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  چکیده
در برخی نقاط کشور تشکیل « فداییان شاه»عنوان شاه تحت نظامیان حامی، شبهدومدر دورۀ پهلوی 

های مشابه حامی حکومت وهگیری، عملکرد، تشکیالت و ارتباط با حکومت، با گرلحاظ شکلشدند که به

ی، متفاوت بودند و در برخی حوادث ناشی از جنگ دوم جهانی موقتهای مانند اوباش شهری یا پارتیزان

کردند. مسئلۀ اصلی در اینجا مطالعۀ روند از شاه و ارتش حمایت می 1332مرداد  28و کودتای 

ی، در زمینۀ تاریخی و تأثیر عوامل نهادی های برخوردار از طبیعتی نسبتاً دائمیابی چنین گروهسازمان

های تاریخی از های تاریخی، اطالعات و دادههای توصیفی، به روش پژوهشاست. برای دستیابی به یافته

نظامیان و سایر منابع استخراج گردید و از اسناد نظامی و دولتی، مصاحبه با برخی افراد مرتبط با شبه

ح تفسیری استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که چنین ها برای ارائۀ یک طراین یافته

ی، در پی جنگ دوم جهانی به تقویت نیروهای دولتی موقتهای صورت پارتیزان هایی در ابتدا بهسازمان

شتافتند و پس از بحران آذربایجان، حکومت به آنان نوعی مشروعیت غیر رسمی بخشید و در دورۀ 

دهی و تشکیالت دست یافتند و پس از ریک ارتش و جناح تندرو، به سازمان، به تحمصدقوزیری نخست

عنوان الگویی برای ایجاد یک سازمان ها، بهکودتا نیز حکومت از تجربۀ مرامی و تشکیالتی این سازمان

 نظامی فراگیر استفاده کرد.شبه
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 مقدمه. 1

نظامی، در دستگاه  های موازی با نیروهایهای فشار/دستهحضور نیروهای خودسر/گروه

)تاریخ  پیشامدرن دورۀ در «روستایی حَشَرهای» دارد. زیادی سابقۀ ایران در دولت

توان در زمرۀ تا نیروهای مجاهدین بختیاری در دورۀ مدرن را می( 291: 1366ان، سیست

صورت اجباری یا از روی های سیاسی و دولت بهاین نیروها دانست که آنها را قدرت

لۀ ئ، در مفهوم مدرنِ دولت، مس«حامی حکومتنظامیان شبه»اند، امّا کارگرفتهضرورت به

مشروعیت اعمال زور را دارد و  طور انحصاریبه  صرفاً دولت زیرا ؛روندمیشمارمهمی به

که از سوی نهادهای حالیو جامعۀ مدنی، در شهرونداننظامیان علیه ورزی شبهخشونت

لحاظ حشرها بهگرچه ؛ بنابراین، و نامشروع استشوند، غیرقانونی دولتی پشتیبانی می

نظامی شمرده لحاظ نهادی، نیروهای شبهاند، امّا بهنظامی بودهتاکتیکی و عملیاتی، شبه

اردوی »عنوان شوند. مجاهدین بختیاری نیز همراه با ظهور دولت مدرن در ایران، بهنمی

 شدند.منزلۀ ارتش و نیروی نظامی محسوب میو به( 192: 1383)کسروی، « دولتی

نظامیان حامی حکومت در صحنۀ سیاسی و نظامی کشور، از حضور شبهدر واقع، 

نثاران یا فداییان ها با عناوین مشابه فداکاران، جانآغاز شد. این سازمان دومدورۀ پهلوی 

، به نفع شاه و ارتش وارد 1332مرداد  28خصوص در کودتای و به 1332-1320شاه، از 

ی یا اوباش شهری و مزدوران که موقتهای محلی صحنه شدند؛ آنها را نباید با پارتیزان

 نظامیان در این مفهوم، پدیدۀی نداشتند، یکی گرفت؛ این شبهدهی مشخصسازمان

و تداومشان  خودجوش بودن یا دستوری گیری،شکل دربارۀ که روندشمارمیبه جدیدی

یابی آنها در اطالعات زیادی موجود نیست. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی سازمان

ق شهروندی و پشتیبانی نظام سیاسی ایران است که از منظر جامعۀ مدنی، نقض حقو

 ها اهمیّت دارد.پنهانی حکومت

نظامیان حامی حکومت در تعریف دهد که دربارۀ شبهپیشینۀ تحقیق نشان می

های برخی از چنین فعالیته، نون اثری نگارش نیافته است؛ البتمشخص خود، تاک

ومی صورت موردی در طی دو مقاله، بدون استفاده از چارچوب مفههایی بهسازمان

فداکاران آذربایجان،  جمعیت و کوک سازمان» است: شده داده نشان (Militias) نظامیانشبه

 جمعیتچگونگی تشکیل »( و 1389سلیمانی، ، )«گارد شاهنشاهی ۀبراساس اسناد نویافت

قبال دولت ملی دکتر  دیهیم و رویکرد آن در فداکاران آذربایجان به رهبری محمد

گرچه سازمان فداکاران آذربایجان، یکی از  (.1393)باقری بسطامی و سلیمانی،  «مصدق

http://www.ensani.ir/fa/34934/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/334652/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/334652/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/334652/default.aspx
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ست، اما به غیر از تعریف مفهومی شده در این مقاله نیز ههای پنجگانۀ بررسیسازمان

که در مقالۀ حاضر صورت گرفته، ابهاماتی که دربارۀ این سازمان در دو مقالۀ پیشین 

های اوباش وجود داشت، رفع گردیده است. آثار دیگر نیز عمدتاً به نقش گروه

، (1342-1304) ها در سیاست عصر پهلویلومپنداران اشاره دارند. در کتاب شهری/چماق

های فرودست همسو با دولت پهلوی دوم اشاره شده است برخی گروه لیتبه فعا

های توان در زمرۀ سازمانهایی را نمیچنین گروهکه ( 209ـ150: 1392محمدی، زاده)

دارای تشکیالت منسجم با ایدئولوژی مشخص نیستند،  نظامی قلمداد کرد؛ زیراشبه

، خاطرات شعبان جعفری)ر است نیز متغی دقمصتوده، شاه و حتی طرفداری آنها از حزب

بهادرها، بزن»ی و بدون رهبر مشخص هستند که از آنها با نام موقتو ( 126ـ123 :1394

ها و شود. به طورکلی، آثار یاد شده، صرفاً به گروهنیز یاد می« ها و چاقوکشانلمپن

دارای عناصر  نظامیان حامی شاه کهاند و به شبهنیروهای حامی شاه اشاره کرده

 اند.نهادینگی و سازمانی است، نپرداخته

یابی چنین به مسئله و اهداف طرح شده، پرسش اصلی این است که سازمانباتوجّه

هایی که طبیعتی نسبتاً دائمی دارند، تحت چه شرایط تاریخی و کدام عوامل نهادی گروه

های تاریخی و وهشهای توصیفی، به روش پژصورت گرفت؟ برای دستیابی به یافته

های تاریخی از اسناد دولتی و نظامی و مصاحبه تأکید بر تحلیل اسنادی، اطالعات و داده

ها برای ارائۀ یک ها استخراج گردید و از این یافتهبا برخی افراد مرتبط با این سازمان

وم ها، به اسناد رکن داین سازمان حکومتیبرای توصیف بُعد  طرح تفسیری استفاده شد.

