بازخوانیمواضعاحزابوگروههای
فشاردربرخوردباانقالباسالمی
روحاهلل مهدیزاده
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چکیده
در این مقاله به دو حزب اصلی نشئتگرفته از مرام پانایرانیسم در تاریخ معاصر ایران
یعنی«حزب پانایرانیست» و همچنین«حزب ملت ایران» پرداخته شده است؛ به طوری
که ،در ابتدا به صورت بس��یار مختصر ،به چگونگی شکلگیری این دو گروه سیاسی در
دهه 1320اش��اره ش��ده و س��پس فعالیتها و موضعگیریهای آنان راجع به مسائل
گوناگون سیاسی تا انقالب اس�لامی  1357مورد توجه قرار گرفته و در نهایت ،به طور
دقیق و مفصل ،به رویکردها و اقدامات آنان در قبال رویدادهای مهم ایران در سالهای
نخستین بعد از انقالب اسالمی پرداخته شده است.
کلیدواژهه�ا :حزب ملت ،ح��زب پانایرانیس��ت ،انقالب اس�لامی ،حکومت پهلوی،
جمهوری اسالمی.
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بخش اول «:احزاب پانايرانيست و ناسازگاری با انقالب ملت ایران»
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مقدمه
اگر چه انقالب شکوهمند اسالمی در س��ال ،1357با مشارکت مردم ایران و با تبعیت
آنان از امام خمینی(ره) و رهبری بالمنازع ایشان به وقوع پیوست ،با این حال ،احزاب و
گروههایی سیاسی نیز وجود داشتند که یا به عنوان مخالفین حکومت پهلوی ،درصدد
ایفای نقش در وق��وع انقالب بوده و یا اینکه با رژیم مذکور همس��ویی داش��ته و در پی
ممانعت از این رویداد بس��یار مهم بودند .یکی از طیفهای سیاسی قابل توجه در دوره
پهلوی دوم ،پانایرانیستها به شمار میآمدند .این طیف سیاسی و فکری ،که در همان
ال متمایز (حزب پانایرانیست و حزب ملت
اوایل ش��کلگیری ،به دو ش��اخه اصلی کام ً
ایران) منش��عب ش��دند ،اگر چه در مرام عقیدتی خود مبنی بر میهنپرستی و تمایل
افراطی به باس��تانگرایی ،شباهت زیادی با یکدیگر داش��تند ،اما از بعد مشی سیاسی،
دارای اختالف نظر آشکار و ش��دیدی بودند ،چنانکه موضعگیریهای متضادی نسبت
به رژیم پهلوی و انقالب اسالمی داش��تند و همچنین دیدگاههایش��ان در مورد وقایع
س��الهای نخس��تین پس از انقالب نیز ،تا حدودی (اما نه کامالً) متف��اوت بود .در این
مقاله ،سعی ش��ده اس��ت تا به این موضوع یعنی روند فعالیتها و موضعگیریهای دو
شاخه اصلی پانایرانیست در محدوده زمانی انقالب اس�لامی ،با رویکردی مقایسهای
میان آنها پرداخته ش��ود؛ موضوعی که تاکنون ،کمتر مورد توجه محققان تاریخ معاصر
و انقالب اسالمی قرار گرفته اس��ت .واکاوی در این زمینه و در این مقاله ،بر اساس خط
س��یر زمانی و با دورهبندی موضوع به دو قسمت ،تکاپوها و رویکردهای دو گروه مذکور
از زمان شکلگیری تا وقوع انقالب اسالمی و سپس از انقالب تا جنگ تحمیلی تفکیک
گردیده است.
شکلگیری و مواضع احزاب پانایرانیست تا انقالب اسالمی
میگویند اولین کسی که واژه پانایرانیسم را در ایران مرسوم کرد محمود افشار یزدی
در سال 1306هش بود .وی در تعریف این واژه میگوید:
پانایرانیس��م در نظر من باید ایدهآل و هدف اش��تراک مساعی تمام
س��اکنین قلمرو زبان فارس��ی باش��د در حفظ زبان و ادبیات مشترک
باس��تانی .منظورم اتحاد کلی��ه ایرانینژادان فارسه��ا ،افغانها ،لرها،
1
آذریها ،کردها ،بلوچها ،تاجیکها و غیره است...
 .1محمود افشار یزدی ،افغاننامه ،تهران ،بینا ،1361 ،ج ،3ص.475-482
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 .1علیاکبر رزمجو ،حزب پانایرانیس��ت ،تهران ،مرکز اس��ناد انقالب ،1378 ،ص80؛ براي اطالعات بيشتر در
مورد ديدگاهها و عقايد آنان رک :همان ،ص107-118؛ حزب ملت ايران بر بنیاد پانایرانیسم ،پان ایرانیسم چه
میگوید ،بیجا ،حزب ملت ایران ،بیتا ،ص59-6؛ هوشنگ طالع ،تاریخچه مکتب پانایرانیسم ،لنگرود :سمرقند،
 ،1381ص.40-65
 .2علیاکبر رزمجو ،همان ،ص34-36؛ هوشنگ طالع ،همان ،ص19-20؛ شهال بختياري ،حزب پانایرانیست به
روایت اسناد ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1385 ،ص32-37؛ مظفر شاهدي ،حزب پانایرانیست ،تهران،
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.11-31 ،1389 ،
 .3علیاکبر رزمجو ،همان ،ص37؛ هوشنگ طالع ،همان ،ص.38-40
 .4علیاکبر رزمجو ،هم��ان ،ص86-87؛ ايران مهر ،ش 18و  ،19ص90؛ هوش��نگ طالع ،همان ،ص 39و 71؛
غالمرضا نجاتي ،تاریخ سیاسی بیستوپنجس��اله ایران ،ج ،1تهران ،رسا ،1371 ،ص153-154؛ مظفر شاهدي،
همان ،ص.32-36
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بیتردید جریانهای پان در ایران بازتاب سیاس��تهای باستانگرایی رضاخان از یک
طرف و بروز افراطی تمایالتی ناسیونالیس��تی در ترکیه و کشورهای عربی تحت عنوان
پانترکیسم ،پانعربیسم و امثال این بعد از جنگ اول جهانی بوده است.
