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 از فدائیان تا مؤتلفه 

  رحیم روحبخش 

  

دھی را برای ھمراھی و مبارزه در کنار رھبر و مرجع زمانۀ خود،  زمانی که نیروھای مذھبی ضرورت انسجام و سازمان

، احساس کردند و قرار شد به پیشنھاد ایشان برای تشکیل ائتالفی سیاسی مذھبی عمل )ره(خمینی یعنی امام

ادند؛ یکی راه و روش مبارزاتی و تشکیالتی فدائیان اسالم، که ھنوز یاد کنند، دو میراث بزرگ را پشتوانۀ کار خود قرار د

یافتۀ روحانیت که  رشادت و شھادت آنھا از خاطرھا پاک نشده و دیگری بھره بردن از دستگاه اقتداریافته و سازمان

انسته بود مجتھدان و عالمان نھاد روحانیت در زمان ایشان تو. آن را ایجاد کرده بود) ره(العظمی بروجردی اهللا مرحوم آیت

از سوی دیگر وی با ایجاد سیستم وکالت، . بسیاری تربیت کند که استفاده از آنھا برای پیشبرد نھضت کامًال مؤثر بود

ھای مالی و  بازار و اصناف گوناگون را با نھادھای مذھبی در ارتباط نزدیک و کاملی قرار داده بود که این ارتباط پشتوانه

با روش ) ره(العظمی بروجردی اهللا ھرچند مرحوم آیت. سازی و تداوم نھضت فراھم ساخت وبی برای زمینهاجتماعی خ

تر و  ای ای بر نھاد مرجعیت و روحانیت زعامت نمود که به شکلی ریشه کرد، به گونه فدائیان اسالم آشکارا مخالفت می

حقق شد و نیروھای مذھبی توانستند از لحاظ مادی و ھای فدائیان اسالم م ھای تجدید حیات آرمان تر، زمینه گسترده

 .فرھنگی با دست کامًال ُپر انقالب شکوھمند اسالمی را به پیروزی رسانند

   

ھای سیاسی معارض پھلوی دوم را در قالب سه نحلة فکری کمونیسم، ناسیونالیسم  اغلب تکاپوھای احزاب و تشکل

مشی کمونیستی داشتند، جبھه مّلی که در حمایت از ... فدایی و ھای حزب توده، چریک. کنند و مذھبی بررسی می

رغم بعضی  اما جریان مذھبی، به. گرایانه اتخاذ کرد نھضت مّلی شدن صنعت نفت شکل گرفت، رویکردی مّلی

ھای این دوره گام  ھای درونی، با تأکید بر اصل حضور مذھب در عرصة سیاست و اجتماع از ھمان آغازین سال تعارض

  .عرصة مبارزه نھاد در

فدائیان اسالم به رھبری : توان شناسایی کرد مشی فکری را می ، سه خط١٣٢٠در بررسی عملکرد این جریان در دھة 

اهللا کاشانی در تعامل با جبھه  صفوی داعیة برقراری حکومت اسالمی داشت، جناح مبارزاتی طرفداران آیت مجتبی نواب

اهللا  باالخره جناح سنتی با مرجعیت آیت. گرایانه اتخاذ کرد ت، رویکردی عملمّلی در راستای مّلی شدن صنعت نف

  .بروجردی در حوزه علمیه قم، حیطة فعالیت خود را فارغ از این تکاپوھا تعریف نمود

   

برداری جمعیت مؤتلفه اسالمی از میراث  ویژه بھره جمعیت فدائیان اسالم و بهدر این میان، بررسی خاستگاه و مبانی 

ھای میان فدائیان اسالم و   اگر چه تفاوت. فکری و مبارزاتی آن تشکل در یک دھه بعد موضوع اصلی این نوشتار است

ھای مساجد بودند و برای   گذاران مؤتلفه، که اعضای ھیأت مؤتلفة اسالمی وجود داشت؛ از جمله اینکه بر خالف بنیان

کسب رھنمود و تعیین تکلیف به مراجع دینی متوسل شدند، نواب صفوی خود از فضالی دینی بود و به منظور مقابله با 

دیگر اینکه نواب برای مقابله با . افکار کسروی از نجف به ایران آمد و سرانجام سازمان فدائیان اسالم را تأسیس کرد

اش تقریبًا به طور مستقل و به تشخیص خود   ھای سیاسی  اجازه گرفت، ولی در ادامة فعالیتکسروی از مراجع نجف 

. که مؤتلفه از آغاز تاکنون به عنوان مقلد مرجع دینی فعالیت نموده است کرد، در حالی  در مقام رھبر سازمان عمل می

  .ھا و مشترکات مھمی میان این دو تشکل وجود دارد  با وجود این مشابھت
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خواھی  ماھیت مذھبی، آرمان: ھای ذیل برشمرد  توان اشتراکات میان دو تشکل یادشده را در عامل در نگاه اولیه، می

ھای سیاسی،  دینی، خاستگاه بازاری، تعامل با روحانیت نوگرای سیاسی، استفاده از رسانة منبر برای ابالغ آموزه

عنوان  ھا به گیری از مساجد و حسینیه و محافل مذھبی، بھرهھا  ھای ھشدارآمیز، یارگیری از ھیأت صدور اعالمیه

ھا، ترور مخالفان و در یک کالم ارائة  ھا و اعالمیه کارگیری ادبیات سیاسی و انقالبی در سخنرانی ھای مبارزه، به کانون

  .نوعی گفتمان نوین مذھبی سیاسی

نخست اینکه؛ فاصلة زمانی کمتر از یک . رد توجه قرار دادتوان مو ھا دو راھکار را می در تبیین چگونگی انتقال این آموزه

را در اذھان ) فدائیان(خواه  دھه از به محاق رفتن فدائیان تا ظھور مؤتلفه، ھنوز خاطرات شورانگیز این شورشیان آرمان

اران مؤتلفه با الگوگیری گذ که بنیان طوری ویژه در بازار تھران زنده نگه داشته بود، به بسیاری از افراد مذھبی و متدّین به

ھای تبلیغاتی و مبارزاتی فدائیان اما در تعامل با روحانیت مبارز و تحت رھبری مرجعیت  ھا و برنامه از بعضی شیوه

  .سیاسی، جنبشی نوین برپا کردند

   

ئیان اسالم، و در نھایت سرنوشت فدا ١٣٣٢مرداد  ٢٨ویژه تحوالت بعد از کودتای  و به ١٣٣٠بررسی سیر وقایع در دھة 

ھای مشھوری چون  بدون تردید ترور شخصیت. ھای آنھا را نشان دھد تواند چگونگی و راھکار انتقال آموزه می

آرا، از مخالفان سرسخت جنبش مّلی شدن صنعت نفت، به دست فدائیان اسالم،  عبدالحسین ھژیر و حاجعلی رزم

دلیل  اما اندکی بعد آنان در مقابل دولت مّلی مصدق، به. دروی این جنبش را از بین بر  ای از موانع پیش بخش عمده

ھرچند مدتی بعد از کودتا نیز ھیأت حاکمه با اعدام نواب و تنی چند از . ھایشان، موضع گرفتند برآورده نساختن خواسته

ری وابسته به این سران فدائیان، درصدد برآمد بازماندگان آنان را قلع و قمع نماید، واقعیت امر حاکی است که گروه فک

این فرصت در . ھای خود را در ھیأت یک رھبری دیگر بیابد ھا و آرمان تشکل به انتظار نشست تا در فرصتی دیگر آمال

رحلت آن مرحوم شرایطی . دست آمد اهللا العظمی بروجردی به ، در پی رحلت آیت١٣۴٠زمانی کوتاه و در آغاز دھة 

دھای متعدد به عرصة مرجعیت گام بگذارند و در پی ھمین رویکرد، مقّلدانی در فراھم آورد که مراجع مختلف با رویکر

وضوح  ھای ایالتی و والیتی به خطوط فکری این جریانات مذھبی در ماجرای الیحة انجمن. ھای مذھبی بیابند میان توده

) خمینی و ترور منصور بعید امامت(ویژه مبارزه علیه الیحة کاپیتوالسیون  خرداد و به ١۵شد، ولی در قیام  مشاھده نمی

نام  داران فدائیان در قالب تشکلی به عنوان میراث این تمایز آشکار گردید و معلوم شد که بازاریان تھران ھستند که به

  .نمایند مؤتلفه فعالیت می

   

   

  خاستگاه جمعیت فدائیان اسالم

فروشان و  تنھا جمع کثیری از اعضای این تشکل خرده آید که نه از بررسی اسناد و مدارک مربوط به فدائیان چنین برمی

در گامی فراتر . شد ھا نیز از طریق بازاریان تأمین می ھای بازار تھران بودند، بلکه نیازھای مالی آن بعضًا شاگردان مغازه

رجال مذھبی ھای سیاسی و  ھمچنین بارھا افراد سرشناس بازار تھران، برای رفع اختالفات فدائیان با بعضی از تشکل

  .پیشقدم شدند

باری در چندین سیاھه که دربارة اسامی و بعضًا مشاغل فدائیان ارائه شده، اغلب کسب و کار آنان در ارتباط با بازار و 

فروشی،   فروشی، سقط  فروشی، چرم  آھن: ھا به مشاغلی نظیر در این سیاھه. اصناف برآورد گردیده است

داری،  فروشی، بارفروشی، چاپخانه  چی، کفاشی، میوه خانه شی، نانوایی، بزازی، قھوهالتحریر فروشی، سماورفرو لوازم
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. نگاری و مواردی از این قبیل، که اغلب مشاغل سطح پایین بازار تھران بودند، اشاره شده است خوانی، روزنامه روضه

ص اعضای فدائیان، محل فعالیت عالوه بر اینھا در چندین مورد دیگر، بدون اشارة مشخص به شغل و کسب و کار خا

