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ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان در ﺳﯽ ام اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ١٣٣٠ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎوﺷﯽ
ﻣﻮﺳﺲ ﺣﺰب
ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻣﻮﺳﺲ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ١٢٩٠ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش،
ﻣﯿﺮزا ﺷﮫﺎب از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﻣﺨﻔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﮋ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮان در دوران ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه و ﻧﯿﺰ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ
دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮﻣﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮫﺎرم ﺑﻮد .ﻣﻈﻔﺮ در  ١٣٠٨ش ﺑﻪ ﺧﺮج دوﻟﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ راھﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺳﺮﺑﺎزی در ﮐﺎدر اداره داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻣﺘﺼﺪی ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ
ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺮﻣﺎن ،وﮐﯿﻞ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎً ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ رواج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﻀﺎی ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣٢٠ﻣﻈﻔﺮ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ .او
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب اﺗﺤﺎد ﻣﻠّﯽ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﮐﺎر درآﻣﺪ .ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات اﯾﺮان ،ﺑﻪ رھﺒﺮی
ﻗﻮام ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻘﺎﯾﯽ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ .وی ﺑﺴﺎن ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﻧﺎم آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺖ .او در ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﻗﻮام ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺼﺪی ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن رﻓﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٣٢۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺣﺰب دﻣﮑﺮات از ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻘﺎﯾﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ
زُھَﺮی و ﻋﯿﺴﯽ ﺳﭙﮫﺒﺪی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺣﺴﻦ ﭘﺎﮐﺮوان رﺋﯿﺲ ﺑﻌﺪی ﺳﺎواک و ﻣﺎدر ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺶ اﻣﯿﻨﻪ
ﭘﺎﮐﺮوان ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻨﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺿﺎ ﺣﮑﻤﺖ )ﺳﺮدار ﻓﺎﺧﺮ( روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎھﺪ را در  ١٣٢۶ش ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد در آن ﺟﺮﯾﺪه ﺑﺮ ﺷﮫﺮت ﺧﻮد اﻓﺰود .در دوران ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺳﭙﮫﺒﺪ ﺣﺎجﻋﻠﯽ رزمآرا ،ﺑﻘﺎﯾﯽ
ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ وﻟﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪھﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آن زﻣﺎن اﻧﻌﮑﺎس وﺳﯿﻊ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﮫﺮت ﺑﻘﺎﯾﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ داد .در دوران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ،١٣٢٧در ﺟﻨﺎح اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ از اﻣﻀﺎی ﻣﺎده واﺣﺪهای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﻟﻐﺎی ﻗﺮارداد ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﺧﻮدداری ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح دوﻟﺖ ﺳﺎﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
و ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﮔﺲـ ﮔﻠﺸﺎﺋﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺪان در ﺗﯿﺮ  ١٣٣٠ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻘﺎﯾﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ،در درﺑﺎر ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺷﺪ .ھﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺒﮫﻪ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺗﺤﺼﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران آن ﺑﻮد و ﺑﻌﺪھﺎ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ آن ﺷﺪ .او ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮕﮫﺒﺎن
آزادی ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوھﮫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد(١).
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﭘﺲ از اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻋﺪه ای از ھﻤﺮاھﺎن
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﯾﺮ آزاد ،ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن وﻃﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
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داد و ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﯾﻦ ﺣﺰب از اﺋﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن آزادی ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ آن
را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﯿﻮن ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ١٣٣٠ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﻋﺪه ای از اﻋﻀﺎی ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ
در ﻣﻨﺰل ﻣﮫﺪی ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻓﯽ و ﮔﺎھﯽ در ﻣﻨﺰل ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﭼﮫﺮه ﺑﺮای رھﺒﺮی اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ(٢).
اﺣﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره و از ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻄﻔﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎﺗﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻔﺎرت اﻧﺠﺎم داد .او اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ راه ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻗﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻒ از ﻣﯿﺪان و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن دوﻟﺘﮫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺿﺮوری اﺳﺖ .او
ﻗﻮل داد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﺼﺎرک
ﮐﺮج ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮑﯽ ،ﺣﺎﺋﺮی زاده ،ﻣﮫﺪی ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻓﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﺟﻼل
ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب وﻋﺪه ﻣﺴﺎﻋﺪت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ دادﻧﺪ(٣).
