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ــري «نصرت اهللا خان  ــي» و نوه پس ــعد طالش ــين ساالراس «هالكو رامبد» فرزند «محمدحس  
ــلطنه» (سردار امجد طالشي)۱ و نوه دختري «محمود احتشام السلطنه»، به سال ۱۲۹۸ش  عميدالس

در تهران زاده شد.
از تحصيالت آغازين او اطالعي در دست نيست اما مي دانيم كه در ۱۳۱۸ش از دانشكده   
افسري در رسته توپخانه دانش آموخته شد. تا ۱۳۲۰ش فرماندهي آتشبار سوم هنگ چهارم 
توپخانه كوهستاني، سپس تا ۱۳۲۱ اين مسئوليت را در آتشبار دوم هنگ دوم توپخانه صحرايي 
برعهده داشت. وي بنابر علتي كه بر ما معلوم نيست، در زمان خدمت در ارتش، تنزل درجه 
يافتـ  به گفته خودش، آن درجه مسترد گرديدـ  اما از آن پس از خدمت در ارتش كناره گرفت. 
«سپهبد حسين فردوست» در خاطراتش از هالكو رامبد با عنوان «سرهنگ مستعفي ارتش» نام 

برده است.
رامبد قبل از دهه ۱۳۳۰ش به امريكا رفت و يك دوره عالي اقتصاد (مديريت تجارت) را در   

دانشكده بين المللي شهر اسپرينگ فيلد (spring Field) در ايالت ماساچوست گذراند.
وي در بين سالهاي ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۶ش مدير داخلي شركت سهامي پرس اكسپرس بود؛   
سپس مديريت شركت سهامي ايتال اكسپرس (شركت هواپيمايي آليتاليا) در ايران (تهران) را 

برعهده گرفت و پس از تشكيل سنديكاي هواپيمايي كشور، دبير اين سنديكا گرديد.۲ 

هالكو رامبد
رهبر فراكسيون پارلماني حزب مردم
                                                                            m  محمد قبادي
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فعاليت سياسي
رامبد در آغاز فعاليتهاي جبهه ملي، از طرفداران و حاميان اين جبهه و بويژه رهبر آنـ  دكتر   
محمد مصدق ـ به شمار مي رفت. طرفداري او از جبهه ملي تا بدان حد بود كه در گزارشي 
از ساواك، او عضو جبهه ملي معرفي شده است. اگرچه در همان گزارش از حمايت او از 
توده ايها سخن رفته كه «براي حفظ نفوذ و امالك و ثروت خود، كمكهايي به توده ايها مي كرده 
[است]...»۳. او همچنين قبل از آن در سركوب موافقان فرقه دمكرات آذربايجان با دولت مركزي 

همكاري داشته است.
[...] مخالفان فرقه دمكرات، پس از آنكه حكومت فرقه را سرنگون كردند، چنان آتشي به   
پا كردند كه فقط يك منظره آن به نوشته سپهبد فردوست، اجساد دو ـ سه هزار اعدام شده 
بود كه در كوچه ها و خيابانهاي تبريز بر زمين افتاده بود [... گروهي از] اينان با حمايت دولت 
نماينده  مركزي و سازمان دهي بعضي اشراف زادگان رشت همچون جهانگير سرتيپ پور، 
فراماسونر ادوار بعدي مجلس شوراي ملي، به جنگ با فرقه دمكرات برخاستند. هالكو رامبد 
فرزند محمدحسين خان ساالراسعد و نواده سردار امجد معروف كه در چند دوره مجلس 
شوراي ملي سابق، ظاهرًا نماينده مردم طالش بود و امروزه رئيس دفتر رضا پهلوي است، 

از جمله آنان بود.۴ 

حضور در رقابتهاي مجلس هفدهم
هالكو رامبد در سايه فعاليتهاي جبهه ملي، اولين فعاليتهاي رسمي خود را در عرصه سياست با   
حضور در انتخابات هفدهمين دوره مجلس شوراي ملي (۷ ارديبهشت ۱۳۳۱ ـ ۲۸ آبان ۱۳۳۲) 
از حوزه انتخابيه طالش و كرگانرود آغاز كرد، اما با وجود نامزدي شخصي چون «قائم مقام الملك 
رفيع» (حاج آقا رضا رفيع) در همين حوزه، كه هم مورد تأييد دربار بود و هم در صف مخالفان 
نخست وزير وقتـ  دكتر مصدقـ  قرار داشت از حضور در مجلس باز ماند؛ زيرا اعمال نفوذهاي 
رفيع، در مقام رئيس يكي از كميسيونهاي شش گانه مجلس شوراي ملي سبب شد تا اعتبارنامه 

رامبد مورد تأييد قرار نگيرد.
محمدعلي سفري در قلم و سياست با اشاره به اين مطلب مي نويسد:  

در يكي از روزها كه ما خبرنگاران در سرسراي مجلس به انتظار نتيجه كار شعب نشسته   
بوديم، ناگهان از طبقه باالي مجلس صداي شديدي از به هم خوردن در اتاق يكي از شعب بلند 
شد و متعاقب آن شادروان مهندس كاظم حسيبي فرياد زنان به طرف سرسراي پايين آمد[...] 
به دنبال مهندس حسيبي دويدم و خيلي با احتياط از او علت اين همه ناراحتي را سئوال كردم. 
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در جوابم همچنان فرياد زنان گفت: بي شرفها با كمال وقاحت حق كشي مي كنند. اآلن پرونده 
انتخابات طوالش مطرح بود و ما هر چه استدالل كرديم كه شكايات رسيده حاكي از اين است 
كه بين دو وكيلي كه انجمن، اعتبارنامه به دستشان داده، قائم  مقام الملك، روي نفوذ و زد و بند 
سالهاي گذشته، اعمال نفوذ كرده و وكيل طبيعي اين حوزه هالكو رامبد است، اكثريت حاضر 

در شعبه به حرفهاي من توجه نكردند و اعتبارنامه قائم مقام الملك را تصويب نمودند.۵ 
با آنكه با نفوذ قائم مقام الملك، هالكو رامبد به وكالت نرسيد اما رامبد نيز در فرايندي منطقي   
و صحيح از سوي مردم انتخاب نشده بود بلكه با تدابير و اقدامات غيرمنطقي درصدد كسب 

اين جايگاه بوده است.
«محمدناصر صولت قشقايي» در سالهاي بحراني ضمن اشاره به انتخابات طالش در ذيل خاطرات   

و يادداشتهاي جمعه ۴ بهمن ۱۳۳۰ مي نويسد:
موضوعي كه جنبه تفريحي دارد و اين هفته هاي اخير اتفاق افتاده به قرار زير است:   
آقاي حاج آقا رضا رفيع، قائم مقام الملك رشتي كه متجاوز از بيست سال است، مرتب از 
طوالش وكيل مي شود، در اين دوره هم كانديدا بودند. همه فكر مي كردند كه يگانه نقطه 
بي سر و صدا مي باشد. خودش هم به همه مي رسيد مي گفت: عجب دنيايي است! در دوره 
رضاشاه آقا رفيع وكيل حسب االمري! بعد از ايشان باز هم وكيل! دوره هژير هم وكيل، زمان 
رزم آرا هم وكيل، حاال هم كه مصدق وجيه المله است وكيل! خدايا اين مملكت چه موقع 
درست مي شود؟! به هر حال انتخابات طوالش شروع مي شود. آقا رفيع با خيال آسوده در 
خانه اش نشسته است. يك روز در طوالش شهرت پيدا مي كند كه يك نفر از شاهپورها دو 
ساعت ديگر تشريف مي آورند. اهالي جمع مي شوند براي استقبال. اتومبيل شيك بدون نمره 
مي آيد. جواني پياده مي شود نسبت به مردم اظهار مهرباني كرده و مي گويد: خواهش مي كنم 
به آقاي رامبد رأي دهيد و فورًا مراجعت مي نمايد. اهالي مردد بودند كه چه كنند. در اين 
بين سه ـ چهار ساعتي مي گذرد، تلگرافي از طهران مي رسد به امضاي آقاي رفيع خطاب 
به اهالي طوالش: چون من كانديد سنا هستم از آقايان محترم خواهش ميكنم از دادن رأي 
به من خودداري فرماييد، اميدوارم در سنا خدماتم را نسبت به مملكت و آقايان انجام دهم. 
امضاء رفيع. اهالي يقين مي دانند كه صحيح است. سه ساعت بعد از اين قضيه، كليه سيمهاي 
تلگراف قطع مي شود. مردم هم كاري نداشته، رأي را مي دهند و شروع به خواندن مي شود. 
پنج روزي از اين قضيه گذشته، شخصي مي رود طهران، در ضمن به آقا رفيع مي گويد: چرا 
شما از وكالت استعفا داديد؟ مي گويد: من؟ چه وقت؟! آن شخص مي گويد: امروز روز سوم 
است كه آراء را مي خوانند. رامبد اول شده است. آقا رفيع به دست و پا مي افتد. تلگراف 

هالكو رامبد...
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مي كند. آرا خوانده شده، رامبد اول است[...]۶ 

مجلس هجدهم
به هر ترتيب هالكو رامبد از حضور در مجلس هفدهم باز ماند و اين مجلس در ۲۸ آذر   
۱۳۳۲ يعني چهار ماه پس از كودتا عليه دولت دكتر مصدق به علت كم شماري تعداد نمايندگان 
به فرمان محمدرضا شاه منحل گرديد. شاه بالفاصله در دي همان سال فرمان تشكيل مجلس 

هجدهم را صادر كرد.
رامبد در اين دوره از مجلس نيز نامزد نمايندگي از طالش بود اما اين بار نيز موفقيتي كسب   
نكرد،۷ چرا كه انتخابات هجدهم و يا در حقيقت انتصابات هجدهم مجلس شوراي ملي مجالي به 
او نداد و به جايش، «سيدمصطفي كاشاني» به نمايندگي از طالش برآمد كه مورد اعتراض پدرش، 
«آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشاني» نيز واقع شد.۸ البته اين موضوع هم علت ناكامي رامبد در اين 
دوره نبود بلكه وجود اختالفات و دودستگيهايي كه در منطقه طالش، ميان طرفداران و حاميان 
رامبد و رقباي سنتي، مالكين و به طور كلي موافقان دربار، در اين نتيجه تأثيرگذار بود. در نگاه 
مخالفان، رامبد، حتي در آخرين روزهاي حيات دولت دكتر مصدق، همچنان در زمره حاميان او 
بوده است. اين مخالفان براي اثبات مدعاي خود عريضه و تلگرافهاي متعددي به مقامات دولتي 
از جمله سپهبد زاهدي ـ نخست وزير دولت كودتا ـ ارسال مي كردند. از جمله آنان در يكي از 
اين تلگرافها پس از به زير سئوال بردن زمامداري دكتر مصدق و اينكه حزب توده را تقويت 
مي كرد مي نويسند: «هالكو رامبد كه پدر و جدش، چند نفر از جوانان رشيد ميهن پرست كرگانرود 
را با قوه قشون تزاري روسي گوسفندوار سر بريده بودند و خودش نيز مبالغ هنگفتي به توده ايهاي 
هشتپر كه رياست آن با محمدعلي انتخابي عموزاده اش بوده، در سنه ۲۴ داده بودند، شنبه گذشته 
به اتكاء اينكه من نماينده دولت هستم، با آوردن چند نفر چاقوكش توده اي مي خواست وكيل باشد 
خوشبختانه عشاير ميهن پرست چون مقصود او را مي دانستند به او فرصت نداده نگذاشتند موفق شود 
تا آنكه چندي پيش به اتفاق عمويش احمد باخاني [آقا باالخاني] آمده ميتينگ هايي با حضور مسعودي 
فرماندار خائن مي دادند كه آقايان ميرمسعوديـ  خان جان ميرمسعوديـ  تلفني به مقام نخست وزيري و 
قائم مقام الملك رفيع و استانداري عرض نموده[اند]. اخيرًا نيز مجددًا به اتفاق مهندس حسيبي آمده در 

هشتپرـ  فرمانداري ميتينگ مي دادند و مردم را دعوت به مرام خائنانه خودشان مي نمودند[...].»۹ 
البته به جز اين قبيل تلگرافها نبايد از نامه سيدمصطفي كاشاني نماينده طالش در مجلس   
هجدهم به محمدرضا شاه، در آستانه برگزاري «جشن ملي ۲۸ مرداد»، چشم پوشيد؛ هر چند 
كه اين نامه پس از احاله به ركن ۲ ارتش به رياست تيمسار محمدولي قرني، آن چنان تأثيرگذار 
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نبود. تيمسار قرني در گزارشي به رياست ستاد ارتش، مخالفان هالكو رامبد را «عده اي ماجراجو 
و مغرض در محل» معرفي كرد و در ادامه گزارش نيز نوشت: «[...] اين اشخاص هميشه خود را به 

مقامات مؤثر و نمايندگان، منتسب مي سازند و فعًال هم ذهن آقاي كاشاني را مشوب نموده اند.»۱۰ 
مجلس هجدهم در ۲۶ فروردين ۱۳۳۵ به كار خود پايان داد و اين در حالي بود كه سيدمصطفي   
كاشاني قبل از پايان آن دوره در گذشته بود و طالش نماينده اي نداشت و از طرفي رامبد نيز ناكامي 

ديگري را تجربه كرده بود.

مجلس نوزدهم
مجلس نوزدهم را از نظر نحوه برگزاري و برگزيدن منتخبين، بايد همچون مجلس هجدهم   
دانست و يا حتي دست چين تر و يكدست تر از آن؛ چرا كه در اين دوره از دو گروه نماينده 
خبري نبود: گروه اول هواداران سپهبد زاهدي كه به ۲۸ مرداديها تعبير شده اند و گروه دوم 
آن تعداد از كساني كه در پاره اي از مسائل چون قرارداد نفت مخالفت كرده بودند.۱۱ به عالوه 
در اين مقطع زماني شاه اراده كرده بود تا در پي ثبات حاصل از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، 
قدرت نمايي كرده رجال قديمي را از گردونه سياست خارج كند؛ از اين رو درصدد بود تا 
نمايندگان جوانتر به مجلس راه يابند.۱۲ اين عوامل به اضافه درگذشت سيدمصطفي كاشاني در 
آبان ۱۳۳۴ و در نتيجه خالي بودن كرسي وكالت طالش در مجلس شوراي ملي و نيز حضور 
حاج آقا رضا رفيع (قائم مقام الملك رفيع) به عنوان سناتور انتصابي از تهران در دوره هاي دوم 
و سوم مجلس سنا (۲۷ اسفند ۱۳۳۲ به بعد)، بخت هالكو رامبد را در انتخابات دوره نوزدهم 
بيشتر كرد و او به مجلس نوزدهم راه يافت. اما سئوال اينجاست كه او علي رغم فعاليتهايش 
در جبهه ملي و برگزاري ميتينگ در حمايت از جبهه ملي و يا حتي داشتن افكار توده اي و نيز 
كمكهاي مالي او به حزب توده هشتپر، كه مخالفانش طرح مي كردند و از او چهره اي ضدشاه و 

حكومت پهلوي مي ساختند، چطور مي توانست به اين دوره از مجلس راه يابد؟ 
به نظر مي رسد در پاسخ، عالوه بر شرايط موجود احتماالتي نيز در نظر گرفت:  

ــترده و عميق و از سر اعتقاد  ۱ـ فعاليتهاي هالكو رامبد تا قبل از كودتاي ۲۸ مرداد آن قدر گس
نبوده است بلكه براي به دست آوردن موقعيت هاي بيشتر و بهتر و حفظ موقعيت و منافع 
ــدن او از گردونه رقابت، فعاليتهايش را  ــيد، اما مخالفانش براي بيرون ران موجود مي كوش
بزرگ جلوه مي دادند؛ و نيز مي توان گفت كه اين فعاليتها براي حكومت و دولت كودتا تا 
آن حد در خور توجه نبوده، از آن احساس خطري نمي كرد؛ پس با كودتا، موقعيت او همچون 

بسياري از دوستداران، طرفداران و حاميان جبهه ملي و دولت دكتر مصدق، متزلزل نشد.

هالكو رامبد...
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ــگاه اجتماعي هالكو رامبد در مقام مديرعامل  ۲ـ پاي
ــب ثروت و  ــركت هواپيمايي كه صاح يك ش
مكنت و همچنين موقعيت خانوادگي او به عنوان 
ــلطنه  ــزاده اي از خانواده عميدالس مالك و خان
ــداهللا  ــي چون اس ــلطنه براي كس و احتشام الس
ــناخته نبود؛ همو كه خود از مالكين و  علم ناش
زمين داران خراسان به شمار مي رفت و اكنون در 
ــور، مجري برگزاري انتخابات  مقام وزارت كش
ــتادن نمايندگان  ــاه براي فرس نوزدهم مأمور ش
ــود.۱۳ همو كه كمتر از يك  جوان تر به مجلس ب
سال پس از مجلس نوزدهم با اشاره شاه، حزب 
ــو رامبد را از همان  ــردم را بنيان گذارد و هالك م

بدو شروع فعاليت به عضويت گرفت. به عالوه رامبد در دوره هاي هفدهم و هجدهم مجلس 
شوراي ملي به نحوي از گردونه وكالت خارج شده بود و از اين جهت نيز چهره اي ناشناس 

براي وزير كشورـ  اسداهللا علمـ  نبود. 
۳ـ ارتباط و آشنايي رامبد با سرلشكر محمدولي قرني و حمايتهاي قرني از وي، در راه يافتن 
او به مجلس بسيار مهم است. زيرا قرني از افسران مورد اعتماد شاه بود و تا قبل از كودتاي 
۲۸ مرداد با درجه سرهنگي، فرماندهي تيپ رشت را برعهده داشت. پس از كودتا به درجه 
سرتيپي رسيد و به رياست ركن ۲ ستاد ارتش منصوب شد. او در اين مقام نه تنها مسئول 
امور اطالعات نظامي بود، بلكه به دستور محمدرضا شاه، اخبار و اطالعات مربوط به امور 
سياسي كشور را در اختيار وي مي گذاشت و از اين جهت به منزله چشم و گوش شاه به 
شمار مي آمد.۱۴ حمايت هاي قرني از رامبد، عالوه بر تقويت او، مخالفانش را نيز مقهور 
و خائف مي گرداند و اين مطلب در اطالعيه اي كه در كش و قوس انتخابات بيستم توسط 
مخالفان رامبد صادر شده بود به صراحت آمده است: «... در دوره ۱۹ با كمك مأمورين 
سرلشكر قرني، رؤساي طوايف را تحت فشار گذاردند كه اگر به رامبد رأي ندهيد، شما را به 
جرم توده اي [بودن] تعقيب خواهيم كرد. در نتيجه اين فشار و ارعاب، آقاي رامبد به مجلس راه 

يافت.»۱۵ 
عالوه بر اين مي توان گزارشي را كه در ۲۶ خرداد ۱۳۳۳ از طرف سرتيپ قرنيـ  رئيس ركن   
۲ ستاد ارتشـ  براي رياست ستاد ارتش تنظيم شده است مورد توجه قرار داد. اين گزارش در 

