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مجله علمی تخصصی علوم انسانی (سال دوم)

بررسی هیئت های موتلفه اسالمی

چکیده :در ایران گروههای مؤثر در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران متأثر از خردهگفتمانهای
سیاسی مسلط هستند که تنوع بسیاری دارند .علت این تنوع از یکسو گسترش حوزة اجتماعی
سیاسی و درگیر شدن روزافزون گروه های مختلف در امور سیاسی و از سوی دیگر ظهور
جریانهای فکری و ایدئولوژیک جدید و تأثیر آنها بر گروههای مختلف اجتماعی بود .حزب
مؤتلفۀ اسالمی ه ،،با توجه به سابقه مبارزاتیاش در قبل از انقالب و همچنین فعالیتهایش پس
از انقالب ،یکی از گروههای منسج ،سیاسی است  .این حزب دو تغییر بسیار مه ،در طی فعالیت
چهل سالۀ خود داشته است که عبارت بودند از :تبدیل شدن از هیأت به جمعیت و سپس حزب ،و
تغییر نگرش در نحوة فعالیت به نحوی که از فعالیتهای فرهنگی شروع کردند و سپس به فعالیت
نظامی روی آوردند و پس از انقالب ،فعالیت سیاسی را در برنامۀ خود قرار دادند .این مسائل
نشاندهندة فراز و فرودهای این حزب در طی فعالیتهایش است که همراه دستاوردها و
ناکامیهایی که داشته یکی از احزاب پرسابقۀ ایران محسوب میشود و در تاریخ معاصر ایران کمتر
حزبی را با این سابقۀ طوالنی سراغ داری ،که این نشاندهندة رهبری و مدیریت منسج ،و
هماهنگی فکری افراد آن است.
واژه های کلیدی :هیئت های موتلفه اسالمی،حزب ،ایدئولوژی

مقدمه:
در ایران گروههای مؤثر در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران متأثر از خردهگفتمانهای سیاسی مسلط هستند که تنوع
بسیاری دارند .علت این تنوع از یکسو گسترش حوزة اجتماعی سیاسی و درگیر شدن روزافزون گروههای مختلف در
امور سیاسی و از سوی دیگر ظهور جریانهای فکری و ایدئولوژیک جدید و تأثیر آنها بر گروههای مختلف اجتماعی بود.
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در یک نگاه کلی می توان سه جریان اصلی سیاسی و فکری در ایران را شناسایی کرد که هرکدام شاخههای مختلف و گاه
مختلطی دارند و تأثیر بسزایی در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران به جای گذاشتهاند .
این سه جریان اصلی عبارتاند از :جریان اسالمی ،جریان سوسیالیس ،و جریان ناسیوناللیبرالیس ،که هر یک از این سه
جریان نیز بسته به محتوای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی گوناگونی که به خود گرفته ،در شکلهای متعددی ظاهر
شدهاند؛ چنان که هر یک از این سه جریان از لحاظ اجتماعی ــ اقتصادی گاه محتوای محافظهکارانه ،گاه اصالحطلبانه و
گاه انقالبی به خود گرفته و از لحاظ سیاسی نیز گاه گرایشهای اقتدارگرایانه و گاه دموکراتیک داشته و از لحاظ شیوة
کنش سیاسی نیز گاه در شکل مسالمتآمیز و گاه خشونتآمیز ظاهر شدهاند.
حزب مؤتلفۀ اسالمی ه ،،با توجه به سابقۀ مبارزاتیاش در قبل از انقالب و همچنین فعالیتهایش پس از انقالب ،یکی از
گروههای منسج ،سیاسی است که در این تحقیق سعی شده است تاریخچه ،موقعیت و جایگاه حزب مؤتلفۀ اسالمی و
اهداف و عملکردهای آن در قبل و بعد از پیروزی انقالب تشریح شود.
زمینه اجتماعی شکل گیری حزب موتلفه اسالمی:
پس از اشغال ایران به دست متفقین و تبعید رضاشاه در شهریور  1321دوران دیکتاتوری و سرکوب و اختناق
به پایان رسید و گروهها و احزاب مختلف فعالیت گستردهای را آغاز کردند که از این میان میتوان به گروههای چپ،
ناسیونالیستی و اسالمی اشاره کرد .سقوط رضاشاه باعث شد که رهبران و گروههای مذهبی نیز فرصت یابند آزادانهتر به
صحنۀ اجتماعی ــ سیاسی باز گردند .آنها این امکان را یافتند که شبکههای ارتباطی مذهبی را بازسازی کنند و شعائر
مذهبی نظیر مجالس وعظ ،عزاداری مذهبی و ...را که در دوران رضاشاه به شدت محدود شده بود رونق دوبارهای بخشند.
آنها همچنین فرصت یافتند با مشربهای فکری و اعتقادی منافی اعتقادات مذهبی مقابله نمایند.
مه ،ترین گروه فعال در این زمینه فدائیان اسالم بود که جوانان مذهبی متعلق به طبقات متوسط و پایین به
رهبری نواب صفوی آن را تشکیل میدادند .آنها از لحاظ سیاسی عملگرا بودند و همین خصیصه آنها را از گروه اصلی
مذهبی دستگاه روحانیت متمایز میساخت و حتی آنها را در مقابل یکدیگر قرار میداد .این گروه تأثیر فراوانی بر مبارزات
انقالبی گذاشت و بهویژه مشی مبارزة مسلحانۀ این گروه توانست پس از دهۀ  1331الهامبخش حرکتهای مسلحانه برای
گروههای مختلف و در رأس آنها مؤتلفۀ اسالمی باشد.
بعد از کودتای  22مرداد و سپس اعدام بعضی از اعضای گروه فدائیان اسالم فعالیتهای علنی جای خود را به
فعالیتهای مخفی و نیمهعلنی داد .مذهبیهای سنتی بیشتر به فعالیتهای مذهبی صرف مشغول شدند مثل کالسهای
قرآن ،اردوهای تفریحی و زیارتی و هیأتهای مذهبی .ولی با سیاستهای جدید محمدرضاشاه و بهویژه سیاست
سکوالریزاسیون وی ،دوباره مذهبیها فعالیت در عرصههای سیاسی و اجتماعی را آغاز کردند .در این بین سه گروه
فعالیت بی شتری داشتند و از طریق ارتباط با علمای دینی به پخش افکار انتقادی آنان کمک میکردند .هیأت مؤتلفۀ
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اسالمی ه ،از درون همین سه گروه در سال  1332به وجود آمد .در آن زمان این سه گروه ،به صورت جداگانه ،درگیر
مبارزه با برنامههای تجددگرایانه ،غربمآبانه و آمرانۀ شاه بودند.
در مهر  1331الیحۀ انجمن های ایالتی و والیتی مطرح گردید که با مخالفت مواجه شد .در این میان اقدامات
امام و سه گروه یادشده طرفدار ایشان در ترویج مخالفت بسیار مؤثر بود .از این ماجرا چندان نگذشته بود که بحث
رفراندم پیش آمد که دوباره مخالفتها شروع شد و سپس غائلۀ فیضیه در فروردین  1332به وقوع پیوست .در همین
زمانها بود که امام خمینی(ره) سه گروه فوق را در خانهاش جمع کرد و آنها را با یکدیگر آشنا و نزدیک ساخت و به آنها
گفت  :حاال که شما مسلمانید و فعال ،بیایید با ه ،کار کنید و مؤتلف شوید .مهدی عراقی با استفاده از این جملۀ امام
پیشنهاد نام هیأتهای مؤتلفه را داد که با آن موافقت شدو به این ترتیب هیأتهای مؤتلفۀ اسالمی شکل گرفت.

