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 چکيده

دهد این نهضت بر طیف وسیعی از نشان می 1304گیری و روند نهضت روحانیت در دهه بررسی شکل

 کهیطورگذاشته و حتی موفق شد از آنان یارگیری نماید. به ریجتماعی تأثاقشار و طبقات مختلف ا

های مبارزاتی شد. نکته برخی تشکّل سیساز تأسها پرداخت، بلکه زمینهتنها به تعامل با برخی تشکّلنه

 دمقشیها در این تعامل پگیری این تعامل نقش داشتند؟ کدام تشکّلتوجه اینکه چه عواملی در شکلقابل

شدند؟ بررسی سیر مبارزاتی نهضت روحانیت در این دهه حاکی است سه تشکل ذیل نقش پیشگامی در 

و با  یستأسش  1304. نهضت آزادی ایران: این تشکل دانشگاهی در اوایل سال 1این تعامل ایفا کردند: 

مؤتلفه  یهائتی. ه1، به اغما رفت. ش 1303مدت سران آن از سال دستگیری و بازداشت طوالنی

تقابل مرجعیت و روحانیت مبارز با هیئت حاکمه در آغاز سال  ةاسالمی: این تشکل بازاری در بحبوح

وزیر، سران آن دستگیر و و بعد از افشای نقش آن در ترور حسنعلی منصور نخست یستأسش  1301

ان نوگرای . حزب ملل اسالمی: این تشکل نیز با عضویت جمعی از جوان3فعالیت تشکل متوقف شد. 

، سران آن ش 1300در سال  یساز تأس پسدینی، درصدد مبارزه مخفی با رژیم برآمد که چند ماهی 

تحلیلی و به  ـ توصیفیا رویکرد توسط ساواک شناسایی و دستگیر شده و حزب فروپاشید. این مقاله ب

و همچنین نهضت روحانیت با عنایت به ماهیت مذهبی و بومی  دهدنشان میای روش کتابخانه

های ها و تشکلسرعت توجه سایر گروهویژه ضد استعماری خود بهستبدادی و بهارویکردهای ضد

نهضت را در میان  یهامذهبی را جلب کرد و موفق شد در تعامل با برخی از آنها، آموزهـ  سیاسی

 مختلف گسترش داده و از میان آنها یارگیری نماید. قشرهای
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Investigating the interaction of political-religious organizations of the 1960s 

with the clergy movement 

(Sample study: Iran's freedom movement, Islamic coalition delegations, 

 and the Islamic League of Nations) 

Rahim Roohbakhsh1 

Abstract 

Inspecting the formation and process of the clergy movement in the 1960s shows 

that this movement influenced a wide range of different social strata and classes 

and even managed to recruit them. So that the movement not only interacted 

with some organizations, but also became the foundation for the establishment 

of some militant organizations. It is noteworthy that which factors played a role 

in the formation of this interaction? Which organizations took the lead in this 

interaction?  

Examining the course of the spiritual movement's struggles in this decade shows 

that the following three formations played a pioneering role in this interaction: 

1. Iran's Freedom Movement: This academic formation was established in the 

1950s and with the long-term arrest and detention of its leaders from 1965, 2. 

Islamic Coalition Delegations: This market organization was established in 

1964 in the midst of confrontation between authority and militant clergy with the 

state, and after its role in the assassination of Prime Minister Hasan Ali 

Mansour was revealed, its leaders were arrested and the activities of the 

organization were stopped. 3. Islamic Nations Party: This organization, with the 

membership of a group of young religious innovators, tried to secretly fight 

against the regime. A few months after its establishment in 1966, its leaders 

were identified and arrested by SAVAK and the party collapsed.  

This article by using a descriptive-analytical approach and in a library shows 

method that the spirituality movement with regard to its religious and native 

nature as well as its anti-authoritarian and especially anti-colonial approaches 

quickly attracted the attention of other political-religious groups and 

organizations and succeeded in interacting with some of them, spread the 

teachings of the movement among different strata and get help from them. 

 

Keywords: Clergy Movement, Iran's Freedom Movement, Islamic Coalition 

Delegations, Nations Party. 

 

 

                                                           
1. MA in History and Senior Researcher of the Center for Documents and Oral History of 

the Supreme Council of Education. roohbakhsh1965@yahoo.com 



 141.......................... ............................................روحانیت نهضت با چهل دهه مذهبی -سیاسی هایتشکل تعامل بررسی

 

 مقدمه

بعد از سقوط رضاشاه، محصول فضای باز  یهاهای مذهبی در سالها و تشکّلگروه یریگشکل

، ییگراهای فکری رقیب اعم از باستانجنگ جهانی دوم و پاسخی به جریان یهاسیاسی سال

از دو دهه حاشیه راندن و سرکوب این نیروها در دوره پهلوی  سپبهائیت، کمونیسم و... بود. 

دینی را به دست آورده و در  یهااول، آنان فرصت تاریخی احیاء و بازخوانی مجدد آموزه

نماید که جمعی از رجال . چنین میوارد شدند یاسیمختلف اجتماعی، فرهنگی و س یهاعرصه

برجسته و انتشار نشریات  های مذهبیِیت تشکلو مدیر سیبا تأسش  1314نواندیش دینی دهه 

دهی کنند. دهی این نیروها را در اقصی نقاط کشور سازمانموفق شدند جریان و جهت ،دینی

مربوط به شهرهای خاص کشور، که در  یامحلی و منطقه یدادهایجز برخی وقایع و روگویا به

های مذهبی یافت، گروهتاب میهای مذهبی همان شهرها و مناطق بازگروه یهایریگموضع

نها آهای برجسته مرکز تعامل داشتند یا از های کالن خود یا با گروهها غالباً در برنامهشهرستان

تأثیرگذاری آنان را در  ،های مذهبیای گروهکه فعالیت شبکهطوری. بهرفتندیپذیم ریتأث

زی و پیشگامی آنان را در تقابل با مختلف جامعه به طرز شگرفی افزایش داده و پیشتا یهاعرصه

های مذهبی مشترک گروه فصلویژگی و  نیترمهم کرد.رقیب حفظ می هایو جریان هاشهیاند

دینی فعالیت و  ساخت، توجه به مبانیِهای دیگر متمایز میکه آنها را از سایر احزاب و گروه

رهبری دکتر مصدق با رویکرد  مبارزات سیاسی بود. در اواخر همین دوره بود که جبهه ملی به

 منظور ملی کردن صنعت نفت از استعمار انگلستان تشکیل شد.گرایی و بهملی

خصوص و به 1314شدن صنعت نفت در دهه در مبارزات ضد استعماری ملی هامجموع این جریان

 در یك رهیافت کلی، در این مبارزه دو جریان اصلیِ در دوران دولت مصدق پیوند یافتند. 

 های ایفا کردند: یکی جریان مبارزکنندهمذهبی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور نقش تعیین

مصدق، پیروزی بزرگ ملی  یگرایاهلل کاشانی و طرفدارانش بود که در پیوند با جریان ملآیت

با دولت مصدق دچار اختالف گردید  1331قیام سی تیر  پس ازشدن نفت را رقم زد. این جریان 

اغما رفت. گروه دوم، جریان تندرو فدائیان اسالم بود که به رهبری  هاز کودتا نیز ب و بعد

نیز  منظورمجتبی نواب صفوی سودای تشکیل حکومت اسالمی را در سر داشت و به همین سید

 شدن ملی در که ـ نفت شدن ملی مخالف وزیرنخست آرارزم ترور ـ ایکنندهنقش تعیین رغمبه
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دولت مصدق دچار تشتت و اختالف شد و بعد از کودتا نیز با اعدام نواب و چند شت، با دا نفت

 های سیاسی و اجتماعی حذف شد.تن از یارانش عمالً این گروه نیز از عرصه فعالیت

مذهبی بار دیگر های ، مبارزات جریان1331مرداد  11آمریکایی -از کودتای انگلیسی پس

، آن دسته از هایکی از این جریانختلف نمود یافت. کمانی با رویکردهای مهمچون رنگین

بودند تنها حامی ملی شدن نفت عناصر مذهبی با خاستگاه روشنفکری و دانشگاهی بودند که نه

خصوص مهندس مهدی کردند. رویکرد این طیف فکری بهبلکه از دکتر مصدق طرفداری می

بود. این گروه در ساختار  نیوند علم و دبازرگان در مقایسه با نیروهای سنتی، توجه ویژه به پی

از  پسدولت مصدق جایگاه مهمی داشتند و نسبت به نقش استعمار و استبداد هشیارتر بودند. 

در قبال اقدامات دولت کودتا « نهضت مقاومت ملی»کودتا نخبگان سیاسی این جریان با تشکیل 

قد علم کرده  ـ دین شرکت نفت غربیانعقاد قرارداد نفتی با چن ـ ازجمله مسئله کنسرسیوم نفت

همسو و همراه و حتی  توانیرا م« هیئت علمیه تهران»و اعتراض نمودند. روحانیون نوگرای 

االسالم: برخی از آنان را هسته این جریان تلقی کرد. علمای نواندیشی چون آیات و حجج

ضوی قمی، سید علی ررضا موسوی زنجانی، سید محمدعلی انگجی، مهدی حائری، سیدسید

ابوالفضل زنجانی و سید محمود طالقانی از  دیجوادی، سسیدحاج نیاءالدیصدرالدین بالغی، سید ض

اصحاب »فعاالن این جریان بودند که به دلیل تشکیل جلساتشان در روزهای چهارشنبه به 

اهلل یتعضو این گروه که آ ینترفعال .(117-343: 1314حسینی، )شاه معروف شدند« چهارشنبه

که متشکل از جمعی از علمای برجسته تهران نظیر « شنبهاصحاب پنج»طالقانی بود، در تقابل با 

بود، قرار داشتند. اصحاب چهارشنبه به علت سوابق مبارزاتی و ... آیات بهبهانی، نوری و

فشار قرار گرفتند. آنان به از کودتا تحت پسگرایی، ملی سیاسیِ هاییتخصوص فعالبه

اهلل زنجانی در اولین سالگرد قیام سی تیر بعد از کودتا، نهضت ملی وفادار ماندند. آیت یهامانآر