هالكو رامبد
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پي نامه هاي سيدمصطفي كاشاني نماينده مجلس هجدهم به محمدرضا پهلوي است و در ذيل 
آن آمده است: «آقاي هالكو رامبد و عموي او اختالالتي در محل نمي نمايند بلكه ۴/۵ اهالي طالش 
طرفدار جدي آقاي رامبد مي باشند و به علت گذشتهايي كه نسبت به رعايا و اهالي دارند، جلوگيري 
از تعديات مأمورين نموده، اغلب نسبت به او خوشبين و وفادار مي باشند. فقط عده اي ماجراجو 
و مغرض در محل هستند كه هميشه به استظهار نمايندگان و مقامات مؤثر به چپاول و غارت اموال 
مردم مشغول هستند[...] و فعًال هم ذهن آقاي كاشاني را مشوب نموده اند. صريحًا به عرض مي رساند 
كه اگر از اين اشخاص طرفداري شود و نسبت به آقاي رامبد كه در محل نفوذ زيادي داشته و از 
ايالت  افراد  نفر  پانصدهزار  از  بايد  بدرفتاري شود،  ميهن پرست و شاه دوست مي باشد،  اشخاص 

طوالش آن منطقه صرف نظر كرد[...].»۱۶ 
به جز اين اسناد، در سند ديگري مخالفان رامبد به تعريف، تمجيد و تأييد فعاليتهاي او تا بدان   
حد پرداخته اند كه در پي نوشت سند، تعجب مقامات مسئول را برانگيخته سه تن از امضا كنندگان 

تلگراف مذكور را «از اراذل غارتگر و از ايادي قائم مقام الملك رفيع» برشمرده اند.۱۷ 
از اينكه هالكو رامبد و سرتيپ (سرلشكر) قرني از چه زماني با يكديگر آشنا شده اند، اطالعي   
در دست نيست اما هر دو آنها در رسته توپخانه از دانشكده افسري فارغ التحصيل شدند و در 
آن رسته خدمت كرده بودند و با توجه به اينكه حسين فردوست، آخرين درجه نظامي رامبد را 
سرهنگي ذكر مي كند، پس بعيد نيست كه آشنايي آنها از مدتها قبل در ارتش بوده همچنان پس 
از آن ادامه داشته است. حتي زماني كه قرني به عنوان مخالف رژيم پهلوي شروع به فعاليت 
مخفي سياسي مي كند (اواخر ۱۳۳۵)، رامبد از اوايل ۱۳۳۶ در محفل سياسي دوستانه او به همراه 
«اسفنديار بزرگمهر» و «پرويز خوانساري» و عده اي ديگر حاضر مي شد و اين روابط حتي پس 
از آشكار شدن طرح كودتاي سرلشكر قرني و سپس دستگيري و گذراندن مدت زندان نيز ادامه 
داشته۱۸ و سالها پس از آن نيز اين ارتباط وجود داشته است. آنچنان كه از اسناد برمي آيد: «بعد از 
ظهر روز دوشنبه ۵۲/۸/۷ سرلشكر اخراجي قرني ضمن يك مذاكره كامًال خصوصي و بحث درباره 
كشته شدن احمد آرامش مي گفت كه چند روز قبل با هالكو رامبد (ليدر فراكسيون پارلماني حزب 

مردم) مالقات و رامبد به وي اظهار نموده كه ممكن است او را هم مانند آرامش نابود سازند.»۱۹ 
به هر حال هالكو رامبد در نوزدهمين دوره مجلس شوراي ملي (خرداد ۱۳۳۵) به نمايندگي   
رسيد و در اندك مدتي به عضويت حزب مردم به دبيركلي اسداهللا علم درآمد. چند ماه پس از 
تأسيس حزب، شعب آن در مراكز استانها و سپس شهرستانها تشكيل گرديد كه از جمله آنها 
شعبه حزب مردم در هشتپر بود. در ۶ فروردين ۱۳۳۷ هالكو رامبد در جمع مردم منطقه به تبليغ 

حزب پرداخت و خبر تشكيل شعبه اي از آن را در آينده اي نزديك به اطالع مردم رساند.

هالكو رامبد...
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برابر اعالم شهرباني گيالن، آقاي هالكو رامبد نماينده مجلس شوراي ملي عده اي از اهالي   
طوالش را دعوت نموده كه در روز ۳۷/۱/۶ جهت مذاكره درباره حزب مردم در هشتپر 
حاضر شوند. در روز موعود اهالي در دبستان صائب هشتپر حضور به هم رسانيده و نامبرده 
ضمن توزيع تمثال مبارك بندگان اعلي حضرت همايوني بين مدعوين بياناتي در پيرامون 
شاهنشاه  منويات  از  پيروي  به  نمودند  اضافه  و  ايراد  احزاب  محسنات  و  اجتماعي  امور 
[مليون] در سراسر  ملت  و  مردم  نام حزب  به  احزابي  كليه شئون كشور،  در  پيشرفت  و 
كشور تأسيس خواهد شد و البته كساني افتخار عضويت اين احزاب را خواهند داشت كه 
شاهدوستي و وطن پرستي آنها مسلم و سوابق آنها روشن و مشخص باشد [...] و در خاتمه 

افزود كه به زودي احزاب مذكور در هشتپر تشكيل خواهد شد[...].۲۰ 
در مجلس دوره نوزدهم، فراكسيون پارلماني حزب مردم كه اعضاي آن را نمايندگان عضو   
حزب تشكيل مي دادند اعالم موجوديت كرد. رهبري اين فراكسيون پارلماني برعهده «دكتر 

عميد» بود و از طريق او دستورات حزب و دبيركل به اعضاي فراكسيون منتقل مي شد.۲۱ 
سرانجام نيز در ۲۹ خرداد ۱۳۳۹ نوزدهمين دوره مجلس شوراي ملي پس از چهار سال   
به كار خود پايان داد. مدت اين دوره از مجلس و مجالس پس از آن از دو سال به چهار سال 

افزايش يافته بود.

مجلس بيستم
انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملي از فروردين ۱۳۳۹ آغاز شد. اين انتخابات در ميان   
هياهوي تبليغاتي «انتخابات آزاد» و «آزادي انتخابات» برگزار شد. نخست وزير وقت ـ منوچهر 
اقبال ـ هم مجري برگزاري انتخابات و هم دبيركل حزب مليون، حزب حاكم يا اكثريت بود و 
بيشتر از هر كس ديگر صحبت از آزادي مي كرد؛ اما در نهايت با افتضاح و زد و بندهاي سياسي، 
بويژه در تهران و با استعفاي دستجمعي نمايندگان منتخب به اشاره محمدرضا شاه مجلس منتخب 

نيز منحل شد.
اگرچه مي توان اوج زد و بندها و تقلبات انتخاباتي دوره بيستم را كه با دخالت دولت و   
حزب حاكم مليون صورت گرفته بود، به تهران نسبت داد اما موقعيت شهرستانها و شهرهاي 
كوچك و كم جمعيت، چيزي كمتر از پايتخت نبود، با اين تفاوت كه در منطقه اي چون طالش 
اين ديگر حزب حاكم و اكثريت مليون نبود كه در سرنوشت انتخابات تأثيرگذار بود بلكه در 
آنجا كسي چون هالكو رامبد حضور داشت كه منطقه را تيول خود تصور مي كرد و البته از 
پشتوانه حزبي نيز برخوردار بود. اگرچه او در رقابتهاي انتخاباتي رقيبي جدي نداشت؛ اما با 
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اين حال رامبد در جهت تطميع رأي دهندگان، مبالغ هنگفتي خرج كرد تا نفوذ، قدرت و ثروت 
خود را نيز حفظ كرده باشد.

برابر اطالع واصله، آقاي هالكو رامبد در انتخابات دوره اخير عالوه بر پولي كه با خود   
به طالش آورده، ۲۶۰/۰۰۰ تومان از بانك ملي تهران و ۱۲۰/۰۰۰ تومان از افراد فاميل خود 
و كسبه هشتپر قرض نموده و بين مأمورين و انجمن نظارت كه بعضي از آنان داراي سابقه 

هستند تقسيم نموده تا انتخابات را به نفع نامبرده خاتمه دهند.۲۲ 
از اين رو به نظر مي رسد، در اين دوره از انتخابات رقيبي جدي مقابل رامبد نبود اما برخوردها   
و درگيريهاي جدي كه حتي منجر به مرگ سه تن از اهالي منطقه شد، نشان از اختالفاتي عميق و 
دودستگي گسترده اي ميان موافقان و مخالفان رامبد دارد كه در مواقع خاص خود را بيش از پيش 
نمايان مي كرد؛ «كمااينكه در موقع انتخابات اين اختالفات به طور فاحشي بروز نموده و منتهي به زد و 
خورد و حمله به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه و قتل و جرح گرديده كه با تشكيل كميسيوني 
در استانداري روند اتهامي درباره چند نفر تشكيل و به تيپ ۴ پياده گيالن جهت رسيدگي ارجاع [شد] و 
طبق اطالع واصله پرونده مزبور به دادستاني ارتش ارسال [گرديد] و در جريان رسيدگي مي باشد.»۲۳ 
عالوه بر سند مذكور، مجموع اسناد و گزارشهاي موجود نشان از اين دو دستگي دارد   
چرا كه به اعتبار هر دسته، يك سري سند و گزارش موجود است. دسته اول، مخالفان رامبد 
بودند كه مي كوشيدند تا مانع از حضور او در مجلس شوند؛ اگرچه رقيبي جدي در مقابل او 
مطرح نمي كردند. اينان در پي جلوگيري از نفوذ و قدرت او بودند چرا كه ظاهراً به اين نتيجه 
رسيده بودند، گسترش قدرت و نفوذ او باعث كاسته شدن نفوذ، قدرت و جايگاه آنان در 
منطقه مي شود. دسته دوم، موافقان و حاميان رامبد بودند كه به هر طريقي درصدد خنثي كردن 
فعاليتهاي دسته مخالفان و تأييد عملكرد رامبد بودند. براي مثال، اين عده قبل از پايان مجلس 
نوزدهم با تهيه توصيه نامه اي به «سپهبد تيمور بختيار»ـ  رياست ساواكـ  به تأييد رامبد برآمده 

مخالفان و رقيب انتخابات او را تكذيب كردند.
با كمال ادب به شرف عرض مي رسانيم، در دوره نوزدهم جناب آقاي رام ُبد نماينده   
محبوب و بومي شهرستان طوالش كه مجري منويات شاهنشاه عظيم الشأن براي ايجاد امنيت 
و رفاه عدالت اجتماعي مردم اين سامان بود[...] جلب رضايت قاطبه موكلين امنيت طلب را 
فراهم، غير از افراد معدودي كه با امنيت و راحتي محل روي خوش نداشته و ندارند و با 
پشتيباني  وكيل اسبق (آقاي رفيع) بر اموال و نواميس جامعه مي تاختند، باز همين ايادي با 
جعل اكاذيب و ايجاد تشنج در محل انتشار مي دهند كه وكيل دوره بيستم مهدي احمد فاميل 
نزديك آقاي رفيع است[...] استرحامًا از آن مقام معظم حفظ اين امنيت عظمي را استدعا 
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داريم. [امضاها]۲۴ 
حاميان و طرفداران رامبد در نامه اي ديگر به شرح احوال «مهدي احمد» ـ رقيب رامبد ـ   
پرداخته مي نويسند: «[...] آقاي مهدي احمد كه وضع روحي و اخالقي او را بستگان نزديكش بهتر 
مي توانند توضيح بدهند و شايع است كه مختصر جنوني دارد، زيرا شايعاتي كه در مسموم كردن پدر 
و مفقود نمودن برادر و ضبط ارثيه خواهرها به او نسبت مي دهند به شياع رسيده و خود قابل توجه 
است. اما فعاليت او در حكومت دكتر مصدق در رشت كه مي توان نظير فعاليت كريم پورشيرازي در 
تهران دانست و همچنين فعاليت او را در تنظيم طومار و تشكيل دسته فداييان مصدق و غيره به طور 
اختصار مي توان از گفتار روز راديو تهران كه قطعًا مضبوط است مطلع شد. اين شخص در اين امر 
آن قدر تعصب و تظاهر داشت كه در روز ۲۸ مرداد در خيابانهاي رشت بر عليه شاه پرستان به زد 
و خورد پرداخت و در نتيجه مضروب، مصدوم و بستري گرديد و مسافرخانه اش كه محل اجتماع و  

مأواي توده ايها بوده، غارت و طعمه حريق قرار گرفت[...].»۲۵ 
به پيروي از همين اسناد دوگانه، در مخالفت يا موافقت هالكو رامبد، مي توان درگيري و زد   
و خوردهاي انتخاباتي مورد اشاره در گزارش قبلي را به دو روايت از يك واقعه تقسيم بندي 
كرد. يك روايت بر اساس عريضه هاي مختلفي است كه مخالفان رامبد به مقاماتي چون تيمور 
بختيار، رئيس ساواك، «سرتيپ ماهوتيان» معاون ساواك، «رشيديان» و «جفرودي» نمايندگان 

مجلس شوراي ملي و ... نگاشته اند كه از جمله اين گزارشها و روايتها عبارت اند از: 
در [يازدهم] مرداد سال جاري [۱۳۳۹] در انتخابات طوالش در اثر توطئه هالكو رامبد قاتل   
و جمال الدين آزاد، فرماندار قاتل و سرهنگ قرباني رئيس شهرباني گيالن كشتار بي رحمانه 
به وقوع پيوست كه در تاريخ بي سابقه است. سه نفر از عزيزان اينجانب كشته شدند و غالم 
[بهاءالدين جان] نيز به وسيله تير مضروب شدم. ولي متأسفانه تا اين تاريخ به شكايت حقير به 
هيچ  وجه توجه نشده و در عوض تعقيب قاتلين كه هالكو رامبد و جمال الدين آزاد فرماندار و 
محمدعلي انتخابي و سرهنگ قرباني مي باشند، بستگان مقتولين زنداني شدند و اين توطئه در اثر 
پرونده سازي سرهنگ قرباني با كمك يك وكيل عدليه به نام فريدون نعيمي اكبر كه در رشت 
معروف است به وكيل گاو دزدها انجام شد. سرهنگ قرباني عالوه بر گرفتن پول از هالكو 
رامبد قاتل به او وعده داده بود [گرفته بود] كه برايش درجه سرتيپي بگيرد[...] زيرا براي ورثه 
مقتولين كه رامبد، قاتل آنها بود پرونده ساخته بوده و آنها را به زندان انداخته تا كسي جرئت 
شكايت عليه رامبد قاتل پيدا نكند [...] هالكو رامبد نه تنها اشخاص را در طالش كشته بلكه 
اموال يك عده مردم را با زور غصب كرده و چون مردم به ژاندارمري يا شهرباني يا دادگاه 
شكايت كنند رؤساي ادارات مي گويند او نماينده مجلس است و با رجال ايران ارتباط دارد. 
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اگر به شكايت مردم رسيدگي كنيم او ما را عوض مي كند و براي ما پرونده مي سازد. [...] در 
همين انتخابات مفتضح سه نفر را كشتند به اسامي زير: ۱ـ فرخ حميدي ۲ـ علي بابا دوران ۳ـ 
مهدي قلي نوروزي و شانزده نفر را با تير زدند[...] اين مرد دروغ پرداز از طرفي در شهر رشت 
صورت مجلس حائز اكثريت درست مي كند كه خود داراي ۳۲۰۰ رأي بوده و حريفش داراي 
۲۷ رأي بوده. خوب اگر حريف داراي ۲۷ رأي بود ديگر نيازي به تير و تفنگ نداشت. از 
طرف ديگر سرهنگ قرباني و جمال الدين آزاد فرماندارش تلگراف مي كنند كه پانزده هزار نفر 
حمله به مأمورين دولت نموده كه بايد يك تيپ سرباز با تانك و توپ بيايند تا غائله هشتپر را 

خاموش كنند[...].۲۶ 
اما روايت دوم از اين واقعه را تعدادي از موافقان و حاميان هالكو رامبد، كه خود را نمايندگان   
«قاطبه مردم» مي دانستند در ۲۶ صفحه نگاشته اند و در پايان آن نيز بيش از ۲۵ مورد از تخلفات 
مسببين درگيري را به استناد مواد قانوني آن برشمرده و از سپهبد بختيارـ  رئيس ساواكـ  تقاضاي 

پي گيري و مجازات عاملين حادثه را دارند.
با تقديم احترامات الزمه اينجانبان امضاكنندگان زير به نمايندگي قاطبه مردم وطن پرست   
و شاهدوســت طوالش نظر به عمليات و اقدامات خالف قانون عده اي ماجراجو كه داراي 
سوابق ننگيني هستند و در گذشته در تمام صفحات طالش مرتكب اعمال خالف مصلحت 
كشور شده و بر عليه امنيت مملكت و نظم اقدام نمودند و تا امروز از ارتكاب به هيچ گونه 
جنايتي اباء و اكراه نكرده اند خصوصًا عمليات و قيام مســلحانه اخير آنها به بهانه انتخابات 
دوره بيســتم كه منجر به قتل نفس و غيره گرديده، براي روشــن شــدن سوابق امر و توجه 
ــانيده،  به نحوه اقدامات و عمليات ننگين آنها به شــرح ۲۶ صفحه توضيحاتي به عرض رس
ــت اقدامات قانوني براي  ــتورات مؤكد جه ــتدعاي توجه دقيق به مفاد آن و صدور دس اس
ــته به حسب مثال به ذكراختصاري چند  تعقيب و مجازات مرتكبين را داريم[...] در اين نوش
نكته از اعمال ننگين اين عده مبادرت و ســپس به توضيح اجمالي واقعه اخير كه از طرف 
همين عده به وجود آمده خواهيم پرداخت[...]. بر اساس چنين توطئه  منظم و پيش بيني شده، 
ــاره شــده، طبق قرار قبلي درست  متجاوزين مزبور كه در توضيح آن رعايت اختصار و اش
در ســاعت هشت و ربع روز سه شنبه [۱۱ مرداد ۱۳۳۹] مقر اين توطئه كنندگان به فرماندهي 
يونس آقاجاني، انور اشــرف، حسام الدين مجيدي، اسد ميرمسعودي و عده ديگر كه اسامي 
ــاره شد [...] طبق برنامه قبلي مسلحانه با جمعيت خود وارد محوطه انجمن  آنها اختصارًا اش
[نظارت] شده در آن واحد دست به اسلحه نموده، حمله و يورش و شليك و تيراندازي را هر 
دسته در ناحيه خود به طرف فرمانداري، بخشداري و اعضاي انجمن و قواي انتظامي شروع 

