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چكيده
تحول در س��اختار طبقاتي و نگرش طبقة متوس��ط س��نتي و جديد نسبت به اوضاع
سياس��ي ،پيوند تنگاتنگ اين اقش��ار با روحانيان و گرايش به سمت مذهب ،از نكات
قابلتوجه دهة  30و  40در تاريخ معاصر ايران است .پيوندي كه در دهههای  30و 40
بين بازار ،دانش��گاه و حوزههای علمیه به وجود آمد ،در نتيجة تحوالت و جنبشهایی
اجتماعي بود كه با رويكرد مذهبي صورت ميپذيرفت.
مقال��ة پيش رو با عنوان «نقش مبارزاتي روحانيون ،دانش��گاهيان و بازاریان اصفهان
از نهضت ملي تا نهضت اس�لامي» ،با روش توصيفي -تحليلي ،درصدد بررس��ي نقش
اصفهان در تحوالت معاصر ايران از نهضت ملي ش��دن نف��ت تا پايان قيام  15خرداد
 1342است.
بر اس��اس يافتههاي پژوهش ،در اصفهان دهة  30و  ،40حركتهايي جهت مبارزه با
حکومت و همراهي با نهضت ملي و اس�لامي به وقوع پيوس��ت كه حاصل گرايشهاي
مذهبي مردم و پيوند بازار و دانشگاه با روحانيون بود.
کلید واژه ها :نهضت ملي ،اصفهان ،روحانيون ،بازار ،دانشگاه ،قيام پانزده خرداد.
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مرضیه بیگی زاده

مقدمه
با سقوط رضاش��اه و جانشینی فرزندش محمدرضاشاه پهلوي ،سه تحول مهم در ساختار و
آرايش طبقات اجتماعي ايران روي داد .اولين تحول ،از بين رفتن قدرت خانها و زمینداران و
رؤساي ايالت؛ دومين تحول تقويت طبقۀ بورژوازي جديد تحت حمايت دولت و همچنين رشد
طبقۀ كارگر صنعتي ،و سومين تحول ،دگرگونی اجتماعی در طبقات متوسط جديد و سنتي
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بود .اين تحوالت موجب شد تا ائتالفهایی بين گروهها و طبقات صورت گيرد ،و در نهایت ،رژيم
شاهنشاهي به پایان دورۀ تاریخی خود نایل گردد(صحرايي.)136 :1385 ،
ش��هر اصفهان نيز از اين قاعدۀ كلي كه در جامعۀ ايراني به وجود آمده بود ،مس��تثنا نبود ،و
مش��مول همين تحوالت گرديد .مطابق ش��واهد تاريخي ،در اصفهان ،طبقۀ متوسط سنتي و
جديد ،نقشی مؤثر در دهههای  30و  40ايفا كردند .پيوند بازار و اقشار تحصیلکرده با علما و
روحانيان اصفهان از نهضت ملي در دهۀ  30تا نهضت اس�لامي در دهۀ  ،40موجب تحركاتي
با جهتگیری مذهبي در ش��هر اصفهان گرديد؛ ناگفته نماند ،اصفهان شهری صنعتي با تعداد
زيادي كارخانه و كارگر بود ،و طبقۀ كارگر نيز در تحوالت اين دوران ،نقشی مهم ایفا میکردند.
در اين مقاله ،نقش طبقۀ متوسط سنتي و جديد كه داراي رويكردی مذهبي بودند ،در تحوالت
اين دو دهه موردبررسی قرار خواهد گرفت.
 .1اصفهان در تحوالت دهة 1330
با توجه به س��وابق تاريخي و گرايش ذهني مردم اصفهان ،اين ش��هر از دهة  ،30ش��اهد نضج
مبارزات ضد رژيم در قالب مذهب بود .مهمترین نمونة آن را ميتوان نقش مردم اين شهر در
جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت و تحوالت بعد از آن نام برد.
 .1.1اصفهان در جريان ملي شدن صنعت نفت

در جريان ملي شدن صنعت نفت ،مردم اصفهان همانند اهالی برخي ديگر از شهرهاي كشور،
حمايت خود را از نهضت اعالم داشتند .در اين زمينه ،هيأت علمية اصفهان كه با تالش سيدحسن
چهارس��وقي تأسیسشده بود ،نقش فراوانی داشت .يكي از داليل حضور هيأت علمية اصفهان
در سياست و حمايت از نهضت ملي ،حضور سيدابوالقاسم كاشاني در جریان نهضت مزبور بود.

