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شنبه پنجم اسفند 1385

انقالب در اراک

حركت ھاي انقالبي خیلي دیر بھ اراك رسوخ كرد و افراد محدودي حركت ھاي

پراكنده اي در شھر داشتند ولي حركت جمعي سازمان یافتھ در اراك نداشتھ ایم

و بیشتر بعد ازسال  56 حركت ھاي  جمعي در اراك شروع شداگر بخواھیم

زماني را بھ عقب برگردیم شاید بشود گفت كھ  در دھھ 30 و 40  در اراك ما

سھ جبھھ ي سیاسي  داشتیم: جبھھ آقایي ھا كھ جناح سنتي بودند(بھ معناي

سنتي فئودال بودند)، جبھھ حبیب خان بیكلیك كھ یك سري روشنفكران بودند،

جبھھ ملي كھ خانواده  بیاتي ھا و فرھنگیان (مرحوم محتاط ، مرتضي ھزاوه

اي ، بیاتي ھا ، مرحوم حاج حسین كاظمي) بود ند باید گفت:

حبیب خان  فئودال بود مثال شبانھ جمعیتي را جمع مي كرد و روستاھاي

مختلف را غارت مي كردند.ولي آقایي ھا بھ معناي سنتي فئودال بودند.حبیب

خان نیز در رقابت با آقایي ھا كھ خانواده ي آخوندزاده اي ھم بودند رفتھ بودند

بھ توده اي ھا پیوستھ بودند بیاتي ھا و فرھنگیان نھضت ملي را پایھ ریزي

كردند.اصوال بیاتي ھا آدم ھاي اصالح طلب و خیري بودندوالزم بھ ذكر است

بیشتر اموالشان بھ خیریھ تعلق داشت و وقف مي شد.

اولین حركات انقالبي در اراك
اگر جلسات مذھبي و بحث و تبادل نظرھاي سال 1355 را كھ بصورت پراكنده در منازل فعالین

مذھبي برگزار مي شد را بھ حساب حركات انقالبي و زمینھ سازحركت ھاي بعدي در اراك
نگذاریم بایدگفت اولین حركات انقالبي در سال 55 و 56 با دعوت از برخي سخنرانان در اراك

صورت گرفت. 
سال 53 ـ 54 را بعنوان شروع حركت ھاي جستھ گریختھ در شھر مي توان مورد توجھ قرار

داد مذھبیون انقالبي سعي مي كردند بھ صور مختلف گریزي بھ دغدغھ ھاي سیاسي مردم بزنند
بعنوان مثال در سال 53 نمایشنامھ اي با عنوان اشك یتیم توسط منصوري و خانواده اش در

زیرزمین یكي از انقالبیون در خیابان ملك برگزار شد. در برگزار ي این نمایشنامھ رییس
اطالعات شھرباني و رییس ساواك و فردي بھ نام وفایي نژاد كھ مسوول امور سیاسي و

ایدئولوژي وزارت كشور بود نیز دعوت شده بودند اگر چھ بھ گفتھ شاھدان عیني این
نمایشنامھ  اشك رییس اطالعات شھرباني را در آن روز درآورد و او را متاثر كرد اما دو سھ

روز بعد پدر منصوري و پسرش بھ ساواك احضار شدند و پیرامون برگزاري این نمایشنامھ
مورد بازخواست قرار گرفتند.

فرھنگیان و مبارزات علیھ رژیم :
نبایدنقش بارز فرھنگیان  را در این میان نادیده گرفت . معموال حركات فرھنگیان و

سازماندھي راھپیمایي ھا توسط خانم امامي ، خانم برادران ، آقاي جمال آبادي و معتمدي
صورت مي گرفت اولین راھپیمایي كھ در اراك سامان گرفت یك تظاھرات آرام بدون شعار و

روزنامھ نگار .منتخب اول شھر اراک در شورای اسالمی
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ساكت بود كھ توسط فرھنگیان سازمان دھي شده بود. فقط دو نفر از فرھنگیان بھ نام علي
رشید ي و حسین علي فتاحي با دردست گرفتن یك پالكارد با مضمون »خواست فرھنگیان ما

حقوق نیست«  نشان دادند كھ خواستھ ھاي فرھنگیان را نمي شود علیرغم آنچھ تبلیغ مي
كردند بھ وسیلھ حقوق برآورده كرد.یكي دیگر از حركات انقالبي فرھنگیان در سالن دبیرستان

پھلوي صورت گرفت در حالي كھ فرھنگیان با اجتماع در این سالن سخنراني ھاي متعددي
براي مبارزه با رژیم صورت مي دادند روزي كھ جمعیت كثیري از دانش آموزان و فرھنگیان
در دبیرستان تجمع كرده بودند نام سالن دبیرستان پھلوي با پالكاردي كھ قبال تھیھ شده بود بھ

نام سالن اجتماعات دكتر شریعتي تغییر پیدا كرد و عكس شاه از باالي سن پایین كشیده شد
نیروھاي امنیتي كھ از این حركت خشمگین شده بودند قصد برخورد با این دستھ را داشتنداما
فرھنگیان و دانش آموزان با صفوف فشرده از محل سالن خارج شدند و بھ تبع عده كثیري از

دانش آموزان و سایر اقشار ھم بھ این حركت پیوستند و پس از طي مسیر از چند خیابان مقابل
درب دبیرستان حركت منجر بھ درگیري با نیروي انتظامي شد عده اي مورد ضرب و شتم قرار

گرفتند و جمعیت پراكنده شدند .
فرھنگیان نقش موثري درجریانات انقالبي بازي مي كردند  تاجایي كھ نمایندگان آنھا شامل 7

