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  چکیده کتاب جريان ھا و سازمان ھاي مذھبي سیاسي ايران 

کتاب جريان ھا و سازمان ھاي مذھبي سیاسي ايران تالیف حجت االسالم رسول جعفريان است که 

  . از روي کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزي انقالب اسالمي پرداخته است ١٣۵٧تا  ١٣٢٠به دوره 

خورشیدي نشان از آن  ١٣٠٠مختلف ملي مذھبي در حوالي سال نگاھي به فعالیت ھاي گروه ھاي 

داشت که به رغم ضربه اي که مشروطه و روند غربگرايي بر پیکره اسالم گرايي در ايران و به خصوص 

مذھب در عرصه سیاست زده بود ، متدينین تالش ھايي را براي احیاي روند اسالم گرايي با رويکرد 

در ايران اين قبیل فعالیت ھا با .با فضاي جديد فکري دنیا بود آغاز کردند جديد که اساس آن انطباق دين

  .برآمدن رضاشاه رو به افول گذاشت و اندکي پس از آن به طور کامل و به اجبار به انزوا رفت

بي ترديد دوره رضاخان دوره مبارزه با مذھب و از میان بردن سنت ھا و نھادھاي مدني ديني مانند 

دوراني که با فشار و استبداد رضاخان، تمام حوزه ھاي . یه و مرجعیت شیعه استحوزه ھاي علم

  .علمیه تعطیل شده و تنھا افراد معدودي اجازه يافتند تا در کسوت روحانیت باقي بمانند

شمسي، نگاه به مرجعیت را از نجف به  ١٣٠١آمدن حاج شیخ عبدالکريم حايري از اراک به قم در نوروز 

اين انتقال در روحانیت ايران، انقالب جديدي را پديد آورد و در مرکز واليات انتشار فوق . قم معطوف کرد

العاده پیدا کرد و در مدت کمي، جمعي کثیر از ساير نقاط ايران به قم رھسپار شدند و چند سالي 

  .نگذشت که در جاھاي ديگر شعبه ھايي براي حوزه مرکزي تأسیس گرديد

به زعامت آيت اهللا سید ابوالحسن اصفھاني در نجف  ١٣٢۵آبان  ١٣عه تا در اين زمان مرجعیت شی

آيت اهللا حاج حسین قمي ھم تنھا سه ماه مرجعیت شیعه را در نجف به عھده گرفت و با . مستقر بود

  .ارتحال ايشان، زمینه مرجعیت آيت اهللا بروجردي در قم فراھم شد

اين . در دفاع از اصالحات مذھبي رضاشاه تالیف کرد از سوي ديگر حکمي زاده کتاب اسرارھزارساله را

کتاب و نیز کتاب شیعي گري کسروي پس از استقبال گسترده از سفر حاج آقا حسین قمي در سال 

حکمي زاده . به ايران که نويد بازگشت تشیع سنتي به جامعه جديد را مي داد نوشته شد ١٣٢٢

ين نام نھاده ايد، نود و پنج درصدش گمراھي است اينک من مي گويم اين چیزي را که شما د: نوشت

اھمیت کتاب حکمي زاده در اين بود که او وي فرزند يکي از مقدس ترين چھره . و براي اثباتش حاضرم

تصمیم حوزه براي پاسخ به اسرارھزارساله، منجر به تالیف کتاب کشف . ھاي روحانیت در قم بود

  . االسرار امام خمیني شد

تشکیالتي که بر اساس ... حکومت و واليت در اين زمان با فقھا است : کتاب مي نويسدامام در اين 

بايد تشکیل حکومت اسالمي در تحت ... احکام خدا و عدل الھي تاسیس شود بھترين تشکیالت است

  .نظر امام عادل يا به امر او بشود

ن به ويژه در تھران، پديدار در ايرا ١٣٢٠از گرايش ھاي مذھبي سیاسي اين دوره که پس از شھريور 

انجمن تبلیغات اسالمي، اتحاديه مسلمین، جامعه : شده است مي توان از اين تشکل ھا نام برد

تعلیمات اسالمي، نھضت خداپرستان سوسیالیست، جمعیت ھاي متحده اسالمي، جمعیت مسلم 
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اھد، جامعه آزاد، انجمن اسالمي دانشجويان، انجمن اسالمي مھندسین، مجمع مسلمانان مج