هالكو رامبد...
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ــايل كافي براي  نموده به طوري كه فوقًا تذكر داده شــد، بر اثر اغفال مأمورين انتظامي، وس
مقابله با چنين توطئه پيش بيني نشده بود. بدين جهت توطئه كنندگان و مقدمين بر عليه امنيت 
ــاعات اوليه حمله و تهاجم موفق گرديدند كه قســمتي از نقشه شوم خائنانه  مملكت در س
خود را به موقع اجرا گذاشته نظم را مختل و امنيت را سلب و چند مكان دولتي و رسمي را 
متصرف و مأمورين انتظامي و اعضاي انجمن را چند ساعت متواري و موجبات قتل چند نفر 
را فراهم نمايند و بالفاصله و بدون فوت وقت از موقعيت سوءاستفاده نموده كساني را كه 
وعده غارت و يغما از غنايم داده بودند آماده حمله و يورش جهت نهب و غارت و يغماي 
ــاعات اوليه منجر به غارت  اموال دولتي نموده و فرمان بلوا و آشــوب دادند كه در همان س
ــاعات اوليه  چندين خانه گرديد. به طوري كه مأمورين انتظامي بر اثر اين غافلگيري در س
تهاجم مقدمين منهزم گرديدند و استطاعت جلوگيري از اين جنايت را كه آني و در چندين 
ــته بودند پيدا نكردند تا جايي كه ســركار ســرهنگ قرباني رئيس  نقطه به موقع اجرا گذاش
ــهرباني استان گيالن و عدة زيادي از پاسبانها و افســران ژاندارمري و مأمورين شهرباني  ش
جرح برداشته، مضروب و مصدوم شدند كه حال يكي از مأمورين به نام «استوار صوفي نيا» 
آجودان ژاندارمري هشــتپر وخيم گرديد[...] گذشته از ارتكاب اين جرايم غارت و تخريب 
ابنيه دولتي از جمله عمارت فرمانداري و تيراندازي شــديد به مقر فرمانداري و به ســوي 
فرماندار و كارمندان او و در نتيجه غارت اوراق و اسناد رسمي دولتي و انجمن و تخريب و 
ســرقت دفاتر و مدارك دولتي، حمله و تهاجم و تخريب اتومبيلهاي مأمورين انتظامي. قطع 
ــيله نقليه آنها و تيراندازي شديد به طرف مردم[...]  طريق و محاصره مأمورين انتظامي و وس
ــئون و كارهاي ضروري  و ايجاد هراس و بلوا و فراراندن بازاريان و ايجاد وقفه در كليه ش
روزمره مردم از قبيل نان و غيره و ايجاد اخالل در تمام شئون معمولي شهر، قسمت كوچكي 
از برنامه اقدام توطئه كنندگان مزبور بر عليه امنيت كشور بوده كه با شقاوت و بي رحمي به 
ــتند. آثار كليه اين جنايات گذشته از سوابق كتبي و پرونده ها و داليل عينًا  موقع اجرا گذاش
و به رأي العين در محل قابل معاينه و مشاهده براي شخص تحقيق كننده و قاضي رسيدگي 

وجود دارد[...].۲۷ 
البته انتخابات تابستاني ۱۳۳۹ (دوره بيستم)، در طالش يك نتيجه مشخص بيشتر نداشت و   
آن اينكه در پي درگيري روز انتخابات، چهار تن از سران مخالف رامبد دستگير و در زندان تيپ 
رشت زنداني گرديدند و رامبد نيز به نمايندگي مجلس برگزيده شد. مجلسي كه چندي پس از 
برگزاري انتخابات، در ۱۰ شهريور همان سال با پيام شاه در مورد استعفاي دستجمعي وكال، به 
علت تخلفات بي حد و حصر دولت و حزب حاكم و اكثريت مليون به رهبري منوچهر اقبالـ  
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نخست وزير و دبيركل حزب مليون ـ منحل گرديد و منتخبان خود را ناكام گذارد.
در پي انحالل مجلس، مجدداً در ۶ آذر ۱۳۳۹ با فرمان محمدرضا شاه، انتخابات از سرگرفته   
شد و متقاضيان حضور در مجلس به تكاپوي دوباره افتادند و در طوالش، علي رغم مخالفتهاي 

مخالفان، هالكو رامبد از حزب مردم كانديداي نمايندگي گرديد.
دو دستگي و اختالف شديدي در منطقه هشتپر موجود است. كانديداي حزب مردم آقاي   
رام بد مي باشد كه ۷۰٪ مردم طوالش از او ناراضي بوده و سر و صداها به علت عدم رضايت 
از اوست. اطالعات مكتسبه از فرمانداري حاكي است كه انتخابات در اوايل بهمن ماه شروع و 
صرفًا به نفع رامبد انجام مي گيرد. به علت اختالفات شديد بين اهالي طوالش، مخالفين رامبد در 

ظاهر فعاليتي نداشته ولي كليه اقدامات آنها در خفا انجام خواهد گرفت.۲۸ 
رامبد در اين دوره از انتخابات به نمايندگي رسيد و مجلس در دوم اسفند ۱۳۳۹ افتتاح شد.   
در همين حال بر اساس دعوت تشكيالت حزب مردم در ۲۴ اسفند آن سال وي به عنوان يكي 

از پانزده عضو كميته مركزي حزب براي مدت دو سال انتخاب گرديد.۲۹ 
مجلس بيستم نيز چندان نپاييد و در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۴۰ به درخواست علي اميني كه به   

تازگي فرمان نخست وزيري گرفته بود و بنا به دستور محمدرضا شاه منحل شد.

مجلس بيست و يكم
از مجلس كوتاه مدت بيستم تا آغاز مجلس بيست و يكم در مهر ۱۳۴۲ فعاليتهاي حزب مردم   
رو به خاموشي و سكون بود، چرا كه نه حزب اكثريت مليون بود كه حزب اقليت مردم با آن 
رقابت كند و نه ديگر مجلسي وجود داشت كه تكاپوهاي حزبي در آن نمايان شود. در اين فاصله 
زماني به شدت از اعضاي حزب مردم كاسته شد و به جز هالكو رامبد و تعداد انگشت شماري 
از اعضا كسي در حزب نمانده بود و اين ركود حتي با نخست وزيري اسداهللا علم (۲۷ تير ۱۳۴۱ 
ـ ۱۲ اسفند ۱۳۴۲) كه زماني دبيركلي حزب مردم برعهده او بود، همچنان ادامه داشت، تا  اينكه 
با نزديك شدن انتخابات مجلس و با فعال شدن كانون مترقي كه اندكي پس از افتتاح مجلس به 
حزب اكثريت ايران نوين مبدل گشت، حزب مردم مورد توجه كانديداهاي حاضر در مجلس 

قرار گرفت و فعال شد. 
ــران نوين (كانون مترقي)  ــن دوره از مجلس با اكثريت نمايندگان عضو حزب اي ــاح اي افتت  
و هم پيمانان و نيز نخست وزيري، حسنعلي منصور، دبيركل اين حزب، سبب گرديد تا حزب 
ــان داده با تشكيل فراكسيون پارلماني حزب به رهبري هالكو  مردم فعاليت ديگري از خود نش
ــرآغاز تكاپويي جديد براي رامبد نيز بود، چه بسا او به  رامبد، اعالم موجوديت كند۳۰ و اين س

هالكو رامبد...
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واسطه همين موضوع، ارتباطي بيش از پيش با دربار و شخص شاه يافت تا بدانجا كه آجودان 
ــتور محمدرضا  ــوري محمدرضا پهلوي گرديد، و ظاهرًا در همين دوره از مجلس به دس كش
مأمور گشت تا به همراه محسن خواجه نوري ـ رهبر فراكسيون حزب ايران نوين در مجلس ـ 

نمايندگان را به هر نحو مقتضي به عضويت يكي از اين احزاب درآورند.۳۱ 
اما در ابتداي نخست وزيري حسنعلي منصور، حزب مردم با اعالم موجوديت فراكسيون   
پارلماني كوشيد تا در موقعيت به دست آمده فعاليت ديگري كند و از ركود حزبي خارج شود. 
بدين منظور در روزهاي پاياني ۱۳۴۲ شوراي عالي و فراكسيون پارلماني با حضور يحيي عدل 
ـ دبيركل ـ به همراه عده اي از اعضاي حزب تشكيل جلسه داده، اعضاي كميته اجرايي و از 
جمله رامبد را به عنوان يكي از اعضاي منتخب آن برگزيدند. در اين جلسه اعضاي هيئت رئيسه 

شوراي عالي حزب مردم نيز انتخاب شدند.۳۲ 
ــيون پارلماني حزب مردم به رهبري هالكو رامبد پس از اعالم موجوديت به فعاليتي  فراكس  
ــت  ــي رامبد از حزب بود. او در نظر داش ــه از فعاليت، منش و طرز تلق ــه تأثير يافت ــت ك پرداخ
فراكسيون پارلماني حزب، جايگاه واقعي خود را به عنوان اقليت حفظ كند و در اين راه همواره 
ــيار كوشيدند.۳۳ البته همه اين فعاليتها را نه مي توان و نه بايد براي  ــيون بس با ديگر اعضاي فراكس
جايگاه واقعي حزب به حساب آورد؛ چرا كه پس از برگزاري كنگره سوم حزب در اسفند ۱۳۴۴ 
ــته آن  ــيونش در تالش بود تا معاونت دبيركل را، كه خود را شايس او با برخي از اعضاي فراكس

مي دانست، به دست آورد.۳۴ و از اين جهت بسيار 
ــيد تا به آن جايگاه برسد. او درصدد بود  مي كوش
تا دبيركل ـ يحيي عدل ـ را تحت نفوذ و سيطره 
خود درآورد. و همچنين تالش مي كرد رقباي هر 
چند هم حزبي را، از صحنه بيرون كند؛ آن چنان 
كه موفق شد كاظم جفرودي را در تابستان ۱۳۵۲ 

از حزب اخراج كند.۳۵ 
علي رغم اين تالشها كه متأثر از فضاي داخلي   
حزب بود، عمده ترين كوششهاي او و دوستانش 
در مجلس، مخالفتها و انتقاداتي بود كه به حزب 
ــران نوين وارد مي كردند. اين  اكثريت و حاكم اي
انتقادها و مخالفتها گاهي آن قدر تند و صريح بود 
ــهايي مبني بر تالش حزب مردم براي  يحيي عدل ـ دبيركل حزب مردمكه گزارش
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ساقط كردن حزب ايران نوين به ساواك مي رسيد و حتي فراتر از آن شايعه نخست وزيري رامبد 
بود كه در گزارشها نيز منعكس است.

به ساواك  اواخر سال ۴۳ گزارشاتي  در  استحضار مي رساند  به  امر  اجراي  محترمًا در   
مي رسيد مبني بر اينكه حزب مردم پس از گذرانيدن دوران طوالني فترت و ركود، مجددًا 
شروع به فعاليت كرده و گردانندگان آن حزب در نظر دارند با انتقاداتي كه از دولت به وسيله 
فراكسيون پارلماني و جرايد وابسته به خود به عمل مي آورد به طور ضمني موجبات تضعيف 
حزب ايران نوين و دولت را فراهم كرده و بالنتيجه در فرصت مناسب با وارد كردن ضربتي 
قاطع دولت را ساقط نموده و دولت حزبي ديگري از جانب خود روي كار بياورند. به دنبال اين 
اطالعيه ها و گزارشات ساواك استان مركز نيز اعالم نمود: افراد حزب مردم به راهنمايي آقاي 
علم و كارگرداني هالكو رامبد و دكتر سامي راد مشغول فعاليت براي نخست وزيري هالكو 
رامبد مي باشند و مشاراليه اخيراً فعاليت خود را با نطق چند ساعته خويش در مخالفت با گرفتن 

وام به وسيله دولت در مجلس شروع كرده است[....»]۳۶
در مورد وام مورد اشاره گزارش ساواك اين نكته قابل ذكر است كه در آن زمان قرار بود   
دولت چهار فقره وام دريافت كند كه با مخالفت هالكو رامبد و در واقع فراكسيون پارلماني 
حزب مردم مواجه شد و در مخالفت با اخذ اين وام، سه ساعت صحبت كردند. وي در خالل 
صحبتهايش، چنانچه در سند آمده، مي گويد: «[...] احتياج به اخذ اين وام نيست زيرا دولت بيش 
از اين مبلغ، در دستگاههاي خود ريخت و پاش دارد و به طور مثال گفت: وزراي جوان كابينه كه 
تا روز قبل از وزارت، دوچرخه  سوار مي شدند حاال هر يك، يك اتومبيل آخرين سيستم، صدهزار 

توماني زير پا دارند[...].»۳۷ 
اما به هر حال در مجلس بيست و يكم لوايح و طرحهاي بسياري به تصويب رسيد كه در ميان   
آنها يك اليحه براي مردم ايران بسيار مهم و سرنوشت  ساز بود و البته ناميمون؛ «اليحه معافيت 
قضايي مستشاران آمريكايي» يا كاپيتوالسيون كه در نهايت منجر به تبعيد امام خميني از ايران 
گرديد. اين اليحه عالوه بر آنكه موجب مخالفتها و اعتراضاتي در سطح جامعه شد، در ميان 
نمايندگان مجلس شوراي ملي نيز مخالفان بسياري يافت اما سرانجام پس از ساعتها، با ۷۴ رأي 

موافق در برابر ۶۱ رأي مخالف به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
در ميان مخالفان اليحه مذكور، هالكو رامبد به عنوان رهبر فراكسيون پارلماني حزب مردم،   
مهم ترين و بيشترين نقش را به اعتبار جايگاه حزبي اش در مجلس داشت. او در سخن راني خود 
در مخالفت با كاپيتوالسيون آن را ننگي براي حسنعلي منصور ـ نخست وزير وقت ـ برشمرد. 
وي قبل از بيان اين مخالفتها پيشنهاد محدود كردن اين اليحه را به مجلس داده و خواسته بود 

هالكو رامبد...
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اليحه معافيت مستشاران به شرح زير اصالح شود:
به دولت اجازه داده مي شود طبق تصويب نامه هيئت دولت هر يك از مستشاران نظامي   
دولت آمريكا را كه در استخدام و خدمت ارتش ايران هستند براي مدت يك سال از هر يك 

از موارد ۲۹ الي ۳۵ قرارداد وين بهره مند سازد.۳۸ 
اما اين پيشنهاد مورد قبول واقع نشد و همان تصويب نامه هيئت دولت مشهور به كاپيتوالسيون،   

به رأي گذارده شد. 
رامبد كه تصور مي كرد اين اليحه بدون تأييد شاه ارائه شده، كتبًا نظر شاه را جويا شد كه شاه در   
جواب گفته بود: «چگونه رامبد باور مي كند كه دولت ايران بتواند چنين اليحه مهمي را بدون تصويب 

صريح او به مجلس تقديم كند.»۳۹ 
علي رغم اين نظر محمدرضا پهلوي، هالكو رامبد، مخالفتهاي تند و صريح خود را با اليحه   
اعالم داشت، در حالي كه به ادعاي حسنعلي منصور «[...] شاه مستقيمًا به حزب مردم در مجلس 
دستور نداده بود كه به مخالفت با اين قانون برنخيزند[...].»۴۰ اما برخالف اين ادعا، به نظر مي رسد 
كه ايفاي نقش رامبد به عنوان رهبر فراكسيون حزب مردم با توجه به پاسخ محمدرضا شاه 

درباره اليحه مذكور، بدون نظر شاه غيرممكن مي نمايد.
... [رحمت اهللا] مقدم گفت كه او از منابع ديگر كسب اطالع كرده بود كه مخالفت با اين   
اليحه در مجلس از صحه شاه برخوردار بود و اينكه شريف امامي در آن دست داشت و 
اينكه شاه از هالكو رامبد نماينده حزب مردم خواسته بود كه رهبري مخالفان را در مجلس 

به دست گيرد[...].۴۱ 
همان  گونه كه اليحه مصونيتهاي مستشاران آمريكايي (كاپيتوالسيون) به تصويب رسيد، دولت   
نيز سعي مي كرد جامعه را در بي خبري نگاه دارد اما موفقيتي نيافت و با اعتراض شديد امام خميني 
روبرو شد. سخن راني اعتراضي امام خميني كه شديدترين و صريح ترين عكس العملها درجامعه 
بود، تبعيد ايشان را منجر شد. در شب ۱۳ آبان ۱۳۴۳ نظاميان رژيم پهلوي به منزل ايشان در قم 
حمله برده شبانه ايشان را دستگير و به تهران منتقل و بالفاصله از فرودگاه مهرآباد به تركيه تبعيد 

كردند. 
بدين ترتيب حكومِت سرخوش از سركوب مخالفان، دست به يك سلسله اقدامات مطبوعاتي   
زد تا ضمن جلوگيري از انتشار هرنوع مطلب در جهت مخالفت با دولت، آنان را به درج مطالب 
گوناگوني در تقبيح اعمال مخالفين رژيم و تمجيد اقدامات دولت وادارد. البته «فشار، تنها متوجه 
مطبوعات نبود. در مجلس شوراي ملي نيز به گفته منصور، شاه با احضار ناطقين مخالف كاپيتوالسيون، 
به آنان تكليف كرد كه فوراً جبران مافات كنند و در مجلس ضمن تأييد دولت، درباره كاپيتوالسيون 
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نيز مطالبي كه حاكي از تصور غلط آنان از اليحه دولت است، ايراد نمايند.»۴۲ 
هالكو رامبد در يكي از جلسات مجلس شوراي ملي از جانب حزب مردم و فراكسيون   

پارلماني حزب به بيان مطالبي در همين زمينه پرداخت:
ــنا بودم. جناب آقاي نخســت وزير  ــبتي تصادفًا در مجلس س در ابتداي اين هفته به مناس  
ضمن بياناتي كه در پيرامون اليحه تقويت قواي دفاعي مي فرمودند، مطالبي هم بسيار مفصل 
و مشــروح و جالب درباره اليحه اي كه چندي قبل از مجلس گذشــت ايراد فرمودند. حزب 
و فراكسيون مردم به بنده مأموريت دادند كه نظرات حزب مردم و فراكسيون مردم را در اين 
جلسه به عرض مجلس شوراي ملي برسانم [...] متشكر گرديدم از اين جهت كه بيانات مشروح 
و مفصل و جالب ايشان حاكي از مطالبي بود كه اطالع از آن مطالب براي هر ذي عالقه ، موجب 
رفع شبهه و ابهام و شك و ترديد و گاليه و نگراني مي گرديد [...] من صورت مجلس مذاكرات 
جلسه مربوطه را در مجلس شوراي ملي مجدداً با دقت قرائت كردم. با آن سياست و كياستي 
كه در كار هر دولتي الزمه پيش بيني و پيش گيري در امور اجتماعي و مملكتي است، مي بايستي 
ــدا موردنظر متصديان امر قرار مي گرفت و به ازاي آنچه گذشــت و تكرار و تجديدش  از ابت
موردي ندارد، از ابتدا اذهان عمومي روشــن [مي گرديد] و از امكان بروز هر شايعه اي خالف 
ــع جلوگيري به عمل مي آمد و هم اكنون با وجــود آنكه احتماًال نمايندگان محترم مجلس  واق
شوراي ملي از مطالعه مشروح مذاكرات مجلس سنا اطالع حاصل فرموده اند و در جرايد هم 
درج گرديده، عنوان مطلب در مجلس شورا را نيز مفيد مي دانم [...]. در ابتداي عرايضم عرض 
كردم خوش وقتي بنده از اين جهت است كه از فحواي كالم آقاي نخست وزير چنين استنباط 
گرديد كه اظهارات ايشــان در مجلس سنا قســمتي هم براي روشن شدن اذهان عمومي بوده 
اســت. جاي خوش وقتي اســت و اين خود موهبتي است كه ملتي بدان پايه [از] رشد و ترقي 
ــه دار شــدن منافع مادي يا  فكري و غرور و تعصب ملي برســد كه كمترين توهمي در خدش
معنوي كشورش جلب توجه و كنجكاوي عمومي را بكند. در اين مورد جا دارد يك بار ديگر 
ــاه فقيد  ــان و به وجود آورندگان اين موهبت از دو ناجي نامدار ايران زمين يكي پادش از باني
رضاشاه كبير و يكي شاهنشاه عزيز ما كه باني چنين موهبتي كه اشاره كردم هستند حق شناسي و 
سپاسگزاري نماييم [...] آري جا دارد يادآوري كنم خاندان پهلوي بود كه قبح و معايب مطالبي 
مانند كاپيتوالسيون را به ملت ايران فهمانيد و براي ابد چنين مسائلي را از تاريخ ايران حذف 

