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بازخوانی مواضع احزاب و گروه های 
فشار در برخورد با انقالب اسالمی 

بخش اول:» احزاب پان ايرانيست و ناسازگاری با انقالب ملت ايران«

روح اهلل مهدی زاده1 
چکيده 

در اين مقاله به دو حزب اصلی نشئت گرفته از مرام پان ايرانيسم در تاريخ معاصر ايران 
يعنی»حزب پان ايرانيست« و همچنين»حزب ملت ايران« پرداخته شده است؛ به طوری 
كه، در ابتدا به صورت بس��يار مختصر، به چگونگی شكل گيری اين دو گروه سياسی در 
دهه1320 اش��اره ش��ده و س��پس فعاليت ها و موضع گيری های آنان راجع به مسائل 
گوناگون سياسی تا انقاب اس��امی 1357 مورد توجه قرار گرفته و در نهايت، به طور 
دقيق و مفصل، به رويكردها و اقدامات آنان در قبال رويدادهای مهم ايران در سال های 

نخستين بعد از انقاب اسامی پرداخته شده است. 
کليدواژه ه�ا: حزب ملت، ح��زب پان ايرانيس��ت، انقاب اس��امی، حكومت پهلوی، 

جمهوری اسامی. 

1. كارشناس ارشد تاريخ انقاب اسامی 
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مقدمه 
اگر چه انقاب شكوهمند اسامی در س��ال1357، با مشاركت مردم ايران و با تبعيت 
آنان از امام خمينی)ره( و رهبری بامنازع ايشان به وقوع پيوست، با اين حال، احزاب و 
گروه هايی سياسی نيز وجود داشتند كه يا به عنوان مخالفين حكومت پهلوی، درصدد 
ايفای نقش در وق��وع انقاب بوده و يا اينكه با رژيم مذكور هم س��ويی داش��ته و در پی 
ممانعت از اين رويداد بس��يار مهم بودند. يكی از طيف های سياسی قابل توجه در دوره 
پهلوی دوم، پان ايرانيست ها به شمار می آمدند. اين طيف سياسی و فكری، كه در همان 
اوايل ش��كل گيری، به دو ش��اخه اصلی كامًا متمايز )حزب پان ايرانيست و حزب ملت 
ايران( منش��عب ش��دند، اگر چه در مرام عقيدتی خود مبنی بر ميهن پرستی و تمايل 
افراطی به باس��تان گرايی، شباهت زيادی با يكديگر داش��تند، اما از بعد مشی سياسی، 
دارای اختاف نظر آشكار و ش��ديدی بودند، چنانكه موضع گيری های متضادی نسبت 
به رژيم پهلوی و انقاب اسامی داش��تند و همچنين ديدگاه هايش��ان در مورد وقايع 
س��ال های نخس��تين پس از انقاب نيز، تا حدودی )اما نه كامًا( متف��اوت بود. در اين 
مقاله، سعی ش��ده اس��ت تا به اين موضوع يعنی روند فعاليت ها و موضع گيری های دو 
شاخه اصلی پان ايرانيست در محدوده زمانی انقاب اس��امی، با رويكردی مقايسه ای 
ميان آنها پرداخته ش��ود؛ موضوعی كه تاكنون، كمتر مورد توجه محققان تاريخ معاصر 
و انقاب اسامی قرار گرفته اس��ت. واكاوی در اين زمينه و در اين مقاله، بر اساس خط 
س��ير زمانی و با دوره بندی موضوع به دو قسمت، تكاپوها و رويكردهای دو گروه مذكور 
از زمان شكل گيری تا وقوع انقاب اسامی و سپس از انقاب تا جنگ تحميلی تفكيك 

گرديده است. 

شکل گيری و مواضع احزاب پان ايرانيست تا انقاب اسامی 
می گويند اولين كسی كه واژه پان ايرانيسم را در ايران مرسوم كرد محمود افشار يزدی 

در سال 1306ه ش بود. وی در تعريف اين واژه می گويد: 
پان ايرانيس��م در نظر من بايد ايده آل و هدف اش��تراك مساعی تمام 
س��اكنين قلمرو زبان فارس��ی باش��د در حفظ زبان و ادبيات مشترك 
باس��تانی. منظورم اتحاد كلي��ه ايرانی نژادان فارس ه��ا، افغان ها، لرها، 

آذری ها، كردها، بلوچ ها، تاجيك ها و غيره است...1

1. محمود افشار يزدی، افغان نامه، تهران، بی نا، 1361، ج3، ص475-482. 
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بی ترديد جريان های پان در ايران بازتاب سياس��ت های باستان گرايی رضاخان از يك 
طرف و بروز افراطی تماياتی ناسيوناليس��تی در تركيه و كشورهای عربی تحت عنوان 

پان تركيسم، پان عربيسم و امثال اين بعد از جنگ اول جهانی بوده است. 
اگرچه نطفه شكل گيری مكتب فكری پان ايرانيسم1 از سال 1306 آغاز می شود و در 
روز پانزدهم شهريور 1326 رسماً در شهر تهران پايه ريزی می شود ليكن تمايات تبديل 
ش��دن اين جريان به يك جريان سياس��ی از اوايل دهه1320ش يعنی زمانی كه ايران 
تحت اشغال نيروهای متفقين قرار داشته و البته حزب كمونيستی توده، بر اساس مرام 
اعتقادی خود، افكار ضد ملی گرايانه را ترويج می نمود، به وجود آمد و انس��جام گروهی 
پان ايرانيس��ت ها از ميانه دهه مذكور 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 شكل گيري نهضت ملي نفت و تحركات ويژه 
ناشي از آن در فضاي سياس��ي ايران، پان ايرانيست ها به طور جدي وارد عرصه سياست 
شدند،3 و تقريباً در همان برهه زماني بود كه اولين انشعاب در ميان پان ايرانيست ها 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 پيوست، كه طی آن، داريوش فروهر و همفكرانش از حزب پان ايرانيست جدا شده 
و به تش��كيل حزب جديدي به نام »حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيس��م« در اواسط 
سال1330ش دست زدند. دليل اصلي اختاف ميان آنان، از اين موضوع نشئت مي گرفت 
كه در نبرد قدرت ميان محمدرضا پهلوي و محمد مصدق در س��ال1330-1332ش، 
پزشكپور و اكثريت سران پان ايرانيس��ت، معتقد به حمايت از شاه و از آن سو، داريوش 
فروهر و هم قطارانش نيز درصدد طرفداري از نخست وزير برآمده4 و بدين ترتيب، حزب 