نفر از فرھنگیان بھ نامھاي قدیریان ،بابایي ،جمال آبادي ،یحیایي ،رشیدیان ،فتاحي و معتمدي 
بازداشت شدند و با تھدید از آن ھا  خواستھ شدتا بھ اعتراضاتشان خاتمھ دھند 

برگزاري سخنراني ھا ي پراكنده در مساجد اراك
اولین حركات انقالبي در سال 56 و 55 با دعوت از برخي سخنرانان در اراك صورت گرفت

بعنوان مثال جلساتي كھ در مسجد آخوند در خیابان مولوي با دعوت از یوسفي اشكوري برگزار
مي شد. یوسفي اشكوري ھفتھ اي یكبار در اراك درس شریعتي شناسي مي داد.البتھ در جلسات

اشكوري سعي مي شد از ھر گونھ تظاھرات و اعتراض جلوگیري شود تا نیروھاي امنیتي
اجازه بدھند جلسات ادامھ پیدا كند .اشكوري چندین بار بھ دعوت انجمن اسالمي دانشگاه اراك
بھ آن دانشگاه رفت كھ البتھ در یكي از مراسم ھا بدلیل درگیري در آن جلسھ مجبور شدند كھ

یوسفي اشكوري را با لباس مبدل فراري دھند. البتھ دعوت از روحانیون در شھر بسیار متداول
بود در عاشوراي 57 نیز عده اي با مراجعھ بھ قم روحانیوني مثل احمد جنتي را بھ شھر دعوت

كردند .

اولین شعار مرگ بر شاه
آیت هللا جنتي در طول 10 شب عاشورا در اراك سخنراني داشت و ھر شب مردم بعد از

سخنراني ایشان با سردادن شعار در خیابان ھا راھپیمایي مي كردند وافرادي مثل جمال آبادي
و معصومي از فرصت بدست آمده استفاده میكردند و روزھا را با جنتي راجع بھ اعتصابات 

كارگري ، ھیات  امناي كمك بھ اعتصابیون و جریان انقالب در اراك صحبت مي كردند و
تصمیماتي در این امور اتخاذ مي شد. .قبل از عاشوراي 57 نیز بھ بھانھ فوت آخوند مال علي

معصومي مجلس ختمي در مسجد قبلھ برگزار شد كھ بعد از ختم در مسجد شعارھاي تندي داده
شد و تظاھرات بھ بیرون از مسجد كشانده شد و پلیس با پرتاب گاز اشك آور باعث شد اولین

شعار مرگ بر شاه در ھمان روز داده شود
فریدون وردي نژادو محمد علي رحماني از كساني بودند كھ اولین ككتل مولوتوف رادر بانك

صادرات ابتداي خیابان 17متري منفجر كردند.

تاسیس كتابخانھ
بعد از اولین تظاھرات در شھریكي از اولین حركات عمومي و مردمي در سال 56 با تاسیس

كتابخانھ كودكان كھ در طبقھ دوم مسجد حاج ضیاء الدین واقع شده بود صورت گرفت این
كتابخانھ بوسیلھ اموال شخصي و كمك ھاي خیریھ شكل گرفت كھ 20 ھزار جلد كتاب كودكان
درآن جمع آوري شده بود و بیشتر بوسیلھ معصومي ، مرتضي سید صالحي ، علي معتمدي ،

جمال آبادي ، میرناصري و ارضي سازماندھي و اداره مي شد .علي معتمدي ، كاظم مھدي پور
، محمد میرزاییان و فریدون وردي نژاد از افرادي بودند كھ نقش عمده اي در تظاھرات ھا

بازي مي كردند و شعارھاي خوبي طراحي مي كردند معموال سازماندھي خانم ھا در تظاھرات
توسط علي معتمدي و آقایان توسط غالم شادبختي انجام مي گرفت.نقش مساجد در حركت ھاي
انقالبي بسیار موثر بود در خالل حركت مسجد ضیا ء الدین حركت مسجد آخوند ھم شروع شد .

استاد آل اسحاق نیز از افرادي بود كھ در پایگاھي بھ نام مسجد حاج محمد ابراھیم كھ اتفاقا
حاج رفیعي از اعضاي انجمن نیكوكاران نیز در آنجا فعال بود جلسات منظمي را ترتیب داد.

دی 1386

آبان 1386

مھر 1386

شھریور 1386

مرداد 1386

تیر 1386

خرداد 1386

اردیبھشت 1386

فروردین 1386

اسفند 1385

آرشیو

آرشیو موضوعی

تھدید 300 فرصت شغلي در واگن پارس اراك

كار مي كنم تا زنده بمانم

ما وارث گذشتگان ھستیم

اینجا فوتبال است، اما از داور خبري نیست

امورشھري ساوه قفل شده است

چشمھ موشك دیار فراموش شدگان

دلیجان ھم ساز جدایي مي زند

پتوبافی شمس

تشكیل شوراي ھم اندیشي اصالح طلبان

آسیب دیدگان چھار ھزار نفر بودجھ برای ھزار نفر

اینجا از زیبایي یك كوچھ باغ خبري نیست

شھرک ابوالفضل

سفر سیزدھم رئیس جمھور

برنامھ زنان شورای شھر تھران

سومین كنفرانس منطقھ اي مدیریت ترافیك در تھران

طرح آشنایي با حقوق زنان

شھروندان حق ندارند از مصوبات شورای برنامھ ریزی است

رانندگان و بی عدالتی ھای اشکار و پنھان

آینده مال ما نیست

انقالب در اراک

پیوندھا

صدای اراک

مرد راه "میر حسین موسوي "