اگرچه نطفه شکلگیری مکتب فکری پانایرانیسم 1از سال  1306آغاز میشود و در
روز پانزدهم شهریور  1326رسماً در شهر تهران پایهریزی میشود لیکن تمایالت تبدیل
ش��دن این جریان به یک جریان سیاس��ی از اوایل دهه1320ش یعنی زمانی که ایران
تحت اشغال نیروهای متفقین قرار داشته و البته حزب کمونیستی توده ،بر اساس مرام
اعتقادی خود ،افکار ضد ملیگرایانه را ترویج مینمود ،به وجود آمد و انس��جام گروهی
پانایرانیس��تها از میانه دهه مذکور بود 2.با اين حال ،آنان تا س��ال 1329ش ،تمركز
اصلي خود را بر روي مسائل فكري قرار داده و سعي در ايجاد چهارچوبي مشخص براي
سازماندهي افكار و اعتقادات خود نمودند .با شكلگيري نهضت ملي نفت و تحركات ويژه
ناشي از آن در فضاي سياس��ي ايران ،پانايرانيستها به طور جدي وارد عرصه سياست
شدند 3،و تقريباً در همان برهه زماني بود كه اولين انشعاب در ميان پانايرانيستها روي
داد و آن هم جدايي برخي از اعضاي اين گروه و تشكيل حزب سومكا از سوي آنان بود.
مدت زيادي از اين واقعه نگذش��ت كه دومين و البته مهمترين انشعاب در ميان آنان به
وقوع پیوست ،که طی آن ،داريوش فروهر و همفكرانش از حزب پانايرانيست جدا شده
و به تش��كيل حزب جديدي به نام «حزب ملت ايران بر بنياد پانايرانيس��م» در اواسط
سال1330ش دست زدند .دليل اصلي اختالف ميان آنان ،از اين موضوع نشئت ميگرفت
كه در نبرد قدرت ميان محمدرضا پهلوي و محمد مصدق در س��ال1332-1330ش،
پزشكپور و اكثريت سران پانايرانيس��ت ،معتقد به حمايت از شاه و از آن سو ،داریوش
فروهر و همقطارانش نيز درصدد طرفداري از نخستوزير برآمده 4و بدينترتيب ،حزب
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ملت ايران ،فعاليتهاي خود را در قالب جبهه مل��ي آغاز نمود 1.او در همان برهه زماني
در راستاي مشي وطنگرايانه خود ،ش��ديدا ً بر ضد حزب توده (به عنوان یک حزب ضد
ملی) فعاليت میکرد 2.همان گونه كه همتايان سلطنتطلب آنان در حزب پانايرانيست
3
هم يكي از برنامههاي اصلي خود را بر محوريت مقابله با حزب مذكور قرار داده بودند.
حزب پانایرانیست
بعد از كودتاي 28مرداد ،حزب پانايرانيست به عنوان يكي از احزاب قانوني در درون
ساختار رژيم پهلوي به فعاليت خود ادامه داد و رابطه نزديكي با محمدرضا پهلوي برقرار
نمود ،چنانكه انقالب سفيد شاه را مورد تأييد قرار داد و حتي با بیشرمی ،مخالفان اصول
ششگانه آن ،به خصوص روحانیون عالیقدر را «مرتجعين سياه و عناصر نابكار بيگانه»
خواند 4.يكي از نكات برجسته در مورد اين گروه ،در دهه پاياني رژيم پهلوي ،ايفاي نقشي
نسبتاً تأثيرگذار در روند مجلس بيستودوم شوراي ملي (1349-1353ش) بود؛ البته
در همان مقطع زماني ،سومين انشعاب در پانايرانيست روي داد و آن هم وقتي بود كه
فضلاهلل صدر ،برخالف ديگر اعضاي كليدي حزب پانايرانيست ،با اليحه دولت هويدا،
مبني بر جدايي بحرين از اي��ران در مجلس موافقت کرد .به دنب��ال اين موضوع ،حزب
«ايرانيان» توسط صدر و همفكرانش تأس��يس گرديد .به عبارتی بهتر ،پزشکپور و اکثر
همقطارانش در حزب پانایرانیس��ت که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشتند ،از
معدود نمایندگان مجلس شورای ملی به ش��مار میآمدند که نسبت به الیحه جدایی
بحرین از ایران شدیدا ً مخالفت کرده و به آن رأی منفی دادند .در اواخر سال 1354ش
بود كه بنابر خواسته محمدرضا پهلوي ،همه احزاب سياسي حامي شاه ايران ،با يكديگر
ادغامشده و حزب «رستاخيز» را تشكيل دادند ،از اين رو ،سران حزب پانايرانيست نيز
در كنار احزاب س��لطنتطلب ،همانند «مردم»« ،ایران نوین» و «ايرانيان» ،...انحالل
حزب خود را اعالم نم��وده و به حزب «رس��تاخيز» پیوس��تند 5.بدینترتیب ،ماهیت
دیکتاتوری رژیم فاس��د پهلوی و البته س��یمای غالمان حلقه به گوش ش��اه منجمله
ال عیان گردید؛ چرا که تا قبل از این ،سردمداران رژیم پهلوی سعی کردند
پزشکپور کام ً
 .1کوروش زعیم ،جبهه مل��ي ايران (از پیدایش ت��ا کودتا) ،ته��ران ،ایرانمه��ر ،1379 ،ص97-274؛ یرواند
آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب ،ترجمه گلمحمدی و فتاحی ،تهران ،نی ،1387 ،ص.309-321
 .2محمود مقدسي و دیگران ،ناگفتهها ،تهران ،رسا ،1370 ،ص.144
 .3مظفر شاهدي ،همان ،ص.41-51
