
  شاهد توحیدی
64 سال پیش در چنین روزهایی » امیر اسداهلل امیر 
قائنات « معروف به امیر اسداهلل علم، در فضای یخ زده 
سیاس�ت ورزی پس از کودت�ای 28 م�رداد و البته با 
خواست و نظر مساعد پهلوی دوم، اقدام به تأسیس  
حزبی به نام » مردم « کرد. این تش�کل اما هیچ گاه به 
گردِ پای نامی که برای خویش برگزیده بود، نرس�ید! 
چه اینکه هرگز نتوانست خواست مردم را نمایندگی 
کند و در جانب آنان بایستد! به نظر می رسد که احزابی 
چون مردم، ملیون، ایران نوین و... بیشتر برای خالی 
نبودن عریضه سیاست تشکیل  می شدند تا انعکاس 
و بارنمایی مطالبات عمومی. مقالی که در پی می آید با 
اتکا به پاره ای اسناد و تحلیل ها، کارنامه حزب مردم 
را بازخوان�ی کرده اس�ت. امید آنک�ه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه من�دان را مفی�د و مقبول آید.

  
   حزبی بدون دستاورد شاخص سیاسی!

جمله تاریخ پژوهان عص��ر پهلوی، حزب اس��داهلل علم 
را، دارای تأثیری ویژه در ش��رایط سیاس��ی دوران خود، 
قلمداد نمی کنند! ش��اید تنه��ا موردی که بت��وان آن را 
در کارنامه این تش��کل برجس��ته کرد، افشای تقلب در 
انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی بود، که نهایتاً 
به وجهه کلیت حاکمیت لطمه زد! امری که ظاهراً هدف 
از تش��کیل احزابی نظیر مردم، کاماًل مغایر با آن بود. به 
واقع بی توفیقی این حزب و احزاب مشابه، نهایتاً موجب 
شد که محمدرضا پهلوی، بس��اط آنها را جمع کند و به 
تأسیس  حزب رستاخیز بپردازد. زهرا سعیدی پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران، در این باره آورده است: »حزب مردم 
نیز دومین حزبی ب��ود که بعد از کودت��ای 28 مرداد، به 
رهبری اسداهلل علم در س��ال 1336 به وجود آمد. البته 
علم در جریان اعتراض های مردمی به انتخابات مجلس 
بیستم، از آن استعفا کرد و یحیی عدل، ریاست حزب را 
بر عهده گرفت. مرامنامه این حزب نیز مانند سایر احزاب 
شه س��اخته بود. علم در مورد ایجاد این تش��کل، چنین 
گفت: » حزب مردم برای تجسم و تقدس یک نّیت پاک و 
وطن خواهانه و آزادمنشانه شخص اعلیحضرت محمدرضا 
پهلوی، به  وجود آمد و ما می خواس��تیم با تش��کیل این 
حزب، از شاهنش��اه دموکرات منش خود سپاس��گزاری 
کنیم... « همان  طور که مرامنامه حزب نش��ان می دهد، 

حزب مردم نیز ظاهراً با اهداف دموکراتیک طلبانه ایجاد 
ش��ده بود و حتی نام مردم را با خود یدک می کشید، اما 
واقعیت اصلی این بود که حزب مردم هم، توس��ط رژیم 
شکل گرفته بود. حزب گرچه در مواردی به عنوان نهاد 
رقیب با برخی از دولت  ها به مخالف��ت پرداخت اما اراده 
مستقلی از خود نداش��ت و مطابق دستورات محمدرضا 
پهلوی عمل می کرد، چنان که بسیاری از آنها که معتقد 
به تغییر شرایط زندگی سیاس��ی بودند، بر ضرورت نیاز 
حزب به اشاره خیرخواهانه از سوی شاه تأکید داشتند و 
بر این باور بودند که حزب تنها از این طریق، تا می تواند به 
طور مؤثری، مسئولیت های خود را به عنوان گروه مخالف 
در مجلس انجام دهد. به ط��ور کلی حزب مردم در طول 
فعالیت های حزبی خود، موفق به اقدام سیاسی مؤثری 
نشد و اوج فعالیت آن، در انتخابات مجلس بیستم بود که 
با راهیابی اکثریت نمایندگان از حزب ملیون و اعتراض 
حزب مردم، این انتخابات ابطال شد و در نهایت به اعتبار 
هر دو حزب، لطمه زد و همین موض��وع زمینه ای برای 

