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  هيادداشت نويسند
  

چند كتابي  .  دقيقي صورت نگرفته است    جامع پژوهش   »تايرانيس  پان«تاكنون درباره حزب    
پيرامون اين حـزب    اندكي   اطالعات ناقص و     ،چاپ و منتشر شده است    هم  كه پيش از اين     
ي طـوالني   هـا    سـال  دربه ويژه كارنامه فعاليت سياسـي ايـن حـزب           . دهد  به مخاطبان مي  

گسترة ابهـام را    و حتي    است،   نشده بررسي دقيق     توسط پژوهشگران  گاه  شته تقريباً هيچ  گذ
 حـزب   تـر   آگاهدهد رهبران، كارگردانان و اعضاي        افزايش مي آن  از شكل، محتوا و عملكرد      

انتظـار  . انـد   توجهي منتشر نكـرده      ايرانيست هم تاكنون پيرامون اين حزب مطالب قابل         پان
ين همه سال از آغـاز و تـداوم فعاليـت ايـن حـزب گرداننـدگان و                  رود پس از گذشت ا      مي

تر آن خاطرات و مطالب متعدد و در عين حال قابل استناد و مقرون                اعضاي قديمي و مطلع   
 ة انگيـز  ، در آن  مطرح شده ي  ها    ه و ديدگا  كتاب حاضر شايد انتشار   .  را ارائه دهند   يبه واقعيت 

ي خود پيرامون   ها    ه و دانست  ها    ه، شنيد ها    ها ديد  اين حزب بدهد ت    قديميتري به اعضاي      قوي
 پژوهش حاضر را از منابع      آنچه. ت را منتشر و در معرض داوري قرار دهند        ايرانيس  حزب پان 

 بـر   محتواي كتاب كند اسناد و مدارك آرشيوي فراواني است كه            متمايز مي  ،تاكنون موجود 
 ةشـد  بنـدي    محرمانه و طبقه   انبوه اسناد  اين اثر    ات اصلي  مستند .بنياد آن شكل گرفته است    

وزانه و منظم درباره جايگاه و      ر ، سه دهه پاياني عمر رژيم پهلوي      -ساواك است كه طي دو    
هاي مختلف ايران و نيز خـارج         ثرتر آن در بخش   ؤعملكرد، رهبران، كارگردانان و اعضاي م     

  . از كشور تهيه شده بود
سـاله    اثري كه پيش روي خوانندگان قرار دارد روايتي مستند از زنـدگي تقريبـاً شـصت               
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دهـد كـه چـرا حـزب          ايرانيست است و به اين سؤال مهم و اساسـي پاسـخ مـي               حزب پان 
گاه در عرصه سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي ايـران نقـش و جايگـاهي                   ايرانيست هيچ   پان

  ن شأن و اعتباري به دست نياورد؟تأثيرگذار پيدا نكرد و نزد مردم ايرا
الزم بـه    .ه اسـت  داوري پرهيز شـد     اسناد و از پيش   اساس   بر   مباحثتمام  در اين كتاب    

 بررسـي تحليلـي نقـش، عملكـرد و          ،ذكر است آنچه در اين اثر در كانون توجـه قـرار دارد            
ريخ ايران زمين بوده و قصد ايـن        ت در مقطعي مهم و حساس از تا       ايرانيس  جايگاه حزب پان  

نبوده است كه حيات سياسي، حزبي، اجتماعي و فرهنگي تك تك اعضاي اين حزب مورد               
  . نقد و پژوهش قرار گيرد

 پژوهش حاضر پيـشاپيش احتمـال راه يـافتن خطـا در             دربه رغم تالش صورت گرفته      
 گشاده اسـت و بـسيار      انتقاد سازنده و حتي مخرب     دريچةندانسته و   مردود  مطالب كتاب را    

 ،)در گذشته و حال   (ت  ايرانيس   حزب پان   پيرامون ها   تذكرات و نقادي    كه  شد مشادمان خواه 
  .هاي مستندتر و عاري از نقص و اشتباه هموار سازد راه را براي انجام پژوهش

  
  

  مظفر شاهدي

  1389 بهار ،تهران



  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  ايرانيست گيري حزب پان يند شكلآنخستين تكاپوها و فر

  
  زمينه

ي پـس از پيـروزي   هـا   سـال نخستين به  ،پيشينه تشكيل و فعاليت احزاب سياسي در ايران       
 و در آسـتانه     »استبداد صـغير  «پس از پايان دوره موسوم به        .گردد   بازمي انقالب مشروطيت 
اجتمـاعيون  « و   »اجتمـاعيون عـاميون   « دو حـزب     وراي ملـي  شمجلس  تشكيل دوره دوم    

و اعتدالي هم از آنها ياد شده اسـت، فعاليـت           ) انقالبي( كه با عناوين دموكرات      »اعتداليون
 حزب كوچكتر اتفاق     دو تر  فروغ  شكيل و فعاليت كم   در اين برهه شاهد ت    . خود را آغاز كردند   

گـاه شـكل واقعـي     ايـن دو حـزب، هـيچ    ، به داليل عديده،با اين حال. و ترقي هم هستيم 
  .به مفهوم سياسي و مدني آن را پيدا نكردند» حزب«

هـاي    يـت  و جمع  هـا     ه، تشكيل و فعاليت احزاب، گـرو      با استقرار سلطنت مطلقه رضاشاه    
   .سياسي به كلي بالموضوع شد

 در سـاية حـضور و حمايـت بيگانگـان،            ، و سقوط و تبعيـد رضاشـاه       20پس از شهريور    
يك از اين احزاب بر مبناي فرهنگ و مقتضيات ملـي و     هيچ. احزابي در ايران شكل گرفتند    

از آن احزاب ريز و درشت، شكل       از همين رو، هيچ يك      . فرهنگي و فكري مردم ايران نبود     
سـي  اهـاي سي     را پيدا نكردنـد و در واقـع دكـان          منسجمو حالت يك حزب سياسي مؤثر و        

اين حزب با جاذبة سوسياليسم و با     . حزب توده، در اين ميان، يك استثنا بود       . محقري بودند 
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موران ورزيدة اطالعـاتي     و استفاده از تجربيات تشكيالتي مأ      دريغ اتحاد شوروي    حمايت بي 
كرده تا حدودي براي خود جـاي پـايي بـاز             شوروي توانست در محافل روشنفكر و تحصيل      

اما همين حزب نيز به دليل دوري مواضع فكري         . كند و در عرصة سياست نيز اثرگذار شود       
اش از عقايد ديني و مذهبي مردم ايران، بـرخالف نـامش هرگـز نتوانـست در        بيني  و جهان 

  .توده مردم ايران رسوخ كندميان 
بلكه عرصـة ظهـور     . ، فقط عرصة ظهور احزاب رنگارنگ نبود      20ايرانِ پس از شهريور     

هـاي دمكراسـي،    واژه.  بودهمهاي سياسي و فكري وارداتي   افكار و عقايد رنگارنگ و مرام     
هـا ايـسم ديگـر ناگهـان          سوسيال دمكراسـي، سوسياليـسم، كمونيـسم، ناسيوناليـسم و ده          

در ميـان ايـن     . هـا را رونـق دادنـد        ها را پر كردنـد و سـخنراني         ها و كتاب    ت روزنامه صفحا
  . نام تأسيس شدهمين حزبي به وايرانيسم بود  ها، يكي هم پان ايسم
  

  پان
، عمـوم، سرتاسـر، طرفـدار       همـه « به معـاني     ، كه ريشه در زبان التين دارد      (Pan)واژه پان   

اير آن به كار رفته است و عمـدتاً نـه بـه صـورت          و نظ  »اتحاد عمومي، كل، تمام، همگاني    
با اين حال فقط از اواخر قرن هجدهم و         . گيرد  مستقل بلكه پيشوند عبارات ديگري قرار مي      

گرايـي در كـشورهاي اروپـايي و           كه تب احساسات ملي    به بعد اوايل قرن نوزدهم ميالدي     
  1.سي جهان شدسپس در آسيا و آفريقا باال گرفت، واژه پان وارد ادبيات سيا

آفريكانيـسم از    عربيسم و پـان    اسالميسم، پان  تركيسم، پان  ژرمنيسم، پان  اسالويسم، پان   پان
 نوزدهم و بيستم    هاي  سدهطلبانه بودند كه در      هاي فكري و سياسي وحدت     مهمترين جنبش 

   .در عالم فكر و سياست ظهور كردند
  

  ايرانيسم مفهوم پان
 شـده   ايـران ايرانيسم از چه زماني وارد ادبيات سياسـي           انبه درستي معلوم نيست كه واژه پ      

                                                           
فرهنـگ علـوم     آقابخـشي،     يعل. 56، ص   1347، مرواريد،   ، چاپ دوم، تهران   فرهنگ سياسي ،   داريوش آشوري  -1

  .188، ص 1366، چاپ دوم، تهران، بهرنگ، سياسي
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ي دكتر محمـود    ها    هش به نوشت  1306 اين عبارت نخستين بار در سال        ،شود   گفته مي  .است
 پيرامون گستره    را نظرات خود   اي نقطه   ش در مقاله  1311 در سال    او راه يافته و     يزدي افشار

 .ايرانيسم بيـان كـرد      ، جغرافيايي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي پان       و مفهوم قومي  
اي از مجلـه آينـده بـه تبيـين و             مقالـه ش هم در    1324 بعد و در سال      ها  ت مد يزدي افشار

ي مـذكور نـشان   هـا    ه محتـواي نوشـت    كه چنان. پرداختنظر خود    موردايرانيسم    پانتفسير  
 فكري، فرهنگي و تمدني و نه      اهيم اشتراكات و مف   ،ايرانيسم   نويسنده از عبارت پان    ،دهد  مي

ايرانيـسم    پان«: معتقد بود او  . كند  احياناً وحدت و يكپارچگي سياسي و حكومتي را دنبال مي         
نژادان اسـت بـراي        اتحاد كليه ايراني    و منظور از آن    يا اتحاد ايرانيان يك معني خاص دارد      

مقصود .  و احترام تاريخ چند هزار ساله مشترك و زبان ادبي و ادبيات مشترك             حفظ عظمت 
، برسـند دولـت    و يك     وحدت سياسي  بهنژاد     با اين عنوان تمام طوايف ايراني      آن نيست كه  

 يگانگي نژاد، وحدت تاريخ سياسي و ادبي و اشـتراك در احـساسات و            ،قدر مشترك وحدت  
در حقيقت ملت غير    .  عامل سياسي و جغرافيايي است     ،تر  اهميت  عامل كم . آمال آينده است  

ـ   پـان . از دولت و مليت سواي تابعيت است       ام و    م كـه مـن مبتكـر آن معرفـي شـده           سايراني
م مفهوم و مطلوب سياسـي را       سايراني  من از لفظ پان   . ن نيست ايحقيقت هم دارد چيزي جز      

ايرانيـسم در نظـر مـن     پـان . خواهم طلبند، نمي تورانيسم مي  به همان گونه كه تركان از پان      
آل يا هدف اشتراك مساعي تمام ساكنين قلمرو زبان فارسي باشد در حفظ زبان و                 بايد ايده 

  2.»هايي كه امروز مرده است ن در بخشادبيات مشترك باستاني و احياء آ
  

  نخستين تكاپوها
ي هـاي سياسـ     فعاليـت  20سال نخست پس از شـهريور        يك از كساني كه در يكي دو       هيچ

، دنبـال كردنـد   ايرانيست از درون آنها پديـد آمـد،          هايي كه بعداً حزب پان     خود را در تشكل   
قريـب بـه    . سابقة فعاليت سياسي و حزبي و اندوختـه فكـري و سياسـي چنـداني نداشـتند                

كردنـد و بـه زحمـت          تحصيل مي  اكثريت آنان نوجواناني بودند كه در چند دبيرستان تهران        
 آينـده ي هـا   سـال دراين نوجوانان ناهمگون . رفت  سال فراتر ميشانزده يا هفدهز سنشان ا 

                                                           
  .108-120، صص 1381، سمرقند، ، چاپ اول، تهرانمايرانيس تاريخچة مكتب پان، هوشنگ طالع:  به نقل از-2
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 در آنها پيـدا شـده      هاي سياسي متفاوتي پيدا كرده و بنا به عاليق و مقاصدي كه               سرنوشت
 1320ي نخست دهه    ها   سال  در آن  .در پيش گرفتند  ي گاه كامالً معارض و متضادي       ها    هرا

 اجتماعي و فرهنگي داليل پيوند آنـان         و  و فراست سياسي   پيش از آنكه هوشمندي، دانش    
شور و احساس و نيز فضاي سياسي، اجتماعي و نظامي          باشد،  با مسائل و رخدادهاي كشور      

هـاي فرهنگـي دامنگيـر      از اشغال كشور توسط متفقين و نيز نابساماني و نابهنجـاري     ناشي
  .  آنان را به تحرك واداشته بود،جامعة ايران

ي و يـأس ناشـي از فروپاشـي و شكـست بـسيار سـريع ارتـش رضـاخان از                     سرخوردگ
 اشغال كشور از جمله مهمتـرين داليلـي بـود كـه     ،تر از آن مهممتفقين و  نيروهاي متجاوز   

 تمـايالت   اينهـا بـر همـة  عالوه  3.داشت يي از نوجوانان و جوانان را به واكنش وامي ها    هگرو
اي  هاي فاشيستي اروپايي نيز توسط عـده       از انديشه گرايانه و شووينيستي متأثر      افراطي ملي 

     .شد  در ايران تبليغ مياز طرفداران آلمان
بـا پيـشه    كه  هاي سياسي مشكوك      در همين زمان در درون ارتش هم معدودي تشكل        

ز دربـار را   و حمايـت ا گرايانه قصد تقابل بـا حـزب تـوده        ساختن مشي ناسيوناليستي و ملي    
ت ايرانيـس  ، پديد آمد كه تفكرات آنها با كساني كه بعدها مقدمات تشكيل حزب پـان  شتنددا

 كـه  گرداني سرلشكر حـسن ارفـع      به صحنه  »حزب آريا «. نمود  را فراهم آوردند، نزديك مي    
تـرين ايـن       از جمله مهم   ،دانست   خود را مدافع شاه و دربار مي       ،يستيناز ضمن تمايالت شبه  

   4. بودها  هگرو
 نخستين و مهمترين هسته تشكيالتي كه بعدها بـه تأسـيس حـزب              اوضاعيدر چنين   

پديـد   نجوانان و نوجوانا  اي از     عده و با حضور     1322ت منجر شد، در اواخر سال       ايرانيس  پان
،  اعـالم موجوديـت كـرد      1322 بهمـن مـاه   بيست و يكم    اين تشكل جديد كه در روز        .مدآ

گـذاران    ترين پايـه    شده  شناخته. بود» گروه انتقام «مخفي و زيرزميني با عنوان         نيمه انجمني

                                                           
س، آنجلـ  ، چـاپ اول، لـس    فروشـان   خواهـان و آرمـان      آرمـان : ها  ايرانيست  پنجاه سال تاريخ با پان    ،  انقطاع  ناصر -3

  خـاطرات شـمس   ،  سـيري در نهـضت ملـي شـدن نفـت          دي،  آبـا    قنـات   شـمس . 7-8م، صص   2001/ش1379
  .262-265، صص 1377، مركز بررسي اسناد تاريخي، ، تهران1، چ 1، ج ديآبا قنات

، رسـا،   ، چاپ اول، تهران   1 ج، ج  2،  تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران از كودتا تا انقالب          ،   غالمرضا نجاتي  -4
  .50، ص )سومكا(سياليست ملي كارگران ايران حزب سو، غالمرضا عزيزي. 48-51، صص 1371
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، نـويس   ، حـق  ياح سـپانلو  ، فريد سـ   ، داريوش همايون  عليرضا رئيس : انجمن عبارت بودند از   
، فريـدون   ه، خـداداد فرمانفرمائيـان    زاد  ، جواد تقي  نژاد  ، غفوري ، علي زندي  علينقي عاليخاني 

، ، ناصـر ماضـدي  ، ابوالقاسم پورهاشـمي ، صارم كاللياحمد مختاري ،  ه، شهپر يزدي  زاد  تقي
 كـه مـادري      و نستور والديكـا    ، جمشيد رحماني  د، بيژن فروهر  من   مهدي بهره  ،مهدي عبده 

 در تـشكيالت     محـسن پزشـكپور    بعـد  طي چند سـال      اگرچه. ايراني و پدري يوناني داشت    
 در رديـف    امـا ت نقـش مهمتـري بـر عهـده گرفـت،            ايرانيـس    تأسيس حزب پان   منتهي به 

 در ميـان     و محمدرضـا عـاملي تهرانـي       گذاران انجمن نامي از او و نيز داريوش فروهر          پايه
  5.نيست
   

  ايرانيسم مكتب پان
 و  ، محمدرضا عاملي تهراني   سپانلو  ، فريد سياح  ، محسن پزشكپور  1326هريور  در پانزدهم ش  

مكتـب  » مانيفيـست «تـوان آن را       الواقع مـي    اي انتشار دادند كه في       بيانيه ياري  پرويز صفي 
 هاي دكتر محمود افشاريزدي      از طريق نوشته   اولين بار هر چند اين واژه     . يرانيسم ناميد ا  پان

شود پزشكپور در تـدوين آن   در اين بيانيه كوتاه كه گفته مي    به زبان فارسي راه يافته است،       
  :نقش اساسي داشته است، آمده بود

ي خـود برپـا كـرديم،       هـا     هپرستي را بر روي شان      ايرانما بنيانگذاران انجمن كه نخستين پايه       
امروز در اين ساعت به خاطر آنكه انجمن مقدس خود را وارد يك راه تغييرناپذير بـه سـوي         

ي آتـش   ها    هيم اين شعل  ريك هدف مقدس جاويد رهسپار سازيم و به خاطر آنكه هرگز نگذا           
دد و به خـاطر آنكـه آرزو و ايـده           كشد خاموش گر    پرستي كه امروز از قلوب ما زبانه مي         وطن

مشتركي را كه همگي در قلب داريم تقديم جامعه ايراني نموده و مبناي تعليمات و فلسفه                
ايرانيـزم آن آرزوي مقـدس اسـت كـه بـر              گوييم پان    مي ،و كليه عقايد انجمن خويش سازيم     

 اكنون به خداي خود و شرافت انجمن خـود و بـه خـون             . كند  قلوب جملگي حكومت مي   
كنيم كه براي هميشه و تا   سوگند ياد ميهميشه شهيد و سرباز فداكار انجمن، عليرضا رئيس

ايرانيزم براي خود هدف و آرزويي تخصيص ندهيم و انجمن و ايـران را جـز بـه                    ابد جز پان  

                                                           
  .26-29، پيشين، صص هوشنگ طالع. 8-9، پيشين، صص  ناصر انقطاع-5
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  .داشتني نرانيم سوي اين آينده درخشان و دوست
گيريـد، مـردان    مام امور انجمن كنوني ما را در دست مي        اي آيندگان، اي كساني كه روزي ز      

پيونديد، زمامداران، اي افرادي      مبارز، آنهايي كه براي عظمت ايران به سازمان مقدس ما مي          
ه اين ككنيد، اي خواننده عزيز، شايد وقتي  ي داريوش و سيروس حكومت ميها  هكه بر نواد

ايد كه مكان ما كنج زندان باشد و شايد بـه           خواني اجساد ما خاك شده باشد، ش        سطور را مي  
پرسـتي اسـت    دوستي آواره كوه و دشت باشيم، يا قلوب ما را كه كانون آتش ايران       جرم وطن 

خـواهيم و بـه تـو          دشمنان ميهن سوراخ سوراخ نموده باشد، اما از تو مـي           زتيرهاي جانگدا 
م كـه بـه پـاس احتـرام روح          دهـي    را به اهورامزدا، خداي بزرگ ايران قسم مي        توگوييم و     مي

 تو نيز يك ،شهداي ايران و به ياد بنيانگذاران انجمن و به خاطر عظمت ايران و براي هميشه         
ايرانيزم، و شايد اين آرزو در    آرمان داشته باشي و معتقد به يك عقيده كلي گردي، آن هم پان            

اي از اين اخگر   موظفي ذره در دوره تو يا بعد از تو به حقيقت بپيوندد، اما باشد، تو،زمان ما
را كه در سينه داري در قلوب ديگران و آيندگان وارد كني تا سينه به سينه بگردد و خاموش                   

ها را بسوزاند و جز پاكي چيـزي بـر            رسد كه اين آتش پليدي      مطمئن باش روزي مي   . نشود
. ن برنگيريـد  شما هاله سياه را از دور پرچم ايـرا        . تا آن روز اين وصيت ماست     . جاي نگذارد 

ايد، تا زماني  تا وقتي كه به هدف مقدس خود نرسيده. اين هاله نشانه عزاداري و ماتم ماست
ايد، شما را به ناموس وطن سوگند اين هاله سياه را برنگيريد  كه عظمت ايران را اعاده ننموده

خي و  كشان بگوييد به پيش براي محـو ايـن هالـه سـياه، بـه پـيش بـراي آن روز تـاري                        و نعره 
بار فرحبخش، آن روز براي نخستين بار پرچم سه رنگ ما بدون هاله  مقدس، آن روز سعادت

  6.سياه در دست جوانان فداكار ايران، سربازان غيور انجمن در اهتزاز خواهد بود
گرايي عصر رضاخان و شووينيسم متأثر از نازيسم هيتلري در اين عبـارات مـوج          باستان

 1320 در طـول دهـه      هـا   نيـست ايرا  شـاره بـه مـشي سياسـي پـان         محققان هم با ا   . زند مي
ايـدئولوژي اسـتبداد، ايـدئولوژي      «گرايي مورد عنايـت آنـان را متـأثر از              و ملي   ناسيوناليسم

  7.اند دانسته» و وابستگانشان] محمدرضا[، فرزند او رضاشاه

                                                           
  .1-3، صص 1344، خرداد 31، ش ناسيوناليسمماهنامه : نيز بنگريد به. ايرانيست  سايت اينترنتي حزب پان-6
  .216، ص اقتصاد سياسي ايران، محمدعلي همايون كاتوزيان:  براي نمونه بنگريد به-7
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 دانيم كه رضاشـاه     دادند و مي    بروز مي را  دوستي خود     همان آغاز آلمان   از   ها  نيستايرا  پان
رايش بـه رفتارهـاي نازيـستي و        گـ ايـن   . داد  هم كمابيش چنين تمايالتي از خود نشان مي       

ليستي گرايانه و ناسيونا     به مثابه الگويي براي تقويت حس ملي       تمجيد از افرادي مانند هيتلر    
در منـابع گونـاگون از      . خـورد   ي آنـان بـه وفـور بـه چـشم مـي            ها    ه نوشت در رفتارها و   ،آنها

ايرانيـست كـه در همـان حـال           پيشگامان حزب پـان   » هاي ناسيوناليستي افراطي    گرايش«
رهبـران  » تمايالت فاشيستي « به ويژه    وبودند، سخن به ميان آمده است       » طرفدار آلمان «

 كماكان به قوت خود باقي بـود و ايـن خـود بـه رژيـم محمدرضـا                   ها   سال ول آن تا  درجه ا 
ابـزار تبليغـاتي مفيـدي بـراي نظـام          «رساند تا از اين گـرايش بـه مثابـه              ياري مي  پهلوي

  8.بهره ببرد» شاهنشاهي
اينهــا يعنــي همــين «د اســت كــه ، دبيركــل حــزب تــوده، معتقــنورالــدين كيــانوري

 فقط براي   ها    هاين گرو . گرفتند   پول مي  اي از آمريكا     براي تظاهرات ضدتوده   ها  نيستايرا  پان
  9.» درست شده بودندمبارزه با حزب توده

  موضوع احتمال نفوذ كشورهايي نظير انگلـستان       هبدون اينكه ب  نظران   بعضي از صاحب  
 اشاره كنند، عمده دليل تشكيل و فعاليـت         1320 در دهه    ها  نيستايرا   در ميان پان   يا آمريكا 
هرچه بـود، حـزب      10.اند   در عرصه سياسي و اجتماعي ايران دانسته        حزب توده  وجودآنان را   

  11.نكرد معه ايران شأن و اعتباري پيداگاه در جا ايرانيسم هيچ ايرانيست و مكتب پان پان
هـاي    ايرانيست و تداوم فعاليت آن را به طـرح          گيري مكتب پان    شكل، روند   ديگربرخي  

اند تا از مجموعه رخـدادهاي سياسـي و اجتمـاعي جـاري               ركن دوم ستاد ارتش نسبت داده     

                                                           
مـصدق، نفـت،   ، و ويليام راجر لوئيس  جيمز بيل : نيز بنگريد به  . 192، پيشين، ص     محمدعلي همايون كاتوزيان   -8

. 42-43، صـص    1368، نـشر نـو،      ، تهـران   و كاوه بيـات    ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي    ناسيوناليسم ايراني 
سـوزان  : نيز بنگريـد بـه    . 161، ص   1383، چاپ اول، تهران، ثالث،      ز شعر معاصر ايران   اندا  چشم،  مهدي زرقاني 

، چاپ اول، تهـران، مركـز بازشناسـي اسـالم و            ، ترجمه محمدعلي قدسي   ليبرال ناسيوناليسم در ايران   ،  سياوشي
  .78، ص 1380ايران، 

  .591، ص گفتگو با تاريخ،  نورالدين كيانوري-9
  .715-716، صص 4، ج قلم و سياست،  محمدعلي سفري-10
براي كسب اطالعات بيـشتر در ايـن        .  هم منعكس شده است     اين مهم حتي در اسناد بر جاي مانده از ساواك          -11

ن بـه روايـت اسـناد    نـوي  حزب ايران و 147، ص ايران به روايت اسناد ساواككانون نويسندگان  : باره بنگريد به  
  ..344-347، صص 5، ج ساواك
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 و طرفـداري     انشعاب بعدي جناح پزشكپور    ؛ و مهيا كنند گاهي براي دربار و شاه        كشور تكيه 
مـدعاي خـود    تـرين برهـان        مهـم  1330ي دهـه    هـا    سـال  در آغـازين  را  آشكار آن از شاه     

  12.دانند مي
  

  ايرانيسم مباني فكري مكتب پان
واقعيت اين است كه بسياري از پيشگامان، دستگاه رهبري و ديگر پيوسـتگان بـه مكتـب                 

ي مختلـف عـضويت   هـا   ه گاه تغيير موضع داده و در احـزاب و گـرو            چند م هر از  ايرانيس  پان
ي نخست فعاليت چنان تحركات مشكوكي از خود بـروز          ها   سال حتي در همان  ؛ و   يافتند  مي

تـوان از مكتـب، تـشكل و احيانـاً            داده و تضادهايي با يكديگر پيدا كردند كه به سختي مي          
 و يـا احيانـاً شـعائر، ايـدئولوژي و           ؛ به ميان آورد   ايرانيسم سخن   حزب متحد و يكدست پان    

   13.هاي ولو تند و غيرعادي آنان را برآمده از اعتقاد و ايمان قلبي ارزيابي كرد آرمان
اي بـه تـدريج     جـزوه  در ،مايرانيـس   مباني فكري و ايدئولوژيك گردانندگان مكتـب پـان        

، مباني فكري و    بنياداين جزوه با عنوان     .  منتشر شد  1328 تدوين و تنظيم و در اواخر سال      
م را در دو بخش كلي كه هـر يـك چنـد بنـد و     ايرانيس هاي مكتب پان  عقيدتي و نيز آرمان   

بخـش اول بـا عنـوان    . بنـدي كـرده اسـت    گيـرد، صـورت   بر مـي  سرفصل موضوعي را در 
» ي نهـضت  هـا     هپايـه انديـش   «در بند اول با موضـوع       . دشو   شامل سه بند مي    ،ايرانيسم  پان

. 3قـدم بـه تـاريخ اجتمـاع     . 2اصول منطق . 1 ( در چهار ماده ها  نيستايرا  اصول فكري پان  
از جملـه   . اسـت و تبيين شده    بندي    طبقه) ايرانيسم  مباني پان . 4ي اجتماع و    ها    همنطق پديد 

مكتب ناسيوناليـسم گزيـده نيـاز ملـي       «: استآمده  ايرانيسم    در توضيح و تشريح مباني پان     
احكام مكتب ناسيوناليسم در مورد ملت ايران زاييده تاريخ ما و حاوي آرمان ملي ما               . ماست

اجتمـاع  . ملت ايران در حال فترت و تجزيـه نيازمنـد وحـدت اسـت             . و رهبر اجتماع ماست   
انيـسم متكـي بـر      اير  آرمـان پـان   . ي ملي است  ها    هايران اسير افكار ضعيف و نيازمند انديش      

. ايرانيسم متكـي بـر ناسيوناليـسم اجتمـاعي اسـت            دكترين پان . ناسيوناليسم تاريخي است  

                                                           
  .151-152، صص 1هاي مبارزه و مقاومت، ج  ، مصدق؛ سال غالمرضا نجاتي-12
ايرانيـست را     يت انجمن، مكتب و سپس حزب پـان        در اينجا مقصود اكثر كساني است كه داعيه رهبري و هدا           -13

  .داشتند و بعدها هم مسير سياسي و فكري متفاوتي را در پيش گرفتند
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ايرانيـسم     هم آرمان پان   بنياددر بند دوم از بخش نخست       . »بيني ماست    جهان ،ناسيوناليسم
ايـن راهنمـاي    . نجات شما در ايجاد ايران بزرگ اسـت       «: در اهداف زير خالصه شده است     

ايـن حكـم   . خواهـد  ايران بزرگ آرمان بزرگ مي    : ن به ملت كهنسال ايران است     تاريخ جها 
فالت ايران از آن ايرانيان اسـت و قـدرت ملـت ايـران بـسته بـه                  : تاريخ ما بر ملت ماست    

  . »فالت ايران به زير يك پرچم:  خواست و نياز ملت ايراناين استپس . وحدت فالت
موارد اين  ، به   »ايرانيسم  بخشي از دكترين پان   « با عنوان    بنياددر بند سوم از بخش اول       

. 5حكومـت   . 4خـانواده   . 3فرهنـگ نـوين ملـي       . 2زندگي و اخـالق     . 1: اشاره شده است  
  . مسائل سياسي

  
  در عرصه عمل

عـدة    گرايانـة آن،  ايرانيسم، عليرغم شعارهاي داغ و تنـد و تيـز ملـي         پان  انتشار بيانية مكتب  
، ، محمدرضا عاملي تهرانـي    محسن پزشكپور غير از   .  نكرد جذب» مكتب«زيادي را به اين     

را تشكيل  » مكتب «كادر رهبري كه    و محمد مهرداد   ي، علينقي عاليخاني  محمد شكر   علي
  :ترين اعضاي آن عبارت بودند از شده شناختهدادند،  مي

، ، اكرم و مهـين ارژنگـي      ، جالل ابوالهدي  ، آذر ارژنگي  ي، هوشمند آشتي  بيات منوچهر آق 
اهللا   ، قـدرت  ، ناصـر انقطـاع    ، محمدامين صالحي  ، پرويز اميدي  ، عبداهللا افسرپور  احمد اشرف 

ـ   اد، مهدي بهره  نژ  بختياري ، محـسن   ، داريـوش و شـاهپور پـروين       زاديد، اميرقاسـم بهـ    من
، ون تعـاون ، همـاي ، حسين تجدد  ، اميرحسين پيشداد  ، هادي پورتراب  ، جمال پسيان  پزشكپور
، ، اسداهللا حقدادي  ، حسن حسابي  ، منوچهر تيمسار  ، حسين تهراني  ه، تقي توكلي  زاد  جواد تقي 

، عالءالـدين و كـاظم      ، كريمعلـي خزاعـي    ، خـسرو نخجـواني    ، حسين مصدق  مظفر حيراني 
، كـامران و    ، محمـدعلي زرشـكي    ، جـواد روحـاني    ش، عباس رضـوي   بخ  ، عباس روح  خطير

، احمـد  ، احمـد سرشـار  ، مهـوش و پريـوش سـرخوش   سـپانلو سـياح  ، فريـد    مهرداد سـالور  
، محمـد   ، خـسرو و علـي شـاكري       يجتي، فخرالـدين سـور    دوزيد، اسماعيل سـن   نژا  سعادت
، ، مهـدي صـديقي    ، منـوچهر صـديق    ، حسنعلي صارم كاللي   ، پرويز شمس توفيقي   شاكرين

، ، بـاقر و علينقـي عاليخـاني       ي، حـسين طبيـب    يـزد    ، هوشنگ طـالع   اردشير و ايرج ظفري   
، حـسن   ه، مهـدي علـوي    زاد  ، حـسين علـي    كاشـي  ، ناصر عـسكر   محمدرضا عاملي تهراني  
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، بهمن  ي، حسن كامبخش  اهللا قاسم   ، رحمت ، داريوش فروهر  ، اسماعيل فريور  غفوري غروي 
،  عباس و محمـد لـشكري   و ، محمدعلي ، مرتضي و مجتبي كيانوري    ، منوچهر كمالي  كاميار

، ، محمدحـسين معـصومي    ، محمـدعلي معـدلت    ، بهـزاد محـيط    ، محمد مجلسي  علي لطفي 
، پرويـز  ي، بـاقر و جـواد نطـاق      اهللا نادر   ، عزت ، محمد مهرداد  ، منوچهر ملكي  محمد مقدسي 

  .، داريوش همايون، بيژن فروهر، پرويز ورجاوندنكيسا
 .بـود  مبارزه و مقابله با حزب تـوده       ،مايرانيس  مهمترين اولويت برنامه سياسي مكتب پان     

گردانندگان حزب توده هم از هيچ فرصتي براي انتقـاد، اسـتهزا و احيانـاً اتهـام و برخـورد                    
 منتـشر شـد،     بنياد وقتي جزوه    چنانكه. ندكرد  فيزيكي با اعضاي مكتب مذكور فروگذار نمي      

ها حضور    تهيه گرديده كه پس از مدت       بهرام شاهرخ   متن آن توسط   ، مدعي شد  حزب توده 
  . كند  شايع شده بود براي انگليسيان جاسوسي مي،در راديو برلن در آلمان

كـه  » فالت ايران به زير يك پـرچم      « با عنوان    ايرانيسم مكتب پان از سوي ديگر شعار     
 سال اخير تاريخ ايـران بـه خـاك          يكصدوپنجاه طي   عمدتاً بازگشت قلمروهاي تجزيه شده    

ايرانيـستي و     شـعارهاي پـان   .  بـود   مورد تمسخر حـزب تـوده      ،كرد  اصلي كشور را طلب مي    
، با عاليق   داشتگرايي را در خود      ستيزي و باستان    يي از اسالم  ها    هرگمكتب كه   گرايانه    ملي

   .شور همخوان نبودسياسي، اجتماعي و فرهنگي اكثريت مردم ك
 ارتبـاط مـشكوك برخـي        كه ندا م تصريح كرده  ايرانيس  برخي اعضاي قديمي مكتب پان    

با بيگانگان و نيز محافل قـدرت و حكومـت در ايـران حتـي در همـان          آن  اعضاي رهبري   
ي پيـشين در    مخف  فعال شدن دوباره انجمن نيمه     ، چنانكه برخي  ؛زمان هم قابل كتمان نبود    

  14.دادند  ستاد ارتش نسبت مي2هاي ركن  م را به طرحايرانيس شكل و محتواي مكتب پان
 بر كـادر    1320ةهايي كه برخي اعضاي آن طي يكي دو سال پاياني ده            از جمله تشكل  

م بـود كـه   جـ  گذاشت، انجمـن هنـري جـام    م تأثير ايرانيس  رهبري و گردانندگان مكتب پان    
اين افـراد بـا برخـي اعـضاي      .  قرار داشت   و شاپور زندنيا   مديريت آن بر عهده ضياء مدرس     

م ايرانيس  با انجمن و مكتب پان     قبل از آن     كه مهم مكتب در ارتباط بودند، داريوش همايون      
 كـرد و پـس از       م همكـاري مـي    ج   مدتي با انجمن هنري جام     1327در ارتباط بود، در سال      

                                                           
  .17-25، پيشين، صص  ناصر انقطاع-14
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نتوانست با كادر رهبري آن سازگاري نشان دهد، بار ديگر از آن جدا شده ارتباط خـود        آنكه  
ن هنـري    همكاري همايون با انجم    زمانِ در همان    15.م بهبود بخشيد  انيساير  را با مكتب پان   

 توسط گردانندگان اين انجمن تهيه و منتشر شـد          اسيوناليسم ما ناي با عنوان       جزوه ،مج  جام
 . داشت بنياد جزوه   هاي زيادي با    كه مضامين و محتواي سياسي و ايدئولوژيك آن مشابهت        

كـرد و ضـمن        را تبليغ و ترويج مي      گرايي افراطي   اين جزوه هم عقايد ناسيوناليستي و ايران      
 و يهوديـان انتقـادات شـديدي را نيـز متوجـه اسـالم، علمـا و                  ، بهائيت حمله به كمونيسم  
نهادن ايران در مسير ترقـي و پيـشرفت        د كه به زعم آنها مانع از گام         نمو   مروجان ديني مي  

هـاي    ي آشـكاري از نگـرش     ها    هگرايي افراطي و ناسنجيده كه رگ        اين گونه ملي   16.نددش  مي
 و نيـز جـواني و نـاپختگي سياسـي و            كـرد،   فاشيستي تند را نيز چاشني تبليغات خـود مـي         

سي بـه ويـژه     ي اطالعاتي و سيا   ها    ه فرصت مغتنمي براي دستگا    گردانندگان آنها، طلبي    جاه
ثر آن را در راستاي مقاصد خود       ؤكرد تا گردانندگان و اعضاي م        فراهم مي   و آمريكا  انگليس

  17.برداري قرار دهند مورد بهره
گـروه نجـات    «تـري بـا عنـوان         دوام   شاهد تأسيس تشكل كوچك و كم      1329در سال   

 و تعـداد    ، شاپور زندنيا  ، ضياء مدرس  يوش همايون هستيم كه باز هم افرادي مانند دار      » ملي
ي داشتند، احتماالً تنهـا اعـضاي آن را تـشكيل            ارتباط نزديك  ها  نيستايرا  ديگري كه با پان   

م پيوسـته و    ايرانيس  پاناين گروه خيلي زود از هم پاشيد و افرادي از آن به مكتب              . دادند  مي
  18. عضويت يافتندسومكاحزب در نيز تعدادي 

ايرانيـست كـه در اوايـل سـال           هاي ناسيوناليستي نزديك به عقايد پـان        از ديگر تشكل  
 بـود كـه     )سـومكا  ( اعالم موجوديت كرد، حزب سوسياليست ملـي كـارگران ايـران           1330

ه زاد داوود منـشي .  خود جـذب كنـد    بهم را نيز    ايرانيس  توانست گروهي از اعضاي مكتب پان     
 سپري كرده و با دستگاه حكومتي آن كشور و           در آلمان   را  كه سالياني طوالني   رهبر سومكا 

                                                           
  .15 داريوش همايون به روايت اسناد ساواك، ص -15
، وزيـر خاكـستري   ،  صـفاءالدين تبرائيـان   : بـه نقـل از     (1329،  م جـم  ، انجمن هنري جا    تهران  ،ناسيوناليسم ما  -16

  ).109-114صص
  .70-74، صص داريوش همايون به روايت اسناد ساواك. 115-117 همان، صص -17
  .70-73، صص داريوش همايون به روايت اسناد ساواك -18
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 با متفقين    همكاري و ارتباط نزديكي پيدا كرده و حتي همراه با ارتش هيتلر            نيز حزب نازي  
 وارد  1320 در اواخـر دهـه       وي.  داشـت  فاشيستي بسيار تنـدي   وارد جنگ شده بود، عقايد      

اعضاي ايـن گـروه     .  را اعالم كرد   حزب سومكا  موجوديت   1330 ايران شد و در ارديبهشت    
 زاده   منـشي  كردنـد،  نظامي داشته و پيراهن سياه بر تن مي          هيأتي شبه  هاي آلمان   نظير نازي 

ـ ها  ه معموالً به اسلح  و را پيشوا خطاب كرده    وده و بـا مخالفـان   ي سرد و احياناً گرم مجهز ب
سياسي خود برخوردهاي فيزيكـي خـشن و قهرآميـزي داشـتند و در برخـورد بـا يكـديگر                    

كـه    و استقبالي  ها  نيستايرا   به پان  نزديكي عقايد حزب سومكا   . دادند ميهاي هيتلري     سالم
 از مكتب    تصور شد كه سومكا    اين، باعث   نددادنشان  گروهي از آنان از اين تشكل نوظهور        

م ماننـد  ايرانيـس  تـر مكتـب پـان    طلـب  برخي اعـضاي جـاه  . م منشعب شده است   ايرانيس  پان
 كـه در آن برهـه در    و فردي نظيـر محـسن پزشـكپور         پيوستند  به سومكا  داريوش همايون 

 فعاليت و عملكرد سياسي آتـي او هـم          چنانكهترين گردانندگان مكتب بود، هم      رديف اصلي 
محـور حـزب    ري فاشيستي، اقتدارگرايانـه و رهب     ها    ه به شدت مجذوب انديش    ،دهد  نشان مي 

  .ند بودسومكا
سـاالري و نظـام پارلمـاني و مـشروطه نداشـت و                توجه چنداني به مـردم     حزب سومكا 

معـدودي از    و ايـن معنـا تـا حـدي نظـر مـساعد               آن بـود  رهبرمحوري مهمترين شاخصه    
دو ـ  طـي يكـي    19.كـرد  م را به سوي خود جلب ميايرانيس مهمترين كارگردانان مكتب پان

 وجـود   هـا   نيـست ايرا   و پان  ميان سومكا هايي   ارتباطات و همكاري   1330سال نخست دهه    
 پوشـيده  ،، بـر آگاهـان امـور   يشانها ليتداشت و تأثيرپذيري آنان از يكديگر و مشابهت فعا    

و بـيش از مكتـب و سـپس حـزب           بـود   تر    دست  احتماالً يك  با اين حال حزب سومكا    . نبود
ت تحت نفوذ محافل سياسي و نظامي نزديك به دربار قرار گرفت و با اهـداف و              ايرانيس  پان

هـا     نقش 1330دهه  دو سال نخست      در تحوالت يكي     هر دو تشكل   . شد مقاصد آن همسو  
 و به ويـژه بخـش       عملكرد سومكا و   20ابراز كردند و مواضع گاه متضاد ولي بسيار مشكوكي        

ت در ايرانيـس   دستگاه كارگرداني و اعضاي تأثيرگذار مكتـب و سـپس حـزب پـان             ازمهمي  

                                                           
. 409آرا، ص  ا، زنـدگي سياسـي رزم  نيـ  جعفـر مهـدي  . 159-162، پيـشين، صـص   ن تبرائيان  همان، صفاءالدي  -19

  .54-59، صص )سومكا(، حزب سوسياليست ملي كارگران ايران غالمرضا عزيزي
  .171-173 و صص 71-74 و صص 51-52، پيشين، صص  غالمرضا عزيزي-20
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  21.نبودراستاي دفاع از حقوق و منافع ملت ايران 
  

  بذرهاي اختالف و چنددستگي
 يم شكل بگيـرد، اخبـار     ايرانيس  مكتب پان  آنكه    پيشتر هم ذكر شد، حتي قبل از       چنانكههم

 2 حداقل بخش تأثيرگذار رهبري انجمن تحت سيطره ركـن           ،داد  وجود داشت كه نشان مي    
اه رهبـري و كارگردانـان      هـايي از دسـتگ       بخـش  اي حتـي   دهع .بودستاد ارتش قرار گرفته     

و اي خـود از خواسـت    براي سـاماندهي عمليـات ضـدتوده      اند   را متهم كرده   ها  نيستايرا  پان
 پيروي كـرده و در قبـال اقـدامات     و احياناً دستگاه اطالعاتي بريتانيا  هاي مأموران سيا    طرح

 بـا  كـه اساسـاً      »بدامن« موسوم به    تشكيالت .كردند  ا پول دريافت مي   ه خود از اين سازمان   
 و احيانـاً دسـتگاه    شـده و بودجـه آن را سـيا   طراحي  و كمونيسمهدف مبارزه با حزب توده 

 در پيشبرد مقاصدش در ايـران اتكـاي درجـه اولـي بـه               ،دكردن   تأمين مي  اطالعاتي بريتانيا 
 در اين باره    گازيوروسكي. جمارك  . ي همسو داشت  ها    ه و برخي گرو   ها  نيستايرا  تشكل پان 

  :چنين يادآور شده است
دو تن ايراني بـا     اي به سرپرستي         يك برنامه تبليغاتي و سياسي بود كه از طريق شبكه          بدامن

اي معـادل   شد و ظاهراً بودجه ساالنه   اداره مي  (Cilley) و سيلي    (Nerren)هاي رمز نرن      نام
ــت   ــون دالر داش ــك ميلي ــات  . ي ــش تبليغ ــدامن«در بخ ــاي  »ب ــاالت و كاريكاتوره ، مق

همچنين پخش كتب و نشرياتي در      . شد  ضدكمونيستي تهيه و در اختيار جرايد گذارده مي       
بخـش  . داد  پراكني و غيره را انجام مي        و شايعه   و حزب توده   اد جماهير شوروي  انتقاد از اتح  

اين .  در ايران بود   عمليات سياسي، شامل حمله مستقيم به هواخواهان و وابستگان شوروي         
اني ايرانيان عليه حـزب  تـوده،        نام داشت، در جهت روگرد    » سياه«عمليات كه به اصطالح     

ي مزدور خياباني براي درهم ريختن تظـاهرات        ها    ههان شوروي وسيلة گرو   احمله به هواخو  
گـراي ضدكمونيـست ماننـد احـزاب          هـاي راسـت     هاي مالي بـه سـازمان       ها و كمك    اي  توده

اي زد و خـورد      با دستجات تـوده    هاي تهران   كه پيوسته در خيابان   » ايرانيسم  پان«و  » سومكا«

                                                           
 باز هم سخن بـه      1330 و اوايل دهه     1320هاي پاياني دهه      ها طي سال    ايرانيست   درباره فعاليت و عملكرد پان     -21

  .26-27، صص هاي متشكله اتحاد نيروهاي جبهه ملي سازمان: نيز بنگريد به. ميان خواهد آمد
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  22.شد كردند، رهبري مي مي
ي هـا     ه ايجـاد نقـار و چنددسـتگي ميـان احـزاب و گـرو              بخشي از عمليات طرح بدامن    

 و اوايـل    1320ي اواخر دهـه     ها   سال مختلف فعال در عرصه سياسي و اجتماعي ايران طي        
 در همان   ها  نيستايرا       از داليل انشعاب ميان پان      كه در همين راستا قسمتي     بود 1330دهه  

  ايـن اظهـارات گازيوروسـكي   23.شـد   به عمليات بدامن مربوط مـي 1330سال نخست دهه   
 و محمدرضـا عـاملي       محـسن پزشـكپور    بـدانيم شود كـه      زماني بيشتر با واقعيت قرين مي     

 مـأمور اطالعـاتي   ، قبـل بـا لمبتـون   ها تترين اعضاي رهبري مكتب از مد      شاخص تهراني
  بـا افـراد و محـافلي از مخالفـان دولـت دكتـر محمـد مـصدق                  ؛ و نيـز    در تهـران   انگليس
ايرانيـسم كـه خـود از          از اعضاي مكتـب پـان      ناصر انقطاع  .شتندااي د   هاي مخفيانه   مالقات

 و  نزديك شاهد ماجراي برمال شدن آن ارتباطات و اقدامات خالف قاعده محسن پزشكپور            
 نحوة افشاي آن در تـشكيالت       ارتباطات و  اين   ش بود، در خاطرات   محمدرضا عاملي تهراني  

  24. مفصل شرح داده است راروابطش با لمبتونپس از افشاي  العمل پزشكپور و عكس
اي اعـض  دو تـن از تأثيرگـذارترين   ، و عاملي تهراني  پزشكپور پنهانيبرمال شدن ارتباط    
 و ديگر افراد و محافل مخالف نهضت ملي شدن          ايرانيسم با لمبتون    كادر رهبري مكتب پان   

 و آنان را نسبت     متحير بسياري از اعضاي صديق مكتب را        ، در دربار و حكومت    صنعت نفت 
م در پـي آن     ايرانيـس   شـد مكتـب پـان       مياي كه تصور      ي آرمانخواهانه ها    هبه افكار و انديش   

 جمـع زيـادي از     1330به همين دليل در تابـستان       . كرداست، سخت دچار يأس و نوميدي       
م قطع كردند و در همان حـال ميـان          ايرانيس  اين افراد سرخورده ارتباط خود را با مكتب پان        

 حل ناشدني بروز كـرد      يم اختالف ايرانيس  ماندگان در عضويت مكتب پان      قيگردانندگان و با  
 و طرفـدارانش تـشكل      محـسن پزشـكپور   . و به تبع آن انشعابي در مكتب صـورت گرفـت          

 و مخالفان هـم كـه       نمودندداير  » مايرانيس   بر بنياد پان   حزب ملت ايران  «جديدي با عنوان    
را تأسـيس   » تايرانيـس   سـازمان پـان   « را برمال سـاخته بودنـد        موضوع جاسوسي پزشكپور  

                                                           
سياست خارجي آمريكـا    ،  گازيوروسكي. مارك ج . 27، ص   1332 مرداد   28كودتاي  ،  گازيوروسكي.  مارك ج  -22

  .275 و 210 و 169 – 182 و 140، صص و شاه
  .169-182، صص سياست خارجي آمريكا و شاه، گازيوروسكي.  مارك ج-23
  .43-47، پيشين، صص  ناصر انقطاع-24



25 ايرانيست گيري حزب پان نخستين تكاپوها و فرآيند شكل

يك از ايـن دو گـروه بپيونـدد           خواسته بود به هيچ    كه نتوانسته و يا ن     داريوش فروهر . كردند
 نـشريات هـاي جديـد بـراي خـود           هر يك از اين تشكل    . را بنيان نهاد  » حزب نبرد ايران  «

  25.با نقش و عاليم ويژه پديد آوردندي يها ارگان، تشكيالت و پرچم
متحـد    او و حـزب  طرفدارانش بـا داريـوش فروهـر       و  پزشكپور 1330در اواخر تابستان    

  26.را تشكيل دادندم ايرانيس  بر بنياد پانحزب ملت ايرانشدند و 
  

   ستاد ارتش2بندي ركن  قضاوت و جمع
ي حيات خـود    ها    ه آغازين ما  ت تحت رهبري محسن پزشكپور    ايرانيس  كه حزب پان   در حالي 

 پشت سر گـذارده و بـه     را ايرانيست ديگري هم انشعاباتي     ي پان ها    هكرد و گرو    را سپري مي  
 بيست و هشتم   ستاد ارتش در     2 ركن   ،دادند  ي نه چندان قابل توجه خود ادامه مي       ها  ليتفعا

ي هــا  ه ضــمن گزارشــي پيرامــون تاريخچــه تــشكيل و فعاليــت گــرو 1330 د مــاهاســفن
 ملي آنها درباره     و ي فكري، سياسي و سرزميني    ها    ه و نيز ديدگا   1320ايرانيستي در دهه      پان

ي مـذكور مـسائل و موضـوعات      هـا   نيستايرا  منشأ و داليل پيدايش و گسترش فعاليت پان       
  :تري را دخيل دانست توجه جالب

  م ستاد ارتشركن دو
  )7 (شعبه 10138/1

28/12/1330  
  ايرانيسم و فعاليت آنها تاريخچه تشكيل جمعيت پان: موضوع

  مقدمه: الف
ي پايتخـت   هـا       سـتان  و دبير  پرسـت دانـشگاه تهـران       اي از جوانان ميهن     از پنج سال قبل عده    

ران كه روح ايرانـي قـديم را        پرستانه و يك مرام حقيقي اي       تصميم به ايجاد يك اتحاديه ميهن     
  .گذارند ايرانيسم مي گيرند و نام آن را پان زنده كند مي

  ).باشد پان در لغت پهلوي به معناي وسيع و پهن مي(

                                                           
  .48-50 همان، صص -25
  .50 همان، ص -26
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  :اين جمعيت ظاهراً براي اجراي مقاصد زير تشكيل گرديد
مقصود از فالت آسياي نزديك كشور      ( فالت آسياي نزديك را به زير يك پرچم بياورد           -1

 عربـستان   –  افغانـستان  – قديم ايران است كه در زمان هخامنشيان شامل كـشورهاي قفقـاز           
  .)]شد مي[ ماوراء –  فلسطين–شمالي 

مصر كه  هاي    ب عر –يهود  ( مبارزه با نژادهاي الحاقي و ساكن در فالت آسياي نزديك            -2
  ) ارامنه–اند  ها و نژادهاي عربي و اسالو كه از آسياي دور آمده ، مغولاز نژاد فراعنه هستند

بـه اصـطالح بـا افكـار     (كنـد    مبارزه با افكاري كه جهان را به زير يك پرچم دعوت مـي    -3
   .)انترناسيونال سوسياليستي

  . ترويج فكر تفوق نژاد آريايي ايراني كه در كتاب مقدس زرتشتيان اشاره شده است-4
  .رزه با هرگونه تبليغات ضدملي ايراني مبا-5
  .پرستي و احترام نژادهاي غيرايراني  مبارزه با افكار بيگانه-6

 دماغ اعضاي زاييدةتوان اين افكار را  نظر از صورت ظاهر امر كه فوقاً ذكر شد باطناً مي صرف
نـدان  باشـند و چ     هند دانست كه عموم اعضاي آن زرتشتيان مقيم هند مي          سوم فراماسون    ژل

 را براي ترويج و تبليغ اين فكر در ايران به  راه فقط چيز تازه آن اين است كه.هم تازگي ندارد
  .اند وجود آورده

 اين موضوع را به گوش چند نفر از جوانان خواند و آنان نيز  اميرتيمور كاللي1326در سال 
ي ها    ه و زمين   متناسبي در تهران   ةند و اينك كه عد    قريب به دو سال به ترويج سرّي آن پرداخت        

  .اند اند شروع به تظاهرات علني نموده  به دست آوردهها   ستانمهيائي در شهر
  .) از اعضاي فراماسون در ايران استبايد دانست كه اميرتيمور كاللي(

رداخته بودند پول كافي در اختيـار داشـتند و اخيـراً           در تمام اين مدت كه به فعاليت سري پ        
توانند منكر اين بشوند كـه كمكـي          قدرت مالي آنها بيشتر شده است و حتي خودشان نمي         

شان جواناني هستند كه اگر بسيار فقير نباشند مسلماً ثروتمند هـم              شود زيرا همه    به آنان مي  
  .كنند  را ميها تهند اين مساعدگويند زرتشتيان مقيم  منتهي خودشان مي. باشند نمي

اند و  ها اين جمعيت را درست كرده يشود كه انگليس    از اين مقدمات چنين نتيجه گرفته مي      
به اضافه بايد بدانيم لژ سوم فراماسون معموالً مأمور اجراي عمليات پردامنه و نقش وارونه               

  .است
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  مقاصد سياسي و سرّي: ب
 عربي و چند جزيره در اطراف  و خوزستانه بحرين چون ايرانيان دعاوي چندي نسبت ب-1

كننـد و بـه        هم به شدت از صاحبان چنين افكاري حمايت مي         ها  سس دارند و رو   فار  خليج
 و  طرفداران خود دستور داده بودند كـه بـا تـرويج ايـن نـوع افكـار بـراي اسـترداد بحـرين                      

ها را هو كنند در همان روزها كه احساس شد حزب  يخوزستان عربي و جزاير مزبور انگليس
 قدرت خود را از دست خواهد داد انگليسيها شروع به كار كردند و در ايـن اواخـر كـه                توده

اي را به دور ايـن فكـر جمـع كننـد و همچنـين پـس از حـصول اطمينـان از                         اند عده   توانسته
 هو كنند    را به جرم تصرف قفقاز     خواهند روسيه    مي شكست سياسي آمريكا در خاور نزديك     

و با پهن كردن موضوع قفقاز در افكار مردم ايران موضوع بحرين و امثاله را از خاطرها محو                  
  .سازند

رعـوب كـردن يهوديـان و احيانـاً فـشار بـه        از مبارزه با نژادهاي الحاقي هـدف اصـلي م     -2
  .حكومت اسرائيل است

كننـد ايـن دسـته بـا           كليه مردم جهان را به زير يك پرچم دعوت مي          ها  نيست چون كمو  -3
  .جنگند افكار آنان مي

  تشكيالت: ج
، ، محمدرضـا عـاملي  از بين جوانان مؤسس اين جمعيت سه نفر بـه نـام محـسن پزشـكپور     

نوشـته و آن را در چنـدين نـسخه          ) مايرانيـس   مكتـب پـان   (، كتابي به نام     علينقي عاليخاني 
سعه  تونفوذ اين عده رفته رفته در دانشگاه تهران. ماشين كرده و مبناي عمل خود قرار دادند

گيرنـد    اضافه شدند و تصميم مي      و صدوقي  ، مدرس ، تيمسار پيدا كرده و به اين عده زندنيا      
ن منوچهري م اجاره كنند و براي اين منظور در خياباايرانيس محلي را براي ترويج مكتب پان

روزنامـه  (اي نيـز بـه نـام          كننـد و روزنامـه      ه مـي  رنگاران محلي را اجـا      جنب انجمن روزنامه  
م ايرانيس  سازند و در اولين فرصت مكتب پان         منتشر مي  به مديريت صادق بهداد   ) ساساني

در اين موقع عـده آنهـا در        . كنند كه يك جلد آن پيوست است        چاپ مي را به صورت كتابي     
 و آموزان بودند و دكتر زنگنه  نفر شده بود كه كليه آنها از بين دانشجويان و دانش150حدود 

الف نظـري بـين     در همـين هنگـام اخـت      . كردنـد    از اين جمعيت پـشتيباني مـي       دكتر افشار 
  .شود شود كه در نتيجه دو دسته از آن منشعب مي جمعيت پيدا مي
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  .گردند  ملحق ميجانسپاران ميهنه  ب و شركتبي قر-1
ــدنيا-2 ــدرس زن ــست  و م ــت ناسيونالي ــاي   جمعي ــه   ه ــشكيل داده و مجل ــي را ت انقالب

  .ا را منتشر كردنده ناسيوناليست
 و فروهر )  قاتل هژير  ،برادر امامي  ( و موسي امامي    ديگر هم از قبيل اميرعظيما     نفراتچون  

ه كرده و حزب سي اواسط كوچه نكيسا محلي را اجاران فردودر خياب) پسر سرهنگ فروهر(
  را به مديريت اميرعظيمـا     و روزنامه آپادانا   م ايجاد نمودند  ايرانيس  نبرد ملت را بر مكتب پان     

ولي بـا وجـود ايـن چنـد نفـر از             بوده   همنتشر كردند و هدف عمده آنها مبارزه با حزب تود         
ايرانيـسم همچنـان در سـازمان سـابق خـود بـاقي مانـده و ايـن                     اصلي جمعيت پان   اعضاي

  :توان اشخاص زير را نام برد  از اين عده مي.جمعيت را حفظ كردند
، ، دكتـر كيـانوري    ، پـسيان  ، علينقي عاليخـاني   ، محمدرضا عاملي تهراني   محسن پزشكپور 

  .، حسن كامبخشيبيات ، مهندس آقدكتر فريور
گيرند اختالفات را كنار گذاشته و        ي فوق تصميم مي   ها    هباالخره در چند ماه قبل سران دست      
ها حزب جديدي تأسيس  اي  و به طور كلي مبارزه با تودهبراي پشتيباني دولت دكتر مصدق

  ائتالف كرده و حـزب نـداي       ا يكديگر  ماه قبل ب   5كنند و پس از مذاكرات زياد سرانجام در         
كننـد و بـراي آن محلـي را در جنـب ميـدان                م را ايجـاد مـي     ايرانيـس    بر بنياد پان   ملت ايران 

 كه فعاليت شديدي را آغاز كـرده و         جا بود  در اين . كنند   اول كوچه نظاميه اجاره مي     بهارستان
ايها نموده و شكست سختي به   نزاع سختي با توده آذر با همكاري حزب زحمتكشان14در 

  .دهند حزب مزبور مي
ايرانيسم شـركت در انتخابـات را         اي منتشر كرده و به فرمان پان        قبل از انتخابات نيز اعالميه    

نمايند ولي به طور غيرمستقيم به   كرده و كانديدي را معرفي نمي براي اعضاي خود ممنوع     
  .دهند  رأي ميقاي مكيآ

انجامد و چند روز قبل از اين يعني پـس از انتخابـات              اين ائتالف مدت زيادي به طول نمي      
  و فروهـر    به عظيمـا   شود و دسته پزشكپور      باز مجدداً اختالفاتي بين آنها ايجاد مي       17دوره  

ايـد و از      هايي گرفتـه   استفاده كرده و در انتخابات پول      ايرانيسم سوء   گويند شما از نام پان      مي
در نتيجه باز هم از يكديگر جدا شـده، دسـته فروهـر و              . اين به بعد از شما جدا خواهيم شد       

 بـه محـل سـابق خـود      مانده و دسته پزشكپوراي ملت ايرانعظيما در همان محل حزب ند  
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را ) ايرانيـسم   ايرانيـسم بـر مكتـب پـان         پـان ( رفته و حـزب      )نگاران  جنب انجمن روزنامه  (
كنند و در اولين مجمع عمومي حزب اشـخاص زيـر بـه سـمت كميتـه موقـت                     تأسيس مي 

  :شوند يحزب انتخاب م
   ليسانس دانشكده فني، كارمند اداره برق،يبيات  مهندس آق-1
   دانشكده پزشكي6 دانشجوي سال ، دكتر فريور-2
   دانشكده پزشكي6 دانشجوي سال ، دكتر محمدرضا عاملي-3
   حقوق3 دانشجوي سال ،ر محسن پزشكپو-4

باشـند و فعـالً ايـن حـزب مـشغول تـدوين        كاره حزب مزبـور مـي     نفر همه  اكنون اين چهار  
مـالي  هـاي     كمد اين عده منحصر به حق عضويت افـراد و كمـ           آدر. باشد  اساسنامه خود مي  

ي حقيقي ها نيستايرا ن اين عده يعني پا.باشد فروشي روزنامه آنها مي كليه اعضاي آن و تك    
 كارمنـد   ،به مـديريت حـسن كـامبخش      را  ) ايرانيسم  نداي پان (پس از ايجاد حزب روزنامه      

  .نه دانشگاه تحت نظر هيأت تحريريه منتشر ساختندادبيرخ
بنيـاد مكتـب    (  يكـي    ،نـد ا  اين عده تاكنون دو كتـاب رسـمي از طـرف خـود منتـشر كـرده                

باشـد و بـه       تر مي   كه اولي قدري پيچيده   ) خواهيم  ما چه مي  (و ديگري كتاب    ) ايرانيسم  پان
  .تر بيان شده است كتاب دومي مطالب واضح پيوست است و در

عده فعلي آنها در حدود     . دهند  ند به داخل خود راه نمي     وبي نشناس خاين عده تا كسي را به       
ايرانيـست وجـود    ي پايتخت الاقل ده نفـر پـان  ها    ستانباشد و در هر يك از دبير         نفر مي  400

  .دارد
  . كنند يج مي شعباتي دارند كه مرام آنها را ترو مشهد،، اهواز، گرگانفولدر دز

  : عبارتند از) مايرانيس  بر بنياد پانحزب نداي ملت ايران(كارگردانان دسته دوم يعني 
لحه  ساله پسر سرهنگ فروهـر افـسر بازنشـسته ارتـش كـه هميـشه اسـ                 25 جوان    فروهر -1

  .پارابلوم متعلق به پدرش را در كمر دارد
  . امير عظيما-2
  . افسر احتياط جهانگير عظيما-3
  . طباطبايي-4
  . برادر امامي قاتل هژير، موسي امامي-5
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  .اند هايي گرفته كنند و در انتخابات هم پول ميعده باال فعالً امور حزب را اداره 
. باشد و داراي تشكيالت صحيحي هم نيـستند          نفر مي  200عده فعلي اين حزب در حدود       

 ابرمـرد را     اين عـده روزنامـه    . گانه است   شوند و حزب آنها خيلي بچه       فقط دور هم جمع مي    
دهنـد و حـق        مـي   و عظيمـا   اند و خرج تشكيالت آنها را هـم فروهـر           ناشر افكار خود نموده   

  .ها هم قدري در گردش كار مؤثر است عضويت
 هـم چنـدي قبـل از ايـن دسـته منـشعب شـده و تـصميم          هـا   نيـست ايرا  دسته ديگري از پان   

رئـيس  . دهند  ايرانيسم را توسعه      اي منتشر نموده و در سازمان ديگري پان         گيرند روزنامه   مي
دهد   را انتشار ميباشد كه با كمك چند نفر از رفقايش روزنامه پرچمدار  ميسته مهرداداين د

  .كنند و در عرض چند روز تمام ديوارهاي شهر را براي معرفي روزنامه خود سياه مي
 هـا و غـارت روزنامـه جانـسپاران         اي   و تـوده   ها  نيستايرا   آذر و زد و خورد بين پان       14از روز   

 بـه وجـود آمـده بودكـه         العاده شديدي بين اين دسته و گروه جانسپاران ميهن          اختالف فوق 
  .توان به اين مطلب مربوط دانست  مدير روزنامه پرچمدار را نيز مي،حتي واقعه ترور مهرداد

  .ايرانيسم به پيوست است ت عضويت و دو برگ از شعارهاي جمعيت پانيك برگ كار
ايرانيسم به وجـود   هاي زيادي كه در بين جمعيت پان      در نتيجه انشعابات مكرر و پراكندگي     

آمد روز به روز اختالفات بين آنان شدت پيدا كرد و همواره مشاجراتي بـين آنـان بـه وقـوع      
ايرانيـست    گويـد كـه از اسـم پـان          مـي   به پزشكپور  داد كما اينكه چندي قبل مهر     ،پيوندد  مي

 ،ند و بايد از اين عنوان دست بردارد و شايع است كه در آن جلسه مهـرداد                ك سوءاستفاده مي 
 خيانـت  هـا  نيـست ايرا   به پـان    كه پزشكپور  گيرد   را با طپانچه تهديد و از او سند مي         پزشكپور

  .)معلوم نيست اين خبر تا چه حد موثق باشد(كرده است 
ايرانيسم در حال حاضر تفرقه آنهـا     ي پان ها    هبا توجه به مطالب باال و انشعابات مختلف دست        

  :اند به صورتي در آمده كه به شرح زير به شش دسته تقسيم شده
  )روزنامه ساساني (، صادق بهداد، توفيقي پزشكپور-1دسته 
  )روزنامه آپادانا( و رفقايش  عظيما-2دسته 
  )روزنامه پرچمدار (، لشكريمسار، تي مهرداد-3دسته 
  )مايرانيس روزنامه نداي پان( طباطبائي و رفقايش -4دسته 
   شيرواني-5دسته 
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  )مجله ناسيوناليست(هاي انقالبي   ناسيوناليست-6دسته 
  . را در حال اضمحالل دانستها نيستايرا توان سازمان پان با اين ترتيب مي

  ايرانيسم در اروپا  پان-د
ايرانيسم هستند كه همه از   پيرو و مجري افكار پاندر اروپا نفر از ايرانيان 70 الي 60در حدود 

. كنند كه براي شناسايي اين جمعيت مفيد باشد جا اقداماتي مي و در آنباشند  محصلين مي
هاي رسمي به عناويني حـضور پيـدا كـرده و كـارت اسـم خـود را بـا قيـد                        مثالً در مهماني  

در سـال جـاري مـسيحي از طـرف آنهـا بـه تمـام رجـال و         . گذارنـد  عضويت اين حزب مي   
 از جمله ونسان ،ه شده بود كه غالباً جواب داده بودند تبريك گفتهاي مهم فرانسه شخصيت

  .اوربول
 ، فريـار  داريـوش فروهـر   : كنند عبارتنـد از      براي اين جمعيت فعاليت مي     كساني كه در اروپا   

، ، علـي كرباسـچيان    ) متفـق در ايـران      ملـل   رئيس اداره اطالعات سازمان    رپسر دكتر فريا  (
  27.)پسر سناتور(ه زاد ، نصراهللا ملك)پسر سناتور(س نوي ، حسن حقمحسن پزشكپور

  
  دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت

 ها  نيستايرا   فرصت مغتنمي فراهم آورد تا پان      ،ران نهضت ملي شدن صنعت نفت     تحوالت دو 
  28. پيدا كنندشهرت  و نيز حزب توده»شركت نفت انگليس و ايران«با همزمان  ةدر مبارز

ي خود در چـارچوب     ها  ليت كه در فعا    اصرار و عالقه افرادي نظير داريوش فروهر       ظاهراً
 را در زمـرة     هـا   نيـست ايرا  كردنـد، مجموعـه پـان       تري دنبال مـي     تشكل مشي صادقانه  اين  

حمايـت آنـان از ايـن     اينكه  بگذريم از . مدافعان نهضت ملي شدن صنعت نفت وارد ساخت       
 و هـواداران آن قـرار       آفرينشان با حزب تـوده      الشعاع برخوردهاي تنش    نهضت همواره تحت  

   29.داشت
و  هم از آن حمايت كرده ها  نيستايرا   پان 1328 آبان ماه  در   به دنبال تشكيل جبهه ملي    

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-27
، هـا     اي از اسـناد و بيانيـه         مجموعـه  :حزب ايـران  . 167-168، صص   خاطرات در خاطرات  ،  ب فرد  رحيم زهتا  -28

  .10-11، صص 1، ج اسنادي از جنبش دانشجويي در ايران. 234-238صص 
  .127، ص 1، ج اهللا سيدابوالقاسم كاشاني به روايت اسناد روحاني مبارز آيت -29
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 نفري كه در آستانه تأسيس اين جبهـه در دربـار    بيستبا اين حال در ميان      .  پيوستند به آن 
در واقع گرداننـدگان و كـادر       .  نيست ها نيستايرا  متحصن شدند، نامي از اعضاي تشكل پان      

ها و فعـاالن سياسـي طـراز اول           رهبري اين تشكل در آن برهه در ميان رجال و شخصيت          
 نـشأت    هم از عاليق داريوش فروهـر       نداشتند و پيوستن آنان به جبهه ملي       موقعيتيكشور  

 اگـر ضـمن اينكـه     . بيشتري با رهبري جبهه داشـت      سياسي    و گرفت كه ارتباط فكري     مي
 بـا دسـتگاه     ايرانيست مبنـي بـر ارتبـاط پنهـاني پزشـكپور            گفته اعضاي قديمي مكتب پان    

 و جنـاح     حـضور پزشـكپور    30 واقعيت داشـته باشـد     اطالعاتي و جاسوسي انگليس در تهران     
توانست بدون اطالع و احياناً نظر مساعد محافل انگليسي و            نمي او در جبهه ملي   نزديك به   
 نقش و عملكرد جناح نزديـك  ارزيابيباعث شده است تا اين موضوع  31. باشدبودهنيز دربار   

ت در آن مقطـع     ايرانيـس    و همفكران او در مكتب و سـپس حـزب پـان            به محسن پزشكپور  
  32.بسيار حساس از تاريخ ايران چندان آسان نباشد

  
  تشكيل حزب ملت ايران

شـد داليـل و بـراهين          سـپري مـي     و پزشـكپور   فروهـر دو ماهي كـه از ائـتالف         يكي
ي در دربار و مخالفـان دولـت        ل با محاف  رتباط پزشكپور تري به دست آمد كه از تداوم ا         روشن

 2رسيد كه دربار و محـافلي در ركـن    چنين به نظر مي. كرد  حكايت ميدكتر محمد مصدق 
ستاد ارتش و ديگر طرفداران دربار و احياناً عوامل انگليسي قصد دارند با هدايت و تقويـت                 

نظير حزب  (دو تشكل ديگر     م و يكي  ايرانيس   بر بنياد پان    لجستيكي حزب ملت ايران     و اليم
ـ «تأسيس     و نيز تشكل تازه    ) و حزب آريا   سومكا كـه مـستقيماً توسـط      (» اران مـيهن  سپجان

وزير وقت، دكتـر      ، موقعيت دربار را در برابر نخست      )ارتش و دربار ساخته و پرداخته شده بود       
بـه تـدريج شـواهد    . تحكيم بخشند و رهبران نهضت ملي شدن صنعت نفت        محمد مصدق 

                                                           
  .باره سخن به ميان آمده استدر اين   قبالً -30
، تاريخ احزاب سياسي در ايـران     ي،  اهللا نوذر   عزت. 93-94، صص   1، ج    به روايت اسناد    خرداد 15قيام  ،  جواد منصوري  -31

 encyclopedia islamica.com: سايت اينترنتي بو. 52-54، ارتش تاريكي، صص كيا. ب. 62-63صص 

، عبـدالرحيم ذاكرحـسين  . 17-18، صـص   ها؛ خاطرات مـسعود حجـازي       رويدادها و داوري  ،   مسعود حجازي  -32
، ص 1، ج ز جنبش دانشجويي در ايران    اسنادي ا . 239-240، صص   مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت     

  .ايرانيست سايت اينترنتي حزب پان. 25
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 در اختالف و شكاف روزافـزون        محسن پزشكپور  ،داد  كه نشان مي  آمد    ديگري به دست مي   
 هـا     هبا اين حال تا مـا     .  جانبداري خواهد كرد    از شاه  ، و شاه و دربار    تر محمد مصدق  ميان دك 

) مــصدق(وزيــر   او خــود را از معتقــدان بــه نخــست، از پزشــكپورپــس از جــدايي فروهــر
   33.دانست مي

 1330مـاه      دي هفـدهم ، سـرانجام در      و پزشـكپور   با باال گرفتن اختالف ميـان فروهـر       
  . را تشكيل دادندفروهر و هوادارانش از حزب جدا شدند و حزب ملت ايران

 پـس از  مقصود تشكل تحت مديريت فروهـر [م سايراني حزب ملت ايران بر مبناي پان  «
فاشيستي كـه در     حزبي بود با اعتقادات افراطي ناسيوناليستي با تمايالت شبه        ] انشعاب است 

اين حزب از   . گرفت   مورد بحث و تعليم قرار مي       آلمان  و حزب نازي   ي آن آثار هيتلر   ها    هحوز
 انـشعاب   ] است  و پزشكپور  مقصود تشكل تحت رهبري مشترك فروهر     [ايرانيسم    حزب پان 
ـ   به روايت خودشان حزب پـان     . كرده بود   34. از آن انـشعاب كـرده اسـت        م پزشـكپور  سايراني

ايرانيـسم    ايرانيسم كه بعدها به نـام حـزب پـان           فعاليت خود را از مكتب پان      داريوش فروهر 
  جانب مصدق  ، فروهر شكل گرفت، شروع كرد و پس از بروز اختالف بر سر دربار و مصدق             

برخوردهـاي خيابـاني    . دوستي خود را حفـظ كـرد       هاي شاه    گرايش را گرفت، ولي پزشكپور   
 و افراد سازمان جوانان كه زير سرپوش        ها  نيستايرا  ها اغلب بين پان     ها و جبهه ملي     اي  توده

اي اوبـاش   م عده سيرانيا  پيرامون پان . داد  كانون جوانان دموكرات پنهان شده بودند روي مي       
  35.»كشاندند اي جمع شده و برخوردها را به راحتي به كشتار مي حرفه

 مـشي   1320ي دهـه    هـا   نيـست ايرا   از پـان   بـسياري  هم نظيـر     چند داريوش فروهر   هر
 نقش قابـل     و در برخوردهاي قهرآميز و گاه خونين با حزب توده           داشت  گرايانه افراطي   ملي

وزيـري دكتـر      رسيد كه از هنگام نخـست        با اين حال چنين به نظر مي       ؛كرد  توجهي ايفا مي  
مـشي سياسـي    و   تعديل ايجـاد شـده        او  ي شوونيستي ها    ه به تدريج در ديدگا    محمد مصدق 

                                                           
احـزاب و  ، حـسين الهـي  . 153-154، صـص   1، ج   تاريخ سياسي بيست و پنج سـاله ايـران        ،   غالمرضا نجاتي  -33

، ترجمـه   مصدق و نبرد قدرت   ،  اتوزيانمحمدعلي همايون ك  . 192-194، صص   هاي سياسي در خراسان    سازمان
  .151-152، صص 1، ج هاي مبارزه و مقاومت مصدق؛ سال، غالمرضا نجاتي. 174-176، صص احمد تدين

ايرانيـسم از     دستي كرده و با اعالم تـشكيل حـزب پـان             بيشتر پيش   براي اجتناب از رسوايي     در واقع پزشكپور   -34
  .ايرانيسم انشعاب كرد  بر بنياد پانحزب ملت ايران

  .87-88، صص 1، تاريخ سي ساله ايران، ج  بيژن جزني-35
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) نظير حـزب ايـران     (نزديكتر به او در جبهه ملي      و جناح    خود را با افق فكري دكتر مصدق      
حزب ملـت   « همان عنوان     تشكل تحت هدايت فروهر    ،پس از انشعاب  . ودسازگارتر كرده ب  

ش كه براي پرهيز از همسو و       1340تا اوايل دهه    را حفظ كرد،    » مايرانيس   بر بنياد پان   ايران
را از  » ايرانيـسم  بر بنياد پان  « عبارت   ي تحت سلطه پزشكپور   ها  نيستايرا  نام شدن با پان     هم

  36.برداشت» حزب ملت ايران«پسوند 
ت كـه از نزديـك      ايرانيـس   ب و سپس سـازمان پـان       از اعضاي قديمي مكت    ناصر انقطاع 

 را چنـين     از پزشـكپور   جدايي فروهر ايرانيستي بود،     هاي پان   شاهد رخدادهاي دروني تشكل   
  :روايت كرده است

، زير  و ملت ايران نبرد ايراندو سه ماه پس از انشعاب نخست، و سپس يكي شدن دو حزب
 آذر آن 21گيرد كه در روز  ، اين حزب تصميم مي»مايرانيس  بر بنياد پانحزب ملت ايران«نام 

اي   بازگشت استان آذرآبادگان به خاك ميهن، جشن شايسته، به انگيزة سالگرد )1330(سال 
شود كه براي انجام چنين   ميگروه رهبري حزب بر آن. برپا كند و اين رويداد را بزرگ بدارد

د، تا بتواند   دآوري پول از هموندان خود بپرداز     يي و احياناً تظاهرات خياباني، به گر      گردهما
  .هزينة جشن يادشده را تأمين كند

شود و هر كس بـه        مطرح مي ) ي حزبي ها    هحوز(نجام اين خواست، موضوع در نيروها       در ا 
 تومان گردآوري   300و روي هم رفته، مبلغي پيرامون       . پردازد  فراخور توان خويش پولي مي    

شـد كـه بـا آن جـشن نـسبتاً             اي نبود، اما در آن روزها مـي         العاده  شود كه گرچه مبلغ فوق      مي
  .آبرومندي را برپا كرد

برنامة كار را از هر سو آماده كردند، ولي در شب جشن، ناگهان ديدند چندين كاميون پـر از                 
زنـده بـاد   «و » ايرانيـست  زنـده بـاد پـان   «شان ناشناس بودند، با فريادهاي    جمعيت كه همه  

 در ميان داشتند و شعاردهندگان از آنها پياده شدند و جلوي در حزب نگه» حزب ملت ايران
  .شگفتي هموندان اصلي، پاي به درون باشگاه حزب گذاردند

                                                           
، ج   در ايران به روايت اسناد سـاواك       چپ. 792-793، صص   ]چاپ جديد  [2، ج   اسناد النه جاسوسي آمريكا    -36

. 153، ص   2، ج   )فيـضيه ( به روايت اسـناد سـاواك         خرداد 15قيام  . 282-283، صص   6همان، ج   . 302، ص   8
، ص  1، ج   جبهه ملي به روايت اسناد سـاواك      . 417 و   236، ص   كانون نويسندگان ايران به روايت اسناد ساواك      

170.  
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بسيج كردن ايـن همـه   : گويد  مي پرسد و فروهر     مي  با شگفتي موضوع را از پزشكپور      فروهر
  دهد؟ پول آن را چه كسي مي. داي سنگين دار ها و كراية كاميونها، هزينه آدم با پرچم

  !دهند خرج اينها را بازاريان مي: دهد  پاسخ ميپزشكپور
روم و  من زير بار اين جور كارهـا نمـي  : گويد شود و مي    بسيار خشمگين مي   داريوش فروهر 

و تأييد شـوراي رهبـري انجـام        بايد حساب و كتابي در كار باشد، و هر تصميمي با رايزني             
  ! تكرار نشود و ميس لمبتونشود، و جريان ديدار با پيراسته

دو  سه روز ديگر روشن  آنكه  تيرگي پديد آمد و به ويژهو پزشكپور از همان شب ميان فروهر
 كه با موسي امامي   » ميرمحمد صادقي «و شخص ديگري به نام      » موسي امامي «ه  شود ك   مي

به حزب پيوسته بودند مأمور ركن دوم ستاد ارتش هستند، يا با دستور اين ركن، دسـت بـه                  
 نادرسـت بـودن ايـن شـايعه بـراي           درست يـا  (اند    چنين كاري زده و پول كالني هم گرفته       

  ).نويسنده روشن نشد
در حقيقـت نـه     . شـود    دو شـاخه مـي     خيزد و اين بار حزب ملت ايران        دوباره جنجال برمي  

 را   تحمل آدمـي مثـل فروهـر        بسازد، و نه پزشكپور    توانست با پزشكپور     مي داريوش فروهر 
كردند كه » ميرمحمد صادقي«ي كه بسياري از ياران آنها، از جمله يها با همة كوشش. داشت

  .تجزية دوم روي ندهد، آنها از هم جدا شدند
 بـا او    كنـد كـه بـه زودي فروهـر           بود، حس مي   شناسي  طلب و زمان     كه آدم فرصت   پزشكپور

اي  شود و چه بسا رويداد خانة لشكري و نوشتن اقرارنامه در اين جا نيـز بـه گونـه      درگير مي 
ايـن بـود كـه    .  چنين تـصميمي را دارد  زيرا شنيده بود كه داريوش فروهر     . ديگر تكرار شود  

اي گرد آورد و ضمن  رسيد، در خانه  تن مي هاي پيشين را، كه شمارشان به سي روزي مكتبي
آيـا همگـي   !  جدا شـويم ايم كه از حزب ملت ايران اي گفت كه ما بر آن شده    سخنان گسترده 

  حاضريد؟
  !آري: جا حاضر بودند همگي گفتند كساني كه در آن

 ، اسماعيل فريور  ، مهدي صديقي  ر، محسن پزشكپور  اهللا صد   ، فضل در نتيجه عاملي تهراني   
 بنياد نهادند و »تايرانيس حزب پان«اي را به نام  و شماري ديگر از هواداران آنها، سازمان تازه

و ستاد مركزي خود را نيز در خيابان » ايرانيست نداي پان«اي هم منتشر كردند به نام  روزنامه
 و   و بهـرام نمـازي     عبـاس خاقـاني   « هـا تنهـا       ژاله، نزديك به ميدان ژاله گشودند و از مكتبي        
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ولي .  باقي ماندند  در كنار فروهر  » ماصغر بهنا    و علي   و سبقتي   و ميرعبدالباقي  خسرو سيف 
 بـه او   و شمس توفيقي، حسين مهريبعداً جوانان و نوجوانان ديگري مانند علي مسعودي   

ـ         هم علي مسعودي (پيوستند    نيـز  بـرد و حـسين مهـري    سـر مـي  ه اكنون در اورنج كـانتي ب
  ).س استآنجل در لس» صداي ايران«ساز راديوي  برنامه

 ،هـادي  ت از آنجا به خيابان شـاپور، نزديـك چهـارراه آشـيخ    ايرانيس از مدتي، حزب پانپس  
نـداي  «اي بـه نـام     نيـز روزنامـه  فروهـر  رفـت و انـدكي بعـد، چـون     ،عباسـعلي   بازارچة كل 

گذاشتند و شگفتا كه بـا      » خاك و خون  « شان را      آنها نام روزنامه   ، كرد را منتشر » ايرانيست  پان
 پديـد آورده بـود، بـاز هـم او را بـه              هـايي كـه پزشـكپور       اين همه پيشينه مشكوك و رسوايي     

  37.دبيرمسئولي حزب برگزيدند
: تقل داشتند  سه تشكل مس   ها  نيستايرا   پان 1330ي سال   ها    هبدين ترتيب در واپسين ما    

م بـا   ايرانيـس    بر بنيـاد پـان     ، حزب ملت ايران   ت با رهبري محسن پزشكپور    ايرانيس  حزب پان 
اي داشـت و      ت كه شوراي رهبـري پـنج نفـره        ايرانيس  ن و سازمان پا   هدايت داريوش فروهر  

  .ي بودمحمد لشكر دبير مسئول آن علي
جوانـان عمـدتاً شـاغل بـه        نوجوانـان و    هاي گروهـي از       از هنگامي كه نخستين تالش    

ي هـا    سـال  سياسـي و حزبـي در      ي شـبه  هـا   ليت براي فعا  ي تهران ها      ستانتحصيل در دبير  
 ي آذر تـا   هـا     هت در حدود ما   ايرانيس  پان تكوين يافت، تا تأسيس نهايي حزب        1322-1321

سـتيزي مفـرط و خـصايل         در اين فاصله جز بيگانه    . دي قريب به ده سال به طول انجاميد       
چيـز   ، عمدتاً تظاهر بيروني مخربي داشت  پرستانه و ناسيوناليستي تند و غيرمنطقي كه        وطن

  .ها نبود ديگري در كارنامه اين تشكل
  

                                                           
  .51-53، پيشين، صص طاع ناصر انق-37



  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
   تا انقالب سفيداز دكتر مصدق

  
  وزيري دكتر مصدق نخست

، عملكـرد شـفاف و      وزيري مصدق   دوران نخست   در ايرانيست به رهبري پزشكپور    حزب پان 
هـاي   تـشكل  از سـوي ديگـر    به ويژه تشكل تحت هـدايت پزشـكپور       . قابل دفاعي نداشت  

ايرانيست متهم بود براي از ميـان برداشـتن رقبـاي خـود از جاسوسـي و همكـاري بـا                       پان
 از  زياديبخش  در آن دوران    . كند  ادار به دربار دريغ نمي     امنيتي وف   و ي اطالعاتي ها    هدستگا

  1.شد ي رقيب مصروف تضعيف و تخريب موقعيت يكديگر ميها نيستايرا نيرو و وقت پان
ايرانيستي متخاصم هنوز خود را مدافع نهضت ملي و دولت دكتر               ي پان ها    ه گرو با اينكه 

مـي وجـود داشـت كـه نـشان دهـد اقـدامات حتـي                 شـواهد ك   ،دانستند   مي محمد مصدق 
 و نيـز    ايرانيست در راستاي تقويت موقعيت دولت دكتر محمد مصدق          ترين افراد پان    صديق

 و ديگـر     در تهـران    بـا حـزب تـوده      هـا   ايرانيـست   هاي دائمي پان   درگيري. استمنافع ملي   
 بـه   ؛هاي سياسي و اجتماعي آن برهه نقش كمي نداشـت           تداوم بحران شهرهاي كشور در    

ي مختلف همگي اقدامات و عمليات مخرب       ها    ه از گرو  ها  نيستايرا    ويژه از آن جهت كه پان     

                                                           
اســناد حــزب  (بايگــاني مؤســسه مطالعــات و پژوهــشهاي سياســي. 63-75، پيــشين، صــص  ناصــر انقطــاع-1

  ).ايرانيست  پان



38 ايرانيست انحزب پ

تبعات سـوء ناشـي از      دادند و     مي و نهضت ملي انجام      خود را به نام حمايت از دكتر مصدق       
ماند كه قادر بـه جلـوگيري و توقـف آن تحركـات هـم                 منگير دولت باقي مي   آن همواره دا  

آفـرين     در بسياري از موارد حتي نيروهاي انتظامي قادر به پيشگيري از اقدامات تنش             2.نبود
 متعددي وجود داشـت كـه از درگيـري و زد و             هاي  گزارش. ند نبود ها  نيستايرا   پان خشنو  

، هـا   نيـست ايرا  پـان . كـرد   ن انتظامي و دولتي حكايت مي     ا با مأمور  ها  نيستايرا  خوردهاي پان 
دانـستند كـه از مـضروب و           مـي  آزاد چنـان خـود را       ، و تشكل تحت حمايت او     حتي فروهر 

بـدين ترتيـب موضـوع      . كردنـد   مجروح ساختن مأموران انتظامي دولت هم فروگـذار نمـي         
 كه منشأ تقويت و تحريك برخي از آنهـا  ها ستنيايرا  ي گوناگون پان  ها    هچگونگي مهار دست  

  3.رسيد  معضلي به نظر مي،روشن نبود، براي دولت وقت
هايي از حاكميـت و فعـاالن سياسـي را مـورد               عمدتاً بخش  فروهريي  ها  نيستايرا  پان

ي هـا   نيـست ايرا   و پـان   ؛ بودنـد   كه با دربار و مخالفان مـصدق همـدل         ادندد  هجوم قرار مي  
، كردنـد   وانمـود مـي     خـود را حـامي دكتـر مـصدق         ها  تتا مد  آنكه   غمپزشكپوري هم به ر   

 كه  ادندد  كننده خود را عمدتاً در محافل و مجامعي گسترش مي           اقدامات قهرآميز و تحريك   
  4. را به دنبال داشتتضعيف موقعيت دولت

 جلـب   براي  و پزشكپور  فروهر،   و بازگشت دكتر مصدق    1331 تير   ام  سيپس از حوادث    
بـه نوشـته ناصـر      . شـدند  متوسل   ياي از رقابت و چاپلوس       به گونه  نظر مساعد دكتر مصدق   

  :انقطاع
 نـشان    چنـدان دلبـستگي بـه پـشتيباني از مـصدق           هبري پزشكپور ت به ر  ايرانيس  حزب پان 

ولـي البتـه بـا      . گيـرد   داد و همين نكته گوياي آن بود كه از مرجع و مقامي دسـتور مـي                 نمي

                                                           
نورالـدين  . 20، ص نگاهي از درون بـه جنـبش چـپ ايـران    ،  خانبابا تهراني . 88، پيشين، ص     غالمرضا عزيزي  -2

د مـسعو . 54-55، صـص     و دكتـر فـاطمي     ، با مـصدق   ناصر نجمي . 769-770، صص   ، گفتگو با تاريخ   كيانوري
تاريخ ،  فؤاد روحاني . 447-448، صص   اختيارات، اصالحات و لوايح قانوني دكتر محمد مصدق       د،  نژا  كوهستاني

اسـناد حـزب     (بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسـي      . 282-283، صص   ملي شدن صنعت نفت ايران    
  ).ايرانيست پان

، اسنادي از احزاب سياسي در ايران). ايرانيست اسناد حزب پان   ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي      -3
  .123-130صص 

  .123-130، صص اسنادي از احزاب سياسي در ايران -4



39 از دكتر مصدق تا انقالب سفيد

اما پس از رويداد    . ردك  اي صريح و روشن مخالفت نمي        نيز به گونه   هاي دكتر مصدق    روش
ــاريخي ســي ــاه  ت ــر مــصدق 1331ام تيرم ــراي بازگردانيــدن دكت ــه جايگــاه  كــه مــردم ب  ب

 به پيروي از    وزيري به پا خاستند و او را دوباره زمامدار اداره كشور كردند، پزشكپور              نخست
بـه  . هـاي او را بـستايد    و كوشـش اهر گهگاه مصدقطلبي ناگزير شد ولو به ظ     خوي فرصت 

 وقت ديدار بگيرد و با تني چند از دوستانش  موفق شده بود از دكتر مصدقفروهر آنكه ويژه
 و حزب ملت ت پزشكپورايرانيس رقابت سختي ميان حزب پان. رو شود هوزير روب با نخست

زدند تا آنها هم بتوانند        و يارانش به هر در مي      ايران فروهر در اين زمينه درگرفت و پزشكپور       
اي    نـشريه   از هواداران پزشكپور   در انجام اين خواسته مهدي صديقي     .  ديدار كنند  با مصدق 

ام تيرماه چاپ و پخش كرد و گروهي را برداشت و از محل حزب در  درباره رويدادهاي سي
گروه يادشده در . خيابان ژاله با چند اتوبوس و يك بلندگو به سوي خانه مصدق به راه افتاد      

 رسند و درست در همين هنگام پزشكپور  ميساعت يك پس از نيمروز به خانه دكتر مصدق
در ايـن هنگـام     . شـود    نيـز پيدايـشان مـي       و اسـماعيل فريـور     عاملي تهراني ] محمدرضا[و  

آقاي : گويد  آيد و مي    ي وزير كشور آن روزها از خانه مصدق بيرون مي         الدين اميرعالي   شمس
. اند كه تنها سه تن به نمايندگي ديگـران بـا ايـشان ديـدار كننـد                  وزير خواهش كرده    نخست

 كـه   صـديقي . كنـد    خود را معرفي مـي      و  و عاملي  رود و فريور     پيش مي  درنگ پزشكپور   بي
گيرد و  كاله بماند جلو سه نفر را مي ها را او كشيده و نزديك است سرش بي بيند زحمت مي
 ميرعالييادكتر . شما كجا بوديد؟ من بايد بروم. ام ميتينگ را من سر و سامان داده: گويد مي
 صـديقي . بسيار خوب چهـار تـن بياينـد       : گويد  زده شده بود، مي     از اين برخورد شگفت   كه  
 مشتي دروغ و نـاروا سـر هـم          رسيديم، پزشكپور  هنگامي كه به اتاق دكتر مصدق     : گويد  مي

 من در عين شگفتي شرمنده شدم كه ها گفت، به طوري كه هاي خود سخن كرد و از فداكاري
بـدين  . [ تا اين اندازه دروغ بگوينـد      شود به مرد بزرگ و تيزهوشي چون مصدق         چگونه مي 

 براي هر چه بيشتر ت پزشكپورايرانيس  و حزب پاندر اين گيرودار حزب ملت ايران] ترتيب
  5. مسابقه گذارده بودندنزديك شدن به مصدق

ـ   تر حزب پان    برخالف كارگردانان و دستگاه رهبري، اعضاي مياني و عادي         ست بـا  ايراني

                                                           
  .55-56، پيشين، صص انقطاع ناصر -5
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 حمايـت   مندي و صداقت تقريباً تمام و كمال از نهضت ملي و دولـت دكتـر مـصدق                  عالقه
كردند و چندان در جريان زد و بندهاي احتمالي رهبران خود با محافل مشكوك داخلـي       مي

 تيـر مـسئوالن محلـي و نيـز برخـي            ام  سـي  پس از قيـام      ها    ه تا ما  6.و خارجي قرار نداشتند   
 بـه طـرق    يـا  و ديگر شهرهاي كشور با ارسـال نامـه           ايرانيست در تهران    اعضاي حزب پان  

الظـاهر    كردند و علي    وزير وقت را به او ابراز مي         مراتب ارادت و حمايت خود از نخست       ديگر
ت از دولت و اقدامات او ادامه پيـدا         ايرانيس  مند بود حمايت حزب پان       هم عالقه  دكتر مصدق 

 7. برخوردار بود  هاي مالي دولت مصدق     از كمك ت  يرانيسا   در آن برهه حزب پان     ظاهراً .كند
 بـا    و حزب زحمتكـشان    هايي نظير سومكا     و تشكل   ايرانيست  برخوردهاي تند و قهرآميز پان    

 باعث شد تـا بـه رغـم مخالفـت نماينـدگان، دكتـر               1331ان   طي بهار و تابست    حزب  توده  
 ،داد  شـواهد نـشان مـي      8. مجلـس بقبوالنـد    بـه  طـرح تمديـد حكومـت نظـامي را           مصدق
ـ     هـا     هايرانيستي در كنار برخي ديگر از گرو        هاي پان   تشكل در مـسائلي    ي،ي سياسـي و حزب
عمـل  ي فشار   ها    ه به مثابه گرو   ،در مجلس  دقمص درخواست تصويب اليحه اختيارات      چون
ايرانيست در جريان حوادث مربوط بـه تقاضـاي تمديـد             هاي مختلف پان     تشكل 9.كردند  مي

و  با به راه انداختن تظاهرات       1331ماه     در دي   از مجلس شوراي ملي    اختيارات دكتر مصدق  
ايجاد آشوب و بلوا نمايندگان مجلس و مخالفان اليحه اختيارات را به انحاء گوناگون تحت               

ايرانيـست و      دستگاه رهبري حزب پـان     ،دهد  گو اينكه شواهد نشان مي    . دادند  فشار قرار مي  
ـ    هـا   خواسـت  چندان راغب نبود در دفاع از        به طور مشخص محسن پزشكپور     ر ي اخيـر دكت

تر و     سردمدار جلوه كند، با اين حال منابع موجود از مشاركت و حضور اعضاي مياني              مصدق
 در  پايگاه آزادي روزنامه  . كند  هاي مذكور حكايت مي     عادي اين حزب در تظاهرات و آشوب      

  :رده است در اين باره چنين گزارش ك1331 دي ام سي

                                                           
ي، صـص  اهللا سـحاب  ، به كوشـش عـزت  مصدق؛ دولت ملي و كودتا. 6-7، صص 1331 تير سياسنادي از قيام   -6

محمـد  . 131-132اسنادي از احزاب سياسـي در ايـران، صـص     . 86-87، صص  102-103، صص   136 -137
اختيارات، اصالحات  د،  نژا  مسعود كوهستاني . 431، ص   ام تير   كابينه قوام و حوادث سي    :  در آتش  تركمان، تهران 

  .102، ص و لوايح قانوني دكتر مصدق
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 ايرانيست  و پان، نيروي سومحزب ايران: ضاي محدود احزاب دولتيعها متوسل به ا دولتي
 دي با پرچم و عكس مصدق و با وسايلي كه از طرف دولـت در                29شدند و اين عده صبح      

 نفر 500اين عده كه تعدادشان از . جلو مجلس اجتماع كردنددسترس آنان گذارده شده بود 
 صبح جلو درب مجلس اجتماع نموده و بـا بلنـدگو مـشغول              10كرد از ساعت      تجاوز نمي 

مأمورين انتظامي نه تنها بـه      . فحاشي و هتاكي به نمايندگان مخالف اليحة اختيارات شدند        
در . كردنـد   به سخنراني و فحاشي مي    گفتند، بلكه آنان را تحريك و تشجيع          آنها چيزي نمي  

ي اهللا كاشـان  كـرد و صـحبتي بـر لـه آيـت          تـرين اعتراضـي مـي       جلو مجلس هر كس كوچك    
  . كردند نمود او را دنبال كرده و مضروب و مجروح مي مي

ازان به طوري كه يكي از اين افراد از شدت ضرب و از ترس جان ناچار شد دركـاميون سـرب                   
 بعد از ظهر جلو مجلس 2اين عده تا ساعت . رفته و خود را از دست اين عده خالص نمايد

آيـد و بـراي        مـي  گفت حاالدكتر شايگان    بودند، تا اينكه جلسه ختم شد و بلندگو مرتباً مي         
ـ   كند و با اين بهانه از تفرقة مردم جلوگيري مـي      مردم صحبت مي   ا اينكـه صـفايي   كردنـد، ت

بـه طـوري كـه از قيافـه مجلـس           : نماينده قزوين بيرون آمد و در پشت بلندگو چنين گفـت          
و بدين ترتيب تظاهركننـدگان     . رسد  پيداست تا عصر امروز اليحه اختيارات به تصويب مي        

  .متفرق شدند
هـا را بـاز     اما در بازار، از صبح اهالي بازار سر كار و كسب خود آمدند و مانند هـر روز مغـازه           

اي از اعضاي وابسته به احزاب دولتـي و دار و             كرده و شروع به كاسبي كردند و ناگهان عده        
هايي در دست داشتند   در حالي كه لباس اونيفرم در تن و چوب و چماقدستة خليل ملكي

دادند به بازار ريخته و كسبه را به اجبار وادار به بستن  ي مياهللا كاشان و مرتباً شعار بر ضد آيت
ها از  و بازاري) واي به حال كسي كه تعطيل نكند( گفتند   مي اين عده مرتباً. ها نمودند  مغازه

اهللا كاشـاني    وران بـه منـزل آيـت    ها را بستند و عدة زيادي از كسبه و پيـشه              ترس غارت مغازه  
اند كـه     اي با لباس اونيفرم به بازار ريخته و ما را مجبور كرده             هعد: رفتند و شكايت كردند كه    

اهللا به ايشان اجازه دهند كه بروند و          اين عده تقاضا داشتند كه آيت     . هاي خود را ببنديم       مغازه
اقـدام بـه ايـن كـار نكنيـد و هـيچ       : اهللا در جـواب آنـان گفتنـد    ها را باز كنند، ولي آيت   مغازه

العمل از خود نشان      ها خواستند آشوب به پا كنند شما عكس         اگر دولتي تظاهراتي ننماييد و    
  .ندهيد
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وران در انتهاي بازار جمع شده و چنـدين نفـر شـروع بـه                 ها و كسبه و پيشه      اي از بازاري    عده
يكي از ناطقين پس از آنكه حمالت شديدي به دولت و اطرافيانش كرد، . سخنراني نمودند

اهللا   ما همگي طرفدار آيت   : ناطق سپس گفت  .  و گروه او را مورد حمله قرار داد        خليل ملكي 
: نـاطق ديگـري گفـت     . كنـيم   ي پيـشواي خـود هـستيم و امـر ايـشان را اطاعـت مـي                كاشان
 و  دكتـر مـصدق   . كنـد   هاست كه براي طرد قطعي استعمارگران ملت ايران مبارزه مي           مدت

طرفدارانشان نه تنها در اين مبارزه سهيم نيستند بلكه آنان پاي امپرياليزم را به اين كشور بـاز                  
هايي را به راه انداختـه تـا مـانع مبـارزة                كردند و حاال هم با كمك اين استعمار وحشي دسته         

  .ملت ايران عليه استعمار شوند
مقارن ظهر . خود ادامه داده و نزديك ظهر متفرق شدنداين عده با نظم و ترتيب به تظاهرات 

ديـروز  . اي از بازاريان به او اعتراض كردند         رئيس شهرباني به بازار آمد و عده       سرتيپ كمال 
آموزان و  ها و دانشگاه را نيز تعطيل كنند و دانش   كردند كه دبيرستان ها سعي بسيار مي دولتي

 را وادار به تظاهرات كنند، ولي در اين كار هم موفق نگرديدنـد و بجـز در يـك                     دانشجويان
ها و دانشگاه كسي زيـر بـار              ها را ترك گفتند، در ساير دبيرستان        اي كالس   دبيرستان كه عده  

  .ها نرفت دولتي
ــاعت  ــده 5از س ــر ع ــد از ظه ــوم و     بع ــروي س ــران، ني ــزاب اي ــه اح ــسته ب ــضاي واب اي از اع

شدند، مجدداً در جلو مجلس جمع شـده و            نفر مي  200ها كه جمعاً در حدود       ايرانيست  پان
در تعقيب تظاهرات صبح شـروع بـه سـخنراني و تعـرض بـه نماينـدگان مخـالف اليحـة                     

دادند از طـرف خيابـان اكباتـان بـه         كه شعار مي    در همين حين، يك عده    . اختيارات نمودند 
به خيال اينكه آنها نيز موافق دولت هستند به ميدان بهارستان نزديك شدند و تظاهركنندگان 

استقبال آنان رفتند؛ ولي اين عده به محض اينكـه وارد ميـدان بهارسـتان شـدند شـروع بـه                     
، در نتيجـه    »كاشـاني زنـده بـاد     «: زدنـد   اهللا كاشاني نموده و فرياد مـي        تظاهراتي به نفع آيت   

ـ                  در ايـن اثنـا از طـرف        . تتصادم شديدي بـين ايـن دو دسـته رخ داد و زد و خـورد درگرف
زد و خورد با شدت     . هايي منفجر گرديد و جنجال بزرگي به پا شد          ها نارنجك   ايرانيست  پان

ها و اعضاي نيـروي سـوم بـا           ايرانيست  اي از طرفين مجروح شدند و پان        ادامه داشت و عده   
ات تظاهر. چوب و چماق به جان مردم افتادند و عدة بسياري را مضروب و مجروح ساختند

تـصويب اليحـه تمديـد      بعد از ظهر ادامه داشـت و وقتـي خبـر      9و زد و خوردها تا ساعت       



43 از دكتر مصدق تا انقالب سفيد

  10.اختيارات به گوش آنان رسيد، متفرق گرديدند
 و دستگاه رهبـري     رسيد ميان محسن پزشكپور      كه به نظر مي    1331در پاييز و زمستان     

د شـده باشـد، برخـورد و        اتري ايجـ    ر و هماهنگ  ت  ايرانيست با دربار روابط نزديك      حزب پان 
. رفـت    و طرفداران او بسيار محتاطانه پيش مـي         در برابر دكتر مصدق    گيري پزشكپور   موضع

م كه كماكان با شـدت  ايرانيس  بر بنياد پان ت و حزب ملت ايران    ايرانيس  برخالف سازمان پان  
ست و به ويـژه     ايراني    كردند، حزب پان     و اقدامات او حمايت مي     و حدت تمام از دكتر مصدق     

11.داد وزير وقت نشان نمي از نخسترهبري آن چندان تمايلي به طرفداري قاطع 

  

ت در راستاي دفاع از شـاه       ايرانيس   آشكارتر شده بود كه حزب پان      1331در اواسط سال    
ي در واقـع خـشن و قهرآميـز اعـضاي آن در             ها  ليتدارد و تحركات و فعا      و دربار گام برمي   

 و  ، حـزب آريـا    ظيـر حـزب سـومكا     هاي مشكوك و منحرفي ن      هماهنگي و ارتباط با تشكل    
 مـرداد   وهـشتم   بيـست  ارتش در    دومركن  . گيرد   صورت عملي به خود مي     جانسپاران ميهن 

 از چهارراه مخبرالدوله بـا      ت و حزب سومكا   ايرانيس  اي از حزب پان     عده«: داد گزارش   1331
 به طرف بهارستان حركت كـرده و اغلـب آنهـا چـوب در             شعار زنده باد شاه و دكتر مصدق      

  12.» تجمع و مشغول سخنراني بودندضمناً در طرف غرب ميدان بهارستان. دست داشتند
 وهفتم  بيستايرانيست در روز      گري گروهي از اعضاي حزب پان       همين منبع از اغتشاش   

با چـوب بـه خيابـان اسـالمبول ريختـه و قـدري از اثاثيـه                 «دهد كه      خبر مي  1331مرداد  
، كه خود را    تحليل ناصر انقطاع   13.»زنند  هايي را كه در كنار خيابان بوده آتش مي          دستفروش

  : داند، از اين حوادث چنين است پان ايرانيست واقعي مي
كه ضمن رقابت ] ايرانيستي پان[در گرماگرم مبارزات ملي شدن نفت و فعاليت سه سازمان          

 )1331در آغـاز سـال      (و احياناً دشمني با يكديگر داراي تز ناسيوناليستي تند نيز بودنـد             
 تشكيالت نوظهور ديگر پا به ميدان گذاردند كه از همان آغاز روشن بود كه ويكي ـ دناگهان 

                                                           
د، پيـشين، صـص   انـژ  به نقل از مسعود كوهـستاني  (1-2، صص 1331 دي 30، 57، ش  پايگاه آزادي  روزنامه   -10
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. انـد    پديـد آمـده    ها  نيستايرا  مال كردن پان    با پول شركت نفت و پشتيباني دربار براي لجن        
نبش ملي شـدن نفـت و       اين حزب در راستاي مخالفت با ج      .  بود يكي از آنها حزب سومكا    
داشـت، ولـي شـعارهاي تنـد ناسيوناليـستي هماننـد               گـام برمـي    دشمني با دكتـر مـصدق     

 نگذشـته بـود كـه حـزب     هنوز چند ماهي از برپايي حـزب سـومكا   . داد   مي ها  نيستايرا  پان
 و برخي از شعارهايي كه       با شعارهاي تقريباً مانند شعارهاي حزب سومكا       ديگري به نام آريا   

كارگردانان پشت پـرده هـر دو       .  بود موجوديت خود را اعالم كرد      ها  نيستايرا  تنها ويژه پان  
 بنياد  گـذارده و آنهـا را بـه           ها  نيستايرا      دن پان مال كر   حزب ياد شده را تنها و تنها براي لجن        

 بـه ميـدان فرسـتاده بودنـد تـا هـم مـردم را نـسبت بـه            شكل كاريكاتورهايي از حزب نازي    
 عمـل    بـا آنهـا هماهنـگ      الظـاهر   ت كه علي  ايرانيس  و نه حزب پان   [ي راستين   ها  نيستايرا  پان
 هـا   نيـست ايرا    ين و سردرگم كنند و هم با دادن شعارهايي شبيه به شعارهاي پان            بدب] كرد  مي

 در برابـر     به رهبري پزشكپور    ايرانيست  حزب پان .  مخالفت كنند  با تمام قوا با دكتر مصدق     
تشكيالت ديگر .  ماند، شايد هم دستور مخالفت نداشتاين دو تشكيالت تقريباً خاموش

 امـا در عـين حـال        ، را برگزيـده بـود     ها  نيستايرا   بود كه همه شعارهاي پان     جانسپاران ميهن 
  14.داد  ميها را هم به دكتر مصدق بدترين دشنام

 جبهه ملي و حاميـان      ةدهند ي تشكيل ها    هزاب و گرو  اح 1331هاي سال    در واپسين ماه  
 را ديگر در رديـف حاميـان        ت تحت رهبري محسن پزشكپور    ايرانيس   حزب پان  ،نهضت ملي 

 حـزب  هـاي  گيري  و موضعها  هدانستند و به رغم برخي اعالمي  نمياين نهضت و جبهه ملي    
، بـا  اسـت  و نهضت ملي  هنوز در صف مقدم حاميان دكتر مصدق   كرد وانمود مي مذكور كه   
 فروهـر و نيـز   ي رقيـب در حـزب ملـت ايـرانِ     ها  نيستايرا  هاي پان   ها و جوسازي    افشاگري

ت و دستگاه رهبري آن در مظان اتهام وابستگي به          رانيساي   حزب پان  ،تايرانيس  سازمان پان 
 و نيـز    ي تحت هدايت فروهر   ها  نيستايرا  پان. دربار و احياناً محافل انگليسي قرار گرفته بود       

كردند،      دنبال مي  مايت از دولت مصدق   تري را در ح     ت كه مشي همدالنه   ايرانيس  سازمان پان 
 سـتاد   دومت او را علناً به جاسوسـي بـراي دربـار، ركـن              ايرانيس   و حزب پان   بارها پزشكپور 

زيكـي  هـاي في     و درگيـري   هنمـود ي اطالعاتي بيگانه متهم     ها    هارتش و نيز ارتباط با دستگا     

                                                           
  .56-58، پيشين، صص  انقطاع ناصر-14
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  15.خونيني را با آنان تجربه كرده بودند
 اعـضا و تـشكيالت محلـي حـزب          ،دهـد    اسناد موجود نشان مي    چنانكهبا اين حال هم   

مـشي دسـتگاه      ت در شهرهاي مختلف كه گويا چندان هـم از ارتباطـات و خـط              ايرانيس  پان
 در دفـاع از دولـت       ، اطـالع دقيقـي نداشـتند      گردانان اين حزب در تهـران       رهبري و صحنه  

هـاي    هـاي تـشكل     بـه رغـم افـشاگري     . هاي نهضت ملي پايـدارتر بودنـد        و آرمان  مصدق
 و چنـد تـن از كارگردانـان اصـلي حـزب              محسن پزشـكپور   ،ايرانيستي رقيب و ديگران     پان
 اندك   هواداران ،با تأييد ارتباط خود با دربار و احياناً ديگر محافل         خواستند    نميت  ايرانيس  پان

ميدان را به نفع رقبا و مخالفـان        و   از دست بدهند  هاي مختلف كشور را نيز        حزب در بخش  
 ديگر رهبـري    ،به بعد  1331ي پاياني سال    ها    هبه همين دليل در حالي كه از ما       . خالي كنند 
ايرانيست در تهران را در رديف طرفداران جـدي جبهـه ملـي، دكتـر               ت حزب پان  و تشكيال 

بينيم، اما اعضا و تـشكيالت ايـن حـزب در برخـي از شـهرها و              و نهضت ملي نمي    مصدق
ايفـا   و نهضت ملـي       دولت مصدق  مناطق كشور نقش فعاالنه و تأثيرگذارتري در حمايت از        

ايرانيـست     شديد اعضاي حزب پان    زد و خوردهاي  كه در آن برهه      بگذريم از اين   16.ندكرد  مي
 نقـش قابـل تـوجهي در         و ديگـر نقـاط كـشور،       با اعضا و هواداران حزب تـوده در تهـران         

 و خواسته يا ناخواسـته      داشتگسترش بحران و ناامني در فضاي سياسي و اجتماعي كشور           
 بـا   ندكوشـيد   رسانيد كه سخت مـي      مقامات سياسي و اطالعاتي بريتانيا ياري مي      به مقصود   

پيمانان آمريكايي خود را بـه لـزوم از            و كمونيسم در ايران هم     نمايي خطر حزب توده     بزرگ
   17. متقاعد سازندميان برداشتن ولو قهرآميز دولت مصدق

اي از افـراد و        و كالن بـا اعـضاي حـزب تـوده و پـاره             ريزهاي    ايجاد آن همه درگيري   
 كه دولت و مجلـس عـالوه بـر          حالي و ساير شهرهاي كشور در       تهران ي ديگر در  ها    هگرو

 به شـدت سـرگرم مقابلـه بـا دولـت            در داخل، دست و پنجه نرم كردن با مشكالت عديده         
تـرين آگاهـان و نـاظران هـم           فت بودند، حتي از منظر خوشبين      و شركت سابق ن    انگلستان

                                                           
. 20 تـا  8، اسـناد  ايرانيـست  حزب پانجو،  اكبر رزم علي. 152-154، صص  اسنادي از احزاب سياسي در ايران      -15

  .68-75پيشين، صص ، ناصر انقطاع. 146-147، صص  ش  ه1320-1340اسنادي از مطبوعات ايران، 
  .121-122، صص اسنادي از احزاب سياسي در ايران -16
  ).2/16 تا 1/12اسناد  (129-145، صص ايرانيست به روايت اسناد حزب پان،  شهال بختياري-17
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اهللا    و آيـت    بروز اختالف ميان دكتر محمد مصدق      پس از  18.نمود  پذير نمي   پذيرفتني و توجيه  
 موضـع  ، دوايـن وزيري مصدق در برابر     خستت تا واپسين دوره ن    ايرانيس  ي، حزب پان  كاشان

يي نظير  ها    هآفرين و مشكوك گرو     بحرانعملكرد   19.آميزي اتخاذ كرد    غيردوستانه و مخالفت  
 بعدها با صـراحت بيـشتري       ،وزيري دكتر محمد مصدق      دوره نخست  درت  ايرانيس  حزب پان 

  :محققان منعكس شدهاي تاريخي  در پژوهش
عوامل امپرياليستي براي به آشوب كشاندن تظاهرات و ايجاد هرج و مرج به دو گونه اقـدام            

شيوه اول از طريق دخالت نيروهاي انتظامي و نظامي و شيوة دوم با به كارگيري               . كردند  مي
  .ايجاد درگيري و بلوا بودو نيروهاي چاقوكش و چماقدار 

 آبـان   17،  1330 تير   23توان در وقايع       انتظامي و  نظامي را مي      نمونة بارز دخالت نيروهاي   
. مشاهده كرد...  و1331 آبان 4، 1331 تير 30، 1331 فروردين 8، 1330 آذر 14، 1330

 در  چنانكـه .  و مجروح شـدند    كشته  ها تعدادي از تظاهركنندگان      در هر يك از اين درگيري     
 1331 تير 30در .  نفر زخمي شدند70 از  تن كشته و بيش18، حداقل 1320 تير 23واقعة 

 تـن جـان خـود را بـر اثـر            63 به ساير شهرها كشيده شد حداقل        نيز كه دامنة حادثه از تهران     
  .  تن نيز مجروح شدند172وران از دست دادند و متيراندازي مأ

اين تفاوت كه اين بار با .  بود1330 آذر 14نمونه ديگر به عنوان يكي از هزاران نمونه، واقعة 
، چاقوكـشان   1330 آذر   14در روز   . دادنـد   غارتگران ظاهراً به طرفداري از مصدق شعار مـي        

بـاد   باد مصدق، زنـده  با شعار زنده...  و، سومكا ايرانيست وابسته به احزاب زحمتكشان، پان    
تادند و هر آنچـه بـر سـر راه خـود       ها به راه اف    جبهه ملي، مرگ بر حزب توده ايران در خيابان        

تظاهركنندگان به خانة صلح     به نوشتة روزنامه كيهان   . ديدند نابود كردند و به آتش كشيدند      
را خُـرد و بالاسـتفاده      ... كلية وسايل و لوازم داخـل خانـة صـلح          آنكه   بعد از . هجوم بردند 

 ،چاپخانة روزنامـة بـه سـوي آينـده        ... ق را آتش زدند    و اورا  ها    همقداري از روزنام   ...نمودند
. زده شـد   محل جمعيت جوانان دموكرات و تئاتر سعدي نيز به همان ترتيب غارت و آتش             

  .جمعيت آزادي ايران و جمعيت مستأجران نيز به چپاول رفت

                                                           
  .146-162، صص اسنادي از احزاب سياسي در ايران -18
  .141-145 همان، صص -19



47 از دكتر مصدق تا انقالب سفيد

ان ي آن دور  هـا     هنگاهي به روزنام  . گونه اقدامات بود    دو نمونة فوق تنها گوشة كوچكي از آن       
 بـه طـور مـنظم و        هـا       سـتان  و شهر  نشان خواهد داد كه چگونه اين اراذل و اوبـاش در تهـران            

  20.زدند يافته و به دفعات به چنين اقداماتي دست مي سازمان
 بـه قـرار گـرفتن فعاليـت و          ،»سياست خارجي آمريكـا و شـاه      « در كتاب    گازيوروسكي

 در دوران    و آمريكـا   ي دو كـشور بريتانيـا     ها  خواستت در راستاي    ايرانيس   پان اقدامات حزب 
 چنـين   ، انجاميـد  1332مـرداد    28 كه نهايتاً به كودتـاي       وزيري دكتر محمد مصدق     نخست

  : اشاره كرده است
 آغـاز كـرد كـه بـراي تـضعيف      (Bedamen) بـدامن  ياتي را با نـام رمـز     ل عم سيا 1948در سال   
گرچه بدامن اساساً يك عمليـات تبليغـاتي   . ريزي شده بود  در ايران طرح  و حزب توده   شوروي

 ها  ه مقال مأموران سيا... عمليات جاسوسي مخفي را نيز دربر گرفت    1950بود ولي از اوايل دهه      
پراكنـي آغـاز    ي ايران به چاپ رسـاندند، شـايعه      ها    هو كاريكاتورهاي ضدكمونيستي را در روزنام     

 بار ديگر سر برآورد عمليات بدامن نيز دست بـه            حزب توده  1950همين كه در اوايل دهه      . شد
حمله به همدستان شوروي اساساً شامل استخدام ولگردهاي كوچـه و           . هاني زد اقدام سياسي پن  

ي ضدكمونيـستي از    هـا     ههاي حزب توده و دادن پول به گرو         خيابان براي بر هم زدن گردهمايي     
ها به زد  اي در خيابان ي تودهها  هكه معموالً با گروبود  ت و حزب سومكاايرانيس جمله حزب پان

اي به كار رفت كه پايگاه مردمي جبهه ملي را متزلزل  برنامه بدامن به گونه. پرداختند و خورد مي
 و ايجـاد     مـصدق  ست از ايراني  پان   و حزب    يي در راه جداسازي حزب زحمتكشان     ها  شتال. كرد

 به يك مغز بر پايه گفته يك افسر سيا سفارت آمريكا در تهران. ها انجام شد شكاف در اين سازمان
داد و احتماالً ايـن فـرد رئـيس            را رهنمود مي   ها  نيستايرا  كند كه پان    انديشمند مرموز اشاره مي   

 را از راه شـبكه بـدامن    در اين زمان سيا كار از ميان برداشتن مصدق        . بوده است امن نيز   بد هبرنام
ي مربوطـه را يـك برنامـه        هـا   ليـت كننـده در ايـن برنامـه فعا         اعضاي سيا شـركت   . آغاز كرده بود  

 نقش سيا در سازمان دادن... آوردند جانبه به شمار مي همهسازي و تالش  ثبات شده بي هماهنگ
ي محرمانه من با دست كم ها  هاي قالبي كه نقش مهمي در كودتا بازي كرد در مصاحب گروه توده

                                                           
هـاي متـشكله      سـازمان : نيـز نـك   . 132-134ي، صص   اهللا سحاب   ، به كوشش عزت    كودتا مصدق، دولت ملي و    -20

  .26-27اتحاد نيروهاي جبهه ملي، صص 



48 ايرانيست انحزب پ

دريافت گروهي قالبـي     آنكه    پس از  حزب توده . پنج افسر بازنشسته سيا مورد تأييد قرار گرفت       
هـا    خود را از خيابان    و دستجات    ها    هاند گرو   ها آورده شده    به نام آن حزب براي تحريك به خيابان       

چند تن از منابع گفتنـد كـه نـرن و سـيلي احتمـاالً افـراد تمـاس خـود بـا رهبـران           . بيرون آورد 
اين موضوع با مشاهدات    . اند  ايرانيست را براي بسيج بخشي از جمعيت مزبور به كار گرفته            پان

عـادي از   ا مطابقت دارد كـه گفتنـد جمعيـت مزبـور شـامل تركيبـي غير               ككاركنان سفارت آمري  
تظاهركننـدگان بـه    ] در آستانه سقوط دولت مصدق    . [ و اعضاي حزب توده بود     ها  نيستايرا  پان

  21.ايرانيست بودند  و پان شامل اعضاي حزب سومكاطرفداري از زاهدي
  

  پس از كودتا
ت در پـروژه    ايرانيـس   كت پيدا و پنهان حزب پان     بدين ترتيب شواهد و قراين موجود از مشار       

ي هـا   هي اطالعـاتي و دسـتگا  هـا  سكند كه تحت هدايت سـروي   حكايت مياي گرانه  توطئه
 را رقم زد و به سـقوط        1332 مرداد   28بريتانيا و آمريكا و عوامل داخلي آنها نهايتاً كودتاي          

آيد و متن تلگرام سرپرست حزب        سندي كه در پي مي     22. انجاميد دكتر محمد مصدق   دولت
 است،  1332 مرداد   30وزير رژيم كودتا در تاريخ        ايرانيست در رامهرمز خطاب به نخست       پان

هاي حامي مـصدق و نيـز در برابـر رژيـم        به خوبي گوياي موضع اين حزب در برابر تشكل        
  : تكودتاس

، كپيه اهواز، جناب تيمسار فرمانـدهي معظـم لـشكر، كپيـه             وزير، تهران   جناب آقاي نخست  
  رياست محترم شهرباني اهواز

وطن و اخاللگران حزب ايران به كمك مستقيم رئيس  هاي بي اي دين و توده هاي بي اي توده
به حزب ما حمله كردند، . كشند يكشند و مستانه عربده م زنند، مي شهرباني، افراد ما را مي

ها را آزاد و افراد ما را در خود شهرباني شخصاً  اي افراد ما را كتك زدند، رئيس شهرباني توده
فرسا است به داد مـا برسـيد، بـه            چون براي ما طاقت   . كاري و اآلن آنها را زندان كردند        كتك

تـا حـصول نتيجـه      . ن بدهيـد  اي و حزب ايران پايا      تجاوزات رئيس شهرباني و حاميان توده     
                                                           

  .187-188 و 182 و 169-174 و 140 همان، صص -21
در اينجـا تأكيـد بـر اقـدامات و          هـا بـسيار پراشـتباه عمـل كـرد و               نيـز در آن سـال       البته دولت دكتر مـصدق     -22

  .ها نيست  از خطاها و كژرويها دليل بر برائت دولت مصدق ايرانيست هاي پان  وابستگي
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   23.خانه متحصن هستند ها به طول انجامد، تمام افراد حزب ما در تلگراف حتي اگر سال
» قيام ملي « مرداد را    28 كودتاي   ،ايرانيست پا به پاي رژيم      هاي آينده حزب پان     در سال 

هاي   خواند؛ و هر سال به مناسبت آن روز، در روزنامه ارگان حزب و جلسات و سخنراني                 مي
  24.شد كارگردانان حزب مطالبي در تجليل از كودتا اظهار مي

 ،ايرانيـستي   دو تـشكل ديگـر پـان       اما   ؛ت راضي بود  ايرانيس  رژيم كودتا از عملكرد حزب پان     
بـه سـرعت مـورد هجـوم        م،  ايرانيـس   اد پـان   بر بني  ملت ايران ت و حزب    ايرانيس  سازمان پان 

حكومت كودتا قرار گرفته و رهبران و اعضاي برجسته آنها دستگير و روانه زندان شدند كه                
اما تـشكيالت   . اند   اينان از مخالفت با دربار و كودتاگران خارجي عدول نكرده          ،داد  نشان مي 

 و ساير شهرهاي كشور گويا از هجوم حكومت كودتـا           ايرانيست در تهران    پانو مراكز حزب    
 انقطاع ناصر.  و ديگر كارگردانان اين حزب نشد      متعرض پزشكپور هم   كسي    و ،مصون ماند 

 با عوامـل اطالعـاتي بريتانيـا و نيـز     كه در جاي جاي كتاب خود از ارتباط پنهاني پزشكپور        
دانـد كـه پـس از كودتـا           مـي » آور  شگفت«آورد، معلوم نيست چرا       دربار سخن به ميان مي    

 برخـي اسـناد از دسـتگيري و        25.»جويي بركنار ماندند     و يارانش از بازداشت و پي      پزشكپور«
 طي همان روزهاي پس از كودتا سخن به ميان آورده و با اذعان بـه                آزادي سريع پزشكپور  

 ند كه همين مـشي پزشـكپور      كن    رأيي او با حكومت كودتا و دربار تصريح مي          همراهي و هم  
 و ديگر شهرهاي كـشور ارتبـاط        ت در تهران  ايرانيس   بسياري از اعضاي حزب پان     باعث شد 

م و احيانـاً ديگـر      ايرانيـس   خود را با حزب فوق قطع كرده و به حزب ملت ايران بر بنياد پان              
  . ي مخالف حكومت بپيوندندها  هاحزاب و گرو
ي سياسـي و حزبـي   هـا  ليـت  از فعا  ر بـود كـه    نـاگزي و يا     ترجيح داد  ها  ت تا مد  پزشكپور

 ،تايرانيـس    و دستگاه رهبري حزب پـان      گيري پزشكپور   اين مشي و موضع   . گيري كند  كناره
البته سوءظن و خشم اعضاي صديق حزب را از رهبري آن بيش از پيش شدت بخشيد كه                 

 افـرادي از    ،با گذشت زمان   26.گرفتند  ان حكومت كودتا قرار مي    اينك آشكارا در رديف حامي    

                                                           
  .165، ص اسنادي از احزاب سياسي در ايران -23
  ).ايرانيست حزب پاناسناد  ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-24
  .85 و 83، پيشين، صص  ناصر انقطاع-25
هاي سياسي ـ اجتماعي نخشب   فعاليتي، اهللا بهرام روح. 196-197، صص اسنادي از احزاب سياسي در ايران -26
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ت ارتبـاط نزديكتـري بـا محافـل سياسـي و            ايرانيس  دستگاه رهبري و كارگرداني حزب پان     
كردند و در همان حـال نظـر مـساعد     ي پس از كودتا و نيز دربار پيدا مي      ها  تاطالعاتي دول 

او مطلـوب  ز حضور و فعاليت اين حزب در فضاي اجتماعي و سياسي  گيري ا    بهره برايشاه  
  27.شد بيشتر جلب مي

 نظـامي تـا اطمينـان يـافتن از          شواهدي هم وجود دارد كه حكومت كودتا و فرمانداري        
ست به نظم سياسي جديـد و رفـع سـوءظن از دسـتگاه رهبـري و                 ايراني    وفاداري حزب پان  

تحـت   هـا     هتا ما را   آمد و شدها، جلسات و گفتگوهاي محرمانه آنان          ،سته حزب اعضاي برج 
مراقبت داشت و در همين راستا منازل برخي رهبران اين حزب مورد بازرسي قرار گرفت و                 

بـا ايـن حـال      . شـدند گردانان حزب به فرمانداري نظامي جلب و بازجويي           هتعدادي از صحن  
  28.شد متوجه آنان نسنگينياتهام و جرم 

 تـا   ؛ فعاليتي نداشـت   ها  تت مد ايرانيس   حزب پان  ، مطلوب حكومت كودتا بود    چنانكههم
 به تدريج بـه دسـت       ايرانيستي تحت هدايت پزشكپور     رسيد تشكل پان    جايي كه به نظر مي    
ستي مـورد اعتنـا، حـزب ملـت         ايراني  در اين برهه تنها تشكل پان     . شود  فراموشي سپرده مي  

كرد و بـه دليـل تـداوم           آن را رهبري مي    م بود كه داريوش فروهر    ايرانيس   بر بنياد پان   ايران
  29.امي قرار داشتي اطالعاتي و انتظها  همخالفت با حكومت همواره تحت مراقبت دستگا

ت او بـا نيروهـاي      ايرانيـس    و اعـضايي از حـزب پـان        برخي منابع از همكاري پزشـكپور     
 قهرآميز با تظاهرات و اعتراضـات نهـضت مقاومـت           ةانتظامي و فرمانداري نظامي در مقابل     

از جمله اين موارد هنگام برگـزاري   . ورندآ  ي پس از كودتا سخن به ميان مي       ها  سالملي در   
 ايـن   بود كه ميتينگ بزرگ نهضت مقاومت ملي در اعتراض به تصويب قرارداد كنسرسيوم            

و ) ي تهران ها    هچاقوكشان و فاحش  (توسط دار و دسته جمعيت جوانمردان       «گردهمايي گويا   
 با حمايت علني پليس و فرمانداري نظامي تهـران بـه            ايرانيست محسن پزشكپور    حزب پان 

                                                                                                                                        
  .1480-1481، صص 3اسنادي از جنبش دانشجويي در ايران، ج . 135، ص به روايت اسناد

  .135، پيشين، ص  ناصر انقطاع-27
  .1480-1481، صص 3، ج اسنادي از جنبش دانشجويي در ايران -28
  .291-296، صص 6، ج چپ در ايران به روايت اسناد ساواك -29
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  30.»خاك و خون كشيده شد
 از همــان اوان تــشكيل حــزب ،دهــد  اســناد بعــدي ســاواك نـشان مــي كــه چنـان هم

كـه زيـر نظـر سـازمان         - واحد اطالعات حزب تـوده     ، مأموران 1330ت در سال    ايرانيس  پان
و البتـه    هـا   نيستايرا  ميان پان هاي مختلف در      در پوشش  -كرد  نظامي اين حزب فعاليت مي    

ي سياسي مخالف نفوذ كرده و اين روند تـا هنگـام كـشف سـازمان                ها    هديگر احزاب و گرو   
 1333-1334ي  ها   سال نظامي حزب توده و احتماالً متالشي شدن واحد اطالعات آن طي          

ايرانيست و ديگـر      ي حزب پان   برخي اعضا  ، و پس از آن    1330 در طول دهه     31.ادامه داشت 
ي چپ گرويدند و گروهي هم خـود را بـا           ها    ه و گرو  ايرانيستي به حزب توده     هاي پان   تشكل

  32. سازگارتر كردندهاي نزديك به جبهه ملي تمايالت تشكل
ابـي نظيـر     رژيم كودتا هنوز آمادگي نداشت به احز       1330ي مياني دهه    ها   سال در طول 

ت مجوز گسترش فعاليت بدهد و اين در حالي بود كه رهبري ايـن حـزب                ايرانيس  حزب پان 
در آن برهه حكومت در حال بررسـي طـرح          . آمد  در رديف وفاداران به حكومت به شمار مي       

ـ        ترسـيد   مـي تـر بـود و        تأسيس احزابي سر به راه     زب  ماننـد حـ    ي بـا تجديـد فعاليـت احزاب
ت كه رهبران آن به رغم اعالم وفاداري هنـوز در سـلك معتمـدين وارد نـشده                  ايرانيس  پان

  .  حاكميت خارج شوددستفضاي سياسي و اجتماعي كشور بار ديگر از مهار بودند، 
تش متوقف شده بود و به ويژه ت نه رسماً بلكه عمالً فعالي     ايرانيس  در اين برهه حزب پان    

 و ديگر شهرهاي كشور به تدريج حضور خود در         اعضاي مياني و عادي اين حزب در تهران       
 و معـدودي ديگـر از       با اين حال محسن پزشـكپور     . كردند   تلقي مي  يافته پاياناين حزب را    

ر از گاه آمد و شدهايي با يكديگر داشـتند كـه            تر اين حزب در تهران ه       شده اعضاي شناخته 
 ،انـد   برخي اعضاي قديمي اين حزب گفتـه      .  فعاليت سياسي و حزبي نبود     ،البته ديگر نام آن   

ت را به صورت خانقاه درآورده بود و اين خود بيش           ايرانيس   حزب پان   پزشكپور ها   سال در آن 
 حزب  ،بدين ترتيب . زد   دامن مي  آنش بر گسترة يأس و سرخوردگي اعضا و هواداران          از پي 
 فاصـله   بسيارت از همان مسير نه چندان قابل قبول حزبي و سياسي پيشين هم              ايرانيس  پان

                                                           
  .130، ص ه با جنبش كارگري و انقالبي ايرانبررسي مختصر احزاب بورژوازي ليبرال در مقابل،  رسول مهربان-30
  .205-207، صص 6، ج چپ در ايران به روايت اسناد ساواك -31
  .354، پيشين، ص خانبابا تهراني. 334-338، صص 8 همان، ج -32
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  . گرفته بود
هستيم كـه سـاواك آن را       » انجمن هنري و ادبي آناهيتا    « شاهد فعاليت    1337در سال   

را » ستايراني    اعضاي برجسته حزب پان   « از    و امير بهزادي   »تايرانيس  وابسته به حزب پان   «
جمن كـه سـاواك     درباره گستره و كيفيت فعاليت اين ان      .  است نمودهرئيس آن انجمن ذكر     

 اسـناد   چنانكـه هم. اي وجود نـدارد     اطالعات بسنده كرد،    را مراقبت مي  هم پيدا و پنهان آن      
هاي گونـاگون و   برگزاري برخي مراسم جشن و سرور در مناسبت     جز  دهد    ساواك نشان مي  

 در همـان  33.محتوا فعاليت قابل ذكر ديگري بر آن مترتب نشد        هاي كم   احياناً ارائه سخنراني  
] محـسن [ بـه رهبـري      جمعيتـي بـه نـام انجمـن آتـشكده         « سخن از تشكيل     1337سال  

 هـم   ايرانيست افرادي از حزب ايران       در ميان بود كه عالوه بر اعضاي حزب پان         »پزشكپور
 پيرامـون فعاليـت   اواكبا توجه به اينكـه گـزارش سـ        . كردند  هاي آن شركت مي     در نشست 

رود    را بر پيشاني دارد، گمان مي      1337 اسفند ماه  نهمتاريخ  » انجمن هنري و ادبي آناهيتا    «
 فعـاليتش را آغـاز كـرده بـود، بعـدها و             1336كه احتماالً از اواخر سال      » آتشكدهانجمن  «

به كار خود ادامه  » انجمن هنري و ادبي آناهيتا    « با عنوان جديد     1337ل از اواخر سال     حداق
يك از ايـن دو      زماني فعاليت هيچ   ةگستر اسناد موجود پيرامون چند و چون و نيز       . داده باشد 

 و عمـدتاً بـا حـضور اعـضاي حـزب            انجمن و جمعيتي كه با مـديريت محـسن پزشـكپور          
  34.دنده داد، اطالعات قابل اعتنايي ارائه نمي ايرانيست جلساتش را ترتيب مي پان

اعتنايي مردم     از همان آغاز مورد بي      و مليون   مردم ةساخت در حالي كه دو حزب حكومت     
رژيم بود،  جوي خارجي آن       به ويژه حاميان سلطه    قرار گرفتند و اين موجب نگراني حكومت      

تا با اجازه فعاليت محدود به چند حزب و تـشكل كوچـك و در عـين                 كودتا تصميم گرفت    
نظر مساعد مردم هم نباشند، چنان وانمـود سـازند             هر حال قادر به جلب     حال وفادار كه در   

ر و مشاركت عمـوم      فضاي سياسي و اجتماعي كشور را براي حضو        ،كه نظام سياسي حاكم   
 و بـا كـارگرداني   1336 اين طـرح كـه تقريبـاً از اواسـط سـال       در.مردم آماده ساخته است 

شـد، در نظـر بـود حـزب            دنبـال مـي    )دبيركـل حـزب مـردم     ( افرادي مانند اسـداهللا علـم     

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان(  بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-33
  . همان-34
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دو ـ  بقـايي و احيانـاً يكـي     ، حزب زحمتكشانت تحت رهبري محسن پزشكپورايرانيس پان
بـا ايـن    . داده شود  و اجازه فعاليت محدود به آنها        شدهتشكل غيرقابل اعتناي ديگر تقويت      

 ،هـا در جلـب نظـر مـساعد مـردم            حال با آشكار شدن زودهنگام ناتواني مفرط اين تـشكل         
 درعملكـرد سـوء ايـن احـزاب         . مقطـع مـسكوت مانـد     موضوع تجديد فعاليت آنهـا در آن        

 از آن بود    آشكارتر و نيز وفاداري رهبران و كارگردانان آنها به حكومت           قبل از آن  ي  ها  سال
كه بتوانند در راستاي مقصود رژيم و نيـز حاميـان انگليـسي و آمريكـايي آن گـامي مـؤثر                     

خورده هدف مهمتـري    شكستاز اين طرح پيشاپيشرژيم،  35. و مردم را فريب دهند   بردارند
ي هـا     هكرد و آن جلوگيري از تجديد فعاليت پيدا و پنهان افراد، احـزاب و گـرو                  دنبال مي  را

 دربارشد اين طرح از آن جهت مورد حمايت           گفته مي . سياسي و حزبي مخالف حكومت بود     
 و  ت، حزب زحمتكشان  ايرانيس  و نيز سازمان جديدالتأسيس ساواك قرار گرفت كه حزب پان         

چند تشكل مورد عنايت ديگر تجارب تقريباً موفقي در مقابله با مخالفان دربار طي حـداقل                
چند در آن برهه فعاليت حزب      هر  .  اندوخته بودند  1332 مرداد   28يك سال قبل از كودتاي      

هـاي مـالي       ساواك كمك   به دستور شاه   چنان اما هم  ن محل اعتنا نبود،   ، چندا يرانيستا  پان
  36.درخوري به دستگاه رهبري آن كرد

ت را در راسـتاي مقاصـد       ايرانيس   در صدد برآمد حزب پان     برهه ديگري كه رژيم پهلوي    
ــد، اواخــر ســال   ــال كن ــل ســال 1338خــود فع ــود1339 و اواي ــي در آن مقطــع .  ب در پ

ــت مــدآكارهــاي فزاينــده و نا ســركوبگري عملكــرد دو حــزب  نيــز ســوءو ي مفــرط دول
 مواجـه  كه با نگراني و نارضايتي حاميان بيگانه حكومت هـم            و مليون   مردم ةساخت حكومت

به ويژه آمريكاييان نگـران     . م آمد شده بود، مقدمات ايجاد فضاي باز سياسي در كشور فراه         
بودند با گسترش بحـران سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي راه نفـوذ و سـلطه كمونيـسم و                     

يي نظير حـزب ايـران و       ها    ه احزاب و گرو   وضعيدر چنين   .  شود بازي چپ در ايران     ها    هگرو
كـه    و در حـالي    كردندا   پيد  نسبي  سابق امكان فعاليت   هاي متمايل به جبهه ملي      شخصيت

 فـراهم   1339 تابـستان     در مجلـس شـوراي ملـي     مقدمات برگزاري انتخابات دوره بيـستم       
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د ولـي وفـادار بـه حكومـت بـه انگيـزه       قـ  تشكيل و برخي افراد منت     شد، جبهه ملي دوم     مي
 طـرح   بـه ايـن دليـل،     . ر فعال شدند  شركت در انتخابات در عرصه سياسي و اجتماعي كشو        

هاي وفادار بـه   ايرانيست پزشكپور در جايگاه يكي از تشكل پانتقويت و فعال ساختن حزب  
 از  آگاهـان برخـي    .سازان رژيم پهلـوي قـرار گرفـت         حكومت مورد توجه ساواك و تصميم     

ايه ساواك  ايرانيست با مقامات بلندپ     ارتباط نزديك بعضي از رهبران و كارگردانان حزب پان        
 اعتمادسازي و فراهم آوردن مقدمات و جلب رضايت شـاه           براياند كه     سخن به ميان آورده   

  37.كردند براي موافقت با تجديد فعاليت اين حزب از هيچ تالشي فروگذار نمي
اي از دانشجويان و فعاالن سياسي ايراني در خارج از             پاره 1330ي دهه   ها  سالدر طول   
كردند و احياناً برخـي از         طرفداري مي  ها  نيستايرا  سي و سرزميني پان   ي سيا ها    هكشور از ايد  

 احتماالً حزب ملت ايـران    .  عضو و هوادار سياسي اين حزب بودند       رسمي،آنان رسمي يا غير   
ز كـشور    در ميان دانشجويان و فعاالن سياسي خـارج ا         تري  جدي طرفداران   داريوش فروهر 

 پـس از    با اين حال هنگامي كه كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني در اروپا           . داشت
 اعالم موجوديت كرد، افرادي از اعضا و هـواداران  1339چيني در سال    يكي دو سال مقدمه   

 ، در آغاز امر نـسبت بـه حاكميـت      ظاهراًكردند و     ايرانيست هم با آن همكاري مي       حزب پان 
دوري از فضاي سياسي و اجتماعي ايران، خـصايل دوران جـواني،            . نگرشي انتقادي داشتند  

 مشي نه چندان روشن رهبري حزب و نيز فضاي نـسبتاً بـاز سياسـي                عدم آگاهي دقيق از     
توانـست داليـل ايـن نگـرش تقريبـاً انتقـادآميز دانـشجويان                   مـي  1338-1339ي  ها  سال
 هر چه زمان بيـشتري سـپري        همه،با اين   . را توضيح دهد   عضو كنفدراسيون     ايرانيست  پان
ي كنفدراسيون از مشي كلي اين تشكل دانشجويي فاصله گرفتـه و            ها  نيستايرا  شد پان   مي

 1340ي دهـه    ها   سال  تا جايي كه در آغازين     كرد،  ميل مي ارتباطشان با آن به نقطه پاياني       
مشي و عملكرد دانشجويان عضو اين حـزب          ، خط ها  ليتعه فعا ت بر مجمو  ايرانيس  حزب پان 

  38.تسلط كاملي پيدا كرد) ي رژيم پهلويها خواستدر چارچوب اهداف و (در خارج از كشور 
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  انقالب سفيد
ي اصالحي اواخـر   ها    هگرفت تا برنام    هايي كه صورت مي     ها و تالش    پوشي  به رغم تمام پرده   

همگـان   شخص شـاه قلمـداد كنـد،     ات را ابتكار  1340ي دهه   ها   سال غازين و آ  1330دهه  
بخـشي  .  آن بود  اجراي شاه ناگزير از     واي آمريكايي      شاه پروژه   انقالب سفيد  دانستند كه  مي

لطه ، كمونيـسم و جلـوگيري از نفـوذ و سـ           از اين پروژه هدف مبارزه و مقابله با حزب توده         
از ميـان برداشـتن و منـزوي سـاختن ديگـر احـزاب،              كـرد و       را دنبال مي    در ايران  شوروي

كردنـد، ديگـر مقـصود           مخالفت مي   رژيم پهلوي  با و اقشار گسترده مردم كشور كه        ها    هگرو
شـاه فرصـت     ،ة دكتر علي اميني   وزيري هشداردهند   نخست دشوار   برهة در   .آن بود نانوشته  

 از هـر كـس ديگـري خواهـد توانـست            بهتـر يافت تا به حاميان آمريكايي خود ثابت كنـد          
 در همـين دوران   .  را مـديريت و هـدايت كنـد        ي اصالحي موسوم به انقالب سفيد     ها    هبرنام

ت و لزوم تجديـد     ايرانيس   به حزب پان   تر رژيم پهلوي    توجه دوباره و جدي    هم براي    فرصتي
 به دليل سابقه طوالني مخالفت      ها  نيستايرا  ست و پان  ايراني    حزب پان . فعاليت آن فراهم شد   

 در برهه حساس اخير احتمـاالً بـيش از          ،1330 و   1320 طي دو دهه     حزب توده و مقابله با    
عهـده بگيرنـد و      توانستند نقش سوپاپ اطمينان را بر       هر گروه سياسي و حزبي ديگري مي      

 و  در جايگاه يك حربه تبليغاتي قابل اعتنا نگراني آمريكاييان را از خطر نفـوذ حـزب تـوده                 
 شـدن مقـدمات اعـالم حـضور حـزب           بر همين اساس بـا فـراهم      . كمونيسم كاهش دهند  

 همـاهنگي    توافق و  با ترتيبي داده شد تا      ،ت در عرصه سياسي و اجتماعي كشور      ايرانيس  پان
 تقويـت    شعب اين حزب در مناطق كارگري كشور نظير خوزستان         مسئوالن امر در ساواك،   

 و  ها هنوز حـزب تـوده       ت به رغم تمام سركوبگري    رف  شود و در ديگر مناطقي كه گمان مي       
 ساواك براي ارزيـابي  39. به فعاليت بپردازدايرانيسم  انديشه كمونيسم حامياني دارد حزب پان     

 1340 فـروردين مـاه   اد ايـن حـزب در       ت اجـازه د   ايرانيـس   موقعيت اعضا و توان حزب پـان      
  40.پا كند اي بر كنگره

صـرفاً در مقابلـه و    ،ت در ايـن برهـه  ايرانيس  وظيفه حزب پان ، نشان داد  بعديتحوالت  
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 و دامنة آن به مخالفـت و        نشدهي چپ و كمونيستي خالصه      ها    ه و گرو  مبارزه با حزب توده   
  بايـد   جبهه ملـي نيـز      و  و اقشار مخالف حكومت نظير اسالمگرايان      ها    هبا ديگر گرو  برخورد  
ت از يك سو به تمجيـد  ايرانيس  حزب پان، جديدفضايبدين ترتيب در اين     . كرد ميسرايت  

 از سوي ديگر مخالفان و منتقدان داخلي و خـارجي آن را بـه بـاد                 پرداخته و  شاهو تحسين   
تر شدن دستگاه رهبري حزب و تفوق بدون شـائبه            دست براي يك . گرفت  ميحمله و انتقاد    

كنگـره   تمهيداتي فـراهم شـد تـا در      آن، و جناح نزديك به او بر        و دائمي محسن پزشكپور   
 و رهبري حزب به يـك نفـر كـه همانـا محـسن                شود  شوراي رهبري منحل   ،چهارم حزب 

  41.گردد بود واگذار پزشكپور
ت ايرانيـس   تـري هـم از حـزب پـان          انتظار و توقع فوري   دربار   1340در همان آغاز دهه     

 بود كه با فشار آمريكاييان به شاه تحميل         و انتقاد از دولت علي اميني      داشت و آن مخالفت   
در دهـد كارگردانـان و اعـضاي تأثيرگـذارتر ايـن حـزب                اد موجود نشان مـي    اسن. شده بود 

كردند ارتباط خود را با ملـت ايـران            را متهم مي    علي اميني  ،هاي خود  جلسات و گردهمايي  
هـاي سياسـي و اجتمـاعي مـردم كـشور در راسـتاي اهـداف و          گسسته و بـا نقـض آزادي      

زمان سـخت مراقـب      در آن     اداره كل سوم ساواك    42.كند   حركت مي  ي بيگانگان ها  خواست
  . كندعملهاي تعيين شده مطلوب حاكميت  چارچوبدر ست ايراني  حزب پانبود 

ت در ايرانيـس   حزب پـان وزيري علي اميني  در دوره نخستبه خواستة دربار، و نه دولت،    
 قبل و با پادرميـاني افـرادي نظيـر          ها  تآمد كه از مد     در جرگه حاميان و مدافعان جبهه ملي     

وزير وقت متحد شده بود و به طمـع خـام مواعيـد شـاه                  با دربار بر ضد نخست     اسداهللا علم 
 را پيـشه خـود      انتقاد از اميني   مخالفت و    ،وزيري  خست مقام وزارت و يا حتي ن      براي اعطاي 

ست قرار گرفته بـود،     ايراني    مندان حزب پان     كه اينك در زمره عالقه      جبهه ملي  43.ساخته بود 
حزب را به دليل ارتباطـات مـشكوكش بـا دربـار،       اين   ي پاياني دولت دكتر مصدق    ها    هاز ما 

ي پـس از  هـا   سـال در.  ستاد ارتش و احياناً محافل اطالعاتي بيگانه طرد كرده بـود   2ركن  
ت نسبت به نهضت مقاومت ملي نگرشي انتقادآميز اتخاذ كـرده           ايرانيس  كودتا هم حزب پان   
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 هم نامي از آن در      1330ي دهه   ها   سال  در واپسين  بود و در جريان تشكيل جبهه ملي دوم       
 خـود در دوران     بعـدي ت بـرخالف موضـع      ايرانيـس   حـزب پـان    آنكـه    تـر   جالـب . ميان نبود 

 كه از برگزاري انتخابـات جلـوگيري   كرد مي انتقاد  علي اميني  از ،وزيري اسداهللا علم    نخست
ـ    ها  انجمنكرده و با طرح      طلبـي را در كـشور    ي قـصد دارد روحيـه تجزيـه      ي ايالتي و واليت

  . تقويت كند
  اظهارات محمدرضا عـاملي تهرانـي      از 1340 آذر   وپنجم  بيست به تاريخ  ساواكگزارش  

 در دفتـر    1340 آذر   بيـستم  كنفرانس عمومي اين حـزب در        درايرانيست      نفر دوم حزب پان   
  : استخواندني وكالت محسن پزشكپور

د و  نقشه تجزيه ايران را كشيدن و انگليس سال پيش دول همسايه ايران يعني شوروي       200از  
 بود تا اينكـه   دولت روس چشمش به آذربايجان و گلستانبعد از معاهده ننگين تركمنچاي  

 غائله آذربايجان را به وجود آورد و اين خود آغاز تجزيه ايران بود و اكنـون دولـت          1324در  
 عنوان انجمن ايالتي و واليتي تصميم دارد كه اين بار به كلي             اب) دولت دكتر اميني  (وقت  

داند كـه ديگـر دوران        ي مختلف تجزيه نمايد و هيأت حاكمه چون مي        ها  تايران را به قسم   
 آقايي او بر اين ملت زجرديده پايان يافته و اگر انتخابات آزادي شروع شود ديگر جبهه ملي

دهنـد و آنهـا       وشنفكر هرگز به وكالي سابق اجـازه انتخـاب شـدن را نمـي             ايران و طبقات ر   
عمل خالفي را چه از جهت سياسي و يـا اقتـصادي             توانند تحت عنوان وكيل بودن هر       نمي

 كـه يـك فروشـنده و        فـاخر حكمـت    ماننـد رئـيس مجلـس سـابق سـردار         (مرتكب شوند   
ي ي ايالتي و واليتها انجمنراين تصميم دارند كه به عنوان بناب) باشد واردكننده هروئين مي

و  ]برافرازنـد [ايران را تجزيه نموده تا هر كدام در يك ايالت علم خودمختاري را برانگيزنـد           
كنم دولت اميني تصميم گرفته بـا جبهـه           من در اينجا به طبقه روشنفكر اين ملت اخطار مي         

 و به خصوص با دانشگاه و طبقه روشنفكر ملت ايران سخت مبارزه كند و دليل محكم يمل
ي محلي هـر روز در صـفحات آخـر          ها  انجمناين موضوع نيز طومارهايي است كه از طرف         

تمام اين طومارها به يك انشاء نوشته شـده و          رسد كه      به چاپ مي    و اطالعات  روزنامه كيهان 
ها كار داشته باشد چه كار       دانم انجمن محلي كه بايد درباره آسفالت خيابان و جوي           من نمي 

مشي مبارزه را معلوم نكند و نـامي روي خـود              تا خط  به دانشجويان دارد و جبهه ملي ايران      
بيننـد ولـي وقتـي مـثالً تحـت عنـوان ناسيوناليـسم                 مـي  دهحزب تو عنوان  نگذارد او را به     
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  44.تواند لكه چپي بودن را به آنها ببندد اي پيگير آغاز نمايد ديگر كسي نمي مبارزه
يافـت و   او ادامـه  بركنـاري  تـا هنگـام   ت با دولت علي اميني    ايرانيس  مخالفت حزب پان  

هـا، تظـاهرات و تحركـات         اعضاي نه چندان قابل توجه اين حزب در جلسات، گردهمـايي          
. ضددولتي دانشگاهيان و دانشجويان و ديگر محافل مخالف اميني حـضور فعـالي داشـتند              

ت در دوران ايرانيــس  و اقــدامات حــزب پــانروشاســناد موجــود حكايــت از آن دارد كــه 
خود جلب كـرده بـود و بـه تبـع آن         سخت نظر مساعد شاه را به        ي اميني وزيري عل   نخست

تـري در      ايـن حـزب از موقعيـت مطلـوب         وزيري اسداهللا علم    رفت با آغاز نخست     انتظار مي 
 چنـان خـود را      ،ت و رهبري آن   ايرانيس  در آن برهه حزب پان    .  حاكميت برخوردار شود   چشم

 در امـان نگـه داشـتن حـزب خـود از             بـراي  به دربار نزديك كرده بود كه داريوش فروهـر        
» حـزب ملـت ايـران     «را از   » ايرانيـسم   بر بنياد پان  « مجبور شد پسوند     اين ننگ  پيامدهاي

  45.خط كشي كند ي تحت هدايت پزشكپورها نيستايرا ان پتا ميان خود و بردارد
تـوجهي حكومـت و        به تـدريج مـورد بـي        جبهه ملي  ،وزيري اسداهللا علم    با آغاز نخست  

در صف مخالفان حاكميت     و مغبون از تحوالت چندين ماهه اخير، مأيوسانه          واقع شد دولت  
ت هم در راستاي خواست حكومت بار ديگر در صف منتقـدان            ايرانيس   حزب پان  .قرار گرفت 

ي دولت جديد پرداخت كه به سرعت در حال آمـاده سـاختن             ها  سياستجبهه ملي به تأييد     
در . بـود ) انقالب شاه و مـردم     (ي اصالحي موسوم به انقالب سفيد     ها    همقدمات اعالم برنام  

ت با نظارت و مراقبت ساواك اجازه يافت كنگـره ديگـري برپـا              ايرانيس  حزب پان اين زمان   
 در   را  بـر حـزب، موضـع خـود        كند تا ضمن تأكيد مجدد بر تداوم رهبري محسن پزشكپور         

ي سياسي مخالف و موافق حكومت و ديگـر مـسائل           ها    هاحزاب و گرو  جديد،  قبال تحوالت   
 در ايـن بـاره      1341 شـهريور    وچهـارم   بيـست سـاواك در    .  تصحيح و تصريح كنـد     ،مبتالبه

  :گزارش كرده است
 در مورد تشكيل  رهبري محسن پزشكپور    به ايرانيست  پانطبق اطالع واصله از طرف حزب 

اي به عنوان مـسئولين        انجام گيرد بخشنامه   22/6/41كنگره حزب مزبور كه قرار بوده روز        
                                                           

  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-44
، صـص   زاده به روايت اسـناد سـاواك        سيدحسن تقي . 46، ص   1، ج   جبهه ملي به روايت اسناد ساواك     .  همان -45

144-143.  
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ي ارسـالي افـرادي كـه حـق         هـا     ه صادر شده است مبني بر اينكه طبق پرسـشنام         ها      ستانشهر
 خود را به بخش تدوين برنامه و كنگره         22/6/41شركت در كنگره را دارند بايستي تا روز         

اي كـه تـاكنون       ضـمناً برنامـه   . حزب معرفي تا محل تشكيل كنگره به آنها اطالع داده شـود           
  :باشد ت در نظر گرفته شده است به شرح زير ميايرانيس جهت كنگره از طرف حزب پان

و كميتـه عـالي     ) محـسن پزشـكپور   (ل   گزارش يك ساله كار حزب توسط دبيـر مـسئو          -1
  .است  نفر9 تعدادشان هرهبري ك

  ).اي است در حدود سي و چند ماده كه برنامه(مشي آينده حزب   تعيين خط-2
  . تصويب برنامه آينده حزب توسط كنگره-3
  . و احزاب ديگر روشن نمودن وضع حزب و نحوه فعاليت آن در مقابل جبهه ملي-4
  ).آشكارا يا زيرزميني( روشن شدن وضع حزب از لحاظ قوه فعاليت -5
  46. كميته رهبري انتخاب اعضاي-6

ت بـا تـضمين     ايرانيـس   آيد كـه حـزب پـان        از قطعنامه تصويبي كنگره فوق چنين برمي      
 بـه تـدريج     بـود  اجازه يافته    وي و مقاصد رژيم پهل    ها  خواست،  ها  سياستحركت در راستاي    

در مقابل مخالفان و منتقـدان حكومـت        و  ي خود را در كشور گسترش داده        ها  ليتدامنه فعا 
 از سـوي كنگـره      1341 شهريور   وپنجم  بيستاي كه در      در اين قطعنامه هشت ماده    . بايستد

  :خوانيم تأييد شده است چنين مي
  .اسيوناليزممشي آينده بر روي ن  خط-1
  .ها  و ماركسيستها نيست مبارزه عميق با هرگونه نفوذ كمو-2
  . مبارزه با هرگونه استعمار فرهنگي و اجتماعي به هر گونه كه در ايران بروز كند-3
ي مـستقل حزبـي در مقابـل هـر گونـه            هـا   ش ايجاد تشكل كامل در حـزب و اتخـاذ رو          -4

  .دستجات ملي
  .باشد از كليه قوانين موجود را دارا مي حزب ملي است و حق استفاده -5
  .ايرانيستي براي مبارزه علني  تهيه و اقدام مقدماتي برنامه ساده پان-6
  . تغيير در اساسنامه براي تشكيل كنگره از شهريور به مردادماه-7

                                                           
  .443، ص 1، ج  به روايت اسناد ساواك خرداد15قيام  -46
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تواند نسبت بـه كليـه افـراد منتخـب             اگر كميته تا سه ماه تشكيل جلسه نداد كنگره مي          -8
  47.يل و اعضاي جديدي را به جاي آنها انتخاب نمايدمجدداً تشك

  
  !تكامل انقالب مشروطيت

پرسي در ششم     همه پس از برگزاري     جانبه از رژيم شاه محسن پزشكپور      در ادامه تأييد همه   
ششم بهمن نقطه عطفي در تاريخ ايران است كه انقالب          « تأكيد كرد كه     ،1341 بهمن ماه 

 دقيقاً تكرار سخنان شـاه دربـاره انقـالب           اين اظهارات پزشكپور   .» را كامل كرد   مشروطيت
 در 1341 دي   هفـتم  بيـست و  ايرانيـست در       كميته عـالي رهبـري حـزب پـان         48. بود سفيد

در امـر تـصويب ملـي پاسـخ آري          «گيري شركت كـرده و         در رأي  ،اي تصريح كرد    اعالميه
  كـه  داشـت  اظهـار  هاي شادمان    بيانيه در چند روز پس از برگزاري رفراندوم هم         .»خواهد داد 

حزب ما نخستين سازمان سياسي كشور بود كه صريحاً در مورد امر تـصويب ملـي نظـر                  «
   :حزب آمده بود  در بيانية. »خود را ابراز نمود
انديـشيم و جـز اصـيل دانـستن            جز به مصالح ملت خود نمـي       ها  نيستايرا  ما پان از آنجا كه    

هـاي تـاريخي و      يي كه ملت ايران را به آرمـان       ها  شي ملت ايران و بزرگداشت رو     ها    هخواست
در هر هنگام با    . دانيم  كند اتخاذ شيوه و روشي ديگر را جايز نمي          اجتماعي خود نزديك مي   

هـاي تـاريخي و      نكه ملت ايران را حتي براي يك گـام بـه آرمـا            هر ندا و هر آهنگ و اقدامي        
  .گرديم آهنگ مي صدا و هم اجتماعي خود نزديك كند هم

 جزوه ديگري پيرامون انقالب به اصطالح سفيد        1345 بهمن ماه ست در   ايراني    حزب پان 
، منتشر كرد و از آن واقعـه بـه      »يرانز، نژاد ايراني و شاهنشاه ا     رستاخيز پيرو «شاه با عنوان    

.  بـود   محمدرضا عاملي تهرانـي    ، نويسنده اين جزوه   .نام برد » رستاخيز شاه و مردم    «عنوان
  : تكرار شده بود  عيناًدر اين جزوه، اتهامات شاه به علماي اسالم و مخالفان انقالب سفيد

 از ميان احزاب آشـكار و        ست،ايراني     نيست، حقيقت و واقعيت است، كه حزب پان        اين ادعا 
غيرآشكار، تنها حزبي بود كه به محض اعالم مراجعه به آراء عمومي براي انجـام تحـوالت                 

                                                           
  .444 همان، ص -47
  .211، ص 12، ج ايران در عصر پهلوي  ، مصطفي الموتي-48
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پاسـخ آري داد و در روز شـشم بهمـن           » زمين  شاهنشاه ايران «بزرگ اجتماعي ايران، از سوي      
شركت كردند و انجام چنين » تصويب ملي«ايرانيست در  دل پان اه، صفوف رزمندگان آگاهم

ـ     چـرا؟ چـرا حـزب پـان       . بخش را تأييد نمودند    تحوالتي عظيم و آزادگي    ست، بـدون   ايراني
  گونه ترديد و تأمل، به نداي شاهنشاه پاسخ آري داد؟ هيچ

سـازد و     ماه را آشكار مـي      ي عميق رستاخيز ششم بهمن    ها    هشپاسخ بدين پرسش است كه ري     
كنـد و مبـارزه بـزرگ و          ي شكوهمندي را كه نهضت معطوف به آن است آشكار مي          ها  فهد

طوالني را كه نژاد ايراني براي رسيدن به آرمانهاي شامخ اين نهـضت در پـيش دارد روشـن     
  .سازد مي

 سياسي ايران و نژاد ايراني، به هنگام اعـالم  براي انجام اين بررسي بايد به وضع اجتماعي و  
اي قرار داشـت      ملت ايران در قيد اسارت نظامات فاسد حاكمه       . آگاه گرديم » تصويب ملي «

  .ي استعماري و ضدايراني بودها سياستكه مولود يكصد و پنجاه سال 
دگي ، رستاخيز پرشكوه تاريخ ايران زمين براي شكستن اين زنجيرهاي بر»قيام شش بهمن«

بدين خاطر اين قيام برپا گرديد كه نظامات فاسد حاكمه را در هم بكوبد و به بردگي و                     بود،
  49.استعمارزدگي نژاد ايراني پايان دهد

ي اكثريت قريب به اتفاق مردم اين سرزمين را نيز در زير شالق ها  هفئوداليسم افكار و انديش
  .ساخت گرفت و اسير و برده مي مي

ال ارتجاع سياه به صورت بخشي از رژيم ارباب و رعيـت وظيفـه بردگـي                از سوي ديگر عم   
فكري و رواني مردم ايران را به عهده داشتند، آنها بر سر سفره هر خان يغماگر و هر فئـودال                    

  .ستمگر نشسته بودند
در هـر  . گري، ارتجاع سـياه را مـسند و بارگـاه داده بودنـد         رژيم ارباب و رعيتي و رژيم خان      

يان هر ايل و عشيره، براي او كرسي قدرت گذارده بودنـد، او نيـز وظيفـه افـسون                   روستا و م  
او نيز از لزوم تبعيت مردم ميهن ما از رژيم بردگي سخن .  و افكار را به عهده داشتها  هانديش

كرد و هر گونه كوشـشي را         گفت، او زنجيرهاي بردگي را موهبت خداوندي معرفي مي          مي

                                                           
، ايرانيـست   حـزب پـان   ،  ، چاپ اول، تهران   اني و شاهنشاهي ايران    رستاخيز پيروز، نژاد اير    انقالب ششم بهمن   -49

  .5-7، صص 1345بهمن 
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 دفـاع از شـرف خـانوادگي و شـرف ملـي گنـاهي نابخـشودني                 براي رسيدن به آزادگـي و     
  !دانست مي

گري، براي غارت ملي و هستي و         بدينسان ارتجاع سياه، دست در دست فئوداليسم و خان        
كوشيدند و صفي سياه و نابكار براي بردگي ملت ايـران بـه               انديشه و شرف ملت ايران مي     

  .وجود آورده بودند
 از سـوي فئوداليـسم اداري و       گـري و ارتجـاع سـياه،        خـان  لكن، اتحـاد مثلـث فئوداليـسم،      

هايي كه  گرديد، همان قوانين و همان سازمان هاي به اصطالح قانوني نيز حمايت مي سازمان
گـري و   فئوداليـسم و خـان   ي استعماري و عوامل غارتگري و اتحاد سـياه مثلـث  ها  سياست

  50.ارتجاع سياه به وجود آورده بودند
» رستاخيز ششم بهمن ماه   «را به خاطر برپايي     » شاهنشاه« از يك سو     تايرانيس  حزب پان 

كرد كه گـويي      قلمداد مي » تنها حزب وابسته به ملت ايران     «ستود و از سوي ديگر خود را          مي  
  51.كند از بستر ناسيوناليسم ايران برخاسته و براي يگانگي و آزادگي نژاد ايراني نبرد مي

 ت ضمن تقسيم انقالبات جهان به دو نوع سرخ و سفيد، انقالب سـفيد      ايرانيس  حزب پان 
تر از انقالبات رخ داده در گوشه و كنار جهان ارزيابي كـرده و               شاه را در محتوا بسيار اساسي     

» بكننـده انقـال    هدايت بنيانگذار و رهبري   «بودن آن را به     » اساسي«چاپلوسانه تنها دليل    
 حتـي   ، گروهـي    جـز آن حـزب هـيچ       ،درك   و تأكيد مي   ستدان  يعني شخص شاه مربوط مي    

 مفاد انقالب سفيد هستند، قادر نبـوده و نيـستند           اجرايدار    كساني كه در رأس دولت عهده     
  :كنندفلسفه وجودي و مباني فكري و محتواي انقالب سفيد شاه را درك 

تـر نـه     اصول آن در سطحي هر چه گـسترده اصالت يك انقالب ملي در آن است كه مباني و         
تنها قابل درك باشد بلكـه انبـوه مـردم بـدان ايمـان داشـته باشـند، آنـان كـه بـه تعليمـات                          

دانند كه محال است مردم بتوانند به نوعي از اصول اجتماعي  ناسيوناليسم آشنايي دارند مي
اسيوناليسم تطبيـق داشـته     آن اصول بر قوانين حيات ملي يعني ن        آنكه   ايمان پيدا كنند، مگر   

بايد گروهي هر چـه بيـشتر بـه مبـاني انقـالب آشـنا باشـند آن اسـت كـه                       آنكه   علت. باشد

                                                           
  .9-10 همان، صص -50
  .11-12 همان، صص -51
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باشند بايـد بتواننـد بـه         كادرهاي رهبري انقالب كه در حقيقت ضامن پيروزي انقالب مي         
 طور پيوسته و گسترده موجوديتشان ادامه و افزايش پيدا كنـد و انجـام امـر ادامـه و افـزايش              

  .ذخيره مطمئني براي آن وجود داشته باشد آنكه سر نخواهد بود مگريم
اي اسـت كـه    انبوه مردمي كه به مباني انقالب ناسيوناليستي مؤمن باشند در حكـم ذخيـره           

ـ    رهبري انقالب مي   ي انقالبـي از ميـان آنهـا    هـا   هتواند كادرهاي خود را بـراي اجـراي برنام
  .انتخاب نمايد

ي انقالبي و ادامه    ها    ه به تعداد زياد وجود نداشته باشد گسترش برنام        اگر اين نيروي ذخيره   
هاي بعد ميسر نخواهد گشت و ناگزير انقالب از دست بانيان آن خارج خواهـد                 آن در زمان  

  .شد و به دست ساير عوامل زورمند اجتماع خواهد افتاد
خواهـان مـؤمن    خصوصيت ديگر يك انقالب اصيل آن است كـه بتوانـد از ميـان انبـوه هوا                

ي الزم را پياده ها  ه خود را پرورش دهد، تا به دست آنان بتواند برنام         درآمكاكادرهاي زبده و    
  .كند

هنوز آن دسـتگاهي كـه بتوانـد در سـطح وسـيع دانـش ناسيوناليـستي را گـسترش دهـد و            
 انقــالب ةدهنــد ي بــا ايمــان خــود را ســازمان دهــد و كــادر اجراكننــده و ادامــه هــا  هپــرورد

يـست  ايران   تنها حزب پـان  . شود  يوناليستي ايران را به وجود آورد، در كشور ما ديده نمي          ناس
ي خود را در راه تحقق امر الزم ها شاست كه بدين وظيفه حساس و خطير توجه دارد و كوش

قالب ششم بهمن را به معني دقيق آن بـه  ت تجليل از انايرانيس حزب پان. به كار بسته است 
تجليل واقعي از انقالب آن است كه مبـاني ناسيوناليـستي آن هـر چـه بهتـر در              . دبر  كار مي 

تر تعليم داده شود و زنان و مردان ناسيوناليست ايران زمـين بـسيج                سطحي هر چه گسترده   
  .شوند تا كادر اجراكننده انقالب را پديد آورند

ترين ضـامن     كه بر انبوه نيروهاي ناسيوناليست اتكا داشته باشند بزرگ        وجود چنين كادري    
ت كـه همـواره در      ايرانيـس   ي آينده انقالب خواهد بود و برنامه حـزب پـان          ها  فپيروزي هد 

جهت گسترش ناسيوناليسم ايران زمين بوده است از اين پـس معطـوف پـرورش، سـازمان                 
  52. كادر انقالب ناسيوناليستي ايران خواهد بوددادن و به كار بردن

                                                           
  .42-45 و صص 37-38 همان، صص -52





  
  
  
  
  
  
  
  

  سومفصل 
  )1342-1346(در راه اعتمادسازي 

  
   و اجازه فعاليتوفاداريتجديد 

 و مقاصـد    هـا   سياسـت آمـوزتر،     اي دسـت     كه به گونـه    نوين    و ايران  در كنار دو حزب مردم    
ت ايرانيس   حزب پان  خواست  بيشتر مي  شاه   كردند،  دنبال مي خارجي آن را    حاكميت و حاميان    

هـاي او صـحه      گيـري   ، اقدامات و موضـع    ها  سياستبا شكل و ظاهري مستقل بر مجموعه        
اش را مــورد حملــه و انتقــاد قــرار داده و از نظــام  نهــاده و مخالفــان و منتقــدان سياســي

يـك از مخالفـان خـود نگرانـي            در آن زمان شاه از بابت هيچ       .ع كند شاهنشاهي پهلوي دفا  
حزب توده سركوب شده بود؛ جبهه ملي سكوت اختيار كـرده بـود و عمـالً وجـود                  . نداشت

در آبان  . كننده صداي روحانيت بود      نگران  تنها صداي مخالف و البته شديداً     . خارجي نداشت 
،  و همزمـان بـا تبعيـد امـام خمينـي           رداد خـ  پانزدهم، يك سال و نيم پس از فاجعة         1343

» شرفياب«ايرانيست به حضور شاه        و دو تن ديگر از كارگردانان حزب پان        محسن پزشكپور 
 چنين گزارش كـرده     را» بيشرفيا«نتيجة اين    1343 آبان   بيست و پنجم   در   ساواك. شدند
  :است

 كه هر سه نفر از كارگردانان ر و دكتر عاملياهللا صد ، دكتر فضلطبق اطالع محسن پزشكپور
ذشته از اند كه روز جمعه گ ار داشتهد اظهباشند به يكي از دوستان خو ت ميايرانيس حزب پان

انـد و      حضور اعليحضرت همايون شاهنشاه شرفياب بـوده       12:00 الي ساعت    10:30ساعت  
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مقرر گرديده تشكيالتي به وجود آورده و عليه روحـانيون و متعـصبين مـذهبي شـروع بـه                   
  1.فعاليت و مبارزه كنند
 حـزب جديدالتأسـيس     رمهـا  براي گزارش ديگري طرح شاه      دردر همان روزها ساواك     

ترين دليـل موافقـت شـاه بـا تجديـد و تقويـت                مهمرا    و دولت حسنعلي منصور    نوين  ايران
 عـضو پيـشين     ، علينقـي عاليخـاني    آنكـه تـر     جالب. شمارد  ت برمي ايرانيس  فعاليت حزب پان  

هـا   نـويني   كه اينك بـه رغـم نارضـايتي ايـران         1320 ةم در ده  ايرانيس  انجمن و مكتب پان   
وزير اقتصاد شده بود، بـا اشـاره شـاه موظـف شـد در راه                ) حسنعلي منصور (دركابينه وقت   

 در ايـن    1343 آبـان    بيست و هشتم  ساواك در   . ت بكوشد ايرانيس  تقويت موقعيت حزب پان   
  :استباره چنين گزارش كرده 

گفت اعليحضرت همـايون شاهنـشاه بـه محـسن             يكي از بازرگانان بازار مي     حسن كرباسي 
اند به اتفاق دوسـتان       اده اجازه د  ها  نيستايرا   وكيل دادگستري و رهبر جمعيت پان      پزشكپور

خويش مجدداً سازمان سياسي خود را تشكيل داده مرامنامه ناسيونال سوسياليزم را در بـين    
  . وزير اقتصاد نيز اين دسته را تقويت خواهد كردعاليخاني جوانان تبليغ نمايند و دكتر

اند چنـين گفتـه    در بين بازاريان و كساني كه از موضوع فوق مطلع شده      اضافه كرده    كرباسي
ن را كـافي بـراي تقويـت        نـوي   شود كه اعليحضرت همايون شاهنشاه مكتب حزب ايران         مي

اند و روي همين اصل به دسته ديگري اجازه فعاليت سياسـي   احساسات ملي مردم ندانسته 
 وزيـر اقتـصاد و محـسن        رساند كه حكومت آينـده را دكتـر عاليخـاني           مياند و اين امر         داده

  2.ي سابق تشكيل خواهند دادها نيستايرا   و دار و دسته پانپزشكپور
 ،ايرانيـست پزشـكپور   ي رقيب و مخالف حـزب پـان       ها  نيستايرا  ي برخي پان  ها    هاز نوشت 
گيـري از   منـد بـود بـا بهـره      شاه عالقـه 1340ي دهه  ها   سال آيد كه در آغازين     چنين برمي 

ي اخير به مثابه    ها  نيستايرا  گرايي مفرط پان   باستانايرانيستي، ناسيوناليستي و      شعارهاي پان 
 تحـت    مقابله با كشورهاي عربي مخالف خود در منطقه برخيـزد كـه            ، به  تبليغاتي ابزاريك  

 عربيسم و طـرح تغييـر نـام خلـيج           اي از شعارهاي پان      با گونه  هاي جمال عبدالناصر    رهبري
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 و  ي شاه در تقابل با جهان عرب و اسالم و ارتباط نزديكش با اسرائيل             ها  سياستبه   ،سفار  
   3.كردند ميجهان غرب حمله 

ت با نظر موافـق شـاه و        ايرانيس   حزب پان  1343ترتيب از اواسط آبان و اوايل آذر        بدين  
، عاليـق و    هـا   خواسـت ي خود را در چارچوب      ها  ليت به تدريج فعا   هدايت و حمايت ساواك   

ه اعـضا و  آغاز كرد و بـا سـازماندهي مجـدد مجموعـ    ) و نه لزوماً دولت  (انتظارات حاكميت   
 شعب و تشكيالت خود را اساسـاً در منـاطق           ، و ساير مناطق كشور    هواداران خود در تهران   

بـه  » خاك و خون«اي هم به نام     نامه   حزب هفته  . و حكومت برپا ساخت    مورد تأييد ساواك  
پيـشنهادي بـراي   به گفتة پزشكپور، شاه از ميـان سـه اسـم    . عنوان ارگان خود منتشر كرد    

شـد   بيني مـي   پيشچنانكه با اين حال هم 4.را پسنديده بود  » خاك و خون  «ارگان حزب نام    
ي پزشكپوري در قامت و گسترة حزب سياسي تمام عيار     ها  نيستايرا  مند نبود پان    شاه عالقه 

و تأثيرگذار در عرصه سياسي و اجتماعي كشور ظاهر شده و دامنه انتظـارات آنـان جـز در                   
 از به همين دليـل سـاواك    . بندي شده بود، فراتر برود      شان صورت  ي تكاليفي كه براي   راستا

ي سياسي و اجتماعي و آمد      ها    هها، شعائر، ايد    گيري  ، موضع ها  ليتهمان آغاز بر مجموعه فعا    
و شدهاي رهبران، كارگردانان، مسئوالن و ديگـر اعـضاي ايـن حـزب مراقبـت و نظـارت                  

 هاي هشداردهنده اداره كل سـوم سـاواك          اين معنا در دستورالعمل    5.كرد   مي شديدي اعمال 
اي از     از جملـه در مراسـله      ؛ به وضوح قابل رديابي اسـت      ها      ستان و شهر  ها      ستانبه ساواك ا  

در ايـن بـاره چنـين    ، 1344 تير ماه نهم تاريخ   به  به ساواك اصفهان   اداره كل سوم ساواك   
  :خوانيم مي

ت تا زماني كه طبق مقررات جاري عمل نمايـد فعـاليتش بالمـانع اسـت                ايرانيس  حزب پان 
 از چهارچوب قانون تجاوز نمايد مـسلماً مـضره تـشخيص داده        ها  ليتلكن چنانچه اين فعا   

 ضـمناً  . عمـل خواهـد آمـد     شده و از فعاليت و توزيع نشريات حزب مزبـور جلـوگيري بـه             
اي از حـزب      يد چنانچـه اقـداماتي بـه منظـور تأسـيس شـعبه            يخواهشمند است دستور فرما   

                                                           
  .135-139، پيشين، صص  ناصر انقطاع-3
  .همان:  در اين باره نك-4
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-5
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  6.آيد اين اداره كل را نيز آگاه نمايند موصوف در حوزه استحفاظي آن ساواك به عمل مي
  :ودبساواك آبادان هشدار داده شده به  طي گزارشي مشابه 1343 آذر دهمو نيز در 

ي هـا   ليـت  به منظور شروع فعا     و مهندس ظفري   آقايان دكتر صدر  ) 10/9/43(ي    روز جار 
.  مسافرت خواهنـد نمـود     ت در مناطق استحفاظي آن ساواك به خوزستان       ايرانيس  حزب پان 

دسـتور فرماينـد ضـمن مراقبـت چنانچـه بـرخالف            . گـردد   م مي مراتب جهت اطالع اعال   
  7. دكتر فروزين–مقررات اقدامي به عمل نياورند كاري به كارشان نداشته باشند 

 و سـاير     مقامـات سياسـي و اداري در تهـران         ، سند زير هم نشانگر آن است      چنانكههم
حـزب  كـه    بـه دقـت مراقـب بودنـد          مناطق كشور در همكاري و ارتباط نزديك با ساواك        

توانـد     نگذارد و چنـان تـصور نكنـد كـه مـي            بيرونشده   يست پاي را از گليم تعيين     ايران     پان
  : ببردفراترعالقه نشان داده است، بدان گستره فعاليت و تبليغات خود را از آنچه حاكميت 

 رونوشت كشف شده تلگراف رمـز       7/10/43-م/1168 طي شماره    استانداري خوزستان 
ــماره  ــست 6/10/43-4/4121ش ــاي نخ ــاب آق ــاره فعا  جن ــر درب ــتوزي ــا لي ــزب ه ي ح

  .ت را جهت اطالع و اقدام فوري به اين ساواك ارسال داشته استايرانيس پان
 فرمودنـد   .بـه عـرض رسـيد     . روي نـشود    يد زيـاده  يتوجه فرما (در اين تلگراف اظهار شده      

جويي باشد و روي هـم    از هرگونه بهانه، و دورهرگونه تظاهري بايد منطبق با اصول و منافع       
  .)رفته به طور خيلي محرمانه از ادامه شديد اين رويه جلوگيري و راهنمايي شود

هـاي    كساوارساند كه در اجراي امريه ياد شده          اينك ضمن گزارش مراتب باال به عرض مي       
  8.ي حزب موردبحث به همان نحو اقدام كنندها ليتاند تا در زمينه فعا تابعه ارشاد گرديده
كادر رهبري و نيز اعـضاي قـديم و جديـد           كه   سخت مراقب بود     از همان آغاز ساواك   

اران بـه نظـام   وفـاد  و ساير شهرها و منـاطق كـشور از ميـان        ايرانيست در تهران    حزب پان 
تأثير مخالفان و منتقدان سياسي حكومـت         شاهنشاهي پهلوي برگزيده شوند و احياناً تحت      

 در ايـن بـاره      مؤكديهاي     دستورالعمل اداره كل سوم ساواك   . از اقشار مختلف قرار نگيرند    
عملكـرد و   بـه ويـژه پيـشينه،       .  و شهرهاي مختلف صادر كرده بود      ها      ستانهاي ا   به ساواك 
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گيري اعضاي برجسته و تأثيرگذار و كادر رهبري و تشكيالتي اين حزب با وسـواس                 موضع
 بـراي تمـام كـادر رهبـري و اعـضاي             سـاواك  9.شـد   مي ارزيابي و بررسي     بيشتريو دقت   

آوري سـوابق سياسـي و        برجسته اين حـزب پرونـده انفـرادي تـشكيل داد و ضـمن جمـع               
 اقدامات و عملكـرد جـاري   ،عي و حتي جزئيات زندگي فردي و خانوادگي     ي اجتما ها  ليتفعا

  محسن پزشـكپور    حزب، ي نخست فعاليت  ها    ه در همان ما   10.به دقت زيرنظر گرفت   آنان را   
در دارتر حزب سوگند وفاداري گرفـت و پنهـان هـم نكـرد كـه                  از اعضاي برجسته و سابقه    

ي و كيفي حزب گشوده و احتماالً        راه براي گسترش كم    ،كميتنظر مساعد حا    صورت جلب 
 خـرداد  پـنجم  در ساواك.  نمايندگاني روانه كنندملياجازه خواهند يافت به مجلس شوراي      

  : در اين باره چنين گزارش كرده است1344
ت در محل حزب تشكيل رانيساي  حزب پان4/3/44 روز 50/19طبق اطالع واصله ساعت 

 انجام گرديده و سپس آقاي صالحجلسه داده ابتدا مراسم سوگند وفاداري وسيله آقاي دكتر     
هيـأت رهبـري برنامـه      ] كـه [ي آينده حزب چنين اظهـار داشـته         ها    ه در مورد برنام   پزشكپور

يعي طرح نموده تا حزب را از صورت فعلي خارج و فعاليت آشكار و علني بنمايد و هر وس
يي از طبقـات مختلـف مـردم    ها    هيك از اعضاء را مسئول تشكيل يك حوزه كه مركب از تود           

 حزب بوده لياقتي از خود  نشان رايم و چنانچه عضوي كه چند سال متمادي د باشد، نموده 
يم و منظـور اصـلي از   ي را نداشته باشـد، او را طـرد نمـاي   ا  برنامهنداد و قدرت اجراي چنين      

ترين و فعالترين احزاب   اين است كه حزب بايد در چند سال آينده بزرگها  هتدوين اين برنام
 نماييم و سعي كنـيم كـه در انتخابـات        شعبي داير  ها      ستانشد و در تمام شهر    در اين كشور با   

  . مجلسين بفرستيمدوره بيست و دوم نمايندگاني به
باشـد كـه بتواننـد         منوط به همكاري كليه اعضاء مي      ها    هاجراي اين برنام  : ناطق اضافه نموده  

افراد بيشتري را به حزب دعوت نمايند و همچنين به جريانـات سياسـي روز توجـه داشـته                  
و باشند و مسائل مهم كشور در اينجا مطرح شود تا افراد توجه بيشتري به حزب پيدا كننـد                   

  11.يي كه در دست اقدام است به مرور براي اعضا تشريح و تفسير خواهد شدها  هبرنام
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  راهكار و برنامه فعاليت حزبي
خواست بـراي توجيـه بيـشتر و          از دستگاه رهبري اين حزب      ساواك   1342 اواسط سال    در

ر ها و روشي را كه در آينـده د          هدف «،تر چگونگي همكاري و ارتباطشان با حاكميت        روشن
 نظـر در اختيـار آن سـازمان و ديگـر مقامـات              براي بررسي و اعالم   » نظر دارند اتخاذ كنند   

 دستور داده بود     به محسن پزشكپور   1345در پاييز   هم  در اين ميان شاه     . مسئول قرار دهند  
  گـزارش  چنانكـه براي چگونگي توسعه فعاليت حزب خود طرحي تهيـه و ارائـه كنـد و هم               

دهد ايـن طـرح در     خطاب به مديركل آن اداره نشان مي        اداره كل سوم ساواك    312بخش  
 قرار   رئيس ساواك  و نصيري ) هويدا(وزير     تهيه و در اختيار نخست     1345 دي   بيست و نهم  

  :گرفته بود
ايرانيست در مالقاتي كه       رهبر حزب پان   آقاي محسن پزشكپور  . رساند  يمحترماً به عرض م   

با مشاراليه بـه عمـل آمـد اظهـار داشـت بـه فرمـان مطـاع ملوكانـه مقـرر شـده بـود حـزب                   
ر به وزي ت طرحي براي گسترش فعاليت خود تهيه و از طريق جناب آقاي نخستايرانيس پان

  .شرف عرض برساند
وزير داده شده و نسخه ديگري از آن را  اي از آن به حضور آقاي نخست اين طرح تهيه و نسخه

جهت تقديم به حضور تيمسار رياست ساواك تسليم نمودند كه عيناً به ضـميمه از عـرض                 
  . گذرد مي

 اتفـاق آقـاي     ضمناً تقاضا داشتند در صورتي كه تيمسار رياست ساواك موافقت فرمايند بـه            
  12.مقام رهبر حزب به حضور تيمسار شرفياب شوند  قائم تهرانيدكتر عاملي
 كه كليات آن مورد قبول شخص شاه و مقامات مسئول            محسن پزشكپور  طرح تفصيليِ 

ي كمـي و كيفـي حـزب        هـا   ليـت اي براي گسترش فعا      پايه ،رار گرفت در دولت و ساواك ق    
 و عاليق و انتظارات     ها  خواستو البته در چارچوب     (ست در داخل و خارج از كشور        ايراني    پان

   .شد) تايرانيس  در اين برهه جديد از حيات حزب پانرژيم پهلوي
 و دسـتور    )نـصيري (  كه بنا به خواسته رئيس ساواك       اداره كل سوم ساواك    312بخش  
  مسئول بررسي و ارزيـابي طـرح محـسن پزشـكپور           )مديركل سوم آن سازمان   ( ناصر مقدم 
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 1345 بهمـن مـاه    بيستمت شده بود، در     ايرانيس  يفيت و گسترة فعاليت حزب پان     پيرامون ك 
 مقاصـد و عاليـق رژيـم        ،به شرح زير طرح مذكور را سودمند و اساساً در راسـتاي اهـداف             

  :كرد ارزيابي پهلوي
  نظريه

ي گذشته ها شت، مطالبي كه در مورد كوشسايراني ي گذشته حزب پانها ليتبا توجه به فعا  
 حزب ذكر گرديده مورد تأييد بوده و اين حزب توانسته است با انتشار روزنامه خاك و خون
و نشريات ديگر در داخـل كـشور نظـر طبقـات مختلـف را بـه خـود جلـب و بـا تـشكيل                          

ي ناسيوناليـستي و بـا پيـروي از منويـات           هـا   فت حزبي و تشريح هد     و جلسا  ها  سكنفران
شاهنشاه آريامهر درصدد مقابله با فساد اداري برآمـده و در ايـن زمينـه بعـضي از مـسئولين                    

مـورد اصـالح مـوارد مختلـف ارائـه           مملكتي را مورد انتقاد قرار داده و پيشنهاداتي نيز در         
 مطالب ارزنده و جالبي در  و خوزستانج فارسنموده است و همچنين در زمينه مسائل خلي

 مـورد   ي خود درج و به ويژه در منطقه خوزستان تبليغات اين حزب عليـه ناصـر               ها    هروزنام
ـ  توجه بوده و از طرف ديگر انتقادات حزب مزبـور از دولـت عـراق               ه منظـور طرفـداري و       ب

مورد دولت عراق  ي بي ها    هپشتيباني از كردان عراق قابل مالحظه و تا حدي در برابر خواست           
 در قسمت غرب ايران مؤثر بوده و در خارج از كـشور نيـز بـا انتـشار روزنامـه                     و عبدالناصر 

  .يي در اين زمينه فعاليت داشته استها سنفران و تشكيل كيسملناسيونا
برنامه فعاليت آتي اين حزب نيز در مجموع خوب و موارد مشخص آن از نظر اين بخش به              

  . گذرد شرح زير از عرض مي
 با توجـه بـه اينكـه حـزب مزبـور داراي ايـدئولوژي               :ي نهضت ها    هگسترش انديش ) الف(

باشد بالمانع و انعكاس آن وسيله        ي ايران مي  ناسيوناليسم بوده و خواهان عظمت شاهنشاه     
و مطبوعات كشور در بين طبقات مختلـف مـردم          جرايد   نشريات و كتب حزبي و درج در      

  .مفيد خواهد بود
هـاي ايـن حـزب در         توسـعه سـازمان   : هـا       سـتان هاي حزبـي در شهر      گسترش سازمان ) ب(

 و   دو منطقـه كردسـتان      و روستاها با در نظر گـرفتن ايـدئولوژي حـزب مـذكور در              ها  شبخ
باشـند و      كه در حال حاضر تا حدي درگير مسائل سياسي و اجتماعي خاصي مي             خوزستان

رسـد و در خـارج از كـشور نيـز بـا       تبليغات بيگانگان مورد توجه است ضروري به نظر مـي    
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 و سمينارها به    ها    ه و تشكيل كنگر   ها به زبان فارسي و خارجي       و كتاب  ها    هتوسعه انتشار نشري  
توان گسترش نفوذ حزب مزبور را جهت مقابله با افكار ضـدايراني               فعال مي  يوسيله اعضا 

باال برد و اينكه در برنامه حزب پيشنهاد واگذاري غيرمستقيم با افراد فعال حزبي در خارج                
 نـوعي پـاداش    اين امر در صورتي مفيد است كـه بـه صـورت همگـاني و    ،از كشور گرديده  

  .درنيامده و در موارد خاص و جهت افراد مؤثر و مؤمن و فعال در نظر گرفته شود
هنگامي كه برنامه فعاليت و گسترش حزب مزبور به طور طبيعي و بدون تظاهر با در                ) ج(

ـ   ها   ستان و شهرنظر گرفتن افكار و عقايد حزبي در تهران      ضاي  اجرا گردد رهبـران و سـاير اع
توانند به عنوان كانديدا به طور عادي فعاليت انتخاباتي نموده و در صورت  صالح حزب مي

تواند با داشتن دكترين خود يعني بزرگداشت نظم          تشكيل هسته پارلماني حزب مزبور مي     
ي مؤثري برداشته و از طرف ديگر با شـركت حـزب            ها  مشاهنشاهي و ناسيوناليسم ايران گا    

 عمـق آزادي   و موفقيت آن در اعزام نمايندگاني به مجلس شوراي ملـي          مزبور در انتخابات  
  13.تري نمايان خواهد گرديد انتخابات به نحو بيشتر و مطلوب

و  براي گسترش كمي     ،1346اوايل سال    در   ،تايرانيس   رهبر حزب پان   محسن پزشكپور 
، ، كردسـتان آذربايجان غربـي (ي غربي ايران ها   ستانكيفي فعاليت حزب خود در مناطق و ا 

اهميـت  ، به لحاظ امنيتي     كه به ويژه به دليل همجواري با مرزهاي شرقي عراق         ) كرمانشاه
  :يگري را تسليم ساواك كرد طرح عملياتي دداشتند،خاصي 

  »ايران زمين«ت در غرب ايرانيس برنامه گسترش عمليات حزب پان
  هدف عمليات

  .ا يرانيسم  پان– ناسيوناليسم ايران زمين – گسترش انديشه رستاخيز شاهنشاهي ايران -1
  .ژه مناطق حساس مرزيهاي حزبي در شهرها و روستاها به وي  ايجاد و گسترش سازمان-2
  :ي زيرها فگيري ژرف در عمليات با هد  پي-3

 انضباط آهنين و آگاهي به دكتـرين        ،تربيت كادر زبده حزبي كه افراد آن از ايمان كامل         . الف
  .برخوردار باشند» نظم شاهنشاهي ايران«ايرانيسم و     پان–ناسيوناليسم 

هـاي ايرانـي و      هي همـه تيـر    هـا   شكوشـ كننـده بـر       تظاهرات و عملياتي كه اثـر هـدايت       . ب
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  .ي فرهنگي ملت ايران داشته باشدها  هشاخ
بـرداري تبليغـاتي بـراي     ي عمراني و اجتماعي منطقه به منظـور بهـره    ها    هگيري برنام   پي. ج

  .ي رستاخيزها  هگسترش انديش
  :پهنة عمليات

 و  كردســتان– ي آذربايجــان غربــيهــا   ســتانمنظــور از غــرب ايــران زمــين در ايــن برنامــه ا
  .باشد  ميكرمانشاهان

  :بودنظريه ساواك درباره اين طرح چنين 
  نظريه

ي خود را تاكنون با در نظر گـرفتن       ها  ليتت كه فعا  ايرانيس  با توجه به روش و ايده حزب پان       
لكت و بزرگداشت نظم شاهنشاهي ايران انجام و اقدامات حزب مزبور بـه             مصالح عاليه مم  

 مورد تأييد واقع و گسترش فعاليت آن فعـالً           و خوزستان  خصوص در دفاع از خليج فارس     
بالمانع تشخيص داده شده و از طرفي طرح مزبور مبني بر فعاليت و گسترش تـشكيالت                

پرسـتي و     غرب ايران زمين نيز در مجموع خوب و موجب تشديد حـس مـيهن             در قسمت   
خـرب و   شاهدوستي و باالخره در آماده كردن مردم آن منطقه براي مبارزه و مقابله با افكار م               

  14.باشد  بنابراين اجراي طرح مذكور بالمانع ميتبليغات ضدايراني مؤثر است،
  

  مرزي ي برونها ليتفعا
، ديگـر در داخـل ايـران فـضايي بـراي فعاليـت       1342  خرداد نزدهمپاپس از سركوب قيام     
 و   اما خارج از كشور، بـا وجـود هـزاران دانـشجوي ايرانـي در اروپـا                 .سياسي وجود نداشت  

در هـا بـه زودي        ايـن فعاليـت   . ، فضاي مناسبي براي فعاليت عليـه رژيـم شـاه بـود            آمريكا
هاي گروهي و افكار عمومي غربي تأثير گذاشت؛ و موجب دردسر بـراي رژيـم شـاه                   رسانه

  . شد
مقابلـه بـا افكـار مخـرب و         «اش در اين روزهـا،        ايرانيست كه فلسفة وجودي     حزب پان 

 نيز تالش كرد در ميـان دانـشجويان و فعـاالن سياسـي خـارج از                 ،بود» تبليغات ضدايراني 
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  .ندكشور جايي براي خود باز ك
ايرانيـست بـا       و كارگردانـان حـزب پـان        محـسن پزشـكپور    1343 اسـفند مـاه   از اوايل   

ي خـود را بـراي تقويـت حـضور          هـا     ه و برنامـ   هـا   ليت فعا ،هاي ساواك   ها و كمك    راهنمايي
در همين ارتبـاط    . اعضاي وفادار به اين حزب در كشورهاي مختلف اروپايي گسترش دادند          

مـرزي و توجيـه و توضـيح مـشي            از كارگردانان حزب براي توسعه تشكيالت برون      افرادي  
شد موضوع وابستگي حـزب بـه        در آغاز امر سخت تالش مي     .  شدند جديد حزب راهي اروپا   

 در قالب مسائلي نظيـر      ،شد   امر بسيار مذمومي شمرده مي     ،حكومت كه در آن شرايط دشوار     
  و ضرورت مبارزه با پديده ناصريسم و حقوق ايران در خليج فـارس        ناسيوناليسم، ايرانگرايي 

 از  هـا محـسن پزشـكپور        در يكـي از همـين نخـستين طـرح          چنانكه ؛به حاشيه رانده شود   
هـاي    بخـش ي مقـيم    هـا   نيـست ايرا  خواست پيام زير را بـه پـان           نمايندگان اعزامي به اروپا   

 خواستار همكاري و همفكـري آنـان بـا رهبـري حـزب در                و مختلف آن قاره گوشزد كرده    
  : ايران شوند

 و غرب ايـران     ما در پي اقداماتي كه براي احقاق حقوق تاريخي ملت ايران در خليج فارس             
ايـم نتـايج درخـشاني كـسب          ا گوشزد كرده   ر ايم و خطرات اعراب و جمال عبدالناصر        كرده

 را نيز در جريان نماييم تا ايرانيان مقيم اروپا  اينك شما را نيز به اين كار دعوت مي        . ايم  نموده
  15.امر بگذاريد

ت در برخـي از     ايرانيـس   ساواك تمهيدات الزم را براي تشكيل شعب اروپايي حزب پـان          
هـاي ولـو انـدك        هاي آن قاره فراهم آورده و به دنبال آن رهبري حزب در گردهمايي            شهر
ي داخلـي و    ها  سياستهايي در حمايت از        و ديگر حاميان حكومت سخنراني     ها  نيستايرا  پان

.  بـه بـاد انتقـاد گرفـت        رافان سياسي رژيم پهلـوي      ل ايراد كرده و مخا    خارجي رژيم پهلوي  
 چنين گزارش    در اين باره از قول محسن پزشكپور       1344 فروردين ماه  شانزدهم در   ساواك

  :كرده است
 كه اولين كنفرانس حزبي با شركت اكثر ايرانيان و دانشجويان ايراني مقيم اكسزتر انگلستان

گرديـده و ضـمن آن دربـاره تاريخچـه حـزب            رسـيد برگـزار       تعداد آنها بـه هفتـاد نفـر مـي         
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اليسم و نقش اين حزب در بيدار كردن ملت ايران در برابر تحريكات نت و ناسيوايرانيس پان
 شـده    مطـالبي ايـراد     و تجهيز نيروهاي ملي و نقش خرابكارانه جبهه ملي         جمال عبدالناصر 

  .است
ي هـا   س كنفران ست در نظر دارد كه به وسيله نمايندگان اعزامي خود به اروپا           ايراني    حزب پان 

زب  ترتيـب داده و در پايـان فرسـتادگان حـ           ، فرانـسه  ، اطـريش  مشابهي در كشورهاي آلمان   
  16.ندد به عمل آورايرانيست مصاحبه مطبوعاتي خود را در انگلستان پان

ايرانيست   ر، نفر دوم حزب پان    اهللا صد   ، دكتر فضل  1344 در فروردين     ساواك به گزارش 
شور اروپـايي سـفر كردنـد و در شـهرهاي            به چند ك    ، عضو حزب،  و مهندس پرويز مظفري   

ر كنفرانس دادند و مـصاحبه مطبوعـاتي برگـزار           عبدالناص  هاي جمال   مختلف عليه سياست  
17.كردند

  

با همة احوال، تالش حزب براي پيدا كردن پايگاهي در ميـان دانـشجويان و ايرانيـان                 
شرايط كرد كه      به مسئوالن امر توصيه مي     پور و پزشك  18مقيم خارج از كشور به جايي نرسيد      

مانع از حـضور گـسترده      المقدور    بيشتر و دشوارتري ايجاد كنند و حتي      كننده و نظارتي     مهار
ايرانيـست در     با وجود عدم موفقيت حزب پـان       19.دانشجويان ايراني در خارج از كشور شوند      

  20. نيز كشاندهاي خود را به آمريكا فعاليت، حزب، دامنة اروپا
اعتبـاري هـر    رژيم شاه، آن چنان منفور بود كه كمترين همسويي با آن موجـب بـي  اما  

مـستثني نبـود؛ و مـردم و        » قاعـده «ايرانيست نيز از اين       حزب پان . شد  حزب و گروهي مي   
  21.كردند دولت و ساواك تلقي ميمخالفان در داخل و خارج، حزب را تشكيالتي وابسته به 

ايرانيـست در خـارج از         ضمن اشاره به پرداخت وجوهاتي به اعضاي حـزب پـان           ساواك
آورد؛   حزب سخن بـه ميـان مـي        از عدم پذيرش اين مبالغ از سوي برخي از اعضاي            ،كشور

ي هـا     هو ايد كردند رهبري حزب در تظاهر سياسي، حزبي          گمان مي لوح    شايد اين عدة ساده   
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  22.دوستانه خود مشي مستقلي دارد آرمانگرايانه و وطن
  

  برخورد با مخالفان حكومت
  درهـا  نيـست ايرا ترين داليلي كه حكومت را ترغيب كرد به تجديد فعاليت پان            از جمله مهم  

 برخورد با مخالفان سياسي در محافل و خارج از          ، رضايت دهد  1340ي نخست دهه    ها  سال
 ايجاد تفرقه و چنددستگي در ميان معترضان و منتقـدان حكومـت در ميـان                كشور و احياناً  

 برخـورد   1340البتـه طـي يكـي دو سـال نخـست دهـه              . ي مختلـف بـود    ها    هاقشار و گرو  
 با منتقدان حكومت نظير اسالمگرايان و بخش تندروتر جبهـه           ها  نيستايرا  آميز پان   مخالفت

 موقعيـت آنـان را نـزد شـاه و دربـار بهبـود               ،وزيـري    در مقام نخست    و نيز علي اميني    ملي
 ترتيبي اتخاذ كـرد تـا        حكومت با كارگرداني ساواك    ، آنچه بود از همان آغاز     23.بخشيده بود 

كــه بيــشتر بــيم ت در منــاطقي از كــشور ايرانيــس ي حــزب پــانهــا ليــتتــشكيالت و فعا
هاي سياسي و اجتماعي وجود داشت، تقويت شده و ساز و كـار الزم بـراي مقابلـه               مخالفت

   24.مخالفان تسهيل گرددتر اين حزب با كارامد
ي پزشـكپوري از همـان آغـاز        هـا   نيـست ايرا   پـان  ، مطلوب حكومت هم بـود     چنانكههم

تي و سـرزميني ايـران      كردند بـه مـسائل ناسيوناليـس        مخالفان سياسي حكومت را متهم مي     
 و  در دام اعضا و عوامل حزب توده        كه كردند   را متهم مي    از جمله جبهه ملي    ؛دنتوجهي ندار 

 و  كمونيسم گرفتار آمده و اين باعث شده است به موضوع حقـوق ايـران در خلـيج فـارس                  
، هـا   سياسـت همواره مراقب و مترصد بودنـد        تقريباً   ها  نيستايرا پان. توجه بماند  بي  آن امثال

 و مدعيات شاه را شنيده و بالفاصله در شعارها و عاليق سياسـي و حزبـي خـود                   ها  خواست
ي هـا     ههـاي خـود تقريبـاً تمـام احـزاب و گـرو               وقتي شاه در سخنراني    چنانكه. مطرح كنند 

انگان و نـاتوان از درك منـافع و مـصالح     مرداد را وابسته به بيگ   28كودتاي   سياسي قبل از  
اهللا   از جملـه فـضل    . مطرح كردند  را   ادعا هم همين    ها  ايرانيست  ملي كشور ارزيابي كرد، پان    

 شد ارتباط بـسيار نزديكـي بـا سـاواك           ايرانيست كه گفته مي     ر از كارگردانان حزب پان    صد
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 احزابي كه به وجود آمدنـد در پـي منـافع شخـصي بودنـد و                 راندر اي « : اظهار داشت  رد،دا
 او مـدعي    .»ي صحيح ملت ايران به وجود آمده بودند       ها    هبرخي براي تخريب و مبارزه با را      

ي اخير تنها دو حزب به معناي واقعي به وجود آمد، يكي حزب كمونيـست               ها   سال در«شد  
 خواست خدا از بين رفت و ديگـر حـزب مـا              به شد و   ج از كشور تقويت مي     بود كه خار   توده

باشد كه بر اصول و عقايد ناسيوناليستي ملت ايران استوار اسـت و               مي] تايرانيس  حزب پان [
 25.»كنـد  ي صحيح و تاريخي ملت ايران را نمايان و دنبال مي       ها    هتنها اين حزب است كه را     

انتقـادات  ايرانيـست،   حـزب پـان  ي او  هـا   سياسـت  بـا تجليـل و تمجيـد از شـاه و             همزمان
 و سـپس    حسنعلي منصور (اي هم متوجه دولت جديدالتأسيس حزب ايران نوين           شده حساب

ن نـوي    و حـزب ايـران     وقـت  كه بسيار بيش از دولت       كرد و مدعي بود     مي) اميرعباس هويدا 
 درك كرده و به منـصه ظهـور          در چارچوب اصالحات انقالب سفيد      را تواند منويات شاه    مي

