
10
7

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

ی 
مين

م خ
 اما

ت
هض

ن و ن
شا

متك
 زح

زب
، ح

دی
 آزا

ران
سدا

ت پا
معي

ج

جمعيت پاسداران آزادی، حزب زحمتکشان و نهضت امام خمينی 

اميد عزيزی1
چکيده

جمعيت پاسداران آزادی )سازمان نگهبانان آزادی( از جمله سازمان هايی است كه در 
دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت، توسط دكتر مظفر بقايی تشكيل شد. اين سازمان 
بعد از تأسيس حزب زحمتكشان به اين حزب پيوست و رهبری سياسی آن را بر عهده 
گرفت. اين سازمان كه در سال 1339 با نام »جمعيت پاس��داران آزادی« فعاليتش را 
احيا كرده بود، با مرگ بقايی در سال 1366 منحل گرديد. پذيرش اصل نظام سلطنت و 

مبارزه در چارچوب قانون اساسی مشروطه از اصول اساسی سازمان بود.
کليدواژه ها: س��ازمان نگهبان��ان آزادی، حزب زحمتكش��ان، مظف��ر بقايی، نهضت 

روحانيت، قيام پانزده خرداد.

احزاب سياسی در ایران 
احزاب و تشكل های سياسی از مسائل اساسی در قلمرو فعاليت های سياسی محسوب 

1. كارشناس ارشد تاريخ و مدرس دانشگاه پيام نور ياسوج 
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می گردند كه زمينه ساز بسياری از وقايع و تحوالت سياسی- 
اجتماعی می باش��ند. موريس دوورژه، متفكر فرانس��وی، 
احزاب سياس��ی را همزاد آيين های انتخابات��ی می داند و 
هدف احزاب را در وهله اول فتح قدرت يا شركت در اجرای 
آن می داند. او در ادامه مرز ميان احزاب سياسی و گروه های 
ذی نفوذ را مشخص می كند و می افزايد كه بر خاف احزاب 
كه خواهان تصرف قدرت يا ش��ركت در اجرای آن  هستند، 
گروه های ذی نفوذ بيشترين تاششان فشار بر دولت هاست 

تا بتوانند امتيازاتی به دست آورند.1 
اين ويژگی ها و خصايص احزاب سياس��ی مختص جوامع 
غربی اس��ت كه س��ابقه تاريخی خاصی دارند. قدر مس��لم 
احزاب سياسی كشورهای جهان سوم كمتر توانسته اند   همان تأثيری را در جامعه بگذارند 
كه احزاب كشورهای پيشرفته گذاشته اند. اين حكم را می توان به احزاب سياسی ايران 
هم تسری داد؛ چرا كه احزاب ايران هم به رغم توان بالقوه ای كه داشته اند نتوانسته اند 
برنامه های خود را با موفقيت به انجام برسانند و ما در تاريخ سياسی معاصر خود حزبی 

نداريم كه با موفقيت از آزمون سر برآورده باشد.
با پديدار گشتن فضای مناس��ب فعاليت های سياس��ی در حد فاصل دو رويداد تاريخ 
معاصر- از ش��هريور1320تا مرداد1332- اح��زاب و گروه های بس��ياری پا به عرصه  
فعاليت های سياسی نهادند كه از نظر مدت زمان فعاليت، گسترش جغرافيايی، چگونگی 
و چرايی پديد آمدن، و نيز جلب طرفدار و عضو در يك سطح قرار نداشتند. از طرف ديگر 
به نظر نمی رسد كه بتوان همه  گروه هايی را كه در اين دوره تحت عنوان حزب فعاليت 
می كردند، در چارچوب فعاليت های حزب جای داد. در واقع بيش��تر آنها در قالب های 

ديگر، همچون گروه، دسته، جمعيت، انجمن، محفل و... می گنجند.2
اكثر اين احزاب و سازمان ها بر محوريت يك ش��خصيت سياسی متولد می شدند و با 
خروج آن فرد از صحنه متاشی  می گش��تند. از جمله اين احزاب و تشكل ها می توان به 
حزب زحمتكشان ايران و جمعيت پاس��داران آزادی به رهبری مظفر بقايی اشاره كرد. 
اين جمعيت پس از كودتای 28مرداد سال 32 با خروج رهبرشان از صحنه عمًا منحل و 

1. موريس دوورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، ميزان، 1354، ص148. 
2. محسن مديرشانه چی، »تحزب و توسعه سياس��ی در ايران؛ مطالعه موردی ادوار اول و دوم تحزب«، دانش و 

توسعه، نيمه اول سال1379، ش11. 