موسسین هیات های موتلفه اسالمی:
سه گروه مذکور عبارت بودند از :
1ــ گروه جبهه مسلمانان آزاده (مسجد امینالدوله) که افراد مشهور آن عبارت بودند از حاجمهدی عراقی ،حبیباهلل
عسکر اوالدی ،حاج حبیباهلل (مهدی) شفیق ،حاجابوالفضل توکلی ،حاجمهدی احمد ،مصطفی حائری ،حاجحمید محمود
محتشمی
2ــ مسجد شیخعلی که افراد صاحبنام آن عبارت بودند از صادق امانی ،محمدصادق اسالمی ،سیداسداهلل الجوردی
3ــ گروه اصفهانیهای مقی ،مرکز که عبارت بودند از حاجمحمود میرفندرسکی ،حاجسیدعالالدین میرمحمد صادقی،
حاجمهدی بهادران ،عزتاهلل خلیلی ،حاجمحمد متین ،علی حبیبالهیان و اسداهلل بادامچیان
گرايش سیاسی حزب موتلفهی اسالمی:
این تشکیالت دارای گرایش راست سنتی و ارزشگراست .از مهمترین مواضع این گروه والیتپذیری ،پذیرش و اعتقاد
عملی به والیت مطلقه فقیه ،سنت گرایی به معنای ارج نهادن به آداب و رسوم جاری در فرهنگ اسالمی مردم ،پایبندی
به اصول و ارزش های دینی ،اعتقاد راسخ به حقوق خصوصی مردم ،مالکیت فردی ،اقتصاد خصوصی و بازار آزاد اقتصادی و
عدم دخالت دولت در امور اقتصادی را میتوان نام برد که همگی تداعیکننده گرایش سیاسی راست سنتی و راست
ارزشگرا میباشد.

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution
requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.
111

علوم انسانی  ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد  ، 1931ص 111-194
ISSN: 1394-0036
http://www.johs.ir

پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران www.ISEAS.ir
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران www.Listjournal.ir
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران www.ConferenceList.ir

