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 سی ام اردیبھشت سالروز تاسیس حزب زحمتکشان ایران با حمایت مستقیم آمریکا 

  حزب زحمتکشان ملت ایران و مظفر بقایی 

  علی اکبر علی اکبری بایگی 

ھای اقتصادی، سیاسی، فرھنگی، اجتماعی و نظامی، ضوابطی است که به  برای تمایز احزاب سیاسی از دیگر گروه

ھا، نھادھا و تشکیالت فعال مدنی جوامع بازشناخت و مرز میان آنھا  ه توان احزاب سیاسی را از دیگر گرو وسیله آن می

ھای سیاسی، بویژه در جوامع تکثرگرا که در آن  تعریف گروه برای تأمین این منظور، قبل از ھر چیز. را مشخص نمود

موریس دورژه، متفکر فرانسوی، احزاب سیاسی را ھمزاد . ھای مختلف فعالیت دارند اھمیت بیشتری دارد گروه

رز او در ادامه م. داند داند و ھدف احزاب را در وھله اول فتح قدرت یا شرکت در اجرای آن می ھای انتخاباتی می آیین

افزاید که بر خالف احزاب که خواھان تصرف قدرت یا  کند و می ھای ذینفوذ را مشخص می میان احزاب سیاسی و گروه

  . ھا است تا بتوانند امتیازاتی بدست آورند ھای ذینفوذ بیشترین تالششان فشار بر دولت شرکت در اجرای آنند، گروه

ربی است که سابقه تاریخی خاصی دارند، اھدافشان معلوم ھا و خصایص احزاب سیاسی مختص جوامع غ این ویژگی

ھای سیاسی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی مشخصی را دارا ھستند و ھواداران آنھا ھم مشخص و  است، برنامه

  . معلومند

اند ھمان تأثیری را در جامعه بگذارند که احزاب  قدر مسلم احزاب سیاسی کشورھای جھان سوم کمتر توانسته

اند بسیار بیشتر از  اند؛ با وجود این، شمار احزابی که در جھان سوم اعالم موجودیت کرده ھای پیشرفته گذاشتهکشور

اند از گذشته عبرت  اند یا نخواسته اما به جھت آنکه حزب سازان جھان سوم نتوانسته. احزاب کشورھای دیگر است

توان به احزاب سیاسی ایران ھم  این حکم را می. اند بوده اند که احزاب سلف گرفتار آن بگیرند در ھمان دامی افتاده

ھای خود را با موفقیت به  اند برنامه اند نتوانسته ای که داشته رغم توان بالقوه چرا که احزاب ایران ھم علی. تسری داد

  . باشدانجام برسانند و ما در تاریخ سیاسی معاصر خود حزبی نداریم که با موفقیت از آزمون سر بر آورده 

که در اینجا به نحوه تأسیس آن اشاره رفته و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است از " حزب زحمتکشان ملت ایران"

ھای مثبت و منفی آن اشاره گردیده است؛ اما با  جمله احزابی است که راجع به آن سخن زیادی گفته شده و به جنبه

، پژوھشگرانه و مستند روی آن صورت نگرفته است و این در حالی است وجود این، چنان که باید و شاید بررسی دقیق

ھای بسیاری نیز داشته  ھای مختلف و گوناگون تاریخ معاصر ایران نقش ایفا کرده و افت و خیز که این حزب در جریان

  . است

ای برای  ای ویژهاز روزی که موضوع نفت در صحن علنی مجلس شورای ملی و در میان مطبوعات آزاد مطرح شد و فض

فعالیت سیاسی در کشور بوجود آمد یکی از کسانی که برای ملی شدن صنعت نفت ایران دوشادوش مصدق، 

ھای مختلف از جمله در  مبارزه کرد، دکتر مظفر بقایی کرمانی، استاد دانشگاه تھران بود که در موقعیت... کاشانی و 

  .دست به فعالیت زد و شھرت بسیار کسب نمود" دشاھ"مجلس شورای ملی، دانشگاه تھران و روزنامه 