ت از  ايرانيـس    از سوي ديگر حاكميت مراقب بـود حمـالت و انتقـادات حـزب پـان                26.برساند
ي هـا     ه و رسـان   هـا     هاي بيشتري در نـشريات، روزنامـ      مخالفان سياسي حكومت با سر و صد      

گردانان اصلي حـزب       و صحنه  پزشكپور. گروهي داخل و احياناً خارج از كشور منعكس شود        
شان به شخص شاه و حاكميـت         ت براي باورپذيرتر كردن هر چه بيشتر وفاداري       ايرانيس  پان

 در كـاخ  1344 فـروردين مـاه   وقتي شاه در چنانكه 27.كردند يچ تالشي فروگذار نمي از ه  ،او
ايـران  ] ؟[دشـمنان ملـت   «اعالم كردند كـه   ها نيستايرا مرمر هدف گلوله قرار گرفت، پان    
 و امپرياليـسم انگلـيس و عمـال         ها  نيست اعم از كمو   ،اند  همگي در يك صف متشكل شده     

نمـا و بـراي نـابودي ملـت ايـران فعاليـت               رب ملـي  امپرياليسم سياه و سـاير عناصـر مخـ        
  28.»كنند مي

  حملـه بـه  گرا و اعضاي جبهه ملي حتي شديدتر از        ي ملي ها    هگروحمالت اين حزب به     
رسـيد در عرصـه سياسـي و اجتمـاعي كـشور        بود كه به نظر مي     ها  نيست و كمو  حزب توده 

 در يك   1344 مرداد   بيست و چهارم   در   كپورمحسن پزش . پذيرتر شده بود    موقعيتشان آسيب 

                                                           
  . همان-25
  . همان-26
  . همان-27
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-28



78 ايرانيست انحزب پ

  :گفتنشست حزبي 
 ماده پيشنهادي ششم بهمن يك گام براي سربلندي ملـت           6ما از روزي كه تشخيص داديم       

اي از حقوق ملت ايران       ها و غارتگران ديگر تا اندازه      ايران است و با اجراي آن دست فئودال       
 موافقت مشروط خود را اعـالم  ،ما نيز بودي ها فين كار يكي از هدكوتاه خواهد گرديد و ا   

 با اين كار دشمنان ملت ايران حمالت خودشان را بـه مـا              .آن رأي مثبت داديم   ه  نموديم و ب  
آنها راه ملت ايران را انتخاب نكردند چـون منـافع خودشـان و عمالـشان در                 . شروع كردند 

اي فرار كرده و جز دشنام دادن و افترا زدن كاري             هصفتان از ترس به گوش      اين روبه . خطر بود 
طور كه قبالً نيز به دوستان گفتم در آينده نزديك تمام آنها را              همان. دهند  ديگر صورت نمي  

  29.مفتضح خواهم كرد
 1344مهـر   بيست و پنجم    ايرانيست هم در       نفر دوم حزب پان    محمدرضا عاملي تهراني  

  :  جمع گروهي از اعضاي برجسته حزب يادآور شددر
 و بنا بـه  ت فقط براي مبارزه با حزب منحله تودهايرانيس كنند كه حزب پان اي تصور مي    عده

ما با سـاير احـزاب كـه بـا حكـومتي روي كـار               . دستور عوامل مختلفي به وجود آمده است      
ايم و با  ما از ناسيوناليسم الهام گرفته. روند فرق بسيار داريم  ا سقوط آن از بين مي     آيند و ب    مي

تمام بيگانگان و عوامل وابسته به آن چه در داخـل و چـه در خـارج كـشور مبـارزه خـواهيم                       
   30.نمود

ي اجتمـاعي   ها    هبود كه در همان زمان هم برخي افراد و گرو         اعتباري حزب به حدي       بي
ي آنـان دفـاع كـرده و        هـا   خواسـت الظاهر از حقـوق و        ت علي ايرانيس  ب پان و قومي كه حز   

ي مخالف و نيز كشورهاي خارجي در قبال آنهـا را مـورد انتقـاد قـرار                 ها    هي گرو ها  سياست
. داد، به شدت نسبت به صداقت و استقالل رأي رهبر اين حزب ترديد پيدا كرده بودنـد                  مي

نـسبت بـه ايـن قبيـل        «د و   دانستن  مي»  را مأمور ساواك   محسن پزشكپور «دها  از جمله كر  
نـد   بود ند و معتقـد   يـست نگر     مي »با ترديد ] در حمايت از حقوق كردهاي عراقي     [ها    سخنراني

شود تا كساني را كـه نـسبت بـه مـسئله كرديـت                 ساواك انجام مي   ة با نقش  ها    هاين برنام «
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  31.»، بشناسندعالقه دارند
 شـشم  در يك جلسه حزبي مخالفـان رفرانـدوم         1344 بهمن ماه  چهاردهم در   پزشكپور

  : را خائن دانسته و تصريح كرد1341 بهمن ماه
ي سياسي هر كس و هر شخصي در هر مقامي كه باشد            ها    هما عليرغم سكوت احزاب و دست     

ستاييم و با آن موافقيم و چنانكه مشاهده نموديد           ميو براي اين ملت و مملكت كار كند را          
 بهمن شركت نموديم و بـه آن رأي مثبـت داديـم چـون ايمـان و عقيـده                     ششم در رفراندوم 

داشتيم اين اقدامات به نفع ملت ايران و نسل آينده اين كشور است، ولي آنان با عدم شركت 
  32.خود خيانت بزرگي را به ملت ايران نمودند

دهد دستگاه رهبري ايـن حـزب و بـه ويـژه محـسن            ود دارد كه نشان مي    شواهدي وج 
 عـاتي آمريكـا در تهـران       در آن مقطع ارتباطاتي با محافل سياسـي و احيانـاً اطال            پزشكپور

دستور به  د   در گزارشي يادآور شده بو     1345 فروردين ماه  هفدهم در   ساواككه  چنان. داشت
سه نامه كه از طرف دوستان آمريكايي آمده بود توسط مهنـدس آفتـاب     « محسن پزشكپور 

ـ     ساواك .»ترجمه شد ] ايرانيست   عضو حزب پان   مرتضي آفتاب روشاد   [روشاد ه  كه نسبت ب
تـا معلـوم   خواسـت   مند شده بود از مأموران خود مـي   مشكوك و عالقهها   همحتواي اين نام  

   33.ها چه بوده است كنند محتواي نامه
  

  نظام شاهنشاهي پهلوي
ت همـواره بـا تمجيـد و        ايرانيس   حزب پان  ايران بزرگ ي  ها    ه و ايد  پرستي  ناسيوناليسم، ايران 

نظام شاهنشاهي ايران عجين شده بود و در واقع ناسيوناليسم مورد ادعاي آنان             وفاداري به   
  . كرد با محوريت نظام شاهنشاهي معنا و مفهوم پيدا مي

خـدمات  «هـا و اظهـارات خـود گريـزي بـه               از سـخنراني   بسياري در   به ويژه پزشكپور  
آورد   زد و از نقش او در توسعه كشور سخن به ميان مي             مي»  كبير اعليحضرت فقيد رضاشاه  

ي خارجي ما را در شـرايطي  ها تدول] رضاخان[بعد از شاه فقيد «كرد كه  و اظهار تأسف مي 
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 در  پزشكپور34. كنيم»اند كه هميشه مجبور شويم دست گدايي به طرف آنها دراز              نگه داشته 
 روي كـار   تنها فردي بود كه پس از نادرشـاه        رضاشاه« : هم مدعي شد   1344 آبان   هجدهم

چون او از خون اين ملت بود و از ناسيوناليسم ايـران الهـام گرفتـه                . آمد و درست فكر كرد    
  35.»دارددانست كه اين كشور به چه چيز احتياج  بود و مي

  :كرد ايران نيز تفسير خاصي ارائه مي» شاهنشاهي« از تاريخ ايران و پزشكپور
البتـه بـين سـلطنت و       ! نمايـد   نهضت ما براي ادامه و برقراري شاهنشاهي ايران فعاليت مي         

  آل بويههاي  و يا سلطانحسين صفوي مثالً سلطنت شاه سلطان. شاهنشاهي فرق وجود دارد
 قـسمتي از شاهنـشاهي ايـران        دانيم، ولي سلطنت نادرشـاه      را از دوره شاهنشاهي ايران نمي     

 سلطنت پادشاهان هخامنـشي، ساسـانيان، اشـكانيان، صـفويه و سـلطنت              چنانكهبوده، هم 
 زيرا آنها قسمتي از ،دانيم و ناسيوناليسم ايران مياي از شاهنشاهي ايران   كبير را جلوهرضاشاه

  36.اند  ساله شاهنشاهي ايران بوده2500م انظ
ايرانيستي حزب و رهبران آن نيز، با توجه به شرايط روز، دچار تحول شد                ايدئولوژي پان 

ـ اداره كل سوم سـاواك . ايرانيسم به ناسيوناليسم گراييد و كم كم از پان     بـه  1344ان ، در آب
  : استاشاره كردهاين مهم 

پرسـتانه افراطـي اسـت بـه      ي ميهنها  هت مبتني بر انديشايرانيس عقايد افراد عضو حزب پان  
حدي كه خواهان وحدت كليه سرزمين ايران كه در دو قرن اخير بر اثر ماجراهاي سياسي و                 

ـ    پـان  و به همـين دليـل نـام       باشد    اند مي   نظامي دستخوش تجزيه گشته     خـود  رايرانيـسم را ب
از شـرح و  ) اشـاره بـه جملـه فـوق    (اما اين حزب در تبليغات و تعليمـات خـود     . اند  نهاده

ايرانيسم كه مبتني      توضيح مباني فكري پان     به    به تدريج كاسته و بيشتر     ايرانيسم  توضيح پان 
به طور كلي معتقدند به اينكه  ها نيستايرا  اخته است و پانباشد پرد يسم ميلبر همان ناسيونا

گاه از ناسيوناليـسم جـدا نبـوده ولـي ضـرورت زمـان و ديپلماسـي                    هيچ ايرانيسم  گرچه پان 
نمايد كه در شرايط كنوني فقط ناسيوناليسم اجتماعي ضرورت دارد نه            مملكت ايجاب مي  
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  37).شود  را شامل ميايرانيسم ب پانكه حز(ناسيوناليسم تاريخي 
 نظام شاهنشاهي   ،هاي حزبي   هاي متعدد خود در نشست       طي سخنراني  محسن پزشكپور 

  :دبورا تنها راز بقاي حاكميت ملي ايرانيان در طول تاريخ گذشته كشور دانسته و مدعي 
وزي و برتري ملت ايران در تمام ادوار تاريخ بوده است و ايـن              تاريخ گذشته ايران شاهد پير    

مـا  .  شامخ شاهنشاهي ايران به وجود آمـده اسـت         نظام فقط در سايه     ها  تها و موفقي   پيروزي
ي فترت را كه بعضي اوقات در طول تاريخ درخشان روي داده جزئـي از               ها    هتوانيم دور   نمي

يم سـلطنت ديلميـان و يـا قاجاريـه را جزئـي از              تـوان   مثالً مـا نمـي    . م شاهنشاهي بناميم  انظ
م دانست زيـرا    ااي از اين نظ     توان گوشه   شاهنشاهي بدانيم ولي سلطنت كوتاه سامانيان را مي       

گاه كاملي از  آنان با خودشان فرهنگ و شكوه ايراني را همراه داشتند و شاهنشاهي ايران جلوه
 ايران در طول زندگي بشري در پيشگاه م شاهنشاهياتمدن و فلسفه و فرهنگ ايران بود و نظ

م شاهنـشاهي ايـران تنهـا شـكل     انظـ . يي بزرگ به عهده داشـت   ها  ليتفرهنگ انساني مسئو  
ي مطلق سلطنتي كـه در      ها  تشاهنشاهي ايران زمين مانند حكوم    . حكومت و نام آن نيست    

م اجتماعي اشاهنشاهي ايران نظ.  امثال آنان است نيست و سابق و كشور هلند و يا عراقاردن
و تاريخي ملت ايران است كه در قالب شاهنشاهي ملت ايران تجلـي نمـوده، ملـت ايـران                   

نمود و تا  ميراث تمدن و فرهنگ عظيمي از گذشته است كه در ايران بزرگ و آباد زيست مي          
تواند راه  اشته واقف نگردد نميزماني كه كسي بر نقش تاريخي كه اين ملت كهن به عهده د

ي عميـق نـژادي و   هـا     هگاه همه آن رشت     شاهنشاهي ايران جلوه  . پيروزي ملت ايران را دريابد    
تا ملت ايران درنيابد كه راه پيـروزي  . فرهنگي است كه در طول تاريخ به عهده داشته و دارد 

چگونه ممكن است كساني تواند انتخاب نمايد و  او كدام است مجريان اين راه بزرگ را نمي
يند؟ اين پرچم آبي    ماشناسند بتوانند آن راه را اجراء ن        كه هنوز راه تاريخي ملت ايران را نمي       

اي از شاهنشاهي ايران است ناگهان بـه وجـود نيامـده، ايـن پـرچم سـمبل              آسماني كه جلوه  
دارد  و برميمبارزات پرافتخار يك ملت است كه در راه بزرگي و عظمت دنيايي گام برداشته 

م شاهنـشاهي ايـران بايـستي در ايـران بـزرگ برقـرار شـود زيـرا تمـام                    او بدين مناسبت نظـ    
ي نژادي ا يران زمين مسئولين اجراي اين طرح انساني و نژادي بوده و  هستند و ما      ها    هشاخ
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  38.م شاهنشاهي تا سرحد پيروزي راه خود را ادامه خواهيم دادابراي برقراري يك نظ
  
  ي شاهها سياستام نظ پياده

 و  هـا   سياسـت ايرانيست نيك دريافته بود كه تبعيت بدون چون و چـرا از               رهبري حزب پان  
  .  شاه تنها راه تضمين تداوم فعاليت آنان در عرصه سياسي كشور خواهد بوداتنظر نقطه

 رژيم پهلـوي    كرد كه مخالفان داخلي و خارجي       طلبانه ادعا مي     فرصت محسن پزشكپور 
كـه  » ترقيات ايران در زمينه امور اجتماعي و اعتقـادي        «هستند كه   » دشمنان ملت ايران  «

 آنان را به شدت عـصباني و نگـران كـرده و    ،است شاه   اصول انقالب سفيد   اجرايناشي از   
ق را به ملت    مردم را در جريان گذارده و حقاي      «دانست تا     مي» ي مسئول ها    ه دستگا هوظيف«

  39.»ايران بگويند تا همه در راه پيروزي و بهروزي كشور گام بردارند
تـرين مخالفـان اصـالحات آمريكـايي          از آنجا كه علماي دين و روحانيون از سرسـخت         

دشمنان ما از مقـام      «:شد   مطرح مي  ايرانيست  پانگاه در جلسات حزب      بودند،   انقالب سفيد 
گانـه شاهنـشاه آريـامهر        كنند ولي با اجراي اصول انقالب شـش         استفاده مي  ءروحانيت سو 

 بعدها تا آنجا پـيش رفـت كـه در جريـان              محسن پزشكپور  40.»كاري از پيش نخواهند برد    
ايرانيست تقريباً بـه صـراحت علمـا و اسـالمگرايان مخـالف اصـالحات                 ميتينگ حزب پان  

 مـورد   ند، در رأس همـه آنـان جـاي داشـت          )ره(اهللا امام خميني    كه آيت انقالب سفيد شاه را     
اظهار داشت كساني بودند كـه  )] س(حضرت معصومه  [در مقابل صحن    «حمله قرار داده و     

و از بين رفتند و اكنـون نيـز كـساني           كردند    ايران مخالفت مي  ] انقالب سفيد [با اصالحات   
  41.»نمايند هستند كه مخالفت مي

كه به نـوعي نـاظر بـه         از سوي شاه    مستقل ملي   به اصطالح   سياست  همزمان با اعالم    
گونـه كـه      گيري دوره جديدي در روابط او با دو بلـوك شـرق و غـرب بـود و همـان                     شكل

 غـرب پذيرانـه او بـا        زد روابط سـلطه   خواست وانمود سا    مند بودند، مي    آمريكاييان هم عالقه  
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ت پيـشگام حمايـت از ايـن سياسـت بـه            ايرانيس  بار ديگر حزب پان    عاري از واقعيت است،   
 تبليغـات پـر سـر و        ، در راستاي دفاع از اين سياسـت شـاه         شد و اصطالح مستقل ملي شاه     

هـاي حزبـي بـا        ها و نشـست     تينگها، مي    رهبران حزب در سخنراني    .صدايي به راه انداخت   
از جملـه   . تمجيد از شاه به تجزيه و تحليل ابعاد گونـاگون ايـن سياسـت جديـد پرداختنـد                 

مكـرراً بـه تـشريح و تفـسير         » مطبوعـاتي و سياسـي    «ي  ها  س در كنفران  محسن پزشكپور 
در قالـب و    حـزب فرصـت يافـت       هـم   شاه پرداخت و باز     » ملي] مستقل[اصول سياست   «

ايرانيـسم مـورد      يسم و پان  لچارچوب همين سياست شاه به تبيين و تجزيه و تحليل ناسيونا          
ايرانيست در داليل موافقت و پيـروي          دستگاه رهبري حزب پان    42.عنايت خود همت گمارد   

   : چنين اظهار عقيده كرد،خود از سياست مستقل ملي شاه و معني و مفهوم آن
 هميشه به غرب تمايل داشته باشد و يك          اجبار داشتند كه ايران     در گذشته  ها  تشايد حكوم 

كرد ليكن حاال به رهبري شاهنشاه آريامهر تز ايران چنين است كه بايد  تز غربي حكومت مي
 سياست مستقل و ملي را در اين مملكت اجرا كرد و سياست ملي در اين برهه يعني اينكـه    

 از اينكـه    هـا     ه هنوز گروهي از مجالت و روزنام      . ...  داد بايد خريد   تر و بهتر    هر كس ارزان   از
به رهبري شاهنشاه آريامهر با كشورهاي بلوك شرق معامالتي بشود ناراحت هستند و گاهي 

. انـد   اينها همان گروهي هستند كه هميشه طرفدار بردگي ايران بـوده          . كنند  مطالبي درج مي  
ا همه و هر كس به نفع ملت ايران گام بردارد بايد با             سياست مستقل ملي يعني داد و ستد ب       

  43.باشد  نيز دفاع از اين تز ميمشي خاك و خون خط. او معامله كرد
  

  اعراب، انگليس، اكراد
گاه نسبت به كـشورهاي عربـي و بـاالخص             هيچ 1320 حتي از همان دهه      ها  نيستايرا  پان

ايـن موضـوع    . رب و جنوب كشور نظر مساعد و خوشايندي نداشتند        همسايگان ايران در غ   
گسترش با اما . ايرانيستي نژادي و سرزميني آنان داشت        و پان  پرستي  در تفكرات ايران  ريشه  

 در   جمال عبدالناصـر   ميان ايران و بعضي از كشورهاي عربي و باالخص با ظهور          اختالفات  
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 با حرارت و جديت بيـشتري بـه         ها  نيستايرا  پان،   در عراق   عبدالكريم قاسم   و كودتاي  مصر
هـاي آنـان بـيش از پـيش      گيري ها و موضع  ، سخنراني ها    همقابله با اعراب برخاستند و نوشت     

 كـه ارتبـاط     1340ي دهه   ها   سال اين روند در آغازين   . لحن و مضموني ضدعربي پيدا كرد     
اي گراييد و     سابقه  گي كم    به تير  حكومت عراق با  و  قطع شد   ر  عبدالناص   با جمال  رژيم پهلوي 
دايي برپا كرد، بيش    س و كشورهاي عربي سر و ص       فار   در خليج  عربيستي ناصر   مدعيات پان 

 و غـرب     هم با گسترش روابط خود با آمريكا       رژيم پهلوي  آنكه   به ويژه . از پيش تشديد شد   
 نـسبت  )خواهد و بايد گفت نمي  (تواند     به وضوح  نشان داده بود نمي       و مهمتر از آن اسرائيل    
 هـم بودنـد، سياسـت        صف مقدم نبرد با اسـرائيل      دربعضاً  عرب كه   به كشورهاي مسلمان    

بنابراين از منظر كشورهاي عرب مسلمان به رغـم همراهـي و            . اي در پيش بگيرد     همدالنه
  .شد ، ايران كشوري خائن محسوب مياسرائيلبا اعراب در نبردشان با همدلي مردم ايران 

در ايـن   .  عليه ايران به راه افتاد     اتي شديدي به رهبري عبدالناصر    در نتيجه، جنگ تبليغ   
و   ايرانيستش افتاد تا خـودي بنماياننـد؛         و دار و دستة پان     شرايط فرصتي به دست پزشكپور    

ليغـات ناصريـستي    هاي به اصطالح ناسيوناليستي خود به مقابله بـا تب           هم با توجه به انگيزه    
اعـزام چنـد    .  و هم از اين راه به شاه خدمت، و مفيد بودن خود را به او ثابت كنند                 ،بپردازند

 و ارسال نامـه      بر ضد عبدالناصر    و كنفرانس  هاي مطبوعاتي    و برگزاري مصاحبه   نفر به اروپا  
با همة احوال اين    .  در اعتراض به تبليغات ناصر در همين راستا بود         به دبيركل سازمان ملل   

  :مزد و منت نبود فعاليت، خيلي هم بي
 ايرانيست كه مدت چهار  ماه است از آلمان  عضو سابق حزب پاناخيراً هوشنگ كريم ديزاني

جا در رشته كشاورزي مشغول تحصيل بوده ولي تحصيالت خود  ا در آن آمده و گويبه تهران
ر مراجعه و اظهار داشته كه چون شما در سازمان          اهللا صد   را ناتمام گذارده است به دكتر فضل      

 ولي دكتر صدر  . جا استخدام كنيد    امنيت داراي دوستاني هستيد اگر ممكن است مرا در آن         
خوريد چون رشته شما كشاورزي اسـت و بهتـر        جا نمي   در جواب گفته است شما به درد آن       

  .ها تماس بگيريد و شغل آبرومندي براي خود پيدا كنيد است با مالكان زمين
 و  يري در مورد علت استعفاي خود از حزب به محمـد جهـانگ            ضمناً هوشنگ كريم ديزاني   

اند و مبالغ هنگفتي  حسين خانمحمدي اظهار داشته كه رهبران حزب شما را به پول فروخته
دارند و اگر بخواهند من باز هم با حزب همكاري كنم بايـد سـهمي هـم بـه مـا                       دريافت مي 
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44.بدهند

  

 به ارتبـاط نزديـك      1345 مرداد   كنيم كه در دهم      را مرور مي   باز هم گزارشي از ساواك    
  :ايرانيست با آن سازمان و تأمين منابع مالي آنان اشاره صريحي دارد رهبران حزب پان

ايرانيست ضمن صحبت خصوصي اظهار نمود   عضو سابق حزب پان    هوشنگ كريم ديزاني  
اند و كوركورانه   قرار گرفتهايرانيست همگي آلت دست رهبران حزب مذكور افراد حزب پان

نمايند و رهبران حزب نيز همگـي مـأمور سـازمان             و بدون چون و چرا اوامر آنان را اجرا مي         
ر در مسافرتي اهللا صد به طور مثال دكتر فضل. گيرند امنيت هستند و از آن دستگاه حقوق مي

او ايـن پـول را از كجـا آورده    . لغ پنجاه هزار تومان خرج كرد      نمود مب  كه سال گذشته به اروپا    
  بود؟

هـايي بـه نفـع         نطق گيرد كه در قبال آن در اروپا        نامبرده گفت او از سازمان امنيت حقوق مي       
نمايـد چـون      آنكه در بيمارستان كار كند حقوق دريافـت مـي           دولت ايران ايراد بنمايد و بي     

  .ضي از مقامات شده استسفارش او از طرف بع
باشد دكتـر   ت پاك و مورد احترام ميايرانيس  يادشده سپس گفت تنها كسي كه در حزب پان        

  45. استمحمدرضا عاملي تهراني
ند كه به    انتقاداتي را نيز متوجه دولت انگلستان كرد       1343 از اوايل سال     ها  نيستايرا  پان

در . كـرد    حمايـت مـي    ي ضدايراني كشورهاي عربي در خليج فارس      ها  سياستم آنان از    زع
هـايي ايـراد كـرده و          و برخـي ديگـر از كارگردانـان حـزب سـخنراني            اين بـاره پزشـكپور    

 و  هـا   نيـست ، كمو هـا   ي مشترك انگليـسي   ها    هتوطئ از   پزشكپور. يي برپا ساختند  ها  سكنفران
بر ضد منافع ايران سخن به ميان آورده و ضمن محكوم ساختن اين رويـه            » ها  ناصريست«

داد كه در قبال اين اقدامات ضـدايراني آن    را مورد شماتت قرار مي دولت هويدا ،ها انگليسي
او همچنين دولت انگلـستان   . ت كرده است   سكو پيمانان عربش در خليج فارس      مكشور و ه  

هـاي خلـيج فـارس كـه          نـشين   ايجاد يك فدراسيون از شيخ    «كرد قصد دارد با       را متهم مي  
عمالً در تقابل با منـافع ايـران گـام          »  خواهد شد  اي براي ايران    دشمن جديد و قوي و تازه     
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 معترض بودنـد   در امور بحرين   نين به مالحظات انگلستان    همچ ها  نيستايرا     پان 46.دارد  برمي
  .  فراهم كندي تجزيه آن منطقه را از ايرانها  هكوشد زمين  گوناگون ميطرقكه به 

 حمايـت از حقـوق كردهـاي عراقـي در       ها  نيستايرا   مورد عالقه پان   موضوعاتاز ديگر   
 ، در راستاي همان ايده ناسيوناليسم نژادي و سـرزميني         ها  نيستايرا  پان.  بود غداد رژيم ب  برابر
 به دليل اختالفـات سياسـي        در آن برهه رژيم پهلوي     .دانستند   مي را مدافع اكراد عراق   خود  
 و در ميـان     ر كردستان عـراق   اي د   جويانه  دارش با حكومت مركزي عراق نفوذ مداخله        دامنه

 ناامن ساختن كردستان عراق   براي  در اين ميان به ويژه موساد       . كرد  كردهاي آن كشور مي   
و تجهيز و شوراندن كردهاي آن كشور بر ضد حكومـت مركـزي عـراق همكـاري بـسيار                   

 حـزب    رژيـم پهلـوي مايـل بـود كـه          . داشت اي با ساواك    كننده نزديك و گاه بسيار تعيين    
ت در جايگاه بازوي تبليغاتي و سياسي حكومت و در پوشـش دفـاع از حقـوق و                  ايرانيس  پان

 از يك سو ارتبـاط آنـان بـا مقامـات سياسـي و         ،خاستگاه تاريخي و نژادي كردهاي عراقي     
و از سوي ديگر موضـوع مقابلـه كردهـا بـا رژيـم بغـداد                اطالعاتي ايران را تسهيل كند و       

  . نمايدپذيرتر  را توجيههاي ايران به كردها  كمك
 ايرانيست با نظارت مـأموران آن        ترتيبي داده بود تا شعب و تشكيالت حزب پان         ساواك

 بـود،   جوار كردستان عراق    ايران كه هم   سازمان در مناطق غربي كشور و از جمله كردستان        
تشكيل و تقويت شود و در همان حال نشريات اين حزب درباره حقوق و مصالح كردهـاي                 

ايرانيـست بـا    ميان رهبري حزب پان.  چاپ و منتشر كنند    سفارشيعراقي مطالب و مقاالت     
 هم كه خود روابط بسيار نزديكي با ساواك        عراق رهبر حزب كردستان     مالمصطفي بارزاني 

  . داشت، مراودات سياسي و تبليغاتي هر از گاهي وجود داشت
تر آن بود كه افرادي از اكراد ايراني و نيز عراقي كه پيگير حقوق كردهاي عـراق                   جالب

 و رهبــري حــزب در مقابــل دولــت عــراق بودنــد نــسبت بــه صــداقت محــسن پزشــكپور
ظـن داشـتند و در مجـالس و          ايرانيست در دفاع از حقوق اكراد عراق بـه شـدت سـوء              پان

ي حزبـي و  هـا   هدادنـد و تظـاهرات و برنامـ    محافل خود آنها را مأموران ساواك عنوان مـي       
 و  اكتبليغاتي آنها در دفاع از حقوق كردهاي عراقـي را در راسـتاي مقاصـد سياسـي سـاو                  
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  47.دندكر حكومت پهلوي در آن نواحي ارزيابي مي
ي هـا   سهـا و كنفـران      هـا، سـخنراني    گيري   تسهيالتي فراهم آورده بود تا موضع      ساواك

توانـست از تمـايالت       ت در دفاع از حقوق اكـراد عراقـي كـه مـي            ايرانيس  رهبران حزب پان  
ايـران    از راديـو كـردي  ،ي كردستان ايـران هـم بكاهـد      ها    هطلبانه برخي افراد و گرو     تجزيه

ايرانيـست بـا     ميان رهبران حزب پـان    در تهران  برخي گردانندگان راديو كردي   . پخش شود 
 ، مـدعي بودنـد    هـا   نيـست ايرا  پـان . كردنـد   ا مـي   نقش واسطه را ايف    رهبران كردستان عراق  

نژاد و در واقع ايراني بودنـد، پـس از گسـستن يـوغ      ييزعم آنان آريا به كردهاي عراقي كه 
محـسن  .  ملحـق خواهنـد شـد      سلطه حكومت مركزي به خاك اصـلي خـود يعنـي ايـران            

 اظهار داشته اسـت      مالمصطفي بارزاني  ،عي شد  مد 1345 ارديبهشت ماه  ششم در   پزشكپور
. باشد   و تشكيل ايراني بزرگ در نظام شاهنشاهي مي        آرزوي او و يارانش پيوستن به ايران      «
 ي بـارزاني  ت قرار است نمايندگاني به مالقات مالمـصطف       ايرانيس  از طرف حزب پان   ] ضمناً[

ند است با چنـد     م    عالقه بروند تا ضمن اين مالقات براي مردم ايران روشن شود كه بارزاني           
لظاهر بـا   ا   كه علي   اين اظهارات و مدعيات پزشكپور     48.» بپيوندد استان اشغالي خود به ايران    

رو شد كه بـه او       ه روب  همخواني چنداني نداشت، با تذكر ساواك      ،ي وقت حكومت  ها  سياست
ايرانيـست كـه در اواسـط     نمايندگان حزب پان. شدند در اين باره تعادل پيشه كند     يادآور مي 

 دادهنـد، بـه او پيـشنهاد         مالقـات كرد    با مالمصطفي بارزاني    در كردستان عراق   1345تير  
 همكاري نزديكي برقرار شود     ت و دموكرات كردستان عراق    ايرانيس  بودند ميان دو حزب پان    

ه از شاهنـشاه    اجـاز «كه او ضمن موافقت با اين پيشنهاد، عملي شدن آن را منوط به اخـذ                
   49.كرده بود» آريامهر

رسيد كه با توجه به كاهش موقت بحران سياسي         چنين به نظر مي    1345در اواخر سال    
ي هـا   ليـت ت فعا ايرانيس   راغب بود حزب پان    ، رژيم پهلوي   و بغداد  هاي تهران    حكومت ميان

ضدعراقي خود را تعديل كرده و در حمايت از حقوق كردهاي عراقي اندكي محتاطانه رفتار               
 وجـود داشـت كـه تـداوم حـضور حـزب             با اين حال كماكان اين اعتقـاد در سـاواك         . كند
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 در در تحكيم موقعيـت رژيـم پهلـوي   تواند   كه مينقشي ايران و ت در كردستانايرانيس  پان
شده بـا    اي تبليغاتي در مقابله حساب      آن مناطق ايفا كرده و در مقاطع مختلف به مثابه حربه          

نحـوه   «:داد  اما هشدار مـي   .  آن كشور عمل كند، ضروري است      كردستان در   حكومت عراق 
ايجاد و ايـدئولوژي     اينكه    با  و ف و حساس بوده،   كار حزب مذكور در اين منطقه بسيار ظري       

رديت ضرورت كامل دارد، معهذا رل گرداننـدگان        ت در مقابل ايدئولوژي كُ    ايرانيس  حزب پان 
در غيـر ايـن     . ايرانيست بايستي تحت يك برنامه صـحيح و دقيـق انجـام گيـرد               حزب پان 

  50.»صورت نتيجه معكوس حاصل خواهد شد
  

  دامنه ناسيوناليسم؛ جايگاه مذهب تشيع
» تمام فالت ايـران زيـر يـك پـرچم         « ديگر چندان بر شعار      ها  نيستايرا   پان 1340دهه  در  

منـد بودنـد آن ايـده بـا ارتبـاط فكـري، سياسـي و                  كردند، با اين حال عالقه      پافشاري نمي 
، ، افغانـستان  يراننژاد منطقه و به طور مشخص ا        استراتژيك كشورهاي به زعم آنان آريايي     

 هند و پاكستان را مورد سـرزنش قـرار          ها  نيستايرا  پان .تقويت و دنبال شود   ، و پاكستان  هند
دادند كه با تداوم درگيري و مخاصمه و عقد پيمان با كشورهاي ديگر بـراي مقابلـه بـا                     مي

  51.دارند  راستاي تضعيف نژاد آريايي گام برمييكديگر در واقع در
هم و كلي ارائه    ب در آن برهه بسيار م     ها   ايرانيست  ايرانيسم و ناسيوناليسم مدعايي پان        پان

هيچ زمان ديگري توضيح ندادند كه اساسـاً نظـام آرمـاني            در  شد و نه در آن برهه و نه           مي
 ،دهـد  يي كه اسـناد موجـود نـشان مـي    تا جا. هايي بايد داشته باشد   سياسي آنان چه ويژگي   

ي سياسي، اجتماعي، فرهنگـي و اقتـصادي        ها  خواستگاه براي حقوق و منافع و         اينان هيچ 
در چـارچوب يـك نظـام       ) نژادان مورد عنايـت خـود آنـان         حتي همان آريايي  (جامعه ايران   

ي ايـن    رهبـر    رفتارها و منش   چنانكهاهميتي قائل نبودند و هم    و حتي مشروطه    ساالر    مردم
توانـست در     ايرانيسم مورد نظر آنها عمدتاً مي        ناسيوناليسم و پان   ،آن بود  گواه   كوچكحزب  

 محمدرضا عاملي تهرانـي   . هاي فاشيستي و اقتدارگرا معني و مفهوم پيدا كند          چارچوب نظام 
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سـت ولـي     ا  مشروطه خوب  از نظر ما حكومت    «:ايرانيست گفته بود    مقام اول حزب پان     قائم
هاي ملت عملي شود و به همين جهت شكل حكومت زياد مطـرح              مهم آن است كه آرمان    

ها خواستار سعادت و ترقي هستند كه بايد اين كـار بـه دسـت هيـأت حاكمـه                     ملت. نيست
   52».صورت گيرد

د،  كه با دين اسالم مخالف هـستن       ، نشان ندادند   آشكارا گاه   هيچ ها  نيستايرا  هر چند پان  
 را در   مند بودند اين دين و البته ساير اديان و فرق ديني موجود در ايـران                با اين حال عالقه   
ايرانيـستي خـود تبيـين و تفـسير           گرايي و پـان      ايران ،ي ناسيوناليستي ها    هراستاي همان ايد  

ـ     ند قابل احترام بود    بيشتر از منظر آنان اديان و مذاهبي     . كنند ي و نـژادي و      كه با وحدت مل
 اسـالم   ،داشتند  آنان صراحتاً اظهار مي   . تري داشته باشند    گستردهنيز سرزميني ايران انطباق     

 پذيرفتند، ميفلسفة دين اسالم را  اينكه  شمارند و ضمن    و عرب را دو موضوع جداگانه برمي      
 برخالف برخـي ديگـر از كـشورهاي         ،كردند  با اين حال بالفاصله با ذوق و شوق اضافه مي         

گاه قوم عرب، كه از منظر آنان نژادي بيگانه و در واقع دشمن آريـانژادان بـه                   هيچ ،اسالمي
 مدنيت، نژاد و استقالل سياسي و سرزميني ايرانيان و بـه            ،رفت، نتوانست فرهنگ    شمار مي 

 البتـه بـا صـراحت بيـشتري     ها نيستايرا  پان. اصطالح قوم آريايي را در خود مستحيل سازد       
كردند كه نقش تاريخي قابـل تـوجهي          ظهر ناسيوناليسم ايراني قلمداد مي    مذهب تشيع را م   

 نسبت به ديـن     ها  نيستايرا  پان. در وحدت ملي و سرزميني ملت ايران بر عهده داشته است          
نـژادان   زرتشت و زرتشتيان ايران و ديگر كشورهاي جهان هم كه به زعـم آنـان از آريـايي            

 هفـدهم تيـر    يـك بـار در        محسن پزشكپور  چنانكه ،نگريستند  بودند، با نظر مساعدتري مي    
 مقـصود او ديـن      - انـد   بـوده » از قـديم خداپرسـت    «ايرانيـان    اينكه    ضمن اشاره به   1344

 درباره نقش و جايگاه دين اسالم و مذهب تـشيع در جامعـه ايرانـي چنـين                  - زرتشتي بود 
  :اظهار عقيده كرد

انـد كـه    باشد و ايـن ايرانيـان بـوده    سيوناليستي ملت ايران ميمذهب شيعه يكي از مظاهر نا  
فرهنگ اسالمي را به وجود آورده و بزرگترين فقها و نويـسندگان اسـالمي همگـي ايرانـي                  

ما دين اسالم را قبول نموديم ولي عرب نشديم لكن بودند كشورهايي كه پـس از                . اند  بوده
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 در حالي كه مـا بـا پـذيرفتن    ندز دست دادتسلط اعراب بر آنها مليت خود را براي هميشه ا       
  53.دين اسالم هرگز به صورت يك كشور عربي درنيامديم

 وحدت  ،توان با تأسي و حمايت از مذهب تشيع         كردند كه مي     پنهان نمي  ها  نيستايرا  پان
ملي ايرانيان را در برابر اعراب و كشورهاي عربي تقويت كرد و بـه عبـارت ديگـر مـذهب                    

 در   محـسن پزشـكپور    چنانكه. منافع ملي و ناسيوناليستي ايران قرار داد      تشيع را در خدمت     
 از  الـسالم    عليـه   با اشاره به ارسال ضريح جديد بارگاه حـضرت ابوالفـضل           1344 آذر   چهارم
اسـتقبالي كـه از     « : و استقبال پرشور شيعيان آن كشور از آن، تصريح نمـود            به عراق  ايران

 از طرف شيعيان به عمل آمد، شكست بزرگـي بـراي            در عراق ) ع(ضريح حضرت ابوالفضل  
ملت ايران با اين كار بار ديگر پيوند        . و طرفداران او بود   ] رئيس جمهور نظامي عراق    [عارف

رگ ناسيوناليـسم ايـران اسـت، ثابـت      ي بـز  هـا     هگـا   خود را با مذهب شيعه كه يكي از جلوه        
  54».نمود

ها ظاهراً بهائيت را قبول نداشتند؛ البته نه به دليل اينكـه آن               ايرانيست  در اين ميان، پان   
در دفتـر مركـزي      1344 آذر   چهاردهم در   تهراني. دين، قالبي و برخالف تعاليم اسالم بود      

  :به مخاطبانش يادآور شدر اين باره د اين حزب در تهران
ي مـذهبي را نبايـد بـه    هـا  ليـت بندي يك ملت باشد و اق از نظر ما نبايستي دين باعث طبقه  

صورت افراد جداگانه يك كشور در نظر گرفت بلكه از نظر مليـت و نـژاد و تـاريخ و سـنن                      
دين اسالم را قبول    ها ايرانياني هستند كه       زرتشتي. كنند  بندي مي    را تقسيم  ها  ليتمشترك م 

هـا هـم چـون      بهـائي .رود نكردند ولي با قبول نكردن يك مذهب كه مليت آنها از بين نمي         
انـد از دشـمنان       وطني هستند و تـاريخ و مليـت را فرامـوش كـرده              خواستار حكومت جهان  

  55.باشند ايرانيسم مي  انديشه پان
كردنـد    زندگي مي در ايران نسبت به دين يهود و يهودياني كه     ها  نيستايرا     پان همچنين

گيـري آنـان در قبـال       اين موضوع البته ارتباطي به نـوع موضـع        . نيز نظر مساعدي نداشتند   
هـاي     و بقايـاي انديـشه     ،بلكه نشأت گرفته از نوعي آنتي سـاميتيزم        ،دولت اسرائيل نداشت  
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غيرايراني يهوديان سـاكن    هاي خود از نژاد        در برخي سخنراني   ها  نيستايرا  پان. هيتلري بود 
آنهـا مثـل همـة      .  كه بايـد خـاك ايـران را تـرك كننـد            ندآورد   سخن به ميان مي    در ايران 

 چهـاردهم از جملـه در  . اسـت   اشغالي ميهن يهوديان فلسطينيهودستيزان معتقد بودند كه     
اقليـت يهـود بايـد بـه مـيهن      «  :ايرانيـست گفتـه بـود        يكي از رهبران حزب پان     1344آذر  

 اين گفتـه، خواسـته يـا ناخواسـته همـان            56.»خودشان مراجعت نمايند، چون ايراني نيستند     
ند، يعني خروج يهوديـان     نك ها در جهان دنبال مي      كرد كه صهيونيست    سياستي را دنبال مي   

  .ارض موعودبه اصطالح هاي ديگر به سوي  از سرزمين
 با نكوهش كساني كه     1344 بهمن ماه   بيست و هشتم    در يك بار هم محسن پزشكپور    

 را در   طي ساليان گذشته طرح تغيير خط فارسي را مورد توجه قرار داده بودند، سعيد نفيسي              
» جهـود «مندان به تغيير خط فارسي جاي داد كه به عقيده او قـبالً ديـن                  رأس تمام عالقه  
رسـد كـه      بدين ترتيب چنين به نظر مي     . شد» تغيير مذهب داده، مسلمان   «داشت و سپس    

  57.گرفتند نژاداني كه به وحدت ملي ايران ياري رسانند، جاي نمي يهوديان در رديف ايران
  

  ايرانيست و ساواك روابط حزب پان
ايرانيـست بـه      ترين رهبران و اعضاي حزب پـان         حتي برخي از بلندپايه    ،شواهد موجود بنابر  

 هـاي   دار تقـديم گـزارش       داشـتند، احتمـاالً خـود عهـده        دليل ارتباط نزديكي كه با ساواك     
براي نمونـه در    . شدند  اين سازمان مي  به  هاي حزب    گيري  ها و موضع    سازي  جلسات، تصميم 

تـوان مـشاهده كـرد كـه       است، مـي 1343 آبان  وهشتم  بيستسند زير كه تاريخ تنظيم آن       
انـد؛ و پـس از بـه     ، خود را در حـد يـك منبـع سـاواك تنـزل داده          » حزب رهبران«چگونه  

 تمام اطالعات كسب كرده را از سـير تـا پيـاز بـه سـاواك                 خليل ملكي » تخليه«اصطالح  
  .اند داده

كوچكترين اقدام مستقيم باعث شناسايي منبع خواهـد        « در ذيل سند كه      هشدار ساواك 
 يا بـه    دهندگان همان مخاطبان خليل ملكي      كند كه نتيجه بگيريم، گزارش      فايت مي ك» شد
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  .اند عبارت بهتر، رهبران حزب بوده
 عـضو   مجلس جشن ازدواج آقـاي دكتـر هوشـنگ طـالع     27/8/43بعد از ظهر چهارشنبه     

 در ايـن جـشن آقـاي خليـل ملكـي     . گرديـد ايرانيست در باشگاه دانشگاه برگزار      حزب پان 
.  نيـز حـضور داشـتند      تر محمدرضا عاملي  ك د ، محسن پزشكپور  ،)شوهر خاله آقاي طالع   (

 كردند كـه    سؤال  ضمن صحبت خصوصي از آقاي خليل ملكي       ابتدا آقاي محسن پزشكپور   
 طور خيلي مخفي با آقـاي  ه چگونه است؟ نامبرده پاسخ داد كه ما ب  روابط شما با جبهه ملي    

اند كه كميته دوم جبهه ملي را منحل و مشغول   رابطه داريم و ايشان دستور دادهدكتر مصدق
  .هه ملي سومي هستند و رهبري آن نيز با من خواهد بودتدارك و تشكيل جب

 كاري از پيش خواهد بـرد؟ خليـل          كرد كه به نظر شما جبهه ملي سوم        سؤال آقاي پزشكپور 
  مـصدق  يي كه دكتـر   ها  شمعني است و توصيه و سفار        گفت از نظر ما تشكيالت بي      ملكي

اند پاك كـرده و وجهـة     يي را كه به ما چسبانده     ها    هكند اين خاصيت را دارد كه لك        براي ما مي  
 در اينجا محـسن     .يم تا بتوانيم مجدداً رهبري را به عهده بگيريم        يخوبي در اجتماع پيدا نما      

 ناطق افـزود  ؟ در تماس هستيدله با آقاي دكتر مصدق    نمود شما به چه وسي     سؤال پزشكپور
اي كه  نشريهدو  درباره سپس محسن پزشكپور. من به طور خيلي مخفي با ايشان تماس دارم

 سؤال ل ملكياز خلي) سوسياليسم مادي است(شود و يكي از آنها به نام         چاپ مي  در اروپا 
رسد؟ نـامبرده گفـت ايـن دو          كرد كه اين دو نشريه چگونه و زير نظر چه كسي به چاپ مي             

آينـد تـه     مـي  شود و به وسيله مسافريني كـه از آلمـان            چاپ مي  نشريه تحت نظر من در اروپا     
دارنـد و     ارسال مي ) به وسيله پست  (داخل مجله   آورند و يا       مي ها  سچمدانشان و يا زير لبا    

 يكي از سؤالدر اينجا ناطق در مورد . فرستند هر بار كه چاپ شود پانصد شماره براي ما مي
 جواب داد آنها به دستور اينجانب خود اند ملكي حاضرين كه دوستان شما چرا زنداني شده

 سـؤال  پزشـكپور . ند تا مسئولين واقعي به دام نيفتنـد       را مسئول كميته دانشگاه معرفي كرد     
مشاور و  گفت من به عنوان   كنيد؟ ملكي    شركت مي  ها    هنمود آيا شما در تمام جلسات كميت      

  . كنم  وقت شركت نمي راهنماي اين جلسات هستم ولي هيچ
  58.ي منبع خواهدگرديداعث شناسايوچكترين اقدام مستقيم ب ك:عملياترهبر 
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  فصل چهارم
  تشكيالت و مديريت، اعضا و عضوپذيري و نشريات حزبي

  
  تشكيالت و مديريت
ت نمـودار سـازماني و سـاختار تـشكيالتي          ايرانيس   حزب پان  1330تا واپسين روزهاي دهه     

كـاره حـزب       نفر اول و همـه     محسن پزشكپور مندي نداشت، و هر چند عمالً         منظم و قاعده  
اي  پنج و سـپس هفـت نفـره      » كميته عالي رهبري  « حزب را    اما در ظاهر  شد،    محسوب مي 

اهللا  ، فضل  محمدرضا عاملي تهراني   .هم دبير مسئول بود     محسن پزشكپور  وكرد   هدايت مي 
در . تر كميته عالي رهبري حـزب بودنـد   شده  از ديگر اعضاي شناختهاسماعيل فريور  و   رصد

ايرانيست و محمدرضـا عـاملي     به عنوان رهبر حزب پان محسن پزشكپور 1340اوايل سال   
 در جريان برگزاري كنگره چهارم حزب با اصـالح          .شدند  مقام او شناخته مي      هم قائم  تهراني

 بـر حـزب تثبيـت       ايرانيست رهبري رسمي و بالمنازع محسن پزشكپور        اساسنامه حزب پان  
  1.شد
  

  هاي حزبي  و كنگرهاساسنامه و مرامنامه
 1346فقـط در خردادمـاه      .  نـشد  تـدوين اي    گـاه مرامنامـه     ت هـيچ  ايرانيـس   براي حزب پان  

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-1
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ديگر احزاب را مورد شـماتت قـرار داد كـه دسـتگاه              آنكه    پس از  محمدرضا عاملي تهراني  
سروته و غيرقابل باوري را با عنوان مرامنامه تهيه و        رهبري و اعضاي جوراجور آنها متن بي      

ت و ايرانيـس  دهند، حزب پان گاه هم محتواي آن را مورد اعتنا قرار نمي    ب كرده و هيچ   تصوي
يي از هـا   هفلسفه پيدايش آن را فراتر از آن ارزيابي كرد كه نياز به تنظيم و تـدوين مرامنامـ                 

ت نه يك حـزب عـادي       ايرانيس   حزب پان  ، بود  مدعي عاملي تهراني . اين دست داشته باشد   
بلكه رستاخيزي ملي است كه بر بنيان ناسيوناليسم و رسـتاخيز شاهنـشاهي شـكل گرفتـه               

  . است
مع تجكنند كه در هنگام  اي از افراد شروع مي  احزاب موجوديت خود را از تجمع عدهغالب

. كنند   و از اصول اجتماعي و سياسي معيني پيروي نمي         فكري نيستند   اوليه داراي سابقة هم   
اين عده كه از وحدت نظر و وحدت كلمه در ميـان آنهـا اثـر و خبـري نيـست بنـا بـه علـل                           

از الگوي معمولي تشكيل     اينكه   آيند كه حزبي تشكيل دهند و براي        مختلف درصدد برمي  
اي   نامهرامنامـه و اساسـ    آينـد كـه م      صدد برمي احزاب تبعيت كرده باشند در جلسات اول در       

اي   نامهكنند كه مرامنامه و اساس      تعيين مي براي اين كار معموالً دو سه نفري را         . تدوين كنند 
كننـد و     آوري مي   آن دو سه نفر هم چند مرامنامه احزاب داخلي و خارجي را جمع            . بنويسند

هـاي   ايد و حـرف دهند و به اصطالح عق بنا به سليقة خودشان موادي را در كنار هم قرار مي         
آورنـد و در      كنند و سپس مرامنامة تنظيم شده را به مجمـع مؤسـس مـي               خوب را رديف مي   

كنند و جزئي هماهنگي هم را كـه          ضمن چند جلسة پرجنجال مواد آن را حك و اصالح مي          
اي حاوي مرام حزب بـه        برند و بدين سان دفترچه      قبالً در تنظيم آن وجود داشت از بين مي        

شود و غالباً  ؛ پس از آن بر حسب موقعيت حزب وارد زد و بندهاي سياسي ميآيد وجود مي
 اكثراً اعضاي حزب از محتويات آن چنانكه .شود مفاد مرامنامه به دست فراموشي سپرده مي

خبر هستند و اگر يك روز بر حسب اتفاق آن را بخوانند تعجب خواهندكرد كـه چگونـه                    بي
فرض در اين گونه احزاب آن است . اند ر كنار هم قرار دادهزماني اين همه مطالب ناجور را د  

كه حزب نمايندة تجمع جمعي از افراد است و مرامنامه نيز فصل مشترك افكار و عقايد آنان 
گونه احـزاب فقـط كـانوني بـراي تـأمين منـافع بعـضي از اشـخاص و                     است و در واقع اين    

در مـورد  . ه نه الزم است و نه مورد نظري اجتماعي است و اتكا به محتويات مرامنام  ها    هگرو
ت ايرانيـس   شود زيرا حزب پان     ت مسئله مرامنامه به نحو ديگري عنوان مي       ايرانيس  حزب پان 
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... هسته مركزي و متشكل يك نهضت اجتماعي و يا بهتر بگوييم يك رستاخيز ملي اسـت               
ن اين رستاخيز شناسايي اصول ناسيوناليسم و ايمان بدان است و حزب از وجه مشترك پيروا

ت از ايرانيس بنابراين حزب پان. گردد  زمين تشكيل مي تشكل معتقدان به ناسيوناليسم ايران
ينده اي تدوين كنند كه نما ي گوناگون پديد نيامده است تا مرامنامهها  هاي با سليق تجمع عده

ت جايگـاه سـازمان يـافتن پيـروان     ايرانيـس  فصل مشترك عقايد آنان باشد، بلكه حـزب پـان     
اين گروه نيازي بدان ندارند . باشد زمين مي ان ناسيوناليسم و رستاخيز شاهنشاهي ايرانماي با

كـه اعتقـاد و ايمـان بـه         خود را نمـودار سـازند بل      ... تا با تركيب قطعاتي از مرامنامة ديگران      
2.ناسيوناليسم وجه اشتراك آنان است و دليل هماهنگي و سازمان يافتن آنان

  

نخـستين و   .  اساسـنامه دقيقـي نداشـت      حتـي  1339 بهمن مـاه  ت تا   ايرانيس  حزب پان 
جريـان  احتماالً تنها اساسنامه اين حزب كه طي چند سال آتي ضمائمي هم پيـدا كـرد، در         

  .  مورد تصويب و تأييد قرار گرفت1339 بهمن ماه دوازدهمدومين كنگره حزب و در 
 23شـامل چهـار ركـن و        ) 1339 بهمن ماه مصوب  (ايرانيست    اساسنامه اوليه حزب پان   

  3.داد  كه شرح وظايف و حوزه اختيارات اركان آن را تبيين و توضيح مي بودبند
 هيي بـه اساسـنام    هـا     ه ضميم ،ايرانيست  حزب پان ي چهارم، پنجم و ششم      ها    هطي كنگر 

 در جايگاه رهبـري و      افزوده شد كه همه آنها در راستاي تحكيم و تقويت محسن پزشكپور           
بدين ترتيب طي كنگره چهـارم كـه بـه          . شد  تنظيم مي هدايت بالمنازع و انحصاري حزب      

ت آغاز شده و حاكميت آماده بـود در راسـتاي           ايرانيس  تدريج دوره نويني در حيات حزب پان      
 مطلـوب و خواسـته      چنانكـه مقاصد خود براي حزب مذكور نقش جديدي تعريف كنـد، هم          

 عضو اصلي و    هفتكه از   ( بود، كميته عالي رهبري حزب        و احياناً ساواك   محسن پزشكپور 
حذف و از آن پس رهبري تمام و كمـال آن بـه شـخص               ) شد  لبدل متشكل مي  ا  عضو علي 
اكثريـت  «در اين مصوبه جديد كه مدعي شدند بـه تـصويب و تأييـد               .  واگذار شد  پزشكپور

  :كنندگان در كنگره رسيده بود، چنين آمده است شركت» قاطع
هاي حزبي و كوشش  ديد حيات سازماننظر به مناسبت وضع سياسي كشور، نظر به لزوم تج

                                                           
  .1-3، صص 1346 خرداد 14، يكشنبه 232، ش خاك و خون روزنامه -2
  .81-86جو، پيشين، صص  اكبر رزم  علي-3
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شود براي دورة آينده كلية اختيارات         پيشنهاد مي  ،در يكپارچگي و فشردگي صفوف حزب     
 ] اسم مستعار حزبي محسن پزشكپور [پنداركميتة عالي رهبري و دبير مسئول توأماً به سرور

 پيشنهاد در حكم انحالل كميتة عالي       ضمناً قبول اين  . به عنوان رهبري حزب تفويض شود     
اعضاي كميتـه   . رهبري كنوني تلقي گردد و در اين دوره كميته عالي رهبري انتخاب نشود            

عالي رهبري امضاكنندة اين پيشنهاد بدين وسيله استعفاي خود را از سمت عضويت كميته   
  .دارند عالي رهبري اعالم مي

 بـر حـزب     اري محـسن پزشـكپور     بـر لـزوم تـداوم رهبـري انحـص          نيـز كنگره پـنجم    
 تأييـد و    بـود   ميست طي چهار سال آتي حزب كه مقارن با برگزاري كنگره ششم             ايراني    پان

ي هـا   ليـت  در گسترش فعا    كنگره پنجم نقش پزشكپور    ،در اين مصوبه جديد   . تصريح ورزيد 
  :ت وپرداخحزب 

تـرين،   در دو سال و ده ماه گذشته با توجه به اصل رهبـري و تمركـز قـوه اجرايـي درخـشان                 
ايرانيستي به پهنة مبارزات سياسي ايران كـشانده      هاي پان   ترين و پرثمرترين كوشش     پرشكوه

ايرانيـسم در دل شـهرها و         تـر اصـول و مبـاني پـان          شد و با قاطعيت و صراحت هرچه تمـام        
  .گسترش يافتروستاهاي ايران 

يكپارچگي صفوف به هم فشردة حزب       اينكه   اي گرانبها بود، از     اين درسي آموزنده و تجربه    
هاي حزبي و كسب ايـن همـه افتخـار در پهنـة مبـارزات        ها و سازمان    و هماهنگي همه ارگان   

شد مگر در پناه اصل رهبري كه كنگره چهارم با تصويب آن نقطة  سياسي ممكن و ميسر نمي
 از اين رو ما سربازان جانباز و فنا . تاريخ مبارزات سياسي ملت ايران به وجود آورد عطفي در 

كنگـرة  ] كـه [اختيـاراتي را    كنيم كه همـة       در آرمان حزب به پيشگاه كنگره پنجم پيشنهاد مي        
چهارم با تصويب آن نقطة عطفي در تاريخ مبارزات سياسي ملـت ايـران بـه وجـود آورد بـه                    

 تفويض كرده، بار ديگر براي مدت چهار سـال  رور محسن پزشكپورعنوان رهبر حزب به س  
  .كه ضمناً تاريخ كنگره ششم خواهد بود تصويب و تفويض گردد

 بار ديگر در تمجيد و تحسين از نقـش          1350 ارديبهشت ماه  دومكنگره ششم حزب در     
ت حد نشناخت و رهبـري      ايرانيس  هاي حزب پان    و آرمان  در پيشبرد اهداف     محسن پزشكپور 

  :انحصاري او بر حزب تا برپايي كنگره هفتم را به شرح زير مورد تأييد قرار داد
ايرانيست در گسترش انديشة    رهبر حزب پانهاي سرور محسن پزشكپور از آنجا كه كوشش   
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يرانيسم و مكتب ناسيوناليسم ايران زمين با توجه بـه امكانـات موجـود مقـرون           ا  خدايي پان 
ايرانيـست كـه از       بـوده اسـت، از آنجـا كـه مبـارزات روشـنگر گـروه پارلمـاني پـان                  ي  كامياب

هاي مستقيم رهبر حزب برخوردار بوده اسـت، بـه عنـوان شـيوة راسـتين مبـارزات                    هدايت
ي عـالي  هـا   هست، از آنجا كه تفويض اختيارات كميتخواهانة ملت ايران شناخته شده ا    آرمان

هاي تاريخي آن در برخورد با حوادث خطير  رهبري و دبير مسئول حزب و قاطعيت تصميم
  :نماييم شناخته شده است، ما امضاكنندگان مراتب زيرين را تأييد و تصويب مي

ة سرور هانخوا آرماندريغ و  هاي بي ها و راهنمايي  مراتب سپاس كنگره را به پاس كوشش-1
  .داريم شان پيشكش مي  برايمحسن پزشكپور

امة حـزب بـه كميتـه       سـن وي اختياراتي است كه به موجب اسا       مقام رهبري حزب كه حا     -2
 عالي رهبري و دبيرمسئول حزب اعطا شده است، مانند پيش بـه سـرور محـسن پزشـكپور                 

  .گردد  تفويض ميباشد،   تاريخ تشكيل كنگره هفتم ميهار سال كه ضمناًبراي مدت چ
اسـفند  ت در ايرانيـس  اي بود كه تا هنگام اعالم انحالل حزب پـان       و اين آخرين ضميمه   

رتيـب  بـدين ت  . بـر اساسـنامه آن افـزوده شـد        ) به دنبال تأسيس حزب رستاخيز     (1353 ماه
آيد حـداقل از اوايـل دهـه     ي چندگانه آن برميها  ه و ضميماساسنامه از محتواي  چنانكههم

 و كـالن حـزب      خـرد هاي    سازي   تنها مرجع تصميم    شخص محسن پزشكپور   به بعد  1340
 اي هم وجود ندارد كه نشان دهد ديگراني در حزب احياناً در برابـر               شد و قرينه    محسوب مي 

  . و تصميمات او مخالفتي جدي ابراز كرده باشندها خواست
  

  مديريت
 همـواره محمدرضـا عـاملي       ،به بعـد  ت  ايرانيس  ي نخست تشكيل حزب پان    ها   سال از همان 
ن فـرد در     به نوعي مغز متفكر حزب محسوب شده و در همان حال در جايگاه دومي              تهراني

 مـسلم بـود كـه عـاملي     1340از آغـاز دهـه   . رهبري و مديريت حزب از او ياد شده اسـت   
ها بايگاني اسناد و مدارك حزب در        ايرانيست است و تا مدت      مقام اول حزب پان      قائم تهراني

مقـام دوم   ر هـم بـه عنـوان قـائم    اهللا صـد  چندي بعد نـام فـضل  . شد منزل او نگهداري مي   
شـد حتـي بـيش از ديگـر      ها افتاد كه گفته مـي  ت بر سر زبان ايرانيس  پزشكپور در حزب پان   

 اسـفند مـاه    سـيزدهم  كـه در     محسن پزشكپور .  در ارتباط است   كارگردانان حزب با ساواك   
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بـرد و      اول و دوم خود نام مـي       ممقا   به عنوان قائم    و صدر   ترتيب از عاملي تهراني     به 1343
 و اين دو تن را كـادر رهبـري حـزب            خودشد،    خود نه دبيركل بلكه رهبر حزب شناخته مي       

ت حزب را شامل سه نيرو دانست، كه نيروي اول بـا             تشكيال در همين تاريخ پزشكپور   . كرد
سـازان آن بودنـد؛      مقامش تنها اعضا و تصميم      رهبر حزب و دو قائم    » دفتر سياسي «عنوان  

 هـا       ستان و شهر  به امور اداري تهران   « موظف بود    ،»دفتر مركزي حزب   «، يعني نيروي دوم 
مـسئوليت ايـن نيـروي دوم بـه         . بپـردازد » ها  رشگزاو امور تبليغاتي و تهيه آمار و بررسي         

نيـروي  «نيروي سوم حـزب، يعنـي       . بود  بر عهده محمدرضا عاملي تهراني     دستور پزشكپور 
  4.كرد ر هدايت مياهللا صد را نيز فضل» اجرائيه

 يادآور شد كـه تـا بازگـشت او بـه     كشور صدر، پزشكپور   ج از هاي خار   به دليل مأموريت  
 وظيفـه   پزشـكپور . دار خواهـد شـد       خود مسئوليت مستقيم نيروي سوم حزب را عهده        ايران

اين دو  ليت  ذكر كرد و مسئو   » امور انتشاراتي و پخش آن و امور بازرسي       «نيروي اجرائيه را    
 وعـده  پزشـكپور .  نهـاد  و محمد جهـانگيري  را از جانب خود بر عهده هوشنگ طالع   وظيفه

شـود در كـادر        به دليل تغييراتي كـه بـه زودي در گـسترش فعاليـت حـزب داده مـي                  ،داد
 5. هم تحوالتي رخ خواهد داد     ها      ستان و ا  ها      ستانشهري حزبي   ها  ليتتشكيالتي و نيز مسئو   

  . به وجود آمد آنها تغييراتي   سال آتي در تركيب كادر رهبري و حوزه مسئوليتيكي دوطي 
ايرانيـست در      گزارشـي اعـضاي حـزب پـان        در  سـاواك  1345 اسـفند مـاه    پانزدهمدر  

بنابر آمار ساواك تمام اعـضاي رسـمي و         . دبندي كر    درجه طبقه  سهتشكيالت تهران را در     
 كمتر  1345 اسفند ماه  در   ايرانيست در تهران       حزب پان  هشد آزمايشي و نيز هواداران شناخته    

 تـن، اعـضاي درجـه دو حـزب را           هفـت  افراد درجه يك حزب را       ساواك. بود تن   هشتاداز  
 تـن اعـالم كـرده       چهل و پنج   را در آن تاريخ       تن و اعضاي درجه سه حزب      بيست و هفت  

  به عنوان رهبر حزب و مدير و صاحب امتيـاز روزنامـه     در آن تاريخ از محسن پزشكپور     . بود

مقـام     قـائم  نام برده شده بود؛ محمدرضا عاملي تهرانـي       ) ارگان رسمي حزب   (خاك و خون  
مقـام دوم رهبـري و    ر در جايگاه قائماهللا صد  از فضل و  حزب بود؛  پرداز  نظريهاول رهبري و    
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 مـسئول    هوشنگ طالع  ، در آن برهه   .هاي خارج از ايران حزب ياد شده بود         مسئول سازمان 
يز مسئول تماس با تـشكيالت اروپـايي حـزب          دفتر مركزي حزب و عضو دفتر سياسي و ن        

دفتـر  اعـضاي   ش هم   بخ   و عباس روح   ، اسداهللا مقدادي  ايرانيست بود؛ سيدحسين طيب     پان
ايرانيست در    پان حزب   دو در ميان اعضاي درجه      زماندر آن   . دن بود سياسي حزب در تهران   

مرتضي : كادر تشكيالتي و اجرايي حزب بر عهده داشتند        يي در ها  ليت افراد زير مسئو   تهران
، مسئول امور   مصدق خان ؛ حسين ، مسئول تماس با تشكيالت حزب در آمريكا       آفتاب روشاد 

آوري اموال حزب و      ، صاحب جمع   حزب و توزيع نشريات حزبي؛ محمد جهانگيري       انتشارات
 ، عضو تحريريـه روزنامـه  ؛ و اميرهوشنگ حميدي ها  سمسئول نشريات حزبي و امور كنفران     

  6.خاك و خون
 سـپرده  ت به مجيد ضـامني ايرانيس  امور مالي حزب پان     مسئوليت 1343در اواخر خرداد    

الظاهر محسن    از شايعاتي سخن به ميان آورد كه علي         ساواك 1347در اواسط دي ماه     . شد
 و همكـاري او بـا حـزب         ش فروهر نظر داريو   ايرانيست براي جلب     رهبر حزب پان   پزشكپور
بـا ايـن حـال موضـوع        . مقام رهبري مذاكراتي به عمـل آورده اسـت          قائمبه عنوان   مذكور  

 حاضر نشد با اين حزب وابسته بـه حاكميـت كـه در عرصـه          پيگيري نشد و احتماالً فروهر    
  7. همراهي كند، نداشتسياسي و اجتماعي كشور شأن و اعتباري

ايرانيـست    مقـام حـزب پـان        در حوزه وظـايف و اختيـارات دو قـائم          1348در اوايل تير    
 در جايگـاه     از محمدرضـا عـاملي تهرانـي       در ايـن برهـه سـاواك      . تغييراتي روي داده بـود    

ريــزي و آمــوزش  ل دفتــر برنامــهرب و مــسئوغــهــاي  مقــام اول و مــسئول ســازمان قــائم
مقـام دوم پزشـكپور را سرپرسـت     ر قـائم اهللا صـد  بـرد، و فـضل   ايدئولوژيك حزب نـام مـي   

اواخـر مهـر      در 8.كنـد   هاي خارج از كشور و مسئول روابط عمومي حزب ذكـر مـي              سازمان
و عـضو گـروه پارلمـاني پـنج نفـره حـزب             ) خواهر پزشـكپور  شوهر (يوراسماعيل فر  1348

 بـه سرپرسـتي      به دستور پزشـكپور    مليمجلس شوراي   دورة بيست و دوم     ايرانيست در     پان
  شـانزدهم   در سـاواك . شمال ايران منصوب شـده بـود      ايرانيست در     پانهاي حزبي     سازمان
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ر، اسـماعيل   اهللا صـد    ، فـضل  ، محمدرضا عـاملي تهرانـي      محسن پزشكپور  1348 بهمن ماه 
تـرين رهبـران و كارگردانـان         كننـده   ترين و تعيـين      را به ترتيب مهم     و هوشنگ طالع   فريور

  9.ايرانيست ذكر كرده است زب پانح
فـشار  كـه   ،   آن  بـا  هـا   نيـست ايرا   و مخالفـت پـان      از ايران  به دنبال طرح تجزيه بحرين    

ايرانيست افـزايش يافـت، مـدتي            رهبري حزب پان   ر ب حكومت و در درجه اول دولت هويدا      
ر كه به   اهللا صد   گيري و فضل     از رهبري حزب كناره    شايع شد كه به زودي محسن پزشكپور      

 امـا ايـن     10.در رأس اين حزب قرار خواهد گرفـت       طرح تجزيه بحرين رأي مثبت داده بود،        
يـن ميـان    در ا . ايرانيـست بـاقي مانـد        كماكان در رهبري حزب پان     اتفاق نيفتاد و پزشكپور   

هـايش بـا رهبـري        ر اندكي پس از تصويب اليحه تجزيه بحـرين و مخالفـت           اهللا صد   فضل
مقامي او در حزب هم بـه          از حزب اخراج شد و قائم       به دستور پزشكپور   ،ايرانيست  حزب پان 

  .سر آمد
 1353 اسـفند مـاه   نحـالل آن در     ايرانيست تا هنگـام اعـالم ا        تركيب رهبري حزب پان   

 و ديگر اعضاي برجـسته حـزب        به دنبال اعالم خروج محسن پزشكپور     . تغيير چنداني نكرد  
 كه تقريباً به سـرعت بـار ديگـر          1357 در خرداد    ايرانيست از حزب رستاخيز     شده پان  منحل

در حمايـت از رژيـم رو بـه         را  ي خود   ها  ليتت اعالم موجوديت كرده و فعا     ايرانيس  حزب پان 
 باز هم رهبر بالمنازع حزب شـد و محمدرضـا           زوال پهلوي از سر گرفت، محسن پزشكپور      

 پيش از آن مـدتي      ي تهراني عامل. مقام رهبر حزب قرار گرفت       در جايگاه قائم   عاملي تهراني 
ت ديـري   ايرانيـس    در حزب پـان    مقامي عاملي تهراني    قائم. مقام حزب رستاخيز شده بود      قائم

بـه  ) 1357 شـهريور  پـنجم در (ي امـام   نپاييد و هنگامي كه با تشكيل كابينه جعفـر شـريف          
 هوشـنگ   ،دولت عضويت يافت، محـسن پزشـكپور       عنوان وزير اطالعات و جهانگردي در     

  11.مقام جديد خود برگزيد  را به عنوان قائمطالع
ت تغييراتـي رخ داد و      ايرانيـس   ب پان پس از پيروزي انقالب اسالمي در كادر رهبري حز        

 بـه شـدت     الخطاب و رهبر بالمنازع اين حزبِ        كماكان فصل  محسن پزشكپور  آنكه   به رغم 
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آسيب ديده و غيرقابل اعتنا بود، با اين حال به تدريج افراد ديگـري در كـادر رهبـري ايـن        
اكنون گروهي هفـت يـا هـشت نفـره عـضو شـوراي                الظاهر هم   يحزب پذيرفته شده و عل    

 1387 تيـر    سـيزدهم ايرانيـست در       اينترنتي پـان   پايگاه. ايرانيست هستند   رهبري حزب پان  
، ، كرمـاني محسن پزشـكپور : اعضاي شوراي رهبري اين حزب را به ترتيب زير معرفي كرد  

 و منـوچهر    ، شهرياري ، زهرا صفاپور  ي، سهراب اعظم زنگنه   اهللا جعفر   ، قدرت نيابراهيم ميرا 
  12.يزدي
  

  ساختار و سازمان
ت هنـوز   ايرانيس  حزب پان ،  1340نيز چند سال نخست دهه       و   1330ي دهه   ها   سال در تمام 

  و  بود كه نخستين سـازمان اداري      1344فقط در اوايل مهرماه     . تشكيالتي منسجم نداشت  
  :بندي شد ت به شرح زير صورتايرانيس مديريتي حزب پان
ه با واسطه دفتر سياسي سه كادر براي حزب به وجـود             شامل دفتر سياسي ك    -1كادر شماره   

  كادر زبدگان، بخش عمليات اجرايي، بخش تشكيالتي: آمده است
ان مركب از هيأت تحريريه بولتن و هيأت تحريريه روزنامه مركب از نويسندگان             گكادر زبد 

 مراسـم   ي تشريفاتي و ديگر   ها    ها و طرح و برنام    ه  حزبي خواهد بود و افرادي كه براي جشن       
  .شوند عضو اين كادر خواهند بود عمومي حزبي در نظر گرفته مي

 بازرسي و   –بخش مالي   .  بخش عمليات اجرايي شامل آموزش و تبليغات       -2كادر شماره   
  .طرح و برنامه. بخش گسترش. آمار. بايگاني. كارهاي دفتري. اطالعات

  . خارج از مركزبخش حزبي. بخش تشكيالت حزبي.  كادر تشكيالتي-3كادر شماره 
 .ها      ستانتماس با شهر  . نشريه خارج از كشور حزب    . يسملتهيه مطالب براي ماهنامه ناسيونا    

  13.ها   ستاني تبليغاتي به شهرها  هارسال نشري
 مـديريتي جديـد، محـسن        و همزمان با اعالم برپايي و آغاز بـه كـار تـشكيالت اداري            

ت بر حسب اسـتراتژي جديـد    يسايران   كه از آن پس فعاليت حزب پان       ، تصريح كرد  پزشكپور
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ـ          1345 بهمن ماه در  .  روزافزوني پيدا خواهد كرد    گسترش  زودي  ه سـخن از آن بـود كـه ب
نوان يي با ع  ها    ههاي مختلف شغلي و اجتماعي در دست        ايرانيست در بخش    اعضاي حزب پان  

در . نيرو سازماندهي شده و رياست آنان را فردي با سمت نيرودار بر عهـده خواهـد گرفـت                 
هـايي در حـال    ايرانيـست سـازمان     در مجموعـه تـشكيالت حـزب پـان         1346اواسط سال   

ت در آن برهـه  ايرانيـس  هـاي حـزب پـان     بخـش سازمان زنان از مهمترين     . گيري بود   شكل
يش را آغـاز  هـا  ليـت شد كه در برخي شعب شهرستان و استان حـزب هـم فعا       ميمحسوب  
، خـانم   ، هايـده خـاوري     و منيـژه سـورتيجي     ، مينـو سـورتيجي    سيما سـورتيجي  . كرده بود 

ت ايرانيـس    مهمترين اعضا و گردانندگان سازمان زنان حزب پان        خانم بخشنده  و   پورهاشمي
كـرد حـزب بـراي توسـعه           بارهـا تأكيـد مـي      پزشـكپور . آمدنـد    به شمار مي   1346در سال   

  . گذار نخواهد كردي سازمان زنان از هيچ تالشي فروها ليتفعا
ايرانيـست در چهـار گـروه         ه اعـضاي حـزب پـان      همـ  ، اعالم شد  1346 دي   يازدهمدر  

  : اند كه عبارت بودند از بندي شده مختلف و با عنوان كلي نيرو طبقه
اي يـك بـار بـه دو بـار در بعـد از ظهـر روزهـاي دوشـنبه و                        جلسات حزب از هفتـه     –الف  

  .چهارشنبه تعيين گرديده است
  .اند بندي شده ايرانيست به چهار نيرو تقسيم ليه اعضاي حزب پان ك–ب 

   كارمند بانك كشاورزيباقري  نيروي كارمندي به مسئوليت آقاي سيدمحمد-1
   كارمند سازمان آب و برق دزفول نيروي كارگري به مسئوليت شاهرخ صفوي-2
   آموزگار آموزش و پرورش دزفولي به مسئوليت رحيم طهماسبيانآموز  نيروي دانش-3
   كارمند بانك كشاورزي دزفول نيروي تماسي به مسئوليت محمد تيمور-4

تاريخ تشكيل نيروهاي فوق به ترتيب نيروي كارمندي عصرهاي دوشنبه و نيروي كارگري             
آمـوزي عـصرهاي پنجـشنبه و نيـروي تماسـي عـصرهاي               وي دانـش  عصرهاي جمعه و نير   

  .باشد چهارشنبه مي
 انجـام گرديـده     ي جديد حزبي وسيله آقاي محمدحسين آدميت      ها    هريزي برنام   ضمناً طرح 

  14.است
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 نيروهاي جديدتري هم بر تـشكيالت اداري حـزب افـزوده    1347چند ماه بعد و در تير    
 چنانكهبا اين حال هم   . و نيروي زنان  ) آموزگاران( نيروي فرهنگيان    :ارت بودند از  كه عب  شد

 اين تشكيالت جديد سازماني و نيز نيروهاي مختلف حزبي          ،يدآ  موجود برمي  هاي  از گزارش 
  .  فعاليتي نداشتندهيچها   تا مدت،به دليل عدم اعتناي مردم و فقدان عضو كافي

  
  نيروي گارد

به شدت از    ت شكل گرفت و محسن پزشكپور     ايرانيس  يي كه در حزب پان    اما مهمترين نيرو  
 به تن   )يونيفرم(يكدست  ي  ها  س، لبا اعضاي نيروي گارد  . ، نيروي گارد بود   آن استقبال كرد  

پاسـداري از    وظيفه نگهباني از مركز حزب و نيز         ،هاي مختصر رزمي    كردند و با آموزش     مي
به ويـژه  . دار بودند هاي حزب را عهده  و ديگر مراسم و جشنها   ه، كنگر ها  سجلسات، كنفران 

 بود، نيروي گارد را موظف كرده        كه گاه رفتار و سكناتش تقليدي از هيتلر        محسن پزشكپور 
 هيتلـري سـالم كننـد و هـر چنـد            تظـامي آلمـان   بود هنگام برخورد با او مانند نيروهاي ان       

هـاي     بود، اما حركات دست و بـدن آنـان بـا نـازي             »پاينده ايران «شعارشان عباراتي مانند    
انـدام انتخـاب      نيروي گارد از ميـان جوانـان درشـت          اعضاي . داشت كامليآلمان مشابهت   

 به هنگام اداي احترام نسبت بـه         خاصي كه   نظامي نيروي گارد و شيوه     هيأت شبه . شدند  مي
همـواره مـورد   . آورد  را آشـكارا بـه وجـد مـي    نـد، پزشـكپور  دآور رهبري حزب به جاي مـي    

گرفـت و مقـررات       ترين افـراد حـزب در رأس نيـروي گـارد قـرار مـي                اعتمادترين و جدي  
 آذر  پـنجم  در    ساواك 15.شد  تري در قبال اعضاي اين نيرو اعمال مي         نظامي سختگيرانه   شبه

ي فعاليـت آن در مركـز   هـا    ه درباره اهميت نيروي گارد و طرح گسترش دامنه و حوز          1347
  : چنين گزارش كرده استها   ستان و نيز احزب در تهران

 عـضو   تـر هوشـنگ طـالع     ت در مركـز مـسئوليت دك      ايرانيـس    حزب پان  46از نيمه دوم سال     
ايرانيـست تحـت      فراكسيون پارلماني حزب مزبور اقدام به تأسيس نيروي ويژه حـزب پـان            

  .نموده است» نيروي گارد«عنوان 
 حزب بوده و بـا در نظـر گـرفتن           يترين اعضا   ترين و باايمان    افراد وابسته به اين نيرو از زبده      
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. دنگرد   حزب مذكور انتخاب مي    يي گذشته از بين اعضا    ها   سال انضباط و فعاليت آنان در    
 آزمايـشي حـزب و جلـوگيري از هرگونـه           يمنظور از تشكيل نيـروي مزبـور كنتـرل اعـضا          

باشد و رهبران حـزب در نظـر دارنـد از          ي حزبي مي  ها  گ و ميتين  ها  سها در كنفران   نظمي  بي
ع لزوم، تشريفاتي و اسكورت ي تجسسي، ضربتي در مواقها  هافراد مورد بحث به عنوان گرو

استفاده نمايند و بدين منظور آشنايي عناصر فوق به فنـون خـاص هنگـام انتخـاب در نظـر                    
  .شود گرفته مي

هاي حزب با افراد مـذكور بـوده و قـرار اسـت پـس از تقويـت نيـروي فـوق                نگهباني محل 
 نيـروي    آن جهـت تـشكيل     يبازرسي حزب نيز به عهده عناصر آن واگـذار شـود و از اعـضا              

  .يي كه شعب حزب در آنها وجود دارد اعزام شوندها   ستانموصوف به شهر
افراد به  مسئولين مربوطه ضمن تشكيل جلسات در محل حزب در مورد وظايف و آشنايي              

ي الزم جهت تقويت سازمان آن در مـورد معرفـي   ها    هفنون مورد لزوم مطالبي اظهار و توصي      
  .نمايند  آن مييعضاافراد ورزيده و موجد شرايط به ا

ايرانيست تشكيل گرديده و جلساتي نظير مركز در   نيز شعبه نيروي گارد حزب پاندر اهواز
 شعب نيروي ها   ستانشود ليكن تاكنون در ساير شهر محل حزب شهرستان مزبور برگزار مي

جـاد آن اقـدام   فوق تأسيس نگرديده و رهبران حزب در نظر دارنـد بـه تـدريج نـسبت بـه اي       
  16.نمايند

نيروهــاي .  در تركيــب و تعــداد نيروهــاي حــزب تغييراتــي رخ داده بــود1348در تيــر 
 نيروي نفت، نيـروي مهندسـين، نيـروي         :تر حزب در آن مقطع عبارت بودند از         شده شناخته

آموزان، نيروي دانشجويان، نيروي      بانوان، نيروي دوشيزگان، نيروي نوباوگان، نيروي دانش      
در اين برهه حـزب تعـدادي سـازمان و شـوراي            . ، نيروي كارگري و نيروي كارمندان     گارد

 شـوراهاي مـشورتي   هـا،  مشورتي جنبي هم بر تشكيالت خود افزوده بود كه مهمتـرين آن    
  17.روستايي و كارگري بودند

  .هاي حزب فراتر نرفت شان از روي كاغذها و پرونده ها البته موجوديت اين سازمان
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 هشدارآميز از ايجاد يك واحد اطالعـاتي در شـعبه           يگزارشدر    ساواك 1346بهمن  در  
  : خبر دادايرانيست در اهواز حزب پان

يك واحد اطالعاتي به مسئوليت ايرج ايرانپـور يكـي از            ايرانيست اهواز   اخيراً در حزب پان   
دارد در مورد امور داخلـي حـزب        اين واحد وظيفه    . افراد زبده حزبي تشكيل گرديده است     

شامل انضباط و اعمال و رفتار و به طور كلي وضع اعضاي حزب و همچنين در زمينه مسائل 
ي دولتي و احزاب ديگر و      ها    هخارجي منجمله اوضاع عمومي مردم و منطقه و وضع دستگا         

بندي در اختيار مسئول تـشكيالت حـزب         مخالفين حزب اطالعاتي كسب و پس از تقسيم       
  .در اهواز قرار دهد

رسد تشكيل واحد مذكور بيشتر جهت كسب اطالع از نقاط ضعف احزاب ديگر  به نظر مي
آيـد    ت به عمل مي   ايرانيس  هايي كه با حزب پان     ن و آگاهي از مخالفت    نوي  به ويژه حزب ايران   

  .صورت گرفته است
ايجـاد يـك واحـد اطالعـاتي گـامي اسـت بـه جلـو جهـت گــسترش           – 26نظريـه رئـيس   

  .ننوي ي حزبي و آگاهي از نقاط ضعف و قوت حزب ايرانها ليتفعا
اي   ي اطالعاتي نيز وظيفـه    ها    ه احتمال دارد اين واحد در شناسايي منابع دستگا        -     ه 6نظريه  

در اين صورت رعايت حفاظـت      .  او محول شود   اي به   داشته باشد و يا در آينده چنين وظيفه       
  18.رسد بيشتر منابع در اين هدف ضروري به نظر مي

ايرانيـست در      هم سخن از آن بود كه بـه زودي در شـعبه حـزب پـان                1347در تيرماه   
ترين افراد حزب تشكيل تا در اسـرع وقـت كـار     از زبده« يك گروه ضداطالعات   ،خوزستان

  19.»اين خصوص آغاز نمايدخود را در 
مقـام پزشـكپور پيرامـون گـستره حـوزه             قـائم  ،چند روز بعد محمدرضا عـاملي تهرانـي       

  :اظهار داشت، مسئوليت و وظايف اين سازمان اطالعات
و نحـوه   ي تمـام وكـال و وزرا        ايد بيـوگراف  براي به وجود آوردن اين سازمان در حال حاضر ب         

آوري شود و در مورد هر كدام بيـوگرافي           وابستگي آنها به احزاب و سابقه سياسي آنان جمع        
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 سپس افزود اعضايي را كـه       دكتر عاملي . آوري گردد   مفصل و دقيقي در حدود امكان جمع      
اليت دارند نيز بايد كنترل نمود و بيوگرافي آنها اروپايي و آمريكايي حزب فعدر تشكيالت 

هايي رفت و آمد دارند تا وقتـي كـه بـه              را به دست آورد و بايد دقت نمود كه در چه سازمان           
گردند از نظـر حـزب شـناخته شـده باشـند و همچنـين در داخـل ايـران نيـز از                         بازمي ايران

ي آنان  ها    ه روحي ، هم دقت بيشتري روي افراد داشته باشيم        و در تهران   ها      ستانمسئولين شهر 
 در صورت امكان اطالعاتي راجع به احزاب موجود، .و خصوصياتشان را دقيق بررسي كنيم

  20.آوري گردد نحوه تشكيل جلسات آنها و تعداد مسئولين جلسات جمع
ايرانيـست كـه توسـط       هاي اجرايي و نيز نمودار سـازماني حـزب پـان            نامه سازمان   آيين

نامـه    آيين.  ابالغ شد  1351 آذر   پنجم تدوين و تنظيم شده بود، در        تهراني عاملي   محمدرضا
  :هاي اجرايي طي سه فصل و در مجموع ده بند و به شرح زير بود سازمان

  ايرانيست هاي اجرايي حزب پان نامة سازمان آيين
  ها فعري كليات و ت–فصل يكم 

ي اسـت كـه از سـوي رهبـر حـزب            يهـا   هاي اجرايي حزب كليه سـازمان        سازمان –يكم   بند
هاي نهـضت    گردد و در راه تحقق آرمان       از راه تفويض اختيار تشكيل مي     ] ناخوانا[مستقيماً  

  . نمايند انجام وظيفه مي
ونـه  گ هاي اجرايي حزب بر حسب نوع وظيفـه و فعاليـت سـه     واحدهاي سازمان –بند دوم   

  :باشند مي
 كه جايگاه سـازمان گـرفتن انـدامان حـزب اعـم از آزمايـشي و                 – واحدهاي تشكيالتي    -1

  .رسمي است
هاي ديگر حزبي تشكيل   كه به منظور تأمين خدمات ستادي سازمان– واحدهاي اداري -2

  .گردد مي
 گيرنـد و در      كه از واحـدهاي تـشكيالتي و اداري نيـرو مـي            – واحدهاي كوشش ويژه     -3

ي سياسـي و اجتمـاعي حـزب در محـيط خـارجي حـزب بـه عمـل                   هـا   فجهت تأمين هد  
  .پردازند مي
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. باشـد   كوچكترين واحد تشكيالتي حزب بنـا بـه تعريـف اساسـنامه نيـرو مـي           –بند سوم   
  .دهد يك گروه و مجموعه چند گروه يك شاخه را تشكيل مي] ناخوانا[مجموعه چند 

 ،سـازماني مربـوط، در يـك واحـد جغرافيـايي          مجموعه نيروهـا و واحـدهاي        –بند چهارم   
ــشكيالت« ــي » ت ــده م ــود  نامي ــران (ش ــشكيالت ته ــشهر – ت ــشكيالت خرم ــزب  ت  ح

مجموعه نيروها و واحدهاي سازماني مربـوط بـراي يـك گـروه اجتمـاعي               ). ايرانيست  پان
  )تايرانيس  سازمان دانشجويان حزب پان– سازمان زنان(شود  ناميده مي» سازمان«

توانـد در     توانـد داراي چنـد سـازمان باشـد و نيـز سـازمان مـي                  تـشكيالت مـي    –يادآوري  
  .شعبه باشدواحدهاي جغرافيايي ديگر داراي 

جـام قـسمتي از وظـايف اداري يـا          واحد سـازماني اسـت كـه بـراي ان         » بخش «-بند پنجم   
  .آورد مجموعه چند بخش يك دفتر را به وجود مي. شود ي ويژه تشكيل ميها شكوش

   سازمان واحدهاي تشكيالتي–فصل دوم 
تعريـف شـده در بنـد چهـارم         » سازمان«و يا   » تشكيالت« واحد تشكيالتي به     –بند ششم   
  .شود اطالق مي
ان از سوي رهبـر حـزب بـه طـور مـستقيم يـا بـه                 الت يا سازم  ي مسئول هر تشك   –بند هفتم   

  .گردد موجب تفويض اختيار تعيين مي
  .خواهد بود» شماره يك« سازمان هر واحد تشكيالتي برابر نمودار سازماني –بند هشتم 

به غير از نيروها واحد سازماني       در واحدهاي تشكيالتي كه تكامل نيافته باشند،         –يادآوري  
  .دهد ي ويژه را نيز انجام ميها ش وظايف اداري و كوشگردد و تشكيل مي× شماره 

   سازمان مركزي–فصل سوم 
 سازمان مركزي حزب مجموعه واحدهاي سازماني است كه در مركز حزب زيـر              –بند نهم   

هاي حـزب    هاي حزبي و كوشش در تحقق آرمان       نظر رهبر حزب براي هدايت كلية سازمان      
  .نمايد انجام وظيفه مي

  21.خواهد بود» شماره دو«ان مركزي حزب برابر نمودار سازماني  سازم–بند دهم 
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  2نمودار سازماني شماره 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 و عالئمي هم برگزيده و آنان       ها    هت براي تنظيم روابط ميان اعضا، واژ      ايرانيس  حزب پان 
  .ملزم ساخته بود خاص شريفاترا به رعايت ت

شـد    داراي اسامي مستعاري بودند كه گفته مي      ، رهبران و كارگردانان اصلي حزب     برخي
اعـضا  » حفـظ سـالمت   «و نيـز    » اي و تـشكيالتي     رعايت اصول انضباط انديشه   « هدف   با

 مهمترين و ماندگارترين اين القاب و  اسامي مستعار پندار و آژير بودند كه             . گيرد  صورت مي 
همچنين مقرر  . رفت   به كار مي    و محمدرضا عاملي تهراني    به ترتيب براي محسن پزشكپور    

را پيـشوند اسـامي     » سرور«شده بود اعضاي حزب هنگام خطاب قرار دادن يكديگر عنوان           
زاي مخاطبان و اعضاي حزب از      اين كاربرد سرور گاه باعث استه     . شدگان قرار دهند    خطاب

 واژه سـرور    كرد كـه    پافشاري مي  سخت   با اين حال پزشكپور   . شد  سوي افراد غيرحزبي مي   

 رهبر حزب

 دفتر مركزي

 شوراي عالي اجرايي

 شوراي اداري

 ريزي بخش برنامه

 بخش بازرسي

 بخش آموزش

 بخش مالي

 شوراي تشكيالت

بخش تشكيالت تهران

 بخش خارج از مركز

 بخش خارج از كشور

هاي ويژه شوراي كوشش

 گروه پارلماني

 بخش روزنامه

 بخش تبليغات
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بـراي  هـا بـود، همچنـان     كه به زعم او به معناي پايان بنـدگي در روابـط فيمـابين انـسان     
ي مـورد اسـتفاده   هـا     ه واژ از ديگـر  . ايرانيست به كار گرفتـه شـود         عضو حزب پان   مخاطبان

بود كه به هنگام مواجهه افراد حزبي با يكـديگر  » پاينده ايران«ايرانيست  اعضاي حزب پان  
اسالمي ي سالم و خداحافظ كه در فرهنگ        ها    هبه جاي واژ  (و نيز به وقت جدا شدن از هم         

ـ  تري بـوده و كـاربرد فراوانـي داشـته     ايراني مردم ايران عبارات عميق و دقيق     بـه كـار   ) دان
ايرانيـستي و     گرايانـه پـان     هـاي افـراط     كاربرد اين عبـارت هـم اساسـاً از نگـرش          . رفت  مي

  . گرفت ناسيوناليستي آنان نشأت مي
اي براي خود طراحي كرده بود كه شامل دو خط مـوازي              ت نشان ويژه  ايرانيس  حزب پان 

 محـسن پزشـكپور   . داده بود » نشان مخالف «ن  شد و به آن عنوا      مي) ≠(و يك اريب قاطع     
نـشان از مخالفـت مـا دارد بـا نظامـات غيرملـي و                «در معني اين نشان مخالف گفته بـود       

 هم در تفسير اين نشان اظهار عقيـده كـرده           و محمدرضا عاملي تهراني   » غيرناسيوناليستي
م شـكوهمند شاهنـشاهي كـه نـشانه وحـدت           اما خواستار نظ  « :هآن است ك   گوياي    كه بود
ي نـژادي و فرهنگـي ملـت ايـران اسـت،            ها    هي نژاد ايراني و نشانه همبستگي شاخ      ها    هتير
   .»باشيم و با هرگونه نفاق و پراكندگي و تجزيه در ميان ايرانيان مخالف هستيم مي

براي خود سه پرچم يا درفش مختلف طراحي كرده بود كه عبـارت             ت  ايرانيس  حزب پان 
درفش حزب از سه رنگ سبز و سفيد        . درفش حزب، درفش گارد و درفش رهبري      : بودند از 

 دور تـا دور     ،شد كه عالوه بر نقش نشان مخالف مذكور بر رنـگ سـرخ              و سرخ تشكيل مي   
در تفسير معني اين نوار سـياه       ها    ايرانيست  پان .كرد  رنگ احاطه مي    درفش را نيز نواري سياه    

 هـا   نيستايرا  بيانگر سوگواري و ماتم پان    «دانستند، معتقد بودند      كه آن را نشان عزاداري مي     
هاي نياخاك نژادي     ي نژادي و تجزيه برخي از سرزمين      ها    ه به خاطر پراكندگي و جدايي تير     

زمين تـاريخي ايـران تحـت       و اين نوار سياه تا هنگام قرار گرفتن نژاد و سـر           » ايراني است 
گارد حزب هـم داراي درفـشي       .  حذف نخواهد شد   ،لواي يك پرچم كماكان از پرچم حزب      

عـضو  » جانبـازي بيـشتر افـراد     «اين درفـش نـشان      . هاي سرخ و سفيد و سياه بود        با رنگ 
. هاي تاريخي ايـران زمـين بـود         نيروي گارد و نيز يادآور دفاع آنان از نژاد ايراني و سرزمين           

 داشـت،   ش رهبري حزب هم كه نشان از خودمحوري و خودشيفتگي محسن پزشكپور           درف
ت را در چنگال داشت بـر آن        ايرانيس  به رنگ سرخ بود و عقابي زرين كه عالمت حزب پان          
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ـ            نظير ديگر درفش   اينكه   ضمن ؛نقش بسته بود   واري هاي حزب، درفـش رهبـري را هـم ن
  .مشكي احاطه كرده بود

) به رنـگ خاكـستري  (ت براي مراسم رسمي خود اونيفورم مخصوصي      ايرانيس  حزب پان 
ايـن اونيفـورم تقليـدي از نـوع         . طراحي كرده بود كه اعضا موظف بودند آن را بر تن كنند           

 اعضايش را    حزب سومكا  ،تايرانيس   پان پيش از حزب  .  هيتلري بود  هاي آلمان   پوشش نازي 
فلـسفه وجـودي لبـاس و اونيفـورم ويـژه           . به پوشيدن اونيفورم مخصوص ملزم ساخته بود      

  :دش  چنين تفسير مي،ايرانيست اعضاي حزب پان
ايرانيست در مورد نحوه تبليغ حزبي اظهـار داشـت افـراد               رهبر حزب پان   محسن پزشكپور 

حزبي بايد همه جا تبليغ حزبي نمايند و تنها به شركت در جلسات اكتفا ننموده و در همـه         
 نامبرده سپس در مورد لباس مخـصوص افـراد حـزب    .جا وظيفه سخنگويي را انجام دهند   

 متـداول و    خ ايران است كه از حملـه اسـالم بـه ايـران            ايرانيست بيان نمود اين شيوه تاري       پان
مرسوم شـده و هـر نهـضتي كـه از دل تـاريخ بـراي سـربلندي ايـران بـه وجـود آمـد داراي                

ـ     جامگان ابومسلم خراساني و حزب پان        از جمله سياه   ،خصوصياتي ويژه بود   ست نيـز   ايراني
  .باشد خ خويش داراي اين خصوصيات ميبه شيوه كهن و تاري

ــان  ــديريتي حــزب پ ــشكيالت و ســاختار اداري و م ــايي ت ايرانيــست در شــهرها و  برپ
 دي  بيـست و شـشم    در  .  بود مواجههاي بيشتري      با تأخير و ناهماهنگي    ،ي مختلف ها      ستانا

ـ     ب پـان   شهر كشور حز   وپنج  چهل تا آن هنگام در      ، گزارش كرد   ساواك 1346ماه   ست ايراني
در برخـي از ايـن     .  نمـوده اسـت    نهـا شعب خود را افتتاح كرده و افـرادي را مـسئول اداره آ            

گونـه فعاليـت       نداشت و موضوع اعالم تشكيل شـعب بـر هـيچ           حتي عضوي  حزب   ،شهرها
 شـهر حـضور     يـازده  فقـط در     ،بـر مبنـاي گـزارش سـاواك       . حزبي و سياسي مترتب نبـود     

تابلو حزبـي  يك  اين شهرها فقط بيشتردر  داشت؛ و اين حضور     نمود واقعي    ها  نيستايرا  پان
  . بر سردر شعب حزب نصب شده بودبود كه 

ايرانيـست بـه       هواداران حـزب پـان      و  تعداد اعضا  حتي در شهرهاي بزرگي نظير مشهد     
  .كرد اسامي همه آنها را ذكر ميهاي ارسالي،   در برخي گزارشيز بود كه ساواكحدي ناچ

انگيـز داشـته و بـه     ي مفـسده  در برخي شهرها مسئوالن تشكيالت حزب آشكارا رفتـار        
 بود كه بنـا     آباد  از جمله اينان مسئول حزب در خرم      . شهره بودند گي و انواعي از فساد      بدكار
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  1347:22 ماه  خردادهجدهم در به گزارش ساواك
سيدكريم (ايرانيست خرم آباد به علت اينكه طرز رفتار و برخورد رهبر حزب  افراد حزب پان

با آنان خوب نيست كمتر در جلسات حزب شركت جسته و اكثراً از رهبر حـزب    ) جزايري
  .نمايند بدگويي مي

آبـاد فـردي اسـت        ايرانيـست خـرم        رهبر حـزب پـان     ن كريم جزايري   چو –مالحظات منبع   
 حـزب از وي متنفـر و بـدبين          يپرسـت در نتيجـه كليـة اعـضا           خودخواه و پـول    ،طلب  جاه
  .باشند مي

  .رسد  مفاد گزارش فوق صحيح به نظر مي–مالحظات رهبر عمليات 
مشروبات الكلي با صداي بلند شروع به  چندي قبل نامبرده در هتل آزيتا ضمن صرف        -2

نمايد و چون چند نفر خارجي و سركار سرهنگ خالصي مأمور خلـع سـالح و      صحبت مي 
شـود قـدري آهـسته        اند از طرف مدير هتل به وي اطالع داده مـي            جا بوده  اش در آن      خانواده

ايد من در اين نم صحبت نمايد لكن نامبرده به اين تذكر مدير هتل توجه ننموده و اظهار مي
ام  ت كانديداي نمايندگي بودهايرانيس شهر براي خود شخصيتي هستم و از طرف حزب پان 

ين موضوع خاتمـه پيـدا      انماييد كه با وساطت سروان بازنشسته           چرا شما به بنده توهين مي     
  .نمايد مي

اي از طـرف افـراد        وجـه عالقـه     چايرانيست به هي    با اقدامات مسئول حزب پان     –مالحظات  
  23.شود حزبي به شركت و فعاليت در حزب مذكور نشان داده نمي

 هم شكايت داشتند كه رهبري حـزب بـدون مطالعـه الزم افـراد               اعضاي حزب در دزفول   
. شده حـزب در آن شـهر كـرده اسـت           اعتنا به امور حزبي را مسئول شعبه تعطيل         نااليق و بي  

  : نوشته بود) عبدالمحمد مسعودنيا( از قول يكي از معترضين 1347  ماه آذرچهارم در ساواك
دار است به وضع تشكيالت توجهي ندارد و   كه مسئوليت حزب را عهدهعبدالمحمد تيمور

اند و نيز چند ماهي است كه اجاره  ع كردههاست دفتر حزب تعطيل و برق حزب را قط مدت
محل حزب پرداخت نشده و نامبرده صالحيت اداره كردن حزب را ندارد و بايـستي كـس                 
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 از  حسين عطريان پاسـخ داد كـه تعـويض محمـد تيمـور            . ديگري به جاي وي تعيين گردد     
باشـد و      مـي  زب آقاي محسن پزشـكپور    سمت مسئول تشكيالت فقط از اختيارات رهبر ح       

تواند او را تعويض نمايد و چون   حكم رسمي از طرف ايشان دارد و هيچ عضوي نميتيمور
نيا و عطريان در اين مورد مشاجره لفظي پيش آمد قرار شد بـراي حـل موضـوع                بين مسعود 

  24. عزيمت نمايد و تاكنون تاريخ ورودي اعالم نشده استآقاي صفارپور به دزفول
  : طي گزارش ديگري تصريح كرده بود ساواك1347ماه  آذر دوازدهمو نيز در 

اشت به علت نبودن فرد     ت اظهار د  ايرانيس   يكي از افراد حزب پان      مهندس هوشنگ شهنواز  
ايرانيست شهرستان دماوند تشكيالت حزبـي        اي در تشكيالت حزب پان      مسئول و شايسته  

  25. ايجاد شده بود تعطيل گرديده استشهرستان مزبور كه به كوشش مهندس ظفري
 ايرانيـست در دزفـول      در گزارش ديگري از قول برخي اعضاي معدود حزب پان          ساواك

توانـد بـه نـام        كند و نمـي     احساس مسئوليت نمي  «نوشته بود كه مسئول حزب در آن شهر         
 را رهبري كند و اغلب وقت خـود را بـا اشـخاص        شعبه حزب در دزفول    ،يك مسئول اليق  

 نفر  بيست حزب را به      نفر اعضاء  پانزدهنمايد و تاكنون نتوانسته       ناصالح و صرف عياشي مي    
  26.»فزايش دهدا

آورد كـه      همچنين كساني از مسئوالن حزبي در شهرهاي مختلف را شاهد مـي            ساواك
تر سياسي، مديريتي و اقتصادي فعاليت خـود را           هاي مطلوب   عمدتاً به هدف كسب موقعيت    

يافتند حـزب مـذكور     كه به تدريج درمي    وضعيتي در   دادند و    مي ادامهت  ايرانيس  در حزب پان  
ند كه چرا اين همه وقـت را در         دخور  دارد، تأسف مي     عاليق آنان را عملي نمي     ، بايد چنانكه

 هر آنچه آرزويش را داشتند، دست پيـدا         هاند تا ب    ن سپري نكرده  نوي  احزابي نظير حزب ايران   
 مـسئوالن حزبـي در      ، برخـي  داد  هم وجود داشت كه نشان مي      ديگري   هاي  گزارش 27.كنند

گي داشتند و اين كژي آنـان         شهرهاي مختلف كشور به رغم اشتهاري كه به فساد و بدكار          
حمايت قـاطع دسـتگاه رهبـري حـزب از          به دليل   بر كسي از آگاهان امور پوشيده نبود، اما         
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. شدند   مسئوليت حزبي خود ابقا مي      كسي را ياراي مخالفت با آنان نبوده و كماكان در          ،آنان
 مرداد  دوازدهمفقط به عنوان نمونه به گزارش ساواك در         . مواردي از اين دست بسيار است     

  : توجه كنيد1348
هاي افراد سوءاسـتفاده كـرده و آقـاي كاميـاب       وجوه شهريه و حق عضويت    از پور  آقاي كريم 

 از ايـشان     دكتـر طـالع    سؤال در نتيجه     و باشد   اسماً مسئول امور مالي تشكيالت مي      كاميابي
 پـور   گونه دخالتي در وجوه نداشتم و بارها از آقاي كـريم            آقاي كاميابي اظهار داشت من هيچ     

  .كرد  امروز فردا مي،ردخواستم كه قبوض و ليست مربوطه را در اختيارم بگذا
 در مـورد اعمـال       چـون از اقـدامات دكتـر طـالع         ر و يحيـي نيكوكـار     پو  آقايان اسماعيل غني  

 حمايـت   پور   از كريم   نتيجه احساس نكردند و ديدند كه دكتر طالع        نادرست آقاي كريم پور   
 در ميان افراد شديداً نظـرات       آقاي دكتر طالع  . كند پيش رفته و زبان به اعتراض گشودند         مي

ر به هنگام سخن گفـتن بـه        پو  نتيجه آقاي اسماعيل غني   . آنان را رد كرده و به آنان حمله كرد        
كنيـد در    گفت شما از يك نفر دزد و خيانتكار حمايت ميگريه افتاد و خطاب به دكتر طالع     

فهمم اصل هدف حـزب چگونـه      من نمي . فساد و خيانت است   با  حالي كه گفتارتان مبارزه     
 دانيد كه هـدف و  ا هنوز به سياست آشنايي نداريد و نمي        اظهار داشت شم    دكتر طالع  .است

اصول هر حزبي فقط گفتار ظاهر نيست بلكه يك سري موضوعاتي هم هست كه مـن قـادر                  
كنيـد و اگـر       همين است اگر دوست داريد با ما فعاليت مي        . نيستم در اختيار شما قرار دهم     

ر با نهايـت نـاراحتي گفـت مـن ناچـارم از             پو  آقاي اسماعيل غني  . نخواستيد خود مختاريد  
همين جا با شما خداحافظي كنم و بقيه عمر را از اشتباه خارج شوم افسوس كه چه آرزوهايي 

  28.خوردم ي فريبنده را ميها فدر سر داشتم و گول حر
 در مـورد وضـعيت حـزب        بويراحمد و   ، كرمانشاه هاي قزوين   هايي كه از ساواك     گزارش

كس اين حزب را جـدي        دهد كه در اين مناطق هيچ       ايرانيست در دست است، نشان مي       پان
 سفارت آمريكا   .مانده بود ؛ از پرداخت اجارة محل عاجز       نداشت و  حزب عضوي    گرفت و   نمي

 موقعيت احزاب سياسي بـه طـور كلـي و جايگـاه حـزب              1346 نيز در اول اسفند      در تهران 
  :ايرانيست در نزد مردم كشور را چنين مورد قضاوت قرار داده بود پان
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ن را يكـي از     نـوي   آنان حزب ايـران   . دهند  اي نشان نمي    مردم اصوالً به احزاب سياسي عالقه     
ايرانيست نيز طرفداران چنداني  ب پانحز. آورند بازوهاي بوروكراسي دولتي به حساب مي 

  29.آيد به حساب مي» سازمان مضحك«نداشته و معموًال 
  

  عضويت و اعضا
كساني كه شرايط عضويت رسمي آنان در حزب محرز شـده بـود معمـوالً ملـزم بودنـد در                    

اي كـه   در متن سـوگند و تعهدنامـه  . دنحضور رهبر حزب يا نماينده ويژه او اداي سوگند كن         
 رهبـري حـزب     هـا    سـال  م براي نيروهاي خود تهيه كرده بود و پـس از          ايرانيس   پان سازمان

 اعـضاي آزمايـشي     در آن، ايرانيست فقط با قرار دادن واژه حزب به جاي واژه سـازمان               پان
  : چنين آمده بودرا امضا كنند،كرد ذيل آن  خود را ملزم مي

  .ام رگي ايران آمادهمن براي مبارزه در راه بز
مـن بـه    . ايرانيـسم گـام بـردارم       هاي پـان   من آرزو دارم به فرمان سازمان در راه برآوردن آرمان         

ولين يگانگي، بزرگي و سرافرازي ايران ايمان قاطع، نسبت بـه مـوازين تـشكيالتي و مـسئ                
  .باشد اطاعت كامل دارم ايرانيسم مي رستانه پانپ سازمان كه پرچمدار جنبش ملت

دوسـتي و  . پـذيرم  دسـتورهاي آن را از دل و جـان مـي   . دارم ن اسرار سازمان را پوشيده مي     م
  .دانم هاي خود مي ها و محبت  آهنگ سازماني را بهترين و پايدارترين دوستي محبت هم

اي  آرزوي من اين است كه هر چه زودتر دوران آزمايش را به پايان برسانم و خود را در مرحله
  . مبارزات سازمان ببينمتر از پرافتخار

هـايش از هـيچ      دانم كه براي رسيدن به ايـن آرزو بايـد بـراي سـازمان و در راه آرمـان                    من مي 
  .كوششي خودداري نكنم
  .ايرانيسم، براي سازمان من، براي ايران، براي پان
  .چون سربازي فداكار خواهم جنگيد... حاال، فردا و براي هميشه

  30پاينده ايران
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واردان صرفاً اطاعـت محـض و بـدون شـائبه             هبري حزب از اعضا و تازه     بدين ترتيب ر  
ايرانيست حتي از آن هـم آشـكارتر و           متن سوگندنامه اعضاي رسمي حزب پان     . خواست  مي

  : هايي از اين سوگندنامه آمده بود در بخش. كرد تر طلب اطاعت و فرمانبرداري مي صريح
ـ           باشـم   فرامين مسئوالن حزبي را فرمانبردار مي      كـس در ميـان       يچ و هـيچ راز حزبـي را بـا ه

بشود كه خـداي بـزرگ   ... دهد چه را كه و بدان كس كه حزب دستور ميگذارم، مگر آن    نمي
  31.شكست حزبم نگهدارد بردار و كوشنده بي مرا سرباز فرمان

ت ايرانيس عدم استقبال مردم كشور مهمترين مانع جذب نيرو و عضو جديد در حزب پان             
 و پس از آن حتي يـك  1340در طول دهه  .  و پس از آن بود     1340ي دهه   ها   سال در تمام 

تن از كساني كه در ميان مردم كشور از اقشار مختلف ارج و قربي داشته و از شأن سياسي،             
ت عضويت پيدا   ايرانيس  اجتماعي، فكري و فرهنگي قابل قبولي برخوردار باشد، در حزب پان          

ايرانيـست كـه       از قول يكي از فعاالن حزب پـان        1344 اسفند ماه هفدهم   در   ساواك. نكرد
  :مقرر بود افراد جديدي را براي عضويت در حزب شناسايي و معرفي كند، گزارش كرده بود

 و در مـورد     ام  هاي اداره را براي شركت در حـزب آمـاده كـرده             رسان  ت يكي از نامه   ناطق گف 
انـد بايـد بگـويم آنهـا           به حزب معرفـي شـده      از طرف آقاي فرخ   كه    و رفيعي  آقايان بيگلري 

توانند سينما و گردش را در هفته كنار بگذارند و به جلسه حزب بياينـد، ولـي بـا ايـن                   نمي
ده گفت من با چند راننده تماس گرفتم ولي سطح فكر           نامبر. حال باز هم بهتر از هيچ است      

   32.آنها چندان خوب نيست
  

  نشريات حزبي
.  و ارگان رسمي پايدار و منظمي نبود        ت داراي روزنامه  ايرانيس   حزب پان  1330در طول دهة    

 بـه  1334ايل سـال   و او1332ي سال ها    هيي كه تا واپسين ما    ها    هاز جمله نشريات و روزنام    
ايرانيـست و گـاه ديگـر         طور نامنظم و هر از گاه يك بار در نقش ناشـر افكـار حـزب پـان                 

جوانـان  ، ايرانيـسم   نـداي پـان   ،  ساسـاني شـدند بايـد از        ايرانيستي ظـاهر مـي      ي پان ها    هگرو
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تـرين ناشـر افكـار حـزب           هـم مهـم    ناسيوناليـسم ماهنامه  .  نام برد  فردوسي و   نيسمايرا    پان
 آغـاز   در اروپـا 1339رفت كه انتشار آن از سال        ايرانيست در خارج از كشور به شمار مي         پان
ي دهـه   هـا    سـال  ايرانيست كه در طـول      يات و رسايل و جزوات حزب پان      از ديگر نشر  . شد

تـشكيالت حـزب    شـدند بايـد از         منتـشر مـي     و آمريكـا    در اروپا  ، هر از گاه   1350 و   1340

جهـان بـه ناسيوناليـسم    ، يك گام ديگر، پيام پندار،  پيام ما ،  ندارپ،  نسل جوان ،  ايرانيست  پان

ت ايرانيـس    حزب پـان   1340با اين حال تا نيمه دهه       .  نام برد  هاي سياسي   مكتب و   گرايد    مي
به ويژه در داخـل كـشور روزنامـه و يـا            . اي نداشت   كننده  ارگان مطبوعاتي منسجم و تعيين    

ي نخـست دهـه     هـا    سـال  از. نشريه پرتيراژي وجود نداشت كه ناشر افكار اين حزب باشـد          
هايي در سطح محدود تهيه كرده و از طـرق گونـاگون     بولتنهر از گاه حزب   رهبري   1340

كرد و نيز تعـدادي       اي كشور ارسال مي   ه و ساير شهر   براي برخي اعضاي مهمش در تهران     
  . شد  اجتماعي قابل اعتماد فرستاده مي ـهاي سياسي ها براي افراد و شخصيت از اين بولتن

م جز تكرار مكررات و تعريف و تمجيـد از رهبـري خردمندانـه              محتواي اين نشريات ه   
  :براي نمونه طبق گزارش ساواك. و مطالبي از اين قبيل نبود» شاهنشاه«

  :ست از ا عبارتاهم مطالب مندرج در شماره اخير نشريه نسل جوان
  . آذر21 يادي از –الف 

  . خبري از آن سوي مرزها–ب 
  .ايرانيست فرانس سياسي حزب پان كن–ج 

  .خواهي بيني و آرمان  جهان-د
  : نيز به شرح زير استو نيز رئوس مطالب آخرين شماره ماهنامه ناسيوناليسم

  .زادگي و برتري ايران زمين را سر دهيمآ بياييد همه با هم سرود –الف 
  . بنياد كتاب مقدس ما–ب 
  .جوشد اي سوم شهريور مي خون شهد–ج 
  . سرود مهرپرستان–د 
  33.تايرانيس  نگاهي به تكوين حزب پان-  ه
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 و نشريات غيرحزبي هم هـر از گـاه افكـار و عقايـد سياسـي و اخبـار                    ها    هبرخي روزنام 
از جمله  . دنكرد  ت را منعكس مي   ايرانيس   موضعگيري و عملكرد حزب پان     ،مربوط به فعاليت  

از اعـضاي مهـم     (د  فـر    به مديرمسئولي رحـيم زهتـاب      اراده آذربايجان اين نشريات روزنامه    
 34.بـود ) يافـت   حزب هميشه در اقليت مردم كه معموالً در مجالس آن روزگار عضويت مـي             

 ارادة بـه توافـق خـود بـا مـسئوالن روزنامـه       1344 فروردين دوازدهم در  محسن پزشكپور 

بـا مـسئولين روزنامـه     « گفتاشاره كرد و    ايرانيست     جهت درج مطالب حزب پان     آذربايجان
 درباره نشر مقاالت و اخبار حزبي مذاكره نموده و قرار اسـت ايـن روزنامـه                 اراده آذربايجان 

  البتـه طـي    35.» را منتـشر سـازد     در اسـتان خوزسـتان    ي حزبـي    ها  سفرانجريان مشروح كن  
ي هـا   ه در برهـ اراده آذربايجـان م روزنامـه  هـ ت ايرانيـس   فعاليت حزب پـان  بعديي  ها  سال

 از   ساواك ،دهد  نشان مي  اسناد   چنانكهمكرد و ه    مختلف به انتشار اخبار اين حزب اقدام مي       
ت و داليل درج مطالب حزب      ايرانيس  همان آغاز چارچوب همكاري اين روزنامه با حزب پان        

 بعـد از اوايـل سـال         بـود  مقرر شـده  .  را به دقت تحت مراقبت داشت      آنمذكور در روزنامه    
در . ايرانيست در اين روزنامـه منتـشر شـود          طالب حزب پان   روزهاي شنبه هر هفته م     1344

 حـاوي  ه را كـه مقابل، رهبران حزب متعهد شده بودند هر هفته چند صد شـماره از روزنامـ             
چه زمان بيشتري سپري     در همان حال هر   . شد، خريداري كنند    مطالب مربوط به حزب مي    

 ارگـان   ،ناسيوناليـسم  نـشريه     مواضـع  ،دهـد   ي نشان مـ   هاي ساواك    ارزيابي چنانكه  شد،  مي
  36.يافت انطباق بيشتري مي رژيم شاهمطبوعاتي حزب در خارج از كشور با سياست 

انـد امتيـاز انتـشار      موفـق شـده  ، بود كه رهبران حزب اعالم كردنـد     1344در اوايل تير    
در ايـن برهـه كماكـان نـشريات         .  را دريافت كننـد    خاك و خون  روزنامه جديدي با عنوان     

شد و هر از گاه جـزوات و          هاي داخلي حزب منتشر مي       و نيز بولتن   نسل جوان ،  ناسيوناليسم
اكميت را مـورد    يي هم كه مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي جاري كشور و ح           ها    هكتابچ

  37.گرفت ، از سوي حزب چاپ و در اختيار مخاطبان قرار ميندداد بررسي و ارزيابي قرار مي
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 بـه عنـوان     خـاك و خـون    الوقوع روزنامه      پيرامون انتشار قريب   1344از اواسط مهرماه    
 رهبران حزب مدعي شدند      تبليغات متعددي به راه افتاد و      ،ايرانيست  ارگان رسمي حزب پان   

اي تابناك از رزمي مقدس براي ايجـاد          جلوه«و  » پرست  اين روزنامه صداي آزادگان ايران    «
   38.خواهد شد» ايران آباد و بزرگ

شنبه و پنجـشنبه و در چهـار           در روزهاي يكشنبه، سه    خاك و خون  در آغاز امر روزنامه     
ر اهللا صـد   بود، فضلاحب امتياز و مديرمسئول آن محسن پزشكپورص. شد  صفحه منتشر مي  

، ، مسلم عليخاني  ، هوشنگ طالع  سردبيري آن را بر عهده داشت و محمدرضا عاملي تهراني         
كنندگان   ترين نويسندگان و تهيه      مهم  و هوشنگ حميدي   ي، محسن پزشكپور   امين اهللا  فضل

  39.مطالب آن بودند
 هاي پايتخت و بسياري     فروشي  در تمام روزنامه   خاك و خون  روزنامه  كه  شد    مراقبت مي 

 - اي شـبه اطالعـاتي       در بخـشنامه   ديگر از شهرهاي كشور توزيع شود و محسن پزشـكپور         
  :امنيتي از اعضاي حزب خواسته بود 

اي  ست از طرف رهبر حزب بخشنامهايراني   در محل حزب پان14/10/44به قرار اطالع روز 
ها مراجعه نماييد تا  فروشي طي آن از اعضا خواسته شده كه به روزنامهبه ديوار الصاق شده كه 

فروش را يادداشت و به دفتر        اسم روزنامه نبود   روي بساط آنها     چنانچه روزنامه خاك و خون    
  40.حزب گزارش نمايند

 بـر مجموعـه      كه سـاواك   معتقد بودند حتي رجال و دولتمردان درجه اول حكومت هم         
در چهـارم    ساواك.  دارد كامل و هدايت آن نظارت      خاك و خون  مطالب و محتواي روزنامه     

  : در اين باره گزارش كرده1345  ماهتير
 در چنـد شـماره      و خـون  داشت كه روزنامه خاك        مدير روزنامه فرمان اظهار مي     آقاي شاهنده 

 يقبل شديداً به جمعيت حكومت متحده جهاني حمله كرده بود و اين حمله بـراي اعـضا                
 بسيار سخت و ناگوار آمده و به عنوان اينكه جمعيت و همچنين آقاي مهندس شريف امامي

اند و مقامات     ه سازمان امنيت دارد به آنجا شكايت و گله كرده         اين روزنامه بستگي به دستگا    
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اند كه مطالب مطبوعـات بـه مـا مربـوط نيـست و جـزو وظـايف وزارت                     سازمان پاسخ داده  
  41 .اطالعات است

آن از   و حمايت    خاك و خون  كه از مطالب ضدعراقي روزنامه      در تهران نيز     سفير عراق 
 عصباني بود و تداوم آن رويه را مـانع از           ،نژادان آريايي ايرانيان    كردهاي عراقي به مثابه هم    

 در تعيين محتوا     ترديدي نداشت كه ساواك    ،دانست   ميان دو كشور مي    افزايش سطح روابط  
  سـفير وقـت عـراق در       ،حـسن دوجيلـي   . و تهيه مطالب آن نقش درجه اولي بر عهده دارد         

 هم در    در اين باره به مترجم سفارت كه احتماالً با ساواك          1346  ماه  تير هجدهم در   تهران
  :ارتباطي نزديك بود، گفته بود

هاي خليج فارس جرايد ايران را آتش زده و تظاهراتي            نشين  راجع به اينكه در بعضي از شيخ      
 با تمام قوا و بـا شـركت كليـه ممالـك             وقع كه ناصر  گفت در اين م     انجام شد سفير عراق مي    

تواننـد مـشاهده كننـد كـه جرايـد ايـران بـه او                 ها نمـي   كند عرب    جنگ مي  عربي با اسرائيل  
د و من ظرف چند روز گذشته با عدة زيادي از مديران مطبوعات ايران نبدگويي و هتاكي كن  

شود و تمام سعي من بر اين است كـه روز بـه روز    دم و انشاءاهللا موضوع تمام مي   صحبت كر 
سفير عراق ضمن انتقاد از مندرجات .  حسن روابط بيشتري برقرار باشد و عراق  مابين ايران 

افزود اين روزنامه با مطالـب دروغـي كـه          ] تايرانيس  ارگان حزب پان   [روزنامه خاك و خون   
 بـدون   اي در ايـران     شود زيرا هـيچ روزنامـه       نويسد باعث تيرگي روابط ايران و عراق مي         مي

تواند خودسرانه مطلبي بنويسد و به طـور مثـال            تواند منتشر شود و نه مي       اجازه دولت نمي  
نويسد سراپا دروغ است   مجعول صالح هم ميهن آن سوي مرز ميهمين مقاالتي را كه به نام

نويسند و   ميي سازمان ا منيت ايران اين مقاالت دروغ را در خاك و خونها سنوي و داستان
بـه هـر    . اش سعي دارد روي نژاد بحث كند و كليه اكراد را آريايي بنويـسد               اين روزنامه همه  

اوقات اگر اصطكاكي بين روابط دولتين ايران و عراق پـيش آيـد ايـن ورق پـاره                  حال گاهي   
اعتنـا هـستيم       بي ها    همنفور كه هيچ خواننده ندارد باعث آن است ولي باز هم ما به اين نوشت              

كند و عالوه  فقط از دولت ايران گله داريم كه به وسيله سازمان امنيت اين روزنامه را اداره مي
عده ديگـري از همكـاران ايـن روزنامـه از           ) ايرانيست  رهبر حزب پان   (وربر محسن پزشكپ  
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كنيم كه روز به      سعي مي ] سفير ا يران در عراق     [من و دكتر پيراسته   ... گيرند  سازمان پول مي  
  42.روز حسن روابط را بهتر كنيم

  سـاواك  ،شـد   ايرانيـست مربـوط مـي       شور حزب پـان   تا جايي كه به نشريات خارج از ك       
  قرار داده و پـس از دقيقمعموالً پيشاپيش مطالب منتشره در آنها را مورد بررسي و ارزيابي   

ــا   مطمــئن مــيآنكــه  ي حاكميــت و هــا سياســتشــد مطالــب آن در همــسويي كامــل ب
  43.ل كشور توزيع شودداد در داخ ، اجازه مياستها و اقدامات شخص شاه  گيري موضع

رابطـه  « چـاپ و انتـشار كتـاب         1347ايرانيـست در سـال        از جمله نشريات حزب پـان     
هـر دو بـه قلـم       » ايرانيـسم   مبـاني مكتـب پـان     «اي بـا عنـوان         و جزوه  »حكومت و مردم  

بود كه عالوه   » سرآغاز و هفت پيمان حزبي    «اي با عنوان       و جزوه  محمدرضا عاملي تهراني  
بر اعضاي حزب براي بسياري از رجال، دولتمردان، نماينـدگان مجلـس و تأثيرگـذاران در                

در برخــي از شــهرهاي كــشور حــزب . رســال شــدندت اايرانيــس ي حــزب پــانهــا ليــتفعا
ت حتي براي نمايندگي فروش و توزيع نشريات خود هم دفتـر يـا مكـاني را در                  ايرانيس  پان

  با كمـك مـسئوالن روزنامـه       خاك و خون  اختيار نداشت و اين نشريات و در واقع روزنامه          

  44.ديرس و به فروش ميشده توزيع ) با مديرمسئولي داريوش همايون (آيندگان
 از عوامل توزيع و فروش اين روزنامه در كشور آمار تقريباً دقيقي تهيه كرده بود                ساواك

 هم  خاك و خون  روزنامه  و حتي تركيب جمعيتي، شغلي و اجتماعي خريداران و خوانندگان           
 از  ،دهـد   اسـناد نـشان مـي      چنانكههم. از نگاه گزارشگران و كارشناسان ساواك پنهان نبود       

اي   ت تبليغات گسترده  ايرانيس  اندركاران امور در حزب پان       رهبران و دست   1347اواسط سال   
 به راه انداخته و در پي راهكارهايي جديـد بـراي بـاال بـردن                نخاك و خو  پيرامون روزنامه   

از جملـه ايـن     . تيراژ روزنامه و جذاب ساختن آن براي مردم كشور از اقشار مختلـف بودنـد              
  : پيرامون آن توافق حاصل شد، عبارت بودند از1347  ماه آذرهفتمراهكارها كه در 

 ارسـال   -3 آگهي تبليغاتي دستي و ديواري       -2  براي خاك و خون     تهيه صندوق پستي   -1
ي حزب ها ف و هدپرسشنامه به اشخاص متفرقه و استفسار نظريه آنان در مورد خاك و خون

                                                           
  .271-272، صص 1، ج  به روايت اسناد ساواكروابط ايران و عراق -42
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-43
  . همان-44



121 شكيالت و مديريت، اعضا و عضوپذيري و نشريات حزبيت

 تهيه اسـامي اكـراد مقـيم    -4از روزنامه مذكور ت و همچنين ايرادات و انتقادات   ايرانيس  پان
 دارند  ت و روزنامه خاك و خون     ايرانيس   كه سابقه ذهني در مورد حزب پان       آذربايجان شرقي 

 نصب -6باشند  جتماعي مير روشن و اا استفاده از وجود استادان دانشگاه كه داراي افك-5
  45). ايستگاه– فرودگاه –بلوار (تابلو در سه قسمت 

 بـاقي مانـد و      محدود بسيار نازل و     خاك و خون  با اين حال استقبال عمومي از روزنامه        
هاي مالي مستقيم و غيرمستقيم دولت و حكومت نبـود انتـشار ايـن روزنامـه                  هرگاه كمك 

  .شد ود متوقف ميخيلي ز
هاي دولتي تقريباً دائمي صورت عملي بـه خـود            ها از طريق آگهي     مهمترين اين كمك  

خـاك و  ت و روزنامـه  ايرانيس  حزب پان،شد به رغم تمام مدعيات گرفت و اين باعث مي  مي

 چنانكـه . دولتي همـواره جانـب احتيـاط را نگـه دارد          ي  ها    ه در انتقاد از دولت و دستگا      خون
 وزارت اطالعـات از ارجـاع       ،آهـن دولتـي      از راه  خاك و خـون   وقتي به دنبال انتقاد روزنامه      

در ( طـي گزارشـي هـشدارآميز        هاي دولتي به اين روزنامه خـودداري كـرد، سـاواك            آگهي
گاه اين رونـد تـا چنـد روز      هر،بيني كرد به شرح زير پيش ) 1348  ماه  ارديبهشت ويكم  سي

  : ناگزير فعاليتش را متوقف خواهد كردخاك و خونتداوم پيدا كند، روزنامه 
هاي دولتي كه قبالً به عنوان سهميه از طريق وزارت اطالعات   آگهي27/2/48از روز شنبه 

 بـا مراجعـاتي كـه از طـرف          .گرفته قطع شـده اسـت        قرار مي  مه خاك و خون   در اختيار روزنا  
اند كه دستور داده شده تا اطالع ثانوي          مسئولين روزنامه به قسمت مربوطه شده اظهار كرده       

  .از دادن آگهي به روزنامه مذكور خودداري شود
 نموده و علت  توقيف روزنامه خاك و خون اقدام به23/2/48ضمناً وزارت اطالعات روز     

  .بيان داشته است» آهن مركز توطئه ضد ملي جريه راه«اي تحت عنوان  آن را درج مقاله
آهن  اي از كاركنان راه آهن دولتي ايران كه اخيراً عده در اين مقاله شديداً از رئيس كل جريه راه

انيست هستند احضار و آنها را مورد تهديد و تطميع قرار داده كـه از               اير  را كه عضو حزب پان    
  . انتقاد به عمل آمده است،فعاليت به نفع اين حزب خودداري نمايند

شود علـت قطـع        بعداً از توقيف خارج و منتشر شده و گفته مي          23/2/48روزنامه مورخه   

                                                           
  . همان-45



122 ايرانيست انحزب پ

  .هاي دولتي هم درج همان مقاله بوده است آگهي
  :نظريه منبع

شود و درج  مقاله  ت مبارزه ميايرانيس ي حزب پانها ليتآهن عليه فعا اخيراً به شدت در راه
 حـزب فـراهم نمـوده       يآهن براي اعضا    هم به دنبال تضييقاتي بوده كه از طرف اداره كل راه          

 نتوانـد بـه     هاي دولتي موجب خواهد شد كه روزنامه خاك و خـون            ضمناً قطع آگهي  . است
  .يش از يكي يا دو شماره ديگر ادامه دهدبانتشار 

 حزب گـزارش تقـديم      يآهن براي اعضا    قبالً راجع به ايجاد تضييق در راه      : 312مالحظات  
باشد و نظريه منبع راجع به  هاي مزبور روشن نمي گرديده و براي اين بخش علت قطع آگهي

ت مـورد تأييـد     ايرانيـس    به علت ضعف مالي حزب پـان       امه خاك و خون   توقف انتشار روزن  
  46.است

روزنامـه را بـراي     آن   مقاصد تبليغاتي هـر از گـاه نـسخي از            برايرهبران حزب عمدتاً    
 يدر ارتقـا  توانـستند     برخي مقامات سياسي، اداري، متنفـذان محلـي و ديگرانـي كـه مـي              

برخـي   اينكـه    ضـمن . كردند  موقعيت حزب و روزنامه مؤثر واقع شوند، به رايگان ارسال مي          
خـاك و  كنندگان روزنامه   هم از دريافترهبران و مسئوالن اكراد عراقي مخالف رژيم بغداد    

 در درج مطالب مورد توجـه رهبـران حـزب           خاك و خون  هاي روزنامه      كاستي 47. بودند خون
كرد كه عمدتاً به قلم محمدرضا        ي تكميل مي  يها    هايرانيست را نشريات، جزوات و كتابچ       پان

ـ  . شد  با موضوعات گوناگون تهيه مي   عاملي تهراني  شريات كـه گـاه تجديـد    از جمله ايـن ن
، »انقالب شاه و مردم   «گرفت، بايد از       گوناگون در اختيار مخاطبان قرار مي      چاپ و به طرق   

ــردم « ــت و م ــه حكوم ــاهي«، »رابط ــت رف ــزب  « و »سياس ــون ح ــاه پيرام ــخني كوت س
  .  نام برد»ايرانيست پان

 اعـالم    از ايـران    آماده بود تا موافقت خود را با تجزيه بحـرين          رژيم پهلوي كه   هنگامي
نـشريات حـزب      و ديگـر   خـاك و خـون    مبـادا روزنامـه     تـا   شـد     كند، به شدت مراقبت مي    

 با سياست رسمي حاكميت و در واقع شـخص شـاه چـاپ و               نايرانيست مطالبي در تباي     پان
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 كـه سـاليان طـوالني از حاكميـت بـدون            هـا   نيـست ايرا  پـان براي  با اين حال    . منتشر كنند 
يات كردند، بسيار دشوار بود كه بتوانند يكباره نـشر    دفاع مي   بحرين هبازگشت ايران بر جزير   

ايرانيـست كـه    رهبران حزب پان. خود را از درج مطالبي در تداوم آن خواسته خود منع كنند         
اشتند با انتـشار     است، قصد د   كردند شخص شاه نظير آنان مخالف تجزيه بحرين            مي وانمود

نجـال تبليغـاتي     و ديگر شهرهاي كشور ج     العاده در تهران     شماره فوق  و توزيع گسترده يك   
 كه با توقيـف و ضـبط زودهنگـام          ساواك. بزرگي بر ضد طرح تجزيه بحرين به راه اندازند        

ت شده بـود،    ايرانيس   مانع از عملي شدن نقشه حزب پان       خاك و خون  اين شماره از روزنامه     
  : در اين باره چنين گزارش كرده است1349 ماه  فروردينپانزدهمدر 

ايرانيست در مجلـس       رهبر حزب پان   آميز اخير محسن پزشكپور     به دنبال اظهارات مخالفت   
ايرانيست در يك حالت بالتكليفي       تشكيالت اهواز حزب پان     پيرامون بحرين  ملي شوراي

برد زيرا اوالً مسئول تشكيالت با اسـتفاده از تعطـيالت نـوروزي در     سر ميه سرگرداني ب و  
مسافرت شيراز بوده و ثانياً دستوري از طرف حزب متعاقب جريانات اخير نرسيده بـود تـا            

ر شده بود صبح     از مسافرت مراجعت و قرا      مسئول حزب در اهواز    سرانجام مهدي صفارپور  
هـر   رسد   مي  از تهران  العاده روزنامه خاك و خون       وقتي كه شماره فوق    14/1/49روز جمعه   

ا به فروش رسانيده تا  نظريات ه  و خيابانها  ه را در كوچها  هيك از اعضا تعدادي از اين روزنام
معلوم شد روزنامه  اينكه لي صبح روز جمعه پس ازو. مخالف حزب به گوش همگان برسد

توقيف گرديده است برنامه مزبور تغيير نمود و با بلندگو و ميكروفن نصب شده در محـل           
 و  همگـي دربـاره بحـرين      حزب اعضاي حزبي شروع به دادن شـعار نمودنـد و ايـن شـعار              

يس بوده و گفته شـده ايـران مالـك مـسلم            گلتعمار ان  و حمله به اس    مالكيت ايران بر بحرين   
وپنجاه سال با زور و تزوير اين سرزمين صدبحرين است و استعمار انگليس است كه طي يك

 جدا نموده است و طي همين شعارها از مردم دعوت به عمـل آمـده كـه در      ايراني را از ايران   
ايرانيست متشكله در محـل دفتـر حـزب           ن روز مزبور در كنفرانس حزب پا      30/17ساعت  

   48.شركت نمايند
 و ديگـر نـشريات حـزب     خاك و خـون    مراقبت از چاپخانه روزنامه      به دنبال آن ساواك   
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العـاده    در توقيـف شـماره فـوق     اقـدام سـاواك   . ايرانيست را با شدت بيشتري پي گرفت        پان
كردند اين اقـدام       حتي بر خوشحالي رهبران حزب افزود كه تصور مي         خاك و خون  امه  روزن

  ! بر شأن و موقعيت آنان و حزبشان در نزد مردم كشور افزوده است
 ين در دفاع از حق حاكميـت ايـران بـر بحـر            خاك و خون  رفت روزنامه     گمان مي چون  

 دسـتور   1349  مـاه  فراتر از آستانه تحمل شاه و حاكميت گام بـردارد، از اواسـط فـروردين              
  .توقيف آن صادر شد

ايرانيست تصميم     دستگاه رهبري حزب پان    خاك و خون  به دنبال تداوم توقيف روزنامه      
 ارگان حزب در خارج از كشور را كه نشر آن متوقف شـده بـود،                ناسيوناليسمگرفت روزنامه   

 در  1349  مـاه   تيـر  هفـتم  در   ساواك . جبران شود   توقيف خاك و خون    دوباره منتشر كند تا   
  :اين باره چنين گزارش كرده بود

ايرانيست اظهار داشت به دسـتور        ي از افراد گروه پارلماني حزب پان       يك دكتر هوشنگ طالع  
 ارگان دانشجويان خارج از كشور كـه مـدتي    قرار است نشريه ناسيوناليسم   محسن پزشكپور 

ر اينجا كنترل يافت مجدداً چاپ و منتشر شود و نظرات و مطالب حزب كه د بود انتشار نمي
تهيـه    كـه در كـشور آلمـان       دهنـد در نـشريه ناسيوناليـسم        شود و اجازه انتشار آن را نمـي         مي
  .گردد چاپ شود مي

 هرگونه اقدام پيرامون مفاد خبر باعث شناخته شدن منبع خواهـد            -1: نظريه رهبر عمليات  
  49.توان اعتماد نمود نبع مي به صحت گزارش م-2. گرديد

 و  مباحث ناسيوناليـسم ايـران    ( دو نشريه    ،داد گزارش    ساواك 1349  ماه  اسفند پنجمدر  
منتـشر و در ميـان اعـضاي برجـسته آن           ت  ايرانيـس    از سوي حزب پان    )اصول ناسيوناليسم 

  . توزيع شده است
ي را كـه گرداننـدگان حـزب در نبـود            برخي نـشريات   1350  ماه  خرداد پنجم در   ساواك

بـه  : شرح نام برده اسـت    اين   به   كردند   براي مخاطبان خود منتشر مي     خاك و خون  روزنامه  
 حزب  ةشد ر عضو اخراج  اهللا صد   كه اشعاري است در نكوهش دكتر فضل       (تو اي خائن بدنام   

، گفتـار آژيـر در      گرايـد   ، جهان به ناسيوناليـسم آگـاه مـي        ، اصول ناسيوناليسم  )ايرانيست  پان
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چـون  «كند     تصريح مي  در ذيل همين گزارش ساواك    . ، و مباحث ناسيوناليسم   كالس درس 
، لكن مسئولين حزب مذكور     هوقيف گرديد ايرانيست ت    ارگان حزب پان   خاك و خون  روزنامه  

 شـده در اختيـار افـراد قـرار           كپـي   ايرانيستي را از طريـق نـشريه پلـي          سعي دارند افكار پان   
  50.»دهند

ايرانيست از هر فرصتي بـراي انتقـاد از            و ديگر رهبران حزب پان     در اين ميان پزشكپور   
 بـه   چنانكـه . بردنـد    اين روزنامه بهره مي    انتشار و لزوم تجديد     خاك و خون  توقيف روزنامه   
   51. در صحن علني مجلس به اين موضوع پرداخته بود يك بار پزشكپورگزارش ساواك

عضوي از اجازه نخواهد داد    رژيم  در حالي كه پيشاپيش آشكار بود در دور آتي انتخابات           
ت ايرانيس  مجلس شورا شود، رهبري حزب پان     دورة بيست و سوم     ت راهي   ايرانيس  حزب پان 
تر رفع توقيف نـشود، در انتخابـات آينـده             هرچه سريع  خاك و خون   روزنامه   اگر ،مدعي شد 

   .شركت نخواهد كرد
 ايرانيست در شـهر آبـادان       سرپرست حزب پان   خبر داد،     ساواك 1350  ماه  مرداد دومدر  

خـاك و  طي تلگرافي به شرح زير از شخص شاه خواست تا موجبات انتشار دوباره روزنامـه         

  : را فراهم آوردخون
  نشاه ايران زمينپيشگاه گرانقدر آريامهر شاه

  .شود  صداي آزادان ايران پرست جلوگيري ميمدتي است از انتشار روزنامه خاك و خون
مـسئول  ـ طالئـي   . مستدعي است امر مقتضي جهت انتشار مجدد شـرف صـدور فرماينـد   

  52.ايرانيست آبادان حزب پان
 و برخـي     مجلس شورا محسن پزشكپور    بيست و سوم  مقارن با برگزاري انتخابات دوره      

خـاك و    را به خاطر لغـو امتيـاز روزنامـه           ايرانيست دولت هويدا    ديگر از مسئوالن حزب پان    

خاطر  اين روزنامه صرفاً به      ،دادند و مدعي بودند      گاه به شدت مورد انتقاد و حمله قرار          خون
  . انتقاد از دولت و دفاع از حقوق مردم ايران لغو امتياز شده است

 انتقـادات و    ،خـاك و خـون     به دليل تداوم توقيف روزنامه       1350در طول تابستان سال     
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بيست و در . داي بيشتري دنبال شد    با سر و ص    ت به دولت هويدا   ايرانيس  فشارهاي حزب پان  
 طي گزارشي خبر از آن داد كه به دنبال نظر مـساعد شـاه بـه                  ساواك 1350 شهريور   يكم

شده بر حزب مذكور رفـع شـده و مقـدمات انتـشار مجـدد               هاي اعمال   تدريج آن محدوديت  
هـايي از   در بخـش . شود ديد حاكميت فراهم مي    در راستاي سياست ج    خاك و خون  روزنامه  

  :خوانيم اين گزارش چنين مي
 كه موضوع آن مربوط به ارسال اعالميه از طرف تـشكيالت حـزب              10/6/50بولتن مورخه   

 براي وزارت امور خارجه و برخي از سردبيران جرايد بوده و در آن از ايرانيست انگلستان پان
ور تجليل به عمـل آمـده و عنـوان گرديـده توقيـف غيرقـانوني روزنامـه                  شهداي سوم شهري  

ايرانيست نشانه ديگري است از وحشت هيأت حاكمه  حزب پان» خاك و خون«بيداركننده 
  : به استحضار رسيده و مقرر گرديده،از بيداري مردم

  » توقيف نباشدمگر قرار نبود روزنامه خاك و خون«
ت در فروردين ماه سال     ايرانيس  همان طوري كه استحضار دارند متعاقب مخالفت حزب پان        

هـايي بـراي فعاليـت         مقرر گرديد محـدوديت     با سياست دولت در مورد مسئله بحرين       49
ت به طور غيرمحسوس فراهم گـردد و مـسئوالن حـزب مزبـور كـه در آن                  ايرانيس  حزب پان 

 بـه    از طريق روزنامه خاك و خون      موقع در نظر داشتند نظريات خود را درباره مسئله بحرين         
ي كـه در    آگاهي مردم برسانند طبق اوامر صادره مقرر شد از انتشار روزنامه مزبـور جلـوگير              

همان وقت محل چاپ روزنامه مزبور با تشريفات قانوني بازرسي و ضمن ممانعت از انتشار 
شت گرديدند كه بعداً پرونده آنها      داايرانيست نيز باز     حزب پان  ياين روزنامه دو تن از اعضا     

و بـه    به ادارة دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ارجاع و درباره آنان قرار منع پيگرد صادر             
  .طعيت نيز رسيده استق

ايرانيست مدتي در قبال عـدم انتـشار روزنامـه مزبـور              بعد از اين جريان مسئوالن حزب پان      
سكوت اختيار نمودند ولي بعد از مدتي از مسئوالن وزارت اطالعات خواهان توضـيح در               

 مديركل  طريق آقاي زرنگار گرديدند كه موضوع ازمورد علت توقيف روزنامه خاك و خون
 رسيد كه موضوع به عرض رسيد و       به آگاهي ساواك   10/12/49وزارت اطالعات در تاريخ     

 تذكر داده شود كه در اجراي اوامر صادره با دكتر محمدرضا عاملي مقرر گرديد به پزشكپور
  :مقام حزب مذكور در اين مورد مذاكره و نامبرده اظهار داشته  قائمتهراني
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ت به وزارت اطالعات نوشته شده و اين نامه هم بـر            ايرانيس  فقط يك نامه از طرف حزب پان      
نـدارد ولـي   وزير اظهار داشته بودند انتشار روزنامـه مـانعي    اين اساس بوده كه آقاي نخست   

پاسخي در مورد نامه مورد بحث       آنكه   گفته شده به اين روزنامه آگهي داده نشود ولي بعد از          
  .از وزارت اطالعات نرسيده موضوع مورد تعقيب قرار نگرفته است

 ،آيدت رفع تضييق به عمل ايرانيس متعاقب فرمان شاهنشاه آريامهر داير بر اينكه از حزب پان
ايرانيست گزارشي به شـرف عـرض مبـارك همـايوني رسـانده و در آن                  مسئوالن حزب پان  

ت جلـوگيري شـده و      ايرانيـس   عنوان نمودند كه در چند نقطه از كشور از فعاليت حزب پان           
عـين  : آورد كـه مقـرر گرديـد        وزارت اطالعات هنوز تضييقاتي براي حزب مزبور فراهم مي        

  و وزارت اطالعات و شهرباني ابالغ شـود كـه در           ها  كوامر مبارك شاهنشاه آريامهر به ساوا     ا
  .اجراي اوامر صادره اقدامات الزم صورت گرفته است

 به عمل آمده پاسـخ داده  در استفساري كه از وزارت اطالعات در مورد روزنامه خاك و خون   
 تلگرافي دائر بر رفع توقيف از روزنامـه خـاك و             محسن پزشكپور  5/12/49شده در تاريخ    

 به وزارت اطالعات مخابره نموده كه از طرف وزارتخانه مزبور پاسخي به شرح زير بـه        خون
  : داده شده استپزشكپور

 باشد مالحظه نگرديده ولي به عدم انتشار روزنامه خاك و خونسوابق و دستوري كه دال بر 
 ماده پنج اليحـه     2 همان طوري كه اطالع داريد طبق تبصره         طور كلي روزنامه خاك و خون     

 آن لغـو    قانوني مطبوعات چنانچه ظرف مدت يك سال منتشر نگردد خود بـه خـود امتيـاز               
بعد از اين موضوع . يابد  نزديك يك سال است كه انتشار نميروزنامه خاك و خون. شود مي

 اعالم نموده نظر به اينكه يك سال  به محسن پزشكپور23/2/50وزارت اطالعات در تاريخ 
 ماده پنج اليحـه  2 منتشر نشده لذا به موجب دستور تبصره تمام است روزنامه خاك و خون 

  53.قانوني مطبوعات امتياز آن روزنامه لغو شده است
ايرانيـست بـراي جبـران      رهبـران حـزب پـان   ، ساواك گـزارش كـرد   1350در دي ماه    

 زب مـردم  و نشريات وابسته به ح    ها    هاي و خبررساني خود با برخي روزنام         رسانه هاي  مضيقه
تيراژي از آن     گيري رهبران آن در نشريات كم       اند و اخبار آن حزب و موضع        ارتباط پيدا كرده  
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 اينكـه   ضـمن . كنـد   شوند، مجال انتشار پيدا مـي        منتشر مي  ها      ستاندست كه بعضاً در شهر    
نظـرات    قطـه يي حـاوي آخـرين اظهـارات و ن        ها    هانتشار هر از گاه جزوات، نشريات و كتابچ       

 محـدود و گـاه كپـي شـده كماكـان تـداوم              به تعـداد  رهبران حزب درباره مسائل مختلف      
   54.داشت

ايرانيـست و      كه گاه مطالب رهبران حـزب پـان        از جمله نشريات نزديك به حزب مردم      
مهـد   بايـد از     ،كردنـد   ي اين حزب پيرامون مسائل مختلف را چاپ و منتـشر مـي            ها    هديدگا

   55. نام برد مصورتهران و مجله اراده آذربايجان، آزادي
توتاليتاريـسم و سيـستم     «اي بـا عنـوان         جـزوه  1351 خرداد ماه ت در   ايرانيس  حزب پان 

 ترجمـه   كيانژاد فردي به نام بود به قلمرا كه نوشته فردي به نام ريشارد لونتال      » زبيح تك
حزبـي حـاكم بـر كـشورهاي كمونيـستي و              از نظـام تـك     در آن صـريحاً   و منتشر كرد كه     

  . بودانتقاد شدهمختلف جهان هاي  سوسياليستي در بخش
 ت روزنامه و نشريه قابل    ايرانيس   كه حزب پان   1350دو سال نخست دهه      در طول يكي  

هاي داخلـي مـورد توجـه قـرار گرفـت و در         توجهي در اختيار نداشت بار ديگر انتشار بولتن         
تنسيل رواج بيـشتري در آن حـزب       و اس   ي تكثير و كپي   ها    هگيري از دستگا    همان حال بهره  

 نـشريه و جـزوه منتـشره حـزب     چهارده از  ساواك1351  ماه تيربيست و نهم  در  . پيدا كرد 
برد كه بـه طـرق گونـاگون و توسـط رهبـران و                ت با موضوعات مختلف نام مي     ايرانيس  پان

اين نـشريات   . شد  ي كپي تكثير و توزيع مي     ها    هااندركاران تهيه شده و از طريق دستگ        دست
، جنبه پرورش انقالب    حزبي ، توتاليتاريسم و سيستم تك    يسملاصول ناسيونا : عبارت بودند از  

هـاي    ، آهنـگ  ، طرح نو درباره آموزش و پـرورش ملـي         يسم ايران ل ناسيونا ، مباحث آموزشي
 پيرامـون   ي، گفتـار  ن اقتصاد ناسيوناليستي  ، سخني پيرامو  ، شناخت نيرومندي و قدرت    خون

ـ ،  ايرانيـست و مـسئله نفـت        ، حزب پان  سياست بازرگاني خارجي ايران    ، مبـاني   سمناسيونالي
  . ، و مفهوم عميق و گسترده صنعتي بودنايرانيسم پان

ايرانيـست     در يكـي از جلـسات حـزب پـان          1351  ماه  اسفند بيست و سوم  سرانجام در   
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 انتـشار آن از سـر       1352 پايان يافته و از آغاز سال        خاك و خون  امه   توقيف روزن  ،اعالم شد 
خواست پيرامون انتشار اين روزنامـه         از اعضاي برجسته حزب      گرفته خواهد شد و پزشكپور    

 هـم بـه مـأموران       سـاواك  اينكه   ضمن. و صدايي به راه بيندازند     تبليغات گسترده و پر سر    
خـاك و   داد موضـوع انتـشار مجـدد روزنامـه            ت هشدار مي  ايرانيس  نفوذي خود در حزب پان    

كنندگان مطالـب روزنامـه را بـه          ، محتواي مطالب در دست تهيه و نويسندگان و تهيه         خون
  :دقت تحت مراقبت قرار دهند

ايرانيست در محـل حـزب         نيروي فرهنگيان حزب پان    23/12/51 مورخه   30/16ساعت  
. يـد  تـشكيل گرد    و ضرغامي  ، اميري ، شهريار ، قزلباش ، راپوكي پورربا حضور سروران صفا   

 اظهار داشت بزرگترين مژده را بايد به شما بدهم و آن اين است كه اجازه پوررابتدا سرور صفا
اي خـواهيم    فعاليـت وسـيع و گـسترده   52 داده شده و در سـال       انتشار روزنامه خاك و خون    

سرور .  شماره انتشار دهيم   5اريم كه در هفته     داشت كه يكي از آنها روزنامه است و تصميم د         
 پوررسرور صـفا  .  كرد آيا مطلب داريم كه بتوانيم روزي يك روزنامه تهيه كنيم           سؤال وكيپرا

شت  اظهار داسپس سرور شهريار. گفت اگر نتوانيم مطلب تهيه كنيم بايد در حزب را ببنديم
آورم و در روزهـاي       آموزان برگزيده دبيرستان را هر هفتـه بـه حـزب مـي              اي از دانش    من عده 

سپس در .  و حزب استها  هشنبه كه جلسه هست تماس جالبي داريم كه مورد توجه بچ پنج
امـه را   انتـشار روزن    رفتنـد و خبـر     پايان جلسه افراد حاضر در نيرو به اتاق محسن پزشـكپور          

 گفت سعي كنيد از حـاال مـشترك جمـع نماييـد و بـه آنهـا قـبض             پزشكپور. تبريك گفتند 
 ما حداقل بايد چهار هزار مشترك در جنوب داشته باشيم و در خاتمه قرار .اشتراك بفروشيد

 كدام از افراد حزب از حاال بـه          گفت هر  پزشكپور. شد روز دوم فروردين ديدار حزبي باشد      
  .يدموجي ايجاد نماي تبريك گفته ها  هترتيب در روزنام

گويند و تالش بـراي    در حزب هيجان زيادي است و همه به هم تبريك مي          -1: نظريه شنبه 
 ها   ستانانتشار روزنامه است كه بعد از عيد شروع بشود و با تلفن اين موضوع را به اكثر شهر            

  . اند همه آمادگي خود را اعالم نمودهاند و  گفته
 اولين نشريه را با سر و صداي زياد توزيـع  ها  ه حزب تصميم دارد كه با نوشتن در روزنام      -2

  .رسد دفتر خاك و خون در شهرداري داير گردد  به نظر مي.نمايد
  .شود  مفاد گزارش خبر تأييد مي-1: نظريه يكشنبه
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 امكان از مطالبي كه به منظور چاپ در روزنامه آماده     به شنبه آموزش داده شد در صورت       -2
اي تهيــه و گــزارش نمايــد تــا بــدين وســيله از نحــوه افكــار و تمــايالت  شــود خالصــه مــي

  56.نويسان اطالع حاصل گردد مقاله
 هم شعارها و تبليغات سياسي و حزبـي         خاك و خون  در برگه اشتراك دوره جديد روزنامه       

  : و مطالب زير درج شده استها  ه، نوشتها  هاي از اين برگ در نمونه. گوناگوني درج شده بود
  روزنامه

  2336برگ اشتراك                                                                                        شماره 
  خاك و خون 

  دوره دوم
  تخاك و خون، صداي آزادگان ايران پرس

  خاك و خون، رهگشاي اميدهاي فرداي نزديك جامعة ايراني
  ين ملت سرفراز ايرانيبر نهادهاي كهن آ                       

  ي ايرانيها  هخاك و خون، نمودار رستاخيز آزادگي طلب همة تير
  نشين هاي ايراني خاك و خون، مدافع سرسخت بهروزي و پيروزي همه سرزمين

  تابناك از رزمي مقدس بر ضد هرگونه استعمار و استثماراي  خاك و خون، جلوه
  طلب ملت ايران خاك و خون، خروش همه قشرهاي مترقي و دگرگون

  . دريافت گرديد ......شماره   ريال بابت وجه اشتراك يكصد300 مبلغ 1/3/52به تاريخ 
  57    مسئول امور مشتركين دريافت كننده                                              نام و امضاي

 سپري خاك و خون   سال و دو ماهي كه از توقيف و لغو امتياز روزنامه             سهپس از حدود    
 از  1352 خرداد مـاه   بيستمشد، نهايتاً نخستين شماره دوره جديد انتشار اين روزنامه در             مي

 تا مدت كوتـاهي پـس از انحـالل احـزاب            خاك و خون  دور جديد روزنامه     .چاپ خارج شد  
 و تـشكيل حـزب واحـد        1353 اسـفند مـاه    در    و ايرانيـان   ، مـردم  ، ايران نوين  ايرانيست    پان

  . ادامه يافترستاخيز
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  فصل پنجم
  چهلايرانيست در نيمه دوم دهه  حزب پان

  
  ايرانيست دانشگاه، دانشجويان و حزب پان

هاي   ترين پايگاه   ، دانشگاه و محافل دانشجويي از مهم      20هاي پس از شهريور       در تمام سال  
 در معـادالت    نظر به اهميت قـشر دانـشجو و تأثيرگـذاري آن          . مخالفان رژيم پهلوي بودند   

كرد تا در ميان دانشجويان نفوذ پيدا كنـد و آنـان را    سياسي داخلي، رژيم همواره تالش مي  
هاي خود همراه سازد يا حداقل سر آنها را به مسائل غيرسياسي گرم نمايـد؛ امـا                   با سياست 

از جملـه اقـدامات رژيـم بـراي نفـوذ در محافـل              . كمترين توفيقي در اين كار پيـدا نكـرد        
ايـن  . نوين، مردم و بعدها رستاخيز بود       ويي، اجازه فعاليت به احزاب دولتي نظير ايران       دانشج

توانـستند   احزاب آن قدر بدنام بودند كه حتي در ميان اقشار غيردانشجو و كم سواد هم نمي      
حتـي دانـشجويان فاقـد ديـدگاه و     . طرفدار پيدا كنند؛ چه برسد به دانـشگاه و دانـشجويان        

 نيز از نزديك شدن به هر آنچه نـشان رژيـم بـر خـود داشـت، احتـراز                    هاي سياسي   انگيزه
  .كردند مي

هاي پزشكپوري، كه رسالت خـود را خـدمت بـه رژيـم شاهنـشاهي                ايرانيست  حزب پان 
هاي قالبـي، تـصور       دانست، نيز با شعارهاي توخالي و احساسي ناسيوناليستي و مخالفت           مي
بـه دور خـود     » ايرانيـست   شجويان عضو حزب پان   دان«اي را به عنوان       تواند عده   كرد مي   مي

  .از همين رو دست به ايجاد تشكيالت دانشجويي زد. جمع كند
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 بود كمترين پايگاهي در ميان دانشجويان نـدارد؛ و ناكـامي             اما رژيمي كه خود مطمئن    
كرد، چنان از محـيط دردسرسـاز         احزاب دولتي را در جذب دانشجويان به عيان مشاهده مي         

 بـه حزبـي      در محيط دانـشگاه راحتـي      ترسيده بود كه جرأت نداشت اجازة فعاليت      دانشگاه  
هـاي    ايرانيـست كـه از اوايـل دهـة چهـل بـه فعاليـت                حزب پان . ايرانيست بدهد   نظير پان 

ها پرداخته بود، به زحمت توانسته بود پـس از چنـد سـال تـالش در                   محدودي در دانشگاه  
معتمـدان  ا اينكه همين عدة معدود زيـر رهبـري           ب 1.حدود بيست نفر را به خود جذب نمايد       

 و زير مراقبت شديد ساواك قرار داشـتند، موجـب            و عاملي تهراني    پزشكپور رژيم، همچون 
  :هاي ساواك است سند زير به خوبي گوياي نگراني. نگراني شديد ساواك بودند
  رياست ساواك تهران

  اهللا اميني انجداني دانشجوي سال دوم هنرسراي عالي فضل
  23/9/46 -2   ه/28992عطف به 

ايرانيست در دانشگاه تهران و همچنين اقـدامات          هاي حزب پان    در زمينه چگونگي فعاليت   
خواهشمند است  . ور داده شد  نامبرده باال تذكر الزم به نحو مقتضي به مسئولين حزب مزب          

  .جهت تكميل پرونده تهيه و ارسال دارند دستور فرماييد يك قطعه عكس مشاراليه را
  مقدم. مديركل اداره سوم

دادنـد    ها هم، كه خود اكثراً بركشيده رژيم بودند، تـرجيح مـي             رؤسا و مسئوالن دانشگاه   
 احـزاب دولتـي در دانـشگاه    كند دستمال نبندند؛ و با فعاليـت سياسـي     سري را كه درد نمي    
) دانشگاه علم و صنعت بعدي     (به عنوان مثال، رئيس هنرسراي عالي     . چندان موافق نبودند  

 رياسـت محتـرم     تيمسار معظم سـپهبد نـصيري      «به 1347اي به تاريخ دهم اسفند        در نامه 
  :نويسد مي» يت و اطالعات كشورسازمان امن

شــود كــه بعــضي از دانــشجويان در اجــراي نيــات احــزاب مختلفــه   گاهگــاه مــشاهده مــي
بايـد منحـصراً مـذاكرات و         از آنجا كه در محـيط علـم و دانـش مـي            . نمايند  هايي مي   تالش

مباحثات علمي صورت گيرد باعث تأسف خواهد بود كه اذهان جوانان پرشور دستخوش             
  . احزاب مختلف سياسي قرار گيردهاي كشمكش

                                                           
  . همان-1
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اينك ضمن معطوف نمودن ذهن آن مقام به اين مسئله تقاضا دارد در صورت لزوم موضوع                
را به شرف عرض همايوني رسانده تا در صورت مصلحت اوامري صادر فرمايند كه احزاب 

صي يا از پذيرفتن دانشجويان خودداري نمايند و يا دانشجويان تحت شرايط و تعهدات خا             
هـا    به عضويت احزاب درآيند به نحوي كه هرگونه فعاليت حزبي آنان در محـيط دانـشكده               

. اقدام ناصحيح و خالف نظم منظـور گـردد و مؤاخـذات و تنبيهـاتي در پـي داشـته باشـد                     
. ها را بيش از پيش حفظ خواهد نمـود      هرگونه اقدامي در اين زمينه نظم و انضباط دانشكده        

كـنم در     فكـر مـي   . اداره كل بررسي و نظر بدهـد      » معظم ساواك نوشت تيمسار رياست      پي«
  2.ترين اجازة فعاليت سياسي داده شود خارج از دانشگاه هم نبايد كوچك

 دستور داد ترتيبـي فـراهم آورد         به اداره كل سوم ساواك     در پي اين نامه رئيس ساواك     
در . ود را به خارج از محـيط دانـشگاه منتقـل كننـد            هاي دانشجويي خ    تا اين احزاب فعاليت   

  رئيس اداره يكم عمليات و بررسي اداره كل سوم ساواك           پرويز ثابتي  1347پانزدهم اسفند   
  :در اين باره خطاب به اداره دوم عمليات و بررسي اين اداره كل چنين نوشته بود

  در احزاب سياسيدرباره شركت دانشجويان 
  15/12/47-110395/322عطف به 

هاي كشور به منظور جلوگيري  فعاليت دانشجويان به نفع احزاب سياسي در محيط دانشگاه
لذا اصلح اسـت ضـمن      . باشد  ها از نظر اين اداره به مصلحت نمي         بندي  از تشنجات و دسته   

ان توجه داده شود كه از هرگونه ايرانيست به آن نوين، مردم و پان تماس با رهبران احزاب ايران
هـا خـودداري و در صـورتي كـه طرفـداراني از               تالش و تبليغات عناصر خـود در دانـشگاه        

دانشجويان داشته باشند ترتيبي اتخاذ نماينـد كـه تـشكيل جلـسات و فعاليـت آنهـا دور از                
باشد  ها انجام و حفظ امنيت و آرامش فكري دانشجويان كه حائز اهميت مي          محيط دانشگاه 

  3.در نظر گرفته شود
، نظر ديگـري    با اين حال رئيس اداره يكم عمليات و بررسي ساواك، يعني پرويز ثابتي            

ايرانيـست، موفـق بـه        كرد كه اگر احزابي نظيـر پـان         شايد وي به درستي تصور مي     . داشت

                                                           
  . همان-2
  . همان-3
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 در اجراي   ر چه ثابتي  اگ. ند، فرصت مغتنمي براي رژيم خواهد بود      اي دانشجو شو    جذب عده 
به رهبران حزب تذكر داده كه در محيط دانشگاه فعاليت نكنند، امـا             » تيمسار معظم «اوامر  

  : نشان داده استدر البالي گزارش خود، مخالفت تلويحي خود را با نظر رئيس ساواك
 نيز اعالم گرديده از لحـاظ       18/12/47-107762/312طوري كه طي نامه شماره       همان

هاي عالي آموزشي كشور فعاليت احزاب سياسي قانوني در           صيانت امنيت و آرامش محيط    
  داخل مؤسسات مزبور به مصلحت نيست و در اجراي ايـن نظـر بـا مـسئولين حـزب پـان                    

گـاه دسـت بـه اقـدامي در داخـل             ايرانيست مذاكره و آنان ضمن تأكيد اين مطلب كـه هـيچ           
 و ساير مؤسسات عالي آموزشي كشور نخواهند زد اضـافه كردنـد كـه بـه دنبـال                   ها   هدانشگا

 و انجام امور تبليغاتي ديگر طي چند سال اخير شروع فعاليت و انتشار روزنامه خاك و خون
ر مراجعه  ايرانيسم آشنا شده و تدريجاً به حزب مزبو         تعدادي از دانشجويان با ايدئولوژي پان     

با توجه به اينكه اگر حزبي در يك جامعه فعاليـت            .اند  و تقاضاي عضويت و همكاري كرده     
داشته باشد و فعاليت آن به رسميت شناخته شود يكي از نيروهاي عمده و خالق و همچنين 

 از پـذيرش    توانـد   ت نمـي  ايرانيـس   گردانندگان آتي آن دانـشجويان هـستند لـذا حـزب پـان            
كننـد خـودداري نمايـد و بـه همـين       دانشجوياني كه براي عضويت در حزب مراجعـه مـي         

انـد بـه      مناسبت دانشجوياني كه تا به حـال مراجعـه كـرده و مراحـل آموزشـي را گذرانيـده                  
 دانـشجوي  قابل توجهيعضويت حزب درآمده و نيروي دانشجويي اين حزب فعالً تعداد       

هاي تحصيلي خود در كانون حزب جلسات هفتگي دارند  يطعضو دارد كه در خارج از مح
با توجه به    .و ضمناً به آنها تأكيد شده كه از فعاليت در محيط تحصيلي خود اجتناب نمايند              

مراتب باال و اينكه مجدداً تأكيد گرديده كه اين حزب در داخل محيط عالي آموزشي دست 
عدم پذيرش دانـشجويان عالقمنـد و        داره نيز دارد كه به نظر اين ا       به فعاليت نزند اشعار مي    

مؤمن از طرف حزب اقدامي عملي نيست و همين مسئله موجب بـروز شـايعات و تعـابير                  
وبي از لحاظ فعاليت آزاد احـزاب قـانوني خواهـد بـود و لـذا پـذيرش                  لغيرصحيح و نامط  

  .اشدب هاي تحصيلي بالمانع مي دانشجويان در حزب مزبور با شرط عدم فعاليت در محل
  4 ثابتي ـرئيس اداره يكم عمليات و بررسي

                                                           
  . همان-4
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توجه نداشت و     ت در ميان دانشجويان دانشگاه نفوذي قابل      ايرانيس  از آنجا كه حزب پان    
، تـصميم گرفتـه شـد جلـسات حزبـي گـروه        بودنـد شـمار   حزب انگـشت   دانشجويان عضو 

بـا ايـن   .  و مشترك برگـزار شـود   با هم آموزي و محصلين حزب       دانشجويي و نيروي دانش   
كنندگان در ايـن        دهد باز هم شركت      موجود نشان مي   هاي   آمارها و گزارش   چنانكهحال هم 

تـن فزونـي    سي تا بيستاز آموزي به زحمت  مراسم و جلسات مشترك دانشجويي و دانش   
 حضوري  ها   هكنند كه در دانشگا   نشد رهبران حزب تبليغ       اما همه اينها باعث نمي    . گرفت  مي

  .فعال دارند
 به ويژه پس از واقعه تجزيه       ها    هت در محيط دانشگا   ايرانيس  روند محدودسازي حزب پان   

 جلـوگيري از    بـراي   شدت بيشتري گرفت و فـشار مقامـات دولتـي و نيـز سـاواك               بحرين
اكـنش بـه ايـن برخوردهـا بـود كـه            ودر  . تر شـد  ي دانشجويي اين حزب آشـكار     ها  ليتفعا

اي خطاب به دفتر ويژه اطالعـات          طي نامه  1350 در اواخر سال     سرانجام محسن پزشكپور  
 هـاي    در رأس آن قرار داشت، ضمن هشدار نـسبت بـه رشـد گـرايش               كه حسين فردوست  

 نظيـر   انيـست راي  جويان، تقاضا كرد اجازه داده شـود حـزب پـان          ضدحكومتي در ميان دانش   
هـايي از ايـن       در بخـش  . ي دانـشجويي خـود را تـداوم بخـشد         هـا   ليـت ساليان گذشـته فعا   

  : خطاب به دفتر ويژه اطالعات چنين آمده بودنامه محسن پزشكپور شكايت
بي مشهود است در حال حاضر در اجتمـاع و بـه خـصوص در بـين                  به طوري كه به خو     -1

جوانان و روشنفكران كشور ما طرز فكرهايي به وجود آمده كه عـالوه بـر اينكـه مـشكالت                   
  .كنوني را به وجود آورده اعالم خطري است براي آينده مملكت

 يك نـوع   و دانشگاه تبريزكند كه در دانشگاه تهران گزارشاتي كه ما داريم حكايت از اين مي    
 كرد و در مواردي هم بلـوچ احـساس          –طلبانه بين دانشجويان آذربايجاني       طرز فكر تجزيه  

ت ايرانيـس    از دانشجويان آذربايجـاني كمتـر بـه حـزب پـان             مثالً در دانشگاه تبريز    ،شود  مي
 مـسلماً دولـت     .اينها مسائلي است كه حتماً بايد به رهبر مملكت گزارش شود          . گروند  مي

 عرض برساند ولي ما هخواهد ب هم اين مسائل را درك كرده منتها چون مسئوليت دارد نمي          
كنيم بايد بـه      اي كه به كشور و به رژيم كشورمان داريم اين حقايق را كه احساس مي                با عالقه 

  .نيمعرض برسا
 هـا   نيـست  همه مخالفان حتي ماركسيـست لني      به خاطر داريم كه پس از انقالب شاه و مردم         
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 به  ،ناچار به سكوت شدند ولي اكنون پس از گذشت ده سال يك روحيه معكوس پيدا شده               
ترين   ين و پرمخاطره  تر  خصوص در بين روشنفكران كه آن طور كه ما برخورد كرديم اساسي           

مقابله با اين مخاطره تنها با يك اقدام تبليغات . مسئله است براي آينده و آن هم آينده نزديك
  .سطحي امكان ندارد بايد در اين باره يك بررسي بنيادي و ژرف انجام شود

 توجه به روح انقالب     ]با[  بايد .دهد  تري را نشان مي     گزارشات خارج از كشور وضع سخت     
ه سال پيش جامعه متشتت و مأيوس و از هم گسيخته مردم را اميدوار كرد ايـن مـسئله                   كه د 

، خيلي اساسي مورد بررسي قرار گيرد كه چرا با همه امكانات وسيعي كـه از لحـاظ امنيتـي       
ـ                    سياست اطمينان  ،مالي رو  هبخش خارجي و غيـره فـراهم بـوده اآلن بـا چنـين نتـايجي روب

  .هستيم
گيرنـد   جا اسلحه مـي  خواهند و در اين خيزند و جنگ قاطع مي     پا مي ه  دانشجويان ب  در مصر 

چرا؟ اين دانـشجو از      .ي بعث عراق  ها    ه به خاطر حمايت از برنام     ،دهند  خود را به كشتن مي    
تـر،   اي است كه بايد بررسي شود آيـا مـا بنيـاد تـاريخي محكـم                  اين مسئله  كجا آمده است؟  

تر، رسالت تاريخي و امكانات مالي بيـشتر نـداريم،           تر، اصول انقالب روشن     فرهنگ عميق 
تـري    تـر و قطعـي      پس چرا؟ اگر پاسخ صحيح پيدا نكنيم جامعه ما مواجه با خطرات سخت            

  .خواهد شد
ليسم  ناسيوناهت كه از بدو تأسيس در جهت مبارزه با بيگانگان و در را           ايرانيس   حزب پان  -2

 بـا برخـورداري از امكانـات محـدود كـار خـود را               ها   سال ايران نقش فعال و آكتيوي داشته،     
 حزب ما روزنامه خاك و خون. نمود كرد و در داخل و خارج از كشور مبارزه را دنبال مي مي

امـر موجـب    شـد و همـين        در بسياري از نقاط دنيا منجمله كشورهاي همجوار پخـش مـي           
تري را جلب كنيم و كوشندگان حزبي به عنوان يـك تـشكيالت               ي وسيع ها    هشد كه گرو    مي

ايرانيـست بـه صـورت تنهـا شـبكه            در واقـع تـشكيالت پـان      . قانوني كارشان را دنبال كنند    
ايرانيـست در وضـع       امـروز تـشكيالت پـان     . بخش و مؤثر عليه افكار خائنانـه بـود          اطمينان

ه اين وضع نامشخص از نظر كادر رهبري و افراد مشكالت به وجـود          نامشخصي قراردارد ك  
  . آورده است

ايرانيست انجام داد و براي اولـين   ترين تظاهرات را پان مثالً در مورد مسئله سه جزيره وسيع 
سابقه بود و چون در اين مورد  بار در دانشگاه ترتيب تظاهراتي را به همين مناسبت داد كه بي
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 جلو پخش اين مصاحبه را      ،ه مطبوعاتي، راديو و تلويزيوني گذاشته شد      ترتيب يك مصاحب  
باز به همين ترتيب در مورد .  هم دستور دادند مصاحبه را چاپ نكنندها  هگرفتند و به روزنام

  . اعالميه حزب ما را چاپ نكنندها  هشدگان دستور داده شد روزنام رانده
 اگر حزب ؟گويند يعني چه  به ما مي.رو هستيم به افراد حزبي رو ما غالباً با اعتراضات سخت

 بـه مـا     ؟شود و تا كي ادامـه دارد        ملي و قانوني هستيم اين چه نوع رفتاري است كه با ما مي            
 اگـر ايـن   ] و[ شما عوامل خاص دستگاه دولت هـستيد   شود پس   جسته و گريخته گفته مي    

  .كنيد  ه بردباري دعوت ميچرا دائم ما را ب. دهيد العمل نشان نمي طور نيست چرا عكس
 وزيـر  وقتـي آقـاي سـام   .  ناشر افكار حزب ما هنوز توقيـف اسـت   روزنامه خاك و خون  -3

خواهد موضـوع را حـل كنـد و از مـن خواسـت مجـدداً                  اطالعات بود، به من گفت كه مي      
 كنم به او گفتم اين كار را اگر من بكنم يعني لغو  امتيـاز را                 تقاضاي امتياز براي خاك و خون     

 كار خالف قانون قبول دارم كه واقعاً اين طور نبوده و در مورد عدم اجازه انتشار خاك و خون
ر شـد تـا يـك       انجام شده است به ايشان پيشنهاد كردم فرمول ديگري را بررسي كنند كه قرا             

هفته نتيجه را به من بگويند كه متأسفانه اكنون كه شـش هفـت مـاه گذشـته هـيچ خبـري از          
  .وزارت اطالعات به حزب داده نشده است

ت ايرانيس  حزب پانها   ستان به نزد من آمدند و گفتند در دبير چندي قبل از طرف ساواك-4
 فعاليـت   ها      ستانها در دبير    من گفتم پس البد انتظار داريد مسلسل به دست         .ندفعاليتي نك 

 هـا    سـتان  چرا نبايد انديشه سربلندي ايران، آزادي ايران، بزرگي ايـران در دبير       .باشندداشته  
  .توسعه يابد

ت دعوت نشد معلوم ايرانيس  از حزب پان10/12شنبه   در برنامه اجراي تظاهرات روز سه-5
تـري    نيست چرا؟ مسلماً اگر ما دعوت شده بوديم قطعنامه چنين نبود و بـا نظـرات عميـق                 

 كه يك بازيچه بيش نيـست يـك غـول           از حزب بعث عراق    اينكه    ما به جاي   .شد  مطرح مي 
 از لحاظ نژادي و مذهبي وابسته كرديم كه حكومت بعثي عراق بسازيم در قطعنامه اشاره مي

  5.شود الملل يك حكومت تلقي نمي به اكثريت مردم عراق نيست و از نظر حقوق بين
دفتر ويژه اطالعات پس از مدت كوتاهي نامه مذكور را جهت بررسي به دفتـر سـاواك                 
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ـ      1350  مـاه   اسفند بيست و هشتم  هم در    ساواك. ارسال كرد   و  هن نامـ   دربـاره محتـواي اي
ت در دانشگاه و مدارس پس از واقعـه تجزيـه           ايرانيس  سابقه محدودسازي فعاليت حزب پان    

  . موضوع را به ادارة كل سوم ارجاع داد بحرين
 1350دهـه    پـاي در  پايـان يافتـه و رژيـم پهلـوي     در حـالي  1340بدين ترتيب دهـه     

ي هـا  ليتت به طور كلي و در عرصه دانشگاه و فعاايرانيس گذاشت كه موقعيت حزب پان     مي
ي گذشـته شـده   هـا   سالپذير و غيرقابل اعتناتر از   دانشجويي به طور اخص به شدت آسيب      

 وعـده و  كه رهبران اين حزب ملتمسانه و كماكان به حاكميت تعهد سـپرده              بود و در حالي   
 و در ميان دانشجويان باز هم در راستاي دفـاع از            ها    هدادند تداوم فعاليت آنان در دانشگا       مي

كرد، با اين حـال حكومـت و در          حاكميت و ستيز با مخالفان سياسي آن جريان پيدا خواهد         
 دانستند  ضعيف و فاقد اعتبار مي   ت را چنان  ايرانيس   موقعيت حزب پان   درجه اول دولت هويدا   

تـأثير ارزيـابي      صداقت گفتار و مدعيات آن را عمالً براي حمايت از حاكميـت بـي             كه حتي   
ت در دانـشگاه و در ميـان   ايرانيـس  به همين دليل از آن پس موقعيت حزب پـان . نمودند   مي

  .تناتر و غيرمؤثرتر خواهيم ديددانشجويان و دانشگاهيان را باز هم غيرقابل اع
  

   و دولت بغدادكردهاي عراق
ي ها   سال ت از همان  ايرانيس   باعث شده بود حزب پان      رژيم عراق  و روابط تيره رژيم پهلوي   

 و تبليغـات سياسـي و حزبـي    ها ليتپيدا كند فعا اجازه 1340نخست تجديد فعاليت در دهه    
 تـداوم دهـد و در راسـتاي همـين سياسـت از كردهـاي                خود را در انتقاد از حكومت عراق      

 با   و نيز اسرائيل   كردستان عراق كه تحت حمايت اطالعاتي، سياسي و نظامي رژيم پهلوي          
  سـرزميني  ،كشور در حال نبرد بودند، طرفداري فكري، سياسي، فرهنگي        دولت مركزي آن    

  .  نژادي بكنندو
هاي گونـاگون نظيـر       ايرانيست در مناسبت     رهبران حزب پان    كه در همين چارچوب بود   

هاي تبريكي براي كردهـاي عراقـي در آن     با لهجه و زبان كردي پيامفرارسيدن عيد نوروز 
 و با يادآوري نژاد آريـايي آنـان، رهبرانـشان را بـه لـزوم                فرستادند  ميي ايران   سوي مرزها 

 رهبـري حـزب   جملـه از . كردنـد  مي تشويق و ترغيب   تداوم مبارزه و مخالفت با رژيم بغداد      
سـبت فرارسـيدن نـوروز سـال         به منا  ت با هدايت مستقيم و غيرمستقيم ساواك      ايرانيس  پان
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 و شـصت تـن از كادرهـاي درجـه اول حـزب دمكـرات                مالمصطفي بـارزاني  براي   1347
  . كارت تبريك فرستادكردستان عراق

ي مختلف كُـرد در    ها    ه گرو ت حتي نگران وجود اختالف ميان احزاب و       ايرانيس  حزب پان 
هـاي گـاه و       كرد ضمن كاستن از تنش       بود و تالش مي    هاي مختلف كردستان عراق     بخش

 سـاواك . ي مذكور گسترش دهد   ها    هبيگاه ميان آنان ارتباطش را با رهبران و مسئوالن گرو         
  : چنين گزارش كرده است1347ماه  تير نهمدر 

 ضمن مذاكراتي اظهار داشت اخيراً اختالفي بين حزب پارت دموكرات ر هوشنگ طالعدكت
باشـند روي داده اسـت و         هاي كرد مي   يستل كه آنها نيز از ناسيونا      و حزب كاژيك   كردستان

ـ    ] ناخوانا[جالل    مـشغول تحـصيل   سـوي مـرز كـه در اروپـا         رد آن سرپرست دانـشجويان ك
ايرانيست تماس گرفته و براي حزب        باشد و چندين بار با تشكيالت اروپايي حزب پان          مي
  .آيد  نيز نامه فرستاده از طرفداران حزب كاژيك به شمار ميت در تهرانايرانيس پان

  :مالحظات
  6.فاد خبر نتيجه تحقيقاتي است كه از منبع در مورد حزب مزبور خواسته شده استم

هـاي گونـاگون      ايرانيـست هـر از گـاه و بـه مناسـبت             رهبران و كارگردانان حزب پـان     
 كـه ارتبـاط     رهبران اكـراد عراقـي نظيـر مالمـصطفي بـارزاني          از  هايي در حمايت      ميتينگ

 داشـت در شـهرهاي مختلـف كردسـتان ترتيـب             و رژيـم پهلـوي     با سـاواك  نزديكي هم   
  . دادند مي

هـا و اقـدامات تبليغـاتي و سياسـي           گيـري   دهي به اين گونه موضع       كه در شكل   ساواك
 در ايـن  1348  مـاه ارديبهشت ماه دومدر  كرد،    ت نقش درجه اولي ايفا مي     ايرانيس  حزب پان 

  :باره چنين گزارش كرده است
ــاعت     ــود از س ــرار ب ــبالً ق ــزب    4/2/48 روز 30/17ق ــشجويي ح ــژه دان ــرانس وي  كنف

لـيكن متعاقـب وقـوع      . ايرانيست در محل حزب واقع در خيابـان نـادري برگـزار شـود               پان
 تصميم مزبور به برگزاري كنفرانس حزبي پيرامون اين          و عراق  حوادثي در روابط بين ايران    

  .موضوع تبديل گرديد
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در محل حـزب مزبـور كنفـرانس        ) 4/2/48( روز جاري    30/17لذا قرار است از ساعت      
 ايرانيست تشكيل و در آن محسن پزشكپور وسيعي از طبقات مختلف و طرفداران حزب پان

 و سخنراني نامبرده پيرامون سوابق تاريخي روابط ايران. سخنراني نمايدرهبر حزب مذكور 
نـژادي، دفـاع از اصـول          بر اساس نظـرات اسـتعماري و تبعـيض          و ايجاد كشور عراق    عراق

ي اسـتعماري در منطقـه     ها  سياستد، تشريح   رو  سياست مستقل ملي ايران به ويژه در اروند       
 منافع ملي ايران و پاسخگويي بـه        ]از [، اعالم آمادگي هر چه بيشتر براي دفاع       خليج فارس 

  .ي استعمار خواهد بودها  ه و در هم شكستن دسيستجاوزات عراق
 آگهي ك و خون خا2/2/48هايي توزيع و مراتب در روزنامه روز  بدين مناسبت قبالً كارت

  .شده است
هـاي     و ميتينـگ   هـا   ست همچنين در نظر دارد كه در صورت اقتضا كنفران         ايرانيس  حزب پان 

افكـار   برگزار و طـي آن توجـه          و كردستان  وسيعي در سراسر كشور به ويژه مناطق خوزستان       
 جلب و مردم را در جهت دفاع از حقوق كشور خود        عمومي را به ماهيت تجاوزكارانه عراق     

  .هوشيار و آماده سازد
 طـي نطـق مبـسوطي        مجلـس شـوراي ملـي      2/2/48 در جلسه علني روز      ضمناً پزشكپور 

 بحث و براي اولين بار موجوديت دولت عراق را مورد انتقاد قرار  و عراقدرباره روابط ايران
نژادي و مغاير با اصول و        تعصبات نشانده استعمار و مظهري از      داده و آن را حكومتي دست     

د خوانـده و احتمـاالً نطـق او در    ح اعالميه حقوق بشر و منشور ملل مت      ،المللي  موازين بين 
  7. نيز پيرامون همين مطلب خواهد بود4/2/48 روز كنفرانس

هـا و      در انتقـاد از تجاوزكـاري      1348ت طي چنـد مـاه نخـست سـال           ايرانيس  حزب پان 
 در شهرهاي   ، نسبت به ايرانيان و تداوم مخالفتش با رژيم پهلوي         هاي دولت عراق    گستاخي

سـاواك  . هاي گوناگوني ترتيـب داد  ف ايران و به ويژه در مناطق غربي كشور ميتينگ    مختل
  : در اين باره چنين گزارش كرده بود1348  ماه ارديبهشتبيستمكردستان در 

 بازگـشت بـه      و بروجـرد   آباد  ت و مردم در خرم    ايرانيس  درباره ميتينگ و تظاهرات حزب پان     
   14/2/48 -894/312شماره 
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العرب و اقدامات دولت و ارتش شاهنشاهي به   شط1316غيرمنطقي  در جريان لغو قرارداد
 كليـه طبقـات مختلـف و عـشاير غيـور            المللي ايران در ارونـدرود      منظور حفظ حقوق بين   

م ملي تلقي نموده و براي پـشتيباني و تأييـد           مندي عمل دولت را يك اقدا       لرستان با عالقه  
ت ايرانيس اعمال دولت و ارتش شاهنشاهي ميتينگ و تظاهرات باشكوهي از طرف حزب پان

 برپـا   آبـاد    و خـرم   ي بروجرد ها      ستانو با شركت جمعيت كثيري از طبقات مختلف در شهر         
 از هـر لحـاظ قابـل توجـه بـوده و             احساسات عميق مردم در جريان اخير خوزستان      . گرديد

عموم طبقات به طرق مختلف آمادگي خود را براي هرگونه همكاري با ارتش شاهنشاهي و     
 12/2/48 و 11/2/48هـاي   بـار در تـاريخ    تـاكنون دو .نماينـد  نظريات دولت اعالم مـي  

 در  19/2/48تـاريخ     و يـك بـار در      شكوهي در اين مورد در بروجرد      با  تظاهرات و ميتينگ  
  8. مراتب استحضاراً به عرض رسيد. انجام گرديده استآباد خرم

آيـد،     اين سازمان برمـي    1348  ماه  ارديبهشت بيست و نهم   از گزارش مورخ     چنانكههم
ن بـه شـرح زيـر       نـوي   ه آن سال هم حزب ايران      خردادما  مقرر شده بود طي چند روز نخست      

  : برپا كندهايي در شهرهاي مختلف استان خوزستان ميتينگ
. آبـادان . خوزستان« در شهرهاي 1/3/48ت در نظر دارد از روز پنجشنبه  ايرانيس  حزب پان 
محوطه جلو دبيرستان و ميدان     . هاي محدود از قبيل باغ ملي      در محل »  و شوشتر  خرمشهر

 و احقـاق    و اعالم آمادگي براي حفظ مـيهن      هايي به منظور اعتراض عليه عراق       شهر ميتينگ 
 عـضو گـروه      مناسـبت هوشـنگ طـالع      به اين . نمايد  برگزار حقوق ملت ايران در اروندرود    

كند و     مسافرت مي   براي تهيه مقدمات كار به خوزستان      29/2/48پارلماني اين حزب روز     
 در شهرهاي نامبرده به وسيله بلندگو از مردم دعوت خواهـد شـد كـه در              30/2/48از روز   

ايرانيست بعد از ظهـر روز         رهبر حزب پان   ميتينگ مزبور شركت جويند و محسن پزشكپور      
ـ         به خوزستان  31/2/48چهارشنبه   ي مزبـور شـركت و      هـا   گ مـسافرت و شخـصاً در ميتين

 1/3/48برنامه كار به اين ترتيب است كه بعد از ظهر روز پنجشنبه             . سخنراني خواهد كرد  
  روز جمعه در خرمشهر30/18، ساعت  صبح روز جمعه در شوشتر00/10ساعت . در اهواز

  . ميتينگ برپا خواهد بود در آبادان3/3/48و باالخره بعد از ظهر روز شنبه 
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 قبالً موضوع براي اطالع و مراقبت و اعالم مشروح جريـان بـه سـاواك                -312مالحظات  
  9. اعالم گرديده استخوزستان

مقامات دولتي و حكومتي آنان را مقيد ساخته بودند          اينكه   ايرانيست از   رهبران حزب پان  
ند و   رضـايت خـاطر نداشـت      ،ه را مراعـات كننـد     در تبليغات ضدعراقي خود حدود تعيين شد      

 طـي    محـسن پزشـكپور    نكـه چنا. تابيدنـد    را برنمـي   مماشات حكومت در برابر رژيم بغـداد      
در منزل خود به مسئوالن مملكتي حمله كرده و عنوان نمـوده بـيش از               «سخناني محفلي   

كاري به خـرج داد و اگـر بـا حـرف كـاري پـيش                   مسامحه اين نبايد در مقابل دولت عراق     
 بـا   ه كه روابـط دولـت بغـداد        در همان بره   10.»رود بايستي به قواي قهريه متوسل شد        نمي

 هـزار   هـا     هيي در د  ها    هت اعالمي ايرانيس   بود حزب پان   هرژيم ايران به شدت به تيرگي گراييد      
 و   چـاپ   عـراق   و ايرانيـان مقـيم     تيراژ بر ضد دولت عراق و اقدامات آن عليه رژيم پهلوي          

 جهت تهييج افكار عمومي در شـهرها و منـاطق   ها    ههزاران برگ از اين اعالمي    . منتشر كرد 
گري   ي نظامي ها  سياست آشكارا از    ها  نيستايرا  پان. غرب و جنوب غربي ايران توزيع گرديد      

هاي جنگي بـه      ترين سالح   وهاي مسلح به آخرين و پيشرفته     رشاه و لزوم تجهيز ارتش و ني      
مقابله و ايـستادگي پيروزمندانـه در برابـر رژيـم     كردند و به ويژه تنها راه  شدت استقبال مي 

 يك بار يكـي از مـسئوالن   چنانكه ؛دانستند  را در برتري بدون قيد و شرط نظامي مي       عراق
  : گفته بود طي سخناني در اهواز1348  ماه شهريوربيستمايرانيست در  حزب پان

دهد اجنبي اجنبي است و در  ت كه ندا ميايرانيس همان شعار حزب پان. يگانه است ب،نهابيگ
ي رهبـر   هـا   مجـاي خوشـبختي اسـت كـه گـا         . برابر دشمن مسلح بايد تا دندان مسلح شد       

مشي ملي كشور اسـت و مـا          خردمند ملت ايران شاهنشاه آريامهر همه و همه در جهت خط          
عقيده و در واقع يك افق فكري          هم ها    هله در همه زمين      خوشحاليم كه با معظم    ها  نيستايرا  پان

. داريم و شايد به همين جهت است كه حزب ما مورد توجـه ذات اقـدس شـهرياري اسـت                   
 در مـورد تقويـت      .رهبر بيداردل ملت ما به همان اصولي معتقد هستند كه ما عقيده داريـم             

نـوع سـستي و      فدار جدي اين تقويـت هـستيم و هـر         نيروهاي مسلح شاهنشاهي ما نيز طر     
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امـا الزم   . دانيم  له خطاب به دانشجويان فرمودند خيانت مي        طوري كه معظم    اهمال را همان  
زمان با تقويت نيروهاي مسلح نيروهاي فكري و عقيدتي و ذهني مردم نيز تقويت  است هم

 راديـو و فـيلم و سـينما روي          شود و تبليغات ما در همه موارد اعم از مطبوعات و  جرايـد و              
پرسـت كـه در برابـر ملـت خـود و كـشور                اصولي صحيح باشد و مسئوليني دلسوز و وطن       

نامبرده سپس به . خويش و تاريخ ايران احساس مسئوليت نمايند در رأس كارها قرار گيرند
 اشاره كرده و اضـافه نمـوده بـا          ري نظامي با عراق   ي و احتمال يك درگ     و عراق  اختالف ايران 

 حمله و نام عراق را از صفحات تـاريخ و جغرافـي محـو                به عراق  اينكه قلباً مايل است ايران    
نمايد ليكن عقيده دارد تا زماني كه كشور ما كامالً صنعتي نـشده و داراي صـنايع سـنگين                   

دم بود چون ممكن است در جريان جنگ از نظر تغذيه به ابزار نگرديده نبايد در جنگ پيشق
ي جهـاني دچـار     هـا   سياسـت اي    و ادوات جنگي كه سازنده بعضي از آنها نيستيم روي پـاره           

نياز گرديديم و مـسائل و        مضيقه شويم ولي وقتي كه به طور كامل صنعتي و از هر لحاظ بي             
وان توفيق و پيروزي ايران را در هر نبردي ت هاي ديگر نيز به نوبه حل و اجرا گرديد مي طرح

  11.بيني دانست قابل پيش
  

  در خارج از كشور
اي هـر   حضور تبليغاتي اين حزب در خارج از كشور به ويژه از آن جهت كه به مثابـه حربـه              

شد همواره مورد حمايت      اثر در برابر مخالفان سياسي رژيم پهلوي به كار گرفته مي            چند كم 
بـا ايـن    .  غيرمستقيم ساواك و احياناً ديگر مراجع سياسي قـرار داشـت           و هدايت مستقيم و   

ايرانيـست    ها و تسهيالت موجود رقم اعضا و هواداران حزب پـان            حال به رغم تمام حمايت    
  .  بسيار اندك بود و آمريكادر اروپا

 اداره تشكيالت خارج از كـشور حـزب ايفـا           درلي   او هر كماكان نقش درج   اهللا صد   فضل
داد تشكيالت اروپايي حزب       اخباري وجود داشت كه نشان مي      1347در اوايل سال    . كرد  مي
. ايرانيست از سوي برخي سفراي رژيم پهلوي در آن قاره تحت فشار قرار گرفتـه اسـت                  پان

 اداره كلب به مـدير  در اين باره خطا1348  ماه  ارديبهشت چهاردهم ساواك در    312بخش  
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  :سوم آن سازمان چنين گزارش كرده بود
  .رساند محترماً به استحضار مي

انـد    ايرانيست در مركز ادعا كرده      پان   حزب طي گزارشي به استحضار رسيد كه مسئولين
كه از طرق مختلف و به وسيله برخي از مراجـع و مـسئولين مملكتـي عليـه حـزب مزبـور                      

  اين گزارش حاكي بود كه آقـاي اميراصـالن افـشار     2ماده  . دگير  هايي صورت مي    كارشكني
 بـا انجـام تهديـداتي روي دانـشجويان وابـسته بـه حـزب          سفير شاهنشاه آريامهر در اطريش    

از فعاليت بردارند و با ارائه  دو تن از آنها را احضار و اخطار كرده كه دست اًت اخيرايرانيس پان
 دسـتور ممانعـت از فعاليـت حـزب        اي بـه آنهـا مـدعي شـده كـه در ايـن نامـه سـاواك                   نامه
  .ت را داده استايرانيس پان

  :گزارش مزبور به عرض مديريت كل رسيد مقرر فرمودند
  .رائه شوداي وجود دارد ا  سابقه2چنانچه در مورد بند 

ي عليـه  يهـا   ه اعالميها قبل در اطريش رساند كه از مدت در اجراي اوامر صادره به عرض مي      
 شـده بـود كـه بعـداً عناصـر           ه آن لقب فاشيست داد    يت منتشر و به اعضا    ايرانيس  حزب پان 

 منتشر   دستور سفارت ايران در اطريش     ي مزبور به  ها    هحزبي به اين نتيجه رسيدند كه اعالمي      
 دست به انتشار مطالبي عليه سفير زدنـد و ايـن    گرديده و لذا آنها هم در نشريه ناسيوناليسم       

 ترتيبـي اتخـاذ     وپـا ر بـه ار   اهللا صـد    موضوع ايجاد مشاجراتي نمود كه با عزيمت دكتر فضل        
  . منتشر گردد تعطيل و به جاي آن خاك و خون هوايييسملگرديد كه نشريه ناسيونا

ايرانيست مدتي مسكوت بود تا اينكـه اخيـراً            حزب پان  يموضوع تعارض سفارت و اعضا    
ايرانيست طي گزارش مفصلي به حزب اعـالم داشـته كـه دو تـن از                  پانيكي از دانشجويان    

اند كه دسـت از       فعالين حزبي توسط سفير شاهنشاه آريامهر احضار و مورد اخطار قرار گرفته           
اي به آنها ارائه كرده و يادآور شده كـه ايـن      سفير در اين مالقات نامه    . فعاليت حزبي بردارند  

ت داده شده ايرانيس  ارسال و طي آن دستور ممانعت از فعاليت حزب پاننامه از طرف ساواك
  .است

گونــه كــه   وجــود نــدارد و همــاناي در ســاواك اي از صــدور چنــين نامــه  ســابقه–نظريــه 
مكاتباتي ندارد و احتمال اي در خارج از كشور ارتباط   با هيچ سفارتخانهمستحضرند ساواك

  .اي را به عنوان نامه ساواك به افراد نامبرده ارائه داده باشد دارد سفير نامه يا متن نوشته
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  12.مراتب جهت استحضار از عرض گذشت
رسيد كه برخي سفراي حكومت در خارج از كـشور متـأثر              بدين ترتيب چنان به نظر مي     

ت و يا احياناً بـر حـسب اختالفـات          ايرانيس   در برابر حزب پان    هاي دولت هويدا    از فضاسازي 
ت در خـارج از كـشور       ايرانيـس   شخصي پيشامد كرده هر از گـاه بـا اعـضايي از حـزب پـان               

اق ها و اختالفاتي از ايـن دسـت كـم اتفـ             با اين حال درگيري   . كردند  هايي پيدا مي    درگيري
  .افتاد مي

 اولين كنگره خـارج از كـشور خـود را در شـهر              1347ت در اواسط تير     ايرانيس  حزب پان 
.  هم تبليغات پر سر و صـدايي بـه راه انـداخت             آن  تشكيل داد و پيرامون     آلمان كارلسروهه

  :ها و نتايج مترتب بر آنها چنين بود  از آن كنفرانسروايت پزشكپور
 نيز كنفرانـسي ترتيـب       كنفرانس خوب و بزرگي تشكيل شده بود و در وين          در كارلسروهه 

امـل   و عو  هـا   نيست به طول انجاميد و تمام كمو      30/05 تا   30/03داده شد بود كه از ساعت       
 حاضـر شـده بودنـد تـا شـايد بتواننـد        ي خشن و ناراحت در كنفرانس  ها    هضدايراني با قياف  

كنفرانس را از هم بپاشند اما من با حوصله اجازه دادم تا تمـام آنهـا پـشت تريبـون برونـد و                       
 آنان به مـن     .دادند   همگي به من حمله كرده بودند و فحش مي         .مطالب خود را بيان نمايند    

حـزب تـو هـم خيانـت        . تو هم خائن هـستي    . اي   سازش كرده  هم با هيأت حاكم   گفتند تو ه  
تـواني   كند ما چند سال است كه منتظر شما بوديم و تو نوكر امپرياليسم هستي تـو نمـي                مي

 تمـام آن عناصـر      00/23تـا سـاعت     . ها اين چنين ادعايي داشته باشي و از اين قبيل صحبت         
 بعد از آنها من پشت تريبون رفتم        .به من گذراندند  وقت كنفرانس را به حمله و ناسزاگويي        

ام و   آنان به من ايراد گرفته بودند كه چرا به مجلس رفته.و به همگي آنها مفصالً جواب دادم
 من در پاسـخ گفـتم اگـر بـه     .ام  كه به ضرر ملت ايران است همگام شده  يدر تصويب لوايح  

ـ             ر از نماينـدگان حـزب تـوده بـه          مجلس رفتن گناه است چرا در دوره چهـاردهم هـشت نف
جـا   مجلس رفتند و مجلس محل گفتن نيازهاي ملت ايران است و بايد سعي كرد كه در آن                

 شروع به جواب گفتن كردم تا بـاالخره         30/02وارد شد تا بتوان دردها را گفت و تا ساعت           
در ي مـن گـوش دادنـد و         ها  ف مسكو و پكن به حر       نفر از نمايندگان كمونيست    40 الي   30
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آنها گفتند . بوسي كردند  نفر آنها به شدت دست مرا فشردند و با من ديده20 الي 15حدود 
 من بـه آنهـا پاسـخ دادم         .ايرانيست شويم    اين است ما حاضر هستيم كه پان        ايرانيست  اگر پان 

 40 يـا    30حاال با دوستان ما در تماس باشيد و با آنها بيشتر آشنا شـويد و خالصـه آن گـروه                     
ي شاد و راضـي از      ها    هكه قصد آشوب و حتي مضروب ساختن مرا داشتند همه با قياف           نفري  

اي بوديد كـه بـه        داشتند شما اولين و تنها نماينده      جلسه خارج شدند و همگي به من اظهار       
آنـان سـپس افزودنـد آقايـان        . ي ما گوش داديد و به همه آنها نيز پاسخ گفتيد          ها  فتمام حر 

ـ    كه به اروپا و دكتر عاليخاني  رضا مجيد كـدام بـه    رو شـديم هـيچ   ه آمده بودند ما بـا آنهـا روب
  .نمودند ت ما پاسخ ندادند و موقع جواب كه شد محل را ترك ميسؤاال

به برلن شرقي رفتم و با نمايندگان كرد و آسوري  نيز  سپس افزود در آلمانمحسن پزشكپور
ي ايراني  ها    ه و وقايع ايران و وحدت همه تير       جا تماس گرفتم و با آنها در مورد عراق         مقيم آن 

ناطق . اي براي ايرانيان و دانشجويان داشتم        نيز كنفرانس سه ساعته     در لندن  .مذاكره نمودم 
نهايت راضي و خوشـحال هـستم         ش افزود من از مسافرت اروپاي خودم بي       در پايان سخنان  
ايرانيـست در      وضعي چنان به وجود آمد كه ديگر دانـشجويان پـان            و اطريش  چون در آلمان  

  كمتر دچار زحمت خواهند شد چون مسائل زيادي براي آنها روشن شده است و شايداروپا
  13.ايرانيست و مسائل ملي به وجود آمده باشد همكاري بيشتري در خصوص پان

ونين بـا    مقابله گـاه حتـي قهرآميـز و خـ           در اروپا  ها  نيستايرا  اما مهمترين مأموريت پان   
هـا ميـان اينـان بـا         بيشترين درگيري . رژيم پهلوي بود  ضد   مخالفان سياسي و دانشجويان   

 دراسيون دانشجويان و محصلين ايراني شاغل بـه تحـصيل در اروپـا            اعضا و تشكيالت كنف   
تـوجهي در تقويـت         نقش قابل   ساواك ،دهد   اسناد نشان مي   چنانكهگرفت و هم    صورت مي 

هـا و     شـد نشـست     تـالش مـي   . نمود  ه با مخالفان ايفا مي    ه در مواج  ها  نيستايرا  موقعيت پان 
ت ضـدحكومتي مخالفـان در شـهرهاي مختلـف اروپـايي در پوشـش               مراسم و نيز تظاهرا   

يي هـا     ه به گوش   مأموران ساواك در آلمان    .ايرانيست مورد حمله قرار گيرد      اعضاي حزب پان  
ايرانيست با دانشجويان عضو كنفدراسـيون چنـين اشـاره            از اين درگيري اعضاي حزب پان     

  :اند كرده
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 اقدامات عليه آنان صورت ن به تصور اينكه از طرف دولت آلمانهيأت رئيسه كنفدراسيو... 
ايرانيست و يا  كنند درگيري مجددي با افراد پان  خواهد گرفت به وحشت افتاده و سعي مي       

ايرانيست با كمال شهامت از خـود و همچنـين همـسر              ضمناً افراد پان  . پليس نداشته باشند  
اند افراد منحرف را كه در كافه بودند مضروب     قليل توانسته  مهندس ظفري دفاع و با تعداد     

ايرانيست با مصدوم شدن ظفري به فكر انتقام افتاده و امكان دارد هر كجـا                 افراد پان . نمايند
دانشجويان عضو كنفدراسيون را ببينند به شدت مضروب نمايند و كنفدراسيون نيز به افراد 

 نيست نفري در شهر حركـت كننـد و از پراكنـده شـد             ي ب ها    هخود هشدار داده است با گرو     
ي خود بروند و اين امر تمـاس منـابع را   ها  هها نيز زود و متفقاً به خوابگا پرهيز نموده و شب 
كنفدراسيون تصميم دارد مجدداً مصاحبه مطبوعاتي تشكيل و در ايـن   . مشكل نموده است  
دار و يـك      ستند يك چاقوي ضـامن    ايرانيست را مقصر قلمداد و مدعي ه        كنفرانس افراد پان  

در تماسي كه با . كيف محتوي مداركي به دست آنها افتاده كه به خبرنگاران ارائه خواهند داد
گونه مدركي كـه قابـل ارائـه در دادگـاه             ايرانيست گرفته شد اظهار داشتند هيچ       مسئولين پان 

ـ  هـا   نيـست ايرا  ضمناً از طـرف پـان     . اند  باشد همراه نداشته   ي متعـددي در مـورد      هـا   ه اعالمي
افراد ديگري كـه    .  چاپ و توزيع گرديده است      در عراق   با بختيار   و تماس زربخش   نيرومند

 از صـدر  ، بنـي اند عبارت هستند از محمـود راسـخ        شناخته شده  ها  نيستايرا    در حمله به پان   
، ايـرج   ، جـواد علـم    ، محمود كيهـان آذر     و همسرش، كيومرث زرشناس    ، احمد ساعي  وين

، سـتوده   ، اكبـر اغراقـي    ، از گـراتس   ، اسـحاق اشـگي    ، خسرو باقرپور  ، حميد آزادي  قهرماني
، ضمناً با تحقيقاتي     از كارلسروهه  اهللا نيا    و فتح  ، پزشك  از كارلسروهه  ، مقرب نجفي  حدادي

 مقيم   وارد آورده است، اغراقي    كه به عمل آمده است دانشجويي كه ضربه اصلي را به ظفري           
  .باشد  ميبرلين

ايرانيست مذاكره و قرار شد ترتيبي بدهند كه به طـور              با مسئولين پان   –اقدامات انجام شده    
انفرادي عليه محركين شكايت نموده و عالوه بر آن به طور دسته جمعي نيز اقداماتي عليـه             

