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چکیده
در حوزهه��ای مطالعاتی تاریخ انقالب اس�لامی ایران ،بررس��ی و واکاوی تش��کلها،
گروه ها و س��ازمانهای مذهبی -سیاس��ی که در جریان انقالب حضور داشتند ،دارای
اهمیتی ویژه اس��ت .در میان این تش��کلهای منظم ،گروههای اس�لامگرا با مش��ی
قهرآمیز نیز حاضر بودند .یکی از این گروهها ،حزباهلل بود .این گروه در س��ال 1346
در تهرانتش��کیل ش��د و در س��ال 1350دچار انش��عاب گردید و در نهایت در سال
 1351در حالیکه ش��بکۀ س��ازمان در تهران و چند شهرس��تان دیگ��ر فعال بود ،با
دس��تگیری گستردۀ اعضایش توسط ساواک ،فروپاش��ید .مقالۀ مزبور درصدد است با
روش��ی توصیفی– تحلیلی ،بدین پرس��ش پاس��خ دهد که گروه ح��زباهلل دارای چه
ماهیت و س��اختار تشکیالتی بود؟ گروه مذکور جانشین بالفصل حزب ملل اسالمی و
به دنبال برپایی حکومت اسالمی فراملیتی (جهانی) از طریق انقالب انترناسیونالیستی
اس�لامی با مشی مس��لحانه بود ،و متناسب با این استراتژی و مشی ،تشکیالتی هرمی
و سلس��له مراتبی را ب��رای خود تدوین نم��ود .فرایند عضوگیری چندان متناس��ب با
معیارهای تش��کیالتی گروه مبنی بر حداقل ش��ناخت اعضا از همدیگر نبود .در برنامۀ
کمی و کیفی ،ک ّفۀ آموزش نظری (سیاس��ی -مذهبی) بر
آموزش��ی حزباهلل ،از لحاظ ّ
آموزش نظامی س��نگینی مینمود .عدم تعیین خطوط ایدئولوژیک گروه در یک متن
منسجم ،یکی از بزرگترین ضعفهای آن بود.
کلیدواژه ها :گروه حزباهلل ،تشکیالت ،استراتژی ،اسالم ،عضوگیری ،فرآیند آموزشی.
تاریخ دریافت | 1395/1/25 :تاریخ پذیرش1395/7/4 :
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محسن بهشتیسرشت(نویسندۀ مسئول)

مقدمه
با اخراج رضاش��اه از ایران در ش��هریور  1320که به دنبال اشغال نظامی ایران توسط نیروهای
نظامی متفقین رخ داد ،اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور دگرگون شد .دستگاه امنیتی قدرتمند
نظام اس��تبدادی یعنی ارتش ،ژاندارمری و ش��هربانی از هم گسست .در این اوضاع بود که قید
از قلمها و بند از دهانها باز شد و دوباره دین به عرصۀ جامعه و سیاست بازگشت .تشکلهای
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مذهبی -سیاس��ی از همین زمان در بطن جامع��ه موجودیت یافتند .موجودیت و فعالیت این
تش��کلها (که نم��ادی از احیای تفکر دین��ی در جامعۀ دورۀ پهلوی دوم اس��ت) را باید نقطۀ
آغازین مبارزات گروههای اس�لامگرا برای کس��ب قدرت سیاسی دانست که در انتها به انقالب
اسالمی ایران منجر شد .در یک چشمانداز کلی ،پرداختن به جریان تکاملی تشکلها ،گروهها
یا سازمانهای مذهبی -سیاسی مبارز و در یک چشمانداز جزئیتر ،چگونگی برآمدن ،ماهیت
و روند بالندگی هر یک از اینها ،یکی از اساسیترین حوزههای مطالعاتی تاریخ انقالب اسالمی
است.
تشکلها ،گروهها یا سازمانهایی بودند که پس از  1320پا به عرصۀ سیاسی نهادند و تا آستانۀ
انقالب  1357تأثیری بر صحنۀ سیاس��ی و اجتماعی ایران گذاش��تند و باعث شدند نیروهای
مذهبی و ش��خص امام خمینی در موقعیت رهبری انقالب قرار گیرد .در میان این تشکلهای
منظم ،گروههایی اس�لامگرا با مشی قهرآمیز نیز وجود داش��تند .این پژوهش ،یکی از همین
گروهها موس��وم به «حزباهلل» را در معرض شناس��ایی خود قرار داده که تا پیش از این مورد
پژوهشی قرار نگرفته است.
حزباهلل از لحاظ تاریخی و تشابه استراتژی و مشی مبارزه ،فداییان اسالم ،حزب ملل اسالمی،
هیئتهای مؤتلفه اس�لامی و سازمان مجاهدین خلق ایران را در پشت سر خود داشت .پرسش
اینجاس��ت که گروه حزباهلل دارای چه ماهیت و ساختار تش��کیالتی بود؟ ماهیت این گروه با
واکاوی مقولههای بس��تر و زمینههای تش��کیل گروه ،بانیان و هس��تۀ اولیۀ آن ،نام ،مرامنامه و
اساسنامه ،گفتمان ،استراتژی و تاکتیک گروه شناخته خواهد شد .ساختار تشکیالتی حزباهلل با
بررسی و تحلیل مقولههای انتظام تشکیالتی و شورای مرکزی ،فرایند عضوگیری ،اصول امنیتی،
روند آموزش و مراکز آموزشی و منابع مالی گروه ترسیم خواهد گردید.

 .1چشماندازی از گروه حزباهلل
گروه حزباهلل یکی از مخالفان حکومت پهلوی با مش��ی مسلّحانه در دهۀ  1350- 1340بود.
هس��تۀ اولیۀ آن در  1346توسط اعضای سابق حزب ملل اسالمی تشکیل گردید ،و تا اواسط
 1348به نظم تش��کیالتی رس��ید و عضوگیری وس��یع خود را آغاز نمود .در اواخر  1349یا از
اوایل ،1350گروه ،خود را برای ورود به فاز مسلّحانه مهیا ساخت .در همین زمان ،رهبر گروه،
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عباسآقازمانی (ابوشریف) به دلیل حساسیت ساواک مجبور به خروج مخفیانه از کشور گردید
(احمد 211 - 210 :1385 ،؛ دوزدوزانی ،مصاحبه .)1394 ،با این وجود ،گروه همچنان دست
ب��ه فراهم نمودن تدارکات الزم اعم از س�لاح و تجهی��زات الزم نظامی ،مخفیگاه ،خانۀ تیمی
و س��ازماندهی تیم عملیاتی زد (منصوری .)83 - 82 :1376 ،محور عملیات مس��لحانۀ گروه،
ضربه زدن به مراسم جشنهای  2500سالۀ شاهنشاهی بود .برای این منظور ،تیمی نظامی از
بهترین اعضای گروه س��ازماندهی شدند (احمد .)211 :1385 ،برای آمادگی رزمی و جسمانی
تیم عملیاتی ،کالسهای رزمی به ش��کلی کام ً
ال مخفیانه برگزار گردید (احمد 215 :1385 ،و
 ،)220 - 219اما دستگیری اعضای تیم عملیاتی ،برنامۀ طراحی شدۀ گروه را معلّق نمود ،و در
ادامه ،گروه را به انزوا کشانید (منصوری.)83 :1376 ،
پس ازشهریور  ،1350حزباهلل در جریان پیشنهاد سازمان مجاهدین خلق مبنی بر ادغام
در تشکیالت سازمان قرار گرفت .در شورای مرکزی حزباهلل بر سر موضوع «ادغام» ،اختالف
نظر وجود داشت .دو جناح شکل گرفته بود که یک جناح موافق به ادغام و جناح دیگر مایل به
استقالل تشکیالتی و ادامۀ مسیر استراتژیک گروه بودند (منصوری ،مصاحبه 1379 ،و 1394؛
موس��وی بجنوردی .)145 - 144 :1381 ،جناح مخالف نتوانستند انسجام تشکیالتی گروه را
حفظ کنند (منصوری ،مصاحبه )1394 ،و نتیجه،بروز انشعابی دوگانه در گروه بود.
یک طیف از گروه که اصالت را صرفاً به مبارزۀ مسلحانه میداد و با ایدئولوژی التقاطی سازمان
موافق بود و تحقق اهداف و آرمانهای خود رابا ادغام در س��ازمان عملی میدید ،به س��ازمان
پیوس��ت .به روایت س��ازمان ،این طیف حدود  15 - 14نفر بودند (ش��رح مختصر:1356 ، ....
 .)8 - 5به روایت منصوری ،این طیف ،اکثریت گروه را تشکیل میدادند (منصوری ،مصاحبه،
 .)1394اعضای شناخته شدۀ این طیف عبارت بودند از محمد مفیدی و علیرضا سپاسی (هر
دو از اعضای شورای مرکزی و فرماندۀ دو شاخه از گروه) ،محمدباقر عباسی ،مهدی افتخاری،
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سعید صفار ،رضا مهدوی ،عزتاهلل شاهی ،سیدرضا دیباج ،حسین کرمانشاهی اصل ،غالمحسین
عالمزاده ،مصطفی جوان خوشدل و محمد مظاهری (شرح مختصر :1358 ، ....مقدمه ؛ مهدوی،
مصاحبه1390 ،؛ منصوری ،مصاحبه 1394 ،؛ مظاهری ،مصاحبه .)1394 ،عاجلترین هدف این
طیف ،ورود به فاز مسلحانه علیه حکومت بود که پس از حل شدن در تشکیالت نظامی سازمان
(مهدوی ،مصاحبه )1390 ،و طی آموزشهای تئوریک و نظامی در طرحهای نظامی س��ازمان
ش��رکت کردند (ش��رح مختصر .)36 - 35 :1358 ، ....بزرگترین نقش این طیف در سازمان،
ترور سرتیپ طاهری در  22مرداد  1351توسط محمد مفیدی ،محمد باقر عباسی و علیرضا
سپاس��ی (مهدوی ،مصاحبه 1390 ،؛ روحانی ،)89 :1384 ،و شرکت غالمحسین عالم زاده در
عملیات انفجاری سازمان در تیر ( 1351شرح مختصر 36 - 35 :1358 ، ....؛ کریمی:1384 ،
 20؛ جمعی از پژوهشگران )529 :1385 ،و سعید صفار در مرداد  1351بود (شرح مختصر....
 49 - 44 :1358 ،؛ روحان��ی .)88 : 1384 ،پس از ترور س��رتیپ طاهری ،س��اواک به منظور
دستگیری عاملین آن ،اقدام به آزادی زندانیانی که احتمال تماس عاملین با آنها میرفت ،از
جمل��ه عباس آقازمانی نمود (آقازمانی ،مصاحبه1393 ،و منص��وری .)85 :1376 ،آقازمانی در
اوایل مرداد  1351به منظور منس��جم س��اختن حزباهلل به ایران آمده بود و به محض ورود به
ایران از طریق مرز بازرگان ،دستگیر شده بود (آقازمانی ،مصاحبه در روزنامة ایران:1389/6/22 ،
 50؛ منصوری .)85 :1376 ،آقازمانی که از هدف ساواک آگاه بود ،در آبان  ۱۳۵۱پس از گذشت
یکماه از آزادی مشروط به همکاری ،ساواک را فریفته و مخفیانه از راه زمینی به کشور پاکستان
گریخت ،و از آنجا برای آموزشهای چریکی به لبنان عزیمت نمود (آقازمانی ،مصاحبه1389 ،و

پایگاه خبری پیراس��ته .)1394 ،از این زمان بود که ارتباط وی به طور کامل با گروه حزباهلل
در داخل کشور قطع گردید (آقازمانی ،مصاحبه در روزنامة ایران 50 :۱۳۸۹/6/22 ،؛ منصوری،
.)85 :1376
طیف دیگر گروه که اصالت را به کار تئوریک میداد و موافق با ایدئولوژی خالص اسالمی گروه
و مخالف با ایدئولوژی التقاطی سازمان بود ،در صدد برآمد بامبنا قرار دادن کار تئوریک پیشین
گروه و تحت همان نام حزباهلل ،به فعالیتهای تش��کیالتی خود ادامه دهد (ش��اهی:1390 ،
100؛ منصوری ،مصاحبه 1392 ،و  .)1394این طیف ،اقلیت گروه را تشکیل میداد (منصوری،
مصاحبه .)1394 ،افراد شناخته شدۀ این طیف عباس دوزدوزانی و برادرش حسین دوزدوزانی،