 .)66 :1385يك هفته بعد از این اعتصاب ،تجمع گستردة ديگري به حمايت از سيدابوالقاسم
كاشاني و دكتر محمد مصدق و ابراز انزجار از عمل نمايندگان مجلس از جانب روحانيان ،طالب،
مدي��ران برخي جرايد ،بازاريان ،كارگ��ران کارخانهها و فرهنگيان در محل تلگرافخانه صورت
گرفت و تلگرافهایی به نمايندگان مجلس س��نا و ش��ورا مخابره نمودند (رجائي.)67 :1385 ،
بعد از این حوادث بود كه دكتر مصدق ضمن تش��كر از اهالي اصفهان از آنها خواس��ت كه به
تحصن خود ادامه دهند (رجائي .)67 :1385 ،حسين مكي هم در اين زمان به اصفهان آمد و با
سخنرانیهای خود ،نبض سياسي اصفهان را تندتر كرد (رجائي.)67 :1385 ،
1 . http://www.ensani.ir/fa/content/52306/default.aspx
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از اقدامات هيأت علميه ،صدور فتوا در لزوم ملي شدن صنعت نفت بود(شاهد.)1329/11/10 ،
در قسمتي از فتواي سيدحسن چهارسوقي آمده است .... :در اين موضوع ،پيروي از حكم مطاع
و فرمايش متبع حضرت آیتاهلل كاش��اني دامت بركاته الزم اس��ت .با فرط استحقاقي كه خود
ملت ايران در اينموقع كه اینطور گرفتار فقر و فاقه و پريشاني هستند و دارند ،هيچ منصفي
نميگويد كه ماية حيات و زندگاني آنها را ديگري ببرد .چراغي كه به خانهرواست ،به بيگانه
حرام اس��ت (به نقل از زندگاني حضرت آیتاهلل چهارسوقي 31 :332 ،ـ  )32رسول جعفريان
معتقد است كه علماي اصفهان در اين مورد ،تابع مواضع آیتاهلل بروجردي نبودند كه فتوايي
1
در خصوص ملي شدن نفت صادر نكرد ،بلكه از مواضع سيدابوالقاسم كاشاني پيروي ميكردند.
انتش��ار این اعالمیه توس��ط سيدحسن چهارس��وقي كه عالمي صاحب نفوذ در ميان مردم
اصفهان بود ،انگیزة آنان را برای به ثمر رس��اندن مبارزه بیشتر کرد و همة طبقات را به صحنة
مبارزه کشانيد.
مكان��ي كه م��ردم اصفهان براي تجمع در نظر گرفته بودن��د ،دروازه دولت بود كه گروههاي
مختلف مردم از آنجا به تلگرافخانه میرفتند و خواستههای خود را به نمايندگان مجلس سنا و
شورا مخابره میکردند .در جريان ملي شدن صنعت نفت ،هنگامیکه نخستين تظاهرات عمومي
مردم اصفهان در  17ش��هريور 1330اتفاق افتاد ،بازار اصفهان يكپارچه تعطيل ش��د .علت اين
تعطيلي و تجمع مردم ،مخالفتهايي بود كه برخي از نمايندگان مجلس شانزدهم عليه دولت
مصدق ابراز میداش��تند .در پي اين اعتصاب ،تعداد زي��ادي از بازاريان در تلگرافخانه اجتماع
كردند و سخنرانیهایی را عليه مظالم شركت نفت و عمال دولت انگلستان ايراد نمودند (رجائي،
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از حوادث ديگري كه در جريان ملي شدن نفت در اصفهان به وقوع پيوست ،برگزاري مراسم
دعا به مناسبت سفر دكتر مصدق به الهه بود (رجائي)68 :1385 ،؛ همچنين خريد اوراق قرضه
از جانب مردم اصفهان بعد از فراخوان دولت ،از دیگر نمونههاي ارزشمند همراهي مرم اصفهان
با دولت ملي مصدق محسوب میگردد ،بهطوریکه حاج محمدجعفر كازروني از اصفهان با خريد
یکمیلیون تومان اوراق قرضه ،قهرمان خريد اوراق قرضه در ايران لقب گرفت(رجائي:1385 ،
 .)69دانشآموزان شهر اصفهان نيز ب ه صورت دستهجمعی به بانك ملي رفته و به خريد اوراق
قرضه پرداختند (رجائي.)69 :1385 ،
 .2.1قيام  30تير 1331
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در حادثة  30تير  ،1331اصفهان با دادن چند كشته و زخمي ،همراهي خود را با نهضت ملي
اعالم كرد .روزنامة چهلستون ،خبر اين حادثه را چنين انتشار داد:
از همان س��اعتي كه خبر رياس��ت وزرايي آقاي احمد قوام به اصفهان رس��يد ،جمعي به
تلگرافخان��ه رفتند و در آنجا متحصن ش��دند و تلگرافهايي به مرك��ز مخابره نمودند.
در همي��ن اثن��ا ،اعالمیههای مختلفي در ش��هر مبني بر پش��تيباني از جناب آقاي دكتر
مصدق منتش��ر گرديد . ...از صبح ش��نبه ،تمام مغازههاي خيابان و بازار تعطيل ،و مردم،
دستهدس��ته در خيابان حركت میکردند و چند بار ب��ا مأمورين زد و خوردي روي داد...
از روز يكشنبه ،وضع وخیمتر شد و از ساعت 10صبح ،تمام کارخانهها تعطيل گرديدند...
.مردم به تظاهرات شديد دستزده و دنبالة اقدامات آنها تا حوالي عصر ادامه داشت ،كه
ناگهان راديو تهران خبر بركناري قوامالس��لطنه را منتشر كرد ،كه مردم بالدرنگ مغازهها
را بازکرده و از شنيدن خبر ،شادي و خرمي نمودند (رجائي.)72-70:1385 ،

رضا میر محمدصادقی ،ضمن بيان خاطراتش در اینباره چنین ميگويد:

بعد از اس��تعفاي مصدق در  25تير ،مردم و روحانيوني كه در اصفهان با آيتاهلل كاش��اني
در تماس بودند ،ضمن تظاهرات ،مغازهها را تعطيل كرده و به تلگرافخانه رفتند ،هرچند
مأم��وران انتظامي تالش نمودند كه مانع آنها ش��وند .در اینبین ،زد و خوردي هم بين
طرفي��ن به وجود آمد .در  30تير ،هنگامیکه قيام مردم به نتيجه رس��يد ،مردم اصفهان

نيز به تظاهرات پرداختند (گزارش��ي از حماس��ه پانزده خ��رداد  42در اصفهان به روايت

خاطرات.)9-7 :1371 ،

بعد از حادثة  30تير و كشته و زخمي شدن تعدادي از اهالي اصفهان ،هيأت علميه ،اعالميهاي
به اين مضمون صادر كرد:
به عموم س��تمديدگان اهالي اصفهان اعالن ميش��ود ،كس��اني ك��ه در حادثة حائلة اين
چندروزه در اثر تجاوزات غيرمشروعة مأمورين انتظامي مقتول و مفقود و مجروح شدهاند،

ب ه فوریت به اس م و رسم و مشخصات و هويت و شناسنامة آنها را به دفتر روزنامة طوفان
مجازات برسند .ميرزا حسن چهارسوقي /حسين الموسوي خادمي(اسنادي از قيام سيام
تير.)130 :1382 ،