تأسیس  حزب ایران نوین گشت«. 
   نماین�ده اس�رائیل در ایران: به علم گرایش�ی 

بیشتر داشتم!
همان گونه که در فراز پیشین اشارت رفت، مردم از پس از 
28 مرداد 32، عمدتاً از صحنه سیاست ورزی پهلویستی 
غایب بودند! در این میان، احزاب َشه ساخته، هر یک در 
صدد بودند تا با البی گری با عناصر و گروه های اجتماعی 
و صنفی، تظاهرات های ساختگی و مهندسی شده انجام 
دهند، تا بلکه بتوانند از شاه و حکومت، امتیازات بیشتری 
دریافت کنند! روای��ت مئیر عزری، نخس��تین نماینده 
سیاسی غیررسمی اسرائیل در ایران، از رقابت دو حزب 
مردم و ملیون در ایجاد این اجتماعات باسمه ای، شاهدی 
بر این مدعاست: »بی هیچ گونه داوری میان این دو دسته، 
به علم گرایشی بیشتر داشتم. پیروان وی می کوشیدند 
مرامش��ان را در گونه ای چارچوب های سوسیالیس��تی 
بیارایند، که با آرمان های حزب مپای س��ازگارتر بود. گو 
اینکه پیوند دوستی استواری با علم پیدا کرده بودم، ولی 
کوششم این بود که بی چشمداشتی، با آگاهی هایم آنها 
را یاری دهم. نخستین روز فوریه 1960، عباس شاهنده 
سردبیر روزنامه » فرمان «- که از سران ملیون بود- برای 
پاره ای رایزنی ها، مرا به دفت��رش فراخواند. کم وبیش دو 
هفته پس از این دیدار، مهدی شیبانی که از بزرگان حزب 

مردم بود، درخواس��ت گفت وگویی با من نمود. آرام آرام 
اندیش��یدم چه بهتر خود را به گون��ه ای از درگیری های 
حزبی برهانم، به ویژه راهی که ناخواس��ته پیش گرفته 
بودم، به دامی می مانس��ت که از پایانش نمی توانس��تم 
برداشت روشنی داشته باشم. روزی علم مرا برای چاشت 
به خانه اش فراخواند و در نشان دادن پایگاه های مردمی 
حزب مردم، سازماندهی یک راهپیمایی بزرگ را در شهر 
تهران پیش کشید و از من خواس��ت پیشنهادهایم را بر 
پایه آموخته هایم در اسرائیل، بشنود. شامگاهان همان 
روز، دکتر اقبال از من خواس��ت به دفترش بروم، شگفتا 
او نیز درخواستی همسان درخواست علم را به زبان آورد 
و پافشارانه می خواست نیروی حزب ملیون را در تهران، 
به نمایش نهد. اندیشیدم شاه شتاب دارد این دو وزنه را 
در برابر هم بسنجد و بداند چه کسی چه در چنته دارد؟ 
تاروپود تنیدگی های مردم در یکدیگ��ر بدین گونه بود 
که راهپیمایی های سازمان داده شده از سوی گروه های 
وابسته به دولت، مانند کارمندان، دانش آموزان، کارگران، 
کشاورزان و همه وابستگان به دولت، صف راهپیمایی  ها را 
درازتر می کرد. کسانی که در این راهپیمایی  ها نقش های 
سازنده تری داشتند، سودی بیشتر می بردند و گاه گاهی 
در میان آنها، بده بستان هایی نیز به چشم می خورد! ولی 
س��خن اینجا بود که در راهپیمایی ها، هیچ یک از این دو 
حزب نباید از پش��تیبانی  ها و کارمن��دان دولت بهره ور  
می ش��دند. ش��گفتا که رهبران هر دو حزب، از یهودیان 
ایران خواس��ته بودند به راهپیمایان بپیوندند. در پاسخ 
به هر دو رهبر گفتم ت��ا آنجا که می دانی��م یهودیان در 
برخی کش��ورهای خاورزمین و ایران، هرگز در کارهای 
سیاسی دستی نگشوده اند، مگر اینکه خواسته شاهنشاه 
چنین بوده باش��د. راهپیمایی  حزب مردم روز سه  شنبه 
انجام ش��د، گروه  هایی از مردم بلوچستان، بختیاری  ها و 
بیرجندی  ها در پوش��اک بومی، همراه خانواده هایشان 