كرد و از بين برد[...].۴۳ 
رامبد پس از ناديده گرفتن همه اعتراضات و مخالفتها كه منجر به تبعيد امام خميني شد اين   
اليحه را كه خود آن را براي منصور ننگ مي دانست و حاال از آن به «كم ترين توهم در خدشه دار 

هالكو رامبد...
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شدن منافع مادي يا معنوي كشور» تعبير مي كرد، در ادامه سخنانش اعتراضات و مخالفتهاي 
روحانيان و به طور كلي امام خميني را از اغراض شخصي خوانده كه در محافل، معابر و منابر 

بيان مي شود. وي در ادامه سخنانش مي گويد: 
ما در آن مرحله از تاريخ بشريت رسيده ايم كه باالخره بايد تفكيك قواي روحاني را   
از سياست كامًال رعايت كنيم، زيرا اين امر هم به نفع دولت است و هم به صالح دين و 
روحانيت [...]. من تعليم ديانت را صميمانه، مشتاقانه، جاذمانه و مصرانه خواستارم اما آنچه 
ما مي خواهيم حقيقت دين است نه خرافات و شايعات. صدق و صفا مي خواهيم، تزوير و 
ريا نمي خواهيم[...] آن منبري كه به جاي نور صدق و صفا، بوي تزوير و ريا از آن مي آيد 
براي هميشه خاموش باد. آن زباني كه تخم نفاق و تفرقه، دوئيت و جدايي، ناامني و اغتشاش 
مي پاشد براي ابد بسته باد. اي كاش همه روحانيون ما طبق قوانين و تعليمات عاليه اسالمي 
در راه تحقق بخشيدن به بهبود زندگي بيچارگان و ضعفا، با راهنمايي و تبليغ مالكين و اغنيا، 
در تحول تاريخ شاهنشاهي اين مملكت سهيم و شريك مي شدند[...] روحانيون ما بايد از آن 
كساني باشند كه براي ملك و ملت قدرت بخواهند نه بندگي. عظمت بخواهند نه حقارت، 

بزرگي بخواهند نه كوچكي[...].۴۴ 
در آن مقطع زماني او با سخنان پرطمطراق خود درصدد جبران مافات بود و نمايندگان   

ديگري نيز چه قبل و چه بعد از وي «عذر گناه خواستند». 

مجلس بيست و دوم
در مجلس بيست و يكم، گذشته از همه مخالفتهاي فراكسيون حزب مردم با لوايح و طرحهاي   
كوچك و بزرگ دولت حزبي منصور و هويدا، به نظر مي رسد هيچ فعاليت ديگري نمي توان براي 
اين حزب قايل شد مگر در آستانه انتخابات كه كميسيونها و شعبه  هاي حزبي رونق مي گرفت و 
در اثر حضور متقاضيان ورود به مجلس به تكاپو مي افتادند؛ قاعده اي كه براي هيچ دوره از مجلس 
استثنا نداشت بويژه آنكه در اين دوره از انتخابات، حضور احزاب مورد تأييد حكومت پهلوي، 

پررنگ تر ازدوره هاي قبل بود و شاه بر حضور فعاالنه آنان تأكيد بسيار داشت.
تا قبل از ۱۳ مهر ۱۳۴۶ كه مجلس بيست و يكم به كار خود پايان داد اين تالشها را مي توان   
به عيان در حزب مردم ديد؛ هر چند كه حزب حاكم ايران نوين مي كوشيد تا جلو تحركات 
آنان را بگيرد و محدوديتهايي برايشان فراهم كند. اين محدوديتها گاه تا بدان جا پيش مي رفت 
كه بين اعضا و طرفداران اين دو حزب حتي بر سر بستن طاق نصرت براي مراسم ۶ بهمن در 
۱۳۴۵ زد و خورد و درگيري رخ مي داد كه محمدعلي سفري در جلد سوم كتابش به نقل از 
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مجله بامشاد به اين موضوع پرداخته است.
اين محدوديتها و تضييقات، هميشه موضوعي اعتراض آميز براي مسئولين حزب مردم بود۴۵   
و مستمسكي براي آنان تا هر شكستي را منتج از آن بدانند. هر چند بايد پذيرفت كه در آستانه 
برگزاري انتخابات اين قبيل محدوديتها و فشارها بر حزب اقليت شديدتر مي شد و در دوره 
بيست و دوم اين محدوديتها تا آنجا پيش رفت كه حزب مردم فقط توانست تعداد اندكي از 
كرسيهاي انتخاباتي را به دست آورد؛ اگرچه برخي حوزه هاي انتخابيه از اين قاعده مستثنا بود، 
زيرا برخي از اين حوزه ها تيول نماينده مشخصي بود و كس ديگري به هر دليل توان مقابله 
با آن را نداشت و در اين ميان حوزه انتخابيه هالكو رامبد در شهرستان طوالش از جمله همان 
موارد بود. در واقع اين مطلب براي حاكميت پهلوي نيز پذيرفته شده بود و حكومت قبل از 
برگزاري انتخابات ابتدا سهم هر يك از احزاب را مشخص مي كرد كه با وجود رامبد به عنوان 
نامزد حزب مردم از طالش، آن حوزه انتخابيه مختص حزب مردم به شمار مي رفت. هر چند 
كه علي رغم اين مهم، برخي گزارشهاي ساواك اين موضوع را ناشي از نفوذ رامبد در منطقه 

دانسته است.
نظريه مردم نسبت به احزاب ـ چنانچه استحضار دارند حزب مردم در شهرستان طوالش   
ملي كه عضو  نماينده مجلس شوراي  رامبد  آقاي هالكو  به  اهالي  ندارد ولي  تشكيالتي 
مؤثري در حزب هستند عالقه مندند و ايشان نيز در طوالش ايادي دارند كه به نفع ايشان 
گام برمي دارند [...] اضافه مي شود اصوًال با بودن آقاي رامبد در طوالش اكثريت اهالي بدون 
توجه به احزاب موجود به هر حزبي كه آقاي رامبد عضويت داشته باشد عالقه مند مي شوند 
و رو به آن مي آورند و اين نتيجه نفوذ ايشان بين طبقات مختلف به خصوص اهالي قراء و 

قصبات بي شمار طوالش مي باشد.۴۶ 
به اين ترتيب سهم هر يك از احزاب در انتخابات بيست و دوم مشخص شد و مجلس   
در ۱۴ مهر ۱۳۴۶ آغاز به كار كرد. اين دوره نيز همچون گذشته با شكست حزب مردم در 
انتخابات همراه بود كه اعتراضاتي هم به دنبال داشت؛ اما چندي بعد دوباره ركود و سكون 
بر حزب حاكم شد. همين مسائل سبب شد تا شوراي عالي حزب جلسات متعددي را براي 
توجيه شكست انتخاباتي و كاستن از فشارهاي ناشي از مخالفتها و نارضايتيها تشكيل دهد. در 
يكي از همين جلسات پروفسور عدلـ  دبيركل حزبـ  عالوه بر پيشنهاد گرفتن اختيارات تام 
براي سر و سامان دادن به وضعيت حزب، به اين درخواست تن داد و خواستار انتصاب دو 

معاون براي خود شد. 
[...] اگرچه سليقه شخصي من اين بود كه به جاي دو نفر معاون براي خود فقط يك نفر   

هالكو رامبد...
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قائم مقام انتخاب كنم زيرا به اين ترتيب كارها به مراتب پيشرفت مي كند ولي چون اعضاي 
فراكسيون پارلماني حزب در مجلس شوراي ملي به من مراجعه و اصرار كردند كه به جاي 
يك قائم مقام دو نفر معاون انتخاب كنم به ناچار تسليم نظر آنها شدم كه اكنون پيشنهاد 
اختيار براي انتخاب دو نفر معاون مي نمايم و سليقه و عقيده من اين بود كه يكنفر قائم مقام 

انتخاب نمايم[...].۴۷ 
معاونان پيشنهادي دبيركل به شوراي عالي حزب در واقع دو تن از متنفذترين اعضاي حزب   
بودند كه هريك براي خود طرفداراني داشتند. هالكو رامبد رهبر فراكسيون پارلماني حزب در 
مجلس شوراي ملي و كاظم جفرودي رهبر فراكسيون حزب در مجلس سنا (در آن زمان) و از 
نزديكان دبيركل، در جلسه ۵ دي ۱۳۴۶ از طرف يحيي عدل به شوراي عالي حزب پيشنهاد 
شدند و «سرانجام به گزارش و پيشنهاد آقاي پروفسور عدل رأي گرفتند و به اتفاق آرا تصويب شد. 
در پايان جلسه افراد به آقايان مهندس جفرودي و رامبد تبريك گفتند و بيش از هر كس آقاي رامبد 

خوشحال بود و جلسه حدود ساعت ۲۰۱/۴ خاتمه يافت.»۴۸
از آن پس، هالكو رامبد به اتفاق جفرودي و يا جداگانه در حزب حاضر مي شد و در اتاقهاي   
دربسته تصميمات محرمانه اي اتخاذ مي كردند و براي جذب كادر جديد سازمان حزبي، اقداماتي 
به عمل مي آوردند. تصميمات محرمانه اين دو معاون اگرچه براي اعضاي حزب مشخص نبود اما 

بنا به اشاره اسناد، آنان در تالش بودند كه حاميان خود را در مسئوليتهاي حزبي بگمارند.۴۹ 
در جلسه ۷ اسفند ۱۳۴۶ كميته مركزي حزب متشكل از عدل، جفرودي و رامبد۵۰ تعيين شد   
و در جلسه فوق العاده كميته مركزي حزب مورخ ۲۴ فروردين ۱۳۴۷، عدل به رياست كميته و 

جفرودي و رامبد رسمًا به سمت معاونان حزب انتخاب شدند.۵۱ 
مجموعه اقدامات حزب پس از شكست در انتخابات دوره بيست و دوم اگرچه در كوتاه مدت   
باعث تحرك و فعاليت حزب گرديد، اما بي فايده بود چرا كه برگزيدن دو معاون براي دبيركل، 
تبعات ناخوشايندي براي حزب داشت و باعث دو دستگي در حزب گرديد كه علت آن تالش 
معاونان براي حاكم كردن جناح خود در حزب و به سيطره درآوردن دبيركل بود و جناح جفرودي 

در اين آخري موفق تر مي نمود.
در حال حاضر يك دو دستگي در حزب مردم وجود دارد و عده اي از اعضاء حزب طرفدار   
مهندس جفرودي، سناتور، و عده اي طرفدار هالكو رامبد، ليدر فراكسيون حزب در مجلس 
شورا هستند. پروفسور عدل رهبر حزب در اقدامات سياسي و حزبي تا حدي تحت تأثير 
نظريات مهندس جفرودي و دكتر مدرس [دبير كميته مركزي حزب] مي باشد و لذا اين رويه 
باعث رنجش باطني رامبد شده به طوري كه كراراً ضمن مذاكرات حزبي از نحوه فعاليتهاي 



۶۴۶۵

حزب و روش پروفسور عدل به طور ضمني و بعضًا به طور صريح انتقاد مي نمايد و به همين 
جهت عناصر ناراضي حزب اخيراً بيشتر به سوي رامبد گرايش پيدا كرده و خود را وابسته به 

مشاراليه وانمود مي سازند...۵۲ 
عناصر ناراضي و حاميان رامبد در پي انتقادات صريح خود در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۴۷   
تندترين حمالت و انتقادات را ايراد كردند كه گاهي با تمسخر و استهزاي دبيركل همراه بود، و 
برگزاري جلسات حزب را به همت و پي گيري رامبد برشمردند. آنان حتي براي اينكه بتوانند 
فعاليتهاي حزب را به دست بگيرند و از محدوده قدرت پروفسور عدل و حاميانش كه در رأس 
آن مهندس جفرودي بود، بكاهند پيشنهاد تشكيل دفتر سياسي حزب را مطرح كردند كه در 
همان جلسه به رأي گذاشته شد و با اكثريت آراء به تصويب رسيد چرا كه «پيشنهاد در اصل از 
طرف رامبد بوده است كه به دستور ايشان و توسط [محمود] سجادي تسليم گرديد و طرفداران رامبد 

كه اكثريت اعضاي حاضر را تشكيل مي دادند به آن رأي دادند و تصويب شد.»۵۳ 
رامبد همچنين در نظر داشت در شرايط به وجود آمده در جلسه، انتخابات هيئت رئيسه   
شوراي عالي حزب را نيز برگزار كند اما در اثر تلقين و تبليغ مخالفينش، پروفسور عدل حاضر 
به برگزاري انتخابات هيئت رئيسه شوراي عالي نشد و «نطقهاي شديد سجادي و زماني كه اصول 
آن نطقها به اطالع و صواب ديد رامبد ايراد شد به همين منظور [يعني مخالفت عدل از برگزاري 

انتخابات] بوده است.»۵۴ 
از اعضاي  البته دبيركل و برخي  علي رغم همه كشمكشها و اختالفات درون حزبي كه   
عالي رتبه حزب درصدد مخفي نگاهداشتن آن بودند، انتخابات انجمن شهر نيز فرصت مناسبي 
بود تا عده اي از ناراضيان در حزب را به فعاليت وادارد تا شايد در يكي از اين انجمنها انتخاب 
شده حزب نيز سهمي برده باشد، اما با توجه به اين فرصت، اين بار اختالف بر سر اين بود 
كه آيا اصوًال بايد در اين انتخابات شركت كرد يا نه؟ چون سرنوشت اين انتخابات نيز همانند 
انتخابات دوره بيست و دوم مجلس خواهد بود. اما از طرفي چاره اي جز شركت براي حزب 

نبود. رامبد در يكي از صحبتهاي خود با اشاره به اين مطلب مي گويد:
راجع به انجمن شهرها من هم خيلي خوشبين نيستم مثل شما. [...] اگر بخواهيم اصًال   
در انتخابات انجمنهاي شهر شركت نكنيم، نمي شود اسم ما را حزب گذاشت [...] از جانب 
ديگر دولت به آقاي دبيركل قول داده كه در اين كار با حزب عادالنه و منصفانه عمل كند 
لذا براي اينكه يك نظمي در كارمان داده باشيم در كميته مركزي مذاكره شد و تصميماتي 

براي شركت حزب مردم در انتخابات اتخاذ گرديد.۵۵ 
همراهي رامبد در برگزاري انتخابات انجمن شهر را بايد از سر ناچاري دانست زيرا او خود   

هالكو رامبد...
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بهتر مي دانست كه حزب مردم بايد در اقليت بماند و فقط نقشي رقابتي ايفا كند. او پيش تر 
هم به اين موضوع اشاره كرده در يكي از صحبتهايش گفته بود كه «امروز حزب مردم وضعيت 
بي سابقه اي دارد؛ هم مجاز است كه فعاليت داشته باشد و هم اينكه مجاز نيست. مجاز است براي 
اينكه بارها و به كرات شواهد مختلفي هست كه شاهنشاه عالي قدر ما به اصول سيستم دو حزبي 
اشاره فرمودند... ولي مجاز نيست براي اينكه دولت و مأمورين حزبي دولتي با استفاده از تمام امكانان 
دولتي و به طرق مختلف كارشكنيها، پرونده سازيها و محروميتها را براي افراد... كه در حزب مردم 

گرد آمده اند پيش آورده است.»۵۶ 
انتخابات انجمن شهر در ۴ شهريور ۱۳۴۷ آغاز شد و علي رغم قول و قرارهاي دولت و   
وعده هاي دبيركل، حزب همچون گذشته شكست خورد و در موقعيت متزلزل و شكننده اي 
پيشرو حزب مردم»  اطالعيه «جناح  اين مسئله،  بر  اين مقطع زماني عالوه  قرار گرفت. در 
موقعيت حزب را متزلزل تر از پيش كرده بود و دودستگي و بلكه چند دستگي و جناح بنديهاي 
درون حزبي را نمايان كرد. اگرچه ساواك براي پيش گيري از گسترش جناح بنديها و اختالفات 
پروفسور عدل  به واسطه  را  پيشرو  انديشيد و سردمداران جناح  تمهيداتي در حزب  بيشتر 
و كاظم جفرودي از حزب اخراج كرد،۵۷ اما اطالعيه مذكور در ركود حزب پس از انتخابات 

انجمن شهر بسيار مؤثر مي نمود.
در خالل برگزاري انتخابات انجمن شهر، حزب مردم در برابر محدوديتها و تضييقات حزب   
دولتي ايران نوين از خود عكس العمل نشان داد و براي اينكه بتواند حداقل از دخالت كامل 
حزب اكثريت بكاهد، دست به تشكيل ستاد انتخاباتي در سراسر كشور زد. اعضاي اين ستاد 
از جمله هالكو رامبد از مسئولين حزب بودند كه امور مربوط به انتخابات را نظارت و هدايت 

مي كردند. 
در انتخابات مذكور كه روز ۱۳۴۷/۷/۱۲ انجام گرديد، روي هم رفته فعاليت حزب مردم   
نظارت و كنترل اقدامات دستگاههاي دولتي در امور انتخابات بود. به طوري كه اكيپ شماره 
يك حزب به سرپرستي هالكو رامبد كه به منظور مراقبت از حوزه هاي اخذ رأي انتخابات 
انجمن شهر تهران اختصاص داده شده بود صبح روز ۴۷/۷/۱۲ مأموريت خويش را آغاز 
و مشاهده مي نمايد كه اتوبوسي حامل بيست نفر سرنشين (رفتگران و كارگران شهرداري) 
آرايي را كه از طرف حزب ايران نوين در اختيارشان گذارده بودند به چندين حوزه اخذ 
رأي مي ريزند كه بنا به دستور رامبد پاسبان انتظامات در آخرين حوزه موفق مي گردد پنج 
نفر از سرنشينان اتوبوس مورد بحث را بازداشت و آنان را به كالنتري ۸ معرفي و رامبد 
شرحي مبني بر اينكه موضوع انتخابات مطرح نبوده و آنچه مورد نظر است اجراي منويات 
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اعلي حضرت همايون شاهنشاه آريامهر مي باشد كه مأمورين از سوءاستفاده و دخالت در امر 
انتخابات خودداري نمايند؛ تهيه و به رئيس كالنتري مذكور تسليم [كرد].۵۸ 