ارتش که اکنون به نام اسناد ساواک معروف است، بیشتر تکیه شد؛ زیرا اسرار پنهان حکومتی و 

برای کنار گذاشتن برخی شود. عالوه بر این، ها در قالب این اسناد هویدا میاین سازمان

اند، از شود و فاقد سازمان بودهیاد می« دارانچماق»هواداران شاه که از آنان با نام 

استفاده شده است. ذیل این مفهوم، آنها دارای « نظامیان حامی حکومتشبه»م مفهو

نوبۀ خود از سوی حکومت نیز بوده و به حکومت . حامی1ها هستند: این ویژگی

عنوان نیروهای . به2گیرند؛ قرار می هاشوند؛ بنابراین در مقابل چریکپشتیبانی می

ح بوده یا برای مسل .3هستند؛  منظمیروهایی ناشوند، بلکه نشناخته نمی منظمامنیتی 

ها به شود؛ برخی گروهاجرای خشونت آمادگی دارند. این معیار به سالح گرم محدود نمی

. 4 ؛(Carey & Mitchell and Lowe, 2013: 251)شوند می مجهزکارد بزرگ یا چماق 

 فکری مشخّص هستندمانند رهبر، نام یا رویکرد دارای میزانی از تشکیالت و سازمان 

(Bohmelt & Clayton, 2017: 11 ؛Ibid: 250- 251) شاهفداییان». افزون بر این، اصطالح »
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در این مقاله، اشاره به سازمان واحدی با این عنوان ندارد، بلکه دریافتی عام از 

 دانستند و اهداف یکسانینثار شاه میهایی است که خود را فدایی، فداکار یا جانسازمان

 داشتند.
  

 . ظهور نیروهاي پارتیزان2

، سردرگمی حکومت و ارتش در 1320در ایران، براثر هجوم ارتش متفقین در شهریور

مواجهه با آن آشکار شد. ارتش شاهنشاهی که در نقاط شمالی ایران دارای هفت لشکر 

و آزموده،  11: 1981)جم، با دستور ترک مقاومت، از هم فروپاشید ، (112تا: )قدیمی، بیبود 

 1942/ژانویۀ 1320جانبۀ ایران، شوروی و انگلیس در بهمن انعقاد پیمان سه. (6: 1984

حضور نیروهای متفقین در ایران را مشروعیت داد. از آن پس، نیروهای شوروی بودند که 

کردند؛ همانند متفقین انگلیسی آنها در جنوب برای نقاط شمالی ایران تعیین تکلیف می

ها از مهاباد در غرب تا مشهد در شرق را اشغال کردند. غیبت روس(. 41: 1373)فاوست: 

شدن ارتش، به تضعیف کنترل حکومت در این منطقه منجر مقامات محلی و متالشی

گرا، از قدرت مانند مهاجران قفقازی و طرفداران چپ محلیشد و عناصر ناراضی 

. (36)همان: صمانۀ مردم شد های خبیشتری برخوردار شدند و این، موجب واکنش

بایست نظر مقامات شوروی را مدّنظر حکومت ایران برای انتصاب استاندار آذربایجان می

که درصدد برآمد تا برای نجات آذربایجان ارتش خود و زمانی ( 666تا: ، بیفرخ)داد قرار می

گذاریم ند نمیآباد قزوین مانع شدند و صراحتاً گفترا اعزام کند، قوای روس در شریف

 .(270: 1368زاده، )تقیارتش ایران پیشروی کند 

ها، یعنی جنوب نیز وجود داشت. در واقعۀ نهضت این وضعیت دربارۀ منطقۀ انگلیسی

یک نگرانی خاصی به شورش جنوب نشان ها، هیچها و نه درباریجنوب، نه انگلیسی

(؛ 126: 1373)فاوست، ی نداشتند ندادند و برای جلوگیری از توسعۀ آن نیز تمایل چندان

ی وضعیتها، حکومت قوام کار دشواری داشت. در چنین بنابراین، برای مقابله با قشقایی

توانست از نیروهای غیر حکومتی علیه دشمنان استفاده و که حکومت محذور بود، می

برهه  داشتن در چنین اعمالی را انکار کند. نیروهای پارتیزانی که در اینهرگونه دست

از کلمۀ  (Partisan)« پارتیزان»کردند. لفظ ظهور کردند، چنین اهدافی را عملی می

لحاظ ق شده و به پیوند افراد با حزب یا گروهی جنگجو و متخاصم یا بهمشت« پارتی»

 ( و32ـ33: 1396)اشمیت، اند د سیاسی عمیقعال اشاره دارد. آنها دارای تعهسیاسی ف
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شوند نامیده می نیز «جنگجوی مقاومت» و آیندمی پدید نظامی لاشغا وضعیت در عمدتاً

 سازد.که این نیروها را از دیگر جنگجویان متمایز می (41)همان: 
 

 هاي تبريز به رهبري ديهیم. پارتیزان2-1

ش، ریشه در ارتباط 1328گیری سازمان فداکاران در آذربایجان در نقطۀ آغاز شکل

داشت. دیهیم، در اواخر دورۀ  ئیس سازمان فداکاران آذربایجان()رشخصی شاه و محمد دیهیم 

 به بود که )آذربایجان شرقی و غربی(رضاشاه، رئیس سازمان پیشاهنگی استان سوم و چهارم 

موردتوجّه رضاشاه و  1س و حرمت پرچم ایران حفظ شد،ای که در آن تقددلیل حادثه

قرارگرفت و نشان درجۀ پیشاهنگی(  )رئیس افتخاری سازمانسپس ولیعهد وی محمدرضا 

. از (179ـ178، 164)دیهیم: خاطرات: اوّل پیشاهنگی و نشان لیاقت را از دربار دریافت کرد 

بایست هیچ قید و شرطی میپرست، بیگرای حکومت، وطنمنظر ناسیونالیسم باستان

ای او درجهت هفعالیتآب و خاک و جایگاه نیاکان و زادگاه خود را دوست بدارد و تمام 

. دیهیم نیز معتقد (76: 1345)نفیسی، خدمت به موطنش و فداکردن جان در راه آن باشد 

عشق به وطن با خونم عجین شده است و جز با مرگ بیرون نخواهد رفت و »بود که 

« دانم.جانبازی در راه استقالل و عظمت وطن را یکی از فرایض دینی، ملی و وجدانی می

پرستی، الزمۀ یکدیگر بودند و دوستی و میهننظر دولت پهلوی، شاه از(. 195)خاطرات 

. بعدها یکی از شروط عضویت (434: 1385)هدایت، شاه و میهن بدون یکدیگر معنا نداشت 

من به این »گذاری کرد، ادای سوگند مخصوص بود: در سازمان فداکاران که دیهیم پایه

کنم که ت، سوگند وفاداری یاد میپرچم مقدس که مظهر استقالل میهن عزیز ماس

. (4: 1329اسفند  6)آذرآبادگان، « وظیفۀ خود را نسبت به خدا و شاه و میهن انجام دهم...

