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 چکيده
نقالب اسالمي، که از چشم محققان، چه در داخل هاي مهم ايكي از جنبه

هاي جذب و و چه در خارج تا حدود زيادي مغفول مانده است، چگونگي شيوه

هاي مقاله چگونگي شيوهاين هاي انقالبي است. سؤال اصلي عضوگيري گروه
است. روش مورد در انقالب اسالمي هاي مؤتلفه اسالمي عضوگيري هيأت

هاي ها مصاحبهنوع پژوهش تاريخي و ابزار گردآوري داده استفاده کيفي و از
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عميق است. در جايي که از طريق مصاحبه گردآوري داده  ممكن نبوده است از 
هاي پژوهش حاکي از روش مكمل تحليل اسنادي نيز استفاده شده است. يافته

آل آن است که  کاريزماي امام )ره( به عنوان مرجع تقليد و شخصيت ايده
بسيار مؤثر  ،گيري مؤتلفه و هم در جذب افرادبران اصلي گروه، هم در شكلره

شدند از طيف بازاريان سنتي و متدين بوده است. نوعاً افرادي هم که جذب مي
اي( مؤتلفه در جذب اقشار ديگر چندان موفق نبوده بودند. )به صورت ناخواسته

اين امر در جذب  است. وضعيت اجتماعي گروه در جامعه خوب بوده است و
هاي امام گروه بسيار مؤثر بوده است. مدل عضوگيري گروه، با توجه به توصيه

 ها( بوده است. و منحصر به فرد )برادر يابي در هيئت)ره( بومي 

هاي هاي مؤتلفه اسالمي، شيوهانقالب اسالمي، هيأت :هاي كليديواژه

 عضوگيري.

 

 مقدمه

در سازماندهي و جريان سازي در طول مينقش مه توانندمي هاسازمانو  هاگروه

منتج به مردمي بسيج  معموالً توان ادعا کردميهر انقالبي داشته باشند، به طوري که 

از  نيزايران اسالمي انقالب ها است. ين گروههاسالهاي چندين ليتانقالب، حاصل فعا

ي هاروشب با اهداف و در طول انقالگوناگون ي هاگروه واين قاعده مستثني نيست 

بسيار . آنچه در اين ميان از اهميت اندهبودتي در حال مبارزه با رژيم پهلوي متفاو

چه در داخل  و چه در خارج بندرت اسالمي و محققان انقالب است  زيادي برخوردار

و  ست. احزابهااين گروه عضوگيريي جذب و هاهشيو، چگونگي اندهپرداختنبدان 

نيازمند داشتن دليل گذاري بر محيط اطراف خود هستند و به همين تأثيرپي در هاگروه

ي اعضا و هوادارن هاق گسترش حلقهياين امر از طر که ارتباط با ديگران هستند

عوامل متعددي تعيين  بر اثر. قدرت يک گروه 1(1990 )بالندل، دگيرمي صورت

                                                 
1. blondel 
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منابع مالي، کيفيت رهبري، ظرفيت  ميزان عضويت، :ترين آنها عبارتند ازشود که مهممي

ي سازمان يافته در سطح وسيع(، پيوستگي وضعيت گروه و هاسازماني )وجود کادر

: 1371 تناسب ايدئولوژيكي گروه )يا حزب( با ايدئولوژي جامعه )پالمر و ديگران،

ي يكي از گيرعضو 1(1960 گابريل آلموند )آلموند و کلمن، ميطرح مفهو (. در52

ي سياسي است. به عالوه همان طور که لستر هاي همه سيستمهاين نقشترمهم

ي سياسي به عنوان يک هاگروه"ي نقشي است که گيرعضوکند مياشاره  سليگمن

فرايند  ي سياسي درهاگروه. نقش "کنندميمنحصر به فرد بازي  بعضاًخاص و  نقش

و  هارسمي...( و نقش، فعاالن، مقامات ء)اعضا عضوگيري طيف وسيعي از کارکنان

  .2( ,1967Seligman :315) شودميمتغييرها )محيطي، سازماني و شخصي( را شامل  

و احزاب  هاگروهت مهم  در انقالب ايران آن است که چگونه سؤااليكي از 

ز سير عادي اي کنند به طوري که افراد عادي گيرعضوشوند افراد را جذب و ميموفق 

ن اه جاو نه تنها مزدي بابت اين کار دريافت نكنند، بلكه گزندگي خود خارج شده 

عد نكه بُايه ن موضوع با توجه باي هخود را نيز فداي اهداف سازمان نمايند. البت

اهميت  ي ديگر بوده استهاتر از انقالببسيار پررنگاسالمي ايدئولوژيكي انقالب 

 گيرد.ميبيشتري به خود 

شود. پرداخته ميهاي موتلفه اسالمي هياتي گيردر اين تحقيق به نحوه عضو

هاي ديگر چه در اين گروه بر خالف گروهعلت اصلي انتخاب موتلفه آن است که

ر دچه  مقام افكار، چه در عملكرد، چه در وابستگي و حمايت، چه در نوع رهبري و

ه باني زمبوده که نه شكل حزبي و سا بومي ترکيب و قالب سازماني، يک مدل کامالً

ده ها و احزاب غربي بوو نه به دنبال تقليد نظري و عملي از سازمان هخود گرفت

 است. 

                                                 
1. Almond and coleman 
2. Seligman 
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 روش انجام تحقيق

. ريچاردسون ه استشدي روش تحقيق کيفي استفاده هادر اين تحقيق از تكنيک

ي هاو زاويه تتالشي براي درک و شناخت يک پديده از جها»پژوهش کيفي را 

داند. در مي« ن در فرايندي شبيه متبلور کردن پديده مورد بررسيو درگير شد گوناگون

شوند و محقق ميدر جامعه ساخته  هاواقع در روش کيفي باور بر آن است که واقعيت

در حالي که بسياري از  ،بپردازد هاپديده گاهي نزديک و فرايندي به مطالعهبايد با ن

 هااز پيش موجود بين پديده يهاپژوهشگران کمي، رسالت خود را کشف واقعيت

براي  ترين روشي کيفي، مناسبهاروشبا سيري در  (.259: 1374)دالور، « دانندمي

 به عنوان مكم ل از روش تشخيص داده شد که روش پژوهش تاريخيموضوع اين 

. ابزار اصلي مورد استفاده در اين تحقيق مصاحبه نيز استفاده شده است اسنادي تحليل

. البته جهت غنا بخشيدن به هاي کيفي استه از جمله ابزار روشاست کعميق 

اسنادي  تحليل  از روش نبوديا در صورتي که به افراد مورد نظر دسترسي  هامصاحبه

 نيز استفاده شد.  غيرهو  هامثل خاطرات و کتاب

 

 مدل نظري

 اينكه در روش کيفي  با توجه به

دانيم )براي که از پيش ميهدف تحقيق... بيش از آنكه چيزي باشد »

اند( کشف و پروراندن هايي که پيش از اين صورتبندي شدهمثال نظريه

: 1388)اووه، « هايي است که بنيان تجربي دارندهاي جديد، و نظريهنظريه

17.) 

ها به شكل تغييرات سريع اجتماعي و در نتيجه آن تنوع زيست جهان»

هاي جديدي هاي اجتماعي و ديدگاهينهروز افزوني محققان اجتماعي را با زم



  

 

 

 
 227 /هاي مؤتلفه اسالمي ... اي عضوگيري هياتهشيوه

 

هاي قياسي کنند. اين مسائل به قدري براي آنان نوظهورند که روشمواجه مي

ها و فرضيات تحقيق از الگوهاي نظري و آزمون استخراج سؤال - شانسنتي

به واسطه گوناگوني موضوعات، ديگر پاسخگو  - آنها در برابر شواهد تجري

اي وادار به استفاده از يق اجتماعي به شكل فزايندهنيست. از اين رو، تحق

هاي اجتماعي به جاي هاي استقرايي شده است. براي مطالعه زمينهاستراتژي

نياز « حساسيت برانگيز»ها و آزمون آنها، به مفاهيم شروع پژوهش از نظريه

است. در حالي که برخالف سوءِ تفاهم گسترده موجود، اين مفاهيم خود از 

ها بر اساس مطالعات تجربي نظري پيشيني متأثرند اما در اين جا نظريه دانش

را نوعي دانش و فعاليت هاي علميشوند. برخي دانش و فعاليتتدوين مي

 (.13: 1388)اووه، « اند.محلّي به شمار آورده

 

اي در نظر گرفته نشد و تالش شد که ابتدا بنابراين براي اين تحقيق از قبل نظريه

هاي انقالبي، مدلي تهيه شود و سپس بر اساس ها و سازمانساس مطالعه اسناد گروهبر ا

هاي عملي، مدل اوليه بر اساس استقراء کامل از مصاحبه بدست آمدههاي تجربي يافته

است  يادآورياين نكته نيز الزم به  چنين تالشي است )البته برگرفته ازشود. مدل زير 

اي هاي انقالبي، نظريهها و گروهق و مباحث مربوط به سازمانکه با مطالعه پيشينه تحقي

هاي انقالبي به دست نيامد. تنها مدل نزديک به بحث اين گيري گروهدر باره شيوه عضو

مقاله، مدل بسيج چارلز تيلي است که آنهم در مبحث سازمان به بحث چگونگي 

 گيري نپرداخته است(.عضو
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 گيري گروهعضو مدل عوامل دخيل در -1نمودار 

 
 

 عناصر اصلي مدل

 گروه :  -1

باشد: نوع عملكرد گوروه، خودمات درون   مدل گروه، شامل موارد ذيل مياين در 

گروهي، وجهه افراد فعال گروه و کاريزماي رهبران، علني و غير علني بودن و قانوني يوا  

  .ماعيوضعيت اجت و اقتصادي اعضاي فعال گروه -غير قانوني بودن، طبقه اجتماعي
 

 خدمات درون گروهي -1-1

هاي مادي و ديگر خدمات رفاهي گروه به افوراد جهوت   منظور تسهيالت و کمک

 .است تشويق فرد براي عضو شدن در گروه
 

 وجهه افراد فعال گروه و كاريزماي رهبران -2-1

منظور وجاهت و شهرت اجتماعي و سياسي افراد فعال گروه و کاريزماي رهبران 

 تواند بر عضوگيري گروه مؤثر باشد.باشد که ميعه ميمنسوب به گروه در جام
  
 اقتصادي اعضاي فعال گروه -طبقه اجتماعي -3-1
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اقتصادي اعضاي فعال گروه و رهبران آن بوه طوور    -منظور تعيين طبقه اجتماعي 

 باشد.کلي و تأثير آن بر نوع عضوگيري گروه مي

 

 وضعيت اجتماعي گروه -4-1

ه گوروه )ارزيوابي مثبوت و منفوي جامعوه از       منظور نوع مواجهه و رويكرد مردم ب

   باشد.ميگروه( مثل: مذهبي  بودن و نبودن گروه و... 

   

 برنامه جذب -2

 هوا و برنامه جذب شامل محتواي جذب، مخاطب جذب، نگرش به جذب، قالوب 
 باشد.مراحل جذب مي

 

 گيريمحتواي عضو -1-2

شد؛ چيستي ب ارائه ميمباني فكري و اعتقادي گروه که ابتدائاً به عنوان عامل جذ

و يوا  محتواي جذب به صورت کلي)مثل استفاده از آيات و روايات و مفواهيم اسوالمي   

ينكوه  ا) هاي مارکسيتي و... (، چگوونگي ارائوه محتوواي جوذب و اهوداف گوروه      تئوري

بود يا نه( و منشاءِ خارجي و يوا داخلوي  مودل     گوناگونيمحتواي جذب داراي مراحل 

 باشد.مي .عضوگيري گروه و..
 

