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 ! به نام مردم به کام شاه

  فاطمه فرھمند

ھای استبدادی آن است که به اقدامات به ظاھر دموکراتیک و فرمایشی دست  حکومت  یکی از اقدامات ضد دموکراسی

پھلوی دوم نیز از . دھند با این کار اصالت دموکراسی و در نتیجه ھرگونه آزادی و امید و استقالل را بر باد می زنند و می

داد که یکی از آنھا فرمان تأسیس دو حزب موافق و مخالف ملیون و  گونه اقدامات ضد دموکراتیک بسیار انجام می این

وزیری او تأسیس و رھبری  دست منوچھر اقبال و در دوران نخست حزب ملیون به. مردم، به عنوان اکثریت و اقلیت بود

وزیر،  نه تنھا ماھیت حزب اکثریت وابسته به نخست. کرد شد و حزب اقلیت مردم را نیز اسداهللا علم تأسیس و رھبری  

ھا بر سر  هھا و لطیف بلکه حزب اقلیت منتقد نیز خیلی زود برای مردم روشن شد و مردم برای مسخره کردن آنھا متل

 .آوردند زبان می

  .رو با تاریخچۀ تأسیس و انقراض، و تحوالت و اعتقادات حزب مردم آشنا خواھید شد در مقالۀ پیش

   

احزاب . تشکیل احزاب سیاسی در ایران تاریخچۀ طوالنی ندارد و مثل سایر ارکان دموکراسی، از غرب وارد شده است

ایران داشتند، توانستند در بعضی از مقاطع تاریخ معاصر، تاحدودی  رغم تضادھایی که با نظام سنتی سیاسی به

شاید بتوان سه رویداد تاریخی مشروطه، خروج رضاشاه از ایران و وقوع انقالب اسالمی را . جایگاه واقعی خود را بیابند

وزیری  دورۀ نخستھای زودگذر دیگر، نظیر  البته در بعضی سال. سه دورۀ مھم در تشکیل احزاب سیاسی قلمداد کرد

ھای وقت یا  اما در این مقاطع دولت. وجود آمد گیری احزاب به نیز زمینۀ مساعدی برای شکل ١٣۴١ــ  ١٣۴٠علی امینی 

گونه احزاب، که  بدیھی است که این. زدند شدند یا خود به تشکیل احزاب فرمایشی دست می مانع تشکیل احزاب می

در این . خاستند تفاوت ماھوی داشتند برمی) جامعه(د، با احزابی که از پایین ش از باال و با ھدایت دولت تشکیل می

شود، معرفی گردد و چگونگی تشکیل،  مقاله تالش شده است که حزب مردم، که یکی از احزاب نوع اول محسوب می

را به دلیل مشابھت  رسد که این حزب در آغاز تذکر این نکته الزم به نظر می. ھا و انحالل آن شرح داده شود فعالیت

چھاردھم مجلس شورای مّلی، که مؤسس آن، محمدصادق طباطبایی، نیز   دورۀ» حزب مردم«اسمی با احزابی نظیر 

دھندۀ جبھه مّلی، که مؤسس آن  ، یکی از احزاب تشکیل»حزب مردم ایران«به ریاست مجلس انتخاب شد، و ھمچنین 

  .محمد نخشب بود، نباید اشتباه نمود

   

  ھای تشکیل حزب مردم زمینه

این حزب در دوران حیات طوالنی . به دستور محمدرضاشاه تشکیل شد ١٣٣۶اردیبھشت  ٢۶حزب مردم در روز 

و ایران نوین ) ١٣٣٩ــ  ١٣٣۶(در جایگاه حزب اقلیت در مقابل احزاب اکثریت مّلیون ) ١٣۵٣ــ  ١٣٣۶(سالۀ خود  ھیجده

ھای پارلمانی در تمام ادوار دو مجلس سنا و شورای مّلی شرکتی فعال  فراکسیون و با برخورداری از) ١٣۵٣ــ  ١٣۴٣(

  .داشت

ھای احزاب  ای مھم از فعالیت ، که دوره١٣٢٠توان در سیر رشد احزاب در دھۀ  گیری این حزب را می ھای شکل اندیشه

ھای جبھه مّلی و حزب  یتمبارزات و فعال. شود، جستجو کرد ھای مختلف محسوب می ھا و مسلک سیاسی با مرام

نیز نتوانست دامنۀ نفوذ آنھا را کاھش دھد  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ھا چنان گسترده و تأثیرگذار بود که کودتای  توده در آن سال

  .شان را نابود سازد و میراث فکری
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ھای سیاسی و نیرو  محمدرضاشاه، پیروز اصلی میدان این کودتا، و ھمچنین ھیأت حاکمه وقت، که از انرژی بالقوۀ

کنندۀ اصلی بود ــ آگاھی داشتند،  ویژه در به قدرت رساندن مصدق تعیین ــ که به ١٣٢٠پیامدھای آزاد شدن آن در دھۀ 

تداوم . بعد از پیروزی کودتا درصدد برآمدند ضمن کنترل شدید امنیتی این نیروھا، احزابی موازی تأسیس کنند

تشکلی جدید به نام نھضت مقاومت مّلی و به ویژه کشف شبکۀ گستردۀ  ھای طرفداران جبھه مّلی در قالب فعالیت

رو  ازاین. ازپیش ھیأت حاکمه را از عمق خطر تداوم مبارزات حزبی آگاه ساخت ، بیش١٣٣٣افسران حزب توده در سال 

، یعنی ١٣٣۵در سفرھای خود به چند کشور خارجی در سال «: جویی برآمدند و خود شاه کارگزاران نظام به فکر چاره

  ]١[».اروپایی و ھند و ترکیه، شخصًا به مطالعه دربارۀ نھادھای پارلمانی این کشورھا پرداخت] کشورھای[امریکا و 

تواند دارای بار معنایی خاصی باشد؛ به تعبیر دیگر  زمان با تشکیل ساواک در اواخر ھمین سال می این رویکرد ھم

ھای مستقل سیاسی و حزبی تشدید نمودند و از سوی دیگر با  را علیه فعالیت سو تدابیر امنیتی کارگزاران نظام از یک

ھای حزبی را از لحاظ ماھیت تغییر  اتخاذ راھکاری سیاسی، یعنی تأسیس حزب وابستۀ دولتی، درصدد برآمدند فعالیت

تجمع اعضا و تبلیغ مرام و توانند محل  شد که آنھا می چنین تصور می) اقلیت و اکثریت(در بدو تأسیس این احزاب . دھند

  .مبانی نظام حاکم باشند و در اوضاع بحرانی به کار آیند

   

دبیرکل حزب اکثریت مّلیون ــ که مدت کوتاھی بعد از ] ٢[اهللا کاسمی، محمدرضاشاه طی سخنانی در دیدار دکتر نصرت

کردم که به چه دلیل  ھا فکر می سال«: حزب اقلیت مردم تأسیس شد ــ با او از این ھدف خود پرده برداشت و گفت

در کوچه ... ساعت طوری متالشی شد که سربازھا با لباس کھنه و پای برھنه ۴٨طی  ١٣٢٠نظام مملکت در شھریور 