1. علی اكبر رزمجو، حزب پان ايرانيس��ت، تهران، مركز اس��ناد انقاب، 1378، ص80؛ براي اطاعات بيشتر در 
مورد ديدگاه ها و عقايد آنان رك: همان، ص118-107؛ حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيسم، پان ايرانيسم چه 
می گويد، بی جا، حزب ملت ايران، بی تا، ص6-59؛ هوشنگ طالع، تاريخچه مكتب پان ايرانيسم، لنگرود: سمرقند، 

1381، ص40-65. 
2. علی اكبر رزمجو، همان، ص36-34؛ هوشنگ طالع، همان، ص20-19؛ شها بختياري، حزب پان ايرانيست به 
روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1385، ص37-32؛ مظفر شاهدي، حزب پان ايرانيست، تهران، 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1389، 11-31. 
3. علی اكبر رزمجو، همان، ص37؛ هوشنگ طالع، همان، ص38-40. 

4. علی اكبر رزمجو، هم��ان، ص87-86؛ ايران مهر، ش18 و 19، ص90؛ هوش��نگ طالع، همان، ص39 و 71؛ 
غامرضا نجاتي، تاريخ سياسی بيست وپنج س��اله ايران، ج1، تهران، رسا، 1371، ص154-153؛ مظفر شاهدي، 

همان، ص32-36. 
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ملت ايران، فعاليت هاي خود را در قالب جبهه مل��ي آغاز نمود.1 او در همان برهه زماني 
در راستاي مشي وطن گرايانه خود، ش��ديداً بر ضد حزب توده )به عنوان يك حزب ضد 
ملی( فعاليت می كرد.2 همان گونه كه همتايان سلطنت طلب آنان در حزب پان ايرانيست 

هم يكي از برنامه هاي اصلي خود را بر محوريت مقابله با حزب مذكور قرار داده بودند.3

حزب پان ايرانيست 
بعد از كودتاي 28مرداد، حزب پان ايرانيست 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 انقاب سفيد شاه را مورد تأييد قرار داد و حتي با بی شرمی، مخالفان اصول 
شش گانه آن، به خصوص روحانيون عاليقدر 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 بيست ودوم شوراي ملي )1353-1349ش( بود؛ البته 
در همان مقطع زماني، سومين انشعاب در پان ايرانيست روي داد و آن هم وقتي بود كه 
فضل اهلل صدر، برخاف ديگر اعضاي كليدي حزب پان ايرانيست، با اليحه دولت هويدا، 
مبني بر جدايي بحرين از اي��ران در مجلس موافقت كرد. به دنب��ال اين موضوع، حزب 
»ايرانيان« توسط صدر و همفكرانش تأس��يس گرديد. به عبارتی بهتر، پزشكپور و اكثر 
هم قطارانش در حزب پان ايرانيس��ت كه به عنوان نماينده در مجلس حضور داشتند، از 
معدود نمايندگان مجلس شورای ملی به ش��مار می آمدند كه نسبت به اليحه جدايی 
بحرين از ايران شديداً مخالفت كرده و به آن رأی منفی دادند. در اواخر سال 1354ش 
بود كه بنابر خواسته محمدرضا پهلوي، همه احزاب سياسي حامي شاه ايران، با يكديگر 
ادغام شده و حزب »رستاخيز« را تشكيل دادند، از اين رو، سران حزب پان ايرانيست نيز 
در كنار احزاب س��لطنت طلب، همانند »مردم«، »ايران نوين« و »ايرانيان«...، انحال 
حزب خود را اعام نم��وده و به حزب »رس��تاخيز« پيوس��تند.5 بدين ترتيب، ماهيت 
ديكتاتوری رژيم فاس��د پهلوی و البته س��يمای غامان حلقه به گوش ش��اه من جمله 
پزشكپور كامًا عيان گرديد؛ چرا كه تا قبل از اين، سردمداران رژيم پهلوی سعی كردند 

1. كوروش زعيم، جبهه مل��ي ايران )از پيدايش ت��ا كودتا(، ته��ران، ايران مه��ر، 1379، ص274-97؛ يرواند 
آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه گل محمدی و فتاحی، تهران، نی، 1387، ص309-321. 

2. محمود مقدسي و ديگران، ناگفته ها، تهران، رسا، 1370، ص144. 
3. مظفر شاهدي، همان، ص41-51. 

4. همان، ص91-48؛ علی اكبر رزمجو، همان، ص38-40. 
5. مظفر شاهدي، همان، ص456-204؛ علی اكبر رزمجو، همان، ص51-41؛ شها بختياري، همان، ص66-73. 
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با تظاهر و از طريق ايجاد چند حزب دست نشانده و درباری، اين طور وانمود كنند كه در 
كشور، آزادی سياسی، نظام سياسی حزبی و دموكراسی برقرار است، اما با ايجاد حزب 
رستاخيز، اين پرده دروغين، كنار زده شد. حضور پزشكپور و يارانش در حزب رستاخيز، 
تا اواسط سال1356 ادامه داشت تا آنكه در اين زمان، كه جو سياسی كشور به ضرر رژيم 
پهلوی و دستيارانش در حال تغيير بود و نشانه های جنبش��ی فراگير و انقاب مردمی 
نمايان شده بود، محسن پزش��كپور، جدايي از حزب رس��تاخيز و برپايي دوباره حزب 
پان ايرانيست را اعام كرد. او كه در همين برهه، يكی از كرسی های نمايندگي مجلس 
ش��ورای ملی را نيز در اختيار داش��ت، رويه تظاهر و فريب را در پيش گرفت و به انتقاد 
عليه وضعيت موجود پرداخت و البته، نوك پيكان حمات خود را، نه به س��مت عامل 
اصلی گسترش فساد در ايران و س��يه روزی ايرانيان يعنی محمدرضاشاه، بلكه به سوي 
ديگر كارگزاران رژيم پهلوی نشانه رفت و آنان را مسبب نابساماني كشور دانست. حزب 
پان ايرانيس��ت، در ماه هاي منتهي به انقاب، بر تكاپوهای خود افزود و تأكيد زيادي بر 
اجراي قانون اساسي سلطنت مشروطه از سوي دولت مردان وقت ايران داشت. نكته جالب 
اينكه، بعد از ورود رهبر كبير انقاب، امام خميني)ره( به ايران، سران اين گروه سياسي 
كه با تظاهر و دورويی كامًا آشنا بودند، با تغييری كامًا محسوس در مشی سياسی خود، 

