
 
  اسدهللا علم دبیر كل حزب مردم

یران در دورة محمد ست ا صة سیا یس در عر لوي درباره رقابت دو كشور امریكا و انگل ضا پھ بھ  ر ناگون سخن  موارد گو بارھا و در 
بود شایع. میان آمده است ین  بت ا ین رقا یران نمي ترین دلیل ا فوذش در ا ضور و ن ني ح شینھ طوال بھ پی با توجھ  ستان  ست  كھ انگل توان

فوذ كشور ثالثي مانند آمریكا را تحمل كند و بھ انحاء مختلف مي حضور فعال شید از گسترش ن مل  كو بھ ع گیري  یران جلو كا در ا آمری
 . آورد

ست  كشور باالخص بھ یاري عوامل داخلي اما بھ رغم تمام تدابیري كھ از سوي آن غیره، صورت گرفت، نتوان اش نظیر اسدهللا علم و 
توانست نفوذ آمریكا در ایران را تعدیل كند  مي ھاي صورت گرفتھ حداكثر واكنش. روند رو بھ تزاید حضور آمریكا در ایران را سد كند

براي رضا شاه پھلوي را مطلوب نظام سیاسي حاكم بر ایران بھ رھبري محمد و این در شرایطي بود كھ دولت انگلستان ترین وضعیت 
ید  كرد، در صورتي كھ دولت امریكا اعتقاد حفظ و گسترش منافعش در ایران ارزیابي مي ً با ما لوي لزو ضا پھ مد ر كھ مح چنداني بھ این

یران،  اش بر امریكا در رضا پھلوي دولت انگلیس با توجھ بھ تفوق سیاس اوایل سلطنت محمد در. در رأس حاكمیت باقي بماند، نداشت ا
ند امریكایي توانست نظرات خود را كھ ھمانا حفظ سلطنت در خاندان پھلوي بود بر مي یل ك مان مي. ھا تحم چھ ز ھر  ما  شت دولت  ا گذ

خود را. داد امریكا در ایران از دست مي انگلیس نفوذش را بھ نفع نفوذ ظرات  شورھا ن ین ك یم  با این حال ھنوز ھم ھر دو ا بارة رژ در
ضور. سیاسي ایران تغییر نداده بودند كا ح یدا مي با این تفاوت كھ رفتھ رفتھ امری یران پ شتري در ا پس از . كرد  بی باالخص  لت  ین حا ا

مدن كار آ صدق و روي  شد سقوط م سوس  شتر مح ھدي بی لت زا گر احساس مي. دو یس دی لت انگل ین برھھ دو كھ در ا ند  نمي كرد  توا
ند گر امریكایي. نظرات خود درباره ایران را بر امریكا تحمیل ك سوي دی مر رژیم ھا از  كھ ع ند  قاد بود ین اعت سي نظیر  بر ا ھاي سیا

 . نیست دیگر بھ سر آمده و پاسخگوي روابط مناسب با كشورھایي از نوع امریكا و اروپا رژیم پھلوي در كشورھاي جھان سوم

كھ عقب غیره را باالخص این فان و  شدید مخال سركوب  ماعي،  سي، اجت ندگي سیا یران  ما خود در ا ھداف  قق ا سر تح بر  بزرگ  مانع 
ستند مي ساس مي امریكایي. دان ند، ھا اح نوع دیكتاتوري  حتي رژیم كرد ھتر از حاكمیت ھایي از  ظامي ب لوي ھاي ن یم پھ ظیر رژ ھایي ن

یران در  ترین برخورد بھ ھمین دلیل در این مرحلھ عمده. برآورنده نیازھاي سیاسي زمان ھستند سي ا یس در عرصة سیا كا و انگل امری
خیر این باره بود كھ آیا رژیم پھلوي قادر بھ یا  بود و  ھد  شرایطي. حفظ و گسترش نفوذ و منافع آنھا در ایران خوا یب در  كھ  بدین ترت

بر آن  مي رضا پھلوي و رژیم او را جستجو امریكا پیوستھ آلترناتیوي مناسب بھ جاي محمد تدافعي   ً سبتا یك وضعیت ن كرد، انگلیس در 
ین. ترین نظام سیاسي در ایران است رژیم پھلوي بھ رھبري محمد رضا شاه مناسب ھا اثبات كند بود كھ بھ امریكایي بود  در چن ندي  رو

ست  كھ دولت انگلیس جھت اثبات حقانیت، مشروعیت و مقبولیت سیاسي و اجتماعي قدامات د سري ا رژیم پھلوي درصدد برآمد بھ یك 
سو از نارضایتي آني بزند، كھ در آن برھھ تشكیل حزب، یك  تا از  شد؛  شناختھ  حل  ھد و ترین راه  لي بكا مات داخ سوي  ھا و نامالی از 