  .اسالمیه، کانون تشیع، گروه شیعیان، انقالبیون اسالم و جمعیت نگھبانان اسالم

نیز که شھرتش را مديون کالم نافذ نواب صفوي و ترورھاي ) ١٣٣۴ـ١٣٢۴(پديده شگفت فدائیان اسالم 

المي به اين حرکت با ھدف ايجاد حکومت اس. با اھمیت و پرسر و صداي آن در تاريخ معاصر ايران است

وي در نجف تحت تاثیر . رھبري طلبه جوان به نام سید مجتبي نواب صفوي اھل اصفھان، آغاز شد

عالمه امیني بود و براي مقابله با انحرافات کسروي که رديه ھاي زيادي علیه نوشته ھايش منتشر 

ي به علت گفتگوھاي علمي نواب با کسرو. شده بود عازم تھران شد و ھیئت قائمیه را تاسیس کرد

اما طرح حذف فیزيکي کسروي ، . لجاجت ھاي کسروي به جايي نرسید و نواب او را مرتد شناخت

ترور کسروي که مغضوب مردم بود مورد . اين مھم صورت يافت ١٣٢۴اسفند  ٢٠نافرجام ماند تا در 

ت اهللا در آغاز مرجعیت آي. اعتراض جدي قرار نگرفت اما شھرت فدائیان اسالم را صد چندان کرد

مخالفت با تشیع . بروجردي، جمیعیت فدائیان اسالم، قم را به يکي از پايگاه ھاي خود تبديل کردند

نواب صفوي با آيت اهللا کاشاني روابط . جنازه رضاخان و مسئله حجاب از ديگر اقدامات اين گروه بود

: ب در فیضیه گفته بودنوا. نزديکي پیدا کرد و موضوع فلسطین از دغدغه ھاي مشترک اين دو تن بود

  .اگر مي خواھیم اسرائیل را ساقط کنیم از تھران بايد شروع کنیم

، توسط فدائیان، انتخابات تقلبي مجلس باطل اعالم شد و مصدق و يارانش ٢٨آبان  ١٣با ترور ھژير در 

لف ملي رزم آرا که مخا. در انتخابات مجدد راي آوردند و جبھه ملي بر موج مبارزات مذھبي سوار شد

  .شدن صنعت نفت بود به دست فدائیان، ترور شد و دولت مصدق سرکار آمد و نفت ملي شد

با زنداني شدن ياران نواب و بروز اختالف ملي گراھا با فدائیان که در پي اجراي احکام اسالم بودند به 

ام فاطمي وزير با ترور نافرج. جدايي گرايید و نواب بیست ماه در زمان دولت مصدق به زندان افتاد

خارجه مصدق، تعدادي از فدائیان به زندان افتادند و روابط دوستانه خود با آيت اهللا کاشاني را نیز به 

در بیت المقدس شرکت کرد و  ١٣٣٣نواب در کنگره اسالمي براي نجات فلسطین به سال . ھم زدند

وفق حسین عالء، حکم اعدام نواب با اجراي ترور نام. عازم قاھره شد و با اخوان المسلمین ديدار کرد

اين گروه با مرجعیت حوزه اختالف نگاه و نگرش . اجرا شد ١٣٣۴دي  ٢٧نیز صادر شد و بي مقدمه در 

  .داشتند

روحانیت شیعه پس از مشروطه ضربه سختي را متحمل شد که به اختالف نظر خود مراجع برمي 

، مرجعیت احیا شد ١٣٠١علمیه قم در سال  با فعالیت مرحوم آيت اهللا حائري در تاسیس حوزه. گشت

با رحلت آيت اهللا حايري در قم و ابوالحسن اصفھاني در نجف، با پیش قدمي و فعالیت امام خمیني، 

  . مرجعیت آيت اهللا بروجردي مستقر گرديد و حوزه قم رونقي گرفت

نیون در سه دسته و مرجعیت واحد از میان رفت و روحا ١٣۴٠پس از رحلت آيت اهللا بروجردي در سال 

يک گروه که مخالف دخالت در سیاست بود و نمونه آن آيت اهللا سید احمد . گرايش، تقسیم شدند

گروه ديگر میانه . خوانساري بود که ھمچون آيت اهللا بروجردي از تکرار تلخ تجربه مشروطیت نگران بود

آيات گلپايگاني، نجفي و شريعتمداري رو ھا بودند که در عین مخالفت با پھلوي، حاضر به مبارزه نبودند 