اصول و ايدئولوژی حزب مؤتلفۀ اسالمی:
در مورد ایدئولوژی و مبانی نظری و فکری این گروه باید گفت هیأتهای مؤتلفۀ اسالمی ،کمتر از همتایان خود در
جمعیت فدائیان اسالم به کار احیای مفاهی ،دینی و تدوین نوعی ایدئولوژی سیاسی ــ مذهبی همت گماردند .آنها صرفاً
هیأت های مذهبی فعال در بازار (متشکل از تجار و شاگردان آنها) بودند که به فعالیت دینی و اجتماعی و امور خیریه
اشتغال داشتند و در واقع از هیچ یک از اعضای مؤتلفه ،کتاب یا اثری باقی نمانده است که نشاندهندة کوشش فکری و
نظری آنها برای احیا و تعریف اندیشههای دینی یا ارائۀ نوعی اسالم سیاسی باشد .و شاید به دلیل همین کاستی بود که
برخی از اعضاء موتلفه در هنگام اوجگیری فعالیتهای چریکی و مسلحانه جذب سایر گروه ها ازجمله مجاهدین خلق
شدند و درواقع موتلفه در اساس ،سازمانی بسته و متشکل از نیروهایی بود که خواهان ترویج ارزشهای اسالمی خاص
بودند و از مبانی فکری مستقل و طراحی شدهای برخوردار نبودند ولی با همۀ اینها سنخیت فکری و خطمشی این گروه،
با حرکت فدائیان اسالم در دهههای  1321و  1331بر میگردد که به تشکیل حکومت مذهبی و مکتبی معتقد بودند.
در اساسنامۀ کنونی این حزب اعالم شده است« :زمینۀ پیدایش آن از بستر سیاسی قدرتطلبی احزاب غربی نیست ،بلکه
از درون نهضت اسالمی و ضد استبدادی بر محوریت والیت و رهبری فقیه عادل شایسته و اصلح است .و خاستگاه آن،
طبقه یا قشر یا صنف خاصی نیست ،بلکه از درون تودههای مردم متعهد به اسالم برخاسته است ».و در ادامه ،انگیزة
اصلی از تأسیس آن چنین بیان شده است« :هدف کسب قدرت و سلطه نیست ،کسب رضای خداست و انجام وظیفه و
تکالیف شرعی و م لّی بر حاکمیت قانونی متکی به اسالم ناب محمدی ،قوانین مصوب نمایندگان ملّت ،که مغایرت با شرع
نداشته باشد .این حزب هدف اساسی خود را برقراری حاکمیت ارزشهای انقالب اسالمی بر هر فرد و جمع و جامعه و
استقرار نظام عدالت اسالمی در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و امور دفاعی و در نهایت کار در جهت
تشکیل حاکمیت جهانی عدل اسالمی از طریق انتخاب آزاد و پذیرش مردم جهان میداند .هدف اصلی مؤتلفه ،ساختن
جامعه ای اسالمی از اعضا و طرفداران در درون تشکل است که نمونه باشد و همچنین پاسداری از ارزشها و انقالب
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اسالمی و راه امام خمینی(ره) در ایجاد امت بزرگ و سعادتمند اسالمی است .برنامههای مؤتلفۀ اسالمی بر اساس اسالم
ناب محمدی(ص) و اصول انقالبی و رهنمودهای امام خمینی(ره) و ولی فقیه زمان و منطبق بر قوانین و مقررات جمهوری
اسالمی ایران است .با توجه به مطالبی که در باال به آن اشاره شد میتوان محورهای زیر را در خصوص حزب مؤتلفۀ
اسالمی به صورت مختصر بیان کرد1 :ــ صیانت از ارزشها؛ 2ــ والیتمداری و نظام والیت فقیه به عنوان مدل سیاسی
حکومتی و حفظ نظام به عنوان یکی از واجبات شرعی؛ 3ــ حفظ اسالم و مقدسات مذهبی و عملی کردن آن؛ 3ــ نفی
مشی احزاب لیبرال غربی؛ 5ــ نفی سکوالریس،؛ 6ــ استقرار عدالت اجتماعی و نفی نابرابریهای اقتصادی و طبقاتی.
در تاریخ  1361/3/5اساسنامه جدیدی از طرف هیئت موتلفه به نام جمعیت موتلفه اسالمی در هجده ماده و هفده تبصره
به تصویب هیئت موسس و شورای مرکزی جدید رسید که می گوید «:موتلفه اسالمی تشکلی است که اعتقاد به اسالم
ناب محمدی(ص) و ایمان کامل به اصل امامت و والیت مطلقه فقیه عادل دارد و معتقد به قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران است و تشکیل آن مورد تأیید امام خمینی(ره) و مقام معظ ،رهبری( مدظله العالی) قرار گرفته است و خود
را از انصار والیت فقیه و پیرو روحانیت اصیل و مبارز اسالم و بازوی نظام جمهوری اسالمی در محدوده توان تشکیالتی
خویش می داند».
ساختار حزب موتلفه اسالمی:
با طلوع نهضت اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و ارتباط اعضای موتلفه اسالمی با وی ،عده ای از جوانان که
اکثر آن ها دارای تحصیالت دانشگاهی بودند و حوادث سیاسی ایران در دهه سی را دیده و با نهضت های آزادیبخش در
آسیا ،آفریقا و آمریکای التین آشنا شده بودند با حضور فعال حضرت امام(ره) در صحنه زمان را برای مبارزات چریکی و
مسلحانه مناسب دیده و براندازی حکومت پهل وی را در دراز مدت و با مشی مسلحانه مطرح کردند .برخی از این گروه ها
دارای ایدئولوژی اسالمی و برخی نیز مرام مارکسیستی داشتند و روش مبارزاتی آن ها با روش جمعیت فدائیان اسالم و
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موتلفه اسالمی تفاوت داشت .موتلفه از طریق شاخه بازار نهضت آزادی ،با این گروه ،ارتباط برقرار کرد و به همکاری با آن
ها پرداخت .صادق امانی ،اکبر پوراستاد ،صادق اسالمی و درخشان این ارتباط را برقرار کردند که از میان آن ها صادق
اسالمی ارتباط نزدیکتر و دوستانه تری با مرحوم مهندس بازرگان ،از رهبران نهضت آزادی داشت .بعدها اعضای موتلفه در
برنامه سخ نرانی و جلسات تفسیر و قرآن آیت اهلل طالقانی در مسجد هدایت که کانون فرهنگی نهضت آزادی بود شرکت
می کردند .همین رفت و آمدها باعث آشنایی موتلفه اسالمی با سازمان مجاهدین خلق شد و آن ها در سال  ،1331در
منزل شهید الجوردی در خانی آباد ،جلسه ای تشکیل داده و پس از بحث و تبادل نظر تصمی ،به ارتباط و همکاری با آن
ها گرفتند .تأیید عناصر مذهبی اولیه سازمان مجاهدین خلق باعث شد اعضای موتلفه به همکاری همه جانبه با این
سازمان بپردازند .تا آنجا که وقتی بنیانگذاران سازمان در سال  1351به اعدام محکوم شدند ،عده ای از اعضای موتلفه
سفری به ق ،کرده تا حاج آقا مرتضی حائری را واسطه سازند تا از طریق آیت اهلل شریعتمداری از شاه بخواهد حک ،اعدام
آن ها را لغو کند .با توجه به مطالب باال ساختار این حزب قبل از انقالب باز و پس از انقالب خصوصا پس از تثبیت نظام
جمهوری اسالمی بسته می باشد.
منابع انسانی و اقتصادی حزب:
این جمعیت که اکثرا از بین کسبهو بازاریان و تا حدودی نیروهای مذهبی تحصیلکرده ،صنعتگران و دیگر اقشار جامعه
تشکیل شدند ،بهخاطر فعالیت های اقتصادی خود که به جناح بازار نیز موسوم هستند ،بیش از حد به وزارتبازرگانی
حساس است و اتاق بازرگانی نقطه عطف فعالیت اقتصادی این تشکل محسوب میگردد .از این رو اغلب وزرای بازرگانی
بعد از انقالب همسویی خود را با این جمعیت نشان دادهاند .منابع مالی آن بوسیله کسبه و بازاریان مذهبی که دارای
وجهه مبارزاتی و انقالبی گری هستند و تا حدودی نیز توسط خیرین هیات های مذهبی تامین می شود.
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بررسی دورههای فعالیت حزب مؤتلفه اسالمی:
فعالیتهای قبل از انقالب:
اليحه انجمنهای ايالتی و واليتی:
اعضای مؤتلفه کسانی بودند که از نخستین روزهای پدید آمدن نهضت مرجعیت و امام ،وظیفهشان نشر
اعالمیههای ایشان ،سر و سامان دادن به تظاهرات و هدایت کلی مسائل جنبش در تهران بود.
از که مؤتلفۀ اسالمی انگشت مخالفت بر آن اقدامات غربگرایانۀ پهلوی در آغاز دهۀ 1331نهاد طرح الیحۀ تشکیل
انجمن ایالتی و والیتی بود که از نظر موتلفه عمالً به رسمیّت یافتن همۀ ادیان و مذاهب به جای رسمیّت مذهب شیعۀ
اثنیعشری میانجامید .به موجب الیحۀ انجمن های ایالتی و والیتی ،که در غیاب مجلس از سوی کابینۀ عل ،تصویب شد،
با اعطای حق رأی به زنان موافقت گشت و از شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان ،قید تحلیف با «قرآن کری»،
حذف شد و سوگند با «هر کتاب آسمانی» به جای آن قرار گرفت .در این الیحه مسلمانان میتوانستند نمایندگانی از
ادیان دیگر داشته باشند که از نظر مؤتلفه این مخالف قاعدة نفی سبیل بود .از سوی دیگر آزادی زنان و دادن حق رأی به
آنها و انتخاب شدنشان به نمایندگی ،به گونهای که حکومت مدنظر داشت ،از نظر مؤتلفۀ اسالمی ،حرکتی شیطنتآمیز و
بر خالف اسالم تلقی میشد.