 .4همان ،ص48-91؛ علیاکبر رزمجو ،همان ،ص.38-40
 .5مظفر شاهدي ،همان ،ص204-456؛ علیاکبر رزمجو ،همان ،ص41-51؛ شهال بختياري ،همان ،ص.66-73
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 .1هوشنگ طالع ،همان ،ص55-57؛ مظفر شاهدي ،همان ،ص464-507؛ علیاکبر رزمجو ،همان ،ص52-56؛
اسناد النه جاسوسي ،ج ،9تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،1387 ،ص 225و 348؛ شهال بختياري،
همان ،ص.73-76
 .2غالمرضا نجاتي ،همان ،ص 211و صفحات ديگر؛ بخارا ،ش ،44ص.165-170
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حزب ملت ایران
ال متفاوت بود .بعد از
در آن س��و ،روند فعالیت و موضعگیری «حزب ملت ايران» کام ً
كودتاي 28مرداد ،این گروه سیاسی ،همانند ديگر مخالفان رژيم پهلوي رو به انزوا رفت
تا آنكه با برپايي جبهه مل��ي دوم در اواخر دهه1330ش ،به عن��وان يكي از اجزاي آن،
فعاليت سياسي خود را از سر گرفت ولی با فشار ش��ديدي كه از سوي حكومت وقت بر
جبهه دوم وارد گرديد ،حزب ملت ايران نيز مثل ديگر گروههاي مليگرا ،به حاشيه رانده
شد 2.این در حالی بود که تقریباً مقارن با همان دوره زمانی یعنی اوایل دهه1340ش،
روحانیون انقالبی و در رأس آنان نیز امام خمینی(ره) ،قاطعانه و با شجاعتی مثالزدنی،
در برابر رژیم فاسد پهلوی به پا خاستند که به قیام خونین پانزده خرداد  1342کشیده
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با تظاهر و از طریق ایجاد چند حزب دستنشانده و درباری ،این طور وانمود کنند که در
کشور ،آزادی سیاسی ،نظام سیاسی حزبی و دموکراسی برقرار است ،اما با ایجاد حزب
رستاخیز ،این پرده دروغین ،کنار زده شد .حضور پزشکپور و یارانش در حزب رستاخیز،
تا اواسط سال 1356ادامه داشت تا آنكه در اين زمان ،که جو سیاسی کشور به ضرر رژیم
پهلوی و دستیارانش در حال تغییر بود و نشانههای جنبش��ی فراگیر و انقالب مردمی
نمایان شده بود ،محسن پزش��كپور ،جدايي از حزب رس��تاخيز و برپايي دوباره حزب
پانايرانيست را اعالم کرد .او که در همین برهه ،یکی از کرسیهای نمايندگي مجلس
ش��ورای ملی را نیز در اختيار داش��ت ،رویه تظاهر و فریب را در پیش گرفت و به انتقاد
عليه وضعيت موجود پرداخت و البته ،نوك پيكان حمالت خود را ،نه به س��مت عامل
اصلی گسترش فساد در ایران و س��یهروزی ایرانیان یعنی محمدرضاشاه ،بلکه به سوي
دیگر کارگزاران رژیم پهلوی نشانه رفت و آنان را مسبب نابساماني كشور دانست .حزب
پانايرانيس��ت ،در ماههاي منتهي به انقالب ،بر تکاپوهای خود افزود و تأكيد زيادي بر
اجراي قانون اساسي سلطنت مشروطه از سوي دولتمردان وقت ايران داشت .نكته جالب
اينكه ،بعد از ورود رهبر کبیر انقالب ،امام خميني(ره) به ايران ،سران اين گروه سياسي
ال محسوس در مشی سیاسی خود،
ال آشنا بودند ،با تغییری کام ً
که با تظاهر و دورویی کام ً
1
به مالقات ایشان رفتند و اعالم وفاداری کردند.
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شد و لکه ننگی بر دامان حکومت پهلوی به جای گذارد .البته این نکته قابل ذکر میباشد
که اگر چه جبهه ملی دوم ،حالت انفعالی و خنثی به خود گرفت ،اما برخی سران حزب
ملت ،که تحت تأثیر ش��جاعت و اس��تقامت امام خمینی(ره) قرار گرفته بودند ،مبارزه
علیه حکومت پهلوی را ادامه دادند ،که یکی از نمونههای برجسته آن ،صدور اعالميهاي
شدیداللحن علیه شاه وطنفروش و عمال خائنش ،به دليل جدایی قطعهای از خاک ایران
یعنی بحرين از سرزمینمان در سال1349ش بود 1.با تحرك دوباره مخالفان حكومت،
در نتيجه كاهش استبداد سياسي از س��وي رژيم پهلوي ،حزب ملت ايران هم در قالب
«جبهه ملي چهارم» ،وارد صحنه مبارزات سياسي شده و سعی نمود تا ماههای منتهي
ال
به انقالب ،ایفای نقش کند 2،اگرچه این گروه سیاسی نیز همانند گروههای دیگر ،کام ً
تحتالشعاع نیروهای اسالمگرا ،به ویژه امام خمینی(ره) که سکاندار کشتی هدایت مردم
به سوی انقالب بودند ،قرار داشت.
پانایرانیستها از انقالب اسالمی تا جنگ تحمیلی
سرانجام با پيروزي مردم مسلمان ایران در 22بهمن ،1357رژيم سلطنتي پهلوي ،به
اعماق زبالهدان تاریخ سقوط کرد ،تا ايرانزمین وارد مرحله جديدي از دوران خود شود.
رویدادی که بیشک ،یکی از وقایع بسیار مهم جهان در قرن بیستم میالدی بود.
