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Abstract 

In addition to government and official institutions such as the police, the 
gendarmerie, and the National Organization for Security and Intelligence 
(SAVAK), the second Pahlavi government used militias to suppress its 
opponents. This use of armed non-state actors continued throughout this 
period (1942-1979). In fact, force and violence which should have been the 
monopoly of the state were also entrusted to non-state actors. Previous 
academic studies have ignored and underestimated the role of such 
informal/semi-official forces in the politics and militarism of the 
government. Moreover, these studies have paid little attention to their 
persistence. Therefore, the purpose of the present study was to explain why 
pro-government militias continued to exist in the second Pahlavi period. To 
explain this issue, the views of experts in the field of militias were used as 
the research hypotheses. The research method was functional-historical 
explanation and library, documentary, and field methods were used for data 
collection. The present study examined the performance of militias during 
the events and political developments of this period. The research showed 
that during the various political and security crises that the Pahlavi 
government was involved in from the beginning to the end, gradually, some 
of the advantages of the militias over the official and government military 
were realized. These advantages included the low cost of managing and 
training them, local and specialized knowledge, strengthening the legitimacy 
of the government, and their deniability. Therefore, the government insisted 
on strengthening and developing the militias.  
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 ( 1357-1320) رانیدر ا یسرکوب دولت یسپاربرون

 ران یتهران، ا ،یبهشت دیمعاصر دانشگاه شه  خیتار ی دکتر ی دریح الد یم

 چکیده
نظامیان  حکومت پهلوی دوم عالوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه

برای سرکوب   استفاده می نیز  بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر مخالفان خود  این بکارگیری  و  کرد 

واقع زور و خشونت که می 1357-1320این دوره ) تداوم داشته است. در  و  (  انحصار دولت  بایست در 

می  سپرده  نیز  غیردولتی  بازیگران  به  باشد،  دولتی  رسمی  نقش نیروهای  پیشین  آکادمیک  تحقیقات  شد. 

اند و یا تداوم گری دولت نادیده گرفتهرسمی را در عرصه سیاست و نظامی نیروهای غیررسمی/ نیمهچنین  

رو این است که چرایی تداوم و بقای  ها در این دوره، مسئلۀ آنها نبوده است. هدف تحقیق پیشاین گروه

منظور  شبه  به  نماید.  واکاوی  را  دوم  پهلوی  عصر  در  حکومت  حامی  موضوع، نظامیان  این  تبیین 

های تحقیق  نظامیان و بازیگران خشن غیردولتی بعنوان فرضیههای برخی از صاحبنظران حوزۀ شبه دیدگاه

ها، مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق، تبیین تاریخی از نوع کارکردی و روش گردآوری داده 

کتابخانه از  ضمتلفیقی  تحقیق  این  است.  میدانی  اسنادی،  سازمانای،  شناسایی  شبه ن  عصر های  نظامی 

های سیاسی و امنیتی دهد که در فراز و فرود بحرانپهلوی دوم، با بررسی و تحلیل عملکرد آنها نشان می 

نیروهای  مزایای  برخی  بتدریج  بود،  درگیر  آن  با  پایان  تا  آغاز  از  دوم  پهلوی  حکومت  که  مختلفی 

اند. این مزایا شامل هزینه پایین در نگهداری و نیز دخیل بودهنظامی نسبت به نظامیان رسمی و دولتی  شبه 

آموزش آنها، کارآمدی بهتر در کسب اطالعات محلی، توانایی در کمک به تقویت مشروعیت حکومت  

نظامیان از سوی حکومت بود. بنابراین شاه که در مقاطع مختلف مانند و قابلیت انکار کردن مسئولیت شبه

گیری حزب توده و جبهه ملی، بسط اقتدارگرایی،  رگری، بحران آذربایجان، قدرتهای کارشد اتحادیه

بهره مزایا  این  از  اسالمی  انقالب  در  سراسری  اعتراضات  و سرانجام  آنها  تثبیت خودکامگی  از  شد،  مند 

 بعنوان نیروهای مکمل نظامیان استفاده کرد. 
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 پایداری
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 مقدمه
مشهور  تعریف  در  1وبر  ماکس  و    را   دولت  ،« حرفه   مثابۀ  به   سیاست»  در  خود  تأثیرگذار 

  یک   در  فیزیکی   زور   از  مشروع  استفاده  انحصار  مدعی  موفقیت  با  که   انسانی  جامعه   بعنوان

است  قلمرو   هایگروه  کهحالی  در  .( Weber, 1986: 85)کرد    تعریف  مشخص 

  غیرقانونی  استفاده  فیزیکی  زور  از  ساالرانجنگ  یا  تروریستی   هایگروه  شورشی،

  از  جدا  که  مسلح  بازیگران  از  مختلفی  انواع  نیز برای سرکوب دولتی به  هادولت  کنند،می

که نظامیان و ارتش، یک  آورند. در حالیروی می  کنند، می  عمل   رسمی  مسلح  نیروهای

سازمانارگان   بصورت  که  هستند  دولتی  و  رسمی  مالکامنّیتی  تحت  و  شده  های  دهی 

دارند،   قرار  قانونی  و  مستمر  فرعیِ حکومت    2نظامیان حامی حکومت شبهنظارتی  نیروی 

می به حکومت کمک  بردن دشمنان  بین  از  یا  و  تهدید  در  و  از  بوده  بیرون  در  اما  کنند 

 ,Jentzsch et al, 2015; Ahram)گیرند  مرزهای قانونی و اداری دولت قرار می

2011; Golkar, 2015; Bohmelt and Clayton, 2017 ).  

( عالوه بر اینکه از نیروهای نظامی رسمی و دولتی مانند  1320-1357دولت پهلوی دوم )

می استفاده  ساواک  و  شهربانی  ژاندارمری،  امنیتیارتش،  وظایف  کمابیش  که    ـکرد 

م سرکوب  و  شبهاطالعاتی  از  داشتند،  برعهده  را  بهره خالفان  سرکوب  برای  نیز  نظامیان 

؛ سلیمانی 46-75:  1396؛ حیدری و سلیمانی،  39-58:  1398برد )حیدری و سلیمانی،  می

شبه115-142:  1389دهکردی،   در  (.  متفقین  توسط  ایران  اشغال  زمان  از  مزبور  نظامیان 

بهمن    1320شهریور   در  انقالب  آستانۀ  صورت  ،  1357تا  به  کشور  مختلف  مناطق  در 

یابی در قالب تشکیالت منسجم به مقابله با مخالفان شاه  نیروهای چریکی و سپس سازمان

های کارگری، حزب توده، فرقه دموکرات آذربایجان، جبهه ملی، حکومت  مانند اتحادیه

پژوهش  این همه،  با  پرداختند.  انقالبیون  و  غیردولتیمصدق  بازیگران  به  که  مسلح    هایی 

 
1. Max Weber 
2. pro-Government Militias / Paramilitary. 
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اند ها/چاقوکشان/ اوباش کردهها/ لمپن اند تمرکز غالب خود را معطوف به لوطیپرداخته

رو این است چرایی تداوم حضور  رو هدف تحقیق پیش (. از این 1392محمدی،)نک: زاده

کتاب  شبه در  رهنما  علی  دهد.  توضیح  را  دوم  پهلوی  عصر  در  حامی حکومت  نظامیان 

این  جاسوسان  ان،ی ارتش  طلبان،فرصت  ،اوباش:  کودتا  پردهپشت » دربارۀ  اثر  «، جدیدترین 

طلبانی  های اوباش و فرصتهرچند فعالیت  (2015)ها را به تحریر در آورده است.  گروه 

یخی( در تحوالت سیاسی مؤثر  پور )رمضانرضایی و حسین اسماعیلهمچون طّیب حاج

ها  منسجم نبود بلکه این گروهبوده است، برآمده از یک ایدئولوژی مشخص و تشکیالت  

و در جهتبا هدف فرصت بسیج شدند  ناگهانی  بصورت  مالی  یا وعدۀ  های  گیریطلبی 

بازیگران   نوع  این  نقش  تاثیرگذاری،  منظر  از  این  بر  عالوه  بودند.  متزلزل  خود  سیاسی 

نخست دورۀ  سیاسی  حوادث  به  عمدتاً  غیردولتی  می  خشن  محدود  مصدق  شد  وزیری 

(Rahnema, 2015: 156-169؛ در حالی) نظامیان فراتر از  ها، شبهکه برخالف لمپن

مقاله  واکنش  هستند.  درگیری  یا  ناامنی  به  آنی  و  دگرگونی  ناگهانی  و  »تکوین  های 

(: مطالعه موردی حزب جنگل« )حیدری و  1332-1320گری دولتی در ایران )نظامیشبه

»سازمان46-75:  1396سلیمانی،   و  شبه(  سازماننیابی  ایران:  در  شاه  حامی  های  ظامیان 

