
  احمدرضا صدری
دولت هایی که پس از کودتای 28 مرداد اس�تقرار 
یافتن�د، به وی�ژه آنان ک�ه تا س�ال 40 بر مس�ند 
حکومت تکیه زدند، هیچ یک نتوانس�تند بحران 
سیاس�ی و اقتصادی رژیم ش�اه را عالج کنند. در 
این می�ان اما دول�ت منوچهر اقب�ال پردوام  ترین 
آنان بود که سه س�ال و اندی ادامه یافت، اما نهایتًا 
به دس�تور پهل�وی دوم کن�ار رف�ت! کارنامه این 
دولت، نم�ادی از اقدامات نمایش�ی و عوامفریبانه 
است که توس�ط امریکا و نیز ش�اه و اشرف پهلوی 
برای تس�کین جامع�ه دیکته  می ش�د، ام�ا نهایتًا 
مشکلی را نگش�ود! در مقال پی آمده، تالش شده 
است که با اس�تناد به برخی اس�ناد و داوری ها، به 
س�رفصل های اقدامات دولت اقبال اش�ارت رود. 
مستندات این مقال، از تارنمای مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران گزینش ش�ده است. امید آنکه 
محققان و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید.

  
   ناکام در برآوردن مطالبات اقتصادی امریکا

دولت ایاالت متحده امریکا پس از بازگرداندن پهلوی 
دوم به ق��درت، دریافته بود که ت��داوم حاکمیت وی 
با ش��رایط موجود در ایران امکانپذیر نیس��ت. هم از 
این روی تالش ک��رد تا عالوه بر بس��ط نفوذ خود در 
کش��ورمان، دولت ها را به انجام پ��اره ای از رُفرم ها یا 
دس��ت کم نمایش های اصالح طلبانه، متقاعد سازد. 
وظیفه اصلی دولت منوچهر اقب��ال نیز عماًل چیزی 
جز جامه عمل پوش��اندن به این ایده امریکایی نبود، 
هرچند که پس از اف��ت و خیزهای ف��راوان و نهایتاً، 
نتوانست آن را تحقق بخشد و آخراالمر در پی تقلب 
در انتخاباتی که شاه شخصاً آزادی آن را تضمین کرده 
بود، کنار رفت! زهره صالحی سیاوش��انی پژوهشگر 
تاریخ معاص��ر ایران، در این باره چنین آورده اس��ت: 
»منوچه��ر اقب��ال )۱۲۸۸ -۱۳۵۶ش( فرزند میرزا 
ابوتراب، در پاریس تحصیل طب را به پایان رس��اند. 
در ۱۳۳۶ نخست وزیر شد، اما پس از سه سال و نیم، 