و آموزش  تمرینات همچون ایهبالقو نظامی ظرفیت پیشاهنگی، سازمان درون در نهمچنی

را در ، هنجارها و فرهنگ همسو با حکومت وجود داشت که مواضع شخصی دیهیم منظم

 مقابل بیگانگان تقویت کرد.

به همین پیشینه، در زمان تسلط حکومت دموکرات بر آذربایجان، وی با جذب باتوجّه

صورت مخفیانه، مبارزات پارتیزانی را برای مبارزه آغاز پرست، بههفده نفر از افراد میهن

و تهییج مردم،  نامه و پراکندن شایعاتکرد و این نیروها با اقداماتی همچون توزیع شب

: 1396؛ دیهیم، 361ـ276: تابی)دیهیم، کردند تا تبلیغات حکومت را خنثی کنند تالش می

با توزیع  1325آذر  21. سرانجام اعضای آن، در روز : مصاحبه(1397مصاحبه و زهتابی، 

دست حکومت  از را یک شمارۀ کالنتری شاهنشاهی، ارتش ورود از پیش اهالی، میان اسلحه
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و  295: تابی؛ دیهیم، 6: 1329دی  8)آذرآبادگان، ها را دستگیر کردند و بسیاری از چپ خارج

 .(41، ن 19مذاکرات مجلس شورای ملی، د
 

 هاي بندر پهلوي. پارتیزان2-2

توده در تمام امور پیشرفت حزبتشکیل فداییان شاهنشاهی در بندر پهلوی، نتیجۀ 

صورت خودجوش تشکیل شد. دوست و بهی میهنادافراد عاین نیرو از شمال ایران بود. 

ای عدهاز  1320براساس گزارش رکن دوم ارتش، هستۀ اولیۀ آن، پس از وقایع شهریور

پرست و مبارزان آزاد که اکثراً خدمت زیر پرچم را انجام داده بودند، تحت جوانان میهن

اپاک در این شهر تشکیل منظور مبارزه با اقدامات عناصر نسرپرستی چند تن از اهالی، به

ال و مزدوران بیگانه علیه عم 1322و در  (164: 1329و  156: 1330، 2شاهفداییان)شد 

نظیری برای استقالل کشور باستانی و اقداماتی را انجام دادند و مدعی جانفشانی بی

با ارتش  مهماین نیروها در مواقع . (178: 1329همان، )و تاج شاه بودند  عظمت تخت

که تیمور مهاجر از سران فرقۀ دموکرات در رأس کاری داشتند؛ برای مثال، هنگامیهم

رسیدند و خیال حمله به بندرپهلوی را داشتند، آباد بندرپهلوی فدایی به تازه 1500

 رو،ازهمین کردند؛ مبارزه آنان با ژاندارمری، فرماندۀ دیلمی، سرگرد راهنمایی با هاپارتیزان

)تهران تمجید کردند  ها(ایو فرقه هاای)توده مزدوران علیه آنان اقدامات خلخال از اهالی

 (.164: 1329و  156: 1330شاه، فداییان؛ 16: 1325اسفند  2مصوّر، 
 

 شرقي رشت . اتحاديۀ گیالن 2-3

از نیروهای  بزرگ دارانِزمین هراس از برآمده 1320 در شرقی گیالن اتحادیۀ گیریشکل

اتحادیه را متشکل از علی ساالرمشکات از مالکان شرق گیالن، این چپ بود. حسین

در واکنش به ایجاد اختالف  طلب گیالن و مازندرانداران و رؤسای ایالت سلطنتزمین

توده، در منطقۀ رودسر تشکیل داد و برای توسعۀ میان روستاییان و مالکان توسط حزب

ای از همین متحدان، عدهبا کمک  1321ر آن تا چالوس و گرگان اقداماتی انجام داد. د

 27؛ بدرمنیر، 106: 1333)همان، پاالن و نوده به مقابله پرداختند ها در قریۀ بیبا کمونیست

. این نیروها برای جلوگیری از نفوذ حکومت : مصاحبه(1397و مشکاتی،  4: 1327اردیبهشت 

. طبق : مصاحبه(1397اتی، )مشککردند می عملیاتدموکرات آذربایجان، تا زنجان نیز 

های وسیع گیالن، وی را قادر گزارش رکن دوم ارتش، خصلت رهبری او در میان قسمت

بُلغاری، مقصودی  آبادی،دولت مانند گیالن عشایری طوایف از را زیادی افراد تا بود ساخته
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ارزیابی ی اعتماد و با مدیریت قوو بایندُر بسیج کند. تیپ مستقل رشت، او را فردی قابل

که از سوی دربار باشد، و گزارش داد که به جاه و مقامی (106: 1333)فداییان شاه، کرد 

 .)همان(مند است عالقه
 

 . حزب خورشید تهران2-4

ایرانیستی پرستی افراطی، پانتمایالت میهنگیری حزب خورشید را باید در زمینۀ شکل

تی یافت که مایل به دخالت در و ضدکمونیستی در میان برخی از افراد غیر حکوم

را برای « کانون ستمدیدگان ایران» جمعیت 1320احمد شارِق در سیاست بودند. 

توده تشکیل داد که هدف اصلی آن حفظ قدرت مملکت و تشکیل جبهۀ  مبارزه با حزب

این کانون در . (280تا:)شارق: بیواحدی برای استقالل کشور باستانی ایران بزرگ بود 

تغییر نام داد که مدافع تقویت ارتش و سلطنت بود و در « خورشیدحزب »به  1322

شد، استقبال کرد از پیروزی متفقین که به خروج آنها از کشور منجر  1322سال 

تا  1322حزب با همین نام از این  .(1: 33117/999، شسازمان مرکزی حزب خورشید)اطالعیۀ 

مقایسه را با احزابی مانند حزب ایران و توده قابل توان آنکرد؛ اگرچه نمی لیتفعا 1329

ایها اعالم کرد: پارتیزانی علیه توده عملیاتمادگی خود را برای آ 1324حزب در دانست. 

در این موقع که اشخاص ماجراجو به نفع بیگانگان استقالل کشور و عظمت شاه جوان »

جان، از عظمت شاهنشاه  بذل نمایند، حاضرند با تقدیم سرباز داوطلب ورا تهدید می

: 1379)اسنادی از احزاب سیاسی در ایران، « خود و تمامیت ارضی کشور ایران دفاع نمایند

رئیس حزب بالفاصله پس از تسخیر آذربایجان توسط حکومت، برای ایراد  .(229ـ230

دوستی از سوی ستاد ارتش به ریاست سرلشکر انی و ترویج و تقویت روحیۀ شاهسخنر

 27آتش، )آرا احضار و به همراه سرهنگ هاشمی، فرماندۀ قوای نظامی، وارد تبریز شد رزم

 . (111و  108، 58تا: شارق، بیو  4: 1325 آذر
 

 هاي جهرم. پارتیزان2-5

 1320اییان شاه را باید در حادثۀ شهریور گیری فددر جهرم فارس، نقطۀ آغاز شکل

وجو کرد. طبق ادعای مؤسسان آن که البته به تأیید تیمسار کاظم شیبانی، جست

ف ها قسمتی از شهر جهرم را تصراییکه قشقفرماندۀ نظامی وقت جهرم رسید، زمانی

مانع از ورود داران بزرگ جهرم بودند، به مقابله پرداختند و کردند، این افراد که از زمین

