شيوههاي عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه اسالمي در انقالب
اسالمي ()57-1342
دکتر عباس کشاورز شكري
**

محمد رحمتي

تاريخ دريافت89/6/8 :
تاريخ پذيرش90/4/18 :

چکيده
يكي از جنبههاي مهم انقالب اسالمي ،که از چشم محققان ،چه در داخل
و چه در خارج تا حدود زيادي مغفول مانده است ،چگونگي شيوههاي جذب و
عضوگيري گروههاي انقالبي است .سؤال اصلي اين مقاله چگونگي شيوههاي
عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه اسالمي در انقالب اسالمي است .روش مورد
استفاده کيفي و از نوع پژوهش تاريخي و ابزار گردآوري دادهها مصاحبههاي
* استاديار جامعهشناسي دانشگاه شاهد.
** کارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه شاهد

abbaskeshavarz1@yahoo.com

*

 / 224فصلنامه علوم اجتماعي شماره 57

عميق است .در جايي که از طريق مصاحبه گردآوري داده ممكن نبوده است از
روش مكمل تحليل اسنادي نيز استفاده شده است .يافتههاي پژوهش حاکي از
آن است که کاريزماي امام (ره) به عنوان مرجع تقليد و شخصيت ايدهآل
رهبران اصلي گروه ،هم در شكلگيري مؤتلفه و هم در جذب افراد ،بسيار مؤثر
بوده است .نوعاً افرادي هم که جذب ميشدند از طيف بازاريان سنتي و متدين
بودند( .به صورت ناخواستهاي) مؤتلفه در جذب اقشار ديگر چندان موفق نبوده
است .وضعيت اجتماعي گروه در جامعه خوب بوده است و اين امر در جذب
گروه بسيار مؤثر بوده است .مدل عضوگيري گروه ،با توجه به توصيههاي امام
(ره) بومي و منحصر به فرد (برادر يابي در هيئتها) بوده است.
واژههاي كليدي :انقالب اسالمي ،هيأتهاي مؤتلفه اسالمي ،شيوههاي
عضوگيري.

مقدمه
گروهها و سازمانها ميتوانند نقش مهميدر سازماندهي و جريان سازي در طول
هر انقالبي داشته باشند ،به طوري که ميتوان ادعا کرد معموالً بسيج مردمي منتج به
انقالب ،حاصل فعاليتهاي چندين سالهاين گروهها است .انقالب اسالمي ايران نيز از
اين قاعده مستثني نيست و گروههاي گوناگون در طول انقالب با اهداف و روشهاي
متفاوتي در حال مبارزه با رژيم پهلوي بودهاند .آنچه در اين ميان از اهميت بسيار
زيادي برخوردار است و محققان انقالب اسالمي چه در داخل و چه در خارج بندرت
بدان نپرداختهاند ،چگونگي شيوههاي جذب و عضوگيري اين گروههاست .احزاب و
گروهها در پيتأثيرگذاري بر محيط اطراف خود هستند و به همين دليل نيازمند داشتن
ارتباط با ديگران هستند که اين امر از طريق گسترش حلقههاي اعضا و هوادارن
صورت ميگيرد (بالندل 1.)1990 ،قدرت يک گروه بر اثر عوامل متعددي تعيين
1

. blondel
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ميشود که مهمترين آنها عبارتند از :ميزان عضويت ،منابع مالي ،کيفيت رهبري ،ظرفيت
سازماني (وجود کادرهاي سازمان يافته در سطح وسيع) ،پيوستگي وضعيت گروه و
تناسب ايدئولوژيكي گروه (يا حزب) با ايدئولوژي جامعه (پالمر و ديگران:1371 ،
 .)52در طرح مفهومي گابريل آلموند (آلموند و کلمن 1)1960 ،عضوگيري يكي از
مهمترين نقشهاي همه سيستمهاي سياسي است .به عالوه همان طور که لستر
سليگمن اشاره ميکند عضوگيري نقشي است که "گروههاي سياسي به عنوان يک
نقش خاص و بعضاً منحصر به فرد بازي ميکنند" .نقش گروههاي سياسي در فرايند
عضوگيري طيف وسيعي از کارکنان (اعضاء ،فعاالن ،مقامات رسمي )...و نقشها و
2

متغييرها (محيطي ،سازماني و شخصي) را شامل ميشود (.)Seligman, 1967: 315

يكي از سؤاالت مهم در انقالب ايران آن است که چگونه گروهها و احزاب
موفق ميشوند افراد را جذب و عضوگيري کنند به طوري که افراد عادي از سير عادي
زندگي خود خارج شده و نه تنها مزدي بابت اين کار دريافت نكنند ،بلكه گاه جان
خود را نيز فداي اهداف سازمان نمايند .البته اين موضوع با توجه به اينكه بُعد
ايدئولوژيكي انقالب اسالمي بسيار پررنگتر از انقالبهاي ديگر بوده است اهميت
بيشتري به خود ميگيرد.
در اين تحقيق به نحوه عضوگيري هيات هاي موتلفه اسالمي پرداخته ميشود.
علت اصلي انتخاب موتلفه آن است که اين گروه بر خالف گروه هاي ديگر چه در
مقام افكار ،چه در عملكرد ،چه در وابستگي و حمايت ،چه در نوع رهبري و چه در
ترکيب و قالب سازماني ،يک مدل کامالً بومي بوده که نه شكل حزبي و سازماني به
خود گرفته و نه به دنبال تقليد نظري و عملي از سازمانها و احزاب غربي بوده
است.

1

. Almond and coleman

2

. Seligman
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روش انجام تحقيق
در اين تحقيق از تكنيکهاي روش تحقيق کيفي استفاده شده است .ريچاردسون
پژوهش کيفي را «تالشي براي درک و شناخت يک پديده از جهات و زاويههاي
گوناگون و درگير شدن در فرايندي شبيه متبلور کردن پديده مورد بررسي» ميداند .در
واقع در روش کيفي باور بر آن است که واقعيتها در جامعه ساخته ميشوند و محقق
بايد با نگاهي نزديک و فرايندي به مطالعه پديدهها بپردازد ،در حالي که بسياري از
پژوهشگران کمي ،رسالت خود را کشف واقعيتهاي از پيش موجود بين پديدهها
ميدانند» (دالور .)259 :1374 ،با سيري در روشهاي کيفي ،مناسبترين روش براي
اين موضوع روش پژوهش تاريخي تشخيص داده شد که به عنوان مكمل از روش
تحليل اسنادي نيز استفاده شده است  .ابزار اصلي مورد استفاده در اين تحقيق مصاحبه
عميق است که از جمله ابزار روشهاي کيفي است .البته جهت غنا بخشيدن به
مصاحبهها يا در صورتي که به افراد مورد نظر دسترسي نبود از روش تحليل اسنادي
مثل خاطرات و کتابها و غيره نيز استفاده شد.

مدل نظري
با توجه به اينكه در روش کيفي
«هدف تحقيق ...بيش از آنكه چيزي باشد که از پيش ميدانيم (براي
مثال نظريههايي که پيش از اين صورتبندي شدهاند) کشف و پروراندن
نظريههاي جديد ،و نظريههايي است که بنيان تجربي دارند» (اووه:1388 ،
.)17
«تغييرات سريع اجتماعي و در نتيجه آن تنوع زيست جهانها به شكل
روز افزوني محققان اجتماعي را با زمينههاي اجتماعي و ديدگاههاي جديدي
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مواجه ميکنند .اين مسائل به قدري براي آنان نوظهورند که روشهاي قياسي
سنتيشان  -استخراج سؤالها و فرضيات تحقيق از الگوهاي نظري و آزمون
آنها در برابر شواهد تجري  -به واسطه گوناگوني موضوعات ،ديگر پاسخگو
نيست .از اين رو ،تحقيق اجتماعي به شكل فزايندهاي وادار به استفاده از
استراتژيهاي استقرايي شده است .براي مطالعه زمينههاي اجتماعي به جاي
شروع پژوهش از نظريهها و آزمون آنها ،به مفاهيم «حساسيت برانگيز» نياز
است .در حالي که برخالف سوءِ تفاهم گسترده موجود ،اين مفاهيم خود از
دانش نظري پيشيني متأثرند اما در اين جا نظريهها بر اساس مطالعات تجربي
تدوين ميشوند .برخي دانش و فعاليتهاي علميرا نوعي دانش و فعاليت
محلّي به شمار آوردهاند( ».اووه.)13 :1388 ،

بنابراين براي اين تحقيق از قبل نظريهاي در نظر گرفته نشد و تالش شد که ابتدا
بر اساس مطالعه اسناد گروهها و سازمانهاي انقالبي ،مدلي تهيه شود و سپس بر اساس
يافتههاي تجربي بدست آمده از مصاحبه هاي عملي ،مدل اوليه بر اساس استقراء کامل
شود .مدل زير برگرفته از چنين تالشي است (البته اين نكته نيز الزم به يادآوري است
که با مطالعه پيشينه تحقيق و مباحث مربوط به سازمانها و گروههاي انقالبي ،نظريهاي
در باره شيوه عضوگيري گروههاي انقالبي به دست نيامد .تنها مدل نزديک به بحث اين
مقاله ،مدل بسيج چارلز تيلي است که آنهم در مبحث سازمان به بحث چگونگي
عضوگيري نپرداخته است).
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نمودار  -1مدل عوامل دخيل در عضوگيري گروه

عناصر اصلي مدل
 -1گروه :
در اين مدل گروه ،شامل موارد ذيل مي باشد :نوع عملكرد گوروه ،خودمات درون
گروهي ،وجهه افراد فعال گروه و کاريزماي رهبران ،علني و غير علني بودن و قانوني يوا
غير قانوني بودن ،طبقه اجتماعي -اقتصادي اعضاي فعال گروه و وضعيت اجتماعي.
 -1-1خدمات درون گروهي
منظور تسهيالت و کمک هاي مادي و ديگر خدمات رفاهي گروه به افوراد جهوت
تشويق فرد براي عضو شدن در گروه است.
 -1-2وجهه افراد فعال گروه و كاريزماي رهبران
منظور وجاهت و شهرت اجتماعي و سياسي افراد فعال گروه و کاريزماي رهبران
منسوب به گروه در جامعه ميباشد که ميتواند بر عضوگيري گروه مؤثر باشد.
 -1-3طبقه اجتماعي -اقتصادي اعضاي فعال گروه
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منظور تعيين طبقه اجتماعي -اقتصادي اعضاي فعال گروه و رهبران آن بوه طوور
کلي و تأثير آن بر نوع عضوگيري گروه ميباشد.
 -1-4وضعيت اجتماعي گروه
منظور نوع مواجهه و رويكرد مردم به گوروه (ارزيوابي مثبوت و منفوي جامعوه از
گروه) مثل :مذهبي بودن و نبودن گروه و ...ميباشد.

 -2برنامه جذب
برنامه جذب شامل محتواي جذب ،مخاطب جذب ،نگرش به جذب ،قالوبهوا و
مراحل جذب ميباشد.