گروه سوم امام خمیني و جمع کثیري از شاگردان مرحوم بروجردي . از اين گروه به شمار مي آمدند
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با طرح مسأله انجمن ھاي ايالتي و واليتي و حق راي . بودند که به جد وارد صحنه سیاسي شدند

، امام از آيت اهللا مرتضي حايري خواست که  زنان و قسم به کتاب آسماني به جاي قرآن، در دولت علم

را به منزلش دعوت کند و اولین تلگراف ھاي مخالفت از ) نجفي، گلپايگاني، شريعتمداري( مراجع ثالث 

  . ھمین جلسه برخاست

شريعتمداري با مبارزه قھرآمیز با شاه موافقتي نداشت و تالش مي کرد میانه سازش و مبارزه، راھي 

ما آيت اهللا گلپايگاني مواضع مثبت جدي و يکنواخت داشت و طي سالھاي پس از تبعید را دنبال کند ا

که حرکت عمومي برضد رژيم آغاز شد به عنوان يک مرجع معارض با حکومت  ۵۶امام به نجف تا سال 

به آن : نوشت ۴٢وي در زمان بازداشت امام در خرداد . در ايران روي يک خط مستقیم مقاومت مي کرد

مي گويند روحانیت نبايد در سیاست دخالت کند، اعالم مي کنم که دين ما دين اسالم و  ھا که

سیاست ما سیاست اسالمي است و مسلمان از سیاست و نظارت در امور کشور اسالمي نمي 

  .تواند برکنار بماند تا چه رسد به فقھا و مجتھدين که داراي مقام زعامت شرعیه و نیابت عامه ھستند

در مسجد اعظم، يکي از سیاسي  ۴٨اسفند  ١٣از تاسیس سینما در قم و سخنراني در جلوگیري 

ترين سخنراني ھاي ايشان در اوج خفقان شاھي بود که به استعمار و گسترش مسیحیت و آتش 

ھمچنین سخنراني در باره حجاب و متھم کردن دولت . پرستي و محدوديت روحانیت در ايران پرداخت

ساله بود از جمله فعالیت  ٢۵٠٠که حکومت پھلوي مشغول برگزاري جشن ھاي  ۵٠به ارتجاع در سال 

  . ھاي سیاسي آيت اهللا گلپايگاني محسوب مي شود

حساسیت براي حفظ حريم حوزه و موضع گیري در برابر آزمون گیري دولت از طالب و اعتراض به حبس 

اھنشاھي، نمونه ھاي ديگر اين فعالیت و تبعید طالب و روحانیت و اعتراض به تغییر تاريخ ھجري به ش

  .ھا است

، تاسیس مدارس علمیه نوين، حمايت از روش تبلیغي آقاي ۴۵برگزاري نخستین آزمون در سال 

قرائتي، رويکرد جديد حوزوي آيت اهللا گلپايگاني را نشان مي دھد اما برخي طالب انقالبي با اين ھمه 

. شتند و جلسات اعتراضي ھم نسبت به وي داشتندباز فرقي بین ايشان و شريعتمداري نمي گذا

ايشان نخستین کسي بود که در حاشیه نسخه ارسالي پیش نويس قانون اساسي بحث واليت فقیه 

  .را مطرح کرد و حکومت جز آن را حکومت طاغوتي برشمرد

آيت اهللا میالني، حاج آقا حسین قمي، سید صادق روحاني، شیخ محمد تقي آملي، سید علي 

وي بھباني و بھاء الدين محالتي از ديگر بزرگان حوزوي بودند که در شھرھاي مختلف به فعالیت موس

  .ھاي سیاسي مي پرداختند

 ١٣٢٣امام در سال . آغاز شد ۴٢به ويژه خرداد  ١٣۴١اما نھضت اسالمي از رخدادھاي نیمه دوم سال 

تجربه سیاسي ايشان از . کرداز مدرسان برجسته حوزه علمیه قم بود و فقه و فلسفه تدريس مي 

که به قم آمدند آغاز مي شد و از دوران مشروطه تنھا از شیخ فضل اهللا نوري نام مي  ١٣٠١سال 

فعالیت . ايشان مخالفت ھاي مدرس با رضا خان را ديده و دوره رضا شاه را کامل درک کردند. بردند

