 1989دسامبر  5بول در ( که در استان65با اسماعیل )مصاحبه شونده شماره  - 1

2
 Iran Almanac 1975, p. 395 
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های مخالف  شیعی یک نگرش ایدئولوژیک تاریخی است که به جنبش

است با  اعتراضی مذهبی ،بخشد. اسالم شیعی معنا و مشروعیت می

یک ایدئولوژی و نمادگرایی که به خوبی برای اعتراض و جنبش 

 1مناسب است.

تشیع دومین مذهب اسالم بعد از تسنن است که تاریخ آن به اولین 

اساس این اختالف گردد.  قرن اسالم )قرن هفتم میالدی( بازمی

مشخص به طور کامل   این جایگاهجانشینی حضرت محمد)ص( بود. 

اعتقاد داشتند که جانشینان باید توسط صدر اسالم مسلمانان  نشد، ولی

بعدها به نام که حال، یک گروه   د. با ایننشوجامعه مسلمانان انتخاب 

)حزب علی، داماد پیامبر( شناخته شد، اعتقاد داشتند که شیعه علی 

باید یکی  د و این فرد الهیشوجانشینان باید توسط فردی الهی انتخاب 

فت گرفتن خالدر اختیار این شکاف با از اعضای خانواده پیامبر باشد. 

پیامبر  های که مدعیان شیعی یعنی نوه درحالیها بیشتر شد  توسط سنی

خلفای موران أمبنابر روایات شیعی توسط  ...آنها وو یکی از پسران 

                                                           
1-Esposito(1987, p. 19l). 

 اظهارات مشابه را ببینید در: 

Algar(1983, p. 11); Braswell (1979); Millward (1980); Moaddel (1992); and 

Savory (1979). 
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 به نام ابوالقاسم محمد درنفر سنی به شهادت رسیدند. دوازدهمین 

میالدی غیبت کرد یا از نظرها پنهان  874قمری/  260ی در سال کودک

سال امام دوازدهم، نمایندگانی در جامعه  70حدود  برای تقریباً د.ش

دست نیافتنی برای پیروانش داشت که بعد از این مدت به طور کامل 

وجود، شیعیان معتقدندکه   با اینشد و تا االن نیز از نظرها غایب است. 

حکومت تا باز خواهد گشت یک منجی امام دوازدهم روزی به عنوان 

 د. نایجاد نمایاسالم را تحت حاکمیت خود 

رهبر ظاهراً با این وجود، شیعیان در زمان غیبت امام دوازدهم، 

اختالف عقیده روحانیون شیعه در مورد این مسئله ندارند.  یمشروع

کنند یا در برابر آن مقاومت  طاعتدنیوی ا که باید از حاکماندارند 

 کنند: استناد میقرآن  یید بیشتر به این آیهأتعدادی از آنها برای تکنند. 

میان شما صاحب مقام هستند  درپیامبر او و کسانی که  ،از خدا ؛منانؤم

 1اطاعت کنید.

ای  بر اساس گفتهکنند که روحانیت  دیگران چنین استدالل می

حق  و اولین امام از دوازده امام منسوب به امام علی، داماد پیامبر

از حضرت محمد )ص( پرسیده شد: ای رسول خدا، حکومت دارند: 
                                                           

1 -Arjomand 1988b; p.1; Momen 1985, p. 192 
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کسانی که بعد از من » :فرمودند؟ ایشان هستند جانشین شما چه کسانی

پس از من به  را آن ند، ونک قل میرا نمن  یها سنتآیند، حدیث و  می

 1«.دآموزن میمردم 

، ثیرگذار بودندأها ت از نظر تاریخی، دو دیدگاه در برخی از زمان

هم اطاعت از مقامات و در مذهب شیعه دو ایدئولوژی همچنان که 

شتری نسبت به سابقه تاریخ انقالبی بی ،تشیع 2.وجود دارد شورش

تشیع به طور  ی نیست. مسئله این نیست کهانقالب تسنن دارد اما لزوماً

در این  نکته یان است، بلکهبرای اعتراض اجتماعی ایران یمنبعموروثی 

 -شود می به چنین منبعی تبدیلچه زمانی در چگونه و است که 

 تفسیر آرامش طلبجایگزین  چگونه، در هر زمانی، تفسیر فعال

تاریخ  گرا از اسالم را به سود  های ماهیت باید تحلیلما شود.  می

 3یم.کنار بگذاراجتماعی 

                                                           
( 191، ص 1981( که در خمینی)1971) حکومت اسالمیخمینی با عنوان  هللا نقل شده از کتاب آیت - 1

( و 165، ص 1990(، فیشر و عابدی )444، ص 1993(، دباشی )165، ص 1980ترجمه شد و در کتاب اخوی )

 ( بحث شد. 198، ص 1985مومن )

(؛ ارجمند 1969(؛ الگار )1980های اخوی ) در کتابمطالعات موردی تاریخی درباره این موضوع  - 2

، جهانگرد فرانسوی به نام ژان شاردن به بحث اختالف میان 17( آمده است. در قرن 1988( و حائری )1984)

  (23، ص 1981)کدی،  .مشروعیت شاه و روحانیت اشاره کرده است
3
 Nuri-‘Ala, 1980; Fischer 1982 
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 -شود شیعیان انقالبی تعبیر می موضوعبدین نحو شیعه انقالبی به 

سیاسی فعال  به لحاظدارد تا  ازافرادی که معتقدند تشیع به آنها نی

و اعتراض کنند. در ایران قبل از  خطر باشدد، زندگی آنها در نباش

در میان روحانیت در اقلیتی خاص قرار حتی انقالب، شیعه انقالبی 

 بود.  به نوعی انفعالیداشت. فلسفه غالب 

درباره فعالیت  رساله عملیهتمام دستورات  ،روحانیون غیر انقالبی

امر » قرآنمعروف  آیه: حتی را حذف کرده بودند ]سیاسی و اجتماعی[

های   اغلب به عنوان مبنایی برای فعالیتکه  «به معروف و نهی از منکر

یک »به عنوان  از دستورات حذف شدند و نیزشود  استفاده می مذهبی

دیگر مطرح نیست و از دور  ها این گونه بحث ...تلقی شد وبحث زائد 

روحانیون غیر انقالبی همچنین بر شبکه مساجد  1.«خارج شده است

تسلط داشتند. یکی از روحانیون انقالبی بعد از انقالب شکایت کرد که 

تا سکوت اختیار کنند و عکس شاه را  دادند بیشتر روحانیت ترجیح می

در  2شان را پیش خود نگهدارند. در مساجد خود نصب کنند و شکایت
                                                           

 212، ص 1985مطهری،  -1

(، 1979سپتامبر  23) 1358مهر  1به تاریخ  اطالعاتحمد خمینی، پسر امام خمینی، نقل شده در روزنامه ا -2

تن از روحانیون  12یک سال قبل از انقالب با حدود  1977در سال که  شناس جامعه ،. سعید امیرارجمند2ص 