قلم

خانھ احزاب ایران 

مھرنوش نجفي (شوراي شھر ھمدان )

مجلس شوراي اسالمي

شوراي اسالمي شھر تھران 

تریبون

مھرورزان اراك 

خبرگزاري فارس استان مركزي

خبرگزاري مھر 

ایرنا "استان مركزي "

ایرنا 

ایسنا استان مركزي 

امروز

آفتاب 

گویا

نوروز نیوز 

خانھ ملت 

انجمن صنفي روزنامھ نگاران ایران 

http://negahearak.blogfa.com/8610.aspx
http://negahearak.blogfa.com/8608.aspx
http://negahearak.blogfa.com/8607.aspx
http://negahearak.blogfa.com/8606.aspx
http://negahearak.blogfa.com/8605.aspx
http://negahearak.blogfa.com/8604.aspx
http://negahearak.blogfa.com/8603.aspx
http://negahearak.blogfa.com/8602.aspx
http://negahearak.blogfa.com/8601.aspx
http://negahearak.blogfa.com/8512.aspx
http://negahearak.blogfa.com/archive.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-4.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-5.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-6.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-7.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-8.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-9.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-10.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-11.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-12.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-13.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-14.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-15.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-16.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-17.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-18.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-20.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-21.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-22.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-23.aspx
http://negahearak.blogfa.com/cat-24.aspx
http://sedayearak.ir/
http://www.marderah.ir/tmain_fa.aspx?lng=fa
http://ghalamnews.ir/
http://www.ir-ph.org/
http://noghtehsarekhat.blogsky.com/
http://www.majlis.ir/majles/
http://www.shora-tehran.ir/
http://teribon.com/
http://mehr-arak.blogfa.com/
http://www.farsnews.com/newsH.php?hoz=4904
http://www.mehrnews.com/fa/
http://www1.irna.com/fa/news/menu-155/index.php?option=com_news&Itemid=155&catid=39
http://www.irna.ir/
http://markazi.isna.ir/
http://emruz.biz/
http://www.aftabnews.ir/
http://www.gooya.com/
http://www.norooznews.ir/
http://mellat.majlis.ir/
http://www.aoij.org/


7/19/13 فریبا آباقرى ( اراک از نگاه من ) - انقالب در اراک

negahearak.blogfa.com/post-27.aspx 3/8

چھار شھید بھ خاطر پایین آوردن مجسمھ ي شاه
باال رفتن سر و صدا در خیابان امام در تاسوعاي  57خبر از عزم مردمي براي پایین كشیدن

مجسمھ ي شاه مي داد اگر چھ مھندس حسیني ومیر جعفري تالش كردند مردم را آرام كنند اما
موفق نشدند  مردم باھر وسیلھ  ي ممكن سعي مي كردند  مجسمھ ي شاه را پایین بیاورند اما

موفق بھ انجام آن نشدند حاصل این امر درگیري مصلحانھ و كشتھ شدن چھار نفر از
ھمشھریان شامل سعید ادبجو، سلیماني، ذبیح هللا رضایي و دو نفر كھ در ابتداي خیابان سھام

السلطان بھ شھادت رسیدند شاید بھ ھمین دلیل باشد كھ نام آن خیابان را دو شھید گذاشتند .
باید گفت سخنراني جنتي در آن روز و پوشیدن كفن توسط فردي بھ نام اسدي و سخنراني

ایشان در بھ ھم ریختگي فضا بر علیھ نظامیان و جریان آن روز نقش موثري بازي مي كرد . 
البتھ الزم بھ ذكر است ھمان شب پلیس مجسمھ ي شاه را پایین آورد و بھ سھ راھي بروجرد

خرم آباد منتقل كرد ولي برخورد آن روز و شھادت چھار نفر از ھمشھریان رعب و وحشتي را
در مردم ایجاد كرد كھ باعث خانھ نشین شدن آن ھا گردید تا این كھ ھفتھ ي بعد پس از آن كھ
انقالبیون  مراسم شب ھفت شھداي آن روز را در مسجد آقا اكبر تدارك دیدند  پس از صحبت

ھاي روحاني معظم مرحوم بشارت ( بعد ھا توسط مجاھدین ترور شد)در مسجد آقا اكبر
انقالبیون با دادن شعار درگیري با نیروھاي شھرباني و امنیتي ایجاد كردند كھ در شكستن

فضاي رعب و وحشت موثر واقع شد 

انجمن نیكوكاران اسالمي در اراك:
این انجمن در سال 1348 تاسیس شد و مشوق اصلي در تاسیس این انجمن  آیت هللا مكارم

شیرازي بود.این انجمن پس از برگزاري مجموعھ سخنراني ھایي در اراك برگزار شد و كارش
را با جمع آوري وجوھات نقدي و غیر نقدي  آغاز كرد.ھیات مدیره بھ صورت افتخاري كار مي

كرد و كارش شناسایي خانواده ھاي مستمند در شھر بود.حاج رفیعي از اعضاي موثر انجمن
ضد توده اي بود و مناظره ھایي ھم با توده اي ھا در برخي محافل انجام مي داد.الزم بھ ذكر
است بعدھا پس از تشكیل حزب جمھوري خلق مسلمان مسوولیت آن را در اراك پسر حاج

رفیعي بھ عھده گرفت.مھدیھ روبروي فرمانداري قدیم را آنھا با جمع آوري كمك ھاي مردمي
ساختند.حاج رفیعي فردي سنتي و تا حدي ھم متعصب بود مثال با آوردن تلویزیون در منزل

مخالف بود.