دولت وی س��قوط کرد! دولت دکتر منوچهر اقبال از 
لحاظ برنامه های اقتصادی، بس��یار پرسروصداست. 
وی از کارهای اقتصادی دولت خود، به حدی مطمئن 
بود که اظهار داشت:»  نمی خواهم کارهای اقتصادی 
که در دولت من انجام خواهد شد، توضیح دهم! مرور 
زمان مهم  ترین عامل است که حقایق را روشن خواهد 
کرد! « یکی از مصادیق تنشی که به آن اشارت رفت، 
درگیری و اختالف او با ابوالحسن ابتهاج )مدیرعامل 
سازمان برنامه و بودجه( است. منوچهر اقبال در طول 
زمامداری خود، همواره با کسری بودجه مواجه بود! 
دولت از محل مابه التفاوت پشتوانه اسکناس، نزدیک 
به شش میلیارد به دس��ت آورد که قس��متی از آن را 
به توس��عه صنایع داخلی اختصاص داد و قسمتی را 
به بانک کش��اورزی و بانک توس��عه صنعتی سپرد تا 
سرمایه های خود را افزایش دهد. وی چندین وام نیز 
از دولت امریکا گرفت. اقب��ال در مورد همین وام ها با 
ابتهاج اختالف پیدا کرد. ابتهاج که اعتبارات عمرانی 
کشور را در اختیار داشت، عماًل دولتی در داخل دولت 
تشکیل داده بود و به نخست وزیر اعتنا نمی کرد! اقبال 
در مبارزه با ابتهاج، از تمام عواملی که در اختیار داشت 
از جمله حمایت اش��رف پهلوی- که همیش��ه از وی 
پشتیبانی می کرد- استفاده نمود و سرانجام با جلب 
موافقت شاه، الیحه ای تقدیم مجلس کرد که به موجب 
آن، تمام��ی اختیارات مدیرعامل س��ازمان برنامه به 
نخست وزیر انتقال می یافت. این الیحه روز ۲۶ بهمن 
۱۳۳۷با قید س��ه فوریت تقدیم مجلس شد و همان 
روز به تصویب رسید. متعاقب تصویب الیحه، ابتهاج 
س��ازمان برنامه را ترک کرد و با درخواس��ت اشرف، 
خسرو هدایت به عنوان معاون نخست وزیر و قائم مقام 
نخست وزیر در سازمان برنامه، اداره امور سازمان را به 
عهده گرفت. در کل، همه این فعل و انفعاالت و قوانین 
- حتی طرح برنامه اصالح��ات ارضی که از این زمان 
ریخته شد- در اصل بیشتر برای تأمین سیاست امریکا 
و به ضرر کش��ور بود. دولت امریکا می دانست شکاف 
طبقاتی، خطر کمونیسم و رانده شدن ایران به دامان 

شوروی را بیشتر می کند، لذا می خواست با برنامه های 
اصالحی خ��ود، رضایت مردم را جل��ب کنند. امریکا 
می خواست دس��تگاه حاکم را انحصاراً به سوی خود 
جذب نماید، زیرا به دنبال سرکوب  هایی که به وسیله 
فرمانداری نظامی و سپس سازمان امنیت شروع شده 
بود، از لحاظ وضعیت عمومی مردم احس��اس خطر 
می کرد. بنابرای��ن امریکا بر اصالح��ات ارضی تأکید 
داش��ت. ازاین رو، دولت اقبال در ۲۴ اسفند ۱۳۳۸، 
طرح اولیه قان��ون اصالحات ارضی را -که جمش��ید 
آموزگار پیگیری کرده بود- تسلیم مجلس کرد. البته 
تمام کارهای اقتصادی دولت، اقبال نمایش��ی بیش 
نبود و اصاًل قص��د انجام کاری به نفع کش��ور خود را 
نداشت و فقط می خواست اعتراض امریکا را خاموش 
کند! یکی دیگر از اقدامات نمایش��ی دول��ت اقبال، 
بسیج کردن هیئت وزیران و بردن آنها به استان های 
مختلف کشور، به ویژه استان های محروم بود! گرچه 
هیئت دولت به هر اس��تانی می رف��ت و بازدید هایی 
می کرد، اما هیچ گونه اقدامات اساسی و واقعی در پی 
این بازدید ها انجام نمی شد! مقدمات انتخابات دوره 
بیستم مجلس شورای ملی در تابستان ۱۳۳۹، در آغاز 
چهارمین سال نخست وزیری منوچهر اقبال آغاز شد. 
قرار بود برای دادن ظاهری دموکراتیک به انتخابات، 
دو حزب فرمایشی مردم و ملّیون به رقابت بپردازند. 
در فضای به ظاهر آزادانه، یک گروه مستقل به رهبری 
سیدجعفر بهبهانی و علی امینی و بقایای جبهه ملی 
نیز وارد میدان ش��دند. اما دولت ب��ا دخالت، تهدید، 
فشار، جعل و تقلب، مس��یر آزادانه انتخابات را تغییر 
داد و در همه جا، عوامل دول��ت مداخله کننده اصلی 
بودند. نتای��ج انتخابات باعث اعتصاب��ات، تظاهرات، 
مخالفت  ها و درگیری  هایی ش��د. در آخر، محمدرضا 
پهلوی از اقب��ال و نمایندگان منتخب دوره بیس��تم 
خواست تا اس��تعفا بدهند. بدین ترتیب دولت دکتر 
منوچهر اقبال در پنجم ش��هریور ۱۳۳۹، پس از سه 
سال و چهار ماه س��قوط کرد و جعفر شریف امامی بر 