دیده  می شدند...«. 
   ساواک: هر کس در حزب به علم نزدیک تر باشد، 

به خواسته خود خواهد رسید!
از معایب احزاب قدرت س��اخته، آن اس��ت که معموالً 
ساختار آن، شکل دموکراتیک ندارد و بانیان ذی نفوذ، آن 
را با یک مؤسسه اقتصادی اشتباه می گیرند! از سوی دیگر 
در چنین احزابی، بدنه تشکل از جماعتی شکل می گیرد 
که آن را بیشتر یک بنگاه کارگشایی قلمداد می کنند و در 

از معایب اح�زاب قدرت س�اخته، آن 
اس�ت که معموالً س�اختار آن، شکل 
دموکراتیک ندارد و بانی�ان ذی نفوذ، 
آن را با یک مؤسسه اقتصادی اشتباه 
می گیرن�د! از س�وی دیگ�ر در چنین 
احزابی، بدنه تشکل از جماعتی شکل 
می گیرد که آن را بیش�تر ی�ک بنگاه 
کارگشایی قلمداد می کنند و در پی آنند 
که یا مش�کالت کنونی خویش را حل 
کنند، یا برای خود نردبان ترقی بسازند!
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حزب سازی از باال به شیوه امیر اسداهلل امیرقائنات، در آیینه اسناد و تحلیل ها

تشکلی که با نام خود، ارتباطی نداشت!
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به بهانه انتشار اثر نفیس 
 »امین السلطان در اطراف 

و اکناف جهان«

 نادیده هایی دیدنی
 از حیات »اتابک«

  محمدرضا کائینی
اث��ری ک��ه هم این��ک 
س��خن  آن  درب��اره 
می رود، روایتی اس��ت 
تصوی��ری از زندگ��ی 
می��رزا علی اصغرخان 
امین السلطان معروف 
ب��ه اتابک، که توس��ط 
مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران نش��ر یافته اس��ت. در این مجموعه، 
عکس های��ی از ای��ن صدراعظ��م دوران قاجار و 
مشروطیت، درج شده که بس��یاری از آنها، برای 
نخس��تین بار در معرض دید عموم ق��رار گرفته 
اس��ت. اهمیت این اثر، همان اهمی��ت اتابک در 
تاریخ معاصر ایران اس��ت. او چهره ای اس��ت که 
در س��لطنت ناصرالدین ش��اه، مظفرالدین شاه و 
محمدعلی شاه، وزیر اعظم بوده و اداره کشور را به 
عهده داشته. حتی زمانی که بر اریکه قدرت نبوده، 
نفوذش بر س��یر حوادث تأثیر می گذاشته است. 
چنانچه در ص��دارت س��لطان عبدالمجید میرزا 
عین الدوله، شبکه مرتبط با وی، مردم را به شورش 
بر ضد صدراعظم تشویق و تحریک می کردند و از 
بذل مال ب��رای برکناری عین الدول��ه و به قدرت 
رس��اندن مجدد امین الس��لطان، دریغ نداشتند! 
در زندگی اتابک، ف��راز و نش��یب های زیادی به 
چشم می خورد. از این روس��ت که گروهی او را از 
حامیان انگلستان و برخی دیگر از حامیان روسیه 
دانسته اند! امین السلطان که در دوره ناصرالدین 
ش��اه با قدرت و اس��تبداد تمام فرمان می راند و 
در دوره مظفرالدین ش��اه قدرتش را با تطمیع و 
زد و بندهای سیاس��ی حفظ می کرد، س��رانجام 
در س��لطنت محمدعلی ش��اه، جامه مشروطه بر 
تن کرد و توانس��ت به صدارت برسد. همین فراز 
و نشیب هاست که دستیابی به شناخت صحیح و 
دقیق را درباره عملکرد سیاسی او مشکل می سازد. 
مرگ او نیز مانند زندگ��ی اش، در هاله ای از ابهام 

