زمینه و بسترهای فکری ،ساختاری و کارگزاری ایجاد سازمان کمیته-
های انقالب اسالمی ایران
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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی زمینهها و بسترهای فکری ،ساختاری و کارگزاری ساازما کییتاه-
های انقالب اسالمی است .وقوع انقالبها هیواره با پیدایش نهادها و سازما های خودجوش و مردمی باا
ارزشهای خاص انقالبی هیراه است .یکی از سازما های مهیی که پس از پیروزی انقالبها پدیدمیآیاد،
سازما های شبهنظامی و شبهپلیسی متشکل از انقالبیو و توده مردم است .کییتههاای انقاالب اساالمی از
اولین سازما هایی بود که بهضرورت برای حل مسائل نظامی و امنیتی و تأمین امنیت ،آسایش و رفاه مردم
پس از پیروزی انقالب اسالمی تشکیلشد .با توجه به جایگاه سازما های دفاعی و امنیتی در تداوم و رشد
انقالب و هیچنین نقش آنها در نگهبانی از انقالب و حفظ دستاوردهای آ  ،مطالعه آنها ضروری بهنظرمی-
رسد .روش انجام تحقیق ،کیفی و از نوع پژوهش تاریخی است .ابزار گردآوری اطالعات فایشبارداری و
مصاحبه است .طبق یافتههای پژوهش ،زمینههای فکری و ایدئولوژیکِ تشکیل سازما کییتههای انقاالب،
هیا ایدئولوژی انقالب اسالمی است .در برسی زمینه های ساختاری ،سااختارهای سیاسای ،اجتیااعی و
فرهنگی بررسی شد .از میا ساختارهای سیاسی ،رهبری و شورای انقالب در تشکیل کییته های انقاالب
نقش مهیی داشتند اما دولت موقت با ادامه کار کییته هاا مخاالف باود .از میاا سااختارهای اجتیااعی و
فرهنگی ،حوزه های علییه ،دانشگاه ها ،مساجد و حسینیه ها در تشکیل و ادامه کار کییته ها نقاش مهیای
ایفا کردند.در بررسی زمینه هاس کارگزاری این نتیجه حاصل شد کاه نخبگاا سیاسای از جیلاه رهبارا
انقالب و اعضای شورای انقالب و روحانیو و توده های مردمی در تشکیل و سازماندهی کییته ها نقاش
کلیدی داشته اند.

واژگان کلیدی :سازما های انقالبی ،کییتههای انقالب اسالمی ،زمینههای مختلف تشکیل کییتههای
انقالب اسالمی ،انقالب اسالمی.
........................................................................................................................
 . 3این مقاله برگرفته از پایا نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی انقالب اسالمی در دانشگاه شاهد است.
 . 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد.

 . 1دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد ( .نویسنده مسئول)keshavarz@shahed.ac.ir :
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مقدمه
تیامی انقالبهای جها در روزهای نخست پیروزی ،نهادها و سازما هایی تشکیلمیدهند تاا باه
پاسداری از اهداف انقالب بپردازند؛ انقالب اسالمی ایرا نیز باهرغا داشاتن مشاکالت گونااگو و
دخالت گروههای مختلف فکری در مبارزات انقالبی و درنتیجه ،سه خواهی آنا از پیروزی انقاالب،
از این قاعده مستثنی نبود و برای حفظ ،قوام و تداوم خود ،به ساازما هاایی نیازمناد باود تاا از کیاد
دشینا دراما بیاند.
انقالب اسالمی بهدنبال تیایل عیومی افراد جامعه به حاک شد ارزشهایی جدید کاه ازاسااس باا
ارزشهای رژی سابق مغایرتداشتند ،پیروز شد؛ این پیروزی ،باعث ایجاد تغییر در اهاداف حکومات
و سازما های تابع آ شد و نیازهای این تغییر بنیادی موجب شد کاه اهاداف و ارکاا ساازما هاای
موجود ،دگرگو شوند و عالوهبرآ  ،سازما هایی نوین نیز تشکیلشوند (ناظیی اردکانی.)3 :3131 ،
بهطورکلی یکی از نهادها و سازما های مه که پس از پیروزی انقالبهاا پدیادمیآیاد ،نهادهاا و
سازما های شبهنظامی و شبهپلیسی متشکل از انقالبیو و توده مردم است .ازآنجاکه رژی پیشاین ،بار
نیروهای نظامی و پلیسی خویش ،متکی بوده ،آخارین سانگرهای دفااعیاش نیروهاای مسالا اسات
بهطورطبیعی ،نیروهای نظامی که مردم و انقالبیو به آنها اعتیاد و اطیینا داشتهباشند ،رویکارمیآیند؛
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایرا نیز نهادهایی نوین و جدید مبتنیبر ارزشهای واالی اساالمی باا
روحیه عدالتطلبی تشکیلشدند (ترابی و رحیانی.)331 :3131،
کییتههای انقالب ،یکی از سازما های مهیی بود که بایدرنا

پاس از پیاروزی انقاالب اساالمی

تشکیلشد؛ این سازما وظیفهداشت از امنیت و آسایش عیومی شهروندا  ،نگهباانی و صایانتکناد و
با عناصر مخلّ امنیت و ضدانقالب در سراسر کشور بهمقابلهبرخیازد (ترابای و رحیاانی.)331 :3131،
تودههای عظی مردم بهصورت خودجوش ،درو مساجدِ محلههای کشور ،کییتههاا را تشاکیلدادناد.
عدم آمادگی الزم ازسوی نیروهای رسیی پلایس در آ زماا  ،یعنای شاهربانی و ژانادارمری ،باعاث
ضرورت تشکیل این سازما شد؛ اقشاری مختلف که در تشکیل و حیات این ساازما مردمای ،ماثرر
بودند عبارتاند از :روحانیا متعهاد ،برخای از زنادانیا سیاسای رژیا پیشاین ،اساتادا دانشاگاه و
دانشااجویا  ،کااارگرا  ،کارمناادا و تیااامی افاارادی کااه دلسااوز انقااالب اسااالمی بودنااد (تراباای و
رحیانی.)332 :3131،
321

زمینه و بسترهای فکری ،ساختاری و کارگزاری ایجاد سازمان کمیته های انقالب اسالمی ایران

ازآنجاکه انقالب اسالمی ایرا  ،انقالبی اجتیاعی بود ،تیامی سااختارهای نظاام باه تغییار اساسای،
دچار شد و افرادی انقالبی که پیشتر درزمینه فعالیت حکومت سابقهنداشتند ،رویکارآمدند؛ درنتیجه،
تیامی سازما هایی جدید که شکلگرفتند ،نوپا و تاازه بودناد و برمبناای انقاالب و ارزشهاای آ و
بهمنظور حفظ انقالب و خدمت به مردم تشکیلشدند؛ بنابراین شایسته اسات کاه پژوهشاگرا حاوزه
تاریخ و انقالب اسالمی ،تاریخچه و نحوه تشکیل این سازما ها و هیچنین خدمات آنهاا را مساتند و
مکتوب سازند؛ درواقع درصورت عدم تحقیق و پژوهش درخصوص سازما های انقالبی ،میکن است
تاریخچه و نحوه شکلگیری آنها مبه باقیبیاناد و نسالهاای آیناده از واقعیات انقاالب اساالمی و
سازما های انقالبی بیخبربیانند؛ هیچنین میکن است افاراد و ساازما هاای ساودجو ،تااریخساازی
غیرواقعی انجام دهند و حقیقت انقالب را پنها کنند که این موارد ازجیله تبعات منفی عدم توجاه باه
انقالب و سازما های انقالبی است .متأسفانه تابهحال تحقیاقهاایی کامال دربااره نحاوه شاکلگیاری
سازما های انقالبی انجامنشدهاست و به هیین دلیل ،نویسنده بر آ شاد کاه درخصاوص زمیناههاای
شکلگیری و گسترش یکی از این سازما ها پژوهشهایی را بهعیلآورد.
با توجه به این مطالب،مسئله تحقیق آ است که زمینههای فکاری ،سااختاری و کاارگزار تشاکیل
کییته های انقالب اسالمی چیست؟

الف -مبانی نظری
 -1زمینه و بسترهای فکری و ایدئولوژیک
هیچ نظام سیاسی ،بدو داشتن پشتوانهای نظری دوامندارد و ازآنجاکه هر انقالبای درپای تخریاب
نظام سیاسی مستقر و ایجاد یک نظام سیاسی دیگر است ،بهناچار باید برای نظام مطلاوب آیناده خاود
پشتوانهای فکری و نظری داشتهباشد ،درغیراینصورت ،نظام پاس از انقاالب ،موفاق نخواهادبود؛ باه
هیین ترتیب برای تشکیل سازما ها و نهادها در نظام جدید ،باید نوعی مباانی فکاری و ایادئولوژیک
وجودداشتهباشد.
نهاد یا سازما انقالبی ،مجیوعهای انتزاعی از ارزشها ،هنجارها و اعتقادهای سازما یافته است که
برای حفظ انقالب و دستاوردهای آ پدیدمیآید .بدیهی اسات کاه ارزشهاا و اعتقادهاای نهادهاا و
سازما های انقالبی ،نشأتگرفته از ارزشهای انقالب و بهطورکلی ،ایادئولوژی انقاالب و انقالبیاو
است؛ هیچنین اینکه سازما های انقالبی زیر نظر رهبر انقالب تشکیلمیشوند و افراد تشاکیلدهناده
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آنها نیز هیا کسانی هستند که در پیروزی انقالب ،بسیار نقشداشتهاند؛ ازاینرو میتوا نتیجاهگرفات
زمینههای فکری تشکیل سازما های انقالبی ،هیا زمینههای فکری و ایدئولوژیک انقالب هستند کاه
بهطورمعیول ،رهبر انقالب انها را تشریامیکنند.