( شاه  سلیمانی،  1336-1320فداییان  و  )حیدری  به58-39:  1398(«  نیز  به  (  اشاره  رغم 

شبه برخی  تداوم حضور  چرایی  از  پرسش  و  تبیین  دوره،  این  سیاسی  عرصۀ  در  نظامیان 

 اند. نظامیان در سراسر عصر محمدرضا شاه را مدنظر قرار ندادهشبه

چرایی ایجاد یا تداوم آنها    نظامیان والمللی، توجه روزافزونی به مسئلۀ شبهلعات بین در مطا

Carey ,2013- )  و همکارانش   1ترین تحقیقات از سوی کری شده است. یکی از جامع

صورت    ،(2022 غیردولتی  مسلح  بازیگران  و  تروریسم  مطالعات  حوزۀ  صاحبنظران  از 

و   2007-1981مربوط به دورۀ    2نظامیان حامی حکومت های شبهگرفته است و پایگاه داده

 
1. Sabine Carey 

2. Pro-government Militias Database (PGMD) 
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راهنمای    2014ـ1981سپس   همچنین  محققان  این  است.  شده  ایجاد  آنان  توسط 

تدوین کردهشبه نیز  را  شبهنظامیان  آن  در  از  اند که  تفکیک کشورها  به  مختلف  نظامیان 

از خالل    .(https://militias-guidebook.com)اند  شناسایی شده  2014ـ1981سال  

دیگر می ایجاد  توان فرضیهاین مطالعات و تحقیقات مشابه  مفیدی را دربارۀ چرایی  های 

  نیروهای  کنندۀتقویت  بعنوان  است  ممکن   نظامیانکرد: شبه  این بازیگران مسلح استخراج

زمانیکه   بویژه  رسمی   مسلح عمل  ضعیف   در  پس به.  کنند  هستند،  مثال    تصفیه   از  طور 

  هستند  روبرو  ثباتی بی  و  داخلی   هایشورش  با  که  مناطقی  در   است  ممکن   هادولت  ارتش،

دوره  نظامیانشبه  از طول  در  کنند.  جنگ  استفاده  رسمی  های  و  منظم  نیروهای  داخلی، 

سرعت و  باند؛ با استفاده از نیروهای نامنظم، حجم نیروها  دولتی اغلب بیش از حد پراکنده

  های سبک دارند وسالح  و  اندک  آموزش   به   نیازنظامیان  شبهیابد.  با هزینه کم افزایش می

  برای  الزم  زبانی ی  ها مهارت  دارای   وکنند  هزینه کمتری را تحمیل می  نظامی،    بسیج  برای

  حکومت،  از سوی  ناقص  کنترل  و  آنها  پذیریانعطاف.  هستند  مفید  اطالعات  آوریجمع

تا  نامنظم   نیروهای  مهم  عملیاتی   مزیت دارند  را  توانایی  این  و    را  خود  تصمیمات  است 

اتخاذ  ییدات  یا  هدایت  بدون مرکز   Eck, 2015: 927; Carey and)کنند    از 

Mitchell, 2016: 8; Jentzsch et al, 2015: 764).  آگاهی    ؛نظامیانمزیت دوم شبه

  اطالعات   و  سوابق  و  هافرهنگ  اجتماعی،  تحرکات  محلی،  هاینارضایتی  مورد  در  ویژه

دلیل  مکانیزه به    و  منظم  نیروهای  های داخلی،درگیری  در  .است  شورشیان  هویتی  و  مکانی

اما    شورشیان  علیه  نیاز  مورد  اطالعات  تهیه  به  قادر  غیرنظامی  جمعیت  از  فاصله نیستند 

  منظم  نیروهای  که  کنندمی  تهیه  را  اطالعاتی  نظامیان عضوگیری شده از محل شورش،شبه

 ;Kalyvas, 2006: 107; Carmack,1988: 63)هستند    آن  ارائه  به  قادر  کمتر  بسیار

Jones and Molnar, 1966: 25; Jentzch, 2015: 759; Golkar, 2015: 87-

است که .(92 این  در  مشروعیت  نظامیان  شبه  مزیت سوم  و  ایدئولوژی  تقویت  بر  عالوه 

  حکومت  به  آنها.  کنند  تقویت  را نیز  شورشیان  علیه  کارزار  مشروعیت  توانندمیحکومت،  

آرمان  از  را  مردمی  حمایت  تا  دهندمی  فرصتی و  استفاده  نشان  خود  هدف    از  دهند. 

 مردمی  دارد. اگر جمعیت   احساسات و افکار  آوردن بدست در مهمی نقش  نیروهای بومی 

https://militias-guidebook.com/
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  عضوگیری  جمعیت محلی شورشیان و مخالفان  از   جنگندمی  از حکومت  نمایندگی  به   که

تضعیف شورشیان  شوند،  -Hughes & Tripodi, 2009: 2)  شود می  آسانتر  اهداف 

12; Carey and Mitchell, 2016: 10; Carey et al, 2016: 61; Carey & 

Mitchell, 2016: 10).   حکومت های  همکاریسرانجام شبه  غیرشفاف  ان،  نظامیو 

سرکوب    در قبال   شمسئولیت  و تغییر  برای کاهش   حکومت  استراتژیک  انتخاب  حاکی از

دولت.  است هزینهاگر  به  مسئولیتها  پاسخگویی  های  قبال  نظام  و  در  سربازان  و  یان 

هستند، شبه  سرکوب مسئولیت خشونت  حساس  تغییر  برای  ابزارهایی  آنها    دارند.نظامیان 

مبهم و  انکار  قابل  اجازه  بیشتر  دولت  به  و  هستند  دولت  رسمی  امنیتی  نیروهای  از  تر 

پاسخگوییمی از  که  بین   دهند  و  بروند  المللیداخلی   ;Eck, 2015: 927) طفره 

Bohmelt and Clayton, 2017: 12; Staniland, 2012: 17; Carey et al, 

2015: 869 ). 

دهد نظامیان دورۀ پهلوی دوم را تشکیل میاین تحقیق، مهمترین شبه  همورد مطالع   ه جامع

بر اساس تعریف مفهومی ذیل مشخص می نیز از  که  شوند: حامی حکومت بوده و خود 

می پشتیبانی  حکومت  اسوی  نیروهای  دولتشوند؛  منظم  ثابت/  رسمی/  شناخته    1منیتی 

امانمی با   شوند  است  داشته  آنهاممکن  زیرمجموع   همکاری  حتی  یا  قرار    هباشند  آن 

ند یا برای اجرای خشونت آمادگی دارند؛ دارای عناصری از تشکیالت  هست  گیرند؛ مسلّح 

پایگاه جغرافیایی/ قومی/ مذهبی/  و سازمان   یا  نام  سیاسی هستند تا از اوباش  مانند رهبر، 

شوند متمایز  آنی  و  در    .(Carey et al, 2013: 250- 251)  خودجوش  آنها  بنابراین 

دوم   پهلوی  گروه عصر  این  میشامل  )ها  آذربایجان  فداکاران  جمعیت  -1336گردند: 

)تبریز  1324 ایران  آزادی  سازمان  )مازندران  1320-1336(،  جنگل  حزب   ،)1324-

فداییان شاه1332  ،)( بندرانزلی  برخی شاهسون1332-1324نشاهی   ،)( مُغان  -1324های 

(، فدائیان شاه 1336-1324های ذوالفقاری )(، چریک 1336-1320(، عشایر تالش )1332

(، حزب 1336-1332(، شورای عالی عشایری )به مرکزیت تهران  1336-1324و میهن )

 
1. The Regular State Security Force 
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( )1336-1328سومکا  کوک  مخفی  سازمان  جان1331-1352(،  )هنگ  ن(،  شاه  ثاران 

( شرقی(  گیالن  )1336-1320جانباز  ملی  مقاومت  نیروی  دفاع 1336-1344(،  نیروی   ،)

( )1345-1344ملی  پایداری  نیروی  و  این1345-1357(  در  دفاع    (.  »سازمان  صورت 

شبه ذیل  کشور«  نمیغیرنظامی  جای  پدافند  نظامیان  اخیر،  سازمان  هدف  زیرا  گیرد 

مال   و  جان  حفظ  و  سوانح  غیرعامل  و  طبیعی  حوادث  هوایی،  حمالت  از  کشور  افراد 

سوزی، حملۀ رادیواکتیو و کاهش اثرات آن و آموزش مردم برای  غیرمترقبه مانند آتش 

 .(1-43: 1351، 100177/293مواجهه با این خطرات بود )ساکما، 

استفاده عمها، کتابخانهروش گردآوری داده منابع مورد  میدانی است.  اسنادی و  دتاً  ای، 