کرسی نخست وزیری نشست.« 

محمدرضا پهلوی پ�س از قدرت یابی 
مجدد در مرداد 32، دس�ت اطرافیان 
و وف�اداران ب�ه خویش را در مس�ابقه 
ثروت اندوزی باز نهاده بود. این پدیده 
در داخ�ل و خ�ارج، بازتاب های منفی 
فراوانی یافت، چه اینکه بسا فرومایگان 
در مدتی کوت�اه و به م�دد نزدیکی به 
دربار و دول�ت، صاح�ب دارایی هایی 
نجومی ش�ده بودند! دول�ت منوچهر 
اقبال برای کاستن از پیامدهای تبلیغی 
این روی�داد، دو الیحه ب�ه مجلس برد 
که البته هیچ یک از آنها اجرایی نشد 
و در نهایت، ره به پستوی بایگانی برد!
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دولت منوچهر اقبال و نمایش بی فرجام اصالحات اقتصادی پس از مرداد 1332

نمی خواهم کارهای اقتصادی دولتم را 
برای جامعه توضیح دهم!
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   ُملخصی از خاطرات اسداهلل علم 
از دهه پایانی سلطنت شاه

روایاتی از »آخرین شاه، 
آخرین دربار«

   محمدرضا کائینی
اثری ک��ه در این مجال 
به شما معرفی می شود، 
از  اس��ت  ملخص��ی 
مجموعه روزنگاشت های 
» امی��ر اس��داهلل خ��ان 
امیرقائن��ات « مع��روف 
به امیر اس��داهلل علم در 
۱0ساله پایانی سلطنت 
پهلوی دوم که توسط پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، 
دکتر موسی فقیه حقانی گزینش شده و روانه بازار 
نشر گشته است. این مجلد، برای کسانی که مایلند 
خالصه ای از سبک تاریخ نگاری علم و نیز مهم  ترین 
وقایع دوران او را بدانند، بسا مفید و مغتنم خواهد 
ب��ود. در این کتاب تالش ش��ده که گزی��ده ای از 
گزارش نویسنده از عرصه های سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی و حتی حوزه خصوصی زندگی ش��اه، به 
شکلی منسجم و همه جانبه، مورد گزینش و ارائه 
قرار گیرد. اما در باب اینکه خاطرات علم چرا مهم 
است و چه جایگاهی در تاریخ نگاری پهلوی دارد، 
توضیحات مرتضی باقیان از پژوهشگران مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، به قرار ذیل اس��ت: 
»خاطرات و یادداش��ت های روزانه، از منابع مهم 
تاریخ نگاری در دوره معاصر محس��وب می شوند، 
چرا که مسائل جزئی در آنها به  دقت در نظر گرفته  و 
یادداشت شده اند. همچنین اگر نگارنده خاطرات 
از رجال لشکری و کشوری باشد، به  احتمال زیاد 
پشت پرده بس��یاری از وقایع و حوادث ذکرنشده 
در منابع رس��می را روش��ن کرده اس��ت. کتاب 
» یادداش��ت های امیر اس��داهلل َعلَم « نیز در زمره 
کتاب های خاط��رات قرار دارد. امیر اس��داهلل علم 
از رجال دربار پهل��وی دوم بود که تقریباً خاطرات 
خود را روزانه ثبت کرده است و این یادداشت  ها در 
کنار منابع رسمی و غیررسمی دیگر می تواند پشت 
پرده حوادث دوره پهلوی دوم را بازگو کند. اسداهلل 
علم که هم  سِن آخرین پادشاه ایران بود، در شروع 
یادداشت ها ۴۸ سال داش��ت و یادداشت هایش از 
روز یکم اردیبهشت  ۱۳۴۶ آغاز می شود و تا اواسط 
تابس��تان ۱۳۵۶ ادامه دارد. وی به دلیل پیشرفت 