همچنين بعد از پيروزي ايران در دادگاه الهه ،مردم اصفهان نيز همچون ساير نقاط كشور به
ش��ادي پرداختند .از جمله مراسمي از طرف اصناف و بازرگانان برپا شد (رجائي،)73 :1385 ،
ب ه رغم مجاهدتهاي مردم در اكثر نقاط كش��ور و همچنين ش��هر اصفهان ،اوضاع آنگونه كه
انتظ��ار بود ،پيش نرفت و كودتاي  28مرداد  1332بهطور موقت به فعاليتهاي مخالفان ضد
رژيم پايان داد.
 .2اوضاع سياسي -اجتماعي اصفهان بعد از كودتاي  28مرداد 1332
بعد از كودتاي  28مرداد س��ال 1332و در نتیجۀ فضاي بس��تهاي كه ایجاد شده بود ،تحركات
كمتري از جانب مخالفان حكومت ديده ميشد .درواقع اوضاع بهگونهاي بود كه اگر جبهة ملي،
جلس��های تش��كيل میداد ،فقط حرفشان تعريف و تمجيد و افتخار به دكتر مصدق ،و اهانت
به مظفر بقايي و آيتاهلل كاشاني بود كه كودتا را نتيجة خيانت آنها میدانستند .برنامة حزب
زحمتكش��ان هم اهانت به طرفداران دكتر مصدق و وابس��تگان جبهة ملي و حتي به مهندس
ب��ازرگان و آیتاهلل طالقاني بود (گزارش��ي از حماس��ة پانزده خ��رداد  42در اصفهان به روايت
خاطرات.)10 :1371 ،
در اصفهان به واس��طة فضاي به وجود آمده ،آنهایی كه ايده يا فكري داش��تند ،آن را كنار
گذاشتند ،و روزنامهها هم موضع خود را از ترس عوض كردند .مخالفان ،چهره عوض كردند و
مردم عادي نيز از سر ناآگاهي سياسي از كودتاچيان طرفداري ميكردند ،يا آگاهانه از طرفداران
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در خيابان ش��يخ بهايي صورت بدهيد تا از طرف هيأت علميه تعقيب شود و مرتكبين به
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دس��تگاه بودند(گزارش��ي از حماس��ه پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات:1371 ،
 .)12 -11در جرايد آن زمان آمده كه اعالمیههایی نيز از طرف بازاريان اصفهان به حمايت از
دولت زاهدي صادر شد (رجائي ،)78 :1385 ،و تجار اصفهان به مناسبت بازگشت شاه به كشور،
مجل��س ضيافتي در ميدان نقشجهان ترتيب دادند (رجائ��ي ،)80 :1385 ،اما با وجود فضاي
بستة آن زمان ،افرادي از جمله دانشآموزان يا بعضاً بازاريان علیه دولت كودتا به اقداماتي دست
زدند( چهلستون ،ش  ،1332/7/24،103و شماره .)1332/9/2 ،104
يك��ي از اقدامات مذهبيها در س��الهاي بع��د از كودتا ،ترويج و اش��اعة مذهب بود كه در
همين راس��تا ،فعاليتهايي را آغاز كردند .پايه و اس��اس اين فعالیته��ا در اصفهان ،اكثرا ً در
مس��اجد به سرپرستي اشخاص متدين شكل میگرفت كه بهعنوان نقطة شروع و شکلگیری
ايدئولوژي مبارزه ،مطرحش��ده است .در اين زمينه ،کالسهایی جهت تدريس مسائل مذهبي
جدة كوچك ،توسط اشخاصي چون سيدحسين خادمي ،سید محمدرضا
در مدرسة چهارباغ و ّ
عمادخراساني (رئيس حوزة علميۀ اصفهان و مدرس مدرسة صدر) ،سیدعلی بهبهاني ،حاجآقا
رحيم ارباب ،سیدمحمد احمدي و سيد محمدحسين بهشتي در روزهاي جمعه تشكيل میشد.
اين کالسها در سالهای  1338 -1337نهتنها در جهت انسجام گروههای مذهبي و پايهريزي
ايدئول��وژي مبارزه مؤثر بودند ،بلكه پاية محكمي جهت مب��ارزة منطقي براي آيندة مبارزان و
رهايي از اسالم قشري محسوب میگرديدند.
يك��ي از انجمنهای مذهبي فع��ال در آن زمان ،انجمن تبليغات ديني بود که در مدرس��ة
چهارباغ به سرپرستي سيد ضیاءالدین عالمه و مرحوم ثقهاالسالم و سيدحسين خادمي و سيد
محمدرضا عمادخراساني تشکیل میشد .در واقع ،جلسات امربهمعروف و نهي از منكري بود كه
بازتاب خارجي آن در قالب به آتش كشانيدن مشروبفروشیها از سال  1325به بعد ،يا پخش
سخنرانیهایی علیه شاه از بلندگوي مدرسۀ چهارباغ انجام میشد .روزنامهاي مذهبي نيز به نام
نداي اس�لام ،منعکسکنندة آرا و عقايد اين گروه بود .يكي از داليل تشكيل انجمن تعليمات
عمامه به سرها و عدهای از روحانيون دانسته شده
ديني ،مقابله با نفوذ حكومت در ميان برخي ّ
است.
گروههای مذهبي مخالف ،به شیوههای مختلف در برابر تبليغات عمل میکردند؛ ب ه عنوانمثال،

من در اصفهان از همان س��الهای  40 -39جوانها را جمع میکردم و برايشان كالس
تشكيل میدادم .شايد بتوان گفت ،در اين آموزشهای سازنده ،من يك واعظ غير متعظي
بودم ...و توانس��تم در آن برهه از زمان ،جوانها و نيروهاي مبارز با تقوايي را تربيت كنم
(گزارشي از حماسة پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)16 :1371 ،
 . 1دليل نصب بلندگو اين بود كه در سالهای بين  1320تا  1332که جامعه بهشدت درگیر موضوعات مختلف از جمله
غائلة آذربایجان ،شورش فارس و نهضت ملی شدن صنعت نفت شده بود و مردم نيازمند اين بودند كه از اخبار و حوادثي
كه در كشور اتفاق میافتد ،مطلع بشوند ،شهرداری اصفهان بنا به دستور استاندار ،در مرداد  ،1325در محل چهارباغ یک
بلندگو نصب کرد تا برنامهها و اخبار رادیو از آن پخش شود و به گوش همه برسد (نقشجهان ،ش  1 ،501مرداد .)1325
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از آنجايی که تماشاخانة اصفهان بلندگو داشت 1،بنابر توصية حاج سیدضیاءالدین عالمه ،اين
گروه نيز از فلكة شهدا تا ميدان انقالب و دروازه دولت ،بلندگو قرار داده بودند .نكته قابلتوجه
اين است كه مردم براي خريد بلندگو ،كمك مالي كردند.
مدارس ملي و جامعة تعليمات اس�لامي اصفهان كه توس��ط حاج شيخ غالمرضا فيروزيان و
حا ج باقر نیلفروشان و آقايان هستهاي و میر محمد صادقي و توسلي ،به دنبال تأسيس جامعة
تعليمات ديني تهران تأسيس شد ،در زمرة همين گروههايي بود كه جهت اشاعة مذهب در بين
خير مانند
مردم فعاليت داشتند .در اين مدرسه ،به محصالن ،قرآن و تفسیر ياد میدادند .افرادي ّ
سرهنگ سید حسن نوربخش ،به اين مدرسه بسيار كمك كردند.
غير از مربيهاي مدرس��ه و حوزه ،افرادي ديگر نيز بودند كه جهت آش��نایی قش��ر جوان با
مسائل سياسي -مذهبي -اجتماعي ،گامهای مؤثری برداشتند که از آن جمله حسين عبداللهي
خوروش و فضلاهلل صلواتي بودند .عبداللهي خوروش ،فردي محقق بود كه کتابفروشی محقری
هم داش��ت و تع��دادي از دبيران و دانشآم��وزان را اطراف خودش گ��رد آورده بود و به آنها
آموزش سياسي و طرایق مبارزه میآموخت؛ نيز چگونگي مقابله با نشرياتي كه صور قبيحه چاپ
میکردند .در چگونگي برخورد با بیحجابی يا موسیقیهای افراطي ،راهنماي اطرافيان خود بود.
يكي ديگر از اين اش��خاص ،فضلاهلل صلواتي بود كه بس��ياري از جوانان را تحتتأثیر تعليمات
ديني قرار داده بود .اكثر كساني كه توسط ساواك دستگير میشدند ،به نحوي با ايشان ارتباط
داشتند (گزارشي از حماسه پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)15-12 :1371 ،
صلواتي در اين رابطه چنين توضيح میدهد:
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گروه ديگري از جوانان عالقهمند به فعاليتهاي ديني ،انجمني به نام سازمان جوانان اسالمي
تش��كيل دادند كه اعضاي آن را اكثرا ً دانشآموزان مدارس تش��كيل میدادند .در جلسات اين
انجمن كه هفتهای تش��كيل میش��د ،از علماي ديني جهت سخنراني دعوت به عمل میآمد.
ازجملة آنها آقاي اشني بود .كار انجمن ،تشكيل جلسات مذهبي در اعياد و سوگواريها بود
كه با انتشار دو نشريه به نام پيكار و آئين اسالم ،فعالیتهای مذهبي خود را بسط داد ،و ضمن
فعالیتهاي خود ،تماسهایی نيز با مرحوم محمد نخشب برقرار كرد (گزارشي از حماسة پانزده
خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)16 :1371 ،
عوامل ديگري در جذب دانش��جويان به دين و مذهب تأثیر داش��ت كه متأثر از فضايي بود
كه در دانش��گاه ش��کلگرفته بود .در این دوره ،برخی اس��تادان روحانی يا نوانديش ديني وارد
دانشگاهها شدند و تعریفی نوین از دین برای دانشجویان ارائه دادند .از جملة اين افراد ،مهندس
مهدي بازرگان و مرتضي مطهري بودند .این طیف از استادان ،معرفت و رویکردي جدید نسبت
به شریعت داشتند .آنان میگفتند که دین فقط برای «آن دنیا» نیامده و اتفاقاً برای «این دنیا»
آمده است .اسالم برای سیاست ،حکومت ،اقتصاد ،علم ،زنان و غیره ،حرفهایی براي گفتن دارد
(سفیری.)28 :1379 ،
این اندیش��ه ب ه تدریج دامنۀ خود را گس��تراند و از میان دانشجویان مذهبی ،یارگیری نمود،
بهطوریکه در مدتي کوتاه ،به جریاناتي قابل توجه در دانش��گاه تبدیل ش��د .مهمترین عامل
تقویت این جریان در درون دانشگاهها ،انجمنهای اسالمی دانشجویی بود .صرفنظر از «انجمن
اسالمی دانشجویان» ب هعنوان اولین تشکل دانشجویی در دانشگاه تهران  -که در سال 1321