این   ارگان  مطبوعات  از  اسناد،  این  بهتر  درک  و  تکمیل  برای  و  است  دولتی  اسناد 

نظامیان یا بستگان آنها و از تصاویر مفهومی و گویا نیز  نظامیان، مصاحبه با برخی شبهشبه

داده تحلیل  روش  است.  شده  قصد  استفاده  و  است  کارکردی  نوع  از  تاریخی  تبیین  ها، 

خ دهد؛ چرا حکومت پهلوی دوم عالوه بر برخورداری از نیروهای  دارد به این پرسش پاس

 کرد؟نظامیان استفاده میاصلی/ رسمی/ ثابت/ دولتی از نیروهای فرعی و شبه

 کننده ارزان برای ارتشنیروهای تقویت

یکی از پیامدهای جنگ دوم جهانی و اشغال ایران توسط متفقین، معضل استقرار ارتش  

لیِ تحت اشغال ارتش سرخ بود. حرکت ارتش ایران برای برقراری  ایران در نواحی شما

در   آذربایجان،  آرامش  و حفظ  شریف  1324آبانماه    29امنیت  وسیله  در  به  قزوین  آباد 

پادگان شهرها،  آذرماه  پایان  تا  بتدریج  شد.  متوقف  شوروی  دولتی  ارتش  ادارات  و  ها 

)پسیان،   افتاد  دموکرات  فرقه  بدست  زنگنه،  27-30؛  47-88  :1328آذربایجان  : 2535؛ 

جانبۀ آنان از »قیام آذربایجان«، ستاد ارتش و  با حضور سربازان روسی و حمایت همه .(77

نمی آشکار  بصورت  مرکزی  دموکراتدولت  و  توانستند  دهند  قرار  حمله  مورد  را  ها 

مداخله   برای  بیشتر  انگیزه  موجب  خود  و  مواجه  ارتش  دو  درگیری  با  ارتش  حمالت 

 شد.  ها میمی روسنظا

، ساخت زمینداری ادامه  1330-1320با قدرت گرفتن خوانین و زمینداران بزرگ در دهۀ  

سلطۀ روس تحت  که  ایران  نواحی شمالی  در  نفوذ کمونیسم  با  زمینداران  یافت.  بود،  ها 
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بزرگ و رؤسای ایلی در این مناطق، کمونیسم را بعنوان دشمن مشترک خود و حکومت  

ری از مالکان بصورت خودانگیخته و با هزینه شخصی و استفاده از بستگان و  دیدند. بسیا

نیروی تشکیل  به  ایل خود دست  اقدامات  افراد  از  برای حفظ امالک خود  های چریکی 

با برخورداری از سالح نیرویی  انقالبی زدند. آنان  به منطقۀ خود  اشراف  با  های سبک و 

سر و  مخالفان  با  مبارزه  برای  را  فراهم  ارزان  دولتی  آنها  کوب  مشهورترین  کردند. 

پاشا بابکان ساسانی  خان آقاجانی، انامقلی ماسالی، حسینعلی ساالرمشکات و سلیمانیونس 

خان افشار از  محمود ذوالفقاری و محمدحسن   ،از زمینداران بزرگ شرق تا غرب گیالن

زنجان بزرگ  فرضحاتم  ،زمینداران  و  گیگلو  میکائیلو، خان  بیگ  آقا  حسین   اهلل 

کاظم و  مغان  شاهسون  خوانین  از  زالوطندوست  زمینداران  خان  از  میار  عزیزاله  و  زر 

کندی«  بزرگ مازندران بودند. مشهورترین نبرد این خوانین با فرقه دموکرات در »خاتون

در   دموکرات  1324بهمن    21زنجان  افتاد.  پارتیزاناتفاق  کار  تا  شدند  آن  بر  های  ها 

ی را  با  ذوالفقاری  نهایت  در  اما  کنند  و    200کسره  تلفات  عقب    150نفر  زنجان  به  اسیر 

تلفات ذوالفقاری )تهران مصور،  نشستند.  بود  اندک  بسیار  نیز  این .  ( 51:  1340آذر  24ها 

نیروهای منظم در جنگتلفات اندک ذوالفقاری با تلفات  قابل  ها در مقایسه  های داخلی 

ها فوراً نابود شد  ستون ارتش در نبرد سمیرم با قشقایی  1322چنانکه در تیر  ،  مقایسه نبود 

 . (140-186: 1388)بیات، 

( آذربایجان  بحران  به  مربوط  وقایع  از  شبه1324-1325بعد  حکومت،  را  (  فوق  نظامیان 

اردیبهشت   در  حکومت  کرد.  سازماندهی  محلی  دفاع  نیروهای  به    1327بعنوان  شروع 

ا  نمود که  یونس تسلیح طایفۀ آقاجانی  آنان  نفوذ داشتند و رئیس  تا آستارا  تالش  خان،  ز 

به شمار می -2:  1327،  110333/298سند  رفت )ساکما،  رهبر همۀ خوانین گیالن غربی 

کودتای    .(3 از  پیش  کمی  تا  عشایر  تسلیح  حسینعلی    1332مرداد    28این  که 

جان سازمان  رهبر  شرساالرمشکات،  گیالن  خوانین  رئیس  و  رشت  شاه  دو  نثاران  قی 

مشکاتی،   )شاهرخ  داشت  ادامه  کرد،  دریافت  اسلحه  از    .( 1397کامیون  این  بر  عالوه 

سیاسی1327شهریور   روزه  بیست  آموزش  خوانین  این  برای  حکومت  در  ،  نظامی  ـ 

برگزار کرد )فکر جوان،   پایان، گواهینامه و  1:  1327شهریور    22دانشگاه جنگ  ( و در 
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تو  ایالت  رؤسای  میان  یادگار  جوان،  مدال  )فکر  این    .(1-4:  1328تیر    30زیع شد  همه 

رهبری   به  میهن  و  شاه  فداییان  سازمان  ذیل  شاهدوست  عشایر  و    شارق  احمدایالت 

شبهاتحادیه سازمانی  تشکیل  به  منجر  خود  که  دادند  تشکیل  را  نام  ای  به  دیگری  نظامی 

کودتای   از  بعد  ماه  چندین  دربار،  در  عشایر«  عالی  فرماندهان  مرداد    28»شورای  شد. 

می آن  ایجاد  را  پایداری  نیروی  سازمان  تشکیل  اساس    دانستندنظامی 

در    .(17:  1351،  220/ 11004)ساکما، زمینداران  و  ایالت  این  عملکرد  مجموع،  در 

با نظامیان در مبارزه و    1332-1320های  های سیاسی طی سالدرگیری و همکاری مؤثر 

جبهه و  توده  حزب  دموکرات،  فرقه  خود،    سرکوب  مناطق  در  مصدق  حامیان  و  ملی 

های دولتی متعدد مانند شجاعت، یادگار،  ها و مدالموجب شد تا همۀ سران ایالت، نشان

تفنگ و  رستاخیز  )ماسالی،همایون،  کنند  دریافت  حکومت  از  یادبودی  ؛ 1397  های 

بی آموزش  .(147تا:  شارق،  ارائه  با  حکومت  واقع  ادر  هدایا  اعطای  و  کوتاه  ز  های 

 کرد. های باالی لجستیکی جلوگیری میهزینه

زمینه به  توجه  با  تا  بودند  قادر  همچنین  پارتیزانی  نیروهای  از  این  محلی  اجتماعی  های 

های زبانی برای غلبه بر مخالفان سود ببرند و به این نبردها رنگ مذهبی بدهند. بر  مهارت

چریک پرچم  همراروی  به  ذوالفقار  شمشیر  ذوالفقاری،  فتح  های  و  اهلل  من  »نصر  آیۀ  ه 

ها بعنوان نوعی جهاد به آن  ( تا با تصویر درگیری1398قریب« نقش بسته بود )ذوالفقاری، 

  ی لی اردب   رخاصی م  احمد  دیس. در مناطق مغان یک روحانی به نام  ببخشدمشروعیت محلی  
در اردبیل  کرد و دفاتر آن را  همراه با نیروهای چریکی علیه حزب توده تبلیغ و فعالیت می

ها بعنوان ضد اسالم و مخالفان امام زمان، حکم  ایکشید و ضمن اعالم تودهبه آتش می

می نظر  به  و  گرفت  آنان  علیه  )عزیززاده،  جهاد  داشت  حکومت  با  پنهانی  ارتباط  رسید 

 . (1399؛ وطندوست، 344-342:  1385

اقتدا  بسوی  و حرکت  بوروکراسی  بر  شاه  کامل  تسلط  با  کودتا  از  )بعد  -1332رگرایی 

