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 چکیده
تاریخ انقالب ایران  مطالعات پهلوی در حکومتبا  های معارضِ ها و گروه واکاوی جریانشناخت و اهمیت 

مسلحانه  ۀگرا با مشی مبارز گروهی اسالم شناساییبه  صدد استر قابل انکار است. پژوهش حاضر درغی

ثر در فروپاشی ترین عامل مؤ عنوان مهمگروه، به این« انشعاب»فرآیند با تمرکز بر « اهلل گروه حزب»نام به

  یا در تحلیل آن به خطا رفته و  را مسکوت گذاشته آن ،پژوهش موجود ۀپیشین عاملی کهآن بپردازد، 

اهلل چرا و چگونه  گروه حزب»تحلیلی در پاسخ بدین پرسش که  –پژوهش حاضر با روشی توصیفی  است.

 )که اهلل حزب گروهیجدی درون معضالت به این نتیجه رسید که« دچار انشعاب شد و فروپاشید؟

 تاکتیکیو  استراتژیکیجذابیت اجتماعی،  و( کاهش داده بود را گروه به اعضا اکثریت تعهد و وفاداری

 ، بهرا مبنی بر ادغام اهلل سازمان به حزب پیشنهاد گروه، یاعضا اکثریت برای خلق مجاهدین سازمان

اهلل  و سپس فروپاشی حزب آن بروز انشعاب ۀنتیج که نمود تبدیلگروهی درون اختالفات انفجار ۀنقط

 بود.
 

 انقالب ایرانسازمان مجاهدین خلق، انشعاب، فروپاشی، اهلل،  گروه حزبکلیدي: هاي هواژ
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 مقدمه. 1

ها و  شناسی است؛ واکاوی جریان ها، جریان انقالب ۀرح در مطالعهای مط یکی از حوزه

شان به سقوط حاکمیت و بروز  های مخالف حکومت وقت که فعالیت و مبارزه گروه

 محصول ایران انقالبانجامد. انقالب ایران از این امر مستثنی نیست.  انقالب می

 علیه متنوع ۀمبارز با ایدئولوژی و روش مبارز های ها و گروه جریان ۀگسترد گیری موضع

توان به تحلیل درستی  ها نمی ها و گروه لذا بدون واکاوی این جریان ؛بود پهلوی حکومت

گرا که از اواسط  است، گروهی اسالم« اهلل حزب» ها ه رسید. یکی از این گروهبار این در

 این گروه، ۀسالپنج در جریان فعالیت فروپاشید. 1351پا به میدان مبارزه نهاد و در 1346

 ۀلمسئ»جامید، زیادی به فروپاشی گروه ان که تا حدّ معنیساز، به این  عامل سرنوشت

به نظم  1348اهلل پس از تشکیل تا اواسط  گفتنی است حزب. گروه بود« انشعاب

در جریان پیشنهاد سازمان مجاهدین خلق  1350پس از شهریور تشکیالتی رسید و 

بروز انشعابی دوگانه بود:  نتیجه قرار گرفت که  1بر ادغام در تشکیالت سازمانمبنی

انشعاب بروز انشعاب ادغام شده در سازمان و انشعاب طرفدار استقالل تشکیالتی. پس از 

در آثاری که تاکنون  اهلل انشعاب حزب ۀلمسئ .دتاب ادامه نیاورد و فروپاشی یگرنیز گروه د

نامه از  نج زندگیپ مبهم مانده است.یا  مسکوت گذاشته شده و ،اند به این گروه پرداخته

 و سرشت بهشتی) «اهلل تحلیل ماهیت و تشکیالت گروه حزب» ۀمقالنوع خودنگاشت و 

 ، در این پیشینهعلل و اسباب انشعاب گروه  اند ولی به این گروه پرداخته (1395 محسنی،

اهلل،  حالِ جواد منصوری، عضو شورای مرکزی حزب در دو شرحتبیین نگردیده است. 

در صفحات معدودی به  «قرار های بی سال»و « خاطرات جواد منصوری»تحت عناوین 

 انشعابۀ لمسئ به (84و  83 صفحات) نخست کتاب در است.اهلل پرداخته شده  گروه حزب

 سر بر مرکزی شورای در موجود اختالفات از ناشی تنها را لهاشاره نموده و این مسئ

 اهلل حزب انشعاب دالیل و علل از دلیلی تنها این ولی ،داند می سازمان التقاطی ایدئولوژی

را  1348، تنها تا عضو دیگر شورای مرکزی گروه« احمدخاطرات احمد »کتاب  .است

 اهلل حزب اعضای از یکی شاهی، اهلل عزتلیف ، تأ«شاهی ت عزخاطرات » دهد. پوشش می

پس از دوران کوتاهی از آن خارج  به سبب اختالف با برخی از اعضای شورای مرکزی که

ای از تشنجات  توانسته چهره واهلل پرداخته  حزببه  در صفحاتی اندکچه اگر، شد

با اعضای گروه و  نویسنده پیشین اتعلت اختالفبه ،موجود در گروه را به نمایش بگذارد

 «انار درخت های شکوفه» است. سنجشتطهیر خود برای خروج از گروه نیازمند احتمال 
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در  و پراکنده ملل، با اجمال بسیار و حزب رده باالی عضو مظاهری، شرح حال عباسعلی

موسوی پرداخته است. در شرح حال اهلل  به مقطع زمانی نخستین حزب ،محدودعباراتی 

به اندازه یک بند « مسی به رنگ شفق»بجنوردی، رهبر حزب ملل اسالمی، تحت عنوان 

منابع چون این  ،نقاط قوت و ضعفاین گذشته از  شده است. گفتهاهلل سخن  حزب ۀدربار

 ؛اند های تاریخی ها از پدیدهۀ نظرات شخصی صاحبان آنتنها بازگوکنند ؛اند نگاریخاطره

یک از این  هیچ ؛از سویی دیگر نیازمند بررسی هستند.لذا از بابت تحقق عینیت تاریخی 

 و ماهیت تحلیل» ۀمقال را روایت کنند. اهلل حزبانشعاب اند علل و اسباب  آثار نتوانسته
اهلل قرار داده  حزب تشکیالترا بر سرشت و نیز تمرکز خود  «اهلل حزب گروه تشکیالت

« و فروپاشید؟ اهلل چرا و چگونه دچار انشعاب شد گروه حزب»که  جاستپرسش ایناست. 

هایی با  دادن مصاحبهای منابع موجود و صورت گرفتن بررسی مقایسهدر ادامه با پیش

بدین پرسش پاسخ داده  ،اند اهلل که حاضر به مصاحبه شده اعضای در قید حیات حزب

 خواهد شد. 