  14. به عمل آورندزربخش
 كه خود در آن عضويت داشت به        شورا در مجلس    درباره همين رخداد محسن پزشكپور    
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 دفـاع    با مخالفان سياسي حكومت در آلمان      ها  نيستايرا  ايراد سخن پرداخت و از مقابله پان      
خانـه در سـال          وزارت امور خارجه رژيم پهلوي در ضمن گـزارش عملكـرد آن وزارت             .نمود

  :ه است به اين واقعه چنين اشاره كرد1348
 غربـي، روي داده و  ، در آلمان به علت پيشامدي كه در شهر كارلسروهه    1348در بهمن ماه    

جمعي از دانشجويان ايران مورد حمله قرار گرفته و مـضروب شـده بودنـد، آقـاي محـسن                   
  . ايراد نمودند مطالبي در مجلس شوراي مليايرانيست  رهبر حزب پانپزشكپور

 حـضور يافتنـد و      ، در مجلس شوراي ملـي      بهمن ماه، سفير جمهوري فدرال آلمان      27روز  
ادثـه كارلـسروهه    مراتب تأسف دولت متبـوع خـود را از ح  ضمن مالقات با آقاي پزشكپور  

اظهار داشتند و اطمينان دادند كه اين حادثه ديگر تكرار نخواهد شد و افرادي كه دانشجويان 
  .اند مورد تعقيب قرار خواهند گرفت ايراني را مضروب كرده

  15.اي نيز انتشار داد ، در تأييد اين مطلب بيانيهسفارت جمهوري فدرال آلمان
ايرانيـست     زد و خورد ميان اعضاي حزب پـان        ،وزارت امور خارجه  برخالف اين گزارش    

 از چنانكـه  رخ داد و هم1348مـاه    در دي   آلمان با اعضاي كنفدراسيون در شهر كارلسروهه     
آيد موقعيت    ايرانيست برمي  ي از اعضاي شناخته شده حزب پان      مصدق خان  حسين هاي  گفته
 ويكم  بيست در   رو كرده بود؛ ساواك    ههايي روب    را نيز در آن كشور با دشواري       ها  نيستايرا  پان

  : در اين باره چنين گزارش كرده است1348دي ماه 
 آنچه كـه در     ايرانيست اظهار داشت برخالف     ي يكي از اعضاي حزب پان     مصدق حسين خان 

ايرانيـست و      بـين افـراد پـان       ذكـر گرديـده نزاعـي كـه در كارلـسروهه           روزنامه خاك و خون   
هاي مخالف حزبي روي داده به ضرر حزب ما بوده و بجز يك روزنامه كه ترجمه آن            سازمان

ي آلمان به تحريك عناصـر مخـالف        ها    ه منتشر شده بقيه روزنام    نيز در روزنامه خاك و خون     
 اند و محسن پزشـكپور      عليه حزب مقاله نوشته و ما را مسئول اين زد و خورد معرفي نموده             

دكتر  آنكه از زيرا قبل يمباره اشتباه نمود است كه حزب ما در اين نيز در اين مورد به من گفته
 مـسافرت    آذر به كشور آلمان    21 جهت برگزاري مراسم      و دكتر هوشنگ طالع    راهللا صد   فضل

 به وسيله من به طور محرمانه  و موافقت محسن پزشكپورنمايند بنا به پيشنهاد هوشنگ طالع
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 حمل گرديد تا در بين افراد  عدد پنجه بوكس خريداري شده و توسط آنها به آلمان40تعداد 
بيني گرديده بود كه ممكن است زد         آن كشور توزيع شود چون پيش     ] حزب در  [تشكيالت

ر اهللا صـد     كيف دستي دكتر فـضل     وهه نامبرده سپس افزود در كارلسر     .و خوردي روي دهد   
رود و آنها كيف   و گذرنامه او توسط عناصر مخالف به سرقت ميها سبك محتواي كليه پنجه

دارند كه  نگاران خارجي مخالف باز نموده و اظهار مي مذكور را در حضور مخبرين و روزنامه
ـ ايرا  پان ايـم و      بـا تـدارك قبلـي بـه مـا حملـه نمـوده و مـا درصـدد دفـاع برآمـده                       هـا   ستني

نگاران نيز خبري تحت عنوان در يك كيف ديپلمات ناسيوناليست ايراني طرفـدار               روزنامه
كس ساخت ايران كشف گرديده با جنجال بسيار منتشر نمـوده و ايـن              ودولت ايران پنجه ب   

ايرانيست گرديده  تشكيالت اروپايي حزب پانمطلب باعث شكست و ايجاد ناراحتي براي 
 نيز وسيله پليس كشور آلمان بازداشت گرديد كه پس از تحقيقـات الزم              و حتي دكتر صدر   

ي در پايان سخنانش بيان نمـود ايـن مطالـب كـامالً محرمانـه               مصدق آزاد شد و محسن خان    
اً كسي از اين جريانات اطالعي ندارد و بايستي اين موضـوع فعـالً محرمانـه                هست و تقريب  

ضمناً خبر زد و خورد دانشجويان حزبي با عناصر مخالف در سطحي كه در روزنامه               . بماند
  . ده است باعث ناراحتي و تعجب گردي منتشر شده بين افراد حزب در تهرانخاك و خون

 گزارشات خبري در مورد نزاع افراد تشكيالت اروپـايي حـزب            -1 -نظريه رهبر عمليات  
  16. اعالم گرديده است312ايرانيست با دانشجويان مخالف حزب مزبور قبالً به  پان

ت بـا مخالفـان سياسـي و        ايرانيـس   هر چند اين مهمترين درگيري و برخورد حزب پـان         
ـ  رژيم پهلوي در خارج از كشور با اقبال حاكميت و ساواك          ان ضد   شجويدان رو شـد، بـا      ه روب

عملكرد آنها چنان رسواكننده شد كـه حتـي           و سوء  ها  نيستايرا  اين حال قبح اين اقدام پان     
 و نشريات دولتي در داخل كـشور چنـدان پيرامـون آن خبررسـاني نكـرده و بـه                    ها    هروزنام

 در   به آلمان  به ويژه موضوع افشاي ارسال پنجه بوكس از ايران        . تحليل نپرداختند تجزيه و   
 صورت عملي به خود     دانستند با آگاهي و موافقت ساواك        كشور كه همگان مي    نشريات آن 

بـيش از پـيش    و افكار عمومي جهـان        را در ميان مخالفان    گرفته است، چهره رژيم پهلوي    
 و نـشريات داخلـي باعـث عـصبانيت     هـا   هآنچه بود اين بايكوت خبري رسان . كرد  ميخراب  
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ايرانيست شده بود كه اميدوار بودنـد بـه پـاس حمايـت بـدون                 افرادي از اعضاي حزب پان    
 را كـه     دولت هويدا  ،اي حزب اعض.  مورد ستايش قرار گيرند    دريغشان از شاه و رژيم پهلوي     

ت در حاكميت ارتقا پيدا كند، مسئول اين        ايرانيس  خواست جايگاه حزب پان     م آنان نمي  عزبه  
  : بنا به گزارش ساواك. دانستند بايكوت خبري مي

ايرانيست اهواز  ي حزب پان جلسه نيروي كارمند22/10/48 روز دوشنبه 00/20در ساعت 
اهللا  ولـي . عزيـزاهللا گلريـزان  . محمدجهانگير. با چند تن از اعضا از جمله غالمحسين آصف    

عبدالرحمن محمدپور و شريف قاطع در محل دفتـر حـزب تـشكيل بـوده               ]. ناخوانا[خود
 در  هـا   نيستبه تفصيل درباره واقعه حمله كمو      در اين جلسه ابتدا غالمحسين آصف     . است
ايرانيـست صـحبت كـرده و اظهـار داشـته              بـه كنفـرانس مطبوعـاتي دانـشجويان پـان          آلمان
ايد يك مـشت خـائن بـه كمـك جاسوسـان               خوانده طوري كه در روزنامه خاك و خون       همان
انـد و      كه اتحاديه دانشجويان ايراني را تـشكيل داده         در آلمان  شرقي و بختيار     اي آلمان   حرفه

 مـسافرت و     و مـسكو    و بغـداد   ، پكـن  ، كوبا  نامي رئيس آنها است كه مرتباً به مصر        زربخش
انـد     كـه قـصد داشـته      رزمان ما در آلمـان      كنفرانس مطبوعاتي هم  تعليمات كافي نيز ديده به      

درباره اين اتحاديه كذائي و مقاصد آن صحبت كنند حمله نموده و با چاقو و پنجـه بـوكس                   
 مــسئول اكنــون مهنــدس ظفــري انــد و هــم ايرانيــست را مــضروب نمــوده دانــشجويان پــان

اهميت موضوع  .  به شدت مجروح و در بيمارستان بستري است        ر اروپا تشكيالت حزب د  
پرست و آنها كمونيست و       ايرانيست هستيم و وطن     ما پان . از هر لحاظ روشن و معلوم است      

سلم است كـه    ي استعماري و م   ها  سياست بيگانه و    وطني و خائن به مملكت و مزدور        جهان
 من اين است كـه چـرا دسـتگاه حكومـت مملكـت و               سؤالرودررو قرار خواهيم گرفت اما      

العمل  چرا دولت عكس ي ارشادي و خبري درباره اين موضوع صحبت نكردند؟ها  هدستگا
پرست و ملي مورد تعدي  در اين مورد از خود نشان نداد؟ مگر نه اينكه يك عده ايراني وطن

  اين راديو ايران.اند شدهو تجاوز مشتي كمونيست و خائن قرار گرفته و مضروب و مجروح   
كنـد و ايـن مطبوعـات         لورن و طالق فالن هنرپيشه سينما صـحبت مـي          كه از زايمان سوفيا   

نمايند چرا در  كشور درباره بزغاله دو سر و كشته شدن فالن به دست بهمان قلمفرسايي مي
 رئـيس    منحـصراً فقـط نوشـته بـود زربخـش           گويا روزنامه كيهـان    ؟اين باره خبري ننوشتند   

 حملـه   باشد به يك كنفرانس مطبوعاتي در آلمـان         اي مي   اتحاديه دانشجويان ايراني كه توده    



151 ايرانيست در نيمه دوم دهه چهل حزب پان

در ايـن  . كنـد   را بزرگ مـي    كرده است در صورتي كه نوشتن مطالب به اين صورت زربخش          
ت ايرانيـس    كرده در صورتي كه حزب پان      سؤاليكي از حضار    ]  ناخوانا[ خود هللا  وليهنگام  

مند به اين  باشد و تشكيالت ما خدمتگزار و صديق و عالقه علني و فعاليت آن آزاد مي  واقعاً
م چـرا  كني باشد و در چهارچوب قوانين مملكتي و قانون اساسي فعاليت مي           آب و خاك مي   

المقدور   ي دولتي حتي  ها    هن داده شده و در ادارات و دستگا       نوي  تمام امكانات به حزب ايران    
حزب مـا و فعاليـت مـا مـورد      اينكه  مگر نه.شود و به نحوي از انحا در كار ما كارشكني مي         

شـود و     ر رفتار مي  ها با ما اين طو     هتأييد و حمايت رهبري مملكت است پس چرا در دستگا         
 پاسخ داده غالمحسين آصف. كنند  ي مربوطه منعكس نميها  همسائل مربوط به ما را دستگا

ن است و مسلماً اينها به منافع حزبي خـود فكـر   ينو دولت در دست حزب ايران  اينكه   براي
بايد بگويم ما كامالً مـورد  . جاي آنها را خواهيم گرفتدانند اگر ما رشد كنيم     كنند و مي    مي

تأييد و حمايت شخص اول مملكت هستيم ولي در عين حال راه سخت و ناهمواري هم در 
  17.پيش داريم كه بايد جلو برويم

  
  بحرين

 از خـاك     بحرين  كه نهايتاً با موافقت رژيم پهلوي      1348 تا اواخر سال     1340ز اواسط دهه    ا
 همـواره از حـق     ،ت نظير سـاليان گذشـته فعاليـت خـود         ايرانيس  ايران تجزيه شد، حزب پان    

 احتماالً تنها موردي بـود كـه        موضوع بحرين . كرد   دفاع مي  حاكميت مسلم ايران بر بحرين    
ت و رهبران حزب در دفاع از حاكميت ايران بر آن به جـد كوشـا بودنـد و                   سايراني  حزب پان 

ت از  ايرانيـس   رسـيد حـزب پـان       به نظر مـي   . راغب نبودند درباره آن مماشاتي صورت بگيرد      
هـاي پيـدا و       اي مـسافرت    يـز پـاره    و ن  ند آمد و شد داشت    بحرينه  طريق برخي ايرانيان كه ب    

پنهان اعضا و مسئوالن حزب به آن سرزمين تا حـدي در جريـان تحـوالت و رخـدادهاي                   
همچنين سخن از آن بود كه رهبـري  . سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن منطقه قرار داشتند   

 بيـشتر اوضـاع و تأثيرگـذاري در تحـوالت           براي رصـد  مند است     ايرانيست عالقه   حزب پان 
ـ   ها  خواستين در راستاي عاليق و      بحر  مخفـي بـا عنـوان    يي ملي و سرزميني خود، نيروي
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 كند و در اين راستا البته از حضور و نفوذ گسترده ايرانيـان مقـيم                روانه بحرين ستون پنجم   
 بـا   ،داشـتند   ايرانيست گاه ابراز مي     مسئوالن و رهبران حزب پان    . آن جزيره نيز بهره بگيرند    

 تثبيـت   حاكميت ايران بر بحرين   مندند     زندگي كرده و عالقه    در بحرين  كه   متنفذينيان  ايرا
هـاي ايرانيـان پرشـمار آن         شود در تماس هستند و هرگاه ضرورت ايجـاب كنـد از كمـك             

 در همـان حـال شـعب و         18.منـد خواهنـد شـد       سرزمين در شئون و سـطوح مختلـف بهـره         
گـاه در   چنـد   ي مختلـف هـر از       هـا       سـتان ايرانيست در شـهرها و ا        حزب پان  هاي  نمايندگي
ايرانيـست در دفـاع از حـق           و تبليغات حزبي و سياسي رهبري حزب پان        ها  سياستراستاي  

 و يـا بـا      كـرده  مراسم، ميتينگ و نيز جلـسات سـخنراني برگـزار            حاكميت ايران بر بحرين   
 و   انتقاد خود را از تداوم مـداخالت انگليـسيان در بحـرين            امضاي طومار مراتب اعتراض و    

توانست حقوق و منافع ايران را مورد تعرض قرار دهد،             كه مي  هاي خليج فارس    ديگر بخش 
  : در اين باره گزارش كرده بود1346  ماه آذرسيزدهم در  ساواكچنانكه. كردند اعالم مي

ت اين منطقه مطالبي به شرح برگ پيوست      ايرانيس  در اين چند روزه اخير از طرف حزب پان        
پرست كهگيلويه و بويراحمـد خواهـان رهـايي هـر چـه زودتـر                 آزادگان ايران  اينكه   مبني بر 
تعماري دولـت    سياسـت اسـ    ادامـة  مرواريد يكتاي خليج فـارس بـوده و همچنـين            بحرين

كننـد و غيـره روي كاغـذ بزرگـي ماشـين و وسـيله                  محكوم مي  انگليس را در خليج فارس    
اعضاي حزب به كارگران و فرهنگيان محل ارائه و بـا امـضا نمـودن آنـان ذيـل آن مكتـوب                      

 ايرانيـست  طوماري تهيه كه خيال دارند پس از تكميل جهت فراكسيون پارلماني حزب پـان   
 بياناتي  و خليج فارس در نظر دارند درباره بحرين]ارسال كنند كه   [در مجلس شوراي ملي   

نظريـه و عقايـد مـردم مختلـف      بايـستي مـستند بـه اظهـار      كه آن بيانات مـي     ]نمايند [ايراد
ايرانيست   باشد كه در نتيجه كميته حزب پانمملكت از جمله منطقه كهگيلويه و بويراحمد      

  19.كهگيلويه مبادرت به چنين اقدامي نموده است
ت ايرانيـس    اعضا و كارگرداناني از حزب پـان       ،داد  شواهدي هم وجود داشت كه نشان مي      

 هـاي پيـدا و پنهـان سـاواك          راقبـت هـا و م     گاه و بيگاه با موافقت رهبري حزب و هـدايت         

                                                           
  . همان-18
  . همان-19



153 ايرانيست در نيمه دوم دهه چهل حزب پان

تـر خلـيج فـارس كـرده و احيانـاً از سـواحل بحـرين هـم                    هايي به سواحل جنوبي     مسافرت
 از عاليـق    1347  مـاه   در اول ارديبهـشت    سـاواك . دادنـد   مخفي انجام مـي    ديدارهاي نيمه 

هـاي آن در ايـن     به خاك اصلي ايران و تالش جهت انضمام قطعي بحرين ها  نيستايرا  پان
  :راستا چنين گزارش كرده بود

با توجه به تظاهراتي كـه در      .  گفت به عنوان يك مژده به آقايان اطالع دهم         ابتدا آقاي كهوائي  
 نيز ميتينگـي در ايـن مـورد         در گچساران ت تصميم دارد    ايرانيس   برپا شده حزب پان    بحرين

 يك جزيـره ايرانـي       ادامه داد براي همه ما روشن است كه بحرين         آقاي كهوائي . ترتيب دهد 
ام ميهن قابـل    ماست و اخيراً اقداماتي به عمل آمده كه تحقق يافتن اين آرزو و پيوستن آن به                 

يني است زيرا مردم بحرين به اين امر تمايل دارند و حتي براي اثبات عالقه خود بـه                  ب  پيش
  .اند ايران باشگاهي را به نام باشگاه آريا نامگذاري كرده

 وارد شد و پس از سالم و احوالپرسي با حضار وي نيـز              در اين هنگام آقاي مهندس كرماني     
 افراد  را دنبال نموده و اظهار داشت گرچه در حال حاضر در بحرينموضوع صحبت كهوائي

. فرسـتيم    مـي   را مخفيانه و به طور قاچاق به بحرين        حزبي نداريم ولي روزنامه خاك و خون      
رو نشد  هجا روب لي از طرف مقامات مسئول آنالعم گونه عكس تظاهرات مردم بحرين با هيچ

كه تظاهرات خياباني بوده و همراه با تمثال شاهنشاه و پرچم ايران صـورت گرفتـه                 در حالي 
  .است

 تشكيالت حزبي داشتيم ولي بـه علـت كـوران داخلـي حـزب               سال پيش ما در بحرين     12
 فرستاد اي براي اوتانت ت نامهايرانيس سال پيش حزب پانچند .  قطع شدارتباط ما با بحرين

و از او خواست تا در مورد كوران آن سوي مرز اقدامي نمايد ولي در جواب گفته بود گرچه                   
تقاضاي شما به حق است ولي پيشنهاد بايد از طرف دولت باشـد ولـي متأسـفانه از طـرف           

 اضافه نمود اعالميـه اخيـر وزارت امـور          مهندس كرماني .  ما در اين باره اقدامي نشد      دولت
هـايي از ايـن سـرزمين را          با زور و تزوير قـسمت      خارجه ايران در مورد اينكه كشور انگليس      

ت ايرانيس  ي حزب پان  ها    هسابقه بوده است و اين همان خواست        اشغال كرده شايان توجه و بي     
در اقدامات اخير در مورد اجراي سياسـت مـستقل       .  سال دنبال كرده است    26است كه طي    

بينـيم   مـي . انـد  اي را به عهده داشـته  ملي و سياست خارجي ايران جداً شاهنشاه نقش عمده       
كند امروز به وسـيله شـخص اول مملكـت عنـوان               دنبال مي  تايرانيس  آنچه را كه حزب پان    
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. شود و اين امر هنگام شرفيابي رهبران حزب به پيشگاه شاهنشاه به ثبوت رسـيده اسـت         مي
 در اين موقع صحبت را به ميتينگ گچساران كشانده و گفت حتماً ترتيـب               مهندس كرماني 

البتـه ايـن امكـان وجـود دارد آن عـده از             .  انعكـاس خـوبي دارد     ميتينگ را خواهيم داد زيرا    
خواهند چنين مطالبي كه جنبـه حيـاتي دارد بـه     مسئولين امر كه بينش عميق نداشته و نمي     

در صـورتي كـه     . حقيقت بپيوندد موضوع را سرسري گرفته و به همين دو كلمه اكتفا كنند            
 وانگهـي  .كننـد   تلقـي مـي  جـدي شك شخص اول مملكت بيش از هر كس موضوع را      بي

دهيم شايد ساير احزاب را هم به خاطر خودنمايي به حركت وادارد و اين  ميتينگي كه ما مي  
  .خود مفيد خواهد بود

اي از آموزگـاران تمـاس         گزارش داد كه با آقاي جعفـري و عـده          در اين موقع افضل مراديان    
همگي به اين امر ابراز عالقـه كـرده و          ه   پيش آمده و مشاهده شده ك      گرفته و بحث از بحرين    

  20. بازگردد به ايرانداشتند كه امكان دارد بحرين آنها هم  اظهار مي
ايرانيست بتواند در آن نقـشي ايفـا          اي نبود كه حزبي نظير پان       ، مسئله اما مسئله بحرين  

؛ و بر عهده گرفتن نقـش ژانـدارمي          و آمريكا  اه بود و قرار و مدارهايش با انگلستان       ش. كند
 به حـزب    لذا ساواك . منطقه در ازاي دست برداشتن از حق حاكميت مسلم ايران بر بحرين           

  .برداردايرانيست تفهيم كرد كه بايد دست از فضولي دربارة بحرين  پان
 در صدد برآمد در دفاع از حق حاكميـت          1347ت در اوايل مرداد     ايرانيس  وقتي حزب پان  

 در   برگزار كند، اداره كل سوم سـاواك        كنفرانس و ميتينگي در شهر قزوين      ايران بر بحرين  
  :اواك قزوين دستور داد به س1347  ماه مردادهفدهم

ايرانيـست در     يد با تماس با مسئولين حزب پـان       ي دستور فرما  16/5/47-990/23عطف  
 خـودداري و ضـمناً مـشروح        بحـرين   به آنان تفهيم گردد كه از بيان مطالبي در مورد          قزوين

  21 مقدم ـجريان كنفرانس را نيز اعالم نمايند
 به اداره كل سوم اين سازمان       1347  ماه  مرداد شانزدهماواك شيراز در     وقتي س  چنانكه
  : گزارش كرددر تهران
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 به منظور برگـزاري ميتينـگ و        ايرانيسم تهران   اي عضو حزب پان    زاده  آقاي محمدحسين امام  
مده و از شهرداري تقاضا نموده است سالن آن اداره را جهت يـك رشـته                 آ كنفرانس به شيراز  

  . در اختيار وي قرار دهندسخنراني و كنفرانس در مورد بحرين
  22. جوان– مقرر فرمايند ضمن اعالم سوابق وي نظريه ابالغ فرمايند

  : هشدار داد1347  ماه مردادهفدهم بالفاصله و در ناصر مقدم
اي ابالغ  زاده يد به نحو مقتضي به محمدحسين امامي دستور فرما16/5/47-8191عطف 

 خـودداري و موضـوع سـخنراني خـود را بـه مـسئله               گردد كه از سخنراني در مورد بحرين      
  23 مقدم- اعالم نمايند اً مشروح جريان كنفرانس را نيزنضم. ديگري اختصاص دهد

ت از هر فرصـتي جهـت يـادآوري و دفـاع از حـق               ايرانيس  به رغم اين احوال حزب پان     
كـرد و رهبـران و اعـضاي فعـال ايـن حـزب               فروگذار نمي  حاكميت مسلم ايران بر بحرين    

. ي پيـدا و سـهمي ايفـا كننـد          تثبيت حاكميت ايران بر آن سرزمين راهـ        برايكوشيدند   مي
  :كرد  گزارش 1347  ماه آبانبيست و نهم در  ساواكچنانكه

 كه اخيراً از آن منطقه آمده  به اتفاق يك نفر ناشناس ديگر از اهالي بحريندكتر هوشنگ طالع
ايرانيـست مطالعـه و مـشاهده         كزي حـزب پـان     نقشه شهر بحرين را در محل دفتر مر        است،

هـاي مختلـف و نقـاط      محـل ، از فرد ناشناس اوضاع شـهر      دكتر هوشنگ طالع  . نمودند  مي
در نقـشه  . داد كرد و فرد مذكور نيز پاسخ مقتـضي بـه آنهـا مـي                مي سؤالحساس بحرين را    

ـ  –هـا     خيابان – ها    ه كوچ –مزبور شهر بحرين       – منـزل حـاكم       – محـل پلـيس       –ساجد   م
  24. مشخص گرديده بودها  هها و را  پل – محل اجتماع ايرانيان مركز شهر  –باشگاه ايرانيان 

 اشـاره كـرد،    به موضوع لزوم برگزاري رفرانـدوم در بحـرين       1348وقتي شاه در تيرماه     
كردنـد،    ا شـاه را در خـود احـساس نمـي          ب كه البته توان انتقاد و يا مخالفت         ها  نيستايرا  پان

كردند كه گويي برخالف ديدگاه شخص شـاه           مي عمده انتقادات خود را متوجه دولت هويدا      
در ايـن برهـه     . دارد   برنمـي  قدمي جدي در راستاي دفاع از حق حاكميت ايران بـر بحـرين            

 درباره موضوع بحرين و نقشي كه بايـد در ايـن            ها نسبت به نيت سازمان ملل       ستيايران  پان
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در اين  ماه  1348 تير   بيست و نهم   در   ساواك. الظاهر مشكوك شده بودند     باره ايفا كند، علي   
  :باره چنين گزارش كرده بود

ايرانيـست بـا شـركت         جلسه نشست هفتگي حزب پـان      23/5/48 روز   00/18در ساعت   
 حزب مذكور در دفتر خاك و خون دوگنبدان تشكيل گرديد و پـس از اجـراي           يكليه اعضا 

شود و وي در پاسـخ         مي سؤال  از آقاي كهوائي   تشريفات حزبي در مورد وظيفه سازمان ملل      
المللـي    و در حـوادث بـين  باشـد  دزدي و تبعيض مـي   كانون آدمكند سازمان ملل   اظهار مي 

 طرح كند در خود اين سازمان نقشه دزدي موسي چومبه گونه نقشي نداشته و اضافه مي هيچ
 استفسار  شود از آقاي كهوائي      و اينكه سرانجام آن چه مي      سپس درباره بحرين  . گرديده است 

باشـد و      جزئي از شاهنـشاهي ايـران مـي        گويد بحرين    در جواب مي   ئيآقاي كهوا . گردد  مي
 بـه  ، با يك رفراندوم تعيين شـود      فرمودند بايد سرنوشت بحرين    نو  اينكه شاهنشاه در دهلي   
فزايـد البتـه نبايـد فرامـوش كـرد          ا   مـي  .شـود   اند كه ايران پيروز مي      طور حتم اطمينان داشته   

شـود تفـاوت دارد       رفراندومي كه به عمل خواهد آمد با انتخاباتي كه در مملكت اجـرا مـي              
اي بـه     چون انتخابات در مملكت معني ندارد فقط به حكـم اينكـه آزادي داريـم بايـد عـده                  

  .واهد كردشود كه آيا دولت در زمينه بحرين اقدامي خ  ميسؤال مجدداً از او .مجلس بروند
كند به طور حتم خير زيرا دولت مـا عـين ماكـت يـك كارخانـه مـي باشـد                        بيان مي  كهوائي

 12دهنده كارخانه هست ولي فعاليت خود كارخانه را ندارد همـان طـوري كـه اصـل                    نشان
مي انقالب از طرف رهبري انقالب به صورت قانون درآمد ولي تا به حال كوچكترين اقـدا               

  25.درباره اين ماده از انقالب نشده است
 كه حاكميت تصميم گرفته بود به موضـوع         1348هاي سال    هبدين ترتيب تا واپسين ما    

ت همچنان در دفـاع از حـق        ايرانيس   از خاك اصلي ايران تن دهد، حزب پان        تجزيه بحرين 
ايـن   حزب همـواره بـر        مسئوالن  و  رهبران  و ماندبت قدم   حاكميت ايران بر آن سرزمين ثا     

امـا  . كردنـد   تأكيـد مـي    خاك ايران اسـت،      و غيرقابل تجزية   جزء الينفك    نكته كه بحرين  
  26.مند بودند حل و فصل نشد  عالقهها نيستايرا  پانگونهموضوع بحرين آن 
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  افكار نژادپرستانه
ايرانيـست در     ان و مسئوالن حـزب پـان      دانان، كارگر  باز هم رهبر   1340طي نيمه دوم دهه     

در ايـن   . ايرانيستي افراطي خود پايدار ماندنـد       دفاع از شعارها و تبليغات ناسيوناليستي و پان       
يي از افكـار نژادپرسـتانه هـم بـه چـشم            ها    هت رگ ايرانيس  گرايي حزب پان    ي ايران ها    هديدگا

ـ  چنانكـه . خورد  مي  طـي   1346  مـاه   دي هفـدهم  در   بـار محمدرضـا عـاملي تهرانـي        ك ي
  :گفته بود) كردستان (كنفرانسي در بوكان

ايرانيست و مردان برومنـد   پان با دوستان و ياران طريقت ايزدي        ،گي ايران بزرگ    به نام پايند  
گيـرد   ترين ايده ايراني سرچشمه مـي  كه از خالصه و درودهاي همه ايراني من  ها  مسالكرد،  

ي همـه   هـا     ههـا و خواسـت     ت يعني نماينده آرمان   ايرانيس  حزب پان . خوانم  يكايك شما فرامي  
گـوييم خواسـت اكثريـت ملـت           آنچه ما مي   .ي فرهنگي و نژاد ايراني    ها    هملت ايران و شاخ   

تـر و   ايرانيـست متـشكل    پـان  فكـه روز بـه روز صـفو       ايران است و براي همين هـم هـست          
دار به بزرگـي و سـروري ايـران زمـين بـه دور حـزب                 گردد و افراد مؤمن ايمان      تر مي   فشرده

طلب آن را در ميـان بـازوان نيرومنـد خـود قـرار               آيند و درفش بزرگي     ت گرد مي  ايرانيس  پان
 مرزي كه بيشتر آنهـا نوارهـاي مـرزي و كـذائي و پوشـالي                امروز در سرتاسر نوار   . دهند  مي

ت داراي تشكيالت وسيعي است ايرانيس  بر ملت ايران است حزب پان]تحميلي [متحملي
 ايالـت آمريكـا و كـشورهاي        هـا     هي دور از مـرز ايـران زمـين چـون د           هـا   ينو حتي در سـرزم    

 كنند و براي ايران ايرانيست مبارزه مي  و غيره دانشجويان پاناتريش.  غربينآلما. انگلستان
   27... .نمايند و شاهنشاهي ايران زمين و نژاد برتر و واالتر آرين تالش مي

ايرانيست در جلسه      پان  هم تعدادي از اعضا و مسئوالن حزب       1346  ماه  اسفند ششمدر  
  :ايرانيست مدعي شده بودند رهبران نيروهاي مختلف حزب پان

گفت ناسيوناليسم بايـد ايـن      ] ناخوانا[سرور مرواريد راجع به قسمتي از افكار ناسيوناليسم         
 سال سابقه تاريخي دارد از ورطه نيستي نجات داده و كشوري نمونه بـا            2500مملكت را كه    

ناسيوناليـسم خواسـتار برگـشتن و     . هايي نمونـه بـه وجـود آورد        صيتافكاري نمونه و شخ   
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 افغانـستان . باشـد   كه تا چندي قبل جزو خاك ايران ما بوده مي     برگردانيدن كشور افغانستان  
بسته بـه   ما بايد به زودي نيرويي در خود و در افراد وا        .ي ايران شود  ها      ستانبايستي يكي از ا   

اگر زماني دولت و رهبر مملكت .  را به خاك ما بازگرداندخود به وجود آوريم كه افغانستان  
 را از دست داديم ما بايد از خواب بيدار شويم و ديگـران را بيـدار     خواب بودند و افغانستان   

 ما بايـد نيروهـايي بـه        وي افزود در افغانستان   . خود بازگردانيم به خاك     را كنيم و افغانستان  
ت ايرانيـس    شبيه پارتيزان كه هميشه آماده فـداكاري و همكـاري بـا حـزب پـان                ،وجود آوريم 

يه ي خارجي در مملكت ما رخنه نموده و تمام مقامات عال         ها  سياست نبايد بگذاريم    .باشند
ي خلـيج   هـا   يننـش    و شـيخ   بعد سرور باتمانقليچ در مورد بحرين     . مملكت را تسخير كنند   

فارس بياناتي ايراد نمود و اظهار داشت بايد در نيروهاي جوان و محـصلين و روشـنفكران                 
آينده مملكت اين ايمان را به وجود آوريم كه تمـام مراحـل خلـيج فـارس و شـبه جزيـره و                       

باشد كه از حق  ايرانيست و ناسيوناليست مي اين وظيفه هر فرد پان. يش مال ماستاه  هجزير
هـا بايـستي      اگر مملكت لياقت دفـاع را نـدارد حزبـي         . ساير برادران ايراني خود دفاع كند     

  .لياقت داشته باشند
اي را به رهبران ديگر داد و آن اين بود كـه              پور رهبر حزب مژده     در آخر جلسه سرور شهنازي    

 يعنـي    و قسمتي از مملكت عراق هم بايستي جزو ايران بشود و گفـت اصـوالً عـراق                 عراق
 پيدا كنيم و مجهز شويم  و عراقايران و بايستي ما در مدت زمان كوتاه چنان نيرويي در ايران

  28.يميم اين مملكت نما را استان پانزدهبجنگيم و عراق
ت ايرانيـس   ي ناسيوناليستي حزب پان   ها    ه مراقب بود مباحث و ديدگا     در اين ميان ساواك   

 اينكـه   بـه ويـژه   . دهـد مورد انتقاد مستقيم يا حتي تلويحي قرار ن       را  ي شاه   ها  سياستاحياناً  
خالف رهبـران و كارگردانـان درجـه اول حـزب            بـر  ،داد  اخباري وجود داشت كه نشان مـي      

ي هـا   سياسـت ايرانيـست در ميـان اعـضاي عـادي حـزب انتقـادات پيـدا و پنهـاني از                      پان
 از طرح انتقاد از رژيم      هايي   گزارش ساواك. گرفت  استبدادگرايانه شاه و حاكميت صورت مي     

ايرانيـسم اعـضاي ميـاني و         ي و پان  اي ايرانگر هوط ب  مباحث مرب  خالل و حاكميت در     پهلوي
فـردي بـه     چنانكه. ايرانيست در برخي از جلسات حزبي به دست آورده بود           عادي حزب پان  
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 ضـمن مباحـث   1347مـاه  ايرانيـست در اول ارديبهـشت       مرواريد از اعضاي حزب پـان     نام  
سياسـي كـشور را مطـرح       هنجاري حاكم بر نظـام      ب نا ،ايرانيسم  مربوط به ناسيوناليسم و پان    

  :ساخته بود
 برنامه انفرادي شـامل  -1 نيرومند و توانا و دو هدف داريم    بزرگ، ايرانيسم يعني ايراني    پان

. پ. خوشبخت و سـرافراز زنـدگي كنـد       . ب. يده شود يايراني تندرست زا  . الف: اين مواد 
 آرمـان ملـي   –ف ال(برنامه اجتماعي شامل اين مواد   . 2. رستگار در سينه تاريخ جاي گيرد     

 احتياجات اجتماعي براي حاكم     –براي پايان دادن به پراكندگي سرزمين و نژاد ايراني، ب           
 مرواريـد افـزود     .)كردن عدالت اجتماعي جهت فراهم آوردن محيط زندگي سالم و كامـل           

بايستي به همت نيروهاي متشكله خود حكومت عدالت را در ايران مستقر نماييم و حق و                
 بنابراين هدف مـا بـه دو مـورد برنامـه            .هاي اين كشور كنيم     عدالتي  انشين بي حقيقت را ج  

  .اجتماعي بستگي دارد
عـدالتي    مرواريد اضافه نمود در حكومـت مـشروطه مـا خيلـي نـواقص وجـود دارد و بـي                   

كن كـردن ايـن وضـع         توانيم يكباره هدف اصلي خود را كه ريشه         شود و متأسفانه ما نمي      مي
. ش مردم برسانيم چون آن وقت سر و كارمان بـا سـازمان امنيـت اسـت        ناهنجار است به گو   

 كرد چگونه ممكن است در تشكيالت حكومت تغيير داد و به قول             سؤالجواد طالفروش   
 ،دهـيم    سرور مرواريد گفت كه ما اول افكار مـردم را پـرورش مـي              ؟شما حاكم را عادل كرد    

ه سوي عدالت رهنمون شد خواه نـاخواه        كنيم و بعد كه ميل اجتماع ب        اطرافيان را روشن مي   
 .چون ناچار است) بعد آهسته گفت مقصود از حاكم شاه است(آيد حاكم هم به سوي ما مي

ي بـرود   يو براي روشن شدن مطلب و درك بهتر آن مثال زد كه اگر گله گوسـفندي بـه سـو                   
ر شـاه باشـد     چوپان بايستي در پي گله باشد نه گله در پي چوپان و نبايستي ملت فرمانبردا              

  . ي آنها را انجام دهدها  هبلكه بايستي شاه فرمانبردار ملت باشد و خواست
  . ندارد–نظريه منبع 

شود   درباره تهيه بيوگرافي و سوابق مرواريد اقدام و متعاقباً تقديم مي–نظريه رهبر عمليات 
  .اعمال و رفتار وي وسيله منابع تحت كنترل است

رسد داراي افكار تنـدي اسـت و بـا        مرواريد به نظر مي    –لي  نظريه رئيس بخش امنيت داخ    
ايرانيست آزاد و مورد توجـه        استفاده از موقعيت و توجه به اينكه تشكيل جلسات حزب پان          
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كند و  دولت است در اين جلسات ساير اعضا را غيرمستقيم عليه دولت و دستگاه تبليغ مي     
ايرانيست به وسيله گروه و يا        شعب حزب پان   و در تمام     ها      ستانشايد اين طرح در تمام شهر     

  29.گيرد دسته مخصوصي اجرا و صورت مي
افتاد و    ت بسيار نادر اتفاق مي    ايرانيس  با اين حال طرح مسائلي از اين دست در حزب پان          

گـاه    و هـيچ  » حزب ما مخالف آزادي افراطي اسـت      «داشتند    رهبران حزب آشكارا اظهار مي    
كردنـد كـه شـخص شـاه را بـيش از هـر كـس ديگـري مظهـر و مـدافع                         پنهان هم نمي  

  30.دانند ايرانيستي و عاليق ناسيوناليستي خود مي ي پانها  هديدگا
به دليل همين تناقضات موجـود در گفتـار و رفتـار سياسـي و فكـري رهبـران حـزب                     

ـ      لي ناسيونا ها    هايرانيست درباره ايد    پان ي نزديكـان بـه دولـت و        يستي بود كه گروهي از حت
 .»بيايند فعالً از مرزهـاي كنـوني ايـران دفـاع نماينـد     « كه   زدند  كنايه مي آنان  به  حاكميت  

گاه در عرصه عمل اعتنـايي بـه نظـام مـشروطه حكومـت و        كه تقريباً هيچ  ها  نيستاراي  پان
ي ايرانيـست واقعـ    دستاوردهاي آن نشان نداده بودند، پيشگامان انقالب مـشروطيت را پـان           

كردنـد نظـام      قلمداد كرده و به پيروي از سخنان و اظهارات خالف قاعده شاه تصريح مـي              
 كـشور اسـتقرار     1341  مـاه  واقعي مشروطيت فقط پس از به اصطالح انقالب ششم بهمن         

ايرانيـست در مجلـس شـورا          از اعضاي گروه پارلماني حـزب پـان         اسماعيل فريور  .پيدا كرد 
 در مراسمي كه بـه مناسـبت        1348  ماه مردادبيست و نهم    يك بار در    )  بيست و دوم   دورة(

  : مرداد برگزار شده بود، در اين باره مدعي شد28بزرگداشت كودتاي 
اي از مـن      عـده . ي كه روز عيد مشروطيت از طرف مردم برپا شده بود شركت كردم            ندر جش 

ني كردم و گفتم درست است كه خواستند كه صحبت كنم و من در مورد مشروطيت سخنرا
 بودند كـه  ها نيستايرا در آن زمان مشروطيت برقرار شد و آن زمان هم در حقيقت همين پان        

فروشان به كار آمدند و از آن روز تا به  ند ولي عده ديگري از وطندمشروطيت را به وجود آور
 نقـشه طـرح   اي خـارجي  عده. حال تا روز ششم بهمن مشروطيتي كه مشروطيت باشد نبود         

توانيم بگوييم از ششم بهمـن بـه ايـن      ما مي.كرد كردند و ايادي آنها طبق طرح عمل مي     مي
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انـد آن طـور كـه بايـد عمـل             اي كه هنوز نتوانسته     ايم به استثناي عده     طرف مشروطيت داشته  
  31.كنند

ا و  هـ  اي  گيري حكومـت از تـوده       داد بهره    را آزار مي   ها  نيستايرا    از جمله مسائلي كه پان    
 بـود كـه     ههاي مختلف مديريتي، اداري، سياسي و غيـر         ي چپ نادم در بخش    ها    هديگر گرو 

 كه خود   ها  نيستايرا  پان. شدند  گاه برخي از آنان در مقامات مهم و كليدي به كار گرفته مي            
 شـدن   دانستند، اينك كه شاهد بركشيده       مي ها  نيست و كمو  را پرچمدار مبارزه با حزب توده     

اي و كمونيـست از سـوي حاكميـت بودنـد، هـشدار                تـوده   ي سابقاً ها    هبرخي از همان چهر   
وطنـان بـا نفـوذ روزافـزون در حاكميـت و كـشور افكـار                   اين به اصطالح جهـان     ،دادند  مي

 مـسئول حـزب   پورر يـك بـار مهـدي صـفا    چنانكـه . پرستانه را مخدوش خواهند كرد     وطن
  : در اين باره چنين هشدار داد1348 مهر سوم در يست در اهوازايران پان

شاپور شنيده كه تا ديروز  اي از دانشجويان دانشگاه جندي هايي بين پاره اخيراً برخي صحبت
شنيده و اين موضوع ممكن است حاكي از اين باشـد كـه آنهـا                 يي نمي ها  فاز آنها چنين حر   

گفـت    از جمله پاكباز دانشجوي عضو حزب مـي .اند دي قرار گرفته  تأثير كتاب يا افرا      تحت
 چون حسين عطران خيلي به من اصرار كرد         ،ت شدم ايرانيس  من اشتباه كردم وارد حزب پان     

هم برادريم و از اين   مرز و ملت معني و مفهومي ندارد و همه با         .عضويت حزب را پذيرفتم   
ايرانيـست     اسـت و او ديگـر خـود را پـان           ها  نيستوطني كه متعلق به كمو      قبيل افكار جهان  

ختمـي كـه       همين طور در دانشكده كشاورزي اهواز دانشجويي است به نـام گـل             .داند  نمي
از  آنكه  گفته وجود چنين افرادي براي من معما شده به خصوصپوررصفا. افكار چپي دارد

شوند مثالً در همين وزارت اطالعات نصف كاركنانش          حمايت مي طرف دولت و دستگاه     
 مفسر سياسي معروف براي نمونه آقاي مهدي قاسمي. صالحيت اخالقي و سياسي ندارند

دانيد اين شخص در گذشته چه كاره بوده است؟ يك كمونيست تمام عيار  راديو ايران آيا مي
 رهبر حزب    محسن پزشكپور   كسي است كه از طرف حزب توده       مهدي قاسمي . و صدآتشه 

.  باقي استايرانيست را با چاقو مجروح نموده و جاي زخم او هنوز روي كتف پزشكپور پان
فرد ديگـري كـه گرداننـده    . يران استاين آقا با اين سابقه كثيف و ننگين حاال مفسر راديو ا 
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 همـان   ، است شخصي است بـه نـام تاجـداري         شاپور  افكار سياسي مردم در دانشگاه جندي     
ها او را به دانشگاه   زير بالش داشتند و همانها نيست كموكسي كه قبالً در شهرستان رامهرمز

 بـه مجلـس     ن و از همين اهواز    نوي   نيز كساني از حزب ايران     مليدر مجلس شوراي    . آوردند
را ايـن   چـ  حاال   .داند  اند كه سابقه كمونيستي آنها را حتي خواجه حافظ شيرازي هم مي             رفته

كارها خيانت به مردم و  به عقيده من اين .دهند معلوم نيست طور است و پاداش خيانت مي
 ناطق در حالي كه به شدت عصباني بود افزوده دولت يا بايد به اين عناصر                .مملكت است 

اين درست . شناخته شده علناً اجازه فعاليت دهد و يا اينكه آنها را منكوب كند و از بين ببرد
و وكيـل و مفـسر   است كه بايد به آنها فرصت داد تا اصالح شوند ولي نه اينكه آنها را وزيـر               

راديو كرد و اجازه داد سمپاشي كنند و در صورت به دست آوردن فرصت مجدداً فيلشان ياد 
  32.هندوستان كند

ي ضدعربي شاه و عدم پيوند قابل توجه او با          ها  سياستاز   اينكه    ضمن ها  نيست ايرا  پان
ترش گـس بـراي   مستقيم و غيرمستقيم از عاليق خـود        خوشحال بودند،   كشورهاي اسالمي   

  و ، پاكـستان  هنـد (نژاد منطقه     جانبه ايران با ديگر كشورهاي به اصطالح آريايي           روابط همه 
سخن به ميان آورده و تلويحي از سياست نزديكي شاه به دولت اسـرائيل دفـاع                ) افغانستان

هاي اسالمي    ومت ايران با كشورها و دولت      ارتباط و همكاري حك    ها  نيستايرا  پان. كردند  مي
ايرانيـسم و ناسيوناليـسم ايرانـي      كردند كه مانعي بر سر راه پان        و عربي را تا جايي تأييد مي      

ايجاد نكند و البتـه بـاور داشـتند كـه شـخص شـاه بـيش از هـر كـس ديگـري مقاصـد                          
 در اين بـاره چنـين    1348  ماه  مهر مهفده در   ساواك. كند  ايرانيستي آنان را برآورده مي      پان

  :گزارش كرده است
ايرانيست اهـواز    جلسه نيروي كارمندي حزب پان 11/7/48 روز جمعه    30/09در ساعت   

، عبدالكريم مذهب جعفري، محمود  از جمله غالمحسين آصف،با شركت چند تن از اعضا
در ايـن جلـسه شـعار       . تشكيل بوده اسـت   سليماني و محمد جهانگير در محل دفتر حزب         

 و پاكـستان . افغانـستان . هـاي بيـشترين كـشورهاي آريـايي آسـيايي ايـران       همكاري«حزبي  
مورد بحث قرار گرفته و بدواً عبدالكريم       »  ضامن عدم تجاوز چين و تازيان است       هندوستان
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تـري   هاي بيشتر و وسيع    جعفري اظهار داشته چهار كشور آسيايي فوق بايد همكاري         بمذه
با يكديگر داشته باشند تا در آينده اگر چين از شرق و تازيان از غـرب بـه مـا حملـه كردنـد                        

ــيم    ــان كن ــت و نابودش ــا مقاوم ــر آنه ــوانيم در براب ــارات   . بت ــز اظه ــليماني ني ــود س محم
 اظهار نموده نكته مهم در اين شعار        پس غالمحسين آصف   تأييدكرده و س    جعفري را  مذهب

همبستگي و وحدت و تشريك مساعي بيشتر اين چهار كشور آريايي آسيايي بـا يكـديگر و                 
به عقيده او همان طوري . ارتباط آن با مسئله روز يعني كنفرانس سران ممالك اسالمي است

نه و وسيله در    ااسالميسم هميشه يك به      صراحتاً قيد شده پان    ايرانيسم  كه در مكتب بنياد پان    
دست دشمنان ملت ايران بوده و ما اگر با اعراب تحت لـواي اسـالم همكـاري كنـيم هـيچ         

مثالً ما تعهداتي به نفع اعراب و به زيـان  . بريم بلكه آنها از ما سود خواهند برد اي نمي  فايده
 كرد در حالي كه آنها نه فقط هيچ تعهدي به سود ما قبول نخواهندكرد قبول خواهيم اسرائيل

 ،همـين اردن  . بلكه در گفتن كلمه خليج عربي ديگر ترديد هـم بـه خـود راه نخواهنـد داد                 
 روابـط  حـرين زنند پس چرا بـا حـاكم غاصـب ب    دوستي با ما مي     كه دم از    و كويت  عربستان

 بنابراين چه نتيجه و نفعي خواهد داشت كه ما اصوالً با اعراب وارد مذاكره ؟صميمانه دارند
پيمان نبـوديم ولـي حتـي همـان            قبالً هم   مگر ما با عراق    .شويم و قول و قرارهايي بگذاريم     

هـا بـود     گذاشت و چون دوست غربـي        زير پا مي   روندرودد هم حقوق ما را در ا      السعي  نوري
حاال هم همين طـور اسـت مـا از گذشـته تجربـه داريـم كـه          . گرفت  استعمار جانب او را مي    

در پايـان جلـسه مزبـور محمـد         . همكاري ما با اعراب و اين طور تعهدات به نفع ما نيـست            
ـ [ت شـ هـار دا ظجهانگير صحبت كـرده و ا    همكـاري بيـشتر چهـار كـشور آسـيايي      ] اناخوان

 به وسيله سياست مستقل ملي ايران كه از جانـب رهبـر خردمنـد     و هند  پاكستان ،افغانستان
له براي تحقق اين هدف  شود و حتي معظم ايران آريامهر بزرگ اعالم گرديده اجرا شده و مي

 پااليـشگاه    در هند  .يي فرمودند ها  ش شخصاً كوش   و افغانستان  اكستانجهت رفع اختالف پ   
كنيم   نيز تالش ميي داريم و با افغانستاندوستان روابط نزديك و  با پاكستان،تأسيس كرديم

اما در مورد كنفرانس اسالمي رباط بايد گفته شود در اين  اي داشته باشيم و       روابط صميمانه 
ريزي مستقيماً به دست شاهنشاه آريامهر بود و به طور        كنفرانس ابتكار عمل و برنامه و طرح      

ي خود توسط آن تحقق بخشد و ها ف بتواند به هداي بود كه ايران كلي اين كنفرانس وسيله
بنـابراين كنفـرانس اسـالمي    .  ممالك اسالمي تثبيت نمايـد مقام واالي خويش را در صدر 



164 ايرانيست انحزب پ

  33.ي فرق داردئاسالميسم كذا رباط با پان
ايرانيـستي،    كردنـد كـه در راسـتاي تحقـق اهـداف پـان               پنهـان نمـي    هـا   نيستايرا  پان

 دين و مـذهب و از جملـه ديـن اسـالم     ،سرزميني آنانـ گرايي نژادي   ناسيوناليسم و ايران
يي نــدارد و مــذهب تــشيع را نيــز اساســاً در راســتاي همــان اهــداف جايگــاه قابــل اعتنــا

 از اعـضاي برجـسته      حسين تجدد . دادند  ناسيوناليستي خود مورد ارزيابي و پذيرش قرار مي       
ت ايرانيس  در حزب پان  «  گفته بود  1347  ماه  خرداد چهاردهمايرانيست يك بار در       حزب پان 

شعار ما حفظ آب و خاك ايران و كوتـاه كـردن دسـت اجانـب                . مسئله اديان مطرح نيست   
است و همين موضوع جهت تبليغ كافي است و احتياجي به آن ندارد كه از راه حربـه ديـن                    

  محـسن پزشـكپور    .»اشخاص در انتخاب دين و مذهب مختارنـد       . به نفع حزب تبليغ كنيم    
  : گفته بود1348  ماهبيست و يكم شهريورر در هم يك با
هـا قـصد از       زماني انگليسي  ،خواهند بر ما حكومت كنند      اسالميسم كه بدين وسيله مي      پان

 را علم كردنـد تـا مـسئله         الدين افغاني   بين بردن استقالل اين مملكت را داشتند لذا جمال        
كردند و خود را  پادشاهان عثماني هم به نام اسالم حكومت مي. تحاد اسالمي را مطرح كندا

. گويند ما ملت اسالم هـستيم       در شرايط فعلي هم بعضي آخوندها مي      . خواندند  خليفه مي 
دهد؟ مفهوم ملت اسـالم چيـست؟ آيـا اگـر يـك نفـر انگليـسي                   ملت اسالم چه معني مي    

مثالً زردشتي از نظر آن آخوند ارجحيت دارد؟ ايـن صـحيح            مسلمان شد بر يك نفر ايراني       
] مليـت [دهيم نـه ديـن را زيـرا ديـن تغييـر ملـت                 ما ايراني بودن را مالك قرار مي      . نيست

  34.دهد نمي
يي ماننـد  هـا   هگرايي خود بـا پديـد    در راستاي عقايد ناسيوناليستي و مليها نيستايرا  پان

كردند و بر ايـن بـاور بودنـد           نز و التاري مخالفت مي    ي الي ها    هفراماسونري و فعاليت باشگا   
كنند و    تبليغ و ترويج مي   وطنانه را     اين دست افكار و عقايد غيرملي و جهان        هايي از   جمعيت

يابنـد     و نيـز لژهـاي فراماسـونري عـضويت مـي           هـا     هبه تبع آن كساني كه در ايـن باشـگا         
بـر همـين اسـاس وقتـي        .  داشته باشند   ملي و ناسيوناليستي    توانند گرايش     القاعده نمي   علي

                                                           
  . همان-33
  . همان-34
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 منتـشر شـد رهبـر     » فراموشخانه و فراماسونري در ايـران     «با عنوان    كتاب اسماعيل رائين  
اسـون ذكـر    ايرانيست با انتقاد از افراد پرشماري از ايرانيان كه نامشان به عنوان م               پان حزب

كس   ايرانيست اسم هيچ     حزب پان  يكنم كه از اعضا     من افتخار مي  «شده بود، اظهار داشت     
  35.»پرست هستيم  ميهنها نيستايرا رساند كه ما پان در كتاب ذكر نشده است و اين مي

ـ   حزب پان «ايرانيست هم گفته بود       مقام دوم حزب پان     ر قائم اهللا صد   فضل ت بـر   سايراني
دارد مخـالف   ] المللـي   بـين [تي  سمبناي ايدئولوژي خود با فراماسونري كه جنبه انترناسيونالي       

  36.»است
ايرانيست در خارج از كشور        ارگان دانشجويي حزب پان    در اين ميان نشريه ناسيوناليسم    

هاي ايراني چاپ و منتـشر كـرد         طالبي در انتقاد از فراماسون     م ،به دنبال انتشار كتاب رائين    
 كه با مخالفت برخـي رجـال درجـه اول دولـت و حكومـت و از جملـه اميرعبـاس هويـدا                      

 و غيرمستقيم به رهبران اين حزب حالي كرد مخالفـت          به تلويح رو شد كه     هوزير روب   نخست
 و عاليـق    هـا   خواسـت هاي ايراني بـه نـوعي در تـضاد بـا              نآنان با فراماسونري و فراماسو    

فعاليـت فراماسـونري در ايـران بـا          « چرا كه به اعتقاد هويـدا      ،گيرد  شخص شاه صورت مي   
  37.گرفت مي» اجازه شاهنشاه آريامهر صورت
از گـاه   ي در اختيار اعضاي اين حـزب قـرار داد تـا هـر               مناسبانتشار كتاب رائين سوژه     
 و اعضاي دولت او و البته بسياري ديگر از رجال و دولتمـردان              مستقيم و غيرمستقيم هويدا   

اعتنـايي آنـان بـه وظـايف      كشور را مورد انتقاد و سرزنش قرار داده و نتيجه بگيرند كه بـي           
 آنـان نـشأت     وطنانه و بـه اصـطالح ضـدملي         محوله در امور كشور از همان تفكرات جهان       

  مـداوم دولـت عـراق     عرضـات  بـا ت    عدم برخورد قاطع دولت هويدا     ها  نيستايرا  پان. گيرد  مي
از عضويت او و اعـضاي      ناشي   ايرانيان مقيم آن كشور و نظاير آن را نيز تا حدي             نسبت به 

  38.دانستند دولتش در لژهاي فراماسونري مي
 رفتار و عملكرد سياسـي گـاه بـسيار متـضاد و             ها  نيستايرا   پان در هر حال در آن برهه،     

                                                           
  .458، ص 2، ج اسناد فراماسونري در ايران -35
  .231، ص  به روايت اسناد ساواكعبداهللا رياضي -36
  .231 همان، ص -37
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( مطالعات و پژوهشهاي سياسي بايگاني مؤسسه-38
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ي كه مخالفت خود را بـا افـراد و محافـل حـامي و               حالدادند و در      متناقضي از خود بروز مي    
هـاي نزديـك      دادند، در موضـع وابـستگي و ارتبـاط          پيرو سياست آمريكا در ايران نشان مي      

كردنـد    ردند و حتي اظهار اميدواري مي     آو  شخص شاه با غرب و آمريكا سخني به ميان نمي         
ت را در مجموعـه حاكميـت ارتقـا         ايرانيـس   مداخالت آمريكاييان بتواند موقعيت حـزب پـان       

بـاف مـسئول حـزب         از قـول زرينـه     1348  مـاه   آبـان  بيـست و پـنجم     در   سـاواك . بخشد
  :كرد گزارش ايرانيست در آذربايجان شرقي پان

 به رياسـت    انتخاب ريچارد نيكسون  ] با[نامبرده در يك مالقات خصوصي اظهار نموده كه         
 در وضع فعلي دگرگوني كلي روي خواهد داد و          ،جمهوري آمريكا و مسافرت وي به ايران      

وجه قبول   را به هيچن تمايل به چپ در ايرانشود و به عالوه نيكسو دولت مسلماً عوض مي
 بايستي به طور قطع از كشورهاي شرق تماس خود را قطـع نمايـد و يـا                  نخواهد كرد و ايران   

 مشاراليه سپس اضافه نموده كه آمريكا. اينكه در رديف مخالفين و دشمنان آمريكا قرار گيرد
 احتياج به تقويت يك حزبي را خواهد داشت كه با كمونيزم و دول شرقي مخالف                در ايران 

 بوده و اكثر سرمقاله و مطالـب  ت پيشقدم در موضوع بحرينايرانيس باشد و چون حزب پان  
باشد احتمال  ي عربي ميها لتموضوع بحرين و بر عليه دو مربوط به روزنامه خاك و خون  

دارد كه اين حزب تقويت شود و در ضمن جنگ سـرد و مـسابقه نيروهـاي جنگـي شـروع                
  .شود

  . در اين مورد نظري ندارم–نظريه منبع 
  :نظريه رهبر عمليات

 قبـول   رقيايرانيست را در آذربايجان ش      باف اخيراً مسئوليت اداره حزب پان       چون آقاي زرينه  
اي كه باشد به تقويت و روي كار آمدن حزب مـذكور بـه شـدت     كرده است لذا به هر وسيله   

  39.دهد عالقه نشان مي
  

  هاي ساواك حمايت
هـاي    گري   به دور از مراقبت و هدايت      ها   سال ت در آن  ايرانيس  فعاليت حزب پان  تداوم  اساساً  
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 واقـف بـود فعاليـت حـزب         سـاواك  آنكـه    بـه رغـم   .  نبـود  پذير  امكان دا و پنهان ساواك   پي
كنـد، بـا     نميي كلي حاكميت تجاوز     ها  سياستهاي تعيين شده و       ت از چارچوب  ايرانيس  پان

 آن به دقت تحت نظارت و        تحركات اصرار داشت كلية  اين حال اداره كل سوم آن سازمان        
  .  قرار گيردهدايت

ت و رفتار   ايرانيس  ي حزب پان  ها  ليت عملكرد و فعا    ساواك 1340ي دهه   ها   سال در تمام 
مـاه   بهمـن    بيست و ششم  در  . كرد  ميمراقبت  با دقت و جديت      آن را    درشتاعضاي ريز و    

ايرانيـست و     ي اعضاي حزب پـان    ها    ه شيوه تنظيم پروند   براي  اداره كل سوم ساواك    1345
  :چنين آمده بود در آن نيز عملكرد اين حزب دستورالعمل اجرايي جديدي صادر كرد كه

ت طبعاً اعضاي آن دائماً رو به تزايد ايرانيس با توجه به توسعه و گسترش روزافزون حزب پان
و با اين ترتيب تنظيم پرونده شخصيتي جهت كليه اعضا و متمايلين به اين حزب در                است  

منطقه استحفاظي آن ساواك ضـروري نبـوده و از طـرف ديگـر جهـت روشـن بـودن وضـع                    
ي حــزب مزبــور در آن منطقــه از لحــاظ هــا ليــتاقــدامات كلــي و قــدرت و امكانــات و فعا

بـه ايـن منظـور جهـت        . زب تفكيـك شـود    ي مربوط به اين حـ     ها    هموضوعي نيز بايد پروند   
  .گردد بندي زير تعيين مي ي شخصيتي و موضوعي طبقهها  هپروند
  .ي شخصيتيها  ه پروند–الف 

 ساده و متمايلين اين حزب ضـرورت        ي اعضا ، فعال يكليه اعضا براي  تهيه پرونده انفرادي    
 منطقه پرونـده     كادر رهبري و افراد فعال رسمي حزب در آن         يندارد و منحصراً جهت اعضا    

انفرادي كامل شامل مشخصات، هويت، عكس،  نشاني دقيق و ساير خصوصيات تنظيم و              
ها فعالً تا رسيدن آنان به درجه فعالين و يا كـادر رهبـري                ساده و سمپاتيزان   يدر مورد اعضا  

آوري و يا تكميل اين سوابق در پرونده موضوعي قدرت و امكانات          سوابق مطروحه را جمع   
نگاهـداري و   ،  ) پرونده در بند ب اشـاره شـده اسـت          به اين (ت در منطقه    ايرانيس  حزب پان 

براي ثبت اسامي و مشخصات كامل آنها فيش و يا دفتر راهنما در دايره مربوطه كافي بوده و 
تشكيل پرونده انفرادي و يا تهيه فيش در بايگاني قسمت لزومي نخواهد داشـت و پـس از                 

 درآمد نسبت به تفكيك سوابق از پرونده موضـوعي و           1نكه فردي در رديف فعالين درجه       آ
  .تهيه پرونده شخصيتي او اقدام خواهد شد

  .ي موضوعيها  ه پروند–ب 
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به منظور روشن بـودن وضـع حـزب مـورد بحـث در منطقـه اسـتحفاظي از نظـر فعاليـت،                       
يالت تفكيـك ايـن موضـوعات و        انتشارات و تبليغات، قدرت و امكانات و سازمان و تشك         

باشد و به اين منظور موضوعاتي كه فعالً  ي موضوعي در هر زمينه ضروري ميها  هتهيه پروند
  .گردد  باشد به شرح زير تعيين مي ضروري مي

ايرانيست منطقه يا پرونده مادر كه شامل كليـه مـدارك و سـوابق               پرونده كلي حزب پان    -1
  .باشد هاي كلي در مورد اين حزب مي  و دستورالعملمربوطه در آن منطقه و مكاتبات

 پرونده سازمان كه شامل مدارك و اسناد و احياناً نمودارهـاي سـازماني و تـشكيالتي و                  -2
  .باشد تغييرات حاصله در آن در منطقه استحفاظي آن ساواك مي

ـ                   -3 ت  پرونده فعاليت كه مشتمل بر مدارك، اسناد و گزارشات مربـوط بـه هـر نـوع فعالي
  .حزب مورد بحث در منطقه مربوطه خواهد بود

 با تعيين درجـات     گردد از تعداد مجموع اعضا      كيل مي  پرونده قدرت و امكانات كه تش      -4
  .فعاليت و تأثير در حزب و طبقات مختلف اجتماع و همچنين امكانات مالي آن

 هـر نـوع    پرونده تبليغات و انتشارات كـه عبـارت خواهـد بـود از مـدارك انتـشاراتي و       -5
  .گزارش و اطالع و برگ تبليغاتي اين حزب در آن منطقه

بنـدي   يد با آموزش الزم به مسئولين مربوطه بر اساس تقسيم  يخواهشمند است دستور فرما   
ي انفرادي و موضوعي اقدام ضمناً ليست كاملي از ها  هفوق نسبت به تنظيم و تفكيك پروند   

 ساواك را با تعيين نوع مسئوليت و درجـه          ايرانيست حوزه استحفاظي آن      حزب پان  ياعضا
 ضمن اعالم نتيجه اقدامات فوق به اين اداره كل ارسال 15/12/45فعاليت تهيه و حداكثر تا 

  .نمايند
  40مقدم ـ مديركل اداره سوم

 انتصاب و تـداوم رياسـت برخـي اعـضاي           ،داد   وجود داشت كه نشان مي     متقنيشواهد  
هاي اداري در شهرهاي مختلف در راستاي         شاغل و پست  اي از م    ايرانيست در پاره    حزب پان 

 هاي پيدا و پنهان سـاواك       ي حاكميت و با هدايت و پشتيباني      ها  سياست و   ها  خواستتأمين  
هاي كارشكنانه مديران ارشد دولـت        گرفت تا جايي كه گاه تالش       صورت عملي به خود مي    
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ايرانيـست بـا اصـرار و فـشارهاي        مـديران پـان   بركنار ساختن يا به حاشيه راندن اين        براي  
 هـاي سـاواك    گري   موجود حاكميت با هدايت    هاي  گزارشبنابر  . رسيد   به جايي نمي   ساواك
رفت به دليـل گـسترش        ي تندروانه و احياناً غيرديني خود را كه گمان مي         ها  سياستبرخي  

ن نيـز   نـوي   و حـزب ايـران     بـه دولـت هويـدا      حتي مقامـات نزديـك       ،هاي عمومي   مخالفت
خواســتند آن را انجــام دهنــد، از طريــق همــين اعــضاي حــزب  توانــستند و يــا نمــي نمــي

از جملـه ايـن     . كـرد   هاي گوناگون قرار گرفته بودند دنبال مـي         ايرانيست كه در مديريت     پان
ايرانيست در رأس آموزش و پرورش شـهر           از اعضاي حزب پان    موارد حضور عباس منطقي   

 بركناري او از اين سمت افزايش يافـت نـاگزير جهـت             برايقم بود كه وقتي فشار مقامات       
 در ايـن بـاره گـزارش        1347ماه   اسفند   پنجم در   ساواك.  متشبث شدند  ابقاي او به ساواك   

  :كرده بود
ايرانيست و رياست اداره آموزش و پرورش شهرستان           يكي از افراد حزب پان     س منطقي عبا

ي روزافـزون حـزب در      هـا   ليـت ايرانيـست از فعا       قم اظهار داشت چون مخالفين حزب پـان       
ب در اند و ضمناً چون قرار است اقدامات ديگري نيز وسيله حز  به هراس افتادهشهرستان قم

اين شهرستان صورت گيرد بدين مناسبت ممكن است مرا از سمت رياست اداره آموزش و               
پرورش اين شهرستان بركنار كنند و در اين مورد نيز مسئولين وزارت آموزش و پرورش بـا                 

  .ه نمودم مالقات و مذاكراين زمينه با محسن پزشكپور اند و من در من تقريباً مذاكره نموده
ت رفـع   ايرانيـس   حـزب پـان    از اقدامات ديگـري وسـيله         منظور عباس منطقي   –نظريه منبع   

  .باشد كه همسر نامبرده چندي قبل بيان داشته بود حجاب از بانوان شهرستان قم مي
فع حجاب از بانوان هم قـبالً        اظهارات همسر عباس منطقي دائر بر ر       –نظريه رهبر عمليات    

  41 امجديه ـ ايفاد گرديده است312طي گزارش خبري به 
 نسبت به تصميم مقامات وزارت آمـوزش و پـرورش            ساواك 1347  ماه  اسفند ششمدر  
عـضو حـزب     و    رئيس آمـوزش و پـرورش شهرسـتان رودسـر          عزل پرويز نجفياني   داير بر 

ز اعمـال فـشار آن      اخبار ديگري وجـود داشـت كـه حـاكي ا          . ايرانيست هشدار داده بود     پان
 و عـضو     رئيس آمـوزش و پـرورش شـهر مهابـاد          فرهمندخانه براي بركناري عليرضا     وزارت
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ري ايـن افـراد از      در راسـتاي جلـوگيري از بركنـا       . ايرانيـست از مقـام خـود بـود            حزب پان 
 و پرويـز    عطـاپور ( و اداره يكم عمليـات و بررسـي          312هاي مذكور رؤساي بخش       مديريت

 مـديركل ايـن اداره    طي گزارشي كه خطاب بـه ناصـر مقـدم        اداره كل سوم ساواك   ) ثابتي
 اين افراد با مقامات و مأموران محلـي سـاواك در ارتبـاط بـوده و در                  ،نوشتند، هشدار دادند  

كند همكاري نزديكي بـا       يي كه حاكميت در آن مناطق دنبال مي       ها  سياستانجام مقاصد و    
در ايـن   . آن سازمان دارند و بنابراين خواستار ابقاي آنان در مشاغل مديريتي مذكور شـدند             

  : را بر پيشاني دارد چنين آمده است1347 اسفند ماه سيزدهمگزارش كه تاريخ 
  .رساند محترماً به استحضار مي

ايرانيـست در وزارت آمـوزش و پـرورش نـسبتاً             تعداد معدودي از افـراد فعـال حـزب پـان          
اي داشته و به منظور گسترش سازمان حزب مذكور و جلب افكـار               هاي قابل مالحظه   سمت

ش محسوسي دارند ليكن در اثر تحريكاتي كه ي ناسيوناليستي آن  تالها  همردم نسبت به ايد
 توسط  مقامات وزارت مزبور يا از شغل خود بركنار و ،به وسيله مخالفين آنها صورت گرفته

باشند كه وضعيت انتقال و بركناري سه نفـر       يا در حال انتقال از شهرهاي مسكوني خود مي        
  .درس آنها به شرح زير به عرض مي

 يكــي از افــراد فعــال حــزب  رئــيس اداره آمــوزش و پــرورش رودســر پرويــز نجفيــاني-1
ايرانيست بوده كه برابر اطالع واصله نامبرده به وسيله مقامات وزارت مذكور به منظـور                 پان

  .جلوگيري از توسعه فعاليت اين حزب از سمت خود بركنار شده است
ايرانيست قـم يكـي از         رئيس اداره آموزش و پرورش و مسئول حزب پان          عباس منطقي  -2

 و اقدامات مفيدي جهت توسعه سازمان ها ليتافراد قديمي و فعال حزب مزبور بوده كه فعا
مزبور و همچنين بيداري مردم قم و شركت دادن زنان در امور اجتمـاعي بـه عمـل آورده و                    

رف روحانيون و ساير مخالفان مشاراليه صورت گرفتـه و          اخيراً تحريكاتي عليه نامبرده از ط     
مسئولين آموزش و پرورش در نظر دارند اقداماتي در مورد انتقال وي بـه عمـل آورنـد كـه                    
چگونگي از طريق اداره كل چهارم در مورد ممانعت از انتقال وي به وزارت فـوق مـنعكس             

  .گرديده است
 ايرانيست مهابـاد    رئيس اداره آموزش و پرورش و سرپرست حزب پان         فرهمند عليرضا   -3

درباره گسترش سازمان اين حزب تالش محسوسي داشته و جهت جلب نظر فرهنگيـان و               
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طبقات مختلف شهرستان مزبور به نفع حزب موصوف فعاليت قابل توجهي نموده و برابر        
دار و ساير مخالفين اين حزب عليه وي به عمل          هايي از طرف استان    اطالع واصله كارشكني  

ي الزم در   هـا     هآمده كه در اجراي اوامر صادره از طريق ساواك استان آذربايجان غربي توصـي             
  .اين زمينه به استاندار داده شده است

  :نظريه
با توجه به اينكه انتقال يا بركناري نامبردگان عالوه بر اينكه موجب ركود و عـدم توسـعه و                   

 ادامه چنـين  ،گردد ي مسكوني آنها مي   ها      ستانايرانيست در شهر    ش سازمان حزب پان   گستر
هايي از طرف مقامات وزارت آموزش و پرورش عليه عناصـر فعـال حـزب مزبـور                   مخالفت

  .سبب پراكندگي ساير افراد وابسته به آن را نيز فراهم خواهد آورد
من مذاكره با مـسئولين وزارت      عليهذا مستدعي است اجازه فرمايند در صورت تصويب ض        

ي الزم در اين زمينه بشود كه از انتقال و بركناري عناصر حـزب              ها    هآموزش و پرورش توصي   
ايرانيست بدون وجود داليل منطقي و مستدل خودداري و در صورتي كه افـراد حـزب                  پان
ي ي خالف مصلحتي گردند عالوه بر دادن تذكرات مقتضها ليتايرانيست مرتكب فعا پان

  42ست اموكول به اوامر عالي. به آنان در مسير صحيح راهنمايي گردند
اي كـه در       به سرعت موافقت خود را با اين خواسته اعالم كرده و طي نامـه              ناصر مقدم 

دار امـور حفاظـت و          عهـده ( به اداره كـل چهـارم سـاواك          ب خطا 1347ماه   اسفند   هفدهم
 ،ارسـال كـرد  ) هي دولتـي و غيـر  ها  هها، مؤسسات و وزارتخان       زمانحراست از كليه دواير، سا    

در ايـن نامـه مقـدم چنـين         . هـاي فـوق شـد       خواستار جلوگيري از عزل آنـان از مـديريت        
  :خوانيم مي

ايرانيـست از جملـه رؤسـاي      به قرار اطالع واصله تعداد معدودي از افراد فعـال حـزب پـان       
اي  هاي قابـل مالحظـه      كه نسبتاً سمت   ، قم و مهاباد   ي رودسر ها      ستانآموزش و پرورش شهر   

دارند در اثر تحريكاتي كه به وسيله مخـالفين آنهـا صـورت گرفتـه توسـط مقامـات وزارت                  
ي مسكوني خود   ها      ستانآموزش و پرورش يا از شغل خود بركنار و يا در حال انتقال از شهر              

 افراد مورد بحث در شغلهاي خود مورد نظر اين اداره كـل    كه ابقاي  با توجه به اين    .باشند  مي

                                                           
  . همان-42



172 ايرانيست انحزب پ

 خواهـشمند اسـت دسـتور    ،اقدام مقتضي اعالمباشد مراتب جهت استحضار و هرگونه     مي
ي الزم در هـا   هيد ترتيبي اتخاذ گردد كه ضمن مذاكره با مسئولين وزارت مزبور توصـي   يفرما

 ايرانيـست بـدون وجـود داليـل          صر حـزب پـان    اين زمينه بشود كه از انتقال و بركناري عنا        
ي خـالف   هـا   ليـت منطقي و مـستدل خـودداري و در صـورتي كـه ايـن افـراد مرتكـب فعا                  

. مصلحتي گردند عالوه بر دادن تذكرات مقتضي به آنان، در مسير صحيح راهنمايي شوند   
  .ضمناً نتيجه اقدامات معموله را به اين اداره كل اشعار دارند

  43مقدم   ـممديركل اداره سو
 بـه شـرح     1347  مـاه  اسفندبيست و پنجم     مديركل اداره كل چهارم ساواك در        كنگرلو

  : مديركل اداره سوم آن سازمان اطالع دادزير به ناصر مقدم
  17/12/47 -107750/312عطف به شماره 

 رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان قم قبالً اقـدام و             آقاي عباس منطقي   يدر مورد ابقا  
 بـه آن اداره     6/12/47-35562/421 و   10/9/47-25980/421ي  ها    همراتب طي شمار  
  .كل اعالم گرديد

برابر اظهار مسئول حفاظت وزارتخانـه مربوطـه رئـيس اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان                  
 رئـيس اداره  يو در مورد ابقـا  ) يك هفته قبل  (ي تعويض    قبل از وصول نامه معطوف     رودسر

  . نيز از طريق مسئول حفاظت اقدام گرديدآموزش و پرورش شهرستان مهاباد
   كنگرلو-مديركل اداره چهارم 

بـا وجـود    گران ساواك بر اين باور بودند كه           كارشناسان و تحليل   1348در اواسط سال    
 و شخص   ايرانيست از رژيم پهلوي     كارگردانان و اعضاي حزب پان    وفاداري و تبعيت سران،     

قـرار بگيـرد و     و نظـارت     بايد بـا اقـدامات احتيـاطي بيـشتري تحـت مراقبـت               ، حزب شاه
اي را كه در دستگاه رهبري و كارگرداني اين حـزب نـسبت بـه رژيـم                   ي چندگانه ها    هديدگا

در اين بـاره يكـي      . دداه قرار    بايد بيش از پيش مورد مداقّ      ،شاه وجود دارد   و شخص    پهلوي
 گزارشي تهيه كرد    1348  ماه  شهريور پانزدهم در   ،779از مأموران ساواك با اسم رمز منبع        

ايرانيست نگـرش يكدسـت و همـاهنگي          در ميان اعضاي حزب پان    ظاهراً  داد    كه نشان مي  
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 در ايـن گـزارش جالـب توجـه چنـين      . و شخص شـاه وجـود نـدارد      نسبت به رژيم پهلوي   
  :خوانيم مي

  779 –        منبع 15/6/48 -2   ه30143/20رونوشت گزارش خبر 
  ت در مورد شاهنشاه آريامهر و شاهنشاهي ايرانايرانيس نظريه حزب پان: موضوع

  18/4/48 – 3280/312عطف 
م شاهنشاهي ايران يك سلسله نظاماتي اسـت كـه از   اايرانيست نظ ين حزب پانبه نظر مسئول 

زمان شاهنشاهي هخامنشي تاكنون ادامه داشته و با خود فرهنگ و تمـدن و سـاير تجليـات                  
عالي انساني را به ارمغان آورده و كشور كهنسال ايران را تاكنون برقرار داشته است و شخص 

باشد و از اينكه در تظاهرات و شعارهاي          ين جلوه پرشكوه مي   شاهنشاه نيز مظهر و تجليگاه ا     
م شكوهمند شاهنشاهي ايران اسـت  ات پاسدار نظايرانيس شود كه حزب پان  حزبي اعالم مي  

درباره شاهنشاه آريـامهر تقريبـاً در حـزب دو دسـته افـراد              . منظور اين سلسله نظامات است    
ل افرادي كه با رژيم كنوني تقريباً مخالف بوده ولي به جهات مبارزات  دسته او؛وجود دارند

نمايند و موافقـت      مشي حزبي و سياست روز حزب مخالفت خود را رسماً ابراز نمي             و خط 
وب سدارند كه اين دسته اكثراً افـراد قـديمي حـزب محـ              خود را نيز صد در صد اعالم نمي       

وني موافق بوده و شاهنشاه ايران را سمبل مبارزات دسته دوم افرادي كه با رژيم كن. شوند مي
گيـرد    دانند و اقدامات و اصالحاتي كه در كشور صـورت مـي             ناسيوناليستي ملت ايران مي   

دانند و در تمـام مـوارد پـشتيباني خـود را نيـز                تحت توجهات شخص شاهنشاه آريامهر مي     
م شاهنـشاهي ايـران     ات خـود را پاسـدار نظـ       ايرانيـس    ولي اصوالً حزب پـان     .دارند  اعالم مي 

دانند و اگر مخالفتي ابراز     م شاهنشاهي ايران را با شاهنشاه آريامهر جداگانه مي        اداند و نظ    مي
 بـه مناسـبت     32 مرداد   28دارند از ترس بوده چنانچه در حوادث روزهاي تيره قبل از              نمي

ت شـماره مخـصوص روزنامـه نـداي         ايرانيـس   حوادث شوم آن روزهـا از طـرف حـزب پـان           
دربار پهلوي روي دربار (م در يك صفحه انتشار يافت و سرمقاله آن تحت عنوان         ايرانيس  پان

العاده حمالت شديدي به  مقـام   منتشر شد و در آن شماره روزنامه فوق) قاجار را سپيد كرد  
 سلطنت و خاندان سلطنتي گرديده بود و شماره روزنامه فوق تقريبـاً آخـرين شـماره                 شامخ

 منتشر گرديد و ضمنًا اي بود كه از طرف حزب تا قبل از انتشار روزنامه خاك و خون روزنامه
رديـد بـا     مـرداد نيـز منتـشر گ       28 و نشريات سري حزب كه بعـد از          ها    هبرخي از اعالمي   در
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كردنـد و     هاي وقت مخالفت گرديده بود و حمالت شـديدي در ايـن مـورد مـي                حكومت
اصوالً بعضي از افراد قديمي حزب با شركت حزب در انتخابات گذشته مجلـس شـوراي                

مخصوصاً اكثر (مشي فعلي آن چندان موافق نبوده        و معرفي كانديداهاي حزب و خط      ملي
ي حاكمه دانسته و با ها  هو شركت در انتخابات را همكاري با دستگا) ن مقيم اروپادانشجويا

 بعـد از اعـالم نتيجـه انتخابـات از تمـاس و فعاليـت تـشكيالت                 چنانكهآن مخالف بودند    
تان  با حزب و دفتر مركزي كاسته شد تا به امروز كه اصوالً تشكيالت شهرسشهرستان قزوين

در ضمن در تظاهرات حزبي اكثـر اوقـات در موقـع اعـالم نـام           . مزبور تقريباً فعاليتي ندارد   
 و بعضي از افراد   نمايند و دكتر هوشنگ طالع      شاهنشاه آريامهر برخي از افراد حزبي ابراز مي       

وزي حـزب در بـه      اند كه در صورت پيـر       قديمي حزب به طور خصوصي بارها اعالم داشته       
 به مقام صـدراعظمي ايـران خواهـد رسـيد و     دست آوردن حكومت كشور محسن پزشكپور   

شاهنشاه ايران فقط به مسائل تشريفاتي و مـسائل مربـوط بـه شاهنـشاهي ايـران رسـيدگي                   
د را  ي ملي و ناسيوناليـستي خـو      ها    ه برنام ها  نيستايرا  خواهند فرمود و حكومت حزبي پان     

  .طرح و اجرا خواهد نمود
 و ديگـر رهبـران حزبـي مـشاهده          هـاي محـسن پزشـكپور       در اكثر سـخنراني    –نظريه منبع   

گردد كه بيشتر اوقات درباره شاهنشاهي ايران و نقش خالق و سازنده آن در كشور سخن  مي
ينـد و شاهنـشاهي ايـران را بـا          نما    گفته و افراد حزبي نيز نسبت به آن ابـراز احـساسات مـي             

  .دانند شاهنشاهي آريامهر جداگانه مي
  :نظريه رهبر عمليات

  . مفاد خبر نتيجه تحقيقاتي است كه در مورد نامه شماره معطوفي از منبع به عمل آمده-1
  . توان اعتماد نمود  با توجه به دسترسي منبع به هدف به صحت اظهارات مشاراليه مي-2

  44.باشد نظريه رهبر عمليات مورد تأييد مي -2   ه20نظريه 
اداره سوم ساواك كه با دريافت اين گزارش نسبت به اصل قـضيه و مجمـوع                مديركل  

ايرانيـست حـساسيت تـوأم بـا          هاي رهبران و كارگردانان حزب پـان       گيري  عملكرد و موضع  
زيـر بـراي   اي كه به شـرح        و طي نامه   1348  ماه  شهريور نوزدهمنگراني پيدا كرده بود، در      
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 779 ارسال كرد، خواستار تحقيق جـدي پيرامـون محتـواي گـزارش منبـع                ساواك تهران 
  :مذكور شد

  12/6/48-3755/312رونوشت نامه شماره 
  2   ه20 به رياست ساواك تهران

  از اداره كل سوم 
   مورد شاهنشاه آريامهر و شاهنشاهي ايرانت درايرانيس درباره نظريه حزب پان

  15/6/48 – 2   ه30143/20عطف به 
يد با توجه به اهميت مفاد گـزارش خبـري شـماره معطـوفي              يخواهشمند است دستور فرما   

  .فوق موارد زيرين را تعيين و به اين اداره كل اعالم دارند
الف در حــزب  از وي بخواهنــد عناصــر مخــ779 ضــمن دادن آمــوزش الزم بــه منبــع -1

ت را با نام و مشخصات و سمت حزبي معرفي نموده و تعيين نمايند كدام يك از ايرانيس پان
  .سران حزب مذكور با اين جناح موافق هستند

ي جناح ها  ه با تحقيق بيشتر از منابع روشن شود كه آيا هموندان كنوني حزب داراي ايد             -2
  . بين آنها هم در اين زمينه اختالف نظر وجود داردباشند يا مخالف مي

 به طور غيرمحسوس به وسيله منابع ديگر آن ساواك نيز در مورد صحت و سـقم مفـاد                   -3
  .تري صورت گيرد گزارش شماره فوق تحقيقات كامل

اي كه منبع مذكور بـه آن اشـاره نمـود يـك نـسخه از آن را بـه منظـور بررسـي و                            روزنامه -4
  .ي تهيه و ارسال نمايندبردار بهره

   مقدم –مديركل اداره سوم 
  45از طرف ثابتي

 مخالفان حكومـت در     1348  ماه  آذر ششم در    ساواك تهران  ،به دنبال اين دستورالعمل   
  :كردبندي  ت را به شرح زير صورتايرانيس حزب پان

ت نظريـات و تمـايالت شخـصي آنهـا در مـورد سيـستم               ايرانيـس   افرادي كه در حـزب پـان      
نظـر صـريحي ابـراز       مشي روز حزب اظهـار      حكومتي تقريباً مخالف بوده ولي به دليل خط       
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گـروه اول كـه مخالفـت آنهـا بيـشتر بـوده و در               . گردنـد   كنند به دو دسـته تقـسيم مـي            نمي
  .باشند نباط نمود به شرح زير ميتوان اين موضوع را است صحبتهاي خصوصي آنان مي

 –  عبـداهللا قنبـري    –  مهنـدس هوشـنگ شـهنواز      –  بهاءالدين هاتفي  – دكتر هوشنگ طالع  
  كه در حال حاضر در شهرستان خرمشهر        پرويز قنائي  –ي   قاسم اهللا   حبيب –ي  اهللا امين   فضل

  .مشغول به كار است
حسين : دارند و عبارتند از     گروه دوم افرادي هستند كه مخالفت كمتري در اين باره ابراز مي           

 –  مجيـد ضـامني    –  مجيـد سـالمي    –  ابراهيم ميراني  – شنگ دارابيان  هو – مصدقي خان
  . و حسن سيدجوادي مهندس كشكولي–  محمود امين صالحي– محمدعلي معدلت

الـذكر از      مفاد خبر نتيجه تحقيقاتي است كه در مورد افراد فـوق           -1 –عمليات   نظريه رهبر 
  .منبع به عمل آمده است

  .توان اعتماد نمود  به صحت اظهارات منبع مي-2
  46.باشد  نظريه رهبر عمليات مورد تأييد مي-2   ه20نظريه 

يچ مرجـع   هـ  يـا   در اين گـزارش از سـوي سـاواك         مذكوريك از افراد       هيچ همهاين  با  
حكومتي ديگر تحت تعقيب و يا احياناً مورد پرسش قرار نگرفتند و با مشكل خاصي مواجه                

هـا و     ، مـديريت  هـا   ليت همچنـان در مـسئو     ،گونه كه تحوالت آتي نشان داد       نشدند و همان  
  . ي خود را ادامه دادندها ليتسياسي پيشين فعاهاي حزبي و   موقعيت

  
  در برابر دولت هويدا

 را بـه     بيش از پـيش دولـت هويـدا        ها  نيستايرا   پان 1340ي نيمه دوم دهه     ها   سال در طول 
في مـصالح و منـافع      ي، فساد و عدم درك منويات شاه متهم كرده و تداوم آن را نا             دناكارآم
 در رأس   اگـر  ،شـدند    و هر از گاه مستقيم و غيرمستقيم مـدعي مـي           كردند  ميزيابي  ملي ار 

دولت قرار گيرند و البته برآورده شدن اين تصور واهـي خـود را نيـز چنـدان دور از انتظـار                      
 يكـي از رهبـران      چنانكـه . كنند   مي هدايتسيري مطلوب   مپنداشتند، امور كشور را در        نمي

  : مدعي شده بود1346دي ماه  چهارمايرانيست در  حزب پان
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هايي كه مردم  هدف اصلي ما اين است كه در آتيه دولت در دست ما باشد و ما بايد در جشن
افزايد دولت وقت مدت پنج سـال    كنيم عقايد حزب را به آنان بقبوالنيم و مي          را دعوت مي  

 شـود   سـؤال  يك از نمايندگان آنهـا       چنانچه از هر  . ن است نوي  است كه در دست حزب ايران     
  47.توانند در اين باره توضيحي بدهند  وجه نمي پنج ايده و هدفتان را توضيح دهيد به هيچ

 و  ت با دولت هويـدا    ايرانيس  هاي حزب پان     سخت مراقب بود انتقادات و مخالفت      ساواك
 مخاطبـان مخـدوش نـساخته و در         ذهـن اً چهره مجموعه حاكميت را در       عملكرد آن احيان  

ها دامن نزده و باعث تحريـك احـساسات اقـشاري ماننـد               ميان اقشار مختلف بر نارضايتي    
چنانكه اين سازمان يك بار ضمن گزارش انتقادات اعضايي از اين حـزب از   . كارگران نشود 

  :عملكرد سوء دولت، هشدار داد
 اند و يكـي از اعـضا بـه نـام سـراج      اي در دفتر حزب حضور داشته       عده 3/3/47در تاريخ   

اي از كـارگران گمـرك كـه از           پس از اينكه عـده    . مشغول نوشتن شعارهاي حزبي بوده است     
ن بـين افـراد حاضـر توزيـع          خاك و خو    باشند حضور پيدا كردند روزنامه       حزب مي  ياعضا
 اولـين شـهيد حـزب    ي،در سرمقاله روزنامه مزبور مطالبي راجع بـه عليرضـا رئيـس           . يدگرد
پس .  حاضر در جلسه قرار گرفته استيايرانيست درج گرديده بود كه مورد توجه اعضا پان

 5/5در سـاعت    .  مراجعه نماينـد   از مطالب ديگر قرار شد اعضا در بعد از ظهر به منزل خرم            
 حــزب يهــا و اعــضا اي از كــارگران گمــرك و كــشتيراني بعــد از ظهــر در حــالي كــه عــده

 حضور يافته بودند جلسه بـا سـرود شاهنـشاهي آغـاز گرديـد و                ايرانيست در منزل خرم     پان
 و داري ضمن سخنان خود اظهار داشته ما از حقوق كارگران كه توسط پيمانكاران غاصب گله

 توسـط روشـن      پس از آن شـعري دربـاره بحـرين         .كنيم  خبر غصب شده دفاع مي      از خدا بي  
 حزب خوانده شد و بعد از آن يكي از كارگران حاضر در جلسه           يقياسي يكي ديگر از اعضا    

 داشته و سرانجام اين     ت و دفاع از حاكميت ايران زمين بيان       ايرانيس  مطالبي درباره حزب پان   
 در بيانـات خـود      علـي خـرم   . به پايان رسيده است   ) ميزبان (جلسه با سخنراني علي خرم    

ي اداري هماهنـگ    هـا     هاشاره به انقالب اداري نموده و يادآور شده است كه ادارات و دستگا            
 ريـال ترقـي     70 ريال به    55ق كارگران از    دهد حقو    از طرفي وزير دارايي دستور مي      .نيستند
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 ايـن دسـتور را اجـرا        شود كه ادارات دولتـي خرمـشهر         مي دهكه عمالً مشاه   نمايد در حالي  
 خطاب بـه پيمانكـاران اظهـار داشـته بـاالخره كـارگران بـه                سرانجام علي خرم  . نمايند    نمي

  ...پيمانكاران غلبه خواهند كرد
  :نظريه رهبر عمليات

گونه مجامع و محافل كارگري بيشتر جنبه تحريك را   در اينداري و علي خرم سخنراني گله
مايند ن رسد كه مشاراليهم ندانسته يا دانسته سعي مي به نظر مي. جويي  دارد تا هدايت و چاره

زنـد كـه ايـن عمـل بـه مـصلحت       كارگران را عليه كارفرمايـان و پيمانكـاران مربوطـه برانگي    
  48.باشد نمي

نشين غرب كشور كه همواره فضاي بالقوه         ي عشايري و قبيله   ها      ستاندر مناطقي نظير ا   
 به شدت مراقـب بـود از        اي وجود داشت ساواك     هاي قومي و قبيله     تري براي درگيري    آماده

هاي حزبي و سياسـي       وشش رقابت گونه برخوردهاي نامتعارف كه در پ       پديد آمدن زمينه اين   
 بـه شـرح     اي  ساواك ياسوج در اين باره گزارش هـشداردهنده       . كرد، جلوگيري كند    بروز مي 

  :زير تهيه كرده بود
ايرانيست در   آقاي يعقوب غفاري نماينده حزب پان، آقاي عطاء طاهري19/4/47در تاريخ 

ت به وي اظهار سخ  و سيت در ياسوجايرانيس ياسوج را مالقات و درباره فعاليت حزب پان
 اختالفات شديد و عميقي در گذشته و حال بين طوايف وجود      دارد چون در بويراحمد     مي

ـ        دارد همه مترصد بهانه مي     ر باشند كه اختالف خود را بـه صـورت قـانوني جلـوه داده و زي
بنابراين بـه صـالح شـما كـه فـردي           . لباس حزب به اغتشاش و ناراحتي يكديگر بپردازند       

باشد كه با ايـن حـزب همكـاري           خدمتگزار و مورد عالقه عده زيادي در محل هستيد نمي         
ه ت به نحوي است كايرانيس و تعليمات حزب پان به نفع آن فعاليت كنيد زيرا روش نموده و

روح عصيان را در افراد عشاير تقويت نموده و نارضايتي آنان را از دولـت وقـت و دسـتگاه                    
كنيد بيشتر مبلغين حزب مذكور       نمايد و به طوري كه مشاهده مي        اداري مملكت فراهم مي   

وجـه امنيـت منطقـه و مـصالح مملكـت را در نظـر                 از جوانان عاصي و متعصب كه به هـيچ        
نمايد كه    در اثر مذاكرات مذكور آقاي يعقوب غفاري تقبل مي        . دان  گيرند انتخاب شده    نمي
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گيـري بـه    گيـري نمـوده و يـا در صـورت عـدم كنـاره       ت كنارهايرانيس به تدريج از حزب پان    
  .وجه تبليغاتي به نفع حزب مذكور ننمايد هيچ

 كارخانه قند ياسوج رفته و آقاي نامبردگان پس از مذاكرات مذكور به اتفاق چند نفر ديگر به
ري هدر اين مالقات آقاي عطاء طا. نمايند را مالقات مي) رئيس كارخانه(مهندس حسيني 

اين  كند چون كارخانه قند ياسوج منبع بزرگ اقتصادي در به آقاي مهندس حسيني اظهار مي
انـد بنـابراين بـه        منطقه است و اغلب افراد بومي در اين كارخانه اشتغال به كار پيـدا نمـوده               

 در كارخانـه  ايرانيـست  ن و پاننوي صالح است ترتيبي اتخاذ شود كه از نفوذ دو حزب ايران      
به نفع خود از اين موضوع اسـتفاده         توانند  ممانعت به عمل آيد زيرا سودجويان در آتيه نمي        

  .نمايند
باب مثال آقاي بيژن منصوري و ولي پناهي برادران خـود را كـه كارمنـد                  كند من   و اضافه مي  

اند كه در آتيه بتوانند از نفوذ آنان به نفع خود   ت فرستادهايرانيس كارخانه هستند به حزب پان
دهدكه بـه اوضـاع واقـف هـستم و            آقاي مهندس حسيني نيز پاسخ مي     . برداري نمايند   بهره

  .هاي الزم را خواهم نمود راقبتم
ت فعاليـت و نفـوذ خـود را در          ايرانيـس   منبع معتقد اسـت چنانچـه حـزب پـان         : نظريه منبع 

 بـه عـالوه بـا       . گسترش دهد ممكن است در آتيه اغتشاش و ناامني ايجـاد شـود             مدحبويرا
نمايند بجز بـدبيني مـردم بـه دسـتگاه دولـت نفـع                   مي تبليغاتي كه آنان به نفع حزب خود      

  .ديگري عايد مردم اين منطقه نخواهد شد
   :نظريه رهبر عمليات

د و سـعي    باش  ن در شهرستان ياسوج مي    نوي  آقاي مهندس حسيني رئيس كميته حزب ايران      
ين را تقبـل نماينـد و در نتيجـه          نو     كارخانه عضويت حزب ايران    وافر دارد كه بيشتر اعضاي    
 به وجود خواهد آمد و با توجه بـه اظهـارات            ايرانيست  ن و پان  نوي  رقابتي بين دو حزب ايران    

بايـستي عـضو حـزب        مهندس عباس حسيني مبني بر اينكه مردم ياسـوج بـه تـدريج مـي              
 شـروع  ت در ياسـوج ايرانيـس  ن شوند و اينكه در اولين روزي كه فعاليت حزب پان     نوي  ايران

رو گرديد و در نتيجه تشنجي ايجاد شد كه بـا            هن روب نوي   حزب ايران  شد با مخالفت اعضاي   
لذا احتمال دارد كه در آتيه تصادمي مابين افراد اين دو  ظامي رفع گرديدوساطت مأمورين انت

نظـري اسـت كـه طـي شـماره پيـروي اعـالم               حزب به وجود آيد كه اين مطلب مؤيد اظهار        
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  49.گرديده است
ن در ميـان  نـوي   و حزب ايران ت با دولت هويدا   ايرانيس  هاي حزب پان    انتقادات و مخالفت  

گرفـت كـه موضـوع كـار و           كارگران، كارمندان و ديگر اقشاري از مردم كشور صورت مـي          
  . كرد معيشت آنان مستقيم و غيرمستقيم با دولت ارتباط پيدا مي

هاي  گيري   در امان ماندن از تبعات موضع      براي ،ند البته خيلي زود دريافت    ها  نيستايرا  پان
الي سـخنان و اظهـارات خـود تمجيـد و             هـاي مختلـف در البـه        لتي خود در بخش   ضددو

 ام  سي در   چنانكه. ي او در شئون مختلف را بگنجانند      ها  سياست و   ها    هتحسين از شاه و برنام    
  : شهر يزددر و در جريان يك گردهمايي حزبي 1347  ماهشهريور

ت من به نام يك ايراني و بنـا بـه عـشق و         محمدحسين عبدلي در سخنراني خود اظهار داش      
دانم هماهنگ با ديگر رزمنـدگان        اي كه نسبت به اين نياخاك دارم بر خود واجب مي            عالقه

 شــاه و مــردم كوشــاه بــوده و بــه نــداي ايرانيــست در راه ثمــر رســاندن انقــالب ســپيد پــان
 ،ناطق در مورد سياست مستقل ملـي ايـران        . ك بگويم   بخش رهبر خردمند ايران لبي      آزادي

توجهي بعضي    دهات دور افتاده و در خاتمه بي       سپاهيان انقالب و خدمات شايسته آنان در      
نامبرده اظهار داشت در اين     .  به تفصيل سخن گفت    رستان يزد همقامات محلي نسبت به ش    

انـد در ايـن        آبادي مملكت بسيج شـده     موقع  حساس كه كليه نيروهاي ملي براي عمران و         
. شهر قديمي هنوز در بسياري از محالت بزرگ آن حتي يك دبستان دخترانه وجود نـدارد               

 رنگ اطفال   .روزي نيست   اي از بهداشت شبانه     هنوز در محالت پرجمعيت شهر حتي شعبه      
ن تقـصير كيـست و چـرا ايـن چنـي     . يق استاما و چهره كارگران محالت ما گوياي اين حق       

گـاه و      از تفـريح   ،اجتماعي بزرگ در يك گوشه شـهر محـروم از خيابـان           . اند  كشي كرده   حق
  50.بهداشت اما در يك گوشه ديگر شهر همه امكانات زندگي وجود دارد

 و شخص شـاه فرصـتي ايجـاد     هاي مورد عنايت رژيم پهلوي      فرارسيدن برخي مناسبت  
 و  ايرانيست دامنه انتقادات خـود از دولـت هويـدا           ن حزب پان  كرد تا رهبران و كارگردانا      مي

 از مـسئوالن حـزب       حـافظ كهـوائي    چنانكـه . ن را تا مدتي گـسترش دهنـد       نوي  حزب ايران 
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 چنين اظهـار عقيـده   1347 ن ماهبهم شاه در ايرانيست يك بار در سالگرد انقالب سفيد  پان
  :كرده بود

 در اوايـل    ...تا به حال حزبي كه داراي يك ايدئولوژي صحيح باشـد وجـود نداشـته اسـت                
 –  سپس حزب منحله توده،السلطنه به وجود آمد و همه وارد آن شدند حزب دموكرات قوام

 تشكيل گرديد تا اينكه پس از انقالب بعضي از همان  مردم–  مليون–  سومكا– جبهه ملي
بديهي است كـه    . ن پيوستند نوي  يي كه در اين احزاب شركت داشتند به حزب ايران         ها    هچهر

. گروند تأسيس شود به آن حزب ميهمين گروه چنانچه فردا حزب ديگري با شرايط بهتري 
دهد كه احزاب داراي ايدئولوژي صحيحي نبودنـد و افـراد نيـز اعتقـادي بـه                   اين نشان مي  

گروهـي كـه بايـد داراي       . حزب يعني سـازمان اصـالحي جامعـه       . اصول آن حزب نداشتند   
ـ             .ي اصالحي باشند  ها    هبرنام ي يهـا     ه تنها حزبي كه طبق اين اصول تأسـيس گرديـده و برنام

  .ت استايرانيس براي خود تهيه ديده و قصد اجراي آن را دارد حزب پان
دهد در  جريان صدور فرمان انقالب از طرف رهبري انقـالب               ادامه مي  آقاي حافظ كهوائي  

 معنـي   . ...باشـد   ه مي واقعاً معني اين ماده چ    . اي نيز اضافه شد و آن انقالب اداري بود          ماده
 .ها عوض گردد اين ماده اين بود كه روح سازندگي ايجاد شود نه اينكه جاي نيروها و پست

 البته منظور از تخريب كشتن و بستن نيـست بلكـه روح             .يعني اول تخريب دوم سازندگي    
ت معتقـد   ايرانيس  بنابراين حزب پان  . ناهماهنگي را طرد و روح سازندگي جانشين آن شود        

گـاه   انـد و بـا ايـن جـو هـيچ      يك از احزاب معني واقعي انقالب را درك نكرده   است كه هيچ  
توانند آن طور كه خواست انقـالب اسـت انقـالب را پيـروز نماينـد ولـي تنهـا حـزب             نمي

تواند مطابق خواست  يسم ميست است كه با شناخت ريشه تاريخ و اصول ناسيونالايراني  پان
  51.خواهد عمل كند فرماندهي انقالب و آن طور كه انقالب مي

 نوين  ت از سوي حزب اكثريت ايران     ايرانيس  هاي حزب پان    خواني  البته انتقادات و مخالف   
رئيس دولـت از هـر       اينكه    ضمن ،اندم  و نيز دولت و دواير گوناگون دولتي بدون پاسخ نمي         

كرد و معموالً چنان رفتار          تحقير اين حزب كوچك و رهبران آن فروگذار نمي         برايفرصتي  
مقامـات سياسـي و اداري و       چنـين     هـم  .كرد كه گويي هيچ اعتنايي به اين حزب ندارد          مي

                                                           
  . همان-51



182 ايرانيست انحزب پ

ـ     حزبي در شـهرهاي مختلـف در تـضعيف بـاز هـم بيـشتر موقعيـت حـزب پـان                     ست ايراني
  : از جمله؛كوشيدند مي

ايرانيـست شهرسـتان       يعقوب غفاري در دفتر حزب پان      5/10/48صبح روز جمعه مورخه     
 افضل مقيمـي    – حسن حسيني    –زاده     قلي رحيمي  –ياسوج با حضور آقايان جهرم فتحي       

 و دبيـر حـزب      نماينده مجلس شوراي ملـي     (اظهار داشت به قرار اطالع تيمسار حكيميان      
اي به عنوان يكي از دوستان خـود در           نامه) ن فرمانداري كل كهگيلويه و بويراحمد     نوي  ايران

ياســوج ارســال داشــته و در آن نامــه بــه صــراحت قيــد نمــوده چنانچــه آموزگــاران عــشاير  
ين نـو     ت استعفا نداده و حاضـر بـه پـذيرفتن حـزب ايـران             ايرانيس   پان بويراحمدي از حزب  

هاي دوردستي منتقل سازند و با اين  نگردند دستور خواهد داد كه هر كدام از آنان را به مكان
ن را نوي  حزب ايراننظر حساب كار خود را كرده و دعوت توضيح بهتر است آموزگاران مورد

يعقوب غفاري سپس اضـافه نمـوده كـه تيمـسار     . باشد بپذيرند كه به خير و صالح آنان مي   
  .نوشته است) فرماندار بويراحمد( اين نامه را گويا به سرهنگ بازنشسته اميديان حكيميان

 تا حدي بعيد به نظر      اي از طرف تيمسار حكيميان      چنين نامه  نوشتن   –نظريه رهبر عمليات    
رسد ولي برابر اطالع سرهنگ بازنشسته اميديان آنطور كه بايد و شايد است نظر موافقي  مي

ن طرفـداري   نـوي  ت نداشته و به طور غيرمستقيم و ضمني از حزب ايران          ايرانيس  با حزب پان  
 را نسبت بـه وي تـا        ها  نيستايرا  نمايد و بالطبع اتخاذ چنين روشي از طرف مشاراليه پان           مي

  .اي بدبين ساخته است اندازه
 سرهنگ بازنشسته اميديان فرماندار شهرسـتان بويراحمـد بـوده كـه             – نظريه رئيس ساواك  

نامبرده سعي دارد . باشد دار مي ن آن منطقه را عهدهنوي  حزب ايرانضمناً سمت رئيس كميته
ن را كه به تازگي در آن منطقه شروع به          نوي  به منظور حفظ موقعيت خود فعاليت حزب ايران       

  52.كار نموده بيش از پيش جلوه دهد
يك شأن و اعتباري قابـل ذكـر           و نه دولت هيچ    دانستند نه شاه    كه همگان مي   در حالي 
مند اسـت از       قائل نيستند، اين نكته آشكار بود كه حاكميت عالقه         تايرانيس  پانبراي حزب   

بـه  . مقـدار بهـره بگيـرد    حضور و فعاليت اين حزب به مثابه سوپاپ اطميناني هر چنـد كـم       
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 و حـزب    مند بود دولـت هويـدا       عالقه ميشگيهمين دليل شخص شاه بر حسب سياست ه       
ت و احيانـاً ديگـر      ايرانيـس   ن گاه و بيگاه در معرض حمالت و انتقادات حـزب پـان            نوي  ايران

مقـدار    داد حـزب بـي      امـا در همـان حـال اجـازه نمـي          . دنرقباي بدون حاكميتش قرار بگير    
 احيانـاً پـر و بـالي    ،ايرانيست به دليل انتقادات بدون پروايش از دولت و حـزب اكثريـت            نپا

  53.گرفته و مورد اعتناي اقشاري از مردم كشور قرار گيرد
  

  ي شهرها انجمنانتخابات 
 وقفـه، بـراي گـزينش نماينـدگان         هـا    سـال   حاكميت مـصمم شـد پـس از        1347در سال   

بـاتي برگـزار كنـد و اعـالم شـد كـه انتخابـات بـا                 ي شهر در سراسر كشور انتخا     ها  انجمن
البته شركت مـستقل    .  صورت عملي به خود خواهد گرفت      رسميكارگرداني احزاب سياسي    

 مرسـوم و  چنانكهافراد در اين انتخابات هم به لحاظ قانوني و صوري منتفي نبود، اما عمالً         
و همـاهنگي رهبـران   شـد بـا توافـق        مطلوب حاكميت بود جز آناني كه پيشاپيش مقرر مي        

ي شهرهاي مختلف شوند، تـالش ديگـران ره   ها انجمن راهي  احزاب مذكور با دولت هويدا    
طـي چنـدين سـال فعاليـت در راه اعتمادسـازي            كـه    ايرانيست حزب پان . برد  به جايي نمي  

ي شـهر شـركت كـرده و در         هـا   نانجمهاي مهمي برداشته بود، مجاز شد در انتخابات           گام
 1347از اواسـط فـروردين      .  بكنـد  هـا   انجمـن برخي از شهرهاي كشور نمايندگاني را راهي        

اسـامي  د  نـ ي مختلف موظـف شـده بود      ها      ستانايرانيست در شهرها و ا      مسئوالن حزب پان  
 ي شهر را براي دستگاه رهبري حزب در تهـران         ها  انجمنكانديداهاي حزب براي انتخابات     

كه آگاهان بـه     در حالي .  نهايي انتخاب شوند   نفراتشده   ارسال كنند تا از ميان افراد معرفي      
ايرانيـست حتـي در    بينـي پـان   حـزب ذره تا وقتي دولت اراده نكنـد،      امور ترديد نداشتند كه     

اي را راهـي    شهرهايي كه مدعي داشتن هواداران پرشماري است، نخواهد توانست نماينـده          
هـا،      با اين حال مـسئوالن و رهبـران ايـن حـزب طـي كنفـرانس               . بنمايدي شهر   ها  نانجم

عملكـرد   هاي گاه و بيگاه خود در شهرهاي گوناگون كه بـا انتقـاد از   ها و ميتينگ  سخنراني
كانديـداهاي آن   انتخـاب   خواسـتند بـا       دولت و مقامات محلي همراه بود، از مردم كشور مي         
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ت ايرانيـس   با اين حال اقبال عمومي از حزب پان       . پايان دهند هاي موجود     نابساماني بهحزب  
اين باره چنين گزارشـي       ساواك اهواز در   چنانكه. نمود  در شهرهاي مختلف بسيار اندك مي     

  :كرده بودارائه 
ايرانيست اهواز در منزل عبودي آموزگار   كنفرانسي از طرف حزب پان16/1/47روز جمعه 

 طرفداران حزب و  ونگ و عضو حزب مذكور تشكيل بوده كه حدود يكصد نفر از اعضافره
 در اين كنفرانس كـه      .اند  طبقات مختلف غيرحزبي به عنوان تماشاچي در آن شركت داشته         

به منزلة تالش انتخاباتي حزب جهت شركت در انتخابات انجمن شهر اهـواز بـوده اسـت                 
 بـه ترتيـب دربـاره صـورت          مسئول حزب در اهواز و مهندس رضا كرماني        مهدي صفارپور 

شركت كليه افراد و طبقات مختلف مردم در انتخابات انجمـن شـهر سـخن گفتـه و اظهـار               
 گفت  مليت در جريان انتخابات مجلس شورايايرانيس طوري كه حزب پان اند همان داشته

كند كه انتخابات انجمن شهر آزاد است و مردم بايد   اكنون نيز تأكيد مي،انتخابات آزاد است
ايرانيـست كـه بعـداً        هاي حزب پان  اخود را آماده شركت در اين انتخابات كرده و به كانديد          

  .هندهاي ملي هستند رأي بد تعيين و معرفي خواهند شد و داراي آرمان
 هدف از تشكيل كنفرانس مذكور ايجاد آمـادگي در مـردم و تـشويق آنهـا بـه                   –نظريه منبع   

  .شركت در انتخابات انجمن شهر است
 ضمن تأييد نظريه منبع مبني بر اينكه حزب مذكور به توفيق خود در –نظريه رهبر عمليات 

صـلي ايـن حـزب از    انتخابات انجمن شهر زياد اميدوار نيست معهذا منظـور گرداننـدگان ا      
برداري تبليغاتي به سود حزب است و با ايـن            هايي بهره   تشكيل و برگزاري چنين كنفرانس    

ترتيب فرصت ديگري دست داده كه حزب مزبور ضمن ابراز وجود مانوري در باره قدرت               
  .نفري و تشكيالتي خود بنمايد

بور براي بسط خـود      ضمناً حزب مز   .شود   نظريه رهبر عمليات تأييد مي     – 26نظريه رئيس   
باشـند رسـوخ      ي مختلف كارگر، كشاورز و معلم كه متشكل مي        ها    هكند بين تود    تالش مي 

  54.نمايد ولي هنوز نفوذش به آن پايه نرسيده كه بتواند نماينده در انجمن شهر داشته باشد
 برخـي از اعـضاي      ،داد   هـم وجـود داشـت كـه نـشان مـي            هـايي   در اين ميان گزارش   
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 تـضمين ورود خـود بـه        ، بـراي  در شـهرهاي مختلـف    ايرانيـست     ب پـان  حز تر  طلب  فرصت
 نـوين     دارتـر ايـران     ي شهر به سرعت با اين حزب وداع گفتـه و بـه حـزب آينـده                ها  انجمن
 در ايـن بـاره چنـين گـزارش      1347  ماه  تير نوزدهم در   از جمله ساواك اصفهان   . اند  پيوسته
  :بودكرده 

 ايرانيـست در تفـت      آقاي غالمحسين عدالت كه به عنـوان مـسئول تـشكيالت حـزب پـان              
  .ن پيوستنوي انتخاب شده بود اخيراً استعفا داد و مجدداً به حزب ايران

پيوسـتن مجـدد او بـه حـزب       ت و   ايرانيـس   علت استعفاي نامبرده از حزب پـان      : نظريه منبع 
ن نامبرده را جزو كانديداهاي حزب در انجمن شـهر          نوي  ن اين است كه حزب ايران     نوي  ايران

  55.معرفي و موفقيت او را تضمين نموده است
خابـات  با اين احوال به مسئوالن حزب در شهرهاي مختلف كه عموماً هم كانديداي انت        

. »ولو آراي شما خوانده نشود بايد در انتخابات شركت كنيد         «شد     بودند توصيه مي   ها  انجمن
گرفت   ي رهبري حزب به مسئوالن آن در شهرهاي مختلف از آنجا نشأت مي            ها    هاين توصي 

 تحـت   ي بودنـد كـه    ايرانيست مأيوس از نتيجه انتخابات      كه اكثر اعضا و مسئوالن حزب پان      
شد و در نتيجه از فعاليـت تبليغـاتي خـود بـسيار               انجام مي ن  نوي  زب ايران سيطره دولت و ح   

، مبادا عدم مشاركت فعال آنـان در انتخابـات        كه   و رهبران حزب نگران بودند       كاسته بودند 
  56. حاكميت را به خشم آوردبه تحريم انتخابات تعبير شود و
هـاي حـزب در جريـان انتخابـات موجبـات             يگير  شد موضع   به ويژه سخت مراقبت مي    

در همين راستا بود كه در تبليغات انتخاباتي خود تـصريح           . رضايت خاطر شاه را فراهم آورد     
كساني بايد در انجمن شهر انتخاب شوند كه از همه لحاظ داراي صـفات نيكـو                «كردند    مي

  .»پرستي آنان بر كسي پوشيده نباشد دوستي و وطن بوده و شاه
ت براي معرفي كانديـدا در بـسياري از شـهرهاي كـشور             ايرانيس  كه حزب پان   يدر حال 

ايرانيـست وجـود      اين باور نزد برخي مسئوالن و رهبران حزب پان        حتي عضو كافي نداشت     
ي شهر بكند، برهه    ها  انجمنداشت كه ولو اين حزب موفق نشود كانديداهاي خود را راهي            
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نتخاباتي فرصت مطلوبي براي تبليغ، شناسايي و معرفي هر چه بيشتر حزب در             هاي ا   رقابت
 گـاه و بيگـاه      اوضـاعي در چنـين    . ميان مردم شهرهاي مختلف كشور فراهم كـرده اسـت         

ايرانيست در شهرهاي مختلف در هماهنگي با رهبـر حـزب             كانديداها و مسئولين حزب پان    
ن و كاهش   نوي  مقابله با حزب ايران   براي  كردند    صي تالش مي   و گاه با ابتكار شخ     در تهران 

بـا ايـن    . فشارهاي طرفداران دولت با كانديداها و مسئوالن محلي حزب مردم ائتالف كنند           
 كه در چنـد شـهر هـم پيرامـون آن مـذاكراتي              حال ايده ائتالف و همكاري با حزب مردم       

 خريـد و    57. در تغيير فضاي انتخابات تـأثيري نداشـت        ،ه و توافقاتي حاصل شد    صورت گرفت 
 و مـسئوالن، اعـضا،      رواج داشـت  ي از شـهرها     بـسيار فروش آرا به نفع حزب اكثريـت در         

 گوناگون تحت فـشار مراجـع دولتـي و          طرقايرانيست به     هواداران و كانديداهاي حزب پان    
 در  سـاواك . نوين بودنـد     حزب اكثريت ايران   مقامات سياسي و اداري محلي و وابستگان به       

  : گزارش كرده بود1347شهريور 
ي انتخاباتي انجمن شهر خريد و فـروش آرا بـه شـدت    ها  ه به قرار اطالع رسيده در حوز    -1

مجله اميد ايران اين فعاليت يعني پور مدير  اكبر صفي   با مداخله عليرواج دارد و در نهاوند
خريد و فروش آرا به اوج شدت رسيده و نامبرده قوياً در انتخابات مداخلـه و اعمـال نفـوذ                    

  .كند و جمعي اوباش و چاقوكش را مأمور خريد رأي نموده است مي
 نيز به همين ترتيب خريد و فروش  و دزفول، بروجردآباد  و خرمضمناً در شهرهاي خرمشهر

  .آراء جريان دارد
ت نماينـده   ايرانيـس   ي انتخاباتي مربوطه حتي در شـهرهايي كـه حـزب پـان            ها    ه در حوز  -2

 با اعتراضاتي كه حزب     9/6/47ي اين حزب دعوت نشده و روز        ها    هپارلمان دارد از نمايند   
 نموده تدريجاً دعوت از نمايندگان اين حـزب بـراي حـضور در              ست در خوزستان  ايراني    نپا

  .ي انتخاباتي انجمن شهر آغاز گرديده استها  هحوز
 ي به محض انتصاب به سـمت وزيـر آمـوزش و پـرورش اقـدامات               رو پارسا    خانم فرخ  -3

 آغاز و ايرانيست در نقاط حساس از جمله كردستان اي را عليه مسئولين حزب پان جانبه  همه
ي پ را به مركز احضار و به وسيله سرتي         رئيس آموزش و پرورش مهاباد     چند روز قبل فرهمند   
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فعاليـت بـه نفـع حـزب     (ي غيرفرهنگـي    هـا   ليترئيس دفتر خود به او تذكر داده كه از فعا         
 در غير اين صورت درباره او تصميماتي اتخاذ خواهـد    و جداً خودداري كند  ) تايرانيس  پان

 در اين مدت توانسته موقعيت حزب را محكم و به خصوص فرهمند اينكه شد و با توجه به
 شـهبانوي ايـران بـسيج كنـد         بال پرشور از علياحضرت فرح پهلوي     فرهنگيان را براي استق   

باشد و هر آينه از فعاليت او ممانعت يا نسبت            اي از لحاظ حزب مي      العاده  داراي ارزش فوق  
به انتقالش به جاي ديگر اقدام شود لطمه شديدي به موقعيت حزب در غـرب كـشور وارد                  

ت ايرانيـس    در كـار حـزب پـان       ئـيس آمـوزش و پـرورش خرمـشهر        همچنـين ر  . خواهد شد 
  .شود كارشكني و به طور جدي مانع فعاليت اين حزب در بين فرهنگيان مي

 فرسـتاده و  ه به سـاو  را وزير آموزش و پرورش بانويي به نام بيگدلي     اخيراً خانم پارساي   -4
نمايد كه  مشاراليها با تبليغ و اعمال نفوذ روي كارمند اداره آموزش و پرورش ساوه سعي مي

  .ن جلب نمايدنوي آراء آنها را به نفع كانديداهاي حزب ايران
در آغاز تصدي وزارت آموزش و پرورش به صورتي   نوع رفتار خانم پارساي-1: نظريه منبع

ـ     شود در آينده با اعمال نفوذ مطلقاً مانع فعاليت حزب پان            بيني مي   است كه پيش   ست ايراني
 خريــد و فــروش آراء انتخابــاتي در -2. در مؤســسات آمــوزش و پــرورش خواهــد گرديــد

ديگر اعتمـاد عمـومي را نـسبت بـه آزادي انتخابـات             ي اشاره شده و احتماالً نقاط       ها    هحوز
  58.انجمن شهر و مواعيد دولت در اين زمينه متزلزل ساخته است

ايرانيست به دليل اعمال نفـوذ شـديد دولـت و             كه شايع بود رهبري حزب پان      در حالي 
ي معرفـي نكنـد،     ن تصميم گرفته است در برخي شهرهاي كـشور كانديـداي          نوي  حزب ايران 

داد مقامات دولتي و وابـستگان بـه           گوناگون ديگري وجود داشت كه نشان مي       هاي  گزارش
ن كماكان بـه اعمـال نفـوذ و تحـت فـشار قـرار دادن مـسئوالن، اعـضا و                     نوي  حزب ايران 

 دهـم  در   از جملـه سـاواك    . دهنـد   مـي ت ادامـه    ايرانيس  كانديداهاي مورد حمايت حزب پان    
  :داد گزارش 1347  ماهشهريور

 به مدارس دستور داده شده در صـورتي نـام محـصلين را               در نواحي جنوب شهر تهران     -1
ثبت كنند كه والدين آنها قبالً كارت الكترال انتخابات انجمن شهر را دريافت و بـراي دادن       
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در شهرداري و نواحي مختلـف      . ن آماده شده باشند   نوي  نديداهاي حزب ايران  رأي به نفع كا   
ي كليه كاركنان شهرداري قبالً ضبط ها  هجنوب شهر وضع به همين صورت است و شناسنام
فان نيز بـه  اي كليه طوها  هضمناً شناسنام. و ذوالقدر نامي مشغول فعاليت در اين زمينه است   

  .آوري شده است منظور جمعهمين 
ابـاتي  خي توزيع كـارت انت ها  هگانه معتمد در حوز  با وجودي كه گفته شده از احزاب سه     -2

و  ايرانيست دعوت نشده و خريد  نماينده حزب پانآباد گردد تا اين تاريخ در خرم دعوت مي
ت به علـت ايـن امـر درصـدد اسـت در             ايرانيس  فروش رأي به شدت ادامه دارد و حزب پان        

ضمن اعتراض شديد به اين موضوع ) روز جاري (12/6/47شنبه   سهروزنامه خاك و خون
  .آباد متوقف و انصرافش را اعالم نمايد شركت خود را در انتخابات انجمن شهر خرم

گيري انتخابـاتي توسـعه داده و تـا نزديـك آبـادان        شهر را براي رأي   حدود  در خرمشهر  -3
كه اكثر اهالي كه براي خود داراي انجمـن ده هـستند در محـدوده             اند به حدي    اعالم نموده 

خرمشهر قرار گرفته و اين اقدام از سوي مكي فيصلي صورت گرفته و براي دريافت كـارت      
آورنـد   نقاط خارج از محـدوده شـهر مـي    اميون ازافراد مشكوكي را با ك اينكه   الكترال ضمن 

آهن   آهن و كارخانجات خرمشهر را هم به دستور رئيس راه           ي كارمندان راه  ها    هاصوالً شناسنام 
 و كانديـداهاي آن ضـبط     آوري كـرده و بـه نفـع حـزب ايـران نـوين               و رئيس اداره كار جمـع     

  .اند نموده
 رفته و بدون مقدمه      به طور ابتدا به ساكن به خرمشهر       تاندار خوزستان ضمناً چند روز قبل اس    

ي ايرانيست را مورد توبيخ قرار داده و رعبي در بين سـاير اعـضا                حزب پان  اعضايدو تن از    
  .اين حزب كه در ادارات هستند ايجاد نموده است

ت قابل توجه است تأييد صالحيت ايرانيس  از لحاظ حزب پانمسئله ديگري كه در خرمشهر
هـاي مؤيـدي رئـيس دادگـستري آن          كانديداهاي حزبي است كه به طور قطـع بـا مخالفـت           

  .رو خواهد بود هت ضديت دارد روبايرانيس شهرستان كه با حزب پان
آهن كانديـداي عـضويت در انجمـن شـهر شـده و بـه همـين                    هيس را  در اهواز همسر رئ    -4

آوري و از روستاهاي اطراف نيز بـا          آهن جمع   مناسبت شناسنامه كليه كارمندان و كارگران راه      
سازمان آب و   . آورند   مي  انتخاباتي به اهواز   تشهري را براي دريافت كار     غير كاميون عناصر 

ـ      ي ايـن سـازمان بـراي حمـل و نقـل            هـا   يناتي شـده و از كليـه ماشـ        برق اهواز سـتاد انتخاب
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هـاي    دهندگان استفاده و خريد و فروش آرا به شدت رواج دارد و گـويي همـه سـازمان                   رأي
اند كه عليـرغم فرمـان آزادي انتخابـات ايـن امـر اجتمـاعي را بـه ابتـذال                     دولتي بسيج شده  

  .بكشند
 از مسئولين حزب تلگرافاتي به وزير كشور و  و اهواز خرم آباد،از خرمشهر: 312مالحظات 

ت مخابره و نسبت به وضع موجود اعتراض نمـوده و تقاضـاي رسـيدگي          ايرانيس  حزب پان 
 بـرق  دهندگان توسـط خودروهـاي سـازمان آب و       ضمناً موضوع حمل و نقل رأي     . اند  كرده

 تأييـد  ايرانيست طي تلگرافي به وسيله ساواك خوزستان    اهواز و مقاومت اعضاي حزب پان     
شده و فتوكپي تلگرافات مسئولين حزبي در  نقاط معروض در شش برگ به ضميمه تقديم 

  59.گردد مي
ن محدود نبـود    نوي  موضوع اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات صرفاً به دولت و حزب ايران            

ت هـم در مـوارد مقتـضي فرصـت          ايرانيـس   بلكه دو حزب اقليت ديگر و از جمله حزب پان         
. نـد داد از دسـت نمـي  را   خـود أي به نفع كانديـداهاي  تقلب، اعمال نفوذ و خريد و فروش ر 

ت بـسياري از    ايرانيـس   زب پان برخالف مدعيات دستگاه رهبري و كارگرداني ح       اينكه   ضمن
ي شهر در مناطق مختلـف البتـه نظيـر ديگـر كانديـداهاي              ها  انجمنكانديداهاي آن براي    

 براي نمونه سـاواك   . لياقتي متهم و متصف بودند      گي، فساد و بي     ديگر احزاب به انواع بدكار    
ن نـوي   هاي ناسالم انتخاباتي ميان دو حزب ايران        قابت درباره ر  1347  ماه  شهريور هفدهمدر  

هاي كانديداهاي آن دو حزب چنين گزارش كـرده            و ويژگي   در شهر رودسر   ايرانيست  و پان 
  :است

 ن كارگران و دستجات حزبي اختالف بيي احزاب در رودسرها  هبر سر معرفي اعضاي كابين
 مثالً به هنگام تبليغات حزبي كه از روز دوشنبه اين هفته آغاز گرديده .نظر فراواني پيدا شده 

ين رودسر ضمن تبليغ اسامي كانديداهاي انجمن شهر بـا تظـاهرات تـوأم بـا                نو    حزب ايران 
 كه در يك جيـپ   به  تحريك آقاي ايرج كريمپورايرانيست حزب پان تعصب بعضي از افراد 

 شخصاً در جيپ قرار گرفتـه و شـعار          آقاي كريمپور . فرسوده قرار گرفته بودند مواجه شدند     
وار تعقيب   را بدرقهن سايه به سايه آننوي كه در تعقيب بلندگوي حزب ايران  در حاليداد مي
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 اين وضـع بـه      .داد   كانديداي آنان اتهامي توأم با توهين نسبت مي         و نمود و علناً به اعضا      مي
هـا و اعتـراض         نويني  مدت قريب يك ساعت ادامه داشت كه عاقبت با مداخله متقابل ايران           

اهللا   داد هفـت نفـر بـه اسـامي حبيـب          ت تع ايرانيس  حزب پان . آنان در شهرباني خاتمه يافت    
زاده، ابراهيم مشعوف، محمود غالمي، ابـراهيم كـوچكي، اردشـير     بازرگاني، جواد هدايت  

 تنهـا   .انـد    انجمن شـهر كانديـد اعـالم نمـوده         يميررئيسي، تيمور حبيبي را به عنوان اعضا      
اهللا   حبيـب مطلبي كه اين آقايان را در حدود محدوده شهر رودسر زبانزد و معـروف سـاخته                 

ي قبل از موقعيت شهري استفاده ها  سالبازرگاني به هنگام عضويت در اعضاي انجمن شهر
 بـوده شـانه خـالي نمـوده و     هاي متعلقه كه در ذمـة ايـشان   نموده و مبلغ هنگفتي از ماليات     
ژوان رودسـر   زاده و بـرادرانش بـه دون      جـواد هـدايت   . انـد   پرونده مربوطه را معدوم سـاخته     

اردشير ميررئيسي فرزند . خواري شهرت فراوان دارد ابراهيم كوچكي نيز در نزول. معروفند
 از نـسبت دادن همـه گونـه         46كه تا يك سال پيش در امرداد        ) مرحوم(علينقي ميررئيسي   

توهين و اتهامات به موجوديت دموكراسـي انتخابـاتي دريـغ نداشـته و معتقـد بودنـد كـه                    
 به  46و پسر در امرداد سال       كشي و حتي پدر     ها عربده  انتخابات فرمايشي است و در خيابان     

 يكردند و آرا هنگام انتخابات مسلح بودند و با ارعاب و تهديد مردم را به حمايت وادار مي
حدودي نام نيك     فقط محمود غالمي و شايد تيمور حبيبي هستند كه تا          .گرفتند  آنان را مي  

شود   به داليل عيني استنباط شده و مي به طوري كه در طول مدت چند روز    .در محل دارند  
گانه ثبت نام صادر گرديد مگر چند عدد آنهـا همـه              ي سه ها    هكليه آراء و تعرفاتي كه در حوز      

 نرخ هر يك تعرفـه در بـدو صـدور مبلـغ             .مورد معامله قرار گرفتند و خريداري شده است       
رخ به مبلغ يكصدوپنجاه كه از صبح روز چهارشنبه اين ن پنجاه الي يكصد ريال بود در حالي
 اي كه به آقاي ايرج كريمپور      ضمن نامه  آقاي دكتر طالع  . الي چهارصد ريال ترقي كرده است     

اند كه به هر قيمتي شده بايد در انجمن شهر         نوشته و توصيه كرده به آقايان اعضا دستور داده        
وقتي كه  « اين جمله يادآور شده كه        در آخرين سطر نامه دكتر طالع      .ايندپيروزي را كسب نم   

شـود چـرا بايـد      احساس شود مفهوم آزادي انتخابات فقط به تبليغ و قلم و كاغذ خـتم مـي               
اكنون   را از هم دقت كنيد به هر راه ممكن آراء افراد حزبي و غيرحزبي؟نشست و تماشا كرد

  .ن نيز به شرح زير استنوي  معرفي شده حزب ايراني اعضا.»دست بگيرنددر 
خـانم دكتـر مهيـا      . اهللا نـصري شـهردار كوملـه        فـضل . حاج محمدرضا وحيـد شـغل بقـال       
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غالم اميـري كـه     . حاج عيسي حسينيان  . زاده  مت وهاب عن. نيا  فريدون صادق . خدادوست
در .  شهر بانه]شده در  [ن معرفي نوي  تاد انتخاباتي حزب ايران   طي اعالميه صادره از طرف س     

بيوگرافي جالبي از حيث شايستگي و . نيا فريدون صادق. اهللا نصري  نيز فضلبين اين اعضا
 امانتـشان    بـه صـداقت و     اعتماد محلي ندارند بقيه افرادي هستند كه اكثريت مردم رودسـر          

زاده عـضو سـابق        ميرعلي اكبر ارفع   :اند  منفردين نيز اسامي زير را اعالم نموده      . ايمان دارند 
حاج محمدباقر پورهاشم اينهـا هـم غيـر آقـاي           . اهللا اسدي   حاج حبيب . شهر رودسر انجمن  

  .اكبر ارفع زاده تا حدودي محبوبيت محلي دارند علي
  :مالحظات
 ياد شده از احـزاب بـه        يي كه در خصوص فرد فرد اعضا      يها  در نتيجه بررسي   -نظريه منبع 

اردشير ميررئيسي . ابراهيم كوچكي. زاده جواد هدايت. اهللا بازرگاني عمل آمده آقايان حبيب
ن و نــوي نيــا از حــزب ايــران فريــدون صــادق. اهللا نــصري ت و فــضلايرانيــس از حــزب پــان

زاده از منفردين صالحيت احـراز عـضويت در انجمـن شـهر را ندارنـد و                   اكبر ارفع   يرعليم
 در موفقيتشان صرفاً در نتيجه اعمال نفوذ و خريداري آراء خواهد بود و اظهارات دكتر طالع             

  60.اي كه عيناً مشاهده شده در جاي خود قابل توجه است نامه
 تقلـب و اعمـال       بر سـر    ايرانيست سخن   ا و جلسات تبليغاتي حزب پان     ه  در اكثر نشست  

زد و سـخنرانان   ن و مقامات دولتي در سطوح مختلـف دور مـي  نوي نفوذ گسترده حزب ايران 
انگيـز    ساختند در راستاي مقاصد سـودجويانه و مفـسده          دولتيان و حزب اكثريت را متهم مي      

از جملـه   . كننـد    شاه خيانـت مـي     ن را پايمال ساخته و به انقالب سفيد       خود حقوق ملت ايرا   
 در ايـن بـاره      1347 شـهريور    پانزدهم در    مسئول تشكيالت حزب در اهواز     پوررمهدي صفا 

  :گفته بود
نهايت مورد اعتماد هستند و آنها      ،  ندايرانيست هست   ايم آنها كه پان     افرادي را كه كانديدا كرده    

شان تحقيق شده افراد خوشنام و صالحي هستند و نقطـه             ايرانيست نيستند درباره    پانكه  هم  
انـد و حـال آنكـه كانديـداهاي حـزب       تاريكي در زندگي سياسي و اجتماعي خـود نداشـته    
زاده  وهرياشـاره بـه جـ   (چي هـستند   اكثريت درست نقطه مقابل كانديداهاي ما و فستيوال    
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 بــوده و در فــستيوال ن كــه در گذشــته در حــزب منحلــه تــودهنــوي كانديــداي حــزب ايــران
ن افرادي  نوي  بعضي ديگر از كانديداهاي حزب ايران     ) .كرده است    شركت مي  ها  نيستكمو

گوييم چرا آنهـا را       اند و وقتي مي     ياقتي خود را داده   ل  هستند كه در گذشته حداقل امتحان بي      
گويند براي اينكه از امكانات آنها استفاده شود ولي چرا بايد به افـرادي                كنند مي   كانديد مي 

كه صالحيت خدمت به مردم را ندارند امكانات داد؟ آيـا ايـن اسـت مفهـوم اجـراي اوامـر                 
 فرمودنـد   هـا     هابي رؤسـاي جديـد دانـشگا      شاهنشاه آريامهر؟ چرا شاهنشاه آريامهر در شـرفي       

شناسند و ماهيت آنها را   براي اينكه واقعاً اين افراد را مي.انقالب ما حرف نيست عمل است
  .دانند  مي

انتخابات بايد بر اساس فضيلت باشد و آزادي افـراد محتـرم شـمرده شـود ولـي متأسـفانه                   
مند را با تهديد و ارعاب         عائله شود و كارگران    كنيم كه خالف فضيلت عمل مي       مشاهده مي 

پس از وي رجبعلي آصـف صـحبت كـرده و ضـمن آن              . آورند  هاي رأي مي    به پاي صندوق  
ن حمله نموده و آنها را مدعيان پاسداري انقالب معرفـي و اظهـار              نوي  شديداً به حزب ايران   

 را به زور و تهديد و تطميع و اغفال          داشته قبل از انقالب انتخابات چگونه بوده است؟ افراد        
كنم اكنون نحوه      مي سؤالاز شما   . كردند  بردند و در انتخابات تقلب مي       ها مي  پاي صندوق 

اينهـا كـه مـصدر كارهـا هـستند بـراي            .  قطعـاً خيـر    ؟انتخابات با آن زمان فرقي كرده اسـت       
فـضيلت  شـرف و    . كننـد   هاي قدرت حقوق ملت را پايمال مـي        نگهداشتن پست و كرسي   

 بعـد هـم فريـاد       .كننـد   گذارند و فرمان شاهنشاه آريامهر را مخـدوش مـي           مردم را زير پا مي    
كنند و    آوري مي   ها را در حزب دروغين خود جمع        كارت .زنند ما پاسدار انقالب هستيم      مي

خـواهي   گويد اي كارگر فقيـر اگـر مـي      حسابدار ادارات آنها مي   . كشند  مردم را به زنجير مي    
ارت قطع نشود بايد به مـا رأي بـدهي و وقتـي مـا بـه ايـن وضـع               كي و يا اضافه     اخراج نشو 

  61.كارها بكنيد گويند شما هم از اين كنيم مي اعتراض مي
طلب، دزد و غارتگر،      خوار فاسد، زد و بندچي، فرصت        و عباراتي مانند ظالم، زمين     ها    هواژ

ايرانيـست    عضاي فعال حزب پان    باندباز از اوصافي بود كه مسئوالن و ا         و خودكامه، سودجو 
 متصف كـرده و در مـواردي لحـن          ه آنها  را ب  ن و دولت هويدا   نوي  رقباي خود در حزب ايران    
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از جمله ايـرج    . رفت  ميها و دولتيان از اين هم فراتر          نويني   به ايران  ها  نيستايرا  حمالت پان 
  : گفته بود1347  ماه شهريوربيستم در ايرانيست در رودسر  مسئول حزب پانكريمپور

تـرين   بينند كه كثيف   اگر به اسامي كانديداهاي حزب اكثريت و حزب حاكم توجه كنند مي           
انـد و     به نام كانديداي انجمن شهر معرفي كـرده       را  ترين افراد     اشخاص و پليدترين و نااليق    

ي زر  هـا     هبار ديگر رژيم منفور فئوداليسم اداري و شهري را احيا نمايند و با كيس             خواهند    مي
دانيد كه چرا رأي شماها را  آيا مي. اند كه ناموس و شرافت ملت ايران را خريداري كنند آمده

هاي خريـداري    خواهند با اتكاء به اين حمايت       خرند، مي   به مبلغ پنج تومان يا ده تومان مي       
پنج هزار تومان، ده هزار تومان و بيشتر        . ي شهر قرار گيرند   ها  انجمن به كرسي    شده بروند و  

 به ناموس و شرف ملت خيانت نمايند وگرنـه چـه لزومـي            ،المال ملت دزدي كنند     از بيت 
كه هنوز اعتقاد ندارند كـه رأي شـما ارزش دارد و بـه        دارد كه رأي را با پول بخرند در حالي        

  62.زشي قائل نيستندشخصيت شما صاحبان آراء ار
ت كه تا قبل از برگزاري انتخابات هـر از گـاه مـدعي پيـروزي قـاطع                  ايرانيس  حزب پان 

كانديداهايش در برخي شهرهاي كشور باالخص در غرب و جنوب غربي كشور بود، هر چه               
ـ      هـيچ يافـت كـه       درميشد    به موعد برگزاري انتخابات نزديك مي      داها برنـده   يـك از كاندي

 رهبـران حـزب     ،دهـد    نشان مي   ساواك 1347  ماه  مهر دومگزارش  . انتخابات نخواهند شد  
هـا مأيوسـانه و بـه شـدت           نگـاري   ها، شـكايات و نامـه      گيري  ايرانيست به رغم تمام پي      پان

ر سرخورده از روند ناسالم انتخابات خود را آماده رويارويي بـا شكـست تلـخ و تحقيرآميـز د                 
   :كردند  ميها انجمنانتخابات 

ايرانيـست در     ن، مـردم و پـان     نـوي    سران سه حـزب ايـران      ،قبل از آغاز انتخابات انجمن شهر     
وزير مالقات نمودنـد و مـسئله آزادي      اي با حضور وزير كشور با جناب آقاي نخست          جلسه

ات در دو موقـع يكـي هنگـام توزيـع           انتخابات مطرح و گفته شد كه چون خدشه امر انتخاب         
الكترال و ديگري وقت ريختن آراء به صندوق ممكن است، بنابراين براي جلوگيري از اين        

  .امر نمايندگان هر سه حزب به عنوان معتمدان محلي در انجمن نظارت دعوت شوند
نـد  در آن جلسه آزادي انتخابات تأكيد و سران هر سه حزب رعايت اين امـر را تـضمين كرد             
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ن تدريجاً اقداماتي صورت گرفت كه از همان آغاز         نوي  ولي برخالف آن از طرف حزب ايران      
كار انتخابات را از مسير طبيعي منحرف نمود تا جايي كه از سوي دو حزب ديگر شكاياتي                 

و اعمال نفوذهاي مقامات مسئول در ن نوي آوري مدارك عليه حزب ايران شد و اقدام به جمع
ت مداركي تهيه كرده كه قسمتي از آن به شرح زيـر            ايرانيس  حزب پان . امر انتخابات نمودند  

  :است
 وزارت كشور در بخشنامه اوليه خـود بـه فرمانـداران و بخـشداران در مـورد كميـسيون            -1

اي گنجانيده كه كميـسيون عـالوه بـر     ملهتشخيص صالحيت و اختيارات اين كميسيون ج 
تواند اعمال و صالحيت كانديدا را  دهد مي مواد قانوني مواردي را هم كه خود تشخيص مي

 كميسيون را باز گذارده تا آنـان بتواننـد تحـت هـر عنـوان                ياين جمله دست اعضا   . رد كند 
ـ      . غيرمنطقي صالحيت كانديدا را رد كنند      داها در درجـه    مسئله رد كردن صـالحيت كاندي

 از عضويت در انجمن شهر است كه عاملين اين كار توجه ندارند كه ن محروميت آنا،ابتدايي
برنـد و امنيـت فكـري مـردم را متزلـزل       با اين اقدام حيثيت فردي را در اجتماع از بين مـي          

 جملـه وزارت    ،مسئله رد صالحيت كانديداها كه اكثراً بدون دليل منطقي بـوده          . سازند  مي
  .ر درباره توسعه اختيارات كميسيون تعيين صالحيت يكي از مدارك استكشو

هاي مربوطه تا مدتي بـيش از    دعوت ننمودن نمايندگان حزب در جلسات و كميسيون     -2
  . روز بعد از شروع انتخابات15 تا 10
و فرمانداران و صدور  به وزير كشور و اعتراض او به نحوه عمل بخشداران  نامه پزشكپور-3

بخشنامه مجدد وزارت كشور كه حكايت دارد بخشداران و فرمانداران برخالف دستورات            
انـد و ادامـه ايـن كـار بـراي آنهـا               طرفي را در امـر انتخابـات رعايـت نكـرده            صادره اصل بي  

 بـه  21/6/47 مـورخ  در روزنامـه خـاك و خـون   اين بخشنامه . بر دارد مسئوليت شديد در 
نيت و عمل مأمورين خـود   دهد كه حتي وزارت كشور متوجه سوء   چاپ رسيده و نشان مي    

  .شده است
گيـري بـسياري از        تلگرافات عديده نمايندگان حزب از نقاط مختلف مملكت و كناره          -4

  .كانديداها به علت ارعاب و تهديد مقامات محلي
 تـسليم   2/7/47ر به وزير كشور كه در تاريخ         صد اهللا   نامه مشروح و مفصل دكتر فضل      -5

  .موارد عديده سوء جريان انتخابات اشاره گرديده استبه شده و در آن 
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  :312مالحظات 
ت از اينكه تالشش در پيروزي در انتخابات مواجه با شكـست شـده و بـه                 ايرانيس  حزب پان 

صالحيت بسياري از كانديداهاي معرفـي      ] كه  [ر نواحي غرب و جنوب غربي       خصوص د 
آوري شـده را در       اند به شدت عصباني است و در نظر دارد مدارك جمع            اش را رد كرده     شده

خاتمه انتخابات به انضمام گزارش مفصلي مطرح و مخدوش بودن انتخابات انجمن شهر             
  63.گردد ر به ضميمه تقديم مياهللا صد را عريان سازد و نامه فضل

 رد صـالحيت  بـراي  طي گزارش ديگري به اعمال نفـوذ دولـت   در همان زمان ساواك 
اي هايرانيست و جلوگيري از حضور مؤثر اين حـزب در برخـي شـهر               كانديداهاي حزب پان  

  :كشور چنين اشاره كرده بود
 داراي زمينـه نبـوده و بـه همـين مناسـبت از شـركت در       ن در سـنندج نـوي   حزب ايـران   -1

گيري كرده و چون صالحيت پنج نفر از نه نفر كانديداي حزب  انتخابات انجمن شهر كناره
اي از منفـردين و متنفـذين         ايرانيست توسط كميسيون تعيين صـالحيت رد شـده عـده            پان

 پيشقدم شده و احتمال توفيق آنان بيشتر است به حزب مردممحلي با اعالم وابستگي خود 
جا زمينه الزم را دارد و  ت در آنايرانيس  مركز كردستان است و حزب پانكه سنندج در حالي

  .شد اگر رد شدن صالحيت كانديداهاي اين حزب مطرح نبود قطعاً برنده مي
ايرانيـست    سازي كرج كانديداي حـزب پـان         گودرزي نماينده كارگران نساجي و چيت      -2

بوده و صالحيت او تحت عنوان اينكه مذاكرات و محـاوراتش بـا اشـخاص دور از نزاكـت                   
است رد شده و اين موضوع با توجه به موقعيت گودرزي در همـه محافـل از جملـه وزارت              

  .يت كميسيون تشخيص صالحيت تعبير شده استن كشور ايجاد تعجب نموده و به سوء
ت براي شركت در انتخابات دعوت نشده و ايرانيس  تا اين تاريخ از حزب پان در رضائيه-3

اند و امكان     هاي مربوطه پذيرفته نشده     يك از كميسيون    نمايندگان و معتمدان حزب در هيچ     
 آن شـهر از ايـن حـزب          كه نماينـده مجلـس شـوراي ملـي         حزب مزبور در رضائيه   موفقيت  

  .باشد از بين رفته است مي
ت و ديگري تنفر اهالي    ايرانيس  ي قبلي حزب پان   ها  ليت به دو دليل يكي فعا      در شوشتر  -4
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ت از نظـر حمايـت      ايرانيس   وضع حزب پان    نماينده مجلس شوراي ملي     حكيم شوشتري  از
 رفتـه و بـا اعمـال     چندي است بـه شوشـتر    افكار عمومي خوب است ولي حكيم شوشتري      

اي به وجود آورده تا جايي كه استاندار محرمانه از  كننده و ارعاب وضع ناراحتقدرت و نفوذ 
  64. فراخوانده شود به تهرانساواك محل خواسته تا ترتيبي بدهند كه حكيم شوشتري

قـدامات خـالف     جلـوگيري از ا    بـراي  اگر بود   ه هشدار داد  در پايان اين گزارش ساواك    
ت از  ايرانيـس    و حزب پـان    نشود انديشيده   ين و مقامات دولتي تمهيدات    نوي  قاعده حزب ايران  

عرصه انتخابات كنار گذاشته شود، آينده حضور و فعاليت اين حزب در كشور با مـشكالتي                
ي شـهر در  هـا  انجمنبا پايان يافتن انتخابات .  خواهد شدمواجهبيني  جدي و غيرقابل پيش 

. ت با شكستي تقريباً قطعي مواجه شده اسـت     ايرانيس   آشكار شد كه حزب پان     1347مهرماه  
ت بر آن است در اعتـراض       ايرانيس   سخن از آن بود كه حزب پان       1347  ماه  مهر پانزدهمدر  

 خطـاب بـه شـاه و مقامـات دولتـي          هايي  ي شهر گزارش  ها  انجمنن سوء انتخابات    به جريا 
  .تنظيم كند

ت به دنبال عدم موفقيت در انتخابـات انجمـن شـهر در تـالش تهيـه         ايرانيس   حزب پان  -1
ن و  نـوي   ي عديـده حـزب ايـران      هـا     هاسـتفاد  گزارش مبسوطي راجع به اعمال نفوذها و سوء       

مسئولين مربوطه در انتخابات انجمن شهر است كه آن را به شرف عرض شاهنـشاه آريـامهر                 
  .برساند

 دو فقره گزارش     و قم   حزب مزبور همچنين با مشاهده وضع انتخاباتي شهرهاي رودسر         -2
 انجمن نظارت   ي كانديداها و اعضا   هاي خانوادگي  تهيه و در مورد رودسر با توجه به نسبت        

ي مزبور از قربـاي درجـه       ها  انجمن يو اخذ آراء انتخابات انجمن شهر رودسر و اينكه اعضا         
اند مـدعي هـستند ايـن كـار بـرخالف قـانون انتخابـات                 اول كانديداهاي انجمن شهر بوده    

  .صورت گرفته است
 ،جمـن نظـار بـه نـام شـريف صـادقي            نيز بـه همـين نحـو يعنـي رئـيس ان            در مورد شهر قم   

 رئيس انجمن بهـداري     ، انجمن فرزند وكيلي    اين و عضو ديگر  بگير شهرداري قم     مستمري
 نبـوده تـا بتوانـد در انجمـن نظـار      شهر ساوه بوده و شخص اخير اصـوالً اهـل و سـاكن قـم      
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  .انتخابات شهر قم عضو معتمد باشد
 به وزارت كـشور     15/7/47ت در نظر دارد دو فقره گزارش مزبور را روز           ايرانيس  حزب پان 

  65.تسليم نمايد
 طي گزارشي با اشاره به يأس و ركود حـاكم شـده             1347  ماه چهاردهم مهر  در   ساواك

ي شـهر دربـاره     ها  جمنانت متعاقب پايان انتخابات     ايرانيس  ي حزب پان  ها  ليتبر اعضا و فعا   
 به فراموشي سپردن آنچه در جريان انتخابات بر سرشـان     برايهاي رهبران اين حزب       طرح

  :نويسد آمده بود، چنين مي
يي در  هـا   گ تظاهرات و ميتين   هت در مدت سه ماه تابستان سال جاري برنام        ايرانيس  حزب پان 

ه شعب حزبي داشته برگزار نموده و هدف اصلي از اجراي اكثر نقاط كشور به ويژه نقاطي ك
اين برنامه ضمن تالش در راه گسترش سازمان حزب شركت و باالخره حصول پيروزي در        
انتخابات انجمن شهر بود ليكن در مورد هدف اخير توفيق محسوسي به دست نياورد امـا                

خت و نيروهـاي قابـل      ها افكـار عمـومي را متوجـه خـود سـا             در جريان تظاهرات و ميتينگ    
شكــست در انتخابــات انجمــن شــهر موجبــات وازدگــي و . تــوجهي را بــه مبــارزه كــشاند

سرخوردگي بسياري از مردم و حتي عناصر حزبي گرديد و تقريباً نوعي يأس و نوميدي در 
ا توجه به اينكه با     ت براي از بين بردن يأس موجود و ب        ايرانيس  حزب پان . آنها به جاي گذارد   

 محـدود و  ن و مـردم نـوي  فرونشستن آتش انتخابات انجمن شـهر فعاليـت دو حـزب ايـران           
در نظر گرفته از اوايل آبان ماه يـك برنامـه مفـصل             تقريباً حالت راكد به خود خواهد گرفت        

طـوري كـه بـه عـرض رسـيد           گزار و همان  تظاهرات در كليه نقاطي كه شعب حزبي دارد بر        
 آثار ناشي از شكست در انتخابات و در حد نهايت وصول يدف از اجراي اين برنامه امحا     ه

66.باشد به هدف گسترش سازماني حزب مي

  

ي آن را بـه  ها  انجمنهاي       بيشترين كرسي  ها  نيستايرا   تنها شهري بود كه پان     خرمشهر
  :دندخود اختصاص داده بو

 شـايع گرديـده     ايرانيست خرمـشهر    پس از خاتمه انتخابات انجمن شهر اخيراً در حزب پان         
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ايرانيست به عـضويت انجمـن شـهر       حزب پانياست سه نفري كه همراه با شش نفر اعضا    
وزير و وزير كشور و موافقت محـسن   اند بنا به خواهش جناب آقاي نخست  انتخاب گرديده 

  .  بوده استپزشكپور
اند شـش عـضو در انجمـن شـهر      ايرانيست از اينكه توانسته  حزب پاني اعضا–نظريه منبع  

  67.گويند باشند و به يكديگر تبريك مي داشته باشند خيلي خوشحال مي
ايرانيست كـه واقـف بودنـد شكـست سـنگين و خردكننـده آنـان در                   رهبران حزب پان  

 از اعـضا و هـواداران آنهـا را در ميـان اقـشاري نظيـر                 سياريبـ ي شهر   اه  انجمنانتخابات  
 بـا برگـزاري جلـسات و        ،ي حزبي كرده است   ها  ليتكارگران سرخورده و نوميد از تداوم فعا      

كردند اعتماد از دست رفته را به مخالفـان خـود بازگردانـده و      توجيهات گوناگون تالش مي   
از جمله يكي از مـسئوالن محلـي حـزب در           . كنندآنان را به تداوم همراهي با خود ترغيب         

  : مدعي شده بود در شهر اهواز1347  ماه مهرشانزدهمجمع گروهي از كارگران در تاريخ 
مسائلي از جمله عدم انتخـاب      .  ما در انتخابات انجمن شهر شركت نكرديم       !كارگران عزيز 

آوري شده خودمـان را در        هاي جمع   ي   ما رأ   باعث گرديد كه   ها    هافراد ما براي نظارت بر حوز     
شد به نام اشـخاص       ها ريخته مي   ها به صندوق    محل حزب حبس كنيم زيرا چنانچه اين رأي       

 در اين انتخابات توانستيم . ما شكست نخورديم.گرديد نظر دستگاه حاكمه قرائت مي مورد
هاي درخـشاني    ي آينده پيروزي  ها    هناسانيم تا در دور   ت را بهتر به مردم بش     ايرانيس  حزب پان 

 چنانچـه حـزب مـا نبـود     .ت يك حزب رسواكننده اسـت    ايرانيس  حزب پان . به دست آوريم  
 27ت  ايرانيـس   حزب پـان  . شدند  بدون خرج و دردسر انتخاب مي       در اهواز  عوامل سودجو 

گويد لكن چون چيزي در دست نـدارد كمتـر موفقيـت بـه دسـت                  سال است كه سخن مي    
. نمايند هاي اداري از تمام اختيارات خود براي موفقيت خويش استفاده مي آورده اما فئودال

دانـستند اگـر مـا         آنها مـي   .دانستند اگر ما پيروز شويم وضعشان در خطر خواهد بود           آنها مي 
 خاتمه يافت و    00/20جلسه مزبور در ساعت     .  آن را از دست بدهيم     موفق شويم محال است   

ايرانيست  قرار شد جلسه بعد وسيله ناصر درستيان نماينده كارگر و هادي اقبالي نماينده پان
  .نساجي شوش به اطالع كارگران برسددر كارخانه 
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ز به علـت    ايرانيست اهوا    حزب پان  . تشكيل جلسه مورد تأييد است     –نظريه رهبر عمليات    
شكست در انتخابات مجبور است اقدام به تشكيل چنين جلسات كارگري بنمايد تا بتواند              

  68.پرستيژ خود را در بين آنان حفظ نمايد
دانستند حزب تحت رهبري آنان در جريان انتخابات           پيشاپيش مي  ها  ايرانيست  پانسران  

 مياني و عـادي حـزب و نيـز          با ناكامي تقريباً قطعي مواجه خواهد شد، با اين حال اعضاي          
سـاواك اهـواز در     . هاي موجـود قـرار ندادنـد        هواداران آنان را فريبكارانه در جريان واقعيت      

  : در اين باره گزارش كرده بود1347  ماه مهرام سي
ايرانيست اهواز در انتخابات انجمـن شـهر بـا توجـه بـه كوشـش و                   عدم موفقيت حزب پان   

حزب مزبور در اين راه مصروف گرديده سبب شده اعضا و اي كه از طرف  العاده تالش فوق
فعالين اين حزب به دستگاه رهبري فشار بياورند كه آنهـا را در مـورد ايـن شكـست و علـل        

اند چـرا آنهـا    واقعي آن متقاعد سازد و در صورتي كه به نتايج انتخابات از ابتدا آگاهي داشته            
تي ديگر در همين زمينه در رده سؤاال اين چراها و اكنون  اند و هم كن انتخابات بوده بازار گرم

 انتخابات كامالً  مطرح شده و پاسخ كليه آنها نيز اين بوده كه در اهوازرهبري حزب در اهواز
  .نظري نشده است طرفي و بي آزاد نبوده و رعايت بي

 از آغاز كار هم به توفيق خـود در انتخابـات        مسئولين حزب در اهواز    –نظريه رهبر عمليات    
انجمن شهر اميدي نداشتند و به همين جهت و به منظور متقاعد ساختن به خصوص افكار                
عمومي اعضاي حزب از همان روزهاي نخست مسئله عدم آزادي انتخابات و اعمـال نفـوذ    

  69.حزب اكثريت را عنوان نمودند
 وازده از آنچـه در جريـان انتخابـات بـر آنـان و               رهبران درجه اول حزب هم مأيوس و      

كردند، آبـرو و حيثيتـشان را        ميآن  حزبشان رفته و حاكميت به رغم آن همه دفاعي كه از            
اي جـز سـكوت و        در نزد اعضا و هواداران اندكشان به حداقل ممكن تنزل داده بود، چـاره             

ه بودنـد، پـيش روي خـود        مماشات و تداوم راه بدسرانجامي كه خودخواسته در آن پا نهـاد           
  : بنا به گزارش ساواكچنانكه. ديدند نمي
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ــا شــركت محــسن پزشــكپور   جلــسه26/7/47 روز جمعــه 00/10از ســاعت  ، دكتــر اي ب
 در زمينه بررسي منزل محسن پزشكپور در  و دكتر اسماعيل فريورمحمدرضا عاملي تهراني

ابتـدا محـسن    . ت پـس از انتخابـات انجمـن شـهر تـشكيل گرديـد             ايرانيس  وضع حزب پان  
ي اجرايـي فرمـان     هـا     هابات انجمـن شـهر دسـتگا      خ با ناراحتي اظهار داشت در انت      پزشكپور

شاه آريامهر را اجرا نكرده و اصل آزادي انتخابات را از بين بردند و در بسياري از نقـاط    شاهن
 با ناراحتي زيادگفت مـن      در اين موقع دكتر اسماعيل فريور     . به ما دروغ گفتند و نارو زدند      

دي در مـورد    كـنم و حمـالت شـدي        اين بار در مجلس شديداً بـه ايـن موضـوع اشـاره مـي              
ن غربـي عليـه     جاام استاندار آذرباي    مخصوصاً كه شنيده  . انتخابات انجمن شهر خواهم نمود    

نمايد چون شخصي به من گفته است كه مواظـب ايـن مـرد باشـم آدم                   سازي مي   من پرونده 
اشـت   در پاسـخ بيـان د  محسن پزشكپور. جويي است و حتماً زهرش را خواهد ريخت      كينه

 و در مورد استاندار نيـز مـن بـا وزيـر كـشور               بكنيمفعالً صالح نيست در مجلس صحبتي       
تان س كه از انتخابات انجمن شهر     آنگاه دكتر محمدرضا عاملي تهراني    . صحبت خواهم كرد  

روحيه افراد آن منطقـه سـخت        ناراضي بود اظهار نگراني نمود و گفت اين جريان در            مهاباد
 در جواب اظهار نمود بايد چند ميتينگ و كنفرانس براي محسن پزشكپور. مؤثر افتاده است

  70.اهالي آن شهرستان برگزار شود
 ان و دولت هويد   نوي  يافتگان عضو و طرفداران حزب ايران       حضور يكباره صدها تن از راه     

 و مالقاتشان بـا شـخص شـاه عـالوه بـر سـرخورده كـردن           ي شهر در تهران   ها  انجمنبه  
كردند شـاه از رونـد خـالف          ايرانيست كه تصور مي      و كالن حزب پان    خردمضاعف اعضاي   

  در شـهرهاي هـا  انجمنقاعده و گستاخانه برنده شدن اين افراد پرشمار در انتخابات ناسالم            
 رهبران و كارگردانان اين حزب را بيش از پيش سردرگم كـرده بـود               ندارد،مختلف رضايت   

توانند اين حوادث و رخـدادهاي تحقيركننـده را بـراي اعـضاي آن توجيـه و             كه چگونه مي  
براي مبـرا سـاختن شـاه از آنچـه در      آنكه اي نداشتند جز با اين حال آنها چاره    . تفسير كنند 

 به هـر دري     ها  انجمنيافتگان به     مساعدش نسبت به راه    ه و نيز نظر   جريان انتخابات گذشت  
  : بودگفتهايرانيست اهواز در اين باره  نظير آنچه مسئول وقت حزب پان. بزنند
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ايرانيـست     جلسه نيروي كارمنـدي حـزب پـان        12/8/47 روز يكشنبه    30/18در ساعت   
 در محل دفتـر ايـن        صفارپور اهواز با شركت در حدود ده نفر از اعضا و به مسئوليت مهدي            

در اين جلسه پيرامون انتخابات انجمن شـهر و شـرفيابي اعـضاي            . حزب منعقد بوده است   
ن به پيشگاه مبارك شاهنشاه آريـامهر صـحبت         نوي  منتخب اين انجمن وابسته به حزب ايران      

اين شرفيابي دليل بر تأييد اعضاي منتخب از انجمن         شده و اين بحث مطرح گرديده كه آيا         
 اظهـار داشـته بـه    صـفارپور . ن از جانب شاهنشاه آريامهر استنوي شهر وابسته به حزب ايران 

 بعد هم دولت از پيشگاه       رفتند و  اين افراد پس از انتخابات به تهران      . وجه چنين نيست    هيچ
شاهنشاه نيـز موافقـت     . يابند له بار   شاهانه تقاضا كرده كه اجازه فرمايند آنها به حضور معظم         

فرمودند معني اثر اين بود كه دولت حاضر          فرمودند زيرا چنانچه با اين تقاضا موافقت نمي       
رديـد و   گ  مورد تأييد و حمايت ذات شاهانه نيست و موجبات تضعيف دولـت فـراهم مـي               

نتيجتاً در سياست كل كشور و مسائل داخلي و خارجي مملكت موضوع داراي اثراتي بوده 
لذا صالح در اين بوده كه اين افراد پذيرفته شوند ولـي ايـن پـذيرش دليـل آن نيـست كـه                       

له فرمودند انتخابات آزاد اسـت   شاهنشاه با اعمال و رفتار اين افراد موافقت دارند زيرا معظم    
  71. افراد در جريان انتخابات برخالف فرمايشات شاهنشاه آريامهر رفتار كردنداما همين

به رهبران و اعضاي حزب      آنكه    براي  پيش از اين هم اشاره شد دولت هويدا        چنانكههم
ي هـا   انجمنايرانيست بفهماند حتي پيروزي قاطع كانديداهاي آنان در جريان انتخابات             پان

 به شرح زيـر مـانع از حـضور    ، دهدعيت آنان را در نزد حاكميت ارتقا      د موق توان  شهر هم نمي  
  :شهردار منتخب اين حزب در رأس شهرداري شوشتر شد

 يت در انتخابات انجمن شهر شوشتر و انتخـاب اعـضا          ايرانيس  متعاقب موفقيت حزب پان   
 يكـي از اعـضاي قـديمي     حمـاني اين حزب به عضويت انجمن مذكور نامبردگـان ناصـر ر          

ايرانيست را به سمت شهردار انتخاب كردند و بالفاصـله صـالحيت او از لحـاظ      حزب پان 
 صـالحيت مـشاراليه را      با وجودي كه بـه زودي سـاواك       .  استعالم گرديد  سي از ساواك  اسي

 متوقف كردنـد و آن قـدر        يت را در استانداري خوزستان    تأييد كرد معهذا برگه تأييد صالح     
ن نـوي   تأييديه مزبور به فرمانداري شوشتر نرسيد تا ايادي حكـيم شوشـتري و حـزب ايـران                
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 انجمن شهر را تحت فشار قرار داده و با تهديد اينكه طبق قانون اگر حداكثر پـس از                   ياعضا
شود آنها را ناگزير ساختند كه  يك ماه شهردار را انتخاب نكنند انجمن منحل ميپايان مدت 

 سراج شهردار سابق شوشتر و كارمند استانداري خوزستان را 21/8/47سرانجام در تاريخ 
  . است انتخاب نماينداستفاده و اجراي نظريات حكيم شوشتري كه متهم به سوء

  :312مالحظات 
 بـراي انتخـاب بـه سـمت شـهردار           18/8/47صالحيت ناصرقلي رحماني در تـاريخ        -

برابر اظهار منبع ايـن     . مسجد سليمان تأييد و مراتب به اداره كل چهارم اعالم گرديده است           
ايرانيست تأثير داشته و حاوي لطمه  اقدام و تغيير شهردار در تضعيف روحيه افراد حزب پان

  72.منطقه بوده استشديدي به حزب مزبور در آن 
ت به اتكاي تفوق عددي اعضاي خـود در انجمـن آن            ايرانيس  تنها شهري كه حزب پان    

 بـود كـه     توانست شهردار مورد عالقه خود را با رأي اعضاي انجمن انتخاب كند، خرمشهر            
 غيرمـستقيم دولـت و مقامـات        ها و اعمال فشارهاي مستقيم و       البته تحريكات و كارشكني   

  . شد ن مانع از قوام يافتن كار انجمن و شهردار آن شهر مينوي دولتي و نيز حزب ايران
ها و ديگـر     سازي  ها، مشكل   يي از كارشكني  ها    ه گوش 1348 اسفند ماه  نوزدهم در   ساواك

 تخريـب ن براي از اعتبـار انـداختن و   نوي  ايران اقدامات خالف قاعده مقامات دولتي و حزب      
 را بــه شــرح زيــر ت در انجمــن و نيــز شــهرداري خرمــشهرايرانيــس موقعيــت حــزب پــان

  :بندي كرده است صورت
 ن خرمـشهر نـوي  اخيراً پس از انتخاب آقاي مهندس خليقي به رياسـت كميتـه حـزب ايـران         

ي مختلف شـروع شـده و       ها    ههاي مختلفه حزب مزبور در زمين      يي از طرف ارگان   ها  ليتفعا
تاز عرصه فعاليت بوده حالت دفاعي به خـود           ايرانيست كه تاكنون يكه     تشكيالت حزب پان  

  .باشد يي از آن ميها  هگرفته كه اقدامات زير نمون
 حزبـي بـه اسـامي عبـدالزهرايي و     ين در جلسه اخير خود از دو نفـر اعـضا  نوي   ايران حزب

باشند در مورد عدم تـسليم گـزارش اقـدامات          حمداهللا شريفي كه عضو انجمن شهر هم مي       
 اخيراً سنديكاي بارشماران و .انجمن شهر و شهرداري و عدم فعاليت حزبي استيضاح نمود
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ن اعالم نمـوده    نوي  به حزب ايران   باشد وابستگي خود را     سان كه در شرف تأسيس مي     بارنوي
ت ايرانيـس   ليكن رئيس اداره كار پنهاني به نفع وابـستگي سـنديكاي مزبـور بـه حـزب پـان                  

ن بازرسي به نام همتي نوي دبيركل حزب ايران نمايد و از طرف آقاي كاللي يي ميها ليتفعا
 اعزام و ضمن تماس با مهندس خليقي به وي توصيه نموده و در مورد مـسائل                 به خرمشهر 

  .زير تحقيق و بررسي و نتيجه را گزارش نمايد
  .تحقيق در مورد شهردار و چگونگي فعاليت انجمن شهر) 1
رسد منظور رئـيس بهـداري سـابق باشـد            به نظر مي  ( درباره رئيس بهداري     تحقيق) 2

  ).چون رئيس جديد بهداري به تازگي مصدر كار شده است
  .تحقيق در مورد رئيس اداره كار) 3
  .بررسي انحالل انجمن شهر) 4
  . جديد انجمن شهريبررسي و نامزد نمودن اعضا) 5
 براي وكالت دوره بعدي مجلس شوراي بررسي و انتخاب يك نفر ديگر از خرمشهر) 6

  .ملي
 در مـورد مـسائل      تسليم گزارشات ويژه از طرف مهندس خليقي بـه آقـاي كاللـي            ) 7

  .حزبي و ساير مسائل مربوطه
علل و چگـونگي تنفـر مـردم از وضـع موجـود و مـشاهده عـدم اعتمـاد مـردم بـه                        ) 8

  . ي مربوطهها  هدستگا
ن بـالطبع  نوي ي تشكيالتي و سياسي حزب ايران    ها  ليت گسترش فعا  –نظريه رهبر عمليات    

مفاد .  و تشديد مبارزات تبليغاتي عليه يكديگر شده استها نيستايرا موجب برخورد با پان
ي احزاب دوگانه فوق ادامه     ها ليتگزارش مورد تأييد بوده و تحقيق و مراقبت در مورد فعا          

  73.گردد اطالعات رسيده به موقع گزارش مي. دارد
 موقعيـت مجموعـه حـزب        كه بـه دليـل واقعـه تجزيـه بحـرين           بعديسه ماه    طي دو 

 در در نزد دولت و حاكميت به شدت متزلزل شد، اعتبار و جايگاه ايـن حـزب                  ايرانيست  پان
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  74. هم سخت آسيب ديد حتي در همان تنها شهر خرمشهر، شهرهاهاي جمنان
  

  شورادورة بيست و دوم مجلس ايرانيست و انتخابات  حزب پان
مجلـس  دورة بعـدي     حاكميت بر آن شده است در        ، كه داد  نشان مي شواهد   1345از تيرماه   

ـ  بيني ولي مورد اعتماد پان شورا براي حزب ذره   . ست سـهمي كوچـك در نظـر بگيـرد    ايراني
 و حـزب    برخي بر اين باور بودند كه ايـن اقـدام شـاه نـوعي هـشدار بـراي دولـت هويـدا                     

مقـدارتر از آن بـود كـه بـه صـرف          ت كـم  ايرانيـس   هر چند حزب پان   . ن خواهد بود  نوي  ايران
 نوين  بل اعتنا در مجلس شورا بتواند براي دولت و حزب اكثريت ايران           حضوري نه چندان قا   

 دولت و حزب    ، اين تصميم اخير حاكميت    ،شد  اشكالي جدي توليد كند، با اين حال گفته مي        
تـر در انتخابـات پـيش رو بـيش از         اكثريتش را به تكاپو انداخته است تا براي حضور مسلط         

 نگراني  ون با نوعي كنجكاوي     نوي   رهبران و كارگردانان حزب ايران     75.ريزي كند   پيش برنامه 
ايرانيـست در مجلـس پـيش رو در موقعيـت             اميدوار بودند حضور احتمالي چند نماينده پان      

 بيـست و چهـارم     در    سـاواك  چنانكـه . ن در مجلس خللي ايجاد نكند     نوي  مسلط حزب ايران  
  : گزارش كرده بود1345  ماهبهمن

 در يك مذاكره خصوصي     ي ليدر فراكسيون اكثريت مجلس شوراي ملي      نور  محسن خواجه 
رود در مجلـس آينـده تعـدادي از           داشـت كـه احتمـال مـي         درباره انتخابات آينده اظهار مي    

 مجلـس راه يابنـد       بـه  ها از نقاط ديگر     و همچنين ناسيوناليست    از كردستان  ها  نيستايرا  پان
  76.ن خواهد بودنوي ولي در هر حال اكثريت در دست ما يعني حزب ايران

بـي  ي تبليغـاتي و حز ها  ليت بر دامنه فعا   1346ايرانيست از اوايل سال       رهبران حزب پان  
 بـه ويـژه در      ،خود در شهرهاي مختلف كشور افزودند و با گـسترش شـعب و دفـاتر خـود                

رفت نامزدهايـشان از بخـت بيـشتري بـراي حـضور در              ي كه انتظار مي   يها      ستانشهرها و ا  
. ي مستقيم و غيرمستقيم انتخاباتي خـود را آغـاز كردنـد           ها  ليتمجلس برخوردار باشند، فعا   

 مـردم كـشور اساسـاً هـيچ اعتنـايي بـه انتخابـات               ريب به اتفاق   ق اكثريت اينكه   بگذريم از 
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 و شـعارهاي    هـا   وعده و ديگر انتخابات آن روزگار نداشتند و به تبع آن            مجلس شوراي ملي  
   .  در ميان مردم كشور مخاطب نداشتها نيستايرا انتخاباتي پان

ت بر حسب توافقات قبلـي اجـازه يافتـه بـود پـنج تـن از                 ايرانيس  حزب پان در هر حال،    
بـدين ترتيـب بـا پايـان        . كنـد شده راهي مجلس آينـده       كانديداهايش را از شهرهاي تعيين    

 كرسـي   بيست و نُه    كرسي، حزب مردم   يكصدوهشتادن  نوي   حزب ايران  ،انتخابات اعالم شد  
محسن . اند  مجلس شورا كسب كرده   دوره بيست و دوم      كرسي در    پنجت  ايرانيس  پانو حزب   
 قـم، محمدرضـا     ر از حوزه انتخابيه كهك    اهللا صد   ، فضل  از حوزه انتخابيه خرمشهر    پزشكپور
 از حـوزه     و هوشـنگ طـالع     )اروميـه  ( از رضـائيه   ، اسـماعيل فريـور     از مهاباد  هرانيعاملي ت 

  77. راهي مجلس شدندانتخابيه رودسر
ايرانيـست دربـاره چگـونگي     ي منتقد و مخالف حزب پانها نيستايرا  از پانناصر انقطاع 
  :انتخابات و حضورشان در مجلس چنين نوشته استاين  و يارانش در شركت پزشكپور
 ]جمـال [امـرداد كردنـد كـه     28 و يارانش را در زماني وارد پهنـه سياسـي پـس از           پزشكپور

را سر داده بود و ) به جاي خليج فارس(» خليج عربي«و »  آزادخوزستان« نغمه عبدالناصر
 به دستور دربار، پس از علني كردن فعاليت او، و دوستانش، پنج تن ،همين نكته باعث شد

نظر به نمايندگي دوره بيست و دوم مجلس قانونگذاري برگزيده  ي موردها تنيسايرا از پان
  .شوند

 تنها با پنج تـن از        و يارانش هجده تن را نامزد نمايندگي كرده بودند، ولي ساواك           پزشكپور
  .ايشان موافقت كرد

به اين نكته ننگريسته بودند كه آنها را در گزينش اين پنج تن به نمايندگي مجلس، حتي ... 
از شهرهايي به مجلس بفرستند كه دست كم خود، يا پدر، يا نيايشان سـاكن و زاده آن شـهر                   

 دماونـدي از     وكيـل شـد، پزشـكپور       كه قمـي بـود و از قـم         راهللا صد   باشند و جز دكتر فضل    
زد كـه     اش فرياد مـي     كه واژه تهراني به دنبال نام خانوادگي       (، دكتر عاملي تهراني   خرمشهر

را در دنبــال نــام » يــزدي«كــه او هــم واژه  (، دكتــر طــالع يــزدي از مهابــاد)تهرانــي اســت
، بـه مجلـس راه       از رضـائيه   و دكتر اسـماعيل فريـور     ! »رودسر«از  ) كشيد  ش مي ا  خانوادگي
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  .يافتند
روي آن     به هـيچ    مجلس فرستادند وي    درآوردند و به   را از صندوق رودسر   » طالع«زماني كه   

كـه رقيـب انتخابـاتي او        در حـالي  . جـا را نديـده بـود        و شايد هرگز آن    شناخت  شهر را نمي  
شناختند و همين مسئله سـر و صـداهايي را             بود و همة مردم او را مي       زادة رودسر » صوفي«

ـ ها و گال    ولي دستگاه فرمانروا گوشش به اين سخن      . بلند كرد  هـا بـدهكار     و اعتـراض  هـا     هي
» تـز « ايرانيـسم در برابـر    پـان » تـز «خواست با علم كـردن   كرد، و مي  نبود، و كار خود را مي     

  .كجي كند  دهنعربيسم، به عبدالناصر پان
كه هر سه با دستور و پشتيباني و صالحديد دستگاه (در نتيجه در ايران آن روزها، سه حزب 

بند شعارها  كردند ولي ترجيع به ظاهر جدا از يكديگر فعاليت مي    ) نيتي پديد آمده بودند   ام
، و  ، مـردم  نـوين   نام اين سه حزب، ايـران     . بود» جاويد شاه، جاويد شاه   «هايشان    و سخنراني 

  . بودايرانيست پان
ــر  ــه ه ــان  ب ــن پ ــنج ت ــن پ ــسيون     روي اي ــست و دوم فراك ــس بي ــست در درون مجل ايراني

ولي همانند ديگر نمايندگان كه خود را تنها نماينده شـاه           . را تشكيل دادند  » ايرانيست  پان«
دانستند، نه توان مخالفت با كارهاي دولت را داشتند، و نه نيروي عرض اندام در پهنـة                   مي

ايرانيست، ماهانه از حقوق چهار   به عنوان رئيس فراكسيون پانمجلس را و محسن پزشكپور
  78.گرفت ي حزب ميها  ه تومان به نام هزين500تن ديگر يارانش در مجلس از هر نفر 

مرحله جديـدي در   ايرانيست در مجلس شورا بدين ترتيب با حضور نمايندگان حزب پان      
ايرانيـست    ن پس فراكسيون پنج نفره حزب پـان        از آ  .حيات سياسي اين حزب شكل گرفت     

ن ظاهر  نوي  در هيأت اقليت بسيار كوچك اپوزيسيون در مقابل فراكسيون مسلط حزب ايران           
شده در برابر اين حـزب و نيـز          قرمز تعيين   وطها و خط    شد و اجازه يافت در همان چارچوب      

شـده   ها و لوايح ارائه      و انتقادآميز پيشه خود سازد و به ويژه طرح          موضع مخالف  دولت هويدا 
مجلسي كـه طـرز انتخـاب نماينـدگانش بـه           . از سوي دولت به مجلس را به چالش بكشد        

ها در بيـرون      تصميم. توانست باشد   واقعي نمي » مجلس«نحوي  بود كه ديديم، هرگز يك        
فراكـسيون  در چنـين مجلـسي      . مجلس بود » وظيفه«شد و تصويب آنها       مجلس گرفته مي  
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  .  كه بتواند بر تصميمات مجلس شورا تأثيري بگذاردبودتر از آن   ناتوانها نيستايرا پان
ي هـا  خواسـت تصميمات و آراء نمايندگان اكثريت مجلس هم تقريباً هميـشه در تأييـد    

ه  اراده و اجـاز    ،شـد    جـز آنچـه بـه آنـان ديكتـه مـي            خيل نمايندگان  و آن    بود شاهدولت و   
  79.گيري ديگري نداشتند موضع

هـا،   موضـعگيري كه  در مجلس مراقب بودند     هم ايرانيست  اعضاي فراكسيون حزب پان   
 موجبات نارضايتي شخص شاه را فراهم نيـاورد         انتقادات و احياناً مخالفتشان با دولت هويدا      

عملكرد دولت سـكوت   ءاجتناب از خشم و عصبانيت شاه ناگزير در برابر سوبراي و چه بسا  
  : گزارش داد1347  ماه آبانچهاردهم در ساواك. كردند اختيار مي

ايرانيست اظهـار داشـت روز         يكي از اعضاي گروه پارلماني حزب پان       دكتر اسماعيل فريور  
 وقـت صـحبت      از مجلس شوراي ملـي     پنجشنبه گذشته قرار بود كه آقاي محسن پزشكپور       

بگيرند و راجع به انتخابات اخير انجمن شهر به دولت شديداً حمله نمايند ولي با بيانـاتي                 
 ايـراد و تأييـدي كـه از حـزب           ها      ستانكه شاهنشاه آريامهر در اجتماع افراد انجمن شهر شهر        

  80.كنند  ن فرمودند از وقت گرفتن منصرف و سكوت مينوي ايران
 هـر از گـاه در صـحن علنـي مجلـس             اعضاي فراكسيون و به ويژه محسن پزشـكپور       

 ي اجرايـي كـشور كـرده و آنـان را بـه سـوء      ها  هحمالت و انتقاداتي را متوجه وزرا و دستگا      
كه آنـان بـه رغـم اقليـت         استند وانمود كنند    خو  مينمودند و     ميمتهم  مديريت و نظاير آن     

. عددي در دفاع از خواست و عاليق مردم كشور در مجلس بسيار جدي و تأثيرگذار هستند               
راضـي نگـه    هم  ايرانيست را     گيري اينان حتي اعضاي اندك حزب پان       اما عملكرد و موضع   

 كـه در    نـد كرد  برخي اعضاي حزب آشكارا اعضاي فراكسيون آن را مـتهم مـي           . داشت  نمي
هاي شخصي هستند و اعتنـايي        طلبي  مقام نمايندگي مجلس فقط به دنبال منافع و فرصت        

نوميـد  كـامالً   ي انتخابيه خود را     ها    هبه موضوع حزب و اعضاي آن نشان نداده و مردم حوز          
  . اند ساخته

  : در اين باره گزارش كرده بودند1347 آذر دوازدهممأموران ساواك در 
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 كـه چـرا ديگـر در    سـؤال ايرانيست در پاسخ به ايـن    از افراد حزب پان   جمشيد عباسي يكي  
انتقاداتي از مـسئوالن حـزب نمـود و اظهـار           ] يابد  نمي[آيد    محل حزب مزبور حضور نمي    

 انتخـاب   ايرانيست به وكالت مجلـس شـوراي ملـي          داشت از مدتي كه مسئوالن حزب پان      
ي حزبـي برنداشـته و كـاري    هـا  ليتگونه قدم مثبتي در راه فعا     اند برخالف سابق هيچ     شده

الي هـ يي كه قبل از انتخابات بـه ا       ها    ه برخالف وعد   مثالً دكتر هوشنگ طالع    .اند    انجام نداده 
  داده بود تا به حال يك كار مثبت براي حوزه انتخابيه خود انجـام نـداده و                 شهرستان رودسر 

تـوان در محـيط       گونـه نمـي     دهد بنابراين هيچ    ي ارسالي را نيز نمي    ها    هحتي جواب اكثر نام   
  81.باشند  آنها اكثراً در فكر منافع شخصي خود مي.حزب فعاليت نمود

 خـود در    پرتعـداد اعتنـايي رقبـاي        و بي  كنايهايرانيست مورد     گاه اعضاي فراكسيون پان   
اعتنايي خود    گاه مراتب بي    وزير گاه و بي      نخست  هويدا .گرفتند  نوين قرار مي    فراكسيون ايران 

در مـواردي هـم بـه     . داد  نـشان مـي    مـستقيم و غيرمـستقيم       ها  نيستايرا  به انتقادات پان  را  
شـد    شد و نيز شوخي و جدي به آنان يـادآوري مـي             اعضاي اين فراكسيون هشدار داده مي     

شـان   يي غير از شهرها و منـاطق محـل تولـد و زنـدگي    ها  هزهمان نماينده شدن آنها از حو 
مردم بلكه اراده حكومت و دولت آنـان را در مقـام نماينـده بـه                  نشان از آن دارد كه نه آراء        

 خطـاب شـدن اعـضاي فراكـسيون         »سـرور «موضوع  . مردم آن نواحي تحميل كرده است     
آنـان توسـط ديگـر      ايرانيست از سوي يكـديگر هـم سـوژه ديگـري بـراي اسـتهزاي                  پان

  82.نمايندگان شده بود
 و در انتقاد از اليحـه       1347 در اواخر سال     هاي محسن پزشكپور    يكي از مهمترين نطق   

اعتنايي اكثر نمايندگان مواجه شد و حتـي           در صحن علني مجلس با بي      1348بودجه سال   
 محتواي نطق را تكـرار مكـررات        ه محسن پزشكپور  ساعت  با انتقاد از اين نطق شش      ساواك

بـر   ارزيابي كرده و او را به خودنمايي متهم ساخت كه جز اتالف وقـت نتيجـه ديگـري در                  
  :نداشته است

موضوع ديگر مسئله بحث در اليحه بودجه است كه نطق مخالف و موافـق هـيچ كـدام بـا                    
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ايرانيست انجام  ، ليدر پانالف كه وسيله آقاي پزشكپورحرارتي توأم نيست و شروع نطق مخ
گرفت بسيار سرد و خالي از نكات جالب بود و با آنكه بيش از شش ساعت وقت مجلـس                   

 هيچ نكته جديدي جز تكرار مكررات و آنچه در گزارش كميته انقالب اداري كه        ،تلف شد 
نطـق   آنكـه    اي نبود و بـا      ن گفته شده بود، حاوي مطلب تازه      نوي  به خصوص در حزب ايران    

مخالف هميشه در مجلس شنونده بيشتري دارد، در اين مدت اغلب دو ثلث نمايندگان در 
نامه داخلي مجلس را اصالح         ينيدارند كه بايستي آ     خارج جلسه بودند و اكثريت اظهار مي      
اي   اكثر به دو ساعت محدود ساخت كه هيچ نماينده        و نطق بودجه را كه نامحدود است حد       

ها وقت مجلس و هيأت دولـت    نتواند با مقداري تكرار مكررات يا براي خودنمايي ساعت        
كند و زائد  را تلف نمايد و اگر حرف حسابي و انتقاد بجا باشد دو ساعت بسيار كفايت مي           

  83.بر آن جنبه تظاهر و خودنمايي دارد
ودوم   خاصـيت دوره بيـست      ، موضـوعي در مجلـس بـي       1348ل  در واپسين روزهاي سا   

مطرح و مورد مذاكره قرار گرفت كه توجه بخشي از افكار عمومي را به خود جلـب كـرد؛ و     
بار، موافقت    آن ماجراي تأسف  . ايرانيست در آن ماجرا نقشي پر سر و صدا ايفا كرد            حزب پان 

  . از ايران بودشاه با تجزيه بحرين
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  فصل ششم
  تجزيه بحرين

  
  ها نيستايرا آزمون دشوار پان

م ايرانيس  ي انجمن و سپس مكتب پان     ها    هگيري اولين هست    گفت از هنگام شكل   بتوان  شايد  
ــرين  ــه بح ــان تجزي ــا زم ــرانت ــال  از اي ــل س ــ،1349 در اواي ــعار مهمت  ي آزرو ورين ش

 تحقق  ،ت تحت رهبري محسن پزشكپور    ايرانيس   و از جمله همين حزب پان      ها  ايرانيست  پان
ـ                     و  هـا     هحاكميت ايران بر اين سرزمين جداافتاده از مام وطن بود كـه بـه رغـم تمـام توطئ

 اسناد و مدارك مسلم تاريخي از سلطه ديرپاي ايران بـر آن             ي استعماري بريتانيا  ها  سياست
   1.حكايت داشته است

 حق حاكميت مطلـق و بـدون         طرح شعار   در ها  نيستايرا  با توجه به پيشينه طوالني پان     
وجود داشت كـه بـا طـرح تجزيـه     رژيم حاكم  اين تصور در ،چون و چراي ايران بر بحرين  

هاي اين حـزب مواجـه        فتل در مجلس و بيرون از مجلس با مخا        ،ز خاك ايران  اين منطقه ا  
 بـا رضـايت     ،ي حاكميـت  ها  سياستشنوي و تبعيت تمام و كمال از          شوند كه به رغم حرف    

                                                           
البتـه قاطبـة   . شد ها محدود نمي ايرانيست  صرفاً به پان شايد نيازي به توضيح نباشد كه مخالفت با تجزيه بحرين  -1

جاي اين سرزمين پهناور همواره خواستار حاكميت مطلق ايران  ايهاي مختلف در ج ملت ايران از اقشار و گروه
انـد و توطئـه تجزيـه ايـن بخـش جـداافتاده از خـاك وطـن، مـردم مـا را در انـدوهي                            بر سرزمين بحرين بوده   

  .ناشدني فرو برد فراموش
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  . آميز تن در ندهند خاطر به عملي شدن اين طرح توطئه
رهاي مختلـف    و شـه   ها      ستان در برخي از ا    1348ي پاياني سال    ها    هبه همين دليل از ما    

ت را تحـت    ايرانيـس   ن رقباي كوچك خود در حزب پـان       نوي  مقامات دولتي و نيز حزب ايران     
هـايي شـدند كـه         محـدوديت  دچار مستقيم و غيرمستقيم     ها  نيستايرا  فشار قرار دادند و پان    

 حـزب   ، در مجلس  تانه طرح تجزيه بحرين    در آس  خواهند  مي دولت و حاكميت     ،داد  نشان مي 
به توطئه فوق از ابتكـار عمـل چنـداني          نسبت   براي اعتراض و انتقاد احتمالي        ايرانيست  پان

  .برخوردار نباشد
  از خـاك ايـران در روزهـاي     با طرح موضوع تجزيـه بحـرين       ،شد  بيني مي    پيش چنانكه

 كه مقرر شده بود بـا عنـوان گـزارش دولـت بـه مجلـس ارائـه شـود،                     1349نخست سال   
 دولـت  »گـزارش « در مجلس به شدت نسبت بـه ايـن      ها  نيستايرا  فراكسيون پنج نفره پان   

 در مذاكره با تك تك اين افراد تالش كرد آنان را قانع             واكنش نشان داد و هر چند ساواك      
  با اين حال به ويژه شخص محـسن پزشـكپور          ،ولت مخالفتي ابراز نكنند   كند تا با گزارش د    

 آشكارا و بدون محابا در برابر اين اقـدام دولـت خواهـد ايـستاد و بـه                   ،تصريح و تأكيد كرد   
 قبـل از طـرح      ،دهـد    گزارش زير نشان مي    چنانكه. خاطر آن دولت را استيضاح خواهد كرد      

 تالش كرد مانع مخالفـت   طي مالقاتي با پزشكپور   هويدا ، در مجلس  رسمي گزارش مذكور  
 بدون سر و صدا عملـي        از ايران  او و فراكسيون كوچكش شده و موضوع جداسازي بحرين        

  :شود
 رئيس مجلـس شـوراي      وزير كه وسيله آقاي عبداهللا رياضي        نخست طبق دستور آقاي هويدا   

 به سه نفر ليدرهاي فراكسيون پارلماني مجلس شوراي ملي به اسـامي آقـاي مهنـدس                 ملي
 ليدر فراكسيون محسن پزشكپور) اكثريت(ن نوي  ليدر فراكسيون پارلماني حزب ايران  ارفع

 ليدر فراكسيون پارلماني حزب مردم و هالكو رامبد) اقليت(ايرانيست  پارلماني حزب پان
ابالغ گرديده از سـه نفـر افـراد مزبـور خواسـته شـده كـه جهـت مـذاكره در امـر            ) اقليت(

وزيـر    در منـزل شخـصي آقـاي نخـست        6/1/49 روز پنجـشنبه     00/16صي سـاعت    بخصو
  .مشاراليه را مالقات نمايند

وزير    روز مزبور در منزل آقاي نخست      00/16 اين مالقات در رأس ساعت       -1: توضيح منبع 
صورت گرفته ليكن از نحوه مذاكرات نامبردگان كه به طـور كـامالً خـصوصي بـوده اسـت                  
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  2.ر دست نيستگونه اطالعي د هيچ
دوره ايرانيـست در       اعضاي چند نفره فراكسيون پـان      ،دهد  مي موجود نشان    هاي  گزارش

 با مالقات و رايزني بـا       ،در آستانه ارائه گزارش مذكور در مجلس       مجلس شورا بيست و دوم    
برخي مقامات دولتي تالش كرده بودنـد مـانع از طـرح ايـن موضـوع در مجلـس شـوند و                  

د طرح مذكور الجرم در صـحن علنـي مجلـس ارائـه خواهـد شـد،                 هنگامي كه واقف شدن   
 در متن گزارش نامي از شاه به ميان نياورد تا آنان بتواننـد              ، را متقاعد سازند   كوشيدند هويدا 

  مورد حمله و استيضاح    با فراغ بال بيشتري دولت را به خاطر موافقت با طرح تجزيه بحرين            
 به رغم قول مساعدي كه داده بود در متن گزارش نام شاه را ذكر كرد                اما هويدا . قرار دهند 

 شاه تهيه كـرده و اينـك جهـت          هماهنگ با نظرات   دولت طرح مذكور را      ،داد  كه نشان مي  
 اميدوار بود ذكر نام     هويدا. تصويب و موافقت نمايندگان به صحن علني مجلس آورده است         

هاي پيدا و پنهـاني هـم از    تالش اينكه ضمن. نشيني وادارد    را به عقب   ها  نيستايرا  شاه، پان 
 بلكه در صف فراكـسيون كوچـك    تا گرفت   و ديگر مقامات دولتي صورت مي      سوي ساواك 

 ،ي مجلس ها  نيستايرا   پان ،خير ا موردم توفيق در    غبه ر .  اختالف ايجاد كنند   ها  نيستايرا  پان
واكـنش سـريع و     .  استيـضاح كردنـد    1349 فـروردين    نهـم  را در روز يكشنبه      دولت هويدا 

هـاي     قطع كامل كمـك    ها  نيستايرا  نخستينِ دولت و حاكميت به اين عمل فراكسيون پان        
ــالي و ايجــاد محــدوديت ــود  م ــت حــزب ب ــراي فعالي ــات ســاواك. هــاي شــديد ب  تحرك

 كه نهايتاً منجـر بـه استيـضاح         1349هفتم تا نهم فروردين     از  ي مجلس را    ها  نيستايرا  پان
  : شد، چنين تشريح كرده است در مجلس شورادولت هويدا

ني  عضو فراكسيون پارلمادكتر صدر) 7/1/49(رساند در روز جمعه  محترماً به عرض مي
العـاده     ايرانيست ضمن مذاكره خصوصي اظهار داشت قرار است در جلسه فـوق             حزب پان 

 وزير امور خارجـه گزارشـي دربـاره اقـدامات دولـت در               مجلس شوراي ملي   9/1/49روز  
 رؤسـاي    وزيـر،    به مجلـس بدهـد و تـاكنون دو جلـسه جنـاب آقـاي نخـست                 زمينه بحرين 

هاي پارلماني و مقامات مسئول وزارت امور خارجه را احضار و در اين باره مذاكره  فراكسيون
اي در همين زمينـه در منـزل جنـاب            نيز جلسه ) 7/1/49(كرده است و بعد از ظهر امروز        

                                                           
  .268، ص  به روايت اسناد ساواكعبداهللا رياضي -2



214 ايرانيست انحزب پ

 بـه  ت در نظـر دارد ايرانيـس  وزير تشكيل خواهد شد و اضافه نمـود حـزب پـان     آقاي نخست 
كنـد    به نامبرده پاسخ داده شد مصلحت حزب شما ايجاب مي.گزارش دولت حمله نمايد   

يـد چـون   ي بنمادر اين مورد استعالم نظري به وسيله آقاي وزير امور خارجه يا آقاي معينيـان   
باشـد و     است نمي  در جريان اين موضوع كه از وظايف دولت و وزارت امور خارجه              ساواك

  .قرار شد به همين نحو رفتار نمايند
ت در مجلـس    ايرانيـس   اطالع حاصل شـد حـزب پـان        آنكه   پس از ) 9/1/49(روز يكشنبه   
 مورد استيضاح قرار داده اسـت تلفنـي چگـونگي از        يه بحرين ض دولت را در ق    شوراي ملي 
 نـامبرده ضـمن   ،ايرانيـست اسـتعالم    عضو ديگر فراكسيون پارلماني حزب پـان دكتر فريور 

تأييد خبر افزودند اين تصميم فراكسيون حزب بوده و در اين باره اسـتعالم نظـري از هـيچ                   
 شد نامبردگان نيز سؤال نيز در اين باره      ر عاملي كت و د   از آقايان پزشكپور   .مقامي نشده است  

  .به همين نحو جواب دادند
حـضور  ]سـاواك [ در اداره كـل سـوم        10/1/49 روز دوشنبه    00/08 ساعت   آقاي دكتر صدر  

 ، پزشكپور سه نفر اصلي  ( اعضاي فراكسيون    8/1/49يافته و اظهار داشتند صبح روز شنبه        
 وزيـر قبـل از حركـت ايـشان بـه طـرف اصـفهان             با آقاي نخست  )  و دكتر صدر   دكتر عاملي 

اسـت كـه در   وزير گفته شد نظر ما بر اين         مالقات و به دنبال مذاكرات قبلي به آقاي نخست        
گزارش دولت نامي از اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر برده نشود و اصوالً حزب ما با 

وزير گفتنـد نـامي از شاهنـشاه آريـامهر      آقاي نخست . دادن گزارش به مجلس موافق نيست     
 متن گزارش آقاي وزير امور خارجه به مجلس 8/1/49بعد از ظهر امروز . برده نخواهد شد

زب قرار گرفت و مالحظه شد كه از شاهنشاه آريامهر نيز در اين گزارش نام برده در اختيار ح
  .شده است
 مالقات و نظر  با آقاي معينيان و پزشكپور دكتر عاملي، روز شنبه دكتر صدر1900در ساعت 
توانيد گزارش خـود   ايشان گفتند شما مي. ت با ايشان در ميان گذارده شدايرانيس  حزب پان 

 آن روز بـه شـرف   00/12 در اختيـارم بگذاريـد تـا سـاعت      9/1/49را بنويسيد و صبح روز      
  .ري از ايشان ساخته نيستكا عرض ملوكانه رسانده و جواب اخذ نمايم در غير اين صورت

 با آقاي معينيان) سحرگاه (9/1/49 روز 00/04 افزود شخصاً بار ديگر در ساعت دكتر صدر
  . اند تلفن زده و ايشان مجدداً همان جواب را داده
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 وزير امـور خارجـه      به آقاي زاهدي  ) شنبه (8/1/49رد بعد از ظهر روز       اضافه ك  دكتر صدر 
 ايشان بنده را پذيرفت و درباره موضوع با         .تلفن كرده و از مشاراليه تقاضاي مالقات نمودم       

در پـيش    اي كه دولت دربـاره بحـرين        يكديگر مذاكره كرديم و به ايشان اظهار داشتم برنامه        
گرفته صحيح نيست و چه اصراري داريد به مجلس گزارش بدهيد و چرا از شاهنشاه آريامهر 

 جـواب دادنـد مـن هـم بـه ايـن              آقاي زاهدي  .به اين صورت در گزارش نام برده شده است        
قـبالً رد   كنم ولي چون نظر من        صورت موافق نبودم و در دو مورد باال نظر شما را تأييد مي            

شده چنانچه تقاضاي شما را در اين باره به عرض برسانم ممكن است تصور شود شخصاً در 
  .كنم لذا از انجام تقاضاي شما معذورم تعقيب نظر قبلي خود اين اقدام را مي

 قبـل از عزيمـت بـه مجلـس اعـضاي فراكـسيون           9/1/49 اضافه كرد صبح روز      دكتر صدر 
 ايرانيست در منزل اينجانب جمع شدند و مالحظه شد كه آقاي پزشكپور پارلماني حزب پان

متن نطق و متن استيضاح از دولت را تهيه كرده و گفته اسـت مـا بررسـي و بـه ايـن نتيجـه                         
رسيديم كه سكوت جايز نيست و حزب بايد دكترين و سياسـت ديرينـه خـود را در مـورد                    

 نيـز جـداً    و دكتر طـالع  العمل شديد نشان دهد و چون دكتر عاملي          تعقيب و عكس   نبحري
جانبداري كردند من نتوانستم مخالفت كنم و در نتيجه پس از قرائـت گـزارش وزيـر امـور              

 آقـاي   ،ن و حزب مردم   نوي  هاي پارلماني حزب ايران     يونهاي ليدرهاي فراكس   خارجه و نطق  
  . و استيضاح حزب را از دولت تقديم داشتد نطق خود را ايراپزشكپور

را  تلفني مذاكره و نامبرده مجـدداً مطالـب خـود    10/1/49 مجدداً در روز  با آقاي پزشكپور  
تكرار و اضافه كرد روش حزب در اين باره كامالً منطبق با سياست عاليه و منافع عالي كشور 

  .اي نداشته است بوده و حزب جز اين چاره
 مقـرر   .گزارش فوق وسيله تيمسار مديريت كل به عـرض تيمـسار رياسـت سـاواك رسـيد                

  :فرمودند
  .)ارججز فعاليت در خ(مادي داخلي به حزب قطع شود هاي  ك كم-1
  3. موجبات تضعيف حزب فراهم شود-2

 را به شدت عصباني كرد، تا جايي كـه بـه             در مجلس هويدا   سخنان انتقادآميز پزشكپور  

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان (مطالعات و پژوهشهاي سياسي بايگاني مؤسسه -3



216 ايرانيست انحزب پ

 بـا    كه پس از پزشكپور     و محمدرضا عاملي تهراني    هنگام پاسخگويي به استيضاح پزشكپور    
 مخالفـت كـرده بـود، تقريبـاً بـه صـراحت              از ايـران   تر با طـرح تجزيـه بحـرين         لحني نرم 

 مجلس شورا   بعدي ة دور دري مخالف را تهديد كرد ديگر اجازه نخواهد داد          ها  نيستايرا  پان
ن نـوي    از اعضاي برجسته فراكسيون حزب ايـران       مصطفي الموتي . كنندمقام نمايندگي پيدا    

 حضور داشـت در     مجلس كه در جلسه استيضاح دولت و هنگام پاسخگويي هويدا         همين  در  
  :اين باره نوشته است

ــرين   ــسئله بح ــرح م ــام ط ــي  هنگ ــوراي مل ــس ش ــزب    در مجل ــاني ح ــسيون پارلم  فراك
 كه ها نيستايرا پان.  نماينده در مجلس داشت دولت را استيضاح كرد5كه ) ايرانيست پان(

 شهر قفقـاز و جزايـر       17اند كه     خواهان تجديد عظمت ايران باستان بوده و كراراً اشاره كرده         
 بازگردد به همين ل تاريخ به ايران تعلق داشته بايد به ايرانخليج فارس و مناطقي كه در طو

جهت به شدت از اقدام دولت انتقاد نموده و به انصراف دولت ايـران از حقـوق حاكميـت                
 نفر آنها چهار نفـر رأي       5به همين جهت به اليحه دولت از        .  اعتراض كردند  خود بر بحرين  
ت جدا شد و به دنبال   ايرانيس  ر از حزب پان   اهللا صد   ر اين جريان دكتر فضل    د. مخالف دادند 

  .نمود كه خود دبيركل آن بود) ايرانيان(آن هم اقدام به تأسيس حزب 
كرد   با تندي و عصبانيت صحبت مي در مجلس، وقتي پزشكپورهنگام طرح مسئله بحرين

 به صحبت پرداخت و خيلي معقـول و مـستدل         هنگامي كه دكتر عاملي   .  ساكت بود  هويدا
 پاسخ داد و گفت  و عاملي نطق پزشكپور به كليه نكاتنمود هويدا   بيانات خود را ايراد مي    

 گفت سنجيده بود و از هر جهت احساسات ميهنـي ايـشان قابـل               مطالبي را كه دكتر عاملي    
ـ   نيستايرا  ي او با رهبر پان    ها    هباشد ولي گفت    تقدير مي   تفـاوت فـراوان داشـت و بايـد بـه            اه
در حقيقت  ). اين آخرين ترانه من است    (گويد     شعر معروف را يادآور شوم كه مي       پزشكپور

در مجلـس اسـت كـه در          غيرمستقيم خواسـت بگويـد ايـن آخـرين نطـق پزشـكپور             هويدا
ايرانيست كه در موضوع  چهار نماينده پان. ده شانس ندارد و همين طور هم شدانتخابات آين

 دولت را استيضاح كرده بودند انتخاب نـشدند ولـي در انتخابـات دوره رسـتاخيز                 بحرين
  . انتخاب گرديدندها نيستايرا پان و چند تن ديگر از  و پزشكپوردكتر عاملي

 پـيش آمـد از طـرف         به نويسنده كتـاب گفـت وقتـي موضـوع بحـرين             در لندن  دكتر صدر 
جهـانگير  . ايرانيست ورقه استيضاحي به مجلس تقـديم شـد          فراكسيون پارلماني حزب پان   
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ر از وكالي متفكر مجلس به من گفت استيضاح كار صحيحي نيست زيرا منجـر               پو  سرتيپ
كنـد و      كليه تشريفات قـانوني خـود را طـي مـي           به رأي خواهد شد و با اين طرز كار بحرين         

 تبديل كنيد كه در اين باره سؤال خوب بود موضوع را به صورت .گاه جاي ايراد نيست هيچ
 گفـتم خـوب اسـت       به همين جهت من هـم بـه پزشـكپور         . شود  أي گرفته نمي  در مجلس ر  

بدواً نظر من مورد قبول واقع .  تغيير دهيم كه مورد ايراد نباشيمسؤالموضوع استيضاح را به 
 مطرح سؤال گفت حاضر نيستم استيضاح را پس بگيرم و به صورت شد ولي بعداً پزشكپور

او هم استيضاح را مطرح كـرد       . ايرانيست جدا شوم    من هم ناچار شدم از فراكسيون پان      . كنم
 ايرانيست بقيه وكالي مجلس به موضـوع بحـرين          كه غير از چهار تن اعضاي فراكسيون پان       

 نفر عده حاضر    191 موافق از     رأي 187 با   در نتيجه مجلس شوراي ملي    . رأي موافق دادند  
  4. بودندها نيستايرا چهار نفر مخالف پان. در مجلس به اين اليحه رأي موافق داد

  ايرانيـست    عصباني نبود بلكه شخص شاه هم كه استيضاح دولت توسط پان           تنها هويدا 
ــا خواســت و تــصميم خــود مــي  ــه نــوعي مخالفــت ب گيــري  موضــعدانــست از ايــن   را ب

 روز   خـود دربـارة     در خـاطرات   اسـداهللا علـم   . ي مجلس خشمگين شده بود    ها  نيستايرا  پان
  : در اين باره چنين نوشته است1349 فروردين نهميكشنبه 

پس از بيانيـه وزارت خارجـه   . شاه امروز بسيار عصبي و از جلسة مجلس اوقاتش تلخ است        
، دولت زير حمالت شديد قرار گرفته است، بـه مراتـب            د بحرين مبني بر مذاكرات در مور    

ايرانيست،    رهبر حزب پان   اين حمالت به تحريك پزشكپور    . شديدتر از آنچه انتظار داشتيم    
ما نگران چه هستيم؟ اجـازه بدهيـد   «ولي همان طور كه به شاه عرض كردم، . شود انجام مي 
 بـه طـور     كنم كه اجازه بفرماييد نطـق پزشـكپور           ليت شنيده شود، حتي توصيه مي     صداي اق 

  5. موافقت كرد.»كامل پخش شود
كيهـان  اي بـا       طـي مـصاحبه    در  از ايران   بحرين جدايي بعد از    ها   سال محسن پزشكپور 

 و فشار سنگيني كه بـر       گيري توطئه تجزيه بحرين     درباره روند شكل   1371در آبان    هوايي
. تري اشاره نمود    شد، به جزئيات بيشتر و جالب       او و گروه كوچكش در مجلس شورا وارد مي        

                                                           
  .352-353، صص 12، پيشين، ج  مصطفي الموتي-4
 و اسـداهللا علـم   : ردي براي تمـام فـصول     م،   و مظفر شاهدي   219، ص   1، ج   گفتگوهاي من با شاه   ،   اسداهللا علم  -5

  .609-610، صص سلطنت محمدرضا پهلوي
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  : از اين مصاحبه نسبتاً طوالني چنين آمده بوديهاي در بخش
 در بسياري از منـاطق      زيرا همان طور كه انگليس    . كرديم   احساس خطر مي   1339ما از سال    

 نيـز در پـي ايجـاد        هاي استعماري خـود را پيـاده كـرده بـود، در خلـيج فـارس                 ديگر طرح 
قبل از طرح گزارش خائنانه واگذاري      «.بود) ايران(يي براي تجزية حاكميت ملي      ها    هتوطئ
و » عبـاس مـسعودي   «هاي   خائن به نام   نگار  ، دو روزنامه  )شوراي ملي ( در مجلس    ينبحر

فريـب  ، زمينـه     و آيندگان  ي اطالعات ها    هطي سلسله مقاالتي در روزنام    » داريوش همايون «
ـ يي مبني بر اتمام منابع نفتي بحرين، بـه وجـود آورد           ها  شافكار عمومي را با درج گزار      . دن

 را در ايام تعطيالت نوروزي مجلس مطرح كردند        طراحان توطئه، گزارش مربوط به بحرين     
را بكنند، چـرا   » بحرين«قضية  قال  ) همتحدعربي  (خواستند قبل از تشكيل امارات        زيرا مي 

  .»مواجه با اعتراض شده بودند» بحرين« و كه در ايران
، يعنـي در اواخـر سـال      1349در حدود يك ماه قبل از طرح اين گزارش در نهـم فـروردين               

كه  تلفني از من دعوت كردند –زنم اواخر بهمن يا اوايل اسفند بود   كه حدس مي– 1348
اي از    وزير بروم و در اين جلـسه عـده           صبح به منزل نخست    9براي كار مهمي جمعه ساعت      

من احساس كردم كه اين جلسه در مـورد  . هستندمسئوالن و رؤساي فراكسيون مجلس هم      
وي گفت چه خواهي كرد؟ . در ميان گذاشتم] عاملي[» آملي« است و اين را با دكتر بحرين

  .گفتم مقاومت خواهم كرد
كـردم    بينـي مـي     طور كـه پـيش     وزير رفتم و همان      صبح به منزل نخست    9به هر حال ساعت     

. جا بودند كه الزم است همه مردم ايران و همه مردم آزادة جهان آنـان را بـشناسند                  كساني آن 
  .معاون وزارت امور خارجه هم بود» بري خلعت«، »هويدا«گذشته از 

گـذاران   االصل و بهايي، قبالً عضو حزب توده و بعداً ماسون و از پايـه          يهودي» هويدا«خود  
ي آمريكـا، ايـران را دربـست        هـا   سياسـت رژيمي كه بر اساس     . بود»  هويدا –منصور  «رژيم  

  . كردتسليم آمريكا
 بـود و    از اجلة ماسون و عمالً اداره كننده ديپلماسـي فراماسـونري در ايـران             » بري  خلعت«

.  از طرف لژ بزرگ فراماسونري مطرح كرد       ترين پيغام را در مورد بحرين       كسي بود كه خشن   
، كه در مجلس شوراي ملي» حزب مردم«ماسون و رئيس فراكسيون » هالكو رامبد«ديگري 

  . ...عمالً گرداننده حزب مردم بود
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ل سياسي  ئ يعني تقريباً كل كساني كه در جريان مسا        ،در اين جلسه اين افراد حضور داشتند      
 شروع به صـحبت كـرد و مـشخص بـود كـه ايـن       در ابتدا هويدا. مملكت و پارلمان بودند  

» شاه«او خيلي صريح بيان كرد كه . اند جلسه را فقط براي تعيين تكليف با من تشكيل داده
اي باشد  و خواسته كه چنين جلسه) گفت او البته اعليحضرت مي(فقط از شما نگران است 

 يعنـي   ، بود با همان كيفيت    و سپس مطالبي بيان كرد كه درباره ضرورت حل مسئله بحرين          
و بعد هم يادآور شد با توجه به مسائلي كـه  .  به دبيركل سازمان ملل  ]حل و فصل امر    [اعادة

در حال وقوع است شما اگر با اين برنامه هماهنگي كنيد و مقابله نكنيـد اسـتحقاق ايـن را                    
 نماينده در مجلس داشته باشد و اگر 30ست در دوره بعد ايراني  خواهيد داشت كه حزب پان

  ... .گويم كه اين يك انتحار سياسي است هماهنگي نكنيد صريحاً به شما مي
وزير دولت ايران سـخن از        جا گفتم كه بسيار متأسفم كه در زير سقف اتاق نخست           من در آن  

عمل ما هـم    . آور است    مورد انتخابات، شرم   توطئه شومي است و مطالبي كه بيان گرديد در        
 كنيم، و اما  انتحار سياسي نيست، شهادت سياسي است و ما اين را با كمال ميل استقبال مي              

كنيد من بايد شـاه را ببيـنم و مـسائل را بـه      گفتيد پيغام خود را از طرف شاه مطرح مي   اينكه  
نه تنها عليه مردم ايران، بلكـه       . يك خيانت است  » هويدا«عمل شما آقاي    . اطالع او برسانم  

ثانياً صحبت از درآمد نفت نيست بلكه اصل اين         . عليه منطقه و نيز غارت منافع نفت ايران       
  ... .است كه حاكميت ملي قابل تجزيه نيست

در نهايت همه دست تـسليم      .  ساعت به طول انجاميد    3اين جلسه با اين كيفيت در حدود        
گفتم كه در برابر اين آراء پاسخي ندارم و يقين بدانيد كه » هويدا« بردند و من صريحاً به باال

گيري اين توطئه در اين جلسه آغاز شد  به هر حال شكل. مقاومت كرده و تسليم نخواهم شد
است و آنهايي هم كه اند لعن و نفرين تاريخ به دنبال آنه و آن كساني كه از اين جمع درگذشته

ايـن مـسائل    . هنوز حيات جسماني دارند به نظر من بايد در محاكم حقوقي محاكمه شوند            
العـاده تـشكيل      كه مجلس جلسة فـوق    ) شمسي (1349ادامه پيدا كرد تا نهم فروردين ماه        

  ...داد
 اي ديگر كه من در بررسي بيشتر با آن برخورد كردم اين است كه جلسه مجلـس        ضمناً نكته 

 فروردين تشكيل دادند و در روز دهم فروردين يعني تنها يك روز بعد 9را سراسيمه در روز 
» اوتانت «نماينده دبيركل سازمان ملل» گيچاردي«، از طرح گزارش كذايي جدايي بحرين   
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 رفـت و     مردم در مورد استقالل يا عدم استقالل، به بحرين         براي به اصطالح كسب نظرات    
چگونه هنگامي كه هنوز تصميم مجلس و دولـت بـراي           . شود  اينجا عمق توطئه نمايان مي    

 ادامه ها ليتاين فعا. رود  ميبه بحرين» گيچاردي«قبول يا رد گزارش مشخص نشده است   
ها برداريم و در   گيري  دا كرد و برخي پادرمياني كردند كه به نحوي ما دست از اين موضع             پي

ايرانيست تماس گرفتند كه آنها را متزلـزل كننـد و    اين راه ابتدا آمدند جدا جدا با عناصر پان  
ز ايـن رو، وي در روز       ا. كردنـد   ها بود كـه كـار مـي        مدت) صدر دكتر(در مورد يكي از آنها      

 ارديبهشت اخراج او از 24گيري به گزارش دولت رأي موافق داد كه نتيجتاً من در عصر  رأي
تري نسبت بـه خـود        گيري سخت   ت را اعالم كردم و اين خود يك موضع        ايرانيس  حزب پان 

  . هم بودمسئله بحرين
مالقات داشتيم و مخالفت خود را ابراز كرديم تا         » هويدا«ار ديگر با     ب دو يكيبه هر حال ما     

از طرف گراندلژ فراماسـونري بـراي مـن آورد كـه تـوأم بـا                » خلعتبري«اينكه آخرين پيام را     
 كـار، جـدي   تهديد براي من مهم نبود ولي من آن را جدي گرفته و متوجه شدم            . تهديد بود 

از ورود ما بـه مجلـس        اينكه   ضمناً خبرهايي به من رسيده بود كه طرحي دارند براي         . است
به هر حال مسئله استيضاح گذشت و پس از آن احساس شد كه يك سري               . جلوگيري كنند 

هايي در كل اركان دولت و حكومت نسبت به اين موضـوع بـه وجـود     ها و كشمكش   تزلزل
 رفت و نه بـه هيـأت   پس از آن نه به مجلس سنا» اردشير زاهدي«كه  آمده است به اين معني      

  .را وزير امور خارجه كردند» خلعتبري«دولت و حتي استعفا كرد و به جاي وي 
 كه شايد پس از چند سال اولين –ستيضاح  به اين ا1/2/1349شنبه    در تاريخ سه   هويدا... 