 .2زندان ،بستر و زمینۀ تشکیل گروه حزباهلل
بانیان گروه حزباهلل س��ه تن بودند :عباس آقازمانی ،علیرضا سپاس��ی آشتیانی ،احمد احمد.
این س��ه تن بودند که هستۀ حزباهلل را در سال  1346تشکیل دادند .جواد منصوری ،شخص
تأثیرگذار دیگری بود که دو سال پس از تأسیس هستۀ اولیه گروه از زندان آزاد شد و به عضویت
ش��ورای مرکزی درآمد .این چهار تن از اعضای سابق حزب ملل اسالمی بودند .با کشف حزب
ملل اس�لامی در  1344توسط ساواک ،این چهار تن نیز دستگیر ،محاکمه و از  ۴تا  ۶سال به
زندان محکوم ش��دند ،ولی س��الهای زندان برای این چهار تن پایان راه مبارزه علیه حکومت
پهلوی نبود .آقازمانی ،آشتیانی ،احمد و منصوری به سان بسیاری از زندانیان سیاسی به امید
این نشس��ته بودند که پس از زندان و اتمام س��الهای محکومیت خود ،دوباره مبارزه را شروع
کنند؛ چنانکه پس از آزادی از زندان به تشکیل گروه حزباهلل دست زدند (موسوی بجنوردی،
 117 :1381؛ احمد.)118 - 117 :1385 ،
س��الهای زندان برای بانیان حزباهلل ،ثمرات بیش��ماری داشت ،ثمراتی که برای فعالیت
مبارزات��ی آت��ی جدید در قالب «حزباهلل» ،بس��یار به کار میآمد .ای��ن دوران فرصتی بود که
بانیان آتی حزباهلل بر فعالیتهای حزبی گذشتۀ خود بیندیشند ،بر اشتباهات حزبی و امنیتی
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حس��ن عنایت ،مجید معینی ،داوود محبوب مجاز و مهدی تقوایی بودند که تحت فرماندهی
جواد منصوری تشکل یافته و به فعالیت خود ادامه میدادند (منصوری ،مصاحبه .)1392 ،گروه
برای این منظور دو راه برای خود ترسیم نمود :نخستین راه ،ادامۀ تشکیل کالسهای سابق در
ته��ران و جذب اعضا در این کالسها بود (منصوری .)92 - 89 :1376 ،راه دیگر ،گس��تراندن
فعالیت گروه در شهرس��تانها بود .گروه به عضوگیری ،س��اماندهی و آموزشهای تشکیالتی
اعضای جدید خود در شهرستان پرداخت که نتیجۀ آن ایجاد شاخههایی جدید در شهرستانها،
تحت عنوان «شاخههای شهرستان» شد (منصوری ،مصاحبه .)1394 ،از اوایل  ،1351به دنبال
حساسیتهای ساواک و بازجوییهای به عمل آمده از زندانیان ،تعداد زیادی از اعضای حزباهلل
دستگیر شد و به حبسهای طوالنی محکوم گردیدند .این دستگیریها و محکومیتها ،ضربات
غیر قابل جبرانی بر تش��کیالت حزباهلل وارد آورد و پروندۀ فعالیت تش��کیالتی آن را بس��ت
(آقازمانی ،مصاحبه در روزنامۀ ایران 50 :1389 /6/22 ،؛ منصوری.)85 :1376 ،
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پیشین خود واقف گشته و به قدرت امنیتی حکومت بیشتر پی ببرند ،و با ادامۀ تحصیل ،مطالعه
و بحثهای سیاس��ی مخفیانه (منصوری ،مصاحبه ،)1392 ،قدرت تحلیل سیاسی ،ایدئولوژی
اس�لامی و منش مبارزاتی خود را تقویت نمایند .کالسهای آموزش زبان انگلیسی و عربی در
زندان برگزار میش��د .کالس زبان انگلیسی توسط پرویز نیکخواه و کالس عربی به مدیریت و
تدریس عباس آقازمانی ،رهبر آیندۀ حزباهلل تشکیل میگردید (مظاهری150 - 148 :1385 ،
و  .)152بازار علم و ادب در زندان بس��یار گرم بود (موس��وی بجنوردی.)128 - 127 :1381 ،
ترجمۀ کتاب یکی دیگر از کارهایی بود که در زندان انجام میشد (مظاهری .)153 :1385 ،در
داخل زندان ،کتابهای زیادی با موضوعات عدیده دست به دست و مطالعه میشد (مظاهری،
 147 :1385و موسوی بجنوردی .)124 :1381 ،برخی از زندانیان توانستند تحصیالت رسمی
خود را ادامه دهند .جواد منصوری عضو آتی شورای مرکزی حزباهلل ،یکی از این اشخاص بود
(احم��د 152 - 135 :1385 ،و منص��وری .)58 - 56 :1376 ،زندان فرصتی بود که زندانیان با
برگزاری مراسم مذهبی و معنوی به خودسازی نفس بپردازند و با ورزش ،آمادگی بدنی خود را
افزایش دهند (موسوی بجنوردی 127 - 124 :1381 ،؛ منصوری 56 :1376 ،؛ احمد:1385 ،
 127 - 119و  149 - 145؛ مظاهری.)139 :1385 ،
مراسم ماه رمضان و قرآن خوانی و تفسیر در زندان برگزار میگردید و این مراسم تأثیر بسزایی
در نشاط و سرزندگی روحی و معنوی زندانیان داشت (احمد .)127 - 126 :1385 ،برنامههای
مذهبی و آموزش��ی زندان ،فرصت خودس��ازی را در اختیار زندانیان قرار داده بود .این دوران،
زندانیان مستعدی چون عباس آقازمانی را صیقل داد و برای آینده آماده نمود (حجتی کرمانی،
مصاحبه .)1394 ،برنامههای ورزش��ی برای حفظ آمادگی بدن��ی در برنامۀ روزانۀ زندان وجود
داشت (احمد126 :1385 ،و .)156عباس آقازمانی برگزار کننده اصلی ورزش کشتی در زندان
بود (مظاهری .)190 - 189 :1385 ،به گفتۀ عباسعلی مظاهری یکی از زندانیان و عضو سابق
حزب ملل اسالمی ،علیرضا سپاسی و احمد احمد ،شرکت فعالی در تمرینات ورزشی داشتند
(مظاهری .)139 :1385 ،روال حکومت پهلوی در دهۀ  ۱۳۴۰مبنی بر سرکوب هر نوع مخالفت
و اعتراض بود همۀ مخالفان اعم از ملّیگراها ،لیبرال  -مذهبیها و مارکسیستها و مذهبیون با
مشی مبارزاتی مسلحانه و پارلمانتاریستی (مسالمت جویانه) به زندان انداخته میشدند (موسوی
بجنوردی118 :1381 ،؛ منصوری55 :1376 ،؛ مظاهری .)143 - 141 :1385 ،همنش��ینی با

ی و مشی مبارزاتی متفاوت زندان نیز فرصت مناسبی برای آشنایی
گروههای مبارزاتی با ایدئولوژ 
با این گر وهها و فضای مبارزاتی آنان بود .بانیان حزباهلل در خاطرات خود به دستاوردهای دوران
زندان که حزباهلل ساخته و پرداختۀ آن بود ،ارزش زیادی داده و به آن بالیدهاند (احمد:1385 ،
161 - 160؛ منصوری.)66 - 65 :1376 ،

مصاحبه 1394 ،و مظاهری .)153 :1385 ،احمد احمد که به چهار سال حبس مجرد محکوم
ش��ده بود در تاریخ  1346 /11/08پس از دو س��ال زندان ،با تخفیفی که به مناس��بت جشن
تاجگذاری ( 4آبان) به وی تعلق گرفت ،از زندان آزاد گردید ( احمد.)160 - 159 :1385 ،
عباسآقازمانی و علیرضا سپاس��ی که به دنبال اش��خاص با سابقه ،معتمد و مایل به مبارزه
میگشتند ،تقریباً یک ماه پس از آزادی احمد از زندان «در ششم ماه رمضان که مصادف بود
با اواخر پاییز  ،»1346مالقاتی را با احمد ترتیب دادند (احمد .)168 - 166 :1385 ،احمد در
کتاب خاطرات خود ،مباحث کلی این مالقات را این چنین بازگو مینماید« :عباس پس از کلی
صغری و کبری چیدن گفت که بچهها از زندان پیام دادهاند که با رفتن از زندان ،کار تمام نشده
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 .3بانیان وهستۀ اولیه گروه حزباهلل
م��دت محکومیت اعضای حزب ملل اس�لامی متف��اوت بود .از اعدام و حبس ابد تا ده س��ال،
هش��ت سال ،شش س��ال ،دو سال و ش��ش ماه محکومیت به زندان در فهرست احکام صادرۀ
دادگاه تجدیدنظر این حزب ثبت شده است (منصوری)513 :1392،؛ البته برخی نیز مشمول
تخفیفهایی شدند و زودتر از موعد مقرر از زندان آزاد گردیدند .عباس آقازمانی که در دادگاه
تجدید نظر (تشکیل شده در تاریخ  )1345/1/28به سه سال و شش ماه حبس مجرد محکوم
ش��ده بود ،در اوایل  1346مورد عفو ملوکانه قرار گرفت و از زندان آزاد ش��د .علیرضا سپاس��ی
آشتیانی نیز که به دو سال حبس تأدیبی محکوم شده بود ،در اوایل همین سال آزاد گردید .آن
دو در جرگهای از زندانیان سیاسی بودند که مایل به بازگشت به زندگی عادی نبودند و خود را
آماده میکردند که با تأس��یس تشکیالتی نوین ،مجددا ً وارد عرصۀ مبارزه شوند .آنان در صدد
بودند تا تش��کیالتی را برای جایگزینی حزب ملل اسالمی پیریزی کنند .وی هنگام آزادی از
زندان ،مفاتیح الجنانی را که مرامنامه و برنامۀ حزب ملل اسالمی در جلد آن جاسازی شده بود،
از زندان خارج کرد .این مرامنامه در زندان توسط عباسعلی مظاهری نوشته شده بود (مظاهری،
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اس��ت .شما ادامهدهندۀ راه کسانی هس��تید که در زندان و در زیر شکنجهاند .برای همراهی با
آنانی که در زندان هستند ،فعالیت خود را از سر بگیرید .آقا زمانی تأکید کرد که ما باید کار را
دوباره شروع کنیم ،اما اینبار با حساب و کتاب بیشتر ،و توأمان نیز خودسازی فردی را دنبال
کنیم .این آغاز راه اس��ت ....صحبتهای عباس ،حرفهای دل ما و دغدغۀ فکر ما بود» (احمد،
.)168 :1385
اینچنین اشخاصی با سابقۀ مبارزاتی گرانبها ،همدل و همزبان و با آرمان و هدف مشترک،
گرد یکدیگر جمع ش��دند و اساس تش��کیالت نوینی را ریختند .در این مالقات ،استراتژی 1و
تاکتیک 2گروه نیز به شکلی سربسته ترسیم گشت .استراتژی تشکیالت ،مبارزه با حکومت و
براندازی حکومت طاغوت با مشی مسلحانه و با محورهای ذیل بود:
 .1ادامۀ مبارزه با استفاده از تجربیات قبلی؛
 .2خودسازی فردی و جمعی و نیز کسب آمادگی برای رویارویی در هر لحظه؛
 .3لزوم ایجاد یک سازمان و تشکیالت منسجم و تعیین چارچوب وظایف برای افراد(احمد،
.)169 - 165 :1385
در راستای استراتژی ،سه اصل تاکتیکی نیز در نظر گرفته شد :تشکیالت باید از داشتن دفتر،
جا و مکان پرهیز کند تا مانند حزب ملل اسالمی ،هنگام خطر ،به سرعت افشا و کشف نشود؛
پرهی��ز از برجای گذاش��تن آثار مکتوب و اتکا به محتویات ذه��ن و برنامهریزی ذهنی و حفظ
دستورات و برنامهها؛ دعوت از مبارزینی که از زندان آزاد شده یا آزاد خواهند شد ،برای پیوستن

به تشکیالت (احمد.)169 - 165 :1385 ،

 .4نام تشکیالت
نام تشکیالت جدید به گفتۀ احمد :به استناد آیات شریفه «فان حزباهلل هم الغالبون» 3و «اال ان
حزباهلل هم المفلحون» ،4حزباهلل نامیده شد (احمد .)169 - 165 :1365 ،عباسعلی مظاهری
در خاطراتش تحت عنوان «ادامۀ کار حزب [ملل اسالمی] زیر نام جدید «حزباهلل» میگوید:
تنها کسی بودم که بیش از همه ،نشریات حزب [ملل اسالمی] را خوانده و آنها را تقریباً حفظ
بودم .قرار ش��د که تمام آنها را دوباره نویس��ی کنم که هم در زندان از آن استفاده کنیم و هم

 .5مرامنامۀ حزباهلل
مرامنامه و برنامۀ حزباهلل همان مرامنامه و برنامۀ حزب ملل اس�لامی بود که عباس آقازمانی
(ابوش��ریف) از زندان خارج کرده بود و آن را مبنای حرکت حزباهلل قرار داد .عباس مظاهری
میگوید« :مرامنامۀ حزباهلل را که همان مرامنامه یا برنامۀ حزب ملل اسالمی بود ،من در زندان
از حافظه نوش��تم و به عباس آقازمانی و علی رضا سپاسی آش��تیانی دادم ...که از زندن بیرون
آوردند و با دیگر نشریاتی از حزب ملل اسالمی که من در زندان از حافظه بر روی کاغذ آورده
بودم ،مورد بهرهبرداری قرار دادند .این برنامه در کتاب خاطرات من (ش��کوفههای درخت انار)
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آن را توسط بچههائی که آزاد میشدند ،به بیرون از زندان بفرستیم .برنامۀ حزب و برخی دیگر
از نشریات را بازنویسی کرده آنها را الی جلد «مفاتیح الجنان» جاسازی کرده ،توسط «عباس
آقازمانی» و «سپاسی» که آزاد میشدند ،به بیرون از زندان فرستادیم .به این ترتیب ما مقدمات
تشکیل «حزباهلل» را تدارک دیدیم.
ن��ام ح��زباهلل را از آن رو برگزیدیم که در روزنامۀ خلق ،ارگان حزب ملل اس�لامی زیر واژۀ
ان حزباهلل هم الغالبون(بدانید که حزباهلل پیروز
«خلق» ،این آیۀ قرآن نوشته شده بود :اال و ّ
اس��ت) .5نام ح��زباهلل تمام برنامههای ما را در بر میگرفت و هی��چ محدودیت مرزی برای ما
ایجاد نمیکرد و همچنان جهانی و «انترناسیونالیس��تی» باقی میماندیم» (مظاهری:1385 ،
 .)154 - 153جواد منصوری ،دربارۀ اندیشۀ انترناسیونالیستی اسالمی حزباهلل میگوید :بنیان
فکری ما هم عبارت از این بود که در نهایت بتوانیم دنیای اسالم رابهعنوان یک نیروی جدید
وارد صحنۀ جهانی نمائیم و بدینگونه ،معادالت را بر هم بزنیم و اس�لام به عنوان یک مکتب
انسانی و دینی ،جایگاه خودش را در دنیا پیدا کند .این مجموعۀ دیدگاه ما بود ....افکار ما طبیعتاً
ابتدا مربوط بهایران میشد ،ولی ایدهآلمان جهان اسالم بود(منصوری ،مصاحبه .)1394 ،خبر
تش��کیل حزباهلل به زندان نیز رسید (موس��وی بجنوردی .)145 :1381 ،محمد جواد حجتی
کرمانی که در این زمان در زندان به سر میبرد میگوید« :حزباهلل پس از حزب ملل تشکیل
شد و ما [اعضای حزب ملل که در این زمان در زندان دوران محکومیت خود را میگذراندند]
خبرش را در زندان ش��نیدیم .آقایان ابوشریف (عباس آقازمانی) و منصوری و چند نفر دیگر از
حزب ملل ،از زندان آزاد شدند و حزباهلل را تشکیل دادند(حجتی کرمانی ،مصاحبه.)1394 ،
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آمده است(مظاهری ،مصاحبه.)1394 ،
عباس دوزدوزانی یکی دیگر از اعضای حزباهلل که مس��ئولیت یک کالس حزبی را بر عهده
داش��ته ،مرامنامۀ حزباهلل را شبیه حزب ملل اسالمی معرفی مینماید (دوزدوزانی ،مصاحبه،
 .)1394با این اوصاف ،اصول کلی ،برنامه و مرامنامۀ حزباهلل به قرار ذیل بود:
 .1حزباهلل ،تابع قوانين اسالمي است و قوانين غير اسالمي قابل اجرا نخواهد بود.
 .2مبانی قانوني حزباهلل عبارتند از قرآن ،سنت (سنت يعني آنچهدر صد ِر اسالم عمل
شده است) ،عقل (تعقل تنها در انحصار خواص است و تصميمگيري بر اين اساس غير
ممكن) ،اجماع مسلمين(منظور از اجماع خواص و مجتهديناند).
 .3زمینهای مسلماننشين جزء الينفك دولت اسالمي است.
 .4حزباهلل داراي مرامي فكري و انقالبي اس��ت :الف :فكري اس��ت چون ميخواهد تمام
جهانيان را به فكر واحدي دعوت كند .و ب :انقالبي است زيرا ميخواهد جامعۀ نويني
بر اساس فلسفۀ اسالم بنا سازد.
سیاست داخلی حزباهلل:
 .1كميتۀ مركزي حزباهلل که مرجع اعالي دولت اس�لامي است .2 .پارلمان حكومت اسالمي
مد نظر حزباهلل از دو مجلس تش��كيل میشود :الف :مجلس مردم كه اعضايش از طرف تمام
مسلمانان  -اعم از زن و مرد انتخاب ميشوند .ب :مجلس بزرگان كه يك سوم اعضايش از طرف
ش��ورای مركزي حزباهلل و بقيه از طرف كليۀ مس��لمانان انتخاب ميشوند .شرط عضويت در
مجلس بزرگان ،اجتهاد و عدالت است .3 .تمام جوانان مسلمان كه به سن  27سالگي برسند،
بايد يك دوره سربازي را ببينند و با فنون نظامي آشنا شوند .4 .حكومت اسالمی ،فعاليت كليۀ
احزاب را غير مجاز ميشمرد .5 .واليات متحدۀ اسالمي (نام كشور جهاني اسالم) از واليتهایي
تشكيل میشوند كه هر يك شمارۀ مخصوصي دارند .6 .تقسيم بندي واليات براساس شرایط
جغرافيایي و استراتژيكي است .7 .رئيس جمهور هر واليت از طرف مرد ِم همان واليت به مدت
چهار سال انتخاب ميشود .8 .رئيس حكومت اسالمي ميتواند رئيس جمهور هر واليت را عزل
و امر به تجديد انتخابات نمايد.9 .واليات از نظر نظامي و سياست خارجي تابع مركزاند و در ساير
موارد مستقل ،و میتوانند برنامههاي اقتصادي مركز را نپذيرند .10 .شرایط قضاوت همان است