 -2زمینه و بسترهای ساختاری
بهطورکلی ،انقالبها به انقالب سیاسی و انقالب اجتیاعی تقسی مایشاوند؛ در انقاالب سیاسای،
حداکثر ،نوع نظام سیاسی تغییرمیکند؛ هدف انقالبیو در این انقالبها ،گاه تنها این است که حاکیا
را تغییردهند و گاه در میزا قدرت ساختها تغییری ایجادکنناد یاا مقاامی را در حکومات ایجااد یاا
لغوکنند؛ اما در انقالبهای اجتیاعی ،عالوهبر تغییر در حکومات ،تغییرهاایی اساسای در سااختارهای
اجتیاعی ،فرهنگی و اقتصادی نیز رویمایدهناد (ملکوتیاا )213 :3133 ،؛ ازایانرو در انقاالبهاای
اجتیاعی ،انقالب با پیروزی بر رژی حاک پایا نیییابد و در این شرایط ،دغدغهی انقالبیاو  ،ایجااد
نوعی حکومت و درحقیقت اجرای آرما های انقالبی خویش است؛ آنها برای ایان منظاور باه ایجااد
سازما های انقالبی دستمیزنند .بدیهی است کاه سااختارهای جدیاد باهوجودآماده در ایجااد ایان
سازما ها بسیار نقشدارند و درواقع ،ساختارها میتوانند با ایجاد سازما ها ،مخالف یا موافق باشند.

 -3زمینه و بسترهای کارگزاری
پیچیدگیهایی بسیار در جوامع امروزی نسبتبه گذشته بهوجودآمدهاست؛ به هیین نسبت ،فرایناد
تصیی گیری در این جوامع نیز ،پیچیده شدهاست .در گذشته عوامال ماثرر در فرایناد تصایی گیاری،
بسیار محدود بودند بنابراین ،نقش اساسی این عوامل و ارزیاابی نقاش و میازا تاأریر آنهاا باهآساانی
امکا پذیرمینیود اما در جوامع پیچیده امروزی ،این عوامل چنا دره تنیدهاند که پیبرد به نقاش و
میزا تأریرگذاری آنها دشوار شده ،هیچنین شناسایی و تفکیک آنها نیاز باهصاراحت ،مقادور نیسات
(قاسیی.)313 :3131،
محققا این حوزه در پاسخ به این پرسش که «چه عواملی و به چه میزانی در تصیی گیاری دخیال
هستند؟» ،مدلهایی گوناگو عرضهکردهاند اما این مادلهاا قابالتعیای باه هار جامعاهای نیساتند و
هیچنااین ،باارای توضاایا و تبیااین هیااه عواماال مااثرر در فراینااد تصاایی گیااری در مااوارد مختلااف
قدرتندارند .محققا در بررسی فرایند تصیی گیری ،به روش چنادمتغیری توجاهکاردهاناد .یکای از
عواملی که درباره آ  ،بهعنوا عامل و متغیر تأریرگذار در فرایند تصیی گیری مطالعهمیشاود ،موضاوع
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نخبگا است.
درباره نقش نخبگا در فرایند تصیی گیری و تصیی سازی ،دیدگاههایی بسیار وجوددارناد؛ یکای
از این دیدگاهها نخبگا را نه صاحب نقش انحصاری و دارای ارادهای مطلاق در تصایی گیاری و ناه
آنکه بیاختیار و تابع شرایط محیطی دانسته بلکه آنا را عاملی مثرر در کنار دیگر عوامل تأریرگذار بار
فرایند تصیی سازی و تصیی گیری دانستهاست (قاسیی 311 :3131،و.)( 31
در این پژوهش با تأکید بر این دیدگاه ،نقش و جایگاه نخبگا بهعنوا عااملی ماثرر در تصایی -
گیری بررسیشدهاست .الزم است ،یادآوریشود که در این پاژوهش از لفاظ کاارگزار باهجاای نخباه
استفادهشدهاست« .کارگزار» ،کسی است که کنشی را انجاممیدهد« .کنش» ،تیاام رواباط انساانیای را
دربرمیگیرد که کنشگرا  ،معنایی ذهنی برای آ روابط ،قائال مایشاوند ( .)Weber,1947:8در ایان
مقاله ،منظور از کارگزارا  ،نخبگا سیاسای و باهطاورکلی افارادی اسات کاه درزمیناههاای مختلاف
شکلگیری سازما کییتههای انقالب اسالمی ،نقشی ایفاکردهاند.

 -4مدل نظری پژوهش
با توجه به مطالبی در که در بخش پیشین آوردهشد ،میتوا گفت :بهطورکلی ،سه عامل در شکلگیاری
یک سازما انقالبی دخیلاند که عبارتاند از :ایدئولوژی ،زمینههای ساختاری و کارگزارا .
نمودار  :1مدل نظری زمینه های فکری ،ساختاری و کارگزاری سازمان انقالبی
ایدئولوژی سازما انقالبی
منابع ایدئولوژی سازما انقالبی
ایدئولوگهای ایدئولوژی سازما انقالبی
زمینه و بسترهای ساختار سیاسی ایجاد سازما انقالبی
زمینه و بسترهای ساختار اجتیاعی و فرهنگی ایجاد سازما انقالبی

کارگزارا فعال در ایجاد سازما انقالبی
نقش کارگزارا در طراحی ایده و تأسیس سازما انقالبی
نقش کارگزارا در فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی و تربیتی سازما انقالبی

منبع:نگارندگان
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ب -روششناسی
تحقیق حاضر براساس هادف« ،بنیاادی» و براسااس ماهیات و روش« ،کیفای» و از ناوع پاژوهش
تاریخی است؛ به دلیل مصاحبه با یکی از اعضای فعال سازما کییتاههاای انقاالب اساالمی از روش
پییایش نیز استفادهشدهاست؛ برای انجام این پژوهش ،دو ابزار فیشبرداری بهصورت عیده و مصاحبه
بهکارگرفتهشدهاند .ابتدا کتاب ،مقاله ،پایا ناماه ،خااطرات ،ساایتهاای الکترونیکای و اساناد مرباو
مطالعهشده و با استفاده از ابزار فیشبرداری ،دادههای تحقیاق گاردآوریشادهاناد .در بخاشهاایی از
تحقیق که اطالعاتی موجود نبوده ،از ابزار مصاحبه استفادهشدهاست .جامعه تحقیق ،بر جامعاه متنای و
جامعه مورد مصاحبه ،مشتیل است .جامعه متنای« ،اساناد ،کتاب ،مقااالت و » ...را دربرگرفتاه .بارای
جامعه مورد مصاحبه با یکی از اعضای فعال کییتههای انقالب اسالمی ،مصاحبه انجامگرفتهاست.

ج -یافتههای تحقیق
 -1زمینه و بسترهای فکری و ایدئولوژیک ایجاد سازمان کمیتههای انقالب اسالمی
 -1-1ایدئولوژی سازمان کمیتههای انقالب اسالمی

هر انقالبی ،خود موجد فکرهای نو ،طرحهای (ایدههای) تازه ،فرهن

انقالبی و نهادها و ساازما -

های جدید و انقالبی است .آنچه انقالب را غنامیبخشد و در تحقق آرما هاایش اساتوار و کوشاا باه
صحنه عیل واردمیکند ،هیین مجیوعه فکرها ،نهادها و سازما ها هستند؛ هرچه حضور این مجیوعه
در میدا انقالب ،قویتر و بیشتر باشد ،انقالب با قدرت بیشتر و مطیئن از راهای کاه درپایشگرفتاه،
بهسوی ساختن آیندهای مطلوب خواهدتاخت؛ اگر انقالبی بتواند تیامی تشاکیالت حکاومتی خاود را
مبتنیبر هیین فکرها ،نهادها و سازما ها بناکند ،انحراف از مسیر اصلی ،غیرمیکن مایشاود و هرچاه
بیشتر به تشکیالت رژی سرنگو شده اتکاداشتهباشد ،احتیاال انحاراف ،بیشاتر خواهادبود (رحییای،
.)11 :3113
در انقالب اسالمی ایرا  ،سازما های انقالبی ،زاییده انقالب هستند .نیازهاا ،بحارا هاا ،کیبودهاا،
ضرورتها و بهخصوص مسئولیتها و رسالتهای افراد مثمن درخصوص اسالم و انقالب اساالمی،
نهادها و سازما ها را به دست توانای آنها ایجادکردهاست؛ ازاینرو ،مشاابهت و سانخیتی تاام و تیاام
میا انقاالب اساالمی و نهااد و ساازما انقالبای وجاوددارد کاه آنهاا را باهطورعییاق باه یکادیگر
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پیوندمیدهد (رحییی)11 :3113 ،؛ درنتیجه میتوا گفت که فکر و ایدئولوژی تشکیل نهاد و ساازما
انقالبی ،بر ایدئولوژی انقالب اسالمی ،منطبق است و با آ منافاتیندارد.
ایدئولوژی تشکیل سازما کییتههای انقالب اسالمی درراستای ایادئولوژی انقاالب اساالمی باود.
یوسف ترابی از نیروهای فعال کییتههای انقالب اسالمی درباره ایدئولوژی تشکیل سازما کییتههاای
انقالب ،معتقد است ،ایدئولوژی مکتب تشیع و اسالم ناب محیدی (ص) که هیا ایدئولوژی انقالب
اسالمی است ،ایدئولوژی تشکیل کییتهها بود (یوسف ترابی ،مصاحبه درخصوص کییتههاای انقاالب
اسالمی ،توسط محقق.)3111/1/1 :
 -2-1منابع ایدئولوژی سازمان کمیتههای انقالب اسالمی
در قسیت پیشین بیا شد که ایدئولوژی سازما کییتهها هیا ایادئولوژی انقاالب اساالمی اسات
درنتیجه برای بررسی منابع ایدئولوژی این سازما  ،منابع ایدئولوژی انقالب اسالمی مطالعهمایشاوند.
بهطورکلی یک نهضت عییق فکری و اجتیاعی از ذخایر معنوی و فرهنگی خود تغذیهمیکند و واضا
است که اسالم ازاینجهت ،بینهایت قوی و غنی است .اسالم بهعنوا مجیوعه عناصری که فرهن

