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Abstracts 

This article is to learn about tools and methods of 

mobilization and protest in the Islamic Revolution 

of Iran. It is especially important because it 

enlarges our theoretical knowledge of the issue. 

The research method used is historical and 

documentary analysis. The results show that the 

Iranian revolutionaries, in the first stage of their 

activities, adopted methods such as delivering 

speeches, press coverage, publishing leaflets and 

CDs, mythmaking, etc. for mobilization, but in the 

subsequent stage, they resorted to rallies, strikes, 

slogans, assassinations, armed struggle, 

vandalism, occupation, military disobedience, 

holding poetry reading sessions, dispatching 

protest letters, etc. for expressing their 

dissatisfaction. 
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 مقدمه

ماه  ید 40بسیاری از مورخان و پژوهشگران، وقایع 

عنوان نقطه شروع انقالب اسالمی در  در قم را به 4901

گیرند. به دنبال انتشار مقالۀ موهن نسبت به  نظر می

 41ره( در تاریخ ) زمان، امام خمینیمرجع تقلید بزرگ 

یژه و بهدر روزنامه اطالعات، خشم مردم ایران  01دی 

ی درس ها و کالسمردم مذهبی قم برانگیخته شد. بازار 

تعطیل شد و مردم پس از دیدار علما دست به راهپیمایی 

زدند اما توسط نیروهای رژیم به خاک و خون کشیده 

شهدا،   چهلم پیاپیزاری شدند. به دنبال این واقعه برگ

 چراغ مبارزه را روشن نگه داشت.

مردم تبریز در چهلم شهدای قم اقدام به برگزاری 

ها نیز توسط رژیم هدف گلوله  تظاهرات کردند که آن

قرار گرفته و تعدادی به شهادت رسیدند. چهلم شهدای 

تبریز در شهرهای مختلف به درگیری انجامید که 

د بود. بدین ترتیب مبارزات مردمی ها در یز ین آنتر مهم

علنی آغاز شده بود، در  صورت به 01که از زمستان 

شهریور به اوج  41تابستان ادامه یافت و با راهپیمایی 

شهریور، مردم که  41خود رسید. به دنبال حادثۀ خونین 

نبودند با  قائلگونه مشروعیتی برای رژیم  یچهدیگر 

آن پرداختند. هر روز های گوناگون به مبارزه با  روش

پیوستند و  تعداد بیشتری از مردم به جمع انقالبیون می

ها  گردیدند. موج اعتصاب وارد عرصۀ مبارزه می

اعتصاب در صنعت نفت، کشور را که  خصوص به

متکی به درآمدهای نفتی بود، فلج کرد. رژیم که  شدت به

کرد با  یارای مقابله با انقالبیون را نداشت، سعی می

تعویض دولت خود را از منجالبی که در آن افتاده است 

امامی و دولت  نجات دهد اما نه دولت آشتی ملی شریف

تاج  و نتوانستکدام مؤثر واقع نشد  یچهنظامی ازهاری 

تر از آن  و تخت پهلوی را نجات دهد. مردم ناراضی

 یبشان دهد.فربودند که این تغییرات ظاهری بتواند 

های  گیری از نارضایتی با بهرهرهبران انقالبی  

های گوناگون آنان را بسیج کرده و ادامه  مردم، با روش

نمایاندند. بدین ترتیب انقالب  ها می مسیر مبارزه را به آن

 22ره( در تاریخ ) اسالمی ایران با رهبری امام خمینی

 حکومتپیروز گردید و مردم توانستند بساط  01بهمن 

چیده و حکومت اسالمی را سالۀ شاهنشاهی را بر2055

 جایگزین آن کنند.

پاسخگویی به این سؤال است که  درصدداین مقاله 

های بسیج و اعتراض در انقالب اسالمی  ابزارها و شیوه

ایران چه بودند؟ روش مورد استفاده این پژوهش، کیفی و 

های پژوهش  از نوع تاریخی و تحلیل اسنادی است. داده

آوری  برداری گرد فیش  یلهوس بهای و  از منابع کتابخانه

 اند. شده

 تاریخچه

های اجتماعی در ایران دارای سابقۀ بسیار طوالنی  جنبش

گردد. در واقع  یبرمها به جنبش تنباکو  آن مبدأهستند و 

گونه کنش جمعی که  یچه، در کشور ایران 4210تا سال 

شکل جنبش اجتماعی داشته باشد، وجود نداشته و 

اما با ؛ ای رواج داشته است ی ایلی و قبیلهها جنگبیشتر 

اعطای قرارداد انحصار تنباکو از سوی دولت ایران به 

شخصی به نام تالبوت، این طلسم شکسته شد و برای 

های جمعی مردمی توسط افراد و  بار حرکت نخستین

رو  ی مخالف و معترض تجربه گردید؛ ازاینها گروه

های بسیج و اعتراض در تاریخ  استفاده از ابزارها و شیوه

مبارزات سیاسی کشور که بخش اساسی هر جنبشی را 

 دهند از این زمان آغاز شد. شکل می

به دنبال اعطای امتیاز خرید و فروش تنباکو به  

های مختلف اعتراضی همچون  تالبوت انگلیسی، روش

آمیز، ارسال  های اعتراض تعطیلی بازار، ایراد سخنرانی

کدام از  یچهاما ؛ بار مورد استفاده واقع شدتلگرام به در

ها نتوانست سبب لغو این امتیاز شود تا اینکه میرزا  آن

رضای شیرازی مرجع تقلید زمان، به نشانۀ اعتراض 

استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعالم کرد. این اقدام 

شاه شد. در  منجر به لغو این قرارداد از طرف ناصرالدین
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های اعتراضی  ب مشروطه نیز روشجریان انقال

گوناگونی مورد استفادۀ معترضان قرار گرفت، تعطیلی 

نشینی از  ها و بازار، شورش و تحصن و بست دکان

خواهان بود که  آمیز مشروطه جمله اقدامات اعتراض

خواهان توانستند  سرانجام مفید واقع شدند و مشروطه

رند. در شاه بگی یس مجلس را از مظفرالدینتأسفرمان 

جریان ملی شدن صنعت نفت اعتراضات به شاه و 

تظاهرات و  صورت بهحمایت از مصدق، بیشتر 

سیاسی به وقوع پیوست. واقعۀ مهم  تجمعبرگزاری 

بعدی در تاریخ معاصر ایران که موج اعتراضات مردمی 

ره( در ) را برانگیخت، مربوط به دستگیری امام خمینی

نشانۀ اعتراض به این است که مردم به  12خرداد  49

خرداد دست به تجمع و سپس  40اقدام رژیم در 

تظاهرات زدند اما توسط رژیم به خاک و خون کشیده 

شدند. اعتراضات مهم بعدی در جریان انقالب اسالمی 

به وقوع پیوست که  01و  01های  ایران میان سال

یل به آن تفص بهموضوع مقالۀ حاضر است و در ادامه 

 شود. پرداخته می

 مبانی نظری

های اجتماعی نوعی کنش جمعی هستند. چارلز  جنبش

تیلی کنش جمعی را کنش مردم با هم، در تعقیب منافع 

های اجتماعی  کند. در جنبش مشترک تعریف می

های گوناگون بسیج  کنندگان با ابزارها و شیوه شرکت

کنند. یکی از  هایشان را بیان می شده و درخواست

ها و  های اجتماعی انتخاب شیوه جنبشهای رهبران  نقش

ابزارهای بسیج و اعتراض است. این انتخاب به عوامل 

گوناگونی بستگی دارد. باید اهداف جنبش، شرایط و 

فرهنگ حاکم بر جامعه، میزان اثربخشی تاکتیک و ... در 

نظر گرفته شود. چنانچه این انتخاب نامناسب انجام 

رساند، بلکه  هدافشان نمیانقالبیون را به ا تنها نهگیرد 

 کند. های زیادی نیز به جنبش وارد می هزینه

های بسیج و  در این پژوهش مجموعۀ ابزارها و شیوه

اعتراض در جنبش با نام چنته کنش جمعی خوانده 

هایی که در قرون گذشته در چنته  شود. برخی از روش می

کامل منسوخ  طور بهها وجود داشت، امروزه یا  جنبش

به  ها آناند و تعدادی از  اند و یا تغییر شکل داده یدهگرد

های مالیات  اند؛ برای مثال شورش مانده یباقهمان صورت 

شکنی،  افتاد و یا ماشین که در قرن هفدهم اتفاق می

خوانی و جنگ بین روستاها که از  شاریواری، آوازه

 مرور بهشد،  نمودهای اعتراضی قرن هجدهم محسوب می

ی بسیاری از و حتهای جمعی خارج گردید  شاز چنته کن

پاافتاده  ها از نظر مردم قرن بیستم عجیب و پیش این روش

های کنش جمعی دارای  رسید. چنته به نظر می

ها پرداخته  هایی هستند که در ادامه به ذکر آن ویژگی

 شود. می

های  های کنش جمعی انباشتی هستند: چنته . چنته4

. در اند گذشتگانل تجربه کنش جمعی انباشتی و حاص

هایی وجود دارد که  هر جامعه مخزنی از ابزارها و شیوه

 ها آنیله وس بهآوری شده و افراد  در طی زمان جمع

بنابراین ؛ های خویش بپردازند توانند به بیان خواسته می

تواند موارد خاصی را به چنته کنش جمعی  گذر زمان می

 (.222: 4930یلی، اضافه و تعدادی را نیز حذف کند )ت

 طور همانهای جمعی گزینشی است:  . چنته کنش2

های کنش جمعی انباشتی و حاصل  که بیان شد، چنته

بنابراین هر گروه برای انجام ؛ تجربیات گذشتگان است

های مختلفی در اختیار دارد.  های اعتراضی گزینه فعالیت

های  ای از درون چنته کنش گروه جهت انتخاب گزینه

به مسائلی چون شرایط زمانی و مکانی، جمعی 

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نحوه معیشت مردم، دین و 

 مذهب و... توجه دارد.

ای  های کنش جمعی قابلیت انتقال از جامعه . چنته9

ای به  توانند از جامعه ها می به جامعه دیگر را دارند: چنته

اگر در جامعۀ  خصوص بهجامعه دیگر منتقل شوند. 

ی پاسخ داده باشند و معترضان خوب بهها  این روش ،مبدأ

به سایر  سرعت بهرا به اهداف خود رسانده باشند، 

گیرند.  جوامع منتقل شده و مورد تقلید سایرین قرار می
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های  های اعتراضی ممکن است از ابزارها و شیوه جنبش

های  ها الگوبرداری کنند و شیوه ها و جنبش سایر گروه

 ر دهند.عمل خود را تغیی

های جمعی تغییری تدریجی و  های کنش . چنته1

ها نسل به  که گفته شد، چنته طور همانمستمر دارند: 

زمان و  تناسب به ها گروهشوند و افراد و  نسل منتقل می

بهره  ها آنمکان و سایر شرایط زمانه خویش از 

مستمر و آرام  صورت بهها  گیرند. تغییر در چنته می

یج تدر بههای جدید  ابزارها و شیوهگیرد و  صورت می

گردد. یکی از عوامل تغییر در  وارد چنته کنش جمعی می

تواند یک ابزار و  ها نوآوری است. این نوآوری می چنته

جدید ایجاد کند و یا تغییری در نحوه اجرا  کامالًروش 

و یا ترکیبی از چند ابزار و شیوه با یکدیگر به وجود 

 آورد.

 های بسیج )چنته بسیج( وه. ابزارها و شی5

داند که یک  تیلی در تعریف بسیج آن را فرآیندی می

گروه به کنترل بر منابع الزم برای کنش جمعی دست 

ای یا  گیری بسیج توده شکل(. 39: 4930یابد )تیلی،  می

انقالبی دشوارترین مرحله یک انقالب است. تا جایی 

کننده تحقق یا  که کندی و کاستی در آن همواره تعیین

)شجاعی زند،  به شمار رفته است ها انقالبعدم تحقق 

ای نیازمند ایدئولوژی  گیری بسیج توده شکل (.23: 4939

 بسیج، سازمان بسیج و رهبری بسیج است.

ها  . ایدئولوژی بسیج: بسیج سیاسی نیازمند سمبل4

ین تأمیله ایدئولوژی بسیج وس بهو شعارهایی است که 

ای در بسیج انقالبی  گردند. ایدئولوژی نقش عمده می

دارد. ایدئولوژی ضمن نکوهش وضع موجود به ترسیم 

پردازد. ایدئولوژی بسیج وقتی  وضع مطلوب می

ذیرفته و ظاهر شود، ایدئولوژی کل جامعه پ صورت به

-39 :4905کند )بشیریه،  توانایی بسیج همگانی پیدا می

34.) 

های  پژوهان نهضت بیشتر دانش. رهبری بسیج: 2

سازند.  انقالبی معتقدند که انقالب را رهبران انقالبی نمی

های  های انقالبی را انتخاب و تاکتیک ها ابزار فعالیت آن

کنند. بخشی  ها را تعیین می جنبش و زمان پیاده کردن آن

ید بر موضوعاتی است که تأکاز نقش رهبران انقالبی 

بتواند پیروان را متحد کند. همچنین رهبر موفق انقالبی 

تر  تواند مجموعه رویدادهای بزرگ و شرایط عمومی می

هایی قابل فهم برای زندگی روزمرۀ  عبارت صورت بهرا 

شهروندانی که در مدیریت جامعه نقش ندارند تفسیر 

رهبران انقالبی با در (. 459-451 :4931کند )گرین، 

و نظر گرفتن شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه 

هایی را جهت بسیج  توجه به ایدئولوژی جنبش، شیوه با

به کار  ها آندرآوردن اعتراض ها و به نمایش  توده

 (.99: 4913گیرند )محمدی،  می

سازمان در فرآیند انقالبی . سازمان بسیج: 9

بخشی به انقالبیون، برقراری  هایی چون انسجام کارویژه

رسانی الزم،  ها، مردم و رهبری، اطالع ارتباط میان آن

ین تدارکات و تأمجذب و آموزش نیروهای انقالبی، 

پشتیبانی را بر عهده دارد )غفاری هشجین  منابع مالی و

ها نقش مهمی  ها و سازمان (. گروه9: 4904و همکاران، 

سازی در طول هر انقالبی  ی و جریانده سازماندر 

بسیج مردمی منتج به  معموالًتوان ادعا کرد  دارند. می

ها و  های چندسالۀ گروه انقالب، حاصل فعالیت

: 4905هادی، ی و فرکشاورز شکرهاست ) سازمان

222.) 

ها برای جلب حمایت مردم باید  احزاب و سازمان

که تجربه و میزان  هایی به کار گیرند وسایل و روش

آشکار  ها آنشان را به حساب آورد و برای  درک سیاسی

و خالی از ابهام باشد. هدف و وظیفه احزاب و 

و  ها آنها این است که با مردم اما پیشاپیش  سازمان

ها و احزاب و  رهبرشان باشند. تجربه خود سازمان

های جهان  گیری از تجربیات سایر احزاب و سازمان بهره

کند تا رهبری سیاسی درستی را اعمال  ها کمک می به آن

 کنند.
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 های اعتراض )چنته اعتراض( . ابزارها و شیوه5

های  یرمتعارف است که در آن کانالغاعتراض عملی 

ای از بازیگران  ، از طریق فعالیت سلسلهیرمستقیم نفوذغ

های اجتماعی  جنبش مسلماًشوند.  جمعی گشوده می

انحصار اعتراض را در دست ندارند. بازیگرانِ دیگر 

ی فشار نیز از اعمال ها گروهنظیر احزاب سیاسی یا 

یژه در و بهاما اعتراض ؛ کنند اعتراض استفاده می

ترین و تندروترین شکلش یک شکلِ عملِ  نوآورانه

 چراکههای اجتماعی تلقی شده است؛  مخصوصِ جنبش

های اجتماعی بر خالف احزاب سیاسی و  جنبش

های کمتری برای دسترسی به  ی فشار از کانالها گروه

: 4905گیرندگان برخوردارند )دالپورتا و دیانی،  تصمیم

201-211.) 

بر اشکال عمل جمعی منطق تعداد، سه منطق مؤثر 

 منطق خسارت مادی و منطق شهادت دادن هستند:

منطق تعداد: منطق تعداد مبنای اشکال زیادی از  -4

رسد همیشه در  به نظر می ازآنجاکهاعتراضات است. 

تعداد، قدرت وجود دارد، پس سرنوشت یک جنبش تا 

یعتاً طبحد زیادی به تعداد حامیانش وابسته است. 

یختگی روال جاری امور روزمره با افزایش تعداد گس

شود و هر چه تعداد زیادتر  کنندگان بیشتر می شرکت

 تظاهراتتر است.  ها ناتوان باشد رژیم در کنترل ناآرامی

شوند،  عالوه بر اینکه سبب گسیختگی فوری می

دهند  برحسب وسعتشان شاخصی نیز به دست رژیم می

؛ مندند ت مردمی بهرهکه مخالفان تا چه حد از حمای

های اجتماعی باید بیشترین تعداد ممکن  بنابراین جنبش

ها یکی از  کنندگان را بسیج کنند. راهپیمایی راهپیمایی

های اصلی برای نشان دادن قدرت عددی پشت  تاکتیک

 ها هستند.  اعتراض

منطق خسارت مادی: منطق وارد آوردن  -2

مورد توجه قرار خسارت مادی باید در کنار منطق تعداد 

عنوان شکلی از اقدام، از چنین منطقی  گیرد. اعتصاب به

کند. منطق خسارت مادی که در همه اشکال  پیروی می

ها و  های عمومی وجود دارد محدودیت نمایش

ها  معضالت خاص خود را دارد. یکی از این محدودیت

 کنندگان اعتراضو معضالت این است که از یک طرف 

نظمی کنند تا  ایجاد اختالل و بیباید تهدید به 

اعتراضشان مؤثر واقع شود، اما از طرف دیگر باید 

ی ترغیب شدن به جا بهمراقب باشند که مبادا مردم 

مشکالتی  واسطه بهاعتراض،  موردنظرحمایت از هدف 

ها برایشان ایجاد  نظمی ها و بی که در اثر این اختالل

 .دشود، به مخالفت با همان هدف برخیزن می

منطق شهادت دادن: اشکال اعتراضی که  -9

را مبتنی بر منطق شهادت دادن دانست  ها آنتوان  می

در کنار اشکال اعتراض مبتنی بر  4015یژه از دهه و به

اند. این  منطق تعداد و منطق خسارت مادی توسعه یافته

کنندگان به  عمل به دنبال نشان دادن تعهد قوی اعتراض

اند. نافرمانی  ینده ترسیم کردههدفی است که برای آ

یگر، نقض عمدی قوانینی که ناعادالنه د عبارت بهمدنی یا 

با این  ها آنشوند، مبتنی بر این منطق است.  تلقی می

دهند که باید در مقابل  اقدامشان به این اعتقاد شهادت می

شود واکنشی  یداً ناعادالنه تلقی میشدتصمیمی که 

دربردارنده  واقعاً ها واکنشصورت گیرد حتی اگر این 

-201 :4905خطراتی جدی باشد )دالپورتا و دیانی، 

210.) 