ست که آنها نارضایتی خود دریافته ادهد. او  رده است، شواهد بیشتری به دست میرتبه در ایران مصاحبه ک عالی

 انجام شد.  1989سپتامبر  15اند. این مصاحبه در برکلی در  طلبانه بیان کرده ا واژگان اصالحب بیش کامالًرا کما
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کنندگان را از  همه تظاهرات های مختلف، روحانیون تقریباً موقعیت

با  هللا ، یک آیت1356کردند. در قم در دی  بیرون می مسجد خود

نطق غرایی برای  فیضیه،مدرسه وجود ترس از حمله مجدد نیروها به 

ولی  ،کنم دانم که باید اقدامی هم کرد و می می ایراد کرد: طالب افراطی

شد آرام و نه آن ست که جوری باا این شکل کار آقایان را نظرم آن

 1را نیز مانند فیضیه کنند. طور که مسجد اعظم

ی از بستگان زندانیان سیاس هللا ، یک آیت1357در اصفهان در تیر 

محترم، به شما و  خواهران عزیزخواست تا منزل او را ترک کنند: 

اعتصاب غذای خود پایان دهید و به  وکنم تا به تحصن  التماس می

توافق یاد  مطمئن باشید که اگر خدای نکرده. های خود بازگردید خانه

توانید به خانه من  ، میهای شما خیالی از کار درآمد شده با خواسته

  2.بازگردید

هایی از نظر سیاسی و اجتماعی  روحانیون غیر انقالبی شکایت

م شده با ی انجا داشتند. یک کارشناس مسائل اجتماعی در مصاحبه

                                                           
 (44، ص 1978) 1آفرینان قم و تبریز جلد  درباره قیام حماسهبه نقل از یک ناشناس درگزارشی در کتاب  - 1

، 13، شماره ضمیمه خبرنامه( و 28، ص 1978) 3، بخش 1، جلد اسناد و تصاویردر  چاپ شد و با کمی تفاوت

 چاپ شده است.  17( ص 1978آوریل  -)مارس 1357فروردین 
2
 29: ص 1978اکتبر  -، سپتامبر20شماره  ضمیمه خبرنامه، - 
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بودند، نکته رو و هم تندرو  که هم میانه 1353چهار روحانی در سال 

ها،  آنها همگی درباره سکوالریزه کردن، نفوذ خارجی ،جالبی را یافت

 1.های مشابهی داشتند شکایت «روند کلی جامعه ایران»کنترل دولت و 

طالبانه بودند. در  های اصالح حل راه طرفدارروها،  با این وجود میانه

کاظم شریعتمداری، یکی از  اهلل ، در اوج انقالب آیت1356اوایل دی 

سلطنت  رجسته ایران به خبرنگاران گفت که سرنگونیروحانیون ب

اگر اجرا  [ داریم1906] چه در قانون اساسیآن»ضرورتی ندارد. پهلوی 

ایجاد یک  ،ش1285 ]قانون اساسی[ در سند 2کند. می ود کفایتش

 از مجتهدین ذکر شده هیئتیحکومت سلطنت مشروطه با حق وتوی 

 بود. 

ت پس از نقالبی که رهبر جنبش ضد شاه و حکومروحانیون ا

جوان بودند و در جایگاهی نبودند که بتوانند انقالب را  -انقالب بودند

خمینی در تبعید بود، با این  هللا آیتدر زمان شروع آن کنترل کنند. 

هلل ا آیت 3نهادهای مذهبی قم حفظ کرد،حال نقش مهم خود را در 

                                                           
1
 28و  21، صفحات 1980تهرانیان،  - 

2
 - The Los Angeles Times, Dec. 9, 1978, p. I:12 

ایران: از درگیری مذهبی تا خمینی از طریق یک نماینده از طالب در قم حمایت کرد. )فیشر،  هللا آیت - 3

 ( 80-81، صص 1980، انقالب
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د هلل محما علی منتظری در حبس بودند، آیتمحمود طالقانی و حسین

بقیه  1.های مکرر تدریس خود را متوقف کرد بهشتی به دلیل بازداشت

. بسیاری از قرار داشتنددر حد متوسط و یا پایین نیز روحانیون انقالبی 

 2آنها طلبه بودند.

یک منبع بالقوه بود.  دقیقاًاگر اسالم شیعی یک منبع انقالبی بود، پس 

بود.  دوری از تقابلانه و طلب اصالح، تفسیر غالب در میان روحانیت

به لحاظ نهادی جایگاه ضعیفی داشت.  ،در میان فعاالنانقالبی  تفسیر

ر ایران محبوبیت  در همین حال، اسالم در دهه پیش از وقوع انقالب د

ی ها هیئتزیارت اماکن مذهبی در حال افزایش بود،  -بیشتری یافت

های عرفانی به خوبی شکل  چند برابر شدند، گروه محلی مذهبی

یانی که یهای مطالعه تشکیل دادند، و روستا روشنفکران گروهگرفتند، 

از شریعت اسالمی پیروی به تازگی به شهرها مهاجرت کرده بودند، 

                                                           
1
 6، ص 1981بهشتی،  - 

انقالب هایش در قم در آستانه  درصد از همکالسی 40های سابق تخمین زد که فقط حدود  یکی از طلبه - 2

در استانبول. این  1989دسامبر  11( در 65فعالیت سیاسی داشتند. مصاحبه با اسماعیل )مصاحبه شونده شماره 

از عراق اخراج شدند، مانند حسن  1350خمینی که در اواسط دهه  هللا های آیت آمار توسط تعداد زیادی از طلبه

با وی مصاحبه شد، تقویت شده است. همچنین به  در استانبول به عنوان یک روحانی 1989نوامبر  11که در 

ایران: از فیشر )(؛ 86، ص 1989، عمامه به جای تاج: انقالب اسالمی در ایران(؛ ارجمند )129، ص 1980اخوی )

 ( مراجعه کنید. 319، ص 1981(؛ و صدیقی )78، ص 1980،درگیری مذهبی تا انقالب
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ولی به منظور افزایش این احساسات مذهبی برای یک  1کردند. می

بتوانند به جایگاهی بودند که در انقالبی جنبش اعتراضی، روحانیون 

 کنند. آن کمک بسیج 

 تبدیل نیروهای بالقوه

یک منبع بالقوه به یک  اسالم را از ،الزم بود تا روحانیون انقالبی

غیر  مذهبیِتبدیل کنند. این بدان معناست که رهبران  منبع بالفعل

تا از منابع تحت  ندداد و به آنها اجازه می انقالبی مخالف آنها نبوده

افراد تندرو از طریق د. کننشان برای اهداف انقالبی استفاده  کنترل

آنها این بود  تاکتیکاولین  :اعتراض اجتماعی به دنبال این هدف بودند

تری  انقالبیموضع  هالش بکشند تا آنعلنی به چا طوربه را روها  تا میانه

در  ن موضوع صحبت کرده مثالًخمینی بارها درباره ای هللا آیت 2بگیرند.

