انقالب در اراک
نویسنده :فریبا آباقری  -شنبه پنجم اسفند ۵۸۳۱
حركت هاي انقالبي خيلي دير به اراك رسوخ كرد و افراد محدودي حركت هاي پراكنده اي در شهر داشتند ولي حركت جمعي
سازمان يافته در اراك نداشته ايم و بيشتر بعد ازسال  65حركت هاي جمعي در اراك شروع شداگر بخواهيم زماني را به عقب
برگرديم شايد بشود گفت كه در دهه  03و  03در اراك ما سه جبهه ي سياسي داشتيم :جبهه آقايي ها كه جناح سنتي
بودند(به معناي سنتي فئودال بودند) ،جبهه حبيب خان بيكليك كه يك سري روشنفكران بودند ،جبهه ملي كه خانواده بياتي ها و
فرهنگيان (مرحوم محتاط  ،مرتضي هزاوه اي  ،بياتي ها  ،مرحوم حاج حسين كاظمي) بود ند بايد گفت:
حبيب خان فئودال بود مثال شبانه جمعيتي را جمع مي كرد و روستاهاي مختلف را غارت مي كردند.ولي آقايي ها به معناي
سنتي فئودال بودند .حبيب خان نيز در رقابت با آقايي ها كه خانواده ي آخوندزاده اي هم بودند رفته بودند به توده اي ها پيوسته
بودند بياتي ها و فرهنگيان نهضت ملي را پايه ريزي كردند.اصوال بياتي ها آدم هاي اصالح طلب و خيري بودندوالزم به ذكر
است بيشتر اموالشان به خيريه تعلق داشت و وقف مي شد.
اولين حركات انقالبي در اراك
اگر جلسات مذهبي و بحث و تبادل نظرهاي سال  5066را كه بصورت پراكنده در منازل فعالين مذهبي برگزار مي شد را به
حساب حركات انقالبي و زمينه سازحركت هاي بعدي در اراك نگذاريم بايدگفت اولين حركات انقالبي در سال  66و  65با دعوت
از برخي سخنرانان در اراك صورت گرفت.
سال  60ـ  60را بعنوان شروع حركت هاي جسته گريخته در شهر مي توان مورد توجه قرار داد مذهبيون انقالبي سعي مي
كردند به صور مختلف گريزي به دغدغه هاي سياسي مردم بزنند بعنوان مثال در سال  60نمايشنامه اي با عنوان اشك يتيم
توسط منصوري و خانواده اش در زيرزمين يكي از انقالبيون در خيابان ملك برگزار شد .در برگزار ي اين نمايشنامه رييس
اطالعات شهرباني و رييس ساواك و فردي به نام وفايي نژاد كه مسوول امور سياسي و ايدئولوژي وزارت كشور بود نيز
دعوت شده بودند اگر چه به گفته شاهدان عيني اين نمايشنامه اشك رييس اطالعات شهرباني را در آن روز درآورد و او را
متاثر كرد اما دو سه روز بعد پدر منصوري و پسرش به ساواك احضار شدند و پيرامون برگزاري اين نمايشنامه مورد
بازخواست قرار گرفتند.
فرهنگيان و مبارزات عليه رژيم :
نبايدنقش بارز فرهنگيان را در اين ميان ناديده گرفت  .معموال حركات فرهنگيان و سازماندهي راهپيمايي ها توسط خانم امامي
 ،خانم برادران  ،آقاي جمال آبادي و معتمدي صورت مي گرفت اولين راهپيمايي كه در اراك سامان گرفت يك تظاهرات آرام
بدون شعار و ساكت بود كه توسط فرهنگيان سازمان دهي شده بود .فقط دو نفر از فرهنگيان به نام علي رشيد ي و حسين
علي فتاحي با دردست گرفتن يك پالكارد با مضمون »خواست فرهنگيان ما حقوق نيست« نشان دادند كه خواسته هاي
فرهنگيان را نمي شود عليرغم آنچه تبليغ مي كردند به وسيله حقوق برآورده كرد.يكي ديگر از حركات انقالبي فرهنگيان در
سالن دبيرستان پهلوي صورت گرفت در حالي كه فرهنگيان با اجتماع در اين سالن سخنراني هاي متعددي براي مبارزه با رژيم
صورت مي دادند روزي كه جمعيت كثيري از دانش آموزان و فرهنگيان در دبيرستان تجمع كرده بودند نام سالن دبيرستان
پهلوي با پالكاردي كه قبال تهيه شده بود به نام سالن اجتماعات دكتر شريعتي تغيير پيدا كرد و عكس شاه از باالي سن پايين
كشيده شد نيروهاي امنيتي كه از اين حركت خشمگين شده بودند قصد برخورد با اين دسته را داشتنداما فرهنگيان و دانش
آموزان با صفوف فشرده از محل سالن خارج شدند و به تبع عده كثيري از دانش آموزان و ساير اقشار هم به اين حركت
پيوستند و پس از طي مسير از چند خيابان مقابل درب دبيرستان حركت منجر به درگيري با نيروي انتظامي شد عده اي مورد
ضرب و شتم قرار گرفتند و جمعيت پراكنده شدند .