به هر حال آخرين جلسه در مورد مـسئله         .  جواب داد و رأي اعتماد گرفت      –استيضاح بود   
خوانـده  » هويدا« تشكيل شد و گزارش دولت توسط شخص         49 ارديبهشت   24 در   بحرين

كـه ايـن       بـود در حـالي     يركل به شـوراي امنيـت     اين گزارش حاكي از طرح گزارش دب      . شد
  6.گزارش نه در مجلس توزيع شد و نه نمايندگان از آن مطلع شدند

 خواسـته    از سـازمان ملـل     ، به مجلـس    دولت هويدا  1349  ماه  فروردين نهمدر گزارش   
 چنانكـه هم.  يـا اسـتقالل نظرخـواهي كنـد    اق به ايرانشده بود از اهالي بحرين درباره الح     

                                                           
  .298-310، صص زندگي و خاطرات اميرعباس هويدا،  به نقل از اسكندر دلدم-6
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سناريو پيشاپيش تهيه شده بود، نمايندگان سازمان ملل پس از پايان مأموريت مدعي شدند              
 .انـد    و تـشكيل كـشوري مـستقل شـده         اكثريت اهالي آن سرزمين خواستار جدايي از ايران       

 از سوي دولت به مجلس ارائـه        1349  ماه  ارديبهشت هارمبيست و چ  نتيجه اين گزارش در     
 اعـالم   طي سخناني مبسوط مخالفت خود را با انتزاع بحرينشد و باز هم محسن پزشكپور 

ي  در نظرسـنجي از اهـال  كرده و با انتقاد از شيوه خـالف قاعـده نماينـدگان سـازمان ملـل         
بـا  . انـد    داشـته  ، قاطبه مردم بحرين را ايرانياني دانست كه همواره دل در گرو ايران            بحرين

 همان رأي سابق خود را تأييـد        اين حال باز هم نمايندگان به اصطالح مجلس شوراي ملي         
 تغييـري در نتيجـه   هـا  نيـست ايرا  پـان  كردند تا باز هم چهار رأي منفي فراكسيون كوچـك         

  7.گيري ايجاد نكند رأي
كنـد و     ي شاه حركت مي   ها  سياستوانمود سازد در راستاي      آنكه    براي محسن پزشكپور 

 در مجلس ارتبـاطي بـا خواسـت و عاليـق شـاه               در طرح تجزيه بحرين    اقدام دولت هويدا  
ايرانيـست    ، در همان بعد از ظهر روز استيضاح طي سخناني در دفتر مركزي حزب پان              ندارد

 مامروز ملت ايران شاهد يك آزمايش تاريخي بود، بسيار خرسـند          « : اظهار داشت  در تهران 
كه ما با كمال رشادت وظيفه تاريخي خود را تا سـرحد امكـان انجـام داديـم و انـدوهگين                   

آشكارا به تماميـت ارضـي و اصـل حاكميـت ايـران و مخـالف سـخنان                  نكه   اي باشم از   مي
 اين در   8.» را امضا كنند   ند سند تجزيه بحرين   نمايند و در نظر دار      شاهنشاه آريامهر اقدام مي   

 نظـر مـساعد و   اگـر  بيش از هر كس ديگري واقف بود كـه       حالي بود كه شخص پزشكپور    
آميـز در    را جـسارت ارائـه آن طـرح توطئـه    گاه دولت هويدا  هيچنشده بودق شاه جلب    مواف

  . صحن علني مجلس نبود
 از اعضا و هواداران حزب خواسـت تـا در كنفرانـسي كـه بـا موضـوع                   محسن پزشكپور 

 و با نگرانـي گـزارش كـرد          ساواك . در محل حزب تشكيل خواهد شد شركت كنند        بحرين
 در مجلس جمعيت زيادي در كنفـرانس وعـده          گيري اخير پزشكپور    احتماالً به خاطر موضع   

                                                           
يونس . 97-103، صص سيماي ديپلماسي نوين ايران: زارت امور خارجهخاطرات خدمت در و،  فريدون زندفر-7

. ب. 334-335، صـص    رنج رايگـان  ،  حسين خطيبي . 816-824، صص   3، ج   از مشروطه تا جمهوري   ،  مرواريد
  .96، ص وزير سه دقيقه قبل درگذشت  نخست،محمود تربتي سنجابي. 35، ص ارتش تاريكي، كيا

  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-8
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  9. فروردين شركت كنندشانزدهمداده شده در روز 
سـاواك در   .  از ايران را ادامه دهد      مخالفت با طرح تجزيه بحرين     اصرار داشت  پزشكپور

  :كرد گزارش 1349 فروردين شانزدهم
كه از تصميمات اخير دولـت    در حضور چند تن از بستگان خود در حالي  محسن پزشكپور 

باشد  از خاك وطن ما مياي   گوشه ناراحت و نگران بود اظهار داشت بحرينراجع به بحرين
باشد و ما در اين مورد با برنامه   متعلق به ما مينبايد آن را به آراء عمومي گذارد چون بحرين

وزير تلفني به من اظهار داشتند كـه           نخست كنيم هر چند كه آقاي هويدا       دولت مخالفت مي  
انـد    كني و شما هم مثل ليـدر حـزب مـردم كـه مـريض شـده                با اين برنامه نبايد مخالفت ب     

 گفتم هر وجب از خاك ايران با خون من بستگي دارد و نيد ولي من به آقاي هويداكتمارض 
كنم و اين اصوالً به پرستيژ حـزب و           تا آنجا كه در قدرت من است با اين برنامه مخالفت مي           

 ما ادعاي وحدت فـالت داريـم چگونـه بـا ايـن برنامـه كـه خطـر                    .ايمان افراد بستگي دارد   
  10.شكست هم دارد موافق باشم

 اين اقدام دولت    ، فروردين اين حزب هم مدعي شد      شانزدهم در كنفرانس روز     پزشكپور
اي جـز     چـاره  او   .اسـت » هنشاه آريامهر درباره بحرين   شا«ي  ها  خواست و   ها  سياستمنافي  

هـاي محتاطانـه    گيري اما برخالف موضع. ديد  پيش روي خود نمي ،ابراز اين سخن نادرست   
 برخي از اعضاي اين حزب در شهرهاي مختلف صـراحتاً شـاه را مـسئول انتـزاع                  ،پزشكپور

منصور سـراج يكـي از اعـضاي     «ارش ساواك بنا به گز چنانكه. دانستند   مي  از ايران  بحرين
 را ببخشد زيرا مـال      تواند بحرين   شاه ايران نمي  ] گفته بود  [ايرانيست در خرمشهر    حزب پان 

 اعضاي حزب در شهرهاي مختلـف       .» متعلق به ملت ايران است      بحرين ،پدرش كه نيست  
اري كردند اعضاي فراكسيون حزب در مجلس كماكان در مخالفـت بـا تجزيـه         اظهار اميدو 

 از خـاك ايـران       مداومت از خود نشان داده و اجازه ندهنـد كـابوس انتـزاع بحـرين               بحرين
  :از جمله. تحقق پيدا كند

ايرانيـست    در چند روز اخير موضوع بحرين و رفراندوم پيشنهادي بين اعضاي حـزب پـان              
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دارند  العمل و نظرياتي را ابراز مي اهواز مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و عموماً همان عكس
 از خود نشان داده و اظهار       كه رهبر فراكسيون پارلماني حزب مزبور در مجلس شوراي ملي         

 جزئي از خاك ايران است كند و بحرين ي سلب حق نمشود اين رفراندوم از ايران عقيده مي
بنابراين اجراي رفراندوم مفهومي ندارد با اين حال عقيده بر اين است كه از لحاظ حوادثي                
كه بعداً ممكن است در سياست رخ دهد تا روزي كه فراكسيون پارلماني حزب در مجلس                

ذكور نـسبت بـه سياسـت جـاري     حضور دارد هيچ تغيير اساسي در تاكتيك و رويه حزب م        
  11.دولت روي نخواهد داد

ــروردينچهــاردهمدر روز  ــاه ف ــي حــزب  حــافظ كهــوائي1349  م  از مــسئوالن محل
  :  مدعي شد بحرينايرانيست در جمع اعضاي اين حزب در گچساران پان

نشده است و اين روزها دولت بدون توجه بـه گفتـار            گونه سندي تجزيه يا واگذار        طبق هيچ 
شاهنشاه در مورد مستعد كردن زمينه رفراندوم ناگهان و بدون تعمق اقدام به عملي نمـوده                

ين سياست مستقل ملي كه سياست سرافرازي و سربلندي ايراني است ياست كه برخالف آ
ت يعني حزب واقعي ملت ايـران بـا         ايرانيس  طور كه شنيديم حزب پان     ولي همان . باشد  مي

اي كه در پيشگاه ملت ايران داشت به مخالفت برخاست  الهام از رسالت شاهنشاهي و وظيفه
خواهـد از ايـن پـس     و دولت را استيضاح نمود و رهبر حزب اظهار داشت ملت ايران نمـي           

رده و گفـت شاهنـشاه فرمـوده    ناطق به فرمايشات شاهنشاه اشاره ك. شاهد تجزيه ايران باشد  
ت نيز ايرانيس بودند استعمار نبايد از در جلو خارج و از در عقب وارد شود و حال حزب پان

طلبد كه رسـالت شاهنـشاهي خـود را           در اين شرايط از همه ملت ايران ياري و استمداد مي          
  . شاه و مردم نيستر شأن انقالب سفيددرك كرده و به دولت بفهمانند تجزيه خاك ايران د

 با توجه به جريان اخير معمـوالً از ايـن پـس كـار و برنامـه اكثـر                    -1 –نظريه رهبر عمليات    
 شود و شخص حافظ كهوائي  برگزار ميجلسات اين حزب به نطق و خطابه در مورد بحرين

 به منـابع مربوطـه      -2. نيز در كليه جلسات متكلم وحده خواهد بود       ) يالتمسئول تشك (
گونـه جلـسات     المقـدور از برگـزاري ايـن        توصيه گرديده كه بـه طـور غيرمحـسوس حتـي          
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  12.جلوگيري و ممانعت به عمل آورند
 شكـستن سانـسور     بـراي  ايرانيـست در تهـران      در اين فاصله دستگاه رهبري حزب پان      

دولت پيرامون آنچه در مجلس گذشته بود، صورت مذاكرات روز استيضاح دولـت از              خبري  
 در مجلس را در صدها نسخه تكثير و براي اعضا و هواداران حـزب و         ها  نيستايرا  سوي پان 

 ،داد  بـا ايـن حـال شـواهد موجـود نـشان مـي             . فرستاد  ميشهرهاي مختلف    ديگر افراد در  
 و ديگر شهرهاي كشور كـه خواسـتار ايـستادگي           برخالف اعضاي پرشورتر حزب در تهران     

  بودند، محسن پزشكپور    از ايران   تجزيه بحرين   شديد، علني و بدون اغماض در برابر توطئه       
  :ره گزارش كرد در اين باساواك. خواستار برخورد محتاطانه با اين واقعه بود

ايرانيست كليه افراد گارد حزب مزبور بعـد از            رهبر حزب پان   طبق دستور محسن پزشكپور   
ـ   اهللا نيـك     در دفتر وي حضور يافتنـد و چـون فـرج           15/1/49ظهر روز شنبه     ال و محمـد    آم

حـزب اظهـار نمـوده بودنـد كـه بايـستي از روي اجـساد افـراد حـزب                     به افـراد     جهانگيري
 ضمن انتقاد از آنان      را بگيرند بدين جهت محسن پزشكپور      ايرانيست بگذرند تا بحرين     پان

باشد و از اين نظر بايد افراد از ذكر ايـن مطالـب در             گفت اين مطالب مورد تأييد حزب نمي      
هـا سوءاسـتفاده     اي از ايـن صـحبت        خودداري كنند چـون ممكـن اسـت عـده          د بحرين مور

   13.نمايند
 فروردين گزارش داد مـسئوالن حـزب در شـهرهاي           هجدهم در   در همان حال ساواك   

گيـري و واكـنش       چگونگي موضع  مالقات و پيرامون      در تهران  مختلف با محسن پزشكپور   
  :اند  توجيه شدهنسبت به موضوع بحرين

 و تعليمات الزمه  كه در مورد مسئله بحرينها   ستانايرانيست شهر اسامي مسئولين حزب پان
  .باشند اند به شرح زير مي  آمدهدر اين مورد به تهران

 حـافظ  – مسئول تشكيالت اهـواز   مهدي صفارپور–الت آبادان رضا طالئي مسئول تشكي 
 ابوالقاسـم   – مسئول تشكيالت يزد      منوچهر يزدي  – مسئول تشكيالت گچساران     كهوائي

 – مسئول تشكيالت لنگـرود  م عليخاني دكتر مسل– مسئول تشكيالت ساري  پورهاشمي
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 – مـسئول تـشكيالت قـم         سـيدكريم جزايـري    – ر مسئول تشكيالت رودسر   پو ايرج كريم 
 . احمد شـهنازي مـسئول تـشكيالت مـشهد         –اهللا داوري مسئول تشكيالت شيراز        رحمت

اي از نامبردگان در محل دفتر مركزي حـزب و جمعـي ديگـر در منـزل محـسن                     ضمناً عده 
 با وي به طور خصوصي به صحبت پرداخته بود و در جلسات مورد بحث به غيـر     پزشكپور

  .از افراد فوق شخص ديگري در آن شركت نداشته و جلسه خصوصي بوده است
 با توجه به خصوصي بودن جلسه از چگونگي مذاكرات افراد و            -1 –نظريه رهبر عمليات    

  14.ايرانيست اطالعي حاصل نگرديده است رهبر حزب پان
هـاي   ايرانيـست در شهرسـتان      هاي ديگري از ساواك دربارة تحركات حزب پان         گزارش

   : كه در خرمشهركايت از آن داشت حاستان خوزستان
 اعـم از زن و مـرد در         ايرانيـست خرمـشهر      حزب پان  ي اعضا 14/1/49 و   13هاي    يخدر تار 

 ياعـضا . انـد   آوري امضا و تهيه طومارهايي نمـوده         مبادرت به جمع   نقاط مختلف خرمشهر  
 اند كه متن  شعارهايي نيز بر ديوارهاي شهر چسبانده،آوري امضا حزب مزبور عالوه بر جمع

ايرانيست در مجلس شوراي  گونه شعارها حاكي از طرفداري از گروه پارلماني حزب پان اين
  15.باشد  مي درباره مسئله بحرينملي

  :و در اهواز
هايي به مضمون زيـر از طـرف تـشكيالت اهـواز حـزب                تراكت 17/1/49 و   16در تاريخ   

  .نيست منتشر و در شهر پخش و به ديوار برخي اماكن نيز نصب شده استايرا پان
  . خيانت به ملت ايران است تجزيه بحرين-1
  . در شرايط فعلي مفهومي ندارد انجام رفراندم در بحرين-2
  .پذيرد  را نمي ملت ايران تجزيه بحرين-3
  .ست ا جزئي از خاك ايران بحرين-4
  . از پاي نخواهد نشستت در راه رهايي بحرينايرانيس  حزب پان-5

هاي مذكور مورد تأييد است و سريعاً نسبت به   انتشار و پخش تراكت–نظريه رهبر عمليات 
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  16. آنها اقدام گرديده استيآوري و امحا جمع
جلوگيري از ايـن    براي  توانند     نمي ،ايرانيست تقريباً مطمئن شده بودند      ب پان رهبران حز 

سـخت آنـان را برآشـفته و    و ايـن موضـوع،      توطئه در حال انجام اقدام مؤثري انجام دهند         
 بـا   هـا   نيـست ايرا  آلود فراكسيون پـان      درباره تداوم مخالفت يأس    ساواك. مأيوس ساخته بود  

  : چنين گزارش كرده استانتزاع بحرين
جا  ايرانيست نيز در آن      و عضو فراكسيون حزب پان      نماينده مجلس شوراي ملي    دكتر فريور 

 كشيده شـد، نـامبرده در حـضور    حضور داشت و موقعي كه موضوع بحث به قضيه بحرين        
يعنـي  ( ما   ها   سال ئي، ريگي و بهادري نمايندگان مجلس شورا اظهار نمود كه         موسوي ماكو 

 فعاليت كرديم و گلوي خود را خـشك كـرديم ولـي             در مورد بحرين  ) تايرانيس  حزب پان 
شـود از لحـاظ        منتـشر مـي    مسعودي به قلم عباس     حاال با مقاالتي كه در روزنامه اطالعات      

ي ها  ليتآور است ولي نتيجه فعا      كند ننگ    را از پيكره ايران تأييد مي      اينكه جدا شدن بحرين   
  . كند برد و به دستگاه باال خود را نزديكتر مي ما را او مي
 ي توقيف است و حتي چهار نفر از اعضا روزنامه خاك و خون اضافه نمود اكنوندكتر فريور
ـ برنـد و از ايـن چ        قلعه به سـر مـي       اند و در قزل     ايرانيست توقيف شده    حزب پان  ار نفـر دو    ه

باشـند و دو     ايرانيست مي   نفرشان رؤساي دفاتر دكتر عاملي و پزشكپور ليدرهاي حزب پان         
  .اند  توقيف شدهها   ستانهرنفر ديگرشان در ش

يعنـي گـروه    (نمود كه ما      كرد اضافه مي     كه خيلي با تأثر اين بيانات را بازگو مي         دكتر فريور 
تصميم گرفته بوديم از نمايندگي مجلس استعفا بدهيم ولي ) ايرانيست پارلماني حزب پان

ه استيضاح خود را پس بگيريم ولي به اين كار آورند ك دولت نگذاشت و حاال به ما فشار مي
  .ايم و هرگز هم استيضاح خود را پس نخواهيم گرفت تاكنون رضايت نداده

 و  نماينده كشور شوروي در شوراي امنيت سپس گفت مخالفت جاكوب ماليكدكتر فريور
 دبيركل سازمان ملل متحد اگر ادامه پيدا كند و منجـر بـه               متحد با آقاي اوتانت    لسازمان مل 

 بـه اسـتقالل نخواهـد       شـود و بحـرين       گردد به نفع ما تمام مي      براي استقالل بحرين  » وتو«
را مـوقعي كـه     ر     ايـن كـا    ا اميدواريم كه شـوروي     ما پيروز خواهد شد و م      تزرسيد و آن وقت     
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  17.شود بكند  مطرح مي در شوراي امنيت و اوتانتگزارش گيچياردي
الفـت بـا انتـزاع      ايرانيست راغـب نبـود مخ       رسيد كه رهبري حزب پان      چنان به نظر مي   

  پزشـكپور . در نزد حاكميت به خطر انـدازد  را تا آنجا ادامه پيدا كند كه موقعيت آنان        بحرين
ايرانيـست بـا موضـوع انتـزاع          جلوگيري از تداوم مخالفت اعضا و هواداران حزب پـان          براي

ي اكيدي به مسئوالن حزب در سطوح مختلف صادر كـرده           ها   دستورالعمل ، از ايران  بحرين
  :از جمله. بود

ايرانيـست ضـمن يـك صـحبت           رهبر حزب پان    محسن پزشكپور  20/1/49پنجشنبه شب   
 ساعت جهت انجـام يـك       48 مدت   ه كه ب  خصوصي با يكي از فعالين حزب مزبور در اهواز        

 عزيمت و با وي در محل حزب تماس حاصل نموده اسـت ضـمن               نكار خانوادگي به تهرا   
توصـيه كـرده از نوشـتن هرگونـه       تأكيد وت در اهوازايرانيس  يي از وضع حزب پان    ها  شپرس
 مـورد   آوري و ارسال طومار در      ار و پخش تراكت و اعالميه و نيز مخابره تلگراف و جمع           شع

 ي مسئول را اطاعـت و اجـرا و اصـوالً          ها    هي مأمورين و دستگا   ها    ه خودداري و توصي   بحرين
 وي سپس افـزوده     .ي انتظامي و امنيتي پيدا كنند     ها    هاقداماتي نكنند كه اختالفاتي با دستگا     

 مـورد   البته اين نرمش بدان معني نيست كه ما حرف خود را نـزنيم و عقيـده خـويش را در                   
 حرف خود را در مجلس  و ما سكوت نخواهيم كرد.مسائل مملكتي نگوييم و سكوت كنيم

 بقيه كارها فرعي است     ،ايم  ايم و دولت را هم استيضاح كرده         با صداي بلند زده    شوراي ملي 
 . شـود  و اصراري هم در انجام آن نداريم و مايل نيـستيم اصـطكاك و اشـكاالتي هـم توليـد                   

كـس حـق نـدارد        اعضاي حزبي همه موظف هستند از دستورات عيناً اطاعت كنند و هـيچ            
كـنم كـه بـه تـذكرات مـسئوالن         مجدداً توصيه و تكرار مـي   .خودسرانه ابراز احساسات كند   

 محلي احترام بگذاريد و آنها را رعايت كنيد و افزوده اين دستورات را به همه اعضا در اهواز                 
  18.يديابالغ نما

ت ايرانيـس   سر و صداي تبليغاتي حزب پان     از  به آخر نرسيده،    ) 1349(هنوز ماه فروردين    
 و اعضاي مياني    سيار كاسته شد  ن موضوع بحرين ب    و ساير شهرهاي كشور پيرامو     در تهران 
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ت تقريباً به سرعت تظـاهرات  يرانيسا در حزب پان  به دستور رهبران خود     و عادي اين حزب     
.  را به حداقل كاهش دادند      از ايران  علني و بيروني خود در مخالفت و انتقاد از انتزاع بحرين          

يافت كـه حـاكي از تـداوم مخالفـت و مقاومـت اعـضا و                   اخباري شيوع مي   هر از گاه   البته
 در از جملـه سـاواك  . ايرانيست در برخـي شـهرهاي كـشور بـود           ياني حزب پان  مسئوالن م 

  : گزارش كرد1349  ماه فروردينام سي
اي به طور شـبنامه جهـت         ست نشريه ايراني    رساند اخيراً حزب پان     عالي مي محترماً به عرض    

 منتشر نموده كه يك نسخه فتوكپي آن بـه          يجان غربي استان آذربا  فريبي مردم در    اغوا و عوام  
نمايند كه بـه      ضمناً اهالي مخصوصاً جوانان را تحريك و تبليغ مي        . گردد  پيوست تقديم مي  

  19.كراوات مشكي بزنند) از دست رفتن بحرين(علت 
 فرصت بسيار مطلوبي براي رهبران و كارگردانان حزب          از ايران   بحرين بار  جدائي تأسف 

ميز و در صـورت     آ  تا با تداوم ايستادگي و مقاومت در برابر اين طرح توطئه           بودايرانيست    پان
ي ملت  ها  خواست از منافع و     ، بودند  مدعي چنانكه هم ،خروج از حاكميت نشان دهند    با  لزوم  

  .كنند؛ اما چنين نشد يايران دفاع م
  

  انشعاب
 از سـوي     و بـه دنبـال آن استيـضاح دولـت هويـدا             در مجلس شورا   موضوع تجزيه بحرين  

 مشكل ديگري هم فـراروي رهبـري ايـن فراكـسيون            ها  نيستايرا  فراكسيون چند نفره پان   
 ر عضو اين فراكسيون با استيضاح دولت هويدا       اهللا صد   داد و آن مخالفت فضل     بيني قرار   ذره

 و رجـال ديگـري از حكومـت و     هويدا.شده از سوي دولت بود و رأي مثبت او به طرح ارائه     
 با مذاكره و گفتگوهاي خصوصي با اعضاي فراكـسيون و كـادر رهبـري حـزب                 نيز ساواك 

ر اهللا صـد   فـضل .كردند آنان را از مخالفـت بـا ايـن طـرح بازدارنـد               ايرانيست تالش مي    پان
پذيرفته بود برخالف ديگر اعضاي فراكسيون با طرح مذكور مخالفتي نكرده و حتـي آن را                

ر و داليل رأي مثبت او به موضوع        داهللا ص    درباره فضل  انصاري احمدعلي مسعود . تأييد كند 
  : در خاطراتش نوشته است از ايرانانتزاع بحرين
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 بـه   در عضو ديگر اين گروه بود، دكتر جراحي كـه يـك دوره از شـهر كهـك قـم                   اهللا ص     فضل
آمـد اربـابش      سخنران نسبتاً خوبي بود كـه بـراي خـوش         .  شده بود  وكالت مجلس انتخاب  

 از  ي قديم بود كه در جريان جدايي بحـرين        ها  نيستايرا  وي از پان  . نمود  كاهي از كوهي مي   
ا  كه   ه ايرانيست   از سران پان    ، و عاملي   و تجدد  زيرا پزشكپور .  از آن جمع جدا شده بود      ايران

در آن موقع نماينده مجلس بودند با اين جدايي مخالف بودند، و او تنها فردي بـود از ايـن         
  وزيـر خارجـه    ها بود، و شاه و اردشير زاهـدي           نظر انگليس  جمع كه به اين جدايي، كه مورد      

 و به پاس اين عمل هـم تنهـا فـردي بـود از آن    . كردند، رأي داده بود وقت آن را حمايت مي    
ست در  ايراني    و اين بار اگر حزب پان     . جمع كه در دوره بعد بار ديگر به مجلس راه يافته بود           

توانست اجـرا      ، نمي نوين     و ايران  مجلس نقش حزب سوم را در برابر دو حزب حاكم، مردم          
كه پس از آن جدايي ايجاد كرده بود، تنها وكيل مجلسي شد كه از » حزب ايرانيان« او با ،كند

 وي كـه ظـاهراً بـه انگلـستان        بـه هـر حـال       . جانب دو حزب اصلي به مجلس راه نيافته بود        
در همان كـشور هـم رحـل اقامـت افكنـده بـود،            ] پس از انقالب اسالمي   [و   مند بود   عالقه

  20.طلبان آن كشور را هم بر عهده گرفته بود مسئوليت عمليات سلطنت
تـر   ايرانيست را آشفته   فراكسيون كوچك پان   ، از ايران   بحرين جداييرأي مثبت صدر به     

آوردنـد بـه       فـشار مـي    و به محـسن پزشـكپور     نمود   را به شدت خشمگين       حزب و اعضاي 
  مـاه   ارديبهشت هفتم در   ساواك. ت اخراج كند  ايرانيس  سرعت او را از عضويت در حزب پان       

  : گزارش كرد1349
ايرانيست و عدم   ر يكي از اعضاي گروه پارلماني حزب پاناهللا صد موضوع غيبت دكتر فضل

شركت وي در رأي مخالف به دولت موجب خشم افراد حزبي نسبت به او گرديده و همـه            
ظهـار   را از حـزب اخـراج كنـد و ا    ند تا هر چه زودتر دكتر صدر      ا خواسته از محسن پزشكپور  

ت بوده است و همه بـه او       ايرانيس   در حزب پان    جاسوس آقاي هويدا   ر صدر تدارند كه دك    مي
نمايـد و اظهـار     در اين مورد افراد را دعوت به آرامش مـي محسن پزشكپور. گويند ناسزا مي 

توان اجرا كرد چـون در حـزب فعـالً نبايـد               نمي اي براي دكتر صدر     دارد كه هيچ برنامه     مي
  .اي ايجاد نمود ولي به موقع حزب در اين باره تصميم خواهد گرفت مسئله
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زب اخـراج گـردد     ر از حـ   اهللا صد   رسد دكتر فضل     آنچه مسلم است به نظر مي      –نظريه منبع   
 نيـز از دكتـر      چون موج نفرت و عدم اعتماد نسبت به او ايجاد شده است و خود پزشـكپور               

  21. مكدر گرديده استصدر
 اگـر كردند كـه     دستگاه رهبري حزب ادامه داشت و اعضايي از آن تهديد مي            به فشارها

گيـري خواهنـد    ي حزبي كنـاره ها ليت در اولين فرصت از حزب اخراج نشود آنان از فعا       صدر
  :كرد

  راهللا صد ايرانيست نسبت به دكتر فضل عدم اعتماد افراد حزب پان. موضوع
ي بـاالي حـزب     ها    هايرانيست ضمن مراجعه به اعضاي رد       در چند روز اخير افراد حزب پان      

و ما منتظـر هـستيم       ر چه اقدامي خواهد شد    اهللا صد   د كه در مورد دكتر فضل     ننماي   مي سؤال
حزب يا تكليف او را معلوم كند و يا ما حزب را ترك خواهيم نمود چون فردي كه به قول و 

ي  در پاسـخ افـراد رده بـاال    .قرار وطن و ملت ايران پشت پا بزند قابل اعتماد نخواهـد بـود             
امـا آنچـه    .  اجرا نخواهـد شـد     اي راجع به دكتر صدر      دارند فعالً هيچ برنامه     حزب اظهار مي  

ضمناً از جمله كساني كه به  . مسلم است حزب تصميم مقتضي در مورد وي خواهد گرفت         
  دكتـر هوشـنگ طـالع   ر عـصباني و خـشمگين اسـت    اهللا صـد    شدت از غيبـت دكتـر فـضل       

  22.باشد مي
گرفـت تـا بـا ايجـاد تـشتت و             هاي پيدا و پنهاني صورت مي       از سوي دولت هم تالش    

 را در   ايرانيست موقعيت صدر     حزب پان  درشتچنددستگي در ميان رهبران و اعضاي ريز و         
به رغم پيشنهاد برخـي رهبـران حـزب در          با اين حال    . ميان اعضاي اين حزب تقويت كند     

  : از حزب نبود موافق اخراج صدر هنوز محسن پزشكپور1349ماه  ارديبهشت هفدهم
 و  رهبر، دكتر محمدرضا عاملي تهرانياي با حضور محسن پزشكپور  جلسه17/2/49روز 

 فراكسيون پارلماني حزب مذكور جهت اتخاذ تصميم دربـاره          ي اعضا دكتر اسماعيل فريور  
 فراكسيون پارلماني حزب مزبور تشكيل و از طرف ير يكي ديگر از اعضااهللا صد دكتر فضل

  : پيشنهاد گرديدمحمدرضا عاملي
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ر به خاطر عدم شـركت      اهللا صد   چون افكار عمومي افراد حزب خواهان بركناري دكتر فضل        
باشد، از حـزب اخـراج       ايرانيست مي   در استيضاح دولت از طرف گروه پارلماني حزب پان        

  .گردد
نظـر نمـوده بهتـر اسـت از وي در            خراج را صحيح ندانسته و اظهار      عمل ا  محسن پزشكپور 

  23.حزب سلب شغل گردد و اين پيشنهاد مورد تأييد ساير اعضا قرار گرفته است
مـاه   ارديبهـشت    بيـست و چهـارم    ر عـصر روز     اهللا صد    فضل ،دهد  گزارش زير نشان مي   

جـدايي  ر تأييد رأي سـابق خـود بـه طـرح            در صبح همان روز د     آنكه    و فقط پس از    1349
 در جلـسه عمـومي حـزب        رأي مثبت داده بود، از سوي محـسن پزشـكپور           از ايران  بحرين

  :حزب اخراج گرديداين ايرانيست از  پان
شركت يكـصد  ايرانيست با   جلسه عمومي افراد حزب پان 24/2/49 روز   20/19از ساعت   

  ابتدا دكتر محمدرضا عاملي تهراني.نفر از افراد در محل دفتر مركزي حزب تشكيل گرديد
 بعـد   . يكي از افراد در مورد اقتصاد در ناسيوناليسم ايران مطالبي بيان نمـود             سؤالدر پاسخ   

انگيز از  ائل روز مطالبي ايراد و اظهار نمود امروز روزي بس غم در مورد مسمحسن پزشكپور
گردد و به طوري كه دوستان اطالع دارند  ت محسوب ميايرانيس نظر ملت ايران و حزب پان

 كه  به بحرين نتيجه گزارش نماينده اعزامي سازمان مللدر جلسه امروز مجلس شوراي ملي
فقط جهت تماس با اهالي بحرين به چند سـازمان و مؤسـسه كـه سـاخته و پرداختـه شـيخ                      

 در ايـن مـورد وسـيله دولـت بـه       بوده مراجعه نموده و رأي شـوراي امنيـت         غاصب بحرين 
مفـصل كـه قـسمتي از آنهـا را در            از مـذاكرات     صورت گزارش به مجلس آورده شد كه پس       

ي أ ر4 رأي موافـق در مقابـل   187ي خبري امروز خوانديد بـاالخره مجلـس بـا          ها    هروزنام
 اين قـسمت از سـرزمين مـا را بـه عنـوان يـك كـشور                  مخالف آن را تصويب نمود و بحرين      

س آورد نه يك اليحه و اين دولت جهت اين مسئله گزارش به مجل. مستقل قلمداد نمودند
تواند يك عمل صحيح تلقي شود و با غمي بزرگ بايد اعـالم               كار طبق قوانين موجود نمي    

ايرانيست يـك نفـر از يـاران همگـام بـا دادن رأي سـفيد        نمايم از گروه پنج نفري حزب پان      
 آري رأي  .مـود مـل ن   صحه گذارد و برخالف موازين حزبـي ع        موافق به سند تجزيه بحرين    
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 فـروردين   9دانم اعالم نمايم از تاريخ        الزم مي .  بود  سند تجزيه بحرين   يسفيد ايشان امضا  
اهللا   وسيله وزير امور خارجه به مجلس آورده شد ما با سرور دكتر فضلماه كه گزارش بحرين

 روزي كه مـتن استيـضاح   .م و وظايف ايشان را گوشزد كرديم    ر مذاكرات مفصل نمودي   صد
 در مجلـس    منتشر گرديد موقعي كه دولت از مجلس رأي اعتماد نيـز گرفـت دكتـر صـدر                

 مـا   .نتيجـه بـود     حضور نيافت و كوشش و فعاليت ما نيز براي تغيير عقيده دادن ايشان بـي              
با مطبوعات گرفته و خبرهايي مبنـي بـر انـشعاب و يـا اسـتعفا          يي كه   ها  س و تما  ها    همصاحب

 رأي  دادند ناديده گرفتيم تا به امروز كه بزرگترين عمل اشتباه را انجام و به جـدايي بحـرين                 
بنابراين با توجه به اختياراتي كه كنگره پنجم حزب به من محول نموده و با توجه . مثبت داد

مقام  ر قائماهللا صد نمودم به نام رهبر حزب بدين وسيله اخراج دكتر فضلبه نكاتي كه اشاره     
دارم   مشي حزبـي اعـالم مـي        دوم رهبر حزب را بنابر سرپيچي از فرامين و دستورات و خط           

و گروه چهار نفري پارلماني حزب كماكان وظايف خود ) ابراز احساسات شديد حاضرين(
مقام دارد و آن هم       ت يك قائم  ايرانيس   خواهد داد و از اين تاريخ حزب پان        را در مجلس ادامه   
  24.باشند  ميسرور دكتر عاملي

 ها موضوع تجزيه نهايي     مدت ت تا ايرانيس   از حزب پان   بدين ترتيب با اعالم اخراج صدر     
هـاي فراوانـي قـرار گرفـت كـه در محافـل و        الشعاع حرف و حـديث     تحت  از ايران  بحرين
 و مسائل مرتبط با جريـان او         پيرامون صدر  ها  ايرانيست  پانهاي رسمي و خصوصي       نشست
  : از جمله. شد زده مي

ــاعت  ــاني 28/2/48 روز 10/16در س ــداد ماچي ــي بام ــين غالمعل ــر ام ــرج زاد ، ناص ه، اي
 وارد منزل دكتـر      كامياب كاميابي  ،)اهل بازرگان محله رودسر    (ر، غالمحسين توانا  پو كريم

ر و عمـل    اهللا صـد     شدند و از بدو ورود با لحني شوخي و مـسخره از دكتـر فـضل                عليخاني
كردند و هر يك به نحوي شخصيت او را به باد تمسخر و انتقـاد   غيرمنتظره وي صحبت مي   

 با آغاز كالم همه توجه حاضرين را به خود جلـب كـرد و               يگرفتند تا اينكه دكتر عليخان      مي
به سـبب   . پاينده ايران (قطعه كاغذي را از جيب پيراهن بيرون آورد و اين طور قرائت نمود              

در از  اهللا صـ      مشي حزب اخـراج آقـاي دكتـر فـضل           رفتار خالف انضباط و عدم رعايت خط      
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ايرانيست  رهبر حزب پان. گردد  اعالم مي ايرانيست  ت و گروه پارلماني پانايرانيس زب پانح
و اضــافه نمــود ايــن فرمــان از ســوي ســرور پنــدار ) 24/2/49  تهــران،محــسن پزشــكپور

 ماچيـاني  سـپس غالمعلـي بامـداد     . و تلفوناً به وي اطـالع دادنـد       صادر شده   ) پزشكپور(
اي كه در مورد رفتن دكتر  خواهد بداند فرد فرد سروران عقيده خطاب به جمع اظهار كرد مي

 گفت راستي خـوب      تأييد پيشنهاد بامداد ماچياني     در  دارند چيست؟ دكتر عليخاني    صدر
 چرا رفت و چه عواملي باعث شد كه ايشان در ايـن موقـع               است كه بررسي كنيم دكتر صدر     

 گفت به عقيده وي چون دكتر       بامداد ماچياني . حساس و استثنايي دوستان را تنها بگذارند      
اشاره بـه اينكـه سـيد بـه         (االصل نيست      سيد بود و از نظر پيوند نسل و نژادي ايراني          صدر

اين بود كه پيوند جـدا از نـژاد ايرانـي         ) باشند  پيغمبر وابسته است و پيغمبر اصالً عرب مي       
 مسئوليت خوني و نژادي ايراني را درك نكند و همچون           ايشان باعث گرديد كه دكتر صدر     

 ن داشـت دكتـر صـدر      ار بي پو  ايرج كريم  .االصل نيستند به راه ديگر بروند       ديگران كه ايراني  
ته با اين عمل خودش را      ايرانيست در جريان متالشي شدن قرار گرف        چون متوجه شد كه پان    

هـاي   ي سياسي خـود در جنـاح      ها  ليتنجات داد تا جاي پايي برايش باشد كه دوباره به فعا          
 رسـيد ايـشان هـم نظريـات         نوبت به غالمحسين توانا   . غيرملي ادامه دهد و به نوايي برسد      

 شد و ايشان اظهـار نمـود چـون وي بـه             سؤاله  زاد  ر امين  را تأييد كرد سپس از ناص      كريمپور
كنـد كـه       در رهبريت اعتقاد داشت و شايد هم دارد تـصور مـي            فداكاري و ايمان دكتر صدر    

را انجام دهد و حتي مـا اعـالم         اند كه وي اين كار           به ايشان دستور داده    خود سرور پزشكپور  
 و ديگران هم با كند كه خود پزشكپور  اي و اصوالً گمان مي      كنيم كه از حزب اخراج شده       مي

كرد  اصل هدف و عملكرد دولت موافق بودند و هستند ولي اتيكت حزبي ايشان حكم مي
آخــر بــازي كردنــد چــون همــين نقــش را تــا كــه نقــش مخــالف را بــازي كننــد كمااينكــه 

  در ايـن موقـع كـه اسـماعيل      . باشـد   انديشي ايشان به مراتب بيشتر از همه مـا مـي            مصلحت
 را با كمترين تغييراتي تأييد كرده اسـت و          زاده  ور هم وارد شده بود ايشان هم نظر امين        پ  غني

مقـام رهبـر       خيانت كرده باشد و آن هم قـائم        ه دكتر صدر  كردنش مشكل است ك    گفت باور 
 ضمن اظهاراتي نظر خود را به دكتر عليخاني. نه اين طور نيست.  خيانت كند وحزب باشد

يـد  يوگ  تر از اين است كه شما مـي          موضوع خيلي روشن   ،طور اختصار اعالم كرد و گفت نه      
 حــزب  اظهــار كــرد اگــر دكتــر صــدر كاميــابي. را خواســتســپس نظــر كاميــاب كاميــابي
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بايست در تمام مراحـل بـا         ت را شناخته بود و پيشقدم عضويت در آن شدند مي          ايرانيس  پان
كرد و اگر نشناخته بود و ندانـسته قـدم بـه جلـو         قاد و ايمان كامل دوستانش را ياري مي       اعت

گذاشته بود عضويتشان با ايمان نبود و از افراد فاقد ايمان بايد چنين تـوقعي داشـت كـه از                    
نظـر خـود     در توضـيح     دكتر عليخـاني  . پشت به رفيق خود خنجر بزند و تنهايشان بگذارد        

 تنها امروز نيست كه ماهيت خود را بروز داده بلكه وي به شخصه اضافه كرد اوالً دكتر صدر
يمـان  ها  ليـت ي دارد و در خيلي از موارد دوران فعا        يها قبل به شخصيت ايشان آشنا      از مدت 

يي دارند كـه    ها    ه خواهرزاد ايشان. عمل ايشان مورد انتقاد وي و بعضي ديگر از دوستان بود          
 هستند در خيلي از مراحل با هم تماس و برخوردهايي داشتيم كه اكنون در خارج از ايران هم

و عمل آنها مشكوك بوديم و بعدها دليل روشني به دست آمد كـه قبـول كنـيم كـه از                      به كار 
 تعهداتي داشت ود دكتر صدر و خ)منظورش ساواك بود(باشند  افراد وابسته به سازمان مي

 بـه عبـارت ديگـر       .بايست در اين روز همين راه را انتخاب كنـد           كه در قبال اين تعهدات مي     
امروز موقع را متناسب ديدند كه اين        ]و[اي بود كه در دست افراد مخالف قرار داشت            برگه

ايرانيست را ضعيف كنند ولـي        ه نمايد تا شايد پان    برگه را به كار گيرند و از وجود آن استفاد         
تواند خود مستقالً در    توانند فعاليت سياسي داشته باشد و الاقل نمي          ديگر نمي  دكتر صدر 

تواند همـين     ايرانيست با اينكه امكان آينده ندارد ولي مي         رأس گروهي قرار بگيرد چون پان     
ي هـا     هظ كند و به مانند آتش زير خاكستر به موقع مناسـب و الزم شـعل               امكان موجود را حف   

  25. و راهي كه آغاز كرده طي نمايدزندخشم را دامن ب
 بـا كمـك دولـت و احيانـاً           صدر ،شد   گفته مي  1349  ماه در آخرين روزهاي ارديبهشت   

 آن ايجاد خواهد    انند و نزديك به   و يا نامي هم   ايرانيست     حزب جديدي با عنوان پان     ساواك
 كماكان مورد حمله و انتقـاد دسـتگاه رهبـري و كـارگرداني حـزب                در اين ميان صدر   . كرد
. خواندنـد    مـي  ايرانيست بود كه مستقيم و غيرمستقيم او را عامل ساواك و دولت هويدا              پان

ايرانيـست و افـرادي از اعـضاي كنـوني       با برخي اعضاي سابق حزب پـان خبر تماس صدر 
 رهبـران و كارگردانـان حـزب        ،حزب و دعوت آنان به همكاري براي تشكيل حزبي جديـد          

گروهـي از     كـه  هـا اطـالع داشـتند       پزشـكپوري  .ايرانيست را به شدت نگران كرده بود        پان
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 يـا مانـدن در حـزب منتظـر حـوادث و             به صـدر   پيوستن   برايايرانيست    اعضاي حزب پان  
  26.»تر است كدام كفه ترازو چرب«اند تا تشخيص دهند  تحوالت آينده مانده

 بـه عمـل      بـا صـدر    اي مفصل    مصاحبه هويدادر اين فاصله نشريات تحت سلطه دولت        
  :آمده بود اوارات  از اظهيهاي در بخش .آوردند

 شده است به    برخالف آنچه كه شايع است اختالفاتي كه منجر به عدم همكاري با پزشكپور            
  .هاي اخير آن ارتباطي ندارد تازگي ايجاد نشده است و به بحران

بلكه اين عمل از يك سلسله اختالفات ايدئولوژي قديمي و عميق ريشه گرفته است كـه از            
  .ه سال پيش آثار آن ظاهر شد و عاقبت به تصميم من در اين مرحله انجاميدس

مخالفت من ابتدا از روش غلط و نادرستي كه در طرز رهبري و اداره اين حزب پيش گرفته                  
ايرانيست در پيش گرفته اين حزب را         زيرا روشي كه رهبر حزب پان     . شده است آغاز گرديد   

. ده و به صورت يك دستگاه خصوصي درآورده استاز صورت يك سازمان حزبي خارج كر
ريـزي     پايـه  ،ي يك نفر سازمان گرفته    ها    هدستگاهي كه فقط براي حفظ منافع و انجام خواست        

گاه به معني واقعي از      ت هيچ ايرانيس  بينيم كه حزب پان     به اين ترتيب مي   . كند  شده و كار مي   
گونه نظـام حزبـي و كـادر رهبـري            نبوده است و هيچ   » حزب «نظر مديريت و سازماني يك    

صحيحي نداشته است، هيچ نيرو و هيچ اساسي افراد آن را به يكديگر پيونـد و همبـستگي                  
شـود كـه بـه        شود بيشتر به وسيله كسي اتخاذ مـي         دهد، تصميماتي كه در آن گرفته مي        نمي

  .اطالع از امر سياست به مفهوم وسيع آن است راستي بي
دارد و اصوالً حزب را يـك وسـيله تبليـغ بـراي               دارد به خاطر خود برمي      هر قدمي كه برمي   

  .شخص خود نموده و افراد را نيز نردباني براي رسيدن به اميال خويش ساخته است
او در روزنامه ارگان حزب، خويشتن را .  چيز ديگر نيست او غير از انجام اين كار به فكر هيچ

نويـسد    دبير حزب، رهبر سرافراز حزب و غيره و غيره كـه خـود مـي             با جمالتي چون رهبر   
كوبـد و در برابـر    ها مـي  ي چاپ شده عكس خود را بر در و ديوار اتاق      ها    هستايد، و نمون    مي

دهد و با استفاده از ايمان مردان و زناني كه به علت اعتمـاد راسـخ بـه                    ديدگاه اعضا قرار مي   
آورنـد بـه سـتايش از خـود           وناليسم به اين حزب روي مـي      شاهنشاه ايران و ايدئولوژي ناسي    
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كند و در نتيجـه حـزب از دموكراسـي            گيرد و خود عمل مي       او خود تصميم مي    .پردازد  مي
  .بهره است واقعي براي مشورت و اخذ تصميم بي

انگـاري و ولنگـاري شـيرازة كارهـا از هـم گـسيخته و                 در نتيجه اين عدم شايستگي و سـهل       
  .فراد و جوانان پاك اين حزب به هدر رفته استنيروهاي عظيم ا

كننده او از سـران       ، تقليد زشت و ناراحت    يكي ديگر از عوامل مهم اختالف من با پزشكپور        
ــان   ــست آلم ــيونال سوسيالي ــزب ناس ــنت ح ــردن س ــزب    و وارد ك ــي در ح ــاي غيرايران ه

  .باشد ت ميايرانيس پان
برخالف تصور ايشان احترامـي بـراي حـزب ايجـاد            آنكه   اين تقليدهاي مضحك عالوه بر    

خواستيم از نيروي آنها، براي ايجاد        كند موجب استهزا و تمسخر مردمي شده كه ما مي           نمي
  .يك حزب بزرگ ايراني استفاده كنيم

 و آداب و رسـوم جامعـه مـا          گونه پيوستگي و نزديكي بـا سـنن         اي هيچ   ي عاريه ها  شاين رو 
ندارد و براي ما ايرانيان غريب و بيگانه است و تنها براي سيراب كردن عطش خودخواهي و 

  . خصيصه ذاتي ايشان به وجود آمده استيطلبي و ارضا جاه
ها پـيش بـراي منـسوخ كردنـشان          هاي به اصطالح گارد اين حزب كه من از مدت           اونيفورم

و بازوبند و كمربند و كاله مخـصوصش كـه همگـي تقليـد              كردم با رنگ خاص       تالش مي 
  .باشد كوركورانه از يك حزب محكوم خارجي است دليلي بر اين ادعا مي

خواسـتم ايـن مراسـم را از بـين ببـرم ولـي                هـا پـيش مـي      من آن طور كه اشاره كردم از مدت       
  .نظر كند كه در ذهن داشت، صرفوجه حاضر نبود از آن تصوير خيالي   به هيچپزشكپور

شده اروپايي باشد و به راستي كه چه مبتذل  همان ليدرهاي محكوم... ست الگوي خوا او مي
  27!و مسخره است

كـه در واقـع بـا آگـاهي از خـشم شـاه نـسبت بـه                   (كه فـشار دولـت هويـدا       در حالي 
 حـزب   هـاي    فعاليـت  بـر مجموعـه   ) گرفـت    صـورت عملـي بـه خـود مـي          ها  نيستايرا  پان
ايرانيست و مهمتر از همه محـسن   دستگاه رهبري حزب پان  ،  ت رو به فزوني بود    ايرانيس  پان

ناپـذيرش     كماكان از اعتقاد قلبي خود به نظام شاهنشاهي پهلوي و ارادت وصـف             پزشكپور
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 شـاه كماكـان     ، سخن به ميان آورده و مدعي بـود        نسبت به شخص محمدرضا شاه پهلوي     
 حيات و   ه هم نخواهد توانست ب     دولت هويدا  يها   مخالفت است و ايرانيست    مدافع حزب پان  

  :  بنا به گزارش ساواكچنانكه .فعاليت حزب آنان پايان دهد
ايرانيـست در      مسئول تشكيالت اهـواز حـزب پـان         مهدي صفارپور  5/3/49شنبه شب     سه

حضور چند تن از اعضاي حزب مزبور كه به طور متفرق و غيررسـمي در محـل دفتـر ايـن                     
ر اظهار داشته اين مرد خود اهللا صد اند با اشاره به مصاحبه اخير دكتر فضل حزب حاضر بوده 

كس حتي خود دستگاه   و مشت خود را باز نموده ديگر هيچ ارزشي براي هيچ       را رسوا كرده  
توانـست در حـزب       او تـا روزي ارزش داشـت كـه مـي          . هم ندارد زيرا كه نقشش تمام شـد       

ـ    . ت نقشي بازي كند ولي حاال ديگر تمام شد        ايرانيس  پان يي داشـت   هـا     هالبته اين مرد برنام
. گفت من فدائي شاهنشاه هستم اين شخص مي. از اون باالها به او تودهني زدندولي ظاهراً 

خواست به ما وصله بچسباند ولي نوكش را  او با اين شيوه نامردانه خود مي      . مگر ما نيستيم  
ا او داشته گفت به كوري  ب اخيراً افزود در مكالمه تلفني كه پزشكپورصفارپور. قيچي كردند

تر   ت برچيده شود حزب ما قوي     ايرانيس  خواستند طومار حزب پان      كساني كه مي   چشم تمام 
به نظر من دولت در مورد ما بد عمل كرده چون باالخره            . و استوارتر از هر وقت ديگر است      

م حاال اگر اشتباه كـرديم آينـده نـشان          اي گفتي   ما هم حزبي بوديم و نظر خود را روي مسئله         
كنـد    ن ادعا مـي   نوي  خواهد داد و اگر دولت درست عمل كرد و همان طوري كه حزب ايران             

 حكومت كند كه اين آرزوي قلبي ما است و بـاز             خواهد توانست بر تمام خليج فارس      ايران
لوم خواهد كرد ولي منحل كردن انجمن شهر و حتي تحمل نديدن يك رئيس              هم آينده مع  

مـا حزبـي هـستيم      . ظرفيتي اسـت    آهنگي در يك شهرستان كوچك نشانه ضعف و كم          پيش
معتقد و مؤمن به شاهنشاه و رژيم شاهنشاهي و در طول اين بيـست و هـشت سـال حيـات                     

هم ايمان خود را نسبت بـه        يك بار كردند    زدند و زندان مي     حزب حتي آن زمان كه ما را مي       
 قـرائن   .شاهنشاه از دست نداديم و هميشه حرف ما با نظامات و دستگاه حاكمه بوده اسـت               

فرمايند و سرانجام ما  كنوني هم نمودار آن است كه شاهنشاه آريامهر كماكان از ما حمايت مي
 دسـتگاه   .باشـيم پيروز خواهيم شد حتي اگر از لحاظ تشكيالتي شرايط نامساعدي داشـته             

 افـرادي كـه در ايـن حـزب متـشكل            .حزب ما را به وجود نياورده كه امروز بتواند برچينـد          
همه افرادي معتقد و مؤمن به اصول . اند اند به خاطر جاه و  مقام و پول و منصب نيامده شده
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ايرانيـست    لذا تحمل شرايط نامساعد را هم خواهند داشت و تا آخر عمر پان            . حزبي هستند 
  28.واهند بود حتي اگر در حزب نباشد و تشكيالتي هم وجود نداشته باشدخ

ايرانيست گاه به طور صريح صـدر و سـاير انـشعابيون از              در اين ميان رهبران حزب پان     
خـرداد   هجـدهم  در   ساواك. كردند  معرفي مي ت  ايرانيس   در حزب پان   ساواكحزب را عامل    

  : گزارش كرده بود1349 هما
ت و شايعه تشكيل حزبي وسيله      ايرانيس   از حزب پان   راهللا صد   به مناسبت اخراج دكتر فضل    

 يكي از افراد گـروه پارلمـاني   شود دكتر هوشنگ طالع     وي و مطالبي كه در جرايد منتشر مي       
 و برخـي از     د حمالت شديدي به دكتـر صـدر       يامن  حزب در سخناني كه با افراد حزبي مي       

 باشـند نمـوده و    كه با وي در تماس مي    و سيدمهدي سيادت   افراد مانند دكتر حسين تجدد    
دارد آنها بـراي انـشعاب و نـابودي حـزب             نمايد و اظهار مي     آنها را مأمور سازمان امنيت مي     

ي خـود را  هـا   هكردند تا در موقع مناسب نقش  ت از ابتدا در اين حزب فعاليت مي       ايرانيس  پان
ب اخراج و يا به قول آنها انشعاب نموده موقعيت  از حزعملي نمايند و اكنون كه دكتر صدر
  .اند نستهرا براي اجراي نقشه خود مناسب دا

 برخـي از افـراد كـه سـابقاً          نمايد دكتر صدر       سپس در پايان سخنان خود بيان مي       دكتر طالع 
انـد دعـوت بـه        لي تماس خـود را حـزب قطـع نمـوده          حزب آنها را اخراج نموده و يا به عل        

توانند به نفع  ه بوده و نميمنشانده دستگاه حاك همكاري نموده و به نظر من اين افراد دست
 سـند تجزيـه     ايرانيسم گام بردارند چون به نظر ما همة آنها يكصدا با دكتر صـدر               نهضت پان 

  29.اند  امضا نموده رابحرين
ايرانيست به تدريج به گروه        از اعضاي حزب پان    تني چند  1349سال  هاي بعدي     در ماه 

 در ارتبـاط    پيوستند و در اين ميان اعضايي از حزب كه بـيش از ديگـران بـا سـاواك                   صدر  
پنهـان هـم     و    بودنـد  جلـوتر از بقيـه      و پيوسـتن بـه صـدر       بودند در ترك اردوگاه پزشكپور    

تـر ايـن راه      هاي شغلي، سياسي و اقتـصادي مناسـب         عيت هدف كسب موق   باكردند كه     نمي
  : گزارش داد1349 تير ماه دهم در ساواك. كنند جديد را انتخاب مي
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ايرانيست اظهار داشـت چنـد روز    راد گروه پارلماني حزب پان يكي از اف علدكتر هوشنگ طا  
گفت بايد دنبال كـاري رفـت تـا نـان و              كه يكي از افراد حزب ما بود مي        قبل عباس منطقي  

ه ع بت دويد تازه عاقبت هم در همان وضايرانيس دنبال حزب پانه  تا كي بايد ب    ،دار باشد   آب
روم ممكـن اسـت در حزبـي كـه         ر مـي  اهللا صـد    دنبال دكتـر فـضل     . يعني صفر بود   ،سر برد 

 سپس افزود دكتر طالع. خواهد او به وجود آورد مقامي در اين مملكت نصيب من گردد مي
  در حـزب مـا داراي مـسئوليتي بـود بـه دكتـر صـدر                 كه زماني  با اين ترتيب عباس منطقي    

  .ت را ترك نمودايرانيس پيوست و حزب پان
ايرانيــست در   مــدتي مــسئوليت تــشكيالت حــزب پــان عبــاس منطقــي–نظريــه يكــشنبه 

 را به عهده داشت و همسر وي نيز در سازمان حزب مزبـور داراي   و مهاباد ي قم ها      ستانشهر
  30.باشد فعاليت مي

  :و نيز
داشـت چنـد روز قبـل         ايرانيست اظهار مـي      يكي از افراد حزب پان     مهندس حسين توفيقي  
 كـه اگـر تمايـل داشـته باشـي دو نفـري حـزب        گفـت   بـه مـن مـي      دكتر عباس روحـبخش   

ام دكتر     بپيونديم چون اين طور كه شنيده      راهللا صد   ت را ترك كنيم و به دكتر فضل       ايرانيس  پان
 كه در آن به ما مقامي هم خواهند داد ولـي مـن بـه او                  در نظر دارد حزبي تشكيل دهد      صدر

  .ام جواب رد داده
ت را تـرك و جـزو       ايرانيـس    به احتمال قوي حزب پـان       دكتر عباس روحبخش   –نظريه شنبه   

  31. طالب شغل و مقام استر درخواهد آمد چون وياهللا صد دسته دكتر فضل
  :و گزارش ديگري هم حاكي بود

ايرانيست اظهار داشت به طـوري         يكي از افراد گروه پارلماني حزب پان       دكتر هوشنگ طالع  
ه صدر ال كند تا به گروه دكتر فضل  افراد حزب ما را دعوت ميام سيدمهدي سيادت كه شنيده

] و[كند و شربت   هر روز مرا به منزلش دعوت ميگويد دكتر صدر   مي درآيند چون سيادت  
  سـيادت  سؤال در پاسخ    نمايد و دكتر صدر     دهد و صحبت از تشكيل حزب مي        شيريني مي 
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در مورد اينكه پس چـه وقـت حـزب را تـشكيل خواهيـد داد گفتـه اسـت فعـالً در صـدد                         
  32.آوري افراد هستم جمع

 جلـوگيري از    برايكردند     توصيه مي  ت به محسن پزشكپور   ايرانيس  اعضايي از حزب پان   
مـدعي بـود    وي   امـا    انديـشي كنـد،      اعضاي حزب و مقابله با او چاره       از هاي صدر   يارگيري

دهيم صـرفاً بـه       فعالً مسئله سكوت براي حزب مطرح است، چون ما هر كاري انجام مي            «
 برخـي ديگـر از       پزشـكپور  33.»خاطر كشورمان و خدمت به شاهنشاه و ملـت ايـران اسـت            

 را بـه خـاطر   زب در شهرهاي مختلف را نيز كه هنوز دولت هويدا  كارگردانان و مسئوالن ح   
 را در جلـسات رسـمي حزبـي خـائن قلمـداد              نكوهش كـرده و دكتـر صـدر        تجزيه بحرين 

 فعالً بـه دسـتور مقامـات   «خواست  كردند به آرامش و سكوت دعوت كرده و از آنان مي          مي
  34.»شود امنيتي رفتار كنيد تا ببينيم وضع چه مي

 بـه تـدريج مقـدمات    ، و نيـز سـاواك  بدين ترتيب تحت حمايت و هدايت دولت هويـدا       
ر اهللا صـد    و تحـت رهبـري فـضل      » انيانراي«تري به نام      تأسيس حزب جديد و بدون رونق     

ت را  ايرانيـس    حزب پـان   ،با حمايت از حزب ايرانيان    كه  هر چند دولت بر آن بود       . فراهم شد 
ي تحت حمايت ها  نيستايرا  بيش از آنچه بود تضعيف و از اعتبار ساقط كند، با اين حال پان             

فروغ خـود ادامـه       او به حيات كم     و حزب ايرانيان   م بدگويي از صدر    با تداو  محسن پزشكپور 
چـاپ  يكديگر  طرفين در مذمت و بدگويي از       يي هم از سوي     ها    ه اعالمي هر از گاه  . ندددا  مي

  ساواك 1350 ه ما  ارديبهشت بيست و يكم   در   چنانكه. گرفت  و در اختيار مخاطبان قرار مي     
  :گزارش كرد

مايه و خودفروشان بدنام كه هر روز در لباسي  طلبان بي هم ميهن، فرصت«اي به متن  اعالميه
 تـالش مذبوحانـه     رونـق بـه نـام حـزب ايرانيـان           اي بـي    كنند براي گـشودن دكـه       تظاهر مي 

دار اين  ت طرد گرديد، ميدانايرانيس  كه با خواري از حزب پاننمايند نامردي به نام صدر مي
غافلند كه مردم بيدار دل سـرزمين مـا ديگـر بـه دام              . معركه رسواي سياسي و بدنامي است     
بـا مـا   . يندآ يم گرفتار ناي چون صدر طلب و فرومايه نيرنگ و فريب عوامل بدنام و فرصت     
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ر و پـدر    پـو    توسـط ايـرج كـريم      »براي بزرگي ملت ايران و پاس درفش شاهنشاهي به پيش         
  . توزيع گرديدهه در شهرستان رودسرزاد نام احمد عليه همسرش ب

ايرانيست بوده كه مسبوق بـه سـابقه          ر يكي از افراد حزب پان     پو  ايرج كريم  –نظريه يكشنبه   
  35.باشد مي

  : آمده بودنيز در گزارش ديگري از ساواك
 و دكتـر    ايرانيست رضائيه اظهـار داشـته دكتـر محـسن پزشـكپور              مسئول حزب پان   رحيمي

 25 و   24شـنبه      و روز دوشـنبه و سـه        به رضائيه  23/3/50 روز يكشنبه     و دكتر فريور   عاملي
 مسافرت خواهند نمود و يك كنفرانس آموزشي در جاري جهت تشكيل كنفرانس به مهاباد

 تعـدادي   رحيمـي .ي غـرب تـشكيل خواهنـد داد   هـا      ستانمحل حزب براي مسئولين شهر    
 در اختيار مسئول حزب مورد      ر به چاپ رسيده در مهاباد     اهللا صد   اعالميه كه عليه دكتر فضل    

  36.بحث قرار داده است
ت در دوره پهلـوي بـا اخـراج         ايرانيـس   بدين ترتيب زمينه آخرين انشعاب در حـزب پـان         

 فـراهم    و توسط محـسن پزشـكپور      1349  ماه  ارديبهشت بيست و چهارم  ر در   اهللا صد   فضل
هـاي مـستقيم و        مطالعـه و يـارگيري و اساسـاً بـا كمـك و هـدايت               ها    هشد تا او پس از ما     

 كه از زمـان اخـراجش از حـزب     و بعد از حدود يك سال و ساواكداغيرمستقيم دولت هوي  
  .تأسيس كند» ايرانيان«مقدارتر ديگري با عنوان   حزب كم،شد ت سپري ميايرانيس پان

  
  تجربه يك دوره بحراني

 ايـستادگي   بحـرين جـدايي  در برابر ها  نيستايرا   پان ،ميتوقتي برخالف انتظار دولت و حاك     
 از طريـق شـعب و        دسـتور داد   1349 فـروردين    دوازدهـم در    اداره كل سوم ساواك    ،كردند

هـاي   ها و مـساعدت  ي مختلف تمام كمكها   ستانهاي اين سازمان در شهرها و ا     نمايندگي
  :دشوو ديگر مراجع دولتي و حكومتي به آن حزب متوقف مالي و غيرمالي آن سازمان 

خواهشمند است دستور فرماييد به طـور كـامالً غيرمحـسوس و بـدون اينكـه مـسئولين و                   
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هايي كه تاكنون از  ها و مساعدت ايرانيست متوجه جريان باشند كليه كمك  حزب پانياعضا
جلب توجه نمايد قطع آنكه  شده تدريجاً و بدون طريق آن ساواك نسبت به حزب مذكور مي

و ترتيبي اتخاذ گردد كه به نحـو مقتـضي و غيرمـستقيم در تـضعيف حـزب مـورد بحـث                      
  .اقدامات الزم معمول گردد

  37 مقدم ـمديركل اداره سوم
 هـاي كـشور      هـم از همكـاران خـود در سـاواك          1349  مـاه   فروردين نوزدهمدر   مقدم
  :خواست

ايرانيـست را   به وسيله منابع و عوامل ديگر آن ساواك اعمال و رفتار افـراد فعـال حـزب پـان                
  38مقدم ـ تحت مراقبت قرار داده و نتيجه را اعالم دارند

  : خواست از ساواك تهراناداره كل سوم ساواكهمچنين 
 -2   ه7654/20 عطـف بـه    در مجلس شوراي ملـي    پزشكپوردرباره انتشار سخنان محسن     

 خواهشمند است دستور فرماييد به وسيله امكانات موجود ضمن تعيين محـل             17/1/49
 اسامي اشخاصي كه در اين زمينه فعاليت دارند قبـل از انتـشار و               ،كپي مورد بحث    تهيه پلي 
  .اين اداره كل اعالم دارند بهتوزيع آن 

  39 مقدم ـمديركل اداره سوم
 1349  مـاه   فـروردين  نـوزدهم كه در   » ها  كليه ساواك «خطاب به   ديگري   بخشنامهدر  

  :خوانيم ارسال شده چنين مي
 دستور داده شده ها   ستانايرانيست در شهر  به كليه شعب حزب پاناز طرف محسن پزشكپور

ا طومارهايي در ايـن زمينـه       ي تلگراف و    ظور اعتراض به تصميم دولت در مورد بحرين       به من 
لذا ترتيبي اتخاذ شود كه به نحو مقتـضي از مخـابره   . تهيه و به مركز مخابره يا ارسال نمايند       

تلگراف و يا ارسال هرگونه نامه يا طومار از جانب عناصـر حـزب مـذكور بـه مركـز شـديداً                      
 رئـيس   ،يري فرموده چنانچه تلگراف يا طوماري به مركـز مخـابره و يـا ارسـال شـود                 جلوگ
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  40 مقدم ـ مربوطه مسئول خواهد بودساواك
ي تبليغـاتي محـسن     هـا   ليت جلوگيري از تداوم فعا    براي دستور داد    در همان حال مقدم   

د بـه  ي احضار و به او گفته شـود توجـه داشـته باشـ            پزشكپور «هويدا بر ضد دولت     پزشكپور
وقتـي  و  » گر و تحريك مردم بر عليه دولت تحت تعقيب قرار خواهيد گرفـت              عنوان اخالل 
 آقـاي پزشـكپور   «كـه   پا را از گليم خود فراتر گذاشته، قـرار شـد             كه پزشكپور احساس شد   

خواهيد با    ايد كه مي    شود مشاعر خود را از دست داده        احضار و به ايشان گفته شود معلوم مي       
اگر ادامـه دهيـد دسـتور       . المله شدن مرد    وجيه. ه تهيه كنيد  هاين قبيل كارها براي خود وج     

  41.»دهم شما را مفتضح كنند مي
 اداره يكم عمليات و بررسي اداره كل سـوم سـاواك            ،1349 فروردين   بيست و ششم  در  

  :ايرانيست شد خواهان اقداماتي در جهت مراقبت از تحركات حزب پان
  ايرانيست  حزب پانيدرباره كنترل مكاتبات اعضا

د ت به منظور اعتراض به تصميم اخير دولت در مورايرانيس اخيراً عناصر وابسته به حزب پان
 و پشتيباني از نظريه حزب مذكور در اين زمينه نسبت به مخابره تلگرافات و ارسـال                 بحرين

مجلسين شوراي ملي و سنا و دفتر ،  و طومارهايي به دفتر مخصوص شاهنشاه آريامهرها  هنام
مركزي حزب مذكور اقدام نموده و امكان دارد نشرياتي نيز در ايـن زمينـه از طـرف حـزب          

يد به وسيله عوامل مربوطه در      يعليهذا خواهشمند است دستور فرما    . مورد نظر توزيع گردد   
، طومارها و ها  ه حزب مذكور بوده و اقدامات الزم در زمينه ضبط ناميجريان مكاتبات اعضا

  .به اين اداره كل اعالم نمايندرا نشريات مورد بحث معمول و نتيجه 
  42 جوان.رئيس اداره يكم عمليات و بررسي

 هـا   نيـست ايرا  پـان نيز مثـل     كه شخص شاه     كردند  ها تظاهر مي     تا مدت  ها  نيستايرا  پان
 هكرد ب    تالش مي  است و اينك ساواك    بر بحرين  حق حاكميت قطعي ايران   اعمال  خواستار  

 تحـت    پزشـكپور  ،دهد  ر نشان مي  گزارش زي .  پايان دهد  ها  نيستايرا  پايه پان  ياين تبليغات ب  
هاي اين حـزب خواسـته بـود موضـوع ارسـال              فشار دولت و حاكميت از شعب و نمايندگي       
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 و به تدريج اين واقعيت تلخ را بپذيرند كه با نظـر             كنار گذاشته  را   تلگراف و طومار به تهران    
  :ستانه جدايي قطعي از ايران است در آ بحرين،مساعد شاه

 مـسئول تـشكيالت اهـواز حـزب          مهـدي صـفارپور    26/1/49پيش از ظهر روز چهارشنبه      
ايرانيست ضمن يك صحبت خصوصي اظهار داشته همان طوري كه رهبر حزب دستور               پان

 نيست زيرا ما حرف نآوري طومار و امضا درباره بحري داده لزومي به مخابره تلگراف و جمع
ايم و مخالفت خود را نيـز در   ايم و اعتراض خويش را هم نموده  زدهخود را در مورد بحرين    

مورد   هاي بي  ايم بقيه كارها ديگر جنگ اعصاب و درگيري         اين زمينه به اطالع مردم رسانيده     
كار بنديم و   ه  ي مأمورين محلي را ب    ها    ه توصي  ما فعالً وظيفه داريم    .و بدون فايده خواهد بود    

 ايـن طـور اسـت بـه         البته وضع ما در اهـواز     . به همين جهت فعاليت زيادي نخواهيم داشت      
جـا    در آن   كه تيمـسار خـاوري     عكس همه جا كه فعاليتي كماكان ادامه دارد و حتي در آبادان           

دانم چرا فقـط      شود و من نمي      دفتر حزب مفتوح است و جلسات حزبي تشكيل مي         ،است
 ســپس اضــافه كــرده از حــزب  صــفارپور.انــد  مــانع از تــشكيل جلــسات مــا شــدهدر اهــواز

 احش در پارلمان توسط پزشكپور    وزير از استيض     نخست ها شنيدم كه آقاي هويدا     نويني  انراي
 بيرون خـواهم انـداخت و ايـن گفتـه           ها را از ايران     ناراحت شده و گفته اين جوجه فاشيست      

 به عقيـده مـن در مـسائل     .وزير نسبت به ما چگونه است       دهد كه طرز فكر نخست      نشان مي 
ـ   اساسي مملكت نبايد سليقه شخـصي نخـست         فقـط نظـم      در ايـران   .ر حكومـت كنـد    وزي

مملكت يعني شاهنشاه است كه ثابت و پابرجا است و هر نـوع تـوافقي بـدون صـالحديد      
 شـعار حـزب    39له فاقد ارزش است و به همين علت است كه من اطالع دقيـق دارم                  معظم

قيد شده و فعـالً برنامـه و دسـتورالعمل حـزب            ت كه در منشور سرافرازي ايران       ايرانيس  پان
باشد قبالً مورد تصويب شاهنشاه آريامهر قرار گرفته و به مدت سه ساعت تك تـك ايـن                    مي

له نـسبت بـه كليـه آنهـا         با شاهنشاه آريامهر مورد بررسي قرار گرفته و موافقت معظم          هاشعار
 آيا دولـت و دسـتگاه       . است ينرجلب گرديده است يكي از اين شعارها شعار مربوط به بح          

 درباره يك موضوع شعار داده و صحبت ها  سالداند كه يك حزب سياسي كه حكومت نمي
ترين دقـايق و مراحـل نـسبت بـه آن شـعار               تواند ناگهاني و يك مرتبه در حساس        كرده نمي 

  پـس دسـتگاه بايـد تحمـل ايـن          .العمـل نـشان خواهـد داد        سكوت نمايد و مسلماً عكـس     
ظرفيت باشد كه از كوره در رود و خطاب بـه   العمل را داشته باشد نه اينكه اين قدر كم       عكس
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 مـن در روزنامـه     .ريـزم    بيرون مي  ها را از ايران      بگويد اين جوجه فاشيست    ها  نيستايرا  ما پان 
 نبـرده    مـصراً ادعـا دارد ولـي اسـمي از بحـرين             ايران خواندم كه نسبت به جزيره ابوموسي     

ايم و در هيچ موردي اختالف نظـري          ما با شاهنشاه آريامهر تمام مسائل را حل كرده        . بودند
 بيـرون بريـزد ايـن خـود      قصد دارد ما را از ايرانحاال اگر دولت آقاي هويدا . در بين نيست  

ست كه البته و به طور مسلم چنين كاري را نخواهد توانست بكند و به هر حال                 جاي بحث ا  
  43. ركود استما تابع نظر رهبر حزب هستيم و فعالً هم فعاليت ما دچار 

اي را بـراي تـضعيف        جانبـه    تالش پيدا و پنهان زودهنگام و همه        و دولت هويدا   ساواك
 ناچار بـه مـسئوالن    و دوستان او آغاز كرده و اين فشارها باعث شده بود پزشكپور پزشكپور

ايرانيست در شهرهاي مختلف دستور دهد تا اطالع ثانوي فعاليـت حزبـي               محلي حزب پان  
  :چنانكهخود را به حد هيچ كاهش دهند 

 اسـتان    سرپرسـت روزنامـه خـاك و خـون          آقاي هوشـنگ حميـدي     2/2/49روز چهارشنبه   
ارد و پـس از     و  بـه آبـادان    مركزي به منظور تبادل نظر پيرامون وضعيت حزب در خوزسـتان          

 عزيمت و   ايرانيست آبادان به اتفاق به خرمشهر       مالقات با آقاي طالئي سرپرست حزب پان      
در دفتر حزب در خرمشهر جلسه مشورتي تشكيل و آقاي حميدي اظهار داشته است طبـق                

 حزب به طور كلي مجاز      ي تا اطالع ثانوي اعضا    دستور داده شده از طرف محسن پزشكپور      
ـ                به هيچ  ت حـزب گـروه     گونه فعاليت نيستند و قرار است به منظـور تعيـين وضـعيت فعالي

مشي حزب به     پارلماني حزب در مركز به حضور شاهنشاه آريامهر شرفياب و پس از آن خط             
  44.كليه شعبات حزب ابالغ خواهد شد

ايرانيست در شـهرهاي مختلـف وقتـي بـا            در اين ميان برخي اعضا و رابطين حزب پان        
شدند، بر حضور خود در حزب        ي مواجه مي   مبني بر توقف فعاليت حزب     دستورالعمل پزشكپور 

  :از جمله. دادند ت پايان ميايرانيس پان
ايرانيست ياسوج به اسامي افضل   حزب پاني دو نفر از اعضا1/2/49 مورخه 00/20ساعت 

ايرانيست  رابط اسبق تشكيالت حزب پان(مقيمي و حسن حسيني به منزل يعقوب غفاري 
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ضمن صحبت يعقوب غفاري اظهار داشـت چـون بـراي مـن روشـن               .  رفته بودند  )ياسوج
 فرد آلـت دسـتي اسـت و بنـا بـه ميـل و اراده ديگـران        گرديده كه شخص محسن پزشكپور 

 لـذا بـه همـين       ،نمايـد   وقت هم كه دستور داده شود سكوت اختيار مي         فعاليت نموده و هر   
مودم و حتي اگر روزي اين حزب ترقي كند باز هم همبـستگي             گيري ن   علت از حزب كناره   

  .خود را نسبت به آن اعالم نخواهم داشت
ت ايرانيـس   ي حزب پان  ها  ليتوجه نشاني از فعا      به هيچ   فعالً در حوزه ياسوج    –نظريه منبع   

ع اعضا ايجاد شده اسـت و يعقـوب      اي در وض    خورد و يك ركود قابل مالحظه         به چشم نمي  
 بـه   غفاري رابط تشكيالت حزب نيز پس از اعالم رأي اعتماد مجلس به دولت آقاي هويدا              

رسـد كـه بـاز        گيري نموده است و با موقعيت فعلـي بـه نظـر نمـي               طور كلي از حزب كناره    
  45.بين مردم به وجود آيدت در ايرانيس اشتياقي نسبت به حزب پان

 اايرانيست هم كه شاهد پاسخ تهديدآميز هويـد        گروهي از مسئوالن و اعضاي حزب پان      
 ،ها بودند كه آنان را آلت دست استعمارگران و غيره ناميـده بـود               ستيايران  در مجلس به پان   

  .به شدت سرخورده و نوميد شده بودند
ها اميدوار بودند شخص شاه از       ت تا مدت  ايرانيس  گان در حزب پان   برخي از اين سرخورد   
 از پورر يـك بـار مهـدي صـفا    چنانكـه .  حمايـت بـه عمـل آورد    آنان در برابر دولت هويـدا     

 در جمـع    1349  مـاه  ل ارديبهـشت   در او  ايرانيست در خوزسـتان      حزب پان  اصليمسئوالن  
  :گروهي از اعضاي اين حزب گفته بود

 در همـين    . بـه مـا يـاد داد       دانستيم ولي آقاي هويدا     ما تاكنون معني سياست مستقل را نمي      
 و مخالفين ها نيست كمو. تا نيستيكي دوجمع نيز اظهار داشته حاال بدبختي و ناراحتي ما 

 بـاز هـم برويـد و داد بزنيـد كـه             !گويند بخوريد   منان ما همه شاد شدند و مي      سياسي و دش  
دانيم چه بكنيم و جواب چه كسي را بدهيم ولـي بـه     واقعاً حاال ما نمي  !انتخابات آزاد است  

 ما كه با شاهنشاهي مملكت اختالفي نداشـته و          .ايستيم  ي خود مي  بهر حال روي اعتقاد قل    
 در مجلس گفت دولت منويات شاهنـشاه        ري كه دكتر عاملي    ما معتقديم همان طو    .نداريم

 سـاعت   هايي را كه راديو بغـداد       كند و عجيب است همان دشنام       آريامهر را درست اجرا نمي    
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 بر زبـان خـود رانـد و گفـت     ها را آقاي هويدا  داد همانها نيستايرا  روز قبل به ما پان    00/11
هـا    بابـا عراقـي    . استعماري و افكار خام و پوسـيده و خيـالي          ،ها، افكار ضدانساني    فاشيست

 ما يقين داريم كه باالخره شاهنشاه آريامهر در آخرين ،دانيم دانند كه ما نمي خيلي چيزها مي
 و تأييدهاي ما با   و صحبتها فلحظه به ياري ما خواهند شتافت زيرا ممكن نيست همه حر

  46.وزير از بين برود يك نطق آقاي نخست
مبنـي   بود   رسيدهاي به دفتر ويژه اطالعات        نشده  و شايعات تأييد   ها  در اين ميان گزارش   

بختيار مقتول و نيـز اعـضا و          با افرادي از طرفداران تيمور      ارتباط يافتن محسن پزشكپور    بر
 312بخـش   . تايرانيـس   ان جبهه ملي و دعوت آنان به عضويت يافتن در حزب پـان            هوادار

 نتيجه تحقيقات خـود را بـه   1349  ماه ارديبهشتبيست و چهارم   در   اداره كل سوم ساواك   
  :شرح زير در اختيار مديركل آن اداره قرار داد

 با طرفداران تيمور بختيار و افراد وابسته به جبهه به اصطالح ارتباط محسن پزشكپور: درباره
  ملي سابق

  .رساند محترماً به استحضار مي
  . عرض وضعيت و نتيجه تحقيقات معموله درباره موارد فوق–منظور 
ايرانيست به    بر حزب پان   ره  اطالع واصله از دفتر ويژه حاكي بود محسن پزشكپور         –سابقه  

 نامه نوشـته و از     مخصوصاً در بروجرد   هواخواهان و خويشان تيمور بختيار در ناحيه لرستان       
آنها براي عضويت اين حزب دعوت كرده و خواسته است با كليـه امكانـات بـراي پيـشبرد             

ي حزبـي آمـاده   هـا  فيدن بـه هـد  مقاصد حزب همكاري نمايند و افراد خـود را بـراي رسـ         
  .داري بنمايند انقالب دامنه

اي از متنفذين محلي از   مهندس محجوبي و عده، جواد اسكندري، براي نوربخشپزشكپور
اهللا پورسرتيپ دعوتنامه نوشته و از آنان خواسته اسـت در بـين               جمله مرتضي اعظمي و فتح    

  .مردم تبليغ نمايند
يكي از كارمندان عاليرتبه آموزش و       (ايرانيست وسيله علي غروي    پان رهبر حزب    همچنين
ي ايـران  هـا   ه اسـتاد دانـشگاه كليـه دانـشجويان دانـشگا         و دكتر خـسرو گـودرزي     ) پرورش

                                                           
  . همان-46



248 ايرانيست انحزب پ

انـد بـه قبـول عـضويت           بوده التحصيالن سال گذشته را كه عضو جبهه ملي         مخصوصاً فارغ 
  .ت دعوت كرده استايرانيس حزب پان

  . مقام ساواك راجع به اين موضوع به شرح زير ابالغ گرديده اوامر صادره تيمسار قائم
 گزارش در بولتن درج و منظـور از  ها ليتبه مديركل سوم گفته شود از مجموعه اين فعا     : ت

  ن.ات مختلف و حتي متضاد معلوم نماينددعوت از دستج
  .اقدامات انجام شده

نظر به اينكه تاكنون گزارشي در زمينه موارد فوق به اين اداره كل نرسيده لذا به منظور روشن 
 و فرمانداري كل لرستان مـنعكس       تهرانهاي    كشدن موضوع مراتب جهت تحقيق به ساوا      

ســت كــه خبــري از ارتبــاط رهبــر حــزب  اتهــران حــاكيپاســخ واصــله از ســاواك . گرديــد
ايرانيست با طرفداران تيمور بختيار و افراد وابسته به جبهه به اصطالح ملي سابق بـه آن                   پان

سـاواك  . رود مطالب فوق صحيح باشد      نظر شده تصور نمي    ساواك واصل نگرديده و اظهار    
ايرانيـست    قـت حـزب پـان     شـاهي مـسئول مو      فرمانداري كل لرستان نيز اعالم نموده ملك      

اي بـراي     اي را تكذيب نموده و اظهار داشته اسـت چنانچـه دعوتنامـه              آباد چنين مسئله    خرم
با توجه به اينكه    . آباد فرستاده شود بايد با اطالع و به وسيله او ارسال گردد             افراد ساكن خرم  

ير نامبردگــان در  هــستند ســابجــز نــوربخش، اســكندري و محجــوبي كــه ســاكن بروجــرد
كدام ارتباطي با تيمور عراقي ندارنـد و طبـق             بوده و هيچ   آباد  تلگرافات معطوفي ساكن خرم   
اي ارسال نشده و به احتمال قوي مفاد گزارشات معطوفي كه  تحقيقات معموله نيز دعوتنامه

هـذا  ي عل .باشـد   نمـي باشـد صـحيح       دهنده آن نيز ژاندارمري بروجرد مي      قطعاً منبع گزارش  
 ادامـه   هاي الزم براي پي بردن به هرگونه فعل و انفعـال حـزب مزبـور در بروجـرد                  مراقبت

  .داشته و نتيجه به موقع به استحضار خواهد رسيد
  : نظريه

ل آن  ت ناسيوناليـستي بـوده و يكـي از اصـو          ايرانيـس   طبق سوابق موجـود ايـده حـزب پـان         
 كه يكـي از مؤسـسين       طرفداري از بزرگداشت عظمت شاهنشاهي است و محسن پزشكپور        

يي در گذشـته عليـه      ها  ليتپرست و فعا    ست شاهدوست و ميهن    ا باشد فردي   اين حزب مي  
ي مدبرانه شاهنشاه آريامهر ها سياستهاي مناسب  مخالفين رژيم سلطنتي انجام و در فرصت

رسـد ايـن       لذا بعيد به نظر مي     .ي مختلف مورد تأييد و تمجيد قرار داده است        ها    هزمينرا در   
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شخص با طرفداران تيمور بختيار در زمينه فعاليت عليه مصالح عاليه كـشور ارتبـاط داشـته     
داننـد و ايـن       ايرانيست او را يك خائن نسبت به شـاه و وطـن مـي               باشد زيرا افراد حزب پان    

  .حزب كامالً مغاير استموضوع با مرام اين 
موضوع ارتباط افراد وابسته به جبهه به اصطالح ملي سابق و احزاب وابـسته بـه آن تـاكنون             

 و   در مجلـس شـوراي ملـي       مورد تأييد واقع نشده ولي پس از مطرح شدن مـسئله بحـرين            
ـ         د فقـره گـزارش در زمينـه تمـاس          استيضاح دولت توسط گروه پارلماني حزب مذكور چن

 با نامبرده بـه ايـن اداره كـل واصـل گرديـده لـيكن                 رهبر حزب ملت ايران    ،داريوش فروهر 
  مـورد تأييـد     با رهبر حزب ملت ايران در مورد بحـرين         موضوع همكاري محسن پزشكپور   

تذكراتي در زمينه جلوگيري از فعاليت حزب مذكور عليـه        اينكه   قرار نگرفته است و پس از     
 به وي داده شـده تـا حـدودي دسـتوراتي در مـورد محـدود كـردن                   اقدام دولت در بحرين   

  .ي عناصر حزب مزبور به عمل آورده استها شتال
 مـستدعي   .رسـد   صحيح به نظر نمي   عليهذا با عرض مراتب فوق مفاد اطالعيه مورد بحث          

است در صورت تصويب اجازه فرمايند شرح پيوسـت كـه در ايـن زمينـه تهيـه گرديـده بـه           
  47.ست اموكول به اوامرعالي. دفترويژه ارسال شود

بـه  اي خطاب به دفتر ويژه اطالعـات بـا اشـاره               طي نامه  به دنبال اين گزارش ساواك    
 بـه   ت و شخص محسن پزشكپور    ايرانيس  عالم وفاداري حزب پان   سوابق طوالني حمايت و ا    

و نقش قاطع آن در     ) ه بعد  ب وزيري دكتر مصدق    از اواخر دوران نخست    (شاه و رژيم پهلوي   
المللـي    شاه در شئون مختلف داخلـي و بـين  هاي گيري ، عملكرد و موضع  ها  سياستدفاع از   

، هيچ قرينه و مـدرك     بود، تأييد كرد كه    نمود آن بيشتر و آشكارتر شده        1340كه طي دهه    
 و حزب او با طرفداران تيمور بختيـار و يـا   قابل اعتنايي وجود ندارد كه نشان دهد پزشكپور       

مختلف ارتباط يافته باشند و بنـابراين در موضـوع          هواداران و اعضاي جبهه ملي در سطوح        
  48.توان كرد  هيچ ترديدي نميوفاداري بدون شائبه اينان نسبت به شاه و رژيم پهلوي

  ارتباطي تنگاتنگ با سـاواك     اصغر اميراني    علي ،كه مديرمسئول آن   هايخواندننامه    هفته

                                                           
  . همان-47
  . همان-48
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 بـه    از موضع دولت و حاكميت در واگذاري بحـرين         49 قلم علي شعباني   هداشت، در مطلبي ب   
 در اين مطلب كـه بـا عنـوان          . را مورد نكوهش قرار داد     ها  نيستايرا  شدت دفاع كرده و پان    

چنـين   چـاپ شـده،      1349  مـاه   ارديبهـشت  بيـست و نهـم    شـنبه      و در روز سه    »تپارازي«
  :خوانيم مي

 موقعي كه – مطرح بود ورد بحرينمكه گزارش دولت در  -در جلسه روز پنجشنبه مجلس 
عضاي گفت يكي از ا      سخن مي  يكي از نمايندگان اكثريت درباره آينده ايران و خليج فارس         

  .ايرانيست وسط حرف ناطق، پارازيت انداخت فراكسيون پان ميني
 هـا   يننـش    ارتباط ما را با شيخ      به ابتكار ايران   نماينده اكثريت گفته بود كه حل مسئله بحرين       

  !ديد پارازيت انداخته بود كه خواهيم ها نيستايرا و نماينده پان... كند تر مي خيلي نزديك
ايرانيست از رها كردن اين پارازيت چه قـصد و نيتـي              دانيم كه نماينده پان     ما به درستي نمي   

اصطالحات عاميانه زبان فارسي، اصطالح خواهيم       داشته است چون در فرهنگ فولكلور و      
شود نفي    ديد قابل تفسير است ولي آنچه كه از اين اصطالح در بادي امر متبادر به ذهن مي                

  .ب آرزو براي اثبات نفي آن استقضيه و طل
 كـس ديگـر اگـر نـسبت بـه او            ،مثالً وقتي كسي بگويد من در فالن كار موفق خواهم شـد           

ولي بر عكس اگر همين شـخص       . سمپاتي و حسن نيت داشته باشد خواهد گفت انشاءاهللا        
  !نيت نداشته باشد جواب خواهد داد خواهيم ديد نظري جز سوء

در جلـسه روز پنجـشنبه      ... روز پنجشنبه مجلس شـوراي ملـي      گرديم به جلسه      حال بازمي 
 ارتبـاط مـا را بـا        كرد كه حل مسئله بحـرين       بيني يا آرزو مي     موقعي كه نماينده اكثريت پيش    

خيف سايرانيست به اصطالح      هاي خليج فارس بهتر و نزديكتر كند نماينده پان          نشين  شيخ
 متوســل شــد و بــه ايــن ترتيــب دســت  – ســخيف از نظــر مقــام ســخن –د خــواهيم ديــ

ها »سرور« حضرات  و خليج فارس را رو كرد و نشان داد كه در مورد بحرينها نيستايرا پان
  !حسن نيت ندارند

 نيـز جـزء آن       كـه بحـرين    – سياست دولت شاهنشاهي ايران در سراسر منطقه خليج فارس        

                                                           
ايـران و اسـتعمار     «قاله معروف    طي گفت و گويي با تلويزيون آمريكا مدعي شد، آن م            اخيراً داريوش همايون   -49

  . نوشته است به چاپ رسيد، همين علي شعباني اطالعات در روزنامه1356 دي هفدهمرا كه در » سرخ و سياه
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اني دوستي و وداد و همكاري است و ظواهر ب مبتني بر ايجاد حسن رابطه و تشييد م–است 
 تا حد زيادي در پيشبرد اين سياست مؤثر         دهد كه ابتكار ايران در مورد بحرين        امر نشان مي  

ند قدم بزرگ در راه توسعه روابط ايران        واقع شده است چنانچه تنها در طي چند روز اخير چ          
ها برداشته شد كه از آن جملـه اسـت مـسافرت و مـذاكرات سـودبخش حـاكم            نشين  و شيخ 

 و همچنين اظهـارات      در تهران   و قطر  ابوظبي به ايران، انعقاد و مبادله قرار داد تازه بين ايران          
ن براي نخستين بار بـوي خـوش صـفا و دوسـتي و بـرادري بـه مـشام                    حاكم بحرين كه از آ    

  .خورد مي
  كاين هنوز از نتايج سحر است/ دمباش تا صبح دولتش بد

هاي خليج فارس  نشين در چنين اتمسفر مساعد كه با مساعي رهبر ايران در روابط ما و شيخ
 مطلوب هر ايراني آزاده و به وجود آمده است و يقيناً ادامه و توسعه اين موقعيت ممتاز كمال

ايرانيـست از رهـا كـردن پارازيـت           خواه است معلوم نيست كه نيت واقعي نماينده پان          وطن
  موقع خواهيم ديد چه بوده است؟ بي

بينانه كه دنيا  آيا قصد او اين بود كه دولت و ملت ايران را از عواقب يك اقدام عاقالنه و واقع                 
 كه – كه براي دولت و ملت ايران خط و نشان بكشد –روي آن صحه گذاشته است بترساند 

 كه آرزو كنـد ايـن اتمـسفر مناسـب و دوسـتانه در روابـط ايـران و             –سرود باد مستان بدهد     
  ها از ميان برود و عناد و دشمني بگيرد؟ نشين شيخ

  صدايي با دشمنان وطن ما نيست؟  همها نيستايرا آيا اين ژست پارلماني فراكسيون پان
كنند با آنكه ظاهراً مبارزه با استعمار  ي مييالمللي پادو وطن ما كه براي كمونيزم بيندشمنان 

ـ               اي تبليغاتي آنه  ها    هسياه از حرب   ي هـا     هست چـون ضـديت بـا ايـران و ايرانـي در رأس برنام
ي تبليغاتي اخير خود بر طبق يك رسم جاري با اقدام ايران ها  هاجرايي آنها قرار دارد در برنام

  .ورزند  نيز مخالفت ميرد بحريندر مو
نكته حائز اهميت در اين ميان، وضع آن عده از دانشجويان ايرانـي مقـيم خـارج اسـت كـه                     

زيرا آنها از يك سو به خاطر وطنشان        . ايرانيست را در جيب دارند      كارت عضويت حزب پان   
بينند كه    ا كمال تعجب مي   المللي دشمن هستند و از سوي ديگر ب         با پادوهاي كمونيزم بين   

 و اظهـارات ليـدران      هـا   نيـست  بين تظاهرات تبليغـاتي كمو      و خليج فارس   در مورد بحرين  
  .صدايي وجود دارد ايرانيست در مجلس نوعي وجه تشابه و هم پان
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 سـينه دارنـد   قدر مسلم اين است كه اين جوانان پرشور كه قلبي ماالمـال از عـشق وطـن در                
داده وطـن مـا يعنـي        شده و امتحان   عليرغم ليدران خود در مجلس هرگز با دشمنان شناخته        

ايرانيست بـه معنـي        چرا كه آنها پان    .صدايي نخواهند كرد    المللي هم   پادوهاي كمونيزم بين  
آنهـا بـه خـاطر      . ايرانيست به معنـي واقعـي و لغـوي آن هـستند             ظاهري آن نيستند بلكه پان    

كنند بلكه برعكس، به خـاطر     ضديت نمي  ها  نيستت با كمو  ايرانيس  در حزب پان  عضويت  
  :اند  كه گفته–اند  ت درآمدهايرانيس  به عضويت حزب پانها نيستضديت با كمو

از حـزب   بيننـد جنـاحي       اين جوانان پرشور اينك كـه مـي       . ال لحب علي بل لبغض معاويه     
كنند بديهي است     صدايي مي  شده وطنشان هم    هت با دشمنان و بدخواهان شناخت     ايرانيس  پان

 قـضاوت    و خليج فارس   در اين جريان جانب جناحي را خواهند گرفت كه در مورد بحرين           
ت در مجلـس    ايرانيس   نماينده اين جناح از حزب پان      اي داشته است و دكتر صدر       بينانه  واقع

به هر تقدير، اين دو كلمه خواهيم ديد كه آن روز در مجلس از دهان نماينـده حـزب                   . است
ري كه از كمان رها شده باشد قابـل برگـشت نيـست مگـر               يايرانيست خارج شد مانند ت      پان

  50!او غلط از آب دربيايدهاي  به نماينده محترم از صميم قلب آرزو كند كه حسااينك
 اظهارات يكي از اعـضاي سـفارت        1349 ارديبهشت ماه  ام  سي در   در اين ميان ساواك   

عهـده  كميـت بـر     اداد وظيفـه محولـه ح        را ثبت كرده بود كه احتمال مي        در تهران  شوروي
  :ت به پايان راه خود رسيده استايرانيس حزب پان

 در ايران، ضمن اشـاره بـه استيـضاح دولـت            به قرار اطالع يكي از مقامات سفارت شوروي       
  :ايرانيست، اظهار داشته است  توسط گروه پارلماني پانآقاي هويدا

 توقيـف شـده و   روزنامه خاك و خـون  . اند  مهري قرار گرفته     كامالً مورد بي   ها  نيستايرا  پان«
 تعطيل گرديده و به احتمال قوي شعبات اين حزب در           ي حزب در استان خوزستان    ها    هشعب
ه علت اين رفتار چيـست؟ آيـا        اما موضوع قابل تأمل اين است ك      .  نيز بسته خواهد شد    اروپا

انـد؟ يـا اينكـه         مرتكب اشتباهي شده و يا دولت را ناشيانه استيـضاح كـرده            ها  نيستايرا  پان
انـد و ديگـر بـه         عهـده داشـتند انجـام داده       اي را كه بر    مأموريت آنان به پايان رسيده و وظيفه      

                                                           
  .7-8، صص 1349يبهشت ماه  ارد29شنبه  ، سه61، ش 30، س ها خواندنينامه   هفته-50
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  51»وجودشان احتياجي نيست؟
ران درجـه اول و مـسئوالن محلـي حـزب            رهب 1349 ارديبهشت ماه آنچه بود از اواخر     

 و شـهرباني و ديگـر مراجـع     از سوي ساواك صراحتف به   لايرانيست در شهرهاي مخت     پان
حكومتي از برگـزاري مراسـم و جلـسات حزبـي منـع شـدند و تهديـد شـدند اگـر از ايـن                         

  :دستورالعمل سرپيچي كنند دستگير و بازداشت خواهند شد
ت در  ايرانيـس   اي از افراد وابسته به حزب پان         به عده   آقاي اكبر روناسي   28/2/49عصر روز   

اي كه قرار بود در مطب عباس سرباز تشكيل شود به علت               اطالع داده است جلسه    بروجرد
ر محل حزب جلـسه هـست و         د 29/2/49وي به تعويق افتاده است ولي روز         بيماري پدر 

 شهريور اظهار نموده كه از طرف سازمان امنيت براي ما ايجاد خطر             25فعلي دبير دبيرستان    
ضمناً عباس سرباز اظهـار نمـود كـه مـن هـم بـه شـهرباني         . شود  شده و جلسه تشكيل نمي    

بعـد  ام و رئيس سازمان امنيت به من ابالغ نمود كه نبايستي از اين بـه                    بروجرد احضار شده  
جمعـي در   جلسه تشكيل بدهيد و رئيس شهرباني هم اظهار نمود كه نبايد دو به دو يا دسته      

يك جا جمع شويد يا قدم بزنيد كه در اين صورت دستگير خواهيد شد و اضـافه نمـود كـه                     
 بـرود و تمـام جريانـات را بـه سـرور             قرار است در چند روز آينده سرور روناسـي بـه تهـران            

  52. رهبر حزب بگويد و كسب تكليف نمايدپورپزشك
اي مخفـي     طي اعالميه » نبخش ملي ايرا    جبهه رهايي «وقتي گروه ناشناسي با عنوان      

ن و  نـوي    حزب ايران  ،ايرانيست در مجلس    گيري فراكسيون حزب پان     ضمن حمايت از موضع   
 به شدت مورد انتقاد قرار داده و         از ايران   را به دليل رأي موافق به انتزاع بحرين        حزب مردم 

كوشـيد ميـان ايـن      خائن دانـست، سـاواك  اعضاي آن در مجلس را به همراه دولت هويدا 
  . ت ارتباطي پيدا كندايرانيس جبهه با حزب پان

كـوچكي بـر ضـد      اهميـت و      بي از هر فرصت ولو      اصرار داشت كه   بدين ترتيب ساواك  
 بيـشتر آن حـزب        دستاويزي براي محدوديت    آن را  برداري كرده و    ت بهره ايرانيس  حزب پان 
ان در اين بـاره گـزارش       م مأموري از اين ساز    1349 خرداد ماه  هفدهم در   چنانكه. قرار دهد 

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-51
  . همان-52
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  :كرده بود
 در محـل دفتـر مركـزي حـزب           و حـزب تـوده     هـايي از جبهـه ملـي       وجود كتـاب  : موضوع

هــا و اوراق حزبــي موجــود در محــل دفتــر مركــزي حــزب   در بــين كتــاب.ايرانيــست پــان
 نشريه تعليماتي جبهـه     – هاي اساسنامه جبهه ملي    ت تعداد سه جلد كتاب به نام      ايرانيس  پان

ومـت   و يك نشريه به نام اعالميه نهضت مقا        گويند   انشعابيون حزب توده سخن مي     – ملي
  53. مشاهده شده است و همچنين سه برگ عكس دكتر محمد مصدقملي ايران

 از شهرباني كل كشور خواسـت تـا         1349 خرداد ماه  نوزدهم در    رئيس ساواك  ،نصيري
  :تشكيل جلسات حزب مذكور شودنع از ما

با توجه به اينكه برگزاري كليه اجتماعات بايستي با اجازه قبلي شهرباني كـل كـشور باشـد                 
يد از تشكيل جلـسات و هرگونـه اجتماعـات حـزب            يعليهذا خواهشمند است دستور فرما    

  .را به اين سازمان اعالم دارند جلوگيري و نتيجه ها   ستانت در مركز و شهرايرانيس پان
  54 سپهبد نصيري ـرئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور

 و شـهرهاي  ايرانيـست بـاالخص در تهـران    ترين اعضاي حزب پـان مدآكارمهمترين و   
ر آن در   ت  تنها بخشي بود كه اعضاي متشكل     گارد  شدند و     بزرگ در نيروي گارد متشكل مي     

 چگونگي و داليل تداوم فعاليت       ساواك . هنوز فعاليت داشتند    با نظر مساعد پزشكپور    تهران
 خـرداد مـاه   بيـست و يكـم   وقتي مأموران آن سازمان در چنانكه. كرد  را دنبال مي  اين نيرو   

قـرار اسـت نيـروي گـارد از         « نيرو گزارش دادنـد       نيرودار اين   از قول عبداهللا قنبري    1349
ممكن اسـت   «و  » هاي ديگري بر عهده بگيرد      مسئوليت«و  » حالت كنوني خود خارج شود    

 به نيروي ديگري انتقـال      اي با نظر رهبر حزب از نيروي گارد از اداره كل سوم ساواك              عده
  : خواست ساواك تهران55،»داده شوند

يد با توجه به تحـوالتي كـه اخيـراً در نحـوه فعاليـت حـزب                 يخواهشمند است دستور فرما   
هايي  يتلت به عمل آمده، تعيين و اعالم دارند كه منظور از اينكه قرار است مسئوايرانيس پان

كاس اطالعات  ايرانيست گذارده شود چيست؟ و ضمن انع        به عهده نيروي گارد حزب پان     
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بيشتر در اين زمينه چگونگي قدرت و امكانات نيروي گارد ايـن حـزب در حـال حاضـر و                    
  .مشخصات كامل افراد وابسته به نيروي مذكور را به اين اداره كل اشعار دارند

  56 مقدم ـمديركل اداره سوم
 ؛داقل كاهش دهـد   ي غيرحزبي اين افراد را محدود و به ح        ها  ليت فعا خواست   مي ساواك

 به رغم رأي بسيار باال در انتخابات هيأت مديره كانون            پزشكپور چندان كه در همين راستا    
جـز  و  نـاگزير از جريـان انتخابـات كنـاره گرفـت            ، و ساواك   تحت فشار دولت هويدا    ،وكال

. ت نديـد  ايرانيـس   پيش روي خـود و حـزب پـان        نشيني رسمي چاره ديگري       سكوت و عقب  
در خواسته بود در آن وضعيت        حاً از اعضاي حزب      صري 1349 خرداد ماه  ام  سي در   پزشكپور

  :كنند برابر دولت و رقباي خود در جناح صدر سكوت 
 معتقد است كه اآلن     صي اظهار داشته محسن پزشكپور     ضمن مذاكرات خصو   مجيد ضامني 

  اعالميه بدهند چون حاال هويداصالح نيست دانشجويان خارج از كشور درباره دكتر صدر
هــا و حــزب  نماســوانظــر خــوبي بــا مــن نــدارد و از طرفــي در حــال حاضــر جنــگ بــين فر

 نفـر از افـراد فراماسـون        5پـيچ كـرد،       سـؤال ت است و وقتي كه حزب دولـت را          ايرانيس  پان
 انجمـن شـهر كـه قـبالً دسـت مـا بـود از مـا         15 همچنـين   .و تهي دادند   سر  بيهاي    بجوا

 را بـه خودمـان   اند ولي عيب ندارد زيرا معتقد هستيم كه بايد دوباره اعتمـاد دسـتگاه              فتهرگ
 گفتـه اسـت     مشاراليه در مورد دكتـر صـدر      . جلب كنيم و در يك موقع مناسب تالفي كنيم        

كرد كه ما بايد ورقه استيـضاح را پـس بگيـريم و                اصرار مي   هفته هميشه دكتر صدر    2مدت  
رده و دستگاه خيال كرده بود كه اگر موجبات انشعاب ايم كه او چقدر خيانت ك حال فهميده

تواند تعدادي از ماها را با خود ببرد ولي كور خوانده بودند باشد     را در حزب فراهم كند مي     
  .تا سر فرصت كه جبران كنيم

  -312مالحظات 
 تا حـدود    ه ك ايرانيست بوده و فردي است       يكي از عناصر فعال حزب پان       مجيد ضامني  -1

  .باشد  ميزيادي مورد اعتماد محسن پزشكپور
 منبع خبر قابل اعتماد بوده و به احتمال قريب به يقين مطالب و نظرات فـوق از جانـب            -2
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  . نقل قول شده استوان و به وسيله مجيد ضامنين عمحسن پزشكپور
 تا حـدودي موجـب خرسـندي رهبـران           در انگلستان  كار   روي كار آمدن حزب محافظه     -3

كار به طور دربست سياست       ايرانيست گرديده زيرا آنها معتقدند كه حزب محافظه         حزب پان 
 آمدن وجهه دولـت آقـاي   خارجي حزب كارگر را دنبال نخواهد نمود و اين امر باعث پايين      

ت خواهد شد و بدين جهت سياست صبر و انتظار را ايرانيس  و بهبود پرستيژ حزب پانهويدا
  57.اند در پيش گرفته

اي خطـاب بـه        طـي نامـه    1349 تيـر مـاه    اداره سـوم سـاواك در اول         كل مـدير  ،مقدم
 نحوه رسوخ و كسب خبر از مجموعه  گير  پيي مختلف ايران    ا و شهره  ها      ستاناهاي    ساواك

نامه دسـتور در اين   .  شد ها    هست و خبرگيري از اين احزاب و گرو       ايراني    ي حزب پان  ها  ليتفعا
  :چنين آمده بود

معمول و نتيجه را يد نسبت به تعيين موارد زير اقدام مقتضي يخواهشمند است دستور فرما
  .مشروحاً به اين اداره كل اعالم نمايند

، حزب  حزب ايران (آيا جبهه به اصطالح ملي سابق و احزاب و دستجات وابسته به آن              ) 1
،  ملـي ايـران  هاي بـه اصـطالح نهـضت       ، جامعه سوسياليست  ، حزب مردم ايران   ملت ايران 

 و  ايرانيست  و احزاب پان  )  و نيز طرفداران دكتر مصدق     جمعيت به اصطالح نهضت آزادي    
 در منطقـه اسـتحفاظي آن سـاواك داراي فعاليـت تـشكيالتي و يـا                 زحمتكشان ملت ايـران   

  .باشند يا خير غيرمنظم مي
در صورتي كه احزاب و دستجات فوق در آن منطقه تحت هر عنوان و پوشـش فعاليـت                  ) 2

  .نمايد دارند آن ساواك به چه طريق از اين اهداف كسب خبر مي
م منابع و رخنه و نفـوذ ايـن دسـتجات و            آيا تاكنون از طرف آن ساواك به منظور استخدا        ) 3

ي احتمالي آنان و نيز تعيين طرز فكر و افكار و عقايد عناصـري كـه                ها  ليتكسب خبر از فعا   
  .تحت عناوين فوق فعاليت مضره دارند چه اقداماتي صورت گرفته است

 312ي بخش   ها  فچنانچه تاكنون نسبت به استخدام منابع كه قادر به كسب خبر از هد            ) 4
ن اداره كل اقدامي صورت نگرفته ضمن تعيين علل و چگونگي موضوع شايسته است كه اي
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گيـري و تـالش الزم نـسبت بـه      به رهبران عمليات مربوطه آموزش الزم داده شود كه با پي 
نشان كردن و استخدام منابع ارزنده و مورد اعتماد كه دسترسي كامل به افراد هـدف داشـته                 

  .ه اين اداره كل اعالم نمايندباشند اقدام و نتيجه را ب
  58 ـ مقدممدير كل اداره سوم
 سـپهبد  ،در همين تاريخ در پاسـخ اسـتعالم رياسـت شـهرباني كـل كـشور از سـاواك          

از » ايرانيـست   آوري تابلوهاي حزب پان     جمع«ي رئيس اين سازمان خواستار      اهللا نصير   نعمت
 خبر  هر از گاه  با اين حال    . كز اين حزب در سراسر كشور شد      اها، شعب و مر     ختمانسردر سا 

هـايي غيـر از دفـاتر و شـعب            ي گوناگون در محل   ها    هرسيد كه اعضايي از حزب به بهان        مي
از جملـه   . پردازنـد   حزب جلساتي تشكيل داده و به انتقاد از دولت و حتي شخص شـاه مـي               

  : گزارش كرده بود1349 تير ماه يازدهمساواك اهواز در 
تواننـد در محـل     چون نمـي ايرانيست در اهواز به قرار اطالع مدتي است كه افراد حزب پان        
هاي ديگر براي جمع شدن افراد حزبي پرداخته  حزب اجتماع نمايند لذا به فكر تأمين محل

كردن و فرار از مجـازات اداره  دهند و براي راه گم  و از اين راه به تبليغات سوء خود ادامه مي  
 اند و در اين زمينه صـفارپور        كل آموزش و پرورش خوزستان را محل اجتماع خود قرار داده          

 و هوشنگ نظري رئيس ليدر حزب و دبير سابق كميته پيكار با بيسوادي در استان خوزستان
مأمور اجرايي حزب و آقاي شهريار كارمنـد اداره بودجـه و           اداره بودجه آموزش و پرورش و       

اي ديگر از رؤساي  همچنين عده. نمايند  فعاليت مين در اهواز خاك و خو سرپرست روزنامه
حزب به نام ديدار از هم هر روز در دفتـر كـار هوشـنگ نظـري جلـساتي                   ي   و اعضا  ها    هحوز

 بـه طـوري كـه چنـد روز قبـل            .نماينـد   و مطالبي خالف مصالح كشور مطـرح مـي        تشكيل  
در پـي شاهنـشاه آريـامهر را     هـاي پـي    هوشنگ نظري اظهار داشته كه اگـر مخـارج مـسافرت          

شود و يا اگـر       آوري و در اختيار فقرا و مساكين قرار دهند فقيري در مملكت پيدا نمي               جمع
ي خليج فـارس    ها  يننش   ممالك به خصوص شيخ    مخارجي كه براي پذيرايي از سران ديگر      

شود در راه عمران و آبادي كشور مورد استفاده قرار گيرد كشور ما از اين حالـت                 مصرف مي 
اين كشور به فكر مملكت و ملت        كس در   متأسفانه هيچ . افتادگي درخواهد آمد    فقر و عقب  
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  .نيست جز در نظر گرفتن سود شخصي و منافع فردي
  :مالحظات

 آن سـاواك و اظهـارات       4/4/49    ه/5318در نظر گرفتن مفاد گزارش خبري شماره         با   -1
ي خـود را بـه صـورت        هـا   ليـت ت فعا ايرانيس   مبني بر اينكه حزب پان     محمدحسين آدميت 

نمايد لذا ضرورت دارد با پيگيري موضوع          دنبال مي   و آبادان   و خرمشهر  زيرزميني در اهواز  
  .صحت و سقم خبر فوق تعيين و چگونگي فعاليت كنوني اين حزب مشخص شود

  .باشد  هرگونه سوابق و مشخصات كامل ملصق به عكس هوشنگ نظري مورد نياز مي-2
 و پاكباز را تحت مراقبت قرار  اعمال و رفتار افراد اين حزب به ويژه محمدحسين آدميت-3

  59.داده و چگونگي را به موقع اعالم دارند
 مراقـب بـود موضـوع تحـت فـشار قـرار گـرفتن حـزب                 در اين ميـان هنـوز سـاواك       

ت سياسـي و    ت موجبي براي ارتباط يافتن دستگاه رهبري اين حـزب بـا مقامـا             ايرانيس  پان
از جملـه   .  نـشود   غربـي   و آلمـان   ، عـراق  اطالعاتي برخي كشورهاي خارجي نظير شوروي     

  : گزارش كرده بود1349 تير ماه دهم در  اداره كل سوم ساواك312بخش 
  .رساند محترماً به استحضار مي

 واصله از اداره كل هشتم حاكي بود كـه مقامـات          24/2/49گزارش خبري مورخه     –سابقه  
انـد    اقداماتي معمول داشته   و عراق  سفارت عراق پس از بحراني شدن روابط دو كشور ايران         

 ست و دانشگاه تهـران    ايراني    كه از جمله نفوذ در بين مردم و كسب اطالع از وضع حزب پان             
ما بايد براي جلب همكاري تعدادي «اند    همچنين در مذاكرات خود اشاره نموده     . باشد  مي

 فعـاليتي را آغـاز نمـاييم و در بـين مـردم هـم شـايعات                  از دانشجويان عراقي دانشگاه تهران    
ارگر و كاسب در شهر منتـشر كنـيم و ببينـيم ايـن              مشابهي را از طريق چند نفر دانشجو يا ك        

 يقـين   .باشـد  كند و ميزان تأثير آن تا چه حـد مـي            عمل تا چه حد افكار مردم را تعويض مي        
شود چون از طريق دانشجويان امكان دارد كـارگران را            داريم اين طرح با موفقيت مواجه مي      

  ».به جنبش درآوريم
 كه مراتب به عـرض تيمـسار رياسـت سـاواك رسـيده       ضمناً اداره كل هشتم يادآور شده بود      
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  . است
به منظور روشـن شـدن صـحت و سـقم خبـر فـوق و بـه دسـت آوردن           : اقدامات انجام شده  

 اعالم گرديد كه به نحو مقتـضي تحقيقـات كـاملي در           هاي احتمالي به ساواك تهران     سرنخ
  .اين زمينه به عمل آورد

 اشعار داشـته اسـت كـه تـاكنون در زمينـه خبـر مـورد بحـث در حـزب                      اينك ساواك تهران  
ت قرائن و شواهدي مشاهده نشده ليكن طبق گزارشات واصله اكثر دانـشجويان             ايرانيس  پان

ئي دهند و تبليغات اين راديو اثرات سو       گوش مي  ي فارسي راديو عراق   ها    همنحرف به برنام  
 به طوري كه اغلب شعارهاي اعالم شده و يا روزهايي ،در بين دانشجويان مزبور داشته است

. كننـد     نمايـد دانـشجويان بـازگو مـي         را كه مورد نظر بوده و راديو عراق آنها را يادآوري مـي            
  60.مراتب جهت استحضار به عرض رسيد

 غربـي بـه   رت آلمانمند شدن مقامات سفا   مأمور ديگري از ساواك هم نسبت به عالقه       
  : بوده چنين هشدار داد1349 تير ماه نهمت در ايرانيس موضوع حزب پان

  تايرانيس  در ايران و حزب پانهاي آلمان  ديپلمات–موضوع 
حث در مورد مسائل داخلي و خارجي اشـاره بـه حـزب              ضمن ب  شولر كاردار سفارت آلمان   

 مجــدداً حــزب خــود را بــا تــشكيالت ام دكتــر صــدر ت كــرد و گفــت شــنيدهايرانيــس پــان
  . تري برپا خواهد كرد مناسب

ـ               : مالحظات ت ايرانيـس   انبه طور كلي مقامات آلماني نسبت به مسائل مربـوط بـه حـزب پ
نمايند در اين زمينه اطالعاتي كسب نمايند و مالقات سفير            توجه خاصي داشته و سعي مي     

ايرانيست به دنبال زد و خورد دانشجويان ايراني در   رهبر حزب پانآلمان با محسن پزشكپور
  61.باشد ي مؤيد اين مطلب مآلمان

اي خطاب بـه شـهرباني        پيش از آن رياست ساواك طي نامه       آنكه   در اين ميان به رغم    
ها و مراكـز   ايرانيست از سردر ساختمان   كل كشور خواستار برچيده شدن تابلوهاي حزب پان       

بـه  اي   طي نامه اداره كل سوم ساواك312اين حزب در شهرهاي مختلف شده بود، بخش      
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هـشدار   سوم دربارة پيامدهاي اين اقدام، چنـين         ادارهبه مديركل    1349 تير ماه  دهمتاريخ  
  :داد

  .رساند محترماً به استحضار مي
آوري تابلوهـاي حـزب مزبـور          را در مورد جمـع      شهرباني كل كشور نظريه ساواك     –منظور  

  .استعالم نموده است
ايرانيست از دولت در مورد مسئله  اني حزب پان به دنبال استيضاح فراكسيون پارلم–سابقه 

 و همچنين بـه شـهرباني كـل كـشور اعـالم             ها  ك در اجراي اوامر صادره به كليه ساوا       بحرين
  .گرديد كه از تشكيل جلسات و هرگونه اجتماعات افراد اين حزب ممانعت به عمل آورند

  .ز نظريه اين سازمان را خواستار شده استاينك شهرباني كل كشور در زمينه اقدامات فوق ني
ت در حال حاضر يكي از احزاب قـانوني كـشور           ايرانيس   با توجه به اينكه حزب پان      –نظريه  

 در اختيـار دارد و از      هـايي را در مجلـس شـوراي ملـي          بوده و به عنوان حزب اقليت كرسي      
 در سطح جهاني مطـرح بـوده و افكـار عمـومي متوجـه               ينكه مسئله بحرين  طرفي به سبب ا   

ت در اين بـاره گرديـده   ايرانيس هاي حزب پان اقدامات و تصميمات دولت ايران و مخالفت  
طلب اين    اي اين حزب شود عناصر مخالف و فرصت       هآوري تابلو   لذا چنانچه اقدام به جمع    

داري را عليه دولت ايران به ادعـاي       ضوع را مستمسك قرار داده و احتماالً تبليغات دامنه        مو
ت دستور انحـالل آن را  ايرانيس اينكه به خاطر مورد استيضاح قرار گرفتن از طرف حزب پان    

عليهذا به نظر اين . برداري خواهند كرد كه از وظايف قوه مقننه است صادر نموده آغاز و بهره
آوري  بخش اصلح است به شهرباني كل كشور پاسـخ داده شـود كـه در حـال حاضـر جمـع         

تابلوهاي حزب مذكور ضرورتي نداشته ليكن با در نظر گرفتن اينكه اعضاي اين حـزب در        
نماينـد از تـشكيل جلـسات و          جلسات متشكله مطالبي خالف مصالح كـشور مطـرح مـي          

مـستدعي اسـت در صـورت       . شديداً جلـوگيري بـه عمـل آورنـد        ي آنان   ها  ليتهرگونه فعا 
موكـول بـه    . تصويب اجازه فرمايند مراتب به همين نحو به شهرباني كل كشور اعالم گردد            

  62.ست ااوامر عالي
اما اين اظهار نظر كارشناسانه مورد توجه مقامات مافوق ساواك قرار نگرفت و هر چـه                
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اي حزب در شهرهاي مختلف بيش از پـيش         شد مسئوالن و اعض     زمان بيشتري سپري مي   
ي حزبـي و سياسـي خـود        هـا   ليـت حضور پيدا و پنهان مأموران ساواك را در جلسات و فعا          

 مـورد شناسـايي      خبرچينان و مرتبطين با سـاواك      هر از گاه   با اين حال     .كردند  احساس مي 
ز اجتماعـات حزبـي طـرد        گوناگون ا  طرقمسئوالن و اعضاي وفادار حزب قرار گرفته و به          

  :1349 تير ماه يازدهم از جمله در ؛شدند مي
ايرانيست اظهـار داشـت مـدت شـش مـاه اسـت كـه                  يكي از افراد حزب پان     ابراهيم ميراني 

شخصي به نام خسرو پرويز اميري به محل حزب تردد و در جلسات حزبي ما نيز شـركت                  
باشـد كـه جهـت        ن و يكي از مأمورين سازمان امنيت مي       نوي   ايران نمايد او از افراد حزب      مي

كسب خبر به حزب ما آمده ولي من روز گذشته به او صراحتاً گفـتم كـه تـو مـأمور سـاواك                       
  63.يدنما هستي و ديگر به اين محل تردد نمي

  :در همين تاريخ مأمور ديگري از ساواك هم گزارش كرده بود
 ير يكي از اعضاپو  به خانه يامين يامين محمدحسين آدميت3/4/49هارشنبه مورخه روز چ

 اضـافه نمـوده بايـستي از        ايرانيست مراجعه و ضمن اظهار تنفـر از محمـد تيمـور             حزب پان 
 را به نام يـك فـرد         آمده و تيمور    دعوت كنيم كه به دزفول     حزبي خوزستان  مسئول   صفارپور

 چون با وضع اخيري كه پيش آمده متوجه شـديم           .خائن و خيانتكار به حزب معرفي نماييم      
شده قبلي   بيني  جام دهيم و برنامه پيش     فعاليتي ان  ايم در مورد بحرين     ما نتوانسته  اينكه   علت

 بوده چون از يـك طـرف برنامـه حزبـي طـرح و از              را اجرا نماييم دورويي و دورنگي تيمور      
 را ها  هگرفته و ضمن اينكه برنام طرف ديگر به طور مخفي با سازمان امنيت دزفول تماس مي

ي حزبي را انجام دهيم يا      ها    هكرده آيا برنام    كرده از سازمان مذكور صالحديد مي       گزارش مي 
ي مـا در    هـا   ليـت  سازمان امنيت بالفاصله قبل از هر اقداماتي از فعا         خير؟ و در مورد بحرين    

 شخصاً با سازمان همكـاري       تيمور مشو   جلوگيري كردند و من تازه متوجه مي       مورد بحرين 
  .دارد

 چـون طبـق دسـتور از        ، احضار نشده است    تاكنون به اين ساواك     محمد تيمور  –مالحظات  
گرديـد و نيـز چـون ايـن           ت جلوگيري مي  ايرانيس  ي حزب پان  ها  ليت و فعا  ها    همركز از برنام  
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گرديـد لـذا      فعل و انفعاالت آنان مطلـع مـي       ساواك با نفوذ كامل خود بين اعضا از هرگونه          
يي كه به منبع ها شضمن آموز. ]برآمدند [ و سايرين درصدد شناسايي منبع گرديدندآدميت

 بـه عنـوان    به طـور غيرمحـسوس تيمـور    و آدميتداده شد با استفاده از اختالف بين تيمور       
  64.عرفي و از سوخته شدن منبع جلوگيري به عمل آمد مهمكار با ساواك بين اعضا

شدند كـه بـه فاصـله بـسيار كمـي پـس از پايـان جلـسات و                      متوجه مي  اعضاي حزب 
 در آن جلسات با جزئيات كامل در اختيـار          ورد بحث هاي حزبي تقريباً تمام مسائل م       نشست
اناً شهرباني قرار گرفته و به دنبال آن موج جديـدي از تهديـدات، هـشدارها و            و احي  ساواك

  .ختسا ي آنها را غيرممكن ميها ليتهاي ساواك ادامه فعا آزاررساني
ن بـا    در بازار دوگنبـدا     و افضل مراديان    آقايان ابراهيم قياسيان   00/16 ساعت   16/4/49روز  

ظهـار داشـت چنـد روز        ا ضمن صحبت قياسيان  . يكديگر مشغول گفتگوي دوستانه بودند    
 از هر گونه فعاليت مـا        احضار كردند و آن طور كه استنباط نمودم ساواك         پيش مرا به ساواك   

ل شـده   اطالع دارد و دوستان حزبي كم و كيف جريان شبي را كه در منزل من جلسه تشكي                
و افـراد  مود كه به شدت از اعضا نامبرده با ناراحتي اضافه ن. اند  بود به اطالع ساواك رسانده    

نيست كه با دو نفـر فـرد حزبـي صـحبت             وجه حاضر    متنفر است و به هيچ     آن در دوگنبدان  
از مراديان در جواب دوستش گفت به عقيده من بايد تا وضع حـزب روشـن نـشده                  . نمايد

قياسيان ضمن تأييد اين موضوع گفت مرا آقاي مهنـدس          . هرگونه فعاليتي خودداري نمود   
 بيايم و به وضع حزب و نيروهـا رسـيدگي            مجبور ساخت كه به دوگنبدان      در آبادان  كرماني

هر چه اصرار كردم كه مرا از اين مأموريت معاف دارد           ) مهندس رضا كرماني  (كنم و ايشان    
  .ولي قبول نكردند

با احضار قياسيان به ساواك و دادن تذكراتي به نامبرده روحيه و طرز فكر وي به           : نظريه شنبه 
كلي عوض شده به طوري كه از مالقات و تماس با دو نفر فرد حزبي ابا داشته و نسبت بـه                     

  .ضا بدبين شده استهمه اع
 بـه   قياسيان در مورد مأموريـت خـود بـه دوگنبـدان           ،ضمن تأييد نظريه شنبه   : نظريه يكشنبه 

 اظهـار داشـته كـه از        چـون در سـاواك    . گويي كرده است   منظور تشكيل دادن نيروها تناقض    
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شده و حال آنكه به دوستش      طرف مسئولين مربوطه در مركز چنين مأموريتي به وي محول           
  . وادار به اين كار كرده است در آبادانگفته كه او را مهندس رضا كرماني) مراديان(

به هر حال مراقبت از اعمال و رفتار نامبرده كماكان برقرار بوده و نتيجه نيز به موقع گزارش                  
  .خواهد شد

ضمناً تصور .  اظهارات قياسيان مبني بر احضار وي به ساواك مورد تأييد بوده:شنبه نظريه سه
  .رود تذكرات داده شده به نامبرده در وي مؤثر واقع شده مي

دهـد احـضار    به طوري كه فحواي مفاد خبر و نظريات اظهـار شـده نـشان مـي         :     ه 18نظريه  
  65.به كلي تغيير داده استنامبرده به ساواك و تذكرات الزم به وي روش مشاراليه را 

 امـا بـه      ها قبل توقيف شده بـود،       مدت ،خاك و خون   ،روزنامه ارگان حزب   آنكه   به رغم 
كـه در زمـان فعـال        كـار    هاي  قانوني هنوز تابلوهاي اين روزنامه بر سردر محل        داليل شبه 

بيـست و   اي كـه در        در نامه  رينصي. كرد  خودنمايي مي بودن آن نصب شده بودند همچنان       
آوري    دليـل اجتنـاب از جمـع       ،كشور نوشـت    خطاب به شهرباني كل    1349 مرداد ماه  پنجم

  :  را چنين يادآور شدخاك و خونتابلوهاي روزنامه 
و در مـورد  . باشـد  ان بالمـانع مـي    ايرانيست از نظر اين سازم      آوري تابلوهاي حزب پان     جمع
 چون امتياز روزنامه مزبور رسـماً بـه نـام محـسن             آوري تابلوهاي روزنامه خاك و خون       جمع

آوري تابلوهاي اين روزنامه موكول به زماني خواهد بود كه   صادر گرديده لذا جمعپزشكپور
  .رد بحث از طرف وزارت اطالعات لغو گرددامتياز روزنامه مو

  66 سپهبد نصيري–رئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور 
 در امان مانـدن     برايايرانيست در شهرهاي گوناگون       برخي اعضا و مسئوالن حزب پان     

دي حـزب   تر سياسي، اداري و احياناً اقتـصا        هاي مطلوب   از آزارهاي ساواك و يافتن فرصت     
شـدند و      را پـذيرا مـي     نـوين   گذاشته و عضويت حزب هميشه در اكثريت ايـران        وامذكور را   

 يك بـار    چنانكه. گزيدند  تر مردم را برمي    ضعيف حزب   ،طلبان  تر از اين فرصت     افرادي اندك 
 و  در شهرستان ماهشهر  ) 1349  ماه  مهر بيست و ششم  به تاريخ   ( گزارش كرده بود     ساواك
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  : ها  هكور قريه
 ضـمناً پرويـز هليـسائي    ،مدتي است كه حزب مزبور فعاليت نـدارد و درب آن بـسته شـده       

ين شده و سيدكشكول هاشمي سرپرست نو  ايرانيست عضو حزب ايران  سرپرست حزب پان
ن و سپس در موقع انتخابات عضو حزب نوي و حزب ايران نيز قبالً عضها  هاين حزب در كور

  67.مردم گرديده است
ايرانيست در دفاع از عملكرد ايـن حـزب و اغمـاض              هاي اعضاي حزب پان     شعارنويسي

ساواك و ديگر مراجع دولتي از تحت تعقيب قرار دادن نويسندگان اين شعارها حاكي از آن                
. ست كاسـته خواهـد شـد      ايراني     حزب پان   نسبت به  ها گيري  از دامنه سخت  بود كه به تدريج     

  : در اين باره گزارش داده بود1349 آبان ماه بيست و هفتم در ساواك
ايرانيست فعاليت دارنـد عبارتنـد از         افرادي كه در نوشتن شعارها و پخش تراكت حزب پان         

 جمـشيد و بهـروز جـوان روزگـار و اشـخاص منظـور بـا قلـم ماژيـك و آرم                       سهراب زنگنه، 
انـد و شـعارها از        ي نوشـته  يهـا و شـعارها      مخصوص حزب در جاهاي مختلف شهر تراكت      

آوري و در اختيار  ه اردالن و احمد طهماسبي جمعهايرانيست توسط دوشيزه ال پانهاي  بكتا
 انجام و علي زورچنگ نيز وسط ابراهيم ميرانيآنان گذاشته شده است و تنظيم و تهيه برنامه ت

ها را پخش نمايند بازديد و پس از   محلي كه در نظر دارند شعارها و تراكتازمأموريت دارد 
  68.دهند نمايد به كار خود ادامه مي اينكه اطمينان حاصل نمود كه كسي آنان را تعقيب نمي

  
  مجلسي شهر و ها انجمن

 و استيـضاح    ايرانيست به طرح تجزيه بحـرين       ت كمي پس از رأي منفي فراكسيون پان       مد
 وزير وقت كشور دسـتور داد در        ، حسن زاهدي  1349 فروردين ماه  نوزدهم در   ،دولت هويدا 

 شـهر را مـديريت   يهـا  انجمـن  به دليل تفوق عـددي  ها نيستايرا تمام پنج شهري كه پان    
 در  ساواك. را شد اج به سرعت    دستور وزير كشور  . ل شود نحي مذكور م  ها  انجمنكردند،    مي

اقداماتي از اين دسـت تبعـات ناخوشـايندي در ميـان افكـار               اينكه   دهنده و گزارشي هشدار 
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  :كند، نوشت عمومي كشور ايجاد مي
 و استيـضاح دولـت توسـط حـزب           موضـوع بحـرين    در هفته گذشته در اسـتان خوزسـتان       

العملي كه دولت نسبت به اين استيضاح  ت مسئله روز بود خصوصاً از نظر عكسايرانيس پان
 متعاقـب استيـضاح     در شهرسـتان خرمـشهر    . نشان داد موضوع عميقاً حائز اهميت گرديد      

ت بـود و شـهردار   ايرانيـس  وزير انجمن شهر كه در دست حـزب پـان          پاسخ نخست دولت و   
 در  . بركنار شد و يك مورد اعالم جرم نيز بدرقه راه او گرديـد             ايرانيست آن آقاي كرماني     پان

رانيست بركنار و شخص ديگري را      اي   نيز انجمن شهر منحل و شهردار پان       شهرستان شوشتر 
 در اداره كل آموزش و پرورش تغييرات و انتصاباتي          در شهرستان اهواز  . جانشين او نمودند  

ايرانيست كه دبيـر كميتـه     عضو فعال حزب پانصورت گرفت كه از آن جمله آقاي صفارپور     
 خابات گذشته پارلمان كانديداي حزب مذكور در اهـواز   بود و در انت    يا بيسواد بيكار  پملي  

  . بود از كار بركنار گرديد
هـاي حـزب مـذكور       به دنبال اين تغييرات و انتصابات اقداماتي نيز در زمينه بستن كلـوپ            

در محافـل مـردم     . صورت گرفت كه يـك سلـسله تفـسير و شـايعات را بـه دنبـال داشـت                  
تفاوت هستند  ت بيايرانيس آنهايي كه نسبت به حزب پان خصوصاً  ،ها متفاوت بود قضاوت

العمل دولت مردم را از گرايش به احزاب سياسـي دور             كنند كه عكس    اين طور قضاوت مي   
 از صـندوق    هـا   نيـست ايرا  نمود پـان    سازد چون تا ديروز كه سياست مملكت ايجاب مي          مي

مدند و امروز كه سياستشان با سياست دولت منطبق نيست يك باره  آ] مي [انتخابات بيرون
گردنـد و حـزب آنهـا بـه صـورت نيمـه               شوند و از مقامات كشوري بركنار مي        مغضوب مي 
  69.آيد تعطيل درمي
، امكان شركت آنان بـه عنـوان        »ها  ايرانيست   از پان  تصفية دولت هويدا  «گذشته از اين    

هاي ايالتي و واليتي كه بـراي اولـين بـار در سـال                 انتخابات انجمن  كانديداي آن حزب در   
  70.شد نيز از بين رفت  برگزار مي1349

ايرانيست پزشكپور از عرصه سياسي و اجرايـي كـشور در آن زمـان در                 راندن حزب پان  
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بـود   سخن تهديدآميز هويدا در جلسه پاسخ به استيضاح پزشـكپور         واقع عملي شدن همان     
ها در محافل سياسي و مطبوعـاتي        مدتاين جمله   . »اين آخرين ترانه من است    « :گفتكه  

ايرانيست نقل و مورد      نزديك به دولت و حاكميت و نيز در ميان اعضا و هواداران حزب پان             
كوشـيدند   اگون مي گونطرق و ياران او به به تبع آن پزشكپور. گرفت تفسير و تعبير قرار مي 

 در  چنانكـه .  را در سرنوشت سياسي آتي خود و حزبشان ناچيز جلوه دهنـد            اين سخن هويدا  
  :1349 اسفند ماه سيزدهمجريان ميهماني جشن تولد پزشكپور در 

ي مختلف و سه بار ترانه ايران زمين مخصوص حزب به وسـيله ضـبط               ها    هدر ابتدا نوار تران   
  بعد از صـرف شـام از دكتـر محمدرضـا عـاملي             .خواندند  ت پخش و همگي با هم مي      صو

 وزيـر بـه آن      خواهش شد كه درباره آخرين ترانه من كه در جلسه شوراي ملي آقـاي نخـست               
روي نموده بود  خوردن مشروب زياده در كردند صحبت نمايد ولي چون دكتر عاملي اشاره

 28 فقط اظهار داشت نه اولين ترانه است و نه آخرين ترانه چـون          .در اين باره صحبت نكرد    
ـ         خواني رسـيده    سال پيش اولين ترانه بود و حال تازه به اوج ترانه            زيـاد  هـا     هايـم و از ايـن تران

 اضـافه  س محسن پزشكپور سپ.خواهند بگويند  بگذاريد ديگران هر چه مي  !خواهيم خواند 
نمود نظريه در مورد آخرين ترانه اين است كه وقتي ايشان گفتند كه ايـن آخـرين ترانـه مـن                     

  71.گردد است بدانيد كه به سخنران برمي
.  اين آخـرين ترانـه شماسـت       گفتند   به ما مي   آقاي هويدا « : يك بار مدعي شد    پزشكپور

ايرانيـست وجـود دارد       مگر ترانه ما چيست؟ ترانه ما آزادگي ملت ايران است و تا يك پـان              
  72.»خواند اين ترانه را مي

 شـورا روي داد     دوره بيست و دوم مجلـس     از جمله حوادثي كه در واپسين دوره فعاليت         
ايرانيـست از صـحن علنـي مجلـس توسـط             ن پان  از اعضاي فراكسيو   اخراج هوشنگ طالع  

 چنـد تـن از      وبـه دنبـال درگيـري لفظـي ميـان او             رئيس مجلس بود كـه       عبداهللا رياضي 
 آن ديگـر اعـضاي فراكـسيون        در پـي  نـوين رخ داد و        نمايندگان عـضو فراكـسيون ايـران      

يـان آنهـا در لـژ تماشـاچيان         ايرانيست با سر و صدا و جار و جنجالي كـه از سـوي حام                پان
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 طـي گزارشـي     سـاواك . شد به اعتراض صحن مجلس را ترك كردنـد          مجلس حمايت مي  
  :كرد منعكسچنين هشدارآميز جريان مذكور را 

 –  دكتـر محمدرضـا عـاملي تهرانــي   –  محـسن پزشـكپور  23/3/50 روز 30/19سـاعت  
  بهاءالدين هاتفي–  محمد جهانگيري–  مهدي صفارپور–  ابراهيم ميراني– هوشنگ طالع

 مهـدي  –  حسن طالئي–  تقي رحيمي–  سهراب زنگنه–  فراهاني –ل  اهللا نيك آما     فرج –
ل حــزب  و چنــد نفــر ديگــر در محــ عبدالحميــد معــصومي–  ابــراهيم قياســيان– ظفــري

 در مورد اخراج خود از جلسه مجلس شوراي ملي         دكتر طالع . ايرانيست حضور داشتند    پان
براي آقايان اظهار داشت ما نهايت آرزو داشتيم كه رئيس مجلس دستور اخـراج از جلـسه را           

 .ندگان صورت پـذيرد   بدهد زيرا كه اين اخراج قانوني نبود و اخراج بايد با تأييد كليه نماي             
داشتند كه به محـض        اظهار مي   دوشيزه نازيال خسروي   –  زنگنه –  فراهاني – ضمناً ميراني 

 لـژ    ري بسيا ايرانيست با سر و صدا       پان ايرانيست از مجلس كليه افراد        خروج نمايندگان پان  
 براي چند هم خوردن مجلس شوراي ملير تماشاچيان را ترك نموديم و اين مسئله باعث ب

 بـا   23/3/50 روز   00/20العاده به دستور رهبر حـزب در سـاعت            جلسه فوق . دقيقه گرديد 
 وقايع  محسن پزشكپور .  ايرانيست شروع گرديد    خواندن سرآغاز حزبي در محل حزب پان      

ــي   ــوراي مل ــس ش ــه در روز مجل ــدگان   23/3/50 را ك ــي از نماين ــراج يك ــورد اخ  در م
ايرانيست اتفاق افتاده بود به طور كامل جهت آگاهي افراد بيان نمود و اين عمل رئـيس                  پان

تر از هميشه     واستند كه سرسخت  مجلس را غيرقانوني و خارج از نزاكت نام برد و از افراد خ            
 و داشت كه فردا صبح محمدرضـا عـاملي      ايرانيست قدم بردارند و در پايان اظهار        در راه پان  

 27/3/50ي انتخاباتي خود عزيمت خواهند نمود و روز پنجشنبه ها  ه به حوزهوشنگ طالع
  .فتر مركزي حزب برگزار خواهد شدنيز كنفرانس در د

تـوان اعتمـاد     با توجه به دسترسي شنبه به هدف به صحت گزارش وي مي         –نظريه يكشنبه   
  .نمود

  .باشد  نظريه يكشنبه مورد تأييد مي-1 –نظريه چهارشنبه 
لنـي مجلـس    ايرانيـست در جلـسه ع        نماينده حـزب پـان      برخورد لفظي بين دكتر طالع     -2

اي از نمايندگان اكثريت و اخراج وي از جلسه علني             با عده  23/3/50 مورخه   شوراي ملي 
 رئيس مجلس شوراي ملي در بين افراد حزبي مـورد بحـث و              يوسيله آقاي مهندس رياض   
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دارنـد كـه ايـن عمـل        اد نموده و اظهار مي    العمل بدي در آنان ايج      تفسير قرار گرفته و عكس    
اي از افراد غيرحزبي نيز در اين مورد  شوراي ملي است و حتي عدهمغاير با نظامنامه مجلس 

نمايند و اصلح است چنانچـه صـدق اظهـارات     ايرانيست پشتيباني مي از نماينده حزب پان   
ورد به مقامات مربوطه داده باشد اوامري صادر گردد كه اخطاري در اين م آنان مورد تأييد مي

شود زيرا عده زيادي نسبت به دستگاه بدبين و انعكـاس مطلـوبي در بـين مـردم نخواهـد                    
  73.داشت

ايرانيـست را      از مجلس رهبران حزب پـان      در اخراج هوشنگ طالع    عبداهللا رياضي اقدام  
همه جا از مـا     « ر محافل حزبي و خصوصي مدعي شدند      د و   قلباً سخت شادمان ساخته بود    

 ايـن واقعـه را پيـروزي بـزرگ و درخـشاني بـراي خـود                 ها  نيستايرا   پان !»شود  تعريف مي 
 حاصل آنان شده است، و البته       اكثريت مجلس شورا و دولت هويدا      شمرند كه در برابر     برمي

مجلـس شـورا واقعـه قابـل اعتنـاي           و دوم    دوره بيست پايان   جز آنچه آمد تا      74.چنين نبود 
  . رخ نداد، در آن نقشي ايفا كنندها نيستايرا ديگري كه اعضاي فراكسيون كوچك پان

  
  تسليم نهايي

، فرصتي پيدا كردند تا بـا هـاي و هـوي و    هاي پزشكپوري در ماجراي بحرين  ايرانيست  پان
مومي و حمايت مردم را بـه دنبـال داشـته           توانست افكار ع    جنجال، بر سر موضوعي كه مي     

هـايي بـراي       حتي از ايجاد محـدوديت     پزشكپور. باشد، از اين نمد كالهي براي خود بدوزند       
از » ايرانيـست   نمايندگان عـضو حـزب پـان      «دفاتر حزب و توقيف روزنامه و اخراج يكي از          

مردم قانع شوند كـه آنچـه در جريـان اسـت     د به اين اميد كه      رك  مجلس، ابراز شادماني مي   
غافل از اينكـه    . را جدي بگيرند  » سرور پندار «ايرانيست و     جنگ زرگري نيست و حزب پان     

 اعتنـا و بـدبين   در نظام شاهنشاهي آريامهري مردم چنان به همة رفتارهـاي حاكميـت بـي    
 كشور را عينـاً     ند، كه حتي اتخاذ و مواضع بحق و به نفع حاكميت ملي و تماميت ارضي              بود
مخـابره تلگـرام     «كهبه خصوص   دانستند؛    ن مردم، مي  براي سرگرم نمود  » جنگ زرگري «
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ايرانيست به حـل مـشكل        اميد حزب پان  . دوها ب   بخشي از اين فعاليت   » به پيشگاه شاهنشاه  
  .اميدي واهي بود» شاهنشاه«به دست 

ايرانيست اهواز بـا      ن جلسه نيروي كارمندي حزب پا     15/1/49 روز شنبه    00/19در ساعت   
محمـود  .  محمد جهانگير  .)شهريار (منجمله حسين عطوان  ،  شركت قريب ده نفر از اعضا     

 و عبدالي در محل دفتـر حـزب         شريف قاطع و غالمحسين آصف    . حسن آصف . سليماني
پيرامون جريانـات روز موضـوع   ) شهريار ( در اين جلسه حسين عطوان   .تشكيل بوده است  

  درباره بحرين   رهبر حزب مزبور در مجلس شوراي ملي       اظهارات محسن پزشكپور  . بحرين
طوري كه اطالع  ن گفته و اظهار داشته همان     سخ  خاك و خون   هو توقيف شماره اخير روزنام    

  ناشر افكار حزب چون حـاوي اظهـارات پزشـكپور          داريد شماره اخير روزنامه خاك و خون      
ي بعدي نيز توقيف شود ولي ما فعـالً بـر همـان             ها    هبوده توقيف شده و احتمال دارد شمار      

ك قبلــي هــستيم يعنــي دفتــر حــزب مفتــوح اســت و جلــسات حزبــي هــم روش و تاكتيــ
 براي  السابق تشكيل خواهد شد و موضوع مهم در شرايط فعلي اين است كه بحرين               كمافي

 همان است كه رهبر حـزب در مجلـس          ي است و نظر ما در مورد بحرين       تما يك مسئله حيا   
دهد كه اوالً ما انضباط داريم و در ثاني حزب ما بر همـان                 گفته و اين نشان مي     شوراي ملي 

توقيف روزنامه باعث شد كه ارزش حـزب مـا در           . دارد  م گام برمي  ايرانيس  اصول مكتب پان  
زرگري داريم كردند ما با حكومت جنگ   ها كه تا به حال تصور مي اجتماع باال برود و خيلي

 ها  نيستايرا   ما پان  .ايرانيسم  بفهمند كه ما حزبي هستيم استوار و متكي بر اصول و افكار پان            
 بنـابراين بايـد   ،دفاع و حمايت از رژيم شاهنشاهي جزو اصول اعتقادي و فكـري مـا اسـت               

 بـه همـين جهـت اعـضاي         .دانست كه ما با دولت اختالف داريم نه با شاهنشاهي مملكت          
ه دارند سياست حزب را براي افراد روشن و تشريح نمـوده تـا همـه آن را درك                   حزب وظيف 

هـر كـدام از مـا بايـد تلگرافـي بـه پيـشگاه         اينكه  نكته ديگر.كنند و توهماتي حاصل نشود    
 تأكيد و قبض اين تلگراف را رهبري مملكت مخابره و در آن حقوق ملت ايران را در بحرين

آوري امـضا پيرامـون       ديگر اينكه ما درصدد تهيه طومار و جمع       . يم نماييم به دفتر حزب تسل   
  75. هستيم كه بعداً آن را به مركز ارسال خواهيم داشتحاكميت ايران بر بحرين

                                                           
  . همان-75



270 ايرانيست انحزب پ

ت ايرانيـس    و در جمع ديگري از اعضاي حزب پـان         1349 فروردين ماه  چهاردهمدر روز   
ايرانيست به شرح زير سعي كرده بود شـخص شـاه را از اتهـام                 مسئوالن حزب پان  يكي از   

 كـه سـرانجام    مبرا جلوه داده و اظهار اميدواري كند          از ايران  موافقت با طرح تجزيه بحرين    
  :هم او مانع از عملي شدن آن طرح خائنانه شود

ـ  نيز قسمت ديگري از خاك ميهن        درست است كه طبق قرارداد گلستان      ا بـاز تجزيـه شـد       م
به زمان حكومت ضـعيف قاجاريـه بـوده امـا امـروز كـه سياسـت        ] مربوط[سائل مولي اين  

شاهنـشاه  . مستقل ملي ايران مالك عمل است نبايد قطعه ديگري از خاك مـا تجزيـه شـود                
 .كنـيم    آب شور درياها با ناخن و چنگال دفـاع مـي           زارها و   اند از وجب به وجب شن         فرموده

 مفهوم واقعي رفرانـدوم     .بايد بدانيم دولت فعلي از فرمايشات شاهنشاه چه استنباطي دارد         
.  غاصـب بحـرين     اين است كه مردم در آزادي كامل بتوانند اظهارنظر كنند نه زير نفوذ شيخ             

 شما پيچ هـر كـدام از        .برد  مي] ناخوانا[ را به    نوين سند تجزيه بحرين     رانحكومت حزبي اي  
انگيز هيچ سخني از  ي كشور را باز كنيد در اين شرايط سخت و غمها  هاين راديوها و فرستند  

يان فلسطين و گواتماال و ويتنام و آمريكاي التين و ي از عمليات فدا.شود  شنيده نميبحرين
 ميهنـان مـا در بحـرين      است ولي چرا از مبارزات دليرانه هـم       غيره و غيره از راديوها صحبت       

 در  طوري كه رهبر حزب سرافراز و دلير ما محـسن پزشـكپور             همان .شود  سخني گفته نمي  
 به جرم پرست را كه    ي بحرين جسد هزار ايراني وطن     ها      ستان گفت گور  مجلس شوراي ملي  

ـ        برگرفته است و بـدن     اند در   ه  دوستي با ايران جان از كف داد        ايران ي هـا     ههـاي آنهـا بـا گلول
اميدواريم . اند ايران ما اند ولي باز هم گفته استعمار مشبك شده و به غل و زنجير كشيده شده

 بـا  كه دست تواناي رهبر مملكت از آستين بيرون بيايد و مانند گذشته كه در مواقع حساس          
فرمودند امروز هم ايـن مـسئله را بـه نفـع ملـت ايـران و                   قاطعيت مسائل را حل و فصل مي      

  76. ما اين اميد را بسيار داريم.حاكميت ايران حل فرمايند
 بـيش از هـر كـس ديگـري از            محسن پزشكپور  ،دهد   گزارش زير نشان مي    چنانكههم

كوشـيد بلكـه     از ايران مطلع بوده و از همان آغاز نوميدانه مـي         موافقت شاه با انتزاع بحرين    
ي خود و حـزبش را ولـو بـه طـور صـوري و               ها  ششدن آن طرح آخرين تال    نجهت عملي   
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  :تبليغاتي به كار بندد
  167                        منبع 7/2/49-1   ه8142/20رونوشت گزارش خبر شماره 

 و   توسـط محـسن پزشـكپور       شاهنـشاهي در مـورد بحـرين       رتـش اقرائت اعالميه   . موضوع
ايرانيـست پـدر       ديروز قبل از پاسخ دولت به استيضاح گروه پارلمـاني حـزب پـان              .پدرش

 را بـه همـان       اطالعيه ارتش شاهنشاهي مبني بر پشتيباني از مسئله بحرين         محسن پزشكپور 
 چاپ شده بود قرائت نمود و خطاب به خواست و در روزنامه آيندگان صورتي كه دولت مي

 به اين صورت با نظر شاهنشاه آريـامهر          گفت به نظر من حل مسئله بحرين       محسن پزشكپور 
 مجدداً اعالميه  در اين وقت محسن پزشكپور.باشد ارتش ميبوده و دليل بزرگ آن هم تأييد 

 را تأييد كرد و اظهار داشت اكنون معلوم         ويش پدر خ  همزبور را قرائت نمود و بالفاصله گفت      
 ديگر در مجلس باشد و تصميم گرفته شد كه محسن پزشكپور شد كه خواست شاهنشاه مي

 صحبت نمايد و بـه طـور مـستدل و          نراني مخالف ننمايد بلكه دكتر محمدرضا عاملي      سخ
خواستند قبول كننـد      آرام از مخالفتي كه شده پشتيباني كند اما نه شديد چون تا آن روز نمي              

 ظـور گفتند كه ممكـن اسـت شاهنـشاه را در مح         كه خواست شاهنشاه آريامهر است بلكه مي      
قرار شد كه نظريات خود را تعديل دهند و         . اي قرار داده باشند      عمل انجام شده   يا] محذور[

 سپس بيان نمود براي اينكه افراد نگوينـد  محسن پزشكپور . ديگر مخالفت صريحي نكنند   
هنـشاه از   ايرانيست سكوت كرد اوالً بايد گفت كه چون شا          كه چرا گروه پارلماني حزب پان     

. المللي قرار دارند زات سياسي بين مبار كورانله به هر حال در      اين امر مطلع هستند و معظم     
ن در موقع نوي ه در همان روز پاسخ به استيضاح نمايندگان حزب ايرانكثانياً بايد اظهار نمود 

  77.و صدا كنند و نگذارند كه وي صحبت نمايدخواستند سر   ميسخنراني پزشكپور
اين موضوع باعث شده بود كه دستگاه رهبري حزب حتي براي قانع سـاختن اعـضاي                

  . حزب راه مفري پيدا نكند
 ،مأموري از ساواك اين موضـوع را از جريـان پاسـخگويي محمدرضـا عـاملي تهرانـي                 

به يكـي از اعـضاي      بيست و دوم،     در مجلس     نماينده وقت مهاباد   مقام اول پزشكپور و     قائم
  : استخراج كرده بود1349 ارديبهشت ماه دهمحزب در تاريخ 
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دانيـد     دولت را مقـصر مـي      شما كه درباره مسئله بحرين    :  نمود سؤاليكي ديگر از افراد     ... 
دست شخص شاهنشاه آريامهر و به امر مبارك ايشان مگر فرمان و به طور كلي لشكر ايران به 

دانيد اگر حكومت دولت به دست شـما بـود چـه              نيست؟ پس شما كه دولت را مقصر مي       
 در جواب بيان داشت اگر حكومت به دست مـا بـود مـا خودمـان                 كرديد؟ دكتر عاملي    مي
 در ايـن موقـع بـه طـور      دكتـر عـاملي  .ل نماييم ترتيبي عم كنيم و به چه    دانستيم چه كار    مي

باشـد     مزبور را داد و گفت ما قبول داريم كه امر شاهنشاه آريامهر مـي              سؤالنامفهومي پاسخ   
ولي چون ياراي مقاومت در مقابل لشكر و ارتش خارجي را نداريم مجبـور شـدند بـا ايـن                    

افراد حاضر بيان نمود      نامبرده سپس ضمن تشكر از     .كنيد عمل كنند    شاهده مي ترتيب كه م  
 هيچ موقع شكست برايمان مفهومي ندارد و فقط براي ما كافي است كـه               ها  نيستايرا  ما پان 

دانند كه چطور ما را دست چپي خواندند و      عاقالن مي . دولت را مورد استيضاح قرار داديم     
مـا در روزنامـه    اينكـه   ن استيضاح را عوض كردند بعد براي      جواب عوضي به ما دادند و مت      

اينكه به وسيله جلسات سـخنراني كـه در          خود چيزي ننويسيم آن را توقيف كردند غافل از        
ايم و خواهيم گفت      گردد سخنان خود را به طرفداران خود گفته         تمام شهرهاي ايران دائر مي    

 بلكه پيروز هم شديم ،ويم ما شكست نخورديمگ و حتي از روزنامه هم بهتر و اما از اينكه مي
 حاال بگذاريد ديگران .اين است كه كار ما كاري بود كه راه ما را به سوي پيروزي نزديك كرد

 خاتمه پـذيرفت و افـراد   40/20جلسه مزبور در ساعت . تصور كنند كه ما شكست خورديم     
  78.به تدريج محل حزب را ترك نمودند

ي اهـ   ايرانيـست    كـه پـان    كردند  اين موضوع را مطرح مي    ستي  ي دولتي به در   ها   هدستگا
 هـاي   از ايـران در واقـع در برابـر خواسـت          مجلس با تداوم مخالفت با طرح تجزيه بحـرين        

ايرانيـست    به همين دليل رهبران و كارگردانان حـزب پـان         . كنند  شخص شاه ايستادگي مي   
ارديبهـشت   چهاردهمدر  . گيري كردند  د موضع  ناگزير خيلي زو   ، بزرگ تهديد اين   براي دفع 

  :1349 ماه
ــزي از اعــضا االســالمي و حــاج محمــدرحيم شــيخ ــأت مركــزي حــزب ياحمــد عزي  هي

اند در تاالر خـاك و         رفته بوده  اي امورات خود به تهران      ايرانيست كميته بانه كه براي پاره       پان
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 مالقات و راجع به دستوراتي كه از هيأت مركزي حزب داده شده             خون با آقاي دكتر عاملي    
 االسالمي كه مسئول كميته بانه است عنوان داشته چون بانه           بود مذاكره و محمدرحيم شيخ    

گونـه اقـدامي را       توانند بدون نظر مقامات محلي هـيچ          يك نقطه مرزي و حساس است نمي      
 در   به وي و ساير حاضرين گفته است مـا از طـرح مـسئله بحـرين                عاملي آقاي. انجام دهند 

اشاره شده در مجلس مغايرتي با فرمايشات  ايم و مطالب پرستي نداشته محل نظري جز وطن
بـوده و هـستيم و اگـر     در مقابل فرمان شاهانه مطيـع     ها  نيستايرا  شاهنشاه نداشته زيرا ما پان    

زنداني هم بشويم و در حزب ما را هم ببندند باز شعار خودمان را كه دفاع از نياخاك و دفاع 
ين شاهنشاهي ايران و اطاعت در مقابل هرگونه فرماني كه از طرف شاهنشاه صادر شود               ياز آ 

فـت بـا    نژادان تحت پرچم شاهنـشاهي ايـران و مخال         و اقدام براي وحدت و يگانگي آريائي      
كنم ما به خاطر نماينـدگي فعاليـت     استعمار قطع نكرده و در هر جا و در هر مكان اعالم مي            

كنـيم و      ما به خاطر وظيفه مقدسي كه به عهده مـا اسـت فعاليـت و خـدمت مـي                   ،كنيم  نمي
يم  هر فرماني از طرف شاهنشاه آريامهر صادر شود ما مطيع و سر تعظچنانچه در مورد بحرين

آوريم و در اين مورد كه ما بخواهيم برخالف فرمان ملوكانه اقدامي انجام دهيم اين  فرود مي
ايرانيـست    خواهند اصالً حزبي به نام پـان        غيرممكن است و اين شايعات را كساني كه نمي        

كـه در مقابـل دسـتورات     اضـافه نمـوده    آقاي عـاملي   .آورند ميوجود داشته باشد به وجود      
مقامات كامالً مطيع بوده و عملي برخالف نظرات آنها انجام ندهند و حتي اگر گفته شـود                 

ن اقداماتي بر نوي  چون ممكن است حزب ايران   .ين بياورند قبول نمايند   يتابلوي حزب را پا   
اد حـزب گفتـه شـود كـه مـا        العمل نـشان نـداده و بـه افـر           عليه اين حزب انجام دهد عكس     

ايم باز هم داريم و در راه پاس شاهنـشاهي ايـران و دفـاع از     ي مقدس كه قبالً داشته ها  فهد
وطن كوشاتر خواهيم بود و چنانچه دستور داده شود جلسات دولـت حزبـي هـم تـشكيل                  

گونه عملي كه مخالف سياست دولت و نظر مقامات امنيتي باشـد              نشود قبول كنيد و هيچ    
  . م ندهيدانجا

ـ      االسالمي از اين پيشا     مالرحيم شيخ  خبر صحت دارد و      –نظريه منبع     يمد كه از نظـر محل
  79.رسد شود ناراحت به نظر مي ت محسوب ميايرانيس شكستي براي حزب پان
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ا به كنـاري نهـاده و        ناچار شد تجاهل ر    1349 خرداد ماه در اواخر    نيز   محسن پزشكپور 
 و براي خوشايند شاه و در امان ماندن خود و حزبش از آماج حمالت بدون محابـاي هويـدا                

  : مدعي شودساواك
ند روي ركردم اصل موضوع را شاهنشاه آريامهر خبر ندا  من فكر ميدر جريان مسئله بحرين

له از  ه پارلماني حزب ما اقدام به استيضاح از دولت نمود تا به اين وسيله معظمين اصل گروا
  .باشند موضوع مطلع شوند ولي بعداً متوجه شدم كه شاهنشاه در جريان كليه امور مي

 و  به اشتباه خود در مورد مخالفت با دولـت دربـاره بحـرين       محسن پزشكپور  –نظريه منبع   
  .جريان استيضاح پي برده است

توان   صحت اظهارات وي مي]به[  با توجه به دسترسي منبع به هدف–نظريه رهبر عمليات 
  80.اعتماد نمود

هـر چـه هـست زيـر سـر شـخص            ايرانيست آگـاه بودنـد         از اعضاي حزب پان    بسياري
زب بـه   اين معني البته در محافل و گفتگوهـاي خـصوصي اعـضاي حـ             . است» شاهنشاه«

 چنـد تـن از اعـضاي حـزب          1349 تيـر مـاه    سـيزدهم از جملـه در     . شـد    گفته مـي   حوضو
 و فـشارهاي وارده بـر حـزب بـه      درباره بحـرين  مذكورايرانيست با اشاره به رخدادهاي        پان

  :كردند يكديگر گوشزد مي
چيـاني مـشغول    در اين موقع آقاي علي عارفيان وارد بانك شد و هنگـامي كـه بـا آقـاي                   ... 

سعي كن در محافل اسمي از شاه نياوري و : صحبت بود آقاي نظري خطاب به ايماني گفت
 منظور اين است كه     .دانند   اين را همه مي    ،دانيم كه تمام اين كارها زير سر او است          ما همه مي  

سـپس خطـاب بـه آقـاي چيـاني          . شـود   گرفتاري براي حزب درست نشود تا ببينيم چه مي        
 با اين وضعي كـه      . ظاهري بسيار ساده و باطني بسيار نامرد و دزد و خائن دارد            هويدا: گفت

 بـا تمـام قـوا او را حمايـت           انگلـيس .  خيلي مـستحكم شـد     درست كردند موقعيت هويدا   
  81.كند مي
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   مهري  و تداوم بيحمايت از رژيم
 ايجاد كرده، تالش كرد تـا       يرانيست، به جبران جنجالي كه بر سر جدايي بحرين        ا  حزب پان 

هـاي   حمايت از سياسـت . رفع ابهام نمايد و وفاداري خود را به او ثابت نمايد          » شاهنشاه«از  
  :اي بود براي اين كار بهانه» شاهنشاه«نفتي 

 ضـمن درخواسـت كتبـي از        هـا    سـتان انيـست شهر  راي  چون بعضي از مـسئولين حـزب پـان        
اي مربوطه به منظور ستايش از نقش ارشادكننده شاهنشاه آريامهر و تجلي مبـارزه  ه  شهرباني

هاي نفتي و تقاضاي برگزاري كنفرانس و يا انعقاد مجالس سخنراني را  ملت ايران با كمپاني
 توجـه بـه     يد بـا  ينمايند لذا خواهشمند است دستور فرما       در محل حزب مزبور نموده و مي      

ريـه  ظ آن سازمان، ن   21/3/49 -1357/312 و   29/3/49-1329/312ره  اي شم ها    هنام
  .اعالم دارند

  82 سپهبد صدري ـرئيس شهرباني كل كشور
 بـه شـرح زيـر بـراي مـديركل آن اداره              اداره كل سوم سـاواك     312در پي آن بخش     

  :دراستدالل ك
 و ايرانيست از دولـت در مـورد مـسئله بحـرين      پان به دنبال استيضاح گروه پارلماني حزب     

 ،محسن پزشكپور( گروه پارلماني حزب مزبور يدادن رأي منفي از طرف چهار تن از اعضا
به نطق جوابيه آقـاي     ) ر اسماعيل فريور  ، دكت ، هوشنگ طالع  عاملي تهراني  دكتر محمدرضا 

ي اين حزب ممانعت بـه عمـل آيـد و           ها  ليت مقرر گرديد به نحو غيرمحسوس از فعا       هويدا
  .اي نيز به شهرباني كل كشور ارسال گرديد بدين منظور نامه

ايرانيست در مجلس شوراي    رهبر حزب پانكپوراخيراً كه مسئله نفت پيش آمد محسن پزش
 پشتيباني حزب مزبور را از فرمايشات شاهنشاه آريامهر ، و كنفرانس متشكله اين حزبملي

 نيـز كـه حـزب موصـوف داراي تـشكيالت بـود       هـا     سـتان اعالم نمـود و در برخـي از شهر        
لـه منجملـه در    نظور اعـالم پـشتيباني حـزب فـوق از فرمايـشات معظـم         يي به م  ها  سكنفران

اي  شهرباني كل كشور اخيـراً طـي نامـه   .  تشكيل گرديد ، آبادان ، اهواز ي رضائيه ها      ستانشهر
من درخواست كتبي    ض ها      ستانايرانيست در شهر    اعالم داشته بعضي از مسئولين حزب پان      
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هاي مربوطه به منظور ستايش از نقـش ارشـادكننده شاهنـشاه آريـامهر و تجلـي                  از شهرباني 
هاي نفتي تقاضاي برگزاري كنفـرانس و يـا انعقـاد مجـالس              مبارزات ملت ايران با كمپاني    

نمايند و در خاتمه تقاضـا نمـوده بـا توجـه بـه                هاي حزب نموده و مي     سخنراني را در محل   
 مجدداً در اين مـورد نظريـه اعـالم          ،ساواك دائر به جلوگيري از اجتماعات اين حزب       نظريه  

  .شود
ي اين حزب در    ها  ليتت و فعا  ايرانيس  نظر اين بخش با در نظر گرفتن ايدئولوژي حزب پان         

ان  آن بـه نظـام شاهنـشاهي ايـر    يسنوات گذشته و در حال حاضر كه نماينـده اعتقـاد اعـضا          
چـون  . ي حزب مزبور موافقت به عمل آيدها ليتباشد آن است كه به طور محدود با فعا        مي

از يك جهت موجبات عدم فعاليت زيرزميني حزب فوق فراهم خواهد شد و از جهت ديگر 
 رأس دراقدامات بيشتري با فعاليت محدود اين حزب به وجود خواهد آمد تا با نفوذ منابع         

ي آن كـسب    هـا   ليـت عات مورد نياز را از وضعيت و كيفيت فعا        تشكيالت حزب فوق اطال   
  .نمود

 يضمناً الزم به توضيح است كه اخيراً گزارشي در مورد برگزاري كنفرانس از طـرف اعـضا                
 در مورد پـشتيباني حـزب مزبـور از فرمايـشات شاهنـشاه آريـامهر در                 اين حزب در رضائيه   

تحضار رسيده و مقرر گرديده بـا برگـزاري كنفـرانس از طـرف              خصوص مسئله نفت به اس    
  83. موافقت به عمل آيد حزب مزبور در رضائيهياعضا

ت اجـازه   ايرانيـس   هاي الزم تصميم گرفته شد به حزب پان         البته پس از مذاكره و رايزني     
يش را تجديـد  هـا  ليـت  نفتي جديد شـاه فعا يها سياستداده شود فقط در چارچوب دفاع از  

 كـه   1349 اسفند ماه  چهارم به شهرباني كل كشور به تاريخ        نامه نصيري   در اين اجازه  . كند
ت ايرانيـس  ها درباره حـزب پـان     در ساير موارد محدوديت   اعالم شده بود جز استثناي مذكور       

  :خوانيم هاي سابق ادامه خواهد يافت، چنين مي رو توافقات و دستورالعملپي
  24/11/49-659-81/5عطف به شماره 

 حـزب مزبـور در مـورد        يبرگزاري كنفرانس و ايراد سخنراني از طـرف مـسئولين و اعـضا            
 خواهـشمند   .مسئله نفت در جهت پشتيباني از فرمايشات شاهنشاه آريامهر بالمـانع اسـت            
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ـ          ي فرما است دستور  -1329/312ي شـماره    هـا     هيد در خصوص ساير موارد با توجه بـه نام
  . اين سازمان عمل نمايند21/3/49-1357/312 و 19/3/49

  84 سپهبد نصيري ـرئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور
هـا را بـه       ايرانيـست    پـان  ، برخالف ساليان گذشته، هويدا    1349در سالگرد ششم بهمن     

  .مراسم ششم بهمن دعوت نكرد
 شاه و اين    انقالب سفيد  ايرانيست براي تجليل از      درباره اصرار رهبران حزب پان     ساواك

  : چنين گزارش كرده بودها نيستايرا  در حق پاناقدام تحقيركننده هويدا
 نماينــده مجلــس شــوراي ملــي و رهبــر حــزب  تن اظهــارات محــسن پزشــكپوراخيــراً مــ

 پيرامون مسئله نفت و نيز سخنراني دكتر محمدرضـا          ايرانيست در مجلس شوراي ملي      پان
انقالب تاريخي ششم بهمـن بـه منظـور آگـاهي     مقام حزب مزبور درباره   قائم عاملي تهراني 

 ارسال شده و به طـور خـصوصي در اختيـار            مند حزب به اين مطالب به اهواز       هاعضاي عالق 
ضـمناً بـين برخـي از       . بعضي از اعضاي حزبي قرار گرفته و سپس از آنان مسترد شده است            

 از عدم دعوت از حـزب مزبـور جهـت           وابستگان حزب مذكور گفته شده محسن پزشكپور      
شركت در مراسم سالگرد انقالب ششم بهمن اظهار ناراحتي و گاليه كرده و گفته به خالف 

كننده در تصويب ملـي شـشم         ت كه تنها حزب شركت    ايرانيس  تمايل وعالقه ما از حزب پان     
ت دولتي براي شركت در مراسم سالگرد و تجليل         بهمن و اين انقالب تاريخي است مقاما      

  .آورند از آن دعوتي به عمل نمي
 جهت اطالع افراد حزبي از آنها و هاي مذكور به اهواز   ارسال متن سخنراني   –نظريه يكشنبه   

 حزب صحيح بـه     اي از اعضاي     به شرح باال بين پاره     نيز انتشار مطلب منصوب به پزشكپور     
  85.رسد نظر مي
ت در برخي شهرهاي كـشور بـا        ايرانيس  كارگردانان و مسئوالني از حزب پان      با اين حال  

  :ختند شاه پرداترتيب دادن مراسمي به تجليل مكرر از انقالب سفيد
اي  انقالب تاريخي ششم بهمن جلسه به مناسبت سالروز 6/11/49شنبه  بعد از ظهر روز سه
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ت و افـراد متفرقـه در   ايرانيـس   مندان به حزب پـان       شركت در حدود سي نفر از اعضا و عالقه         با
ابتدا سـرآغاز حزبـي توسـط هـادي اقبـالي           .  تشكيل بوده است   محل دفتر اين حزب در اهواز     

 كارمند شركت ملي     سپس مهندس رضا كرماني    ،خواندهكارگر نساجي شوش و عضو حزب       
 به 41 در روز ششم بهمن سال نفت و عضو معمر حزبي پيرامون تجليل از انقالب شاه و مردم    

 اشاره به تحوالت تفصيل سخن گفته و ضمن برشمردن ثمرات و اثرات اين انقالب تاريخي و
هايي كه در سايه انقالب ششم بهمن نصيب ملت ايـران گرديـده اظهـار داشـته در                   و پيشرفت 

چنين روزي بنا به اراده و فرمان شاهنشاه آريامهر كشاورزان و زارعـين از تعـدي و فـشار و ظلـم      
 دانـش و    سوادي رهايي يافتنـد و      ي از افراد اين مملكت از جهل و بي        نجات يافته و گروه كثير    

سالمتي به اقصي نقاط كشور راه يافت و اكثريـت قـاطع مـردم ايـران از مزايـاي ايـن انقـالب                      
  86. صادر فرمودند]ريزي[برخوردار شدند و اين انقالب را شاهنشاه آريامهر بدون خون

 حـزب    اجـازه نـداد از رهبـران       از ديگر مراسمي كه باز برخالف ساليان گذشـته هويـدا          
بـا ايـن    .  مرداد بـود   بيست و هشتم  رد وقوع كودتاي    گايرانيست دعوت به عمل آيد سال       پان

يرانيست در شهرهاي مختلف خواست       ا   از مسئوالن و ديگر اعضاي حزب پان       حال پزشكپور 
 هـم    در خـود تهـران     .كننـد آن روز تاريخي مراسمي درخور برگزار       المقدور در سالگرد      حتي

 كودتـا  از   تمجيدايي در   رّغ شخصاً در حضور اعضا و هواداران اين حزب سخنراني           پزشكپور
 در ايـن بـاره چنـين        1349 مـرداد مـاه     بيست و هشتم    در اداره كل سوم ساواك   . ايراد كرد 

  :گزارش كرده بود
 برخالف  32 امرداد سال    28ناسبت سالروز قيام ملي     هاي ملي امسال به م     در جريان جشن  

ت دعوت براي شركت در مراسم به عمـل نيامـده و بـه              ايرانيس  معمول سنواتي از حزب پان    
به همـين جهـت ايـن حـزب بـرخالف      . عالوه تضييقات گوناگون نيز فراهم گرديده است     

  .سهم مؤثري داشته باشدهميشه نتوانسته در برگزاري اين جشن ملي 
 به كليه مسئولين شعب حزبي در نقاطي كـه حـزب مـذكور شـعبه                معهذا محسن پزشكپور  

داشته دستور داده كه به عنوان يك وظيفه حزبي در حد امكانات خود بـه مناسـبت سـالروز                  
 كي است كه در اهواز امرداد مراسمي برگزار نمايند كه آخرين اطالع رسيده حا28قيام ملي 
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  . مراسم جشن و سخنراني در محل حزب به مناسبت مذكور برپا گرديده استو خرمشهر
 نيز اگر چه به طور رسمي حزب مـذكور دعـوتي نداشـته معهـذا در محـل حـزب                     در تهران 

داران حزبـي در محـل حاضـر و     نفـر از اعـضا و هـوا     70-60مراسمي برپا و تعدادي حدود      
سخنان نامبرده پيرامون سالروز .  شخصاً در جمع آنها سخنراني نموده استمحسن پزشكپور

 امرداد و فلسفه رستاخيز مردم در اين روز و اينكه ناشـي از پيونـد هـزار سـاله مـردم بـا                        28
شاهنشاهي ايران همه ميراث فرهنگـي و  ناطق با اشاره به اينكه . شاهنشاهي ايران است بوده 

 امـرداد   28رسالت نژاد ايراني را در پيشگاه جامعه با خود دارد يادآور شـده كـه قيـام ملـي                    
 ملت با رسـتاخيز خـويش       ،نظر از سنت شاهنشاهي در ايران      گوياي اين امر است كه صرف     

 سپس به مبـارزات     پزشكپور. ي شاهنشاهي آريامهر بزرگ را مثبت و تأييد كرده است         ها    هپاي
 ين شاهنشاهي ايران زمين اشاره ويت به عنوان پاسدار آايرانيس بيست و هشت ساله حزب پان
ايرانيستي تا سـرحد   مشي حزب بوده و خواهد بود و هر پان اضافه كرده كه اين حزب و خط  

ا ادامه داده و وظيفه دارد چون سرباز جانبازي در راه           ي خود ر  ها  شجانبازي مبارزات و كوش   
  .بخش آريامهر شاهنشاه ايران زمين بكوشد هاي بزرگي آرمان

از طـرف   ] ناخوانـا [سات حاضرين خاتمه پذيرفته ليكن از        با ابراز احسا   سخنراني پزشكپور 
ـ ت از شركت رسـمي در ايـن آ        ايرانيس  مسئولين دولتي حزب پان    و  ملـي محـروم شـده         يني

 عمومـاً   ،ند مانند هميشه احساسات ميهني خود را ابـراز نماينـد          نتوا   اين حزب نمي   ياعضا
  .اندوهگين و مغموم هستند

هـاي    و حتي سـازمان نوين  و ايران از طرف احزاب مردمتوضيح اينكه برابر اطالع در خرمشهر     
  . امرداد صورت نگرفته است28ري در بزرگداشت سالروز قيام ملي مگيدولتي فعاليت چش

  :312مالحظات 
  .ست مورد تأييد ا و خرمشهر و نيز انجام مراسم در اهوازبرگزاري مراسم و سخنراني پزشكپور

آميـز خـود را بـه مناسـبت عـدم دعـوت از حـزب                  اي اعتراض گله     طي نامه  ضمناً پزشكپور 
 مرداد به آقاي وزير اطالعات اشعار داشـته         28ت براي شركت در مراسم سالروز       ايرانيس  پان

  87.است
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 بـا مالحظـه گـزارش فـوق برآشـفته بـود كـه چـرا بـرخالف                   ،ساواك رئيس   ،نصيري
 312 بخـش    . تعطيل نشده است   ايرانيست در تهران     دفتر حزب پان   ،هاي سابق   دستورالعمل

 طي گزارشي به شرح زير درباره چگونگي برگزاري مراسـم           1349 شهريور ماه  هفتمهم در   
 مبنـي بـر پايـان دادن بـه          جـرا شـدن دسـتور نـصيري       ا و   هـا   نيـست ايرا  مذكور توسط پان  

  :ي اين حزب در دفتر تهران اطالعات الزم را در اختيار مقدم قرار دادها ليتفعا
هـاي ملـي      مفاد گزارش خبري واصله حاكي بود كه در جريان جـشن           28/5/49در تاريخ   

 برخالف معمول سـنواتي از حـزب   32رداد سال  ام28امسال به مناسبت سالروز قيام ملي   
ت دعوت براي شركت در مراسم به عمل نيامده و به عالوه تضييقات گونـاگون               ايرانيس  پان

 در برگـزاري ايـن       به همين جهت اين حزب برخالف هميـشه نتوانـسته         . نيز فراهم گرديده  
 رهبر حـزب مـذكور بـه كليـه           سن پزشكپور معهذا مح . جشن ملي سهم مؤثري داشته باشد     

مسئولين شعب حزبي در نقاطي كه حزب موصوف شعبه داشته دستور داده كـه بـه عنـوان                  
 امـرداد مراسـمي   28يك وظيفه حزبي در حد امكانات خود به مناسبت سالروز قيـام ملـي       

ررسمي مراسمي به همين مناسبت برگـزار و محـسن    نيز به طور غي  در تهران . برگزار نمايند 
  . سخنراني نموده است32 امرداد سال 28 پيرامون سالروز قيام ملي پزشكپور

  :اند نوشت فرموده مراتب فوق به عرض رسيده، تيمسار رياست ساواك پي
اگر مركـز حـزب يـا پايگـاه بـوده چـرا              ؟اند كجا بوده     برپا نموده  محلي كه جشن در تهران    «

  .»4/6/49تعطيل نشده؟ 
رساند نظر به اينكه افراد وابسته به حزب مذكور همـه سـاله بـه مناسـبت                   اينك به عرض مي   

 امرداد در محل حزب مذكور حاضـر شـده و فعاليـت مـؤثري در ايـن      28سالروز قيام ملي   
ـ              جشن داشته  در محـل حـزب      ان بـه عمـل آيـد      اند لذا روز مزبور بـدون اينكـه دعـوتي از آن

 در تجليل از رستاخيز ملـت ايـران در          ايرانيست در مركز حضور يافته، محسن پزشكپور        پان
 در مـورد تعطيـل شـدن        4/6/49مضافاً به اينكه تا تاريخ      . اين روز مطالبي بيان داشته است     

بود ولي تيمسار رياسـت سـاواك در        ايرانيست اوامري صادر نشده       مركز يا پايگاه حزب پان    
نوشت فرموده بودند كه از تشكيل جلـسات          ذيل يكي از گزارشات مربوط به اين حزب پي        

آن ممانعت به عمل آيد كه در اجراي اوامر صادره در اين زمينه اقدام مقتـضي معمـول و در                    
 ايـن   يليكن برخـي از اعـضا     . نتيجه كليه جلسات آن در حال حاضر عمالً متوقف گرديده         
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 حـزب موصـوف حـضور يافتـه و          يحزب به منظور ديدار يكديگر در محل يا منازل اعـضا          
  .نمايند ت بحث ميايرانيس درباره وضعيت فعلي حزب پان

  88.مراتب فوق استحضاراً به عرض رسيد
روز يداشـت   گرام خواسـته بـود از برگـزاري مراسـم           در شهرهاي ديگري هـم سـاواك      

اي از شـهرها    در پـاره  امـا دي جلوگيري به عمل آ ها  ايرانيست   مرداد توسط پان   هشتم  و  بيست
اي   اگر چه در پـاره    .  برگزار كردند  يها جلسات   مسئوالن محلي حزب به رغم تمام محدوديت      

  :از موارد اين مراسم با تذكراتي از سوي مأموران شهرباني همراه بود
ايرانيست استان گيالن ضمن مذاكراتي در محل تـاالر            مسئول حزب پان   مسلم آقا عليخاني  

 مرداد و جريان جلوگيري شـهرباني       28خاك و خون شهرستان لنگرود درباره برنامه جشن         
 مـن بـه شـهرباني رفـتم و هـدف از      :از اجراي برنامه تظاهرات حـزب مزبـور اظهـار داشـت     

رئيس شهرباني اظهار نمود متأسفم از اينكـه        . آنان در ميان گذاشتم    مرداد را با     28تظاهرات  
 من هم قبول كردم و برگشتم ولي به طـوري كـه اطـالع دارم    .اي اجرا كنيد  شما نبايد برنامه  

ودند مهاي موجود برنامه مختصري اجرا ن       با تمام محدوديت   افراد حزبي شهرستان رودسر   
ر پـو   ري در محل تشكيالت حزب صورت گرفـت و ايـرج كـريم            كه طي آن اجتماع چند نف     

  89. مرداد صحبت كرد28پيرامون روز 
اين حزب حتي در سالگرد      داد رهبران و اعضاي      اجازه نمي  بدين ترتيب موضوع بحرين   

 ت قلبي خـود    هم اراد  1332 مرداد ماه  بيست و هشتم  باري نظير كودتاي     رخدادهاي تأسف 
  .  تجديد نمايند نسبت به محمدرضا پهلويرا

  
   ايران سال شاهنشاهيدوهزاروپانصدمينهاي  جشن
  برگزار شد، اما   1350 سال شاهنشاهي ايران در مهرماه       دوهزاروپانصدهاي موسوم به      جشن
 بـه عنـوان ليـدر       پزشـكپور .  قبل از آن مقدمات اين نمايش بزرگ شروع شده بـود           ها  سال

هـاي   كميـسيون جـشن  «در نيـز  ايرانيست در مجلـس شـورا    فراكسيون پارلماني حزب پان  
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 1348  مــاهديبيــست و پــنجم  در تــاريخ 90.عــضويت داشــت»  ســاله شاهنــشاهي2500
زب براي شركت فعال در مراسـم       ي اين ح  ها    هاي به شرح زير رئوس برنام        در نامه  پزشكپور

  : ارائه داد،ها، جواد بوشهري  را به رئيس وقت شوراي مركزي اين جشن مذكورهاي جشن
  »شاهنشاهي ايران«هاي   رياست محترم شوراي مركزي جشنجناب آقاي جواد بوشهري

ت و نيز ايرانيس ي شاهنشاهي به حزب پانها به پيوست طرح حاوي سازمان شوراهاي جشن
هاي شاهنـشاهي ايـران    ي حزبي را به هنگام برگزاري جشن  ها    هها و پايگا    برنامه كلي سازمان  

  .گردد هاي شاهنشاهي ايران ا رسال مي براي بررسي و تأييد شوراي محترم مركزي جشن
صيلي و تكميلي ديگري مربوط به برنامـه كلـي در           بديهي است، هرگاه طرح و يا برنامه تف       

  .گردد نظر گرفته شد، متعاقباً گزارش مي
  91با احترام محسن پزشكپور

ها و عـرض ارادت خـود          تمام گذاشتن در اين جشن       براي سنگ   محسن پزشكپور  گروه
  . ارائه كردنديبه شاه، برنامه مفصل

، موضـوع   هـاي مـذكور     ت كوتاهي پس از ارائه اين برنامه به شوراي برگزاري جشن          مد
جـواد  . ت به سرعت مـورد غـضب قـرار گرفـت          ايرانيس   و حزب پان    پيش آمد  انتزاع بحرين 

 بـه شـرح زيـر خطـاب بـه محـسن             1349 مهر   بيست و يكم  اي به تاريخ       در نامه  بوشهري
ت در مراسم مـذكور     ايرانيس  ها را با شركت حزب پان        موافقت اصولي شوراي جشن    پزشكپور

دهد، رونوشتي از آن و نيز رئـوس           مطلب ذيل همين نامه نشان مي      چنانكه هم  و اعالم كرد 
هـاي     آن را نيز براي نماينده ساواك در شوراي جـشن          ةر گرفت ي مورد موافقت قرا   ها    هبرنام

  :فوق فرستاد
  ايرانيست  دبيركل محترم حزب پانجناب آقاي پزشكپور

ايرانيست در برگزاري مراسم جشن شاهنشاهي كـه در           پنج نسخه از برنامه حزب محترم پان      
نامه و تـشريفات ايـن شـورا بـا حـضور      سوكميسيون مربوطه بررسي شده و در كميسيون بر      

 االختيـار آن حـزب و نماينـده مجلـس شـوراي ملـي             نماينـده تـام    جناب آقاي دكتر عاملي   

                                                           
  .143، ص 3، ج اله شاهنشاهي به روايت اسناد ساواكهاي دو هزار و پانصدس جشن: بزم اهريمن -90
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-91
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  .گردد تصويب گرديده براي اجرا به پيوست نامه حاضر ايفاد مي
  .عالم فرمايندوصول آن را ا بسيار متشكر خواهم شد

  رئيس شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران
  سناتور جواد بوشهري

 نماينده رونوشت تمام به انضمام يك نسخه از برنامه مربوطه براي استحضار تيمسار زالتاش
  .شود تاده ميمحترم سازمان امنيت در شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران فرس

  رئيس شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران
  92سناتور جواد بوشهري

 رونوشـت نامـه بوشـهري      هـاي مـذكور      نماينده ساواك در شوراي جشن     عيني زالتاش 
 ،تايرانيـس   ي توافق شده بـراي حـزب پـان        ها    هاه رئوس برنام   را به همر   خطاب به پزشكپور  

  : اداره سوم ساواك فرستادكل مدير،براي استعالم و كسب تكليف براي ناصر مقدم
ين ســده مـ نجت در برگـزاري مراسـم جــشن بيـست و پ   ايرانيـس  دربـاره برنامـه حـزب پــان   

  اري شاهنشاهي ايرانذبنيادگ
-21/4/49 بدينوسيله يك برگ فتوكپي نامه شماره        3929/001-27/3/49پيرو شماره   

 بـرگ فتـوكپي برنامـه       4 شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران بـه انـضمام           2059/3319
. گـردد   ت ايفـاد مـي    ت جهت اطالع و هرگونـه اقـدام مقتـضي بـه پيوسـ             ايرانيس  حزب پان 

  .يد وصول آن را اعالم دارنديخواهشمند است دستور فرما
  93 عيني زالتاش–رئيس ستاد ويژه 

ي هـا     ه سال شاهنشاهي تقريباً بـا تمـام برنامـ          دوهزاروپانصد هاي  شوراي مركزي جشن  
 از اداره   به دنبال استعالم زالتـاش    . ايرانيست موافقت كرد    پيشنهادي دفتر مركزي حزب پان    

 جهـت تعيـين     1349 تيـر مـاه    وهفتم  بيست آن اداره كل در      312، بخش   كل سوم ساواك  
ي آن حزب تهيـه كـرد تـا بـه     ها  هت گزارشي از رئوس برنام  ايرانيس  تكليف نهايي حزب پان   

 1349 مـرداد مـاه     هفـتم  در اين گزارش كـه در     . ئه شود  رياست ساواك ارا   شخص نصيري 
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  :خوانيم  ارسال شد، چنين ميبراي نصيري
ت در برگـزاري مراسـم جــشن بيـست و پنجمـين ســده     ايرانيـس  دربـاره برنامـه حـزب پــان   

  بنيانگذاري شاهنشاهي ايران
  .رساند محترماً به استحضار مي

ت ايرانيـس   عرض وضعيت و كسب دستور در مورد ممانعت از شركت حزب پـان          –منظور  
  .در مراسم مذكور

ايرانيست به منظور شركت در مراسم جشن بيست و            چندي قبل رهبران حزب پان     –سابقه  
 مركـزي   پنجمين سده بنيانگذاري شاهنشاهي ايران برنامه حزب مـذكور را تقـديم شـوراي             

 جشن شاهنشاهي نموده بود كه اخيراً توسط شوراي مذكور با حضور دكتر عـاملي تهرانـي               
االختيار حزب مزبور مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و مراتب جهت اجرا به                نماينده تام 

  .رديده است رهبر اين حزب ابالغ گمحسن پزشكپور
ت در برنامه مورد بحث مواردي را جهت شركت در  مراسم مذكور در نظر ايرانيس حزب پان

  .گذرد گرفته كه اهم مطالب آن به شرح زير از عرض مي
ين نيايش ميدان شـهياد آريـامهر، برگـزاري         ي شركت در آ   مذكور،هاي حزب    چراغاني محل 

هاي گل به آرامگاه     افشاني پيكره شاهنشاه آريامهر، نثار تاج        گل ،ن مزبور ين نيايش در ميدا   يآ
 درج مطالبي در زمينه عظمت شاهنشاهي ايران در روزنامه خاك           ، كبير اعليحضرت رضاشاه 

ها و بروشورها قبل      تراكت ،اه    ه انتشار اعالمي  ،ها      ستاني مركزي شهر  ها  دانين مي ي تز ،و خون 
 تشكيل جلـسات    ،كننده در اين جشن    هاي فارسي و كشورهاي شركت     از آغاز جشن به زبان    

ي تـاريخي و اجتمـاعي   هـا  ش كوشـ ،ين شاهنشاهي ايـران  يمتعدد و ايراد سخناني پيرامون آ     
آريــامهر شاهنــشاه ايــران زمــين و اهميــت و ارزش جهــاني آغــاز بيــست و پنجمــين ســده   

 و هــا  ه تهيــه و پخــش جــزو،اري شاهنــشاهي ايــران و اصــول انقــالب شــاه و مــردمبنيانگــذ
 افروختن بيست و پـنج مـشعل در         ،ين شاهنشاهي ايران و فلسفه آن     يبروشورهايي پيرامون آ  

ر  برگزاري مجالس جشن و سرور در كليه شعب حزب د          ،  محل حزب تا پايان جشن مزبور     
 نثار ،هاي همگاني ها و محل ي جشن در خيابانها  ه برپا نمودن برنام،داخل و خارج از كشور

 و يـا  هـا  ك ساختن يادگاري از سنگ و سيمان در يكي از پار      ،تاج گل در آرامگاه كورش كبير     
ط امناي  جلد كتاب به چند كتابخانه ويژه جوانان توس300 الاقل ي و اهداميدان بزرگ تهران
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  .ايرانيست  توسط عناصر وابسته به حزب پانها  هكتابخان
ت تحـوالتي بـه وقـوع    ايرانيـس   با توجه به اينكه اخيراً در نحوه فعاليت حـزب پـان        –نظريه  

مـورد   يي را عليـه اقـدامات دولـت در        هـا   ليتپيوسته و عناصر حزب مذكور تبليغات و فعا       
ي خـالف   ها  ليتاند لذا به منظور جلوگيري از هرگونه تظاهرات و فعا            به عمل آورده   بحرين

مصلحت افراد وابسته به حزب موصوف اصلح است اقـدام مقتـضي در مـورد ممانعـت از           
  .شركت اين حزب در مراسم مورد بحث صورت گيرد

ب اقـدام   مستدعي است در صورت تصويب اجازه فرمايند به همين نحـو دربـاره ايـن حـز                
  94.ت اسموكول به اوامر عالي. گردد

ت در مراسـم    ايرانيـس    با مشاركت رسمي حـزب پـان        نصيري ،شد  بيني مي    پيش چنانكه
 در   شاهنشاهي موافقت نكـرد و بـه دنبـال آن ناصـر مقـدم               سال دوهزاروپانصدهاي    جشن

  : چنين اطالع داد خطاب به عيني زالتاش1349 مرداد ماه هجدهم
ت در برگـزاري مراسـم جــشن بيـست و پنجمـين ســده     ايرانيـس  دربـاره برنامـه حـزب پــان   

  بنيانگذاري شاهنشاهي ايران
  6/5/49-4271/001عطف به 
ت در برگزاري جـشن     ايرانيس  ه حزب پان   طي گزارشي چگونگي برنام    13/5/49در تاريخ   

اري شاهنـشاهي ايـران بـه عـرض رسـيد و تيمـسار رياسـت          ذبيست و پنجمين سده بنيانگ    
  :نوشت فرمودند ساواك در ذيل آن پي

» .ايرانيـست  تواننـد در جـشن شـركت نماينـد نـه بـه نـام پـان            مانند يك فـرد ايرانـي مـي       «
يد در اجراي اوامر صادره در اين زمينه اقدام مقتضي معمول و  ي فرماخواهشمند است دستور

  .نتيجه را به اين اداره كل اعالم دارند
  95 ـ مقدممديركل اداره سوم

رياست شـوراي مركـزي     «اي به      نامه ذيل 1349 مرداد ماه بيستم   در    نصيري در نهايت 
  را م، چهارم، هشتم ساواك و نيـز سـاواك تهـران          ادارات كل سو  » جشن شاهنشاهي ايران  
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  :دكرمأمور پيگيري حسن اجراي اين دستورالعمل 
ت در برگـزاري مراسـم جــشن بيـست و پنجمـين ســده     ايرانيـس  دربـاره برنامـه حـزب پــان   

  گذاري شاهنشاهي ايران بنياد
  21/4/49-2059/3319عطف به شماره 

توانند مانند يك فرد ايراني در جشن مـذكور شـركت             عالم اينكه افراد حزب نامبرده مي     با ا 
يد در اين بـاره اقـدام مقتـضي         يايرانيست، خواهشمند است دستور فرما      نمايند نه به نام پان    

  .معمول و نتيجه را اعالم دارند
   سپهبد نصيري–رئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور 

  گيرندگان
 جهـت اطـالع و هرگونـه اقـدام          19/5/49-2384/312اداره كل سوم عطف بـه شـماره         

  مقتضي
   جهت اطالع و هرگونه اقدام مقتضي22/4/49-4134/001اداره كل چهارم پيرو شماره 
   جهت اطالع و هرگونه اقدام مقتضي22/4/49-4134/001اداره كل هشتم پيرو شماره 

  96 جهت اطالع و هرگونه اقدام مقتضي22/4/49-4134/001 پيرو شماره ساواك تهران
كـه   آن همه برنامة رنگارنگ و پر سر و صـدا            با وجود ت  ايرانيس  حزب پان چنين بود كه    

 سال شاهنـشاهي تـدارك ديـده        دوهزاروپانصدهاي    براي حضور فعال و چشمگير در جشن      
  .را از دست داد در آن نمايش شركت» افتخار«بود، 

  
  عبور از بحران

ايرانيـست در شـهرهاي مختلـف كـشور طـي             مـسئوالن حـزب پـان      1350در اوايل سال    
در اوايـل   . شـدند    خواستار بازگشايي شعب و مراكز حزبي خـود          يي خطاب به ساواك   ها    هنام

 پيرامون چگـونگي برخـورد   اي به نصيري  نامهدر شهرباني كل كشور   1350 ارديبهشت ماه 
ارديبهـشت   شانزدهم در   نصيري. ت كسب تكليف كرده بود    ايرانيس  ي حزب پان  ها  ليتبا فعا 

 شرح زير موافقت خود را با تداوم فعاليـت مـشروط            به در پاسخ به نامه شهرباني       1350 ماه
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  :ت اعالم كردايرانيس  پانحزب
  تايرانيس درباره ادامه فعاليت حزب پان

  1/2/50-672/312پيرو 
ت مشروط بـر اينكـه مغـاير بـا           ايرانيس  با بررسي مجددي كه به عمل آمد فعاليت حزب پان         

شد و جلسات متشكله حزب موصوف موجب بـر هـم زدن نظـم              مصالح عاليه مملكت نبا   
 عليهذا مراتـب جهـت استحـضار و هرگونـه اقـدام           .اين سازمان بالمانع است   نگردد از نظر    

  .گردد مقتضي اعالم مي
  97 سپهبد نصيري ـرئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور

ـ  در   اداره كل سوم ساواك     رونوشـت نامـه رئـيس       1350 ارديبهـشت مـاه    ست و دوم  بي
 بـه شـرح      ارسـال و   كشور هاي  براي رؤساي كليه ساواك   را   به شهرباني كل كشور      ساواك

  :آنان ابالغ كرد ت را به ايرانيس زير موضوع از سرگيري فعاليت حزب پان
  ها رياست كليه ساواك: به
  )312(ه كل سوم ادار: از

  تايرانيس درباره فعاليت حزب پان
ــ      سـاواك صـادره بــه   16/2/50-1025/312 شـماره  هبدينوسـيله يـك بـرگ رونوشـت نام

 .دگـرد   ت بـه پيوسـت ايفـاد مـي        ايرانيس  شهرباني كل كشور درباره ادامه فعاليت حزب پان       
 خواهشمند است دستور فرماييد به وسيله منابع و عوامل ، اطالع اعالمعليهذا مراتب جهت