 گيري مخاطب عضو -2-2

هواي فورد ي در   مهوارت  توأثير مناسبِ عضوگيري در فورد از نظور گوروه،     عوامل

هوا يوا    انتخاب فرد، قشر هدف گروه، بازه سني مورد نظر براي جوذب، تأکيود بور شوهر    

 .باشدمي هاهاي خاص در عضوگيريقوميت

 

 گيرينگرش به عضو  -3-2
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، عواطفي، انقالبوي گوري و در يوک کوالم      هاي احساسيمقصود ميزان تفوق جنبه

هاي عقالني و آگاهي بخشوي در رويكورد عضووگيري گوروه     عملگرايي  در مقابل جنبه

 باشد و همچنين رويكردي انساني و يا ابزاري به افراد.مي

 

 گيريهاي عضوقالب -4-2

هايي که گروه بوراي عضووگيري   ها و ابزارروش :ها، عبارتند ازها و خالقيتقالب

مانند: اردو، کوهنوردي، مسجد، کتواب، جوزوه، نشوريه، داسوتان و      ،کرداستفاده مي ازآن

هواي  گوروه، تشوكل   اگيوري روشونفكران و علموا بو    هاي مطالعواتي، ارتبواط  رمان، حلقه

 دانشجويي و دانش آموزي...

     

 گيريمراحل فرآيند عضو -5-2

ي اوليوه/  نظور گورفتن وي/ آشوناي    زيور : اننود عضوگيري افوراد م  گوناگونمراحل 

انگيزش/ همكاري/ عضويت رسمي/ و... . همچنين وجود مأمورين عضوگيري متفاوت  

 عضوگيري.   گوناگوندر مراحل 

                                                                            

 فرد -3
مدل، منظور از  فرد، وضعيت و پيشينه فرد، ميوزان و نووع ارتبواط وي بوا     اين در 

 باشد.ه و ميزان شناخت وي از گروه قبل از عضويت در گروه ميگرو
 

 وضعيت و پيشينه فرد -1-3

منظور وضعيت اقتصادي و اجتماعي فرد و همچنين عدم سوءِ پيشوينه فورد موورد    

 باشد.نظر براي عضوگيري مي
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 گيريهاي مشترک قبلي براي عضوزمينه -2-3

اي باشود، کوه زمينوه   د مياجتماعي فر -ي قبلي سياسيهافعاليتدر اين جا منظور 

حضور در يک انجمن کوه بسوتري    ، مانندبراي عضويت فرد در گروه فراهم آورده است

براي شناسايي افراد مناسب و استفاده از اين زمينه در جهت عضووگيري آنهوا در گوروه    

 شده است.مي

 

 ميزان شناخت فرد از گروه -3-3

در حين فرايند عضووگيري  منظور ميزان شناخت فرد از گروه  و اهداف آن قبل و 

 باشد.مي

 

 هاي مؤتلفه اسالمي هاي عضوگيري هيأتشيوه
 اسالمي  ي مؤتلفه هاي هيأتگيرشکلتاريخچه چگونگي  -1

 روايت شده است:چنين ي مؤتلفه هاهيأتدرباره چگونگي شكل گيري     

از ائتالف سه گروه مذهبي به وجود  1342اين جمعيت در بهار »

ها و گروه مسجد شيخ الدوله، گروه اصفهانيامين آمد. گروه مسجد

کردند و با آغاز ها و جلسات مذهبي فعاليت ميعلي که در قالب هيئت

ي چاپ هافعاليت، به طور جداگانه 41نهضت امام خميني)ره( در سال 

هاي مراجع و علماء و برگزاري تظاهرات و و پخش اعالميه

به صورت پراکنده داشتند. بعد از  ها راها و مجالس سخنرانيراهپيمايي

برقراري ارتباط با امام، به توصيه ايشان براي اتحاد با يكديگر  آشنايي 

)جمعي از پژوهشگران، « پيدا کرده در قالب مؤتلفه به هم پيوستند

 (.223و 222: 1386

توکلي بينا در مورد تشكيل مؤتلفه و نقش عمده امام )ره( در شكل گيري آن 

 گويد:مي
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ا سه گروه مذهبي بوديم که امام ما را دعوت کردند و خدمتشان م»

رسيديم... امام ما را دعوت کردند و تشكر کردند و بعد فرمودند که از 

آنجايي که نياز به وحدت داريم با هم متّحد باشيد و ما گفتيم چشم... نزد 

ا اجرا امام رفتيم به ايشان گفتيم که شما فرموديد متحد شويد و ما امر شما ر

 :)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده« کرديم و اسم گروه را مؤتلفه گذاشتيم

1/12/1388 .) 

 

 اسالمي ي مؤتلفه هاي هيأتهاويژگي -2

 هاي مؤتلفهخدمات درون گروهي هيأت -2-1

منظور از خدمات درون گروهي، کمكها و تسهيالتي است که گروه براي اعضاء 

 .شده استمين تسهيالت، از عوامل جذب فرد به گروه آورده و به نوعي ايميفراهم 
. تنها موردي که در اين زمينه کندميصدق ن يمورد هاي مؤتلفه چنيندر مورد هيأت

هاي زندانيان سياسي و يا هايي بوده که موتلفه به خانوادهاست، کمک بيانقابل 

 کرده است:اعتصاب کنندگان در جريان انقالب مي

هاي ، کار رسيدگي به خانوادههاي مؤتلفهأتهيسازمان مالي »

زندانيان مؤتلفه و برخي اعضاي غير از اين گروه، مجروحين جريانات 

سياسي و همچنين، برآوردن نيازهاي مالي اين گروه را برعهده داشت. 

يكي از مهمترين منابع مالي مؤتلفه، وجوهات شرعي بود که از سوي 

   (.62و 61: 1387پورقنبر، )  « رسيد.مردم به دست روحانيون مي

اسالمي براي نمونه احمد احمد در خاطراتش به تالش شهيد محمد صادق 

بعد از آزادي از زندان و فشار « لعاب قائم»براي بكار گرفتن احمد در کارخانه 

 (.287: 1388کند )کاظمي، ميساواک براي اخراج احمد اشاره 

 گفت: ي مالي مؤتلفه بايدهادر مورد منبع کمک
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يكي از مهمترين منابع مالي مؤتلفه، وجوهات شرعي بود که از »

رسيد. با توجه به رابطه بسيار نزديک سوي مردم به دست روحانيون مي

مؤتلفه با روحانيت، برخي از روحانيون، قسمتي از وجوهات را در اختيار 

 (.61: 1387پورقنبر، )  «دادنداعضاي اين گروه قرار مي

 کند: ميلي بينا در خاطراتش بيان ابوالفضل توک

هاي فراوان به اين در شش ماه آخر زندان... پس از تأم الت و بحث»

نتيجه رسيديم که بهتر است فعاليت خود را در يک کار اجتماعي عام المنفعه 

بپردازيم و کار سياسي هاي مردميمتمرکز کنيم و در پوشش آن به جذب نيرو

 (.137: 1384طاهراحمدي، ) «خود را همچنان ادامه دهيم

الحسنه و هاي قرضصندوقبايد به تأسيس اسالمي از ديگر خدمات مؤتلفه 

 اشاره نمود:اسالمي کمک به زندانيان 

هاي مؤتلفه، تامين مالي مبارزين سياسي بود، بويژه يكي از برنامه»

هاي شدند... اعضاي مؤتلفه... با درآمدآنهايي که دستگير و روانه زندان مي

هاي زندانيان سياسي کمک نمايند. آنان از اين حاصل از آن، به خانواده

در پرداخت حقوق طريق، حتي در ماههاي قبل از پيروزي انقالب، سهمي

بردند، هاي دولتي، که در اعتصاب به سرميکارکنان ادارات و شرکت

در نقش بسيار مهمي ]هاي سياسي گوناگوناز طيف[داشتند. گويا بازاريان 

پرداخت هزينه زندگي اعتصابيون همانند کارکنان شرکت نفت، اساتيد 

)پورقنبر،  «داشتند 1357هاي منتهي به انقالب دانشگاه و کارگران در ماه

1387 :131-132.) 

گيري اعضاي جديد ها را جذب و عضواين کمکالبته اسدا  بادامچيان انگيزه

 داند:نمي

ه مالي يا امتيازگيري مطلقاً وجود نداشته در مؤتلفه اصالً هيچ انگيز»

است. همه افراد در معرض شهادت و دستگيري و... بودند و هيچ امتياز مادي 
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و مالي نبوده است. تاسيس بنياد رفاه و صندوق قرض الحسنه و... اينها هيچ 

 (.23/4/1389)بادامچيان، مصاحبه نگارنده: « ...کدام به نيت عضوگيري نبودند

 

هاي مؤتلفه و كاريزماي رهبران منتسب به وجهه افراد فعال هيأت ثيرتأ -2-2

 گروه در عضوگيري

زياد ي مؤتلفه در جذب افراد به گروه هاکاريزماي رهبران و فع االن هيأت تأثير

ي مؤتلفه و هم در گيرشكلکه هم در  شودميه ديدي ذيل ها. در نقل قولبوده است

بسيار مؤثر بوده است. عامل کاريزماي رهبران  ،هاليتفعافراد به گروه و انجام جذب ا

از سويي عالقه وافر سران گروه به امام )ره( و از سويي ديگر شخصي ت بارز و مورد 

فراد به گروه و ي مؤتلفه و هم در جذب اگيرشكلاعتماد سران گروه در بازار هم در 

به امام )ره( به عنوان او لين  بسيار مؤثر بوده است. همچنين عالقه مردم هافعاليتانجام 

ي هابعد از عقده بويژه -بود  شدهمرجع تقليدي که از موضع دين وارد عرصه سياست 

همگي در اين گرايش به  - فشردميمردادکه گلوي مردم را  28فروخورده کودتاي 

 :سمت مؤتلفه مؤثر بودند

 کساني که پايگاه فع اليت شان يكي از اين سه مسجد بود، همگي»

 معتقد به مبارزه بودند چون فساد دستگاه طاغوت برايشان مشخص شده بود.

اينها پس از شكست نهضت ملي به دنبال فرصتي بر اي انجام وظيفه 

کنيد که اين عزيزان با اين نگرش، به دنبال گشتند... بنابراين مالحظه ميمي

)حاج « ندگشتند که بتوانند از طريق ايشان هدايت درست پيدا کنمرجعي مي

 (.56-88: 1387 حيدري،

 دارند که:ميآقاي حبيب ا... عسگراوالدي نيز چنين اظهار 

نقش مرجعيت حياتي بوده، اصل حيات مان را از مراجع مان بويژه »

بخشيد، ما و دوستان  ايهاز امام داشتيم، که ما را زنده کرد و حيات دوبار

ر بوديم، مأيوس شده در جريان امو 1332هم سن و سال من، که از سال 
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از صحنه مبارزات کنار رفته بوديم. ولي با حضور امام براي ما  ،بوديم

 (.149: 1380)مقدم، « حيات جديدي پديد آمد

 کنند:ميتأثير تأييد مؤتلفه از سوي امام )ره( بيان  رههمچنين دربا

از وقتي مؤتلفه را امام تأييد  ،شناختنددر ابتدا مردم مؤتلفه را نمي»

شناختند از احترام بااليي برخوردار ردند در بين همه قشرهايي که ما را ميک

)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده، « بوديم و اين اقبال به طرف ما بود

1/12/1388.) 