فرهنگيان نقش موثري درجريانات انقالبي بازي مي كردند تاجايي كه نمايندگان آنها شامل  7نفر از فرهنگيان به نامهاي
قديريان ،بابايي ،جمال آبادي ،يحيايي ،رشيديان ،فتاحي و معتمدي بازداشت شدند و با تهديد از آنها خواسته شدتا به
اعتراضاتشان خاتمه دهند
برگزاري سخنراني ها ي پراكنده در مساجد اراك

اولين حركات انقالبي در سال  65و  66با دعوت از برخي سخنرانان در اراك صورت گرفت بعنوان مثال جلساتي كه در مسجد
آخوند در خيابان مولوي با دعوت از يوسفي اشكوري برگزار مي شد .يوسفي اشكوري هفته اي يكبار در اراك درس شريعتي
شناسي مي داد.البته در جلسات اشكوري سعي مي شد از هر گونه تظاهرات و اعتراض جلوگيري شود تا نيروهاي امنيتي
اجازه بدهند جلسات ادامه پيدا كند .اشكوري چندين بار به دعوت انجمن اسالمي دانشگاه اراك به آن دانشگاه رفت كه البته در
يكي از مراسم ها بدليل درگيري در آن جلسه مجبور شدند كه يوسفي اشكوري را با لباس مبدل فراري دهند .البته دعوت از
روحانيون در شهر بسيار متداول بود در عاشوراي  67نيز عده اي با مراجعه به قم روحانيوني مثل احمد جنتي را به شهر
دعوت كردند .
اولين شعار مرگ بر شاه
آيتهللا جنتي در طول  53شب عاشورا در اراك سخنراني داشت و هر شب مردم بعد از سخنراني ايشان با سردادن شعار در
خيابان ها راهپيمايي مي كردند وافرادي مثل جمال آبادي و معصومي از فرصت بدست آمده استفاده ميكردند و روزها را با
جنتي راجع به اعتصابات كارگري  ،هيات امناي كمك به اعتصابيون و جريان انقالب در اراك صحبت مي كردند و تصميماتي
در اين امور اتخاذ مي شد. .قبل از عاشوراي  67نيز به بهانه فوت آخوند مال علي معصومي مجلس ختمي در مسجد قبله
برگزار شد كه بعد از ختم در مسجد شعارهاي تندي داده شد و تظاهرات به بيرون از مسجد كشانده شد و پليس با پرتاب گاز
اشك آور باعث شد اولين شعار مرگ بر شاه در همان روز داده شود
فريدون وردي نژادو محمد علي رحماني از كساني بودند كه اولين ككتل مولوتوف رادر بانك صادرات ابتداي خيابان 57متري
منفجر كردند.
تاسيس كتابخانه
بعد از اولين تظاهرات در شهريكي از اولين حركات عمومي و مردمي در سال  65با تاسيس كتابخانه كودكان كه در طبقه دوم
مسجد حاج ضياء الدين واقع شده بود صورت گرفت اين كتابخانه بوسيله اموال شخصي و كمك هاي خيريه شكل گرفت كه 03
هزار جلد كتاب كودكان درآن جمع آوري شده بود و بيشتر بوسيله معصومي  ،مرتضي سيد صالحي  ،علي معتمدي  ،جمال
آبادي  ،ميرناصري و ارضي سازماندهي و اداره مي شد .علي معتمدي  ،كاظم مهدي پور  ،محمد ميرزاييان و فريدون وردي
نژاد از افرادي بودند كه نقش عمده اي در تظاهرات ها بازي مي كردند و شعارهاي خوبي طراحي مي كردند معموال سازماندهي
خانم ها در تظاهرات توسط علي معتمدي و آقايان توسط غالم شادبختي انجام مي گرفت.نقش مساجد در حركت هاي انقالبي
بسيار موثر بود در خالل حركت مسجد ضيا ء الدين حركت مسجد آخوند هم شروع شد  .استاد آل اسحاق نيز از افرادي بود كه
در پايگاهي به نام مسجد حاج محمد ابراهيم كه اتفاقا حاج رفيعي از اعضاي انجمن نيكوكاران نيز در آنجا فعال بود جلسات
منظمي را ترتيب داد.