با وجود ستادهاي نظارت بر انتخاباتـ  همان گونه كه گفته شدـ  حزب در انتخابات شكست   
سنگيني را متحمل شد و ركودي دوباره بر حزب حاكم گرديد. از اين رو مسئولين حزب از جمله 
رامبد در سخناني اعالم كرد كه «ما از اين پس در مقابل انتقادها و حمالت لفظي و مبارزات 

غيراصولي حزب ايران نوين سكوت مي كنيم.»
سكوت و ركود ناشي از شكست در انتخابات كه حاصل «مبارزات غيراصولي» درون حاكميت   
بود و نه فقط حزب ايران نوين، سبب نشد كه رقابتها و جناح بنديها و اختالفات در درون حزب 
فروكش كند بلكه پس از آن نيز تنشها و كشمكشها بين دو معاون دبيركل (رامبد و جفرودي) 
همچنان ادامه داشت و در مواقعي حتي به تقابل نيز منجر مي شد و شكاف و گسست درون 
حزب را گسترش مي داد تا جايي كه عدل براي جلوگيري از اين گسست و دودستگي وظايفي 
براي هر كدام از معاونان به تفكيك مشخص نمود. امور كميسيونها و مطالعات و بررسيهاي 
حزبي به هالكو رامبد و سازمانهاي اجرايي حزب و فعاليت تشكيالتي و كارگري به مهندس 
جفرودي محول شد. اما اين تدبير و تفكيك مسئوليت منجر به كاهش قدرت طلبي آنان نشد 
و اختالفات را براي بار ديگر دامن زد و از اين رو ساواك پيشنهاد دخالت مستقيم در امور 

حزب را ارائه داد.
با در نظر گرفتن اينكه پروفسور عدل رهبر حزب مردم داراي قدرت و نفوذ كافي جهت   
فيصله دادن به اختالفات جفرودي و رامبد نمي باشد، اصلح است از طرف مقامات مسئول به 

نامبردگان تذكر الزم در امر رفع اختالف و كنار آمدن با يكديگر داده شود.۵۹ 
در ميان اسناد در دسترس نتيجه اي براي پيشنهاد ساواك يافت نشد اما آنچه مسلم است   
اين اختالفات هيچ گاه از ميان نرفت بلكه تا بدان جا دامن كشيد كه جفرودي و تني چند از 

طرفدارانش از حزب اخراج شدند.
نكته قابل توجه در ماندگاري رامبد در جايگاه حزبي اش، اينكه ويـ  به اعتبار اسناد ساواك   
ـ در سخن رانيهاي خود، با نّطاقيها و لّفاظيها، ماهرانه هم جايگاه خود را درحزب و فراكسيون 
پارلماني حفظ مي كرد و هم نقدها و مخالفتهاي خود را به دولت به نحوي مطرح مي كرد كه 

دولت و حزب اكثريت را نرنجاند.
[...] در حزب مي گويند آن قدر رامبد در اجراي دستورات دولت و حزب اكثريت رندي   
و زيركي نشان مي  دهد كه هم رقباي حزب مردم را از خود راضي مي كند و هم بر اعضاي 
حزب منت مي گذارد و اظهارنظر مي كنند، نطقهاي وي چنان با صداي موزون و طنين خاص 

هالكو رامبد...
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و با حرارت ايراد مي شود كه اگر آدم به عمق آنها بي توجه باشد خيال مي  كند كه تندترين 
اظهار و انتقادات كوبنده به عمل آمده است ولي وقتي متن همان بيانات به دقت مطالعه شود 
مالحظه خواهد شد كه چنين نيست و اينها همه جمالتي پر از طنين با فرياد بوده و در اصل 
هيچ. ولي علي رغم اين اظهارنظرهاي آقاي رامبد در فن سخنوري ماهر و زيرك و زبردست 

است.۶۰ 
ــد تا در هيئت رئيسه سوم و چهارم مجلس بيست و دوم  ــبب ش همين رفتارهاي رامبد س  
ــيون حزب  ــي كه اعضاي فراكس (۱۳۵۰/۶/۹ـ  ۱۳۴۸/۷/۱۵) عضويت يابد، آن هم در مجلس
ــزب اقليت واگذارند.  ــئوليتي را به يكي از اعضاي ح ــي حاضر نبودند هيچ مس ــت حت اكثري
ــوراي ملي در دوره بيست و سوم (۱۳۵۴/۶/۱۶ـ   ــه مجلس ش عضويت رامبد در هيئت رئيس
ــه مجلس بود.۶۱ اين  ــت و او تا پايان دوره مذكور عضو هيئت رئيس ۱۳۵۰/۶/۱۶) نيز ادامه داش
در حالي بود كه مخالفان محلي رامبد در طالش همچنان مي كوشيدند كه او را با همه روابط و زد و 
بندهايش از نمايندگي مجلس خلع كنند و كسي ديگر را به وكالت برگزينند.۶۲ غافل از اينكه رامبد با 
همه روابط پنهان و آشكارش براي خود جايگاه محكمي را در حكومت پهلوي رقم زده بود. 

مجلس بيست و سوم
انتخابات بيست و سومين دوره مجلس شوراي ملي در ۱۸ تير ۱۳۵۰ برگزار شد و اين   
مجلس در ۹ شهريور آن سال در حالي افتتاح گرديد كه هنوز بيش از سه ماه و نيم از دبيركلي 
دكتر علي نقي كني بر حزب مردم نمي گذشت. اين مجلس نيز همچون مجالس گذشته باعث 
رونق فعاليتهاي حزبي و جلسات آن بود و فراكسيونهاي حزبي به تكاپو مي افتادند چرا كه 
احزاب، مبادي ورود متقاضيان شركت در انتخاب وكال بود و حزب مردم نيز از اين قاعده 
مستثنا نبود و از اين رو از مدتها قبل با تمهيداتي خود را آماده رقابت در انتخابات مي كرد. اما 
به هر روي، حزب اقليت در اين مجلس هم در اقليت ماند. در اين دوره حزب يك بار ديگر 
متحمل شكست شد و از مجموع كرسيهاي مجلس شوراي ملي، فقط ۳۷ كرسي به حزب 
مردم اختصاص يافت. اين مهم (شكست در انتخابات) به عالوه نحوه انتصاب علي نقي كني به 
دبيركلي،۶۳ در كنار مجموعه عوامل ديگر درون حزب، دست به دست هم مي داد تا چند دستگي 
و اختالفات در حزب يك بار ديگر نيز خودنمايي كند. اگر تا قبل از دبيركلي كني، اختالفات 
حزبي بين هالكو رامبد و كاظم جفرودي تقسيم مي شد؛ اما در اين دوره اختالفات چندگانه بود 

كه بايد مهم ترين و قوي ترين آنان را به «گروه فراماسونهاي حزب» نسبت داد.
در حزب مردم شايع است كه هالكو رامبد، ناصر بهبودي، محمد فضائلي، فخر طباطبايي،   
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محمد دادور، نصرالدين موســوي و مهندس عبداهللا واال فراماســون هســتند كه با يكديگر 
همبســتگي و همكاري خاصي در حزب دارند. اين عده از سابق قدرتي در حزب داشته اند 
و حفظ كرده اند و اكنون سعي دارند به اين قدرت بيفزايند [...] سعي گروه فراماسون بر اين 
اســت كه به طريقي در رياســت بر اين سازمانها [سازمانهاي حزبي] نقشي داشته باشند كما 
اينكه بر اثر فعاليت رامبد، فعًال امور اصناف و پيشــه وران و قســمتي از امور كارگري نظير 
شــركت واحد به ناصرقلي فرهادپور محول گرديده اســت. ضمنًا تشكيالت حزب را ناصر 

بهبودي كه عضو گروه فراماسونهاست، اداره مي كند [...].۶۴ 
سند مذكور عالوه بر اين، ضمن اشاره به گروه سه نفره ديگري متشكل از ابوالحسن احتشامي،   
صمد نامور و منصور سراج كه مستقيمًا با دبيركل ـ علي نقي كني ـ كار مي كنند مي نويسد: «... 
ظاهر قضيه اين است كه در حزب مردم اين دو گروه در مبارزه هستند ولي در باطن سه گروه ديگر 
هم مبارزاتي براي رسيدن به قدرت حزبي دارند كه بعضي آشكار است و بعضي علني نيست. دسته 
اول عبارت اند از آقايان مهندس جفرودي، ابراهيم مدرس و محسن موقر كه موقر اخيراً با اين دسته 
همكاري مي كند. اين دسته از بدو دبيركلي كني كمتر در حزب ديده مي شوند ولي در شخص 
پروفسور عدل نفوذ فراوان دارند و سابقًا امور حزب به وسيله آنها اداره مي شد. در داخل حزب تمام 
گروهها با اين دسته مخالف هستند. دسته دوم نمايندگان سابق حزب مردم در مجلس هستند[...] و 
دسته سوم نيز كساني هستند كه پس از دبيركلي كني سعي دارند عده اي را متشكل كنند و قدرتهاي 

حزبي را در دست بگيرند، رياست اين گروه را محمدحسين موسوي نماينده مجلس دارد[...].»۶۵ 
اين گروهها براي بيرون راندن هر يك از گردونه رقابتهاي حزبي اتهاماتي به يكديگر وارد   

مي ساختند تا شايد بتوانند چهره رقيب را مخدوش كنند.
داود مصباح اظهار داشته ابوذر، نماينده سابق مجلس شوراي ملي از ايالم گفته هالكو   
بند است  با دار و دسته اش حزب مردم را متالشي كرد. تمام مدت مشغول زد و  رامبد 
و بزرگ ترين گروه قاچاق هروئين را به وسيله شركت هواپيمايي آل ايتاليا [آليتاليا] رهبري 

مي كند و مسئولين اين امر هم به فكر نيستند.۶۶ 
اينان حتي مشكالت و شكست هاي انتخاباتي را به گروه يا شخص خاصي منصوب مي كردند   
كه از اين جمله اند عده اي از اعضاي حزب كه در انتخابات بيست و سوم مجلس شوراي ملي 

برگزيده نشده اند. 
اين عده از دكتر كني، هالكو رامبد، فضائلي، فرهادپور، دكتر بابك و مهندس بهبودي   
ناراحت و معتقد بودند كه پروفسور عدل و مهندس جفرودي در اداره حزب تبحر بيشتري 

داشته  اند.۶۷ 

هالكو رامبد...
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البته در اين مطلب يك نكته وجود دارد و آن اينكه نام دكتر كني در كنار نام رامبد، فضائلي،   
فرهادپور و... آمده است به نشانه همكاري ميان اين عده با دكتر كني، در صورتي كه در  گزارشهاي 
متعدد از ساواك، اينان از مخالفان دبيركل ـ دكتر كني ـ برشمرده شده اند. در راستاي حمايتهاي 
رامبد و دوستانش از دبيركل، اين نكته برمي آيد كه تالش رامبد اوًال براي تحت نفوذ درآوردن 
دبيركل است و ثانيًا به گزارش اسناد، او پس از انتخابات دوره بيست و سوم نفوذ خود را تا 

حدودي از دست داده بود.
[...] رامبد كه قبًال تصميم داشت در اين جلسه [۱۳۵۰/۱۰/۱۴] سمت دبيركلي كني رابه   
تأييد شوراي عالي برساند چون محيط را مساعد نديد، فقط يكي دو نوبت به نام كني اشاره 
كرد و نتوانست منظور و هدف اصلي خود را كامًال اجرا نمايد. ضمنًا بايد متذكر شد كه 
رامبد پس از انتخابات اخير مجلس شوراي ملي نفوذ معنوي خود را در بين اعضاي حزب 
از دست داده و اعضاي حزب او را اغفالگر و دسيسه باز مي دانند و اگر در اين جلسه انتقاد 

مي شد خود رامبد از آن مبرا نبود.۶۸ 
مخالفان رامبد حتي پارا فراتر از انتقاد گذارده او و دوستانش را «عناصر خائن به شاه و مملكت   
و حزب مردم» قلمداد كردند كه «نوكر سازمان جاسوسي فراماسون و سرسپرده نخست وزير» 

مي باشند.۶۹ 
به طور كلي از مجموعه اسناد، گزارشها و اظهارنظرها در مورد عملكرد و فعاليتهاي رامبد   
مي توان دريافت كه هدف او رسيدن به قدرت، در باالترين سطح حزبي بود، هر چند كه چنين 
جايگاهي شايد هيچ گاه از جانب حكومت پهلوي براي او فراهم نشود. اما با همه اين مسائل 

او تالش بسيار مي كرد.
[...] هالكو رامبد مخفيانه با دولت و حزب ايران نوين جهت تضعيف كني و موقعيت فعلي   

حزب مردم سازش كرده و درصدد فراهم نمودن مقدمات دبيركلي خويش مي باشد.۷۰ 
سرانجام نيز علي نقي كني ـ دبيركل ـ به آن مرحله از ضعف رسيد كه در سوم مرداد ۱۳۵۱   
به علت خستگي استعفاي خود را از مقام دبيركلي به شوراي عالي حزب ارائه كرد، كه مورد 
قبول واقع شد. با قبول استعفاي دكتر كني، حزب مردم قريب به يك سال بدون دبيركل بود 
و اين ايام را شايد بتوان متزلزل ترين و ضعيف ترين دوران فعاليت حزب مردم دانست. در اين 
دوره تعدد و گسترش جناحها و دسته بنديهاي حزب به حدي بود كه يحيي عدل ـ رئيس كل 
حزب ـ نمي توانست براي حزب دبيركل برگزيند چرا كه قدرت طلبان باسابقه حزب به دور 

خود حاميان و طرفداراني داشتند و داعيه دبيركلي حزب را در سر مي پروراندند.
در حزب مردم شايعاتي در مورد دبيركلي آقايان مهندس كاظم جفرودي، هالكو رامبد،   
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مهدي سميعي و دكتر محمد مؤتمني وجود دارد۷۱ 
در ميان اين چهار نفر به نظر مي رسيد كه جفرودي و رامبد شانس بيشتري براي رسيدن به   
پست دبيركلي داشته اند. و از اين ميان كاظم جفرودي مورد تأييد رئيس كل حزبـ  يحيي عدل 

ـ بود. ضمن اينكه رامبد در شوراي عالي حزب مخالفان بسياري داشت.
«شجيعي و عده اي ديگر اظهار نموده اند، چنانچه در جلسه شوراي عالي رامبد را به سمت معاون   
حزب معرفي نمايند، به وي فحاشي نموده و اعالم مخالفت نمايند[...]» و در حاشيه گزارش كارشناس 
ساواك (چهارشنبهـ  رئيس اداره كل ساواك) نظر مي دهد كه «امكان دارد در جلسه شوراي عالي 
مخالفتهاي شديدي نسبت به واگذاري سمت به رامبد بشود، چون اكثريت اعضاي شوراي عالي 

چندان موافقتي با رامبد ندارند».۷۲ و اين مطلبي است كه هالكو رامبد از آن بي اطالع نبود.
اين مخالفتها و رقابتهاي آشكار در زمان حيات دفتر سياسي حزب بود. اعضاي اين دفتر كه   
منصوبان رئيس كل حزب ـ يحيي عدل ـ بودند و با حضور همه جناحهاي حزبي تشكيل شده 
بود در ظاهر وظيفه مشاورت عدل را برعهده داشت و در نبود دبيركل و سازمان جديد حزبي، 

كليه تصميمات در اين دفتر اتخاذ مي شد.۷۳ 
در ميان اعضاي اين دفتر دو رقيب قديمي (رامبد و جفرودي) نيز عضويت داشتند و رياست   
دفتر نيز با پروفسور عدل بود و همين امر، كار را بر رامبد سخت مي كرد. زيرا با رابطه موجود ميان 
جفرودي و عدل، رهبري دفتر سياسي عمًال برعهده جفرودي قرار مي گرفت و از اين رو، همان 
ابتدا جبهه مخالفي در مقابل اين دفتر صف آرايي كرد. اين جبهه مخالف همان فراكسيون حزب 
مردم در مجلس شوراي ملي به رهبري رامبد بود و جبهه اي مستقل و مقتدر برشمرده مي شد و 
اين استقالل تا بدان حد بود كه شايعه جدايي فراكسيون پارلماني حزب از دستگاه رهبري حزب 

فراگير شد.۷۴ 
ــا آن را غيرقانوني و انتصابي   ــي بود ام ــودش از اعضاي دفتر سياس ــو رامبد اگرچه خ هالك  
ــيون پارلماني حتي قبل از معرفي اعضاي دفتر سياسي،  ــت. او و همكارانش در فراكس مي دانس
ــتند تا از ورود عده اي در درون اين دفتر جلوگيري  ــعي در اعمال نفوذ و گرفتن امتياز داش س

كنند.
فراكسيون پارلماني حزب مردم در ساعت ۸ صبح مورخه ۵۱/۵/۲۱، در دفتر هالكو   
رامبد ليدر فراكسيون، واقع در شركت آليتاليا تشكيل جلسه داده، نتيجه مذاكرات اين بود 
كه برخالف وعده اي كه پروفسور عدل داده بود كه هيچ گونه تغييرات و انتصابات در حزب 
بدون مشورت فراكسيون پارلماني و كميته مركزي انجام نخواهد شد، در روزنامه آيندگان 
قبلي  اطالع  و  مشورت  بدون  كار  اين  و  منتشر شده  سياسي حزب  دفتر  اعضاي  اسامي 

هالكو رامبد...
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انجام گرفته و اشخاصي هم كه به عضويت دفتر سياسي منصوب شده اند اصوًال اشخاص 
ما تكليف خودمان را روشن  اين خواهد شد كه  اين رويه موجب  نيستند و  خوش نامي 
كنيم زيرا اگر بنابراين است اشخاص انتصابي باشند ديگر احتياجي به تشكيل شوراي عالي 
نخواهد بود كه آن را تصويب كند و اگر بنا نيست انتخابي باشند بايستي با نمايندگان مجلس 
مشورتي انجام مي شد تا خود نمايندگان از بين خودشان نفراتي را انتخاب و به پروفسور 
مروتي  و  مدرسي  دكتر  جفرودي،  آقايان  اگر  گفت  ظفر  ملكشاه  مي كردند.  معرفي  عدل 
اشخاص صالحي بودند كمافي السابق نماينده باقي مي ماندند، حاال اين اشخاص را در دفتر 
سياسي حزب مردم عضو كرده اند[...]. پس از مذاكرات زياد قرار شده آقاي رامبد در روز 
جاري با پروفسور عدل مالقات نمايد و اصرار كند كه اسامي منتسبين [منتصبين] اخير حزب 
را در جلسه امروز شوراي عالي حزب اعالم ننمايند تا وقت بيشتري براي مطالعه در اطراف 

اين اشخاص باشد[...].۷۵
اما اين اقدامات بي  نتيجه ماند و عدل، اعضاي دفتر سياسي را معرفي كرد.  