علی تقی، دروازه نو، بازارچه   ھا سرای امیر، سرای حاج در این سیاھه. روزمرة آنھا، بازار تھران ذکر گردیده است

در یک سند ] ١.[ھای دیگر بازار تھران از جمله مراکز کار آنھا معرفی شده است سراھا و سوق سعادت و بعضی از 

باشد که  مرکز تجمع فدائیان اسالم در بازار چھارسوق بزرگ می«: خاطرنشان گردیده است ١٣٣٠ماه  مربوط به فروردین

خانه سر چھارسوق نیز این عده  ھمچنین در دو قھوه. فروشی و نانوایی دارند برادران امامی نیز در آنجا مغازه سقط

ھای مالی زیادی به این عده  کمکفروشی دارد  شوند که حاج زاھدی نام که در سر چھارسوق مغازه سقط جمع می

  ]٢[».کند می

   

آمده  ١٣٣٣در گزارشی مربوط به اوایل سال . بازاریان ھمچنین سھم بسزایی در تأمین نیازھای مالی فدائیان داشتند

که سمت حسابدار جمعیت را داشته، ... فروش مخارج جمعیت فدائیان اسالم به وسیلة ابراھیم صرافان گیوه«: است

عباس آقای  فروش، حاج احمد آقایی آھن گردید از طرف آقایان حاجی ای که عائد جمعیت می وجوه عمده. گردد تأدیه می

چنانچه نواب صفوی نیز در بازجویی خود در سال ] ٣[».شد فروش پرداخته می  اکبر گرامی چوب نوشاد بزاز، حاجی علی

ھای تعدادی از بازاریان و  از مراجع و علما، به کمکھای بعضی  درخصوص تأمین مالی جمعیت، عالوه بر پرداخت ١٣٣۴

دادم یک عده  طور مستمر حواله بھشان می از کسانی که بنده ھمیشه به«: کسبه تھران اشاره کرده و افزوده بود

دوز، حاجی قاسم معمار،  جمله آقارضا معتمدی پیراھن من. کنم اکنون در زندان باشند آقایان ھستند که گمان می

آقای بقال، مشھدی حسن بقال، مشھدی حسن نانوا،  عباس... فروش، کربالیی ابراھیم حیدری ای بستنیاکبرآق

آقای افشار کاسب بازار، جعفری بقال،  علی میدونی، حسین طھماسبی شغل کشباف، حسن آقانجفی خیاط، حاج

  ]۴[»... .رامینی بقال دوالبعلی و معصومی آجرفروش، اکبری آھنگر، آقاسیدکاظم بارفروش در میدان سبزی، مشھدی

ھای فدائیان اسالم در میان  شد بیانگر نفوذ افکار و اندیشه ھا که به صورت نقدی و جنسی داده می مجموع این کمک

  .ھای سیاسی و مذھبی داشتند ــ است ویژه آنان که دغدغه جمع بسیاری از بازاریان ــ به

ر گامی فراتر، بارھا برای حل و فصل و رفع اختالفات فدائیان اسالم با باالخره اینکه بازاریان سرشناس تھران ھمچنین د

جبھه : ھای سیاسی وقت از جمله اهللا کاشانی و ھمچنین تشکل و آیت] ۵[اهللا العظمی بروجردی رجالی نظیر آیت

ر یک از البته با عنایت به مواضع ھ] ٧.[تالش کردند) آبادی وابسته به شمس قنات(و مجاھدین مسلمان ] ۶[مّلی

ھای یادشده، رفع و رجوع این اختالفات، توھمی بیش نبود و در عمل نیز اغلب فدائیان بازیچة این  ھا و گروه شخصیت

ھای مذھبی برای  آمیز گروه اما نکته حائز اھمیت در ھمین زمینه، تالش رقابت. گرایی خود شدند ھا و قربانی آرمان گروه

فعالیت مجدد طرفداران «: از ٢٧/٣/١٣٣٢که در یکی از اسناد به تاریخ  ن است؛ چناننفوذ در بازار و جلب حمایت بازاریا

سخن به میان آمده » کسبه و اصناف بازار... کاشانی و جمعیت فدائیان اسالم برای جلب نظر متعصبین مذھبی

  ]٨.[است

   

   

  فدائیان ومرجعیت

ھا در خور ذکر است، منشأ ھیأتی و  وزة خاستگاه آناما دومین موردی که درخصوص وجوه اشتراکات این دو تشکل در ح

که حرکت نواب از حوزة علمیة نجف به ایران برای حل معضل  وابستگی آنھا به نھادھا و مراجع مذھبی است؛ چنان
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کسروی و ھمچنین تکاپوھای آغازین آنان اغلب از حمایت بسیاری از مراجع و مجتھدین برخوردار بود، اما بعدھا ھرچه 

  .تر شد رنگ ھای سیاسی کشیده شد، حمایت علما ھم کم ھای مذھبی به بازی مبارزات از حوزة دفاع از ارزشاین 

ھا و مجالس مذھبی و ھمچنین مساجد  ھیأت. ھرحال فدائیان اغلب برخاسته از بطن نھادھای مذھبی بودند به

ھای عزاداری و سوگواری برگزار  نوان مراسممعموًال تجمعات آنھا با ع. آمد ھای آنھا به شمار می ترین پایگاه عمده

ھای پرشنوندة مذھبی نامید، به طور  توان ماه ھای محرم، صفر و رمضان، که آنھا را می این مجالس در ماه. شد می

ھا شدت یافت، فدائیان در قالب  بعد از کودتا که سلطة امنیتی دولت بر احزاب و گروه. گردید ای تشکیل می گسترده

ھیأت : ھا عبارت بودند از براساس منابع، برخی از این ھیأت. ھای مذھبی مبارزات خود را تداوم بخشیدند تجلسات ھیأ

ھای مقیم مرکز، عزاداران حسینی، کارگران کفاش میدان دروازه دوالب، کارگران صنف سراج،  فاطمه، ایرانی جوانان بنی

  ]٩... .[ھای مقیم تھران،  ای شاه نجف، ساوه

مرحوم . اجرا گردید» َھیئات مروجین مذھب جعفری«ھا به نام  موضوع ترور کسروی نیز با تصویب سران ھمین ھیأت

آقا  ای است متعلق به حاج در خیابان لرزاده، حسینیه«: احمد شھاب، از اعضای فدائیان، در خاطراتش نقل کرده است

جمعیتی در  ١٣٢۴در سال . خوانی وقف کرده بود ی روضهطعمه که منزل ایشان بود و برای ھیأت و برگزار موسوی آل

ھا جلسه داشت از ھر ھیأت از دو نفر  ، نواب با کلیه این ھیأت”َھیئات مذھب جعفری“وجود آمد به نام  این حسینیه به

شده در ھیأت  کار ھیأت مخفی بود و یکی از مسائل مطرح. یکی مدیر ھیأت و دیگری معاون آن ھیأت: کرد دعوت می

ھای کسروی را پیش مراجع عظام از  نامبرده اضافه کرده است که البته نواب پیش از آن کتاب» .مسألة کسروی بود

اهللا شیرازی در نجف برده و نظر آنھا را مبنی بر مھدورالدم بودن کسروی اخذ  آقا سیدابوالحسن اصفھانی و آیت: جمله

  ]١٠.[کرده بود

ھای اصلی  ھای پایانی فعالیت جمعیت فدائیان اسالم، از کانون تا سال »ھیئات مروجین مذھب جعفری«ھرحال  به

: آمده است ١٣٣٠ماه  دی ٢۴ھای این ھیأت در  که در دو گزارش از شھربانی دربارة فعالیت شد؛ چنان فدائیان تلقی می

نواب صفوی و سیدجعفر امامی برادر سیدحسین امامی و از فعاالن جمعیت فدائیان اسالم، که پس از دستگیری «

آرا به مشھد متواری شده بود، به تھران برگشته و سعی دارد از طریق تقویت این ھیأت برای  یارانش به اتھام ترور رزم

نامبرده خود ریاست ھیأت مذکور را به عھده «: در ادامة گزارش خاطرنشان گردیده» .نواب و یارانش فعالیت نماید  آزادی

او قصد دارد بعد از . ھایش را نیز در مسجد لرزاده واقع در خیابان خراسان قرار داده است تگرفته و محل استقرار و فعالی

تقویت و گسترش ھیأت خود، با جمعیت فدائیان اسالم ائتالف کند تا در آتی با افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی، 

  ]١١[».موقعیت این نیروھا را ارتقا بخشد

   

   

کردند که در موقع نیاز برای  ھا ھمچون ذخیرة انسانی فدائیان اسالم عمل می ھیأتکه از این گزارش پیداست،  چنان

  .شد ھای مردمی به آنھا رجوع می کسب حمایت

ای دیگر از اعضای فدائیان، از  ھای نواب، واحدی و عده ھای امنیتی از سخنرانی ھمچنین در بسیاری از اسناد و گزارش

ناگفته پیداست که در برخی مقاطع . عنوان محل تجمعات آنان یاد شده است مساجد و جلسات مذھبی سیار منازل به

شد،  زمانی دوران مبارزات فدائیان، که فشارھا و تھدیدات امنیتی دولت وقت مانع از حضور و فعالیت علنی آنھا می

ه در گزارشی به تاریخ طور نمون به. دادند مذھبی به حیات خود ادامه می  ناچار آنان در پوشش این مجالس و مراسم به

در روزھای جمعه جلساتی دارند که به نام جمعیت مسلمین «: خاطرنشان گردیده است که فدائیان ١٩/١/١٣٣١
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... به عنوان تشکیل مجالس قرائت قرآن«گزارش دیگر مربوط به ھمین ماه حاکی است فدائیان ] ١٢[».شود تشکیل می