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻌﺐ ﺣﺰب ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻘﺎﯾﯽ در  ١۴ﻣﮫﺮ ﻣﺎه  ١٣٣٠ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در آن ﺳﻔﺮ ﻣﺼﺪق در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻨﭻ ،واﺑﺴﺘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره ﻣﺮام ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻘﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب و اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ داد و ﺿﻤﻨﺎً درﺑﺎره اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻏﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻨﭻ ﮔﺰارش داد.
ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﺑﺶ ﺣﺪود ده ھﺰار ﻋﻀﻮ در ﺗﮫﺮان دارد و ﻧﯿﺰ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﺰب
او ھﺴﺘﻨﺪ(۴).
ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده
ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻋﻀﻮ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﻦ دو ﺣﺰب ﺣﻮادث ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻧﻤﻮد .ﭼﮫﺎردھﻢ آذر  ١٣٣٠ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و داﻧﺶ اﻣﻮزی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ
ﮐﻪ از ﺟﻠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﻣﯿﺪان ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺗﻈﺎھﺮات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﻈﺎھﺮات را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻘﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺣﺰاب ﺳﻮﻣﮑﺎ و ﭘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽ و ﻣﯿﻠﻪ آھﻨﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﺼﺪق و ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ را آﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه داران و دﮐﻪ داران ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد(۵).
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ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺼﺪق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ١۴آذر ﺑﻪ دوش او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق
ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﺿﺮﺑﻪ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻔﺖ در ﺟﻮی ﻓﺎرغ از ﺗﺸﻨﺞ
ﺑﻮد وارد آورد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻮادث ٢٣ﺗﯿﺮ  ١٣٣٠ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ( ﺗﻈﺎھﺮات
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺣﺲ ﺑﻘﺎﯾﯽ )رﺋﯿﺲ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ( و  ...ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ رادﯾﻮ
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻓﺎﺟﻌﻪ روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ و اﮔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺎی ﺧﻮد را از اﯾﺮان ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ ﮐﺎر اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ«(۶).
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﺎز ھﻢ از ﺳﻮی ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺰﺑﺶ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ.در ھﺸﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٣١ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن
دﻣﮑﺮات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯿﺘﯿﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﭘﺲ از
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ و ﻧﺎدری زد و ﺧﻮردی ﺑﯿﻦ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دو ﺗﻦ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦ ﮔﺮدﯾﺪ در ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎھﺮات
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﮫﺒﺪی و ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺣﺰب
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد از اواﺳﻂ ﺳﺎل  ١٣٣١ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﻋﯿﺴﯽ ﺳﭙﮫﺒﺪی و ﺣﺴﯿﻦ
ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﮫﺒﺪی ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری در ﮐﻼﺳﮫﺎﯾﺶ در داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی
ﺑﺬر وﺣﺸﺖ را در ﻣﯿﺎن اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ و ﺧﻄﯿﺒﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ درﺑﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .در واﻗﻊ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
ﮐﻮدﺗﺎی ٢٨ﻣﺮداد ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻘﺎﯾﯽ ،ﺳﭙﮫﺒﺪی ،ﺧﻄﯿﺒﯽ و زھﺮی
ارﮐﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎدرھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺎﺳﺎ از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﺸﻌﺎب در ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
در ﭘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫﺎی ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ ﻣﺪت ھﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ١٣٣١ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد دو دﯾﺪﮔﺎه در ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ :دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوران ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺼﺪق را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﻣﺼﺪق ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ از ٢۶ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ١٣٣١ﻣﻮاﺻﻊ ﺑﻘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ.در اﯾﻦ روز ﻣﺼﺪق اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را روی
ﻣﯿﺰ ﮐﺎرش ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺎه اﺣﻤﺪ ﻗﻮام را ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮد .در ھﻤﯿﻦ روز دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﭙﮫﺒﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻗﻮام دﯾﺪار ﮐﺮد .ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی
ﺳﭙﮫﺒﺪی ﺑﺎ ﻗﻮام ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻘﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎرض ﮐﺮد و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ »رﺿﺎﻧﻮر« ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ
ﭘﺰﺷﮏ وی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎرض ﺑﻘﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﻣﮫﺮﻣﺎه
 ١٣٣١ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .در  ٢٠ﻣﮫﺮ ﻣﺎه  ١٣٣١ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺰﺑﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻃﻔﺮه رود ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﺣﺰب اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﻮد و
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ھﻮاداران او در ﻋﺼﺮ ٢٢ﻣﮫﺮﻣﺎه  ١٣٣١ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺰب رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻠﮑﯽ را ﭘﺲ از ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه و ﺑﻘﺎﯾﯽ را از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺰب آوردﻧﺪ و در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ١٢ھﺰار ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب را اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺑﻘﺎﯾﯽ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎھﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻋﻠﺖ اﺧﺮاج ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدن او ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .در ﭘﯽ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ  :ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺰب
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان »ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم« ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ(٧).