بدين ترتيب، اختالف و دودستگي در حزب بيشتر شد تا جايي كه عدل مجبور شد جلسات   
مشتركي براي رفع اختالفات و بهبود مواضع فراكسيون پارلماني و دفتر سياسي تشكيل دهد. 
اگرچه اين جلسات در وهله اول چندان موفقيت آميز نبود و فراكسيون پارلماني حزب آن 
چنان كه شايع شده بود بر استقالل خود در برابر دفتر سياسي پاي مي فشرد. اما پروفسور عدل 
توانست طي دستوراتي به نشانه نظارت و اعمال نفوذ بر فراكسيون پارلماني بخشي از اختالفات 

و افتراقات را بكاهد.۷۶ 
اعمال نفوذهاي رئيس كل حزبـ  يحيي عدلـ  به عالوه اين مطلب كه باالخره رسيدن هر   
يك از رقبا به مقام دبيركلي نيازمند فضاي آرام در حزب است و در غير اين صورت با ركودي 
كه بر فعاليتهاي شعب حزب حاكم است، حزب را به اضمحالل خواهد كشاند؛ سبب شد تا 

مقداري از اختالفات و افتراقات پنهان شود و در ظاهر فضا تا اندكي آرامش يابد.
اما علي رغم تمام فراز و فرودهاي حاكم درحزب كه حاكي از رقابت بين جفرودي و هالكو   
رامبد بر سر كسب قدرت و دبيركلي حزب است بايد گفت كه تالش رامبد در اين زمان بيشتر 
براي جلوگيري و پيش گيري از دبيركلي جفرودي بود چرا كه او اگر چه خود را براي اين مقام 
محق و مدعي مي دانست، اما در ميان اعضاي شوراي عالي از موقعيت مناسبي برخوردار نبود. 
از اين رو عالوه بر اينكه تالشي پي گير در مقابله با جفرودي مي كرد، همچنين مي كوشيد تا 
فردي را كه موردنظر خود و هم فكرانش بود، براي دبيركلي انتخاب كند تا از اين طريق كنترل و 
قدرت حزب را در دست گيرد. او با اين ترفند هم جفرودي را محدود مي كرد، هم دفتر سياسي 
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را كه با انتخاب دبيركل جديد، كه اداره حزب را برعهده مي گرفت و ديگر نيازي به آن نبود، 
منحل مي كرد و هم با نفوذ و تحت سيطره قرار دادن دبيركل جديد مي توانست به اهداف خود 
فائق آيد و چنين اتفاقي باالخره در ۶ تير ۱۳۵۲ افتاد. در اين تاريخ ناصر عامري به دبيركلي 
حزب مردم برگزيده شد. اين اتفاق كه مورد رضايت هالكو رامبد نيز بود، در سخنانش چنين 
بازتاب يافت كه «در اين مدت كه حزب دبيركل نداشت كوشش فراوان كرديم تا دبيركل شايسته اي 
براي حزب انتخاب كنيم... و اينكه مهندس ناصر عامري براي اين سمت در نظر گرفته شده از هر 

لحاظ مورد تأييد است.»۷۷ 
حمايتهاي نخستين رامبد از ناصر عامري به عنوان دبيركل حزب باعث تقويت جناح رامبد   
مي شد بويژه در جريان انتخاب اعضاي هيئت رئيسه شوراي عالي، كميته مركزي و هيئت بازرسان 
حزب هيچ سهمي براي طرفداران جناح جفرودي در نظر نگرفت و آنان از گردونه قدرت در 
حزب طرد شدند. اما در مقابل، رامبد و چند تن از دوستانش به عضويت شوراي عالي، كميته 
مركزي، و رياست هيئت بازرسي (ناصر فرهادپور) انتخاب شدند و اين مسئله جفرودي را به 
انتقاد شديد از دبيركل جديد و حاميانش وامي داشت كه در نهايت، زمينه ساز اخراج او از حزب 

گرديد. 
جفرودي به اتفاق چند نفر از همكارانش در ۲۱ شهريور ۱۳۵۲ در دادگاهي حزبي محاكمه   
و اخراج شدند و از اين پس هالكو رامبد در نبود رقيبي جدي به نفوذ بيش از پيش در دبيركل 
مي كوشيد و از طرفي دبيركل نيز كه آشنا به جناحهاي درون حزب بود، تالش بسيار مي كرد تا 
رامبد و جناح او را تحت سيطره حزبي دبيركل درآورده نگذارد خواسته هاي او بر حزب تحميل 

شود كه باالخره تالشهاي او مؤثر واقع شد و مقداري از قدرت رامبد و جناحش كاست.
عامري در تصميم گيريهاي حزبي، جناح رامبد را به حساب نمي آورد و در پي انفعال آنها بود   
و از طرفي با اختيارات و مسئوليتهايي كه به برخي از اعضاي اين جناح مي داد سبب اختالف 
و شكاف در ميان آن شده بود. او همچنين عالوه بر اين اقدامات، تغييراتي در ساختار شوراي 
عالي ايجاد كرد و اعضاي شورا را از ۱۵۰ نفر به ۳۲۰ نفر افزايش داد و اين امر سبب مي شد 
تا از نسبت تعداد اعضاي حاضر در شوراي عالي حزب كه عمدتًا از جناح رامبد بودند، كاسته 

شود و در نتيجه قدرت اين جناح رو به ضعف گرايد.۷۸ 
در  كنگره چهارم  بود.  كنگره چهارم حزب  برگزاري  از  عامري پس  ناصر  اخير  تصميم   
روزهاي دوم تا پنجم آذر ۱۳۵۳ در تهران برگزار شد. هالكو رامبد، رئيس چهارمين كنگره 
حزب تلگرامي به مناسبت افتتاح كنگره براي شاه مخابره كرد و بدين ترتيب كنگره رسمًا آغاز 

به كار كرد.۷۹ 

هالكو رامبد...
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پس از اين كنگره، ناصر عامريـ  دبيركلـ  كه در تالش بود تا جناح رامبد را همچون جناح   
جفرودي طرد نمايد و سعي در حذف نام آنها از ميان اعضاي عالي رتبه حزب ميكرد موفقيتي 
به دست نياورد و رامبد و جناح طرفدارش عزم جزم كردند تا زمينه افول او را از قدرت فراهم 

كنند.
مجموعه انتقادها و مخالفتهاي پنهان و آشكار رامبد و دوستانش؛ عدم حمايت نيروهاي خارج   
از حزب از عامري و حتي فعاليتهاي منفي اصالح طلبان حزب مردم (جناح جفرودي)ـ  با توجه 
به شايعه همكاري جناح مذكور با جناح رامبد و تحركاتي كه عليه فعاليتهاي حزب مي كردند۸۰  
و به عالوه تصميم گيريهاي اشتباه حزبي و ناكاميهايي كه عامري در فعاليتهاي حزب داشت در 
كنار نارضايتي محمدرضا شاه از برخي سخنان ناصر عامري، سبب شد تا موقعيت بركناري ناصر 
عامري فراهم شود، و سرانجام در ۷ دي ۱۳۵۳ خبر بركناري ناصر عامري در روزنامه مردم انتشار 

يافت.۸۱ 
بركناري ناصر عامري از دبيركلي حزب يك بار ديگر در ميان مدعيان قدرت جنب و جوشي   
ايجاد كرد. در اين ايام دو نفر بيشتر از ديگر مدعيان در تالش بودند؛ هالكو رامبد رهبر فراكسيون 
پارلماني حزب و محمد فضائلي، رئيس شوراي عالي حزب در زمان دبيركلي ناصر عامري و 

سرپرست موقت حزب كه سرانجام به دبيركلي برگزيده شد.
در انتخاب دبيركل جديد نيز، رامبد همان نقشي را برگزيد كه در برگزيدن ناصر عامري ايفا   
كرد. او در انتخاب عامري از آنجا كه موقعيت را براي خود محال و منتفي مي ديد، دست به 
حمايت از دبيركل زد و در سخنانش انتخاب او را نتيجه كوششهاي خود و جناحش بيان كرد؛ در 

مورد انتخاب محمد فضائلي نيز او اين رويه را در پيش داشت. 
رامبد بهتر مي دانست كه انتخاب دبيركل طي فرايندي انجام مي شود كه در خارج از حزب   
صورت مي پذيرد و اين همان مطلبي است كه فضائلي نيز در مذاكره اي خصوصي بيان كرده بود 
كه «از طرف مقامات مؤثر مملكتي با وي مذاكراتي به عمل آمده كه نتيجتًا قبول نموده، دبيركلي 
حزب مردم را برعهده بگيرد.»۸۲ و به اين ترتيب محمد فضائلي در جلسه ۲۱ دي ۱۳۵۳ به دبيركلي 
حزب مردم انتخاب شد. قبل از اعالم نتيجه جلسه كه پس از سخنان فضائلي بود، هالكو رامبد 
به نمايندگي از اعضاي فراكسيون پارلماني حزب در مجلسين شوراي ملي و سنا به سخن راني 

پرداخت.
[...] در بين كليه اعضاي فراكسيونهاي پارلماني حزب در مجلسين درباره شخصي كه   
بايد به سمت دبيركل جديد انتخاب شود اتفاق نظر كامل وجود دارد... به بنده مأموريت داده 
شده است تا بر اساس مذاكراتي كه دوستان نماينده در مجلسين با هم مسلكان شهرستاني 
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خود كه عضو شوراي عالي هستند، كرده اند، در حال حاضر و به جهات مختلف مردي كه 
مورد اعتماد شوراي عالي حزب باشد... يعني جناب آقاي محمد فضائلي را به عنوان دبيركل 

جديد به اعضاي محترم شوراي عالي پيشنهاد نمايم.۸۳ 
به هر ترتيب محمد فضائلي به دبيركلي حزب انتخاب شد اما در كمتر از دو ماه، حزب   
مردم در حزب تازه تأسيس «رستاخيز ملت ايران» ادغام شد و در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ عمًال عمر 
اين حزب اقليت دولتي به پايان رسيد و شعب آن به شعبه هايي از حزب تازه تأسيس بدل شد 
و فعاالن حزبي، چه در مجلسين و چه غير آن، يك باره مشي سياسي خود را تغيير دادند. آنان 
هر يك به نوبه خود به ثناگويي از شاه و تدابير او پرداخته حزب رستاخيز ملت ايران را تنها راه 

نجات جامعه ايراني دانستند كه از جمله اينان هالكو رامبد بود.
ـ  سياسي  در عرصه  اختالفات حزبي  يافتن  پايان  از  رامبد ضمن خوش وقتي  هالكو   
اجتماعي كشور به دنبال تأسيس حزب رستاخيز، اين رخداد را آغاز تحولي شگرف در 
جامعه ايراني تعبير نمود و آن را گامي سترگ در راستاي توسعه تمدن و فرهنگ بشري 
دانست و ابراز شادماني نمود كه با تأسيس حزب واحد رستاخيز، دولتمردان و انديشمندان 

كشور ديگر نيازي به پيروي از نظامهاي سياسي شرق و غرب نخواهد داشت.۸۴ 
اما علي رغم اين ستايشها و تمجيدها كه به نظر نمي رسد اعتقاد واقعي هالكو رامبد به اين   
گونه از تحزب آن هم از نوع رستاخيزي آن باشد، او همچون بسياري از رجال سياسي كشور از 
اين اقدام ناخشنود بود و آن را در راستاي فروپاشي حكومت پهلوي و نه تحكيم پايه و اساس 
آن تحليل مي كرد و يك بار نيز در گفتگويي با پرويز راجي، سفير ايران در انگليس ناخشنودي 

خود را از  نظام تك حزبي در ايران بيان كرده بود.۸۵ 
ــي (۱۳۵۴/۲/۱۰) هويداـ   ــيس حزب و در اولين كنگره حزب ــه هر حال دو ماه پس از تأس ب  
ــد و به پيروي از  ــت وزير وقتـ  به منظور وحدت حزب و دولت به دبيركلي منصوب ش نخس
اين تدبير، ديگر فراكسيون پارلماني اقليت و اكثريت بي معنا مي نمود و براي فعاليتهاي حزبي دو 
ــرو به رهبري جمشيد آموزگار فعال شدند.۸۶  ــازنده به رهبري هوشنگ انصاري و پيش جناح س
ــت و سوم نيز در ۱۶ شهريور  ــرو جاي گرفت. مجلس دوره بيس هالكو رامبد نيز در جناح پيش

۱۳۵۴ به كار خود پايان داد.

مجلس بيست و چهارم
مجلس بيست و چهارم در ۱۷ شهريور ۱۳۵۴ افتتاح شد. در اين زمان كه نخست وزيري و   
دبيركلي حزب رستاخيز به نشانه وحدت حزب و دولت در اميرعباس هويدا جمع بود، هالكو 

هالكو رامبد...
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رامبد نيز در اين دوره از مجلس رياست كميسيون تحقيق را برعهده گرفت كه اكثر اعضاي آن 
را كارشناسان حقوقي تشكيل مي دادند. وي از آنجا كه در مجلس با جناح پيشرو و به رهبري 
جمشيد آموزگار فعاليت مي كرد، حمايتهاي آشكاري از او مي نمود. رامبد حتي يك بار در انتقادي 
كه پيرامون آموزگار و سمت دبيركلي جديدش به اميرعباس هويدا ـ  نخست وزير وقت ـ كرده 

بود، وي را به شدت عصباني و مستأصل نمود. 
ساعت ۹:۵۵ روز سه شنبه ۳۵/۸/۱۸ [۱۳۵۵ش] آقاي هويدا نخست وزير به اتفاق آقاي   
جمشيد آموزگار ـ وزير مشاور و دبيركل جديد حزب رستاخيز ـ و وزراي جديد وارد 
مجلس شدند. آقاي هويدا ساعت ۱۰ پشت تريبون قرار گرفت و ضمن معرفي وزراي جديد 
راجع به ارتباط دولت، حزب و مجلس مطالبي عنوان نمود. پس از پايان سخنان وي هالكو 
رامبد اجازه صحبت خواست [...] نامبرده سپس اضافه نموده، به طوري كه آقاي نخست وزير 
در كنگره حزب در مصاحبات خود عنوان كرده بودند، كه دبيركل حزب را مردم تعيين 
مي   كنند و كنگره هم آقاي آموزگار را به دبيركلي حزب برگزيد[...] و دبيركل حزب حق دارد 
يك مسئول، يك وزير خاطي را محاكمه حزبي نمايد، بنابراين لزومي نداشت كه نخست وزير، 
دبيركل حزب را به عنوان وزير مشاور خود كه مرئوسشان مي باشد تعيين نمايند. پس از 
اظهارات رامبد آقاي نخست وزير با حالتي عصباني در پشت تريبون قرار گرفته ولي جواب 

قانع كننده اي نداشت و بيشتر با حاشيه رفتن و تهديد، مطالبي عنوان نمود[...].۸۷ 
رامبد همچنين چند روز پس از اينكه جمشيد آموزگار در ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ به نخست وزيري   

رسيد در حمايت از برنامه هاي وي و خطاب به نمايندگان مجلس گفت:
ما در مقام نمايندگي حق نداريم همه چيز را سياه ببينيم، بلكه وظيفه داريم كه واقع بين باشيم   
و براي  اينكه درباره دولت هويدا قضاوت واقع بينانه و منصفانه اي بشود از همه مردم و طبقات 
مختلف تقاضا دارم حساب كنند كه چهارده سال قبل چه بودند و چه داشتند و امروز چه 

هستند و چه دارند[...]۸۸ 
اين سخنان در حالي بيان مي شد كه او سالها در مقام رهبري فراكسيون پارلمان حزب مردم   
در مخالفت با لوايح و طرحهاي دولت هويدا سخن مي گفت. او در ادامه همان سياستهايش 
در اسفند ۱۳۵۵ وقتي كه درباره كليات بودجه دولت هويدا صحبت مي كرد در انتقاد از هويدا 
و برنامه هاي اقتصادي او بيان داشت كه «[...] آقاي نخست وزير شما كه مدت دوازده سال شعار 
زندگي بهتر براي همه را به در و ديوار به وسيله همكارانتان آويزان كرده ايد، براي زندگي بهتر چه 

كرده ايد و هر روز وعده و نويد داده ايد. چه اقدام اساسي نموده ايد [...].»۸۹ 
به طور كلي مجموعه حمايتهاي رامبد از جمشيد آموزگار كه در مرداد ۱۳۵۶ به نخست وزيري   



۷۶۷۷

رسيده بود و از طرفي دبيركلي حزب رستاخيز را نيز برعهده داشت، سبب شد تا در ترميم كابينه 
در ۱۲ آذر همان سال به عنوان وزير مشاور در امور پارلماني به شاه معرفي شود و در كابينه 

آموزگار با منصب وزارت از جايگاه وكالت فاصله گيرد.۹۰ 
به بيان غالب منابع، رويه هالكو رامبد قبل و بعد از انتصابش در اين منصب متفاوت بود. او   
كه تا قبل از انتصابش در دولت، منتقد دولتها بود، پس از آن ديگر حقي براي همكاران سابقش 
در انتقاد از دولت قايل نمي شد بلكه خود نيز با دولت هم گام و همراه بود و عملكرد آنان را 
تأييد يا توجيه مي كرد. «افسوس، آقاي رامبد نشان داد كه لباس وزارت در شكل مقبول آن برازنده 
قامت او نبود و هم رنگ ديگر همكاران خود شده بود كه در دولت آموزگار بر هر عمل خالفي صحه 

گذاشتند.»۹۱ 
مصداق بارز اين رفتار سياسي او در دولت، در مواجهه با قيام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبريز است.   
به طور مشخص ماههاي منتهي به ۱۳۵۶ش براي مردم مسلمان ايران پرالتهاب و سرنوشت ساز 
ــترده تر مي شد و آن گستردگي  بود. اعتراضات مردم به حكومت و دولت پهلوي روز به روز گس
ــه اي توهين آميز به مقام  ــه اطالعات در ۱۷ دي ۱۳۵۶ مقال ــيد كه روزنام ــه اوج خود رس آن گاه ب
رهبري نهضت درج و منتشر كرد و اعتراض توأم با خشم مردم را برانگيخت. اولين و شديدترين 
اعتراضات دو روز بعد از درج مقاله، در قم صورت گرفت كه با حمله مأموران حكومت به خون 
كشيده شد. چهل روز بعد، يعني در ۲۹ بهمن، به مناسبت چهلمين روز كشتار مردم قم، شهر تبريز 