  ]١٣[»ھای الزمه را طرح خواھند نمود نقشه

ھای اھل منبر طرفدار جمعیت گوش فرا  شدند و به سخنرانی مچنین از جمله مساجدی که فدائیان در آنجا جمع میھ

و مسجد ] ١۶[مسجد جامع] ١۵[مسجد فخریه،] ١۴[توان به مسجد فخرالدوله در خیابان فخرآباد، دادند، می می

  .اشاره کرد] ١٧[محمودیه

ویژه در ماه رمضان که  به(رگزاری مجالس مذھبی ھفتگی در منازل اعضا ھای مساجد، ب عالوه بر تجمعات و سخنرانی

در یک آگھی فراخوان شرکت . گردید ھای دیگر تجمع مستمر فدائیان محسوب می نیز از راھکار) شد ھر شب برگزار می

انزدھم تا عید ھای ش برای مجالس شب(گونه مجالس مربوط به ماه رمضان، آدرس منازل پانزده تن از فدائیان  در این

ھای شنبه از  ھمچنین جلسة ھفتگی طبق معمول شب«: ذکر شده و در پایان نیز خاطرنشان گردیده) فطر ماه رمضان

گونه مجالس اغلب عالوه بر خود نواب، عبدالحسین واحدی،  دراین] ١٨[».به طور سیار دایر است ١١الی  ٨ساعت 

سخنرانی ... مھدی دوالبی و احمد موالیی، شیخ پناه، شیخ حقمھدی  غالمرضا نیکنام، سیدھاشم حسینی، شیخ شیخ

  .کردند می

احمد موالیی، یک دھه بعد با تشکیل مؤتلفه، به عضویت شورای روحانیت آن درآمد و سھم بسزایی در انتقال  شیخ 

برنامة . کرد یدر رأس طالب تھرانی حوزة علمیة قم فعالیت م ١٣٢٨وی در سال . ھای فدائیان به مؤتلفه داشت آموزه

ھا، رویکرد سیاسی و مبارزات آنھا در قالب تشکیل یک مجمع صنفی با حضور طالب و  اصلی این گروه، در آن سال

  ]١٩.[سخنرانی نوگرایان نظیر استاد مطھری بود

   

   

گیر و بازداشت بار در خالل مبارزات خود در آن دوره دست پناه نیز از اعضای روحانی فدائیان بود که چندین شیخ مھدی حق

در اعتراض به بازداشت  ١٣٣٠از اقدامات مھم وی، ایراد سخنرانی تند در مقابل کاخ دادگستری در سال . گردید

ھزار نفر در دروازه دوالب تھران  ، جمعیتی در حدود یک١٣۴٢خرداد  ١۵نامبرده نیز یک دھه بعد در قیام . صفوی بود نواب

خرداد در خیابان غیاثی در  ١۶ھمچنین در . ھا را شکستند فروشی ھای مشروب هگرد آورد که آنھا با تحریک او، شیش

ھای خود تحریک نمود و به آنان  انتھای دوالب، حوالی مسجد گذر باال و گذر پایین، کسبة محل را به تعطیلی مغازه

نی نیز که امام جماعت گزارشی دیگر حاکی است در دورا. ھای سرد نظیر چاقو و کارد مجھز شوند تکلیف کرد به سالح

با قرار  ١٣۴٣خرداد به اتھام تحریک مردم دستگیر، و در مرداد سال  ١۵مسجد دوالب بود در آستانه اولین سالگرد قیام 

  ]٢٠.[التزام عدم خروج از حوزة قضایی تھران آزاد گردید

در زمان تشکیل میتینگی در که  رسد؛ چنان نیز به دورة فدائیان می) شھاب(ھای احمدشاه بداغلو  سابقة فعالیت

نام وی در دو لیست جداگانة شھربانی . دستگیر، و ھمراه چھارده نفر از فدائیان تبعید شد ١٣٣٠مسجد شاه در مرداد 

ای دیگر از فدائیان،  ھرحال او نیز، ھمچون دسته به. از تشکل یادشده، از زمره اعضای فعال آن جمعیت ذکر شده است

الدوله در تشکیل و تداوم مبارزات مؤتلفه سھم بسزایی داشت؛  ر شورای مرکزی مسجد امینیک دھه بعد با عضویت د

اش در این تشکل نوظھور، عالوه بر ھماھنگی جلسات ده نفرة اعضا در شھرھا، چاپ و  وظیفه: چنانکه نقل کرده است

  ]٢١.[توزیع اعالمیه بود

   

  عراقی؛ حلقة ارتباطی مؤتلفه با جمعیت فدائیان اسالم
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ای مؤتلفه را در تداوم مبارزات فدائیان اسالم  برانگیز دربارة مؤتلفه این نکته است که عده یکی از مباحث جنجال

اند که این دو تشکل ھیچ ارتباطی با یکدیگر  اندرکاران فعلی آن، این نظریه را رد کرده و مدعی دانند ولی دست می

گذاری مؤتلفه بود تردیدی  ھای یادشده و بنیان در پیوند ھیأت در این واقعیت که مھدی عراقی رکن اصلی. نداشتند

دھد که وی از دوران تحصیل در دبیرستان با نواب  از سوی دیگر بررسی سوابق نامبرده نشان می. توان داشت نمی

مجلس  گیری دورة شانزدھم رأی: ھایی نظیر ھا و عملیات آشنا شد و با پیوستن به جمعیت فدائیان اسالم، در فعالیت

آرا، شرکت در جلسة  شورای مّلی، ترور ھژیر، مأموریت ترور محمدرضاشاه در مراسم تشییع جنازة رضاشاه، ترور رزم

، تحصن در زندان قصر در قضیه بازداشت نواب شرکت )که به تشکیل جبھه مّلی منجر گردید(توجیھی تحصن در دربار 

ھای مالقات اعضای  کنندة برنامه ة بازداشت نواب، وی ھماھنگھا حاکی است که در دور نمود و حتی بعضی از گزارش

] ٢٢.[کرد گرفت و در جلسة ھفتگی فدائیان قرائت می ھای مکتوب نواب را از زندان می فدائیان با نواب بود و بعضًا پیام

  ]٢٣.[ھا را با بیانی عامیانه در خاطرات خود ذکر کرده است نامبرده مجموع این فعالیت

ھای  ھا به ھیأت دھندة آن آموزه ھای جنبش فدائیان و انتقال دار آموزه توان عراقی را میراث س به قطع میبر این اسا

که این آشنایی در ] ٢۴[عراقی در زمان ھمکاری با فدائیان با برادران صادق و ھاشم امانی آشنا شد. مؤتلفه تلقی کرد

اندرکاران مؤتلفه،  پور، یکی دیگر از دست قی، محمود محتشمیعالوه بر عرا. یک دھه بعد به ایجاد مؤتلفه منجر گردید

در خاطراتش از سابقة مبارزاتی خود در ھمکاری با فدائیان و نواب یاد کرده و خاطرنشان ساخته است که چون 

پیدا را » اش انگار گمشده«ھای ایالتی و والیتی مشاھده نمود  ھای امام را در خصوص مبارزه با الیحة انجمن اعالمیه

  ]٢۵.[کرد

   

  ھای مؤتلفه ھای تشکیل ھیأت زمینه

شاید ناکامی فدائیان و جریانات وابسته به آن در نیل به ھدف خود در ایجاد حکومت اسالمی، یکی از دالیل عمدة 

. گرایش نیروھای مبارز فکری این گروه به ایجاد تشکل جدید در تعامل با روحانیون نوگرا و مرجعیت سیاسی تلقی شود

ویژه جوانان  ھا و به ز سوی دیگر خاطرة شکوھمند توان رھبری سیاسی نواب و قابلیت آن جنبش در یارگیری از تودها

آنان به فراست دریافتند که . ھا رھنمون کرد گذاران مؤتلفه را به فعالیت و تبلیغ در این حوزه فعال در بازار و مساجد، بنیان

ویژه  ھا، اصناف و به ھای مذھبی، محافل دینی، مساجد، تکیه ر تھران نظیر ھیأتھای موجود در بازا توانند از زمینه می

از این رو در گام نخست به ائتالف . ظرفیت بالقوة اعتقادات دینی بازاریان در ایجاد تشکلی مذھبی ــ سیاسی بھره برند

  .ھای مذھبی و اجتماعی اھتمام ورزیدند ھای فعالیت ھای فعال در عرصه ھیأت

   

  تگاه مؤتلفة اسالمیخاس

این گزارشات با چاپ و . کننده و ھمچنین نحوة ائتالف مؤتلفه چندین گزارش مفصل وجود دارد ھای ائتالف دربارة ھیأت

ھیأت بازار : این منابع دربارة اینکه سه گروه اصلی مؤتلفه یعنی. گردد روز تکمیل می انتشار اسناد ساواک روزبه

با ھم ائتالف کردند  ١٣۴٢ھا در بھار سال  ، ھیأت مسجد شیخ علی و ھیأت اصفھانی)ولهالد مسجد امین(ھا  ای دروازه

ھای  ھای ھر یک از ھیأت رو ابتدا سوابق و فعالیت اند، ازاین القول ھای مؤتلفة اسالمی را تشکیل دادند متفق و ھیأت

  .فوق بررسی شده است

الدوله تھران حضور داشتند که به منظور  ازاریان اطراف مسجد امیندر این ھیأت گروھی از ب: ھا ای ــ ھیأت بازار دروازه١

آنان برای این منظور به قرآن تفأل . ھای مذھبی خود درصدد برآمدند چنین ھیأتی را تشکیل دھند انسجام در فعالیت
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ھای  در شب این گروه. آمد، نام تشکل خود را ھیأت مؤید گذاشتند» و اهللا یوید بنصره من یشاء«زدند و چون آیة 