بعد دریافتم که در داخل مملکت تشکیالت و سازمانی وجود نداشت که پایه و اساس ... کردند و بازار تقاضای کمک می

داشته باشد که بتواند در روزھای سخت تشکیالت موجود را نگه دارد و نگذارد متالشی  محکمی متکی به افکار مردم

قبًال حزبی تشکیل . رو به فکر افتادم که باید در مملکت تشکیالت حزبی ایجاد شود تا منظورم عملی گردد ازاین. شود

  ]٣[».ر به عھدۀ شماستکه حزب اقلیت است، حاال باید حزب اکثریت تشکیل شود و این کا) حزب مردم(شده 

رسد که در این رویکرد جدید، تالش ھیأت حاکمۀ وقت این بود که با تشکیل احزاب دولتی، عالوه بر  چنین به نظر می

ھای حزبی، به احراز وجھه دموکراتیک از منظر داخلی و خارجی و در  دھی نیروھای وابسته در قالب تشکل سازمان

ھا از  ھای بعد از کودتا و جایگاه خود شاه در این سال اگفته پیداست که دولتن. نتیجه مشروعیت سیاسی نایل آید

ویژه آشکار شدن دست داشتن انگلستان و امریکا در کودتا و ھمچنین حضور نیروھای  برد؛ به فقدان مشروعیت رنج می

ھا سپری  تی شدید، آن سالکه با سرکوب و تدابیر امنی طوری وابسته و بدنام، موقعیت رژیم را متزلزل کرده بود، به

  .گردید

خطاب به  ١٣٣۶ھای خود دربارۀ تبیین تشکیل احزاب دوگانۀ فوق در اردیبھشت سال  شاه در یکی از سخنرانی

مفھوم دموکراسی، آزادی مردم در اظھار عقیده و تشکیل احزاب است، حاال که احزاب را تشکیل «: سناتورھا گفت

ای خود به اروپا و امریکا نسبت به  رسد که شاه در سفرھای دوره نین به نظر میچ] ۴[».ایم، دموکراسی داریم داده

رو درصدد برآمد دو حزب موافق  سیستم دوحزبی کشورھای انگلستان و ایاالت متحده امریکا تمایل پیدا کرده بود و ازاین

اع ما که براساس رژیم پارلمانی در اجتم«: که در جای دیگری وی ابراز نموده است و مخالف دولت تأسیس نماید؛ چنان

قرار [سیستم دوحزبی، حزب موافق دولت و حزب مخالف دولت ] اساس کار بر محور[شود  و دموکراتیک اداره می

به  ١٣٣۶ماه  منظور از حزب موافق دولت ھمان حزب مّلیون بود که برای فعالیت در مقام اکثریت در دی] ۵[»].دارد

این حزب در . اهللا کاسمی تشکیل شد ، و به دبیرکلی نصرت)١٣٣٩ــ ١٣٣۶(وزیر وقت  نخست] ۶[ریاست منوچھر اقبال،
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طی سه سال فعالیت خود، اختیار دولت و اکثریت مجلس شورای مّلی را به عھده داشت و با به سر آمدن عمر دولت 

به جای آن در جایگاه اکثریت  بعد از چھار سال) ١٣۵٣ــ  ١٣۴٣(اقبال، عمر این حزب نیز پایان یافت و حزب ایران نوین 

  .فعالیت نمود

   

  ھای حزب مردم مراحل تشکیل و فعالیت

به دستور شاه و به دبیرکلی امیر اسداهللا  ١٣٣۶اردیبھشت  ٢۶حزب مردم در . طورکه پیش از این ذکر شد ھمان

ھای ساواک از  ارشدر یکی از نخستین گز. تأسیس شد و از تیرماه ھمین سال کار عضوگیری را آغاز کرد] ٧[علم

  :اندرکاران حزب مردم برای تأسیس آن به شرح ذیل سخن به میان آمده است ای دست ھای چندمرحله رایزنی

پرستی و  کرده و خوشنام که دارای افکار روشن بوده و وطن از افراد تحصیل“اسامی جمعی : در مرحلۀ نخست«

  ”.د تھیه شدان دوستی خود را در مراحل مختلف به ثبوت رسانیده شاه

رئیس وقت [با تیمسار سرلشکر تیمور بختیار ” مطالعات کافی به عمل آمده“دربارۀ ھر یک از این افراد : در مرحلۀ دوم

منوچھر [وزیر  ھم نسبت به سوابق ھر یک مشورت گردید و چند مرتبه ھم مراتب به عرض جناب آقای نخست] ساواک

  .به عنوان مؤسس، حزب را تشکیل دھند] ھا ھمان[بدھند تا  رسید که نسبت به اشخاص نظر خود را] اقبال

با بعضی از این اشخاص تماس گرفته شد تا میزان حسن استقبال آنھا ارزیابی گردد که بعد از این : در مرحلۀ سوم

آقایان دکتر ھدایتی، سرداری، پورھمایون، : ھا، اشخاص زیر برای تشکیل حزب مناسب تشخیص داده شدند بررسی

ھمچنین آقایان سردار فاخر . تگر، فرھاد، کیھانی، راد، کاسمی، خانبابا بیانی، پیرنیا، عسکری، ستوده و ابوالضیاءصور

  .حکمت، صارمی، عرب شیبانی و مھندس فروغی

   

ھای مختلف تحت مطالعه قرار گرفت و چند مرامنامۀ احزاب  فقره مرامنامه ٢۶برای تھیۀ مرامنامه : در مرحلۀ چھارم

  ]٨[».خارجی مطالعه شد و طرح مرامنامه ھم تدوین گردید ممالک

براساس عملکرد . به این ترتیب حزب مردم بعد از تأسیس و تدوین مرامنامه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود

ھای آن را به سه مرحله به شرح ذیل تقسیم  توان سیر فعالیت ھای این حزب طی ھیجده سال فعالیت، می دبیرکل

ــ دورۀ ٢طول کشید؛  ١٣٣٩تا شھریور  ١٣٣۶این دوره به دبیرکلی اسداهللا علم از اردیبھشت : ــ دورۀ تثبیت١: دنمو

ــ دورۀ ٣شود؛  را شامل می ١٣۵٠تا اردیبھشت  ١٣٣٩این دوره به دبیرکلی پروفسور یحیی عدل از شھریور : تزلزل

را در بر گرفت که به ترتیب با دبیرکلی علینقی کنی  ١٣۵٣تا پایان سال  ١٣۵٠این دوره از اردیبھشت : ضعف و انحالل

ــ  ۶/۴/١٣۵٢(، ناصر عامری )۵/۴/١٣۵٢ــ  ۴/۵/١٣۵١(، پروفسور یحیی عدل در دورۀ دوم )٣/۵/١٣۵١ــ  ٢٨/٢/١٣۵٠(

تداوم یافت و در نھایت با اعالم رسمی تشکیل حزب واحد ) ١٢/١٣۵٣ــ  ٢٢/١٠/١٣۵٣(و محمد فضائلی ) ٨/١٠/١٣۵٣

عملکرد حزب . ، شاه این حزب را ھمراه سایر احزاب رسمی وقت منحل اعالم کرد١٣۵۴ستاخیز مّلت ایران در فروردین ر

