
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  ١٣٣٢ كالبد شكافی احزاب اپوزیسیون پھلوی پس از كودتای

  حسین عطایی 

/content/19600/default.aspxhttp://www.irdc.ir/fa  

  

انتشار ده ھا جلد كتاب . بود ١٣٣۵اصلی ترین واكنش شاه برای كنترل و نابودی گروه ھای مخالف، تأسیس ساواك در 

زمان به روایت اسناد ساواك در سال ھای اخیر نشان دھندۀ دامنۀ گسترده با عناوینی مثل فالن شخصّیت یا بھمان سا

كه جنبۀ  ١٣۵٠با ایجاد كمیتۀ مشترك ضّد خرابكاری در . اّما كار به اینجا ختم نشد. و فراگیر فّعالّیت این سازمان است 

نه مخالفتی را در نطفه ستاد ھماھنگ كنندۀ برخورد با گروھھای مخالف بود شاه به این سمت حركت كرد كه ھر گو

 . خفه كند

این امر كه در ایران احزاب توانسته اند بر طبق اھدافی كه برای تحّقق آنھا تشكیل شده اند عملكرد موّفقّیت آمیزی 

ه مشروطه كه از زمان نزدیك ب. داشته باشند مسأله ای است كه نمی توان آن را به طور قطعی تصدیق یا تكذیب كرد

تا حال ھمواره این دیدگاه در میان بسیاری از سیاسیون این مملكت رواج  i[1]سرآغاز ایجاد اّولین مجامع سیاسی است

چه این طرز تلّقی درست باشد یا نه اگر . داشته كه فرھنگ و شیوۀ زندگی اجتماعی مردم ایران پذیرای تحّزب نیست

دیدی تاریخی مّد نظر قرار گیرد باید پذیرفت كه به ھر صورت احزاب و گروھھای سیاسی ای در تاریخ معاصر ایران وجود 

ار بوده اند كه حّتی معتقدین به حزب ناپذیری جامعۀ ایران نمی داشته و در تعیین مسیر رویدادھای تاریخی تأثیرگذ

 .توانند بر این واقعّیت چشم ببندند

یك حزب از افراد دارای عالیق سیاسی مشترك . از نظر تعریف، جایگاه و كاركرد روشنی برای حزب مشّخص است

ی تشكیالت منّظمی را ترتیب می شكل می گیرد كه برای پیشبرد این عالیق از طریق به دست آوردن قدرت سیاس

با این نمای كّلی از یك حزب، سراغ از كمتر جمعّیت . احزاب، مرام نامه و برنامه ھای كوتاه و بلند مّدت دارند. دھند

سیاسی در تاریخ ایران می توان گرفت كه از تمام یا بیشتر این شرایط بھره مند باشد اّما ھمانطور كه گفته شد نمی 

بنابراین منظور ما از كلمۀ حزب در اینجا معنایی عاّم است . ر تاریخی ھمین گروھھای نیم بند صرف نظر كردتوان از تأثی

  .كه شامل ھر گروه یا سازمان یا جمعّیت سیاسی می شود

  :تاریخ احزاب در ایران را می توان این گونه تقسیم بندی كرد

  پیش از پیروزی مشروطه      .١

 ١٣٠۴( تا آغاز سلطنت رضا شاه ) ھجری شمسی ١٢٨۵ھجری قمری یا  ١٣٢۴(از پیروزی مشروطه        .٢

  )ھجری شمسی

  )١٣٢٠_ ١٣٠۴( دورۀ سلطنت رضا شاه        .٣

  ١٣٣٢مرداد  ٢٨از سقوط رضا شاه و آغاز سلطنت محّمد رضا تا كودتای       .۴

  )١٣۵٧(از كودتا تا انقالب اسالمی       .۵

ررسی كّلی و كوتاه عملكرد احزاب غیر دولتی در دورۀ پنجم و نحوۀ مواجھۀ حكومت شاه با آنھا می در ادامه به ب

در دورۀ زمانی مورد بحث ھیچ حزب غیر دولتی حامی حكومت و سلطنت وجود نداشت كه بتوان از آن نام . پردازیم

  .پس مفھوم حزب غیر دولتی مساوی با مخالف سلطنت بود. برد
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  مرداد و احزاب مخالف ٢٨د از كودتای سلطنت شاه بع

وقتی شما در یك نبرد از حریف شكست بخورید به طور طبیعی پس از این شكست، شما ضعیف تر و حریف قوی 

كه  ١٣٢٠از شھریور . مرداد ھم ھمین وضعّیت میان شاه و مخالفینش برقرار شد ٢٨بعد از . تر از پیش خواھید بود