کردند و شیخ حسین زاھد برای آنان سخنرانی  شنبه و چھارشنبة ھر ھفته جلسة سخنرانی مذھبی برپا می سه

گفتنی است که بسیاری از افراد آگاه . دادند المنفعه نیز انجام می ھای خیریه و عام آنھا در کنار این کار فعالیت. نمود می

اعضای ھیأت مؤید نیز به این منظور . ھای فرھنگی و خیریه روی آوردند ه فعالیتمرداد، ب ٢٨و مبارز، به دنبال کودتای 

ھنوز چندصباحی از این تکاپوھا نگذشته . ای به ھمین نام تشکیل دادند شرکتی به نام شرکت مؤید و صندوق خیریه

ر بھشتی که در آن ایام و در الدوله ــ با دکت شناس ــ امام جماعت مسجد امین بود که آنان از طریق شیخ عبدالکریم حق

این آشنایی نخستین سنگ بنای . برد، آشنا شدند آستانة نھضت روحانیت به صورت تبعیدگونه در تھران به سر می

ھای ایالتی و  رویکرد سیاسی و مبارزاتی این ھیأت در ھمراھی با نھضت روحانیت را در قضیة مبارزه علیه الیحة انجمن

کنی، از طالب وقت حوزة علمیة قم، در  محمدرضا مھدوی. رقم زد) ١٣۴١بھمن  ۶در (نه تحریم رفراندم اصول ششگا

ھا ــ عسگراوالدی ــ به قم برای  ای خاطراتش نقل کرده است که در ھمان ایام در طی اولین سفرھای یکی از مؤتلفه

  ]٢۶.[ت کرددیدار با مراجع، با نامبرده به طور اتفاقی ھمسفر شد و او را به منزل امام ھدای

در یک . خمینی دیدارھایی نمودند در بحبوحة ھمین وقایع، اعضای ھیأت برای کسب تکلیف با مراجع قم و از جمله امام

ھا شھرت یافته بودند ــ با ھشت  ای مورد خاص اعضای این ھیأت ــ که در آن زمان در بازار به نام ھیأت بازار دروازه

خمینی  مرعشی نجفی، شریعتمداری، گلپایگانی و در پایان نیز امام: یات عظاماتوبوس عازم قم شدند و به دیدار آ

گذاران این ھیأت، که در این سفر حضور داشت، در خاطراتش از دیدار با امام  مھدی عراقی، از اعضا و بنیان. شتافتند

تا مردم آگاه بوده و  وظیفة شما روشن کردن مردم است،: نقل کرده است که ایشان خطاب به دیدارکنندگان فرمود

ھمچنین در دیدار مجدد اعضای ھیأت بعد از لغو . با اسالم شما طرف ھستند) ھیأت حاکمه(آماده باشند؛ زیرا اینان 

الیحه یک محکی . ھای دیگری دارند ھا برنامه این. جریان الیحه اول کار است«: ھا ایشان خاطرنشان کرد الیحة انجمن

آزمایی کرده باشند، که مطابق ھمین زور، خودشان را مجھز کنند؛ لذا لغو الیحه پیروزی بود که انجام دادند تا زور

  ]٢٧[».شما، جوانان را آماده کنید. نیست

   

ھای  ھا، پیکی را به سوی ھیأت البته گزارش دیگری حاکی است که امام در طی مبارزة دو ماھه علیه الیحة انجمن

به دنبال این . ای از مذاکرات، خدمت مراجع در قم برسند بخواھد که برای پارهمذھبی تھران فرستاد تا از سران آنھا 

. ھا پیشگام این سفر شد ای دسته به قم عزیمت نمودند که از آن جمله ھیأت دروازه ھای مذھبی دسته فراخوان، ھیأت

نظمی با مراجع ندارند گله ھای مذھبی دیدارھای مرتب و م براساس این گزارش امام در نخستین دیدار، از اینکه ھیأت

ھا را طوری از نظر زمانی تنظیم نمود که ھمگی آنان در یک  کرده بود و در ھمین خصوص برنامة دیدار مجدد سران ھیأت

گفتنی . ساعت و روز مشخص به حضور ایشان بیایند و از این طریق زمینة آشنایی و ھمکاری آتی آنان را فراھم گردد

ھای  دھی ھیأت ھا، بنا بر توصیة قبلی امام، گزارشی از سازمان ر بود سران تعدادی از ھیأتاست که در این جلسه قرا

ھای چاپ و  خود، برآورد امکانات، جلسات برگزارشده، انتخاب اعضای اصلی و حتی تشکیل صندوقی برای تأمین ھزینه

  ]٢٨.[ھای مراجع بدھند تکثیر اعالمیه

ارھای یادشده داده با این تفاوت که خاطرنشان نموده است ھیأت بازار عسگر اوالدی نیز گزارش مشابھی از دید

رغم صغر   نفره از اعضای سرشناس خود را انتخاب نمود که ایشان به ھا برای دیدار دوم با امام، گروھی شصت ای دروازه

با امام برگزیده  عنوان رابط ھیأت در این دیدار وی ھمراه مھدی شفیق به. سن به عنوان سخنگوی ھیأت تعیین شد

ھا حضور داشتند، امام برای آنان جلسة معارفه ترتیب داد که در ھمین  در دیدار بعدی که فقط رابطان ھیأت. شدند
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ھای دیگری ھم به این  البته بعدھا ھیأت. ھای مؤتلفة اسالمی تشکیل گردید جلسه، ھستة اولیة تأسیس ھیأت

  ]٢٩.[رسید ھیأت می ٢٧ائتالف پیوستند که تعداد آنھا جمعًا به 

   

نامبرده خاطرنشان . ای در بردارد الدوله، نکات تازه بینا، از اعضای ھیأت مسجد امین در این میان خاطرات ابوالفضل توکلی

مراسم چھلم فاجعة مدرسة ھا در طی برگزاری  ھای بعضی از ھیأت ساخته است که مؤتلفه به دنبال ھماھنگی

پس از واقعة «: ایشان در تشریح این موضوع نقل کرده است. تشکیل گردید ١٣۴٢ویژه در اوایل خرداد  فیضیة قم و به

بینا ــ را دعوت کردند که در یک روز و  الدوله ــ عراقی، عسگر اوالدی و توکلی فیضیه، امام ما نمایندگان مسجد امین

ھا و نیروھای مبارز، یعنی ھیأت  یم، وقتی در زمان مقرر وارد شدیم، دو گروه دیگر از ھیأتساعت خاص خدمتشان برس

در این جلسة مشترک، امام . ، را در بیت امام مشاھده کردیم)گروه پل سیمان(ھا  علی و ھیأت اصفھانی مسجد شیخ

که یک ھدف مشترک دارید،  آیا درست است شما سه گروه مسلمان: خطاب به جمع اعضای حاضر سه گروه فرمودند

پس از این دستور، نمایندگان سه . شما مؤمنید و بروید یک گروه شوید: جدا از ھم فعالیت کنید و سپس امر نمودند

گروه مذکور، در طول یک ماه چھار جلسة مشترک برگزار کردند که طی تصمیمات متخذه در این جلسات، مقرر گردید از 

ای که خدمت امام رسیدیم  بعد از این اقدامات در اولین جلسه. شورای مرکزی تعیین شوندھر گروه چھار نفر به عنوان 

ھای سیاسی وقت معارض  احزاب و گروه[ھا  حزبی: ھای مؤتلفة اسالمی، امام تأکید نمودند ضمن انتخاب نام ھیأت

  ]٣٠[».دھند المصالحه خود قرار می را به گروه خود راه ندھید که آنھا شما را وجه] نظام

وی خاطرنشان ساخته است که در پی صدور . بینا نقل شده که حائز اھمیت است نکتة دیگری در خاطرات توکلی

ھای ایالتی، جمعی از بازاریان بازار  اعالمیة تند امام در پاسخ به سؤال بازرگانان و اصناف قم راجع به انتخابات انجمن

، بعد از زیارت حرم ١٣۴١آذر  ٢این گروه در روز . دیدار ایشان بشتابندحضرتی تھران در بازار مولوی تصمیم گرفتند به 

تجار و کسبة بازار حضرتی تھران برای پشتیبانی از «ای با مضمون  نوشته  ، ضمن حمل پارچه)س(حضرت معصومه

ن در ایشا. به طرف بیت امام حرکت کردند» اند اهللا العظمی خمینی به قم آمده مراجع عظام باالخص حضرت آیت

پلیس این گروه را . سخنرانی خود، با اشاره به اوضاع خاص سیاسی کشور، حاضران را به آمادگی برای مبارزه فراخواند

آباد متوقف ساخت، ولی آنھا ساعاتی  در مراجعت به تھران شناسایی کرد و اتوبوس حامل آنان را در پاسگاه حسین

  ]٣١.[بعد آزاد شدند

   

ھای خود را به  دومین ھیأت محوری مؤتلفه گروھی منسوب به اصفھان بودند که بعدھا فعالیت: ھا ــ گروه اصفھانی٢

انجمن «در اصفھان با تشکیل  ١٣٢٠دھد آنان از اواسط دھة  بررسی سوابق این گروه نشان می. تھران منتقل نمودند

ھا در اصفھان  گفتنی است که در آن سال. زب توده روی آوردندویژه ح ھا و به به مبارزه علیه کمونیست» تبلیغات دینی

ھای مذھبی متعددی به منظور اجرای احکام شریعت از طریق عمل به اصل امر به معروف و نھی از منکر  انجمن

انجمن تبلیغات دینی نیز به ھمین منظور و نیز جلوگیری از گسترش مصرف مشروبات الکلی ] ٣٢.[تأسیس شده بود

اهللا عالمه  ھای تبلیغی خود را با نظارت یکی از علمای مشھور وقت اصفھان، یعنی آیت آنان فعالیت] ٣٣.[شدتأسیس 