 -2-1محتواي عضوگيري
مباني فكري و اعتقادي گروه که ابتدائاً به عنوان عامل جذب ارائه ميشد؛ چيستي
محتواي جذب به صورت کلي(مثل استفاده از آيات و روايات و مفواهيم اسوالمي و يوا
تئوريهاي مارکسيتي و ،) ...چگوونگي ارائوه محتوواي جوذب و اهوداف گوروه (اينكوه
محتواي جذب داراي مراحل گوناگوني بود يا نه) و منشاءِ خارجي و يوا داخلوي مودل
عضوگيري گروه و ...ميباشد.

 -2-2مخاطب عضوگيري
عوامل مناسبِ عضوگيري در فورد از نظور گوروه ،توأثير مهوارتهواي فورد ي در
انتخاب فرد ،قشر هدف گروه ،بازه سني مورد نظر براي جوذب ،تأکيود بور شوهرهوا يوا
قوميتهاي خاص در عضوگيريها ميباشد.

 -2-3نگرش به عضوگيري
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مقصود ميزان تفوق جنبههاي احساسي ،عواطفي ،انقالبوي گوري و در يوک کوالم
عملگرايي در مقابل جنبه هاي عقالني و آگاهي بخشوي در رويكورد عضووگيري گوروه
ميباشد و همچنين رويكردي انساني و يا ابزاري به افراد.

 -2-4قالبهاي عضوگيري
قالبها و خالقيتها ،عبارتند از :روشها و ابزارهايي که گروه بوراي عضووگيري
ازآن استفاده ميکرد ،مانند :اردو ،کوهنوردي ،مسجد ،کتواب ،جوزوه ،نشوريه ،داسوتان و
رمان ،حلقههاي مطالعواتي ،ارتبواط گيوري روشونفكران و علموا بوا گوروه ،تشوكلهواي
دانشجويي و دانش آموزي...

 -2-5مراحل فرآيند عضوگيري
مراحل گوناگون عضوگيري افوراد ماننود :زيور نظور گورفتن وي /آشونايي اوليوه/
انگيزش /همكاري /عضويت رسمي /و . ...همچنين وجود مأمورين عضوگيري متفاوت
در مراحل گوناگون عضوگيري.

 -3فرد
در اين مدل ،منظور از فرد ،وضعيت و پيشينه فرد ،ميوزان و نووع ارتبواط وي بوا
گروه و ميزان شناخت وي از گروه قبل از عضويت در گروه ميباشد.

 -3-1وضعيت و پيشينه فرد
منظور وضعيت اقتصادي و اجتماعي فرد و همچنين عدم سوءِ پيشوينه فورد موورد
نظر براي عضوگيري ميباشد.
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 -3-2زمينههاي مشترک قبلي براي عضوگيري
در اين جا منظور فعاليتهاي قبلي سياسي -اجتماعي فرد ميباشود ،کوه زمينوهاي
براي عضويت فرد در گروه فراهم آورده است ،مانند حضور در يک انجمن کوه بسوتري
براي شناسايي افراد مناسب و استفاده از اين زمينه در جهت عضووگيري آنهوا در گوروه
ميشده است.

 -3-3ميزان شناخت فرد از گروه
منظور ميزان شناخت فرد از گروه و اهداف آن قبل و در حين فرايند عضووگيري
ميباشد.

شيوههاي عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه اسالمي
 -1تاريخچه چگونگي شکلگيري هيأتهاي مؤتلفه اسالمي
درباره چگونگي شكل گيري هيأتهاي مؤتلفه چنين روايت شده است:
«اين جمعيت در بهار  1342از ائتالف سه گروه مذهبي به وجود
آمد .گروه مسجد امينالدوله ،گروه اصفهانيها و گروه مسجد شيخ
علي که در قالب هيئتها و جلسات مذهبي فعاليت ميکردند و با آغاز
نهضت امام خميني(ره) در سال  ،41به طور جداگانه فعاليتهاي چاپ
و پخش اعالميههاي مراجع و علماء و برگزاري تظاهرات و
راهپيماييها و مجالس سخنرانيها را به صورت پراکنده داشتند .بعد از
برقراري ارتباط با امام ،به توصيه ايشان براي اتحاد با يكديگر آشنايي
پيدا کرده در قالب مؤتلفه به هم پيوستند» (جمعي از پژوهشگران،
222 :1386و .)223

توکلي بينا در مورد تشكيل مؤتلفه و نقش عمده امام (ره) در شكل گيري آن
ميگويد:
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«ما سه گروه مذهبي بوديم که امام ما را دعوت کردند و خدمتشان
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
امام رفتيم به ايشان گفتيم که شما فرموديد متحد شويد و ما امر شما را اجرا
کرديم و اسم گروه را مؤتلفه گذاشتيم» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده:
.)1388/12/1

 -2ويژگيهاي هيأتهاي مؤتلفه اسالمي
 -1-2خدمات درون گروهي هيأتهاي مؤتلفه
منظور از خدمات درون گروهي ،کمكها و تسهيالتي است که گروه براي اعضاء

فراهم ميآورده و به نوعي اين تسهيالت ،از عوامل جذب فرد به گروه ميشده است.
در مورد هيأتهاي مؤتلفه چنين موردي صدق نميکند .تنها موردي که در اين زمينه
قابل بيان است ،کمکهايي بوده که موتلفه به خانوادههاي زندانيان سياسي و يا
اعتصاب کنندگان در جريان انقالب ميکرده است:
«سازمان مالي هيأتهاي مؤتلفه ،کار رسيدگي به خانوادههاي
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
مردم به دست روحانيون ميرسيد ( » .پورقنبر 61 :1387 ،و.)62

براي نمونه احمد احمد در خاطراتش به تالش شهيد محمد صادق اسالمي
براي بكار گرفتن احمد در کارخانه «لعاب قائم» بعد از آزادي از زندان و فشار
ساواک براي اخراج احمد اشاره ميکند (کاظمي.)287 :1388 ،
در مورد منبع کمکهاي مالي مؤتلفه بايد گفت:
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« يكي از مهمترين منابع مالي مؤتلفه ،وجوهات شرعي بود که از
سوي مردم به دست روحانيون ميرسيد .با توجه به رابطه بسيار نزديک
مؤتلفه با روحانيت ،برخي از روحانيون ،قسمتي از وجوهات را در اختيار
اعضاي اين گروه قرار ميدادند» ( پورقنبر.)61 :1387 ،

ابوالفضل توکلي بينا در خاطراتش بيان ميکند:
«در شش ماه آخر زندان ...پس از تأمالت و بحثهاي فراوان به اين
نتيجه رسيديم که بهتر است فعاليت خود را در يک کار اجتماعي عام المنفعه
متمرکز کنيم و در پوشش آن به جذب نيروهاي مردميبپردازيم و کار سياسي
خود را همچنان ادامه دهيم» (طاهراحمدي.)137 :1384 ،

از ديگر خدمات مؤتلفه اسالمي بايد به تأسيس صندوقهاي قرضالحسنه و
کمک به زندانيان اسالمي اشاره نمود:
«يكي از برنامه هاي مؤتلفه ،تامين مالي مبارزين سياسي بود ،بويژه
آنهايي که دستگير و روانه زندان ميشدند ...اعضاي مؤتلفه ...با درآمدهاي
حاصل از آن ،به خانواده هاي زندانيان سياسي کمک نمايند .آنان از اين
طريق ،حتي در ماههاي قبل از پيروزي انقالب ،سهميدر پرداخت حقوق
کارکنان ادارات و شرکتهاي دولتي ،که در اعتصاب به سرميبردند،
داشتند .گويا بازاريان ]از طيفهاي سياسي گوناگون[ نقش بسيار مهميدر
پرداخت هزينه زندگي اعتصابيون همانند کارکنان شرکت نفت ،اساتيد
دانشگاه و کارگران در ماههاي منتهي به انقالب  1357داشتند» (پورقنبر،
.)131-132 :1387

البته اسدا بادامچيان انگيزهاين کمکها را جذب و عضوگيري اعضاي جديد
نميداند:
«در مؤتلفه اصالً هيچ انگيزه مالي يا امتيازگيري مطلقاً وجود نداشته
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
کدام به نيت عضوگيري نبودند( »...بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)1389/4/23 :

 -2-2تأثير وجهه افراد فعال هيأتهاي مؤتلفه و كاريزماي رهبران منتسب به
گروه در عضوگيري
تأثير کاريزماي رهبران و فعاالن هيأتهاي مؤتلفه در جذب افراد به گروه زياد
بوده است .در نقل قولهاي ذيل ديده ميشود که هم در شكلگيري مؤتلفه و هم در
جذب افراد به گروه و انجام فعاليتها ،عامل کاريزماي رهبران بسيار مؤثر بوده است.
از سويي عالقه وافر سران گروه به امام (ره) و از سويي ديگر شخصيت بارز و مورد
اعتماد سران گروه در بازار هم در شكلگيري مؤتلفه و هم در جذب افراد به گروه و
انجام فعاليتها بسيار مؤثر بوده است .همچنين عالقه مردم به امام (ره) به عنوان اولين
مرجع تقليدي که از موضع دين وارد عرصه سياست شده بود  -بويژه بعد از عقدههاي
فروخورده کودتاي  28مردادکه گلوي مردم را ميفشرد  -همگي در اين گرايش به
سمت مؤتلفه مؤثر بودند:
« کساني که پايگاه فعاليت 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
ميگشتند ...بنابراين مالحظه ميکنيد که اين عزيزان با اين نگرش ،به دنبال
مرجعي ميگشتند که بتوانند از طريق ايشان هدايت درست پيدا کنند» (حاج
حيدري.)56-88 :1387 ،

آقاي حبيب ا ...عسگراوالدي نيز چنين اظهار ميدارند که:
«نقش مرجعيت حياتي بوده ،اصل حيات مان را از مراجع مان بويژه
از امام داشتيم ،که ما را زنده کرد و حيات دوبارهاي بخشيد ،ما و دوستان
هم سن و سال من ،که از سال  1332در جريان امور بوديم ،مأيوس شده
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بوديم ،از صحنه مبارزات کنار رفته بوديم .ولي با حضور امام براي ما
حيات جديدي پديد آمد» (مقدم.)149 :1380 ،
همچنين درباره تأثير تأييد مؤتلفه از سوي امام (ره) بيان ميکنند:
«در ابتدا مردم مؤتلفه را نميشناختند ،از وقتي مؤتلفه را امام تأييد
کردند در بين همه قشرهايي که ما را ميشناختند از احترام بااليي برخوردار
بوديم و اين اقبال به طرف ما بود» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده،
.)1388/12/1

در مورد خود گروه بايد گفت که سران مؤتلفه ،خود  -به نسبت در ميان
اطرافيان  -داراي وجهه کاريزمايي بودهاند:
«مثالً حرف شهيد عراقي براي همه آنها حجت بوده ،ايشان با خيلي از
شخصيتهاي سرشناس مذهبي و ائمه جماعات و روحانيون ارتباط داشتند.
لذا حرف ايشان براي خيليها حجت بود و اگر ايشان تقاضاي همكاري
ميکردند خيليها خالصانه و مخلصانه همكاري ميکردند .آيت ا ...انواري به
عنوان روحاني مرتبط با امام(ره) هر چي ميگفت حرفش حجت بود .تيپ
سران مؤتلفه در ابتدا به همين شكل بودند» (تبريزي ،مصاحبه نگارنده،
.)1389/3/28