  

پس از آنکه نفت، ملی گردید و مدتی بعد دکتر محمد مصدق فرمان نخست وزیری را دریافت کرد، بقایی خود را در این 

ای ھم به نام شاھد در اختیارش  دانست و از آنجا که وجھه مردمی ھم داشت و روزنامه ھا شریک اصلی می موفقیت

وادارانی در طول مبارزه در اطرافش گرد آمده بودند تصمیم گرفت بنیان حزبی را بریزد و تشکیالتی برای فعالیت بود و ھ

  . سیاسی بوجود آورد
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عامل دیگری که در تشکیل حزب به کمک مظفر بقایی آمد خلیل ملکی بود که ھم شأن و مقام علمی باالیی داشت و 

  . ھم وجھه سیاسی مثبتی را دارا بود

با امضای مظفر بقایی » اخطار مھم«در روزنامه شاھد اعالنی تحت عنوان  ١٣٣٠اردیبھشت ماه  ٢۵ز چھارشنبه رو

  . کرمانی تأسیس حزب زحمتکشان ملت ایران اعالم شد

فردای آن روز و در ھمان روزنامه اساسنامه موقت حزب زحمتکشان ملت ایران و بیانیه تشکیل حزب مذکور درج گردید و 

  . تاریخ، روزنامه شاھد به عنوان ارگان حزب زحمتکشان ملت ایران خوانده شد از ھمان

ھای خاص طبقات محروم  در اساسنامه موقت حزب، ھدف از تشکیل آن اوال پشتیبانی از جبھه ملی و ثانیا تثبیت ھدف

لکی را به ھمکاری البته باید گفت که این، آرمان حزب زحمتکشان بود ولی آنچه بقایی و م. کشور اعالم شد بود

شد حمایت از دولت دکتر مصدق در اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت  ھای فوری حزب تلقی می کشانده بود و ھدف

  . ھای حزب توده بود که رھبر حزب، یعنی مظفر بقایی کرمانی کرارا به آنھا اشاره کرده است و مبارزه با فعالیت

ھای مختلف با  حظات حیات خود با حزب توده درگیری داشت و به روشاگرچه حزب زحمتکشان ملت ایران تا آخرین ل

  . شد اما موضع آن در قبال دولت دکتر مصدق مستدام نبود رھبران این حزب طرف می

  

سال از ھواداری  ٢حزب زحمتکشان در طول فعالیت خود عملکرد بسیار متفاوتی داشت از جمله در طول مدت کمتر از 

بندی ساده موضع  توان در یک جمع بطور کلی می. ق دست کشید و به مخالفت با او پرداختسرسختانه از دکتر مصد

  : سیاسی حزب را تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار داد

حزب زحمتکشان ھنگامی تشکیل شد که نفت ملی شده بود و دولت مصدق برای اجرای قانون ملی شدن صنعت 

نفت ایران و انگلیس پایگاه خود را در ایران قوام بخشیده بود و ھمچون دولتی  قبل از آن، شرکت. نفت روی کار آمده بود

  . در دولت در سیاست ایران نقش ایفا کرد

و سقطو  ١٣٣١تیر  ٣٠مشروح جریاناتی که به استعفای مصدق، روی کار آمدن احمد قوام ، قیام مردم ایران در روز 

  . ستقوام منجر شد در منابع و مراجع متعددی آمده ا

نقشی که حزب زحمتکشان ملت ایرن و رھبر آن دکتر بقایی در تشکیل مجدد کابینه مصدق ایفا کرد بر کسی پوشیده 

ای از مصدق حمایت کرد و در برابر احمد  سابقه روزنامه شاھد ارگان حزب زحمتکشان ملت ایران به طور بی. نیست

  . قوام را مورد حمله قرار داد

تیر چون خود  ٣٠این است که موضع رھبر زحمتکشان در واقعه . نماید در این مقطع ضروری می ای که توجه به آن نکته