های  رهبر جنبش اعتراض باید مدبرانه روش

های موجود برگزیند. انتخاب  اعتراضی را از میان گزینه

های تندروانه و افراطی شاید مطلوب  اقدامات و روش

را گروهی از معترضین باشد اما اعضای عادی جنبش 

ها را به دنبال دارد. جنبه  ترساند و خطر ریزش آن می

دیگر این مسئله را هم باید در نظر داشت؛ ممکن است 

حامیان فعال و متعصب جنبش مایل به استفاده از 

رفتارهای افراطی باشند و اجتناب رهبر از این رفتارهای 

افراطی برای حفظ متحدان بالقوه، خطر از دست دادن 

 متعصب را به دنبال داشته باشد. این طرفداران
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 های بسیج در انقالب اسالمی ایران ابزارها و شیوه

هاست.  زمینه هر انقالب بسیج سیاسی توده پیش

های انقالبی اعضای خود را از طریق ایجاد  گروه

های  وفاداری، تعهد و انسجام گروهی کنترل و گرایش

فردگرایانۀ اعضای خود را خنثی و آنان را در 

کنند. رهبران و  های جمعی بسیج می تحرک

با توسل به اصول مشترک مانند  غالباًکنندگان  بسیج

کنند نارضایتی و خشم خود  عدالت و برابری سعی می

ها برای این کار از  را ضد مخالفانشان جهت دهند. آن

های ایدئولوژیک، سخنرانی و  آموزش سیاسی، بحث

 :4904)پناهی، کنند  پخش اعالمیه و جزوات استفاده می

های بسیج از میان  (. انتخاب ابزارها و شیوه291-999

انقالبی با در نظر  های موجود توسط رهبران گزینه

گرفتن شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و با 

 گیرد. توجه به ایدئولوژی جنبش صورت می
برای ایجاد بسیج سیاسی باید میان اعضای جامعه، 

ت، هرچند ضعیف وجود داشته باشد. ای از ارتباطا گونه
گونه  پراکنده و ذره صورت بهای مردم  اگر در جامعه

ها در ارتباط نباشد، امکان  باشند و رهبر انقالبی با توده
ها توسط رهبر میسر نیست؛ لذا رهبر انقالب  بسیج توده

هایی با مردم ارتباط  باید با توسل به ابزارها و شیوه
 ای موفق شود. بسیج تودهبرقرار کند تا در امر 

های  های انقالب ایران فقدان رسانه یکی از شگفتی
ارتباطی قوی و مدرن در دست رهبران انقالب و 

های متعدد مدرن در اختیار رژیم  برعکس، وجود رسانه
بنابراین از مسائل مهم ؛ (914: 4932پهلوی بود )بشیریه، 

ب های پیروزی انقال مورد توجه پژوهشگران، در سال
های مورد استفاده  های بعد از آن، رسانه اسالمی و سال

رهبران انقالب اسالمی جهت برقراری ارتباط با مردم 
ی و ده سازمانترویج ایدئولوژی انقالب و  منظور به

های بسیج در  بسیج مردمی بود. در ادامه ابزارها و شیوه
 شوند. انقالب اسالمی ایران برشمرده می

 . نوار کاست5

ی مخالفان بود رسان اطالعنوار کاست یکی از ابزارهای  
در جهت  کرات بهکه در طول انقالب اسالمی از آن 

ها استفاده شد و مخالفان  بسیج مردمی و بیداری توده
کوشیدند تا با استفاده از آن، ذهنیت و افکار پیروانشان را 
به بهترین شکل برای مبارزه با رژیم پهلوی مهیا کنند. 

های صوتی نقش بسیار مهمی را در سیر انقالب نوار
های انقالب اسالمی  نمادایفا کردند. در واقع یکی از 

های  ایران این بود که تنها نوارهایی که در اتوبوس
شد،  ها پخش می های باری و تاکسی مسافربری، کامیون

عبارتی،  ره( بود؛ به) های امام خمینی نوار سخنرانی
ورانه این انقالب نوار کاست بود توان گفت نماد فنا می

 (.491: 4915)الگار، 

اساسی این ابزار  طور بهبار  انقالبیون برای نخستین

، مصادف با فوت مشکوک فرزند 4901را در سال 

ره( به کار بردند و از آن پس استفاده از ) حضرت امام

ره( به خاک ایران تداوم ) این ابزار بسیج تا بازگشت امام

ن سال به مناسبت فوت ناگهانی حاج سید یافت. در ای

(، مراسم سوگواری و 01ره( )اول آبان ) مصطفی خمینی

ای در تهران، قم و سایر  مجالس ترحیم گسترده

عنوان رهبر  ره( به) ها برگزار شد و امام خمینی شهرستان

، طی سخنانی به مناسبت درگذشت گروه مخالفاصلی 

جف ایراد کردند، فرزندشان، که در روز دهم آبان در ن

ید تأکبه اتحاد قشر روشنفکر و دانشگاهی با روحانیون 

(. به دنبال این سخنرانی، 242: 4930کردند )احمدپور، 

ره( در داخل و ) هزاران نوار از سخنرانی امام خمینی

اطراف مساجد، بازارها و مدارس علمیه توزیع و پخش 

پیروان او را بسیج کرده و نیز پشتیبانی  وسیله ینبدشد تا 

ره( از اسالم ) جویانۀ امام جدیدی را برای بینش مبارزه

ی و رسان اطالعمهیا کنند. این نمونۀ کاملی است از نحوۀ 

گری نوارهای صوتی که تا آن زمان کمتر بدان  بسیج

توجه شده بود و این بیشتر به خاطر فضای بستۀ 
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کرد بدان دست  ا مجبور میسانسور بود که مخالفان ر

 یازند.

های صوتی به دنبال چاپ  موج بعدی انتشار نوار

آن  به دنبالره( و ) آمیز دربارۀ امام خمینی مقالۀ توهین

ای که از سوی طالب  سرکوب شدید اعتراضات گسترده

علوم دینی و سایر مردم صورت گرفت، آغاز گردید. 

رت خبر حوادث قم همان روز به نجف رسید و حض

های خود پس  ترین پیام اللحن ره( در یکی از شدید) امام

آشکار به مبارزه  طور بهاز تبعید از کشور، رژیم پهلوی را 

ره( و نوار سخنرانی ایشان به ) طلبید. پیام امام خمینی

وسیعی در سراسر ایران تکثیر  طور بهمناسبت فاجعۀ قم 

ان در و توزیع شد و به دنبال آن دانشگاهیان و بازاری

ها دست به اعتصاب عمومی  تهران و بعضی مراکز استان

: 4911و تظاهرات بر ضد رژیم زدند )عمید زنجانی، 

403.) 
به تعبیری نوارهای کاست یک منبر الکترونیکی 

المللی ایجاد کرده بودند. مردم ایران از نظر سالح،  بین
امکانات بسیار اندکی در  فنّاورانهتشکیالت یا قدرت 

داشتند. یکی از آن وسایل اندک که بسیار مؤثر  اختیار
های امام  ها و بیانیه هم واقع شد، نوار کاست بود. اعالمیه

ره( به شکل گفتار و چاپی، با یک وسیله ساده ) خمینی
شد و آن وسیله ساده نوار  در سراسر کشور پخش می
شد و سپس از طریق تلفن  بود. پیام در پاریس ضبط می

یی را به ها صوت ضبطه در تهران برای چند نفر ک
گردید. آن  دستگاه تلفن وصل کرده بودند، پخش می

های مختلف  اشخاص نیز به افراد دیگری که در استان
ی آماده خود منتظر بودند، تلفن ها صوت ضبطبا 
ترتیب ظرف مدت اندکی پیام در  ینا بهکردند و  می

: 4915شد )الگار،  سراسر کشور تکثیر و پخش می
490.) 

نحوه و مکان توزیع نوارهای کاستِ حاوی 
ره( متفاوت بود. در ) های امام خمینی سخنرانی

ها، بازار و  های مذهبی، تجمعات، اطراف دانشگاه مراسم
ره( و ) گردید. امام خمینی ... نوارها میان مردم پخش می

رهبران انقالبی اصرار زیادی بر استفاده از نوارها جهت 
 ب به مردم داشتند.انتقال پیام انقال

آنچه که گفته شد، نوارهای کاست ابزاری  بنا بر
تازه بود که در جهت بسیج مردم در انقالب اسالمی 

ها و  مورد استفاده قرار گرفت. نوارها حاوی روش
ی انقالب را آشکار مش خطهای مبارزاتی بودند و  تاکتیک

 ره( را به مردم) کردند و چون قادر بودند صدای امام می
برسانند، مردم با شنیدن صدای رهبر انقالبی خود، انگیزۀ 

کردند. نوارهای کاست  بیشتری برای ادامه راه پیدا می
عنوان ابزاری بسیار مؤثر در چنتۀ کنش جمعی مردم  به

 ایران جای گرفتند.

 . منبر5

های مؤثر در پیروزی انقالب اسالمی  ین رسانهتر مهماز 

منبر است. ارتباطی که میان وعاظ و مخاطبان از طریق 

شود، نوعی ارتباط سنتی است. ارتباطات  منبر برقرار می

ارتباطات سنتی »اند:  گونه تعریف کرده یناسنتی را 

شود که بر پایۀ باورها،  ی از ارتباطات اطالق میا گونه به

گ و عقاید عمومی جامعه شکل گرفته و تاریخ، فرهن

)فرقانی، « کند ها را ترویج و تقویت می حال آن یندرع

4931 :11.) 

عنوان یک نهاد اجتماعی، منبر  همراه مسجد به

عنوان یک شیوۀ رفتار سیاسی و کنش اجتماعی  به

همیشه مهم بوده است و آن را یک نظام تشکیالت 

. وعظ و خطابه از ابتدا اند یافته ارتباطی در اسالم نامیده

با مسجد همراه بود. سخنرانی در مورد مسائل روز 

جامعه و البته صحبت درباره مسائل مذهبی و دینی رکن 

ی منبر در تمام دوران انقالب بوده است. در جدانشدن

تاریخ معاصر ایران، از مشروطه به این سو، منبر همیشه 

رده نقش خاصی در رویدادهای مهم اجتماعی ایفا ک

ها  است. استقالل نظام اقتصادی مساجد از حکومت

های سیاسی  گیری شد، وعاظ با تکیه بر جهت سبب می

نفوذ، رسانه منبر را از آفات  مراجع تقلید و روحانیون ذی

 (.11: 4930دارند )الوندی،  قدرتمندان نگاه
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مذهبی  –های سنتی  منبر یکی از مؤثرترین رسانه

ای جدی و مؤثر بر  رسانهتواند همانند  است که می

یر بگذارد. نمونه بسیار بارز تأثها و اتفاقات بزرگ  جریان

آن در پیروزی انقالب اسالمی بود که منبرها نقش رسانه 

اصلی انقالب را ایفا کردند و تعداد زیادی از منابر یک 

شبکه ارتباطی گسترده را در کل کشور ایجاد کرده بودند 

ب و ایدئولوژی انقالب را از های رهبران انقال که پیام

کردند. در واقع منبر  طریق این شبکه منسجم منتشر می

ساز و  عنوان رسانه عمومی اسالم نقش شگفتی به

زیرا که منبر تبدیل به ؛ حماسی را در انقالب رقم زد

ی برای روحانیون شده بود که از طریق آن، ا رسانه

 رساندند. صدای انقالب را به گوش مردم می

ین رسانه تر مهمعنوان  با محور قرار گرفتن منبر به

رسانی بر مبنای منبر  انقالب، الزم بود که یک شبکه پیام

هرم ارتباطی این شبکه، مرجعیت  رأسشکل گیرد. در 

مردم نیز در قاعدۀ هرم ارتباطی حضور  تودهو وعاظ و 

داشتند. روحانیون با استفاده از منبر نوعی شبکه ارتباطی 

کردند که هم از لحاظ جغرافیایی کل ایران را ایجاد 

قابل اتکا  کامالًیردولتی غداد و هم از لحاظ  پوشش می

بود. انقالبیون از طریق سخنرانی در منابرِ مساجد، تکایا، 

ها و بازارهای شهرهای مختلف، مردم را به  حسینیه

خواندند  یفرامره( ) انقالب و حمایت از امام خمینی

 (.449-440 :4930ایاق،  قزل)جعفرپور و 
بنابراین با توجه به گستردگی جغرافیایی منابر هم 
در شهرها و هم در روستاها و ایجاد ارتباط نزدیک و 
صمیمانه میان واعظان و مخاطبین به دلیل ارتباط 

هایی مانند اعیاد و  در مراسم خصوص بهچهره  به چهره
ام ها و ای های مذهبی و یا بزرگداشت شهادت جشن

ین تر مهم، منبر به یکی از )ع( سوگواری ائمۀ اطهار
منبر  ،ابزارهای بسیج انقالبی تبدیل شد. قداست مسجد

و روحانیت در میان مردم، سبب شد که منبر رقیبی 
جانبۀ رژیم باشد و وعاظ  قدرتمند در مقابل تبلیغات همه

ارتباط برقرار کنند.  شنوندگانبا سرعت زیاد با 

ابر با بیان مسائل سیاسی در کنار امور سخنرانان در من
آموختند  و استراتژی مبارزه را به مردم می  مذهبی، شیوه

 کردند. ها را بسیج می و به بهترین شکل آن

یرروحانی غهای  روحانیون بلکه شخصیت تنها نه
عنوان کانون مبارزه  همچون دکتر شریعتی، مسجد را به

احترامی که مردم  ضد رژیم قرار داده بودند. با توجه به
بودند و هستند،  قائلایران برای روحانیت و جایگاه منبر 

توان از آن برای  ای که می احساس کردند تنها رسانه
این رسانه تا  اوالًزیرا ؛ رسانی استفاده کرد، منبر است پیام

یاً ثانحدود زیادی از نفوذ دستگاه حکومتی دور بود. 
متدینین در پای  خصوص بهینکه جمع کردن تودۀ مردم ا

این رسانه به دلیل جامعیت،  ثالثاًتر بود و  این رسانه آسان
گستردگی و پراکندگی جغرافیایی خود، از اهمیت 

یرگذاری، برخوردار بود )جعفرپور و تأثزیادی به لحاظ 
 (.441-440 :4930ایاق،  قزل

برای مقابله با رسانۀ مؤثر منبر، رژیم پهلوی تا 

ها به تبلیغ ضد  توانست از طریق رسانه جایی که می

های گوناگون سعی  پرداخت و با حربه انقالبیون می

رسانی از طریق منابر خلل ایجاد کند.  کرد در پیام می

کرد  المنبر می برای نیل بدین مقصود روحانیونی را ممنوع

کرد  و یا برای وعاظ و سخنرانان شرایطی را تعیین می

بایست به شرایط پایبند  ی میها در حین سخنران که آن

یرات تأثاما روش دیگری که رژیم برای مقابله با ؛ باشند

منبر در پیش گرفت و شاهد نتیجۀ عکس آن بود، تبعید 

 وعاظ و سخنرانان به سایر شهرها بود.
رسانی انقالب  در نتیجه این سیاست، شبکه پیام

تر شد و پیام انقالب از این طریق در  اسالمی گسترده
رها و روستاهای مختلف پخش و انتشار یافت. افراد شه

شهرها با حضور در مساجد و تکایا  بیشترتبعیدشده، در 
پرداختند و پیام  های مختلف به سخنرانی می به مناسبت

ره( که همان پیام انقالب بود را برای مردم بازگو ) امام
بنابراین تبعید وعاظ باعث گسترش انقالب به ؛ کردند می

 قاط ایران شد.اقصی ن
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 غیرایرانی(. رادیوهای بیگانه )9

در جریان انقالب اسالمی، رادیو بیگانه  ها یکی از رسانه
سی  بی زبانِ بی ی بخش فارسیرادیو خصوص به

با شروع  زمانهم (.41: 4912مهدوی،  )هوشنگبود.
حکومت نظامی دولت ازهاری، یک جریان تبلیغاتی 

سی روان شد که  بی مداوم و مستمر از برنامۀ رادیو بی
های مبارز خارج از کشور و  نقطۀ ارتباطی بین گروه

مردم ایران گردید. این در حالی بود که پس از کودتای 
که منجر به سقوط دولت مصدق  4992مرداد  23

سی تا سالیان دراز از ستایشگران  یب گردید، رادیو بی
مقارن با  4900اما از اواخر سال ؛ رژیم خودکامه شاه بود

جمهور کارتر و اعالم فضای باز سیاسی  یسرئزمامداری 
سی تغییر کرد و ابتدا با  بی از جانب شاه، لحن بی

مالیمت و سپس با شدت بیشتری به انتقاد کارهای 
های خود خواستار رژیم خودکامه پرداخت و در گفتار

برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران شد و 
حتی پشتیبانی از حکومت ایران را اشتباهی بس بزرگ 