ايرانيست نفوذ و از اعمال و رفتار عناصر  ديگر آن ساواك در جلسات و اجتماعات حزب پان
  .حزب مذكور مراقبت و نتيجه را به اين اداره كل اعالم دارند

  98 ـ مقدممديركل اداره سوم
 تمديد فعاليت حزب و نصب دوباره تابلوهاي حزب بـر           اجازهايرانيست    رهبران حزب پان  

 بـراي   قابل توجهي ها و دفاتر حزبي را پيروزي بزرگي براي خود و شكست              سردر ساختمان 
نظير ساليان گذشته كماكان از چاشني تمجيد و ستايش شاه به           . كردند   ارزيابي   دولت هويدا 
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اما اين تجديـد فعاليـت، ظـاهراً    . بردند ت بهره مي مثابه سپر دفاعي مستحكمي در برابر دول      
  :دردسر هم نبود بي

ايرانيست يزد بـا       مسئول تشكيالت حزب پان     منوچهر يزدي  20/3/50 روز   00/14ساعت  
 در تاالر خاك و خون شهرستان       21/3/50 روز   00/10 عزيمت و ساعت     اتومبيل به اصفهان  

 و نيز مسئول تـشكيالت حـزب    و مسئول تاالر مزبور در اصفهانبا آقاي دكتر طالع اصفهان  
موضوعات عنوان شده بين آنان پيرامون فعاليت مجدد . نمايد  مالقات ميمزبور در شهركرد

دارد   در اين جلسه اظهار مـي    يزديآقاي  . حزب و فعاليت در انتخابات مجلسين بوده است       
 بـه وي    آقاي دكتر طالع  . دهند  شهرباني و ساواك يزد به من اجازه نصب تابلو حزب را نمي           

هـاي مزبـور      العملي از ناحيـه سـازمان       گويد شما تابلو را نصب نماييد ببينيد چه عكس          مي
ي هـا   هدارد اگر من چنين كاري انجام دهـم و دسـتگا         اظهار مي   يزدي آقاي. گيرد  صورت مي 

ين بياورنـد ديگـر حتـي يـك نفـر از اهـالي يـزد بـا توجـه بـه                      ينظر تابلو حـزب را پـا       مورد
م اين بنابراين انجا. ت بگروندايرانيس خصوصيات ذاتيشان حاضر نخواهند شد به حزب پان

دارد پـس شـما روز يكـشنبه      اظهـار مـي   آقـاي دكتـر طـالع     .باشـد   عمل بـه مـصلحت نمـي      
در ايـن   . حلي ديگر به شما توصـيه نمـايم           تلفني با من تماس بگيريد تا من راه        23/3/50

دارد من بـا رئـيس شـهرباني شـهركرد تمـاس              هنگام  مسئول تشكيالت شهركرد اظهار مي      
پس از آن مقرر گرديد كه مسئوالن    .  نامبرده به من اجازه نصب تابلو حزب را داد         ]و [رفتمگ

ي هـا       سـتان  اصفهان و شهركرد الاقل ماهي يك بار و هر بار در يكـي از شهر               ،تشكيالت يزد 
مزبور به گرد هم جمع شوند و پيرامون مسائل جاري و موضوعات حزبي به بحث و تبـادل       

 تشكيل خواهـد     در يزد  12/4/50 اين اصل اولين جلسه آنان در تاريخ         نظر بپردازند و روي   
 23/3/50شود روز   بحث گرديده و قرار ميپس از آن راجع به تابلو حزب در اصفهان. شد

  99. نصب شودتابلو حزب مزبور در اصفهان
ي دولتي  ها    هبيشتر دستگا تراشي    مانعدن از    در امان مان   برايايرانيست    رهبري حزب پان  

 ناراحـت   شاه كه از فضولي بيجاي حـزب در قـضيه بحـرين           . از شخص شاه استمداد طلبيد    
 رئـيس    بـه دنبـال آن نـصيري       .ميلي دستور داد كه از كار حزب جلوگيري نـشود           بود، با بي  
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اي خطــاب بــه وزارت اطالعــات كــه   و طــي نامــه1350 تيــر مــاه دهــمدواز در ســاواك
  :هايي از آن هم براي شهرباني و ژاندارمري كل كشور ارسال شده چنين نوشت رونوشت

  تايرانيس درباره حزب پان
ايرانيست بـه شـرف عـرض شاهنـشاه آريـامهر رسـيده و         گزارش تقديمي رهبران حزب پان 

  :ري به شرح زير شرف صدور يافته استاوام
به مقامات مربوطه گفته شود كه الزم نيست به اين حزب كمك كنند ولي جلوگيري بيهوده 

 فـوراً انجـام     .رسـد    نمـي   و مـردم   نيز نشود چون باالخره تعداد اينها به دو حزب ايران نوين          
  .گيرد

  .گردد ضار و هرگونه اقدام مقتضي اعالم ميمراتب جهت استح
   نصيريكشور ـ سپهبدرئيس سازمان اطالعات و امنيت 

  گيرندگان
جهـت استحـضار و     ) ركـن دوم دايـره اطالعـات      (تيمسار فرماندهي ژاندارمري كل كشور      

  .هرگونه اقدام الزم
  100)اداره اطالعات(رياست شهرباني كل كشور 

ستورالعمل شاه باعث شد از دامنه فشارهاي دولت و مراجع انتظامي و امنيتـي بـر                اين د 
 ضـمن . ف كاسته شـود   لايرانيست در شهرهاي مخت     ي اعضاي حزب پان   ها  ليتمجموعه فعا 

ت پيام و در واقع حربه مؤثري در اختيار    ايرانيس   عدم كمك به حزب پان     بهعالقه شاه   اينكه  
 بـه  با اين حـال سياسـت كلـي حاكميـت مبتنـي بـر پايـان دادن                  .داد   قرار مي   هويدا دولت

 چنانكـه هم. شـد   ت اعمـال مـي    ايرانيس  حزب پان كه دربارة   هايي بود     تضييقات و محدوديت  
از آن پس مانعي جدي بـر    به دنبال دستور شاه      ، طي گزارشي به شرح زير وعده داد       ساواك

  : ايجاد نخواهد كردها نيستايرا سر راه فعاليت پان
ت مراتب به شـرح زيـر از      ايرانيس  در اجراي اوامر مطاع ملوكانه در مورد وضعيت حزب پان         

  :گذرد عرض مي
 در لـت در مـورد مـسئله بحـرين     ت بـا سياسـت دو     ايرانيـس    پس از مخالفت حزب پـان      -1
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ر عضو فراكسيون اهللا صد    به علت دادن رأي موافق از طرف دكتر فضل         49فروردين ماه سال    
، انـشعابي   ايرانيست به تصميم دولت در خصوص مسئله بحرين         پارلماني سابق حزب پان   
جناح اول . پيوست و در نتيجه اين حزب به دو جناح تقسيم گرديددر حزب مزبور به وقوع 

 بـود كماكـان بـه گرداننـدگي          منجمله مسئله بحـرين    ،كه مخالف برخي از اقدامات دولت     
  و هوشـنگ طـالع     رسـماعيل فريـو   ، دكتر ا  ، دكتر محمدرضا عاملي تهراني    محسن پزشكپور 

ي خـود در حـزب مزبـور        هـا   ليتبه فعا ) ايرانيست  فراكسيون پارلماني حزب پان   اعضاي  (
  .ادامه داد

ر اهللا صـد     بود به رهبري دكتر فضل     جناح دوم كه موافق اقدام دولت در مورد مسئله بحرين         
  .تشكيل دادند» حزب ايرانيان«حزب جديدي را به نام 

 مخالفـت خـود را بـا       ت به رهبري محسن پزشـكپور     ايرانيس  متعاقب اين انشعاب حزب پان    
ـ     بـادرت بـه   گيـري خـاص م     ي مختلـف گـسترش و بـا موضـع         هـا     هسياست دولت در زمين

 و انتشار جزواتي در ايـن خـصوص         ي حادي عليه دولت در مورد مسئله بحرين       ها  ليتفعا
» ناسيوناليسم «ةنمود و در خارج از كشور نيز افراد وابسته به اين حزب با انتشار مجدد نشري

مقرر شـد از فعاليـت جنـاح مخـالف     حمالتي را متوجه دولت نمودند كه به وسيله دولت  
  .جلوگيري به عمل آيد) تايرانيس حزب پان(
 منبعد تضييقاتي جهت حزب ؛شود  در مورد قسمت دوم اوامر مطاع ملوكانه اطاعت مي-2

  101.ت به عمل نخواهد آمدايرانيس پان
  

  نوميدي در فضاي ها ليتطرح توسعه فعا
بست رسيدن     گوناگون مانع از به بن     طرقايرانيست كوشيد به      دستگاه رهبري حزب پان   

 و كنار كشور ولو به طور صوري         فعاليت اين حزب شده و تشكيالت و اعضاي آن در گوشه          
بـه همـين دليـل تـالش        . و غير مؤثر حضور خود را در عرصه سياسي كشور تداوم بخشند           

كانات موجود براي نگـه داشـتن اعـضا و تـشكيل جلـسات و               شد از حداقل فرصت و ام       مي
 در  .برداري شود   هاي پيدا و پنهان ولو در منازل اعضا و نظاير آن به سود حزب بهره                نشست
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 ، بـود   شـده  انتقاد از دولت و حاكميت دشـوارتر      امكان   كه   وضعيتي و در    1349اواسط سال   
مـسائل غيرسياسـي نظيـر      كردنـد ولـو بـا طـرح           رهبران حزب به اعضاي آن توصـيه مـي        

 سعي كنند بـه     ،ي ورزشي، اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و اقتصادي      ها  ليتموضوعات و فعا  
در .  مانع از پراكندگي بيشتر شـوند       و حزبي خود قوت بخشيده    آمد و شدها و ارتباطات درون     

سـخن بـه   كـشور  شد كمتر درباره مسائل جاري        همان حال در جلسات حزبي هم سعي مي       
بـا پيـشبرد همـين      . پرداختنـد   تر مـي    د و سخنرانان به مسائل انتزاعي و كم اهميت        يميان آ 
رهبران و مـسئوالن     1350  ماه ارديبهشتاواسط  دار و مريز بود كه از        جها و رفتار ك     احتياط

اي بــراي گــسترش  ايرانيــست در شــهرهاي مختلــف فرصــت و اجــازه دوبــاره حــزب پــان
با داير شدن تدريجي دفـاتر و شـعب حـزب تحـرك             ي حزبي پيدا كرده و همراه       ها  ليتفعا

  .گرديدها و آمد و شدهاي حزبي فراهم  جديدي براي برگزاري جلسات، كنفرانس
و از  (هـاي مختلـف كـشور         ت در بخـش   ايرانيـس    حزب پان  تحرك دوباره  درباره   ساواك

  :ده بودگزارش كر) جمله خوزستان
ايرانيـست بـه       دو نفر از فعـالين حـزب پـان         25/2/50 در تاريخ    به دستور محسن پزشكپور   

اند تا بـه اتفـاق مهنـدس رضـا             آمده  به اهواز  و خرم از تهران   ) عطوان(اسامي حسين شهريار    
 به شهرستاني در اسـتان  تن از اعضاي حزب مزبور در اهواز      دو  و غالمحسين آصف   كرماني

 كه اين حزب شعبي در آن دارد عزيمت و مـسئولين حـزب در ايـن نقـاط ابـالغ               خوزستان
ي حزبي را تشديد كنند و قرار ها ليت فعا،باً ركودنمايند از چه تاريخي پس از يك دوره تقري

 . نيـز اطـالع داده شـود       شده ظرف همين چند روز اين موضوع به اعضاي حـزب در اهـواز             
 در   و محمدرضـا عـاملي تهرانـي       ضمناً يك حلقه نوار سخنراني و گفتار محـسن پزشـكپور          

 كه اوايل ارديبهـشت مـاه جـاري برگـزار           جريان كنگره ششم منعقده حزب مذكور در تهران       
 ها   ستان آورده شده تا در دفاتر شعب حزب در شهرشده توسط دو نفر موصوف به خوزستان

اند قرار  ار نشده مورد استفاده اعضايي كه موفق به شركت در كنگره مزبور و استماع اين گفت             
 به عالوه شخص ديگري هم به نام مهندس ثقفي كه وابسته به اين حـزب هـستند از                   .گيرد

  102.تهران به اهواز آمده است
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در ميان اعضا و مسئوالن حزب جنب و جوشي دوباره شـروع شـده بـود؛ نظيـر آنچـه                    
  : گزارش كرده بود1350 خرداد ماه بيستمساواك كهگيلويه و بويراحمد در 

 و بـا    ت در تهـران   ايرانيـس   رساند پس از برگزاري كنفرانس اخير حزب پـان           استحضار مي  به
توجه به اقداماتي كه از طرف مسئولين حزب مذكور به منظور اخذ اجازه در جهت گسترش         

ث را بالمـانع    فعاليت حزبي در سطح كشور به عمل آمده و نتيجتاً فعاليت حزب مورد بحـ              
 اند به تدريج تحرك و تالشي از سوي عناصر فعال اين حـزب در دوگنبـدان                 تشخيص داده 

ــافظ كهــوائي  ــاي ح ــد و متعاقــب آن آق ــزب  مــشاهده گردي  مــسئول ســابق تــشكيالت ح
اتـي بـا   رها و تبادل نظ ضمن مالقات  به اين بخش مراجعه و       ايرانيست دوگنبدان از اهواز     پان

 فعال و مؤمن به حزب مذكور يك باب مغازه را جهت استقرار دفتر حزب انتخاب و ياعضا
ايرانيست تشكيالت كهگيلويه را در محل استيجاري   تابلوي حزب پان16/3/50در تاريخ 

 عليهذا با عرض اينكه تاكنون رسـماً محـل دفتـر حـزب موصـوف افتتـاح                . نصب نمودند 
 حـزب مزبـور     ي و تعدادي از اعضا    نگرديده است قرار است در حضور آقاي حافظ كهوائي        

ضمن مراسمي نسبت به افتتاح و آغاز فعاليت اين حزب اقدام نمايند كه مراتب به موقع به                 
  .عرض خواهد رسيد

  103ري ساال ـ فرمانداري كل كهگيلويه و بويراحمدرئيس ساواك
ايرانيست تالش كردند ارتباطشان را با آنها تداوم          از جمله اقشاري كه رهبران حزب پان      

.  در مناطق كارگري كشور بودند     به ويژه ي توليدي   ها    هبخشند، كارگران كارخانجات و كارگا    
  :از جمله در

آهـن     كـارگران راه   زشـكپور ت محسن پ  ايرانيس   در پايگاه مركزي حزب پان     2/8/49مورخه  
 ،عضو حزب را به اطاق خود دعوت كرده و ضمن صحبت در مورد اجاره ساختمان جديـد                

ي هـا     ه را شديدتر نمود و افرادي را به حزب آورد تا به ايد            ها  ليتاظهار نموده كه بايستي فعا    
 ديگـر بيـشتر اسـت و اگـر     حزب مؤمن باشند و در حال حاضر امكان فعاليـت از چنـد مـاه     

توان فعاليت  آهن و فرش منحل شد با آماده نمودن افرادي مطمئن مي سنديكاي كارگران راه
 ضمن تأكيد در اين مورد كه مطالب عنوان شده در جلـسه نـزد سـاير                 پزشكپور. را ادامه داد  
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يي داده و   ها  شش افراد جديد آموز   افراد بازگو نشود در مورد رعايت مراقبت در زمينه پذير         
  104.در پايان تأكيد نموده كه جزوات حزبي را مطالعه نمايند

 موضـوع نفـوذ و حـضور حـزب      اداره كل سـوم سـاواك  1350 ارديبهشت ماهدر اوايل  
  : كرد ال ميي كارگري را با نگراني دنبها  هت در ميان كارگران و گروايرانيس پان

اي از واحدهاي كارگري به طور دانـسته يـا        برابر اطالع واصله بعضاً تعدادي از كارگران پاره       
هـايي پيرامـون مـسائل       ت كشانيده شـده و بحـث      ايرانيس  هايي از حزب پان    ندانسته به محل  

عليهـذا خواهـشمند    .آورنـد   به عمـل مـي    ) به ويژه امور كارگري مناطق مختلف     (مختلف  
 پيرامون شناسـايي  2   ه8277/20است دستور فرماييد با توجه به مفاد گزارش خبر شماره           

هاي حزبـي در مـسائل كـارگري          برداري    اين قبيل كارگران و مفاد اظهارات آنها و نحوة بهره         
  .تحقيقات الزم معمول و نتيجه را اعالم نمايند

  105 مقدم-مديركل اداره سوم 
ت در طـرح مـشكالت و       ايرانيـس   روي حـزب پـان       همواره نگران بود مبـادا زيـاده       ساواك

هاي كارگري باعث گسترش نارضايتي در ميان كارگران شـده            هاي موجود در محيط     نارسايي
  :جملهاز . ها دامن بزند  بر مخالفتنمايد و بدبين  دولت هويدانيز و رژيمو آنان را نسبت به 

انـه  خ ي واگـن ت در سـنديكا ايرانيـس  اي از افراد وابسته به حـزب پـان   اجتماع عده : موضوع
  .آهن راه

آهـن در     خانـه راه     سـنديكاي واگـن    ي نفر از اعضا   50 در حدود    5/3/50 روز   00/16ساعت  
ي اظهار داشت در اين هفته با اكثر ييرزااله م  ابتدا شمس.محل سنديكا اجتماع نموده بودند

ام و از مهندس آفرين دعوت به عمل آمده كه وقت تعيين نمايد   آهن تماس گرفته مقامات راه
تا كارگران را دعوت و به مشكالت آنان رسيدگي نمايد و همچنين نامه در مـورد كـارگران                  

دام كـشوري نـسبت بـه وضـع     ايم كه با توجه به قـانون اسـتخ     روزمرد دائم به مقامات نوشته    
آهن مرا     سپس تقي رحيمي اظهار داشت چند روز پيش پليس راه          .استخدامي ما عمل گردد   

آهـن    يد در مورد رسـيدگي بـه امـور كـارگران راه           ينما  احضار و تذكر داد با اين عملي كه مي        
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 و بچـه    امكان دارد آنان اعتصاب و زن و بچه خود را به راه آهن بياورند و در جواب گفتم زن                  
رحيمي اظهار داشـت تـا بـه حـال هرگونـه شـكايتي در مـورد                 . خواهند  هم حق خود را مي    

ايم چنانچه به كار ما رسيدگي ننمايند به شـخص            كارگران داشتيم به مقامات مربوطه نوشته     
  106.اول مملكت و وليعهد نامه خواهم نوشت كه به وضع ما رسيدگي نمايند

 ديـدن خواهـد      حاكم بحرين به زودي از ايـران       ، شد  گفته 1349 آذر ماه وقتي در اواخر    
آميـز احتمـالي     ايرانيست را از هرگونه حركت اعتراض        حزب پان  ي تمام اعضا   پزشكپور ،كرد

ايرانيـست از رژيـم       يكي از اعـضاي حـزب پـان       به گزارش ساواك    . به شدت برحذر داشت   
 كه به شدت موجبات سرخوردگي او را فراهم آورده           از ايران  به خاطر تجزيه بحرين    پهلوي

  :كرده استاظهارنظر بود، چنين 
  .ايرانيست اظهارات غژماني عضو حزب پان: موضوع
 غژماني كارمند بانك ايران و خاورميانـه در محـل حـزب در              23/4/50 روز   00/18ساعت  

زاده دانشجوي دانـشكده اقتـصاد ضـمن          زاده، فراهاني، سلطان    و اميري، حسن  حضور خسر 
نمايـد تـا تعيـين دولـت           اظهار داشت موقعي كه دولتي اسـتعفا مـي         خواندن روزنامه كيهان  

جديد معلوم نيست حكومت به دست چه كسي اداره خواهد شد ولي در كـشور مـا هنـوز                   
ي تـازه وجـود     هـا     هاند كه در كابينه جديد هويدا چهـر          استعفا نداده، در روزنامه نوشته     هويدا

زاده گفت باور كنيد مدت يـك سـال و نـيم اسـت بـه قـدري از ايـن                     سلطان. خواهد داشت 
. اي راجع به اين كشور بشنوم ام كه حاضر نيستم حتي كلمه مملكت و حكومت آن بيراز شده

 را به اين آساني از    خواستيد بحرين   ود يكي نيست به اينها بگويد شما كه مي        سپس اضافه نم  
جـا در   نموديد كه ده هزار نفر ايراني مقيم آن     دست بدهيد الاقل آنچنان حكومتي اعمال مي      

ني غژمـا .  سهمي داشته باشند نه اينكه آنها را در اختيـار كـشورهاي عربـي بگذاريـد         بحرين
 اي در مقابـل  چون قاجاريـه تـا انـدازه   . آنها] به[ باز   ،گفت اينها روي قاجاريه را سفيد كردند      

  107.كردند ولي اينها افتضاح كردند مبارزات ايستادگي مي
ايرانيست بـا طـرح        و فراكسيون حزب پان     موضع مخالف پزشكپور   ،دهد  اسناد نشان مي  
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 چنانكـه  نظر مساعد اقشاري از مردم را بـه سـوي آن جلـب نمـود؛                  از ايران  تجزيه بحرين 
 درباره اقبال اقشاري از مردم كـشور بـه سـوي ايـن        1349 ارديبهشت ماه  هفتم در   ساواك

  :كردحزب چنين گزارش 
حـزب در تمـاس   ي بـاالي  هـا   هايرانيـست بـا رد   در چند روز اخير افراد قديمي حـزب پـان        

 كارمندان و آموزگاران نيز با –اي از قبيل دانشجويان  عده. اند باشند و پيغام همكاري داده مي
كنند و از مسئله  اند و از وي تقاضاي عضويت در حزب را مي  تماس گرفتهمحسن پزشكپور

چند روز قبل چهار نفر ضمن . كر مينمايند اظهار تشحمله حزب به دولت و دفاع از بحرين
 اظهار داشتند كه ما سازمان آموزگاران كشور حضور در محل دفتر مركزي حزب به پزشكپور

ايم و همه مـا حاضـر بـه هرگونـه             اي مسئله اخير را بررسي كرده       را زير نظر داريم و در جلسه      
 ضمن اظهار پزشكپور. باشد ا بيش از هزار نفر ميگروه م] و[همكاري و كمك مادي هستيم 

تشكر از آنان گفت فعالً برنامه اين است كه شما با نظريات حزب آشنا شويد و اصول حزبي 
  108.را فراگيريد و بعداً در جلسات حزبي راهنمايي خواهيد شد

  
  چاپلوسيدور باطل سرخوردگي و 

ايرانيست را دچـار       مجموعه اعضا و مسئوالن حزب پان      ع بحرين  موضو و اسناد شواهد  بنابر  
ايرانيـست     وقتي تعدادي از اعضاي حزب پان      چنانكه؛  بودحران و ركودي روزافزون ساخته      ب

 جوياي موقعيـت فعلـي و تكليـف آتـي      از حافظ كهوائي   1349 فروردين ماه  ونهم   بيست در
  :سخ دادحزب شدند، پا

كنم تنها    مسلماً در سطح عالي مملكت مسائلي هست كه ما به آنها واقف نيستيم و فكر مي               
 ما حتـي نبايـد كـوچكترين سـر و           ،چون با موقعيت فعلي مملكت    . راه فعالً سكوت است   

 بـا نـاامني و هـو و جنجـال در مملكـت              هـا   نيستايرا  به طور كلي پان   . صدايي راه بيندازيم  
  . مخالف هستند

 مسئول تشكيالت نسبت به گذشته تفـاوت         روحيه و طرز فكر حافظ كهوائي      –ريه منبع   نظ
به طـوري كـه شخـصاً دسـت از فعاليـت برداشـته و اخيـراً چنـين                   . محسوسي نموده است  
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ترين كار اين است كـه   نمايد كه با توجه به شرايط كنوني كشور بهترين و اصلح    استدالل مي 
  .ت سكوت نمايديرانيسا حزب پان

شود كـه      و نظريه منبع چنين استنباط مي      به اظهارات كهوائي    با توجه  –نظريه رهبر عمليات    
ت اعضا   دستوراتي مبني بر عدم فعالي      در مسافرت دو روزه خود به خوزستان       حافظ كهوائي 

 يـا    از سران و مسئولين تشكيالت ايـن حـزب در آبـادان            و سكوت در مقابل جريان بحرين     
  109. اخذ نموده باشداهواز

تري از روحيات و عاليق دستگاه رهبـري          تر بوده و شناخت دقيق      طلب  آناني كه فرصت  
ت ايرانيـس  افكنده بـر حـزب پـان     اوضاع بحراني سايه  ايرانيست داشتند، با مشاهده     حزب پان 

كردنـد كـه بـه        تلقي مي » اييكار بيج «را  حزب عضو مجلس    ن  سراتيضاح دولت توسط    اس
انـد كـار ديگـري از پـيش          خود را از اطمينان و امتيـاز دولـت انداختـه           اينكه   جز«زعم آنها   

 يكي از مسئوالن محلـي حـزب بـه        .»اه نخواهند يافت  اند و در آينده هم در مجلس ر         نبرده
كـنم كـه      من به آقايان توصيه مي    « :داد  اعضاي اندك و در عين حال مغموم آن هشدار مي         

 اگر احيانـاً در منطقـه       .وجه در محيط خارج حق اظهار نظر در هيچ موردي را ندارند             به هيچ 
 موم مـردم دربـاره آن اظهـار       موردي اتفاق افتاد كه به حزب هيچ ربطي نداشت، چنانچه ع          

گونـه صـحبت و يـا بحثـي نكنيـد و كـامالً                 باز شما دوستان در آن مورد هيچ       ،نظر نمودند 
دو ماه آينده روشن خواهد شد و اگر قرار           تكليف حزب در عرض يكي      مسلماً. ساكت باشيد 

 و اگـر  باشد كه دوباره حزب فعاليت را از نو آغاز كند كه هدف خود را دنبال خـواهيم كـرد                    
بـدين  . »طور عمل خـواهيم نمـود      هم بايست مثل سابق فعاليت نداشته باشد ما هم همان         

 در مجلس از دامنه اعتماد و اعتقـاد          از ايران   پس از طرح انتزاع بحرين     ترتيب طي چند ماه   
ـ          اعضاي مياني و عادي حزب پان      ت بـه شـدت     ايرانيست به رهبران اين حزب و نيز حاكمي

  در1349 خـرداد مـاه   پنجمايرانيست در  از جمله يكي از اعضاي حزب پان . كاسته شده بود  
   : اش آورده بود نامه استعفا

  ايرانيست كميته مركزي حزب پان
 و 761 بـه شـماره    در مجلـه وزيـن روشـنفكر   محترماً با توجه به بيانـات آقـاي دكتـر صـدر         
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 مـسئولين حـزب اخيـراً در        كهاي    هايي كه از مشاراليه در سابق شنيده شده و رويه          سخنراني
 خود را از حزب تقديم و كماكـان هـدف           ياند بدين وسيله استعفا     قبال دولت پيش كشيده   

وفاداري خود را نيز نسبت به استقالل مملكت و ] و[پرست  خود را به منزله يك سرباز وطن
  . حزب وابستگي ندارم اهنشاهي محبوب ايران دنبال خواهم كرد و به هيچش

  با تقديم احترام
  110 احمد خانيا– كارمند وزارت راه –قلهك 

روابط بين   « كه داد   اعضاي حزب را دلداري مي     هر از گاه   اين ميان محسن پزشكپور    در
 كه بين آنهـا نقـار و كـدورتي رخ داده اسـت              اي  ما و دولت و دستگاه حكومت مثل خانواده       

 نزديك اين كدورت و اختالف از بين خواهد رفت و اميدواري بـسيار              اي    يندهباشد و در آ     مي
 كه از نزديك رفتار و عملكـرد         ساواك .»وجود دارد كه وضع به حال عادي و سابق برگردد         

بيـشتر از آن    « داشت بر اين باور بود كه اظهاراتي از ايـن دسـت               را تحت مراقبت   پزشكپور
  و جهت صورت گرفته كه مانع سردي و سرخوردگي اعضا از حزب مزبور شـده و در افـراد                 

دانند  بخصوص عناصر مردد حزبي كه وضع و آينده اين تشكيالت را مبهم و نامشخص مي           
  .»نوعي ايجاد اميدواري نمايد

  
  )هالعاد فوق(كنگره ششم 

 رهبـري   ، داشـت  ادامـه هاي دولت با نوساناتي همچنان         كه فشارها و دردسرسازي    حاليدر  
 1350 ارديبهشت ماه ايرانيست بر آن شده بود كنگره ششم اين حزب را در اوايل               حزب پان 

 و محمـد     هوشنگ طالع  ، خبر داد  1350 فروردين ماه  بيست و پنجم   در   ساواك. برگزار كند 
اند تا مقدمات برگزاري ايـن كنگـره را فـراهم              مسئوليت يافته   از سوي پزشكپور   جهانگيري

  : ضمن گزارشي چنين نوشته استساواك. آورند
 هوشـنگ   –  محمدرضـا عـاملي    – اي با شركت محسن پزشـكپور        جلسه 26/1/50مورخه  

ايرانيست تـشكيل گرديـد و         در محل حزب پان    –  اسماعيل فريور  –  مجيد ضامني  – طالع
 محـل حـزب    در3/2/50نسبت به كار كنگره ششم حزب بررسي و قرار شد كه كنگـره در    
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 اظهار داشت محل حزب مناسب كنگره نيست و صالح است       اسمعيل فريور . برگزار گردد 
داشت بيرون   اظهارمحسن پزشكپور.  هتل يا محل ديگري كه آبرومند باشد تشكيل شوددر

بنـابراين در   .  مخالفت نماينـد   از محيط حزب مستلزم اجازه از مقامات است كه امكان دارد          
قـرار شـد    . دار شـدند    محل حزب بهتر است و هـر كـدام از نامبردگـان مـسئوليتي را عهـده                

ـ   ين و چـاپ دعـوت     ي مأمور تـز   هوشنگ طالع   مـسئول تـداركات و     و مجيـد ضـامني     هـا     هنام
 جهت آماده شدن افراد رسـمي حـزب در          ها      ستان مسئول تشكيالت شهر   عاملي محمدرضا

 و كـساني كـه تـاكنون عـضو رسـمي حـزب        رسيدگي به امور تهران كنگره و اسمعيل فريور   
] كه[باشند   نفر مي67اند ولي مدتي است با حزب همكاري دارند در حدود     شناخته نشده 

 پـس از انجـام تـشريفات        31/1/50دي از آنان سوگند ياد نموده و بقيه قرار شـده روز             تعدا
 نفر شـركت خواهنـد   450در اين كنگره در حدود   . عضو رسمي حزب شناخته خواهند شد     

 مجلـس   23نمود و كنگره ششم نسبت به اخذ تصميم دربـاره شـركت در انتخابـات دوره                 
  111.مشي آينده حزب تصميم خواهند گرفت  و خطشوراي ملي

 مقدمات برگزاري كنگره ششم حـزب       ، در امان ماندن از فشارهاي مضاعف دولت       براي
 در اواخـر فـروردين خبـر        ها    هكه روزنام  ايرانيست تقريباً خيلي زود فراهم شد و در حالي          پان
 خواهـد كـرد،      كـار خـود را آغـاز       1350 ارديبهشت ماه  چهارم يا   سومدادند كنگره فوق      مي
ايرانيـست اسـتان مازنـدران        اي بـه حـزب پـان         طي نامـه   28/1/50 روز   محسن پزشكپور «
ي مشابه ديگري به برخـي شـعب حـزب در    ها  ه نام،دهد  اسناد موجود نشان مي چنانكههم[
ساي حزب  خورده را رؤ   اي از نفرات قسم     دستور داد كه عده   ] ي ديگر هم ارسال شد    ها      ستانا

 سند  چنانكههم .» ببرند  با خود به كنگره تهران     2/2/50ي استان عصر روز     ها      ستاندر شهر 
ال و  جـ  كنگـره شـشم حـزب بـدون جـار و جن            اصـرار داشـت    دهد، پزشكپور   زير نشان مي  

  :المقدور محرمانه برگزار شود حتي
 با لسه خصوصي در اطاق كار آقاي محسن پزشكپور يك ج22/1/50 روز 00/19در ساعت   

گـره   به منظور تـشكيل كن      و ميرقاسمي   و دكتر طالع    و دكتر فريور   حضور آقايان دكتر عاملي   
ايرانيست در روز جمعه سوم ارديبهشت ماه مذاكراتي به عمـل آمـد و آقـاي      ششم حزب پان  
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 تأكيد نمود موضوع تشكيل كنگره خيلي محرمانه باشد و كسي از جريان تشكيل              پزشكپور
 اظهار  نبايد آگاه شود و ضمناً به آقاي ميرقاسمي       ] 2/2/50[ 2/1/50كنگره تا روز پنجشنبه     

  كانديد نمايندگي مجلس شوراي ملـي      داشت خودت را آماده كن كه امسال بايد از شهرضا         
 نمـود چـرا   سـؤال   سپس آقاي ميرقاسـمي   .شوي و از طرف حزب شما كانديد خواهيد شد        

 گفت  دهيد و آقاي پزشكپور     امسال كنگره را محرمانه تشكيل مي     ي قبلي   ها    هبرخالف كنگر 
چون امكان دارد بعضي افراد ناباب و يا مأمورين ساواك زياد شركت كنند و وضع كنگره را                 

  .از مسير اصلي خود خارج كنند
 حركـت تـا     به صوب تهـران   ] 2/2/50[ 2/1/50تاريخ    در  آقاي ميرقاسمي  –توضيح شنبه   

  112. در كنگره مذكور شركت نمايد]3/2/50[3/1/50روز جمعه 
 اداره كل مـدير .راه نبـود   چندان هـم بـي  هاي محسن پزشكپور پوشي اين نگراني و پرده   
  : نوشته بود در اين باره خطاب به ساواك تهران1350 ارديبهشت ماهسوم ساواك در اول 

  ايرانيست برگزاري ششمين كنگره حزب پان: درباره
  31/1/50 -2   ه8309/20عطف به 

هـاي صـادره قبلـي بـه آن سـاواك            يد با توجه به دستورالعمل    يخواهشمند است دستور فرما   
 برگزاري كنگره حـزب     ت از ايرانيس  درباره ممانعت از تشكيل جلسات و فعاليت حزب پان        

ضـمناً مراتـب    . مذكور به نحو مقتضي جلوگيري و نتيجه را به اين اداره كل گزارش نمايند             
  .به شهرباني كل كشور نيز اعالم گرديده است

  113 مقدم-مديركل اداره سوم 
  به ناصر مقدم   1350 ارديبهشت ماه  گزارشي در اول      اداره كل سوم ساواك    312بخش  

  :چنين آمده بودآن  در  كهمديركل آن اداره ارائه داد
  ايرانيست تشكيل ششمين كنگره حزب پان: درباره

  :رساند محترماً به استحضار مي
ايرانيست در اوايل ارديبهشت ماه  برابر گزارشات واصله قرار است ششمين كنگره حزب پان
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مذكور به منظـور انتخـاب رهبـر و بررسـي و             با شركت تعدادي از افراد فعال حزب         50سال  
 در تـاريخ    ضمناً روزنامه كيهان  . مشي اين حزب در چهار سال آينده برگزار گردد          تعيين خط 

ايرانيست،   ضمن انتشار خبر مذكور اضافه نموده برابر اظهار سخنگوي حزب پان29/1/50
 و خارج از كشور در اين كنگره شركت خواهند ها   ستان، شهرايندگان حزب مزبور از تهرانمن

مقام حـزب مـذكور مـسئول تـدارك و برگـزاري               قائم تهراني كرد و دكتر محمدرضا عاملي    
  . كنگره موصوف است

زب بــا عــرض اينكــه قــبالً اوامــري در مــورد ممانعــت از تــشكيل جلــسات و فعاليــت حــ
ت صادر گرديده و مراتب نيز به منظور جلـوگيري از برگـزاري جلـسات حـزب              ايرانيس  پان

هاي الزم نيـز در ايـن مـورد بـه كليـة               موصوف به شهرباني كل كشور اعالم و دستورالعمل       
  مـستدعي اسـت اوامـر      ، ابالغ شده عليهذا مراتب فوق جهت استحضار معروض        ها  كساوا

  .ايرانيست امر به ابالغ فرمايند  را در مورد تشكيل ششمين كنگره حزب پانعالي
 قـرار داد و او دسـتور داد نظيـر            بالفاصله مفاد اين گزارش را در اختيـار نـصيري          مقدم

  .ه عمل آيدايرانيست جلوگيري ب هاي قبلي از برگزاري كنگره ششم حزب پان دستورالعمل
 و در    و دستورالعمل نصيري   312اي كه به دنبال اين گزارش بخش           در نامه  ناصر مقدم 
كشور ارسـال كـرد بـه آنهـا          هاي سراسر    براي ساواك  1350 ارديبهشت ماه همان روز اول    

  :دستور داد
ايرانيـست در مركـز       ين كنگـره حـزب پـان       ششم 50قرار است در اوايل ارديبهشت ماه سال        

هاي قبلي به طور غيرمحسوس ترتيبي اتخاذ گردد كـه            برگزار شود با توجه به دستورالعمل     
  114. ـ مقدم]شود [نمايندگان از شركت در اين كنگره خودداري و نتيجه اعالم

  :يادآور شداي خطاب به رياست شهرباني كل كشور   هم در نامهنصيري
  ايرانيست برگزاري ششمين كنگره حزب پان: درباره

ايرانيـست بـا شـركت      ششمين كنگره حزب پان3/2/50طبق اطالع واصله قرار است روز     
با توجـه بـه     .  برگزار شود  تعدادي از عناصر فعال اين حزب در محل حزب مذكور در تهران           

ل جلسات و اجتماعات حزب مزبور به آگاهي رسـيده          اينكه قبالً نيز لزوم ممانعت از تشكي      
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يد يعليهذا مراتب جهت اطالع و هرگونه اقدام مقتضي اعالم خواهشمند است دستور فرما            
  .نتيجه اقدامات معموله را به اين سازمان منعكس سازند

  115 نصيريكشور ـ سپهبدرئيس سازمان اطالعات و امنيت 
شده ولو    موفق نبود و بسياري از نمايندگان تعيين       در مورد اين كنگره    اكساو يپيشگير

  : گزارش رسيده بود از اصفهانچنانكه ،شدند  ميمخفيانه راهي تهران
اعالم ساواك يزد در اجراي اوامر صادره اقدام مقتضي معمول و از عزيمت افراد مزبور  برابر

آبادي كارمند معدن چغارت   جلوگيري به عمل آمد فقط شخصي به نام احمد نجفبه تهران
 ضـمناً بـا     . عزيمت نمـوده بـود      به تهران  1/2/50بافق وابسته به اين حزب بعد از ظهر روز          

 انجام گرفت از حركت اعضا و نمايندگان ن در اصفها آقاي دكتر اردشير ظفري تماسي كه با
 مهندس -1:  جلوگيري شد لكن برابر تحقيقات سه نفر آقايان    ايرانيست به تهران    حزب پان 

 -3 حسين طباخيـان خـدمتگزار آمـوزش و پـرورش            -2امين صالحي مهندس ذوب آهن      
باشـند قبـل از وصـول تلگـراف           ر مـي  محمدعلي حسيني آموزگار كه وابسته به حزب مزبو       

  . تقوي ـ عزيمت نموده بودندمعطوفي به تهران
  : نوشته بودو نيز ساواك كرمانشاه

باشد   كه از اعضاي افراطي مي كارمند اداره كار كرمانشاه توسط رشيد كيخسرويدكتر عاملي
 جهـت شـركت در      3/2/50ايرانيست سنندج دعوت كرده كـه روز          از سرپرست حزب پان   

 ضـمناً  . جلوگيري شـد  برود كه در اجراي امر از عزيمت وي به تهران    كنگره حزب به تهران   
ي فعاليت آن بررسي و رهبر حزب بـار         كنگره مزبور در مورد سير حركت آينده حزب و مش         

  116. ليقواني  ـ ]شود مي [ اصلي حزب براي مدتي ديگر تعيينيديگر با رفراندوم اعضا
 و  نمايندگان حزب در برخي شهرها هم كه پيـشاپيش احـساس كـرده بودنـد سـاواك                

 خواهنـد شـد، روزهـا قبـل از           و شركت در كنگـره     شهرباني مانع از مسافرت آنها به تهران      
.  تـرك كـرده بودنـد      موعد مقرر محل زندگي خود در شهرهاي مختلف را به سوي تهـران            

 و نيـز    بسياري از آنان فقط ساعاتي قبل از وصـول دسـتورالعمل اداره كـل سـوم سـاواك                 
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از جمله ساواك خوي به     .  كرده بودند   ترك شهرباني محل، شهرهاي خود را به قصد تهران       
  :تهران گزارش كرد

زاده كارمنـد      خوي طبق تحقيقاتي كه به عمل آمده اسكندر ابوالحـسن          برابر گزارش ساواك  
 روز 9 به مـدت  1/2/50ايرانيست شاهپور مورخه     آموزش و پرورش و سرپرست حزب پان      

  بـراي شـركت در كنگـره مزبـور بـه تهـران             احتماالً. مرخصي اخذ و شاهپور را ترك نموده      
  .عزيمت نموده است

  : گزارش كرده بودهمچنين ساواك رضائيه
كردار   خوش– جعفري – به اسامي رحيمي ايرانيست رضائيه  حزب پانيچهار نفر از اعضا

شركت در كنگره حزب مزبور رضائيه و بهار روز گذشته قبل از وصول امريه معطوفي جهت 
  117 صياديان ـاند  ترك گفتهرا به قصد تهران

 دسـتگاه رهبـري حـزب    ،دهـد   گـزارش زيـر نـشان مـي    چنانكـه با تمام اين احوال هم  
 براي برگزاري كنگره حـزب      1350 ارديبهشت ماه ايرانيست تا واپسين ساعات روز دوم         پان

  :ل قبولي فراهم آورده بوددر صبح روز بعد تمهيدات قاب
 كوشش و فعاليت رهبران و مسئولين امور مختلفه حزبي در يك هفته اخير جهت تهيه                ةكلي

 نفر از افراد حزبي 500مقدمات برگزاري كنگره ششم حزب مصروف گشته كه در آن حدود 
ثراً افراد آزمايشي تهران     حضور  خواهند يافت و اك       نيز اي ميهمان    و عده  ها      ستان و شهر  تهران

 .نيز مراسم سوگند رسمي را به جاي آورده تا بتوانند در كنگره با حـق رأي شـركت نماينـد                  
 شب به كار خود ادامه خواهد داد 8 حداكثر تا ساعت 3/2/50 صبح روز 9 از ساعت  كنگره

جهـت  هـاي دعـوت       كـارت  .نياز نيـز آمـاده شـده اسـت         ل مورد يو تقريباً كليه لوازم و وسا     
 و ها طبق اسامي كه پزشـكپور  نگاران و خبرگزاري    ها و مقامات مختلف و روزنامه      شخصيت

ضمناً طبق توافقي كه .  شروع به توزيع گرديد31/1/50اند از روز     تعيين نموده  دكتر فريور 
ي محلي در ها ساي از كردان نيز با لبا  به عمل آمد قرار شد كه عده و روزبيانيبين پزشكپور

هايي نيز جهت شركت افراد در كنگره تهيه شد كه اسـامي             كارت. اين مراسم شركت نمايند   
ظامات و اقدامات احتيـاطي     گردد و از لحاظ انت       صادر مي  آنها وسيله دكتر محمدرضا عاملي    
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 شخصاً سرپرستي افراد گارد حزب را تحت نظـر گرفتـه و اداره خواهـد                دكتر هوشنگ طالع  
باشد كه  ضمناً آرم يادبود كنگره و نشريات مربوط به اين مراسم نيز در دست تهيه مي. نمود

 خانـه كنگـره را دكتـر طـالع        مـسئوليت دبير  .  آماده خواهـد گرديـد     2/2/50حداكثر تا روز    
باشد و مسئولين امور برگزاري مربوط به اين كنگـره را رهبـران حزبـي بـه ايـن          دار مي   عهده

  .اند شرح تعيين نموده
هيه لوازم مربـوط     مسئول تداركات و ت     محمد جهانگيري  – مسئول امور مالي     مجيد ضامني 

 – مسئول تهيـه غـذا        بهاءالدين هاتفي  –ين محل   يبه كنگره و انتشارات و ضبط مراسم و تز        
ــي ــراهيم ميران ــارت اب ــرل ك ــع و كنت ــسئول توزي ــصيت   م ــوت شخ ــاي دع ــا  ه ــسن –ه  ح

  118.جهت افراد شهرستاني و معرفي آنان] ناخوانا[ مسئول هرياري و حسين شسيدجواد حاج
 و ديگـر     پيشدستي بر فشارهايي كه آشكار بود سـاواك        به منظور دستگاه رهبري حزب    

 بـه گـزارش     .تـدابيري انديـشيد   نيروهاي امنيتي و انتظامي بر آنـان وارد خواهنـد سـاخت             
  :ساواك

ايرانيسم در محـل حـزب         حدود يكصد نفر از اعضاي حزب پان       2/2 روز   00/13از ساعت   
ره گـ  رهبـر حـزب يـك كن        همان روز با حضور محسن پزشـكپور       30/23حاضر و تا ساعت     

واگذار تشكيل و متفقاً رأي دادند كه كليه اختيارات به نامبرده » ظفر«العاده تحت عنوان  فوق
اي محـل     مقام انتخاب گردد، سپس عـده        نيز به سمت قائم    شده و محمدرضا عاملي تهراني    

، اسـمعيل   ، هوشـنگ طـالع    حزب را ترك و تعدادي شب را در حزب ماندند كـه پزشـكپور             
ضمناً دو  .  جزو كساني بودند كه شب را در حزب ماندند          محمدرضا عاملي تهراني    و فريور

ي مراسـم   رفقره تلگراف بـه پيـشگاه شاهنـشاه آريـامهر مخـابره و از اينكـه دولـت از برگـزا                    
ه ايرانيسم ك يك نفر از اعضاي حزب پان. اند جلوگيري نموده است تقاضاي رسيدگي نموده

كرد به وسيله پليس دستگير گرديد و         به پليس به علت جلوگيري از تظاهرات اعتراض مي        
ضمناً پليس از وارد كردن غذا و وسائل ديگر به محل حزب جلوگيري نمـوده و همچنـين                  

 ميانجي شد و     و افسر پليس درگرفت كه اسمعيل فريور       مشاجره كوتاهي بين هوشنگ طالع    
  .موضوع خاتمه پذيرفت
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انـد بنـا بـه         روز جاري افرادي كه شب گذشته از محل حزب خارج شـده            30/09در ساعت   
ايرانيسم پيروز است، پيروز بـاد        پان« يكي از اعضا شعارهايي به شرح        انيردستور ابراهيم مي  

  .س جلوگيري نموددادند كه پلي مي» ايرانيسم رهبر حزب پان
اي وسـيله كـارت    چون قرار بود روز جاري كنگره حزب مجدداً تـشكيل گـردد لـذا از عـده     

دعوت به عمل آمده بود لكن از تشكيل كنگره حزبي و ورود افراد بـه داخـل محـل حـزب                     
 نفري در اطراف محل حزب جمـع  6 تا 5ي ها  هجلوگيري شد و افراد به طور متفرق در گرو  

امكان دارد احتماالً تظاهراتي وسـيله ايـن        . نيز در داخل محل حزب هستند     شده و تعدادي    
  119.ي متفرق به عمل آيدها  هگرو

. فترايرانيست به سرعت در اختيار شاه قرار گ         آنچه بود اين تلگرافات رهبري حزب پان      
  :خوانيم در اين باره چنين مي در گزارش ساواك

 و  2/2ايرانيسم در روز      العاده حزب پان     درباره تشكيل كنگره فوق     گزارش ساواك  3/2روز  
 بـه سـمت      رهبر حـزب و انتخـاب محمدرضـا عـاملي تهرانـي            دادن اختيارات به پزشكپور   

ـ                  قائم ر اينكـه دولـت از      مقام و تقديم دو فقره تلگراف به پيـشگاه شاهنـشاه آريـامهر مبنـي ب
برگزاري مراسم جلوگيري نموده است و اينكه قرار بـوده اسـت روز جـاري كنگـره حـزب                   
مجدداً تشكيل شود لكن از تشكيل كنگره حزبـي و ورود افـراد بـه داخـل محوطـه حـزب                     

  .جلوگيري شده، از شرف عرض مبارك همايوني گذشت
  :اوامر مبارك ملوكانه شرف صدور يافت

  »اين حزب غيرقانوني اعالم شده؟ ، مگرهگيري شدبه دستور كي جلو«
  : ابالغ شد، اظهار داشتاوامر مبارك شاهانه به رئيس ساواك

 اين همـان دسـته   . به دو دسته تقسيم شده، دسته مخالف و دسته موافق     ايرانيسم  حزب پان «
ود كه از فعاليت آنها جلوگيري شود لكـن از       مخالف هستند كه به وسيله دولت مقرر شده ب        

  120».دسته موافق حمايت خواهد شد
خود سـر      بي ، اينها در مجلس هستند    چه نوع فعاليتي؟   « تذكر داد كه   اما شاه به نصيري   
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  121.»به سر اينها نگذاريد
 ، مراجع دولتي  هاي پيدا و پنهان ديگر      به رغم فشارهاي ساواك و شهرباني و كارشكني       

ايرانيست چنـدان راحـت هـم         كنندگان در كنگره و ديگر اعضا و هواداران حزب پان          شركت
  :خالي نكردند) هويدا(تـوز خود  ميدان را براي حريف رند و كينه

ايرانيـست كـه از        بـه تـدريج اعـضا و نماينـدگان حـزب پـان             3/2 بامداد مورخـه     9ساعت  
 آمـده بودنـد   ي مختلف ايران جهت شركت در كنگره ششم اين حزب به تهران          ها    ستانشهر

ت نيز  ايرانيس  حزب پان  اجتماع    كه در ضمن تاالر      جهت ورودبه دفتر روزنامه خاك و خون      
ري اجتمـاع نمـوده لـيكن پلـيس از     شود در كوچه شاهرخ واقع در خيابان ناد       محسوب مي 

.  اين حزب به داخل دفتر روزنامه خاك و خون جلوگيري به عمل آورده است              يورود اعضا 
شـدند در      كه بالغ بر هزار تا هزار و پانصد نفـر مـي            ها      ستانت شهر ايرانيس   حزب پان  ياعضا

جلوگيري از برگزاري كنگره (، ) بايد سقوط كنددولت هويدا(حالي كه شعارهايي از قبيل 
حزبي بنـا بـه فرمـان        حكومت يك (،  )ايرانيست نقض قانون اساسي است      ششم حزب پان  

ايـم تـا بـراي         گـرد آمـده    هـا       سـتان  مـا از شهر    (،  )باشد  شاهنشاه آريامهر در ايران پابرجا نمي     
دولت بناحق از عمليـات مـا       ( ،)مپرستانه خود را دنبال كني      سرافرازي ملت مبارزات ميهن   

دادند بـه     مي) عمل حكومت هويدا نقض كامل قانون اساسي است        (،)كند  ي مي رجلوگي
  در حالي.ن نادري به حال انتظار بودند در حول و حوش كوچه شاهرخ و خيابا پراكندهطور

 هـا       ستان كه از شهر   ها  نيستايرا  نفر ديگر از پان     و چند   و عليرضا فرهمند   كه مهندس كرماني  
نمودند   در تماس بوده و از وي دستور اخذ مي آمده بودند تلفناً با محسن پزشكپوربه تهران

ن گـرد  ي مختلـف ايـرا  هـا    ستانكه از شهردر بين افراد حزبي . دادند و به سايرين اطالع مي 
 به رهبري شخصي به نام جاف شركت داشتند كه با اي نيز از استان كردستان آمده بودند عده

 نفر نيز 40 الي 20در حدود . شدند  ديده ميها نيستايرا ي محلي كردي در بين پانها سلبا
 .ي مخصوص حزبـي در بـين سـاير اعـضا وجـود داشـتند              ها  ساز بانوان عضو حزب با لبا     

در (ي عزيـز سـالمي      هـا   منمودند به نا    افرادي كه علناً مبادرت به دادن شعارهاي حزبي مي        
. بودند) از اهالي گچساران است(ميراني دانشجوي دانشگاه تهران ) حال خدمت سربازي
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 متعاقب تلگراف اولي تلگراف ديگري نيز بـه پيـشگاه شاهنـشاه آريـامهر               محسن پزشكپور 
 حزب اميـدوار بودنـد از وزارت دربـار شاهنـشاهي دسـتوراتي بـه                يابره نمود كه اعضا   مخ

 كه با افراد خارج شهرباني كل كشور صادر گردد ليكن اين امر صورت نگرفت لذا پزشكپور
 3تلفناً در تماس بود بدانها ابالغ نمود براي صرف ناهار متفرق شوند و مجدداً در ساعت 

به موجب ايـن دسـتور      . بعد از ظهر در جلو دفتر روزنامه خاك و خون حضور به هم رسانند             
 بعد از ظهر همان افراد مجدداً در محل روزنامه 5/3 حزب متفرق گشته و در ساعت ياعضا

 به افـراد    در ساعت پنج بعد از ظهر از طرف محسن پزشكپور         . خاك و خون اجتماع نمودند    
 20 الـي  10ي هـا   هحاضر در خيابان دستور حركت به طرف حزب داده شد كه افراد بـه دسـت     

در ايـن هنگـام   . نفري تقسيم شده و از نقاط مختلف به سوي دفتر حزب حركـت نمودنـد            
پليس سعي نمود با ماليمت و خونسردي افراد را از داخل شدن به محـل حـزب بـاز دارد                    

ليس ننمودند پلـيس نيـز ناچـار گرديـد كـه بـه اعمـال                پ ليكن چون افراد توجهي به اخطار     
 در جريـان كـشمكش بـا پلـيس     هـا  نيـست ايرا آميز متوسل گشته و چند نفر از پـان       خشونت

 كه از داخل دفتر حزب شاهد و ناظر صحنه مبارزه پلـيس بـا               پزشكپور. اند  دستگير گرديده 
 بـه  هـا    سـتان به اعضا دستور داد تـا نماينـدگان شهر   حزب بود ناچاراً به وسيله تلفن       ياعضا
 كه ها   ستان حزبي شهرياي از اعضا هاي خود مراجعت نمايند و پس از اين دستور عده محل

 آمده بودند و موفق به شركت در ايرانيست به تهران جهت شركت در كنگره ششم حزب پان
  122.ي خود مراجعت نمودندها   ستاناين كنگره نگرديده مأيوسانه به شهر

 و شهرباني مانع از برگزاري منظم جلـسات كنگـره حـزب             چند ساواك  بدين ترتيب هر  
 ايرانيست شدند، با اين حال دستگاه رهبري حزب باالخص شـخص محـسن پزشـكپور                پان

 بـا   اي كه پليس و سـاواك       ههاي پراكند   كرد اين هاي و هوي حزبي و درگيري         احساس مي 
 بر ضد دولت داده شد، او و حزبش را كفايت كرده             كه اعضاي حزب پيدا كرده و شعارهايي     

 در اين باره گزارش     ساواك. را برآورده ساخته است   ) العاده  فوق(و پيام و هدف كنگره ششم       
  :كرده بود

 در منـزل     مهنـدس شـهنواز    –  هوشنگ قربـاني    آقايان مهندس  4/2/50 روز   30/10ساعت  
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 براي كوبيـدن مـا ايـن     اظهار داشت دولت هويدا محسن پزشكپور . بودند محسن پزشكپور 
 اگر رهبران   .بزرگترين تبليغ را براي ما و حزب ما انجام داد         دانست كه     كارها را كرد اما نمي    

توانستند جريان كنگره را به اين        كردند نمي   ايرانيست صدها هزار تومان خرج مي       حزب پان 
صورت برگزار نمايند كه در يك وضع غيرعادي انجام شده و خبرنگاران خارجي چگونگي     

 سبب شد كه جريان به نفع مـا         اقدام آقاي هويدا   اما   .امكان نداشت . را به دنيا مخابره نمايند    
  123.تمام شود

ايرانيست از نظـر     رسيد رهبران حزب پان     با پايان يافتن كنگره و در حالي كه به نظر مي          
اند، اعضاي فراكسيون كوچك اين       مساعد اخير شاه نسبت به خود اطالعاتي به دست آورده         

 دولـت  1350 ارديبهـشت مـاه   پنجمدر روز بيست و دوم ال دوره حزب در مجلس رو به زو    
 شـدت مـورد     بـا  را به دليل ممانعت از برگزاري منظم جلسات كنگره مـذكور تقريبـاً               هويدا

 ميان آنهـا بـا برخـي نماينـدگان عـضو             هاي لفظي  انتقاد قرار دادند و به دنبال آن درگيري       
العـاده    برگزاري اضطراري و بدون اطالع قبلي كنگره فـوق        . روي داد نوين    فراكسيون ايران 

ايرانيست برخي از رهبران اين حزب را هم كه گويا فرصت نشده بـود در كنگـره                   حزب پان 
  : بودمذكور حاضر شوند، ناراضي ساخت؛ از جمله اين افراد اسماعيل فريور

ت چه از نظر تشكيل كنگـره و   ايرانيس  هار داشت با همه اقدامات حزب پان       اظ اسمعيل فريور 
 گفـتم   به محسن پزشكپور2/2/50العاده مخالف بوديم و حتي روز       همچنين با كنگره فوق   

 توجـه  ي محمدرضـا عـاملي  هـا   ف حـر   بـه  كني و   كه تو داري خودت را به سرعت نابود مي        
تري را پياده   اصولي  و ما بايد برنامهدرست نيست به هر حال راه حزب      .زيادي نداشته باش  

 مرا به دنبال تلگراف فرستاد و       العاده محسن پزشكپور     حتي موقع تشكيل كنگره فوق     .كنيم
قتي رفـتم تلگـراف زدم و آمـدم متوجـه شـدم كـه        من و.گفت برو به شاهنشاه تلگراف بزن  

  124.اند و مدتي است كه كمتر به محل حزب رفت و آمد دارم كنگره تشكيل داده
بـار ديگـر    ايرانيست يي از سوي دستگاه رهبري حزب پانها  هدر اين ميان انتشار اعالمي   

 شـانزدهم  در  سـاواك  اداره كـل سـوم     312 بخـش    . را نگران كرد   مسئوالن امر در ساواك   
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  :دكر در اين باره به شرح زير از مديركل آن اداره كسب تكليف 1350 ارديبهشت ماه
  ايرانيست ي حزب پانها  هتوزيع اعالمي: درباره

  .رساند محترماً به استحضار مي
  . عرض وضعيت و كسب دستور–منظور 

يي در خصوص ششمين كنگره حزب مزبور تهيه و در آن           ها    هت اعالمي ايرانيس  اخيراً حزب پان  
العاده اين حزب نسبت به جلـوگيري پلـيس از ورود عناصـر               ضمن تشريح جريان كنگره فوق    

حزب مذكور به محل كنگره و همچنين ممانعت از برگزاري آن اعتراض و پيـام رهبـر حـزب                   
 به رهبـري ايـن حـزب توضـيح و بـه             ورايرانيست و كيفيت انتخاب مجدد محسن پزشكپ        پان

  .مخابره تلگراف به پيشگاه شاهنشاه آريامهر در اين زمينه از طرف حزب اشاره شده است
ي مربوط به حزب ياد شـده كـه توسـط عناصـر             ها    ه طغري پاكت از اعالمي    100ضمناً حدود   

هـاي مملكتـي پـست       يتهاي اشخاص مختلف به ويژه شخص       حزب موصوف و به نشاني    
 عليهذا بـا توجـه بـه اينكـه اخيـراً مقـرر گرديـده از                 . ضبط شده  343گرديده توسط بخش    

عالي را در مورد توزيع يا عدم   ي اين حزب جلوگيري نشود مستدعي است اوامر       ها  ليتفعا
  125.توزيع آن امر به ابالغ فرمايند

 چنـين   ، به رياست شهرباني كـل كـشور       1350 ماهارديبهشت   بيست و دوم  در   نصيري
  :نوشت

  ايرانيست  و نشريات حزب پانها  هاعالمي
  16/2/50-1025/312پيرو 

گردد   و نشرياتي منتشر ميها  هايرانيست اعالمي نظر به اينكه بعضاً از طرف عناصر حزب پان   
يـد  يفرماباشـد عليهـذا خواهـشمند اسـت دسـتور             كه مفاد آنها برخالف مصالح كشور مي      

ترتيبي اتخاذگردد كه منبعد پخش هرگونه اعالميه و نشريات توسط حزب مذكور با كسب 
  .اجازه قبلي صورت گيرد

  126 نصيريكشور ـ سپهبدرئيس سازمان اطالعات و امنيت 
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هاي محدود و چند نفره حزبي به         كردند در نشست   برخي از رهبران حزب گاه جرأت مي      
قاد مستقيم از شاه لب گشوده و او را مسئول تمام اتفاقـات و حـوادث جـاري در كـشور                     انت

خرداد  پنجم در   شمار بود كه ساواك      يكي از همين افراد انگشت     هوشنگ طالع . قلمداد كنند 
  : درباره او نوشته بود1350 ماه

.  داد  قبل ضبط شده بود به دكتـر هوشـنگ طـالع           ها   سال كه را   دين نوار  چن محسن پزشكپور 
 . پخش شده بود وجود داشتيكي از آنها به نام حماسه خليج فارس كه به وسيله راديو ايران

ادها در قسمت آخر اين نوارگوينده خطاب به ب. نوار مذكور نيز به طور خصوصي پخش شد
گويد اكنون ايران همان ايران و شه از آن شاهان و ملت آن ملـت دانـش بـصيرت                     و ابرها مي  

 پـس از    دكتـر طـالع   . بگوييد انقالب شاه و ملت را كه بنياد ايمـان بـود           . عدل و احسان بود   
. ست ااي نان مسخرهاين سخ. دهد اين قطعه را از نوار حذف كنند شنيدن اين نوار دستور مي

وارث آن تاج  كنند و خود را كشند خود را با شاهان بزرگ ايران مقايسه مي اينها خجالت نمي
 كارهـاي   ،زننـد   اينهـا فقـط مرتبـاً دم از انقـالب مـي           . آنها كجا و اين كجا    . دانند  و تخت مي  

ضمناً تمثـال  .  نوار مذكور را قطع نمود و دكتر طالع  .كشند  خودشان را به رخ ملت ايران مي      
ي بزرگ حـزب كـه محـل برگـزاري جلـسات            ها  اطاقبزرگ شاهنشاه آريامهر كه در يكي از        

 بـه نـام نظافـت و تعميـر در جـشن             عمومي است نصب گرديده بود به دستور دكتـر طـالع          
 كه تاكنون در انبار حزب قرار دارد و در هفتـه گذشـته جهـت                 برداشته شد  چهارشنبه سوري 

  127. نامبرده اظهار داشت كه احتياجي به نصب آن نيست، اجازه گرفته شدنصب از طالع
  

  ها در معرض حمالت راديو پيك ايران ايرانيست پان
هاي چـپ در         و گروه  اش با حزب توده     ت به دليل تداوم مخالفت و دشمني      ايرانيس  حزب پان 

 روز شـشم    بيـست اين راديو در اخبار سـاعت       .  قرار داشت  راديو پيك ايران  معرض حمالت   
 خود و بـه بهانـه چگـونگي و داليـل راه يـافتن اعـضاي پـنج نفـره حـزب                       1346 آذر ماه 

ايرانيست به مجلس شورا و نقش و حيطه وظايفي كه حاكميت براي آن تعريـف كـرده                   پان
گيري اين حزب طي دو سه دهه گذشـته           بود، در تحليل خود داليل و روند تكوين و شكل         
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  :تاريخ ايران را چنين مورد ارزيابي قرار داد
. شود مشاهده ميدر اين اواخر در مجلس فرمايشي شورا پديده نوظهوري . شنوندگان عزيز

سازند، پيرامون لزوم تقليل دستمزد نمايندگان  ها مطالبي مطرح مي ايرانيست فراكسيون پان
مجلس، لزوم كسر ميزان حقوق كارمندان عاليرتبه دولت و يا لزوم رفع تبعيض در سيـستم           

هـاي سـمت چـپ         گانه آن بر روي كرسي     5ها كه اعضاي      ايرانيست  فراكسيون پان . آموزشي
طلـب و مـستقل       كوشند بدين سان چهـره مخالفـه اصـالح          اند مي   هم جلوس كرده  مجلس  

  . به خود بگيرندن و مردمنوي نسبت به اكثريت و اقليت قالبي حزب ايران
اين پديده، پديدة نوظهور و جالبي است كه جا دارد سخني چند پيرامـون ماهيـت آن گفتـه                  

براي شناخت ايـن ماهيـت بايـد بـه چنـد سـؤال پاسـخ داده شـود، از جملـه حـزب                        . شود
ها چگونه و چرا به مجلـس         ايرانيست  ها چگونه و چرا به وجود آمده است، پان          ايرانيست  پان

بـراي  . ها در مجلس و خارج از آن در شرايط كنوني چيـست             ايرانيست  راه يافتند، نقش پان   
دانـيم قبـل از جنـگ دوم          كـه مـي     چنـان . ه عقب برگرديم  پاسخ به اين سؤاالت ابتدا كمي ب      

 اي از جاسوسان آلمان     جهاني در كشور ما مانند بسياري كشورهاي ديگر يك شبكه گسترده          
ايـن شـبكه جاسوسـي بـا عـده          . هيتلري به نام ستون پنجم مستقر و مشغول فعاليت شدند         

باط گرفته بود و آنها را به سـود مقاصـد       نماهاي صاحب مقامات حساس ارت      زيادي از ايراني  
  .طلبانه و جهانخوارانه فاشيزم آلمان به كار واداشته بود توسعه

هاي متفقين به ايران اين شبكه جاسوسي به طـور عمـده متالشـي شـد و      پس از ورود ارتش 
در بـين ايـن عـده    . ضمناً چندين صد نفر از ايرانيان همكار جاسوسان آلماني توقيف شدند    

وزيـر رژيـم     و منوچهري كه بعدها اولي نقـش اولـين نخـست     دي بودند از قبيل زاهدي    افرا
 رئيس ستاد ارتش شد ولي توقيـف         مرداد را ايفا كرد و دومي به نام بهرام آريانا          28كودتاي  

ها آنها  ها و آمريكايي  به كمك انگليسي. ري نپاييد دياين ايرانيان مزدور اداره جاسوسي آلمان
اي از آنها به رهبري جاسوسان بازمانده آلماني يـك سـازمان خرابكـار                مرخص شدند و عده   

 و   جاسوس معـروف هيتلـر     رهبر آلماني آن ماير   . پنهاني به وجود آوردند به نام حزب كبود       
تحول در شرايط سپس باعـث شـد كـه          .  نماينده فراري مجلس بود    بر ايراني آن نوبخت   ره

 نيز تغيير شكل و نام دهد و چهره جديدي به خود بگيرد تحـت عنـوان حـزب             حزب كبود 
 مربوط بود  بود كه مستقيماً با سفارت انگليسرئيس اين حزب سرلشكر ارفع. نهضت ملي
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 دريافــت و دســتورات خــود را از آن ســفارتخانه يــا بهتــر بگــوييم از اينتليجنــت ســرويس 
.  اسـت انـا بهـرام آري   دانيم سرهنگ منوچهري بود كه همان ارتشبد     مي چنانكه... داشت  مي

 نيز كه با اسلوب فاشيستي سعي داشت به ويژه در بـين افـسران ارتـش                 حزب نهضت ملي  
ت بـر خـود     ايرانيـس   مجدداً تغيير شكل داد و نام حزب پان       ] و[نفوذ كند عمر درازي نكرد      

 از دست شـبكه جاسوسـي آلمـان      ن تحوالت و تغيير اشكال حزب كبود      نهاد و در جريان اي    
 قرار گرفت و  در اختيار شبكه جاسوسي انگلستانهيتلري درآمد و به نام حزب نهضت ملي

تان خـارج شـد و بـه نـام      نيز سـپس از دسـت شـبكه جاسوسـي انگلـس     حزب نهضت ملي  
ايـن تحـوالت بـراي مـا     . ايرانيسم در اختيـار اداره مركـزي جاسوسـي آمريكـا داده شـد              پان

انگيز نخواهد بود، اگر در نظر بگيـريم كـه اصـوالً تمـامي شـبكه جاسوسـي آلمـان                      شگفت
 شد و فقط قريب هيتلري پس از شكست نظامي فاشيزم آلمان جزو سازمان جاسوسي آمريكا

.  سال پيش مجدداً استقالل نسبي كسب كرد و اداره آن بـه آلمـان فـدرال واگـذار گرديـد                    2
 به فعاليت خود ادامه داد، ولي كاري از پيش نبرد و  مرداد28ت تا كودتاي ايرانيس حزب پان

 ميداني به احزابي نظير اراده      بخش در ايران    يرا گسترش مبارزات آزادي   توانست ببرد ز    نمي
پـس از انجـام     . داد  هـا نمـي      و نظاير اين گونه احزاب ساخته امپرياليـست        ايرانيسم  ، پان ملي

ايرانيسم را تقريباً متوقف ساختند زيرا كار آن در واقع از  يت حزب پان فعال مرداد28كودتاي 
هـا بـه هـدف خـود رسـيده بودنـد و رژيمـي                 امپرياليـست . اين پس تحصيل حاصـل بـود      

ها نبـود      برقرار كرده بودند و ديگر نيازي به فعاليت اين گونه سازمان           نشانده در ايران    دست
 ادامه دارد به اين فكر افتادند كه لوم شد نبرد اجتماعي در ايرانولي چند سالي گذشت و مع

 از باال بسازند به نام اين احزاب  و مليونبراي فريب افكار عمومي احزاب قالبي به نام مردم
 از دموكراسي درآورند تـا      هاي قالبي در مجلس ايجاد كنند و بدين سان تقليدي           فراكسيون

 اين تشبث هم منتهي به .فريبانه بپوشانند بر رژيم استبدادي ترور و اختناق پليس جامه عوام
كسي فريب نخورد و طشت رسوايي احزاب به ويژه در انتخابات دوره بيستم از . نتيجه نشد

 آغاز كنند و حزب به      بندي را به نام انقالب سفيد       به فكر افتادند كه اصالحات نيم     . بام افتاد 
بايستي نقش اكثريـت را ايفـا          ايجاد نمايند كه مي    نوين  اصطالح پاسدار انقالب به نام ايران     

بـر  . يك از اين اقدامات كـسي را فريـب نـداد      ولي هيچ .  هم نقش اقليت   كند و حزب مردم   
ــه تج  ــردم ب ــس  م ــي  عك ــشار م ــارزه و ف ــه مب ــه در نتيج ــد ك ــه دريافتن ــه   رب ــم را ب ــوان رژي ت
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بندي كـه رژيـم بـدان         هايي واداشت و همه ديدند و دانستند كه اصالحات نيم           نشيني  عقب
  .متوسل شده است بناچار بوده است

ضمناً مردم كه ديدند و دانستند كه اين اصالحات و ايـن رژيـم اسـتبدادي و اختنـاق قـادر                     
 عديده اجتماعي و ملي ايران را درمان كند بر شدت نارضايتي مردم افزوده              نيست دردهاي 

ها و در كنف  ت اين بار بنا به مصلحت آمريكاييايرانيس در چنين شرايطي حزب پان. گشت
 ظاهراً بر هدف از تجديد فعاليت اين سازمان كه.  مجدداً به فعاليت پرداختحمايت ساواك

خالف دو حزب دولتي ديگر علناً بنا به دستور تشكيل نشده بود اين بود كه شايد بتوان با                  
توسل به اين حيله قشري از مردم به خصوص جوانان ناراضي را در آن متشكل ساخت، اين  

بـدين  . بخش ملي جدا كرد و در اختيار ارتجاع و امپرياليزم قرار داد             قشر را از جنبش آزادي    
ت كـه سـكان آن در دسـت جاسوسـان آمريكـايي و مـأموران سـاواك                  ايرانيس  ن حزب پان  سا

باشد در غرفه انتخابات دوره بيست و دوم مجلس امكان به اصطالح مبارزات انتخاباتي  مي
و اي در اختيار به اصطالح سرورانش قرار دادند كه بـا طبـل و شـيپور                   بودجه. دادند ]به آن [
 تـشكيل دهنـد و بـه دنبـال ايـن       نيفورم اين طرف و آن طـرف مـسافرت كننـد و ميتينـگ          وا

هـاي   بايستي بـر كرسـي   اي از آنها در ليست كساني كه بنا به دستور مي   سازي نام عده    صحنه
ها در مجلـس      ايرانيست  بدين ترتيب فراكسيون پان   . مجلس شورا جلوس كنند گنجانيدند    

نـاهمگون بـا    . ده آنها گذارده شده است ابراز مخالفـت اسـت         تشكيل شد و نقشي كه بر عه      
ها موظفند با راست كردن رگ گردن با          ايرانيست   در عين حال پان    نحوه مخالف حزب مردم   

هاي برافروخته و با حرارتي بيش از دو حزب ديگر از اسـتبداد، از سياسـت ضـدملي                      چهره
اش دفاع كننـد و ايـن         ام عواقب شوم سياسي و اقتصادي     رژيم، از سياست نظامي رژيم با تم      

. طلـب مطـرح سـازند       ها از موضوع ناسيوناليزم متجاوز و توسـعه         دفاع را به شيوه فاشيست    
نيفورم، عالمت روي بازو، انضباط نظامي وهاي فاشيستي ا هاي وطني عمداً سبك فاشيست

هـاي       تيـره   يايي و نژاد ايراني،   در سازمان خود، نحوه گفتار خاص و اصالحاتي نظير نژاد آر          
بـه تـصور    . هاي نژاد ايراني آن سوي مرزها، نياخاك ايران به كار مـي برنـد                 نژاد ايراني، تيره  

طلـب    توانند قشري از جوانان را با زهر ناسيوناليزم متجـاوز و توسـعه              اينكه از اين طريق مي    
ران پس از اين همه تجاربي كه       دانند كه جوانان و مردم اي       ها نمي   اين بدبخت . مسموم سازند 

شوند و دنياي امروز نيز دنيايي نيست  گاه به چنين ادعاهايي گرفتار نمي اندوخته است هيچ
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مـردم ايـران فاشـيزم را       .  بدهد كه اجازه رشد مجدد به فاشيزم آن هم در كشوري مانند ايران           
 چه در لحظه بيان صـاحبان     ،ت جلوه كند  ايرانيس  شناسند چه به صورت حزب پان       خوب مي 

مـردم ايـران بـه خـوبي     .  بـروز نمايـد   مقامات رسمي نظير رياست ستاد ارتش، بهرام آريانـا        
گونه افراد با چه مراكز متجاوز خطرناكي پيوند دارند و ديرزماني اسـت كـه                 دانند كه اين    مي

هاي  هاي فراكسيون پارلماني فاشيست  فريبي  عوام. اند  يشاني آنها زده  داغ عامل استعمار بر پ    
  128.گاه قادر نيست اين داغ را پاك كند وطني هيچ

هـا از حقـوق و    ايرانيـست    هـم دفـاع پـان      1346 آذر مـاه   در شانزدهم    راديو پيك ايران  
هـاي رژيـم      فريبانه و در راسـتاي سياسـت        وام را ع  هاي اكراد ساكن در خاك عراق       خواست
 اگـر  ، ارزيابي نمود و از رهبران ايـن حـزب پرسـيد            و انگلستان   و كشورهاي آمريكا   پهلوي

حافظ و خواستار دفاع از حقوق كردها هستند، پس چرا سخني در حمايت از حقوق و منافع                 
  :آورند؟ اين راديو اضافه كرده بود ن در خاك ايران بر زبان نميكردهاي ساك

هاي وطني رابطه ناگسستني با موجوديـت اسـتعمارگران انگليـسي و              موجوديت فاشيست 
ها است كـه هزينـه هنگفـت چـاپ و انتـشار               چه كساني سال  . نواستعماريون آمريكايي دارد  

كنند؟ چه كساني پول تهيه اونيفـورم      ميروزنامه آنها را در داخل كشور و در خارج آن تأمين            
هاي آنها را  آور هزينه مسافرت هاي وطني و همچنين مخارج سرسام رنگ فاشيست خاكستري

پردازند؟ چه كساني پول هنگفت تـشكيل بـه اصـطالح شـعب               در داخل و خارج ايران مي     
ت كنند؟ جـواب روشـن اسـ        هاي وطني را تأمين مي      ها و مجالس فاشيست     حزب و ميتينگ  

  129.، سازمان امنيت، سازمان مركزي جاسوسي آمريكااينتليجنت سرويس
ت به شدت مورد سرزنش راديـو       ايرانيس   هم حزب پان   1346 بهمن ماه وپنجم    در بيست 

  : قرار گرفتپيك ايران
او . زمين است  هيتلر ايران جناب آقاي سرور پزشكپورهاي مرحوم هيتلر طبق الگوي سازمان

دسـت  . حتي سبيلي نظير آن مرحوم گذاشته تا كسي در اصالت پاكي خونش ترديد نكنـد              
 سـالم  كنـد و بـسان هيتلـر     مـي زند و دست راستش را به باال پـرت          چپش را پشت كمر مي    
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كشند تا روح هيتلر پيشواي مرحوم از  آقايان سروران به جاي سخن گفتن عربده مي. كند مي
  130.بازماندگان خود شاد باشد

 خـود طـي يـك       1347 فروردين مـاه   در نهم    بيست در برنامه ساعت     راديو پيك ايران  
ايرانيست، موضوع اشتياق زايدالوصف او       ، رهبر حزب پان   يالي با محسن پزشكپور   مصاحبه خ 

هـاي ايتاليـا در        و فاشيـست   هاي آلمـان     نازي   و تبعيت از شيوه    به تقليد از ادا و اطوار هيتلر      
 نوزدهدر برنامه ساعت    .  او تاخت  به را به سخره گرفت و به شدت         جهاني  دوم  دوران جنگ   
  : اين راديو نيز چنين آمده است1348 بهمن ماهروز پانزدهم  

دهنـد زيـرا كـه از        ها به خودكامگي و زد و بند ادامـه مـي            ايرانيست  دار و دسته فاشيستي پان    
ه ضربتي به عنوان يك ذخيره حمايت رژيم برخوردارند و سران رژيم آنها را به عنوان يك گرو

كنند در همين چنـد روزه   روز مبادا در آستين نگاه داشته و البته وابستگان به آن هم سعي مي       
  .پست و مقام بگيرند و بارشان را ببندند] و[كه نوبتشان است بخورند و ببرند 

وجـود  ها با ساير پاسـداران انقـالب كـذائي            از اين نظر هيچ فرقي بين اين جوجه فاشيست        
خواهند ببرند در اين  اما سران اين دار و دسته كه دير آمده و هر چه زودتر و بيشتر مي. ندارد

از ايـن رو اسـت كـه    . ها نيز ابائي ندارنـد       ترين شيوه   ترين و ضدانساني    راه از توسل به كثيف    
به سهولت خدمتكار و خبرچين سازمان      . پذيرند  نقش جاسوسي را براي رژيم به آساني مي       

گردد و        سازي و گزارش دادن منحصر مي       شوند در اينجا و آنجا كارشان به پرونده         منيت مي ا
هاي هيتلرمĤبانه با  سازي هاي پست را در زير الفاظ پر آب و تاب در زير صحنه     همه اين شيوه  

كيـست كـه در زيـر ايـن نقـاب      . دهند  نظامي انجام مي    پرچم و بازوبند و چكمه و بلوز نيمه       
داند كـه اگـر يـك لحظـه دسـت       ي و زشت سبك فاشيسم را نبيند؟ همه كس مي       چهره واقع 

گر سازمان امنيت و سازمان جاسوسي رژيم از سر اين سروران كوتاه شود بساطـشان              حمايت
  .به اندازه كاهي هم در مقابل طوفان نهضت خلق مقاومت نخواهد كرد

وء اسـتفاده از احـساسات را       فريبـي و سـ      رؤسا و گرداننـدگان ايـن دار و دسـته كـه راه عـوام              
دانند چند مرده حالجند و به همين جهت خدمت به سيا سـازمان               اند خود نيز مي     برگزيده

 –ها  بسياري از همان دستگيري. اند  را وظيفه اساسي خود قرار دادهمركزي جاسوسي آمريكا
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هـا و      ضددموكراتيك رژيم كنوني است ثمره خبرچيني        كه نمونه خشن سياست    –تبعيدها  
131.ها است هاي همين سازي پرونده

  

وزير سخناني بـه شـدت         در مجلس، نخست   هنگامي كه به دنبال استيضاح دولت هويدا      
از راديو  ، ب كرد و حزب تحت هدايتش را مسخره        هاي پزشكپور  تند و تحقيرآميز افكار و ايده     

آلود رهبري اين حزب را خطاب قرار داد كه به رغم آن همه                در مطلبي سرزنش   پيك ايران 
اهميـت    پذير پهلوي و به مجرد انتقادي كم        خدمات صادقانه به حاكميت استبدادگرا و سلطه      

  .ته استوزير قرار گرف رحمانه مورد حمله نخست گونه بي از سوء عملكرد آن، اين
  

  ها ايرانيست  در برابر پانموضع دولت عراق
اش به دولت عراق، همواره مـورد         ت به خاطر انتقادات و حمالت هميشگي      ايرانيس  حزب پان 

 در مقـاطع مختلـف از       سـفارت آن كـشور در تهـران       . بغض حكومت آن كشور قرار داشت     
ت ايرانيـس    تبليغاتي و سياسي حزب پان     حمالتخواست مانع از      مور خارجه ايران مي   وزارت ا 

 ارگان حزب را از تداوم انتقاد از دولت مركزي عـراق و           شده و رهبران و اعضا و نيز روزنامه       
ـ          اما تداوم تـنش   . پشتيباني از كردهاي آن كشور باز دارد        و  ران سياسـي ميـان دو كـشور اي

شد تا حكومـت ايـران         و حتي پس از آن مانع از آن مي         1340هاي دهه      در تمام سال   عراق
كردنـد،    مـي ها را از حمالت گاه بسيار تند و شديدي كه متوجه حكومت عراق          ايرانيست  پان

 آخرين اعتراضات سفارت عـراق در       هر از گاه  با اين حال وزارت امور خارجه ايران        . باز دارد 
 منتقل و خواستار واكنش يا پاسـخ         را به مسئوالن امر در حكومت و از جمله ساواك          تهران

وپـنجم     در بيـست    اداره كـل سـوم سـاواك       312 يـك بـار بخـش        چنانكه. شد  مقتضي مي 
  :ه مديركل اين اداره گزارش كرده بود خطاب ب1347 ارديبهشت ماه

  :رساند محترماً به استحضار مي
 ضمن ارسال رونوشت يادداشت اعتراضيه سفارت   46 وزارت امور خارجه در سال       –منظور  

ت نـسبت بـه   ايرانيـس  هاي ضدعراقي حزب پان    در مورد اقدامات و فعاليت     جمهوري عراق 
 نظريه اين سازمان را استعالم نموده بود      روزنامه خاك و خون    246 مندرج در شماره     مطالب

                                                           
  . همان-131
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بـا توجـه بـه سياسـت        «كه چگونگي طي گزارشي به عرض رسيد و پاسخي داير بـر اينكـه               
كنوني مملكت و برخورداري عموم طبقـات اجتمـاع از آزادي كـاملي كـه تحـت رهبـري                    

باشد جرايد و مطبوعات نيز در اظهار عقايد خود در  يامهر در كشور حكمفرما ميشاهنشاه آر
وزارت امـور  . بـه وزارت مزبـور داده شـد   » باشند  چهارچوب قانون اساسي داراي آزادي مي     

 نـسبت بـه     خارجه مجدداً با ارسال رونوشت يادداشت اعتراضيه سـفارت جمهـوري عـراق            
نظر به اينكه در اين « روزنامه مذكور يادآور شده 27/1/47-346درج در شماره مطالب من

اند و دولت عراق به سفارت شاهنـشاهي           انتشار نداده  اواخر جرايد عراق  مطالبي عليه ايران      
ظـر  تي عليـه ايـران خواهـد شـد ن    قـاال  قول داده اسـت كـه مـانع انتـشار اخبـار و م       در بغداد 

نويسندگان روزنامه مورد بحث را متوجه اين مطلب بنماينـد كـه از نـشر مقـاالت زننـده و                    
  .»ضدعراقي خودداري نمايند

  : عرض وضعيت
: گـذرد   روزنامه مزبـور بـه شـرح زيـر از عـرض مـي      346خالصه مطالب مندرج در شماره   

اطالعيه  »  نژادياي براي اعمال سياست تبعيض هاي تازه  بهانه«روزنامه مذكور تحت عنوان 
 در شمال آن كشور را مبني بر اينكه در اثر زد و خورد ده نفر به                 منتشره از وزارت دفاع عراق    

انـد مـورد      ها معرفـي شـده      قتل رسيده و مجريان حوادث مزبور از عوامل استعمار و يهودي          
ز دربـاره چگـونگي     تجزيه و تحليل قرار داده و جهت آشنايي به سرزمين كردان آن سوي مر             

 و غفلت هيأت حاكمه ايران در       الملل اول در خاورميانه      بعد از جنگ بين    سياست انگلستان 
  :مورد عدم حمايت از كردان آن سوي مرز بحث و اضافه نموده

 كردند و آميز حكومت مركزي ايران سوء استفاده عوامل استعمارگران از اين غفلت خيانت«
هـاي گونـاگون از ميـان برداشـتند و بـاالخره                پرست كُـرد را بـا توطئـه         به تدريج سران ايران   

 را به وجود آوردند كـه بـا وجـود بـودن اكثريـت كـردان                حكومت مخلوق استعماري عراق   
قـوق  نژاد و گروه كثيري از آشوريان زمام امور را به دست اقليت تازيـان سـپردند و ح                   ايراني

نژاد آن سوي مرز در برابر تهاجمـات          كردان ايراني . انساني اكثريت ايراني را ناديده گرفتند     
عناصر افراطي و عاملين سياست تبعيض نژادي عرب از همان آغاز نهضتي جهت مبـارزه و           

اخيراً در نتيجه مبارزات دليرانه كُردان آن سوي . دفاع از حقوق انساني خود به وجود آوردند
هاي سختي به ارتش عراق وارد آمد و با پيشنهاد   شكسته رهبري مالمصطفي بارزانيمرز ب
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 ماده مقرر گرديد ليكن آنچه كه مربوط به تعهدات حكومت           12اي با     دولت مزبور مصالحه  
 افتخار دارد كه براي نخستين      روزنامه خاك و خون   .  بود تاكنون به انجام نرسيده است      عراق

توانـد در برابـر       نژادي عناصر افراطي عرب برگرفته است و نمي         بار پرده از ماجراي تبعيض    
ها و حقوق انـساني كُـردان آن          ها خاموش بنشيند و هرگونه تجاوز به سرزمين           اينگونه توطئه 

  .نمايد  ايران زمين تلقي ميسوي مرز را به مثابه توطئه بر ضد ملت و شاهنشاهي
  :نظريه

 به سفارت شاهنشاهي ايران در آن كشور با عرض مراتب فوق و با توجه به اينكه دولت عراق
قول داده كه مانع انتشار اخبار و مقاالتي عليـه ايـران خواهـد شـد لـذا مـستدعي اسـت در                       

ست توجه داده شود كـه در ايـن         ايراني  صورت تصويب اجازه فرمايند به مسئولين حزب پان       
موارد سياست اصولي خارجي دولت را مرعي داشته و از ايجاد هرگونه اختالفـات و سـوء                 
تفاهمات تا حد امكان خودداري نمايند و به وزارت امور خارجه نيز پاسخ داده شـود تـذكر    

  . ه داده شد در اين زمينالزم به نويسندگان روزنامه خاك و خون
  132.موكول به اوامر عالي است

 هـم موافقـت نكـرد بـر سـر            رئـيس سـاواك     خواسته حكومت بود، نصيري    چنانكههم
اي كـه      مانعي ايجاد شود و در نامه      ها بر ضد حكومت بغداد      ايرانيست  حمالت و تبليغات پان   

  : براي وزارت امور خارجه فرستاد مدعي شد1347 ارديبهشت ماهوسوم  به تاريخ بيست
با توجه به اينكه جرايد و مطبوعات در اظهار عقايد خود در چهارچوب قانون اساسي داراي                

 نيز يكي از جرايد رسمي كشور بوده لذا به نظر ايـن        باشند و روزنامه خاك و خون       آزادي مي 
دام به جلـوگيري از تجزيـه و تحليـل روزنامـه مزبـور در مـورد مـسائل مختلـف                     سازمان اق 

سياست داخلي و خارجي كشور و اوضاع جاري جهان منافات بـا آزادي تفـويض شـده بـه                
  .مطبوعات دارد

  133 نصيريكشور ـ سپهبدرئيس سازمان اطالعات و امنيت 
هـا اساسـاً در چـارچوب         ايرانيست   را ترديدي نبود كه پان     بدين ترتيب حتي دولت عراق    

                                                           
  . همان-132
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 حملـه و    هاي جاري و ساري حكومت مركزي ايران به حكومت بغـداد            ها و سياست    خواست
به همين دليل دولت عراق از هيچ فرصتي براي حملـه           . كنند  از اكراد آن كشور حمايت مي     

ت و نقش و جايگاه آن در مجموعـه حاكميـت           ايرانيس  اي و تبليغاتي بر ضد حزب پان        رسانه
هاي فارسي خـود مجموعـه حـزب را              در برنامه  به ويژه راديو بغداد   . كرد  ايران فروگذار نمي  

 ويـك   بيـست  يك بار در اخبار سـاعت        چنانكه. كرد  آلت فعل حكومت و ساواك معرفي مي      
گي شديد روابط سياسي ميان دو كـشور          خود كه مقارن با تير     1348 اسفند ماه  سيزدهمروز  

 بـراي آن راديـو   بود، طي مطلبي كه مدعي بود از سوي يكي از دانشجويان دانشگاه تهران           
  :ارسال شده است، چنين مطرح كرد

هاي عصر ما پر و       فاشيست  ت اين جوجه  ايرانيس  چرا هيأت حاكمه مرتجع ايران به حزب پان       
درجه ايمان به   . آورد  عمر اين گونه احزاب معموالً بيش از چند سال دوام نمي          . دهد  بال مي 

اصطالح اعضا بستگي به مقدار حقوق و درآمدي دارد كه از راه وابستگي به اين احزاب بـه                  
ازي را در گاردن پـارتي      ب  شب  هاي خيمه   اين احزاب معموالً نقش عروسك    . آورند  دست مي 

  .كنند مجالس قالبي بازي مي
 يعنـي كاكاسـياه در      ن رل اكثريت را كه همان پهلوان پنبه باشد و حزب مردم           نوي  حزب ايران 
فراموش نشود كه مطربي اين گاردن پارتي نيز به عهـده سـروران جديـدالورود               . رل اقليتند 
باشد و اما تراژدي اين احزاب تنها به مجـالس خاتمـه              ايرانيست مي   اي حزب پان  يعني اعض 

  دهنـد و بـه اصـطالح شـيلنگ تختـه      چاك مـي  در زمينه تبليغاتي نوكرمĤبانه سينه   . يابد  نمي
انداخته ادا و اطوار انقالبي درآورده كه آنها را يك نه بلكه صد دل فدايي ايران بداننـد البتـه                    

  .ايران چيزي است در رديف كاخهابراي اين آقايان 
بزرگ سرور نيز كـه هميـشه بـه         . ايرانيسم است   ترين شكل كمدي احزاب فانتزي پان       جالب

كند كه در سن سيزده سالگي هنگام اشغال ايـران بـه وسـيله                عنوان ارائه سند افتخار ادعا مي     
 هــاي انگلــيس حملــه كــرده اســت خــود از عوامــل نيروهــاي متفقــين بــا ســنگ بــه تانــك

اين شـخص   . هاي جاسوسي ايران آموزش ديده است       استعمارگران بوده و به وسيله سازمان     
هاي اوج نهضت ضدامپرياليستي در ايران بر اثر كشف روابطش با سازمان جاسوسي  در سال

 و مقامات امنيتي ايران از صـفوف مبـارزين طـرد گرديـد و بالفاصـله بـه عنـوان                     انگلستان
ايـن عامـل   . گيـرد  هاي فاشيستي در اختيار سران رژيم قـرار مـي           ر پا كردن گروه   متخصص ب 
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كند كه بايد درفش ايـران زمـين دوبـاره بـه              سرسپرده مدعي ايجاد برتر آريايي بوده ادعا مي       
  .اهتزاز درآيد

مشتي اوباش همانند خود را در محافل سازمان امنيت گرد آورده و بدين ترتيـب هيتلريـزم      
آيـد ايـن    چنانچه از ترهات سرور خاكستري پوش برمي. گذارد  ر ايران بنياد مي   معروف را د  

دار و دسته عليرغم ادعاهايش يك سازمان جاسوسي متكي به سازمان امنيت بوده و به مثابه              
  .هاي مترقي مردم ايران ايجادگرديده است گروه ضربتي برضد جنبش

كند و مبالغ هنگفتي بودجه در اختيار آن          مي سازمان امنيت رأسا امور اين دار و دسته را اداره         
  .گذارد مي

  .هاي منحط فاشيستي است   ناشر انديشهارگان نشرياتي اين دسته خاك و خون
هـاي مترقـي    شوونيزم نژادپرستانه اصل مهم تبليغاتي آنهاست، براي در هم كوبيدن جنبش    

هاي ضدامپرياليستي در     ن به پايگاهي براي سركوب جنبش     هاي ايران و نيز تبديل ايرا       خلق
كند تا با تبليغات زهرآگين خود سدي در  خاورميانه فاشيزم را در قالب ناسيوناليزم تبليغ مي

. تر نمايـد    هاي ايران را باز هم محكم       مقابل افكار مترقي ايجاد كرده زنجيرهاي اسارت خلق       
هاي خـود را        هاي خليج ناگزير شده پايگاه     بر اثر مبارزات قهرآميز خلق     امپرياليزم انگلستان 

برچيده و گورش را گم كند و چون دخالت در امور خليج براي امپرياليزم ديگـر مـستقيماً                  
  .پذير نيست بارها اعالم داشته است بايد اين خأل به وسيله دولت ايران پر شود امكان

ـ        . ران بارهـا چهـره ضـدخلقي خـود را نـشان داده اسـت              رژيم پوسيده و عامل امپريـاليزم اي
هاست نفت ايران در خدمت امپريـاليزم و صـهيونيزم بـراي در هـم كوبيـدن شـهرها و                 سال

  .شود كش مي  و منطقه عربي خاورميانه پيشهاي برادر در ويتنام روستاهاي خلق
ان امنيت ارتش و ژاندارمري در عوامل اين سازمان فاشيستي مستقيماً و دوش به دوش سازم

  .كند كشتار مردم قهرمان كرد شركت مي
فريب مسافرت اخير يكي از       هاي عوام   هاي ايران از اين جوجه فاشيست         نمونه بارز تنفر توده   

 كه مأموريـت يافتـه بـود بـراي اشـاعه نظريـات مـنحط و          به اصطالح سرورهاي آنها به اروپا     
هايي ايراد  رانيسم در ميان دانشجويان و محصلين ايراني خارج از كشور نطقاي خريدار پان بي

 به انجام برساند     آلمان  اين سرور كوچولو قبل از اينكه مأموريت خود را در كارلسروهه           .كند
 بـا    بـود و از انقـالب سـفيد        ها مشغول تقليد اداهـاي هيتلـر        وقتي كه در سالن يكي از هتل      
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  .گفت مورد حمله شديد دانشجويان مبارز ايراني قرار گرفت حرارت سخن مي
جالـب  . هاي مطبوعات ايران در اين حادثه سرور از يك چشم محروم گرديدنـد                بنابر نوشته 

ـ               س قالبـي وقيحانـه فريـاد       اين است كه بزرگ اوباش اين دار و دسته از پشت تريبـون مجل
 حملـه كردنـد و      بـه سـرور ظفـري      اي چـاقوكش و اوبـاش در كارلـسروهه          زند كـه عـده      مي

گونه  كدامشان دانشجو نبوده و اصوالً كنفدراسيون جهاني دانشجويان و محصلين هيچ  هيچ
ايـن  . وطـن اسـت     اي آواره بـي     قط مركز تجمـع عـده     اي با دانشجويان ايراني ندارد و ف        رابطه

دهد كه    هاي ناروايي به دانشجويان مبارز و آزاده ايراني مي          شرمانه نسبت   جوجه فاشيسم بي  
  .شايسته خود اوست

هاست شاهد مبارزات پيگير  بايد به اين دالل استعمارگران با صداي رسا گفت مردم ايران سال      
مـردم  .  ويژه دانشجويان عضو كنفدراسيون جهـاني هـستند         خارج از كشور به    ينيروهاي ايران 

هاي رنجديده ايران هستند كه  آنان فرزندان خلق. شناسند ايران آن دور از وطنان را به خوبي مي 
  .اند ها كرده شان را وقف مبارزه بر ضد پستي، بيداد، بر ضد امپرياليزم دشمن خلق زندگي

دزد سـازمان امنيـت و دار و دسـته            وران آدم چاقوكشان و اوباشان حقيقـي كـساني جـز مـأم          
  .ها نيستند ايرانيست پان

هاي علمي   ترين انديشه هاي وطني قدرت درك اين را ندارند كه مترقي      اين جوجه فاشيست  
كنند كـه بـا مزخرفـات         ها تصور مي    فاشيست  اين جوجه . در اختيار جوانان بيدار ايران است     

افتخار ملت ايران عبارت از     . هاي مترقي مبارزه كنند       يشهتوانند با اند    آور خود گويا مي     تهوع
  134.باشد اش مي هاي قهرمانانه  اي با چهره همان تاريخ تابناك مبارزات توده

 با گروهي از دانشجويان      غربي ايرانيست در آلمان    به دنبال زد و خورد اعضاي حزب پان       
هـاي مهـاجم مـصدوم و         ايرانيست  وي در آن كشور، چند تن از پان       ايراني مخالف رژيم پهل   

 عضو بلندپايه اين حزب يك چشم خود را از دست داد            مجروح شده و از جمله پرويز ظفري      
 در صـحن علنـي مجلـس از دولـت و پلـيس آن             و به دنبال اين درگيري محسن پزشكپور      

 روز نـوزدهم    ويـك   بيـست  فرصت يافت تا در اخبار ساعت         كرد، باز راديو بغداد    كشور انتقاد 
هـاي داخـل و خـارج از ايـران را      ايرانيـست   خود و با لحني استهزاآميز پان1348 اسفند ماه 

                                                           
  . همان-134
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هاي بدون چون و چراي ساواك خوانـده و همداسـتاني و همگـامي                همكاران و آلت دست   
 را در سـركوب و برخـورد   اي خارج از كشور و از جمله آلمان غربي با ساواك    ه  ايرانيست  پان

 رژيم پهلـوي كـه بـا نظـر مـساعد مقامـات              ان ضد قهرآميز با مخالفان سياسي و دانشجوي     
گرفـت، مـورد      سياسي و انتظامي و اطالعاتي كشورهاي ميزبان صورت عملي به خود مـي            

  :سرزنش قرار دهد
 خود اطالع   1348 بهمن ماه ام     در شماره سي   روزنامه كيهان . عدالت گريه كرد  بايد به حال    

اي دربـاره واقعـه        در دربـار شاهنـشاهي اطالعيـه       دهد كه سفير جمهـوري فـدرال آلمـان          مي
  .كارلسروهه انتشار داده است

هايي به سياست دولـت ايـران و           منتشر شده خود روشني    اطالعيه كه در روزنامه كيهان     متن
  .افكند دوستان آلماني ايشان مي سياست

ايرانيـست در    رهبـر حـزب پـان    با اشاره به اظهـارات پزشـكپور       سفير جمهوري فدرال آلمان   
 سيحي گذشته در كارلسروههمجلس به اصطالح شوراي ملي در مورد حوادث اواخر سال م

بـه خـاطر آنكـه مقامـات پلـيس آلمـان            . مراتب تأسـف عميـق خـود را ابـراز داشـته اسـت             
اي ديگر كه به وضـوح معلـوم شـده     اند مانع از آن شوند كه اتباع ايران از طرف عده   نتوانسته

  .اند معدوم شوند است كه هموطنان خودشان بوده
 در حال حاضر مشغول تحقيقنـد كـه بتواننـد          كند كه مقامات دادستاني آلمان       مي وي اضافه 

مسئول بروز اين حادثه را تعيين كنند و نبايد از نظر دور داشت كه اين افراد در برابر دادگـاه               
  .صالحه آلمان محاكمه خواهند شد

ها در    ايرانيست  سته فاشيستي پان  جريان واقعه از اين قرار است كه گروهي از سروران دار و د            
يابند كه با دانشجويان صحبت كنند بلكه بتوانند دانشجويان مبارز   مأموريت ميكارلسروهه

  .را از مبارزه عليه رژيم بازدارند
هر چند اين سروران . انجامد ها و مذاكرات به افشاي ماهيت رژيم ضدخلقي مي اين صحبت

گـويي و   وقت دليل نداشتند و در منطق ضعيف گرديدنـد بـه دشـنام     اند كه هر    ردهعادت ك 
جا نيز به فكر استفاده از اين افتادند اما اين دفعه چشم مأموران  ضرب و شتم بپردازند، در اين

بـدين  . انـد  سازمان امنيت و مدافعين دور بوده و دوستان آلماني ايشان نيز به موقع نرسـيده           
اي اسـت كـه سـفير         بـه دنبـال چنـين حادثـه       . اند  سروران مصدوم گرديده  جهت چند تن از     
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 مراتب تأسف عميق مقامات آلماني را به ويژه به خاطر آنكه مقامات             جمهوري فدرال آلمان  
  .دارد  بشوند اعالم مي ايرانيست اند مانع مصدوم شدن سروران پان پليس آلمان نتوانسته

هـاي   فاشيـست . كنيد كه موضوع، موضوع بـسيار جـالبي اسـت           ميشنوندگان عزيز مشاهده    
  .اند اند و تعدادي از چاقوكشان سازمان امنيت را نيز همراه برده  سفر كردهايراني بارها به اروپا

بارها اتفاق  . اند   نيز هميشه يار و همكار چاقوكشان سازمان امنيت بوده         مقامات پليس آلمان  
افتاده است كه دانشجويان ايراني به دست چاقوكشان سازمان امنيت و رفقـاي آلمـاني آنهـا                 

حتي يك بار يك دانشجوي آلماني كه بـا دانـشجويان ايرانـي             . اند  مضروب و مجروح شده   
اين همه . همدردي كرده بود و عليه رژيم ايران شعار داده بود با تير پليس آلمان به قتل رسيد

قطاران ايشان در ميـان مـأمورين پلـيس           ست چاقوكشان سازمان امنيت و هم     جنايات كه به د   
گيـرد ابـراز تأسـفي بـه دنبـال نـدارد و ايـن احتمـال هرگـز بـراي                      آلمان غربي صورت مـي    

  .چاقوكشان سازمان امنيت وجود ندارد كه در دادگاه صالحه آلمان محاكمه شوند
 به دست چاقوكشان سازمان امنيت مجروح و مصدوم بي غرها دانشجوي ايراني در آلمان  ده

شود اما اگـر يـك بـار چـشم زخـم بـه                شوند و از طرف مقامات آلماني ابراز تأسفي نمي          مي
كند و مراتب تأسف عميـق        ايرانيست وارد آيد انسانيت مقامات آلماني گل مي         سروران پان 

  .استواقعاً عالي . دارند خود را اعالم مي
آيد و در     اش به جوش مي     اند خون آريايي    هايش لت و پار شده         از اينكه نوچه   سرور پزشكپور 

كند كه چرا بايد چنين وضعي فراهم آيد و سـروراني كـه خـون پـاك         مجلس داد و فرياد مي    
  .آريايي در رگشان جريان دارد مصدوم شوند

دها نفر از چاقوكشان سازمان امنيت و همكارانشان از ميان  وقتي ص . شود  تر از اين نمي     عالي
 انسانيت خفته –افتند هيچ عيبي ندارد   به جان دانشجويان آزاديخواه ايراني ميپليس آلمان

 مقامـات صـالحه آلمـان       –هاي صالحه آلمان كاري ندارند           دادگاه – عدالت نيست    –است  
  .كاري ندارند
 به ياد انجام وظيفه شوند دادستان آلمان ران چاقوكش پزشكپور مصدوم ميسنگ اما وقتي هم

  135.افتد واقعاً كه بايد به حال عدالت گريه كرد مي

                                                           
  . همان-135
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هـم حـزب    1349 فـروردين مـاه   ام     روز سـي   ويـك   بيـست  در اخبار سـاعت      راديو بغداد 
بگيـر     و رهبـران و كارگردانـان آن را عامـل و حقـوق             اي از سـاواك     شـعبه ت را   ايرانيس  پان

ساواك، موساد و سيا معرفي كرد كه در مقابله با منافع ملت ايران در شئون مختلف از هيچ                 
  : چنين آمده بودهايي از گفتار راديو بغداد در بخش. كنند  اقدام سخيفي فروگذار نمي

اي  ايرانيست مانند ساير احزاب شعبه  حزب فاشيستي پان!پرست مبارز ايران هاي ميهن    توده
وطن چهره كريه خـود را زيـر نقـاب ناسـيوناليزم               اين جاسوسان بي   .است از سازمان امنيت   

  .فريب اين مأموران سازمان امنيت را نخورده و با آنان مبارزه كنيد. دارند مخفي نگاه مي
  يخواه،جوانان آزاد

اي جــز تعقيــب همــان روش  هــاي وطنــي، وظيفــه هــا، ايــن فاشيــست ايرانيــست ايــن پــان
اينان خود نوكران امپرياليزم آمريكا و دستياران       . نشانده را ندارند    فروشانه دولت دست    وطن

فريب سخنان ظاهرفريبشان را نخورده و با اين جاسوسان دورنگ به شدت            . سازمان امنيتند 
  .مبارزه كنيد

بدواً بايد خاطرنـشان سـاخت كـه در ايـن        . هاي ايران است    ايرانيست دشمن منافع خلق     پان
بررسي نظر ما نفي جنبه صحيح ناسيوناليزم يعني احساسات اصيل و صادقانه ملي نيـست            

پرستي جدا از غرور و نژادپرستي و بر مبناي اصول واقعي و خالي از  ما معتقديم كه اگر وطن
. واهي باشد امري مقدس و قابل احترام و در خور ستايش اسـت            هرگونه شوونيزم و خودخ   

 ما بر سر گونه ديگري از به اصطالح ناسيوناليزم يعني جنبه ارتجاعي و  اما در اين بيان سخن
ايرانيست مجمعي است آشوبگر،      پان. ايرانيست است   ضدانساني آن است، سخن بر سر پان      

 سازمان امنيت ايران است و راهنمـايي شـده از           اي از   پرور و در واقع شعبه      فريبكار، جاسوس 
  .جانب سيا سازمان جاسوسي آمريكايي است

تكيه بر . تبليغ عليه جريانات قشري اصيل و خلقي در زير سرپوش افتخارآميز گذشته است
 و فاشيـسم ايتاليـا      توهين و تحقير نژادهاي ديگر تكيه بر نازيسم آلمـان         . تاريخ نژادي است  

 تـشكيل گـروه ضـربت بـه مثابـه           ،هاي اصيل قـشري     ابكاري و انحراف در رشد نهضت     خر
هـاي      خرابكاري و جاسوسي ترويج و پرورش امپرياليـستي در زمينـه          ) پارازيت(نگهداري  

و در خـدمت    ) نـامفهوم (... فرهنگي و سياسي و باالخره آنچه كه براي امپرياليزم و رژيـم             
با افتخار تمـام صـبح تـا        .  امپراطوري هخامنشي است   سرور در آرزوي تجديد   . ...  آنهاست
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ورزد تـا     دهد و شديداً تالش مـي       هاي هيتلرگونه سرمي      كوبد و عربده    شب سم به زمين مي    
فاشيزم را در ايران زنده كند و آن جنازه به گور رفته را دوباره به رقص درآورد و بدين علت به 

  .گردد ني ميتمام معني از جانب محافل امپرياليستي پشتيبا
اند و ضـامن بقـاي آنـان در ايـن محفـل               اعضاي اين اوباشخانه به زور سرنيزه فراهم گرديده       

اي است كه حضرت سرور شخصاً از دربار و سفارت آمريكا به عنوان مزد خيانت بـه                   بودجه
عالوه بر اين سرور به افتخـار بـازي در تماشـاخانه مجلـس نائـل                . آورند  ميهن به دست مي   

هاي بسيار مقتدرش تحت عنوان وكالي ملي در مجلس قالبي سخت   طويله با همگرديد و 
ايرانيـست طـرح    پـان . باشـد  هاي دريـوزگي و پخـش ترهـات مـي         مشغول به انباشتن كيسه   

هاي ايران است و ريـشه آن بـه دوران            درازمدت امپرياليزم در جهت سركوبي انقالبي خلق      
تأثير انقالب كبير اكتبر  هاي ايران تحت كه خلقهايي  در سال. ديكتاتوري سياه متصل است

بخشي  در روسيه و مبارزات قهرمانانه در آن سامان به مبارزات عاقالنه خويش شكل پيروزي
. امان زحمتكشان قرار گرفته بـود       دادند و مراكز دهقاني و كارگري ايران عرصه پيكار بي           مي

 در سركوب انقالبيون ايراني عبارت حربه اساسي) پارازيت(... امپرياليزم از وحشت مرگ 
بود از قهر وحـشيانه و كـشتارهاي جنايتكارانـه بـا همراهـي تبليغـات ضدسوسياليـستي و                   
نژادپرستانه به صورت تبليغات ضدروسي به منظور انحراف افكار عمومي مردم از سرزمين            

مـي در  مه  انگيز آن كه بـه خـودي خـود عامـل بـسيار      وردهاي اعجاب اانقالب اكتبر و دست   
تبليغات خائنانه دستگاه . رفت روشني افكار زحمتكشان و رشد مبارزات خلقي به شمار مي

 هيتلـري و اجـازه      هـاي آلمـان     هاي گونـاگون عـالوه بـر بـاز كـردن پـاي نازيـست                  در زمينه 
هاي نژادپرسـتانه را در بعـضي محافـل كـه               هاي فاشيستي در ايران موجي از انديشه        فعاليت

به تدريج حصار ارتجاع و دربار را   . ابستگي مستقيم به ارتجاع و دربار دارند به وجود آورد         و
 تجلـي   در هيأت حزب فاشيـستي سـومكا  20تا آنكه بعد از شهريور    ) پارازيت(... ه  ستشك

بارزات اين حزب كه به دستور و حمايت امپرياليزم و دربار به وجود آمده بود در اثر م. نمود
هاي قبل از كودتا عليرغم پشتيباني فراوان دسـتگاه حاكمـه عمـالً از عرصـه                  خلقي در سال  

 به بعد كه دوبـاره مـوجي عظـيم از مبـارزات خلقـي               1338از سال   . سياست خارج گرديد  
گرديد دوباره امپريـاليزم جهـانخوار بـه     سراسر ايران را فراگرفت و روز به روز بيشتر و وسيع        

ام به زنده كردن همان تـشكيالت فاشيـستي منتهـي بـا نـام و شـكل خـاص                    شيوه كهن اقد  
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 هدف امپرياليزم از احياي اين روح پوسيده اين بار فقط همـان علـت ايجـاد                 .ديگري نمود 
هاي ضدشوروي مسئله مخالفت با مبارزات مردم عرب           نبود بلكه عالوه بر فعاليت     سومكا

نه خلق دالور فلسطين و جلوگيري از نفوذ آن به ايران علل ديگري به              به ويژه پيكار قهرمانا   
ايرانيست زاييده طبيعي اين برنامه ضدخلقي امپريـاليزم در منطقـه             پان. رفته است   شمار مي 
از اينجـا هـدف و      . هـاي ايـران اسـت       هاي پيشرفته خلق     و حربه سركوبي نهضت    خاورميانه

. گيرد ايرانيست قرار مي اليزم يعني شعار ضدعربي محتوي انديشه پانشعارهاي عمده امپري
ايرانيست معتقد است كه بايد نژادهاي غيرآريايي از ايران كه متعلق به آرياهاست، خارج  پان

هـا از     ها پيش به اخـراج عـرب        اين انديشه ضدخلقي دولت مزدور است كه از مدت        . گردد
. كوچاننـد   ه و آنـان را بـه نقـاط دوردسـت مـي            سرزمين آبا و اجدادي خـود همـت گماشـت         

هاي ضدخلقي نخواهد توانـست حقيقـت دردنـاك و رسـواكننده                 و اين رويه    ايرانيست  پان
  136.هاي ايران مخفي نگاه دارد نشانده را از نظر خلق خيانت رژيم جالد و دست

ها كـه در اعتـراض        تايرانيس   در مجلس شورا توسط پان     به دنبال استيضاح دولت هويدا    
 ايـن موضـع      صورت عملي به خود گرفت، باز راديـو بغـداد           از ايران  به طرح تجزيه بحرين   

هـايي از ايـن        در بخـش   .فريبي و دغلكارانه ارزيابي كـرد       ها را عوام    ايرانيست  فراكسيون پان 
  :آمد چنين 1349 ارديبهشت ماه در روز هشتم گفتار راديو بغداد
رژيم ضدملي و ضـددمكراتيك     . هاي وطني و چاقوكشان دژخيم را بهتر بشناسيم         فاشيست

ايران براي جلوگيري از رشد افكار مترقي گذشته از تبليغـات سـوء و فـراهم آوردن محـيط                   
هـاي       آخـرين حربـه    مساعد جهت پرورش و توسعه فرهنگ ارتجاعي امپرياليستي گـاهي از          

هاي زحمتكش و جوانان ناآگـاه را فريـب             كند به اين اميد كه شايد توده        خود نيز استفاده مي   
 ايرانيـست   ضد خلقي به عهده حزب فاشيـستي پـان        برخي از اين وظايف خطير رژيم       . دهد

 دارد سـعي    اين حزب كه رابطه مستقيم با سـازمان جاسوسـي آمريكـا           . محول گرديده است  
كند از احساسات پاك ناسيوناليستي مردم سوء استفاده كرده نيروي خالق آنان را كه بايد  مي

اين به اصطالح حزب    . به مبارزه با رژيم پوشالي به كار افتد از راه اصلي خود منحرف سازد             
قشان بسيار مضحك و چند نماينده به مجلس قالبي شورا وارد ساخته است كه گفتارها و نط

                                                           
  . همان-136
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اينان در مجلس اغلب به عنوان مخالف       . فريبي است   ابلهانه و در عين حال مشحون از عوام       
اي اقـدامات دولـت انتقـاد         خواهنـد و از پـاره       دهند و از دولـت توضـيح مـي          داد سخن مي  

 هاي كوكي استيضاح دولت در جريان بحرين ترين عمل انقالبي اين عروسك تازه. كنند مي
اي از مجلـس قالبـي دولـت را     اي اسـت كـه نماينـده    البته اين تظاهر عمل شـجاعانه   . است

 كس ديگري   هيتلر معروف پزشكپور    كند و اگر اين نماينده قالبي بجز جوجه         استيضاح مي 
 شود كه   اي پيدا   اش فكر كرد كه چگونه در مجلس نماينده         شد كمي درباره    بود شايد مي    مي

 جاسوس چنين جرأتي به خرج دهد و دولت را استيضاح كند اما براي مردمي كه پزشكپور 
ماند كه ايـن بـه    گونه ترديدي باقي نمي شناسند و با سوابقش آشنايي دارند جاي هيچ   را مي 

ت صورت گرفته ايرانيس دستور رژيم و باز هم به منظور ملي جلوه دادن حزب آبروباخته پان     
اند و بارها   استفاده كردهفريبي از مسئله بحرين آخر اينها چندين سال است براي عوام. است

توانند   حال چگونه مي  .  ريخته شود  اند خونشان بايد در راه بازگردانيدن بحرين        اعالم داشته 
دهد دولـت را در ايـن امـر     و اجازه ميرسد  اينجاست كه رژيم به دادشان مي   . ساكت بمانند 

هاي مـا     دولت به حرف   استيضاح كنند تا بعد بتوانند بگويند ما با دولت مخالفت كرديم و           
توجه نكرد و اين ديگر تقصير از حزب نيست چون كه حزب سرسختانه در مقابـل دولـت                  

 آلـوده بـه     فريبـي   گوينـد عـوام     اين را مـي   . ايستادگي كرد و حتي آن را استيضاح كرده است        
دانند كه حدود اختيارات نمايندگان قالبي  هاي رنجديده و آگاه ايران مي زيرا خلق. حماقت

كند و اگر غير از اين اصلي را قبـول كنـيم بايـد      گويي تجاوز نمي    گويي و احسنت    از صحيح 
معتقد باشيم كه انتخابات آزاد صورت گرفته و مردم نمايندگان واقعي خـود را بـه مجلـس                  

داند كه تـاكنون بجـز    اند در صورتي كه هر ايراني آگاه و با حداقل شعور سياسي مي           دهفرستا
اند بـه     ها نتوانسته     شمار آن هم به تعدادي معدود، نمايندگان واقعي توده          چند مورد انگشت  

  .اه يابندها باشد ر ها و خلق   كه بايد مركز تجمع نمايندگان تودهاين مجلس شوراي ملي
هيأت حاكمه ارتجاعي و امپرياليزم تجاوزكار در تمام ادوار انتخابات اعمال نفوذ كرده و نام               

اند زيرا فقط در چنين صـورتي اسـت كـه        از صندوق بيرون كشيده    اند  خواستههر كس را كه     
ير پذ تواند همچنان بر توده ما مسلط باشد، در چنين صورتي امكان ارتجاع امپرياليزم نيز مي
بار اقتصادي را به تصويب به اصطالح  فروش هر نوع قرارداد اسارت است مشتي رجاله وطن

. هاي نظامي تجاوزكار چندجانبه گرفتار كننـد  مجلس بفرستند و ايران را در تار و پود پيمان         
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امپرياليزم و ارتجاع اجازه نخواهند داد حتي يك نفر از نمايندگان واقعي مردم به مجلس راه 
 نفـر از  يكـي دو و ما اين را در انتخابات دوره نوزدهم مشاهده كرديم و ديديم كه وقتي           يابد  

اعضاي حزبي ملي انتخاب گرديدند سران رژيم براي طرد آنان مجلـس را چگونـه منحـل                 
پـس از كودتـاي ننگـين       . هاسـت     كردند و اين نمونـه وحـشت از نماينـدگان واقعـي تـوده             

ــستي  ــشه 28امپريالي ــس همي ــرداد مجل ــي     م ــز جاسوس ــت و مرك ــوده اس ــت ب ــك دس  ي
خواهنـد   هـا و اداهـاي شـناخته شـده مـي       هاي وطني با ژست     ها، حال فاشيست    امپرياليست

شـرمي و      زهـي بـي   . خواهند از حقوق مردم دفاع كنند       وانمود كنند كه نماينده ملتند و مي      
. برند  به سر ميهاي رژيم ديكتاتور  گاه ها و شكنجه نمايندگان واقعي مردم در زندان! وقاحت

هاي شرافتمندي هستند كه دست همكـاري بـه رژيـم ضـدخلقي            نمايندگان مردم آن انسان   
هـا يكـي هـم ايجـاد          از ادعاهاي تازه اين فاشيست    . اند  ها متكي مانده      نداده همچنان به توده   

مغزان آبروباخته به شيوه احزاب واقعـي،   اين تهي.  است ايرانيست سازمان جوانان حزب پان   
ها و مدارس راه يابند به اميـد اينكـه              كنند به دانشگاه    ازمان جوانان درست كرده، سعي مي     س

ايرانيـست     چند جواني ناآگاه و ساده لوح را فريب داده به جرگه چاقوكـشان و اوباشـان پـان                 
  .وارد كنند

هـاي ممكـن اسـتفاده       تـرين شـيوه     فروش براي جلب مشتري از كثيـف        اين جاسوسان وطن  
به طوري كه يكي از آنان ضمن تبليغ افكار فاشيستي بـراي فريـب و وارد سـاختن                  كنند    مي

ايرانيست وعده نمايندگي مجلس را به آن دانشجو  يكي از دانشجويان به سازمان جوانان پان
آيا اين . كند فريب دهد آموزي را با وعده قبولي در كنكور دانشگاه سعي مي دهد و دانش مي

شكل مفتضحانه سازمان جوانان حزبي تشكيل گردد؟ آيا اين نشانه مسخره نيست كه به اين 
 وقتي كه منطق در كار نيست زماني كه مطلبي بـراي        ؟شكست كامل و رسوايي تمام نيست     

هـا خوانـده شـده و مـردم بيـدار             هـا و فريـب        عرض وجود ندارد و به هنگامي كه همه حقـه         
وز حاضر نيستند به افتضاح خود اعتراف سرايي كه هن اند آن وقت ديگر رسوايان ياوه گرديده

هـاي زوري و بـراي دعـوت ديگـران بـه         كنند بايد چاقوها را تيز كنند و براي افتتاح كنگـره          
 خودفروش چاقوكش و ولگرد دانيد كه پزشكپور همه مي. شان پنجه بكس به كار برند بيراهه

 بـر حـسب   ناگفته نماند سرور پزشكپور . زند  يكند و دست به فريب جوانان م        استخدام مي 
زند چـون بـاالخره گـروه ضـربت فاشيـست بـه        نياز مبرم حزبي دست به چنين اقدامي مي  
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  137.چاقوكشان جوان هم احتياج دارد
هـاي ارسـالي      بكـس  اين راديو در بخش ديگري از گفتار خود به موضوع كـشف پنجـه             

 در بهمـن مـاه سـال قبـل از آن             غربي  و آلمان  ايرانيست در اروپا   دستگاه رهبري حزب پان   
 و بـراي زد و خـورد بـا مخالفـان سياسـي و      اشاره كرد كه با هدايت و همـاهنگي سـاواك     

ـ ) هاي چـپ و اعـضاي كنفدراسـيون           و عمدتاً گروه  (دانشجويي رژيم پهلوي      آن كـشور    هب
 گـرايش چـپ داشـتند در        ،دهـد    كه اسناد نشان مـي     گويندگان راديو بغداد  . ارسال شده بود  

 و نزديكـانش در     موضوع ارتباط پزشكپور  ) به شرح زير  ( از اظهارات خود     يهاي ديگر   بخش
العاتي و امنيتي رژيم پهلوي و نيـز دسـتگاه اطالعـاتي            ت را با عوامل اط    ايرانيس  حزب پان 

  :بريتانيا و آمريكا، پيش كشيدند
انـد و كمتـر       هاي آگاه مبارز ايران خوب آنهـا را شـناخته             حناي آنان ديگر رنگي ندارد و توده      

براي مثال بد نيـست     . كسي است كه از سوابق اين سرورهاي جاسوس آگاهي نداشته باشد          
اين جاسوس نوكر بيگانگـان     .  بيفكنيم  معروف، پزشكپور   فاشيست  وجهنظري به پرونده ج   

 به اوج خود رسيده و ناسيوناليـسم امكـان          هايي كه مبارزات ضداستعماري در ايران       در سال 
 يكـي از شـاهكارهايش را بـه          كـه   تن ديگر از جمله دكتر صدرعاملي      5رشد يافت به همراه     

پرست كه داراي احساسات ناسيوناليـستي بودنـد       سمع رسانديم به گروهي از جوانان ميهن      
و .  كشف شـد شان به نفع انگلستان اما به زودي نقش خرابكارانه آنان و جاسوسي  . پيوستند

 –  آقايـان بـا زاهـدي      داد  هـا افتـاد كـه نـشان مـي           اسناد و مداركي بـه دسـت ناسيوناليـست        
پرست   هاي ميهن   ناسيوناليست. اند   ستاد ارتش همكاري داشته    2 و ركن    سيدمهدي پيراسته 

اينان پس از اخراج بالفاصله     . پس از كشف اين خيانت جاسوسان را از حزب بيرون راندند          
هاي  اما فعاليت. ت را علم كنندايرانيس أموريت يافتند كه حزب پانها م از طرف امپرياليست

هاي واقعي محدود به تأسيس اين النه جاسوسـي            در مقابل ناسيوناليست   مخرب پزشكپور 
اران دكتر  ارتش به يكي از هواد2او باز موظف شد كه به كمك يكي از افسران ركن . نگرديد
او در ايـن    . ساخت سـوء قـصد كنـد         را منتشر مي    كه روزنامه پرچمدار    به نام مهرداد   مصدق

 نـه تنهـا      مـرداد  28پس از كودتـاي     .  را از پاي درآورد    حمله ناجوانمردانه موفق شد مهرداد    
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 يكباره نابود شد بلكه از طـرف سـازمان جاسوسـي    ها چاقوكشي پزشكپور    پرونده ترور و ده   
او مأموريــت يافــت بــا ناسيوناليــسم كــاذب و عــاري از هرگونــه محتــوي  ) ســيا (آمريكــا

را فريـب داده و آنـان را از مبـارزه ضـدآمريكايي بـازدارد و                ضدامپرياليستي، جوانان پرشور    
 و ديگـر    بينيد كه با گرايش روزافزون حكومت ايران به سوي فاشيسم، پزشـكپور             اكنون مي 

كننـده خـود را در    يابند كه تبليغات وسـيع مـسموم   فروش نيز مأموريت مي     جاسوسان وطن 
 بـار ديگـر تحـت ايـن سـرپوش ظاهرفريـب ايـران را النـه                  سرتاسر ايران گسترش دهند تـا     

  138...ها را به زنجير كشند جاسوسان امپرياليسم كرده خلق
 و  1340هـاي دهـه        در تمام سال   هاي تحت هدايت پزشكپور     ايرانيست  بدين ترتيب پان  

  و به ويژه راديو بغداد     اداي و تبليغاتي رژيم بغد      ها پس از آن همواره مورد تهاجم رسانه         مدت
هاي مختلف نيز كمـابيش قـضاوتي           بودند و مخالفان سياسي حكومت شاه از اقشار و گروه         

  .كرد، درباره دستگاه رهبري و كارگرداني اين حزب داشتند  مينظير آنچه راديو بغداد
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  فصل هفتم
  بازي احزاب مجلس شورا تا پايان بيست و سومپرده انتخابات دوره  مياناز 

)1353 -1350(  
  

  دوره بيست و سوم مجلس شوراي مليخابات انت
 ،مجلـس دوره بيـست و دوم       در    از ايـران   در آسـتانه طـرح انتـزاع بحـرين        كـه   شايع بـود    

 رئيس فراكسيون   ،اش با محسن پزشكپور     وزير در مالقات محرمانه      نخست اميرعباس هويدا 
 در صحن علني مجلس بـا طـرح فـوق           اگر بود به او وعده داده      ، در مجلس  ها  نيستايرا  پان

انيـست  اير  از اعـضاي حـزب پـان    بيشتري مجلس شورا افراد      دوره بعدي  مخالفتي نكند، در  
 كرسـي نماينـدگي را   سي در اين مالقات وعده شد هويدا   گفته مي . حضور پيدا خواهند كرد   

 آنكـه   گاه صحت و سقم اين شـايعات اثبـات نـشد، امـا پـس از                 هيچ.  داده بود  به پزشكپور 
 ها  نيستايرا   كه پان  ، ترديدي نبود  ه شد از زبان او شنيد   » اين آخرين ترانه من است    «عبارت  
با وجود آنكـه كـادر رهبـري        . اند   حضور در مجلس شوراي دوره آتي را از دست داده          امكان

ايرانيـست حـضور نماينـدگاني از خـود را در مجلـس بعـدي تقريبـاً غيـرممكن                     حزب پـان  
ز كرده و    فعاليت خود را براي انتخابات مجلس بعدي آغا        1349دانست، اما از اواخر سال        مي

 ارديبهشت مـاه   از اواخر    .كردند  به ويژه بر لزوم برگزاري آزادانه و دور از تقلب آن تأكيد مي            
ايرانيست به تدريج كانديداهاي خود را از شهرهاي مختلف           دستگاه رهبري حزب پان    1350

كـه  ايرانيـست بـر آن بودنـد           رهبران حزب پان   1350 خرداد ماه  در اواسط    .كرد  انتخاب مي 
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 مجلس شورا مشاركت كننـد      بيست و سوم  تر از دوره قبلي در انتخابات دوره          ر گسترده بسيا
و قصد داشتند موضوع انتخابات را به فرصت مطلوبي براي پيشبرد مقاصد سياسي و حزبي               

مقـام پزشـكپور در حـزب          قـائم  از جملـه محمدرضـا عـاملي تهرانـي        . خود تبـديل سـازند    
  : گفته بود1350 خرداد ماهسيزدهم ت در ايرانيس پان

 در جلـسه روز      حزب همان توضـيحاتي اسـت كـه محـسن پزشـكپور            انتخاباتي] سياست[
ائل انـد و مـا برنامـه انتخابـاتي و بررسـي مـس              ه اظهار داشـت   يكشنبه در مجلس شوراي ملي    

  .كنيم انتخاباتي را در دو مرحله آغاز كرديم و دنبال مي
توانـد   يي است كه حزب ميها  هبررسي امكانات حزب براي مبارزه انتخاباتي كه شامل حوز    

 يـك مرحلـه داخلـي       ،جا مبارزه انتخاباتي را آغاز كند و بررسي افراد كانديداي حزب           در آن 
هـاي حـزب حـساب        و بـر روي قـدرت     كنـيم     است و روي عوامل داخلي خود حساب مي       

هاي نهايي در نظر گرفته شـده اسـت و   اي كانديدها  هشود كه در شرف پايان است و حوز   مي
 در مبارزات انتخاباتي    . حوزه حزب مبارزه انتخاباتي داشته باشد      70احتمال دارد در حدود     

 5حوزه اجازه انتخابات داشـتيم و در         18 ما تنها در     دوره بيست و دوم مجلس شوراي ملي      
 فقط منظور ما از شركت در انتخابات بـراي گـسترش افكـار و               .حوزه توانستيم برنده شويم   

باشد و از هر موقع مناسب بايد استفاده نمود و فعاليت كرد تا  ت ميايرانيس عقايد حزب پان
 ولي نبايـد از نظـر       .ت بيشتر آشنا شوند   ايرانيس  انهاي تاريخي حزب پ    مردم نسبت به آرمان   

ي ما بدون ثمر نبوده و در ها ليتاباتي نداشتيم فعاخدور داشت كه در زماني كه ما امكان انت     
طرفـي و     كنيم چنانچه رويه دولت از نظر اعمال بي         ي خود را دنبال مي    ها  شهر حال ما كوش   

 همچـون   دولت نسبت بـه روزنامـه خـاك و خـون            اگر رفتار  ،تي باشد انصاف در امر انتخابا   
گذشته است و از اجتماعات ما در كنگره شـشم جلـوگيري بـه عمـل آورد خالصـه دولـت                   

  1.ايد و ما را آزمايش كند ما هم تصميماتي ديگر خواهيم گرفتمبخواهد سلب آزادي ن
كرد كه شخص شاه خواستار برگزاري آزادانه و بدون تقلـب          وانمود مي  محسن پزشكپور 

 در واقـع بـا خواسـت و         ، دولت اين قاعده را زير پا بگذارد       اگرانتخابات مجلس شورا بوده و      
داشـتند دولـت      با اين حال رهبران حزب كه هنـوز ترديـد           . عالقه شاه مخالفت كرده است    

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-1
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همواره از احتمال   پيدا كنند با نوعي بيم و اميد        راه  به بهارستان   اجازه دهد كانديداهاي آنان     
 از جمله محمدرضا عاملي تهرانـي . آوردند عدم شركت حزب در انتخابات سخن به ميان مي 

  : گفته بود1350 خرداد ماه بيستمدر 
ط به اعضا آمادگي خود را      ايم فق   ما هنوز تصميم قطعي جهت شركت يا عدم شركت نگرفته         

 به هر صورت .كنيم يا نه ايم و تا يك هفته آينده معلوم خواهد شد كه شركت مي اعالم نموده
  2.بعداً از طرف حزب اعالم خواهد شد

ل  كه با فراخواني اكثريت نيروهاي فعـا       ت در تهران  ايرانيس  در جريان ميتينگ حزب پان    
 محـسن   ،ه بـود  دشـ  برگـزار    1350 تير مـاه  حزب از شهرهاي مختلف كشور و در روز سوم          

  سخنراني و طي آن حمالت تندي متوجه دولت هويدا          و محمدرضا عاملي تهراني    پزشكپور
  : چنين آمده بودهايي از سخنان پزشكپور در بخش. ندردن كنوي و حزب ايران

در اين چند روزه من با افراد حزب اكثريت گفت و شنود نمودم و از آنها خواستم براي اينكه 
يكديگر  ملت ايران از جريان آگاه شود حاضرم مصاحبه راديو تلويزيوني تشكيل بدهند تا با

وسـايل و   . هراسـند و حاضـر نـشدند        ننـدگان حـزب اكثريـت مـي       صحبت كنيم ولي گردا   
امكانات تبليغاتي موقع مبارزه انتخاباتي بايد در اختيار همه احزاب قرار گيرد ولـي حـزب                

  .كند اكثريت به طور يك جانبه استفاده مي
تـوانيم بـا حـزب        وزير حزبي در نطق خود در امجديه اظهار داشت ما چه بحثي مي              نخست

 ايـن  يك موقع هم خطاب به من در مجلـس فرمودنـد آقـاي پزشـكپور              . يمشه با اقليت داشت 
 خـسته   هـا     هها از بين برونـد و سـين        آخرين ترانه تست ولي بايستي گفت ممكن است انسان        

 از بين نخواهـد رفـت و   ها  هاين تران. بشوند ولي اين ترانه سابقه سي سال مبارزه حزبي دارد     
دبيركـل حـزب اكثريـت در       . زيرا صداي ملـت ايـران اسـت       . ين ترانه نخواهد بود   اين آخر 

البتـه  . سخنراني خود گفت ما در مجلس نماينده اقليت قوي در مقابـل خودمـان نديـديم               
پاسخ وي را بايد ملت ايران بدهد زيرا مبارزات ما در مدت چهار سال در مجلس براي همه       

يت سـي روز در مجلـس خوابيدنـد كـه نوبـت      روشن است پس چرا نمايندگان حزب اكثر 
ما نرسد؟ ديگر قدرت از اين بـاالتر؟ اگـر پرونـده اعـضاي حـزب اكثريـت را                   ه  سخنراني ب 
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دهـم اگـر      من به شما قول مـي     . اند  بررسي نماييم خواهيد ديد در گذشته چه سوابقي داشته        
يد كه ملت ايران ض انتخاباتي از بين برود و به ما قدرت فعاليت بدهند همه خواهند د       يتبع

كنيم چنانچـه تـا روز چهارشـنبه          ما در اينجا اعالم مي    . كدام يك از ما را انتخاب خواهد كرد       
 آزاد شده و آزادي مطلق انتخاباتي به ما دادند   ارگان رسمي حزبآينده روزنامه خاك و خون

يـر از ايـن باشـد در انتخابـات شـركت            اباتي شركت خواهيم كرد و اگـر غ       خ حوزه انت  70در  
  3.نخواهيم كرد

  شخص شاه اراده كند، البته هويـدا       اگررهبران و كارگردانان حزب ترديدي نداشتند كه        
ت در انتخابـات    ايرانيس  و مجموعه دواير دولتي هم ديگر قادر نخواهند شد حضور حزب پان           

  : در اين باره گزارش كرده بودساواك. ريباً به حد هيچ تنزل دهندرا تق
ايرانيـست در تهـران        پـس از خـارج شـدن از محـل حـزب پـان              3/4/50 روز   30/0ساعت  

ايرانيـست شـركت كننـده در ميتينـگ از             حزب پـان   ي به عنوان بدرقه اعضا    داريوش نظري 
 نمود آيا سؤال را تا خيابان بدرقه و هنگام خداحافظي محمدعلي ايماني از يادشده مازندران

كـنم كـاري    انتخابات داريد؟ يادشده در پاسخ گفت فكـر نمـي   اميدي به پيروزي حزب در    
 سپس . نيست فعالً در تهران  ) اهانت به شاهنشاه  ( تنها اميد ما شاه است و اين         ،]كرد[بشود

كـنم    مـن فكـر نمـي   ،دارد در اين مسئله شاهنشاه مقصر نيست        حمدعلي ايماني اظهار مي   م
 همه اين كارها را او كرد و به هر حال شما افراد را ، مشاراليه در  مقابل گفت چرا.چنين باشد

  4.بيشتر براي فعاليت بعدي آماده كنيد
 بـراي شـاه     يآميـز   نامـه شـكايت    1350 تيـر مـاه   ايرانيست در اوايل      رهبران حزب پان  

 ، آن تقاضا شده بود در فرصت كوتاه باقيمانده تا موعد برگـزاري انتخابـات              درفرستادند كه   
هـايي از ايـن      در بخـش  . موجبات حضور آزادانه كانديداهاي حزب در انتخابات فراهم شـود         

  :ايرانيست خطاب به شاه چنين آمده بود  رهبري حزب پانةنام
تتـاح مجـدد شـعب حـزب        فر دسـتور رفـع تـضييق و ا        پيرو گزارشات قبلي پـس از صـدو       

، تـضييقات ديگـري بـه خـصوص از طـرف وزارت             هـا       ستانايرانيست در برخي از شهر      پان

                                                           
  . همان-3
  .همان -4
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ـ       ي مربـوط بـه آن معمـول گرديـد و هرچـه بـه دوران                هـا     هاطالعات نسبت به حزب و برنام
  :نكه از جمله آ،م اين تضييقات بسيار شديدتر شده استيا تر شده ابات نزديكخانت
ايرانيست را احضار و گفته است حزب مزبور در آن  ، شهرباني، مسئول حزب پان در يزد-1

شهرستان حق فعاليت ندارد و مانع از نصب تابلو حزب شده است و با وجودي كه در ايـن          
مورد به رئيس شهرباني كل كشور مراجعه شده و گفته است كه دستور رفع تضييق را خواهد 

  .معذالك هنوز تابلو حزب در آن شهرستان نصب نگرديده استداد 
ت در آن   ايرانيـس   ، ساواك صريحاً به مسئول حزب گفتـه اسـت حـزب پـان              در كرمانشاه  -2

  .شهرستان حق فعاليت ندارد
باشـد ژانـدارمري      ايرانيست مي    پان ي انتخابيه حزب  ها    ه كه از حوز    در شهرستان رودسر   -3

ت در روستاهاي شهرسـتان مزبـور       ايرانيس  هاي حزب پان    دستور داده كه از برگزاري ميتينگ     
ي حزبـي را در آن شهرسـتان        هـا   ليـت ممانعت شود و اين موضوع در آستانه انتخابـات، فعا         

  .تحديد كرده است
باشـد، درسـت      ت مـي  ايرانيـس   هاي مهم فعاليت ديرينه حزب پـان        از كانون   كه  در اهواز  -4

سازي در كارخانـه شـوش كـه مـستقيماً            ي انتخاباتي با ايجاد صحنه    ها  ليتمقارن شروع فعا  
 نفـر از كـارگران   15نظر رئيس اداره كار و امور اجتماعي و مدير كارخانه انجـام شـده،          تحت

 نفر از كـارگران هـوادار       9ت را بازداشت نمودند كه بعداً       ايرانيس   عضو حزب پان    يا وهوادار  
 نفر ديگر كه از افراد حزب هـستند هنـوز در شـرايط سـخت در                 6حزب را آزاد كردند ولي      

. ت استعفا دهندايرانيس باشند و حتي به آنها تكليف شده است كه از حزب پان بازداشت مي
اين اقدام بدين منظور است كـه موجبـات ارعـاب كـارگران كارخانـه شـوش و حتـي سـاير                      

ت عالقه قلبي دارند ايرانيس  را كه به سبب فعاليت ديرينه در آن منطقه به حزب پانها  هكارخان
  .فراهم شده و از حزب مزبور دوري گزينند

 دسـتور منـع     ي شهرسـتان تهـران    ها    هرت اطالعات كه تا چندي پيش فقط به چاپخان         وزا -5
ايرانيست را ابالغ كرده بود، در آسـتانه انتخابـات           چاپ هرگونه نشريه و اطالعيه حزب پان      

 ابالغ نموده است، در اجراي اين دستور در حـال حاضـر             ها      ستاناين دستور را به كليه شهر     
  .نمايند  حتي يك دعوتنامه ساده حزبي را هم چاپ نمي،ي سراسر كشورها  هچاپخان

رسـانيم كـه در مـورد انتخابـات نـه فقـط از طـرف                  با عرض مراتب باال به شرف عرض مي       
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گونه تماسي كه معمول بـوده اسـت بـا حـزب گرفتـه                ها و مقامات ذيربط هنوز هيچ       سازمان
 يكليـف باقيمانـده اسـت، بلكـه بـه انحـا           نشده و در نتيجه حزب از اين جهت كامالً بالت         

اي از آنهـا بـه عـرض          مختلف در سطح بسيار وسيع مشكالت و تضييقات زيادي كه نمونه          
يي كـه   هـا     هرسيد براي حزب به وجود آمده است كه بالنتيجه با آنكه از نظر كانديداها و حوز               

د و ديگر فرصتي    ان   حذف نموده  ]بنمايد [ي انتخاباتي ها  ليتتوانست در آنها فعا     حزب مي 
 لذا حزب، برنامه انتخاباتي را منتفي شده تلقي نموده و در ميتينگ اخير چنين .باقي نيست

ايرانيـست در     تصميم گرفته شد كه هرگاه تضييقات برطرف گردد كانديداهاي حـزب پـان            
  .ي انتخاباتي شركت خواهند كردها ليتفعا

ت در هر شرايطي اعم از اينكه در پارلمان نمايندگان داشـته   ايرانيس  با عرض اينكه حزب پان    
يا نداشته باشد با ايمان و اعتقاد كامل وظايفي را كه در پيشگاه شاهنشاه آريامهر و ملت ايران 
بــه عهــده دارد انجــام خواهــد داد، اســتدعا دارد اوامــر مقتــضي جهــت رفــع تــضييقات از  

  . مربوطه ابالغ گرددي حزبي صادر و به مقاماتها ليتفعا
در پايان براي چاكران مايه بسي مباهات و سرافرازي است كه رهبر عاليقدر ملت ايران اجازه 
فرمايند در فرصت مقتضي براي درك تعليمات آن شاهنشاه بزرگ به افتخار شرفيابي نائـل               

5.گرديم

  

 مـساعد   كوشـيدند نظـر     اما برخالف انتظار و تصور دستگاه رهبري حزب كه بيهوده مي          
 دارد  داي وجود نداشت كه نشان دهد شـاه قـص           گونه قرينه    اين بار هيچ   شاه را جلب نمايند،   

به همين دليل بود كه     .  در نظر بگيرد   ها  نيستايرا  در مجلس جايي ولو بسيار ناچيز براي پان       
 پـس از     محـسن پزشـكپور    ، در امان ماندن از تبعات سوء يـك تحقيـر بـزرگ ديگـر              براي

اي بـه      بـا صـدور بيانيـه      1350 تير ماه  دهممشورت با ديگر اعضاي كادر رهبري حزب در         
مجلس شوراي  دوره بيست و سوم     ت در انتخابات    ايرانيس  شرح زير اعالم كرد كه حزب پان      

  :كند مي شركت نملي
  يستايران نامة رهبر حزب پان بيان

  شود  مبارزات سرسختانه دنبال مي–كند  ت در انتخابات شركت نميايرانيس حزب پان

                                                           
  . همان-5
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  زنان و مردان ايراني
آميز و ناقض   اقدامات تبعيض اكنون كه چند روز بيش به هنگام اخذ رأي باقي نمانده است،

  .ت همچنان ادامه داردايرانيس قانون حزب حاكم نسبت به حزب پان
پرست همچنان در توقيف غيرقانوني دولـت        ، تنها روزنامة نداي آزادگان ايران     خاك و خون  

ي راديو و تلويزيون به طـور دربـست در اختيـار حـزب              ها    هفرستند. ن است نوي  حزب ايران 
طرفي الزم و موازين  ي انتخابات هرگز بيها  همقامات مسئول و مجري برنام. حاكم قرار دارد

  .اند ي انتخاباتي معمول نداشتهها  هقانوني را در اجراي برنام
ت به عنوان اعتراض به نحـوة اقـدامات حـزب حـاكم و     ايرانيس در چنين شرايطي حزب پان    

  .نمايد  شركت نميدولت وابسته به آن در انتخابات
  هم ميهنان
ي تاريخي و اجتماعي، نبرد را در سطحي هرچه   ها  لتت، با درك همة رسا    ايرانيس  حزب پان 

. كنـد   تـر دنبـال مـي      تر و با تالش هر چه بيشتر براي وصول به پيروزي هر چه سـريع                وسيع
هي نزديك به سي سال تاريخ مبارزاتي كه پشت سر دارد، همواره ت به گواايرانيس حزب پان 

رستاخيز ملت ايران را به پيش برده اسـت و  ] ناخوانا[و نبردجوي در هر شرايطي آرمانخواه  
  .همچنان اين وظيفة مقدس را ايفا خواهد كرد

كا ايرانيست، با سرسختي و سرفرازي و با ات         تالش و مجاهدت عظيم هزارها كوشندگان پان      
  :گردد هاي مبارزاتي است دنبال مي  و روشها فبر اصول ياد شده در زير كه چكيدة هد

  . به رسالت شاهنشاهي ايران و ملت ايران در پيشگاه جامعة بشري ايمان جازم داريم-1
ي فرهنگي و نيروهاي انـساني وابـسته بـه          ها    ه حقوق ملت ايران و همبستگي همة شاخ       -2

  .ريمدا ملت ايران را پاس مي
  . به اصول و موازين قانون اساسي وفاداريم-3
  .امان داريم  با استعمار و استعمارگران، به هر رنگ و شكل كه باشند، نبردي بي-4
  .كنيم ها را محكوم مي ها از انسان  استثمار انسان-5
را تنها مفهوم انقالبي و راستين      » وضع قوانين عادالنه و استقرار دقيق حكومت قانون        «-6
  .شناسيم مي» عدالت اجتماعي«

آهنـگ در راه اسـتقرار نظـم          پرسـت را بـراي رزمـي هـم           همة نيروهـاي مترقـي و مـيهن        -7
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  .خوانيم ناسيوناليستي ملت ايران فرامي
پرست را در راه اين نبرد مقدس و براي رسـيدن بـه ايـن                 هاي يكايك آزادگان ايران     ما دست 

  .فشاريم هاي پر فروز با گرمي هر چه بيشتر مي آرنگ
  1350دهم تيرماه 
  ايرانيست رهبر حزب پان

  6محسن پزشكپور
 شـاه   1350 تير مـاه   دوازدهم، دو روز بعد در      به رغم صدور اين بيانيه محسن پزشكپور      

امـضاي  اي با      بالفاصله طي نامه    و ساواك   داد ي دستور در واكنش به نامه ارسالي پزشكپور     
  : خطاب به وزارت اطالعات چنين نوشتنصيري

  تايرانيس درباره حزب پان
ايرانيست بـه شـرف عـرض شاهنـشاه آريـامهر رسـيده و        گزارش تقديمي رهبران حزب پان 

  : استاوامري به شرح زير شرف صدور يافته
به مقامات مربوطه گفته شود كه الزم نيست به اين حزب كمك كنند ولي جلوگيري بيهوده 

 فـوراً انجـام   .رسـد   نمـي ن و مـردم نـوي  نيز نشود چون باالخره تعداد اينها به دو حزب ايران   
  .گيرد

  .گردد م ميمراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي اعال
   نصيريكشور ـ سپهبدرئيس سازمان اطالعات و امنيت 

  گيرندگان
جهـت استحـضار و     ) ركـن دوم دايـره اطالعـات      (تيمسار فرماندهي ژاندارمري كل كشور      

  .هرگونه اقدام الزم
  7)اداره اطالعات(رياست شهرباني كل كشور 

يي متحـدالمĤل از كليـه      هـا     ه اداره سوم ساواك طي نامـ      كل مدير ،به تبع آن ناصر مقدم    
  :ي كشور خواستها   ستانهاي شهرها و ا ساواك
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 ن و مـردم   نـوي   ايرانيـست بـه دو حـزب ايـران          به فرموده نظر به اينكه تعداد افراد حزب پـان         
] ناخوانـا [يـد از ايجـاد هرگونـه تـضييقات          يتور فرما رسد عليهذا خواهشمند است دس      نمي

 مساعدتي هم به اين حزب نشود       ]كه [ت جلوگيري و ترتيبي اتخاذ گردد     ايرانيس  حزب پان 
  .و فعاليت خود را به طور طبيعي كه برخالف مصالح عاليه كشور نباشد دنبال نمايد
  8 ـ مقدممديركل اداره سوم

 نداشت  ها  نيستايرا  اي براي پان    ال اين دستورالعمل جديد هيچ نكته اميدواركننده      با اين ح  
و نهايتاً هم كانديداها و اعضاي حزب از حضور در انتخابات خودداري كردنـد و ايـن تحـريم                   

اهللا امـام     رگي براي حزب خود ارزيابي نمودنـد و حتـي خـود را از آيـت               انتخابات را پيروزي بز   
 و  حال آنكه تنها چـون هويـدا  .د هم پيشروتر به شمار آوردند و بسي خود را ستودن        )ره(خميني

ي از حزب مذكور به مجلس بيست و سوم شورا نداشتند           دبه طريق اولي شاه نظر به ورود افرا       
  : در اين باره گزارش كردساواك .ري كردنداز شركت در انتخابات مذكور خوددا

ايرانيـست حـضور       در دفتر دكتر طالع تعـدادي از افـراد حـزب پـان             22/4/50شنبه    روز سه 
 اظهـار    در ابتـدا هـاتفي     .، جهانگيري ، هاتفي ، ميراني داشتند كه عبارت بودند از دكتر طالع      

 اين مرد بـزرگ  كهكند   هر شب پخش مي   را خميني] امام[ نوار سخنراني    ود راديو بغداد  من
 و مبارز به انتخابات فرمايشي ايران اعتراض نموده و آن را محكوم كرده اسـت و             ) خميني(

 اظهار نمود كه ديگـر مـردم فريـب        سپس جهانگيري  .نمايد  حمالت شديدي به دولت مي    
 را نخواهند خورد چون او با دشمنان ملت ايران هماهنگ است و              خميني] امام[گفتارهاي  

ت را ايرانيـس  پـان بايستي اقدامات حزب    گويد و دلسوز ملت ايران بود مي        اگر او راست مي   
وقت اقدامات ما را تأييد نكردند و ادامه داد حزب ما  كدام و در هيچ  اينها هيچ.كرد تأييد مي

تنها حزب و نهضت وابسته به ملت ايران است و كساني كه ادعاي مبارزه با حكومت حاكمه 
ملت ايران حقوق از دست رفته خود را فاسد فعلي را دارند بايستي در اين صف گرد آيند تا 

 انتخابات استفاده ر خصوصي اظهار نمود كه ما در اين به طوسپس دكتر طالع. به دست آورد
 شب يكي ـ دو  اضافه كرد دكتر طالع. تبليغاتي زيادي برديم و همه مردم ما را تأييد نمودند

طرفي   اقدامات حزب ما را تأييد كرده و بر عدم آزادي و بي راديوهاي لندن و كلن آلمانقبل
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نامه رهبر حـزب را در مـورد عـدم شـركت              در انتخابات ايران اشاره كردند و قسمتي از بيان        
 ملي و جبهه ملي در اين ت در انتخابات خواندند و همچنين راديو صدايايرانيس حزب پان

انـد و دوسـتان مـا نيـز در جلـسات متعـددي كـه                  مورد به نفع حزب ما مطالبي ايراد نموده       
هاي حزبي را تشريح نمودند و به انتخابات ايران كه در شـرايط كـامالً                 تشكيل دادند هدف  

  9.اند دولتي انجام گرفت اعتراض نموده
 ت را ايرانيـس   خابات موقعيت حزب پان    موضوع تحريم انت   ،شدند  مدعي مي رهبران حزب   

ها شـهرباني كـل كـشور         به رغم اين خودستايي   . نزد مردم ايران سخت ارتقا بخشيده است      
گـاه تـا      ت هيچ ايرانيس  پس از پايان انتخابات به اين نتيجه رسيده بود كه موقعيت حزب پان            

 مـرداد مـاه   سـوم  بولتن محرمانه شهرباني در !ل و غيرقابل اعتنا نشده است متزلزآن اندازه   
  :ت چنين قضاوت كرده بودايرانيس  درباره وضع حزب پان1350

يي براي به دسـت آوردن چنـد كرسـي از           ها  ليتت در اوايل ماه جاري فعا     ايرانيس  حزب پان 
د قانونگذاري به عمل آورد ولي با توجه به محدوديت امكانـات خـود، كـاري از                 دوره جدي 

 نشان داد كه حزب      پيش نبرد و عدم شركت آن در انتخابات و سپس اعالم نتايج انتخاباتي            
در حال حاضر آخرين پايگاه خود را براي اعالم نظريات خويش در سـطح كـشور از دسـت                   

ي طرفدار دولت، بلكه در ها  هر جناح راست يعني گرو   اكنون اين حزب نه تنها د     . داده است 
 اين سرنوشت  باشد و مسلماً هاي مخالف نيز از پشتيباني قابل توجهي برخوردار نمي جناح

محتوم احزابي است كه بدون توجـه بـه موقعيـت تـاريخي و اجتمـاعي و سياسـي كـشور،                     
ن را در سـرلوحه كـار خـود    اليسم افراطي و شعارهاي مربوط به آ  ني مبتني بر ناسيو   ها  فهد

  10.كنند تر از آن دفاع مي دهند و با تعصب هرچه تمام قرار مي
ت در انتخابات و به تبع آن عدم حضور حتـي           ايرانيس  جلوگيري از حضور مؤثر حزب پان     

نـشان از آن داشـت كـه     مجلس شـورا دوره بيست و سوم يك تن از اعضاي اين حزب در    
ه رهبري اين حزب تا جلب تمام و كمال نظر مساعد دولـت و حاكميـت و در درجـه                    دستگا

  .  حزبي بيشتري است و سياسي وفادارانهاول شخص شاه هنوز نيازمند ممارست
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 هـا و اظهـار       سـخنراني  خـالل ايرانيـست در       رهبران و مسئوالن حزب پان     بعدسال  در  
و ناتواني و فـساد      عملكرد مجلس شورا    انتقاداتي را نيز متوجه سوء     هر از گاه  نظرهاي خود   

گـاه   اينكـه    ضمن. كردند  نوين در مجلس مذكور مي     دامنگير نمايندگان حزب اكثريت ايران    
 الزم براي   زمينه تا موعد برگزاري انتخابات مجلس شوراي بعدي         ،كردند  ابراز اميدواري مي  

  11.حضور فعال آنان در انتخابات فراهم شود
  

  گيدور جديد يأس و سرخورد
 بـسيار    شعب و دفاتر حزب در شـهرهاي مختلـف         ، رونق با فرونشستن تب و تاب انتخابات     

از بـسياري    بـار ديگـر      ، از سابق شده و بـه دنبـال فراگيرتـر شـدن مـشكالت مـالي                كمتر
 حتـي اگـر حـق عـضويت اعـضاي           .هاي حزب در شهرهاي مختلف تعطيل شـد         ساختمان

ي جـاري  ها  ه باز هم تكافوي هزين ـ شد كه نمي ـ  شد شمار حزب منظم هم پرداخت مي كم
 1350ي نخست دهـه     ها   سال  طي ،دهد   گزارش زير نشان مي    چنانكههم. كرد  حزب را نمي  

  : گريبان بودبهت با مشكالت مالي قابل توجهي دست ايرانيس حزب پان
  779 منبع – 12/9/51 – 12   ه16602/20رونوشت گزارش خبر شماره 

  ايرانيست جلسه حزب پان: وضوعم
 محمدرضـا   ايرانيست بـا حـضور محـسن پزشـكپور           در محل حزب پان    6/6/51در تاريخ   

ي در مـورد مـسئوليت دريافـت شـهريه از اعـضا             سـيدجواد    و حـسن حـاج     عاملي تهرانـي  
   مسئوليت امور مالي را قبول نكـرد و صـادق جعفـري            عمل آمد و سيدجوادي   مذاكراتي به   

 مـاه اسـت كرايـه محـل     8ضـمناً مـدت   . قرار شد به عنوان مسئول امور مالي انتخاب گردد    
د افـراد حزبـي     هـ حزب پرداخت نشده و وضـع مـالي حـزب بـه علـت عـدم پرداخـت تع                  

 نيز كه سابقاً ايـن       و جهانگيري  جوادي  گيري حاج سيد    باشد و علت كناره     يتبخش نمي رضا
  .امر را به عهده داشتند به علت همين ضعف مالي حزب بوده است

  .توان اعتماد نمود به صحت گزارش شنبه مي: نظريه يكشنبه
  .شنبه مورد تأييد استنظريه يك: شنبه نظريه سه
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  12.شنبه مورد تأييد است نظريه سه: نظريه چهارشنبه
اعتبـاري بـراي    » گونـه   حزب مزبور هـيچ   «رسيد     از شهرهاي مختلف خبر مي     هر از گاه  

انـد و     اغلب اعضاي حزب عمالً تماس خود را با حزب قطع كرده          «ي خود ندارد و     ها  ليتفعا
  13.»ندكن هاي آن شركت نمي در جلسات يا ميتينگ

هاي مـالي     پلر بيشترين تالش رهبران و مسئوالن حزب بر سر يافتن س          اوضاعدر اين   
 به گروهي از مـسئوالن و اعـضاي          از جمله پزشكپور   .و اقتصادي جديدي متمركز شده بود     

حزب فعالً در مضيقه مالي است و حتي اگر دوستان بتواننـد كمـك              « فعال حزب گفته بود   
هـا را   ي بعد بدهند كـه بتـوانيم بـه موقـع پـول     ها  هتري و يا يك چك تاريخي براي ما   بيش

هـاي     در برخي شهرها هم مسئوالن حزب براي دريافت كمـك          .»دريافت داريم بهتر است   
با اين حال مـشكالت     . اي چاپ كرده بودند     هاي رسيد ويژه     قبض ،مالي از اعضا و هواداران    

 شـعب و  ،دو تن از اعضاـ كرد ولو با حضور يكي   صيه مي رهبري حزب تو.شدني نبود تمام
ت كماكان به فعاليـت خـود       ايرانيس  دفاتر حزب داير بماند و چنان وانمود شود كه حزب پان          

 اعضا و هواداران حزب در شهرهاي مختلف به رغم          ،شد  يه مي صهمچنين تو . دهد  ادامه مي 
 در منازل و محل كار يكديگر با هم ديدار كنند و يـا              هر از گاه  تعطيلي شعب و دفاتر حزبي      

جمعي داشته باشند تا به تبع آن مسائل و مباحـث             كننده دسته   ي تفريحي و سرگرم   ها    هبرنام
تيـب حـزب   بـدين تر . و به دست فراموشـي سـپرده نـشود   شده  طرح  ممربوط به حزب هم     

اي  سـابقه  گذاشـت كـه ركـود و كـسادي كـم       مي1350اي در دهة     پ  حالي ت در ايرانيس  پان
 دربـاره موقعيـت حـزب       1350 آذر ماه  ششم در    براي نمونه ساواك   .گريبانگير آن شده بود   

  :دكرت در شرق گيالن چنين گزارش ايرانيس پان
 كـه  1349ه جريان فروردين ماه سال     تشكيالت حزب مذكور از حيث تعداد افراد با توجه ب         
 گرديد در حال حاضر حداكثر ها   ستانمنجر به پاشيدگي دستجات وابسته آن در مركز و شهر

شود و با اينكه   نفر آن هم به دور از هرگونه ايمان و دلبستگي واقعي محاسبه مي30 الي 20از 
ـ       تعداد بسياري از تابلوهاي حزب در روستاهاي شهرسـتان رودسـر            هـا   ه بـر روي ديـوار خان
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الوصـف    باشد مـع    ي پيشين اين حزب در آن نقاط مي       ها  ليتدهنده فعا  نصب شده كه نشان   
شـود و اصـوالً كـسي         ي موصوف احساس نمي   ها    ه خان  گونه موجوديتي در چهارچوبه     هيچ

ز افكار نيست كه حاضر شود به طور مرتب و متوالي چند نفري را به دور خود جمع كند و ا              
  .ت بحث نمايدايرانيس حزب پان

هـاي   ت هر يك به جهاتي بـه دليـل ناكـامي          ايرانيس  نظر به اينكه افراد آشنا با افكار حزب پان        
اند به هدف و نظر خود كـه اغلـب شـامل انجـام                حاصله از رهبران و بزرگان حزب نتوانسته      

) البته باطناً(گونه گرايشي  داري و اجتماعي آنان بوده برسند و در حال حاضر هيچكارهاي ا
ت ندارند و اگر احياناً روزي به علت آمـدن يكـي از افـراد و يـا اجـراي                    ايرانيس  به حزب پان  

ط به منظور شوند از روي ايمان و اعتقاد نبوده بلكه فق اي چند نفري دور هم جمع مي برنامه
 و يا فردي از افراد مركزي كه پور جلب محبت و يا فراهم نمودن موقعيت و نزديكي به كريم

هري و يا روستايي و درگيريهـاي       شهاي   در حزب عضويت دارد و آن هم به دليل نيازمندي         
ر پـو   تنهـا در وجـود ايـرج كـريم    هرسـتان رودسـر  ت در شايرانيس   حزب پان  .باشد  اداري مي 

ـ            صـادر   ي حزبـي كـه از تهـران       هـا     همسئول تشكيالت و عامل اجرائي همه نظريـات و برنام
همـه از نظـر     گردد و افرادي كه در كارها با ايشان همكاري دارند كـامًال  شود خالصه مي    مي

 قرار دارند و در جمع تشكيالت پور تر از كريم معلومات و فهم و شعور در طبقه پايينسواد و 
شود كـه بتـوان از حيـث محلـي و اجتمـاعي روي                به اصطالح حزبي آنها فردي يافت نمي      

اي در محـل و       ايشان حساب كرد و از نظر امكانات مالي نيز حزب مزبور كمتـرين پـشتوانه              
اها ندارد و جميع مخارج احتمالي از طريق دفتر سياسي در تهران تـأمين و در اختيـار                  روست

 بتواند از بـين افـراد      پور شود و شايد مبلغ بسيار ناچيزي را كريم          قرار داده مي   ايرج كريمپور 
آيد تأمين    ي مختلف پيش مي   ها    هه به گون  تحت نفوذ خود آن هم با الهام از احتياجات آنان ك          
  .كند كه چندان چشمگير و قابل توجه نخواهد بود

ـ         پور در حال حاضركريم  : نظريه شنبه   گونـاگون و جلـب محبـت        ر با توسل بـه حيلـه و تزوي
ي قرار گرفتن و عامل      كه آن هم به صورت رياكارانه و واسطه اخاذ         فرماندار شهرستان رودسر  

 استفاده آقاي فرماندار بودن صورت گرفته توانسته است در محدوده شهرستان رودسـر    سوء
دارد و آقاي فرماندار نيز به لحاظ كامالً روشن امتيـازاتي            ت را زنده نگه   ايرانيس  نام حزب پان  

 و همكـاري     در فرمانداري رودسر   پور ه كار گماردن كريم   به ايشان سپرده است كه از جمله ب       
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  .باشد  ميوي در شهرداري كالچاي
گير معرفي گرديده و  ر فرد خوشنامي نبوده و فردي اخاذ و رشوهپو ايرج كريم: نظريه يكشنبه

 انتخـاب گرديـده كـه بـا توجـه بـه سـوابق                دفترداري فرمانداري رودسر   اخيراً نيز به سمت   
ـ   بدنامي وي انتخاب وي به سمت مزبور به مصلحت نبوده و تأثير خـوبي نداشـته اسـت                  ـ

  14.بستام
ر  از آن كـشو     كه به دنبال آن صدها تـن از ايرانيـان مقـيم عـراق              1350در اواخر سال    

 ايرانيست به بهانه اعتراض بـه ايـن اقـدام حكومـت عـراق               اخراج شدند، رهبران حزب پان    
درصدد برآمدند مجموعه حزب را از ركود گرفتار آمده نجـات داده و اعـضاي سـرخورده و                   

 1350 هاسفند مـا   هشتم در   ساواك خوزستان . پراكنده را بار ديگر بر سر ذوق و شوق آورند         
  :ددر اين باره گزارش كر

ي حزبي خود را آغاز نمايـد و بـه          ها  ليتت اخيراً تصميم گرفته مجدداً فعا     ايرانيس  حزب پان 
عناوين مختلف مردم را به موجوديت حزب مذكور آگاه نمايد و به همين منظور در اغلـب                 

باشـد   ميه و قطعنامه حزب مركزي به پيوست مي شعارهايي كه نمونه آنها و اعال   ها      ستانشهر
انـد و قـرار اسـت در          بين طبقات مختلف مـردم خـصوصاً طبقـه روحـانيون توزيـع نمـوده              

يي كه سابقاً حزب فعاليتي داشته و يا در حال حاضر به صورت ركود درآمـده از           ها      ستانشهر
ام و جلسات آشنايي را با       اعز ها      ستان فعال به آن شهر    يايرانيست اهواز اعضا    طرف حزب پان  

  15.مندان تشكيل دهند عالقه
بـرداري كـرده و       در همين راستا حـزب كوشـيد از اعتقـاد مـذهبي مـردم ايـران بهـره                 

ايـن معنـي در شـعارهاي تبليغـاتي حـزب           . گرايي را بـا مـذهب تـشيع درهـم آميـزد             ملي
: مله اين شعارها بايد بـه مـوارد زيـر اشـاره كـرد     از ج. ت آشكارا قابل رديابي بود  ايرانيس  پان

جهاد ملي و مذهبي را بـر    ... عام بكنند    قتل نگذاريد ايرانيان و شيعيان را در سرزمين عراق       «
نـژاد آن سـوي       به دفاع از شيعيان، ايرانيان و كردان ايرانـي        ... ضد دشمنان ايران آغاز كنيد    

ي كلي حاكميت از ايـن      ها  سياستايرانيست در راستاي      رهبري حزب پان   .»ديمرزها برخيز 
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چنين يي همسان كه خطاب به برخي علما و روحانيون فرستاد           ها    ههم فراتر رفت و طي نام     
  :ده بودورآ

  ...اهللا دارالعلم حضرت آيت
لت ايران و ت در طي سي سال مبارزه در راه آزادگي مايرانيس چنانچه مستحضريد حزب پان

 نبرد با دشمنان ملي و مذهبي ايرانيان بـوده و نظـرات   ماعتالي فرهنگ ايران همواره پيشگا 
اصولي خود را پيرامون دفاع از حقوق ايرانيان و شيعيان در همه نقـاط جهـان بيـان نمـوده                     

ين مقدس تشيع بـر عليـه هـزاران         ي اكنون كه يك بار ديگر ايادي استعمار و دشمنان آ          .است
اند و متأسـفانه اقـدامات        ن شيعه ما به اعمال غيرانساني و دور از مسلماني دست زده           هموط

اي از    ت نظرات خود را طي اعالميه     ايرانيس   حزب پان  ،مقامات مسئول كشور غيركافي است    
ت از همه هموطنان ايرانيس حزب پان. رساند سوي رهبر حزب به اطالع هموطنان گرامي مي

عزيز خاصه علماي اعالم و حجج اسالم انتظار دارد كه با همه توان خود در راه دفاع اصولي 
  .  كوشش به عمل آورندو كامل از حقوق شيعيان و ايرانيان رانده شده از عراق

  ايرانيست حزب پانـ با تقديم احترام 
  16.رونوشت برابر رونوشت است

نژادان و شيعيان آن سوي       دفاع از هزارها ايرانيان و ايراني     « در راستاي    حسن پزشكپور م
آن هـايي از      در بخـش   كـه     منتشر كرد  1350 دي ماه    شانزدهماعالميه مفصلي در    » مرزها

  :چنين آمده بود
  :زنان و مردان ايراني... 

كه حكومت دارند و اداره سرنوشـت ملـت را در            و كساني    ها    هآيا بايد مقامات مسئول، گرو    
اي كه آشكارا  اي ضدايراني، ضدانساني و دسيسه اند، همچنان برابر چنين توطئه چنگ گرفته

نشاندگان استعمار خواهد بود، سـكوت نماينـد و           ي ديگر دست  ها  م و هجو  ها    ه توطئ  مقدمه
  گر باشند؟ نگار و مماشاتا تفاوت و سهل بي

نژاد را مصادره كننـد؟ بايـد         د كه اموال، خانه و زندگي هزارها ايراني و ايراني         آيا بايد بپذيرن  
المللـي و ضـوابط       هاي بين  بپذيرند برخالف همة اصول مسلم قانوني و به رغم همة پيمان          
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ين را پـس از يـك   يهاي مذهبي اين آ    ي علمي تشيع و كانون    ها    هحوز» حقوق انساني «مسلم  
  ي عديده نمايند؟ها شل و مشكالت و يورهزار و اندي سال، دچار تعطي

نژاد و شيعيان آن سوي مرزهـا و نيـز          ها ايرانيان و كردان ايراني     گمان، ملت ايران، ميليون     بي
گـري و   ده در زيـر، يـاغي  شـ خواهند با اعمال و اجـراي اصـول ياد          همة مردم آزادة جهان مي    

عراق و بر ضـد      د، بر ضد اكثريت مردم     از سوي گروهي معدو    طغياني كه در سرزمين عراق    
گردد و خود تهديد آشكار بر امنيت و صـلح            ست دنبال مي  ها   سال هزارها ايرانيان و شيعيان   

  :باشد، پايان داده شود اين منطقه از جهان مي
  . پايان يابد تضييقات مذهبي نسبت به اكثريت مردم شيعي مذهب عراق-1
ي آزادانـه و دور از تـضييق و محـدوديت           هـا   ليـت  و امكـان فعا     موجبات استقرار مجـد    -2

 و ديگر مراكز مـذهبي   و كاظمين و نجفي علمي تشيع در شهرهاي مقدس كربال    ها    هحوز
  . فراهم گرددسرزمين عراق

نژادان كه خانـه و كاشـانه         و ايراني ت توأم با امنيت كامل هزارها ايراني        ع موجبات مراج  -3
به طوري كـه تـأمين حقـوق مـدني، سياسـي و      . باشد، فراهم شود  مي آنها در سرزمين عراق   

 از هر جهت تضمين گـردد و همچنـين امـوال غـارت            حيثيت انساني آنها در سرزمين عراق     
ات ناشي از تعـديات عمـال حكومـت         شده اين گروه عظيم به آنان بازگردانده شود و خسار         

  . آنها جبران گردده ببغداد
 كنار گذارده شود و اكثريت      نژادي و مذهبي در سرزمين عراق        هرگونه سياست تبعيض   -4

باشند طبق اعالميه  نظر مذهبي، شيعي مذهب مي مردم عراق كه از نظر نژادي غيرعرب و از
المللـي، حـق      هـاي بـين    قررات منشور ملل متحـد و ديگـر ميثـاق          م –جهاني حقوق بشر    

  .دخالت در تعيين سرنوشت خود را بازيابند
يي كه از سياست ملي ايران، سياسـت صـلح و امنيـت             ها  فها و هد   آنچه بيان گرديد، آرمان   
 ها شـيعيان و ايرانيـان و   يي كه ملت ايران براي دفاع از ميليون      ها  ليتمنطقه و بالقوه از مسئو    

يي كه ملـت ايـران بـه حكـم رسـالت            ها  ليتنژادان وابسته به خود دارد و نيز از مسئو          ايراني
  .ين انساني به عهده دارد، جدا نيستيتاريخي، براي دفاع از آ

فراهم ساختن موجبات رسيدن به مقاصـد ملـي و انـساني مزبـور، وظيفـة مهـم و خطيـر و                      
اني است كه به نحوي از انحـا در حكومـت      كس  و ها    هانكارناپذير مقامات مسئول و همة گرو     
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  .اند ي اجتماعي ملت ما پذيرفتهها شقبول مسئوليت نموده و يا نقش وسيعي در كوش
باشد كه به  مقاصد ملي و انساني يادشده در باال بدان درجه از اهميت و ضرورت حياتي مي

د بـزرگ ملـي و      هر تقدير بايد بدانها جامة تحقق پوشانيد ولـو بـه قيمـت اسـتقبال از جهـا                 
  .مذهبي

ي هـا     هي نـژادي و شـاخ     هـا     هدر اين راه و در اين جهاد بزرگ، همه ملت ايران و نيز همة تيـر               
گمان   بي. آهنگ گام برخواهند داشت     مذهبي و فرهنگي وابسته به ملت ايران، يك دل و هم          

ت ي مهـم ملـي و انـساني، از ناحيـة مقامـا            هـا   ليتاعتنايي به چنـين مـسئو       عدم توجه و بي   
ي ديگري كه باشد، هرگز در پيـشگاه تـاريخ و ملـت             ها    همسئول، احزاب و يا هر يك از گرو       

  .ايران بخشوده نخواهد شد
  پاينده ايران

  1350ماه  شانزدهم دي
  17)پندار ( محسن پزشكپور–ايرانيست  رهبر حزب پان

 و  اوايل سال     1350 در اواخر سال      تبليغاتي دربارة حكومت عراق    با فرونشستن آن موج   
السابق دچار ركود     ت در شهرهاي مختلف كمافي    ايرانيس  ي حزب پان  ها  ليت بار ديگر فعا   ،بعد

 نوميدي از آينده سياسي حزب باز هم افراد ديگـري بـه تـدريج                به دليل  ساماني شد و    و بي 
ت بالفاصله  ايرانيس  برخي از اين رويگردانان از حزب پان      . ت را ترك كردند   ايرانيس  حزب پان 

  :شدند  را پذيرا مينوين دارتر ايران عضويت حزب آينده
ايرانيـست آغاجـاري سرپرسـت        بهرام بهادري كه قبل از قاسمي سرپرست قبلي حزب پـان          

ذكور بود بنا به توصيه دوستانش و به علت عدم سازش با قاسمي سرپرست حزب               حزب م 
اي به عنوان آقاي هاشمي رئيس كميته حزب          ت استعفا نمود و طي نامه     ايرانيس  از حزب پان  

ن را نمـود و انكـت حـزب را هـم       نـوي   ن آغاجاري تقاضاي عضويت در حزب ايران      نوي  ايران
  .تنظيم كرد

  .باشد ن مينوي  نامبرده گرايش وي به ايدئولوژي حزب ايراني علت استعفا–نظريه شنبه 
هاي وي در انتخابات سـنديكاي   نامبرده با توجه به عدم موفقيت  استعفاي   –نظريه يكشنبه   
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ت بنا بـه اصـرار دوسـتانش و بـراي شـركت در      ايرانيس  پانشماره يك و عدم فعاليت حزب     
 ضمناً حزب .باشد و قبالً چنين تصميمي نداشته ي شهر و شهرستان ميها انجمنانتخابات 

  18.گونه فعاليت حزبي ندارد ايرانيست آغاجاري هيچ پان
  .دادش ديگري خبر  در گزار ساواك1351 ارديبهشت ماهدر دوم 

  .اند ايرانيست آغاجاري استعفا كرده افراد نامبرده زير از حزب پان
پـور    ابراهيم مردان-4 نصراهللا نريموسائي  -3 نامدار اسماعيلي    -2احمد بارانپور      ولي -1
 سـيدطالب  -8محمـد قنبـري     دوسـت  -7 محمد اسـتاد     -6 غالمحسين نريموسائي    -5

  ].ناخوانا[ بدران -11علي جليلي  ست دو-10 ماندگي كمائي -9صنعتي 
گيـري نامبردگـان و بهـرام بهـادري و عـدم        ضمن تأييد نظريه شنبه با كناره–شنبه يكنظريه  

اهللا عاليپور يكي از اعضاي   و انتقال عزت، مسئوالن قبلي حزب مذكور،زاده فعاليت ماندني
 قبلـي خـود را از دسـت داده و           قعيـت وايرانيست آغاجاري م     حزب پان  فعال حزب به اهواز   

  19.فعاليتي ندارد
ــه  ــيحات و تجزي ــوالً توض ــل معم ــراي     و تحلي ــزب ب ــسئوالن ح ــران و م ــاي رهب ه

 معتقـد بودنـد     و آنـان  آور شده و قانع كننده نبـود           كسالت ات حزبي كنندگان در جلس    شركت
، داشـت جريان  هاي سطحي و غيرعملي رهبران حزب در قبال آنچه در كشور              گيري  موضع

حـزب مـدتي اسـت بـه        «چرا كـه    . روان سازد » هاي حزب   اي در رگ    خون تازه «تواند    نمي
  سـاواك  1351 خرداد ماه وهشتم    بيست در   20.»صورت باشگاه درآمده و فعاليت حزبي ندارد      

  :گزارش كرده بود
 جلسه همگاني كارمندان و فرهنگيان حـزب بـا شـركت در             18/3/51 روز   00/19ساعت  
 پورهاشـمي  نفر در محل حزب تشكيل گرديد و نيايش حزب توسط ابوالقاسـم              35حدود  

اين جلسه  عدم حضور برخي از افراد حزبي در  ضمن انتقاد ازخوانده شد و مهدي صفارپور
مشي حـزب اعـالم        و خط  از افراد حاضر درخواست نمود كه عقيده خود را پيرامون مسائل          

آنگـاه  . ترين فرد حاضر در جلسه به عنوان مسئول جلـسه تعيـين شـد               نمايند و پسيان مسن   
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آمال و احمدي از وضع فعلي حزب انتقاد نمودند و افزودند كه حزب بايستي تحـرك                  نيك
بيشتري داشته باشد و از سكوت و در جا زدن خودداري نمايـد و افـراد بيـشتري را جلـب                     

اند بنابراين حزب بيـشتر    پاسخ داد چون كليه امكانات را از ما سلب نموده    صفارپور. نمايد
تواند فعاليت نمايد و فعالً دوره سـازندگي حـزب اسـت و در پايـان جلـسه بـا                      از اين نمي  

و موزيك كه از كنگره پنجم تهيه شده بـود           اساليد    و هوشنگ طالع   حضور محسن پزشكپور  
  21. پايان يافت00/21به نمايش گذارده شد و اين جلسه در ساعت 

مند نبودند بـا حـضور و    طلبان و سودجويان هم ديگر عالقه       ترين فرصت   بين  حتي خوش 
ند زيرا بر اين باور      به بطالت بگذران   شان را ت به زعم خود عمر    ايرانيس  عضويت در حزب پان   

   22.نخواهند داد» ابد هم به اين حزب امكان پيشروي«بودند كه تا 
ي حزبـي سـخت     هـا   ليـت ايرانيست كه اينك نسبت به فعا       از اعضاي حزب پان   بسياري  

عالقه شده و عمالً ارتباط خود را با حزب قطع كرده بودند به رغـم آگـاهي از آنچـه در                       بي
ود را درگير انتقاد احياناً پرهزينه از دولت و حاكميت بكننـد،            خ آنكه    بدون ،گذشت    كشور مي 
 در ايـن بـاره      سـاواك . دادند سكوت كنند و به زندگي عادي خود سامان بدهنـد            ترجيح مي 

  :چنين گزارش كرده بود
ايرانيـست آبـادان و    ي سرپرسـت حـزب پـان     ي آقاي طال  19/8/51 روز جمعه    2100ساعت  

اداره ثبت اسناد شهرستان بهبهان به اتفاق همسر خود به منـزل خـدامراد              آغاجاري و رئيس    
 حزب غالمرضا ي حزب آمد و پس از اطالع به چند نفر ديگر از اعضايغيبي يكي از اعضا

ي و همـسرش از اينكـه       يآقاي طال .  مختار غيبي و نجاران هم به منزل غيبي آمدند         ،رحماني
گيري كرده يـا نـسبت بـه           آن كناره  يت در آغاجاري فعاليتي ندارد و اعضا      ايرانيس  حزب پان 
ي ي آقاي طال.كردنددهند اظهار تأسف و گله   تفاوت شده و جلساتي تشكيل نمي       حزب بي 

 حتي جنـاب  . پيغام داده كه دولت نظر مخالفي با حزب ما ندارد         اضافه كرد سرور پزشكپور   
دانم شما چـرا      كنيد بنابراين من نمي      گفته تقصير خودتان است كه فعاليت نمي       اآقاي هويد 

 فعال حزب بودند كه بهادري يبهادري و خدامراد غيبي از اعضا. ايد خودتان را كنار كشيده
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اگـر از طـرف مـأمورين دولـت ممـانعتي      . استعفا كرد و غيبي هم عمالً خود را كنار كـشيد    
 ايـن  ،كس به ما كاري ندارد و جلو فعاليت مـا را نگرفتـه          يد خدامراد گفت هيچ   يست بگو ه

اي   من اصالً عالقه،پوچ بودن خود حزب هست كه ما را متوجه كرده تا خود را كنار بكشيم              
بهادري هم حق داشت خـود را كنـار         . خواهم به زندگي خودم برسم      به فعاليت ندارم و مي    

ـ طال. ن اسـت نوي ايرانكشيد و اكنون عضو حزب       ي اظهـار كـرد مـن اميـدوارم كـه بتـوانم       ي
 شروع كند و هر چند كـه وجـود          فعاليتي بكنم تا حزب مجدداً فعاليت خود را در آغاجاري         

 چه بسا كه    .ي ما را نخواهد گرفت    ها  ليتشما و بهادري براي حزب مؤثر بود ولي جلو فعا         
 ،رفـتم   مي  به بهبهان   من از آبادان   . حزب فعاليت خود را ادامه داد      ]اما [ كنار رفت  دردكتر ص 

. چند جزوه منشور حزب مربوط به كنگره آموزش و پرورش را گرفته بودم تا به شما بـدهم                 
بيشتر با هم تماس خواهيم داشت و به نجـاران  كنم آن را مطالعه كنيد بعد          حاال خواهش مي  

 سـپس حـدود     .گفت شما فعاليت كنيد افرادي را در ميدان جعفر به حـزب دعـوت كنيـد               
حاضر توزيع كرد و گفت شايد روز  يايرانيست را بين اعضا پانزده نسخه از منشور حزب پان
غيبـي در موقـع خـداحافظي       . عفر بـرود   بيايد و به ميدان ج     جمعه آينده مجدداً به آغاجاري    

  .تأكيد كرد كه من عضو حزب نيستم و فعاليتي هم نخواهم كرد
شود    فعاليتي ندارد و جلسات آن تشكيل نمي       ت در آغاجاري  ايرانيس  حزب پان . نظريه شنبه 

ي با يكديگر ندارنـد و جـزوه مـذكور    اند و بقيه هم تماس  آن استعفا كردهيو بعضي از اعضا   
  .باشد  مي1351 صفحه مربوط به كنگره آموزش و پرورش سال 10شامل 

 تـشكيل   ايرانيست در آغاجـاري     ست كه جلسات حزب پان    ا  سال قريب يك . نظريه يكشنبه 
اي بـه     قـه اند يا عمالً خـود را كنـار كـشيده و عال              فعال آن يا استعفا كرده     يشود و اعضا    نمي

ي هم بـه علـت ايـن امـر تماسـي بـا              يدهند و آقاي طال     فعاليت در حزب از خود نشان نمي      
باشـد و تعـداد        نجاران مي  ،مند به حزب    گرفت و فعالً تنها فرد تقريباً عالقه         آن نمي  ياعضا

پردازنـد و فعاليـت ديگـري      باقيمانده فقط حق عـضويت خـود را مـي          يمعدودي از اعضا  
  23.ندارند

 ركـود و كـسادي      .ري از شهرهاي ديگر هم وضعيت مشابهي حاكم شـده بـود           در بسيا 
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 چنـان   1352 و اوايـل سـال       1351ت تا اواخر سـال      ايرانيس  ي حزب پان  ها  ليتحاكم بر فعا  
گسترده و فراگير شد كه حتي دولت و حاكميت هم كـه پـيش از آن اقـدامات مـؤثري در                     

 اين حزب انجـام داده بودنـد، نگـران شـدند كـه مبـادا تـداوم آن                   يها  ليتجلوگيري از فعا  
 و فعاليـت همـين سـوپاپ اطمينـان و           خـدمات بار، مجموعه حاكميت را از        وضعيت حقارت 

 1352به همين دليل از اوايـل سـال         .  و غيرقابل اعتنا محروم سازد     مدآكارويترين سخت نا  
 مأموريـت يافتنـد مـستقيم و        مقامات امنيتـي و مراجـع دولتـي و مهمتـر از همـه سـاواك               

ي آن در   هـا   ليـت ت را به تدريج تقويت كرده و به فعا        ايرانيس  غيرمستقيم موقعيت حزب پان   
خـاك و   دوباره اجازه انتـشار روزنامـه        اينكه   ضمن. شهرهاي مختلف رونقي دوباره ببخشند    

 بدين ترتيـب بـود كـه بـه تـدريج گشايـشي دوبـاره در                 .صادر شد نيز   )گان حزب ار( خون
 امـا   .ي كـشور حاصـل شـد      هـا       ستانت در برخي از شهرها و ا      ايرانيس  ي حزب پان  ها  ليتفعا

ها و سطوح مختلف حزبي كه طي چنـد سـال بـه شـدت                 تحرك بخشيدن دوباره به بخش    
  . رسيد  آسان به نظر نميآسيب ديده بود، چندان

هايي هم بروز كرده بود تا باز هـم           دستگي در برخي از شهرها ميان مسئوالن حزب چند       
  : از جمله. تر شود مقدار بحراني بيني و بي موقعيت نابسامان اين حزب ذره

  764 منبع 9/8/53-1   ه15332/3رونوشت گزارش خبر شماره 
  ست آذربايجان شرقيايراني دو دستگي در كميته پان: موضوع

 رئـيس    دو دستگي روي داده و دكتـر طـالع         ايرانيست در تبريز     حزب پان  ياخيراً بين اعضا  
ريزي استان آذربايجان شرقي و عضو حزب مذكور با تشكيل باندي كـه اكثـراً از                  دفتر برنامه 

باف ايستاده و فعاليت دارد به         در مقابل علي زرينه    كارمندان اداري دفتر مذكور ترتيب يافته     
بـاف   ضمناً زرينـه . باف بوده تا خودش مسئول كميته باشد        نحوي كه هدفش بركناري زرينه    

باشند مانند آقايان اكبـر        مي  قبلي حزب در تبريز     كه از اعضاي   نيز با تشكيل جمعي از اعضا     
ي ي، سيدجواد پيمان نماينده بيمه ايران و سيدجالل وفاسرقيني اهري كارمند اداره اطالعات

  .اند  جبهه گرفته در مقابل دكتر طالعسرپرست روزنامه آيندگان
انواده بـاف كـه خـ        با توجـه بـه بعـضي از نقـاط ضـعف آقـاي زرينـه                دكتر طالع : نظريه شنبه 

اش را بدون عقدنامه در خانه  الحالي را در محل حزبي جاي داده و ضمناً همسر قبلي معلوم
  .نمايد  حزب را اغفال و به طرف خود جلب مي داشته است اعضاينگه
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 در  ضمناً دكتر هوشنگ طالع يزدي    . مفاد خبر و نظريه شنبه مورد تأييد است       : نظريه يكشنبه 
  24.باشد ريزي استان آذربايجان شرقي مي  و مركز داراي سابقه بوده و رئيس دفتر برنامه  ه3

از ركـود و ناماليمـات داخلـي          دسـتگاه رهبـري حـزب      1353ي سال   ها    هتا واپسين ما  
هـاي گـاه و بيگـاه بـه شـهرها و               رهبران حزب با مـسافرت     مقطعخالصي نيافت و تا اين      

  :كوشيدند مشكالت دامنگير حزب را از ميان بردارند هوده ميي مختلف بيها   ستانا
 حـزب در محـل حـزب        ياي از اعـضا      عـده  30/15 ساعت   6/8/53روز پنجشنبه مورخه    

 استقبال به عمل آورند ولي تـا        ايرانيست محسن پزشكپور    اجتماع كرده تا از رهبر حزب پان      
قــرار شــد روز جمعــه مورخــه .  نيامــدپزشــكپور منتظــر ماندنــد و محــسن 30/21ســاعت 

 نفر از 25 تعداد . به منزل دكتر فريور به مالقات رهبر حزب بروند30/8 ساعت 10/8/53
 مالقات اعضا بـا رهبـر       30/9 منزل دكتر فريور رفتند و تا ساعت         30/8اعضا صبح ساعت    

 اظهـار    از وضع كار و تشكيالت حزب در رضائيه        حزب به طول انجاميد و محسن پزشكپور      
باشد كه   ماه مي4نارضايتي نمود چون وضع مالي حزب خيلي ضعيف است و حتي مدت       

محسن . اجاره ساختمان حزب پرداخت نگرديده و به همين علت مدتي حزب تعطيل بود            
 و آقاي جعفري به تور داد كه از اين تاريخ به بعد حزب با سرپرستي دكتر فريور دسپزشكپور

  به علت نبودن وقت كافي قرار بر اين شد تا در منزل دكتر فريور              .كار خود ادامه خواهد داد    
  25.د البته اين جلسه محرمانه خواهد بو]كه [اجتماع نموده

ت بـه رغـم تمـام تبليغـات و          ايرانيس   وضعيت حزب پان   1353ي پاياني سال    ها    هطي ما 
ي هـا   ليـت اقداماتي كه دستگاه رهبري اين حزب براي ساماندهي مجدد به تشكيالت و فعا            

  26. به شدت نوميدكننده شده بود،داد حزبي در شهرهاي مختلف انجام مي
 براي يافتن اعضاي جديد در ميان اقشاري نظير كارگران، كشاورزان           ها  بيشترين تالش 

كارگردانان . گرفت  اطالع صورت عملي به خود مي       سواد و بي    كم يان و ديگر اقشار   يو روستا 
كردند در ميـان       به اصطالح دور و دراز سعي مي       هاي  هو مسئوالن حزب عمدتاً با دادن وعد      

 از آن با     كنند؛ شگردي كه ساواك    جذب هواداراني   اقشاري از اين دست براي خود، اعضا و       
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  :كرد ياد مي» اغفال مردم«عنوان 
ايرانيست بهبهان بـه اتفـاق همـسرش و مهنـدس      ي مسئول تشكيالت حزب پان    يآقاي طال 

اي    با عـده   30/4 وارد و ساعت      به آغاجاري   از بهبهان  22/9/53موسوي و قاطع در مورخه      
ي و موسوي براي ي در ميدان جعفر رفتند و خانم طال17 حزب در آغاجاري به نمره ياعضا
ت در انتخابـات آينـده شـركت    ايرانيـس  اي از اهالي سخنراني كردند و گفتند حزب پان       عده
ي هـا     ه از اهالي خواست    بعد يك نفر   .گيرد  فقيت از حزب حاكم انتقام مي     كند و پس از مو      مي

 سپس .منطقه از قبيل بيمارستان، جاده آسفالته، آب و گاز، وسيله نقليه عمومي را مطرح كرد
به دفتر مشورتي حزب رفتند و از مردم دعـوت كردنـد كـه آنكـت حزبـي را           حزب ياعضا

تند آباد رف  سپس به اميديه صنعتي و علي.اي عضويت حزب را پذيرفتند تنظيم نمايند و عده
اي آنكت حزبـي را تنظـيم  كردنـد و     جا هم مردم را دعوت به عضويت نموده و عده   و در آن  

  . بيايدي چهارشنبه آينده هم به همين منظور به آغاجارييقرار شد آقاي طال
باشد و بيشتر افرادي كه اخيـراً          با توجه به نزديك بودن انتخابات مي       ها  ليتفعا: نظريه شنبه 

  .باشند اند از اهالي مناطق غيرشركتي و طبقه كارگر و عامي مي و شدهعض
ي ها ليترساند با توجه به سوابق فعا  ضمن تأييد نظريه شنبه به استحضار مي      : نظريه يكشنبه 

ي روش يادشده كه صرفاً اغفال مردم براي جلب آنان به حزب            يحزبي و تبليغاتي آقاي طال    
رسد و محققـاً   ائل و مطالب انتقادي صحيح به نظر نمي باشد در طرح مس     و ازدياد عضو مي   

افكار مردم نسبت به مـسئولين مملكتـي و آمـاده نمـودن              نتيجه مطلوبي جز بدبين نمودن    
طلب نخواهد داشت كه اصلح است در اين زمينه توجـه             محيط نامناسب براي افراد فرصت    

  27.خاصي مبذول گردد
 بود كه به هر تقاضا و ابـراز تمـايلي بـه     در آن برهه چنان دچار كمبود عضو شده    حزب

سرعت پاسخ مثبت و قطعي داده و داوطلبان را با كمترين تحقيق و بررسـي بـه عـضويت                   
  . پذيرفت  ميخود

اين رويه چنان شايع شده بود كه حتي اعضاي عادي حزب هـم از رهبـري آن شـاكي                   
 اينكـه   يرد بـدون  پـذ   رسد به عـضويت مـي       كه از راه مي   را  حزب هر كسي    «شده بودند كه    

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-27
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  28.»درباره آن فرد رسيدگي نمايد
ت ايرانيـس   حـزب پـان   احزابـي نظيـر     گونه اعتنايي به      هيچمثل هميشه   مردم كشور هم    

 و طرفداران او را آلت      پزشكپورهم  تر از مسائل سياسي جاري در كشور          افراد آگاه  و   نداشتند
شـديد حاكميـت ارزيـابي      نظارت و هـدايت      و تحت    رزشي بيش در دست ساواك    ا فعل كم 

 29.فـت ر  تن فراتر نمي  » بيست«واقعي حزب از    به گزارش ساواك شمار اعضاي       .كردند  نمي
 فراوانـي از    ايه  ت گزارش ايرانيس  كشور از حزب پان   » عدم استقبال مردم  «  پيرامون ساواك

ت ايرانيـس    حزب پان  1350ي نخست دهه    ها   سال در تمام . كرد  شهرهاي مختلف ارسال مي   
  .در بسياري از شهرهاي كشور فاقد حداقل عضو و هوادار حزبي بود

  
  حاصل كرّ و فرهاي كم

ضا و هواداران حزب     اع هر از گاه  كرد كه      براي رهبران حزب همين اندازه كفايت مي       ظاهراً
محتـواي    آمده و مخاطب و مستمع سخنان تبليغـاتي و كـم           اي گرد   در ساختمان يا محوطه   

 احياناً به طور مفصل موضـوع       خاك و خون  آنان باشند و به دنبال آن روزنامه ارگان حزب،          
چـاپ و منتـشر كـرده و         بـا آب و تـاب         را هـا   و چگونگي برگزاري اين جلسات و كنفرانس      

ت و مدعيات رهبران    ايرانيس  نايافتني حزب پان     و عاليق انتزاعي و دست     ها  خواستپيرامون  
  در آبـادان   1351 مرداد ماه  دوازدهماي از اين جلسات را كه در           نمونه .آن مطالبي درج كند   

  :كنيم  مرور ميتشكيل شده بود، به روايت ساواك
ــا شــركت عــده 12/5/51 روز 00/18ســاعت   منجملــه ،اي از اعــضا  جلــسه كنفرانــسي ب

نژاد، منصور اميني، پرويز  كازرونيي، عليرضا عريضي، قربانعلي منصوري، يعبدالرضا طال
پـور، فيـروز      پور، حسين حـسين     نوبي، كيومرث پشتكوهي، منوچهر ميرزائي، علي حسين      

گريان، اسفنديار ناطق، خـدادادي، حـسيني و          بهرام خسرويان، يداهللا آالوه، گله    پور،    حسين
اي   نژاد، عريضي و دوشيزه عفت فوالدوند و عده         بانوان، طالئي، نوبري، ياسمين كازروني    

يي ها    هسرآغاز حزبي توسط دوشيزه عفت فوالدوند و دكلم       . از افراد متفرقه تشكيل گرديده    
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منـصور امينـي،   (سپس سخنرانان كنفرانس مزبـور     . جرا گرديد وسيله قربانعلي منصوري ا   
  .سخناني به شرح زير ايراد نمودند) ي، عليرضا عريضييبانو طال

يد ي شما جوانان بيش از پيش كوشش نما،ابتدا منصور اميني خطاب به جوانان اظهار داشت
دستگاه حكومت به   . ايي بيشتري پيدا كنيد   ت در تماس باشيد و آشن     ايرانيس  كه با حزب پان   

ت ايرانيـس  قول خودشان پاسداران انقالب به فكر شما محصلين نيستند ولي اين حزب پان           
ي رشته كالم را بـه دسـت گرفـت و           يسپس بانو طال  . است كه شماها را ارشاد خواهد نمود      

يد معلومات يوان و دوشيزگان بايد كوشش نما شما بان، خطاب به بانوان چنين اظهار داشت
سـپس  . خود را افزايش دهيد و در كارها به پدران و بـرادران و شـوهران خـود كمـك كنيـد                    

 در سي سال قبل به همت ،سخنران سوم عليرضا عريضي درباره پيدايش حزب اظهار داشت
ني حزب نيز اظهاراتي نامبرده درباره مبا. ايرانيست به وجود آمد آموز حزب پان دو نفر دانش

آموزان كه قبالً دعوت شده بودند از جلسه  نمود و در پايان اظهارات وي افراد متفرقه و دانش
ـ  اصـلي تـشكيل و آقـاي طال        ياي جهـت اعـضا      خارج و پس از خارج شدن آنان جلسه        ي ي

طبـق فرمـان رهبـر حـزب آقـاي محـسن            .  حاضر در جلسه اظهار داشـت      يخطاب به اعضا  
 شهريور آينده كنفرانس عظيمي بـه مـدت سـه روز بـا شـركت كليـه                  15 در تاريخ    پزشكپور

 تشكيل خواهد شد و تا فرارسيدن اين كنفرانس  حزب در سراسر ايران در شهر تهرانياعضا
 منـد داده     بايد چندين كنفرانس براي آمادگي مردم عالقه       ها      ستانهاي شهر  عظيم تشكيالت 

شود و در آن موضوع اهميت كنفـرانس سـه روزه كـه مـصادف بـا سـالروز تـشكيل حـزب                    
 تا هر كس كه مايل باشد در كنفرانس شركت نمايد بـه             ،ت است يادآوري نمايند   ايرانيس  پان

اوايـل شـهريورماه     بيايد و قبل از تشكيل كنفرانس در اواخـر مـرداد يـا               اتفاق اعضا به تهران   
نـامبرده در   .  خواهـد آمـد     جهت تشكيل يك كنفرانس به خوزستان      سرور محسن پزشكپور  

هـاي آقـاي     پايان اظهارات خود رسماً آقاي عليرضا عريـضي را تـا برطـرف شـدن گرفتـاري                
 به عنوان دستيار وي معرفـي       و در بودن كهوائي   ) تشكيالت آبادان ( مسئول حزب    كهوائي

ي هـا  ليـت دستور پيشرفت هر چه بيـشتر در فعا  ) پزشكپور(نمود و يادآور شد رهبر حزب       
  30.حزبي را داده و در سفر اخير خود نيز شخصاً دستورات الزمه را خواهند داد
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ت ايرانيـس   نيـروي حـزب پـان     عزيزتـرين   گارد مهمتـرين و     باز هم در اين برهه نيروي       
 مراقـب بـود اعـضاي آن    شد و رهبري حزب و در درجه اول شخص پزشكپور   محسوب مي 

شـد    تالش مي .  و به نوعي ويترين حزب باقي بمانند       حفظ كنند انضباط شبه نظامي خود را      
 لباس پوشـيدن  در  .  باشند نظامي برخوردار    هاي رزمي و شبه      از آموزش  دگاراعضاي نيروي   

و رفتار با انضباط و قاطع جلوه كنند و جلسات آن منظم تشكيل شده و اعضاي آن وظايف                  
 كماكان نگاه   دهد پزشكپور    گزارش زير نشان مي    چنانكههم. محوله را با جديت دنبال كنند     

  :يروي گارد داشتاي به ن ويژه
  موضوع تشكيل جلسه نيروي گارد در دفتر محسن پزشكپور

،  پنجمين جلسه نيروي گارد با حضور محسن پزشـكپور         25/4/51 روز   45/19در ساعت   
  و دوشيزه نازيال خسرويال، مهدي ظفريآم اهللا نيك رج، ف، محمد جهانگيريعبداهللا قنبري

 بـه    ابتدا محـسن پزشـكپور     . به صورت غيررسمي تشكيل گرديد     در دفتر محسن پزشكپور   
انـد قـاطع و بـدون         و از افراد خواست تا در راهي كه قدم گـذارده          اهميت نيروي گارد اشاره     

آمال از توجه رهبر حزب تشكر و از ايشان درخواست نمـود تـا                انحراف باشند و سپس نيك    
اي يك ساعت وقت خود را صرف نيروي  توجه بيشتري به نيروي مذكور داشته و حتي هفته
بايستي انجام شود بـا توجـه بـه           لي كه مي  گارد بنمايند و آنگاه رهبر حزب اظهار نمود مسائ        

سياست و موقعيت حزب خواهد بود و آنچه بايستي مورد توجه شما باشد مسئله اطاعت از 
دانم الزمه پيشرفت يك حزب داشتن واحدي مانند  باشد و من مي رهبر و ايمان به حزب مي

بررسي و رسيدگي باشد كه مسائل حزبي را از دريچه ديد رهبر حزب مورد  نيروي گارد مي 
دانم   اس كه گوش و چشم رهبر حزب نازي بود و افزود البته ميساقرار دهد مانند سازمان 

مشي آن آگاهي داشته باشند و من هـم           در اين راه بايستي افراد گارد به سياست حزب و خط          
 روز يك بار در جلسات شما شركت و مسائل حزبي را بـا شـما در                 15سعي خواهم كرد هر     

بگذارم و آنچه بايستي يادآور شوم آگاهي كامل و معلومات كافي افراد گارد به مسائل و ميان 
ي ديگر را نداند چطـور      ها  شي حزبي است و اگر فردي معني ناسيوناليسم با كن         ها  سياست

تي در مـورد روش     سـؤاال  آنگاه قنبري از رهبر حـزب        .تواند فردي معتقد و استوار باشد       مي
پـور جعفـري كارمنـد بانـك          روي گارد را نمود و قرار شد موسوي       شركت افراد حزب در ني    

 صادق جعفري براي شـركت در نيـروي گـارد بـا رهبـر حـزب تمـاس                    و بازرگاني، پيروي 
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  31. خاتمه پذيرفت30/20حاصل نمايند و جلسه مذكور در ساعت 
 سخن از آن بـود كـه رهبـري حـزب قـصد دارد حيطـه                 1351در اواسط تابستان سال     

ارتقا دهد و وظايف حراستي و نظارتي آن را تـا           » سطح باالتري «ي گارد را به     وظايف نيرو 
گارد » نيروي«از همين برهه ديگر سخن از       . هاي اداري حزب افزايش دهد      باالترين بخش 

بـراي آن انتخـاب شـده و        » ايرانيـست   سازمان گـارد حـزب پـان      «نبود، بلكه عنوان جديد     
 و با افـزايش گـستره و        را بر عهده گرفت   گزينش اعضاي جديد براي آن       خودش پزشكپور
كليـه امـور حزبـي اعـم از         «ي آن اعالم شد كه از آن پس سـازمان گـارد             ها  ليتدامنة فعا 
  . خواهد شد» دار  داري، مراقبت، تشريفات، ورزشي و خدمات عمومي را عهده كاخ، بازرسي

گـارد مـنظم و     ) سـازمان  (ي و ديگر شهرهاي كشور نيرو     گاه در تهران    با اين حال هيچ   
ت كه خود همـواره دچـار مـشكالت         ايرانيس  در مجموعه حزب پان    شد و ني تشكيل   كارامد
. كردناي بود، گستره و دامنه وظايف و عمل آن افزايش چشمگير و تأثيرگذاري پيدا                 عديده

هاي گاه و بيگـاه نيـروي گـارد            در جلسات و نشست    ،هدد   گزارش زير نشان مي    چنانكههم
  :شد هم به ندرت موضوع قابل اعتنايي طرح مي

ايرانيـست آبـادان بـا         نيروي گارد تشكيالت حزب پـان      24/8/51 روز   30/18در ساعت   
شركت كيومرث عوض پشتكوهي، منوچهر ميرزائي، و دوشيزگان ليدا نـوبري، نـسرين و              

به جـاي پرويـز نـوبري كـه بـه علـت بيمـاري در                (اري عريضي   الشأن به نيرود    شهال عظيم 
در محل حزب تشكيل جلـسه داد و مـوارد   ) باشد  بيمارستان شركت ملي نفت بستري مي     

  .زير در آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت
  .الشأن خوانده شد  سرآغاز حزبي توسط دوشيزه نسرين عظيم-1
ياست رفاهي را كه عنوان پيوند استوار بود       الشأن قسمتي از كتاب س       دوشيزه شهال عظيم   -2

  .قرائت كرد
خان پسيان را مطالعه  الشأن مأموريت داده شد كه كلنل محمدتقي  به دوشيزه شهال عظيم-3

نـد و همچنـين كيـومرث عـوض پـشتكوهي نيـز كتـاب رابطـه                 و در جلسه آينده نيرو بخوا     
  .حكومت با مردم را در جلسه آينده نيرو بخواند

                                                           
  . همان-31



358 ايرانيست انحزب پ

 با خواندن هفت پيمان حزبي توسـط منـوچهر ميرزائـي            30/19يرو در ساعت     جلسه ن  -4
  32.خاتمه يافت

دهد، نيروي خيالي گارد با اينكه بـه          همچنان كه گزارش ساواك به شرح زير نشان مي        
مثابه نيروي ضربتي و واكنش سريع بر ضد دولت تدارك شده بود، اما خود دچار مشكالت                