 موفقها مهاجمان شدند. در واقعۀ نهضت جنوب نیز این برخوردها ادامه یافت. قشقایی
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ها و قوای نظامی را در مضیقه قرار شدند آب و آذوقۀ جهرم را مسدود کنند و ژاندارم

دهند، امّا این افراد با حمل گندم به تیپ هفدهم، موجب تقویت یک گردان سوار لشگر 

و تیپ نظامی جهرم از آنها )سرلشکر زاهدی( دند و لذا فرماندۀ نیروی جنوب و ژاندارم ش

 .(18و  11: 1959/293/98، ش شاهجمعیت فدائیان) قدردانی کردند

تی موقعی در کنشگران خود، اهداف از جدا گانه،پنج نیروهای این همۀ بنابراین،

وهای کمکی برای حکومت توانستند در قالب نیراضطراری و بحرانی پدیدار شدند که 

 تشکیالت منسجم، با نظامیشبه هایسازمان ایجاد برای زمینه عمل کنند و بعدها،

رهبر مشخص نیز فراهم شد که شروع آن، پس از یک رویداد مهمّ دیگر،  و ایدئولوژی

 یعنی بحران آذربایجان رقم خورد.
       

 نظامیانيابي شبه. مشروعیت3

ت تقوی نظامید مواضع نیروهای شبهز چندین جهت، موجب شختم بحران آذربایجان ا

پرستانی برای نجات مام میهن شتافته بودند، عنوان میهنها که بهشود و این پارتیزان

 آورند:دستای بهگرایانهملی مشروعیت غیررسمی

اش، کانون هجمه توده، بدون حامی خارجی. با خروج شوروی از ایران، حزب1

هور، مرداد )شد فروش معرفی میپرست و وطنعنوان خائن، مزدور، بیگانهبه قرارگرفت و

راستی که حامی شاه و راست تندرو و مطبوعات دست از نظر جناحو  (18-2: ش1324

پرست، الزامی و مجاز ارتش بودند، مجازات این خیانتکاران برای هر فرد ایرانی و میهن

 شمرده شد.

آن روز  رود ارتش به آذربایجان، نفوذ چندانی بر سیاست. شاه جوان تا پیش از و2

السلطنه بود که با سیاستی که به کار نداشت و در جریان بحران آذربایجان، شخص قوام

ناجی »برد، زمینۀ خروج ارتش سرخ و تسلیم حکومت دموکرات را رقم زد، امّا لقب 

از نظر ارتش و  .(329ـ328: 1387عظیمی، )نصیب شاه شد « ملتپدر »و « آذربایجان

پرستی دانسته و ستایش شد و مثابۀ رکن میهن و آمال میهنکاران، شاه بهمحافظه

 ،خدا»راهم کرد تا با شعار نظامیان فکار و شبهفرصت مناسبی را برای نیروهای محافظه

« رگستشاهنشاه عدالت» را شاه آنان کنند. تحکیم شاه با را خود معنوی ارتباط ،«میهن ،شاه

ها، همواره در فکر تهیۀ رفاه برای مردم بود و ایخواندند که برخالف خلف وعدۀ فرقهمی

ها و نقشۀ او شد که دست او باالی همۀ دستدارای پشتیبان و نگهدار غیبی دانسته می

در نجات آذربایجان  و (4: 1335بهمن  17اختر آذربایجان، )ها قرار داشت باالی همۀ توطئه
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 1همان: )کس بیش از شاهنشاه تالش نکرده بود ط حق بر باطل بود، هیچسلکه همچون ت

دوستی، اصل ها باال رفت و مرام شاهاز این زمان، تصاویر او پیشاپیش همۀ رژه .(4و 

 نظامیان شد.های شبهاساسی مرامنامه

های و جناح مطبوعات هجمۀمورد 1320شهریور در فروپاشی از بعد که ارتش همچنین،

 لف قرارداشت، پس از تسخیر آذربایجان، اهمیّت خود را بازیافت و مقاومت و کشتهمخا

احترام، به متن عنوان نهادی قابلرا به شدن برخی از افسران ارتش در این منطقه، آن

پرستان نسبت به امر سیاسی گری و شجاعت میهنترتیب، نظامیجامعه برگرداند. بدین

که تاریخ ورود ارتش  1325آذر  21رو، جّهی یافت و از اینو دیپلماسی، جایگاه قابل تو

ات ملی و شاهنشاه مقدسبه آذربایجان بود، روز ارتش نام گرفت تا عهد و میثاق با 

 تحکیم گردد. 

ها، نشان داد که در مواقع بحرانی های چریکی پارتیزان. از سوی دیگر، تجربۀ جنگ3

ا بر علل مختلف، قادر به عملیات مؤثری ارتش بن منظماضطراری که نیروی  وضعیتو 

رو، در های مختلف، دشمن را آزار دهند؛ ازهمینقادرند به شیوه منظمنیست، نیروهای نا

، افراد غیرنظامی شامل ایالت و (دوم)در دوره پهلوی بار آذر، برای نخستین 21های رژه

تند و خود را برای رفشهروندان تسلیح شده، در کنار ارتش و نیروهای نظامی رژه می

: 1336تیر  12)همان، کردند مام میهن به نیروی آنها احتیاج داشت، آماده میروزهایی که 

های پارتیزانی در های نظامی، به غیرنظامیان که در قالب عملیاتروی، نشان. ازهمین(1

امیان نظافراد بسیاری از شبه گرفت. تعلقختم بحران آذربایجان شرکت کرده بودند، نیز 

های همایون، نشان درجۀ اوّل شجاعت و آذرآبادگان مفتخر فداکاران آذربایجان، به مدال

های جوانان که برخی مدال : مصاحبه(1397و زهتابی،  2: 1329دی  24 )آذرآبادگان،شدند 

 26)آذرآبادگان، فداکار را شاهنشاه و سایر آنها را تیمسار سپهبد شاهبختی اعطاء کردند 

سرباز فداکار »همچنین شاه به دیهیم نشان آذرآبادگان، شجاعت و لقب  .(2: 1329آذر 

های فداییان شاهنشاهی برخی پارتیزان این،برعالوه .(381)دیهیم، خاطرات: داد « آذربایجان

ساالرمشکات نیز از  .(156: 1330)فداییان شاه، نیز به اخذ نشان آذرآبادگان مفتخر شدند 

: 1333)همان، رابر حکومت دموکرات، نشان شجاعت دریافت کرد شاه بابت مدافعه در ب

دلیل به بابت همکاری با شهربانی )سرلشکر ابراهیم ضرابی(رئیس شهربانی کلّ کشور . (106

آرا رئیس ستاد ارتش به جهت تهییج و سرلشکر رزم« مخالفان امنیت»مبارزه با 

 .(140و  108تا: )شارق، بینظامیان، از شارِق قدردانی کردند 
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آذر در پشت سر  21اعضای فداکاران آذربایجان در تبریز پس از غائله، هر سال در 

: 1330آذر  27و  2: 1329آذر  21؛ 3: 1328آذر  28)آذرآبادگان، رفتند ارتش شاهنشاهی رژه می