 

 چارچوب نظري. 2

معتقد است دو عامل در وفاداری فرد به گروه  (Jack A. Goldstone)جک گلدستون 

)انواع مختلفی از  مؤثر است: یکی این که فرد برای دریافت کاالها و خدمات ارزشمند

به گروه وابسته نیازهای ضروری شامل امنیت، حیثیت، مشارکت و انواع مختلف خدمات رفاهی( 

)وضوح خود داشته باشند عمل  شیوۀ ۀدربارعات کافی ی گروه اطالدیگر اینکه اعضا ؛باشد

که کنش انقالبی روی دهد، شرط زیر باید محقق شود: فرد برای اینعمل(.  شیوۀه و برنام

و گرایش قوی د گیر ات جمعی الزم را از آن میمتعلق به گروهی باشد که منافع و خدم

ی گروه، فواید مشخصی داشته اعضا ۀعتراضی یا انقالبی برای همبه آن دارد، و عمل ا

در غیر این صورت، فرد تعهد خود را از گروه سلب . اعضا( ۀتحقق آرمان انقالبی هم)باشد 

 که دهد پیوندد که کاالهای عمومی را به او ارایه می کند و به گروه جدیدی می می

نظر به  (.Goldstone, p. 141)قه، گروه همسایگی یا دوستی باشد تواند یک ملت، طب می

دنبال گروهِ بهموجودیت اعضا به  وفاداری ۀکنندفراهم علل و اسبابی که ،گلدستون

گردد عبارتند از:  را باعث میها خروج اعضا و انشعاب گروه و عدم تحقق آن هستندانقالب 

)امنیت، رفتن یا مبهم شدن توانایی گروه برای تأمین کاالها و خدمات ارزشمند بیناز

عمل گروه و عدم  شیوۀ، عدم وضوح برنامه و انواع مختلف خدمات رفاهی(و حیثیت، مشارکت 
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ه کتا جایی طرح شده،پژوهش حاضر برای پاسخ به ابهام  اعضا. ۀتحقق آرمان انقالبی هم

به موجودیت  اهلل حزبوفاداری و تعهد اعضای  ،دهند اجازه میهای موجود تاریخی  داده

ی گلدستون خواهد سنجید. به عبارت دیگر، این که  نامبردههای  ؤلفهمبر اساس را  گروه

وفاداری اعضا به موجودیت گروه باشد یا نباشد  امنضتوانسته  اهلل می حزبمبانی گروه 

 و وفاداری که) اهلل حزب گروهی درون معضالت» :این است که  سنجیده خواهد شد. فرضیه

 ،(سازمان) ادغام ۀپیشنهاددهند جناح جذابیت و (کاهش داده بود را گروه به اعضا اکثریت تعهد

  «.کرد فروپاشی و انشعاب دچار را اهلل حزب

 اهلل ماهیت گروه حزب .3

در را عباس آقازمانی، علیرضا سپاسی آشتیانی و احمد احمد  اهلل گروه حزببنای  سنگ

 بودند« حزب ملل اسالمی»ی سابق تن از اعضا بنیان نهادند. این سه 1346پاییز 

پس از دستگیری در  که( 76-75صص ؛ مظاهری، 1 (، ص30/10/1344) 11887 ۀ)اطالعات، شمار

گذراندن دوران و  (50-48 ؛ منصوری، همان، صص137-128ک: احمد، صص .)ن 1344 مهر

 160-159 صص )احمد، جداگانه از زندان آزاد شده بودند 1346محکومیت، از اوایل تا آبان 

 ،با هدف مشترک ،داشتند 1346 پاییز اواخر دراین سه نفر ای که  در جلسه (.165و 

 (169-165 )همان، صصاساس تشکیالتی را ریختند، اصول و محورهای آن را تعیین کرده 

 2«المفلحون هم اهلل حزب ان اال» و «الغالبون هم اهلل حزب فان» آیات استناد بهو آن را 

که در  این نام از همین آیات ،مظاهری ۀفتبه گ .(169)همان، ص  نامیدند اهلل حزب

نام  (.154ص  مظاهری،) شدآمده بود، استخراج  خلق( ۀنشری) های داخلی حزب ملل هنشری

)حزب ملل( انترناسیونالیستی خاستگاه تشکیالت نوین  ۀمتناسب با اندیش« اهلل حزب»

سان سلفش شد و به گروه مبارز جدید دچار محدویت مرزی نمی ،انتخاب شد. با این نام

 ،(مصاحبه) و منصوری 154-153 مظاهری، صص)ماند  فراملیتی باقی می ۀهمچنان با اندیش

 احمد،و  همان)تمایالت حزب ملل را داشت  زیادی همان نسبتاً میزان به اهلل حزب (.1394

 دوزدوزانیو  1394، (مصاحبه) منصوری) 3بود اهلل نیز برآمده از حزب ملل حزب ۀبرنام (.101ص 

حزب  ۀاهلل همان برنام حزب ۀبرنام» :گوید می باره عباس مظاهری در این .(1394، )مصاحبه(

الجنان جاسازی کرده، اتیحمفجلد  در م وکرددر زندان از حافظه بازنویسی  ملل بود که

 کتاببه بیرون از زندان فرستادیم که در دند، ش که آزاد می توسط آقازمانی و سپاسی

را اهلل  فکری حزب ۀاسالم شالود (.1394 )مصاحبه(، )مظاهری «ستاآمده  خاطراتم

ناظر بر ماهیت اسالمی گروه است. بر اساس  ،نامه مرام «(2)و اصل  (1)اصل »ساخت.  می
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قوانینی که مخالف اسالم است قابل تابع قوانین اسالمی است و »اهلل  اصل نخست، حزب

« مبنای کلی قانون ]را[ قرآن، سنت، دلیل عقلی و اجماع»و اصل دوم « اجرا نخواهد بود

قرصی بودند  پا و پر اشخاص اعتقادی لحاظ ازاهلل  حزببانیان  (.63 ص ،مظاهری)داند  می
 ص ؛ احمد،1394)مصاحبه(،  حجتی کرمانی؛ 42-41 خاطرات، صص منصوری، ؛)دوزدوزانی، همان

اهلل، منتقد به دیکتاتوری محمدرضا شاه، همراهی حکومت با امپریالیسم  حزب (.374

 (. 1394)مصاحبه(،  منصوری)اسالمی بود  های ارزشحاکمیت با  ۀتوجهی و مقابل آمریکا و بی

 (116-112)اشرف، صص  حوزوی( و بازاری )دانشگاهی،در انقالب ایران  فعال قشرهر سه از 

 دو طلبه، یک دانشجو، ده گروه، ۀشدشناخته اعضای اهلل عضویت داشتند. در حزب

 ۀفروشند یک معمار، یک ،(صحاف) فروش کاغذ یک حسابدار، یک لباس، ۀفروشند

ک: جدول .)ن بودند کارگر یک و فروش کتاب یک دار، کارخانه یک چوبی، های فرآورده

 سه لیسانسه، یک. بود جدید متوسط ۀطبق مرکزی، شورای اجتماعی خاستگاه .(1 ۀشمار

  .(همان) دادند می تشکیل را مرکزی شورای معلم، یک و دانشجو

 اهلل حزب گروه ةشدشناخته اعضاي: 1 جدول
 نام و نشان شغل و تحصیالت سمت تشکیالتي زمان عضويت کنندهعضو

 دانشگاه از الهیات لیسانس رهبر  1346پاییز  مؤسس
 تهران

 آقا زمانی عباس

دانشجوی معماری دانشگاه  عضوشورای مرکزی * *
 تهران

 علیرضا سپاسی 

 -معلم منفصل از خدمت * * *
 حسابدار

 احمد احمد

دانشجوی اقتصاد دانشگاه  * 1348فروردین  عباس آقازمانی
 تهران

 جواد منصوری

 عالی مدرسه ،زبان دانشجوی * 1347بهمن  یا سپاسی احمد
 ترجمه

 مفیدیمحمد 

 باقر عباسیمحمد ؟ عضو عادی 1346زمستان  علیرضا سپاسی

 اصل کرمانشاهی حسین آریانهر دانشگاه دانشجوی * 1349اواخر  ؟

معاون فرمانده  1349اواسط  مفیدی محمد
 شاخه

 مهدی افتخاری تهران فنی دانشگاه دانشجوی

 عنایت حسن دانشجوی دانشگاه آریامهر عضو عادی ؟ جواد منصوری

 زاده عالم غالمحسین دانشجوی هنرسرای عالی * ؟ ؟

دانشجوی روانشناسی دانشگاه  * 1350تابستان  محمد مفیدی
 شیراز

 دیباج رضا سید

 مظاهری محمد دانشجو در تهران مسئول تهیه اسلحه ؟ علیرضا سپاسی

 هایفرآورده دیپلمه فروشنده کالس رئیس ؟ عباس آقازمانی
 چوبی

 رضا مهدوی

 صفار سعید تهراندانشگاهشیمی دانشجوی کالس رئیس ؟ مهدویرضا 
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 داوود محبوب مجاز محصل در مقطع دبریستان عضو ساده 1348اواسط  جواد منصوری