دانم تا با تمام قدرت فرمان خود را اعالم کنم و  وظیفه خود می: 1350

                                                           
های  ( آورده شده است. درباره هیئت394، ص 1977) آلمناکایران های مذهبی در  نام تعدادی از چهره - 1

های عرفانی  (، درباره گروه92، ص 1989، عمامه به جای تاج: انقالب اسالمی در ایرانمحله به کتاب ارجمند ))

(، درباره 60، ص 7)جلد  اسناد النه جاسوسی(؛ درباره منافع روشنفکری به 68، ص 1987ببینید بیات )

، 1985، احمد صدری و محمود صدری )(Goodell, 1986, p. 294)نشین به کتاب گودل روستائیان شهر

( رجوع شود، هرچند در همین زمان فقط سه نماز جمعه کوچک در کل تهران به طور مرتب برگزار 145ص 

 شد.  می
2
 Bakhash 1984, pp 177f. 
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توانم بنویسم. اجازه  قدرت دارم و میبنویسم و منتشر کنم تا جایی که 

را مناسب  اگر آن -همین کار را انجام دهند دهید تا همکاران من

شیعه دانستند، اگر خود را متعلق به ملت اسالمی دانستند، اگر خود را 

 1.به آنها اجازه دهید تا فکر کنند چه کاری باید انجام دهند -دانند می

یکی از اولین تظاهرات مذهبی خیابانی دوره انقالب نیز در مورد 

، یک روزنامه ملی 1356دی  17چنین موضوعی برگزار شد. در 

به عنوان شاعری  خمینی هللا آیتای را به چاپ رساند که در آن به  مقاله

رمانتیک و عامل انگلیس حمله شد و او را در میان روحانیون برای 

(. 7، ص 1978ژانویه،  7مخالفت با دولت، تنها خوانده بود. )اطالعات 

دند و سپس به توصیه اساتید ها را تعطیل کر کالسبرخی از طالب قم: 

 ه آنها گفته شدخمینی( ب هللا آیترده و پیروان  تن از افراد میان دوخود )

 2«.که نظر آنها درباره این مقاله چیستاز مراجع سوال کنند  بروند و»

جع تقلید اخانه به خانه تظاهرات کردند و از مر روز بعد طالب

های این روزنامه  د و درباره اتهامنخواستند تا به بیرون از خانه بیای

خمینی را  اهلل آیتبود، حمله به  حدودی مالیمها تا  د. پاسخنپاسخ ده

                                                           
1
 206، ص 1981خمینی، اهلل[  ]آیت - 

 در نیوجرسی. 1989اکتبر  14( طلبه سابق در قم، مصاحبه در 7علی )مصاحبه شونده شماره  - 2
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ولی از محکوم کردن دولت خودداری کردند و با  ،محکوم کردند

درضا هلل محما آیتعی اعالم موضع مخالف کردند. حالت تداف

وغ )مقامات دولت( در هااین»گلپایگانی بنا به گزارشی گفت که 

به عنوان  1«.ندهمه مخالف علما. موافقیم گویند که ما با کارهای آنان می

من ]برای مورد »گلپایگانی گفت:  هللا بنا به گزارش دیگری، آیتمثال 

اما کسی اصال توجه  زدمدیگری چند سال گذشته[ به مجلس تلگراف 

 2.«نکرد

پلیس به مردم  دی19یعنی در  در روز دوم تظاهرات طالب،

در  3تیراندازی کرد که تعدادی از جوانان در این تیراندازی کشته شدند.

بیشتر به این مسئله اشاره شده بود.  ،مراجعهای  اعالمیهدر این شرایط 

 د و نه بر مشروعیت دولت؛کردن حال، هنوز به فاجعه توجه می  با این

ولی بدون اعتراض  ،برگزاری مراسم عزاداری شدند مراجع خواستار

                                                           
( آمده است که با آنچه 40-44، صص 1978) 1، جلد درباره قیاماین سخنان و دیگر اظهارات در کتاب  - 1

فروردین  3) 3، شماره ه خبرنامهمضمی ( و26-28، صص 1978) 3بخش  1، جلد  اسناد و تصاویرکه در 

 . آمده، تفاوت کمی دارد 15-17( صص 1978آوریل  -برابر با مارس1357
2
 2، ص1978 ها، نبرد توده - 

کشته بود ولی تعداد  9تعداد اعالم شده از سوی دولت و مخالفان باهم اختالف زیادی دارد. تعداد رسمی  - 3

 (.113، ص 1984؛ بشیریه 103، ص 1983رسد )الگار،  نفر هم می 200تخمینی تا 
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تبعیدگاه خود تا حدودی به صورت دوپهلو خمینی از  هللا آیت 1سیاسی.

شان، چه در  های بزرگ اسالم در قم، چه در خطابهمراجع پاسخ داد: 

 –اخیری که همین چند روز  شان و چه در این اعالمیه های اعالمیه

برای سوگواری و برای اربعین و تعطیل اربعین  -همین دو سه روز

اند و نکته اصلی را ولو به  اند، مطالب را شجاعانه ذکر کرده داده

شاءاهلل  اند. خداوند ان از تصریح فرموده اند، به کنایه َابلغ صراحت نگفته

 2.ها را پایدار نگه داردآن

با تندرو، ت. روحانیون این پویایی در طول سال انقالب ادامه یاف

طلبان را به چالش  دعوت علنی برای پیوستن به جنبش انقالبی، اصالح

تفاوتی  در عین بی هاگذاشتند و به این شکل آن می تحت فشار کشیده و 

  شدند. می دنبال این جنبش کشیدهبه 

در معرض سرکوبی انقالبیون آن بود که خود را  تاکتیکدومین 

روها را تندرو کنند.  دادند، تا از این طریق بتوانند میانه دولت قرار می

                                                           
( چاپ شده است. بنا به نظر 83-89، ص 1978) 1، جلد درباره قیاماین اظهارات به طور کامل در کتاب  - 1

(، A3l، ص 1978ژانویه  20) واشنگتن پست( و 194، ص 1980،ایران: از درگیری مذهبی تا انقالبفیشر )

تر نسبت به آن چیزی بود که در کتاب  گسترده ]شاه[که به نوعی بیان «غیراسالمی»شریعتمداری درباره دولت 

من چنین قضاوت میکنم که این اقدامات »( مجددا منتشر شده چنین می گوید: 86، ص 1978)1، جلد درباره قیام

 )تاکید اضافه شده است(  «…به شدت مخالف قانون خدا و انسانیت است 
2
 212-213، صص. 1981، ا... خمینی آیت - 
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به این  ک روحانی در سخنرانی خود در اوایل فروردینبه عنوان مثال ی

به  1«.آید به وجود نمیهیچ جنبشی بدون شهادت »نکته اشاره کرد: 

در  داری بیشتری خواستار خویشتنرو  عنوان مثال رهبران مذهبی میانه

 هللا طور آیت دند. همینشدگان دی ماه در قم ش مراسم چلهم کشته

که عموم  داریمانتظار »ای سرگشاده گفت:  کاظم شریعتمداری در نامه

مراعات و آرامش  ان در برگزاری مراسم مزبور کمال متانتمسلمان

  2«.نمایند

 در تبریز، یکی از شهرهای شمال غربی ایران، عزادارانل، حا  با این

رفتند ولی درهای مسجد  ]قزللی[ برای مراسم یادبود به مسجد جامع

و  جمعیت جمع شدند 3بسته بود و توسط پلیس محاصره شده بود.