در پی مخالفت های بقایی 
با مصدق که مدت ها قبل 
از سال 1331 شروع شده 
بود، دو دیدگاه در حزب 
زحمتکشان پدید آمد: 
دیدگاه بقایی که دوران 
همکاری با مصدق را 
و  می دید  پایان یافته 
دیدگاه خليل ملکی که به 
تداوم همکاری با مصدق 

تمایل داشت
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بی اثر شد و در عرصه سياسی ايران از اين تاريخ به بعد محلی از اعراب نداشت. گاه و بی گاه 
اعاميه ای منتشر می كرد كه در ميان مردم بازتاب مؤثری نداشت. 

پيدایی جمعيت پاسداران آزادی
سنگ بنای جمعيت پاس��داران آزادی »س��ازمان نظارت برای آزادی انتخابات« بود 
كه در ش��هريور 1328 و هم زمان با انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی، با همكاری 
عده اي از دانشجويان و جوانان تحصيل كرده به رياست مظفر بقايی تشكيل شد؛ در دوره 
پانزدهم مجلس اقليتی متشكل از حسين مكی، سيد ابوالحسن حائری زاده، مظفر بقايی 
و عبدالقدير آزاد ش��كل گرفت، كه هدف خود را حل مسئله نفت اعام كردند. اين عده 
توانستند دولت محمد ساعد را كه در پی آن بود مقدمات تصويب اليحه الحاقی نفت را 
فراهم كند، استيضاح كنند.1 در آستانه انتخابات مجلس شانزدهم، كه نفت مسئله روز 
كشور شد، طبيعی بود افرادی كه قصد ورود به مجلس ش��ورای ملی را داشتند، درباره 
اليحه نفت س��خن برانند. همزمان نيز اعتراض ها به نحوه برگزاری انتخابات مجلس به 
اوج رسيد. در اين دوره بود كه نمايندگان اقليت مجلس پانزدهم و دكتر محمد مصدق، 

مشتركاً »سازمان نظارت بر آزادی انتخابات« را تشكيل دادند.2
مظفر بقايی مسئول اجرايی س��ازمان نظارت بر آزادی انتخابات شد. اين سازمان در 

خيابان اكباتان تهران از اعضا نام نويسی می كرد. شعار اين سازمان اين بود كه: 
ملت ايران! ما می خواهيم در انتخابات شانزدهم، وكايمان حائز اهميت 
بشوند، منتها چون دولت نيروی انتظامی، در اختيار دارد، احتمال دارد 
نام عوامل خودش وارد صندوق ها شوند و اگر بشوند، مسئله نفت را باز به 

نفع سياست استعماری تمام خواهند كرد.3
اين گروه فعاليت خود را حول محور روزنامه شاهد قرار دادند كه مديرمسئول آن علي 

زهري از دوستان نزديك بقايي بود. وظيفه اصلي اين سازمان چنين اعام شده بود: 
تأمين آزادي براي رأي دهندگان، حفظ صندوق ها و جلوگيري از تقلب 

1. دانشنامه جهان اسام، ج3، ص612-613. 
2. محمدعلی همايون كاتوزيان، مصدق و مب��ارزه برای قدرت در ايران، ترجمه فرزان��ه طاهری، تهران، مركز، 

1372، ص153. 
3. تاريخ شفاهی، در خلوت خاطرات حس��ين شاه حسينی، از كاس های نخشب تا س��ازمان نظارت بر آزادی 

انتخابات، ص2.
http://tarikhirani.ir/fa/news/1/bodyView/1350/.html
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نيروهاي نظامي و دولتي در انتخابات و نظارت بر شمارش آرا.1
در چنين شرايطی خليل ملكی و همراهانش كه از حزب توده انشعاب كرده بودند، به 
سازمان نظارت بر آزادی انتخابات پيوستند. سازمان نظارت بر آزادی انتخابات گسترش 
يافت. اين س��ازمان در انتخابات دوره شانزدهم مجلس ش��ورای ملی، در شهرستان ها 
نمايندگانی داش��ت كه بر انتخابات نظارت می كردند. اين س��ازمان هن��گام برگزاري 
انتخابات فعال بود و با ديگر گروه ها از جمله طرفداران آيت ال س��يد ابوالقاسم كاشانی 
همكاری كردند. بعدها مشخص شد كه عوامل دولتی صندوق ها را تغيير داده اند و دولت 
مجبور به ابطال انتخابات شد. پس از آن در انتخابات مجدد در تهران 8-7 نفر از ليست 
12 نفره مليون به مجلس راه يافتند. از بعضی از شهرستان ها هم شخصيت های ملی وارد 

مجلس شدند كه با آمدن آنها فراكسيون ملی در مجلس قدرت يافت.
در10آبان 1329 با تشكيل جبهه ملی، سازمان نظارت برای آزادی انتخابات به عنوان 
»س��ازمان مبارزه براي ملي  ش��دن نفت« با ش��عار »صنعت نفت بايد ملی شود« بدان 
پيوس��ت. ضمن اينكه بقايی به طرفداران سازمان خود كه بيش��تر اعضای آن از مجمع 
مسلمانان مجاهد بودند، دستور داد تا شعار »صنعت نفت بايد ملی شود« را به سينه خود 