شمسی تأسیس شد  -انجمنهای اسالمی برخی از شهرهای بزرگ دانشگاهی دیگر نظیر شیراز،
اصفهان ،مشهد و تبریز در اواخر دهۀ  30شکل گرفت .شاید بتوان تشکیل آنها را برای مقابله
با اندیشههای رو به رشد ماركسيستي در دانشگاهها قلمداد کرد .شاکلۀ این انجمنهای اسالمی
را عمدتاً جمعی از دانش��جویان مس��لماني كه با افکار مشترک بر حول محور دفاع از مذهب و
فعالیتهای فرهنگی ـ که بعضاً جنبۀ سیاس��ی به خود میگرفت ـ تشکیل میداد (کریمیان،
117 :1381و  213و .)216
دانش��گاه اصفه��ان در تأس��يس مراكز مذهبي از حماي��ت افرادي چ��ون علیاکبر پرورش،
زهتاب ،فضلاهلل صلواتي ،برادران اژهای ،مهندس مصحف ،مهندس عبوديت و روحانياني چون

انجمنهای اسالمي شهرستانها ،انجمن اسالمي دانشجويان اصفهان توانست به دليل باال بودن
ميزان انتشارات و فعاليت و سخنرانیها و برگزاري مجالس جشني كه با عناوين مختلف برگزار
میکردند ،نيز افزايش عضوگيري ،عنوان بهترين انجمن اسالمي دانشجويان را كسب كند.
پس از چند سال از تأسیس انجمن دانشجويي ،انجمن پزشكان كه بعدها پشتوانهاي مناسب
براي دانش��جويان گرديد ،تشكيل ش��د .از آنجايی که تعداد زيادي دانشآموز در اين جلسات
شركت میجستند ،رأی بر اين شد كه انجمن اسالمي دانشآموزان نيز تشكيل شود؛ البته بعدها
انجمن مزبور با انجمن دانشجويان ادغام گرديد.
تظاهرات عاش��وراي  1340كه از جهت شركت كلي اس��تادان دانشگاه و معلمين و دبيران

| نقش مبارزاتي روحانيون ،دانشگاهيان و بازاریان اصفهان از نهضت ملي تا نهضت اسالمي |

سيدحس��ين خادمي و ش��مسآبادی و ...برخوردار بودند (گ��ودرزي)119 :1378 ،؛ همچنین
تعدادي از روش��نفكران مذهبي با همراهي برخي روحانيان ،تش��كلي را ايجاد كرده بودند كه
دفاعيات مهدي بازرگان و سیدمحمود طالقاني را تكثير كرده و به تهران ارسال ميكردند و حتي
اعالمیههایی تند عليه شاه مینوشتند (میثمی ،بیتا .)245 -244 :اسناد اين دوره از تعامل و
همكاري مستقيم بين روحانيان و دانشجويان دانشگاه اصفهان حكايت دارند (اسنادی از جنبش
دانشجویی ایران.)440 -439/4 :1380،
مح��ور اصلي فعالیتهای انجمن اس�لامي دانش��گاه اصفهان ،مبارزه ب��ا حكومت پهلوي و
نش��ر فرهنگ اس�لامي بود ،كه در اين راس��تا به پخش اعالميه و تشكيل جلسات و سخنراني
میپرداختند .در حقيقت ،اين حركت از سوي دانشجويان اصفهان ،ملهم از فعالیتهای انجمن
اس�لامي دانشگاه تهران محسوب میشد .دليل تشكيل انجمن از سوي مؤسسان ،بيان مسائل
حكومتي و دولت بهطور گستردهتر و اجتماعي و منسجم براي مردم ذکرشده است.
انجمن ،فاقد مانيفيس��ت مس��تقل و تابع عقايد مبارزان نهضت آزادي بود .در حقيقت ،اين
س��ازماندهی و تش��كل براي اولين بار پایهریزی شد .ش��روع كار ،تشكيل جلسات ب ه صورت
چرخشي در داخل منازل اعضا بود كه از افراد متدين و معلمان دبیرستانها و دانشگاه و بازاريان
نيز كمك میگرفتند .تماس و همكاري منظم با تهران و انتشار جزوات و تبليغ در مناسبتهای
مذهبي ،از جمله فعالیتهای انجمن بود .در س��ال  ،1339 -1338س��ميناري از انجمنهای
اس�لامي كشور در تهران تشكيل شد .س��یدمحمود طالقاني و مهندس بازرگان و دكتر يداهلل
سحابي از گردانندگان اصلي اين سمينار بودند .بعد از سخنرانیها و ارائة گزارشهایی از عملكرد
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فرهن��گ و آموزشوپرورش اهميت خاص��ي يافته بود ،يكي از نموده��ای بيروني انجمن بود.
تظاهرات با همراهي علما از جمله سيدحسين خادمي از مسجد شاه میدان نقشجهان بهسوی
مدرس��ة چهارباغ آغاز شد ،و در ادامه با صلوات براي سالمتي امام ،دچار تشنج گرديد .ساواك
براي دستگيري عوامل راهپيمايي به تالش پيگيري دست زد.
آشنايي اعضاي انجمن اسالمي پزشكان با امام خميني قبل از  1340توسط سيد محمدحسين
بهشتي با انجام سخنرانیهایی در انجمن ،صورت گرفت ،تالش اعضا صرفاً تبليغات اسالمي و
سياسي و ضد حکومتی بود و اجازة هیچگونه تبليغات شخصي داده نمیشد .مخارج انجمن از
طريق پرداخت حق عضويت و كمك آقايان پزشكان :دكتر رياحي ،دكتر بدري ،دكتر نفيسي و
دكتر ابن الشهيدي تأمین میشد .جبهة مقابل انجمن را طرفداران مظفر بقايي تشكيل میدادند
كه در كار انجمنها كارشكني ميكردند .اختالف اساسي آنها با يكديگر ،مسئلة سياسي بود
(گزارشي از حماسة پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)18 -16 :1371 ،
وقايع بینالمللی نيز تأثیر خود را بر مبارزان مسلمان ايران ،اعم از دانشجو ،روحاني و دانشآموز
و ...گذاش��ت .نمونة اين وقايع ،مبارزات مردم الجزاير عليه فرانس��ویها بود كه در زمان خود بر
عملكرد و نوع فعالیتهای مخالفان رژيم در اصفهان تأثیرگذار بود (گزارش��ي از حماسة پانزده
خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)19 :1371 ،
از ديگر مسائلي كه طي همان سالها در اصفهان اتفاق افتاد و نشاندهندة گرايش سياسي
مذهبي مردمان اين ش��هر محسوب ميشد ،انش��عاب و جدايي ُكنشگران سياسي اين شهر از
حزب ايران ،و ایجاد تش�� ّکلی تحت عنوان حزب ي��اران بود .اين گروه با عضويت مهندس رضا
میرمحمدصادقی ،دكتر س��امع ،دكتر رضوي ،دكتر قاس��مي و دكتر مرتضي مقدادي با انتشار
نشريهای به نام «مردم ايران» ،موجوديت خود را اعالم كردند .مير محمدصادقی ،دليل انشعاب
حزب را مخالفت گروهشان با عضويت افراد مر ّفه و سرمایهدار اعالم كرد .وي بر عدم وابستگي
به نيروي س��وم خليل ملكي و حزب ايران تكيه نمود (گزارشي از حماسة پانزده خرداد  42در
اصفهان به روايت خاطرات)13 -12 :1371 ،
ن ترتیب ،گروههاي مذهبي اعم از بازاريان ،علما و دانش��جويان ،فعاليتهاي خود را در
بهای 
دهة  30گسترش دادند ،بهطوریکه زمينهها و بسترهاي الزم براي همراهي با نهضت اسالمي
امام خميني در دهة  40از هر جهت در اصفهان آماده بود.