كه در فقه اسالمي آمده .11 .قاضي القضات حكومت اسالمي به امر قضاوت در واليات متحدۀ
اسالمي نظارت دارد .12 .تعليمات تا كالس دوازده مجاني و اجباري است.
سیاست خارجی حزباهلل:
 .1حكومت اسالمي از تمام جنبشهای ضد استعماري در جهان سوم حمايت ميكند .2 .سياست
خارجي حكومت اسالمي بر اساس عدم مداخله در امور داخلي ديگران است.

 .6گفتمان حزباهلل
بر اساس مرامنامه و اظهارات اعضای اصلی گروه ،گفتمان حزباهلل منطبق با گفتمان اسالمگرایی
بود که بر اسالم ،قوانین اسالمی ،فقه و روحانیت به عنوان مفسرین اصلی شریعت ،تأکید دارد
(حس��ینی زاده .)225 :1386 ،به گفتۀ جواد منصوری (عضو ش��ورای مرکزی حزباهلل) ،دال
مرکزی 7حزباهلل ،اس�لام بود .وی میگوید« :محور ما اسالم بود .ما معتقد بودیم اگر اسالم را
داشته باشیم ،همه چیز را داریم .اسالم را داشته باشیم آزادی را داریم ،مردم را داریم ،استقالل
6

را داریم(منصوری ،مصاحبه .)1394 ،تصویر شمارۀ  ،1صورتبندی این گفتمان را ترسیم نموده
است.
احمد احمد در کتاب خاطرات خود مینویسد...« :اگر پای اسالم در میان نباشد ،چه مرضی
دارم که با امپریالیسم بجنگم .این اسالم است که مبارزه با استعمار ،استکبار و استثمار را برایم
تکلیف کرده است .وقتی آدم دین نداشته باشد ،فرقی نمیکند که یوغ چه حکومتی بر گردنش
است(احمد .)374 :1385 ،حزباهلل ،منتقد به شیوۀ خودکامانه و دخالت انحصاری شاه در همۀ
امور کش��ور ،بیتوجهی به اعتقادات و مقدسات اسالمی و همراهی حکومت وی با امپریالیسم
آمریکا بود (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
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سیاست اقتصادی حزباهلل:
 .1در بدو تأسيس حكومت اسالمي  25درصد تمامي مالكيتها مصادره خواهد شد .2 .تمامي
زمینهای مجهولالمالك ميان دهقانان تقس��يم خواهند شد .نظام پوسيدۀ امپرياليسم ،سبب
تضييع حقوق كارگران است؛ بنابراین ما ميكوشيم با از بين بردن حاكميت فاسد ،حقوقشان
را به آنها باز گردانيم (مظاهری.)64 - 63 :1385 ،
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حزباهلل ،ملّیگراها و لیبرال  -مذهبیها را دارای هیچ نقطۀ اشتراکی با خود نمیدید و هیچ
ارتباطی با آنها نداشت .این دو گروه به اضافۀ مارکسیستها را باید اغیار 8حزباهلل دانست .جواد
منصوری میگوید :ما با ملّیگراها اختالف بنیادین داشتیم .ما تفکر ملّیگرایی نداشتیم .ب ه اضافه
این که ملّیگراها غالباً غربگرا هم بودند؛ یعنی معیارهای غربی برای آنها بهعنوان مدلها و
الگوهای حکومتی و سیاس��ی  -فرهنگی مطرح بود که برای ما قابلقبول نبود .ما با لیبرال -
مذهبیها [نهضت آزادی] هم اختالفنظر داش��تیم .آنها که اص ً
ال معتقد به مبارزۀ مس��لحانه
نبودند .آنها اص ً
ال معتقد به تغییر قانون اساسی هم نبودند(منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
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تصویر شمارۀ  .1صورت بندی گفتمان حزباهلل

 .7استراتژی و تاکتیک حزباهلل
مش��ی قهرآمیز (مبارزۀ مس��لحانه) با هدف ایجاد و به انجام رس��یدن انقالب اسالمی و به ثمر
رس��یدن این انقالب و برپاساختن حکومت اسالمی ،استراتژی حزباهلل بود (منصوری:1392 ،
 .)137در کانون این استراتژی ،سرنگونی حکومت محمد رضا شاه قرار داشت .به عبارت دیگر،
استراتژی انقالبی حزباهلل در فوریترین هدف سیاسی آن یعنی برانداختن استبداد سلطنتی
ش��اه منعکس میگردید و پایۀ اولیۀ تحقق اس��تراتژیاش ،مبارزه با استبداد سلطنتی محمد
رضا شاه بود .حزباهلل نقدهای زیادی به حکومت پهلوی داشت؛ یعنی مسئلۀ وابستگی ،فساد،
بیقانونی و استبداد(منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
محرزترین هدف سیاس��ی حزباهلل را میتوان در ش��عار برقراری حکومت اسالمی خالصه

ش��دن اس��تراتژی را به عمل و واقعیت مبدل سازد .اگر اس��تراتژی حزباهلل بر دوش تاکتیک
مسالمتجویانه سوار میشد ،بیشک به گمراهی رفته و به شکست پیاپی میرسید و در تحلیل
نهایی ناکام میماند (منصوری.)138 :1392 ،
از منظر حزباهلل ،مشی قهرآمیز به معنی ترور سیاسی نبود؛ زیرا ترور سیاسی حتماً نتیجهای
برای استراتژی گروهنداشت .اگر یک ترور سیاسی بتواند برای مدت زمان کوتاهی ج ّو سیاسی
جامعه را بر هم زند و داغ کند ،در آن صورت اگر جنبش فاقد آن چنان قدرت سازمان انقالبی
باش��د که نتواند با اتکای بر قدرت اسلحه از محیط حاصل شده بهرهبرداری کند (که حزباهلل
متشکل تا دندان مسلح حکومت پهلوی ،تسلط خود
این قدرت را نداشت) ،خواه ناخواه نیروی
ِ
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نمود که در مسیر وصول به استراتژی مزبور ،با توجه به سوابق مبارزاتی تودهای (مردمی) علیه
دیکتاتوری (شکست  28مرداد  1332و اختناق سالهای پس از آن و سرانجام ناکامی مبارزات
علنی و مس��المت جویانه چون تعطیلی جبهۀ ملّی دوم ،نهضت مقاومت ملّی و نهضت آزادی
ایران) و ش��رایط بینالمللی و داغ بودن تب مبارزات مس��لحانه در جهان (جنبشهای انقالبی
جهان به خصوص انقالب پیروزمند کوبا و جنوب شرق آسیا) به هر خوشبینی مسالمتجویانه
و اصالحطلبانه ،جواب رد داده و استراتژی خود مبنی بر تحول بنیادین را از محدودۀ استراتژی
خرده تغییرات ممکن در قاب حفظ موجودیت حکومت پهلوی ،متمایز نموده و در این راستا،
مش��ی قهرآمیز را برگزید (آقازمانی ،مصاحبه در روزنامة ای��ران 48 :1389/6/22 ،؛ منصوری،
مصاحبه 1392 ،و .)1394
شورای مرکزی و کادر رهبری حزباهلل از نظر و شیوۀ مبارزاتی امام خمینی ،رهبر کاریزماتیک
و بسیجگر انقالب اسالمی ،مبنی بر اتخاذ مبارزات فرهنگی و مخالفت ایشان با مبارزۀ مسلحانه،
بیاطالع بود (منصوری ،مصاحبه  1392 ،و  .)1394به گفتۀ وی به س��ان حزب ملل اس�لامی،
اس��تراتژی حزباهلل دارای سه مرحله بود .1 :تعلیم و ازدیاد (عضوگیری و آموزش) .2 ،استعداد
(آمادگی و تدارک قیام مسلحانه)  . 3انقالب (منصوری ،مصاحبه 1394 ،؛ مظاهری.)64 :1385 ،
پذیرش استراتژی مذکور ،جبرا ً به پذیرش تاکتیک قهرآمیز انقالبی میانجامید ،زیرا تاکتیک،
مرزهای عملی خود را بر پایۀ ضرورتهای استراتژیکی بنا میکند و اجبارا ً باید سمت و سوی
حرکت و تدارکات خود را در خدمت استراتژی قرار دهد ،و با در نظر گرفتن تناسب قدرت توده
علیه حکومت وقت ،راههای اصولی و بنیادینی را بیابد که میتواند آرزو و امکان انقالب و برآورده
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را مجددا ً به خلق تحمیل مینمود؛ بنابراین از منظر حزباهلل ،حرکت قهرآمیز به معنی انجام
یک حملۀ بدون نقش��ه و هدف سیاسی و نظامی نیس��ت ،و نمیتواند باشد .یک حمله ،هرگز
قادر نیس��ت حکومت دیکتاتوری را نابود کند و حکومت را واژگون س��ازد ،چون ترور ،منافی با
اس��تراتژی و تاکتیک حزباهلل اس��ت .حرکت قهرآمیز ،عبارت از ایجاد یک جبهۀ نظامی علیه
حکومت شاه و به معنای شروع یک نبرد بسیار درازمدت ،لجوجانه ،سرسخت و پیگیر و همراه
با مشکالت بیشمار و دردها و شکنجهها و خون دادنهاست؛ چیزی که نیازمند تالش مستمر
و از خودگذشتگی و ایثار صادقانه است و راه انقالب اسالمی را با تهور و آگاهی و ایمان انقالبی
خود میگشاید (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
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 .8تشکیالت حزباهلل
 .8 – 1شورای مرکزی
پس از ایجاد هس��ته مرکزی ،نامگذاری ،تدوین مرامنام ه و تعیین اس��تراتژی گروه ،قدم بعدی
برگزاری جلسات منظم تشکیالتی جهت پیشبرد فعالیت و گسترش فیزیکی گروه بود (احمد،
 .)169 :1385قدم نخس��ت برای گس��ترش فیزیکی ،ایجاد ش��ورایی مرکزی برای رهبری و
عضوگیری ،و قدم دوم سازماندهی اعضا در تشکیالتی منسجم بود .سه مؤسس بانی حزباهلل
(آقازمانی ،احمد و سپاس��ی) با در میان گذاش��تن خبر تأس��یس حزباهلل برای ادامۀ مبارزه با
زندانیان همفک ِر تازه از زندان آزاد شده ،درصدد جذب آنان برای فعالیت در گروه برآمدند .ایجاد
شورای مرکزی برای فرماندهی گروه ،نیازمند جذب اعضایی بود که صالحیت آنان ثابت شده
باشد ،چون فرصت دوبارهای برای اشتباه در این زمینه وجود نداشت.
جواد و احمد منصوری که به ش��ش س��ال حبس مجرد در دادگاه تجدید نظر محکوم شده
بودند ،پس از طی چهارس��ال زندان ،در اول فروردین ماه  1348آزاد شدند (منصوری:1376 ،
 .)58 - 57عباس آقازمانی (ابوشریف) ،برای عضوگیری این دو عنصر با سابقۀ مبارزاتی ،برای
رعایت جانب احتیاط و اصول امنیتی ،تقریباً یک سال پس از آزادیشان با آنها ارتباط برقرار
نمود و موضوع تأس��یس حزباهلل را به اطالعشان رس��انید .منصوری در این زمان ،دانشجوی
دانش��کدۀ اقتصاد دانشگاه تهران بود (منصوری .)73 - 67 :1376 ،آغاز ارتباط عباس آقازمانی
با جواد منصوری در اواخر سال  1348بود .در همین زمان ،شورای مرکزی حزباهلل با عضویت