حتی پس از آن که قوام کنار رفت و مصدق روی کار آمد، . دکتر مصدق بیشتر علیه قوام بود تا علیه محمدرضا پھلوی

س شورای ملی، روزنامه شاھد و در داد و در مجل بقائی ھمچنان با شدت تمام احمد قوام را مورد انتقاد قرار می

این در حالی بود که عامل اصلی بوجود آمدن این . کرد ھای تند می السلطنه موضعگیری ھای حزبی علیه قوام میتینگ

حوادث محمدرضا پھلوی بود نه قوام و این مسئله را دولت مصدق ھم سعی داشت با سکوت شامل مرور زمان ننموده 

  . کسی معترض نشود

توجھی کامل به نقش محمدرضا  بقائی روی احمد قوام و درخواست تسریع در محاکمه وی و در عین حال بیتأکید 

توان ذکر کرد این است که بقائی با  علت نبوده است و مھمترین علتی که برای آن می پھلوی در بروز این ماجراھای بی

شاھد این ادعا اظھارات شخص دکتر  .خواست کسی معترض مقام سلطنت نشود بزرگ جلوه دادن نقش قوام می

  . مطرح نمود ١٣۴۴بقائی است که در جریان یکی از جلسات دادگاه سال 
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ای کرد  ھیأت اجرائیه حزب زحمتکشان ملت ایران ھم برای ممانعت از خروج محمدرضا پھلوی از کشور فعالیت گسترده

  . یم پھلوی نبود مورد غضب دولت مصدق قرار گرفتکند چون اھل توطئه علیه رژ و بویژه دکتر مظفر بقائی افتخار می

ھایی که برای تضعیف دولت دکتر مصدق از سوی مخالفین وی تدارک دیده شد ولی چگونگی اجرای این  یکی از برنامه

 ١٣٣٢روز اول اردیبھشت ماه . برنامه ھرگز فاش نگردیده است، قتل محمود افشارطوس رییس شھربانی کل کشور بود

از ھمان دقایق اولیه تالش زیادی برای . حمود افشارطوس رییس شھربانی کل کشور ناپدید شده استاعالم شد م

یک روز بعد خبر رسید که جنازه رییس شھربانی در اطراف یکی از غارھای . مشخص شدن سرنوشت وی به عمل آمد

  . تلو کشف شده است

برای دکتر مظفر بقائی کرمانی ھزینه سنگینی قتل محمود افشارطوس برای حزب زحمتکشان ملت ایران و بویژه 

داشت و ھواداران حزب، ھمیشه با سواالتی در اطراف قتل افشارطوس روبرو بودند؛ ھر چند پاسخ آنھا بیشتر این بود 

که دلیلی ندارد ما خود را از این اتھام تبرئه کنیم بلکه مدعیان اگر دلیلی دارند که نشانگر دخالت حزب در این قضیه 

ھایی که حادثه قتل، مطابق آنچه که از طرف مقامات  در روزنامه شاھد ھم، بر خالف تمام روزنامه. ت ارائه دھنداس

  . گیرد شد و بیشتر شکنجه متھمان مورد اعتراض و انتقاد قرار می قضایی اظھار شده بود پرداخته می

و برای حزب زحمتکشان ملت ایران ای برای مخالفان مصدق  اکنون باید پرسید که قتل افشارطوس چه نتیجه

  . توانست داشته باشد و ھدف مظفر بقائی از انجام چنین امری چه بوده است می

برای تفرقه افکندن بین مصدق و ھوادارنش و بویژه ھواداران پرنفوذ او بھترین مستمسک، پیشنھاد پست نخست 

. می و دیگران ھمین پیشنھاد را دریافت نمودندوزیری به آنھا بود؛ کما این که حسین مکی، افشارطوس، حسین فاط

  . اما تنھا مظفر بقائی حاضر شد برای رسیدن به آن در قتل افشارطوس شرکت جوید

، قتل محمود افشارطوس، فشارھای اقتصادی، کارشکنی ھای بی حد و حصر در مساله نفت و حل ٣١اسفند  ٩بلوای 