 .3نقش اصفهان در تحوالت دهة 134۰
اصفهان در تحوالت دهة  40نيز داراي نقشی پُررنگي بود .از عمدۀ فعاليتهاي اصفهان در اين
مقطع ميتوان به فعاليتهاي طرفداران نهضت آزادي و شعبهاي از هيأت مؤتلفه ،همگامي با
نهضت اسالمي در جريان اليحة انجمنهاي ايالتي و واليتي و قيام  15خرداد  1342و حوادث
بعد از آن اشاره كرد.

 .2.3هیئتهای مؤتلفه در اصفهان
با گذش��ت گروههای مذهبي در اصفهان فعاليت مبارزاتی خود را گس��تردهتر نمودند .آنها به
صورت متمركز عمل ميکردند ،و حتي گاه بعضي انش��عابات نيز بين آنها واقع میگردید .در
همين زمينه ،دكتر صلواتي میگوید ... :شعبهای از هيأت موتلفه نيز در اصفهان فعاليت داشت
كه رابط بين نيروهاي مبارز اصفهان با مركز در حد پخش اعالمیههایی بود كه به دليل فقدان
امكانات در تهران ،در اصفهان چاپ و تكثير میشد .سيدمحمد بهشتي و سيد احمد امامي و
حجتاالس�لام جعفري در جهت آشنايي مبارزان مذهبي با يكديگر ،فعاليت بسيار میکردند
كه اين آشناییها برنامهریزی مفصلي را در مشهد و قم و اصفهان به دنبال داشت (گزارشي از
حماسة پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)12 - 3 :1371 ،
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 .1.3طرفداران نهضت آزادي در اصفهان
س از آنکه كه نهضت آزادي توسط سیدمحمود طالقاني و مهندس بازرگان و دكتر سحابي
پ 
تشكيل شد ،سخنرانیهای آنها بهصورت بیانیه و جزوه تهیه و توزيع ميگرديد و در اصفهان
توسط حسين عبداللهي خوروش و دكتر فضلاهلل صلواتي و ديگر افراد در دبیرستانها و دانشگاه
پخش میش��د (گزارش��ي از حماس��ة پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات:1371 ،
 .)11نهضت آزادي در اصفهان و ب ه خصوص در دبیرس��تانها طرفداراني داشت .فعاليت آنها
بدینگونه بود كه هنگام تشكيل جلسه در مدرسه ،ابتدا كمي قرآن خوانده میشد ،سپس اعضا
با يكديگر بحث میکردند؛ همچنين هر چندگاه یکبار اقدام به تهية نشرية ديواري در مدارس
مینمودند .طي سالهای  42تا  43نيز بنیانگذاران نهضت از طرف انجمنهای اسالمي براي
سخنراني به اصفهان دعوت میشدند (حنيف.)390 -389 /1 :1383 ،
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ارتباط مبارزان اصفهان با هيأتهاي مؤتلفه از طريق صدرالدين و محيالدين حائري شيرازي
بود .متن اعالميههاي امام توسط هيأت موتلفه به اصفهان فرستاده ميشد و جاللالدين فارسي
نيز شبنامههايي را توسط شركتهاي اتوبوسراني به اصفهان ميفرستاد (گزارشي از حماسة
پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)13 :1371 ،
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 .3.3چاپ اعالمیههای ضد رژيم در اصفهان
اعالمیههای ضد رژيم بهطور عمده در اصفهان نوش��ته میش��د و به اسم اهالي شهرهاي ديگر
مثل قم و تهران و شيراز به تهران میرفت .سال  ،41اعالمیههای امام توسط مهندس عبوديت
و مهندس ميثمي و افرادي ديگر از تهران به اصفهان آورده میشد .چنین به نظر میرسد که
تکاپوهایی از این نوع ،دستاوردهای مهمی در اصفهان به دنبال داشت .نقش مبارزاتی و جایگاه
امام خمینی در اصفهان ،بیشتر از شهرهای دیگر مطرحشده بود .در دورۀ نهضت روحانیت در
اصفهان ،تشکلهای مختلف اقدام به تکثیر اعالمیهها و نوارهای امام و توزیع آنها مینمودند
(باقری.)76 :1378 ،
در اسناد ساواک نیز به صدور اعالمیههایی از سوی دانشجویان اصفهان در تحریم انتخابات
دورۀ بیس��ت و یکم مجلس ش��ورای ملی در اعتراض به «قانونش��کنیها و اعمال وحش��یانة
دس��تگاه جبار ب ه ویژه ادامۀ محاصرۀ آیتاهلل خمینی و س��ایر آیات و رجال» اشاره شده است
(روحانی.)755 /1 :1381،
 .4.3فوت آیتاهلل العظمي بروجردي و تعيين مرجعيت
بهطورکلی از دهة  40به بعد ،نقش مذهب در تحركات اجتماعي بيشتر شد و مذهبیها حضور
پررنگتری در جنبشها ايفا كردند .وجود يك رهبر و راهنما جهت انسجام فكري و ايدئولوژي،
نقطة اميدي براي مبارزان مذهبي بود .هرچند كه آیتاهلل العظمي بروجردي از س��وي برخي
محافل مورد انتقاد بود كه چرا در مس��ائل سياس��ي دخالت نمیکند ،اما به هر صورت ،وجود
س��دي در برابر ش��اه و نقطة اميدي براي مبارزان تلقي میگرديد كه با فوت
ايش��ان ب ه عنوان
ّ
ايشان ،نگراني و خأل شديدي به وجود آمد .دكتر صلواتي دربارة نگراني محافل مذهبي از خأل
مذبور چنين میگوید ... :در اصفهان ،من گاهي در محضر علما بودم ،...گاهي هم با روشنفكران