و

اییا نامدارد ،بسیار غنی است؛ هیچنین ،عناصر سازنده انقالبی و پیکارجویی که ایدئولوژی اساالم و
تاریخ اسالم را شکلدادهاند ،بهطورکامل به آ حالت استثنایی میدهناد و آ را از هیاه فرهنا هاا و
مذهبهای دیگر تاریخ میتازمیکنند (شریعتی.)211 :3113 ،
پیش از وقوع انقالب ایرا  ،دین اسالم ،نوعی ایدئولوژی مذهبی محسوبمیشد؛ اما انقالب ایارا
توانست جنبههای بالقوه سیاسی آ را بهفعلیتدرآورد؛ هیچنین ،تفکر شیعی با انسجام ساختاری خود
در ایرا نشا داد که میتواند یکی از انقالبهای بزرگ تاریخ را رق بزند .اساالم شایعی ،دربردارناده
مجیوعهای عظی از طرحها و نگرشهای اعتقاادی اسات؛ ازایانرو توانااییدارد ،ناوعی ایادئولوژی
اسالمی را برای تعالی انسا و حرکت او بهسوی کیال حقیقی ارائاهدهاد کاه ایان ساعادت و کیاال،
بهطورصرف ،اهداف دنیوی و مادی گروه یا قشری خاص را دربرنیایگیارد ،بلکاه مبتنایبار اهاداف
دنیوی و دینی تیام جامعه بشری است.
برای شناخت مبانی فکری و ایدئولوژیک انقالب ایرا  ،الزم اسات اعتقادهاا ،باورهاا ،ارزشهاا و
عناصر ایدئولوژی مذهب تشیع مطالعهشوند؛ مبانی این اعتقادها ،باورهاا و ارزشهاا ،مجیوعاه آیاات
قرآ کری و روایات ائیه معصوم(ع) است که امام خیینی (ره) و دیگر ایدئولوگهای انقالب ،ازجیله
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شهید مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی ،آنها را تبیین و تشریاکردهاند .واضاا اسات کاه افکاار و
اندیشههای امام (ره) بهعنوا ایدئولوگ اصلی انقالب اسالمی ،در بعثت پیامبر(ص) ،تفکار نااب اماام
علی (ع) و فرزندا آ حضرت بهویژه امام حسین (ع) ریشهداشاته ،باا فطارت انساا هاای مظلاوم و
خداخواه هیخوانیدارد.
در قرآ کری  ،آیات مربو به قیام ضد ظل برای ایجاد عدالت و احیاای حقاوم مظلوماا  ،ایثاار،
شهادت طلبی و جهاد در راه خداوند ،فراوا دیدهمیشود؛ درواقع ،ترویج و تفسیر هیین آیات بود کاه

زمینه بروز نوعی ایدئولوژی اسالمی را در زما انقالب فراه آورد؛ چنا که اماام خیینای (ره) ،شاهید
مطهری و دکتر شریعتی با بهرهگیری از هیین آیات و روایات و حوادث تاریخی اسالم مانند عاشاورا،
غدیر و ،...مبنای ایدئولوژی انقالب اسالمی را پایهریزیکردند.
 -3-1ایدئولوگهای انقالب اسالمی
شکلگیری اندیشه انقالبی و پرورش تفکر اسالمی ،محصول تالش متفکرا و اندیشیندانی بود که
با توجه به دارابود ویژگیهای خاص ،مورد توجه و اقبال عیوم مردم جامعه قرارگرفتند؛ درواقع می-
توا گفت که این اندیشیندا  ،ایدئولوژیپردازا انقالب اسالمی بودند که توانستند طرحای فراگیار و
هیگانی ارائهدهند ،مردم را ضد رژی حاک بسیجکنند و سرانجام ،ایده (طرح) خود درخصاوص ناوع
حکومت و نظام را بهفعلیتبرسانند .اغلب پژوهشگرا حوزه انقالب اسالمی ،ایده حکومات اساالمی
را به امام خیینی (ره) و نظریه والیت فقیه ایشا منتسبمیدانناد ،اماا نقاش افارادی دیگار را کاه در
ترویج و گسترش این ایده نقشداشتند ،نبایدفراموشکرد؛ کسانی مانند مرتضی مطهری و علی شریعتی
که با فعالیتهای خود در مراکز علیی و مذهبی توانستند خیلی عظی از ماردم را باا انقاالب اساالمی
هیراهکنند.
غلبه سیاست در اندیشههای مذهبی امام خیینی (ره) ،او را از سایر رهبرا دینای در دورا گذشاته
و معاصر متفاوتمیسازد .ایدئولوژی امام (ره) ،ایدئولوژیای بود که توانست افکار و اذهاا بسایاری
از مسلیانا خارج از ایرا را نیز به خود جلبکند؛ ایشا تفسیری انقالبی و ظل ستیز از مذهب تشیع،
ارائهداده ،در روند ایدئولوژیک شد شیعه ،نقشی حائز اهییات ایفاکردناد .در ساالهاای نزدیاک باه
انقالب ،تعداد مقلدا امام (ره) روزبهروز بیشتر میشدند؛ درواقع ایشا برای مردمی که تشنه عادالت
و آزادی بودند ،سیبل حرکت و انقالب و سیاست و ربط آنها با دین بود (اخوا مفرد.)13 :313 ،
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مرتضی مطهری را میتوا بهعنوا یکی دیگر از ایدئولوگهای انقالب اسالمی نامبرد؛ او متفکری
دینی بود که اعتقادداشت ،اسالم ،مکتبای اسات کاه مایتواناد مسالیانا را از ایان وضاع انحطااطی
نجاتدهد؛ به شرطی که به تعالی اولیه اساالم برگاردی و دوبااره آنهاا را احیااکنی  .شاهید مطهاری،
تفسیری تازه از حکومت اسالمی ،دموکراسی و رهبری ارائهداد؛ درواقع او خواها اساتقالل و جادایی
از افکار غرب بود .شهید مطهری از غرب انتقادمیکرد و به دلیل استعیاریبود و جنبههاای ماادی و
مصرفی تید غرب ،آ را یکی از موانع اصلی رشد و توسعه کشور مایدانسات (مجتبایزاده:3133 ،
.)311
پس از شخصایت اماام خیینای (ره) ،علای شاریعتی را بایاد در زماره یکای از نیروهاای انقاالب
بهشیارآورد .اصلی مه در وقوع هیه انقالبهای اجتیاعی وجاوددارد و آ  ،نقاش آگااهی در تولاد
انقالبهاست؛ بهبیا دیگر ،دوره ارشاد ،مانند سکوی پرتابی است که نسل جوا را باهساوی اساالم و
انقالبیگری سوممیدهد؛ هیچنین بهعنوا ظرف ذهنی انقالب اسالمی باهشایارمیآیاد کاه طای آ ،
مفاهی ایدئولوژیکی و حرکتزای انقاالب احیاامیشاود .دوره ارشااد در انقاالب ایارا را شاریعتی،
عهدهدار شد (حسینزاده.)31 :3111 ،
شریعتی تالشکرد ،مردم را از پایگاه اسالم انقالبی و نه اسالم سنتی ،برای مقابله با رژی مجهزکند.
او با شفافکرد روحانیت و برطرفکرد بدبینیهایی که روحانیاا و روشانفکارا  ،نسابتباه ها
داشتند ،موجب آشتی میا این دو گروه شد (حسینزاده)321 :3111،؛ او تشیع را نیاینده روح تعاالی
اسالم و هیه صفاتی میدانست که در قرآ به «حزباهلل» نسبتدادهشدهاست .دکتر شریعتی با تکیه بار

آیات قرآنی و نهجالبالغه و استفاده از شخصیتهای مورد احترام ،مانند حضارت علای (ع) ،حضارت
زینب (س) و ابوذر با بینشی تأویلی بر ایدئولوژیککارد مباحاث تأکیادکرده ،ایادئولوژی را موتاور
محرک دین معرفیکرد (شریعتی.)331 :3112،