ای که حزب زحمتکشان ملت ایران و رھبر آن مظفر بقایی  عمدهدیگر معضالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نقش 

ھا به  ای روبرو کرد و در نھایت این کارشکنی در این موارد ایفا کرد، دولت ملی مصدق را با موانع و مشکالت عدیده

ر خدمت به انجامید که در این زمان ھم حزب زحمتکشان ملت ایران و ارگان آن روزنامه شاھد د ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای 

  . کودتاچیان نقش فعالی داشتند

  

کرد؛ از جمله تعقیب و مجازات احمد  دکتر مظفر بقائی بعد از قیام سی تیر در چند مورد از دولت دکتر مصدق انتقاد می

قوام، به کار گماردن کسانی که مطابق اسناد خانه سدان با شرکت نفت سابق در ارتباط بودند و به قول بقایی 

نھا به انگلیس ثابت شده بود، مخالفت با الیحه امنیت اجتماعی و نیز تمدید اختیارات مصدق، نرمش دولت وابستگی آ

  . در مقابل فعالیت حزب توده و شدت عمل مصدق علیه دربار و خانواده سلطنتی و شخص شاه

  

 ٣١تیر سال  ٣٠از قضایای  دکتر بقائی خواستار تعقیب محاکمه و مجازات شدید احمد قوام بعد: الیحه تعقیب قوام. ١

شد و این مساله به دکتر  اجرای این الیحه که به صورت قانون در آمده بود از طرف دولت به طور جدید پیگیری نمی. بود

تر اشاره شد که چگونه دکتر بقایی با  پیش. گاه دولت مصدق را مورد انتقاد قرار دھد داد که گاه و بی بقائی بھانه می

باعث شد عامل اصلی بروز وقایع سی تیر که شخص شاه بود به دست فراموشی سپرده شود و  تبلیغات گسترده

  . تمام گناه این حوادث به گردن احمد قوام بیفتد
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بقائی ادعا . اختالف نظر دیگر مظفر بقائی که با دکتر مصدق راجع به انتصابات نخست وزیر بود: انتصابات دکتر مصدق. ٢

بویژه رھبر حزب زحمتکشان سپردن امور کشور را به . نگلوفیل را به مقامات باال برگزیده استداشت که مصدق، افراد ا

  . داد دست کسانی که تحت عناوین مختلف در اسناد خانه سدان از آنھا نامی برده شده بود مورد انتقاد شدید قرار می

  

مخالفان دکتر مصدق بر این باورند که در جریان بعضی از رھبران حزب توده و نیز بعضی از : تشدید فعالیت حزب توده. ٣

به اعتقاد آنھا ھمین امر سبب . تیر شد حزب توده به حمایت از دکتر مصدق برخاسته بود ٣٠حوادثی که منجر به قیام 

شد تا دولت مصدق در برابر فعالیت غیر قانونی حزب توده موضع سختی اتخاذ نکند و ھواداران آن حزب نیز از این فرصت 

  . برداری را بنمایند برای پیشبرد اھداف خود بیشترین بھره

  

ھنگامی که الیحه امنیت اجتماعی از طرف دولت مصدق تقدیم مجلس شورای ملی شد : الیحه امنیت اجتماعی. ۴

ر از دکتر مظفر بقائی یکی از مخالفین این الیحه بود و آن را بدت. بعضی از نمایندگان مجلس با آن به مخالفت برخاستند

  . شد) ساواک(ھمین قانون بعدا اساس تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور . دانست یاسای چنگیز می

  

  

بھانه دیگری که رھبر حزب زحمتکشان برای مخالفت با دکتر مصدق دارد این است که بنا به : انقراض سلطنت. ۵

سلطنتی را از میان بردارد و کشور را جمھوری عقیده مظفر بقائی بعد از قیام سی تیر، مصدق قصد داشته است رژیم 