 . تواند پایدار بماند حاكمیت در ایران مي ترین نوع ھا را متقاعد سازد كھ رژیم پھلوي بھ عنوان مناسب دیگر امریكایي

یران از ھة  بدین ترتیب ایده تشكیل حزب در ا سط د مد. ش 1330اوا جود آ بھ و كا  یس و امری شور انگل بت دو ك جھ رقا كھ. در نتی و این
شدند  سیس  یران تأ كھ در ا بي  ست احزا شده ا تھ  یون(گف بھ) مردم و مل ند  شي بود گر  ھر دو فرمای بیري دی بھ تع ست و  بیر در یك تع

ً مي اگر ارزش این احزاب را از منظر. باشد نادرست مي ند و  مردم كشور در نظر بگیریم قطعا شي بود حزاب فرمای ین ا كھ ا شود گفت 
مري اما. بس ین دو حزب ا شكیل ا قي مي اگر قضایا را از زاویھ دید كشورھاي انگلیس و امریكا بنگریم، ت جدي تل  ً ھر چند . شد كامال

حزاب امریكایي ین ا كرد ا شتند ھا ھم اعتقاد چنداني بھ عمل سي.ندا ما انگلی حزب را  ا ین دو  یت ا یران فعال خود در ا فوذ  تداوم ن ھت  ھا ج
یت دانستند؛ تا از یك سو از نارضایتي مي ضروري گر موقع شود و از سوي دی ستھ  بد و  ھاي داخلي كا شتري یا یم بی لوي تحك یم پھ رژ

سي ھا بھ نظر مھمتر اینكھ در این میان امریكایي یم انگلی یت رژ یم موقع یت و تحك بھ تثب شوند و  سلیم  یران ت سي ا ظام سیا مورد ن ھا در 
 . پھلوي در ایران رضایت دھند و از آن حمایت كنند

اسدهللا علم  ھاي دولتي در ایران مرحلة مھم دیگري از زندگي سیاسي دولت انگلیس جھت تشكیل حزب بدین ترتیب بود كھ در پي طرح
لف. آغاز شد مور مخت لم در ا سدهللا ع فق ا سي و  در واقع با توجھ بھ تجارب مو سال... سیا یس تصمیم  در  كھ دولت انگل بود  بل  ھاي ق

 . برگزیده شود گردان اصلي این مرحلھ از سیاست آن كشور در ایران، یعني تشكیل و اداره حزب صحنھ گرفت اسدهللا علم بھ عنوان

یت مي انگلیسي سخت حما لم  ند ھا بھ ویژه در این زمان از اسدهللا ع فردي مي كرد ھا  ھا را در  و او را تن نافع آن ست م قادر ا كھ  ستند  دان
 . دھد ایران حفظ و گسترش

لي  20 تشكیل داد و در 1336فروردین ماه 15دكتر منوچھر اقبال دولت خود را در تاریخ  فروردین ماه ھمان سال بھ مجلس شوراي م
عد در  دوره نوزدھم كھ قریب بھ اتفاق آنھا از نج روز ب كرد و پ في  ند معر شاه بود لم و  ماه  فروردین 25طرفداران و حامیان اسدهللا ع

شند  شود كھ اقبال و دولت او با توجھ بھ موارد فوق آشكار مي. رأي اعتماد گرفت 1336 شتھ با خود دا لي از  ستقالل عم كھ ا ین  بدون ا
ً مھره یاد  نمود بتوانند در مدت بسیار در غیر این صورت بعید مي. ھا بودند شاه، علم و انگلیسي ھایي برگزیده شده از سوي صرفا كوتاه 

 . و شاه بودند رأي اعتماد بگیرند چیني از دوستان و طرفاران علم شده از مجلس دوره نوزدھم كھ نمایندگانش دست

Page 1 of 2

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\40.html



شود  ھدف از آوردن این مقدمات این است كھ مسئلھ تأسیس ضیح داده  ھھ تو ین بر یب در ا ظاھر رق كل . دو حزب بھ  بیر  بال د كتر اق د
جدي حزب ملیون كھ فداران  قع از طر شد، در وا ظاھر  لم  سدهللا ع بھ  بھ عنوان رقیب حزب مردم بھ رھبري ا یت  با عنا شاه  بار و  در

جود او در رأس. ھا بود حمایت از طرف انگلیسي نابراین و ست ب بار و  نخ براي در طري  نھ خ یون ھیچگو لي حزب مل وزیري و دبیرك
بھ منافع انگلیس نداشت و سبت  گرش او ن ین ن ید ھم شدند مؤ شور  اینكھ وزرایش بھ راحتي از سوي مجلس و شاه تأیید  سي ك ظام سیا ن