ود مجال پیدایش گروھھای مختلفی پیش آمد كه جلوۀ عملی آن در دورۀ پر تالطم ھنوز قدرت شاه فراگیر نشده ب

  شاه كه پس از بازگشت از یك فرار ننگین دوباره. اّما از فردای كودتا شرایط تغییر یافت. آشكار گردید ١٣٣٢_ ١٣٣٠

ولتی تاج و تخت خود را با خطر قدرت را به دست آورده بود دیگر حاضر نبود با آزاد گذاشتن فّعالّیتھای احزاب غیر د

از طرف دیگر در این زمان پشتوانۀ شاه به آمریكا به عنوان بزرگترین حامی خارجی خود مستحكم . مواجه كند

و ھم پس از آن كمكھای قابل مالحظۀ اقتصادی و نظامی  ii[2]آمریكا ھم عامل اصلی برپایی كودتا بود. گشته بود

ای بی دریغ فرصت را برای شاه مھّیا ساخت تا حلقۀ فشار بر مخالفان داخلی ھمین حمایتھ. iii[3]به شاه می كرد

خواست آمریكا در نحوۀ برخورد شاه با احزاب مخالف، تأثیر بسیار مھّمی داشت و چنان چه در . خود را تنگ تر كند

  .iv[4]داخلی می كردادامه خواھد آمد ھر نوع تغییر جھت در كاخ سفید شاه را مجبور به تغییر رفتار با مخالفین 

انتشار ده ھا جلد . بود ١٣٣۵اصلی ترین واكنش شاه برای كنترل و نابودی گروه ھای مخالف، تأسیس ساواك در 

كتاب با عناوینی مثل فالن شخصّیت یا بھمان سازمان به روایت اسناد ساواك در سال ھای اخیر نشان دھندۀ 

با ایجاد كمیتۀ مشترك ضّد . اّما كار به اینجا ختم نشد. v[5]فراگیر فّعالّیت این سازمان استدامنۀ گسترده و 

كه جنبۀ ستاد ھماھنگ كنندۀ برخورد با گروھھای مخالف بود شاه به این سمت حركت كرد كه  ١٣۵٠خرابكاری در 

فّعالّیت دسته ای از احزاب این روند موجب خشن و زیر زمینی شدن . ھر گونه مخالفتی را در نطفه خفه كند

  .مخالف و ركود یا مھاجرت به خارج دسته ای دیگر شد

دو فرصت كوتاه برای تجدید حیات گروھھای مخالف به وقوع پیوست كه آن ھم نه ناشی از  ۵٧_ ٣٢البّته در میانۀ 

  :تغییر در طبع استبدادی شاه بلكه به دلیل عوامل خارجی بود

  مدن كندی در آمریكابا روی كار آ ١٣۴٢_١٣٣٩. ١

تا پیروزی انقالب با به قدرت رسیدن كارتر در آمریكا و طرح مسألۀ حقوق بشر از طرف وی و فشار  ١٣۵۵از . ٢

  .vi[6]سازمانھای بین المللی حقوق بشر بر شاه

   

  تقسیم بندی احزاب مخالف شاه

ی متفاوتی از ایدئولوژی حاكم است احزاب از آنجا كه ھر مخالفت و مبارزه ای با حكومت ناشی از گفتمان و ایدئولوژ

بنابراین دسته بندی . را ھم باید در چارچوب ایدئولوژیھای مطرح در آن زمان دسته بندی كرد ۵٧_ ٣٢مخالف در بین 

  :گروه ھای مخالف آن زمان عبارت خواھد بود از

  لیبرال_گروھھای مّلی        .١
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  اسالمی_گروھھای مّلی         .٢

  مانھای ماركسیستیساز        .٣

  اسالمی_سازمانھای ماركسیستی         .۴

  جریانھای اسالمی         .۵

دربارۀ این تقسیم بندی باید به این نكته توّجه داشت كه چون اسالم دینی با آموزھھای فراگیر ماّدی و روحی 

و ھمین امر  vii[7]شوداست این قابلّیت را داراست كه با مكتبھای فلسفی و علمی ھر دوره ای تطبیق و جمع 

  . اسالمی است_اسالمی و ماركسیستی_دلیل نام گذاری بخشی از گروھھای این دوره با پسوند مّلی

   

  لیبرال_گروھھای مّلی

منظور از این گروھھا، تشّكلھایی ھستند كه با نامھای جبھۀ مّلی اّول، جبھۀ مّلی دوم، جبھۀ مّلی سوم و جبھۀ 