چهار شهيد به خاطر پايين آوردن مجسمه ي شاه
باال رفتن سر و صدا در خيابان امام در تاسوعاي 67خبر از عزم مردمي براي پايين كشيدن مجسمه ي شاه ميداد اگر چه
مهندس حسيني ومير جعفري تالش كردند مردم را آرام كنند اما موفق نشدند مردم باهر وسيله ي ممكن سعي
ميكردند مجسمهي شاه را پايين بياورند اما موفق به انجام آن نشدند حاصل اين امر درگيري مصلحانه و كشته شدن چهار نفر
از همشهريان شامل سعيد ادبجو ،سليماني ،ذبيح هللا رضايي و دو نفر كه در ابتداي خيابان سهام السلطان به شهادت رسيدند
شايد به همين دليل باشد كه نام آن خيابان را دو شهيد گذاشتند  .بايد گفت سخنراني جنتي در آن روز و پوشيدن كفن توسط
فردي به نام اسدي و سخنراني ايشان در به هم ريختگي فضا بر عليه نظاميان و جريان آن روز نقش موثري بازي
ميكرد  .البته الزم به ذكر است همان شب پليس مجسمه ي شاه را پايين آورد و به سه راهي بروجرد خرم آباد منتقل كرد ولي
برخورد آن روز و شهادت چهار نفر از همشهريان رعب و وحشتي را در مردم ايجاد كرد كه باعث خانه نشين شدن آن ها
گرديد تا اين كه هفته ي بعد پس از آن كه انقالبيون مراسم شب هفت شهداي آن روز را در مسجد آقا اكبر تدارك ديدند پس از
صحبت هاي روحاني معظم مرحوم بشارت ( بعد ها توسط مجاهدين ترور شد)در مسجد آقا اكبر انقالبيون با دادن شعار درگيري
با نيروهاي شهرباني و امنيتي ايجاد كردند كه در شكستن فضاي رعب و وحشت موثر واقع شد
انجمن نيكوكاران اسالمي در اراك:
اين انجمن در سال  5001تاسيس شد و مشوق اصلي در تاسيس اين انجمن آيتهللا مكارم شيرازي بود.اين انجمن پس از
برگزاري مجموعه سخنراني هايي در اراك برگزار شد و كارش را با جمع آوري وجوهات نقدي و غير نقدي آغاز كرد.هيات

مديره به صورت افتخاري كار مي كرد و كارش شناسايي خانواده هاي مستمند در شهر بود.حاج رفيعي از اعضاي موثر انجمن
ضد توده اي بود و مناظره هايي هم با توده اي ها در برخي محافل انجام مي داد.الزم به ذكر است بعدها پس از تشكيل حزب
جمهوري خلق مسلمان مسووليت آن را در اراك پسر حاج رفيعي به عهده گرفت.مهديه روبروي فرمانداري قديم را آنها با جمع
آوري كمك هاي مردمي ساختند.حاج رفيعي فردي سنتي و تا حدي هم متعصب بود مثال با آوردن تلويزيون در منزل مخالف
بود.
انجمن نيكوكاران در اراك و مبارزات سياسي بر ضد رژيم
هدف اين انجمن بيشتر توجه دادن مردم به مباني سياسي اسالم بود كه با پخش مجله هاي مكتب اسالم در بين مردم روشنگري
هايي صورت مي داد.كار اصلي اين انجمن كمك به خانواده هاي بي بضاعت بود اما اعضاي اين انجمن مبارزات سياسي موثري
عليه رژيم انجام دادند.
اداره ي اين انجمن بيشتر توسط مرحوم حاج رفيعي صورت مي گرفت كه گرايش به جبهه ملي داشت و از مريدان آيت هللا
شريعت مداري بود.حاج رفيعي بنيانگذار يك سري جلسات سياسي و مذهبي در اراك بود و اين گروه سعي مي كرد از طريق
دعوت از سخنراناني چون آيت هللا خزعلي  ،نوري همداني  ،مرحوم گل سرخي (عضو هيات تحريريه مجله ي اسالمي مكتب
اسالم ) حاج آقا كافي و شيخ عباس علي اسالمي (بنيان گذار مدارس اسالمي در تهران)تاثير گذاري خود را در بين مردم
بيشتركند و بوسيله ي آنها تبليغاتي را براي انجمن صورت دهد.
جلسات اين انجمن بيشتر در مسجد حاج محمد ابراهيم برگزار مي شد و به صورت دوره اي نيز جلساتي در منازل اعضاء
داشتند.
اعضاي موسس اين انجمن ايزدپناه  ،رفيعي  ،يحيايي  ،بديعي  ،پيرولي و حاج اتحاد بود.
الزم به ذكر است برخي از اعضاي اين انجمن درحجتيه نيز عضو بودند و بالعكس و شايد تاثيراتي را هم از هم مي پذيرفتند.
مرحوم كاكايي از فعالين اين انجمن بود كه يد طوالني در انجام امور خيريه داشت و مورد وثوق برخي از مردم شهر بود كه به
علت تصادف جلوي دانشگاه اراك جان باخت.