مطرح بود .اعتبار اشخاصي هم كه جهت معرفي مرجع جامعالشرایط قدم پيش میگذاشتهاند،
حائز اهميت بود.
به روایت دكتر صلواتي ،روند انتخاب مرجع چنين بود كه علماي ش��هر ،شاگرد کدامیک از
اعاظم هستند .در اصفهان ،سيدحسين خادمي و خراساني ،بيشتر روي مرجعيت سيدمحسن
حكيم تكيه داش��تند؛ البته در همان وقت ،سیدعلی بهبهاني هم در اصفهان مقلديني داشت.
ايش��ان در طول سال ،ش��ش ماه اصفهان و ششماه اهواز س��کونت مینمودند .با رحلت سيد
محمود ش��اهرودي و بعد از وي سيدمحسن حكيم ،تقريباً زمينه براي مرجعيت امام خميني
مساعد ش��د .تعدادي از جوانان به پيروي از حسينعلي منتظري و سيدحسين خادمي و سید
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و سیاسیها جلساتي داشتيم كه همگي احساس خطر میکردند و میگفتند ،ديگر امكان ندارد
رهب��ري به وجود بيايد ك��ه بتواند موقعيت آیتاهلل العظمي بروجردي را پيدا كند . ...اين تفكر
بود كه تنها شخصيت منحصر بهفرد زير اين آسمان ،بعد از امام زمان(عج) ،ايشان است .همه
احساس ناراحتي میکردیم و معتقد بوديم كه شاه ديگر اهدافش را عملي میکند چون اين سد
ديگر برداش��تهشده است (گزارشي از حماسة پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات،
.)23-22 :1371
با انتش��ار خبر رحلت آیتاهلل العظمي بروجردي ،اصفهان غرق ماتم ش��د .روزنامة اطالعات،
ضمن انعكاس اخبار اصفهان ،اعالم كرد كه شهر در تعطيلي عمومي به سر میبرد (اطالعات،
ش  .)17 :1340/ 1/ 10 ،10466اعضاي هیئت علمية اصفهان نيز در قالب تش��كيالت خاص
خود در برپايي مراسم عزاداري كوشيدند .مردم نيز ب ه صورت خودجوش در حسینیهها و تكايا
به برگزاري مراسم سوگ و عزاداری پرداختند؛ مراسم هفتم ایشان نيز باشکوه هر چه تمامتر در
اصفهان برگزار شد (حنيف.)53 -50 /1 :1383 ،
به خاطر نگرانيهایی كه بعد از فوت آیتاهلل العظمی بروجردی در خصوص منزوي ش��دن
روحانيت به وجود آمده بود ،جلس��های در اصفهان تش��كيل گرديد .از افراد معروف اين جلسه،
عبداللهي خوروش ،حا ج آقا رضا روضاتي ،شيخ غالمرضا فيروزان ،حاج باقر نیلفروشان و فضلاهلل
صلواتي و افرادي ديگر بودند .حضار جلسه ،تصميم بر ترويج مرجعيت آیتاهلل سيد محمدرضا
گلپايگاني گرفتند و براي ايشان شعار دادند و عکسهای بزرگ ايشان را منتشر نمودند .در آن
شرايط حساس ،مالك اعلميت مرجع براي مبارزان ،نهتنها جنبة فقهي ،بلكه بُعد سياسي بسيار
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احمد امامي و سيدمحمد احمدي ،براي مرجعيت امام خميني تبليغ میکردند؛ در مقابل اين
افراد ،شاگردان سيدابوالقاسم خويي نیز قد علم كردند ،زيرا ايشان هم در اصفهان مطرح بود و
شاگردان زيادي بين علما داشتند ،كه گرچه به بينش ايشان بهخوبی آشنا بودند ،اما شناختي
نسبت به امام خميني نداشتند؛ بنابراین قاعدتاً برخورد پيش میآمد (گزارشي از حماسة پانزده
خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات)32 -27 :1371 ،
در عاشوراي سال  ،40راهپیمایی عظيمي توسط جوانان اصفهان با كمك علما انجام شد .بنا بر
خاطرات فضلاهلل صلواتي ،در اين راهپيمايي ،عكسهايي از امام خميني در بين جمعيت توزیع
شد ،و از اين به بعد ،هر حركت و جنبشي در اين شهر تحت نظارت و با توجه به رهنمودهاي
ايش��ان انجام ميگرفت (گزارشي از حماس��ۀ پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات،
 )34 -32 :1371كه در ادامه مطلب به آن پرداخته میشود.
 .5.3اليحة انجمنهای ايالتي و واليتي
در دهة  ،40وقوع چند بحران ،حکومت را دچار آش��فتگی کرد .از جملۀ این بحرانها ،مس��ئلة
انجمنهای ایالتی و والیتی ،قيام  15خرداد  ،42و اليحة کاپیتوالسیون بود که باعث گرديد تا
گروههای مختلفي كه گرایشهاي مذهبي داشتند ،به رهبری امام خمینی با شاه و رژیم او به
مبارزه برخيزند.
بعد از تصويب اليحة انجمنهای ايالتي و واليتي ،جنبوجوش��ی در اصفهان پدیدار شد .بنا
بر خاطرات فضلاهلل صلواتي ،با مطرحشدن اليحة انجمنهاي ايالتي و واليتي ،مبارزان مذهبي
اصفهان ،اولين گروهي بودند كه در برابر آن ايستادگي كردند و اعالميههاي امام خميني و ديگر
مراجع را بهطور پنهاني تكثير و منتشر نمودند (گزارشي از حماسه پانزده خرداد  42در اصفهان
به روايت خاطرات .)35 :1371 ،حسين گليبدي نيز اینگونه نقل میکند:
در سال  41كه حكومت پهلوي قانون انجمنهای ايالتي و واليتي را عنوان كرد و با مخالفت
مراجع روبهرو ش��د ،براي دهنکجی به مخالفين در انتخابات ،خانم نوري (همس��ر سرهنگ
شارقي  -بهايي) را كانديدا نمود .در مقابل ،مخالفين براي خارج نمودن کاندیدای از صحنه
و مسخره كردن حكومت ،اعالمیهای علیه وي كه جنبة اخالقي داشت ،منتشر كردند .انتشار
اين اعالميه ،س��بب ايجاد ولولهای در ش��هر و درنتیجه کنارهجویی ايشان از صحنه گرديد.