 .(801 مارجا، ش.بازیابی:) صادر کردرا اعالمیه فراخوانی برای بزرگداشت شهدای آن قیام 

جریان سنتی حوزه علمیه قم به زعامت  (1334دهه ) این دوره مذهبیِ قدرتمندِ جریان دومِ

دهی روحانیت در ایران معاصر با تأسیس های سازمانهرچند نخستین گام بروجردی بود. اهللآیت

اهلل بروجردی اهلل حائری برداشته شد، ولی این آیت، از سوی آیت1341حوزه علمیه قم در سال 

ل عنوان مرکز ثقآن را به (، موفق شد1313-1304) بود که در دوران ریاست خود بر این حوزه

ها، آنها را های شهرستانبعضاً با اعزام علمای برجسته به حوزه ویهای کشور ارتقاء دهد. حوزه
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داد و همچنین به تأسیس مدارس دینی در برخی شهرها اهتمام ورزید. در تحت حمایت خود قرار 

مورات مؤمنین و همین راستا همچنین با اعزام نمایندگانی، زمینه تسهیل در رسیدگی به ا

گویی به مسائل شرعی آنها را فراهم کرد. این تکاپوها در اقصی نقاط کشور در ترغیب پاسخ

و این امر، شد ها و مدارس دینی مؤثر واقع ها برای تحصیل فرزندان خود در حوزهخانواده

منجر به  مات ویاقدا کهطوریگسترش مدارس و افزایش تعداد روحانیون را به دنبال آورد. به

اینك با تثبیت های پیشین مواجه شد. نسبت به دهه 1334طلبگی در دهه  افزایش استقبال از زیّ 

موقعیت و جایگاه حوزه علمیه قم و جریان مستمر ورود طالب از شهرهای مختلف به حوزه 

یعه خویش، روحانیت ش علمیه و سپس خروج از حوزه و بازگشت برخی از آنان به مناطق بومیِ

عیار تبدیل کرد. دهی منسجم همچون یك حزب تمامبه یك سازمان 1334را در ایران دهه 

ها و شعب این دلیل تداوم ارتباط این روحانیون با مرجعیت مستقر در حوزه علمیه قم، شاخهبه

ها و سایر اماکن مذهبی به جریان در گستره جغرافیایی کشور گسترانده شده و مساجد، حسینیه

 .(7-38: 1314بخش، )روح اه فعالیت آنها تبدیل گردیدپایگ

کننده سه خصوص مبارزات تعیینو به 1334های پایانی دهه رسد روند تحوالت سالبه نظر می

پراکنده مذهبی بار دیگر  هایت مغتنمی فراهم آورد که این جریانص، فر1304سال نخست دهه 

و ظهور مرجعیت  1304روجردی در فروردین اهلل بپیدا کنند. رحلت آیت یواحد یوسوسمت

برآمده از برخی عناصر « نهضت آزادی ایران»و تشکیل  سوكیسیاسی امام خمینی از  -مذهبی

از سوی دیگر این فرایند را سرعت « نهضت مقاومت ملی»خصوص مذهبی جبهه ملی و به

سرعت ها بهین تشکلحاکی است، ا 1304مذهبی دهه  -های سیاسیبخشید. ارزیابی فعالیت گروه

 با نهضت روحانیت پیوند یافتند.

 ها انجمن اسالمی صنفی نظیر معلمان، مهندسان، پزشکان و ...یك بررسی کلی از فعالیت ده

ها دهد در گام نخست این انجمنکشور نشان می یهاهای اسالمی دانشگاهخصوص انجمنبه

عنوان حلقه اتصال اصلی این تعامالت هسیاسی بودند که ب -خصوص دانشجویان فعال مذهبیبه

و نهضت  سوكیآفرینی در دانشگاه، در تالقی با نهضت آزادی از ایفای نقش کردند. این نقش

سرعت که رهبری نهضت یعنی امام خمینی، بهطوریروحانیت از سوی دیگر شکل گرفت. به

عالوه ان موردتوجه واقع شد. مرجعیت و روحانی نوگرا در میان دانشگاهی ةعنوان نماد و نمونبه

افزایش یافت. دیدارهای  شیازپشیب 1301رویکرد دانشجویان به امام نیز از آغاز سال  بر این،
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در بسیاری از خاطرات و اسناد گزارش شده است. یکی از اعضای  خمینی دانشجویان با امام

مدرسه  ةواقع ةدوماه کند که در فاصله زمانیانجمن اسالمی دانشجویان در خاطراتش نقل می

فیضیه قم تا آغاز محرم، چندین دیدار دانشجویی با ایشان صورت گرفت. امام هم در این دیدارها 

دوستی شاه»دانشجویان را به افشاگری علیه رژیم فراخواند. در همین ایام، صدور اعالمیه معروف 

که طورین دوچندان کرد. بهاز سوی امام، جاذبه این دیدارها را برای دانشجویا« یعنی غارتگری

 رساله امام شدند همه دانشجویان مشتاق خواندن آن اعالمیه بودند و حتی بسیاری از آنان متقاضیِ

کند که در دیدار با روحانیون قم، اغلب دانشجویان به دانشجویی نقل می .(38: 1370)طاهری، 

مکارم و  ی، ربانی شیرازیهای: علی حجتی کرمانی، سید هادی خسروشاهی، دکتر بهشتحجره

افزاید یکی از روحانیون قم نیز در خاطراتش می .(111-113: 1371)میثمی،  زدندیشیرازی سر م

جمعی صورت دستهبه کهیکه در همان روزها، جمعی از دانشجویان از تهران به قم آمده و درحال

یعنی: خمینی همان کاشانی « رجعاالکاشانی رجع الینا م»دادند عازم دیدار مراجع بودند، شعار می

در صحیفه امام به شرح ذیل، متن چند  .(140: 1311 )امامی، باشدکه مرجع میاست، درحالی

دانشجویان  دهدنشان می هایخطاب به دانشجویان آمده است که این سخنرانخمینی سخنرانی امام 

 اند.صحبت کردهصورت گروهی، در منزل امام حضور یافته و ایشان برای آنان به

به مناسبت صدور حکم محکومیت ش  1303فروردین  11از آن جمله در دیدار نخست به تاریخ 

من خوف داشتم »، امام خطاب به دانشجویان فرمودند: دنظریسران نهضت آزادی در دادگاه تجد

ایر االسالم آقای طالقانی و جناب آقای بازرگان و سکه اگر در موضوع بیدادگر نسبت به حجت

ای بنویسم، موجب تشدید امر آنها شود و ده سال زندان به پانزده سال تبدیل دوستان کلمه

از مظلومیت این اشخاص که به جرم  میو اشخاص با وجدان و با دیانت متأسف جانبنیگردد... ا

 شده و باید با حال پیری و نقاهت المدتلیهای طودفاع از اسالم و قانون اساسی محکوم به حبس

در زندان برای اطفای شهوات دیگران به سر برند... تأسف باالتر تسلط اسرائیل و عمال اسرائیل 

( یکی از اسناد ساواک 181: 1311، )صحیفه امام« است بر بسیاری از شئون حساس مملکتی...

 (.887 مراسان، ش. بازیابی:) باشدیصورت اعالمیه مبیانگر تکثیر و توزیع این سخنرانی به

م همچنین سه روز بعد و در دیدار مجدد گروهی دیگر از دانشجویان به مسئله محاکمه و حکم اما

از زندانی بودن آقای طالقانی و مهندس افسرده »... سران نهضت آزادی اشاره کرده و افزودند: 

به دست  یروزیو تا زندان رفتن نباشد، پ شودینباشید تا این چیزها نباشد، کارها درست نم
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ای است. هدف را باید در نظر گرفت و هدف اسالم تر از آزاد شدن عدهید. هدف بزرگآنمی

امام « است، استقالل مملکت است، طرد عمال اسرائیل است و اتحاد با کشورهای اسالمی است...

آقایان سعی کنید در »در ادامه این سخنرانی، دانشجویان را مورد خطاب قرار داد و گفت: 

الم را باال ببرید. تبلیغات مذهبی بکنید. مسجد بسازید، حتماً نماز بخوانید، تظاهر دانشگاه پرچم اس

رسد، همین دانشجویان چنین به نظر می .(187: 1311، )صحیفه امام «به نماز خواندن بکنید

 عنوان هسته اصلی جوانان نهضت آزادی حلقه وصل با امام و نهضت روحانیت شدند.به

 ،های مذهبی بازار نیز حاکم بودمند عضو هیئتمیان جوانان دغدغهالبته این رویکرد در 

سرعت باهم ائتالف کرده و گانه اصلی بازار تهران بنا بر دستور امام بههای سهکه هیئتطوریبه

های مؤتلفه اسالمی را در تعامل با نهضت روحانیت تشکیل دادند. در این میان تشکل هیئت

نهضت  در تعامل باگاه اولیه تشکیل حزب ملل اسالمی در ظاهر رسد در نهرچند به نظر می

فعالیت  قرار گرفته است، یکه در متن این نوشتار موردبررس، ولی چنانصورت نگرفتروحانیت 

و  هاتیهرحال در این مقاله فعالگیری نهضت روحانیت بود. بهلکاین گروه نیز متأثر از ش

به شرح ذیل مورد بازکاوی  1304ضت روحانیت در دهه اقدامات این سه تشکل در تعامل با نه

 :ردیگیقرار م

 نهضت آزادی ایران، تشکلی همسو با نهضت روحانيت
 18قات مذهبی از جبهه ملی فاصله گرفت، در روز این تشکل روشنفکری که به دلیل تعلّ 

عنوان به ،یروزآبادیبا سخنرانی مهندس مهدی بازرگان در منزل حاج صادق ف 1304اردیبهشت 

: 1377)نجاتی،  اعالم موجودیت کرد« مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی»تشکّلی 

حوزوی و تکیه به  یِشناسنیدو ویژگی اصلی این جریان فکری، فاصله داشتن از د .(314-317