کنترل ناپذیر بیماری کش��نده س��رطان خون در 
۱۴ مرداد ۱۳۵۶، از مقام وزارت دربار استعفا کرد 
و حدود هش��ت ماه و ۱۱ روز بع��د )۲۵ فروردین 
۱۳۵۷( درگذش��ت. َعلَم، به خان��واده  اش وصیت 
کرده بود ۱0 سال پس از مرگش، یادداشت هایش 
را به چاپ برسانند. خانواده او نیز پس از مرگ علم، 
این مجموعه را به دس��ت دکتر علینقی عالیخانی 
سپردند تا وی زمینه های نشر آنها را فراهم سازد. 
به طور کل��ی باید گف��ت خاطرات امیر اس��داهلل 
علم، از جمله منابع دس��ت اولی است که راهنما 
و راهگشای بسیاری از پژوهشگران و مورخان در 
آینده خواهد بود. کارشناس��ان امور تاریخ معاصر 
معتقدند که این اثر، بهترین و  واس��طه   ترین منبع 
برای شناخت افکار و شخصیت محمدرضا پهلوی 
به ش��مار می آید؛ چراکه با عین��ک نزدیک  ترین و 
وفادار ترین عنصر نزدیک به محمدرضا، به نگارش 
درآمده است. دوران ۱0 س��اله ای که اسداهلل علم 
در مقام پراهمیت وزارت دربار شاهنشاهی ایران 
به نگارش خاطرات خود پرداخته، دورانی اس��ت 
که ق��درت سیاس��ی و تصمیم گیری های نظامی 
و اقتصادی در دس��ت محمدرضا پهلوی، مخدوم 
اس��داهلل علم، متمرکز بود. علینقی عالیخانی در 
مقدمه جلد هفتم می نویسد: » یادداشت های علم 
از هنگامی آغاز می شود که شاه به اوج قدرت خود 
رس��یده و پس از اجرای برنامه های انقالب شاه و 
ملت، بر همه کس��انی که مانع او برای رسیدن به 
قدرت مطلقه ش��ده اند، فائق آم��ده و می تواند به 
آن گونه که دلخواه اوس��ت، عمل کند. این کتاب 
از این نظر بی مانند است که در جامعه کتاب خوان 
ایرانی، صرفنظر از نوع س��لیقه، جهان بینی و طرز 
تفکر خواننده، مورد استقبال فراوان قرار گرفته و 

فروش باالیی داشته است.«

دولت ای�االت متح�ده امری�کا پس از 
بازگردان�دن پهل�وی دوم ب�ه ق�درت، 
دریافته ب�ود که ت�داوم حاکمیت وی با 
ش�رایط موج�ود در ای�ران، امکانپذیر 
نیست. هم از این روی تالش کرد تا عالوه 
بر بسط نفوذ خود در کشورمان، دولت ها 
را به انجام پاره ای از رُفرم ها یا دست کم 
نمایش های اصالح طلبانه، متقاعد سازد. 
وظیفه اصلی دولت منوچه�ر اقبال نیز 
عمالً چی�زی جز جامه عمل پوش�اندن 
به این ایده امریکای�ی نبود، هرچند که 
پس از افت و خیزهای ف�راوان و نهایتاً، 
نتوانست آن را تحقق بخشد و آخراالمر 
در پی تقلب در انتخاباتی که شاه شخصاً 
آزادی آن را تضمین کرده بود، کنار رفت!
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   امیر اس�داهلل علم در کن�ار امیرعب�اس هویدا هنگام 
تصدی وزارت دربار

   لوایح�ی ب�رای عوام فریب�ی و ورود ب�ه 
بایگانی!

