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-کمیته زمینه و بسترهای فکری، ساختاری و کارگزاری ایجاد سازمان   

     1  های انقالب اسالمی ایران

 22/1/1326تاریخ دریافت:  2زیبا عابدی
 7/5/1326تاریخ پذیرش:  *3عباس کشاورز شکری

   
 چکیده

-فکری، ساختاری و کارگزاری ساازما  کییتاه  و بسترهای  ها بررسی زمینه ،هدف از انجام پژوهش حاضر

های خودجوش و مردمی باا  ها هیواره با پیدایش نهادها و سازما های انقالب اسالمی است. وقوع انقالب
آیاد،  ها پدیدمیکه پس از پیروزی انقالب یهای مهیاست. یکی از سازما  های خاص انقالبی هیراه ارزش
هاای انقاالب اساالمی از    ی متشکل از انقالبیو  و توده مردم است. کییتهپلیس نظامی و شبههای شبهسازما 

 و تأمین امنیت، آسایش و رفاه مردم حل مسائل نظامی و امنیتیبرای  ضرورت بهکه  هایی بوداولین سازما 
 های دفاعی و امنیتی در تداوم و رشدشد. با توجه به جایگاه سازما  پس از پیروزی انقالب اسالمی تشکیل

-نظرمی ضروری به آنها در نگهبانی از انقالب و حفظ دستاوردهای آ ، مطالعه آنهاانقالب و هیچنین نقش 

بارداری و  کیفی و از نوع پژوهش تاریخی است. ابزار گردآوری اطالعات فایش  ،رسد. روش انجام تحقیق
 ،های انقاالب ما  کییتههای فکری و ایدئولوژیکِ تشکیل ساز های پژوهش، زمینهمصاحبه است. طبق یافته

سااختارهای سیاسای، اجتیااعی و     هیا  ایدئولوژی انقالب اسالمی است. در برسی زمینه های ساختاری،
فرهنگی بررسی شد. از میا  ساختارهای سیاسی،  رهبری و شورای انقالب در تشکیل کییته های انقاالب  

ف باود. از میاا  سااختارهای اجتیااعی و     نقش مهیی داشتند اما دولت موقت با ادامه کار کییته هاا مخاال  
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       

توده های مردمی در تشکیل و سازماندهی کییته ها نقاش   انقالب و اعضای شورای انقالب و روحانیو  و
 کلیدی داشته اند.
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 مقدمه
دهند تاا باه   می هایی تشکیلهای جها  در روزهای نخست پیروزی، نهادها و سازما تیامی انقالب

رغا  داشاتن مشاکالت گونااگو  و      انقالب اسالمی ایرا  نیز باه  ؛دنپاسداری از اهداف انقالب بپرداز

خواهی آنا  از پیروزی انقاالب،  سه  ،های مختلف فکری در مبارزات انقالبی و درنتیجهدخالت گروه

هاایی نیازمناد باود تاا از کیاد      ساازما   ، بهقوام و تداوم خود ،از این قاعده مستثنی نبود و برای حفظ

 بیاند. دشینا  دراما 

باا  جدید کاه ازاسااس   هایی شد  ارزش دنبال تیایل عیومی افراد جامعه به حاک  انقالب اسالمی به

تغییر در اهاداف حکومات   باعث ایجاد این پیروزی،  داشتند، پیروز شد؛ مغایرتهای رژی  سابق ارزش

هاای  این تغییر بنیادی موجب شد کاه اهاداف و ارکاا  ساازما     شد و نیازهای های تابع آ  و سازما 

 (.3: 3131 )ناظیی اردکانی، شوند نیز تشکیلهایی نوین سازما  برآ ، ، دگرگو  شوند و عالوهموجود

آیاد، نهادهاا و   هاا پدیادمی  های مه  که پس از پیروزی انقالبیکی از نهادها و سازما  طورکلی به

بار   ،رژی  پیشاین  ازآنجاکهپلیسی متشکل از انقالبیو  و توده مردم است.  نظامی و شبه شبههای سازما 

اش نیروهاای مسالا اسات    آخارین سانگرهای دفااعی    ،متکی بوده، نیروهای نظامی و پلیسی خویش

 ؛آیندکارمی روی ،باشند داشته اعتیاد و اطیینا به آنها نیروهای نظامی که مردم و انقالبیو   ،طبیعیطور به

های واالی اساالمی باا   بر ارزش نوین و جدید مبتنی یاز پیروزی انقالب اسالمی ایرا  نیز نهادهایپس 

 (.331: 3131)ترابی و رحیانی، ندشد طلبی تشکیلروحیه عدالت

پاس از پیاروزی انقاالب اساالمی      درنا   یبود که با ی مهیی ها سازما  یکی از ،های انقالب کییته

کناد و   نگهباانی و صایانت   ،از امنیت و آسایش عیومی شهروندا  داشت وظیفه  شد؛ این سازما تشکیل

(. 331: 3131)ترابای و رحیاانی،   برخیازد  مقابله بهعناصر مخلّ امنیت و ضدانقالب در سراسر کشور با 

. دادناد  تشاکیل را هاا  کییته، های کشورمحله درو  مساجدِ ،خودجوش صورت بههای عظی  مردم توده

، باعاث  یعنای شاهربانی و ژانادارمری    در آ  زماا ،  الزم ازسوی نیروهای رسیی پلایس آمادگی  عدم

ماثرر   ،مردمای  ساازما  در تشکیل و حیات این  که مختلف یاقشار سازما  شد؛ضرورت تشکیل این 

، اساتادا  دانشاگاه و   رژیا  پیشاین  از: روحانیا  متعهاد، برخای از زنادانیا  سیاسای      اند بودند عبارت

)تراباای و  بودنااد دلسااوز انقااالب اسااالمی ی کااهافاارادتیااامی رگرا ، کارمناادا  و دانشااجویا ، کااا

 (.332: 3131رحیانی،
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ازآنجاکه انقالب اسالمی ایرا ، انقالبی اجتیاعی بود، تیامی سااختارهای نظاام باه تغییار اساسای،      

دند؛ درنتیجه، کارآم نداشتند، روی تر درزمینه فعالیت حکومت سابقه دچار شد و افرادی انقالبی که پیش

هاای آ  و   گرفتند، نوپا و تاازه بودناد و برمبناای انقاالب و ارزش     هایی جدید که شکل تیامی سازما 

شدند؛ بنابراین شایسته اسات کاه پژوهشاگرا  حاوزه      منظور حفظ انقالب و خدمت به مردم تشکیل به

دمات آنهاا را مساتند و   ها و هیچنین خ تاریخ و انقالب اسالمی، تاریخچه و نحوه تشکیل این سازما 

های انقالبی، میکن است  سازند؛ درواقع درصورت عدم تحقیق و پژوهش درخصوص سازما  مکتوب

هاای آیناده از واقعیات انقاالب اساالمی و       بیاناد و نسال   گیری آنها مبه  باقی تاریخچه و نحوه شکل

ساازی   ساودجو، تااریخ   هاای  خبربیانند؛ هیچنین میکن است افاراد و ساازما    های انقالبی بی سازما 

کنند که این موارد ازجیله تبعات منفی عدم توجاه باه    دهند و حقیقت انقالب را پنها  غیرواقعی انجام

گیاری   هاایی کامال دربااره نحاوه شاکل      حال تحقیاق  های انقالبی است. متأسفانه تابه انقالب و سازما 

هاای   بر آ  شاد کاه درخصاوص زمیناه     است و به هیین دلیل، نویسنده نشده های انقالبی انجام سازما 

 آورد. عیل هایی را به ها پژوهش گیری و گسترش یکی از این سازما  شکل

تشاکیل   فکاری، سااختاری و کاارگزار   های زمینهکه است  ،مسئله تحقیق آ به این مطالب با توجه

 کییته های انقالب اسالمی چیست؟

 مبانی نظری -الف

 کزمینه و بسترهای فکری و ایدئولوژی -1
هر انقالبای درپای تخریاب     ازآنجاکه ندارد و نظری دوام ای بدو  داشتن پشتوانه ،نظام سیاسیهیچ 

برای نظام مطلاوب آیناده خاود    ناچار باید  بهنظام سیاسی مستقر و ایجاد یک نظام سیاسی دیگر است، 

باه   ؛هادبود موفاق نخوا  ،از انقاالب پاس  نظام  ،صورت باشد، درغیراین فکری و نظری داشته ای پشتوانه

مباانی فکاری و ایادئولوژیک    نوعی در نظام جدید، باید ا ها و نهادههیین ترتیب برای تشکیل سازما 

 باشد. وجودداشته

است که  یافته سازما  هایها، هنجارها و اعتقادای انتزاعی از ارزشمجیوعه ،نهاد یا سازما  انقالبی

نهادهاا و   هاای هاا و اعتقاد هی اسات کاه ارزش  آید. بدیحفظ انقالب و دستاوردهای آ  پدیدمی برای

ایادئولوژی انقاالب و انقالبیاو      ،کلیطور بهانقالب و  هایگرفته از ارزش های انقالبی، نشأتسازما 

  دهناده  تشاکیل شوند و افراد می های انقالبی زیر نظر رهبر انقالب تشکیلسازما اینکه هیچنین  ؛است
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گرفات   نتیجاه  توا می رو ؛ ازایناندداشته بسیار نقش، یروزی انقالبآنها نیز هیا  کسانی هستند که در پ

کاه   هستندهای فکری و ایدئولوژیک انقالب های انقالبی، هیا  زمینههای فکری تشکیل سازما  زمینه

 .کنند می تشریاانها را رهبر انقالب  ،معیولطور به

 زمینه و بسترهای ساختاری -2
در انقاالب سیاسای،    شاوند؛  مای  سیاسی و انقالب اجتیاعی تقسی ها به انقالب انقالبطورکلی،  به

این است که حاکیا  گاه تنها  ،هاهدف انقالبیو  در این انقالب ؛کندحداکثر، نوع نظام سیاسی تغییرمی

ایجااد یاا    در حکومات را یاا مقاامی   تغییری ایجادکنناد  ها میزا  قدرت ساختدر و گاه  را تغییردهند

در سااختارهای  تغییرهاایی اساسای    بر تغییر در حکومات،  های اجتیاعی، عالوهقالباما در ان لغوکنند؛

هاای  در انقاالب  رو ازایان  ؛(213: 3133 )ملکوتیاا ،  دنا دهمای  اجتیاعی، فرهنگی و اقتصادی نیز روی

ایجااد   ،ی انقالبیاو  دغدغه ،یابد و در این شرایطنیی اجتیاعی، انقالب با پیروزی بر رژی  حاک  پایا 

آنها برای ایان منظاور باه ایجااد      ؛های انقالبی خویش استحکومت و درحقیقت اجرای آرما وعی ن

وجودآماده در ایجااد ایان     زنند. بدیهی است کاه سااختارهای جدیاد باه    می های انقالبی دستسازما 