البته ناگفته نماند كه اين انجمن پس از منزوي شدن شريعت مداري تا حدي منزوي شد و حاج رفيعي موسس اين انجمن كه
شاگرد شريعت مداري بود تا اندازه ي زيادي از فعاليت ها كناركشيد.البته ناگفته نماند كه انگ هايي چون توده اي هم به وي
زده مي شد كه صحت و سقم آن بر هيچ كس معلوم نيست و الزم به ذكر است اين انجمن تا سال  70به صورت جسته و
گريخته فعاليت داشت.بعد از انقالب انجمن نيكوكاران تا حد زيادي كنار كشيد و بيشتر حاج رفيعي برخي از مسووليت ها مثل
سرپرستي ايتام را انجام مي داد و بعد از فوت ايشان حاج رودي مسووليت هاي انجمن را انجام مي داد.
انجمن اسالمي دانشگاه اراك و اولين اعتصاب صنفي دانشجويان
انجمن اسالمي دانشگاه اراك هم از جمله تشكل هايي بود كه نقش موثري در شكل دهي به حركت هاي انقالبي و اعتراضات
شهري داشت.
انجمن اسالمي از سال  65ـ  63تاسيس شد.موسسان و فعالين اين انجمن آقايان ذواالنوار  ،مهدي پور  ،معصومي  ،هادي
محمدي  ،حاج نعمت هللا نادري  ،مهندس حسيني  ،يحيايي  ،غالميان  ،شادبختي  ،محمد ميرزاييان  ،مقدس و شفاعتي بودند
كه همزمان فعاليت هاي زيادي را هم در دانشگاه و بيرون داشته اند آنها سخنرانيهايي را در دانشگاه برگزار كردند و افرادي
مثل يوسفي اشكوري  ،عطاهللا مهاجراني و دكتر پيمان سخنراني هايي را در دانشگاه داشته اند.
اولين اعتصاب صنفي دردانشگاه در اسفند  5060شكل گرفت كه موضوع آن بيشتر مسائل صنفي بود.اين اعتصاب ابتدا در
داخل دانشگاه وبه صورت آرام صورت گرفت اما با دخالت مسوولين انتظامات دانشگاه اعتصاب به بيرون از دانشگاه كشيده
شد و حدود  033ـ  033نفر از دانشجويان جلوي اداره كل تامين اجتماعي تجمع كردند البته اين تجمع در سكوت برگزار شد.
انجمن حجتيه در اراك
حجتيه يكي از گروههاي سياسي بود كه با مطالعه ي تاريخ اديان مبارزاتي را با بهائيت ترتيب مي داد.حجتيه تشكيالت منظمي
در اراك داشت و افراد شناخته شده و مطرحي عضو اين انجمن بودند از جمله عطاء هللا مهاجراني (وزير فرهنگ در زمان

خاتمي ) احمد عطاري (نماينده دوره اول مجلس شوراي اسالمي)  ،حاج اتحاد  .شاه كرمي و غفاري همچنين احمد حمزه
لوئيان(عضو شوراي شهر فعلي اراك) و نيز از اعضاي شاخص اين انجمن بود.مكان اين انجمن هم در آن زمان پشت سازمان
ساواك محله ي شيرها بود.
حجتيه خيلي اعتقاد به مبارزه با رژيم نداشت و بيشتر سعي مي كرد با برگزاري جلسات مذهبي كار فرهنگي و مبارزه ي
اعتقادي براي مبارزه با بهائيت و همچنين ترويج ظهور امام زمان (عج) كارهايي صورت دهند .موضع آنها خيلي مبارزه با
ساواك و تشكيالت رژيم نبود.
همچنين آنها در مبارزه با گروههاي چپ هم اقداماتي انجام مي دادند و ارتباط كاري چنداني هم با گروههاي انقالبي نداشتند
جلسات آنها جلساتي ايدئولوژيك و غير سياسي بود و بيشتر كارهاي گروههاي چپ را كنترل مي كردند و با پخش اطالعيه و
روزنامه سعي مي كردند برخي جوانها را جذب كنند.
بعضي از اعضاء انجمن در جهت مقابله با نفوذ توده اي ها كارهايي را در اراك انجام دادند.حتي يكبار در مسجد آقا اكبر به
قصد روشنگري افكار عمومي اينها را دعوت كردند و با آنها مناظره كردند.
ميرجعفري از پيشتازان انقالب در اراك
ميرجعفري هم سهم عمده اي در انقالب داشت.با شهامت و جسارت جلوي راهپيماييها شركت مي كرد و سخنراني هاي تندي
انجام مي داد.مير جعفري تنها روحاني بود كه در جلسات عمومي شهر شركت مي كرد و از دوره هاي اول در صف اول
راهپيمايي ها شركت مي كرد و همگام با مردم در همه ي جلسات انقالبي حضوري فعال داشت.وي در جريان اعتصابات
كارگري در اراك نقش موثري را بازي كرد.به همين دليل مورد وثوق مردم بود و دو دوره نمايندگي شهر اراك را به عهده
داشت.