بچسبانند.2
با پايان يافتن انتخاب��ات و راه يافتن نمايندگان جبهه  ملي ب��ه مجلس )از جمله خود 
بقايی( و پايان يافتن مأموريت اعامی  س��ازمان نظارت بر آزادی انتخابات از يك س��و و 
تاش دولت سپهبد حاجعلی رزم آرا برای كنترل چاپخانه ش��اهد از سوی ديگر )برای 
جلوگيری از چاپ مقاالت عليه دولتش( بقايي نام اين س��ازمان را به »سازمان آزادی« 
و »سازمان نگهبان آزادی« تغيير داد.3 بقايی اصل و اساس سازمان جديد را »تحميل و 
نگهبانی آزادی های فردی و اجتماعی مردم ايران بر طبق قانون اساسی و اعاميه جهانی 
حقوق بشر و حاكم ساختن قانون و عدالت بر سرنوش��ت اين ملت« عنوان كرد و اعام 
نمود كه »س��ازمان نگهبانان آزادی مركز تجمع تمام آزادی خواهان اصولی ايران است 
و از هر گونه برخوردهای مرامی  و سياس��ی بركنار اس��ت. يعنی هر كس با هر عقيده و 
مشرب خاص فلسفی و سياسی كه باشد در صورت اعتماد داشتن به آزادی های قانونی 

1. شاهد، س1، ش4، 1328/6/24، ص2. 
2. حسين آباديان، زندگی نامه سياس��ی دكتر مظفر بقايی، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سياسی، 

1386، ص141. 
3. مظفر بقايی، خاطرات مظفر بقايی، مصاحبه حبيب الجوردی، ته��ران، علم، ص211؛ مظفر بقايی به روايت 
اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1381، ج1، س��ند ش18؛ همچنين مذاكرات مجلس شورای 

ملی، يكشنبه 1330/9/17. 



11
1

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

ی 
مين

م خ
 اما

ت
هض

ن و ن
شا

متك
 زح

زب
، ح

دی
 آزا

ران
سدا

ت پا
معي

ج

و به خاطر تحق��ق دادن اين هدف بزرگ انس��انی 
می تواند در اين سازمان ش��ركت كند.«1 بقايي به 
دليل مخالفت هاي سرس��ختانه با س��پهبد رزم آرا 
و تصويب طرح ملي ش��دن صنعت نفت ايران نفر 
دوم جبهه ملی و در كنار مصدق از سران اصلی اين 
جبهه شناخته می شد و حتی داعيه رهبری جبهه 

ملی را نيز داشت.2
از روز شش��م ارديبهش��ت 1330 ب��ا انتخ��اب 
دكتر مصدق به نخس��ت وزيری و تش��كيل دولت، 
اختاف��ات در صفوف جبه��ه ملی نيز آغاز ش��د. 
از يك س��و نخس��تين كابينه جبهه مل��ی را صرفاً 
عناصر عضو جبهه ملی تش��كيل نمی داد و افرادی 
خارج از ائتاف نيز در كابينه ش��ركت داشتند، كه 
مهم ترين شان سرلشكر فضل ال زاهدی وزير كشور 
بود3 و از س��وی ديگر اكثر تشكيل دهندگان جبهه 
ملی می خواستند بر موج احساسات عمومی  سوار 

شوند و از اين راه به قدرت دست يابند. از جمله اين افراد مظفر بقايی بود كه دريافت يك 
سازمان كوچك نمي تواند پشتوانه محكمي در جبهه  ملی، برای رسيدن به آرزوهايش 

باشد، از اين رو با همكاری خليل ملكی حزب زحمتكشان ملت ايران را تأسيس كرد.
روز چهارشنبه 25ارديبهشت 1330 در روزنامه شاهد بيانيه ای با عنوان اخطار مهم با 
امضای مظفر بقايی كرمانی منتشر و تأسيس حزب زحمتكشان ملت ايران اعام شد. اين 
بيانيه از اعضای سازمان های »سازمان نظارت آزادی انتخابات« و »سازمان های نگهبانان 
آزادی« و »سازمان دانش��جويان و جوانان مبارز« و »س��ازمان مبارزه برای ملی كردن 
صنعت نفت« خواس��ت در حزب جديد ثبت نام كنند. فردای آن روز و در همان روزنامه 
اساسنامه موقت حزب زحمتكشان ملت ايران و بيانيه تشكيل حزب مذكور درج گرديد 

1. سپيد و سياه ، ص7، روزشمار 1340/4/23. 
2. حسين آباديان، همان، ص141. 