انجمن نیكوكاران در اراك و مبارزات سیاسي بر ضد رژیم
ھدف این انجمن بیشتر توجھ دادن مردم بھ مباني سیاسي اسالم بود كھ با پخش مجلھ ھاي

مكتب اسالم در بین مردم روشنگري ھایي صورت مي داد.كار اصلي این انجمن كمك بھ
خانواده ھاي بي بضاعت بود اما اعضاي این انجمن مبارزات سیاسي موثري علیھ رژیم انجام

دادند.
اداره ي این انجمن بیشتر توسط مرحوم حاج رفیعي صورت مي گرفت كھ گرایش بھ جبھھ ملي
داشت و از مریدان آیت هللا شریعت مداري بود.حاج رفیعي بنیانگذار یك سري جلسات سیاسي و

مذھبي در اراك بود و این گروه سعي مي كرد از طریق دعوت از سخنراناني چون آیت هللا
خزعلي ، نوري ھمداني ، مرحوم گل سرخي (عضو ھیات تحریریھ مجلھ ي اسالمي مكتب

اسالم ) حاج آقا كافي و شیخ عباس علي اسالمي (بنیان گذار مدارس اسالمي در تھران) تاثیر
گذاري خود را در بین مردم بیشتركند و بوسیلھ ي آنھا تبلیغاتي را براي انجمن صورت دھد.

جلسات این انجمن بیشتر در مسجد حاج محمد ابراھیم برگزار مي شد و بھ صورت دوره اي نیز
جلساتي در منازل اعضاء داشتند.

اعضاي موسس این انجمن ایزدپناه ، رفیعي ، یحیایي ، بدیعي ، پیرولي و حاج اتحاد بود.
الزم بھ ذكر است برخي از اعضاي این انجمن درحجتیھ نیز عضو بودند و بالعكس و شاید

تاثیراتي را ھم از ھم مي پذیرفتند.
مرحوم كاكایي از فعالین این انجمن بود كھ ید طوالني در انجام امور خیریھ داشت و مورد

وثوق برخي از مردم شھر بود كھ بھ علت تصادف جلوي دانشگاه اراك جان باخت.
البتھ ناگفتھ نماند كھ این انجمن پس از منزوي شدن شریعت مداري تا حدي منزوي شد و حاج

رفیعي موسس این انجمن كھ شاگرد شریعت مداري بود تا اندازه ي زیادي از فعالیت ھا
كناركشید.البتھ ناگفتھ نماند كھ انگ ھایي چون توده اي ھم بھ وي زده  مي شد كھ صحت و
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سقم آن بر ھیچ كس معلوم نیست و الزم بھ ذكر است این انجمن تا سال 73 بھ صورت جستھ و
گریختھ فعالیت داشت.بعد از انقالب انجمن نیكوكاران تا حد زیادي كنار كشید و بیشتر حاج

رفیعي برخي از مسوولیت ھا مثل سرپرستي ایتام را انجام مي داد و بعد از فوت ایشان حاج
رودي مسوولیت ھاي انجمن را انجام مي داد.

انجمن اسالمي دانشگاه اراك و اولین اعتصاب صنفي

دانشجویان
انجمن اسالمي دانشگاه اراك ھم از جملھ تشكل ھایي بود كھ نقش موثري در شكل دھي بھ

حركت ھاي انقالبي و اعتراضات شھري داشت.
انجمن اسالمي از سال 51 ـ 50 تاسیس شد.موسسان و فعالین این انجمن آقایان ذواالنوار ،

مھدي پور ، معصومي ، ھادي محمدي ، حاج نعمت هللا نادري ، مھندس حسیني ، یحیایي ،
غالمیان ، شادبختي ، محمد میرزاییان ، مقدس و شفاعتي بودند كھ ھمزمان فعالیت ھاي زیادي
را ھم در دانشگاه و بیرون داشتھ اند آنھا سخنرانیھایي را در دانشگاه برگزار كردند و افرادي

مثل یوسفي اشكوري ، عطاهللا مھاجراني و دكتر پیمان سخنراني ھایي را در دانشگاه داشتھ
اند.

اولین اعتصاب صنفي دردانشگاه در اسفند 1353 شكل گرفت كھ موضوع آن بیشتر مسائل
صنفي بود.این اعتصاب ابتدا در داخل دانشگاه وبھ صورت آرام صورت گرفت اما با دخالت

مسوولین انتظامات دانشگاه اعتصاب بھ بیرون از دانشگاه كشیده شد و حدود 300 ـ 200 نفر
از دانشجویان جلوي اداره كل تامین اجتماعي تجمع كردند البتھ این تجمع در سكوت برگزار

شد.

انجمن حجتیھ در اراك
حجتیھ یكي از گروھھاي سیاسي بود كھ با مطالعھ ي تاریخ ادیان مبارزاتي را با بھائیت ترتیب

مي داد.حجتیھ تشكیالت منظمي در اراك داشت و افراد شناختھ شده و مطرحي عضو این انجمن
بودند از جملھ عطاء هللا مھاجراني (وزیر فرھنگ در زمان خاتمي ) احمد عطاري (نماینده
دوره اول مجلس شوراي اسالمي) ، حاج اتحاد . شاه كرمي و غفاري ھمچنین احمد حمزه
لوئیان(عضو شوراي شھر فعلي اراك) و نیز از اعضاي شاخص این انجمن بود.مكان این

انجمن ھم در آن زمان پشت سازمان ساواك محلھ ي شیرھا بود.
حجتیھ خیلي اعتقاد بھ مبارزه با رژیم نداشت و بیشتر سعي مي كرد با برگزاري جلسات مذھبي

كار فرھنگي و مبارزه ي اعتقادي براي مبارزه با بھائیت و ھمچنین ترویج ظھور امام زمان
(عج) كارھایي صورت دھند. موضع آنھا خیلي مبارزه با ساواك و تشكیالت رژیم نبود.  