فرصت اندیشیدن و مطالعه برای طراحی تشکیالت نوین را نداشتند ،گروه خود را شتابان و در
ج ّو انقالبیو با آرمان ادامۀ مبارزه علیه دیکتاتوری حکومت تشکیل دادند.
در چش��م انداز اول و با نگاهی جزئی و ریزبینانه ،جواد منصوری ،س��اختار سلسله مراتبی و
ه َِرم گونۀ حزباهلل را اینگونه به تصویر میکشد« :حزباهلل یک سلسهمراتبی را برای خودش
تعیین کرد و س��ازماندهی اعضای خود را هم بر اس��اس همان انجام داد .در ساختار حزباهلل،
کالس ،کوچکترین واحد حزبی بود كه حداقل از سه نفر تشكيل میشد .مسئولين دو كالس و
يك معاون تشكيل يك مدرسه ميدادند .از دو مدرسه يك واحد شكل ميگرفت ،و از دو واحد،
يك ش��اخه ،و از دو شاخه يك دس��ته ،و از دو دسته يك گروه ،و از دو گروه ،يك كادر حاصل

| تحلیل ماهیت و تشکیالت گروه حزباهلل (1351 - 1346ش) |

عباس آقازمانی ،احمد احمد ،علیرضا سپاس��ی ،جواد منصوری و احمد منصوری تش��کیل شد
(منصوری 79 :1376 ،؛ منصوری.)131 - 130 :1392 ،
 .8 – 2انتظام تشکیالتی حزباهلل
به دنبال تشکیل شورای مرکزی و آغاز فرایند عضوگیری ،لزوم ایجاد تشکیالتی منسجم برای
گروه احس��اس میشد .تش��کیالتی که اعضای گروه را س��ازماندهی نموده و آنها را به مسیر
استراتژیکش س��وق دهد .در الفبای مبارزه علیه حکومت دیکتاتوری ،ساختار و تشکیالت هر
حزب ،گروه یا تشکلی ،متناسب با استراتژی و تاکتیک مبارزاتی طراحی میگردید .تشکیالت
حزباهلل نیز متناسب با استراتژی و تاکتیک گروه سازماندهی شد .با توجه به گستردگی شبکۀ
امنیتی ساواک در دهۀ 40و  ،50حزباهلل میبایست تشکیالتی طراحی میکرد کام ً
ال مخفیانه
با ضریب امنیتی باال ،که اهداف بلند مدت (استراتژیک) حزباهلل را برآورده سازد.
سیاست و تدبیر بانیان حزباهلل برای فراهم آوردن این دو مهم ،طراحی و اجرای تشکیالتی
سلسلهمراتبی برای گروه بود (منصوری ،مصاحبه)1394 ،؛ سبکی که ارکان مورد نیاز حزباهلل
به عنوان یک گروه مبارز با مشی مسلحانه (یعنی قدرت رهبری مطلق و بیچون و چرا ،انسجام،
قدرت سازماندهی ،امنیت ،امکان تحرک باال و انضباط) را شالودهبندی کند؛ البته نباید از نظر
دور داشت که تجربههای حزب ملل اسالمی نیز در طراحی این شیوۀ تشکیالت نقش مؤثری
9
داشت ،به گونهای که شباهت زیادی با تشکیالت حزب ملل اسالمی داشت.
از دیدگاه مؤسسین و بانیان حزباهلل ،ساختار تشکیالتی حزب ملل اسالمی (البته پس از رفع
نقایصی که به کش��ف و اضمحالل آن توسط ساواک انجام گرفت) ،هنوز کارآمد بود ،آنها که
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میگردید .کادرها زیر نظر ش��ورای مرکزی و رهبر گروه فعالیت میکردند(منصوری ،مصاحبه،
.)1394
زمان ورود گروه
باید گفت این نمای آرمانی تش��کیالت حزباهلل بود؛ نمایی که پس از آنِ ،
به مرحلۀ نهایی برنامۀ استراتژیکش یعنی «آغاز مبارزۀ مسلحانه و ایجاد آشوب و ناامنی برای
حکومت» بود .با تکیه بر محاسباتی بدیهی و نه چندان پیچیده ،میتوان حداقل تعداد اعضایی
را که برای تکمیل این نمای هرم گونه باید عضوگیری میش��دند ،تخمین زد .حداکثر اعضای
یک کالس  4نفر بود (منصوری ،مصاحبه .)1394 ،هر مدرسه از سه کالس تشکیل میشد و لذا
اعضای یک مدرسه  12نفر برآورد میشود .از ترکیب دو مدرسه یک واحد پدید میآمد ،چون
تعداد اعضای هر واحد  24نفر بود .دو واحد ،تشکیل یک شاخه را میدادند ،پس تعداد اعضای
هر شاخه  48نفر برآورد میشد .هر دسته متشکل از دو شاخه 96 ،نفر عضوداشت .هر گروه که
از  2دسته تشکیل میشد  192نفر عضو ،و در نهایت هر کادر که شامل دو گروه بود ،حداقل،
 384نفر عضو سازماندهی شده داشت.
حزباهلل به دلیل جو امنیتی و فعالیت س��اواک ،نتوانس��ت نمای آرمانی خود را ایجاد کند و
ظرف تش��کیالتی آرمانی خود را عم ً
ال پر نماید .ظروف تش��کیالتی بدنۀ گروه ،فقط به شاخه
میرسید .شاخههایی که هر کدام جداگانه به شورای مرکزی و رهبر گروه متصل بودند و هدایت
و سازماندهی میشدند (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
در وادی عمل ،حزباهلل اجبارا ً با توس��ل به حذف حلقههای کادر ،گروه و دس��ته ،توانست
سازمان سلسلهمراتبی و هرم گونۀ خود را به ترتیب با واحدهای رهبری ،شورای مرکزی ،شاخه
(مرکب از دو واحد) ،واحد (مرکب از  2مدرسه) و نهایتاً مدرسه (متشکل از  3کالس) و کالس

دارای (حداکثر  4عضو) ایجاد نماید .با این حس��اب ،هر ش��اخه میتوانست حداقل 48نفر را
سازماندهی کند .تصویر شمارۀ  2ساختار هرمی تشکیالت حزباهلل را به نمایش کشیده است.
در رأس هرم تشکیالت حزباهلل ،رهبر گروه با اختیارات تام قرار داشت .کلیۀ تصمیمات اعم
از عضوگیریها ،روند آموزش اعضا ،جزوههای آموزشی و تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی گروه
با تأیید و نظر نهایی وی صورت میگرفت .رهبر گروه عباس آقازمانی (ابوشریف) بود (دوزدوزانی،
مصاحبه .) 1394،در جایگاه سلس��لهمراتب ،پس از رهبر گروه ،شورای مرکزی قرار داشت که
باالترین کادرهای گروه محسوب میشدند .اعضای شورای مرکزی عالوه بر ارائۀ گزارش عملکرد
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شاخۀ تحت فرماندهی خود ،به مشورت ،تبادل نظر و تصمیمگیری نهایی پیرامون مسایل حزبی
میپرداختند .رهبر گروه که عضو شورای مرکزی نیز بود ،در روند تصمیمگیری نقش اساسی
داش��ت .مرکز فعالیت گروه و ش��ورای مرکزی آن در تهران مس��تقر بود (منصوری ،مصاحبه،
.)1392
در سلسلهمراتب گروه ،پس از شورای مرکزی ،شاخههای گروه (شاخههای تهران و شهرستان)
قرار میگرفتند .ش��اخههای اصلی گروه،چهار شاخۀ تهران بودند .ریاست هر شاخۀ تهران که
فرمانده نامیده میشد ،بر عهدۀ یکی از اعضای شورای مرکزی (آقازمانی ،منصوری ،سپاسی و
مفیدی) قرار داشت (منصوری ،مصاحبه)1394 ،؛ البته این نقطه ضعفی برای گروه بود ،چون
که با لو رفتن یکی از اعضای ش��اخه و فرماندۀ همان شاخه ،شورای مرکزی و موجودیت گروه
به خطر میافتاد .فرماندهان ،رابط و نقطۀ اتصال هر ش��اخه با ش��ورای مرکزی بودند .در واقع
فرماندهان ،نقطۀ اتصال رأس و بدنۀ هرم تشکیالت بودند .هر شاخه از دو واحد ساخته میشد
و هر واحد دارای مسئولی بود .مسئولین واحدها با فرماندۀ شاخه در ارتباط بودند و دستورات
و برنامههای آموزش��ی ش��ورای مرکزی را از طریق فرمانده دریافت میکردند .هر واحد شامل
دو مدرس��ه بود که هر کدام دارای رئیس و با مس��ئول واحد در تماس بودند .هر مدرس��ه سه
کالس داش��ت و هر کالس ،رئیس��ی داش��ت که کالس را اداره میکرد و آموزش اعضای ساده
و تازه عضوگیری ش��ده را برعهده داش��ت .رئیس هر کالس با رئیس مدرسهاش در ارتباط بود
و دس��تورات حزبی و جزوههای آموزشی الزم را تحویل میگرفت (منصوری ،مصاحبه1394 ،؛
دوزدوزانی ،مصاحبه.)1394 ،
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تصویر شمارۀ  .2ساختار هرمی تشکیالت حزباهلل

پس از رویداد ادغام ،انشعاب مخالف ادغام ،متوجۀ گسترش تشکیالت خود در شهرستانها
ش��د ،و در نتیجه گروه به عضوگیری ،ساماندهی و آموزشهای تشکیالتی اعضای جدید خود
در شهرس��تان پرداخت که حاصل آن ،ایجاد ش��اخههایی جدید در شهرستانها تحت عنوان
«شاخههای شهرستان» شد (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
یکی از نخستین شهرستانهایی که توجه گروه را به خود جلب نمود ،زنجان بود .با بررسیهای
انجام شده توسط چند عضو و به دست آمدن برآوردی مثبت از فضای شهر مزبور ،گروه تدارک
دو سفر جواد منصوری را به زنجان دید (منصوری97 :1376 ،؛ مظاهری .)236 :1385 ،نتیجۀ
این سفرها ،ایجاد و اتصال شاخهای نوین به تشکیالت گروه تحت عنوان «شاخۀ زنجان» بود،

باالیی برای گروه حاصل شد چرا که اعضا ،فقط یک مسئول حزبی در سلسله مراتب باالی خود
را میشناختند؛ مث ً
ال عضو سادۀ یک کالس ،تنها رئیس کالس خود را میشناخت (منصوری،
مصاحبه ،)1392 ،و در صورت دس��تگیری وی ،با اختفای رئیس کالس ،گروه از خطر کش��ف
پلیس ،ایمن میگشت.
در تشکیالت سلسلهمراتبی حزباهلل ،هر عضو نهایتاً به واسطۀ چهار نفر (رئیس کالس ،رئیس
مدرسه ،رئیس واحد و فرماندۀ شاخه) به شورای مرکزی متصل میشد و آخرین حلقۀ اتصال،
فرماندۀ شاخهای بود که عضو در آن قرار داشت .بدین سان گروه میتوانست با کاهیدن از زنجیر
اتصال اعضا به ش��ورای مرکزی ،در مواقع اضطراری و بدون دفع وقت ،اقدامات امنیتی الزم را
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که توسط (سیدمجتبی موسوی و محمد شجاعی) با جواد منصوری مرتبط شده ،سازماندهی و
هدایت میشدند (منصوری ،مصاحبه 1392 ،؛ منصوری.)184 : 1392 ،
در اواخر س��ال  ،1350گروه توانست شاخهای دیگر تحت عنوان شاخۀ همدان به فرماندهی
سید کاظم اکرمی به تشکیالت خود بیفزاید (منصوری ،مصاحبه .)1394 ،حسن عنایت رابط
این شاخه با فرماندهی گروه در تهران بود (منصوری.)101 :1376 ،
در اوایل  ،1351ش��اخۀ همدان ،کمی گس��ترش یافت .روند گسترش مربوط به عضوگیری
مجدد در همدان و همچنین عضوگیری نوین در نهاوند بود .اعضای جدید در نهاوند به واسطۀ
سید کاظم اکرمی و محمد طالبیان به شاخۀ همدان متصل گشته و سازماندهی شدند (منصوری،
 103 - 102 : 1376؛ اکرمی.)59 - 56 :1389 ،
در فروردین  ،1351ش��اخهای دیگر به نام شاخۀ شاهرود ،به تشکیالت حزباهلل افزوده شد.
با پیش��نهاد تعدادی از شاگردان ش��اهرودی ،کالس درس عربی که در شرف عضویت در گروه
بود ،با سفر جواد منصوری به این شهر ،با فرماندهی شخصی به نام امانپور تشکیل شد و یکی
از ش��اگردان ش��اهرودی به عنوان رابط با فرماندهی گروه در تهران تعیین گردید (منصوری،
مصاحبه 1394 ،؛ منصوری.)104 - 103 :1376 ،
در ساختار سلسلهمراتبی گروه ،اعمال قدرت از رأس هرم به قاعدۀ هرم صورت میگرفت و
اعضا موظف به اطاعت مطلق از سلسلهمراتب خود و قوانین حزبی بودند ،که در نتیجۀ همین
قدرت و مدیریت بیچون و چرای رهبر گروه ،حزباهلل از قدرت س��ازماندهی و تحرک باالیی
ب��رای اجرای طرحهای تاکتیکی برخوردار گردید ،و با رعایت همهجانبۀ اصول ،ضریب امنیتی
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انجام دهد ،و ضربۀ وارد شده به گروه را به حداقل رساند.
تناسب سبک تشکیالت گروه با برنامۀ بلندمدت (استراتژی) آن ،یعنی عضوگیری ،آموزش و
تعلیم ایدئولوژیک ،خودسازی اعضا و کسب آمادگی و تدارکات رزمی و مبارزۀ علنی مسلحانه
برای آغاز انقالبی اس�لامی ،نکتۀ مهم دیگر بود .گروه با این تش��کیالت میتوانس��ت مخفیانه
عضوگیری کند ،در کالسهای حزبی زیر نظر شورای مرکزی به آموزش ایدئولوژیک و آموزش
نظامی اعضای خود بپردازد ،تدارکات نظامی الزم را مهیا کند و در انتها با قدرت س��ازماندهی
خود ،وارد عرصۀ انقالب مسلحانه گردد .هر چند این چرخه ،زمانبر بود ،ولی سبک تشکیالت
(البت��ه با رعایت همۀ اصول و ارکان امنیتی آن)،به گروه امکان میداد مخفی بماند و فعالیت
کند ،و بدین ترتیب ،زمان الزم را در اختیار خود گیرد.
در چشماندازی کلیتر ،هرم تشکیالت حزباهلل به سه قسمت تقسیم میشد؛ در واقع الگو و
قالبی که برای گروه انتخاب شده بود ،شامل سه قسمت بود:
قس��مت اول ،شامل رهبری و شورای مرکزی میشد که مسئولیت اداره و سازماندهی همۀ
فعالیتهای گروه را بر عهده داش��ت .صالحیت حزبی این قسمت واضح بود و در واقع اینان یا
بانیان گروه بودند (آقازمانی ،احمد ،سپاسی) ،یا با صالحدید بانیان گروه ،عضوگیری شده و با دارا
بودن صالحیت الزم ،به این قسمت راه یافته بودند (منصوری و مفیدی) .این قسمت و سمت
حزبی اعضای آن با رعایت اصول امنیتی تا حد امکان به دو قسمت دیگر گروه معرفی نمیشدند.
اص�ل ً
ا در بدو ایجاد ش��ورای مرک��زی ،بانیان حزباهلل از همان نخس��ت ،کار خود را با تفکیک
فعالیتهای علنی و نیمه علنی از فعالیتهای مخفی آغازیدند (منصوری.)138 - 137 :1392 ،
قسمت دوم شامل اعضایی میشد که هنوز صالحیت الزم را برای ورود به قسمت اول نداشتند،
و در س��متهای پایینتر گروه فعالیت میکردند .این رده از موجودیت ،و نام اس��تراتژی گروه
مطلع بودند و نهایتاً از طریق فرماندۀ شاخۀ خود ،توسط شورای مرکزی ،هدایت و سازماندهی
میش��دند .اعضای این قس��مت ضمن اینکه با مشی گروه آشنا میش��دند ،میبایست درک
صحیحی از رابطۀ مبارزۀ مس��لحانه با آموزههای تئوریک خود حاصل مینمودند و نمیبایست
از قس��مت اول و اعضای آن اطالعی کسب میکردند (منصوری ،مصاحبه 1394 ،؛ دوزدوزانی،
مصاحبه .)1394 ،رؤسای دسته ،مدرسه و کالسها و اعضای ساده که مراحل آموزشی سیاسی
 -نظامی گروه را سپری کرده بودند ،در این قسمت قرار داشتند.