3. محمدعلی همايون كاتوزيان، همان، ص217. 

با استعفای مصدق و مالقات 
بقایی با احمد قوام در روز 
30تير 1331، خليل ملکی و 
همراهانش خواستار توضيح 
درباره این مالقات شدند، اما 
بقایی با این استدالل که حاضر 
نيست تا این درجه از نظم حزبی 
و سازمانی تن در دهد، از دادن 
هر گونه توضيحی خودداری 
کرد و به دليل تمارض بقایی، 
رسيدگی به این مسئله در حزب 
تا مهر 1331 به تعویق افتاد. در 
20مهر 1331 جلسه حزبی در 
این باره تشکيل شد و بقایی که 
می کوشيد از پاسخگویی طفره 
رود با عصبانيت جلسه را ترک 

کرد و از حزب استعفا کرد
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و از همان تاريخ، روزنامه شاهد به عنوان ارگان حزب زحمتكشان ملت ايران خوانده شد.1 
سفارت امريكا به بقايی و حائری زاده به بهانه تشكيل حزب و مبارزه با كمونيسم مبالغ 
هنگفتی پرداخت كرد تا توانستند ساختمان هايی برای فعاليت حزب خود فراهم كنند. 

1. رضا آذری شهرضايی، »از انشعاب تا كودتا؛ نگاهی به چگونگی شكل گيری و مواضع«، گفت وگو، 1380، ش31، 
ص115؛ همچنين رك: شاهد، پنج شنبه 1330/2/26، ش384. 



11
3

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

ی 
مين

م خ
 اما

ت
هض

ن و ن
شا

متك
 زح

زب
، ح

دی
 آزا

ران
سدا

ت پا
معي

ج

ولی آنچه حزب زحمتكش��ان را تضعيف كرد و در نهايت باعث متاشی شدن آن شد، 
تركيب به شدت ناهمگون كادر رهبری و اعضای آن بود.1

در پی مخالفت های بقايی با مصدق كه مدت ها قبل از سال 1331 شروع شده بود، دو 
ديدگاه در حزب زحمتكش��ان پديد آمد: ديدگاه بقايی كه دوران همكاری با مصدق را 
پايان يافته می ديد و ديدگاه خليل ملكی كه به تداوم همكاری با مصدق تمايل داشت. از 
26تيرماه 1331 مواضع بقايی در اين زمينه علنی تر شد.2 با استعفای مصدق و ماقات 
بقايی با احمد ق��وام در روز 30تير 1331، خليل ملكی و همراهانش خواس��تار توضيح 
درباره اين ماقات شدند، اما بقايی با اين استدالل كه حاضر نيست تا اين درجه از نظم 
حزبی و سازمانی تن در دهد، از دادن هر گونه توضيحی خودداری كرد و به دليل تمارض 
بقايی، رسيدگی به اين مسئله در حزب تا مهر 1331 به تعويق افتاد. در 20مهر 1331 
جلسه حزبی در اين باره تشكيل شد و بقايی كه می كوش��يد از پاسخگويی طفره رود با 
عصبانيت جلس��ه را ترك كرد و از حزب اس��تعفا كرد. هواداران بقايی، در عصر 22مهر 
1331 در دفتر حزب حاضر شدند و طرفداران ملكی را پس از ضرب و شتم بيرون رانده 

و بقايی را از منزل به مركز حزب آوردند.3
بقايی در اعاميه ای كه در روزنامه ش��اهد منتش��ر ش��د، علت اخراج خليل ملكی را 

1. مارك گازويورسكی، سياست خارجی امريكا و شاه، ترجمه فريدون فاطمی، تهران، مركز، 1371، ص110. 
2. دايره المعارف انقاب اسامي، ج2، ص96. 

3. مسعود حجازی، رويدادها و داوری ها؛ خاطرات مسعود حجازی 1339-1329، تهران، نيلوفر، 1375، ص50. 

خليل ملكی در كنار حسين مكی در دفتر حزب زحمتكشان ملت ايران
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كمونيس��ت بودن او عنوان ك��رد. در پی اين اطاعيه حزب زحمتكش��ان ب��ه دو گروه 
منشعب شد: حزب زحمتكش��ان ملت ايران به رهبری بقايی و حزب زحمتكشان ملت 
ايران و »نيروی س��وم« به رهبری خليل ملك��ی.1 بقايی پس از جداي��ی خيلی زود به 
حالت طبيعی مخالفت خوانيش بازگشت و يكی از تندترين مخالفان مصدق شد. او در 
روزنامه اش- ش��اهد- و در مجلس به انتقاد از خط مشی مصدق پرداخت2 و سرانجام به 
پاس فداكاری هايش در كودتای 28مرداد از طرف رژيم پهلوی يك قطعه نشان رستاخيز 

درجه )يك( به وی اعطا گرديد. 