بازي دادن امریكایي انگلیسي در این میان آن چھ بیش از ھر چیز دیگر در موفقیت نقشھ. بود بار در ناح داخلي طرفدار  ھا و در ھا و ج
بود مي آن كشور خودنمایي بال  ھر اق كتر منوچ سدهللا علم و د ھر دو از. كرد رقابت و دشمني ا بال  لم و اق ثاران و  بھ اصطالح جان ع ن

بھ چاكران شاه محسوب مي با توجھ  ھر دو  گر  سي شدند و از سوي دی یت انگلی ست آن  حما شتیبانان سیا لوي از پ یم پھ شاه و رژ ھا از 
بار و عمده دلیل رقابت این دو نفر حسادت بود كھ ھر یك مي. كشور در ایران بودند بھ در گري  یش از دی ستند ب شند خوا یك با . شاه نزد

ھبري  شد در بدین ترتیب این رقابت و دشمني شخصي بین علم و اقبال باعث مي بھ ر مردم  حزب  كھ  شود  یم  ین تفھ مي چن ظار عمو ان
ً مبارزه سیاسي مي علم و حزب ملیون بھ رھبري اقبال  . كنند واقعا

ناح داخلي این امر از یك سو باعث مي كا و ج یم  شد امری یت از رژ سوي حما بھ  لي  مي داخ كار عمو بر اف شور در برا بھ آن ك ستھ  واب
شاه. شود و معارضان واقعي رژیم ھم از صحنھ سیاسي كشور منزوي شوند پھلوي سوق داده شخص  یان  ین م سادت و  در ا تھ از ح الب

قش  ھا مي  اما ھم او و ھم انگلیسي. برد مي تالشي كھ علم و اقبال جھت نزدیكي ھر چھ بیشتر بھ او داشتند سود یان ن ین م دانستند كھ در ا
لم عھده اسدهللا علم است، چرا كھ اقبال بھ رغم سرسپردگي اساسي و اصلي بر ندازة ع بھ ا سي آن روز  از بازي اش بھ شاه، نھ  ھاي سیا

سي اي كھ میان دولتمردان انگلیسي و امریكا   گسترده و رقابت جارب سیا ندازه علم از ت بھ ا نھ  بود و  یت وجود داشت مطلع  آمیزي  موفق
با برخوردار بود، گاتنگش  باط تن شور و ارت خل ك یل دا یان انگلوف ھدایتگر جر بھ عنوان  ً اینكھ علم  یس و  مضافا سي انگل مأموران سیا

ھتر مي تر، ب شاپور ریپور ھداف آن باالخص با  نده ا ست برآور شد توان یران با شور در ا ھده . ك بر ع ھھ  صلي در آن بر قش ا نابراین ن ب
شخص بود و  لم  سدهللا ع ھوم ا بھ مف خود  ین  بود و ا شاه  بار و  فدار در ماد و طر بل اعت فردي قا كھ  غیر از این بال  فداري وي از  اق طر

 . نبود اي قابل اعتنا شد، مھره سیاست انگلیس در ایران محسوب مي

پس از آن در 42تشكیل شد و حدود  1336فروردین  15دولت دكتر اقبال در  ماه  27 روز  شت  ھبري  1336اردیبھ بھ ر مردم  حزب 
 . اسدهللا علم اعالم موجودیت كرد

مردم 7ملیون بھ رھبري دكتر اقبال نسخت وزیر ھم حدود  حزب حزب  شكیل  پس از ت تاریخ  ماه و پنج روز  ماه  2در  . ش 1336دي 
ً تأسیس و فعالیت خود را  سال و  رھبري اسدهللا. آغاز كرد رسما سھ  حدود  سیس  گام تأ مردم از ھن حزب  بر  لم  بھ  23ماه و  4ع روز 

خود. ش1339شھریور ماه  29اینكھ در روز  طول انجامید تا جاي  ستعفا داد و  مردم ا حزب  یي  از سمت دبیركلي  سور یح بھ پروف را 
 . عدل سپرد

ین  كماكان بھ عنوان نخست در طي فعالیت اسدهللا علم در حزب مردم دكتر اقبال تا ا بود  یت  شغول فعال یون م وزیر و دبیر كل حزب مل
مردم. سقوط كرد 1339شھریور  9او بھ دنبال استعفایش در  كھ كابینھ بر حزب  مان  20حدود  بنابراین ریاست علم  شتر از ز روز بی

 . آورد وزیري دوام گیري اقبال از نخست كناره
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