 -2زمینه و بسترهای ساختاری ایجاد سازمان کمیتههای انقالب اسالمی
 -1-2ساختار سیاسی
منظور از ساختار سیاسی ،نهادهای سیاسی ازقبیل «احزاب ،قوای مقنناه ،مجریاه ،تشاکیالت اداری
و » ...هستند .در این قسیت ،نقش و واکنش ساختارهای سیاسی کشور ازجیله نهاد رهباری ،شاورای
انقالب ،دولت موقت و ...در بهوجودآمد سازما کییتههای انقالب اسالمی بررسیمیشود.
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 -1-1-2نهاد رهبری
اولین نهادی که در روند مبارزات ملت مسلیا ایرا شکلگرفت ،نهاد رهبری بود که از اوایل دهه
چهل در شخصیت عالِ دینی و مبارزی هیچو امام خیینی (ره) متجلای شاد .اماام خیینای (ره) در
طول نهضت ،هیواره برای حفظ و نگهداری دساتاوردهای مباارزات دورا گذشاته دغدغاهداشاتند و
نسبتبه آ  ،مرتب گزارشمیدادند و توصیهمیکردند که زحیات و تالشهای انجامشده بایاد باه هار
نحو میکن حفظشوند؛ ایشا پس از پیروزی انقالب نیز هیین نظر را داشتند و به هیاین دلیال بارای
حفظ زحیات و مشقّات مردم در جهت پیروزی انقالب و دستاوردهای آ  ،فرماا تشاکیل نهادهاایی
بسیار ازجیله کییتههای انقالب اسالمی را صاادرکرده ،در طاول دورا رهباری خاود ،هییشاه از آ
حیایتکردند.
امام خیینی (ره) در روز  21بهین  3111و تنها یاک روز پاس از پیاروزی انقاالب اساالمی ،طای
فرمانی ششمادهای ،تکلیف شرعی و تعهد ملی مردم و نیز شرایط خلع سالح عیومی را روشنکردند؛
پیرو این فرما  ،مردم معتقد و مسلیا به مساجد هجومآورده ،بهطورخودجوش برای حفظ دستاوردها
و تداوم انقالب از هیچ کوششی دریغنکردند؛ در هیین ایام بود که با ابتکار مردم مبارز و روحانیتِ در
صحنه ،در مساجد و اماکن دولتی مجیوعههایی با عنوا کییتههای انقالب ایجادشد و تیامی اماور را
دراختیارگرفت (مرکز اسناد انقالب اسالمی.)11 :3111،
 -2-1-2شورای انقالب
شورای انقالب چنا که از نامش برمیآید ،به اقتضای شارایط انقاالب و باا کاارویژههاا و اهادافی
مناسب هیین مسائل تشکیلشد؛ اعضای این نهاد انقالبی ،اغلب از ایدئولوژیپردازا انقالب بودناد و
پس از پیروزی نیز برای کشور برنامههاییداشتند .شهید مطهری که عضو شورای انقاالب باود ،طارح
اولیه ایجاد کییتههای انقالب را مطرحکرد؛ هیچناین در انتخااب فرماناده کییتاه باه پیشانهاد ایشاا
عیلشد .به طورکلی میتوا گفت کاه نهااد شاورای انقاالب در ایجااد کییتاههاای انقاالب اساالمی
نقشینداشتهاست اما برخی اعضای آ در ایجاد و سازما دهی کییته نقشی بسزا ایفااکرده و باهعناوا
منبع فکری این سازما عیلکردهاند.
کییتههای انقالب اسالمی ،ریشهاش در کییته استقبال از امام خیینی (ره) بود؛ این کییتاه پایش از
پیروزی انقالب اسالمی برای استقبال از ورود اماام (ره) تشاکیلشادهباود (یوساف ترابای ،مصااحبه
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درخصوص کییتههای انقالب اسالمی ،توسط محقق .)3111/1/2:کییته استقبال از اماام (ره) دراصال،
بخشی از مجیوعه نهادهای شورای انقالب محسوبمیشد و درنتیجه نییتوا نقش شاورای انقاالب
را در ایجاد سازما کییتههای انقالب نادیدهگرفت.
 -3-1-2دولت موقت
دولت موقت ،اولین دولت پس از انقالب اسالمی است؛ با آنکه قرار باود ایان دولات در انحصاار
گروهی خاص نباشد ،باهعکاس از عناصاری سیاسای و ملای تشاکیلشادهباود کاه در برابار جریاا
ضدانقالب ،نرمش نشا میداد و در برابر نهادهای برآمده از انقالب ،موضع مخالفت مایگرفات؛ ایان
موضعگیری ،زمانی اهییت خود را نشا داد که نهادهای انقالبی ،از نظر چارت ساازمانی و تشاکیالتی
با دولت موقت ،هیچ ارتباطینداشتند و بهطورمستقی از رهبر و سرا انقالب دستورمیگرفتناد و ایان
موضوع برای دولت موقت که خود را متولی کشور و انقالب میدانست ،قابلقبول نبود.
یوسف ترابی ،معتقد است که دولت موقت و در رأس آ  ،مهندس بازرگاا  ،ابتادا نظاری مخاالف
درخصوص کییتههای انقالب نداشتند؛ زیرا شهربانی و ژاندارمری نییهمتالشی شدهبودناد و روحیاه-
اینداشتند که امنیت جامعه را تأمینکنند و ازطرفی ،پاسدارا کییته تالشمیکردند تا در جامعه امنیت
برقرارکنند؛ اما از اواخر سال  ،3113مخالفتهایی ازسوی دولت موقت شنیدهمیشد و آنهاا نسابتباه
برخی اقدامهای کییته هشدارمیدادند؛ بهطورنیونه مایگفتناد :نیروهاای کییتاه آماوزشندیادهاناد و
دوره های الزم را نگذراندهاند ،خودسرانه عیلمیکنند و باعث بروز بینظیی میشوند (یوسف ترابای،
مصاحبه درخصوص کییتههای انقالب اسالمی ،توسط محقق.)3111/1/2:
بهعبارتی ،دولت موقت احساسمیکرد که قدرت سیاسی و مدیریتی را بهتنهایی دردساتنادارد و
این برای دولت موقت ،خطری بزرگ بهحسابمایآماد؛ زیارا هایچگااه حاشایهای امان بارای انجاام
فعالیتهای گوناگو دولت موقت وجودنداشت و هرلحظه میکان باود ،عادهای انقالبای ،معترضاانه
مقابل رفتار و عیلکرد آنها بایستند؛ درواقع ،دولت موقت ،کییتههای انقالب اسالمی را قدرتی برتار از
خود میدید؛ لذا حاضر نبود ،کییتاه را بپاذیرد و هییشاه باا کییتاههاای انقاالب اساالمی مخالفات-
هاییداشت .نصراهلل لک ،از فرماندها کییته انقالب اسالمی ،دراینخصوص میگوید:
حرف دولت موقت ،این بود که میلکت نییتواند چند دولت داشتهباشاد .قادرت بایاد در دسات
دولت ،متیرکز شود تا بتواند انجام وظیفه کند؛ اما سیاستهاای دولات موقات باا آرماا هاای اماام و
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انقالب ،متناسب نبود و با اینها در تضاد بود .آ قدر جسارت پیداکردهبودند که به پاسدارها و ارزشها
توهینمیکردند و میگفتند :حکومت نعلین داردمیآید .خودشا را بهنحوی صاحب هیه انقالب می-
دانستند .قصد خدمت نداشتند و میخواستند برنامهایبریزند که نظام استحالهشود و خودشاا بتوانناد
برداشتهای پیشین را در حیطهای وسیعتر توسعهبدهند (آرشیو مرکز اسناد انقالب اساالمی ،مصااحبه
با نصراهلل لک ،شیاره بازیابی.)31111 :
البته نصراهلل لک تأکیدمیکناد کاه در اوایال ،کییتاه ،باازوی دولات موقات باود و اخاتالفهاایی
ایجادنشدهبود ولی وقتی دیدند کییتهها گاهی با خواستههای آنهاا هیخاوانیندارناد و در هیاه اماور،
مطیع دولت نیستند ،آنها را خودسر و یاغی نامیدند (آرشیو مرکز اسناد انقاالب اساالمی ،مصااحبه باا
نصراهلل لک ،شیاره بازیابی.)31111 :
بههرروی ،دولت موقت با آخرین توا خود کوشاید تاا کییتاههاا را حاذفکناد و در ایان راساتا
فشارهایی زیاد به آنها تحییلکرد؛ ازجیله اینکه مستقی با امام خیینی (ره) وارد مذاکره شد تاا ایشاا
را متقاعدکند که نیروهای کییته بایدمنحلشاوند .درحاالیکاه کییتاههاا ،بسایار بارای حفاظ انقاالب
زحیتکشیدهبودند و نبود این نیروی مقدس به معنای حاذف انقاالب و خاداحافظی باا آرماا هاای
انقالب در هیا اوا انعقااد نطفاه باود .خوشابختانه باهرغا تاالش دولات موقات بارای حاذف و
ازمیا برداشتن کییتهها ،آنها ماندند و انقالب اسالمی را در گذر از بحرا ها یاریکردند.
 -4-1-2احزاب و گروههای سیاسی
آغاز سلسله جنبشها و قیامهای مردمی از سال  3112تا بهریررسید آ در بهینمااه ساال ،3111
دورهای بود که احزاب و گروهها فعالیتهایی مختلف داشتند .در خالل سالهاای منتهای باه پیاروزی
انقالب اسالمی ،ضرورت وجود گروهها و سازما هاای منساج سیاسای باهمنظاور هادایت انقاالب
درصورت رسید به پیروزی و تشکیل نظام اسالمی ،بیشازپیش احساسشاد؛ در هیاین راساتا افاراد
انقالبی ازجیله شهید مطهری ،شهید مهدی عراقی و جاللالدین فارسی ،از طریق ارتباطی کاه باا اماام
خیینی (ره) در خارج از کشور داشتند ،نظر ایشا را درباره ضرورت ائتالف و وحدت ،به گاروههاای
مبارز مسلیا در داخل اطالعدادند؛ دراینمیا  ،گروههایی مختلف تشکیلشدند و هیچنین ،گروههاای
سیاسی که از پیشتر وجودداشتند ،به فعالیت و مبارزه خود افزودند (سعیدی.)11 :3131 ،
از میا این گروهها ،دو گروه سیاسی سازما مجاهدین انقالب اسالمی و جامعه روحانیت مبارز را
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میتوا نامبرد که طبق تحقیقهای انجامشاده ،بیشاترین نقاش را در ساازماندهی کییتاههاای انقاالب
برعهدهداشتند.؛ یوسف ترابی دراینباره میگوید:
برخی از اعضای گروههای سیاسی معتقد به خط امام به کییتهها پیوستند ولی در باهوجودآماد آ
نقشاینداشااتند؛ باارای مثااال ،گااروه منصااورو و صااف کااه سااازما مجاهاادین انقااالب اسااالمی را
تشکیلدادهبودند ،بهدنبال فرصتی بودند که به انقالب خدمتکنند؛ بهعبارتدیگر ،اعضاای گاروههاا و
سازما های سیاسی ،بهصورت شخصی وارد کییتهها میشدند و به حزب و گروه خود کارینداشاتند؛
احزاب ،گروهها و نهادها ه هیچ بیانیه و اطالعیهای موافق یا مخالف کییتهها منتشارنکردند؛ درواقاع،
کییتهها از متن مردم جوشیدهبودند و به جناح ،حازب وگروهای خااص وابساتگینداشاتند( .یوساف
ترابی ،مصاحبه درخصوص کییتههای انقالب اسالمی ،توسط محقق.)3111/1/2:
با توجه به مطالب باال اگرچه نییتوا برای احزاب و گروههای سیاسی ،نقشی در تأسیس ساازما
کییتههای انقالب درنظرگرفت ،اعضای آنها در این سازما  ،نقشی بسیار ایفاکردهاند که درادامه به چند
مورد اشارهمیشود.
 -1-4-1-2سازمان مجاهدین انقالب اسالمی :سازما مجاهدین انقالب اسالمی ،نامی باود کاه
هفت گروه مسلا شامل «امت واحده ،توحیدی خلق ،منصورو  ،فالح ،بادر ،موحادین و صاف» ،در
فروردین سال  3113بر خود نهادند و اعالم وحدت کردند (سعیدی)11 :3113 ،؛ اعضای هفت گاروه
مزبور ،کوششی فراوا برای حفاظت از رهبر انقالب ،هنگام ورود به ایرا و در ایام اقامات ایشاا در
مدارس رفاه و علوی انجامدادهبودند و بسیاری از آنها در زمره مثسسا و فعاال ساازما کییتاههاای
انقالب اسالمی قرارگرفتند.
با توجه به آمادگیهایی که اعضای سازما مجاهدین در مسائل نظامی داشاتند ،نقشای ماثرر را در
تشکیل کییتههای انقالب برعهادهگرفتناد .افارادی چاو  :مرتضای الاویری (عضاو شاورای مرکازی

