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يكى از داليل شكل گيرى تقاضاهاى انقالبى در دوره ى پهلوى دوم، 
و  معلول ساختار سياسى  (ره)،  امام خمينى  نقش هدايتگرى  بر  عالوه 
اجتماعى غيركارآمد و وابسته ى محمدرضا پهلوى بود. نتيجه ى طبيعى 
و  يك سو  از  غرب  به  رژيم  وابستگى  از  غير  چيزى  ساختارى  چنين 
گسترش فساد سياسى و اقتصادى در ميان هيأت حاكمه از سوى ديگر 
قابل تصور نبود. خصوصاً اين ناكارآمدى بعد از كودتاى 28 مرداد 32، به 
دليل برنامه هاى اصالحى رژيم كه بيشتر تحت تأثير غرب و به منظور 
جلوگيرى از نفوذ كمونيسم در ايران طرح ريزى شد، جلوه ى ديگرى يافت. 
به  مى كرد  خود، تالش  دوران حكمروايى  در  پهلوى  محمدرضا  اساساً 
تدريج حوزه ى اختيارات و قدرت خود را گسترش دهد و تمامى امور كشور 
را بر پايه ى چنين سياستى پيش مى برد. از جمله به بهانه هاى متعدد، در 
مسائل مربوط به قانون اساسى، پارلمان، گزينش نخست وزيران و كابينه ها 
دخالت و براى آن ها تعيين تكليف مى كرد. چنان چه اصالحات انجام شده 
با اين كه در جهت تأمين خواسته  هاى آمريكا صورت  در اين  سال ها، 
مى پذيرفت، اما با هدف تضعيف منابع قدرت اليه هايى از جامعه صورت 
مى گرفت كه در تضاد با اين خواسته ى عمومى شاه قرار داشتند. بر همين 
اساس، مى توان دوره ى بين كودتاى 28 مرداد 32 تا آستانه ى انقالب 
اسالمى را دوره ى گذار از كشاورزى ماقبل سرمايه دارى به صنعتى شدن 
سريع بخش شهرى به يارى درآمدهاى عظيم نفتى دانست. شاه در اين 
سال ها تالش مى كرد قشربندى اجتماعى را به گونه اى دستخوش تحول 
كند كه طبقات و نيروهاى اجتماعى وابسته به دربار را جايگزين طبقات 
و نيروهاى اجتماعى مستقل از دربار كند. اين تالش محمدرضا پهلوى 
باعث شد ساختار سياسى ايران به تدريج از سال 41 تا 56 از اقتدارگرايى 
به سمت حكومت سلطانى1 ميل كند. زيرا اساساً در دوره ى محمدرضا 
پهلوى به دو دليل از جمله تالش براى كاهش قدرت بزرگ مالكان به 
عنوان يك طبقه ى سياسى مستقل در پى اصالحات ارضى، و هم چنين 
رويارويى با گروه هاى مخالف مذهبى و دوم جريان فزاينده ى درآمدهاى 
نفتى و استقالل بيشتر دولت از گروه هاى اجتماعى، حكومت سلطانى 

شكل مى گيرد.
ساختار  تأثير  تحت  تشكيل يافته ى  شبكه ى  در  روى  اين  از 
سلطانيسم، به جاى شكل گيرى احزاب مستقل و بلندمدت، گروه هايى 
غيررسمى و غيرنهادينه و وابسته شكل مى گيرند. در چنين فضايى، با 
پشت سر گذاشتن فضاى سركوب شديد احزاب سياسى مستقل پس 
از كودتاى 28 مرداد، شاه تصميم گرفت نوعى نظام دوحزبى همانند 
نظام موجود در آمريكا، ايجاد كند كه بر همين اساس قرار شد دو حزب 
مليون به عنوان حزب اكثريت يا محافظه كار و حزب مردم به عنوان 
حزب اقليت يا چپ تأسيس شوند. محمدرضا تالش مى كرد با تأسيس 
اين دو حزب، خود را فردى دموكرات و اهل مشورت و نظام ايران را 
نظامى دموكراتيك جلوه دهد و اين در حالى بود كه سران و اعضاى 
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حزب اكثريت، وابستگان به شاه و دربار بودند و حزب اقليت هم داراى 
قدرت چندانى نبود و برخى افراد منتقد حاضر در اين حزب نيز از سوى 

شاه كنار گذاشته مى شدند.

معرفى و مرورى اجمالى بر كتاب
از حدود  بهره گيرى  با  كتاب حاضر در مجموع تالش كرده است 
500 عنوان از اسناد موجود در مركز اسناد انقالب اسالمى، بخش هايى 
از مناسبات درونى ميان اعضاى حزب مردم و هم چنين نوع روابط آن ها 
با حزب اكثريت و دولت و در عين حال مصوبات و تصميمات جلسات 

و كنگره هاى سراسرى اين حزب را به تصوير بكشد. 
انضمام  به  يا مدخل پژهشى كتاب، شامل چهار فصل،  اول  بخش 
گاه شمار و بخش دوم نيز شامل اسناد، ضمايم و تصاوير، كتابنامه و نمايه ى 
مطالب است. در فصل اول، نويسنده ضمن مرورى اجمالى بر تحوالت 
پس از كودتاى 28 مرداد 32 و گسترش وابستگى اقتصادى رژيم پهلوى 
به آمريكا و غرب، اشاره اى گذرا به زمينه هاى شكل گيرى احزاب دولتى در 
اين دوره دارد. همچنين نويسنده با بهره گيرى از اسناد موجود، به صورت 
كامل به سازمان درونى حزب مردم از جمله مرامنامه، شرايط عضويت و 
تشكيالت آن اشاره مى كند. در فصل دوم، وضعيت حزب مردم در دوره ى 
دبيركلى اسداهللا علم و نوع مناسبات اين حزب با قدرت هاى خارجى و ديگر 
احزاب داخلى از جمله حزب توده و هم چنين گزارشى از برگزارى نخستين 