 (.412: 4911دانست )بهنود، 

سی، با  بی با مواضع دموکراتیک رادیو بی زمانهم 

که مردم تشنۀ  یدرحالگیری نهضت ضد شاهی و  اوج

زمانی که رادیو و  شنیدن خبرهای واقعی بودند و در

تلویزیون داخلی از فضای باز سیاسی جزء دو سه برنامۀ 

ها زیر  یر نپذیرفته بود، روزنامهتأثتلویزیونی -یوراد

اعالم حکومت نظامی  تر مهمسانسور بودند و از همه 

ی را ایجاد کرده بود، ناگهان رسان اطالعازهاری جو بستۀ 

منبع خبری ین تر مهمسی به  بی پخش فارسی رادیو بی

تبدیل گردید. در همین ماه بود که خریداری رادیوهای 

عدم (. 252: 4930موج کوتاه همگانی شد )احمدپور، 

از تلویزیون دولتی، هم یکی دیگر -اعتماد مردم به رادیو

سی  بی یلی است که سبب شد بخش فارسی رادیو بیدال

 ین منبع خبری مردم تبدیل گردد.تر مهمبه 

که گفته شد، با همگانی شدن رادیو و  طور همان

های آذر و  ره( به پاریس، در ماه) مهاجرت امام خمینی

ین ابزار تر مهمسی تبدیل به  بی بی 4901دی سال 

ها گردید.  ی مخالفان در جهت بسیج تودهرسان اطالع

سی در ایران  بی سخنان ایشان که بیشتر از رادیو بی

ایران و جریان شد عالوه بر وقایع داخلی  پخش می

های آیندۀ ایران پس از  انقالب، مسائل مربوط به سیاست

 گرفت. یبرمسرنگونی شاه را در 

ره( از رادیو ) های امام خمینی انتشار هر یک از پیام

شد و  تحوالت مثبتی در سطح جامعه می منشأسی  بی بی

میان مردم تحرک و هیجان برای ادامه مبارزه ایجاد 

سی، رژیم و شخص  بی این رویکرد بیکرد. در مقابل  می

مند بودند و مراتب  شاه همواره از عملکرد این رادیو گله

کردند. شاه  اعتراض خود را به دولت انگلیس اعالم می

در این رابطه به آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران 

سی  بی شکایت کرد. پارسونز در پاسخ اظهار داشت بی

ل است و از دولت دستور یک فرستندۀ رادیویی مستق

 (.42: 4912مهدوی،  گیرد )هوشنگ نمی

سی در  بی توان گفت عملکرد بی در نهایت می
گیری  ی دوپهلو بود. نوع جهتا گونه بهجریان انقالب 

های دولت انگلیس بود. به  این رسانه مبتنی بر سیاست
سی  بی همین جهت هم انقالبیون و هم رژیم پهلوی بی

اما آنچه که ؛ کردند همراهی با طرف مقابل میرا متهم به 
مهم است این است که این رسانه در جریان انقالب 

رسانی و تسریع بسیج  ایران خواسته یا ناخواسته به اطالع
عنوان ابزاری کارا وارد چنتۀ  ای خدمت کرد و به توده

 کنش جمعی ایرانیان شد.

 . اعالمیه4

و اهداف انقالب را  نشر اعالمیه که در واقع برنامۀ عمل
کند، در شرایط انقالبی یکی از مؤثرترین  تشریح می

های   ها یکی از راه های بسیج مردم است. اعالمیه راه
دهندگان انقالب با مردم  ارتباطی رهبران و سازمان

های  اغلب شخصیت  هستند. صادرکنندگان اعالمیه
ع های انقالبی هستند. توزی برجسته انقالبی و یا سازمان

های گوناگون  های مختلف و به شیوه در مکان  اعالمیه
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ها به  گیرد. در جریان انقالب اسالمی، اعالمیه صورت می
طرز بسیار مؤثری در بسیج مردم نقش داشتند. در 

ها تحت کنترل و سانسور شدید  هایی که روزنامه سال
عنوان  ره( به) رژیم پهلوی بودند و همچنین امام خمینی

بردند، انتشار اعالمیه  در تبعید به سر می رهبر انقالب
 های بسیج مردم بود. یکی از مؤثرترین راه

ی مختلف و با ها مکانها در  پخش اعالمیه

گرفت. انقالبیون گاه  های مختلف انجام می روش

ها  مجالس و مراسم مذهبی را جهت پخش اعالمیه

ها در  کردند. در بعضی مواقع اعالمیه انتخاب می

شد و در  ا و در میان راهپیمایان توزیع میه خیابان

کردند.  ها را بر در و دیوار نصب می مواقعی نیز اعالمیه

ها برای مردم خوانده  ها هم در خیابان بعضی از اعالمیه

ره( مبنی بر ترک ) مانند پیام امام خمینی؛ شدند می

ها که در مشهد از طریق بلندگوهای قوی به  سربازخانه

 د.اطالع مردم رسی

ها یکسان نبود و مسائل مختلفی را  محتوای اعالمیه

ها ممکن بود حاوی اعتراض  گرفت. اعالمیه یبرمدر 

علما و رهبران به اقدامات رژیم پهلوی، حمایت و 

های مردمی، دعوت از مردم  پشتیبانی از اقشار و گروه

برای شرکت در مراسم و یا شامل دستورالعمل و 

ادامه به توضیح انواع مختلف تاکتیک مبارزه باشند. در 

هایی که در جریان انقالب اسالمی صادر شدند،  اعالمیه

 شود. پرداخته می

اعالمیه جهت دعوت از مردم برای شرکت در 

ها: استفاده از مراسم و مجالس مذهبی در جریان  مراسم

نظیری را برای  پیروزی انقالب اسالمی، فرصت بی

این طریق بتوانند به رهبران انقالبی فراهم کرد تا به 

هایی  بسیج مردم بپردازند. مزیت چنین مجالس و مراسم

ها  گیری آن توانست از شکل این بود که رژیم نمی

عنوان مراسم مذهبی جلوگیری به عمل آورد. لذا  به

دهندگان انقالبی با انتشار اعالمیه از  رهبران و سازمان

دعوت به عمل  مراسممردم برای شرکت در این 

های گوناگون  آوردند و در این مجالس با روش می

 زدند. سازی و بسیج مردم می دست به آگاه

ها  جهت بیان حمایت و پشتیبانی: اعالمیه  اعالمیه

های انقالبی صادر  گاه در حمایت از فرد یا گروه

ای که جمعی از روحانیون  گردیدند. از جمله اعالمیه می

از اعتصاب کارکنان به پشتیبانی  01آذر  23تهران در 

هایی که  طور اعالمیه ینهمصنعت نفت منتشر کردند و 

خواستند که به  ها از مردم می ره( طی آن) امام خمینی

اند، یاری  اعتصابیونی که دچار مشکالت مالی شده

 رسانند.

جهت اعالم عزای عمومی: بعضی   اعالمیه

ها جهت اعالم عزای عمومی در واکنش به  اعالمیه

ردم و یا توهین به مقدسات و ... صادر کشتار م

توان نام برد که  ای می شدند؛ برای مثال، از اعالمیه می

آذر  0اهلل سید حسن طباطبایی قمی، صادر و روز  آیت

را عزای عمومی اعالم کردند. ایشان با انتشار  01

ای جسارت عمال رژیم در حمله به زائران امام  اعالمیه

آذر را در  0تسلیت گفته و  ع( در حرم ایشان را) رضا

 سراسر کشور عزای عمومی اعالم کردند.

با ارتش و دعوت برای  حجت اتماماعالمیه جهت  

پیوستن به مردم: جمعی از فضالی حوزه علمیه قم با 

ای درباره کشتارهای رژیم در اول محرم  انتشار اعالمیه

، ضمن اینکه مردم را به حضور هر چه بیشتر 01

 هشدارهایی را هم به نظامیان دادند:فراخواندند، 

اول محرم هر سال برای مردم ایران شب الم »

اما این بار به دست خونریز دولت غاصب نظامی، ؛ است

تهران عزیز، به یک ماتمکده بزرگ و حمام خون تبدیل 

یر تأثشد... کسانی که در ارتش این مملکت تحت 

اند، باید بدانند  افتاده اشتباه بهفریبانه دستگاه حاکمه  عوام

و برای چه منظور  گشایند به روی چه کسانی آتش می

کشند ... ارتش ایران بداند  خواهران و برادران خود را می

و در صورت  گونه خصومتی با آنان نداریم ما هیچ

اسالمی،  مبارزانبرگشت و پیوستن به صفوف ملت و 
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)مرکز ...« داریم  مقدم آنان را همچون حر گرامی می

 (.112-110/ 9: 4911ناد انقالب اسالمی، اس

اعالمیه جهت افشای جنایات رژیم در شهرهای 

رسانی و  اطالع منظور بهها  مختلف: تعدادی از اعالمیه

افشای جنایات رژیم پهلوی در گوشه و کنار کشور 

گردید. تا بدین وسیله خشم مردم را بیشتر  صادر می

تر کند. مردم  مصممها را برای ادامۀ راه  برانگیخته و آن

هنگامی که از جنایات رژیم نسبت به هموطنانشان در 

شدند، با انگیزۀ خونخواهی و  شهرهای مختلف آگاه می

ها در ادامۀ مبارزه ضد  جلوگیری از پایمال شدن خون آن

 شدند. تر می رژیم مصمم

اعالمیه جهت نشان دادن روش مبارزاتی: هدف از 

شان دادن روش مبارزه به ها ن صدور تعدادی از اعالمیه

شان و  انقالبیون بود. صادرکنندگان با توجه به نظام فکری

با در نظر گرفتن شرایط موجود جامعه، با صدور 

های مبارزاتی به انقالبیون پیشنهاد  هایی روش اعالمیه

عنوان  ره( به) امام خمینی موردنظرکردند. روش مبارزه  می

ید بر تأکارزه منفی با رهبر انقالب و همفکران ایشان، مب

های صادره از طرف  بنابراین اعالمیه؛ عدم خشونت بود

هایی همچون تظاهرات، اعتصاب،  ایشان بر روش

هایی  اما گروه؛ ید داشتندتأکپرداخت نکردن مالیات و ... 

های دیگری مانند مبارزه  همچون مجاهدین خلق، راه

 آمیز را پیشنهاد های خشونت مسلحانه و سایر روش

 کردند. می
 اگرچهاعالمیه جهت بیان اعتراض به اعمال رژیم: 

ها برای بسیج مردم بهره  رهبران انقالبی از اعالمیه
گرفتند اما برای بیان اعتراض خود نسبت به اعمال  می

حال  ینباازدند.  رژیم نیز دست به انتشار اعالمیه می
های اعتراضی هم مردم را به حرکت و  اعالمیه
 داشت. می وا وجوش جنب

های بزرگ،  صدور قطعنامه: در پایانِ راهپیمایی
شد که بر ادامه  هایی با عنوان قطعنامه قرائت می اعالمیه

کردند. این  ید میتأکمبارزات تا رسیدن به پیروزی 
ها از طریق بلندگو برای حضار و راهپیمایان  اعالمیه

ه ها نیز با فریادهای خود مفاد قطعنام شد و آن خوانده می
 کردند. را تأیید می

 . مطبوعات1

 طور بهوزیری هویدا  مطبوعات در اواخر دوران نخست

ای که بریده از  کلی وابسته به رژیم شاه بودند و نشریه

وابستگی رژیمی باشد، باقی نمانده بود. پس از آنکه 

رفته حضور خود را در جامعه به  انقالب اسالمی رفته

امامی(، اشخاص  نمایش گذاشت )شروع دوران شریف

های گذشته نتوانسته بودند وارد  بسیاری که در سال

تقاضای انتشار نشریه کردند و صحنۀ سیاست شوند، 

 40این جریان تا زمان حکومت نظامی ازهاری، یعنی 

دلیل مشخص نبودن سیاست کلی  ادامه یافت. به 01آبان 

ناشدگی روابط این دوران، تعدادی از مطبوعات  و تنظیم

هایی از واقعیات منتها در خط و ربط  به نوشتن گوشه

نیروهای چپ و گراها،  آمریکا و پروبال دادن به ملی

حکومت دموکراتیک پرداختند. تا زمانی که  هواداران

اعتصاب مطبوعات پیش آمد و بعد از شکسته شدن آن، 

مطبوعات از مقام واالیی نزد مردم برخوردار شدند 

 (.0-45 :4914 ،نا )بی

توان  کلی می طور به، ذکرشدهبا توجه به مطالب 

 مطبوعات قبل از انقالب را به سه دوره تقسیم کرد:

ها زیر سیطرۀ  ای است که رسانه دورۀ اول دوره .4

کامل رژیم قرار داشته و تنها اخبار مربوط به شاه را با 

دادند. در این  تحریف و بزرگنمایی تحت شعاع قرار می

 دوره سانسور کامل وجود داشت.

وزیری  ستدورۀ دوم که تا پایان نخ .2

امامی ادامه داشته است و بعضی از مطبوعات به  شریف

انتشار اخبار و ترویج ایدئولوژی انقالب قدم برداشته و 

های چپ و ملی نیز در راستای اهداف خود از  گروه

 کردند. مطبوعات استفاده می

ره( و نهضت ) دورۀ سوم، دورۀ همراهی با امام .9

ن اعتصاب اسالمی انقالب است که با پایان یافت
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: 4902مقدم و میرزانژاد،  سراسری آغاز گردید )نواختی

253.) 

 01ماه  یدمطبوعات پس از شکستن اعتصاب در 

ها  توانستند نقش بسزایی در پیروزی انقالب ایفا کنند. آن

ره( را انتشار ) اخبار و اطالعات انقالب و امام خمینی

 43 زدند؛ برای مثال، در داده و بسیج مردم را رقم می

ای از زندانیان سیاسی  ماه روزنامه کیهان، نامه ید

ها در این نامه از آزار و اذیت  کرمانشاه منتشر کرد. آن

زندانیان سخن گفته و تهدید به اعتصاب غذا کرده 

ها  بودند. مردم وقتی در جریان وقایع از طریق روزنامه

گرفتند، دست به عمل و حمایت از سایر  قرار می

های  زدند. ذکر تعدادی از عناوین روزنامه انقالبیون می

که پس از شکستن اعتصاب توسط مطبوعات  01سال 

به کار برده شدند، خود تصویری گویا از نقش 

گری مطبوعات در روزهای پایانی حکومت پهلوی  بسیج

و در مقابل، « امام آمد»گذارد. چاپ عنوان  به نمایش می

صفحۀ اول  ترین حروف چاپی در با درشت« شاه رفت»

ها موجی از هیجان را میان مردم آفرید. همچنین  روزنامه

ره( در ) نماز جمعه با امام خمینی»چاپ عناوینی چون 

و ... مردمی « شود منزل امام در قم آماده می»و یا « تهران

کشیدند به  صبرانه انتظار ورود امامشان را می را که بی

 آورد. صحنه می

 . سخنرانی6

های رژیم حاضر و ترسیم  رسانی در مورد ناتوانایی اطالع
جامعۀ آرمانی پس از انقالب، بیشترین حجم گفتار 

دهد. در  سخنرانان را در شرایط انقالبی تشکیل می
چهره به چهره است و  صورت بهها ارتباطات  سخنرانی

ای به  فرد سخنران به علت نفوذی که دارد، برای عده
پردازد. سخنرانان انقالبی سعی  سخنرانی و تبلیغ می

ها  کنند در مردم شور و هیجان به وجود آورده و آن می
را برای ادامۀ راهی که تا پیروزی در پیش دارند، امیدوار 
سازند. محتوای اظهارات سخنرانان در این شرایط، 

قدرت رو به افول رژیم حاکم و سرنگونی زودهنگام آن 
 یروزی نزدیک است.پ و هموارهتوسط انقالبیون است 

وعظ و خطابه، در اسالم و با توجه به جایگاه 
پیوند ناگسستنی ایرانیان با مذهب، از دیرباز مجالس 

ترین و مؤثرین اجتماعات  عنوان یکی از مهم به  سخنرانی
اند. این فعالیت در  دینی در جامعه ایرانی فعال بوده

اقتضائات و شرایط  تناسب بهها و مقاطع مختلف  دوران
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر زمان، کارکردهای 

شده است.  مختلفی را افزون بر کارکرد دینی شامل می
کرده در  یلتحصها و روحانیون  طلبه معموالًسخنرانان 

های علمیه داخل و خارج از کشور بودند و در  حوزه
کنار بیان مسائل دینی و مذهبی، مسائل سیاسی را نیز 

های بسیار  ین نباید از سخنرانیباوجوداکردند.  وان میعن
یرروحانی نیز غافل بود؛ برای مثال، غهای  مؤثر شخصیت

یرروحانی و غعنوان شخصیتی  دکتر علی شریعتی به
گر خود نقش بسیار  های بسیج روشنفکر با سخنرانی

جوانان  خصوص بهمؤثری در برانگیختن اقشار مختلف 
 ایفا کرد.

در مساجد و مجالس مذهبی  معموالً ها سخنرانی

شدند و سخنرانان نهایت استفاده را از فرصت  انجام می

آوردند.  برای بسیج مردم، به عمل می آمده دست به

مصطفی  آقا حاجهایی که در مجالس عزاداری  سخنرانی

شد،  ره( انجام ) ره( فرزند ارشد امام خمینی) خمینی

کننده را در  بسیجهای  نمونۀ بسیار خوبی از سخنرانی

دهد. سخنرانان در این مجالس،  اختیار مخاطبان قرار می

ره( را ) مصطفی آقا حاجوجودآمده بعد از فوت  جو به

ره( در میان مردم ) که سبب احیای مجدد نام امام خمینی

شد، مستمسک خود قرار داده و مردم را به مبارزه ضد 

 .خواندند یفرامرژیم 

گفته شد که سخنرانی و وعظ و خطابه به دلیل 

پیوند ایرانیان با مذهب همواره دارای جایگاه خاصی در 

میان مردم مسلمان ایران بوده است. در جریان پیروزی 

ین ابزار بسیج به تر مهمها از  انقالب اسالمی سخنرانی

در سال  شده انجامهای  رفتند. حجم سخنرانی شمار می
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اد است و این مسئله خود انتخاب بسیار زی 01و  01

کننده را بسیار مشکل  های بسیج ای از سخنرانی نمونه

های  سازد. در اینجا تنها به ذکر یک نمونه از سخنرانی می

شود؛ زیرا امکان  کننده اکتفا می آفرین و بسیج حرکت

ها وجود ندارد. علت انتخاب این  پرداختن به همۀ آن

درنگ مردم است.  نگیختن بیسخنرانی، توانایی آن در برا

این سخنرانی در یزد و در مراسمی که به مناسبت چهلم 

 شهدای تبریز برگزار گردیده بود، ایراد شد.