  :به شرح ذیل است  ھای ھر یک از سه مرحلۀ فوق و دبیرکل

   

و فعالیت حزب مردم، که با دبیرکلی اسداهللا علم تشکیل ) ١٣٣٩ــ  ١٣٣۶(دورۀ چھارسالۀ نخست : ــ دوره تثبیت١

او . علم از مالکان بزرگ جنوب خراسان بود. شود ترین دورۀ فعالیت این حزب محسوب می دھی یافت، درخشان سازمان

در مدرسۀ عالی فالحت کرج دیپلم گرفت و در بیرجند سرپرستی امالک پدرش را به عھده داشت که در کابینۀ قوام 

دار  به دستور محمدرضاشاه عھده ١٣٢٨در سال . وب شدبه فرمانداری کل سیستان و بلوچستان منص) ١٣٢۶ــ  ١٣٢۴(
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او ھمچنین در . ھای بعدی در جایگاه وزیر حضور داشت از این دوره در اکثر کابینه. وزارت کشاورزی کابینۀ ساعد گردید

) ١٣٣٢ــ  ١٣٣٠(وزیری دکتر محمد مصدق  سرپرست امالک و مستغالت پھلوی گردید و در دورۀ نخست ١٣٣١سال 

بعد از پیروزی کودتا، مجددًا به . د بسیاری از درباریان، از دربار رانده شد و به سراغ امالک خود در بیرجند رفتھمانن

دستور شاه به سمت قبلی خود، یعنی سرپرستی امالک و مستغالت پھلوی، برگشت تا اینکه در کابینۀ حسین عال 

ترین افراد نزدیک به شاه و متنفذترین  ز این زمان علم محرما. با توصیۀ شاه وزیر کشور شد) ١۵/١/١٣٣۶ــ  ١٧/١/١٣٣۴(

  .رو شاه او را برای تشکیل حزب اقلیت مردم مأمور کرد شد، ازاین فرد در کشور محسوب می

ای چون حزب  علم از ھمان آغاز برای جذب اشخاص متنفذ به منظور عضویت در حزب و حتی ائتالف با احزاب دیرینه

سو با استفاده از نفوذ اجتماعی خود و وابستگی  او از یک] ٩.[ھای بسیاری نمود تالش زحمتکشان مظفر بقایی

ھای  ای از شخصیت گونه در منزلش توانست در جذب عده خاندانش به سلطنت و از سوی دیگر با تشکیل جلسات بزم

ضلی و حتی رجالی با پرویز ناتل خانلری، علینقی کنی، مھندس مھدی شیبانی، جھانگیر تف: سیاسی و علمی نظیر

در مراحل بعدی، ] ١٠.[محمد معتضد باھری و رسول پرویزی در تأسیس حزب بھره گیرد: ھای چپ از جمله گرایش

مصطفی صاحبدیوانی، دکتر احمد فرھاد، پرفسور یحیی عدل، : مقام دیگری نظیر عالوه بر نامبردگان، افراد عالی

  .نیز به این جمع پیوستند... جمشید اعلم، و

   

اساسنامۀ حزب، . یکی از اقدامات نخستین علم و مؤسسان حزب مردم، تدوین اولین اساسنامه و مرامنامۀ حزب بود

ھای وابسته به  افراد و معرفی سازمان] ١١[ھای چگونگی عضویت که چندین بار در معرض اصالح قرار گرفت، در زمینه

آنجاکه اساسنامۀ حزب چندین بار در دوران طوالنی فعالیت از] (١٢[حزب و ساختار تشکیالتی و چارت سازمانی آن بود

ھای پایانی حیات حزب و در آستانۀ دبیرکلی محمد فضائلی  آن، اصالح شد، آخرین متن اساسنامه، که در ماه

ھمچنین مرامنامۀ حزب درخصوص تشریح ). تدوین گردید، در اینجا مدنظر قرار گرفته است) ١٢/١٣۵٣ــ  ٢٢/١٠/١٣۵٣(

: در این مرامنامه، علم ھدف حزب را از لحاظ رژیم سیاسی] ١٣.[عقاید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حزب بوداصول 

ھایی که قانون اساسی و  حفظ استقالل و تمامّیت ارضی و جغرافیایی سیاسی کشور و ھمچنین حفظ کلیه آزادی

اصالحات در امور : لحاظ رژیم اقتصادیمنشور سازمان ملل متحد و اعالمیه حقوق بشر به ھمۀ افراد داده و از 

  .کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و اداری و باالخره اجتماعی و فرھنگی اعالم کرده است

یکی دیگر از اقدامات علم در دوران دبیرکلی، برگزاری اولین کنگرۀ حزب مردم بود که بر طبق اساسنامۀ حزب 

در تھران برپا  ١٣٣٨ماه  دی ٢٩الی  ٢۶به مدت سه روز از  این کنگره. شد بایست ھر دو سال یکبار تشکیل می می

تأکید بر حکومت مشروطۀ سلطنتی، اجرای اصول قانون اساسی، : نکات عمدۀ قطعنامۀ کنگره عبارت بود از. گردید

 تأکید بر بھبود زندگی عمومی مردم، اصالحات ارضی، توسعۀ صنعتی کشور، رد مداخلۀ بیگانگان در امور داخلی کشور،

مشی و انتخاب اعضای شورای مرکزی نیز در این  ھای آیندۀ حزب، خط البته برنامه. و رسیدگی به وضعیت کارگران

  .کنگره تصویب شد

   

او . ترین تکاپوھای علم در این مرحله، تالش برای جذب ناراضیان حکومتی به حزب بود عالوه بر موارد فوق، شاید عمده

بودن به سراغ افراد مخالف از ) حزب مّلیون(حزب اقلیت و منتقد حزب حاکم اکثریت با توجیه فعالیت نمودن در مقام 

. در این زمینه موفقیت او در جذب تعدادی از اعضای سابق حزب توده در خور ذکر است. ھای مختلف رفت گرایش
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صی از باھری و رسول یاد کرده و به طور مشخ» ھای انگلیسی ای توده«فردوست در خاطرات خود از این افراد به نام 

  ]١۴.[پرویزی نام برده است

براندازی رژیم  ھای قبل به اتھام  رو اقدام نظام به آزادی جمعی از زندانیان سیاسی عضو حزب توده که در سال ازاین

ھیأت . ھای علم به منظور جذب آنان برای عضویت در حزب مردم در خور تأمل است دستگیر شده بودند، و فراخوان

گذاشت و از طرف دیگر با به  سو با اغماض از عملکرد گذشتۀ مخالفان خود، بر آنھا مّنت می با این اقدام از یکحاکمه 

دھی و حزبی آن افراد، کنترل فعالیت آنھا را به  عضویت در آوردن آنان در حزب مردم، ضمن استفاده از تجارب سازمان

ساخت؛ لذا پر بیراه نبود که جمعی از  د وفادار به رژیم مبدل میگرفت و با دادن امتیازاتی، آنان را به افرا دست می