ھمچنین آنھا در مبارزه با گروھھاي چپ ھم اقداماتي انجام مي دادند و ارتباط كاري چنداني ھم
با گروھھاي انقالبي نداشتند جلسات آنھا جلساتي ایدئولوژیك و غیر سیاسي بود و بیشتر

كارھاي گروھھاي چپ را كنترل مي كردند و با پخش اطالعیھ و روزنامھ سعي مي كردند برخي
جوانھا را جذب كنند.

بعضي از اعضاء انجمن در جھت مقابلھ با نفوذ توده اي ھا كارھایي را  در اراك انجام
دادند.حتي یكبار در مسجد آقا اكبر بھ قصد روشنگري افكار عمومي اینھا را دعوت كردند  و با

آنھا مناظره كردند.

میرجعفري از پیشتازان انقالب در اراك
میرجعفري ھم سھم عمده اي در انقالب داشت.با شھامت و جسارت جلوي راھپیمایي ھا شركت

مي كرد و سخنراني ھاي تندي انجام مي داد.میر جعفري تنھا روحاني بود كھ در جلسات
عمومي شھر شركت مي كرد و از دوره ھاي اول در صف اول راھپیمایي ھا شركت مي كرد و

ھمگام با مردم در ھمھ ي جلسات انقالبي حضوري فعال داشت.وي در جریان اعتصابات
كارگري در اراك نقش موثري را بازي كرد.بھ ھمین دلیل مورد وثوق مردم بود و دو دوره

نمایندگي شھر اراك را بھ عھده داشت.

مبارزات مسلحانھ در اراك
 گروه ھایي مثل سازمان مجاھدین خلق در ایران معتقد بھ مشي مسلحانھ بودند  كھ در اراك
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خیلي نفوذ نداشتند درگیري نظامي یك بار آنھم در جریان پایین كشیدن مجسمھ ي شاه صورت
گرفت. یك بار ھم در مسجد حاج تقي خان درگیري نظامي صورت گرفت.انقالبیون با پرتاب آجر

بھ طرف آنھا با آنھا درگیر شدندوتعدادي از نظامي ھا نیز شروع بھ تیراندازي ھوایي كردند.
باید گفت انقالبیون خیلي بھ دنبال بھ دست آوردن سالح نبودند البتھ یك بار منصوري بھ ھمراه
داماد حاج رفیعي تصمیم گرفتند یك قبضھ سالح با واسطھ ي فرد دیگري خریداري كنند اما بھ

دلیل مقارن بودن با سقوط شاه نیاز بھ خرید نبود و جریان منتفي شد.

نفوذ توده اي ھا در اراك
فعالیت توده اي ھا در اراك از سال 55 بیشتر نمود پیدا كرد آنھا در دانشگاه ھا نفوذ كردند و

توانستند یك تعداد از دانشجویان را با خودشان ھمراه كنند آنھا در دانشگاه اراك دفتر داشتند و
سعي مي كردند دانشجویان  را جذب كنند.آقاي نمكي یكي از اعضاي شناختھ شد و رئیس این

گروه در اراك بود.وي در دوره ي اول مجلس ھم كاندید شد و راي نیاورد.اواز دانشجویان
دانشگاه اراك بود.جزب توده در اراك فعال بود ولي فعالیت اجتماعي نداشت. اگر بخواھیم

پیشینھ اي ھم از حضورشان در اراك بگوییم باید گفت در سال 1332 مسائلي مثل رقابت حبیب
خان بیك لیك با آقایي ھا (خانواده ھاي آخوند زاده) كھ منجر بھ عضویت حبییب خان در حزب

توده بود ھم در نفوذ این حزب در اراك نقش داشت اما بھ طور حتم مي شود گفت بیشتر احزاب
بعد از 57 در اراك شكل گرفتند.

توده اي ھا بھ جھت ارتباط با میر جعفري در مقاطعي در تحوالت دانشگاه اراك سعي كردند میر
جعفري را با خود ھمراه كنند اما با روشنگري معصومي و دوستانش موفق نشدند ایشان را

تحت تاثیر قرار دھند.توده اي در چند مرحلھ درگیري ھاي لفظي ناشي از برخي مباحثات ھم با
فریدون وردي نژاد داشتند.

 از اعضاء حزب توده در اراك مي توان بھ فرزندان حاج غالمرضا آسا ، ناصر شیرزاد ،
دقیانوسي و اسدي اشاره كرد.

آل اسحاق كھ بود ؟
آل اسحاق از كساني بود كھ مدت زیادي در اراك كار تبلیغي و مذھبي مي كرد و بھ دلیل

روشنگري ھایي كھ انجام مي داد تعداد زیادي از جوانھا ھوادارش بودند.بسیار اھل سیاست و
اھل تفكر بود و نقش بسیار موثري در حركت ھاي انقالبي داشت و بعد از پیروزي انقالب بھ

درخواست برخي از ھوادارانش كاندیداي انتخابات مجلس شد.آل اسحاق تالش داشت دفتر
ھواداران بني صدر كھ آن زمان مورد حمایت ھم بود را در اراك تاسیس كند اما پس از اینكھ
از طرف امام بني صدر كنار گذاشتھ شد آل اسحاق ھم در نامھ اي كھ منتشر شد از بني صدر

برائت جست استاد آل اسحاق از چھره ھاي فعال حوزه بود و دیدگاھھاي خوبي نسبت بھ مسائل
سیاسي داشت.