خواستند که جوابشان را  مگر مردم تبریز چه می»

با گلولۀ داغ دادند. مردم تبریز مگر چه مالی را از کسی 

نند؟ ها را درو ک طلب کردند که بایستی با مسلسل این

ها  خواهند، این ها آزادی می خواستند؟ این مگر چه می

شان را که در قانون اساسی راجع به  اجرای قوانین دینی

خواهیم که  خواهند. ما همان می آن صحبت شده می

خواهیم که مردم قم  خواستند. ما همان می مردم تبریز می

خواهیم که مرجع آگاه و پربینش  خواهند. ما همان می می

 «.خواهد ره( می) اهلل العظمی خمینی حضرت آیتما 

کرد،  ها را مطرح می هنگامی که سخنران خواسته 

حضار با تکرار عبارت صحیح است برای سه بار سخنان 

زده  کردند. بعد از سخنرانی مردم هیجان یید میتأوی را 

ها ریختند و با قوای نظامی درگیر شدند )باقی،  به خیابان

4919 :211.) 

 عالم حمایت و یا اعمال فشار. ا7

ره( ) گیری از دستورات امام خمینی انقالبیون با بهره

سعی داشتند ارتش و نیروهای مسلح را جذب کرده و 

وارد صف انقالبیون کنند. بدین منظور از هر روشی 

کردند. گاه با مهربانی و ابراز احساسات  استفاده می

قهرآمیز  های نسبت به سربازان و گاه هم کاربرد روش

کردند این قشر را هم وارد جمع انقالبیون  تالش می

 کنند.

های جذب سربازان همراه با مالیمت  در مورد روش

کردن، بوسیدن و  باران گلو مهربانی از مواردی همچون 

سردادن شعارهایی که حاوی درخواست پیوستن به مردم 

توان نام برد. خبرگزاری فرانسه، در شرح واقعۀ  بود، می

میخک سرخ در لولۀ »گل دادن مردم به سربازان، عنوان 

که  یدرحالرا برگزید و نوشت زنان و دختران « تفنگ

ها را بر سر  دادند، آن هزاران شاخه گل را در هوا تکان می

سربازان ریختند. تظاهرکنندگان خود را به و روی 

شاخه گل را به لباس سربازان و  ها دهسربازان رساندند و 

آویختند )کیهان،  ها می ها و تفنگ حتی لوله مسلسل

های گل را بر  (. انقالبیون همچنین حلقه3: 21/45/01

 انداختند. گردن سربازان می

  سر ای که انقالبیون کننده از جمله شعارهای بسیج

دادند تا ارتشیان را به جبهه خود درآورند، این موارد  می

ایران کشور  -ارتش برادر ماست»توان نام برد:  را می

، «ره(، سرباز برادر ماست) به دستور خمینی»، «ماست

به کوری »، «گناهی، آلت دست شاهی ارتش تو بی»

برادر ارتشی! من به تو »، «چشم شاه، ارتش برادر ماست

-1 :4903)بزرگمهر، « ... کشی هم؛ چرا مرا مید گل می

1.) 

عملیات جذب و بسیج ارتشیان تنها با رفتارهای 

گرفت. در مواردی  آمیز صورت نمی دوستانه و محبت

کردند با اعمال فشار به سربازان و با  انقالبیون سعی می

زدگی ارتشیان را وارد جمع انقالبیون کنند.  نوعی پس

نیروهای  کارکنانا از پذیرفتن ه پزشکان و بیمارستان

کردند و  هایشان خودداری می مسلح و خانواده

کردند.  امتناع می ها آنها هم از فروش دارو به  داروخانه

ها و فروشندگان مواد غذایی نیز از فروش  غالب مغازه

باغی،  کردند )قره ارتش خودداری می کارکناناجناس به 

4913 :450.) 

مندی  انقالبیون همچنین با شعارهایی که حاوی گله

یوستن به مردم بود، سربازان را برای نپاز ارتش به خاطر 

ارتش به این »دادند:  اعالم همبستگی تحت فشار قرار می

 (.49: 4903)بزرگمهر، « غیرتی، هرگز ندیده ملتی بی
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 سازی . اسطوره8

ب اسالمی برانگیز انقال یکی از مسائل بسیار مهم و سؤال

ره( بود. اینکه چگونه ) ایران، مسئله رهبری امام خمینی

ره( توانست مردم را در یک جنبش ) امام خمینی

ای،  سازی اسطوره کاریزمایی بسیج کند؟ در نظریه همانند

های مردمی نتیجۀ همانندسازی او با  نفوذ رهبر بر توده

ها  های آن های فرهنگی و تجسم ارزش برخی از اسطوره

شخصیت و رفتار و پیام اوست. در نتیجۀ این  در

ها و عواطفی را که نسبت به  همانندسازی، مردم ارزش

 دهند. ها دارند، به رهبر معاصر نیز انتقال می اسطوره

در مورد انقالب اسالمی ایران، اسطوره اساسی در 

 فرهنگ شیعی، امام است و در میان ائمه حضرت علی

عج( از امامانی ) مهدیع( و امام ) ع(، امام حسین)

هستند که بیشترین حضور را در فرهنگ و ادبیات 

و در  01و  01های  مذهبی تودۀ مردم دارند. در سال

جریان انقالب موارد متعددی از فرآیند همانندسازی 

های  ها و رخدادهای معاصر با این اسطوره شخصیت

ره( و دیگر ) های امام خمینی فرهنگی در سخنان و پیام

شود. حاصل این فرآیندِ  انان انقالبی دیده میسخنر

های  همانندسازی این بود که مردم یک سلسله خصلت

ره( انتقال دادند و در نتیجه این ) ائمه را به امام خمینی

سازی  عبارتی اسطوره سازی یا به انتقال و جانشین

توانست مردم مذهبی و ارادتمندان ائمه را بسیج کند 

-141 :4ج ، 4934ره(، امام )ار )مؤسسه چاپ و نشر آث

140.) 

مردم با توجه به عالیق مذهبی خویش و با توجه به 

ره( همچون ) ها و صفاتی وجودی حضرت امام نشانه

شخصیت  داری، شجاعت و...،  ناپذیری، مردم سازش

 ع( را در شخصیت و منش امام خمینی) امامان معصوم

شده و خود را  قائلدیدند. لذا برای ایشان تقدس  ره( می)

بنابراین به ؛ کردند ملزم به پذیرش سخنان ایشان می

ره( مبنی بر لزوم ) فرامین و رهنمودهای امام خمینی

و  فرادادهمبارزه با رژیم پهلوی تا سرنگونی آن گوش 

 شدند. بسیج می
که گفته شد، لفظ امام برای شیعیان  طور همان

های شیعه، امامان  ین اسطورهتر مهمتقدس بسیار دارد و 
در بحبوحۀ  شده انجامهای  هستند. در یکی از سخنرانی

االسالم روحانی، وی از لقب امام  انقالب توسط حجت
اهلل  گونه آیت ینابرای رهبر انقالب استفاده کرد و 

ای تبدیل کرد که امر و  ره( را به اسطوره) خمینی
تدا رهبر اش برای مردم مطاع است. وی در اب خواسته

 گوید: کند و می انقالب را با حضرت ابراهیم مقایسه می
یم عزیز! همۀ امتحانات سخت و بزرگ ابراهای »

اما آخرین امتحان را هم باید ؛ برای تو پیش آمد
آن امتحان بزرگ مربوط به اسماعیل  ؛ کهبگذرانی

که همۀ امتحاناتت را پشت سر  آنگاهعزیزت است. 
رسی ... لذا من یک  امامت می گذاشتی، به مقام واالی

الشأن، آن ابراهیم  لقب برای مرجع بزرگ و رهبر عظیم
 بنابراین امام خمینی؛ پسندم و آن لقب امام است زمان می

 (.933: 4911)روحانی، « ره()
ای بود که توانست  سازی شیوه بنابراین اسطوره

 مردمی را که از گذشته همواره محب و دوستدار اهل بیت
اند را با تجسم شخصیت ائمه در وجود امام  بوده ع()

ره( و وجوب پذیرش فرمان مبارزه ایشان بسیج ) خمینی
 کند.

 های اعتراض در انقالب اسالمی ایران ابزارها و شیوه

های سیاسی گوناگون،  نیروهای اجتماعی در نظام

دهند. این  های رفتار گوناگونی از خود نشان می شیوه

اشی از عوامل مختلفی همچون گوناگونی و تنوع ن

یافتگی نیروها، شیوۀ توزیع  فرهنگ جامعه، میزان سازمان

یژه فرهنگ سیاسی هر جامعه، در و بهقدرت و ... هستند. 

انتخاب نوع وسایل متناسب برای تعقیب اهداف 

؛ (442: 4911کننده است )بشیریه،  تعیین موردنظر

های اعتراضی  بنابراین در جوامع مختلف ابزارها و شیوه

شود. این  مختلفی توسط مردم آن جامعه به کار گرفته می
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آمیز و یا  ها ممکن است خشونت ابزارها و شیوه

آمیز باشد که این مسئله خود به پیشینه و  غیرخشونت

گردد. در ادامه ابزارها و  برمی موردنظرفرهنگ جامعه 

های اعتراض در انقالب اسالمی ایران مورد بررسی  شیوه

 گیرند. ار میقر

 . تظاهرات و راهپیمایی5

ی گاههای آرام و  برگزاری تظاهرات و انجام راهپیمایی

های غالب و رایج مبارزه در  بار یکی از شکل خشونت

از  عمدتاًآید. مخالفان  طول انقالب اسالمی به شمار می

آغاز اعالم فضای باز سیاسی تا پیروزی انقالب اسالمی 

یک مبارزۀ مستمر و مداوم در  صورت بهاز شیوۀ مزبور 

گرفتند.  جهت به چالش کشیدن رژیم پهلوی بهره می

حال در انقالب اسالمی، مبارزه به شیوه تظاهرات و  ینباا

 4901بار در اواخر آبان ماه  راهپیمایی آرام برای نخستین

( یامهرآر) شریفتوسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 

آبان پس از  20روز صورت گرفت. بدین ترتیب که در 

برگزاری چهار جلسه شب شعر آرام کانون نویسندگان 

، پلیس کوشید تا جلسه را که شریفدر دانشگاه صنعتی 

نفر دانشجو در آن شرکت داشتند، برهم  45555حدود 

کنندگان  بزند که با واکنش شدید دانشجویان و شرکت

طور بود که به دنبال این اقدام، ناگهان  ینهممواجه شد. 

یتی خشمگین محوطه دانشگاه را ترک کردند و عجم

شعارهای تندی را ضد رژیم سر دادند. در نتیجه 

تن زخمی  410پلیس و تظاهرکنندگان، حدود  زدوخورد

 اگرچه(. 243: 4932و تعدادی نیز دستگیر شدند )باقی، 

ها آرام نبودند و  ، دانشگاه4992مرداد  23پس از 

د سه دانشجویی که آذر هر سال به یا 41خصوص در  به

در همین روز در دانشگاه تهران کشته شدند، تظاهراتی 

باری بود که یک گروه از  ولی این نخستین ،شد برپا می

کردند محوطه دانشگاه را ترک  می جرئتدانشجویان 

کنند و در مخالفت با رژیم به تظاهرات خیابانی بپردازند 

 (.104: 4911)بهنود، 

هایی در  و راهپیمایی راتتظاهبدین ترتیب بود که 

مرحله  در چنداعتراض به اقدامات رژیم پهلوی 

گسترده و عظیم در سراسر کشور آغاز گردید.  صورت به

این شیوۀ مبارزه در این مرحله از تاریخ ایران توانست 

های  شکل استانداردی، برای بیان خواسته صورت به

ی ها در تاریخ جنبش اگرچهعمومی مردم ایران درآید. 

اجتماعی ایران، این شیوه اعتراض همواره وجود داشته 

گاه به این شدت و گستره که در جریان  یچهاست، اما 

 انقالب اسالمی برگزار شدند، مشاهده نشده است.

های منتهی به  باغی در ماه بنا به ادعای ارتشبد قره

از تمامی اقشار مردم  تنها نهبه بعد  01انقالب از تابستان 

کردند بلکه  در تظاهرات ضد رژیم پهلوی شرکت می

ای از مقامات دولتی و حتی بعضی از  یج عدهتدر به

کردند و با اهالی  ها شرکت می فرمانداران هم در آن

کردند  ها نماز جماعت برگزار می شهرها در میدان

 (.90: 4913باغی،  )قره

در  گرفته انجامهای  ارائۀ آماری از تعداد راهپیمایی

تواند تصویری کلی از  های پایانی حکومت پهلوی می ماه

را به نمایش  01یک شیوۀ اعتراضی متداول در انقالب 

وجه دقیق نیست و هدف،  یچه بهبگذارد. البته این آمار 

ها نبوده است بلکه در این  بیان تعداد دقیق راهپیمایی

میزان اقبال پژوهش با ارائۀ این آمار سعی شده است 

عمومی از این شیوۀ اعتراضی در انقالب اسالمی به 

تصویر کشیده شود. در این آمار تعداد شهرهایی که 

روزانه در هر ماه شاهد برگزاری راهپیمایی  صورت به

بودند، لحاظ شده است و اگر در یک روز در شهری 

جداگانه صورت گرفته باشد،  صورت بهچند راهپیمایی 

ها مورد شمارش واقع شده است. الزم  نتنها یکی از آ

به ذکر است که ممکن است بسیاری از شهرهای 

باشند   هایی بوده هم شاهد برگزاری راهپیمایی تر کوچک

ثبت نشده  01و  01 های از سال جامانده بهاما در اسناد 

باشند. با توجه به مطالبی که ذکر شد، هیچ ادعایی در 

 ندارد. مورد دقیق بودن این آمار وجود
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در روزشمار انقالب  شده ارائهبر طبق اطالعات 

اسالمی که توسط سازمان تبلیغات اسالمی منتشر شده 

دی همان سال، تعداد  21تا  01یرماه تاست، از ابتدای 

تظاهرات در کشور برگزار شده است. از این  4233

مورد در مرداد،  11یرماه، تمورد در  3تعداد راهپیمایی 

مورد  239مورد در ماه مهر،  411شهریور، مورد در  493

ماه ثبت  یدمورد در  104و مورد در آذر  241در آبان، 

های پایانی رژیم  شده است. با توجه به این آمار در ماه

گیری انقالب اسالمی  پهلوی و در جریان شکل

ها شکل غالب اعتراضات مردمی را تشکیل  راهپیمایی

 شد. افزوده میدادند و هر روز بر تعدادشان  می

آرام و در مواقعی هم  صورت بهها گاه  راهپیمایی

شدند. راهپیمایان  همراه با خشونت و تخریب برگزار می

های شهرها اقدام به راهپیمایی  در خیابان معموالً

های  اما در مواردی هم راهپیمایی در مکان؛ کردند می

ها،  ها، محوطه دانشگاه خاصی همچون محیط دبیرستان

طور در  ینهمامامزادگانی مانند شاه عبدالعظیم و حرم 

های دیگری برگزار  ع( و مکان) های حرم امام رضا صحن

گردید. در مواردی راهپیمایان اقدام به پوشیدن کفن و  می

ها اقشار  کردند. در تعدادی از راهپیمایی یا لباس سیاه می

ها  های مخصوص خود در راهپیمایی مختلف با لباس

کردند؛ برای مثال، پزشکان و پرستاران با  میشرکت 

های  آموزان با روپوش های سفید و دانش روپوش

ای خاص به تظاهرات  دست مدرسه جلوه یک

 بخشیدند. می

در سالگرد وقایع  معموالًها از نظر زمانی  راهپیمایی

شدند.  مهم و یا در واکنش به اقدامات رژیم برگزار می

یباً هر روز تقرنتهی به انقالب البته در روزهای پایانی م

کردند. مردم گاه با  مردم اقدام به برگزاری تظاهرات می

ها، علما و مراجع اقدام به برگزاری  دعوت احزاب، گروه

کردند اما در بسیاری از موارد هم  راهپیمایی می

خودجوش بود. بعضی اوقات استقبال  کامالًها  راهپیمایی

انجامید، در  به تظاهرات می آزادشدهاز زندانیان سیاسیِ 

جنازه و مجالس ترحیم جنبه  ییعتشمواردی مراسم 

شد و گاهی  اعتراضی پیدا کرده و به تظاهرات ختم می

هم پس از برگزاری نمازهای جماعت و دعای ندبه 

دادند.  کردند و شعار می ها راهپیمایی می مردم در خیابان

ار و از مساجد، باز معموالًها  نقطه شروع راهپیمایی

 جلوی منازل مراجع و علما بود.

کنندگان یا چهرۀ انسانی  در مورد ترکیب شرکت

تظاهرات، بیش از هر چیزی اختالط یا ائتالف افراد و 

داد. اکثریت، با افراد  افکار و یکپارچگی ملت را نشان می

آموز  جوانان دانشجو و دانش مخصوصاًمتوسط شهری 

بود. ضمن آنکه بازاری و کاسب کم نبودند و اداری زیاد 

بودند. کارگرها و کشاورزهایی که حضور داشتند، بدون 

الی جمعیت و جزء بسیار اقلیتی از  تمایز و تشکل در البه

ها  ها تعداد آن شدند که البته در شهرستان دیگران دیده می

شدند ولی به نسبت  م نیز پیدا میبیشتر بود. طلبه و معم

ها غالباً  کمتر از آنچه در جامعه هستند. از میان خانم

یوسته به پ هم بهترها شرکت داشتند و در صفوف  جوان

ها و  خوردند. بدون آنکه انحصار با باحجاب چشم می

باشد. روسری به سر یا حتی بدون حجاب  سرها چادربه

ها  رفته راهپیمایی هم آمدند. روی که با شوق تمام می

طبیعی داشت و حکایت از تشکیالت  کامالًای  قیافه

های دینی نیز با شعارهای  کرد. اقلیت حزبی و گروهی نمی

: 4919کردند )بازرگان،  مشخص خودشان، مشارکت می

90.) 