علم نیز، ضمن استقبال . ھمین اشخاص، برای اعالم وفاداری خود به نظام، تقاضا نمودند به عضویت حزب مردم درآیند

کردۀ  حصیلھای روشنفکر و ت جوان«: ھای خود در میتینگ حزبی در شیراز گفت از این درخواست، در یکی از سخنرانی

توانند  اند، اینک می ما، اگر در گذشته ندانسته با پذیرفتن مرام حزب توده و عضویت در آن حزب مرتکب اشتباھاتی شده

  ]١۵[».ھای سیاسی و اجتماعی، خود را آماده سازند به جبران مافات، با پذیرش عضویت حزب مردم برای فعالیت

   

از افراد دارای گرایشات چپی و اعضای سابق حزب توده به عضویت حزب مردم ای  ھرحال با ایجاد چنین جوی، عده به

ھای آن را  دھد که حضور این افراد در حزب مردم به سرعت برنامه ھای ساواک نشان می گزارش] ١۶.[درآمدند

ایگاه حزب مردم و ج] ١٧[»ای دیسیپلین حزبی برقرار سازند توانستند میزان قابل مالحظه«الشعاع قرار داد و آنان  تحت

مدتی بعد ھمین افراد، جناح چپ حزب مردم را به رھبری محمد معتضد باھری . را در رقابت با حزب مّلیون ارتقا بخشند

رغم اتھام واردشده از سوی جناح راست حزب مبنی   ھای اولیۀ فعالیت حزب، به این جناح طی سال] ١٨[تشکیل دادند

ھای چندی در جھت احقاق حقوق  ان قبل، توانستند با حمایت مستقیم علم، گامبر سوابق خیانتکارانۀ آنھا در سالی

  .کارگران بردارند

ھای  ھای کارگری با عنایت به عضویت در حزب توده قبل از انحالل آن، آگاھی ویژه تشکل ھا کارگران و به در این سال

ھای  ھای بعد، فعالیت سی سالالبته طی تحوالت سیا. سیاسی بیشتری در مقایسه با سایر طبقات داشتند

ھا در  ویژه بعد از کودتا با ممنوعیت مواجه شد، ولی بعضی از این تشکل ھای کارگری دچار محدودیت و به تشکل

صنوف و . به فعالیت خود ادامه دادند» جمعیت طرفداران صلح«ھای پوشش نظیر  ای محدودتر تحت عنوان سازمان اندازه

ھای صنفی  تر بسیار مساعدی برای تداوم فعالیت در جھت احقاق حقوق کارگران و خواستهاتحادیۀ کارگری زمینه و بس

ھا قبل به دنبال  ھا از مدت این تشکل. نمودند ھا توجه می اندرکاران حزب مردم به این تشکل رو دست ازاین. داشتند

پرواضح است که در . ازمان بدھندھای خود نظم و س مفّری برای فعالیت رسمی بودند تا در پوشش قانونی به فعالیت

این رویکرد جدید آنان از اصرار بر گرایشات ایدئولوژی سوسیالیستی کاستند و در پی کسب منافع صنفی برآمدند تا از 

ھای  ویژه جناح راست حزب مردم ندھند و ھم در چھارچوب قانون به خواسته ای به دولت و به این طریق، ھم بھانه

  .صنفی خود نایل آیند

   

شورای «جذب کارگران و تشکالت صنفی و کارگری به حزب مردم به حدی افزایش یافت که به دنبال الحاق رسمی 

به حزب ] ١٩[شد ــ ھزار عضو محسوب می ھای بزرگ کارگری با شصت ــ که از تشکل» ھای سندیکای کارگری ھمکاری

ھای فراکسیون پارلمان  ناگفته نماند که فعالیت] ٢٠.[به میان آمد» حزب کارگر«مردم، سخن از تغییر نام حزب مردم به 

بعضی ] ٢١.[ویژه تصویب طرح قانون کار در مجلس عامل عمدۀ این رویکرد بود حزب مردم در احقاق حقوق کارگران و به
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آھن، سندیکای  سندیکای کارگران راه: از سندیکاھای کارگری عمده که به حزب مردم پیوستند به شرح ذیل ھستند

ھا،  پزخانه گران کارخانۀ سیمان، شرکت واحد اتوبوسرانی، اتحادیه فروشندگان جراید، اتحادیه رانندگان، کارگران کورهکار

  ... .صنف نانوایان و

ای بودن اکثر اعضای آن اھمیت  ھا، سندیکای کارگران کارخانۀ سیمان از لحاظ کثرت عضو و توده از میان این تشکل

ارگان حزب (» اندیشۀ مردم«این سندیکا به حزب مردم فقط روزانه صد نسخه روزنامۀ  با پیوستن] ٢٢.[خاصی داشت

با دارا » کارگران کارخانجات تھران«ھای کارگری نظیر  در این میان بعضی از تشکل. شد در این کارخانه توزیع می) مردم

عضی مصالح از عضویت در این حزب رغم اعالم پیروی از حزب مردم در امور سیاسی، به خاطر ب  بودن ھزار عضو، به

  ]٢٣.[خودداری کردند

ھای صنفی خود ھّمت  ھای کارگری یادشده در چھارچوب ضوابط حزب مردم به تجدید و احیای فعالیت ھرحال تشکل به

سازمان کارگران حزب «اندرکاران حزب مردم  ھا باعث شد که دست ھای این گروه گسترش دامنۀ فعالیت. گماردند

افزایش حقوق و مزایا، بیمه : ھایی برای حل مشکالت تشکالت کارگری نظیر تشکیل دھند و طرح و برنامهرا » مردم

شد  ھا در جلساتی دنبال می این فعالیت. ارائه دھند... کارگران، کاھش ساعات کار، اخراج کارگران توسط کارفرمایان و

برگزار » خانه کارگر«ی کارگری حزب در محل که با مسئولیت محمد معتضد باھری و با شرکت دبیران سندیکاھا

در یک مورد صنف نانوایان به . شد ھا مسائل و مشکالت سندیکاھا در این جلسات بررسی می ده] ٢۴.[گردید می

ھا، بعد از پیوستن به حزب مردم، از  ریاست ارباب جلیل خانلو و با عضویت بیش از ھزار نفر از کارگران نانوایی

پزی از طرف دولت در تھران، کمک خواست؛ زیرا اعضای  ب درخصوص جلوگیری از تأسیس کارخانۀ ناناندرکاران حز دست

در مورد دیگری وقتی . »نانواھا به روز سیاه خواھند نشست«این صنف معتقد بودند که با عملی شدن این طرح دولت، 

به منظور جلب عضویت  ١٣٣٧اوایل سال  مسئوالن حزب مردم به حمایت از اعتصاب چندروزۀ رانندگان تاکسی تھران در

  .نشینی نمودند ناچار عقب آنھا در حزب اقدام کردند به کارشکنی در امور دولت متھم شدند و به

   

جمعیت آزادی به دبیرکلی حسن ارسنجانی، گروه : ھای سیاسی نظیر ھای کارگری، بعضی گروه البته عالوه بر تشکل

شورای محلی کوی : ھای محلی از جمله ھمچنین بعضی انجمن... گاودارھا وراما، جمعیت برادران متفق، جمعیت 