برخي ،وجهه سران مؤتلفه را به خاطر سابقه مبارزاتي شان ميدانستند:
«همه دوستان ما موجه بودند و سابقه مبارزاتي داشتند؛ مثالً من خودم
چند بار بازداشت شدم ...اين وجهه سران گروه بود که اعضاي گروه به
اعتبار آن ميآمدند به گروه وصل ميشدند » (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده،
.)1388/12/1

در ابتداي شروع به کار مؤتلفه که هنوز نام هيأتهاي مؤتلفه را به خود نگرفته
بودند ،معروف به ده نفرههاي خميني ،بودند:
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« اين تشكيالت به صورت ده نفر ،ده نفري شديم؛ که مشهور بود به
ده نفرههاي خميني ،اينها در بهمن  1341بود» (بادامچيان ،مصاحبه نگارنده،
.)1389/3/26

اگرچه بادامچيان ،به نوعي سعي در برائت جستن از مفهوم واژه کاريزما به معناي
غربي اش دارد ،و در اوائلِ نهضت و شروع کار مؤتلفه ،کاريزمايي براي امام قائل
نيست ،اما دست کم در گفتههايش ميتوان نقش جايگاه مهم مرجعيت امام (ره) را در
بسيج مردمي ديد:
«اگر مي خواهيم ببينيم که علت جذب چيست؟ علت جذب انجام
وظيفه است ...مگر امام تا قبل از ظهور در عرصه ،کاريزما داشتند؟ ...امام
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
سياسي غربي ندارد ...امام ميفرمايد که همه هيچ هستيم؛ از همان ابتدا
ميفرمايد :اسالم در خطر است ،استقالل ايران در خطر است .علت جذب
اصالً کاريزما نبوده است .مسئله اين است که من به عنوان يک طلبه
مي گويم اسالم در خطر است ،براي انجام وظيفه ديني بيايد جمع شويد و
اسالم را ياري کنيد .هر که ميخواست اسالم را ياري کند کجا بايد
ميرفت؟ روحاني ،به جامعه روحانيت ميرفت؛ مدرسين ،ميروند به
جامعه مدرسين ،تودههاي عادي مردم هم در آن روزها ،به مؤتلفه ،در
حوزهاي ده نفره ميآمدند» (بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)1389/4/23 :
موارد ياد شده نشان ميدهد که مؤتلفه تا حدودي از کاريزماي امام (ره) به عنوان
مرجع تقليد استفاده ميکردند .همين که گروه را به ده نفرههاي خميني ميناميدند،
نشانگر اين موضوع است.
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 -3-2طبقه اجتماعي -اقتصادي اعضاي فعال در هيأتهاي مؤتلفه
در اين قسمت ميخواهيم ببينيم آيا طبقه اجتماعي و اقتصادي اعضاي فعال و
رهبران گروه در نوع عضو گيريهايشان تأثيري داشته است؟ يعني آيا افرادي که
جذب گروه شدند ،از همان ،طبقه اجتماعي  -اقتصادي سران گروه بودند؟
خود سران گروه عمدتاً از بازاريان بودند:
«مؤسسان اين گروه عمدتاً از کسبه و اصناف بازار بودند که در
فعاليتهاي مذهبي و سياسي داراي سوابق گوناگوني بودند و برخي از
آنها تجارب عضويت در گروههاي سياسي را نيز داشتند» (جمعي از
پژهشگران.)223 :1386 ،

مذهب گرايي با گرايش سنت گرايانه ،و بازاري بودن ،از ويژگيهاي عمده
مؤتلفهايها بوده است.:
«دومين ويژگي مهم فكري -اجتماعي هياتهاي مؤتلفه،
گرايش هاي سنتي شديد ،در ميان اعضاي آنان بود ...سومين
خصوصيت برجسته هيئتهاي مؤتلفه ،ماهيت بازاري آنها بود .اين
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
متوسط سنتي جامعه و جوانان داراي مشاغل رده پايين در بازار ،بيشتر
اعضاي اين گروه را تشكيل ميدادند ...در مجموع ...هيأتهاي
مؤتلفه ...گروهي کامالً مذهب گرا با گرايش سنتگرايانه ،به شمار
ميآمد و پايگاه اجتماعي آن ،عمدتاً در بازار قرار داشت ...بنا به اعتقاد
برخي ،اعضاي موتلفه ،در واقع ،غيرروشنفكر بوده و هياتهاي مذهبي
فعال در بازار ،متشكل از تجار و شاگردان آنان را دربرميگرفت»
(پورقنبر 54 -52 :1387 ،و .)127

 / 238فصلنامه علوم اجتماعي شماره 57

از آنجايي که منشاءِ مؤتلفه در بازار بوده ،نوعاً افرادي هم که جذب ميشدند از
بازار بودند و مؤتلفه در جذب اقشار ديگر چندان موفق نبوده است .البته طبيعي است
که در فضاي چپ زده دهه چهل ،اقشاري چون روشنفكران و دانشجويان ،تمايلي به
حرکات مذهبي نداشته باشند و خالءِ حرکتهاي مذهبي دانشگاهها را هم تا حدود
زيادي انجمن اسالمي و در ادامه ،نهضت آزادي پر کرده بود .اقشار حقوق بگير و
وابسته به دولت مانند کارمندان به علت همين وابستگي ،در کل اقبال کمتري به سمت
فعاليت سياسي داشتند و غالباً در حد سمپات1ظهور پيدا ميکردند.
 -2-4وضعيت اجتماعي هيأتهاي مؤتلفه اسالمي
ورود يک مرجع تقليد به عرصه سياست و شناخته شدن گروه به عنوان ده

نفرههاي خميني حكايت از وجهه اجتماعي اين گروه دارد ،اگرچه سران اصلي مؤتلفه،
خود از سرشناسان و معتمدان بازار بودهاند و نوع فعاليتها و سابقه مبارزاتيشان ،بر
اين وجهه آنها ميافزوده است.
تا مدتها مردم ،مؤتلفه را به نام ده نفرههاي خميني ميشناختند ،يک نمود مهم
مؤتلفه در ميان مردم ،پخش وسيع اعالميه در مدت زمان کوتاهي بوده است:
«اين تشكيالت به صورت ده نفر ،ده نفري شديم؛ که مشهور بود به
ده نفرههاي خميني ...مردم ميدانستند که يک مجموعه است که در ارتباط با
امام خميني است و مثالً وقتي در يک شب کل تهران اعالميه پخش
ميکرديم ،ميفهميدند .تا قبل اجراي حكم در مورد منصور به نام مؤتلفه
نبود ،همان ده نفرههاي خميني بود( »...بادامچيان ،مصاحبه نگارنده،
.)1389/3/26

در مجموع به نظر ميرسد که همان منتسب بودن به امام خميني (ره) مهمترين
علتِ وجهه خوب اجتماعي آنها بوده است:
 -1هوادار
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«در ابتدا مردم مؤتلفه را نميشناختند ،از وقتي مؤتلفه را امام تأييد
کردند در بين همه قشرهايي که ما را ميشناختند از احترام بااليي برخوردار
بوديم؛ و اين اقبال به طرف ما بود» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده،
.)1388/12/1

 -3برنامه عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه:
 -1-3محتوا ي و مباني فکري عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه
براي بررسي محتوا و مباني عضوگيري مؤتلفه ،به بررسي محتواي ارائه شده در
جلسات و کالسها و نشريات و جزوات ميپردازيم .حاج مهدي عراقي به تعداد
جلسات مؤتلفه اشاره ميکند؛ نوعاً مسائلي که در آنجا مطرح ميشده ،مسائل
اعتقادي بوده است:
«مؤتلفهايها وقتي از امام (ره) ميپرسند که چه کنيم؟ ايشان ميگويند
که مسائل مذهبي تان را با آقايان بهشتي و مطهري و هاشميو ...مطرح کنيد
و مثالً آقاي مطهري در آنجا انسان و سرنوشت را مطرح ميکند که مباني
اعتقادي است و ضمن اينكه حرف آقاي مطهري هم براي آنها حجت بوده
است .يا شهيد بهشتي براي آنها مباني نهضت امام حسين (ع) را مطرح
ميکرد ...اينها آيت ا ...انواري را ميآوردند ،مباحث اعتقادي برايشان
ميگفت» (تبريزي ،مصاحبه نگارنده.)1389/3/28 ،

همچنين مطالب به صورت جزوه در ميآمده و در حوزهها پخش ميشده است:
«آنها (روحانيت) مسائل تعليماتي را از جهت ايدئولوژي بررسي
ميکردند ،به صورت جزوهها خالصه اش ميکردند ،و در حوزهها به حساب
تدريس ميشد .يک گروه هم بود که مسئول بررسيهاي سياسي بود»
(مقدسي و ديگران 167 :1357 ،و .)168
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عزت شاهي در باب اولين جلسههايي که در يكي از محافل مؤتلفه بوده است
ميگويد:
«در آن جلسات بيشتر آيات قرآن گفته و تفسير ميشد و حديث
ميگفتند و از نهج البالغه استفاده ميکردند بيشتر جلسات مذهبي بود و سعي
ميکردند که بيشتر آيات و احاديثي که جنبه سياسي و مبارزه دارند را مطرح
کنند» (عزت شاهي ،مصاحبه نگارنده.)1389/2/21 ،

ابوالفضل حاج حيدري در گفتگويي با کتاب ماه فرهنگي -تاريخي ياد آور اشاره
ميکند:
«مرحوم شهيد بهشتي در تدريس شبهاي چهارشنبه در هيئت مؤتلفه
جلسه تدريس نهج البالغه داشتند و در بين توضيحاتي درباره مطالب
نهجالبالغه ،تفسيري هم از اوضاع روز ارائه ميدادند» (حاج حيدري-88 ،
.)57 :1378

بخشي از آنچه در «حوزه»هاي مؤتلفه مورد مطالعه قرار ميگرفت عبارت بودند
از:
«  ...بحث عقيدتي ،تفسير سياسي امور داخلي ،تفسير سياسي امور
خارجي ،مطالعه انقالبهاي آزادي بخش ،جمعآوري حق عضويت
اعضاء و برآوردن نيازهاي سازماني ...تا سال  1343هشت جزوه
تشكيالتي -سياسي حاوي مسائلي در مورد حزب ،ضرورت مبارزه،
عضوگيري و غيره که عنوان جزوه يا درس هشتم «ضرورت مبارزه در
شرايط فعلي از نظر شرعي» بود در اختيار حوزههاي مؤتلفه قرار گرفته
بود» (جمعي از پژوهشگران.)226 -224 :1386 ،

حاج مهدي عراقي در بيان فعاليتها نقل ميکند:
«با آقاي بهشتي جلساتي ...داشته باشيم ...البته ظاهر جلسه تدريس
اصول عقايد اسالمي و درسهايي از اصول کافي بود ولي در حقيقت مبارزه
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با رژيم مطرح ميشد ،بخصوص در جريان و بعد از جريان انجمنهاي ايالتي
و واليتي ،که فعاليت ما گسترش يافت» (مقدم 141 :1380 ،و.)142