 .9عضوگیری حزباهلل
مهمترین رکن تشکیالتی حزباهلل ،فرآیند عضوگیری آن بود ،چرا که اعضای وارد شده به گروه،
در سرنوشت آن ،نقش بازی میکردند .برای عضوگیری باید نهایت دقت و ظرافت به خرج داده
میشد تا افرادی هماهنگ با ایدئولوژی و استراتژی گروه عضوگیری شوند ،که بعدا ً مشکل ساز
نشده و گروه به دردسر تصفیه گرفتار نشود .شیوهای که حزباهلل متناسب با ج ّو امنیتی حکومت
برای عضوگیری در پیش گرفت ،تشکیل کالسهای عربی و نهج البالغه و طرح مسائل انقالبی
و تا حدودی افش��ای ماهیت حکومت در پوشش این کالسها بود .در خالل کالسهای عربی،
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قسمت سوم از دو جزء تشکیل میشد .جزء اول اعضایی را در بر میگرفت که تازه عضوگیری
شده بودند و سابقۀ مبارزاتی نداشتند ،کم تجربه بودند و هنوز در جریان آموزشهای سیاسی
 مذهبی قرار نگرفته بودند و تازه به کالسهای حزبی وارد شده بودند یا تازه در معرض آزمونو شناس��ایی قس��مت اول گروه برای راهیابی به کالسها بودند .ج��زء دوم ،اعضایی بودند که
در شهرس��تانها (شهرهای نهاوند ،همدان ،ش��اهرود ،زنجان) بدون آگاهی از نام ،موجودیت و
استراتژی گروه توسط یک رابط به شورای مرکزی متصل بودند و هدایت میشدند (منصوری،
امنیتی «باالتر بودن قدرت شناسایی
مصاحبه .)1394 ،این رویه با در نظر گرفته ش��دن رکن
ِ
ساواک در محیطهای کوچکتر و کم جمعیتتر» ،اتخاذ گشته بود (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
در واقع قس��مت س��وم  -به ویژه جزء دوم  -در برنامۀ استراتژیک گروه ،نقش نیروی ذخیره را
داش��ت که گروه میتوانست در مواقع الزم با فاش نمودن یا در میان گذاشتن نام و موجودیت
خود با آنان ،در مرحلۀ شیوع انقالب ،از وجود آنان برای تقویت بنیۀ نبرد مسلحانۀ گروه و تثبیت
اوضاع به نفع خود بهره جوید.
معیار انتخاب مسئولیتها و سمتهای گروه ،استعداد و توانایی اعضا (ویژگیهای جسمانی و
معنوی ،سابقه و تجربۀ مبارزاتی و ) ...در کنار عالقۀ فردی اعضا بود (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
مسئولین سمتهای تشکیالتی گروه از زمان تأسیس تا فروپاشی حزباهلل ،بسیار متغیر بودند
و این ،به فضای مبارزاتی پیچیدۀ گروه باز میگشت .عواملی چون جو امنیتی حکومت پهلوی،
دستگیری اعضا و تغییر مشی مبارزاتی برخی از اعضا و جدا شدن برایپیوستن به سایر گروهها
و سازمانهای مخالفین حکومت پهلوی (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
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عناصر مستعد و مبارز شناخته و انتخاب میشدند و در جریان فعالیتها و برخوردهای بیشتر
قرار میگرفتند .عمدۀ این کالسها در مسجد امیرالمؤمنین (امیر آباد) و مسجد شیخ علی (بازار)
و مس��اجدی دیگر در جنوب شهر تشکیل میشد (شرح مختصر )4 - 3 :1358 ، ....منصوری
میگوید « :طبیعتاً ما در مس��اجد ،کالسهای قرآن ،کالسهای عربی ،هیئتها ،دانشگاهها یا
حتی در فامیل ،افراد را زیر نظر میگرفتیم تا ببینیم چه کسی آمادگی الزم برای ورود به این
شرایط را دارد ،به گونهای که حاضر باشد تمام زندگیاش را بدهد؛ ضمناً ما یک مقدار صحبت
میکردیم تا ببینیم که این شخص چقدر آمادگی دارد .معموالً از افراد مذهبی ،جوان ،پرانگیزه
و پر انرژی عضوگیری میکردیم(منصوری ،مصاحبه)1394 ،؛ البته شورای مرکزی و رهبر گروه
در عضوگیری نقش اصلی را داشتند .افراد در نظر گرفته شده و انتخاب شده برای عضویت به
شورای مرکزی حزب معرفی میشدند و با تأیید شورا ،فرد به عضویت در میآمد و پس از آن
وارد فرایند آموزشی میشد (مهدوی ،مصاحبه1390 ،؛ احمد 173 :1385 ،؛ منصوری:1392 ،
 .)137بدین ترتیب فرد پس از ابراز صالحیت مورد نظر ش��ورای مرکزی ،وارد گروه میش��د و
پس از مطالعۀ اساس��نامه ،در جریان مباحث مختص��ر امنیتی و گروهی قرار میگرفت .بعد از
 8 - 7جلسه به عنوان عضو ،از او خواسته میشد که با ادامۀ کار و مطالعه در این زمینهها ،از
کمی گروه کمک کند (دوزدوزانی ،مصاحبه 1394 ،؛ شرح
طریق کالسهای عربی به گسترش ّ
مختصر.)4 :1358 ، ....
در این فرایند عضوگیری دو نقص و ایراد اساسی وجود داشت :اول این که شناخت دقیق افراد
در کالسها امکان نداشت ،زیرا با رابطۀ غیر منظم و صرفاً محفلی ،شناختی سطحی از افراد به
دست میداد .به این جهت گاه اتفاق میافتاد افرادی که صالحیت الزم برای ورود به گروه را
نداشتهاند ،پذیرش شده ،و بعدا ً گروه مجبور به تصفیۀ آنها میشد .اشکال دوم در این بود که
چون زمینۀ آشنایی و عضوگیری افراد در کالسها علنی بود ،سطح اطالع افراد از همدیگر باال
میرفت و این از نظر امنیتی ضربهپذیری گروه را باال میبرد (شرح مختصر .)4 :1358 ، ....در
این کالسها ،حتی افرادی هم که عضو حزباهلل نبودند ،ش��رکت داشتند (مهدوی ،مصاحبه،
 ،)1390این اص ً
ال از نظر امنیتی معقول و منطقی نبود.
حزباهلل بر روی زندانیان مسلمانی که از زندان آزاد میشدند و همچنان مایل به ادامۀ مبارزه
علیه حکومت بودند ،حساب ویژهای باز کرده بود (منصوری .)137 :1392 ،بنا به گفتۀ احمد،

اصل «دعوت از مبارزینی که از زندان آزاد شده یا آزاد خواهند شد ،برای
در بدو تأسیس گروهِ ،
پیوستن به تشکیالت» در راستای محور «ادامۀ مبارزه با استفاده از تجربیات قبلی» در برنامۀ
استراتژیک گروه قرار داشت (احمد .)169 :1385 ،این اشخاص ،از دید گروه ،هم حائز صالحیت
ی که داشتند ،فرصتهای خاصی برای
الزم برای عضویت در گروه بودند و هم با تجربۀ مبارزات 
مسائل موجود و مستحدثه ،راهحلهایی ارائه میدادند .به گفتۀ
گروه فراهم میآوردند و در مقابل
ِ
جواد منصوری از اعضای شورای مرکزی ،حزباهلل از زمان آغاز فعالیت تا فروپاشی 60 ،تا 130
نفر را عضوگیری و سازماندهی کرد (منصوری ،مصاحبه.)1392 ،

.)189 - 185
سازمان مجاهدین در  ،1358مدعی است که مفیدی پس از اتمام دوران سربازی به حزباهلل
پیوس��ت (شرح مختصر .)34 - 32 :1358 ، ....جواد منصوری معتقد است عضوگیری مفیدی
توس��ط علیرضا سپاس��ی صورت گرفت (منصوری ،مصاحبه 1394 ،؛ منصوری 88 :1376 ،؛
منصوری.)135 :1392 ،
از اواخر  ،1348فعالیت گروه افزایش یافت .فعالیت ش��ورای مرکزی ،تش��کیالت منسجمی
را ایجاد نموده بود .گروه با اجرای فرایند عضوگیری مش��خص ش��دۀ خود ،به سرعت در حال
افزایش اعضای خود و س��ازماندهی آنان برای ورود به مرحلۀ مبارزۀ مس��لحانه بود .تا شهریور
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 .9-1عضوگیریها
در تابس��تان  ،1347س��عید محمدی فاتح ،توسط احمد احمد به عضویت گروه درآمد (احمد،
 .)175 :1385یکی از اشخاصی که برای گروه عضوگیری شد ،محمد مفیدی بود .وی با احراز
لیاقت و شایستگی مذهبی  -سیاسی با تأیید رهبر گروه به سرعت وارد شورای مرکزی حزباهلل
گردید و جایگزین احمد منصوری ش��د (منص��وری 131 :1392 ،؛ منصوری ،)79 :1376 ،که
«به علت ناراحتی ناشی از زندان و تا حدودی تردید در موفقیت» ،از تشکیالت خارج شده بود
(منصوری .)79 :1376 ،مفیدی در گسترش تشکیالت و افزایش پویایی حزباهلل ،نقش عمدهای
بازی کرد (شاهی .)98 :1390 ،روایاتی متعددی از چگونگی و عامل عضوگیری مفیدی وجود
دارد .احمد ابراز نموده که وی را در دوران سربازی در نیمۀ  1347عضوگیری کرده است .احمد
عضوگیری مفیدی را «از بزرگترین دستآوردهای دوران سربازی» خود میداند ( احمد:1385 ،
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 ،1350اشخاص زیادی عضوگیری شدند .عباس دوزدوزانی که در  1349در بازار به فروشندگی
(پارچهفروش��ی) مشغول بود ،توس��ط عباس آقازمانی به عضویت حزباهلل درآمد (دوزدوزانی،
مصاحبه .)1394 ،وی از اعضای س��ابق حزب ملل اس�لامی بود که پس از آزادی از زندان در
فروردین  ،1345به علت حساس��یتهای س��اواک به جرم طرح عملیات مسلحانه ،دستگیر و
زندانی ش��د و پس از چهل روز بازجویی آزاد ش��ده بود (دوزدوزانی ،مصاحبه .)1394 ،پس از
عضویت در گروه ،دوزدوزانی از لحاظ تشکیالتی در شاخۀ مفیدی قرار گرفت و با علیرضا سپاسی
و محمد باقر عباس��ی ارتب��اط یافت (دوزدوزانی  ،مصاحبه .)1394 ،دوزدوزانی در تش��کیالت
حزباهلل مسئول یک کالس بود (دوزدوزانی ،مصاحبه .)1394 ،وی به جز مدیریت یک کالس،
وظیف��ۀ تهیۀ امکانات مورد نیاز گ��روه (از تدارکات ،تهیۀ مکان و زمینههای اختفا» را بر عهده
داشت (دوزدوزانی ،مصاحبه.)1394 ،
حس��ین کرمانشاهیاصل ،دانشجوی دانشگاه صنعتی ش��ریف در سال  1349وارد جلسات
حزباهلل شد و در اواخر همین سال به عضویت درآمد (شرح مختصر)56 - 52 :1358 ، ....
حسین دوزدوزانی پس از عضویت برادرش ،از طریق او ،پس از معرفی به رهبر گروهو تأیید
شورای مرکزی به عضویت حزباهلل درآمد .وی در شاخۀ محمد مفیدی ،فعالیتهای تشکیالتی
خود را آغاز کردند (دوزدوزانی ،مصاحبه.)1394 ،
رضا مهدوی ،برادر همس��ر عباس آقازمانی (منصوری ،)88 :1376 ،توس��ط وی به عضویت
حزباهلل درآمد .عضوگیری وی یک اشتباه تشکیالتی بود .گرچه او بعدا ً از اعضای فعال و مؤثر
حزباهلل شد ،ولی اطالعات وسیعاش از آقازمانی (رهبر گروه) اص ً
ال با اصول امنیتی تشکیالت،
هماهنگ نبود .دس��تگیری و کوچکترین لغزش او در زیر ش��کنجه ،هست و نیست گروه را به
باد میداد .رضا مهدوی پس از عضویت در گروه ،در شاخۀ آقازمانی قرار گرفت و پس از خروج
اجباری آقازمانی از ایران به دنبال حساس شدن ساواک در اوایل ( 1347احمد،)173 :1385 ،
وارد ش��اخۀ جواد منصوری شد و به فعالیت تشکیالتی پرداخت (منصوری .)88 :1376 ،او در
برنامۀ آموزشی گروه ،در روزهای پنجشنبه ،کالسی یک ساعته در موضوع مسائل اجتماعی یا
تاریخی برقرار میکرد و خود به تدریس میپرداخت (مهدوی ،مصاحبه.)1390 ،
داوود محبوب مجاز ،در س��نین نوجوانی ،عضو حزباهلل ش��د (منصوری .)306 :1392 ،وی
به همراهی رضا مهدوی ،مجید معینی و اکبر محمد آقا در یک حوزۀ حزبی در ارتباط با جواد