پیچیده ش��د. هر کس درباره این رویداد، نظری 
دارد و تنها واقعیت بی تردید، ترور اوس��ت! به هر 
روی اثر مورد معرفی، در صدر خود مقدمه ای دارد 
که مخاطب را درباره چیستی آن، آگاه تر می سازد. 
در بخش��ی از ای��ن دیباچه، چنی��ن می خوانیم: 
»ای��ن مجموعه تصوی��ری 134 صفحه ای، بیش 
از 70 عکس بس��یار باکیفیت و تاریخ��ی را دربر 
می گیرد. ش��اید بهتر باش��د عکس های نفیس و 
منتش��ر نش��ده این مجموعه مص��ور را، از حیث 
موضوع به دو بخش تقس��یم کنیم. بخش مهمی 
از تصاوی��ر این مجل��د، بازتاب دهن��ده اتفاقات و 
ماجرا هایی از اواخر تاریخ سلس��له قاجار اس��ت 
)از دوران میانس��الی ناصرالدین ش��اه و روی کار 
آمدن مظفرالدین ش��اه تا بر تخت نشستن احمد 
ش��اه قاجار( و موضوعاتی چون ش��اهان، دربار، 
س��ران حکومتی، مراسمات س��لطنتی همچون 
عروس��ی، عزا، جش��ن ها، بدرقه و اس��تقبال ها، 
ش��کار و امثالهم مورد توجه است. اما بخش مهم 
و اعظم دیگر این مجلد- که عنوان کتاب نیز بدان 
اشاره دارد- شامل تصاویر و عکس های جذابی از 
س��فر های انفرادی امین الس��لطان )از کارگزاران 
ارشد سلسله قاجار( و نیز عکس هایی از همراهی 
دربار و دو شاه فرنگ دوس��ت قجری )ناصرالدین 
شاه و مظفرالدین ش��اه( با وی در س��فر به نقاط 
مختلف جهان است. عکس هایی که افراد نامبرده 
را در ممالک��ی چون چین، ژاپ��ن، مکه، صحرای 
حجاز، اتریش، انگلستان، روس��یه، ترکیه، مصر، 
مجارس��تان، لهس��تان و... به قاب تصویر کشیده 
اس��ت. عکس ها با یک تا چند جمله توضیح داده 
شده و شخصیت های حاضر در آن، عمدتاً معرفی 
شده اند. تمامی عکس ها، با کیفیت بسیار عالی و 
در ورق گالس��ه مرغوب به چاپ رس��یده و برای 
عالقه مندان به تاری��خ و هنرعکاس��ی، می تواند 

مجموعه ای باشد نفیس و دوست داشتنی«.

پی آنند که یا مشکالت کنونی خویش را حل کنند، یا 
برای خود نردبان ترقی بسازند! این امری است که به 
وضوح، دریکی از اسناد محرمانه ساواک، درباره شرایط 

حزب مردم آمده است:
»1- حض��ور و غیاب اعضا و اف��راد حوزه   ها کنترل و 
رسیدگی نمی شود و در نتیجه ماه  ها ممکن است یک 

حوزه تشکیل نگردد. 
2- اعضای ح��زب مردم دلبس��تگی و عالقه باطنی 
نس��بت به حزب و تش��کیالت حزبی ندارن��د، بلکه 
فقط به علت دوس��تی با آقای علم یا دوستان ایشان 
عضویت ح��زب را پذیرفته و بعض��اً در محل حزب 