 پلیس رسید،به خشونت گرایید و به درگیری با این تجمع خیلی سریع 

های فروش مشروبات الکلی و در  های زباله و مغازه بعد از آن سطل

 همسوحتی منابع های دولتی دچار آتش سوزی شدند.  نهایت ساختمان

                                                           
 25، ص 1357فروردین،  17، خبرنامه -1
 71، ص 7، دوانی، جلد 88، ص 1جلد  درباره قیام، -2

(، پلیس از بازگشایی مجدد مسجد حتی با وجود دستور رئیس 120-121، صص 1981طبق نظر نهاوندی ) -3

 ساواک خودداری کرد. 
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نیز بر این نکته اذعان داشتند که جمعیت یا افراد تندرو باعث ایجاد 

  1خشونت شدند.

از ی بسیار در صحنه واکنش نشان داد، هادولت با آوردن نیرو

حدود  که ندبه محل اعزام شد ها و تانک انهای نزدیک سرباز پادگان

 هللا ه آیتدر نتیج 2صد نفر از مردم تبریز در این حادثه کشته شدند.

ای را  راد تندرو بیانیهتا به منظور دفاع از اف شریعتمداری مجبور شد

 وقتی» روش آنها بدون شک محکوم بود چند از نظر او منتشر کند، هر

را محترم نشمارد و در اجرای آن تبعیض قائل قانون  ،که دولت خود

 3«؟تواند داشته باشد چه انتظاری میاز دیگران شود 

                                                           
( و 62-64، صص 1978پرست دانشگاه تبریز ) های مختلف که توسط دانشجویان مسلمان وطن به پرونده -1

( ترجمه شده مراجعه کنید. هویت این افراد تندرو 11-12، صص 1978) اتحادیه دانشجویان ایرانی در فرانسه

ه گفته رجایی خراسانی مانند بسیاری از افراد دیگر در مورد وقایع آن روز مشخص نیست. هر چند، بنا ب

( این احتمال وجود دارد که آنها تنها پیروان 21، ص 1هاروارد، نوار  )مجموعه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه

کردند و دانشجویان درگیر تظاهرات خود در  های دیگر باشند که به شدت مقابله می خمینی در میان گروه هللا آیت

 آن روز در دانشگاه تبریز بودند.

اسناد النه مراجعه کنید ) 1978فوریه،  21مریکا در تبریز با سفارت تهران، آبه یادداشت کنسول  - 2

نفر کشته  11(. مجدداً تعداد رسمی و مخالفین باهم تفاوت دارد: دولت پذیرفت که 96، ص 61، جلد جاسوسی

)الگار،  .رسد نفر می 500 کردند این تعداد به (، در حالی که مخالفین ادعا می104، ص 1982شدند )رمضانی، 

  (78، ص 1978، فدراسیون، 103، ص 1983

( چاپ شده است. 99، ص 7( در دوانی )جلد 1978مارس،  2) 1398األول  ربیع 22اظهارات  - 3

 202، ص 1989)به پارسا، . شریعتمداری پس از انقالب، به دلیل انتقاد از ایجاد هرج و مرج در تبریز محکوم شد

 (.نگاه کنید
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روحانیون  های با پناه گرفتن در خانه در بسیاری از موارد، انقالبیون

، هدف خود هارتبه و حساب باز کردن روی حمایت آن ی عالیرو میانه

 هللا بستگان زندانیان سیاسی در خانه آیت. کردند می عملی را مستقیماً

ند، مرعشی در قم تحصن کرد هللا خادمی در اصفهان و خانه آیت

خادمی تحصن  هللا آیتدر خانه  روحانیون تندرو مجدداً در مرداد

 هللا آیت 1کردند و نسبت به بازداشت روحانی انقالبی اعتراض داشتند.

ولی اجازه دادند تا  ،غیر انقالبی باقی ماندندمرعشی  هللا خادمی و آیت

تری  هایی از شبکه مسجد تحت کنترل آنها برای اهداف تندرویانه بخش

در امان مانده ها همچنان از سرکوب دولت  استفاده شود. این پناهگاه

 2با دخالت و حضور نیروهای امنیتی پایان یافت.بود؛ تحصن ماه مرداد 

                                                           
( 1978اکتبر  -) سپتامبر 1357مهر  20، شماره خبرنامه ضمیمهطور که در اعالمیه گردآوری شده در  همان - 1

 فصل اول 1و اسناد و تصاویر، جلد ( 54-41، صص 1978) ها ای از اعالمیه پاره، شرح داده شده 28-29صص 

 (. 86-85، صص 1978)

( آمده، 39، ص 1978بیان شده که در کتاب کرافت )این روایت توسط یکی از مقامات شهر اصفهان  - 2

، و گروهی به نام اصناف 2-3( صص 1978اوت،  16) 1357مرداد  25نامه خبرنامه جبهه ملی،  همچنین در ویژه

ای از  باز نشر شده و در پاره ( مجددا85ً-86)صص  1فصل  1اصفهان که اعالمیه آنها در اسناد و تصاویر، جلد 

در زمانی که در زیر  جویان قبالً کند که پناه ( نیز آمده است. گزارش دیگر بیان می43-45، صص 1978ها ) اعالمیه

صفهان و دانشجویان اآمیزی توانستند آنجا را ترک کنند، به اعالمیه مردم مبارز  حمله بودند به صورت مسالمت

 ( چاپ شده است. 52و  41، صص 1978ها ) ای از اعالمیه در پاره صفهان نگاه کنید، که مجدداًامسلمان مبارز 
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با  هاگری سرسختانه بود و آن روها با البی تهدید میانهتاکتیک سوم 

کردند  می یادآوری هاآمیز به آن این کار و با واژگانی نه چندان احترام

چندان سودمند  هاداشتن یک تصویر کلی انفعالی، برای محبوبیت آن

مینی خ اهلل قی یکی از همکاران نزدیک آیتمحمد صدو اهلل آیت. نیست

در ایجاد چنین اعمال نفوذی  13101در دهه  در قم زمان طلبگیاز 

خویی در  هللا ای به آیت صدوقی در نامه هللا تخصص یافته بود. آیت

نفرت و  یک جمله از جانب شما هم در ابراز حتینجف چنین نوشت: 

 سکوت درانزجار از این اقدامات مخوف )رژیم( شنیده نشده است. 