به بعد(، حکومت درصدد آموزش سیاسی و نظامی    1341( و سپس خودکامگی )1341

تاسیس شد    1336خرداد    11برآمد. به فرمان شاه، سازمان مقاومت ملی در    سایر اقشار نیز

( نامیده شد و سپس )در دی  1345( و نیروی پایداری )1342که بعدها نیروی دفاع ملی )
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تحت تابعیت    1350ن از تصویب مجلسین گذشت و از اول فروردین  (، قانون آ1347ماه  

حکومت دیدگاه  از  گرفت.  قرار  علت    ،ژاندارمری  به  کشور  مسلح  »نیروهای 

های مالی و مشکالت نگهداری و تدارک و تغذیه تعداد زیاد پرسنل جمعی،  محدودیت

نمی و  بوده  محدود  نیرویطبعاً  حداکثر  از  کشور  از  دفاع  برای  مملکت    توانند  انسانی 

تواند با صرف هزینه خیلی  استفاده نمایند؛ در صورتیکه سازمانی مانند نیروی پایداری می

نیروی   حداکثر  و  دهد  آموزش  را  مملکت  افراد  کلیه  عملی،  و  آسانتر  روش  با  و  کمتر 

اعضای نیروی    .(66:  1353انسانی را برای دفاع از مملکت آماده سازد« )نیروی پایداری،  

دستگاهپایدار تمامی  از  که  مردان،  ی  و  زنان  جوان،  و  پیر  خصوصی،  و  دولتی  های 

حسب میزان تحصیل و وضعیت خدمت    شدند، بر کشاورزان عضوگیری می  و  دانشگاهیان

روز با دریافت دستمزد اندک زیر نظر کادر نظامی آموزش    35سربازی، حداکثر به مدت  

عضویت  می کارت  آنها  به  سپس  و  میدیدند  تعلق  پایداری  )ساکما،  نیروی  گرفت 

 .(2و  1( )تصویر5: 1355، 220/ 489

  1353آموز نیروی پایداری، اردوگاه تربیتی رامسر،  آموزش تیراندازی به اعضای دانش  -1تصویر

 ( 1397)صانعی، 
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 ( 1397)شایان،  1356آموزش نظامی به اعضای کارمند نیروی پایداری، کرج،   -2تصویر 

 

 تخصصی محلی اطالعات 
و   جاسوسی  اهمیت  شد،  شروع  آذربایجان  بحران  با  که  سرد  جنگ  پیامدهای  از  یکی 

دونپورت  بود.  خبر  سرکوب  دو   1کسب  آشکار   نوع  می  و  یعنی  معرفی  را    . کندپنهان 

نیز  سرکوب  . است  قتل  و  مخالفان  آزار  بازداشت،  شامل  آشکار  سرکوب  هر   به  پنهان 

  طریق  از   افراد  مورد  در  اطالعات  آوریجمع  و  تنظار  برای  که  دارد  اشاره  راهبردی

شبه  .(Davenport, 2005, 120-140)شود  می  استفاده  نظارت نظامی  اعضای 

اشراف   از  داشتند،  حضور  مناطق خود  در  همواره  که  محلی  جوامع  از  شده  عضوگیری 

و  ویژه  مکان  هویت،  دربارۀ  خاص  آگاهی  با  و  بودند  برخوردار  خود  منطقۀ  به  ای 

 کردند.های شورشی، ضعف اطالعاتی نیروهای نظامی رسمی را جبران میشبکه

ها بدلیل سابقۀ مبارزاتی خود با فرقه دموکرات، امور ادارات دولتی  در زنجان، ذوالفقاری

( گرفتند  دست  در  پروندۀ  1336-1325را  به  رسیدگی  برای  که  دولتی  بازرس  یک   .)

ش این  به  مصدق  دورۀ  در  اعتراضات  بیشتر  سرکوب  که  دریافت  بود،  شده  اعزام  هر 

 
1. Christian Davenport 
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ذوالفقاری با  شهربانی  رئیس  و  تلگرافخانه  متصدی  مانند  ادارات  ارتباط  کارمندان  ها 

صمیمی و محرمانه داشتند. شهردار و معاون دارایی نیز از بستگان آنان بودند. آنها بوسیله  

کوچکترین   از  و  بوده  حومه  و  شهر  تحرکات  مراقب  خود  مخصوص  جنبشی  مأمورین 

بنابراین عجیب نبود که هرگونه تجمع و   .(5ـ4: 1332، 2554/290شدند )ساکما، مطلع می

جبهه هواداران  به    اعتراض  وابسته  افراد  سوی  از  شهر  این  در  توده  حزب  و  ملی 

میذوالفقاری سرکوب  و  شناسایی  )شهنواز،  ها  ساکما،  2ـ1:  1332اردیبهشت    7شد  ؛ 

 . ( 1:  1331، 290/ 6469؛ ساکما، 1: 1332،  2056/293

با   مخالفان،  تحرکات  از  اطالع  کسب  با  بارها  آذربایجان  فداکاران  جمعیت  تبریز  در 

کردند. عبداهلل زهتابی که  حکومت فرقه دموکرات و حامیان حکومت مصدق مبارزه می

( رسید، هرچند در ابتدا  1328-1358)  آذرآبادگانبعدها به سردبیری روزنامۀ راستگرای  

جعفر دموکرات  منشی  فرقه  حکومت  جنگ  وزیر  پنجم    ،کاویان،  ستون  بعنوان  اما  بود 

روس بوسیلۀ  اسلحه  فروش  از  را  مهمی  اطالعات  بدست  توانست  فرقه  حکومت  به  ها 

کرد شوروی و  بیاورد. این نامه، محرمانه به دربار رسید و تنها مدرکی بود که آشکار می

داشتند را  آذربایجان  تجزیۀ  قصد  دموکرات  نخست   .( 1397)زهتابی،    فرقه  زمان    در 

وزیری مصدق، محمد دیهیم رهبر این سازمان که در تبریز نفوذ زیادی داشت همواره با  

در حال مبارزه بود و بواسطۀ اشراف    ، های آذربایجانرئیس شهربانی  ،سرهنگ پورشریف

اخبر بود  های محرمانه شهربانی باطالعاتی که در اداره تلگراف و مخابرات داشت از نامه

»با وجود    سرهنگ  و به وی گفت  این وضعیت، خطاب  از  به محض آگاهی  پورشریف 

نامه میاینکه  شما  دست  به  من  محرمانه  میهای  فعالیت  رسد، چگونه  شهر  این  در  توانم 

 . (316: 1397کنم؟« )دیهیم، 

و   اخبار  بود که در کشف  میهن دارای بخش اطالعاتی  فداییان شاه و  در تهران سازمان 

های حزب توده فعالیت پیگیر داشت که اطالعات حاصله را به رکن دوم ستاد ارتش  نقشه

 ،احمد شارق  .(144تا:  داد )شارق، بییا اطالعات سیاسی شهربانی یا فرمانداری نظامی می 

نخست به  که  گزارشی  در  سازمان،  این  بود   رهبر  مدعی  داد،  اقبال(  )منوچهر  وزیر 

اع  از  روزبه  و دستگیری خسرو  فعالیت  اثر  در  توده  مخفی حزب  و  نظامی  سازمان  ضای 
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پرونده راهنمایی تاریخی،  اسناد  بررسی  )مرکز  است  آمده  بعمل  وی  مفید  های 

1j414681  ،1336  :25همچنین این سازمان محل توزیع کتب حزب    .(218تا:  ؛ شارق، بی

؛ شیپور،  245تا:  و دستگاه تکثیر را کشف نمود )شارق، بی  مردمو    ظفرهای  توده، روزنامه

نظامیان فداییان  بندر انزلی فرمانده نیروی دریایی شمال، وجود شبه  در  .(1:  1333تیر    19

ضروری پارتیزانی  مبارزات  و  اطالعات  کسب  برای  را  )می  شاهنشاهی  مرکز دانست 

 . ( 1j414681 ،1334  :156بررسی اسناد تاریخی، 

نارضایتی کشف  و  اطالعات  کسب  هدف  با  کوک  مخفی  سازمان  شاه،  فرمان  در  به  ها 

»فوق  1331خرداد   اشخاص  بین  از  مدنظر  مناطق  در  فرمان،  این  طبق  شد.  العاده  ایجاد 

تا    3است«، یک کمیته اصلی  پرستی آنها کامال ثابت شده  فداکار که شاهدوستی و میهن 

شد. غیر از  نفری به کلی سری تشکیل و مسئولیت منطقه بر عهدۀ آن کمیته واگذار می  7

افراد کمیته، سایر اعضای سازمان کوک نبایستی یکدیگر را بشناسند مگر آنکه ضرورت  

  کرد. کمیته موظف بود افراد ساکن منطقه خود اعم از مرد و زن و کودکان ازایجاب می

ده سال به باال را تحت مطالعه و آزمایش قرار داده از هر کدام بیوگرافی دقیق تهیه و برای  