. در شرق گیالن نیز طبق دستور فرماندهی ستاد ارتش، نیروهای فداییان شاهنشاهی (4

آذر  30)گیالنشهر، کردند نفر بودند، در این رژه شرکت می 500کات که بیش از و ساالرمش

رژۀ این افراد در کنار ها و اعطای این نشان .(1: 1328آذر  21زمین، و گیالن 2: 1327

نیروهای رسمی ارتش، به معنای تأیید اقدامات آنان و برخورداری از نوعی مشروعیت بود 

وان بازوی حکومت در امر سرکوب شرکت کنند که این امر، که بعدها قادر شدند به عن

بعد »های رشت با کنایه نوشت: عامل مهمّی در تداوم این تشکیالت شد. یکی از روزنامه

تواند اند که کسی نمیه شدهالملقدری وجیهاز ختم غائلۀ آذربایجان، طبقۀ مالکین به

 .(1 :1326دی  8)سپیدرود، « مقام اجلّ آنها را نستاید

 

 نظاميهاي شبه. تشکیل سازمان4

های پیشین که ارتباطشان را با نهادهای دولتی نگسسته بودند، بعد از بحران پارتیزان

 ،مصدقادامه دادند و در زمان حکومت  فعالیتتری به آذربایجان، با تشکیالت منسجم

ین حکومت، بر سو، در ادهی و تشکیالت آنها فراهم شد زیرا از یکبرای سازمان زمینه

شد و از سوی دیگر، رعایت قانون اساسی و دموکراسی انتخاباتی تأکید بیشتری می

کار برای مقابله با این وضعیت و حفظ منافع سیاسی های تندرو و محافظهتحرّکات جناح

 خود فزونی گرفت.
 

 . سازمان فداکاران آذربايجان4-1

ن مورد توجه شاه و ارتش قرار گرفته بودند، فداکاران آذربایجان که بعد از غائلۀ آذربایجا

از ایدئولوژی و  توانمی که است دوره این در شدند. تقویت تشدبه مصدق حکومت دورۀ در

های فداکاران آذربایجان از همۀ نواحی سردسته آورد.دستبه تشکیالت آنان درک بهتری

شدند. عالوه بر خاب میت انتن محالل یک یا دو نفر از سرمعتمداگانۀ تبریز، شامهشت

ها، به سبب نجات آذربایجان، شخص دیهیم که رهبر این سازمان بود، همۀ این سردسته

از سوی شاه نشان گرفته بودند؛ برای مثال، میرشریف سیدشریفی، از چاقوکشان مشهور، 

دی  24)آذرآبادگان، سرمعتمد بخش شش تبریز و دارای نشان درجۀ اوّل شجاعت بود 

دامنی، پاک در شهرت حسن سازمان،در  عضویت شرایط از (.4: 1330فروردین  18و  2: 1329

و معتمدان  محترمان از فمعرِ نفر دو داشتن سوءسابقه، شتنندا و دوستیشاه پرستی،میهن
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شهر و عدم سابقۀ همکاری با فرقۀ دموکرات بود. این سازمان دارای دفتر مشخصی 

 27)همان، بود « خدا، شاه، میهن»رت از سه کلمۀ شامل دو شعبه شد و مرام آنها عبا

شد که در های ده نفری تقسیم میسازمان به دسته .(4و  1: 1330مرداد 16؛ 4: 1329اسفند 

 .(1: 1330مهر 29)همان، رسید هزار نفر میتعداد افراد آن به دوازده 1330تیر 

بود که در دورۀ وی، این  مصدقهای این سازمان با ترین علل مخالفتیکی از مهمّ

)همان، دانستند ها جانی دوباره گرفته بودند و سیاست او را مقصر این وضعیت میایتوده

جانب  1331تیر و نهم اسفند فداکاران در همۀ وقایع مانند سی  .(4: 1330اردیبهشت  6

وزنامۀ . ر(2: 1332اردیبهشت  1و آذرآبادگان،  447ـ445)دیهیم، خاطرات: دربار را گرفتند 

های ح به اسلحههای مسلچاقوکش»آنها را  ،از طرفداران جبهۀ ملی در تبریز آذرمرد،

مرداد، وفاداری خود  28. سرانجام آنان در کودتای (2ـ1: 1331مرداد  11)نامید می« دولتی

ای از عدهرا به شاه به اوج رساندند. با اعالم خبر کودتا در تهران، در تبریز دیهیم و 

سردستگان فداکاران بالفاصله بیرون آمدند و انتظامات شهر را در کنار سرهنگ مهرداد، 

گرفتند. سپس ادارۀ رادیو و شهربانی را اشغال های آذربایجان، در دست رئیس شهربانی

ایران رساند  ملتیت فداکاران را از پشت میکروفون به موفقکردند و دیهیم پیام 

 .(408و دیهیم، خاطرات:  2: 1332ور شهری 6)آذرآبادگان، 
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افکار کمونیستی  که باکو رادیو ایستگاه به گیالن نزدیکی تعل به ،زمینگیالن نوشتۀ طبق

گذرید، صدای رادیو باکو را از جلو هر مغازه و ساختمانی که می»ساخت، را منتشر می

 هنوز در بندر پهلوی نیزپس از بحران آذربایجان، . (1: 1330ن، مهر زمی)گیالن« شنویدمی

)گزارش توده مشغول فعالیت و تبلیغات علیه مصالح کشور بودند ای از افراد حزبعده

 .(3487: ش1326اوضاع اجتماعی بندر پهلوی،

و  توجّه خواستار شاه شخص از 1330 اردیبهشت در شاهنشاهی فداییان اعضای

 از نظر(. 158: 1330 )فداییان شاه، داد ارجاع ارتش ستاد به را آن نیز شاه دند.ش پشتیبانی

ناخدا یکم دفتری، فرماندۀ نیروی دریایی شمال، وجود آنان برای کسب اطالعات و 

چنانچه تصویب فرمایید، سازمانی به آنان داده شده و »مبارزات پارتیزانی مناسب بود: 

ار آنان گذاشته شود تا در مواقع الزم با تعلیمات الزم مقدار کافی نیز اسلحه در اختی

. ستوان افرازیان، رئیس رکن دوم ستاد (156: 1330)همان، « بتوان از آنان استفاده نمود

نیروی دریایی شمال، نیز دربارۀ تقویت و تحبیب فداییان شاهنشاهی و اینکه به آنان 
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سپس  .(159: 1330)همان، ه بود. سازمان عشایری داده شود، با ناخدا دفتری هم عقید

نظر نیروی دریایی شمال درآمدند و در مواقع لزوم خدمات فداییان شاهنشاهی تحت

ای صر تودهمفیدی انجام دادند. آنها چندین مرحله با هدایت سرهنگ دفتری، علیه عنا

 ی تعدادی از آنان با اشخاص مظنون وی فلج و مرعوب کردند، حتکلحمله و آنان را به

در نشان سازمانی آنها،  .(145: 1330)همان، کردند مشکوک برای جاسوسی همکاری می

)بیانیۀ کمیته سازمان فداییان شاهنشاهی شد یک سرباز که تفنگی در دست داشت، دیده می

نخستین گروهی  سازمان این مرداد، 28 کودتای روز در .(5 :16552ش پهلوی، بندر شهرستان

 .)همان(« وری قیام کردهای پیشهپیالهحکومت یاغی و هم»لیه بود که در این شهر، ع
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ساالرمشکات فعالیت  رهبری به ای بودند کهنظامیشبه ، نیروهای«نثارانجان سازمان»