نظیر: به سوابق و جایگاه سران آن  تکما اینکه با عنای .(11-13: 1311)دارابی،  بود ییگراعلم

سرعت در اهلل سحابی و دیگران، نهضت آزادی بهدی اهلل طالقانی، مهندس بازرگان، دکترآیت

های دانشگاهی و فرهنگی موردتوجه قرار گرفت و در تبلیغ مذهب در میان اقشار محیط

های نقش بسزایی ایفا کرد. درواقع تشکیل نهضت آزادی را در ماه کردهلیدانشگاهی و تحص

های مذهبی طیفی از اعضا و فعاالن نهضت مقاومت توان محصول دغدغهمی 1304نخست سال 

خصوص و به کردهلیملی تلقی کرد که درصدد پاسخگویی به مطالبات اقشار تحص یملی و جبهه
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(، تشکیل نهضت آزادی، مورد 11: 1371دانشگاهیان برآمد. بنا بر برخی از خاطرات )میثمی، 

های دانشگاهی نفوذ یافت. هر قرار گرفت و نهضت آزادی در محیطاستقبال دانشجویان مذهبی 

ای یك مسئول نهضت آزادی، یك مسئول انجمن اسالمی و یك مسئول جبهه ملی دانشکده

ها این سه مسئولیت را یك نفر به عهده داشت. مثالً در دانشکده داشت. در برخی دانشکده

را به عهده داشت. مدتی بعد مسئوالن  هایتنژاد هر سه این مسئولکشاورزی کرج، محمد حنیف

دانشجویی نهضت آزادی، کمیته دانشجویان نهضت آزادی را تشکیل دادند. جلسات آنان در 

را که خوانده  یشد. در آن جلسات، اعضا مطالب مختلفهای پنج نفره تشکیل میقالب گروه

دادند. بر این تحلیل قرار میهای صادره را مورد بودند، به بحث عمومی گذاشته و یا اطالعیه

ثقل ی نقطهاساس برخالف دوره ملی شدن نفت که بازار، مرکز نهضت بود، اینك دانشگاه 

 مبارزه قرار گرفت.

در  جیتدرتبع گسترش و یارگیری از اقشار مذهبی، بهناگفته پیداست که نهضت آزادی هم به

برای بررسی مواجهه این تشکل لذا د، های سیاسی تقسیم شها و جناحدرون خود به برخی جریان

های داخلی آن شناسایی شود. بررسی منابع مربوط با نهضت روحانیت، ابتدا بایسته است که جناح

اهلل طالقانی، داخلی نهضت عبارت بودند از: جریان آیت یهابه نهضت آزادی حاکی است، جناح

یشتر گرایش مذهبی داشتند. های انجمن اسالمی که بمهندس سحابی، دکتر شیبانی و بچه

. حسن نزیه متمایل بودکه جناح مقابل کمتر رویکرد مذهبی داشت و بیشتر به جبهه ملی درحالی

و برخی دیگر در این جریان فعالیت داشتند. در این میان جناح بازرگان بینابین بود؛ یعنی هم 

. اعضای نهضت از نظر خواست با جریان مذهبی باشد و هم سیاسی بودایدئولوژیك بود و می

 .1اهلل طالقانی مسجد هدایت و تفسیر قرآن آیت .1شد: ایدئولوژیك از چند جا تغذیه می

ای که های ماهانهجلسه .3 .شدانجام می هایکه به مناسبت اعیاد و عزادار ییهایسخنران

زا خلیل اهلل طالقانی، مطهری، بهشتی، حاج میرایدئولوژیك جامعه مانند آیت یهاتیشخص

ای، سید مرتضی جزایری و حجج اسالم غفوری، شبستری و سید موسی صدر در آن کمره

 کردند.سخنرانی می
با شروع نهضت روحانیت، سه جریان درونی نهضت آزادی در قبال مبارزات روحانیون مواضع 

اوت بود. آنها تفمتفاوتی اتخاذ کردند. جریانی که به جبهه ملی نزدیك بود، معتقد بود که باید بی

ها قشری است و با اصالحات و آزادی زنان مخالف است. جناح دیگر مدعی بودند، این حرکت
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کنیم. ازجمله آقای شبستری که عضو شورای مرکزی  دییگفت، باید حرکت علما را تأمی

بخش داشت و نهضت و تاجر بازار بود. جناح سوم هم معتقد بود، باید با روحانیت برخورد تعالی

حرکت مراجع  دییهایی در تأحرکت آنها را عمق داد که سرانجام این جناح حاکم شد و اعالمیه

هایی از ای حاوی نمونهها، صدور اعالمیهترین این اعالمیهروحانیت صادر کرد. ازجمله مهم

را که بیشتر جوهره ضداستبدادی، ضدسلطنتی و  ییهاهای مراجع بود و آن بخشاعالمیه

االسالم سیدهادی خسروشاهی سه داشت، آورده بودند. این اعالمیه از طریق حجتضدوابستگی 

بار در قم تکثیر و توزیع شد. اعالمیه تا حدی متأثر از موضع انجمن اسالمی دانشجویان بود و 

ناگفته نماند، عالوه  .(114-113: 1371)میثمی،  باعث پیوند عمیقی بین حرکت مذهبی و ملی شد

های مختلفی در حمایت از حرکت دیگری از دانشجویان مسلمان دانشگاه اعالمیهبر انجمن، عده 

روحانیت صادر کردند. این افراد معتقد بودند که انجمن سیاسی و مصدقی است؛ بنابراین، عضو 

شمار صادره از های بیشدند. آنان بیشتر با جنبش روحانیت، سیاسی شدند. از اعالمیهآن نمی

ایالتی و والیتی، با عنوان:  یهاه اعالمیه به ترتیب در اعتراض به الیحه انجمنسوی این افراد، س

چهلمین روز واقعه مدرسه فیضیه قم، از سوی:  ی، برگزار«دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران»

و اعتراض به بازداشت و تبعید امام خمینی از کشور با « گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران»

 .)آرشیو شخصی رحیم نیکبخت( هستند ذکرقابل« ان دانشگاه تهراندانشجوی»نام: 

با آغاز نهضت روحانیت، تعامل نهضت آزادی در سطح وسیعی با سایر طبقات ازجمله  حالنیباا

ای از اعضای نهضت نسبت به حرکت بخش عمده کههمچنانروحانیون نوگرا نیز افزایش یافت. 

چنانچه در جریان مبارزه با  .(114و  11: 1371)میثمی،  داشتند بخشیروحانیت، برخورد تعال

مگر »، خاطرنشان نمود: یاهیایالتی و والیتی، نهضت آزادی با صدور اعالم یهاالیحه انجمن

اسناد نهضت ) «ها از آن محروم باشند.دارند و داشتند که زن یمردها در این مملکت ...حق رأ

ای مفصل مشتمل بر همچنین در اقدامی ابتکاری، اعالمیهنان آ .(17-1/173: 1381آزادی ایران، 

های مراجع مختلف در خصوص مخالفت با الیحه صادر نموده و به آنان های اعالمیهبرخی قسمت

توصیه کردند که اعتراض خود را نه به اصالحات ارضی و انتخابات بلکه به خودکامگی رژیم 

ای از عباس شیبانی در مصاحبه .(170-1/171 :1381 )اسناد نهضت آزادی ایران، معطوف نمایند

 نیدر هم .(88و  81: 1371)شیبانی،  نقش خود در چاپ و تکثیر این اعالمیه خبر داده است

مبارزات سیاسی و »ای با عنوان صفحه 37 راستا نهضت آزادی با انتشار یك اعالمیه مفصلِ
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گرفتن از رداخته و علما را به عبرتهای معاصر ایران پجنبش یشناسبیبه آس« مبارزات مذهبی

 .(111-1/101: 1381 ،اسناد نهضت آزادی ایران) های آن مبارزات فراخواندندناکامی

اهلل میالنی در بین نمازگزاران اهلل طالقانی نیز ضمن دستور توزیع اعالمیه امام خمینی و آیتآیت

ماهه روحانیت، به مبارزه هضت دوهای خویش در طول نمسجد هدایت، بارها و بارها در سخنرانی

، اهلل سید محمود طالقانی به روایت اسناد ساواکآیت) علما اشاره کرده و از آن حمایت نمود

همین  .(338-331و  334و  313-310و  331و  111و  110-110و  111و  188-108: 1311

ا اینکه بسیاری از رویکرد را نهضت آزادی نیز در مراحل بعدی جنبش روحانیت دنبال کرد. کم

ة گانهای نهضت در این جنبش نهفته بود. از آن جمله با طرح رفراندم اصول ششاهداف و آموزه

چه »انقالب سفید، نهضت آزادی با انتشار یك اعالمیه مفصل با ارائه پاسخ به چهار سؤال اساسی: 

« شود؟یجی حاصل میکند؟ چه نتاکند؟ چگونه انقالب میکند؟ چرا انقالب میکسی انقالب می

در پی این  .(141-1/113: 1381)اسناد نهضت آزادی ایران،  ماهیت این انقالب را افشا نمود

زمان اعضای شورای مرکزی تکاپوها، سران نهضت آزادی دستگیر و بازداشت گردیدند. البته هم

 زیآمعتراضو برخی بازاریان و دانشگاهیان عضو جبهه ملی نیز که درصدد برگزاری تظاهرات ا

 .(317-311: 1377)نجاتی،  م بودند، زندانی شدندوعلیه رفراند

رسد در خأل رهبری نهضت آزادی، برخی اعضای بدنه و جوانان، هرحال چنین به نظر میبه

اسناد ی نهضت تندتر گردید. )هااز این مرحله لحن اعالمیه و هدایت نهضت را در دست گرفتند

( همین امر حساسیت ساواک را برانگیخت و آن 111-110: 1/1381نهضت آزادی ایران، 

خصوص اعضای ها تن دیگر از اعضای نهضت بهدستگاه امنیتی موفق شد در موج دوم، ده

 کندجلسه داشتند، دستگیر  -دادستان وقت -جوادیسیدکه در منزل حاجرا کمیسیون سیاسی 

میه دیگر نهضت آزادی بازتاب یافت. در (. مخالفت با رفراندم در یکی دو اعال77: 1377)یزدی، 