(بهزاد نبوی ،1392،مصاحبه؛ منصوری« .)139 :1392 ،او سرپرستی تعدادی دیگر از طلبههایی
را به عهده داشت که عضو گروه بودند» (منصوری)139 :1392 ،
رض��ا مه��دوی در جریانهای عضوگیری حزباهلل ،س��عید صفار را ب��رای گروه عضوگیری
نمود (مهدوی ،مصاحبه .)1390 ،س��عید صفار در تشکیالت حزباهلل ،مسئول کالس بود .وی
س آموزشی زیر نظر خود را در قالب همان پوشش کالسهای عربی برگزار مینمود (شرح
کال 
مختصر.)44 - 42 :1358 ،....
مهدی تقوایی در سال  1350توسط جواد منصوری و با نظارت شورای مرکزی گروه (سپاسی
و مفی��دی) ب��ه عضویت حزباهلل در آمد .وی خلیل دزفولی و ب��رادرش جلیل دزفولی را برای
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منصوری کار میکردند (منصوری 306:1392 ،؛ منصوری 88 :1376 ،و .)165
محمد باقر عباس��ی پس از آزادی از زندان در اوایل  ،1346عضو حزباهلل ش��د (مظاهری،
 .)154 :1385وی از اعض��ای س��ابق ح��زب ملل اس�لامی بود (منص��وری )152 :1392 ،که
پس از دس��تگیری به حکم دادگاه تجدیدنظر به «س��ه س��ال حبس مجرد» محکوم شده بود
(منصوری .)513:1392،وی از لحاظ تشکیالتی در ارتباط با محمد مفیدی و علیرضا سپاسی
قرار داشت (شاهی.)96 :1390 ،
در س��ال  ،1349مصطفی جوان خوش��دل به عضویت حزباهلل درآمد (ش��رح مختصر، ....
 .)7 :1358به بیان منصوری ،عزت شاهی و عباس دوزدوزانی ،وی از اعضای فعال گروه حزباهلل
و س��ازمان مجاهدین خلق بود (منصوری ،مصاحبه 1394 ،؛ منصوری 83 : 1376 ،و ش��اهی،
 114 :1390؛ دوزدوزان��ی ،مصاحبه ،)1394 ،ولی ش��ورای مرکزی ح��زباهلل از این عضویت
دوجانب��ه بیاطالع بود (منصوری ،مصاحبه .)1394 ،به روایت س��ازمان مجاهدین ،آنها که از
موجودیت حزباهلل مطلع گش��ته بودند ،مصطفی جوان خوشدل ،علیرضا بهشتی و علی اکبر
نبوی نوری را وارد تشکیالت حزباهلل نمودند تا رهنمودهای تشکیالتی الزم را در اختیار آنها
قرار دهند (ش��رح مختصر )7 :1358 ، ....عزت شاهی که در هر دو تشکل (حزباهلل و سازمان
مجاهدین خلق) عضویت و فعالیت داش��ت ،مصطفی جوانخوشدل را عامل کنترل سازمان بر
حزباهلل دانسته که با شناسایی مهرههای کارآمد گروه ،آنها را برای سازمان عضوگیری مینمود
(شاهی.)100 :1390 ،
مجید معینی ،طلبهای از اعضای فعال حزباهلل و از اداره کنندگان مس��جد ش��یخ علی بود
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حزباهلل عضوگیری نمود (منصوری ،مصاحبه1394 ،؛ منصوری.)142 :1376 ،
سیدرضا دیباج در تابستان  1350توسط محمد مفیدی به عضویت حزباهلل درآمد .مفیدی با
ارزیابی دیباج و تشخیص تناسب آرمانها و اهداف وی با برنامۀ استراتژیک حزباهلل و همچنین
اطمینان به شایس��تگی دیباج برای ورود به تش��کیالتی مبارزاتی با مش��ی قهرآمیز ،او را وارد
حزباهلل کرد ،و در شاخۀ تحت فرماندهی خود جای داد .دیباج از این زمان ،فعالیت تشکیالتی
خود را در حزباهلل آغاز نمود (شرح مختصر.)17 - 12 :1358 ، ....
مهدی افتخاری توس��ط محمد مفیدی وارد حزباهلل ش��د و در شاخۀ خود وی به فعالیت
تش��کیالتی پرداخت (منصوری 88 :1376 ،؛ منصوری .)154 - 153 :1392 ،افتخاری پس از
عضویت در گروه به سرعت پیشرفت کرد و از مسئول کالس به معاون فرماندهی شاخه رسید.
وی از لحاظ تش��کیالتی در  1349مسئول مدرسه بود ،اما در سال  1350مدیریت واحد را در
دست گرفت و در سال  1351معاون مفیدی شد» (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
عزتاهلل ش��اهی ،عضو گروه «ال .عال» ،پس از فروپاش��ی این گروه در اواخر  ،1348توسط
جواد منصوری به عضویت حزباهلل درآمد (منصوری  ،مصاحبه 1394 ،؛ شاهی.)96 : 1390 ،
ارتباطات وسیع با افراد و گروههای مختلف داشت و به نوعی منبع اخبار ،اعالمیهها و کتابهای
انقالبی بود (منصوری 91 :1376 ،؛ منصوری .)171 :1392 ،وی یکی از مسئولین تهیۀ اسلحه
برای گروه بود ( احمد .)212 :1385 ،شاهی پس از عضویت در حزباهلل و آشنایی با تشکیالت
آن ،در اواخر  ،1349به دلیل بیاصالت و غیر امنیتی دانس��تن شاخۀ نظامی گروه ،آن را ترک
کرد (شاهی.)120 - 98 :1390 ،

حس��ن عنایت توس��ط جواد منصوری به عضویت حزباهلل درآمد و در شاخۀ وی شروع به
فعالیت کرد (منصوری .)185 :1392 ،وی در دوران دبیرستان به جلسات دانش آموزی حزباهلل
راه یافت ،و پس از أخذ دیپلم در دانش��گاه آریامهر (صنعتی ش��ریف) پذیرفته شد (منصوری،
.)207 :1392
محمد مظاهری برادر عباس مظاهری ،توس��ط علیرضا سپاس��ی یا احمد احمد به عضویت
حزباهلل درآمد .به گفتۀ عباسعلی مظاهری ،محمد توس��ط احمد احمد عضوگیری شد و در
ارتباط با وی فعالیت مینمود و مس��ئولیت تهیۀ اس��لحه را عهدهدار بود (مظاهری ،مصاحبه،
 .)1394بهرغ��م گفتۀ عباسعلی مظاهری در مورد عضوگیری محمد مظاهری توس��ط احمد

اعضای شناخته شدۀ حزباهلل ،یازده نفر دانشجو ،دو نفر طلبه ،دو نفر فروشندۀ لباس ،یک نفر
حسابدار ،یک نفر کاغذ فروش (صحاف) ،یک نفر معمار ،یک نفر فروشندۀ فرآوردههای چوبی،
یک نفر کارخانهدار و یک نفر کتابفروش بودند .جدول شمارۀ یک ،فهرستی از اعضای شناخته
شدۀ حزباهلل تا اواسط  1350را به نمایش میگذارد.
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احمد ،سندی (یک نامه) موجود است که نشان میدهدمحمد مظاهری توسط علیرضا سپاسی
در تیر  1347عضوگیری شده است .علیرضا سپاسی در  1347/4/9برای عباسعلی مظاهری
(که در این زمان در زندان زاهدان به سر میبرد) ،نامهای ارسال داشت که پس از تأیید «دایرۀ
زندان شهربانی زاهدان» در تاریخ  1347/4/11در اختیار وی قرار گرفت .در این نامه از روابط
نزدیک سپاسی با خانوادۀ مظاهری و محمد مظاهری صحبت شده است .از متن نامه مستفاد
میش��ود که محمد مظاهری تحت آموزش حزباهلل بوده و کالسهای عربی را طی مینمود.
بر اس��اس این سند ،در این زمان ،محمد مظاهری در شاخۀ سپاسی و تحت نظارت وی تحت
آموزش قرار داشت (نک :تصویر شمارۀ .)3
به روایت س��ازمان مجاهدین خلق ،غالمحس��ین عالم زاده از اعضای حزباهلل بود (ش��رح
مختصر .)8 :1358 ، ....عالم زاده پس از اتمام دوران س��ربازی و قبولی در هنرس��رای عالی ،به
عضویت حزباهلل درآمد و در جریان آموزش��ی حزباهلل قرار گرفت (ش��رح مختصر:1358 ، ....
.)29 - 26
حس��ین جوانبختی در اوایل  1348با آغاز تش��کیل کالسهای عربی در مسجد شیخ علی،
توسط مجید معینی به عضویت حزباهلل درآمد (جوانبختی ،مصاحبه.)1383 ،
مرتضی عظیمی توس��ط احمد احمد به عضویت حزباهلل درآمد .وی در برپایی جلس��ات
حزباهلل و ارتباط گروه با س��ایر گروههای مبارز (با مش��ی مس��لحانه و اسالمی) ایفای وظیفه
مینمود (احمد.)215 - 213 :1385 ،
اعضای تشکیل دهندۀ حزباهلل به سه قشر دانشگاهی ،بازاری و حوزوی قابل تقسی م بودند .از
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ردیف

نام و شهرت

شغل

1

عباس آقازمانی

دانشجوی حقوق و مباني فقه اسالمي دانشگاه تهران

2

احمد احمد

حسابدار

3

محمد مفیدی

دانشجوی زبان انگلیسی در مدرسه عالی ترجمه

4

جواد منصوری

دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران

5

علیرضا سپاسی آشتیانی

دانشجوی معماری دانشگاه تهران

6

عباس دوزدوزانی

فروشندۀ لباس

7

حسین دوزدوزانی

فروشندۀ لباس

8

رضا مهدوی

دیپلم ریاضی  -فروشندۀ فرآوردههای چوبی

9

مهدی افتخاری

دانشجوی دانشگاه فنی تهران

10

حسن عنایت

دانشجوی دانشگاه آریامهر (صنعتی شریف)

11

غالمحسین عالم زاده

دانشجو

12

مهدی تقوایی

معمار

13

عزت شاهی

کاغذ فروش

14

سید رضا دیباج

دانشجوی هنرسرای عالی تهران

15

سعید صفار

دانشجوی شیمی دانشگاه تهران

16

حسین کرمانشاهی اصل

دانشجوی دانشگاه آریامهر (صنعتی شریف)

17

مرتضی عظیمی

کتابفروش

18

مصطفی جوان خوشدل

؟

19

محمد باقر عباسی

؟

20

داوود محبوب مجاز

محصل

21

مجید معینی

طلبه

22

سعید محمدی فاتح

کارمند کارخانه و پسر کارخانهدار

23

حسین جوانبختی

طلبه

24

محمد مظاهری

دانشجو

جدول شمارۀ  .1اسامی و شغل اعضای شناخته شدۀ حزباهلل

کمترین مکتوبات ،یکی از محورهای امنیتی گروه بود.
سومین اصل امنیتی ،عدم استفاده از مارک و نشان برای گروه ،عدم اعتماد به اعضای بیتجربه
و تازه عضوگیری شده و بیاسم تدوین نمودن جزوات آموزشی بود (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
چهارمی��ن اصل امنیتی گروه ،خودداری از تعیین مکان و خانۀ تیمی بود .این اصل یکی از
اصولی بود که در زمان تأسیس حزب در  1346سه بانی حزباهلل در جلسات خود به آن رسیده
کمی و کیفی گروه ،منازلی تحت عنوان
بودند (احمد .)168 :1385 ،هر چند بعدا ً با گسترش ّ
«خانۀ تیمی» برای گروه در نظر گرفته شد .در اوایل  1349با صالحدید شورای مرکزی ،یک
تیمی در خیابان بوذرجمهری شرقی(پانزده خرداد امروزی) برای گروه در نظر گرفته
واحد خانۀ 
ش��د (منصوری ،مصاحبه .)1392 ،یکی دیگر از این مکانها ،خانۀ امن مرتضی عظیمی ،یکی
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 .10اصول امنیتی گروه
نخس��تین اصل امنیتی حزباهلل ،ساختار ه َِرمگونه و سلسلهمراتبی آن بود که با اجرای مطلق
اصول آن ،سطح آشنایی اعضا را به حداقل میرساند .در این ساختار هر عضو تنها مسئول واحد
خود را میشناخت و این ضریب امنیتی گروه را باال میبرد.
دومین اصل امنیتی گروه ،مکتوب نس��اختن مس��ائل مربوط به فعالیت تش��کیالتی گروه
بود .هیچ یک از امور تش��کیالتی گروه اعم از س��متهای تشکیالتی ،مسئولین حزبی ،عکس،
مش��خصات و آدرس اعضا ،مکتوب و نگهداری نمیشد (منصوری ،مصاحبه .)1394 ،حزباهلل
بر خالف حزب ملل اسالمی برای ممانعت از خطر کشف از جانب نیروهای امنیتی حکومت و
ایمن ماندن هر چه بیشتر فعالیتهای شورای مرکزی ،هیچ روزنامه یا خبرنامۀ داخلی نداشت
(منصوری ،مصاحبه .)1384 ،پرهیز از برجای گذاشتن آثار مکتوب و اتکا به محتویات ذهن و
برنامهریزی ذهنی و حفظ دستورات و برنامهها (احمد ،)168 :1385 ،و در یک کالم ،نگهداری
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دیگر از اعضای حزباهلل بود که در خیابان ش��اهرضا (انقالب) مقابل دانشگاه تهران قرار داشت
(احمد.)213 :1385 ،
انتخاب نام مستعار برای اعضا در فعالیتهای درون و برون تشکیالتی ،پنجمین اصل امنیتی
گروه بود« .صادقی» ،اسم مستعار جواد منصوری بود (منصوری ،مصاحبه 1394 ،و منصوری،
 .)97 :1376س��عید محمدی فاتح با نام مستعار «محمد بهتاش» و احمد احمد با نام مستعار
«صمد توکلی» فعالیت مینمودند (احم��د 177 :1385 ،و  .)519 - 515عباس دوزدوزانی به
مناسبت زادگاهش نام مستعار «تبریزی» را برگزیده بود (دوزدوزانی ،مصاحبه .)1394 ،محمد
مفیدی در سالهای مبارزۀ خود با نامهای مستعار «محمد امینی» و «محمد لطفی» به فعالیت
میپرداخت (احمد .)185 :1385 ،نام مستعار عزت شاهی «خوانساری» (احمد)213 :1385،
و نام مستعار حسین کرمانشاهی اصل« ،صالح نیری» بود (شرح مختصر.)60 - 56 :1358 ، ....
اصل امنیتی شش��م تش��کیالت ،اش��تغال اعضا بود .بیکاری اعضا سوء ظن بیشتر ساواک و
نیروهای امنیتی را بر میانگیخت .از آن جایی که اکثر اعضا سابقۀ کار سیاسی و احیاناً سابقۀ
زندان داش��تند ،الزم بود دارای حرفه و ش��غلی باشند تا حساسیت س��اواک و نیروی امنیتی
حکومت را جلب نکنند (احمد .)169 :1385 ،در واقع ،اش��تغال ،پوشش��ی برای فعالیتهای
تشکیالتی اعضای گروه محسوب میش��د .هر یک از اعضای شورای مرکزی به کاری مشغول
بودند .احمد پس از آزادی از زندان در یک کارخانۀ قوطیسازی در سمت یک حسابدار مشغول
به کار شد (احمد .)171 :1385 ،وی پس از اتمام دوران سربازی ،10در یک کارخانۀ تولید لوله
مش��غول به کار شد (احمد .)216 - 215 :1385 ،عباس دوزدوزانی در بازار به کار فروشندگی
مشغول بود (دوزدوزانی ،مصاحبه .)1394،آقازمانی و سپاسی (احمد( ، )171 :1385 ،منصوری،
مصاحبه )1392 ،پوش��ش معلمی و دانش��جویی را به خود گرفتند .منصوری ،تازه دانشجوی
دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران شده بود .عزت شاهی «در بازار ،صحافی و کاغذ فروشی میکرد»
(منصوری 91 :1376 ،؛ منصوری.)171 :1392 ،
اصل هفتم امنیتی تشکیالت ،تجویز خودکشی در موقع ضرورت بود .خودکشی زمانی مجوز
مییافت که احتمال لو رفتن گروه در زیر شکنجههای سنگین ساواک وجود داشت .احمد در
زیر شکنجههای سنگین ساواک پس از دستگیری در تیر  1350به فکر خودکشی افتاد (احمد،
 .)229 :1385مرتضی عظیمی عضو دیگر گروه ،زمانی که در زندان قزل قلعه زیر شکنجههای