مبارزات مسلحانه در اراك
گروه هايي مثل سازمان مجاهدين خلق در ايران معتقد به مشي مسلحانه بودند كه در اراك خيلي نفوذ نداشتند درگيري نظامي
يك بار آنهم در جريان پايين كشيدن مجسمه ي شاه صورت گرفت .يك بار هم در مسجد حاج تقي خان درگيري نظامي صورت
گرفت.انقالبيون با پرتاب آجر به طرف آنها با آنها درگير شدندوتعدادي از نظامي ها نيز شروع به تيراندازي هوايي كردند .بايد
گفت انقالبيون خيلي به دنبال به دست آوردن سالح نبودند البته يك بار منصوري به همراه داماد حاج رفيعي تصميم گرفتند يك
قبضه سالح با واسطه ي فرد ديگري خريداري كنند اما به دليل مقارن بودن با سقوط شاه نياز به خريد نبود و جريان منتفي
شد.
نفوذ توده اي ها در اراك
فعاليت توده اي ها در اراك از سال  66بيشتر نمود پيدا كرد آنها در دانشگاه ها نفوذ كردند و توانستند يك تعداد از دانشجويان
را با خودشان همراه كنند آنها در دانشگاه اراك دفتر داشتند و سعي مي كردند دانشجويان را جذب كنند.آقاي نمكي يكي از
اعضاي شناخته شد و رئيس اين گروه در اراك بود.وي در دوره ي اول مجلس هم كانديد شد و راي نياورد.اواز دانشجويان
دانشگاه اراك بود.جزب توده در اراك فعال بود ولي فعاليت اجتماعي نداشت .اگر بخواهيم پيشينه اي هم از حضورشان در اراك
بگوييم بايد گفت در سال  5000مسائلي مثل رقابت حبيب خان بيكليك با آقايي ها (خانواده هاي آخوند زاده) كه منجر به
عضويت حبييب خان در حزب توده بود هم در نفوذ اين حزب در اراك نقش داشت اما به طور حتم مي شود گفت بيشتر احزاب
بعد از  67در اراك شكل گرفتند.
توده اي ها به جهت ارتباط با مير جعفري در مقاطعي در تحوالت دانشگاه اراك سعي كردند مير جعفري را با خود همراه كنند
اما با روشنگري معصومي و دوستانش موفق نشدند ايشان را تحت تاثير قرار دهند.توده اي در چند مرحله درگيري هاي لفظي
ناشي از برخي مباحثات هم با فريدون وردي نژاد داشتند.
از اعضاء حزب توده در اراك مي توان به فرزندان حاج غالمرضا آسا  ،ناصر شيرزاد  ،دقيانوسي و اسدي اشاره كرد.
آل اسحاق كه بود ؟

آل اسحاق از كساني بود كه مدت زيادي در اراك كار تبليغي و مذهبي مي كرد و به دليل روشنگري هايي كه انجام مي داد تعداد
زيادي از جوانها هوادارش بودند.بسيار اهل سياست و اهل تفكر بود و نقش بسيار موثري در حركت هاي انقالبي داشت و بعد
از پيروزي انقالب به درخواست برخي از هوادارانش كانديداي انتخابات مجلس شد.آل اسحاق تالش داشت دفتر هواداران بني
صدر كه آن زمان مورد حمايت هم بود را در اراك تاسيس كند اما پس از اينكه از طرف امام بني صدر كنار گذاشته شد آل
اسحاق هم در نامه اي كه منتشر شد از بني صدر برائت جست استاد آل اسحاق از چهره هاي فعال حوزه بود و ديدگاههاي
خوبي نسبت به مسائل سياسي داشت.
وي چندين بار بازداشت شد و گفته مي شود يك بار هم در جريان يك سخنراني كه در خرم آباد داشت دستگير شد و حاج آقا
رودي و منصوري به همين دليل به خرم آباد مراجعه كردند تا خانواده ي استاد را كه در آنجا بود به اراك بياورند.اما در آنجا با
سخنراني يكي از دوستان آل اسحاق در مسجد روبرو شدند كه با جمالت سخنران جمعيت خرم آباد به خروش درآمدندو در
خيابان راهپيمايي كردند طوري كه بانك ها تخريب شد و آشوب به بسياري از خيابان هاي شهر كشيده شد.به هر صورت همين
برخورد باعث شد آل اسحاق به تهران منتقل شود و از آنجا هم آزاد شود.آل اسحاق رئاليسم و كمونيسم را بررسي مي كرد
عليه كمونيسم بود.روحاني بود و به هيچ حزب و گروهي وابستگي نداشت و كتابي هم در مورد تربيت كودكان تاليف كرد و در
حال حاضر در قم مشغول طبابت (طب بوعلي سينا) است.
آل اسحاق د رحوزه تدريس مي كرد و بحث ملي مي كرد.گويا با بازاريها هم تنشي داشته و همين موجب شد كه در انتخابات با
انگ هايي كه به او زدند از گردونه خارج شود.