حاضر نمی شوند. 
3- روحیه افراد حزبی بس��یار ضعیف و معتقدند هر 
فردی که به طرق مختلف به آقای علم نزدیک ش��د 
بدون کوچک ترین فعالیتی در حزب به خواسته های 

خود خواهد رسید. 
4- به طور کلی چ��ون کارگردانان حزب به یک عده 
از بستگان و دوس��تان خویش توجه دارند، لذا سایر 
افراد حزبی از این باندبازی و تبعیض در داخل حزب 

ناراضی می باشند. 
5- تاکنون حدود 2500 نفر در حزب مردم نام نویسی 
کرده اند، که 600 نفر از این عده کارکنان صنف نانوای 
آزادپز هس��تند که برخالف مقررات برای آنها کارت 

عضویت صادر شده است. 
6- اداره جلس��ات حزب و کمیسیون حزبی به علت 
نارضایتی   هایی ک��ه در داخل حزب وج��ود دارد، به 
خوبی صورت نمی گیرد و کمتر اتفاق می افتد که حوزه 

یا کمیسیونی اکثریت و رسمیت یابد. 
7- اعضای فراکسیون پارلمانی حزب مردم، فقط برای 
شرکت در شورای عالی حزب که هر هفته با حضور 
آقای علم تش��کیل می ش��ود، در محل حزب حاضر 
می ش��وند و کوچک ترین توجهی به اعضای حزبی 
نداشته و حتی با نظر حقارت به آنها می  نگرند و جز 
دکتر خانلری رئیس کمیسیون تشکیالت، دیگران با 

افراد حزبی کوچک ترین تماسی ندارند. 
8- افراد و اعضای درجه سه و چهار حزب، که اکثریت 
را تشکیل می دهند به کلی از وضع خود و آینده حزب 
مأی��وس و معتقدند اگر حزب مردم زم��ام امور را در 
دست گیرد، کوچک ترین تغییری در وضع آنها داده 

نخواهد شد. 
9- افراد حزبی مدعی هس��تند اگر منظور از حزب 
توجه به ایده و عقیده مردم و تشکیل حکومت حزبی 
است، باید مانند احزاب سایر کشورها، به وضع اعضای 
حزبی و تشکیالت آنها توجه شود، نه آنکه فقط برای 
تظاهرات از وجود آنها استفاده ش��ود و در هر جا که 
منافعی باش��د، عده ای قوم و خویش و دوستان خود 

را پیشقدم نمایند. 
10- تاکنون بیش از نصف اعضای حزب حق عضویت 

خود را پرداخته و کارت عضویت اخذ نموده اند. 
11- وضع مالی حزب رضایت بخش نیست، زیرا آقای 
علم به اتکای حق عضویتی که از طرف افراد پرداخت 

می شود، کمتر به حزب کمک مادی می نمایند. 
12- اختالف طبقاتی در حزب کاماًل محس��وس و 
س��ایر اعضای حزبی، قادر به مالق��ات اولیای حزب 
نمی باشند و مستلزم رعایت تشریفات و صرف وقت 