کییتههای انقالب و عضو شورای فرمانادهی ساپاه در ساال  ،)3113بهازاد نباوی ،ساردار محیادباقر
ذوالقدر ،حسین زیبایینژاد (سردار نجات) ،سردار علی عسگری ،سردار حسن حییدزاده ،شهید قل بر،
شهید محید فدایی و ...در ردههای باالیی کییته ،مسئولیت و فعالیتداشتند (سعیدی.)31 :3131 ،
 -2-4-1-2جامعه روحانیت مبارز :باا شکسات قیاام  31خارداد  ،3112روشان شاد کاه دلیال
شکست این قیام ،عدم وجود تشکیالتی منسج بودهاست .در سال  3111با تأکید امام خیینای (ره) و
با حیایت از شهید مطهری ،نخستین هسته جامعه روحانیت مبارز شکلگرفت .پس از پیروزی انقالب
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اسالمی ،جامعه روحانیت مبارز ،دغدغه ای جاز پیگیاری فرایناد تثبیات نظاام اساالمی درسرنداشات؛
ازاین رو نیروهایش را در مرکز حساس حکومتی برقدرتنشااند تاا تجرباههاای تلاخ گذشاته ،یعنای
برکناری روحانیت تکرارنشود (کردی.)322 :3131 ،
با توجه به ناامنکرد جامعه ازسوی گروههای سیاسی ،مقوله امنیت داخلی بهویژه در شهرها یکای
از مه ترین دغدغهها بود .جامعه روحانیت مبارز با قرارگرفتن در رأس کییتهها توانست رفتهرفته ایان
نگرانی را برطرفکند .آیتاهلل مهدوی کنی که از اعضای جامعه روحانیت مبارز بود ،بهعناوا فرماناده
کییته مرکزی انتخابشد؛ هیچنین دیگر اعضای جامعه روحانیت کاه در دورا مباارزه ،تجاارب الزم
تشکیالت را کسبکاردهبودناد ،باه طورعیاده مسائولیت منااطق چهااردهگاناه کییتاههاای تهارا را

برعهدهگرفتند که از آنها اشخاص زیر را میتوا نامبارد :مصاطفی ملکای ،محیاد مفاتا ،ساید هاادی
خسروشاهی ،علی غیوری ،محید حقی ،عباسعلی عیید زنجانی ،علیاصغر مرواریاد ،رضای شایرازی،
عبدالیجید ایروانی ،جاللی خیینی ،موحدی کرمانی و باقری کنی (کردی.)321 :3131،
 -2-2ساختار اجتماعی و فرهنگی
در این قسیت ،نقش ساختار اجیاعی و فرهنگی کشور ،شامل «گروههاای اجتیااعی ،تشاکلهاای
فرهنگی» ،مراکز اجتیاعی و فرهنگی شامل «مساجد ،حوزه علییه ،دانشگاههاا ،هیئاتهاای ماذهبی و
حسینیهها» در بهوجودآمد سازما کییتههای انقالب اسالمی مطالعهمیشود.
 -1-2-2حوزههای علمیه؛ روحانیت
درخصوص حوزهها میتوا گفت فارغالتحصیال حوزهها مانناد روحانیاا و طلباههاا در تشاکیل
کییتهها نقشداشتند یا پس از تشکیل کییتهها در آ حضوریافتند .امام خیینی (ره) در هر نهادی ،یک
نیاینده ولی فقیه داشتند که فردی روحانی بود و ساالمت دینای و رعایات ارزشهاای انقالبای را در
سازما ها و نهادها مواظبتمیکرد (یوسف ترابی ،مصاحبه درخصوص کییتاههاای انقاالب اساالمی،
توسط محقق.)3111/1/2:
روحانیت در بُعد فکری و ایدئولوژیک انقالب و مکتب تشیع که بهعنوا منبع فکری انقاالب باود،
نقشی مه برعهدهداشت؛ مانند امام خیینی (ره) ،شهید مطهری ،شهید بهشتی و ...که هیه تربیاتشاده

حوزهها بودند و در پیروزی انقاالب ،نقشای مها ایفاکردناد و هیچناین آیاتاهلل طالقاانی ،موساوی
اردبیلی ،منتظری ،مشکینی و علیای دیگری که در پیروزی انقالب نقشداشاتند؛ هیاین روحانیاا در
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سازما های انقالبی بهویژه سازما کییتهها نیز بسیار فعالیتمیکردند؛ چنا کاه فرمانادها کییتاههاا،
اغلب روحانی بودناد( .یوساف ترابای ،مصااحبه درخصاوص کییتاههاای انقاالب اساالمی ،توساط
محقق.)3111/1/2:
درمجیوع میتوا گفت ،نخستین قشری که در کییتههای انقالب اسالمی حضوری سازنده و نقشی

تعیینکننده داشتند ،علیا و روحانیا مبارز شیعه بودند .آ دسته از علیاایی کاه باه اماام خیینای (ره)
عالقهمند بوده ،به انقالب اسالمی اعتقادداشتند ،از ابتدای تشکیل کییتهها ،در رأس آ قرارگرفتند.
 -2-2-2دانشگاهها؛ دانشجویان و استادان
نقش پیشروی اجتیااعی ،یکای از کارکردهاای راانوی ،اماا طبیعای دانشاگاههاسات .در جواماع و
کشورهای گوناگو  ،دانشگاهها طالیهدار حرکتهای پیشروانه ،نوگرایانه ،اصالحی یا انقالبای هساتند؛
در کشور ما نیز دانشجویا  ،چنین نقشی را ایفاکردناد و در جریاا شاکلگیاری و اوجیاابی نهضات
اسالمی ایرا  ،به شکلهای گوناگو در آ  ،سهی شدند و نقش پیشروانه خاود را ایفاکردناد .پاس از
پیروزی انقالب و شکلگیری سازما های انقالبی ،یکی از گروههایی کاه باهطورخودجاوش ،باه ایان
سازما ها جذب شدند ،دانشگاهیا بودند.
به طورکلی دانشجویا در پیروزی انقالب ،نقشی بسیار مها برعهادهداشاتند .آ دساته از اساتادا
متدیّن و انقالبی دانشگاهها که روحیه انقالبی داشتند و حاضار بودناد بارای دفااع از انقاالب ساالح
بهدستبگیرند ،به جیع پاسدارا کییتههای انقالب پیوستند؛ عالوهبراینها تعدادی طلبه و دانشاجویانی

بسیار به کییتهها واردشدند؛ کسانی چو  :محید شاریعتیداری ،جاواد جاالل ،حساین صاادقی ،ساید
جالل صادقیا  ،حسین کالنترزاده ،سید محیّد موسوی ،مجتبی محیودی ،حسین اسیاعیلی ،سید علای
سقائیا  ،فرید مشایخ ،محیدتقی فالح ،حیید روحانی ،طیب احیدی ،شهید حجتاهلل محیدی ،شاهید
ناصر دادرس ،شهید احید جاوید ،شهید نواب مطلق و( ...آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،مصااحبه
با یوسف ترابی ،شیاره بازیابی.)31113 :
 -3-2-2مساجد ،حسینیهها و هیئتهای مذهبی
با توجه به ماهیت سیاسی دین اسالم ،مسجد بهعنوا کانو و محور فعالیتهای دینی ،اجتیااعی و
سیاسی ،نقشی مه در تاریخ پرفرازونشیب اسالم برعهدهداشتهاست؛ این نقش به دلیل سرنوشت ویاژه
و تاریخ پرحادره مذهب تشیع و درگیریهای فراوا آ با نظامهای حاک ظاال و غیرمشاروع ،بیشاتر
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اهییتدارد .در تاریخ اسالم ،مسجد پیوسته پایگاه بسیج مردم و تجیاع نیروهاای مجاهاد و هیچناین
محلی برای تجهیز وسیع امکانات توسط عناصر ناراضی و انقالبی بودهاسات (مهاری)31 :3131 ،؛ در
بهین سال  3111نیز ،مساجد ،بار دیگر به هویت اصلی خویش بازگشته ،الهامبخاش حرکات دینای و
انقالبی مردم شدند و روحانیت و روحانیا بهعنوا پیشقراوال انقالب اسالمی از سنگر مسااجد باه
هدایت انقالب پرداختند .یوسف ترابی درخصوص نقش مساجد در تشکیل کییتههای انقالب اسالمی
میگوید:
اگر بخواهی خاستگاه و محل تولد کییتاههاا را مشاخ

کنای  ،مایتاوانی مسااجد را ناامبباری .

به طورمعیول ،تظاهرات انقالبی از مساجد آغازمیشد و هنگامیکه انقالب ،پیروز شد نیز کییتاههاا از
درو مساجد متولدشدند .هر مسجدی در تهرا  ،کانو تشکیل یک کییتاه محلای باوده ،فرماناده آ ،
یک روحانی مورد وروم مردم بود؛ بنابراین ،مسجد و روحانیت ،خاستگاه اصلی کییتهها بود (یوساف
ترابی ،مصاحبه درخصوص کییتههای انقالب اسالمی ،توسط محقق.)3111/1/2:
حجتاالسالم ناطق نوری از اعضای فعال کییته نیز ،به نقش مساجد در تشکیل کییتههای انقاالب
اشارهمیکند« :ازآنجاییکه مساجد نقشی بسزا در پیروزی انقالب اسالمی داشتند ،لاذا از هیاا اوایال،
مساجد به محل رجوع و اداره انقالب تبدیلشدند و تشکیل کییتاههاا در آنهاا پیشنهادشاد» (میاردار،
.)311 :3131
درخصوص حسینیهها و هیئتهای مذهبی میتوا گفت ،ازآنجاکه کییته ،سازمانی مردمنهاد امنیتای
بود ،بخشی قابلتوجه از اعضای آ  ،افراد مذهبی و هیئتی بودند؛ برخی از هیئتهایی که در حسینیهها
و مساجد فعالیتداشتند ،عبارتاند از :حسینیه عزادارا متوسلین به قیربنیهاش  ،حسینیه شبستریهاا،
قییها ،محالتیها و . ...بسیاری از پاسدارا کییتهها عضو هیئتهای مذهبی محالت خودشا بودناد؛
درواقع ،این افراد احساسکردهبودند که انقالب به مراقبت ،پاسداری و دفاع جدی ،نیازمند است و از
امنیت کشور و جیهوری اسالمی نوپا بایدمراقبتکرد؛ به هیین دلیل بهصورت خودجوش به کییتاههاا
واردشدند (یوسف ترابی ،مصاحبه درخصوص کییتههای انقالب اسالمی ،توسط محقق.)3111/1/2:
 -4-2-2گروههای اجتماعی و تشکلهای فرهنگی
سازما کییتههای انقالب ،بیدرن