به نسبت در ميان  -در مورد خود گروه بايد گفت که سران مؤتلفه، خود 

 : اندهداراي وجهه کاريزمايي بود - اطرافيان

 حرف شهيد عراقي براي همه آنها حجت بوده، ايشان با خيلي از مثالً»

هاي سرشناس مذهبي و ائمه جماعات و روحانيون ارتباط داشتند. شخصيت

ها حجت بود و اگر ايشان تقاضاي همكاري لذا حرف ايشان براي خيلي

کردند. آيت ا... انواري به ها خالصانه و مخلصانه همكاري ميکردند خيليمي

گفت حرفش حجت بود. تيپ وان روحاني مرتبط با امام)ره( هر چي ميعن

)تبريزي، مصاحبه نگارنده، « سران مؤتلفه در ابتدا به همين شكل بودند

28/3/1389.) 

 دانستند:ميبرخي، وجهه سران مؤتلفه را به خاطر سابقه  مبارزاتي شان 

الً من خودم همه دوستان ما موجه بودند و سابقه مبارزاتي داشتند؛ مث»

چند بار بازداشت شدم... اين  وجهه سران گروه بود که اعضاي گروه به 

)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده، « شدند آمدند به گروه وصل مياعتبار آن مي

1/12/1388.) 

ي مؤتلفه را به خود نگرفته هادر ابتداي شروع به کار مؤتلفه که هنوز نام هيأت

 بودند: ،هاي خمينيده نفرهبودند، معروف به 
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اين تشكيالت به صورت ده نفر، ده نفري شديم؛ که مشهور بود به »

)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، « بود 1341اينها در بهمن  ،هاي خمينيده نفره

26/3/1389.) 

به معناي  کاريزمااگرچه بادامچيان، به نوعي سعي در برائت جستن از مفهوم واژه 

ائلِ نهضت و شروع کار مؤتلفه، کاريزمايي براي امام قائل غربي اش دارد، و در او

توان نقش جايگاه مهم مرجعيت امام )ره( را در مييش هانيست، اما دست کم در گفته

  :ديدمردمي بسيج 

خواهيم ببينيم که علت جذب چيست؟ علت جذب انجام مياگر »

اشتند؟... امام وظيفه است... مگر امام تا قبل از ظهور در عرصه، کاريزما د

بعد از فوت آيت ا... بروجردي به عنوان يک مرجع تقليد بود و بعد وارد 

شد و مردم به ايشان توجه بيشتري کردند. اين  اقبال عامه مردم به مرجع 

تقليد که در فرهنگ مرجعيت شيعه است، مبناي ديني دارد و مبناي 

يم؛ از همان ابتدا فرمايد که همه هيچ هستميسياسي غربي ندارد... امام 

استقالل ايران در خطر است. علت جذب  ،فرمايد: اسالم در خطر استمي

اصالً کاريزما نبوده است. مسئله اين است که من به عنوان يک طلبه 

گويم اسالم در خطر است، براي انجام وظيفه ديني بيايد جمع شويد و مي

کند کجا بايد  خواست اسالم را ياريمياسالم را ياري کنيد. هر که 

روند به مي رفت؛ مدرسين،ميرفت؟ روحاني، به جامعه روحانيت مي

ي عادي مردم هم در آن روزها، به مؤتلفه، در هاجامعه مدرسين، توده

 (.23/4/1389)بادامچيان، مصاحبه نگارنده: « ندآمدميحوزهاي ده نفره 

اي امام )ره( به عنوان دهد که مؤتلفه تا حدودي از کاريزممينشان  ياد شدهموارد 

ناميدند، ميي خميني هاکردند. همين که گروه را به ده نفرهميمرجع تقليد استفاده 

 ين موضوع است.انشانگر 
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 هاي مؤتلفهاقتصادي اعضاي فعال در  هيأت -طبقه اجتماعي -2-3

خواهيم ببينيم آيا طبقه اجتماعي و اقتصادي اعضاي فع ال و ميدر اين قسمت 

ي داشته است؟ يعني آيا افرادي که تأثيرشان يهان گروه در نوع عضو گيريرهبرا

 اقتصادي سران گروه بودند؟  -جذب گروه شدند، از همان، طبقه اجتماعي 

 خود سران گروه عمدتاً از بازاريان بودند:

مؤس سان اين گروه عمدتاً از کسبه و اصناف بازار بودند که در »

ي بودند و برخي از گوناگونداراي سوابق  ي مذهبي و سياسيهافعاليت

)جمعي از « هاي سياسي را نيز داشتندآنها تجارب عضويت در گروه

 (.223 :1386پژهشگران، 

ي عمده هامذهب گرايي با گرايش سنت گرايانه، و بازاري بودن، از ويژگي

 بوده است:. هاايهمؤتلف

 هاي مؤتلفه،اجتماعي هيات -دومين ويژگي مهم فكري»

هاي سنتي شديد، در ميان اعضاي آنان بود... سومين گرايش

بود. اين  هاهاي مؤتلفه، ماهيت بازاري آنخصوصيت برجسته هيئت

گروه از دل بازار تهران سربرآورد و بعد از آن هم، نفوذ خود را در 

ميان بازاريان برخي شهرهاي ديگر ايران گسترش داد. اقشار طبقه 

 بيشترنان داراي مشاغل رده پايين در بازار، متوسط سنتي جامعه و جوا

هاي دادند... در مجموع... هيأتاعضاي اين گروه را تشكيل مي

گرايانه، به شمار مذهب گرا با گرايش سنت مؤتلفه... گروهي کامالً

در بازار قرار داشت... بنا به اعتقاد  آمد و پايگاه اجتماعي آن، عمدتاًمي

هاي مذهبي واقع، غيرروشنفكر بوده و هياتبرخي، اعضاي موتلفه، در 

« گرفتفع ال در بازار، متشكل از تجار و شاگردان آنان را دربرمي

 (.127و  54 -52: 1387)پورقنبر، 
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شدند از مياز آنجايي که منشاءِ مؤتلفه در بازار بوده، نوعاً افرادي هم که جذب  

ق نبوده است. البته طبيعي است بازار بودند و مؤتلفه در جذب اقشار ديگر چندان موف

يلي به که در فضاي چپ زده دهه چهل، اقشاري چون روشنفكران و دانشجويان، تما

را هم تا حدود  هاي مذهبي دانشگاههاو خالءِ حرکت حرکات مذهبي نداشته باشند

و در ادامه، نهضت آزادي پر کرده بود. اقشار حقوق بگير و اسالمي زيادي انجمن 

کارمندان به علت همين وابستگي، در کل اقبال کمتري به سمت  اننددولت م وابسته به

 کردند.ميظهور پيدا  1فع اليت سياسي داشتند و غالباً در حد سمپات

 

 هاي مؤتلفه اسالمي وضعيت اجتماعي هيأت -2-4

ده ورود يک مرجع تقليد به عرصه سياست و شناخته شدن گروه به عنوان 

لفه، ران اصلي مؤتاگرچه س ،ت از  وجهه اجتماعي اين گروه داردحكاي هاي خمينينفره

شان، بر و سابقه مبارزاتي هافعاليتو نوع  اندهخود از سرشناسان و معتمدان بازار بود

  افزوده است.مياين وجهه آنها 

م يک نمود مهشناختند، مي هاي خمينيده نفرهها مردم، مؤتلفه را به نام تا مدت

 يان مردم، پخش وسيع اعالميه در مدت زمان کوتاهي بوده است:مؤتلفه در م

ه باين تشكيالت به صورت ده نفر، ده نفري شديم؛ که مشهور بود »

دانستند که يک مجموعه است که در ارتباط با هاي خميني... مردم ميده نفره

امام خميني است و مثالً وقتي در يک شب کل تهران اعالميه پخش 

مؤتلفه  فهميدند. تا قبل اجراي حكم در مورد منصور به ناميم، ميدکرمي

)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، « هاي خميني بود...همان ده نفره ،نبود

26/3/1389.) 

ترين مرسد که همان منتسب بودن به امام خميني )ره( مهميدر مجموع به نظر 

 علتِ وجهه خوب اجتماعي آنها بوده است:

                                                 

 هوادار -1
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از وقتي مؤتلفه را امام تأييد  ،شناختندلفه را نميدر ابتدا مردم مؤت»

شناختند از احترام بااليي برخوردار کردند در بين همه قشرهايي که ما را مي

)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده، « و اين اقبال به طرف ما بود ؛بوديم

1/12/1388.) 

 

 هاي مؤتلفه:گيري هيأتبرنامه عضو -3

 هاي مؤتلفهري عضوگيري هيأتمحتوا ي و مباني فک -3-1

براي بررسي محتوا و مباني عضوگيري مؤتلفه، به بررسي محتواي ارائه شده در 

حاج مهدي عراقي به تعداد  .پردازيمميو نشريات و جزوات  هاجلسات و کالس

شده، مسائل مينوعاً مسائلي که در آنجا مطرح کند؛ ميجلسات مؤتلفه اشاره 

 اعتقادي بوده است:

گويند پرسند که چه کنيم؟ ايشان ميها وقتي از امام )ره( ميايؤتلفهم»

و... مطرح کنيد هاشميکه مسائل مذهبي تان را با آقايان بهشتي و مطهري و 

کند که مباني را مطرح مي انسان و سرنوشتو مثالً آقاي مطهري در آنجا 

ت بوده اعتقادي است و ضمن اينكه حرف آقاي مطهري هم براي آنها حج

است. يا شهيد بهشتي براي آنها مباني نهضت امام حسين )ع( را مطرح 

آوردند، مباحث اعتقادي برايشان کرد... اينها آيت ا... انواري را ميمي

 (. 28/3/1389)تبريزي، مصاحبه نگارنده، « گفتمي

 شده است:ميپخش  هاآمده و در حوزهميهمچنين مطالب به صورت جزوه در 

روحانيت( مسائل تعليماتي را از جهت ايدئولوژي بررسي آنها )»

ها به حساب کردند، و در حوزهها خالصه اش ميکردند، به صورت جزوهمي

« هاي سياسي بودشد. يک گروه هم بود که مسئول بررسيتدريس مي

 (.168و  167: 1357)مقدسي و ديگران، 
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افل مؤتلفه بوده است يي که در يكي از محهاعزت شاهي در باب اولين جلسه

 گويد:مي

شد و حديث در آن جلسات بيشتر آيات قرآن گفته و تفسير مي»

کردند بيشتر جلسات مذهبي بود و سعي گفتند و از نهج البالغه استفاده ميمي

د را مطرح نکردند که بيشتر آيات و احاديثي که جنبه سياسي و مبارزه دارمي

 (.21/2/1389، )عزت شاهي، مصاحبه نگارنده« کنند

اشاره ياد آور  تاريخي  -ابوالفضل حاج حيدري در گفتگويي با کتاب ماه فرهنگي

 کند: مي

هاي چهارشنبه در هيئت مؤتلفه مرحوم شهيد بهشتي در تدريس شب»

 البالغه داشتند و در بين توضيحاتي درباره مطالبجلسه تدريس نهج

 -88 )حاج حيدري، «دادندميالبالغه، تفسيري هم از اوضاع روز ارائه نهج

1378 :57.) 