حزب پانایرانیست
پزشكپور كه در ماههاي منتهي به انقالب ،سعي کرد تا حدودی با مخالفان رژيم پهلوي
کنار بیاید ،بعد از بهمن 1357و در يك چرخش سياسي فاحش که برگرفته از دورویی و
عدم صداقت او و یارانش بود ،طي مصاحبهاي كه در اواخر اسفند همان سال با خبرگزاري
پارس در مورد رفراندوم انجام داد ،اظهار نم��ود كه او و اعضاي حزب او ،به نظام جمهوري
اسالمي رأي موافق خواهند داد 3.رهبر حزب پانايرانيست ،رسماً از همه اعضاي حزبش
(که البته به نظر نمیرس��ید چندان قابل توجه بوده باشد) خواس��ت تا در رفراندوم مورد
نظر ،به نظام جمهوري اس�لامي رأي «آري» بدهند چرا كه آن را يك وظيفه ملي عنوان
 .1ايرانمهر ،همان ،ص.90
 .2رک :عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،انقالب ايران به روايت راديو بيبيسي ،تهران ،مرکز اسناد انقالب،1378 ،
ص501-503؛ بخارا ،همان ،ص172-174؛ اسناد النه جاسوسي ،همان ،ص 497و  507و .659
 .3مظفر شاهدي ،همان ،ص.508
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 .1اسناد النه جاسوسي ،ج ،10ص.227
 .2مظفر شاهدي ،همان ،ص510-511؛ شهال بختياري ،همان ،ص.50
 .3مظفر شاهدي ،همان ،ص.515
 .4همان ،ص.512-514
 .5همان ،ص.515
 .6همان ،ص.515-517

بازخوانی مواضع احزاب و گروههای فشار در برخورد با انقالب اسالمی

کرد 1.اين در حالي بود كه در حدود يك ماه بعد از اين واقعه ،نفر دوم حزب پانايرانيست
(صدرعاملي) ،كه با كابينههاي يك سال پاياني دوره حكومت پهلوي ،رابطه نزديكي داشت
و حتي به عنوان وزير فعاليت میکرد ،در اواسط بهار  1358توسط برخي از انقالبيون ،به
سزای اعمالش رسید و اعدام گرديد 2.این رویکرد اپورتونیستی (فرصتطلبانه) و مزورانه
حزب پانایرانیست ،با کیاست و دقت انقالبیون مسلمان ،نقش بر آب گردید .پزشکپور و
همقطارانش که متوجه شدند با این شرایط ،به اهداف خود دست نخواهند یافت ،به تدریج
سیمای واقعی خود را نشان داده و مواضع واقعي خود را آشکار ساختند؛ به طوری که در
پی تدارك انتخابات مجلس خبرگان به منظور تدوين قانون اساس��ي ،پزشکپور ،شديدا ً
عليه آن واكنش نشان داده و طي نامهاي سرگش��اده به نخستوزير وقت ايران (مهندس
بازرگان) در اوايل مرداد  ،1358خواستار ممانعت از انجام انتخابات گرديد و خود نيز آن
را تحريم کرد 3.رهبر حزب پانایرانیس��ت ،سپس درصدد نامزدي براي انتخابات مجلس
اول شوراي اسالمي (اواخر سال  )1358برآمد ،ولي به دليل رابطه نزديك با رژيم سياسي
پيشين و حضور در مجلس شوراي ملي دوره پهلوي ،با ممانعت انقالبيون روبهرو شد ،كه
همين مسئله نيز موجب صدور اعالميهاي از س��وي حزب متبوع او ،عليه نظام جمهوری
اسالمی گرديد 4.همه اين وقايع سبب ش��د تا این حزب ،از تمام فرصتها براي مقابله با
امام خمینی و انقالب اسالمی سوءاس��تفاده کند؛ چنانكه در چالش میان رئیسجمهور
(بنیصدر) و حزب جمهوري اسالمی در مورد انتخاب نخس��توزير ،سعي کرد تا خود را
به بنيصدر نزديك کند 5.اما در نهايت ،درصدد به كارگيري قوه قهريه و خشونت برآمد؛
به طوري كه پزشكپور و يارانش ،در جريان وقایع كودتاي نوژه (تير  )1359قرار داشته و
حتي درصدد آن بودند كه بالفاصله بعد از موفقي��ت در اين واقعه ،نيروهاي خود را به نفع
كودتاگران وارد صحنه كنند 6،که این نقشه خصمانه و پلید آنان نقش بر آب شد .تقريباً در
همان مقطع زماني و اندكي بعد از آن يعني در اواخر تير  1359بود كه حزب پانايرانيست،
در اقدامی دیگر ،حتی خود به صورت مس��تقیم ،درصدد انجام کودتا با همكاري برخي از
سران بازنشسته ارتش ،عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران برآمد ،كه اين اقدام آنان
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نیز به مرحله عمل نرسيد و خنثي گرديد 1.این اقدام بیشرمانه که دشمنی جدی پزشکپور
ال آشکار کرد ،با واکنش سران نظام و مردم مواجه
و یارانش نسبت به نظام اسالمی را کام ً
ش��د و در نهایت منجر به گريز پزشكپور و برخي ديگر از س��ران پانايرانيست به خارج از
كشور در تیرماه 1359ش گرديد 2و تعدادي ديگر از اعضاي اين حزب نيز ،دستگير شدند
و به س��زای عمل خود رس��یدند 3.پزش��كپور كه به دليل توطئه ،مجبور به فرار از ایران و
اقامت در فرانسه شده بود فعاليتهاي خصمانه خود علیه نظام جمهوری اسالمی را حتی
در آن سوی مرزها دنبال کرد و با انتش��ار اعالمیههای متعدد تداوم بخشید .او در نامهاي
ال
سرگشاده به رئيسجمهور وقت اياالت متحده (ريگان) در اسفند 1359ش ،رويكرد كام ً
منفي خود را نسبت به نظام جمهوري اسالمی آشکار کرد و ضمن اظهار دلبستگی خود به
رژيم پهلوي ،سردمداران امریکا را به دلیل عدم حمایت از محمدرضا پهلوی ،مسبب اصلي
سقوط رژیم شاهنشاهی معرفی کرد! 4این رفتار کینهتوزانه او نسبت به نظام نوپای اسالمی،
در زمانی بود که این نظام در حال دفاع از وطن در برابر تجاوز یک دش��من خارجی یعنی
عراق به رهبری صدام حسین ملعون بود .حتی در زمانی که نیروهای ایرانی با فداکاری و
ایثار ،توانستند خرمشهر را در خرداد  1361آزاد کنند و عراقیها را وادار به عقبنشینی
نمایند ،رهبر حزب پانايرانيس��ت ،در بيانيهاي غرضورزانه ،حاكمان وقت ايران را متهم
ال آگاهانه و از روي عمد ،بعد از فتح خرمش��هر ،سبب عدم پیشروی سربازان
کرد كه كام ً
ايرانی به س��وی عراق تا اضمحالل رژيم بعث آن کش��ور و نابودي صدام حس��ين شدند:
« ...انتظار منطقي و عادالنه ملت ايران اين بود كه جنگ تحميلي وارد مرحله قطعي گردد
5
و به نتيجه برسد »...و در ادامه ،باز هم بر سرنگوني حكومت جمهوري اسالمي تأكيد کرد.