توکلي بينا اشارهاي به مباني عاشورا دارد و از تعليم سخنگو در حوزهها ميگويد:
« جهت ،جهت مبارزات بود و سخنرانان نوعاً شاگردان امام بودند.
تفكرات امام و راه مبارزه و اينها را ارائه ميدادند .از قيام عاشورا و
انگيزههاي آن استفاده ميشد» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده.)1388/12/1 ،

بادامچيان فرايند متقاعد کردن افراد را اين گونه تشريح ميکند:
«عمده اين بود که اعتقادات شرعي را به طرف ميرساندند و بعد
مي گفتند خب حاال اين وظيفه را به صورت فردي انجام دهيم يا جمعي؟
جمعيِ تشكيالتي و يا پراکنده؟» (بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)1389/3/26 ،

درباره محتواي نشريات درون گروهي مؤتلفه آمده است:
«هيأت هاي مؤتلفه ،در دوره تشكيالت سازماني خود ،نشريات
درون گروهي نيز داشتند ،که فقط در اختيار اعضاي مؤتلفه قرار
ميگرفت .يكي از آنها جزوهاي بود با عنوان انسان و سرنوشت ...جزوه
مهم ديگر ،حكومت در اسالم نام داشت که توسط دکتر بهشتي و دکتر
باهنر ...منتشر ميشد ،نشريات درون گروهي ديگري هم در بين اعضاي
هيأتهاي مؤتلفه منتشر مي شد که برخي از آنها در مورد مسائل سياسي
همچون حزب ،ضرورت حزب ،عضوگيري و ضرورت مبارزه در شرايط
فعلي از نظر شرعي بود و برخي ديگر ،به موضوعاتي هم چون خانواده
در اسالم و همچنين اخالق اجتماعي ،در زمينه فرهنگي ،ميپرداختند .اين
گروه ،نشريهاي ماهانه نيز داشت که تفسير سياسي ماه در آن منتشر
ميشد» (پورقنبر.) 127-125 :1387 ،

در پاسخ بهاين سؤال که مؤتلفه براي جذب افراد به گروه ،چه محتوا و مباني
فكرياي را مطرح ميکرد ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
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اوالً ،اگر عضويت را به معناي ورود فرد به حوزههاي ده نفره مؤتلفه بگيريم ،به
نظر مي رسد که تا اين مرحله ،جز اعتماد افراد به مسئولِ هر حوزه ،يا کليت جريان
م ؤتلفه از يک طرف ،و از سويي متقاعد کردن افراد با استفاده از گفتگو و ،...محتواي
خاص ديگري در کار نبوده است.البته شايد محتويات نشريههاي پيشتر ياد شده در
جذب افراد مؤثر بوده باشد  .اما اگر جذب را يک فرايند در نظر بگيريم ميتوان با
توجه به شواهد باال ادعا کرد که عمده محتواي جذب مؤتلفه ،همان اصول اعتقادي و
معرفت شناختي ديني در رابطه با مسائل روز بوده است که توسط شهيد مطهري و
شهيد بهشتي و آيت ا ...انواري و ديگران از طريق سخنراني ،کالس و نشريات مطرح
ميشده است .در جلسات موتلفهاين مسائل در قالب تكاليف اجتماعي ديني هر فرد و
براي حفو کيان دين و نفي سلطه ظالم مطرح ميشده و نهايتاً فرد را آماده مسئوليت
پذيري اجتماعي در قالب فعاليتهاي گروه ميکردهاند.
ثانياً ،عالو بر بحث «اعتماد به سران مؤتلفه» به نظر ميرسد بخشي از اعضاي
مؤتلفه هم در برنامههايي غير از برنامههاي ايدئولوژيک مؤتلفه و حتي قبل از آن تحت
تعليم قرار گرفته بودند و بعد از تشكيل مؤتلفه ،از اين سرمايهها استفاده شده است .در
اين باره توکلي بينا ميگويد:
«در قبل از عضوگيري خيلي نميشود اين بحثها را مطرح کرد ،چون
همه دوستان ما خودشان موجه بودند و سابقه مبارزاتي داشتند» (توکّلي بينا،
مصاحبه نگارنده.)1388/12/1 ،

احمد قديريان نيز اشاره ميکند:
«در اين مسجد (شيخ علي) ...هر شب چهار شنبهها ،برنامه داشتيم...
مرحوم حاج صادق بچهها را آن جا شناسايي کرد ...مرحوم حاج صادق براي
ترور منصور ،محمد بخارايي ،نيک نژاد ،و صفار هرندي و برادران ديگري را
 که آنها را تعليم داد  -آماده کردند .ايشان رابط شاخهاي از هيأت مؤتلفهبود» (نبوي و سرابندي 58 :1383 ،و .)59
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بخشي از افراد مباني اعتقادي شان را قبل از ورود به مؤتلفه کسب کرده بودند،
و براي آنها مؤتلفه بيشتر بستر بحثهاي سياسي بود.هاشم اماني در مصاحبه با
نشريهاي ميگويد:
« ...حوزههاي ما اين تيپ افراد بودند ،براي همين لزومينداشت براي
آنها کالسهاي عقيدتي بگذاريم ،فقط ميگفتيم چه حرکتي ميتوانيم بكنيم»
(اسالمي  ،نشريه ذکر.)1388 ،

 -2-3نحوه معرفي گروه به فرد
اينكه گروهي در يک نظام سياسي ،وضعيت قانوني و يا غير قانوني ،مخفيانه يا
علني داشته باشد يا خير ،اين وضعيت را به او در حين عضوگيري اعالم کنند يا نه ،و
خود اشخاصي که ميخواهند به عضويت درآيند از اين موضوع اطالع داشته باشند يا
خير ،تاثير زيادي بر نوع عضوگيري گروه ميگذارد.
« ماهيت اين گروه ...مخفيانه بود .در اولين اساسنامه اين گروه،
اصول تقيه ،بطور دقيق و کامل مورد توجه قرار گرفته بود ...اين سازمان،
از گروههاي ده نفره مستقل ومجزا تشكيل ميشد که به غير از سرگروه ،و
در واقع ،مسئول گروه مورد نظر ،بقيه افراد گروه ده نفر ،از گروههاي
همسان و تشكيالت باالتر هيچ اطالعي نداشتند» ( پورقنبر 58 :1387 ،و
.)59

ظاهراً امام (ره) نيز افراد را از عضوگيري آزاد منع نموده بودند:
« بنا به روايتي ،امام خميني (ره) ،اعضاي مؤسس اين گروه را از
عضوگيري آزاد و علني منع نمود و به آنها توصيه کرد تا فقط افراد
شناخته شده ،براي عضويت دعوت شوند .بنا به روايتي ديگر ،جلسات
رهبران اين گروه ،بصورت کامالً مخفيانه و سري و در مواقعي همچون
اذان صبح ،تشكيل ميگرديد» (پورقنبر.)58 :1387 ،
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يكي از فعاالن اصلي مؤتلفه فرايند معرفي گروه به فرد را توضيح ميدهد:
«وقتي در جلسات و هيئات و ...اعتماد پيدا ميکرديم که فردي واجد
صالحيت است با او در ميان گذاشته ميشد که ما گروهي هستيم که
فعاليتهاي سياسي اجتماعي داريم و آرام آرام به او توضيح ميداديم و بعد
تقاضاي عضويت ميداد و مراحل را طي ميکرد ...نوع معرفي گروه به فرد
مستتر در اين بود .يعني خود فرد وقتي عضوگيري ميشد ميفهميد که اين
گروه ،يک گروه علني نيست» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده.)1388/12/1 ،

ظاهراً فرد در جريان کليت گروه قرار ميگرفت ،اما ضرورت کار تشكيالتي
اقتضاء ميکرد ،طرف زياد در جريان اشخاص و روابط آنها قرار نگيرد:
«به اقتضاي افراد فرق ميکرد .فرد ميدانست که اين جريان مربوط به
امام ،مراجع و نهضت روحانيت است .طرف ميدانست اين تشكيالت با امام
ارتباط دارد ،حاال اينكه چه کسي کارگرداني (مديريت) ميکند ،معموالً کسي
دنبال نميکرد و خودشان هم نميگفتند» (بادامچيان ،مصاحبه نگارنده،
.)1389/4/23

از آنجا که غالباً نوع فعاليتهاي معمولي گروه (به جز ترور منصور) از نوع
تكثير و توزيع اعالميه و نشريه و برگزاري مجالس سخنراني و عزاداري و ...در
مناسبتها  -که رنگ و بوي سياسي هم داشتهاند -بوده است ،طبيعتاً فرد به صورت
طبيعي در جريان اين امر قرار ميگرفته است ،اما هنگام عضوگيري و داخل شدن در
گروه:
«هر فرد تنها از فرد ما فوق و ده نفر ذيل خود مطلع بوده است که
طبيعت حرکت سياسي در فضاي اختناق است» (اسالمي  ،مصاحبه نگارنده،
)1389/5/30
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 -3-3اقتباس مدل عضوگيري
با توجه به اينكه مؤتلفه گروهي بود که خود را پيرو صرف مرجعيت تقليد
مي دانست و امام هم آنان را از گرايش به سوي احزاب بر حذر داشته بود و بر طبق
مرامنامه و اساسنامه خود بدنبال يک تشكيالت کامالً اسالمي بودند ،بنابراين نه تنها در
عضوگيري ،بلكه مدل سازماندهي گروه هم از جايي اقتباس نشد .فقط ميتوان گفت به
واسطه اعضايي که قبالً در فدائيان اسالم بودند ،از تجربيات مبارزات قبلي استفاده
ميکردند.
«پس از اين ائتالف اکثريت قريب به اتفاق گروههاي اسالمي
خودجوش به آنها پيوستند و سپس بعضي دستجات سياسي نيز ابراز عالقه
کردند که با مؤتلفه اسالمي وارد ائتالف شوند از جمله جبهه ملي و نهضت
آزادي .در مورد جبهه ملي به علت مليگرايي رد شد ولي در مورد نهضت
آزادي چون ترديد بود برادران به امام مراجعه کردند و ايشان فرمود :آنها از
شما در اينگونه امور مسلط تر هستند و شما را به دنبال خود ميکشانند شما
کار خودتان را بكنيد ،بنابراين ائتالف با نهضت آزادي انجام نگرفت»
(رضايي.)58 :1382 ،

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-
مذهبي و چپها را به عضويت نپذيريد و با آنها همكاري نكنيد ،يعني
مي خواستند يک گروه مستقل و ناشي از قرآن و حديث به منصه ظهور
برسانند» (عسگر اوالدي.)55 :1378-88 ،

بادامچيان هم در کتابش در همين راستا سخن ميگويد:
«تشكلهاي موجود آن روزگار ،معموالً از غرب يا شرق ،سرمشق
گرفته بودند ،جبهه ملي و نهضت آزادي ...تشكلهاي کمونيستي ...اما در
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مؤتلفه اسالمي  ،انگيزه افراد و تشكل ،انگيزه خدايي بود ،جهت انجام وظيفه
الهي و کسب رضوان ا ...و اطاعت از مراجع تقليد و نايب امام زمان (ع) و
فقهاي اسالم و ...دور هم جمع شده بودند» (بادامچيان.)42 :1378 ،