پس از پیروزی انقالب تشکیلشد و هنوز گروه و تشاکلهاای

اجتیاعی و فرهنگی جدیدی شکلنگرفتهبودند؛ در دوره پهلاوی نیاز اگرچاه گاروههاای اجتیااعی و
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سازما های مردمنهاد وجودداشتند ،بهشادت دولتای بودناد .باهطاورکلی ساازما هاای ماردمنهااد در
کشورهای جها سوم که جامعه مدنی در آنها ضعیف است ،به دولت ،بسیار وابستگیدارناد .پایش از
پیروزی انقالب ،سازما ها و اصنافی (سندیکاهایی) مانند سندیکاهای کارگری ،سازما هاای ماذهبی،
سازما های مردمنهاد و...وجودداشتند ولی اینهاا تحات نظار دولات بودناد و وزارت اطالعاات شااه،
بهطورعییق بار آنهاا نظاارتداشات؛ بناابراین ،نهادهاای جامعاه مادنی نیایتوانساتند باهطورجادی
فعالیتداشتهباشند (یوسف ترابی ،مصاحبه درخصوص کییتاههاای انقاالب اساالمی ،توساط محقاق:
.)3111/1/2

 -3زمینه و بسترهای کارگزاری ایجاد سازمان کمیتههای انقالب اسالمی
 -1-3قشرهای فعال در ایجاد سازمان کمیتههای انقالب اسالمی
کییتههای انقالب اسالمی ،نیرویی خودجوش و متشکل از مردم بود و بهگونهای نبود کاه از پایش
برنامهریزیشده و افرادی خاص گزینششدهباشند .بسیاری از علیا ،روحانیا  ،سیاسیو مبارز و افاراد
عادی جامعه به دلیل عالقه به انقالب ،به میدا واردشدند و میتوا گفت کاه هادف مشاترکِ «حفاظ
دستاوردها و پیشبرد آرما های انقالب اسالمی» آنها را گرده آوردهبود.
مه ترین اقشاری که به کییتههای انقالب پیوستند ،عبارتبودند از :عیوم مردم از طبقات محروم و
متوسط جامعه ،علیا و روحانیا متعهد و مردمی ،شخصیتهای سیاسی ،اجتیاعی و انقالبی ،برخای از
زندانیا سیاسی آزادشده از زندا های رژی پهلوی ،استادا دانشگاهها و آموزگاارا مادارس کشاور،
دانشجویا و دانشآماوزا  ،کاارگرا و کارمنادا  ،دهقاناا و کشااورزا (یوساف ترابای ،مصااحبه
درخصوص کییتههای انقالب اسالمی ،توسط محقق.)3111/1/1:
حضور علیا و روحانیا متعهد و نخبگا علیی ،سیاسی و انقالبی در میا اقشاری مختلف کاه در
کییتههای انقالب حضوریافتهبودند ،امتیاز و نعیتی ارزشیند برای کییته محسوبمیشد؛ این نخبگاا
علیی و سیاسی ،سامانه تشکیالتی کییته را سازماندهیکردند و عهدهدار اداره معاونتها و بخشهاای
مختلف این سازما انقالبی شدند و با تربیت نیرو ،بسیاری از نهادهای دیگار انقاالب اساالمی را نیاز
تغذیه کردند .با توجه به اهییت قشار علیاا و نخبگاا علیای و سیاسای و نقاش آنهاا در تشاکیل و
سازماندهی سازما کییتههای انقالب ،در پژوهش حاضر ،این قشر باهعناوا کاارگزارا یاا نخبگاا
اصلی این سازما درنظرگرفتهشدهاند و درادامه به آنها پرداختهمیشود.
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 -2-3نقش کارگزاران در طراحی ایده و تأسیس سازمان کمیتههای انقالب اسالمی
اگرچه کییتههای انقالب به صورت خودجوش و مردمی در مساجد کشور بهوجودآمدند ،نییتاوا
نقش رهبرا انقالبی و در رأس آنا  ،امام خیینی (ره) را در ایجاد ساازمانی بارای برقاراری امنیات و
آرامش پس از پیروزی انقالب اسالمی نادیدهگرفات .باا مجاهادتهاای ماردم و روحانیات ،انقاالب
اسالمی در  22بهین  3111به پیروزی نهایی رسید .پس از پیروزی انقالب و تسخیر پادگا ها ،ساالح
زیادی به دست مردم افتاد و بی آ میرفات در خاو وجاود نیاروی نظاامی متیرکاز ،امنیات کشاور
بهخطرافتد و تهدیدی از این ناحیه ،متوجه انقالب شود.
زمانیکه امام دستوردادند ،مردم اسلحهها را به مساجد تحویلدهند ،گروههای سیاسای کاه فرصاتی
مناسب برای جیعآوری سالح یافتهبودند ،مقرهایی ساختند و اسلحهها را از مردم تحویلگرفتند و آنها
را انبارکردند؛ نیروهای انقالبی از این وضعیت ،ناراضی بودند؛ درنتیجه ازسوی شهید مطهری ،تشاکیل
کییتههای انقالب اسالمی به امام (ره) پیشنهادشد (کردی.)321 :3131،
شهید مطهری به عنوا یکی از نخبگا فکری و اجرایی انقالب اسالمی ،طرح (ایده) تأسیس نهادی
مسلا را مطرحکرد .حجتاالسالم عل الهدی ،از اولین نفرات کییته و مسائول کییتاه مساجد لارزاده،
دراینباره میگوید« :پس از پیروزی انقالب و ایجاد شرایط ناامنی ،شاهید مطهاری خادمت اماام (ره)
عرضکرد ،اال وقت آ است که نهادی مسلا تحت فرماندهی روحانیت تشکیلبدهی » (آرشیو مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،مصاحبه با سید احید عل الهدی ،شیاره بازیابی .)31112 :بهیقین میتوا گفات،
تیامی کسانیکه در روزهای اول پس از پیروزی انقاالب حضورداشاتند و مااجرا را شااهد بودناد ،از
شهید مطهری بهعنوا اولین کسیکه پیشنهاد تشکیل کییته را به امام (ره) عرضهکرد ،ناممیبرند.
درنهایت ،کییتههای انقالب اسالمی که میتوا گفت ،پیش از پیروزی رسیی انقالب در  22بهیان،
بهصورت خودجوش و غیررسیی ازسوی جواناا انقالبای و زیرنظار روحانیات انقالبای در مسااجد
کشور شکلگرفتهبودند ،با تدبیر امام خیینی (ره) و شهید مطهاری رساییتیافتناد؛ درواقاع کییتاههاا
نیروهای مردمی و خودجوش بودند که مردم ،آنها را تشکیلدادهبودند؛ امام ،کار مردم را تنفیذکردناد و
بعد ه دستوردادند برای نظ امور ،کییته مرکزی تشکیلشود تا نیروهای انتظامی نظ بگیرند.
هر نهاد ،سازما و تشکیالتی ،در ابتدای شکلگیری ،به فرمانده و مسئول نیازدارد؛ ساازما کییتاه-
های انقالب باوجوداینکه خودجوش و مردمی بود ،از این قاعده مستثنی نبود زیرا کییتاههاایی کاه در
سطا شهر تشکیلشدهبودند ،در اجرای برنامههای انقالبی خود با مشکالتی روبهرو بودند و گااهی در
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عیلیات اجرایی با کییتههای ه جوار خود تداخلداشتند؛ لذا وجود یک مرکز و انتصاب یاک مسائول
بهعنوا سرپرست تیامی کییتههای انقالب ضروریمینیود تا بتواند آنها را بهصورت نظاممناددرآورد
و به فعالیتهایشا انسجامی بیشتر ببخشد؛ در این زمینه ،شهید مطهری باا ارائاه گزارشای ،وضاعیت
موجود را به استحضار امام رساند.
حجتاالسالم عل الهدی درباره انتخاب فرمانده کییتهها میگوید« :شهید مطهری ،پاس از پیشانهاد
تشکیل کییته به امام گفت :کسیکه برای تأسیس این نهاد ،خوب اسات ،آقاای مهادوی کنای اسات»
(آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،مصاحبه با سید احیاد علا الهادی ،شایاره بازیاابی .)31112 :در
شرایط آ زما  ،انتصاب مسئول کییته ،بسیار حساس بود؛ گروهای کاه طارفدار ساازما مجاهادین
خلق بودند ،اصرارداشتند تا حجتاالسالم الهوتی به این سیت منصوبشود .آیتاهلل مهدوی کنای در
کتاب خاطرات خود ،نحوه انتخاب فرمانده کییته را اینگونه شرحمیدهد:
امام در آ وقت در مدرسه علوی تشریفداشتند .ماا باا دوساتا در روز دها یاا یاازده اسافند
نشستهبودی  ،ناگها مرحوم مطهری سراسییه واردشدند و گفتند :چرا نشستهاید؟ امکا دارد فاجعاهای
رخدهد؛ گفتی چه شده؟ گفتند :بعضی از این وزرای نهضت آزادی با آقاای الهاوتی در محضار اماام
هستند و امام ،حک فرماندهی نیروهای انقالبی را برای آقای الهوتی نوشتهاند و قراراست ،ساعت 32
از رادیو پخششود و این فاجعه است ،ایشا فرمودند :یکی از شیاها مسئولیت کییتاههاا را بپذیریاد،
بعد فکری دیگر میکنی ؛ به تکتک گفتند ،شیا قبولمیکنید؟ تا باالخره ،قرعه فال به ناام بناده افتااد
(خواجهسروی.)221 :3131 ،
درواقع میتوا گفت که شهید مطهری عالوه بر پیشنهاد تأسیس کییتههای انقالب اسالمی ،فرماناده
آ را نیز به امام خیینی (ره) پیشنهادداد؛ به اعتقاد آیتاهلل مهدوی کنی ،دلیل پذیرش این امار ازساوی
امام (ره) به جهت اییا و عالقهای بود که ایشا به شهید مطهری داشتند.
 -3-3نقش کارگزاران در فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی و تربیتی سازمان کمیتههای انقالب اسالمی