محمدباقر زند کرمانی، : ھا علمای مشھور اصفھان، نظیر گفتنی است که در آن سال. دادند سیدضیاءالدین، انجام می

یکردی نوگرایانه اتخاذ کرده و در تبلیغ و ترغیب جوانان به ای، رو اهللا آقا میرزا علی ھسته آقا رحیم ارباب، آیت  حاج

اهللا  تداوم یافت و بعد از رحلت آیت ١٣٣٠این رویکرد در دھة ] ٣۴.[شریعت و مبارزه با مفاسد اجتماعی پیشگام بودند

. نق گرفتھای اجتماعی و سیاسی در آن شھر رو ای از روحانیان مبارز و نواندیش فعالیت بروجردی، با تدابیر عده
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گزارش مفصلی از . ھای مھمی انجام دادند بازاریان اصفھان نیز در این راه و در تعامل با روحانیان نوگرا و مبارز فعالیت

روزة بازار اصفھان در  ھا به فراخوان اعتصاب پنج تن از صاحبان مغازه ۶۴٣، از پیوستن ١٣۴٢فروردین  ١۴ساواک به تاریخ 

یک از  امری که در ھیچ] ٣۵[کند؛ گانه حکایت می به منظور اعالم مخالفت با لوایح ششپشتیبانی از مراجع تقلید 

  .شھرھای دیگر سابقه نداشت

ھای یادشده ــ به اتفاق دو تن  اندرکاران فعالیت رسد که عالءالدین میرمحمد صادقی ــ یکی از دست چنین به نظر می

ان، درصدد برآمد تشکلی برای تداوم و انسجام مبارزات خود ایجاد دیگر از بازاریان، محمود میرفندرسکی و مھدی بھادر

بنابر خاطرات بھادران، محل ھستة اولیة تشکیل گروه، حجرة یکی از بازاریان، و مباحث مطرح در آن رایزنی دربارة . نماید

دو فعالیت سراغ استاد آنان از ھمان ب. تدریج حاضران در آن را به فکر ایجاد تشّکلی واداشت مسائل کشور بود که به

برند، ولی ایشان به دلیل  بھره) روزھای جمعه(ھای او در جلسات ھفتگی گروه  مرتضی مطھری رفتند تا از سخنرانی

  .نمود بھشتی اصول عقاید را برای آنھا تدریس می. مشغلة کاری، دکتر بھشتی را به آنھا معرفی کرد

   

ھا در نخستین  گروه اصفھانی. ھا شروع شد روحانیت نوگرا علیه الیحة انجمنھا ادامه داشت تا اینکه مبارزة  این فعالیت

نمود که در جریان ھمین اقدامات، برای کسب تکلیف به دیدار مراجع  ھای مراجع را تکثیر و توزیع می گام، اعالمیه

غر مروارید، واعظ معروف اص البته شیخ علی] ٣۶.[ھای آقایان منتظری و خزعلی با امام آشنا شد شتافت و با راھنمایی

  ]٣٧.[ھا، نیز در ارتباط دادن آنھا با امام مؤثر بود و سخنران ثابت ھیأت اصفھانی

حاج صادق امانی و صادق اسالمی، و سوابق : ھای سرشناسی نظیر حضور شخصیت: علی ــ ھیأت مسجد شیخ٣

 ١٣٢٠امانی از کسبة بازار از اواسط دھه . ھای ھیأت از جمله تمایز این ھیأت از دو ھیأت پیشین است طوالنی فعالیت

به ھّمت شیخ عباسعلی اسالمی، به آن مرکز آموزشی گام نھاد و در » جامعه تعلیمات اسالمی«به دنبال تأسیس 

ھای بعد، به دنبال  در سال. مھدی عراقی، صادق اسالمی و حسین رحمانی ارتباط یافت: آنجا با افرادی نظیر

ھایی را انجام دادند تا اینکه با  شدن صنعت نفت، آنان نیز در حمایت از این جنبش فعالیت گیری مبارزات مّلی شکل

 ٢۵را با شرکت قریب به » گروه شیعیان«کمک امیر ناصر خمسی، یکی از استادان خود در جامعه تعلیمات اسالمی 

رھنگی و آموزشی، و امانی مسئولیت سازمان رھبری، صادق اسالمی مسئولیت سازمان ف. نفر تأسیس کردند

ھای امر به معروف و نھی از  ھای گروه در عرصه فعالیت. رحمانی مسئولیت سازمان مالی گروه را به عھده گرفتند

گروه دارای سه نوع عضو سرشناس، پیوسته . ھا، اعمال خیریه و اجرایی کردن احکام شریعت بود منکر، گسترش حوزه

فته به صورت گزارش کار از تعداد افرادی که امر به معروف و نھی از منکر ھای اعضای ھر ھ و وابسته بود و فعالیت

  .گردید جلسات آنان در مسجد جمعه تھران برگزار می. شد اند، ارائه می نموده

کردند به روحانیان درخصوص ادای تکالیف دینی خود ھشدار  صادر می ١٣٣٠ھایی که بعضًا در دھة  آنان در اعالمیه

در اوایل ھمین ] ٣٨[».جلوگیری نکنید، نوبت شما ھم خواھد رسید] از تفرقه[اگر «: کردند تھدید میدادند و حتی  می

دوره این گروه با استاد شاھچراغی، یکی از روحانیان مبارز ارتباط یافت و در مجالس سخنرانی او در مسجد شاھچراغ 

هللا الجوردی، و خاموشی و گویا محمدعلی اسدا: در این مجالس جمع دیگری از بازاریان نظیر. تھران شرکت جست

انشعابی در گروه شیعیان  ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا اینکه در آستانة کودتای ] ٣٩.[رغم صغر سن به جمع آن پیوستند  رجائی به

] ۴١.[و جمعی از اعضا، نظیر امانی و دوستانش، به دلیل مشی اخباریگری خمسی از گروه جدا شدند] ۴٠[ایجاد شد

ھا رو به  مسجد یادشده که در آن سال. گذاشتند را بنیان» علی ھیأت مسجد شیخ«ن ھستة اولیه ھمین جداشدگا

  .ھا و جلسات خود را در آنجا برگزار کرد ویرانی بود به ھمت آنان احیا و بازسازی گردید و ھیأت برنامه
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امانی ھمراه . ھنگی گسترش یافتھای فر مرداد، زمینة گرایش نیروھای مذھبی و مبارز به فعالیت ٢٨در پی کودتای 

] ۴٢.[در مسجد لرزادة بازار تھران تشکیل دادند» علی ھیأت مسجد شیخ«دوستانش دومین ھیأت مذھبی را به سبک 

ھای سالم تفریحی نظیر اردوھای  امانی با اجرای برنامه. ھای اصلی آنان در این دو مسجد متمرکز شد تدریج برنامه به

  ]۴٣.[ن و جوانان سھم بسزایی در ترغیب آنان به مسائل دینی داشتتابستانی برای نوجوانا

ناگفته پیداست که این ھیأت نیز در ھنگام شروع نھضت روحانیت، به عرصة مبارزه گام نھاد و با عنایت به حضور افراد 

توجه این است که  نکتة جالب. ھا و بازاریان به جنبش مؤثر بود مبارزی نظیر عراقی و امانی، در فراخوان سایر ھیأت

ای   ھا، در اقدامی ابتکاری، اعالمیه ھای مراجع در مبارزه علیه الیحة انجمن نظر از تکثیر و توزیع اعالمیه ھیأت فوق صرف

تھیه کرد و به اھتمام احمد قدیریان ــ یکی از اعضای ھیأت ــ به امضای سران » اعالمیة اصناف تھران«تحت عنوان 

اما در ] ۴۴.[توای آن در اعالم حمایت و پشتیبانی از مبارزة روحانیت علیه ھیأت حاکمه بودھیجده صنف رساند که مح

اتمام حجت تذکر به شاه و رئیس «: پی خودداری و تعلل ھیأت حاکمه از لغو الیحه، آنان اعالمیة شدیداللحنی با عنوان

فدائیان اسالم در دھة پیش را در اذھان  ھای جمعیت که سبک و سیاق آن اغلب اعالمیه] ۴۵[صادر کردند» ...دولت و

دھی ھمین ھیأت قرار شد تجمع بزرگی با شرکت بازاریان تھران در مسجد  گفتنی است که با سازمان. کرد زنده می

زمان از سوی بازاریان شیراز در مسجد وکیل، بازاریان مشھد در مسجد گوھرشاد و بازاریان قم  سیدعزیزاهللا تھران و ھم

ام و ھمچنین تجمع مشابھی در یکی از مساجد تبریز برای لغو نھایی الیحه و در پوشش مراسم دعا در مسجد ام

ھای ایالتی و والیتی را اعالم  برگزار شود که ھیأت حاکمه از ھراس گسترش دامنة اعتراضات، لغو قطعی الیحة انجمن

  ]۴۶.[کرد

   

نیز بار ) ١٣۴١بھمن  ۶(گانه  ارزه علیه رفراندم اصول ششعلی قریب یک ماه بعد از لغو الیحه، در مب ھیأت مسجد شیخ

مخالفت و غیرقانونی شناختن رفراندم کذایی توسط مراجع تقلید و علمای اعالم و حجج ... «ای با عنوان  دیگر اعالمیه

نظر مراجع گانة انقالب سفید از م صادر، و طی ُنه بند زوایا و ماھیت اصول شش» اسالم مدظلھم به علل زیر بوده است

پذیر  ھای مذھبی به زبان ساده و فھم ھای مراجع برای توده ھدف از این اقدام تشریح دیدگاه] ۴٧.[سازی کرد را شفاف