تظاهراتي به خود ديد كه تا آن سال سابقه نداشت. 
مردم مجتمع در آن روز قصد ورود به مسجد ميرزا يوسف را داشتند اما با درهاي بسته مسجد   
روبه رو شدند. مأموران از ورود اجتماع كنندگان به داخل مسجد جلوگيري كردند و اين امر سبب 
ــديدي بين مردم و مأموران رخ دهد. اين درگيري در مدت كوتاهي در شهر  ــد تا درگيري ش ش
گسترده شد و شهر را فرا گرفت. مردم در اعتراض به برخوردهاي رژيم به ساختمانهاي دولتي 
از جمله ساختمان حزب رستاخيز حمله ور شدند. در اين روز دهها نفر كشته و زخمي شدند 

و عده زيادي نيز دستگير گرديدند.
در پي اين فاجعه هولناك، هالكو رامبدـ  وزير مشاور در امور پارلمانيـ  اتفاقات اخير تبريز   
را به خارج از مرزها نسبت داد و در سخناني در مجلس سنا در اول اسفند ۱۳۵۶ گفته بود: 
«مسببين اين واقعه كمونيستهاي شناخته شده اي بودند كه به منظور توليد هرج و مرج و از بين بردن 
مؤسسات مورد استفاده عموم دست به چپاول اموال عمومي زدند[...] اين كمونيستها براي اغفال 
طبقات خاصي اسم ماركسيست اسالمي را روي خود گذاشته اند و بار اول نيست كه در تاكتيك 
كمونيزم مي بينيم، بزرگ ترين ضربه اي كه براي اغفال جوامع به كار مي برد استفاده از اين چيزي است 

هالكو رامبد...
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كه مورد توجه ملت است. ملت ايران مسلمان است و دين رسمي ما اسالم. شخص شاهنشاه از 
معتقدان و عالقه مندان متعصب مذهب تشيع هستند و ما كه مسلمانيم به خوبي مي  دانيم كه كمونيزم 
در منكر شدن وجود خدا ُمّقر است و حضرت محمد(ص) پيامبر است از طرف خدا [...] كمونيستي 
كه خدا را قبول ندارد، چطور مي تواند دين را قبول داشته باشد[...] دولت بر آنچه كه تشخيص داده 
بين ماركسيست و كمونيست اختالفي قايل نمي شود. اين وظيفه دولت است كه در نهايت مراقبت و 

كمال قدرت به وظايف قانوني خود عمل كند[...].»۹۲ 
اين سخنان رامبد، توجيه و تأييدي بود كه در مواجهه دولت با اجتماع كنندگان و اعتراض كنندگان   
صورت گرفته بود. وي به عالوه سعي داشت با اين سخنان كه در مطبوعات نيز انتشار مي يافت 

افكار عمومي را به نفع حكومت سوق دهد، اما بي فايده بود.
كابينه جمشيد آموزگار در ۴ شهريور ۱۳۵۷ از كار كناره گرفت و جاي خود را به كابينه هاي   
بعدي جعفر شريف امامي، غالمرضا ازهاري و در نهايت شاپور بختيار داد. هالكو رامبد نيز در 

هيچ يك از كابينه هاي بعدي منصبي نيافت.
انقالب اسالمي به رهبري امام خميني در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پيروزي رسيد و حكومت پهلوي   

سقوط كرد.

ارتباط هالكو رامبد با تشكيالت فراماسونري
در صفحات پيشين و در ميان اسناد، اشاره به «گروه فراماسونها» شده بود كه نام رامبد در   
رأس آنها قرار داشت. اين گروه در فعاليتهاي حزبي خود در پي كسب پستهاي كليدي حزب 

بود.
تشكيالت فراماسونري در ايران كه موجوديتي مستقل نيز نداشت و از طرفي بسياري از   
صاحب منصبان، وزرا، وكال و سرشناسان جامعه در آن عضويت داشتند و با توجه به فعاليتهاي 
مخفي و نيمه  مخفي آنان، بسيار مورد توجه است. بويژه در دوره پهلوي، در يك تشكيالت 
(لژ) فراماسونري، گاه صاحب منصبان، وكال و وزرايي ديده مي شوند كه هيچ هم خواني سياسي 
در آنان وجود نداشته است. براي مثال در ميان اعضاي لژ دانش كه توسط برخي نمايندگان 
مجلس شوراي ملي و معاونين وزارت خانه ها تشكيل شده بود، نام هالكو رامبد، رهبر فراكسيون 
پارلماني حزب مردم در كنار نام محسن خواجه نوري، رهبر فراكسيون پارلماني حزب ايران 

نوين به چشم مي خورد.۹۳ 
در مورد آغاز و نحوه فعاليتهاي هالكو رامبد در مجامع و تشكيالت فراماسونري اطالع   
چنداني در دست نيست، اما اسناد بسياري دال بر عضويت و يا حضور او در جلسات لژهاي 
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متعدد وجود دارد. در ميان لژهايي كه رامبد در آنها عضويت داشته يا دعوت به حضور شده، 
به جز لژ پهلوي ـ كه البته آن هم با دخالت انگليس در ۱۳۳۰ش تأييد شد ـ تمامي آنها ـ تا 
قبل از تشكيل و تأسيس لژ بزرگ ايران در اسفند ۱۳۴۷ ـ وابسته و تابع قانون اساسي گراند لژ 

اسكاتلند مي باشند كه از آنها به «لژهاي انگليسي فراماسونري» تعبير شده است.۹۴ 
لژهاي محل فعاليت و حضور رامبد (بر اساس تاريخ تشكيل آنها) عبارت اند از:  

۱ـ «لژ پهلوي» (لژ همايون) در ۱۳۳۰ش به توسط يك عرب به نام محمد خليل جواهري 
و با ادعاي داشتن فرمان از امپراتوري انگلستان و نيز با اجازه محمدرضا پهلوي در تهران 
تأسيس شد. اين لژ نخستين لژ فراماسونري بود كه در دوره پهلوي به فعاليت پرداخت. در 
سندي كه به نظر مي رسد در ۱۳۵۲ش تنظيم شده است، نام هالكو رامبد در ميان اعضاي 
لژ پهلوي به چشم مي خورد. به عالوه اينكه اسماعيل رائين نام او را به عنوان عضو اين لژ 

ثبت كرده است.۹۵ 
۲ـ «لژ تهران» در ارديبهشت ۱۳۳۷ به عنوان اولين لژ فارسي زبان وابسته به گراند لژ اسكاتلند 
در ايران كار خود را آغاز كرد. جلسات اين لژ تا پايان ۱۳۳۹ش در محل كليساي انجيلي 
تهران برگزار مي شد و پس از آن به محل انجمن رازي منتقل گرديد. در گزارش جلسه 
۱۳۴۸/۲/۲۰ كه به دعوت جمال گنجي، سناتور و دبير لژ تهران صورت گرفته بود، نام رامبد 
در ميان اسامي اعضا و شركت كنندگان در جلسه لژ آمده. اسماعيل رائين نيز هالكو رامبد 

را به عنوان عضو لژ تهران ثبت كرده است.۹۶ 
۳ـ «لژ كورش» در آذر ۱۳۳۹ش سومين لژ فارسي زبان وابسته به گراند لژ اسكاتلند بود. اين 
انگليسي را مي توان كانون پذيرش اعضاي جديد براي ساير تشكيالت فراماسونري  لژ 
انگليس دانست زيرا برخالف لژ خيام، كه در آن تحصيل كرده ها و روشنفكران عضويت 
داشتند، در اين لژ اشخاص گوناگون با افكار و عقايد و مشاغل مختلف در ِحَرف متفاوت 
گردهم آمده بودند. لژهايي كه در تهران يا يكي از شهرهاي ايران تشكيل مي شد، ابتدا 
اعضاي آن در لژ كورش پذيرفته، سپس به ساير لژها منتقل مي شدند. جلسات اين لژ در 
محل انجمن رازي تشكيل مي گرديد. در گزارشي كه در خرداد ۱۳۵۰ تنظيم شده است نام 
رامبد در كنار نامهايي چون ناصر يگانه (وزير مشاور)، محمدعلي صفاري (سناتور)، رضا 
جعفري (سناتور)، اسداهللا موسوي ماكويي (نماينده مجلس شوراي ملي)، سيدحسن امامي 
(امام جمعه تهران) و باقر عاملي (دبيركل كميته حقوق بشر) آمده، كه به جلسه لژ دعوت 

شده اند.۹۷ 
۴ـ «لژ خيام» سومين لژ فارسي زبان وابسته به گراند لژ اسكاتلند، در آبان ۱۳۴۰ در تهران تشكيل 

هالكو رامبد...
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و تقديس شد. هالكو رامبد در ۱۳۴۴ عضو اين لژ بود.۹۸ 
۵ـ «لژ ژاندارك» هشتمين لژ فارسي گراند لژ اسكاتلند در ارديبهشت ۱۳۴۵ (مي ۱۹۶۶) تأسيس 
شد. اعضاي آن از منتخبين لژهاي تهران و كورش بودند و جلسات آن در محل انجمن 
رازي برقرار بود. نام هالكو رامبد در ميان اعضا و شركت كنندگان در جلسات لژ به ثبت 
رسيده است و در گزارش مورخ ۱۳۴۸/۱۲/۶ نام او در كنار ديگر مدعوين براي انجام 
نصير عصار  و  اعتبارات صنعتي)  بانك  (مديرعامل  فرمانفرماييان  علينقي  ارتقاي  مراسم 

(معاون نخست وزير و سرپرست سازمان اوقاف) آورده شده است.۹۹ 
۶ـ «لژ آريا» كه در ابتدا قرار بود در ارديبهشت ۱۳۳۹ توسط جمال كاشاني تشكيل شود، در 
ارديبهشت ۱۳۴۵ (مي ۱۹۶۶) فرمان تأسيس آن از گراندلژ اسكاتلند صادر گرديد. در ميان 
اسامي دعوت شدگان و شركت كنندگان در جلسات لژ، نام هالكو رامبد در كنار نام سناتورها و 

وكالي مجلس عضو لژهاي فراماسونري براي ارتقاي اعضاي آن لژ به چشم مي خورد.۱۰۰ 
۷ـ «لژ نور» نهمين لژ فارسي زبان تابع گراند لژ اسكاتلند در خرداد ۱۳۴۶ تأسيس شد. جلسات اين 
لژ در انجمن رازي برگزار مي شد و از سيدحسن امامي كه منصب استاد اعظمي داشت، دعوت 
شد تا رياست اعظم آن را برعهده بگيرد. هالكو رامبد از مؤسسين اين لژ بود. او بر اساس 
دعوت نامه جلسه عادي شماره ۶ لژ كه در ۲۰ دي ۱۳۴۶ تشكيل گرديده بود منصب «سرپرست 
ارجمند دوم» را داشت. همچنين قرار بود رامبد در جلسه اي كه در ۲۱ آبان ۱۳۴۸ با حضور 
اعضاي لژ نور و اعضاي لژ بزرگ ايران تشكيل مي شود به رتبه استاد اعظمي اين لژ انتخاب 
گردد.۱۰۱ نتيجه جلسه مذكور در ميان اسناد در دسترس موجود نيست، اما آنچه مهم است اينكه 
او در دوره سوم لژ (پس از محمدعلي بوذري در دوره دوم) رتبه استاد اعظمي داشته در گزارش 

۲ خرداد ۱۳۴۹ از او با عنوان استاد ارجمند (استاد اعظم) نامبرده شده است.
آقاي كريم اهري نماينده مجلس شوراي ملي در حدود ۱۲ روز پيش در لژ نور زيرنظر   
استاد ارجمند آقاي هالكو رامبد به عضويت فراماسونري درآمدند. ضمنًا در همان روز نيز 

برادر آقاي رامبد به عضويت فراماسونري درآمدند.۱۰۲ 
لژهاي مذكور تا قبل از تشكيل لژ بزرگ ايران در ۱۰ اسفند ۱۳۴۷ وابسته به گراندلژ اسكاتلند   
بودند و تابع قانون اساسي آن، اما از اين پس لژهايي شروع به فعاليت كردند كه در ظاهر وابسته به 
گراند لژ اسكاتلند و يا هر لژ بزرگ جهاني ديگر نبوده تابع و وابسته لژ بزرگ ايران بودند. عالوه 
بر اين لژهاي تازه تأسيس، لژهاي وابسته به سازمانهاي فراماسونري جهاني نيز به لژ بزرگ ايران 
پيوستند و در دفتر ثبت اين لژ نام آنها، كه تا آن زمان ۲۷ لژ بود، از شمارگان يك الي ۲۷ ثبت 
و لژهاي جديدالتأسيس از شمارگان ۲۸ به بعد را به خود اختصاص داد كه تا پايان حكومت 
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پهلوي تعداد لژهاي ثبت شده در لژ بزرگ ايران به ۴۴ مي رسيد.
لژ بزرگ ايران در شرايطي تأسيس و تشكيل شد كه هنوز تب انتشار كتاب فراموشخانه و   
فراماسونري در ايران تأليف اسماعيل رائين فروكش نكرده بود. انتشار كتاب مذكور كه به عقيده 
عده اي حاصل فعاليتهاي سازمان اطالعاتي آمريكا، سيا، براي خارج كردن رقباي انگليسي از 
صحنه سياست ايران و به عقيده اي ديگر، با تالش ساواك و اطالع محمدرضا پهلوي بودـ  و چه 
بسا هر دوـ  سبب شد تا چهره فراماسونري و اعضاي آن كه اغلب سناتور، وكيل مجلس شوراي 
ملي، وزير و معاونانشان و بسياري از چهره هاي سرشناس بودند، به عنوان عمال و جاسوسان 
انگلستان معرفي شوند و همين امر ممكن بود تا در ظاهر، لژ بزرگ ايران نتواند به فعاليت خود 

ادامه دهد كه البته چنين نشد.
بنا به گزارشهاي ساواك، بعد از اين افشاگريها، با تشكيل لژ بزرگ، اقبال بيشتري به تشكيالت   
فراماسونري در ايران شد. در گزارشي كه چهار سال پس از تشكيل لژ بزرگ ايران تنظيم شده 
[۱۳۵۱/۱۲/۲۰] آمده است: «[...] تشكيالت فراماسونري ايران ظرف بيش از نيم قرن فعاليت خود فقط 
بيست لژ فعال در سطح كشور و از عضويت حداكثر ۱۲۰۰ نفر برخوردار بودند در حالي كه هم اكنون 

تعداد لژهاي ماسوني، به ۴۳ و تعداد اعضاي اين لژها به بيش از ۱۸۰۰ نفر رسيده است[...].»۱۰۳ 
ــناد  ــتناد كتاب اس ــكيل لژ بزرگ ايران به اس ــورد نقش و فعاليت رامبد پس از تش ــا در م ام  
فراماسونري در ايران كه به بررسي فعاليت لژهاي فراماسونري در دوره پهلوي دوم پرداخته است، 
چهار لژ وابسته به لژ بزرگ ايران وجود دارد كه در ميان اسناد آنها، هالكو رامبد عضو مؤسس سه 
ــامي دعوت شدگان به لژ مي باشد. اين  ــت و در يكي ديگر از آنها، نام وي در ميان اس لژ بوده اس

لژها عبارت اند از:
۱ـ «لژ ميترا» به شماره ۲۸ در اسفند ۱۳۴۸ش نخستين لژي بود كه به عنوان تابع لژ بزرگ 

ايران تشكيل شد و هالكو رامبد در كنار ۳۲ نفر ديگر از اعضاي مؤسس آن بود.
۲ـ «لژ كاوه» به شماره ۲۹ در اسفند ۱۳۴۸ تأسيس شد. جلسات اين لژ در محل انجمن رازي 

برگزار مي شد و رامبد از دعوت شدگان به جلسات آن بود.
۳ـ «لژ دانش» به شماره ۳۱ در اواخر ۱۳۴۹ از لژ بزرگ ايران فرمان تأسيس گرفت. جلسات لژ 
دانش در محل انجمن رازي تشكيل مي شد و اعضاي مؤسس اين لژ، بعضي از نمايندگان 

مجلس شوراي ملي و معاونين وزارت  خانه از جمله هالكو رامبد بودند.
۴ـ «لژ خورشيد» به شماره ۳۲ در فروردين ۱۳۵۰ تأسيس شد و وابسته به لژ بزرگ ايران بود. 
در جلسه اي كه براي تأسيس و تقديس لژ خورشيد تشكيل شده بود، نام هالكو رامبد در 
كنار نام صاحب منصباني چون امام جمعه تهران، سناتورها، وكال و بسياري ديگر آمده 

هالكو رامبد...
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بود.۱۰۴ 
همچنين هالكو رامبد عالوه بر حضور در لژهاي نامبرده به جلسات متعدد لژ بزرگ ايران   

دعوت مي شد.۱۰۵ 
رامبد در سلسله مراتب فراماسونري در آذر ۱۳۵۶ درجه پاس ماستوري (استاد اعظم پيشين)۱۰۶   
را داشت و اين زمان مقارن با ترميم كابينه جمشيد آموزگار بود كه رامبد به عنوان وزير مشاور 

در امور پارلماني منصوب شد.۱۰۷ 

باشگاه رازي (انجمن رازي)
فراماسونرهاي عضو لژهاي انگليسي (لژهاي تابع گراند لژ اسكاتلند) براي اينكه محل تشكيل   
لژهاي خود را از نظر مردم و سازمانهاي دولتي مخفي نگاه دارند، با استفاده از مقررات تأسيس 
باشگاهها و مجامع مشابه مصوب سال ۱۳۰۴ش هيئت دولت، تقاضاي ثبت مؤسسه اي نمودند كه 
باشگاه رازي يكي از اينها بود. باشگاه رازي سومين محلي بود كه اين افراد در ۱۳۴۰ش تقاضاي 
تشكيل و ثبت آن را از وزارت كشور، ثبت اسناد و شهرباني درخواست كردند كه در نهايت در ۱۲ 
ارديبهشت ۱۳۴۰ با تقاضاي آنان موافقت شد. در اسفند ۱۳۴۳ نام باشگاه رازي بر طبق اساس نامه 
ثبتي آن به «انجمن طرفداران حكيم زكرياي رازي» تغيير يافت كه به اختصار از آن به «انجمن 

رازي» ياد مي شد.۱۰۸ 
اكثر جلسات لژهاي فراماسونري وابسته به لژهاي بزرگ جهاني در ايران (اسكاتلند، فرانسه   
و آلمان) به خصوص گراندلژ اسكاتلند و پس از آن لژهاي وابسته به لژ بزرگ ايران در محل 

آن انجمن تشكيل مي شد.
انجمن طي مدت فعاليتهايش در ساختمانهاي متعددي مستقر بود كه يكي از آنهاـ  به گزارش   
اسنادـ  در «خيابان شاهرضا، خيابان انوشيروان دادگر، كوچه دست چپ، شماره ۶۶» واقع شده 
بود. اين ساختمان در اسفند ۱۳۴۳ خريداري، سپس افتتاح شد كه در ميان افتتاح كنندگان آن نام 