به ماقات ايشان رفتند و اعام وفاداری كردند.1

حزب ملت ايران 
در آن س��و، روند فعاليت و موضع گيری »حزب ملت ايران« كامًا متفاوت بود. بعد از 
كودتاي 28مرداد، اين گروه سياسی، 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 گروه هاي ملي گرا، به حاشيه رانده 
شد.2 اين در حالی بود كه تقريباً مقارن با همان دوره زمانی يعنی اوايل دهه1340ش، 
روحانيون انقابی و در رأس آنان نيز امام خمينی)ره(، قاطعانه و با شجاعتی مثال زدنی، 
در برابر رژيم فاسد پهلوی به پا خاستند كه به قيام خونين پانزده خرداد 1342 كشيده 

1. هوشنگ طالع، همان، ص57-55؛ مظفر شاهدي، همان، ص507-464؛ علی اكبر رزمجو، همان، ص56-52؛ 
اسناد النه جاسوسي، ج9، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، ص225 و 348؛ شها بختياري، 

همان، ص73-76. 
2. غامرضا نجاتي، همان، ص211 و صفحات ديگر؛ بخارا، ش44، ص165-170. 
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شد و لكه ننگی بر دامان حكومت پهلوی به جای گذارد. البته اين نكته قابل ذكر می باشد 
كه اگر چه جبهه ملی دوم، حالت انفعالی و خنثی به خود گرفت، اما برخی سران حزب 
ملت، كه تحت تأثير ش��جاعت و اس��تقامت امام خمينی)ره( قرار گرفته بودند، مبارزه 
عليه حكومت پهلوی را ادامه دادند، كه يكی از نمونه های برجسته آن، صدور اعاميه اي 
شديداللحن عليه شاه وطن فروش و عمال خائنش، به دليل جدايی قطعه ای از خاك ايران 
يعنی بحرين از سرزمين مان 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 ماه های منتهي 
به انقاب، ايفای نقش كند،2 اگرچه اين گروه سياسی نيز همانند گروه های ديگر، كامًا 
تحت الشعاع نيروهای اسام گرا، به ويژه امام خمينی)ره( كه سكاندار كشتی هدايت مردم 

به سوی انقاب بودند، قرار داشت. 

پان ايرانيست ها از انقاب اسامی تا جنگ تحميلی 
سرانجام با پيروزي مردم مسلمان ايران در 22بهمن1357، رژيم سلطنتي پهلوي، به 
اعماق زباله دان تاريخ سقوط كرد، تا ايران زمين وارد مرحله جديدي از دوران خود شود. 

رويدادی كه بی شك، يكی از وقايع بسيار مهم جهان در قرن بيستم ميادی بود. 

حزب پان ايرانيست 
پزشكپور كه در ماه هاي منتهي به انقاب، سعي كرد تا حدودی با مخالفان رژيم پهلوي 
كنار بيايد، بعد از بهمن1357 و در يك چرخش سياسي فاحش كه برگرفته از دورويی و 
عدم صداقت او و يارانش بود، طي مصاحبه اي 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 
اسامي رأي موافق خواهند داد.3 رهبر حزب پان ايرانيست، رسماً از همه اعضاي حزبش 
)كه البته به نظر نمی رس��يد چندان قابل توجه بوده باشد( خواس��ت تا در رفراندوم مورد 
نظر، به نظام جمهوري اس��امي رأي »آري« بدهند چرا كه آن را يك وظيفه ملي عنوان 

1. ايران مهر، همان، ص90. 
2. رك: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انقاب ايران به روايت راديو بي بي سي، تهران، مركز اسناد انقاب، 1378، 