حزب ملت ایران
اما در سویی دیگر ،روند سياس��ي طيف ديگر جریان پانايرانيسم يعني «حزب ملت
ايران» ،در مقطع زماني مورد نظر ،اگر چه تا حدودی در كليات با همتايان سلطنتطلب
آنان ،شباهت داش��ت ،اما در جزئيات متفاوت بود .عناصر حزب ملت ،به خصوص رهبر
 .1غائله چهاردهم اسفند ،تهران ،دادگستری جمهوری اسالمی ایران ،1364 ،ص237؛ مظفر شاهدي ،همان،
ص.518
 .2هوشنگ طالع ،همان ،ص71-72؛ مظفر شاهدي ،همان ،ص.518-519
 .3غائله چهاردهم اسفند ،همان ،ص.237
 .4مظفر شاهدي ،همان ،ص.520-521
 .5همان ،ص .520-521البته این نکته قابل ذکر است که با استمرار و تثبیت حکومت مقدس جمهوری اسالمی،
پزشکپور نیز از نگرش خصمانه خود نسبت به نظام اسالمی ایران کاسته و به ناچار و از روی تظاهر ،رویه سازش را
در پیش گرفت( .مظفر شاهدی ،همان ،ص.)523-524
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 .1ش��ورای انقالب و دولت موقت ،بیجا ،نهضت آزادی ای��ران ،1362 ،ص35-36؛ مس��عود بهنود 275 ،روز
بازرگان ،تهران ،علم ،1387 ،ص 238و صفحات ديگر؛ اسناد النه جاسوسی ،ج ،10ص 137و 710؛ یحیی فوزي،
تحوالت سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقالب ،ج ،1تهران ،عروج ،1387 ،ص468-472؛ عباس بشيري ،کارنامه
و خاطرات هاشمی رفسنجانی ( ،)1357-58تهران ،دفتر نشر معارف انقالب ،1388 ،ص365؛ محمد دروديان،
اجتنابناپذیری جنگ ،تهران ،مرکز مطالعات سپاه ،1382 ،ص.210
 .2مسعود بهنود ،همان ،ص.473
 .3محمد وحيد ،مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران ،تهران ،عروج ،1384 ،ص.385-392
 .4اسناد النه جاسوسي ،تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،1387 ،ج ،10ص.417
 .5اطالعات ،ش ،15882ص2و7؛ اسناد النه جاسوسي ،ج ،10همان ،ص482؛ مسعود بهنود ،همان ،ص-580
585؛ محمد وحید ،همان ،ص277؛ دادگستری جمهوری اسالمی ،همان ،ص.69
 .6محمد وحيد ،همان ،ص283؛ مسعود بهنود ،همان ،ص.636
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این گروه یعنی فروهر ،تا چند ماه بعد از وقوع انقالب اسالمی ،فعاليت سياسي خود را در
قالب جبهه ملي چهارم تداوم بخشید و در همان ماههای نخستین بعد از انقالب ،نقشي
نسبتاً برجسته در ساختار سیاس��ی جدید ایفا کردند .فروهر ،عالوه بر اينكه يكي از سه
رهبر اصلي و همچنین ،سخنگوي جبهه ملي در اين مقطع زمانی بود ،با تشكيل دولت
موقت به نخستوزيري مهندس بازرگان ،به عنوان وزير كار و امور اجتماعي در كابينه او
منصوب گرديد 1.او در موضعگيرياش نسبت به رفراندوم در فروردين  ،1358از آن دفاع
کرد و رویکرد مثبتی نسبت به جمهوری اسالمی نشان داد 2.در شورايي كه براي تدوين
پيشنويس قانون اساسي جمهوری اس�لامی در نيمه اول بهار  1358تشکیل گرديد،
به عنوان يكي از اعضاي حزب ملت نقشي تأثيرگذار داشت ،اگرچه اين پيشنويس ،به
3
رفراندوم گذاشته نش��د و مجلس خبرگان ،براي نوشتن قانون اساسي تشكيل گردید.
اولین اختالفنظر میان رهبر حزب ملت با انقالبیون اسالمگرا ،در فروردین  1358و در
مورد اعدامهایی بود که به دستور یکی از روحانیون انقالبی یعنی خلخالی ،برای مجازات
وابستگان رژیم پهلوی در نظر گرفته ش��د .فروهر در این زمینه ،به شدت واكنش نشان
میداد 4،با این حال ،اختالفات چندان محس��وس ،جدی و هویدا نبود .بلکه مدتی بعد
از آن ،فروهر با همقط��اران ملیگرای خود دچار اختالف ش��د ،چنانکه در اواخر خرداد
 ،1358حزب ملت ایران ،در نتیجه اختالفنظر شدید فروهر با رهبران دیگر جبهه ملی
5
چهارم ،رسماً از این جبهه جدا شد و فعالیت سیاسی خود را به طور مستقل شروع کرد.
در انتخابات مجلس خبرگان كه در اواسط تابستان  1358برگزار گرديد ،حزب ملت
ايران ،حمايت خود را نسبت به معدودي از كانديداها اعالم کرد ،كه البته در ميان آنان
نيز چهره چندان مشهوري ديده نميش��د 6.در این انتخابات ،اسالمگرایان به خصوص
روحانیون انقالبی با قاطعیت کامل پیروز شدند و از نامزدهای مورد نظر حزب ملت نیز
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فقط یک نفر توانست به این مجلس راه یابد 1،كه اين مسئله ،موجب ناخرسندی فروهر
گردید 2.استعفاي بازرگان از نخستوزيري و فروپاشي كابينه دولت موقت در ميانه آبان
 ،1358در زماني روي داد كه فروهر به منظور حل مسئله كردستان در آن منطقه به سر
ميبرد 3.رهبر حزب ملت ،به رغم اس��تعفای دولت ملی -مذهب��ی مهندس بازرگان و
کنارهگیری وزرای ملیگرای او ،فعاليت خود را به عنوان وزير در كابينه شوراي انقالب
نيز ادامه داد و اين روند تقريباً چهار ماه ادامه يافت ،تا آنكه با جديتر شدن اختالفات و
رویکرد غیر خوشبینانه او نس��بت به نفوذ حزب جمهوری اسالمی در ساختار سیاسی
جديد 4،در اس��فند  1358كنارهگيري کرد .در واقع از این مقطع زمانی یعنی ماههای
پایانی س��ال  1358بود که حزب ملت ایران نیز همانند بس��یاری از گروههای دیگر که
نمیتوانس��تند تمایالت مردم به ی��اران امام خمین��ی را تحمل کنن��د و از این نفوذ و
محبوبیت روحانیون انقالب��ی در میان مردم متدین ایران ناخرس��ند بودن��د ،در برابر