وي چندین بار بازداشت شد و گفتھ مي شود یك بار ھم در جریان یك سخنراني كھ در خرم آباد
داشت دستگیر شد و حاج آقا رودي و منصوري بھ ھمین دلیل بھ خرم آباد مراجعھ كردند تا

خانواده ي استاد را كھ در آنجا بود بھ اراك بیاورند.اما در آنجا با سخنراني یكي از دوستان آل
اسحاق در مسجد روبرو شدند كھ با جمالت سخنران جمعیت خرم آباد بھ خروش درآمدندو در

خیابان راھپیمایي كردند طوري كھ بانك ھا تخریب شد و آشوب بھ بسیاري از خیابان ھاي شھر
كشیده شد.بھ ھر صورت ھمین برخورد باعث شد آل اسحاق بھ تھران منتقل شود و از آنجا ھم
آزاد شود.آل اسحاق رئالیسم و كمونیسم را بررسي مي كرد علیھ كمونیسم بود.روحاني بود و
بھ ھیچ حزب و گروھي وابستگي نداشت و كتابي ھم در مورد تربیت كودكان تالیف كرد و در

حال حاضر در قم مشغول طبابت (طب بوعلي سینا) است.
آل اسحاق د رحوزه تدریس مي كرد و بحث ملي مي كرد.گویا با بازاریھا ھم تنشي داشتھ و

ھمین موجب شد كھ در انتخابات با انگ ھایي كھ بھ او زدند از گردونھ خارج شود.
آل اسحاق در صحبت ھایش در خصوص بحث ھایي كھ در مورد بازاریھا میكرد بھ مذاق
بازاریھا خوش نیامد و عده اي از بازاریھا ھم از در مخالفت و انتقام جویي با او برآمده

بودند.بحث بني صدر و حمایت آل اسحاق از او بھ نوعي دامن زده شد.وآل اسحاق  كھ در دور
دوم با اسرار برخي بچھ ھاي انقالبي كاندید شد ه بود راي نیاورد.

 نقش اطالعات شھرباني در جلوگیري از تنش  و برخورد با نیروھاي انقالبي
اطالعات شھرباني معموال در ھمھ ي تجمع ھاي انقالبي حضور داشت با لباس شخصي در
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جلسھ حاضر مي شدندو معموال صداي سخنرانان را ضبط مي كردند.
سیاستشان بیشتر آرام كردن فضا با فرستادن واسطھ ، یا حتي ایجاد رعب و وحشت و یا

نصیحت بودآنھا سعي مي كردند با نصایح دوستانھ جریان را آرام كنند شاید چون مي دانستند
دولت مستعجل است و نخواھد ماند.

تعداد زیادي از نیروھاي انقالبي بھ اطالعات شھرباني خواستھ شدند سروان بیات ، سرگرد
آقایي ، سرھنگ ثقفي ، سرھنگ خلج ، فروزانمھر ، سروان ابراھیمي و ... از كساني ھستند

كھ در اطالعات شھرباني حضور داشتند اما بعدھا در جریان 22 بھمن تعدادي از آنھا بھ
انقالبیون پیوستند مثل سرھنگ خلج ، فروزانمھر و سروان ابراھیمي ، البتھ بعدھا سروان

حاج میقاني نیز بھ آنھا پیوست.

روند تشكیل دادگاه انقالب و پرونده ھاي در دست اجرا
این دادگاه در اراك با واسطھ گري آقاي موسوي كھ قبال دادستان ھمدان بود و با ھمكاري

تعدادي از بچھ ھاي انقالبي تشكیل شد.
اولین جلسھ ي این دادگاه در مدرسھ ي آقا ضیاء الدین تشكیل شد و از آنجا بھ خانھ ي

پیشاھنگي (محل كانون بسیجي فعلي) منتقل شد.الزم بھ ذكر است كھ سپاه ھم در ھمان مكان
مستقر شد و دادگاه انقالب بھ خانھ ي شیرھا منتقل شد.

آل اسحاق اولین قاضي دادگاه انقالب بود و كساني مثل خان بلوكي (یكي از خان ھاي فئودال كھ
توسط تعدادي از مردم روستاي داودآباد دستگیر و بھ دادگاه انقالب تحویل شد.)

دكتر بھادري (رئیس بیمارستان قدس) ، چیت ساز (كھ طبق شھادت عده اي با ساواك ھمكاري
داشت) ، احمدي (كھ رئیس ساواك بود) در این دادگاه محاكمھ ومحكوم شدند.اما گویا آل

اسحاق ،یكي دو پرونده را بیشتر بررسي نكرد كھ دكتر بھادري و احمدي معاون رئیس ساواك
از جملھ آنھا بودند.دكتر بھادري ضمن جریاني كھ ذكر خواھد شد تیر باران شد و احمدي نیز

بعد از سھ سال زندان ، اعدام گردید.
سھ نفر عضو این دادگاه نجم (حقوقدان دادگستري ، حاج ھادي خان سبحاني (معتمد محل) و آل

اسحاق رئیس دادگاه بود.
 در مورد بھادري تعبیرھاي مختلفي بھ كار برده مي شود مثال گفتھ مي شود بھادري در جریان

17 شھریور دست داشتھ است.البتھ بھادري وكیل اراك بود و از طرفداران شاه بود و طبیعي
بود كھ نیروھاي انقالبي بعد از انقالب سراغ اینھا خواھند رفت.دكتر بھادري بیمارستان قدس

را كھ زمین آن را یكي از اقوام دكتر بھادري وقف كرده بود ساخت و تعدادي از پزشكان را از
خارج از كشور جذب و در اراك مشغول بھ كار نمود.