1. مظفر بقايی به روايت اسناد ساواك، همان، مقدمه، ص7. 
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، دانش��جويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های 

سياسی، 1386، ج3، ص90. 
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با سقوط دولت دكتر مصدق در 28مرداد1332 و نرس��يدن بقايی به نخست وزيری، 
اين بار مخالفت پر سر و صدای بقايی متوجه دولت فضل ال زاهدی شد كه آن را متهم 
به فساد و خيانت در برقراری مجدد روابط ديپلماتيك با بريتانيا نمود كه با واكنش تند 
زاهدی در بستن روزنامه شاهد و تبعيدش به زاهدان مواجه گرديد. در ايامی  كه وی در 
تبعيد بود، اوضاع و احوال حزب زحمتكش��ان به  شدت متشنج گرديد.1 بعد از بازگشت 
بقايی از تبعيد هم تغييری در اوضاع و احوال حزب صورت نگرفت. هيئت اجرائيه حزب 
تشكيل جلسه نمی داد و تنها بقايی با عده  معدودی در منزل شخصی خودش جلسات 
حزبی برگزار می كرد كه بيشتر ش��بيه محافل دوستانه بود تا فعاليت سياسی.2 در سال 
1336 تشكيات علنی حزب زحمتكشان لحظات احتضار را سپری می كرد و بقايی ديگر 

يك چهره سياسی فعال به  شمار نمی رفت.3
در س��ال 1339 نيروهای سياس��ی عمده  دوره  های پيش��ين، با همان نام يا نامی ديگر- 
دوباره  پای به  صحنه  گذاش��تند، جبهه  ملی با نام جبهه  ملی دوم، نيروی سوم با نام جامعه  
سوسياليس��ت ها، نهضت ملی ايران با نام نهضت آزادی و حزب زحمتكشان با نام جمعيت 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص80. 
2. رك. اسناد ساواك، اسناد 126-165. 

3. نورالدين كيانوری، گفت وگو با تاريخ، تهران، نگره، 1376، ص426. 

مظفر بقايی در كنار حسين مكی، حسين فاطمی و شمس قنات آبادی در دفتر 
حزب زحمتكشان ملت ايران
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پاسداران آزادی هر يك به  شكلی احيا شدند.1
در شهريور 1339 پس از كناره گيری دولت 
منوچهر اقبال، مظفر بقايی به منظور اين كه 
بتواند عاوه بر اعضای حزب زحمتكشان گروه 
ديگری از طبقات مختلف مردم را كه حاضر به 
قبول عضويت در اين حزب نبودند، به گرد خود 
جمع كند و در انتخابات در پيش مجلس شورای 
ملی موفق ش��ود، با همكاری حسين مكی و 
غامحسين رحيميان نمايندگان سابق مجلس 
ش��ورای ملی و چند نفر ديگر از دوستان خود 
تشكيات سياسی پيشين خود را مجدداً احيا 
كرد و نام »جمعيت پاسداران آزادی« )سازمان 
نگهبانان آزادی( بر آن نهاد.2 بر اساس اسناد النه 
جاسوسی امريكا، با تمام اقدامات بقايی هر دو 
سازمان تحت رياستش )حزب زحمتكشان و پاسداران آزادی( »بدون پايگاه عمده مردمی  و 

تنها با روحيه فردپرستی اداره می شدند.«3

مواضع جمعيت پاسداران آزادی )سازمان نگهبانان آزادی( در مورد قيام 
15خرداد

13خرداد 42 مصادف با عاش��ورای حس��ينی، امام با وجود اع��ام آماده باش ارتش، 
سخنرانی كوبنده و حماس��ی خود را با بهره گيری از مناس��بت عاشورای حسينی عليه 
شخص شاه بيان داشتند كه در نهايت منجر به دستگيری ايشان توسط رژيم گرديد. در 
پی دستگيری امام خمينی كه در اندك مدتی در تمام كشور پخش شد مردم به تظاهرات 

عظيمی  دست زدند كه مجموعاً نهضت پانزده خرداد را تشكيل داد.
با آغاز نهضت اسامی  به رهبری امام خمينی، دو طيف كامًا آشكار در سازمان نگهبانان 
آزادی به چشم می خورد، عده ای همچنان در چارچوب فعاليت قانونی به منظور انتقاد 

1. محسن مدير شانه چی، احزاب سياسی ايران؛ با مطالعه موردی نيروی سوم و جامعه سوسياليست ها، تهران، 
رسا، ص77. 

2. پرونده های انفرادی ساواك، سند ش170. 
3. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص89. 