 اداره مسجد شیخ ؟ *
 علی

 مجید معینی طلبه

کارمند کارخانه و پسر  عضو تیم عملیاتی 1347تابستان  احمد احمد
 دار کارخانه

 سعید محمدی فاتح

و کالس رئیس  1349بهار  عباس آقازمانی
های  نهیزم تدارک
 اختفا

 عباس دوزدوزانی پارچه فروش

 حسین دوزدوزانی * عضو عادی * عباس دوزدوزانی

 شاهی اهلل عزت صحاف و کاغذ فروش اسلحه ۀتهی 1348اواخر  جواد منصوری

 تقوایی مهدی معمار و بساز و بفروش مسکن عضو عادی 1350بهار  *

 سایر با ارتباط ؟ احمد احمد
 اه گروه

 خیابان در فروش کتاب
  شاهرضا

 مرتضی عظیمی

 حسین جوانبختی کارگر عضو ساده 1348اوایل  مجید معینی

 (1392 و 1394( مصاحبه) منصوري و خلق مجاهدين سازمان از شهید پنج انقالبي زندگي مختصر شرح: منبع

تأمین  (هساد معیشتی زندگی گرفتنعضویت و پیش)حق  از دو راه اهلل حزبمنابع مالی 

افزاری توانا بود و انواع ابزار سخت ۀگروه برای تهی )همان(. 4و دچار محدودیت نبود شد می

ساخت. از سویی، حق عضویت،  بین می این امر اعضا را متعهد و به گروه خوش

  کند.متعصب و وفادار نسبت به گروه را  اعضا توانست می

 تشکیالتي گروه انتظام. 4

احمد  جواد وو  ازمانی، احمد، سپاسیآقبا عضویت  1348 اوایلدر  گروه شورای مرکزی

از زندان آزاد شده بودند )همان، صص  1348در اول فروردین که  )از اعضای سابق حزب ملل منصوری

علت به»احمد منصوری خیلی زود  (.79 خاطرات، ص، )منصوری شدتشکیل  ((57-58

 (79 همان، ص)روه خارج شد از گ« ناراحتی ناشی از زندان و تا حدودی تردید در موفقیت

ین وی جایگزسرعت در شورای مرکزی سیاسی به ـ مفیدی با احراز شایستگی مذهبیو 

 تهران در مرکزی شورای (.189-187 صصو احمد،  131ص  بیقرار، های سالمنصوری، )شد 

 هایدرس نوشتن» لئومس سپاسیدر شورا،  (1392 ،(مصاحبه) منصوری) داشت استقرار

 بعضی با تماس و سیاسی مسایل از تحلیلی های گزارش تهیه حزبی، های حوزه سیاسی

ولیت مسؤ احمد بیشتر. (87-86خاطرات، صص  منصوری،)بود  «جذب برای افراد و هاگروه

تدوین متون مذهبی جزوات  (.89 )همان، ص دار بود کاتی گروه را عهدهامور مالی و تدار

و منصوری بود  انی، همان(و دوزدوز 1394)مصاحبه(،  )منصوریآقازمانی  ۀعهدوزشی برآم

از اطالعات سیاسی و اجتماعی نسبتاً خوبی »مفیدی که  (.173 -172 صصاحمد، )
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)منصوری، « گرایش داشت های اجرایی و عملیبیشتر به فعالیت»و « برخوردار بود

متناسب  (.189ص )احمد، های مبارز بود  ارتباطات با سایر گروه ولمسؤ ،(88خاطرات، ص 

، گونه برای گروه ریخته شد ساختاری هرماختفاء،  رعایت و لزومگروه با استراتژی 

)متشکل از ، واحد )متشکل از دو واحد(ساختاری که به ترتیب رهبر، شورای مرکزی، شاخه 

 .داشتندمراتب یکدیگر قرارو کالس در سلسله کالس()متشکل از سه ، مدرسه دو مدرسه(

روابط . (1394 ،(مصاحبه) منصوری) بودتشکیالت حزب ملل  شبیه به اهلل تشکیالت حزب

 و موسوی 66، ص زاده سن)ح های چپ بود ثر از جنبشبیشتر متأحزب ملل یالتی تشک

چین اقتباس شده انقالبیون ویتنام، الجزایر و از تشکیالت  آن ۀسامان و (1392(، مصاحبه)

جاد با حفظ هدف ای( ، همانجا)منصوری آنتأثیر تحت نیز اهلل حزبو  (60ص )سپید و سیاه، بود

اهداف مقدس خود  یر باها را مغا افزاری از کمونیست گیری سخت واماسالمی،  حکومت

 عضوگیری به 1348 اواسط از گروه مرکزی، شورای ایجاد با. (همانجازاده،  )حسن دید نمی

 (.همانجا ،منصوری) شدند عضوگیری نفر  60 حدود در ،1350 شهریور تاکه  آورد یرو

 وفاداري اعضا به موجوديت گروه ةدهند  عوامل کاهش. 5
 آلود مه 5استراتژي .5-1

ژی برپایی حکومت اسالمی گرا، با استرات عنوان یک گروه اسالماهلل به گروه حزب

سان حزب به (.همان)از طریق انقالب اسالمی با مشی مسلحانه تشکیل شد فراملیتی 

تعلیم و  -1: شداستراتژیک خرد تقسیم می ۀ، استراتژی کالن حزب به سه مرحلملل

)همان و انقالب -3و ادگی و تدارک قیام مسلحانه( )آماستعداد  -2، موزش()عضوگیری و آازدیاد 

ترکیب  شاه کانون این استراتژی بود. «فاشیستی» سرنگونی حکومت (.64مظاهری، ص 

 ۀسوی مبارزواهلل را در سمت شرایط داخلی ایران و شرایط روز جهانی بود که حزب

شکست  ۀبا ارزیابی شرایط داخلی ایران و سابق سواز یک مسلحانه قرار داد. این گروه

و ناکامی مبارزات  های پس از آن و اختناق سال 1332 مرداد 28)کودتای مبارزات مردمی 

با نگاهی  ...(مقاومت ملی و نهضت آزادی ایران وملی دوم، نهضت  ۀجویانه چون تعطیلی جبه مسالمت

مسلحانه تشخیص داد  ۀت را مبارزممکن با حکومت وق ۀکارکردی، تنها راه مبارز

 انقالب های پیروزی انعکاس ،دیگر سویی از ،(1392 ،(مصاحبه) ؛ منصوریهمان ،)آقازمانی

 آفریقا انقالبی های  جنبش و ویتنام نبرد انعکاس کوبا،انقالب  ۀامیدوارکنند ، نتایجالجزایر

اهلل تأثیری  و از جمله حزب (153 ص جزنی،)و چین و شوروی بر مبارزین ایران  (کنگو مثل)