گرفت عبارت بودند ميي مؤتلفه مورد مطالعه قرار ها«حوزه»بخشي از آنچه در 

  :از

بحث عقيدتي، تفسير سياسي امور داخلي، تفسير سياسي امور ...  »

آوري حق عضويت هاي آزادي بخش، جمعخارجي، مطالعه انقالب

هشت جزوه  1343ي... تا سال اعضاء و برآوردن نيازهاي سازمان

سياسي حاوي مسائلي در مورد حزب، ضرورت مبارزه،  -تشكيالتي

ضرورت مبارزه در »عضوگيري و غيره که عنوان جزوه يا درس هشتم 

هاي مؤتلفه قرار گرفته بود در اختيار حوزه« شرايط فعلي از نظر شرعي

 (.226 -224: 1386)جمعي از پژوهشگران، « بود

 کند:مينقل  هاراقي در بيان فعاليتحاج مهدي ع

با آقاي بهشتي جلساتي... داشته باشيم... البته ظاهر جلسه تدريس »

هايي از اصول کافي بود ولي در حقيقت مبارزه و درساصول عقايد اسالمي 
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هاي ايالتي شد، بخصوص در جريان و بعد از جريان انجمنبا رژيم مطرح مي

 (.142و 141: 1380)مقدم، « ترش يافتو واليتي، که فعاليت ما گس

 گويد:مي هابه مباني عاشورا دارد و از تعليم سخنگو در حوزه ايهتوکلي بينا اشار

جهت، جهت مبارزات بود و سخنرانان نوعاً شاگردان  امام بودند. »

دادند. از قيام عاشورا و تفكرات امام و راه مبارزه و اينها را ارائه مي

 (. 1/12/1388)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده، « شدستفاده ميهاي آن اانگيزه

 کند:ميتشريح اين گونه بادامچيان فرايند متقاعد کردن افراد را 

رساندند و بعد عمده اين بود که اعتقادات شرعي را به طرف مي»

گفتند خب حاال اين وظيفه را به صورت فردي انجام دهيم يا جمعي؟ مي

 (.26/3/1389)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، « يا پراکنده؟جمعيِ تشكيالتي و 

 محتواي نشريات درون گروهي مؤتلفه آمده است:ره دربا

هاي مؤتلفه، در دوره تشكيالت سازماني خود، نشريات هيأت»

درون گروهي نيز داشتند، که فقط در اختيار اعضاي مؤتلفه قرار 

... جزوه انسان و سرنوشتعنوان  بااي بود هگرفت. يكي از آنها جزومي

نام داشت که توسط دکتر بهشتي و دکتر  حكومت در اسالممهم ديگر، 

نشريات درون گروهي ديگري هم در بين اعضاي شد، منتشر ميباهنر... 

شد که برخي از آنها در مورد مسائل سياسي هاي مؤتلفه منتشر ميهيأت

شرايط  همچون حزب، ضرورت حزب، عضوگيري و ضرورت مبارزه در

فعلي از نظر شرعي بود و برخي ديگر، به موضوعاتي هم چون خانواده 

. اين ندپرداختدر زمينه فرهنگي، مي ،در اسالم و همچنين اخالق اجتماعي

اي ماهانه نيز داشت که تفسير سياسي ماه در آن منتشر گروه، نشريه

 (. 127-125: 1387)پورقنبر، « شدمي

تلفه براي جذب افراد به گروه، چه محتوا و مباني مؤ اين سؤال کهدر پاسخ به

 اشاره کرد: ريزتوان به موارد کرد، ميمطرح مياي را فكري
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ي ده نفره مؤتلفه بگيريم، به ها، اگر عضويت را به معناي ورود فرد به حوزهاوالً

رسد که تا اين مرحله، جز اعتماد افراد به مسئولِ هر حوزه، يا کليت جريان مينظر 

تواي ؤتلفه از يک طرف، و از سويي متقاعد کردن افراد با استفاده از گفتگو و...،  محم

در  تر ياد شدهپيشهاي خاص ديگري در کار نبوده است.البته شايد محتويات نشريه

 توان بامي . اما اگر جذب را يک فرايند در نظر بگيريمجذب افراد مؤثر بوده باشد

همان اصول اعتقادي و  ،د که عمده محتواي جذب مؤتلفهعا کرباال اد توجه به شواهد 

است که توسط شهيد مطهري و  بودهمعرفت شناختي ديني در رابطه با مسائل روز 

مطرح  کالس و نشرياتديگران از طريق سخنراني،  شهيد بهشتي و آيت ا... انواري و

 ني هر فرد ودر قالب تكاليف اجتماعي دي اين مسائلشده است. در جلسات موتلفهمي

و نهايتاً فرد را آماده مسئوليت  شدهمطرح ميحفو کيان دين و نفي سلطه ظالم براي 

 .نداکردهميي گروه هافعاليتپذيري اجتماعي در قالب 

رسد بخشي از اعضاي ميبه نظر « اعتماد به سران مؤتلفه»ثانياً، عالو بر بحث 

يدئولوژيک مؤتلفه و حتي قبل از آن تحت ي اهايي غير از برنامههامؤتلفه هم در برنامه

. در شده است استفاده هاتعليم قرار گرفته بودند و بعد از تشكيل مؤتلفه، از اين سرمايه

 گويد:مياين باره توکلي بينا 

چون  ،ها را مطرح کردشود اين بحثدر قبل از عضوگيري خيلي نمي»

)توکّلي بينا، « تي داشتندهمه دوستان ما خودشان موج ه بودند و سابقه مبارزا

 (.    1/12/1388مصاحبه نگارنده، 

 کند:مياحمد قديريان نيز اشاره 

ها، برنامه داشتيم... در اين مسجد )شيخ علي(... هر شب چهار شنبه»

ها را آن جا شناسايي کرد... مرحوم حاج صادق براي مرحوم حاج صادق بچه

را فار هرندي و برادران ديگري ترور منصور، محمد بخارايي، نيک نژاد، و ص

اي از هيأت مؤتلفه آماده کردند. ايشان رابط شاخه - ها را تعليم دادکه آن -

 (.59و  58: 1383)نبوي و سرابندي، « بود
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بخشي از افراد مباني اعتقادي شان را  قبل از ورود به مؤتلفه کسب کرده بودند، 

شم اماني در مصاحبه با هاي بود.ي سياسهاو براي آنها مؤتلفه بيشتر بستر بحث

 گويد:مياي نشريه

نداشت براي براي همين لزومي، هاي ما اين تيپ افراد بودندحوزه»... 

« توانيم بكنيمگفتيم چه حرکتي ميفقط مي ،ي عقيدتي بگذاريمهاآنها کالس

 (.1388)اسالمي ، نشريه ذکر، 

 

 نحوه معرفي گروه به فرد -3-2

ت  قانوني و يا غير قانوني، مخفيانه يا ک نظام سياسي، وضعياينكه گروهي در ي

گيري اعالم کنند يا نه، و علني داشته باشد يا خير، اين وضعيت را به او در حين عضو

خواهند به عضويت درآيند از اين موضوع اطالع داشته باشند يا خود اشخاصي که مي

 گذارد.خير، تاثير زيادي بر نوع عضوگيري گروه مي

ماهيت اين گروه... مخفيانه بود. در اولين اساسنامه اين گروه، »

... اين سازمان، ه بوداصول تقيه، بطور دقيق و کامل مورد توجه قرار گرفت

شد که به غير از سرگروه، و هاي ده نفره مستقل ومجزا تشكيل مياز گروه

هاي در واقع، مسئول گروه مورد نظر، بقيه افراد گروه ده نفر، از گروه

و  58: 1387پورقنبر، « ) همسان و تشكيالت باالتر هيچ اطالعي نداشتند

59.) 

 ي آزاد منع نموده بودند:گيرعضوظاهراً امام )ره( نيز افراد را از 

بنا به روايتي، امام خميني )ره(، اعضاي مؤسس اين گروه را از »

راد عضوگيري آزاد و علني منع نمود و به آنها توصيه کرد تا فقط اف

شناخته شده، براي عضويت دعوت شوند. بنا به روايتي ديگر، جلسات 

مواقعي همچون  مخفيانه و سري و دررهبران اين گروه، بصورت کامالً 

 (. 58: 1387)پورقنبر، « گرديداذان صبح، تشكيل مي
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 دهد:مياصلي مؤتلفه فرايند معرفي گروه به فرد را توضيح ن يكي از فعاال

کرديم که فردي واجد ت و هيئات و... اعتماد پيدا ميوقتي در جلسا»

شد که ما گروهي هستيم که صالحيت است با او در ميان گذاشته مي

داديم و بعد ي سياسي اجتماعي داريم و آرام آرام به او توضيح ميهافعاليت

کرد... نوع معرفي گروه به فرد داد و مراحل را طي ميتقاضاي عضويت مي

فهميد که اين شد ميبود. يعني خود فرد وقتي عضوگيري مي مستتر در اين

 (.1/12/1388)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده، « گروه، يک گروه علني نيست

ضرورت کار تشكيالتي  اماگرفت، ميظاهراً فرد در جريان کلي ت گروه قرار 

 کرد، طرف زياد در جريان اشخاص و روابط آنها قرار نگيرد:مياقتضاء 

دانست که اين جريان مربوط به کرد. فرد مياقتضاي افراد فرق مي به»

دانست اين تشكيالت با امام مراجع و نهضت روحانيت است. طرف مي ،امام

کسي  معموالًکند، حاال اينكه چه کسي کارگرداني )مديريت( مي ،ارتباط دارد

نده، )بادامچيان، مصاحبه نگار« گفتندکرد و خودشان هم نميدنبال نمي

23/4/1389.) 

از نوع  (به جز ترور منصور) ي معمولي  گروه هافعاليتکه غالباً نوع  از آنجا 

تكثير و توزيع اعالمي ه و نشريه و برگزاري مجالس سخنراني و عزاداري و... در 

بوده است، طبيعتاً فرد به صورت   -اندهکه رنگ و بوي سياسي هم داشت - هامناسبت

هنگام عضوگيري و داخل شدن در  اما، گرفته استميين امر قرار طبيعي در جريان ا

 :گروه

هر فرد تنها از فرد ما فوق و ده نفر ذيل خود مطلع بوده است که »

)اسالمي ، مصاحبه نگارنده، « طبيعت حرکت سياسي در فضاي اختناق است

30/5/1389) 
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 اقتباس مدل عضوگيري -3-3

د که خود را پيرو صرف مرجعي ت تقليد با توجه به اينكه مؤتلفه گروهي بو

دانست و امام هم آنان را از گرايش به سوي احزاب بر حذر داشته بود و بر طبق مي

نه تنها در  بنابراينبودند، اسالمي مالً نامه خود بدنبال يک تشكيالت کامرامنامه و اساس

توان گفت به ميفقط ي گروه هم از جايي اقتباس نشد. عضوگيري، بلكه مدل سازمانده

که قبالً در فدائيان اسالم بودند، از تجربيات مبارزات قبلي استفاده  يواسطه اعضاي

 کردند.مي

هاي اسالمي س از اين ائتالف اکثريت قريب به اتفاق گروهپ»

خودجوش به آنها پيوستند و سپس بعضي دستجات سياسي نيز ابراز عالقه 

ف شوند از جمله جبهه ملي و نهضت وارد ائتالکردند که با مؤتلفه اسالمي 

ي رد شد ولي در مورد نهضت يگراآزادي. در مورد جبهه ملي به علت ملي

فرمود: آنها از ايشان آزادي چون ترديد بود برادران به امام مراجعه کردند و 

کشانند شما تر هستند و شما را به دنبال خود مي شما در اينگونه امور مسلط

« ائتالف با نهضت آزادي انجام نگرفت ، بنابرايندخودتان را بكني کار

 (.58: 1382)رضايي، 

 همچنين در اين باره آمده است:

اوالً امام تاسيس اين حزب را بر اساس اسالم ناب محمدي توصيه »

 -فرمودند و امر کردند که هيچ يک از اعضاي احزاب موجود اعم از ملي

نها همكاري نكنيد، يعني ها را به عضويت نپذيريد و با آمذهبي و چپ

خواستند يک گروه مستقل و ناشي از قرآن و حديث به منصه ظهور مي

 (.55 :1378-88)عسگر اوالدي، « برسانند

 گويد:ميبادامچيان هم در کتابش در همين راستا سخن 

از غرب يا شرق، سرمشق  معموالًهاي موجود آن روزگار، تشكل»