ﺣﺰب و ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ١٣٣٢
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻧﺸﻌﺎب در ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﭘﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽ وزﯾﺮ
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺰﺑﺶ از رھﺒﺮان اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺎﺟﺮای ﻧﮫﻢ اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٣١ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺼﺪق ﻗﺼﺪ
ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺪق ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎه را ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻘﺎﯾﯽ
آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺎه ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد و در ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺘﻞ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر ﻃﻮس رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق
ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﻓﺸﺎر ﻃﻮس در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻂ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ٢۵ﻣﺮداد ﺑﻘﺎﯾﯽ و زھﺮی
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﺸﺮت آﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .زھﺮی ﻓﺮدای آن روز آزاد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ
ﻣﺼﺪق در زﻧﺪان ﺑﻮد .در ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﻘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺪق ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮدﻧﺪ (٨).ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻌﺐ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ھﻢ داﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﻌﺒﻪ ﮐﺮﻣﺎن در روز  ٢٨ﻣﺮداد
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اوﺑﺎش آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮھﻨﮓ ﺳﺨﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎن را ﺑﺎ وﺿﻊ ﻓﺠﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ٢٨ﻣﺮداد
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ٢٨ﻣﺮداد  ٣٢در ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﮔﺮوھﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا از ﻣﺎھﯿﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ؛ روﯾﺎروی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از اﻧﺸﻌﺎب ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ از ﺣﺰب ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻗﺎﯾﻊ  ٣٠ﺗﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،در ﺻﻔﻮف ﺣﺰب رﺧﻨﻪ اﻓﺘﺎد .در ﯾﮏ ﻃﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎس دﯾﻮﺷﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮادث  ٢٨ﻣﺮداد را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ داد .اﻣﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫﺎی درون ﺣﺰب ﭼﻨﺪان اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻘﺎﯾﯽ ھﻢ آن را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺎرج از
ﺣﺰب ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ درﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﭘﺲ از
 ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ و ﻋﺰل و ﻧﺼﺒﮫﺎی ارﺗﺶ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﻘﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی زاھﺪی را ﭘﯿﺶ رو داﺷﺖ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ زاھﺪی و ھﯿﺎھﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﺠﺪھﻢ
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زاھﺪان ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﻮد .در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد اوﺿﺎع ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﺪ .ﻋﺪه ای ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻋﺒﺎس دﯾﻮﺷﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب وﻗﺎﯾﻊ  ٢٨ﻣﺮداد را ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺟﺸﻦ ٢٨ﻣﺮداد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﺎﯾﯽ و
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ در ﺣﺰب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ وﻟﯽ دﯾﻮﺷﻠﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد.
اﺣﺘﻀﺎر ﺣﺰب
ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری زاھﺪی و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ،ﺑﻘﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اداﻣﻪ
ﻣﯽ داد اﻣﺎ ﺣﻮادث ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺰب او وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ اﻋﻀﺎی رده ﺑﺎﻻی ﺣﺰب ﻧﯿﺰ آن را
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ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای آﺷﻮﺑﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﮐﺎﻧﻮن
ھﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻪ درﺑﺎر ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺌﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺣﺰب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﯽ داد ھﻤﻪ ﭼﻮن
ﻓﺮارﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه را ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮده و ﺣﺰب را ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا رھﺎ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﮑﺪار از ﯾﺎران ﺑﻘﺎﯾﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺷﮕﻔﺘﯽ داﺷﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺖ»:آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل و اﻧﺪی از ﻗﯿﺎم ٢٨ﻣﺮداد ﻋﺪه ای از رﻓﻘﺎی ﻣﺎ آن را ﮐﻮدﺗﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«) (٩ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻟﺤﻈﺎت اﺣﺘﻀﺎر ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و
ﻣﺨﻔﯽ آن ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺧﻄﯿﺒﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮد در ﺳﺎل  ١٣٣۶ﺑﻘﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﭼﮫﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ
رﻓﺖ .در واﻗﻊ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و او در ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﺟﺪی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻻﺟﺮم
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺎﻓﻞ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﭼﮫﺮه ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺷﺖ(١٠).
ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در دھﻪ ۴٠
ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ در ﺳﺎل  ١٣٣٩ﻣﺠﺪدا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ وی ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزھﺎی ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ در ﺻﻔﻮف
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻧﻔﺎق اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ھﯿﺎھﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ﭘﺲ از آزادی ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ اﻣﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﮑﺮد
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻀﺎی رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از او ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻣﯿﻨﯽ
را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا وی اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ را اﻧﺠﺎم داد و ﯾﮏ ﻋﺪه را از ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﺻﻔﮫﺎن اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ ﺑﻘﺎﯾﯽ از ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻗﻢ در ﻓﻀﯿﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۴٢ﺑﻘﺎﯾﯽ ھﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و دﺳﺘﺮو داد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در ﺗﺤﻮﻻت
ﺟﺎری ﮐﺸﻮر از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﻨﺪ .ﺳﮑﻮت ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺰﺑﺶ در ﻗﺒﺎل ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﺨﺸﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب را ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﷲ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب از ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ آﻧﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ
ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ را رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺬب ﺑﻮدن اﯾﻦ ادﻋﺎ واﻗﻒ ﺑﻮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ دروغ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﻮدن اﻋﻀﺎﺳﺖ(١١).
ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای ١۵ﺧﺮداد در ﺟﻠﺴﻪ  ۴٢/٣/١٨ﺣﺰب ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد:اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﻣﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ زﻣﺎﻣﺪاران اﻧﻘﻼب ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﻧﻘﻼب
ﮐﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮف ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم را آن ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺳﻮق ﻣﯽ داده اﻧﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﮑﻮت ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ اﻓﺮاد ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻄﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ھﻤﮑﺎری و آﻧﮫﺎ را ارﺷﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺣﺰب ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺣﺰﺑﯽ زﺧﻤﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﻨﺪه ﮐﻪ رھﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ھﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻓﺎﺗﺤﻪ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه را ﮐﻪ ﻋﺪه ای روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را
ﺳﺴﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻋﺚ رﮐﻮد ﻣﺒﺎرزه آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﭼﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزه
ﻋﺪه ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد(١٢).
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ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﻈﺮ اﻣﺎم را در ﻣﻮرد ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک اﻣﺎم ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد»:ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﭼﺮا ﺗﻼش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺎ ھﻤﮕﺎﻣﯽ ﻧﺪارد«)(١٣
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ آﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﻮت ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮد و روش او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری ﮐﺸﻮر
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ داد ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ آﯾﺖ ﺑﻮد در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺣﺰﺑﯽ آﯾﺖ در ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت ﺑﻘﺎﯾﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺣﺰب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد از ﺑﻘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮد .ﺑﻘﺎﯾﯽ رﻧﺪاﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دوﻟﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﭼﺮا ﻣﺰاﺣﻢ آﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺳﮑﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ دوﻟﺖ ھﺎ
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﮕﺬار آﻧﮫﺎ رﺳﻮا ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﺳﺨﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد (١۴).در
ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ آﯾﺖ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب در ﺳﻮم آذرﻣﺎه  ١٣۴٢ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺸﺮوح ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ٩۴ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ
ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺖ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺷﻪ ھﺎﯾﯽ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﻣﻮاﺿﻊ آﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻘﺎﯾﯽ
آﯾﺖ را ﻋﻨﺼﺮی »ﮐﺞ ﻓﮑﺮ« ﻟﻘﺐ داد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی او را ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﻟﻐﺖ »ﻣﺨﺮب« ھﻢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎب او
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .آﯾﺖ از دﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺰب ﻓﺮدی»ﺟﻮان« » ،ﭘﻨﺠﻪ« و »اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد او
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﺮﺿﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻋﺘﻼی ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ(١۵).