ای از فعاالن سیاسی کرد، با  در کردستان نیز عده. نیز به حزب مردم پیوستند... افسریه، انجمن محلی جوادیه و

  ]٢۵.[دادندگرایی موردنظر خود را اشاعه  ھای قوم عضویت در این حزب و در پوشش جلسات حزبی نظریات و برنامه

دربارۀ رابطۀ روحانیان دولتی با حزب مردم نیز باید خاطرنشان کرد که روحانیان متنفذ تھران با این حزب میانۀ خوبی 

  .ھای چپی حزب عامل این مسأله بود گویا گرایش] ٢۶[نداشتند،

ھای مربوط  دم و کمیسیونھای حزب مر ترتیب اسداهللا علم، پس از اقدام تاریخی خود در تأسیس و تثبیت سازمان بدین

ویژه اتھام واردشده به  ، به)١٣٣٩(به دنبال شکست این حزب در انتخابات دورۀ بیستم مجلس شورای مّلی ] ٢٧[به آن،

آن درخصوص تبانی با حزب حاکم مّلیون که به لغو انتخابات منجر گردید، از دبیرکلی حزب استعفا کرد؛ زیرا او از نیل به 

وزیری  ھای دورۀ نخست وی بعدًا نیز در مواجھه با محدودیت. وزیری، ناکام ماند سب پست نخستآرزوی خود، یعنی ک

اجرای (تر  به ناچار خود را از امور کنار کشید تا در فرصتی دیگر برای اجرای مأموریتی بزرگ) ١٣۴١ــ  ١٣۴٠(علی امینی 

گیری او از حزب مردم، وی  رغم کناره  بته بهال. این پست را تصاحب کند) گانۀ انقالب سفید شاه و ملت اصول شش

ای ناخوشایند برای جناح چپ حزب داشت؛  گیری او نتیجه اما کناره. ھمچنان حامی مھم این حزب در مقاطع بعدی بود

ھای حزب  تدریج بر تمام سازمان جناح چپ در دورۀ دبیرکلی علم به. زیرا این جناح حامی اصلی خود را از دست داد
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اکبر بینا، از عضویت  و علی] ٢٨[ویژه بعد از استعفای دو رھبر جناح راست، یعنی جمشید اعلم آنان به. فته بودسیطره یا

، موفق شدند اکثر مناصب عمدۀ حزبی را تصاحب کنند، اما با استعفای علم، دو رھبر ١٣٣٨حزب مردم در آبان سال 

  .گیری کردند ناچار از این حزب کناره به و رسول پرویزی، نیز] ٢٩[جناح چپ، یعنی محمد معتضد باھری

   

شد؛ زیرا ساختار درونی حزب  ای بالنده و شکوفا برای این حزب محسوب می در کل دبیرکلی علم بر حزب مردم، دوره

ھمین ساختار با مختصر تغییراتی چھارده سال بعد نیز دوام آورد تا اینکه بعد از علم، . در این دوره تقویت و تثبیت گردید

وزیری  ھا، از جمله دورۀ نخست ھای متعددی مواجه شد، ولی تحکیم ساختاری آن، حزب را از این بحران حزب با بحران

امینی، که سیاست انحالل دو مجلس را برای اصالح قانون انتخابات در پیش گرفت، نسبت به . علی امینی نجات داد

یکی از . به سرعت در این دوره شعبات حزب تعطیل گردیدرو  ازاین. احزابی نظیر حزب مردم، نظر خوشایندی نداشت

ھای حزبی را تداوم  نفر از اعضای وفادار حزب با عزمی راسخ، فعالیت ٢٨ھای ساواک حاکی است که فقط  گزارش

است که در پایان دورۀ دبیرکلی   این درحالی. و موفق شدند حزب را از این مرحلۀ بحرانی نجات دھند] ٣٠[بخشیدند

ھزار نفر آنکت حزبی را پر کرده و عضو رسمی حزب شده بودند و این تعداد  ر حزب مردم فقط در تھران تعداد ھفتعلم ب

  ]٣١.[رسید ھزار نفر می ھا به شصت در شھرستان

طول کشید، ] ٣٢[با دبیرکلی پرفسور یحیی عدل ١٣۵٠تا اردیبھشت  ١٣٣٩این دوره، که از شھریور : ــ دورۀ تزلزل٢

رغم اینکه از جریانات سیاسی به دور بود و   عدل، به. شود ھای حزب مردم محسوب می زلزل در سیر فعالیتای مت دوره

کای و در  سو، و روحیۀ محافظه قاطعیت الزم را برای دبیرکلی حزب نداشت، به دلیل نزدیکی و اعتماد شاه به او، از یک

به تعبیر . از سوی دیگر، به این سمت انتخاب شد ھای درونی حزب مردم، نتیجه پذیرش عمومی از طرف ھمۀ جناح

شاه پروفسور عدل را برای ... . پروفسور عدل از تنھا چیزی که سررشته نداشت، سیاست بود«یکی از نویسندگان، 

بازی در قالب حزب اقلیت و اکثریت حفظ  خالی نبودن عریضه به دبیرکلی حزب مردم انتخاب کرد تا ظاھرًا حزب

  ]٣٣[».شود

) ١٣۵١ــ  ١٣۵٠(ھای بعد در دورۀ دبیرکلی علینقی کنی  ، سال١٣۴٠عالوه بر تصدی دبیرکلی حزب مردم در دھۀ  عدل

) ١٣۵٢ــ  ١٣۵١(سال دیگر  نیز عنوان تشریفاتی ریاست کل حزب را به عھده گرفت و بعد از عزل کنی نیز به مدت یک

  .مجددًا دبیرکل این حزب شد

   

توان به برگزاری دوبار کنگرۀ حزب به ترتیب در  دھه دبیرکلی عدل بر حزب مردم می از رویدادھای عمدۀ دوران یک

ھای حزبی از  در این دوره ھمچنین بعضی از سمینارھا و کنفرانس. اشاره کرد ۴/١٢/١٣۴۴و  ٢٠/١٢/١٣۴٠ھای  تاریخ

، حضور و رقابت با حزب رقیب عالوه بر موارد فوق. برگزار گردید ١٢/٢/١٣۴۶در » سمینار بررسی امور روستایی«جمله 

ھای حزب  و شرکت در مراسم مختلف از دیگر فعالیت) ھای شھر و روستا انجمن(در تمام انتخابات مجلس و شوراھا 

  .است

درواقع به ھمان میزان که حزب . ھای دولت بود روی از سیاست ھای این دورۀ حزب، دنباله نکتۀ در خور تأمل در فعالیت

. یافت گیری علیه دولت و حزب حاکم اکثریت کاھش می اش در موضع شد، توانایی ریت دچار میبه ضعف قدرت و مدی

دستاویزی بود که بارھا سران حزب با توسل به آن، ھمسو با حزب اکثریت » حفظ اتحاد مّلی و یکپارچگی مّلت«شعار 

ھای حزبی اقلیت و اکثریت بر این دو حزب  در این دوران نیز بار دیگر رقابت. کردند عمل می) ١٣۵٣ــ  ١٣۴٣(ایران نوین 