ادي... تشكلهاي کمونيستي... اما در گرفته بودند، جبهه ملي و نهضت آز
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اسالمي ، انگيزه افراد و تشكل، انگيزه خدايي بود، جهت انجام وظيفه مؤتلفه 

الهي و کسب رضوان ا... و اطاعت از مراجع تقليد و نايب امام زمان )ع( و 

 (.42: 1378)بادامچيان، « فقهاي اسالم و... دور هم جمع شده بودند

ها در آن ايمؤتلفه ،يک مثال روشن از اين رويكردخاطره محسن رفيق دوست

 :برهه است

بعد از جدا شدن از جبهه ملي، به نهضت آزادي پيوستم... اعضاي » 

هايي معتقد بودند... آنان انسانهايي متدين و نماز خوان نهضت آزادي، انسان

با اين  هاها مبهم بود و آن اينكه مرامنامه آنبودند، ولي چيزي در مرامنامه آن

و باز روي ايراني بودن تكيه  ،شد: ما ايراني هستيم و مسلمانجمله شروع مي

تر بودند. هايي مذهبي بودند از جبهه ملي پذيرفتنيداشتند؛ ولي چون انسان

هاي مؤتلفه با من فعاليت خودم را تا آغاز نهضت امام خميني و تشكيل هيأت

)قاسم « مؤتلفه از آنان جدا شدم هايآنان ادامه دادم و بعد با تشكيل هيأت

 (.28: 1383پور، 

 دهد:ميي عضوگيري گروه هم، اين را نشان هامالک

متعهدانه  عضو را ،خواهد عضوگيري کنداين تشكيالت حاال مي»

گيرد. آدمهاي متدين، در خط مرجعيت و روحانيت و آماده براي انجام مي

اساس مباني ديني است... تازه هاي عضو دقيقاً بر وظيفه در دين... . ويژگي

)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، « امام به ما فرمودند که عضويت نه، برادريابي

25/3/89 .) 

 

 ي مؤتلفههاي هيأتگيرعضومخاطب  -4

 هاي مؤتلفهمهم عضوگيري هيأت عوامل  -4-1
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در آن دوره از دوستاني که » بوده است: تعهد ،مهم عضوگيري عوامليكي از 

شد که در دانستند دعوت ميل ميؤد بودند و خودشان را در برابر مشكالت مسمتعه

 (.142و 141: 1380)مقدم، « جلسات شرکت نمايند

انگيزه مبارزه البته منظور از تعهد، هم تعهد به جامعه بوده است؛ يعني طرف 

 سياسي داشته باشد:

 سه مسئله اصلي مطرح بود... سوم اينكه داراي انگيزه سياسي»

اي ندارد و بي تفاوت است، بينيد که انگيزهمبارزاتي باشد. يک کسي را مي

)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده، « خوب کار کردن روي اين فرد خاصيتي ندارد

1/12/1388.) 

 و هم تعهد به گروه بوده است:

شد که به طرف گفته بشود که ما بعضي کارها بود که اطمينان نمي»

چون ممكن بود که اين طرف در يک بازداشت و در  داريم.شاخه نظامي

بازجويي ، در صورت شكنجه همه چيز را به آنها بگويد. اين هم هست که ال 

به الي اين افراد کساني که که بيشتر راز نگه دار بودند و قدرت تحفّو 

مطالب را داشتند وقدرت جسارت مبارزه را داشتند ارزش بيشتري داشتند... 

)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده، «  شدخاص از آنها استفاده ميبراي کارهاي 

1/12/1388.) 

 مؤتلفه بوده است: عواملترين از اصلي اعتقادات مذهبي

بويژه بسياري از اعضاي موتلفه، سابقه فعاليت در جبهه ملي و »

ها بودند، ولي با نهضت آزادي ايران را داشتند و يا از هواداران آن گروه

ت سياسي روحانيت و به دليل گرايش شديد مذهبي، بعد از شروع حرک

تشكيل موتلفه، به اين گروه پيوستند و تحت رهبري روحانيت قرار 

 (.52-50: 1387)پور قنبر، « گرفتند

 جلسات مذهبي بودند:شرکت کنندگان در شدند، از ميغالب افرادي که جذب 
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ذهبي بود، معيار عضوگيري اين گروه، عمدتاً بر اساس مسائل م»

شوند که در زيرا غالباً افرادي براي عضويت در اين گروه دعوت مي

جلسات مذهبي مساجد، همچون دعاي ندبه و قرائت قرآن شرکت 

 (.50: 1387)پورقنبر، « کردندمي

 کردند:مي برادريابيو سفارش امام )ره(،   اعتقادات مذهبيبواسطه اهميت 

کردند و يكي اينكه شما در و ايشان درآن روز دو و سه تا دعا »

عضوگيري برادريابي کنيد... ببينيد عضوگيري ما، برمبناي آن امرِ امام که 

هاي مؤمن و معتقد  جوان بابود، بنابراين برادريابي کنيد، يک مبناي اسالمي 

)توکّلي بينا، مصاحبه « کردنددر مسجد و هيئتها، دوستان ارتباط برقرار مي

 .    (1/12/1388نگارنده، 

 بودن وي بوده است: فقاهتيي اعقادات مذهبي و تدين، هايكي از الزمه

« در مرحله اول متدينِ فقاهتيِ تابع مراجع تقليد را قبول داشتيم...»

 (.23/4/89)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، 

 در فرد اشاره کرد: احساس تكليف ديني عاملهمچنين بايد به 

اي مؤتلفه بودند، صرفاً به دنبال اداي همجموعه عزيزاني که در هيأت»

وظيفه و اداي تكليف بودند و هيچ اعتقادي به اين نداشتند که محلي را دائر 

حاج حيدري، « ) کاسبي براي خودشان راه بياندازند و کنند به نام حزب

1387-88 :58.) 

 افزايد:ميبادامچيان در همين خصوص 

ت از هم و انجام وظيفه ديني رابطه ارتباطي بر  اساس اعتماد و شناخ»

 (.25/3/89)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، « در خدمت مراجع بود

 اشاره کرد:ها عدم عضويت در ديگر گروهتوان به ميعضويت  عواملاز ديگر 

اوالً امام تأسيس اين حزب را بر اساس اسالم ناب محمدي توصيه »

موجود اعم از ملي، فرمودند و امر کردند که هيچ يک از اعضاي احزاب 
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)عسگر « ها را به عضويت نپذيريد و با آنها همكاري نكنيدمذهبي و چپ

 (.55، 1378-88اوالدي، 

 گيرد:مي، از همين رويكرد نشأت هاگروهنگاه اسدا... الجوردي به ديگر 

ها بود و تنها به آنان فكر در آن شرايط همه اميد ما به مذهبي»

کرديم و حتي به خودمان اجازه حساب مي کرديم و روي نيروي آنهامي

داديم در آن شرايط با کساني که به مسائل مذهبي با يک عالقه وافر و به نمي

اي برقرار کنيم، نگريستند رابطهعنوان يكي از مقدس ترين اهداف نمي

شناختيم و يا باالخص جبهه )ملي( را يک تشكيالت بدون ايدئولوژي مي

: 1380)مقدم، « باشديهاي متناقر در آن جمع ميايدئولوژ تشكيالتي که

149.) 

عضوگيري  هادر مؤتلفه، الزم به توضيح است که از زن عامل جنسيتدر مورد 

 کردند:مينداشتند و در صورت لزوم از آنها استفاده 

اما به عنوان همكار،  ،هاي ده نفري نداشتيمعضوگيري زن، در حوزه»

رفتند و يا در جلوي زندان  به ديدار مراجع ميدر ميدان مبارزه بودند. مثالً

« کردندهايي ميها، صحبتها و خانهآمدند و در مجالس و مراسم و هيأتمي

 (.23/4/1389)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، 

 گويد:ميحاج مهدي عراقي 

اندازه کافي مرد عضو زن هيچي نداشتيم. چون تصميم نداشتيم و به»

آورديم، آنها در هايي را که ميهاي ما اکثرا اعالميهالً خانوادهداشتيم... چرا، مث

کردند و بعد هم ما کردند، چهار تا مينشستند دسته بندي ميخانه مي

ها در منزل استفاده برديم براي تقسيم بندي. از اين کارها از وجود خانممي

 (.172)مقدسي، همان:  «کرديممي

عضوگيري مؤتلفه به  عاملترين است که مهم به طور کلّي شواهد حاکي از آن

 ،در لواي آن، با تحقيقاتي از محل کار ، پسبوده است برادر يابيسفارش امام )ره( 

     که فعاليت سياسي را تكليف خود  -خانواده و دوستان فرد، به افراد مؤمنِ فقاهتي 
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ردند و با علم به کميمعتمد و داراي اصالت خانوادگي، رجوع  ،متعهد ، -دانستندمي

، وي را به عضويت هاگروهعالقه فرد به مبارزه سياسي و عدم عضويت وي در ديگر 

شد، ميپذيرفتند. شناسايي برخي از افراد هم در ضمن کارهاي محو له ابتدايي انجام  مي

زدند. ضمن اينكه مؤتلفه در آن دوره از حضور زنها ميبدين صورت که فرد را محک 

مؤتلفه به علت خطير بودن  مياستفاده نكرد. البته عضوگيري شاخه نظادر تشكيالت 

شرايط، متفاوت بود، و شهيد عراقي و شهيد اماني به صورت مستقل براي اين شاخه 

دهد، ضرورت وجود يا عدم وجود ميکردند. کما اينكه شواهد نشان ميعضوگيري 

 ت. اي خود از اختالفات دروني مؤتلفه بوده اسچنين شاخه

به صورت مستقل، خود حاج مهدي عراقي و...  البته شاخه نظامي»

ها چون شاخه تبليغات و... توسط رابط کردند. اما ديگر شاخهعضوگيري مي

)توکّلي بينا، مصاحبه « کردو در ارتباط با شوراي مرکزي عضو گيري مي

 (.1/12/1388نگارنده،

 

 هاي مؤتلفهقشر هدف عضوگيري هيأت  -4-2

که اوج  -شد که در اوائل دهه چهل يادآورمورد حضور زنها در مؤتلفه بايد در 

در مقايسه با دهه پنجاه، هنوز از حضور زنها در عرصه سياسي  -ي مؤتلفه بودهافعاليت

شد تا از ورود مي چندان خبري نيست، کما اينكه وجه سنّتي مؤتلفه خود مزيد بر علت

در مؤتلفه را  هاشواهد مبني بر عدم عضويت زن زنها به عرصه سياست امتناع ورزند.

اين نكته را اشاره  ، امانماييمميقبالً مرور کرديم و در اين جا از ذکر مجدد آن امتناع 

تجمع برابر کاخ شاه  مانندشده است: مياستفاده  هاکنيم که در مواردي از حضور زنمي

 .44و  43ي هاساليا ديدار با مراجع در 

کلي بايد خاطر نشان کرد که مؤتلفه به پيروي از مشي امام )ره( در پي  به طور اما

 آن بود که با توده مردم ارتباط بگيرد:
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دانيد که درجذب اعضاء، همه جور افرادي بود، دانشجو ميالبته »

)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده، « بود، تحصيلكرده بود، از حوزه بودند

1/12/1388.) 