در شهریور 1339 پس از کناره گيری 
دولت منوچهر اقبال، مظفر بقایی به 
منظور این که بتواند عالوه بر اعضای 
حزب زحمتکشان گروه دیگری از 
طبقات مختلف مردم را که حاضر به 
قبول عضویت در این حزب نبودند، 
به گرد خود جمع کند و در انتخابات 
در پيش مجلس شورای ملی موفق 
شود، با همکاری حسين مکی و 
غالمحسين رحيميان نمایندگان سابق 
مجلس شورای ملی و چند نفر دیگر از 
دوستان خود تشکيالت سياسی پيشين 
خود را مجدداً احيا کرد و نام »جمعيت 
پاسداران آزادی« )سازمان نگهبانان 

آزادی( بر آن نهاد
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از دولت های وقت می انديش��يدند و عده ای ديگر بر اين باور بودند كه به صفوف نهضت 
بپيوندند، اين عده معتقد بودند: »كه بايد در كنار ساير مردم در تظاهرات خيابانی شركت 
كرد.« محمدتقی علويان قوانين، علی فتوگرافی، غضنفر يمينی شريف، سيد جال الدين 
حسنی، سيد حسن آيت و محمود دليل ديدار، در زمره اين افراد بودند. برخی از اين افراد 
در تظاهرات خيابانی هم شركت كرده بودند. ليكن شخص بقايی از اين فعاليت ها ابراز 
نگرانی می كرد و مخالف آن بود. س��لطان محمد فريدونی در جمع س��ازمان، نارضايتی 
بقايی را از شركت اعضای حزب در تظاهرات ش��هرهای قم و تهران اعام كرد و هشدار 
داد كه هر كس می خواهد فعاليت حزبی كند، بايد ابتدا به مقامات حزبی اطاع دهد. او 
گفت كه حزب عاوه بر مرامنامه، بايد به قانون اساسی مملكت هم وفادار باشد. بقايی به 
سلطنت شاه وفادار بود و معتقد بود »نظر به اينكه در ايران فردی دلسوز و وطن پرست 
يعنی شاه حكومت می كند، نوك تيز حمات بايد عليه دولت باشد نه عليه شخص شاه.«1

سه روز بعد از قيام 15خرداد 1342 در جلسه سازمان، بقايی موضع صريح خود را در 
برابر نهضت امام خمينی)ره( اعام كرد: 

اين انقاب را ما سه س��ال پيش گفته ايم و تمام تاش ما بر اين بود كه 
هيئت حاكمه را متوجه كنيم انقاب پيش نيايد، ليكن در اثر عدم توجه 
زمامداران، انقاب شروع شده اس��ت و نتيجه اش چه خواهد شد، معلوم 
نيست؛ زيرا انقاب كور است، به طوری كه مشاهده شد خرابكاری ها بيشتر 
از طرف عوامل دولتی صورت گرفته اس��ت و مردم را آن عوامل، به طرف 
خرابكاری س��وق می داده اند. ما همچنان سكوت خواهيم كرد، ولی افراد 
حزب بايستی تا آنجايی كه برايشان توليد خطر ننمايد با مردم همكاری و 
آنها را ارشاد نمايند. اما بايستی همه افراد حزب بدانند كه اگر يكی از افراد 
حزبی زخمی  يا دستگير شود، بنده كه رهبر حزب می باشم و به همگی شما 
عاقمند نيز هستم، برايش فاتحه هم نخواهم خواند. مبارزه را كه عده ای 
روحانی شروع نموده اند اگر ما دخالت كنيم عاوه بر اين كه آنها را سست 
خواهيم نمود و باعث ركود مبارزه آنها خواهيم شد و ما نيز سوءاستفاده چی 
معرفی خواهيم شد كه از مبارزه عده ای استفاده نموده و به نام خودمان 

تمام كنيم ما هرگز در اين فكر نبوده و نخواهيم بود.2

1. حسين آباديان، همان، ص290. 
2. مظفر بقايی به روايت اسناد ساواك، همان، ج2، ص123، اسناد 79 و 81. 
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بقايی معتقد بود افرادی كه در قيام 15خرداد ش��ركت داش��تند رهبری نداشتند كه 
برنامه ای داش��ته باش��د و اگر روزی پی ببرند كه احتياج به رهبری دارند، خواه ناخواه 
به طرف يكی از احزاب سياس��ی می آيند كه اگر به طرف م��ن بيايند من آنها را رهبری 

می كنم.1
س��اواك در يكی از گزارش های خ��ود بعد از حمل��ه كماندوها به مدرس��ه فيضيه در 
فروردين 1342 ادعا می كند2 كه سيد جال حسينی يكی از اعضای حزب زحمتكشان، 
نظر امام خمينی)ره( را در مورد بقايی جويا شده بود كه پاس��خ امام چنين بوده است: 
»خود دكتر بقايی س��ازمان امنيتی اس��ت وگرنه چرا تاش نمی كند و ب��ا ما همگامی 

ندارد«!3
شماره 1417/س ت                            تاريخ 1342/1/18

گزارش اطاعات داخلی
موضوع: وضع حزب زحمتكشان

حزب زحمتكش��ان بسيار در حال س��كوت و ركود بسر می برد و هيچ 
فعاليت��ی در محيط ح��زب )محل س��ازمان نگهبانان آزادی( بچش��م 
نمی خورد. روز ش��نبه 42/1/17 كًا در حزب 20 نفر حضور داشتند. از 

1. همان. 
2. همان، ص99، سند61. 