وزیری  منصور با تصدی پست نخست. حسنعلی منصور بود» کانون مترقی«ھستۀ اولیه حزب ایران نوین . سایه افکند



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٨ 
 

کردگان عضو کانون،  به دستور شاه، به منظور تداوم نظام دو حزبی، با ھمکاری روشنفکران و تحصیل) ١٣۴٣ــ  ١٣۴٢(

این حزب به عنوان دومین حزب اکثریت ــ بعد از حزب مّلیون . را در مقام حزب حاکم اکثریت تأسیس کرد حزب ایران نوین

  .ــ به مدت یک دھه با حزب مردم به رقابت برخاست

ودوم مجلس  یکی از رویدادھای مھم مربوط به حزب مردم در این دوره، شکست جنجالی آن در انتخابات دورۀ بیست

ھای شھر در  این شکست و در پی آن ناکامی مجدد حزب در انتخابات انجمن. بود ١٣۴۶در سال شورای مّلی و سنا 

ھای حزب در  جمعی بعضی از اعضای کمیته حزبی و در نھایت استعفای دسته سال بعد به تشدید اختالفات درون

اری پشت پردۀ خورده، علت آن را ضعف عملکرد حزب و سازشک کاندیداھای شکست. ھا منجر گردید شھرستان

ھرچند . دانستند ھا می توجھی به موقعیت حزب در شھرستان مسئوالن آن با حزب اکثریت ایران نوین در تھران و بی

اندرکاران حزب در مرکز سعی کردند از خود رفع اتھام کنند، این اختالفات باعث شد که گروھی دیگر از ھمین  دست

تشکیل دھند و ضمن ) عضو شورای عالی حزب(بری سید محمود سجادی را به رھ» جناح پیشرو حزب مردم«ناراضیان 

این گروه پیشنھاد کردند که دکتر محمد ] ٣۴.[ای از مقامات حزب مردم افشاگری نمایند ھایی، علیه عده صدور اعالمیه

مؤثر در ھمین خصوص شش نفر دیگر از اعضای . معتضد باھری به جای یحیی عدل دبیرکلی حزب را به عھده بگیرد

ای محرمانه  در طی جلسه) رھبر فراکسیون پارلمانی حزب در مجلس شورای مّلی] (٣۵[حزب به رھبری ھالکو رامبد

پروفسور عدل چون مرد سیاسی نیست «: ای مشابه، یعنی ضعف مدیریت عدل، رسیدند و خاطرنشان کردند به نتیجه

این حزب را به اجبار گردن من «: قت اعالم کردعدل نیز در پاسخ با صدا] ٣۶[».باشد قادر به رھبری حزب نمی

  ]٣٧[».اند گذاشته

   

پیشنھاداتی مبنی بر ترمیم وضعیت حزب ارائه نمود؛ از جمله ) باالترین مرجع(به دنبال این بحران، شورای عالی حزب 

ھای  در پی شکستبه دبیرکل این حق را داد که پانزده نفر برای عضویت در کمیتۀ مرکزی حزب ــ که اعضای سابق آن 

البته پیشنھاد اخیر به علت ] ٣٨.[مقام انتخاب کند انتخاباتی استعفا کرده بودند ــ و ھمچنین دو معاون به جای یک قائم

رھبر (دار میان معاونان عدل، یعنی رامبد و کاظم جفرودی  تفکیک نکردن وظایف و اختیارات دو معاون به اختالفی دامنه

  .انجامید) در مجلس سنافراکسیون پارلمانی حزب 

ھای حزب را چنین برشمرده شده  گزارش شده علل ناکامی ٢/١٠/١٣۴٩ھای ساواک که در تاریخ  در یکی از بولتن

فقدان رھبری، دلسردی اعضای حزب به دلیل سیطرۀ تعدادی افراد خاص بر حزب، ایجاد محدودیت از طرف حزب : است

انتخابات، فقدان ایدئولوژی، گرایش پیدا نکردن روشنفکران به حزب، ضعف اکثریت حاکم، ضعف مالی، مداخلۀ دولت در 

  ]٣٩.[اعتمادی به احزاب دھی و باالخره وضعیت خاص جامعۀ ایران از لحاظ بی مدیریتی و سازمان

در این وضعیت مقامات حزبی تصمیم گرفتند برخالف چارت سازمانی . تر شد روز بحرانی ترتیب وضعیت حزب روزبه بدین

برای این دفتر . برای حل معضالت درون حزبی تأسیس نمایند» دفتر سیاسی«زب، دفتر جدیدی تحت عنوان ح

که در یکی از جلسات حزبی، عدل مؤاخذه شد که چطور این دفتر غیرقانونی  ھنگامی. ای نیز تدوین نمودند نامه آیین

چون شخص شاھنشاه آریامھر . شودراجع به دفتر سیاسی نبایستی صحبت «: تشکیل شده است، او پاسخ داد

  ]۴٠[».وجود آید اند که دفتر سیاسی در حزب مردم به خواسته

   

ھا، برگزاری یا شرکت در  ھای مھم حزب در این سال طورکه پیش از این نیز خاطرنشان گردید، یکی از برنامه ھمان

رتبط با سلسلۀ پھلوی و مواردی از این اغلب درخصوص بزرگداشت سالروز وقایع عمدۀ م  این مراسم. ویژه بود  مراسم
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الشعاع حوزۀ  ھایی تحت در بعضی موارد رقابت با حزب اکثریت حاکم برای برگزاری چنین مراسم. شد قبیل برپا می

دبیرکل وقت حزب ایران (ھا مشاجرۀ سختی میان عطاءاهللا خسروانی  در یکی از این مراسم. گرفت مراسم قرار می

برای تقدم در نصب طاق نصرت یکی از این دو حزب در میدان ششم ) سردبیر ارکان حزب مردم(با محسن موقر ) نوین

  ]۴١.[درگرفت ١٣۴١بھمن  ۶بھمن به مناسبت بزرگداشت سالروز رفراندم 

، ١٣١۴دی  ١٧، جشن سالروز مشروطیت، ١٢٨۵مرداد  ١۴: ھای مذکور به شرح ذیل است ھرحال عمده مراسم به

، سالروز ازدواج محمدرضاشاه با ١٣٢٨بھمن  ١۵دی به زنان و کشف حجاب توسط رضاشاه، جشن سالروز اعطای آزا

، جشن تولد رضا ١٣٣٩آبان  ۴علیه دولت دکتر محمد مصدق، ! ، مراسم جشن قیام ملی١٣٣٢مرداد  ٢٨فرح دیبا، 

  ... .، مراسم جشن تاجگذاری شھبانو و ولیعھد و١٣۴۶آبان  ۴، )ولیعھد(پھلوی 

ھای وسیع و ھمگانی دوھزاروپانصدمین سال شاھنشاھی  توان موارد متعدد دیگری نظیر جشن ن لیست میالبته به ای

درواقع بخش عمدۀ . را نیز افزود... ھای استقبال از شاه در مراجعت از سفرھا و و ھمچنین مراسم ١٣۵٠در سال 

ھای حق  آمدھای حزب با پرداختھرچند بخش زیادی از در. شد ھا ھزینه می بودجۀ حزب مردم برای این مراسم