در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل سازما کییتههای انقالب ،مبارزه با بحرا های
نظامی بود اما با گذشت زما و با مشاهده عدم وجود امنیت در حوزههای اجتیاعی ،فرهنگی و ،...این
نهاد ،حوزه فعالیتهای خود را گسترشداده ،تیام تالش خود را بهکارگرفات تاا امنیات را در تیاامی
حوزهها به جامعه برگرداند .کاارگزارا و نیروهاای کییتاه ،باهطورگساترده در حاوزههاای آموزشای،
فرهنگاای و تربیتاای در کییتااههااا و هیچنااین در جامعااه نقااشداشااتند کااه در ایاان قساایت بااه آ
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پرداختهمیشود.
سازما کییته ،تشکیالت و سازمانی شبهپلیسی ،شبهنظامی و انقالبی متناسب با شرایط و مقتضایات
دورا پرجوشوخروش انقالب بود و مانند هر تشکیالتی دیگر ،به آموزش نیازداشت؛ به هیین سبب،
کییتههای انقالب اسالمی برای ارتقای سطا معلوماات و مهاارتهاای نیروهاای پاسادار ،دورههاای
مختلف آموزشی را دایرمیکرد .سردار آیت گودرزی ،درباره آغاز فعالیتهای آموزشی کییته میگوید:
پاس از انقاالب ،تیرکزماا را روی آماوزش گذاشاتی  .آماوزش را از حادود تیرمااه ساال 3113
آغازکردی  .هفت یا هشت نوع آموزش را ه زما شروع کردی  .دورههای عیومی بهصورت ساهروزه
بود که در ولیآباد برگزارمیشد؛ بعدها دورهها بهصورت یاکهفتاهای شاد؛ ساپس آماوزشهاا را باه
پادگا نصر بردی که حدود یک ماه ادامه پیداکرد لذا اولین دورههای آموزشی ما درحقیقت ،آماوزش-
های 13ساعته و 12ساعته بود؛ سپس ،هیینطور ادامهیافت تا دورههای تخصصی ششماهه و بعد ها
دانشکده افسری ایجادشد (آرشیو مرکز اسناد انقاالب اساالمی ،مصااحبه باا آیات گاودرزی ،شایاره
بازیابی.)31311 :
در بدو تشکیل سازما کییتهها ،نیروهای متخص

در امور نظامی و امنیتی وجودنداشتند لذا کییته

به کیک برخی از نیروهای متدین و انقالبی رژی سابق به آموزش پاسدارا اقدامکرد؛ یوساف ترابای
در این زمینه میگوید« :برخی از نیروهای مسلیا و انقالبی قوای مسلا رژی سابق کاه دارای تجرباه
نظامیگری بودند ،درزمینه آموزش نیروهای کییته به خدمت پرداختند» (آرشایو مرکاز اساناد انقاالب
اسالمی ،مصاحبه با یوسف ترابی ،شیاره بازیابی.)31113 :
هیچنین ،ستاد مشترک ارتش ،طی دورههای یکماهه ،دوماهه و سهماهه از نییاه دوم ساال ،3113
دورههای تخصصی شغلی و مهارتی را در قالب بازجویی ،تعقیب و مراقبات ،جیاعآوری اطالعاات و
قفل و کلید برگزارکرد .کالهسبزهای ارتش بهمدت سه سال در سال  ،3111دوره ویژه رهایی گروگاا
را با هدف تربیت مربی نیز برگزارکردند .از نیروهای کییتههای انقالب اسالمی ،کسانی بودند که پیش
از پیروزی انقالب ،آموزشهای نظامی دیدهبودند و به آموزش پاسدارا مایپرداختناد؛ از ایان ماوارد
میتوا شهید سعید گالببخش معروف به محسن چریک را نامبرد؛ یوسف ترابی درخصوص فعالیت
این شهید بزرگوار و دیگر افراد فعال در این زمینه میگوید:
از قول یکی از پاسدارا بزرگوار کییته انقالب اسالمی نقلمیکن

که شهید سعید گالببخش کاه

در لبنا  ،آموزش چریکی دیدهبود ،هیراه با بردارش به نیروهاای کییتاه ،ساالحشناسای و تیرانادازی
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آموزشمیداد .او دورههای ویژه و تخصصی شامل نفوذ و تخریب و دورههای تربیت مربای نظاامی را
از تیرماه سال  3113بهمدت یک ماه برگزارکارد .از اواساط ساال  ،3113پادگاا نصار تشاکیلشاد و
افرادی مانند آقایا حسین صادقی ،سیدی ،رودباری ،غیاری و ...در آ باه فعالیات پرداختناد؛ در ایان
پادگا  ،آموزشهای 21روزه در موضوعهای آشنایی با احکاام و مساائل اساالمی و شارعی ،آماوزش
قرآ  ،آموزش سالحشناسی ،تجسس ،پیدا و خنثیکرد بیب و مقابله با تارور ارائاهمایشاد (یوساف
ترابی ،مصاحبه درخصوص کییتههای انقالب اسالمی ،توسط محقق.)3111/1/1:
بعد از آموزشهای ابتدایی ،آموزشهای تخصصی ه در پادگا نصر ارائهشد؛ بهتدریج ،سازما و
ساختار تشکیالتی کییتههای انقالب ،تغییرهایی پیدامیکارد .معاونات طارح و برناماه باهوجودآماد و
اقدامهایی بهمنظور بهینهسازی روشهای اجرایی و آموزشی انجامشد؛ هیچناین اقادامهاایی در ساتاد
مرکزی کییته بهعیلآمد و واحد فرهنگی کییته به معاونت فرهنگای و آموزشای تغییرناامداد؛ یوساف
ترابی درخصوص این تغییرها میگوید:
از سال  ،3111معاونت فرهنگی و تربیت بدنی ،به معاونت آموزش تبدیلشد و حجتاالسالم الهی
و آقای محید قصری نقشی مه در شکلگیری معاونت آموزش کییته انقالب داشتند؛ بهعبارتی هرچه
از سال  3113به سیت سالهای  3111و  3111میروی  ،ساختار کییتهها منسج تر میشود و ساختار
علیی منطقیتری برای انجام مأموریتها پیدامیکند (آرشیو مرکز اسناد انقالب اساالمی ،مصااحبه باا
یوسف ترابی ،شیاره بازیابی.)3113 :
کییته انقالب اسالمی در کنار فعالیتهای انقالبی ،امنیتی و انتظاامی و مباارزه باا ماواد مخادر و...
فعالیتهای فرهنگی و تربیتی شایا توجهی برای تقویت امنیت داخلی صورتدادهاست .ساردار آیات
گودرزی دراینباره میگوید:
شاید اولین کار فرهنگی را در کشور ،کییته شروعکرد .تیام کییتهها موظف شادند ،کاار فرهنگای
کنند .هرکس درحد بضاعت خودش کارمیکرد .باالترین بُعد فرهنگای کییتاه را روحانیات باهعناوا
محرک ،مُبلّغ و عامل اصلی برعهدهداشت .ضین اینکه وجود ،هسات و ظااهر نیروهاای کییتاه ،بُعاد
فرهنگی و آموزشی داشت (آرشیو مرکز اسناد انقالب اساالمی ،مصااحبه باا آیات گاودرزی ،شایاره
بازیابی.)31311:
یوسف ترابی نیز بر نقش علیا و روحانیا تأکیادمیکناد و معتقاد اسات ،بخشای از کاارگزارا و
اعضای کییتههاا کاه از حاوزههاای علییاه آمادهبودناد ،در مساائل فرهنگای و تربیتای نقشای مها
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برعهدهداشتند؛ درواقع میتوا گفت که نقش روحانیت در کییته ،بیشتر نقش هدایتی و فرهنگای باود؛
بهطورمثال اینکه ارزشها و احکاام شارعی در مأموریاتهاا رعایاتشاود و پاسادارا در مواجاه باا
ضدانقالب و مردم دچار گناه نشوند؛ حضور روحانیا باعث میشد در ایان مساائل ،ناوعی فرهنا -
سازی صورتگیرد و هیچنین ،نیروهای انساانی ،تربیتای خاوب پیداکنناد (یوساف ترابای ،مصااحبه
درخصوص کییتههای انقالب اسالمی ،توسط محقق.)3111/1/1:
برخی از زندانیا سیاسی مسلیا

نیز که با پیروزی انقالب اسالمی از زندا ها آزاد شدهبودناد باه

دلیل پیشینه مبارزاتی ،تجربههایی گارا بهاا درزمیناه مساائل اطالعااتی ،امنیتای و عیلیااتی داشاتند و
عالوهبر فعالیت در معاونت هاای اطالعاات و عیلیاات ،معاونات پشاتیبانی و تادارکات ،در معاونات

فرهنگی نیز بسیار فعالیتمیکردند؛ کسانی مانند «احید احیدی فصایا ،ساید علای بهشاتی ،مهنادس
خالدی ،مهندس الویری ،علی قنادها ،عزت مطهری (عزت شاهی) ،مجتبی ربوت ،،سعید گاالببخاش
و برادرشا دکتر گالببخش (محسن چریک)» از این دسته اند (آرشیو مرکز اساناد انقاالب اساالمی،
مصاحبه با یوسف ترابی ،شیاره بازیابی .)31113 :ترابی درباره گروههایی کاه در کییتاههاای انقاالب
اسالمی به فعالیت فرهنگی میپرداختند ،میگوید:
کارهای فرهنگی در کییتههای انقالب اسالمی با محوریت روحانیت انجااممایگرفات و برخای از