و   حال  فراخور  به  را  شخصی  هر  وظایف  و  دهد  تشکیل  انفرادی  پرونده  هرکدام 

گیری، تخریب و تیراندازی تشخیص دهد. کمیته محلی  استعدادش از سه دیدگاه ارتباط

یا نظامی را زیر نظر گرفته و اطالعات جامعی از    موظف بود کوچکترین جنبش سیاسی

 ـ پ(.36849-0-0: 1331منطقه تحت مسئولیت خود به مرکز بفرستند )متما، 

سال به معنی مشارکت اعضای مسن در    65نظرگرفتن سقف سنی    در نیروی پایداری، در 

پایداری می نیروی  افراد  منابع کسب خب بایست ارزندهامر کسب خبر بود و  باشند  ترین  ر 

به پاسگاه اخبار بدست آمده خود را مستقیماً  پایداری،  که    . ( 61:  1353ها بدهند )نیروی 

جا  جا و در هیچعضوگیری این سازمان از میان اقشار مختلف مردم، تحقق شعار »در همه

در برنامۀ آموزشی نیروی مقاومت ملی و نیروی پایداری    .(54:  1339بود« )مقاومت ملی،  

آ بر  اسلحهموزشعالوه  مانند  فنی  آموزشهای  انفرادی،  رزم  و  اطالعاتی  شناسی  های 

جمع اهمیت  میشامل  داده  نیز  اخبار  وزارت  آوری  تاریخی  اسناد  بررسی  )مرکز  شد 

پروندۀ   را    .(40:  1347،  105812اطالعات،  پایداری  نیروی  اطالعاتی  عملکرد  اهمیت 
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نممی مشاهده  انقالب  به  منتهی  اعتراضات  در  از  توان  اعتراضات  اصفهان  در    20ود. 

ها  های اصفهان و صنعتی آریامهر و خیابانصورت پراکنده در دانشگاهبه  1357فروردین  

شب در  اعتراضات  این  اغلب  و  بود  یافته  می  ادامه  امنیتی  صورت  جلسۀ  در  گرفت. 

نیروی   از  تا  نمود  پیشنهاد  استان  شهربانی  ریاست  اصفهان،  سیاسی  و  نظامی  مسئوالن 

)متما،  پ شود  استفاده  اخاللگران  با  مبارزه  برای  و  7  -44-61-67:  1357ایداری  م( 

دستورالعملی از سوی ژاندارمری اصفهان برای نحوۀ استفادۀ نیروهای نظامی و انتظامی از 

میشبه خبر  کسب  »عوامل  شد:  صادر  پایداری  نیروی  اطالعات  نظامیان  کلیه  بایست 

دآوریجمع را  مضره  اوراق  و  و  شده  دهند  قرار  ژاندارمری  یگان  نزدیکترین  اختیار  ر 

تیم توسط  مخالفان  سریع  دستگیری  به  و  نسبت  مجالس  در  و  شود  اقدام  مقابله  های 

)مرکز محل نمایند.«  دستگیر  و  شناسایی  را  آنان  و  نموده  شرکت  اخاللگر  عناصر  های 

فعالیت اطالعاتی    از این زمان.  ( 5j105811  ،1357  :78-82بررسی اسناد تاریخی، پرونده  

بنی سرتیپ  گرفت.  بیشتری  شدت  نیز  پایداری  نیروی  ناحیه  اعضای  فرمانده  فضل، 

جلسه   در  اصفهان  استان    1357فروردین    26ژاندارمری  سه  سطح  در  که  کرد  اشاره 

های نیروی پایداری مشغول کسب اطالعات و  اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، تیپ

می اخاللگران  )متما،  بادستگیری  دستگیری    .م( 7-44-65:  1357شند  از  زیادی  شواهد 

)کیهان،   دارد  وجود  کشور  سراسر  در  پایداری  نیروی  توسط  مقطع  این  در  مخالفان 

اطالعات،  2،  26/1/1357 اطالعات،  4:  26/1/1357؛  ؛  4:  29/1/1357؛  4:  26/1/1357؛ 

6/2 /1357 :4) . 

 تقویت مشروعیت حکومت 
دهنده مطرح کرد که  آذربایجان، شاه خود را بعنوان اسطورۀ قهرمان و نجاتبعد از بحران 

آذربایجان را از خطر جدایی رهایی بخشید. از این پس حکومت یک نسخۀ هژمونیک از  

یک بعنوان  را  ملی  منازعۀ  ابزار   هویت  مورد    قدرت   برای  مبارزه  در  مشروعیت   سیاسی 

به ارائه کرد.  این   ملی  هویت  لطور کلی جاذبۀ استدالسیاسی    از  میزانی  هم  که   است  در 

قابل   حد  از  فراتر  خشونت  از  استفاده  هم  و  دهدمی  ارائه  را  سیاسی  مشروعیت  معمول را 
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نظامیان نیز با اقدامات تبلیغاتی و فرهنگی خود، هم به تقویت مشروعیت  شبه  .کندقبول می

بخشیدند. آنها با  کردند و هم به خشونت علیه مخالفان مشروعیت میحکومت کمک می

مشخص   برقرارسازی  پابرجاسازی/  خشونت  با  یا  موجود  وضعیت  بر  مبتنی  خشونت 

میمی مستقر  اجتماعی  و  سیاسی  نظم  از  حفاظت  یا  دفاع  را  خود  وجود  و  دانند شوند 

(800 Schneckener, 2017:).  نظامیان این دوره گویای دفاع از این نظم و  عناوین شبه

جان فداییان،  هستند:  حکومت  و  مردم  بین  در  مشروعیت  کسب  برای  نثاران،  تالش 

بخش[ ایران، سازمان مقاومت ملی، نیروی دفاع ملی و فداکاران، سازمان آزادی ]آزادی

بر )مرکز  میهن«  ـ  »خداـ شاه  آنها  پایداری. شعار همۀ  وزارت  نیروی  تاریخی  اسناد  رسی 

( و هدفشان آمادگی برای جانبازی و فداکاری در  67:  1346،  105812اطالعات، پروندۀ  

راه دفاع از ایران و شاهنشاه و نگهداری تاج و تخت از طوفان حوادث و هجوم اجنبی بود  

ش ملی،  ساکما،  5:  1339،  1)مقاومت  نتیجه  21:  1354،  340/ 2071؛  این  به  (. حکومت 

های  ه بود که »در گذشته، در برابر مکتب حزب توده که افکار مردم را علیه سنترسید

می تبلیغ  دینی  و  میملی  فریب  را  مردم  و  که  کرد  نداشت  وجود  دیگری  مکتب  داد، 

تبلیغات آنها را خنثی کند و فحاشی از طریق رادیو به شوروی و حزب توده کافی نبود  

برود مردم  میان  به  تا  بود  الزم  ارتش    بلکه  و  مردم  بین  و  تبلیغ  دشمن  خطر  درباره  و 

)ساکما،   کند«  ایجاد  از    .(7-1:  1344،  50061/293هماهنگی  پیش  پایداری،  نیروی  در 

های عقیدتی و سیاسی مانند لزوم و هدف های مربوط به تعلیمات نظامی، آموزشآموزش

آیین   میهن و کهن  از  این سازمان و وظیفه هر عضو در دفاع  ارائه  از تشکیل  شاهنشاهی 

   .(9: 1355، 489/220شد )ساکما، می

میشبه همچنین  و  نظامیان  مخالفان  مجازات  تقاضای  تجمعات،  برگزاری  با  توانستند 

رهبرانشان را مطرح کنند و اینگونه مشروعیت استفاده از خشونت در سرکوب مخالفان را  

ه کاسۀ صبرشان در برابر مشتی  با بیان اینک  1330تقویت کنند. سازمان آزادی ایران در تیر  

»اجنبی تا  اقدامات  داد  فرصت  روز  سه  دولتی  نهادهای  به  گردیده،  لبریز  تبریز  پرستان« 

اقدام  »مردم«  خود  اینصورت  غیر  در  کنند،  تخته  را  صلح«  دروغین  »هواداران  درب 

برچید   را  صلح  هواداران  جمعیت  دفتر  خرسندی،  نهایت  با  نیز  شهربانی  کرد.  خواهند 
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:  1336شهریور    31؛ اختر شمال،  82ـ81:  9ـ 77،  72ـ71،  68:  1331،  121/364/95کما،  )سا

اسفند    .(1 نُهم  مهم  واقعۀ سیاسی  به مخالفان شاه  1331این سازمان همچنین در  ، خطاب 