ص503-501؛ بخارا، همان، ص174-172؛ اسناد النه جاسوسي، همان، ص497 و 507 و 659. 
3. مظفر شاهدي، همان، ص508. 
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كرد.1 اين در حالي بود كه در حدود يك ماه بعد از اين واقعه، نفر دوم حزب پان ايرانيست 
)صدرعاملي(، كه با كابينه هاي يك سال پاياني دوره حكومت پهلوي، رابطه نزديكي داشت 
و حتي به عنوان وزير فعاليت می كرد، در اواسط بهار 1358 توسط برخي از انقابيون، به 
سزای اعمالش رسيد و اعدام گرديد.2 اين رويكرد اپورتونيستی )فرصت طلبانه( و مزورانه 
حزب پان ايرانيست، با كياست و دقت انقابيون مسلمان، نقش بر آب گرديد. پزشكپور و 
هم قطارانش كه متوجه شدند با اين شرايط، به اهداف خود دست نخواهند يافت، به تدريج 
سيمای واقعی خود را نشان داده و مواضع واقعي خود را آشكار ساختند؛ به طوری كه در 
پی تدارك انتخابات مجلس خبرگان به منظور تدوين قانون اساس��ي، پزشكپور، شديداً 
عليه آن واكنش نشان داده و طي نامه اي سرگش��اده به نخست وزير وقت ايران )مهندس 
بازرگان( در اوايل مرداد 1358، خواستار ممانعت از انجام انتخابات گرديد و خود نيز آن 
را تحريم كرد.3 رهبر حزب پان ايرانيس��ت، سپس درصدد نامزدي براي انتخابات مجلس 
اول شوراي اسامي )اواخر سال 1358( برآمد، ولي به دليل رابطه نزديك با رژيم سياسي 
پيشين و حضور در مجلس شوراي ملي دوره پهلوي، با ممانعت انقابيون روبه رو شد، كه 
همين مسئله نيز موجب صدور اعاميه اي از س��وي حزب متبوع او، عليه نظام جمهوری 
اسامی گرديد.4 همه اين وقايع سبب ش��د تا اين حزب، از تمام فرصت ها براي مقابله با 
امام خمينی و انقاب اسامی سوءاس��تفاده كند؛ چنانكه در چالش ميان رئيس جمهور 
)بنی صدر( و حزب جمهوري اسامی در مورد انتخاب نخس��ت وزير، سعي كرد تا خود را 
به بني صدر نزديك كند.5 اما در نهايت، درصدد به كارگيري قوه قهريه و خشونت برآمد؛ 
به طوري كه پزشكپور و يارانش، در جريان وقايع كودتاي نوژه )تير 1359( قرار داشته و 
حتي درصدد آن بودند كه بافاصله بعد از موفقي��ت در اين واقعه، نيروهاي خود را به نفع 
كودتاگران وارد صحنه كنند،6 كه اين نقشه خصمانه و پليد آنان نقش بر آب شد. تقريباً در 
همان مقطع زماني و اندكي بعد از آن يعني در اواخر تير 1359 بود كه حزب پان ايرانيست، 
در اقدامی ديگر، حتی خود به صورت مس��تقيم، درصدد انجام كودتا با همكاري برخي از 
سران بازنشسته ارتش، عليه نظام مقدس جمهوری اسامی ايران برآمد، كه اين اقدام آنان 

1. اسناد النه جاسوسي، ج10، ص227. 
2. مظفر شاهدي، همان، ص511-510؛ شها بختياري، همان، ص50. 

3. مظفر شاهدي، همان، ص515. 
4. همان، ص512-514. 

5. همان، ص515. 
6. همان، ص515-517. 
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نيز به مرحله عمل نرسيد و خنثي گرديد.1 اين اقدام بی شرمانه كه دشمنی جدی پزشكپور 
و يارانش نسبت به نظام اسامی را كامًا آشكار كرد، با واكنش سران نظام و مردم مواجه 
ش��د و در نهايت منجر به گريز پزشكپور و برخي ديگر از س��ران پان ايرانيست به خارج از 
كشور در تيرماه 1359ش گرديد2 و تعدادي ديگر از اعضاي اين حزب نيز، دستگير شدند 
و به س��زای عمل خود رس��يدند.3 پزش��كپور كه به دليل توطئه، مجبور به فرار از ايران و 
اقامت در فرانسه شده بود فعاليت هاي خصمانه خود عليه نظام جمهوری اسامی را حتی 
در آن سوی مرزها دنبال كرد و با انتش��ار اعاميه های متعدد تداوم بخشيد. او در نامه اي 
سرگشاده به رئيس جمهور وقت اياالت متحده )ريگان( در اسفند 1359ش، رويكرد كامًا 
منفي خود را نسبت به نظام جمهوري اسامی آشكار كرد و ضمن اظهار دلبستگی خود به 
رژيم پهلوي، سردمداران امريكا را به دليل عدم حمايت از محمدرضا پهلوی، مسبب اصلي 
سقوط رژيم شاهنشاهی معرفی كرد!4 اين رفتار كينه توزانه او نسبت به نظام نوپای اسامی، 
در زمانی بود كه اين نظام در حال دفاع از وطن در برابر تجاوز يك دش��من خارجی يعنی 
عراق به رهبری صدام حسين ملعون بود. حتی در زمانی كه نيروهای ايرانی با فداكاری و 
ايثار، توانستند خرمشهر را در خرداد 1361 آزاد كنند و عراقی ها را وادار به عقب نشينی 
نمايند، رهبر حزب پان ايرانيس��ت، در بيانيه اي غرض ورزانه، حاكمان وقت ايران را متهم 
كرد كه كامًا آگاهانه و از روي عمد، بعد از فتح خرمش��هر، سبب عدم پيشروی سربازان 
 ايرانی به س��وی عراق تا اضمحال رژيم بعث آن كش��ور و نابودي صدام حس��ين شدند: 
»... انتظار منطقي و عادالنه ملت ايران اين بود كه جنگ تحميلي وارد مرحله قطعي گردد 

و به نتيجه برسد...« و در ادامه، باز هم بر سرنگوني حكومت جمهوري اسامي تأكيد كرد.5

حزب ملت ايران 
اما در سويی ديگر، روند سياس��ي طيف ديگر جريان پان ايرانيسم يعني »حزب ملت 
ايران«، در مقطع زماني مورد نظر، اگر چه تا حدودی در كليات با همتايان سلطنت طلب 
آنان، شباهت داش��ت، اما در جزئيات متفاوت بود. عناصر حزب ملت، به خصوص رهبر 
1. غائله چهاردهم اسفند، تهران، دادگستری جمهوری اسامی ايران، 1364، ص237؛ مظفر شاهدي، همان، 

ص518. 
2. هوشنگ طالع، همان، ص72-71؛ مظفر شاهدي، همان، ص518-519. 

3. غائله چهاردهم اسفند، همان، ص237. 
4. مظفر شاهدي، همان، ص520-521. 