 6تاکتیکپذیرش استراتژی مذکور جبراً به پذیرش  )منصوری، همانجا(.عمیق گذاشته بود 
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در اهلل  حزب (.169 صک: احمد، .و ن 138 های بیقرار، ص سال )منصوری،انجامید  قهرآمیز 

با نگاهی  ،جریانات مارکسیستی تأثیرنظامی تحت دهی و سازمان ی مبارزاتیها تاکتیک

علم مبارزه را از محتوا، گذاشتن تواند با کنار که می معتقد بود، مارکسیسم کاربردی به

اهلل  حزب (.1394)مصاحبه(،  )منصوری کار بندددر راستای هدف خود به آن استخراج کرده و

مدت برای ای بلند برنامه -چپ در سطح جهان های مانند جنبش -مشی مسلحانه را 

دانست و  می حکومتنظامی و تداوم آن تا براندازی کامل  ۀو مبارز ایجاد ارتشی مردمی

  )همان(. دید منافی استراتژی خود می را( بودمدت هایی کوتاه که دارای هدف) ترور

تصویری روشن از مبانی  ،گروه .بودمبهم  اهلل هدف نهایی در استراتژی حزب 

عریف ت آنمکانیسم  نظرش نداشت ومورد« حکومت اسالمی»شناسی و دورنمای  هستی

اساس مبانی شریعت با که به مبارزه دانست بر اگرچه میو تبیین نشده بود. گروه 

ت اسالمی از مکانیسم حکومذهنیت کاملی  ،اش چیست مبارزهبرخاسته است و روش 

داشت. گروه در این ینی با مکانیسم حکومت شاهنشاهی ننظر خود برای جایگزمورد

که چه  دانست میاهلل  اشت. به بیانی موجزتر، حزبد میگام بری زمینه در تاریک

ضعف گروه بود. ه. این نخستین نقطخواهد دانست دقیقاً چه می لی نمیخواهد و نمی

 ۀرکن استراتژی گروه بود، معضلی که در هم ۀمفقود ۀابهام و تاریکی هدف، حلق ،واقعدر

گرای مبارز با مشی مسلحانه وجود داشت. هدف مبهم و سردرگمی  های اسالم گروه

 ۀ اعضادر دیدحیثیت و اعتبار گروه  ازنمود و  گروه، اعتماد اعضا را به گروه سست می

 دار سازد.  به گروه را خدشه توانست وفاداری اعضا و می کاست می

 انگیزعضوگیري مخاطره ۀسامان .5-2

 برای عضوگیری در پیش گرفت تشکیلاهلل متناسب با جو امنیتی  که حزبای  شیوه

 این پوشش درحکومت  ماهیت افشای حدودی تا البالغه و نهجعربی و  های کالس

 و (بازار) علی شیخ و (امیرآباد) امیرالمؤمنین مسجد در ها کالس این ۀعمد. بود ها کالس

 پنج انقالبی زندگی مختصر شرح )همان وشد  می تشکیل شهر تهران جنوب در دیگری مساجد

 عناصر ، این کالس درخالل(. 172و احمد، ص  4-3، صص خلق مجاهدین سازمان از شهید

گرفته و پس قرار بیشتر برخوردهای جریان در و شدند می شناخته ،همبارزبرای  مستعد

 )مهدویگرفتند  میتحت آموزش قرارپس از آن شده و جذب  مرکزی شورایاز تأیید 

 ۀفرد پس از مطالع(. 137های بیقرار، ص  سالو منصوری،  173ص و احمد،  1390)مصاحبه(، 

گرفت و بعد از هفت/ هشت جلسه  میقرار تشکیالتینامه در جریان مباحث مختصر  مرام
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های عربی به گسترش  از طریق کالس کار ۀشد که با ادام خواسته می عنوان عضو از اوبه

. (4 ص، خلق مجاهدین سازمان از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر شرح)کمی گروه کمک کند 

 ها کالس در افراد دقیق شناخت نخست،یند دو ایراد اساسی وجود داشت: در این فرآ

 ،دوم .داد می دستبه افراد از سطحی شناختی محفلی، صرفاً ۀرابط زیرا ،نداشت امکان

که  رفت می باال همدیگر از افراد اطالع سطح بود، علنی افراد عضوگیری چون

ه گروها افرادی که عضو  حتی در این کالس (.همان) برد  می باال را گروه پذیری ضربه

یند این فرآاصالً از نظر امنیتی منطقی نبود.  که )مهدوی، همان(نبودند شرکت داشتند 

گروه داقل شناخت اعضا از همدیگر نبود. بر حمعیارهای تشکیالتی گروه مبنیمتناسب با 

)مصاحبه(،  )منصوریشد ای  الحظهمقابل موفق به عضوگیری تعداد چهروند اگراین با 

اندازد. روند  توانست گروه را به خطر دیگر مییک از افراد اطالع باال بودن سطح ،(1394

حکومت و  امنیتی نیروی توسط گروه شناسایی برای ای اهلل، مقدمه عضوگیری حزب

برانگیز بودن بعد امنیتی بُعد امنیتی آن بود. فقدان امنیت الزم یا چالش ۀبرندالؤسزیر

اعضا به اعتماد و وفاداری توانست  ای از لو رفتن و دستگیری، می گروه و ترس لحظه

 شدتشکیالت عزت شاهی از  هنگامزود خروج که باعث ، دلیلیگروه را کمرنگ سازد
 (.120 صشاهی، ک: .)ن

 آموزشي و ايدئولوژيکي نقصان .5-3

آموزشی خود را در دو بعد آموزش سیاسی و آموزش نظامی تدوین  ۀبرناماهلل  حزب

بین دو امر سیاسی و استراتژیک خود پیوندی ما ۀدنبال برنامبایست به نمود. گروه می

که این موضوع نقشی چرا (1394)مصاحبه(،  )منصوری کرد مینظامی در مبارزه برقرار 

ولی شورای اش داشت  ی مبارزهیافتن مشکننده در سرنوشت گروه و سرانجام تعیین

آموزشی  ۀاز این امر، قادر به برقراری این توازن نشد. در برنام آگاهیرغم  علی ،مرکزی

بر آموزش نظامی  مذهبی( -)سیاسیی و کیفی، آموزش تئوریک اهلل از لحاظ کمّ حزب

 ،های گروه های آموزشی شاخه تعداد جلسات کالس معموالً»که حالیرجحان یافت. در

های  آموزش« دیکش طول میبین دو و نیم تا سه ساعت که بود یک جلسه در هفته 

و انجام  صورت تئوری()البته بیشتر بهشناسی نظامی شامل آشنایی با مواد منفجره، اسلحه

صورت های استقامتی مثل کوهنوردی به های رزمی مثل کاراته، جودو و ورزش ورزش

نادیده  گروه و اکثریت )همان( دش محدود و اغلب در سطح شورای مرکزی برگزار می

توانست گروه را به سرپیچی  می عدم تعادل بین امر نظری و امر نظامیشدند.  گرفته می
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عنوان یگ گروه با مشی قهرآمیز را و حیثیت گروه به کردهاز مشی مسلحانه متهم 

به گروه کاهش دهد. علت این عدم تعادل را باید در را و وفاداری اعضا  ساخته دار خدشه

)اعم از مدرس و ابزار و وسایل نظامی چون اسلحه، نیاز آموزش نظامی کمبود امکانات مورد

)سعید دانست. اعزام یکی از اعضا  کمیتحاو قدرت امنیتی  (نارنجک و مواد منفجره و غیره