آل اسحاق در صحبت هايش در خصوص بحث هايي كه در مورد بازاريها ميكرد به مذاق بازاريها خوش نيامد و عده اي از
بازاريها هم از در مخالفت و انتقام جويي با او برآمده بودند.بحث بني صدر و حمايت آل اسحاق از او به نوعي دامن زده
شد.وآل اسحاق كه در دور دوم با اسرار برخي بچه هاي انقالبي كانديد شد ه بود راي نياورد.
نقش اطالعات شهرباني در جلوگيري از تنش و برخورد با نيروهاي انقالبي
اطالعات شهرباني معموال در همه ي تجمع هاي انقالبي حضور داشت با لباس شخصي در جلسه حاضر مي شدندو معموال
صداي سخنرانان را ضبط مي كردند.
سياستشان بيشتر آرام كردن فضا با فرستادن واسطه  ،يا حتي ايجاد رعب و وحشت و يا نصيحت بودآنها سعي مي كردند با
نصايح دوستانه جريان را آرام كنند شايد چون مي دانستند دولت مستعجل است و نخواهد ماند.
تعداد زيادي از نيروهاي انقالبي به اطالعات شهرباني خواسته شدند سروان بيات  ،سرگرد آقايي  ،سرهنگ ثقفي  ،سرهنگ
خلج  ،فروزانمهر  ،سروان ابراهيمي و  ...از كساني هستند كه در اطالعات شهرباني حضور داشتند اما بعدها در جريان 00
بهمن تعدادي از آنها به انقالبيون پيوستند مثل سرهنگ خلج  ،فروزانمهر و سروان ابراهيمي  ،البته بعدها سروان حاج ميقاني
نيز به آنها پيوست.
روند تشكيل دادگاه انقالب و پرونده هاي در دست اجرا
اين دادگاه در اراك با واسطه گري آقاي موسوي كه قبال دادستان همدان بود و با همكاري تعدادي از بچه هاي انقالبي تشكيل
شد.
اولين جلسه ي اين دادگاه در مدرسه ي آقا ضياء الدين تشكيل شد و از آنجا به خانه ي پيشاهنگي (محل كانون بسيجي فعلي)
منتقل شد.الزم به ذكر است كه سپاه هم در همان مكان مستقر شد و دادگاه انقالب به خانه ي شيرها منتقل شد.
آل اسحاق اولين قاضي دادگاه انقالب بود و كساني مثل خان بلوكي (يكي از خان هاي فئودال كه توسط تعدادي از مردم روستاي
داودآباد دستگير و به دادگاه انقالب تحويل شد).
دكتر بهادري (رئيس بيمارستان قدس)  ،چيت ساز (كه طبق شهادت عده اي با ساواك همكاري داشت)  ،احمدي (كه رئيس
ساواك بود) در اين دادگاه محاكمه ومحكوم شدند.اما گويا آل اسحاق ،يكي دو پرونده را بيشتر بررسي نكرد كه دكتر بهادري و
احمدي معاون رئيس ساواك از جمله آنها بودند.دكتر بهادري ضمن جرياني كه ذكر خواهد شد تير باران شد و احمدي نيز بعد
از سه سال زندان  ،اعدام گرديد.
سه نفر عضو اين دادگاه نجم (حقوقدان دادگستري  ،حاج هادي خان سبحاني (معتمد محل) و آل اسحاق رئيس دادگاه بود.

در مورد بهادري تعبيرهاي مختلفي به كار برده مي شود مثال گفته مي شود بهادري در جريان  57شهريور دست داشته
است.البته بهادري وكيل اراك بود و از طرفداران شاه بود و طبيعي بود كه نيروهاي انقالبي بعد از انقالب سراغ اينها خواهند
رفت .دكتر بهادري بيمارستان قدس را كه زمين آن را يكي از اقوام دكتر بهادري وقف كرده بود ساخت و تعدادي از پزشكان را
از خارج از كشور جذب و در اراك مشغول به كار نمود.
گويا بحث اختالس هم در مورد بهادري مطرح شده البته تحليل برخي از نيروهاي انقالبي اين بود كه بهادري آمده تا برخي
نيروها را از خارج از كشور جذب نمايد.
الزم به ذكر است دكتر كارگشا از كساني بود كه با بهادري اختالفاتي پيدا كرد و بهادري عليه او نكاتي را به ساواك گزارش
داد و تنها كساني كه حاضر شدند در دادگاه بر عليه بهادري در دادگاه انقالب شهادت بدهند محمود نخعي و احمد معصومي
بودند.
بعد از دادگاه آل اسحاق اعالم كرد اگر چه حكم بهادري اعدام است اما به سبب ضعف روحي نمي توانم اين حكم را صادر
كنم.حكم آل اسحاق عليه بهادري شامل مصادره اموال و تبعيد مادام العمر به سيرجان بود كه اعدام در صورتي مي توانست
صورت گيرد كه حضرت امام آنرا تاييد نمايد.