 عمده ارتباط با مردم، از طريق روحانيت بوده است:ي هايكي از کانال

البته مؤتلفه... ارتباط قوي و تنگاتنگ با روحانيت محترم در سراسر »

در آن عضويت  گوناگونکشور برقرار کرده بود و از همه قشرها و طبقات 

هر کس از هر قشر و صنف و در اسالمي داشتند و بنا بر اساس برادري 

اسالمي ي هاي اجتماعي که داراي ويژگيهاوقعيتهر حد از تحصيل و م

 (.45: 1378)بادامچيان، « کردندميبا هم همراهي  ،بود

 امادادند، مياگرچه فع االن مؤتلفه قائل به اين هستند که همه اقشار را پوشش 

ي هااقتصادي اعضاي فعال در هيأت -)طبقه اجتماعي -3-2قسمت  همان طور که در

آموزان و دانش ،دانشجويان ،ن گروه بيشتر از آنكه در جذب روشنفكران، ايمؤتلفه( آمد

کارگران توفيق داشته باشد، در جذب بازاريان اعم از تج ار و مغازه داران و شاگرد 

بود به لحاظ اسالمي از آنجايي که مؤتلفه يک گروهي کامالً موفق بوده است.  هابازراي

قه خاص نداشت، اما نسبت به گرايشات ي بر روي قشر و طبتأکيدايدئولويكي  

 حساس بودند: هاگروهسياسي افراد و 

رسد يكي از علل مهم گرايش صرفاً مذهبي و مخالف به نظر مي»

هاي موتلفه، ارتباط نزديک اعضاي آن، با گرايي اعضاي هياتملي

گرايي در جهان اسالم، همچون بهشتي طيفي از روحانيون مخالف ملي

رفسنجاني بود... اعضاي اين گروه حتي در  ميهاش و مطهري و

کردند، بر برگزار مياسالمي ي منتهي به انقالب هاجلساتي که در ماه

آن بودند تا فقط افرادي را که، بنا به اظهارات برخي از آنان، در خط 

اصيل اسالم و روحانيت قرار داشتند، در جلسات سياسي خود، شرکت 

 (.52و 51: 1387)پورقنبر، « دهند



 

 

 

 

 

 

 

 57فصلنامه علوم اجتماعي شماره  / 252  

 

کرد که مياين رويكرد گروه، در عمل جمع آنان را به طيف خاصي محدود 

 کند:ميياد  هاي مسجدبچهجعفريان از آنها با نام 

از  )موتلفه( را بيش از آنكه بتوان يک سازمان سياسي اين تشكل»

ي هاي چپ ناميد، تشكلي است که بايد از آن با نام بچههانوع سازمان

 (. 373: 1386جعفريان، )« مسجد ياد کرد

 برند:ميغالب محققان هم، قشر بازار و متدينين را براي آنها به کار 

قشر جذب شده، بازار و متدينين بودند چرا که نفوذ و حوزه »

 (. 28/3/1389 ،)تبريزي، مصاحبه نگارنده« کارشان همان جا بود

اي دار جوانان اقشار طبقه متوسط سنتي جامعه وکما آنكه برخي هم قائلند که 

 دادند.اعضاي اين گروه را تشكيل مي بيشترينهمشاغل رده پايين در بازار، 

 

 هاي مؤتلفهبازه سني مورد نظر هيأت -4-3

باشد ميسال  35تا  30، بين 1متوسط سن اعضاي درجه اول مؤتلفه بر طبق آمار 

 باشد. ميسال  27تا  23و  متوسط سن اعضاي درجه دوم و درجه سوم مؤتلفه بين 

 گويد:ميميشهيد عراقي در مورد شاخه نظا

سال عاملين را نگذاريم که  25مرحله ديگرش اين بود که از »

ر اين مطرح بود تحرک بود د سنشان باالتر باشد، چون يكي از مسائلي که

 (. 207و  206)مقدسي، همان: « کار

 

                                                 

اين ارقام حاصل استخراج از جداول مشخصات اعضاي درجوه يوک، دو و سوه مؤتلفوه از پژوهشوي بوا عنووان          -1

ميني )ره( و . پژوهشكده امام خ1357هاي مؤتلفه و عملکرد آنان تا انقالب اسالمي ها وعلل تشکيل هيئتزمينه

 (، مي باشد.  1387، حسين پور قنبر )56و  55انقالب اسالمي، ص 

 



  

 

 

 
 253 /هاي مؤتلفه اسالمي ... اي عضوگيري هياتهشيوه

 

 ي مؤتلفه به عضوگيريهانگرش هيأت -5

گفتمان ديني جديدي که امام )ره( ايجاد کرده بودند و  أثيرترسد تحت ميبه نظر 

رساندن  ،بازخواني همين گفتمان توسط شاگردان ايشان در بين اعضاء، رويكرد گروه

فرد به يک تكليف و وظيفه شرعي در قبال مسائل سياسي و اجتماعي بوده است تا 

 بكشانند.بدين طريق فرد را با انگيزه و آگاهي ديني به عرصه فع اليت 

ي که يدر مرحله دوم کساني که آمادگي دارند و يا حتي آنها»... 

ن نوع افراد، ايهآمادگي ندارند برايشان نيرو ايجاد کنيم با تشكيل جلسات ب

ي که يوظايف يک فرد مسلمان را تفهيم کنيم و به آنها بياموزيم... نيروها

شان نيست، ما ظايفکنند اين کار جزء وميمسلمان هستند ولي فكر  واقعاً

کساني را که  بايد به آنها تفهيم کنيم که نخير وظيفه شرعي است و ثانياً

بتوانيم با ايجاد جلساتي آماده کنيم را حتي در خط اين نوع مسائل نيستند 

 (.138: 1380)مقدم، « و به نيروهاي خودمان اضافه کنيم

شويم ميکنيم متوجه مي هم وقتي که به انتخاب اعضاء نگاهميحتّي در شاخه نظا

که آگاهي بخشي به فرد، هم در زمينه مسائل ايدئولوژيک و هم در زمينه مسائل سياسي 

قصد استفاده ابزاري از افراد در جهت اهداف گروه مد نظر نبوده و مد نظر بوده است 

 است. 

شوند ميانتخاب مياوالً فكر کرده بوديم افرادي که براي کار نظا»

باشد که از جهت ايدئولوژي در يک سطحي باشند که  حد اقلش اين

بتوانند در هر مرحله اي از عمل خودشان دفاع بكنند، يعني تطبيق دادن 

دوم اينكه باز حداقلش اين باشد که از اوضاع و  و عمل با ايدئولوژي

 (. 207و  206)مقدسي، همان: « احوال جاري مملكتشان با اطالع باشند

 ازه توانش استفاده کنند:اندهفرد ب شده که از هرميسعي 

تيم، شگذاميخواستيم تكليف و باري که بروي دوش افراد ميما »

براي فرد قابل تحمل باشد و خارج از توانش نباشد. قصد فريب افراد را 
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ي رفتار کنيم. قصد جمع کردن عِد ه و عُده يخواستيم عاشورامينداشتيم و 

اهي بيايي، بيا اين مسير خداست. اما خوميگفتيم اگر مي ،را نداشتيم

ازه اندههمه بايد اسلحه دست بگيرند، هر کس ب مثالًجزمي ت نداشتيم که 

 (.23/4/1389)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، « وسعش

 کند:ميوي در جايي ديگر اشاره 

خواهد انجام وظيفه کند و در خدمت ميمبنا اين بود که طرف »

گرفت... ميبا افراد مورد اعتماد خودش ارتباط  مراجع قرار گيرد. هر کس

)بادامچيان، مصاحبه « صحبتي هم از تشكيالت و دعوت به تشكيالت نبود

 (.25/3/89نگارنده، 

 

 ي مؤتلفههاي هيأتگيرعضوهاي قالب  -6

عبارتند کرده است ميي جذب که مؤتلفه با استفاده از آنها عضوگيري هاقالب  

ها و ها و تظاهراتدر مراسم و شناسايي افراد  ها، مساجد، اردوجلسات در منازلاز: 

جوِّ سنگين خفقاني که بر جامعه حاکم بود، مجالس و محافلي اين چنيني را  غيره.

 طلبيد:ميجهت عضوگيري 

س و وحشتي که در جامعه در آن شرايط با سيطره ساواک و تر»

مسلحانه کرد...  شد افراد زيادي را وارد جرياناتمين وجود داشت،

و دستجات سياسي در اوضاع کشور نقشي نداشتند. تنها روزنه  هاگروه

شد مين و افراد جامعه، محافل و مجامع غير سياسي و ادبي و فرهنگي بود

 )اماني،سايت اينترنتي مؤتلفه(.« به کسي اطمينان کرد

 شد:به طور مرتب برگزار مي جلسات فرهنگي قبل از فروپاشي موتلفه

ي ده نفره انجام هاگروهاين جلسات فرهنگي که در ميان »

بطور  شد، بصورت هفتگي به ترتيب در منزل هريک از افراد حوزهمي

 (.123: 1387)پورقنبر، « شد مخفيانه برپا مي
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 -هاي مؤتلفه داراي تشكيالت منظم بود؛ آموزش فكريتا زماني که هيأت

اما با فروپاشي  ،شدانجام مي ان يافتهمذهبي اعضاي مؤتلفه، بصورت منظم و سازم

از همان اوايل اي ديگر ادامه يافت. ، به گونههافعاليتتشكيالت اين گروه، اين 

يي همچون برگزاري دعاهاي مذهبي، هافعاليت، برخي اعضاي مؤتلفه، 1344سال 

در دستور کار خود قرار دادند. ذهبي و برپايي اردوهاي آموزشي را تدريس علوم م

شد و بصورت مخفيانه و به دور از چشم ماموران حكومتي انجام مي هافعاليتن اي

 تداوم داشت.  1340تا اواخر دهه تقريباً

مذهبي، همچون  -بسياري از اعضاي موتلفه در جلسات فكري»

-1348ي هاسالمكتب قرآن، انصارالحسين و محب ان الحسين که طي 

ندگان در جلسات نکرکتکردند...ششد، شرکت ميبرگزار مي 1353

 بيشترافراد شناخته شده مؤتلفه، نهضت آزادي و حزب ملل بودند... 

شرکت کنندگان در اين جلسه؛ اعضاي مؤتلفه بودند... عالوه بر اين 

سه هيات، يک سري جلسات مذهبي... توسط اعضاي مؤتلفه، بر پا 

هم چنانكه تعدادي از اعضاي مؤتلفه در جلسات مسجد  .شدمي

شدند و سرانجام، يت... به سخنراني آيت ا... طالقاني، حاضر ميهدا

هاي فرهنگي مسجد قبا... نقش برخي از اعضاي مؤتلفه... در برنامه

 (.125و  124: 1387)پور قنبر، « فعالي داشتند

نگونه آمده ايهچگونگي جذب افراد به مؤتلفه از زبان يكي از افراد اصلي گرو

 است:

کرديم چون اين موضوعات ميدر هيئات استفاده يي که ما هاشيوه»

وقتي افراد همديگر را در يک جا  ،)عاشورا و...( خيلي داراي انگيزه است

شود آنها را جذب کرد. ما از ميشود، زودتر ميبينند و جهت مشخص مي

انتخاب  هافرد را در همين هيئت و همان امتيازات برخوردار بوديم

 (.1/12/1388، مصاحبه نگارنده، )توکّلي بينا« کرديممي
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 افزايد:ميبادامچيان هم دراين زمينه 

شد: ميبراي باورمند کردن فرد به مبارزه، از چند زمينه  استفاده »

ي آموزشي قرآن و عربي و ... هاي ديني بود، کالسهايكي همين هيئت

ي آموزشي درون گروهي. اينها هم براي شناسايي افراد هادورههم يكي 

ي امام و هاي ديني، بيانيههااي عضوگيري بودند... منبرهاي علماء، هيئتبر

)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، « ...هانشريه و مراجع تقليد و روحانيت

23/4/1389.) 

 شدند:ميشناسايي  هاو تظاهرات هابرخي از افراد در برگزاري مراسم

تشكيالت افرادي  بعد از فرمايش امام مبني بر حفو اين ارتباطات...»