اعالم کرد »تا آخرین قطرۀ خون خود از مقام سلطنت دفاع نموده و هرگز راضی نخواهیم  

مقام شامخ سلطنت نگاه کج کنند«؛ سپس ساختمان رادیو را  شد نامحرمان ایران عزیز به  

اشغال کردند و هواداری از شاه را به گوش مردم آذربایجان رساندند و تلگرافی به دربار  

بود، آنفرستادند، در حالی آن  پای  فراوان اعضای سازمان در  امضاهای  و    که  را طومار 

)اختر آذربایجان،   ین منطقه از شاه نامیدند»تقاضای عموم اهالی تبریز« در پشتیبانی مردم ا

جم،  4و1:  1335اسفند    8 حق  فداکاران    .(2:  1333بهمن    21.  رهبر  دیهیم  محمد 

اهلل کاشانی را از منزلش در تهران بیرون کشید و از  آذربایجان نیز در این روز شخصا آیت

 . (359: 1397 او خواست تا با حضور در کاخ مانع مسافرت شاه به خارج گردد )دیهیم، 

از کودتای   فعال شبه1332مرداد    28پس  اعضای  برخی  و  رهبران  به  مدال ، شاه  نظامیان 

نظامی( را دوشادوش یک فرد  رستاخیز اعطا نمود. نقوش روی مدال، یک غیرنظامی )شبه

نماد   ـ  اژدهای شریری  کشتن  در حال  تبر  یک  از  استفاده  با  که  تصویر کشید  به  نظامی 

صورت  کرد که مردم بهها ـ بود و چنین القا میتوده و مصدقی  اینجا حزب  اهریمن و در 

آماده اکنون  و  پرداخته  شاه  مخالفان  با  مقابله  به  نابود  خودجوش  را  شاه  دشمنان  تا  اند 

)شاه کودتای    .(193:  1395حسینی،  سازند  که  شاه  تایید  توده  28با  »قیام  را  های  مرداد 

من«   نفع  به  »پیوند   (Pahlavi, 1980: 90-91)نامید  مردم  و  ملی«  »قیام  روز  روز،  این 

و عدالت محبوب  با شاهنشاه  ایران  مردم  اسفند  ناگسستنی  نهم  و روز   1331گستر خود« 

»که شاهنشاه بر اثر قیام دلیرانه مردم ایران و بنا به استدعا و ایستادگی آنان، از مسافرت به 

(  1:  1337،  18475/230یده شد )ساکما،  خارج از کشور منصرف شدند«، »روز ملت« نام

 و این چنین مشروعیت مردمی حکومت در تصاویر و تواریخ ثبت گردید. 

نظامیان به منظور اعالم بیزاری و  در آستانۀ انقالب اسالمی، تجمعات متعددی از سوی شبه

تشکیل   از مخالفان شاه  پایداری،  1،14:  1357،  293/ 71401شد )ساکما،  انزجار  نیروی  ؛ 

)تصویر  37،  28:    1357 بیانیه  .(3(  پایداری همچنین  مختلف  نیروی  اقشار  از سوی  هایی 

می انتشار  مخالفان  سرکوب  برای  آمادگی  منظور  به  )اطالعات،  مردم  فروردین    17داد 
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ها و انظار مردم بعنوان یک ابتکار  نظامیان را در رسانهبنابراین حکومت، شبه  .(25:  1356

پاتوده و  میای خودجوش  نمایش  رژیم  مخالفان  تهدید  به  عام  این  سخ  به  اتکا  با  و  داد 

 بخشید. پشتیبانی مردمی به اعمال زور و خشونت علیه مخالفان نیز مشروعیت می

تجمع اعضای نیروی پایداری قزوین برای محکوم نمودن اقدامات مخالفان حکومت   -3تصویر 

 ( 20:  1357)نیروی پایداری، 

 
 

مرداد، رژه برگزار   28آذر )روز ارتش( و    21نظامیان همچنین برای یادآوری سالروز  شبه

نظامیان متشکل از اقشار مختلف، نمایشی از پشتیبانی طیف  شبه  . (5و    4کردند )تصاویر  می

مختلف مردم از حاکمیت و وفاداری به حکومت بود. حضور برخی روحانیون در صف  

الوطن من االیمان« و مشروعیت مذهبی دادن به ایدئولوژی    ها پیرو حدیث »حباول رژه

به دشمنان خارجی و داخلی حکومت برای هویت ملی بود. این رژه مثابۀ هشداری  به  ها 

 21های  ها پایِ ثابت رژهاجتناب از هرگونه تحرکات سیاسی نیز بود. در زنجان ذوالفقاری

و   )شاه  28آذر  بودند  تب   .(1398محمدی،  مرداد  جمعیت  در  و  ایران  آزادی  سازمان  ریز 

کرد و چندین جیپ  فداکاران آذربایجان این مراسم را با نظم و شکوه خاصی برگزار می

نظامی گیالن نیز  کردند. رژۀ طوایف شبهنظامی با تصاویر بزرگ شاه، آنها را همراهی می

استقالل    شد و در پایان آمادگی رؤسای طوایف را در حفظساله در رشت برگزار می  هر
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  29؛ فکر جوان  4و1:  1326آذر    26کردند )فکر جوان،  ایران در سایه شاهنشاه اعالم می

 . (4: 1398؛ عبدالکریم آقاجانی، 1: 1327آذر 

،  528/230رژۀ اعضای جمعیت فداکاران آذربایجان و سازمان مقاومت ملی تبریز )ساکما،   -4تصویر  

1340 :2 ) 

 

 ( 52507تا: مرداد )مراسان، بی 28داری در سالروز کودتای رژه اعضای نیروی پای   -5تصویر 
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های خود و کاربرد تبلیغ و تلقین، تالش  نظامی همچنین با استفاده از رسانههای شبهسازمان

کردند تا رفتار مردم را برای ایجاد انطباق با هنجارهای سیاسی و اجتماعی تنظیم کنند  می

. سازمان فداییان شاه و میهن یکی از خدمات  نمایند  تا نظم سیاسی و اجتماعی را کنترل

خود را »مبارزات قلمی با کمونیزم و تجلیل از مقام شامخ سلطنت و تحریک مردم ایران  

می اساسی«  قانون  و  شاهنشاهی  نظام  بیبه حفظ  )شارق،  که    .(246تا:  داند  دیهیم  محمد 

ت این روزنامه را مانند اغلب  بود، شماره نخس  آذرآبادگان نیزمسئول روزنامۀ مهم    مدیر

ای  شماره تخت کیانی،  و  تاج  وارث  ای  تو  به  »سالم  آغاز کرد:  با ستایش شاه  آن  های 

جم، ای یگانه امید و پناه ایرانیان«    مظهر استقالل و عظمت ایران، ای نگهدارنده اورنگ

نظامیان، اهمیت  های شبهاین روزنامه مانند اغلب روزنامه .( 1: 1328مرداد  9)آذرآبادگان، 

سالروز   برای  همواره    21خاصی  بود.  قائل  ارتش(  روز  و  آذربایجان«  »نجات  )روز  آذر 

منتشر می رنگی  به صورت  این روز،  اهمیت  تصاویر شاه در شمارۀ  شد که خود گویای 

: 1328آذر    21این روز و یادآوری نقش شاه بعنوان »ناجی آذربایجان« بود )آذرآبادگان،  

روزنامه  .(1:  1331آذر    21؛  1:  1329آذر    21؛  1 در  تلقین  و  تکرار  نوع  سایر این  های 

مانند  شبه سهیل،  سهیل  ستارهنظامیان  )ستاره  بندرپهلوی  ایران  فداییان  ارگان  آذر    21، 

آذربایجان(،  1:  1333 و    ،اختر  ایران  آزادی  سازمان  و  شیپورارگان  شاه  فداییان  ارگان   ،

می  ،میهن دیده  )شیپور،  نیز  سلطنتی،  4:  1333خرداد    22شد  ناسیونالیسم  ترویج  به  و   )

پرداختند و ایدئولوژی حکومت را با  توجیه حکومت شاهنشاهی، تضعیف رقبای خود می

 دادند. هدف مشروعیت بخشیدن به رژیم سیاسی گسترش می
تقویت هویت ملی و   برای ابزاری  تبلیغی بعنوان  و فرهنگی  نظامیان همچنین از اقداماتشبه

در راستای تشریفات هویت ملی، آنها اقدام به    کردند.حفظ ایدئولوژی رژیم استفاده می

کردند. مجسمۀ شاه اهمیت و جایگاه شاه در  ها و تصاویر شاه در شهرها میبرپایی مجسمه

انعکاس می را  از  داد. جانجامعه  افتخارات خود را جلوگیری  از  نثاران شاه رشت، یکی 

مخالفان ادب«  می  »اسائه  کودتا  روزهای  در  شاه  مجسمه  اسناد  به  بررسی  )مرکز  دانست 