وحش��یانۀ ساواک قرار داشت و احتمال فاش شدن اطالعات وجود داشت ،دست به خودکشی
زد (احمد .)246 - 245 :1385 ،عباس آقازمانی در موقع فرار از دس��ت ساواک با خود سیانور
حمل میکرد تا در موقع لزوم از آن اس��تفاده کند (آقازمانی ،مصاحبه)1390 ،؛ البته بعضی از
اعضا خودکش��ی را به هیچ وجه نمیپس��ندیدند که از جملۀ آنها جواد منصوری بود (احمد،
.)264 :1385

برنامههای آموزشی حزباهلل به قرار ذیل بود:

 .1 - 11آموزش نظری (سیاسی  -مذهبی)
ش��یوه و روش آموزشهای نظری حزباهلل ،تشکیل کالسهای علنی و نیمه علنی زبان عربی
و «طرح مسائل انقالبی و نهجالبالغه و تا حدودی [مباحث مربوط به] افشای ماهیت حکومت
در پوشش همین کالسها بود (شرح مختصر )4 - 3 :1358 ، ....که در مساجد برگزار میشد.
مس��جد حاج امجد ،واقع در ابتدای پل امامزاده معصوم (احمد ،)172 :1385 ،مسجد حضرت
امیرالمؤمنین (امیرآباد) واقع در خیابان کارگر ،خیابان نصرت(احمد ،)172 :1385 ،مسجد شیخ

| تحلیل ماهیت و تشکیالت گروه حزباهلل (1351 - 1346ش) |

 .11آموزش و مراکز آموزشی حزباهلل
حزباهلل به عنوان یک گروه سیاسی -نظامی ،برنامۀ آموزشی خود را در دو بعد آموزش سیاسی
و آموزش نظامی تدوین نمود .حزباهلل در صدد بود به دنبال برنامۀ اس��تراتژیک خود ،پیوندی
ما بین دو امر سیاس��ی و نظامی در مبارزه برقرار نماید (منص��وری ،مصاحبه )1394 ،چرا که
این موضوع ،نقش��ی تعیینکننده در سرنوشت گروه و سرانجام یافتن مشی مبارزهاش (مشی
مسلحانه) داشت ،ولی شورای مرکزی بهرغم اطالع از این امر ،قادر به برقراری این توازن نشد.
در برنامۀ آموزش��ی حزباهلل از لحاظ کمی و کیفی ،کفۀ آموزش نظری (سیاس��ی -نظامی) بر
آموزش نظامی س��نگینی مینمود .علت این عدم تعادل را بای��د در کمبود امکانات مورد نیاز
آموزش نظامی (اعم ازمدرس و ابزار و وس��ایل نظامی چون اس��لحه ،نارنجک و مواد منفجره و
غیره) و قدرت امنیتی حکومت دانست .اعزام یکی از اعضا (سعید محمدی فاتح) به لبنان برای
طی آموزشهای چریکی ،تالشی بود که برای مرتفع ساختن این معضل صورت گرفت ( احمد،
.)176 - 175 :1385
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علی (مسجد کوچک و متروکهای در گوشهای از بازار تهران)(منصوری )138 :1392 ،و مساجد
دیگری در جنوب شهر(ش��رح مختصر )4 - 3 :1358، ....برای این منظور انتخاب ش��ده بودند.
مسجد شیخ علی یکی از کانونهای تشکیالتی و آموزشی حزباهلل بود (منصوری138 :1392 ،
  .)139رضا مهدوی از اعضای حزباهلل ،اماکن آموزشی حزباهلل را دو مسجد امیرالمؤمنین ومسجد شیخ علی معرفی میکند« :فعالیت رسمی من در یک تشکیالت سیاسی به نام حزباهلل
بود .فعالیتها عمدتاً در مکتب امیرالمؤمنین متمرکز بود ،یعنی کالسها در آنجا دایر بود ،اما
بیشتر سخنرانیها در مسجد شیخ علی برگزار میگردید» (مهدوی ،مصاحبه .)1390 ،مدرسین
ای��ن کالسها عباس آقازمانی ،جواد منصوری ،عب��اس دوزدوزانی و جمال نکو قدم بودند .این
کالسهای علنی و نیمه علنی منطبق با مرحلۀ نخست از سه مرحله استراتژیک حزباهلل ،یعنی
مرحلۀ «عضوگیری و ازدیاد و تعلیم» بود (احمد.)173 - 172 :1385 ،
محتوای جزوات آموزشی حزباهلل مبتنی بر آیات قرآن و نهج البالغه و مسائل سیاسی روز
ایران و مسائل روز جهانی بود .به عنوانی گروهی اسالمی ،تأکید بر آیات و خطبههای جهادی
قرآن و نهج البالغه بود و مسایل روز جهانی و داخلی ایران با این نوع آیات و خطبهها ،تطبیق
داده میشد ،و لزوم حرکت و جنبش انقالبی از آن تفسیر میگشت .در سامانۀ آموزشی حزباهلل،
بُعد ایدئولوژیک تشکیالت به نحوی ساده از متن قرآن و نهجالبالغه تراوش میکرد .حزباهلل،
گامی فراتر از این برای تدوین ایدئولوژی خود برنداشت .مدرسان با انطباق آیات جهادی قرآن
و خطبههای نهج البالغه با مسایل سیاسی روز حکومت پهلوی و سیاست روز جهانی در تالش
بودند روحی های ایدئولوژیک را در اعضا بپرورانند (منصوری ،مصاحبه 1392 ،و 1394؛ شاهی،
 .)96 - 95 :1390جزوات آموزش��ی ،متناس��ب با اصول امنیتی گروه بود« .جزوات حزباهلل...
بیاسم و رسم [بود] .این[ ...جزوات] انشایی بود که فراوان از آیات قرآن در آن استفاده شده بود
(احمد)227 :1385 ،
رضا مهدوی یکی از اعضای حزباهلل ،آموزش ایدئولوژیکی در حزباهلل را غیر مدون و مبنی
بر احساس��ات میداند .وی میگوید« :در کالسها یکس��ری آموزشهای ایدئولوژیک ،اما غیر
مدون داده میش��د .تئوریهایی که خیلی پایهریزیهای دقیقی از آنها نش��ده بود؛ مث ً
ال اگر
آیات جهاد را تفس��یر میکردند ،این تفسیرها بیشتر بر احساسات متکی بود .ما هم که جوان
بودیم ،از این نگاه و تفسیر ،لذت میبردیم .در بعضی از جلسات هم تدریس زبان عربی میشد

ایدئولوژی پویای اس�لام سیاسی شریعتی میتوانس��ت در تقویت ایدئولوژیکی گروه و اعضای
حزباهلل تأثیرگذار باشد .شاید بتوان آثار ایشان را متون ایدئولوژیک گروه حزباهلل دانست .افکار
اجتماعی -سیاسی اکثریت اعضای حزباهلل مشابه افکار شریعتی بود به جز آن نقطه اختالفاتی که
با روحانیون در بعضی از مسائل اعتقادی داشت(منصوری ،مصاحبه .)1394 ،با انبساط تشکیالتی
و گس��ترش فعالیت آموزش��ی گروه ،به صالحدید شورای مرکزی ،مکانهایی امن برای برگزاری
منظم جلسات مخفیانۀ شورا و تکثیر جزوات آموزشی ،مهیا گشت .اقدام گروه در این راستا ایجاد
خانهای تیمی در خیابان بوذرجمهری ش��رقی ( 15خرداد امروزی) و قرار دادن دس��تگاه کپی و
تکثیر در این مکان که توسط محمد مفیدی خریداری شده بود (منصوری ،مصاحبه )1394 ،و
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در حد همان «جامعالمقدمات» (مهدوی ،مصاحبه .)1390 ،در برنامۀ آموزشی گروه ،از تشریح
انقالبهای مسلحانه در سطح جهان و تحلیلی موشکافانه از آنها که میتوانست الگویی برای
مشی مبارزاتی مسلحانه گروه باشند ،غفلت نمیشد (منصوری ،مصاحبه.)1392 ،
جواد منصوری ،برنامۀ هفتگی و کیفیت برگزاری کالسهای آموزشی گروه را اینگونه توصیف
میکند« :معموالً تعداد جلسات کالسهای آموزشی یک جلسه در هفته بود که بین دو و نیم
تا س��ه ساعت طول میکشید .در این کالسها از اعضا گزارش میگرفتیم ،اطالعات میدادیم،
آموزش میدادیم و راهنمایی میکردیم .به مس��ئولین کالسها که برای کالسهایشان مطلب
میخواس��تند ،مطلب میدادیم یا سؤاالتشان را پاس��خ میدادیم .آنچه که در این کالسها
بیش��تر مورد توجه بود و درباره آن بحث میکردیم ،ضرورت مبارزه تا رس��یدن به نتیجه بود و
این که مبارزه چه س��ختیهایی دارد و این که ما در چه ش��رایطی هستیم و به چه دلیلی باید
مبارزه کنیم .آیات قرآن و نهج البالغه مبنای کار ما بود و بسیار هم مؤثر بود(منصوری ،مصاحبه،
.)1394
محدودی��ت زمان��ی و ایدئولوژی مذهبی ح��زباهلل ایجاب مینمود که در برنامۀ آموزش��ی
گروه ،صحبتی از مارکسیس��م یا سوسیالیسم و غیریتس��ازی خود با این ایدئولوژیها نباشد
(منصوری ،مصاحبه .)1394 ،اگرچه حزباهلل به لحاظ تشکیالتی هیچ رابطهای با دکتر شریعتی
نداش��ت(منصوری ،مصاحبه ،)1392 ،ولی آثار و افکار ش��ریعتی در حزباهلل طرفداران زیادی
داشت .آثار و مقاالت ایشان از جملهمقالۀ «بازگشت به خویشتن» یا «حسین وارث آدم» ،توسط
مدرسین برای مطالعه به اعضا پیشنهاد میشد(منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
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 .2 – 11آموزش عملی شامل آموزشهای نظامی و بدنی
آموزش عملی شامل آشنایی با مواد منفجره ،اسلحهشناسی و کاربرد سالح (البته بیشتر به صورت
تئوری) و انجام ورزشهای رزمی مثل کاراته ،جودو و ورزشهای استقامتی مثل کوهنوردی تنها
در سطح شورای مرکزی بود (منصوری ،مصاحبه .)1394 ،در شورای مرکزی در نظر گرفته شده
بود که در صورت افزایش اعضا و آمادگی نظامی -تشکیالتی ،مکانهایی در داخل کشور برای
ن هم بود و برخی
آموزش نظامی اعضا در نظر گرفته شود؛ حتی صحبت از بلوچستان و پاکستا 
هم آمادگی داش��تند که جاهایی را در اختیار ح��زباهلل بگذارند (منصوری ،مصاحبه.)1394 ،
اگر چه حزباهلل نتوانست وارد مرحلۀ دوم برنامۀ استراتژیک خود یعنی آمادگی و تدارک قیام
مس��لحانه شود ،اما اعضای شورای مرکزی گروه ،تمرینات نظامی چون تیراندازی داشتند و در
سطح خوبی از آمادگی نظامی به سر میبردند (احمد.)172 :1385 ،
 .12منابع مالی حزباهلل
گروه حزباهلل منابع مالی مورد نیاز خود را از دو راه تأمین مینمود :یکی حق عضویتی بود که از
اعضای گروه گرفته میشد .اعضای گروه موظف بودند ماهیانه مقداری از داشتههای مالی خود
را به عنوان حق عضویت به گروه بپردازند (منصوری ،مصاحبه .)1392 ،مقدار این حق عضویت

به بضاعت و اس��تقالل مالی اعضا بستگی داش��ت .این منابع مالی در نهایت به شورای مرکزی
رسیده و صرف فعالیتهای تشکیالتی میشد .اعضای شاغل ،قسمتی از درآمد خود را به گروه
تخصیص میدادند .علیرضا سپاسی گاهی درآمدهای خوبی داشت ،مث ً
ال طرح میکشید ،نقشه
میکشید ،برای شرکتها آرم میکشید .چندبار هم این آرمهایش برنده شد و پول خیلی خوبی
به او دادند و او آنچه را کهبرای زندگیش نیاز داشت ،برمیداشت و بقیهاش را به گروه میداد.
[وی] چندین بار پول خوبی به حزباهلل داد .یک بار  40هزار تومان آن زمان ،یعنی سال 1349
را به گروه داد (منصوری ،مصاحبه .)1392 ،احمد از کاری که در کارخانۀ قوطیسازی به دست آورده
بود ماهیانه  18تومان درآمد داشت که بخشی از آن را به حزباهلل میداد (احمد .)171 :1385 ،گروه