این  حلّ درراستایهای چریکی  ی طی آموزشبه لبنان برا 1347اواخر در محمدی فاتح( 

 (.176-175 صصاحمد، )معضل صورت گرفت 

در  )مهدوی، همان(.بر احساسات بود نیتمدون و مبآموزش ایدئولوژیکی گروه، غیر

تراوش  البالغه به اعضا متن قرآن و نهجنحوی ساده از آموزشی، ایدئولوژی گروه به ۀسامان

 انشایی بود که فراوان از آیات قرآن در آن استفاده شده»کرد. جزوات آموزشی گروه  می

البالغه با  های نهج درسان با انطباق آیات جهادی قرآن و خطبهمو  (227 ص)احمد، « بود

 (96-95 صصشاهی،  ؛1394)مصاحبه(،  )منصوریروز حکومت پهلوی و جهان  مسایل سیاسی

ی ایدئولوژیک  ا های آموزشی، در تالش بودند روحیه و معرفی آثار علی شریعتی در کالس

بازگشت به »مقاالت جمله از شریعتیآثار و مقاالت  (.همانجا ،)منصوریرا در اعضا بپرورانند 

مدرسین برای توسط با هدف تقویت ایدئولوژی گروه، « حسین وارث آدم»و « خویشتن

ه افکار اهلل مشابحزب یتاسی اکثریس -افکار اجتماعیشد.  پیشنهاد می مطالعه به اعضا

 اختالفاتی که با روحانیون در بعضی از مسائل اعتقادی داشتنقطه جز آنبه شریعتی بود

 ،شکلگروه گامی فراتر از این برای تدوین ایدئولوژی خود برنداشت. بدین )همان(.

و ابزاری برای بقا و  ضمانتی برای تعهد و وفاداری اعضاتواند  ایدئولوژی تشکیالتی که می

گرفت و در بهترین حالت تأثیری موقتی  استحکام گروه باشد، در خدمت گروه قرار نمی

های  در یک متن منسجم، یکی از بزرگترین ضعف داشت. عدم تعیین خطوط ایدئولوژیک

گروه شده عناصری که جذب ی را در گروه موجب شد. یهاتضاد ،این ضعفگروه بود. 

واقعی از کیفیت گروه و قدرت ایدئولوژیک آن، انتظار زیادی از سبب شناخت غیربودند به

برآوردی از گروه، وقتی به این واقعیت  کسبگروه داشتند، ولی چندی پس از عضویت و 

خود آنهاست، سرخورده و بر دوش »اساسیِ اصالح و ترقی گروه  ۀپی بردند که وظیف

ست که های مبارز ابسیاری از گروه  ۀشدند. اساساً این یکی از اشکاالت عمد مأیوس می

ی و آموزشی سیاس -پردازند و به تعیین خطوط ایدئولوژیک کردن نیرو میصرفاً به جمع

-5 صص، خلق مجاهدین سازمان از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر شرح)« دهند آنها کم بها می

گروه بود، بلکه  نسبت بهاعضا  و وفاداری اعتماد ۀکنندسلبتنها  نهاین ضعف  (.8
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ثیر تأاز وحدت ایدئولوژیک است تحتضرورتاً تابعی که  راتوانست وحدت تشکیالتی  می

   )همان(.نظمی شده و موجودیت گروه را تهدید نماید  و بیقرار داده باعث ناهماهنگی 

    اهلل مباني اعتقادي سازمان به حزبتزريق مفاهیم و  .5-4

بعد یکی از اعضای به 1348پس از عضویت در سازمان، از خوشدل  جوان مصطفی

سعی در آن تماس با روحانیت مبارز و  ۀسازمان شد، گروهی که وظیف« گروه روحانیت»

با آنها سازمان  موجودیتکه بدون آنمشی سازمان بود  خطسمت دادن آنان در جهت 

 گروه روحانیت، ش درمأموریتدنبال به وی (.347 ص ،1ج، از پژوهشگران جمعی)مطرح شود 

 شرح) نمودو خود را وارد تشکیالت آن  قرار داد را نیز هدف اهلل حزب 1349 آغاز در

هی به بیان منصوری، عزت شا .(7 ص ،خلق مجاهدین سازمان از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر

)مصاحبه(،  )منصوری« سازمان بوداهلل و  ی فعال گروه حزباز اعضا»دوزدوزانی وی و عباس 

ولی شورای مرکزی  دوزدوزانی، همان(؛ 114ص شاهی، ؛ 83خاطرات، ص منصوری، ؛ 1394

در سازمان،  (.1392(، مصاحبه) )منصوری جانبه آگاهی نداشتت دواهلل از این عضوی حزب

اهلل مدعی است که اصول تشکیالتی از طریق اعضای  حزبمورد نوع ارتباط خود با 

       اکبر نبوی نوری( خوشدل، علیرضا بهشتی و علی )مصطفی جوان اهلل و سازمان مشترک حزب

شده  به تشکیالت آن تزریق میاهلل،  عنوان رابط، بدون آگاهی شورای مرکزی حزببه

شاهی که در هر  (.همانجا ،خلق مجاهدین سازمان از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر شرح)است 

خوشدل را عامل کنترل سازمان بر  عضویت داشته، جواناهلل و سازمان(  )حزبدو تشکل 

ها را برای سازمان عضوگیری نهای کارآمد گروه، آ اهلل دانسته که با شناسایی مهره حزب

. این کرد رصد می اهلل را گروه حزبسازمان  1349از  ،در واقع (.100 ص)شاهی، نمود  می

برد بلکه این فرصت را نصیب  را باال میاهلل  ا سطح آگاهی سازمان از حزبتنهرصد نه

اهلل،  سازمانی خود به حزب -کرد که با تزریق مفاهیم و مبانی اعتقادی سازمان می

سازی، در زمان  سانبا هم و (، همانجامنصوریهمان؛ )ای از اشتراکات را ایجاد کند  زمینه

 برداری نماید. اهلل بهره از امکانات مادی و انسانی حزب الزم

 اختالف در گروه، اصالت تئوري يا  اصالت عمل .5-5

ی شاهنشاهی و  ساله 2500های  با نزدیک شدن جشن 1350و اوایل 1349در اواخر 

، (1349بهمن  19سیاهکل در  ۀ)واقعهای مارکسیست  شروع عملیات مسلحانه توسط گروه

و احمد،  84-83 خاطرات، صصمنصوری، ) در گروه زبانه کشید ورود به فاز مسلحانههای  شعله

را مجبور به خروج مخفیانه از  آقازمانی ،در همین زمان، حساسیت ساواک .(211  ص
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گروه همچنان به فراهم  ،با این وجودو دوزدوزانی، همان(.  211-210 صص )احمد،کشور نمود 

 (.83-82 صص همان،منصوری، ) آوردی سالح و مخفیگاه رو ۀچون تهیتدارکات الزم نمودن 

منظور تیمی شاهنشاهی بود. برای این  ۀسال 2500های  به جشن، ضربه حور عملیاتم

ی ولی دستگیری اعضا (211ص )احمد، ی گروه سازماندهی شد نظامی از بهترین اعضا

، (220-217 همان، صص)  1350در تیر  محمدی فاتح و احمد( )سعیدمحوری تیم عملیاتی 

در  (.83 همان، ص)منصوری، الشعاع قرار داده و گروه را به انزوا کشانید را تحتعملیات 

محابای  کار تئوریک یا آغاز بی ۀادام»حول محور  گروه ، در شورای مرکزی1350مرداد 

های خواهان کسب آمادگیای...  عده. »ظاهر شدنظری جدی  فاختال« عملیات مسلحانه

تمایل داشتند که گروه همچون گذشته راه  ای دیگر عدهنظامی و شروع عمل بودند. ولی 

 (.8-5صص خلق،  مجاهدین سازمان از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر شرح)« خود را برود