، با مصدقگذاری شدند. ساالر در دورۀ حکومت به این عنوان نام 1330کردند و در می

آباد و رانکوه اقدام کرد و به نفع کردن رعایا و جوانان قاسمبرای جمعدوستی شعار شاه

بودجه و این سازمان از . (111و  106: 1334)فداییان شاه، کرد دربار و ارتش تبلیغ می

تشکیالت مالی دولتی برخوردار نبود، امّا با همۀ ادارات دولتی ازجمله ریاست رکن دوم 

ۀ سرگرد ضیاء، رئیس رکن دوم ستاد تیپ مستقل ستاد ارتش رابطه داشت و به گفت

و  111)همان: کردند رشت، مأموران مسئول حفظ انتظامات محرمانۀ آنها را تقویت می

های مختلف رشت دوست بخش. اعضای آن، کشاورزان، کاسبان و اهالی شاه(140: 1332

عضا را بسیج کند نفر از ا 400. رهبر سازمان قادر بود فوراً (121: 1334)همان، بودند 

و همه دارای کارت عضویت  اق داشتندؤسای آنها اسلحه و افراد عادی چم(. ر106همان: )

 های اعضاء درج شده بودفعالیتشدند که در آن مشخصات، درجۀ سازمانی و سابقۀ 

این افراد، تقویت مقام سلطنت، تکدیر خائنین و همراهی  وظیفۀ .(: مصاحبه1397)مشکاتی، 

و دربارۀ فوت یا ( 50و 49: 8684/293، شنثارانگزارش فعالیت سازمان جان)با ارتش بوده 

بینی شده ها نیز پیشایمصدومیت احتمالی اعضاء در دفاع از سلطنت و مبارزه با توده

 .(51)همان: بود 

، دو کامیون حامل اسلحۀ برنو از 1332مرداد  28ماه پیش از کودتای  حدود یک

سوی ارتش در حیاط منزل ساالرمشکات تخلیه شد تا ضمن توزیع میان اعضای سازمان 

کار جناح محافظه و شاه برای را وضعیت مصدق حکومت چنانچه (،مصاحبه :1397 مشکاتی،)

مرداد، در  25و از روز  باش بودندآنان در حالت آماده. تر کرد، به مقابله برخیزندپیچیده

http://www.geocities.ws/cmeshkaty/Page5.htm)
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آباد، عمارلو، دیلمان و برخی جوانان رشت با متحدان خود از میان عشایر گیالن، رحمت

توده سرگرم جدال شدند. عبدالحسین محلۀ چهارسراء رشت قیام کردند و با حزب

مرداد، هدف گلولۀ مخالفان شاه قرارگرفت  28پورجواد، یکی از افرادی بود که در شب 

شخص ساالرمشکات نیز در روز کودتای  .(140: 1332و  121: تا؛ بی109: 1334ن شاه، )فداییا

پرستانه اقدام به توزیع تصاویر شاه کرد و در جلسۀ مرداد برای تهییج احساسات شاه 28

اضطراری استانداری، همراه با رئیس ژاندارمری گیالن و فرماندار نظامی رشت حضور 

ها، وی به نشان درجۀ اوّل به دلیل همین فعالیت .(81ـ80: 1383)آریابخشایش،  داشت

 .(106تا: )فداییان شاه، بیرستاخیز دست یافت 
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ای آن، کرد و رهبر ضد تودهحزب خورشید که بر اعضای جانباز و سربازانش افتخار می

سازمان »نام خود را به  1330در  یعنی شارِق از سوی ارتش مورد توجه قرار داشت،

رئیس این سازمان، در یکی از اسناد مهمّ خطاب به  تغییر داد.« شاه و میهنفداییان

 1330نویسد: این سازمان با اجازۀ وزارت دربار شاهنشاهی در سال اطالعات شهربانی می

« اندفرمودهموافقت  آن[ ]با همایونی اعلیحضرت مبارک پیشگاه و» شده تعیین نام این به

وجود تاج در آرم، انتصاب صریح شما را »شاه به شارق گفته بود:  (.93: 1333)فداییان شاه، 

جای رساند و ممکن است موانعی در مبارزات شما ایجاد نماید، بهتر است به به دربار می

 .(4: 1333تیر  5)شیپور، « تاج از نمودارهای دیگری استفاده شود

رنگ با ای، کاله پهلوی و بازوبندی سهس به یونیفرم سورمهبافراد این سازمان مل

)گزارش فعالیت احزاب سومکا، آریا و فداییان شاه، به تبر کوتاه بودند  مجهزطرح نقشۀ ایران و 

در مرامنامۀ سازمان آمده بود که اعضا باید باالی هجده سال داشته، عضو . (94-91-632

خواه سوگند خورده قانون اساسی و سلطان مشروطهکدام از احزاب نبوده، نسبت به هیچ

. اعضای شعبۀ تهران از میان کارگران، (35تا: )فداییان شاه، بیو حافظ اسرار سازمان باشند 

تالش شد تا شعب آن به  مصدقوران و کارمندان ادارات بودند. در دورۀ حکومت پیشه

 7ها دارای اعضای ی شهرستانهادار گسترش یابد و حوزهان زمینمتنفذمیان عشایر یا 

)مانند داران بزرگ شد. جلسات رئیس سازمان با عشایر کُرد و زمین( 6)همان: نفره  25تا 

آباد )ایالت سوادکوه، مرزن، مازندران )کعب شوش، عشایر اندیمشک(، عرب گِورِک، جاللی، تیلکو(

ت این ، نشان از جدیهادوست مانند ذوالفقاریو بسیاری از رهبران ایالت شاهچالوس( 

 سازمان در عضوگیری داشت.
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نامیدند و رهبران هر دسته موسوم به می« فدایی»در این سازمان، افراد عادی را 

داران بزرگ مانند رؤسای ایل، اصناف یا زمین متنفذبودند که از میان افراد « سرفدایی»