زیاد می باشد«. 
   ساواک: علم اعضای حزب را مجبور می کند 

که او را، به نام » آقا « صدا بزنند!
احزاب موسمی ای که توسط صاحبان قدرت پرداخته 
می شوند، بیشتر به نوعی محفل شبیه اند! بانی حزب، 
در حکم صاحب مجلس به شمار می رود و اطرافیان 
نیز، هر آنچه در چنته دارند، به کار می گیرند تا رضایت 
وی را بیش��تر جلب نمایند! امیر اس��داهلل علم نیز، 
تمامی ویژگی های » خانی « خود را، به داخل حزب 
مردم آورده و آن را بیشتر به یک بزم دوستانه و فاقد 
فعالیت اجتماعی مبدل ساخته بود! گزارش محرمانه 
ساواک درباره نحوه رفتار علم در مقام پایه گذار حزب، 
شاهدی بر این مدعاست: »یکی از اعضای مؤثر عضو 
حزب مردم می گفت یکی از علل عدم توجه اشخاص 
به حزب مردم، این است که آقای علم رهبر آن حزب، 
برای خود مقام » آقایی « قائل اس��ت و افراد حزبی را 
مجبور می سازند که ایشان را، به نام » آقا « صدا بزنند 
و بخوانند و اگر چن��د نفری ه��م در آن حزب دیده 
می شوند، عموماً کسانی هستند که قبالً پی به روحیه 
آقای علم نبرده اند و امروز به ناچار در آن حزب باقی 
مانده اند. با اینکه این نقطه ضعف بار ها توسط دوستان 
آقای علم به ایشان گوشزد و تذکر داده شده که نباید 
در فعالیت های حزبی، فقط متکی به شاهنشاه باشد و 
بلکه باید خود ایشان هم از طریق خدمت مردم و جلب 
رضایت آنان اقدام نماید و اگر در روش اجتماعی هم 
جنبه » آقایی « داشته باشد، جز اینکه مردم را نسبت 
به خود بدبین و متنفر س��ازند، فایده دیگری ندارد، 
مع هذا آق��ای علم به این مطال��ب توجهی نکرده  اند 
و در ش��هرهای خراس��ان نیز، که آقای علم را خوب 
می شناسند، نتوانس��ته اند تش��کیالت حزبی قابل 

توجهی دایر نمایند«. 
   دوران مدیریت یحیی عدل، ناتوانی، اختالف 

و دیگر هیچ!
از آغاز تشکیل حزب موس��وم به مردم، مشخص بود 
که نحوه مدیریت امیر اسداهلل علم و نیز ابوالمشاغل 
بودن وی، مانع آن است که او بتواند در مدتی طوالنی، 
دبیرکلی این تش��کل را بر عهده داش��ته باشد. این 
حدس، پس از سه س��ال عملی گشت و یحیی عدل 
از پزشکان معروف آن دوره، جای او را گرفت. در کل 
دوران دبیرکلی عدل، دوران ناتوانی در ایجاد انسجام 
حزبی و باال گرفتن اختالف��ات بود، همان چیزی که 
نهایتاً موجب گش��ت تا او، جای خود را به علی نقی 
کنی بدهد. معصومه آقاجانپور پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران، دوران ریاست عدل بر حزب مردم را، به شرح 
ذیل ارزیابی کرده است: »امیر اسداهلل علم  در روز 26 
اردیبهشت  1336، با همکاری  و مشارکت  عده ای  از 
به اصطالح روشنفکران ، طی مصاحبه ای  مطبوعاتی،  
تشکیل  حزب  مردم  را اعالم  کرد. رهبری علم بر حزب 