اسالمگرایان قرار گرفتند .این روند ،تدریجی و نه به یکباره بود و اوج آن در سال 1359
محسوب میگردد .در اینجا ،به طور خالصه به چگونگی این روند یعنی رودررویی حزب
ملت در برابر امام خمینی و یاران اسالمگرای ایشان پرداخته خواهد شد .واكنش حزب
ملت در قبال واقعه تسخير النه جاسوس��ی امريكا در تهران كه در 13آبان 58روي داد،
مثبت بود 5،و در اين زمينه ،با ديگر گروه سياس��ي نيرومند همس��و ب��ا خود در طيف
مليگرايان يعني جبهه ملي ،اختالفنظر داش��ته و حتي آنان را تلويحاً مورد انتقاد قرار
داد 6.فروهر ،در اولين دوره انتخابات رياستجمهوري كه در بهمن  1358برگزار گرديد،
خود را به عنوان كانديدا معرفي کرد و در بين نه كانديداي حاضر در رقابت انتخاباتي ،با
كمتر از يك درصد آرا ،در رديف چهارم قرار گرفت 7.نكته عجیب و قابل تأمل ،مربوط به
حزب ملت و اولين انتخابات رياستجمهوري ،اين بود كه حزب مذكور در كنار سازمان
مجاهدین خلق ای��ران (منافقین) ،قبل از معرفي نامزدهاي خ��ود ،در اقدامي غیر قابل
 .1محمد وحيد ،همان ،ص.312
 .2همان ،ص303؛ عباس شادلو ،انقالب اس�لامي از پيروزي تا تحكيم؛ ناگفتههاي تاريخي از تشكيل شوراي
انقالب و دولت موقت تا سقوط بنیصدر ،1357-1360تهران ،عباس شادلو ،1385 ،ص.125

 .3مسعود بهنود ،همان ،ص.804
 .4داود عليبابایي 24 ،سال در ایران چه گذشت ،بیجا ،امیدفردا ،1384 ،ج ،4ص 163و 167؛ سعید پورداراب،
تقویم تاریخ دفاع مقدس ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ج ،8ص274؛ کریم راهور ،احزاب و جناحهای سیاسی
ایران امروز ،تهران ،سیاست ،1382 ،ص.31-38
 .5آرمان ملت ،ش ،12ص1و.3
 .6همان ،ش ،30ص.4
 .7محمدجواد مظفر ،اولین رئیسجمهور ،تهران ،کویر ،1378 ،ص16؛ یحیی فوزي ،همان ،ج ،1ص305؛ عباس
بشيري ،همان ،ص428؛ عباس شادلو ،همان ،ص.161
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 .1عباس شادلو ،همان ،ص.143-144
 .2همان ،ص.192-193
 .3آرمان ملت ،ش ،1ص 1و .5
 .4همان ،ش ،6ص 1و .7
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تصور ،طي پيامهايي جداگانه ،خواستار پذيرش مقام رياستجمهوري از سوي رهبر کبیر
انقالب ،امام خميني(ره) ش��دند .اين اقدام آنان را از دو ديدگاه متفاوت ميتوان تفسير
کرد :اول آنكه ،اين دو گروه به دليل عدم اعتقاد به واليت فقيه ،از طریق این پيش��نهاد،
درصدد تنزيل جايگاه امام خميني به عنوان ولي فقيه به مقام رياستجمهوري بودند،
دوم آنكه ،اين پيش��نهاد را بدینخاطر دادند که به عدم موفقيت كانديدای حزب خود،
اطمينان داشته و بدينترتيب درصدد بودند تا از موفقيت نامزدهاي احزاب ديگر ممانعت
به عمل آورند 1.حزب ملت كه به دلیل عدم نفوذ و محبوبیت در بین مردم مس��لمان و
دیندار ایران ،در دو رقابت انتخاباتي مهم (خبرگان و رياستجمهوري) به منظور كسب
قدرت در حکومت جمهوری اسالمی ،با ناکامی روبهرو شد ،تالش فراواني کرد تا حداقل
در س��ومين میدان سياسي مهم در راس��تای کس��ب قدرت (انتخابات مجلس شوراي
اسالمي) ،به اهداف خود نايل گردد ،اما در اين مبارزه نيز شكست خورد 2،و بدينترتيب
بود كه از اوايل سال  ،1359به طور فاحشی از امام و طیف اسالمگرا ،فاصله گرفت .میزان
خصومت و کینهورزی این حزب نسبت به حزب جمهوری اسالمی به اندازهای بود که در
اولين موضعگيري صري��ح و بیپرده خود در اي��ن زمينه ،به طور غی��ر منصفانه و غیر
منطقی ،حزب جمهوری را به تقلب در انتخابات مجلس متهم کرد و از رئيسجمهور وقت
یعنی بنیصدر خواست تا از اختيارات خود استفاده کرده و ابطال انتخابات مذكور را اعالم
کند 3.با وق��وع حادثه طب��س در اوايل ارديبهش��ت  ،1359فروه��ر و يارانش با صدور
اعالميهاي ،ضمن محكوم کردن اين اقدام از سوي اياالت متحده ،به حاكمان وقت ايران،
ال مراقب باشند،
اكيدا ً توصيه کردند كه در برابر اینگونه توطئههای دشمنان خارجی ،كام ً
4
«وگرنه ملت ايران غافلگيري مجدد را به دس��تاندركاران نخواهد بخشيد» .مسئله
دیگری که اختالفنظر حزب ملت با اس�لامگرایان را هویدا ک��رد ،موضوع ارتش بود.
ساختار ارتش ایران بعد از وقوع انقالب اس�لامی ،به يكي از مسائل بسیار چالشبرانگیز
ميان طیفهای سیاسی گوناگون یعنی مليگرایان ،کمونیستها و اسالمگراها تبديل
شده بود ،چرا که از یک طرف ،ملیگرایان بر نگهداری دقیق و کامل ساختار و نیروهای
ارتش و عدم تصفیه در آن اصرار میورزیدند ،از طرف دیگر ،کمونیستها به انحالل کامل
ارتش اعتقاد داشتند ،و در طرف دیگر ،اسالمگرایان معتقد بودند که ارتش باید به عنوان
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یک نیروی دفاعی کش��ور ،حفظ شود ولی بهتر اس��ت که فرماندهان سلطنتطلب آن
تصفیه گردند .حزب ملت در خرداد م��اه ،1359در واكنش به اظهارات وزير دفاع وقت
ايران (ش��هید چمران) ،مبني بر اينكه س��اختار كنوني ارتش ايران ،همانند دوره رژيم
طاغوتي گذشته بوده و بايد اصالحاتي در آن صورت گيرد ،شديدا ً از او انتقاد کرد و تصفيه
1
سران ارتش��ي را منجر به تضعيف اين نهاد دفاعي و در نتيجه به ضرر ايران عنوان کرد.