و همواره با  ندربار بودمثال، خاندان قطب در دزفول که طرفدار د رایب ؛شدندانتخاب می

شدند، جزء سرفداییان بودند د میدرگیر و باعث بروز قتل و زدوخور مصدقطرفداران 

 .(4: 1332شهریور  17و داد،  4: 1332شهریور  17؛ فرمان، 143: تا)شارق، بی

خورده بودند، در کشاکش  سوگند وفاداری به شاهکه مسلح شاهنشاهی  نیروهای

ویژه افسران بلندمرتبۀ گرفتند؛ بهکومت، اغلب جانب شاه را میمیان نهاد سلطنت و ح

اسناد موجود، نشان از حضور اصلی متوجه آنان بود.  هایو خطر لیتمسئونظامی که 

بختی، آنان در جلسات سازمان فداییان شاه و میهن و همکاری دوجانبه دارد. سپهبد شاه

یاسی شهربانی کل، سرتیپ مزیّنی، ارتشبد آریانا، سرتیپ احمد پایدار رئیس اداره س

، سرتیپ پاکروان، سرلشگر وفا فرماندار نظامی تهران غالمحسین سرتیپسپهبد زاهدی، 

دادستان فرماندار نظامی تهران و بسیاری از افسران بازنشسته یا شهربانی در جلسات 

 .(267و  262، 189، 184، 156-155تا: )شارق، بیکردند آنان شرکت می

نیز دخالت داشتند و درصدد ایجاد  1331تیر  30شاه و میهن در واقعۀ فداییان 

ه خطر بود، ، شارق که متوج1332مرداد  25در  .(298: 1386پور، )رسولیومرج بودند هرج

از افرادی مانند سردار فاخر حکمت، منوچهر اقبال، میراشرافی، ارباب مهدی یزدی و 

، عملیاتتشکیل جلسه دعوت کرد. برای انجام امام جمعه تهران، برای سیدحسن امامی 

هشت دستگاه ماشین جیپ از طرف یکی از مقامات حکومتی با پالک سفید، در حدود 

لول، دولول و کمری در اختیار افراد سازمان یکصد نارنجک دستی و تعدادی اسلحه تک

سه بعدازظهر  عتسا» گوید:می شارق مرداد 28 حوادث دربارۀ .(165 تا:بی )شارق، قرارگرفت

رفتیم. در آنجا  109به اتّفاق چند گروه از افراد سازمان به خیابان کاخ، خانۀ شمارۀ 

دوست را به گلوله گناه و شاهحمله کردند. گارد منزل وی، مردم بی مصدقمردم به خانۀ 

بستند که متأسفانه مرحوم پرویز نیرومند و منصور افشار ]از اعضای سازمان[ گلوله 

طبق فرمان شاه و به پاس  .(163)همان: « ی مجروح شدنددومند که اوّلی کشته و خورد

چ، رئیس ستاد ارتش، مدال مرداد، از سوی باتمانقلی 28های سازمان در قیام فداکاری

 (.11: 1332)فداییان شاه، گرفت  تعلقم رستاخیز به رئیس آن درجۀ سو
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یاری نظامیان  به هاقشقایی شورش و جنوب نهضت در که جهرم نامتنفذ و مالکان برخی

خود بودند و تالش داشتند قدرت اداری و  محلیشتافته بودند، درصدد تحکیم قدرت 

با  مصدقآنان در دورۀ حکومت ( 34: 1397)طوفان، قاچاق این منطقه را در دست بگیرند. 

که مخالف  جنوب طوفانو  چارۀ مردمر هایی نظیدشواری مواجهه شدند زیرا روزنامه

کردند و به افشای های شاه بودند، از فرصت آزادی نشریات این دوره استفاده سیاست

در جهرم، موجب  مصدقگیری حامیان قدرت . (40-34)همان: ن پرداختند فساد این مالکا

 ن شد:همکاری دوبارۀ تیپ هفدهم با مالکا
به اوج قدرت رسیده بود و اکثریت مردم  مصدقر که دولت دکت 32و  31های در سال»

ای از مامورین دولتی در دادگستری ]جهرم[ عضو حزب توده بودند، عدهایران، حتی 

توده و رئیس شهربانی و فرماندار، عضو حزب ایران و رئیس دادگستری عضو حزب

وان[ که اله پهلدارایی، طرفدار دکتر مصدق بودند، فرماندهی تیپ جهرم ]سرتیپ همّت

دوستان را در تیپ دعوت کرد و گفت اکنون که ای از شاهاز خادمان شاهنشاه بود، عده

اند، باید جمعیت فداییان گرویده مصدقعدّۀ کثیری از مردم و مأمورین به دولت دکتر 

شاه را درست کنید و از هیچ ضربتی نترسید. ]بنابراین[ در ظرف چند روز، تابلوی 

ت در شهر جهرم و دهات اطراف رفت و مرامنامه و کارت عضوی باالبزرگ فداییان 

 .(12: 1959/98/293جمعیت فداییان شاه، ش« )منتشر شد

این سازمان با فرماندهان دیگر تیپ نیز ارتباط نزدیک داشتند و سرتیپ انصاری، 

. (2)همان: صورت مکتوب از اقدامات آن قدردانی کرده بود فرماندۀ تیپ جهرم، بارها به

: همان)هایی داشتند آباد و دهزیر نیز شعبهنظامیان در برخی روستاها، همچون قطبشبه

این سازمان حدود دویست ارتش، اعضای  دوم. طبق گزارش رکن (36: 1397و طوفان،  21

رفداری و پرستان، طکه در مرامنامۀ خود بر لزوم مبارزه با اجنبی و اجنبینفر بودند 

تأکید  ملیقدر استعداد  ت و رژیم سلطنت و استقرار آزادی بهجانفشانی در راه مشروطی

در مواقع  کردند. یکی از شرایط عضویت در این سازمان، همکاری با مأموران انتظامیمی

طبق گفتۀ سازمان و به شهادت کلیۀ افسران تیپ  .(38: 1333)فداییان شاه، لزوم بود 

را گرفتند « وطناراذل و اوباش بی»ر جلوی نظامیان بیش از ده باهفدهم، این شبه

ها یا ایآنها در مواردی شخصاً برای دستگیری توده (.2: 1959/293/98)جمعیت فداییان شاه، 

جهرم خطاب به  در که یکی از افراد فداییان شاهکردند؛ چنانکشف مطالبشان اقدام می

ی سرسختِ تحت تعقیب و هاایشیراز، از دستگیری دو تن از تودهفرماندار نظامی 

 (. 7و  6)همان: دهد تحویل آنها به کالنتری شیراز گزارش می
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، 1331در جهرم، بعد از واقعۀ نهم اسفند  مصدقیک روزنامۀ حامی  طوفان جنوب،

نامید و به نظامیانی مانند سرلشکر « افسار گسیختگان بازنشسته»افسران بازنشسته را 

اسفند  14)طوفان جنوب، دهندۀ فداییان شاه جهرم، تاخت زاهدی و سرتیپ پهلوان، سازمان

و بنابراین، بهانۀ مناسبی به دست ( 1: 1332اردیبهشت  3و  1: 1332فروردین  27؛ 1: 1331

علیه طرفداران  1332مرداد  25کودتای نافرجام یک روز پس از نظامیان داد. آنان شبه

موافقت »مرداد  28و بعد از  (52: 1345)فداییان شاه، ع بزرگی برگزار کردند تجم مصدق

را خراب  طوفان جنوب خواهیم دفتر روزنامۀتیمسار انصاری را جلب کرده و گفتند می

رو، اعضای ازاین(. 36: 1397)طوفان، « کنیم. نامبرده نیز موافقت کرده و اجری برده بود

نامه و منزل ، ضمن ارعاب مردم، دفتر روز1332سازمان فداییان شاه در اوّل شهریور 

 27، 10: 1959/293/98)جمعیت فداییان شاه، شمدیر این روزنامه را آتش زده و غارت کردند 

 .(36و طوفان: 
 