 ق باشند.مخالف یا مواف، هاایجاد سازما با توانند ساختارها می درواقع، و دارند ها بسیار نقشسازما 

 زمینه و بسترهای کارگزاری -3
فرایناد   است؛ به هیین نسبت، وجودآمده بهبه گذشته  نسبت جوامع امروزیهایی بسیار در  پیچیدگی

 ،گیاری عوامال ماثرر در فرایناد تصایی     گذشته است. در  پیچیده شده ،گیری در این جوامع نیزتصیی 

آساانی   و ارزیاابی نقاش و میازا  تاأریر آنهاا باه      نقش اساسی این عوامل  ،بنابراین ندبسیار محدود بود

برد  به نقاش و   که پی اند تنیده دره این عوامل چنا   ،نیود اما در جوامع پیچیده امروزیپذیرمی امکا 

مقادور نیسات    ،صاراحت  شناسایی و تفکیک آنها نیاز باه   شده، هیچنیندشوار  آنهامیزا  تأریرگذاری 

 (.313: 3131)قاسیی،

گیاری دخیال   چه عواملی و به چه میزانی در تصیی »زه در پاسخ به این پرسش که   این حوامحقق

و  ندای نیسات تعیای  باه هار جامعاه     هاا قابال  اند اما این مادل کرده گوناگو  عرضه یهایمدل ،«؟هستند

گیااری در مااوارد مختلااف عواماال مااثرر در فراینااد تصاایی  توضاایا و تبیااین هیااهباارای  ،هیچنااین

. یکای از  اناد  کارده  توجاه روش چنادمتغیری  ، به گیری  در بررسی فرایند تصیی اقد. محقنندار قدرت

موضاوع  ، شاود  می هگیری مطالععامل و متغیر تأریرگذار در فرایند تصیی  عنوا  درباره آ ، بهعواملی که 
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 .استنخبگا  

یکای   ؛دنا وجودداربسیار  یهایسازی، دیدگاهگیری و تصیی درباره نقش نخبگا  در فرایند تصیی 

گیاری و ناه   ی مطلاق در تصایی   ا  نخبگا  را نه صاحب نقش انحصاری و دارای اراده هااز این دیدگاه

بلکه آنا  را عاملی مثرر در کنار دیگر عوامل تأریرگذار بار   اختیار و تابع شرایط محیطی دانستهآنکه بی

 )(. 31و 311: 3131است )قاسیی، گیری دانستهسازی و تصیی  فرایند تصیی 

-عااملی ماثرر در تصایی     عنوا  بهدیدگاه، نقش و جایگاه نخبگا   این در این پژوهش با تأکید بر

جاای نخباه    که در این پاژوهش از لفاظ کاارگزار باه     شود ، یادآوریاست. الزم است شده گیری بررسی

را ای انساانی تیاام رواباط    ،«کنش» دهد.می کسی است که کنشی را انجام ،«کارگزار»است.  شده استفاده

(. در ایان  Weber,1947:8شاوند ) قائال مای   ،معنایی ذهنی برای آ  روابط ،گرا  که کنش گیرد دربرمی

هاای مختلاف   طاورکلی افارادی اسات کاه درزمیناه      منظور از کارگزارا ، نخبگا  سیاسای و باه   ،مقاله

 اند.های انقالب اسالمی، نقشی ایفاکردهگیری سازما  کییته شکل

 وهشمدل نظری پژ -4
گیاری   طورکلی، سه عامل در شکل گفت: به توا  شد، می با توجه به مطالبی در که در بخش پیشین آورده

 های ساختاری و کارگزارا . اند از: ایدئولوژی، زمینه اند که عبارت یک سازما  انقالبی دخیل

 : مدل نظری زمینه های فکری، ساختاری و کارگزاری سازمان انقالبی 1نمودار   
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 بیانقال ایجاد سازما  و فرهنگی اجتیاعیساختار زمینه و بسترهای 

 کارگزارا  فعال در ایجاد سازما  انقالبی

 ینقش کارگزارا  در طراحی ایده و تأسیس سازما  انقالب

 های آموزشی، فرهنگی و تربیتی سازما  انقالبینقش کارگزارا  در فعالیت

 سازما  انقالبی
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 شناسیروش -ب
و از ناوع پاژوهش    «کیفای »و براسااس ماهیات و روش،    «بنیاادی »تحقیق حاضر براساس هادف،  

هاای انقاالب اساالمی از روش    به دلیل مصاحبه با یکی از اعضای فعال سازما  کییتاه  ؛تاریخی است

عیده و مصاحبه  صورت بهبرداری زار فیشدو اب ،برای انجام این پژوهش ؛است شده پییایش نیز استفاده

هاای الکترونیکای و اساناد مرباو      ناماه، خااطرات، ساایت   . ابتدا کتاب، مقاله، پایا اند شده کارگرفته به

هاایی از   . در بخاش ناد ا شاده  های تحقیاق گاردآوری  داده ،برداریشده و با استفاده از ابزار فیش مطالعه

متنای و   بر جامعاه  ،تحقیق است. جامعه شده ابزار مصاحبه استفاده از ،تحقیق که اطالعاتی موجود نبوده

. بارای  را دربرگرفتاه « اساناد، کتاب، مقااالت و...    » ،متنای  مشتیل است. جامعه، جامعه مورد مصاحبه

 است. گرفته مصاحبه انجام ،های انقالب اسالمیمورد مصاحبه با یکی از اعضای فعال کییته جامعه

 یقهای تحقیافته -ج

 های انقالب اسالمیزمینه و بسترهای فکری و ایدئولوژیک ایجاد سازمان کمیته -1

 های انقالب اسالمیایدئولوژی سازمان کمیته -1-1

-تازه، فرهن  انقالبی و نهادها و ساازما   (هایایدههای ) طرحخود موجد فکرهای نو،  ،هر انقالبی

باه  هاایش اساتوار و کوشاا    بخشد و در تحقق آرما های جدید و انقالبی است. آنچه انقالب را غنامی

 هرچه حضور این مجیوعه ؛ها هستندهیین مجیوعه فکرها، نهادها و سازما  کند، عیل واردمی صحنه

گرفتاه،   پایش انقالب با قدرت بیشتر و مطیئن از راهای کاه در   ،تر و بیشتر باشدقوی ،در میدا  انقالب

اگر انقالبی بتواند تیامی تشاکیالت حکاومتی خاود را     ؛تاختای مطلوب خواهدساختن آینده سوی به

و هرچاه   شاود  غیرمیکن مای  ،ها بناکند، انحراف از مسیر اصلیبر هیین فکرها، نهادها و سازما  مبتنی

 بیشاتر خواهادبود )رحییای،    ،احتیاال انحاراف   ،باشد داشته اتکا شده سرنگو بیشتر به تشکیالت رژی  

3113 :11.) 

هاا، کیبودهاا،   زاییده انقالب هستند. نیازهاا، بحارا    ،های انقالبی، سازما ایرا  المیدر انقالب اس

اسالم و انقالب اساالمی،   خصوصهای افراد مثمن درها و رسالتمسئولیت خصوص بهها و ضرورت

تاام و تیاام    یمشاابهت و سانخیت   رو، ازاین ؛است ها را به دست توانای آنها ایجادکردهنهادها و سازما 

طورعییاق باه یکادیگر     انقاالب اساالمی و نهااد و ساازما  انقالبای وجاوددارد کاه آنهاا را باه         میا  
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فکر و ایدئولوژی تشکیل نهاد و ساازما   که گفت  توا می درنتیجه ؛(11: 3113 )رحییی، دهد پیوندمی

 ندارد. منطبق است و با آ  منافاتی، بر ایدئولوژی انقالب اسالمی ،انقالبی

های انقالب اسالمی درراستای ایادئولوژی انقاالب اساالمی باود.     کیل سازما  کییتهایدئولوژی تش

ی هاا ایدئولوژی تشکیل سازما  کییته بارههای انقالب اسالمی دراز نیروهای فعال کییته یوسف ترابی

که هیا  ایدئولوژی انقالب  )ص( ایدئولوژی مکتب تشیع و اسالم ناب محیدی، معتقد است انقالب،

هاای انقاالب   کییته درخصوصمصاحبه  بود )یوسف ترابی، هااست، ایدئولوژی تشکیل کییته اسالمی

 (.1/1/3111 توسط محقق: اسالمی،

 های انقالب اسالمیسازمان کمیتهمنابع ایدئولوژی  -1-2

ها هیا  ایادئولوژی انقاالب اساالمی اسات     شد که ایدئولوژی سازما  کییته در قسیت پیشین بیا 

شاوند.  مای  ای بررسی منابع ایدئولوژی این سازما ، منابع ایدئولوژی انقالب اسالمی مطالعهبر جهیدرنت

 واضاکند و می تغذیه خود اجتیاعی از ذخایر معنوی و فرهنگیو  طورکلی یک نهضت عییق فکری به

و مجیوعه عناصری که فرهن   عنوا  بهنهایت قوی و غنی است. اسالم ، بیجهت نیازااست که اسالم 

عناصر سازنده انقالبی و پیکارجویی که ایدئولوژی اساالم و   ؛ هیچنین،بسیار غنی است ،دارد اییا  نام

هاا و  دهناد و آ  را از هیاه فرهنا      حالت استثنایی میه آکامل بطور بهاند، داده تاریخ اسالم را شکل

 (.211: 3113 کنند )شریعتی،های دیگر تاریخ میتازمیمذهب

شد؛ اما انقالب ایارا    می  ایدئولوژی مذهبی محسوب ، نوعینقالب ایرا ، دین اسالما وقوع ازپیش 

ساختاری خود   تفکر شیعی با انسجام ؛ هیچنین،درآورد  فعلیت بالقوه سیاسی آ  را به  های جنبهتوانست 

 دربردارناده  ،. اساالم شایعی  بزند رق بزرگ تاریخ را   های یکی از انقالب تواند می  داد که در ایرا  نشا 

ایادئولوژی   دارد، ناوعی  رو تواناایی  اسات؛ ازایان   های اعتقاادی  و نگرش ها طرحاز عظی  ای  مجیوعه

، ایان ساعادت و کیاال   دهاد کاه    ارائاه کیال حقیقی  سوی بهبرای تعالی انسا  و حرکت او را اسالمی 

بار اهاداف    تنای گیارد، بلکاه مب   نیای اهداف دنیوی و مادی گروه یا قشری خاص را دربر ،صرفطور به

 بشری است.  دنیوی و دینی تیام جامعه

هاا و  ، باورهاا، ارزش هاا اعتقاد الزم اسات  ،برای شناخت مبانی فکری و ایدئولوژیک انقالب ایرا 

مجیوعاه آیاات    ،هاا ، باورهاا و ارزش هامبانی این اعتقاد؛ دنشو عناصر ایدئولوژی مذهب تشیع مطالعه

 ازجیله، های انقالبو دیگر ایدئولوگ )ره( امام خیینیاست که قرآ  کری  و روایات ائیه معصوم)ع( 
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. واضاا اسات کاه افکاار و     اند کرده تبیین و تشریا ، آنها رادکتر علی شریعتیو  شهید مرتضی مطهری

عنوا  ایدئولوگ اصلی انقالب اسالمی، در بعثت پیامبر)ص(، تفکار نااب اماام     )ره( به های امام اندیشه

هاای مظلاوم و    باا فطارت انساا     ،داشاته  )ع( ریشه امام حسین ژهیو بهآ  حضرت )ع( و فرزندا   علی

 دارد. خداخواه هیخوانی

ظل  برای ایجاد عدالت و احیاای حقاوم مظلوماا ، ایثاار،     ضد آیات مربو  به قیام  ،در قرآ  کری 

آیات بود کاه  ترویج و تفسیر هیین  ،درواقع ؛شودمی فراوا  دیده ،طلبی و جهاد در راه خداوند شهادت

شاهید  ، )ره( که اماام خیینای   چنا  ؛آورد ایدئولوژی اسالمی را در زما  انقالب فراه نوعی بروز  زمینه
گیری از هیین آیات و روایات و حوادث تاریخی اسالم مانند عاشاورا،  با بهره دکتر شریعتیو  مطهری

 .ندکرد ریزیمبنای ایدئولوژی انقالب اسالمی را پایه ،غدیر و...