دانشجویا متدین و فاضل نیز در این زمینه نقشداشتند افارادی مانناد دکتار گاالببخاش ،مهنادس
خالدی ،مجتبی ربوت ،آقای وزیری و حجتاالسالم آل اسحام در امور فرهنگای و تقویات باورهاای
دینی و اعتقادی ،نقشی مه داشتند و در ستاد مرکزی کییتاه انقاالب اساالمی آیاتاهلل مهادوی کنای
کالس اخالم و برخی دروس کالمی را برای پاسادارا برگزارمایکردناد و حضاور شخصایتهاایی
بزرگوار مانند حجتاالسالموالیسلیین باقری کنی که بسیار سادهزیست و خاکی باوده ،نفاوذ معناو.ی
خاصی در میا پاسدارا داشت ،تأریرهای تربیتی بسیار مهیی بر پاسدارا کییتهها گذاشتهبود (یوسف
ترابی ،مصاحبه درخصوص کییتههای انقالب اسالمی ،توسط محقق.)3111/1/1:
شایا اشاره است که در این شرایط ،حضور تعدادی قابلتوجه از استادا و دانشاجویا دانشاگاه-
های کشور از رشتههای مختلف فنیومهندسی ،پزشکی و علوم انسانی در کییتههای انقاالب اساالمی
که از دانش و بینش باالی اجتیاعی و سیاسی ،بهرهمند بودند ،زمینهساز ارتقای سطا باالی آموزشای و
تربیتی در میا نیروهای انسانی انقالبی و ایثارگر بود (بختیاری و ترابی.)221 :3131 ،
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نتیجهگیری
در این پژوهش به مطالعه زمینههای فکری ،ساختاری و کارگزاری ایجاد سازما کییتههای انقاالب
اسالمی پرداختهشد .بهطورکلی ،انقالبها مستلزم پشتوانهای فکری و نظری هستند تا بتوانناد پاس از
پیروزی انقالب ،نظام سیاسی مطلوب خود را بسازند .بدیهی است ایدئولوژی تشکیل نظاام سیاسای و
سازما ها و نهادهای انقالبی ،در ایدئولوژی انقالب ریشهدارد؛ لذا برای بررسای زمیناههاای فکاری و
ایدئولوژیک سازما های انقالبی باید به ایدئولوژی انقالب مراجعهکرد .درواقع ،سازما هاای انقالبای،
زاییده انقالب هستند؛ بنابراین ،ایدئولوژی سازما های انقالبی ،هیا ایدئولوژی انقالب است.
امام خیینی (ره) بهعنوا بزرگ ترین ایدئولوگ انقالب اسالمی و افرادی دیگر مانند استاد مرتضای
مطهری و دکتر علی شاریعتی ،سااختن و پارداختن باه ایادئولوژی انقاالب اساالمی را انجاامدادناد.
ایدئولوگهای انقالب اسالمی ایرا برای طرح ایادئولوژی انقالبای از مناابع قرآنای و روایاات ائیاه
معصوم استفادهکردند؛ آنها جنبه بالقوه سیاسی دین اسالم و مذهب تشیع را بهفعلیتدرآوردند .عدالت-
طلبی ،جهاد ،ایثار و شهادت ،انجام فریضه امربهمعروف و نهیازمنکار ،ازجیلاه عناصاری باود کاه باا
استفاده از منبع غنی قرآ و روایات ائیه ،مبنای ایدئولوژی انقالب اسالمی قرارگرفت.
در بررسی تأریر زمینههای ساختاری بر ایجاد سازما کییتهها ،حیایت و مخالفت نهادهاا و گاروه-
های سیاسی ،اجتیاعی و فرهنگی مطالعهشد .نهاد رهبری برای حفظ زحیاات ماردم انقالبای ،فرماا
تأسیس سازما هایی مختلف ازجیله سازما کییتهها را صادرکردند و طی مراحل تشکیل و گساترش
این سازما نیز هییشه و در هیه حاالت ،حیایت خود را دریغنکردند .شورای انقاالب کاه در حکا
مجلس کشور قرارداشت ،بهصورت مستقی در تشکیل و سازماندهی کییتههای انقالب نقشاینداشات
(زیرا کییتهها بسیار سریع و بیدرن  ،پس از پیروزی انقالب تشکیلشدند) اما نقاش برخای اعضاای
شورای انقالب ازجیله شهید مطهاری را در ایجااد کییتاه انقاالب اساالمی و انتخااب فرمانادهی آ
نییتوا انکارکرد .دولت موقت که پس از پیروزی انقالب اسالمی با ریاست مهندس بازرگا فعالیات
خود را آغازکرد ،ابتدا با شکلگیری کییتهها مخالف نبود اماا پاس از مادتی ،باه بهاناههاای مختلاف
ازجیله بینظیی نیروها ،با کییتههای انقالب اسالمی مخالفتمیکرد.
درخصوص احزاب و گروههای سیاسی با توجه به اینکه پس از پیروزی انقالب اسالمی ،احزاب و
گروههای سیاسی زیادی وجودنداشتند ،لذا فقاط باه دو گاروه مجاهادین انقاالب اساالمی و جامعاه
روحانیت مبارز که اعضای آنها بیشترین نقش را در ایجاد کییته برعهدهداشتند ،اشاارهشاد .بسایاری از
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اعضای فعال سازما مجاهدین انقالب اسالمی در کییته عضوشدند و اعضای جامعه روحانیت مباارز
نیز در تشکیل کییتهها بسیار نقش ایفاکردند چنا که فرماندها مناطق چهاردهگانه شهر تهرا  ،هیاه از
روحانیا عضو جامعه روحانیت مبارز بودند.
ساختار اجتیاعی و فرهنگی کشاور ،شاامل «دانشاگاههاا ،حاوزه علییاه ،تشاکلهاای فرهنگای و
اجتیاعی ،مساجد و » ...در ایجاد ساازما کییتاههاا ماثرر بودناد؛ اعضاای ایان نهادهاای فرهنگای و
اجتیاعی ،مانند طالب و روحانیا حوزه علییه ،دانشجویا و اساتادا دانشاگاههاا و ...در مراحلای از
تشکیل و سازماندهی این سازما انقالبی ،نقشی شایا ایفاکردند.
درخصوص مباحث کارگزاری ،این نتیجه حاصالشاد کاه کییتاههاای انقاالب اساالمی ،نیرویای
خودجوش و متشکل از مردم بودند که اقشاری مختلف در آنها شرکتداشتند اما این علیاا و نخبگاا
علیی و سیاسی بودند که بهعنوا کارگزار ،کییتهها را سازماندهی و این سازما انقالبای را باا وجاود
نامالییات فراوا حفظکردند .شهید مطهری ،یکی از کارگزارا اصالی کییتاههاا باود کاه ناهتنهاا در
ساختن و ترویج ایدئولوژی انقالب اسالمی ،نقش بسیاری ایفاکرد ،بلکاه پاس از پیاروزی نیاز از امار
هدایت انقالب فروگذارینکرد؛ او با پیشنهاد تشکیل کییتههای انقاالب اساالمی و هیچناین پیشانهاد
شایستهترین فرمانده برای این سازما انقالبی ،خدمات زیادی به انقالب عرضهکرد.
با توجه به اینکه نیروهای کییته ،افراد عادی جامعه بودند و هایچگوناه آماوزش نظاامی و سیاسای
ندیدهبودند ،برای آنها کالسهای آموزشی نظامی دایرشد و نیروهایی این کاار را انجااممایدادناد کاه
دورههای چریکای و نظاامی را گذرانادهبودناد؛ هیچناین از نیروهاای انقالبای ارتاش رژیا پیشاین
کیکگرفتهمیشد .کارگزارا کییته در کنار آموزشهای نظامی و امنیتی ،فعالیتهای فرهنگی و تربیتی
نیز انجاممی دادند .آیتاهلل مهدوی کنی بهعنوا فرمانده کییته مرکزی و مسئوال کییتههاای چهاارده-
گانه تهرا که هیه روحانی بودند ،در انجام فعالیتهای فرهنگی ،نقشی شاایا ایفاکردناد؛ هیچناین،
زندانیا سیاسی رژی سابق در این زمینه نقشداشتند.
سرانجام با هیه موافقتها و مخالفتها ،سازما کییته شکلگرفت ،ساختار قانونی پیاداکرد ،بارای
آ اساسنامه تصویبشد و در آ  ،دفاتر و معاونتهای مختلف برای رسید به اهداف تشاکیلشادند.
سازما کییتههای انقالب اسالمی پس از انجام خدمات گسترده درزمینههای مختلف در سال  3111با
سااازما هااای ژاناادارمری و شااهربانی ادغااامشااده ،نیااروی انتظااامی جیهااوری اسااالمی ایاارا را
بهوجودآوردند.
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 کردی ،علی ()3131؛ جامعه روحانیت مبارز تهرا از شکلگیاری تاا انشاعاب؛ چ  ،3تهارا  :مرکازاسناد انقالب اسالمی.
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 مجتبیزاده ،عبدالکاظ (زمستا )3133؛ «سه متفکر معاصر و دانشجویا  :اماام خیینای (ره) ،اساتادمطهری ،دکتر شریعتی» ،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی؛ سال شش  ،ش .31

 مرکز اسناد انقالب اسالمی (زیر نظار جاواد منصاوری) ()3111؛ تلاری شلهاهی تأسلیس سل اهپاسداران انقالب اسالمی؛ تهرا  :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 ملکوتیا  ،مصطفی (پاییز )3133؛ «انقالب از آغاز تاا فرجاام :ماروری بار ویژگایهاای هفاتگاناهمشترک انقالبها» ،مجله دانشکده حقوق و علو سیاسی دانشگاه تهران؛ ش .11
 مهری ،فرشید ()3131؛ مساجد بازار تهران در نهضت اما خمینی (ره)؛ تهرا  :مرکز اسناد انقالباسالمی.
 میردار ،مرتضی ()3131؛ خاطرات حجتاالسالموالیسلیین ناطق ناوری؛ چ  ،2ج 2؛ تهارا  :مرکازاسناد انقالب اسالمی.
 ناظیی اردکانی ،مهدی ()3131؛ «تجربه مدیریت نهادهای انقالب اساالمی باهعناوا ساازما هاایینوین ،الگویی برای مهندسی فرهنگی سازما ها» ،فصلنامه مصباح؛ سال شانزده  ،ش 11.
 -2اسناد
 آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،مصاحبه با سید احید عل الهدی ،شیاره بازیابی.31112 : آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،مصاحبه با یوسف ترابی ،شیاره بازیابی 31113 :و .3113 آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،مصاحبه با سردار آیت گودرزی ،شیاره بازیابی.31311 : آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،مصاحبه با نصراهلل لک ،شیاره بازیابی 31111 :و .31111 -1مصاحبه
 ترابی ،یوسف .مصاحبه درخصوص سازما کییتههای انقالب اسالمی ،تاریخ 3111./1/1 -1منابع انگلیسی
- Weber, Max (1947), The Theory of Social and Economic Organization,
trans. A. M. Henderson and T. Parsons, New York, Oxford University Press; New
York, Free Press(pkb), 1964, First published in German in 1922.
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