در نظر جدی  ، اختالفد تئوریک بدون توجه به بعد نظامیطوالنی شدن بع ،واقعدر

برخی از اعضا  (.96ص شاهی، ؛ 1394)مصاحبه(،  )منصورید آورد وجوبهشورای مرکزی 

بدین نتیجه رسیدند که وارد شدن گروه  های تحت فرماندهی آن دو( )مفیدی و سپاسی و شاخه

ر جهت استراتژی انقالبی خود عمل مسلحانه مبنای این است که گروه د ۀبه مرحل

 از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر شرح ؛96شاهی، ص )از آن منحرف شده است  دارد یاقرار

عمل  ۀمرحلبه یا عدم ورود در نظر این طیف، ورود  (.همانجاخلق،  مجاهدین سازمان

شاهی، ) گروه انقالبی است یا ضد انقالبیکه آیا  بود لهۀ این مسئکنند نیتعی مسلحانه

در آن جو ... خورد چشم میزیادی به غرور» شاهی در میان این طیف: ۀبه گفت (.جاهمان

عنوان بهکردند،  هیچ رعایت نمی وظایف بود از اهمّخفقان که رعایت مسائل امنیتی 

 ...رفتند کردند و در خیابان راه می نارنجک بزرگی را به پشت شلوارشان آویزان می ،مثال

گرایی و  ملع ۀواسط اینان به .(همان)« زد شان بیرون می یا گوشه اسلحه از زیر کتو 

نداشتند؛ ستراتژی گروه برای طی تدریجی ا را ، بردباری الزمشمردن بعد تئوریکسبک 

، منفعالنه و در تاریکی گام واقعی از اوضاعشد با نداشتن برآوردی  عاملی که منجر می

هنوز  (اش فرماندهی تحت ۀشاخ و منصوری)در مقابل، برخی از اعضا  (.11بهروز، ص )بردارند 

دانستند  مسلحانه نبودند. این اعضا هنوز قدرت گروه را تا این حد نمیموافق ورود به فاز 

و  عملیات نظامی علیه حکومت برای وصول به هدف ۀکه بتواند به سازماندهی گسترد

انداز استراتژی خود به  تقد بودند گروه هنوز باید در چشممعکسب پیروزی دست بزند و 

های تئوریک برای  تربیت اعضا و آموزش ،تر نمودن تشکیالت گسترده ،تدارکات نظامی
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و با رسیدن به آمادگی الزم دست به اسلحه  نمودن بنیاد تئوریکش مبادرت ورزدتر  فربه

اول را به  ۀاین دسته تمایالت دست (.145-144 همان، صصموسوی،  همانجا؛ )شاهی،ببرد 

 (. 80خاطرات، ص )منصوری،  کردند ای ماجراجویانه، محکوم میه عنوان گرایش

نظم سازمانی گروه را از هم یکپارچگی و شدت  بهسو از یک، این اختالف بنیانی

ساخت و  گروه بدبین میاستراتژی طرفداران اصالت عمل را به  گسیخته و از سوی دیگر

 کاست. از شدت وفاداری این اعضا به گروه می

 اختالفات ايدئولوژيکي .5-6

سو و منصوری و آقازمانی از )مفیدی و سپاسی از یکاعضای شورای مرکزی  ،1350 از آغاز

  و نگاه ایدئولوژیکی دچار اختالف شده بودند.  )تفسیر از اسالم(در بینش مذهبی  سوی دیگر(

 گوید:  اهلل شاهی می عزت 
حال که به مذهب عیندر، رو بودهاهلل با دوگانگی روب به لحاظ مسائل ایدئولوژیک حزب»

موارد در گفتار و حرکات آنها تناقضاتی وجود داشت که با  در برخی ،ندسخت اعتقاد داشت

باقر عباسی . ..روحانی بودندبودند که اصالً ضد یاهلل افراد در میان حزب. ..کرد مذهب تطبیق نمی

خواند از مهر  خواند و اگر هم می مارکسیست شده بود، موضع چپ داشت و نماز نمی 50از سال 

در این پندار بود که به این طریق . کرد سپاسی در نماز به زنش اقتدا می ...کرد یاستفاده نم

من حدود یک . د..وضع مفیدی بهتر از آن نبو .مسئله زن و مرد را توانسته تا این حد حل کند

 ( 101-96صص )شاهی، « . ...خواند اش را به زور می دیدم که نماز یومیه سال با او بودم و می

رتباط و فعالیت سازمان، در ا توسط اهلل حزب جریان رصد در 1349این دسته از 

)همان، گرفته بودند سازمان قرار ایدئولوژی التقاطی رتأثیخوشدل تحت تشکیالتی با جوان

و  (همانجاشاهی، ؛ 1394و  1379)مصاحبه(،  )منصوریحالی بود که منصوری  ین درا (.100 ص

دارای ایدئولوژی اسالمی و  (، همانحجتی کرمانیشاهی، همانجا؛ ؛ آقازمانی، همان)آقازمانی 

 مخالف ایدئولوژی التقاطی سازمان بودند.

 

 اهلل سوي سازمان به حزبپیشنهاد ادغام از. 6

خود را از دست داد  ی رده باالیکادرهاتعداد زیادی از سازمان  1350شهریور  ۀضربدر 

 ،کادر مرکزی ۀرضایی تنها بازماند، احمد 1350در زمستان و پاییز  (.39-37صص )روحانی، 

سازمان برای بازسازی  (.19 ص)کریمی، ای کرد  شائبه زی سازمان تالش بیبرای بازسا

اهلل یکی از  کرد. حزباقدام منابع مالی  ۀمجدد تشکیالت خود، به عضوگیری و تهی

ۀ وسیل به، سازمان 1350هر در م توجه قرار گرفت.منظور موردهایی بود که بدین گروه
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یشبرد اهلل شناساند و برای پ خوشدل، موجودیت خود را به شورای مرکزی حزب جوان

ظهارات خوشدل در ا جوان (.، همانجا)منصوریکمک کرد اش تقاضای  کارهای تشکیالتی

جمع  اظهار داشت کهکرد و به سازمان اشاره  (محمد مفیدی)اش  شاخه ۀخود به فرماند

دارند و تمایل دارند که فکری و تشکیالتی برخور ۀدیگری که وی عضو آن است از پشتوان

تکثیر جزوات، پول و اسلحه نیاز  دستگاهاهلل استفاده کنند و به مکان،  از امکانات حزب

این موضوع در شورای مرکزی توسط محمد »دارند تا بتوانند خود را حفظ کنند و 

اهلل را برای  سازمان توانست شورای مرکزی حزب (.1392 )همان، «مفیدی مطرح شد

سیر تکوینی ، )هماناپ و تکثیر جزواتش قانع سازد ویژه چ دریافت کمک تشکیالتی و به

مقداری »اهلل امکاناتی را در اختیار سازمان قرار داد.  حزب (.257-256 انقالب اسالمی، صص