3. اسناد ساواك، ج2، سند61. 

مظفر بقايی در كنارعلی زهری و تنی چند از اطرافيانش در دفتر حزب زحمتكشان ملت ايران



12
1

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

ی 
مين

م خ
 اما

ت
هض

ن و ن
شا

متك
 زح

زب
، ح

دی
 آزا

ران
سدا

ت پا
معي

ج

اين عده تعدادی برای بازی شطرنج آمده بودند، آقای فراهانی مسوول 
تش��كيات تهران نيز نيامده بود. عده حاضر از سكوت حزب در تعجب 
بودند. آقای فريدونی گفت تمام دستگاه ها منتظر هستند كه ببينند ما 
چه می كنيم و از اين قبيل سخنان و در نظر داشت كه با اين صحبت ها 
سكوت حزب را طور ديگری جلوه دهد و ش��ايد آن را از بين ببرد. يكی 
از حاضرين اظهار داش��ت عده ای از جمله س��يد جال حسينی بدون 
اطاع حزب نزد آقای خمينی رفته اند و آقای خمينی اظهار داشته كه 
خود دكتر بقائی سازمان امنيتی است و گرنه چرا تاش نمی كند و با ما 
همگامی ندارد. آقای فريدونی بنا به مصلحتی تش��خيص دادند كه اين 
بحث ادامه پيدا نكند. در ضمن آقايان ديگر هم سواالتی درباره اعتصاب 
دانشگاه و چگونگی آن كردند كه آقای فريدونی با تصديق و تاييد شايد 
برگزار نمود آقای درخشان اش��اره به جريان روز پنجشنبه بازار كرد و 
گفت بعد از ختم مسجد ارك كه از طرف جبهه ملی گذاشته شده بود، 
عده ای ريختند و بازار زرگرها را غارت كردند و اين جريان به ضرر نهضت 
بود. اين جلسه بعد از صحبت های فوق خاتمه يافت و جلسه بعد به روز 

شنبه آينده موكول گرديد. 
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البته در هيچ كجای تاريخ ماقات فردی به نام سيد 
جال حس��ينی از حزب زحمتكشان با امام خمينی 
بعد از واقعه مصيبت بار و غم انگيز حمله به مدرس��ه 
فيضيه و كشتار طاب بی گناه به ثبت نرسيده است 
و جمله منسوب به امام خمينی در مورد مظفر بقايی 
در اين گزارش از اساس فاقد وجاهت تاريخی است و 
با مرام و مشرب و اخاق امام سازگاری ندارد. اما اين 
گزارش به خوبی نشان می دهد كه در آن دوران غم بار، 
چگونه احزاب پ��ر طمطراق به جای ب��ودن در كنار 
مردم و دفاع از حق��وق و آزادی توده ها در پی حفظ 
خود و منافع حزبی خود بوده و از ترس اين كه خللی 
به جايگاه آنها در اركان رژيم پهلوی به وجود نيايد با 
سكوت مرگبار خود مهر تأييدی بر جنايت های شاه 

می زدند. سياستی كه نه تنها حزب زحمتكشان يا جمعيت دفاع از آزادی بلكه جبهه ملی 
و ساير احزاب، در طول نهضت خون بار ملت ايران به رهبری امام خمينی دنبال كردند.

تنها در واكن��ش به اعتراضات درون حزب��ی و برای اينكه حزب زحمتكش��ان در برابر 
تحوالت اخير سخنی گفته باش��د، بقايی در 15تير 1342 نامه ای  سرگشاده  تهيه كرد. 
متن نامه بسيار مايم بود. محور نامه هشدار به تقلب های انتخابات آتی مجلس شورای 
ملی بود و پيشنهاد اعام مرجعيت عامه امام خمينی بود. اما در مقابل جنايات حمله به 
مدرسه فيضيه و خون ريزی های رژيم ش��اه در 15خرداد سال 42 كوچكترين سخن و 

اعتراضی مطرح نشد.1
در اواخر سال 1342 پس از گذشت ماه ها از زمان خونريزی نظاميان در صحن مدرسه 
فيضيه، بقايی از اين واقعه ياد كرد و از »تخطی دستگاه حكومت به حريم مقدس ديانت 
خبر داد« و اعام كرد: »به دليل حوادث واقعه در مدرسه فيضيه از برپاداشتن جشن های 
نوروز سال 1343 خودداری می كند.« و به منظور اعتراض به اعمال ضد انسانی دستگاه 
حاكمه، كميته مركزی حزب زحمتكش��ان ملت ايران، در جلس��ه فوق العاده سه شنبه 
1342/11/23 تصويب نمود كه تمام شئون و مراس��م نوروز امسال را به افراد مبارز و با 

1. همان. 