امام در عین حال . ھزارساله آغاز شدو با نوشتن کشف االسرار بر ضد اسرار  ١٣٢٣فرھنگي امام از 

امام از طرف ديگر . که اختالف ھايي با آيت اهللا بروجردي داشت، ھمیشه حرمت مرجعیت را حفظ کرد
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. نسبت به جنبش ملي ذھنیت خوبي نداشت و نه تنھا در اسالمیت که در ملیت آن ھم ترديد داشت

اشتند و انتقادشان اين بود که چرا آقاي آيت اهللا خمیني به منزل آيت اهللا کاشاني رفت و آمد د

  .کاشاني بر جنبه ھاي سیاسي نھضت بیش از جنبه ھاي اسالمي تکیه دارد

مھم ترين خدمت آيت اهللا بروجردي کادر سازي و تربیت نیروي انساني کارآمد و قوي در حوزه علمیه 

را در حوزه ايجاد کرده  قم بود و شمار فراوان شاگردان جوان با گرايش ھاي سیاسي موجي از امید

امام در کشف االسرار و نوشته ديگر . با درگذشت آيت اهللا بروجردي، امام وارد عرصه مبارزه شدند. بود

به نام االجتھاد و التقلید به بحث واليت فقیه پرداخته بودند و در کتاب البیع به شکل تفصیلي آن را 

مشروطه با ھمراھي حوزه، مبارزه با استبداد خروش انقالبي يک مرجع تقلید پس از . مطرح کردند

  . شاھي را به ارمغان آورد

اعتراض به قانون انجمن ھاي ايالتي و واليتي، صھیونیزم، بھائیت، رژه زنان و کشف حجاب، انقالب 

علیه اسرائیل از  ۴٢، سخنراني در عاشوراي ۴١سفید شاه، مخالفت با استقبال از شاه در قم سال 

خرداد دستگیر و به تھران  ١۵مات سیاسي و مبارزاتي امام بود که باعث شد در شب جمله رئوس اقدا

جبھه ملي و حزب توده، نھضت اسالمي قم را . برده شوند و اعتراضات مردم به درگیري بیانجامد

در نھايت با اعتراض علما و مردم ، امام . خرداد حمايت کرد ١۵محکوم کردند اما نھضت آزادي از قیام 

فروردين شاه گفت ما کھنه پرستي و افکار  ٢۵روز . آزاد شده و به قم بازگشتند ۴٣روردين ف ١۵

باز دست از حرف ! مردک: ارتجاعي را از بین خواھیم برد و امام فرداي آن روز در جلسه درس گفتند

داري و خرداد بدون امضاي آقايان گلپايگاني و شريعتم ١۵اعالمیه امام در سالگرد . ھايش برنمي دارد

آبان سخنراني تاريخي خود علیه  ۴امام در . تنھا با امضاي آقايان نجفي، میالني و قمي چاپ شد

امام پس از . ايشان را به ترکیه تبعید کند  ۴٣آبان  ١٣کاپیتوالسیون را ايراد کرد که سبب شد رژيم در 

 ۴٨یه امام از اول بھمن درس واليت فق. يک سال به نجف منتقل شده و درس خارج خود را آغاز کردند

در مسجد شیخ انصاري نجف آغاز شد که به صورت کتاب مستقل با نام حکومت اسالمي به چاپ 

  . رسید

ساواک گروه اول را روحانیون افراطي . در ايران دوگروه حوزوي به طور جدي از حرکت امام حمايت کردند

ھرچه منتظري . س اين گروه قرار داشتندآقايان منتظري و رباني شیرازي در رأ. و ناراحت مي نامید

براي بیروني نھضت مناسب مي نمود، رباني شیرازي به لحاظ تشکیالتي، قوت فکر انقالبي و مقاومت 

  .در برابر انحرافات فکري حرف اول را مي زد

وي نخستین کسي بود که از زمان حیات آيت اهللا بروجردي، مرجعیت امام خمیني را مطرح و آن را 

بزرگان انقالب و شاگردان امام خمیني ھمچون محالتي، مھدوي کني، خزعلي، يزدي، . کرد دنبال

خامنه اي ، ھاشمي، خلخالي، موحدي کرماني، مشکیني، ھاشمي نژاد، اندرزگو، جعفري گیالني، 

فاکر، معاديخواه، مصباح يزدي، صدوقي، مدني، قاضي طباطبايي، خادمي، دستغیب، راستي کاشاني 