شورای مسلمانان «ھای دیگر خود را با نام  این اعالمیه و بعضًا اعالمیه» علی ھیأت مسجد شیخ«گفتنی است که . بود

شد تا  انگر تجربة مبارزاتی آنھا بود و به منظور رد گم کردن انجام میکه این امر بی] ۴٨[کرد صادر می» متحد

  .ھای امنیتی آنان را شناسایی نکنند دستگاه

ھای مذھبی در این مقطع در بحبوحة مبارزه علیه الیحة  آید، ھیأت ھا برمی که از بررسی زمانی این فعالیت چنان

کردند و  طور پراکنده فعالیت می به وقوع پیوست، به ١٣۴١سال  ھا و تحریم رفراندم که تقریبًا در نیمة دوم انجمن

به  ١٣۴٢ای که در اوایل سال  تدریج با راھنمایی امام زمینة آشنایی و ھمکاری آنھا با یکدیگر را فراھم شد؛ به گونه به

  .ھم پیوستند

   

  چگونگی ائتالف

عراقی در خاطرات خود، . ود دو نظریه وجود داردھای مذھبی که تشکل مؤتلفه نتیجة آن ب دربارة بانی ائتالف ھیأت

عامل ائتالف را سران سه ھیأت اصلی مؤتلفه ذکر کرده و خاطرنشان ساخته است که در مبارزه با الیحه، ھرکدام از 

نمودند حتی در این امر با ھم رقابت  آوردند آن را تکثیر و توزیع می ای از مراجع به دست می ھا که اعالمیه ھیأت
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ماھا، که یک مقدار سابقة به «: عراقی در ادامه افزوده است. کردند رزیدند و بعضًا اقدامات یکدیگر را خنثی میو می

تواند از این تضادھا  دانستیم که اختالفات چه ضررھایی دارد و دشمن چگونه می حساب مبارزاتی داشتیم، می

ای واحد  پیامدھای تفرقه، ھمگان را به کار در جبھه ھا دعوت نمودیم و ضمن تشریح لذا از سران ھیأت» استفاده کند

وقتی «: نامبرده دربارة جایگاه امام در این میان آورده است. »این شد به نام جمعیتھای مؤتلفة اسالمی«فراخواندیم و 

  ]۴٩.[که چنین کردند» این سه گروه با ھم توافق کردند، تصمیم گرفتند که تأییدیة امام را نیز بگیرند

ھا  براساس این اظھارات، ھیأت. ھا حاکی است که بانی اولیة ائتالف نیز خود امام بوده است سایر خاطرات و دیدگاهاما 

ھای امام اطالع یافتند، سپس درصدد شناخت ایشان  ھا در آغاز به طور اتفاقی از محتوای تند اعالمیه و اعضای مؤثر آن

ھای  و از این زمان ھیأت] ۵٠[ن نوگرا در ترغیب آنھا به امام مؤثر واقع شدویژه راھنمایی بعضی از روحانیا  برآمدند و به

ھای مذھبی آنان آگاھی یافت،  ایشان نیز چون از سوابق مبارزاتی و فعالیت. مختلف به طور پراکنده با امام دیدار کردند

ھا در اواسط آذرماه  لغو الیحة انجمناین اقدام بعد از . تصمیم گرفت که طی فراخوان عامی، آنھا را به ائتالف دعوت کند

ھیأت بازار (الدوله  در گام نخست امام ابتدا گروه مسجد امین. ھا انجام شد با گسیل پیکی نزد سران ھیأت ١٣۴١

فعالیت » جبھه مسلمانان آزاده«ھا مربوط ساخت که مدت کوتاھی این دو گروه به نام  را با ھیأت اصفھانی) ھا ای دروازه

  ]۵١.[کردند

   

ھای  ھا حسابی در بانک به منظور جذب کمک ای ، ھیأت بازار دوازه١٣۴٢فروردین  ٢بعد از واقعة مدرسة فیضیة قم در 

اما مدتی بعد متوجه شد که ھیأتی دیگر نیز به اقدامی مشابه دست زده . مردمی برای تعمیر فیضیه افتتاح نمود

پی اطالع از این اقدام، تصمیم گرفتند به صورت واحد فعالیت آنان، در . بود» علی ھیأت مسجد شیخ«این ھیأت . است

ھای طوالنی در مقابل  گفتنی است که به دنبال استقبال شدید مردم از واریز پول به حساب یادشده و ایجاد صف. کنند

  ]۵٢.[دھا را بلوکه کردن شعبات بانک مورد نظر، مقامات امنیتی در روز چھارم افتتاح حساب، آن را بستند و پول

ترغیب سران (ھای مذھبی فوق از دو گرایش درونی  توان نتیجه گرفت که ائتالف ھیأت از بررسی این نظریات چنین می

واقعیت امر این است که مبارزانی چون عراقی به فراست دریافتند که . گیرد منشأ می) تأکید امام(و بیرونی ) ھا ھیأت

گیرد و با عنایت به  ھا بیش از یک محله را در بر نمی د، دامنة عملکرد آنھا تا زمانیکه به تنھایی فعالیت کنن ھیأت

  ھا برگزاری مراسم ت ای ھیأ کارکرد اصلی محله. ای معمول آن عصر دستاورد چندانی به بار نخواھد آمد ھای محله رقابت

شد و الزمة  ای تلقی می لهاما فعالیت در حوزة نھضت و اصوًال مبارزات سیاسی امری فرامح. مذھبی و عزاداری بود

به تعبیر دیگر الزمة مؤثر بودن در نھضت، . نھضت در سطح شھر و حتی کشور بود  موفقیت، ھمکاری محالت و گسترش

رو زمینة ائتالف با اھتمام افراد آگاه فراھم گردید؛ زیرا ائتالف برای مبارزة  ازاین. ای بود گذشتن از عالیق قومی و محله

  .ذیر بودناپ مؤثر اجتناب

این واقعه در یکی از . کرد ھای مذھبی حکایت می الوقوع و رسمی ھیأت ترتیب ھمة شواھد و قراین از ائتالف قریب بدین

در این جلسه سران . ھا ــ رخ داد ای در منزل مھدی شفیق ــ یکی از اعضای ھیأت بازار دروازه ١٣۴٢ھای فروردین  شب

آنان بعد از مذاکراتی، کمیتة مرکزی . ھا شرکت نمودند ای بازار دروازه علی و ھا، مسجد شیخ سه ھیأت اصفھانی

البدل  از ھر گروه نیز یک نفر به عنوان عضو علی. تشکیل دادند) از ھر ھیأت چھار نفر(مؤتلفه را با عضویت دوازده نفر 

  :انتخاب شد که اسامی منتخبان به شرح ذیل است
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اهللا شفیق، و ابوالفضل  اهللا عسگراوالدی، حبیب مھدی عراقی، حبیب) الدوله مینمسجد ا(ھا  ای از ھیأت بازار دروازه

مسجد (علی  البدل آن، از ھیأت مسجد شیخ توکلی برای سازمان مرکزی و مھدی احمد به عنوان عضو علی

صادق امانی، محمدصادق اسالمی، اسداهللا الجوردی، و حسین رحمانی برای سازمان مالی و عباس ) علی شیخ

محمد میرفندرسکی، عالءالدین ) مسجد سلطانی(ھا  البدل آن، و از ھیأت اصفھانی فر به عنوان عضو علی مدرس

اللھیان به عنوان عضو  اهللا خلیلی، و مھدی بھادران برای سازمان تبلیغات و علی حبیب میرمحمد صادقی، عزت

  .البدل آن انتخاب شدند علی

ھا ساختار و تشکیالت خود را حفظ کنند و با ھمان  ود که ھر یک از این ھیأتسایر تصمیمات جلسه فوق از این قرار ب

ھای ده نفری برای تعمیم کمی  ھا و ھمچنین ایجاد حوزه ساختار به تشکیل شورا با عضویت سران ھر یک از ھیأت

دتی بعد برای در ضمن در این جلسه از تدوین اساسنامه سخنی به میان نیامد، ولی م] ۵٣.[مؤتلفه اقدام نمایند

  .ای تھیه شد مؤتلفه اساسنامه

   

  مؤتلفه و مرجعیت

ھا اشاره شد که از آن جمله  گانة مؤتلفه به جایگاه بعضی از روحانیان در آن ھیأت ھای سه در بحث خاستگاه ھیأت

طی تحصیالت حوزوی در استاد مطھری بعد از . اهللا انواری از پیشگامان اصلی بودند استاد مطھری، دکتر بھشتی و آیت

در ھمین دوران . به تھران عزیمت نمود و به تدریس در دانشکدة الھیات دانشگاه تھران مشغول شد ١٣٣۴قم در سال 

ھای سیاسی و اجتماعی اسالم در این  تدریج با محافل مذھبی و سیاسی در مرکز ارتباط یافت و به تبلیغ آموزه به

ھا سخنرانی نمود تا اینکه به  ھا آشنا شد و در مجالس آن ھا با گروه اصفھانی یتدر طی این فعال. مجالس اقدام نمود

البته استاد مرکز ارتباط خود را با این ھیأت و بعدھا . علت مشغلة کاری، دکتر بھشتی را به جای خود معرفی کرد

  .ھای مؤتلفه بود گیرندگان فعالیت مؤتلفه قطع نکرد و ھمچنان یکی از تصمیم

نیز ناگفته نماند که بعدھا چون مؤتلفه احساس کرد که ممکن است امام در جریان مبارزه شھید، محبوس یا  این نکته

رو دسترسی به ایشان ممکن نباشد، در یکی از دیدارھای خود از امام خواست که فقھایی را تعیین  تبعید گردد و ازاین

اما امام از خود آنان . برای مؤتلفه مبنا قرار گیرد کند تا چنانچه دسترسی به ایشان امکان نداشت، نظر آن فقھا