در سال  1331مؤتلفه ضمن تشکیل مجالسی در مساجد بازار تهران ،اعالمیهای نیز تحت عنوان «اتمام حجت» و با
امضای «گروه مجاهدین» بر ضد اقدامات تجددگرایانه و عرفی حکومت پخش کرد که در آن با درج آیههای انزارآمیز از
قرآن ،به آنان که بر خالف نوامیس اسالمی و قوانین قرآن فعالیتهایی میکردند هشدارهای تهدیدآمیز داده شده بود.
مؤتلفه معتقد بود که شاه دیکتاتوری و سایۀ ساواک را برقرار ساخت ،و افزایش شکنجهها ،کشتارها ،زندانها ،غارت کردن
ثروتهای مردم و کشور ،از بین بردن کشاورزی و دامداری تحت نام اصالحات ،مسخ کردن فرهنگ و تمدن اسالمی و
ایران و توسعه فساد ،فحشا ،عیاشی ،تنپروری و خالصه هر چند از منکرات بود را از دیگر اقدامات رژی ،میدانست .تمام
برنامههای اصالحی شاه را امریکا اتخاذ میکرد و هدف آن بود که با اسالم مقابله شود .اصالحات در اصل به خاطر از بین
بردن اسالم و تکمیل سلطۀ امریکا بود نه به خاطر اینکه کشاورزان و کارگران ما صاحب نعمت و ثروت مادی بشوند.

قیام51خرداد:
خرداد سال  ، 1332که با ایام محرم مصادف شده ،اوج رویارویی رژی ،پهلوی و روحانیت بود .ساواک به وعاظ اخطار داده
بود که علیه شاه و اسرائیل سخنرانی نکنند و به مردم نگویند که اسالم در خطر است .امام در  13خرداد ،که مصادف با
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روز عاشورا بود ،حملۀ رژی ،به فیضیه را به واقعۀ کربال تشبیه کرد ،آن را به تحریک اسرائیل دانست ،رژی ،را نیز
دستنشاندة اسرائیل خواند و به شدت به شاه حمله کرد .دو روز پس از این سخنرانی ،در سحرگاه  15خرداد امام
دستگیر ،و به تهران منتقل شد .این خبر به سرعت در سرتاسر ایران پخش شد .مؤتلفه در پخش این خبر تأثیر بسزایی
داشت .از ابتدای صبح آن روز در تهران تظاهرات شروع شد که به کشته و زخمی شدن بسیاری از تظاهراتکنندگان
انجامید .در این تظاهرات اعضای مؤتلفه بسیار فعال بودند .از نکات مه ،در سخنرانیهای آن روز اعتراض به بازداشت
مهندس بازرگان ،آیت اهلل طالقانی  ،سحابی و دیگر اعضای نهضت آزادی بود .از دیگر فعالیتهای مؤتلفه در این تظاهرات،
اعالم تعطیلی بازارتوسط هیأت های دینی بود .از این تاریخ تا زمان انتخابات مجلس بیستویک ،،مؤتلفه به چاپ و پخش
اعالمیه با امضای مسلمانان مجاهد ،شورای مسلمانان متحد و هیأتهای مؤتلفه مشغول بود .در زمان انتخابات مجلس،
بیشتر علما انتخابات را تحری ،کردند در نتیجه مؤتلفه به پخش افکار دیگر علما همت گمارد .اواخر سال  1332دولت عل،
برکنار ،و حسنعلی منصور نخست وزیر شد .وی برای نشان دادن حسن نیّتش در فروردین  1333آیتاهلل خمینی را به ق،
بازگرداند .لذا تکثیر اعالمیههای امام ،ترتیب تظاهرات ،راهپیمایی ،مجالس و سخنرانیهای متعدد برای طرفداران نهضت
امام از جمله فعالیتهای مؤتلفه در این دوره به شمار میرود.
تشکیل

سازمان

نظامی:

پس از گذشت مدتی ،بعضی از اعضای مؤتلفه با این تحلیل که مبارزة سیاسی به تنهایی جواب نمیدهد به فکر مبارزة
مسلحانه افتادند .این طرح به رغ ،مخالفت بعضی از اعضای شورای روحانیت ،از جمله آیتاهلل مطهری که از همان اول
مخالف کارهای نظامی و تند بود و میفرمود« :بچهها با این کارها به زندان میافتند و در زندان اسیر عقاید انحرافی
میشوند ،باید کار فکری کرد»به تصویب شورای مرکزی رسید .آنها دادن بیانیه ،شعار ،سخنرانی و تظاهرات را «مبارزة
منفی» و تشکیل گروه مسلح را «مبارزة مثبت» نام نهادند که از فدائیان اسالم به ارث رسیده بود .شهید عراقی در
خاطرات خویش در اینباره آورده است 15« :خرداد یک نقطۀ عطفی بود تقریباً در تاریخ مبارزات ایران ،بهخصوص در
داخل تشکیالت خود ما ،بعد از این کشتار ...آنهایی که یک مقدار معتقد به مشی غیر از حرکت سیاسی بودند ،یک مقدار
زمینه برایشان فراه ،شد که بتوانند روی طرح های خودشان صحبت کنند ،این شد که طرح یک شاخهای به نام شاخۀ
نظامی در درون سازمان مطرح شد ».بدین ترتیب بود که مؤتلفه فعالیتهای سیاسی ،فرهنگی را با فعالیت مسلحانه
آمیخت .بادامچیان عنوان کرده است« :مؤتلفه به این باور رسیده بود که با رژیمی که دستنشاندة دشمنان اسالم است و
سرسپردة طاغوتیان جهانی و تا بن دندان مسلح است نمیشود با تذکر ،نصیحت و اعتراض روبهرو شد .رژیمی که خائن و
به این خیانت واقف است ،و حاضر به بازگشت نیست ،با این رژی ،بایستی جنگید ،لذا گروه جداگانۀ مسلحی از مؤتلفه
شکل گرفت».

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution
requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.
121

علوم انسانی  ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد  ، 1931ص 111-194
ISSN: 1394-0036
http://www.johs.ir

پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران www.ISEAS.ir
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران www.Listjournal.ir
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران www.ConferenceList.ir

ترور حسنعلی منصور و دستگیری اعضا:
با سخنرانی امام دربارة کاپیتوالسیون ،ایشان به ترکیه تبعید شدند .از همان روز تبعید آیتاهلل خمینی ،برنامۀ
ترور منصور طرحریزی شد .بادامچیان دربارة ترور منصور چنین بیان کرده است« :ما خواستار آن بودی ،که شاه
را اعدام کنی ،،ولی به دالیلی امکان نداشت؛ لذا تصمی ،به ترور منصور گرفته شد و روز عملیات را روز 11
رمضان (اول بهمن  )1333که سالگرد غزوة بدر بود در نظر گرفتند و نام عملیات ه ،بدر گذاشته شد ».بخارایی
در وصی ت خود عنوان کرده است که چون از طرف دستگاه به روحانیت اهانت شده بود و کاپیتوالسیون را
تصویب کرده بودند و از طرف دیگر مبارزة منفی به نتیجه نرسیده بود ،بنابراین ابتدا به کشتن شاه و سرلشکر
ایادی و غیره تصمی ،گرفتی ،،ولی بعداً توافق روی منصور شد .در نتیجۀ همین تصمی ،،بخارایی و سه نفر دیگر
خود را آماده کردند تا هرکدام زودتر به منصور رسید کار را تمام کند .بخارایی ،منصور را در مقابل در ورودی
مجلس در بهارستان ترور کرد ،ولی دستگیر شد .در پیگیریهای بعدی رضا هرندی و نیکنژاد ه ،دستگیر
شدند .آنها ابتدا کلیۀ مسئولیت ترو ر را به عهده گرفتند ،ولی یکی از اعضا به رابطۀ خود با حاج صادق امانی و
اطالع ایشان از ترور اعتراف کرد .همین مسأله باعث شد اول برادرهای حاج صادق را بگیرند ،و چمدان اسلحهها
و اعالمیه ها کشف گردد .پس از آن شهید عراقی و بعد ه ،حاج صادق امانی دستگیر شدند و به دنبال آنها 33
نفر از اعضای سازمان سیاسی بازداشت گردیدند با دستگیری اعضای مؤثر این گروه ،فعالیت بیرونی مؤتلفه
متوقف شد.
پس از این دستگیریها ،موتلفهایها در سال 1331در قالب همکاری با سازمان مجاهدین فعالیت نمودند ،و
دیگر به نام مؤتلفۀ اسالمی فعالیت چندانی انجام نمیدادند .تا اینکه در دهۀ  1351و به دنبال قضیۀ تجدید
نظرهای ایدئولوژیک گروهی از اعضای سازمان ،مجدداً اعضای مؤتلفه از جمله :اسالمی ،عسگر اوالدی ،عراقی ،و
بادامچیان به فعالیت بر اساس ضوابط شرعی و انتشار اعالمیههایی با شعار« :برقرار باد حکومت عدل الهی» تا
چند سال قبل از پیروزی انقالب ادامه دادند ،بدون اینکه نامی بر خود بگذارند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به اینکه مؤتلفۀ اسالمی خود را گروهی اسالمی و پیرو
علما و روحانیت میدانست آیا جواز شرعی برای عملیات نظامی و ترور داشته است؟
در این باره دیدگاه های متفاوتی بیان شده است .به نوشتۀ بادامچیان ،مؤتلفه برای فعالیت مسلحانه مجوز شرعی
کسب می کرد .البته نکتۀ جالب این است که هیچ سندی را ارائه نکرده و در توجیه حرکات مسلحانه و ترور
منصور استدالل کرده است« :در آن موقع صحبت از این بود که اگرچه فعالً دسترسی به امام ممکن نیست
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(امام در تبعید بودند) اما ایشان که قبالً فرموده بودند حاال موقع این کار نیست ،پس منع از اعدام نکردهاند فقط
زمان را مساعد ندانستهاند ،بنابراین االن که امام به طور صریح فرمودهاند اینها خائن به اسالم و قرآن و مملکت
و ملّتاند و دستنشاندة امریکا هستند ...پس در حقیقت میتوان همین نظریات را به عنوان حک ،شرعی به
حساب آورد.
عسگر اوالدی ،عضو دیگر مؤتلفه ،با تأکید بر این نکته که در قضیۀ ترور منصور فتوای صریحی از امام نداشتی،
و آقایان بهشتی و مطهری و چند تن دیگر ،از تعدادی از آقایان اجازه گرفته بودند ،گفته است« :پس از تبعید
امام عمده نظرات بر این شده بود که اگر کاری انجام نشود ،تمام زحمات هدر میرود ...هیأتهای مؤتلفه دو جا
سراغ شاه رفتند ،اما موفق نشدند و در یک جلسه ای تصمی ،گرفتند بر روی مقامات ردة دوم رژی ،کار کنند که
مردم م أیوس نشوند .یازده نفر را در نظر گرفتند که در رأس آنها حسنعلی منصور بود .شاید از روزی که تصمی،
گرفتند تا روزی که ترور انجام شد پانزده روز طول نکشید ».وی در جای دیگر بیان کرده است که خاموشی از
طرف مؤتلفه به مشهد مقدس رفت و از محضر آیتاهلل میالنی مجوز اعدام انقالبی منصور را گرفت.
با توجه به گفتۀ اعضای اصلی مؤتلفه ،فتوا و اجازهای خاص از جانب امامخمینی در ترور منصور یا دیگر عوامل
رژی ،پهلوی وجود نداشت و به طور کلی ترور منصور پس از تبعید امام برنامهریزی شده بود .با توجه به
پایبندی اعضای جمعیتهای مؤتلفۀ اسالمی به مرجعیت امامخمینی بدیهی است در صورت اخذ اجازه از امام،
نیازی به تالش برای اخذ چنین اجازه هایی از سایر علما نبود .ولی به علت صادر نشدن چنین مجوزی از سوی
امام در مورد ترور عوامل حکومت ،مؤتلفه به آیتاهلل میالنی مراجعه کرد .یادآوری این نکته ضروری است که
نهی امام در ترور عوامل رژی ،حداکثر اختالف نظر داشتن با پیروانش در تاکتیک مبارزه تلقی میگردد.