 های انقالب اسالمیایدئولوگ -1-3

تالش متفکرا  و اندیشیندانی بود که  محصولانقالبی و پرورش تفکر اسالمی،  گیری اندیشهشکل

-می درواقع ؛و اقبال عیوم مردم جامعه قرارگرفتند توجه مورد، خاص هایود  ویژگیببا توجه به دارا

انقالب اسالمی بودند که توانستند طرحای فراگیار و    ا پرداز این اندیشیندا ، ایدئولوژیکه گفت  توا 

ناوع   خصاوص خود در )طرح( ایده ،کنند و سرانجام رژی  حاک  بسیجضد دهند، مردم را  هیگانی ارائه

حکومات اساالمی    ایده ،انقالب اسالمی پژوهشگرا  حوزه اغلببرسانند.  فعلیت حکومت و نظام را به

کاه در  دیگار را   یاماا نقاش افاراد    ،دانناد می ت فقیه ایشا  منتسب)ره( و نظریه والی را به امام خیینی

مرتضی مطهری و علی شریعتی مانند کسانی  ؛کرد نبایدفراموش ،داشتند ترویج و گسترش این ایده نقش

عظی  از ماردم را باا انقاالب اساالمی      یهای خود در مراکز علیی و مذهبی توانستند خیلکه با فعالیت

 کنند. هیراه

او را از سایر رهبرا  دینای در دورا  گذشاته    ،)ره( های مذهبی امام خیینیاست در اندیشهغلبه سی

بود که توانست افکار و اذهاا  بسایاری    ای )ره(، ایدئولوژی سازد. ایدئولوژی اماممی و معاصر متفاوت

 ،از مذهب تشیعستیز  ایشا  تفسیری انقالبی و ظل  ؛کند را نیز به خود جلباز ایرا  از مسلیانا  خارج 

هاای نزدیاک باه    حائز اهییات ایفاکردناد. در ساال    ینقش ،در روند ایدئولوژیک شد  شیعه داده، ارائه

عادالت   تشنه ی کهایشا  برای مردم اقعوند؛ درشدمی روز بیشتر روزبه)ره(  تعداد مقلدا  امام، انقالب

 (.13: 313 )اخوا  مفرد، بود سیبل حرکت و انقالب و سیاست و ربط آنها با دین بودند، و آزادی



 
   رانیا یب اسالمانقال های تهیسازمان کم جادیا یو کارگزار یساختار ،یفکر یو بسترها نهیزم   

 

 
 

313 

 یاو متفکر ؛برد های انقالب اسالمی ناماز ایدئولوگدیگر یکی  عنوا  بهتوا  را می مطهری مرتضی

تواناد مسالیانا  را از ایان وضاع انحطااطی      کاه مای   اسات مکتبای   ،اسالم اعتقادداشت،دینی بود که 

 ،شاهید مطهاری  دوبااره آنهاا را احیااکنی .    اساالم برگاردی  و    به تعالی  اولیه ی کهبه شرط ؛دهد نجات

خواها  اساتقالل و جادایی    ؛ درواقع اوداد از حکومت اسالمی، دموکراسی و رهبری ارائه تازه یتفسیر

هاای ماادی و   و جنبهبود   استعیاری دلیلکرد و به از غرب انتقادمی شهید مطهریاز افکار غرب بود. 

: 3133 زاده،دانسات )مجتبای  کشور مای  لی رشد و توسعهمصرفی تید  غرب، آ  را یکی از موانع اص

311.) 

 یکای از نیروهاای انقاالب    در زماره  درا بایا  علای شاریعتی  ، )ره( پس از شخصایت اماام خیینای   

نقاش آگااهی در تولاد     ،آ وجاوددارد و  های اجتیاعی انقالب وقوع هیهاصلی مه  در شیارآورد.  به

اساالم و   یساو  باه را  نسل جوا  ی است کهسکوی پرتاب مانند ،شادار دوره ،دیگر بیا  به؛ هاستانقالب

 ،کاه طای آ    آیاد  میشایار  ظرف ذهنی انقالب اسالمی باه  عنوا  بهدهد؛ هیچنین  می سومگری انقالبی

ارشااد در انقاالب ایارا  را شاریعتی،       . دورهشاود  میزای انقاالب احیاا  مفاهی  ایدئولوژیکی و حرکت

 (.31: 3111 زاده،)حسیندار شد  عهده

. کند از پایگاه اسالم انقالبی و نه اسالم سنتی، برای مقابله با رژی  مجهز کرد، مردم را تالش شریعتی

باه ها     نسابت  ،فکارا   هایی که روحانیاا  و روشان  بدبینی کرد  کرد  روحانیت و برطرف با شفاف او

تشیع را نیاینده روح تعاالی    او ؛(321: 3111زاده،این دو گروه شد )حسینمیا  موجب آشتی  ،داشتند

با تکیه بار   دکتر شریعتیاست.  شده داده نسبت« اهللحزب»دانست که در قرآ  به اسالم و هیه صفاتی می

حضارت  ، )ع( حضارت علای  مانند  ،احترام موردهای البالغه و استفاده از شخصیت آیات قرآنی و نهج
ایادئولوژی را موتاور    کرده،رد  مباحاث تأکیاد  کا  با بینشی تأویلی بر ایدئولوژیک ابوذرو  )س( زینب

 (.331: 3112کرد )شریعتی، محرک دین معرفی

 های انقالب اسالمیزمینه و بسترهای ساختاری ایجاد سازمان کمیته -2

 ساختار سیاسی -2-1

احزاب، قوای مقنناه، مجریاه، تشاکیالت اداری    »منظور از ساختار سیاسی، نهادهای سیاسی ازقبیل 

نقش و واکنش ساختارهای سیاسی کشور ازجیله نهاد رهباری، شاورای    ،. در این قسیتندهست« و... 

 شود.می های انقالب اسالمی بررسیوجودآمد  سازما  کییته انقالب، دولت موقت و... در به
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 رهبری نهاد -2-1-1

 وایل دههگرفت، نهاد رهبری بود که از ا مبارزات ملت مسلیا  ایرا  شکل روند دراولین نهادی که 

)ره( در  اماام خیینای   .شاد  )ره( متجلای  چهل در شخصیت عالِ  دینی و مبارزی هیچو  امام خیینی

داشاتند و   حفظ و نگهداری دساتاوردهای مباارزات دورا  گذشاته دغدغاه     برایهیواره  ،طول نهضت

بایاد باه هار    شده  های انجامکردند که زحیات و تالشمی دادند و توصیهمی مرتب گزارش ،به آ  نسبت

به هیاین دلیال بارای     و از پیروزی انقالب نیز هیین نظر را داشتندپس ایشا   ؛شوند نحو میکن حفظ

 یفرماا  تشاکیل نهادهاای    ،آ  یدستاوردهاپیروزی انقالب و  در جهتات مردم حفظ زحیات و مشقّ

هییشاه از آ   در طاول دورا  رهباری خاود،     صاادرکرده، های انقالب اسالمی را ازجیله کییته بسیار

 کردند. حیایت

طای   ،از پیاروزی انقاالب اساالمی   پاس  و تنها یاک روز   3111بهین  21)ره( در روز  امام خیینی

 ؛کردند تکلیف شرعی و تعهد ملی مردم و نیز شرایط خلع سالح عیومی را روشن ،ایماده شش یفرمان

رخودجوش برای حفظ دستاوردها طو به ،آورده پیرو این فرما ، مردم معتقد و مسلیا  به مساجد هجوم

در  در هیین ایام بود که با ابتکار مردم مبارز و روحانیتِ ؛نکردند و تداوم انقالب از هیچ کوششی دریغ

و تیامی اماور را   شدهای انقالب ایجادعنوا  کییتهبا هایی صحنه، در مساجد و اماکن دولتی مجیوعه

 (.11: 3111دراختیارگرفت )مرکز اسناد انقالب اسالمی،

 شورای انقالب -2-1-2

و اهادافی   هاا  ژهیکاارو به اقتضای شارایط انقاالب و باا     ،آیداز نامش برمی که چنا شورای انقالب 

پردازا  انقالب بودناد و  از ایدئولوژی ، اغلباعضای این نهاد انقالبی ؛شد مناسب هیین مسائل تشکیل

طارح   ،که عضو شورای انقاالب باود   ید مطهریشهداشتند.  هاییاز پیروزی نیز برای کشور برنامهپس 

هیچناین در انتخااب فرماناده کییتاه باه پیشانهاد ایشاا          ؛کرد مطرحرا های انقالب اولیه ایجاد کییته

هاای انقاالب اساالمی    نهااد شاورای انقاالب در ایجااد کییتاه     کاه  گفت  توا طورکلی می شد. به عیل

عناوا    باه  ه وبسزا ایفااکرد  یکییته نقش یده سازما  است اما برخی اعضای آ  در ایجاد و نداشته نقشی

 اند.کرده منبع فکری این سازما  عیل

از پایش  کییتاه  ؛ این )ره( بود اش در کییته استقبال از امام خیینیریشه ،های انقالب اسالمیکییته

حبه مصاا  باود )یوساف ترابای،    شاده  )ره( تشاکیل  پیروزی انقالب اسالمی برای استقبال از ورود اماام 
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 ،)ره( دراصال  (. کییته استقبال از اماام 2/1/3111توسط محقق: های انقالب اسالمی،کییتهدرخصوص 

توا  نقش شاورای انقاالب   نیی جهیدرنت و شدمی بخشی از مجیوعه نهادهای شورای انقالب محسوب