با آغاز نهضت اسالمی  به 
رهبری امام خمينی، دو طيف 
سازمان  در  آشکار  کاماًل 
چشم  به  آزادی  نگهبانان 
می خورد، عده ای همچنان 
در چارچوب فعاليت قانونی 
به منظور انتقاد از دولت های 
وقت می اندیشيدند و عده ای 
دیگر بر این باور بودند که به 
صفوف نهضت بپيوندند، این 
عده معتقد بودند: »که باید در 
کنار سایر مردم در تظاهرات 

خيابانی شرکت کرد.« 
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ايمان حزب تحريم نمايد.1 اين اعاميه واكنش مثبت��ی در ميان مردم ايجاد نكرد زيرا 
هنگامی  منتشر شد كه مردم به رهبری روحانيت در برابر اسدال علم و دربار و شخص 
شاه موضع گيری كرده بودند. متعاقب اين اعتراضات نيروهای جوان حزب زحمتكشان 
نيز از بقايی به عنوان رهبر حزب می خواستند در برابر جنبشی كه حتی پس از سركوب 

مردم در 15خرداد1342 نيز فروكش نكرده بود، واكنش نشان دهد.
اما با تسلط حكومت بر اوضاع و فروكش كردن اعتراض ها، ساواك در تير 1343 به حزب 
زحمتكشان اعام كرد كه از تشكيل جلس��ات و حوزه هاي حزبي خودداري كند. از آن 
پس، بقايي و حزبش، دوره ركود تازه اي را تجربه كردند. تنها در مرداد 1350 بود كه به 
تشويق ساواك و با هدف به انحراف كشاندن مسير انقاب اجازه فعاليت يافت و دفتری 

برای ستاد مركزی حزب اجاره كرد.2
بقايي در شهريور 1357 تنها راه رهايي كشور از بن بست را اجراي قانون اساسي دانست 
و از همه گروه ها خواست تا اختافات خود را كنار بگذارند. ضمن آنكه هر تغييري در نظام 
موجود را به صاح مملكت ندانست. او حزب زحمتكشان و سازمان نگهبانان آزادی را يك 
بار ديگر راه اندازي كرد. اما گستردگي حركت، مجالي براي ابراز وجود احزاب و گروه ها، 
از جمله حزب زحمتكشان فراهم نكرد. اين روند پس از پيروزي انقاب اسامي نيز ادامه 
يافت و در بيس��تم تير 1358، بقايي به همراه عده اي از دوستانش به اتهام توطئه عليه 
انقاب اسامي، در كرمان دستگير شد و مدتي در بازداشت به سر برد. او در دي همان 
سال با انتش��ار نواري كه به وصيت نامه سياسي اش شهرت يافت، بازنشستگي خود را از 
سياست اعام كرد، اما فعاليت هاي سياسي پنهاني اش ادامه يافت و ارتباطش با عوامل 
بيگانه او را به بازداشتگاه كشاند.3 سرانجام با مرگ مظفر بقايی در 27آبان 1366پرونده 
حزب زحمتكشان ايران و سازمان های تابعه آن، كه عمًا از بين رفته بود، برای هميشه 

بسته شد.4
البته درباره مظفر بقايی و سياست بازی های حزب زحمتكشان و عناصر وابسته بدان 
می توان و بايد گس��ترده تر قلم زد تا نشان داده ش��ود در آن دورانی كه ملت ايران برای 
رهايی از چنگال استبداد و استعمار همه هس��تی خود را به ميدان آورد، احزاب ساخته 

1. حسين آباديان، همان، ص267. 
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص92. 

3. حسين آباديان، »حزب زحمتكشان ملت ايران و انقاب اس��امی«، مطالعات تاريخی، س1، ش1، 1382، 
ص209-214. 

4. دايره المعارف انقاب اسامي، ج2، 97. 
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دس��ت قدرت مثل حزب زحمتكش��ان، جبهه ملی و ساير احزاب، س��رگرم بازی های 
بچه گانه انتش��ار اعاميه و صدور بيانيه و تحكيم رژيم شاهنشاهی در ايران بودند و چه 

سرمايه هايی را كه با اين بازی ها به باد ندادند. 