طبق گفته ي شاهدان عيني حضرت امام حكمي را كه آل اسحاق در مورد بهادري صادر كرده بود تاكيد كرد اما زماني كه
بهادري را جهت صدور حكم تبعيد به سيرجان  ،به تهران منتقل كردند در آنجا توسط خلخالي پرونده مورد بررسي قرار گرفت
و حكم تيرباران بهادري در همان جا تاييد و به اجرا درآمد.
اعتراضات كارگري در اراك در همراهي با انقالبيون
اعتراضات كارگري در اراك از سال  05و با اعتراضات كارگران ماشين سازي اراك شروع شد و در سال  01كارخانجاتي مثل
آذرآب و شركت نفت و  ...هم به اين جريان پيوستند.
از فعالين اعتراضات كارگري در اراك مي توان به مهندس حسيني  ،نظيري  ،مومني و بهاري و  ...اشاره كرد.
قابل ذكر است كه براي جلوگيري از وارد آمدن آسيب هاي اقتصادي به اعتصابيون هيات امناي كمك به اعتصابيون به رهبري
مير جعفري و با مشاركت امامي (معتمد شهر و پيش نماز مسجد آقا اكبر)  ،سيد صالحي  ،معصومي  ،مهندس حسيني  ،قاضي
زاده و ميرجعفري تشكيل شد و كمك هاي زيادي از سوي مردم اراك و به واسطه ي امامي در منزل ايشان جمع آوري و در
اختيار برخي از اعتصابيون قرار گرفت اگر چه ذكر اين نكته هم خالي از لطف نيست كه در همان زمان هم از طرف آيت هللا
طالقاني هياتي مامور شده بود تا با مراجعه به شهرهاي مختلف  ،كمك هايي را به اعتصابيون كند .اين پول كه بالغ بر 033
هزار تومان بود به مرحوم ميرجعفري تحويل شد تا در اختيار كارگران قرار بگيرد اما كارگران استقبالي از اين موضوع نكردند
و نهايتا اين پول برگشت د اده شد.
حضور نامحسوس ساواك
بايد گفت حضور ساواك در اراك خيلي محسوس نبود اگر چه هميشه دلهره ي حضور و فعاليت آنها در شهر انقالبيون را
نگران مي كرد اما در ساواك كنترل به صورت خيلي شديد صورت نمي گرفت و بيشتر نظارت به صورت غير مستقيم صورت
مي گرفت .گفته مي شود كه ساواك به صورت دستوري كار مي كرد و چون روسايشان خيلي خودشان را درگير مقابله با
انقالبيون نمي كردند آنها هم بر همين اساس عمل مي كردند.
حتي در جلسات مذهبي و سياسي هم بيشتر حضور پليس (لباس شخصي ها) و نيروهاي اطالعات شهرباني مشهود بود
(تعدادي از اعضاء ساواك در جريان انقالب فراري شدند و چند نفري محاكمه واعدام شدند)
مسئوليت ساواك تا قبل از دهه ي پنجاه با سرهنگ ثقفي و بعد از آن با معاون سرهنگ ثقفي (سرهنگ احمدي) بود.پرسنل
ساواك در اراك زير  03نفر بود و گفته مي شود ساواك تنها  0نيروي نظامي داشت و سالح هاي موجود در آنجا از تعداد
انگشتان دست فراتر نمي رفت.حتي از نظر حفاظت از محل ساواك هم تا سال  67ـ  65كاري نشده بود و اين اواخر يك كيوسك
كه پليسي داخل آن نگهباني مي داد درجلوي درب ساواك ديده مي شد.محل ساواك پشت كانون بسيج فعلي(مدرسه پيش
دانشگاهي مطهري فعلي) بود كه بعدها تخريب شد.

گويا اواخر انقالب در يكي از تظاهرات هاي مردمي  ،ساواك توسط نيروهاي مردمي محاصره شد و سروان درويش با همكاري
چند نفر از انقالبيون از جمله معصومي و يحيايي براي تخليه ساواك مراجعه كردند اما گفته ها حاكي از تخليه ي ساواك قبل از
مراجعه ي انقالبيون به آن محل دارد اگر چه تعدادي از پرونده هاي انقالبيون در آنجا كشف گرديد و به شهرباني تحويل داده
شد.