 گرفت. های انقالب نادیدهدر ایجاد سازما  کییتهرا 

 دولت موقت -2-1-3

قرار باود ایان دولات در انحصاار      آنکه با ؛ن دولت پس از انقالب اسالمی استاولی ،دولت موقت

باود کاه در برابار جریاا       شاده  از عناصاری سیاسای و ملای تشاکیل     عکاس  باه خاص نباشد،  یگروه

ایان   ؛گرفات موضع مخالفت مای  ،داد و در برابر نهادهای برآمده از انقالبمی نرمش نشا  ،ضدانقالب

چارت ساازمانی و تشاکیالتی    نظر از ،داد که نهادهای انقالبی ت خود را نشا زمانی اهیی ،گیریموضع

گرفتناد و ایان   دستورمی طورمستقی  از رهبر و سرا  انقالب نداشتند و به هیچ ارتباطی، با دولت موقت

 نبود. قبول قابلدانست، موضوع برای دولت موقت که خود را متولی کشور و انقالب می

مخاالف   یابتادا نظار  ، مهندس بازرگاا  و در رأس آ ، دولت موقت که است ، معتقد یوسف ترابی

-بودناد و روحیاه   متالشی شده شهربانی و ژاندارمری نییه ند؛ زیراهای انقالب نداشتکییته درخصوص

کردند تا در جامعه امنیت  می و ازطرفی، پاسدارا  کییته تالش کنند نداشتند که امنیت جامعه را تأمین ای

باه   نسابت شد و آنهاا   می شنیدهدولت موقت  هایی ازسوی مخالفت ،3113اما از اواخر سال  د؛برقرارکنن

اناد و   ندیاده  آماوزش  نیروهاای کییتاه   :گفتناد مای طورنیونه  بهدادند؛ کییته هشدارمی های برخی اقدام

 ترابای،  شوند )یوسفمینظیی  بروز بیکنند و باعث می ، خودسرانه عیلاند های الزم را نگذرانده دوره

 (.2/1/3111های انقالب اسالمی، توسط محقق:مصاحبه درخصوص کییته

و  نادارد  دردسات  ییتنها بهسیاسی و مدیریتی را  قدرت که کرد می دولت موقت احساس عبارتی، به

ای امان بارای انجاام    گااه حاشایه  زیارا هایچ   ؛آماد مای  حساب بهبزرگ  یخطردولت موقت، این برای 

 ، معترضاانه ای انقالبای عاده  ،میکان باود   هرلحظهوجودنداشت و  دولت موقتهای گوناگو   فعالیت

را قدرتی برتار از  های انقالب اسالمی  کییته، دولت موقت ،درواقع ؛مقابل رفتار و عیلکرد آنها بایستند

-هاای انقاالب اساالمی مخالفات    کییتاه  باا کییتاه را بپاذیرد و هییشاه     ،دید؛ لذا حاضر نبودخود می

 گوید:میخصوص  صراهلل لک، از فرماندها  کییته انقالب اسالمی، دراینداشت. ن هایی

باشاد. قادرت بایاد در دسات      تواند چند دولت داشتهاین بود که میلکت نیی ،حرف دولت موقت

هاای اماام و   باا آرماا    دولات موقات  هاای  اما سیاست ؛متیرکز شود تا بتواند انجام وظیفه کند ،دولت
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ها بودند که به پاسدارها و ارزش قدر جسارت پیداکرده ا اینها در تضاد بود. آ متناسب نبود و ب ،انقالب

-انقالب می نحوی صاحب هیه آید. خودشا  را بهگفتند: حکومت نعلین داردمیکردند و میمی توهین

شود و خودشاا  بتوانناد    بریزند که نظام استحاله ایخواستند برنامه دانستند. قصد خدمت نداشتند و می

مصااحبه   بدهند )آرشیو مرکز اسناد انقالب اساالمی،  تر توسعهی وسیعا را در حیطهپیشین های برداشت

 (.31111: شیاره بازیابی با نصراهلل لک،

 هاایی  باود و اخاتالف   دولات موقات  باازوی   ،کییتاه  ،کناد کاه در اوایال   تأکیدمی نصراهلل لکالبته 

در هیاه اماور،   د و نا ندار های آنهاا هیخاوانی  با خواسته گاهی ها کییتهبود ولی وقتی دیدند  نشده ایجاد

مصااحبه باا    را خودسر و یاغی نامیدند )آرشیو مرکز اسناد انقاالب اساالمی،   آنها، ندنیستدولت مطیع 

 (.31111: شیاره بازیابی نصراهلل لک،

 کناد و در ایان راساتا    هاا را حاذف  دولت موقت با آخرین توا  خود کوشاید تاا کییتاه    ی،هررو به

)ره( وارد مذاکره شد تاا ایشاا     مستقی  با امام خیینی ؛ ازجیله اینکهکرد تحییل آنهازیاد به  یفشارهای

انقاالب   هاا، بسایار بارای حفاظ     کییتاه  کاه  یدرحاال د. نشاو  منحلباید های کییتهکه نیرو کندرا متقاعد

هاای  آرماا   و نبود این نیروی مقدس به معنای حاذف انقاالب و خاداحافظی باا     بودند کشیده زحیت

رغا  تاالش دولات موقات بارای حاذف و       باه   خوشابختانه  انقالب در هیا  اوا  انعقااد نطفاه باود.   

 کردند. ها یاریها، آنها ماندند و انقالب اسالمی را در گذر از بحرا برداشتن کییته ازمیا 

 های سیاسیاحزاب و گروه -2-1-4

 ،3111مااه ساال    ریررسید  آ  در بهین تا به 3112از سال  یهای مردم ها و قیام آغاز سلسله جنبش

هاای منتهای باه پیاروزی     داشتند. در خالل سال ی مختلفهایها فعالیتای بود که احزاب و گروهدوره

 هادایت انقاالب   منظاور  باه هاای منساج  سیاسای    ها و سازما انقالب اسالمی، ضرورت وجود گروه

در هیاین راساتا افاراد     ؛شاد  ازپیش احساس یشب ،درصورت رسید  به پیروزی و تشکیل نظام اسالمی

ارتباطی کاه باا اماام     ، از طریقالدین فارسیجاللو  شهید مهدی عراقی، شهید مطهریانقالبی ازجیله 

هاای  گاروه  ، بهضرورت ائتالف و وحدت )ره( در خارج از کشور داشتند، نظر ایشا  را درباره خیینی

هاای  گروه ،شدند و هیچنین مختلف تشکیل یهایگروه ،میا  ندرایدادند؛  اطالعمبارز مسلیا  در داخل 

 (.11: 3131 به فعالیت و مبارزه خود افزودند )سعیدی، ،وجودداشتندتر  پیشسیاسی که از 

روحانیت مبارز را  دو گروه سیاسی سازما  مجاهدین انقالب اسالمی و جامعه، هاگروهاین  میا  از
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هاای انقاالب   کییتاه  ساازماندهی بیشاترین نقاش را در    ،شاده  انجام یها برد که طبق تحقیق نام توا می

 گوید:می باره نیدرا یوسف ترابی ؛داشتند. برعهده

وجودآماد  آ    ولی در باه  پیوستندها کییته معتقد به خط امام به های سیاسیگروهبرخی از اعضای 

قااالب اسااالمی را سااازما  مجاهاادین ان کااه صااف و گااروه منصااورو  ؛ باارای مثااال،نداشااتند نقشای 

هاا و  گاروه  اعضاای  ،دیگر عبارت به؛ کنند فرصتی بودند که به انقالب خدمت دنبال بهبودند،  داده تشکیل

 ؛نداشاتند  کاریشدند و به حزب و گروه خود ها میوارد کییته صورت شخصی بههای سیاسی، سازما 

ها منتشارنکردند؛ درواقاع،    مخالف کییتهای موافق یا ها و نهادها ه  هیچ بیانیه و اطالعیهگروه، احزاب

)یوساف   نداشاتند.  بودند و به جناح، حازب وگروهای خااص وابساتگی     هها از متن مردم جوشیدکییته

 (.2/1/3111های انقالب اسالمی، توسط محقق:مصاحبه درخصوص کییته ترابی،

در تأسیس ساازما    نقشی ،های سیاسیتوا  برای احزاب و گروهاگرچه نییباال با توجه به مطالب 

چند اند که درادامه به بسیار ایفاکرده ینقش ،ها در این سازما ناعضای آ ،های انقالب درنظرگرفتکییته

 شود.می اشاره مورد

نامی باود کاه    ،سازما  مجاهدین انقالب اسالمی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی: -2-1-4-1

، در «منصورو ، فالح، بادر، موحادین و صاف   امت واحده، توحیدی خلق، »هفت گروه مسلا شامل 

اعضای هفت گاروه   ؛(11: 3113 بر خود نهادند و اعالم وحدت کردند )سعیدی، 3113فروردین سال 

هنگام ورود به ایرا  و در ایام اقامات ایشاا  در    ،برای حفاظت از رهبر انقالب ی فراوا کوشش ،مزبور

هاای  مثسسا  و فعاال  ساازما  کییتاه   ها در زمرهناز آ یبودند و بسیار داده مدارس رفاه و علوی انجام

 انقالب اسالمی قرارگرفتند.

ماثرر را در   یهایی که اعضای سازما  مجاهدین در مسائل نظامی داشاتند، نقشا  با توجه به آمادگی

)عضاو شاورای مرکازی     مرتضای الاویری   :چاو   یگرفتناد. افاراد   های انقالب برعهاده تشکیل کییته

 ساردار محیادباقر  ، بهازاد نباوی  (، 3113الب و عضو شورای فرمانادهی ساپاه در ساال    های انق کییته

، برشهید قل ، سردار حسن حییدزاده، سردار علی عسگری)سردار نجات(،  نژادحسین زیبایی، ذوالقدر

 (.31: 3131 داشتند )سعیدی، مسئولیت و فعالیت ،های باالیی کییتهو... در رده شهید محید فدایی

دلیال  کاه   روشان شاد   ،3112خارداد   31باا شکسات قیاام     :جامعه روحانیت مبارز -2-1-4-2

)ره( و  با تأکید امام خیینای  3111است. در سال  ، عدم وجود تشکیالتی منسج  بودهاین قیام شکست

از پیروزی انقالب پس گرفت.  روحانیت مبارز شکل جامعه ، نخستین هستهشهید مطهریبا حیایت از 
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؛ ای جاز پیگیاری فرایناد تثبیات نظاام اساالمی درسرنداشات       روحانیت مبارز، دغدغه هجامع ،اسالمی

هاای تلاخ گذشاته، یعنای      نشااند تاا تجرباه    نیروهایش را در مرکز حساس حکومتی برقدرت رو ازاین

 (.322: 3131 برکناری روحانیت تکرارنشود )کردی،

در شهرها یکای   ژهیو بهامنیت داخلی  های سیاسی، مقولهکرد  جامعه ازسوی گروه با توجه به ناامن