 ها ین خیانتاغیر انسانی ممکن است نشانه تایید  مقابل این اعمال

  2..تلقی شود.

مردم، به ویژه جوانان انتظار خادمی در اصفهان:  هللا ای به آیت در نامه

دارند تا یک روحانی رهبری آنها را برعهده گیرد و سکوت روحانیون 

در واکنش به مردم برخالف انتظار آنهاست. سکوت اخیر روحانیون به 

 3.شد خواهد تمام رانبرای جامعه روحانیت گشدت 

                                                           
1
 577، ص 2خلخالی، جلد  - 

2
 16-17، صص 1357مرداد ضمیمه خبرنامه،  - 

 20، شماره ضمیه خبرنامه( ترجمه شد. نامه کامل در 204، ص 1989، توسط پارسا )1357تیر 13نامه  - 3

 ( منتشر شده است. 63)ص بخش سوم  1جلد اسناد و تصاویرو  29(، ص 1978اکتبر  -)سپتامبر 1357مهر 
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این  های گری وحشیبرجسته قم:  هللا آیت در تلگرامی به سه نفر از

گر فراتر از کلماتی است که بتوان گفت یا نوشت... مردم  رژیم سرکوب

صبرانه در  مسلمان ایران در انتظار دستورات مراجع بزرگ هستند و بی

 1انتظار چنین روزی هستند.

خمینی  هللا رو از طرف حامیان آیت بود که یک روحانی میانه ممکن

کردند،  میبایست بر چنین تهدیدهایی خیلی تاکید  نمی 2تهدید شود.

متوجه موقعیت  یاتخطر دانستند چه خود میرو  روحانیون میانه زیرا

ایجاد اعتدال خود، کمپینی را برای شریعتمداری  ست. به طور مثال،هاآن

اولین تالش آزمایشی واکنش منفی به » :آغاز کرد 1357یز یدر اوایل پا

بسیار و تهدید کننده بود که او  قدری شدید اهلل شریعتمداری به آیت

  3«آزرده شد و به طور کامل سکوت اختیار کرد.

                                                           
1
 68، ص 1983صدوقی،  - 

این اطالعات به دلیل اینکه از طرف نزدیکان شاه در دربار مطرح شده مشکوک است، هدف این فرد آن  - 2

اعتبار سازد. این اطالعات به عنوان یک واقعیت توسط مقامات سفارت امریکا در یادداشت  بود که انقالبیون را بی

( 201، ص 1989چاپ شد. پارسا ) (31، 25-26، صص 25)جلد  اسناد النه جاسوسیکه در  1978می  23و  15

هایی از خشونت علیه روحانیون طرفدار حکومت نشان می دهد که در چندین مورد این  های، مثال با نقل قول

 نگاه کنید.  A4، ص 1979ژانویه  29اتفاق رخ داده است. همچنین به نیویورک تایمز، 

شریعتمداری در کتاب روحانی  هللا ا آیت(. یادداشت ساواک درباره دو تماس ب53، ص 1979بایندر ) - 3

اعتبار  ( چاپ شده است. این کتاب بخشی از کارزار رسمی پس از انقالب برای بی146و  175، صص 1982)

 شریعتمداری است که منجر به حبس خانگی او شد.  هللا ساختن آیت
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یافتند که در ها یکی پس از دیگری روحانیون با سواد و مسنشهردر 

جوان و جسور از دست  محبوبیت خود را به نفع فعاالن سیاسی

 هللا خادمی نسبت به آیت هللا به طور مثال، میزان محبوبیت آیت .اند داده

میالنی  هللا عالمی نسبت به آیت هللا طاهری در اصفهان و محبوبیت آیت

 1. ه بوددر همدان کاهش یافت

زمان که سلسله پهلوی سقوط کرد، رهبران  ، آن1357زمستان در 

 برای انقالبشیعی غیر انقالبی ساکت بودند و کل شبکه مساجد 

 اتبرای سازماندهی تظاهرات، هماهنگی اعتصاب شد: می استفاده

و توزیع  تمحالعمومی، توزیع مواد غذایی کمیاب، تضمین امنیت 

معموالً از تصویری است که همان این  2.قیامدر دو روز پایانی سالح 

آخر خط است نه این تصویر اما  ،شود به ذهن متبادر میجد اشبکه مس

این برای »ها، ممکن است  در واقع، بنا به یکی از تحلیل. اول خط

                                                           
اسناد النه ، )در 1978دسامبر  6مریکا، دیوید سی. مک گافی در آدرباره اصفهان ببینید یادداشت کنسول  - 1

و درباره  ( 526-527، صص 1982) ( همچنین ببینید آبراهامیان81-83، صص 1، بخش 13، جلد جاسوسی

 ( مراجعه کنید. 87، ص 1979همدان به خسروخاور )

اسناد ، در 1979ژانویه  9های هر کدام: تظاهرات در قزوین )یادداشت اس. تی. اسکودرو در تاریخ  نمونه - 2
(. 9-10، صص 1981( چاپ شده است؛ اعتصاب در یزد )دهقانی تفتی، 6-7، صص 27، جلد النه جاسوسی

، 1979(؛ امنیت محله در همدان )خسروخاور، 354، ص 1981توزیع مواد غذایی در تهران )افراسیابی و دهقانی، 

 (.125، ص 1979(؛ توزیع اسلحه در تهران )براهنی، 88ص 
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به اتفاق آراء مخالف »که روحانیون  «اولین بار در تاریخ باشد

، شبکه مساجد و ایدئولوژی اعتراضیقبل از جنبش  1.دندش «حکومت

ای  آنها منابع بالقوهمنابع باارزشی نبودند. به طور خاص در ابتدا شیعی 

 شدند.  تبدیل می بایست قبل از بسیج به منبعی بالفعل می که بودند

 مشخصیک ارزش  تئوریک مسئله این است که منابع اهمیت

در زمان . کارایی منابع ایدئولوژیکی و سازمانی روحانیت دارندن

انقالب متفاوت بود، به طور مثال روحانیون انقالبی برای تحت کنترل 

گرفتن نیروهای امنیتی دولت و همچنین روحانیون غیر انقالبی مبارزه 

این منابع در چنین موقعیت رسد تخمین ارزش  می به نظرکردند.  می

متغیری نسبت به زمانی که تمرکز بر چگونگی و زمان ارزشمند بودن 

های مختلفی را  این مقاله مکانیسم ارزش کمتری داشته باشد. ستهاآن

دهد که در آن منابع ارزشمند در ایران به وجود آمدند. از  توضیح می

موثر و انقالبی  یکادرتندرو قادر بود تا  تطریق این مکانیسم، روحانی

در  ، طرفداران انفعال1357تا تابستان  1356از پاییز را تشکیل دهد. 