ازاین گفته شد، تعداد تظاهرات  یشپکه  طور همان

بسیار ها در جریان انقالب اسالمی ایران  و راهپیمایی

پذیر نیست. در  ها امکان زیاد بود. لذا پرداختن به همۀ آن

 شده انجامهای  ین راهپیماییتر مهماینجا اشارۀ کوتاهی به 

 شود. در جریان پیروزی انقالب اسالمی می

ین وقایع انقالب اسالمی ایران که تر مهمیکی از  

ن نقطه شروع انقالب ادر واقع از نظر بسیاری از محقق

 4901ماه  ید 40شود، تظاهرات  اسالمی محسوب می

آمیز روزنامه  در قم است. به دنبال انتشار مقالۀ توهین
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خشمگین  شدت بهره( مردم ) اطالعات به امام خمینی

ها ریختند. شورشی که ابتدا در  شده و به خیابان

العمل به توهین دستگاه حکومتی به زعیم  عکس

زمانه، صورت گرفته بود، تبدیل به تظاهرات قدر  یعال

عظیمی گشت و کشته شدن تعدادی از معترضین به 

ها  دست عمال رژیم و به دنبال آن برگزاری پیاپی چهلم

بعد از این واقعه نگذاشت که آتش انقالب فرونشیند. 

تظاهرات عظیم بعدی مربوط به شهر تبریز است که در 

لم شهدای قم، صحنۀ به مناسبت چه 01بهمن  20تاریخ 

برگزاری تظاهرات بود. نیروهای رژیم به راهپیمایان 

حمله کرده و تعدادی را به شهادت رساندند. مراسم 

دیگری  تظاهراتگیری  چهلم شهدای تبریز، عامل شکل

 در شهرهای مختلف کشور گردید.

های  یکی دیگر از راهپیمایی 01راهپیمایی عید فطر 

ن انقالب اسالمی بود. عظیم صورت گرفته در جریا

نمازگزاران پس از برگزاری نماز عید فطر به راهپیمایی 

 41پرداخته و برای برگزاری راهپیمایی دیگری در روز 

 41ریزی کردند. مردم طبق قرار قبلی در  شهریور برنامه

شهریور تظاهرات عظیم دیگری به راه انداختند اما هدف 

و تعدادی به شهادت رژیم قرار گرفته  مأمورانتیراندازی 

رسیدند. این روز در تاریخ معاصر ایران به جمعه سیاه 

 شهرت یافت.

های عظیمی که ضربه نهایی را بر  اما راهپیمایی

های میلیونی  پیکر رژیم پهلوی وارد آوردند راهپیمایی

تاسوعا و عاشورای حسینی بود. یک ماه از عمر دولت 

م فرارسید و نظامی ازهاری سپری شده بود که ماه محر

دولت پس از چندین جلسه بحث و گفتگو به این نتیجه 

رسید که این تظاهرات را در این دو روز آزاد اعالم کند. 

این به دلیل ترسی بود که از جمعیت چند میلیون نفری 

در تهران داشتند و هیچ نیرویی قادر به کنترل آن نبود 

(. روزنامه کیهان از 911: 4904سرشت،  )بهشتی

ترین رفراندوم  هپیمایی این دو روز با عنوان باشکوهرا

 (.4: 21/45/01تاریخ معاصر ایران نام برد )کیهان، 

و  باعظمتدر اربعین حسینی نیز راهپیمایی 

باشکوهی برگزار گردید و در قطعنامۀ پایانی آن، مردم 

خواستار برقراری جمهوری اسالمی، تشکیل شورای 

ره( و ادامه تظاهرات تا ) انقالب از طرف امام خمینی

 (.200: 4911پیروزی کامل شدند )عمید زنجانی، 

آنچه که گفته شد، راهپیمایی شیوۀ اعتراضی  بنا بر

است که در ذات خود فاقد خشونت است. این شیوۀ 

اعتراضی در جریان انقالب اسالمی بسیار مورد استفاده 

انقالبیون واقع شد و توانست در سرنگونی رژیم پهلوی 

 ؤثر واقع شود.م

 . اعتصاب5

اعتصاب به معنی دست از کار کشیدن گروهی از کارمندان 

اعتراض یا رسیدن به هدفی خاص  منظور بهیا کارگران 

ممکن است افزایش دستمزد،   است. اهداف اعتصاب

کاهش ساعت کار و یا هر درخواست دیگری باشد و 

زمانی  ها تا مربوط به شرایط انقالبی نیست. اعتصاب لزوماً

گیرند، قابل  که تنها برای اهداف اقتصادی صورت می

های  کنندگان خواسته اما هنگامی که اعتصاباند؛  کنترل

سیاسی دارند، ممکن است موجودیت نظام را به خطر 

 اندازند.

در جریان انقالب اسالمی ایران اعتصابات زیادی 

به وقوع پیوست. اعتصابات اهرم مکمل مهمی در اعمال 

رفتند. اولین گروهی که  فشار بر رژیم شاه به شمار می

در جریان انقالب اسالمی اعتصاب کردند، 

ها ابتدا با عنوان کردن  ها بودند. آن یوپرورش آموزش

ی و سپس با افزودن های رفاهی و استخدام درخواست

سیاسی، اعتصاب به راه  -های اجتماعی اعتراض

ی از طرف دانشجویان بعضی از زود بهانداختند. 

های سیاسی با تهدید به تعطیل  ها خواسته دانشگاه

(. از مهر تا 10: 4919ها اعالم گردید )بازرگان،  کالس

اعتصابات سراسری، تمام ارکان کشور را  01بهمن  42

و کلیه اقشار ملت مسلمان ایران، درخواست در برگرفت 

خود را برای سرنگونی رژیم شاه و تشکیل حکومت 
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های اعتصابیون مطرح  اسالمی در قالب درخواست

 کردند. می

های عمومی از  شهریور، اعتصاب 41بعد از واقعه 

ها باالتر رفت و صنایع نفت، بازار،  ها و دبیرستان دانشگاه

آهن،  ها، راه وصی، بانکهای دولتی و خص کارخانه

و ادارات دولتی را نیز در بر گرفت.  بندرهایسات تأس

بدین ترتیب، سراسر کشور از جمله سازمان برنامه و 

بودجه، گل سرسبد دولت مرکزی وارد اعتصاب شد 

 (.230: 4930)آبراهامیان، 

اما اعتصاب کارکنان شرکت نفت ایران نقطه عطف 

تا قبل از اعتصاب  شود. انقالب اسالمی محسوب می

ین تر بزرگکارکنان شرکت نفت، ایران یکی از 

تولیدکنندگان نفت جهان، با تولید روزانه شش میلیون 

بشکه نفت بود. اعتصاب کارکنان شرکت نفت زیربنای 

اقتصادی حکومت را از بین برد. این اعتصاب در آغاز 

فصل زمستان که بیشترین تقاضا برای نفت خام وجود 

بر  تنها نهیجادشده اوقوع پیوست. بحران نفتی دارد به 

یر تأثیرگذار بود. تأثایران بلکه بر سایر کشورهای جهان 

این اعتصاب در جهان صنعتی به حدی بود که وزیر 

وقت انرژی ایاالت متحده اعالم کرد که با تداوم این 

بندی انرژی در آمریکا وجود  ای جز جیره شرایط، چاره

 (.451: 4932 نخواهد داشت )تائب،

اعتصاب در صنعت نفت به دلیل نقش  اگرچه

ین و مؤثرترین تر مهمحیاتی آن در اقتصاد کشور 

اعتصاب صورت گرفته در جریان انقالب اسالمی بود، 

ازاین هم بیان شد در ادارات و  یشپطور که  ینهماما 

اصناف مختلف اعتصاب به وقوع پیوست و توانست به 

با نزدیک شدن به روزهای  پیشبرد انقالب کمک کند.

بیشتر  روز روزبهپیروزی انقالب، تعداد اعتصابیون 

های بیشتری را در  شد و ادارات و سازمان می

های دولتی به  کارکنان بسیاری از نهاد کم کمگرفت.  برمی

یون پیوسته و رژیم را با مشکلی الینحل مواجه اعتصاب

ود یافته ب گسترشها به حدی  ساختند. حجم اعتصاب

بود. کارکنان  درآوردهتعطیل  که کشور را به حالت نیمه

، گمرک، رادیو و پست ی،دادگسترآهن،  سازمان آب، راه

ها، دفاتر اسناد رسمی،  تلویزیون، مطبوعات، بیمارستان

سازمان ملی خون ایران و ... دست به اعتصاب زده 

 طور بهها دولت  بودند. با توجه به فراگیری اعتصاب

ترین امور  کامل ناتوان شده بود و حتی برای انجام ساده

 قدر آنها  روزانۀ کشور نیز توانی نداشت. دامنۀ اعتصاب

گسترش یافت که گا حتی نمازهای جماعت را هم در 

گرفت. از جمله در اهواز در پی حمله نظامیان به  برمی

شاپور، روحانیون این شهر در اعتراض  بیمارستان جندی

 13مل وحشیانه نمازهای جماعت را به مدت به این ع

ساعت، تعطیل کردند )دفتر ادبیات انقالب سالمی، 

4939 :0/ 493.) 

حمایت از اعتصابیون به طرق مختلف انجام 

حمایت مالی از اعتصابیون،  منظور بهشد.  می

هایی در مساجد در نظر گرفته شده بود تا  صندوق

ی نمایند. امام آور ها جمع های مردمی را برای آن کمک

هایی، همواره مردم  ره( هم ضمن صدور اعالمیه) خمینی

را به حمایت از اعتصابیونی که دچار مشکالت زندگی 

خواندند. ایشان اختصاص وجوهات  یفراماند،  شده

شرعی برای کمک به اعتصابیون را مجاز اعالم کردند. 

، یکی «اعتصاب، اعتصاب، زمینه انقالب»شعار حمایتی 

ها شعاری بود که در زمینه حمایت از اعتصابیون از صد

؛ (39: 4939گرفت )پناهی،  مورد استفاده قرار می

آمیز  بنابراین اعتصاب یک شیوۀ اعتراضی غیرخشونت

بود که در جریان انقالب اسالمی بسیار مورد استفاده 

 قرار گرفت.

 . اعتصاب غذا9

عنوان یک روش بیان خواستۀ بدون  اعتصاب غذا به 

 به دستشود که فرد برای  ونت به حالتی گفته میخش

از  ،آوردن، توجه به یک نکته یا حقی که پایمال شده

کند. اعتصاب غذا  خوردن و گاه آشامیدن پرهیز می

تواند به مرگ فرد منجر شود و بنابراین باید آخرین  می
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ای باشد که فرد برای بیان نظرش یا به دست  حربه

کند. از بعدی دیگر،  ه میآوردن چیزی از آن استفاد

اعتصاب غذا نخوردن غذا با ارادۀ خود شخص و در 

شود به  اعتراض به موضوعی است که خود تقسیم می

اعتصاب غذای خشک و اعتصاب غذای تر. اعتصاب 

غذای خشک شامل نخوردن آب و غذاست و اعتصاب 

تر فقط نخوردن غذاست. اعتصاب غذا ممکن  غذای 

ینی در مکانی انجام نش بست است همراه با تحصن و

شود یا توسط زندانیان در زندان انجام شود )علوی، 

4933: 93-91.) 

های  ای اعتراضی در ماه عنوان شیوه اعتصاب غذا به

پایانی رژیم پهلوی وارد چنتۀ کنش مردم ایران گردید. 

بدین ترتیب اقشار مختلف مردم در اعتراض به اقدامات 

آوردند. کارکنان  رژیم به اعتصاب غذا روی می

های دولتی، زندانیان سیاسی، طالب و  سازمان

هایی از  تماعی در برههآموزان و سایر اقشار اج دانش

انقالب دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذا 

در واکنش و اعتراض به کشتار مردم و یا آزار و  معموالً

طور برای اعالم  ینهمهای مختلف مردمی و  اذیت گروه

 گرفت. همبستگی صورت می

در بحبوحه انقالب زندانیان سیاسی از آخرین تیر 

کردند.  تراض استفاده میترکش خود برای مبارزه و اع

موارد متعدد اعتصاب غذا توسط زندانیان سیاسی 

گزارش گردیده است. دانشگاهیان نیز از حربۀ اعتصاب 

کردند. در مواردی برای شکستن  غذا استفاده می

شد؛  اعتصاب غذا، توسط اعتصابیون شرایطی وضع می

آموزان دختر و پسر به همراه طالب در  برای مثال، دانش

 13باد دست به اعتصاب غذا زدند و مدت آن را مها

ساعت و شرط شکستن آن را آزادی کلیه زندانیان 

 (.2: 9/3/01سیاسی اعالم کردند )کیهان، 

زدند  کسانی که دست به اعتصاب غذا می

معمول شامل موارد زیر  طور بههایی داشتند که  درخواست

، شد: آزادی کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط می

لغو حکومت نظامی، تعقیب و محاکمه مسببان کشتارهای 

یدشدگان تبعها از کلیه  اخیر کشور، رفع محدودیت

سیاسی داخل و خارج از کشور، آزادی کامل بیان و قلم، 

مورد به کشورهای خارجی،  ها و امتیازات بی لغو کمک

اند  المال نقش داشته محاکمه کسانی که در غارت بیت

 .…و

که در مورد اعتصاب غذا گفته شد،  بنا بر آنچه

اعتصابیون از اقشار و طبقات گوناگون دست به این 

زدند و بدین  آمیز می آمیز غیرخشونت عمل اعتراض

دادند که به  وسیله رژیم پهلوی را تحت فشار قرار می

 هایشان توجه کند. خواسته

 . شعار4

های  یکی از منابع مهم شناخت ایدئولوژی و ارزش

های مدرن  شعارهای آن است. همه انقالب ،انقالب

که در جریان انقالب  هستنددارای ایدئولوژی 

کند. ایدئولوژی انقالبی در  کارکردهای مهمی ایفا می

صورت شعارهای انقالبی مطرح  فرآیند انقالب معموالً به

د. به همین سبب شعارهای انقالب از اسناد مهم و شو می

ها یکی از  ه مطالعه آنک رود یاصلی انقالب به شمار م

های آن  ها و آرمان منابع مهم شناخت ایدئولوژی، ارزش

 (.15-14 :4930انقالب است )پناهی، 

طرح شعار کاری بسیار دقیق و حساس است.  

شعارها در مراحل اولیه هر نهضت اجتماعی  ازآنجاکه

توانند  گردند، اگر با دقت انتخاب نشوند می مطرح می

اجتماعی را به هدر داده و حتی  مقداری از نیروهای

ی مسیرهای انحرافی بکشانند. شعار سو بهها را  جمعیت

بیشتر بیان عاطفی حرکت اجتماعی است و به علت 

رنگ عاطفی دارای قدرت برانگیختن بسیار زیادی 

است. شعارها باید قابل فهم باشند، ریشه در سوابق 

. در تاریخی مشترک مردم داشته و دارای جذابیت باشند

کلی شعارها را  طور بهجریان انقالب اسالمی ایران 

توان به دو دسته شعارهای خاص و شعارهای عام  می
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یباً در تمامی شرایط و در تقرتقسیم کرد. شعارهای عام 

اما ؛ شدند ها استفاده می همۀ تجمعات و گردهمایی

شعارهای خاص به مناسبت یک روز و مناسبت خاص 

 (.49-40 تا: نا، بی شدند )بی مورد استفاده واقع می

شعارهای انقالبی با دقت و ظرافت خاصی انتخاب 

شوند. شعار عالوه بر آنکه ابزار اعتراض است، با  می

کننده هم باشد. در  تواند بسیج توجه به محتوایش می

برای حفظ قرآن، مردم »انقالب اسالمی شعارهایی مانند 

ین، مردم چرا ایران شده فلسط»و یا « به ما ملحق شوید

وای به تو مسلمان اگر به پا »طور شعار  ینهمو « نشستین

بیشتر از آنکه اعتراض مردم به رژیم حاکم را « نخیزی

نشان دهند، سعی در همراهی و بسیج سایر مردم داشتند. 

اما ؛ های مردمی بودند شعارها جز جدانشدنی راهپیمایی

ها  پیماییطور نبود که تنها شعار دادن مختص به راه ینا

باشد در هر زمان و مکانی انقالبیون مبادرت به شعار 

کردند. البته شعارها تنها لفظی نبودند و  دادن، می

شدند.  را هم شامل می ها شعارنوشتهها و  دیوارنوشته

 صورت بهانقالبیون بسیاری از شعارها را 

کردند.  با خود حمل می تظاهراتهایی در  نوشته پارچه

شامل آیات قرآن و جمالت بزرگان  موالًمعاین شعارها 

 بودند.

مهندس بازرگان در مورد محتوای شعارهای 

محتوای شعارهای  خصوص به، 01انقالب 

عید فطر، تاسوعا و  خصوصاًهای عمدۀ تهران،  راهپیمایی

کند. این آمارها که از روی  عاشورا، آمارهایی ارائه می

دهند که شعارها،  ، نشان میآمده  دست  بهنوارها 

چهار مطلب یا پیام بودند. شعارهای ضد  وحوش حول

درصد کل شعارها را شامل  93استبدادی در حدود 

شدند، شعارهای مربوط به انقالب اسالمی و  می

درصد، شعارهای  94جمهوری اسالمی در حدود 

درصد و  41ره( ) اهلل خمینی مربوط به رهبری آیت

داشت  گذشتگان و شهدا را گرامی میشعارهایی که یاد 

 :4919درصد کل شعارها بودند )بازرگان،  40در حدود 

93-91.) 