رفته ایان   توانست رفته هاها بود. جامعه روحانیت مبارز با قرارگرفتن در رأس کییتهترین دغدغه از مه 

عناوا  فرماناده    به ،روحانیت مبارز بود که از اعضای جامعه اهلل مهدوی کنیآیت. کند نگرانی را برطرف

تجاارب الزم   ،مباارزه  دورا روحانیت کاه در   دیگر اعضای جامعههیچنین  ؛شد کییته مرکزی انتخاب

هاای تهارا  را   گاناه کییتاه  مسائولیت منااطق چهاارده    هعیاد طور باه  ،بودناد  کارده  تشکیالت را کسب

هاادی   ساید ، محیاد مفاتا  ، مصاطفی ملکای  بارد:   نام توا گرفتند که از آنها اشخاص زیر را می برعهده
، رضای شایرازی  ، اصغر مرواریاد علی، زنجانی عباسعلی عیید، محید حقی، علی غیوری، خسروشاهی

 (.321: 3131)کردی، باقری کنیو  موحدی کرمانی، جاللی خیینی، عبدالیجید ایروانی

 ساختار اجتماعی و فرهنگی -2-2

ای ها  تشاکل  ،هاای اجتیااعی  گروه»شامل  ،نقش ساختار اجیاعی و فرهنگی کشور ،در این قسیت

هاای ماذهبی و   هاا، هیئات  مساجد، حوزه علییه، دانشگاه»مراکز اجتیاعی و فرهنگی شامل  ،«فرهنگی

 شود.می های انقالب اسالمی مطالعهوجودآمد  سازما  کییته در به «هاحسینیه

 های علمیه؛ روحانیتحوزه -2-2-1

در تشاکیل  هاا    و طلباه اروحانیا مانناد  ها التحصیال  حوزه گفت فارغ توا ها میحوزه خصوصدر

یک  ،)ره( در هر نهادی . امام خیینییافتنددر آ  حضورها  کییتهاز تشکیل پس داشتند یا  ها نقشکییته

هاای انقالبای را در   روحانی بود و ساالمت دینای و رعایات ارزش    فردی که ندنیاینده ولی فقیه داشت

هاای انقاالب اساالمی،    کرد )یوسف ترابی، مصاحبه درخصوص کییتاه می ها و نهادها مواظبتسازما 

 (.2/1/3111توسط محقق:

عنوا  منبع فکری انقاالب باود،    روحانیت در بُعد فکری و ایدئولوژیک انقالب و مکتب تشیع که به

  شاده  تیا تربو... که هیه  شهید بهشتی، شهید مطهری)ره(،  امام خیینی مانند ؛داشت برعهدهمه   ینقش

موساوی  ، اهلل طالقاانی آیات هیچناین   و مها  ایفاکردناد   ینقشا  ،ها بودند و در پیروزی انقاالب حوزه
  در اهیاین روحانیا   ؛داشاتند  و علیای دیگری که در پیروزی انقالب نقش مشکینی، منتظری، اردبیلی
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، هاا کاه فرمانادها  کییتاه    چنا  ؛کردند می ها نیز بسیار فعالیتکییتهسازما   ژهیو بههای انقالبی سازما 

هاای انقاالب اساالمی، توساط     ف ترابای، مصااحبه درخصاوص کییتاه    روحانی بودناد. )یوسا  اغلب 

 (.2/1/3111محقق:

 یسازنده و نقش یهای انقالب اسالمی حضورنخستین قشری که در کییته ،گفت توا درمجیوع می

 اماام خیینای )ره(  باه     مبارز شیعه بودند. آ  دسته از علیاایی کاه  اکننده داشتند، علیا و روحانیتعیین

 در رأس آ  قرارگرفتند.ها،  از ابتدای تشکیل کییته ،انقالب اسالمی اعتقادداشتندبه  بوده،مند  عالقه

 تادانها؛ دانشجویان و اسدانشگاه -2-2-2

هاسات. در جواماع و   دانشاگاه  اماا طبیعای    ،اجتیااعی، یکای از کارکردهاای راانوی     نقش پیشروی

 ؛انه، نوگرایانه، اصالحی یا انقالبای هساتند  های پیشرودار حرکتها طالیهکشورهای گوناگو ، دانشگاه

یاابی نهضات   گیاری و اوج در جریاا  شاکل   ایفاکردناد و ن نقشی را یچن ،در کشور ما نیز دانشجویا 

از پاس  سهی  شدند و نقش پیشروانه خاود را ایفاکردناد.    ،های گوناگو  در آ اسالمی ایرا ، به شکل

ایان   ، باه طورخودجاوش  هایی کاه باه  یکی از گروه ،بیهای انقالگیری سازما پیروزی انقالب و شکل

 ها جذب شدند، دانشگاهیا  بودند.سازما 

داشاتند. آ  دساته از اساتادا      برعهاده بسیار مها    ینقش ،طورکلی دانشجویا  در پیروزی انقالب به

ساالح  انقالبی داشتند و حاضار بودناد بارای دفااع از انقاالب       ها که روحیهمتدیّن و انقالبی دانشگاه

  یدانشاجویان  تعدادی طلبه و براینها عالوه ؛های انقالب پیوستندبگیرند، به جیع پاسدارا  کییته دست به

 ساید ، صاادقی  حساین ، جاالل  جاواد ، یشاریعتیدار  محید :کسانی چو  ؛شدندواردها  کییته بسیار به

 علای  سید، یاعیلیاس حسین، محیودی مجتبی، موسوی محیّد سید،  کالنترزاده حسین، صادقیا  جالل

 شاهید  ،محیدی اهللحجت شهید،  احیدی طیب،  روحانی حیید،  فالح محیدتقی،  مشایخ فرید، سقائیا 

و... )آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، مصااحبه   مطلق نواب شهید،  جاوید احید شهید، دادرس ناصر

 (.31113: شیاره بازیابی با یوسف ترابی،

 های مذهبیو هیئت هامساجد، حسینیه -2-2-3

و های دینی، اجتیااعی  عنوا  کانو  و محور فعالیت با توجه به ماهیت سیاسی دین اسالم، مسجد به

سرنوشت ویاژه   دلیلاین نقش به  ؛است داشته برعهدهاسالم  بیپرفرازونشمه  در تاریخ  ینقش ،سیاسی

حاک  ظاال  و غیرمشاروع، بیشاتر    های های فراوا  آ  با نظامو تاریخ پرحادره مذهب تشیع و درگیری
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مسجد پیوسته پایگاه بسیج مردم و تجیاع نیروهاای مجاهاد و هیچناین      ،دارد. در تاریخ اسالم اهییت

در  ؛(31: 3131 اسات )مهاری،   عناصر ناراضی و انقالبی بودهتوسط تجهیز وسیع امکانات ی برای محل

بخاش حرکات دینای و     الهام ،ازگشتهبار دیگر به هویت اصلی خویش ب ،مساجد ،نیز 3111 سال بهین

قراوال  انقالب اسالمی از سنگر مسااجد باه    عنوا  پیش بهو روحانیا   انقالبی مردم شدند و روحانیت

های انقالب اسالمی نقش مساجد در تشکیل کییته خصوصدر یوسف ترابیهدایت انقالب پرداختند. 

 گوید:می

. بباری   را ناام تاوانی  مسااجد    مای کنای ،   مشاخ   راهاا  تولد کییتاه محل اگر بخواهی  خاستگاه و 

هاا از  کییتاه  نیز پیروز شد ،انقالب که و هنگامی شدمیآغازتظاهرات انقالبی از مساجد  ،معیولطور به

 ،فرماناده آ   ه،باود محلای   کییتاه یک کانو  تشکیل  ،. هر مسجدی در تهرا نددرو  مساجد متولدشد

)یوساف   ها بودکییتهاصلی خاستگاه  ،مسجد و روحانیت ،ین؛ بنابرامورد وروم مردم بودیک روحانی 

 (.2/1/3111های انقالب اسالمی، توسط محقق:ترابی، مصاحبه درخصوص کییته

های انقاالب  به نقش مساجد در تشکیل کییته نیز، از اعضای فعال کییته ناطق نوریاالسالم حجت

 ،ی انقالب اسالمی داشتند، لاذا از هیاا  اوایال   بسزا در پیروز یمساجد نقش که ییازآنجا»کند: می اشاره

 )میاردار، « پیشنهادشاد  هاا هاا در آن و تشکیل کییتاه  شدند انقالب تبدیل مساجد به محل رجوع و اداره

3131 :311.) 

نهاد امنیتای  مردم یسازمان ،کییته ، ازآنجاکهگفت توا های مذهبی میها و هیئتحسینیه خصوصدر

ها هایی که در حسینیههیئتبرخی از  ؛افراد مذهبی و هیئتی بودند ،اعضای آ توجه از  قابل یبخش ،بود

هاا،  ، حسینیه شبستریهاش  قیربنیحسینیه عزادارا  متوسلین به  اند از: عبارت داشتند، فعالیتو مساجد 

 ؛های مذهبی محالت خودشا  بودناد عضو هیئت ها ها و... . بسیاری از پاسدارا  کییتهها، محالتیقیی

است و از  نیازمندجدی،  و دفاع پاسداری ،  مراقبتبه بودند که انقالب  کرده احساس افراد ایندرواقع، 

هاا   به کییتاه صورت خودجوش  به ؛ به هیین دلیلکرد بایدمراقبت  کشور و جیهوری اسالمی نوپاامنیت 

 (.2/1/3111:های انقالب اسالمی، توسط محقق)یوسف ترابی، مصاحبه درخصوص کییته واردشدند

 های فرهنگیهای اجتماعی و تشکلگروه -2-2-4

هاای   شد و هنوز گروه و تشاکل  از پیروزی انقالب تشکیلدرن  پس  یب ،های انقالبسازما  کییته

هاای اجتیااعی و   در دوره پهلاوی نیاز اگرچاه گاروه     ؛بودند نگرفته اجتیاعی و فرهنگی جدیدی شکل
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نهااد در  ماردم  هاای کلی ساازما  طاور  شادت دولتای بودناد. باه     به ،نهاد وجودداشتندهای مردمسازما 

از پایش  دارناد.   وابستگی ، بسیارمدنی در آنها ضعیف است، به دولت کشورهای جها  سوم که جامعه

هاای ماذهبی،   سندیکاهای کارگری، سازما یی( مانند سندیکاهااصنافی )ها و سازما  ،پیروزی انقالب

 ،نظار دولات بودناد و وزارت اطالعاات شااه       هاا تحات  نولی ایجودداشتند ونهاد و...های مردمسازما 

جادی  طور باه توانساتند  نیای ، نهادهاای جامعاه مادنی    بناابراین  ؛داشات  نظاارت عییق بار آنهاا   طور به

 هاای انقاالب اساالمی، توساط محقاق:     باشند )یوسف ترابی، مصاحبه درخصوص کییتاه  داشته فعالیت

2/1/3111.) 