خاطره محسن رفيق دوست،يک مثال روشن از اين رويكرد مؤتلفهايها در آن
برهه است:
« بعد از جدا شدن از جبهه ملي ،به نهضت آزادي پيوستم ...اعضاي
نهضت آزادي ،انسان هايي معتقد بودند ...آنان انسانهايي متدين و نماز خوان
بودند ،ولي چيزي در مرامنامه آنها مبهم بود و آن اينكه مرامنامه آنها با اين
جمله شروع ميشد :ما ايراني هستيم و مسلمان ،و باز روي ايراني بودن تكيه
داشتند؛ ولي چون انسانهايي مذهبي بودند از جبهه ملي پذيرفتنيتر بودند.
من فعاليت خودم را تا آغاز نهضت امام خميني و تشكيل هيأتهاي مؤتلفه با
آنان ادامه دادم و بعد با تشكيل هيأتهاي مؤتلفه از آنان جدا شدم» (قاسم
پور.)28 :1383 ،

مالکهاي عضوگيري گروه هم ،اين را نشان ميدهد:
«اين تشكيالت حاال ميخواهد عضوگيري کند ،عضو را متعهدانه
ميگيرد .آدمهاي متدين ،در خط مرجعيت و روحانيت و آماده براي انجام
وظيفه در دين . ...ويژگيهاي عضو دقيقاً بر اساس مباني ديني است ...تازه
امام به ما فرمودند که عضويت نه ،برادريابي» (بادامچيان ،مصاحبه نگارنده،
.)89/3/25

 -4مخاطب عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه
 -1-4عوامل مهم عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه
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يكي از عوامل مهم عضوگيري ،تعهد بوده است« :در آن دوره از دوستاني که
متعهد بودند و خودشان را در برابر مشكالت مسؤل ميدانستند دعوت ميشد که در
جلسات شرکت نمايند» (مقدم 141 :1380 ،و.)142

البته منظور از تعهد ،هم تعهد به جامعه بوده است؛ يعني طرف انگيزه مبارزه
سياسي داشته باشد:
«سه مسئله اصلي مطرح بود ...سوم اينكه داراي انگيزه سياسي
مبارزاتي باشد .يک کسي را ميبينيد که انگيزهاي ندارد و بي تفاوت است،
خوب کار کردن روي اين فرد خاصيتي ندارد» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده،
.)1388/12/1

و هم تعهد به گروه بوده است:
«بعضي کارها بود که اطمينان نميشد که به طرف گفته بشود که ما
شاخه نظاميداريم .چون ممكن بود که اين طرف در يک بازداشت و در
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...
براي کارهاي خاص از آنها استفاده ميشد» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده،
.)1388/12/1

اعتقادات مذهبي از اصليترين عوامل مؤتلفه بوده است:
« بسياري از اعضاي موتلفه ،سابقه فعاليت در جبهه ملي و بويژه
نهضت آزادي ايران را داشتند و يا از هواداران آن گروهها بودند ،ولي با
شروع حرکت سياسي روحانيت و به دليل گرايش شديد مذهبي ،بعد از
تشكيل موتلفه ،به اين گروه پيوستند و تحت رهبري روحانيت قرار
گرفتند» (پور قنبر.)52-50 :1387 ،

غالب افرادي که جذب ميشدند ،از شرکت کنندگان در جلسات مذهبي بودند:
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«معيار عضوگيري اين گروه ،عمدتاً بر اساس مسائل مذهبي بود،
زيرا غالباً افرادي براي عضويت در اين گروه دعوت ميشوند که در
جلسات مذهبي مساجد ،همچون دعاي ندبه و قرائت قرآن شرکت
ميکردند» (پورقنبر.)50 :1387 ،

بواسطه اهميت اعتقادات مذهبي و سفارش امام (ره) ،برادريابي ميکردند:
«و ايشان درآن روز دو و سه تا دعا کردند و يكي اينكه شما در
عضوگيري برادريابي کنيد ...ببينيد عضوگيري ما ،برمبناي آن امرِ امام که
برادريابي کنيد ،يک مبناي اسالمي بود ،بنابراين با جوانهاي مؤمن و معتقد
در مسجد و هيئتها ،دوستان ارتباط برقرار ميکردند» (توکّلي بينا ،مصاحبه
نگارنده.)1388/12/1 ،

يكي از الزمههاي اعقادات مذهبي و تدين ،فقاهتي بودن وي بوده است:
«در مرحله اول متدينِ فقاهتيِ تابع مراجع تقليد را قبول داشتيم»...
(بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)89/4/23 ،

همچنين بايد به عامل احساس تكليف ديني در فرد اشاره کرد:
«مجموعه عزيزاني که در هيأتهاي مؤتلفه بودند ،صرفاً به دنبال اداي
وظيفه و اداي تكليف بودند و هيچ اعتقادي به اين نداشتند که محلي را دائر
کنند به نام حزب و کاسبي براي خودشان راه بياندازند» ( حاج حيدري،
.)58 :1387-88

بادامچيان در همين خصوص ميافزايد:
«رابطه ارتباطي بر اساس اعتماد و شناخت از هم و انجام وظيفه ديني
در خدمت مراجع بود» (بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)89/3/25 ،

از ديگر عوامل عضويت ميتوان به عدم عضويت در ديگر گروهها اشاره کرد:
«اوالً امام تأسيس اين حزب را بر اساس اسالم ناب محمدي توصيه
فرمودند و امر کردند که هيچ يک از اعضاي احزاب موجود اعم از ملي،
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مذهبي و چپها را به عضويت نپذيريد و با آنها همكاري نكنيد» (عسگر
اوالدي.)55 ،1378-88 ،

نگاه اسدا ...الجوردي به ديگر گروهها ،از همين رويكرد نشأت ميگيرد:
«در آن شرايط همه اميد ما به مذهبيها بود و تنها به آنان فكر
ميکرديم و روي نيروي آنها حساب ميکرديم و حتي به خودمان اجازه
نمي داديم در آن شرايط با کساني که به مسائل مذهبي با يک عالقه وافر و به
عنوان يكي از مقدس ترين اهداف نمينگريستند رابطهاي برقرار کنيم،
باالخص جبهه (ملي) را يک تشكيالت بدون ايدئولوژي ميشناختيم و يا
تشكيالتي که ايدئولوژيهاي متناقر در آن جمع ميباشد» (مقدم:1380 ،
.)149

در مورد عامل جنسيت در مؤتلفه ،الزم به توضيح است که از زنها عضوگيري
نداشتند و در صورت لزوم از آنها استفاده ميکردند:
«عضوگيري زن ،در حوزههاي ده نفري نداشتيم ،اما به عنوان همكار،
در ميدان مبارزه بودند .مثالً به ديدار مراجع ميرفتند و يا در جلوي زندان
ميآمدند و در مجالس و مراسم و هيأتها و خانهها ،صحبتهايي ميکردند»
(بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)1389/4/23 ،

حاج مهدي عراقي ميگويد:
«عضو زن هيچي نداشتيم .چون تصميم نداشتيم و بهاندازه کافي مرد
داشتيم ...چرا ،مثالً خانوادههاي ما اکثرا اعالميههايي را که ميآورديم ،آنها در
خانه مينشستند دسته بندي ميکردند ،چهار تا ميکردند و بعد هم ما
ميبرديم براي تقسيم بندي .از اين کارها از وجود خانمها در منزل استفاده
ميکرديم» (مقدسي ،همان.)172 :

به طور کلّي شواهد حاکي از آن است که مهمترين عامل عضوگيري مؤتلفه به
سفارش امام (ره) برادر يابي بوده است ،پس در لواي آن ،با تحقيقاتي از محل کار،
خانواده و دوستان فرد ،به افراد مؤمنِ فقاهتي  -که فعاليت سياسي را تكليف خود
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ميدانستند ، -متعهد ،معتمد و داراي اصالت خانوادگي ،رجوع ميکردند و با علم به
عالقه فرد به مبارزه سياسي و عدم عضويت وي در ديگر گروهها ،وي را به عضويت
مي پذيرفتند .شناسايي برخي از افراد هم در ضمن کارهاي محوله ابتدايي انجام ميشد،
بدين صورت که فرد را محک ميزدند .ضمن اينكه مؤتلفه در آن دوره از حضور زنها
در تشكيالت استفاده نكرد .البته عضوگيري شاخه نظامي مؤتلفه به علت خطير بودن
شرايط ،متفاوت بود ،و شهيد عراقي و شهيد اماني به صورت مستقل براي اين شاخه
عضوگيري ميکردند .کما اينكه شواهد نشان ميدهد ،ضرورت وجود يا عدم وجود
چنين شاخهاي خود از اختالفات دروني مؤتلفه بوده است.
«البته شاخه نظامي به صورت مستقل ،خود حاج مهدي عراقي و...
عضوگيري ميکردند .اما ديگر شاخهها چون شاخه تبليغات و ...توسط رابط
و در ارتباط با شوراي مرکزي عضو گيري ميکرد» (توکّلي بينا ،مصاحبه
نگارنده.)1388/12/1،