گویا بحث اختالس ھم در مورد بھادري مطرح شده البتھ تحلیل برخي از نیروھاي انقالبي این
بود كھ بھادري آمده تا برخي نیروھا را از خارج از كشور جذب نماید.

 الزم بھ ذكر است دكتر كارگشا از كساني بود كھ با بھادري اختالفاتي پیدا كرد و بھادري علیھ
او نكاتي را بھ ساواك گزارش داد و تنھا كساني كھ حاضر شدند در دادگاه بر علیھ بھادري در

دادگاه انقالب شھادت بدھند محمود نخعي و احمد معصومي بودند.
بعد از دادگاه آل اسحاق اعالم كرد اگر چھ حكم بھادري اعدام است اما بھ سبب ضعف روحي

نمي توانم این حكم را صادر كنم.حكم آل اسحاق علیھ بھادري شامل مصادره اموال و تبعید
مادام العمر بھ سیرجان بود كھ  اعدام در صورتي مي توانست صورت گیرد كھ حضرت امام

آنرا تایید نماید.
طبق گفتھ ي شاھدان عیني حضرت امام حكمي را كھ آل اسحاق در مورد بھادري صادر كرده

بود تاكید كرد اما زماني كھ بھادري را جھت صدور حكم تبعید بھ سیرجان ، بھ تھران منتقل
كردند در آنجا توسط خلخالي پرونده مورد بررسي قرار گرفت و حكم تیرباران بھادري در ھمان

جا  تایید و بھ اجرا درآمد.

اعتراضات كارگري در اراك در ھمراھي با انقالبیون
اعتراضات كارگري در اراك از سال 46 و با اعتراضات كارگران ماشین سازي اراك شروع

شد و در سال 48 كارخانجاتي مثل آذرآب و شركت نفت و ... ھم بھ این جریان پیوستند.
از فعالین اعتراضات كارگري در اراك مي توان بھ مھندس حسیني ، نظیري ، مومني و بھاري

و ... اشاره كرد.
قابل ذكر است كھ براي جلوگیري از وارد آمدن آسیب ھاي اقتصادي بھ اعتصابیون ھیات امناي
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كمك بھ اعتصابیون بھ رھبري میر جعفري و با مشاركت امامي (معتمد شھر و پیش نماز
مسجد آقا اكبر) ، سید صالحي ، معصومي ، مھندس حسیني ، قاضي زاده و میرجعفري تشكیل

شد و كمك ھاي زیادي از سوي مردم اراك و بھ واسطھ ي امامي در منزل ایشان جمع آوري و
در اختیار برخي از اعتصابیون قرار گرفت اگر چھ ذكر این نكتھ ھم خالي از لطف نیست كھ در

ھمان زمان ھم از طرف آیت هللا طالقاني ھیاتي مامور شده بود تا با مراجعھ بھ شھرھاي
مختلف ، كمك ھایي را بھ اعتصابیون كند. این پول كھ بالغ بر 300 ھزار تومان بود بھ مرحوم
میرجعفري تحویل شد تا در اختیار كارگران قرار بگیرد اما كارگران استقبالي از این موضوع

نكردند و نھایتا این پول برگشت د اده شد.

حضور نامحسوس ساواك
باید گفت حضور ساواك در اراك خیلي محسوس نبود اگر چھ ھمیشھ دلھره ي حضور و فعالیت

آنھا در شھر انقالبیون را نگران مي كرد اما در ساواك كنترل بھ صورت خیلي شدید صورت
نمي گرفت و بیشتر نظارت بھ صورت غیر مستقیم صورت مي گرفت .گفتھ مي شود كھ ساواك

بھ صورت دستوري كار مي كرد و چون روسایشان خیلي خودشان را درگیر مقابلھ با انقالبیون
نمي كردند آنھا ھم بر ھمین اساس عمل مي كردند.

حتي در جلسات مذھبي و سیاسي ھم بیشتر حضور پلیس (لباس شخصي ھا) و نیروھاي
اطالعات شھرباني مشھود بود (تعدادي از اعضاء ساواك در جریان انقالب فراري شدند و چند

نفري محاكمھ واعدام شدند)
مسئولیت ساواك تا قبل از دھھ ي پنجاه با سرھنگ ثقفي و بعد از آن با معاون سرھنگ ثقفي
(سرھنگ احمدي) بود.پرسنل ساواك در اراك زیر 20 نفر بود و گفتھ مي شود ساواك تنھا 4

نیروي نظامي داشت و سالح ھاي موجود در آنجا از تعداد انگشتان دست فراتر نمي رفت.حتي
از نظر حفاظت از محل ساواك ھم تا سال 57 ـ 56 كاري نشده بود و این اواخر یك كیوسك كھ

پلیسي داخل آن نگھباني مي داد درجلوي درب ساواك دیده مي شد.محل ساواك پشت كانون
بسیج فعلي(مدرسھ پیش دانشگاھي مطھري فعلي) بود كھ بعدھا تخریب شد.

گویا اواخر انقالب در یكي از تظاھرات ھاي مردمي ، ساواك توسط نیروھاي مردمي محاصره
شد و سروان درویش با ھمكاري چند نفر از انقالبیون از جملھ معصومي و یحیایي براي تخلیھ
ساواك مراجعھ كردند اما گفتھ ھا حاكي از تخلیھ ي ساواك قبل از مراجعھ ي انقالبیون بھ آن

محل دارد اگر چھ تعدادي از پرونده ھاي انقالبیون در آنجا كشف گردید و بھ شھرباني تحویل
داده شد.