5. همان، ص521-520. البته اين نكته قابل ذكر است كه با استمرار و تثبيت حكومت مقدس جمهوری اسامی، 
پزشكپور نيز از نگرش خصمانه خود نسبت به نظام اسامی ايران كاسته و به ناچار و از روی تظاهر، رويه سازش را 

در پيش گرفت. )مظفر شاهدی، همان، ص523-524(. 
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اين گروه يعنی فروهر، تا چند ماه بعد از وقوع انقاب اسامی، فعاليت سياسي خود را در 
قالب جبهه ملي چهارم تداوم بخشيد و در همان ماه های نخستين بعد از انقاب، نقشي 
نسبتاً برجسته در ساختار سياس��ی جديد ايفا كردند. فروهر، عاوه بر اينكه يكي از سه 
رهبر اصلي و همچنين، سخنگوي جبهه ملي در اين مقطع زمانی بود، با تشكيل دولت 
موقت به نخست وزيري مهندس بازرگان، به عنوان وزير كار و امور اجتماعي در كابينه او 
منصوب گرديد.1 او در موضع گيري اش نسبت به رفراندوم در فروردين 1358، از آن دفاع 
كرد و رويكرد مثبتی نسبت به جمهوری اسامی نشان داد.2 در شورايي كه براي تدوين 
پيش نويس قانون اساسي جمهوری اس��امی در نيمه اول بهار 1358 تشكيل گرديد، 
به عنوان يكي از اعضاي حزب ملت نقشي تأثيرگذار داشت، اگرچه اين پيش نويس، به 
رفراندوم گذاشته نش��د و مجلس خبرگان، براي نوشتن قانون اساسي تشكيل گرديد.3 
اولين اختاف نظر ميان رهبر حزب ملت با انقابيون اسام گرا، در فروردين 1358 و در 
مورد اعدام هايی بود كه به دستور يكی از روحانيون انقابی يعنی خلخالی، برای مجازات 
وابستگان رژيم پهلوی در نظر گرفته ش��د. فروهر در اين زمينه، به شدت واكنش نشان 
می داد،4 با اين حال، اختافات چندان محس��وس، جدی و هويدا نبود. بلكه مدتی بعد 
از آن، فروهر با هم قط��اران ملی گرای خود دچار اختاف ش��د، چنانكه در اواخر خرداد 
1358، حزب ملت ايران، در نتيجه اختاف نظر شديد فروهر با رهبران ديگر جبهه ملی 
چهارم، رسماً از اين جبهه جدا شد و فعاليت سياسی خود را به طور مستقل شروع كرد.5

در انتخابات مجلس خبرگان كه در اواسط تابستان 1358 برگزار گرديد، حزب ملت 
ايران، حمايت خود را نسبت به معدودي از كانديداها اعام كرد، كه البته در ميان آنان 
نيز چهره چندان مشهوري ديده نمي ش��د.6 در اين انتخابات، اسام گرايان به خصوص 
روحانيون انقابی با قاطعيت كامل پيروز شدند و از نامزدهای مورد نظر حزب ملت نيز 

1. ش��ورای انقاب و دولت موقت، بی جا، نهضت آزادی اي��ران، 1362، ص36-35؛ مس��عود بهنود، 275 روز 
بازرگان، تهران، علم، 1387، ص238 و صفحات ديگر؛ اسناد النه جاسوسی، ج10، ص137 و 710؛ يحيی فوزي، 
تحوالت سياسی اجتماعی ايران بعد از انقاب، ج1، تهران، عروج، 1387، ص472-468؛ عباس بشيري، كارنامه 
و خاطرات هاشمی رفسنجانی )58-1357(، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1388، ص365؛ محمد دروديان، 

اجتناب ناپذيری جنگ، تهران، مركز مطالعات سپاه، 1382، ص210. 
2. مسعود بهنود، همان، ص473. 

3. محمد وحيد، مجلس خبرگان و حكومت دينی در ايران، تهران، عروج، 1384، ص385-392. 
4. اسناد النه جاسوسي، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، ج10، ص417. 

5. اطاعات، ش15882، ص2و7؛ اسناد النه جاسوسي، ج10، همان، ص482؛ مسعود بهنود، همان، ص580-
585؛ محمد وحيد، همان، ص277؛ دادگستری جمهوری اسامی، همان، ص69. 

6. محمد وحيد، همان، ص283؛ مسعود بهنود، همان، ص636. 
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فقط يك نفر توانست به اين مجلس راه يابد،1 كه اين مسئله، موجب ناخرسندی فروهر 
گرديد.2 استعفاي بازرگان از نخست وزيري و فروپاشي كابينه دولت موقت در ميانه آبان 
1358، در زماني روي داد كه فروهر به منظور حل مسئله كردستان در آن منطقه به سر 
مي برد.3 رهبر حزب ملت، به رغم اس��تعفای دولت ملی- مذهب��ی مهندس بازرگان و 
كناره گيری وزرای ملی گرای او، فعاليت خود را به عنوان وزير در كابينه شوراي انقاب 
نيز ادامه داد و اين روند تقريباً چهار ماه ادامه يافت، تا آنكه با جدي تر شدن اختافات و 
رويكرد غير خوشبينانه او نس��بت به نفوذ حزب جمهوری اسامی در ساختار سياسی 
جديد،4 در اس��فند 1358 كناره گيري كرد. در واقع از اين مقطع زمانی يعنی ماه های 
پايانی س��ال 1358 بود كه حزب ملت ايران نيز همانند بس��ياری از گروه های ديگر كه 
نمی توانس��تند تمايات مردم به ي��اران امام خمين��ی را تحمل كنن��د و از اين نفوذ و 
محبوبيت روحانيون انقاب��ی در ميان مردم متدين ايران ناخرس��ند بودن��د، در برابر 
اسام گرايان قرار گرفتند. اين روند، تدريجی و نه به يكباره بود و اوج آن در سال 1359 
محسوب می گردد. در اينجا، به طور خاصه به چگونگی اين روند يعنی رودررويی حزب 
ملت در برابر امام خمينی و ياران اسام گرای ايشان پرداخته خواهد شد. واكنش حزب 
ملت در قبال واقعه تسخير النه جاسوس��ی امريكا در تهران كه در 13آبان58 روي داد، 
مثبت بود،5 و در اين زمينه، با ديگر گروه سياس��ي نيرومند همس��و ب��ا خود در طيف 
ملي گرايان يعني جبهه ملي، اختاف نظر داش��ته و حتي آنان را تلويحاً مورد انتقاد قرار 
داد.6 فروهر، در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در بهمن 1358 برگزار گرديد، 
خود را به عنوان كانديدا معرفي كرد و در بين نه كانديداي حاضر در رقابت انتخاباتي، با 
كمتر از يك درصد آرا، در رديف چهارم قرار گرفت.7 نكته عجيب و قابل تأمل، مربوط به 
حزب ملت و اولين انتخابات رياست جمهوري، اين بود كه حزب مذكور در كنار سازمان 
مجاهدين خلق اي��ران )منافقين(، قبل از معرفي نامزدهاي خ��ود، در اقدامي غير قابل 

1. محمد وحيد، همان، ص312. 
2. همان، ص303؛ عباس شادلو، انقاب اس��امي از پيروزي تا تحكيم؛ ناگفته هاي تاريخي از تشكيل شوراي 

انقاب و دولت موقت تا سقوط بنی صدر1360-1357، تهران، عباس شادلو، 1385، ص125. 
3. مسعود بهنود، همان، ص804. 