 -2-4قشر هدف عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه
در مورد حضور زنها در مؤتلفه بايد يادآور شد که در اوائل دهه چهل -که اوج
فعاليتهاي مؤتلفه بود -در مقايسه با دهه پنجاه ،هنوز از حضور زنها در عرصه سياسي
چندان خبري نيست ،کما اينكه وجه سنّتي مؤتلفه خود مزيد بر علت ميشد تا از ورود
زنها به عرصه سياست امتناع ورزند .شواهد مبني بر عدم عضويت زنها در مؤتلفه را
قبالً مرور کرديم و در اين جا از ذکر مجدد آن امتناع مينماييم ،اما اين نكته را اشاره
ميکنيم که در مواردي از حضور زنها استفاده ميشده است :مانند تجمع برابر کاخ شاه
يا ديدار با مراجع در سالهاي  43و .44
اما به طور کلي بايد خاطر نشان کرد که مؤتلفه به پيروي از مشي امام (ره) در پي
آن بود که با توده مردم ارتباط بگيرد:
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«البته مي دانيد که درجذب اعضاء ،همه جور افرادي بود ،دانشجو
بود ،تحصيلكرده بود ،از حوزه بودند» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده،
.)1388/12/1
يكي از کانالهاي عمده ارتباط با مردم ،از طريق روحانيت بوده است:
«البته مؤتلفه ...ارتباط قوي و تنگاتنگ با روحانيت محترم در سراسر
کشور برقرار کرده بود و از همه قشرها و طبقات گوناگون در آن عضويت
داشتند و بنا بر اساس برادري اسالمي هر کس از هر قشر و صنف و در
هر حد از تحصيل و موقعيتهاي اجتماعي که داراي ويژگيهاي اسالمي
بود ،با هم همراهي ميکردند» (بادامچيان.)45 :1378 ،
اگرچه فعاالن مؤتلفه قائل به اين هستند که همه اقشار را پوشش ميدادند ،اما
همان طور که در قسمت ( -3-2طبقه اجتماعي -اقتصادي اعضاي فعال در هيأتهاي
مؤتلفه) آمد ،اين گروه بيشتر از آنكه در جذب روشنفكران ،دانشجويان ،دانشآموزان و
کارگران توفيق داشته باشد ،در جذب بازاريان اعم از تجار و مغازه داران و شاگرد
بازرايها موفق بوده است .از آنجايي که مؤتلفه يک گروهي کامالً اسالمي بود به لحاظ
ايدئولويكي تأکيدي بر روي قشر و طبقه خاص نداشت ،اما نسبت به گرايشات
سياسي افراد و گروهها حساس بودند:
«به نظر مي رسد يكي از علل مهم گرايش صرفاً مذهبي و مخالف
مليگرايي اعضاي هياتهاي موتلفه ،ارتباط نزديک اعضاي آن ،با
طيفي از روحانيون مخالف مليگرايي در جهان اسالم ،همچون بهشتي
و مطهري و هاشمي رفسنجاني بود ...اعضاي اين گروه حتي در
جلساتي که در ماههاي منتهي به انقالب اسالمي برگزار ميکردند ،بر
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
دهند» (پورقنبر 51 :1387 ،و.)52
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اين رويكرد گروه ،در عمل جمع آنان را به طيف خاصي محدود ميکرد که
جعفريان از آنها با نام بچههاي مسجد ياد ميکند:
«اين تشكل (موتلفه) را بيش از آنكه بتوان يک سازمان سياسي از
نوع سازمانها ي چپ ناميد ،تشكلي است که بايد از آن با نام بچههاي
مسجد ياد کرد» (جعفريان.)373 :1386 ،
غالب محققان هم ،قشر بازار و متدينين را براي آنها به کار ميبرند:
« قشر جذب شده ،بازار و متدينين بودند چرا که نفوذ و حوزه
کارشان همان جا بود» (تبريزي ،مصاحبه نگارنده.)1389/3/28 ،
کما آنكه برخي هم قائلند که اقشار طبقه متوسط سنتي جامعه و جوانان داراي
مشاغل رده پايين در بازار ،بيشترينه اعضاي اين گروه را تشكيل ميدادند.
 -3-4بازه سني مورد نظر هيأتهاي مؤتلفه
متوسط سن اعضاي درجه اول مؤتلفه بر طبق آمار 1،بين  30تا  35سال ميباشد
و متوسط سن اعضاي درجه دوم و درجه سوم مؤتلفه بين  23تا  27سال ميباشد.
شهيد عراقي در مورد شاخه نظاميميگويد:
«مرحله ديگرش اين بود که از  25سال عاملين را نگذاريم که
سنشان باالتر باشد ،چون يكي از مسائلي که مطرح بود تحرک بود در اين
کار» (مقدسي ،همان 206 :و .)207

 -1اين ارقام حاصل استخراج از جداول مشخصات اعضاي درجوه يوک ،دو و سوه مؤتلفوه از پژوهشوي بوا عنووان
زمينه ها وعلل تشکيل هيئت هاي مؤتلفه و عملکرد آنان تا انقالب اسالمي  .1357پژوهشكده امام خميني (ره) و
انقالب اسالمي ،ص  55و  ،56حسين پور قنبر ( ،)1387مي باشد.
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 -5نگرش هيأتهاي مؤتلفه به عضوگيري
به نظر ميرسد تحت تأثير گفتمان ديني جديدي که امام (ره) ايجاد کرده بودند و
بازخواني همين گفتمان توسط شاگردان ايشان در بين اعضاء ،رويكرد گروه ،رساندن
فرد به يک تكليف و وظيفه شرعي در قبال مسائل سياسي و اجتماعي بوده است تا
بدين طريق فرد را با انگيزه و آگاهي ديني به عرصه فعاليت بكشانند.
« ...در مرحله دوم کساني که آمادگي دارند و يا حتي آنهايي که
آمادگي ندارند برايشان نيرو ايجاد کنيم با تشكيل جلسات بهاين نوع افراد،
وظايف يک فرد مسلمان را تفهيم کنيم و به آنها بياموزيم ...نيروهايي که
واقعاً مسلمان هستند ولي فكر ميکنند اين کار جزء وظايفشان نيست ،ما
بايد به آنها تفهيم کنيم که نخير وظيفه شرعي است و ثانياً کساني را که
حتي در خط اين نوع مسائل نيستند را بتوانيم با ايجاد جلساتي آماده کنيم
و به نيروهاي خودمان اضافه کنيم» (مقدم.)138 :1380 ،
حتّي در شاخه نظاميهم وقتي که به انتخاب اعضاء نگاه ميکنيم متوجه ميشويم
که آگاهي بخشي به فرد ،هم در زمينه مسائل ايدئولوژيک و هم در زمينه مسائل سياسي
مد نظر بوده است و قصد استفاده ابزاري از افراد در جهت اهداف گروه مد نظر نبوده
است.
«اوالً فكر کرده بوديم افرادي که براي کار نظاميانتخاب ميشوند
حد اقلش اين باشد که از جهت ايدئولوژي در يک سطحي باشند که
بتوانند در هر مرحله اي از عمل خودشان دفاع بكنند ،يعني تطبيق دادن
عمل با ايدئولوژي و دوم اينكه باز حداقلش اين باشد که از اوضاع و
احوال جاري مملكتشان با اطالع باشند» (مقدسي ،همان 206 :و .)207
سعي ميشده که از هر فرد بهاندازه توانش استفاده کنند:
«ما ميخواستيم تكليف و باري که بروي دوش افراد ميگذاشتيم،
براي فرد قابل تحمل باشد و خارج از توانش نباشد .قصد فريب افراد را
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نداشتيم و ميخواستيم عاشورايي رفتار کنيم .قصد جمع کردن عِده و عُده
را نداشتيم ،ميگفتيم اگر ميخواهي بيايي ،بيا اين مسير خداست .اما
جزميت نداشتيم که مثالً همه بايد اسلحه دست بگيرند ،هر کس بهاندازه
وسعش» (بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)1389/4/23 ،
وي در جايي ديگر اشاره ميکند:
«مبنا اين بود که طرف ميخواهد انجام وظيفه کند و در خدمت
مراجع قرار گيرد .هر کس با افراد مورد اعتماد خودش ارتباط ميگرفت...
صحبتي هم از تشكيالت و دعوت به تشكيالت نبود» (بادامچيان ،مصاحبه
نگارنده.)89/3/25 ،
 -6قالبهاي عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه
قالبهاي جذب که مؤتلفه با استفاده از آنها عضوگيري ميکرده است عبارتند
از :جلسات در منازل ،مساجد ،اردوها و شناسايي افراد در مراسمها و تظاهراتها و
غيره .جوِّ سنگين خفقاني که بر جامعه حاکم بود ،مجالس و محافلي اين چنيني را
جهت عضوگيري ميطلبيد:
«در آن شرايط با سيطره ساواک و ترس و وحشتي که در جامعه
وجود داشت ،نميشد افراد زيادي را وارد جريانات مسلحانه کرد...
گروهها و دستجات سياسي در اوضاع کشور نقشي نداشتند .تنها روزنه
افراد جامعه ،محافل و مجامع غير سياسي و ادبي و فرهنگي بود و نميشد
به کسي اطمينان کرد» (اماني،سايت اينترنتي مؤتلفه).
جلسات فرهنگي قبل از فروپاشي موتلفه به طور مرتب برگزار ميشد:
«اين جلسات فرهنگي که در ميان گروههاي ده نفره انجام
ميشد ،بصورت هفتگي به ترتيب در منزل هريک از افراد حوزه بطور
مخفيانه برپا ميشد » (پورقنبر.)123 :1387 ،
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تا زماني که هيأت هاي مؤتلفه داراي تشكيالت منظم بود؛ آموزش فكري-
مذهبي اعضاي مؤتلفه ،بصورت منظم و سازمان يافته انجام ميشد ،اما با فروپاشي
تشكيالت اين گروه ،اين فعاليتها ،به گونهاي ديگر ادامه يافت .از همان اوايل
سال  ،1344برخي اعضاي مؤتلفه ،فعاليتهايي همچون برگزاري دعاهاي مذهبي،
تدريس علوم مذهبي و برپايي اردوهاي آموزشي را در دستور کار خود قرار دادند.
اين فعاليتها بصورت مخفيانه و به دور از چشم ماموران حكومتي انجام ميشد و
تقريباًتا اواخر دهه  1340تداوم داشت.
«بسياري از اعضاي موتلفه در جلسات فكري -مذهبي ،همچون
مكتب قرآن ،انصارالحسين و محبان الحسين که طي سالهاي -1348
 1353برگزار ميشد ،شرکت ميکردند...شرکتکنندگان در جلسات
افراد شناخته شده مؤتلفه ،نهضت آزادي و حزب ملل بودند ...بيشتر
شرکت کنندگان در اين جلسه؛ اعضاي مؤتلفه بودند ...عالوه بر اين
سه هيات ،يک سري جلسات مذهبي ...توسط اعضاي مؤتلفه ،بر پا
ميشد .هم چنانكه تعدادي از اعضاي مؤتلفه در جلسات مسجد
هدا يت ...به سخنراني آيت ا ...طالقاني ،حاضر ميشدند و سرانجام،
برخي از اعضاي مؤتلفه ...در برنامههاي فرهنگي مسجد قبا ...نقش
فعالي داشتند» (پور قنبر 124 :1387 ،و .)125
چگونگي جذب افراد به مؤتلفه از زبان يكي از افراد اصلي گروهاينگونه آمده
است:
«شيوههايي که ما در هيئات استفاده ميکرديم چون اين موضوعات
(عاشورا و )...خيلي داراي انگيزه است ،وقتي افراد همديگر را در يک جا
ميبينند و جهت مشخص ميشود ،زودتر ميشود آنها را جذب کرد .ما از
همان امتيازات برخوردار بوديم و فرد را در همين هيئتها انتخاب
ميکرديم» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده.)1388/12/1 ،
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بادامچيان هم دراين زمينه ميافزايد:
« براي باورمند کردن فرد به مبارزه ،از چند زمينه استفاده ميشد:
يكي همين هيئتهاي ديني بود ،کالسهاي آموزشي قرآن و عربي و ...
يكي هم دورههاي آموزشي درون گروهي .اينها هم براي شناسايي افراد
براي عضوگيري بودند ...منبرهاي علماء ،هيئتهاي ديني ،بيانيههاي امام و
مراجع تقليد و روحانيت و نشريهها( »...بادامچيان ،مصاحبه نگارنده،
.)1389/4/23
برخي از افراد در برگزاري مراسمها و تظاهراتها شناسايي ميشدند:
«بعد از فرمايش امام مبني بر حفو اين ارتباطات ...تشكيالت افرادي
را که با آنها کار کرده بود و شناخته بود که در تظاهرات و ...آمده بودند،
را دور خودش جمع کرد ،اما هنوز به عنوان حوزه (تشكيالتي) و ...نبود».
(بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)89/3/25 ،
فعاليتهاي عام المنفعه نيز از ديگر قالبهايي بود که از آن براي فعاليتهاي
سياسي و عضوگيري استفاده ميشد .در قسمت خدمات درو ن گروهي هيأتهاي