از جمله اساتید حوزه که بعدھا به عنوان جامعه مدرسین نام گرفتند ھمچون فاضل لنکراني، و ديگران 

  .ابراھیم امیني، نوري ھمداني، ملکوتي، را مي توان در اين دسته برشمرد
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نقطه ثقل فعالیتشان را روي تشريح مباني فکري اسالم  ۴۴گروه دوم، نیروھايي بودند که پس از سال 

در رأس اين گروه که مبارزه فرھنگي را بر مبارزه سیاسي . رھاي فرھنگي پرداختندمتمرکز کرده به کا

او مي گفت وظیفه ما روحانیون و وعاظ اين است که . مقدم دانستند شھید مرتضي مطھري بود

وي براي پرورش نسلي از طالب ھفته اي دو روز به قم مي آمد و . نگذاريم مردم از مبارزه نا امید شوند

امام . رسش بیشتر بیان مباحث اعتقادي و نقد مارکسیسم و مباحث فلسفي و تفسیر بودجلسات د

شھید بھشتي، . در نجف ، آيت اهللا مطھري را در مسائل فکري به فعاالن در ايران معرفي کرده بودند

فلسفي، محمد تقي جعفري، امامي کاشاني، باھنر، مفتح و مصطفي زماني، از جمله فعاالن اين 

  .شمار مي روند گروه به

دارالتبلیغ اسالمي، دارالترويج يا سازمان ديني اوقاف، موسسه در راه حق و اصول دين، مکتب ولي 

، مدرسه حقاني، مدرسه رسالت، دار الزھرا، مکتب توحید و مکتب نرجس، مدرسه آيت اهللا ) عج(عصر

اواک قرار گرفت و کتابخانه گلپايگاني و کتابخانه ھاي فضیه، کتابخانه امام خمیني که مورد حمله س

  .آيت اهللا نجفي مرعشي از مراکز فرھنگي علمي دوران آخر مبارزه پیش از پیروزي انقالب بودند

مجله حکمت، مکتب اسالم، مکتب تشیع، سالنامه مکتب جعفري، نشريه مسجداعظم، نشريه بعثت 

دوران و بعضا با توزيع کشوري  و انتقام و نھضت روحانیت نیز نام نشريات و مطبوعاتي است که در اين

  .ترجمه کتاب ھا و مقاالت سیاسي مذھبي ھم در اين دوره رواج داشت. منتشر مي شد

يکي از جريان ھاي فعال در دھه چھل، انجمن حجتیه بود که در آغاز براي مقابله با خطر حزب توده و 

بود به نام حاج شیخ محمود  پديد آمد و رياست آن با يک روحاني١٣٣٢مارکسیسم و بھائیت، در سال 

وي با شکست در انتخابات مجلس . تواليي حلبي که در نھضت ملي شدن نفت نیز فعال بوده است

انجمن طي بیست و پنج سال، . ھیجدھم از فعالیت سیاسي رويگردان شد و از مشھد به تھران رفت

ري از شھرھا جذب کند و در ھر ضمن مبارزه با بھائیت توانست جمع زيادي از نیروھاي جوان را در بسیا

تا حوالي سال پنجاه ابھام در باره انجمن . شھر دفتري داشت که به عنوان بیت امام شناخته مي شد

اندک بود اما در اين دوره با شدت گرفتن اعمال ضدديني شاه و باالگرفتن مبارزات، انجمن ھچنان روش 

با پیروزي انقالب، انجمن، ھمچون . اعضا نمي دادھاي قبلي را ادامه داده و اجازه فعالیت سیاسي به 

دارالتبلیغ به موضع انفعال افتاد و دسته اي از ھوادارنش به انقالب پیوستند دسته ديگر بي تفاوت 

حلبي پس از انقالب کانديداي خبرگان قانون اساسي . مانده و دسته سوم به انتقاد از انجمن پرداختند

اوج گرفت و سازمان مجاھدين يک جبھه  ۶٠خالفت با انجمن در سال م. از مشھد شد اما انتخاب نشد

پس از اشاره غیر مستقیم رھبر انقالب به انجمن که خواسته . داخلي بر ضد نیروھاي انجمني گشود

  . رسما تعطیلي خود را اعالم کرد ۶٢شده بود اعوجاجات خود را کنار بگذارند انجمن در سال 