در تظاهرات و... آمده بودند، که را که با آنها کار کرده بود و شناخته بود 

« دور خودش جمع کرد، اما هنوز به عنوان حوزه )تشكيالتي( و... نبود.را 

 (.25/3/89)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، 

هاي عاليتهايي بود که از آن براي فنيز از ديگر قالب ي عام المنفعههافعاليت

هاي خدمات درو ن گروهي هيأتدر قسمت شد. سياسي و عضوگيري استفاده مي

کرديم و در اين جا فقط به يک مورد اشاره  بيانرا  هااين فعاليتمؤتلفه اسالمي 

 گويد:ميکنيم. توکلي بينا در مورد آزادي اش پس از زندان مي

سيديم که بهتر ي فراوان به اين نتيجه رهاپس از تأم الت و بحث»

است فعاليت خود را در يک کار اجتماعي عام المنفعه متمرکز کنيم و در 

بپردازيم و کار سياسي خود را ميي مردهاپوشش آن به جذب نيرو

همچنان ادامه دهيم... اين کار، پس از آزادي از زندان به انجام رسيد  و 

انيم از طريق بنياد رفاه، بنياد رفاه، بنيان گذاري شد. اميد ما برآن بود که بتو

: 1384طاهراحمدي، «) به اهداف سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود برسيم

137). 
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شم اماني هاها براي جذب اعضاي جديد بود.نيز  از ديگر قالب روابط دوستانه

 گويد:مي ذکردر گفتگويي با نشريه 

هر کس هر قدر  ؟...کردندي حزبي را چه کساني اداره ميهاحوزه»

من چهار حوزه چهل نفره  مثالً، گذاشتميوقت ، فرصت اداره داشت

« بر اساس اعتمادي که به هم داشتند داشتم. ارتباطات دوستانه بود و

 (.1388، نشريه ذکر، اسالمي )

 :استي دوستانه هايگيرعضوروايت شهيد عراقي حاکي از تعم د مؤتلفه در 

بيشتر کاسب بودند،  افراد جوري بودند که حتماً، هم چون محيط»

بيشتر در محيط بازار بودند، يا اگر در خيابان هم بودند ارتباطي وجود 

شد... اين يک مقدار اثر ميشد، زير نظر گرفته ميداشت. بعد هم تحقيق 

رواني دارد.... در هر حال گروهي که يک سال يا دو سال و يا بعضي شان 

يم اينها ي، حاال ما بيااندهشد سابقه ده سال رفاقت دارند و با همديگر جمع

را سوا بكنيم از همديگر و يک معجوني اين وسط در بياوريم. ممكن 

بريم در مياست بعضي از خصوصيات نخواند با همديگر، حاال اين را ما 

 (.172 -169)مقدسي، همان: « کانال خودش

تلفه نشريه و جزوه از ديگر راههايي بود که افراد را متمايل به جذب در مو

شواهدي در مورد  هاي مؤتلفهمحتوا و مباني فكري عضوگيري هيأتدر قسمت کرد. مي

 :شودميو در اينجا به يک نمونه اکتفا ه شد و جزوات آورد هانشريه

و  بعثت هايهايي به نامبرخي طالب حوزه علميه قم، نشريه»

هاي اتازي کرده بودند که هيانده، را1344-1342ي هاسالدر را  انتقام

ايفا ميموتلفه، در توزيع، و بويژه، حمايت مالي آن، نقش مه

هاي آن، عمدتاً در ميان اعضاي موتلفه به فروش کردند... و نسخهمي

هاي موتلفه، در دوره تشكيالت سازماني خود، رسيد... هياتمي
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نشريات درون گروهي نيز داشتند، که فقط در اختيار اعضاي مؤتلفه 

 (.127 -125:  1387)پورقنبر، « ..گرفت.قرار مي

شويم که عمده جذب مؤتلفه از طريق ميي جذب مؤتلفه متوجه هابا مرور قالب

 هاسياسي در منازل و مساجد و اردو -اعتقادي -فرهنگي مجالس عزاداري و محافل

يي هاو تظاهرات ها، شناسايي افراد در مراسمهاو... بوده است. يكي ديگر از اين قالب

زدند. بعد از سال ميده است که در آنجا به نحوي افراد را شناسايي کرده و يا محک بو

، اعضاي بيرون از زندان و اعضايي که آزاد هاي موتلفهو با منفعل شدن فعاليت 1344

شدند تصميم گرفتند که در پوشش کارهاي عام المنفعه به جذب نيرو بپردازند. روابط 

ي اصلي مؤتلفه بوده است. از روابط دوستانه، به خويشاوندي تا حدودي در اعضا

ي هاشده است. بعالوه نشريه و جزوه هم از قالبمياستفاده  هايگيرعضومراتب در 

 اصلي جذب در مؤتلفه بوده است.

 

 ي مؤتلفههاي هيأتگيرعضومراحل فرآيند   -6

 مراحل و مأمورين عضوگيري

تلفه از يكديگر مستقل بوده است ي هر يک از سه شاخه مؤگيرعضوفرايند کلي 

 و نقطه اشتراک آنها گروه تحقيق بوده است:

البته، حالت استقالل در هر گروه بود، ولي در عمليات، يک عمليات »

واحد داشتند... آن وقت، فقط چيزي که بود، چون ممكن بود عضوگيري به 

ريش اين صورت در بيايد  که يک فردي را يک دفعه دو گروه بروند عضوگي

بكنند، براي خاطر اينكه به اين صورت انجام نشود، يک گروه تحقيق بود از 

آنها را،  خواستند عضوگيري بكنندسه گروه که اين اعضاي جديدي که مي

ا عضوگيري کرده بود، ر کردند که اگر فرض کن که آن گروهي فردکنترل مي

اينكه مثالً اين  کرد. حتي براي خاطرآمد، رد ميگروه ديگر اسمش مياگر در 
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« کردگروه هم نفهمد که اين عضوگيري شده، عدم صالحيتش را اعالم مي

 (.168و  167: 1357)مقدسي و ديگران، 

 افراد بوده است: ، مسئول تأييد و يا ردايهکميته سه نفر
ما يک کميته سه نفره داشتيم که بنده بودم و آقاي شهيد  صادق اماني »

شد پرونده نزد اين مه مراحل عضوگيري طي ميو شهيد عراقي که وقتي ه

آمد و تأييد آخر از سوي اين کميته سه نفره بود. ...  لذا آخرين کميته مي

)توکّلي بينا، « شدمرحله عضوگيري و تأييد يا رد کردن در آنجا انجام مي

 (.   1/12/1388مصاحبه نگارنده، 

تر، کميته سه نفري را در افراد از طريق معرفي فرد مورد نظر به مسئول باال

 کردند:ميعضوگيري ياري 

شناخت، به رابط در حوزه کرد و يا ميفردي که افراد را شناسايي مي»

فرستاد براي مسئول باالتر و کرد. رابطِ او  نام افراد را ميخودش معرفي مي

)بادامچيان، مصاحبه « کردندرسيد که تحقيقات مينهايت به گروهي... مي در

 (.23/4/1389نده: نگار

شد از زبان يكي از افراد کميته سه نفره ميکلّ فرايندي که براي عضوگيري طي 

 :آيدبه دست ميعضوگيري 

کرديم که فردي واجد وقتي در جلسات و هيئات و... اعتماد پيدا مي»

شد که ما گروهي هستيم که صالحيت است با او در ميان گذاشته مي

داديم و بعد ي داريم و آرام آرام به او توضيح ميي سياسي اجتماعهافعاليت

نهايتاً در آن کميته سه  کرد وداد و مراحل را طي ميتقاضاي عضويت مي

گذراند شد... فرد وقتي همه مراحل عضوگيري را مينفره، يک چک ديگر مي

آمد و در آنجا به لحاظ سوابق دوستان ما که سابقه مبارزاتي به اين کميته مي

کردند، که ببيند فرد صالحي تي دارد؟... ان و... داشتند، اينها را چک ميو زند

به صورت مستقل، خود حاج مهدي عراقي و... عضوگيري البته شاخه نظامي

 (.1/12/1388)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده،« کردند مي
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 تر بوده است:مؤتلفه، طوالني مياين فرايند براي شاخه نظا

کرديم که از تمام ي، افرادي را انتخاب ميبراي شاخه نظام»

هاي آموزشي کرديم. ضمناً آنها دورههاي آنها  بايد آگاهي پيدا ميويژگي

دادند و بدون خاصي هم از نظر عملياتي و هم از نظر عقيدتي بايد ارائه مي

شد و به همين علت افرادي را ناچاراً تصفيه ها، طرف عضو نميآن آموزش

 (.23/4/1389 ،ادامچيان، مصاحبه نگارنده)ب« کردندمي

مؤتلفه در مرحله جذب خيلي پيچيده نبوده و پس از اعتماد به يک شخص، نام 

رسيده و در کميته سه نفري و به ميوي به صورت سلسله مراتبي به کميته مرکزي 

شده است. پس از ميروايتي پنج نفري جذب، که شامل  افراد مبارز سياسي بود، مطرح 

ي گروه هاکردند و طرف در حوزهميتأييد، وي را جذب ت قيقات در صورتح

اينكه محتواي جذب هم خيلي پيچيده نبود، نياز به  دليلشد. در کل به ميسازماندهي 

شده ميگيري بيشتري مرحله بندي نبوده است. البته در عضوگيري شاخه نظامي، سخت

 است.

 

 ي مؤتلفههاري از نظر هيأتي فرد مورد نظر براي عضوگيهاويژگي -7

 وضعيت و پيشينه فرد -7-1

اين گروه به بحث مبارزه، جبراً رويكرد مؤتلفه به اسالمي با توجه به نگاه 

ي ملي هاحتي برخي از اعضاي  اين گروه، نگاه ،عضوگيري، رويكرد  طبقاتي نبود

رسي وضعيت و تافتند. برميي مذهبي چون نهضت آزادي را بر نهاگروهگرايانه ديگر 

ي ديگر و هاگروهپيشينه فرد فقط براي اطمينان از عدم عضويت وي در آن واحد، در 

يا سوءِ پيشينه فرد و اطمينان از تدين و تعهد فرد بوده است. عالوه بر اين از آنجايي 

افرادي هم که به  ي مذهبي بازار بوده است، نوعاًهاکه محمل عضوگيري مؤتلفه، هيئت

کردند طبقات سنتي جامعه بودند و تفاوت در سطح ميرفت و آمد  هائتاين گونه هي

تفاوتي در عضوگيري ي اصلي گروه، هااقتصادي افراد هم، با شرط وجود ديگر مالک
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اگرچه مالک عمده خود گروه، به سفارش امام )ره(، برادر يابي بوده  کرد.ايجاد نمي

و طبقاتي  ميي قوهاکه معيار ناي هملزومات خاص خودش را  داشت، از جمل است که

 و ... نداشته باشند.