ھمۀ این جبھه ھا مصّدق را به عنوان رھبر معنوی خود پذیرفته بودند و چون اكثر . مّلی چھارم شناخته می شوند

رھبران و پیروانشان ریشه در طبقات اقتصادی و اجتماعی سطح فراز جامعه داشتند حاضر به مبارزه ای شدید و 

نسبت به سایر ھمین نوع عمل باعث شد كه حكومت شاه برخورد نرم تری با آنھا . ھمه جانبه علیه شاه نبودند

چون جبھۀ مّلی اّول از نظر تاریخی خارج از بحث ماست به بررسی سایر این جبھه ھا می . مخالفین داشته باشد

سران جبھه در اّولین اقدام . در پی ایجاد فضای باز سیاسی اعالم موجودّیت كرد ١٣٣٩جبھۀ مّلی دوم در . پردازیم

به دنبال عدم پذیرش . ن تأمین آزادی انتخابات و مطبوعات شدندطّی مالقات با شریف امامی نخست وزیر خواھا

در بیست و . viii[8]این شرایط، نمایندگان جبھۀ مّلی در مجلس سنا تحّصن كردند كه به بازداشت آنان انجامید

ار با موافقت دولت امینی میتینگ جبھۀ مّلی در میدان جاللّیۀ تھران با حضور انبوه مردم برگز ۴٠ھشتم اردیبھشت 

حضور گستردۀ مردم در این مراسم حكومت را بر آن داشت كه دیگر اجازۀ چنین تجّمعاتی به جبھۀ مّلی . شد

در بھمن ھمین سال درگیری شدیدی در دانشگاه تھران رخ داد كه شاه منشاء آن را جبھۀ مّلی می دانست . ندھد

خرداد روی  ١۵ھم چنان در زندان بودند كه قیام اعضای جبھۀ مّلی . و به دنبال آن رھبران جبھۀ مّلی دستگیر شدند

سرانجام جبھۀ مّلی دوم بر اثر اختالفات داخلی از ھم . داد و عمًال باب فّعالّیت علنی گروه ھای مخالف بسته شد

تأسیس شده بود به عنوان راكدترین دورۀ جبھۀ مّلی شناخته می  ١٣۴۴جبھۀ مّلی سوم كه در سال . پاشیده شد

جبھۀ مّلی چھارم ھم زمان با حوادث سال . ھیچ گونه فّعالّیت خاّصی از طرف اعضای آن ظاھر نشدشود چرا كه 

كه شاه برای حفظ سلطنت خود به ھر چاره ای می  ۵٧در خالل نیمۀ سال . ix[9]تشكیل شد ۵٧_۵۶ھای 

. در برابر انقالب باشنداندیشید به راھنمایی آمریكایی ھا دست به دامان جبھۀ مّلی شد تا با تشكیل كابینه سّدی 

پس از مطرح شدن اسامی ای مثل غالمحسین صّدیقی عاقبت شاپور بختیار كه از اعضای جبھۀ مّلی بود حاضر به 

  .x[10]تشكیل كابینه گردید

  اسالمی_ گروھھای مّلی

ری ھای از جبھۀ مّلی انشعاب كرد از نظر جھت گی ١٣۴٠نھضت آزادی كه تنھا گروه این دسته بود و در سال 

سیاسی نقطۀ اختالف محسوسی با جبھۀ مّلی نداشت و تنھا دید مذھبی و تأكید بر اسالم موجب این جدایی 

اصوًال این نھضت ھم مانند جبھۀ مّلی از ھر گونه مخالفت خشونت آمیز در برابر شاه اجتناب می كرد و صرفًا . شد
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اگر چه ھمین كارھای محدود ھم منجر به دستگیری و . اقداماتی در محدودۀ سخنرانی و اّطالعّیه انجام می داد

  .xi[11]گردید ۵٠و  ۴٠حبس اعضای آنان در دھۀ 

  سازمانھای ماركسیستی

و تندروی اش در دورۀ  ١٣٢٧پیشینۀ دخالت حزب توده در اّتفاقات آذربایجان و ترور شاه در بھمن . حزب توده        .١

جنبۀ الحادی این حزب و وابستگی . باید نابود می شدند قرار داد مصّدق، این حزب را در رأس مخالفین شاه كه

اش به شوروی دست شاه را برای قلع و قمع كامل این حزب باز گذاشت و این شّدت در برخورد به حّدی بود 

كه كوچك ترین ابتكار عمل برای ابراز مخالفت با حكومت را از این حزب سلب كرد و منجر به مھاجرت قریب به 