مؤتلفه اسالمي اين فعاليتها را بيان کرديم و در اين جا فقط به يک مورد اشاره
ميکنيم .توکلي بينا در مورد آزادي اش پس از زندان ميگويد:
«پس از تأمالت و بحثهاي فراوان به اين نتيجه رسيديم که بهتر
است فعاليت خود را در يک کار اجتماعي عام المنفعه متمرکز کنيم و در
پوشش آن به جذب نيروهاي مردميبپردازيم و کار سياسي خود را
همچنان ادامه دهيم ...اين کار ،پس از آزادي از زندان به انجام رسيد و
بنياد رفاه ،بنيان گذاري شد .اميد ما برآن بود که بتوانيم از طريق بنياد رفاه،
به اهداف سياسي ،اجتماعي و فرهنگي خود برسيم»( طاهراحمدي:1384 ،
.)137
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روابط دوستانه نيز از ديگر قالبها براي جذب اعضاي جديد بود.هاشم اماني
در گفتگويي با نشريه ذکر ميگويد:
«حوزههاي حزبي را چه کساني اداره ميکردند...؟ هر کس هر قدر
فرصت اداره داشت ،وقت ميگذاشت ،مثالً من چهار حوزه چهل نفره
داشتم .ارتباطات دوستانه بود و بر اساس اعتمادي که به هم داشتند»
(اسالمي  ،نشريه ذکر.)1388 ،
روايت شهيد عراقي حاکي از تعمد مؤتلفه در عضوگيريهاي دوستانه است:
«افراد جوري بودند که حتماً ،هم چون محيط بيشتر کاسب بودند،
بيشتر در محيط بازار بودند ،يا اگر در خيابان هم بودند ارتباطي وجود
داشت .بعد هم تحقيق ميشد ،زير نظر گرفته ميشد ...اين يک مقدار اثر
رواني دارد ....در هر حال گروهي که يک سال يا دو سال و يا بعضي شان
سابقه ده سال رفاقت دارند و با همديگر جمع شدهاند ،حاال ما بياييم اينها
را سوا بكنيم از همديگر و يک معجوني اين وسط در بياوريم .ممكن
است بعضي از خصوصيات نخواند با همديگر ،حاال اين را ما ميبريم در
کانال خودش» (مقدسي ،همان.)172 -169 :
نشريه و جزوه از ديگر راههايي بود که افراد را متمايل به جذب در موتلفه
ميکرد .در قسمت محتوا و مباني فكري عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه شواهدي در مورد
نشريهها و جزوات آورده شد و در اينجا به يک نمونه اکتفا ميشود:
«برخي طالب حوزه علميه قم ،نشريههايي به نامهاي بعثت و
انتقام را در سالهاي  ،1344-1342راهاندازي کرده بودند که هياتهاي
موتلفه ،در توزيع ،و بويژه ،حمايت مالي آن ،نقش مهميايفا
ميکردند ...و نسخههاي آن ،عمدتاً در ميان اعضاي موتلفه به فروش
ميرسيد ...هياتهاي موتلفه ،در دوره تشكيالت سازماني خود،
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نشريات درون گروهي نيز داشتند ،که فقط در اختيار اعضاي مؤتلفه
قرار ميگرفت( »...پورقنبر.)127 -125 :1387 ،
با مرور قالبهاي جذب مؤتلفه متوجه ميشويم که عمده جذب مؤتلفه از طريق
مجالس عزاداري و محافل فرهنگي -اعتقادي -سياسي در منازل و مساجد و اردوها
و ...بوده است .يكي ديگر از اين قالبها ،شناسايي افراد در مراسمها و تظاهراتهايي
بو ده است که در آنجا به نحوي افراد را شناسايي کرده و يا محک ميزدند .بعد از سال
 1344و با منفعل شدن فعاليتهاي موتلفه ،اعضاي بيرون از زندان و اعضايي که آزاد
شدند تصميم گرفتند که در پوشش کارهاي عام المنفعه به جذب نيرو بپردازند .روابط
خويشاوندي تا حدودي در اعضاي اصلي مؤتلفه بوده است .از روابط دوستانه ،به
مراتب در عضوگيريها استفاده ميشده است .بعالوه نشريه و جزوه هم از قالبهاي
اصلي جذب در مؤتلفه بوده است.
 -6مراحل فرآيند عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه
مراحل و مأمورين عضوگيري

فرايند کلي عضوگيري هر يک از سه شاخه مؤتلفه از يكديگر مستقل بوده است
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
اين صورت در بيايد که يک فردي را يک دفعه دو گروه بروند عضوگيريش
بكنند ،براي خاطر اينكه به اين صورت انجام نشود ،يک گروه تحقيق بود از
سه گروه که اين اعضاي جديدي که ميخواستند عضوگيري بكنند را ،آنها
کنترل ميکردند که اگر فرض کن که آن گروهي فرد را عضوگيري کرده بود،
اگر در گروه ديگر اسمش ميآمد ،رد ميکرد .حتي براي خاطر اينكه مثالً اين
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گروه هم نفهمد که اين عضوگيري شده ،عدم صالحيتش را اعالم ميکرد»
(مقدسي و ديگران 167 :1357 ،و .)168

کميته سه نفرهاي ،مسئول تأييد و يا رد افراد بوده است:
«ما يک کميته سه نفره داشتيم که بنده بودم و آقاي شهيد صادق اماني
و شهيد عراقي که وقتي همه مراحل عضوگيري طي ميشد پرونده نزد اين
کميته ميآمد و تأييد آخر از سوي اين کميته سه نفره بود ... .لذا آخرين
مرحله عضوگيري و تأييد يا رد کردن در آنجا انجام ميشد» (توکّلي بينا،
مصاحبه نگارنده.)1388/12/1 ،

افراد از طريق معرفي فرد مورد نظر به مسئول باالتر ،کميته سه نفري را در
عضوگيري ياري ميکردند:
«فردي که افراد را شناسايي ميکرد و يا ميشناخت ،به رابط در حوزه
خودش معرفي ميکرد .رابطِ او نام افراد را ميفرستاد براي مسئول باالتر و
در نهايت به گروهي ...ميرسيد که تحقيقات ميکردند» (بادامچيان ،مصاحبه
نگارنده.)1389/4/23 :

کلّ فرايندي که براي عضوگيري طي ميشد از زبان يكي از افراد کميته سه نفره
عضوگيري به دست ميآيد:
«وقتي در جلسات و هيئات و ...اعتماد پيدا ميکرديم که فردي واجد
صالحيت است با او در ميان گذاشته ميشد که ما گروهي هستيم که
فعاليتهاي سياسي اجتماعي داريم و آرام آرام به او توضيح ميداديم و بعد
تقاضاي عضويت ميداد و مراحل را طي ميکرد و نهايتاً در آن کميته سه
نفره ،يک چک ديگر ميشد ...فرد وقتي همه مراحل عضوگيري را ميگذراند
به اين کميته مي آمد و در آنجا به لحاظ سوابق دوستان ما که سابقه مبارزاتي
و زندان و ...داشتند ،اينها را چک ميکردند ،که ببيند فرد صالحيتي دارد؟...
البته شاخه نظاميبه صورت مستقل ،خود حاج مهدي عراقي و ...عضوگيري
ميکردند » (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده.)1388/12/1،
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اين فرايند براي شاخه نظامي مؤتلفه ،طوالنيتر بوده است:
«براي شاخه نظامي ،افرادي را انتخاب ميکرديم که از تمام
ويژگيهاي آنها بايد آگاهي پيدا ميکرديم .ضمناً آنها دورههاي آموزشي
خاصي هم از نظر عملياتي و هم از نظر عقيدتي بايد ارائه ميدادند و بدون
آن آموزشها ،طرف عضو نميشد و به همين علت افرادي را ناچاراً تصفيه
ميکردند» (بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)1389/4/23 ،

مؤتلفه در مرحله جذب خيلي پيچيده نبوده و پس از اعتماد به يک شخص ،نام
وي به صورت سلسله مراتبي به کميته مرکزي ميرسيده و در کميته سه نفري و به
روايتي پنج نفري جذب ،که شامل افراد مبارز سياسي بود ،مطرح ميشده است .پس از
تحقيقات در صورت تأييد ،وي را جذب ميکردند و طرف در حوزههاي گروه
سازماندهي ميشد .در کل به دليل اينكه محتواي جذب هم خيلي پيچيده نبود ،نياز به
مرحله بندي نبوده است .البته در عضوگيري شاخه نظامي ،سختگيري بيشتري ميشده
است.
 -7ويژگيهاي فرد مورد نظر براي عضوگيري از نظر هيأتهاي مؤتلفه
 -1-7وضعيت و پيشينه فرد
با توجه به نگاه اسالمي اين گروه به بحث مبارزه ،جبراً رويكرد مؤتلفه به
عضوگيري ،رويكرد طبقاتي نبود ،حتي برخي از اعضاي اين گروه ،نگاههاي ملي
گرايانه ديگر گروههاي مذهبي چون نهضت آزادي را بر نميتافتند .بررسي وضعيت و
پيشينه فرد فقط براي اطمينان از عدم عضويت وي در آن واحد ،در گروههاي ديگر و
يا سوءِ پيشينه فرد و اطمينان از تدين و تعهد فرد بوده است .عالوه بر اين از آنجايي
که محمل عضوگيري مؤتلفه ،هيئتهاي مذهبي بازار بوده است ،نوعاً افرادي هم که به
اين گونه هيئتها رفت و آمد ميکردند طبقات سنتي جامعه بودند و تفاوت در سطح
اقتصادي افراد هم ،با شرط وجود ديگر مالکهاي اصلي گروه ،تفاوتي در عضوگيري
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ايجاد نميکرد .اگرچه مالک عمده خود گروه ،به سفارش امام (ره) ،برادر يابي بوده
است که ملزومات خاص خودش را داشت ،از جمله اين که معيارهاي قومي و طبقاتي
و  ...نداشته باشند.
«اولين هدفمان اين بود که تمام نيروهايي را که در اين زمينه فعاليت
ميکنند جمع کنيم و در يک خط و صف واحد بصورت متشكل و منظم کارها
را انجام دهيم تا نيروها همديگر را خنثي نكنند» (مقدم.)138 :1380 ،

برادر يابي هم ملزومات خاص خودش را دارد ،از جمله اينكه معيارهاي
قومي و طبقاتي و  ...نداشته باشند:
«در مؤتلفه همه گروهها هستند .کارمندان دولت هم بودند ،مثالً از
کارمندان کارخانه تانک سازي عضو داشتيم ،معلم و کارگر و کشاورز استاد و
دانشجو و ...بود .از همه قشرها داشتيم .بنابراين ما يک فرا عضويتي داشتيم و
مبناي آن هم تدين و مقلّد بودن بود ...اين تقسيمبنديهايي که ميکنند و قائل
به اين هستند که مؤتلفهايها فقط در جذب بازاريان موفق بودهاند ،درست
نيست و مربوط به کساني است که در رأس مؤتلفه بودند ...هسته اوليه
مؤتلفه ،اکثراً کاسب بود ...اينكه مؤتلفهايها شغل شان بازاري بوده ،دليل
نمي شود که اينها يک طبقه اقتصادي بودند که بر عليه ناهنجاريهاي
اقتصادي اعتراض داشتهاند و اين به خاطر منافع اقتصادي نبوده است »
(بادامچيان ،مصاحبه نگارنده.)1389/4/23 ،