 های انقالب اسالمیکارگزاری ایجاد سازمان کمیتهزمینه و بسترهای  -3

 های انقالب اسالمیقشرهای فعال در ایجاد سازمان کمیته -3-1

پایش  نبود کاه از   ای گونه بهنیرویی خودجوش و متشکل از مردم بود و  ،های انقالب اسالمیکییته

 ، سیاسیو  مبارز و افاراد  انیباشند. بسیاری از علیا، روحا شده گزینششده و افرادی خاص  ریزیبرنامه

حفاظ  » هادف مشاترکِ  کاه  گفت  توا میدا  واردشدند و می ، بهانقالب دلیل عالقه بهعادی جامعه به 

 بود. آورده آنها را گرده « های انقالب اسالمیدستاوردها و پیشبرد آرما 

م از طبقات محروم و عیوم مردبودند از:  عبارت ،های انقالب پیوستندترین اقشاری که به کییته مه 

برخای از   ،های سیاسی، اجتیاعی و انقالبیشخصیت ،  متعهد و مردمیاعلیا و روحانی،  متوسط جامعه

 ،ها و آموزگاارا  مادارس کشاور   دانشگاه تادا اس ،های رژی  پهلویزندانیا  سیاسی آزادشده از زندا 

اورزا  )یوساف ترابای، مصااحبه    دهقاناا  و کشا   ،کاارگرا  و کارمنادا    ،آماوزا  دانشجویا  و دانش

 (.1/1/3111های انقالب اسالمی، توسط محقق:درخصوص کییته

در کاه   مختلف یاقشاردر میا  حضور علیا و روحانیا  متعهد و نخبگا  علیی، سیاسی و انقالبی 

 نخبگاا   این ؛شدمی ارزشیند برای کییته محسوب ی، امتیاز و نعیتبودند یافتههای انقالب حضورکییته

هاای  ها و بخشمعاونت دار ادارهو عهده کردند سامانه تشکیالتی کییته را سازماندهی ،علیی و سیاسی

انقالبی شدند و با تربیت نیرو، بسیاری از نهادهای دیگار انقاالب اساالمی را نیاز      سازما مختلف این 

در تشاکیل و   کردند. با توجه به اهییت قشار علیاا و نخبگاا  علیای و سیاسای و نقاش آنهاا        تغذیه

عناوا  کاارگزارا  یاا نخبگاا       این قشر باه  حاضر، های انقالب، در پژوهشسازماندهی سازما  کییته

 شود.می اند و درادامه به آنها پرداختهشده اصلی این سازما  درنظرگرفته
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 های انقالب اسالمینقش کارگزاران در طراحی ایده و تأسیس سازمان کمیته -3-2

تاوا    نیی ند،وجودآمد صورت خودجوش و مردمی در مساجد کشور به انقالب بههای اگرچه کییته

)ره( را در ایجاد ساازمانی بارای برقاراری امنیات و      نقش رهبرا  انقالبی و در رأس آنا ، امام خیینی

هاای ماردم و روحانیات، انقاالب     باا مجاهادت   گرفات.  آرامش پس از پیروزی انقالب اسالمی نادیده

ها، ساالح  به پیروزی نهایی رسید. پس از پیروزی انقالب و تسخیر پادگا  3111ین به 22اسالمی در 

امنیات کشاور    ،رفات در خاو وجاود نیاروی نظاامی متیرکاز      زیادی به دست مردم افتاد و بی  آ  می

 .متوجه انقالب شود ،خطرافتد و تهدیدی از این ناحیه به

 یهای سیاسای کاه فرصات   دهند، گروه ساجد تحویلها را به ممردم اسلحه ،که امام دستوردادند زمانی

گرفتند و آنها  ها را از مردم تحویلمقرهایی ساختند و اسلحهبودند،  سالح یافته آوریجیعبرای مناسب 

، تشاکیل  مطهری شهیددرنتیجه ازسوی  ؛ناراضی بودند ،نیروهای انقالبی از این وضعیت ؛را انبارکردند

 (.321: 3131)ره( پیشنهادشد )کردی، امهای انقالب اسالمی به امکییته

 یتأسیس نهاد (ایدهطرح )عنوا  یکی از نخبگا  فکری و اجرایی انقالب اسالمی،  شهید مطهری به

مساجد لارزاده،    الهدی، از اولین نفرات کییته و مسائول کییتاه  االسالم عل کرد. حجت مسلا را مطرح

)ره(  شاهید مطهاری خادمت اماام     ،یجاد شرایط ناامنیاز پیروزی انقالب و ا پس»گوید: می باره دراین

)آرشیو مرکز « بدهی  مسلا تحت فرماندهی روحانیت تشکیل یاال  وقت آ  است که نهاد ،کرد عرض

 ،گفات  توا می یقین به (.31112: شیاره بازیابی الهدی،احید عل  اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه با سید

از  ،شااهد بودناد  را از پیروزی انقاالب حضورداشاتند و مااجرا     پسکه در روزهای اول  تیامی کسانی

 رند.ب می کرد، نام ه)ره( عرض که پیشنهاد تشکیل کییته را به امام عنوا  اولین کسی شهید مطهری به

بهیان،   22از پیروزی رسیی انقالب در  ، پیشگفت توا های انقالب اسالمی که میکییته درنهایت،

یی ازسوی جواناا  انقالبای و زیرنظار روحانیات انقالبای در مسااجد       صورت خودجوش و غیررس به

هاا  درواقاع کییتاه   ناد؛ یافت رساییت  شهید مطهاری )ره( و  با تدبیر امام خیینی ند،بود گرفته کشور شکل

کار مردم را تنفیذکردناد و   ،امام ند؛بود داده تشکیل ، آنها راکه مردم ندنیروهای مردمی و خودجوش بود

 .بگیرند شود تا نیروهای انتظامی نظ  مرکزی تشکیل ادند برای نظ  امور، کییتهدربعد ه  دستو

-ساازما  کییتاه   ؛به فرمانده و مسئول نیازدارد گیری، شکلدر ابتدای  ،هر نهاد، سازما  و تشکیالتی

هاایی کاه در   از این قاعده مستثنی نبود زیرا کییتاه  ،خودجوش و مردمی بود باوجوداینکههای انقالب 

رو بودند و گااهی در  های انقالبی خود با مشکالتی روبهدر اجرای برنامه ،بودند شده ا شهر تشکیلسط
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لذا وجود یک مرکز و انتصاب یاک مسائول    ؛داشتند تداخلخود جوار  های ه عیلیات اجرایی با کییته

درآورد  مناد  نظام صورت نیود تا بتواند آنها را بهمی های انقالب ضروریعنوا  سرپرست تیامی کییته به

شهید مطهری باا ارائاه گزارشای، وضاعیت      ،در این زمینه ؛بیشتر ببخشد یهایشا  انسجامو به فعالیت

 امام رساند.استحضار   موجود را به

از پیشانهاد   ، پاس شهید مطهری»گوید: ها میالهدی درباره انتخاب فرمانده کییتهاالسالم عل حجت

« خوب اسات، آقاای مهادوی کنای اسات      ،که برای تأسیس این نهاد کسی :تشکیل کییته به امام گفت

(. در 31112: شایاره بازیاابی   الهادی، احیاد علا    )آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه با سید

دار ساازما  مجاهادین    گروهای کاه طارف    ؛بسیار حساس بود ،شرایط آ  زما ، انتصاب مسئول کییته

اهلل مهدوی کنای در  . آیتشود السالم الهوتی به این سیت منصوباخلق بودند، اصرارداشتند تا حجت

 دهد:می گونه شرحانتخاب فرمانده کییته را این نحوهکتاب خاطرات خود، 

روز دها  یاا یاازده  اسافند     در داشتند. ماا باا دوساتا      امام در آ  وقت در مدرسه علوی تشریف

ای دارد فاجعاه  اید؟ امکا و گفتند: چرا نشسته سراسییه واردشدند مطهریناگها  مرحوم ، بودی  نشسته

گفتی  چه شده؟ گفتند: بعضی از این وزرای نهضت آزادی با آقاای الهاوتی در محضار اماام      ؛دهد رخ

 32ساعت  قراراست،اند و حک  فرماندهی نیروهای انقالبی را برای آقای الهوتی نوشته ،هستند و امام

هاا را بپذیریاد،   ایشا  فرمودند: یکی از شیاها مسئولیت کییتاه  ،شود و این فاجعه است از رادیو پخش

 فال به ناام بناده افتااد    قرعه ،تا باالخره کنید؟می شیا قبول ،تک گفتند به تک ؛کنی می ی دیگربعد فکر

 (.221: 3131 سروی، )خواجه

می، فرماناده  های انقالب اسالبر پیشنهاد تأسیس کییته عالوه شهید مطهریکه گفت  توا درواقع می

، دلیل پذیرش این امار ازساوی   اهلل مهدوی کنیآیتبه اعتقاد  ؛)ره( پیشنهادداد آ  را نیز به امام خیینی

 ای بود که ایشا  به شهید مطهری داشتند.)ره( به جهت اییا  و عالقه امام

 ب اسالمیهای انقالهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی سازمان کمیتهنقش کارگزاران در فعالیت -3-3

های های انقالب، مبارزه با بحرا هدف از تشکیل سازما  کییته ،در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی

این ، های اجتیاعی، فرهنگی و...عدم وجود امنیت در حوزه نظامی بود اما با گذشت زما  و با مشاهده

تاا امنیات را در تیاامی     رگرفات کا بهتیام تالش خود را  ،داده خود را گسترش های حوزه فعالیت ،نهاد

هاای آموزشای،   گساترده در حاوزه  طور باه  ،ها به جامعه برگرداند. کاارگزارا  و نیروهاای کییتاه   حوزه

داشااتند کااه در ایاان قساایت بااه آ    نقااشهااا و هیچنااین در جامعااه فرهنگاای و تربیتاای در کییتااه
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 شود. می پرداخته

ظامی و انقالبی متناسب با شرایط و مقتضایات  ن پلیسی، شبه تشکیالت و سازمانی شبه ،کییتهسازما  

سبب، به هیین  ؛به آموزش نیازداشت ،دیگر یانقالب بود و مانند هر تشکیالت وخروش پرجوشدورا  

هاای  هاای نیروهاای پاسادار، دوره   ارتقای سطا معلوماات و مهاارت   برایهای انقالب اسالمی کییته

 گوید:های آموزشی کییته میفعالیتآغاز  درباره ،یسردار آیت گودرزکرد. را دایرمی یمختلف آموزش

 3113 ساال  تیرکزماا  را روی آماوزش گذاشاتی . آماوزش را از حادود تیرمااه       ،از انقاالب پاس  

روزه  ساه  صورت به های عیومیزما  شروع کردی . دوره هشت نوع آموزش را ه یا کردی . هفت آغاز

هاا را باه   آماوزش  ساپس  ؛ای شاد هفتاه  یاک صورت  ها به ؛ بعدها دورهشدآباد برگزارمی بود که در ولی