ي را که در اين زمينه فعاليت ياولين هدفمان اين بود که تمام نيروها»

صف واحد بصورت متشكل و منظم کارها  کنند جمع کنيم و در يک خط ومي

 (.138: 1380)مقدم، « را انجام دهيم تا نيروها همديگر را خنثي نكنند

ي هانكه معياراي ههم ملزومات خاص خودش را  دارد، از جملبرادر يابي 

 و طبقاتي و ... نداشته باشند: ميقو

ها هستند. کارمندان دولت هم بودند، مثالً از در مؤتلفه همه گروه»

کارمندان کارخانه تانک سازي عضو داشتيم، معلم و کارگر و کشاورز استاد و 

يم. بنابراين ما يک فرا عضويتي داشتيم و دانشجو و... بود. از همه قشرها داشت

کنند و قائل هايي که ميبنديمبناي آن هم تدين و مقلّد بودن بود... اين تقسيم

، درست اندها فقط در جذب بازاريان موفق بودهايبه اين هستند که مؤتلفه

نيست و مربوط به کساني است که در رأس مؤتلفه بودند... هسته اوليه 

ها شغل شان بازاري بوده، دليل ايثراً کاسب بود... اينكه مؤتلفهمؤتلفه، اک

هاي شود که اينها يک طبقه اقتصادي بودند که بر عليه ناهنجارينمي

« اند و اين به خاطر منافع اقتصادي نبوده است اقتصادي اعتراض داشته

 (.23/4/1389)بادامچيان، مصاحبه نگارنده، 

 

 هاي مؤتلفهگيري هيأتبراي عضو هاي مشترک قبليزمينه -7-2

و مسجد  شيخ عليي مسجد هاسه گروه تشكيل دهنده مؤتلفه يعني بچه

شان در تهران و چه بواسطه يها، چه از طريق ارتباطاتاصفهاني هاو بچه الد ولهامين

يي حتي در حد رفاقت از هم ديگر هاشان به بيت امام )ره(، شناخترفت و آمدهاي

 داشتند:



 

 

 

 

 

 

 

 57فصلنامه علوم اجتماعي شماره  / 262  

 

 گويد:ميدر باره جريان ائتالف اسالمي  شهيد

هاي ديگري هم با امام در رابطه بعد از قضيه، متوجه شديم که گروه»

شان آمد و قرار شد جلسه هستند... وقتي به آنها پيشنهاد کرديم خوش

مان را هماهنگ کنيم. وقتي که )با هم( مشترکي داشته باشيم و کارهاي

ن آقايان رفقاي ما هستند، يعني من نشستيم، ديديم که خيلي از اي

شان، ولي رفقاي ديگرمان مثل مرحوم صادق اماني، آقاي عسگر شناختمنمي

شناختند. شناختند. بعد آنها هم باز يک گروه ديگر را مياوالدي را خوب  مي

اي با  اين سه گروه قرار گذاشتيم يک برنامه مشترک داشته باشيم و اساسنامه

 (.149و 148: 1380)مقدم، « ظيم کرديم.براي اين کار تن

 حتي قبل از تشكيل مؤتلفه شكل گرفته بود: هابرخي از اين ارتباطات و همكاري

دوستانم که در شوراي مرکزي بودند سر کالس درس و من خودم »

م. من شاگرد يپيدا کرد الد وله حضورحاج احمد مجتهدي در مسجد امين

ي و آقاي عسگراوالدي و...( اکثر رفقايمان ايشان بودم. ما )من و آقاي عراق

 ،آن سه گروهي که مشخص است، در مسجد امين الدوله پيدا کرديم را در

)توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده، « و شاگرد آقاي مجتهدي بوديم

1/12/1388   .) 

در درون  هاي موتلفههياتهم، هر کدام از  هاتأدر مورد وضعيت دروني اين هي

، سرمايه هاشبكه هاو ... داشتند که همين هاو اردو هاجلسات و آموزش خود يک سري

 براي مؤتلفه بود. هاتأاجتماعي اين هي

 

 هاي مؤتلفهميزان شناخت فرد از هيأت -7-3

طور که از نام اين گروه مشخص است، مبدأ و منشاء گروه،  همان

است. بوده  هاتأ. محمل عضو گيري گروه هم از هيبوده استي مذهبي هاتأهي

 بويژهي ايالتي و واليتي و رفراندم انقالب سفيد شاه و هاقاعدتاً از قضيه انجمن
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اعضاي گروه تا حدود زيادي از ، 1342اين گروه در نوروز ميبعد از ائتالف رس

و فعال  ايهدانستند که مجموعميآن شناسايي پيدا کرده بودند و به طور کلي 

ضمن اينكه نمود اصلي گروه، پخش سريع . دارد )ره( وجود مرتبط با امام

 ي امام )ره(  در زماني کوتاه بوده است.هااعالميه

يک ماه اين مجالس برگزار شد و حتي روحاني که از منبر پايين »

کرديم ميآورديم و او را عوض ميآمد، لباس روحانيت را از تن او در مي

سخنراني کند، چون او  شد در دو روز يک روحاني در مجلسميو الّا ن

شود که اين گروه داراي چه ميگرفتند. در اين مراحل کامالً مشخص ميرا

اعتباري است و چه اعتقاداتي دارد... جهت، جهت مبارزات بود ، و نوعاً 

« دادندميتفكرات امام و راه مبارزه و اينها را ارائه  و شاگردان  امام بودند

 (.1/12/1388 )توکّلي بينا، مصاحبه نگارنده،

ضرورت کار تشكيالتي اقتضاء  اماگرفت، ميفرد در جريان کلي ت گروه قرار 

 :نداشه باشدکرد، طرف زياد در جريان اشخاص و روابط آنها قرار مي

شد که ميکرد. وقتي طرف متوجه ميبه اقتضاي افراد فرق »

ي را کند و مرتبط با امام است، يک کسمياي در خدمت امام کار مجموعه

که مقلّد آيت ا... مرعشي يا آيت ا... شريعتمداري يا آيت ا... بهبهاني و... 

فهميدند که ما با امام ميبود يا اصالً روحاني معتبر در محل؛ از طريق آنها 

شدند. البته به خاطر مسائل ميدر ارتباطيم و به اين طريق با ما مرتبط 

دانست که اين ميعرفي شوند ، فرد امنيتي اين نبود که افرادِ گروه، به فرد م

)بادامچيان، « جريان مربوط به امام و مراجع و نهضت روحانيت است

 (.23/4/1389مصاحبه نگارنده، 

هاي مؤتلفه وضعيت اجتماعي هيأتلفه هم در قسمت توجهه اجتماعي مؤ

 :شده استبحث اسالمي 
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 ايي ده نفرههاگروهگفتند که يک ميدر جامعه  42در سال »

حال فعاليت بودند و خيلي همگون نبودند چون  تشكيل شده و در

)معاديخواه، « ي مختلفي بودند و حال و هواي مختلفي داشتندهاتأهي

 (.14/2/1389مصاحبه نگارنده، 

 

 گيرينتيجه
ي هام تا جنبهايهگيري را به صورت جدولي آوردجهت سهولت کار، نتيجه

 را مالحظه نماييم. اسالمي ي مؤتلفه هاعضوگيري هيأت گوناگون

 هاي مؤتلفه اسالمي هيأت

 
 شاخصه

 
 گروه

ت جذب آنها به گروه  نداشته هاي مادي به اعضاء، جهگروه تسهيالت و کمک
کرده افتادند کمک ميبه خانواده اعضايي که در راه مبارزه به زندان مي است، اما
 است.

 خدمات درون
 گروهي

 گروه

ه عنوان مرجع تقليد و رهبران اصلي گروه، هم در کاريزماي امام )ره( ب
 گيري مؤتلفه و هم در جذب افراد بسيار مؤثر بوده است.شكل

وجهه افراد  تأثير
فعال و کاريزماي 

 رهبران

شدند از طيف بازاريان سنتي و متدين مؤثر بوده و  نوعاً افرادي هم که جذب مي
ب اقشار ديگر چندان موفق نبوده اي( مؤتلفه در جذبودند. )به صورت ناخواسته

 است.

 -طبقه اجتماعي
اقتصادي اعضاي 

 فعال

وضعيت اجتماعي گروه در جامعه  خوب بوده است و در جذب گروه بسيار 
مؤثر بوده است. خود گروه تا حدودي از اين شرايط خوب براي عضوگيري 

 کرده است.استفاده مي

وضعيت اجتماعي 
 گروه

 محتواي جذب رابر اجتماع، حفو کيان دين و نفي سلطه ظالم.تكليف شرعي فرد در ب

محتواي 
 جذب

هاي گروه و يا معرفي ضمني گروه، تا حدود زيادي در فرد از طريق فعاليت
هر فرد تنها از فرد ما فوق و ده نفر  ، اماگرفته استجريان ماهيت گروه قرار مي

 ي اختناق است.ذيل خود مطلع بوده است که طبيعت حرکت سياسي در فضا

نحوه معرفي 
 گروه به فرد

ها(. از تجربيات اعضاي خود که تأو منحصر به فرد )برادر يابي در هيمدل بومي
 کرده است.کردند، استفاده ميقبالً فعاليت سياسي مي

اقتباس مدل  
 عضو گيري
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ترين معيار برادر يابي بوده است که در تدين از نوع فقاهتي، تعهد ديني مهم
)انگيزه مبارزه داشتن( و نسبت به گروه )قدرت سرّ نگهداشتن(، نسبت به جامعه 
عدم عضوگيري از زنان )ضمن استفاده موردي از کرده است. تجلي پيدا مي

عالوه بر اينها، بر ها. براي شاخه نظاميزنها(، عدم عضويت در ديگر گروه
العات سياسي کافي، سال، اط 25قدرت ايدئولوژيكي، سن کمتر از  هاي معيار

 کردند.مقاوم در مقابل شكنجه، شجاعت و ايثارگري تأکيد مي

 عضوگيري عوامل

هاي مهارتتأثير هاي سازماندهي تجمعات و مراسمات و...نداشته است. مگر  مهارت تأثير
 فردي

تمايل به عضوگيري از همه قشرها، بيشتر در جذب بازاريان متدين و  با وجود
 گيري.ها در عضو)قشر متوسط سنتي( موفق بودند. عدم استفاده از زن غالباً سنتي

قشر هدف 
 عضوگيري

، شاخه نظامي: 27تا  23، اعضاي درجه دو و سه: 35تا  30اعضاي درجه يک: 
 25تا  18بين 

 متوسط بازه سني

تأکيد خاصي بر قوميت و شهر خاصي نداشتند. فقط با اصفهان رابطه تشكيالتي 
اما مواردي بوده که در يک روز و يک ساعت خاص در بسياري از داشتند. 

ند که طبيعتاً نشان از وجود عضو است. )مانند مشهد، اهشهرها اعالميه پخش کرد
 تبريز و قزوين(

تأکيد بر شهرها و 
هاي قوميت
 خاص

هاي ديني )رويكرد دينيِ تكليف محور(، آگاهي بخشي به فرد با استفاده از انگيزه
 هاي افراد.ييها و تواناسوءِ استفاده از انگيزهعدم 

نگرش به 
 عضوگيري

سياسي در منازل و مساجد و  -اعتقادي -فرهنگي  مجالس عزاداري و محافل
ها و ها و تظاهرات، نشريه و جزوه، روابط شغلي و راهپيماييها و مراسماردو

 تجمعات و.. .

هاي قالب
 گيريعضو

 شده است.د به مسئولين باالتر معرفي ميپس از کسب  اعتماد، فر
 تاييد فرد معرفي کننده و نهايتاً تاييد فرد توسط هسته مرکزي جذب، کافي بوده است.

مراحل و 
 عضوگيريمامورين

 ،بازه زماني خاصي مد نظر نبوده است و پس از اطمينان يافتن از سوابق
 کردند.خانواده و عاليق فرد و... او را عضوگيري مي ،روحيات

بازه زماني مورد 
نظر گروه براي 
 عضوگيري فرد

هاي خانوادگي فرد مهم بوده است. عدم رويكرد طبقاتي. عدم تدي ن و ريشه
 هاي ديگر. عضويت همزمان در گروه

وضعيت و پيشينه 
 فرد

 فرد

ت بودند، أهاي مؤتلفه که يک هيهاي داخل هر يک از شاخهجلسات و برنامه
 آنها براي عضوگيري بود. سرمايه اجتماعي

هاي مشترک زمينه
قبلي براي 

 گيريعضو
هاي خميني مشهور بودند. ولي افرادگروه شناخته شده از همان ابتدا به ده نفره

هاي بارز آنها پخش تعداد زيادي اعالميه در مدتي کوتاه بوده گيژنبودند. از وي
 است.

ميزان شناخت 
 فرد از گروه
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