مردم حدود سه س��ال و چهار ماه و 23 روز به طول 
انجامید، تا اینکه در روز 29 ش��هریور 1339ش. از 
سمت دبیرکلی حزب مردم استعفا داد و جای خود 
را، به یحیی عدل س��پرد. از آنجا که ع��دل در میان 
جناح بندی ه��ای داخلی حزب ف��رد بی طرفی بود، 
مورد قبول همگان قرار گرفت. علم پس از استعفا، در  
جلسه  ای که برای  تعیین  جانشین  وی برگزار شده بود، 
گفت: » گرچه  این  کار برای  من  قدری  مشکل  است ، 
اما با تجربیاتی  که  در حزب  مردم  و با سابقه  و اطالعاتی  
که  از فعالیت  یک یک  آقایان  دارم،  عقیده  شخصی  من  
این  است  که  به  آقای  پروفسور عدل  رأی بدهم،  ایشان  
مرد شایسته  و مورد عالقه  و اعتماد عموم  جناح های  
حزب  هستند.« اگرچه عدل تالش کرد با بی طرفی از 
گسترش اختالفات داخلی-که تقریباً از همان ابتدا 
دامن حزب مردم را گرفته بود- جلوگیری کند، اما در 
نهایت اختالفات درونی حزب، که از دو جناح چپ و 
راست تشکیل  می شد، حزب را به سمت انحالل پیش 
برد و این حزب، دیگر نتوانست دوران دبیرکلی علم را 
تجربه کند. عدل در جهت جلوگیری از انحالل حزب، 
اقدامات مهمی انجام داد. تشکیل کنگره دوم و تصویب 
قطعنامه جدید و انتخاب افرادی تازه برای سرپرستی 
و اداره نهادهای حزبی، از جمل��ه این اقدامات بود. با 
این حال اختالفات  بنیادی  در حزب  ش��دیدتر شد. 
ضعف  حزب ، باعث  شد همواره  دبیرکل آن در مظان  
اتهام، سستی  و اهمال  در اداره  امور حزب  قرار گیرد. 
سرانجام ، عدل  استعفا داد اما با استعفای  او موافقت  
نشد و همین  سبب  شد وی  از  قدرت  بیشتری  برخوردار 
گردد و برگزاری  کنگره  سوم  حزبی  را، در دستور کار 
خود قرار دهد. در این  کنگره، عدل  گزارشی  از اوضاع  
حزب  و عملکرد خود از زمان  برگزاری  کنگره  دوم  تا 
برگزاری  کنگره  س��وم،  ارائه  داد و اقدامات  اضطراری  
خود را برای  رفع  بحران  حزب،  برش��مرد و خواستار 
کسب  اختیارات  بیشتری شد. همچنین کنگره  سوم  
به اتف��اق آرا، قطعنامه ای  را در 24 م��اده  به  تصویب  
رساند که  بیشتر موارد آن، به  تعریف  و تمجید از انقالب  
سفید اختصاص داشت اما با شکست های پی درپی 
حزب مردم در انتخابات، ضربه  مهلکی  به حزب وارد 
شد. این  وضعیت ، انجام  تغییرات  و اصالحات  عمیقی  
را در ح��زب  مردم ، ضروری  س��اخت. در این  تغییر و 
تحوالت،  یحیی عدل  به  سمت  ریاست  کل  حزب- که  
اصوالً  سمتی  تشریفاتی  و خارج  از تشکیالت  حزب  و 
اساسنامه  آن  بود- بسنده  نمود و دبیرکلی  حزب  را، به  
علی نقی  کنی  واگذار کرد. بعد از ایجاد این تغییرات 
ساختاری، اختالفات بیشتر و بیشتر شد و جنگ میان 
جناح  ها برای رسیدن به دبیرکلی بیشتر شد، تا اینکه 
در نهایت محمدرضا پهلوی، به یکباره  نظام  تک  حزبی  
را برای  کشور مناسب تر دانست و در اسفند 1353، 
دستور انحالل دو حزب مردم و ایران نوین و تأسیس  