. سازمان مجاھدين را پايه گذاري کردند ۴۴ھندس بازرگان در سال ھمچنین چند تن از شاگردان م

بیشتر اعضاي اين گروه، سمپاد نھضت آزادي بودند و به طور سازماني با روحانیت، پیوندي نداشتند و 

عمده منبع مطالعاتي اين گروه کتاب راه طي . از جنبش ھاي انقالبي مارکسیستي جھان، متاثر بودند

ه معتقد بود راه انبیا و راه بشر يکي است؛ سازمان ھم نتیجه مي گرفت که راه شده بازرگان بود ک

ھمچنین متون . جدا شد ۵٢اما راه مجاھدين از بازرگان ھم در سال . مارکس و لنین ھم راه انبیا است
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. مذھبي از ديدگاھي روشنفکرانه بازشکافي مي شد به طوري که با تفاسیر روحانیت ھمسان نبود

جامعه بي طبقه توحیدي معتقد بود و نخستین کتاب آن، شناخت نام داشت که بر اساس  سازمان به

در واقع دين شناسي سازمان، مشتمل بر يک ھسته . مباني مارکسیستي اسالمي نوشته شده بود

يکي ديگر از مظاھر بي اعتقادي مجاھدين به اسالم حوزوي، . مارکسیستي و پوسته اسالمي بود

سازمان در .اله عملیه بود که آن را محصول شرايط دروه فئودالیسم مي دانستندعدم اعتقاد به رس

فرزند آيت اهللا طالقاني نیز که عضو اين سازمان . ارتداد خود را با صدور بیانیه اي علني کرد ۵۴شھريور 

  . بود مارکسیست شد

. پايه گذار آن بود يکي از جريان ھاي مھم فکري دھه پیش از انقالب، جرياني است که دکتر شريعتي

در مشھد شعبه تشکل خداپرستان ) وزير بھداشت دولت بازرگان( شريعتي ھمراه با کاظم سامي

به فرانسه رفت و با  ١٣٣٨وي در سال . سوسیالیست را به رھبري محمد نخشب، تاسیس کرد

تراي صفحه اي که ترجمه فضائل بلخ به زبان فرانسه بود، مدرک دک ١٣٠نوشتن يک پايان نامه 

به ايران  ١٣۴٣او در سال . دانشگاھي گرفت که بسیار نازل تر از دکتراي دولتي دانشگاه فرانسه بود

در  ۵١تا  ۴٧بازگشت و استاديار رشته تاريخ شد و میان دانشجويان، محبوبیت يافت و طي سال ھاي 

وقتي که در اين در تمام . حسینیه ارشاد شھرت يافت و جريان فکري ديني ويژه خود را تعريف کرد

حسینه سخنراني مي کرد و حتي دوره زندان، حقوق وي پرداخت مي شده است و برخي اظھار 

شگفتي مي کنند که ساواک چگونه به فعالیت وي در حسینیه حساسیت نشان نداد در حالي که 

  . در مشھد را نداشت ۵٠تحمل کالس ھاي وي در دھه 

با بروز اختالف . بود و شريعتي به دعوت وي بدانجا آمد  بنیان فکري حسینیه ارشاد با شھید مطھري

وي براي . شھید مطھري با حسینه و رفتن از آن جا، حسینیه ارشاد در انحصار شريعتي قرار گرفت

نشان دادن اشتراک میان اھداف خود و رژيم در حذف روحانیون به ساواک گزارش مي دھد که اينجا 

وي توانست با تاکید بر نقاط مشترک خود با رژيم در ضديت با . دقبال کانون مرتجعین و آخوندھا بو

قضاوت ھا و . مارکسیسم و انتقاد از روحانیت، ساواک را فريب دھد اما اھل مبارزه با دستگاه نبود

عمده اختالف . اظھارنظرھاي دکتر به قدري متناقض به نظر مي رسد که جمع کردن آن دشوار است

جز موارد فکري، نقشي بود که شريعتي در بدنام کردن روحانیت میان  شھید مطھري با شريعتي به

  . نسل جديد داشت

سیاست کلي امام خمیني نیز در باره اين اختالفات، کنار گذاشتن مسائل فرعي از مسئله اصلي 

امام چندين بار اين مسئله را با مسئله قتل شمس آبادي و شھید جاويد مقايسه . مبارزه با رژيم بود 

  .ده و طرح آن را اسباب اختالف عنوان کردندکر

   