هالكو رامبد نيز ديده مي شود.۱۰۹ 
تشكيل انجمنهايي شبيه به رازي هم زمان با انتشار كتاب اسماعيل رائين، صورت گرفت.   
«خبر رسيده حاكي است اخيرًا از طرف گردانندگان تشكيالت فراماسونري اقداماتي به منظور تأسيس 
و تشكيل انجمن طرفداران خواجه نصير طوسي، غزالي، سنايي و ابوريحان بيروني (كه پوششي براي 

فعاليتهاي فراماسونري مي باشد) به عمل آمده است.»۱۱۰ 
همچنين از ديگر انجمنهايي كه در همين ايام و با توجيه «پوششي بر فعاليتهاي فراماسونري»   
شكل گرفت مي توان به انجمن ابن سينا و انجمن فارابي اشاره كرد كه هر دو آنها به لژ بزرگ 
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ملي فرانسه متمايل و وابسته بودند.۱۱۱

فعاليت رامبد پس از پيروزي انقالب ۱۳۵۷ و سرانجام
پس از كابينه آموزگار، دولتهاي مستعجل يكي در پي ديگري آمدند و رفتند تا اينكه در ۲۲   
بهمن ۱۳۵۷ حكومت پهلوي سقوط كرد و مقارن همين ايام هالكو رامبد از كشور گريخت. وي 
سالها در كشورهاي مختلف به فعاليت بر ضد جمهوري اسالمي پرداخت و در دو مقطع زماني 
با رضا پهلوي، مدعي جانشيني محمدرضا پهلوي، در راستاي براندازي حكومت جمهوري 
اسالمي ايران همكاري كرد. اول بار در ۸۳ ـ ۱۹۸۲م در مراكش رياست دفتر رضا پهلوي را 
برعهده داشت تا اينكه به خاطر اختالفاتي كه با وي پديد آمد از آنجا اخراج گرديد و دومين 
مرتبه در بين سالهاي ۸۸ ـ ۱۹۸۷م مجدداً رئيس دفتر رضا پهلوي در پاريس شد اما پس از 

چندي استعفا كرد.۱۱۲ 
در ايران نيز به حكم شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي تهران در تاريخ ۲۲ و ۲۳ فروردين ۱۳۵۸   
اموال منقول و غيرمنقول هالكو رامبد، همسر و دو فرزندش به نامهاي مهرداد رامبد و محمود 
رامبد به نفع بنياد مستضعفان انقالب اسالمي مصادره گرديد.۱۱۳ آيت اهللا صادق خلخالي حاكم شرع 

دادگاه انقالب نيز در همان ايام حكم اعدام او را غيابًا صادر نمود.۱۱۴ 
هالكو رامبد روز يكشنبه دوم ارديبهشت ۱۳۸۶ برابر با ۲۲ آوريل ۲۰۰۷ در شهر نانسي   

فرانسه درگذشت و در همانجا به خاك سپرده شد.۱۱۵ 
ــفاهي ايران» زيرنظر  ــاعت از خاطراتش را در اختيار «تاريخ ش ــش از فوت ۱۷ س وي پي  
ــالهاي ۱۹۵۰ تا  ــاروارد قرار داد. اين خاطرات مربوط به س ــگاه ه حبيب الجوردي در دانش
ــد. همچنين وي در دسامبر ۱۹۸۳ (آذر ۱۳۶۳) خاطراتي از  ۱۹۷۰م (۱۳۴۹ ـ ۱۳۲۹ش) مي باش
ــي ايران در دوره پهلوي دوم، را كه خود در  ــينه خانوادگي، سابقه تحصيلي و مسائل سياس پيش
ــت، در اختيار «تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران» زيرنظر مهناز افخمي در  جريان آن قرار داش

آمريكا گذارد كه تاكنون هيچ يك از اين منابع در دسترس، قرار نگرفته است.

هالكو رامبد...
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پانوشتها:
۱- نصرت اهللا خان عميدالسلطنه، پسر فرج اهللا خان، پسر باالخان طالشي گيالني حاكم طالش و كرگانرود بود. او مردي 
ظالم بود و به واسطه قتل و تعديات بي شمارش بر مردم و در پي شكايتهاي زيادي كه از او شده بود در ۱۳۱۶ق او 
را به دم توپ بستند اما با پنج هزار تومان رشوه به محمدعلي ميرزا (وليعهد) و اميرنظام گروسي (پيشكار آذربايجان) 
طوري به توپ بسته شد كه از مرگ رهايي يافت. در اوايل مشروطيت مردم با او مخالفت كرده، توانستند او را از 
طالش بيرون كنند و اموالش را بين خود تقسيم كردند. او كه پس از آن در تهران زندگي مي كرد، در دوره استبداد 
صغير به دستور محمدعلي شاه به گيالن بازگشت و بناي كشتار مشروطه خواهان را گذارد و دو نفر از اعضاي 
انجمن ملي خلخال را كشت و چند نفر را زير چوب هالك كرد. پس از اين دوره، او با كمك قزاقان روسي با 
مردم منطقه بسيار جنگيد تا اموال و موقعيت گذشته را به دست آورد اما موفقيتي به دست نياورد. نصرت اهللا خان 
در ۱۳۳۲ق در كنسولگري روس در رشت درگذشت. (علوي، رجال عصر مشروطيت، ۷۹/۱؛ ملك زاده، تاريخ 

انقالب مشروطيت ايران، ۶۰۳/۱).
۲- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده هالكو رامبد.

۳- همان.
۴- خاطرات صفرخان (صفر قهرمانيان)، به كوشش علي اشرف درويشيان، تهران، نشر چشمه، ۱۳۷۸ش، صص 

۲۶ ـ ۲۳.
۵- سفري، محمدعلي، قلم و سياست، ج ۱، تهران، نامك، ۱۳۷۱ش، صص ۵۹۴ ـ ۵۹۳؛ «۱۰۰ مرد»، فرمان، شم  

۶۲ (۳۰ فروردين ۱۳۳۱)، ص ۳.
۶- صولت قشقايي، محمدناصر، سالهاي بحراني، تهران، رسا، چ سوم، ۱۳۷۱ش، صص ۲۴۰ ـ ۲۳۹.

۷- واهمه، شم  ۸۴ (۱۳۳۲/۱۰/۱۶)، ص ۱.
۸- سفري، محمدعلي، قلم و سياست، ج ۲، تهران، نامك، ۱۳۷۳ش، صص ۱۳۲ ـ ۱۳۱.

۹- پرونده هالكو رامبد.
۱۰- همان.

۱۱- قلم و سياست، ج ۲، ص ۲۳۹.
۱۲- آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ج ۳، تهران، عطايي، ۱۳۷۳ ش، ص ۶۳.

۱۳- همان.
۱۴- نجاتي، غالمرضا، ماجراي كودتاي سرلشكر قرني، تهران، رسا، ۱۳۷۳ش، صص ۷ و ۴۳ ـ ۴۲.

۱۵- پرونده هالكو رامبد (اطالعيه اهالي طالش، ۳۹/۷/۲۶).
۱۶- همان.
۱۷- همان.

۱۸- نجاتي، غالمرضا، ماجراي كودتاي سرلشكر قرني، تهران، رسا، ۱۳۷۳ش، صص ۹۶ ـ ۸۸ ـ ۴۵.
۱۹- پرونده هالكو رامبد، سند به تاريخ ۱۳۵۲/۸/۷.

۲۰- همان.
۲۱- اللوي، محمود، حزب مردم، مركز اسناد انقالب اسالمي، تهران، ۱۳۸۱ش، ص ۲۲۵.

۲۲- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۲۳۳۸۴/ الف ۳ ـ ۳۹/۸/۱۸.
۲۳- همان (گزارش ساواك گيالن)، سند شم  ۹/۴۹۷۰ ز ـ ۳۹/۹/۱۲.

۲۴- همان (نامه اهالي طالش به سپهبد بختيار، مورخ ۳۹/۳/۲۷).
۲۵- همان.

۲۶- همان، سند ۳۱۰۸۳/ الف ۳ ـ ۳۹/۹/۱.
۲۷- همان (نامه ۲۶ صفحه اي به رياست ساواك).

۲۸- همان، سند شم  ۸/۹۰۴۴ ـ ۱۳۳۹/۱۱/۵.
۲۹- حزب مردم،  ص ۱۱۳.
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۳۰- همان، ص ۱۲۲.
۳۱- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۳۲۶/۱۶۵۵ ـ ۱۳۴۳/۶/۱۵؛ مطبوعات عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك، كتاب 

چهارم، مجله سپيد و سياه، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، تهران، ۱۳۸۲ش، ص ۲۷۴.
۳۲- حزب مردم، صص ۱۲۴ ـ ۱۲۳.

۳۳- همان، ص ۱۳۲.

۳۴- همان، ص ۱۳۰.

۳۵- همان، ص ۱۷۳.
۳۶- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۳۲۲/۴۸۵ ـ ۴۴/۳/۱۸.

۳۷- همان، سند شم  ۳۲۲/۴۸۴ ـ ۴۴/۳/۱۸.
۳۸-  قلم و سياست، ج ۲، ص ۶۹۵ .

۳۹- همان، ج ۲، ص ۷۲۵.
۴۰- همان.

۴۱- اسناد النه جاسوسي آمريكا ـ احزاب سياسي در ايران، بخش دوم، ج ۳، ص ۶۹.
۴۲- قلم و سياست، ج ۲، ص ۷۳۵.

۴۳- همان، صص ۷۴۰ ـ ۷۳۶.
۴۴- همان.

اطالعات، ۱۳۸۱ش،  تاريخي وزارت  اسناد  بررسي  اسناد ساواك، ج ۲، مركز  به روايت  نوين  ايران  ۴۵- حزب 
ص ۱۳۲.

۴۶- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۳۳۱۳/ه  ـ ۱۳۴۶/۵/۲۳.
۴۷- همان، سند شم  ۲۰/۳۰۱۸۷ ه  ۷ ـ ۱۳۴۶/۱۰/۹.

۴۸- همان.
۴۹- همان، سند شم  ۲۰/۳۲۱۳۶ ه  ۷ ـ ۱۳۴۶/۱۰/۲۴.

۵۰- بايگاني مركز اسناد انقالب اسالمي، شم  بازيابي ۱۵۲، ص ۱۶۹ (سند ۱۳۴۶/۱۲/۷).
۵۱- همان، شم  بازيابي ۱۶۸/۱، ص ۶۶ (سند ۱۳۴۶/۱/۲۵).

۵۲- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۲۰/۷۵۳ ه  ۷ ـ ۱۳۴۷/۳/۴.
۵۳- همان، سند شم  ۳۲۲ ـ ۳۲۶ ـ ۲۰ ه  ۴ و ۲۰ ه  ۵.

۵۴- همان.
۵۵- حزب مردم، ص ۱۴۱.

۵۶- همان، ص ۱۳۹.
۵۷- همان، صص ۱۴۵ ـ ۱۴۴.

۵۸- پرونده هالكو رامبد، گزارش از ۳۲۱ مورخ ۱۳۴۷/۷/۱۸.
۵۹- حزب مردم، صص ۱۴۹ ـ ۱۴۸.

اداره كل ساواك، مورخ ۱۲/۵/ به  پرونده ۳۸۴۰، گزارش ساواك  انقالب اسالمي، شم   اسناد  بايگاني مركز   -۶۰
.۱۳۵۱

۶۱- فهرست اسامي و مشخصات نمايندگان ۲۴ دوره مجلس شوراي ملي، صص ۱۹۹ ـ ۱۹۸.
۶۲- پرونده هالكو رامبد، نامه برخي اهالي طالش به سپهبد حسين فردوست.

۶۳- پروفسور عدل در اين دوره با توجه به اختياراتي كه داشت در جايگاه رئيس كل حزب قرار گرفت و دكتر علي نقي 
كني را به دبيركلي منصوب كرد. او همچنين دكتر كني را به رياست شوراي عالي حزب و كميته مركزي كه خود 

در آنها عضويت داشت، منصوب كرد.
۶۴- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۲۰/۴۱۵۳۰ ه  ۲۱ ـ ۱۳۵۱/۱/۲۸.

۶۵- همان.

هالكو رامبد...
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۶۶- همان، سند شم  ۹/۹۷۵۲ ه  ـ ۱۳۵۰/۷/۲۶.
۶۷- حزب مردم، ص ۱۵۷.

۶۸- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۲۰/۲۳۶۸۸ ه  ۲۱ ـ ۱۳۵۰/۱۰/۱۵.
۶۹- زنان دربار به روايت اسناد ساواك، فرخ رو پارسا، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، ۱۳۸۲ش، 

ص ۲۸۳.
۷۰- حزب مردم، ص ۱۶۱.

۷۱- بايگاني مركز اسناد انقالب اسالمي، شم  پرونده ۳۸۴۰، گزارش ساواك تهران به اداره كل ساواك، مورخ ۱۲/۵/
.۱۳۵۱

۷۲- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۲۰/۴۱۸۲۳ ه  ۲۱ ـ ۱۳۵۱/۵/۱۱.
۷۳- حزب مردم، ص ۱۷۰.

۷۴- همان، صص ۱۶۵ ـ ۱۶۴.
۷۵- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۲۰/۴۱۸۳۵ ه  ۲۱ ـ ۱۳۵۱/۵/۲۱.

۷۶- حزب مردم، صص ۱۶۸ ـ ۱۶۷.
۷۷- همان، ص ۱۷۲.

۷۸- همان، صص ۱۹۲ ـ ۱۸۱.
۷۹- همان، ص ۱۸۷.

۸۰- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۲۰/۶۲۹۵۰ ه  ۲۱ ـ ۱۳۵۳/۳/۱.
۸۱- حزب مردم، صص ۱۹۴ ـ ۱۹۲.

۸۲- همان، ص ۱۹۸.

۸۳- همان، ص ۱۹۹.
۸۴- شاهدي، مظفر، حزب رستاخيز؛ اشتباه بزرگ، ج ۲، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ۱۳۸۵ش، 

صص ۲۸ ـ ۲۷.
۸۵- راجي، پرويز، خدمتگزار تخت طاووس، تهران، اطالعات، ص ۶۳.

۸۶- حزب مردم، ص ۱۹۸.
۸۷- پرونده هالكو رامبد، گزارش بخش ۳۴۱، مورخ ۳۵/۸/۱۸ [۱۳۵۵].

۸۸- همان، سند شم  ۲۰/۵۶۴۰۶ ه  ۲۱ ـ ۳۶/۵/۳۱ [۱۳۵۶ش].
۸۹- همان، سند شم  ۲۰/۶۰۷۶۹ ه  ۲۱ ـ ۳۵/۱۲/۱۴ [۱۳۵۵ش].

۹۰- كيهان، شم  ۱۰۳۳۰ (۱۳۵۶/۹/۱۳)، ۲.
۹۱- مشير، مرتضي، گوشه هايي از خاطرات من در پنجاه سال اخير، تهران، گندم، ۱۳۷۸ش، ص ۱۹.

۹۲-  قلم و سياست، ج ۳، ص ۶۱۴.
۹۳- اسناد فراماسونري در ايران، ج ۲، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ۱۳۸۰ش، ص ۲۴۴.

۹۴- همان، ص ۱۵.
۹۵- همان، صص ۳۱۹ ـ ۳۱۳؛ رائين، اسماعيل، فراموشخانه و فراماسونري در ايران، ج ۳، تهران، اميركبير، ۱۳۷۵ش، 

ص ۶۵۵.
۹۶- اسناد فراماسونري در ايران، ج ۲، صص ۲۳ ـ ۱۵؛ فراموشخانه و فراماسونري در ايران، ج ۳، ص ۶۵۵؛ پرونده 

هالكو رامبد، گزارش جلسه ۱۳۴۸/۲/۲۰.
۹۷- فراموشخانه و فراماسونري در ايران، ج ۳، صص ۲۷۳ ـ ۲۷۲؛ پرونده هالكو رامبد، گزارش ۱۳۵۰/۳/۱۹.

۹۸-  فراموشخانه و فراماسونري در ايران، ج ۳، صص ۲۹۸ ـ ۲۹۴.
۹۹- همان، صص ۳۲۳ ـ ۳۲۲؛ پرونده هالكو رامبد، گزارش ۱۳۴۸/۱۲/۶.

۱۰۰- فراموشخانه و فراماسونري در ايران، ج ۳، ص ۳۲۹؛ پرونده هالكو رامبد، گزارش جلسات ۱۳۴۸/۲/۲۳ ـ ۲۲/
۱۳۴۸/۷ ـ ۱۳۵۰/۲/۱۵.
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۱۰۱- پرونده هالكو رامبد، سند شم  ۲۰/۵۳۴۵۳ ه  ۴ ـ ۱۳۴۸/۸/۲۱.
۱۰۲- همان، سند شم  ۳/۷۲۹۳ ه  ـ ۱۳۴۹/۳/۲.

۱۰۳- اسناد فراماسونري در ايران، ج ۱، صص ۴۵۵ ـ ۴۰۹.
۱۰۴- همان، صص ۲۴۶، ۲۴۱، ۲۳۱، ۲۲۶.

۱۰۵- پرونده هالكو رامبد، گزارشهاي جلسات ۱۳۵۰/۷/۱ و ۱۳۵۰/۷/۵.
past Master -۱۰۶ يا استاد اعظم پيشين كسي است كه به طور طوالني در مقام استادي بوده به نحوي كه اين 
خدمت طوالني سبب گرديده عضو دائم يك لژ درآيد. استاد اعظم پيشين يكي از اعضاي لژ بزرگ است و 
امتيازات فراواني دارد. هيچ كس نمي تواند به جز او قانوني وضع كند و يا استادي را به مقامش منصوب كند. يك 

استاد زماني مي تواند از منصب خودكناره گيري كند كه جاي خود را به يك استاد اعظم پيشين بدهد.
Dictionary of Freemasonery, p. 610 

۱۰۷- اسناد فراماسونري در ايران، ج ۲، ص ۴۱۹ (پاورقي).
۱۰۸- فراموشخانه و فراماسونري در ايران، ج ۳، ص ۲۷۰ ـ ۲۵۴.

۱۰۹- اسناد فراماسونري در ايران، ج ۲، صص ۲۹۸ ـ ۲۹۰.
۱۱۰- همان، ص ۲۸۹.

۱۱۱- همان، صص ۳۰۴، ۳۰۰، ۲۹۹.
۱۱۲- مسعود انصاري، احمدعلي، پس از سقوط، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقالب، ۱۳۷۱ش، صص ۲۹۸ و 

۲۲۶؛ گوشه هايي از خاطرات من در پنجاه سال اخير، ص ۲۱.
۱۱۳- پرونده هالكو رامبد.

۱۱۴- خلخالي، صادق، ايام انزوا، خاطرات آيت اهللا خلخالي، ج ۲، تهران، سايه، ۱۳۸۰ش، ص ۹۲.
www.talesh.blogfa.com -۱۱۵ به نقل از ماهنامه طالش، شم  ۳۰ (تير و مرداد ۱۳۸۶).

هالكو رامبد...