  :فراواني بود
 و   جلسه نيروي گارد آبادان به نيروداري حـافظ كهـوائي          22/12/51ه   مورخ 00/19ساعت  

حضور احمـد قزلبـاش، منـوچهر ميرزائـي، پرويـز نـوبري و دوشـيزگان نـسرين و شـهال                     
 در مورد تهيـه لبـاس از افـراد          ابتدا حافظ كهوائي  . الشأن و ليدا نوبري تشكيل گرديد       عظيم

سپس مشاراليه خطاب به افراد    . اند   نمود كه بعضي از آنان اظهار داشتند كه تهيه نموده          السؤ
 نكرديد كه در سؤال چرا تا به حال ؟دانم شماها چرا اين قدر سرد هستيد گارد گفت من نمي

 سؤالگارد اين  چه نقشي داريد؟ پرويز نوبري پاسخ داد كه افراد هنگام آمدن سرور پزشكپور
التي نمـودم امـا   اكنند و من كه فرمانده گارد هستم از شـما چنـدين مرتبـه سـئو     را از من مي  

 در جواب اظهـار     حافظ كهوائي . جواب آن را تلگرافي و خيلي مختصر و بسيار سرد شنيدم          
وده باشيد و من هم  نمسؤالداشت امكان دارد كه شما در پيش غيرگاردي يا افراد غيرحزبي 

گوييد جواب دادم ولي كليه كارهاي مهم به دسـت افـراد گـارد                اجباراً اين گونه كه شما مي     
گيرد و امكان دارد اگر روزي دولت با ما بيشتر از اين مخالفت نمايد و چندين نفر  انجام مي

م نماينـد  از سران حزب را توقيف كند و آن وقت است كه افراد گارد بايد اول به دولت اعال             
ها را آزاد ننمايد دست به اقدامات خرابكارانه خواهيم زد و در صورت  قيفيدر صورتي كه تو

  33.ادامه توقيف افراد دستگيرشده طبق دستور حزب عمليات را شروع نمايند
 1350ي نخـست دهـه   هـا   سـال  دراز جمله مباحث و اظهـارات تكـراري و آزاردهنـده        

  . گرايي و مسائلي از اين دست بود اسيوناليسم، ايرانايرانيسم، ن موضوع و مفهوم پان
 دعـاي خـود را شـامل ناسيوناليـسمِ        ا ناسيوناليـسم مـورد      زمـان  در آن    هـا   نيستايرا  پان

  :گفتند دانستند و در توضيح و تعريف آن مي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي
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  .لت ناسيوناليسم سياسي، شناختن فالت ايران و حفظ آن وسيله دولت و م-1
وم ملت در يك اجتمـاع و آمـاده نمـودن آنهـا بـه               م ناسيوناليسم اجتماعي فراخواندن ع    -2

 به خصوص ادارات دولتي بايد با همديگر سازش و همكـاري داشـته     .همكاري با يكديگر  
  . كه نافرجام ماندهباشند آن هم با انقالب اداري دولت آقاي هويدا

رآورد بودجه كشور از درآمد كشور و تقسيم بقيه در بين ملـت   ب ناسيوناليسم اقتصادي،  -3
  34.كه آن هم در كشور ما با اين دستگاه دولت اصالً نبايد حرفش را بزنيم

 برخالف آنچه تا آن زمان معمول بـود مبحـث           در همين برهه بود كه محسن پزشكپور      
اليسم را مطرح كرده و آن را نياز گريزناپـذير          جديد سوسياليسم و دموكراسي بر بنياد ناسيون      

ت در عصر جديد دانست و به طور تلويحي مخالفان را به اخـراج از حـزب                 ايرانيس  حزب پان 
  :1351 شهريور ماه شانزدهم در تاريخ  بنا به گزارش ساواك.تهديد كرد

ن سخنان خود حمالت شديدي به افراد حزب كه با طرح جديد پيشنهادي او  ضمپزشكپور
نماينـد نمـود و اظهـار         درباره سوسياليسم و دموكراسي بر بنياد ناسيوناليسم مخالفـت مـي          

دهد خواه اين عده همگام باشـند خـواه صـف مبـارزه را                داشت نهضت به راه خود ادامه مي      
 ، روناسـي   مسئول تـشكيالت قـزوين     ايان زرشكي  قديمي آق  ياي از اعضا    عده. ترك نمايند 

 همـسر مهنـدس ظفـري بـا پيـشنهاد جديـد             مسئول تشكيالت بروجـرد، ميتـرا خـسروي       
ز ناسيوناليسم داريم دفاع داشتند كه ما سي سال است ا  مخالفت نموده و اظهار ميپزشكپور

يم يايم حـال بيـا    كنيم و سوسياليسم و دموكراسي و ساير مكاتب سياسي را محكوم كرده             مي
بگوييم اشتباه كرديم و هم سوسياليسم و هم دموكراسي را در كنار ناسيوناليسم قبول داريم و 

 و دكتر هوشنگ بدين سبب جلسات بحث و انتقاد شديدي در اطاق پزشكپور، دكتر عاملي
 مـسئول    تشكيل شد و در پايـان هفـت پيمـان حـزب توسـط مهنـدس رضـا كرمـاني                    طالع

  35.تشكيالت اهواز خوانده شد
 نه در آن مقطع     با اين حال اين طرح التقاطي و نامأنوس و در عين حال مبهم پزشكپور             

ايرانيـست در سـطوح        چندان مورد توجه اعضا و مسئوالن حزب پان        بعدي  ها   سال و نه طي  
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هاي حزبي و در شهرهاي مختلف مورد بحث و           مختلف قرار نگرفته و در جلسات و نشست       
گيـر بـه      يگر چندان پـي    هم د  از آن پس حتي خود پزشكپور      اينكه   ضمن. بررسي واقع نشد  

  36.انداختن اين طرح نگرديد اصطالح تئوريزه كردن و جا
  

   و نقش ساواكدولت هويدا
   دولت.الف

 در فـضاي    هـا   نيـست ايرا   كه با نظر مساعد شـاه، پـان        1350ي نخست سال    ها    هاز همان ما  
 انتظـامي   وعـاتي ي اطالهـا    ه دسـتگا  ،ي خـود را پـي گرفتنـد       ها  ليتتري فعا   سياسي آزادانه 

 مطلوب حكومت بود با وسواس بيشتري مراقب ايـن حـزب و رفتـار و عملكـرد                  چنانكههم
 به دليل حوادث يك     ،داد   هشدار مي  1350 در مردادماه    ساواك. رهبران و اعضاي آن شدند    

سال گذشته كه باعث حاكم شدن فضاي جديدي در حزب و احتمال نفوذ و حضور افـراد و                  
اصر به اصطالح تندرو و افراطي در آن شده و احيانـاً مخالفـاني از حكومـت در پوشـش                    عن

ها و انتقادات حـزب و اعـضاي    اند، ضرورت دارد مخالفت   ايرانيست راهي اين حزب شده      پان
 ،دهـد   گـزارش زيـر هـم نـشان مـي          چنانكههم. آن از دولت با مراقبت بيشتري دنبال شود       

  : هم داشتي استدالل هشداردهنده خود داليل براي اينساواك
ش، بخـ  ، دكتـر روح   ت آقايان دكتر هوشـنگ طـالع      ايرانيس   در محل حزب پان    8/7/50روز  

 در اطـاق هوشـنگ طـالع حـضور          ، فراهاني ، مهندس هاتفي  ، دكتر ظفري  ضامني] ناخوانا[
 راجع به ورشكستگي شديد كنوني ايران اظهار داشت مردي بايـد مثـل              ابتدا طالع . داشتند

وي افزود به قدري . را به تمام مردم اطالع بدهد پيدا شود تا اعالم ورشكستگي ايران اميني
 يك نفر از ثروتمنـدان كـه        .شود كرد   اوضاع اقتصادي ايران خراب است كه تصور آن را نمي         

باشـد و تـاكنون سـابقه         مدير چند معدن سرب و قلع و روي و مس است و تاجر مهمي مي              
ي وي  هـا     هخير تمام سفت  ت شود در چند روز ا     سي آن تاجر معروف واخوا    ها    هنداشته كه سفت  

  .واخواست شده است
به قدري . ها اظهار داشت وضع عجيبي شده است ش نسبت به اقدامات چريكبخ دكتر روح
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 حتـي  ،كنند ين اجتماع با اين افراد همكاري مي ياند كه تمام طبقات پا      نارضايتي ايجاد كرده  
د كه  ي را ببين  ها  ككنند و افزود چنانچه در يك ماجرا چري        طبقه تحصيلكرده نيز همكاري مي    

امكان دارد دستگير شوند بايد تسهيالت فرار آنها را فراهم كنيد كه دستگير نشوند و چـون                 
 به هر حال آنها وابسته به يك اجنبي هـم كـه باشـند بهتـر از ايـن                    .واقعاً قابل ستايش هستند   

  37.باشند جوانان هيپي و الابالي مي
داد كه در اين برهه اخير افراد و عناصر جديدي كه نسبت به دولـت                  هشدار مي  ساواك

 بـراي عـضويت در حـزب        ،آميـز گـاه شـديدي هـم دارنـد            مخالفـت  رويةو حتي حاكميت    
 افرادي از اين دست كـه        بر اين باور بود كه رفتار      ساواك. اند  ت ابراز تمايل كرده   ايرانيس  پان

تواند در راستاي     شد، نمي   شان در محافل دانشجويي و نظاير آن پيدا مي           سر و كله   هر از گاه  
در اين ميـان رهبـري حـزب        . ت مورد ارزيابي قرار گيرد    ايرانيس  گيري كلي حزب پان     موضع

داد تفـاوتي، ولـو        آنچه شاه انجام مي    البته سخت مراقب بود ميان موضوع انتقاد از دولت با         
  .مصلحتي، قائل شود

  مـصاحبه    ايرانيـست در يـك      اي از اعضاي حـزب پـان         عده 17/9/1350 روز   1900ساعت  
اند و آقـاي محـسن         خيابان پهلوي شركت نموده    يا واقع در تهران   مطبوعاتي در هتل ويكتور   

  :ي دولت اظهار داشته استها  هكي از خبرنگاران درباره برنام در پاسخ يپزشكپور
يي است در سطح رهبري مملكت كه بـا همـت           ها    ه به داليل قاطع برنام    ها    هبعضي از برنام  «

اي براي ملت ايران نيست  كننده ي حزب حاكم برنامه قانعها  هگيرد ولي برنام ملت انجام مي
 د و حزب حاكم يا به قول خودشان حـزب پاسـدار  هاي صحيح داشته باشن كه از آن برداشت 

  38.»انقالب حزب موفقي نخواهد بود
انتقاد تند و صريح آنان از      نان درجه اول حزب هم مراقب بودند،        ديگر رهبران و كارگردا   

شـاه را   ن شـخص    نـوي    و حزب ايران   ي و ضعف مفرط حاكم بر دولت هويدا       كارآمدفساد، نا 
ايرانيـست طـي      شد تا برخي رهبـران حـزب پـان          اما همه اينها باعث نمي    . خاطر نكند  آزرده

ورد خـ جلسات محدود حزبي گاه حمالت شديدي را متوجه دولت و حتي ناتواني شـاه در بر               
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  :قاطع با فساد حاكم بر دولت نكنند
 واقعــاً رفتنــي نيــست و فعــًال اشــت هويــدا اظهــار د دكتــر هوشــنگ طــالع17/12/50روز 

تواند   هاي انگليسي و آمريكايي است و شاه هم ديگر پير شده است و نمي               آزمايي جناح روز
 و  يا آموزگار بيشتر است يا اردشير زاهدي بايد ديد زور هويدا.در اين زورآزمايي قد علم كند

اوالً تمـام طبقـات مـردم را    .  بزرگترين خدمت را به دشمنان شاه كرده اسـت       خالصه هويدا 
نسبت به شاهنشاه بدبين نموده و ديگر كسي نيست كه از ته قلب شـاه را بخواهـد و آمـدن                     

 را  يز براي گرفتن حق و حساب است كه بتواند دانشجويان ايرانـي در آلمـان               ن ويلي برانت 
دهند كـه سـاكت و راضـي شـود و افـزود               ها تن نفت به او مي      ساكت كند و باالخره ميليون    

دانشگاه كه مرتب اعتصاب است و دانشگاه فني و علوم و ديگر مؤسسات براي همبستگي               
خالصـه هويـدا تمـام      .  نفر است كه قرار است اعـدام شـوند         15الي   10و پشتيباني از اعدام     

  39.بوي تعفن آن باالخره خودشان را هم خواهد گرفت. مملكت را به لجن كشيده است
هــا و   بــه رغــم تمــام ســركوبگري1350ي دهــه هــا  ســالدر حــالي كــه در آغــازين

ص دانـشجويان و    ها با حاكميت در تزايد بود و بـاالخ          هاي حكومت مخالفت    آفريني  خشونت
 و احزاب سياسي و مذهبي مخـالف حكومـت گـرايش            ها    همحافل دانشجويي به سوي گرو    

ي غلـط آموزشـي     هـا   سياسـت ايرانيـست     دادند، برخي رهبران حزب پان      ميآشكاري نشان   
 در آموزش و پرورش و وزارت علوم را عامل اين رويگرداني روزافزون جوانـان               دولت هويدا 

گاهيان از حاكميت و تمايل آنان به سوي مخالفان حكومت ارزيابي كرده و خواستار              و دانش 
از معـدود   . شـدند   برخورد كارشناسانه دولت و حاكميت با موضوع دانشگاه و دانشجويان مي          

 تري ارائه داده و دولت هويدا       ي صائب ها    هايرانيست كه در اين راستا ديدگا       رهبران حزب پان  
جنبـه پـرورش انقـالب      « بود كـه در كتـابش        كرد، محمدرضا عاملي تهراني     حكوم مي را م 

به سوء عملكرد دولت در عرصه دانشگاه و نقش آن در گرايش دانـشجويان بـه                » آموزشي
  :سوي مخالفان سياسي حكومت چنين نوشته بود

سكوت كنيد و كار به سياسـت نداشـته       « اين است كه     ها    ه دانشگا يا فرمول پرورش اوليا   تنه
و پرورش اجتماعي و سياسي دانشجويان هرگـز در هـيچ سـطحي نبـوده اسـت و                  » .باشيد
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ي جوانان ما در مسير خـدمت  ها  هگاه براي هيچ سازمان دانشگاهي مهم نبوده كه انديش          هيچ
 دانشگاه وظيفه تربيت اجتماعي ياگر اوليا. گري جوالن كندبه ملت باشد و يا در فضاي دي

گيرند چرا هنگام پديد آمدن وقايع ناگوار دانشجويان را  و سياسي دانشجويان را به عهده نمي
بـا وجـود سيـستم      . سازند و از آنها توقع دارند از بصيرت كامـل برخـوردار باشـند               متهم مي 

ي جوامـع كمونيـست     هـا     ه جريان اخبار و پديد    ارتباطي قوي جامعه كنوني، هموطنان ما در      
گيرند و طبعاً در مورد مسائل مربوط به كمونيزم و كشورهاي كمونيـستي كنجكـاو                 قرار مي 

ـ                        مي  اشوند، اما با توجـه بـه خـصوصيات عمـومي جوانـان، آنهـا بيـشتر خواهـان آشـنايي ب
كـه در مقابـل   شود  ميل به خودنمايي موجود در جوانان باعث مي  . موضوعات فوق هستند  
اي كه منع شده به خود ببالند و احتماالً با توجه به روح پرخاشگري  ديگران از داشتن عقيده

در صـورتي كـه     . ي افراطي كمـك بگيرنـد     ها  شي كمونيزم از رو   ها  فو براي رسيدن به هد    
ي مسئول، اطالعات كـافي و صـحيح در اختيـار جوانـان، بـه خـصوص جوانـان         ها    هدستگا

خواهنـد در   ند اينگونه مطالب از منابع ناصالح و آن طوري كه اين منابع مـي           دانشجو، نگذار 
  40.دسترس آنها قرار خواهد گرفت

 اعضا و مخاطبـان      به توانستند  هم نمي  البته دستگاه رهبري و كارگردانان حزب هميشه      
م اسـت، پـس      بدكاره و فاقد كـارآيي الز      ، فاسد  دولت هويدا  اگرپرسيدند    اندك خود كه مي   

 چهـارم  در  سـاواك .اي بدهند  كننده  ، پاسخ قانع  كند  چرا شاه فرد صالحي را جايگزين او نمي       
ايرانيـست در      در اين باره به پرسش و پاسخ چند تن از اعضاي حزب پـان              1351 خرداد ماه 

  : پرداخته بودآبادان
 درست پياده نشده پس چطـور شاهنـشاه از           نموده اگر انقالب سفيد    سؤال يداهللا شكراللهي 

  كند؟ كند و چرا اين دولت را عوض نمي كار دولت هميشه اظهار رضايت مي
غـي  در جواب وي اظهار داشت اوالً گزارشات درو       ) معروف به فوالدوند   (محمد ذوالقدر 
هاي زيادي در ايـن كـشور        ثانياً اگر اين دولت عوض شود فراماسيون      . دهند    به شاهنشاه مي  

 عوض شود يك هويداي ديگري كه از آن بدتر است به جـاي ايـشان                اگر هويدا . وجود دارد 
 كه يك فراماسيون بود وقتي عوض شـد  نيا رمضاني مثالً در پااليشگاه آبادان   . گيرد  قرار مي 
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  .يك فراماسيون ديگري جاي او گمارده شد
نـشانده آنهـا     و دسـت   كه ماركـدار انگلـيس    ... الشأن اظهار نموده اين هويداي        حسين عظيم 

  .كنند است بايد طبق دستور اربابان خود عمل كند در غير اين صورت نابودش مي
ايرانيـست بـه شـدت از طـرح            رهبران و اعضاي حزب پـان      ه بعد  ب 1352از اوايل سال    

مباحث و مسائلي كه شائبه انتقاد از شاه و حاكميت پهلوي را به اذهان متبادر كنـد، پرهيـز                   
   .كردند مي

ت  بركنار و به حكومـ     كردند كه دولت هويدا     ميآرزو  اما با افسوس و عصبانيت زماني را        
از جمله در جريان كنفـرانس      . ن در اقصي نقاط كشور پايان داده شود       نوي  مسلط حزب ايران  

  :1353 خرداد ماه پانزدهم و در حزب در آبادان
 رهبر حزب ن پزشكپورد قبل از قرائت سرمقاله نوشته آقاي محسنژا عبدالرحمن باوندپوري

اظهـار  ) انقالبي در كـردار نـه در گفتـار         ( روزنامه خاك و خون    754ايرانيست از شماره      پان
 تشكيل شـده در مـدت ده سـال چـه كـار              گر چپاول اي  ن كه از عده   نوي  داشت كه حزب ايران   

اند جز اينكه باعث گراني و نـاراحتي در مملكـت             اي مملكت و ملت انجام داده     مفيدي بر 
گوييم هر چه زودتر ميدان را خالي كنيـد و بگذاريـد كـه اشخاصـي مفيـد و                      ما مي  .اند  شده

  .كاردان و فعال در رأس كار قرار گيرند
 اظهـار داشـت حـزب حـاكم از           آبـادان  ايرانيـست   د رابط حزب پـان    نژا   عبدالكاظم علي  -3

حزبي را در اين مملكت رواج دادند و آنها         هاي مجلس تشكيل شده و حكومت تك       فئودال
دانند و اگر هم بدانند چون بعضي از مفـاد انقـالب بـه ضـرر                  معني صحيح انقالب را نمي    

  خالفوزش طبقاتي كه هم مثالً درباره آموزش رايگان موضوع آم.دهند آنهاست انجام نمي
خواهيد رشته هنر در مدارس باشد  اگر شما مي. خواسته مردم و هم خالف دين اسالم است

گذارند و چنانچه زبان خارجي در مدارس ابتدائي الزم است چرا             همه مدارس نمي  در  چرا  
در كليه مدارس ابتدايي يكسان نباشد، اين عمل حزب حاكم اختالف طبقاتي آموزشي بـه               

  .آورد ود ميوج
 اظهار نموده بـا توجـه بـه اينكـه            يكي ديگر از اعضا به نام محمدعلي عوض پشتكوهي         -4

اند متأسفانه هنوز     رهبر انقالب فرمان تحصيل و بهداشت رايگان را براي همه صادر فرموده           
 خوشبختانه رهبـر انقـالب      بازي برقرار است و     خواري و پارتي    در ادارات تبعيضات و رشوه    
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  41.فرمايند با هوشياري و توجه كامل افراد خاطي را از كار بركنار مي
ايرانيست در آن اسـتان        مسئول حزب پان   نيز در جريان يك گردهمايي ديگر در گيالن       

  :گفته بود و انتقاد كردهين نو  و حزب ايراندفاع و از دولت از شاه همزمان 
حزب حاكم در طول يازده سال حكومت خود نخواسته يا نتوانسته به اصول انقالب تحقق               

ن نـوي   اگـر از گرداننـدگان حـزب ايـران    .ببخشد و آن را در سطوح جامعه ايراني پيـاده كنـد     
ملت ايران ارائـه    توانند در پيشگاه      بپرسند كه اين قصور شما چه جهت دارد؟ چه دليلي مي          

در پايان يادآور شدند    . وجه اين خيانت آشكار را نخواهد بخشيد         ملت ايران به هيچ    ؟بدهند
 مخصوصاً دستورهاي اخيري كه ،هاي رهبري مملكت همه متضمن سعادت است كه فرمان

در زمينه آموزش و پرورش رايگان و بهداشت رايگان صادر فرمودنـد امـا مـسئولين قـصور                  
  42.شوند ساز مي به عناوين مختلف مانع اجراي اين دستورات زندگيكنند و  مي

شخصي به نام    درباره حمالت شديداللحن      هم ساواك  1353 تير ماه  بيست و هشتم  در  
ن نـوي    به دولت و حـزب ايـران       ،ايرانيست در خوزستان     مسئول تشكيالت حزب پان    كرماني

  :چنين گزارش كرده بود
 شروع به سخنراني نمود و به شدت حزب اكثريت و دولت وابسته به حزب را مورد كرماني

نامبرده دولت حزب اكثريـت را مـتهم كـرد كـه در مـدت ده سـال بـا همـه                      . انتقاد قرار داد  
 بگـذارد و از لحـاظ بهداشـتي،         رحلـه اجـرا   ي انقالبـي را بـه م      هـا     هامكانات نتوانست برنام  

كشاورزي، اقتصاد و تأمين ارزاق عمومي با شكـست و ناكـامي مواجـه شـده و بهتـر اسـت                     
 ]باشد كه [ گوشت، نان، برنج، سيمان و ساير احتياجات مردم     ]به فكر  [دولت حزب حاكم  

يذه به دهدز را يون تومان اعتبار راه ال مي32شود و همچنين گفت مبلغ  تر مي به سرعت گران
 بـا اينكـه شاهنـشاه       ،به كلي از بين بردند و حتي دو كيلومتر راه سالم تحويل مردم ندادنـد              

آريامهر درباره رايگان نمودن دوران تحصيل ابتدايي تا آخـر راهنمـايي و بهداشـت اوامـري                 
نـامبرده كـه سـخت ناراحـت و         . انـد ولـي دولـت نتوانـست آن را اجـرا كنـد               صادر فرموده 

 حتي يك بيمارستان ندارند و امسال هم         نفري ايذه  200تي شده بود گفت جمعيت      احساسا
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كه كشاورزي كشاورزان از بين رفته دولت چه كرده و چطور انتظار دارد كشاورزان ايذه گندم           
 خـوب بـود كـشاورزان بيمـه         .شـود   به دست آورند و سال آينده سطح كشت آنها كمتر مـي           

 در ايـن موقـع كـه همـه          .كردنـد   آمدها كمكي به آنهـا مـي        ع چنين پيش  شدند كه در موق     مي
امكانات را شاهنشاه آريامهر در اختيار دولت گذاشته و از فروش نفت مبلغ زيادي به خزانه                

 اگر زمـاني ايـن رهبـر بـزرگ را از            .مملكت اضافه شده دولت نتوانست از آن استفاده نمايد        
زده از خارج خريداري نموده   گندم و گوشت يخ دولت مقداري؟دست داديم چه بايد كرد    

 البته زبانم الل اگر دروغ گفته باشم و اگـر راسـت باشـد چـه                 ،البته براي اينكه دزدي نمايد    
 در خاتمه افزود شاهنشاه درباره رفاه و آسـايش ملـت ايـران بـه دولـت دسـتور                    .عرض كنم 

  43.كنند جه نميدهند ولي مأمورين دولت مانند گربه به زمين افتاده و تو مي
 بالفاصـله    توأم بـا انتقـاد از دولـت هويـدا          رهبران درجه اول حزب و از جمله پزشكپور       

هايي كه در مملكـت انجـام شـده فقـط             بينيد و پيشرفت    هر چه مي  «كردند كه     تصريح مي 
 است و نيـز در جـاي   »مندي شخص شاهنشاه بوده دوستي و عالقه ناشي از احساسات ملت 

ن انتقـاد كـرده     نـوي    و حزب ايران   ايرانيست از دولت هويدا     ديگر يكي از مسئوالن حزب پان     
  :بود كه

 ما قبول داريم در .گونه فعاليت مثبتي براي ملت انجام نداده حزب حاكم در اين مدت هيچ
حزب حاكم حق نـدارد آنهـا را بـه حـساب خـودش              اين مملكت كارهايي انجام شده ولي       

هاي رهبر انقالب و افكار روشن ملت ايران بايد چنين اقداماتي  بگذارد زيرا با توجه به آرمان
ما حزب به اصطالح پاسدار انقالب را كه از تمام امكانات اين مملكت             . گرفت  صورت مي 

  44.دانيم چون كاري انجام نداده برخوردار بوده انقالبي نمي
در تاريخ   (ت در شوش  ايرانيس   هم يك بار در جريان ميتينگ حزب پان        محسن پزشكپور 

ن را با تمجيـد     نوي   و حزب ايران   انتقاد شديد از دولت هويدا    ) 1352 آبان ماه  بيست و چهارم  
 همراه تحسين از شخص شاه و پيروي بدون چون و چراي خود و حزبش از رژيم پهلوي               و  

  :ساخت
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ما همچنان تالش خود را در صحنه مبارزات حزبي براي ايجاد محـيط سـالم حزبـي ادامـه                   
خواهيم داد زيرا ما سربازان رژيم شاهنشاهي ايران هستيم و بـراي همـين منظـور اسـت كـه                    

طلب انقالب شاه و ملـت       رويم از اصول ترقي     ايم و به هر كجا كه مي        خود را بازيافته  رسالت  
متأسفانه امروز شـنيديم كـه عوامـل حـزب حـاكم ماهيـت خـود را نـشان             . گوييم  سخن مي 

به اعتقاد من اين تالش آخرين تالش بازماندگان مدافعين رژيم قدرت يكپارچه بر    . اند  داده
مـا  . خواست رهبري ملت ايران چيزي سـواي ايـن نكـات اسـت            ي مردم است زيرا     ها    هتود
ي رشد مملكت در خصوص آگاهي و بينش مردم         ها    هخواهيم كه هماهنگ با ديگر شاخ       مي

ت در انتخابات اين منطقه شركت      ايرانيس  نيز رشد كرده باشيم و يقين دارم كه اگر حزب پان          
ي مختلـف مـردم     هـا     ههد بود زيرا حزب مـا از پـشتيباني گـرو          نمايد به طور قطع برنده خوا     

برخوردار است و ما آنچنان محيطي نياز داريم كه بتوانيم آزادانه از افكار خود سخن بگوييم و 
  45.اجراكنندگان نظريات شخص اول مملكت باشيم

ـ     ايرانيـس   دار و مريز حزب پـان      جاين شيوه ك   ت و حاكميـت تـا واپـسين        ت در قبـال دول
  . تداوم يافت1353روزهاي سال 

   
   نقش ساواك.ب

 همان نظام سياسي مطلـوب      م پهلوي ي اين باور رسيده بودند كه رژ      هايرانيست ب   رهبران پان 
توانند رؤياهاي سياسـي و ميهنـي خـود را در راسـتاي تـداوم و                  و دلخواه آنان است كه مي     

 هـا     هها، مصاحب    محقق ببينند و اين موضوع را بارها و بارها در سخنراني           تحكيم موقعيت آن  
مند بود كـه   دستگاه رهبري حزب از حاكميت گله  .  بودند كردهو ديگر اظهارات خود تصريح      

 در برابر مخالفان سياسي     دهد به وظايف خطير خود در قبال دفاع از رژيم پهلوي            اجازه نمي 
 بپردازد و اين باعث شـده       ه و غير  ها      ستان، دبير ها    هاي مختلف كشور نظير دانشگا    ه  در بخش 

ايرانيست   رهبري حزب پان  .  حكومت موضع بگيرند   برابرتا مخالفان با فراغ بال بيشتري در        
ي ها    هفرصت و امكان فعاليت بيشتري براي اين حزب ايجاد شود و دستگا            اگرداد    وعده مي 

 در ،دندار و هدفمنـد آنـان نـشو    ي دامنهها ليت مانع از فعا همه ساواكاطالعاتي و مهمتر از 
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آموزان، دانـشگاهيان و   زماني بسيار كوتاه حضور و نفوذ مخالفان حكومت را در  ميان دانش   
ديگر اقشار مردم كشور به حداقل خواهند رساند و چه بسا بـراي حكومـت حاميـان وفـادار               

فـروردين   در اوايل اي كه پزشكپور    نامهخالل   اين معني در     !داهند كر فراواني دست و پا خو    
كند تا در اختيار شـخص شـاه     و به شرح زير براي دفتر ويژه اطالعات ارسال مي     1350 ماه

  : خورد  قرار گيرد، آشكارا به چشم مي
خـصوص در بـين   به طوري كه به خوبي مشهود است در حال حاضر در اجتماع و بـه          -1

جوانان و روشنفكران كشور ما طرز فكرهايي به وجود آمده كه عـالوه بـر اينكـه مـشكالت                   
  .كنوني را به وجود آورده، اعالم خطري است براي آينده مملكت

 يك نـوع   و دانشگاه تبريزكند كه در دانشگاه تهران گزارشاتي كه ما داريم حكايت از اين مي    
رد و در مواردي هم بلـوچ احـساس          كُ –طلبانه بين دانشجويان آذربايجاني       طرز فكر تجزيه  

ت ايرانيـس    از دانشجويان آذربايجـاني كمتـر بـه حـزب پـان            مثالً در دانشگاه تبريز   . شود  مي
ماً بايد به رهبر مملكت گزارش شود مسلماً دولت هم اينها مسائلي است كه حت. گروند مي

خواهد به عرض برساند ولي ما بـا          اين مسائل را درك كرده منتها چون مسئوليت دارد نمي         
كنـيم بايـد بـه     اي كه به كشور و به رژيم كشورمان داريم اين حقايق را كه احساس مـي        عالقه

  .عرض برسانيم
 هـا   نيـست  همه مخالفان حتي ماركسيـست لني      و مردم به خاطر داريم كه پس از انقالب شاه         

ناچار به سكوت شدند ولي اكنون پس از گذشت ده سال يك روحيه معكوس پيدا شده بـه                  
ترين   خاطرهمترين و پر    خصوص در بين روشنفكران كه آن طور كه ما برخورد كرديم اساسي           

مقابله با اين مخاطره تنها با يك اقدام تبليغات . و آن هم آينده نزديكمسئله است براي آينده 
  .سطحي امكان ندارد بايد در اين باره يك بررسي بنيادي و ژرف انجام شود

 بايد با توجه به روح انقالب كه .دهد تري را نشان مي گزارشات خارج از كشور وضع سخت
ته مردم را اميدوار كرد اين مسئله خيلي ده سال پيش جامعه متشتت و مأيوس و از هم گسيخ

اساسي مورد بررسي قرار گيرد كه چرا با همه امكانات وسيعي كه از لحـاظ امنيتـي، مـالي،                   
  .رو هستيم  هب بخش خارجي و غيره فراهم بوده اآلن با چنين نتايجي رو سياست اطمينان

گيرنـد   جا اسلحه مـي  واهند و در اينخ خيزند و جنگ قاطع مي     پا مي ه   دانشجويان ب  مصر در
 چـرا؟ ايـن دانـشجو    ،ي بعـث عـراق  ها  هدهند به خاطر حمايت از برنام خود را به كشتن مي 
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تـر،    اي است كه بايد بررسي شود آيا مـا بنيـاد تـاريخي محكـم                اين مسئله . ازكجا آمده است  
 ؟مكانات مالي بيشتر نـداريم    تر، رسالت تاريخي و ا      تر، اصول انقالب روشن     فرهنگ عميق 

تـري    تـر و قطعـي      پس چرا؟ اگر پاسخ صحيح پيدا نكنيم جامعه ما مواجه با خطرات سخت            
  .خواهد شد

ت كه از بدو تأسيس در جهت مبارزه با بيگانگان و در راه ناسيوناليسم            ايرانيس   حزب پان  -2
 بـا برخـورداري از امكانـات محـدود كـار خـود را               ها   سال .ايران نقش فعال و آكتيوي داشته     

 حزب ما نمود، روزنامه خاك و خون كشور مبارزه را دنبال مي كرد و در داخل و خارج از مي
شـد و همـين امـر موجـب           در بسياري از نقاط دنيا منجمله كشورهاي همجوار پخـش مـي           

ب كنيم و كوشندگان حزبي به عنوان يـك تـشكيالت           تري را جل    ي وسيع ها    هه گرو كشد    مي
ايرانيـست بـه صـورت تنهـا شـبكه            در واقـع تـشكيالت پـان      . قانوني كارشان را دنبال كنند    

ايرانيـست در وضـع       امـروز تـشكيالت پـان     . بخش و مؤثر عليه افكار خائنانـه بـود          اطمينان
د مشكالت به وجود    نامشخصي قرار دارد كه اين وضع نامشخص از نظر كادر رهبري و افرا            

 انجـام  هـا  نيـست ايرا ترين تظاهرات را پـان  مثالً در مورد مسئله سه جزيره وسيع . آورده است 
سابقه بود   و براي اولين بار در دانشگاه ترتيب تظاهراتي را به همين مناسبت داد كه بيندداد

شد جلـوي  و چون در اين مورد ترتيب يك مصاحبه مطبوعاتي، راديو و تلويزيوني گذاشته      
 هم دستور دادند مصاحبه را چاپ نكنند، باز به ها  هپخش اين مصاحبه را گرفتند و به روزنام    

 اعالميـه حـزب مـا را چـاپ     هـا   هشدگان دستور داده شد روزنام      همين ترتيب در مورد رانده    
  .نكنند

گر حزب  ا،گويند يعني چه  به ما مي.رو هستيم ها اعتراضات سخت افراد حزبي روب بما غالباً
 بـه مـا     ؟شود و تا كي ادامـه دارد        ملي و قانوني هستيم اين چه نوع رفتاري است كه با ما مي            

 اگر ايـن طـور   ،شود پس شما عوامل خاص دستگاه دولت هستيد         مي  گفته جسته و گريخته  
  .كنيد  چرا دائم ما را به بردباري دعوت مي،دهيد العمل نشان نمي نيست چرا عكس

 وزيـر   ناشر افكار حزب ما هنوز توقيـف اسـت، وقتـي آقـاي سـام     ون روزنامه خاك و خ  -3
خواهـد موضـوع را حـل كنـد و از مـن خواسـت مجـدداً                   اطالعات بود به من گفت كه مي      
گر من بكنم يعني لغو امتيـاز را  به او گفتم اين كار را ا    .  كنم تقاضاي امتياز براي خاك و خون     

 كار خالف قانون قبول دارم كه واقعاً اين طور نبوده و در مورد عدم اجازه انتشار خاك و خون
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 به ايشان پيشنهاد كردم فرمول ديگري را بررسي كنند كه قرار شد تـا يـك                 .انجام شده است  
أسفانه اكنون كه شـش هفـت مـاه گذشـته هـيچ خبـري از       هفته نتيجه را به من بگويند كه مت   

  .زب داده نشده استوزارت اطالعات به ح
ت ايرانيس  حزب پانها   ستان به نزد من آمدند و گفتند در دبير چندي قبل از طرف ساواك-4

 فعاليـت   ها      ستانها در دبير   ست من گفتم پس البد انتظار داريد مسلسل به د         .فعاليتي نكند 
 هـا    سـتان  چرا نبايد انديشه سربلندي ايران، آزادي ايران، بزرگي ايـران در دبير       .داشته باشند 
  .توسعه يابد

 .ت دعـوت نـشد    ايرانيـس    از حـزب پـان     10/12شنبه     در برنامه اجراي تظاهرات روز سه      -5
مـا دعـوت شـده بـوديم قطعنامـه چنـين نبـود و بـا نظـرات               معلوم نيست چرا؟ مسلماً اگر      

 كه يك بازيچه بـيش نيـست   از حزب بعث عراق اينكه  ما به جاي.شد  تري مطرح مي    عميق
 از لحـاظ نـژادي و       كرديم كـه حكومـت بعثـي عـراق          يك غول بسازيم در قطعنامه اشاره مي      

الملل يك حكومت تلقـي       دم عراق نيست و از نظر حقوق بين       مذهبي وابسته به اكثريت مر    
  46.شود نمي
خواهنـد در پوشـش هـواداري از        بدانشجويان مخـالف حكومـت      بود كه    نگران   ساواك

 ايـن    در سـاواك . اي را متوجه حاكميت سازند      ناشده بيني  ست مشكالت پيش  ايراني  ن  حزب پا 
  : گزارش كرده بود1350 مرداد ماه يازدهمباره در 

آموزان و دانشجويان نفوذ خاصي دارد و با توجه به اينكه حزب  حزب مذكور در ميان دانش    
اكنون در مسير ديگري قرار گرفته و مورد بغض و عناد دولت نيز هست لذا افراد چپي روز                  

ايرانيست به نشر افكار و عقايد خود        ب پان به روز به اين پناهگاه هجوم آورده و در لباس حز          
همچنين در استنتاج از قرائن     . اند  پردازند و محيط مساعدي براي رشد و نمو خود يافته           مي
ـ هـا  نيـست ايرا توان به جرأت اظهار داشت كـه در جريـان اخيـر دانـشگاه پـان       مي ثري ؤ رل م

 و عـدم رضـايت ملـت از دولـت     اند زيرا آنها از هر اقدامي كه منتج به ناراحتي دولت         داشته
باشد فروگذار نيستند و پيوسته سـعي دارنـد ضـعف و اشـتباهات دولـت را اگرانديـسمان            

 اين حزب نفـوذ در      يهاي اعضا  ها و نشست     عليهذا با توجه به جلسات و كنفرانس       .نمايند
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 و اصـلح اسـت از      ه آن ضروري به نظر رسيد     ياعضا] مستمر[آنها و كنترل مداوم و مستعمر       
  47.رگونه نضج اين حزب جلوگيري به عمل آيده

در جريان تقريباً تمام و كمال مذاكرات و جلـسات محرمانـه رهبـري حـزب در              ساواك  
وگوهـاي دو     و گفت  ها  و ديگر شهرهاي كشور قرار داشت و حتي بسياري از صحبت           تهران

حزب هم از نگاه خبرچينان     نفره و درِ گوشي رهبران و كارگردانان و چه بسا اعضاي عادي             
ي چريكي و مسلحانه از سـوي مخالفـان         ها  ليتگسترش فعا . ماند  ساواك دور و پنهان نمي    

 را بـه    سياسي حكومت در اقصي نقاط كشور از جمله داليلي بود كه در اين برهـه سـاواك                
ن حـزب    و كـال    خـرد  تر از مجموعه رفتار و عملكـرد اعـضاي          سوي مراقبت بيشتر و دقيق    

ايرانيست در    داد برخي اعضاي مؤثرتر حزب پان       شواهد نشان مي  . داد  ايرانيست سوق مي    پان
از جملـه   .  داشـتند   و تقريباً منظم و دائمي با ساواك       محفوظهاي    شهرهاي مختلف مالقات  

 دارد، در ايـن بـاره        را بـر پيـشاني     1350 آبان ماه  دوازدهم كه تاريخ    در گزارشي از ساواك   
  :خوانيم چنين مي

  محمدحسين آدميت: موضوع
كارمنـد كـشاورزي از اعـضاي حـزب         (ر  پـو   در مالقاتي كه بين نامبرده باال و يـامين يـامين          

 روي داده آدميت  ) قل گرديده  منت ايرانيست دزفول بوده و اخيراً به شهرستان سوسنگرد         پان
 در  ]و[ه  ر گفته اگر چنانچه از طرف ساواك دشـت ميـشان احـضار گرديـد              پو  به يامين يامين  

 بشود اگر واقعاً اراده و شهامت داشته باشيد صريحاً جواب بدهيد سؤالمورد احزاب از شما 
ي حزبي خواستند با اين جمله ها ليتنيست هستيد و اگر در مورد فعاايرا كه عضو حزب پان

دهيد و اضافه  به توضيحات خود خاتمه مي) بنا به دستور رهبر حزب فعالً فعاليتي نداريم(
ام و شديداً تحت كنترل هستم   احضار شدهنمود كه من تاكنون چندين مرتبه از طرف ساواك

  48.كنم  مالقات ميها اكثراً با رئيس ساواك ن جشنو با وجود اين در اي
هـاي     پوشـش  ي در  جاسوسان و خبرچينـان    ساواك كه واقف بود     رهبري حزب در تهران   

هـاي    در امان ماندن از اعمال نفوذ و تأثيرگـذاري     برايمختلف راهي حزب كرده است، گاه       
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امنيتـي و    ي حزبي تمهيدات شـبه    ها  ليتوامل ساواك در امور و فعا     مستقيم و غيرمستقيم ع   
 از جملـه  ،دهـد   گزارش زير نشان ميچنانكههم. بست محرمانه نه چندان موفقي به كار مي      
ي كوچـك حزبـي و محـول سـاختن وظـايف و             هـا     هاين تمهيـدات طـرح تـشكيل هـست        

الع ديگر اعـضاي محلـي      هاي حزبي تبليغاتي به اصطالح محرمانه و پنهان از اط           مأموريت
  :حزب به هر يك از آنان بود

ايرانيـست آبـادان بـا شـركت           نيروي كارمندان حـزب پـان      2/9/50 روز   30/18در ساعت   
نژاد تشكيل جلـسه       و شفيق نوبري، محمد كازروني     رجبيان ،منصور اميني، احمد قزلباش   

 چرا همه ؟رو تشكيل دادتوان ني ابتدا منصور اميني اظهار داشت با چهار نفر چگونه مي     . داد
 .بهتر است نيرو را با كليه اعضا يك جا تـشكيل دهـيم  . شوند افراد نيرو به موقع حاضر نمي 

داند در جواب اظهار نمود اين دسـتور          سپس احمد قزلباش كه خود را سرپرست حزب مي        
 ضاكيل گردد زيرا وظايفي كه به اع      تشكيالت مركز است كه نيروها بايد به طور جداگانه تش         

 ديگر از آن اطالع داشته باشند و اضافه كرد ينبايد اعضا] و[گردد محرمانه است  محول مي
  .گردد فعاليت اعضاء حزب ماهيانه و به طور محرمانه به مركز گزارش مي

 برجسته حزب يك كميته تحت عنوان       نفر از اعضاي  آنگاه منصور اميني پيشنهاد نمود چند       
كميته مزبور طـرح اقـدام      ه كليه فعاليت حزب توسط      تشكيل شود ك  ) هيأت رئيسه حزب  (

نژاد در پاسخ اميني چنين بيان داشت دستوراتي كه از مركز مي رسد     محمد كازروني . گردد
دهد و    گيرد و ايشان نيز به فرد فرد اعضا مأموريت مي           فقط در اختيار مسئول حزب قرار مي      

اظهار ) ضمن اشاره به موضوع بحرين( مثالً در گذشته .كسي از آن نبايد اطالع داشته باشد
نمود از مركز دستور آمده بود به چهار نفر از اعضا مأموريت دهيد تـا در تمـام نقـاط آبـادان                      

 يكي از آنها خود     ]كه [روي ديوارها شعار بنويسند و به چهار نفر از اعضا مأموريت داده شد            
نمايد در صـورتي كـه اعـضا از ايـن موضـوع             من بودم كه دستگاه نتوانست ماها را دستگير         

ضـمناً  . مطلع بودند امكان داشت ضمن صحبت با يكديگر به گوش مقامات امنيتي برسد            
  و اهـواز   ، خرمـشهر   قريباً به آبـادان    پزشكپور ايرانيست محسن   شود رهبر حزب پان     گفته مي 

  49.نمايد مسافرت مي
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كرد ولو به طور مقطعي و موردي در تقويت موقعيت             مي ب هرگاه مصلحت ايجا   ساواك
از جمله اين موارد هنگـام برگـزاري مراسـم و           . كوشيد  ت هم مي  ايرانيس  و فعاليت حزب پان   

 در شهرهاي مختلف بـود كـه طـي آن           هاي مورد عنايت شخص شاه و رژيم پهلوي         جشن
پرداختند و نيز زماني كه       آميزي از شاه مي       گزافهبسيار  سخنرانان حزبي به تمجيد و تحسين       

ت احياناً مانع از نفوذ و رسـوخ        ايرانيس  تر حزب پان    رفت حضور و فعاليت محسوس      تصور مي 
 خواهـد شـد، در تقويـت موقعيـت آن            جامعـه   و اقـشار   هـا    هميان گـرو   مخالفان سياسي در  

 بـه مـسئوالن امـر در        1351 آذر ماه  بيست و هشتم   در    ساواك ساري  چنانكه. كوشيدند  مي
  :كرد اداره كل سوم پيشنهاد 

از نظـر تمـايالت     ) مركز تربيـت معلـم    (دانشجويان دانشسراي راهنمايي تحصيلي ساري      
اي بـراي    هـم جاذبـه   و مردم  تفاوتي هستند و احزاب ايران نوين       بيشكل و     سياسي توده بي  

آنان ندارد و همين خود عاملي است كه گاه گدار به دانشجوياني برخورد شود كه تمايالت                
  . انحرافي دارند

 تقويـت شـود بـا توجـه بـه نظـرات              در سـاري   هـا   نيـست ايرا  اگر تشكيالت پان  : نظريه شنبه 
كند شايد بتـوان جوانـان را بـه آن سـو هـدايت نمـود و آنـان را بـه              پسندي كه ارائه مي     جوان

  50.معلماني كه معتقد به مباني و اصول ملي و ميهني باشند بدل ساخت
نظرهـاي    و اظهـار هـا   هها، مـصاحب   ايرانيست در سخنراني رهبران و مسئوالن حزب پان  

 امثـال اينهـا   هايي نظير رنجبران، توده، خلق و          و عبارت  ها    هخود از به كار بردن واژ     مختلف  
كردنـد و ايـن       ي سياسي مخالف حكومت بود پرهيز مي      ها    هكه اصطالحات رايج برخي گرو    

شـد در     سخت مراقبت مي   اينكه   ضمن.  تفهيم شده بود   ان به آن  معني آشكارا توسط ساواك   
، روزنامه و نشريات و ديگر آثار و توليدات مكتوب و نوشتاري حزب هم             ها    هعالمي، ا ها    هنوشت
ان تمجيد و تحسين    ن گفتار و نوشتار آ    دريي از آن دست به كار نرود و در همان حال            ها    هواژ

بـراي نمونـه در     . دمطـرح گـرد    و عملكرد حاكميت بـه وضـوح         ها  سياستاز شاه و دفاع از      
 به اين موارد اشـارات      ، اداره كل سوم آن سازمان     خطاب به ران  گزارش ساواك استان مازند   

  : شده استيصريح و جالب
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  ايرانيست تشكيالت رودسر درباره حزب پان
  13/10/51 -  ه-11946/1پيرو شماره 

 رانيست شهرسـتان رودسـر  اي ر مسئول حزب پانپو  الهيجان ايرج كريم برابر گزارش ساواك  
 به ساواك مزبور تسليم داشته اعالم نمـود اكنـون كـه             12/10/51اي كه در مورخه       طي نامه 

شـتابد   ملت ايران با خروش بسيار به استقبال دهمين سـالگرد رسـتاخيز شـشم بهمـن مـي                
 انقالب و با توجه به اعالميـه رهبـر حـزب،       ت نيز با اعتقاد جازم به اصول      ايرانيس  حزب پان 

هاي متعدد بـه تـشريح     در سراسر ايران و خارج از كشور با برگزاري ميتينگ ها  نيستايرا  پان
ت ايرانيـس   پردازند و به همين علت از طرف حزب پـان           طلب ايران مي   اصول انقالب تحول  

عليهذا ضمن . هايي برگزار خواهد شد ق ميتينگتشكيالت رودسر در شش نقطه گيالن شر
رساند چون در      باال به استحضار مي    ةتسليمي از طرف نامبرد   ي  ها    هتقديم شش برگ اطالعي   

 كلمه رنجبران قيد شده بود ضمن مالقات با يادشده به وي تأكيد گرديد ها  هسرلوحه اطالعي
ي مذكور را توزيع نمايد و مـضافاً  ها  هتواند اطالعي  در صورت پاك نمودن كلمه رنجبران مي      

به مشاراليه تذكر داده شد از اين پس قبل از چاپ اين گونه اعالميه ساواك را در جريان قرار                   
هاي اخيـر مملكـت و تحـوالت ناشـي از            باره پيشرفت رهاي خود نيز د    داده و در سخنراني   
  . نمايد صحبتانقالب شاه و مردم

  51  موحدي–رئيس سازمان اطالعات و امنيت استان يكم 
به قلم  » مفهوم مبارزه انقالبي  «اي با عنوان       جزوه 1351زماني كه در دي ماه      همچنين  

ايرانيست چـاپ و منتـشر        مقام پزشكپور در رهبري حزب پان        قائم ،محمدرضا عاملي تهراني  
را مـورد بررسـي و تجزيـه و تحليـل       آن  شد، كارشناسان ساواك به دقت مطالب و عبارات         

الي اين نوشـته كـه بـا اسـتداللي متظاهرانـه و روشـنفكرمĤبانه                هقرار دادند تا مبادا در الب     
 در مقابل مخالفان سياسي و دانشجويي آن دفـاع كـرده و           كوشيد از موضع رژيم پهلوي      مي

ت به عمل آورده باشد، ولو تلويحي و غيرمستقيم اصـل           ايرانيس  تبليغي هم به نفع حزب پان     
  52.دبگيرنظام شاهنشاهي پهلوي و شخص شاه مورد انتقاد قرار 
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گستره و دامنـه    مختلف، دربارة   أموران ساواك در شهرهاي     از جمله هشدارهاي مكرر م    
 و دواير    دولت هويدا  نسبت به ايرانيست    ها و انتقادات رهبران و مسئوالن حزب پان         مخالفت

 نـسبت بـه     1353 آذر ماه  نوزدهم در    يك بار ساواك   چنانكه. دولتي در مقاطع گوناگون بود    
   : چنين هشدار دادايرانيست در بهبهان  مسئول محلي حزب پان،گيري رضا طاليي موضع

ي افرادي خودخواه و متكبـر و       ي اصلي و فعال حزب خصوصاً آقاي طال       يمسئوالن و اعضا  
ي تبليغاتي و ها  هباشند و نه تنها براي انجام برنام اعتنا به قوانين و مقررات مي متعصب و بي

رنامه مذكور اطالعي به مقامات ذيـصالحيت  حزبي و برقراري ميتينگ و اجتماعاتي نظير ب   
دهند بلكه به نحوي سعي دارند ساير اعضا و وابستگان خود را به همين نحـو تربيـت                    نمي

 ضمناً برابر تحقيقاتي    .نمايند و آنان را نسبت به مقامات انتظامي افرادي مشكوك بار آورند           
  ضـمن انتقـاد شـديد از       ي در سـخنراني خـود در دودانگـه        يكه به عمل آمده چون آقاي طال      

كند اكثر گردانندگان اين حزب       حزب اكثريت و دولت و نماينده حزب از بهبهان اظهار مي          
 ن اسـت ضـمن انتقـاد از       نـوي   عبداللهي هم كه عضو حزب ايران     ،  اند  هاي سابق بوده   اي  توده

ن نـوي   گويد حـزب ايـران      مي] و[نمايد    اي بودن مي    ت آنها را متهم به توده     ايرانيس  حزب پان 
ي مؤثري بـراي همـه      ها  ممجري  اوامر شاهنشاه آريامهر و پاسدار انقالب است و تاكنون قد           

عضو حزب شما نخواهند     كند اهالي اين ده     طبقات خصوصاً كشاورزان برداشته و اضافه مي      
آيد  بيند برنامه را قطع و با عبداللهي از در دوستي درمي ي كه وضع را مساعد نمييشد و طال

 عليهذا با توجه بـه مراتـب        .نمايد   مراجعت مي  و پس از صرف چاي در منزل وي به بهبهان         
رسد روش حزب  فوق و چگونگي سوابق تبليغاتي اين حزب كه قبالً تقديم شده به نظر مي

يح نباشد و در صورت ادامه منجر به بروز اختالفات شديدي بين اين دو حزب مذكور صح
  .بشود

ايرانيست بهبهان در تبليغـات       ي مسئول حزب پان   يرويه و روشي كه سرور طال     : 46    نظريه ه 
مقتـضي بـه مـشاراليه      بهتـر اسـت بـه نحـو         . رسد  آميز مي   پيش گرفته به نظر شديد و مبالغه      

  53.هاي خود رعايت موازين اخالقي را بنمايد رانيتذكري داده شود كه در سخن
  : چنين نوشته بوداين فرد در گزارش هشداردهنده ديگري درباره لزوم برخورد با ساواك
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ي ها ليترساند با توجه به سوابق فعا  ضمن تأييد نظريه شنبه به استحضار مي      : نظريه يكشنبه 
ه كه صرفاً اغفال مردم براي جلب آنان به حزب          ي روش يادشد  يحزبي و تبليغاتي آقاي طال    

رسد و محققاً     باشد در طرح  مسائل و مطالب انتقادي صحيح به نظر نمي             و ازدياد عضو مي   
نتيجه مطلوبي جز بدبين نمودن افكار مردم نسبت به مـسئولين مملكتـي و آمـاده نمـودن                  

در اين زمينه توجـه     طلب نخواهد داشت كه اصلح است         محيط نامناسب براي افراد فرصت    
  54.خاصي مبذول گردد

 كه مقـارن بـا تأسـيس حـزب واحـد و بـه           1353بدين ترتيب تا واپسين روزهاي سال       
اصطالح فراگير رستاخيز بود، دستگاه رهبري و كارگرداني اين حزب تقريبـاً كليـه خطـوط                

كـاليف و وظـايفي كـه       كرد و از ت      و حاكميت را رعايت مي     شده از سوي ساواك    قرمز تعيين 
در و   ؛اي داشـت     به انجـام رسـاند آگـاهي بـسنده         مقرر بود تحت نظارت و مراقبت ساواك      

گـاه رهبـران و كارگردانـان حـزب ولـو             ها و مراسم رسمي و آشـكار هـيچ          مجالس، نشست 
خني بـر زبـان    و شـخص شـاه سـ     غيرمستقيم و تلويحي در مخالفت با اصل رژيم پهلـوي         

  .ت راضي بودايرانيس  هم در مجموع از عملكرد حزب پانساواك. آوردند نمي
  

  حزب ايرانيان 
ر را در قامـت     اهللا صد   گاه درصدد برنيامدند گروه انشعابي فضل        هيچ ها  نيستايرا  هر چند پان  

مقدارتر ايرانيان و سـپس       به رسميت بشناسند اما تشكيل حزب بي      يك حزب سياسي رقيب     
  هويـدا  ه عنوان تنها عضو فراكسيون ايرانيـان،      دوره بيست و سوم مجلس ب     حضور صدر در    

 بـا ايـن حـال رهبـران حـزب           55. را تحقيـر كنـد     هـاي پزشـكپور     ايرانيـست   پان خواست  مي
كردند كه حزب ايرانيان در جايگاه حزب آنان تزلزلي ايجـاد             نمود مي ايرانيست همواره وا    پان

  :نكرده است
مــصاحبه راديــو و تلويزيــوني و مطبوعــاتي رهبــر حــزب   17/9/40 روز 45/18ســاعت 

 دربــاره ابتــدا محــسن پزشــكپور. ايرانيــست در محــل هتــل ويكتوريــا شــروع گرديــد پــان
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هايي ارائه داد و منـشور   حل  مطالبي بيان نمود و راهخليج فارسي استعماري در  ها  سياست
گـردد    اي كه يك نسخه آن به پيوست ايفاد مي           ايرانيست را پيرامون مسائل منطقه      حزب پان 

باشـد سـخت      ي استعماري مي  ها  سياستيده  ي كه زا  قرائت نمود و سپس به حكومت عراق      
ت خبرنگار روزنامه سؤاالتجاوزهاي آنها را به حقوق ايرانيان محكوم كرد و به حمله نمود و 

  : پاسخي به شرح زير بيان داشتاطالعات
  آيـا ، شـركت نداشـت  ت در انتخابات مجلس شوراي مليايرانيس چرا حزب پان  :  شد سؤال

  .ي انتخابي بودها  ه شركت حزب به علت نداشتن حوزدمع
به علت تجاوز دولت كنوني و توقيف غيرقـانوني خـاك و خـون و               :  اظهار داشت  پزشكپور

 با داشتن پيروزي در هفتاد حوزه از ،نوين در انتخابات دخالت مستقيم حزب و دولت ايران
گيري    اميدوارم در انتخابات آينده با موفقيت چشم       .يمشركت در انتخابات خودداري نمود    

  .شركت داشته باشيم
 با داشتن يك نفر نماينده جـاي اقليـت          نويسند حزب ايرانيان     مي ها    هاكثر روزنام :  شد سؤال

 وجود ندارد و    يانبه نظر من حزب ايران    :  اظهار داشت  پزشكپور. دوره قبل را پر نموده است     
  ...اي به نام ايرانيان آنچه ممكن است باشد مؤسسه

ت ايجاد گرديـد آيـا باعـث        ايرانيس   در حزب پان   انشعاب كه به وسيله دكتر صدر     :  شد سؤال
ت رخ  ايرانيـس    اظهار داشت انشعابي در حـزب پـان        پزشكپور. ماندگي حزب نگرديد    عقب

  56.نداد بلكه يكي از افراد حزب كه در گروه پارلماني نيز بود از طرف حزب اخراج گرديد
كردند   به ويژه در شهرهايي كه تصور مي      كوشيدند    اندركاران حزب مي    مسئوالن و دست  

ي حـزب   هـا     هبه هر نحو ممكن مـانع از اسـتقرار دفـاتر و پايگـا             د  تري دارن   موقعيت مناسب 
  : دارداي  در اين باره گزارش هشداردهندهساواك. ايرانيان شوند

  4360                  منبع 27/9/50 -  ه/15080رونوشت گزارش خبر شماره 
 با فعاليت حزب ايرانيان در اين ايرانيست خرمشهر مخالفت گردانندگان حزب پان: موضوع

  .شهرستان
ايرانيست خرمشهر به اسامي رحـيم        چند نفر از گردانندگان حزب پان     ] 1350/[23/9روز  
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زاده در محل تجارتخانـه حميـد سـالمي بـا             نيا و جامعي    ، پرويز ساسان  داري، علي خرم    گله
ـ خيراً شخصي به نام     داري اظهار داشته ا     يكديگر مالقات و گله    االسـالمي كارمنـد اداره       ةثق

 منتقـل و فعـالً رئـيس دبيرسـتان دكتـر هـشترودي              آموزش و پرورش آبادان بـه خرمـشهر       
االسالمي به وسيله شخص ديگري به نام نظري كـه در      قةثداري اضافه نموده      گله. باشد  مي

 مسئول تشكيالت حزب ايرانيـان       كه ت بوده و چندي است    ايرانيس  گذشته عضو حزب پان   
داري بـه     در اين مالقات گلـه    . شود   اقامت دارد حمايت مي     گرديده و در اهواز    در خوزستان 
االسالمي به او تـذكر دهـد چنانچـه           ةثقنيا مأموريت داده كه ضمن مراجعه به          پرويز ساسان 

 يالعمـل شـديد اعـضا       فعاليت نمايد بـا عكـس       در خرمشهر  بخواهد به نفع حزب ايرانيان    
ايرانيست مواجه و موجبات ناراحتي خـودش را فـراهم خواهـد كـرد زيـرا افـراد                    حزب پان 

. د گسترش ياب در خرمشهر موصوف به هر قيمتي كه باشد نخواهند گذاشت حزب ايرانيان         
االسالمي به عنوان همكار فرهنگي به  ةثقنيا گفته است ضمن مراجعه به  داري به ساسان   گله

 و در صورتي كه الزم باشـد او را در ايـن مـورد تهديـد                 هطور دوستانه موضوع را مطرح كرد     
االسالمي در اين زمينـه شـكايت كنـد           ةثقنيا اظهار داشته ممكن است        نمايد و چون ساسان   

بايستي نسبت بـه انجـام      مشاراليه تذكر داده است كه به عنوان مأموريت حزبي          داري به     گله
  .اين كار مبادرت نمايد

 بـوده و چـون از    رهبر حزب ايرانيان قبالً معاون محسن پزشـكپور         دكتر صدر  –نظريه شنبه   
 پــشتيباني كــرده و ايــن مــورد خــالف سياســت حــزب  سياســت دولــت دربــاره بحــرين

در نتيجــه از حــزب مــذكور اخــراج گرديــده اســت و بــه ايــن لحــاظ ، ت بــودهايرانيــس پــان
و در صورتي    شديداً مخالف     و حزب ايرانيان   ايرانيست با دكتر صدر     گردانندگان حزب پان  

 اقداماتي را انجـام      در خرمشهر  كه شخصي بخواهد جهت تأسيس و يا به نفع حزب ايرانيان          
ضمناً با توجه . ي اين شهرستان مواجه خواهد شدها نيستايرا العمل شديد پان دهد با عكس

  در خرمـشهر    نفـع حـزب ايرانيـان      االسالمي مأمور فعاليت بـه    ةثقبه اينكه به احتمال قوي      
باشد   ميباشد و در اين زمينه مورد حمايت نظري مسئول تشكيالت اين حزب در اهواز    مي

ي متعـصب   ها  نيستايرا  ي خود مورد تهديد پان    ها  ليترسد به محض شروع فعا      به نظر مي  
  .قرار گيرد

رسـد موضـوع بـه زودي بـا            مفاد گزارش خبر صحيح بوده و بـه نظـر مـي            –نظريه يكشنبه   
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شود علت مخالفت گردانندگان      ضمناً به طوري كه استنباط مي     . االسالمي مطرح گردد    ثقة
ايرانيـست بـا گرداننـدگان حـزب ايرانيـان ريـشه عميـق دارد و در آينـده انتظـار                       حزب پان 

  .رود هايي بين آنها مي درگيري
 به احتمال قوي صحت خبر مورد تأييد است و مسئله حساس اين است كه –نظريه دوشنبه 

هر دو حزب دست راستي بوده و بايد در جهت منافع ملت گام بردارند و هر نوع تـضادي                   
   57.باشد بين آنها در وضع فعلي به مصلحت نمي

 توانستند پنهان كنند كه نگـران گـسترش   ايرانيست نمي رهبران و كارگردانان حزب پان   
دادند كه در محـل       مي) البته به دروغ  (نشده خبر    گاه افرادي شناخته  . ي آن هستند  ها  ليتفعا

گذاري شده است تا موجبات رعب و وحـشت اعـضاي             برگزاري جلسات حزب ايرانيان بمب    
شـد كـه در        باورپذيرتر مي  رواخبار و شايعاتي از اين دست از آن         . اين حزب را فراهم آورند    

 يگاه  ي چريكي و مسلح مخالف زد و خوردهاي گاه و بي          ها    هت با گرو  آن برهه ميان حكوم   
در جريان بود و در مواردي هم مخالفان در مراكز دولتي يـا محافـل و مراكـز نزديـك بـه                      

  : در اين باره گزارش كرده بود ساواك خوزستانچنانكه ؛كردند گذاري مي حكومت بمب
 پيرامون مسائل حزبي  در محل حزب در اهواز9/3/51 روز 00/18 ساعت آقاي دكتر صدر

 شخص ناشناسي تلفني 9/3/51 روز 30/19ي آن مطالبي ايراد و مقارن ساعت ها  هو برنام
به پليس اعالم داد كه در محل حزب مزبور بمبي كار گذاشـته شـده كـه بالفاصـله توسـط                     

مي و ساواك اهواز محل حـزب تخليـه در بازرسـي معمولـه بمـب يـا شـيئي                    مأمورين انتظا 
مشكوك مـشاهده نـشده و بعيـد نيـست بـا توجـه بـه انـشعاب يـاد شـده از طـرف حـزب                        

  58. خاوريد ـت تلفن مزبور از طرف افراد اين حزب شده باشايرانيس پان
 توانست شأن و مـوقعيتي بـراي         صدر  نه حزب ايرانيان   هاي هويدا   ه رغم حمايت  البته ب 

ت عامـل   ايرانيـس   هاي حزب پـان     ها و مخالفت    ها، كارشكني   خود دست و پا كند و نه رقابت       
  . بودضعف و عجز حزب ايرانيان
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  ي شهر؛ كنگره آموزشيها انجمنتخابات ان
  ي شهرها انجمن انتخابات .الف

ي شـهرهاي   هـا   انجمـن ايرانيـست در       تمامي نمايندگان حـزب پـان      به دنبال واقعه بحرين   
دو شـهر كـه اكثريـت         بركنار شدند و در يكـي      ها  انجمنمختلف كشور تقريباً به سرعت از       
دادند، به طور كلي انجمن شهر        ايرانيست تشكيل مي     پان نمايندگان انجمن را اعضاي حزب    

 پس از چهار سـال مقـرر بـود در تابـستان             ،ي شهر ها  انجمندور دوم انتخابات    . منحل شد 
 هم كه به تازگي بحران پيشين را از سـر گذرانـده             ها   ايرانيست  پان.  برگزار شود  1351سال  

 كه آيا در انتخابـات      ترديد داشتند ود،   نسبي ايجاد شده ب    يشان گشايش ها  ليتبودند و در فعا   
ـ   ي  ا ههكنند يا با تحريم انتخابات براي خود وج       شركت  ي شهر   ها  انجمن بـا  . دكـسب نماين

 و ساير شهرهاي كشور به اعـضاي         مسئوالن حزب در تهران    ،اين حال از اوايل ارديبهشت    
 بودنـد و حتـي تركيـب و         بـاش داده    حزب براي حضور احتمالي در عرصه انتخابـات آمـاده         

توانـستند در جايگـاه كانديـداهاي حـزب بـراي حـضور در                اسامي كساني كه احتمـاالً مـي      
شـدند    ا حتي آماده مـي    ه  ايرانيست  پان. انتخابات قرار گيرند، تا حد زيادي مشخص شده بود        

ور كنفـرانس،   ي شهر در نقاط مختلـف كـش       ها  انجمنبه مناسبت فرارسيدن موعد انتخابات      
 شـانزدهم  در   جمله سـاواك خوزسـتان      از .كنند تبليغاتي برگزار    گ و جلسات حزبي و    ميتين

  :  در اين باره گزارش كرده بود1351 ارديبهشت ماه
 ت در انتخابات انجمن شـهر در آينـده      ايرانيس   سپس درباره شركت حزب پان     حافظ كهوائي 

اكنون مردم را تـا وصـول دسـتور از مركـز بـراي                 حزب بايد از هم    ياظهار داشت كليه اعضا   
كنفـرانس و ميتينـگ خيابـاني حـزب آمـاده نماينـد و امكـان دارد چنـد نوبـت                      شركت در 

تظاهراتي نيز ايجاد بكنيم و چنانچه دستگاه مخالفت كند به صورت اعالميه شبانه به ديوار               
 كه نماينده كارگران در يكي از سنديكاها كوهيعوض پشتحمدعلي  آنگاه به م.چسبانيم مي
ن را تهيه نوي هاي حزب مردم و حزب ايراناباشد مأموريت داد ليست و بيوگرافي كانديد مي

ر است در آينده نزديك با ضمناً قرا. تا در موقع لزوم فرد فرد آنان به مردم آبادان معرفي شوند
  59.اي تشكيل گردد  جلسه در تهرانها   ستانشركت مسئولين تشكيالت حزب شهر
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 چند روز بعد و در گزارش مشابه ديگري ضـمن اشـاره بـه نگرانـي و                  ساواك خوزستان 
ي شـهر دربـاره     اهـ   انجمـن  در انتخابات    شركت شركت يا عدم     براي ها  نيستايرا  ترديد پان 

ايرانيست و اعـضاي آن       رفت دستگاه رهبري حزب پان      هاي مختلفي كه احتمال مي      واكنش
  :در شهرهاي مختلف نسبت به اين انتخابات نشان دهند، چنين نوشته بود

نـژاد،    منجملـه محمـد كـازروني   ،نيروي كارمندان و كارگران بـا شـركت تعـدادي از اعـضا            
 مقـدم، كيـومرث عـوض پـشتكوهي، رضـا            ، محمـد فتـاحي    محمدعلي عوض پشتكوهي  

 عليرضـا   ،)فوالدونـد  (پور، محمـد ذوالقـدر      فرحناك، پرويز شفيق نوبري، داريوش امين     
 18/2/51ز   رو 30/18 در سـاعت     عريضي، بهرام خسرويان و با سرپرستي حافظ كهوائي       

 نمود كـه در مـورد انتخابـات انجمـن شـهر             سؤال ابتدا از اعضا     كهوائي. تشكيل جلسه داد  
مقدم و محمـدعلي عـوض        ايد؟ دو نفر از اعضا به نام محمد فتاحي          اطالعاتي كسب نموده  

سپس . ايم ار با همكاران خود صحبت كرده اظهار داشتند در اين مورد در محيط كپشتكوهي
ت در انتخابات انجمـن شـهر       ايرانيس   نمود چنانچه حزب پان    سؤال رضا فرحناك از كهوائي   

 جواب بيان داشت هنـوز معلـوم        در شركت نمايد تبليغات از هر لحاظ آزاد است؟ كهوائي        
ي امنيتـي بـا مـا چگونـه رفتـار نماينـد در صـورتي كـه شـركت حـزب                      هـا     هنيست دسـتگا  

ت مسلم شود و اجازه تبليغات آزاد ندهند مـا بايـد دسـت بـه هركـاري كـه الزم                     ايرانيس  پان
  .تشخيص داده شود بزنيم

ـ           آنگاه محمد كازروني   نامـه و       شـب خـش   په  نژاد اظهار داشت اگر چنين باشد ممكن است ب
توانيم از حـاال چنـين تـصميمي           در جواب او گفت نمي     كهوائي. يمديوارنويسي اقدام نماي  

 اگر الزم باشد انجـام خـواهيم داد و چـه بـسا كـه بـرخالف اصـول و رويـه حـزب                .بگيريم
 البته بايد منتظر   .به تخريب نيز دست بزنيم     كه هميشه با تخريب مخالف است        ايرانيسم  پان

هاي ا اضافه كرد تمام افراد بـه مطالعـه دربـاره كانديـد            كهوائي. وصول دستور از مركز باشيم    
ن و حـزب مـردم بپردازنـد و گـوش مـردم آبـادان را بـراي شـركت حـزب                      نوي  حزب ايران 

  60. پايان يافت25/21جلسه در ساعت . ت در انتخابات پر كنندايرانيس پان
ايرانيست    اجازه بدهد كانديداهاي حزب پان     رفت دولت هويدا    كه اميد كمي مي    در حالي 
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كردنـد   ي شهر بگشايند، برخي مسئوالن و اعضاي حزب اصرار ميها انجمنراهي به سوي    
هـاي     در جريـان رقابـت     ن و دولـت هويـدا     نـوي   وقعيت حـزب ايـران    ولو به هدف تخريب م    

  .  شركت كردها انجمنانتخاباتي، ضرورتاً بايد در انتخابات 
ايرانيست با توجه به فضاي سياسـي حـاكم    با اين حال در نهايت  امر رهبري حزب پان         

ايرانيـست حتـي در     اجازه نخواهد داد كانديداهاي حـزب پـان  دولت هويدا اينكه بر كشور و 
 بـاالخص .  تبليغات سياسي و حزبي كنند، از شركت در انتخابات كناره گرفت           ،محيطي آرام 

 توقيف بود و رهبـري ايـن حـزب هـيچ رسـانه و نـشريه                 خاك و خون  هنوز روزنامه   اينكه  
  . يي در اختيار نداشتتبليغاتي قابل اعتنا

  :شود اين معني به عيان در گزارش زير ديده مي
 از .اي تشكيل و چند نفر از اعضا حضور داشتند  در محل حزب جلسه12/7/51در مورخه 

 .شركت نكـرد  ت كسي در انتخابات     ايرانيس   شد كه چرا از حزب پان      سؤال مهندس كرماني 
پاسخ دادند روزنامه آزاد نيست و ما از دولت آزادي روزنامه و انتخابات را خواستيم ولي به                 

ي مردم را شـهرداري از كـسبه و         ها    هبينيم كه شناسنام     همه مي  ،ي ما توجه نكردند   ها    هخواست
وضع  با اين    . حاال شما قضاوت كنيد    ،كنند  گيرد و خودشان رأي صادر مي       كارگر و غيره مي   

 ما در انتخاباتي شركت خواهيم كرد كه   . طبيعي است كه ما شركت نخواهيم كرد       ،انتخابات
 . كـرد  سـؤال سپس يكي از حاضرين راجع به حزب مردم         . رأي طبيعي مردم را داشته باشيم     

بينيـد     است كه خودتـان مـي      ن هم يك شعبه از ايران نوي       پاسخ داد حزب مردم    آقاي كرماني 
 .ننوي آيد و گاهي از صندوق حزب ايران گاهي فالن رجل از صندوق حزب مردم بيرون مي

 كـرد نقـش شـما در        سـؤال سـپس ديگـري     . با اين ترتيب فرقي بين اين دو حـزب نيـست          
 پاسخ داد نقش ما اين است كه افرادي روشـن مثـل شـماها را بـه                 انتخابات چيست كرماني  

برداري كنيم و اضافه نمود دستوري از رهبر          حزب بپيونديم و فعاليتمان را زياد كنيم تا بهره        
ي سياسـي مملكـت تمـاس بگيرنـد و اصـول            هـا     هحزب رسيده كه افراد حزب با تمام گرو       

ليسم را براي آنها تشريح كنيد و آنها را به حزب معرفي سياسي سوسياليست بر بنياد ناسيونا
  61.كنيد
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   كنگره آموزشي.ب
ايرانيست بـر آن       رهبري حزب پان   ،رسيد  گريخته خبر مي  و   جسته   1351 مرداد ماه از اوايل   

 مـسئوالن   همـة اي آموزشي و با شركت        دو ماه آينده سمينار يا كنگره      شده است طي يكي   
.  برگـزار كنـد  در تهران)  و ساير شهرهاي كشور    در تهران  مسئولين تشكيالت حزب  (حزبي  

شهريور  پانزدهم اين كنگره آموزشي روز      ، اعالم كرد   پزشكپور 1351 مرداد ماه در روز سوم    
.  تشكيل خواهد شد   ها   ستان و شهر   و با شركت افرادي از اعضاي حزب در تهران         1351 ماه

 اعـالم   پانصد نفـر   كنگره را حدود      اين كنندگان در    رقم نهايي شركت   چند روز بعد پزشكپور   
رنگ در جلسات كنگره و احتمـاالً در يكـي از             هاي متحدالشكل خاكستري    كرد كه با لباس   

ران و مـسئوالن حـزب   از همان هنگام رهب . هاي بزرگ تهران حضور پيدا خواهند كرد        هتل
كنگره اين   در جريان برگزاري     كردند كه نگران دخالت و كارشكني دولت هويدا         ان نمي هپن

از تـشكيل   [اگر  « ،با برخي از كارگردانان حزب گفته بود        در جريان گفتگو    پزشكپور .هستند
و يكـي از    » شـود   و به نفـع مـا تمـام مـي         رود    جلوگيري نمايند آبروي خودشان مي    ] كنگره

. مـزاحم نـشود  ]  بـود مقصود دولت هويدا[دستگاه « كرد فكر ميمسئوالن محلي حزب هم   
اتفاقاً اگر دستگاه مزاحمت ايجاد كند بهتر است، چون عظمت كنگره در برابر مردم بيـشتر                

   62.»خواهد شد
 جلسه توجيهي و آموزشي براي نيـروي گـارد   اه    هدر اين راستا تا موعد برگزاري كنگره د       

رسـاني     حزب مأمور تبليغات و اطـالع      شماري از اعضاي   در همان حال     . برگزار شد  در تهران 
 شـدند و بـه تبـع آن         1351 شهريور ماه  پانزدهمپيرامون برگزاري كنگره آموزشي حزب در       

ــومي  ــابر عم ــران وشــعارهايي در مع ــا در ته  و برخــي شــهرهاي ديگــر نوشــته و   ديواره
  : گفته شد1351 مرداد ماه هفدهم در .يي چاپ و در سطح تقريباً وسيع توزيع شدها  هاعالمي

در نظــر اســت بــه مناســبت فرارســيدن روز پــانزدهم شــهريورماه روز بنيانگــذاري حــزب   
 برگزار گردد و به مدت دو روز كنگره آموزشي ها   ستان و شهرت مراسمي در تهرانايرانيس پان

فعالً تدارك برگزاري اين كنگره در محل حزب در نظر گرفتـه شـده      .  تشكيل شود  در تهران 
پذير نگرديد در حزب  هاي عمومي خارج از حزب امكان كه اگر امكان برگزاري آن در سالن
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يي بين برخي از ها  هها و افراد مؤثر پرسشنام  شخصيت جهت شركت و دعوت.تشكيل شود
 سه نوع شعار در مورد پانزده شهريور 15/5/51ضمناً در تاريخ . افراد حزبي توزيع گرديده

كپـي گرديـده و جهـت         ايرانيـست پلـي      نسخه در محل حزب پـان      700از هر يك در حدود      
برگ از پرسشنامه و سه برگ از  نيز ارسال خواهد شد كه يك ها   ستانتشكيالت حزب در شهر

  63.گردد شعارها به پيوست ايفاد مي
 اين بار هم بـه رغـم   ، نگران بود مبادا نظير آنچه تقريباً يك سال قبل اتفاق افتاد   ساواك

  : دولت از برگزاري كنگره آموزشي مذكور جلوگيري به عمل آورد،آن همه تمهيدات گسترده
ايرانيـست    تدارك كنگـره آموزشـي در محـيط حـزب پـان           ي براي   اين روزها فعاليت شديد   

آوري پـول از اعـضا و تهيـه شـعار و پـرچم و هزينـه                 گردد كه برنامه فعـالً جمـع        مشاهده مي 
 سالن كوروش واقع در خيابان آريامهر را بـه مبلـغ            25/5/51پذيرايي و تهيه سالن است كه       

ش عكـس از  يضـمناً يـك نمـا   . انـد   انتخـاب نمـوده  15/6/51 ريال براي چهارشنبه     45000
يك . فعاليت دو دهه اخير نيز برگزار خواهد شد و كنفرانس مطبوعاتي نيز داده خواهد شد              

آوري شده تا اين تاريخ و يك بـرگ از اطالعيـه مطبوعـاتي نيـز بـه                    برگ فتوكپي وجوه جمع   
اسـت از   گردد كه به جرايـد و راديـو و تلويزيـون داده شـده اسـت و قـرار                      پيوست ايفاد مي  

 آمـده و در سـاعت        بـه تهـران    14/6/51يي كه حزب تشكيالتي دارد افراد روز        ها      ستانشهر
  . مراسم پايان خواهد يافت16/6/51 روز 00/12

ايرانيست كه بنـا   چون سال گذشته هنگام برگزاري ششمين كنگره حزب پان   . نظريه يكشنبه 
 انجام شود از برگـزاري      هاي تهران  در يكي از هتل   به دعوت قبلي و با صرف هزينه قرار بود          

شده جلوگيري به عمل آمده و مسئولين ناچاراً مراسم مزبور در محل حزب  آن در هتل تعيين
با توجه به اينكه پليس محل مزبور را محاصره نموده بود برگزار گرديد كه نتيجتاً موجبـات       

 لذا چنانچـه    .بت به دستگاه و دولت فراهم نمود      بدبيني زياد اعضاي حزب موصوف را نس      
هـايي غيـر از محـل حـزب           در سال جاري نيز مقـرر اسـت از انجـام مراسـم فـوق در محـل                 

يي بـراي برگـزاري كنگـره آموزشـي         ها    هجلوگيري بشود با توجه به اينكه حزب مزبور هزين        
د به مسئولين   خود تقبل نموده اصلح است قبالً به نحو مقتضي سياست دولت در اين مور             
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  64.حزب ابالغ شود
مندي هر چه بيـشتر تبليغـاتي از كنگـره             پرشكوه جلوه دادن و بهره     برايرهبري حزب   

ي مختلـف خواسـته بـود       هـا       ستانطي دستورالعملي از مسئوالن محلي حزب در شهرها و ا         
و كليه امكانات مالي، تشكيالتي، تبليغاتي و نيروي انساني خـود را بـه خـدمت فراخوانـده                  

حـضور در كنگـره يـا شـركت در          بـراي   ترين اعضاي حزب را       ترين و آماده    گروهي از فعال  
 شـهريور مـاه   شـشم در  .  اعـزام كننـد    ي جانبي و تبليغاتي در موعد مقرر به تهران        ها    هبرنام

بيـست و   ه مجلـس     نماينـد  268 رسيده بـود از      يي كه به امضاي پزشكپور    ها    ه نام در 1351
 حـضور  1351 شهريور ماه پانزدهمايرانيست در   دعوت شده بود تا در كنگره حزب پان      سوم

  : گزارش شد1351 شهريور ماه دوازدهم در .پيدا كنند
 شـهريورماه و كنگـره      15ايرانيـست مـشغول تـدارك جـشن           اين روزها تمام افراد حزب پان     

 كه حزب تشكيالتي دارد دستور داده ها   نستاآموزشي حزب هستند و به تمام مسئولين شهر
شده است كه مسئله كنگره را براي افراد تشريح كنند و از هر شهرستان چنـد نفـر را در روز                     

تاكنون پنج هزار دعوتنامه با اعالميه مربوطه و پيام رهبر حـزب            .  اعزام دارند  كنگره به تهران  
 به وسيله پست فرستاده شده ضمناً تـا         ها      ستانشهرجهت مقامات و افراد سرشناس تهران و        

 آوري و طبق دستور محسن پزشكپور د مبلغ پنج هزار تومان از اعضا جمعواين تاريخ در حد
  65.آوري گردد  هزار تومان جمع15تا روز كنگره بايستي 

ت، بـراي   ايرانيـس   ي حزب پـان   ها    هم و ساير شهرهاي كشور پيرامون برنا      ساواك تهران 
داد ايـن    كردنـد كـه نـشان مـي          پرشماري به مركز مخابره مي     هاي  برگزاري كنگره گزارش  

ه كنگره ششم حزب   رب آن هم پس از تج     ، حزب را  سازمان موضوع برگزاري كنگره آموزشي    
 تركيـب برگـزاري      سـاواك  1351 شـهريور مـاه    دوازدهمدر  . كند   سال گذشته دنبال مي    در

  :بندي كرد ي آن را به شرح زير صورتها  هجلسات كنگره و رئوس برنام
 آغاز به كار و تا حدود       15/6/51 روز   30/17ايرانيست از ساعت      كنگره آموزشي حزب پان   

عصر روز پـانزدهم      در تاالر كورش ادامه خواهد داشت و در        16/6/51 روز   00/13ساعت  
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 در محـل  اند با رهبـر حـزب محـسن پزشـكپور      آمدهها   ستانسم بازديد افرادي كه از شهر    مرا
شود و ضمناً آرم يادبود مخصوص جهت ايـن كنگـره كـه عبـارت از يـك                    حزب برگزار مي  

بـراي جامعـه ايـران نظمـي نـو خـواهيم            (باشد و جملـه       ستون و آرم حزب در باالي آن مي       
كنندگان در كنگره توزيع شود و  ظر گرفته شده و قرار است چاپ و بين شركتدر ن) ساخت

 تاكنون بجز ها كنگره در نظر گرفته شده و از متن اين شعار نيز سه شعار مخصوص جهت اين
 رهبران حزبي كسي اطالعي ندارد و قرار است كه در موقع سـخنراني و گـزارش پزشـكپور        

  . توزيع شوداين شعارها
 به شنبه آموزش الزم داده شد كه متن سه شعار مخصوص كنگره را قبل از -1نظريه يكشنبه 
  66. شهريور تحقيق و نتيجه را گزارش نمايد15توزيع در روز 

ايرانيـست بـا شـركت         كنگره آموزشي حزب پـان     ، مقرر شده بود   كه چنان هم در نهايت 
ساني كه دعوت رهبري حـزب را پـذيرا شـده           ديگر ك و  از اعضا و هواداران     زيادي  جمعيت  

 و  پـانزدهم  طـي روزهـاي       و رياست محمدرضـا عـاملي تهرانـي         با هدايت پزشكپور   ،بودند
 ،دهـد    زيـر نـشان مـي      هـاي    گـزارش  چنانكـه  برگزار شد و هم    1351 شهريور ماه  شانزدهم

ت تمجيـد   ايرانيـس    سال حيات و فعاليت حزب پـان       سيم خود از    رهبران و سخنرانان به زع    
، خـاك و خـون   حزب، تداوم توقيف روزنامـه   بر را به دليل اعمال فشاركرده و دولت هويدا  

  . مورد سرزنش قرار دادندعملكرد و غيرهسوء 
  770             منبع 16/6/51 -12   ه14253/20 شمارهرونوشت گزارش خبر

  ايرانيست كنگره حزب پان. موضوع
ايرانيست با شركت هشتصد نفر   كنگره آموزشي حزب پان15/6/51 روز 10/18از ساعت 

) پـروين  (با نواختن سرود شاهنشاهي و خواندن سرآغاز حزبي توسط بانو ميترا خـسروي            
 رهبر حزب ضمن اظهار تشكر از حاضرين هيأت رئيـسه           ابتدا محسن پزشكپور  . گرديدآغاز  

 ضـمن    معرفـي نمـود و آنگـاه دكتـر عـاملي           كنگره را به رياست محمدرضا عاملي تهرانـي       
 ي حـزب كـه در غـرب ايـران و رضـائيه            ها    هكننده گزارشي از كنگر    قدرداني از  افراد شركت    

تـرين كنگـره     تشكيل شده بود به اطالع رسـانيد و سـپس كنگـره آموزشـي تهـران را بـزرگ                  
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شده بود   را كه به كنگره تقديم       ها      ستانآموزشي حزب نام برد و بعد هدايا و يادبودهاي شهر         
 از سـوي دوشـيزگان و بـانوان و ابـراهيم            د و سپس دوشيزه حنا ظفـري      به حاضرين نشان دا   

هــاي خــارج از تهــران   از طــرف ســازمان از ســوي ســازمان جوانــان و رضــا كرمــانيميرانــي
زب را مورد ستايش قـرار      ي سي و يك ساله حزب را ستودند و كنگره آموزشي ح           ها  ليتفعا

ي حزب اعمال خالف قانون دولت ها ليت ضمن تشريح فعادادند و آنگاه محسن پزشكپور
 را كه باعث عدم تشكيل كنگره حزب گرديد سخت مورد انتقاد قرار داد و حكومـت              هويدا

نـژادان     و ديگـر هـم     ها نام برد و سپس از كردهاي عراق         حكومت  را فئوداليسم  مداوم هويدا 
 بـر   ماننـد شـوروي   ( را محكـوم كـرد       هـا   لـت  بر م  ها  لتايراني حمايت نمود و حكومت م     

 از شركت در هرگونـه      امه خاك و خون   نو در خاتمه اظهار داشت تا آزادي روز       ) چكسلواكي
 از مسئولين و    آنگاه دكتر عاملي  . انتخاباتي مانند انتخابات گذشته خودداري خواهيم نمود      

 و افـرادي كـه در برگـزاري كنگـره مـذكور سـهمي        هـا       سـتان  و شهر  رابطين حزب در تهـران    
 بـا خوانـدن هفـت       55/20ود و قسمت اول كنگره در ساعت        اند تشكر و قدرداني نم      داشته

 روز 30/08 پايــان يافــت و قــسمت دوم از ســاعت پيمــان توســط دكتــر مــسلم عليخــاني
ضـمناً كنگـره فـوق بـه آرامـي و بـدون       .  در تاالر كوروش تـشكيل خواهـد شـد      16/6/51

اي از مـأمورين مـشغول        الر كوروش عده  اي خاتمه يافت و در اطاق مدير تا         گونه حادثه   هيچ
ضبط برنامه بودند و شخصي به نام خدابخشي يكي از افراد حزب مشغول ضبط برنامه بود 
كه به محض متوجه شدن افراد گارد از تاالر خارج و بعد بدون همراه داشتن ضـبط صـوت                   

  .گردد يك برگ برنامه كنگره به پيوست ايفاد مي. وارد تاالر شد
  ...نداردشنبه نظري 

  779            منبع 22/6/51 -12   ه14422/20رونوشت گزارش خبر شماره 
  تايرانيس حزب پان. موضوع
ايرانيـست در تـاالر كـوروش بـا       كنگره آموزشي حـزب پـان  16/6/51 روز  45/08ساعت  

و قرائـت سـرآغاز     شركت در حدود هشتصد نفر از افراد حزب با نواختن سرود شاهنشاهي             
 پيرامون پـرورش  ابتدا مسئول تشكيالت رودسر. حزبي توسط مهندس شهنواز آغاز گرديد  

انساني و اسالم مطالبي ايراد نمود و شـهبازفر قطعـه شـعري قرائـت و آنگـاه دكتـر عبـاس                      
باف از تبريز     د و علي زرينه    درباره دموكراسي در بستر ناسيوناليسم سخنراني كر       روحبخش
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در مورد موازين دموكراسي در قوانين ايران مطالبي ايراد نمود و مسئولين امر را مورد حمله 
 پيرامون آموزش ملي و مفهوم مدرسه و دكتر هوشنگ سپس مهدي صفارپور. شديد قرار داد

 درباره مسائل جامعـه   يه و محدود كردن سود و مهندس ظفري        درباره ملي كردن سرما    طالع
 سپس استراتژي جديـد حـزب توسـط عـاملي         . روستاها در نظام صنعتي سخنراني نمودند     

قرائت گرديد كه در اين منشور به تفصيل در مورد سـه اصـل پيـشنهادي روز قبـل محـسن                     
مـشي     درباره سوسياليسم و دموكراسي بر بنياد ناسيوناليسم سخناني ايراد و خـط            كپورپزش

 سخنراني نمود و افـراد را       جديد حزب را به اين اصول اعالم نمود و آنگاه محسن پزشكپور           
هاي   زحمات و فداكاريمشي جديد حزب دعوت كرد و از مجدداً به مبارزه همگاني با خط    

 كه در راه حزب سالمتي خود را از دست داده تجليل كـرد و سـپس دكتـر                   حسين مصدقي 
 از افرادي كه جهت برگزاري اين كنگره زحمـاتي كـشيده و كوشـش نمـوده بودنـد                   عاملي

 ماده توسط جعفري مسئول 5 نمود و قطعنامه كنگره در تشكر كرد و آنان را به كنگره معرفي
ي خوانده اهللا امين  قرائت گرديد و در پايان هفت پيمان حزب توسط فضلتشكيالت رضائيه

ضمناً يك برگ قطعنامه كنگـره بـه پيوسـت          .  پايان يافت  40/12شد و اين جلسه در ساعت       
  .گردد ايفاد مي

ضمناً نوار مربوط به آغاز سي . توان اعتماد نمود  به صحت گزارش شنبه مي–نظريه يكشنبه 
 و 15ايرانيسم و برگزاري كنگـره آموزشـي حـزب در روزهـاي      و يكمين سالروز نهضت پان   

  67.باشد  روي نوار ضبط شده و موجود مي16/6/51
 و مواضـع او در مـوارد        اي اين كنگره عمدتاً از محـسن پزشـكپور          در قطعنامه پنج ماده   

ت در انتخابـات    ايرانيـس   مختلف تعريف و تمجيد شـده و اعـالم عـدم شـركت حـزب پـان                
در همان حـال  . رفت ترين موضوع مندرج در آن قطعنامه به شمار مي       ي شهر مهم  ها  انجمن

از افـراد سرشـناس وابـسته و نزديـك بـه            قطعنامه در صدها نسخه تكثير و براي بسياري         
طي همين كنگره آموزشي بود كه براي اولـين بـار           . حاكميت و دولت و ديگران ارسال شد      

 طرح عدالت سياسي، عـدالت اجتمـاعي و عـدالت اقتـصادي و نيـز سوسياليـسم،                  پزشكپور
كنندگان ارائـه داده و       به شركت دموكراسي و ناسيوناليسم به اصطالح ملي و ميهني خود را           
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برخـي از اعـضاي      آنكه   ت برشمرد و به رغم    ايرانيس  آن را مبناي جديد استراتژي حزب پان      
 ناخواسته بر اين    يا اما جمعيت حاضر در كنگره خواسته         قديمي حزب با آن مخالفت كردند،     

زدايـي     ابهام براي محمدرضا عاملي تهراني  به دنبال پايان يافتن كنگره      . طرح صحه نهادند  
منـشور حـزب    «اي بـا عنـوان        اي تنظيم كـرد كـه در جـزوه          از طرح جديد پزشكپور نوشته    

چاپ و در تيراژ تقريباً وسيعي منتشر و        » ايرانيست اعالم شده در كنگره بزرگ آموزشي        پان
  68.توزيع گرديد

  
  حزب رهبرمحور 

 محـور و     محسن پزشـكپور    هم  باز ،تايرانيس   حيات و فعاليت حزب پان      از ين برهه اخير  در ا 
ايرانيست خواسته يا ناخواسـته شـأن         شد و اعضاي حزب پان      مظهر تمام حزب محسوب مي    

 روانـي   شخـصيتي و  هـاي     ه همـه اينهـا از ويژگـي       شدند و البت    رهبري او بر حزب قائل مي     
  . گرفت  و گرايش او به نوعي تفكر فاشيستي نشأت ميپزشكپور

 به مثابه الگـو و   راها و تمام حركات پزشكپور       گيري  رفتار، عملكرد، موضع  اعضاي حزب   
اعـضاي  . شـد   ي مستقيم و غيرمستقيم پيرامون آن تبليغ مـ        ورهنمود اعضاي حزب دانسته     

كردند كه     بود، ياد مي   پزشكپوركه اشاره مستقيمي به شخص      » رهبر حزب «حزب چنان از    
حيـات  ت  ايرانيـس    حزب پان  ،نظير است و هرگاه او نباشد       گويي در عالم هستي موجودي كم     

 از سوي برخي اعـضا      د از محسن پزشكپور    اين همه البته به معني عدم انتقا       .نخواهد داشت 
 چنانكـه . و حتي مسئوالن محلي به ويژه در مجالس و محافل خصوصي و غيررسمي نبـود            

هـا و   طلبي ت را صرفاً وسيله جاه   ايرانيس  كردند كه حزب پان      را متهم مي   برخي علناً پزشكپور  
هاي شخـصي خـود قـرار داده و سرنوشـت مجموعـه حـزب را بـا عاليـق و                       جويي  فرصت
 در 1351 فروردين مـاه بيست و سوم از جمله در  . ي مشخص خود گره زده است     ها  خواست

  :خوانيم  ميگزارش ساواك
ـ       در طـول تعطـيالت نـوروزي       ) سـال دوم  (ق قـضائي    وعلي حامد توسلي دانـشجوي حق

 كرد و با ابوتراب مستوفي رئيس اخبار راديو تلويزيون گيالن و مازندران ي به رشتمسافرت
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مـشي    ر خودش مطالبي را با او در ميان گذاشـت و در مـورد خـط               ابنا به اظه  . تماس گرفت 
مـؤثر حـزب    فعال و  يمستوفي كه خود از اعضا    . ت از ايشان نظر خواست    ايرانيس  حزب پان 

باشد و سابقه نيروداري در تشكيالت مركزي را دارد در جريـان اقـدامات                ايرانيست مي   پان
وي اظهـار  . كنـد  اخير علي حامد توسلي قرار گرفته و برنامه وي و دوسـتانش را تأييـد مـي           

اده و بـه    د  حزب را وسيله پيـشرفت خـود قـرار         دارد كه در حال حاضر محسن پزشكپور        مي
 الزم است تحولي به وجود آيد تـا حـزب از حـال ركـود                ،توجه است   رسالت تاريخي آن بي   

ايرانيسم بايد براي ايراني محفوظ بماند و روش فعلي رهبران فعلي حزب               چون پان  ،درآيد
تـوانيم در    با اين طرز رفتار نـه تنهـا مـا نمـي    .تواند نهضت را پيروز نمايد      ايرانيست نمي   پان

ايراني نفوذ كنيم، بلكه سنگرهاي موجود مبارزه را به ناچار روزي از دست خـواهيم               جوامع  
  69.داد

 هم از جملـه مـواردي بـود كـه           ها و فساد اخالقي پزشكپور      گذراني   خوش ،عالوه بر آن  
 فساد  .كرد  ت مأيوس مي  ايرانيس  ش بر حزب پان   ا  اعضاي آگاه حزب را نسبت به او و رهبري        

 در  چنانكه بارها ديده بودند،      از اعضاي برجسته حزب در تهران      ريابسي را   اخالقي پزشكپور 
  :ايرانيست در تهران  و در دفتر مركزي حزب پان ماه1353 دي بيست و نهم

 با حالت كامالً مـست بـه حـزب     گفت چند شب پيش محسن پزشكپور    محمد جهانگيري 
فرخي ضمن تأييد اين مطلب گفـت       . آمده بود و با اين كار باعث سقوط حزب خواهد شد          

  70. با يك زن در دفتر كار خود مشغول معاشقه بوداوايل هفته گذشته پزشكپور
  :كرد گزارش  هم ساواك1353 بهمن ماهپسين روزهاي و نيز در وا

 به طور خصوصي به يكـي از        22/11/53ايرانيست روز      عضو حزب پان   محمد جهانگيري 
 عكسي از محـسن      پرويز فنائي عضو حزب مذكور در خرمشهر       داشت، دوستانش اظهار مي  

دهـد و در نظـر دارد ايـن           اي كه در بغل گرفته نشان مي         دارد كه او را با خانم برهنه       پزشكپور
  .عكس را به مبلغ پنجاه هزار تومان بفروشد

  .چنانچه درباره اين خبر مستقيماً اقدام شود موجب شناخته شدن منبع خواهد شد. نظريه شنبه
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نمايد تهيـه ايـن عكـس كـه نقطـه ضـعف                مي ضمن تأييد نظريه شنبه اضافه    . نظريه يكشنبه 
  71.رسد هاي آينده مفيد به نظر مي برداري رساند جهت بهره  را ميپزشكپور

  
  گانه ايراني جزاير سه

 اعـضا و هـواداران حـزب        اتفـاق  از خاك ايـران اكثريـت قريـب بـه            بار بحرين   تأسف جدايي
آميـز   دولت بريتانيا كه در آن واقعه توطئـه       . يأس و سرخوردگي كرده بود     دچارايرانيست را     پان

 چـراغ سـبز      به رژيـم پهلـوي     ، در آستانه خروج نيروهايش از خليج فارس        را داشت  نقش اول 
، كوچـك حاكميت مستقيم بر سه جزيره ايراني تنـب         اعمال  نشان داد تا با پياده كردن نيرو و         

 1350 آذر مـاه   هشتمدر  .  را جبران كند    حقارت ناشي از تجزيه بحرين      و ابوموسي  تنب بزرگ 
 فراهم آورد تا سـرخوردگي ناشـي        ها  نيستايرا   فرصت مناسبي براي پان    شد و  اين اقدام انجام  
  .دن را با جار و جنجال سياسي و تبليغاتي التيام بخشاز انتزاع بحرين

ايرانيست به مناسبت استقرار نيروهاي ايراني در جزاير مذكور           دستگاه رهبري حزب پان   
 و رژيـم  رده كنفرانس پـر سـر و صـدايي برگـزار كـ     1350 آذر ماه يازدهمدر روز پنجشنبه  

اي   خت مورد تحسين و تمجيد قرار دادنـد و در پايـان قطعنامـه              و شخص شاه را س     پهلوي
 كه به شرح زير از حقوق و منافع ايران و ايرانيـان در خلـيج                نمودنداي تصويب      ماده هشت
  :كرد  دفاع مي و عراقفارس

  . جزئي از ميهن بزرگ ملت ايران است و تنب كوچك، تنب بزرگ سه جزيره ابوموسي-1
 استقرار واحدهاي ارتش شاهنشاهي را بر سه جزيره ايرانـي مزبـور اقـدامي مـؤثر در راه        -2

  .دانيم استقرار حاكميت بحق ملت ايران بر اين سه جزيره ايراني مي
، تنـب  ر جزاير ايرانـي ابوموسـي    خواهيم كه حق حاكميت ملت ايران را د          از دولت مي   -3

  . به نحو كامل و مطلق اعمال نمايد و تنب كوچكبزرگ
 يك درياي ايراني است، نفوذ و رسـوخ هـر قـدرت و عامـل بيگانـه را بـه             خليج فارس  -4

  .كنيم محكوم مي خليج فارس
 و ديگــر  خونــسردي بــيش از حــد مقامــات مــسئول برابــر حكومــت خودكامــه بغــداد-5
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هاي استعمار مسبب گرديده است دشمنان شناخته شده نـژاد ايرانـي ايـن چنـين بـه                    كانون
  . گويي بپردازند ي و ياوهيژاژخوا

واستار است كه با همه نيرو و اغماض و تسامح كافي است، ملت ايران يك دل و يك زبان خ
  .شكن داده شود توان به اين خودكامان پاسخ دندان

 و  هـزار ايرانيـان سـاكن عـراق    هـا   ه دولت براي دفاع از جان و مال و زندگي و حيثيت د        -6
نـژادان و شـيعيان آن سـوي مرزهـا      ها ايرانـي   خليج فارس و نيز براي دفاع از حقوق ميليون        

خواهيم كه به اين مسئوليت حتمي خـود          از دولت مي  . ي قطعي به عهده دارند    اه  ليتمسئو
نـژادان آن سـوي مرزهـا      شيعيان و ايراني،رفتار نمايد و با قاطعيت به دفاع از حقوق ايرانيان  

  .برخيزد
نشانده اسـتعمار بايـد       هاي پوشالي و دست      و ديگر حكومت    حكومت خودكامه بغداد   -7

هـا   شـده خـود را خواسـتار اسـت و ميليـون      ، ملت ايران همه حقوق تاريخي و غارت بدانند
  .باشند آهنگ مي نژاد در اين رزم بزرگ ضداستعمار هم ايراني و ايراني

 شهداي خليج فارس، جانبازان رزم ضداستعمار ملت ايران هستند، درود همـه ايرانـي               -8
  72.كنيم خود را به روان آنها نثار مي

 بـا برگـزاري     هـا   نيـست ايرا   در برخي ديگر از شهرهاي كشور هم پان        تهرانهمزمان با   
گانـه     استقرار حاكميت دوباره ايران بـر جزايـر سـه          ،هاي حزبي   كنفرانس، جلسات و نشست   

اعت شـاه در   جگرفته و به اصطالح شـ      را به فال نيك       و ابوموسي  ، تنب بزرگ  تنب كوچك 
 صورت عملـي بـه خـود        دانستند با نظر مساعد بريتانيا      اين اقدام متهورانه را كه همگان مي      

والن حزب در   ئالبته اين واقعه فرصتي دوباره بود تا برخي اعضا و مس          . گرفته است، ستودند  
در .  مورد شـماتت قـرار دهنـد    را به خاطر از دست دادن بحرين       شهرهاي مختلف باز هويدا   

گوهـاي غيررسـمي و خـصوصي يـادآور          و تر حزب در گفـت      اين ميان برخي اعضاي صادق    
مـي بـر    توانـد مره    گانه ايراني نمي    اير سه  نوشداروي تصرف جز    كه شدند  مخاطبان خود مي  

هـاي     جـار و جنجـال     ،كردند   باشد و تأكيد هم مي      از ايران  بار جداسازي بحرين   واقعه تأسف 
 صـورت    فراموش ساختن موضوع انتـزاع بحـرين       برايتبليغاتي پر سر و صداي اخير اساساً        
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ايرانيست كه فرصتي دوباره براي مطرح ساختن خود          اما دستگاه رهبري حزب پان    . درگي  مي
كـرد    د حاكميت پيدا كرده بود، چندان خود را درگير اين موضوع نمي           و كسب موقعيت در نز    

 مـصاحبه پيرامـون موضـوع تـصرف جزايـر            و  با ايراد سخنراني   و به ويژه محسن پزشكپور    
 به حضور خود در عرصه سياست رسمي كـشور رونقـي بدهـد و در ايـن     كوشيد ميگانه    سه

 ساواك  چنانكه ؛كرد   فروگذار نمي  شاهي تمجيد و تحسين اقدام      ميان البته از هر فرصتي برا     
  :دكر گزارش 1350 آذر ماه هفدهمري در اآغاج

 و كوچك و    گانه تنب بزرگ    با پياده شدن افراد نيروي دريايي شاهنشاهي ايران در جزاير سه          
نمايند و به  ري بيش از اندازه اظهار خرسندي ميايرانيست آغاجا  حزب پاني اعضاابوموسي

قدري خوشحال هستند كه بعد از كار روزانه به منزل خود رفته و به اخبار راديـو، تلويزيـون                   
دهند و در هـر مجلـس و محفلـي صـحبت از سياسـت مدبرانـه و خيرانديـشانه                      گوش مي 

 حـزب مزبـور     يز اعـضا  آقاي بهرام بهادري و مختـار غيبـي كـه ا          . شود  شاهنشاه آريامهر مي  
باشند قصد دارند تلگرام تبريكي به پيشگاه معظم شاهنشاه آريامهر به مناسبت پيـروزي                مي

حـال بـا ايـن      ... . اخير ايران كه سرچشمه از نبوغ ذات شهرياري گرفته شده مخابره نمايند           
س كـه  گانه خلـيج فـار      بگويند پس گرفتن جزاير سه     ها  نيستايرا  اي كه گفتم بايد پان      مقدمه

توسط افراد دلير نيروي شاهنشاهي ايران به خاك ايران ملحق گرديـد فقـط بـه امـر مبـارك                  
  73.شاهنشاه آريامهر بوده است و بس

يافته بودنـد تـا بـا برپـايي جلـسات و             كامل    در شهرهاي مختلف اجازه    ها  نيستايرا  پان
خرسندي خـود    مراتب   ، ايراد سخنراني، برگزاري ميتينگ و ديگر مراسم       ،هاي حزبي   نشست

 چنانكـه . اين معني را برخي اعضاي حزب هم درك كرده بودنـد          .  ابراز دارند  شاهرا از اقدام    
 محمدعلي عـوض پـشتكوهي    « چند تن از اعضاي اين حزب         در آبادان و در جريان نشست     

ور شد دولت حـاكم      نمود كه چط   سؤال] ايرانيست آبادان   مسئول سابق حزب پان   [از طاليي   
اجازه اين ميتينگ را در خارج از دفتر حزب داده است؟ طاليـي در جـواب گفـت كـه ايـن                      

   74.»مرتبه به نفع خودشان بود كه اجازه دادند و از اينها هر چه بگوييد ساخته است
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ت باعث تنـدروي رهبـران و       ايرانيس  مراقب بود اين آزادي عمل براي حزب پان        ساواك
  : نشودكارگردانان حزب در انتقاد احتمالي از دولت هويدا

ت در جنب دبيرستان رازي ايرانيس  ميتينگي از طرف حزب پان19/9/50 روز 00/10ساعت 
ه دشـمنان ايـران     در اين ميتينگ ضمن دادن شعارهاي حزبي و حمله ب         . آبادان انجام گرديد  

و   به مدت يك ساعت سخنراني نمود و ضمن اثبات حقانيـت ايـران     آقاي محسن پزشكپور  
ت به عمل آورده از دولت نيز انتقاداتي        ايرانيس  اشاره به تضييقاتي كه دولت براي حزب پان       
حقـه ايـران اقـدام ننمـوده و چـرا بـا توجـه بـه         نموده كه چرا قبالً نسبت به احقـاق حقـوق         

نمايد فقـط بـا دسـتگاه        براي ايرانيان مقيم آن كشور فراهم مي       هايي كه دولت عراق     ناراحتي
  .نمايد دهد و چرا اقدام عملي نمي تبليغاتي خود خبر آن را به مردم مي

  :نظريه چهارشنبه
 توجـه دادم در حـالي كـه در    قـاي پزشـكپور  شخصاً در ميتينگ مزبور شركت داشـتم و بـه آ        

نظر اثبات يكپـارچگي ملـت       ايرانيست از نقطه    ميتينگ عظيم آبادان براي سخنران حزب پان      
شود خوب نبود كه شما نسبت به حزب حاكمه تا اين حـد               اي در نظر گرفته مي      ايران برنامه 

  75.يد اين قبيل مسائل هم تا حدودي گفته شود ايشان گفتند باالخره با.انتقاد بفرماييد
 در تمجيـد از شـاه سـخنراني غرّايـي            در جريان ميتينگ حزبش در خرمـشهر       پزشكپور
 براي«لقب داده و از شاه استدعا كرد        » شاهنشاه آريامهر فرمانده عالي كشور    «كرده و او را     

ت بتواند مبارزات ناسيوناليـستي خـود را بهتـر دنبـال نمايـد دسـتور              ايرانيس  حزب پان اينكه  
 .»ايرانيـست اقـدام كننـد       پان صداي آزادگان    نخاك و خو    فرمايند نسبت به آزادي روزنامه    

  : توصيه كردگيري پزشكپور  با ابراز رضايت از اين موضعساواك
گانـه    به طور كلي در اين ميتينگ سياست اخير دولـت نـسبت بـه جزايـر سـه           –نظريه شنبه   

  .خليج فارس مورد تأييد قرار گرفته است
  :رساند  ضمن تأييد مفاد گزارش خبر و نظريه شنبه به استحضار مي–نظريه يكشنبه 

ايرانيـست    ر به وسيله رهبـران حـزب پـان         تأييد سياست اخير دولت درباره جزاير منظو       -1
  .داراي اثر مطلوبي در بين مردم بوده است
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 رهبران حزب موصوف ضمن تأييد افكار عاليه شاهنشاه آريامهر و سياست دولت به طور -2
  . اقدام شوداند كه نسبت به آزادي روزنامه خاك و خون آشكار استدعا داشته

با توجه به مراتب فوق اصلح است مسئولين مربوطه موضوع آزادي روزنامه خاك و              عليهذا  
  .مشي سياسي حزب مزبور مجدداً مورد بررسي قرار دهند  را با در نظر گرفتن خطخون

  . نظريه يكشنبه مورد تأييد است–نظريه دوشنبه 
76. مورد تأييد است-16نظريه 

  

  
   مردادهشتم و بيست و كودتاي آذر ماهويكم  بيستسالگردهاي 

   آذرويكم بيست. الف
 1350ي نخـست دهـه      هـا    سـال  ت در ايرانيـس   ناشدني حزب پـان     ي ترك ها    هاز جمله برنام  

با ايـن حـال     .  بود 1325 آذر ماه  ويكم  بيسترد  گبرگزاري مراسمي گاه پر سر و صدا در سال        
هـايي    ت بـا محـدوديت    ايرانيـس   ي حزب پـان   ها  ليت كه هنوز مجموعه فعا    1350 آذر ماه در  

 و سـاير شـهرهاي كـشور خـود را نـاگزير      مواجه بود رهبران و مسئوالن حـزب در تهـران      
 نظر مساعد مقامات سياسـي، اداري و امنيتـي          مذكورديدند براي برپايي مراسم سالگرد        مي
  :ي را جلب كنندمحل

ت به ايرانيس اي با شركت چند نفر از اعضاي وابسته به حزب پان  جلسه13/9/50عصر روز 
باف  باف، اكبر سرقيني اهري و حمداهللا حسينقليان در دفتر كار علي زرينه اسامي علي زرينه

سـبت بزرگداشـت روز     در اين جلـسه پيرامـون نحـوه برگـزاري جـشن بـه منا              . تشكيل شد 
نظر گرديد و ابتدا اكبر سرقيني اهـري اظهـار داشـت همـان طـوري كـه در                      تبادل 21/9/50

جلسه گذشته نيز عرض كردم برگزار نمودن اين جـشن از طـرف حـزب بايـد بـا اطـالع و              
موافقت استاندار و مقامات ذيصالح صورت بگيـرد و مقامـات مـذكور و همچنـين سـاير                  

د به اين جشن دعوت بشوند و در غيـر ايـن صـورت تـشكيل چنـين                  مقامات محلي نيز باي   
سپس افراد حاضر با پيشنهاد وي موافقت . اي خالي از اشكال و ناراحتي نخواهد بود       جلسه

باف با اسـتاندار و مقامـات ذيـصالح تمـاس             و قرار شد كه در اين زمينه علي زرينه         نمودند
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  77.برقرار نمايد
 آذر يكـم  و بيـست  بـراي برگـزاري مراسـم سـالگرد      ها  يستنايرا  ي بعد پان  ها   سال اما در 

 در  محـسن پزشـكپور  1351 آذر مـاه  بيـستم  در چنانكـه . آزادي عمل بيشتري پيدا كردنـد     
اي بــراي پيــشگامان و بنيانگــذاران حــزب   بــاز نقــش برجــستهســخنراني خــود در تبريــز

 بيـستم در  .يجان قائل شد كه البته مغاير با واقعيت تاريخي بـود   ايرانيست در واقعه آذربا     پان
 كه گـويي هـر      ستايي   و نيز شاه   ستايي   با خودستايي و حزب     محسن پزشكپور  1353 آذر ماه 

انـد، موضـوع رسـوخ و نفـوذ گـسترده              نقش درجه اولي ايفـا كـرده       دو در آزادي آذربايجان   
  :دكر  گوشزدايان سابق در دولت و حاكميت و خطرات ناشي از آن را چنينچپگر

ايرانيست با اتكا بر اين عقايد كه وابسته به سرنوشت جامعه ايراني است بعد از شـورش       پان
هاي اجتمـاعي كـه    ي متمادي غالب احزاب و سازمانها  سال به وجود آمد و طي 1320سال  

سـت در دسـت     دي بيگانـه بودنـد و يـا         ها  سياستته به   در سرزمين ما به وجود آمد يا وابس       
وقتـي مـا در برابـر       . شـناختند    غير از غارتگري چيزي نمـي      ]و [هيأت حاكمه وقت داشتند   

 ]خاستيم[استيم وپا خه ي آشكار و غيرآشكار و حتي در برابر هيأت حاكم بها  هدسيسه و توطئ
يـد و حقـوق از دسـت        ي بلكه بيا  و اعالم كرديم نبايد بگذاريد حقوق جديد را غارت كنند،         

ي هـا  سياستبايستي دست در دست  آيا ما هم مي: رفته را به چنگ آوريم، ناطق اضافه نمود   
يا ما هم مثل كساني كه امروز در برابر ملت ايـران اظهـار نـدامت          آگذاشتيم و يا      ضدملي مي 

گذشته اسـت و مـا      نزديك به سه دهه از تجزيه آذرآبادگان        . كنند سر تسليم فرود بياوريم      مي
 آذر 21ما دو روز .  اين روز گريز اهريمن را فراموش كنيم،ها اين روز را نبايد حتي بعد از قرن

طلب علـم تجزيـه را بلنـد كردنـد و ايـن               ي شوم تجزيه  ها  سياسته   آذري ك  21 يكي   ،داريم
 سال كوشش استعماري بر ضد ملت ايران بـود كـه            150مسئله هرگز سياست نو نبود بلكه       

انـد و در نتيجـه بعـد از           نژادان ما را به اسارت كشيده و حقوق ما را غارت كرده             اي از هم    دهع
زده بـه      سال به جاي يك ملت ايران بزرگ و نيرومند ايران تجزيه شده و جامعـه غفلـت                 150

ما نبايد حادثه سه دهه را فراموش . اي بود از اجراي آن سياست  آذر دنباله21جاي گذاشته و 
. ا نبايد آن افرادي را فرامـوش كنـيم كـه در ايـن دسيـسه و حادثـه دخالـت داشـتند                   م ،كنيم
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تفاوتي است، كساني را كـه        كند، اين چه بي      به شدت اين موضوع را دنبال مي        ايرانيست  پان
ي حـساس سياسـي قـرار دهنـد، آنهـا           ها    هدر جنايت تجزيه دخالت داشتند امروز در جايگا       

توان يك اظهار نـدامت را قبـول        اند ولي نمي    اظهار ندامت كرده  گويند كه اين قبيل افراد        مي
 به چه مناسـبت آنهـا بايـد    .رو شويم ه از كجا كه بار ديگر با اظهار ندامت اين قبيل روب           .نمود

 نشان دهند كه آنها عزيزان خـود را  چهره خودشان را به هزاران مردم ايران و استان آذربايجان         
امـروز  . انـد  هـا مانـده   اند و يا در  گذشته گوشـه زنـدان    از دست دادهات آذربايجان در راه نج  

 كسي كه به هر كيفيـت روزي  ]به. [مسببيني با عنوان ديگر و مقام ديگر در صدر قرار دارند 
. نشانه بيداري اين است، نشانه قدرداني اين است. به ملتش چنگ كشيده نبايد اعتماد كرد

انـد و    چرا چنين روزي را فراموش كرده؟ما امروز اينجا هستيم ولي اين مدعيان كجا هستند  
  خـود را زيـر  ياند، كسي كه سرودهاي يگانگي را از ياد بـرد و امـضا   فراموش كردهملت را   

 چـه رسـد بـه اينكـه مـدعي           ،ي شهر تبريز بگردد   ها  بانيه گذاشت نبايد در خيا    زاعالميه تج 
 در جريان گريز اهريمن يكـي بـه همـت مـردم و              !سروران. ردم باشند رهبري سياسي اين م   

 150 بعـد از  .گونه اغراق در سطح فرماندهي شاهنـشاهي ايـران روي داد          ديگري بدون هيچ  
  سال با اراده شاهنشاه توطئـة      150  بعد از  ،طلب شكست   سال براي نخستين بار دست تجزيه     

 داريم در مسائل داخلي تحوالت عميقـي        ما عقيده . تجزيه و عناصر ضدايراني از بين رفت      
عناصري  ي سياسي و اجتماعي در اختيارها  هبه وجود بيايد، ما نبايد هماهنگ باشيم كه پايگا

اينها قادر نخواهند بود نيروهـاي      . اند  باشد كه آزمايش صحيح و درست به ملت ايران نداده         
ـ . هاي صحيح بـسيج كننـد   ايراني را براي رسيدن به آرمان    هـا و بـسياري    ا خيلـي وقـت  اينه

اند و اگر اقداماتي  ها را كه با رهبري شاهنشاه آريامهر نصيب ملت شده از دست داده   فرصت
  78.هم شده آن هم فقط و فقط به رهبري شاهنشاه بوده

  
   مردادهشتم و بيست كودتاي .ب

ت را  ايرانيـس   در اين برهه اخير هم كه هنوز حاكميت و دولت عصبانيت خود از حـزب پـان                
فراموش نكرده بودند، رهبران اين حزب كوشيدند با مشاركت فعال و چـشمگير در مراسـم                
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 باالخص شخص شاه را متوجه ايـن        1332 مرداد ماه  وهشتم  بيستپراهميتي نظير كودتاي    
ت كماكـان خـود را      ايرانيس   حزب پان  ،نكته ظريف و مهم بكنند كه به رغم تمام ناماليمات         

اينان اميدوار  . داند   و عاليق او در شئون مختلف مي       ها  سياستتابع بدون چون و چراي او و        
ي هـا   ليتكودتا را به فرصتي مطلوب براي رونق بخشيدن به فعا         بودند دستاويز سالگرد آن     

  :حزبي خود مبدل سازند
دد و  ر برگزار گ   و مازندران   در گيالن  ايرانيست  ي حزب پان  ها  سقرار است ميتينگ و كنفران    

.  در اين مراسـم شـركت خواهنـد كـرد           حزب از تهران   ياي از اعضا     و عده  محسن پزشكپور 
ين حزب   و سپس جلسه مسئوالن و رابط       كنفرانس در رودسر   28/5/50عصر روز پنجشنبه    

و همان روز عصر ميتينگ در      ) تابع رودسر ( صبح روز جمعه ميتينگ در ماچيان        در لنگرود 
 و   كنفرانس جهـت مـسئوالن و رابطـين حـزب در مازنـدران             30/5/50 صبح روز    كالچاي

 كنفـرانس   31/5/50نفرانس حزب در شـاهي عـصر روز          و عصر ك    و دشت در بابل    گرگان
 برگزار   و عصر همان روز در گنبد       كنفرانس در گرگان   1/6/50 و صبح روز     حزب در ساري  

  79.گردد مي
 را روز انقالب شاه و مردم لقب        1332 مرداد ماه  وهشتم  بيست كودتاي   محسن پزشكپور 

ت ايرانيـس   نـشدني حـزب پـان      داد و بزرگداشت آن روز به يادماندني را از وظايف فرامـوش           
  :دانست

آهـن وابـسته بـه حـزب          خانـه راه     در محـل سـنديكاي واگـن       27/5/50 روز   00/18ساعت  
 –  نفر شـركت داشـتند كـه در ايـن جلـسه محـسن پزشـكپور                107ت در حدود    ايرانيس  پان

ابتدا .  تقي رحيمي رئيس سنديكا حضور داشتند      –  ابراهيم ميراني  – ابوالقاسم پورهاشمي 
تقـي رحيمـي رئـيس سـنديكا          –اله ميرزائي     س شمس سرود شاهنشاهي نواخته شد و سپ     

اهللا ميرزائي سرآغاز حزب  ابتدا سرود شاهنشاهي نواخته شد و سپس شمس. حضور داشتند
 مرداد اسـت و از رهبـر        28را خواند و تقي رحيمي اظهار داشت اجتماع امروز براي جشن            

 اظهـار   زشـكپور بعـداً محـسن پ    . حزب دعوت به عمل آمده كه در اين جشن شركت نمايـد           
 سال با تمام مشكالت توانسته است در 30ت افتخار دارد در حدود ايرانيس داشت حزب پان
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انجام امور محوله وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد و اكثر مـردم بـه ايـده ايـن حـزب                    
و  باشند  اي مشغول فعاليت مي     ب به نحو شايسته    حز يآشنايي دارند و در تمام مرزها اعضا      

ت ايرانيـس    روز انقالب شاه و مـردم اسـت و حـزب پـان             1332 مرداد سال    28اضافه نمود   
 حـزب در    يپاسدار نظم مردم و شاهنشاهي است و  افزود در دوره گذشته چند نفر از اعضا               

 فرهنگ نويني بوديم تا طبقه  كارگر و زحمـتكش           هميشه از دولت خواستار   . پارلمان بوديم 
 وضع اقتصادي كـشور بـه   . بفرستندها  ه و دانشگاها   ستانهم بتوانند فرزندان خود را در دبير    

 متصديان بايد در رفاه و آسايش شما كوشش نمايند كـه زنـدگي              .دست شما كارگران است   
ه آينده خود اميدوار باشد كه قادر  يك كارگر بايد مسكن داشته باشد و ب.بهتري داشته باشيد

 و دانشگاه بفرستد و تربيت نمايد و گفـت كـه جـشن        ها      ستاندان خود را در دبير    نباشد فرز 
گـذاري     ساله شاهنشاهي ايران كوروش بزرگ كه بناي حقوق بشر را در آن موقـع پايـه                2500

سوم شهريور به نموده است بايد جشن گرفت و از تمام كارگران براي جشن يادبود شهداي  
  80.مركز حزب دعوت نمود و سپس هفت پيمان توسط كاظم پيروي خوانده شد

ت و عدم دعوت از رهبران اين حزب بـراي          ايرانيس   به حزب پان   توجهي دولت هويدا    بي
ة تجزيـه  هـاي پـس از واقعـ    در سال مرداد وهشتم بيستراسم سالگرد كودتاي شركت در م  

  : در اين باره گزارش كرده بود ساواك خوزستان.ه بودكرد آنان را سخت عصباني  ،بحرين
ايرانيست آبادان بـه مناسـبت روز قيـام            كنفرانس حزب پان   28/5/53 روز   30/18ساعت  

ندگو بـراي  از بل  اينكه    ضمن . مرداد با شركت اعضا در محل حزب تشكيل گرديد         28ملي  
  .شده موارد زير در آن مطرح شد بيرون از حزب استفاده مي

  .پور خوانده شد  سرآغاز حزبي توسط حسين حسيني-1
 . مديريت برنامه به عهده خسرو رضازاده بود-2

  :د رابط حزب ضمن سخنراني چنين اظهار داشتنژا  عبدالكاظم علي-3
 پشت بلندگو اعتراض خود را به عمال حزب حاكم رسـانيديم كـه چـرا در                 ما بارها از  : الف

 شـما   .كننـد   دعـوت نمـي   ) تايرانيـس   حزب پان  (هاي ملي از تنها حزب ملت ايران       جشن
ت كشيده شوند ايرانيس  حزب پانت مردم به سويايرانيس ترسيد با نشان دادن حزب پان مي
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 كه در حـضور رهبـر حـزب       30/5/53حال كه اين چنين است در كنفرانس روز چهارشنبه          
شود شركت كنيد اگر كور و كـر هـستيد از              ميدان كارون برگزار مي     در آبادان  آقاي پزشكپور 

ايرانيست استقبال كرده و بـا        گيريد تا دريابيد ملت چطور از رهبر حزب پان        ديگران كمك ب  
  .دل و جان به سخنان ايشان توجه دارند

ر بـه كـارگران   كـا  حزب بايستي وسيله ملت تشكيل شود نه اينكـه آقـاي رئـيس اداره    –ب  
  .بگويد شما بايد عضو حزب حاكم بشويد

رند حق عضويت حزب حـاكم را از آن وام  دا  كشاورزاني كه وام كشاورزي دريافت مي   –پ  
كند كه من عضو حزب نيستم ولي حضرات  نمايند و بيچاره كشاورز داد و فرياد مي كسر مي

  .ن باشيدنوي  عضو حزب ايراندخواهي گويند اگر وام مي مي
تـا ادارات   از وزارت كـشور      اينكـه     چرا فرامين صادر شده رهبـر مملكـت را در مـورد            –ت  

 شود و همان    وابسته به آن حق دخالت در امور احزاب و انتخابات را ندارند به آن توجه نمي               
طوري كه اطالع داريد وزير كشور به خاطر دخالت در اين قبيل امـور تعـويض شـد، لكـن                    

دهنـد ولـي      آقايان براي اين فرمان پيراهن ديگري دوختند و مجدداً به كار خـود ادامـه مـي                
ت هم باشد ما بـا      ايرانيس  ه در انتخابات آينده اگر به قيمت از دست دادن حزب پان           بدانيد ك 

.  اسـتفاده كنيـد    هـا     هشما مبارزه خواهيم كرد و نخواهيم گذاشت كه شـما از شناسـنامه مـرد              
  81. خاتمه يافت30/20كنفرانس با خواندن هفت پيمان حزبي در ساعت 

  
  ب سفيدكنگره دهه انقال

جعلي ششم  كه قريب به يك دهه از رفراندوم        در حالي   ايرانيست    دستگاه رهبري حزب پان   
نـوين    شد، كماكان خود را بسيار بيش از حـزب اكثريـت ايـران               سپري مي  1341 بهمن ماه 
 رهبران اين حـزب     .به آنها اطالق شود   » انقالب سفيد پاسدار  «دانست كه عنوان      محق مي 

دانستند كه غاصبانه جايگزين      مي» هاي اداري   فئودال«ن را   نوي  مقامات دولتي و حزب ايران    
 با اين حال هنگامي كه خبر رسيد هويدا       . اند   شده  قبل از انقالب سفيد    »هاي ارضي   فئودال«

 هم براي شركت در اين كنگره دعـوت خواهـد كـرد،           ايرانيسم وعده داده است از حزب پان     
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 بحـران دامنگيـر حـزب و مـشكالت مـالي            وضـعيت تر شد كه در        نگران محسن پزشكپور 
 را براي حضور آبرومندانـه در آن كنگـره سـر و    خودچگونه خواهد توانست حزب تحت امر  

  : گزارش كرد1351 آذر ماه سيزدهم در ساواك. ساماني بدهد
حضور  اي در اصناف با ايرانيست اظهار داشت جلسه  رهبر حزب پان   خانم محسن پزشكپور  

 نيز شركت  دكتر تجددوزير تشكيل شده بود كه در آن جلسه از طرف حزب ايرانيان نخست
كرده است و را وزير سفارش الزم   راجع به برگزاري مراسم دهه انقالب نخست.داشته است

 از   تجـدد  .ايـد   با حالت عصبانيت به تجـار گفتـه اسـت چـرا تـاكنون هـيچ اقـدامي نكـرده                   
 اظهار  در پاسخ تجدد آقاي هويدا.ايد  كرده كه چرا از احزاب دعوت نكردهسؤالوزير  نخست

كنيم در اين      ت را نيز دعوت مي    ايرانيس  داشت ما از احزاب دعوت خواهيم كرد و حزب پان         
 هراسم جلو ت شركت كند م   ايرانيس  مراسم با نظم عالي كه دارد شركت كنند و اگر حزب پان           

آقاي قاسم الجوردي اين خبر را كسب و به محسن          . ها  فخاص خواهد داشت و از اين حر      
نهايت ناراحت است و به خانمش اظهار داشته در شـرايط              بي  پزشكپور .گويد   مي پزشكپور

دانـم بايـد چـه كـار          داريم نمي خاص و فشاري كه چه از لحاظ مادي و چه از لحاظ سياسي              
انـد از طـرف ديگـر فـشار مـادي مـرا رنـج                  از يك طرف افراد مرا تحت فشار قرار داده         .كنم
ام و از جهت ديگـر دولـت           تاكنون چندين ماه است اجاره محل حزب را نپرداخته         .دهد  مي

 اگر از حزب دعوت به عمل آيـد و     .معلوم نيست درباره حزب چه تصميمي خواهد گرفت       
ركت نكنيم مرا فوري مارك ضد شاهنشاه خواهنـد زد و مـسئله را بـه ايـن موضـوع ربـط              ش

خواهنــد داد و خواهنــد گفــت در تظــاهراتي كــه اعليحــضرت مــورد نظرشــان بــود حــزب 
 اگر بخواهيم شـركت كنـيم هزينـه آن را از كجـا تـأمين كنـيم و                   .ت نكرد كت شر ايرانيس  پان

ها به زور  خالصه به قدري ناراحت هستم كه اكثر شب. يف من چه خواهد بوددانم تكل نمي
  .خوابم آور مي هاي خواب قرص

 تحقيق مستقيم پيرامون اظهارات خانم پزشكپور بـه حفاظـت شـنبه لطمـه               –نظريه يكشنبه   
  82.زند مي

ت بـراي   ايرانيـس   زب پـان   رسـماً از حـ     روزهاي آتي هنوز هويدا   به رغم اين گزارش، در      
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 در   دعوت به عمل نياورده بود و هنگامي كه پزشـكپور          شركت در كنگره دهه انقالب سفيد     
ت ايرانيـس   حزب پان را مورد انتقاد قرار داد كه با عدم دعوت از        هويدا 1351 آذر ماه  نوزدهم

 شـايد   ،تر سازد، يكـي از مخاطبـان احتمـال داد            را باز هم منزوي    ها  نيستايرا  قصد دارد پان  
ت در عرصه سياست رسمي كشور پر و بالي         ايرانيس  شخص شاه هنوز تمايل ندارد حزب پان      

اعليحضرت شاهنـشاه آريـامهر    «:مدعي شدو  اين نظر را مردود دانسته   پزشكپوراما  . بگيرد
ت در آن   ايرانيـس   حزب پان ] اطالع دارد [پرستي ما واقف هستند و        بهتر از هر كس به ميهن     
ول انقـالب   ي سياسي شب و روز مبـارزه كـرد و اصـ           ها  ليت و فعا  شرايط سخت جبهه ملي   

  . داد» را سرلوحه كار خود قرار] سفيد[
 خودي نشان داده و نظـر مـساعد          آمده  كه راغب بود در فرصت پيش      محسن پزشكپور 

 شاه را به سوي حزب تحت هدايتش جلب كند، زمان را از دست نداد و منتظر دعوت هويدا                 
اي خطاب به اعـضا و تـشكيالت           طي اطالعيه  1351 آذر ماه  نوزدهموز  نماند و در همان ر    

هـايي بـه      ايرانيست در اقصي نقاط كشور خواستار برگـزاري مراسـم و كنفـرانس              حزب پان 
) 1351 بهمـن مـاه   پنجم آذر تا ام سيطي روزهاي   (رسيدن دهه انقالب سفيد    مناسبت فرا 

 در اين اطالعيه كه گفته شد هزاران نسخه از آن تكثيـر و              .در شهرهاي مختلف كشور شد    
ت ارسـال شـد،     براي اعضا و تشكيالت حزب در سراسر كشور، خبرنگاران و اهالي مطبوعا           

  : چنين آمده بود
رسـد، حـزب    همين سال رستاخيز شـشم بهمـن مـاه فـرا مـي       داكنون كه سالروز    : هم ميهنان 

تـصويب ملـي شـشم      «كه نخستين حزب سياسي ايران است كه با شركت در           ت  ايرانيس  پان
داد، همچنان با اعتقاد جازم به اصول » آري«پاسخ » شاهنشاه ايران زمين«به نداي » بهمن ماه

  .رود انقالب به استقبال دهمين سالگرد رستاخيز اجتماعي ملت ايران مي
حزب آرمانخواه برابر ملت ايران به ي خطيري كه هر عنصر بيدار دل و هر ها ليتدرك مسئو

انديشي هر چه بيشتر و با بررسـي دقيـق و نظـارت               نمايد كه با ژرف     عهده دارد، ايجاب مي   
ي آينـده   هـا   شدهيم بلكه راهگشاي كوش    كامل نه تنها اقدامات گذشته را مورد ارزيابي قرار        

  .ي انقالبي آن باشيمها فرستاخيز ملت ايران براي وصول به هد
ت در موضع ويژه تاريخي و اجتماعي خـود و بـه انگيـزه              ايرانيس  ن سبب، حزب پان   هم بدي 

اعات متعدد به مها و اجت بزرگداشت دهمين سالگرد انقالب اجتماعي ايران، طي كنفرانس
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  .بحث و بررسي خواهد پرداخت
و در ميـان ايرانيـان      » زمين  ايران« در سرتاسر    ها  نيستايرا  اجتماعات شكوهمند و متعدد پان    

ام آذرماه آغـاز و تـا پنجـشنبه پـنجم              خاصي از روز پنجشنبه سي      خارج از كشور، طبق برنامه    
  .بهمن ماه ادامه خواهد يافت

ي هـا  ف، اقدامات ده سال گذشته از ديدگاه هدها نيستايرا در اجتماعات عظيم و متعدد پان  
ي هـا  ش و كوشـ ها  شدد و وجوه مشترك تال    گر  رستاخيز اجتماعي ملت ايران ارزشيابي مي     

  .همه قشرهاي ملت ايران براي برپا ساختن نظم انقالبي جامعه ايراني مطرح خواهد شد
نظران را بـه شـركت در         پرست و صاحب    همه زنان و مردان، دختران و پسران مترقي و ايران         

مـي داريـم و     بخـش ملـت ايـران را گرا        خوانيم، تـا نبردهـاي آزادگـي        اين اجتماعات فرامي  
  .راهگشاي مبارزات آينده جامعه ايراني باشيم

  پاينده ايران
  1351نوزدهم آذرماه 

  ايرانيست رهبر حزب پان
  83)پندار (محسن پزشكپور

ايرانيست در شهرهاي مختلـف        مسئوالن حزب پان   ،داد   و اخبار هم نشان مي     ها  گزارش
 آمـادگي خـود را بـراي برگـزاري          هبري حـزب در تهـران     ي خود براي ر   ها    هبا ارسال برنام  

انـد و بـدين       ميتينگ، كنفرانس و نشست حزبي به مناسبت دهه انقالب سفيد اعالم كـرده            
امـا در عـين     . از اين آزمون حيثيتي سربلند بيرون بيايـد       رفت رهبري حزب      ترتيب اميد مي  

دادنـد    دولت و حاكميت اجـازه نمـي       اينكه   ت و ايرانيس  حال اوضاع دشوار دامنگير حزب پان     
 برگزار كنـد،   پر از تملق و تحسين شاهحتي ي مراسماين حزب در بزرگداشت انقالب سفيد     

ايـن موضـوع    . بسياري از اعضاي مياني و عادي اين حزب را نوميد و ناراحت سـاخته بـود               
 و ، براي اعضاي حـزب هدآم  دشوار پيش اوضاعخي جلسات حزبي به      در بر  - باعث شده بود  

 از . انتقـاداتي وارد شـود  مهمتر از آن كارنامه غيرقابل دفاع حيـات ده سـاله انقـالب سـفيد      
  :جمله
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 نيروهـاي مختلـف   ي نفـر از اعـضا    24تعـدادي در حـدود       7/10/51 روز   30/18ساعت  
مند به حزب كه بنا به دعوت اعـضا بـراي        از اشخاص عالقه   ايرانيست و شش نفر     حزب پان 

 شركت در كنفرانس روز مزبور در محل حزب دور هم گرد آمده بودند ابتدا حافظ كهـوائي               
ت در روز اخذ آراء اظهـار  ايرانيس مسئول حزب درباره پيدايش انقالب و اقدامات حزب پان       

اشت كه حكومت حزبي يا حزب حاكمـه معنـاي انقـالب را آن طـوري كـه بايـد و شـايد                د
 بـر  اند و انقالب بايد تمام آزادي را در     نفهميده در نتيجه پس از ده سال كاري صورت نداده         

 از ترس عمال حزب حاكمه قدم بردارم نمتوا  من كه آزادي سياسي ندارم و نمي.داشته باشد
 30/20 كنفـرانس در سـاعت   ي؟ چه انقالب و چه پيـشرفت ،يغ نمايم ها تبل   و براي كنفرانس  

 ادامه يافـت و يكـي از        00/21پايان يافت لكن بحث آزاد درباره پيشرفت انقالب تا ساعت           
گويند اثر انقالب در دهات  الشأن بيان داشت با تمام ساز و دهل مي اعضا به نام حسن عظيم

دهند ولي تعدادي از آنان كه        ي خود را ادامه مي     و كشاورزان با فكر روشن زندگ      هنمايان شد 
گيرند بايـد     اي كه برگ معافي مي      شوند و آن عده     براي انجام خدمت نظام وظيفه احضار مي      

مبلغي رشوه بدهند تا برگ معافي خود را اخذ كنند و اضـافه كـرد ايـن اتفـاق بـراي بـرادر                       
گويند كه ما   بيان داشت خودشان هم ميآنگاه حافظ كهوائي. كوچك همسر من افتاده است

  84.ايم در بعضي از موارد انقالب شكست خورده
  بـا كـارگرداني هويـدا      هر چه موعد برگزاري كنگـره بزرگداشـت دهـه انقـالب سـفيد             

كردنـد كـه عـدم     ه توجيه مي  ايرانيست نوميدتر از گذشت     شد، رهبران حزب پان     تر مي  نزديك
نتوانـد    بعداً دولت هويدا   شود  باعث مي دعوت از آن و حضور نيافتن رسمي حزب در كنگره           

ت هم عملكرد دولت او درباره لـوايح انقـالب سـفيد را تأييـد           ايرانيس   حزب پان   كه ادعا كند 
اي ارزيـابي     ايرانيست را صـرفاً بهانـه        اين توجيه رهبران حزب پان     البته ساواك . كرده است 

  :هاي مذكور جشنتأمين مخارج كرد براي رهايي از  مي
، مهدي  ، محمدرضا عاملي تهراني    آقايان محسن پزشكپور   13/10/51 روز   30/17ساعت  

، ، روناسي از بروجرد، عبداهللا قنبري، ابراهيم ميراني، هوشنگ طالعمظفرپور، مجيد ضامني
 در محل حـزب     ، محمد جهانگيري  ، سهراب زنگنه  مĤل، عبدالحميد معصومي    اله نيك   فرج
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ابتدا روناسي از اينكه رهبران حزب در كميتـه برگـزاري دهـه             . ت حضور داشتند  ايرانيس  پان
م برد و در ااند سخت انتقاد نمود و اين كار را نوعي شكست حزبي ن    انقالب شركت نكرده  

داند كه ما با طرح انقالب كامالً موافق  ت اصوالً حزب اكثريت مي گفجواب هوشنگ طالع
ما را دركميته راه نخواهند داد و صداي ما را به           ] ناخوانا[ر  يهستيم ولي با نحوة اجراي آن خ      

كنند  رسانند و چنانچه اجازه بدهند در كميته شركت كنيم بعد اعالم مي گوش ديگران نمي 
ت از اجراي دهه انقالب حمايت كرده است و به اين علـت حـزب در                 ايرانيس  كه حزب پان  

  .مراسم مذكور شركت نخواهد نمود
  .توان اعتماد نمود به صحت گزارش شنبه مي: نظريه يكشنبه

 در مورد عدم وجود تمكن مالي و تـأمين          ها قبل محسن پزشكپور    از مدت : نظريه چهارشنبه 
رسـد ايـن عـدم        نمود كه به نظـر مـي        هاي دهه انقالب اظهاراتي در حزب مي       مخارج جشن 

  85.دهند ذا به اين صورت آن را جلوه ميهشركت مربوط به امور مالي باشد مع
 كار خـود را آغـاز كـرده و          1351 بهمن ماه  از اول    كنگره بزرگداشت دهه انقالب سفيد    

 در  نوين   و ايران  ، مردم  و رؤساي سه حزب ايرانيان      كلان   كه دبير  ،ودپيشاپيش اعالم شده ب   
 حـزب  بعد از ظهـر روز دوم بهمـن در كنگـره سـخنراني خواهنـد كـرد و بنـابراين هويـدا            

هـاي   ريـزي   اما ناگهان اعالم شد به رغـم برنامـه     ،ت را به كلي ناديده گرفته بود      ايرانيس  پان
 هم در كنگره سخنراني خواهد كرد و او موفق شـد            صورت گرفته شخص محسن پزشكپور    

هنگـامي كـه    . نمايـد  سـخنراني خـود را آغـاز         1351 بهمن ماه روز دوم    شانزدهدر ساعت   
اي خطاب به اداره كل سوم آن سازمان دربـاره ايـن تغييـر برنامـه                   طي نامه  رانساواك ته 

طبـق دسـتور صـادره    ] پزشـكپور [سخنراني مشاراليه    « كه كنگره استعالم كرد، پاسخ شنيد    
 و  صريح و مـستقيم از دولـت هويـدا         از انتقاد    تر پرهيز پزشكپور    اما نكته جالب  . »بوده است 

. داد در اين باره پيشاپيش به وي تذكر داده شـده اسـت              نوين بود، كه نشان مي      حزب ايران 
 و  ،اي دربر نداشت و تكرار همان مكررات دربارة انقالب سفيد            هيچ نكتة تازه   نطق پزشكپور 

 فرصـت را مغتـنم دانـست و در          البتـه پزشـكپور   . اه بـود  مشحون از چاپلوسي و تملق از ش      
و نقش آنها در جامعه سخن گفت؛ كـه ايـن           » احزاب«الي سخنان خود بر لزوم وجود        هالب

                                                           
  . همان-85



406 ايرانيست انحزب پ

ايرانيـست ايجـاد      هايي كه براي حزب پـان       اي باشد به دولت و محدوديت       توانست كنايه   مي
» پاينده ايران، افتخار بر آريـامهر شاهنـشاه ايـران   « نطق خود را با شعار    پزشكپور. شده بود 
  86.پايان داد

 و در صـدها نـسخه       چاپ را   ايرانيست اين سخنراني پزشكپور     دستگاه رهبري حزب پان   
برخـي   اينكـه    ضـمن . تكثير و براي اعضا و تشكيالت حزب در سراسر كشور ارسـال كـرد             

 متن اين سخنراني را تقريباً به طور كامل منتشر كردند           كيهان هم، نظير روزنامه     ها    همروزنا
  . داشته است رضايت داد دولت و حاكميت از محتواي سخنان پزشكپور كه نشان مي

هـاي    كنفـرانس  كه مقارن با آخـرين روزهـاي برگـزاري     1351 بهمن ماه  پنجمدر روز   
 شاه بود، در دفتر مركزي ايـن     به مناسبت تجليل از انقالب سفيد      ها  نيستايرا  اي پان   زنجيره

  بزرگتر و پر سر و صـداتر تـشكيل شـد كـه محـسن پزشـكپور                 ي كنفرانس حزب در تهران  
 بهمـن   دوم در روز     در كنگره دهه انقالب سـفيد       يبرخالف سخنران . ن اصلي آن بود   سخنرا
 را به خاطر ناتواني در تحقق اهداف انقـالب           دولت هويدا  ، در اين كنفرانس پزشكپور    1351

ي كلي ايـن حـزب در       گير   در مجموع از عملكرد و موضع       ساواك .سفيد مورد انتقاد قرار داد    
از  ساواك ارسالي   هاي   از گزارش  بسياريكرد و در ذيل        ابراز رضايت مي   قبال انقالب سفيد  

ت بـه مناسـبت     ايرانيـس   هـاي حـزب پـان       ي مختلف كـه برگـزاري كنفـرانس       ها      ستانشهر
د كـه  دنشـ  يادآور مـي  كارشناسان ساواك ،كردند وايت مي هه انقالب سفيد را ر    بزرگداشت د 

و يـا   » ي شاهنشاه آريـامهر تعريـف و تمجيـد نمودنـد          ها    ههمه اعضا و سخنرانان از برنام     «
پرسـت و     ايرانيـست ايـن شـهر افـرادي وطـن            حـزب پـان    ياكثر اعـضا   «ندشد  متذكر مي 

  87.»باشند دوست مي شاه
 شاه در بهمن ماه مراسم      ت در سالگرد انقالب سفيد    ايرانيس   حزب پان  نيز 1352در سال   

 براي رهبـران حـزب،    .  و برخي ديگر از شهرهاي كشور برگزار كرد        هايي در تهران    و جشن 
افسوس بزرگتر همواره آن بود كه برخالف نيت خير و آمادگي دائمي آنـان، شـخص شـاه                  

 آن حـزب را در مقـام   پا بـه خـدمت  داد و رهبر   نميت را مورد عنايت قرار      ايرانيس حزب پان 
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 وسـوم   بيـست  در   چنانكـه  ؛كرد  سوز نمي    و فرصت  توز  كينهوزيري جايگزين هويداي      نخست
  :1353 مرداد ماه

 در دبيرسـتان شـاهدخت   ايرانيـست رضـائيه      حزب پان  ي روز سه شنبه اعضا    00/18ساعت  
ايرانيست مطـالبي بـه شـرح زيـر ايـراد              رهبر حزب پان   اجتماع نمودند و محسن پزشكپور    

  .نمود
از طرف رهبر مملكت فرماني به وزارت كشور صادر شده كه هيچ استانداري يا فرمانداري و 

 اگر چنين .ري انجام بدهنديا بخشداري حق ندارند در انتخابات به طرفداري يك حزب كا         
  مجلس شوراي ملي   ]در [ت چندين نماينده  ايرانيس  باشد و حتماً هم خواهد شد حزب پان       

ت بـاز مثـل سـابق در        ايرانيـس   خواهد داشت و اگر كوچكترين تخلف ديده شود حزب پان         
   .شركت نخواهدكردانتخابات 

 سال است با تمام امكانات كه در دست دارد نتوانـسته            11 حزب حاكم    ،اهالي غيور رضائيه  
.  همكـاري كنيـد     ايرانيـست   دارم با پان   ي ملت ايران را بجا آورد من از شما انتظار         ها    هخواست
ي ملت ايران هديـه      موقعي كه لوايح ششگانه از طرف رهبر مملكت برا         41 بهمن ماه ششم  

 فقـط   ،گرديد و ملت ايران با جان و دل آن را استقبال كردند از حـزب حـاكم خبـري نبـود                    
ت بود حاال حزب ايرانيس حزب پان گانه استقبال نمود حزبي كه لبيك گفت و از لوايح شش

  . پاسدار انقالب شاه و مردم شده است،حاكم
 انقـالب شـاه و      .باشد كه به انقالب مـؤمن باشـد       ] بايد[و مردم حزبي    پاسدار انقالب شاه    

 انقالبي است بس عظيم كه تاكنون در دنيا نظير آن ديده نشده است ولي حزب حاكم                 مردم
م تواند كاري را انجـا  گويم حزب حاكم نمي    من با صداي بلند مي    . در اجراي آن عاجز است    

  88.دهد
 در   پزشـكپور  چنانكه هم . از دست ندادند    خود را  گاه اميد    هيچ ها  نيستايرا  با اين حال پان   

 خاطرنـشان    شـوش   شهر ايرانيست در    ميتينگ حزب پان   در و   1353 آبان ماه  وچهارم  بيست
ـ          «:ساخته بود  راي همـين منظـور اسـت كـه         ما سربازان رزم شاهنشاهي ايران هـستيم و ب

طلـب انقـالب شـاه و ملـت           رويم از اصول ترقي     ايم و به هر كجا مي       رسالت خود را بازيافته   
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گوييم و ما آنچنان محيطي نياز داريم كه بتـوانيم آزادانـه از افكـار خـود سـخن                     سخن مي 
  89.»بگوييم و اجراكنندگان نظريات شخص اول مملكت باشيم

 شاه را باز با تمجيـد       ت سالگرد انقالب سفيد   ايرانيس  ان هم حزب پ   1353در بهمن سال    
  : بنابر گزارش ساواك.و ستايش از او گرامي داشت

 ميتينگـي بـه منظـور بزرگداشـت سـالروز انقـالب       6/11/53 روز يكشنبه    30/16ساعت  
ايرانيـست    نوين و پان    اجتماع و احزاب ايران   مختلف  تاريخي شاه و ملت با شركت طبقات        

آغاجاري در ميدان ششم بهمن اميديه تشكيل شد كه در آن نمايندگان فرهنگيـان، سـپاهيان             
 سـخنراني     ايرانيـست   نوين و پان    انقالب، زنان، كشاورزان، كارگران، اصناف و احزاب ايران       

 شئون مملكت و سپاس و قدرداني كردند و ضمن تشريح مواد انقالب و قرائت آن در همه
از شاهنشاه آريامهر رهبر انقالب فداكاري خود را در راه اجـراي منويـات شاهنـشاه آريـامهر                  

باد شاهنشاه آريامهر، جاويد ايران، برقرار باد پرچم سه    اعالم و نطق خود را با شعارهاي زنده       
انيست بهبهـان كـه بـراي       اير  ي مسئول حزب پان   يدادند لكن آقاي طال     رنگ ايران خاتمه مي   

شركت در ميتينگ به آغاجاري آمده بود در سخنراني خود ضمن اشاره به روز تاريخي ششم  
ت تنها حزب اداري روشن است و در خاتمه         ايرانيس  بهمن اظهار داشت در آن روز حزب پان       

 نده باد سرور محسن پزشـكپور     ضمن شعار زنده باد شاهنشاه آريامهر نطق خود را با گفتن ز           
  .پايان داد

رساند نظر به اينكـه در        ضمناً به استحضار مي   . باشد  صحت خبر مورد تأييد مي    : نظريه شنبه 
كننده به منظـور سـپاس از شاهنـشاه     چنين مراسم پرافتخاري همه نمايندگي طبقات شركت 

 جانبـه انقـالب شـاه و مـردم          و ستايش از ثمرات همه    له    آريامهر و ابراز جانبازي در راه معظم      
باشـد و در تمـام مـدت ميتينـگ تأكيـد       اند و حق هـم همـين مـي    اجتماع و سخنراني كرده  

دوستانه رهبر عاليقدر خود جواب مثبت داده،         گرديد كه تمام ملت ايران به نداي انسان         مي
ت در آن روز پاسـخ مثبـت داده        ايرانيـس   ي در مورد اينكه فقط حزب پان      ياظهارات آقاي طال  

 انقالب و اينكه در خاتمه سخنراني خود زنده باد پزشكپور را 12خصوصاً انتقاد وي از ماده 
ــه طــوري كــه اكثريــت     ــه جــاي نگذاشــت ب ــأثير مطلــوبي در افكــار عمــومي ب ادا كــرده ت

                                                           
  . همان-89



409 ... پرده انتخابات دوره بيست و سوم مجلس شورا  از ميان

كردند و قيافه ناراحتي پيدا كـرده         ي استفهامي به يكديگر نگاه مي     ها    ها نگا كنندگان ب   شركت
  90. ضمناً رويه يادشده قبالً نيز طي گزارشات مستمر تقديم گرديده است.بودند

ضـمن   «، مناسبت بزرگداشت آن واقعـه     ي به ها   مراسم و جشن   همة در   ها  نيستايرا  پان
را به اصول انقالب    ] ايرانيست  پان[حزب   يسرسپردگي اعضا ] سفيد[ تشريح اصول انقالب    

از ثمراتي كه از انقالب نصيب      « به زعم خود     كردند و به رغم عجز دولت هويدا        مي» اعالم
  91.راندند ها مي  سخن»ملت ايران گرديده بود

  
   مجلس شوراوچهارم بيستدر تكاپوي انتخابات دوره 

 هـا   نيـست ايرا   احتماالً با نظر مساعد شاه مانع از حضور فعال پان           هويدا ،دانيم   مي چنانكههم
ت رانيـس اي  شـورا شـده و در آن دوره حـزب پـان            دورة بيست و سـوم مجلـس         در انتخابات 

ها نسبت به ايـن حـزب          هر چند به تدريج از دامنه نامهرباني       .اي در مجلس نداشت     نماينده
وسـوم    بيـست د، اما طي دو سه سال نخست پـس از آغـاز و تـداوم فعاليـت دوره                   كاسته ش 

 شانسي براي حـضور جـدي       ها  نيستايرا  اي وجود نداشت كه نشان دهد پان        گونه قرينه   هيچ
.  كننـد  چهـارم   و  دوره بيست اي راهي     نمايندهبتوانند  داشته و مهمتر از آن      بعدي  در انتخابات   

 و قـرار گـرفتن      1353 ارديبهشت ماه  هفتم كابينه هويدا در     اما هنگامي كه به دنبال ترميم     
،  از آن پـس وزيـر كـشور        گرديـد  در رأس وزارت كـشور شـاه مقـرر           دكتر جمشيد آموزگار  

و مقصود آن بـود كـه از آن         (استانداران و فرمانداران از ميان افراد غيرحزبي برگزيده شوند          
 بـه   ها  نيستايرا  ، پان )شودن خارج   نوي   اداري از سلطه حزب ايران      و يپس اين مشاغل سياس   

 شـورا صـادر شـده       بعـدي مجلـس   در انتخابات     گرفتند كه جواز حضور فعال      نتيجه سرعت
نيست ايرا   كارگردانان و مسئوالن حزب پان     در همين راستا بود كه بالفاصله پزشكپور      . است

 انتخابات كه هنـوز      آن را اميدوارانه به لزوم تمهيد مقدمات زودهنگام براي شركت فعال در          
زماني بيش از يك سال به موعد برگزاري آن باقي مانده بود، فراخوانـد و بـه دنبـال آن از                     

ـ      و ديگر رهبران حزب پان      پزشكپور 1353 ارديبهشت ماه حدود اواخر    ست بـه تنـاوب     ايراني
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 حزبي خود را به شهرهاي مختلف كشور آغاز كردنـد و از همـان ابتـدا                  و سفرهاي تبليغاتي 
با اعالم غيرحزبي بودن مقامـات       ،نمودند  ميشمار خود تأكيد و تصريح       هم به مخاطبان كم   

 وزارت كشور كه مفهوم آن از ميان رفتن قدرت و سـلطه انحـصاري دولـت و      درشتريز و   
ت در انتخابـات آتـي پيـروزي چـشمگيري كـسب            ايرانيس   حزب پان  ،ن است ينو  حزب ايران 
  .خواهد كرد

ايرانيست بر اين باور هم بودند كه طرح غيرحزبي شدن وزارت كشور               رهبران حزب پان  
در . ن و دولـت هويداسـت     نوي  يك پيام مهمتر هم دارد و آن نوميد شدن شاه از حزب ايران            

ايرانيـست     دسـتگاه رهبـري حـزب پـان        ،دهـد    گزارش زير  نـشان مـي       چنانكههر حال هم  
  :اميدوارانه فعاليت زودهنگامي براي حضور تأثيرگذار در انتخابات پيش رو آغاز كرده بود

 امكان ها   ستانمود افرادي كه در شهر در محل حزب اظهار ن محسن پزشكپور7/3/53روز 
 فعاليـت   توانند در انتخابـات آينـده مجلـس شـوراي ملـي             مالي و فعاليت داشته باشند مي     

از  خواهد نمود و احياناً  نيز اين دوره فعاليت انتخاباتي در خوزستاننمايند و خود پزشكپور
  . باشد  كانديدا مي از كردستان كانديدا خواهد شد و دكتر محمدرضا عامليخرمشهر

  .نظري ندارد: نظريه شنبه
شـود بـه       برگزار مي  ها      ستانايرانيست كه در شهر     ي اخير حزب پان   ها  گميتين: نظريه يكشنبه 

هاي   است كه با اعمال مراقبتت بيشتر در انتخابات آينده مجلس شوراي مليمنظور موفقي
  92.الزم فعل و انفعاالت مربوطه به موقع گزارش خواهد شد

سخنرانان از لزوم حضور و مـشاركت اعـضا و هـواداران حـزب در سـطوح مختلـف در              
يـان آورده و اميدوارانـه مـدعي         مجلـس شـورا سـخن بـه م          دوره بيست و چهارم    انتخابات

تـر حـزب بـه        در همان حـال اعـضاي قـديمي       . شدند  پيروزي قطعي حزب در انتخابات مي     
 در موضوع انتخـاب نهـايي كانديـداهاي حـزب           ،دادند  رهبران و مسئوالن حزب هشدار مي     

تـر     خردكـرده   براي حضور در عرصه انتخابات مجلس مالحظه افراد به اصطالح اسـتخوان           
ابـات  خ حـضور در انت    بـراي واردان در حـزب كـه عمـدتاً           كنند و اجازه ندهند تازه    حزب را ب  

 ،در هـر حـال موضـوع انتخابـات        . دار انتخابـات شـوند         ميدان ،اند  عضويت حزب را پذيرفته   
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ايرانيـست قـرار داده بـود تـا بـا             دستاويز و فرصت مناسبي در اختيـار رهبـران حـزب پـان            
تـر در     شمار حزب را مهياي حضور فعال      ران پراكنده و كم    اعضا و هوادا   ، انتخاباتي هاي  هوعد

  :اين معني در گزارش زير به وضوح قابل رديابي است. ي حزبي سازندها ليتعرصه فعا
 نفر  45ايرانيست با شركت حدود        جلسه عمومي حزب پان    21/5/53 روز   30/19ساعت  
 ضمن اشـاره  رپور مهدي صفا.ايرانيست تشكيل گرديد    حزبي در محل حزب پان     ياز اعضا 

به لزوم تشكيل اين جلسات به طور ماهانه اظهار نمود به افرادي كه فعالً در مرخصي هستند 
يي كه شامل نام، نـام خـانوادگي و         ها  مباشند اطالع داده خواهد شد و فر        و واجد شرايط مي   

آوري شـد تـا در        مـع تكميـل ج   آدرس محل كار و سكونت بود بين حضار تقسيم و پـس از            
 سپس  ،صورت لزوم جهت شركت در جلسات متشكله در محل حزب از آنان دعوت شود             

 شروع به صحبت نمود و مطالبي در مورد نحوه انتخابـات آينـده و               دكتر محمدرضا عاملي  
هاي رأي يك  از حاال تا نزديك شدن به صندوقت ايراد نمود و افزود ايرانيس نقش حزب پان

هـا بيـرون آمـد       ايرانيـست از صـندوق      برنامه داريم و پس از اينكه نام كانديداهاي حزب پان         
و اضـافه نمـود حـاال كـه بـه مـا             . ايرانيست است   اي ديگر و براي پيشبرد نهضت پان        برنامه

ه را براي انديشه خود يعني      فرصت داده شده فعاليت كنيم و بين مردم برويم نهايت استفاد          
نماييم و اگر موفقيت صد در صد در انتخابات تضمين شود  ايرانيست و ناسيوناليسم مي پان

 دوم ايرانيـست   خواسـته پـان  و اين موفقيت را با پيشنهاد دو شرط پيش ما قرار دهند اول بـا     
ر چه در انتخابات     اگ ،نماييم  ايرانيست ما بدون شك راه اول را انتخاب مي          بدون خواسته پان  

ي ناسيوناليسم ملت ايران را مطـرح       ها    ههم موفق نشويم و اصوالً ما براي اينكه بهتر خواست         
هاي مجلس هستيم و شايد هم بتوانيم با پشتيباني ملت ايران كه با ايده  كنيم خواستار كرسي

 حاضر آنچـه  ي بعدي تشكيل دهيم و در حالها  هاند دولت را در دور   ايرانيست آشنا شده    پان
نهايـت اسـتفاده نمـاييم و هـر چـه             باشد اين است كه از فرصت داده شده بي          مطلوب ما مي  

هاي انتخاباتي به مردم بشناسانيم حال اگر         ايرانيست را در اجتماعات و سخنراني       بيشتر پان 
  93.ايم ايم و افراد بيشتري را به حزب و ايده خود جذب نموده هم انتخاب نشديم ضرر نكرده

ي دامنگيـر   كارآمـد  اين ميان رهبران حزب از هيچ فرصتي براي يادآوري فـساد و نا             در
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كردند تا نشان دهند نسبت به پيـروزي حـزب            ن فروگذار نمي  نوي   و حزب ايران   دولت هويدا 
  : در اين باره گفته بود يك بار پزشكپورچنانكه ؛اطمينان زيادي دارندخود در انتخابات آتي 

ي انقالب سپيد ايران را آن طور كه مورد نظر رهبر مملكـت             ها  فحزب حاكمه نتوانسته هد   
 از بـين    ها    هاستفاد   اگر فساد و سوء    ،شد  است انجام دهد و افزود اگر انقالب اداري انجام مي         

 ها  هصوصي نبوديم و روزناماي در بخش دولتي و خ رفت ما هر روز شاهد دستگيري عده مي
زمـين بـه همـين        تر شما بايد بدانيد كه شاهنـشاه ايـران          نوشتند و از همه مهم      ماجراها را نمي  

. منظور و به خاطر جلوگيري از اين مسائل دستورات خيلي قاطع و صريح صـادر فرمودنـد           
چون دسـتور  ي بزرگ و بلند رهبر ايران برخالف انتخابات قبلي ها  هوي گفت در اثر انديش    

طرفي وزارت كشور و ساير مقامات ذيربط در انتخابات به وسيله رهبر مملكت               مبني بر بي  
اكنون خـود را آمـاده    كند و از هم ت در انتخابات شركت ميايرانيس صادر شده لذا حزب پان  

  94.نموده است
  شركت فعال در انتخابات مجلـس شـورا را از          يبرا ها  نيستايرا   كه تحركات پان   ساواك

هـاي انتخابـاتي      ها و نشـست     نزديك تحت مراقبت داشت از گسترش چشمگير گردهمايي       
؛ از جملـه در گزارشـي بـه         داد   خبر مي  1353اين حزب در شهرهاي مختلف در طول پاييز         

  :1353 آبان ماهتاريخ شانزدهم 
 در منـزل دكتـر فريـور بـه مـسئولين            پوردستوراتي به شرح زير از طرف آقاي محسن پزشك        

  . داده شد و تأكيد گرديد كه فوراً اجرا شودحزب در رضائيه
  . فعاليت گسترده در روستاها با تشكيل شوراهاي مشورتي-1
  .هاي حزبي  تشكيل نشست-2
  . تشكيل گردد روز كنفرانس به سرپرستي دكتر فريور15 هر -3
 ماه آينده بايد چنان كوشش گردد كه در انتخابات آينـده موفقيـت حاصـل                5 در عرض    -4

و هيچ مقامي مداخله نخواهد  شود زيرا به فرمان شاهنشاه آريامهر انتخابات كامالً آزاد است        
ي ها    هورد قبول و از خواست    اش م   اند همه   هايي كه شاهنشاه آريامهر صادر فرموده      كرد و فرمان  
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  95.ت بوده استايرانيس حزب پان
ايرانيست مدعي بودنـد در ميـان مـردم           مقدار پان   هر چند مسئوالن و رهبران حزب كم      

هـاي      گـويي    هم اين گونـه اغـراق       با اين حال حتي ساواك     .دارندكشور هواداران پرشماري    
 را بـسيار دور از ذهـن ارزيـابي كـرده و بـه ويـژه انتقـادات گـاه شـديد و                        هـا   تنيسايرا  پان

تابيـد و بـر ايـن بـاور بـود كـه               ن را برنمي  نوي   و حزب ايران   غيرمعمول آنان از دولت هويدا    
 دهـد  هايي از اين دست حتي اگر موقعيت حكومت را نزد افكار عمـومي تنـزل       گيري  موضع

 به گزارش ساواك   بنا.  در نزد مردم كشور نخواهد شد      ها  نيستايرا   جايگاه پان  يموجب ارتقا 
  :1353 آبان ماه ويكم سيدر 

ــان   روز پنجشنبه ميتينگي از طرف حزب 00/16ساعت  ــه   پ ــاري در منطق ــست آغاج ايراني
 بعد سـرآغاز حزبـي توسـط        ،ابتدا سرود شاهنشاهي نواخته شد    . اميديه صنعتي برگزار گرديد   

آمد گفت و آنگاه شـريفي قطعـه          كنندگان خوش    سپس قاطع به شركت    ،منتظري قرائت گرديد  
 آنگاه .و خدامراد غيبي از طرف كارگران صنعت نفت آغاجاري صحبت كردشعري را خواند و 

ره به احزاب ديگر سـخنراني      ت و اشا  ايرانيس  ي حزب پان  ها  ليتمهندس موسوي در مورد فعا    
ي هـا   ليتت و فعا  ايرانيس   ساله فعاليت حزب پان    33ي درباره تاريخچه    ينمود و بعد آقاي طال    

اين حزب و مشكالتي را كه برايش پيش آمده صحبت كرد و نسبت به حزب اكثريت شـديداً                
 انقالب شاه و ملت را بـه ثمـر برسـاند            انتقاد نمود و اضافه كرد كه چون حزب حاكم نتوانسته         

فرمايند و با اشـاره بـه نزديـك بـودن         هايي براي رفاه حال مردم صادر مي       شاهنشاه ناچاراً فرمان  
شد گفت قبالً مردم آراء خود را  ي كه در انتخابات گذشته مييها لتانتخابات و چگونگي دخا

لي امـسال شـخص اول مملكـت در         آمد و   دادند اما از صندوق نام تقي بيرون مي         به حسن مي  
گويم به ما رأي بدهيد   من نمي.انتخابات نظارت كامل دارند و انتخابات آزاد انجام خواهد شد

 آبان مـاه    25 روز    ضمناً سرور پزشكپور   .قضاوت كنيد بعد رأي بدهيد    ] اول[گويم اگر     ولي مي 
تينگ بزرگـي در ميـدان جعفـر تـشكيل خـواهيم داد و از همـه مـردم               آيند و مي     مي به آغاجاري 
  . كنيم شركت نمايند و در خاتمه هفت پيمان قرائت شد دعوت مي
كننـدگان در ميتينـگ    ي بسيار شديد بـود و تعـداد شـركت        يانتقادات آقاي طال  : نظريه شنبه 
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  . نفر بودند50قريب 
 و   حـزب مـذكور در آغاجـاري       يز اعـضا  كننده در ميتينگ اعم ا      افراد شركت : نظريه يكشنبه 

تا اواخر ميتينگ قريب يكـصد نفـر شـده بودنـد        ] و[ و تماشاچي بسيار محدود بود       بهبهان
ها و اجتماعات نحوه انتقادات و اظهارات شديداللحن  ليكن نكته قابل توجه در اين ميتينگ

گيري مـردم از    افراد بدون توجه به چگونگي نتيجهباشد زيرا اين  آقاي طالئي و موسوي مي    
رسد رسيدن به اين هدف  باشد كه به نظر مي  آوردن اكثريت مي اظهاراتشان هدفشان به دست

اي جز انحـراف فكـري جوانـان و           چه از طرف اين حزب و چه از طرف احزاب ديگر نتيجه           
  .سلب اعتماد مردم نسبت به مقامات عاليه مملكتي نخواهد داشت

همــان طــور كــه در گــزارش خبــري بــه عــرض رســيد اصــلح اســت حــزب   :   ه46نظريــه 
  96.روي بيشتري تشويق و راهنمايي نمود ت را به اعتدال و ميانهايرانيس پان

ايرانيست فراهم آورده بـود تـا       موضوع انتخابات فرصت مطلوبي براي رهبري حزب پان       
 برخي شعب و دفاتر تعطيل شده حزب در شهرهاي مختلف      1353 طي چند ماه پاياني سال    

دايـر  را  اي از شهرهاي بزرگ براي اولـين بـار شـعبه حـزب                 و نيز در پاره    را بازگشايي كند  
ي حزبـي بـه يكـي از        هـا   ليـت  انتخابات بـراي گـسترش فعا        درباره فرصت  پزشكپور. نمايد

پيـروزي و شكـست بـراي مـا مطـرح      « ،گفته بـود ) منوچهر يزدي (مسئوالن حزب در يزد 
 ما بنا به مصلحت مملكت در هر جا كه حزب داريم در انتخابات شـركت خـواهيم                   و نيست

   97.»تر كنيم كرد و اين فرصتي است كه صفوف خود را متشكل
هـاي تبليغـاتي ايـن حـزب را        نه فضاسازي گو  هاي خود اين     هم در برخي تحليل    ساواك

 سـاواك . نمـود  ارزيـابي مـي  » صرفاً اغفال مردم براي جلب آنان به حزب و ازديـاد عـضو   «
ايرانيـست    از تبليغات صورت گرفته حتي اين هدف اخير رهبران حزب پـان    ،كرد  تصريح مي 
مردم نـسبت بـه مـسئولين    بدبين نمودن افكار « و مهمترين نتيجه آن شود ميهم محقق ن  

  . خواهد بود» طلب مملكتي و آماده نمودن محيط نامناسب براي افراد فرصت
مند نبودنـد گـستره انتخابـات تـا حـد رسواسـازي مجموعـه                  و حاكميت عالقه   ساواك
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هـاي تبليغـاتي       در جريان يكي از همين ميتينگ      چنانكه ،كنندگان كشور گسترش يابد     اداره
  : گفته بود پزشكپور1353 آذر ماه وهشتم  بيستيخدر تار

ما در شرايطي بوديم كه در هر گوشه وطن ما يك سياست وابسته به بيگانه براي تجزيه ايران، 
توطئـه بـراي تجزيـه      . كردنـد   براي غارت حقوق جديدي از ملت ايران توطئه و دسيسه مي          

 امـا در ايـن     .ي شمالي ها  ين و سرزم  ، توطئه براي خوزستان   وطئه براي كردستان  ، ت آذربايجان
كـنم    من با كمال صـراحت بيـان مـي        . اند  يي شركت داشته  ها    ه چه كساني و چه گرو     ها    هتوطئ

ها، احزاب   ت، غالب ارگان  ايرانيس   سواي حزب پان   ،سواي رهبر ملت ايران شاهنشاه آريامهر     
ي ها  هو عوامل حاكمه موجود دانسته و يا ندانسته آگاه يا ناآگاه آشكار يا غيرآشكار در اين توطئ

ت ايرانيس  ها تعجب كنند ولي اين ادعانامه حزب پان         شايد خيلي . ضدملي دخالت داشتند  
نـشاند و از نظـر حـزب     ها را بـر روي صـندلي اتهـام مـي     ت خيليايرانيس است و حزب پان   

توانيم به هيچ عنوان چنين  كساني  ما نمي. اند ها بر صندلي اتهام نشسته ت خيليايرانيس پان
 .هـاي رهبـري سياسـي و اجتمـاعي بـدانيم            قرار گرفتن در موقعيت    ]هشايست[را شايستگي   

 دخالـت داشـتند كـه اسـناد و داليـل آن موجـود اسـت،        هـا   هها مستقيماً در اين توطئ  خيبر
هايي را امضا گذاشتند، مستقيماً برابـر ملتـشان ايـستادند، آشـكارا بـه                 مستقيماً زير اعالميه  

 سـال تـاريخ گذشـته جـز     150ا طـي  هي كه آنيها سياستسر به آشيانه ملتشان پشت كردند،  
ت چـه   ايرانيـس    در چنين شرايط حزب پان     .ت ايران كاري نداشتند   چنگ كشيدن به روي مل    

 اگر اوراق زندگي بعضي   .گويند  فهمم اين مدعيان سياسي چه مي       من نمي . گفت و چه كرد   
از آنها ورق زده شود جز اينكه عرق شرم بر پيشاني آنها نشسته شـود هـيچ حالـت ديگـري                     

   .توانند پيدا كنند نمي
 براي ملت ايران داليلي ها نيستايرا مبارزات ما به جايي رسيده كه ديگر ضرورت ندارد پان

ما سال گذشته در انتخابات شركت نكرديم لكن امسال  . اوراقي را نشان دهند،را نشان دهند
كه رهبر عاليقدر ايران فرمودند انتخابات بايد در كمال آزادي انجـام شـود بـه همـين دليـل        

ما در انتخابات گذشته شـركت نكـرديم   . نمايد ابات امسال شركت ميخم در انت  حزب ما ه  
 مـن   ،يم دوره چهارساله را هشت سال و هشت ساله را دوازده سال نمـاييم             ا  تهخواسچون ما ن  

گويم برويد مطالعه كنيد و به كسي رأي بدهيد كه   من مي،گويم به چه كسي رأي بدهيد نمي
ايم، راه  دروغ نگفته. ايم  ما تا به حال به كسي پشت نكرده.پيش وجدان خود ناراحت نشويد
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 سـال چكـار     12يد با تمام امكانـات در مـدت         يايم ولي به حزب حاكم بگو       حقيقت پيموده 
هـاي خردمندانـه شاهنـشاه آريـامهر          اگر اقداماتي انجام شده فقط تحت رهبري       ؟كرده است 
  98.بوده است

 كه باالخره فرمـان     1353 اسفند ماه  تا اوايل    ها  نيستايرا  بدين ترتيب تبليغات انتخاباتي پان    
   .انحالل احزاب حاضر در عرصه سياست رسمي كشور از سوي شاه صادر شد، ادامه يافت
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  فصل هشتم
  رژيم شاهنشاهي در ايرانحزب رستاخيز تا انقراض  تكاز 

  )1357 بهمن 22-1353 اسفند 11(  
  

  ايرانيست  و انحالل حزب پانتأسيس حزب رستاخيز
 ساختة  و پايان فعاليت احزاب حكومت     ب رستاخيز درباره روند، داليل و چگونگي تشكيل حز      

 اسفند ماه  يازدهماز شامگاه روز يكشنبه     ) ايرانيست   و پان  ، ايرانيان ، مردم نوين ايران(پيشين  
اي انجام داده است كه حاصل        هاي گسترده    نگارنده اين سطور پيش از اين پژوهش       ،1353

رود چنـد نفـري در رأس دولـت و            گمـان مـي    آنكـه     به رغم  1.آن چاپ و منتشر شده است     
 پيشاپيش از تصميم شاه مبني بر انحالل احـزاب موجـود و             حاكميت نظير اميرعباس هويدا   

 اطالعاتي كلي و در عين حال مبهم داشـتند، بـا            ،تأسيس حزبي واحد و به اصطالح فراگير      
اين حال اكثريت قريب به اتفاق رجال، دولتمردان و كارگزاران دولتـي و حكـومتي و حتـي       

 وزير دربار كه به دستور شاه مأمور تشكيل جلسه بعد از ظهر             شخصي مانند اميراسداهللا علم   
هاي دلخواه شـاه و از جملـه           شده و افراد و شخصيت     1353 اسفند ماه  يازدهمروز يكشنبه   

دانـست     و رؤساي چهار حزب رسمي را به آن مراسم دعوت كرده بود نيـز نمـي                 كلان  دبير

                                                           
 ج، چـاپ  2، ؛ اشـتباه بـزرگ    حزب رستاخيز ،  مظفر شاهدي :  براي كسب اطالعات بيشتر در اين باره بنگريد به         -1

، )نوين  مردم، مليون، ايران  (سه حزب   ،  مظفر شاهدي . 1386،  ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي     دوم، تهران 
  .1387چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 
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بـه همـين دليـل وقتـي شـاه پـس از             . كنـد   شاه به چه منظوري اين نشست را برگزار مـي         
نظيـر  ( لزوم انحالل احزاب رسمي كشور و پيوستن همـه اعـضاي آنهـا               ،سخناني مقدماتي 

 گوشـزد حاضـرين در جلـسه كـرد،          ش را نظـر  به حزب واحد مورد   ) ديگر آحاد مردم كشور   
 جلسه را جرأت آن نبود كه آشـكارا از حاضرين در  اما كسي ؛ شدندمتحيرتقريباً همه حضار   

براي صاحبان احـزاب    آميز و اجراي آن      سخنان شاه تحكم  . با اين تصميم شاه مخالفت كند     
  .ناپذير بود چارهمذكور كه مطيع كامل شاه و رژيم بودند، 

قانون اساسي، نظـام شاهنـشاهي و انقـالب         « كساني كه به سه اصل       ،شاه تصريح كرد  
 از ديگر عاليق حزبـي و  ،وت وقت ضرورتاً بايد بالفاصله و بدون ف     ،باور دارند » ششم بهمن 

 مخالفين با ايـن ايـده       ، اضافه كرد   و  به حزب واحد رستاخيز بپيوندند     ،سياسي خود دل كنده   
در « محسوب شده و جايـشان       »خائن«هستند كه   » وطن   بي  يا اي و   توده«سياسي جديد او    

 بالفاصـله  شود اين افراد اخير را ايراني دانست است و در غير اين صورت چون نمي    » زندان
» اي  تـوده «اما شاه كساني را كـه بـه زعـم او            . با دريافت گذرنامه بايد كشور را ترك كنند       

 مقصود پيوسـتن بـه حـزب رسـتاخيز        [ولي به اين جريان     «نباشند  » وطن هم   بي«نباشند و   
» هـم نداشـته   توقعاتي   « با اين شرط كه    ،گذارده بود » آزاد«باشند  » نداشتههم عقيده   ] بود

كرد در حزب واحد      بدين ترتيب شاه تقريباً به صراحت تمام مردم كشور را مجبور مي            !باشند
ايرانيست كه در آن جلـسه شـركت           رهبر حزب پان   ، محسن پزشكپور  2.رستاخيز عضو شوند  

 اسم  و» سرور«اين حزب دل كنده و لقب        هيچ انتظار نداشت از رهبري بالمنازع        ،كرده بود 
 بينـي جديـد      به جريـان سياسـي غيرقابـل پـيش          و به كناري نهاده   خود را » پندار «مستعار
حـزب    در رأس تـك     تقريباً آشكار بود بـا حـضور اميرعبـاس هويـدا           براي پزشكپور . بپيوندد
   .نخواهد داشتاعتنا    شأن و منزلتي قابل،جديد

تي از او   سـؤاال نگـاران حاضـر در جلـسه          در پايان سخنان شاه كه خبرنگاران و روزنامه       
كـرد     هم كه احساس مي پيرامون اين مولود جديد سياسي حزبي پرسيدند، محسن پزشكپور        

 آيا احزاب موجود اجـازه      ،اهاي پيشين در حال نابودي است وقتي از شاه پرسيد         يتمام آن رؤ  

                                                           
ها و بيانات اعليحضرت همايون محمدرضـا شـاه             ها، مصاحبه   ها، پيام   مجموعه تأليفات، نطق  ،   محمدرضا پهلوي  -2

  .7834-7859، صص 9، ج پهلوي آريامهر شاهنشاه ايران
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قانون اساسي، نظام شاهنشاهي و انقالب ششم       (دارند با قبول آن سه اصل مورد عنايت او          
 كماكان به فعاليت خود ادامه دهند، با واكنش و پاسخ منفي و در عين حال تند شاه                  )بهمن

نگاران حاضر در     يكي از روزنامه  . مواجه شد كه گويا به سخنان او توجه الزم را نكرده است           
  : در اين باره نوشته بودآن جلسه بعدها

ت مختلفي مطرح شد، كه تكرار همة آنها در اينجا موردي ندارد، ولـي              سؤاالدر اين جلسه    
 كه بـه عنـوان   آقاي پزشكپور . رسد   و پاسخ شاه به آنها ضروري به نظر مي         سؤالاشاره به چند    

ي به اين مضمون مطرح كرد كه ؤالسايرانيست در آن جلسه شركت كرده بود  رهبر حزب پان
نظر اعليحـضرت اشـكالي دارد؟ شـاه بـا      آيا فعاليت احزاب مختلف با قبول سه اصل مورد    

اگر قرار ايد،  ي من توجه نكردهها فشود شما به حر آلود پاسخ داد كه معلوم مي لحني خشم
چه فرقي بـا    باشد باز هم احزاب مختلف فعاليت كنند و بازي اقليت و اكثريت تكرار شود               

  3حاال خواهد داشت؟
اي    تمام كرد كه چـاره     بدين ترتيب شاه با اين واكنش تند حجت را بر محسن پزشكپور           

 البته پزشـكپور  . ت خود و پيوستن به حزب واحد رستاخيز ندارد        ايرانيس  جز انحالل حزب پان   
حـزب   از آن بود كه بيش از اين در پايان بخشيدن به فعاليت رسـمي                تر  طلب  فرصتيار  بس

  .به اين تشكيالت جديد درنگ كندت و كوچ كردن ايرانيس پان
 رهبـران  ، سپري نـشده چنين بود كه هنوز ساعاتي چند از اعالم تأسيس حزب رستاخيز 

 عـضويت حـزب رسـتاخيز را        ،ق ضمن پايان دادن به فعاليت حزبي جاري خـود         احزاب ساب 
ي كـشور   هـا   انجمـن هـا و     ، كانون ها    هت و ديگر گرو   ايرانيس  حزب پان «از جمله   . پذيرا شدند 

اند تـا     را ديده ] 1353 اسفند ماه  سيزدهم و   دوازدهم[العاده امروز و فردا       تدارك جلسات فوق  
 دبيركل  محسن پزشكپور .  نخستين فرصت پيوستن خود را به رستاخيز ايران اعالم دارند          در

ايرانيـست بـه رسـتاخيز        اي پيوستن همه زنان و مردان پـان         ايرانيست در مصاحبه    حزب پان 
  4.»ايران را اعالم داشت
 پـس از اعـالم تأسـيس حـزب          زيز، چنـد رو   ، دبيركـل حـزب رسـتاخ      اميرعباس هويدا 

                                                           
  .238، ص داستان انقالب،  محمود طلوعي-3
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 تمام فعاالن حزبي سابق در تشكيالت جديد پذيرفتـه خواهنـد شـد و           ،، اعالم كرد  رستاخيز
ي گذشته بار اصلي بازي سياسي حزبي را        ها   سال آنان را زحمتكشاني توصيف نمود كه طي      

  . »اند و كار كرده«اند  بر دوش كشيده
 خبرنگاران نشريات كـه در همـان جلـسه حـضور بـه هـم                سؤالدر پاسخ به     پزشكپور

ناپـذير     را معتقدات خدشه   گانه حزب رستاخيز    رسانيده بودند، ضمن تمجيد از شاه، اصول سه       
سه اصلي را كه شاهنشاه عنـوان فرمودنـد     « و گفت    ايرانيست عنوان كرد    اعضاي حزب پان  

به عنوان اصول يـك مبـارزه وسـيع اجتمـاعي، اصـولي اسـت كـه همـواره مـورد اعتقـاد                       
انـد     بوده و همان طور كه در گذشته با صداقت و وفاداري آن را دنبال كرده               ها  نيستايرا  پان

ي آينده نيز با همان صداقت مبارزات اجتماعي را تعقيب نموده و بديهي اسـت  ها  سال براي
ي محكم مشتركي براي يـك رسـتاخيز وسـيع اجتمـاعي            ها    ه پاي تواند  كه اين سه اصل مي    

  5.»باشد
ايرانيست كه بـا پـاي شكـسته در            دبيركل حزب پان   به عقيده الموتي، محسن پزشكپور    

ت بـا تمـام     ايرانيـس   آن جلسه حضور داشت، اولين فردي بود كـه اعـالم كـرد حـزب پـان                
  6. پيوسته استهايش به حزب رستاخيزنيرو

 بـا ايـن     ، پيوست  از نخستين كساني بود كه به حزب رستاخيز        هر چند محسن پزشكپور   
عالقـه نداشـت بـه سـرعت تـشكيالت و مجموعـه حـزب                او   ،اسـناد موجـود   بنا بـر    حال  
ت خود را يكسره از ميان بـردارد و تـرجيح داد ولـو غيررسـمي و بـه اصـطالح                     ايرانيس  پان

محفلي و خصوصي آن عاليق و ارتباطـات پيـشين سياسـي، حزبـي و رفـاقتي خـود را بـا           
بـر  ايرانيست حفظ كند تا حداقل آن سـروري و رهبـري پيـشينش                اعضاي مؤثر حزب پان   

به همـين دليـل او حتـي        .  پيدا كند  ادامهاطات باندي   ولو در خفا و ارتب    اعضاي سابق حزب    
ايرانيست را به رغـم تظـاهري        ي حزب سابق خود، پان    ها    هها و داشت    نشد تمام دارايي   حاضر

  . كرد در اختيار حزب واحد رستاخيز قرار دهد كه مي
  10589 منبع - 29/12/53 – 12   ه24110/20رونوشت گزارش خبر شماره 
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  ايرانيست سابق پاني حزب يدارا: موضوع
برداري شده و قرار است بعـضي از        دارايي حزب مذكور صورت    به دستور محسن پزشكپور   

  7. ملي ايران تحويل دهندآنها را نزد افراد مطمئن حزب مخفي و بقيه را به حزب رستاخيز
ـ    محسن پزشـكپور   ود كماكـان همـان انـسجام درونـي اعـضاي حـزب سـابق             مايـل ب

كننـده پـشت سـر او قـرار            حفظ شده و به مثابه نيرويي تقويت        در حزب جديد   ايرانيست  پان
حزب خود را وانهاده و بـه        اينكه   ايرانيست از   از اعضاي حزب پان   با اين حال بعضي     . بگيرند

د و صرفاً از سر اجبار بر اين تصميم اخيـر شـاه گـردن               بودن بپيوندند ناراضي    حزب رستاخيز 
  :در اين باره خبرچينان ساواك نوشته بودند. نهادند مي

  7640 منبع – 29/12/53 – 12   ه24111/30رونوشت گزارش خبر شماره 
  ايرانيست اجتماع در محل حزب سابق پان: موضوع

ايرانيست در محل      پان اي از اعضاي حزب سابق       عده 17/12/53 روز   1800حدود ساعت   
شد بيشتر اعضاي حزب مذكور از  به طوري كه ديده و شنيده مي. حزب اجتماع كرده بودند

 هنگام برداشتن تابلو انحالل آن ناراضي بودند و به گفته رحيمي برخي از افراد در خوزستان
  .اند حزب گريه كرده

سـاله سـابقه حـزب مزبـور           با ناراحتي از خاطرات سي     ابراهيم ميراني  و   دكتر هوشنگ طالع  
رسيدند و اظهار  اي از اعضا از انحالل حزب خوشحال به نظر مي ضمناً عده. گفتند سخن مي

  .افته است بر يك عده جوان پايان يداشتند با انحالل اين حزب دوران تسلط پزشكپور مي
به طوري كه قبالً نيز به عرض رسـيده در          . به احتمال قوي خبر صحت دارد     . نظريه يكشنبه 

 ملي اعضاي اين حزب ناراحت      ت به حزب رستاخيز   ايرانيس  موقع اعالم پيوستن حزب پان    
  8.اند همان جلسه گريه كرده بودند و حتي برخي نيز در

 و حــزب ي قــديمي و مخــالف محــسن پزشــكپورهــا نيــستايرا  از پــانناصــر انقطــاع
وليت  او پيوسته و مسئ     به حزب ايرانيان    از پزشكپور  ايرانيست او كه پس از انشعاب صدر        پان

هـاي شـخص      طلبي   ارگان اين حزب را بر عهده داشت، بعدها پيرامون جاه          ايرانيانروزنامه  
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  : در خاطرات خود چنين نوشت در جريان پيوستنش به حزب رستاخيزپزشكپور
، نـوين  ايـران (هاي چهارگانه   به منزلة اعالم انحالل حزباعالم موجوديت حزب رستاخيز  

و به خوبي به ياد دارم كه       . ي آنها نيز بود   ها    هو تعطيل روزنام  ) ايرانيست   و پان  ، ايرانيان مردم
محـسن  ) و از تلويزيـون پخـش شـد       ( كه شاه اين موضوع را مطرح كـرد          در همان نشستي  

  داشـت كـه    ضمن ستايش فراوان از اين اقدام شاه، اظهاركه از نخستين كساني بود    پزشكپور
نظرشان است اشكالي  حضرت مورد آيا فعاليت احزاب مختلف، با قبول سه اصلي كه اعلي

هنوز بزرگ و سرور و رهبر باشد، حتي اگر هموندان حزبش تنهـا ده  خواست    او مي (دارد؟  
  .)بيست تن بيشتر نباشند

اگر قرار باشد كه باز      .ايد  ي من توجه نكرده   ها  فشود كه شما به حر      معلوم مي : گويد  شاه مي 
هم احزاب مختلف فعاليت كنند، و بازي اقليت و اكثريت تكرار شود، چه فرقـي بـا حـاال                   

چيـز  » بـازي «ي احزاب جز يك     ها  ليتشاه اقرار كرد كه تا آن روز همه فعا         (؟خواهد داشت 
  .)ديگري نبوده است

 اعالميه انحالل  روزنامه خاك و خون863در شماره ) 1353 اسفند ماه 13(چند روز بعد 
  :گونه منتشر شد  بدين ت،ايرانيس حزب پان

 با اعتقاد به نظام شاهنشاهي، ايمان به قانون اساسي، اعتقاد به اصول انقالب شاه و ملت، ...
  ...كند  اعالم ميت، پيوستن خود را به حزب رستاخيزايرانيس حزب پان

فرمـودة خـودش     همونـدان حـزب اربـاب      پيامي براي    به دنبال چاپ اين مطلب، پزشكپور     
  :فرستاد و ضمن آن نوشت

اكنون بـا توجـه بـه ضـرورت اجـراي فرمـان آريـامهر، شاهنـشاه ايـران زمـين كـه بايـد                         ... «
هاي ميهني و ناسيوناليستي خود را در صف رستاخيز ملي ايـران، كـه شاهنـشاه بـه          كوشش

  »...مه دهنداند، فعاالنه و گسترده، ادا ان دادهمگذاري آن فر بنيان
  : ايراد كرد گفت در مجلس شوراي ملي1355همچنين در نطقي كه در سال 

اي صـديق و جانبـاز، بـراي شاهنـشاهي ايـران              ام، كوشنده   تا اين لحظه كه اينجا ايستاده     ... «
  »...ام بوده

  )1355 سال – 21 صفحه – مذاكرات مجلس شوراي ملي(
رايزني بـا آنهـا، خـود      زيرا بي . رفتار او، بيش از همه، اهانت به ياران و هموندان حزبش بود           
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پنداشت كه تنها بـه   يي ميها  هدوخت و ياران و هموندان حزب را بازيچ بريد، و خود مي     مي
  9.شدند جا مي هفرمان او، جاب

  
  در خدمت حزب رستاخيز

وزيـر و دبيركـل حـزب واحـد و بـه               نخست ،ترين اقدامات اميرعباس هويدا   از اولين و مهم   
اصطالح فراگير رستاخيز ملت ايران براي رسميت بخشيدن و شناساندن اين مولـود جديـد               

 عاملي تهراني  محمدرضا. اي مناسب براي آن بود       تدوين و تنظيم مرامنامه و اساسنامه      ،شاه
 از جمله مهمترين كساني بودند كـه بـراي تهيـه مرامنامـه و اساسـنامه        و محسن پزشكپور  

كننـدگان     كه خود نيز از جمله تنظيم      ناصر انقطاع .  به كمك فراخوانده شدند    رستاخيزحزب  
مـاجرايي را از جريـان تنظـيم اساسـنامه و مرامنامـه         نامه مذكور بـود     متن اساسنامه و مرام   

  :كند روايت مي
 را بنويـسند، گروهـي از       خواسـتند اساسـنامه و مرامنامـه حـزب رسـتاخيز            هنگامي كـه مـي    

يـك  (اندركاران سياسي و اجتماعي را فراخواندند، تا در دو گروه جـدا               كارشناسان و دست  
وزير گرد هـم      در دفتر نخست  ) ي تنظيم اساسنامه، و يك گروه براي تنظيم مرامنامه        گروه برا 

  .هاي يادشده را آماده كنند آيند و با رايزني با يكديگر، مواد و بخش
ايرانيـان در بخـش تنظـيم    !! حـزب پيـشين   و نويسنده ايـن كتـاب نيـز از سـوي           دكتر صدر 

مرا براي ويراسـتاري و تنظـيم مطالـب، بـا نگـرش بـه اصـول              . (داشتيمشركت  » مرامنامه«
  ).دستوري زبان پارسي فراخوانده بودند

، دكتـر  ، دكتر محمدرضـا عـاملي تهرانـي     آنچه كه به يادم مانده است، بجز من و دكتر صدر          
 و چهـار پـنج تـن ديگـر،          ، مهدي قاسـمي   ، محسن پزشكپور  ، دكتر ناصر يگانه   ضياءمدرس

  . هموندان اين گروه بودند
  شب به درازا كشيد، و در همان9ها، جلسه تا ساعت  به خوبي به ياد دارم كه در يكي از شب

اش بود، به اتاق تشكيل جلسه آمد، و از   كه از دفتر خود بيرون آمده و راهي خانهموقع هويدا
  .، سپاسگزاري كرددحاضران كه تا آن ساعت سرگرم كار بودن
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  : براي خودنمايي برخاست و به شوخي گفتدر آن هنگام محسن پزشكپور
  !تشكر تنها كافي نيست. وزير، لطفاً دستور دهيد براي ما شام بياورند ست آقاي نخ-

زد و عـصاي معـروفش در         كه پكي بـه پيـپ مـي         كه آدم حاضر جوابي بود، در حالي       هويدا
  :دستش بود گفت

  !!پروردة دولت هستيد  است نمكها  سالجنابعالي كهـ 
ن هويدا بيرون آمد، آواي شليك خندة حاضران فضاي تاالر به محض اينكه اين سخن از دها

اي بود كه همه ماهـه از سـوي بودجـه محرمانـه               زيرا سخن هويدا اشاره به مقرري     . را پر كرد  
  10.شد  فرستاده ميت و پزشكپورايرانيس وزيري براي حزب پان نخست

 اولين دبيركل اين حزب و اين مقام انتصابي خود را مـديون شـاه بـود             اميرعباس هويدا 
  .  اسفند اين موضوع را گوشزد مخاطبان خود كرديازدهمكه در همان جلسه 

 بـر آن     تأسيس و تداوم فعاليت حزب رسـتاخيز       ،شد  بيني مي    به درستي پيش   چنانكههم
سـازان    ي كهنه موجود ميان رهبـران، كارگردانـان و تـصميم          ها    هها و كين    يها، دشمن   رقابت

پايـان نـداد و از جملـه        ) ايرانيست  نوين، مردم، ايرانيان و پان      ايران(احزاب چهارگانه مذكور    
وزير و اولين دبيركل حزب رستاخيز هيچ نظر مساعدي نسبت بـه               نخست ،اميرعباس هويدا 

ــسيار و  پزشــكپورمحــسن ق ي از مــسئوالن و اعــضاي فعــال و تأثيرگــذار حــزب ســاب ب
مند بودند در صف اين حزب واحـد بـه خـدمت خـود ادامـه              ايرانيست كه احتماالً عالقه     پان

  . داد دهند، نشان نمي
ت كـه   ايرانيـس    در حـزب پـان      پزشـكپور  مقـام سـابق      قائم ،اما محمدرضا عاملي تهراني   

هـا و   طلبـي  جاه چنين  از دانش سياسي و حزبي قابل توجهي برخوردار بوده و هم    اوبرخالف  
ر بود، بيشتر   هاي فردي، سياسي و اداري او را نداشت و اگر داشت بسيار كمت              آفريني  جنجال

  . مورد توجه گردانندگان و دستگاه رهبري حزب واحد رستاخيز قرار گرفت
 از شـاه شـنيده بـود كـه           كه گويا قبل از اعالم رسمي تأسـيس حـزب رسـتاخيز            هويدا

 همـان هنگـام      حزب واحد و فراگيري تأسيس كنـد، از        ،خواهد با انحالل احزاب موجود      مي
عـاملي  ] محمدرضـا [افراد زبده احـزاب ديگـر منجملـه دكتـر           «گيري از خدمات      لزوم بهره 

                                                           
  . همان-10



425 ...از تك حزب رستاخيز تا انقراض رژيم شاهنشاهي در ايران

 عـاملي   11.را در اين حزب در حال تأسيس با برخي خواص خود در ميان نهاده بود              » تهراني
 تدوين و تنظيم نهايي مرامنامه و اساسـنامه حـزب رسـتاخيز              نقش قابل توجهي در    تهراني

سه سال نخست فعاليت اين حزب مقـاالت متعـددي در دفـاع فكـري،                ايفا كرد و طي دو    
 در نشريات آن روزگار نوشـت و بـه          سياسي، نظري و به اصطالح فلسفي از حزب رستاخيز        

نام او را جزو    .  صداقت زيادي نشان داد    ب رستاخيز هاي حز   چاپ رسانيد و در دفاع از آرمان      
  . بينيم كه پس از پيروزي انقالب اسالمي محاكمه و اعدام شدند كساني مي

  
  ايرانيست قضاوت و جايگاه اعضاي حزب سابق پان

ايرانيست تأسـيس    دهد كه اكثريت قابل توجهي از اعضاي حزب پان          اسناد موجود نشان مي   
دانـستند و در ايـن ميـان          ي خـود مـي    ها  خواستب واحد رستاخيز را برخالف عاليق و        حز

عالقـة زيـادي   باطناً از اين تصميم شاه ناراضـي بودنـد، امـا             آنكه   رهبران اين حزب ضمن   
المقـدور حـزب    شده جديد در راستاي منافع خـود و حتـي          از اين موقعيت تحميل   داشتند كه   

حـزب   در ميـان اعـضاي       ،دهـد    گزارش زير نـشان مـي      هچنانكهم. سابق خود بهره بگيرند   
هاي گونـاگوني شـكل گرفتـه         ها و برداشت    ايرانيست نسبت به اين مولود جديد قضاوت        پان
  :بود

  10589 منبع 29/12/53 -12   ه24106/20رونوشت گزارش خبر شماره 
   ملي ايراننظر درباره حزب رستاخيز اظهار. موضوع

 در حضور چند نفـر       دكتر سجاديه در دفتر روزنامه خاك و خون        12/12/53 عصر روز    -1
اظهار داشت اين فرماني كه صادر شد مثل يك خنجر بود كه از پشت به ملت ايران و حزب                   

داشتيم از ايـن پـس ايـن     دن باز مي سالي صد نفر را از چريك ش       اگر تا به حال ما    . ما زده شد  
  .توان به نفع ملت توجيه كرد به هرحال اين دستور را نمي. مانند عده به حال خود مي

 در حـضور هـشت نفـر از اعـضاي حـزب سـابق                محمدرضا عـاملي   12/12/53 شب   -2
يم و در حزب جديـد يكپـارچگي        آلود ماهي بگير    ايرانيست گفت ما بايد از اين آب گل         پان

  . خود را حفظ كنيم و رهبري حزب را فراموش نكنيم
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تفـاوت و      اكثر اعضاي حزب موصوف از تشكيل حزب جديد ناراحـت و بعـضي بـي               -3
  12.كنند برخي نيز آن را مسخره مي

ايرانيست هم كه بدون اعتنا به اعضاي حزب در         دستگاه رهبري حزب پان    ،در اين ميان  
 تا در تشكيالت جديـد       بود  خودسرانه دستور انحالل حزب را صادر كرده       ،تلفشهرهاي مخ 

واقـع  ب  حـز  و عـادي     ميـاني دست و پا كند، مورد انتقاد اعـضاي         جايي مطلوب براي خود     
  : گزارش كرد1354 فروردين ماه هفدهم در  ساواكچنانكه. شد مي

ن به اسامي زير ضمن صـحبت اظهـاراتي بـه    ايرانيست سابق آبادا  اخيراً برخي از اعضاي پان    
  .اند نموده شرح زير مي

داشت اين هم يك جور سـاخت و پاخـت اسـت كـه حـزب                 د اظهار نژا   عبدالكاظم علي  -1
 به وجود بياورند و احزاب را به طور كلـي از سـر راه خـود بردارنـد و اضـافه كـرد                        رستاخيز

 در صورتي  شد بايستي كميته حزب رستاخيز ملي ايران از سران كليه احزاب تشكيل مي مي
 ديگر اينكه مرامنامه و     .كه از مديركل تا كميته همه باز هم از حزب حاكم تشكيل شده است             

  .اند اساسنامه را به صورت غلط تنظيم كرده
داشـت اول    و اظهـار مـي  الشأن از يكي بودن احزاب ابـراز نـاراحتي نمـوده            حسن عظيم  -2

  . آشتي كردند كه كردهاي عراق را از بين ببرندها را از بين بردند بعد با عراق حزب
هم ه  مقدم، محمد عوض پشتكوهي، كيومرث عوض پشتكوهي نيز از ب            محمد فتاحي  -3

ايرانيـست نيـز ايـراد      و حتـي نـسبت بـه رهبـري حـزب پـان          هخوردن احزاب ناراضي بـود    
  13.خواهند حزب را منحل كنند د كه چرا مينگير مي
ايرانيست درباره اين تشكيالت حزبي جديد و تبعـات           ها اعضاي حزب سابق پان     تا مدت 

هـا و     نظرهـا، قـضاوت    و نتايج مترتب بر آن دچار سـردرگمي بـوده و پيرامـون آن اظهـار               
ايـن رخـداد و     برخي از اعـضا نـسبت بـه         . هاي متضاد و متناقضي در جريان بود        بيني  پيش

  : به گزارش ساواك.  آن بدبين بودندپيامدهاي
 .انـد   ايرانيست سابق در دفتر حزب دور هم جمـع بـوده            اخيراً چند نفر از اعضاي حزب پان      

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-12
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  . مطالب زير بين آنان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت
حـزب  ايرانيست سابق آبادان اظهار داشت چهار نفر از اعضاي            نژاد رابط حزب پان      علي -1

 ملي در مركـز بـه فرمانـداري معرفـي           ايرانيست براي شركت در كنگره حزب رستاخيز        پان
دانستم براي سپاس است براي اعزام بـه مركـز انتخـاب              نامبرده اضافه كرد اگر مي    . اند  شده
صـدها نفـر از خودشـان       ) هـاي سـابق     نـويني   حـزب ايـران   (شدم بـراي اينكـه آقايـان          نمي

دارند آن هم به منظور   نفر اعزام مي4فقط )  سابق ايرانيست حزب پان(رستند ولي از ما ف مي
  .سپاس

ن بـوديم   نوي   محمد فتاحي مقدم اظهار كرد اوالً ما ندانسته تا به حال حمال حزب ايران              -2
ن اعـالم  نـوي  رانزيرا هر سنديكايي كه با زحمت تشكيل داديم وابستگي خود را به حزب اي     

ثانيـاً ايـن مـردم كـور     . رود  مـي ورتي ما به طرف حزب رستاخيزشكردند حاال هم شوراي م 
خواهند بگويند دستت درد نكند خوب مملكت را خراب   مي؟روند از چه سپاس كنند    مي

  كني؟  كرده و مي
رو سـالطين     واهند از آقا سپاس كنند كه دنبالـه       خ   محمدعلي پشتكوهي گفت ملت مي     -3

  14.گذشته كه قسمتي از مملكت را بخشيدند و ايران را خراب كردند هستي
 رهبران و كارگردانان درجه     ،هر چند طي همان چند ماه نخست تشكيل حزب رستاخيز         

 بـه   و چهـارم    يـست بايرانيست با حضور در مجلـس رسـتاخيزي دوره            اول حزب سابق پان   
پاداش اين تحوالت جديد رخ داده در عرصه رسمي سياست كشور دسـت يافتنـد، بـا ايـن                   

بـا نفـوذ و سـلطه دوبـاره حـزب       حال مخالفت و انتقادات عمـدتاً پنهـاني و محفلـي آنـان              
 حـزب سـابق     اعضاي. ن و دار و دسته هويدا در اين حزب واحد جديد پايان نيافت            نوي  ايران
گروهـي خـود      شد در محافل و مجالس درون       ايرانيست هر چه زمان بيشتري سپري مي        پان

 در سـاواك . كردند تري را متوجه عملكرد حزب رستاخيز و كارگردانان آن مي      انتقادات فزون 
 طي گزارشي هشداردهنده دربـاره انتقـادات گروهـي از رهبـران و              1355 خرداد ماه  هشتم