شعار، وجود  1409در جریان انقالب اسالمی ایران 

داشته است. با توجه به حجم زیاد شعارها، مشخص 

های مهم مبارزه علیه  شود که شعارها یکی از سالح می

و نشر آثار امام  اند )مؤسسه چاپ رژیم پهلوی بوده

بنابراین شعارها در ؛ (222-229 :4934ره(، ) خمینی

جریان انقالب اسالمی ایران ابزارهای بسیار مفید و مهمی 

بودند که عالوه بر بیان اعتراضات مردمی، با توجه به 

های بیشتری را به انقالب پیوند  توانستند گروه محتوا می

های  زده و به جرگۀ انقالبیون وارد کنند. در عکس

ای مختلف مردمی ه از روزهای انقالب، گروه جامانده به

شوند که در حال شعارنویسی بر روی دیوارها  مشاهده می

انقالب  موردنظرگونه به نشر شعارهای  یناهستند و 

 کنند. کمک می

 . اهلل اکبرهای شبانه1

ها،  در بیان نارضایتی شده گرفتههای به کار  یکی از روش
نام گرفت « تکبیر شبانه»نوع خاصی از تظاهرات بود که 

های گذشته دیده نشده بود.  یک از انقالب یچهو در 
شد و شهر در  ها خاموش می ها هنگامی که برق شب

اکبر از سرتاسر شهر  ، غریو اهللرفت یفرومظلمت 
آمیخت  خاست. صدای تکبیر با صدای گلوله درمی برمی

گشت )اخوان  و همواره صدای گلوله بود که مغلوب می
 (.04: 4934مفرد، 

بار در شب اول  ی برای اولیناین شیوۀ اعتراض
مورد استفاده واقع شد. پس از آنکه روز دهم  01محرم 

، در تظاهرات و ناآرامی سپری شد، در آغاز 01آذر 
در سراسر شهر « اال اهلل ال اله »و « اکبر  اهلل»شب، ندای 

انداز شد. با شروع ساعت منع عبور و مرور و  طنین
بل در مساجد که از ق مقررات حکومت نظامی، چنان

های منازل  که از بام« اکبر اهلل »توصیه شده بود، ندای 
خاست، پایتخت ساکت و خاموش را  شهر تهران برمی

ناگهان سرشار از هیجان و جنبش کرد )اطالعات 
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های بعد هم همین  (. در شب2: 41/44/4915)ضمیمه(، 
  اهلل»، صدای آمدوشدرویه تکرار شد. بعد از ساعت منع 

هایی  رسید. گروه ر اغلب نقاط تهران به گوش مید« اکبر
ها  دسته راهی خیابان شب دسته 0از مردم بعد از ساعت 

موقعیت « اکبر  اهلل»شدند و با فریادهای  ها می و کوچه
 (.0: 41/45/01دادند )کیهان،  خود را به هم خبر می

سالیوان سفیر وقت آمریکا در ایران در مورد 

نویسد: از ماه اکتبر مخالفین مذهبی  اکبرهای شبانه می اهلل

ای برای نشان دادن قدرت  دست به تاکتیک مؤثر و تازه

ها به  ها از مردم دعوت کردند که شب خود زدند. آن

ها رفته و شعار اهلل اکبر سر دهند. سربازان در  بام پشت

ساعات منع عبور و مرور با شلیک تیر هوایی به این 

گی شبانه در تهران به دادند. زند شعارها پاسخ می

 (.425: 4914کابوسی تبدیل شده بود )سولیوان، 

پارسونز، سفیر وقت انگلیس، نیز در مورد اولین 

 نویسد: در خاطراتش چنین می 4901شب محرم 

شب که دولت مقررات  0ساعت  رأسدرست »... 

را اعالم کرده بود ...  وآمد رفتحکومت نظامی و منع 

سر « اهلل اکبر»های خود فریاد  انههای خ بام مردم در پشت

دادند. نظامیان به مقابله برخواستند و صدای شلیک 

 ظاهراًها و حتی صدای توپ که  ها و تفنگ مسلسل

شد، طوفانی به پا کرد. در این  ها شلیک می یله تانکوس به

کننده  ساعت برق شهر هم قطع شده بود و صدای گیج

« یخته بودآم هم کبر بها شلیک تیر و توپ با فریادهای اهلل

 (.491: 4930)اقدسی، 

عنوان روشی اعتراضی  اکبرهای شبانه به در مورد اهلل

آمیز، باید گفت که این روش مختص به  غیرخشونت

انقالب اسالمی بود. در تاریخچۀ مبارزات مردمی 

ایرانیان در ادوار گذشته، این روش در چنتۀ کنش مردم 

 به آن راه یافت. وجود نداشت و در جریان انقالب

 . تحصن6

نادرترین شکل مبارزه در جنبش انقالب اسالمی، 

های خاص بود  نشینی در منازل و مکان تحصن و بست

 صورت بهکه مخالفان در روند انقالب با توسل به آن و 

آمیز، اعتراضات خود را ضد رژیم اعالم  مسالمت کامالً

کردند. این شیوۀ اعتراض که در ایران سابقۀ طوالنی 

بار توسط  داشت، در انقالب اسالمی نیز برای نخستین

مردم اصفهان در یک اقدام ناگهانی به کار گرفته شد. در 

مادران و خواهران زندانیان سیاسی محبوس  01تیر  49

اهلل خادمی متحصن شده  در منزل آیت در زندان اصفهان،

و دست به اعتصاب غذا نیز زدند. این تحصن به مدت 

بیست روز ادامه یافت )دفتر ادبیات انقالب اسالمی، 

4913 :1/ 10.) 

ادامه یافت  01ها در تابستان  روند برگزاری تحصن

و انقالبیون در شرایط مختلف از این شیوۀ اعتراضی 

بهره جستند. منازل علما، مساجد، حرم امامزادگان، 

هایی  ها، حتی محیط مدارس و ادارات محل دانشگاه

نشینی  بودند که متحصنین جهت اعتراض به شیوۀ بست

ها  طبقات مختلفی در تحصنکردند. اقشار و  انتخاب می

آموزان،  کردند. علما، دانشجویان، دانش شرکت می

ها، کارمندان ادارات دولتی و ...  معلمان، اساتید دانشگاه

 ازآنجاکهدادند.  ها را تشکیل می چهرۀ مردمی تحصن

های صورت گرفته در  ی تحصنتمام بهامکان پرداختن 

توانستند  ها که مقدور نیست به تعدادی از آن 01سال 

حمایت بیشتری را جلب کنند و بیشتر رژیم را تحت 

 شود. فشار قرار دهند، پرداخته می

گروهی از مزدوران رژیم پهلوی در  01آذر  29در  

های مشهد دست به جنایت هولناکی  یکی از بیمارستان

زدند که منجر به برگزاری تحصن در این بیمارستان 

 رضا شاهای به بیمارستان  ها به طرز وحشیانه گردید. آن

حمله کردند و ضمن زخمی کردن اطبا و پرستاران، 

نوزادی را هم به شهادت رساندند. بعد از این واقعه 

های  معترضان در بیمارستان متحصن شدند و گروه
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روز به  49ها پیوستند. این تحصن  مختلف مردم به آن

ر نف 4055کنندگان در آن به  طول انجامید و تعداد شرکت

 رسید.

های صورت گرفته مربوط  ین تحصنتر مهمیکی از 

به تحصنی است که در دانشگاه تهران انجام شد. با 

ره( به کشور، روحانیون مبارز ) انتشار خبر بازگشت امام

ره( به تهران ) سراسر کشور برای استقبال از امام خمینی

ها و  اما هنگامی که بسته شدن فرودگاه؛ آمده بودند

آن سرکوب مردم توسط نظامیان را دیدند، در  عالوه بر

مسجد دانشگاه تهران تحصن کردند. تعداد روحانیون 

به صدها نفر  رفته رفتهاعتصابی ابتدا چهل نفر بود اما 

با صدور  ماه بهمن 3رسید. روحانیون متحصن در 

ای خطاب به ملت ایران اعالم کردند تا بازگشت  اعالمیه

صن خود ادامه خواهند داد. با ره( به کشور به تح) امام

، متحصنان با صدور 01بهمن  42ورود امام به کشور در 

ای مبنی بر ادامه مبارزه تا پیروزی نهایی، پایان  اعالمیه

-420 :4930پور،  تحصن خود را اعالم کردند )قاسم

443.) 
تحصن اساتید دانشگاه تهران در روزهای پایانی 

 4901آذر  20از روز فصل پاییز به خونریزی انجامید. 
های تهران در  شصت و پنج نفر از استادان دانشگاه

دبیرخانه دانشگاه اعتصاب کردند. در این روز بر سردر 
ای آویخته شد  ساختمان دبیرخانه دانشگاه تهران، پارچه

کرد.  ها را اعالم می که آغاز تحصن استادان دانشگاه
زاد، صنعتی، تکنیک، آ های تهران، پلی نمایندگان دانشگاه

علم و صنعت، ملی، مدرسه عالی بازرگانی و... اعتراض 
نشینی  ها به شکل بست خود را نسبت به تعطیلی دانشگاه

/ 0 :4939اعالم کردند )دفتر ادبیات انقالب اسالمی، 
ماه در  ید 0(. در پی این تحصن، تظاهراتی در 112

الهی یکی  جلوی دبیرخانه صورت گرفت، کامران نجات
استادان دانشگاه مورد اصابت گلوله واقع و کشته شد از 

 (.11: 4913باغی،  )قره

، تحصن از جمله ذکرشدهبا توجه به مطالب 
شد  آمیزی محسوب می های اعتراضی غیرخشونت روش

که ریشه در تاریخ، فرهنگ و مذهب مردم ایران داشت. 
 تحصن در میان مردم ایران دارای جایگاه واالیی بود.

 و تصرف . تخریب7

های بزرگ،  گوستاو لوبون معتقد است که افراد در گروه
دهند.  های فردی خود انجام می کنشی متفاوت از کنش

در کل جماعات از نظر او عملکردی ناخودآگاه دارند، 
ها در درجه پایینی است؛ لذا قدرت  تفکر عقالنی آن

(. به نظر 90: 4934انهدام و تخریب دارند )مشیرزاده، 
ای خشمگین در جمع انقالبیون به  چنانچه عدهلوبون 

تخریب، غارت و تصرف اموال و اماکن اقدام کنند، این 
حس در میان سایرین نیز نفوذ کرده و دیگران را هم با 

 کند. همراه می مخربان

ها، معترضین به  معمول در تمامی انقالب طور به

زنند.  طور اموال شخصی آسیب می ینهماموال دولتی و 

البیون با عصبانیت به شکستن، آتش کشیدن و سایر انق

آورند. اگر انقالبیون موفق شوند  اشکال تخریب روی می

نظام پیشین را ساقط و نظام جدیدی جایگزین آن کنند، 

های  های زیادی برای ترمیم خرابی نظام جدید باید هزینه

 دوران انقالب بپردازد.

سایر  در جریان انقالب اسالمی ایران نیز مانند

هایی توسط انقالبیون صورت  ها تخریب انقالب

ها پایین کشیدن  ین آنتر متداولگرفت. یکی از  می

و محمدرضا شاه از میادین و دیگر  رضاشاههای  تندیس

ها بود. انقالبیون خشم و انزجار خود را از رژیم  مکان

ها به نمایش  پهلوی، با از بین بردن مجسمۀ پهلوی

ها وقت و  ای پایین آوردن مجسمهگذاشتند. گاه بر می

ها فریاد  شد و با پایین آمدن آن انرژی زیادی صرف می

 در دانشگاهگرفت؛ برای مثال،  یفرامرا  جا همهشادی 

ها تالش کردند و  آبان، دانشجویان ساعت 49تهران در 

سرانجام با استفاده از بلدوزر توانستند مجسمه را پایین 
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ندیس شاه غریو شادی در ت فروافتادنآورند و پس از 

 (.494: 4930انداز شد )اقدسی،  طنین جا همه

ها، دفاتر حزب رستاخیز، مراکز  حمله به بانک

ها و ... تبدیل  فروشی ها، مشروب ساواک، سینماها، کاباره

به فعالیت روزانه انقالبیون شده بود. مردم خشمگین و 

ها را  ناراضی پس از حمله به این مراکز شیشه

کردند و در  ها را تخریب می شکستند، ساختمان می

آتش زده و به خاکستر تبدیل  ها را مواردی هم ساختمان

های آبجوسازی و  کردند. ویران کردن انبارها و کارخانه می

سازی کشور یکی از اعمال تخریبی بود که کرّات  مشروب

پیوست. علت تخریب  توسط مردم به وقوع می

ها را باید  فروشی سازی و مشروب ی مشروبها کارخانه

مردم  در ضدیت وجود این مراکز با اعتقادات مذهبی

 جویا شد.

الزم به توضیح است که بانک صادرات بیشتر از 

ها مورد حمله و تعرض انقالبیون قرار  سایر بانک

گذاری بهاییان در این  گرفت، دلیل این امر سرمایه می

 هرگونهبانک بود که سبب شده بود تعدادی از مراجع 

معامله با بانک مذکور را جایز ندانند. دفتر حزب 

رستاخیز هم از مراکزی بود که همواره در شهرهای 

گردید؛ زیرا مظهر و نماد حکومت  مختلف تخریب می

(. 410: 4911زاده،  شد )حسن دیکتاتوری محسوب می

های خارجی در  های دولت ها و کنسولگری خانه سفارت

امان نبودند و مورد حمله ایران هم از گزند و آسیب در 

شدند. کنسولگری آمریکا و ترکیه در  و تخریب واقع می

تبریز مورد یورش مردم این شهر قرار گرفت )کیهان، 

(. انقالبیون همچنین اعتراض و انزجار 1: 41/45/01

خود نسبت به رابطه میان دولت ایران و اسراییل را با 

 گذاشتند. میتخریب دفاتر این کشور در ایران به نمایش 

اما رهبران انقالب همواره مردم را از تخریب بر 

عنوان یکی از رهبران،  اهلل طالقانی به داشتند. آیت حذر می

درپی از مردم  با انتشار اعالمیه و ایراد سخنرانی، پی

سوزی و تخریب اماکن عمومی  خواست که از آتش می

 خودداری کنند. شعارهایی نیز برای بازداشتن مردم از

 برادر»اعمال تخریبی طراحی شده بود. تکرار شعار 

ای  نوشته و یا حمل پارچه« کشور را آتش نزن وطن هم

ما هرگز »شده بود:  نوشتهکه این عبارت بر روی آن 

و « کنیم زنیم و جایی را خراب نمی چیزی را آتش نمی

: 4903)بزرگمهر، « شکن نیستیم ما شیشه»طرح شعار 

 بازداشتنایی بود که در جهت ه ( همه و همه تالش00

اموال و اماکن عمومی و خصوصی   مردم از تخریب

 گرفت. انجام می

ها، انقالبیون عالوه بر تخریب،  در جریان انقالب

های مهم  سعی در تصرف و به دست آوردن کنترل مکان

و استراتژیک دارند. این اماکن مهم شامل مراکز نظامی 

ها،  سازی ها و اسلحه ها، زرادخانه همچون کالنتری

طور مراکز رادیویی و تلویزیونی و  ینهمها و  شهربانی

چنینی است که برای بقای رژیم الزم و ضروری  ینامراکز 

 هستند.

 خصوص بهگیری انقالب اسالمی،  در جریان شکل

ها و مراکز زیادی  روزهای پایانی رژیم سابق مکان در

ها درآمد. رژیم  توسط مردم تصرف شد و به کنترل آن

ها،  پهلوی با از دست دادن کنترل بر کالنتری

های رادیو و  ها، انبار تسلیحات، ایستگاه سازی اسلحه

تلویزیون و سایر اماکن مهم و استراتژیک دیگر امیدی به 

ه به تعدادی از تصرفات انقالبیون در بقا نداشت. در ادام

روزهای پایانی منتهی به انقالب اسالمی اشاراتی 

 شود. می

یکی پس از  01بهمن  22و  24ها در  کالنتری

گردید. متن خبری که  دیگری توسط انقالبیون اشغال می

بهمن در مورد تصرف  22روزنامه اطالعات در روز 

، به این شرح ها توسط انقالبیون منتشر کرد کالنتری

های واقع در  های مردم به کالنتری گروه»... است: 

 ...مجیدیه، بهارستان، میدان مجسمه، میدان خراسان و 

ها را وادار به تسلیم کردند. پس از  حمله کردند و آن

های این نواحی، مردم تمام وسایل  تسلیم شدن کالنتری
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 ها را بیرون ریخته و اسلحه و مهمات موجود داخل آن

 (.9: 22/44/01)اطالعات، « را بین افراد تقسیم کردند...

ها هم مردم مبادرت به تصرف  در شهرستان

مردم شهر  01بهمن  22کردند. در روز  ها می کالنتری

در تهران جنگ است، خاموشی ننگ »شیراز با شعار 

ها ریختند و تا شامگاه همان روز، با  به خیابان« است

ها و  بسیاری از کالنتری دادن چندین شهید و مجروح

اکبری  همچنین شهربانی شیراز را تصرف کردند )علی

 (.951: 4931بایگی، 

ها مراکز مهم دیگری نیز توسط  عالوه بر کالنتری

 شدت بهانقالبیون تصرف گردید. یکی از نقاط مهمی که 

سازی یا انبار  انقالبیون بود، تسخیر مسلسل موردنظر

بهمن  24رکز در اواسط شب تسلیحاتی رژیم بود. این م

مورد هجوم مردم قرار گرفت. انقالبیون به سمت 

ها با دیلم و کلنگ  سازی تیراندازی کردند. آن مسلسل

دیوار شرقی تسلیحات ارتش را از پنج نقطه شکافتند و 

هنوز آفتاب ندمیده بود که انبار تسلیحات رژیم شاه به 

ند ازپیش مسلح شد یشبها  دست مردم افتاد و آن

 (.22: 4930پور،  )قاسم

رادیو و تلویزیون از جمله آخرین مراکزی بود که 

 22توسط انقالبیون تصرف گردیدند. در بعدازظهر روز 

 0تعدادی از انقالبیون، حوالی ساعت  01بهمن 

بعدازظهر موفق به تصرف ساختمان رادیو شدند و 

ا اندازی کرده و صدای انقالب ر ها را راه توانستند دستگاه

یو پخش نمایند. بعد از آن جام جم هم توسط راداز 

-200 :4931اکبری بایگی،  انقالبیون تسخیر شد )علی

209.) 