از کودتا،  1j414681  ،1334  :109تاریخی،   بعد  بودند که  مفتخر  (. فداکاران آذربایجان 

به دیوارهای ادارات دولتی برگردانده :  1332شهریور    6اند )آذرآبادگان،  تصاویر شاه را 
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حک  .(2 دورۀ  در  میهن  و  شاه  فداییان  مجسمهوسازمان  مصدق،  و  مت  رضاشاه  های 

محمدرضا شاه را در تهران برپا نمود و »خدمات خاندان سلطنتی را به ایران یادآور شد«  

های سیاسی در تبریز، افراد  سه ماه پیش از کودتا و در اوج تنش   .(91و249تا،  )شارق، بی

ر تبریز را نصب  سازمان آزادی ایران برای ایجاد جنگ روانی علیه مخالفان، مجسمۀ شاه د

)داد،   می  .(1ـ2:  1332شهریور    2کردند  سرکشی  مدارس  به  سازمان  این  و  رئیس  کرد 

کالس و  راهروها  در  را  شاه  عکس  نصب  میلزوم  تذکر  )ساکما،  ها  ، 121/364/95داد 

 . (61ـ59:  1333

 انکارپذیری
شبه فوق،  موارد  بر  سیست   نظامیانعالوه  در  بودنشان  نهادینه  عدم  به  توجه  و  با  اداری  م 

.  دنداررا  مزایای سیاسی تغییر مسئولیت  فرماندهی، در قبال اعمال خود پاسخگو نیستند و  

دهند که  اجازه می  حکومتتر از نیروهای امنیتی رسمی دولت هستند و به  مبهم  این نیروها

کنند اجتناب  پاسخگویی  استاندار  از  با  روس  سفیر  بدرفتاری  بدلیل  دیهیم  محمد   .

به دلیل این    قصد داشت شخصاً سفیر شوروی را کتک بزند و،  1328سال    آذربایجان در

بعد چرا سفیر را نزدی؟  ای،  »تو روی او را کم کرده  اقدام، چند روز بعد شاه به او گفت:

کند... او از شما  از این حتماً او را بزن! این پدرسوخته حّتی با ما نیز با جسارت صحبت می

المللی هستیم و وزیر امور خارجه نامۀ تندی به  ورات بین شکایت کرده است، ما در محظ 

به   بفرستد«. شاه سپس  آنها  به  را  نامه  است رونوشت  مجبور  نوشت، دولت  شما خواهند 

عالوه بر این،    .(278-275:  1397)دیهیم،    پاس این اقدام به دیهیم نشان همایون اعطا کرد

شور کنسولگری  کتابخانه  آذربایجان  فداکاران  بهجمعیت  که  را  تبریز  در  آنها  وی  زعم 

توده دانشجویان  حضور  دیهیم  محل  گفتۀ  به  زدند.  آتش  و  کرده  تخریب  بود  شده  ای 

دولت   المللی، ماموران دولتی اجازۀ ورود به کنسولگری را نداشتند وچون طبق اصول بین 

بین  محظورات  روسدر  واکنش  از  طرفی  از  و  داشت  قرار  می المللی  مردم  ها  ترسید، 

نظامیان  شبه  .(281-280:  1397)دیهیم:    گرفتندخودشان باید جلوی این اغتشاشات را می

به ساختمان ادارۀ بازرگانی سفارت مجارستان و سپس    1331سومکا نیز در اواخر مرداد  
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حمله کردند. این اقدام با اعتراض رسمی دولت شوروی مواجه شد و   1خانۀ وُکسقرائت

این اعتراض به مالقات مصدق در منزلش رفت. پروندۀ این    کاردار سفارت شوروی برای

 .(69-71: 1384همچنان گشوده بود )عزیزی، 1340حمله تا اواخر دهۀ 

شبه بودن  انکارپذیر  داخلی  بهجنبۀ  داشت.  اهمیت  نیز  به  نظامیان  واکنش  در  مثال  طور 

ییر تعادل  که موجب تغ   1322گیری روزافزون اتحادیه کارگری در تبریز در سال  قدرت

به نفع چپگرا تبریز از  ها در این منطقه  قدرت  که بعدها    جوان  ابوالقاسمگردید، استاندار 

»در   نمود:  را  کارگری  اتحادیه  سرکوب  تقاضای  کرد،  تاسیس  را  ایران  آزادی  سازمان 

و اگر به موقع از فعالیت    .العمل دولت نشست..چنین مواقع حساس نباید در انتظار عکس 

این اتّحادیه جلوگیری نکنیم، ممکن است عواقب شوم آن، دامنگیر ما گردد. من از شما  

ای گردآورده و باالتّفاق وارد میدان شوید« )اختر  کنم هریک عدّهاضا میآقایان محترم تق 

جوان،  2-1:  1336مرداد    9آذربایجان،   سر    بعدها  .(1397؛  بر  مصدق  با  شاه  اختالفات 

کابین با خروج وزارت    هاعضای  بخشید.  را شدت  دوگانه  و وزارت جنگ، حاکمیت  او 

(، نظامیان وفادار 1331دفاع ملی )مرداد    جنگ از دستان شاه و تبدیل شدن آن به وزارت

نظامیان ملبس به  رو بار دیگر نیاز به تکاپو و تحرکات شبهبه شاه نیز محدود شدند. از این 

و   غیرمستقیم  ارتباط  آنها  برای سرکوب مخالفان احساس شد.  نظامی  پوشش غیردولتی/ 

دربار شارق  احمد  داشتند.  دربار  با  شبه  همبهم  سازمان  میهن  نظ عنوان  و  شاه  فداییان  امی 

نویسد: »این نام با اجازه وزارت دربار شاهنشاهی برای این سازمان تعیین شده و پیشگاه  می

فرموده موافقت  همایونی  پرونده اعلیحضرت  تاریخی،  اسناد  بررسی  )مرکز  اند« 

1j414681  ،1333  :93).    ،آرم در  تاج  عالمت  »وجود  بود  کرده  توصیه  شارق  به  شاه 

میانتصاب ص دربار  به  را  ایجاد  ریح شما  شما  مبارزات  در  موانعی  است  ممکن  و  رساند 

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

 
1. Vsesoiuznoe obshchestvo kul'turnoi sviazi s zagranitsei (VOKS) [the All-union 

society for cultural ties abroad]  
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برنام سازمان  تیر    هاین  در  را  فاطمی  حسین  دکتر  به    1331ربایش  آن  اعضای  و  داشت 

روزنامه آزار  و  ارعاب  کریم  نگارانتعقیب،  مانند  سیاسی  فعاالن  مدیر و  شیرازی  پور 

دستگاه قضایی حکومت دکتر مصدق   .(229تا:  پرداختند )شارق، بیمی  شورشروزنامۀ  

هرچند   دادگاه  قاضی  و  کشاند  دادگاه  به  را  شارق  سازمان،  این  خشن  اقدامات  دلیل  به 

ا با انکار شارق مواجه  تالش نمود تا ارتباط این سازمان با دربار را کشف و اثبات نماید ام

  .(189-193تا: گردید و وی تبرئه شد )شارق، بی

آستان و   هدر  بشر  حقوق  رعایت  شعار  با  آمریکا  در  کارتر  آمدن  کار  روی  انقالب، 

(، اعالم فضای باز سیاسی از سوی  1355محدودیت نظامیگری و سرکوب مخالفان )آبان  

نظامیان  ه را برای فعالیت جدی شبه( و تسکین افکار عمومی در داخل، عرص1356شاه )

 26ها در کشور، ستاد ژاندارمری کشور شاهنشاهی در  فراهم کرد. در پی افزایش ناآرامی

به   1357فروردین   ملوکانه،  مطاع  اوامر  اجرای  »در  داد  اطالع  کشور  کل  شهربانی  به 

نمایند اقدام  خرابکاران  علیه  که  است  شده  داده  اجازه  پایداری  نیروی  )مرکز اعضای   »

توانست از این طریق همزمان حکومت می  .( 5j105811  ،1357  :88بررسی اسناد تاریخی،  

با سرکوب مخالفان، داعیه دفاع از آزادی را داشته باشد. در همین زمان گزارش سفارت  

ایجاد  چگونگی  از  می  1آمریکا  نشان  پایداری  نیروی  مدیریت  شیوۀ  نزد  و  در  که  دهد 

بنابراین    2.لمللی، شناخت دقیقی از عملکرد این نیروها وجود نداشتامجامع داخلی و بین 

 اعمال  برای  را  شدن حکومتمجازات  ،نظامیانشبه  و  حکومت  بین   غیرمستقیم  پیوندهای