فعالیتهای بعد از انقالب:
فعالیت موتلفه اسالمی با پیروزی انقالب اسالمی نیز ادامه یافت و امام با صدور احکامی  ،تأسیس و اداره برخی از
نهادهای تازه تأسیس انقالب همانند بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی را برخی از اعضای مؤتلفه سپرد  .برخی
از آنان نیز با تشکیل حزب جمهوری اسالمی به عضویت آن در آمده و برخی دیگر نیز به فعالیت در کمیته انقالب و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی مشغول شدند .
ادغام هیأتهای موتلفهی اسالمی در حزب جمهوری اسالمی:
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،سران موتلفه قصد تشکیل حزب را داشتند و این موضـوع را بـا امـامخمینـی(ره) درمیـان
گذاشتند .ولی امام فرمودند که اعضای موتلفه در حزب جمهوری اسـالمی ادغـام شـوند .موتلفـه در تـأمین مکـان بـرای
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فعالیت های حزب جمهوری اسالمی در شهرها و تأمین مالی آن نقش موثری داشتند و کسانی از آنها مانند عسـکراوالدی،
عراقی ،اسالمی ،درخشان ،بادمچیان ،حائریزاده ،امانی و اسداهلل الجوردی ،در هستههای اولیهی تأسیس حـزب و سـپس
شورای مرکزی حزب فعال شدند و فراکسیون قدرتمندی را که بعدها به عنوان جناح راست حزب مطرح شـد ،را تشـکیل
دادند.
پس از متوقف شدن فعالیتهای حزب جمهوری اسالمی ،اعضای اصلی مؤتلفه در سال  1366بـار دیگـر جمعیـت مؤتلفـۀ
اسالمی را تشکیل و به فعالیت ادامه دادند .این جمعیت پس از جدایی از حزب جمهوری اسالمی ،در تـاریخ  21آذر سـال
 1361پروانۀ فعالیتش را به عنوان حزبی رسمی از وزارت کشور گرفت و حبیباهلل عسگر اوالدی اولین دبیرکل این حـزب
شد .و پس از سالها رهبری این حزب ،در  21مرداد ،1323 ،محمد نبی حبیبی ،که بیش از شصت سال داشت بـه جـای
یار قدیمی و مرد اول مؤتلفۀ اسالمی نشست.
در دوران بعد از انقالب ،این جمعیت در انسجام ،تمرکز و هدایت تشکیالتی سیاسی اصناف و بازاریان سه ،بسزایی داشته
و در همۀ رویدادها و عرصه های مختلف سیاسی به صورت اقلیتی مؤثر عرض اندام کـرده و در مقـام یکـی از تشـکلهـای
ثابتقدم همسو با نظام جمهوری اسالمی عمل نموده است.

مؤتلفۀ اسالمی و انتخابات رياستجمهوری:
حزب
موتلفه اسالمی جدیترین حزب سیاسی کشور در انتخابات ریاستجمهوری بـوده اسـت و در هـر دوره از ایـن انتخابـات،
چهرههای بارزی از این حزب وجود داشته اند و این حزب به طور فعال از کاندیدای مورد نظـر خـود پشـتیبانی و حمایـت
کرده است.
دورة اول :در انتخابات دورة اول ریاست جمهوری ،چون مؤتلفۀ اسالمی جذب حزب جمهوری اسـالمی شـده بـود ،پـس از
حذف کاندیدای منتخب خود ،جاللالدین فارسی ،از هیچ کاندیدایی حمایت نکرد و مردم را بـه علمـا و جامعـۀ مدرسـین
ارجاع داد .مدرسین و بیشتر ائمه جمعه پس از حذف جاللالـدین فارسـی از ریاسـتجمهـوری حسـن حبیبـی حمایـت
می کردند .در پی حمایت جامعۀ مدرسین و روحانیون ،بعضی از احزاب فرصتطلب مانند حزب توده نیز از حبیبی حمایت
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کردند .در این دورة انتخابات ،ابوالحسن بنیصدر با اخذ بیشترین رای مأخوذه معادل  15/1درصد آرا را به خود اختصـاص
داد و پست ریاستجمهوری را بر عهده گرفت.
دورة دوم :با گریختن رئیسجمهور مخلوع،
انتخابات زودرس بر پا شد و مؤتلفه دو تن از رهبران اصلی اش را برای رقابت با محمدعلی رجایی کاندید کرد .بدین
ترتیب علیاکبر پرورش و حبیباهلل عسگر اوالدی در کنار محمدعلی رجایی وعباس شیبانی رقابت نمودند .
در این انتخابات محمدعلی رجایی با کسب  21/ 21درصد آرا به ریاستجمهوری رسید .ایشان محمدجواد باهنر را به
عنوان نخستوزیر به مجلس معرفی کرد .شایان ذکر است که هر دو رقیب مؤتلفهای شهید رجایی در کابینۀ شهید باهنر
به وزارت رسیدند :علیاکبر پرورش وزیر آموزشوپرورش شد وحبیباهلل عسگر اوالدی وزارت بازرگانی را به دست گرفت .