محمدرض��ا پهلوی پ��س از قدرت یاب��ی مجدد در 
مرداد ۳۲، دس��ت اطرافیان و وف��اداران به خویش 
را در مسابقه ثروت اندوزی باز نهاده بود. این پدیده 
در داخل و خارج، بازتاب های منفی فراوانی یافت، 
چه اینکه بس��ا فرومایگان در مدتی کوتاه و به مدد 
نزدیکی به دربار و دولت، صاحب دارایی هایی نجومی 
ش��ده بودند! دولت منوچهر اقبال برای کاس��تن از 
پیامدهای تبلیغی این رویداد، دو الیحه به مجلس 
برد که البته هیچ یک از آنها اجرایی نشد و در نهایت، 
ره به پس��توی بایگان��ی برد! تحلیل س��یدمرتضی 
حافظی پژوهش��گر تاریخ معاصر ایران از این لوایح 
چنین اس��ت: »اقبال الیح��ه منع مداخل��ه وزرا و 
نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی 
و کشوری را در دوم دی ۱۳۳۷ به تصویب مجلس 
ش��ورای ملی رس��اند. این الیحه تمامی کارمندان 
دولت، نمایندگان مجلس و اعضای خاندان سلطنتی 
را از داشتن سهام در شرکت  هایی که با دولت طرف 
معامله بودند، محروم می کرد. در نتیجه مجلس که 
حتی پیش از آن ابزارهای نظارتی الزم بر نهادهای 
مجریه و دربار را نداشت،  بس��یار بیشتر از گذشته 
محدود شد و درواقع فلسفه وجودی خود را از دست 
داده و زیر نظر مستقیم شاه قرار گرفت. در ظاهر به 
نظر می رسید که الیحه مربوط به منع مداخله وزرا و 
نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت 
دولتی و کش��وری، به این دلیل به مجلس��ین برده 
شد تا فعالیت های رایج سودطلبانه برخی مقامات 
سیاس��ی را محدود کند، اما در عم��ل نمود واقعی 
پیدا نکرد. یکی از س��ازمان های مه��م دولتی -که 
با این قانون دچار بحران  می ش��د- سازمان برنامه 
بود. ابوالحسن ابتهاج نس��بت به این الیحه، موضع 
انتقادی به خود گرفت و به  ش��دت ب��ه این الیحه 
حمله ک��رد. او در این باره گف��ت: » دامنه الیحه به 
حدی وسیع بود که من نمی دانستم تکلیف سازمان 
برنامه وبودجه، در این میان چه خواهد بود. در نتیجه 
از محمد جهانشاهی مشاور حقوقی سازمان برنامه، 
خواستم تا اثرات الیحه را در کارهای سازمان برنامه 
روشن کند. جهانش��اهی گزارش می دهد:» هرگاه 
الیحه به صورت قانون درآید، دس��ت وبال سازمان 
برنامه به کلی بس��ته می شود! « س��رانجام به گفته 
ابتهاج، در اثر این تذک��رات وی، محمدرضا پهلوی 
دس��تور داد الیحه را پس بگیرن��د و اصالح کنند. 
الیحه را پس گرفتند و اصالح کردند و متن جدید 
آن به تصویب مجلس رسید، ولی این قانون هم مثل 
بسیاری از قوانین دیگر، هرگز اجرا نشد! با تصویب 