 . کرددشوار می المللیبین  جامعه   یا عموم از سوی فراقانونی

 
پایداری را در سال   1 ( و ایدۀ اولیۀ آن را مربوط به سالهای  1356)  1977. این اسناد به اشتباه، زمان تاسیس نیروی 

 کند. ذکر می 1972-1973
2. https://wikileaks.org 
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 گیرینتیجه
ها و نشریات در گام نخست، ضمن تمایزات  مصاحبهبا استفاده از اسناد دولتی،    مطالعه  این 

نظامی در عصر  ها و رهبران شبههای همسو، شناسایی سازماننظامیان از گروهمفهومی شبه

ها در ساختار حکومت پهلوی دوم، قدم محمدرضاشاه و بررسی کارکرد مهم این گروه

دیدگاهتازه کمبود  برای جبران  در  ای  تجربی  و شواهد  نظری  آکادمیکهای    تحقیقات 

برون به  دولتی مربوط  سرکوب  بررسی    ایران  در   سپاری  دوم  گام  در  است.  برداشته 

به  کارکرد شبه نسبت  پهلوی دوم و در کنش و واکنش  مقاطع مختلف عصر  نظامیان در 

مندی از تجهیزات  رغم عدم بهرهنظامیان بهحوادث سیاسی امنیتی این دوره، نشان داد شبه

مهارت ک و  و  هایی  ساواک  ژاندارمری،  ارتش،  مانند  رسمی  نظامی  نیروهای  معموالً  ه 

برون  موجب  که  بودند  مزایایی  دارای  بودند،  برخوردار  آن  از  خشونت  شهربانی  سپاری 

تا بهمن    1320دولتی به آنان گردید. حکومت پهلوی دوم از آغاز فعالیت خود در سال  

امنیتی مهمی ، همواره با بحران1357 مانند جنگ خارجی و اشغال، جنگ    های سیاسی ـ 

نظامیان  داخلی و خطر تجزیه، شورش و اعتراضات، کودتا و انقالب مواجه بود. تداوم شبه

 بود. ها نظامی و ایدئولوژیک این درگیری های مختلفحامی حکومت متأثر از جنبه

ادی در  نظامیان نسبت به نیروهای نظامی رسمی، مزایای اقتصیکی از مهمترین مزایای شبه

بحران آذربایجان و نفوذ روزافزون کمونیسم در    هتجهیز و نگهداری آنان بود که در واقع 

از سالح  1330-1320دهۀ   استفاده  شد.  نمایان  و  بیشتر  اندک  نظامی  تعالیم  های سبک، 

های دولتی و عطیۀ شاهی، جایگزین خوبی برای سیستم بوروکراتیک دست  اهدای نشان

و استخدام  در  پاگیر  عالوه  و  رفت.  بشمار  نظامیان  دائمی    نگهداری  حضور  این،  بر 

نظامیان در بستر تهدیدها و واکنش فوری نسبت به تهدید مخالفان حکومت، خصلت  شبه

های زبانی و فرهنگی مانند تهییج دینی از عملیات  چریکی و نامنظم و  استفاده از مهارت

می طوالنی  و  کودتای  پرهزینه  از  بعد  در  1332اد  مرد  28کاست.  جدید  سیستم   ،

و   اقشار مختلف کشور  میان  از  پایداری  نیروی  و  ملی  مقاومت  برای سازمان  عضوگیری 

ارزش به  آنان  وفاداری  برای  آزمونی  اینکه  با  همزمان  دولتی،  کارمندان  های  بویژه 
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پرستی و  شد، قادر بود تا در هر محیط اداری با استفاده از تبلیغات میهن حکومت تلقی می

اع از کشور از افراد شاغل، یک کارمند/ سرباز بسازد و بنابراین امکان بسیج حداکثری  دف

 هزینه دائمی و سراسری برای مبارزه با مخالفان ـ حداقل در ظاهر ـ را فراهم کند. کم

های اطالعاتی و امنیتی دولت مانند رکن دوم  نظامیان در مقایسه با سازمانمزیت دیگر شبه

طالعات برتر آنها و واکنش دائمی به تحرکات مخالفان، جاسوسی و  ارتش و ساواک، ا

ایران،   آزادی  سازمان  فداکاران،  جمعیت  عملکرد  که  همانگونه  بود.  نرم  سرکوب 

و در واکنش به    1336-1320های  ها، فداییان شاه و میهن و غیره در طول سالذوالفقاری

ها پیش از تأسیس  اد، آنها سالدموکرات، حزب توده و جبهۀ ملی نشان د  هاقدامات فرق

کردند.  ایفا  مؤثری  نقش  حکومت  مخالفان  تهدید  کردن  خنثی  در  ساواک  سازمان 

کار   و  ساز  از  فارغ  امر،  این  در  تسریع  موجب  آنها  بودن  مردمی  و  غیرنظامی  ویژگی 

شد. کارایی و عملکرد مناسب آنها و  بوروکراتیک ارتش، ساواک و رکن دوم ارتش می

ی موجب شد تا شاه فرمان ایجاد سازمان کوک را بدهد. تاسیس سازمان  اهمیت جاسوس 

پایداری،  نیروی  باال در  توانایی رزمی  فاقد  افراد کهنسال  از  مخفی کوک و عضوگیری 

به هزاران چشم و گوش در   نیاز  و  از تهدید موجودیت خود  از هراس حکومت  حاکی 

انقالب به  منتهی  حوادث  چنانچه  و  بود  منازل  و  عملکرد    محالت  داد،  نشان  اسالمی 

برای جاسوسی و دستگیری شهروندان مخالف    ه نیروهای شناخته شده و فرسود ساواک 

 توانستند به شناسایی بهتر مخالفان و جاسوسی کمک کنند. نظامیان میکافی نبود و شبه

نظامیان دوره پهلوی  طرفۀ نیروهای نظامی در سرکوب مخالفان، شبهبرخالف ماهیت یک

ضمن سرکوب مخالفان، با برخورداری از عناوینی مانند فداکاری برای میهن یا شاه  دوم  

و   حمایت  نمایش  به  خارجی،  و  داخلی  مخالفان  برابر  در  پایداری  مقاومت/  دفاع/  و 

می  مردمی  مشروعیت نیز  میرژیم  مشروعیت  نیز  خود  سرکوب  به  و  دادند. پرداختند 

دول نظامی  نیروهای  مکانیکی  خصلت  شهربانی،  برخالف  و  ژاندارمری  ارتش،  مانند  تی 

حکومت،  شبه نفع  به  مقاالت  انتشار  و  شاه  مجسمه  برپایی  رژه،  برگزاری  با  نظامیان 

موردارزش ایدئولوژیک  و  فرهنگی  و حکومت    های  تقویت کرده  و  تکرار  را  نظام  نیاز 

کند.می تلقی  مردمی  کلی  مطالبۀ  را  شاه  مخالفان  سرکوب  و  اقدامات  این   توانست 
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نظامیان برای این جنبه از اقدامات خود اهمیت قائل بوده و ها، شبهبرخالف اوباش و لمپن 

بیانیهدقتِ نظری شبه های خود  نظامیان در انتخاب عنوان سازمانی، انتشار نشریه و صدور 

هایی مانند  نظامی در مراسمگواه بر اهمیت جنبۀ ایدئولوژیک آنها بود. تجمع اعضای شبه

کارویژۀ    28اسفند،    9آذر،    21سالروز   این  نمودار  انقالبیون  نمودن  محکوم  و  مرداد 

 نظامیان بود. شبه

نسبت حکومت  از  که  انتظار  مورد  پاسخگویی  برخالف  نیروهای    سرانجام  عملکرد  به 

مانند شهربانی و بخصوص ساواک ـ که در اواخر دورۀ پهلوی بدنام شده   دولتی رسمی 

انی مانند سازمان آزادی ایران، جمعیت فداکاران آذربایجان،  نظامی بود ـ وجود داشت، شبه

به فرماندهی و    هایدلیل ماهیت مبهم خود در در زنجیرهحزب سومکا و نیروی پایداری 

آموزشی ازتمایزات  و    شان  قواعد  با  مواجهه  در  دولت،  رسمی  نیروهای  و  نظامیان 

بین  درون،  محظورات  از  مدنی  جامعه  نظارت  و  فرار   برای  ابزاریالمللی  و    از   انکار 

تجمعات   زدن  هم  بر  همچون  غیرقانونی  اعمال  و  بشر  حقوق  نقض  قبال  در  پاسخگویی 

های خارجی  ها و منافع دولتنگاران و حمله به کنسولگریقانونی، تعقیب و آزار روزنامه

میل  می  فراهم نتوانست  دوم  پهلوی  حکومت  مزایا،  این  به  توجه  با  بنابراین  کردند. 

 سپاری سرکوب دولتی را سرکوب کند. نظامیان و برونروزافزون خود به توسعه شبه
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