دورة سوم :دو ماه از رئیس جمهوری رجایی نگذشته بود که به علت شهادت او و همکارانش ،بار دیگر انتخابات پیش از
موعد برگزار شد .تحول مهمی که در این دوره اتفاق افتاد ،مصادف شدن آن با برداشته شدن منع رهبر فقید انقالب از
ر وحانیان برای ورود به عرصۀ سیاست بود .به همین خاطر آیتاهلل خامنهای ،دبیرکل حزب جمهوری اسالمی ،نامزد
ریاستجمهوری شد

در این انتخابات ،مؤتلفه با سه چهره وارد گود رقابت شد که عبارت بودند از :غفوری فرد ،علیاکبر پرورش و
سیدمحمدرضا زوارهای .در انتخابات یادشده جریانهای سیاسی همگی از آیتاهلل خامنهای حمایت کردند که میتوان به
جامعه مدرسین حوزه علمیه ق ،،جامعه روحانیت مبارز تهران ،حزب جمهوری اسالمی ،سازمان مجاهدین انقالب اسالمی
اشاره کرد.
در این دوره آیتاهلل خامنهای با کسب  15/11درصد آرا به ریاستجمهوری برگزیده شد .ایشان میرحسین موسوی را به
عنوان نخست وزیر انتخاب ،و به مجلس معرفی کرد .در این دوره ه ،مؤتلفهایها از کابینه بینصیب نبودند و علیاکبر
پرورش تا سال  1363وزارت آموزشوپرورش را بر عهده گرفت که در این تاریخ سید کاظ ،اکرمی جانشین وی شد .و
آقای عسگر اوالدی ه ،وزارت بازرگانی را تا سال  1362حفظ کرد که آقای حسن عابدی جانشین او شد و آقای حسن
غفوری فرد وزیر نیروی کابینۀ آقای موسوی شد که در سال محمدتقی بانکی جای وی را گرفت .در این دوره سال1363
محسن رفیقدوست ،یکی دیگر از مؤتلفهایها ،وزیر سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد.

دوره چهارم :در دوره چهارم سه نفر از افرادی که کاندید شده بودند توانستند تأیید صالحیت خود را از شورای نگهبان
اخذ کنند و به عرصۀ رق ابت و فعالیت انتخاباتی وارد شوند که عبارت بودند از :محمود کاشانی ،فرزند آیتاهلل کاشانی،
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استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه داوران ایرانی در دادگاه الهه طی سالهای  1351تا  ،1363عسگر
اوالدی از جمع مؤتلفهایها که برای بار دوم به عرصۀ مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری وارد شده ،و نفر سوم آیتاهلل
خامنهای بود.
در این دوره ه ،مانند دورة پیشین بیشتر احزاب و گروههای فعال از ریاستجمهوری آیتاهلل خامنهای حمایت کردند.
ایشان با اخذ حدود  25/61درصد آرا برای بار دوم بر صندلی اول قوة مجریه جلوس کرد .در این دوره موسوی کابینۀ دوم
خود را تشکیل داد که فقط محسن رفیقدوست وزارت سپاه پاسداران را برای خود حفظ کرد.
دورة پنج :،دورة چهارم تمام نشده بود که رهبر انقالب ،حضرت امامخمینی(ره) ،رحلت فرمود .لذا آیتاهلل خامنهای
جانشین بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی شد و در نتیجه انتخابات پنج ،زودتر از زمان مقرر به وقوع پیوست و دو چهرة
مطرح برای رقابت در انتخابات ریاستجمهوری قدم به میدان نهادند :عباس شیبانی و علیاکبر هاشمیرفسنجانی .در این
دوره هاشمی رفسنجانی با اخذ  13/21درصد آرا به ریاستجمهوری رسید .در این دوره کسی از مؤتلفهایها خود را
کاندید نکرد .این دوره تنها دورهای بود که مؤتلفه کاندیدی نداشت..
دورة شش :،در این دوره مجمع روحانیون مبارز و جریانهای هماهنگ با آن از فعالیت در انتخابات کنار کشیده و بیشتر
احزاب و گروههای سیاسی فعال در عرصۀ انتخابات ،حمایت خود را از ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی اعالم کرده
بودند که از این میان می توان از جامعه روحانیت مبارز تهران ،جامعه مدرسین حوزه علمیه ق ،،جمعیت مؤتلفۀ اسالمی،
جامعه اسالمی مهندسین و جامعه اسالمی دانشجویان نام برد .ژ

با وجود آنکه مؤتلفه اسالمی در این انتخابات از هاشمی رفسنجانی حمایت کرد ،عبداهلل جاسبی نامزد تازه نفسی از این
حزب ه ،در این انتخابات شرکت نمود .در این دوره هاشمیرفسنجانی با اخذ 62/11درصد آرا برای بار دوم به پست
ریاست جمهوری دست یافت .در کابینۀ دوم هاشمی رفسنجانی از مؤتلفهایها این بار نوبت الاسحاق بود که به وزارت
بازرگانی منصوب شود.
دورة هفت :،در دورة هفت ،که یکی از دورههای حساس برای احزاب و جناحهای سیاسی بود این بار از مؤتلفهایها یکی از
جناح حقوقدان شورای نگهبان ،و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برای بار دوم وارد انتخابات گشت و دوشادوش سید
محمد خاتمی ،علیاکبر ناطق نوری و ری شهری کاندید شد .هر چند که مؤتلفه حاضر نشد از عضو رسمی خود حمایت
کند و از ناطقنوری حمایت کرد. .
در این دوره سید محمد خاتمی با اخذ حدود  61/15درصد آرا به ریاستجمهوری رسید.
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دورة هشت :،در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری ،شورای نگهبان بر خالف دورههای قبلی ده نفر را برای رقابت در
انتخابات تأیید نمود که از این میان از بین مؤتلفهایها حسن غفوری فرد و عبداهلل جاسبی حضور داشتند ،ولی مؤتلفه
مثل گذشته ،همگام با جناح راست بر سر توکلی ائتالف کرد که شعار جمهوری دوم» را میداد.در این دوره نیز
سیدمحمدخاتمی با اخذ  11/22درصد آرا بر منصب ریاست جمهوری باقی ماند.