اسناد اند)در مبارزه اشاره کرده زیآمیکی از آنها، نویسندگان اعالمیه به لزوم طرد روش مسالمت

 .(180-1/171 :1381نهضت آزادی ایران، 

را  1301در ادامه وقایع نهضت روحانیت، وقوع فاجعه مدرسه فیضیه قم در نخستین روزهای سال 

می اساسی در پیوند نهضت آزادی با جنبش روحانیت تلقی کرد. در این روز که به گا توانیم

اهلل گلپایگانی مجلس سوگواری در مدرسه فیضیه قم مناسبت سالروز رحلت امام صادق )ع(، آیت

برگزار کرده بود، با حمله مأموران دولتی اعم از نظامی و غیرنظامی، به خاک و خون کشیده شد. 
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ه، در دیدارهایی که دانشجویان نهضت با امام به عمل آوردند، ایشان با صراحت درپی این واقع

نظرات خود را در خصوص اصالحات ارضی، شرکت زنان در انتخابات و لزوم حفظ مشروطیت 

 ( که این مواضع مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت1/111 :1311صحیفه امام، ) بیان کرد

و در فرازی  نگران بودمام از معرفی ناقص اسالم به دانشجویان ا .(111و  111: 1371)میثمی، 

: 1311)صحیفه امام، « من هم قبول ندارم آن اسالمی که به شما معرفی شده...»خاطرنشان نمود: 

هدف »ای با عنوان ، اعالمیه1301ها نهضت آزادی در آغاز سال ( درپی این روشنگری1/341

اسالمی و های ضد، مبارزه با تقویت اقلیتیشکنمبارزه با قانونشامل: « روحانیون از مبارزه اخیر

 .(118-1/141 :1381نهضت آزادی ایران،  )اسناد دریدن ماسك اصالحات دروغین صادر نمود

های بعدی لحاظ سبك و سیاق این اعالمیه با اعالمیه نکته درخور اهمیت اینکه تشابه زیادی از

ها، ساواک درصدد ت آتی وجود دارد. در پی این فعالیتمراجع و روحانیون در خالل مبارزا

از پیوند نزدیك نهضت آزادی با روحانیت مبارز و از  و کشف چاپخانه نهضت آزادی برآمد

روشنگری آنان به هراس افتاد. لذا طی یك ماه تعقیب و گریز، موفق شد در اول خرداد، محل 

را کشف  و دو اعالمیه دیگر زیر چاپ شماره ده نهضت ةچاپخانه نهضت را شناسایی و نشری

خرداد  10قیام ) زمان موج سوم دستگیری اعضای فعال نهضت نیز در این مرحله رخ دادنماید. هم

ها، صدور اعالمیه از سوی این دستگیری رغمبه .(181-174: 1311به روایت اسناد ساواک، 

فضل اهلل »هایی چون: عالمیهه عناوین و محتوای اکنهضت آزادی همچنان تداوم یافت. چنان

در آستانه محرم نشان « هر روز عاشورا و همه جا کربال»و « مجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما

 (.111-1/111: 1381اسناد نهضت آزادی ایران، ) از رنگ و جالی مذهبی بیشتر آن داشت

اعضا و بدنه  ینیآفرخرداد، حضور و نقش 10در چنین شرایطی با وقوع تظاهرات عاشورا و قیام 

ه کمیته دانشجویی نهضت در روز کبود. چنان ینیبشینهضت آزادی در غیاب سران آن، قابل پ

های پراکنده گزارش .(101 ش. بازیابی:، مراسان) ای علیه سلطنت شاه صادر کردتاسوعا اعالمیه

: 1371می، میث) استساواک و برخی خاطرات حاکی از شرکت آنان در تظاهرات روز عاشورا 

: 111، همچنین، شماره بازیابی، 31: 111. آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شمار بازیابی 134

دو تن از سخنرانان تظاهرات از اعضای نهضت و موضوع سخنرانی آنها  در این روز .(104-101

 اهللآیت .(114-111: 1374)مقدسی و دیگران،  راجع به بازداشت سران نهضت آزادی بود

طور موقت از زندان آزاد شده بود، در همان شب از حضور طالقانی هم که آن روزها به
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این عمل »نمازگزاران مسجد هدایت در تظاهرات روز عاشورا تجلیل کرده و خاطرنشان نمود: 

شما امروز به دولت، به دستگاه حاکمه و به جهانیان عمالً نشان داد که شما از هیچ مقامی ترس و 

وی  .(318-311 :1311، اهلل سید محمود طالقانی به روایت اسناد ساواکآیت) «رید.وحشت ندا

: 1377یزدی،  ؛131: 1371میثمی،  ؛013: 1377)نجاتی،  ،آزاد شده بود یامنظور توطئهگویا به که

 یمدتکوتاه (373- 378: 1311اهلل سید محمود طالقانی به روایت اسناد ساواک، آیت ؛131-113

هایی با عناوین: هشدار به برادران مسلمان، ایران تری ازجمله صدور اعالمیهاتهامات سنگینبعد با 

ای در فراخوان افسران ارتش و باالخره سلطانا جابرا...، اعالمیه یپایگاه استعمار اسرائیل، من رأ

 یرخرداد مجدداً دستگ 10در محکومیت کشتار قیام « زدیریدیکتاتور خون م»اعالمیه معروف 

: 1311، اهلل سید محمود طالقانی به روایت اسناد ساواکآیت؛ 010-018: 1377)نجاتی،  شد

 .(111: 1301افراسیابی،  ؛1/018-010

که توسط نهضت آزادی منتشر « ریزددیکتاتور خون می»نظر از ادعای ساواک، اعالمیه صرف

خرداد  10ب ارتجاعی از قیام ه برچسکگردید، بازتاب فراوانی در محافل دانشگاهی یافت، چنان

؛ 110-1/118 :1381)اسناد نهضت آزادی ایران،  شدتعبیر « قیام ملی»به  از آن را زدوده و

نفر( را به دنبال  14)قریب  اعضای نهضت همین امر موج بعدی دستگیریِ .(137: 1371میثمی، 

ها تراکت هدخش چاپ و پ .(138: 1377ترکمان، ؛ 101،100و  131-110 :1377یزدی، ) داشت

های آن در محکومیت و صدور چندین اعالمیه دیگر توسط نهضت، برخی اعضا و کمیته

خرداد، حمایت از جنبش روحانیت و امام خمینی، چهلم شهدای قیام، تجلیل از  10سرکوب قیام 

، محکومیت رشدگانیها به تهران جهت استخالص امام و سایر دستگمهاجرت علمای شهرستان

مجلس شورای ملی در شرایط حبس و محدودیت مراجع نظیر امام  11انتخابات دوره  برگزاری

اهلل میالنی و محکومیت دستگیری علمای آذربایجان، بیانگر اهلل شریعتمداری و آیتخمینی، آیت

دریغ مراجع مواضع این دو جریان بود، کما اینکه اعالم پشتیبانی بی شیازپشینزدیکی و پیوند ب

 نبود ریتأثیسران نهضت در خالل محاکمه آنان نیز در تحکیم بیشتر این ارتباط ب و علما از

؛ 348-317و  111-344و  314-310و  113-111و  171و  1/140: 1381)اسناد نهضت آزادی، 

 (11و  143و  11-17 :1373فارسی،  ؛180-188و  100و  107: 1371یثمی، م

اولین جلسه دادگاه و  شدند ه رفراندم دستگیره گذشت، سران نهضت آزادی در آستانکچنان

آباد به ریاست سرتیپ ناصر در تاالری در پادگان عشرت 1301آنان در سی مهر  بدوی و نظامیِ
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شوندگان عبارت بودند از: زمانی و دادستان نظامی سرتیپ فخر مدّرس تشکیل شد. محاکمه

بابایی، ابوالفضل سحابی، شیبانی، علیاهلل طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، مهندس آیت

ای منش. نهضت آزادی به همین مناسبت با صدور اعالمیهحکیمی، سید مهدی جعفری و عدالت

 -، ضمن الصاق عکس سران آن«ل اهلل المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیماضف»مزین به آیه 

التی از دکتر مصدق در شوندگان، جمو همچنین اسامی محاکمه -طالقانی، بازرگان و سحابی

خصوص پایداری برای استقالل و آزادی نقل کرده و در پایان بیانیه مشترک آیات میالنی و 

ها که ها و مرارتسختی».... اهلل طالقانی به این شرح درج نمودند:شریعتمداری را خطاب به آیت

امید  ةکنید، مایآن جناب و دیگر رجال مذهبی و مجاهدین راه مصالح امت اسالمی تحمل می

( یکی از زندانیان 1/113 :1370 )اسناد انقالب اسالمی، «باشد...مجتمع اسالمی می ةبرای آیند

 قدریتوجه مخصوص که مراجع عال»نهضت نقل کرده: صدور و وصول این اعالمیه به خاطر:

-170 :1377)یزدی،  «ارند، موجب کمال خرسندی ما گردیدتقلید به زندانیان نهضت آزادی د

تلگراف تفقد آن دو مرد مرجع »اهلل طالقانی نیز در جوابیه خویش: کما اینکه آیت .(173

ها را گوارا و آسان ختیها و سمرارت»ذکر کرد که « ی خاطرجهان شیعه را موجب تسلّ قدریعال

 اهلل سید محمود طالقانی به روایت اسنادآیت؛ 1/110 :1370اسناد انقالب اسالمی، ) «کندمی

هایی، همگان را به حضور در نهضت همچنین با تکثیر و توزیع تراکت. (1/001: 1311ساواک، 

 .(311-1/311: 1381اسناد نهضت آزادی، ) این دادگاه علنی فراخواند

و  یرقانونیاهلل طالقانی چون دادگاه را غیرشرعی، غدادستان، آیت مفصلِ در پاسخ به کیفرخواستِ 

 018: 1371)غنی،  یك مجتهد را ندارد، سکوت اختیار کرد ةق محاکمدانست که حمیاسرائیلی 

دادگاه، برای نخستین بار سکوت خود را شکست و با صدای رسا  ی(. تا اینکه با اعالم رأ011و 

آیاتی از سوره والفجر را درخصوص سقوط فرعون قرائت کرد و خطاب به اعضای دادگاه و 

د که شما محکوم ییا از اربابتان بگیرید و به آنان بگودادستان گفت: حاال بروید و مزدتان ر

ای نقل کرد، دادگاه بازرگان نیز بعدها در مصاحبه .(17-11: 1384)طالقانی،  هستید نه ما

خواستیم رژیم را به محاکمه بکشیم... صدایمان را به گوش جهانیان ما می»ای بود که: وسیله

ها را به ن کنیم، مردم ایران را تکان دهیم و جوانبرسانیم، ماهیت انقالب سفید شاه را روش

 .(041-041: 1377)نجاتی،  «مقاومت و مبارزه برانگیزانیم
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نقش وکالی نظامی نظیر سرهنگان: رحیمی، نجاتی، علمیّه، غفاری، پگاهی، اعتمادزاده، حجازی 

در میان  یپرستکه بدون اخذ وجهی با دفاع شجاعانه از سران نهضت آزادی، حس وطن و...