اهلل  های تیمی حزب از نشریات آنان تکثیر گشت؛ تعدادی از اعضای فراری آنان در خانه

 همان)« نقلیه نیز در اختیارشان گذاشته شد پول و وسیلۀمستقر شدند و مقداری 

کرد تالش  بسیارخوشدل  ساطت جوانسازمان با و (.83 ص، ؛ همان، خاطرات1392)مصاحبه(، 

س از گذشت حدود پ (.100 ص شاهی،) کند ستفادهاهلل ا که از امکانات و استعدادهای حزب

)مصاحبه(،  )منصوریسازمان مطرح شد  ۀناحی از« ادغام»کاری، پیشنهاد دو ماه از این هم

که باقی اهلل را به معدودی از مجاهدین  خواستند اعضای حزب مجاهدین می» (.1394

اهلل گسترش دهند ضمن  حزب ۀوسیل تشکیالت خود را بهمانده بودند، اضافه کنند و 

 (.1394و 1379)همان،  «وقوف داشتند اهلل حزب ۀالعادکه به روابط مردمی و امکانات فوقاین

 

 اعضابراي اکثريت  . جذابیت سازمان7

گفته، وفاداری پیش درونیکه معضالت  داده شد اهلل پیشنهاد ادغام در حالی به حزب

شده بود.  به گروه اعضا باعث بدبینیو  کاهش دادهاکثریت اعضا نسبت به کلیت گروه را 

برای این اکثریت  جذابیت باالییزیر  ۀابعاد چهارگان حالی بود که سازمان از حیثاین در

  پیدا کرده بود:

  جذابیت ايدئولوژيکي .7-1

از پیشنهاد ادغام پیش تا  1349اهلل توسط سازمان از آغاز  در فرآیند رصد حزب

گرفته بودند قرارایدئولوژی التقاطی سازمان ثیر تأتحتاکثریت اعضا  (1394و  1392، همان)

  ۀسه سال همکاری خود در شاخ -طی دو»خوشدل  جوان ،واقعدر .(100ص  شاهی،)

محمد مفیدی را با خود  باقر عباسی، علیرضا سپاسی و ه بوداهلل، توانست نظامی حزب
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های  اهلل درست کرده بود، جزوات و نوشته جدیدی که در حزب ۀبا جبه و همراه کند

از پنج عضو  (.همان)« کرد اهلل توزیع می ی حزبطح وسیعی میان اعضاسازمان را در س

ی ها و شاخه )مفیدی و سپاسی( هااز آن نفر دو و نفر باقیمانده بودندشورای مرکزی تنها سه

)مصاحبه(،  منصوری) پذیرفته بودند را سازمان التقاطی ایدئولوژیشان  تحت فرماندهی

انبیا  راه»جزوات آموزشی سازمان چون  ۀ)که با مطالع تنها منصوری .(101-96 صص شاهی، ؛ 1394

نتیجه رسیده بود که تفکرات به این « ساده زبان به اقتصاد» و« (ص)محمد ۀسور تفسیر» ،«ـ راه بشر

 انقالب تکوینی سیر ،همان ؛1379 ،(مصاحبه) )منصوری (است تا اسالمی مارکسیستی تربیش سازمان

 .(همان) اش مخالف ایدئولوژی سازمان بودند و شاخه ((257  ص اسالمی،

 جذابیت تاکتیکي  .7-2

 )اقلیت گروه( و اصالت تئوری )اکثریت گروه( طرفداران اصالت عمل ۀگفت پیش اختالفات

آغاز کنش  ()سازمان ادغام ۀدهندپیشنهاد جناح کهحالی وجود داشت در اهلل حزب

 صص)مهرآبادی، متمرکز شده بود ی عد نظامی و عملیاتبُمسلحانه را در اولویت دانسته و بر 

 اهلل حزب این اولویت تاکتیکی برای طرفداران اصالت عمل (.37 صروحانی، و  71-72

در توصیف موسوی از  نمود. را به ادغام در سازمان راغب جذابیت شگرفی داشت و آنان 

 )طرفداران اصالت تئوری( و سیاسی )طرفداران اصالت عمل( اهلل از دو جناح نظامی انشعاب حزب

تأثیر تاکتیک سازمان به آن پیوستند و جناح دیگر سخن رفته که جناح نظامی تحت

به سبب آگاهی ساواک اصالت تئوری در مقابل، جناح طرفدار  .(همانجا موسوی،) نپیوستند

ادغام در ، (84-83 خاطرات، صص منصوری،) از موجودیت سازمان و تحت تعقیب بودن آن

نسبت به  حساسیت ساواکدر نظر این طیف دانستند.  سازمان را یک اشتباه تاکتیکی می

 (.همان)توانست باشد  می گروهای برای کشف  مقدمه سازمان

 جذابیت اجتماعي  .7-3

 ۀاسالمی و با استراتژی مبارز یعنوان تشکیالتسازمان به 1350شهریور ۀپس از ضرب

به  (.46 صروحانی، )نمود یافته بود  ،در جامعه لحانه برای برپایی حکومت اسالمیمس

ی خیلی سروصدا کرد، زیرا به یک گروه اسالم 50در سال »سازمان  منصوری، ۀگفت

 «.اخته شده در میان آنها وجود داشتهای از قبل شن شهرت پیدا کرده و بعضی از چهره

های مبارز این بود  گروه سایر ارزیابی (258-257اسالمی، صص  انقالب تکوینی سیر )منصوری،

؛ 258 ص، )هاشمیسازمان استفاده کنند قویت توان خود برای بازسازی و ت ۀکه از هم

  .(41 صجو،  حق



 (ش.هـ 1351-1346)اهلل  حزب گروه فروپاشي و انشعاب بروز اسباب و علل/  110

 اهلل و سازمان حزبتشابه استراتژي  .7-4

مبارزه با حکومت وقت با مشی مسلحانه برای » اهلل استراتژی سازمان مانند حزب

خلق،  مجاهدین سازمان تاریخچۀ و تأسیس شرح)کرد  را دنبال می« برپایی حکومت اسالمی

اهلل جذابیت داشت، تشابهی که در کنار  این تشابه، برای اعضای حزب .(22-20صص 

پیش ازبیش ،گروهی و سایر ابعاد جذابیت سازمان پس از پیشنهاد ادغاممعضالت درون

نمود. اکثریت  کرد و اکثریت اعضا را به پذیرش پیشنهاد ادغام تشویق می گری می جلوه

رسیدند که خروج از  هلل به این برآورد میا اعضا در مقام مقایسه بین سازمان و حزب

خالی از اشکال راستا با استراتژی و اهدافشان  هم دار و ادغام در سازمانی گروهی معضل

 است.  

 انشعاببروز  .8

 )منصوریجناح مخالف ادغام در سازمان نتوانستند انسجام تشکیالتی گروه را حفظ کنند 

، موافق با ایدئولوژی التقاطی سازمان که به طیف طرفدار اصالت عمل (.1394، )مصاحبه(

از دست داده بودند و  به گروهنسبت را ، اعتماد و تعهد خود  گفته پیشمعضالت  ۀواسط

دیدند به سازمان پیوستند. به روایت  تحقق اهداف خود را با ادغام در سازمان عملی می

 از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر شرح)« نفر بودند 15-14حدود »این طیف  سازمان،

، )مصاحبه( )منصوریدادند  که اکثریت گروه را تشکیل می (همانجا خلق، مجاهدین سازمان

، علیرضا سپاسیاین طیف عبارت بودند از: محمد مفیدی،  ۀشد شناخته یاعضا (.1394

رضا اهلل شاهی، سید  ، رضا مهدوی، عزتباقر عباسی، مهدی افتخاری، سعید صفارمحمد

همان؛ مهدوی، ) و محمد مظاهریزاده  حسین کرمانشاهی اصل، غالمحسین عالمدیباج، 

، خلق مجاهدین سازمان از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر شرح ؛1394، )مصاحبه( مظاهریهمان؛ 