این قان��ون، ع��ده ای از نمایندگان ک��ه از نظر امور 
تجاری مشمول آن  می ش��دند و همچنین عده ای 
از وکالی دادگستری و وزرا، اجباراً از مشاغل خود 
استعفا دادند، چون نفع معامالتی که با دستگاه های 
دولتی به خصوص س��ازمان برنامه داشتند، بیش از 
مش��اغل دولتی آنان بود. الیحه دومی که توس��ط 
اقبال مط��رح ش��د و به مراتب جنجالی ت��ر از اولی 
بود، در س��ال ۱۳۳۷ در مجلس نوزدهم به تصویب 
مجلس ش��ورای ملی رس��یده بود. منوچهر اقبال 
برای مبارزه با فس��اد ادارات و رس��یدگی به دارایی 
کارمندان، قانون��ی را به اجرا گذاش��ت که در بین 
مردم به قانون » از کجا آورده ای؟« مش��هور است. 
به موجب ای��ن قانون،تمامی کارمندان مؤسس��ات 
وابسته به دولت و ارتش، ملزم  می شدند با ارائه سند 
و مدرک بگویند: ثروت خود را چگونه و از چه راهی 
به دست آورده اند و اگر نمی توانستند منبع و راه های 
تحصیل ثروت خود را ابراز کنند، دولت دارایی آنان 
را ضبط می کرد! این قان��ون مقرر می کرد دارایی  ها 
و اموال منقول و غیرمنقول تمامی کارکنان دولت و 
مؤسسات وابسته، از زمان اجرای قانون سرشماری 
و طی فرم های وی��ژه، ثبت و ضبط ش��ود تا هرگاه 
ش��خص حین خدمت خود در دوایر دولتی، دارایی 
منقول و غیرمنق��ول خالف رویه ای کس��ب کرده 
باشد، طبق ضوابط قانونی تعیین شده، تحت تعقیب 
و مجازات قرار گیرد. این الیحه که جنبه قانونی به 
خود گرفت، نمونه یک دموکراسی ظاهری بود که 
خواهان برقراری نظم و عدالت در بین دستگاه های 
اجرایی و حاکم��ه و ارگان های اجتماعی در جامعه 
شد. در همین راستا، کارمندان دولت به موجب این 
قانون، پرسشنامه  هایی را همه ساله پر کردند و این 
پرسش��نامه ها، آن چنان حجمی را در دستگاه های 
دولتی به خود اختصاص داد که بایگانی های سازمان 
دولتی را پر کرد! بایگانی های بی اثر و بی خاصیتی که 
جنبه تبلیغاتی اش، به مراتب بیشتر از اثر عملی آن 
بود. از س��وی دیگر، به میان آمدن این قوانین خود 
نشانه ای از وفور فساد در بخش ادارات جامعه بود. به 
همین دلیل اجرای این قوانین، می توانست مسکنی 
موقت برای این درد جامعه باش��د، ولی عماًل هیچ 
 یک از آنها اجرا نگردید و از فساد ادارات نیز کاسته 
نشد! علت اجرایی نش��دن این قوانین، مباینت آن 
با منافع ش��خصی گروه ه��ای ذی نف��وذ و صاحب 
قدرت، در س��طوح مختلف جامعه ب��ود. این لوایح 
چنان مضحک و خن��ده آور بودند که حتی در میان 
نمایندگان مجلس ش��ورای ملی مورد بی توجهی و 