نظامیان بھ انقالبیون پیوستند
22 بھمن در جریان پیروزي انقالب وقتي رادیو و تلویزیون سقوط دولت را اعالم كرد سرھنگ

خلج ، سرھنگ فروزان مھر و ابراھیمي  از ارتشي ھایي بودند كھ بھ مردم پیوستھ و روي
دوش مردم در خیابان ھا گردانده شدند البتھ آن ھا تنھا كساني نبودند كھ از شاه رو برگردانده و
بھ انقالبیون پیوستھ بودند پیش از این نیز محمد سیف زاده(وكیل معروف دادگستري )،  محقق

، محسن مرزبان و احمد تاج الدین از قضات دادگستري در سخنراني ھا شركت مي كردند و
تحت تاثیر آن ھا درویش ( دادستان اراك) نیز در راه پیمایي ھا شركت مي كرد  

تسخیر شھرباني توسط نیروھاي انقالبي
اگر چھ پیروزي براي نیروھاي انقالبي در اراك قطعي شده بود اما خطراتي از برخي جریان

ھاي چپ ھنوز متوجھ متولیان امنیت در شھر بود.گویا چپي ھا آنسال در برنامھ اي براي
تسخیر شھرباني كھ اتفاقا محل نگھداري سالح ھم بود داشتند.اما این جریان توسط دوستان
نزدیك میر جعفري مثل معصومي كشف و در نامھ اي فوري بھ دفتر امام توضیح داده شد.در
تلگرافي كھ ھمان موقع از دفتر امام رسید از میرجعفري خواستھ شده بود كھ شھرباني را

تحویل بگیرد در نھایت شھرباني با كمك افرادي مثل حمزه لوئیان ویحیایي  تحویل گرفتھ شد و
موقتا تحویل سرھنگ خلج كھ در آن زمان بھ نیروھاي انقالبي پیوستھ بود شد.

شعبھ اي ازحزب جمھوري در اراك راه اندازي شد
حزب جمھوري در ابتداي تاسیس تعداد زیادي از مردم را دراراك جذب كرد دفتر حزب بھ ھمت

حمزه لوئیان ، حسین جعفري ، سید اسماعیل مھاجراني ، مھدي سلطاني ، احمد عطاري  ،
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مطیعي ، حریري فروش و حاج رفیعي دراراك تشكیل شد. ھر چند حاج رفیعي بھ علت اینكھ ا
زطرفداران شریعتمداري بود پس از انزواي شریعتمداري از حزب كنار گذاشتھ شد .

در ابتداي تاسیس تعداد زیادي از مردم صف مي بستند وخواستار عضویت در حزب مي
شدند.دفتر حزب ابتدا در پاساژ اتحاد قرار داشت.كھ بعدھا بھ طبقھ فوقاني داروخانھ رازي

منتقل شد.فعالیت ھاي حزب تا قبل از انحالل در دوره اي شامل پخش جزوات حزب جمھوري در
شھر ، برگزاري سخنراني ھاي سیاسي ، در جھت ارشاد  و فعالیت انتخاباتي مي شد.از جملھ

كاندیداھاي كھ توسط حزب در آن دوره مورد حمایت قرار گرفت میر جعفري بود كھ در دو دوره
بعنوان نماینده انتخاب شد و ھاشمي سنجاني كھ یك دوره مورد حمایت  حزب قرار گرفت

.عطاري نیز كھ دو دوره نماینده اراك بود از كانداھایي بود كھ مورد حمایت قرار گرفت البتھ
نباید نقش آیت هللا خوانساري را در حمایت از كاندیداھاي آن دوره بي تاثیر دانست.حزب در آن

دوره در رقابت با كاندیداھاي دیگر فعالیت مي كرد مثال در یك دوره كھ ھاشمي سنجاني
كاندیداي حزب بود در رقابت  با آل اسحاق، دفتر حزب  و آیت هللا خوانساري از ھاشمي

سنجاني حمایت كردند كھ در نھایت ھاشمي سنجاني راي آورد و این نشاندھنده این است كھ
حزب نفوذ زیادي در میان مردم داشتھ است.

نیروھاي انقالبي در حال حاضر
شاید بتوان گفت اولین كساني كھ بھ خاطر مبارزه علیھ رژیم طاغوت و فعالیت بھ محاكمھ

كشیده شدند رحماني و فریدون وردي نژاد بود كھ رحماني شش ماه ھم در زندان بھ سر برد .
 اگر بخواھیم یادي از نیروھاي انقالبي و موثر درجریان انقالب كنیم باید از افراد بسیاري نام

ببریم كھ در این مجال نمي گنجد و تنھا بھ ذكر تعدادي اندك از آنھا اكتفا میكنیم
فریدون وردي نژاد بعدھا مدیر عامل موسسھ ایران در دولت خاتمي شد و ھم اكنون سفیر

جمھوري اسالمي در پكن است  بدیعي در یك داروخانھ كار مي كند و آل اسحاق در قم مشغول
طبابت است میر جعفري مرحوم شد.حاج رفیعي و حاج اتحاد ھم بھ رحمت خداوند رفتند.یحیایي

یك معلم ساده در آموزش و پرورش است.حمزه لو نیز عضو شوراي شھر اراك است.
ذواالنوار كھ از فعالین انجمن اسالمي دانشگاه در اراك بود در حال حال حاضر در ھمان

دانشگاه تدریس مي كند.
حاج رودي مغازه ي لوازم ساختماني دارد و سید اسماعیل مھاجراني استاد جامعھ شناسي

دانشگاه آزاد است.
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