 ۀسازمان جام بود که با ادغام درفاز مسلحانه به ترین هدف این طیف ورود  عاجل (.مقدمه

 (همان )مهدوی، حل شدن در تشکیالت نظامی سازمان عمل پوشید. این دسته پس از

های نظامی سازمان شرکت داده  در طرحهای تئوریک و نظامی،  آموزشگذراندن  پس از

ترین گ بزر (.36-35 صص، خلق مجاهدین سازمان از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر شرح)شدند 

باقر ۀ محمد مفیدی، محمدوسیل سرتیپ طاهری به نقش این طیف در سازمان، ترور

زاده  و شرکت غالمحسین عالم (89 ص روحانی، وهمان مهدوی، ) عباسی و علیرضا سپاسی

 سازمان از شهید پنج انقالبی زندگی مختصر شرح) 1351در عملیات انفجاری سازمان در تیر 

 مختصر شرح) بود 1351و سعید صفار در مرداد  (20 صو کریمی،  همانجا، خلق مجاهدین
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از این طیف  (.88ص روحانی، و  49-44 صص، خلق مجاهدین سازمان از شهید پنج انقالبی زندگی

 به سرتیپ طاهری پس از ترور ،اعدام شدند. سپاسییا کشته و ، همه جز سپاسیبه

ترین کادرهای سازمان از  که از مهمنحویبه ؛جانبه با سازمان روی آوردفعالیت همه

 در پیکار سازمان» وی در جریان سرکوبی (.109و  101 صص)روحانی،  دش 1360تا  1350

پس از انقالب که  )انشعاب اکثریت سازمان که سپاسی از رهبران آن بود( «کارگر ۀطبق آزادی راه

 1360در  ه بودمسلحانه با نظام جمهوری اسالمی شد ۀعنوان گروهی واگرا وارد مبارزبه

 (.1394مصاحبه(، ) )منصوری دستگیر و اعدام شد
و مخالف با ایدئولوژی  دادهکه اصالت را به کار تئوریک  (همان)اقلیت گروه اما 

دانستند با ادغام  قابل حل نمید و معضالت گروه را جدی و یا غیرالتقاطی سازمان بودن

تئوریک پیشین گروه و  دادن کارمبنا قرارآمدند با صدد برکردند و در تدر سازمان مخالف

این  ۀشدافراد شناخته (.100ص شاهی، همان؛ )ادامه دهند اهلل به مبارزه  زبتحت نام ح

محبوب مجاز و دوزدوزانی، حسن عنایت، مجید معینی، داوود  و حسینعباس  طیف

 )منصوریبه فعالیت خود ادامه دادند که تحت فرماندهی منصوری مهدی تقوایی بودند 

  (.1392، )مصاحبه(

 اهلل فروپاشي حزب. 9

 ۀ: نخست، ادامه شددو راه در پیش گرفتتشکیالتی  برای جبران خألپس از انشعاب، 

و دیگری،  (92-89 صص خاطرات، ،همان) عضوگیریهای سابق در تهران و  تشکیل کالس

نقصان نتوانستند  یک ولی هیچ .(1394)مصاحبه(،  )همان ها گستراندن فعالیت در شهرستان

به عضوگیری  ۀعلت پایین بودن دامنحل نخست بهراهتشکیالتی را مرتفع سازند. 

و ایجاد به عضوگیری چه اگردوم،  حلّراهو  )همان، خاطرات، همانجا( بست رسید بن

 )منصوری شدمنتهی شاهرود  و همدان در شهرهای زنجان،« های شهرستان  شاخه»

موجودیت  بدون آگاهی ازها  این شاخه ،رعایت مسایل امنیتی بربناولی ، (1394)مصاحبه(، 

ارتباط تشکیالتی و لذا  )همان(رابط به منصوری متصل بودند توسط یک  اهلل حزب

 برای 1351مرداد در اوایل که نیز  ، رهبر گروهآقازمانی .در جریان نبودمنسجمی 

 شددستگیر مرز بازرگان  دربه محض ورود به ایران گروه مراجعت کرد منسجم ساختن 

های ساواک و  دنبال حساسیت، به1351 اواسط از (.85؛ منصوری، خاطرات، ص)آقازمانی، همان

سبب سطح باالی )بهه گروی اعضاتعداد زیادی از  ،آمده از زندانیانعملهای به بازجویی

و  همان)ند شدهای طوالنی محکوم  دستگیر شده و به حبس شناخت اعضا از یکدیگر(
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 ۀاهلل وارد آورد و پروند قابل جبرانی بر حزبضربات غیر ها این دستگیری (.دوزدوزانی، همان

 (.همان)فعالیت تشکیالتی آن را بست 

 هنتیج. 10

ترین  عنوان مهم، بهاهلل حزب گروه اسباب و علل انشعابشناسایی هدف پژوهش حاضر 

اهلل چرا و چگونه  گروه حزب»پرسش این بود که  بود. (  فروپاشی)ش سرنوشت ثر درؤعامل م

 از زمانولی از لحاظ مالی در مضیقه نبود اهلل  حزب «دچار انشعاب شده و فروپاشید؟

با تأثیر بر میزان وفاداری و  توانست در گروه ریشه دوانیده بود که می معضالتیتأسیس 

)ابهام در آلود  استراتژی مه باشد.گذار تأثیرگروه  بود و نبودبر  نسبت به گروه، تعهد اعضا

بر  شدید اختالف، آموزشی و ایدئولوژیکینقصان ، انگیز عضوگیری مخاطره ۀسامان، هدف(

که  قدرتمند بودند معضالتی اختالفات ایدئولوژیکیو  اصالت تئوری یا اصالت عمل سر

امتداد این در  بودند. کاهش دادهرا  اعضا به گروه و وفاداری نحوی تعهدکدام بههر

ان در اهلل داده شد. سازم به حزباز سوی سازمان پیشنهاد ادغام گروهی، معضالت درون

برای اکثریت  (تاکتیکی، جذابیت اجتماعی و تشابه استراتژی)ایدئولوژیکی،  اساسی بُعد چهار

 ۀپیشنهاد ادغام را به نقطبرده  تجمیع علل و اسباب ناماهلل جذابیت داشت.  ی حزباعضا

پس از انشعاب، اقلیت اهلل بود.  آن انشعاب حزب ۀانفجار اختالفات تبدیل نمود که نتیج

ت نرسید و تشکیالتی دست یازید که به موفقی خأل برای جبران باقیمانده به اقداماتی

اهلل قربانی  حزب ،واقعدر. فروپاشیداعضایش  ۀهای گسترد پس از چندی با دستگیری

جنس علل و اسباب گشت: جنس اول، علل یا اسبابی که میزان تعهد و  تجمیع دو

موجودیت گروه را به خطر انداخت و  نهایتدر و  کاهش دادهوفاداری اعضا به گروه را 

عنوان با سازمان به هگروه از مقایس ۀجنس دیگر، علل و اسبابی که به ضرر موجودیت تامّ

و ها  انشعاب ۀبرای مطالع پژوهش ۀنتیج .شد شنصیب )دوستی(مسلک و مشابه  هم تشکلی

را برده  دو جنس علل یا اسباب نام توجه به ،در انقالب ایرانواکاوی علل و اسباب آن 

خواهد کند. همراهی این دو جنس علل و اسباب، بروز انشعاب را محتمل  پیشنهاد می

 نمود.
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