گیری کرده  افرادی که کنارهمجبور به سکوت شدند و  روحانیت درون

مجبور به همکاری شدند. در پایان این دوره، این فرایند نیز بودند 

                                                           
1
 Mosaddel 1986, p. 542 
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کامل بود. هسته مرکزی کنترل کامل شبکه مسجد را به دست گرفته 

ها هزار  هایی را در سراسر ایران با ده بودند و توانایی داشتند تا اعتراض

 کننده به وجود آورند.  شرکت

 1970-1979روحانیون در ایران، : فهرست جزئی از سرکوبی 1پیوست 

 منابع مکان سرکوبی نام

1970 

محمدرضا  هللا آیت

 سعیدی
 230، ص 1خلخالی، جلد تهران کشته شده در زیر شکنجه

 محمود طالقانی هللا آیت
بازداشت به دلیل شرکت در مراسم 

 سعیدیهلل ا آیتتشیع 
 97، ص b1980فیشر، تهران

 روحانی 48
نوشتن تبعید در داخل کشور به دلیل 

 خمینی هللا نامه به آیت
 97، ص b1980فیشر، 

نوراهلل االسالم  حجت

 نژاد طباطبایی
 130، ص 1خلخالی، جلد ، اصفهانناردستا المنبر و اعزام به ساواک ممنوع

1971 

 248، ص 1خلخالی، جلد  بازداشت حسین غفاری هللا آیت

االسالم محمد  حجت

 منتظری
 140ص ، 1مرادی، جلد   مجبور به فرار از ایران

 عبدالحسین سبحانی
 1972بازداشت و شکنجه و در سال 

 کشته شده
 90، ص 2خلخالی، جلد 

االسالم غالمحسین  حجت

 حقانی
 94، ص 1981پیشتازان،   برای چندین ماه زندانی بود

1972 

 107، ص 1مرادی، جلد   بازداشت مرتضی مطهری هللا آیت

1973 

االسالم محمد  حجت

 جواد باهنر
 56، ص 1981پیشتازان،   تحت نظر و بازداشت

عبدالرحیم ربانی  هللا آیت

 شیرازی

بازداشت، به مدت چندین ماه تحت 

 شکنجه بود و تبعید داخلی
 118، ص 1مرادی، جلد  

 روحانیوننفر دیگر از  18
زندانی در زندان قصر در دوسال 

 متوالی
 

-98، صص 6دوانی، جلد 

97 

1974 
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 248، ص 1خلخالی، جلد تهران کشته شده شکنجه در زیر حسین غفاری هللا آیت

دی ها االسالم حجت

 غفاری
 248، ص 1خلخالی، جلد  بازداشت

 سقزخلخال،  تبعید داخلی علی منتظریهلل حسینا آیت
، صص 1983ایزدی، 

180،171 

عبدالحسین  هللا آیت

 دستغیب
 28، ص 1981پیشتازان،  تهران زندانی

1975 

االسالم غالمحسین  حجت

 حقانی

سال  12بازداشت و محکوم به 

 ماه 4زندان، شکنجه به مدت 
 94، ص 1981پیشتازان،  

 یمحمد حسین هللا آیت

 بهشتی
 16، ص 1981پیشتازان،   بازداشت

 184، ص 1983ایزدی،   بازداشت علی منتظریحسینهلل ا آیت

  بازداشت هشت روحانی دیگر
، ص 1982آبراهامیان، 

334 

 سیصد طلبه
بازداشت بعد از برگزاری تظاهرات 

 ژوئن
 125، ص a1980فیشر،  قم

االسالم عباس  حجت

 موسوی قوچانی

بازداشت و محکوم به زندان به 

 سال، اکتبر 2مدت 
 451، ص 2خلخالی، جلد 

االسالم محمد  حجت

 مفتح
 2، ص 2مرادی، جلد   بازداشت

 طلبه قربانعلی بهرامی
بازداشت به دلیل پخش اعالمیه 

 خمینی در مسجد هللا آیت
 334، ص 2خلخالی، جلد ساری

1976 

اله انصاری  نصرت طلبه

 قزوینی
 237، ص 1خلخالی، جلد  کشته شده شکنجهدر زیر 

 252، ص 1خلخالی، جلد  کشته شده شکنجه زیردر  طلبه محمد علی موحدی

 طلبه رجبعلی موسوی

بازداشت به دلیل پخش اعالمیه 

ماه تحت  8خمینی، به مدت  هللا آیت

 شکنجه بود.

 162، ص 2خلخالی، جلد شاهرضا

 290، ص 2خلخالی، جلد مشهد بازداشت در اوت م هوسیطلبه محمد سال

االسالم علی  حجت

 صفرزاده
 259، ص 1خلخالی، جلد  مفقوداالثر

1977 

 محمود طالقانی هللا آیت
سال  10بازداشت و محکوم به 

 حبس
 تهران

اسناد النه جاسوسی ، جلد 

 35، ص  1:12

 1977، شهیدی دیگر نجف، عراقاین است که  ، شک برکشته شدهمصطفی  االسالم حجت
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 توسط ساواک مسموم شده است خمینی

تعدادی طلبه که 

 نیستتعدادشان مشخص 

ضرب و جرح، بازداشت در مراسم 

 عزاداری
 

، ص 1977، شهیدی دیگر

252 

ربانی  االسالم حجت

 شیرازی
  زندانی

-11، صص7دوانی، جلد 

10 

  1977زندانی یا تبعید در پائیز  روحانی دیگر 9
، جلد اسناد النه جاسوسی

 35، ص 1:12

1978 

  تبعید داخلی، ژانویه تا ژوئن روحانی 50

-143اسناد نهضت، صص 

، 18شماره  ضمیمه،، 141

 27-28، صص 1357مرداد 

 طلبه 3
در تظاهرات ژانویه به آنها تیراندازی 

 ژانویهشد و کشته شدند. 
 قم

، صص 1خلخالی، جلد

272- 267 

 قم لی، ژانویهتبعید داخ روحانی 13

 ،58، صص 1جلد  ،درباره

 20، 1شماره  خبرنامه،،  70

 4، ص1356بهمن 

 شیراز تبعید داخلی، ژانویه محالتی هللا آیت
 20، 1شماره  خبرنامه،

 4، ص1356بهمن 

 یطلبه علی نورالدین

 بهبهانی
 275، ص 1خلخالی، جلد بهبهان در زمان تظاهرات ژانویه کشته شد

 ربانی شیرازی هللا آیت
تبعید داخلی، فوریه، تبعید در 

 آوریل -چندین نوبت، مارس
 قم

 17، 6شماره  خبرنامه،

 6، ص1357فروردین 

 طلبه مرتضی واعظی

پس از تیراندازی به افسرانی که 

آمدند، هدف  برای بازداشت او می

کرد.  کشته شدهتیراندازی قرار گرفت و 

 مارس

 101، ص 2خلخالی، جلد  تبریز

االسالم طاهری و  حجت

االسالم محمد احمدی  حجت

 روحانی

 اصفهان تبعید داخلی، مارس
 30، 7شماره  خبرنامه،

 3، ص1357فروردین 

ر مکارم ناص هللا آیت

 شیرازی
  تبعید داخلی، آوریل و زندانی

-62، صص 1980میلوارد، 

61 

 گرمسار تبعید داخلی، آوریل االسالم موسوی حجت
 10، 8شماره  خبرنامه،

 4، ص1357اردیبهشت 

شد ار االسالم حجت

 یزدی
 یزد تبعید داخلی، آوریل

 10، 8شماره  خبرنامه،

 4، ص1357اردیبهشت 

االسالم  حجت 70ص

 اکبر حمیدزاده
 تهران تبعید داخلی، آوریل

 10، 8شماره  خبرنامه،

 4، ص1357اردیبهشت 
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علی اکبر  االسالم حجت