-آماوزش  ،ما درحقیقت یهای آموزشکرد لذا اولین دوره حدود یک ماه ادامه پیداکه  پادگا  نصر بردی 

بعد ها    و ماهه های تخصصی ششتا دوره یافت ادامه طورهیین ؛ سپس،ساعته بود12ساعته و 13های 

شایاره   ز اسناد انقاالب اساالمی، مصااحبه باا آیات گاودرزی،      افسری ایجادشد )آرشیو مرک دانشکده

 (.31311: بازیابی

لذا کییته  ندنیروهای متخص  در امور نظامی و امنیتی وجودنداشت ،هادر بدو تشکیل سازما  کییته

یوساف ترابای    ؛کرد انقالبی رژی  سابق به آموزش پاسدارا  اقداممتدین و  نیروهایبرخی از  به کیک

نیروهای مسلیا  و انقالبی قوای مسلا رژی  سابق کاه دارای تجرباه   برخی از »گوید: نه میدر این زمی

)آرشایو مرکاز اساناد انقاالب     « خدمت پرداختند  نیروهای کییته به آموزش  درزمینه ،گری بودندنظامی

 (.31113: شیاره بازیابی اسالمی، مصاحبه با یوسف ترابی،

 ،3113دوم ساال   ماهه از نییاه  ماهه، دوماهه و سه های یکدوره ، طیستاد مشترک ارتش، هیچنین

آوری اطالعاات و  در قالب بازجویی، تعقیب و مراقبات، جیاع  را های تخصصی شغلی و مهارتی دوره

رهایی گروگاا    ویژه دوره ،3111مدت سه سال در سال  سبزهای ارتش به. کالهکردقفل و کلید برگزار

پیش کسانی بودند که  ،های انقالب اسالمیاز نیروهای کییته .کردندگزاربا هدف تربیت مربی نیز بررا 

از ایان ماوارد    ؛پرداختناد بودند و به آموزش پاسدارا  مای  های نظامی دیدهاز پیروزی انقالب، آموزش

فعالیت  خصوصدر یوسف ترابی ؛برد را نام محسن چریکبخش معروف به توا  شهید سعید گالبمی

 گوید:و دیگر افراد فعال در این زمینه می این شهید بزرگوار

بخش کاه   شهید سعید گالب  کن   که می از قول یکی از پاسدارا  بزرگوار کییته انقالب اسالمی نقل

شناسای و تیرانادازی   ساالح  ،بود، هیراه با بردارش به نیروهاای کییتاه   آموزش چریکی دیده ،در لبنا 
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را  های تربیت مربای نظاامی  ی شامل نفوذ و تخریب و دورههای ویژه و تخصصداد. او دورهمی آموزش

شاد و   پادگاا  نصار تشاکیل    ،3113مدت یک ماه برگزارکارد. از اواساط ساال     به 3113 سال تیرماه از

در ایان   ؛صادقی، سیدی، رودباری، غیاری و... در آ  باه فعالیات پرداختناد    حسین آقایا مانند افرادی 

آشنایی با احکاام و مساائل اساالمی و شارعی، آماوزش       های موضوعروزه در  21های آموزش ،پادگا 

شاد )یوساف   مای  کرد  بیب و مقابله با تارور ارائاه   شناسی، تجسس، پیدا و خنثیقرآ ، آموزش سالح

 (.1/1/3111های انقالب اسالمی، توسط محقق: ترابی، مصاحبه درخصوص کییته

سازما  و  ،تدریج به ؛شد پادگا  نصر ارائههای تخصصی ه  در آموزش ،های ابتداییبعد از آموزش

وجودآماد و   کارد. معاونات طارح و برناماه باه     پیدامی هاییتغییر ،انقالب های ساختار تشکیالتی کییته

در ساتاد   هاایی  هیچناین اقادام   ؛شد های اجرایی و آموزشی انجامسازی روشبهینه منظور به هایی اقدام

یوساف   ؛داد کییته به معاونت فرهنگای و آموزشای تغییرناام    آمد و واحد فرهنگی عیل مرکزی کییته به

 :گویدمی هااین تغییر خصوصترابی در

االسالم الهی شد و حجت ، به معاونت آموزش تبدیلبدنی  تربیتمعاونت فرهنگی و  ،3111از سال 

رچه ه عبارتی بهانقالب داشتند؛  گیری معاونت آموزش کییتهمه  در شکل یمحید قصری نقش آقایو 

شود و ساختار تر میها منسج روی ، ساختار کییتهمی 3111 و 3111های به سیت سال 3113از سال 

کند )آرشیو مرکز اسناد انقالب اساالمی، مصااحبه باا    ها پیدامیتری برای انجام مأموریتعلیی منطقی

 (.3113: شیاره بازیابی یوسف ترابی،

انقالبی، امنیتی و انتظاامی و مباارزه باا ماواد مخادر و...       هایکییته انقالب اسالمی در کنار فعالیت

. ساردار آیات   است هددا صورتبرای تقویت امنیت داخلی  یتوجه  های فرهنگی و تربیتی شایا فعالیت

 گوید:می باره دراینگودرزی 

کاار فرهنگای    ،ها موظف شادند  کرد. تیام کییته ، کییته شروعکشورشاید اولین کار فرهنگی را در 

عناوا    کرد. باالترین بُعد فرهنگای کییتاه را روحانیات باه    نند. هرکس درحد بضاعت خودش کارمیک

بُعاد   ،نیروهاای کییتاه  ر داشت. ضین اینکه وجود، هسات و ظااه   غ و عامل اصلی برعهدهمحرک، مُبلّ

شایاره   فرهنگی و آموزشی داشت )آرشیو مرکز اسناد انقالب اساالمی، مصااحبه باا آیات گاودرزی،     

 (.31311:بیبازیا

بخشای از کاارگزارا  و    ،کناد و معتقاد اسات   نیز بر نقش علیا و روحانیا  تأکیادمی  یوسف ترابی

مها    یدر مساائل فرهنگای و تربیتای نقشا     ،بودناد  هاای علییاه آماده   هاا کاه از حاوزه   کییته اعضای
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 ؛هنگای باود  نقش روحانیت در کییته، بیشتر نقش هدایتی و فرکه گفت  توا درواقع می ؛داشتند برعهده

شاود و پاسادارا  در مواجاه باا      هاا رعایات  ها و احکاام شارعی در مأموریات   طورمثال اینکه ارزش به

-فرهنا   یناوع  ،شد در ایان مساائل  حضور روحانیا  باعث می ؛ضدانقالب و مردم دچار گناه نشوند

به )یوساف ترابای، مصااح   و هیچنین، نیروهای انساانی، تربیتای خاوب پیداکنناد      گیرد سازی صورت

 (.1/1/3111های انقالب اسالمی، توسط محقق:درخصوص کییته

بودناد باه    ها آزاد شدهنیز که با پیروزی انقالب اسالمی از زندا  مسلیا   زندانیا  سیاسیبرخی از 

مساائل اطالعااتی، امنیتای و عیلیااتی داشاتند و       درزمیناه بهاا   گارا   یهایمبارزاتی، تجربه دلیل پیشینه

هاای اطالعاات و عیلیاات، معاونات پشاتیبانی و تادارکات، در معاونات        در معاونت بر فعالیت عالوه

 مهنادس ،  بهشاتی  علای  ساید ،  فصایا  احیدی احید»مانند کسانی  ؛کردندمی فعالیت بسیارفرهنگی نیز 

  بخاش گاالب  سعید،  ،ربوت مجتبی(، شاهی عزت) مطهری عزت، قنادها علی، الویری مهندس، خالدی

اند )آرشیو مرکز اساناد انقاالب اساالمی،     از این دسته «)محسن چریک(بخش  گالب و برادرشا  دکتر

هاای انقاالب   کاه در کییتاه  هایی  گروه(. ترابی درباره 31113: شیاره بازیابی مصاحبه با یوسف ترابی،

 گوید:می ،پرداختنداسالمی به فعالیت فرهنگی می

گرفات و برخای از    مای  ریت روحانیت انجاام های انقالب اسالمی با محو در کییتهکارهای فرهنگی 

 مهنادس ، بخاش  گاالب دکتار    داشتند افارادی مانناد   دانشجویا  متدین و فاضل نیز در این زمینه نقش

در امور فرهنگای و تقویات باورهاای     اسحام آل االسالم حجتو  وزیری آقای، ربوت مجتبی، خالدی

اهلل مهادوی کنای     یتاه انقاالب اساالمی آیات    دینی و اعتقادی، نقشی مه  داشتند و در ستاد مرکزی کی

هاایی   کردناد و حضاور شخصایت    کالس اخالم و برخی دروس کالمی را برای پاسادارا  برگزارمای  

زیست و خاکی باوده، نفاوذ معناو.ی     والیسلیین باقری کنی که بسیار ساده االسالم بزرگوار مانند حجت

)یوسف بود  ها گذاشته مهیی بر پاسدارا  کییته خاصی در میا  پاسدارا  داشت، تأریرهای تربیتی بسیار

 (.1/1/3111های انقالب اسالمی، توسط محقق: ترابی، مصاحبه درخصوص کییته

-توجه از استادا  و دانشاجویا  دانشاگاه   قابل یحضور تعداد ،در این شرایطکه است اشاره شایا  

های انقاالب اساالمی   در کییته مهندسی، پزشکی و علوم انسانیو های مختلف فنیهای کشور از رشته

ساز ارتقای سطا باالی آموزشای و  بودند، زمینه مند هرهب ،که از دانش و بینش باالی اجتیاعی و سیاسی

 (.221: 3131 ایثارگر بود )بختیاری و ترابی،انقالبی و  تربیتی در میا  نیروهای انسانی
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 گیرینتیجه
های انقاالب  تاری و کارگزاری ایجاد سازما  کییتههای فکری، ساخدر این پژوهش به مطالعه زمینه

از پاس  فکری و نظری هستند تا بتوانناد   ای ها مستلزم پشتوانهانقالب ،طورکلی بهشد.  اسالمی پرداخته

نظام سیاسی مطلوب خود را بسازند. بدیهی است ایدئولوژی تشکیل نظاام سیاسای و    ،پیروزی انقالب

هاای فکاری و   دارد؛ لذا برای بررسای زمیناه   ایدئولوژی انقالب ریشه در ،ها و نهادهای انقالبیسازما 

 ،هاای انقالبای  سازما ، کرد. درواقع های انقالبی باید به ایدئولوژی انقالب مراجعهایدئولوژیک سازما 

 هیا  ایدئولوژی انقالب است. ،های انقالبیایدئولوژی سازما  ،بنابراین ؛زاییده انقالب هستند

 استاد مرتضای  مانندترین ایدئولوگ انقالب اسالمی و افرادی دیگر  عنوا  بزرگ به ره() امام خیینی