های  بنابراین تخریب، تصرف و غارت روش

باری بودند که در جریان انقالب  اعتراضی خشونت

 اسالمی مورد استفادۀ انقالبیون واقع شدند.

 . قتل و ترور 8

ربایی،  ترور )ارعاب( به اعمالی مانند قتل سیاسی، آدم

شناسی فرد در  اخالل در روان قصد بهگذاری و ...  بمب

(. انقالب 430: 4931شود )گرین،  تودۀ اجتماعی گفته می

خویش  عصر همهای  اسالمی ایران، نسبت به سایر انقالب

های اعتراضی به کار  بار نبود. لذا بیشتر روش خشونت

آمیز و  های مسالمت شده در جریان این انقالب روشبرده 

حال در این انقالب هم  ینباابه دور از خشونت بود. 

آمیز اعتراضی همچون قتل  مواردی از رفتارهای خشونت

شود. ترورها در اغلب اوقات توسط  و ترور دیده می

ای همچون گروه توحیدی صف،  یافته های سازمان گروه

؛ گرفت مجاهدین خلق انجام میمنصورون، موحدین و یا 

ها هم توسط افرادی که وابستگی  اما تعدادی از قتل

یات عملسازمانی نداشتند، انجام شد. در ابتدا چند مورد از 

شوند و سپس به  یافته بیان می ترور و ارعاب سازمان

یافته اشاره  شدۀ غیر سازمان تعدادی از ترورهای انجام

 شود. می

آمریکایی مدیر ارشد  پل گریم 01ماه  یددر 

عملیات شرکت سهامی خاص خدمات نفتی ایران، 

ره( وابسته ) توسط واحد نظامی شهید مصطفی خمینی

گلوله از پای درآمد.  44به گروه موحدین، با شلیک 

یس واحد تولید رئعالوه بر پل گریم، محمد بروجردی 

نفت اهواز و عامل سرکوب اعتصاب  2 و 4شماره 

منصورون کشته شد )دفتر ادبیات نفت، توسط گروه 

های پایانی سال  (. در ماه99 /0 :4939انقالب اسالمی، 

، گروه توحیدی صف، اتوبوس حامل کارشناسان 01

نظامی آمریکایی شاغل در هوانیروز اصفهان را مورد 

حمله قرار داد و تعدادی از آمریکاییان را مجروح کرد 

(. همچنین 951 /1: 4910)دفتر ادبیات انقالب اسالمی، 

یک واحد عملیاتی از  40/1/01در بامداد روز چهارشنبه 

سازمان فداییان خلق یکی از مراکز استقرار کماندوهای 

شهربانی را با بمب و مسلسل مورد حمله قرار داد و 

پس از ضربه زدن به این مرکز و به آتش کشیدن و 
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ین به پایگاه خویش برگشت مأمورنابودی تعدادی از 

 (.220-295/ 0: 4913ادبیات انقالب اسالمی، )دفتر 

گفته شد که عالوه بر عملیات ارعاب و تروری که 

دادند، افرادی که  یافته انجام می های سازمان گروه

های انقالبی  وابستگی سازمانی هم نداشتند، مرتکب قتل

ن داران ارتش و مسئوال ن را درجهمقتوال بیشترشدند.  می

که مورد تنفر و انزجار مردم قرار  دادند استانی تشکیل می

های  داشتند؛ برای نمونه، به چندین مورد از قتل

یافته در کوران انقالب اسالمی،  غیر سازمان گرفته انجام

 شود. پرداخته می

یله وس به ،استاندار همدان ،تیراندازی ضد خدایاری

یکی از سربازان وظیفه ژاندارمری، که در نتیجه آن، 

مجروح شد و سرباز مزبور با اسلحه  شدت بهخدایاری 

(. 19: 4913باغی،  و تجهیزات مربوطه متواری شد )قره

مشهد در خیابان  1یس کالنتری رئپور  سرهنگ زمانی

مورد حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله از پا درآمد 

(. سرهنگ ضرغام معاون انتظامی 1: 0/1/01)اطالعات، 

مردم به ساواک،  و اداری ساواک شیراز در جریان حمله

(. خانۀ سرهنگ علی 1: 29/45/01کشته شد )کیهان، 

وجدانی افسر فرمانداری نظامی به آتش کشیده شد و 

 (.450: 4913باغی،  خودش نیز به قتل رسید )قره

های  بنابراین قتل و ترور هم یکی از روش

بیان اعتراضات  منظور بهآمیزی بود که انقالبیون  خشونت

اما قتل و ترور ؛ م از آن بهره گرفتندخود نسبت به رژی

ها  در جریان انقالب ایران بسیار کمتر از سایر روش

ها  ها و سازمان مورد استفاده واقع شد، بعضی از گروه

عنوان یک روش سودمند پذیرفته بودند  این روش را به

زدند اما این روش از  و دست به ترورهای انقالبی می

شد و رهبران انقالب طرف مردم مورد پذیرش واقع ن

وجه مردم را به استفاده از آن ترغیب نکردند.  یچه بههم 

الزم به توضیح است که در بخش دیگری از این 

پژوهش از روش اعتراضی با نام مبارزه مسلحانه نام برده 

عنوان شیوۀ اعتراضی با  شده است. فرق قتل و ترور به

مبارزه  مبارزه مسلحانه در این پژوهش، این است که در

مسلحانه هر دو طرف مسلح هستند و با آگاهی از مسلح 

پردازند اما در مورد  بودن طرف مقابل، با هم به جنگ می

های درگیر با استفاده از عملیات  ترور یکی از طرف

غافلگیرکننده سعی در ضربه زدن به رقیب خود با به 

 کارگیری سالح دارد.

 . تمرد نظامیان و پیوستن به مردم3

 شود، یمی انقالب طیشرا ریدرگ کشور کی کهی گامهن

 در محکمی مانع وفادار مسلحی روهاین و ارتش وجود

؛ است قدرتیی جابجا و حکومت رفتن دست از برابر

ی دهایام مسلحی روهاینی وفادار رفتن نیب از اما

بدون تردید ارتش  .برد از بین می را بقای برا حکومت

محمدرضا شاه  وتخت تاجترین حامی  ترین و مهم اصلی

های فاقد مشروعیت  حکومت ازآنجاکه اصوالًبود. 

همواره خود را از ناحیه مردم در معرض سرنگونی 

بینند، با توسل به ابزار سرکوب، پلیس و ارتش،  می

سازند.  گاهی برای امنیت حکومت خود می تکیه

محمدرضا شاه نیز از ابتدای سلطنت خویش سعی کرده 

ش مسلط شود و آن را ابزاری در خدمت بود که بر ارت

: 4904سرشت،  اهداف شخصی خود قرار دهد )بهشتی

900.) 

قرار دادن وابستگی  مدنظررهبر انقالب هم با 

مطلق رژیم شاه به وفاداری ارتش و نیروهای مسلح، 

رو شود، در یک  قبل از آنکه با اسلحه با ارتش روبه

جنگ سیاسی و روانی با ارتش برخورد کرد. ایشان از 

خواهد که به وظایف دینی و  داران می سربازان و درجه

ها  نمذهبی خود عمل کنند و به انقالب بپیوندند و پادگا

را تخلیه کرده و از ارتش فرار کنند و دستورهای مافوق 

را اطاعت نکنند و به جنبش مردم مسلمان ایران ملحق 

شوند. نظامیان به طرق مختلف در پیروزی انقالب 

ها، تمرد از  اسالمی نقش داشتند. فرار سربازان از پادگان

دستورات مافوق، پیوستن به مردم و حضور در جمع 

فرماندهان و صدور اعالمیه از جمله اقداماتی  ها، قتل آن
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بودند که نظامیان در اعتراض به شرایط موجود آن روز 

 انجام دادند.

یس ستاد ارتش، دالیل تمرد نیروهای رئباغی  قره

کند: تبلیغات به اشکال  طور بیان می مسلح و ارتش را این

ها، شعارنویسی به دیوارهای  یله روزنامهوس بهمختلف 

یک  صورت بهی گوناگون ها نامه شبها و  اعالمیهشهر، 

 کارکنانروی  تر تمام هرچهجنگ روانی کامل و با شدت 

شد. عالوه بر  نیروهای مسلح شاهنشاهی اعمال می

 کارکنانتبلیغات عمومی، تبلیغات مخصوصی برای 

گرفت که عبارت بودند از:  نیروهای مسلح صورت می

ها  ه در سربازخانهپخش اعالمیه و نوارهای گوناگون ک

سوزی، قتل و غارت و  شد. انتشار خبر آتش منتشر می

کشتار مردم در نقاط مختلف کشور، باعث نگرانی 

هایشان  کادر وظیفه نسبت به خانواده خصوص به کارکنان

 صورت به تنها نهنظامی  کارکنانشد. تبلیغات بر روی  می

 صورت بهگرفت بلکه انقالبیون  عمومی صورت می

کردند و حتی به  ارتباط برقرار می کارکنانادی نیز با انفر

سربازانی که فرار کرده بودند لباس و هزینه سفر به   آن

شهربانی  کارکناندادند. تعدادی از  شهرهایشان را هم می

اهلل  کتبی گزارش کرده بودند که از مقلدین آیت صورت به

توانند بر خالف دستور ایشان  ره( هستند و نمی) خمینی

بر تعداد غایبین و  روز روزبهعمل کنند. با این تفاسیر 

ها و مراجع تقلید  اهلل شد. آیت سربازان فراری افزوده می

نیز فتوا داده بودند که هر کس به رژیم سلطنت خدمت 

فتوا دادند که سربازان،  متعاقباًطور  ینهمکند، مرتد است. 

 اند مکلفها  داران و افسران به ترک سربازخانه هدرج

 (.454-451 :4913باغی،  )قره

ره( موفق شد با جلب ) ترتیب امام خمینی ینا به

حمایت نظامیان به سمت انقالبیون و سلب وفاداری 

ین ستون اتکای رژیم را تر مهمها از رژیم پهلوی،  آن

بهره در جهت پیشبرد اهداف انقالب   یزد و از آنفرور

ره( دستور فرار سربازان ) گیرد. هنگامی که امام خمینی

ها را صادر کرد، هر روز جمع کثیری از  از پادگان

کردند. آمار  ها را بدون اجازه ترک می سربازان سربازخانه

روزانه  01ماه  یددر  شده انجامباغی از فرارهای  قره

نفر است که در روزهای پایانی رژیم این آمار به  4555

نفر در روز رسید. نظامیان هر روز بیشتر در جمع  4255

پیوستند؛ برای نمونه، با  ها می مردم قرار گرفته و به آن

انتشار خبر بسته شدن فرودگاه و ممانعت رژیم از ورود 

ره( به کشور، همافران دست به اعتصاب ) امام خمینی

نیروی دریایی و زمینی  کارکنانغذا زدند و تعدادی از 

ها شرکت کرده و به صدور اعالمیه  هپیماییدر را

-214 :4913باغی،  همبستگی با ملت پرداختند )قره

221.) 

عنوان روش اعتراضی حتی مبادرت به  نظامیان به
 01کردند. در روز عاشورای  قتل فرماندهان خود نیز می

داران و افسران انقالبی در داخل  چند تن از درجه
داران  ی افسران و درجهوس بهی پادگان لویزان نهارخور

ای افسر و  تیراندازی کردند که در جریان آن عده
 (.19: 4913باغی،  دار و سرباز به قتل رسیدند )قره درجه

 . مبارزه مسلحانه51

های  اتخاذ استراتژی مبارزۀ مسلحانه و به کارگیری روش
طلبانه برای تغییرات سیاسی، در جنبش انقالب  خشونت

ره( در اداره ) از نظر اماماسالمی بسیار نادر است. 
عنوان مرکز ثقل پیشبرد مبارزه به شمار  انقالب، مردم به

عنوان  رفتند، مبتنی بر همین اصل، جنگ مسلحانه به می
شده در جهان سوم، نفی گردید و حضور  یرفتهذپروش 

ها تجویز گردید. این روش  میلیونی مردم در راهپیمایی
زیرا از ؛ های التقاطی و چپ مطرود بود از جانب گروه

ها مبارزه مسلحانه تنها راه انقالب بود. این روش  نظر آن
گرفت،  چنانچه از طرف رهبری مورد استفاده قرار می

در کاربرد ارتش و شدت عمل هر معضل اصلی رژیم 
زیرا با کشته شدن افرادِ ارتش ؛ کرد چه بیشتر را حل می

شد و مقابله با مردم  بذر کینه در دل نظامیان کاشته می
ها در دفاع از خود تلقی  جزو حقوق مشروع آن

ره( تا آخرین لحظات سعی کردند ) اما امام؛ گردید می
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وزی برسانند تنها با حضور مردم انقالب را به پیر
 (.15: 4911)اردستانی، 

ره( نظر خود در مورد مبارزه ) امام خمینی 

جانب بنا دارم  ینا»... گونه بیان کردند:  ینامسلحانه را 

آمیز حل شود. لکن  مسالمت طور بهایران  مسائلکه 

بیند دست  دستگاه ظلم و ستم چون خود را محکوم می

هنوز اعالم جهاد مقدس  باآنکهبه جنایت زده ... من 

ام و نیز مایلم تا مسالمت حفظ و قضایا موافق  نکرده

کنم اگر  آرای ملت و موازین قانون عمل شود. اخطار می

گیرم و  ی برندارید، تصمیم آخر را میبرادرکشدست از 

: 4930پور،  )قاسم...« مسئولیت آن با متجاوزان است 

240.) 

رهبر اصلی یژه و بهدر حقیقت رهبران نهضت 

ره( از آغاز اعتراضات و ) انقالب، امام خمینی

های خونین حاضر نبودند که صحنه مبارزه را  درگیری

به دالیل امنیتی به دشمن سپرده و حامیان خود را قربانی 

وجود،  ینبااگرایانۀ رژیم نماید.  های سرکوب سیاست

های شدید و خصمانه در روزهای پایانی  سرکوب

امنیتی موجب شد تا  مأموران سقوط رژیم توسط

انقالبیون شیوۀ مبارزۀ مسلحانه را برای سرنگونی کامل و 

 نهایی شاه انتخاب کنند.

نخستین درگیری مسلحانه میان نیروهای انقالبی و 

رژیم، در جریان ابراز احساسات دانشجویان  مأموران

نیروی هوایی نسبت به پخش فیلم مراسم استقبال امام 

گارد شاهنشاهی  مأمورانحملۀ مسلحانه ره( و ) خمینی

بهمن آغاز  25در پادگان دوشان تپه در تاریخ  ها آنبه 

های چریکی و مردم  شد. با شروع درگیری، سازمان

به پادگان مزبور  شده محاصرهبرای کمک به همافران 

هجوم بردند و پس از شش ساعت درگیری شدید، 

 خانه اسلحهنیروی هوایی به طرف  کارکنانمردم با کمک 

هجوم بردند و بعد از ساختن سنگرهای خیابانی با 

تر  استفاده از تفنگ و مسلسل مبارزات خود را جدی

 (.410: 4915دنبال کردند )الگار، 

ها از  بهمن درگیری 24تا ظهر روز شنبه 

های اطراف و مرکز آموزش هوایی به تمام شهر  خیابان

یسات تأسها و  به کالنتری گروه گروهسرایت کرد و مردم 

نظامی داخل شهر حمله کردند و با خلع سالح افراد، 

نقاط حساس دیگر پایتخت را نیز به تصرف درآوردند 

 (.215-213 :4915)خلیلی، 

و توزیع اسلحه در میان مردم طبق   در مورد نحوه

گرفت و  شواهد موجود، این کار در مساجد صورت می

توانستند سالح گرم  مردم انقالبی با مراجعه به مسجد می

هایی  دریافت کنند. همچنین در مواردی شماره تلفن

اعالم و از متقاضیان خواسته شده بود در صورت تمایل 

به دریافت اسلحه با آن شماره تماس بگیرند )اطالعات، 

22/44/01 :2.) 

گفته شد که رهبران انقالبی مردم را به مبارزه 

د با استفاده از کردند و سعی داشتن مسلحانه تشویق نمی

آمیز رژیم پهلوی را سرنگون  های غیرخشونت روش

های  هایی از طرف گروه اما در این میان اعالمیه؛ کنند

های چپ بودند در میان  مختلف که اغلب دارای گرایش

ها را به مبارزه مسلحانه  شد که آن مردم توزیع می

نوان ای با ع اعالمیه 01آذر  0در تاریخ  ؛ مثالًخواند فرامی

هایی نصب شده بود و برای  در قسمت« وطن همای »

سرنگونی رژیم از مردم دعوت به همکاری کرده و در 

« مبارزه مسلحانه ایران باد زنده»خاتمه آن نیز جمله 

: 4931نوشته شده بود )مرکز بررسی اسناد تاریخی، 

411.) 

بنابراین راهبرد مبارزاتی در جریان انقالب اسالمی 

ره( تجویز ) امام خمینی خصوص بهران که توسط رهب

 گردید، استراتژی مقاومت منفی بود. این شیوه مقابله امام

های انقالب و زمانی که  یریدرگره( که حتی در اوج )

ها فریاد جنگ مسلحانه سر  بسیاری از افراد و گروه

دادند، ادامه یافت و باعث شد تا انقالب از نظر  می

 دفاعی به خود بگیرد. اماماستراتژی و حرکت کلی چهره 

ره( با این کار توانست در مردم این احساس را به وجود )
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آورد که انقالب با کسی سر جنگ و خونریزی ندارد و 

خواهند و  خود را می رفته ازدستانقالبیون تنها حقوق 

خواهند؛ چنین  چیزی بیش از رفع ظلم و ستم نمی

نقالب باور کننده در ا به افراد شرکت معموالًاحساسی 

دهد  برحق بودن و مظلوم و مورد تهاجم واقع شدن را می

شناسی ستیزه همیشه انسانی که در حال  و مطابق روان

تر از انسان مهاجم،  یقودفاع باشد، از نظر روانی بهتر و 

چنین احساسی باعث  عالوه بهکند.  جنگیده یا مقاومت می

شتار و شود که وهم و ترس مردم کوچه و بازار از ک می

: 4904خونریزی تا حدودی کاهش یابد )بهشتی سرشت، 

200.) 