 االسالم حجت و قریشی

 الزمانی محمد تقی صاحب

 رضائیه میدر تبعید داخلی، 

 20، 9شماره  خبرنامه،

 4، ص1357اردیبهشت 

 قم میدر حبس خانگی،  دق روحانیاص هللا آیت
 30، 10شماره  خبرنامه،

 5، ص1357اردیبهشت 

، مرتضی پسندیده هللا آیت

دی ها االسالم حجت

االسالم  خسروشاهی، حجت

االسالم  کالنتر، حجت

االسالم  ضیغمی، حجت

االسالم  گلسرخی، حجت

 موسوی

 قم میدر تبعید داخلی، 
 30، 10شماره  خبرنامه،

 6، ص1357اردیبهشت 

االسالم علی  حجت

 مشکینی
 قم میدر ماه حمله به خانه ، 

 10، 11شماره  خبرنامه،

 5، ص1357خرداد 

دی ها االسالم حجت

 بین باریک
 قزوین میدر ماه تبعید داخلی، 

 10، 11شماره  خبرنامه،

 6، ص1357خرداد 

علی  االسالم حجت

 حیدری
 نهاوند میدر ماه تبعید داخلی، 

 10، 11شماره  خبرنامه،

 6، ص1357خرداد 

محمود  االسالم حجت

 طباطبایی

 هللا بازداشت در مدرسه آیت

  می ماهروحانی، 
 قم

 10، 11شماره  خبرنامه،

 6، ص1357خرداد 

  غفاریشیخ عبداهلل
 هللا تیراندازی در خانه آیتبه دلیل 

 کشته شد  می ماه در شریعتمداری،
 قم

ها،  ؛ الله136کرافت، ص 

 159ص 

 ستار کاشانی طلبه
در دولت،  های ضد در زمان فعالیت

 کشته شده  می ماه
 280، ص 1خلخالی، جلد قم

 حسین خزعلی طلبه
کشته   می در ماهدر زمان اعتراض، 

 شده
 106، ص 2خلخالی، جلد قم

 هیلعلی عبدال طلبه
  می ماهبوسیله تانک پس از اعتراض 

 کشته شده
 118، ص 2خلخالی، جلد قم

ناطق نوری،  هللا آیت

، هللا فضلاالسالم  حجت

االسالم حسین  حجت

االسالم  رضوی، حجت

، موحدی جعفر شجونی

االسالم  ساوجی، حجت

 موحدی قمی

 قم، تهران میماه بازداشت، اواخر 

اسوسی، جلد جاسناد النه 

شماره  خبرنامه،، 12، ص 24

 5، ص1357خرداد  20، 12

علی امامی، اسطلبه عب

االسالم علی ساالر،  حجت
 سمنان بازداشت، ژوئن

 20، 12شماره  خبرنامه،

 8، ص1357خرداد 
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 علی اکبر ادب

االسالم  حجت 71ص

 ناطق
 اصفهان بازداشت، ژوئن

 10، 14شماره  خبرنامه،

 5، ص1357تیر 

مهدی  االسالم حجت

 آبادی شاه
 شمیران بازداشت، ژوئن

 10، 14شماره  خبرنامه،

 6، ص1357تیر 

 خمین تبعید مجدد، حبس خانگی، ژوئیه مرتضی پسندیده هللا آیت
 20، 15شماره  خبرنامه،

 5، ص1357تیر 

مهدی  االسالم حجت

 شیلمای نربا
 شهر بابک ، ژوئیهتبعید مجدد

 20، 15شماره  خبرنامه،

 5، ص1357تیر 

 اسداهلل االسالم حجت

 مدنی
 گنبدکاووس ، ژوئیهتبعید مجدد

 20، 15شماره  خبرنامه،

 5، ص1357تیر 

 شیخ احمد کافی

، فرض کشته شده در حادثه رانندگی

بر این است که توسط ساواک بوده، 

 ژوئیه

 285، ص 1خلخالی، جلد 

 اصفهان بازداشت، ژوئیه، تبعید داخلی جالل طاهری هللا آیت
ها، ص  اعالمیه از ای پاره

47 

، چاووشی االسالم حجت

االسالم طاهری،  حجت

 االسالم اختری حجت

 تهران بازداشت، اوت
 30، 19شماره  خبرنامه،

 5-6، ص1357مرداد 

ثنایی،  االسالم حجت

 االسالم تهرانی حجت
 تهران بازداشت، ضرب و شتم، اوت

 30، 19شماره  خبرنامه،

 6، ص1357مرداد 

 شهسوار بازداشت، اوت ستبدوع االسالم حجت
 30، 19شماره  خبرنامه،

 6، ص1357مرداد 

االسالم مرتضی  حجت

االسالم  رضوی، حجت

 حمیدزاده

 نقده بازداشت، اوت
 10، 20شماره  خبرنامه،

 5، ص1357 شهریور

 االسالم محمد تقی حجت
 بازداشت، اوت

 ایالم
، 1357مهر،  29اطالعات، 

 21ص 

فاضلی  االسالم حجت

 خراسانی

 بازداشت، اوت
 تهران

 10، 20شماره  خبرنامه،

 5، ص1357 شهریور

حسین  االسالم حجت

 احمدی
 اصفهان تبعید مجدد، ضرب و شتم، اوت

 10، 20شماره  خبرنامه،

 5، ص1357 شهریور

عبدالحسین  هللا آیت

 دستغیب

حبس خانگی، ماه اوت، زندانی، 

 تبعید داخلی
 شیراز، تهران

، مرادی، 28پیشتازان، ص 

، اسناد النه 135: ص 1جلد 

 138، ص  2:12جلد 

محمد  االسالم حجت

 دقیاحسین ص
 128، ص 1981پیشتازان،  یزد بازداشت، اوت
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عباس  االسالم حجت