اسفند که  ٩ھایی از قبیل سی تیر و  کند که در خیلی از موارد مانع اجرای توطئه بقائی در جای دیگر اذعان می. نماید

کند که در بسیاری از موارد حکم ترمز را داشته  وی ھمچنین اذعان می. مقصود آن تغییر سلطنت بوده، شده است

پذیرد و  تر محمد مصدق این ادعای دکتر بقائی را که بعد از سی تیر قصد تغییر سلطنت را داشته است نمیدک. است

نیز با تغییر رژیم مخالف بوده و امر اکید کرده است که ھر کس از جمھوری  ٣٢کند که در مرداد ماه  حتی عنوان می

  . استه است که زودتر به کشور مراجعه کندسخن بگوید تعقیب شود و نیز در ھمان روز از محمدرضا پھلوی خو

  

گونه که پیشتر اشاره شد برای ایجاد تفرقه میان مصدق و ھمراھانش در جریان نھضت  ھمان: وزیری پست نخست. ۶

. ھای مختلف به کار رفت ھای گوناگونی پیموده شد و دسیسه ملی از طرف مخالفین او و من جمله از سوی دربار راه

ھا نوید پست نخست وزیری بود که به افرادی ھمچون محمود افشارطوس، حسین فاطمی، حسین  یکی از این راه

  . مکی، غالمحسین صدیقی و دکتر بقائی کرمانی پیشنھاد شد

  

نامه بقائی عقیده دارند که او امید داشت بعد از کودتا، زاھدی، کنار برود و او دولت تشکیل  بعضی نویسندگان زندگی

اهللا زاھدی بر ادامه دولت نظامی و حمایت مالی امریکا از دولت کودتا امید بقائی را به  سپھبد فضلدھد اما پافشاری 

مھری دولت کودتا نسبت به حزب زحمتکشان و ارگان اصلی آن یعنی روزنامه  یأس مبدل کرد و ھمین امر و بعالوه بی

این کار را البته . اه دیگری در پیش بگیردشاھد سبب شد بقائی در روابط خود با دولت زاھدی تجدید نظر کند و ر

آذر دانشکده فنی دانشگاه تھران، مساله رابطه با انگلیس و انحالل مجلس شورای  ١۶خواست که حادثه  ای می بھانه

  . ملی اسباب آن را فراھم نمود
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اشت؛ فقط در مرداد و تا زمانی که مظفر بقائی درگذشت فعالیت مستمر ند ٢٨حزب زحمتکشان بعد از کودتای 

ھایی و  شد بقائی ھم با انتشار بیانیه ھا از جانب نیروھای فعال سیاسی به چالش طلبیده می ھایی که دولت زمان

یافت حزب  زد و ھنگامی که فعالیت سیاسی کاھش می آوری نیروھای پراکنده خود دست به فعالیت می جمع

کشید که امکان فعالیت  رفت و باز انتظار روزی را می میھای سیاسی در انزوا فرو  زحمتکشان ھم مانند دیگر گروه

با وجود این، خیلی از فعاالن سیاسی را عقیده بر این است که حزب زحمتکشان حتی قبل از کودتا نفوذ . فراھم شود

  . کلمه را نداشت

جال فعالیت دوره نخست وزیری حسین عالء ھم چیزی را تغییر نداد و در مدت نخست وزیری او حزب زحمتکشان م

رھبر حزب نیز نتوانست از تغییر دولت طرفی . نیافت و ھمچنان عمر خود را به انتظار فراھم آمدن شرایط مقتضی گذراند

ھایی برای ائتالف حزب زحمتکشان با حزب مردم به رھبری حسین عالء صورت گرفت  اما در ھمین دوره تالش. بربندد

  . ان بقائی شدکه بعضا موجب ناامیدی باقیمانده ھوادار

کندی، کاندیدای حزب دموکرات ایاالت متحده امریکا، مصادف . اف. ھای جان پایان دولت حسین عالء با شروع فعالیت