س��اواك ،مدتي دنبال ناش��رين اين اعالميه دس��ت به تعقيب زد كه نتیجهای در بر نداشت
(گزارشي از حماسۀ پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)36 -35 :1371 ،

از ديگر فعالیتهای جوانان در مخالفت با تصويب اليحة انجمنهای ايالتي و واليتي و همراهي
با امام خميني ،اين بود كه تعدادي از آنان تشکلهایی را تشكيل داده بودند و اعالمیههایی را
ب��ه نام اصناف مختلف اصفهان ،چ��اپ و تكثير و پخش میکردند .همچنين عدهای از مبارزان

 .6.3رفراندوم اصول ششگانه انقالب سفيد
در زمستان سال  ،1341شاه اصول ششگانة انقالب سفيد را به رفراندوم گذاشت كه طرح آن با
مخالفت عدهای از روحانيان و گروههای سياسي مواجه شد .اين لوايح هرچند با استقبال گروهي
از زنان ،فرهنگيان ،كارگران و دهقانان اصفهان مواجه شد ،اما علما در منابر ،و مبارزان با چاپ
و انتشار اعالميه ،نسبت به عملكرد رژيم در اين زمينه به انتقاد پرداختند (حنيف/1 :1383 ،
.)113 -100
 .7.3حادثة مدرسة فيضيه و بازتاب آن در اصفهان
امام خمینی طي اعالمیهای ،عيد نوروز س��ال  42را به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)،
عزاي عمومي اعالم كرد .بس��ياري از مردم مناطق مختلف كش��ور براي شروع سال نو و انجام
مراسم عزاداري ،عازم قم شدند .گروههایی از مردم اصفهان نيز به همين منظور راهي این شهر
گرديدند.
بعد از حادثة مدرس��ة فيضيه در فروردين  ،42با وجود س��عي رژي��م مبني بر جلوگيري از
پخش اخبار اين حادثه ،اعالمیهها و اخباری راجع به حادثۀ مزبور در سراس��ر ايران و از جمله
اصفهان توزيع شد .بازتاب حادثة مدرسة مزبور در اصفهان ،برپايي مجالس فاتحه توسط علما،
ص��دور اعالميه ،تعطيلي بازار و برگزاري راهپيمايي بود(حني��ف .)146- 125 /1 :1383،دكتر
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اصفهاني ب ه منظور ديدار و همراهي با امام خميني ،راهي قمش��دند (حنيف-90 /1 :1383 ،
 .)94در مجموع ،فعالیتهای گروههای مختلف مخالف با اليحة انجمنهای ايالتي و واليتي در
اصفهان ،چاپ و انتشار اعالميه ،مجالس روضهخوانی ،ايراد سخنرانیهای مذهبي و گاه سياسي
بود كه از حمايت روحانيان نيز برخوردار بود.
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ميرعمادي در بیان خاطراتش از انعكاس حادثة مدرسة فيضيه در اصفهان چنين گفت :مدتي
بعد ،راهپيمايي به ابتكار طرفداران امام انجام گرفت .اين تظاهرات با مشاركت دانشگاهيان انجام
شد .راهپيمايان با سكوت از مسجد امام بهطرف مدرسة چهارباغ حركت كردند .فقط يك نفر
جلوي تظاهركنندگان قرآن میخواند .در جلوي مدرس��ة چهارباغ ،منوچهر مقدادي سخنراني
كرد .در مدرسة چهارباغ ،شعارها توسط میر محمدصادقی به حمايت از امام خميني سر داده
شد كه برخي از آنها بدين قرار بود :محض سالمتي نخستوزیر اعليحضرت امام زمان ،حضرت
آیتاهلل خميني صلوات (گزارش��ي از حماس��ه پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات،
)38 :1371؛ همچنين در يك اقدام هماهنگ ،جامعة روحانيت تهران ،قم ،مش��هد ،اصفهان،
شيراز و برخي شهرهاي ديگر ب ه منظور ابراز همدردي و پشتيباني از حوزة علميه قم و ابراز تنفر
از عوامل حادثة مدرس��ة فيضيه ،از شش��م تا  12فروردين ،دست به اعتصاب زدند و از رفتن به
مساجد و اقامة نماز جماعت ،خودداري كردند .آنها طي اعالمیههایی تصميم اعتصاب خود را
به اطالع عموم رسانيدند(روحاني.)387 /1 :1381 ،
 .8.3قيام پانزده خرداد
قيام  15خرداد س��ال  ،1342باعث گرديد حكومت پهلوي به اين مهم پي ببرد كه نوس��ازی و
احیای سنتهای شاهنشاهی و ناسیونالیسم با وجود و حضور رهبران مذهبی ،چندان به آسانی
ممکن نخواهد بود .از اینرو پس از شدت عمل در برابر قیام پانزدهم خرداد ،رهبران اصلی آن
ب ه ویژه امام خميني را دستگیر و محصور گردانید ،و چارة کار را در این دید که فضای سیاسی
جامعه بسته و تحت فرمان باشد.
با فرارس��یدن محرم ،با وجود صدور اعالميه از س��وي شهرباني مبني بر سختگیری انجام
مراسم عزاداري و گرفتن فرصت تبليغ از مبارزان ،امام خميني اعالميهاي براي هر چه گستردهتر
به گونهای بود كه مبارزان
و با شورتر اجرا نمودن مراسم محرم صادر كردند ،اوضاع اصفهان نیز 
و نیروهای سیاس��ی ديني شهر در تدارك تظاهراتي به مناسبت روز عاشورا بودند .روحانيان و
وعاظ ديني نيز در تالش بودند تا بر شور انقالبي مردم بيفزايند .به دليل فعالیتهایی كه در اين
راستا صورت گرفت ،وزارت كشور طي نامهای محرمانه دستور داد كه براي جلوگيري از اغتشاش
در ايام محرم ،مأموران ژاندارمري و شهرباني با آمادگي كامل از بروز هر نوع حادثهای جلوگيري

ما قب ً
ال باخبر ش��ده بوديم كه حضرت امام سخنراني خواهند داشت؛ البته در آن زمان به

ايش��ان حاجآقا روحاهلل میگفتند؛ به هرحال ما اتوبوسهای زيادي از اصفهان براي قم به
راه انداختيم .با دوستان قرار گذاشتيم كه از طريق بلندگو صدا را ضبط كنيم ،چون فكر
میکردیم كه اگر در داخل مسجد این کار را انجام دهيم ،هنگام بيرون آمدن ،نوارها را از
ما میگیرن��د ،به خصوص كه آنوقتها هم ضبطصوتها بزرگ بود و مثل امروز كوچك
و كاس��تي نبود .به هر حال ما يك دس��تگاه بلندگو دریکی از خانههای اطراف كشيديم و
تعدادي ضبطهای بزرگ اطرافش قرار داديم ،كه اگر آن نوارها را گرفتند ،ما باز هم داشته
باشيم (گزارشي از حماسه پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)39 :1371 ،

بعد از سخنراني امام در عصر عاشورا ،مأموران امنيتي شب هنگام ايشان را دستگير كردند و
همين امر سبب شد كه مردم اكثر شهرهاي ايران به حمايت از ايشان دست به تظاهرات بزنند.