دانند معرفی کنند تا امام از میان آنان، افراد مورد نظر خود را  درخواست کرد که چند تن از روحانیان را که صالح می

فی کرد و دنبال این مذاکرات، مؤتلفه آقایان مطھری، بھشتی، احمد موالیی و گلزاده غفوری را معر انتخاب کند که به

از میان این چھار تن بعدھا ھمکاری گلزاده غفوری تداوم نیافت، اما آن سه تن دیگر به . امام نیز ھمة آنھا را تأیید نمود

ای نیز فقط از مطھری و بھشتی در مقام نمایندگان امام در  البته عده] ۵۴.[عضویت شورای روحانیت مؤتلفه درآمدند

و کتاب ] ۵۶[را در جلسات مؤتلفه ایراد نمود» انسان و سرنوشت«مباحث کتاب  مطھری] ۵۵.[اند مؤتلفه یاد کرده

  ]۵٧.[ھای بھشتی در این جلسات است نیز محصول سخنرانی» نقش زن در اسالم«

   

 ١٣٢۵اما دکتر بھشتی یکی دیگر از اعضای شورای روحانیت، بعد از کسب تحصیالت دبیرستان در اصفھان، در سال 

بعد از کودتا وی . ان با تحصیالت حوزوی از دانشکدة الھیات مدرک کارشناسی را اخذ کردعازم قم شد و ھمزم

با محافل مذھبی تھران ارتباط یافت که این  ١٣٣٠در اواخر دھة . دبیرستان دین و دانش را در قم تأسیس و مدیریت کرد

. ی کادرسازی نیروھا و ایجاد تشکیالت استھای او، اھمیت خاص برا از ویژگی. ارتباط به آشنایی با مؤتلفه منجر گردید

ھا را پذیرفت و بعد از تأسیس مؤتلفه به عضویت شورای روحانیت  ھا و اصفھانی ای ھای بازار دروازه رو دعوت ھیأت ازاین
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مسجد ھا در  ای برد، برای ھیأت بازار دروازه آباد تھران در تبعید به سر می ای که در منطقة خانی او در دوره. آن درآمد

ھا  وی در ھنگامة نھضت روحانیت سھم بسزایی در ترغیب سران و مداحان ھیأت] ۵٨.[کرد الدوله سخنرانی می امین

  ]۵٩.[ھای سیاسی و اصوًال مبارزه داشت به سرودن نوحه

ه الدین انواری نیز از سخنرانان مجالس مذھبی تھران بود که از ھمین طریق با مؤتلفه آشنا شد و ب اهللا محی آیت

وی به دلیل ھمکاری که با شاخة نظامی مؤتلفه در قضیة ترور حسنعلی ] ۶٠.[عضویت شورای روحانیت مؤتلفه درآمد

ای طوالنی از این مقطع از نھضت را ھمراه زندانیان سیاسی در  منصور داشت به پانزده سال زندان محکوم شد و دوره

  ]۶١.[حبس به سر برد

ھای مذھبی به قم در دورۀ قبل از تشکیل  دھی و گسیل ھیأت در سازمانگفتنی است که انواری سھم بسزایی 

  ]۶٢.[ویژه امام داشت مؤتلفه به منظور دیدار با مراجع و به

تدریج او نیز  ولی گویا به] ۶٣[اند، البته بعضی منابع از عضویت شیخ احمد موالیی در شورای روحانیت نیز سخن رانده

رفسنجانی و  اکبر ھاشمی ھا کنار کشید و علمای نوگرایی نظیر آقایان علی فعالیتھمچون گلزاده غفوری از این نوع 

  .جانشین آنھا شدند] ۶۵[ای و بعدھا آقایان محمد مفتح و علی خامنه] ۶۴[محمدجواد باھنر

   

  : نتیجه

وم آن مھم توان دو عامل بنیادین را در تشکیل و تدا ھای مؤتلفه اسالمی، می ھای ھیأت از بررسی مجموع فعالیت

بدون تردید این دو عامل . یکی از این دو عامل ظھور مرجعیت سیاسی و دیگری رویکرد مبارزاتی بازار است. تلقی کرد

. ھای مذھبی ــ و از آن جمله فدائیان ــ مؤثر بود ای دیگر در تداوم حیات نھادھا و جنبش یک دھه پیش از آن نیز به گونه

العظمی بروجردی در تقابل با فدائیان قرار داشت، با تبیین جایگاه مرجعیتی آن مرحوم و  اهللا ھرچند به ظاھر رویکرد آیت

توان این تلقی را اصالح نمود، بلکه با بازکاوی تعامل مرجعیت با بازار در  اندیشانۀ ایشان نه تنھا می دیدگاه مصلحت

  .یان و مؤتلفه را تحلیل کردمقطع موردنظر، فرایند یکسان شروع و تداوم مبارزات مذھبی از نوع فدائ

ویژه  با حمایت بازاریان و به) ١٣٢۵ــ  ١٣۴٠(اهللا العظمی بروجردی طی یک دھه و نیم مرجعیت شیعیان  بدون تردید آیت

ھای شرعیۀ  مرجعیت او سیل پرداخت. بازاریان تھران توانست، تحولی اساسی در ساختار نھادھای مذھبی ایجاد کند

ھا، به گسترش  آن مرحوم توانست با حجم عظیم این دریافت. ان را از نجف به قم سرازیر کردھای مؤمن در ایر توده

درآمد . ھای شرعی بود ترین رکن پرداخت بازار بزرگ. ، اھتمام ورزد... ھا، مساجد و نھادھای مذھبی، اعم از حوزه

قتصادی کشور از محل فروش فراوان نفت، ھای داخلی و خارجی و توسعۀ ا گذاری در پرتو سرمایه ١٣٣٠بازاریان در دھۀ 

شخصیت . ھای شرعی با ارقام درشت را به دنبال داشت درآمدھای مالی ھنگفت، پرداخت. افزایش شایانی یافت

سو به کارگزاران نظام نسبت به اقدامات ایشان  اهللا بروجردی و مداخله نکردن او در امور سیاسی از یک معنوی آیت

از سوی دیگر ھمین امر، فراغت الزم را به آن مرحوم برای ایجاد تغییرات و تحوالت مورد نظر در اطمینان خاطر بخشید و 

اهللا بروجردی به کلی از آن غفلت  ای که فدائیان اسالم درخصوص اقدامات آیت نکته. بعضی از مسائل نھاد مذھب داد

ستم وکالت و تعیین نمایندگانی در ورزیدند تربیت صدھا شاگرد و از آن جمله قریب ھفتصد مجتھد، ایجاد سی

دھی روحانیت و تعیین نمایندگانی از میان بازاریان متدّین، و فراھم  آوری سھم امام، سازمان ھا برای جمع شھرستان

این تکاپوھا بیش از پیش به اقتدار . ھای مذھبی بود ھای ارتباط مستمر با اصناف و به طور کلی توده ساختن زمینه

پیش از آن کانون مرجعیت . رجعیت در کشور کمک کرد؛ امری که در ایران تا آن مقطع سابقه نداشتمعنوی و مادی م
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١۴ 
 

ترین مراسم تشییع جنازۀ یک  شکوه تشییع و ترحیم آن مرحوم که از آن به عنوان با  مراسم. شیعه در نجف قرار داشت

  .کنند بیانگر ھمین نفوذ و اقتدار است عالم دینی تا آن زمان یاد می

   

ترین این  ارزنده. به مراجع بعدی ــ اغلب در قم ــ رسید ١٣۴٠بھایی بعد از رحلت ایشان در فروردین  چنین میراث گران

عنوان نمایندگان مراجع جدید  بسیاری از نمایندگان آن مرحوم به... شدۀ مالی بود دھی میراث، شبکۀ گسترده و سازمان

ویژه بازاریان تھران با عنایت به ظھور مرجعیت  ھمین بازاریان به. ازاریان بودندرکن اصلی این میراث نیز ب. ابقا گردیدند

دار فکری  البته میراث) مؤتلفه(این تشکل نوظھور سیاسی . سیاسی، در حمایت و تبلیغ از این مرجعیت پیشگام شدند

نھا، که در تعامل با روحانیان مبارز دھی آ ھای فدائیان اسالم بود، ولی بدون تردید مقدمات اولیۀ تشکیل و سازمان آموزه

دھی روحانیت، تعامل با  ھا اعم از سازمان اهللا بروجردی در این حوزه سازی آیت و مرجعیت سیاسی انجام شد، به زمینه

ھا و متولیان نھادھا و مراکز  بازار، شبکۀ گستردۀ مالی، اقتدار و نفوذ اجتماعی مرجعیت و ارتباط دیرین سران ھیأت

برداری سیاسی نمود و با  خمینی، در مقام رھبر انقالب، از این زمینه بھره امام. گشت ا نھاد مرجعیت برمیمذھبی ب

  .ھای مؤتلفۀ اسالمی، آن تشکل را به سوی مبارزات انقالبی سوق داد دھی ھیأت سازمان

   

  ھا نوشت پی 

، ١٣٨٢، تھران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ١محمدی، جمعیت فدائیان اسالم به روایت اسناد، ج  ــ احمد گل]١[ 

  ١٩٠ــ  ١٩٧، صص ٢٧ــ  ٣٢اسناد شماره 

  ١٩٨، ص ٣٣ــ ھمان، سند شماره ]٢[

  ۵۵٩ــ  ۵۶٠، صص ٣٣۶، سند شماره ٢ــ ھمان، ج ]٣[

  ٣۴١، ص ١٣٨١ــ داود امینی، جمعیت فدائیان اسالم، تھران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ]۴[

اهللا بروجردی و  آیت«رحیم روحبخش، : ؛ ھمچنین رک۴٨۴، ص ٢٧١، سند شماره ٢مدی، ھمان، ج مح ــ احمد گل]۵[