4. داود علي بابايي، 24 سال در ايران چه گذشت، بی جا، اميدفردا، 1384، ج4، ص163 و 167؛ سعيد پورداراب، 
تقويم تاريخ دفاع مقدس، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، ج8، ص274؛ كريم راهور، احزاب و جناح های سياسی 

ايران امروز، تهران، سياست، 1382، ص31-38. 
5. آرمان ملت، ش12، ص1و3. 

6. همان، ش30، ص4. 
7. محمدجواد مظفر، اولين رئيس جمهور، تهران، كوير، 1378، ص16؛ يحيی فوزي، همان، ج1، ص305؛ عباس 

بشيري، همان، ص428؛ عباس شادلو، همان، ص161. 
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تصور، طي پيام هايي جداگانه، خواستار پذيرش مقام رياست جمهوري از سوي رهبر كبير 
انقاب، امام خميني)ره( ش��دند. اين اقدام آنان را از دو ديدگاه متفاوت مي توان تفسير 
كرد: اول آنكه، اين دو گروه به دليل عدم اعتقاد به واليت فقيه، از طريق اين پيش��نهاد، 
درصدد تنزيل جايگاه امام خميني به عنوان ولي فقيه به مقام رياست جمهوري بودند، 
دوم آنكه، اين پيش��نهاد را بدين خاطر دادند كه به عدم موفقيت كانديدای حزب خود، 
اطمينان داشته و بدين ترتيب درصدد بودند تا از موفقيت نامزدهاي احزاب ديگر ممانعت 
به عمل آورند.1 حزب ملت كه به دليل عدم نفوذ و محبوبيت در بين مردم مس��لمان و 
ديندار ايران، در دو رقابت انتخاباتي مهم )خبرگان و رياست جمهوري( به منظور كسب 
قدرت در حكومت جمهوری اسامی، با ناكامی روبه رو شد، تاش فراواني كرد تا حداقل 
در س��ومين ميدان سياسي مهم در راس��تای كس��ب قدرت )انتخابات مجلس شوراي 
اسامي(، به اهداف خود نايل گردد، اما در اين مبارزه نيز شكست خورد،2 و بدين ترتيب 
بود كه از اوايل سال 1359، به طور فاحشی از امام و طيف اسام گرا، فاصله گرفت. ميزان 
خصومت و كينه ورزی اين حزب نسبت به حزب جمهوری اسامی به اندازه ای بود كه در 
اولين موضع گيري صري��ح و بی پرده خود در اي��ن زمينه، به طور غي��ر منصفانه و غير 
منطقی، حزب جمهوری را به تقلب در انتخابات مجلس متهم كرد و از رئيس جمهور وقت 
يعنی بنی صدر خواست تا از اختيارات خود استفاده كرده و ابطال انتخابات مذكور را اعام 
كند.3 با وق��وع حادثه طب��س در اوايل ارديبهش��ت 1359، فروه��ر و يارانش با صدور 
اعاميه اي، ضمن محكوم كردن اين اقدام از سوي اياالت متحده، به حاكمان وقت ايران، 
اكيداً توصيه كردند كه در برابر اين گونه توطئه های دشمنان خارجی، كامًا مراقب باشند، 
»وگرنه ملت ايران غافل گيري مجدد را به دس��ت اندركاران نخواهد بخشيد«.4 مسئله 
ديگری كه اختاف نظر حزب ملت با اس��ام گرايان را هويدا ك��رد، موضوع ارتش بود. 
ساختار ارتش ايران بعد از وقوع انقاب اس��امی، به يكي از مسائل بسيار چالش برانگيز 
ميان طيف های سياسی گوناگون يعنی ملي گرايان، كمونيست ها و اسام گراها تبديل 
شده بود، چرا كه از يك طرف، ملی گرايان بر نگهداری دقيق و كامل ساختار و نيروهای 
ارتش و عدم تصفيه در آن اصرار می ورزيدند، از طرف ديگر، كمونيست ها به انحال كامل 
ارتش اعتقاد داشتند، و در طرف ديگر، اسام گرايان معتقد بودند كه ارتش بايد به عنوان 

1. عباس شادلو، همان، ص143-144. 
2. همان، ص192-193. 