شد و به دنبال آن فضای سیاسی کشور برای فعالیت مجدد مساعد شد و بقائی ھم از شرایط موجود بھره برد و 

گذاری  قانون ١٩امامی و شروع انتخابات دوره  با روی کار آمدن دولت شریفھا زد و  ھا و اعالمیه دست به انتشار اطالعیه

ھای این دوره ھم برای حزب  اما فعالیت. حزب دست به فعالیت گسترده برای تصاحب کرسی نمایندگی مجلس زد

د موقعیتی دستاوردی نداشت و رھبر حزب نیز نتوانست اعتماد دولت مردان را جلب کند و ھمانند دوره مصدق برای خو

  . کسب نماید

در دوره نخست وزیری علی امینی به اتھام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت و محاکمه شد که در جریان محاکمه که 

شد سعی نمود از عملکرد خود در برابر دولت دکتر مصدق دفاع کند بطوری که  متن آن بطور کامل در جراید منتشر می

را به عنوان ادعانامه علیه مصدق واقع و مدتی بعد نیز متن این دفاعیات تحت عنوان توان گفت جلسات این دادگاه  می

در پایان جلسات متعدد این دادگاه بقائی از اتھامات . چه کسی منحرف شد؟ من یا مصدق؟ چاپ و منتشر گردید

  . منتسبه تبرئه شد

زد و آن امر در دوره نخست وزیری  در مورد آن دست به تبلیغات گسترده ١٣۴٣مسئله مھمی که بقائی در سال 

ای زد و  بقائی در این خصوص دست به انتشار اعالمیه. حسنعلی منصور صورت تحقق یافت موضوع کاپیتوالسیون بود

نکته قابل توجه در این مورد این است که ھمچون قیام سی تیر که بقائی تمام . در آن دولت منصور را مقصر دانست

کرد که  اش ایجاب می وام انداخت و محمدرضا پھلوی را تبرئه کرد در این زمان ھم گویا وظیفهگناه را به گردن احمد ق

  . شاه را از ھر گونه اتھامی تبرئه کرده و کابینه منصور را مقصر واقعی جلوه دھد

لمان و خرداد بقائی به نام حزب زحمتکشان به حمایت از قیام برخواست اما مورد توجه مردم مس ١۵در جریان قیام 

رھبری آن امام خمینی واقع نشد بویژه که بعضا از سوءنیت او در این ھواداری صوری خبر دادند و عنوان نمودند که 

  . پروراند بقائی ھیچ اعتقادی به مبانی مذھبی نداشت اال این که قصد لوث کردن نھضت را در سر می

حزب مذکور اجازه فعالیت  ١٣۵٧فت و تنھا در سال حزب زحمتکشان پس از آن توفیق چندانی در مبارزات سیاسی نیا

ھای حزب به شدت از رونق افتاده بود و مقامات امنیتی اجازه  سیاسی یافت و این در حالی بود که در آن زمان فعالیت

یکا ھایی از طرف بقایی به عنوان رییس جمھور امر که نامه ١٣۵٧با وجود این تا سال . دادند فعالیت آزاد به احزاب نمی

در . کرد این حزب نتوانست موقعیتی کسب کند و فعالیت زیادی نماید ھایی که با جراید می شد و یا مصاحبه منتشر می

دوره انقالب ھم الجرم در پی حوادث و جریانات، در انزوای مطلق فرو رفت و رھبر حزب ھم در وصیتنامه سیاسی خود 
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ید ھواداران حزب را به یأس مبدل کرد و آنگاه ھم که به امریکا سفر چاپ شد ام" افول یک مبارز"که بعدھا تحت عنوان 

نمود و مورد توجه محافل امنیتی و جاسوسی امریکا قرار گرفت به تمامه اعتبار خود را از دست داد و در بازگشت از 

  . در گذشتدر تھران  ١٣۶۶آبان  ٢۶امریکا توسط دادگاه انقالب دستگیر و زندانی شد و عاقبت االمر در روز 

  