  .ھای ویژۀ افراد متمکن نظیر اسداهللا علم نیز در تأمین بودجۀ حزب مؤثر بود گردید، کمک عضویت اعضا تأمین می

ھای  ریال برآورد گردیده که برای پرداخت ٠٠٠/٣۶٠/١بالغ بر  ١٣۴۵ھای ساواک، بودجۀ حزب در سال  در یکی از گزارش

در . ھزینه شده است... ھای جشن و رمندان حزب، نشریات و امور خدماتی، برگزاری مراسمحقوق کا: جاری از قبیل

سو برای برگزاری  بینی گردیده که این افزایش از یک ریال پیش ٠٠٠/٩٨٠/٣مبلغ  ١٣۴۶ھمین گزارش بودجۀ سال 

سر کشور ذکر شده آبان آن سال و از سوی دیگر به دلیل افزایش شعبات حزب در سرتا ۴مراسم جشن تاجگذاری 

  ]۴٢.[است

   

در یکی از اسناد آمده . مند شد ھای شاھانه بھره ای از کمک ھای بعد این حزب نیز در سطح گسترده البته در سال

ھایی که  کمکشود و دو فقره ] مالی[اوامری به دولت شرف صدور یافت که به حزب مردم کمک «: از طرف شاه: است

ریال اجاره گردیده  ٠٠٠/١٢٠ماھیانه ] ھای حزب برای فعالیت[وسیع و آبرومندی ] مکان[به عمل آمده اکنون محل 

اسفند [در حال حاضر «: در سند دیگری که جنبۀ افشاگری علیه حزب دارد خاطرنشان گردیده است] ۴٣[».است

دبیرکل وقت [دھد و مقامات به عامری  به حزب مردم پول می ]ریال[دولت فقط ماھیانه پانزده میلیون تومان ] ١٣۵٢

  ]۴۴[».دولت فقط ماھیانه ُنه میلیون ریال به حزب پرداخت خواھد کرد ١٣۵٣اند که اول سال  اطالع داده] حزب

این پست عدل در تمام دوران دبیرکلی خود، بارھا تقاضای استعفا کرده بود، اما شاه او را برای : ــ دورۀ ضعف و انحالل٣

ھای نخست  رو پر بیراه نبود که از ھمان سال ازاین. ورزید داد و ھر بار با استعفای او مخالفت می مناسب تشخیص می

با  ١٣۵٠ھرحال شاه بعد از حدود یک دھه باالخره در اواخر سال  به] ۴۵.[تصدی این مقام، تقاضای استعفا نماید

ای جنجالی با دبیرکلی علینقی  ۀ دوم حیات حزب به پایان رسید و دورهاستعفای عدل موافقت کرد و به این ترتیب دور

عالی آن معرفی نمود که با  برای دبیرکلی حزب به شورای ١٣۵٠خود عدل کنی را در اردیبھشت . شروع شد] ۴۶[کنی

الیه نظام حضور اما ازآنجاکه مقامات ع. اردیبھشت آن سال فعالیت خود را آغاز کرد ٢٨تأیید او کنی به طور رسمی از 

دانستند، برخالف اساسنامه، او را به سمت تشریفاتی ریاست کل حزب منصوب کردند  عدل را در حزب به مصلحت می

  .ھای رسمی جلوگیری نماید تا از انحراف احتمالی حزب از چھارچوب برنامه

کمّیت و شدت . ب اکثریت حاکم بودپروای حزب اقلیت مردم علیه حز تمایز عمدۀ دورۀ سوم با دورۀ قبل در انتقادات بی

انتقادات در این دوره به حدی افزایش یافت که عمًال ھیأت حاکمه بارھا با توسل به ترفندھایی درصدد برآمد حزب را 
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ھای آن چھار بار عوض  که طی چھار سال فعالیت حزب در این دوره، دبیرکل ای گونه کنترل و حتی تضعیف نماید، به

  .شدند

   

رو او نیز از ھمراھان و  دھد که او از مؤسسان و فعاالن حزب مردم از ھمان دورۀ اول بود، ازاین نشان می سابقۀ کنی

و از ھمین طریق به سرعت پلکان ترقی را طی نمود، و گویا تصدی دبیرکلی ] ۴٧[شد یاران باسابقۀ علم محسوب می

ھایی ھمراه بود؛ زیرا طبق  ه عنوان دبیرکل با حاشیهانتخاب کنی ب. حزب از سوی او نیز با اعمال نفوذ علم میّسر شد

و از میان یکی از ) باالترین مرجع حزب مردم(بایست از سوی شورای عالی حزب  اساسنامۀ حزب، انتخاب دبیرکل می

. پذیرفت، اما کنی، بعد از تصدی دبیرکلی، به عضویت شورا و کمیتۀ یادشده درآمد اعضای کمیتۀ مرکزی حزب انجام می

ای از اعضای مؤثر حزب با کنی را فراھم آورد؛ از  مین انحراف غیرقانونی، از ھمان اوان دبیرکلی او، زمینۀ مخالفت عدهھ

  .جمله دو معاون دبیرکل، یعنی ھالکو رامبد و کاظم جفرودی، در اعتراض به این امر از سمت خود استعفا کردند

حضور وی به یک دھه رکود حزب در . ی در حزب مردم ھمراه بودوجوش بسیار با این احوال دورۀ کنی با تحول و جنب

اش، بسیاری از افراد فعال ولی منزوی حزب را به  ھای وی در اوایل دبیرکلی ھا و مصاحبه سخنرانی. دورۀ عدل پایان داد

وایی او و پر سو بی از یک. این امر محبوبیت کنی را در حزب مردم به دنبال داشت. ھای حزبی کشاند عرصۀ فعالیت

اش در جلب افکار عمومی و از سوی دیگر شرایط اجتماعی جامعۀ وقت ایران، زمینه و بھانۀ الزم را ایجاد کرد تا  توانایی

شدت . کفایتی دولتمردان قلمداد کند ای علیه دولت و حزب حاکم تبلیغ نماید و اوضاع اجتماعی را نشانۀ بی به ھر بھانه

ی شاه از صراحت او را به دنبال داشت که ھمین امر سبب استعفای او بعد از چھارده ماه یافتن این انتقادات، ناخرسند

ای صراحت زبان او، یعنی  عده. رفتن کنی ھمچون آمدنش با شایعات فراونی ھمراه شد] ۴٨.[دبیرکلی حزب گردید

البته اسناد دیگری حاکی ] ۴٩.[اش، و افرادی نیز مداخالت بیرونی را عامل استعفای او اعالم کردند ناپذیری سازش

آمیز کشور، نارضایتی عمومی و رسالت دولت وقت برای  است که شاه از سخنان کنی دربارۀ فساد اداری، جو خفقان

  ]۵٠.[تأمین منافع امریکا برآشفته بود

   

حمایت  علم که کنی را تحت. استعفای ناگھانی کنی بار دیگر بر ناکارآمدی احزاب دولتی و فرمایشی صحه گذاشت

وی در . کرد خود در حزب قرار داده بود، در خاطراتش نقل کرده است که شاه گاھی نیز به انتقادات کنی توجه می