 -2-7زمينههاي مشترک قبلي براي عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه
سه گروه تشكيل دهنده مؤتلفه يعني بچههاي مسجد شيخ علي و مسجد
امينالدوله و بچههاي اصفهان ،چه از طريق ارتباطاتهايشان در تهران و چه بواسطه
رفت و آمدهايشان به بيت امام (ره) ،شناختهايي حتي در حد رفاقت از هم ديگر
داشتند:
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شهيد اسالمي در باره جريان ائتالف ميگويد:
«بعد از قضيه ،متوجه شديم که گروههاي ديگري هم با امام در رابطه
هستند ...وقتي به آنها پيشنهاد کرديم خوششان آمد و قرار شد جلسه
مشترکي داشته باشيم و کارهايمان را هماهنگ کنيم .وقتي که (با هم)
نشستيم ،ديديم که خيلي از اين آقايان رفقاي ما هستند ،يعني من
نميشناختمشان ،ولي رفقاي ديگرمان مثل مرحوم صادق اماني ،آقاي عسگر
اوالدي را خوب ميشناختند .بعد آنها هم باز يک گروه ديگر را ميشناختند.
با اين سه گروه قرار گذاشتيم يک برنامه مشترک داشته باشيم و اساسنامهاي
براي اين کار تنظيم کرديم( ».مقدم148 :1380 ،و .)149

برخي از اين ارتباطات و همكاريها حتي قبل از تشكيل مؤتلفه شكل گرفته بود:
«من خودم و دوستانم که در شوراي مرکزي بودند سر کالس درس
حاج احمد مجتهدي در مسجد امينالدوله حضور پيدا کرديم .من شاگرد
ايشان بودم .ما (من و آقاي عراقي و آقاي عسگراوالدي و )...اکثر رفقايمان
را در آن سه گروهي که مشخص است ،در مسجد امين الدوله پيدا کرديم،
و شاگرد آقاي مجتهدي بوديم» (توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده،
.)1388/12/1
در مورد وضعيت دروني اين هيأتها هم ،هر کدام از هياتهاي موتلفه در درون
خود يک سري جلسات و آموزشها و اردوها و  ...داشتند که همينها شبكهها ،سرمايه
اجتماعي اين هيأتها براي مؤتلفه بود.
 -3-7ميزان شناخت فرد از هيأتهاي مؤتلفه
همان طور که از نام اين گروه مشخص است ،مبدأ و منشاء گروه،
هيأتهاي مذهبي بوده است .محمل عضو گيري گروه هم از هيأتها بوده است.
قاعدتاً از قضيه انجمنهاي ايالتي و واليتي و رفراندم انقالب سفيد شاه و بويژه
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بعد از ائتالف رسمياين گروه در نوروز  ،1342اعضاي گروه تا حدود زيادي از
آن شناسايي پيدا کرده بودند و به طور کلي ميدانستند که مجموعهاي فعال و
مرتبط با امام (ره) وجود دارد .ضمن اينكه نمود اصلي گروه ،پخش سريع
اعالميههاي امام (ره) در زماني کوتاه بوده است.
« يک ماه اين مجالس برگزار شد و حتي روحاني که از منبر پايين
ميآمد ،لباس روحانيت را از تن او در ميآورديم و او را عوض ميکرديم
و الّا نميشد در دو روز يک روحاني در مجلس سخنراني کند ،چون او
راميگرفتند .در اين مراحل کامالً مشخص ميشود که اين گروه داراي چه
اعتباري است و چه اعتقاداتي دارد ...جهت ،جهت مبارزات بود  ،و نوعاً
شاگردان امام بودند و تفكرات امام و راه مبارزه و اينها را ارائه ميدادند»
(توکّلي بينا ،مصاحبه نگارنده.)1388/12/1 ،
فرد در جريان کليت گروه قرار ميگرفت ،اما ضرورت کار تشكيالتي اقتضاء
ميکرد ،طرف زياد در جريان اشخاص و روابط آنها قرار نداشه باشد:
«به اقتضاي افراد فرق ميکرد .وقتي طرف متوجه ميشد که
مجموعهاي در خدمت امام کار ميکند و مرتبط با امام است ،يک کسي را
که مقلّد آيت ا ...مرعشي يا آيت ا ...شريعتمداري يا آيت ا ...بهبهاني و...
بود يا اصالً روحاني معتبر در محل؛ از طريق آنها ميفهميدند که ما با امام
در ارتباطيم و به اين طريق با ما مرتبط ميشدند .البته به خاطر مسائل
امنيتي اين نبود که افرادِ گروه ،به فرد معرفي شوند  ،فرد ميدانست که اين
جريان مربوط به امام و مراجع و نهضت روحانيت است» (بادامچيان،
مصاحبه نگارنده.)1389/4/23 ،
وجهه اجتماعي مؤتلفه هم در قسمت وضعيت اجتماعي هيأتهاي مؤتلفه

اسالمي بحث شده است:
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«در سال  42در جامعه ميگفتند که يک گروههاي ده نفرهاي
تشكيل شده و در حال فعاليت بودند و خيلي همگون نبودند چون
هيأتهاي مختلفي بودند و حال و هواي مختلفي داشتند» (معاديخواه،
مصاحبه نگارنده.)1389/2/14 ،

نتيجهگيري
جهت سهولت کار ،نتيجهگيري را به صورت جدولي آوردهايم تا جنبههاي
گوناگون عضوگيري هيأتهاي مؤتلفه اسالمي را مالحظه نماييم.
شاخصه

هيأتهاي مؤتلفه اسالمي

گروه
خدمات درون

گروه تسهيالت و کمکهاي مادي به اعضاء ،جهت جذب آنها به گروه نداشته

گروهي

است ،اما به خانواده اعضايي که در راه مبارزه به زندان ميافتادند کمک ميکرده
است.

گروه

تأثير وجهه افراد

کاريزماي امام (ره) به عنوان مرجع تقليد و رهبران اصلي گروه ،هم در

فعال و کاريزماي

شكلگيري مؤتلفه و هم در جذب افراد بسيار مؤثر بوده است.

رهبران
طبقه اجتماعي-

مؤثر بوده و نوعاً افرادي هم که جذب ميشدند از طيف بازاريان سنتي و متدين

اقتصادي اعضاي

بودند( .به صورت ناخواستهاي) مؤتلفه در جذب اقشار ديگر چندان موفق نبوده

فعال

است.

وضعيت اجتماعي

وضعيت اجتماعي گروه در جامعه خوب بوده است و در جذب گروه بسيار

گروه

مؤثر بوده است .خود گروه تا حدودي از اين شرايط خوب براي عضوگيري
استفاده ميکرده است.

محتواي

محتواي جذب

تكليف شرعي فرد در برابر اجتماع ،حفو کيان دين و نفي سلطه ظالم.

نحوه معرفي

فرد از طريق فعاليتهاي گروه و يا معرفي ضمني گروه ،تا حدود زيادي در

گروه به فرد

جريان ماهيت گروه قرار ميگرفته است ،اما هر فرد تنها از فرد ما فوق و ده نفر
ذيل خود مطلع بوده است که طبيعت حرکت سياسي در فضاي اختناق است.

جذب
اقتباس مدل

مدل بوميو منحصر به فرد (برادر يابي در هيأتها) .از تجربيات اعضاي خود که

عضو گيري

قبالً فعاليت سياسي ميکردند ،استفاده ميکرده است.
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عوامل عضوگيري

مهم ترين معيار برادر يابي بوده است که در تدين از نوع فقاهتي ،تعهد ديني
نسبت به جامعه (انگيزه مبارزه داشتن) و نسبت به گروه (قدرت سرّ نگهداشتن)،
تجلي پيدا ميکرده است .عدم عضوگيري از زنان (ضمن استفاده موردي از
زنها) ،عدم عضويت در ديگر گروهها .براي شاخه نظاميعالوه بر اينها ،بر
معيارهاي قدرت ايدئولوژيكي ،سن کمتر از  25سال ،اطالعات سياسي کافي،
مقاوم در مقابل شكنجه ،شجاعت و ايثارگري تأکيد ميکردند.

تأثيرمهارتهاي

تأثير نداشته است .مگر مهارتهاي سازماندهي تجمعات و مراسمات و...

فردي
قشر هدف

با وجود تمايل به عضوگيري از همه قشرها ،بيشتر در جذب بازاريان متدين و

عضوگيري

غالباً سنتي (قشر متوسط سنتي) موفق بودند .عدم استفاده از زنها در عضوگيري.

متوسط بازه سني

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

تأکيد بر شهرها و

تأکيد خاصي بر قوميت و شهر خاصي نداشتند .فقط با اصفهان رابطه تشكيالتي

قوميتهاي

داشتند .اما مواردي بوده که در يک روز و يک ساعت خاص در بسياري از

خاص

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

نگرش به

آگاهي بخشي به فرد با استفاده از انگيزههاي ديني (رويكرد دينيِ تكليف محور)،

عضوگيري

عدم سوءِ استفاده از انگيزهها و تواناييهاي افراد.

قالبهاي

مجالس عزاداري و محافل فرهنگي -اعتقادي -سياسي در منازل و مساجد و

عضوگيري

اردوها و مراسمها و تظاهرات ،نشريه و جزوه ،روابط شغلي و راهپيماييها و
تجمعات و. ..

مراحل و

پس از کسب اعتماد ،فرد به مسئولين باالتر معرفي ميشده است.

مامورينعضوگيري

تاييد فرد معرفي کننده و نهايتاً تاييد فرد توسط هسته مرکزي جذب ،کافي بوده است.

بازه زماني مورد

بازه زماني خاصي مد نظر نبوده است و پس از اطمينان يافتن از سوابق،

نظر گروه براي

روحيات ،خانواده و عاليق فرد و ...او را عضوگيري ميکردند.

عضوگيري فرد

فرد

وضعيت و پيشينه

تدين و ريشههاي خانوادگي فرد مهم بوده است .عدم رويكرد طبقاتي .عدم

فرد

عضويت همزمان در گروههاي ديگر.

زمينههاي مشترک

جلسات و برنامههاي داخل هر يک از شاخههاي مؤتلفه که يک هيأت بودند،

قبلي براي

سرمايه اجتماعي آنها براي عضوگيري بود.

عضوگيري
ميزان شناخت

از همان ابتدا به ده نفرههاي خميني مشهور بودند .ولي افرادگروه شناخته شده

فرد از گروه

نبودند .از ويژگيهاي بارز آنها پخش تعداد زيادي اعالميه در مدتي کوتاه بوده
است.
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