 نظاميهاي شبهشدن سازمانرسمي. نیمه5

نظامیان در این واقعه، حکومت پس از پیروزی در کودتا و با آگاهی شاه از نقش مؤثر شبه

دوست و فدائی شاهنشاه و شاه»د. به دستور شاه، دیگر درصدد توسعه این تشکیالت برآم

بودن، مخصوص آن چند نفر نیست که دور هم جمع شده و تشکیل  یا فدائی شاه

دوست و فدائیان شاه، )دستور جلوگیری از تشکیل احزاب شاه« اندجمعیت یا حزب را داده

در واقع، این شد. یایران م ملتیۀ بلکه این شعار باید مرام کل (،1: 1031/364/97ش

 در این .(2)همان: کرد شد، بلکه تنها باید عنوان آن تغییر میق میتشکیالت نباید متفر

هایی با نام فداییان شاه، در بازار و دانشگاه نیز تقویت شدند که در گروه زمان بود که

ه دانشگاهیان ک دادند تشکیل بیانی باباخان همچون افرادی را آن از ایشعبه تهران دانشگاه

نامیدند. شاه در واکنش به اعتراض می)مخفف فداییان شاه( « فَش»ها را به طعنه این گروه

این گروه باید توسعه یابد و خواهد یافت »اکبر سیاسی، رئیس دانشگاه تهران گفت: علی

 .(276: 1386)سیاسی،  «و شامل همه خواهد شد
به فرمان شاه، سازمانی به نام  1336بالفاصله این ایده عملی شد و در خرداد 

ذیل ادارۀ بزرگ ارتشتاران، برای همکاری مردم غیرنظامی با « سازمان مقاومت ملی»

کرد می فعالیتشد که زیرنظر افسران ارشد  و دفاع از خانه و مرزوبوم ایجاد منظمارتش 

: 111919/293، شمکاتبات سازمان نیروی مقاومت ملیوتخت بود )، حفظ تاجو هدف واقعی آن

ها، روستاها و مناطق این سازمان در بسیاری از شهرستان .(18: 16/8/1336؛ اطالعات، 26



 55/ 1398، بهار و تابستان 1، شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

در زنجان، دبیر سازمان مقاومت ملی این شهرستان ایلی کشور ایجاد شد؛ برای مثال، 

 خطاب به اهالی نوشت: 
مقاومت ملی مطاع ملوکانه، دبیرخانه شورای در این موقع که بنا به امر مبارک جهان»

این سازمان  در عضویت برای اهالی عموم از نماید،می کار به شروع زنجان در شهرستان،

پرست و فرد میهن هر وظیفۀ ملی، سازمان این در مشارکت عزیز، وطنهم شود.می دعوت

از سایر هم میهنان  مقدسپاک نهاد و مسلمان ایرانی است. سعی کن در این جهاد 

ام خود را در ردیف سایر فداییان کشور ثبت و افتخار عضویت آن را خود عقب نمانی و ن

« راه مدهبه دست آوری. شتاب کن و در این امر خیر، سستی و دودلی به خود 

 (.2-1: 23957/293نظامی و سازمان مقاومت ملی، ش )تشکیل سازمان دفاع غیر

ارای کارت عضویت دیدند و دها، آموزش تیراندازی میداوطلبان در قالب پارتیزان

مکاتبات )شد می درج «میهن ،شاه ،خدا» یعنی ،شاه فداییان شعار آن باالی در که شدندمی

 2 (.13: 8/2/1337و اطالعات،  37، 23: 111919/293، شسازمان نیروی مقاومت ملی

 

 . نتیجه6

ه های فداییان شاه مستقیماً بدهد که سازمانبررسی اسناد دولتی و نظامی نشان می

ها و مخالفان دیگر دستور حکومت ایجاد نشدند بلکه شرایط تاریخی برآمده از نفوذ چپ

، محلیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور موجب شد تا برخی کنشگران به حوزه

گرایانه، به ملیدلیل حفظ منافع فردی شامل اهداف اقتصادی و سیاسی و یا تمایالت به

ضمن بسیج افراد در مناطق خود، به یاری ارتش و حکومت  مقابله با آنها بپردازند و

نظامیان، به تقویت آنها دلیل ویژگی انکارپذیری شبهبشتابند. نهادهای دولتی نیز به

خوبی مشهود بود. در واقع از این زمان، همسو پرداختند که در غائلۀ آذربایجان این امر به

ریج ایدئولوژی منسجمی پیدا کردند که ها به تدگیری تدریجی شاه، پارتیزانبا قدرت

شامل حفظ میهن و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی با تکیه بر شاهدوستی بود که 

در تداومشان داشت؛ زیرا دارای تعاریف مشخّص و اهداف معیّنی از مفاهیم  مهمسهمی 

آنها  های متعدد از سوی حکومت،و سرشت خود بودند. با این وجود، به دلیل پشتیبانی

 توان خودجوش نامید. را نمی

نظامیان با حفظ ارتباط خود با نهادهای دولتی به خصوص واحدهای نظامی، در شبه

به سازماندهی رسیدند؛ زیرا عالوه بر ایدئولوژی، برای رقابت  مصدقوزیری دورۀ نخست

به  پذیرشی بود تا قادر، نیاز به هویت تازه و موردمصدقبا احزاب و نیروهای حامی 

 پیشبرد اهداف برای زور و خشونت از نظامیانشبه این باشند. منظم عضوگیری و تبلیغات
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عمل آوردند. پس از  به شاه از مؤثری حمایت مرداد 28 کودتای در و کردندمی استفاده خود

 تشکیل را کودتا، حکومت درصدد گسترش این بازوی فشار برآمد و سازمان مقاومت ملی

 رسمی یافت که اگرچهنیمه خصلت بودند، رسمیغیر که قبلی اردمو برخالف که داد

 تحت فرمان نیروهای امنیتی رسمی بودند اما جدا از ارتش یا پلیس رسمی قرار داشتند.
 

 نوشتپي
ۀ تهران، در هنگام برافراشتن پرچم ایران، پنج تن از ر اردوی پیشاهنگان کشور در منظری. د1

آیین، ایستاده بودند که دیهیم از آنان خواست تا به احترام پرچم خبردار  اعتنا به اینها، بیآمریکایی

بایستند و پس از آن، دستور افراشتن پرچم را داد. این اقدام موجب شد تا وی از معدود کسانی باشد که 

 (.171و  169ـ168رضاشاه دست او را بفشارد )دیهیم، خاطرات: 

که هنوز است « مرکز اسناد تاریخی وزارت اطالعات» مجموعه اسنادی در ،«فداییان شاه». 2

که در متن  دارای عنوان نیستنداین مجموعه های برگه است. منتشر نشدهنویسی، آرشیوبندی و فهرست

مجموعه عنوان پرونده/ همان از اسناد، این به ارجاع برای بنابراین، ؛داد ارجاع سند هر عنوانبه بتوان مقاله

هایی شماره ؛شدنیز قید  )برگ( هر سند ۀصفح ۀو سال و شماراستفاده « ن شاهفداییا»سناد، یعنی ا

 های این اسناد است.صفحه ۀمربوط به شماراست،  آمدهمتنی در ارجاعات درونکه  164و  156مانند 

 نشده آمده است.، مجموعه اسناد فهرستفداییان شاه صورت در منابع پایانی نیز به

های سازمان مقاومت ملی در شهرهای مختلف کشور، فعالیتدربارۀ تشکیالت و  . برای اطالعات بیشتر3

 .7-1، ش1339)ماهنامه(، ستاد بزرگ ارتشتاران، ادارۀ سوم،  مقاومت ملیک: .ن
 

 منابع
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