  .xii[12]اق رھبران این حزب به خارج از كشور شداّتف

پس از بسته شدن راه ھای مسالمت آمیز سیاسی تعدادی از جوانان . سازمان چریك ھای فدایی خلق         .٢

این كمونیست ھا در اّولین اقدام عملی . اقدام به تأسیس سازمانی چریكی كردند ۴٠حزب توده در اوایل دھۀ 

اّما این عمل از نظر . ای شمال رفتند تا خود را برای نبردی چریكی با شاه آماده كنندبه جنگل ھ ١٣۴٩خود در 

شاه ھم كه در برخورد با گروه ھای چپ شّدت عمل زیادی به خرج می داد این بار نیز . حكومت مخفی نماند

این واقعه كه  خیلی زود دست به كار شد و در كمترین زمان ممكن با حمله به جنگل این حركت را سركوب كرد

اّتفاق افتاد و به واقعۀ سیاھكل معروف گشت تبدیل به نقطۀ آغاز حركت ھای چریكی  ١٣۴٩بھمن  ١٩در 

به عّلت نفوذ ساواك در این سازمان بسیاری از خانه ھای تیمی آنان كشف و  ۵۴_۵٢سال ھای بین . گشت

سازمان را با صحنه سازی مبنی بر قصد نفر از رھبران  ٨ساواك  ١٣۵۴در . اعضای آن كشته یا دستگیر شدند

   xiii[13]فرار، اعدام و ضربۀ مھلكی برسازمان وارد كرد

  اسالمی_سازمانھای ماركسیستی

مھّمترین سازمان این دسته سازمان مجاھدین خلق است كه از انشعاب گروھی از جوانان نھضت آزادی در اوایل 

گروه ھر چند اسالم جایگاه ویژه ای داشت ولی ماركسیسم را به عنوان از نظر اعضای این . دھۀ چھل تشكیل شد

این سازمان تنھا در بعد نظری و مطالعاتی فّعالّیت می كرد اّما  ١٣۵٠تا . علم مبارزه، تكمیل كنندۀ آن می دانستند

ایجاد اخالل در اّولین ھدف عملیاتی آنان . از این سال به بعد تحت تأثیر واقعۀ سیاھكل وارد فاز نظامی شدند

سازمان . برگزاری جشنھای دو ھزار و پانصد ساله بود كه قبل از ھر گونه اقدامی ساواك آنھا را شناسایی كرد

بالفعل ترین گروه مخالف شاه شناخته می شد كه توانسته بود با جذب گستردۀ جوانان و  ۵٠مجاھدین در دھۀ 

اّما از طرف مقابل ھم شاه بی رحمانه . نت را به زحمت اندازدبمب گذاری و ترور و درگیریھای خیابانی بارھا سلط

ده ھا كشته و زخمی در نبردھای خیابانی و زندانھا و انواع شكنجه ھای جسمی و روحی . با آنھا برخورد می كرد

  .جزایی بود كه شاه بر مجاھدین تحمیل كرد

  جریانھای اسالمی

برخورد حكومت . اھداف و جھت گیری ھای اسالمی بودند دارای ۵٧_٣٢طیف وسیعی از گروھھا در سال ھای 

به طور مثال گروه ھایی مثل حزب ملل اسالمی در میانۀ . شاه ھم با توّجه به نوع فّعالّیت ھر یك از آنان متغّیر بود

دھۀ چھل یا ھیأت مؤتلفۀ اسالمی كه در اوایل ھمین دھه دست به اقدامات نظامی زدند به شّدت سركوب 

در مقابل مراكزی مثل مساجد و كانونھای اسالمی كه جنبۀ ارشادی و تبلیغی داشتند ھر چند ھمیشه  .گردیدند
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البّته با مرور زمان كاسۀ تحّمل پذیری شاه ھم . تحت نظر و مراقبت بودند اّما از آزادی ھای بیشتری بھره مند بودند

خیال شاه از این باب راحت شده بود كه مبارزین كه  ۵٠زودتر و زودتر لبریز می شد به گونه ای كه در میانۀ دھۀ 

چریكی ماركسیستی و اسالمی در زندان به سر می برند وی در صدد نابود كردن كوچكترین مخالفت مذھبی 

مسالمت آمیز ھم بر آمد به گونه ای كه تمامی مساجد و مكانھایی كه محّل تجّمع مخالفین شاه شناخته می 

    . از فّعالین مذھبی ھم رھسپار زندان شدندشد تعطیل گردیدند و بسیاری 
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