استهزا قرار گرفتند! 
 اقبال و شراکت در حزب سازی پهلویستی
از جمله رویداد هایی که با نام منوچهر اقبال پیوند 
خورده ، ورود به پروژه حزب س��ازی پهلویس��تی 
اس��ت! در فضای بی روح و منجمد سیاسی پس از 
کودتا، شاه بر آن شد تا با ایجاد دو حزب سیاسی، 
قدری فضا را تعدی��ل کرده و نوع��ی رقابت از باال 
را به جامعه تزریق کند! اح��زاب ملیون به رهبری 
منوچهر اقبال و مردم به رهبری امیراسداهلل علم، 
از جمل��ه رهاوردهای این فکر بودن��د. با این همه 
این دو تش��کل، به جای نمایندگی خواست مردم 
و مطالب��ه آن از حکومت، بیش��تر در ابراز چاکری 
و جان نثاری نس��بت به ش��اه، با یکدیگ��ر رقابت 

می کردند! زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ سیاسی 
ایران، درباره حزب مردم اینگونه می نویسد: »حزب 
ملیون در سال ۱۳۳۶ تأس��یس  شد و اعضای آن، 
بیش��تر از نماین��دگان مجل��س و وزرا بودند. این 
حزب بعد از تأس��یس ، دکتر منوچه��ر اقبال را به 
دبیرکلی و رئیس کمیته  مرکزی برگزید. اعضای 
کمیته  مرکزی عب��ارت بودند از: دکت��ر هدایتی، 
محمد حجازی، حسام دولت آبادی، عماد تربتی، 
حبیب اهلل آموزگار، دکت��ر خان باب��ا بیانی، دکتر 
شاهکار، دکتر رضا س��رداری، محمود جم، دکتر 
نصرت اهلل کاس��می و عبدالرضا انصاری. منوچهر 
اقبال متولی حزب اکثریت در مورد تشکیل حزب 
گفته بود: » دولت من مایل اس��ت افراد در عقیده 
سیاس��ی آزادی داشته باش��ند، یعنی هر کس در 
حدود قانون می تواند هر عقیده سیاسی دارد اظهار 
کند و باکی از هیچ مرجعی نداشته باشد! « درواقع 
ترکیب اعضا این تصور را پیش آورده بود که حزب 
از نظر سیاس��ی به کارکرد اولیه خود یعنی انتقاد 
از دولت یا حکومت مش��غول است، اما تقریباً همه 
جبهه ملیون و دیگرانی که تصور می رفت در جبهه 
مخالف شاه قرار دارند، یا در سیستم حکومتی قرار 
داشتند یا به اعضای محکم دستگاه حکومت تبدیل 
ش��دند. به عبارتی، از مخالفان شاه و حکومت، در 

میان اعضای آن دیده نمی شد!« 
   ساواک: هیئت مؤسسین حزب ملیون هم 

از سیاست روز آن بی اطالعند!
در این بخش از مقال، نخست باید منظر محمدرضا 
پهلوی درب��اره وجود احزاب سیاس��ی در ایران را 
بازخواند. وی در کت��اب » مأموریت برای وطنم«، 
در توجیه نقش مستقیم خود در تشکیل و تحمیل 
دو حزب فرمایش��ی مردم و ملّیون می گوید: » به 
دلیل تازگی مفهوم دموکراسی پارلمانی و احزاب 
سیاس��ی برای ملت ایران، فکری از این سخیف تر 
نیست که تصور شود ممکن است احزاب سیاسی 
ما، یکباره از میان مردم و به دست مردم به وجود 
آیند و به رش��د و نمو و کمال برس��ند! « طبیعی 
اس��ت که وجود چنین اندیشه ای، احزاب مردمی 
را برنمی تابد. با این همه یکی از منابع دس��ت اول 
شناخت پدیده های سیاس��ی در آن دوره، اسناد 
ساواک است که پشت پرده بس��یاری از وقایع را 
برمال می سازد. س��ازمان اطالعات و امنیت کشور 
طی گزارش��ی در اواسط ش��هریور ۱۳۳۷، درباره 
نقش توده ای های س��ابق )که پس از کناره گیری 
از ح��زب توده، ب��ه خدمت در س��اختار حکومت 
پهلوی وارد ش��ده بودند(، در توسعه فعالیت های 
حزب مردم و مقایسه وضعیت آن با حزب ملّیون، 
چنین خاطرنش��ان می کند: »اخیراً طبق تصمیم 
کارگردانان حزب مردم، حوزه های حزبی مرتباً در 
منازل افراد تشکیل و چون کارگردانان تشکیالت 
داخلی حزب مذک��ور را عموماً افرادی که س��ابقاً 
در حزب ت��وده بوده اند، تش��کیل می دهند، روی 
این اصل توانس��ته اند به می��زان قابل  مالحظه ای 
دیسیپلین حزبی را برقرار س��ازند، ولی در حزب 
ملّیون با اینکه دو ماه است اقدام به تشکیل حوزه 
شده، حتی برای نمونه یک حوزه حزبی هم تشکیل 
نگردیده اس��ت و آنهایی که عضو ح��زب ملّیون 
هستند، حتی هیئت مؤسسین آن، از سیاست روز 
حزب بی اطالع می باشند. عدم تشکیالت صحیح 
داخلی در حزب ملّیون، سبب ش��ده است غیر از 
کارمندان دولت و کارگران که به دستور مقامات 
مس��ئول خود آنکت حزبی را پر کرده اند، طبقات 
از قبیل اصناف تهران و دانش��جویان و افرادی که 
دارای شغل آزاد می باش��ند، رسماً عضویت حزب 