3. آرمان ملت، ش1، ص1 و 5. 
4. همان، ش6، ص1 و 7. 
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يك نيروی دفاعی كش��ور، حفظ شود ولی بهتر اس��ت كه فرماندهان سلطنت طلب آن 
تصفيه گردند. حزب ملت در خرداد م��اه1359، در واكنش به اظهارات وزير دفاع وقت 
ايران )ش��هيد چمران(، مبني بر اينكه س��اختار كنوني ارتش ايران، همانند دوره رژيم 
طاغوتي گذشته بوده و بايد اصاحاتي در آن صورت گيرد، شديداً از او انتقاد كرد و تصفيه  
سران ارتش��ي را منجر به تضعيف اين نهاد دفاعي و در نتيجه به ضرر ايران عنوان كرد.1 
تقريباً در همين دوره زماني بود كه اختاف نظر ش��ديدي ميان رئيس جمهور با حزب 
جمهوري اس��امي )كه با توجه به محبوبيت در ميان مردم مس��لمان و متدين ايران، 
اكثريت قاطع كرس��ی های نمايندگی مجلس  اول را در اختيار داش��ت( برای انتخاب 
نخس��ت وزير به وجود آمد و گويا زمزمه هاي��ي مبني بر تمايل بني ص��در براي انتخاب 
نخست وزير از طيف ملی گرايان ليبرال از جمله داريوش فروهر در جريان بود، كه اين امر 
)با توجه به رويكرد منفی حزب ملت نسبت به انقاب اسامی طی چند ماه قبل از آن( 
براي طيف اسام گرايان پذيرفتنی نبود.2 سران اين حزب، در اين چالش ميان بني صدر 
و مجل��س، صراحتاً از رئيس جمهور وق��ت حمايت كرد و در ارگان رس��می اش، موضع 
خصمانه خود نسبت به مذهبيون را اين طور برما كرد: »مجلس شوراي ملي بايد دست 
رئيس جمهور را باز بگذارد.«3 حزب ملت، از اين زمان در زمينه های گوناگون، به صورت 
مستمر و كامًا آشكار، اسام گرايان را نه تنها مورد انتقاد بلكه به صورت وقيحانه در نوك 
پيكان حمله لفظی ق��رار دادند.4 به رغم اي��ن، هنوز در موضوعات مع��دودی، با طيف 
اسام گرا اتفاق نظر داشتند، چنانكه يكي از موارد مهم آن، حمايت از فلسطين و مخالفت 
شديد با اس��راييل بش��مار می رفت، كه البته اين نيز، عمدتاً از ديدگاه ملی گرايی )و نه 
رويكرد اسامی( بود: »اس��راييل تجاوزگر، اين پايگاه امپرياليس��م، نابود بايد گردد... 
صهيونيسم از ابتداي پيدايش بر ضد منافع ملي ايرانيان بوده است. انقاب اسامي ملت 
ايران هيچ انديشه نژادگرايي را تحمل نخواهد كرد.«5 همچنين، با شروع جنگ تحميلی 
ميان ايران- عراق، فروهر و يارانش در ارگان حزب ملت، شديداً عليه حزب بعث عراق، 
واكنش نشان داد،6 و حتی در عرصه عمل نيز راهی جبهه جنگ شده تا به دفاع از وطن 

1. همان، ش8، ص8. 
2. رك: علي بابايي، همان، ج3، ص652؛ عبداهلل جاس��بي، روزش��مار تفصيلی جمهوری اسامی، تهران، دفتر 

پژوهش و تدوين تاريخ انقاب، 1387، ج2، ص368. 
3. آرمان ملت، ش10، ص1 و 4. 

4. همان، ش12-24. 
5. همان، ش19، ص1 و 4-5. 

6. رك: همان، ش30، ص4 و ش 25، ص1 و 3. 
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بپردازند.1 اما گرايش تندروانه اين حزب در قبال موضوع مليت، باز هم سبب انتقاداتی 
از سوی رهبران آن به اسام گرايان شد. چنانكه در اواخر مهر 1359، نخست وزير وقت 
ايران يعنی شهيد محمدعلی رجايی، عازم نيويورك شد تا در اجاس سازمان ملل متحد 
شركت كند. حزب ملت ايران، اين رويداد را با واكنش منفي نگريسته و بر اين اعتقاد بود 
در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل تحت نفوذ دول امپرياليست قرار داشته و از اين 
رو، حتي كوچكترين اش��اره اي به تجاوز نظامي عراق عليه ايران و محكوميت آن كشور 
نكرده، نماينده ايران نبايد در اين اجاس شركت كند، تا بدين طريق، اعتراض خود را 
نش��ان دهد.2 مدتی بعد از آن، زمزمه هاي��ي مبني بر توافق اي��ران و امريكا براي آزادي 
گروگان هاي امريكايي بر سر زبان ها افتاد، كه اين بار نيز حزب ملت، با نگرشی افراطی و 
بدون درك واقع بينانه از موقعيت حساس ايران در زمان جنگ، با اين موضوع مخالفت 
كرد و خواستار محاكمه ديپلمات هاي امريكايي در ايران شدند.3 اگرچه رهبران حزب 
ملت، مدعی بودند كه با وجود يك دشمن خارجی و اشغال قسمتی از خاك وطن توسط 
نيروهای بيگان��ه، درصدد كاهش تنش با طيف اس��ام گرا بودند،4 اما باز هم ش��روع به 
مخالفت با نيروهای اس��امی حاكم بر ايران كردن��د،5 و حتی كار به جايی رس��يد كه 
دولت مردان ايران را متهم به اهمال در دفاع از وطن در برابر دشمن بيگانه كردند6 و در 
همان مقطع زماني، از روی گس��تاخی، دامنه مخالفت های خود را حتي به زمينه های 
فرهنگي و قضايي نيز گسترش دادند،7 كه اين رويكرد كينه توزانه حزب ملت، بی پاسخ 
نبود و بيش از پيش س��بب نگرش منفی نيروهای مذهبی عليه خود ش��دند.8 در اوايل 
بهمن1359، س��ران نظام جمهوری اس��امی، ديپلمات هاي امريكاي��ي را آزاد و روانه 
كشورشان كردند. همين مسئله كافی بود، تا بار ديگر، رهبران تندروی حزب ملت، اين 
ماجرا را دستاويز قرار داده و بهانه ای ديگر برای حمله لفظی به دولت مردان ايرانی پيدا 
نمايند، به طوری كه در ارگان رسمی خود اين طور آوردند: »دولت در اين زمينه، هيچ 

1. رك: علی لطف اهلل زادگان، روزشمار جنگ ايران و عراق، تهران، مركز مطالعات سپاه، 1387، ج11، ص4؛ آرمان 
ملت، ش28، ص1 و 5؛ ايران مهر، ش19-18، ص90. 

2. آرمان ملت، ش29، ص3. 
3. همان، ش30، ص5-6. 

4. ايران مهر، ش19-18، ص91. 
5. همان، ص92-91؛ آرمان ملت، ش29-54. 