دورة نه :،در دوره نه ،انتخابات ریاستجمهوری سالیق و گرایشهای مختلفی حضور داشتند و رقابت سختی در بین
کاندیداها شکل گرفت .مؤتلفه ه ،در این میان به فعالیت خود مثل دورههای پیشین ادامه داد و از علی الریجانی حمایت
کرد.
با توجه به فضای انتخاباتی که بهوجود آمد ،محمود احمدینژاد و هاشمیرفسنجانی به دور دوم انتخابات راه یافتند .به
بیانی دیگر ،مؤتلفه دوباره در این انتخابات ه ،شکست خورد؛ زیرا علی الریجانی از دور رقابت حذف شد .این تشکل در
مرحلۀ دوم انتخابات سکوت اختیار کرد ،ولی پس از انتخاب محمود احمدینژاد به ریاستجمهوری ،از اولین گروههایی
بود که از او حمایت کرد و علت آن را مورد تأیید بودن آقای احمدینژاد از طرف اصولگرایان عنوان کرد و در نتیجه
سیاست حمایت از دولت ایشان را در دستور کار خود قرار داد ،به نحوی که رسانههای نزدیک به مؤتلفه از اقدامهای
دولت احمدینژاد حمایت و کمتر از این دولت نقد و انتقاد میکنند.

حزب مؤتلفه و انتخابات مجلس شورای اسالمی:
همان طورکه گفته شد ،این جمعیت همواره جزء متحدان جامعه روحانیت مبارز و به عنوان بازوی اجرایی و توان مالی آن
عمل کرده است .در دورة سوم مجلس و انشعاب مجمع روحانیون مبارز تهران از جامعه روحانیت مبارز ،جمعیت مؤتلفه
همراه جامعه روحانیت مبارز لیست مشترکی دادند و اصوالً یکی از دالیل مه ،انشعاب در جامعه روحانیت خطمشی و
اهداف جمعیت مؤتلفه بود که بعض ی از نیروهای چپ با آن موافق نبودند ،از جمله در قضیۀ رای اعتماد مجلس دوم به
دولت مهندس موسوی که جناح راست و جمعیت مؤتلفه مصراً خواستار نخستوزیری آیتاهلل مهدویکنی بودند و باالخره
در هنگام رأیگیری  11نفر از نمایندگان وابسته به این دو گروه رأی ممتنع یا منفی به دولت مهندس موسوی دادند .در
دورة سوم مجلس حضور جناح راست و جمعیت مؤتلفه با ارائۀ لیست مجمع روحانیون مبارز کمی کمرنگ مینمود .و
اکثریت مجلس را نیروهای جناح چپ تشکیل می دادند ،اما در دورة چهارم که اکثر نمایندگان مجلس از جناح راست بود
بسیاری از کاندیداهای جمعیت مؤتلفه به مجلس راه یافتند ،ولی در دورة پنج ،انتخابات مجلس این گروه در جلب آرای
عمومی موفق نبودند ،به طوری که در تهران به جز حمیدرضا ترقی و غفوری فرد که به طور مستقل نامزد شده بودند و
علی عباسپور که در میاندورهای وارد مجلس شد ،هیچ یک از اعضای صاحب نام این گروه به مجلس راه نیافتند .در
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انتخابات مجلس شش ،ه ،تقریباً نیروهای سیاسی متمایل به جمعیت مؤتلفه و جناح راست نتوانستند بیش از  25درصد
آرا را به دست آورند و هیچ یک از اعضای مشهور این جمعیت نتوانستند وارد مجلس شوند .ولی در مجلس هفت، ،هشت،
و نه ،این جمع یت و جناح راست موفق شد دورة قبل را جبران کند و اعضایی از این گروه به مجلس راه یافت

نتیجه:
یکی از مسائل اساسی در عل ،سیاست و قلمرو فعالیت سیاسی ،مسائل احزاب و تشکلهـای سیاسـی اسـت کـه در اغلـب
جوامع محور این فعالیت هاست .در ایران نیز همچون سایر جوامع ،مسألۀ احزاب ،گروهها و تشکالت سیاسی و فعاالن آنهـا
زمینه ساز بسیاری از وقایع و تحوالت سیاسی ــ اجتماعی معاصر بوده و در این میان بعضی از آنها به علل خاصی اهمیتـی
در خور توجه داشتهاند.
با توجه به چنین نگرشی حزب مؤتلفۀ اسالمی که در قالب جریان اصلی اسالمی قرار دارد دارای چنین فـراز و فرودهـایی
بود .همانطورکه گفته شد ،این حزب دو تغییر بسیار مه ،در طی فعالیت چهلسالۀ خود داشته است که عبارت بودند از:
تبدیل شدن از هیأت به جمعیت و سپس حزب ،و تغییر نگرش در نحوة فعالیت بـه نحـوی کـه از فعالیـتهـای فرهنگـی
شروع کردند و سپس به فعالیت نظامی روی آوردند و پس از انقالب ،فعالیت سیاسی را در برنامـۀ خـود قـرار دادنـد .ایـن
مسائل نشاندهندة فراز و فرودهای این حزب در طی فعالیتهایش است که همراه دستاوردها و ناکـامیهـایی کـه داشـته
یکی از احزاب پرسابقۀ ایران محسوب می شود و در تاریخ معاصر ایران کمتر حزبی را با این سابقۀ طوالنی سراغ داری ،کـه
این نشاندهندة رهبری و مدیریت منسج ،و هماهنگی فکری افراد آن است.
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