 . برگزاری شب شعر55

آمیزی دیگری بود که  شعر روش اعتراض  برگزاری شب

در جریان انقالب اسالمی مورد استفاده واقع شد. از روز 

های  ، کانون نویسندگان ایران شب01مهر  43دوشنبه 

به مدت « سندگانهای شاعران و نوی شب»شعری، به نام 

ده شب در انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان در 

(. به مدت 251: 4932خیابان پهلوی برگزار کرد )باقی، 

ده شب در انستیتو گوته نویسندگان و شاعران، گرد هم 

ها هجوم  آمدند. هزاران تن برای شنیدن سخنان آن می

حضار به دنبال سیاست بودند نه ادبیات.  بیشتربردند.  می

گیرد و فرهنگ به ناگزیر  سیاست در فرهنگ پناه می»

 (.434-432 :4912مهدوی،  )هوشنگ« شود سیاسی می

انجمن گوته که تحت سرپرستی سفارت آلمان در 

کرد، این شب شعرها را ترتیب داده  تهران فعالیت می

ی در آن شعر ای از شاعران ایران بود که قرار بود عده

نفر در  255کردند که حداکثر  ها فکر می بخوانند. آلمانی

این برنامه شرکت خواهند کرد ولی جمعیت 

کننده و تماشاچی به چندین هزار نفر رسید و  شرکت

های آن هم  تمام محوطه و باغ انجمن و حتی درخت

مملو از جمعیت شد. سخنان شاعران و گویندگان هم از 

ی زیادی به صدا و سرراتر رفت و حدود شعر و ادب ف

 (.459: 4914راه انداخت )سولیوان، 

ها شاعران و نویسندگانی همانند  در این شب

ثالث و سیمین دانشور شعر خواندند و  مهدی اخوان

ی به ایراد سخن مؤمنسخن گفتند. در شب پنجم، باقر 

پرداخت و به مناسبت بزرگداشت یاد شعرا و 

سال اخیر در راه آزادی کالم  نویسندگانی که در پنجاه

اند، یک دقیقه سکوت اعالم  جان خود را از دست داده

کرد. سپس از سانسور و عواقب ناشی از سانسور 

 صحبت کرد و گفت:

توان اسیر  قلمی را که خدا به آن قسم خورده نمی» 

سالسل و اغالل یک اداره مستبد کرد و قید به قیود 

 :4919)باقی، ...« نمود  ظالماننظارت ممیزه مستبدین و 

221-221.) 

آذین( با  در آخرین شب، محمود اعتمادزاده )به

 سخنانی به این مراسم خاتمه داد:

دوستان، در این ده شب که بر ما گذشت، شاعران »

و نویسندگان فرصت یافتند که در جمع شما بنشینند و 

های این زمان را بگویند. ده شب  ای از گفتنی گوشه

سر به ده هزار و بیشتر  غالباًمعیتی که ج صورت به

زدید، آمدید و اینجا روی چمن و خاک نمناک، روی  می

آجر کنار حوض نشسته بودید. ساده، در هوای خنک 

ها در باران تند صبر کرده و گوش به  پاییز ساعت

گویندگان دادید. چه شنیدید؟ آزادی و آزادی و آزادی. 

 (.432: 4912مهدوی،  )هوشنگ...« 

 آمیز های اعتراض . ارسال نامه55

های اعتراضی در جریان انقالب اسالمی  یکی از روش

کردگان مورد استفاده  که توسط روشنفکران و تحصیل

آمیز بود. جمعی از  های اعتراض واقع شد، ارسال نامه

ای  سیاستمداران ملی که از حکومت برکنار بودند، نامه

سرگشاده خطاب به شاه نوشتند. این نامه که توسط 

خرداد  22بختیار، سنجابی و فروهر امضا شده بود، در 

(. محتوای 410: 4912مهدوی،  منتشر شد )هوشنگ 01

نابسامانی، »چنین بود:  ینانامه به نقل از بختیار 

ها، عالمت انفجار از نظر اجتماعی، اقتصادی در  ارسایین
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داد. در بند  تمام شئون مملکت بند اول نامه را تشکیل می

مسئولیتی، هیچ   دوم صحبت از این بود که دولت هیچ

نیست و آنچه  قائلقدرتی، هیچ حقوقی برای مردم ایران 

دهد به اوامر  کند، همیشه نسبت می را که خود می

بند سوم اشاره شده بود به اینکه انقالبی را که  شاهانه. در

کردید دگرگونی  شما )خطاب به شخص شاه( تصور می

ها  ینادر راه تمدن و در راه ترقی، عدالت اجتماعی و 

بست کامل رسیده و خود  جلوی پای ما بگذارد به بن

 -کنیم  شما هم شاهد و ناظر هستید. پس ما پیشنهاد می

حقوق مردم ایران بر طبق  -و این قسمت آخرش بود

قانون اساسی و اعالمیه جهانی حقوق بشر محترم 

شمرده شود، انتخابات آزاد باشد، تمام مواد قانون 

یید تأاساسی مدنظر باشد و دولت مسئول بایستی مورد 

واقعی مملکت باشد و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و 

نه اهانتی( اگر این کار را نکنید )اینجا نه تهدیدی بود، 

سر و  رود که مملکت دچار یک بدبختی و بی انتظار می

یرعادی برای آینده غسامانی و یک وضع به تمام معنا 

دو نسخه از این نامه به دربار ارسال شد )باقی، «. شود

4919: 240-243.) 
آمیز  های اعتراض در مورد تنظیم و ارسال نامه

تعدادی از روشنفکران و  که یگردای  توان به نامه می
همچون مهدی  -گردانندگان کمیتۀ دفاع از حقوق بشر

زاده، احمد صدر، حسیبی  بازرگان، کریم سنجابی، زیرک
خطاب به دبیر کل سازمان ملل  -اهلل زنجانی و آیت

نوشتند، نام برد. در این نامۀ مفصل نویسندگان نظرات 
ود خود را درباره اوضاع کشور و نبود آزادی و وج

شکنجه نوشته و آن را تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد 
 (.411: 4911زاده،  که به تهران آمده بود، کردند )حسن

 گیری بحث و نتیجه

، تاریخ نهضت اسالمی مردم 4901بهمن  22در روز 
ره( به نقطه عطف خود ) ایران به رهبری امام خمینی

به بار  رسید. در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان
استبداد بیش از  ساله و 2055نشست و پادشاهی 

شد و حکومت  کن یشهسالۀ رژیم پهلوی در ایران، ر 05
گردید. در انقالب اسالمی جمهوری اسالمی تأسیس 

ها با حضور خود  ایران مردم بازیگران اصلی بودند، آن
 در صحنه، پیروزی انقالب اسالمی را تحقق بخشیدند.

شوند  شرایط حاکم ناراضی می مردم هنگامی که از

را بیان کنند.  اعتراضشانی بسیج شوند و ا گونه بهباید 

های بسیج در  های پژوهش، ابزارها و شیوه طبق یافته

انقالب اسالمی ایران شامل نوارهای کاست، منابر، 

ها،  ها، مطبوعات، سخنرانی رادیوهای خارجی، اعالمیه

 منظور بهم حمایت سازی، و اعمال فشار و یا اعال اسطوره

 جذب نیروهای انقالبی بیشتر بودند.

بسیج کردن مردم در جریان  منظور بهبنابراین 

های جدید مانند نوار  یفنّاورانقالب اسالمی، هم از 

های دیگر  ازاین در انقالب یشپکاست استفاده شد که 

سابقه نداشت و هم رهبران انقالب با توسل به اعتقادات 

ها را بسیج کنند.  مردم توانستند آن های مذهبی و سنت

بسیج  منظور بههای مذهبی  استفاده از منبر و سخنرانی

یرگذار بود و مردمی که از دیرباز برای تأثمردم، بسیار 

 قائلمسجد، منبر و روحانیت تقدس و جایگاه خاصی 

سازی نیز  بودند را هر روز بیشتر جذب کرد. اسطوره

مردم، ریشه در دین و عنوان روشی مؤثر در بسیج  به

مذهب ایرانیان داشت که به بهترین شکل به کار گرفته 

شد. با توجه به آنچه که در سطور پیشین آمد، رهبران 

های  بسیج بیشتر مردم از ابزارها و شیوه منظور بهانقالبی 

مختلفی بهره گرفتند که اغلب ریشه در فرهنگ مردم 

 ایران داشت.

های اعتراض در  و شیوهطور در مورد ابزارها  ینهم

انقالب اسالمی ایران موارد زیر استخراج گردید. 

ها، شعارها، اعتصاب غذا،  ها، اعتصاب راهپیمایی

اکبرهای شبانه، تحصن، تخریب و تصرف، قتل و  اهلل

ترور، تمرد و طغیان نظامیان و پیوستن به مردم، مبارزه 

های  مسلحانه، برگزاری شب شعر و ارسال نامه

های اعتراضی مردم ایران در مقابل  آمیز تاکتیک اعتراض
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های اعتراضی نام برده  رژیم پهلوی بودند. توجه به شیوه

دهد که در جریان انقالب اسالمی، سعی  شده، نشان می

های اعتراضی  االمکان از روش بر آن بود که حتی

 طور همانخطر استفاده شود. اگرچه  بار و کم غیرخشونت

باری همچون قتل  های خشونت روش اشاره شد قبالًکه 

و ترور و مبارزه مسلحانه هم در چنتۀ کنش مردم ایران 

ها مانند راهپیمایی  وجود داشت اما به نسبت سایر روش

 و اعتصاب، قابل توجه نبودند.

 منابع

. ترجمه تاریخ ایران مدرن(. 4930آبراهامیان، یرواند )

 ابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی. محمد

های بسیج  سیر تحول ابزار و شیوه(. »4930احمدپور، بابک )

«. و اعتراض از نهضت تنباکو تا انقالب اسالمی ایران

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد. پایان

تشیع، ایدئولوژی مسلط (. »4913مفرد، حمیدرضا ) اخوان

دانشگاه  .نامه دکتری پایان«. بسیج مردمی در انقالب اسالم

 تهران.

گیری نخبگان،  جدال تصمیم(. »4911اردستانی، حسین )

 یشاهنشاهدهنده فروپاشی نظام  بررسی عوامل شتاب

 .24، ش 0 س نشریه پانزده خرداد.«. 01-01

 01انقالب اسالمی ایران از دی (. 4930اقدسی، مجیدرضا )

 . تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.01 تا بهمن

مرتضی   . ترجمهاسالمی ایرانانقالب (. 4915الگار، حامد )

 اسعدی و حسین چیذری. تهران: انتشارات قلم.

مسجد و منبر: نمود نظام ارتباطات (. »4930الوندی، پدرام )

 .93. ش 1. س ماهنامه سپیده دانایی«. سنتی ایران

. تهران: انقالب ایران در دو حرکت(. 4919بازرگان، مهدی )

 چاپ نراقی.

تحریر تاریخ شفاهی انقالب (. 4919باقی، عمادالدین )
اسالمی ایران )مجموعه برنامه داستان انقالب از رادیو 

 قم: نشر تفکر. سی(. بی بی

. تهران: انتشارات بررسی انقالب ایران(. 4932) ــــــــــ

 سرایی.

در طلوع آزادی جای شهدا (. 4903بزرگمهر، نورالدین )
 . تهران: آگاه.خالی

تهران: نشر  شناسی سیاسی. جامعه(. 4932بشیریه، حسین )

 نی.

. تهران: انتشارات انقالب و بسیج سیاسی(. 4905) ــــــــــ

 دانشگاه تهران.

. ره(امام )زمانه و زندگی (. 4904) محسن سرشت، بهشتی

 ره( و انقالب اسالمی.) ینیخمتهران: پژوهشکده امام 

. تهران: انتشارات تا بختیار از سید ضیا(. 4911بهنود، مسعود )

 جاویدان.

تهران:  همگام با شعارها در انقالب اسالمی ایران.تا(.  نا )بی بی

 انتشارات سپاه پاسداران.

شناسی شعارهای انقالب  جامعه(. 4939پناهی، محمدحسین )

 . تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.اسالمی

و شهادت در شعارهای  های جهاد ارزش(. »4930) ــــــــــ

، 40 . سفصلنامه نامه علوم اجتماعی«. انقالب اسالمی

 .20 ش

های انقالب: وقوع، فرآیند و  نظریه(. 4904) ــــــــــ
 . تهران: سمت.پیامدها

از اعتصاب کارکنان صنعت نفت تا (. 4932تائب، سعید )
. تهران: مرکز اسناد انقالب پیروزی انقالب اسالمی

 اسالمی.

. ترجمه علی از بسیج تا انقالب(. 4930تیلی، چارلز )

ره( و انقالب ) ینیخمامام  پژوهشکده :تهران زاد. مرشدی

 اسالمی.

نقش (. »4930جعفرپور، رشید و حسین قزالیاق، ایمان )

مجله «. گیری و تداوم انقالب اسالمی رسانه منبر در شکل
 .42، ش 1 . سرهیافت انقالب اسالمی

«. 01دی  40تحلیلی بر واقعه (. »4911زاده، اسماعیل ) حسن

 .4، ش 4 . سپژوهشنامه متین

. جلد اول. تهران: با انقالب گام به گام(. 4915خلیلی، اکبر )

 سروش.

روزشمار انقالب (. 4913دفتر ادبیات انقالب اسالمی )
 . تهران: مؤسسه نشر سوره.0و  1. جلدهای اسالمی
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روزشمار انقالب (. 4910دفتر ادبیات انقالب اسالمی )
 . تهران: مؤسسه نشر سوره.1. جلد اسالمی

. تهران: 0. جلد روزشمار انقالب اسالمی(. 4939) ــــــــــ

 مؤسسه چاپ سوره.

ای بر  مقدمه(. 4905دالپورتا، دوناتال و دیانی، ماریو )
 تهران:ی دلفروز. محمدتق ترجمه .های اجتماعی جنبش

 یر.کو

ها و  انقالب اسالمی، ریشه(. 4911روحانی، حسن )

های مجلس شورای  . تهران: مرکز پژوهشها چالش

 اسالمی.

 )بایگانی(. روزنامه اطالعات

 )آرشیو(. روزنامه کیهان

. ترجمه محمود یت در ایرانمأمور(. 4914سولیوان، ویلیام )

 مشرقی. تهران: انتشارات هفته.

نقش و عملکرد دین در (. »4939شجاعی زند، علیرضا )

«. وضعیت انقالبی، بررسی تطبیقی انقالب فرانسه و ایران

 .9، ش 0 . سشناسی ایران مجله جامعه

 . تهران: انتشارات نگاه.پنجاه و سه نفر(. 4933علوی، بزرگ )

تاریخ شفاهی انقالب (. 4931اکبر ) اکبری بایگی، علی علی

ره( به پاریس تا ) ینیخم از مهاجرت اماماسالمی ایران 
 . تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.پیروزی

گزیده انقالب اسالمی و (. 4911عمید زنجانی، عباسعلی )
. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت های آن ریشه

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

هانیه  زاد، علی و خدادادی،  غفاری، هشجین و مرشدی

های مذهبی شهر تهران در فرآیند  نقش هیئت»(. 4904)

، 2 . شمجله دانش سیاسی«. پیروزی انقالب اسالمی

 دوره شانزدهم، پاییز و زمستان.

درآمدی بر ارتباطات سنتی در (. 4931فرقانی، محمدمهدی )
. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. مرکز ایران

 مطالعات و تحقیقات رسانه.

. تهران: مرکز ساز دهۀ سرنوشت(. 4930پور، داوود ) قاسم

 اسناد انقالب اسالمی.

 . تهران: نشر نی.اعترافات ژنرال(. 4913باغی، عباس ) قره

بسیج (. »4905کشاورز شکری، عباس و فرهادی، احسان )

پژوهشنامه انقالب «. منابع در انقالب اسالمی ایران

 ، دورۀ اول، زمستان.4 ش اسالمی.

 های انقالبی معاصر. جنبش(. 4931گرین، توماس اچ )

 .4 پور. اهواز: رسش. چ ترجمه رشید شایگان

انقالب اسالمی در میان (. »4913محمدی، منوچهر )

 . سفصلنامه فلسفه و کالمدو «.های بزرگ جهان انقالب

 .49 ش ،1

. اسناد انقالب اسالمی(. 4911مرکز اسناد انقالب اسالمی )

 تهران.

انقالب اسالمی به (. 4931مرکز بررسی اسناد تاریخی )

 . تهران.روایت اسناد ساواک

. های اجتماعی درآمدی بر جنبش(. 4934مشیرزاده، حمیرا )

 ره( و انقالب اسالمی.) ینیخمامام  پژوهشکده تهران:

(. 4934ره( )) ینیخممؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

ایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقالب اسالمی )مجموعه 
. 4ج المللی تبیین انقالب اسالمی(.  مقاالت کنگره بین

 تهران: نشر عروج.

بررسی (. »4902مقدم، امین و میرزانژاد، مرتضی ) نواختی

لوهان در  های گرم و سرد بر پایۀ نظریه مک نقش رسانه

امه مطالعات فصلن«. روند تسریع پیروزی انقالب اسالمی
 .92، ش 45 . سانقالب اسالمی

انقالب ایران به روایت (. 4912مهدوی، عبدالرضا ) هوشنگ
 . تهران: طرح نو.سی بی رادیو بی

 