 موسوی قوچانی
 452، ص 2خلخالی، جلد  بازداشت، اوت

 از جملهروحانی،  30

جواد محمداالسالم  حجت

موسوی  هللا باهنر و آیت

 اردبیلی

  بازداشت به دلیل اعتراض، اوت

؛ 14، ص 1983باهنر، 

؛ 56، ص1981پیشتازان 

مرداد  25 خبرنامه،نامه  ویژه

 3، ص 1357

 تهران بازداشت، سپتامبر روحانی صادق هللا آیت
مهر  10، 1شماره  خبرنامه،

 8، ص1357

االسالم خلخالی و  حجت

 سه نفر دیگر
 هنقد بازداشت، سپتامبر

مهر  17، 3شماره  خبرنامه،

 5، ص1357

االسالم علی  حجت

 اوسطی

به دلیل تیراندازی در زمان برگزاری 

 تظاهرات در سپتامبر کشته شد
 قم

؛ 289، ص 1خلخالی، جلد

 89ها، ص  الله

محمد  االسالم حجت

 9و  مفتح، شیخ یحیی نوری

 نفر

ی حکومت نظامی در قرارپس از بر

 سپتامبر بازداشت شد

و شهرهای تهران 

 دیگر

؛ 2، ص 2مرادی، جلد 

سپتامبر  13، اینترنشنال کیهان

 97، ص 1983، صدوقی 1978

االسالم مهدی  حجت

 گلپایگانی

در تصادف خودرو در ماه سپتامبر 

کشته شدکه فرض براین بود که ساواک 

 در این حادثه دست داشته است.

 
، ص 1خلخالی، جلد

296-295 

االسالم حسین  حجت

 همدانینوری 
 تهران سال حبس، اکتبر 5محکوم به 

، 1357آبان  1اطالعات، 

 17ص 

 طلبه غالمحسین
به دلیل تیراندازی در زمان برگزاری 

 تظاهرات در نوامبر کشته شد
 277، ص 1خلخالی، جلد قم

 طلبه اسماعیل بیاتی
در حمله پلیس به مراسم سخنرانی 

 در یک مدرسه کشته شد
 121ص  ،2خلخالی، جلد تویسرکان

 بنی مبارزمحمد طلبه 
به دلیل تیراندازی در زمان برگزاری 

 کشته شد دسامبرتظاهرات در 
 مشهد

، آذر 22شماره  ،ضمیمه

، خلخالی جلد 72، ص 1357

 165ها، ص  ، الله120، ص  2

 شیراز بازداشت، دسامبر ربانی شیرازیهلل ا آیت
، آذر 22شماره  ،ضمیمه

 75، ص 1357

مشکینی و  هللا آیت

 االسالم احمد جنتی حجت
 قم بازداشت، دسامبر

، آذر 22شماره  ،ضمیمه

 75، ص 1357

 طلبه حسن توکلی
به دلیل تیراندازی در زمان برگزاری 

 تظاهرات در دسامبر کشته شد
 115، ص 2خلخالی، جلد کرمان

االسالم ابوتراب  حجت

 شوریعا

به دلیل تیراندازی در زمان نماز یا 

ماه دسامبر کشته  بازداشت دردر زمان 

 شد

 بوشهر

؛  306، ص1خلخالی، جلد

؛ آسوشیتد 89ها، ص  الله

 1978دسامبر  5پرس، 

؛  307، ص1خلخالی، جلد مشهد، کاشمربه دلیل تیراندازی در زمان برگزاری بخش و  طلبه محمد روح
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 159ها، ص الله تظاهرات در دسامبر کشته شد شیخ محمود بهبودی

1979 

حسین شمس شیخ 

 فریدنی
 159ها، ص الله تهران در ماه ژانویه کشته شد

 

 1978-1979های مذهبی در ایران:  : فهرست جزئی از حمله به مکان2پیوست 

 منابع مکان تاریخ تاریخ

 قم: مسجد اعظم ژانویه 8 دی 18

؛ اسناد و تصاویری جلد 44، ص 1درباره قیام جلد 

، 17، ص 13شماره  ضمیمه،؛ 28، بخش سوم، ص 1

 1357فروردین 

 می 9 اردیبهشت 19
 هللا قم: منزل آیت

 گلپایگانی
 6، ص 1357اردیبهشت  20، 9شماره  خبرنامه،

 می 10 اردیبهشت 20
 هللا قم: خانه آیت

 شریعتمداری

؛ 5، ص 1357اردیبهشت  30، 10شماره  خبرنامه،

 1357، مرداد 64-65، صص 18شماره  ،ضمیمه

 4، ص 1357خرداد  10، 11شماره  خبرنامه، خمین: مسجد جامع می 10 اردیبهشت 20

  می 16 اردیبهشت 26
 هللا قم: خانه آیت

 روحانی
 5، ص 1357اردیبهشت  30، 10شماره  خبرنامه،

  می 26 خرداد 5
 هللا قم: مدرسه آیت

 نجفیمرعشی 
 6، ص1357خرداد  10، 11شماره  خبرنامه،

  می 27 خرداد 6
 هللا مدرسه آیتقم: 

 روحانی
 6، ص1357خرداد  10، 11شماره  خبرنامه،

 ژوئن 2 خرداد 12
سمنان: مدرسه علوم 

 مذهبی
 8، ص1357خرداد  20، 12شماره  خبرنامه،

 ژوئن 21 خرداد 31
شهرری: حرم امامزاده 

 ابراهیم
 6، ص1357تیر  10، 14شماره  خبرنامه،

 ژوئیه 20 تیر 30
یه ویشککمسجدی در 

 )نزدیک رفسنجان(
 3، ص1357مرداد  10، 17شماره  خبرنامه،

 1398شعبان 
 6، ص1357مرداد 10، 17شماره  خبرنامه، مشهد: مدرسه نواب ژوئیه

 118: ص 1979هایتزربرگر مشهد: مسجد امام رضا ژوئیه 22

 اوت 10 مرداد 19
 هللا آیتخانه اصفهان: 

 خادمی

 ،تصاویر؛ اسناد و 52-53، 44-45، صص ای پاره

 85-86صص  1بخش  1جلد 

 اوت 12 رمضان 8
تهران: مسجد 

 سیدالشهداء
 5، ص1357مرداد  30، 19شماره  ،خبرنامه

 اوت 13 رمضان 9
تهران: مسجد 

 نینؤمامیرالم
 6، ص1357مرداد  30، 19شماره  ،خبرنامه
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 3، ص1357مرداد  25خبرنامه، نامه  ویژه مسجد 2بهبهان:  اوت 14 مرداد 23

 5، ص1357مرداد  30، 19شماره  ،خبرنامه تهران: مسجد لرزاده اوت 15 مرداد 24

 اوت 16 مرداد 25
تهران: مسجد شیخ 

 عبدالحسین
 6، ص1357مرداد  30، 19شماره  خبرنامه،

 اوایل شهریور

 5، ص1357شهریور 10، 20شماره  ،خبرنامه دقاتهران )؟(: مسجد ص اواخر اوت

 کرمان: مسجد اکتبر 16
بخش دوم، صص  12جلد  ،اسناد النه جاسوسی

139-138 

 1610 سند شماره N.S.A شهرری: حرم اکتبر 20
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