  )١٣٨٢تابستان ( ٢۶، ش ٧، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، سال »نھضت ملی شدن صنعت نفت

  ٢۵٨، ص ٧٣، سند شماره ١محمدی، ھمان، ج  ــ احمد گل]۶[

  ٣٠۴، ص ١١٣ــ ھمان، سند شماره ]٧[

  ۴٨٩، ص ٢٧۴، سند شماره ٢ــ ھمان، ج ]٨[

  ۴٨۵و  ۴٧٠، ۴۶١، ۴١٧محمدی، ھمان، صص ؛ ھمچنین احمد گل٣۴۵ــ  ٣۴۶ــ داود امینی، ھمان، صص ]٩[

، صص ١٣٨۶ــ خاطرات مرحوم حاج احمد شھاب، به کوشش حکیمه امیری، تھران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ]١٠[

  ٣٨ــ  ۴٠

  )در پایان کتاب( ۴و  ٣ــ ھمان، اسناد شماره ]١١[

  ٣٨۵، ص ١٨۴محمدی، ھمان، سند شماره  ــ احمد گل]١٢[

  ٣٨٨، ص ١٨۶ــ ھمان، سند شماره ]١٣[

  ۴۴۶و  ۴۴٢، صص ٢٣٢و  ٢٢٨ــ ھمان، اسناد شماره ]١۴[

  ۴٣۵، ص ٢٢١ــ ھمان، سند شماره ]١۵[

  ۴٧٠و  ۴۶۵، صص ٢۵۶و  ٢۵١ــ ھمان، اسناد شماره ]١۶[

  ۵٠٧و  ۵٠۵، صص ٢٩٠و  ٢٨٨ــ ھمان، اسناد شماره ]١٧[
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١۵ 
 

  ۴۴٩، ص ٢٣۵ــ ھمان، سند شماره ]١٨[

، ١٣٨۵سروی، تھران، مرکز اسناد انقالب اسالمی،  اهللا مھدوی کنی، به کوشش غالمرضا خواجه ــ خاطرات آیت]١٩[

  ٨٨ــ  ٨٩صص 

سناد ساواک، تھران، مرکز بررسی اسناد تاریخی کسوت انقالب؛ شھید حاج مھدی عراقی به روایت ا ــ پیش]٢٠[

  ٩، ص ١٣٧٨وزارت اطالعات، 

  ١٣و  ٢و  ١و اسناد شماره  ١١٣و  ٨٨ــ  ٩۵ــ خاطرات مرحوم حاج احمد شھاب، ھمان، صص ]٢١[

  ١ــ  ٢۵بخش زندگینامه، و  ١٠ــ  ١۵کسوت انقالب، ھمان، صص  ــ پیش]٢٢[

  ١۴۶، ص ١٣٧٠، تھران، رسا، )دی عراقیمھ  خاطرات شھید حاج(ھا  ــ ناگفته]٢٣[

  ٢۵ــ  ٢٩و  ١١و  ۵کسوت انقالب، ھمان، صص  ــ پیش]٢۴[

، ص ١٣٧٨، به کوشش علی باقری، تھران، دفتر ادبیات انقالب اسالمی، )دفتر چھارم(خرداد، بازار  ١۵ــ خاطرات ]٢۵[

٢٠١  

  ١٢٠اهللا مھدوی کنی، ھمان، ص  ــ خاطرات آیت]٢۶[

  ١۵١ــ  ١۵٢ا، ھمان، صص ھ ــ ناگفته]٢٧[

  ١٣٧ــ  ١۴٧، صص ١٣۶٢ــ اسداهللا بادامچیان و علی بنابی، ھیئتھای مؤتلفه اسالمی، تھران، اوج، ]٢٨[

، ١۶٧۴٣، روزنامه کیھان، شماره »اهللا عسگر اوالدی ھای انقالب اسالمی در گفتگو با حبیب فراز و نشیب«ــ ]٢٩[

  ١٣٧٨اسفند  ٩مورخه 

، صص ١٣٨٣بینا، به کوشش محمود طاھر احمدی، تھران، مرکز اسناد انقالب اسالمی،  فضل توکلیــ خاطرات ابوال]٣٠[

  ۵۵ــ  ۶٠

  ٣٣ــ  ٣٩ــ ھمان، صص ]٣١[

مرکز اسناد ریاست جمھوری، : ھای مذھبی اصفھان در این دوره رک ــ برای کسب اطالع از وضعیت انجمن]٣٢[

  ١٣٨١لوی، تھران، وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، ھا و مجامع مذھبی در دوره پھ اسنادی از انجمن

  ١۵١ــ  ١۴٧ــ اسداهللا بادامچیان و علی بنایی، ھمان، صص ]٣٣[

  ٢۴۴و  ٢١ــ  ٢٢، صص ١٣٨٠اهللا، تھران، صمدیه،  ــ خاطرات لطف]٣۴[

  ١۴٢ــ  ١٨٣و  ١٠٣، صص ١٣٣ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]٣۵[

، قم، محدث و دفتر نشر برگزیده، )شرح حال شھید حاج صادق امانی ھمدانی(کاظم مقدم، خشونت قانونی  ــ]٣۶[

  ١۴٠ــ  ١۴٢و  ١٣۵، صص ١٣٨٠

اهللا ربانی شیرازی، تھران، مرکز بررسی اسناد تاریخی  ــ یاران امام به روایت اسناد ساواک؛ شرح مبارزات آیت]٣٧[

  ١٠٠ــ  ١٠١، صص ١٣٧٩اطالعات، وزارت 

  ١٩ــ  ٢٢ــ کاظم مقدم، ھمان، صص ]٣٨[

، تھران، موسسه فرھنگی )١٣۵٧ــ  ١٣٢٠(ــ رسول جعفریان، جریانھا و جنبشھای مذھبی ــ سیاسی ایران ]٣٩[

  ۶٣، ص ١٣٨١دانش و اندیشه معاصر، 

  دی، سخن جواد مقصو٢٢١، ھمان، ص )دفتر چھارم(خرداد  ١۵ــ خاطرات ]۴٠[

  ١٢۴ھا، ھمان، ص ــ ناگفته]۴١[

  ٢۵ــ کاظم مقدم، ھمان، ص ]۴٢[
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  ١۵١ــ  ١۵٢ــ اسداهللا بادامچیان و علی بنایی، ھمان، صص ]۴٣[

، تھران، مرکز اسناد انقالب )در یک مجلد( ۴و  ٣علی دوانی، نھضت روحانیون ایران، ج : ــ برای متن اعالمیه رک]۴۴[

  ۵٩، ص ١٣٧٧اسالمی، 

  ٩٠ــ  ٩١هللا بادامچیان، ھمان، صص ــ اسدا]۴۵[

  ٩٣ــ  ٩٩ــ ھمان، صص ]۴۶[

  ٢١٨ــ  ٢٢٠ــ علی دوانی، ھمان، صص ]۴٧[

  .ــ اسداهللا بادامچیان و علی بنایی، ھمان]۴٨[

  ١۶۵ــ  ١۶۶ھا، ھمان، صص  ــ ناگفته]۴٩[

  ١٣١ــ  ١۴٨ــ خشونت قانونی، ھمان، صص ]۵٠[

  ١۴٧ــ ھمان، ص ]۵١[

  .، سخن محسن لبافی١٩٠، ھمان، ص )دفتر چھارم(خرداد، بازار  ١۵ــ خاطرات ]۵٢[

  ۶٨ھا، ھمان، ص  ناگفته: ؛ ھمچنین١۵١ــ خشونت قانونی، ھمان، ص ]۵٣[

  ١٨١ــ اسداهللا بادامچیان و علی بنایی، ھمان، ص ]۵۴[

  .، سخن محسن لبافی١٨۶خرداد، بازار، ھمان، ص  ١۵ــ خاطرات ]۵۵[

کتاب (ید سیداسداهللا الجوردی به روایت اسناد ساواک، از مجموعه یاران امام به روایت اسناد ساواک ــ شھ]۵۶[

  ١٠٣ھا، ھمان، ص  ؛ ھمچنین ناگفته۵٠، ص ١٣٧٧، تھران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، )ششم

  .اهللا شفیق سخن حبیب. ٩۵خرداد، بازار، ص  ١۵ــ خاطرات ]۵٧[

  .، سخن سیدرضا نیری٢۴٠ص ــ ھمان، ]۵٨[

  .اهللا شفیق ، سخن حبیب٩۵ــ  ٩۶و  ٩٣ــ ھمان، صص ]۵٩[

  .، سخن سعید امانی٢٣، سخن اکبر صالحی و ص ١٠٩ــ ھمان، ص ]۶٠[

  ١۴۴ــ  ١۴۵، صص ١٣٧٩ــ خاطرات احمد احمد، به کوشش محسن کاظمی، تھران، سازمان تبلیغات اسالمی، ]۶١[

  ١٣۶ــ  ١٣٧صص  ھمان،  ــ خشونت قانونی،]۶٢[

، سخن جواد ٢٢۶خرداد، بازار، ھمان، ص  ١۵، خاطرات ١٣۵ــ اسداهللا بادامچیان و علی بنایی، ھمان، ص ]۶٣[

  .، سخن سعید امانی٢٣مقصودی و ص 

؛ شھید سید اسداهللا الجوردی به روایت اسناد ٢١٢و  ١٣۵ــ  ١٣۶ــ اسداهللا بادامچیتان و علی بنایی، ھمان، صص ]۶۴[

  ٧۵ھمان، ص ساواک، 

  .، سخن رضا نیری٢٣٧، سخن اکبر صالحی و ص ١٠٩خرداد، بازار، ھمان، ص  ١۵ــ خاطرات ]۶۵[

   

   

   نشریه زمانه: منبع

   

  