جلسه  31هرحال بعد از به .(131-131: 1377)ترکمان،  افسران ایجاد کردند، نیز حائز اهمیت بود

، بازرگان و طالقانی هرکدام به ده ماهید 18دو ماه ونیم، در حکم صادره در شدن سپریو دادگاه 

ی، جعفری و حکیمی اهلل سحابهرکدام به شش سال، عزتسال، یداهلل سحابی، شیبانی و علی بابایی 

جز طالقانی، بقیه منش به یك سال زندان محکوم شدند. بههرکدام به چهار سال و باالخره عدالت

صادره  یاعتراض کردند. مواضع مراجع تقلید و علما در خصوص این دادگاه و رأ یبه این رأ

 1303فروردین  از آزادی در پسحائز اهمیت ویژه است: امام که در این زمان در بازداشت بود، 

از زندانی بودن طالقانی و مهندس افسرده نباشید... » در دیدار دانشجویان به آنان خاطرنشان نمود:

 :1311 صحیفه امام،) «هدف اسالم است، استقالل مملکت است، طرد عمال اسرائیل است...

استماع وضع »... ینکه آبان با اشاره به ا 10ای در اهلل شریعتمداری نیز با ارسال نامهآیت .(1/187

به آقایان »خاطرنشان نمود « اهلل طالقانی[ مایه تعجب و تأسف گردیده]آیتمحاکمه جنابعالی

 اسناد انقالب اسالمی،«)سالم برسانید یرفقا بالخصوص آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر سحاب

راجع به سران  اهلل مرعشی نجفی نیز در پاسخ به پرسش جمعی از طالبآیت .(0/13 :1370

و از خواستاران جدی استقالل و حاکمیت مملکت  مانیافراد متدین و باا»نهضت، آنان را 

 «رندیگیتحت محاکمه قرار م گونهنیتفاهمات، ابه سبب بعضی سوء»خواند که « محروسه ایران

 .(1/141 :1370 )اسناد انقالب اسالمی،
 درخصوص کانون نشر حقایق اسالمی آزادی به اهلل میالنی که با عنایت به فعالیت نهضتآیت

حشرونشر داشت، با ارسال هشت پیام اعم از مخابره  جریان این با مراجع سایر از بیش مشهد

اسناد انقالب اسالمی، ) از سران نهضت حمایت و محاکمه آنان را محکوم کرد ،تلگراف و نامه

اهلل آیت؛ 118-131و  111-111و  110-110و  113و  111-114و  143و  113و  1/141: 1370

و  000-000و  17-11و  14و  1/70: 1314، العظمی سید هادی میالنی به روایت اسناد ساواک

 .(131و  141 /1؛ 014و  040-047و  010و  074
اهلل سید رضا صدر و اتفاق آیتاهلل سید مرتضی حائری بهاهلل محمدصادق روحانی، آیتآیت

هایی به زندان، لدین حسینی زنجانی نیز با مخابره تلگراف و ارسال نامهاهلل عزاباالخره آیت

. همان، 14-0/11: 1370اسناد انقالب اسالمی، ) محاکمه سران نهضت آزادی را محکوم کردند
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صادر  یهای مشابهدر همین راستا برخی مجامع و مراکز روحانی نیز اعالمیه .(1/117-111: 1370

مای مهاجر که در اعتراض به دستگیری امام و سایرین به تهران آمده نمودند. از آن جمله، عل

اهلل طالقانی در زندان، ایشان را مایه مباهات روحانیت و بازرگان بودند، با مخابره تلگرافی به آیت

تن از علمای مهاجر  33و سحابی را از متدینین واقعی ذکر کردند. در پایین این اعالمیه اسامی 

دیگر نیز به مناسبت ة آنان در یك اعالمی .(3/11: 1370اد انقالب اسالمی، )اسن آمده است

 .(10-3/17: 1370)اسناد انقالب اسالمی،  انتخابات، تداوم بازداشت نامبردگان را محکوم کردند

ها همچنین در پنج اعالمیه که به نام حوزه علمیه قم صادر گردید، در دو مورد با ذکر اسامی ده

ها، درخواست آزادی تمام زندانیان اعم نفر( از علما و طالب حوزه در پای اعالمیه 04تن )قریب 

آنان  .(141-0/114: 1370)اسناد انقالب اسالمی،  نمودندمطرح از علما، بازاریان و دانشگاهیان را 

میالد امام زمان را به سران نهضت آزادی تبریك گفتند)اسناد انقالب اسالمی،  ،در تلگراف دوم

ای روحانیون مبارز به مناسبت برگزاری جشن (. باالخره باید به قطعنامه ده ماده11-17: 0/1370

آزادی وسیع زندانیان...آقای »اشاره کرد، که در ماده نهم آن،  1303آزادی امام در فروردین 

در  .(117-0/111: 1370)اسناد انقالب اسالمی،  درخواست شده بود« طالقانی، اساتید دانشگاه

ین راستا دو اعالمیه دیگر با عنوان حوزه علمیه قم صادر گردید که در هر دوی آنها بدون هم

ذکر اسامی )صادر یا امضاکنندگان( و با لحنی بسیار تند، تداوم بازداشت سران و اعضای نهضت 

. در سه مورد مشابه (17-11و  141-0/143: 1370آزادی محکوم شده بود)اسناد انقالب اسالمی، 

« جامعه روحانیت آذربایجان»، «شورای مرکزی روحانیت تهران»هایی با عناوین ر اعالمیهنیز د

)اسناد  نسبت به بازداشت و محاکمه سران نهضت اعتراض شده بود «مجمع روحانیون مجاهد»و 

گفتنی است که علمای آذربایجان در  .(140-147و  11-144و  18-0/11: 1370می، انقالب اسال

نفر( که به مناسبت انتخابات مجلس  سیگر با ذکر اسامی امضاکنندگان )قریب یك اعالمیه دی

 .(144-3/143: 1370)اسناد انقالب اسالمی،  ه بازداشت نامبردگان اشاره کردندصادر نمودند، ب

مراجع و روحانیت به نهضت آزادی و محاکمه سران آن در طول دادگاه و توجه همین اهتمام 

 1303تیر  10الی  1301اسفند  10جلسه از  78نیز تکرار شد. این دادگاه صادره  یو رأ دنظریتجد

ها و هم کیفیت و محتوای مدافعات باغی طول کشید. هم محدودیتبه ریاست سرتیپ عباس قره

دفاع از »که فقط دفاعیات بازرگان با دو بخش طوریبه، در این دادگاه از دادگاه بدوی بیشتر بود

به یك جلد کتاب تبدیل شد. )شاخه خارج از کشور « مه استبدادمحاک»و « نهضت آزادی
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کند که حمایت علما و سایر اقشار در بازرگان در خاطراتش نقل می .(1308نهضت آزادی، 

د را موظف به دفاع و و رسالت جدیدی ایجاد کرد که خو تیمأمور»خالل دادگاه بدوی برای ما 

هلل طالقانی هم بدون توجه به رسمیت دادگاه، به اآیت .(081: 1377)نجاتی،  «صحبت بدانیم

 (.311: 1371)غنی،  کردو حاضران را به نماز فراخوانده و اقامه نماز می خاستیهنگام نماز برم

جز در مورد دکتر سحابی که به -حکم دادگاه بدوی رییدادگاه تجدیدنظر بدون تغ یهرحال رأبه 

اعالم گردید. همین امر، بار دیگر مراجع  -ش یافتاز شش سال به چهار سال کاهحکم زندانش 

ها و مخابره تلگرافاتی به شرح ذیل، از سران و علما را به تکاپو انداخت و آنان با صدور اعالمیه

من خوف »ای با اشاره به اینکه: نهضت آزادی اعالم حمایت کردند: امام خمینی با صدور اعالمیه

االسالم آقای طالقانی و جناب آقای مهندس سبت به حجتداشتم که اگر در موضوع بیدادگری ن

 صادره ابراز یاز رأ« ای بنویسم، موجب تشدید امر آنان شود.بازرگان و سایر دوستان کلمه

تأسف و تعجب نموده و نسبت به تسلط اسرائیل بر کشور و همچنین سوءاستفاده علمای درباری 

 البته در اسناد ساواکِ .(181-1/181: 1311ه امام، )صحیف واحدة انتقاد نمود ةازجمله: الکفر مل

با اشاره  وجود دارد کهدادگاه  یای از ایشان خطاب به امام در آستانه صدور رأاستاد مطهری نامه

به صدور اعالمیه از سوی مراجع در خصوص دادگاه سران نهضت آزادی، خواستار اقدام مشابه از 

: 1311، اد شهید مرتضی مطهری به روایت اسناد ساواکعالم جاودان: است) سوی امام شده است

هرحال بازتاب اعالمیه امام در حوزه به .که گویا منجر به صدور این اعالمیه گردید ،(01-01