تقريباً در همين دوره زماني بود كه اختالفنظر ش��ديدي ميان رئيسجمهور با حزب
جمهوري اس�لامي (كه با توجه به محبوبیت در میان مردم مس��لمان و متدین ایران،
اكثريت قاطع کرس��یهای نمايندگی مجلس اول را در اختيار داش��ت) برای انتخاب
نخس��توزير به وجود آمد و گويا زمزمههاي��ي مبني بر تمايل بنيص��در براي انتخاب
نخستوزير از طيف ملیگرایان ليبرال از جمله داريوش فروهر در جریان بود ،كه اين امر
(با توجه به رویکرد منفی حزب ملت نسبت به انقالب اسالمی طی چند ماه قبل از آن)
براي طيف اسالمگرايان پذیرفتنی نبود 2.سران این حزب ،در اين چالش ميان بنيصدر
و مجل��س ،صراحتاً از رئيسجمهور وق��ت حمایت کرد و در ارگان رس��میاش ،موضع
خصمانه خود نسبت به مذهبیون را این طور برمال کرد« :مجلس شوراي ملي بايد دست
رئيسجمهور را باز بگذارد 3».حزب ملت ،از این زمان در زمینههای گوناگون ،به صورت
ال آشکار ،اسالمگرایان را نه تنها مورد انتقاد بلکه به صورت وقیحانه در نوک
مستمر و کام ً
4
پیکان حمله لفظی ق��رار دادند .به رغم اي��ن ،هنوز در موضوعات مع��دودی ،با طيف
اسالمگرا اتفاقنظر داشتند ،چنانكه يكي از موارد مهم آن ،حمايت از فلسطين و مخالفت
شديد با اس��رایيل بش��مار میرفت ،که البته این نیز ،عمدتاً از دیدگاه ملیگرایی (و نه
رویکرد اسالمی) بود« :اس��راییل تجاوزگر ،اين پايگاه امپرياليس��م ،نابود بايد گردد...
صهيونيسم از ابتداي پيدايش بر ضد منافع ملي ايرانيان بوده است .انقالب اسالمي ملت
ايران هيچ انديشه نژادگرایي را تحمل نخواهد كرد 5».همچنین ،با شروع جنگ تحمیلی
میان ایران -عراق ،فروهر و یارانش در ارگان حزب ملت ،شدیدا ً علیه حزب بعث عراق،
واکنش نشان داد 6،و حتی در عرصه عمل نیز راهی جبهه جنگ شده تا به دفاع از وطن
 .1همان ،ش ،8ص.8
 .2رک :علي بابایي ،همان ،ج ،3ص652؛ عبداهلل جاس��بي ،روزش��مار تفصیلی جمهوری اسالمی ،تهران ،دفتر
پژوهش و تدوین تاریخ انقالب ،1387 ،ج ،2ص.368
 .3آرمان ملت ،ش ،10ص 1و .4
 .4همان ،ش.12-24
 .5همان ،ش ،19ص 1و .4-5
 .6رک :همان ،ش ،30ص 4و ش  ،25ص 1و .3
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 .1رک :علی لطفاهللزادگان ،روزشمار جنگ ایران و عراق ،تهران ،مرکز مطالعات سپاه ،1387 ،ج ،11ص4؛ آرمان
ملت ،ش ،28ص 1و 5؛ ایران مهر ،ش ،18-19ص.90
 .2آرمان ملت ،ش ،29ص.3
 .3همان ،ش ،30ص.5-6
 .4ايران مهر ،ش ،18-19ص.91
 .5همان ،ص91-92؛ آرمان ملت ،ش.29-54
 .6آرمان ملت،ش،31ص1و.2
 .7همان ،ش 31و .32
 .8غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط ضد انقالب ،همان ،ص.162
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بپردازند 1.اما گرایش تندروانه این حزب در قبال موضوع ملیت ،باز هم سبب انتقاداتی
از سوی رهبران آن به اسالمگرایان شد .چنانکه در اواخر مهر  ،1359نخستوزير وقت
ايران یعنی شهید محمدعلی رجایی ،عازم نيويورك شد تا در اجالس سازمان ملل متحد
شرکت کند .حزب ملت ايران ،اين رويداد را با واكنش منفي نگريسته و بر این اعتقاد بود
در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل تحت نفوذ دول امپرياليست قرار داشته و از اين
رو ،حتي كوچكترين اش��ارهاي به تجاوز نظامي عراق عليه ايران و محکومیت آن کشور
نکرده ،نماینده ايران نباید در اين اجالس شركت کند ،تا بدین طریق ،اعتراض خود را
نش��ان دهد 2.مدتی بعد از آن ،زمزمههاي��ي مبني بر توافق اي��ران و امريكا براي آزادي
گروگانهاي امريكايي بر سر زبانها افتاد ،كه اینبار نیز حزب ملت ،با نگرشی افراطی و
بدون درک واقعبینانه از موقعیت حساس ایران در زمان جنگ ،با این موضوع مخالفت
کرد و خواستار محاكمه ديپلماتهاي امريكايي در ايران شدند 3.اگرچه رهبران حزب
ملت ،مدعی بودند که با وجود یک دشمن خارجی و اشغال قسمتی از خاک وطن توسط
نیروهای بیگان��ه ،درصدد کاهش تنش با طیف اس�لامگرا بودند 4،اما باز هم ش��روع به
مخالفت با نیروهای اس�لامی حاکم بر ایران کردن��د 5،و حتی کار به جایی رس��ید که
دولتمردان ايران را متهم به اهمال در دفاع از وطن در برابر دشمن بيگانه کردند 6و در
همان مقطع زماني ،از روی گس��تاخی ،دامنه مخالفتهای خود را حتي به زمینههای
فرهنگي و قضایي نيز گسترش دادند 7،که این رویکرد کینهتوزانه حزب ملت ،بیپاسخ
نبود و بیش از پیش س��بب نگرش منفی نیروهای مذهبی علیه خود ش��دند 8.در اوايل
بهمن ،1359س��ران نظام جمهوری اس�لامی ،ديپلماتهاي امريكاي��ي را آزاد و روانه
کشورشان کردند .همين مسئله کافی بود ،تا بار دیگر ،رهبران تندروی حزب ملت ،این
ماجرا را دستاویز قرار داده و بهانهای دیگر برای حمله لفظی به دولتمردان ایرانی پیدا
نمایند ،به طوری که در ارگان رسمی خود این طور آوردند« :دولت در اين زمينه ،هيچ
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پيروزي براي ايران به همراه نياورد و موجب س��رافكندگي شد 1».حزب ملت ،از همين
زمان ،رابطه خود را بيش از پيش با مخالفان انقالب اس�لامي نزدي��ك کرد ،و در زمره
گروههايي قرار گرفت كه تحت رهبري بنیصدر ،درص��دد ايجاد يك گروه به اصطالح
«وحدت بزرگ ملي» علیه یاران امام در طیف اسالمگرا بودند 2.دقيقاً در همين مقطع
زماني بود كه ،بنابر گزارش ديليتلگراف ،رهبر کبیر انقالب امام خميني(ره) نیز شدیدا ً
از این دستهبندیها ابراز نارضایتی کرده و كشمكشهاي سياسي داخلي را در حالی که
ایران با یک دشمن خارجی روبهروست ،تقبيح کرد 3.حزب ملت مانند ديگر گروههاي
سياسي همسو با خود در اين برهه زماني ،در تجمعي كه به مناسبت سالروز وفات رهبر
ملیگرایان ایران معاصر یعنی محمد مصدق ،در 14اسفند 59برگزار شد ،حضور داشت.