 جـاري و سـاري      ايرانيست از مجموعه آنچه در حزب رسـتاخيز         رگردانان حزب سابق پان   كا
  :بود، چنين گزارش كرده است
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 در جلسه دوستانه منزل دكتر روحبخش، محسن پزشكپور ]25[ 31/2/35بعد از ظهر روز 
 و بانو،    و بانو، مهندس ظفري     و بانو، دكترعاملي    و بانو، دكتر عليخاني    و بانو، دكتر طبيب   

 و بـانو، مهنـدس مرتـضي         و بانو، دكتر طـالع      و بانو، صفارپور    و بانو، مجيد ضامني    ميراني
 بـه شـام دعـوت داشـتند و در ايـن جلـسه ابتـدا                  و بانو و خانم ميترا خسروي      آفتاب روشاد 

نمود و اظهار داشت دستورات   انتقاد ميفصل از مسئوالن حزب رستاخيز به طور مصفارپور
. انـد   مشي رستاخيز را منحرف كرده      دهند و خط    شاهنشاه و شهبانو را به طور غلط انجام مي        

زب خواهند حزب را در مـسيري قـرار دهنـد كـه حـ           اظهار داشت اينها مي    محسن پزشكپور 
اند و چنان وضعي به وجـود         ها زنجيروار به هم مربوط شده      ن بود و همان فراماسون    نوي  ايران
كنند و او را چنان از باال بـر زمـين             سازي مي   اند كه هر كس با آنها نباشد برايش پرونده          آورده

 حزب را بـه چـه راهـي    شود و بينم كه در حزب چه مي       من مي . زنند كه ديگر بلند نشود      مي
هـايي هـم      گـاهي شـيطنت    .توانم با اينها در مسير غلط همگـام شـوم           آخر من نمي  . برند  مي
هاي خود عقيده  ها نيز مطلقاً به جناح جناح حتي رهبران .آيند يي هم ميها  هكنند و سوس مي

ت در جلـسه دولـت كـه در          گفـ  صفارپور. خواهند و چه بگويند     دانند چه مي    ندارند و نمي  
كرد   تشكيل شد يكي از اشخاص كه عضو گروه پيشرو بود از گروه مترقي صحبت ميتبريز

 خواهند بين دو گروه را داشته باشند و حتـي انـصاري          با شوخي گفت ايشان مي     كه آموزگار 
 را دارند به لجن اصالً عقيده ندارند و رستاخيز. ه راجع به گروه چه بگويددانست ك نيز نمي

 كه ها   ستان محلي شهري مثالً همين اعضا،اي ندارند  گفت جز اين نامه دكتر طالع.كشند مي
ـ             شـود و كثافتكـاري    وذ مـي قرار است نمايندگان خود را معرفي كننـد بـه قـدري اعمـال نف

 اند و هر كس را كه از تهـران           گفت مقررات سختي نگذاشته    صفارپور. اند كه حد ندارد     كرده
گذارد كـه جـز دوسـتان و اسـتادان فراماسـون        مير هويدامگ .كنند دستور دادند معرفي مي   

 پزشكپور.  بايد در مسير آقايان بود نه مسير رستاخيز. شود در رستاخيزكسي ديگر مسند كار
گفت در مجلس آقاي سعيدي است كه مرتب مشغول منحرف كـردن نماينـدگان و احيانـاً                 

م چند سخنراني حفظ كرده دارد و  ماركسيست هآقاي آزمون. سازي براي افراد است پرونده
تز را در كيسه دارد و مرتـب بـا آن افكـار ماركسيـستي كـه دارد تمـام                     لغات تز، سنتز و آنتي    

 هيچ .زند اما تو خالي است كند و دائم در مجلس داد و فرياد مي مسائل را از آن ديد نگاه مي
جلسه دوستانه مزبور پس . دينما  غلطي را طي مي مسيراند و رستاخيز چيزي باقي نگذاشته
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  .  پايان يافت2400از صرف مشروب و شام در ساعت 
  .نظري ندارد: نظريه شنبه

 با توجه به مورد اعتماد بودن شنبه بيـان مطالـب مزبـور از جانـب افـراد                   -1: شنبه  نظريه سه 
 و همفكران وي و بعضي  از بيان مطالبي كه محسن پزشكپور-2. ذكرشده مورد تأييد است

شـود كـه نامبردگـان        ايرانيست ابراز داشتند، چنين اسـتنباط مـي          سابق حزب پان   ياز اعضا 
 خود را موافق نشان داده ولي در باطن امر داراي افكار مخـالف              مشي رستاخيز   ظاهراً با خط  

باشـند و از طرفـي         مـي   ملت ايـران   ستاخيزمشي سياسي اقتصادي و اجتماعي حزب ر        خط
چون اين حزب بنا به اراده شاهنشاه آريـامهر بـه وجـود آمـده لـذا مخالفـت علنـي را جـايز                        

كننده به رستاخيز را در   تبليغات سوء و بدبينها نيستايرا رسد پان دانند لكن به نظر مي نمي
لذا مراقبـت كامـل از   . رود  و مجامع اخيراً شروع و به تدريج احتمال گسترش آن مي     محافل

اعمال و رفتار آنان ضروري است و به همين جهت منابع مربوط توجيه الزم شده و خواهند                 
  .شد

ايرانيست سابق خبري      حزب پان  يمدتي بود كه از تشكيل جلسات اعضا      : نظريه چهارشنبه 
گيري كادر رهبري حزب موصوف در مجلس شوراي   پس از جاي   رسد  نبود ولي به نظر مي    

سازند كه البته   شروع به مخالفت نموده و ماهيت خويش را آشكار مي و حزب رستاخيزملي
  15.رود امكان زدن ضرباتي از ناحيه آنان در جهت مخالفت باطني با حزب مي

 بيش از هر گروه و تشكل سياسي حزبي ديگر با       حزب رستاخيز  ، باز مدعي بود   پزشكپور
ت مطابقـت دارد و بـه       ايرانيـس   هاي سياسي ناسيوناليستي و ملي حزب پـان         عاليق و آرمان  

 پيشين آنـان    ياد كه آرزوها  د  ايرانيست اطمينان مي    همين دليل به اعضاي حزب سابق پان      
ي پاياني  ها    ه در ما  پزشكپور. حزبي جديد هم قابل تحقق خواهد بود       م سياسي ادر همين نظ  

ايرانيـست در بـستر     خواستار متشكل ماندن اعضاي حزب سـابق پـان      مچنان ه 1355سال  
ـ          عضويت و حمايت از به اصطالح آرمان       گـزارش  بنـا بـه   . ودها و مقاصد حـزب رسـتاخيز ب

  :ساواك
 نماينده منتخب اهالي خرمـشهر       محسن پزشكپور  ]25[28/11/35 روز   00/19در ساعت   
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 وارد و در فرودگـاه آبـادان مـورد اسـتقبال             با هواپيمـا بـه خرمـشهر       در مجلس شوراي ملي   
. سالمي عزيمت نمـوده اسـت      ايرانيست قرار گرفته و به منزل امير        سابق پان  حزب   ياعضا

 اقداماتي به شرح 2/12/35 روز 00/12 الي ساعت 29/11/35 از تاريخ محسن پزشكپور
  :زير انجام داده است

 اري خرمــشهر معــاون شــهرد در منــزل علــي خــرم29/11/35 روز 00/09 در ســاعت -1
 روز  15ايرانيست تشكيل و عنوان داشت اوالً شـما هـر              سابق حزب پان   اي با اعضاي      هجلس

گونـه    انـد بـدون هـيچ       يك بار با افرادي كه سابقاً نيرودار حزب بوده و در كادر رهبري بوده             
ده ما با هم    وقفه و تأخير به دور هم جمع شوند زيرا آنچه طي بيش از سي سال موجب گردي                

 مـا در    ؟ چرا ما بـا هـم نباشـيم        .دانند   مي ها    هباشيم مسئله وحدت است و اين را تمام دستگا        
اي كه شاهنـشاه آريـامهر بـراي          برابر نسل آينده وظايف خطيري را به عهده داريم زيرا نسخه          

را تواننـد اجـ     اند فعالً مجريان رسـتاخيز نمـي        رستاخيز ملت ايران دراين شرايط زماني داده      
گاه توقف    كنند و چون ما اعتقاد به رستاخيز و ناسيوناليسم ملت ايران داريم و نهضت هيچ              

بايست  مي. شود اما نه پيروزي كه آسان به دست آيد نخواهد كرد بلكه به پيروزي نزديك مي
شما حق نداريد   .  ماست يتر سازيم زيرا الزمه بقا      وحدت را بين خودمان از قديم مستحكم      

گونـه كـه     تاخيز كوتاهي كنيد زيرا بـاالخره چـون رسـتاخيز يعنـي حـزب را آن               در مورد رس  
نمايند كه حزب را در   به سبب عدم اعتقاد كافي و هر چه تالش مي.شايسته است اداره كنند

 محـسن پزشـكپور   . انـد   شوند لذا در اين زمينه درمانده       مسير ديگر هدايت كنند موفق نمي     
ر در يك شغل اجتماعي سـه نفـر داوطلـب وجـود دارد وقتـي يـك نفـر از آنـان از                        افزود اگ 

مفكري بايد او را منصوب كنيد و شـديداً از          هايرانيست است به دليل       معتقدين به مرام پان   
. وي حمايت نماييد و اگر ضعفي در كسي است جلو مخالفين شديداً از او حمايـت كنيـد                 

 . اين يك انضباط حزبي و ملي است  . محاكمه كنيد  اي به خاطر ضعف     سپس او را در جلسه    
 كـه در   در خوزسـتان  ملت ايران مسئول سابق حزب رستاخيز در اين موقع مهندس كرماني    

ي رسـتاخيز كـارگران خوانـدم    ها  هارجلسه مذكور حضور داشت عنوان نمود در يكي از شم    
 پاسـخ داد فـوراً ايـن         پزشـكپور  .دانست  نويسنده مسائلي از جمله دين را عامل ارتجاع مي        

خواهند از اين راه   هستند كه ميها نيست بفرستيد زيرا اينها كموروزنامه را براي من به تهران   
گويـد حـزب بـا      مـي  اضافه نمـود داريـوش همـايون   پزشكپور. زندعقايد خود را منتشر سا 
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رساند  عنوان اين مطلب عدم آگاهي وي را درباره حكومت و حزب مي       . حكومت كار ندارد  
 مجلس از طريق حـزب      دهند و نمايندگان    جلس رأي اعتماد مي   زيرا به دولت نمايندگان م    

   .گردند  ميتعيين 
ي حزبـي را در     هـا   ليتايرانيست درصدد هستند مسئو      سابق حزب پان   ياعضا: نظريه شنبه 

  .  در اختيار خود بگيرندخرمشهر
 و مفاد خبر در زمينه تشكيل جلسات مورد بحث با حضور محسن پزشكپور    : يكشنبه نظريه

 بـه  .هاي مـذكور صـحت دارد   ايرانيست و گفت و شنود    ان سابق حزب پ   يتعدادي از اعضا  
 ســابق حــزب ي روز يــك بــار جلــسات اعــضا15منبــع آمــوزش داده شــد تــا چنانچــه هــر 

  16 افرازـايرانيست تشكيل گرديد در آن شركت و نتيجه را به موقع گزارش نمايد پان
 فعاليـت   به دليل هشدار داد محسن پزشكپور به1355 طي روزهاي پاياني سال      ساواك

ي سابق سخن بـه ميـان آورد و         ها  نيستايرا   اجازه ندارد از موضوع اتحاد پان      حزب رستاخيز 
واكنش تندي نـشان     باز هم بر اين موضع خود اصرار كند آن سازمان و مقامات دولتي               اگر

ايرانيـست بـا      ارتباطات محفلي و دوستانه اعضاي حزب سابق پـان        با اين حال    . خواهند داد 
موضـوع  گذشت زمان هم     اينكه   به ويژه . گاه پايان نيافت    يكديگر در شهرهاي مختلف هيچ    

هـا،    رقابـت در حاشيه ماندن آنان در اين تشكيالت جديد را حـل نكـرد و كماكـان همـان                   
واحـد و بـه اصـطالح فراگيـر          شخصي پيشين در بستر حـزب        ها و اختالفات حزبي و      تنش

  .ادامه يافترستاخيز 
  

  )مجلس رستاخيز(مجلس شورا دورة بيست و چهارم حضور در 
 بـه حـزب     آنهـا  انحالل احزاب چهارگانه و لزوم پيوستن همه اعضاي          ةهرچند اعالم يكبار  

ــاً همگــان را غــافلگير كــرد  ــاتا اعــالم برگــزاري امــا. واحــد رســتاخيز تقريب  دورة نتخاب
 زحمـات   ،نـشان داد  ) 1354 خرداد ماه  ويكم  سي(در موعد مقرر      مجلس شورا  وچهارم  بيست

ايرانيست كه اينك همگي به حـزب واحـد رسـتاخيز             رهبران و كارگردانان حزب سابق پان     
 هـدر نخواهـد     قبل از آن  پيوسته بودند، در موضوع تبليغات انتخاباتي طي حداقل يك سال           

                                                           
  .  همان-16
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 و احـزاب سـابق      هـا     هها در ميان هـواداران گـرو        بندي  ها و جناح    تبان رقا هر چند هم  . رفت
وجود داشت، اما در صورت ظاهر همه اين كانديداها عضو حزب واحد رسـتاخيز بـه شـمار                  

  .رفتند مي
ايرانيست و پيوستن به حزب رستاخيز، پنج تن از سـردمداران             در برابر انحالل حزب پان    

  . را پاداش گرفتندايرانيست، نمايندگي مجلس پان
 ، محمدرضا عـاملي تهرانـي     )از خرمشهر  (محسن پزشكپور : اين پنج تن عبارت بودند از     

  ).از بوشهر (، حسين طبيب)از اردكان (، منوچهر يزدي)از نهاوند (، پرويز ظفري)از تهران(
ي نماينـدگان جديـد، جنـب و    ها  هامي اعتبارنامتم به دنبال تأييد 1354 تير ماه شانزدهمدر  

رادي كـه اميـد   ن شدت گرفته و درباره برخي افاها در ميان منتخب جوش براي پيوستن به جناح  
. شود  هايي مي  زني  دار شوند، گمانه    هاي حزب در مجلس را عهده        در آينده رهبري جناح    فتر  مي

هـا    براي رهبري جنـاح     و سپس مصطفي الموتي    ، محسن پزشكپور  شد منوچهر آزمون    گفته مي 
، نـشريات خبـر دادنـد برخـي         1354 تيـر مـاه    نوزدهم در   17. را دارند  ختبدر مجلس بيشترين    

انـد و      مجلس براي پيوستن به هر يك از دو جناح اعالم آمادگي كـرده             تةهاي برجس  شخصيت
 تمايل دارند بـه جنـاح        و محسن پزشكپور   ، محمدرضا عاملي تهراني   در اين ميان، هالكو رامبد    

  .  هم به جناح ليبرال سازنده خواهد پيوستپيشرو بپيوندند و منوچهر آزمون
امـا  .  به رياست كميسيون عـرايض انتخـاب شـد         ، محسن پزشكپور  در مجلس رستاخيز  

هايش براي اين سمت مناسـب         به خاطر تندروي    را پزشكپور رئيس مجلس،    عبداهللا رياضي 
 از داليل مـوافقتش بـا انتـصاب او بـه            همين ويژگي پزشكپور  اما جناح پيشرو    دانست،    نمي

يـشرو پذيرفتـه شـد و تـا         دانست كه نهايتاً هم نظـر جنـاح پ          رياست كميسيون عرايض مي   
  18. كماكان در رأس كميسيون عرايض باقي ماند پزشكپور،ي فعاليت مجلسها  هواپسين ما

دهـد    مجلـس شـورا نـشان مـي    وچهـارم    دوره بيـست    صـورت مـذاكرات    كـه  چنانهم
يـسيون علـوم و آمـوزش عـالي را           هم در اين مجلس رياست كم      محمدرضا عاملي تهراني  

  19.دار بود عهده

                                                           
  .16 و 1، صص 1354 تير 16، دوشنبه 2264، ش 8، س  آيندگان روزنامه-17
  .386-388، صص 12 همان، ج -18
  .1355 تير 17، پنجشنبه 55، جلسه 24، دوره  صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي-19
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 رسـتاخيزي ايرانيست در مجلس      اعضاي حزب سابق پان    1356تا   1354ي  ها   سال طي
گاه نظـم تـاريخي شاهنـشاهي ايـران           از تأسيس حزب واحد رستاخيز به مثابه آخرين جلوه        

 آنان نقش و كردند كه از منظر    ند و داليل و براهين گوناگوني رديف مي       دسخن به ميان آور   
  .داد س امور و باالتر از دولت قرار ميأ را در رجايگاه حزب رستاخيز

 به مثابه تنها ايـدئولوگ و        حزب رستاخيز  ، معتقد بود   محمدرضا عاملي تهراني   كه چنان
 كـه   بـود كننده مسيري    شد و تعيين     كشور محسوب مي   درشتي ريز و    ها  سياستز  ري  برنامه

ي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي از آن عبور كـرده و بـه حيـات                ها    هكشور در عرص  
 و ارائـه  هـا   هاي جـز اجـراي برنامـ        د و در اين ميان، مجموعه دولت وظيفـه        دا  ميخود ادامه   

تيـارات و كاركردهـاي دولـت هنگـامي بـه كمـال        و حيطـه اخ    شتي حزب را ندا   ها    هطريق
. اي مطلوب به انجـام رسـاند        شده از سوي حزب را به شيوه       ي تعيين ها  سياستد كه   يرس  مي

اي نظـارتي    عالوه بر ارائه مسير آتي حيات كـشور، وظيفـه           حزب رستاخيز  ،به عقيده عاملي  
  و هـم هـا  سياست، حزب هم از منظر تعيين هترعبارت ببه . بوددار  هم در قبال دولت عهده  

  20.دونم  بر مجموعه دولت اعمال نفوذ و قدرت مي بايدها نظارت بر اجراي مطلوب اين طرح
 با دولـت اظهـار       كه درباره رابطه حزب رستاخيز     از ديگر نمايندگان مجلس شوراي ملي     

 بود كه طي سخناني      دكتر حسين طبيب   ،ايرانيست  گر حزب سابق پان    عضو دي  ،ودمعقيده ن 
هاي عصر رستاخيز بر وظايف سياستگذاري و نظارتي حـزب            ضمن تشريح ويژگي   ،مبسوط

دانست كه حزب بر اساس       يي  ها  سياستي دولت تأكيد نمود و دولت را مجري         ها  ليتبر فعا 
بـدين ترتيـب از منظـر دكتـر         . كنـد   بندي مـي    اعي كشور صورت  الگوي رفتار سياسي اجتم   

كننـده خطـوط كلـي       گذاري و هم از حيث نظارتي، تعيـين        ، حزب هم در كار سياست     طبيب
  21.رفت ي دولت به شمار ميها ليتفعا

ينه ي را آ   حزب رستاخيز  ،ايرانيست  شده پان  زب منحل  رهبر و دبيركل ح    ،محسن پزشكپور 
مكرر شاه را بـه     كرده و    قلمداد   )دولت، مجلس و قوه قضائيه    (نماي مجموعه حاكميت      تمام

  :داد مورد تمجيد و ستايش قرار مي) حزب رستاخيز(خاطر اين مولود جديد 

                                                           
  ).جلسه بعد از ظهر (1354 بهمن 28شنبه  ، سه25، جلسه 24 دوره  همان،-20
  ].جلسه صبح [1354 بهمن 28شنبه  ، سه24، جلسه 24 همان، دوره -21
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يـك از   ، حزبي است فراگيرنده كه با هيچاند اين حزب به مفهوم وسيعي كه شاهنشاه فرموده     
 11طـور كـه در    همان. كند مفاهيم اصطالحي احزاب به كيفيتي كه تاكنون بوده تطبيق نمي     

شاهنشاه در آغاز رستاخيز ملت ايران فرمودند در حزب فراگيرنده ملت           ] 1353[اسفندماه  
اصل انقالب شاه و    به سه اصل اتكا شده است، اصل نظام شاهنشاهي، اصل قانون اساسي و              

نظام شاهنشاهي كه تا درازاي همه تاريخ ايران ريشه : اين سه اصل بنيادي جامعه ما بود. ملت
دارد و اصل قانون اساسي بيش از يكصد سال مبارزه پدران ما بـود و اصـل انقـالب شـاه و                       

 تجلي كرد، در حـالي كـه ايـن اصـل هـم              1341 بهمن ماه  6ملت از نظر فرم و شكل كه در         
پس بيـان   . صلي است كه در تاريخ ايران به گونه اصل پيوند شاه و ملت همواره بوده است               ا

همه ملت ايـران بـه ايـن سـه اصـل             اينكه   اين سه اصل به عنوان سه اصل مشترك بود، براي         
يع پا در عرصـه      ملت ايران با اين شكل و مفهوم وس        بنابراين حزب رستاخيز  !]. [اعتقاد دارد 

بديهي اسـت در چنـين شـرايطي و بـا چنـين كيفيتـي حـزب                 . مبارزات اجتماعي گذاشت  
بينـي    برگرفت بلكه عمالً سه قـوه پـيش        ي خاصي را در   ها    ه نه تنها گرو    ملت ايران  رستاخيز

وقتي حـزب   . بر گرفت  يه، قوه قضائيه را در    شده در قانون اساسي يعني قوه مقننه، قوه مجر        
گانه در صفوف  فراگيرنده تشكل يافت و عبارت شد از تمامي مردم ايران پس همه قواي سه        

بنابراين حـزب مـستقيماً و نـه حتـي غيرمـستقيم،      . حزب رستاخيز ملت ايران قرار گرفتند   
كه همه ما بتوانيم بـا      اميدوار هستم   . مستقيماً در امر حكومت هم دخالت و هم نظارت دارد         

درك مفـاهيم رســتاخيز ملــت ايـران در موضــع چهــره واقعـي آن عناصــري كوشــنده در راه    
  22.هاي ملي و در راه اجراي رهنمودهاي شاهنشاه ايران زمين باشيم آرمان

در خاطرات برخي از اعـضاي همـان مجلـس رسـتاخيزي هـم بـه موضـوع تعريـف و                    
ايرانيـست از حـزب       كننده اعضاي حزب سابق پان     آور و كسل    تمجيدهاي غيرمعمول، مالل  

بافي پيرامون ايـن حـزب و جايگـاه آن در توسـعه                فلسفه براي كه از هيچ فرصتي      رستاخيز
  23.كردند، اشاراتي شده است كشور در شئون و سطوح مختلف فروگذار نمي

و تحـوالت انقالبـي در      هاي سياسي      به تدريج ناآرامي   1356هنگامي كه از اوايل سال      

                                                           
  .1355 اسفند ماه 14، شنبه 83، جلسه 24 همان، دوره -22
  .153، پيشين، ص مرتضي مشير:  همان، براي نمونه بنگريد به-23
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ي حاضـر در مجلـس      هـا   نيـست ايرا   خود را نشان داد، پان     ،عرصه سياسي و اجتماعي كشور    
 حمايت و دفاع از اصل نظام شاهنشاهي و شـخص شـاه در              را در  هيچ فرصتي    ،رستاخيزي

 تـالش كردنـد وانمـود سـازند سـطح           ،و تا توانـستند   از دست ندادند    برابر مخالفان سياسي    
مطالبات از حد نارضايتي از عملكرد دولت و نهادهاي دولتي و حكومتي فراتـر             ها و     مخالفت

  .رود نمي
ايرانيست مجلس بـا       اعضاي پان  ،گذشت  مي بيشتر   1356ي مياني سال    ها   ههر چه از ما   

 حاكميـت    عليـه  هاي سياسـي اجتمـاعي پيـدا و پنهـان           صراحت بيشتري نسبت به ناآرامي    
اي مجلـسين شـورا و        دوره جريان برگزاري انتخابات ميان    وقتي در    چنانكه .دادند  هشدار مي 

 از مـردم    نفـر  هزار   سه و   هفت به ترتيب فقط حدود       كه  مشخص شد   و تبريز  سنا در تهران  
 آن را   1356 آبان ماه  در اول    اند، محسن پزشكپور    هاي رأي رفته    آن شهرها به پاي صندوق    

سـخنان خـود   الي  البـه زنگ خطري جدي براي حاكميت و دولت ارزيابي كرده و البته در         
شخص شاه را از پيش آمدن و بروز چنين وضعيتي كـامالً مبـرا دانـسته و صـرفاً دولـت و                      

   24.ارزيابي كرد حاكميت  ومراجع دولتي را باعث و باني بروز اين شكاف عميق ميان ملت
 حــزب 1074در كـانون حزبــي شــماره   «1356 آذر مــاه هــشتم در محـسن پزشــكپور 

» نظام شاهنشاهي، قانون اساسي، انقالب شاه و مردم        [!] درباره سه اصل جاوداني      رستاخيز
  25.طلبيد و نظاير آن سخنراني و مخالفان حكومت را به مبارزه 

 كه  1356 دي   نوزدهماما به دنبال تحوالت مهمتري نظير وقوع قيام مردم شهر قم در             
اهللا امـام      و از سوي آيـت     ردهك   تحوالتي انقالبي را دنبال      ،هاي سياسي   آشكارتر شد ناآرامي  

بر دامنه انتقادات و هـشدارهاي خـود       ها    يستايران  پان ،شود   هدايت و رهبري مي    )ره(خميني
ي جديـد و  هـا   ههـ  با گـشودن جب  بودندتر از دولت و دواير حكومتي افزودند و چه بسا راغب     

براي جلوگيري از به خطر افتادن اصل نظـام شاهنـشاهي پهلـوي همگـام بـا مخالفـان و                    
با وقـوع  . همداستان شوندناپذير  رو بر ضدانقالبيون آشتي منتقدان وفادار و به اصطالح ميانه 

 حاكميـت در برابـر      فزاينـدة   نـاتواني   كـه   در شـهر تبريـز     1356 بهمن ماه  ونهم  بيستقيام  

                                                           
  .1356، اول آبان 24، دوره ذاكرات مجلس شوراي ملي صورت م-24
، مركـز بررسـي اسـناد    ، كتاب اول، چاپ اول، تهران به روايت اسناد ساواكانقالب اسالمي در استان اصفهان    -25

  .55، ص 1382تاريخي، 
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 طي سخناني مبسوط در صـحن علنـي         ، محسن پزشكپور   را نشان داد   ناپذير  مخالفان آشتي 
  :اظهار كردمجلس چنين 

  !زده نگ شهر جتبريز
نمايندگان محترم نيز خاطرشان هست، در نخستين جلسه اجالسيه اخير، پشت اين تريبون 

. كنم بيني مي كنم، من مخاطراتي را پيش بيني مي آمدم و عرض كردم كه من حوادثي را پيش
 به بتتفاوت نس توانيم بي ما نمي. ها را توضيح دادم داليل و جهاتي را هم ذكر كردم، سبب

تـوانيم نـسبت بـه ايـن          ما نمي . از حوادثي كه در سرزمين ما گذشته است، بگذريم        بسياري  
اعتنـا    زده شده است، بي     شهر جنگ  بر گرفته كه تبريز    ي ما را در   ها    هتيتري كه سرتاسر روزنام   

زده، چرا؟ مگر اين سرزمين را بيگانـه اشـغال كـرده بـود؟ مگـر ايـن                    چرا شهر جنگ  . باشيم
مورد هجوم و يورش قرار گرفته بود؟ كدام دستگاه مسئولي است كه در برابر ايـن                سرزمين  

 ايران است كـه در برابـر        تفاوت بگذرد؟ كدام نماينده مجلس شوراي ملي        حادثه بتواند بي  
تفـاوت بگـذرد؟ صـرف اينكـه بگوييـد بعـضي        اين حوادث و حوادث مشابه آن بتواند بي     

سخن مـا هميـشه ايـن بـوده و هـست كـه مـا بايـد         . ه است، اين كافي نيست  تحريكات شد 
ي غيرايرانـي نتوانـد آن را       هـا     هگونه تحريكات و دسيس     اي داشته باشيم كه احياناً هيچ       جامعه

پرستي و آزادگي ميهن ما را به شهر   عزيز ما، كانون وطنتبريز اينكه چه برسد به. متزلزل كند
ي خطير از ها ههكند كه ما در بر چنين مسائلي به نظر من مشخص مي! بديل كنندزده ت جنگ

 در نطـق   كـه شد، اگر همان طـور  و يا اگر در گذشته به مسائل خطير توجه مي    . تاريخ هستيم 
 بـا هفـت هـزار رأي،        اولين جلسه اين اجالسيه عـرض كـردم كـه انتخـاب نماينـده تهـران               

خطـر اسـت و مـا بايـد بيـدار              با سه هزار رأي، اين زنگ      اي سنا در تبريز     انتخابات ميان دوره  
ـ             و )صـحيح اسـت   (شـديم     رو نمـي   هباشيم، اگر توجه شده بود ما امروز با اين حوادث روب

  .گذريم تفاوت مي كه بي بينم تفاوت گذشتند و من امروز هم مي  بي
  : اجتماعيهاي اداري و لزوم يك جراحي قاطع در سازمان

تفـاوت بگـذريم، بـا      ترين مسائل بـي     كنم كه اگر به اين نحو نسبت به اساسي          من عرض مي  
 ولي اين نه    .تر مواجه خواهيم شد كه نبايد مواجه شويم         تر و حوادثي وسيع     مخاطرات وسيع 

ي تبليغاتي راديـو و تلويزيـون، نـه بـا توضـيحات             ها    هكند نه با برنام     با شعار تحقق پيدا مي    
جلـوگيري از بـروز مخـاطرات تنهـا بـا درك            . شان  ي انتخابيه ها    هندگان مجلس در حوز   نماي
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 و بعد هم با يك جراحي قاطع در ها  هعظمت مسئله، با درك مخاطرات امر، با پيدا كردن ريش
اين جراحي  ). صحيح است (هاي اداري و اجتماعي ممكن است و بس           بسياري از سازمان  

اينها جراحاتي است كه به پيكر ملت . معه ما مجروح خواهد شدقاطع را اگر نكنيم، پيكر جا
حادثه تبريز جراحت و زخم هولناكي است كه بر پيكر جامعه ما وارد             . ايران وارد آمده است   

شده است، حوادث شهرهاي ديگر جراحاتي است، اين جراحات چرا ايجاد شده براي اينكه 
يم، صورت جلسات مذاكرات    يملكت بنما هاي اداري م    نخواستيم آن جراحي را در سازمان     

يد، الاقل از ده سال گذشته تاكنون، مذاكرات        يمجلس را در تمام لوايح بودجه مطالعه بفرما       
هـايي كـه هـست و گفتـه           هاي آنها را از نابـساماني      يد، رنج ينمايندگان ملت را مطالعه بفرما    

بيان شود تنگنا، اين  اينكه ،)آفرين(شود تنگنا ولي من قبول ندارم بلكه نابساماني است  مي
 بـوده   ها    هي نادرست يا عدم اجراي درست برنام      ها    هيك پوششي است بر آن چه نتيجه برنام       

توضيحات نمايندگان در مورد مسائل مملكتي بارها مطرح شده است، هزارها صفحه . است
  .كو؟ كجا توجه شده؟ كجا رسيدگي شد، كجا عنايت شد؟ نشد كه نشد. شده است

  :ات شاهنشاه را پوشش اقدامات خود قرار ندهيدمنوي
ما امروز مواجه با اين مسائل هستيم و هميشه مواجه با ايـن مـسائل بـوديم كـه خواسـتند و                      

ها را متوجه مقام غيرمسئول مملكـت،         اند، كه مقدار زيادي از نابساماني       خواهند كرد وكرده  
جرايي مملكت يعني شاهنشاه    مقام شامخ و غيرمسئول مملكت، مقام شامخ و غيرمسئول ا         

 و من چند بار در پـشت ايـن تريبـون         )  احسنت ،آفرين(كه چنين نيست،     بنمايند در حالي  
 و اقدامات خودتان مدام بگوييـد شاهنـشاه چنـين           ها    هگفتم كه نياييد به عنوان دفاع از برنام       

. چقدر گفتيم .  اين طور باشد   ها    هخواهند برنام   خواهند، مدام گفتيم نگوييد شاهنشاه مي       مي
كارش نادرست بود و يا غلط بود در پشت اين تريبون آمد و             هر مدير اجرائي در هر كجا كه      

در برابر مجلس آمد و منويات شاهنشاه را براي ما بيان كرد و پوشش كارها و اقدامات خود                  
ـ   يپـذير  دانستيم كه اين نحوه اقدام جامعه را با چه آسيب       مي. قرار داد  واهـد  رو خ ههـايي روب

26.نمود

  

الظاهر بـسيار زودتـر از شـاه و مـشاوران او               علي تر آن است كه محسن پزشكپور       جالب

                                                           
  .1356، اسفند ماه 24، دوره  صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي-26
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ضرورت دستگيري، برخورد و به اصطالح مجازات افرادي از رجال و سياستمداران بلندپايه              
 اسفند ماه  در   پزشكپور. فته بود  از سقوط حتمي دريا    حاكميت را به هدف نجات رژيم پهلوي      

 اقـداماتي از ايـن   ،آينـده  براي سـال   و به هنگام بررسي اليحه بودجه دولت آموزگار        1356
. دمون  ناپذير ارزيابي مي    ست را براي جلوگيري از گسترش بحران سياسي ضرورتي اجتناب         د

  : چنين آمده استرهاي از اين سخنان پزشكپو در بخش
  ! نيستها  هتحول به مفهوم تغيير مهر

جنابان آقايان وزرا، نمايندگان محترم، من همواره به يك اصل اعتقاد داشته و دارم و آن ايـن                  
اي كه بخواهد سالمت، وحدت، يكپارچگي و حركـت خـود را بـه سـمت                  جامعهكه  است  

نبايد بـه خـصوص نـسبت بـه متجـاوزين و خطاكـاران و               عظمت حفظ كند، در اين جامعه       
 تحول هرگـز بـه      .)صحيح است (مقصرين به حقوق اجتماعي اغماض وجود داشته باشد         

. هـا بـه طـور اساسـي نـدارد      مـشي   نيست، تحول مفهومي جز تغيير خط    ها    همنزله تغيير مهر  
ها و چه بسا جرائم گذشته    كاري  ها و كم    كند، اما اگر بخواهيم خطاها و خبط         تغيير مي  ها    همهر

يم ييم و در كنار هم بنشينيم و بگويرا كتمان كنيم و يا پيگيري نكنيم، آن وقت ما هر چه بگو   
مد سرانه ما به اينجا رسيده است و چه شده است ولي يك دانـشجو، يـك كـارگر و              ارشد در 

آموز،  ك دانشدار، يك نجار و يك آهنگر و ي ور، يك زن خانه يك تاجرو يك برزگر، يك پيشه
ها   خواهد كرد، پرسش خواهد كرد كه پس مسئول اين نابسامانيسؤالكه از خود  هر كه و هر

اند و چگونه بـا آنهـا رفتـار شـده اسـت؟               ها چه كساني بوده    و مسئولين ايجاد اين نابساماني    
  اند؟ چگونه آنها به چنگ قانون سپرده شده

  ؟اند كدام يك از بلندپايگان را مجازات نموده
يد كه دسـتگاه    يمن سال گذشته هم در بحث بودجه از وزير دادگستري پرسش كردم، بفرما            

قضائي ما نه اينكه چه تعدادي ضابط و ثبات بلكه چه تعـدادي از بلنـدپايگان اداري را كـه                     
اند تعقيب نموده و مجازات كرده است؟ من  مقصرند و جرائمي را به طور قطع مرتكب شده

من به عنوان كـسي كـه آشـنا بـه مبـاني             . گويم  اس مسئوليت كامل مي   احس اين مطالب را با   
حقوقي است گزارشات كميسيون شاهنشاهي را شنيدم و خواندم و غالب مواردي را كه در               

 را كـه در      هـا    اعالم شده است تقـصيرهايي را كـه اعـالم شـده، حيـف و ميـل                 ها  شآن گزار 
ارششان به عنوان تبذير و اسراف      وزير در گز    المال مملكت شده است و جناب نخست        بيت
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ـ اند، غالـب اين     مواد غذايي غيرضرور عنوان نموده     . دانـم  ا را متـضمن عناصـر جزائـي مـي       ه
  .)صحيح است(

  :ها  هريزي نادرست و عدم اجراي صحيح برنام تنگنا، يعني برنامه
ـ    نشد   درست تنظيم مي   ها    هعرض من اينجاست كه اگر برنام      ا  درسـت اجـر    هـا     هد و اگر برنام

كردنـد و اگـر       احساس نـوعي عـدم مـسئوليت نمـي         ها    هشدند و اگر اجراكنندگان برنام      مي
كردند، مورد تنبيه و  كردند و با احساس عدم مسئوليت كار مي  را اجرا ميها  هآنهايي كه برنام

. ديديم   نمي گرفتند، امروز ما اين گزارش را روي ميز مجلس شوراي ملي            مجازات قرار مي  
ريـزي صـحيح و ناشـي از عـدم اجـراي صـحيح                اگر هر مشكلي را كه ناشي از عدم برنامـه         

انـد   ناميـديم اگـر بـسيار كـساني را كـه مرتكـب ايـن خطاهـا شـده          ست تنگنا نمـي ها    هبرنام
دارند، امروز در جامعه ايراني ما  ديديم كه امروز در جامعه آزادانه بلكه با غرور قدم برمي نمي
  27.داشتيم مسائل را نمياين 

هـاي    نـاآرامي  اينكـه     طي همان سخنان مبسوط خود با اذعان و اعتـراف بـه            پزشكپور
سياسي و انقالبي جاري و ساري در كشور از سوي علماي مذهب تشيع هـدايت و صـورت           

ظام تاريخي   ميان ن  ي تالش كرد  گيرد، با تحليل تاريخي نه چندان استوار        عملي به خود مي   
شاهنشاهي ايران با مذهب تشيع ارتباط و پيوندي تنگاتنگ و ناگسستني پيدا كند تا وانمود               

پيوندي عميق و ناگسـستني وجـود        با مذهب تشيع و علماي شيعه        سازد ميان رژيم پهلوي   
 نيز در جمع    ان و شيعه ايراني و    مگراي حكومت در ميان جامعه مسل       داشته و مخالفان اسالم   

هايي از همان سخنان      در بخش  .دهند  اعتنايي را تشكيل نمي      رقم قابل  ،علما و مراجع ديني   
  :خوانيم چنين مي

  :پيوند جدانشدني مذهب و مليت در جامعه ايراني
اي اسـت كـه دقيقـاً         جامعه ايراني با يك معتقدات قوي و محكم هزاران سـاله، تنهـا جامعـه              

 و هـا   هت و اين آميختگي مليت و مـذهب اسـت كـه طـي سـد       مذهبش با مليتش منطبق اس    
ها بود كه در ايران   بسياري از زمان. )صحيح است. (هاي متمادي ما را حفظ كرده است قرن

دراعظم وجود نداشت،   ص. چه بسا حكومت وجود نداشت    . ها نبود   زمين اثري از حكومت   

                                                           
  . همان-27
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مليـت و  : كـرد  ا حفـظ حاكم و والي وجود نداشت ولي چه چيزي ايـن ملـت و سـرزمين ر       
من هر صدايي را كه هر نوع تزلزلـي را بخواهـد در ايـن اتحـاد                 . مذهب به هم پيوسته ايران    

دانم، مسئله براي ما شوخي نيست، مـا سرنوشـتي را             ايجاد كند، دشمني به ملت ايران مي      
خواهيم باشـيم، بـا    ما مي. پشت سر داريم، و يك سرنوشت هزاران ساله را طي خواهيم كرد           

ي قويم موجوديت ملت    ها    هما بايد پايگا  . هاي آينده   ويت ايراني، در تاريخ آينده و در زمان       ه
 پـود خـود      و نژاد ايران را نيز در تـار        ي هم ها    هترين پايگا   دين، يكي از مهم   . ايران را بشناسيم  

 هاي عثماني حمله كرد پ نگاه داشت، آن زماني كه شاه اسماعيل بزرگ با شمشير آخته به تو
به نام مرشد بزرگ، دالوران كرد در كنار او شمشير زدنـد و دشـت چالـدران نـشانة تجلـي                     

تا دوردست آفريقـا و آسـيا، برويـد، بـه           . وحدت و هماهنگي نژاد و قوم و مذهب ما گرديد         
ها شيعه از نظر مذهب خود را متعلق به ايران و شاهنشاهي ايران              مناطق ديگر برويد ميليون   

 بزرگـان ملـي،    بـه ي وسيع همبسته را ما چگونه به دست آورديم؟ با اتكا        دانند، اين فضا    مي
اينهـا بودنـد كـه همـواره ملـت ايـران، سـرزمين و نظـام          . پيشوايان و رهبران بزرگ مـذهبي     

من به دستاورد بيش از يك هزار . شاهنشاهي ايران را از جان و دل حمايت و حفاظت كردند
پردازم كه چگونه به مانند يـك وديعـه و       سالم نمي و سيصد سال فرهنگ عظيم ايران دوران ا       

 و تـار و پـود ايـن پيونـد، ريـشه و اثـر                ها  گدر تمامي ر  .  شد هميراث گرانقدر به جهان عرض    
تواند بزرگـاني   تاريخ صد سال اخير ملت ايران نمي. مذهب ايران نهفته است و وجود دارد 

اهللا  هــا، آيــت اهللا بهبهــاني  و آيــتهــا هــا و مالكــاظم خراســاني اهللا شــيرازي ماننــد آيــته را بــ
او بـراي چـه    . اند فراموش نمايد     عزيز برخاسته   كه از همان تبريز    ها  ماالسال  ةثقها،   طباطبائي

مـن  . برخاست، براي دفاع از موجوديت ايران و براي حفظ استقالل ايران باالي دار رفـت              
 ايران بيان نمايم، ايـن پيونـد عظـيم و           وظيفه ملي دارم اين نكات را در مجلس شوراي ملي         
ـ ت، ميـان ملـت ايـران بـا مع       هـا     هفخيم، اين پيوند ناگسستني و محكم ميان همـه گـرو           دات ق

بايست حفظ شود  بايست همچنان مصون و محفوظ بماند، حرمت آنها مي اش، مي   مذهبي
 سال گذشته، به مانند دوران صفوي       و آن وقت همه اين مجموعه مانند هميشه، مانند صدها         

هاي ديگر، همه اين مجموعه آن وقت نظام شاهنشاهي ايراني را كه از نظـر حقـوقي                  و دوران 
اي ابـراز شـود و هـر          انديـشه  جز اين هـر   . دارد  نيز بر قانون اساسي ايران اتكا دارد، پاس مي        

ـ    قلمي به گردش بيايد و هر قدمي برداشته شود، من عرض مـي           صلحت ايـران و  كـنم بـه م
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  28).آفرين(خدمت به شاهنشاهي شيعه ايران و سرزمين ايران نيست 
ايرانيـست در رونـدي       نـشينان سـابقاً پـان        مجلـس  1356ي پاياني سال    ها    هاز همان ما  

تدريجي، ولي معلوم، براي در امان نگه داشتن اصل نظام شاهنشاهي پهلوي به حربه لزوم               
شـدند و پنهـان هـم         اسي نظام مشروطه متوسل مـي     تبعيت بدون كم و كاست از قانون اس       

  29.كنند  كردند كه براي حفظ نظام شاهنشاهي پهلوي از هيچ تالشي فروگذار نمي نمي
 كه هنوز هـم بـه طـور          را ايرانيست پان اعضايي از حزب پيشين      ،گيري پزشكپور   موضع

زده كرد كه اميدوار بودند هـشدارهاي        مرتب جلساتي با يكديگر داشتند، خوشحال و هيجان       
از سوي دولت و حاكميت جدي تلقي شده و بدان عمل شود تـا نظـام                » بزرگ سرورشان «

 1356 اسـفند مـاه    وسـوم   بيـست ساواك در    .شاهنشاهي پهلوي با خطر جدي مواجه نشود      
  :گزارش كرده بود
ت بـا حـضور     ايرانيـس    سـابق حـزب پـان      ياعـضا  ]25[ 19/12/36 روز   30/20در ساعت   

 نماينـده   و محسن پزشـكپور  مسئول سابق حزب مذكور در خوزستان مهندس رضا كرماني  
 در مجلس شوراي ملي در منزل امير سـالمي مبـادرت بـه تـشكيل جلـسه                  اهالي خرمشهر 

 اطالع داريد   ! اظهار داشت دوستان و ياران و رزمندگان ديرگام        زبي نموده و ابتدا كرماني    ح
ايرانيست و نماينده بوشهر در مجلس نوبت   عضو حزب پانكه در بحث بودجه آقاي طبيب

 در خصوص اوضاع ايران و استبدادهايي كه پور داده و آقاي پزشكخود را به سرور پزشكپور
ي كه سبب شده دشمنان ملت ايران متحد يباشد خصوصاً در اثر ضعف و نارسا  مي در ايران 

ي ضدملي پياده نمايند و آن قدر به رهبر مملكت دروغ بگويند تا كـار بـه                 ها    هشوند و برنام  
 ساله 16 به مدت دو روز آشوب و خرابكاري به عمل آيد و نوجوانان ريزجايي برسد كه در تب

 در سـخنراني خـود در       روي كرسي بر عليه منافع ملت ايران سخن بگويند سرور پزشكپور          
ي مسئول اقدامات   ها    همجلس آگاهانه اعالم داشتند كه مملكت در خطر است و بايد دستگا           

ي متمادي ها  سال طي. كنند يا غافل هستند     اما مسئولين يا خيانت مي    . ري به عمل آورند   فو
و مرتـب دشـمنان ايـران       . كدام وزير دزد و خـاطي را بـه محاكمـه كـشيدند            . چه كار كردند  

                                                           
  .  همان-28
  .  همان-29
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 ضـعيف و بيكـار شـده امـا           افزود حـزب رسـتاخيز     كرماني. ي خود را پياده كردند    ها    هبرنام
 37 طي  ايرانيست  به خود اجازه داده به آنچه پان به خصوص شخص آموزگاردولت آموزگار

سال مبارزه ناسيوناليستي خود داشته با ديده تمسخر بنگرد، يا عناويني ديگـر دهـد چـون                 
پـرده    بـي كالت و معضالت را در مجلس شوراي ملـي  رهبر ما به موجب رسالت خود مش      

 هـا    سـتان  چـاپ اول درج و بـه بعـضي از شهر     اعالم داشته و سخنانش در روزنامه اطالعات      
 فرستاده شده و روزانه هزاران تلفن به منظـور عـرض تبريـك از طـرف مـردم بـه پزشـكپور                     

 بين مردم توزيع باالخص متن گفتار وي در تبريز. درد را خوب شناخته است  كه اوشود مي
  ...زيرا ايران مهد شاهنشاهي شيعه اسالمي است. گرديده و اثر خوبي داشته است

خطـر  . يـست  حاضـرين را آرام كـرده و گفـت وضـع شخـصي مـن ن                در اين موقع پزشكپور   
 اگر يك جراحي بزرگ و فوري صورت نگيرد متأسفانه مـا بايـد              .كند  مملكت را تهديد مي   

شده دارند اين مملكت را به  خود را براي يك رزم ملي آماده كنيم زيرا طي يك برنامه حساب
قـع   مـن سـه سـال قبـل در مو          ؟ دو روز در آتش باشد      چرا بايد تبريز   .برند  سوي نابودي مي  

 زنگ خطر است و اما حال  و تبريز گفتم سه هزار رأي براي تبريزاي تهران دوره انتخابات ميان
 چه قوانين ظالمانه آورديد و به دروغ تحـت توجهـات رهبـر              !كنم خود خطر آمده     اعالم مي 

مـردم  . ام دهـد   مجريـه كـار خـود را انجـ         نگذاشتيد قوه قضائيه و   . يب كرديد مملكت تصو 
آقـاي مهنـدس    . كننـد   بر عليه شاهنشاهي ما دارند توطئه مي      . اند  ايمان شده   تفاوت و بي    بي

من صراحتاً در   .  وزير سابق كشاورزي و سايرين را پست مهمي مجدداً خواهند داد           روحاني
ود تا پـاي جـان ادامـه        مجلس اعالم كردم دوره بعد وكيل نخواهم شد اما به رسالت ملي خ            

شـود زيـرا پـسرم         اين مملكت دارد نابود مـي      ! گفت سرور  در اين موقع علي خرم    . دهم  مي
 از او پرسيدم چرا پاسخ داد همه .گويد شاه خوب نيست  سال دارد در منزل مي7خشايار كه 

آموزان را    ه افكار دانش   دارند در مدرس   ، مالحظه بفرماييد  .كند  گويند مردم را زنداني مي      مي
شـده افكـار    سـالمي اضـافه نمـود بـا يـك برنامـه حـساب       . كننـد  نسبت به رژيم بدبين مـي   

 سـاله  8 و 7ي  هـا     ه اضافه نمود در قـم بچـ       كرماني. نمايند  آموزان را دارند مسموم مي      دانش
 دارند اين مملكـت  .امه است اينها برن  .كنيد  دادند دين از دست رفته چرا قيام نمي         شعار مي 

 به دليل حساسيت ها نيستايرا  بخواهد چه نخواهد ما پانچه آموزگار. كشند را به آشوب مي
. انـد  اي سابق جبهه ملي تلفني ما را تأييد كرده كنيم و افراد توده اوضاع قيام خود را آغاز مي    
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ه از بين برد و بـه قـولي ملـي كـرد و سـپس در                 شد دولت آمد كشاورزي را با برنامه حساب      
 تـا شـمال را       از مـشهد   .آخر عدالت كجاسـت   .  قرار داد   و هژبر يزداني   اختيار آقايان مهدوي  

ي كشور  ها  نيستايرا   كليه پان  يمشاهده نماييد مال كيست، طومار وقتي حاضر شد به امضا         
 اين جلسه . كنيمه خواهيم داد تا تكليف خود را يكسر رسيد و سپس به دكتر آموزگارخواهد

  30. خاتمه يافت00/24در ساعت 
 در جريان بررسـي     شناسانه و هشداردهنده محسن پزشكپور      در اين ميان سخنان آسيب    

 از ســوي اعــضاي حــزب ســابق هــارموچ  بيــست در مجلــس1357اليحــه بودجــه ســال 
 ايـن   ،چيني، تكثير و در سطحي وسيع منتشر شد تـا نـشان داده شـود                ايرانيست حروف   پان

داشت تا چه اندازه به دوام و بقاي حكومت           تشكل سابق كه اينك در راه رستاخيز گام برمي        
بر دامنه و    ،هاي سياسي    و گسترش باز هم بيشتر ناآرامي      1357با آغاز سال    . بندي دارد   پاي
مـسلكان     و ديگر هم   شناسانه و هشداردهنده پزشكپور     نظرهاي آسيب  ها و اظهار    د نطق اتعد

 كـه رئـيس كميـسيون عـرايض         رو از آن     پزشـكپور  .حزبي سابقش در مجلس افزوده شـد      
و ق و شـكايات ناراضـيان       دانست از حقو     بيش از ديگران خود را محق مي       ،مجلس هم بود  

 طي تابـستان    31.رو حاكميت در مجلس و بيرون از مجلس دفاع كند           مخالفان وفادار و ميانه   
 بـسياري  ، و دوستانش در مجلـس     ها و انتقادات پزشكپور      و پس از آن دامنه مخالفت      1357

 دهـشتناك سـقوط      شـبح  .بـر گرفـت    از رجال و دولتمردان و دواير گونـاگون دولتـي را در           
 رهبـران و كارگردانـان حـزب     .كرد  و يارانش را رها نمي آني پزشكپوراحتمالي رژيم پهلوي 

ايرانيست طي ساليان فعاليت خود بارها و بارها پيرامون نظام شاهنشاهي ايران و رژيـم                 پان
ت ايرانيـس   پرستي و نيز حـزب پـان        ناپذير آن با ناسيوناليسم و وطن        گسست  و پيوند  ،پهلوي
 بـراي آنهـا  بافي كرده و به اصطالح آسمان و ريسمان به هم دوخته بودنـد و اينـك        فلسفه

. بسيار ناگوار بود كه تقريباً به سرعت شاهد فروپاشي و زوال نظام شاهنشاهي پهلوي باشند              
 1357مجلس شورا تا اواسط سـال       ويكم    دوره بيست  را كه از آغاز       عبداهللا رياضي  ،پورپزشك

دورة نـشينان بـالاراده بـود، در واپـسين روزهـاي رياسـتش بـر                  العمر مجلـس    رئيس مادام 
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شـده   اين انتقاد حسابهايي از   در بخش.ه شدت مورد انتقاد قرار دادبمجلس  وچهارم    بيست
رو و وفادار بـه حاكميـت و          ي ميانه ها    ه كه هماهنگ با ديگر افراد و گرو        از رياضي  پزشكپور

ي وقـت هـم آن را       ها    ه از سقوط حتمي صورت گرفته و روزنام       به هدف نجات رژيم پهلوي    
  : و منتشر كردند، چنين آمده بودتمام و كمال چاپ

 15698سبب و انگيزه ارسال اين نامه سرگـشاده، مالحظـه خبـري بـود كـه در شـماره                     ... 
در فراز نخـست ايـن      .  درج گرديده است   1357 مورخ هشتم شهريورماه     روزنامه اطالعات 

 ديروز اعالم    رئيس مجلس شوراي ملي    مهندس عبداهللا رياضي  ... «: خبر چنين آمده است   
ت ايـن خبـر از دو       ائ قر .»...كند  ي گذشته دفاع مي   ها  لتي دو ها    ه و برنام  ها  شكرد كه از رو   

نخست آنكه چگونه ممكـن اسـت يـك ايرانـي           . جهت مرا غرق شگفتي و تألم و تأثر نمود        
 كه معموالً بايد آگاه به مشكالت ميهن خود، آشنا به           يك نماينده مجلس شوراي ملي    [...] 

ي ها لتي مردم ميهن خود باشد، در شرايطي كه به هر حال به سبب روش دوها مها و غ رنج
ي مسلم ها ليت، مسئوها لتاندركاران دولت الحق نيز در آن دو گذشته كه بسياري از دست

ه اين حد از پراكندگي، نابساماني، درهم اند، وضع اجتماعي ملت ايران ب و انكارناپذير داشته
. ي اقتصادي انجاميده است، اين چنين داوري كنـد   ها    هريختگي و شكست بسياري از برنام     

چگونه ممكن است يك ايراني آن هـم كـسي كـه نماينـده مـردم در مجلـس شـوراي ملـي                   
ن ما، تبعيـد و     ميهنا  ي عظيم از هم   ها    هي واقعي كشته شدن گرو    ها    هباشد، به سبب و انگيز      مي

زنداني شدن گروه گروه مردم اين سرزمين، ايجاد حوادث نامطلوب در سرتاسر مملكت و              
  باالخره عدم رضايت عمومي و مĤالً عصياني كه به وجود آمد توجه ننمايد؟

ئوليت ، هرگاه مسئوليت بروز اين حوادث، هرگـاه مـس         جناب آقاي مهندس عبداهللا رياضي    
ي متعدد  ها    هايجاد تورم را در ايران با باالترين نرخ در صحنه اقتصاد جهاني، شكست برنام             

اقتصادي و اجتماعي، به هدر دادن بخش عظيم ثروت فناپذير ملي از درآمد، درهم كوبيدن         
بسياري از روستاهاي مملكت و باالخره هر گاه فراهم ساختن موجباتي براي تعدي و تجاوز 

اي  مونهن و ستمگران و غارتگران بر حقوق ملت و بر شرف و جان و مال مردم، كه نزورگويا
ــت  ــاك جناي ــده هولن ــا از آن پرون ــي ه ــر يزدان ــال هژب ــيي امث ــا دو   م ــد، ب ــتباش ــا ل  و ه

  ها نباشد، پس مسئوليت آن با كيست؟ كومتبا حالمجموع  حيث من
انگيــز و كــشتارها و تبعيــدها و  هــا و حــوادث غــم نــه تنهــا مــسئوليت همــه ايــن نابــساماني
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 بـوده و هـست، بلكـه        ها  لتي اقتصادي و اجتماعي، با دو     ها    ههاي متعدد در برنام    شكست
هـا مـسئوليت    شكني ها، در انجام اين تعديات و قانون     شخص شما، در ايجاد اين نابساماني     

  ...مستقيم و انكارناپذير به عهده داشته و داريد
 چهار دوره رياست مجلس شوراي ملي تاكنون چگونه مجلس ايـران را اداره              جنابعالي طي 

 اجازه بفرماييد تا با صراحت بيان نمايم، متأسفانه نحوه رياست شما بـر مجلـس                .ايد  نموده
اي نداشت كه بالمره قوه مقننـه را از موضـع قـانوني خـود       ايران، جز اين نتيجه شوراي ملي 

استقالل قوه مقننه را متزلزل نمايد و باالخره اصل تفكيك قوا را به سـود قـوة        . نمايدخارج  
و نوعي حكومت مستبد ديوانساالري را بر همة مملكت مستولي ... مجريه مخدوش كند، 

  32. ...سازد
 غيرمـسئول  ، از اين گونه انتقادات تند و شديداللحن   دانستند كه هدف پزشكپور     آگاهان مي 

است كه گويي طي ساليان طوالني      !) طبق قانون اساسي مشروطيت   (خص شاه   شجلوه دادن   
 و دواير مختلف دولتـي و حكـومتي در شـئون و سـطوح               ها  لت مجالس شورا و نيز دو     ،گذشته

مختلف برخالف تمايل و عاليق شخص شاه عامدانه حقوق و منـافع ملـت ايـران را پايمـال                   
 و  هـا   لـت آن نه شاه و اصل نظام شاهنشاهي پهلوي بلكـه بايـد همـان دو              اند و به تبع       ساخته
  33. باشند آمده ي اجرايي و نظاير آنها پاسخگوي اوضاع بحراني پيشها  هدستگا
  

  در برابر دولت آموزگار
 طبـق   1356 مـرداد مـاه    شـانزدهم  در    رقيب ديرين اميرعباس هويدا    دكتر جمشيد آموزگار  

 شـهريور مـاه    پـنجم  شـد و تـا       وزيري جايگزين هويدا    خواسته شخص شاه در مقام نخست     
وزيري با نظر مساعد و خوشحالي         به نخست  انتصاب آموزگار .  در اين سمت باقي بود     1357

 دل پـري     زمامـداري رندانـه هويـدا      ها   سال  و يارانش در مجلس مواجه شد كه از        پزشكپور
تري با آنان برقـرار خواهـد         وزير جديد ارتباط دوستانه     داشتند و بر اين باور بودند كه نخست       
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 مود ساخت بـه نظـرات كارشناسـانه پزشـكپور     وانتقريباً چنين هم بود و آموزگار     ساخت كه   
محمدرضـا  . دهـد    با مشكالت پيش روي دولت اهميت مـي        كارآمدمواجهه منطقي و    براي  

بيركلـي   بـود و هـم او بـود كـه در دوران د              هم از افراد مورد توجه آموزگـار       عاملي تهراني 
  .مقام او شد  مدتي قائمحزب رستاخيزدر آموزگار 

 مهـر  پـانزدهم  داشـت، در    يكي از وكالي دادگستري كه ارتباط نزديكـي بـا پزشـكپور           
اي از     و نظرخواهي از آن دو پيرامون پـاره         آموزگار  با  و عاملي   درباره ارتباط پزشكپور   1356

  : گفته بود به ابوالحسن عميدي نوري،مسائل مبتال به دولت
برايم نقل نموده ) او هم عضو هيأت مديره كانون وكال و هم وكيل مجلس است (پزشكپور

.  كه با هم حزب داشتند از او دعوتي نمود به اتفاق دكتر عاملي روز پيش دكتر آموزگار    چند
هاي تشريفاتي عمومي اسـت ولـي وقتـي نـزدش            كردم از اين دعوت     گفت خيال مي    او مي 

د، از اوضـاع مملكـت از مـن نظـر خواسـت             بعـ . رفتم معلوم شد فقـط مـا دو نفـر هـستيم           
هـا بالخـصوص امـر دادگـستري و          بالخصوص وضع دادگستري كه من به تفصيل خرابـي        

 هم از نظر قوانين غلط و هم از نظـر رفتـاري كـه بـا     ، درآورده استپور  افتضاحي كه اين كيان   
تقل قانوني است كه وزيـر حـق       كه دادگستري يك قوه مس     در حالي . ]را گفتم  [قضات دارد 

 پزشـكپور . نمايد  كند، امر و نهي مي      دار مي    ه او مرتب قضات را جريح     ،دخالت در آن ندارد   
يادداشـت  ) قسمتي از آنهـا مخـصوصاً دربـاره دادگـستري         ( مطالب مرا    بعد گفت آموزگار  

. پور دارد  از طرف شاه مأموريت درباره رسيدگي به كار كيانكنم كه او كرد و من خيال مي مي
 او هم يگانـه، رئـيس ديـوان كـشور را            ، جريانات را به شاه گفته     كنم كه آموزگار    من خيال مي  

  34.خواسته از جريانات دادگستري و عدم رضايت قضات و غيره استفسار نموده است
 و يـارانش در مجلـس در سـلك          هاي سياسي پزشكپور    امياما با گسترش تدريجي ناآر    

اسـفند   پيش از اين هم اشاره شـد در          چنانكهرآمدند و هم  دوزير    منتقدان و ناصحان نخست   
 و  1357 در انتقاد و مخالفت با اليحه بودجه دولت براي سـال              محسن پزشكپور  1356 ماه

ي مختلف دولتي سخنان مبسوطي ايراد      ها    ه و دستگا  ها    هي وزارتخان كارآمد و نا  عملكرد   سوء
 و در صـحن علنـي       1356 اسـفند مـاه    يازدهم مواجه شد كه در      كرد كه با واكنش آموزگار    
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بطـه مريـد و     ايرانيست را كه از را       ديگر نماينده عضو حزب پان     ،مجلس سخن پرويز ظفري   
و او را مرشد خود خوانده بود مورد استهزا قرار          سخن به ميان آورده      مرادي خود با پزشكپور   

 بـه واكـنش اخيـر     در آن برهـه پزشـكپور   ،دهـد    اسناد نشان مي   چنانكهبا اين حال هم   . داد
 چنانكـه  هم 35.ر انظار عمومي تـضعيف شـود      وزير پاسخي نداد تا مبادا دولت وقت د         نخست

 در هنگـام طـرح       سخنراني انتقادآميز پزشـكپور    ،دهد  نشان مي ) 15/12/1356(گزارش زير   
گرفـت كـه گـويي        اي نـشأت مـي       در مجلس هم عمدتاً از شايعه      1357اليحه بودجه سال    

ي او مخالفـت كنـد، در دور آتـي          ها    ه با دولت و برنام    زشكپور پ  اگر  تهديد كرده بود   آموزگار
  :انتخابات جواز حضور در مجلس آتي را به دست نخواهد آورد

 زيادي راجـع بـه اليحـه         ايرانيست شور و هيجان    پاندر روزهاي اخير بين افراد سابق حزب        
ـ         بودجه كه وسيله آقاي نخست      افـراد زيـادي بـا       .شاهده گرديـد  وزير تقديم مجلـس شـد م

خواستند ببينند ايشان راجع به بودجه مخالفت خواهند كرد يا   تماس گرفتند و ميپزشكپور
 و   و دكتـر طبيـب     وزير را شنيده بودند كه به وسيله دكتر عاملي           چون پيغام آقاي نخست    ،نه

 از  سـؤال  بگوييـد ايـن قـدر         فرستاده و گفتند كه به پزشكپور       براي پزشكپور  مهندس يزدي 
دولت مطرح نكند و راجع به بودجه هم سخت نگيرد واال من هم دبيركل حـزب هـستم و                   

پيغام آقاي . ه آينده انتخابات نخواهم گذاشت كه ايشان شركت كند در دور  ،وزير  هم نخست 
 مبادرت به  و همكاران وي رسيده نتيجتاً پزشكپوروزير به سرعت به گوش پزشكپور نخست

شـما  وزير بيان داشت كه پيغام        نطق در زمينه بودجه نيز نمود و در ضمن خطاب به نخست           
هاي شما ترسي داشته باشم، قرار        ام كه از پيغام     رسيد اما من براي وكالت مجلس قبا ندوخته       

ايرانيست   استنسيل شده و سپس براي افراد حزب پان توسط دكتر طالعاست نطق پزشكپور
  .ارسال گردد
وزير و اينكه ايشان تهديد      در پاسخ آقاي نخست     ايرانيست  افراد سابق حزب پان   : نظريه شنبه 

نطـق  (اند ناراحت و عصباني بـوده و قـرار اسـت مـتن كامـل مـذاكرات را               به سكوت كرده  
  .توزيع نمايند) وزير  و پاسخ نخستپزشكپور
.  حاصل است شنبه مورد اعتماد است و به صحت گزارشات وي اطمينان-1: شنبه نظريه سه
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ايرانيست با نشستي به دور يكديگر ضمن   حزب پاني و اعضارسد پزشكپور  به نظر مي-2
  36.يي را نيز شروع نمايندها ليتهايي به اقدامات دولت فعا مخالفت

 مـساعد اعـضاي مـؤثر حـزب          در مجلـس بـا نظـر        از دولت آموزگار   انتقادات پزشكپور 
   .رو شد هايرانيست روب پان

 ي سـابق خطـاب بـه آموزگـار        هـا   نيستايرا  اي كه گروهي از اين پان       همچنين در بيانيه  
 دفاع كردند و مستقيم و غيرمستقيم از نقش تاريخي حزب           انتشار دادند، باز هم از پزشكپور     

 در دفاع از نظام شاهنشاهي پهلوي سخن بـه ميـان آورده و           ها  نيستايرا  ت و پان  انيساير  پان
  . بر تداوم اين راه تأكيد كردند

هـا در     هاي ساواك و احياناً حاكميت براي جلوگيري از گـسترش نـاآرامي             از جمله طرح  
در .  از مخالفـان سياسـي بـود   ييهـا   ه ايجاد رعب و وحشت در ميان گـرو   1357اوايل سال   

 از اواخـر فـروردين و اوايـل         ،دادنـد   لقب مي » كميته انتقام «همين راستا افرادي كه خود را       
هـاي نـه      بمـب  در محل كار يا منازل افـرادي از مخالفـان حكومـت              1357 ارديبهشت ماه 

. گريختنـد   چندان مخربي منفجر كرده و يا آنـان را مـورد ضـرب و جـرح قـرار داده و مـي                     
 محـسن   1357 ارديبهـشت مـاه    چهارماين دست روزافزون شد، در       هنگامي كه اخباري از   

 را مورد پرسـش قـرار داده و         در صحن علني مجلس دولت آموزگار     طلبانه    فرصت پزشكپور
  .گذاران شد ر هويت مهاجمان و بمبت خواستار آشكار كردن هر چه سريع

 يكي از نمايندگان مجلس ايران از دولت خواست در مورد كساني كـه در               شكپورمحسن پز 
اند توضيح داده و بگويد كه چرا          دست داشته  انفجار بمب در خانه مخالفان دولت در تهران       

  .براي دستگيري اين عده اقداماتي صورت نگرفت
ون كامالً قادر به تشخيص هويت گـروه تروريـستي          وي گفت تشكيالت دولتي مجري قان     

  .اند باشد اما در انجام اين كار كوتاهي كرده مذكور مي
العـاده غيـر      اي فـوق    براي دومين بار در عرض يك ماه و نيم گذشته دولت ايـران بـا حادثـه                

ج نـاآرامي در كـشور       در رابطه بـا امـوا      رو شده است و در مجلس شوراي ملي        همعمولي روب 
  آنـدرو ، در تهـران .سي.بي.به گزارشي در اين باره از خبرنگار بي    . گيرد   قرار مي  سؤالمورد  
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  :كنيم  گوش مي،ويتلي
رو شده است، ناشي  هوزير ايران با آن روب ي كه دولت جمشيد آموزگار نخستسؤالترين    تازه

 يكي از   باشد، آقاي محسن پزشكپور     نازل مخالفان سلطنت و دولت مي     از انفجار بمب در م    
 در مـورد اينكـه مـسئوالن    سؤالوكالي سرشناس مجلس شورا ديروز دولت را با طرح سه         

.  قـرار داد حانـد مـورد استيـضا    اند و چرا تا حال دسـتگير نـشده          اين انفجار چه كساني بوده    
 در استيضاح خـود كـه احتمـاالً بـراي دولـت             ست كه آقاي پزشكپور   اهميت قضيه در اين ا    

دارد كه قانون اساسي ايران حمايت از افراد و امالك را             بسيار ناراحت كننده است اشعار مي     
كننده   كه از دانشجويان شركتكالييوي گفت كه منفجر كردن منازل و. تضمين كرده است

اند به حق دفاع قانوني لطمه زده و سـاير اصـول عـدالت را پايمـال                   ردهدر تظاهرات دفاع ك   
  .كند مي

هيچ اظهار نظر و يا بيانيه رسمي در مورد اين حوادث كه حدود سه هفته پيش شـروع شـد،                    
 در واقع دولت مجبور است كه به استيضاح پارلماني جواب بدهد ولي             .انتشار نيافته است  

  37.براي اين جواب تعيين نشده استرسد كه هنوز موعدي  به نظر مي
كوشيدند    و همفكرانش در مجلس و بيرون از مجلس زيركانه مي          بدين ترتيب پزشكپور  

ي دولـت و    كارآمـد هـاي عمـومي از عملكـرد سـوء و نا            چنان القا كنند كه گسترة مخالفت     
» قانون اساسي «رهايي نظير   رود و طرح شعا     ي دولتي فراتر نمي   ها    همجموعه دواير و دستگا   

و لزوم پايبندي تمام و كمال به آن خواهد توانـست اصـل نظـام شاهنـشاهي پهلـوي را از            
  . خطرات احتمالي مصون نگه دارد

 در چارچوب همان     دولت آموزگار  1357در همين راستا بود كه در طول بهار و تابستان           
مـورد پرسـش و انتقـاد       ) نون اساسـي مـشروطيت    بر حسب قـا   (وظايف به اصطالح قانوني     

گذشـت، پزشـكپور نيـز همچـون          هر چه زمان بيشتر مـي      38. و يارانش قرار داشت    پزشكپور
اكنون كه مـشخص    . كرد   انتقادهاي خود را تندتر و تندتر مي        طلبان،  اي ديگر از فرصت     عده

 ةر آينـدة ايـران دارنـد، بـه يكبـاره همـ            اي د   شده بود، روحانيـت و اسـالم، جايگـاه ويـژه          
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طلبـان، نگـران از هرگونـه         اما اين فرصـت   . عابد و زاهد ومسلمان شده بودند      طلبان  فرصت
فروپاشي كه به معناي فرود آمدن آوار بر سر خود آنها بـود، سـنگر قـانون اساسـي را رهـا                      

 سنگرشـان قـانون     زدند كـه آنهـا نيـز        ردند؛ و دم از پيروي آن دسته از روحانيون مي         ك  نمي
   .ي در رأس تمام اين روحانيون جاي داشتشريعتمدارسيد كاظم اهللا  آيت. اساسي بود

كوشيدند در تحوالت جاري كشور نقـشي محـوري بـراي او      و همفكرانش مي پزشكپور
 وقتي در جريان اقدام     چنانكه. ا تقويت كنند  قائل شده و مستقيم و غيرمستقيم موقعيت او ر        

 مـورد تهـاجم قـرار گرفـت،     اهللا شريعتمداري در قم مشكوك گروهي از مأموران منزل آيت  
اي خطاب به رئيس مجلـس شـورا بـه شـرح زيـر تقاضـا كـرد                     طي نامه  محسن پزشكپور 

  :افته و در آن باره توضيح دهدوزير در اولين فرصت در مجلس حضور ي نخست
 حـضور   وزير در مجلـس شـوراي ملـي         يد جناب آقاي نخست   يخواهشمند است مقرر فرما   

  :يافته به پرسش زير پاسخ گويند
ـ               23ي عـصر شـنبه      هـا     هبا توجه به اعالميه صادره از طرف دولت به شرح مندرج در روزنام

ل ارتباط جمعـي روز چهارشـنبه       يشرح منعكسه در ديگر وسا    ارديبهشت ماه جاري و نيز به       
بيستم ارديبهشت ماه حريم خانه يكي از مراجع عاليقدر تقليـد و پيـشوايان بـزرگ مـذهبي              

گيرد كه در اثر اين حادثه شوم و  وران انتظامي قرار ميمملت ايران، مورد هجوم گروهي از مأ
گردد و حوادث نامطلوب ديگر از اين  ت ميانگيز يكي از نزديكان اين مرجع عاليقدر فو غم

  .پيوندد قبيل نيز به وقوع مي
ي علمي مذهبي و نيز حفـظ  ها  هي علمي، به ويژه حوزها   هبا توجه به اينكه حفظ حريم حوز      

حريم سكونت همه آحاد و افراد مردم به ويژه پيشوايان عاليقدر مذهبي، از مهمترين وظايف 
باشـد و بـا       هاي مسئول و مأموران دولت مي       ي همه سازمان  و تكاليف ملي و شرعي و قانون      

بايست  گمان فرماندار و ديگر مسئوالن كشوري و انتظامي شهرستان قم مي توجه به اينكه بي
شناسايي الزم را نسبت به محل سكونت مراجع عاليقدر تقليد داشته باشند و جز ايـن هـم                  

ه وقوع پيوست و دولت براي تعقيب و انگيز ب نيست، چگونه و چرا چنين حادثة شوم و غم       
معرفي مسئوالن وقوع اين حادثه چه اقداماتي نموده است و براي ايفاي وظايف قـانوني و                

دار كننـده احـساسات ملـت     شرعي و ملي خود بر اينكه هرگز چنين حوادث شوم وجريحه  
در نظـر   چـه تمهيـداتي را       ]نپيونـدد [ بپيونـدد    عهـا شـيعيان جهـان بـه وقـو          ايران و ميليون  
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  39اند؟ گرفته
 دانــشجويان و دانــشگاهيان پيــشگام تحركــات ،در بــسياري از مقــاطع دوران انقــالب

كردنـد، تقريبـاً    ي سياسي مختلفي حمايت مي    ها    هاز گرو  آنكه   ضدحكومتي بودند و جداي از    
 و يـاران   محـسن پزشـكپور   اما. بودندهمگي آنان خواستار به سقوط كشانيدن رژيم پهلوي    

 تـالش   اهميت   و بي  اي  طلب او در مجلس و خارج از مجلس با طرح مسائل حاشيه             سلطنت
 در مجلس حاضـر شـده و در          تا ودش خواسته   وزير وقت جمشيد آموزگار     كردند از نخست    مي

  :آن باره توضيح دهد
انـد كـه       ديگر وسائل ارتباط جمعي چنـين وانمـوده         و ها    هحسب خبرهاي مندرج در روزنام    

اند، از آنجـا      اي را حركت داده     جمعي دانشجو در يكي از تظاهرات خود پرچم كشور بيگانه         
كه چنين توجيهي بيش از يك اتهام ناروا و تمهيد زشت و ناهنجار براي واژگونه جلوه دادن                 

باشد و از آنجا كه هر ايراني بـا           يپرست نم   ها مردم ايران   طلب ميليون  تمايالت وسيع تحول  
وحدت ملي و استقالل و آزادگي ملي پيوندي ناگسستني دارد و از آنجـا كـه هـزاران هـزار              

پرستي هستند كه هزاران  ي مؤمن و ميهن ها    هدختران و پسران دانشجو فرزندان همان خانواد      
و از آنجا كه اين اتهام در اند،  پرست را در دامان خود پرورش داده هزار سربازان و افسران وطن

ي جامعه ايراني نيست، دولت چه اقدامي براي معرفي فوري كساني ها  هيك از گرو شأن هيچ
اند معمول داشت تـا آنهـا را بـه ملـت      پا داشته كه مدعي هستند درفش كشوري بيگانه را بر      

ي هـا     هنوادايران و مجلس ايران معرفي نمايد، تا معلوم گردد دامـان هـزاران دانـشجو و خـا                 
  باشد؟ پرست مبرا از اين اتهامات ناروا و زشت مي ايران

  با احترام
  40محسن پزشكپور

العظمـي  اهللا  شد كه اسالمگرايان تحت رهبري آيـت     هر روز آشكارتر مي    از طرف ديگر،  
رأس جنبش انقالبي مردم ايران بوده و هـدفي جـز سـرنگون سـاختن                در   )ره(امام خميني 
قابل  نقش   جاريكوشيد در تحوالت       رندانه مي  پزشكپوراما  كنند،     را دنبال نمي   رژيم پهلوي 

                                                           
  ).ايرانيست  اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-39
  .  همان-40
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هميـت  ا  براي علما و روحانيون وفادار به حاكميت قائل شده و با ناديده گرفتن و كم     توجهي
  چنان وانمود سازد كه آن گـروه نخـست  )ره(اهللا امام خميني  جلوه دادن جايگاه رهبري آيت    

در . هرگز اجازه نخواهند داد اصل نظام شاهنشاهي پهلوي با خطـري جـدي مواجـه شـود                  
 از  بـا عبدالرضـا حجـازي   گـوي محـسن پزشـكپور    و گزارشي از ساواك كـه حاصـل گفـت        

  : چنين اشاره شده است،رو بود روحانيون ميانه
 در دفتـر كـار خـود ضـمن صـحبت بـا          محسن پزشـكپور   ]25[ 26/2/37بعد از ظهر روز     

ي بـه   وزير كه در مورد حمله قواي انتظام         خود را از آقاي نخست     سؤالدوستان همفكر خود    
 چاپ نكردند و قـرار شـد    ها    ه نموده بود، مطرح كرد و گفت روزنام       خانه يكي از علماي قم    

 پزشـكپور .  به چاپ رسـد     و اطالعات  در روزنامه كيهان   ]25[ 26/2/37 مورخه   سؤالمتن  
 به مجلس آمده بود و اظهار تشكر و قدرداني از           روز دكتر عبدالرضا حجازي   اظهار داشت دي  

اي كه من در اختيـار   ام نمود و اظهار داشت علماي حوزه    دفاعي كه از جامعه روحانيت كرده     
تـشكر  اند تا از شما و از زحمات شـما       دارم و همين طور مردم مسلمان به من مأموريت داده         

 اضافه نمود به مدت يك ساعت پزشكپور.  داريماكنم و افتخار بكنم كه استادي همچون شم
 رابطه ملت ايران و عالم تشيع و روحانيت و اصوالً پيوند نظام    براي دكتر عبدالرضا حجازي   

ح كردم و همين طور وظيفه روحانيون را نسبت بـه   شاهنشاهي با شيعه و دين اسالم را تشري       
اشاعه دين با نظام شاهنشاهي و پيوستگي كردها و شيعيان با نظام شاهنشاهي در طول تاريخ 

فهمم پيوند دين   گفت دنياي ديگري جلوي چشمان من باز شد و حاال ميدكتر حجازي. را
ر عميق است و حتي ما در قـانون اساسـي داريـم كـه مـشروطيت و      با شاهنشاهي ايران بسيا   

ها و حكومت ايـن    پس چرا دولتي .شاهنشاهي ايران بايد تا ظهور امام دوازدهم پابرجا باشد        
 اظهـار   پزشـكپور . كنند كه فاصله بين مردم و دين و نظام شاهنشاهي باشـد             قدر كوشش مي  

مان خطري است كـه ملـت ايـران و نظـام شاهنـشاهي مـا را تهديـد          داشت به او گفتم اين ه     
. كند و حاال وظيفه شما علماي دين است كه نگذاريد اين چنين شكافي بـه وجـود آيـد                    مي

چون در طول تاريخ دشمن موقعي موفق شده است كه بين شاهنشاهي ايران و دين فاصـله                 
 گفت از اين به بعد در اين راه گام خواهم برداشت و دو جلد دكتر حجازي. ايجاد شده است

 را  و ديگري رسالت قرآن در عصر فضاخود يكي به نام سيستم اقتصادي اسالمهاي  باز كتا
 پيشكش كرده و امضا  آقاي محسن پزشكپورپرست با جمله تقديم به استاد و دانشمند ميهن
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 متوجه اين احـساسات ملـي و ميهنـي          نموده و به من داد و سپس گفت اگر دولت آموزگار          
هـا در مملكـت بـه         باشد و سعي كند كه فاصله شاه و دين و مردم زياد نشود ايـن بـدبختي                

  .وجود نخواهد آمد
  41.رسيد  بسيار خوشحال به نظر مي از برخورد خود با دكتر حجازيپزشكپور: نظريه شنبه

 بـه   تمـسك  را بـا     دولـت آموزگـار     و يارانش در مجلس شورا     آخرين باري كه پزشكپور   
ونهم    بيست ن مورد پرسش قرار داده و استيضاح كردند،         قانون اساسي مشروطيت و متمم آ     

 و طرح دولـت بـراي برقـراري         سوزي سينما ركس آبادان    به دنبال آتش   و   1357 مرداد ماه 
در كـه   استيـضاح   ايـن   در مـتن    .  و برخي شهرهاي ديگـر بـود       حكومت نظامي در اصفهان   

  :خوانيم  طرح شد، چنين ميملي مجلس شوراي وچهارم  دوره بيستصحن علني
  رياست محترم مجلس شوراي ملي

با نهايت تأسف بار ديگر بايد تكرار كرد كه اكنون ملت ايران در يكي از خطيرترين مراحـل      
  .سرنوشت خود قرار دارد

 امـروز بـه عنـوان اليحـه     العـاده  آنچه اينك و پس از تعطيل نابهنگام مجلس در جلـسه فـوق       
باشد، نموداري     مطرح مي  پيشنهادي دولت براي تجويز ابقاي حكومت نظامي در اصفهان        

بـه جـاي    » توتـاليتر بـوروكرات   «ها و استقرار نوعي حكومت        شكني  انگيز از نتايج قانون       غم
  .نظامات و نهادهاي قانوني است
 و بسيار   و رفسنجان، اردكان، جهرم، يزد، اصفهان، شيراز، قموقوع حوادثي نظير وقايع تبريز
باشـد كـه نتيجـه     انگيز بسيار ديگر مي مد حوادث شوم و غم   امناطق ديگر ميهن ما مسلماً پي     

  .هاي استبدادگران بوروكرات است  و خودكامگيها شكني قانون
بديهي است حاصل اعمال چنين روشي طي چندين سال از طرف بسياري از مجريان امر به                

يي از مردم، انباشته شدن پياپي ها  هميهنان ما، تبعيد گرو هر كيفيت كشتار گروه بسياري از هم
ايجاد حـوادثي نـامطلوب از ايـن        ها به محاكمه كشيدن مستمر دانشجويان و باالخره          زندان

  .قبيل است
هاي پياپي مسئوالن، در هم شكستن موازين قانون          شكني  گمان نتيجه چندين سال قانون      بي

                                                           
  .478-479، صص 5، كتاب انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك -41
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ي عظيم مردم مـيهن     ها    ه و اعتراضات بحق گرو    ها  خواستاعتنايي به       و حقوق عمومي و بي    
  .اشدتوانست داشته ب بينيم نمي ايم و مي مدي جز آنچه كه ديدهاما، پي

هاي  گردد كه هر يك در مسير آرمان اين توجيه منطقي و راستين از سوي نمايندگاني بيان مي
ملي همواره در راه استقالل و دفاع از وحدت ملي و آزادي و حراست قانون اساسي و تعميم 

  .اند  دريغ داشته عدالت اجتماعي مجاهدتي بي
 يـك زنـدگي سياسـي روشـني در مـتن            شود كه هر    اين توجيه از سوي نمايندگاني بيان مي      

مبارزات ملت ايران عليه هرگونه سياست ضدايراني و استعماري داشته و براي حفظ ميراث 
اند و اكنون نيز مسئوليت بروز حوادثي         فرهنگي جامعه ايراني تالشي وسيع را دنبال نموده       

  طـي هـا   لـت جه نحـوه عملكـرد دو      و ديگر وقايع را بيش از هر چيز متو         نظير حادثه اصفهان  
  .دانند ي گذشته تاكنون ميها سال

اين توجيه از سوي نمايندگاني است كه در آينده نيز براي دفـاع از وحـدت ملـي و اصـول                     
هاي دموكراتيك در پناه حكومت قانون تا پـاي جـان خواهنـد              مترقي قانون اساسي و آزادي    

  .ايستاد
زي قبلـي بـروز ايـن حـوادث و وقـايع بـه عنـوان                سـا   آنچه به عنوان انگيـزه اصـلي و زمينـه         

هـاي دولـت بيـان گرديـد متأسـفانه بـا آنكـه كـراراً از سـوي                     ها و خودكـامگي     شكني  قانون
انديشان مورد تذكر و توجه مكرر قرار گرفت هرگز تأثيري در نحوه  پرستان و مصلحت وطن

هـا كـه      كني دولـت  شـ   ها و مقامات مسئول ننموده و هر چنـد بيـان قـانون              رفتار كلي دولت  
معارض با نظام قانوني مملكت و مباين با خواست و مصالح جامعه ايراني مـسبب اصـلي                 
بروز اين حوادث است، مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد ولي به طور خالصه و اجمال به                 

  .گردد چند مورد كلي از آن اشاره مي
 متمم قانون اساسي و در 28 و 27 و 26ها در نقض اصول   اقدامات مكرر و پياپي دولت-1

نتيجه نقض اصل تفكيك قوا و تسري خواست و تمايل قوه مجريه در نحوة كار قوه مقننه و                  
  .قوه قضائيه

نتيجـه    نقض اصول بيستم و بيست و يكم قانون اساسي از طرف مقامات اجرائـي و در                -2
 پس از تعطيل    نقض اصل آزادي اجتماعات و آزادي مطبوعات كه به ويژه در يك ماه اخير و              

نابهنگام مجلس عليرغم تمايل قلبي دارندگان و نويسندگان مطبوعـات شـديدترين نحـوه           
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  .ل ارتباط جمعي اعمال گرديده استيسانسور از طرف دولت در مطبوعات و ديگر وسا
هاي متعدد طرح شده از سـوي نماينـدگان مجلـس              عدم پاسخگويي دولت به پرسش     -3

ها بيش از يك سال است مطرح گرديـده و بـدين كيفيـت عمـالً     اي از آن شوراي ملي كه پاره  
 در نحوه اجراي قوانين دچار عـسرت گرديـده اسـت، از    اعمال نظارت مجلس شوراي ملي    

 در مورد وصول بـدون مجـوز عـوارض    سؤالجمله اينكه بيش از يك سال است كه از طرح   
مربوط به هجوم و يورش مسلحانه مأموران دولت بـه   سؤالست كه از طرح ها  هگذرنامه و ما 

گـذرد، ولـي هنـوز         مـي  اهللا العظمي حاج سيدمحمدكاظم شريعتمداري      خانه حضرت آيت  
  .ت پاسخ نداده استسؤاالدولت به هيچ يك از اين 

اند،  المال مملكت تجاوز نموده  به بيتها  سال عدم تعقيب و مجازات قانوني كساني كه-4
چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي، و باالخره عدم تعقيب و مجازات كساني كه 

 گونـاگون حيـف و ميـل        يمد نفت را به انحـا     ظيم از ثروت فناپذير ملي يعني درا      بخشي ع 
  .اند نموده

ياري از   عدم تعقيب و مجازات كساني كه مسئوليت مستقيم و انكارناپذير شكست بـس             -5
هـاي    تـرين فرصـت     ي اقتصادي و اجتماعي را به عهده دارند كه از اين طريـق مهـم              ها    هبرنام

  .دهند  و ميزماني و امكانات مالي ميهن را از دست داده
 و بازگذاردن دست آنان در تجـاوز        ين، به سود گروه قدرتمند و متعدي       عدم اجراي قوان   -6

هاي مطروحه در اين مورد در مجلس         سؤالكه  به حقوق عمومي و جان و مال و شرف مردم           
  .باشد  كه هنوز دولت به آنها پاسخ نداده است روشنگر اين واقعيت ميشوراي ملي

ي متمادي است دولت را از موضع قانوني خود به          ها   سال يي چند از آنچه   ها    هاينهاست نمون 
موده است، كه ادامـه چنـين روشـي در          موضع نوعي حكومت خودكامه بوروكرات منتقل ن      

  .اي نتواند داشت حكومت سواي ايجاد عدم رضايت عمومي و باالخره بروز عصيان نتيجه
وزير نيز  با توجه به اينكه بسياري از اعضاي هيأت دولت كنوني و از جمله جناب آقاي نخست    

بـه اينكـه هنـوز    اند و نيـز بـا توجـه     هاي گذشته مشاركت و مسئوليت مشترك داشته   در دولت 
هاي معارض اصول قانون اساسـي و مـصالح عمـومي و     ها و روش شكني همچنان همان قانون  

نامه  يني آ156خواست بحق مردم ادامه دارد، امضاكنندگان اين تقاضانامه حسب مقررات ماده           
  .نماييم مي دولت جناب آقاي جمشيد آموزگار را استيضاح داخلي مجلس شوراي ملي
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 –ي  اصـغر مظهـر      علـي  –  دكتر سيدحسين طبيـب    –د  احم   احمد بني  – محسن پزشكپور 
  42 منوچهر يزدي–ر پو  غالمرضا اخالق– مهندس پرويز ظفري

 سوزي در سينما ركس آبادان      اي كه متعاقب آتش     به دنبال اين استيضاح و بحران گسترده      
و  شـاه    نظـر  بـا    و افزايش روزافزون تحركات انقالبي دامنگير دولت شده بود، جمشيد آموزگار          

  . گرفتهوزيري كنار  از مقام نخست1357 شهريور ماه پنجمحاميان خارجي او ناگزيز در 
  

  خروج از حزب رستاخيز
  ايرانيست تجديد فعاليت حزب پان

 از نيمه گذشـت و پـاييز آن سـال بـه پايـان خـود رسـيد، عاليـم               1356هنگامي كه سال    
 در  ،داد   مي قرائن نشان .  بيشتر خود را نشان داد     ستاخيزناپذير حزب ر    گرفتاري مزمن و پايان   

بـاز سياسـي بـه      كه اعالم فضاي      و در حالي   عف مفرط حزب رستاخيز   ض ناتواني و    وضعيت
ي بيشتري از منتقدان حكومت را در عرصه سياسي و اجتماعي كشور            ها    هتدريج افراد و گرو   

رفـت از بحـران        بـراي بـرون    كارآمدراهي  كه  عالقه نبود      ساخت، حاكميت بي   ظاهر خواهد 
 و برخـي ديگـر       محسن پزشكپور  1356بنابراين وقتي از اواسط زمستان      . رستاخيز پيدا شود  

آرام در محافل رسمي و آشكار عملكـرد   از دوستانش در مجلس و نيز بيرون از مجلس آرام    
هـا    تـرين   كنندگان آن در سطوح مختلف را مورد انتقاد قرار دادند، آگاه             و اداره  حزب رستاخيز 

دريافتند كه اين گروه كوچك احتماالً از سوي مقامات عاليـه سياسـي و احيانـاً اطالعـاتي                  
بدين ترتيب بـود  .  است  كردهتامنيتي براي انتقاد از اين حزب به اصطالح چراغ سبز درياف     

شـده   ه در آن برهه شاهد افزايش تحرك دوباره دستگاه رهبري و كارگرداني حزب منحل             ك
43.ايرانيست هستيم پان

  

ي مجلـس   ها  نيستايرا   پان 1356اسناد و مدارك حاكي از آنند كه حداقل از اواخر سال            
ت را  ايرانيـس   ب پـان   را به كناري نهند و احتماالً بار ديگر حـز          در صدد بودند حزب رستاخيز    

. اما در آن دوره، هنوز امكاني براي آشكار ساختن مقاصد خود نداشتند           . تجديد سازمان كنند  
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 را  ها  نيستايرا  ها، هنوز آن قدر خوفناك بود كه گروه كوچك پان          رژيم به رغم آغاز مخالفت    
هـاي محـسن     به نارضـايتي 1356 بهمن ماه وهفتم بيست در  ساواك. به سكوت وادار سازد   

 و طـرح اوليـه آنـان         از روند حاكم بر حزب رسـتاخيز       ها  نيستايرا   و گروهي از پان    پزشكپور
  :ت چنين اشاره كرده استايرانيس براي تجديد فعاليت حزب پان

 نماينـده مجلـس      در يك مذاكره خصوصي عنوان نموده است، محسن پزشكپور         دكتر ذكاء 
 اخيــراً از ســفر آمريكــا بــه كــشور مراجعــت نمــوده و اعــضاي حــزب ســابق شــوراي ملــي

 هم براي ما  ملت ايراناخيزايرانيست را دعوت و به آنان اظهار داشته است كه حزب رست       پان
يي را آغـاز  هـا  ليـت بايستي فكر ديگري بكنيم و به همين مناسبت نيـز فعا   . شود  حزب نمي 

وزيـر رسـيده       نخـست  ي اخير وي به اطـالع آقـاي آموزگـار         ها  ليتكرده و وقتي كه خبر فعا     
هم رئـيس   ) آموزگار( پيغام داده است كه توجه داشته باشد كه وي           اراليه براي پزشكپور  مش

را ) پزشـكپور (ي او   هـا   ليت فعا تواند به راحتي جلو       كل حزب و مي   دولت است و هم دبير    
ـ           در پاسخ به آقاي نخست     پزشكپور. بگيرد ي آقـاي   هـا     هوزير پيغام داده است كه حاال به گفت

وزير مبني بر اينكه دولت ايشان دولت صدق و راستي است اعتقاد پيدا كـرده زيـرا                نخست
 الاقل گفتند ولي آقاي آموزگار كردند اما چيزي نمي    ي سابق هم همين كارها را مي      ها  لتدو
  44.كند كه ممكن است دست به اين قبيل اقدامات هم بزند راف مياعت

هــاي محفلـي و غيررســمي رهبـران و كارگردانــان حـزب ســابق     افـزايش گردهمـايي  
 شدت بيشتري گرفته بـود،      1356 اسفند ماه  كه از اواخر     ايرانيست با محوريت پزشكپور     پان

 در   سـاواك  چنانكـه  هم . آستانه اقدام جديدي هـستند     اد در حكايت از آن داشت كه اين افر      
  : گزارش كرده بود1357 ارديبهشت ماه وششم بيست

 در مجلس آغاز شده ايرانيست با نشر و پخش سخنان پزشكپور اخيراً فعاليت گروه سابق پان
 قديمي به صورت دور كت اعضايشده و فعالً جلساتي با شرو جنب و جوش در افراد پيدا 

هم جمع شدن و بررسي و تجزيه و تحليل كردن وقايع به خصوص مسائل اخير كه دولـت                  
 اظهـار    به طوري كـه دكتـر طـالع        .اند   فعاليت خود را شروع نموده     ، انجام داده است   آموزگار

 با  عرضگي و عدم لياقت حكومت است و دولت هويدا          يداشته وقايع اخير صرفاً ناشي از ب      
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هايي   دارد در لجنهر چند دولت آموزگار. كرد هر زرنگي كه بود مملكت را ظاهراً حفظ مي
زند و خود آلوده وقايع گذشته شده اسـت امـا             كه دولت قبلي به وجود آورده دست و پا مي         

خواند   ماند يك شعر نو مي      لياقت است كه هر جا در قافيه مي         ه و بي  عرض  ايشان به قدري بي   
بـازتر سـخنگوي دولـت و وزيـر اطالعـات             كند مشكل حل شده و از همه حقـه          و خيال مي  

  .باشد  ميCIAتر است و سرهنگ دستگاه  باشد و از همه كثيف مي
اد وي ضـمن برگـزاري جلـسات در     و اعـضاي قـديمي مـورد اعتمـ        پزشـكپور : نظريه شنبه 

  .باشند هاي ميهماني درصدد تجديد فعاليت مي پوشش
.  شنبه مورد اعتماد است و به صحت گزارشات وي اطمينان حاصل است-1: شنبه نظريه سه

 يآيـي اعـضا      با گـردهم    خبر باال قابل مالحظه بوده و به احتمال قوي محسن پزشكپور           -2
ايرانيست درصدد تجديد فعاليت بوده و بدون شك سرلوحه فعاليت آنان  زب پانقديمي ح

عليهذا به شـنبه آمـوزش الزم       . مخالفت با دولت آقاي آموزگار و مبارزه با ايشان خواهد بود          
  45.داده شده تا نسبت به كسب اخبار مورد نياز از هدف مزبور به موقع اقدام و گزارش نمايد

هاي رستاخيزي كـامالً      ها و مجلس     از طرفي ناكارآمدي دولت    ، كه 1357در اوايل سال    
 قـرار داشـت، و از       اثبات شده بود، و از طرفي رژيم شاه زير فشار سياست حقوق بشر كارتر             

 فرصت  گرفت، محسن پزشكپور    تر نهضت اسالمي مردم ايران روز به روز اوج مي           همه مهم 
 كه مقارن با كشته     1357 خرداد ماه در هشتم   راي تجديد حيات حزبش، مغتنم شمرد و        را ب 

 بود، دستگاه رهبري اين حزب سابق طي        ها  نيستايرا   از پيشگامان پان   شدن عليرضا رئيس  
اي تلـويحي گوشـزد مخاطبـانش سـاخت كـه قـصد دارد بـار ديگـر فعاليـت حـزب                        بيانيه
  :هايي از اين بيانيه چنين آمده بود در بخش. ت را تجديد كندايرانيس پان

 هـا بـه ماننـد       ايرانيست  گذرد، پان   مي» فرمان رئيس «اكنون كه سي و دو سال از زمان صدور          
ي خود در پيشگاه ملت ايران، ها لتهمة ساالن گذشته، با آگاهي كامل به همة وظايف و رسا

  .كنند تقدان راه آزادي و سرفرازي اين ملت بزرگ، نبرد را دنبال ميهمدوش با همة مع
اي است بر ضد همة عوامـل غـارتگر داخلـي و خـارجي و همـة نيروهـاي                     مبارزه ما، مبارزه  
اي است براي استقرار نظمي قـانوني كـه در آن قـوانين بـه صـورت                   مبارزه. استعمار جهاني 
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  .د اجرا گذارده شونداي تنظيم گردند و عادالنه به مور عادالنه
اين مبارزه نبردي است در راه رسيدن بـه عـدالت اقتـصادي، عـدالت اجتمـاعي و عـدالت                   

ايرانيسم   اكنون نيز پس از گذشت سي و دو سال، همه پرورش يافتگان نهضت پان             . سياسي
  .دارد زادگي و سرفرازي ملت ايران گام برميآايرانيست همچنان به راه  و حزب پان

 و وظايف خطير خود برابر موجوديت ها لتمانند ساالن گذشته با احساس رساه باكنون نيز 
طلب جامعه ايرانـي، مبـارزه را دنبـال           دوش با همة نيروهاي تحول      ملت ايران، همگام و هم    

  .نماييم مي
ايرانيست، جاي ترديد نيست كه چونان بيش از سه دهه گذشته، عوامل              براي ما مبارزان پان   

اي، براي ايجـاد تزلـزل در مبـارزة           اندازان حرفه   ر استعمار و يا برخي از تفرقه      آشكار و ناآشكا  
. ها مردم اين سرزمين دست به اقداماتي مذبوحانـه خواهنـد زد            طلب ميليون   عظيم و تحول  

ي تـاريخي و    هـا   لت ايرانيـست همچنـان بـا درك رسـا          ولي آنچه مسلم است، مبـارزان پـان       
طلب در  برجا خواهند بود و همگام با هر كوشش تحولاجتماعي در موضع مبارزاتي خود پا

  46.راه نيرومندي، آزادگي و سرفرازي ملت ايران، گام برخواهند داشت
 خـرداد مـاه    در اواسـط     ،دهـد    ساواك نشان مـي    هاي   گزارش چنانكهبدين ترتيب و هم   

 نظـر   تر از قبل و فقط منتظر اشـاره و         ايرانيست آماده   حزب پان  رهبران و كارگردانان     1357
مساعد شاه بودند تا با اعالم خروج از حزب ناتوان رستاخيز، سنگر خـود در دفـاع از رژيـم                    

 گـزارش   1357 خرداد مـاه   چهاردهم در   ساواك.  را به حزب سابقشان منتقل نمايند      پهلوي
  :كرده بود

 هم اجتماع نموده و بـا چـاپ         ايرانيست مجدداً در همه شهرها دور       سابق حزب پان  ي  اعضا
 و همچنـين درگيـري او بـا ديگـران بـه              در مجلس شـوراي ملـي      نشريه و سخنان پزشكپور   

روز هشتم خـرداد كـه سـالروز        . دارند   ارسال مي  ها      ستانكپي براي افراد در شهر      صورت پلي 
ت انتـشار   ايرانيـس   اي در ايـن مـورد از طـرف حـزب پـان              است اعالميه  مرگ عليرضا رئيس  

يي كه افراد حزب در آن هستند و خارج از ايران پست         ها      ستانيابد و پس از تكثير به شهر        مي
و به وسيله پيك ارسال گرديده و مجدداً افراد را جهت اجتماع به دور هم بـه منظـور تعلـيم                     
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 .ايرانيست دعوت تا رابطـه آنهـا بدينـسان بـا مركـز برقـرار باشـد                  فكار ناسيوناليستي و پان   ا
 اجازه دهند حزب مزبور مجدداً به فعاليت        47خواهند تا روزي كه منصور       مي ها  نيستايرا  پان

  .ي با مركز ارتباط برقرار نماينديآ بپردازد و ضمن گردهم
  .باشد ت مييك نسخه فتوكپي اعالميه مورد بحث به پيوس

  .نظري ندارد: نظريه شنبه
  . باشد  شنبه مورد اعتماد است و در تقديم گزارشات صادق مي-1: شنبه نظريه سه

ت بـوده و محـسن      ايرانيـس   اي از تجديد فعاليت حـزب پـان          انتشار اعالميه مزبور نشانه    -2
ـ آ   سابق خواسته است كه ضمن گردهم      ي صورت از اعضا    رهبر حزب به اين    پزشكپور ي در  ي

  .يي را دارا باشندها ليتت فعاايرانيس مشي سياسي حزب پان مسير خط
 و مخالفت وي با دولـت آقـاي آموزگـار           ي اخير محسن پزشكپور   ها  ليت با توجه به فعا    -3

ت متصور بوده لذا به شنبه آموزش داده شد تـا در جريـان              ايرانيس  د فعاليت حزب پان   يتجد
  48.ي حزب مزبور واقع و هرگونه خبري را به موقع گزارش نمايدها ليتكليه فعا

 اظهار نارضايتي كرد و اعـالم نمـود    شاه از عملكرد حزب رستاخيز   1357در اوايل سال    
در واقـع در    . است هشدهايي كه او براي آن در نظر گرفته بود، دور              از آرمان  تاخيزحزب رس 

 ديگر كمتر كسي باور داشت اين حزب بتواند نقشي درخـور در مجموعـه               1357اوايل سال   
 خـروج   برايها قبل     هم كه از مدت    ها  نيستايرا  پان. نظام سياسي حاكم بر كشور ايفا نمايد      

 ،، با بخشي از حاكميت و احتماالً شـخص شـاه بـه توافـق رسـيده بودنـد                  حزب رستاخيز از  
 ضـمن انتقـاد از      1357 خـرداد مـاه    وهشتم  بيستسخنان انتقادي شاه را مغتنم شمرده، در        

. تند تـداوم عـضويت و همكـاري خـود بـا آن را منتفـي دانـس                 عملكرد سوء حزب رستاخيز   
 بود كه طي سخناني به شرح زير به نماينـدگان مجلـس             پيشگام اين كار، محسن پزشكپور    

  :ت را بار ديگر فعال نمايدايرانيس  بر آن شده است حزب پان،اطالع داد
سـي و   موجوديت ملي بستگي بـه دفـاع از سـرزمين و تماميـت ارضـي و موجوديـت سيا                  

اين رستاخيزي بوده است كه طي تاريخ       . فرهنگي دارد و اين به استنباط من يعني رستاخيز        
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رسـتاخيز  . هاي عظيم ملي اسـتمرار داشـته اسـت          ايران، هزاران سال بود به صورت نهضت      
من ديدم كـه يكـي از   . ن مفهوم ناظر بر گروه خاصي نيست، ناظر به عده خاصي نيست        يبد

كنند ولي  ها را با حزب اشتباه مي      زب رستاخيز گفت كه بعضي جناح     مقامان دبيركل ح    قائم
كنيـد،    مقام، جنابعالي اصول رستاخيز را با حزب اشتباه مي          من بايد بگويم جناب آقاي قائم     

اين . اين اصول مورد اعتقاد تمام ملت ايران است       . اي از اجتماع    حزب يا پارتي يعني گوشه    
ن مفهـوم بـه تمـامي ملـت         يرستاخيز بد ...  ماست باور ملت ماست، مشروطيت باور ملت     

 را چه كرديد؟ متأسفم كه بايد اين را بيان كنم،           ايران تعلق دارد، اما شما اين حزب رستاخيز       
 كه به اعتقاد من از آن مفهوم اصلي و واقعي رستاخيز فاصـله گرفتـه كـه                  اين حزب رستاخيز  

بنابراين، چـون مـن     ... ها در كل جامعه ايراني شده است       بسياري از نابساماني  خود موجب   
بيـنم و     گونه كه بيـان داشـتم در مـسير رسـتاخيز ملـت ايـران نمـي                   را بدين  حزب رستاخيز 

كنم كه در سنگر      توانم سنگر مبارزات ملي را ترك كنم در اين لحظه تاريخي عرض مي              نمي
  49.كنم ت مبارزاتم را دنبال ميانيساير حزب پان

 در  ايرانيـست    ديگـر نماينـدگان پـان      ، پرويز ظفـري    و ، حسين طبيب  به دنبال پزشكپور  
  در حـزب رسـتاخيز     ان عضويتـش   به پيروي از پزشكپور    ند هم اعالم كرد   مجلس رستاخيزي 

مــسلك ســابق   ديگــر هــمپــس از آن منــوچهر يــزدي. دنــدان  مــيايــان يافتــهپايــران را 
  : را پس گرفت طي سخناني به شرح زير عضويتش در حزب رستاخيزها نيستايرا پان

 كه اين مسير و الگو را فراراه  بزرگ تاريخ ايران سرور محسن پزشكپوربه پيروي از نيت اين مرد
اصول بنيادي رستاخيز را همچنـان بـدان ايمـان و اعتقـاد داريـم       اينكه ما قرار داد و با اعتقاد به    

را در نهيم و سـنگر مبـارزه    و به انقالب شاه و ملت ارج مي      ... بوسيم  يعني قانون اساسي را مي    
من و ديگران و هم ملت نه به        . ايم  ما رستاخيز را پذيرفته   ... ايرانيست دنبال خواهيم كرد     راه پان 

گـشاي   هعنوان اينكه اين چنين امروز شاهد و ناظرش باشيم، رستاخيز را پذيرفتيم، به عنـوان را            
پرسـتي را     اي از وطن    راه وحدت و يگانگي ملت ايران، ولي با كمال تأسف بگذاريد اين نشانه            

ي ها    هاند و آن چنان ضرب      طلب در آنجا سنگر گرفته      براي آخرين بار عرض كنم گروهي فرصت      
كنم كه  آگاهانه و گاه ناآگاهانه بر پيكر رستاخيز وارد كردند كه من امروز با صداي بلند اعالم مي
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هي و قـانون    اينها از سوي عوامل بيگانه دستور داشتند وگرنه اگر كسي معتقد به نظام شاهنـشا              
به همين دليل . كرد  اساسي و انقالب شاه و ملت بود اين رستاخيز را با جان و دل پاسداري مي

به عنوان كسي كه در اين ساحت مقدس سوگند ياد كرده و كسي كه شاهنشاه را به عنوان يـك                    
شناسد و اصول بنيادي رستاخيز را حفـظ و حراسـت خواهـد               انديشمند بزرگ تاريخ ايران مي    

  50.ت حفظ خواهم كردايرانيس سنگرم را در حزب پان، ردك
ت در دفـاع از حاكميـت و تـالش          ايرانيـس   هاي بعدي حزب پان    گيري  با توجه به موضع   

 كاسـتن از التهابـات    بـراي  اقـدام آنهـا حركتـي        ،براي نجات آن از ورطة سقوط، بايد گفت       
كاهش فشار مخالفان پرتوان حاكميت بود، تا با متوجه ساختن خشم معارضان به             سياسي و   
 را  و گردانندگان آن، اميد بقاي شـاه و رژيـم پهلـوي        يي نظير حزب رستاخيز   ها    هزيرمجموع

  :خوانيم ي م1357 آذر ماه ششم در در گزارشي از ساواك. افزايش دهند
مخفـي در منـازل و    جلسات آن به صورت نيمـه    ] ايرانيست  پان[طبق دستورات رهبر حزب     

يي كه امكان اجتماع هست، تشكيل و در جلسات بعد از بررسـي اوضـاع و احـوال            ها  كانم
روز و احياناً اگر دستوري از رهبري حزب به شعب رسيده باشد به اطالع اعضا ابالغ سپس 

 مجيد ضـامني  ... گردد  ايرانيست نيز تشريح مي     وناليست از ديدگاه پان   مباني و اصول ناسي   
 عزيمت و ضمن تمـاس بـا        ت اخيراً به خوزستان   ايرانيس   مؤمن به حزب پان    ييكي از اعضا  

ن گذاشته و نحوه فعاليت را جا دستورات رهبري حزب را با آنان در ميا مسئولين حزب در آن
ي بيگانگان براي تفرقه ميـان ملـت و نظـام           ها    هنيز برايشان روشن كرده و تشريح كرده توطئ       

بـرداري    توانند بهره    هستند كه مي   ها  نيستشاهنشاهي است و از اين نوع حوادث فقط كمو        
االمكـان   سپس قرار شد مـسئولين در ايـن زمينـه تبليغـات الزم را بنماينـد و حتـي         . نمايند

مبارزات و فعاليت را در مسير ناسيوناليسم ايران  انجام دهند و يادآور شوند بايد براي حفظ 
ايرانيـست    ملك و مملكت به دور از آشوب در مسير ناسيوناليسم ملت ايران از ديدگاه پـان               

 و عنوان شود خطر تجزيه ايران به وسيله عناصـري كـه خواهـان زبـوني ملـت                   همبارزه نمود 
بـا شـناخت سـوابق آنهـا در         المله بودن     د چه در لباس روحانيت و چه در لباس وجيه         هستن

و براي حفظ قانون اساسي و حفظ حدود و ثغور كـشور           كادر رهبري جبهه ملي وجود دارد     

                                                           
  .  همان-50
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  ... بايد فعاليت نمود
گـران    مبارزه با چپـاول  ت بر پايه حفظ قانون اساسي و      ايرانيس  فعاليت حزب پان  : نظريه شنبه 

  51.برقرار گشته است
هـاي       عالوه بر نشريات و رسـانه      هاي سابق از حزب رستاخيز      ايرانيست  اعالم خروج پان  

 در آن برهه كمتـر كـسي در         .هاي خارجي هم انعكاس پيدا كرد       داخلي در برخي خبرگزاري   
هاي سـابق بـدون نظـر مـساعد شـاه،       انيستاير كرد كه پان داخل يا خارج از كشور باور مي    

 و خبرگزاري يونايتدپرس  .) سي  .بي. بي(حتي راديو لندن    .  را ترك كرده باشند    حزب رستاخيز 
 را گـزارش كـرده بودنـد از         هاي مجلس از حـزب رسـتاخيز        ايرانيست  كه موضوع خروج پان   

  .  و يارانش نسبت به نظام شاهنشاهي پهلوي سخن به ميان آوردندوفاداري پزشكپور
 دكتـر   ، اعالم خروج نكـرد    هايي كه در آن برهه از حزب رستاخيز         ايرانيست  از معدود پان  

مقامي حـزب   ، قائم بود كه عالوه بر نمايندگي مجلس شوراي ملي ي تهراني محمدرضا عامل 
 كه مدتي بعد خود نيز از سوي ساير رهبـران           عاملي تهراني . رستاخيز را نيز بر عهده داشت     

گيـري نمـود، پـس از         مقامي حزب رستاخيز كنـاره      و به ناچار از قائم    حزب ناديده گرفته شد     
 به طور تلويحي اقدام آنان را تأييد        ها از حزب رستاخيز     ايرانيست  اعالم خروج تعدادي از پان    

آنهـا كـه    . از رستاخيز نبايـد مـأيوس شـد       «كرد، ولي طي سخناني ترديدآميز اظهار داشت        
اند از جريان اجرايي حزب ناراحـت بودنـد و بـه               كناره گرفته  ز حزب رستاخيز  اعالم  كردند ا   

  52.»نظر من نبايد مأيوس شد
، از سوي نمايندگان مجلـس و       هاي مجلس از حزب رستاخيز      ايرانيست  اعالم خروج پان  

  . هاي تند و انتقادآميزي به همراه داشت ش واكناندركاران حزب رستاخيز دست
 و   تعـداد بيـشتري از نماينـدگان عليـه پزشـكپور           در جلسات بعدي مجلس شوراي ملي     

 و  هاي بلند حزب رستاخيز      ضمن تمجيد از آرمان    مصطفي الموتي . دوستان او موضع گرفتند   
 تمام ملـت ايـران را مرهـون         نظير شاه كه با تأسيس حزب رستاخيز        تجليل از شخصيت بي   

كـه نماينـدگي    بـود     را ندا داد كه عضويتش در حـزب رسـتاخيز          خود ساخته بود، پزشكپور   
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اش محقق ساخت، ديگر به چـه حـق           مسلكان سياسي    و هم  مجلس شوراي ملي را براي او     
 را تهديـد كـرد كـه در آينـده           كند؟ وي پزشـكپور      را فسخ مي   عضويتش در حزب رستاخيز   

همزمـان بـا طـرح انتقـادات عليـه      . نمايندگان رستاخيزي در تخطئه آنان خواهنـد كوشـيد    
 تـن   دوازدهماند، اعالم شـد        و ياران او، كه البته از سوي آنان بدون پاسخ هم نمي            پزشكپور

خارج خواهنـد   ] رستاخيز[اند از حزب       تهديد كرده  احمد  بني] احمد[به رهبري   «از نمايندگان   
د احم  احمد بني » گيرد  ي فعاليت حزبي خود را در كشور از سر مي          به زود  پزشكپور«، و   »شد

 در  كيهانروزنامه  . ها داشت   ايرانيست   نظري مشابه پان   هم در تاكتيك دفاع از رژيم پهلوي      
 نوشت كه وي قـصد دارد        نماينده مجلس شوراي ملي    احمد   از قول بني   1357پنجم تيرماه   

حزب جديدي تشكيل دهد و اين حزب براي جلوگيري از گسترش بحران سياسـي، ميـان                
 از سوي برخـي همكـاران وي در         احمد  اظهارات بني . روشنفكران و مذهبيون پل خواهد زد     

 بـا اشـاره بـه اظهـارات         از جملـه كيـوان صـدري      . د انتقاد قرار گرفت   مجلس به شدت مور   
اسـتفاده كـرده و مـصالح         او را متهم كرد از فضاي سياسي حاكم بر كـشور سـوء             احمد  بني

  رژيم، با آب و تـاب، مواضـع و         سلطةهاي تحت     رسانه .عاليه مملكت را ناديده گرفته است     
كردند تا بلكه افكار عمومي را بـه          احمد را منعكس مي     سخنان افرادي نظير پزشكپور و بني     

  .سوي آنان معطوف كنند
ايرانيست و جرياناتي نظير       اميدوار بود با آغاز دوباره فعاليت احزابي مانند پان         رژيم پهلوي 

ناپذير خود انشقاق ايجاد كنـد، امـا احـزاب و             لفان سياسي آشتي  د، در صف مخا   احم  احمد بني 
، و  هاي نزديك به جبهـه ملـي           واقعاً مخالف حكومت، حتي احزاب و گروه       هاي سياسيِ     گروه

 و همفكـرانش     داريوش فروهر هم به اين اعالم استقالل كذايي پزشـكپور          حزب ملت ايران  
رو رژيـم رو بـه زوال      دنبالـه   و  را كماكـان وابـسته      ايرانيـست   حزب پان همگان  . اعتنا نكردند 

  .د موعد سقوط حتمي آن را به تأخير اندازدكر دانستند كه بيهوده تالش مي  ميپهلوي
  

  استراتژي جديد
اسـتراتژي  « پيـامي بـا عنـوان        1357 تيـر     در جايگاه رهبر حـزب در اول       محسن پزشكپور 

منتشر كرد كه حتي در همـان زمـان         » ها در مسير جنبش ملي ايران       ايرانيست  مبارزات پان 
 و  گرفتنـد كـه پزشـكپور       نمـي نتيجـه   گاه    كردند، هيچ   هم كساني كه متن آن را مطالعه مي       
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. فعاليت خود را تجديـد كننـد     » لي ايران در مسير جنبش م   «اند    همفكرانش واقعاً قصد كرده   
جانبـه از رژيـم       ها مبني بر تداوم حمايت همه       ايرانيست  محتواي اين پيام آشكارا از قصد پان      

اين پيام تقريبـاً مفـصل و مبـسوط در سـه            . ستيز پهلوي حكايت داشت     استبدادگرا و قانون  
  : هايي از آن چنين آمده بود بخش كلي تنظيم شده بود و در بخش

  ايرانيست پيام رهبر حزب پان
  ها در مسير جنبش ملي ايران ايرانيست پيرامون استراتژي مبارزات پان

هـا زنـان و مـردان، دختـران و پـسران، نوجوانـان و كودكـان آزاده و                     ميهنان، شما ميليون    هم
هـا گـروه مبـارزان و مجاهـدان حفـظ وحـدت و سـرفرازي،                    پرست ايراني، شما گروه       ميهن

  :چون و چراي عدالت اجتماعي آزادي ملي، شما نبردجويان راه استقرار بيحاكميت و 
بخـش جهـان، در       ايرانيست، در اين برهه خاص از تاريخ دگرگون         اكنون مبارزان ديرگام پان   

اين مقطع ويژه زماني از تاريخ تحوالت ملت بزرگ ايران، روي سخن را با همة شما دارند و 
آفرين شما    بخش و زندگي    هاي آزادگي     هاي ايراني و انديشه      هاي خود را به سوي اراده       دست

  ...آورند به پيش مي
هايي كـه بـدان    اكنون پس از گذشت سي و هفت سال مبارزات صادقانه و معطوف به هدف       

هاي جنبش عظيم    هاي فكري و عقيدتي مجاهدت        گاه  اشارت رفت، بار ديگر مهمترين تكيه     
بخش بوده است، به  هاي همه مبارزات ملي و تحول   پايگاهملي را كه در گذشته نيز راهنما و   

ها كه رزم همة ملت ايران است، بـا           كننده مبارزات آينده ناسيوناليست     عنوان اصول رهنمون  
  :گذاريم شما در ميان مي

گاه شـناخت موجوديـت كمـي و كيفـي ملـت ايـران و راهنمـاي            ناسيوناليسم تكيه  –الف  
  .باشد ناپذير مي تماعي به هم پيوسته و تجزيهشناخت همه حقوق تاريخي و اج

هاي موجوديت و وحدت ملي جامعه بزرگ ايراني و ميهن واحد و   ناسيوناليسم ايران، پايگاه
پرست را موظف به شناخت، حمايت و  شناساند و هر مبارز ايران  گسترده ايرانيان را برما مي

  .نمايد هاي موجوديت و وحدت ملي مي  حراست از اين پايگاه
هاي فرهنگـي، فلـسفي و مـذهبي            گاه  از اين ديدگاه است كه دفاع از همة دستاوردها و تكيه          

شود و هم بدين  ها و وظايف ملي شناخته مي وابسته به جامعه بزرگ ايراني از برترين رسالت
سبب است كه بزرگداشت آيين تشيع و دفاع از همه شيعيان جهان و حفظ حرمت پيشوايان        
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ان وظيفه بزرگ ملي و حفظ موجوديت ملي بر چهره زندگي ملت ايـران نقـش      ديني، چون 
  ...بندد مي
 از سويي نظام ديرين سياسي جامعه ايراني را كه همان نظام شاهنشاهي               قانون اساسي،  –ب  

است، در موضع و پايگاه قانوني به عنوان نظام مـشروطه سـلطنتي در بـر گرفتـه اسـت و از                      
ل تفكيـك قـوا و اصـل مهـم حاكميـت ملـي و اينكـه قـواي         سويي ديگر حقوق ملت، اصـ     

هاي اجتماعي و فردي را در  مملكت ناشي از اراده ملت مي باشد و باالخره حقوق و آزادي 
قانون اساسي ايران، براي استقرار و تحكيم نظم تاريخي و  .بر گرفته و مشخص نموده است 

ه حاكميت و اراده ملي اعمال گردد اجتماعي جامعه ايراني، دموكراسي را به عنوان طريقي ك
  .ريزي كند، پذيرا گرديده است و قواي مملكتي را پايه

گذرد، همواره از سوي خودكامگان  طي بيش از هفتاد سال كه از زمان وضع قانون اساسي مي
و غارتگران حقوق عمومي از سوي ستمگران و متجـاوزين بـه حقـوق اجتمـاعي و فـردي،           

اسي و باالخره حدود و مرزهاي دموكراسي مورد تهديد و دستبرد اصول و موازين قانون اس 
باشـد كـه گـسترش        ايـن توجيـه نادرسـت و دور از حقيقـت بـوده و مـي                .قرار گرفته است  

دموكراسي و آزاديهاي اجتماعي و فردي، متضمن خطـرات احتمـالي بـراي موجوديـت و                
  .وحدت ملي و نظام تاريخي و سياسي جامعة ايراني تلقي گردد

موكراسي و آزادي در جامعة ايراني هرگـز تهديدكننـده وحـدت ملـي و نظـام تـاريخي و                    د
اند كه وحدت     زيرا، طي هزارها سال اين مردم ايران بوده       . سياسي ملت ايران نبوده و نيست     

  .اند و حاكميت ملي ايران و نظام سياسي ايران را محافظت و حراست نموده
باشد   ها مي   ها و خودكامگي    ها تهديدكننده غارتگري  دموكراسي و آزادي در اين سرزمين، تن      

هاي اجتماعي و فـردي بدانگونـه كـه در قـانون              و تنها با تعميم دموكراسي و استقرار آزادي       
  .اساسي آمده است، انجام اين برنامه عظيم ملي ممكن تواند بود

 بـه   هاي غارتگر خارجي و داخلـي، متجـاوزين         هاي گذشته تاكنون، سياست        طي دهه  –پ  
هاي غارتگرانه، استثمار مـردم ايـران و بـاالخره ايجـاد              حقوق ملت ايران، گسترش و روش     

آميز قـوانين، از      تبعيض را چه به گونة وضع قوانين غيرعادالنه و چه به گونة اجراي تبعيض             
  .اند هاي اعمال نظرات و اميال خود تشخيص داده  مؤثرترين شيوه

هاي بزرگ ملي، براي بسيج همه نيروهـاي         هدف براي حفظ وحدت ملي، براي رسيدن به      



467 ...از تك حزب رستاخيز تا انقراض رژيم شاهنشاهي در ايران

آميـز،    هاي تبعـيض    ساز ملي، بايد هرگونه روش      هاي سرنوشت   ملت ايران معطوف به آرمان    
هـايي كـه موجـب        ميهنان ما را فراهم سازد، روش       هايي كه عمالً موجبات استثمار هم       روش

بايـد  . كـن شـود      ريـشه  شود درآمد و ثروت ملي به طور غيرعادالنه ميان مردم توزيع گردد،           
المــال مملكــت بــه عنــوان  متجــاوزين بــه حقــوق عمــومي و بــه ويــژه متجــاوزين بــه بيــت

ترين دشمنان جامعة ملي شـناخته شـوند و بايـد چنـان نظامـات قـضائي و اداري                     خطرناك
المال مملكت، به ويژه آنها كه در مقامـات بـاال و شـامخ                مستقر گردد كه متجاوزين به بيت     

گردنـد، بـه ماننـد        اعي، مرتكب چنين جناياتي نسبت به جامعـه ايرانـي مـي           اداري و اجتم  
  .مقدمين عليه موجوديت و امنيت ملي مجازات گردند

كوتاه سخن آنكه، استقرار عدالت اجتماعي، در ابعاد وسيع و صحيح آن، هدف غايي جامعه 
  . ...متحول ايراني و تحوالت عظيم ملت ايران است

قيــدتي كــه مــورد توضــيح و توجيــه قــرار گرفــت، ســه شــعار  اصــول و مبــاني فكــري و ع
سـان برابـر مـا قـرار          طلب جامعه بزرگ ايراني را بدين       كننده مبارزات ملي و تحول      آهنگ  هم
  .  عدالت اجتماعي– اساسي قانون –وحدت ملي : دهد  مي

يادشده در هاي فكري و عقيدتي    گاه  گانه و تكيه    هاي سه    معطوف به آرمان    ها،  ايرانيست  ما پان 
اطمينان داريم كه تنها ما پويندگان راه اين مبارزه عظيم          . كنيم  باال، مبارزات خود را دنبال مي     

پرستان، بـه     توان گفت همه آزادگان و ايران       ها مبارزان ديگر، و مي      ملي نيستيم، بلكه ميليون   
ر آنها و با آنها، ما نيز در كنا. باشند هايي شامخ و افتخارآفرين در حركت مي سوي چنين آرمان

  .كنيم ها و مبارزات خود را دنبال مي كوشش
پرست است كه جنبش عظيم  ها زنان و مردان آزاده و ميهن آهنگ از ميليون اي هم چنين مبارزه

  .هاي شامخ جامعه بزرگ ايران رهنمون خواهد شد ملي ايران را به سوي آرمان
  پاينده ايران

  )مسي ش1357( شاهنشاهي 2537يكم تيرماه 
  ايرانيست رهبر حزب پان

  53»پندار «محسن پزشكپور

                                                           
  .  همان-53
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بـر رعايـت    » سرور پنـدار  «شد،     كه رژيم به روزهاي آخر عمر خود نزديك مي         در حالي 
  .كرد تأكيد مي» قانون اساسي«اصول 

داشت كه براي حمايت      ي در جلسات محرمانه با افراد گوناگون صراحتاً اظهار م         پزشكپور
كنـد،    كارامدتر از نظام شاهنشاهي پهلوي در برابر خطراتي كه موجوديت آن را تهديـد مـي               

 هـم صـرفاً بـه       نمايد و خروج او از حزب رسـتاخيز         ت را تجديد مي   ايرانيس  فعاليت حزب پان  
 سـاواك .  و شخص شاه صورت گرفته اسـت       ژيم پهلوي دليل ناتواني آن حزب در دفاع از ر       

  :است در اين باره گزارش كرده 1357در هفتم تير 
 سال است كه در راه نظام شاهنشاهي و ميهن خـود        37 ادامه داد من مدت      محسن پزشكپور 

نشاهي و ميهن در معرض خطر قرار گرفته بـه پـا            فعاليت دارم و هر وقت ببينم كه نظام شاه        
 از مسير اصلي خارج گرديده وظيفه خود دانستم كه خيزم و اكنون هم كه حزب رستاخيز مي

  . ايرانيست در حفظ  نظام شاهنشاهي و ميهن خود فعاليت نمايم پاخيزم و در سنگر پانه ب
ايرانيست در شهرهاي مختلف از        فعال حزب پان    مسئوالن و اعضاي   ،بنابر اسناد موجود  

 توصيه شـده بودنـد كـه     و به طور مشخص پزشكپور     سوي دستگاه رهبري حزب در تهران     
تجديد فعاليت آنان اساساً به هدف حمايـت از نظـام شاهنـشاهي پهلـوي و شـخص شـاه                    

هـا و     گيـري   ت هوشـيار باشـند كـه موضـع        صورت عملي به خود گرفته است و بايـد سـخ          
 نكندتداعي  هاي احتمالي آنان ايستادگي آنان در برابر كليت نظام را به اذهان               خواني  مخالف

 گزارش   اميدوار بودند، همچنانكه ساواك    آنها.  گسترة انتقادات دامن شخص شاه را نگيرد       و
بر امور كـشور مـسلط      » )منظور شاه است  (» پدر بزرگ «كرده، باز هم نظير ساليان گذشته       

اجـازه  » شاهنـشاه «بيشترين انتقادي كه در آن برهه از شاه داشتند اين بود كـه چـرا            . شود
ايرانيست در آن موقعيت دشوار مـصدر امـور شـده و بـا بيـرون                  دهد اعضاي حزب پان     نمي

  54.گردانند اوضاع را به وضع عادي باز،راندن فاسدان و بدكاران از مجاري امور كشور
رو و وفـادار بـه حاكميـت و           هاي ميانه      دادن به احزاب و گروه      شاه بر آن بود تا با ميدان      

نظيـر جريـان    (قانون اساسي مشروطيت و همراه ساختن برخي محافـل دينـي و روحـاني               
. ناپذير سلب كنـد     با آنها، ابتكار عمل را از مخالفان و انقالبيون آشتي         ) اهللا شريعتمداري   آيت
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 در اواسـط تيـر      ،دهـد    نشان مـي   انكه اسناد به دست آمده از سفارت آمريكا در تهران         همچن
گرايـان    ها بتواننـد عرصـه را بـر اسـالم            شاه به طور مشخص اميدوار بود اين تشكل        1357

  55. تنگ كنند)ره(اهللا امام خميني تحت رهبري آيت
 بـا صـدور     1357 در دوم مـرداد      بدين ترتيب و با چنين هدفي بود كه محسن پزشكپور         

ايرانيـست در سراسـر كـشور خواسـت تـا             از مسئوالن و اعضاي حزب پان     » دستورالعملي«
 را  هـاي سياسـي و حزبـي خـود          تشكيالت و شعب حـزب را سـر و سـامان داده و فعاليـت              

  56.م دهندهماهنگ با استراتژي كلي اعالم شده تداو
 شد كه پزشـكپور   گفته ميامامي در همان روزهاي نخست پس از آغاز زمامداري شريف      

ايـن شـايعه از آن      . »د ائتالف نماي  با جبهه ملي  «هايش    مند است براي توسعه فعاليت      عالقه
اهميت داشت كه بسياري از اعضاي جبهه ملي در آن برهه و حتي تا روزهاي پاياني عمـر                  

طلبانه و لزوم بازگشت بـه اصـول قـانون اساسـي مـشروطيت را                  مشي اصالح  رژيم پهلوي 
 در اوايـل مهـر   57.شد آنان را در جرگـه انقالبيـون جـاي داد    كردند و بنابراين نمي   دنبال مي 

 در آستانه فروپاشي كامل قرار گرفته اسـت، محـسن            وقتي اعالم شد حزب رستاخيز     1357
 كه از آغاز تأسيس اين حزب و در راستاي عاليق شخصي شـاه، خـود و اعـضاي                   پزشكپور

بافي كرده     فلسفه ره حزب رستاخيز  ايرانيستش بدان پيوسته و شخصاً متملقانه دربا        حزب پان 
 ديگر   را به فراموشي سپرده و باز از آنجا كه واقف بود حزب رستاخيز             خودبود، تمام پيشينه    

تر زبان به انتقاد از ايـن         تر و مفصل    اصالً مورد عنايت شاه نيست، فرصت پيدا كرد تا واضح         
گـاه حـزب       به داليل عديده رستاخيز را اصوالً هـيچ        ، و مدعي شود   حزب شوربخت بگشايد  

   58!دانسته است نمي
 به تحركات انقالبي روزافزوني كه تحـت رهبـري          تر آن بود كه محسن پزشكپور       جالب

 را از ميـان  هاي قـدرت و موجوديـت رژيـم پهلـوي           پايه به سرعت ) ره(ي خمين  اهللا امام   آيت

                                                           
، ، مؤسسه مطالعات و پژوهـشهاي سياسـي  ، چاپ اول، تهران  ]چاپ جديد [،  9، ج   اسناد النه جاسوسي آمريكا    -55

  .80-82، صص 1387
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-56
  .632، ص  به روايت اسناد ساواك ملت ايرانحزب رستاخيز -57
  .80-81، صص 6ج روزشمار انقالب اسالمي، -58
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گراي    از جريان روحاني و اسالم     ،كرد و مستقيم و غيرمستقيم      نمياي    هيچ اشاره داشت    برمي
پيرامون ارتباط نزديك و تنگاتنگ خود و حزبش بـا آن           نيز   و   ،رو و وفادار به حاكميت      ميانه

ي مهمتـرين رهبـر آن بـه شـمار          اهللا شـريعتمدار    د كـه آيـت    آور  سخن به ميان مـي    جريان  
  : مدعي بوددر همين راستا پزشكپور. رفت مي

ت بـا جامعـه روحانيـت و مراجـع عاليقـدر شـيعه پيونـد عميقـي دارد و          ايرانيـس   حزب پان 
نان را در راه اجراي دقيق قانون اساسي و دفـع عوامـل فـساد و تعظـيم شـعائر                    هاي آ     خواسته

دهد و در اين راه به تـشكيالت حـزب در كـشورهاي      مذهبي مورد تأييد و حمايت قرار مي      
اروپايي دستور داده شد كه ضمن ادامه مبارزه همـه نيروهـاي خـود را بـراي تبليـغ نظـرات                     

هاي مقيم خارج     ها و ايراني    توزيع آن در ميان خارجي    مراجع تقليد و ترجمه مصاحبه آنان و        
  59.به كار برند
ت در  ايرانيـس    براي تقويت موقعيت حـزب پـان       هاي پيدا و پنهان ساواك      فارغ از تالش  

 سن پزشـكپور  تر محـ    گيري شفاف    از موضع   ساواك 1357اواخر تابستان و اوايل پاييز سال       
اهللا امـام      هـيچ ارتبـاطي بـا آيـت        كرد و بسيار خرسند بود كـه پزشـكپور          اظهار رضايت مي  

 و جريان سياسـي تحـت هـدايت ايـشان نداشـته و خواسـتار تقويـت موقعيـت               )ره(خميني
ايـن  .  بودند ي سنگر گرفته اهللا شريعتمدار   روها و منتقداني شده است كه پشت سر آيت          ميانه

 پيرامـون آخـرين     1357ام شهريور      در سي  اي كه ساواك    معني به وضوح در بولتن محرمانه     
ت در قبال تحوالت جاري و ساري در كشور تهيـه           ايرانيس  گيري حزب پان    وضعيت و موضع  

  :خوانيم هايي از اين بولتن چنين مي در بخش. كرده بود، قابل رديابي است
دو نفـر ايتاليـايي و يـك نفـر          ( با سه نفـر خبرنگـار         محسن پزشكپور  21/6/57 روز   –ت  

  .مصاحبه كرده است) فرانسوي
مصاحبه اعتقاد خود را به قانون اساسي اعالم و اضافه كـرده بنـابراين حـزب        نامبرده در اين    

  .ت با شاهنشاه موافق است و با تغيير رژيم موافق نيستايرانيس پان
  :ياد شده حكومت نظامي را يك عارضه قلمداد و گفته

توانـست بـا روش        مـي  ايرانيست نيست زيرا دولـت      حزب پان  حكومت نظامي مورد تأييد   

                                                           
  .192، ص 13، پيشين، ج  مصطفي الموتي-59
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  .ماليمتري عمل كند
توانـد     متمم قانون اساسي اعالم كرده كه حزب منحله توده نمي          21ياد شده به استناد اصل      

  .فعاليت داشته باشد
 خميني ]امام[  در جواب يكي از خبرنگاران كه سؤال كرده بود چه كسي از   محسن پزشكپور 

  :كند يا خير؟ جواب داده ت از او پشتيباني ميايرانيس كند و آيا حزب پان حمايت مي
 كيـست؟ امـا مـن جامعـه روحانيـت           خمينـي  ]امـام [پشتيبان  . اين سؤالي است كه من هم دارم      

كنم، زيرا ايشان يكـي از رهبـران مـذهبي            ي را تأييد مي   اهللا سيدكاظم شريعتمدار    مخصوصاً آيت 
  .كند تا آرامش در مملكت برقرار و قانون اساسي نيز رعايت شود است كه نهايت كوشش را مي

  : روابط با احزاب و دستجات ديگر، دولت و مجلسين-6
  . بوده و به آن رأي كبود داده استت مخالف دولتايرانيس حزب پان

ت ارتباطات نزديكي بـا  ايرانيس  هاي جديد حزب پان      پس از اعالم فعاليت    محسن پزشكپور 
  .مداري نموده استهايي نيز با شريعت ي داشته و مالقاتاهللا سيدكاظم شريعتمدار آيت

ي خواسـته نظريـات خـود را در    اهللا شـريعتمدار  هـاي خـود از آيـت       وي در برخي از تمـاس     
  . مطرح نمايدهاي مختلف عنوان تا وي آن را به نحوي در مجلس شوراي ملي  زمينه

  .هايي داشته است  نيز تماس و مالقاتياد شده از طرف ديگر با علي اميني
 و  د نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي ملي       احم   همچنين با احمد بني    محسن پزشكپور 

هه مخالف دولـت را بـا       در مجلس همكاري داشته و جب     » اتحاد براي آزادي  «رهبر جمعيت   
  .دهند چند نفر ديگر تشكيل مي

هاي مذهبي و حمايت از جامعه روحانيت           ت در زمينه  ايرانيس  خط حركت جديد حزب پان    
هاي اين حزب مطرح        ها و برنامه    هاي اين حزب در هدف      كه تا قبل از مرحله جديد فعاليت      

  .طات فوق بوده استها و ارتبا نبوده، معلول تماس
  : ميزان نفوذ-7

اي از اعـضاي سـابق ايـن          ت ضمن آنكـه عـده     ايرانيس  هاي جديد حزب پان     به دنبال فعاليت  
هايي از طبقات مردم   اند، در نتيجه تبليغات حزب مذكور توجه گروه حزب به آن روي آورده

  .به حزب مورد بحث جلب شده است
  :انجام شده اقدامات -8
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هاي اطالعاتي    ت كوشش ايرانيس  هاي حزب پان      ها و برنامه    ها و هدف    براي آگاهي از فعاليت   
  .به عمل آمده است

  : مقايسه و نظريه-9
ت در مدت تحت بررسي حالت مشخص گذشته خود را بـه نـام              ايرانيس  فعاليت حزب پان  

رنگ شدن با     پيدا كرده و گرايش اين حزب به جامعه روحانيت نيز براي هم           » يرانيستا  پان«
هاي حزب مذكور  گيري از آن در جهت توسعه فعاليت جريانات مخالف دولت ايران و بهره    

هاي بعدي اين  در بين قشرهايي از جامعه و به اصطالح پيدا كردن نقطه اتكايي براي حركت
ت بود، لـذا بـه نظـر        ايرانيس   براي آن و توسعه نفوذ حزب پان       حزب و ايجاد موقعيت جديد    

تـر شـود و ايـن حـزب مراكـز             هاي حزب مذكور گسترده     رسد كه در آينده روند فعاليت       مي
  60.فعاليت خود را در نقاطي ديگر از كشور براي گسترش فعاليت احيا نمايد

هـاي مـورد عنايـت        كماكـان در همـان چـارچوب      ها    ايرانيست   پان 1357در طول پاييز    
حتي در وضعيت حكومت نظامي كـه بـا    . دادند  هاي خود را ادامه        فعاليت حاكميت و ساواك  

  و به ويژه در دوره زمامداري ارتشبد غالمرضـا ازهـاري           روي كار آمدن دولت شريف امامي     
. بـود هـا فـراهم       ايرانيـست   تشديد شده بود، باز تسهيالت الزم براي برگزاري جلسات پـان          

 دفاع بدون شائبه از رژيم پهلـوي      به سبب   ايرانيست نيز     تر حزب پان    رهبران و اعضاي فعال   
 در   چنانكـه سـاواك    . و ديگر مراجـع حكـومتي بودنـد         همچنان مقبول ساواك   ،و حاكميت 

  : گزارش كرده بود1357دوازدهم آذر 
  ايرانيست بعد از روي كار آمدن دولت نظامي هاي اعضاي حزب پان نحوه فعاليت

ايرانيست به صورت نيمه مخفي در  به دنبال روي كار آمدن دولت نظامي جلسات حزب پان
و در جلسات بعدي اوضـاع و احـوال         هايي كه امكان اجتماع هست، تشكيل         منازل و مكان  

. گـردد   روز و احياناً اگر دستوري از رهبري حزب به شعب رسيده باشد به اعضا ابـالغ مـي                 
گردد تا افـراد      ايرانيست نيز تشريح مي     همچنين مباني و اصول ناسيوناليستي از ديدگاه پان       

  .كماكان در جريان وقايع روز و مباني فكري حزبي قرار گيرند
اي جلب افراد جديد به عضويت حزب، به نمايندگان حزبي دستور داده شـد، در               ضمناً بر 
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االمكان در مناطقي انجام شود كه افـراد در آن منطقـه سـاكن باشـند،                  ها، حتي    فعاليت تهران
البته ممكن است به علـت ممنوعيـت سـاعات عبـور و مـرور حكومـت نظـامي بعـضي از                      

شود   هايي كه چاپ مي       همچنين دستور داده شده اعالميه    . ددگر  جلسات فعالً تشكيل نمي   
  .ها باشند  بين اعضا توزيع گردد و افراد موظف به پخش اعالميه

ايرانيـست اخيـراً بـه        هاي اعضاي حزب مذكور، يكي از فعالين حزب پـان           متعاقب فعاليت 
بـور، دسـتورات رهبـري       عزيمت و ضمن تماس با مسئولين حزب در اسـتان مز           خوزستان

حزب را با آنان در ميان گذاشته و نحوه فعاليت را نيز برايشان روشن نموده و تشريح كـرده                   
  .هاي بيگانگان براي تفرقه ميان ملت و نظام شاهنشاهي است  كه توطئه

  :نامبرده ادامه داد
  .گيري نمايند توانند بهره ها هستند كه از اين نوع حوادث مي فقط كمونيست

، قرار شده مسئولين در ايرانيست در خوزستان د از تشريح دستورات به اعضاي حزب پانبع
ــي   ــد و حت ــات الزم را بنماين ــه تبليغ ــن زمين ــسير   اي ــت را در م ــارزات و فعالي ــان مب االمك

ناسيوناليسم ايران انجام دهند و يادآور شوند كه بايد براي حفظ ملك و مملكت بـه دور از                   
  .ايرانيست مبارزه نمايند  ملت ايران از نظر ديدگاه پان در مسير ناسيوناليستآشوب 

ضمناً عنوان شده، خطر تجزيه ايران به وسيله عناصري كه خواهان زبوني ملت هستند چه در 
المله بودن با شناخت سوابق آنها در كادر رهبري جبهه  لباس روحانيت و چه در لباس وجيه

  .حفظ قانون اساسي و حفظ حدود و ثغور كشور بايد فعاليت نمودملي وجود دارد و براي 
  :ارزيابي خبر

  .خبر صحت دارد
  :اقدامات انجام شده

  61.وزيري اعالم گرديده است مراتب به نخست
  

  انتظار حاكميت؛ واكنش افكار عمومي
رژيم شاهنشاهي در سراشـيبي سـقوط حتمـي          كه   1357در اوايل آبان    ايرانيست    حزب پان 
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  62.انتشار دادتأثير   و تعابير و شعارهاي كلي و بياصطالحاترفته بود، منشوري پر از قرار گ
 فرصـت ديگـري بـراي    ، پزشكپور57 در شهريور  همزمان با ربوده شدن امام موسي صدر      

قـدام سـريع دولـت ايـران        اي خطاب به رئيس مجلس خواستار ا        خودنمايي پيدا كرد و در نامه     
 طرفـداران رژيـم بـه دنبـال          گيري انقالب، كه همـه      ، همزمان با اوج   1357در مهرماه    .شد

 نيز خواهان مبارزه با فساد مـسئوالن كـشور          راهي براي نجات آن بودند، محسن پزشكپور      
مجلـس گزارشـي از     العـاده     وزير دادگستري در جلـسه فـوق      «شد؛ وي خواستار آن شد كه       

. »باور كنند مبارزه با فساد جدي اسـت       عملكرد ده سال اخير ديوان كيفر ارائه دهد تا مردم           
 از آزادي زندانيان سياسي و رسيدگي به وضعيت         همچنين در راستاي نجات رژيم، پزشكپور     

  .شدگان سخن به ميان آورد شكنجه
 هر از گاه با اظهاراتي بـه شـرح زيـر شـناخت مـاهيتش در نـزد                   البته محسن پزشكپور  

  :ساخت تر مي مخالفان و موافقان رژيم پهلوي را آسان
من مدت سي و هفت سال است كه در راه نظام شاهنشاهي و ميهن خود فعاليت دارم و هـر                    

اكنـون كـه    . مخيز  وقت مشاهده كنم نظام شاهنشاهي و ميهن در معرض خطر است به پا مي             
رستاخيز ملت ايران از مسير اصلي خود خارج شده وظيفه خود دانستم كه به پا خيـزم و در              

  63.ايرانيسم در حفظ نظام شاهنشاهي و ميهن خود فعاليت نمايم سنگر پان
  : بسيار روشن بوداما مواضع مردم و روحانيت در برابر افرادي مثل پزشكپور

  يكي از روحانيون تبعيدي به بندر لنگـه         سيدكاظم نورمفيدي  21/7/57 روز   2100ساعت  
ضمن گفتگو با تعدادي از افرادي كه به منزل وي رفته بودند در پاسخ اين سـؤال كـه رفتـار                     

 چگونه اسـت پاسـخ داده، آقـاي        خميني ]امام[ و ديگر رهبران مذهبي با       آقاي شريعتمداري 
وزيـر     شـاه و نخـست     – احمـد    بنـي  –  نيز مانند ساير ملـت ماننـد پزشـكپور         شريعتمداري

مـاوراي اينهـا    ) خمينـي ] امـام [(ون اساسي، در صورتي كه فرمايشات رهبر ما         گويد قان   مي
كنـد و     افزايد توجه كنيد به انديشمند رهبر ما و ببينيد در چه سـطحي فكـر مـي                  است و مي  

 – هايم را خواهم گفت و يا اينكه به آمريكا          گويد چنانچه فرودگاه به فرودگاه بروم حرف        مي

                                                           
  .  همان-62
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دهـد     حمله كرده و آنها را به باد انتقاد گرفته است و ادامـه مـي                و شوروي   انگلستان – چين
انسان بايد چقدر قدرت و شهامت و شجاعت و دلگرمي از پيـروان خـود داشـته باشـد و از           

ـ           ين انتقـادي از چهـار رهبـر بـزرگ جهـان را             قدرت الهي الهام گرفته باشد تا بتواند يـك چن
  .بنمايد

گويـد بـه    نمايـد و مـي   هاي سياسي مي هاي نوكرش را در مورد آزادي     رهبري زماني كه كارتر  
 در امـور داخلـي ايـران دخـالتي نداشـته ايـن حـرف همـان جـواب رهبـر                      وجه آمريكـا    هيچ

هاي قوي  نيز فرموده انسان] ص[ست و حضرت محمدنگر ما  دهرانديش و ابرقدرت و آين    دو
هاي طاغوتي و پوشـالي در        و نيرومند و هوشيار هميشه در عذاب و اذيت هستند و حكومت           

فرمايد با توجه به   ميهر اعصار اين افراد را مغضوب خواهند كرد ولي خداوند بزرگ در قرآن   
گيرند ولي پيروزي با  هاي طاغوتي تحت فشار قرار مي دان هوشيار از طريق حكومتاينكه مر

دهد  هاي الهي پياده شده است و ادامه مي حق است و اسلحه آنان فقط ايمان بوده و حكومت     
هاي الهي و اسالمي نـداريم و اميـد اسـت بـا               اي با حكومت    بينيم فاصله   همان طوري كه مي   

 و با پشتيباني ملت آگاه و روشن ايران اين فاصله را كوتاه ي خمينيهاي خردمندانه آقا رهبري
گويد   تبعيدي به لنگه ميدر اين موقع محمدصادق صادقي گيوي معروف به خلخالي. كنيم

 يك بار هم به زبان نياوريد،       وقت نام نامردان را حتي براي       من از شما يك خواهش دارم، هيچ      
 ]امـام [( ، اينهـا را رهبـر مـا   احمـد   و بنـي همه بايد بروند اعم از نوكر كارتر و آقـاي پزشـكپور         

  64.آورد كه ما از آنها حرفي بزنيم جزء آدم به حساب نمي) خميني
 كه هر از گاه برخي محافل مخالف حكومت اقدام          اني عمر رژيم پهلوي   هاي پاي     طي ماه 

ليـستي از كاركنـان     «كردنـد،     به شناسايي و انتشار اسامي اعـضا و همكـاران سـاواك مـي             
 و محمدرضـا عـاملي      ساواك و وابستگان آن تهيه و توزيع گرديد كه نام محسن پزشـكپور            

ساز دستگاه رهبري     در آن مقطع حساس و سرنوشت     . بود» در آن ذكر گرديده   ] هم [نيتهرا
 سرسـپرده حاكميـت     ايرانيست و به طور مشخص محسن پزشـكپور         و كارگرداني حزب پان   

  65.شدند پهلوي محسوب مي
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گرايي و دفـاع محـسن     هم موضوع قانون   هاخواندنينامه    ويس هفته ، طنزن خسرو شاهاني 
  : از قانون اساسي را به شرح زير به سخره گرفته بودپزشكپور

 باشـيم  كـالم شـده    را از نزديك بدون اينكه هم    نزديك به سي سال است كه جناب پزشكپور       
» فالت ايران زير يك پرچم«خواستم از ايشان بپرسم تكليف شعار معروف  مي... شناسم مي

 در  الجزايـر بحـرين      شهر قفقاز چه شد؟ كار مجمع        و هفده   و قندهار  چه شد؟ تكليف هرات   
 بودند و هنوز هم      ايشان نمايندة مجلس شوراي ملي      به كجا كشيد؟ چرا وقتي     خليج فارس 

براي بريدن زبان ملت    ) دولت جناب هويدا  (هستند و آن اختناق و خفقان را دولت اسبق          
 و فرد فرد مردم اين كشور به مدت قريب سيزده سال به وجود آورد، – كه مطبوعات باشد –

كننـد؟ مگـر در آن     سازش زدند و اينـك دادخـواهي مـي   با داشتن مصونيت پارلماني دم از    
  موقع زبانم الل در دهان ايشان ماست بسته بودند؟ يا آرد ريخته بودند؟

، آن موقع يعني چهـار سـال پـيش كـه       دوست عزيز ديده و ناديده، جناب آقاي پزشكپور       ... 
 بر سر كار بودند و شما هم نماينده ما در مجلس شوراي             دولت ابدمدت جناب آقاي هويدا    

 و ما هم ركن چهارم مشروطيت و پاسدار قانون اساسي، كجا بوديد كه از قانون اساسي و ملي
پـيچ كنيـد كـه چـرا بـدون هـيچ مجـوز         ركن چهارم مشروطيت دفاع كنيد و دولت را سؤال 

ها توقيف و تعطيل كردند و زبان و قلم     و شهرستانشريه را در تهرانقانوني شصت تا هفتاد ن
چطـور شـد جنـاب آقـاي     . پاسداران قانون اساسي را بريدند و شكستند و لب ما را دوختند           

 يك مرتبه از خواب بيدار شـديد و در آن زمـان حتـي از توقيـف و تعطيـل           محسن پزشكپور 
ايرانيست يا ايرانيسم خودتان با داشـتن مـصونيت پارلمـاني دم نزديـد؟ و              ان حزب پان  ارگ

حاال چه شده كه شمشير     . نگفتيد دولت اسبق به چه مجوزي و چه قانوني چنين كاري كرد           
  66ايد؟ و قمه را از رو بسته

  
  )ره(نظر امام خميني

 به مناسبت كـشتار غيرانـساني       1357وسوم شهريور      در پيامي كه در بيست     )ره(امام خميني 
و از  (صادر كردند درباره حاميان  نظام شاهنشاهي پهلوي در مجلس           مردم توسط رژيم شاه     
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خبر شاه در مجلس گرد هم جمع         ياكنون كه عمال از خدا ب     «: چنين گفتند ) جمله پزشكپور 
خواهند مجـرم اصـلي را تبرئـه و گنـاه          كننده مي   هاي مبتذل و اغفال     سازي  شده و با صحنه   

بزرگ و خيانت عظيم را به ديگران كه آلـت فعلـي بـيش نيـستند، نـسبت داده و خـود را                       
نايات شـاه  الخاقان قرار دهند، اكنون كه تمام خيانتكاران خارج و داخل پشتيباني از ج        مقرب

خواهي و طرفداري از حقوق بشر پرده برداشته          هاي كريه آزادي      كنند، اكنون كه از چهره      مي
  67».شده، ملت مظلوم و بزرگ ايران بايد اعتصاب نموده در عزا بنشينند

گــول  « كــهدادنــد هــشدار  طــي همــين پيــام خــود بــه انقالبيــون )ره(امــام خمينــي
خواهند شاه    هاي فريبنده مي    هاي دولت و وكالي شاه را نخوريد كه با حرف           بازي  شب  خيمه

دنيـا شـاه را محكـوم  كـرد و بـه پـشتيباني شـما                 . را كه در شرف مرگ است نجات دهند       
خواهند خزانه ملت را ببرند و حق ملـت را زيـر پـا       برخاست، اگر چه مشتي جنايتكار كه مي      

  68.»دهند ذارند، به او اميد ميبگ
، ند كه از مقصود نهايي افرادي از اين دست آگاهي تمام و كمالي داشـت              )ره(امام خميني 

بارها و بارها از حضور غاصبانه آنان در مجلس به اصطالح شوراي ملـي سـخن بـه ميـان                    
 مـردم كـشور در   ايندگي خطاب به افرادي كه مدعي نم   1357دوم آبان    و از جمله در       آورده

شـان    اين اعضايي كـه در مجلـس هـستند، همـه          «: ند، چنين هشدار داده بودند    بودمجلس  
. اند در مجلس و ملـت اطـالع ندارنـد           دانند به امر شاه آمده      خيانتكارند، براي اينكه همه مي    

اول . دانيد و رفتيـد مجلـس        شما اين را مي    .اين انتصاب شاه است، اين مأموريت شاه است       
گويند ما ملي هستيم، اول اشكال اين است كه شما چـرا   اشكالي كه به آنهايي كه اآلن مي   

. توي اين مجلس رفتيد؟ آخر كسي شما را مجبور نكرد كه حتماً بايد برويـد تـوي مجلـس                  
 ،گوييـد كـه      حاال مـي   .خودتان هم داوطلب بوديد و رفتيد، با همه كارها هم موافقت كرديد           

. خواهيد براي خودتان جا درست كنيـد        آيد، مي   ديديد يك مدتي، خوب، اين طرفي دارد مي       
اشكال اين است كه براي چه شما توي مجلسي كه انتصاب است و خالف قـانون اساسـي              

  69».يك همچو مجلسي مخالف قانون اساسي است؛ ]رفتيد [،است
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ها   ايرانيست  انديشانة پان    در دوازدهم آبان هم تحركات مصلحت      )ره(اهللا امام خميني    آيت
گيري از مشاغل دولتي و نيز اسـتعفا از نماينـدگي              و يا كناره   و خروج آنها از حزب رستاخيز     

ايـن اشـتباه اسـت كـه     «: مودندمجلس را براي فريب افكار عمومي ارزيابي كرده و تأكيد ن    
ها مردم را بازي بدهند، گاهي از شغل وزارت استعفا كنند، گاهي از شـغل                 خواهند همان   مي

همـه اينهـا    .  كنار برونـد    حزب رستاخيز  – عرض كنم كه     –وكالت استعفا كنند و گاهي از       
  70».پذيرد هايي است كه اين ملت ما نمي ديگر يك حرف

  
   تا بختيارها در آخرين روزها؛ از شريف امامي ين تالشآخر

در صفحات قبـل رئـوس كلـي        . امامي آغاز شد    آخرين روزهاي رژيم پهلوي با آمدن شريف      
در صـفحات   . مايرانيست او را در برابر انقالب اسالمي آوردي          و حزب پان   تحركات پزشكپور 

 و  ، ازهـاري  امـامي   فرمـودة شـريف    پيش رو نيز به مواضع پزشكپور در برابر سه دولـت شـه            
  .كنيم  اشاره ميبختيار
  
  امامي  شريف.الف

 و برقـراري    1357ها بـا نظـام شاهنـشاهي در رمـضان سـال               به دنبال تشديد مخالفت   
 بـه    دولت آموزگار   ، و سپس فاجعة سينما ركس آبادان      تيجة حكومت نظامي در اصفهان    ن  بي

 رئيس مجلس سنا و رئيس بنياد پهلوي، فرمـان           ي،امام  دستور شاه كنار رفت و جعفر شريف      
هـا و     وي با اقداماتي نمايـشي نظيـر بـستن قمارخانـه          . اه گرفت وزيري خود را از ش      نخست

آزادي نسبي مطبوعات و لغو تاريخ شاهنشاهي و دم زدن از تفاهم بـا روحانيـت بـه مثابـه                    
، يـار   امـامي   در كابينـة شـريف    . گيري در برابر امواج توفندة انقالب اسالمي عمل كند          ضربه

ايرانيـست، محمدرضـا عـاملي تهرانـي، وزيـر اطالعـات و                در حـزب پـان     ديرين پزشكپور 
  .جهانگردي شد

ايرانيست نيز فعاليـت مجـدد        همان طور كه گذشت با اعالم آزادي مطبوعات حزب پان         
اين تجديد فعاليت چيزي نبود جز صدور چند اعالميه و اتخاذ چند موضع             . خود را آغاز كرد   
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هـاي گروهـي دولتـي نيـز بـراي            رسـانه . ي كشور از سـوي پزشـكپور      در برابر حوادث جار   
سياستمدار تراشيدن و رهبر درست كردن مواضع و سخنان پزشكپور و نظاير او را بـا آب و                  

  . گوش كسي به امثال پزشكپور بدهكار نبوداوضاعكردند؛ اما در آن  تاب منعكس مي
 تا حدود ده روز پس از آغاز فعاليـت هنـوز بـراي اخـذ                در حالي كه دولت شريف امامي     

 همـين موضـوع را دسـتاويزي      رأي اعتماد به مجلس معرفي نشده بود، محـسن پزشـكپور          
ساخت تا درباره قانوني بودن آن دولت تشكيك كرده و اعالم كند به دولت او رأي مخالف                 

روهاي حامي حاكميت پهلوي در مجلس انتقاد مهمتـري            و ديگر ميانه   پزشكپور. خواهد داد 
 اعـضاي دولـت او      اتفـاق  و آن اين بود كه اكثر قريب به          داشتندامامي    هم به دولت شريف   

شـده و معـروف رژيـم پهلـوي بـوده و در               پيش از آن در زمره رجال و كـارگزاران شـناخته          
توانستند بـه دليـل آن سـوء        و بنابراين نمي   مشاغل حساس و درجه اول خدمت كرده بودند       

اي    طي مصاحبه  پزشكپور.  نظر مساعد مخالفان را به سوي خود جلب كنند         ،پيشينه طوالني 
 متن آن را چاپ و منتشر كرد، باز هـم           1357 در روز پانزدهم شهريور      اطالعاتكه روزنامه   

ت به مذهب   ايرانيس  امامي و نيز التزام عملي خود و حزب پان          انوني دولت شريف  ايرادات ق از  
 »علماي بـزرگ شـيعه    «تشيع و پيروي از مرجعيت شيعه سخن به ميان آورده و از دغدغه              

ا شـدن تمـام و كمـال قـانون          راجـ  بـراي    )ي و طرفدارانش بود   اهللا شريعتمدار   مقصود آيت (
امامي به مجلس شورا       در حالي كه هنوز دولت شريف      71.اساسي مشروطيت داد سخن در داد     

 و  روهاي وفاداري مانند پزشـكپور      معرفي نشده بود، فاجعه ديگري رخ داد كه موقعيت ميانه         
اعتبارتر سـاخت و آن       مومي بي مسلكانش در داخل و خارج از مجلس را در برابر افكار ع             هم

 و بـدتر از  ،1357اعالم حكومت نظامي در دوازده شهر كشور طي شامگاه پانزدهم شهريور         
و ) شهدا( به ويژه در ميدان ژاله       1357 در روز جمعه هفدهم شهريور       آن كشتار مردم تهران   

هاي چند ماهه افرادي       و تالش  امامي   طرح به اصطالح آشتي ملي شريف       كه اطراف آن بود  
بگـذريم از   . روهاي وفادار را تقريباً يك سره بر بـاد داد            و ديگر ميانه   نظير محسن پزشكپور  

كردند دامن اصل نظام شاهنـشاهي پهلـوي را            تالش مي  اينكه هنوز افرادي مانند پزشكپور    
 و  امـامي   ست زدن به چنين فجايعي مبرا جلوه دهند و تقصير را يكسره متوجـه شـريف               از د 
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  . دولت او سازند كه تا آن هنگام هنوز هم از مجلس شورا رأي اعتماد نگرفته بود
در  (نشينان به دولت شريف امـامي       در هر حال، هنگامي كه موضوع رأي اعتماد مجلس        

 حمـالت شـديدي را متوجـه        مطـرح شـد، محـسن پزشـكپور       ) 1357روز نوزدهم شهريور    
ايرانيـست و تنـي چنـد از ديگـر             كرده و همراه با ساير اعضاي فراكسيون پان        امامي  شريف

 بـا اشـاره     .سـي .بـي   .يـو بـي   راد. نمايندگان، صحن علني مجلس را به اعتراض ترك كـرد         
روهاي وفـادار بـه حاكميـت بـراي يـافتن راهكـار        تلويحي به نقش برآب شدن مشي ميانه     

  : خاطرنشان ساخته بود1357تخفيف بحران سياسي متعاقب واقعه هفدهم شهريور 
حـوادث آن روز شـاه،      . بوداي در انقالب       شهريور، آغاز مرحلة تازه    17واقعة جمعه سياه در     

ارتش و دولت را سخت متزلزل كرد، راه مسالمت بين شاه و مخالفان را بست و بـه جريـان      
ديگر حتي بعضي از نمايندگان مجلس هم به اعتراض برخاسته          . اي داد   انقالب شتاب تازه  

  تن از نمايندگان مجلس9 شهريور كه مجلس جلسه داشت 17دو روز بعد از واقعة  . بودند
 ايران جلسه را كه جهت دادن رأي اعتماد به دولت جديد تشكيل شده بود بـه                 شوراي ملي 

 قصد تقـديم برنامـه دولـت خـود را           امامي  در حالي كه شريف   . عنوان اعتراض ترك گفتند   
ايرانيست كه اخيراً دوباره به حيات سياسي   پان رهبر حزب سياسيداشت، محسن پزشكپور

اكنـون    وزيـر از هـم      كشور پاگذارده بود، از كرسي خود برخاست و فرياد برآورد كه نخـست            
دستش به خون هموطنان آلوده شده است و سـپس گـروه نماينـدگان هـوادار او از مجلـس                    

  72.خارج شدند
هايي به وزارت خارجه آن كشور در واشـنگتن            هم طي گزارش   سفارت آمريكا در تهران   

 را مانعي جدي بـر سـر پديـد آمـدن هرگونـه توافـق ميـان                  1357كشتار هفدهم شهريور    
 بـه ايـن    و يـادآور شـد  حاكميت و مخالفان و منتقدان پرشمار و روزافزون آن ارزيابي كرده       

   73.رو گرديد  و يارانش در مجلس روبهامامي با مخالفت شديد پزشكپور دليل دولت شريف
 طـي سـخناني      محسن پزشـكپور   ،امامي به مجلس شورا     در آستانه معرفي دولت شريف    

  :گفت
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ايـم اصـول قـديمي و ديـرين         اصولي را كه به عنوان اصول استراتژيكي نهضت بيـان داشـته           
د بر اين اصول است و از اين اصول، اصل اول كه حزب ماست و اكنون بيان آن تأكيدي مجد

اي كـه     ترين است وحدت ملي است و مسلماً با هرگونـه سياسـت و برنامـه                براي ما مقدس  
كمااينكه در سابق هم اين     . كنيم  بخواهد حتي يك وجب از ميهن ما را تجزيه كند مبارزه مي           

انون اساسي طرق اعمـال     اصل دوم، قانون اساسي و دموكراسي است كه در ق         . چنين كرديم 
گانه دقيقاً مـشخص شـده اسـت و قويـاً             حق حاكميت و حدود و ثغور و نحوة كار قواي سه          

گونـه    ها به واقع تن به تمكين و اجراي اين اصول ندهند، هـيچ              معتقد هستيم كه تا حكومت    
اصل سوم، مسئله استقرار عدالت اجتماعي      . تحول مطلوب و بنيادي به وجود نخواهد آمد       

المـال مملكـت،      كاري، متجاوزين به بيـت      گونه محافظه   بايد با قاطعيت و بدون هيچ     . تاس
چه بـسا ضـرورت   . اندازان به حقوق عمومي، تعقيب و مجازات شوند    يعني دزدان و دست   

هاي ويژه با سرعت و قاطعيت انجام   است كه در اين مرحله بحراني اين محاكمات در دادگاه
خواهـد و سـواي تعارفـات     ه در حـال حاضـر ملـت ايـران مـي     گيرد و اين آن چيزي است ك 

 در مـصاحبة اخيـر خـود گفـت كـه      معمول، همان خواهـد شـد كـه جنـاب شـريف امـامي       
فرستيم و پرسش ما اين است چه دليلي مهمتر  هايي را بدون دليل به دادگستري نمي  پرونده

گردنـد،    به دنبال اين داليل مـي امامي  اگر آقاي شريفاي؟  تر از قانون از كجا آورده       و محكم 
شايد ظاهراً هرگز چنين داليلي را پيدا نكنند و نكته دوم از عدالت اجتماعي، اينكـه ايجـاد          
نوعي ضوابط و روابط اقتصادي و اجتماعي است كه واقعاً امكان هرگونه استعمار فرد از فرد 

  .ي ايران از ميان برداردرا در جامعه مل
پيمانـان در مجلـس       ايرانيـست و هـم      نمايندگان پـان  . ما در موضع مخالف با دولت هستيم      

، به عنوان مخالف با دولـت صـحبت خواهنـد نمـود و بـه دولـت رأي كبـود                     شوراي ملي 
 جـز تغييـر چنـد       خواهند داد، زيرا ما ميان دولت كنوني و دولت سابق و اسبق هيچ فرقـي              

74.بينيم مهره نمي

  

دانست كه بتواند با سـنگر گـرفتن           را فاقد هرگونه صالحيتي مي     امامي   شريف ،پزشكپور
  : نظام شاهنشاهي محبوب او را از زوال حتمي نجات بخشد،در پناه قانون اساسي
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دانيم كه قدرت انجام اصـالحات        شناسيم و مي     شما و دولت شما را مي      !امامي  آقاي شريف 
هـاي نظـام حـاكم        ترين سـتون    شما در گذشته عمالً يكي از مهم      . جامعه را نداريد   مورد نياز 

ناپـذير   مسئوليت مستقيم و انكار    مگر نه اين است كه جنابعالي و مهندس رياضي        . ايد  بوده
ايد و مـسئوليت رؤسـاي        سلب قدرت مجلسين و گذراندن قوانين نارسا و ظالمانه را داشته          

دولتي كه هنوز   . شوم  مجلسين را در قوه مقننه در وضع بسياري از قوانين ظالمانه يادآور مي            
تواند عزل و نصب كند چه رسد به برقـراري حكومـت نظـامي كـه                  رأي اعتماد نگرفته نمي   

  .ها و حقوق قانوني مردم است ار وسيع و نقض اصل مسلم آزادينتيجه آن كشت
توانيـد    جنابعالي يكي از مسئوالن وضع نابسامان قانونگذاري هستيد و در اين شرايط نمي            

مـردم ايـن دولـت را دولـت         . رياست دولت انتقالي و ايجاد تحول را به عهده داشته باشيد          
اكنون چه شده كساني كـه      . دانند  ته مي شناسند بلكه دولت استمرار وضع گذش       تحولي نمي 

دهنـد مؤتلـف      هـاي گذشـته را تـذكر مـي          كـاري   هـا و نـدانم      ها و خودكامگي    ها و ستم    ظلم
ها رابطـه     وزير دادگستري شما گفت طبقات روحاني با ماركسيست       . اند  ها شده   ماركسيست

شما پيش از   . اين دشمني با ملت است    )  درست گفته  :چند تن از نمايندگان   (اند    پيدا كرده 
 شـهر   12بدون اعالم قبلـي در      . ايد  ايد كه حق آن را نداشته       قانوني شدن كارهايي انجام داده    
اند كه با هجوم نيروهاي مـسلح         اطالع بوده   مردم از آن بي   . حكومت نظامي برقرار كرده ايد    

ـ  . ترين آنهـا بـوده اسـت    اند كه تلفات آن در تاريخ يكصد ساله وسيع     رو شده   روبه ه دولتـي ك
با اعالم حكومت نظامي دولـت      . تواند اين طور اقدام كند      را دارد نمي  ) آشتي ملي (ادعاي  

شما شبيه يك دولت نظامي است كه نتيجه آن از هـم پاشـيده شـدن نهادهـاي دموكراتيـك                    
هـا و وضـع قـوانين ظالمانـه و        شـكني   هـا و قـانون      بايد مسئولين ايجاد نابـساماني    . باشد  مي

مخالفين ايـن دولـت همـه از عناصـر ملـي            . حاكمه و مجازات شوند   المال م   غارتگران بيت 
  75.هستند و اين دولت را قبول ندارند

امـامي     و تني چند از ديگر نمايندگان، دولت شـريف         هاي پزشكپور   به رغم اين مخالفت   
اي سياسـي   ه  پس از نطق تقريباً طوالني او كه در دفاع از قانون اساسي مشروطيت، آزادي             

 در حـالي كـه نماينـدگان آمـاده          پزشـكپور . و نظاير آن بود از مجلس رأي اعتمـاد گرفـت          
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 رأي بدهند، بـار ديگـر در پـشت تريبـون مجلـس قـرار            شدند تا به دولت شريف امامي       مي
  :هلوي دفاع كردگرفته و به شرح زير از قانون اساسي و نظام شاهنشاهي پ

من، ديگر نمايندگان اقليت و همه نمايندگان با دقت، سخنان مبسوط و تـوأم بـا جمـالت                  
بايـست    اي بود كه مـي      چند نكته .  را گوش داديم   امامي  انگيز جناب شريف    بسيار زيبا و دل   

  .مطلبي عرض كنم
اي پارلمان اشاره شد و آنچه را كه مـن بـه           ه  نكته اولي مربوط به آنچه كه نسبت به مسئوليت        

ـ     روكرات عنـوان كـردم و بـه خـصوص آنجـا كـه فرمودنـد اگـر                  وعنوان حكومت توتاليتر ب
هـايي    آنجا كه مـسئوليت   . پذيرم، ولي بايد نمايندگان هم بپذيرند       مسئوليتي هست من مي   

نگـام كـه قـسم يـاد        ها و آنها كه در صف اقليت بودند، از آن ه            ايرانيست  من و پان  . اند  داشته
كرديم نسبت به اصول قانون اساسي و وحدت ملي و نظام مشروطيت سـلطنتي صـديق و                  

بايـد عـرض   . وفادار باشيم، با وجدان بيدار و صداقت و جانبازي به اين وظيفه عمل كرديم             
ايرانيست را در پيشگاه ملت ايران به سبب عدم انجـام             كنم كه شخصاً خود و نمايندگان پان      

آرزو دارم دادگاه خاص ملي تشكيل شود و در آن يكايك كساني . دانم فه مقصر نمياين وظي
تشنج و همهمه   (اند، به محاكمه كشانده شوند        كه در مواضع گوناگون اجرايي خيانت كرده      

  76.تا معلوم شود كي وظايف خود را انجام نداده است) نمايندگان
 و  ، بـاز هـم انتقـادات پزشـكپور        امامي  وزيري شريف   هر چند طي روزهاي بعدي نخست     

ناپذير حكومـت     فكرانش در مجلس از دولت ادامه پيدا كرد، با اين حال مخالفان سازش              هم
  . گاه چنين سر و صداهايي را جدي نگرفتند هيچ

 توسـط   كرمـان ها و كشتار مردم انقالبـي در شـهر            ورزي  وقتي به دنبال تداوم خشونت    
امـامي را مـورد پرسـش قـرار            دولت شـريف   ،نيروهاي دولتي باز هم افرادي نظير پزشكپور      

  : اهميت تلقي شد ها از نگاه ناظران به  امور بي دادند، اين واكنش
 كامل سقوط قرار گرفت و دسـت بـه           در سراشيبي  57 در پايان مهرماه     دولت شريف امامي  

دولت با اجير نمـودن تعـداد زيـادي    .  نبود جنايتي زد كه كمتر از فاجعه سينما ركس آبادان        
 شـهريور حادثـه ديگـري در        17 مهرماه يعني روز چهلـم شـهداي         24خبر در روز      كولي بي 
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بـام و درب مـسجد بـا          ها و مأمورين از پشت       در اين ماجرا كولي    . آفريد مسجد جامع كرمان  
گونـه فحاشـي،       بردنـد و از هـيچ       چوب و سنگ و آجر و چماق و اسلحه گرم به مردم حمله            

دامنـه  . ها و ديگر اشياء مسجد خودداري ننمودند        هتاكي، سوختن، پاره كردن قرآن و كتاب      
نشاندة دولـت در مجلـس فرمايـشي،         جنايت به قدري وحشتناك بود كه نمايندگان دست       

هايي از آن فاجعه و شرح رفتار مأمورين به بانوان   دولت را زير سؤال كشيدند و با شرح گوشه
با توجه به آنكه نمايندگان . و دوشيزگان ماهيت حاكميت دولت آشتي ملي را برمال نمودند

ردادي بـودن   هـاي مزبـور و قـرا          مجلس كالً منتخب دولت بودند ساختگي بـودن صـحنه         
 كـه   احمـد    و بنـي   ، اخالقـي  انتقادات آنان با شناخت ماهيت نماينـدگاني چـون پزشـكپور          

ماند و اين خود  گذرد، از نظر تيزبين مردم دور نمي اش در ذيل از نظر مي اي از پرونده گوشه
ي دولت براي بازي دادن مردم و خاموش كردن هيجانات انقالبـي  ها  يكي ديگر از تاكتيك   

  77.آنان بود
 1357امـامي در نهـم مهـر           وزير دادگستري دولت شـريف     ،وقتي محمد معتضد باهري   

هـاي سياسـي را بـه مجلـس بـرد،               اليحه تأمين آزادي اجتماعات و فعاليت احزاب و گروه        
 به شدت در برابر اين اليحه موضع مخالف گرفته و به وزيـر دادگـستري                محسن پزشكپور 

هاي سياسي را در كـشور           قانون اساسي مشروطيت آزادي فعاليت احزاب و گروه        ،هشدار داد 
  : چنين آمده بودهايي از اين اظهارات پزشكپور در بخش. تضمين كرده است

مغاير با قانون اساسي است زيرا قانون اساسي اين آزادگـي را بـراي ملـت تـأمين                  اين اليحه   
: ناطق افزود. اند ها اين اصل آزادي را ناديده گرفته كرده است و فرياد ملت اين بود كه دولت

اي تحويل بگيـرد كـه عنـوانش          تواند از دولت اليحه      سال مشروطيت نمي   73ملت بعد از    
  .خواهيم آزادي را به دست آوريم اين يعني ما تازه مي. تتأمين آزادي اجتماعات اس

اش  ها را كه آقاي وزير دادگستري عنوان كرده و اليحه  سال پيش از اين، ملت اين آزادي 73
را به مجلس آورده است، به دست آورد و جاي تعجب بسيار است كه امروز در ايـن جلـسه                    

، ايـن اليحـه     »هـاي اجتمـاعي     مين آزادي تأ«اي از طرف دولت تقديم شود زير عنوان           اليحه
فرياد ملت  . هاي فردي و اجتماعي را دارا هستيم       زيرا كه آزادي  . مغاير با قانون اساسي است    
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اگـر شـما آقـاي وزيـر     . انـد  ها اين بوده است كه اصول آزادي را زير پا لگدمال كرده        از دولت 
ظـاهرات، بـاز قابـل طـرح در     كرديد زير عنوان نحوة تنظيم ت اي تقديم مي   دادگستري اليحه 

تواند   گذرد نمي    سال كه از مشروطيت مي     73 پس از    مجلس بود ولي مجلس شوراي ملي     
  .هاي اجتماعي باشد اي را تحويل بگيرد كه عنوانش تأمين آزادي اليحه

اسـت  تقديم اين اليحه به منزله آن است كه ما در قـوانين خـود  اصـولي بـراي حفـظ و حر                      
ها را به دست آوريم و ايـن همـان            خواهيم اين آزادي    هاي اجتماعي نداشتيم و تازه مي       آزادي

  .اند ها آن را تكرار كرده است كه دولت
حرمتـي بـه    دانـم و يـك نـوع بـي     به هر حال اين اليحه را من معارض با قانون اساسـي مـي           

نـاطق در  . يخته شده استدانم كه در راه مشروطيت ر هايي مي مبارزات و مجاهدات و خون 
كند دولت اين اليحه را همين جا پس بگيرد و ببرد عنوانش را  پايان يادآور شد كه تقاضا مي

  78.عوض كند و مجدداً به مجلس بياورد
امامي و به دنبال تشديد سانسور و اعمـال فـشار بـر               هنگامي كه در اواخر دولت شريف     

هـا و نـشريات     سئوالن بسياري از روزنامـه هاي تحريريه و م مطبوعات، نويسندگان و هيأت 
هـاي كثيراالنتـشار        دست به اعتـراض زدنـد و كاركنـان برخـي روزنامـه            ) عمدتاً در تهران  (
 و  موقتاً دست از كار كـشيدند، بـار ديگـر محـسن پزشـكپور             ) آيندگان و   اطالعات،  كيهان(

 را مورد پرسش قـرار دادنـد كـه چـرا بـرخالف اصـول        دولت وقت ،فكرانش در مجلس    هم
در همـين   . كند  ها را تأمين نمي        آزادي فعاليت مطبوعات و روزنامه     ،مصرّح در قانون اساسي   

 و گروهي ديگر از نمايندگان به اصطالح اقليت مجلس شورا با هيأت مديره              راستا پزشكپور 
 ،ان مطبوعات مالقات پر سر و صدايي كردند و وعده دادند          سنديكاي نويسندگان و خبرنگار   

را بـراي  » هر چـه زودتـر تـسهيالت الزم قـانوني    «به زودي دولت را وادار خواهند ساخت        
از اعمـال   » اصـل بيـستم مـتمم قـانون اساسـي         «انتشار نشريات فراهم كرده و بر اساس        

   79.سانسور در مطبوعات اجتناب ورزد
 به دولت تازه از راه رسيده ازهاري به شرح زير تـذكر             1357 در شانزدهم آبان     پزشكپور
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  :داد كه بر اساس قانون اساسي حقوق مطبوعات را محترم شمارد
  رياست محترم مجلس شوراي ملي

  ملـي نامه داخلي مجلـس شـوراي    آيين151خواهشمند است مقرر فرماييد با توجه به ماده   
  :مراتب زير را به دولت ابالغ نمايند

ها و اصرار دولت بر اعمال سانسور   به سبب مداخالت آشكار مقامات اجرايي در كار روزنامه
شديد و حتي تـا آنجـا كـه اطـالع حاصـل گرديـده اسـت بـه علـت بازداشـت تعـدادي از                          

  .گردد  منتشر نمي عصر تهرانهاي صبح و  نويسندگان و خبرنگاران، روزنامه
بديهي است اين اقدام نه تنها معارض با قوانين اساسي مملكت بلكه دقيقاً معارض با روند 

هاي اساسي جنـبش و انقـالب ملـت ايـران             هاي فردي و اجتماعي است كه از هدف         آزادي
  .است

ويسندگان بازداشت شده و رفع بنابر اين ضرور است كه هرچه زودتر با آزادي خبرنگاران و ن
  80.ها فراهم گردد  ها، موجبات انتشار آزاد روزنامه  تضييقات از روزنامه

امـامي در جلـوگيري از         كه ديگر قطعـي شـده بـود دولـت شـريف            1357در اواخر مهر    
هـاي مختلفـي كـه           كامالً ناتوان است، نمايندگان احزاب و گروه       هاي كوبندة انقالب    ضربه

 در دفتـر    ،دادند  رو وفادار به اصل نظام شاهنشاهي پهلوي را شكل مي           ن ميانه مجموعاً جريا 
 عملـي  راهكارهـاي رفت از بحران و يـافتن          گرد آمدند تا براي برون     رياست دانشگاه تهران  

 ، انجمـن  جبهه ملـي  . انديشي كنند   براي نجات رژيم رو به زوال پهلوي از سقوط حتمي هم          
هـايي بودنـد كـه        ، از جملـه تـشكل     ت، و اتحـاد بـراي آزادي      ايرانيس  ، حزب پان  حقوق بشر 

دامـادش را بـه ايـن        پـسر و     ،ياهللا شريعتمدار   آيت. نمايندگاني به اين جلسه فرستاده بودند     
 رئـيس دانـشگاه     در اين جلسه كه بـا ميزبـاني هوشـنگ نهاونـدي           . جمع گسيل داشته بود   

القـول     حـضار متفـق    ، تشكيل شده بـود    تهران و حضور افراد ديگري و از جمله علي اميني         
 ابتكار عمل رهبري تحركـات  )ره(م خميني سخت بحراني است و اما ،رژيمبودند كه اوضاع    

دارند و بنابراين بايد براي جلـوگيري از گـسترش بحـران و           به دست   انقالبي مردم ايران را     
گـرد آمـده در ايـن       » نخبگـان « امـا    .نجات حكومت از سقوط حتمي راهي جـستجو كـرد         

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-80



487 ...از تك حزب رستاخيز تا انقراض رژيم شاهنشاهي در ايران

  81.تند راهي براي نجات شاه پيدا كنندنشست، نيز نتوانس
فكرانش براي آرام كردن فضاي سياسي كشور هر از گاهي در شهرهاي               و هم  پزشكپور

مختلف كشور به سخنراني پرداخته و مستقيم و غيرمستقيم، و هـر چنـد نـاموفق، تـالش                  
دست و پـا    ي و جريان تحت هدايت او شأن و جايگاهي          اهللا شريعتمدار   كردند براي آيت    مي

اهللا   روهـاي تحـت هـدايت آيـت         داد ايـن ميانـه      ، روند حوادث نشان نمـي     همه با اين    .كنند
 حفـظ نظـام شاهنـشاهي پهلـوي بـا حربـه قـانون اساسـي                 نظريةي و حاميان    شريعتمدار

ناپذير كـه شمارشـان روزافـزون بـود و تحـت               سر راه انقالبيون آشتي    مشروطيت بتوانند بر  
  . بودند، مانعي قابل اعتنا ايجاد كنند)ره(رهبري امام خميني

ليـايي و   اي بـا خبرنگـاران ايتا        طـي مـصاحبه    1357ويكـم شـهريور        در بيست  پزشكپور
  :فرانسوي درباره پيروي حزبش از اصول قانون اساسي مدعي شده بود

دو نفـر   (، سـه نفـر خبرنگـار خـارجي          ) شاهنـشاهي  2537 (21/6/57بعد از ظهـر روز      
 بـا محـسن   ايرانيـست در تهـران   ، در محـل دفتـر حـزب پـان      )ايتاليايي و يك نفر فرانسوي    

  .اند و تني چند از همفكرانش مصاحبه به عمل آورده پزشكپور
  ت وابسته به شاه است؟ايرانيس حزب پان:  سؤال كرده كهيكي از خبرنگاران از پزشكپور

ت در  ايرانيـس   دهند، چون حزب پان     دشمنان حزب اين نسبت را مي     :  جواب داده  پزشكپور
شمارد، بنابراين  چارچوب قانون اساسي فعاليت دارد و تمام مواد قانون اساسي را محترم مي

ت ايرانيـس  حـزب پـان  . باشـد  گـذارد و بـا تغييـر رژيـم موافـق نمـي             به شاهنشاه احترام مـي    
  .پذيرد ند نميهايي را كه وابسته به ملت نباش دولت

حكومـت  :  را درباره حكومت نظامي سؤال كـرده و وي جـواب داده            خبرنگار نظر پزشكپور  
توانـست بـا روش       نظامي يك عارضه است و مـورد تأييـد نيـست زيـرا دولـت جديـد مـي                  

  .تري عمل كند ماليم
زاب ديگـر و بـه   چنانچه حزب شما بـه حكومـت برسـد بـه احـ        : خبرنگار ديگر سؤال كرده   

تواند   مي اجازه فعاليت خواهيد داد؟ و اصوالً از نظر شما، حزب توده           خصوص حزب توده  

                                                           
-32-66اين سند با شماره     (41-49، صص   ، به كوشش جالل فرهمند    در آستانه انقالب اسالمي   : ه نگاه كنيد ب   -81

  ).ن در مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مضبوط است849
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  فعاليت داشته باشد؟
ام، حـزب مـا در چـارچوب قـانون اساسـي              همان طوري كه بارها گفته    :  پاسخ داده  پزشكپور

اما اگر در .  را ممنوع كرده است قانون اساسي فعاليت حزب توده21 و ماده كند فعاليت مي
 بخواهد فعاليتي داشته باشـد جلـوگيري نخواهـد شـد، زيـرا              زمان حكومت ما حزب توده    

احـزاب ديگـر نيـز در چـارچوب     . اطمينان دارم اين حزب در ميان ملت ايران جايي نـدارد   
82.توانند فعاليت داشته باشند ن اساسي ميقانو

  

 ارجي  رو از آن     خميني ]امام[اهللا     به آيت  ، طي همين مصاحبه تصريح كرده بود      پزشكپور
ي از آن منظـر     اهللا شـريعتمدار    گذارد كه ملتزم به رعايت قانون اساسي نيست، اما آيـت            نمي

برد تا آرامش به كشور بازگشته و اصول قـانون اساسـي            كه نهايت تالش خود را به كار مي       
  83.مشروطيت اجرا شود، سخت مورد تكريم اوست

 در  ايرانيست در استان مازندران      شعبه حزب پان   ،در راستاي تداوم دفاع از قانون اساسي      
هـا نـسخه تكثيـر و بـراي             امل قانون اساسي و مـتمم آن را در ده          متن ك  1357هفتم آبان   

داليـل ايـن    دربـاره   شعبه يادشـده    . هاي آن استان قرار داد        فروشي  فروش در اختيار روزنامه   
  :اقدام خود تصريح كرده بود

هاي حاكمه فاسد ايران در چندين سال اخير، اختناق  هاي هيأت ها و خودكامگي شكني قانون
ها گروه مردمي كه جز وضع قوانين عادالنه و اجراي عادالنه   بس و شكنجه گروهو خفقان، ح

 به ويژه ثروت غيرقابـل      –هاي ملي       قوانين خواستي ديگر نداشتند، غارت و چپاول سرمايه       
تواند مخاطرات عظيمي   آنچنان نابساماني در ميهن ما پديد آورده است كه مي–جبران نفت 

  .دبراي ملت ما به وجود آور
هاي دراز، قانون اساسي ايران، اين سـند وحـدت و آزادگـي ملـت و خونبهـاي                    در اين سال  

هـاي   آموزان سياسـت  هاي خودكامة آنچناني، دست    شهداي راه مشروطيت، به دست دولت     
رفت تا براي هميشه معروض نسيان گردد و ثمرة مجاهدات مبـارزان صـدر           استعماري، مي 

هـاي توتـاليتر      ن تتمة حيثيـات ملـي بـه دسـت دولـت           مشروطيت ايران فراموش شود و اي     

                                                           
  .  همان-82
  .  همان-83
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  .آرمان بر باد رود هاي بي بوروكرات و تكنوكرات
به دنبال نهضتي كه امروز به طور همگاني در مسير تحقق دقيق حكومت قانون، مبتنـي بـر      

 امـان    ما را فراگرفته است، به دنبال اين خروش بي        اصول قوانين اساسي ايران، سراسر ميهن     
مردم  اند و خواستار آزادي و آزادگي هستند، برخي از ها ايراني كه از ستم به جان آمده ميليون

پرسند پس كجاست اين قانون اساسي كه اين چنين ملعبة خودكامگان گرديـده اسـت؟                 مي
  اند؟ قانوني كه قدرتمندان حاكم به عمد آن را از دسترس مردم دور نگه داشته

عـدالت  : هـاي حـزب خـود را     كه اصـول آرمـان  ازندرانايرانيست در م تشكيالت حزب پان  
) سوسياليسم(گرايي    سياسي بر بنياد ناسيوناليسم، عدالت اقتصادي با رهنمودهاي جامعه        

شناسد، افتخار دارد  و همچنين عدالت اجتماعي بر اساس دموكراسي و حكومت قانون مي    
 رهبـر سـرفراز حـزب        سـرور محـسن پزشـكپور      اين سند گرانبهاي ملي را با اطالع و تأييد        

طلب جامعة بزرگ  ايرانيست در اختيار همگان قرار دهد تا روشنگر راه همة مبارزان تحول پان
  .ايراني باشد

  ايرانيست در مازندران هاي حزب پان  سرپرست سازمان7/8/1357 –ساري 
  84فخرالدين سورتيجي

هاي وقت تظـاهرات    دولت1357هاي پاياني پاييز و اوايل زمستان           در حالي كه طي ماه    
هاي آتشين پاسخ داده و صـدها تـن را بـه                انقالبيون را در شهرهاي مختلف كشور با گلوله       

هايي ضمن ابراز همـدردي بـا     ميهت هر از گاه با صدور اعالايرانيس حزب پان. قتل رسانيدند 
رفت از بحران و بازگشت آرامش به كشور را پيـروي             شدگان تنها راه برون     بازماندگان كشته 

   85.دانست مياز اصول قانون اساسي مشروطيت 
  

  اقدامات پيشگيرانه
  اعتصابات كارگري

 در 1357هاي سياسي و بـه ويـژه از اواسـط سـال      دانيم با گسترش مخالفت  همچنانكه مي 

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-84
  .127-128، صص تاريخ سياسي انقالب اسالمي در اصفهان، مهدي مهرعليزاده.  همان-85
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هـاي توليـدي،        هاي كـارگري در كارخانجـات و كارگـاه          روندي تدريجي ولي مداوم محيط    
خدماتي، صنعتي و غيره با تحركات انقالبي مردم ايران همگام و همراه شدند و بـه دنبـال                  

تـرين اقـداماتي       از مهم  ،آن اعتصابات كارگري و به تعطيلي كشانيدن كارخانجات گوناگون        
از جملـه   . رژيم رو به زوال پهلوي را بيش از پيش با بحران مواجه سازد            توانست    بود كه مي  

 كارگري ايران در آن برهه، شركت ملي نفت بود كـه            هاي  مهمترين و تأثيرگذارترين بخش   
 توان مالي و اقتصادي دولت و حاكميـت را          ،با صدور روزانه حدود شش ميليون بشكه نفت       

  . داد اي مطلوب ارتقا مي به گونه
هـاي     كه حاكميت هـم سـخت نگـران حفـظ و تـداوم شـريان               حاليترتيب و در    بدين  
 زمزمـه اعتـصابات كاركنـان شـركت     1357 از اوايل مهر  ،اش در شركت نفت بود      اقتصادي

 در گزارشـي    سـاواك . هاي جدي جديـدي مواجـه سـاخت          را با دشواري   نفت، رژيم پهلوي  
اهللا امـام   بـديل آيـت    از محبوبيـت يـافتن بـي   نيت شـديد پزشـكپور   ضمن اشاره بـه عـصبا     

 در ميان كارگران شركت نفت و ديگر واحدهاي توليدي و صنعتي كشور دربـاره             )ره(خميني
هاي سياسي در ميـان       ي پيرامون لزوم برخورد با ناآرامي     اهللا شريعتمدار   گوي او با آيت     و  گفت

  :نظر كرده بود كارگران چنين اظهار
 ي در قـم   اهللا شريعتمدار    ضمن تماس تلفني با آيت      محسن پزشكپور  13/8/57صبح روز   

  دريافت و فردا عازم اهواز     تلگرافي از طرف كارگران صنعت نفت از خوزستان       : اظهار داشته 
كـنم تـا شـايد از طريـق كميـسيون              مي چند نفر از نمايندگان آنان را دعوت به تهران        . هستم

كارمندي :  گفته شريعتمداري. د اين موضوع حساس حل شو     عرايض مجلس شوراي ملي   
كرد كه فالنـي هـم بايـد محاكمـه      از طرف آنان ديشب آمده بود نزد من و چون صحبت مي        

دانيـد    شود، من توي دهنش زدم و گفتم چـه مناسـبتي دارد، چـون همـان طـوري كـه مـي                     
  .گيرند ها يا چپي هستند يا الهام مي بعضي

دهنـد، مثـل      كارهاي غيرضروري انجام مـي    :  ضمن تأييد مطالب باال گفته     ن پزشكپور محس
  .اند  رسانيده را به حد امام خمينيخميني] امام[اينكه عوامل خاصي 

در اين حال نصيحتشان كنيد كه ضمن احقاق حق خود، متوجـه    : اظهار داشته  شريعتمداري
  . وضع مملكت هم باشند

ي تماس گرفته   اهللا شريعتمدار    به دنبال تماس تلفني باال، بار ديگر با آيت         محسن پزشكپور 
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 برايم رسـيده، مبنـي بـر اينكـه          اي از كردستان    كننده  خبرهاي خيلي ناراحت  : و اظهار داشته  
  86.جا پخش شده اسلحه زيادي در آن

رو  اهللا شريعتمداري و ديگر منتقـدان ميانـه    در هماهنگي با جريان آيت    محسن پزشكپور 
كـرده   اعتـصاب  با شـماري از نماينـدگان كـارگران        1357 در سيزدهم آبان     ،حامي حكومت 

  . شركت نفت مالقات كرد
  : نشريات نوشته بودند،هاي پزشكپور وعدهو درباره اين مالقات 

 تن از نمايندگان كـارگران اعتـصابي صـنايع نفـت جنـوب امـروز همـراه        15در همين حال  
 مجلس شورا و رئيس كميسيون عرايض مجلس بـه           در ، نماينده خرمشهر  محسن پزشكپور 

اي با حـضور مقامـات شـركت ملـي نفـت در مجلـس بـه گفتگـو                    آمدند و در جلسه    تهران
 رفته بود، به خبرنگاران گفـت        كه در پي تظلم كارگران به اهواز       محسن پزشكپور «. نشستند

 مورد آن جنبه سياسي دارد و عبارت        4 مورد است كه     16گران اعتصابي   هاي كار   كه خواست 
هـاي    است از لغو حكومت نظامي، آزادي كليـه زنـدانيان سياسـي و همگـامي بـا خواسـت                  

هـاي سياسـي كـارگران اعتـصابي مهـم اسـت              آنچه از درخواسـت   . فرهنگيان و دانشگاهيان  
ه بـه صـنعت نفـت در داخـل و           هاي وابـست    گويند تمام سازمان    خواست چهارم است كه مي    

  .»خارج كشور بايد طبق يك جدول زماني به تدريج در اختيار ايرانيان گذاشته شود
، پـيش از رفـتن بـه اهـواز        :  گفت  همچنين با اشاره به مذاكره با آقاي شريعتمداري        پزشكپور
ي رساندم و ايشان    اهللا شريعتمدار   و تقاضاهاي كارگران را به آگاهي حضرت آيت       ها    خواست

  .خواستند مراتب حمايت ايشان به كارگران اعتصابي ابالغ شود
ديم و  ما اگر داراي نظام سالم اقتصادي بو      «:  در مورد قطع صادرات نفت نيز گفت       پزشكپور

هاي مملكت به درستي انجام شده بود، امروز حتي براي مخـارج روزمـرة            بسياري از برنامه  
خودمان احتياج به توليد و صدور نفت نبود و در واقع، هر كاسه نفت كه ديرتـر اسـتخراج                   

 سال گذشته يك اقتـصاد ناسـالم بـر ايـن     15شد به سود مملكت بود ولي متأسفانه طي      مي
از اين نظـر ضـرورت      . اند كه در نتيجه نيازمند به فروش نفت هستيم          همملكت تحميل كرد  

                                                           
، 19، ج    در آينه اسـناد    سير مبارزات امام خميني   . 102، ص   15، كتاب   انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك      -86

  .367ص 



492 ايرانيست انحزب پ

  87.»هاي كارگران و كاركنان مورد توجه فوري قرار گيرد دارد كه خواست
  رهبـر انقـالب از اعتـصاب       )ره(اهللا امام خميني    دانستند كه آيت    در آن برهه همگان مي    

كنند و اين موضوع باعث شـده بـود تـا جنـاح                 كاركنان و كارگران شركت نفت حمايت مي      
 بـا طـرح موضـوعات انحرافـي و از           ي و محسن پزشـكپور    اهللا شريعتمدار   رو نظير آيت    ميانه

هـاي    هاي نفتي به بخش       فراوردهجمله اينكه اعتصاب كارگران باعث توقف رسيدن نفت و          
مختلف كـشور و از جملـه منـاطق سردسـير خواهـد شـد، قـصد داشـتند مـانع از تحقـق                        

در جلـوگيري از چنـين      .  و پيـروان ايـشان شـوند       )ره(اهللا امـام خمينـي      هـاي آيـت     خواست
 االسـالم   حجت،  بيون با مديريت مهندس مهدي بازرگان     ترفندهايي بود كه گروهي از انقال     

را تـشكيل دادنـد تـا    » كميته تنظيم اعتـصابات نفـت  «ي و چند تن ديگر     هاشمي رفسنجان 
ت در  ضمن جلوگيري از صدور نفت به كشورهاي خارجي در رونـد ارسـال و توزيـع سـوخ                 

» كميته تنظيم اعتصابات نفـت    «يكي از مطلعان درباره نقش      . داخل كشور خللي پديد نيايد    
  :چنين اظهارنظر كرده است

از طرف ديگر و در يك جريان مشكوك كه از سوي حكومت در واقع به وجـود آمـده بـود،                     
يرانيـست كـه در مجلـس،       ا   نمايندة مجلس شوراي ملي و رئيس حزب پـان         آقاي پزشكپور 

كرد، از نمايندگان كاركنان اعتصابي نفت براي مـذاكره در            خود را مخالف رژيم معرفي مي     
هـا و    جـا برونـد و ديـدگاه     دعوت كرده بودند كه اين نماينـدگان بـه آن   مجلس شوراي ملي  

 كند به مثالً روند و پيـشبرد        تواند كمك   هايشان را مطرح كنند تا مجلس هم اگر مي            خواسته
 رفتيم و در مجلس صحبت قضايا؛ در نتيجه تعدادي از اعضاي كميته از جمله بنده به تهران

جا  در آن.   هم بودند نيز تعدادي از جمله خود آقاي پزشكپوركرديم؛ از مجلس شوراي ملي
هـاي سياسـي خـود           گفتيم كه ما اعتصاب را شروع كرديم و تا زماني كـه بـه خواسـته                به آنها 

توانيـد    توانيم از برادران خود بخواهيم كه اعتصاب را بشكنند و اگر شـما نمـي                نرسيم، نمي 
در واقع هيچ امتيازي نه     . كاري براي ما انجام دهيد، از ما انتظار نداشته باشيدكه كوتاه بياييم           

ر و نه مجلس آن دوره نداديم؛ اما تأثيري كه اين سفر داشـت، ايـن بـود كـه                    كپوبه آقاي پزش  
كاركنان اعتصابي نفت و به طور كلي در صنعت نفت جنوب احساس شـد كـه نماينـدگان            
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اعتصابيون اينك به عنوان يك وزنة مهم از طرف نظام پذيرفته شده و به طور رسـمي بـا آنهـا                   
  .اند همذاكره كرد

  
  در برابر دولت ازهاري

 در جلـوگيري از افـزايش       امـامي   هاي عمومي و ناتواني شـريف       گسترش روزافزون مخالفت  
گيـري از عنـصري       تحركات انقالبي باعث شد تا شاه و احياناً حاميان خارجي او طرح بهـره             

 برخورد قهرآميز و سـركوبگرانه بـا مخالفـان مـؤثرتر عمـل            رفت در   نظامي را كه گمان مي    
 كـه اتفاقـاً فـرد       خواهد كرد، مورد توجه قرار دهند و به دنبال آن ارتشبد غالمرضا ازهـاري             

.  شـد  امـامي   وزيري جايگزين شريف     در مقام نخست   1357اي بود، در اواسط آبان        عرضه  بي
 بـه دولـت     1357 نفـري بـود كـه در روز دوم آذر            وهفـت   بيـست  از جمله    محسن پزشكپور 

 رأي مخالف دادند و اين رأي در راسـتاي همـان سياسـت حمايـت از اصـل نظـام                    ازهاري
كـرد     تصور مـي   پورپزشك.  حاكميت بود  درشتشاهنشاهي با حربه انتقاد از كارگزاران ريز و         

 را در مقابـل مخالفـان و        سوء عملكرد، فساد و ناتواني آن كارگزاران موقعيت رژيم پهلـوي          
بحرانـي  اوضـاع    بر اين باور بود كـه در آن          پزشكپور. تر خواهد ساخت    بحران جاري ضعيف  

بـه  .  قادر نخواهد بود بحران دامنگيـر حاكميـت را كـاهش دهـد             شخصي در قواره ازهاري   
د و  احمـ   ها در مجلـس بـه همـراه احمـد بنـي             ايرانيست  فراكسيون كوچك پان   همين دليل 

س از رأي اعتماد مورد      به مجلس را چند روز پ      شده ازهاري   گروهي ديگر دولت تازه معرفي    
  88.تر از آن ارزيابي كردند كه بتواند مشكالت رژيم را حل كند استيضاح قرار داده و نااليق

 كـه   تايرانيس  مقام او در حزب پان       قائم  و محمدرضا عاملي تهراني    در آن برهه پزشكپور   
 وزير آموزش و پرورش شده بود، سـركوبگري و اعمـال خـشونت              ،اينك در كابينه ازهاري   

 پزشـكپور . دانـستند   حل مناسب براي مواجهه با بحران انقالبي در كشور نمـي            بيشتر را راه    
ري هاي گذشـته را راه مـؤثرت        كماكان بازداشت دولتمردان و رجال درجه اول كشور در سال         

ها تـن از     هم به مورد اجرا گذارده شد و دهدانست كه البته از سوي شاه و دولت ازهاري          مي
در .  از جمله آنان بود، بازداشت و زنـداني شـدند  رجال درجه اول كشور كه اميرعباس هويدا    
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تشكيل شـد   » بحران«اي با عنوان      ميته ك ،هاي انقالبي   دوره ازهاري براي مقابله با ناآرامي     
 در مقـام     عـالوه بـر عـاملي تهرانـي        89. در آن عضويت داشت    كه محمدرضا عاملي تهراني   

ت او، به مقامـات  ت در وزارتخانه تحت هدايايرانيس وزارت، برخي ديگر از اعضاي حزب پان   
 برخي از ايـن     ،دهد  هاي ساواك نشان مي     گوناگوني گمارده شده بودند و همچنانكه گزارش      

  90. موجبات نارضايتي كارمندان آن وزارتخانه را فراهم آورده بودند،فراد و از جمله صفارپور
  

  طرح حضور در كابينه احتمالي صديقي
رو در محافل     امامي موضوع روي كار آوردن دولتي ميانه         شريف وزيري  از همان دوره نخست   

پس از آنكه خيلي زود آشكار شـد كـه ارتـشبد        . سياسي نزديك و مرتبط با رژيم مطرح بود       
 بـار   ، فاقد صالحيت الزم براي جلوگيري از گسترش بحران سياسي است          غالمرضا ازهاري 

وزيري به فرد و گروهي كه بتواند با تشبث به قانون اساسي               مقام نخست  ديگر لزوم سپردن  
مهمتـرين  . تر سازد قـوت بيـشتري گرفـت         مشروطيت، فضاي سياسي ملتهب كشور را آرام      

 ،گزينه مشاوران و كساني كه براي نظر شـاه بـا او و محافـل آمريكـايي در ارتبـاط بودنـد                     
 وزير بود و سـابقه      وزيري دكتر محمد مصدق     د كه در دوران نخست     بو غالمحسين صديقي 

 در مقـام    اگـر شـد كـه       اش داشت و چنان تـصور مـي         دو سال زندان را نيز در كارنامه       يكي
 با تز دفاع از قانون اساسي و اينكه شاه بايد سـلطنت كنـد و نـه                  ،وزيري قرار بگيرد    نخست

اهللا امـام     ناپذير پرشماري را كه فقط از سوي آيـت          البيون آشتي حكومت، خواهد توانست انق   
حداقل از  . شدند، و حتي شخص ايشان را، بر سر مهر آورد            هدايت و رهبري مي    )ره(خميني

 وطيالظاهر با شـر     دي شده و او علي     ج وزير شدن صديقي     موضوع نخست  1357اواسط آذر   
 مهمترين گزينه انتـصاب     در اين ميان محسن پزشكپور    . پذيرفته بود در آن مقام قرار بگيرد      

هاي اخير خواستار برخـورد          در كابينه احتمالي صديقي بود كه طي ماه        به وزارت دادگستري  
ن، صاحبان جاه و مقام و ثروت شده بود كـه بـه زعـم او بـا فـساد خـود                      با رجال، كارگزارا  

توانست اوضاع را به حالـت   مسئول و مقصر بحران بودند و برخورد شديد قضايي با آنان مي   
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گردانان كـانون       داري هم بود و معموالً از صحنه         وكيل سابقه  البته پزشكپور . عادي بازگرداند 
 و نقـشي كـه      وزيـري صـديقي     دربـاره طـرح نخـست     . شد  ادگستري محسوب مي  وكالي د 