حزب رستاخیز را داد«. 
   بسترهای شکست و انحالل حزب مردم

در بخش های پیش��ین این مقال، به اشارت در باب 
علل عدم توفیق حزب م��ردم و احزابی از این قبیل، 
سخن رفت. احزاب ساخته و پرداخته از باال، معموالً 
نمی توانند زیر پای خویش را بنگرند و هم از این روی، 
از جذب مردم و ساختن تصویر ایشان، عاجزند! عالوه 
بر این، عامل دیگری که از قدرت حزب مردم کاست، 
کناره گیری اس��داهلل علم بود که طی مدت سه ساله 
حضور خود در مس��ند دبیرکلی، برای راه انداختن 
کار حزب، از رابطه خویش با ش��اه فراوان اس��تفاده 
می کرد. سیدمحسن موسوی زاده جزایری پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران، بر این باور اس��ت: »چرا سیستم 
دو حزبی، نتوانس��ت کمکی به شاه بکند؟ پاسخ این 
است که هدف شاه از ایجاد این سیستم، ایجاد امکان 
مشارکت واقعی سیاسی نبود، بلکه سعی می کرد از 
همین نظام سیاس��ی دو حزبی، برای افزایش قدرت 
ش��خصی خود اس��تفاده کند! از این رو هیچ کدام از 
این دو حزب، هویت سیاسی مس��تقلی نداشتند و 
فقط متکی به اوامر شاه بودند. ش��اه بعد از کودتای 
28 مرداد، با هرگونه فعالیت ساماندهی شده سیاسی 
مخالفت می کرد. به طوری ک��ه حتی اجازه فعالیت 
واقعی را، به احزاب دست نشانده خود نمی داد. برای 
همین در دهه 50، وقتی برخی مسئوالن حزب مردم 
در همان چارچوب نظام پهلوی، انتقاداتی را مطرح 
کردند، س��ریعاً با آنها برخورد کرد! همچنین حزب 
مردم که قرار بود به رهبریت علم نقش گروه اقلیت را 
ایفا کند، نتوانست جذابیت الزم را در اقشار مختلف 
جامعه به دست آورد. برای همین در اواخر دهه 30 که 
اعتراضات اقشاری مانند معلمان افزایش یافت، آنان 
مطالبات خود را از طریق سایر گروه های مخالف، مانند 
جبهه ملی پیگیری می کردند. مس��ئله ای که نشان 
می دهد حزب مردم، نتوانست مخالف بودن خود را 
در جامعه بقبوالند. این مسئله در اوایل دهه 40 نیز، 
صدق می کرد به طوری که اگر برخی از توده ای  ها در 
دهه 30 تحت لوای حزب مردم فعالیت می کردند، در 
ابتدای دهه 40 از گروه هایی مانند جبهه ملی استفاده 
می کردند. همچنین بعد از کناره گیری اسداهلل علم از 
حزب مردم، این حزب رو به افول گذاشت. موضوعی 
که نش��ان می دهد همان تحرک های کوچک مانند 
پیگیری حق��وق کارگران و فع��االن صنفی، اگر هم 
صورت می گرفت، فقط به دلیل روابط شخصی شاه 
و علم بوده است به طوری که به محض کناره گیری 
علم، شاه سریعاً فعالیت های این حزب را، محدودتر 
از قبل کرد. در نهای��ت بعد از حوادث خ��رداد 42 و 
سرکوب های گسترده، هر نیروی مخالفی در عمل، 
باید مقابل سیس��تم قرار می گرفت و یا اینکه جذب 
آن  می شد! در چنین شرایطی، ایفا کردن نقش حزب 
مخالف به دلیل نبود شرایط فعالیت سیاسی، معنایی 
نداشت. بنابراین از این به بعد، نقش هایی مانند جذب 
افراد مخالف، پیگیری کنترل شده مطالبات قشرهای 
مختلف توسط سایر نهادها، مانند بنیاد پهلوی- که 
بی خطرتر بودند- پیگیری  می شد، تا هم رسیدن به 
اهداف تعیین شده میسر باشد و هم از نهادمند شدن 

مخالفان جلوگیری شود«.

احزاب موس�می ای که توسط صاحبان 
ق�درت پرداخته می ش�وند، بیش�تر به 
نوعی محفل ش�بیه اند! بان�ی حزب، در 
حکم صاح�ب مجلس به ش�مار می رود 
و اطرافی�ان نی�ز، ه�ر آنچ�ه در چنته 
دارند، ب�ه کار می گیرند ت�ا رضایت وی 
را بیش�تر جل�ب کنن�د! امیر اس�داهلل 
علم نی�ز، تمامی ویژگی ه�ای » خانی « 
خ�ود را، به داخ�ل حزب م�ردم آورده 
و آن را بیش�تر ب�ه یک بزم دوس�تانه و 
فاقد فعالی�ت اجتماعی مبدل س�اخته 
بود! گ�زارش محرمانه س�اواک درباره 
نح�وه رفت�ار عل�م در مق�ام پایه گذار 
ح�زب، ش�اهدی بر ای�ن مدعاس�ت...
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    میرزاعلی اصغرخان اتابک، در حال استعمال قلیان در 
جمع عده ای از اطرافیان