نظاميان به انقالبيون پيوستند
 00بهمن در جريان پيروزي انقالب وقتي راديو و تلويزيون سقوط دولت را اعالم كرد سرهنگ خلج  ،سرهنگ فروزان مهر و
ابراهيمي از ارتشيهايي بودند كه به مردم پيوسته و روي دوش مردم در خيابان ها گردانده شدند البته آن ها تنها كساني
نبودند كه از شاه رو برگردانده و به انقالبيون پيوسته بودند پيش از اين نيز محمد سيف زاده(وكيل معروف
دادگستري ) ،محقق  ،محسن مرزبان و احمد تاجالدين از قضات دادگستري در سخنراني ها شركت مي كردند و تحت تاثير آن
ها درويش ( دادستان اراك) نيز در راهپيماييها شركت ميكرد
تسخير شهرباني توسط نيروهاي انقالبي
اگر چه پيروزي براي نيروهاي انقالبي در اراك قطعي شده بود اما خطراتي از برخي جريان هاي چپ هنوز متوجه متوليان
امنيت در شهر بود.گويا چپي ها آنسال در برنامه اي براي تسخير شهرباني كه اتفاقا محل نگهداري سالح هم بود داشتند.اما
اين جريان توسط دوستان نزديك مير جعفري مثل معصومي كشف و در نامه اي فوري به دفتر امام توضيح داده شد.در تلگرافي
كه همان موقع از دفتر امام رسيد از ميرجعفري خواسته شده بود كه شهرباني را تحويل بگيرد در نهايت شهرباني با كمك
افرادي مثل حمزه لوئيان ويحيايي تحويل گرفته شد و موقتا تحويل سرهنگ خلج كه در آن زمان به نيروهاي انقالبي پيوسته
بود شد.
شعبه اي ازحزب جمهوري در اراك راه اندازي شد
حزب جمهوري در ابتداي تاسيس تعداد زيادي از مردم را دراراك جذب كرد دفتر حزب به همت حمزه لوئيان  ،حسين جعفري ،
سيد اسماعيل مهاجراني  ،مهدي سلطاني  ،احمد عطاري  ،مطيعي  ،حريري فروش و حاج رفيعي دراراك تشكيل شد .هر چند
حاج رفيعي به علت اينكه ا زطرفداران شريعتمداري بود پس از انزواي شريعتمداري از حزب كنار گذاشته شد .
در ابتداي تاسيس تعداد زيادي از مردم صف مي بستند وخواستار عضويت در حزب مي شدند.دفتر حزب ابتدا در پاساژ اتحاد
قرار داشت.كه بعدها به طبقه فوقاني داروخانه رازي منتقل شد.فعاليت هاي حزب تا قبل از انحالل در دوره اي شامل پخش
جزوات حزب جمهوري در شهر  ،برگزاري سخنراني هاي سياسي  ،در جهت ارشاد و فعاليت انتخاباتي مي شد.از جمله
كانديداهاي كه توسط حزب در آن دوره مورد حمايت قرار گرفت مير جعفري بود كه در دو دوره بعنوان نماينده انتخاب شد و
هاشمي سنجاني كه يك دوره مورد حمايت حزب قرار گرفت .عطاري نيز كه دو دوره نماينده اراك بود از كانداهايي بود كه
مورد حمايت قرار گرفت البته نبايد نقش آيت هللا خوانساري را در حمايت از كانديداهاي آن دوره بي تاثير دانست.حزب در آن
دوره در رقابت با كانديداهاي ديگر فعاليت مي كرد مثال در يك دوره كه هاشمي سنجاني كانديداي حزب بود در رقابت با آل
اسحاق ،دفتر حزب و آيت هللا خوانساري از هاشمي سنجاني حمايت كردند كه در نهايت هاشمي سنجاني راي آورد و اين
نشاندهنده اين است كه حزب نفوذ زيادي در ميان مردم داشته است.
نيروهاي انقالبي در حال حاضر
شايد بتوان گفت اولين كساني كه به خاطر مبارزه عليه رژيم طاغوت و فعاليت به محاكمه كشيده شدند رحماني و فريدون وردي
نژاد بود كه رحماني شش ماه هم در زندان به سر برد .
اگر بخواهيم يادي از نيروهاي انقالبي و موثر درجريان انقالب كنيم بايد از افراد بسياري نام ببريم كه در اين مجال نمي گنجد
و تنها به ذكر تعدادي اندك از آنها اكتفا ميكنيم
فريدون وردي نژاد بعدها مدير عامل موسسه ايران در دولت خاتمي شد و هم اكنون سفير جمهوري اسالمي در پكن
است بديعي در يك داروخانه كار مي كند و آل اسحاق در قم مشغول طبابت است مير جعفري مرحوم شد.حاج رفيعي و حاج
اتحاد هم به رحمت خداوند رفتند.يحيايي يك معلم ساده در آموزش و پرورش است.حمزه لو نيز عضو شوراي شهر اراك است.
ذواالنوار كه از فعالين انجمن اسالمي دانشگاه در اراك بود در حال حال حاضر در همان دانشگاه تدريس مي كند.

حاج رودي مغازه ي لوازم ساختماني دارد و سيد اسماعيل مهاجراني استاد جامعه شناسي دانشگاه آزاد است.