مراس��مي كه با س��خنراني بنيصدر هم��راه بود و حت��ي موجب درگی��ری طرفداران
رئیسجمهور با حامیان انقالب و مردم والیتمدار ایران ش��د 4.همچنين ،يكي از ياران
نزديك فروه��ر (منوچهر مس��عودي) در ح��زب ملت ،بع��د از دس��تيابي بنيصدر به
رياستجمهوري ،در زمره نزديكان او قرار گرفته و در گروه دفتر هماهنگي رئيسجمهور،
قدرت و نفوذي قابل توجه به دست آورد ،همین شخص بود كه در غائله 14اسفند،59
نقشي برجسته ايفا کرد ،همچنين ،فعاليت زيادي در راستاي نزديك نمودن مخالفين
انقالب اسالمی به يكديگر داشت و بعدها (با فرار بنيصدر از ايران) نيز دستگير شد و به
سزای این عمل ناپسند خود رسید 5.میزان شدت مخالفت حزب ملت با اسالمگرایان از
اواخر اسفند  ،59به نقطه اوج خود رس��يده ،انواع اتهامات را به آنان وارد مینمود 6.اين
موضوع ،دقيقاً مقارن با بهار 1360بود كه اختالفات ميان نیروهای مذهبی پیرو امام با
ال مشهود گردیده و به بدترین شکل
مخالفان (كه در كنار بنیصدر قرار داش��تند) ،كام ً
ممکن به وخامت گرایید .از این رو ،ایران با بحران سياس��ي و ناامنی اجتماعي شدیدی
مواجه شد 7.تا آن که سرانجام مردم مسلمان ایران ،که از این گونه اقدامات مخالفان امام
ناخرسند بودند ،به طور جدی و مس��تقیم وارد صحنه شده و همراه با احزاب اسالمگرا،
 .1آرمان ملت ،ش ،42ص 1و.6-7
 .2غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط ضد انقالب ،همان ،ص 101-102و صفحات ديگر.
 .3پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس ،جنگ ای��ران و عراق از نگاه مطبوعات جهان ،ج ،5تهران ،ش��کیب،
 ،1388ص.337
 .4غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط ضد انقالب ،همان ،ص.441-442
 .5همان ،ص 142و .116-118
 .6آرمان ملت ،ش.48-54
 .7برای آگاهی کامل و دقیق در مورد جزئیات وقایع رک :كيهان و اطالعات ،ش بهار .1360

نیروهای ضد انقالب و اسالم را در خرداد 1360از صحنه قدرت خارج نمودند 1،که حزب
2
ملت نیز به این سرنوشت دچار گردید.
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 .1همان ،ش خرداد و تیر .1360
 .2ايران مهر ،همان ،ص.90
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نتیجه
روند فعالیتها و موضعگیریهای دو ش��اخه اصلی جریان پانایرانیسم یعنی «حزب
پانایرانیس��ت» و «حزب ملت ایران» در دوره زمانی مورد نظر ،تا حدود زیادی تفاوت
داش��ت .اگر چه س��یر این روند بدینگونه بود که از اتح��اد و همس��ویی در نیمه دوم
دهه 1320آغاز گردید ،سپس در نتیجه واقعه نهضت ملی نفت به انشقاق انجامید .از آن
زمان تا اوایل انقالب شکوهمند اسالمی ،مغایرت فاحشی در فعالیتها و موضعگیریهای
این دو گروه سیاسی وجود داش��ت( .اگر چه در برخی رویدادها مثل مخالفت شدید با
جدایی بحرین ،همسو بودند) ،اما در نهایت به همسویی نسبی منجر گردید ،چرا که هر
دو در سالهای نخس��تین بعد از انقالب ،به مخالفت با یاران اس�لامگرای امام مبادرت
ورزیده ،تا آنکه سرانجام به سرنوش��تی مشابه دچار ش��دند ،با این تفاوت که مخالفت
حزب پانایرانیست از اوایل سال  1358آغاز گردیده و میزان شدت آن بیشتر ،و روند آن
یکباره و به سرعت بود و خیلی زود رهبران این حزب به دامن اربابان امریکایی و انگلیس
خود بازگشتند اما حزب ملت از اواخر سال مذکور ،ساز مخالف با اسالمگرایان سرداده،
سیر آن نیز تدریجی و شدت آن هم تا حدودی نس��بت به همتایان سلطنتطلب خود
در حزب پانایرانیست ،کمتر بود .اگرچه هر دو گروه در برابر امام و مردم مسلمان ایران
قرار گرفتند و محکوم به نابودی و حذف از صحنه سیاس��ت ایران شدند .اما رهبر حزب
ملت یعنی داریوش فروهر هیچ گاه تمایالت سیاسی خود را در اختیار امریکا و انگلیس
قرار نداد و تا آخرین لحظه حیات خود مانند بس��یاری از وطنفروشانی که شعار ملیت
میدادند ولی سر در آخور بیگانگان داشتند ،پشت به وطن ننمود و به ملت ایران خیانت
نکرد.