وزوی از سوی دیگر حائز آن در تشدید پیوند نیروهای دانشگاهی و ح ریو تأث سوكیعلمیه از 

 (.813: 1384)روحانی،  اهمیت بود

خواستار استخالص متهمین  ،دنظریاهلل مرعشی نجفی نیز در تلگرافی به دادگاه تجدتهمچنین آی

ای خطاب به نیز در اعالمیه یبعد از صدور رأ او .(1/101: 1370)اسناد انقالب اسالمی،  شد

از آزادی نشر کتب ضالّه در مقابل احکام شدید برای سران نهضت « ملت متدین و غیور ایران»

ای که مناسبت نامبرده در اعالمیه .(104-1/101: 1370)اسناد انقالب اسالمی،  کردآزادی انتقاد 

مخالفت با الیحه کاپیتوالسیون صادر نمود، بار دیگر به تداوم بازداشت سران نهضت آزادی 

. باالخره از میان مراجع باید از اعالمیه (107-1/184: 1370)اسناد انقالب اسالمی،  کرداعتراض 

صادره با مخابره تلگرافی به سران  ینیز با اطالع از رأ ویشریعتمداری سخن گفت. اهلل آیت

کما اینکه  .(0/140: 1370)اسناد انقالب اسالمی،  ابراز تأسف نمود ینهضت آزادی، از آن رأ
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را از سوی دستگاهی که با « ایجائرانه»اهلل محمدصادق روحانی نیز صدور چنین حکم آیت

اما  .(143-140: 0/1370)اسناد انقالب اسالمی،  ندانست رمترقبهیتانه دارد، غاسرائیل رابطه دوس

، هاییاهلل میالنی در این مرحله نیز، همچون دادگاه بدوی با صدور اعالمیه و مخابره تلگرافآیت

در اولین تلگراف خود به سران  وینسبت به آزادی سران و اعضای نهضت آزادی اهتمام ورزید. 

کتابی که در روزگار ودیعه بماند و طبقات آینده از آن درس »ات آنان را نهضت، مدافع

نامبرده  .(131: 1/1370)اسناد انقالب اسالمی،  نامیده است« گرفته ییگوو حق یخواهعدالت

و خواستار تبرئه متهمین نمود ، به ریاست دادگاه تلگرافی مخابره یهمچنین در آستانه صدور رأ

بعد از  -اهلل در یك نامه جانسوز به طالقانی(. آیت1/101: 1370اسالمی،  )اسناد انقالب گردید

گاه چندان غرق :»...سدینویم -اطالع از انتقال سایر سران و اعضای زندانی نهضت به برازجان

دانم شاید حبس جسمانی به روح بوده است. نمی سابقهیکه در تمام عمر ب گردمیهایی ممالمت

اهلل العظمی سید هادی )آیت «های روحی باشدها و قبضتر از حبسهلسرایت نکند، بسی س

در پایان بایسته است که از اهتمام دو عالم  .(1/841: 1314میالنی به روایت اسناد ساواک،

اهلل بهاءالدین محالتی از مراجع شیراز در دیگر در این خصوص سخن گفت. آیت ةبرجست

 صادره فراخواند یدگاه، وی را به حق و عدالت در رأدا سیرئ یباغتلگرافی به سرتیپ قره

ای از علمای برجسته اهلل میرزا خلیل کمرهکما اینکه آیت .(1/111 :1370)اسناد انقالب اسالمی، 

اهلل سید محمود آیتتهران نیز از نامبرده تبرئه سران و اعضای نهضت را خواستار گردید )

 (.1/0 :1311،  طالقانی به روایت اسناد ساواک

روشنفکری  سیاسیِ شاید در تاریخ ایران نخستین بار بود که روحانیت نسبت به یك جریان مبارزِ

کرد. کما اینکه غالب اعضای نهضت آزادی نیز همین رویکرد را سن ظن ابراز میحُ گونهنیا

های نهضت آزادی، بعد از که فعالیت پیشرو داشتند. ناگفته نماند نسبت به روحانیتِ

های پراکنده و چاپ و های طوالنی سران آن، به اغما رفت. صدور برخی اعالمیهمیتمحکو

شد و حتی تعدادی از توزیع نشریات، بعضاً در خارج از کشور توسط اعضای نهضت انجام می

های نظامی نیز آموزش -دوره جمال عبدالناصر -نیروهای خارج از کشور نیز در کشور مصر

سیاسی به علت سرکوب و فضای  هایین جریان نیز همچون سایر جریانا یطورکلدیدند، اما به

 امنیتی شدید تا آستانه انقالب، فرصت مبارزه و فعالیت چندانی پیدا نکرد.
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 برآمده از نهضت روحانيت یهای مؤتلفه اسالمی، تشکلهيئت -ب

مواردی است  ةرشناسی نیروهای مذهبی در تاریخ معاصر، نقش بازاریان از زمدر بررسی جریان 

کما اینکه در تحوالت دوره مشروطه  ؛که بایسته است همسو با روحانیون موردتوجه قرار گیرد

نیز اصناف، در پیوند با روحانیت ایفای نقش کردند. آگاهی سیاسی حاصل از حضور در عرصه 

 هایو دغدغه تاراج فرهنگ و سنت سوكیخصوص مبادالت تجاری و بازرگانی از اقتصاد به

بومی و مذهبی در فرایند مدرنیسم از سوی دیگر، آنان را به همسویی هرچه بیشتر با علمای 

دو مؤلفه ظهور مرجعیت سیاسی  1304های معاصر سوق داد. در دهه ها در جنبشمدافع ارزش

گیری یك جریان سیاسی مبارز در بازار تهران شکل سازنهیمبارزاتی بازار زم ظرفیتهمراه با 

سیاسی پیشگام گردید.  روحانیتِة ین جریان نوظهور در حمایت سیاسی و مالی از مبارزگردید. ا

جانبه از این در حمایت منسجم و همه« های مؤتلفه اسالمیهیئت»بعد آنان با تشکیل  اندکی

های مذهبی بود که در ه از نامش پیداست، هیئتکجنبش گام برداشتند. خاستگاه این تشکل چنان

حانیت و دیدارهای مکرر آنان با امام خمینی جهت اخذ رهنمود، باهم ارتباط خالل نهضت رو

مؤتلفه عبارت بودند از: هیئت بازار  دهندهلیپیدا کرده و ائتالف یافتند. سه هیئت اصلی تشک

 و هیئت مسجد شیخ علی. های، هیئت اصفهانهایادروازه

المنفعه تشکیل گردید. ی خیریه و امور عامهامنظور فعالیتدر آغاز به هایاهیئت بازار دروازه

، با دکتر الدولهنیشناس امام جماعت مسجد امآنان چندی بعد، از طریق شیخ عبدالکریم حق

صورت تبعیدگونه در تهران مستقر بود، آشنا شدند. نهضت روحانیت به ةبهشتی که در آستان

یان اسالم را داشت، در خالل ئدامهدی عراقی از سران اصلی این هیئت که سابقه فعالیت در ف

های ایالتی و والیتی، اعضای هیئت را به دیدار مراجع و ازجمله امام مبارزه علیه الیحه انجمن

)مقدسی  های امام در مقایسه با سایر مراجع آشنایی پیدا کردبا منش و اندیشه آنانخمینی برد و 

های امام به و اعالمیه های تند تلگرافکما اینکه آنان از محتوا .(101-101: 1374و دیگران، 

هرحال امام در دیدار هیئت مذکور و سایر یك شناخت ضمنی از ایشان دست یافته بودند. به

دهی و انسجام سازمان بهکاری آنان شد. از این رو سران آنها را های تهران، متوجه پراکندههیئت

: 1381)بادامچیان،  مؤتلفه فراهم گردید فراخواند. در همین جلسه زمینه اولیه ائتالف تشکیل

از  اعضای آنغالب  د کهمهم این ائتالف بو یهااز آن جمله هیئت اصفهانی از گروه .(107-137

نیز سابقه مبارزاتی در اصفهان داشتند. آنان نیز با  یرزمانید و های بازار تهران بودنداصفهانی



 110.......................... ............................................روحانیت نهضت با چهل دهه مذهبی -سیاسی هایتشکل تعامل بررسی

 

مروارید از سخنرانان  اصغریظ معروف شیخ علاستاد شهید مرتضی مطهری ارتباط داشتند، و واع

هیئت مسجد شیخ علی بیش از سایرین سابقه و فعالیت داشت،  عرصهآن هیئت بود. در این 

گروه »چون حاج صادق امانی و صادق اسالمی که پیش از آن در  یاهای برجستهشخصیت

هیئت مسجد »آن انشعاب یافته و پرداختند و بعداً از معروف و نهی از منکر می به به امر« شیعیان

را تشکیل دادند، از افراد شاخص هیئت و بعداً مؤتلفه اسالمی شدند. اعالمیه معروف « شیخ علی

ها توسط صنف در حمایت از مراجع علیه الیحه انجمن هجدهسای ؤبا امضای ر« اصناف تهران»

ران حدیث حفظ داشت، امانی که خود مجتهد و هزا .(01: 1377 )دوانی، این هیئت تهیه شد

به تعلیم و تربیت دینی جوانان مبذول و برای آنان اردوهای تربیتی برگزار  یاژهیاهتمام و

هایی در خالل نهضت روحانیت، به این هیئت بارها با صدور اعالمیه .(10: 1314)مقدم،  کردمی

: 1381بادامچیان،  ؛111-111: 1377)دوانی،  های مراجع اقدام کردسازی اعالمیهشفاف و گویا

پول برای  یآور. آنان بعد از واقعه مدرسه فیضیه قم، با افتتاح حسابی درصدد جمع(000-003

های ها، در یکی از شب( که در خالل همین فعالیت114: 1371)باقری،  تعمیر مدرسه برآمدند

کزی و کمیته مرشدند سران سه هیئت مذکور در منزل یکی از اعضا جمع  1301فروردین 

 تشکیل دادند. -از هر هیئت چهار نفر -نفر دوازدهمؤتلفه را با عضویت 

یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص این تشکل، اهتمام آنان به ارتباط و اخذ رهنمود از امام 

از دستگیری امام این دغدغه به وجود آمد که در صورت در دسترس نبودن امام، به چه  پسبود. 