را نپذیرند.« 
اما کارکرد نمایندگان وابس��ته به این به اصطالح 
دو حزب سیاسی، در مجلس ش��ورای ملی وقت 
نیز طرف��ه حکایتی اس��ت! نماین��دگان مجلس 
وقت، به رغم آنکه می دانس��تند حزب علم دارای 
آرای بیش��تری اس��ت، اما بر این ب��اور بودند که 
چون تاکن��ون ذات ملوکان��ه از دول��ت منوچهر 
اقبال حمایت کرده اس��ت، اعض��ای حزب مردم 
نیز نقش حزب اقلیت را بازی می کنند! مگر اینکه 
ش��اه تصمیم بگیرد که دول��ت را از اقبال بگیرد و 
به علم واگذار کن��د! س��اواک در ۱۴ تیر ۱۳۳۷، 
درباره مضحک بودن نقش فراکسیون های احزاب 
شه ساخته به اصطالح اقلیت و اکثریت در مجلس، 
چنین گزارش داده است: »قبل از ظهر روز مزبور 
جلس��ه هفتگی ]در[ منزل فتح اهلل فرود، نماینده 
مجلس ش��ورای ملی، تش��کیل گردیده و عده ای 
در حدود ۶0 نف��ر از طبقات مختل��ف من جمله: 
کبیری، اقوام��ی، صفری، رضوی، ق��دس، ارباب 
جلیل خانلو، ادیب صدرایی، آزادگان، خس��روی، 
صائبی، مرتضایی، کارمند دخانیات و قماشی در 
آن شرکت نموده اند. یکی از حضار در مورد وضع 
حزب مردم در مجلس شورای ملی، از فرود سؤال 
نموده و فرود در پاسخ وی گفته است: حزب مردم 
دارای ۴۷ عضو ثابت در مجلس می باشد و حداقل 
۱۲نفر از اعضای حزب ملیون هم عالقه مند  یا در 
حقیقت تابع حزب مردم می باشند و اگر نمایندگان 
منفردی که به حزب مردم تمایل دارند، به این عده 
اضافه شوند، در حال حاضر حزب مردم دارای ۷۵ 
یا ۷۶ رأی ثاب��ت در مجلس ش��ورای ملی بوده و 
بنابراین اکثریت کامل دارد. منتها آقای علم رهبر 
حزب مردم، مایل نیس��تند عن��وان اکثریت را در 
مجلس داشته باشند، زیرا در این صورت بایستی 
دولت آقای دکتر اقبال س��اقط و آقای علم مأمور 
تشکیل کابینه بش��وند و تا موقعی که بنا به اراده 
اعلیحضرت همایون شاهنش��اه، آقای دکتر اقبال 
نخست وزیر باشند، آقای علم جنبه اقلیت را حفظ 
خواهد کرد و اما هر لحظه ای که شاهنشاه از آقای 
دکتر اقبال حمایت نفرمایند و احزاب و نمایندگان 
را مجاز کنند، بالفاصله دولت آق��ای دکتر اقبال 

ساقط خواهد شد!«