ﺣﺰب و آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ
ﺣﺰب ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در رﺳﯿﺪن رھﺒﺮش ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎﯾﺶ در ﺣﺪ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻘﺎﯾﯽ وﻗﺘﺶ را در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ آﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش از ﺣﺰب اﺧﺮاج ﺷﺪ .از اواﺳﻂ ﺳﺎل
 ۵۶و از زﻣﺎن دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ اﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎس ﺷﺪ و از آﺑﺎن  ۵٧ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮔﻤﺎرده ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮﺷﺪه ﺑﻮد دو ﻣﺎه ﻧﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج
ﺷﺎه از اﯾﺮان ،زاھﺪی از ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺎه را ده درﺻﺪ و وﻟﯿﻌﮫﺪ را ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ داﻧﺴﺖ .در اواﺳﻂ دی ﻣﺎه  ۵٧ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﺎه رﻓﺖ
اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﺮ ھﻨﮕﺎم ﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮح ﻧﯿﺰ ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
داﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط  ،ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺮی ﻓﺮار از
ﺳﻘﻮط ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮫﺎ ﻗﺮار دھﺪ از دﺳﺖ داد(١۶).
ﺣﺰب ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ او اﮔﺮﭼﻪ از اﺳﺎس ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﺑﺎرھﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﻮر را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻇﺎھﺮا ھﻤﺪﻟﯽ ﻧﺸﺎن داد
اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪود ده ﻣﺎه ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ در دوم دی ﻣﺎه  ١٣۵٨ﺑﻘﺎﯾﯽ در ﻣﺤﻞ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ در ھﻤﯿﻦ اﺣﻮال از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ھﺎﯾﯽ در دﻓﺎع از ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ؟ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ از ﺳﻮاﺑﻘﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
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اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻨﺪ روﯾﻪ داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﺑﺮای ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ دوم اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد از آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﺎھﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﻮد را آﻟﺘﺮ ﻧﺎﺗﯿﻮی در ﻗﺒﺎل ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻠﻮه دھﺪ .ﺣﻮادث ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ دور ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﮑﺎﭘﻮھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اش را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻋﻼم ﺑﺎزﺷﻨﺴﺘﮕﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﺪون وﺟﻮد او ﺣﺰﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺗﻼﺷﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﺎم اﻧﺠﺎم داد ﻟﯿﮑﻦ آن ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﻘﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ ھﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی او را ﺑﺪون ﺟﻮاب ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه در  ٢١ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ۶۵ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ده روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﮫﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد آزاد ﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﺮدش ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺪﺗﯽ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ او از اﺗﮫﺎﻣﺎت داده ﺷﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺣﺪود ۵ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻇﺎھﺮا ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﺑﻘﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .ﺗﻮﻃﺌﻪ ھﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﻨﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ھﻢ ﺗﻮان
آن را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ٢٧دﯾﻤﺎه ﺳﺎل  ۶۴ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﻨﺼﻮر رﻓﯿﻊ زاده ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ و اواﺳﻂ ﺳﺎل ۶۵ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن رﻓﺖ وی اول ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۶۶در ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻤﯿﺎری ﺳﻔﻠﯿﺲ درﺟﻪ  ٣و ﮐﮫﻮﻟﺖ ﺳﻦ در ٢۶اﺑﺎن  ۶۶در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﮫﺮ ﺗﮫﺮان درﮔﺬﺷﺖ(١٧).

ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫﺎ:
١ـ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم« ﺟﻠﺪ  ،٣ﺻﺺ ۶١٣ـ .۶١٢
٢ـ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮوﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ج ،٣ﺗﮫﺮان ،١٣۶٧ :ص١٢٧ـ .١٢۴
٣ـ اﺣﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺗﮫﺮان ١٣٣٣:ص١١١ـ .١٩۴
۴ـ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶ دوم ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،٣ص١٣٠ـ .١٢٨
۵ـ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن١٣٣٠/٩/١۴،
۶ـ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ.١٣٣٠/۴/٢۶ ،
٧ـ ﻣﻈﻔﺮﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺗﮫﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺖ ،١٣٧٢ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ.
٨ـ ھﻤﺎن.
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٩ـ ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎدﯾﺎن ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ،ﺗﮫﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺸﮫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،١٣٧٧ ،
ص٢١٢ـ .١٧۶
١٠ـ ھﻤﺎن ،ص.٢١۶
١١ـ ھﻤﺎن ،ص٢۶۶ـ .٢۶١
١٢ـ ھﻤﺎن ،ص.٢۶٧
١٣ـ ھﻤﺎن ،ص٢٩٠
١۴ـ ھﻤﺎن ،ص٢۶٧ـ ٢۶۶
١۵ـ ھﻤﺎن ،ص٢٧١
١۶ـ ھﻤﺎن٣١۶ ،ـ ٣١٠
١٧ـ ھﻤﺎن٣٢٧ ،ـ .٣١۶
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