آنان  دییشرط تأبه« شورای روحانیت»ای این منظور پیشنهاد تشکیل کسی مراجعه کنند. بر

توسط امام و با شرکت برخی روحانیون نواندیش نظیر: استاد مطهری، دکتر بهشتی، دکتر گلزاده 

اهلل انواری، شیخ احمد موالیی تشکیل شد که البته بعدها برخی دیگر نیز به عضویت غفوری، آیت

احمد،  ؛137و  118و  13و  141و  13-18، و 104و  118و  10 :1371)باقری،  آن درآمدند

1371 :100-100). 

ها، ازجمله: لغو های مؤتلفه اسالمی در وقایع و رویدادهای آن سالهای هیئتنظر از فعالیتصرف

خصوص ایالتی و والیتی، مخالفت با رفراندم، اعتراض به واقعه مدرسه، به یهاالیحه انجمن

خرداد،  10آفرینی در قیام خره نقشالم تظاهرات بزرگ روز عاشورا در تهران و بابرگزاری مراس

اهلل وزیر با فتوای آیتفرد این تشکل در ترور حسنعلی منصور نخستباید از نقش منحصربه

( مؤتلفه بعد از تبعید امام از کشور در پی اعتراض به الیحه 134: 1311میالنی یاد کرد. )دارابی، 
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یون، با این اقدام انتقام نیروهای مذهبی را از هیئت حاکمه گرفت. در پی انجام کاپیتوالس

جز چهار این عملیات، عوامل اصلی ترور و برخی از سران مؤتلفه دستگیر شدند و به زیآمتیموفق

های ، فعالیتبیترتنیاطوالنی محکوم گردیدند و به یهاشدگان، بقیه آنان به زنداناز اعدام نفر

 تشکل بازاری نیز تا آستانه انقالب به اغما رفت.این 

ها به ترور منصور باعث شد بعضاً آن تشکل را میراث دار فدائیان ایگفتنی است که اقدام مؤتلفه

کند. مشترک میان آن دو حکایت می یهااسالم قلمداد کنند. واقعیت امر نیز از برخی خاستگاه

ای چون ترور هژیر که توسط فدائیان دامنه گستردهنظر از موضوع حذف فیزیکی مخالفان صرف

 یهاوزیر و ... داشت، باید خاستگاهآرا نخستوزیر دربار، ترور احمد کسروی مورخ، ترور رزم

سیاسی،  یخواههای: ماهیت و مشروعیت مذهبی مبارزه، آرمانمشترک آن دو را در زمینه

، یرسانامیعنوان ابزار پ، استفاده از منبر به-دفدائیان بعضاً شاگرد مغازه بودن -خاستگاه بازاری

عنوان ذخیره نیروی انسانی و های مذهبی بهسیاسی، توجه به هیئت زیهای هشدارآمصدور اعالمیه

برای تبلیغ و اعالم مواضع، بکار گیری ادبیات سیاسی  هاهینییارگیری، استفاده از مساجد و حس

 .(1310بخش، )روح .ی از این قبیل جستجو کردو موارد هاامیو پ هاهیخاص در اعالم

 نهضت روحانيت ةلی در سایحزب ملل اسالمی، تشکّ -ج 

 10خصوص قیام به نهضت مزبور، ولی تأسیس شدهرچند این حزب قبل از نهضت روحانیت 

زیرا سرکوب این قیام، نقطه پایانی بر  ؛رودخرداد نقطه عطفی در حیات سیاسی آن به شمار می

ای آن نهضت ازجمله: ماجرای کنندهرویدادهای تعیین البتهشد. تلقی می زیآممسالمت مبارزه

گیری و گسترش حزب ملل اسالمی کاپیتوالسیون و ترور منصور توسط مؤتلفه نیز بر روند شکل

نظر از دهد که صرفشناسی حزب نشان میسرعت بخشید. بررسی سوابق بانیان و جریان

های مذهبی و حزب از جنبش یریرپذیداخلی در تشکیل آن، تأث سیاسیِهای اجتماعی و زمینه

بودن حزب همین بس که سیدمحمدکاظم کننده بود. در ماهیت اسالمیبخش جهان تعیینییرها

العظمی سید حسن بجنوردی از مراجع بنام در اهللعنوان مؤسس حزب، فرزند آیتبجنوردی به

پیش از  -عظمی سید ابوالحسن اصفهانی از مراجع تقلید اعلمالاهللنجف و مادرش نوه دختری آیت

بود. به این ترتیب بجنوردی در دوره تحوالت پرشتاب ایران و عراق  -اهلل العظمی بروجردیآیت

های ، در نجف در یك خانواده روحانی برجسته نمو یافت و با اندیشه1334و  1314های در دهه
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از آن جمله: حزب دعوت اسالمی آشنا و سپس به ارتباط  های حزبی آن کشوراسالمی و فعالیت

شه احزاب مارکسیستی نیز وی حتی به مطالعه در اندی هدفاین  باو اقتباس از آنان پرداخت. 

ها به دورنمایی از که در خالل این بررسیطوریبه (.110: 1374)موسوی بجنوردی،  روی آورد

 اسالم رسید.تشکیل حکومت اسالمی فراملیتی در کل جهان 

سال داشت، حزب ملل اسالمی را در  13که فقط بجنوردی سپس با مهاجرت به ایران، درحالی

موفق شد جمعی از دوستانش  بنیان گذاشت. وی به علت فعالیت و ارتباطات گسترده 1331سال 

ازجمله: محمدعلی مولوی عربشاهی، حسن عزیزی، سید مصطفی طباطبایی قمی، سیدمحمد 

به عضویت کمیته مرکزی و بعدها برخی را زاده اصفهانی اهللی، شهبازی و هاشم آیتسیدمحمود

زاده، عباس آقا زمانی، احمد اشخاص دیگر نظیر: محمدجواد حجتی کرمانی، ابوالقاسم سرحدی

احمد، جواد منصوری، سیداصغر قریشی، سیدمحمد میرمحمدصادقی، مرتضی حاجی، سیدحسن 

 ؛1311بجنوردی،  ؛1314)احمد،  را به عضویت حزب درآورد ی و...طباطبایی، عباس دوزدوزان

دهد که حزب موفق بررسی اسنادی نشان می .(1374، حجتی کرمانی، 1311بخش، عربانی و روح

 1300نفر و سال  10حدود  1303نفر، سال  8 حدود 1301نفر، سال  7حدود  1301شد در سال 

 شدهییشدگان و افراد شناساداد اعضا با احتساب خارجکه تعطورینفر را جذب کند. به 30 حدود

آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ) شدینفر بالغ م 114جهت عضویت، به حدود 

 .(3870و  3813پرونده 
نظر از تدوین مرامنامه، تشکیالت منظمی هم برای آن در نظر هرحال بانیان حزب صرفبه

خود ة که به عهدـ ب حزبی، ابتدا کمیته مرکزی متشکل از رهبری مراتگرفتند. در سلسله

حسن حامد عزیری، یك  به اتفاق معاون اول محمدعلی مولوی عربشاهی، دبیرکل بجنوردی بود

اهلل محمد پیران، مهدی شهبازی و هاشم آیت و سه مشاور، محمد سید محمودی مسئول امور مالی

از دو گروه، گروه از دو دسته، دسته از دو شاخه، شاخه  سپس به ترتیب: کادر .زاده قرار داشت

 شداز دو واحد، واحد از دو مدرسه، مدرسه از سه کالس و باالخره کالس از چهار نفر تشکیل می

. البته عمالً حزب موفق نشد این (3871آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده )

لو رفت و همه اعضای آن دستگیر شدند. دستگیری  1300مهر  زیرا در ؛تشکیالت را کامل کند

ای بعد از دستگیری سران و برخی اعضای مؤتلفه رخ داد، با تبلیغات رسانه یمدتآنان که کوتاه

ابتدا آنان را به اندیشه التقاطی و سپس به گرایش مارکسیستی متهم  ؛رژیم همراه بود ةگسترد
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های حزب توده معرفی عنوان یکی از شبکهاسالمی را بهحتی فراتر از آن حزب ملل  ،کردند

های اولیه از اعضا، متوجه پیروی آنان از اصول مذهبی شدند. هرچند اما بعد از بازجوی ؛نمودند

، گزینش اعضا، تشکیالت سازمانی یکارهای مبارزه نظیر: پنهانازلحاظ تشکیالتی و شیوهحزب 

متهمین به مبارزه با رژیم به دلیل  ی کرده بود، ولی اعترافِهایو.... از احزاب کمونیستی اقتباس

تالش برای تشکیل حکومت اسالمی خط  یطورکلمخالفت با اسالم و وابستگی به بیگانگان و به

 .(3813مراسان، بطالنی بر ادعای اولیه رژیم کشید )

عناصر بررسی خاطرات میرمحمدصادقی یکی از اعضای فعال حزب که موفق شده بود برخی 

دهد درمجموع نظیر جواد منصوری، احمد احمد و ... را جذب حزب کند، نشان می رگذاریتأث

خصوص امام خمینی در راستای نهضت روحانیت و مرجعیت سیاسی بهاسالمی اعضای حزب ملل 

نهضت، در خاطراتش به چند  کردند. وی ضمن پیروی از حرکت امام از همان آغازِحرکت می

من چون دیگر جوانان مذهبی و »ها اشاره کرده است: امام در قم در آن سال نوبت دیدار با

مند، مجذوب این شخصیت دینی شدم و نیك به یاد دارم اولین باری که مطالبی در دغدغه

ای در قلبم در من به وجود آمد، گویی دریچه یفیتوصرقابلیتوصیف امام شنیدم حس عجیب و غ

ی انقالبی سرانجام با خواندن شعری که در وصف امام و روحیه در حال بازشدن بود تا اینکه

هفده سال بیشتر نداشتم، برای اولین بار امام خمینی را  که شانزدهایشان سروده شده بود، درحالی