كنگره ى حزب مردم تا استعفاى علم، توصيف مى شود. 
فصل سوم به مرحله اى از فعاليت حزب، خصوصًا از استعفاى علم 
از دبيركلى و جانشينى يحيى عدل اشاره داردو به يكى از خصوصيات 
داخلى  اتحاد  و  انسجام  وجود  عدم  يعنى  سال ها  اين  در  مردم  حزب 
از خصوصيات اصلى حزب مردم در  اشاره مى كند.  ميان اعضاى آن، 
دوره ى عدل، عمدتًا وجود تضادها، اختالفات و گسست هاى موجود در 
درون آن و شكل گيرى دو جناح تندرو و محافظه كار در آن بود كه اين 
اختالفات به واسطه ى برخى دو گانگى هاى موجود در آن شكل گرفت 
و به تدريج دامنه ى آن گسترده تر شد. از ديگر مباحث مطرح شده در 
اين فصل، اشاره به برگزارى كنگره ى دوم،  انتخابات دوره ى بيست و 
يكم مجلس و عملكرد حزب مردم در آن، هم چنين برگزارى كنگره ى 
سوم و ناكامى هاى حزب در به دست آوردن كرسى هاى مجلس و نهايتًا 
مواضع حزب در قبال نهضت اسالمى است. فصل چهارم نيز عمدتًا به 
فعاليت هاى حزب از سال 1350 تا زمان انحالل آن، يعنى اسفند ماه 53 
مى پردازد. در اين فصل، به گروه بندى هاى داخلى حزب پس از دبيركلى 
على نقى كنى و هم چنين موضع انتقادى وى در قبال حزب رقيب يعنى 
ايران نوين و دولت و پس از آن دبير كلى ناصر عامرى اشاره شده است. 
در مجموع طى اين سال ها، دور جديدى از مبارزات درون حزبى، منجر 
به محاكمه و اخراج تعدادى از افراد حزب مى شود. در نهايت اين فصل 

پس از بررسى وضعيت كلى حزب به هنگام برگزارى كنگره ى چهارم 
و ادامه ى اختالفات موجود در آن و اشاره به عزل عامرى از سوى شاه 

به دليل انتقادات وى بر ضد دولت، پايان مى پذيرد.

بررسى و ارزيابى كتاب
بررسى و مطالعه ى احزاب سياسى دوران پهلوى از آن جهت امرى 
ضرورى به نظر مى رسد كه با چنين رويكردى مى توان با ابعاد گوناگون 
با  و  كرد  پيدا  بهترى  آشنايى  دوران  اين  اجتماعى  و  سياسى  ساختار 
چنين بينشى به تحليل دقيقى از تحوالت احزاب سياسى دولتى دست 
نحو  به  توانسته  موجود  اسناد  مدد  به  محقق  نقطه نظر،  اين  از  يافت. 
قابل قبولى از عهده ى اين نكته ى اساسى برآيد. اما در مدخل پژوهشى 
اثر، استفاده منسجمى از كليه ى اسناد، صورت نگرفته است. به عنوان 
مثال اساسنامه ها، مصوبات كنگره هاى حزب و هم چنين ساختار داخلى 
پيدا  انعكاس  پژوهشى  مدخل  در  كامل  صورت  به  حالى  در  حزب، 
حزب،  در  موجود  داخلى  اختالفات  جمله  از  موارد  ديگر  كه  كرده اند 
از  دهد.  اختصاص  خود  به  تحليل ها  در  را  بيشترى  سهم  مى توانست 
تأثيرات حزب  و  جايگاه  به  كافى  توجه  عدم  تأمل،  قابل  نكات  ديگر 
است.  و تحوالت سياسى مقطع مورد بحث  در تصميم گيرى ها  مردم 
محققين مى توانستند حداقل در مدخل پژوهشى با بهره گيرى از ديگر 
منابع موجود، به اين نكته نيز اشاره كنند كه عدم توجه به اين نكته، 
پرسش هاى احتمالى خواننده را در مورد مواضع حزب در قبال مسائل 
مختلف كشور، بدون پاسخ مى گذارد. برخى نكات نيز به صورت موردى 
در اين اثر وجود دارد كه از جمله مى توان به دو نمونه اشاره كرد. از 
جمله در زيرنويس صفحه ى 21 به نقل از فردوست سال شكل گيرى 
اين،  از  پيش  به سال ها  آن  دقيق  تاريخ  ساواك 1355 ذكر شده كه 
آشنايى  سال  نيز   23 صفحه ى  در  هم چنين  برمى گردد.   1335 يعنى 
شاه با احزاب دوحزبى و مسافرت وى به آمريكا و چند كشور اروپايى، 
سال 1355 قيد شده كه به نظر مى رسد، اين آشنايى مربوط به سال ها 

پيش از اين باشد.
در مجموع كتاب فوق اطالعاتى دقيق و مستند از يكى از احزاب 
دولتى در مقطع پهلوى دوم يعنى حزب مردم و سرنوشت آن به تصوير 
مى كشد و اين اثر نيز مى تواند در كنار ديگر كتب سندى و كتابخانه اى،  

مورد استفاده محققين تاريخ معاصر و تاريخ انقالب اسالمى قرار گيرد. 

پى نوشت:

1- نظام سلطانى از ديدگاه وبر نظامى است كه پايه هاى مشروعيت سنتى آن بر 
اساس اصالحات تدريجى، كمرنگ شده و در عين حال در به دست آوردن مشروعيت 

مدرن نيز كامًال موفق نبوده است. 

حزب مردم