6. آرمان ملت،ش31،ص1و2. 
7. همان، ش31 و 32.  

8. غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط ضد انقاب، همان، ص162. 
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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 انقاب اس��امي نزدي��ك كرد، و در زمره 
گروه هايي قرار گرفت كه تحت رهبري بنی صدر، درص��دد ايجاد يك گروه به اصطاح 
»وحدت بزرگ ملي« عليه ياران امام در طيف اسام گرا بودند.2 دقيقاً در همين مقطع 
زماني بود كه، بنابر گزارش ديلي تلگراف، رهبر كبير انقاب امام خميني)ره( نيز شديداً 
از اين دسته بندی ها ابراز نارضايتی كرده و كشمكش هاي سياسي داخلي را در حالی كه 
ايران با يك دشمن خارجی روبه روست، تقبيح كرد.3 حزب ملت مانند ديگر گروه هاي 
سياسي همسو با خود در اين برهه زماني، در تجمعي كه به مناسبت سالروز وفات رهبر 
ملی گرايان ايران معاصر يعنی محمد مصدق، در 14اسفند59 برگزار شد، حضور داشت. 
مراس��مي كه با س��خنراني بني صدر هم��راه بود و حت��ي موجب درگي��ری طرفداران 
رئيس جمهور با حاميان انقاب و مردم واليتمدار ايران ش��د.4 همچنين، يكي از ياران 
نزديك فروه��ر )منوچهر مس��عودي( در ح��زب ملت، بع��د از دس��تيابي بني صدر به 
رياست جمهوري، در زمره نزديكان او قرار گرفته و در گروه دفتر هماهنگي رئيس جمهور، 
قدرت و نفوذي قابل توجه به دست آورد، همين شخص بود كه در غائله 14اسفند59، 
نقشي برجسته ايفا كرد، همچنين، فعاليت زيادي در راستاي نزديك نمودن مخالفين 
انقاب اسامی به يكديگر داشت و بعدها )با فرار بني صدر از ايران( نيز دستگير شد و به 
سزای اين عمل ناپسند خود رسيد.5 ميزان شدت مخالفت حزب ملت با اسام گرايان از 
اواخر اسفند 59، به نقطه اوج خود رس��يده، انواع اتهامات را به آنان وارد می نمود.6 اين 
موضوع، دقيقاً مقارن با بهار1360 بود كه اختافات ميان نيروهای مذهبی پيرو امام با 
مخالفان )كه در كنار بنی صدر قرار داش��تند(، كامًا مشهود گرديده و به بدترين شكل 
ممكن به وخامت گراييد. از اين رو، ايران با بحران سياس��ي و ناامنی اجتماعي شديدی 
مواجه شد.7 تا آن كه سرانجام مردم مسلمان ايران، كه از اين گونه اقدامات مخالفان امام 
ناخرسند بودند، به طور جدی و مس��تقيم وارد صحنه شده و همراه با احزاب اسام گرا، 

1. آرمان ملت، ش42، ص1 و6-7.  
2. غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط ضد انقاب، همان، ص102-101 و صفحات ديگر. 

3. پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس، جنگ اي��ران و عراق از نگاه مطبوعات جهان، ج5، تهران، ش��كيب، 
1388، ص337. 

4. غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط ضد انقاب، همان، ص441-442. 
5. همان، ص142 و 116-118. 

6. آرمان ملت، ش48-54. 
7. برای آگاهی كامل و دقيق در مورد جزئيات وقايع رك: كيهان و اطاعات، ش بهار 1360. 
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نيروهای ضد انقاب و اسام را در خرداد1360 از صحنه قدرت خارج نمودند،1 كه حزب 
ملت نيز به اين سرنوشت دچار گرديد.2

نتيجه 
روند فعاليت ها و موضع گيری های دو ش��اخه اصلی جريان پان ايرانيسم يعنی »حزب 
پان ايرانيس��ت« و »حزب ملت ايران« در دوره زمانی مورد نظر، تا حدود زيادی تفاوت 
داش��ت. اگر چه س��ير اين روند بدين گونه بود كه از اتح��اد و هم س��ويی در نيمه دوم 
دهه1320 آغاز گرديد، سپس در نتيجه واقعه نهضت ملی نفت به انشقاق انجاميد. از آن 
زمان تا اوايل انقاب شكوهمند اسامی، مغايرت فاحشی در فعاليت ها و موضع گيری های 
اين دو گروه سياسی وجود داش��ت. )اگر چه در برخی رويدادها مثل مخالفت شديد با 
جدايی بحرين، همسو بودند(، اما در نهايت به هم سويی نسبی منجر گرديد، چرا كه هر 
دو در سال های نخس��تين بعد از انقاب، به مخالفت با ياران اس��ام گرای امام مبادرت 
ورزيده، تا آنكه سرانجام به سرنوش��تی مشابه دچار ش��دند، با اين تفاوت كه مخالفت 
حزب پان ايرانيست از اوايل سال 1358 آغاز گرديده و ميزان شدت آن بيشتر، و روند آن 
يكباره و به سرعت بود و خيلی زود رهبران اين حزب به دامن اربابان امريكايی و انگليس 
خود بازگشتند اما حزب ملت از اواخر سال مذكور، ساز مخالف با اسام گرايان سرداده، 
سير آن نيز تدريجی و شدت آن هم تا حدودی نس��بت به همتايان سلطنت طلب خود 
در حزب پان ايرانيست، كمتر بود. اگرچه هر دو گروه در برابر امام و مردم مسلمان ايران 
قرار گرفتند و محكوم به نابودی و حذف از صحنه سياس��ت ايران شدند. اما رهبر حزب 
ملت يعنی داريوش فروهر هيچ گاه تمايات سياسی خود را در اختيار امريكا و انگليس 
قرار نداد و تا آخرين لحظه حيات خود مانند بس��ياری از وطن فروشانی كه شعار مليت 
می دادند ولی سر در آخور بيگانگان داشتند، پشت به وطن ننمود و به ملت ايران خيانت 

نكرد. 
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