نامبرده در  .(71: 1311، بخشروح)عربانی و  «کردمعنوان اولین مرجع تقلید خود انتخاب به

آوری های امام، جمعهایش در نهضت روحانیت شامل: توزیع اعالمیهادامه به برخی از فعالیت

تهور و شجاعتی که از نهضت »... سازد:ها و ...اشاره کرده و خاطرنشان میعکس شاه از مغازه

تصور نبود و همین روحیه بود که زمینه و شرایط را برای جذب امام خمینی گرفته بودیم قابل

 .(70: 1311، بخشروح)عربانی و  «تشکیالتی فراهم کردهای نیروهای جوان به فعالیت

در خاطرات خود، حزب ملل را در سه زمینه: براندازی رژیم، طرح حکومت اسالمی هم بجنوردی 

 رشدگانیهرحال برای دستگبه .(00: 1311)بجنوردی،  داندو جنگ مسلحانه پیشگام می

همچون سران سایر ـ د شد که حکم اعدام هایی تشکیل و اتهامات سنگینی علیه آنها وارپرونده

در نظر گرفتند، که این بار هم خاستگاه بجنوردی یعنی  ـرشدهیسیاسی دستگ یهااحزاب و گروه

های مراجع و علمای نجف به کمك آنان شتافته و مانع اجرای آن شدند. البته آنان به زندان

 آستانه انقالب در زندان به سر برد.محکوم گردیدند. از آن جمله خود بجنوردی تا  مدتیطوالن
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 یريگجهينت

وقت  ةسیاسی در عرصه مبارزات سیاسی علیه هیئت حاکمـ  ل مهم مذهبیسه تشکّ 1304در دهه 

بررسی مواضع وقت نهضت آزادی ایران حاکی از همسویی آنها میان  که ازکردند، فعالیت می

مؤتلفه اسالمی از بطن نهضت  یاهئتیباشد. هآن با نهضت روحانیت می یمشاهداف و خط

روحانیت به وجود آمد. حزب ملل اسالمی نیز تشکلی مسلحانه بود که قبل از ارائه و اجرای 

ها و نیل به اهدافش مورد شناسایی ساواک قرار گرفت و ناکام ماند، هرچند ماهیت و برنامه

این سه تشکل را  . اما از منظر طبقاتی و جریان فکریگرفتیاصالت آن از مذهب منشأ م

 یهائتی)نهضت آزادی(، خاستگاه بازاری )هتوان به ترتیب از سه خاستگاه روشنفکریمی

. از همین منظر دانست)حزب ملل اسالمی( دانشجوییـ  آموزیمؤتلفه اسالمی(، خاستگاه دانش

تواند مورد اهمیت قرار گیرد که ظرفیت و عرصه نظر و نمود و گستره نهضت روحانیت می

های متفاوت را بود که توانست همه این جریان ریپذیافته و انعطافگسترش یاگونهعمل آن به

 زیر یك چتر مبارزاتی قرار دهد.

، بدنه نیروهای مذهبی با 1304نخست دهه  یهادر فضای سیاسی سال ،حاصل سخن اینکه

از عناصر و سرعت با عنایت به همسویی برخی محوریت نهضت روحانیت شکل گرفت اما به

بین آنها حاصل شد، که مشروعیت و مقبولیت مبارزات  هیمذهبی، تعاملی دوسو یهاتشکل

 یهاشیحاکم را افزایش داد و موقعیت آنان را در کنار سایر گرا رژیمنیروهای مذهبی علیه 

 و کمونیستی برتری بخشید. ییگرایمبارز وقت نظیر مل

 کتابنامه

 الف( اسناد

 .3813، 3871، 3870، 3813، 111، 887 . بازیابی:، ش)مراسان( ب اسالمیمرکز اسناد انقال

 .801 ش. بازیابی:، )مارجا( مرکز اسناد ریاست جمهوری اسالمی ایران

 .آرشيو شخصی استاد رحيم نيکبخت

 .1370مرکز اسناد انقالب اسالمی،  :، تهران0-1، ج اسناد انقالب اسالمی

ایران،  ینهضت آزاد :، تهران1304-1300ها هیانیو ب سییان تأسجر :1ج ، اسناد نهضت آزادی ایران

1381. 
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مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت  :فیضیه، تهران ،1ج  خرداد به روایت اسناد ساواك، 11قيام 

 .1311اطالعات، 

مرکز بررسی اسناد  :، تهران1و ج  1ج  اهلل سيد محمود طالقانی به روایت اسناد ساواك،آیت

 .1311زارت اطالعات، تاریخی و

مرکز بررسی اسناد  :، تهران1و  1ج  اهلل العظمی سيد هادی ميالنی به روایت اسناد ساواك،آیت

 .1314تاریخی وزارت اطالعات، 

مرکز بررسی اسناد  :تهران عالم جاودان: استاد شهيد مرتضی مطهری به روایت اسناد ساواك،

 .1311تاریخی وزارت اطالعات، 

 ب( کتاب

جنبش،  :تهران شرح محاکمات و خاطرات پدر طالقانی در زندان به قلم خودشان،اسیابی، بهرام، افر

1301. 

مرکز  :هران، به کوشش جواد امامی، تاهلل مسعودی خمينیخاطرات آیتامامی، جواد، )تدوینگر(، 

 .1311اسناد انقالب اسالمی، 

 .1381اوج،  :تهران، مؤتلفه اسالمی یهائتيهبادامچیان، علی و علی بنابی، 

 .1371دفتر ادبیات انقالب اسالمی،  :تهران خرداد: بازار، 11خاطرات باقری، علی، 

نشر نی،  :نتهرا خاطرات سيد محمدکاظم بجنوردی،، ، مسی به رنگ شفقبجنوردی، سیدمحمدکاطم

1311. 

 .1377انتشارات قلم،  :، تهرانیادنامه دکتر یداهلل سحابیترکمان، محمد، 
 .1311انتشارات فرهنگ و اندیشه اسالمی،  :تهران، رانیشناسی سياسی در اجریانی، علی، داراب

 .1377مرکز اسناد انقالب اسالمی،  :، تهران0و  3، ج نهضت روحانيون ایراندوانی، علی، 

 .1384راه امام،  :، تهران1، ج بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينیروحانی، حمید، 

 دنظریمدافعات مهندس بازرگان در دادگاه غيرصالح تجدنهضت آزادی،  شاخه خارج از کشور

 .3، چ 1308، 03، شامل بخش اول مدافعات، خرداد نظامی

موسسه تنظیم و نشر  :ها(، تهرانو نامه شرعی اجازات احکام، ،هامصاحبه ،هاامیپ بیانات،) صحيفه امام

 .1311 آثار امام خمینی،
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 :تهران ،خودش زبان به طالقانی اهللتیآ زندگينامه ابوذر زمان: مجموعه یادنامهطالقانی، محمود، 

 .1384اهلل طالقانی، بنیاد فرهنگی آیت

 .1370دفتر ادبیات انقالب اسالمی،  :علی، خاطرات رجبعلی طاهری، تهرانطاهری، رجب

دمحمد فریادی در تاریکی )خاطرات سي(، نگرانی)تدو بخشربانی، جواد و رحیم روحع

 .1311مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران:  محمدصادقی(،مير

دفتر ادبیات انقالب اسالمى  :، تهرانالدین فارسی، زوایای تاریك؛ خاطرات جاللالدینفارسی، جالل

 .1373، یالماس اتغیلبت انازمس

 .1314حوزه هنری،  :تهران خاطرات احمد احمد،گر(، کاظمی، محسن )تدوین

 :، تهرانها، خاطرات شهيد حاج مهدی عراقیناگفته کننده(،گر و تدوینمقدسی و دیگران )مصاحبه

 .1374 موسسه خدمات فرهنگی رسا،

 .1314 انتشارات محدث و دفتر نشر برگزیده، :تهران خشونت قانونی،مقدم، کاظم، 

 .1371 تهران: صمدیه، جاهدین،از نهضت آزادی تا م: 1ج، اهلل ميثمیخاطرات لطفاهلل، میثمی، لطف
: ، تهرانخاطرات بازرگان: شصت سال خدمت و مقاومتنجاتی، غالمرضا )مصاحبه و تدوین(، 

 .1377موسسه خدمات فرهنگی رسا، 

 :، تهران1131-1131مقاومت در زندان: خاطرات عباس رادنيا (، کنندهنییزدی، ابراهیم )تدو

 .1377انتشارات قلم، 

 ( مقالهج

، فصلنامه تاریخ و فرهنگ معاصر، «حزب ملل اسالمی: خاطره و تحلیل»مانی، محمدجواد، حجتی کر

 .1374، 3و  1ش ، 1س 

مقاالت همایش بزرگداشت جمعيت فدائيان  ميراث فدائيان: مجموعه، «مؤتلفه»بخش، رحیم، روح

 .1310 ،مایصداوس ی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی با همکاراسالم و نواب صفوی

 .1314، تابستان 31ش  فصلنامه گفتگو،، «اهلل بروجردیمیراث آیت» بخش، رحیم،روح

، بهار 17، ش 0س  فصلنامه تاریخ معاصر ایران،، «حسینیگفتگو با حسین شاه»حسینی، حسین، شاه

1314. 
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تقادی، فصلنامه ان، «اخیر در گفتگو با عباس شیبانی قرنمیمذهبی در ن-مبارزات ملی»شیبانی، عباس، 

معاصر در حوزه انقالب(، زمستان  ینگارخی)ویژه نقد تار 13، ش 0س ، فلسفی، فرهنگی کتاب نقد

1371. 

سال نشریه پيام هاجر  01: مجموعه مقاالت برگزیده از میاراهی که نرفته(، نگریغنی، مهدی )تدو

 .1371اهلل طالقانی، ، تهران، مجتمع فرهنگی آیتاهلل طالقانیدرباره آیت

، 1، ش 3 ، سفصلنامه تاریخ و فرهنگ معاصر، «حزب ملل اسالمی»موسوی بجنوردی، محمدکاظم، 

 .1374پاییز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