. دادناد  انجاام  راسااختن و پارداختن باه ایادئولوژی انقاالب اساالمی        ،علی شاریعتی دکتر  مطهری و

 های انقالب اسالمی ایرا  برای طرح ایادئولوژی انقالبای از مناابع قرآنای و روایاات ائیاه      ایدئولوگ

-درآوردند. عدالت فعلیت بالقوه سیاسی دین اسالم و مذهب تشیع را به آنها جنبه ؛کردند م استفادهمعصو

ازجیلاه عناصاری باود کاه باا       ،ازمنکار  و نهی معروف امربه طلبی، جهاد، ایثار و شهادت، انجام فریضه

 رفت.مبنای ایدئولوژی انقالب اسالمی قرارگ ،استفاده از منبع غنی قرآ  و روایات ائیه

-ها، حیایت و مخالفت نهادهاا و گاروه  بر ایجاد سازما  کییتههای ساختاری زمینهتأریر در بررسی 

فرماا    ،نهاد رهبری برای حفظ زحیاات ماردم انقالبای   شد.  های سیاسی، اجتیاعی و فرهنگی مطالعه

گساترش   و طی مراحل تشکیل و صادرکردندها را مختلف ازجیله سازما  کییته یهایتأسیس سازما 

نکردند. شورای انقاالب کاه در حکا      حیایت خود را دریغ ،این سازما  نیز هییشه و در هیه حاالت

نداشات   های انقالب نقشای در تشکیل و سازماندهی کییتهصورت مستقی   به ،مجلس کشور قرارداشت

خای اعضاای   نقاش بر ( اما شدند از پیروزی انقالب تشکیل درن ، پس یها بسیار سریع و بزیرا کییته)

انقاالب اساالمی و انتخااب فرمانادهی آ      را در ایجااد کییتاه    شهید مطهاری شورای انقالب ازجیله 

فعالیات   مهندس بازرگا از پیروزی انقالب اسالمی با ریاست پس انکارکرد. دولت موقت که  توا  نیی

هاای مختلاف   هاناه باه ب  ،از مادتی پاس  ها مخالف نبود اماا  گیری کییتهبا شکل ابتداخود را آغازکرد، 

 کرد.می مخالفتهای انقالب اسالمی  کییته با  ،نظیی نیروهاازجیله بی

احزاب و  ،از پیروزی انقالب اسالمیپس های سیاسی با توجه به اینکه احزاب و گروه خصوصدر

 لذا فقاط باه دو گاروه مجاهادین انقاالب اساالمی و جامعاه        وجودنداشتند،های سیاسی زیادی گروه

شاد. بسایاری از    اشااره  ،داشتند برعهدهمبارز که اعضای آنها بیشترین نقش را در ایجاد کییته روحانیت 
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روحانیت مباارز   اعضای جامعه عضوشدند وکییته در اعضای فعال سازما  مجاهدین انقالب اسالمی 

هیاه از   ،را شهر ته گانهکه فرماندها  مناطق چهاردهچنا  ایفاکردندها بسیار نقش نیز در تشکیل کییته

 روحانیت مبارز بودند. جامعه عضو  روحانیا  

هاای فرهنگای و   هاا، حاوزه علییاه، تشاکل    دانشاگاه »شاامل   ،ساختار اجتیاعی و فرهنگی کشاور 

اعضاای ایان نهادهاای فرهنگای و      هاا ماثرر بودناد؛   در ایجاد ساازما  کییتاه  « اجتیاعی، مساجد و... 

هاا و... در مراحلای از   دانشاگاه  تادا علییه، دانشجویا  و اسا و روحانیا  حوزه  بمانند طال ،اجتیاعی

 شایا  ایفاکردند. ینقش ،تشکیل و سازماندهی این سازما  انقالبی

نیرویای   ،هاای انقاالب اساالمی   شاد کاه کییتاه    این نتیجه حاصال  ،مباحث کارگزاری خصوصدر

اما این علیاا و نخبگاا     داشتند شرکت هامختلف در آن یکه اقشار ندخودجوش و متشکل از مردم بود

 وجاود  باا ها را سازماندهی و این سازما  انقالبای را  عنوا  کارگزار، کییته علیی و سیاسی بودند که به

تنهاا در   هاا باود کاه ناه    یکی از کارگزارا  اصالی کییتاه   ،نامالییات فراوا  حفظکردند. شهید مطهری

امار  از  از پیاروزی نیاز  پاس  بلکاه   ،یفاکردنقش بسیاری ا ،ساختن و ترویج ایدئولوژی انقالب اسالمی

های انقاالب اساالمی و هیچناین پیشانهاد     او با پیشنهاد تشکیل کییته ؛نکرد یهدایت انقالب فروگذار

 کرد. عرضهخدمات زیادی به انقالب  ،ترین فرمانده برای این سازما  انقالبیشایسته

گوناه آماوزش نظاامی و سیاسای     د و هایچ افراد عادی جامعه بودن ،با توجه به اینکه نیروهای کییته

کاه   دادناد  مای  انجاام  راهای آموزشی نظامی دایرشد و نیروهایی این کاار  ها کالسنبرای آ ،بودند ندیده

هیچناین از نیروهاای انقالبای ارتاش رژیا  پیشاین        ؛بودناد  های چریکای و نظاامی را گذراناده    دوره

های فرهنگی و تربیتی فعالیت ،ای نظامی و امنیتیهشد. کارگزارا  کییته در کنار آموزشمی گرفته کیک

-هاای چهاارده  عنوا  فرمانده کییته مرکزی و مسئوال  کییته اهلل مهدوی کنی به. آیتدادند می نیز انجام

 ،هیچناین  ؛شاایا  ایفاکردناد   ینقش ،های فرهنگیگانه تهرا  که هیه روحانی بودند، در انجام فعالیت

 داشتند. در این زمینه نقش سابقزندانیا  سیاسی رژی  

گرفت، ساختار قانونی پیاداکرد، بارای    سازما  کییته شکل ،هاها و مخالفتموافقت سرانجام با هیه

. ندشاد  های مختلف برای رسید  به اهداف تشاکیل دفاتر و معاونت ،شد و در آ  آ  اساسنامه تصویب

با  3111های مختلف در سال ده درزمینهاز انجام خدمات گسترپس های انقالب اسالمی سازما  کییته

نیااروی انتظااامی جیهااوری اسااالمی ایاارا  را    ،شااده هااای ژاناادارمری و شااهربانی ادغااام سااازما 

 وجودآوردند. به
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 منابع
 منابع فارسی -3

فصللنامه   ،«ایدئولوژی انقالبی، امام خیینی، احیای تشایع » ؛(3131زمستا  )اخوا  مفرد، حییدرضا  -

 .22ش ؛ قبسات

 ؛1331سیر تاریخی آموزش عالی پللیس در ایلران تلا     ؛(3131بختیاری، حسین و یوسف ترابی ) -

 تهرا : دانشگاه علوم انتظامی ناجا.

ای مها  در ساپهر   کییته انقالب اسالمی تجربه» ؛(3131پاییز احسا  رحیانی ) ترابی، یوسف و سید -

 .11ش  ؛فصلنامه دانش انتظامی ،«گرا و مردمیپلیس جامعه

های املا  خمینلی   بررسی کارکردهای اجتماعی دین در اندیشه ؛(3111زاده، علی حسین )حسین -

 دانشکده علوم اجتیاعی.، تربیت مدرسنهرا :  .؛ارشد نامه کارشناسیپایا  ،)ره( و دکتر شریعتی

ب تهرا : مرکز اساناد انقاال   ،3 چ ؛اهلل مهدوی کنیخاطرات آیت ؛(3131سروی، غالمرضا ) خواجه -

 اسالمی.

ش  ؛نشریه دانشگاه انقالب ،«انقالب اسالمی و نهادهای انقالبای » ؛(3113شهریور رحییی، حسین ) -

31. 

 ؛(1333-1331سازمان مجاهدین انقالب اسالمی )از تأسیس تا انحالل  ؛(3131سعیدی، مهادی )  -
 تهرا : مرکز اسناد انقالب اسالمی. ،3 چ

 تهرا : الهام. ؛اسالمی-یت ایرانیبازشناسی هو ؛(3113) شریعتی، علی -

 تهرا : شرکت سهامی انتشار. ،21ج  ؛ایدئولوژی بینی : جها مجیوعه آرار ؛(3112) ________ -

فصللنامه اندیشله    ،«گیاری سازی و تصیی نقش نخبگا  در فرایند تصیی » ؛(3131) قاسیی، حاک  -

 .32و  33ش  ؛انقالب اسالمی

تهارا : مرکاز    ،3 چ ؛گیاری تاا انشاعاب   وحانیت مبارز تهرا  از شکلر جامعه ؛(3131) کردی، علی -

 اسناد انقالب اسالمی.
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سه متفکر معاصر و دانشجویا : اماام خیینای )ره(، اساتاد    » ؛(3133 زمستا ) زاده، عبدالکاظ مجتبی -

 .31سال شش ، ش  ؛فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی ،«مطهری، دکتر شریعتی

تلاری  شلهاهی تأسلیس سل اه      ؛(3111) اسناد انقالب اسالمی )زیر نظار جاواد منصاوری(   مرکز  -

 تهرا : مرکز اسناد انقالب اسالمی. ؛پاسداران انقالب اسالمی

گاناه   هاای هفات  انقالب از آغاز تاا فرجاام: ماروری بار ویژگای     » ؛(3133پاییز ) ملکوتیا ، مصطفی -

 .11ش  ؛و  سیاسی دانشگاه تهرانمجله دانشکده حقوق و عل ،«هامشترک انقالب

تهرا : مرکز اسناد انقالب  ؛مساجد بازار تهران در نهضت اما  خمینی )ره( ؛(3131) مهری، فرشید -

 اسالمی.

تهارا : مرکاز   ؛ 2 ج، 2چ  ؛ناطق ناوری  والیسلیین االسالم حجتخاطرات  ؛(3131) میردار، مرتضی -

 اسناد انقالب اسالمی.

هاایی   عناوا  ساازما    تجربه مدیریت نهادهای انقالب اساالمی باه  » ؛(3131) ناظیی اردکانی، مهدی -

 .11سال شانزده ، ش  ؛فصلنامه مصباح ،«هانوین، الگویی برای مهندسی فرهنگی سازما 

 اسناد -2

 .31112 :الهدی، شیاره بازیابیاحید عل  آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه با سید -

 .3113و  31113 :د انقالب اسالمی، مصاحبه با یوسف ترابی، شیاره بازیابیآرشیو مرکز اسنا -

 .31311 :آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه با سردار آیت گودرزی، شیاره بازیابی -

 .31111و  31111 :آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه با نصراهلل لک، شیاره بازیابی -

 مصاحبه -1

 .1/1/3111تاریخ ، های انقالب اسالمیوسف. مصاحبه درخصوص سازما  کییتهترابی، ی -

 منابع انگلیسی -1

- 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. 