نتیجهگیری
در روند تکاملی حرکتهای اس�لامی مسلحانه انقالب اسالمی ایران ،گروه حزباهلل ،جانشین
بالفصل حزب ملل اسالمی بود .این گروه با استراتژی برپایی حکومت اسالمی فراملیتی (جهانی)
از طریق انقالب انترناسیونالیستی اسالمی با مشی مسلحانه توسط اعضای پیشین حزب ملل
اسالمی در  1346تشکیل شد .استبداد نظام سیاسی حاکم ،ترویج فرهنگ غربی و بیتوجهی
به شعایر اسالمی و بسته بودن فضای مخالفت به وضعیت موجود ،انگیزۀ تشکیل گروه و سابقۀ
شکس��ت مبارزات مردمی در دهههای گذشته و تأثیر مبارزات مسلحانۀ موفق در سطح جهان
و ن��اآگاه از نظ��ر امام خمینی ،رهبر انقالب ،پیرامون اتخاذ مب��ارزۀ فرهنگی نه مبارزۀ نظامی،
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چند عضو هم داشت که بازاری بودند و وضعیت مالی خوبی داشتند.
آقای جواهری ،آقای رحمانی ،آقای ضابطی ،اینها کسانی بودند به گروه زیاد کمک میکردند.
آقای رحمانی لوله فروش و آهن فروش بود(منصوری ،مصاحبه ،)1392 ،اما آن دسته از اعضایی
تومان آن زمان را از پدرش��ان بهعنوان پول توجیبی
که ش��اغل نبودند ،در حد  5تومان و 10
ِ
میگرفتند و به ش��ورای مرکزی میدادند (منصوری ،مصاحبه .)1392 ،راه دیگر تأمین مالی
گروه ،کاهش هزینههای اعضا و پیش گرفتن زندگی معیش��تی ساده بود؛ ساده زیستیای که
در راستای خودسازی اعضای گروه برای آمادگی برای مشی مسلحانه تجویز میشد (منصوری،
مصاحبه .)1392 ،سادهزیستی اعضا نه تنها توان چریکی و نظامی آنها را افزایش میداد و آنان
را در س��طح آمادگی باالی رزمی قرارشان میداد ،بلکه منابع مالی را برای دیگر ضروریتهای
گروه چون تهیۀ س�لاح ،س��اختن مواد منفجره ،خرید اتومبیل و تکثیر جزوات آموزش��ی و...
ذخیره میکرد .به گفتۀ جواد منصوری ،حزباهلل روش تأمین مالی مارکسیستها (مثل سازمان
چریکهای فدائیان خلق) و سازمان مجاهدین خلق را چون دستبرد به بانکها و مؤسسات مالی
رژیم که به اصطالح «مصادرۀ انقالبی» نامیده میش��د ،نمیپذیرفت و آن را شرعی و مطابق با
ایدئولوژی اسالمی گروه نمیدانست (منصوری ،مصاحبه)1392 ،؛ گرچه به نظر میرسد در این
زمینه در حزباهلل اختالف نظر وجود داش��ت .عزت ش��اهی در کتاب خاطرات خود مینویسد:
«آنها [ش��اخۀ مفیدی و سپاسی] دزدی و سرقت را برای گروه ،مشروع میدانستند ،در حالی
که مذهب به ایشان چنین اجازهای نمیداد» (شاهی.)96 :1390 ،
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علل انتخاب مش��ی مس��لحانه بود .مرامنامۀ حزباهلل با مرامنامۀ حزب ملل ،انطباق داشت ،با
این وجود ،گروه ،تصویری روش��ن از مبانی هستیشناس��ی و دورنمای حکومت اسالمی مورد
نظر خود نداشت و این نخستین نقطه ضعف گروه بود .به عبارت دیگر گروه خوب میدانست
چه نمیخواهد ،ولی نمیدانس��ت چه میخواهد .در واقع ،ابهام و تاریکی هدف ،حلقۀ مفقودۀ
رکن استراتژی و ایدئولوژی گروه بود ،معضلی که در همۀ گروههای اسالمگرای مبارز با مشی
مس��لحانه وجود داشت .هدف مبهم و س��ردرگمی گروه ،بنیان اعتماد اعضا را به گروه سست
مینم��ود و درجۀ حیثیت و اعتبار گروه را در دیدۀ اعضا کاهش میداد .در واقع ،کاهش درجۀ
حیثیت و اعتبار گروه ،تعهد اعضا به گروه را خدشهدار کرده بود .متناسب با استراتژی و مشی
گروه ،تشکیالتی هرمی و سلسلهمراتبی برای گروه تدوین گشت .فرایند عضوگیری گروه چندان
متناس��ب با معیارهای تشکیالتی گروه مبنی بر حداقل شناخت اعضا از همدیگر نبود .گروه با
روند عضوگیری خود اگر چه توانس��ت تعداد قابل مالحظهای را عضوگیری کند ،اما باال بودن
س��طح اطالع افراد از همدیگر میتوانست گروه را به مخاطره اندازد .روند عضوگیری حزباهلل،
گروه را در سطح باالیی از خطر کشف قرار میداد و بُعد امنیتی گروه را زیر سوال میبرد .فقدان
یا زیر سؤال رفتن امنیت گروه و ترس لحظهای از لو رفتن و دستگیری میتوانست تعهد اعضا
به گروه را کمرنگ سازد.
گ��روه حزباهلل ،منابع مالی مورد نیاز خود را از دو راه تأمین مینمود .راه اول ،حق عضویتی
بود که از اعضای گروه گرفته میشد و دیگری کاهش هزینههای اعضای گروه و پیش گرفتن
زندگی معیشتی ساده .حزباهلل از لحاظ منابع مالی ،مشکل چندانی نداشت .ضعف دیگر گروه،

ضعفهای موجود در سامانۀ آموزش بود .در برنامۀ آموزشی حزباهلل از لحاظ کمی و کیفی ،کفۀ
آموزش نظری (سیاسی  -نظامی) بر آموزش نظامی سنگینی مینمود .این عدم تعادل (بین امر
نظری و امر نظامی) میتوانست گروه را به سرپیچی از مشی مسلحانه متهم کرده و حیثیت گروه
به عنوان یک سازمان با مشی قهرآمیز را خدشهدار ساخته ،و تعهد اعضا به گروه را از بین ببرد.
عدم تعیین خطوط ایدئولوژیک حزباهلل در یک متن منسجم ،یکی از بزرگترین ضعفهای
آن ب��ود .ضع��ف ایدئولوژیکی حزباهلل نه تنه��ا تعهد اعضا به گروه را کاه��ش میداد ،طبیعتاً
میتوانس��ت وحدت تش��کیالتی گروه را که ضرورتاً از وحدت ایدئولوژیک و استراتژیک بیرون
میآید را تحت تأثیر قرار داده ،باعث ناهماهنگی ،تش��تت و بینظمی ش��ده و موجودیت آن را

تهدید نماید .ضعفهای موجود در تش��کیالت و سامانۀ آموزش��ی حزباهلل در بروز اختالف و
انشعابی که گریبانگیر حزباهلل شد ،بیتأثیر نبود که جا دارد مقالهای مستقل بدان بپردازد.

 .8گفتمانها همواره در برابر خود ،غیریتسازی میکنند .گاه در برابر یک گفتمان غیرهای متفاوتی وجود
دارد .غیرها ،گفتمانهای مخالف و رقیب گفتمان مورد نظر در فضای تخاصم هستند (سلطانی:1383 ،
.)161
 .9برای آگاهی از تش��کیالت و اندیش��ههای حزب ملل اسالمی نک( :حسن زاده85 - 51 :1378 ،؛ حسن
زاده)98 - 61 :1382 ،
 .10احمد احمد پس از ش��کلگیری هس��تۀ اولیه حزباهلل در مهر  ،1347به س��ربازی رفت ولی فعالیت
تشکیالتی خود را رها نکرد و در مهر  1349پس از اتمام دوران سربازی بر حزباهلل و فعالیت تشکیالتی
آن متمرکز شد (احمد.)206 - 178 :1385 ،
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پی نوشت
 .1طرح درازمدتی که برای نیل به یک هدف مشخص طراحی میگردد« .استراتژی برابر با روشی کلی برای
رسیدن به هدفی کلی است» (آشوری.)26 :1378 ،
« .2برای رسیدن به هر هدف کلی میباید از مراحلی گذشت .روش گذار از هر یک از مرحلهها و مانعها را
تاکتیک گویند(آشوری .)26 :1378 ،تاکتیک چگونگی دستیابی به اهداف را مشخص میکند.
 .3قرآن کریم ،آیۀ  56سورۀ مائده.
 .4قرآن کریم ،آیۀ  22سورۀ مجادله.
« .5فان حزباهلل هم الغالبون» (آیۀ  56سورۀ مائده) صحیح است.
.6گفتمانها ،مفصلبندی مجموعهای منسجم از افراد ،مفاهیم و واژگان هستند که حول یک دال برتر قرار
گرفته ،به زندگی انسان معنا میبخشند (کسرایی ،پوزش شیرازی .)342 :1388 ،در واقع ،گفتمانها
نوعی نظام معنایی و مجموعههائی از اظهار نظرها و گفتارهای س��ازمانیافتهای هس��تند که معانی و
ارزشهای نهادها را تبیین میکنند (اخوان کاظمی.)13 :1389 ،
 .7دالها ،اش��خاص ،مفاهیم ،عبارات و نمادهایی انتزاعی و حقیقی هستند که در چارچوبهای گفتمانی
خاص ،بر معانی خاص داللت میکنند (کسرایی ،پوزش شیرازی« .)342 :1388 ،دال مرکزي» ،دالي
است که ساير دالها در اطراف آن جمع ميشوند و نقطۀ ثقل همۀ دالها و انسجامبخش آنها است.
اهميت دال مرکزي از اينجا ناشي ميشود که الکال و موفه ،ظهور يک گفتمان را از طريق تثبيت نسبي
معنا حول گرهگاههاي خاص ميدانند (مقدمی.)98 :1393 ،
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تصویر شمارۀ  :3نامۀ علیرضا سپاسی آشتیانی به عباسعلی مظاهری عمرانی،
در تاریخ  ،1347/4/9صفحۀ دوم.
منبع :مصاحبه از طریق ایمیل با عباسعلی مظاهری عمرانی
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الف .کتابها

•احمد ،احمد ( .)1385خاطرات احمد احمد( .ج( .)6محس��ن کاظمی ،کوشش��گر) .تهران :انتشارات
سورۀ مهر.

ب .مقاالت

•کسرایی ،محمد ساالر؛ پوزش شیرازی ،علی (« .)1388نظریۀ گفتمان الکال و موفه ،ابزاری کارآمد در
فهم و مطالعه پدیدههای سیاسی» ،فصلنامۀ سیاست ،دورۀ  .39شمارۀ .3
•مقدمی ،محمدتقی ( .)1393نظریه تحلیل گفتمان الکال و موفه و نقد آن ،فصلنامۀ معرفت و فرهنگ
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•اخوان کاظمی ،بهرام (.)1389نقد و ارزیابی گفتمانهای اجتماعی سیاسی مطرح در جمهوری
اسالمی .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
•اکرمی ،س��ید کاظم ( .)1389خاطرات سید کاظم اکرمی( .جواد کامور بخشایش ،مسعود کرمیان،
کوششگران) .تهران :سوره مهر.
•آشوری ،داریوش ( .)1378دانشنامۀ سیاسی (فرهنگ اصطالحات و مکتبهای سیاسی)( .ج.)5
تهران :مروارید.1378 ،
•جمعی از پژوهشگران ( .)1385سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام (( .)1384 - 1344ج
 .)2تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
•حسینیزاده ،محمد علی ( .)1386اسالم سیاسی در ایران .قم :دانشگاه مفید.
•سالهای بیقرار(( .)1392چ( .)1محسن کاظمی ،محقق) .تهران :انتشارات سوره مهر.
•شاهی ،عزتاهلل ( .)1390خاطرات عزتشاهی( .چ  ( .)19محسن منصوری ،محقق) .تهران :انتشارات
سوره مهر.
•ش�رح مختصر زندگی انقالبی پنج شهید از سازمان مجاهدین خلق ( .)1358تهران :انتشارات
سازمان مجاهدین خلق.
•مظاهری ،عباس ( .)1385شکوفههای درخت انار .آلمان ،کلن :نشر گفتگوهای زندان.
•منصوری ،جواد ( .)1376خاطرات جواد منصوری( .چ .)1تهران :دفتر ادبیات انقالب اسالمی.
•موس��وی بجنوردی ،سید کاظم ( .)1381مسی به رنگ شفق ،سرگذشت و خاطرات سید کاظم
موسوی بجنوردی( .چ .)1تهران :نی.
• مهر آبادی ،مظفر (.)1383بررس�ی تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق در سال .1354
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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اجتماعی .سال سوم.
•حسن زاده ،اسماعیل ( .)1378تأمالتی در پیدایش و تکوین حزب ملل اسالمی .پژوهشنامۀ متین،
شمارۀ پنجم .صص .85 - 51
•ـــــــــــــــــــــ ( .)1382تحلیلی بر دیدگاهها و اندیشههای حزب ملل اسالمی .پژوهشنامۀ
متین .شمارۀ  .21صص .98 - 61
•سلطانی ،علیاصغر ( .)1383تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش .فصلنامۀ علوم سیاسی .شمارۀ .28

ج .مصاحبهها
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•مظاهری عمرانی ،عباسعلی ( .)1394/06/22مصاحبه از طریق ایمیل.
•آقازمانی ،عباس ( )1389/5/22در :روزنامۀ ایران ،ویژه نامۀ رمز عبور  ،۴صص .50 - 48
•آقازمانی ،عباس (.)1393در/http: //www. baharnews. ir/interview/36250 :
•نبوی ،بهزاد .آرشیو تاریخ شفاهی ،دفتر ادبیات انقالب اسالمی ،کد :ن ،11/نوار شمارۀ  ،10ص  ،10در:
منصوری ،جواد (.)1392
•منصوری ،جواد ( ،)1392/12/19تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
•منصوری ،جواد ( ،)1394/2/5تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
س
•حجتی کرمانی ،محمد جواد ( .)1394/10/18پژوهشکدۀ امام خمینی ( ) و انقالب اسالمی.
•دوزدوزانی ،عباس ( .)1394/05/19مصاحبۀ تلفنی.

د .سایت اینترنتی
•پایگاه خبری تحلیلی پیراسته ،عباس آقازمانی ،ابوشریف« اولین فرمانده سپاه”ابوشریف” وهمه فرماندهان
سپاه » ( 19خرداد  .)1394از لینکhttp: //www. pirastefar. ir/?p=2409:؛