 1357وسـوم آذر       در بيـست    بايد در مقام وزير دادگستري ايفا كند، ساواك        احتماالً پزشكپور 
 را ثبت و ضـبط كـرده بـود كـه هـر دو ارتبـاط                  نراقي  و احسان  گفتگوي ميان مهدي بهار   

  :روها داشتند نزديكي با دربار و ميانه
  دكتر مهدي بهار: موضوع

 ام دكتـر صـديقي       اظهـار داشـت كـه شـنيده        نامبرده فوق ضمن صـحبت بـا احـسان نراقـي          
وزيري را قبول كرده و چهارشنبه يا پنجشنبه بعد از عاشورا معرفي خواهـد شـد كـه                    نخست

افـزود كـه ممكـن      ] نراقـي [ آنگـاه    ...كنم با شرايطي قبول كرده         اظهار داشت فكر مي    نراقي
 گفت هر  منصوب گردد و نظر شما چيست؟ دكتر بهار به وزارت دادگسترياست پزشكپور

فرد كه با قاطعيت و سريع عمل كند خوب است بـه شـرط آنكـه قـضات او را قبـول داشـته                  
  91.باشند

تقد حاكميـت بـراي     رو من   هاي ميانه      هنوز افراد و گروه    1357تا اواخر هفته نخست دي      
  و عضويت افرادي مانند محسن پزشكپور      اي به رياست غالمحسين صديقي      تشكيل كابينه 

در ايـن بـاره ارتبـاط نزديكـي ميـان دربـار و              . كردنـد   تالش مي ) در مقام وزير دادگستري   (
  و تا حدودي نهـضت آزادي  و افراد و محافل نزديك به جبهه ملي سفارت آمريكا در تهران   

 كه اساسـاً بـا هـدف        وزيري صديقي   مهمترين دغدغه و نگراني مدافعان نخست     . برقرار بود 
ظ قانون اساسي مشروطيت    جلوگيري از سقوط نهايي نظام شاهنشاهي پهلوي و با شعار حف          

 رهبر انقالب بود كه به كمتر از سـقوط          )ره(اهللا امام خميني    گرفت، مخالفت آيت    صورت مي 
ــانون  ــم اســتبدادگرا، ق ــايي رژي ــردم نه ــز، م ــوي  ســتيز و ســلطه گري ــالاراده پهل ــذير و ب پ

 1357 در پـنجم دي      ،دهـد    همچنانكه گزارش زير نـشان مـي        با اين حال   92.انديشيدند  نمي
وزيري بـوده و همكـارانش را          بيش از هر زمان ديگري آماده پذيرفتن مقام نخست         صديقي

  :انتخاب كرده بود
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 از مهمانسراي دانشگاه آذرآبادگان، تلويزيون آمريكا در مورد وضع 1585برابر گزارش منبع 
 امروز اعضاي كابينه را به مجلس معرفـي و احتمـاالً   فسير كرده و گفته دكتر صديقي    ايران ت 

همچنين شـايع   .  اعضاي كابينه خواهند شد    سيدجوادي   و حاج  د و پزشكپور  احم  احمد بني 
  را به عنوان وزير امور خارجه، دكتر غالمحسين مـصدق      حسن افشار  ه دكتر صديقي  است ك 

  93. را وزير آموزش و پرورش تعيين نموده استرا وزير بهداري و دكتر بياني
وزيـري خـودداري       در نهايت از پذيرش مقـام نخـست        ،المحسين صديقي با اين حال غ   

 و در آن برهه ديگر اميد چنداني به حفظ نظـام شاهنـشاهي پهلـوي نبـود و صـديقي           . كرد
يت بسياري ديگر از اعضاي جبهه ملي و نهضت آزادي ايران عالقه نداشتند با قبول مسئول              

  .رو سازند ناشده روبه بيني تشكيل دولت، موقعيت خود را در آينده كشور با مشكالتي پيش
  

  طرح حضور در شوراي سلطنت
 از سوي مشاوران و نزديكان شـاه بـه          1357 از اواسط آذر     دست كم از ديگر ترفندهايي كه     

ـ              تا   شد   بستهكار   شكيل بلكه راهي براي حفظ نظام شاهنشاهي پهلوي پيـدا شـود، طـرح ت
در اين باره بـا شـاه       كه  او  .  احتماالً از مبدعان اين فكر بود      علي اميني . شوراي سلطنت بود  

 ترتيبي داده خواهد شـد تـا        ،هم مذاكره كرد، بر اين باور بود كه با تشكيل شوراي سلطنت           
ه از آن پـس     هـايي كـ     شخص شاه و اصل نظام شاهنشاهي از مسئوليت بحران و گرفتاري          

ميان دولت و حاكميت با انقالبيون و مخالفان پديد خواهد آمد، مصون خواهد مانـد و ايـن                  
همه به مسئوالن امر در حكومـت امكـان خواهـد داد آرام آرام فـضاي سياسـي ملتهـب و                 

 حـضور   ني از كساني بود كه علي امي      محسن پزشكپور . مهار كنند را  بحراني حاكم بر كشور     
 ،دهـد   همچنانكه گزارش زير نشان مي    . او را در شوراي سلطنت سودمند تشخيص داده بود        

  : هم قرار گرفته بود مورد توجه سفارت آمريكااين ايده اميني
 تمـاس حاصـل و پـس از    صي به نام رضا بـا دكتـر علـي امينـي       شخ 24/9/57 مورخه   -1

 را به حضور شاهنـشاه   اظهار داشت جاي تعجب است كه سنجابياحوالپرسي رضا به اميني  
تيمـسار   ( نبوده خودش خواسـته بـود و مقـدم          در جواب گفت زنداني كه     اند و اميني    برده
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اي  كنـد كـه نتيجـه     يك تبليغات مزخرف مـي هم او را برده و اضافه نمود سنجابي  ) رياست
 يـك   احمـد   ود بنـي   خـودش را باختـه اسـت و افـز          بعد رضا با خنده گفت سنجابي     . ندارد

بايستي كه طبق قانون اساسـي        اي كرده و گفته است ما قانون اساسي داريم و ما مي             مصاحبه
بايـستي هيـأتي مركـب از نماينـدگان روحـانيون و طبقـات مختلـف                  عمل كنيم و اآلن مي    

توانـد    كه شاه مي   تشكيل شود و يك حكومتي را راه بيندازند و گفته فقط از اين طريق است              
سپس رضا افزود اگر چنين عمل شود بسيار خوب خواهد بود . آبروي خودش را حفظ كند

پـس از آن    .  با چند تن از روحانيون تمـاس نزديـك دارد          احمد    ام بني   با توجه به اينكه شنيده    
 ديروز عـصر پـيش مـن بودنـد و اضـافه نمـود در           و پزشكپور  احمد     اظهار داشت بني   اميني

ام و اگـر شـورا تـشكيل شـود راهـش همـان اسـت كـه مـن بـه                          شرفيابي من مطالب را گفته    
تـوانند كـار شـما را انجـام دهنـد و             ام يعني نمايندگان ارتش و دولت مي        اعليحضرت گفته 

بعد رضا اظهار داشـت     . از شما دور شود و بيندازيد به گردن دولت        بگذاريد كه خشم مردم     
) تشكيل شورا(ترسيد  دانم چرا شاهنشاه از اين فكر مي گفت نمي سفير هم معتقد بود و مي

ام و   گفت من صراحتاً گفتهايد كه ترسش ريخته و اميني و افزود حتماً جنابعالي طوري گفته     
 حـساسيت دارد و   گفت كه اعليحـضرت يـك كمـي روي امينـي             سفير مي  رضا بيان داشت  

 بـه رضـا گفـت       بعـد امينـي   ). منظور پيـشنهاد شـورا    (ترسد كه شما اين حرف را بزنيد          مي
ترسد كه ارتباط قطع گردد و  درست است و شكي نيست و رضا بيان داشت سفير از اين مي      

 در خاتمه به رضا يادآور شد به سفير بگوييد كه دنبالش را بگيـرد شـايد مـسئله حـل                     اميني
  94.شود

 نظر مساعد نـشان داده بـود       با اين حال به رغم آنكه شاه در آغاز امر به اين ايده اميني             
امـا  )  لزوم خروج شاه از كـشور بـود        ،ت براي تشكيل شوراي سلطن    و يكي از شروط اميني    (

 شـاه را از تبعـات سـوء         ، و ارتشبد غالمعلي اويسي    هنگامي كه افرادي نظير اردشير زاهدي     
 اطـالع داد    اين طرح ترسانيدند، شاه از آن موافقت اوليه خود عدول كرده و به علي امينـي               

بـا ايـن    . داند   را در آن  اوضاع و احوال صالح نمي         وطكه تشكيل شوراي سلطنت با آن شر      
اي جز خروج از كـشور نـدارد،           آشكارتر شد كه شاه چاره     1357ماه    حال وقتي در اواسط دي    
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اين بـار تحـت فـشار       . طرح تشكيل شوراي سلطنت بيش از پيش به عرصة عمل وارد شد           
 جـايگزين   ،وزيـر شـاه      در مقام آخرين نخست    ي كه شاپور بختيار   حالكايي و در    محافل آمري 

 به نـوعي    ، شده بود، شوراي سلطنت تشكيل و مقرر شد پس از خروج شاه از كشور              ازهاري
 سلطنت جديـد    در اين شوراي  . دار شود   وظايف او را در قبال دولت، حاكميت و كشور عهده         

  95. در ميان نبودديگر نامي از محسن پزشكپور
  

  وزيري دعاي نخستا
 در اداره امور كشور      كه ناتواني دولت آموزگار    1357از همان اواسط خرداد و اوايل تير سال         

 ةشـد  فعـال  دوبـاره    و مهار بحـران سياسـي آشـكارتر شـد، هـر از گـاه اعـضايي از حـزبِ                   
 رهبري اين حزب در رأس دولت قرار        اگر ،شدند   مستقيم و غيرمستقيم مدعي       ايرانيست  پان

اين گونـه  ! بردخواهد  هاي دامنگير حاكميت را از ميان  در مدت زماني كوتاه گرفتاري    ،گيرد
اخـر دوران   در او . آمـد    بـسيار خـوش مـي      اظهارات البته به مذاق شخص محسن پزشـكپور       

وزيري جمشيد آموزگار كه باز موضوع انتصاب فردي قابل اعتنا به آن مقـام مطـرح                  نخست
گرفـت، در كنـار       بود و مذاكره ميان دربار، مشاوران شاه و احيانـاً آمريكاييـان صـورت مـي               

شد كه گويا      هم اسمي برده مي    حسن پزشكپور  از م   و شريف امامي   كساني نظير علي اميني   
هر چند  . مندي خود را براي احراز اين مقام به گوش كارگزاران حاكميت رسانيده بود              عالقه

ي او هنـوز  وزيـر   شد، با ايـن حـال در تمـام دوران نخـست           جايگزين آموزگار  شريف امامي 
برخي افراد مؤثر در حكومـت        نظر مساعد شاه و    ،كوشيد   آشكار و نهان مي    محسن پزشكپور 

 در حالي كه پزشكپور   . وزيري بيازمايد    مقام نخست  برايرا به خود جلب كرده، بخت خود را         
 بسيار تنـدي را از تريبـون مجلـس          امامي حمالت گاه    وزيري شريف   در طول دوران نخست   

 بـا ايـن      برخي محافل آگاه بر اين باور بودند كه پزشكپور         ،كرد  شورا متوجه او و دولتش مي     
بگذريم از  . وزيري را فراهم آورد     كوشد زمينة انتصاب خود به مقام نخست        قبيل اقدامات مي  

ها، حتي نزد حاكميت هـم تـا          آفريني    و جنجال اينكه در آن برهه به رغم تمام سر و صداها           
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آن اندازه از شأن و اعتبـار برخـوردار نبـود كـه موضـوع قـرار گـرفتن او در جايگـاه مهـم                         
 در ايـن تقـالي نـاموفق خـود           پزشـكپور  ،دهـد   اسناد نشان مي  .  باشد  مطرح وزيري  نخست

ي كه ارتباط بسيار نزديكي با او داشت، به         داراهللا شريعتم   عمدتاً متوقع بود كساني نظير آيت     
امامي شد و او هم خيلي         جانشين كابينه شريف   چنانكه وقتي دولت ازهاري   . ياري او بشتابند  

 مـستقيم و غيرمـستقيم    ناتوان از اداره امور كشور است، باز محسن پزشكپور      ،زود نشان داد  
فكـران خـود، بـراي احـراز مقـام            ي و برخي ديگر از هـم      اهللا شريعتمدار   وگو با آيت    در گفت 
وزيـري بختيـار      باالخص هنگامي كـه موضـوع نخـست       . كرد  وزيري ابراز تمايل مي     نخست

كنـد كـه وي گزينـه مطلـوبي         كوشيد چنين القـا        مي  به طرق گوناگون   جدي شد، پزشكپور  
  . براي اين مقام نيست

عالقـه نبـود      ي احتمـاالً بـي    اهللا شـريعتمدار     در آن برهه آيت    ،دهد  شواهد هم نشان مي   
 از فاصـله  96.دوزيـري فـراهم شـو     در جايگاه نخست   فرصتي براي آزمودن محسن پزشكپور    

 ، در آن مقـام    وزيري غالمحسين صديقي تـا گمـاردن بختيـار          منتفي شدن موضوع نخست   
سـازان داخلـي و       كرد تا بلكه شاه و ديگر تصميم         تقالي پيدا و پنهاني مي     محسن پزشكپور 

  پزشـكپور ،گفتنـد  آگاهان مي. هندوزير كردن او را مورد توجه قرار د         خارجي موضوع نخست  
ديـد     دشوار به نوعي خود را رقيب بختيار مـي         اوضاعوزيري در آن      براي احراز پست نخست   

هـاي    كرد بهتر از هر كس ديگري خواهد توانـست مـشكالت و بحـران               كه گويا تصور مي   
د از دوسـتان  احم  احمد بني.گسترده دامنگير حكومت رو به زوال پهلوي را حل و فصل كند       

  : گفته بود بعدها در اين باره به مصطفي الموتينزديك پزشكپور
بسياري . وزيري كرده بود  نفر پيشنهاد نخست11 به شاه هنگام روي كار آمدن شاپور بختيار     

خواست بازتاب آنان را دريابد و تـا روي كـار          اي نداشت بلكه شاه مي       اين پيشنهادات پايه   از
گونـه   شـاه بـدين  . هـاي تـازه جلـوگيري كنـد     وزير از خرابكاري و بند و بست   آمدن نخست 

روزي كه يادآور شدم كه من يا هر كس . كرد بست را نيز شناسايي مي هاي بازگشايي از بن  راه
بست را از بين ببريم و بايد كساني كه در راه آزادي كوشيده و بين مردم                  م بن تواني  ديگر نمي 

ها تشكيل دهند تـا بتواننـد كـشور را از               ها و ناآرامي    پايگاهي دارند دولتي در برابر سركشي     
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 و  بختيار: بحران رها سازند، شاه با شگفتي گفت دو نفر براي اين كار خيلي پافشاري دارند              
  97.پزشكپور

 ،وزيـري غالمحـسين صـديقي        در جريان مطرح شدن موضوع نخست      محسن پزشكپور 
 و هـم برخـي       بود، در حالي كـه هـم صـديقي         روها براي وزارت دادگستري     كانديداي ميانه 

 پزشكپور. و ترديد داشتند كه بتوان به تشكيل دولتي منسجم و كارامد موفق شد            اطرافيان ا 
مند نيست در مقام وزير دادگستري وارد          گفته بود چندان عالقه    به سفارت آمريكا در تهران    

 براي قرار گرفتن او در مقام      دهد امكاني جدي    دولت احتمالي صديقي شود، بلكه ترجيح مي      
 اين تمايل خود را با اعضاي سفارت در ميـان           رو از آن    پزشكپور. وزيري فراهم شود    نخست

وزير بر شخص     تواند در موضوع تعيين نخست      ميآمريكا  زد سفارت     نهاده بود كه حدس مي    
طي ) 1978 دسامبر   28 (1357ماه   در هفتم دي     سفارت آمريكا در تهران   . شاه تأثير بگذارد  

  :گزارشي به وزارت امور خارجه آن كشور در واشنگتن در اين باره چنين نوشته بود
هـايش بـراي تـشكيل         در تـالش   نامطمئني قابل توجهي در اين مورد كه صـديقي        : خالصه

مـداركي قـوي وجـود دارد كـه او شـانس كمـي در             . دارددولت به كجا رسيده است وجود       
خــصوصاً در محافــل (تـشكيل كابينــه داشــته اســت ولــي شــايعات بــر ايــن اصــرار دارنــد  

برخـي از   . گيـري زمـام امـور نزديـك باشـد           دسـت    بـه   به، كه وي ممكن است   ) ديپلماتيك
در ( نـد كـه آنهـا    ا نامزدهاي كابينه مشهور او متعاقباً به طور علني و يا خصوصي اشاره كـرده     

 فعلي قادر به تشكيل دولت   تحت شرايطحتي اگر صديقي. خدمت نخواهند كرد) كابينه
ها سوء ظن سختي وجود دارد كه كابينه او بتواند كار زيادي انجام               باشد در خيلي از قسمت    

ــد ــم. ده ــه دره ــران   در نتيج ــومي در ته ــم عم ــي نظ ــي كل ــي و ريختگ ــاي فعل  و كمبوده
آيد كه زمان براي  شده مواد اصلي از قبيل نفت و بنزين به نظر سفارت اين طور مي بيني پيش

  ...پايان خالصه. سياست خيلي كوتاه است
تعدادي از نامزدهاي كابينه  گزارش شده ولي متعاقباً يا به صورت علني يا خصوصي اشاره                

 در جلـسه غيرعلنـي      مند نيستند، پزشـكپور       تالفي عالقه اند كه آنها نسبت به دولت ائ        كرده
در يـك  .  دسامبر گفت كه دولتي ناآلوده، راديكال و جوان مـورد نيـاز اسـت      27پارلمان در   
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مكالمه خصوصي بعدي كه توسط ما بر آن اصرار شده بود وي تصديق كـرد كـه وي آمـاده                    
كند كـه   وزيري پيشنهاد كند و بنابراين اشاره مي نخستاست كه خود را به عنوان كانديداي       

  98.وي در وزير دادگستري صديقي شدن همان طوري كه قبالً فرياد كرده ذيعالقه نيست
وزيـري و از    بيش از ديگر داوطلبان نخستبه رغم اين احوال در آن برهه دشوار بختيار        

  . براي احراز اين مقام، مطلوب تشخيص داده شدجمله محسن پزشكپور
   

  ها ايرانيست هاي پان دولت بختيار و آخرين تالش
  سقوط رژيم پهلوي و سرگرداني پزشكپور

  آشكار شد كه غالمحسين صـديقي      1357هنگامي كه از حدود پايان هفته نخست دي ماه          
هاي ديگري كـه بتواننـد همـان            ه است، مطالعه درباره گزينه    وزيري را نپذيرفت    مقام نخست 

اهداف منظور شده براي رياست دولتي نظير صديقي را دنبال كنند، مورد توجه جدي قـرار                
طلبان منتقد حاكميـت      روها و اصالح    اما ديگر دير شده بود و بسياري از همان ميانه         . گرفت

. ، آينده سياسي خود را مخـدوش كننـد        وزيري  شدند با پذيرفتن خطر نخست      هم حاضر نمي  
وزيـري    تر جبهه ملي براي پذيرفتن مقام نخست        ، از اعضاي قديمي   اما ناگهان شاپور بختيار   

. دنمـو اعالم آمادگي كرد و به رغم ترديدهاي اوليه، شاه نـاگزير بـا زمامـداري او موافقـت                  
روها، محافل آمريكايي و طرفداران شاه         ميانه برگ آخرين   رسيد كه بختيار    چنين به نظر مي   

رفت كه در آن برهه عالئـم حيـاتي آن از             براي بقاي نظام شاهنشاهي پهلوي به شمار مي       
روهـايي نظيـر      و ميانـه   با اين حال، وزارت امور خارجـه آمريكـا        . ميان رفته و قطع شده بود     

 اميـدوار بودنـد همزمـان و        1357 و ديگران در هـشتم دي        ، پزشكپور شريعتمدارياهللا    يتآ
 بتوانـد افـسار     اي با رياست بختيـار      همگام با تشكيل و آغاز فعاليت شوراي سلطنت، كابينه        

  : اختيار بگيرداوضاع را در
تمركـز، امـروز روي     . تـر بـوده اسـت        امروز صبح نسبت به چند روز گذشـته آرام          تهران -1

 شنيد كه به طور قطعي      نظرهاي سياسي بود كه سفارت از يكي از وزراي دولت ازهاري            نقطه
 رهبر جبهه ملي ايـران      ختياربه عالوه دكتر شاهپور ب    .  دسامبر استعفا خواهد كرد    30در روز   
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 دسامبر حكـم    28اي مشكوك به سفارت گفت كه شاه به او در روز              اي تا اندازه    با استوارنامه 
 دسامبر، 30خواست كه در تاريخ  او مي. اختيار براي تشكيل يك دولت جديد را داده است 

ـ           بـه عـالوه يـك منبـع        .  دارد ت ايـاالت متحـده    يك مأمور سفارت را ببيند و اميد بـه حماي
همـه طـرف    . دهـد   خبرگزاري آمريكايي از فعاليت بزرگي در قسمت زاهدي گـزارش مـي           

  . مطمئن هستندهاي صديقي ها، در مورد شكست كوشش صحبت
 دارد، تا انتقال به شوراي نيابت       رو موافقند كه شاه هنوز حداقل قدرت را          مخالفين ميانه  -2

بـا ايـن مفهـوم، يـك شـوراي نيابـت سـلطنت              . خواهند، انجام دهـد     سلطنت را كه آنها مي    
يـك  . هاي اجرايي شاه را بعد از اينكه شاه كشور را ترك كرد، به دست خواهد گرفت                قدرت

ون برنامـة   مخالفين از هرج و مرجي كه از رفتن بد        . وزير و كابينه تعيين خواهد كرد       نخست
  99...شود، وحشت دارند شاه نتيجه مي

 بـا    ميان افـرادي نظيـر محـسن پزشـكپور         ،از آن هنگام تا تشكيل نهايي دولت بختيار       
 از  ي و ديگراني كه هنوز اميدوار بودند براي نجات شاه و رژيـم پهلـوي              اهللا شريعتمدار   آيت

هـر چنـد بـه      . نظرهايي در جريان بود     سقوط نهايي راهي پيدا شود همواره مشورت و تبادل        
اي كه بختيار در اداره امـور كـشور           ها و شيوه    گيري   موضع  نسبت به  رسيد اين گروه    نظر مي 

به كار خواهد بست تا حدي نگران و دچار سوء ظن بودند، اما چاره ديگري هم پـيش روي                   
 در عرصه عمل از چـارچوب قـانون اساسـي       اينان نگران بودند مبادا بختيار    . ديدند  نميخود  

مشروطيت و لزوم حفظ نظام مشروطه سلطنتي فراتر رفته و مقدمات تأسيس حكـومتي بـا                
كردند كه طرح مسائل و بـر         اينان با يكديگر مشاوره مي    . تفكر سياسي جديد را فراهم سازد     

توانـد     چه معنا و تبعاتي مـي      از سوي بختيار  » تادمكر سوسيال«ان آوردن عباراتي مانند     زب
  : در اين باره چنين گزارش كرده بودساواك. به دنبال داشته باشد

 در يـك تمـاس   ايرانيست  رهبر حزب پان ، محسن پزشكپور  13/10/57شب هنگام مورخ    
  :ي، اظهار داشتهاهللا سيدكاظم شريعتمدار خصوصي با آيت

به حضور يكي ديگر از مقامات عاليه كشور رسيدم و ضمن ابراز نظريـات خـود نـسبت بـه                    
اندم كه عنـوان سوسـيال       به عرض آن مقام رس     مسائل مملكتي و در مورد نطق شاپور بختيار       
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تـوان آن را      باشـد و نمـي      دموكرات از لحاظ شريعت ما و مصالح مملكت قابـل بحـث مـي             
  :ي اظهار نمودهاهللا شريعتمدار آيت. ناديده گرفت

بايست روشن شود مقصود چه نوع سوسـيال دمـوكراتي اسـت، چـون ايـن موضـوع از            مي
طه و حكومت مردم بر مردم هم جاي بحـث اسـت و بـه هـر حـال بايـد                     لحاظ كشور مشرو  

تصحيح و روشن گـردد كـه مقـصود از سوسـيال دمـوكرات همـين مـشروطه اسـت، زيـرا                      
وزير نيست كه  بايست مجري قانون اساسي باشد و وظيفه يك نخست وزير آينده مي نخست

  .بگويد من مردم را به فالن حزب دعوت خواهم كرد
  خواسته تا در مجلس از شاپور بختيار       ي در دنباله اظهاراتش از پزشكپور     عتمداراهللا شري   آيت

سؤال نمايد كه نظرياتش را در مورد سوسيال دموكرات بودن به طور مشروح بيان نمايـد و                  
وزير چنـين نظريـاتي را عنـوان           نخست  و انگليس  نند فرانسه اضافه كند اگر در يك كشور ما      

  .نمايد، بالفاصله مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت، چون برخالف قانون اساسي است
  :ي افزودهاهللا شريعتمدار آيت

  .ستايم مؤثر بوده ا البته تذكراتي كه ما داده
  : سپس درباره سوسيال دموكرات توضيح دادهمحسن پزشكپور

سوسيال دموكرات يك نوع جنبشي است كه در اروپاي غربي براي جـدا كـردن مـذهب از                  
سياست و دولت به وجود آمده ولي در ايران مذهب تشيع هميشه با سياسـت همـراه بـوده                   

  .است
سه ماه قبل با ايـن  :  اظهار نمودهي در مورد مالقات با شاپور بختيار  اهللا شريعتمدار   آنگاه آيت 

شخص مالقات داشتم ولي در حال حاضر تـا زمـاني كـه مـا از وضـع وي مطلـع نـشويم و                        
  . باشيمتوانيم تماسي با هم داشته آميز خود را تصحيح نكند، نمي هاي اشتباه  گفته

 مجلـس   12/10/57 در خاتمه اين تماس دربـاره جلـسه خـصوصي روز             محسن پزشكپور 
 هـورا   روزگـار عجيبـي اسـت، همـان افـرادي كـه بـراي هويـدا               :  اظهـار داشـته    شوراي ملي 

 امرداد به عنـوان كودتـا يـاد نمـوده، هـورا      28 هم كه از قيام كشيدند، امروز براي بختيار   مي
  .خواهند كشيد

  :نامبرده ادامه داده
 با  ولي در اين كار شتاب شده، زيرا حق اين بود كه قبل از ايراد چنين نطقي از طرف بختيار                  
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  100.نمودند آمدن وي ميانجام مقدمات الزم، مجلسين اظهار تمايل به روي كار 
شده بختيار كـه در آسـتانه خـروج         در مجلس با دولت معرفي     با اين حال رفتار پزشكپور    

طلبانـه و   گرفت، به رسـم مـألوف او، بـسيار فرصـت     شاه از كشور صورت عملي به خود مي       
 البته  پزشكپور. فتقرار گر به همين دليل در موضع مخالفت با دولت         . انديشانه بود   مصلحت

بسيار تندتر از نظام سياسي حاكم بر كشور در سـاليان گذشـته انتقـاد كـرده و تـرجيح داد                     
اما او هنوز حاضر نبود آشـكارا اربـاب         . خورده ارزيابي كند    دولت بختيار را پيشاپيش شكست    

گيـري     دربـاره موضـع    يمـصطفي المـوت   . رو به زوال خود را از خود و حزبش نوميـد سـازد            
  : در برابر دولت معرفي شده بختيار به مجلس نوشته استپزشكپور

تـرين و   اي خـشن  هـاي متمـادي بـه گونـه     هيـأت حاكمـه ايـران طـي سـال       :  گفت پزشكپور
. ادي را بر جامعه ايران تحميل كرده استهاي استبد ترين و فاسدترين نوع حكومت ظالمانه

سابقه است و رسيدگي سريع و دقيـق در           غارتگري نسبت به ملت ايران در تاريخ جهان بي        
تاكنون جز عده قليلـي بازداشـت   . اين زمينه در وظايف اوليه نظام انقالبي ملي خواهد بود        

خواهيم ژاندارم خلـيج فـارس         شما گفتيد كه ما نمي     آقاي بختيار . اند و بقيه هم رفتند      نشده
  101.ام اي است كه من شنيده ترين زمزمه اين خطرناك. باشيم

 كـشور سـخن بـه ميـان آورد و اينكـه      اوضـاع  از حساس بـودن  در آن جلسه پزشكپور 
مملكت باشيم  هر يك بايد به فكر      «قرار دارد كه به زعم او       » ميهن ما در موقعيت خاصي    «

  .»و بيش از پيش احساس مسئوليت كنيم
داد    نشان   ، آيندگان  با روزنامه  1357 در بيستم دي ماه      اش   در مصاحبه  محسن پزشكپور 

  :خوانيم يهايي از اين مصاحبه چنين م در بخش.  استتا چه حد نگران سقوط رژيم پهلوي
من نسبت به وضع كنوني و آينده مملكت بسيار نگـرانم و احـساس مـن چنـين اسـت كـه                      

هاي اداري و چه در برخي مواضع اجتماعي كه قرار دارند  بسياري از كسان چه در مسئوليت     
اكنــون ملــت ايــران در يكــي از . انــد گونـه كــه بايــد بــه مــصالح ملــت ايـران نينديــشيده   آن

هـاي فاسـد، غـارتگر و      ي گروهياز سو. اي تاريخ زندگي خود قرار دارد ه    ترين برهه   خطرناك

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-100
  .218، ص 14، پيشين، ج  مصطفي الموتي-101



505 ...از تك حزب رستاخيز تا انقراض رژيم شاهنشاهي در ايران

ها و عوامل مخالف با يكپارچگي و وحدت ملت ايران  شكن و از سويي ديگر سياست قانون
من بـه همـه ملـت ايـران         . اند  پرستان واقعي تنگ كرده     عرصه را بر همه مبارزان ملي و ميهن       

م و دربـاره يـك جنـبش بـسيط و وسـيع ملـي كـه                 بايست به خود آيي     دهم كه مي    هشدار مي 
معطوف به حفظ وحدت ملي، دفاع از آزادگي جامعه ايراني و نيز مبارزه با هرگونه فـساد و               

شكني باشد فراخوانيم و بايد اعالم كنم كه هرگاه به اين اساس توجه نشود موجوديت  قانون
رفـت و در ايـن شـرايط    ملي، حاكميت و استقالل ملي مورد مخاطره عظيم قـرار خواهـد گ    

ملـي از آن جهـت كـه بـا          . است كه جامعه ايراني به يك مبارزه ملي و انقالبي احتيـاج دارد            
طلبانه و اسـتعماري مبـارزه شـود و انقالبـي از آن جهـت كـه بـدون                 هرگونه سياست تجزيه  

شـكني و نابـساماني شـديداً     گونه پروا و اعمال خشونت تمامي عوامـل فـساد و قـانون     هيچ
  102.ذه گردند و موجبات استقرار يك حكومت فراهم شودمؤاخ

ايرانيست در راستاي دفاع از نظـام شاهنـشاهي پهلـوي تـا واپـسين                 گروه پارلماني پان  
 بـه دنبـال     ليداد و     اش را انجام مي      كماكان در سنگر مجلس وظيفه     1357روزهاي دي ماه    

 درباره خـودداري    ظمي خميني اهللا الع   در پي اخطار آيت   «خروج شاه از كشور و مهمتر از آن         
 از شركت در مذاكرات، استعفاي خود را از نمايندگي مجلس           نمايندگان مجلس شوراي ملي   
ايرانيست   در استعفانامه گروه پارلماني حزب پان     . ارائه كردند » به رئيس مجلس شوراي ملي    

 )ره(اهللا امـام خمينـي      كات انقالبي مردم ايران بـه رهبـري آيـت         اي به تأييد تحر     هيچ اشاره 
 در آسـتانه  نشده بود و در حالي كه تقريباً براي همگـان مـسجل شـده بـود رژيـم پهلـوي        

ها نه براي همراهـي بـا         رانيستاي  سقوطي حتمي قرار گرفته است، اين اقدام فراكسيون پان        
، بـر آن بـود       در اين ميان محسن پزشكپور     103.طلبي آنان بود    انقالبيون بلكه نشانگر فرصت   

ت در نظام سياسي انقالبي جديد بـه نـوعي          ايرانيس  كه براي حفظ موقعيت خود و حزب پان       
 رئيس مجلـس دورة     در همين راستا به جواد سعيد     . نگ سازد  جديد هماه  وضعيتخود را با    

 دولت بختيار را معـزول و دولـت بازرگـان را بـه       ،مجلس«وچهارم پيشنهاد كرده بود       بيست
ـ     حتي به دكتر سعيد    پزشكپور. »رسميت بشناسد  ه صـحن علنـي    وعـده بازگـشت دوبـاره ب

                                                           
  .3، ص 1357 دي 20، چهارشنبه 3260، ش 11، س آيندگان روزنامه -102
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  :كرد اندازة او حكايت مي طلبي بي مجلس را داده بود كه از فرصت
 رئـيس مجلـس مـذاكره        اظهار داشته كه با دكتـر سـعيد        پزشكپور: نويسد   مي احمد سميعي 

قرار شد  . ت بازرگان را به رسميت بشناسد     ايم تا مجلس دولت بختيار را معزول و دول          كرده
اي براي  سريعاً مجلس را تشكيل و ما هم استعفاي خود را از نمايندگي پس گرفته در جلسه

  104. اين كار را نكرددانم به چه دليلي دكتر سعيد اين كار شركت كنيم ولي نمي
  
  

                                                           
  .329-330، صص انقالب به روايت اسناد ساواك و آمريكافرازهايي از تاريخ  -104



  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل نهم
   پيروزي انقالب اسالميها پس از ايرانيست پان

  ) شمسي1357- 1388(    
  

  چرخش در مواضع
هـايي ماننـد     هاي حاميان رژيم پهلوي و برخالف خواست افراد و گـروه         به رغم تمام تالش   

 سـرانجام   )ره( تحت رهبري امام خميني    ملت ايران ت،  ايرانيس   و حزب پان   محسن پزشكپور 
سـرنگون كـرد و بـا ظهـور          نظام شاهنشاهي را در ايـران        1357  ماه ودوم بهمن   روز بيست 

در همان روز  .  آغاز شد   و بلكه جهان    عصر نويني در تاريخ تحوالت سياسي      انقالب اسالمي 
شده پهلوي تبري جـسته       سياسي ساقط ايرانيست از نظام      پيروزي انقالب اسالمي حزب پان    

اعالم همبستگي كـرد    ) وزيري مهندس مهدي بازرگان     به نخست (و با دولت موقت انقالب      
) هاي ساواك شمارشـان كمتـر از بيـست نفـر بـود              گزارشبنابر  كه  (و از همه اعضاي خود      

  :خواست كه از دولت موقت پشتيباني كنند
  :ميهن هم

هـاي ايرانـي و پراكنـدگي و پريـشاني            ب تجزيه سرزمين  نظامات فاسد ديرين حاكمه كه سب     
ها اختناق و چپاولگري و  ملت ايران و تسلط استعمارگران بر ميهن ما بوده است و طي سال         

فساد، جامعه ايراني را از زندگي سرافراز خود بازداشته است، بـه همـت و پـايمردي ملـت                   
. نيت بيدار در هـم فروريخـت      پرست و پيشوايي روحا     بزرگ ايران و كوشش نيروهاي ميهن     
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ها كه همواره براي استقرار نظامي شايسته ملت بزرگ و يگانه ايـران و تـداوم و              ايرانيست  پان
طلب ملـت     تعالي فرهنگ ملي ايران همدوش و همگام همه نيروهاي جنگنده و دگرگوني           

اه هـاي اسـتوار ر      ايران چـه در سـنگر پارلمـان و چـه در نبردهـاي مردمـي و فكـري بـا گـام                      
  .اند پيموده

بخش بسياري  طلب و رهايي در اين برهه از تاريخ مبارزات ملت ايران كه انقالب دگرگوني          
شود ضمن  از سنگرهاي نظامات فاسد ديرين را در هم كوبيده و به صبح پيروزي نزديك مي

هاي خود به ملت ايران و رهبري هوشيار مبارزات انقالبي ملت از              پيشكش كردن شادباش  
خواهد كه با همه توان، دولت آقاي مهندس بازرگان را در راه نظمي  شندگان خود ميهمه كو

همه ايراني و توفيق در انجام وظايف خطيري كه به عهده دارد يـاري و پـشتيباني نماينـد و                    
هـاي احتمـالي     چونان گذشته از هيچ كوشش و فداكاري دريغ ننموده و با هوشياري توطئـه    

  .ت را نقش بر آب نمايندعوامل استعمار چپ و راس
  پيروز باد ملت قهرمان ايران

  درود بر روان همه شهداي راه سرافرازي و آزادي ملت ايران
  1357بيست و دوم بهمن ماه 

  1ايرانيست حزب پان
. ايرانيـست آغـاز شـد       بدين ترتيب فصل جديدي از چرخش سياسي و فعاليت حزب پان          

اي با خبرگزاري پـارس تأكيـد          طي مصاحبه  1357وششم اسفند     يست در ب  محسن پزشكپور 
كرد، در رفراندوم تعيين نوع حكومت براي نظـام انقالبـي جديـد شـركت كـرده و خـود و                     

در پـنجم   . اعضاي حزب بـه نظـام جمهـوري اسـالمي رأي مثبـت و موافـق خواهنـد داد                  
بـت خـود و حـزب       اي مبسوط ضمن تأكيـد مجـدد بـر رأي مث             در اعالميه  1358فروردين  

ايرانيست به نظام جمهوري اسالمي تصريح كرد نوع و عنوان نظام بـراي او و حـزبش                   پان
هـاي درونـي و عملـي ايـن نظـام             اهميت چنداني ندارد و آنچه مهم است محتوا و ويژگي         

  .خواهد بود
، موجـب   موقت انقالب ت  دولوزيري     به مقام نخست    انتصاب مهندس مهدي بازرگان    با

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-1
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ـ           اعضاي ها تن از       كه همراه او ده    شد چنـدان   كـه    ي نهضت آزادي و جبهـه ملـي و ديگران
در دولت و بسياري ديگر از مراكز حساس        نبودند   )ره(هاي انقالبي امام خميني       همراه با ايده  

رو   جريانات موسوم به ميانه    كساني از محافل داخلي و       اين اقدام . دنو به كار گمارده ش    كشور
كردنـد موقعيـت و منـافع      تالش مـي كشورهاي غربي را كه با پشتيباني و هدايت آمريكا و    

  .  اميدوار كرد  و آن را به بيراهه بكشانند،جستجو كنندخود را در درون نظام جديد 
 مخـالف بـا رهبـري امـام         هـاي   الي همـين جريـان      ت هـم در البـه     ايرانيـس   حزب پان 

 و   استعفاي پزشـكپور   .دست و پا كند    خود   ي براي خواست موقعيت و جايگاه      مي )ره(خميني
 ترفندي   به عنوان  )1357واخر دي   در ا (ايرانيستش از نمايندگي مجلس شورا        فكران پان   هم

 . اسـت  ارزيـابي قابـل    )ره(براي كسب جايگاه در جريان انقالبي تحت رهبري امام خمينـي          
بخـت هـم بـه        وزيـر نگـون     خـست  چنان بود كه حتي آن ن       بختيار  از  پزشكپور انتقادات تند 

خوب به ياد دارم كه شـما       ! آقاي پزشكپور «:  گفته بود  اعتراض برآمده و خطاب به پزشكپور     
حال چطـور   . گرايان و لغات عربي به سختي مخالف بوديد         ها و عرب    تا چندي پيش با عرب    
متأسـفانه تمـام كـساني كـه        . كنيـد   ي آنها سينه چاك مـي     ايد و برا    زير ساية آخوندها رفته   

بـه   2.»انـد   تعيين شده بودند حال آزاديخـواه شـده    نماينده ساواك هستند و از سوي ساواك      
  :نوشته سرهنگ غالمرضا نجاتي

.  بودنشانة پايان سلطنت محمدرضا شاه به ايران خروج شاه از كشور و بازگشت امام خميني
 و متمم آن،    1285از آن پس، ديگر بحث درباره نظام مشروطة سلطنتي و قانون اساسي سال              

  .هاي سياسي مطرح نبود  يك از گروه در بين هيچ
، مقامـات   فرودگاه و بهـشت زهـرا   به ايران و سخنراني دراز نخستين روز ورود امام خميني   

 نـسبت بـه      امـام خمينـي    بـا مختلف رژيم در حال انقراض، با اعالم اسـتعفا و همبـستگي             
ـ        ، شهردار تهران  جواد شهرستاني . يكديگر سبقت گرفتند   ه بـه   ، اولين مقام كـشوري بـود ك

  . نيز اعالم همبستگي نمودسپهبد بازنشسته كمال. نشانه همبستگي با انقالب استعفا كرد
  . تالش در پيشي گرفتن اعالم همبستگي بين مقامات رژيم شاه، شتاب گرفت

. ، جنبـه اغفـال و فريـب داشـت          و سـپهبد كمـال     اعالم همبستگي افرادي چون شهرستاني    
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 مـرداد   28 نيز، از همكاران كودتاچيان       كمال .، از مداحان شاه بود     شهردار تهران  شهرستاني
د ديگـري  افـرا . ها رياست ركن دوم ستاد ارتش را بعد از كودتا، به عهـده داشـت   بود و سال  

بودند كه در دو دهه و نيم قبل از انقالب، با اعالم طرفداري از جنبش مردمـي، خـود را در                   
ترين دوره مبارزه از پشت بر پيكر ملت ما، خنجر فرو             اند و در حساس     صف ملت جاي زده   

حـسن  ، م طلبان فراوان اسـت و نمونـه مـشخص آن مظفـر بقـائي               تعداد اين فرصت  . كردند
اولي از پيشتازان نهضت ملي بود و در گرماگرم پيكـار،  . د هستند احم  ، احمد بني  پزشكپور

 از ، با انتشار روزنامه خاك و خون مرداد28به خدمت دشمن درآمد؛ دومي، پس از كودتاي 
 را، رسـتاخيز ملـت       مرداد 28كودتاي  ) احمد  بني( سومي     دفاع كرد؛  شاه و انقالب سفيد   

 از احمـد    و بنـي پزشـكپور . منتـشر كـرد  » پنج روز رستاخيز ملت   «ناميد و كتابي زير عنوان      
، در اوج پيـروزي     اينان، همراه مظفر بقائي   .  بودند  مجلس شوراي ملي   24نمايندگان دوره   

هـاي ملـي و       يك از جنـاح     اي به عمل آوردند كه مورد توجه هيچ         انقالب، تظاهرات فريبنده  
  3.ذهبي قرار نگرفتم

 كه به عنـوان يـك سـناريوي از          ها با انتزاع بحرين     ايرانيست  طرح موضوع مخالفت پان   
پيش طراحي شده توسط صادق طباطبايي معاون سياسي وزارت كشور در دولـت مهنـدس               
مهدي بازرگان در آستانه برگزاري رفراندوم تعيين نوع نظام انقالبـي جديـد پـيش كـشيده             

 1358 سـيزدهم فـروردين      ،د، باعث گرديد تا يك روز پـس از برگـزاري ايـن رفرانـدوم              ش
، عبـاس   هوشـنگ طـالع، پرويـز ظفـري       (ايرانيست    اعضاي شوراي معاونان رهبر حزب پان     

اي، اين اظهارات را مورد انتقاد قرار         طي اعالميه ) روحبخش، حسن كيانزاد و ابراهيم ميراني     
ايرانيست و باالخص شـخص       هاي فراكسيون وقت حزب پان      تأكيد كنند كه مخالفت   داده و   

 در مجلس شورا با توطئه انتزاع بحرين اقدامي كـامالً جـدي و بـرخالف                محسن پزشكپور 
  .  صورت گرفته بودخواست رژيم پهلوي و دولت هويدا

ايرانيست و باالخص شـخص       دند كه رهبري حزب پان    اما آنها اين موضوع را پنهان كر      
 تقريباً به صراحت اعالم كـرد        كمتر از دو ماه بعد از استيضاح دولت هويدا         محسن پزشكپور 
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  4. از ايران از اين سياست پيروي خواهد كردكه به دليل موافقت شاهنشاه با انتزاع بحرين
كارگزاران رژيم پيشين و از جمله كساني كه        ) ره(هنگامي كه با نظر مساعد امام خميني      

هـاي نظـام جمهـوري     هـا و مـديريت   سابقه وزارت و وكالت داشتند از حضور در مـسئوليت  
اسالمي منع شدند و در همان حال وكالي مجالس سابق موظف شـدند حقـوق و مزايـاي                  

ــ  ــدگي مجل ــافتي در طــول دوران نماين ــدگان  دري ــد، پزشــكپور و نماين ــسترد دارن س را م
بابـت  ) هـاي تـاريخ   برخالف همه انقـالب  (ايرانيست، با توجه به جو آزاد پس از انقالب            پان

 از ملـت و     يع خود تا آخرين روزهاي رژيم شاه، نه تنها محاكمه نـشدند بلكـه             همكاري وس 
لـين دوره انتخابـات      و همزمـان بـا برگـزاري او        1385در اواخر سال    . رهبري طلبكار شدند  

مجلس شوراي اسالمي، پزشكپور به دادسراي انقالب احضار شد و حزب به ايـن مناسـبت                
  :اي صادر و اعالم كرد اطالعيه

گونه كه آگاهي داريد به موجب مقررات مصوب شـوراي انقـالب صـرفاً بـه                  متأسفانه همان 
 در سـنگر مبـارزاتي      1342عنوان اينكه برخي از مبارزترين فرزندان ملت ايران پس از سال            

! اند؟ ايرانيسم در پارلمان حضور داشتند آنها را از حق شركت در انتخابات محروم نموده پان
پرست  هاي ميهن ترين و مبارزترين نهضت اين اقدامات غيرمنصفانه نسبت به يكي از صديق

نده نخستين كوش » محسن پزشكپور «و ضداستعمار ملت ايران تا بدانجا گسترش يافت كه          
ايرانيسم را كه در سي و هفت سال پيش از اين، در زماني كـه بـسياري از                    و رهبر نهضت پان   

مبارزان كنوني، در خاموشي و سكوت بودند، چونان خروش تـاريخ، نبـرد ضداسـتعمار و            
  .ضداستثمار و ضداستبداد را آغاز نمود، به دادسراي انقالب احضار نمودند

ران نيرومندي و يگانگي و آزادي اين ملت بـزرگ داوري           هر چند ملت ايران و همه خواستا      
اي از موقعيت اداري و غيـراداري    هر چند هر يك از كساني كه ثمره–راستين خود را دارند    

دانند كه مبارزات پزشكپور و ديگر        اند، در نهاد وجدان خود مي       انقالب ملت ايران را چيده    
هاي ملي و انقالبي  بخشي در جنبش بيداريايرانيست چه نقش عظيم و  هاي مبارز پان چهره

ها در هيچ شرايطي متزلزل  ايرانيست  هر چند هرگز مبارزات پان–جامعه ايراني داشته است 
امـان    نخواهد شد و ما همچنان به پيروزي انقالب در راه راستين آن چشم اميـد بـسته و بـي                   
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د و در نتيجـه عمـالً امكـان    اي از آن بيـان شـ   خواهيم كوشيد اما به دليل تضييقاتي كه شـمه        
ها سلب گرديده است، حزب       ايرانيست  فعاليت آزاد و منصفانه در مبارزات انتخاباتي از پان        

هـا كانديـدايي نخواهـد        يك از حوزه    ايرانيست در انتخاباتي كه در پيش است براي هيچ          پان
رزان گونـه تـضييقات از مبـا        هـاي الزم را در جهـت رفـع ايـن            بديهي است پيگيري  . داشت

  5.هاي مسئول قانوني ادامه خواهيم داد ايرانيست از طريق ارگان پان
 با انشعاب از گروه داريوش فروهـر بـه تـدريج از             1330ايرانيست كه در سال       حزب پان 

 به اردوگاه كودتاچيـان پيوسـت،       1332اردوگاه طرفداران دكتر مصدق خارج شده و از سال          
خوانـد و هـر سـال در مراسـم              مـي » قيـام ملـي    « مرداد را  28كودتاي آمريكايي انگليسي    

 مـرداد نـه تنهـا نـام         28هاي پـس از       كرد، و در تمام سال      كودتا شركت مي  آن  بزرگداشت  
 در  ،گرفـت   مصدق را فراموش كرده بود، بلكه مستقيم و غيرمستقيم او را به باد انتقـاد مـي                

بـارزات ملـي و   دكتر محمد مصدق رهبـر م « رنگ عوض كرد و ياد 1358 اسفند   چهاردهم
را گرامي داشت و از او به عنوان رهبر مبارزات عظـيم ضداسـتعماري              » ضداستعماري ايران 

هاي ديرينه ملـت ايـران       وزيري شجاع و بلكه تبلور آرمان       ملت ايران نام برد و او را نخست       
  6!ناميد

 هـاي پايـاني     مقام حزب كه تا ماه       قائم محمدرضا عاملي تهراني   1358اوايل ارديبهشت   
 پزشـكپور .  بازداشـت شـد    دادگاه انقـالب  از سوي   عمر رژيم پهلوي حزب را همراهي نمود        

ي منكر ارتبـاط    يوفا   از سر بي   براي آنكه خود را از سرنوشت احتمالي مشابهي مصون سازد،         
  :اي گفت  گرديد و طي اعالميهمحمدرضا عاملي تهرانيمقامي   و قائم

دار نيـستند، بلكـه    مقامي حـزب را عهـده    نه تنها ديگر سمت قائم  عاملي تهراني محمدرضا  
شـوند، زيـرا بـرخالف نظريـات حـزب ايـشان در               ديگر عضو حـزب هـم محـسوب نمـي         

هايي قرار گرفتند كه در نتيجه برخالف نظريات و استراتژي حزب بود و در نتيجه             موقعيت
  7... با حزب قطع شدارتباط ايشان

 پيـشينه طـوالني حمايـت و خـدمت          نتوانـست هـايي از ايـن دسـت          گيري  البته موضع 
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 وقتي محسن پزشـكپور . بپوشاند را  از رژيم پهلوي هاي تحت سيطره پزشكپور     ايرانيست  پان
داد تا وانمود سازد بـا        از ايران را دستاويزي قرار     اع بحرين  موضوع انتز  1358در اوايل سال    

،  مخالف و همواره مدافع منافع ملي ايرانيان بـوده، محمـد امينيـان             هاي رژيم پهلوي      برنامه
 ادعـاي   اي  قالـه شـناخت، طـي م      شته نيك مـي    را از ساليان گذ    يكي از كساني كه پزشكپور    

  : واهي دفاع او از منافع ملي جامعه ايراني را به سخره گرفته و او را مورد سرزنش قرار داد
هنـوز  . دانم اين از مختصات انقالبات ايران است يا همه جاي دنيا به همين روال است          نمي

شـمار ايـران بـر در و      بـي چند صباحي از انقالب ايران نگذشته است و هنوز خون شـهداي  
اي قد علم كرده و با يك پشتك زدن خـود را              ديوارهاست ليكن از هر سو افراد شناخته شده       

اين افراد كه ملـت را بـا مـسائل حيـاتي و بزرگتـر درگيـر         . دهند  در صف مبارزين جاي مي    
چينـي در   د فرصت را غنيمت شمرده و با فراموش كردن سـوابق خـود و بـا مقدمـه          نبين  مي

 با از جمله آقاي پزشكپور. كنند تر مي ها خود را به ميدان نزديك     رخي از مجالت و روزنامه    ب
هـاي محولـه در مجـالس         سوابق درخشاني كـه در تأييـد نظـام شاهنـشاهي و ايفـاي نقـش               
شما از ! آقاي پزشكپور. اند فرمايشي رژيم گذشته دارند مدعي داشتن سوابق ممتد مبارزاتي

شـما نقـش محولـه را بـازي         . اي كه به مجلـس راه يافتيـد مـأمور بوديـد و معذوريـد                لحظه
هـايي از    كساني مبارزه كردند كه سال در جريان بحرين  . گرفتيد  كرديد و حق خود را مي       مي

اكنـون هـم      ها گذرانيدند و هـم      زندان در   عمر خود را به خاطر اعتراض به جدا شدن بحرين         
فراموش كرديد كه با يـك اشـاره اربـاب حـزب            ! آقاي پزشكپور . كوچكترين ادعايي ندارند  

از  آريـامهري پيوسـتيد و   ت را برچيديد و به اميد در متن بودن به حزب رستاخيز    ايرانيس  پان
خدمتي فروگذار نكرديد و چند مـاه بـه پايـان كـار اربـاب چـون           هيچ كوششي براي خوش   

آن كارمنـد   ! آقاي پزشكپور . جهت باد را دگرگونه يافتيد دو مرتبه بساط خود را علم كرديد           
كاري و گرسـنگي      نكه با بي   را با علم به اي     اي كه ليست عضويت در حزب رستاخيز        پايه  دون
رو خواهد شد امضا نكرد، مبارزه نمود، نه شما كه به هر نسيمي جهت عوض كرديد و                روبه

! آقـاي پزشـكپور   . ايـد   شما هميشه عضو صميمي و پابرجاي حزب بـاد بـوده          . رنگ باختيد 
ر مورد مطالبي كه روزنامـه      وقتي به دفتر شما آمدم تا د      ] 13 [52فراموش كرديد كه در سال      

:  در تأييد نظام شاهنشاهي نوشته بود نظر شما را بپرسم، شما توضيح داديد كه              خاك و خون  
كنند معتقد بـه نظـام شاهنـشاهي          ما برخالف كساني كه تظاهر به طرفداري از سلطنت مي         «
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اين جمـالت را بـا گـوش    . »گيرد  ه مي زنيم از اعتقادات ما سرچشم      هستيم و اگر حرفي مي    
 مراجعه كنيـد  هاي خاك و خون  اگر يادتان رفته است به شماره. ام خود و از دهان شما شنيده 

ايد كه بدون زد      گويا فراموش كرده  ! آقاي پزشكپور . جمالت فوق را به كرات خواهيد يافت      
توانـسته اسـت بـه        هاي مختلف رژيم كـسي نمـي          ردن تعهد همكاري با دستگاه    و بند و سپ   

ايد كه تمام نمايندگان عـصر انقـالب شـاه و     فراموش كرده! آقاي پزشكپور . مجلس راه يابد  
فراموش ! آقاي پزشكپور . اند  مردم نمايندگان انتصابي دولت و به عبارت ديگر قالبي بوده         

توانـست شـما را از صـندوق انتخابـات بيـرون            ) برادر زنتـان   (ايد كه قاسم الجوردي     كرده
كرد شما  گونه كه شاه از تمام افتخارات ملت ايران به نفع خود سوء استفاده مي همان. بياورد

ت جوانان اين كشور    نيز براي رسيدن به قدرت از خصوصيات فرهنگي، تاريخي و احساسا          
استفاده كرديد تا از نردبان ترقي باال برويد، زيرا معتقديـد كـه هرگـز نخواهنـد پرسـيد كـه                    

.  شما با فريب جوانان اين مرز و بوم به بقاي شـاه كمـك كرديـد                .چگونه به قدرت رسيديد   
بـردار   حال كه رژيم عـوض شـده هنـوز هـم دسـت          . گوييد و مدعي چه هستيد      حاال چه مي  

رنا        هنوز هم صحبت از فدا كردن جسم ناچيز خـود در راه وطـن مـي               . نيستيد كنيـد و در سـ
» .ميرم براي ايـران      و مي  –كنم براي ايران       زندگي مي  –زاده شدم براي ايران     «: دميد كه   مي

شـما  . حناي شما ديگر رنگي نـدارد     . ها از زبان شما ديگر كهنه شده است         آخر اين صحبت  
 ساله اختنـاق ايـران هـزاران بـار     25ا فداي ايران كنيد در دوران  خواستيد جان خود ر     اگر مي 

. چرا يك بار اين كار را نكرديد تا شر شما از سر همـه كـم شـود                 . بهترين موقعيت را داشتيد   
ها   گفت در اين باره چيزي ننويس زيرا ايشان منتظر يك چنين مطلبي در روزنامه دوستي مي

ن است اما چندين بار نـام او در نوشـته آمـده اسـت و                هستند و اگر چه موضوع بر عليه ايشا       
 بلكه در متن بودن براي  همين براي جناب سرور تبليغ است، زيرا نام و ننگ مطرح نيست،

شـايد  . ايد  به هر حال در شگفتم كه شما با تكيه بر كدام پشتوانه به ميدان آمده              . او مهم است  
يه عظيمي است و شما خروارهـايش را        معتقديد كه در اين مملكت يك جو رو داشتن سرما         

  8.داريد
  

                                                           
  .11، ص 1358 فروردين 20، دوشنبه 3328، ش 12 همان، س -8
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   در صف ضدانقالبايرانيست حزب پان
حزب عليرغم سكوت معنادارش در مورد حوادث داخلي كه عمدتاً از فراسوي مرزها هدايت              

هـا، مـاجراي حـزب خلـق          مانند اغتشاشات گروهك   - شد و انقالب را درگير نموده بود        مي
هـاي سازشـكار بـا منويـات امـام           ي و تـضاد جريـان     مسلمان به رهبري آقاي شـريعتمدار     

هاي آمريكا و غـرب بـا          به تدريج همراه با ضدانقالب داخلي و همسو با رسانه          -)ره(خميني
  .انقالب زاويه گرفت و باطن خويش را آشكار نمود

ــانون   ــات و امنيــت حاكميــت ق ــراي اســتقرار ثب ــران انقــالب ،پــس از آن كــه ب  رهب
اعتنا   ها كه تا ساليان درازي به تدوين قانون اساسي بي           انقالب گرفتند برخالف همه    تصميم

ي را تـشكيل    سـ د، به جاي مجلس مؤسسان، مجلس خبرگـان بررسـي قـانون اسا            ماندن  مي
اي   سو با اكثـر قريـب بـه اتفـاق مخالفـان انقـالب در نامـه                  ايرانيست، هم   دهند، حزب پان  

وزيـر، خواسـتار جلـوگيري از          به مهندس بازرگـان نخـست      1358سرگشاده در هفتم مرداد     
  9.و خود نيز آن را تحريم نمود انتخابات شد

 به جريـان تحـت رهبـري او         صدر، محسن پزشكپور    جمهوري ابوالحسن بني    با آغاز رياست  
همچنـان مـستقيم و    آن كـشور    ، سفارت آمريكـا در ايـران اشـغال شـد          كه زماني. نزديك شد 

 اگر نتوانـد اصـل      داد تا    را در مصاف با نظام جمهوري اسالمي ياري مي         غيرمستقيم ضدانقالب 
ناپـذيران    موجوديت نظام نوپاي جمهوري اسالمي را از ميان بردارد، مانع از تسلط يافتن سازش             

تحـوالت پرشـتاب    . هاي مختلف مديريتي نظـام شـود        بر بخش ) ره(تحت هدايت امام خميني   
. توانند اندك جاي پايي براي خود فراهم كننـد           ثابت كرد امثال پزشكپور ديگر نمي      1358ل  سا

خود را از طريـق ديگـري       بخت  او كه هنوز قدرت عظيم انقالب را باور نكرده بود، تالش كرد             
با استفاده از فـضاي بعـد از انقـالب، چـشم     » ناسيوناليست«و » دان آزاديخواه حقوق«بيازمايد؛  
  .طلب باقيمانده در ارتش دوخته بود عدود افسران سلطنتاميد به م

وزيـري بازرگـان در ارتـش          كه در دوره نخـست     ، احمد پزشكپور  برادر محسن پزشكپور  
طلـب    به تدريج در صف ضدانقالبيون سـلطنت 1358صاحب مقام و منزلت بود، از شهريور    

  .  محافل نظامي مخالف در خارج و داخل كشور مرتبط شده بودقرار گرفته و با

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-9
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 و برخـي    داد محـسن پزشـكپور       شواهدي به دست آمد كه نشان مـي        1359 ل سال ياوا
هاي برانداز و ضدانقالب ارتباط پيـدا كـرده و              ايرانيست با محافل و گروه      اعضاي حزب پان  

ودتا، بـراي از ميـان برداشـتن نظـام جمهـوري اسـالمي              در پي يافتن راهكارهايي، حتي ك     
 قرار داشـت و      در جريان كودتاي نوژه    داد شخص محسن پزشكپور     قراين نشان مي  . هستند

سـراب   امـا    .آماده بود پس از موفقيت كودتا نيروهايش را به نفع كودتاگران وارد عمل كند             
طلب كه قصد كودتا داشتند كشف و          و شبكة افسران سلطنت    ، محو گرديد  ورپزشكپخياالت  

 كـه محـسن   پـي بردنـد   مسئوالن امر در جمهوري اسـالمي بعـدها   .توطئه آنان خنثي شد   
هــايي از    حتــي پــس از عقــيم مانــدن توطئــه نافرجــام كودتــا هنــوز بــا شــبكه پزشــكپور

هاي برانداز كه توسط آمريكا و اسـرائيل حمايـت            ساير شبكه و  طلبان طرفدار كودتا      سلطنت
  .ارتباط داردشدند  مي

ي رئـيس وقـت دادگـاه انقـالب ارتـش در واپـسين روزهـاي                شهر  محمد محمدي ري  
هـاي برانـداز        ها و گـروه       اي مطبوعاتي به هنگام افشاي شبكه        طي مصاحبه  1361فروردين  

ه قصد داشتند با كودتا به مقابله با نظام جمهوري اسالمي برخيزند، يادي هم از محـسن                 ك
  :ي نوشته بودشهر االسالم ري  در اين باره از قول حجتكيهان هوايي.  كردپزشكپور

دومين گروه . است» پاسداران رژيم سلطنتي«بود، كه مخفف » پارس«اندازي اولين گروه بر
زاده   نام داشت و چهارمين گروه كه آقـاي قطـب  » نيما«بود و سومين گروه  » نمارا«براندازي  
واسطه   يا بي   ها با واسطه        ارتباط تمامي اين گروه   . گذارده بود » نجات انقالب ايران  «نام آن را    

طبق مداركي كـه در دسـت اسـت،         . گردد  و شيطان بزرگ برمي   » سيا«به سازمان جاسوسي    
ضمن تماس با خانوادة منحوس پهلوي در مصر » آرش«شخصي به نام آرمين با نام مستعار 

دهد، كه اعضاي اين گروه حدود يـك          را تشكيل مي  » پارس«و ژنرال عال در آن كشور گروه        
. زاده تماس داشته است  مهاجري با قطباز اعضاي اين باند،. سال و نيم قبل دستگير شدند

شـديم، عامـل    » نمـارا «پس از دستگيري اين باند، متوجه توطئه باند و شبكه ديگري به نام              
ارتباطي اين شبكه پزشكپور بود، كه در تماس مستقيم با اسرائيل بـود و رهبـر آن سـرهنگ                   

ف شد، كه حـدود يـك       كش» نيما«بعد از دستگيري اينها شبكه ديگري به نام         . رضازاده بود 
ماه قبل برادران سپاه موفق به كشف اين شبكه و دستگيري اعضايش شدند، كه در اين رابطه 

جبهـه  «، »سـيا «خط ارتباطي اين شبكه با سازمان  .  نفر شناسايي و دستگير شدند     25حدود  
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جالب اين است كه اين افراد حتي كابينه خـود را           . و دكتر منوچهر شايگان بوده است     » ملي
  10.هم تشكيل داده بودند

 كه حتي قبل از برمال شدن طرح كودتاي نوژه، محـسن  داشتها حكايت از آن    گزارش
.  همراه با برخي افراد و محافل نظامي طرفدار سلطنت به فكر كودتا افتـاده بودنـد            پزشكپور
ه نظامي كودتاي نوژه از كساني بـود كـه           از اعضاي مهم شاخ    عزيز مرادي هادي  سرهنگ  

 و احتمـاالً    قبل از طرح كودتاي مذكور براي برپايي عملياتي براندازانه با محسن پزشـكپور            
  . ايرانيست ارتباطاتي پيدا كرده و به توافقاتي دست يافته بود اعضاي حزب پانبرخي 

مـورد  ) د جاويدان سابق و حوزه نفوذ اويـسي       گار (1در نيروي زميني، بيش از همه لشكر        
هواداران سلطنت در اين لشكر حتي پيش از عضويت در شـبكه كودتـا،              . توجه قرار گرفت  

  . هاي كوچكي براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي پديد آورده بودند خود تشكل
ه ادعاي خود ، سرهنگ هادي ايزدي، معاون فرمانده لشكر، شروع به كار كرد و ب2در لشكر 

  .توجهي از پرسنل را جذب كند موفق شد در همه واحدهاي لشكر شاخه بزند و تعداد قابل
 عالوه بـر بـسيج و تـسليح شـيوخ وابـسته              زرهي اهواز، سرهنگ عزيز مرادي     92در لشكر   

 ديعزيـز مـرا   . عشاير عرب، وظيفه توجيه و جذب نيروهاي داخل لشكر را به عهده گرفت            
رابطه پيدا كند، در صدد ايجـاد شـاخه نظـامي بـراي             » كودتاي نوژه «پيش از آنكه با سازمان      

  .، به رهبري پزشكپور، جهت عمليات براندازي بود»ايرانيست پان«حزب 
عامري روي سرهنگ سهرابي، كه بـا يكـي از سـران متنفـذ ايـل                   باختران، بني  81در لشكر   

اما به دليل اعـزام ايـن سـرهنگ بـه مأموريـت كردسـتان و                . كرد  ت، كار مي  جاف رابطه داش  
  11...اش، كار روي لشكر مذكور ناتمام ماند دستگيري

هـايي كـه متعاقـب كودتـاي            ي به مناسـبت برشـمردن توطئـه       شهر  محمدي ري آقاي  
ندازي نظام جمهوري اسالمي از سوي ضـدانقالب داخلـي و حاميـان             براي برا  نافرجام نوژه 

ها براي انجـام كودتـايي بـر ضـد            ايرانيست  گرفت، درباره طرح پان     خارجي آنان صورت مي   
  :نظام جمهوري اسالمي ايران جزئيات بيشتري را در اختيار مخاطبان خود قرار داد

                                                           
، از انتشارات مؤسسه مطالعـات و پژوهـشهاي         كودتاي نوژه : د به نيز بنگري . 1361 فروردين   31،  كيهان هوايي  -10

  .54-55، چاپ چهارم، صص سياسي
  .166-167، صص كودتاي نوژه -11



518 ايرانيست انحزب پ

همين زمـان قـصد كودتـا داشـت، هوشـنگ        نيز در ي پزشكپور ت به رهبر  ايرانيس  حزب پان 
 به سرپرسـتي شخـصي بـه نـام          ه و پزشكپور  زاد  ، حسن مقبل  ، دكتر عباس روحبخش   ناهيد

اي از ارتـشيان بازنشـسته قـصد     ايرانيـست و عـده    جامگان پـان    اي از سياه     با عده  عزيز مرادي 
براندازي داشتند كه قصد آنان نافرجام ماند و اين طرح نيز كشف گرديـد و مجريـان آن بـه                    

جريان ماجرا از اين قرار بود كه بعد از پيروزي انقالب و اشغال             . هاي خود رسيدند    مجازات
 گردد و با عزيز مـرادي        برمي  به ايران   از آمريكا  ة آمريكا در ايران هوشنگ ناهيد     خان  جاسوس
نمايد و چند جلـسه در خانـه دكتـر عبـاس روحـبخش تـشكيل           تماس حاصل مي   در اهواز 

 نيز حضور داشته است و طرح و اساس توطئه           پزشكپور شود كه در اين جلسات محسن       مي
  .روند گردد و متهمين در همين خانه لو مي در اين جلسات بررسي مي

ما گروهي را تشكيل داده بـوديم كـه رژيـم           «: نمايد   در تحقيقات خود اعتراف مي     زاده  مقبل
 در خانه آقاي روحبخش جلساتي داشتيم  و پزشكپور عزيز مرادي با.فعلي را سرنگون كنيم

  »12.ايرانيست مسئول اجراي كودتا بود و شاخه نظامي گروه پان
هـاي      وطئـه  خـود بـه ت     1360 خـرداد    ونهم  بيستي هم در خاطرات     رفسنجان   هاشمي آقاي
طلبان    و سلطنت  كند كه پيش از آن توسط افرادي مانند محسن پزشكپور           اي اشاره مي    براندازانه

  :طراحي شده بودو البته تحت حمايت آمريكاييان بر ضد نظام جمهوري اسالمي 
ورد فعاليت ضدانقالب و اسنادي كـه از   از اطالعات سپاه آمد و اطالعاتي در م       آقاي رضائي 

، بختيار] شاپور[هاي  فعاليت. داد  به دست آمده، گزارشصدر النه جاسوسي عليه آقاي بني
 و پزشــكپور] محــسن[ و ، اويــسينزيــه] حــسن[، ، فــرح پهلــوي]پهلــوي[، رضــااشــرف
 اي تنظـيم كـرده بودنـد كـه بـا هـدايت آمريكـا                هاي عوامل داخلي آنها را در جـزوه         فعاليت

  13.اند  اند، هماهنگ كنند، ولي نتوانسته خواسته مي
  
   خارج از كشوربه پورمحسن پزشكفرار 

 بـا بـرمال شـدن       همزمـان  كه   1359 از ايران در اواخر تير       خروج مخفيانه محسن پزشكپور   

                                                           
  .237، ص ظهور و سقوط ضدانقالب: 1359غائله چهاردهم اسفند  -12
  .161، ص )60سال (عبور از بحران ،  اكبر هاشمي رفسنجاني-13
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 كـه او بـا كودتـاگران در ارتبـاط نزديـك بـوده و                روشن سـاخت  توطئه كودتاي نوژه بود،     
جرم دستگير و تحت تعقيب قضايي قرار       كرد با به دست آمدن مدارك جديد ال         احساس مي 

ت ايرانيـس    حزب پـان   زماندر آن   . گرفته و احتماالً مجازات سختي در انتظارش خواهد بود        
عمالً عضو قابل توجهي در اختيار نداشت و با كنـار كـشيدن اكثـر اعـضاي سـابق عمـالً                     

آن هم در صف مخالفان و معانـدان نظـام   شمار در داخل و خارج از كشور و    اي انگشت   عده
برخــي منــابع رقــم اعــضا و طرفــداران حــزب . بــه آن وفــادار بودنــدجمهــوري اســالمي 

   14.اند ايرانيست را حدود چهارده نفر ذكر كرده پان
حـسين بـا     ، صـدام  1359پس از كشف توطئه كودتاي نوژه در روزهاي پاياني تابـستان            

ه كرد و جنگي هشت ساله آغاز شد كه طي آن ملـت            هماهنگي آمريكا، به خاك ايران حمل     
 تمـام جهـان از      اينكـه بـا   . ايران گوهر اصلي خود را به زيباترين شكل به نمايش گذاشـت           

شرق و غرب امكانات نظامي و سياسي و تبليغاتي خود را در اختيـار صـدام گذاشـته بـود و         
حانه و تـرور بـه      هاي رنگارنگ و به خصوص جنگ مسل        هاي داخلي با توطئه    همه گروهك 

نابساماني ارتش و نوپايي سـپاه و       و با وجود     ملت با چنگ و دندان       ،كمك صدام آمده بودند   
 از اسالم و ايران دفاع نمودند و اجازه ندادند يك وجـب از   غريبانه و در جنگي نابرابر   ،بسيج

هاي ايـران و روس از        ملت سلحشوري كه اگر در جنگ     . خاك ميهن به دست اجنبي بيفتد     
داد ننـگ تركمانچـاي و گلـستان و           برخوردار بود هرگز اجازه نمـي     ) ره(رهبري امام خميني  

خواهـان و     اي كه همه وطن     ن بحبوحه آدر  .  بر پيشينه ايران اسالمي حك شود      20شهريور  
هـاي    ها تنها گذاردند و با اعالميـه         جوانان اين مملكت را در جبهه      گراها  پرستان و ملي    وطن

هـاي    كـه حتـي خـون اقليـت    وضـعيتي  دشمن را بازي كردند و در      خود نقش ستون پنجم   
مذهبي با خون شهداي اسالم درآميخت، آنها نه يك روز در اين جنگ سهم داشـتند و نـه             

 روي آنـان   سنگ محك خورد و روسياهي بـه         خواهي آنها    و ايران  خوني تقديم وطن كردند   
اي بـه      در نامه  1359 اسفند   دهمدوازبرد در     محسن پزشكپور كه در فرانسه به سر مي       . ماند

خوانـد و   » استبداد سـياه  «جمهور تازه آمريكا نظام جمهوري اسالمي را          دونالد ريگان رئيس  

                                                           
محمـد  . 138-139 و صـص     132-133، صص   انقالب اسالمي ايران و مواضع استكبار جهاني      ،  افتخارزاده.  م -14
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  .سقوط شاه را نتيجه توطئه كارتر، هايزر و سوليوان و كنفرانس گوادلوپ دانست
او در اين نامه ضمن دفاع از نظام شاهنشاهي و شخص محمدرضا پهلوي حضور افـراد                

هـاي بيگانـه برشـمرد كـه         اي نظير حسنعلي منصور و هويدا را توطئه قدرت          سد و بدكاره  فا
وي انقـالب اسـالمي را نيـز محـصول توطئـه            . كردنـد   هدفي جز سقوط ايران دنبال نمـي      

  ! استعمارگران شرق و غرب ارزيابي نمود
را  1357 در پـاييز      ايـشان در پـاريس     از عراق و حـضور    ) ره(او حتي خروج امام خميني    

  .توطئه بيگانگان غربي عنوان كرد
ها پايـان يافـت و از مهرمـاه           صدر، نابساماني در اوضاع دفاعي در جبهه        با بركناري بني  

هـا كـه بـا شكـستن          ادامه اين پيروزي  . هاي درخشان ارتش و سپاه آغاز شد         پيروزي 1360
پزشـكپور از   به حماسه آزادي خرمشهر كـشيد و        1361حصر آبادان آغاز شده بود در خرداد        

در بيانية عجيبـي مـسئوالن را مـتهم         ) حامي استراتژيك صدام  (مقر خود در كشور فرانسه      
 و باعث نجات    ادامه ندادند  نبرد خرمشهر تا سرنگوني صدام       آگاهانه و از روي قصد    كرد كه   

نظـام جمهـوري   نـشانده بغـداد و    رژيم دسـت همزمان صدام شدند و لذا خواستار سرنگوني    
  ! شداسالمي ايران

 و پيروزي درخشان ملـت و نيروهـاي مـسلح           بخش خرمشهر   بيش از يك ماه از نبرد رهايي      
به دنبال اين پيروزي، انتظار منطقي و عادالنـه ملـت           . گذرد  ايران، عليه دشمن متجاوز نمي    

ايـن جنـگ را،     . ايران اين بود كه جنگ تحميلي وارد مرحلة قطعي گردد و به نتيجـه برسـد               
هـاي ارتجـاعي     و نو و با همكـاري رژيـم        به تحريك استعمارگران كهنه    يم فاشيستي عراق  رژ

به همين جهـت ملـت ايـران از آغـاز ايـن             . نما، عليه ايران آغاز كرد      منطقه و معدودي ايراني   
  ... .جنگ، هدفي جز دفاع از حقوق عادالنه خويش نداشته و ندارد

 بالفاصله، به عنوان سـرآغاز يـك        اين بود كه پيروزي خرمشهر    به همين سبب انتظار طبيعي      
اما اكنون . هاي نبرد و هم در  ميدان ديپلماسي باشد  ضدحملة سراسري ايران، هم در صحنه

، عالماً و عامداً، مانع از آن شدند كه پيروزي در تهران» استبداد سياه«بينيم كه سران رژيم  مي
، »اسـتبداد سـياه   «سـران   . هاي ضرور ملي، طي طريـق نمايـد         رمشهر در جهت اين هدف    خ

اينان در واقع به . ها رفتند گيري آمريكايي روند كه در جريان گروگان اكنون به همان راهي مي
 گذاردند، به عنوان ستون مانند برخي ديگر كه علناً دست در دست رژيم متجاوز بعث عراق
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ساز، از پشت بـه ملـت ايـران و            كنند و در اين جنگ سرنوشت       دشمنان ايران عمل مي   پنجم  
  .زنند نيروهاي مسلح ايران خنجر مي

، و در حالي كه قـواي صـدام تكريتـي در حـال فـرار بـود، ايـران                    به دنبال پيروزي خرمشهر   
، ايالم، پشتكوه و كرمانشاهان،     هاي خوزستان        هزار سرباز تازه نفس در استان      150نزديك به   

، همـراه بـا محـيط كلـي         در همـان حـال، اختالفـات درونـي در بغـداد           . آمادة نبرد داشـت   
المللي بهترين فرصت را براي سركوب متجاوز در قلمرو حكومت ظالمانـه خـودش،                بين

خواستند كه از  بهه نبرد مصرانه ميدانند كه فرماندهان ايراني در ج همه مي. فراهم آورده بود
  . اين فرصت استفاده بشود

بود، نيروهاي صدام مزدور به مراتب زودتر از اين در  هاي جنايتكارانه نمي اگر اين كارشكني
امروز نيز محافل وابسته به استعمار كهنه و نو و عوامل جاسوسي غرب و . شد هم كوبيده مي

اند، بار ديگر نغمة شوم  نفوذ كرده»  اصطالح اسالميجمهوري به«شرق كه تا مغز استخوان 
  .اند از سر گرفته» سپاه پاسداران«انحالل ارتش يا ادغام آن را در 

 نيروهاي به اصطالح ملـي ماننـد نهـضت آزادي و جبهـه       ديگركه از يك سو      در حالي 
 و از   ملي، با آزادي خرمشهر معتقد بودند جنگ بـه پايـان راه رسـيده و بايـد صـلح برقـرار                    

كردنـد، ايـن حـزب        پيشروي در خاك عراق پرهيز شود و ايران را متهم به ماجراجويي مي            
داد و نظام جمهوري اسالمي را به مـسامحه در جنـگ               شعارهايي سر مي   چنانپرست    وطن

ناپـذيرترين مخالفـان و دشـمنان          اما حتي آشتي   .كرد   بر ضد ايران متهم مي     تحميلي عراق 
 رهبـر نظـام و ديگـر مـسئوالن ارشـد             كـه  دانستند  اخل و خارج از كشور هم مي      نظام در د  

القول خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض با رژيم           حكومت و نيز فرماندهان نظامي متفق     
شـنوي بـدون چـون و چـرا و قلبـي از                هستند و اتفاقاً رزمندگان ايراني حـرف       عثسفاك ب 

مي داشتند و برخالف نظر پزشكپور دفـاع از كـشور و تماميـت           رهبري نظام جمهوري اسال   
  15.دانستند هاي اسالم و مذهب تشيع همسان مي  ارضي ايران را با دفاع از شعائر و آموزه

 با نظام جمهوري اسـالمي و حمالتـش بـه رژيـم             به هر رو، مخالفت محسن پزشكپور     

                                                           
 چند ماهي در ركاب رزمندگان ايراني در نبـرد در برابـر ارتـش متجـاوز                  نگارنده اين سطور كه افتخار داشت      -15

  .كرد  حضور پيدا كند، اين موضوع را كامالً و به عيان لمس ميعراق
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شـد او و      هر چه زمـان بيـشتري سـپري مـي         . هاي بعد هم دنبال شد      طي سال  بعثي عراق 
اعتبـارتر    حزبش حتي در نزد ايرانيان مخالف نظام جمهوري اسالمي در خارج از كشور بـي              

 و 1364هـاي   در طـول سـال  .  او و حزبش را به هيچ گرفتندنيزطلبان  شده و حتي سلطنت  
انـاً ايرانـي و عـرب در محـل      گويا شخص پزشكپور چنـد بـار از سـوي افـرادي احي            1365

همه اينها باعث شده بود كه      . زندگيش در پاريس مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده بود          
پزشـكپور طـي    .  دچـار نـوعي سـرخوردگي و تـرس شـود            پزشـكپور  1360در اواسط دهه    

ان نوجـواني و در     د، بـا ادعـاي اينكـه از دور        كـر  صادر   1365اي كه در نهم بهمن        اعالميه
اي از مبارزه در راه دفاع از كشور و حقوق مردم ايـران فروگـذار        مقاطع گوناگون عمر لحظه   

اش با نظام جمهوري اسالمي و سپس رژيم متجاوز عراق             از مبارزه بدون وقفه    ،نكرده است 
آورد و با اشـاره بـه حمـالت           هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي سخن به ميان            طي سال 

برانگيـز    گفت كه خود را آماده مرگ كرده و نوميدانه و ترحم            ددي كه به او شده بود، مي      متع
خواهد هرگاه دور از خاك ايران جان خود را از دسـت              ه و مي  نمودبه مخاطبان خود وصيت     

ن  ضـم   پزشـكپور  .داد در اولين فرصت جسد او را به ايران منتقل كرده و به خاك بـسپارند               
كرد كماكان به مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ادامه خواهـد داد مـدعي                آنكه تأكيد مي  

بود كه برخالف بسياري ديگر از مخالفان و معاندان نظام جمهوري اسالمي حاضـر نـشده                
  16.دنماياست از بيگانگان و از جمله رژيم بعثي عراق كمك مالي دريافت 

 بر ضد نظام جمهوري اسالمي ادامـه داشـت، از           در حالي كه هنوز جنگ تحميلي عراق      
آمد كه اين حزب با تحكيم و تثبيت روزافـزون            چنين برمي ايرانيست    پانهاي حزب     اعالميه

  ها بر حيات و بقاي نظام نوميد شـده          موقعيت نظام جمهوري اسالمي، از اثربخشي مخالفت      
المللـي و     ي در عرصه داخلـي و بـين       گذشته از اقتدار روزافزون نظام جمهوري اسالم      . است

بديل  رعبي كه در آن برهه بر دل مخالفان و معاندان داخلي و خارجي انداخته بود، نقش بي               
نيروهاي وفادار به نظام جمهوري اسالمي در دفاع از تماميـت ارضـي ايـران در مقابلـه بـا                    

هـا را     ايرانيست     پان اي و جهاني آن در خليج فارس        پيمانان منطقه   ارتش متجاوز عراق و هم    
نيز نظير بسياري ديگر از مخالفان سياسي در مقابل نظام جمهوري اسالمي كـه بـه رغـم                  

                                                           
  ).ايرانيست اسناد حزب پان ( بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-16



523 ...ها پس از پيروزي انقالب اسالمي ايرانيست پان

سـالح    اي مشكالت از مشروعيت تمام و كمالي در نزد افكار عمومي برخوردار بود، خلع               پاره
داد كـه ايـن        نشان   1366ايرانيست در سال      هاي حزب پان      به همين دليل اعالميه   . كرد  مي

حزب ديگر اميدي به سقوط نظام جمهوري اسالمي نداشته و باالخص در عرصه مقابله بـا                
 از آن پـس ديگـر   17.توانست ايستادگي و مقاومت نظام را ناديده بگيرد دشمنان خارجي نمي 

   نظام جمهوري اسالمي نيستيم و صرفاً از اخـتالف          از شاهد انتقادات شديداللحن اين حزب    
هاي حاكم سـخن بـه ميـان آورده و در مجمـوع بـراي آشـتي بـا نظـام                   ر خود با قدرت   نظ

اوج ايـن   . خواهانـه بـود     جمهوري اسالمي دنبال نوعي راهكار ديپلماتيـك و احيانـاً پـوزش           
ايرانيـست بـه       رهبر حزب پان   ناپذير در جريان نامه محسن پزشكپور       نرمش و همراهي چاره   

خورد كه پزشكپور     به چشم مي  ) 1987 ژوئيه   27 (1366يار در پنجم مرداد       ز دكوئه خاوير پر 
تقريباً نظير يك ايراني وفادار به نظـام جمهـوري اسـالمي و گويـا از مواضـع وزارت امـور                     

  و چگـونگي تـصويب آن در شـوراي امنيـت           598خارجه ايران به متن و محتواي قطعنامه        
  . اعتراض كرده استسازمان ملل

 از محـل اقـامتش در شـهر         7/2/67وي واقعة اسفناك بمباران شيميايي حلبچـه را در          
 اعالميه مذكور براي درك تغيير موضع پزشـكپور       . اي محكوم نمود    كوچك پوتو، طي بيانيه   

ذشت، سند بـسيار مهمـي بـه شـمار          گ  در برابر نظام جمهوري اسالمي و آنچه در ايران مي         
 و تأييـد     در خـارج از كـشور ايـن تغييـر موضـع            هر چند برخي مخالفان پزشـكپور     . رود  مي

كردنـد كـه اساسـاً از         طلبانـه ارزيـابي مـي       اش از نظام جمهوري اسـالمي را فرصـت          دوباره
اعتنايي ديگر افـراد و       ه با نظام جمهوري اسالمي و بي      سرخوردگي و يأس او در تداوم مقابل      

گرفت، با اين حال واقعيت داشت        نشين به او و حزبش نشأت مي        هاي اپوزيسيون خارج      گروه
اش تغيير و چرخش سياسـي ديگـري را تجربـه             كه وي در كارنامه فعاليت سياسي و حزبي       

مي اين تغيير جهت سياسي او      كند و چه بسا اميدوار است مسئوالن نظام جمهوري اسال           مي
در . و حــساب او را از ســاير معانــدان در داخــل و خــارج از كــشور جــدا كننــد پذيرفتــه را 

 و هـم از حاميـان        هم از رژيـم بغـداد      ،كه طي آن  » منشور حلبچه «هايي از اعالميه      بخش
در داخل و خارج    هاي سياسي مخالف نظام جمهوري اسالمي           خارجي آن و نيز افراد و گروه      

                                                           
  . همان-17
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از كشور انتقادات شديدي شده و در همان حال مقاومت و ايستادگي ملت ايران و نيز نظام                 
  :خوانيم جمهوري اسالمي در برابر دشمنان خارجي مورد تمجيد قرار گرفته چنين مي

هـاي مقاومـت و         ترين جلـوه    يكي از عظيم  » دستاورد روزگار «مگر نه آنكه در آستانه سال نو        
هاي   از سويي ديگر جهان بشري نظاره كننده بر يكي از جنايت          .  ايثار و شهادت بود    عشق و 

ناپـذير، تـا جهـان برپاسـت، بـر چهـرة دژم سـتمگري و                  تاريخ شد كه چونان زخمي التيـام      
  .خودكامگي نقش بسته است

 فجيع هاي ارتكاب چنين جنايت» ماسك«تنها آدمك و » رژيم بعث عراق«و » صدام حسين«
و ديگـر جـوامعي اسـت كـه بـا انقـالب عظـيم و توفنـدة                  » جامعـه بـزرگ ايرانـي     «بر ضـد    

انقالبـي ضداسـتعماري كـه دسـت كـم          . انـد   ضداستعماري ملت بزرگ ايران پيونـد يافتـه       
  . هاي دويست ساله دارد  ريشه

 جمهوري اسالمي طي     در قبال نظام   هاي محسن پزشكپور    گيري  ها و موضع      لحن اعالميه 
وارد ايـران   او   1370تر شد و نهايتاً در آغاز دهه           باز هم ماليم   1360يكي دو سال پاياني دهه      

 را كريمانه پذيرفتند و همراهي او را با دشـمنان           ويشده و مسئوالن نظام جمهوري اسالمي       
ند و ملت و رژيم بعثي در پنجه كشيدن به روي ملت در دوران سخت جنـگ، بـه رخ نكـشيد        

 به تلخي و    ،پرستي و فدايي آب و خاك و ملت         بدين ترتيب آزمون ديگري براي مدعي ميهن      
 بـود كـه     1374ودوم مهر     دهد در بيست    همچنانكه اسناد موجود نشان مي    . رفوزگي رقم خورد  

منشور اسـتراتژيك   «اي با عنوان      ايرانيست طي اطالعيه    گروهي از اعضا و هواداران حزب پان      
  . هاي خود را به مخاطبان خود ارائه دادند  ديدگاه» ايرانيسم هواداران پان

 از  هاي قديمي در خاطرات خود به روند دل كندن پزشكپور           ايرانيست   از پان  اصر انقطاع ن
 سـپس   روها و   ش با ميانه  ا  ، همكاري 1350يافته شاهنشاهي پهلوي در اواخر دهه         نظام زوال 

 بدين سو   1370اش در ايران از آغاز دهه         نشين و نهايتاً بازگشت و زندگي       ضد انقالب خارج  
  :چنين اشاره كرده است

» الرحمان«، در شش هفت ماه پاياني رژيم پيشين، به محض اينكه حس كرد بوي پزشكپور
ت، بناي مخالفت را    ايرانيس  انحزب پ !! آن بلند شده است، ضمن اعالم موجوديت سه بارة        

با رژيم شاه گذارد، و همان گونه كه آمد، به هنگام معرفي كابينه بختيار با او درگير شـد، بـه                     
  .ها سوار باشد هاي بعدي، باز هم روي امواج رويداد اين اميد كه در دگرگوني
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هـاي داغ و پـر سـر و صـدا و               نطـق   بـه ايـراد    1357در اجراي اين خواسـت، از آغـاز سـال           
هاي درجه دوم و سوم رژيـم را بـه بـاد                برانگيز عليه رژيم پرداخت ولي زيركانه مهره        جنجال

 به بعد با آنها بـر  1340يعني با كساني خواست تسويه حساب كند كه از سال . حمله گرفت 
  .سر نزديكي به دربار سرشاخ شده بود

دم با توطئه بيگانگان براي ايجـاد تفرقـه ميـان ملـت و            به اين ترتيب كه نخست اقدامات مر      
به شمار آورد، و پيـشنهاد تأسـيس حزبـي سراسـري را در ايـران داد كـه                   » نظام شاهنشاهي «

و چون . خواست آزمايشي از جو موجود بكند  شود و با اين كار مي  جانشين حزب رستاخيز  
ضـمن  ) 1357(وزيري جمشيد آموزگـار       نگام نخست رو نشد، به ه     با واكنش دلخواه روبه   

و آن گونه   . ت را اعالم كرد   ايرانيس  نطقي در مجلس براي بار سوم تجديد فعاليت حزب پان         
 يدهد، تني چند از نمايندگان مجلس از جمله مصطف          كه بولتن مذاكرات مجلس نشان مي     

  : در پاسخ انتقاد آنها گفت انتقاد او گشودند و پزشكپور زبان بهالموتي
توانم سنگر مبارزات     بينم، و نمي     را در مسير رستاخيز ايران نمي      چون من، حزب رستاخيز   «

كـنم كـه در سـنگر نهـضت حـزب       در اين لحظه تـاريخي عـرض مـي      (!) ملي را ترك كنم     
  ».كنم ت مبارزاتم را دنبال ميايرانيس پان

امـامي،    ، باز بـه هنگـام رأي اعتمـاد بـه دولـت شـريف              1357پس از واقعه هفدهم شهريور      
  .»وطنان آلوده شده است اكنون دستش به خون هم وزير از هم نخست« فرياد زد پزشكپور

 دوسـت و همكـار هميـشگي و معلـم او، در             عاملي ر، دكت ولي با وجود مخالفت پزشكپور    
  !امامي پست وزارت گرفت  كابينه شريف

 20 در تاريخ پزشكپور. در درون كشور مطرح بود» ياهللا شريعتمدار آيت«چون در آن روزها     
ها و دستورهاي او را  دهد كه خواست گيرد و به وي قول مي  با وي تماس مي1357شهريور 
  .اجرا كند

 نه تنها سخني از شاه و شاهنشاهي بر زبان نراند،           پس از خروج شاه از ايران، ديگر پزشكپور       
ه از زبان    مشروطيت را نيز فراموش كرد و آن گونه ك         1285بلكه اصوالً مسئله قانون اساسي      

آمـده اسـت    » تاريخ سياسي بيست و پـنج سـاله ايـران         « در كتاب    سرهنگ غالمرضا نجاتي  
فت و درباره تـشكيل     بوس او ر     به دست  به ايران ] ره[خميني] امام[نوشتم، به محض آمدن     

  .، نظرات خود را در ميان گذارد]ره[خميني ]امام[دولت و مسائل جاري با 
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 گريخت   به فرانسه   از راه كردستان   59 تيرماه   22اين بود كه چون محيط را نامساعد ديد روز          
كه با آن پيـشينه ناخوشـايند و        . كند  پيوند برقرار  جا نخست خواست با دكتر بختيار      و در آن  

اعتنايي رهبر نهضت مقاومـت ملـي قـرار گرفـت و      برخوردش با دكتر در مجلس مورد بي 
  .تيرش به سنگ خورد

مرز زد  اندركاران سياسي هوادار پادشاهي در برون پس آنگاه دست به دامن تني چند از دست
تـر و     ولي شـاهزاده نيـز پختـه      . برود» رضا پهلوي «ند، زير پرتو مهر و پشتيباني       تا شايد بتوا  

  .كرد، و روي خوش به او نشان نداد  گمان ميتر از آن بود كه پزشكپور زرنگ
آميز و خشم ايرانياني كـه او را بـه      هم پيوسته آماج تير اهانت و رفتارهاي مخالفت        در پاريس 
 در خيابان به    و حتي روزي يكي از ايرانيان ماندگار در پاريس        . شناختند شده بود    خوبي مي 

هـا بيـدار شـود و بنـشيند و بـا خـود                اما او، كسي نبود كه از اين واكـنش        . وي تف انداخت  
  .ها، چيست شدن زده بينديشد كه انگيزة اين واپس

مي كه از سوي اپوزيسيون نااميد شد به انديشه پيوند با جمهوري اسـالمي افتـاد، و بـا      هنگا
 به سر  دانست و در پاريس      مي اروپا!  كه خود را رهبر شيعيان     نزديك شدن به مهدي روحاني    

شـد رفـت، و موقـع         يـن آخونـد برپـا مـي       خواني كـه در خانـة ا        هاي روضه     برد، به جلسه    مي
به اين اميد كه جاسوسان رژيم !! زد كرد و به پيشاني مي ها، در پاي منبر گريه مي  خواني  مرثيه

  .در آن مجلس گزارش صداقت او و ايمانش را به آخوندها بدهند
 هاي آغازين يك نشريه چهاربرگي را چاپ و در تعداد محدودي منتشر كرد كه در همان سال

هـاي ايـن نـشريه        بـرد كـه وي در سراسـر بـرگ           خواند پي مـي     هر آدم تيزهوشي كه آن را مي      
هـايش      كند، و در سراپاي نوشته        اي به آخوند و به جمهوري آخوندي نمي         كوچكترين حمله 

خورد، و پاية كارش در نـشريه يادشـده           گويي و شعارهاي محتاطانه به چشم مي        مشتي كلي 
  .ن بود حسي ه صدامتنها و تنها ناسزاگويي ب

كـدام  (هـا   ايرانيست ما پان: هاي اين نشريه نوشته بود  خوب به ياد دارم كه در يكي از شماره        
  !! بجنگيمايم به ايران برويم و عليه صدام حسين آماده!) ها؟ ايرانيست پان

 داشـت ايـن بـود كـه ببينـد از سـوي              و شـعار  ! خواست او از اين پيشنهاد كه جنبـه تعـارف         
كنند كه به  و آيا چراغ سبزي برايش روشن مي. شود جمهوري اسالمي چه واكنشي ديده مي

  ايران برگردد، و بساط پيشين را بگسترد، يا نه؟
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 اي بـراي سـازمان ملـل        ، هر چند گاه يك بار، نامه      در درازاي جنگ هشت ساله ايران و عراق       
برد؟ چرا غرامـت جنگـي         بمب شيميايي به كار مي     چرا صدام حسين  : فرستاد كه    مي متحد
كنـد؟ و از ايـن گونـه چراهـاي             را محكـوم نمـي      صدام دهد؟ و چرا سازمان ملل متحد       نمي

  !شده حساب
اي در همـان       كردنـد، مقالـه    هنگامي كه نيروهاي ايران شروع به پيشروي در خاك عـراق          به  

جالـب اسـت كـه خـود را همـة           (هـا     ايرانيـست   مـا پـان   «:  برگي خـود نوشـت كـه       4نشريه  
  !!تنها سازماني و تنها كساني بوديم كه موافق با جنگ بوديم!) داند ها مي ايرانيست پان

اي بتواند خـط پيونـدي بـا          سازي بود تا به گونه      ه و پيوسته سرگرم زمينه    سخن كوتاه، پيوست  
  .جمهوري اسالمي پديد آورد

جـا خـود را بـه      رفـت و در آن      هاي خانة سيدمهدي روحاني مـي       خواني  گفتم كه او، به روضه    
عوامل و كاركنان سفارت جمهوري اسالمي در پاريس كه گهگاه بـراي تهيـه گـزارش بـه آن      

آمدند نزديك كرد و به آنان فهمانيد كه بـه سـختي مايـل اسـت كـه بـه ايـران                       ها مي   نشست
  .و از ايشان درخواست ياري كرد. بازگردد

و پـس از  . فرسـتند    مـي  كننـد و بـه تهـران        يكي دو تن از آنها گزارشي در اين بـاره تهيـه مـي             
كـه در آن     (اي بـراي رفـسنجاني       نامه پوررسد كه پزشك     دستور مي  گفتگوي فراوان، از تهران   

درخواسـت  ! بنويسد، و در ضمن ستايش از رژيم، و اظهار بندگي      ) زمان رئيس جمهور بود   
  .بازگشت كند

اي سراسـر    كـه دو سـه نامـه   كند و نه تنها يـك،     درنگ اين دستور را اجرا مي        نيز بي  پزشكپور
فرستد، و در آنها از تنگدسـتي خـود در             مي ستايش و چاپلوسي و التماس براي رفسنجاني      

هـا در كيهـان         يكـي از ايـن نامـه      . (كند    نالد و درخواست بازگشت مي      يك كشور بيگانه مي   
  .)شود  چاپ ميهوايي

گيـرد، و هنگـامي كـه وي           قـرار مـي    ، مورد موافقت رفسنجاني   سرانجام بازگشت پزشكپور  
شنبه هجـدهم ارديبهـشت    كند، در روز سه شود كه ديگر خطري او را تهديد نمي    مطمئن مي 

  .گردد  بازميبه ايران) 1991 ماه مي 7 (1370
شود و چند روزنامه عليـه او مطـالبي    رو مي هاي چندي روبه ، با واكنشخبر ورود او به ايران 

اي زيـر سـرنويس        مقاله 1370 تيرماه   26در شماره   » سالم«از آن ميان، روزنامه     . نويسند  مي
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 زيـر حمايـت      پزشـكپور  ولـي . در مخالفت بـا او، منتـشر كـرد        » بازگشت بدون بازداشت  «
  . بود و اين نوشته تأثيري در وضع او نكردرفسنجاني

به ايـران نگذشـته بـود كـه وي          !! ايرانيست  خواه پان   هنوز چند ماهي از ورود اين آقاي آرمان       
»  تـايمز  تهـران «ا در روزنامه    ر» !اتحاد جماهير اسالمي  «اي پيشنهاد تشكيل      ضمن آگاهينامه 

اي را انجـام      كند، و يكباره يك چرخش يكصد و هشتاد زينه          مي) 1371 امرداد   4يكشنبه  (
  .شود مي» !پان اسالميست«دهد و  مي

ي كس و هيچ دولت و هيچ سازماني خطر نـدارد، جـز بـرا               من بر اين باورم كه او براي هيچ       
 كه جنبش دانشجويي در ايـران رخ        1378در تيرماه   ! ها  ايرانيست  ايرانيسم و پان    انديشه پان 

بــا آنهــا همكــاري كردنــد، و در نتيجــه بــسياري از  » حــزب ملــت ايــران«داد و همونــدان 
ر ها مانند خسرو سيف، كامران ميرعبـدالباقي، بهـرام نمـازي و شـماري ديگـ                 ايرانيست  پان

ولـي چـون    . انـد   بازداشت شدند، پزشكپور وسيلة دوستانش شايع كرد كه او را نيـز گرفتـه             
شـده  ! اي روشن بود كه كسي آن را باور نكرد، بعد شايع كردند كه او، پنهان                دروغ، به اندازه  

  18.و سپس مسئله فراموش شد. است
 راه خود را از محسن      1330ز اواخر سال    ايرانيست قديمي كه ا      ديگر پان  داريوش فروهر 

ت تحت سيطره وي جدا كـرده بـود و در تمـام دوران پهلـوي                ايرانيس   و حزب پان   پزشكپور
 گـويي بـا ناصـر       و   به ايـران بازگـشت، در گفـت        منتقد او بود، پس از آنكه محسن پزشكپور       

 اظهـار   ناپـذير پزشـكپور       نظير و پايان     به شرح زير از آن همه رنگ به رنگ شدن كم           انقطاع
  :شگفتي كرد

 كه فعالً به ايران آمده و زير سـايه رهبـران كنـوني              دربارة محسن پزشكپور  : از فروهر پرسيدم  
گرايـان بـه خـوبي        دوسـتان و ملـت      البته او را همه ما ميهن     . چه نظري داري  رژيم رفته است    

زيرا نظر تو بـا آن      . خواهم  ولي به هر روي در زمينه وضع كنوني او نظر تو را مي            . شناسيم  مي
  .همه پيشينة آرماني و سياسي مشتركي كه با هم داشتيم شنيدني است

اكنون به صورت يك مريد        اين شخص هم   با افسوس بسيار بايد بگويم كه     : فروهر پاسخ داد  
  .چون و چراي رژيم كنوني درآمده است بي

                                                           
  .197-201، پيشين، صص  ناصر انقطاع-18
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اي  جانبه داني كه او، در رژيم پيشين همكاري تنگاتنگ و همه شناسي و مي تو خود وي را مي
افتـاديم، وي وكيـل       و در حالي كه ما پيوسته به زندان مي        . با نظام شاهنشاهي پهلوي داشت    

جـا شـده و        و حاال در بازگشت به ايران، يكـسره جابـه         . شي بود مجلس و رهبر حزب فرماي    
كرد، و حتي در آغـاز انقـالب،    هايي را كه دست كم به ظاهر داشت و به آن تظاهر مي     انديشه

حزب خـود كـرده بـود كنـار گـذارده اسـت و هـيچ              !! نشان شير و خورشيد را نشان رسمي      
ميهنان برون   جز مشتي ناسزا و بهتان به همآورد و در عوض ها به ميان نمي سخني از آن آرمان

هاي ناروا به آنان، و مـشتي بـه بـه چـه چـه بـه مـسئوالن كنـوني چيـز ديگـري                           مرز، و اتهام  
  .گويد نمي

 گفتگـويي داشـت و مـشتي ناسـزا، هـم بـه       چندي پيش او با خبرنگار نشريه كيهان هـوايي  
  19. گفت ايرانمرز و هم به حزب ملت ايرانيان برون

  
  ها گيري آخرين موضع

 بـا ايـن     ،ايرانيست مدعي تداوم فعاليت سياسـي و اجتمـاعي اسـت            هر چند هنوز حزب پان    
فقط . ايران ندارند و خاطره ملت     هيچ نقش و جايگاهي در عرصه سياسي و اجتماعي           همه،

 آن اطالعاتي به مخاطبان خـود        پيرامون اين حزب و مواضع     ييكي دو سايت اينترنتي گاه    
د و مدعي تداوم فعاليت و حضور اين حزب در عرصـه سياسـي و اجتمـاعي كـشور                   نده  مي
نـشان  ايرانيـست    اطالعات به دست آمده از سـايت سـازمان جوانـان حـزب پـان         .شوند مي
ايرانيـست بـه     تشكيل و مديريت حـزب پـان  1376 هفتمين كنگره حزب در بهمن       دهد  مي

 محسن  1376 متشكل از هفت تن سپرده شده است و بنابراين از اواخر سال              شورايي عالي 
 ديگر رهبر مطلـق     20 كه بر اثر كهولت سن قدرت تكلم خود را از دست داده است،             پزشكپور

 او در جايگاه بزرگ سرور كماكان مـورد تكـريم اعـضاي             گرچه. ايرانيست نيست   حزب پان 
» ضداسـتعمار «اي بـا عنـوان     اين حزب نـشريه 1377 گويا از آغاز سال  .اين حزب قرار داد   

  . تغيير نام داده است» حاكميت ملت«ن سو به ي بد44كرد كه از شماره  منتشر مي
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 پس از دوم خرداد، فرصت را مغتنم شـمرده و           فضاي، با توجه به     1379 در مرداد    حزب
يجه انقالب مـردم ايـران، بلكـه در اثـر           اي سقوط رژيم ديكتاتوري شاه را نه در نت          در بيانيه 

تحليل كرد و مدعي شد اگر رژيم شاهنشاهي برقرار مانده بود،           » هاي بزرگ  توطئه قدرت «
  21.شد  قفقاز و آسياي ميانه به ايران ملحق مي،پس از فروپاشي شوروي

اي كـه در كـشور وجـود دارد، در            حزب در پرتو فضاي سياسي و اجتمـاعي آزادانـه         اين  
نيه ضمن تحريم انتخابـات، مـردم   برگزاري انتخابات گوناگون با صدور اعالميه و بيا     آستانه  

  .خواند به عدم شركت در انتخابات فراميرا 
در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان رهبري و انتخابـات شـوراهاي شـهر و روسـتا در                 

خواسـت تـا انتخابـات را    اي از مخاطبانش    ت طي اعالميه  ايرانيس  ، نيز حزب پان   1385سال  
محـسن  . ، انتخابات را تحريم نمـود     اي   طي بيانيه  1386زب در اسفند    اين ح   22 .تحريم كنند 

گونـه    كردنـد، هـيچ     ها تحريم مي   پزشكپور و حزبش كه انتخابات آزاد ايران را با اين تهمت          
ــ  ــات نمايــشي شاهنــشاهي و رس ــشان در انتخاب ــاره شــركت فعال تاخيزي و توضــيحي درب

البـد بـه زعـم      . هاي آمريكا و انگليس، ندادنـد       نمايندگان سفارشي از سوي دربار و سفارت      
  .آنان آن انتخابات آزاد و دمكراتيك بوده است

 هم كه ملت    1388در آستانه برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال           
كـرد، حـزب      بـات مـي   نتخاسـابقه خـود را مهيـاي شـركت در ايـن ا              اي كـم    ايران به گونه  

 شركت در اين انتخابـات      1388ماه    اي به تاريخ هجدهم ارديبهشت      ايرانيست طي بيانيه    پان
حاكميت   شماره از  109سايت اينترنتي اين حزب تاكنون حدود       بنا به ادعاي     .را تحريم كرد  

 بـه صـورت بـولتن       شـود   ايرانيست محسوب مي     كه تنها نشريه منظم ارگان حزب پان       ملت
تـر حـزب     برخـي از اعـضاي قـديمي   .شـده اسـت  خلي ميـان اعـضا و هـواداران توزيـع          دا

هاي حيات رژيم پهلوي در كادر رهبري و كارگرداني ايـن             ايرانيست كه تا واپسين سال      پان
هـر  . انـد   حزب قرار داشتند از فعاليت سياسي و حزبي در چارچوب اين حزب احتـراز جـسته               

اي    احتـرام ويـژه    ايرانيست براي محسن پزشـكپور      انچند هنوز اعضاي مؤثر و فعال حزب پ       
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هاست كه به دليل كهولت سن و مشكالت جـسمي          قائل هستند، با اين حال پزشكپور سال      
  .و احتماالً روحي در اداره اين حزب هيچ نقشي ندارد

ري اسـالمي،   ايرانيست با نظـام جمهـو       هاي حزب پان    ها و دشمني      خواني    با تمام مخالف  
اين حـزب از سـوي      شمار    انگشتاي وجود ندارد كه نشان دهد اعضا و هواداران            هيچ قرينه 

سياسي امنيتي نظام جمهوري اسالمي ايران تحت فشار يا آزار و اذيت قـرار گرفتـه                راكز  م
اين حزب در داخـل     .  شده باشد  معمولباشند و ميان آنان با ديگر شهروندان كشور تفاوتي          

ز كشور داراي تشكيالت و سازمان منسجم و تأثيرگذاري نيست و چنين بـه نظـر                يا خارج ا  
 كـه حتـي در اوج       رسد كه همراه با پيري و ناتواني جسمي و فكري محـسن پزشـكپور               مي

ن حزب هم به    ت يگانه رهبر و هدايتگر آن بود، مجموعه اي        ايرانيس  دوران فعاليت حزب پان   
  .شود ه پايان راه نزديك ميتبع رهبر سالمند خود ب

  
  گرايي ناسيوناليسم و ملي

دهـد،    ت نشان مي  ايرانيس  هاي اينترنتي وابسته و نزديك به حزب پان         مطالب منتشره در سايت   
پيـشين خـود اصـرار      هاي شوونيستي و ناسيوناليستي تند و افراطـي             اينان همچنان بر ديدگاه   

 و   اتحـاد سـرزميني     در انديـشه  » فالت ايران زير يك پرچم    «داشته و كمابيش با همان شعار       
هاي سياسي و حزبي خود در قبـال    ها فارغ از ديدگاه   ايرانيست  پان .سياسي ايران بزرگ هستند   

نه ايـده  هاي سياسي ايراني در داخل و خارج از كشور طرح هرگو        حكومت و ديگر افراد و گروه     
اينان از يـك سـو نظـام        . كنند  طلبانه از سوي هر كس يا گروهي را به شدت تقبيح مي             تجزيه

گيرند كه به مسائل ملي و تماميـت ارضـي كـشور              جمهوري اسالمي ايران را به باد انتقاد مي       
هاي سياسي مخالف حكومت ايـران و نيـز برخـي               اعتنا است و از سوي ديگر افراد و گروه          بي

زبان مخالف نظام جمهوري اسالمي نظير تلويزيون فارسي صداي آمريكا و            هاي فارسي   رسانه
هاي آگاهانـه يـا ناآگاهانـه خـود عمـالً تحركـات و                گيري  كنند كه با موضع     غيره را متهم مي   

هـا بـا كـساني از فعـاالن           ايرانيـست    پـان  23.نماينـد  طلبانه را ترويج و تبليغ مي       تفكرات تجزيه 
طلبانـه و     هاي تجزيه     طرفداران حقوق بشر كه به زعم آنان تفكرات و ايده         سياسي، اجتماعي و    
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 و عاليـق و     مخالفنـد نمايند، بـه شـدت        گرايانه خود را در پوشش روشنفكرنمايي ابراز مي         قوم
از يكـي   چنانكـه   . ددانن  ميجو    مواضع آنها را در راستاي خواست كشورهاي استعماري و سلطه         

» گرايي يك فتنه غربي است      گفتمان قوم «ت طي مطلبي با عنوان      ايرانيس  اعضاي قديمي پان  
  :در اين باره چنين نوشته بود

به نظر مي رسد يك بار ديگر برخي روشـنفكران مـدعي آزادي، فرصـت را بـراي فـرود          ... 
نـد و  ا ها بر پيكر استقالل و تماميت ارضي ايران مناسب تـشخيص داده        آوردن آخرين ضربه  

...! ريزنـد  هاي گذشته گاه دانسته و زماني ندانسته آب بر آسـياب دشـمن مـي           همچون سال 
هـاي مختلـف مـورد          هاي مخرب، مسائل را از ديـدگاه          براي جلوگيري از اشاعه اين انديشه     

شكن و  هاي وحدت پردازي دهيم تا نسل جوان كشور از كم و كيف اين نظريه بررسي قرار مي
  . آگاه گردديگانه در طول زمان براي تجزيه خوزستانهاي ب نقش سياست

هـاي    در حـوزه !! سـازي  گرايـي يـا ملـت    آنچه كه برخي از روشنفكرنماها تحت عنـوان قـوم   
  :كنند ناشي از دو ديدگاه است زمين طرح مي جغرافيايي يك كشور به ويژه ايران

» ن سرنوشـت و خودمختـاري اقـوام       حـق تعيـي   « ديدگاه ليبرالي و ماركسيستي كـه بـه          -1
  .منشأ ظهور و بروز اين تفكر مغرب زمين است. پردازند مي

شناسـان غربـي، بـه        هـاي شـرق     المللي، كه از طريـق آثـار سياسـي و كتـاب              ديدگاه بين  -2
  .كشورهاي خاورميانه به ويژه ايران راه يافته است

جهت حفظ منـافع اسـتراتژيك      شناسان در     متأسفانه هر دو نگاه، مطالعات و تحقيقات شرق       
انـد كـه از ثمـرة     هاي استعمارگر بوده هاي استعماري انجام شده است و همين دولت         قدرت

 جامعـه اسـتفاده     هـاي هـر       دار محققين براي شناسايي اقوام و تيره        هاي علمي جهت    كوشش
  ...اند ابزاري كرده

عربيـسم و     تركيـسم و پـان      نپـا «هـاي       گرا كه مروج انديشه     متأسفانه برخي قلم به دستان قوم     
شناسان غربي بوده و با استناد به اين مطالعات    تأثير آثار شرق    باشند تحت   مي» اسالميسم  پان

دار، جامعه ايراني را كه در حال گذر از دوران انسداد سياسي به سوي توسعه سياسـي                   جهت
  ...اند هايي مواجه ساخته است با نگراني

ها و مذاهب اقوام ايراني در شرايط حساس فعلي  ها، زبان  جهاقدام به پررنگ كردن تفاوت له
بدون ترديد بررسي نيازهاي اقوام ...! نه يك كوشش فرهنگي است و نه دلسوزي براي ايران
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هـاي داخلـي    هاي ايراني فقط در چهارچوب يك ايران آزاد و مستقل و به دور از تنش         و تيره 
كه از مجموعـه قـانون اساسـي جمهـوري          آنان  . مقدور است و بس   » حاكميت ملت «تحت  

باشند چـرا اصـل مربـوط بـه حقـوق ملـت را                 آن مي  19 و   15اسالمي در پي اجراي اصول      
اند؟ آيا كساني كه امروز دغدغه خاطرشان زبان اقـوام اسـت توجـه دارنـد كـه                 فراموش كرده 

ي استقالل زبان تركي، كردي و عربي و گسـستن آن از زبـان فارسـي، سـرآغازي اسـت بـرا               
  !هاي بعدي و سپس تجزيه و جدايي؟  توطئه

 و بـه هنگـام      ملت ايران از تاريخ معاصر خودآموخته و به ياد دارد كه در جنـگ جهـاني دوم                
استقالل «توطئه جدايي آذربايجان سران فرقه دمكرات به اولين مطلبي كه پرداختند مسئله             

كه روزنامه آژير را در » وري پيشه« .»بان رسمي كشور بودزبان تركي و جدا شدن آن از حوزه ز
ارگان فرقه دمكرات به نوشـتن      » روزنامه آذربايجان «كرد در      به زبان فارسي منتشر مي     تهران

فرقه دمكرات در آغاز فقط مسئله زبان را مطرح و آنگاه گام به گام              . مقاالت تركي اقدام كرد   
  ...!ن از پيكره ايران زمين پيش رفتبه سوي جدايي آذربايجا

بر اساس خواسـت و نيـاز       » ها  يحيي  ها و غالم    وري  پيشه«ملت ايران به ياد دارد كه مطالبات        
 قـرار داشـت و بـه        گر شوروي   مردم آن سامان نبود بلكه پشت سر اين ماجرا، سياست سلطه          

بـه نتيجـه دلخـواه رسـيد،        » سـتالين ا«بـا   » الـسلطنه   قوام«همين دليل هنگامي كه مذاكرات      
وري و دار و      نـشيني كردنـد و اراده مـردم آزاده آذربايجـان پيـشه              ها از آذربايجان عقب     روس
   ...!اش را فراري داد دسته

كاري، محدودة    گراي امروزي با تحريف رويدادها و جعل وقايع و سياسي           قلم به دستان قوم   
ه سياسـي و جغرافيـايي آن بـه مراتـب بزرگتـر و      فرهنگي جامعه بزرگ ايران را كه از محدود  

اند و با ايجاد اختالفات مذهبي و زباني، قدرت عظيم يك ملت را  بيشتر است ناديده گرفته
سابقه تاريخي  ... دهند بدون آنكه خود صاحب اقتداري گردند        به سوي فروپاشي سوق مي    

لقمه چرب و نرم توسـط      اند به صورت يك       گواه است جاهايي كه از سرزمين مادر جدا شده        
هاي اقتصادي و سياسي بلعيده شده و حقـوق مـردم آن سـامان بـه كلـي از بـين رفتـه                         غول

  24»!است
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 را مـدافع    ، خـود  شـان   ايرانيستي و ناسيوناليستي    ها در راستاي همان ايده پان       ايرانيست  پان
طن ديگر ايرانيان   و  نژادان و هم    حقوق كردها و شيعيان عراقي دانسته و آنان را در زمره آريايي           

اينان درباره شيعيان ديگر نقاط جهان و از جمله لبنان هـم همـين عقيـده را دنبـال                   . دانند  مي
. كننـد   هاي عربي، اسرائيل و غرب را محكوم مـي          كرده و اجحاف در حقوق آنان توسط دولت       

  :چنين تبيين شده است» كشي تا كي؟ شيعه«اي با عنوان  گيري در مقاله اين موضع
كه قتل عام شـيعيان و تحريـك        ) رودان  ميان (ها و فجايع انساني اخير در عراق        گذاري بمب

كشي وابستگان به فرهنگي ملت ايران را هـدف           آنها براي ايجاد جنگ داخلي و تداوم نسل       
نـشين لبنـان حكايـت از طراحـي نقـشه             گسيخته به جنوب شـيعه      قرار داده و حمالت لجام    

آثار حضور فرهنگي ملت ايران و وابـستگان آن در خاورميانـه دارد كـه               جامعي براي حذف    
گرچه القاعده و اسرائيل به ظاهر ايفاگران نقش اول آن در كشتار و به مبارزه طلبيدن شيعيان                 

داري جهـاني و        هـاي پنهـان امپرياليـسم و سـرمايه          كنند ولي در پشت سر دست       را بازي مي  
  .توان دريافت  عربي را به آساني ميهاي آشكار و نهان كشورهاي ايتمح

 و اتحاد وابستگان به ملـت بـزرگ ايـران يعنـي كردهـا و             استقرار حاكميت مردمي در عراق    
هاي مخلـوق و وابـسته بـه اسـتعمار            شعيان آن سامان كه حدود هشتاد سال توسط حكومت        

دوبـاره اقـوام و وابـستگان    شدند طليعـة حيـات    عام نژادي و فرهنگي مي  مرتباً و مكرراً قتل   
ملت ايران و آغاز دوران سازندگي و خالقيت آنها و ايجاد شرايط الزم براي زيست سرافراز                

خـواه و     به موجب اصول اعالميه جهاني حقـوق بـشر و قـرار گـرفتن عـراق متحـد و ايـران                    
ملت جو در كنار ملت بزرگ ايران خشم و كينة تاريخي دشمنان آيين و فرهنگ آشناي                  ايران

جمهوري مـصر كـه       دليل نيست كه حتي مبارك رئيس       بزرگ ايران را فراهم كرده است و بي       
 بـراي عربيـت مـصر و رهبـري جهـان      * گجستكهنوز نادانسته در طبل توخالي عبدالناصر   

و و البته گاف بزرگ از نظر خودشان (كه هرگز وجود خارجي نداشته اعتراف كرده  خيالي آن
كه شيعيان كشورهاي عربي قبل از خود به ايران وفـادار هـستند و ايـن       ) مصالح كشورداري 

دهد و از زوايه ديگر خشم حـاكمين          عمق نفوذ فرهنگي ملت ايران را از يك زاويه نشان مي          
هاي معنوي و مادي ملت ايران به  كشورهاي به اصطالح عرب را نسبت به حقوق و توانايي   

                                                           
  .ملعون، خبيث *
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  25.گذارد نمايش مي
دانند و با ابـراز خـشنودي از          نشين مي    را سرزميني ايراني و آريايي     ها عراق   ايرانيست  انپ

همبـستگي  از  كننـد و      ردي در آن كشور حمايت مي     كسقوط صدام، از استقرار دولت شيعي       
كننـد و خواسـتار       نژادان آريايي ايرانيان دفـاع مـي        ميان كردها و شيعيان عراق به مثابه هم       

  26.ند فكري، فرهنگي و سياسي هر چه بيشتر آنان با مردم ايران هستندپيو
ها خواستار گسترش نفوذ و سلطه ايران در خليج فـارس بـوده و مـدعيات                  ايرانيست  پان

و ) تنب كوچـك و بـزرگ و ابوموسـي   (گانه ايراني     نشين امارات درباره جزاير سه      واهي شيخ 
ا به شدت محكوم كرده و خواسـتار برخـورد          حمايت كشورهاي عربي از اين توهم امارات ر       

  27.قاطع حكومت ايران با اين گونه مدعيات بدون اساس هستند
دانـسته و   » حق مسلم ملت ايران   «اي را نيز      ها البته دستيابي به انرژي هسته       ايرانيست  پان

. ندخواهند قاطعانه در اين راستا در برابـر بيگانگـان بايـست         از نظام جمهوري اسالمي ايران مي     
اي نظام جمهـوري      چنانكه وقتي همزمان با فشارهاي خارجي، نهضت آزادي ايران طي بيانيه          

ديگـر  » اي حق مسلم ملـت ايـران   انرژي هسته«اسالمي ايران را متهم كرد كه در پناه شعار         
يـه و در     بـه آن بيان    اي  در مقالـه  گيـرد،     حقوق سياسي و اجتماعي مردم كـشور را ناديـده مـي           

  : پاسخ دادنداي چنين هاي هسته ضرورت داليل دستيابي ايران به برترين تكنولوژي
 ها پيرامون قطعنامه شـوراي امنيـت   مرزي، در درون كشور نيز واكنش       در ميان هياهوي برون   

د كـه   اي كـر    متفاوت بود، از جمله نهضت به اصطالح آزادي ايران مبادرت به صدور بيانيـه             
  ...سليقگي سياسي شد مثل هميشه باعث حيرت و شگفتي همگان از اين كج

اي را  شود، امر انـرژي هـسته   در اين بيانيه كه به نوعي فرار از حوزه مسئوليت ملي تلقي مي           
موكول به ساير مطالبات بر حق ملت ايران از حكومـت نمـوده و در يـك تفـسير مفـصل و                      

  .گانگان روشن كرده استفرافكني مضحك چراغ سبزي براي بي
 1385 خورشيدي تا به امروز      1340هاي    البته اين رويه سياسي كار جديدي نيست؛ از سال        

هـاي    ها هرگز نگاهشان به واقعيت      يعني حدود نيم قرن نهضت آزادي و آقايان ملي  مذهبي          
                                                           

  .1385 مرداد 27 همان، جمعه -25
  .1387 تير 13 و 1386 مرداد 27 و 26 همان، -26
  .1387 فروردين 22 و 11؛ و 1387 ارديبهشت 17 همان، -27
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 ملموس داخلي نبوده و عادت ثانوي آنها اين شده كه گوششان را با صداهاي آن سوي مـرز           
  .شان شكل بدهند هاي حزبي نزديك ساخته و به سياست

 تا رمزي كالرك و از شوقي افندي تا ريچارد كاتم كه منجر بـه               توسل به بيگانه از عبدالناصر    
هاي قدرت در دولت متوقف گرديد، دهان آقايان را شيرين كرده ولي تلخـي                اشغال كرسي 

  .اند ناديده انگاشتهقضاوت تاريخ و يك ملت را 
هـاي خطرنـاك بيگانگـان، تماميـت و اسـتقالل ايـران در             اينك نيز در شرايطي كه با برنامـه       

باشد و دشمنان ديروزي و امروزي ملت ايـران بـه يـك اجمـاع سياسـي                   معرض تهاجم مي  
اند، نهضت به اصطالح آزادي باز به خاكي زده و به تبعيت از سنت سياسـي ديـرين                    رسيده
  .اند فريبي پرداخته شان به عوام رهبران

بار سؤال اين است كه اين مدعيان آزادي داخل مرزي كي و چه  در اين اوضاع و احوال تأسف
  !خواهند ايران را و دوستان و دشمنان ايران را بشناسند؟ زماني مي

يگر براي ايران  قدرت خارجي د  و چين و روسيه و هيچكي خواهند فهميد كه آمريكا و اروپا
آنـان در پـي     . كننـد   و هر جاي ديگر دنيا دموكراسي و آزادي و عدالت اقتصادي طلب نمي            

منافع خودشان و ايجاد بازار مناسب براي فروش كاالهايشان و تحصيل و دسترسي به نفت 
هـا در تـضاد كامـل      و منابع ارزان هستند و اين همان جايي است كه منافع آنان با منافع ملت              

واقعيت اينكه ايران براي بـاقي مانـدن مقتدرانـه در عرصـه جهـاني بايـد بـه آخـرين                . است
گـويي بـه    اش براي پاسخ بايد مشت گره كرده. هاي نظامي و تكنولوژي مجهز باشد      فناوري

بايد نيروهاي مسلح قدرتمند ايران بتوانند از منافع . صدها دشمن آشكار و پنهان آماده باشد
  .اسداري كنندو مصالح ملت ايران پ

هـاي مقتـدر شـرق و         انـد و دولـت      دور تا دور ايران را دوستان نادان و دشمنان دانا فراگرفته          
اند كه در روزهاي سـخت همـراه مـا نيـستند و بـا اسـتقالل ايـران سـر          غرب هم ثابت كرده 

  .ناسازگاري دارند
چم رهبران نهضت آزادي بايـد بداننـد حـق مـسلم مـا، قدرتمنـد شـدن اسـت نـه زيـر پـر                        

  ...!هاي بيگانه ايستادن و سينه زدن والتماس كردن قدرت
هاي اخير چگونه افغانستان زيـر چـرخ            چرا اين مدعيان آزادي نتوانستند بفهمند كه در دهه        

هاي روسي له شد؟ چگونه ايران عرصه تاخت و تـاز كـشورهاي همـسايه عـرب قـرار                     تانك
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و شرق از سوراخ بيرون كشيده و نشانده غرب  و چه سان صدام حسين مهره دست ! گرفت؟
» محمدرضاشاه«فراموش نكنند چگونه غرب با پادشاه ايران ! ؟...به دار مجازات آويخته شد

  !؟...يار غارشان برخورد ناجوانمردانه كردند
آقايان بايد بدانند و ديدند كه تضعيف ارتش و اعدام فرماندهان آن چگونه دشمنان ايـران را        

  !؟...مند تجاوز به ايران نمود ايق وعالقهش
دار براي ملت ايـران طلـب مـرگ           اند صدام حسين در پاي چوبه       ها شنيده   مذهبي  حتماً ملي 

اين آخرين آرزوي صدام فقط يك دشنام نبود، اين يك پيام بود كه به دشمنان ايـران    ...! كرد
به همه آناني كه خليج ... ن حمله كندبه همه آنهايي كه او را ياري كردند تا به ايرا... داده شد

به آناني كه هزينه . كنند به آناني كه جزاير ايراني را طلب مي. نامند فارس را خليج عربي مي
اندازند تا عقده     به همه كساني كه جشن كتاب سوزان به راه مي         . اند  طرح تجزيه ايران را داده    

اين پيـام را    . خالي كنند ... ريار و   شان را بر سر فردوسي و سعدي و شه          هويتي  حقارت و بي  
  د؟نشنو چرا مدعيان نهضت آزادي و مردان ملي  مذهبي نمي. دشمنان ما شنيدند

هاي سياسي ايران بايد كـشور را در ظـرف زمـان و تـاريخش ببيننـد نـه در                      احزاب و جريان  
  ...!هاي سياسي و حكومتي جهان معامالت شخصيت

دل خـوش   . هـا رفتنـي هـستند       ، كارترها، بلرها، صدام   ها  بوش. آنچه بايد بماند ايران است    
. داشتن به شعارهاي بيروني و آمريكايي و غافل ماندن از قدرت ملي درد امروز مـا نيـست                 

  28...!!آوران وابستگي و فرومايگي بودند ديروز هم اين آقايان پيام
قتـصادي  ها در رفتار و برخورد با مسائل سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و ا                ايرانيست  پان

آنان ضمن اينكه از يك سو خواسـتار        . كنند   مي ابرازايران مواضع گاه به شدت متناقضي را        
اي هستند، از انقالب اسالمي به عنوان يـك           دستيابي ايران به تكنولوژي برتر انرژي هسته      

هاي استعماري بيگانگان در      كنند و رهبران انقالب را وابستگان به سياست         ياد مي » فاجعه«
تارنگـار جوانـان    (ت  ايرانيـس   چنانكه يـك بـار سـايت حـزب پـان          ! نمايند   توصيف مي  ايران
  :نوشت دبيركل نهضت آزادي ايران به بهانه حمله به ابراهيم يزدي) ايرانيست كرمان پان

وي از ابتـدا بـه عنـوان سـفير          .  بود 57 در فاجعه     يكي از عناصر اصلي آمريكا     ابراهيم يزدي 

                                                           
  .1385 دي 14نجشنبه  همان، پ-28
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آمريكا در ايران رابط روحانيون و آمريكاييان بود و توسط او رمزي كالرك، نماينده جيمـي                
او همچنين در رابطه    . كند  اهللا خميني ديدار و از او حمايت مي         كارتر در نوفل لوشاتو با آيت     

  .ايران نقش اساسي داشته استهاي فلسطيني به  با ياسر عرفات و ورود تروريست
 نفره در دست داشت كه حدود 4820 وارد شد، يك ليست  زماني كه به تهرانابراهيم يزدي

 نفر از آنها از سران رژيم گذشته و مـابقي از امـراي ارتـش، افـسران ارشـد، وزرا، وكـال،                       100
ان شاغل در كادرهاي دولتي، روحانيون مخالف انقالب، بازرگانان، استادان دانشگاه، پزشك

در ايـن   . نويسان و به طور كل مخالفين سياست آمريكا و انگلـيس در ايـران بودنـد                 روزنامه
ها تعيين شده بودند كه اكثراً در نيروهاي مـسلح بودنـد و     نفر توسط آمريكايي 3000ليست  
شدند  ي ده روز اول انقالب اعدام ميبايست ط ها بود كه مي  نفر جزء ليست انگليسي1820

البته الزم به تـذكر اسـت كـه تعـدادي از روحـانيون مخـالف سياسـت آمريكـا و            . كه شدند 
 نقـش   ابـراهيم يـزدي   . انگليس نيز به طرق مختلف در ابتداي انقالب ترور و اعدام شدند           

هـدي رحيمـي، سرلـشكر منـوچهر        اساسي در اعدام شيرمردان ارتش ايران ماننـد سـپهبد م          
خسروداد، سرلشكر رضا ناجي، ارتشبد نصيري، سپهبد نادر جهانباني، سپهبد اميرحـسين            

البته فيلم بازجويي اين شيرمردان ارتش ايران . پرستان داشت ها تن ديگر از ميهن  ربيعي و ده
  . و تكثير شده است به وسيله پارس ويدئو پخشتوسط خبيث ابراهيم يزدي

 چرخ حكومت ، به عنوان قدرت مطلق و نماينده سفير آمريكا در ايران در سايهابراهيم يزدي
آورد و سناريوهاي مختلـف در ايـران بـراي اسـتمرار حكومـت                اسالمي را به گردش درمي    
برده در اواخر دوره دوم نام. شود هاي مختلف در ايران ديكته مي  اسالمي توسط وي به گروه

كنـد كـه از انتخـاب         رود و به اربابانش پيـشنهاد مـي         رياست جمهوري خاتمي به آمريكا مي     
مجدد رفسنجاني حمايت كنند و در صورتي امكان تغييراتي در قانون اساسي ايران نيز داده 

 و كند مالقات مي) سيا(يزدي در هوستون تگزاس با دوستان قديمي آمريكايي خود . شود
ها حمايت خود را از رفـسنجاني         طي چندين مصاحبه مطبوعاتي وي و گروهي از آمريكايي        

پس از آن البي بسيار فعال رفـسنجاني زيـر نظـر هوشـنگ اميراحمـدي در                 . دارند  اعالم مي 
و داريـوش   ) تهرانيـان (نيـا     اياالت متحده آمريكا همراه با سيدحسين نصر، مجيـد تهرانـي          

 مشغول به تبليغات و هماهنگي به نفـع   احسان نراقي در فرانسهپاشايگان و همچنين در ارو   
كنند، ولي با صدور حكم دادگـاه ميكونـوس و            انتخابات رياست جمهوري رفسنجاني مي    
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  .خورد هايش، اين پروژه به هم مي مجرم شناخته شدن رفسنجاني و همپالگي
شـود ولـي       خواهان حمايت آمريكـا از رياسـت جمهـوري خـود مـي             در ابتدا ابراهيم يزدي   

هزينـه تبليغـات در   . افتـد  دهند و قرعه به نام او مي      ها محمد خاتمي را ترجيح مي       اسرائيلي
ان كه در قالب      ان  ، از جمله پخش پيام محمد خاتمي از سي        هاي گروهي آمريكا و اروپا        رسانه

هـاي نفتـي اروپـايي و         صـورت گرفـت توسـط شـركت       » كريستيان امان پور  « با   اي  مصاحبه
و » رويـال داچ شـل   «در اينجا بايد اشـاره شـود كـه كمپـاني نفتـي              . آمريكايي پرداخت شد  

آقـاي  » لژ اسـدآبادي  «رأي به معمار بزرگ فراماسونري ماليان در ايران         » بريتيش پتروليوم «
لي كميسيون سه جانبه محمد خـاتمي را تـرجيح          رضا مهدوي كني دادند ولي البي اسرائي      

توسط بريتيش پتروليوم خريداري شد  » رويتر«در اين زمان سهام خبرگزاري انگليسي       . داد
و براي تبليغات و حمايت از خاتمي تشكيالت كنفدراسـيون قـديمي بـه صـورت كـانون                  

 اسـالمي،   نويسندگان ايران در تبعيد ظهور كـرد و در ايـن رونـد بـراي اسـتمرار حكومـت                  
هـاي   طلبان در رأس آنان رضا پهلوي، فرح ديبا، داريـوش همـايون و كنفدراسـيون             سلطنت

قديمي از جمله منوچهر ثابتيان و مجاهدين خلق نيز از اين پروژه حمايت كرده و به خاتمي 
  .رأي مثبت دادند

 نژاد توسـط    بعد از هشت سال جنايت، خيانت و دزدي در زمان خاتمي، سناريوي احمدي            
 سفير آمريكا در ايران همراه      ريزي شد و همواره ابراهيم يزدي       البي اسرائيل در آمريكا برنامه    

گويند و نام آنها قبالً ذكر  با عوامل، عناصر و مزدوران ضدايراني كه به زبان پارسي سخن مي
 بـراي اسـتمرار     شده است سناريوي جديـد را اجـرا نمودنـد و ايـن بـار فـضاي بحرانـي را                   

اكنـون نيـز بـراي منحـرف نمـودن افكـار ملـت ايـران از                 . حكومت ماليان در نظر گرفتند    
 و شيرين عبادي براي دفـاع از        براندازي حكومت اسالمي، سناريوي ائتالف ابراهيم يزدي      

  .هاي فردي و اجتماعي در ايران طراحي شده است اجراي حقوق بشر و آزادي
 به دليل فراماسون بودنش به  سال دارد، در زمان رژيم پهلوي60رين عبادي حقوقدان كه  شي

رسد و بعد از انقالب و همراهي با آن و وابستگي او بـه لـژ فراماسـونري                    پست قضاوت مي  
كـه تمـام حاكمـان حكومـت اسـالمي عـضو آن             ) وابسته به لژ بزرگ اسكاتلند    (اسدآبادي  

اسـالم  «دهـد و بـا شـعار          ه كار خود در حكومت پليد و جاني اسـالمي ادامـه مـي             هستند ب 
 مـشغول تـدريس و گمـراه كـردن          در دانشگاه تهران  » گونه مغايرتي با دمكراسي ندارد      هيچ



540 ايرانيست انحزب پ

  .نمايد شود و دفتر وكالت خويش را نيز در تهران اداره مي زمين مي فرزندان ايران
المسلمين، صهيونيـسم و      بودن در سيستم استعماري انگليسي اخوان     نامبرده به دليل فعال     

  .شود فراماسونيسم، خواستار فعاليت سياسي اجتماعي بهائيان در ايران مي
شود و  وي بعد از جان باختن فروهرها به دست حكومت اسالمي، وكيل بازماندگان آنها مي

گيرد تا مسير مبارزات  زادي به عهده مينيز وكالت دانشجويان مبارز را بعد از قيام آنها براي آ
  .آنها را تغيير دهد

 3شـود ولـي بعـد از           سال زندان تعليقي محكوم مي     5 به   2000خانم شيرين عبادي در سال      
اي از دسـت آقـاي        و بعـد از آن جـايزه      ) سازي حكومـت    طريقه قهرمان (گردد    هفته آزاد مي  

 كل كشور كه وزارت اطالعات نيز تحت نظـر او اداره            حسن روحاني مسئول شوراي امنيت    
هاي آزاديخواهانه در جهت رشد دمكراسي در ايـران و حمايـت او از                شود براي فعاليت    مي

29.دارد خاتمي دريافت مي

  

هـا و عبـارات         هـا واژه    ايرانيـست   دهد بنا به ادعاي پـان       همچنانكه مطلب زير نشان مي    
ايرانيستي، سـرور، و نيـز عـضويت در           ايران، اسالم پان  درفش حزبي، پوشش حزبي، پاينده      

اي داشته و از ترتيبات خاصي         ويژه آداب و رسوم  ها    ايرانيست  ت، در نزد پان   ايرانيس  حزب پان 
  :كند پيروي مي
هـا و     ها در هنگام برخورد با يكديگر و حتي در زندگي شخـصي داراي مـنش                ايرانيست  پان

  .پرستي است كننده وطن اي نشانگر و تقويت اي خاصي هستند كه هر يك به گونهرفتاره
  .رود در پايين به بخشي از آنها اشاره مي

هاي پـرچم ايـران اسـت و نـشان            ها به رنگ    ايرانيست  پرچم حزبي پان  : درفش حزبي ) الف
در سرتاسـر ايـن     . مخالف در ميان يك دايره سفيد رنگ بر درفش سـبز نقـش بـسته اسـت                

هـا در غـم از        ايرانيست  درفش يك هاله يا نوار سياه نقش بسته است كه نشانگر عزاداري پان            
  . باشد هاي ايراني مي دست رفتن سرزمين

 در ايران و تغيير درفـش شـير و خورشـيد،            1357هاي سال     گفتني است پس از دگرديسي    
ود كـه از ايـن پـس        حزب در يك بيانيه رسمي شديداً به اين اقدام اعتراض كرده و اعالم نم             
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هاي رسمي حزبي خواهد آورد و از آن با جان و دل          پرچم شير و خورشيد را در شمار درفش       
  .پاسداري خواهد نمود

ها شلوار و پيراهن خاكستري رنگ به همـراه           ايرانيست  لباس حزبي پان  : پوشش حزبي ) ب
رنگ مشكي با بازوبند لباس اندامان گارد حزبي به . باشد ايرانيستي مي پوتين و بازوبند پان 

هاي  ها و ميتينگ وظيفه گروه ضربت يا گارد حزب محافظت از نشست. باشد سرخ رنگ مي
  .باشد ها با اعضاي گارد مي نيز برقراري نظم و سامان نشست. باشد حزبي مي

  .باشد پوشش حزبي براي بانوان، پيراهن و دامن خاكستري با بازوبند حزبي مي
ها در هنگام برخورد به هـم بـه جـاي درود و بـدرود عبـارت             ايرانيست پان: پاينده ايران ) ج

ها ميهن و كشور بيش از هر چيز ديگري  ايرانيست در آيين پان . برند  پاينده ايران را به كار مي     
دار است، پس بـه جـاي آرزوي تندرسـتي بـراي هـم خواسـتار پاينـدگي و جـاودانگي                       ارج

كنند و با پاينـده       هاي خود را با پاينده ايران آغاز مي           و نامه ها      ها نوشته   ايرانيست  پان. اند  ميهن
  .رسانند ايران به پايان مي

ها براي رعايت نظم و بسامان بودن هنگام برخورد بـا      ايرانيست  پان: ايرانيستي  سالم پان ) چ
  .گويند يكديگر پيش از دست دادن، دست راست خود را به سينه برده و پاينده ايران مي

پيمان و يا سخن گفتن در مـورد وي،           ايرانيست هنگام خطاب به يك هم       يك پان : سرورواژه  ) ژ
هايي چون بنده و قربان   گاه واژه افزايد و هيچ    پيش از آوردن نام او، واژه سرور را به آغاز نام او مي            

 جنـاب  ايرانيست از به كار بردن واژه همچنين پان. برد هاي چاپلوسانه را به كار نمي   و ساير واژه  
  .كنند ها هنگام اشاره به خود از واژه من استفاده مي ايرانيست پان. كند و آقا پرهيز مي

. اي دارد ايرانيست مراحل ويژه عضويت در حزب پان: ايرانيست عضويت در حزب پان) پ
منـد اسـت و در    عالقـه ) ايـران بـزرگ  (هر فرد ايراني نژادي كه به آينده ميهن بـزرگ خـود           

تواند در هر سني به هموندي حزب  باشد، مي هاي نژاد ايراني مي  ي همه تيرهانديشه سربلند
براي . ايرانيسم است هاي پان ها و آرمان  نخستين مرحله آشنايي اجمالي فرد با انديشه. درآيد

 يا هر يـك از      هاي هفتگي حزب در تهران      اين كار فرد بايستي دست كم چهار بار در نشست         
شود، شركت نموده و به وسيله يكي از اندامان رسمي بـه   ها كه نشست برگزار مي      شهرستان

پـس از كـسب آشـنايي در صـورت عالقـه فـرد بـه                . مقامات بلندپايه حزبي معرفي گـردد     
پـس از شـش مـاه در صـورت          . مدت ايـن دوره شـش مـاه اسـت         . عضويت آزمايشي درآيد  
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  .گردد ت مفتخر ميايرانيس نصالحديد مقامات حزبي فرد به عضويت دائم حزب پا
در هـر يـك از مراحـل        . پذير اسـت    اي امكان   عضويت در حزب با آيين ويژه     : آيين عضويت 

عضويت بايد يكي از اعضاي شوراي رهبري حضور داشته باشد و بدون حضور دست كـم                
  .يكي از اعضاي شوراي رهبري آيين رسمي تلقي نخواهد شد

اهم آمدن شرايط با حضور يك منشي و يك اندام شـوراي عـالي رهبـري، فـرد در                   پس از فر  
ايرانيستي است و در برابر درفش رسـمي حـزب و درفـش       حالي كه در حال اداي سالم پان      

ايـستاده، مـتن سـوگند حزبـي را كـه توسـط منـشي خوانـده               ) شير و خورشيد  (ملي ايران   
زند و   در برابر درفش شير و خورشيد زانو ميپس از پايان متن فرد. نمايد شود تكرار مي مي

و يـا شـاهنامه فردوسـي       ) اوستا، قرآن، انجيل  (دست خود را بر روي يكي از كتب آسماني          
حـزب  «گذارد و پس از بوسيدن درفش شير و خورشيد، پاينده ايران گفته به همونـدي                  مي
  .گردد سرافراز مي» ميسايران ت بر بنياد مكتب پانايرانيس پان

گيرد و  ت با يك سوگندنامة متفاوت صورت ميايرانيس آيين سوگند هميشگي در حزب پان
فرد در حالي كه در برابر درفش ملي و حزبي زانو زده و دست بر سينه دارد متن سـوگند را        

هـاي بـاال گذاشـته و پـرچم ايـران را       ان دست بر يكـي از كتـاب  نمايد و پس از پاي  تكرار مي 
  30.گويد بوسيده پاينده ايران مي

 دانند    ايرانيسم مي    را سالروز تأسيس مكتب پان      هر سال  ها پانزدهم شهريور    ايرانيست  پان
 تجليـل   در اين روز باالخص از شخص محـسن پزشـكپور         . كنند   مراسم يادبود برگزار مي    و

   31.شود مي
  

  نتيجه
گرايي ادعايي آنان      كه آبشخور ملت   دهد  ميايرانيست نشان     بررسي مستند تاريخچه پان   

  .دوم از ناسيوناليسم و هويت آن كامالً تقليدي است الگويي بدلي و دست
و بازيچـة   رغـم تظـاهر بـه مبـارزه بـا اسـتعمار، بعـضاً بهتـرين طعمـه                     علياين حزب   

                                                           
  .1387 تير 7 همان، جمعه -30
  .1387 تير 10 و دوشنبه 1387 شهريور 15 همان، جمعه -31



543 ...ها پس از پيروزي انقالب اسالمي ايرانيست پان

 كابينه اسـتاد  عضوادعا ضد فراماسونري و در عمل   ها در     ايرانيست   پان .شد  مياستعمارگران  
تـا پايـان عمـر رژيـم پهلـوي بـه            آنـان   . بودنـد  ،امامي   شريف ،اعظم لژ فراماسونري ايران   

،   تغيير موضـع داده   بنابر مصلحت زمان،    ناگاه  نياوردند، اما   باور  » )ديني(هاي فراملي     آرمان«
  .دزدندم از اتحاد اسالمي 

 بر اثر تضاد دروني دچار انشعاب       گرايي الئيك شكل گرفت و       با ملي   ايرانيست  پانب  حز
 مــدل جديــدي از وابــستة دربــار شاهنــشاهي گــشت وو انــشقاق شــد و پــس از مــدتي، 

   .را ارائه نمود» گرايي درباري ملي«
 به خاك و خون و آب و ديار وطن بدون توجه، به آداب و سنن و فرهنگ                ورزيدن  عشق

 ايـن   ايـدئولوژي  از ايجاد توازن و تعادل ميان هويت ديني و هويت ملـي،              ي و ناتوان  و دين 
  32.حزب بود

اين بود روايت شصت سالة آغاز و انجام و پيدا و نهان يكي از دهها حزب ريز و درشت                   
  . تاريخ صد سالة سرزمين ايران

 از ايـن دسـت   اميد كه اين روايت مستند پاسخ اين سئوال را داده باشد كه چرا احزابـي              
گاه در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگـي ايـران نقـش و جايگـاهي تأثيرگـذار پيـدا            هيچ

  .نكردند
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 ج، چـاپ    4 ،هاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي به روايت اسـناد سـاواك             جشن: بزم اهريمن  -

  .1378اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، 

، چـاپ اول، تهـران،    اجتماعي نخشب به روايـت اسـناد  –سياسي هاي  فعاليتاهللا،   بهرامي، روح  -

  .1383مركز اسناد انقالب اسالمي، 

  .1366، چاپ اول، تهران، جاويدان، از سيدضياء تا بختيار بهنود، مسعود، -

، ترجمه عبدالرضـا هوشـنگ      مصدق؛ نفت؛ ناسيوناليسم ايراني   جيمز و ويليام راجر لوئيس،      .  بيل -

  .1368، چاپ اول، تهران، نو، مهدوي و كاوه بيات

ها و بيانات اعليحضرت همـايون          ها، مصاحبه   ها، پيام   مجموعه تأليفات، نطق  محمدرضا،  .  پهلوي -

  .تا نا، بي  ج، چاپ اول، تهران، بي10، محمدرضا شاه پهلوي آريامهر شاهنشاه ايران

ات تاريخ معاصـر ايـران،      ، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالع     وزير خاكستري  تبرائيان، صفاءالدين،    -
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1383.  

، چـاپ اول، تهـران، عطـايي،        وزير سه دقيقـه قبـل درگذشـت         نخست  ، محمود، سنجابي تربتي   -

1383.  

  .تا ، چاپ اول، تهران، امير، بيام تير كابينه قوام و حوادث سي: تهران در آتشمحمد، .  تركمان-

كوشـش حميـد شـوكت، چـاپ اول،         ، بـه    نگاهي از درون به جنبش چپ ايران       تهراني، خانبابا،    -

  .1380تهران، شركت سهامي انتشار، 

  .1379، چاپ اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1، ج جبهه ملي به روايت اسناد ساواك -

  .تا نا، بي جا، بي  ج، چاپ اول، بي2، تاريخ سي ساله ايران جزني، بيژن، -

  .1383ل، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، ، چاپ اوجمشيد آموزگار به روايت اسناد ساواك -

، چـاپ اول، تهـران، مركـز بررسـي اسـناد      10 تـا   1، ج   چپ در ايران به روايت اسـناد سـاواك         -

  .1378-1381تاريخي، 

، چـاپ اول،    )1329-1339(خـاطرات مـسعود حجـازي       : ها  رويدادها و داوري   حجازي، مسعود،    -

  .1375تهران، نيلوفر، 

 نـژاد،     ، به كوشش مسعود كوهستاني    )1323-1332(ها      اي از اسناد و بيانيه      عهمجمو: حزب ايران  -

  .1379چاپ اول، تهران، شيرازه، 

 ج، چاپ اول، تهران، مركـز بررسـي اسـناد تـاريخ،             5،  نوين به روايت اسناد ساواك      حزب ايران  -

1385-1383.  

، مؤسـسه مطالعـات و      ، چـاپ اول، تهـران     1320-1368: گيري تا فروپاشي    حزب توده از شكل    -

  .1387پژوهشهاي سياسي، 

آبادي و غالمعلـي پاشـازاده،        ، به كوشش فاطمه اورجي نيك     حزب مردم به روايت اسناد ساواك      -

  .1386چاپ اول، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 

، چـاپ اول،  2، ج اهللا العظمي حاج سيدمحمدرضا گلپايگاني به روايت اسناد ساواك        حضرت آيت  -

  .1385هران، مركز بررسي اسناد تاريخي، ت

  .1382پور، چاپ اول، تهران، نوگل،  ، به كوشش مرتضي رسوليرنج رايگان خطيبي، حسين، -

  .1379، چاپ اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، خليل ملكي به روايت اسناد ساواك -

  .1361ارشاد اسالمي، بهمن  ج، چاپ اول، تهران، وزارت 22، صحيفه نوراهللا،   خميني، روح-
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  .1378، چاپ اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، داريوش همايون به روايت اسناد ساواك -

، به كوشش جالل فرهمند، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ           در آستانه انقالب اسالمي    -

  .1384معاصر ايران، 

  .1372، چاپ اول، تهران، گلفام، دازندگي و خاطرات اميرعباس هوي دلدم، اسكندر، -

، چاپ اول، تهران، دانشگاه     مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت      ذاكرحسين، عبدالرحيم،    -

  .1368تهران، 

  .1378، چاپ اول، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، ايرانيست حزب پاناكبر،  جو، علي  رزم-

 ج، چـاپ اول، تهـران، مركـز بررسـي اسـناد             2،  روابط ايران و عراق به روايت اسـناد سـاواك          -

  .1380تاريخي، 

  .1352، چاپ اول، تهران، جيبي، تاريخ ملي شدن صنعت نفت ايران روحاني، فؤاد، -

، چـاپ اول، تهـران، مركـز        1، ج   اهللا سيدابوالقاسم كاشاني بـه روايـت اسـناد          روحاني مبارز آيت   -

  .1379بررسي اسناد تاريخي، 

-1386، چاپ اول، تهران، دفتر ادبيات انقالب اسالمي، 10 تا ج  1، ج    اسالمي روزشمار انقالب  -

1376.  

، چاپ اول، تهران، مركز بررسي اسناد تـاريخي،         9، كتاب   روزنامه فرمان به روايت اسناد ساواك      -

1384.  

  .1383 چاپ اول، تهران، ثالث،  ،انداز شعر معاصر ايران چشم زرقاني، مهدي، -

، چـاپ   سيماي ديپلماسي نـوين ايـران     : خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه     ن،  فريدو.  زندفرد -

  .1383اول، تهران، آبي، 

  .1373، چاپ اول، تهران، ويستار، 1، ج خاطرات در خاطرات زهتاب فرد، رحيم، -

، چاپ اول، خارج از كشور، نهضت آزادي ايران،         هاي متشكله اتحاد نيروهاي جبهه ملي       سازمان -

  .1357مرداد 

، ترجمه محمـدعلي قدسـي، چـاپ اول، تهـران،           ليبرال ناسيوناليسم در ايران   سوزان،  .  سياوشي -

  .1380مركز بازشناسي اسالم و ايران، 

، چـاپ اول، تهـران، مركـز بررسـي اسـناد تـاريخي،       زاده به روايت اسناد ساواك سيدحسن تقي  -

1383.  
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 ج، چـاپ اول، تهـران، مؤسـسه         22،  اواكسير مبارزات امام خميني در آينه اسناد به روايت سـ           -

  .1386، )ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني

 ج، چـاپ دوم، تهـران، مؤسـسه مطالعـات و            2،  حزب رستاخيز؛ اشـتباه بـزرگ      شاهدي، مظفر،    -

  .1386پژوهشهاي سياسي، 

، چـاپ اول، تهـران، مؤسـسه مطالعـات و           )نوين  مليون، مردم، ايران  (سه حزب    شاهدي، مظفر،    -

  .1387وهشهاي سياسي، پژ

، چـاپ   اسداهللا علم و سلطنت محمدرضا شاه پهلـوي       : مردي براي تمام فصول    شاهدي، مظفر،    -

  .1386دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 

، چـاپ   2، دفتر   9، چ   )1354-1357(اسناد نهضت آزادي ايران     : صفحاتي از تاريخ معاصر ايران     -

  .1362ايران، اول، تهران، نهضت آزادي 

  .1381، چاپ اول، رشت، سمرقند، ايرانيسم تاريخچه مكتب پان طالع، هوشنگ، -

  .1370، چاپ اول، تهران، علم، داستان انقالب طلوعي، محمود، -

، چـاپ دوم، تهـران،      وزيران ايران از انقالب مشروطه تـا انقـالب اسـالمي            نخست عاقلي، باقر،    -

  .1374جاويدان، 

  .1384، چاپ اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، به روايت اسناد ساواكعبداهللا رياضي  -

چـاپ اول، تهـران، مركـز       ،  )سـومكا (حزب سوسياليست ملي كارگران ايران       عزيزي، غالمرضا،    -

  .1383اسناد انقالب اسالمي، 

، ترجمـه عبدالرضـا هوشـنگ       1320-1332: بحران دموكراسـي در ايـران      عظيمي، فخرالدين،    -

  .1382ي و بيژن نوذري، چاپ اول، تهران، البرز، مهدو

  .1371 ج، چاپ اول، تهران، طرح نو، 2، گفت و گوهاي من با شاه اسداهللا،   علم،-

، چاپ اول، تهران، مركز اسناد انقالب اسـالمي،        2، ج   انقالب اسالمي در اهواز    علم، محمدرضا،    -

1386.  

، چاپ اول، تهران، مركـز بررسـي اسـناد    2 و 1، بخش   3، ج   علي اميني به روايت اسناد ساواك      -

  .1379تاريخي، 

، چـاپ اول، تهـران، دادگـستري    ظهـور و سـقوط ضـدانقالب   : 1359غائلـه چهـاردهم اسـفند     -

  .1364جمهوري اسالمي ايران، 
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  .1368نا،  ، چاپ اول، تهران، بيفرازهايي از تاريخ انقالب به روايت اسناد ساواك و آمريكا -

  .1382، چاپ اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، اي به روايت اسناد ساواكرو پارس فرخ -

، چـاپ  1، ج آبـادي  خاطرات شمس قنات: سيري در نهضت ملي شدن نفتآبادي، شمس،     قنات -

  .1377اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، 

ركز بررسي اسناد تاريخي،    ، چاپ اول، تهران، م    2 و   1، ج    خرداد به روايت اسناد ساواك     15قيام   -

1378.  

، ترجمـه   اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان دوره پهلوي         كاتوزيان، محمدعلي همايون،     -

  .1379محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، چاپ هفتم، تهران، مركز، 

، ترجمـه احمـد تـدين، چـاپ اول،         مصدق و نبرد قدرت در ايران      كاتوزيان، محمدعلي همايون،     -

  .1371هران، رسا، ت

، چاپ اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي،        كانون نويسندگان ايران به روايت اسناد ساواك       -

1382.  

  .1384، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، كودتاي نوژه -

پ اول،  ، چـا  اختيارات، اصالحات و لوايح قـانوني دكتـر محمـد مـصدق           نژاد، مسعود،      كوهستاني -

  .1383تهران، ني، 

  .1376، چاپ اول، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، ارتش تاريكي كيا، ب، -

، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهـشهاي سياسـي،   گفتگو با تاريخ كيانوري، نورالدين،  -

1386.  

، ر در ايران  پذي  ايجاد يك حكومت سلطه   :  خارجي آمريكا و شاه     سياستج،  .  گازيوروسكي، مارك  -

  .1371ترجمه جمشيد زنگنه، با مقدمه غالمرضا نجاتي، چاپ اول، تهران، رسا، 

، ترجمه غالمرضا نجاتي، چـاپ اول، تهـران،         1332 مرداد   28كودتاي   گازيوروسكي، مارك، ج،     -

  .1367شركت سهامي انتشار، 

اسـناد تـاريخي،    ، چاپ اول، تهـران، مركـز بررسـي           به روايت اسناد ساواك    مجله تهران مصور   -

1379.  

، بـه كوشـش حبيـب الجـوردي، چـاپ اول،            خاطرات عبدالمجيد مجيدي   مجيدي، عبدالمجيد،    -

  .1381تهران، گام نو، 
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، چاپ اول، تهران، مركـز اسـناد انقـالب اسـالمي،            1، ج   ها    خاطرهشهري، محمد،      محمدي ري  -

1383.  

  .1377هران، اوحدي، ، چاپ اول، ت3، ج از مشروطه تا جمهوري مرواريد، يونس، -

، به كوشش محمـد برقعـي و حـسين سـرفراز،            من و خاندان پهلوي    مسعود انصاري، احمدعلي،     -

  .1371چاپ دوم، تهران، فاخته، 

  .1380اهللا سحابي، چاپ اول، تهران، طرح نو،  ، به كوشش عزتمصدق؛ دولت ملي و كودتا -

 تهــران، مؤســسه مطالعــات و ، بــه كوشــش نــادر توســلي، چــاپ اول،1، ج مطالعـات سياســي  -

  .1370پژوهشهاي سياسي، 

، چاپ اول، تهـران، مركـز اسـناد انقـالب           1، ج    خرداد به روايت اسناد    15قيام   منصوري، جواد،    -

  .1377اسالمي، 

  .1383، چاپ اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، منوچهر آزمون به روايت اسناد ساواك -

  .1368، چاپ چهارم، تهران، پانوس و پاسارگاد، آرا سي رزمزندگي سيانيا، جعفر،   مهدي-

بررسي مختصر احزاب بورژوازي ليبرال در مقابله با جنبش كارگري و انقالبـي              مهربان، رسول،    -

  .1360، چاپ دوم، تهران، پيك ايران، ايران

داري ، چاپ اول، اصـفهان، شـهر      تاريخ سياسي انقالب اسالمي در اصفهان      مهرعليزاده، مهدي،    -

  .1386اصفهان، 

  .1371 ج، چاپ اول، تهران، رسا، 2، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران نجاتي، غالمرضا، -

  .1377، چاپ اول، تهران، رسا، 1، ج هاي مبارزه و مقاومت مصدق؛ سال نجاتي، غالمرضا، -

  .1368، چاپ اول، تهران، معاصر، با مصدق و دكتر فاطمي نجمي، ناصر، -

، چـاپ اول، تهـران، مركـز بررسـي اسـناد تـاريخي،              اهللا معينيان به روايت اسناد ساواك       نصرت -

1384.  

  .1380، چاپ اول، شيراز، نويد شيراز، تاريخ احزاب سياسي در ايراناهللا،   نوذري، عزت-

، بـه   )60سال  (كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني      : عبور از بحران   هاشمي رفسنجاني، اكبر،     -

  .1378ر هاشمي، چاپ اول، تهران، دفتر نشر معارف انقالب، كوشش ياس

  .1384، چاپ اول، تهران، نوگل،  سال37وزير در   نخست22 هروي، مهدي و احمد سميعي، -

  .1384، چاپ اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، هژبر يزداني به روايت اسناد ساواك -
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پ اول، تهـران، مركـز بررسـي اسـناد تـاريخي،            ، چـا  هوشنگ نهاوندي به روايت اسناد ساواك      -

1384.  

تحوالت نيم قرن اخير تاريخ معاصـر ايـران از نگـاه ابوالحـسن     : نگار  هاي يك روزنامه   يادداشت -

 تهـران، مؤسـسه      ، به كوشش مختار جديـدي و جـالل فرهمنـد، چـاپ اول،             2، ج   عميدي نوري 

  .1384مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

  .1363، چاپ چهارم، تهران، قلم، ها در آخرين روزها آخرين تالش يزدي، ابراهيم، -

  

  روزنامه و نشريات ادواري. ب

  ).1354-1356(هاي رستاخيز    انديشه-

  ).1328-1357( خواندنيها -

  ).1353-1358( آيندگان -

  ).1357-1359( اطالعات -

  

  مذاكرات مجلس. ج

  ).1354-1357 (24 صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي دوره -

  

  مراكز اسناد. د

  . مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران-

  . مركز اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي-
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  313, 310 /مآريانا، بهرا

  147 /دآزادي، حمي
  432 ،428 ,54 /رآزمون، منوچه
  19 /دآشتي، هوشمن
  12 /شآشوري، داريو

, 162, 151, 150 /نآصف، غالمحسي
163 ,269 ,291  

  414, 413, 353, 350 /يآغاجار
 ،99 ,79 )/مهندس(آفتاب روشاد، مرتضي 

428  
  281 /مآقا عليخاني، مسل

  29، 28، 19 /ربياتي، منوچه آق
  80 /هآل بوي

  328, 322, 320, 258, 157 /يآلمان غرب
, 84 ،75 ,33, 22, 21, 20, 17, 14 /نآلما
92 ,103 ,110 ,124 ,145 ,146 ,147 ,148 ,

149 ,150 ,157 ,236, 258 ,259 ,310 ,
314 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323 ,324 ,
328 ,339 ,362  

, 116, 99, 84, 75, 73, 47, 21, 17 /اآمريك
143 ,154 ,166 ,218 ,313 ,474 ,475 ,
518  

 ،438، 428، 409، 362 /دآموزگار، جمشي
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442 ,443 ,445 ,446 ,447 ,448 ,
451, 453، 456 ,457, 458 ،478، 
498 ،502  
  19 /لدي، جالابواله

  157 ،146، 144، 75)/ اطريش (اتريش
  456 /اپور، غالمرض اخالق

  484 /اخالقي
  453, 432 /ناردكا

  163, 81 /نارد
  19 /رارژنگي، آذ

  19 /نارژنگي، مهي
  310، 212، 14 )/سرلشگر(ارفع، حسن 

, 85, 84, 75, 74, 73, 54, 31 /ااروپ
92 ,116 ,139 ,143 ,144 ,146 ,150 ,

174 ,252 ,319 ,322 ,328 ,526 ,
536 ,538 ,539  
  163, 141, 140 /درو اروند

 ،478 ,472 )/ارتشبد(ازهاري، غالمرضا 
493 ,494 ،498 ،501  

  164/ الدين دآبادي، سيدجمالـاس
  163, 138, 119, 84, 67 /لاسرائي

  19 /داشرف، احم
  147 /قاشگي، اسحا

, 301, 288, 214, 185, 67 /ناصفها
435 ,453 ,454 ,478 ,489  

  101 /باعظم زنگنه، سهرا

  147 /راغراقي، اكب
  519 /افتخارزاده، م

  484 /مافراسيابي، بهرا
  19 /افسرپور، عبداهللا
  144 /نافشار، اميراصال

  496 /نافشار، حس
  27، 15، 13 )/دكتر(افشاريزدي، محمود 

  163, 162, 158, 88, 26 /نافغانستا
  218 /يامارات متحدة عرب 

  155 /ناي، محمد حسي زاده امام
  35, 29, 28 /يامامي، موس
  19 /زاميدي، پروي

  249 /راصغ اميراني، علي
  39 )/دكتر(الدين   اميرعاليي، شمس

  129 /اميري
  176 /دامين صالحي، محمو

  233, 232 /رزاده، ناص امين
, 176 ،132 ,118 /اهللا ، فضل انجدانياميني
388  

 ,76, 58, 57, 56, 55 )/دكتر(اميني، علي 
360، 471 ,486 ,496 ,497 ,498  

  372، 355، 354/ اميني، منصور
  513 /دامينيان، محم

  52 /هانجمن آتشكد
  486 /رانجمن حقوق بش

  21, 20 /مج انجمن هنري جام
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  52 /اانجمن هنري و ادبي آناهيت
  57 /يهاي ايالتي و واليت انجمن

  428 /انصاري، هوشنگ
, 24, 20, 19, 15, 14 /رانقطاع، ناص

34 ,36 ,37 ,38 ,39 ,43 ,44 ,45 ,49 ,
50 ,54 ,67 ,205 ,206 ,421 ,423 ,

509 ,524 ,528  
, 62, 60, 58, 55, 37 /دانقالب سفي

77 ,82, 135 ،180، 181 ,191 ,223 ,
277, 278 ،284، 311 ,319 ,363, 
368 ،374، 400 ,402 ,403 ,404 ,
405 ,406, 407، 408, 435، 510  
  60, 11 /تب مشروطيانقال

 ،57، 47 ,45 ،23، 21 ,17 /نانگلستا
74 ,75 ,86 ,126, 153، 154 ,157, 

211 ،218 ،227، 229 ,256, 274، 
311 ,313 ,316 ,318 ,319 ,328, 
364، 475 ،503  

  227, 226, 219, 153 /اوتانت
  31 /ناوربول، ونسا

  518، 497 )/ارتشبد(اويسي، غالمعلي 
, 142, 141, 123, 105, 104, 29 /زاهوا
161 ,162 ,188 ,189 ,191 ,198 ,
199 ,225 ,227 ,244 ,257 ,258 ,
265 ,275 ,277 ,278 ,279 ,291 ,
292 ,296 ,335 ,348 ,372 ,378 ,

379 ,490 ,491 ,518  
    365 /هايذ
, 89, 88, 87, 86, 85, 83, 77, 55 /نايرا
90 ,91 ,98 ,100 ,106 ,110 ,119 ,122 ,

123 ,139 ,140 ,143 ,149 ,154 ,157 ,
158 ,162 ,163 ,166 ,211 ,212 ,216 ,
217 ,218 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,
228 ,229 ,231 ,232 ,234 ,237 ,243 ,
244 ,245 ,250 ,251 ,253 ,258 ,270 ,
294 ,295 ,296 ,311 ,313 ,315 ,316 ,
325 ,328 ,331 ,392 ,441 ,518 ,525 ,
527  

  313, 311 )/گلستانان(اينتليجنت سرويس 
  163 /يالسعيد، نور

, 463, 432, 216, 205, 60 /يالموتي، مصطف
499 ,504  

, 485, 482, 470, 376, 217 /رالموتي، مظف
493 ,494 ,501 ,504 ,505 ,525  

  33 /نالهي، حسي
  

  ب

  398 /لباب
  316, 139, 87, 86 /يبارزاني، مال مصطف

  508, 492 )/مهندس(بازرگان، مهدي 
  147 /وخسرباقرپور، 

  102 /دباقري، سيد محم
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  233, 232 /يبامداد ماچياني، غالمعل
  273, 191 /هبان

  364 /ننژاد، عبدالرحم باوندپوري
, 123, 122, 100, 86, 27 /نبحري
124 ,126 ,135 ,138 ,151 ,152 ,
153 ,154 ,155 ,156 ,158 ,163 ,
166 ,177 ,203 ,209 ,211 ,212 ,
213 ,214 ,215 ,216 ,217 ,218 ,
219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,
225 ,226 ,227 ,228 ,229 ,231 ,
232 ,238 ,240 ,241 ,242 ,243 ,
244 ,245 ,249 ,250 ,251 ,252 ,
253 ,260 ,261 ,264 ,265 ,268 ,
269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,
275 ,281 ,282 ,285 ,288 ,289 ,
290 ,294 ,295 ,296 ,325 ,326 ,
331 ,372 ,378 ,380 ,391 ,392 ,
399 ,476 ,510 ,511 ,513  

، 248، 247، 150، 147 /بختيار، تيمور
249  

, 500, 499, 498 ،478 /ربختيار، شاپو
501 ,502 ,503 ،504 ،509 ،518 ،
526  

  45 /بختياري، شهال
  19 /هللا نژاد، قدرت بختياري
  102 /بخشنده

  47، 24، 23 )/تشكيالت(بدامن 
  362 /ويليبرانت، 

  147 /نليبر
  253, 248, 247, 186, 141, 140 /دبروجر
   )انگليس(انگلستان  � بريتانيا

  344 /مبستا
, 316, 150, 142, 138, 122, 87, 86 /دبغدا

317 ,318 ,328 ,329 ,346 ,391 ,392 ,
521 ,523  
  510 /ر، مظف كرمانيبقائي

  474 /هبندر لنگ
, 475, 474, 471, 464, 456 /داحمد، احم بني

484 ,493 ,496 ,497 ,499 ,510  
  518 ،147 /ن ابوالحس،صدر بني

  432 /ربوشه
  283, 282 /دبوشهري، جوا

  157 /نبوكا
  179, 178 ،113/ بويراحمد

  495 )/دكتر(بهار، مهدي 
  414, 375, 353, 350 /نبهبها

  30, 27 /قبهداد، صاد
  49 /اهللا بهرامي، روح

  19, 15 /يمند، مهد بهره
  52 /ربهزادي، امي

  19 /مدي، اميرقاسبهزا
  509 )/گورستان(بهشت زهرا 



557 فهرست اعالم

  36 /ربهنام، علي اصغ
  498 /دبهنود، مسعو

  480 ،463 )/راديو لندن(سي .بي .بي
  17 /هبيات، كاو

  496 )/دكتر(بياني 
  187 /يبيگدل

  115 /بيگلري
  17 /زبيل، جيم

  
  پ

  187, 186 /وپارساي، فرخ ر
  526 /سپاري

  163, 162, 88 /نپاكستا
  363 /نباداپااليشگاه آ

  19 /رپروين، شاهپو
  147 )/دكتر (پزشك

  اكثر صفحات/ پزشكپور، محسن
  19 ،18 /لپسيان، جما

  150 /نپك
  19 /يپورتراب، هاد

, 224 ،102 ,15 /مپورهاشمي، ابوالقاس
348 ,398  

  518، 187 /ح، فر)ديبا(پهلوي
  518 /فاشرپهلوي، 

, 80, 79 ،17 ,16, 11 /هپهلوي، رضاشا
284  

، 237 ,217, 53, 17 ،16 /ادرضپهلوي، محم
281، 418 ،509 ،518 ،526 ،537  

  328 ،120، 35 /يپيراسته، سيدمهد
  19 /نپيشداد، اميرحسي

  
  ث. ت

  22, 21 /نتبرائيان، صفاءالدي
, 440, 436, 435, 428, 396, 351 /زتبري
441 ,442 ,453  

  401 ،238، 229 ,164, 19 /نتجدد، حسي
  33 /دتدين، احم

  221 /دحموتربتي سنجابي، م
  57 )/قرارداد(تركمنچاي 

  19 /نتعاون، همايو
  185 /تتف

  19, 15 /دزاده، جوا تقي
  15 /نزاده، فريدو تقي

  393, 392, 391 /گتنب بزر
  392, 391 /كتنب كوچ

  233, 232 /نتوانا، غالمحسي
  30 /توفيقي

  239 /)مهندس(توفيقي، حسين 
  36 /ستوفيقي، شم

  19 /يتوكلي، تق
  اتاكثر صفح /نتهرا

  19 /نتهراني، حسي
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  19 /رتيمسار، منوچه
  112, 111 /دتيمور، عبدالمحم

  262, 261, 102 /دتيمور، محم
  170, 134, 133 /زثابتي، پروي

  
  ج

هاي نهضت ملي  تـوسياليسـامعه ســج
  256 /نايرا

  253 /نبخش ملي ايرا جبهه رهايي
, 51, 44, 34, 32, 31, 23 /يجبهه مل

53, 54، 56 ,57 ,58 ,59 ,75 ,76 ,92 ,
181 ,248 ,254 ,402 ,464 ,469 ,
486 ,495  

  225, 111 /مجزايري، سيد كري
  33 /نجزني، بيژ

  393, 392, 391 ،245 /يابوموسجزيره 
  341 /قجعفري، صاد

  101 /هللا جعفري، قدرت
  533, 314 /م جهاني دو جنگ

, 224, 99, 98, 84 /دجهانگيري، محم
267 ,297 ,303, 339 ،341، 356 ,
390 ,404  
  453 /مجهر

  
  چ

  387 /يچكسلواك

  156 /يچومبه، موس
  475 /نچي
  
  ح

، 341, 303 ،176 /نــيدجوادي، حسـس  حاج
496  

  453, 452 )/دكتر(حجازي، عبدالرضا 
  32 /دحجازي، مسعو

  147 /حدادي
  44، 43, 32, 14 /احزب آري

  11 /ناجتماعيون اعتداليوحزب 
  311 /ياراده ملحزب 

  256, 52, 41, 34 /نحزب ايرا
, 105, 77, 66 ،65 ,17 /ننوي حزب ايران

112 ,114, 130، 141 ,151 ,162 ,169 ,
177 ,179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,185 ,
186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ,
193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,200 ,201 ,
202 ,203 ,204 ,205 ,206 ,207 ,209 ,
212 ,215 ,216, 229، 237 ,253 ,261, 
263، 264 ,271 ,273, 279 ،289، 310, 
311، 318 ,333 ,337 ,338 ,339 ,347 ,
350 ,361 ,364 ,365 ,366, 373، 375 ,
380 ,381 ,382 ,400, 405، 409 ,410 ,
412 ,413, 417 ،422، 427 ,428  

 ,241, 240 ،229، 216 ,130 /نايرانياحزب 
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290 ،377 ،378 ،379 ،401، 405 ,
417, 421، 422  

  370, 137 /قحزب بعث عرا
  139 /نحزب پارت دموكرات كردستا

, 28, 27, 23, 20, 17, 14 /هحزب تود
31 ,33 ,37, 40، 45 ,47 ,48 ,51 ,55 ,
56 ,57 ,76 ,77, 78، 161 ,181 ,192 ,

254 ,309 ,487 ,488  
، 87 /قردستان عرارات كـوكـدمزب ـح

139  
، 130 ,100, 97, 55 /زحزب رستاخي

417 ,418 ,419 ,420 ,421 ,422 ,
423 ,424 ,425 ,426 ,427 ,428 ,
429 ,430 ,433 ,434 ,435, 442، 
446 ,456 ,457 ,458 ,460 ,461 ,
462 ,463 ,464 ,468 ,469 ,478 ,
513 ,525  

، 53, 47, 40, 28 /نحزب زحمتكشا
256  

، 32 ,23, 22, 21, 14 /احزب سومك
40 ،43 ،44، 46, 47، 48, 110 ،181، 

324 ،325  
  139 /كحزب كاژي
  311, 310 /دحزب كبو

  256 )/انگلستان(كار  حزب محافظه
  256 /نحزب مردم ايرا

, 130 ،128، 127، 65 ,53, 52 /ممردحزب 
181, 186 ،195، 197 ,206 ,229, 253 ،
256، 279 ,289 ,310, 311, 312 ،318، 
338 ,339 ,373, 382، 405 ,417 ,422  

, 35, 34, 33, 32, 25, 24 /نحزب ملت ايرا
36 ,39 ,43 ,44 ,49 ,50 ,54 ,58 ,249 ,

256 ,399, 464، 528 ,529  
  311, 181, 53, 52 /نمليوحزب 

  44, 33, 22 /يحزب ناز
  34, 25 /نحزب نبرد ايرا

  29, 28 /نحزب نداي ملت ايرا
  311, 310 /يحزب نهضت مل

  41 /منيروي سوحزب 
  19 /نحسابي، حس

  475 )/ص(حضرت محمد 
  19 /هللاحقدادي، اسدا

  31 ،15 /نس، حسنوي حق
  182 )/تيمسار(حكيميان 

  245، 118، 99 /گحميدي، اميرهوشن
  19 /رحيراني، مظف

  
  خ

  35 /سخاقاني، عبا
  54 /يخانباباتهراني، مهد

  176, 148 /نمصدقي، حسي خان
  149 /نمصدقي، محس خان
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  325, 316 /هخاورميان
  244 )/تيمسار(خاوري 

  102 /هخاوري، هايد
  463 /سيونايتدپرخبرگزاري 

  442, 430, 378, 178, 177 /يخرم، عل
 ,188, 186, 141, 140, 110 /دآبا خرم
189، 248  

, 186, 178, 176, 141, 107 /رخرمشه
187 ,188 ,189 ,197 ,202 ,203 ,
204 ,205 ,222 ,225 ,245 ,258 ,
265 ,279 ,372 ,377 ,378 ,390 ,
394 ,410 ,430 ,431 ,432 ,441 ,
491 ,520 ,521  

  19 /يريمعلخزاعي، ك
  428, 386, 359 /اخسروي، ميتر

  356, 267 /خسروي، نازيال
  445, 221 /نخطيبي، حسي

  19 /مخطير، كاظ
  475 )/هللا آيت(خلخالي، محمدصادق 

  220, 218 /بري خلعت
, 76, 74, 73, 71, 67 ،27/ فارس خليج 

84 ,85 ,140 ,152 ,205 ,218 ,237 ,
250 ,251 ,252 ,377 ,391 ,476 ,
522  

, 228, 82, 65 )/امام(اهللا  ي، روحــمينخ
339 ,435 ,451 ,452 ,469 ,470, 

471 ،474 ،475، 476 ,477 ,478 ,485 ,
486 ,487, 488، 490 ,491 ,492 ,494 ,
495 ,505 ,507 ,509 ,515 ،525  

  204 /ننوري، محس خواجه
, 117, 105, 73, 71, 68, 55, 27 /نخوزستا

140 ,141 ,142 ,186 ,188 ,189 ,201 ,
205 ,225 ,245 ,246 ,252 ,257 ,261 ,
265 ,291 ,296 ,344 ,355 ,365 ,378 ,
379 ,380 ,381 ,399 ,410 ,415 ,421 ,
430 ,441 ,462 ,473 ,490 ,521 ,532  

  
  د

  176 /گدارابيان، هوشن
  368, 135 /زدانشگاه تبري
  368, 258, 135, 27 /ندانشگاه تهرا

  162 /رشاپو دانشگاه جندي
  261, 186, 112, 111, 29 /لدزفو

  445, 220 /ردلدم، اسكند
  375 /هدودانگ

  292, 262 /ندوگنبدا
  156 /ون دهلي

  
  ذ

  32 /مذاكرحسين، عبدالرحي
  457 )/دكتر(ذكاء 

  381, 363 )/فوالدوند(ذوالقدر، محمد 
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  ر

  459, 458, 177, 15 /ارئيس، عليرض
  165 /لرائين، اسماعي

  129 /يراپوك
  17 /مراجر، لوئيس، ويليا

  309, 150 /نراديو ايرا
, 323, 320, 318, 246 /دراديو بغدا

325 ,329 ,339  
, 314, 313, 309 /نراديو پيك ايرا

315  
  87 /راديو كردي
  147 /دراسخ، محمو
  432, 218, 212 /ورامبد، هالك

  162 /زرامهرم
  15 /درحماني، جمشي

  201 /ررحماني، ناص
  267 ،241 /يرحيمي، تق

  115, 95, 56, 45 /راكب جو، علي رزم
  389 /ترش

  146 /درضا، مجي
  518 /رضائي، مرتضي

, 275 ،241 ,205, 195 )/اروميه(رضائيه 
276, 302، 352 ,386, 388 ،407، 
412  

  19 /سرضوي، عبا
  453 /نرفسنجا

  115 /رفيعي
  363 /ارمضاني ني

  442 )/وزير كشاورزي (روحاني
  19 /دروحاني، جوا
  38 /دروحاني، فؤا
  526 /هديروحاني، م

، 387 ،360، 239 ,99, 19 /سبخش، عبا روح
518  
, 191, 189, 172, 171, 170, 169 /ررودس
193 ,196 ,205 ,206 ,208 ,225 ,232, 
241، 281 ,335 ,342 ,343 ,344 ,374 ,
387 ,398  

  302 /روزبياني
  30, 28 /اآپادانروزنامه 

, 271, 231 ،218 ,120 /نروزنامه آيندگا
351 ,419 ,432, 463 ,504 ,505 ,512  

  128، 117 /ناراده آذربايجاروزنامه 
, 231 ،226، 218، 57/ روزنامه اطالعات

236 ,250 ,377 ,442 ,444, 452، 479  
  421 /نروزنامه ايرانيا

  43، 40 /يپايگاه آزادروزنامه 
  328, 30 /رپرچمداروزنامه 
  116 /رپنداروزنامه 
  116 /اپيام مروزنامه 

  528 /زيمروزنامه تهران تا
  128 /رتهران مصوروزنامه 
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  30 /نجانسپاراروزنامه 
  116 /مايرانيس  جوانان پانروزنامه 
 ,98 ،95، 83 ,71 /نخاك و خوروزنامه 

99، 117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,
123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,129 ,
130 ,134 ,136 ,137 ,140 ,148 ,
149 ,150 ,153 ,166 ,173 ,177 ,
188 ,194 ,226, 245، 252, 257، 
263 ,269 ,284, 305، 315 ,317 ,
319 ,332 ,334 ,337 ,351 ,354 ,
364 ,369 ,382 ,386 ,387 ,394 ,
395 ,422, 425، 510 ,513 ,514  

  296 /رروشنفكروزنامه 
  115، 30, 27 /يساسانروزنامه 

  527 /مروزنامه سال
  116 /يفردوسروزنامه 
 ،527 ,517 ،516 /يكيهان هوايروزنامه 

529  
, 294, 150, 57, 46 /نكيهاروزنامه 

300 ,321 ,406 ,452 ,464  
  124 /نمباحث ناسيوناليسم ايراروزنامه 

  100 /زروزنامه مرد امرو
  128 /يمهد آزادروزنامه 
, 117, 116 ،71 /مناسيوناليسروزنامه 

124 ,144 ,165 ,290  
 ،30، 29 /تايرانيس نداي پانروزنامه 

35 ,36 ،115 ،173  
  117, 116 /ننسل جواروزنامه 
  116 /ريك گام ديگروزنامه 

  359، 253 /رروناسي، اكب
 ,212 ،207، 165 )/مهندس( رياضي، عبداهللا

213 ،266، 267, 268 ،432، 444 ,482  
  
  ز

  285, 283 /يزالتاش، عين
, 362, 229, 220, 215, 209 /رزاهدي، اردشي

497  
  264 /نزاهدي، حس

  328 ،310 ،48/ اهللا زاهدي، فضل
  151, 150, 147 /زربخش

  359، 19 /يزرشكي، محمدعل
  147 /ثزرشناس، كيومر

  17 /يزرقاني، مهد
  126 /زرنگار

  221 /نزندفر، فريدو
  28، 27، 21, 20 /رزندنيا، شاپو

  15 /يزندي، عل
  404, 267، 27 /بزنگنه، سهرا

  117، 31 /مزهتاب فرد، رحي
  

  س

  398, 373 /يسار
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, 43, 36, 34, 24 /تايرانيس سازمان پان
44 ,49 ،114  

 ،47، 23/ )سيا(ا سازمان جاسوسي آمريك
311, 313 ،314 ،325 ,329  

 /تايرانيس سازمان دانشجويان حزب پان
107  

، 102 /تايرانيس سازمان زنان حزب پان
107  

, 219, 156, 155, 84, 31 /لسازمان مل
220 ,221 ,226 ,231 ,523 ,527  

  147 /دساعي، احم
  176 /دجيسالمي، م

  19 /دسالور، مهردا
  369, 137 /سام
  اكثر صفحات /كساوا
  187 /هساو

  36 /سبقتي
  19 /دسپانلو، فري

  47, 40 /اهللا سحابي، عزت
  177 /جسرا

  217 /رپور، جهانگي سرتيپ
  19 /شسرخوش، پريو

  57 /تسردارفاخر حكم
  19 /دسرشار، احم

  19 /دنژاد، احم سعادت
  506, 505 )/دكتر(سعيد، جواد 

, 480, 469, 113, 47 )/تهران(فارت آمريكا س
495 ,496 ,500  

  310 )/تهران(سفارت انگليس 
  144 )/اطريش(سفارت ايران 
  316, 315 )/تهران(سفارت عراق 

  494, 485, 54, 17 /يسفري، محمدعل
  506, 505 /دسميعي، احم

  497, 496 )/دكتر(سنجابي، كريم 
  19 /لسندوزي، اسماعي

  195 /جسنند
  102 /ا، سيمسورتيجي

  489 ،19/ سورتيجي، فخرالدين
  102 /هسورتيجي، منيژ
  102 /اسورتيجي، مين

  371 /دسوسنگر
  15 /دسپانلو، فري سياح

  239, 238 /يسيادت، سيد مهد
  17 /نسياوشي، سوزا

  178 /سخت سي
  36 /وسيف، خسر

  483, 478, 456, 453 /نسينما ركس آبادا
  

  ش

  19 /يشاكري، عل
  19 /دشاكرين، محم

  476 /واهاني، خسرش
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, 56, 55, 53, 2, 1 /رشاهدي، مظف
217 ,376 ,417  

  20 /مشاهرخ، بهرا
  80 /يحسين صفو سلطان شاه

  118 /شاهنده
  41 )/دكتر(شايگان 

  31 /نشركت نفت انگليس و ايرا
 )/اهللا آيت ( سيدمحمدكاظمشريعتمداري،

450, 455، 470 ,471, 474، 479 ,
486 ,487 ,488 ,490 ,491 ,492, 
499, 501، 502 ,503 ,525  

 ،100 )/مهندس ( جعفرشريف امامي،
118 ،469 ،472 ،478 ،479 ،480 ،
481 ،482 ،483 ،493 ،498  

  250/ يشعباني، عل
  363 /شكراللهي، يداهللا

  19 /دشكري، علي محم
  19 /زشمس توفيقي، پروي

, 231 ،27 ,226, 220 /تشوراي امني
523 ,535 ,540  
, 57, 55, 47 ،27 ,23, 12 /يشورو
226 ,252 ,258 ,387 ,475 ,533  
  407، 366 /ششو

  265, 196, 195, 141 /رشوشت
  202, 196 /مشوشتري، حكي
  510, 509 /دشهرستاني، جوا

  299 /اشهرض
  288 /دشهركر

  303، 291 /ن، حسي)عطوان(شهريار 
  129 /شهريار

  101 /شهرياري
  306، 176, 112 )/مهندس(شهنواز، هوشنگ 

  453, 155 /زشيرا
  

  ص

  35 /دصادقي، ميرمحم
  19 ،15 /يصارم كاللي، حسنعل

  69 )/دكتر(صالح 
  19 /نصالحي، محمد امي

  527, 526 /نحسي صدام 
 ،76، 75 ,68 ،65، 35 )/دكتر(صدر، فضل اله 

84, 85 ،93 ،97 ،98 ،99 ،100 ،118 ،124 ،
143 ،144، 148 ,149, 165، 194, 195، 
205 ,213 ,214 ,215 ,216 ,220, 228، 
229 ,230, 231، 232 ,233 ,234, 235، 
237 ,238 ,239 ,240, 241، 252 ,255 ,
259 ,290 ,296 ,350, 376، 377 ,378 ,
379, 421، 423  

  474 )/امام(صدر، موسي 
  328 )/دكتر(صدرعاملي 

  464 /نصدري، كيوا
  27 /صدوقي
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  19 /رصديق، منوچه
, 496, 495, 494/ صديقي، غالمحسين

500 ,501 ,502  
  39, 35, 19 /يصديقي، مهد
  101 /اصفاپور، زهر

 ،161، 129 ,123 /يصفارپور، مهد
184, 191، 201 ,224 ,237 ,244 ,
246, 257، 261 ,265 ,267 ,348 ,
349 ,388 ,411 ،428 ،494  

  102 /خصفوي، شاهر
  186 /رپور، علي اكب صفي
  15 /زياري، پروي صفي

  
  ض

, 256, 255, 176, 99 /دضامني، مجي
297, 298 ,303, 360، 404 ,428 ,
462  

  129 /ضرغامي
  
  ط

, 98, 92 ،19 ,15, 13 /گطالع، هوشن
99 ,100 ,103, 113، 118 ,124 ,139 ,

141 ,148, 155 ،174 ،176 ،190 ،
191، 205, 206، 208, 215، 230, 
238 ،239، 266 ,267 ,268 ,275, 
288، 290 ,297 ,298 ,303 ,309, 

339، 349, 351 ،352، 359, 360, 362، 
388 ,404 ,405 ,421 ،428 ،447 ،457  

  29 /طباطبايي
، 428، 99، 19/ )دكتر(طبيب، سيد حسين 

432 ،441 ،447، 456 ،461  
  267 /نطالئي، حس

  419 /دطلوعي، محمو
  102 /مطهماسبيان، رحي

  
  ظ

  360، 301 )/دكتر(ظفري، اردشير 
  19 /جظفري، اير

 ,320 ،150، 147، 112، 68 /زظفري، پروي
388 ،428، 432 ,447, 456، 461 ,510  

  387 /اظفري، حن
  356, 267 /يظفري، مهد

  
  ع

  90 )/ژنرال(عارف 
  529, 494 /رعاقلي، باق

، 66, 28, 27, 19, 15 /يعاليخاني، علينق
146  

 ،27 ,24, 19, 15 /اعاملي تهراني، محمدرض
28, 29 ،35، 39 ,57 ,60, 65 ،70، 78 ,85 ,
88, 90 ،92، 93 ,94 ,97 ,98 ,99 ,100 ,

105 ,106 ,108 ,109 ,118 ,120 ,122 ,
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126 ,132 ,157 ,200 ,205, 214، 
216, 218 ،229 ،230 ،231 ،232 ،
241 ،246 ،266، 267 ,271, 272 ،
273 ،275 ،277 ،282 ،284، 290 ,
291, 297 ،298 ،300 ،301 ،302، 
303 ,304, 307، 332 ,333 ,341, 
359، 362 ,374 ,386, 388، 389 ,
404, 410 ،411، 423 ,424 ,425, 
428، 432 ,433 ,446, 447، 463 ,
475 ,493 ,494 ,512 ،525  

, 83, 75, 74, 71, 66 /لعبدالناصر، جما
84, 119، 205 ,206 ,534 ,536  

  15 /يعبده، مهد
, 88, 87, 86, 84, 81, 72, 71 /قعرا
90 ,119 ,120 ,136 ,137 ,138 ,139 ,

140 ,141 ,142 ,143, 146 ,147 ,
158 ,163 ,165 ,258 ,259 ,313 ,
315 ,316 ,317 ,344 ,345 ,346 ,
347 ,368 ,370 ,377 ,387 ,391 ,
392 ,394 ,426 ,520 ,521 ,522 ,
524 ,527 ,534 ,535  

  163 )/سعودي(عربستان 
  518, 517 /هاديمرادي، عزيز 

  38, 22, 14 /اعزيزي، غالمرض
  19 /رعسكركاشي، ناص

  170 /عطاپور

  269 /نعطوان، حسي
  30، 29, 28 /رعظيما، امي

  29 /رعظيما، جهانگي
  40 /نعظيمي، فخرالدي

، 217, 58, 57 ،56 ,53 ،52/ علم، اسداهللا
417  

  147 /دعلم، جوا
  480 /اعلم، محمدرض

  19 /يعلوي، مهد
, 233, 232 ،224، 118/ )دكتر(عليخاني 

234, 387، 428  
  241 /دزاده، احم علي
  19 /نزاده، حسي علي
  426, 399, 364 /منژاد، عبدالكاظ علي

  446 /نعميدي نوري، ابوالحس
, 380, 364 /يعوض پشتكوهي، محمدعل

381 ,393  
  
  غ

  247 /يغروي، عل
  20 /نغفوري غروي، حس

  15 /نژاد غفوري
  233, 113 /لپور، اسماعي غني

  
  ف

  38 )/دكتر(فاطمي 
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  147 /نيا اهللا فتح
  538, 526, 503, 75, 31 /هفرانس

  360, 267 /اهانيفر
  115 /فرخ

  135 )/ارتشبد(فردوست، حسين 
  15 /دفرمانفرمائيان، خدادا

  99 /لفروهر، اسماعي
  20, 15 /نفروهر، بيژ

، 29، 28 ,25, 20, 15 /شفروهر، داريو
30، 31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,38 ,39 ,
44 ,50 ,54 ,58 ,99 ,249 ,528  

  487 /لفرهمند، جال
، 186 ,170, 169 /افرهمند، عليرض

187، 305  
  31 /فريار

، 29، 28، 20/ )دكتر(فريور، اسماعيل 
35 ،39 ،93 ،100 ،160، 200, 205، 

207, 214 ،226، 230, 241، 275 ,
290, 297، 298 ،302 ،303 ،307 ،
352 ،412  

  91, 26 /نفلسطي
  
  ق

  84 /مقاسم، عبدالكري
  176 /هللا قاسمي، حبيب
  20 /هللا قاسمي، رحمت

  423, 161 /يقاسمي، مهد
  17 /يقدسي، محمدعل

  306 )/مهندس(قرباني، هوشنگ 
  28 /قريب

  129 /قزلباش
  359, 174, 154, 113 /نقزوي
  251 /رقط

  27, 26 /زقفقا
, 453, 452, 450, 239, 205, 196, 169 /مق

490  
  176 /زقنائي، پروي

  14 /سآبادي، شم قنات
  404, 356, 254, 176 /قنبري، عبداهللا

  476 /رقندها
  147 /جهرماني، ايرق

  267, 262 /مقياسيان، ابراهي
  

  ك

  475, 458 /يكارتر، جيم
 ،149، 148 ,147, 145 )/آلمان(كارلسروهه 

319 ,320 ,321  
  46, 42, 41 )/اهللا آيت ( سيدابوالقاسمكاشاني،

  346 /نكاظمي
  29, 28, 20 /نكامبخش، حس
  233, 232, 113 /بكاميابي، كاميا

  20 /نكاميار، بهم
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  31 /يچيان، علكرباس
  66 /نكرباسي، حس

  346 /كربال
  139, 87, 86 /قكردستان عرا

, 140, 88, 86, 73, 72, 71 /نكردستا
186 ,204 ,305 ,410 ,415 ,491 ,
526  
  483 /نكرما

, 113 ،73 ,72 )/كرمانشاهان (كرمانشاه
301 ,335  

، 153، 101/ )مهندس(كرماني، رضا 
154، 184 ,262 ,263, 265، 278 ,
291, 305، 359, 365 ،382، 387, 
430، 441 ،442  

  85, 84 /گكريم ديزاني، هوشن
, 193, 190, 189, 113 /جپور، اير كريم
225 ,232 ,233 ,241 ,281 ,343 ,
344 ,374  

  176 )/مهندس(كشكولي 
  398, 344 /يكالچا

  203، 26 /ركاللي، اميرتيمو
  510, 509 ،42/ )سپهبد(كمال 

  20 /ركمالي، منوچه
  172 /كنگرلو

  150 /اكوب
، 328، 53, 48, 24 / مرداد28كودتاي 

398 ،510  
  517, 516 /هكودتاي نوژ
  43, 40, 38 /دنژاد، مسعو كوهستاني

  163 /تكوي
  229, 205 )/قم(كهك 

  152 /دكهگيلويه و بويراحم
, 223, 181, 180, 156, 153 /ظكهوائي، حاف

224 ,292 ,295 ,296 ,355 ,358 ,380 ,
381 ,404  
  221, 32 /بكيا، 
  446 /پور كيان
  128 /دكيانژا

  28 )/دكتر(كيانوري 
  20 /يكيانوري، مجتب

  20/ كيانوري، مرتضي
  38, 17 /نكيانوري، نورالدي
  301 /دكيخسروي، رشي

  147 /دكيهان آذر، محمو
  

  گ

  76, 53 ،47 ,24 ،23/ ج. گازيوروسكي، مارك
  223, 153 /نگچسارا
  147 )/اطريش(گراتس 

  398, 29 /نگرگا
  270، 57 )/قرارداد(گلستان 

  398 /گنبد كاووس
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  247 )/دكتر(گودرزي، خسرو 
  227، 220, 219 /گيچاردي

  398, 365 /نگيال
  
  ل

  514 /مالجوردي، قاس
  247 /نلرستا
  36, 14 /سآنجل لس

  30/ لشكري، عباس
  36، 30 ،20 /محمدعليلشكري، 
  20 /يلطفي، عل

  35، 24 /نلمبتو
  216, 146 /نلند

  398 /دلنگرو
  128 /دلونتال، ريشار

  
  م

 /يمؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياس
2 ,31 ,37 ,38 ,43 ,49 ,52 ,55 ,56 ,

58 ,67 ,72 ,76 ,77 ,80 ,86 ,87 ,93 ,
98 ,100 ,117 ,118 ,120 ,123 ,145 ,

151 ,165 ,184 ,189 ,204 ,207 ,
215 ,221 ,230 ,232 ,238 ,253 ,
282 ,332 ,353 ,377 ,417 ,421 ,
426 ,448 ,451 ,459 ,460 ,469 ,
486 ,489 ,504 ,508 ,511 ,515 ,

517 ,522  
  489, 488, 398, 334 /نمازندرا

  15 /رماضدي، ناص
  226 /بماليك، جاكو

  263 /رماهشه
  101, 16 /مماهنامه ناسيوناليس

  310 /نماير، آ
  220 /امجلس سن

, 72, 69, 53, 40, 11 /يمجلس شوراي مل
99 ,123 ,140 ,148 ,152 ,162 ,174 ,182 ,

184 ,195 ,196 ,203 ,204 ,205 ,207 ,
208 ,212 ,213 ,214 ,216 ,217 ,218 ,
221 ,223 ,225 ,226 ,227, 228، 231 ,
242 ,249 ,250 ,260 ,267 ,269 ,270 ,
275 ,277 ,282 ,298 ,299 ,326 ,331 ,
332 ,336 ,377 ,407 ,410 ,422 ,429 ,
430 ,432 ,433 ,435 ,436 ,437 ,439 ,
440 ,442 ,444 ,445 ,448 ,450 ,453 ,
455 ,457 ,459 ,461 ,463 ,464 ,471 ,
476 ,480 ,481 ,485 ,486 ,490 ,492 ,
503 ,505 ,510  

  20 /دمجلسي، محم
  31 ،28 /تناسيوناليسمجله روزنامه 

  352 /دمجيدي، عبدالمجي
  519، 517, 516 /مدـشهري، مح ري  محمدي

  20 /دمحيط، بهزا
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  15 /دختاري، احمم
  423، 28، 27، 21, 20 /ضياءمدرس، 

  262, 154 /لمراديان، افض
  445, 221 /سمرواريد، يون

  484 /نمسجد جامع كرما
  229, 228 /يمسعودانصاري، احمدعل

  111 /دمسعودنيا، عبدالمحم
  226, 218 /سمسعودي، عبا
  36 /يمسعودي، عل

  150 /ومسك
  443, 110, 29 /دمشه

  493, 434 /يمشير، مرتض
  99, 19 /نمصدق، حسي

  496 )/دكتر(مصدق، غالمحسين 
 ،34، 33 ,33 ،28، 24/ مصدق، محمد

37 ,38 ,39 ,40, 42 ،43، 44 ,45 ,46 ,
47 ,48 ,56, 92، 249 ,254 ,256 ,

328 ,494  
  388 /نمصدقي، حسي

  368, 150, 136, 84 /رمص
  75 /زمظفري، پروي

  456 /رمظهري، علي اصغ
  484 /دمعتضد باهري، محم

  176, 20 /يمعدلت، محمدعل
  404, 267 /دمعصومي، عبدالحمي

  20 /نمعصومي، محمدحسي

  214 ،204/ )اهللا نصرت(معينيان، 
  518 /نزاده، حس مقبل

  99 /همقدادي، اسدال
  20 /دمقدسي، محم

 ,172, 171, 170, 155, 70 /رمقدم، ناص
242، 243 ,256 ,283 ,285 ,299 ,300 ,
338 ،496  
  28 /مكي
  31 /هزاده، نصرال ملك

  92, 91, 75, 42, 41 /لملكي، خلي
  20 /رملكي، منوچه

  22، 21 /دزاده، داوو منشي
  77, 66 /يمنصور، حسنعل
  32 /دمنصوري، جوا
  239, 172, 170, 169 /سمنطقي، عبا

, 200, 186, 172, 171, 170, 169 /دمهابا
205 ,239 ,241 ,271  

  443 /مهدوي
  51 /لمهربان، رسو

  328، 30، 20, 19 /دحممهرداد، م
  489 /يمهرعليزاده، مهد

  36 /نمهري، حسي
  43, 28 /نميدان بهارستا

, 267, 264, 261, 176, 101 /ميراني، ابراهيم
303 ,304, 339، 387 ,398 ,404 ,421 ،
428  
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  36 /ميرعبدالباقي
  299, 298 /ميرقاسمي

  
  ن

  80 /افشار نادرشاه
  20 /هللا نادري، عزت
  518 /گناهيد، هوشن

, 509, 33, 18, 14 /انجاتي، غالمرض
510 ،525  

  346 /فنج
  147 /بنجفي، مقر

  170, 169 /زنجفياني، پروي
  38 /رنجمي، ناص

  19 /ونخجواني، خسر
  495 )/دكتر(نراقي، احسان 

  518 /ننزيه، حس
 ,254, 132 ،70/ اهللا نصيري، نعمت

257، 263, 276، 277, 280 ،283 ،
284 ،285، 286 ,287, 288، 289, 
300، 301 ,304 ,308 ,317 ,338  

  20 /دنطاق، جوا
  334 /شنظري، داريو
  91 /دنفيسي، سعي
  20 /زنكيسا، پروي
  35 /منمازي، بهرا

  310 /نوبخت

  32 /اهللا نوذري، عزت
  474 )/هللا آيت(نورمفيدي، سيدكاظم 

  432, 186 /دنهاون
  486 /گنهاوندي، هوشن

  495, 256 /ينهضت آزاد
  24 /تفنهضت ملي شدن صنعت ن

  147 /نيرومند
  356 ،267 ,224 /اهللا آمال، فرج نيك

  166 /دنيكسون، ريچار
  113 /ينيكوكار، يحي

  
  و

  20 /زورجاوند، پروي
  501 /اوزارت امور خارجه آمريك

  500, 495, 494 /يوزارت دادگستر
  15 /روالديكا، نستو

  449 /وويتلي، آندر
  319 /مويتنا
  147، 145/ وين

  
   ه

  360 /)مهندس(هاتفي 
  339 /هاتفي

  303, 267, 176 /نالدي هاتفي، بهاء
، 527، 518، 492 /رنجاني، اكبي رفسهاشم
528  
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  476 /تهرا
  505 /يهروي، مهد

  476, 252, 249 /اهيخواندننامه  هفته
  81 /دهلن

, 17, 16 /يهمايون كاتوزيان، محمدعل
33  

, 22, 21, 20, 15 /شهمايون، داريو
120 ,218 ,250, 430  
  163, 162, 88 )/هندوستانن (هند

  17 /اهوشنگ مهدوي، عبدالرض
, 100, 85، 77، 70 /، اميرعباسهويدا
125 ,126 ,138 ,145 ,150 ,155 ,
165 ,169 ,176 ,177 ,180 ,183 ,
192 ,200 ,201 ,204 ,206 ,207, 
208 ،212، 213, 215 ،216 ،217 ،
218 ،219، 220 ,221, 222، 228 ,
229 ,234 ,235 ,236 ,237 ,240 ,
241 ,243, 244، 245 ,246, 247، 
252 ,253 ,255 ,256 ,264 ,265, 
266، 268, 274 ،275، 277 ,287 ,
289 ,293, 294، 305 ,307 ,315 ,
325, 331، 333, 334 ،339 ،349، 
359 ,360 ,361 ,362 ,363 ,364 ,
366 ,375 ,376, 379، 381 ,382 ,
383 ,386 ,387, 392، 394 ,399, 
400 ،401 ،402، 404 ,405 ,406 ,

409 ,412 ,413, 417 ،418 ،419 ،423 ،
424 ،428 ،445، 457, 476 ،493 ،503، 
510  

, 313 ،310 ,103, 33 ،22، 17/ هيتلر، آدولف
314 ,319  

  
  ي

  246, 179, 178 /جياسو
  371, 261 /نپور، يامي يامين

  453, 414, 335, 288, 180 /ديز
  444, 443 /ريزداني، هژب

  539, 538, 537, 498 ،447/ يزدي، ابراهيم
  15 /ريزدي، شهپ

, 432, 414, 288, 224, 101 /ريزدي، منوچه
456 ,461 ,535  

  423 )/دكتر(يگانه، ناصر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



محسن پزشكپور

عكسها



دكتر فضل اهلل صدردكتر محمدرضا عاملي تهراني

داريوش همايوندكتر هوشنگ طالع يزدي



دكتر اسماعيل فريور

دكتر فضل اهلل صدر



داريوش فروهر در حال سخنراني

از راست به چپ: نفر دوم محسن پزشكپور و نفر سوم دكتر هوشنگ طالع يزدي



مهدي صفارپور دكتر حسين طبيب

مهندس رضا كرماني دكتر حسين تجدد



مهندس مرتضي آفتاب روشاداكبر روناسي

دكتر عباس روحبخشسيدمهدي سيادت



ابوالقاسم پورهاشميمهندس پرويز ظفري

اميرشاپور زندنيا



رديف نشسته از راست به چپ: 
دكتر حسين طبيب، دكتر عاملي تهراني، محسن پزشكپور، دكتر صدر، دكتر عباس روحبخش

داريوش همايون )نفر دوم از سمت راست(



نشريات پان ايرانيست



نشريات پان ايرانيست