علماي مناطق مختلف كشور نيز با صدور اعالميه و تلگراف ،به حمايت از امام خميني برخاستند.
حد اعالي اتحاد و پشتيبانيشان،
علماي طراز اول قم ،مشهد و اصفهان نيز ب ه منظور نشان دادن ّ
به سمتطرف تهران حركت كردند .حسين گليبدي از اين مهاجرت چنين ياد ميكند:
من براي امر الزمي به تهران رفته بودم كه شنيدم مراجع و علماي بالد براي چارهجویی
جه��ت آزادي امام ،در تهران ،اجتماعي دارند .ب��ه آدرس محل اقامت آنان كه در خيابان
خيام بود ،رفتم و با ارسال پيامي جهت آیتاهلل خادمي ،اجازة ورود به منزل را پیدا کرده،
وارد شدم .تا آنجا كه در نظرم هست ،حضرات آيات ،ميالني ،مرعشي ،بهبهاني ،خادمي،
ش��ريعتمداري و عدهاي ديگري از علماي شهرس��تانها در آنجا جمع ش��ده و پيرامون
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كنند ،و از واعظان و صاحبان تکیهها و اماكن روضهخوانی هم الزام گرفته شود كه حركتي خالف
نظم و خارج از وظايف ديني خود انجام ندهند .همزمان ،ساواك مركز نيز طي نامهاي محرمان ه به
ساواك اصفهان ،رهنمودهاي الزم براي چگونگي نظارت بر مراسم عزاداري و سخنرانيها را ارائه
داد .در پی این تدابیر و دستگيري تعدادي از وعاظ اصفهان ،دامنة اعتراض مردم شهر محدود
شد و تظاهرات عصر عاشورا بهطور كامل انجام نگرفت (حنيف 153 -152 /1 :1383 ،و .)161
با انتشار اخباری مبنی بر قصد و تصمیم امام خمینی برای سخنراني در روز عاشورا ،عدهای
از اهالی اصفهان به قم رفتند .فضلاهلل صلواتي از شركت مردم اصفهان در اين سخنراني چنين
یاد کرد:

151

آزادي امام به بحث پرداخته بودند .آیتاهلل مرعشي گفتند :حاال قدر آقاي كاشاني براي ما
معلوم میشود ،اگر ايشان بين ما بود ،كار به اينجا نمیکشید .از شهرستانهای مختلف،
اعالمیههایی به پشتيباني امام به اين منزل میآوردند .تعدادي از اين اعالمیهها در اختيار

من گذاشته شد كه به اصفهان بياورم( ....گزارشي از حماسة پانزده خرداد  42در اصفهان
به روايت خاطرات.)42 :1371 ،
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يك��ي ديگر از اقدامات طرف��داران امام خميني در اصفهان ،تعطيلي بازار بود؛ البته ش��دت
درگیریه��ا در اصفهان مانند تهران نبود ،ولي در هر ص��ورت ،در  16خرداد ،عدهای از علماي
اصفه��ان با صدور اعالمیهای مردم را به تعطيلي ب��ازار دعوت كردند (حنيف-168 /1 :1383 ،
 .)178ب�� ه ای��نترتیب ،درگیریهایی در اصفهان به وجود آمد و عدهای نيز دس��تگير ش��دند
(گزارشي از حماسۀ پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)48 -43 :1371 ،
بعد از  15خرداد ،بيشتر فعاليتها در اصفهان بر انتشار اعالميهها ،متمركز گرديد .مخالفان ،اين
كار را جهت آگاهي مردم ،مؤثر میدانستند .بهطوریکه فضلاهلل صلواتي میگوید ،اطالعیهها
و پوسترها و شعارنوشتههای زيادي در حمايت از آقاي خميني تهيه شد و محور آنها بيشتر بر
تبليغات متمرکز بود .درواقع در اين زمان تقريباً پايگاه تكثير تمام اعالمیههای  15خرداد و ضد
حكومت ،اصفهان بود .در همين رابطه نيز افرادي دستگير و زنداني شدند (گزارشي از حماسۀ
پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات.)50-49 :1371 ،
دكتر مرتضي مقدادي در ادامة نقش گروهها در آن مقطع زماني در اصفهان ،چنين میگوید:
برخی از اعضا و هوادارن گروههای سياسي كه در آن موقع در اصفهان بودند ،مانند حزب توده،
غيرقانوني بودند و اص ً
ال فعاليتي نداش��تند ،جبهة ملي هم تا حدودي فعاليت داش��ت .فعاليت
بيش��تر را نهضت آزادي ،يعني طرفداران مذهبي دكتر مصدق در دست داشتند .در آن زمان،
دانشجويان و دانشآموزان هم وارد جريان مذهبي شدند (گزارشي از حماسة پانزده خرداد 42
در اصفهان به روايت خاطرات.)71 :1371 ،
بعد از آزادي امام خميني ،عدهای از علماي اصفهان از جمله سيدحسين خادمي و شمسآبادی
و حاج مير سید علی ابطحي و ،...به قم رفتند و از طرف كلية اصفهانيها به امام خیرمقدم گفتند
(گزارش��ي از حماس��ۀ پانزده خرداد  42در اصفهان به روايت خاطرات)52 :1371 ،؛ همچنين
مردم اصفهان و ب ه خصوص بازاريان و علما با تدارك مراسمي ،خوشحالي خود را از آزادي امام

خميني ابراز نمودند (حنيف.)223 -119 /1 :1383 ،
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نتيجهگيري
برنامة مدرنيزاسيون شاه ،باعث به وجود آمدن طبقة متوسط جديد در ايران گرديد .اين طبقه
كه در ابتدا متأثر از ایدئولوژیهای ناسيوناليستي و چپ بود ،کمکم در جريان ترويج اندیشههای
ديني به سمت مذهب گرايش پیدا کرد و در يك ائتالف با بازار و روحانيان ،با برنامة نوسازي شاه
كه بهزعم آنها در قالب مبارزه با فرهنگ بومي و مذهبي و ترويج جنبههای سطحي فرهنگ
غربي تلقي شد ،به مخالفت برخاستند.
از طرف ديگر ،طبقة بازاريان ب ه عنوان طيفي از طبقة متوسط سنتي ،در اثر مشكالتي كه به
دنبال ادغام ايران در بازارهاي جهاني و تسلط بيگانگان بر اقتصاد ايران عارض شده بود ،به پايگاه
اصلي جنبشهای ضد استعماري و ضد استبدادي تبديل گرديدند؛ در حوادث دهههای  30و
 40و جنبشهایی كه در اين دو دهه به وقوع پيوست ،ازجمله نهضت ملي شدن صنعت نفت،
اليحة انجمنهای ايالتي و واليتي ،قيام پانزده خرداد و ...ائتالفي بين اين سه گروه روي داد.
اصفهان مشمول همين تحوالت گرديد و همانگونه كه در صفحات پیشین بیان گردید ،در
تمام تحوالت دو دهة فوق ،ازجمله نهضت ملي ش��دن نفت ،اعتراض به برنامههاي حكومت از
جمله اليحة انجمنهاي ايالتي و واليتي و رفراندوم اصول ش��شگانه ،قيام  15خرداد ،1342
همچنان پيوند بازار ،دانشگاهيان ،علما و همكاري آنها با يكديگر برقرار بود.
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