در شرفیابی کوتاه، گزارش شکایت دکتر کنی، دبیرکل «: خود خاطرنشان ساخته است ١٣۵١خرداد  ١۵خاطرات روز 

از سمتش ] مردم[تی دارد، به محض پیوستن به حزب حزب مردم، را تقدیم کردم، که مدعی است ھرکس مقامی دول

وزیر تلفن  شاه خیلی ناراحت شد و بالفاصله به نخست. شود؛ از جمله مدیر یک دبیرستان دولتی را نام برد برکنار می

اما ] ۵١[».کرد اعتنایی رد می گونه مسائل را با بی سابقًا شاه این. زد که کنی در شکایتش محق بوده است

ه دامنۀ این انتقادات شدت یافت، شاه تحمل خود را از دست داد؛ زیرا کنی پایش را از گلیم خود درازتر ک ھنگامی

  ]۵٢.[گذاشته و تخطی کرده بود

ھا پیش در حال سفرھای تبلیغی به شھرھای مختلف کشور به  از نظر زمانی عزل کنی در ایامی روی داد که او از مدت

کنی در ھمۀ این سفرھا با استقبال عمومی . ھای شوراھا بود در انتخابات انجمنمنظور ترغیب اعضای حزب به شرکت 

بردند، با آمدن کنی به  ھای حزبی شھرھا، که در دوران طوالنی رکود به سر می بسیاری از کمیته. شد مواجه می

روز  درواقع او روزبه. ده کردندای روی آوردند، و اعضا خود را برای شرکت در انتخابات و رقابت با حزب حاکم آما تحرک تازه

این . پذیر نبود کار حزب تحمل اندرکاران محافظه این شھرت برای دست. یافت پایین حزب محبوبیت می در میان اعضای رده
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گروه به سرعت دست به کار شدند و با تشکیل دو جناح به رھبری یحیی عدل و ھالکو رامبد با یاری گروھی از مقامات 

خواستند مانع انحراف حزب از مأموریت محوله شوند  آنان می. گیری کردند علیه کنی موضع] ۵٣[حزب،سیاسی خارج از 

  .و البته زمینۀ عزل کنی را نیز فراھم سازند

برای اولین بار حزب مردم در جایگاه واقعی حزب اقلیت فعالیت . ای رخ داده بود رسد که امر غیرمنتظره چنین به نظر می

ذکر » حزب حاکم را به صورت یک محیط کثیفی«: ھای خود بعد از انتقاداتی از دولت کی از سخنرانیکنی در ی. کرد می

ھویدا نیز، که قصد مقابله با او را داشت، . وزیر وقت، را به دنبال داشت کرده بود که ھمین امر ناراحتی ھویدا، نخست

  ]۵۴.[اری کنی را صادر کردگزارش این سخنرانی را به اطالع شاه رساند، شاه نیز دستور برکن

   

ھای بزرگ حزب مردم را در طی پانزده سال فعالیت به دنبال داشت؛ زیرا به دنبال عزل او و  عزل کنی یکی از بحران

ھای شھر و در  اندرکاران حزب به منظور معرفی اشخاص موردنظر خود برای نمایندگی انتخابات انجمن اعمال نفوذ دست

ھای حزب در  ھا، نظیر کمیته ھا، بسیاری از این کمیته ھای حزبی شھرستان کار عمل کمیتهنتیجه سلب آزادی و ابت

جمعی به حزب  جمعی از حزب استعفا کردند و بعضی نیز دسته ، به طور دسته...اھواز، زاھدان، خرمشھر، فیروزآباد و

داریوش ھمایون، ھالکو رامبد، : نظیربه دنبال این تحوالت شایعاتی مبنی بر دبیرکلی اشخاصی . ایران نوین پیوستند

، در )دبیرکل وقت حزب ایرانیان(اهللا صدر  مھدی سمیعی، محمد معتضد باھری، کاظم جفرودی، محمد مؤمنی، فضل

مستقیمًا ادارۀ امور حزب را بر عھده  ١٣۵١مرداد  ٣حزب مردم پخش شد، ولی در نھایت خود یحیی عدل از تاریخ 

 ۶تا (سال  این دوره، که قریب یک . قدرت واقعی را به کاظم جفرودی و گروه او در حزب سپردگرفت، با این حال در عمل 

شود؛ زیرا از نظر اعضا بازگشت مجدد عدل به مفھوم  ای آشفته برای حزب محسوب می طول کشید، دوره) ١٣۵٢تیر 

در ] ۵۵.[داقل تعداد نفرات خود رسیدکنندگان به حزب به ح شد و بار دیگر تعداد مراجعه بازگشت رکود به حزب تلقی می

  .دھی خود را از دست داد ھای عادی بازماند، بلکه تاحدودی تشکل و سازمان این دوره نه تنھا حزب از تداوم فعالیت

کار  سلطۀ جناح محافظه. ھای حزب مردم نامید توان دورۀ فترت در سیر فعالیت سالۀ دبیرکلی مجدد عدل را می دورۀ یک

. ر پی تأمین منافع شخصی خود بودند و تمایلی بر رنجاندن حزب حاکم اکثریت نداشتند، عامل این امر بودبر حزب که د

ھای حزبی در دورۀ کنی و عدل فراھم آورد و ناظران  این وضعیت فرصت مناسبی برای مقایسۀ دو مقطع فعالیت

را از فعالیت در جایگاه اقلیت منتقد باز ھای حزبی به عینه مشاھده کردند که مستقل نبودن حزب مردم، آن  فعالیت

سالۀ دورۀ عدل نیز بار دیگر بالتکلیفی اعضا را به دنبال آورد و حتی فلسفۀ موجودیت  که تداوم یک ای گونه دارد، به می

  .حزب را در نظام دموکراسی مورد نظر شاه زیر سؤال برد

در طی مالقات اعضای مؤثر حزب مردم با وی، درصدد  برای خروج از این وضعیت بار دیگر خود شاه دست به کار شد و

حزب اقلیت باید مراقب کارھای قوۀ مجریه باشد تا احیانًا اگر عیبی بود، «: جویی برآمد و خطاب به حاضران گفت چاره

ارد، ھای حزبی تمایل د این سخن آشکارا به مفھوم این بود که شاه به خروج حزب از رکود و تجدید فعالیت] ۵۶[».بگوید

رو بالفاصله بعد از این رھنمود، به پیشنھاد یحیی عدل، شورای عالی حزب مردم تشکیل شد و وی ناصر  ازاین

ھای حزبی عامری  اما این انتخاب نیز با جنجال ھمراه شد؛ زیرا سوابق فعالیت. را به دبیرکلی حزب برگزید] ۵٧[عامری

کرمان به عضویت این حزب پذیرفته شد و سپس با طی داد که وی در زمان اشتغال به کار در شھر  نشان می

نایل گردید، اما یک سال بعد، از حزب مردم استعفا کرد  ١٣۴٨مقامی حزب در سال  مراتب حزبی به سمت قائم سلسله

ه تا اینکه با عزل کنی و آغاز دورۀ فترت حزب مردم ــ دورۀ دوم دبیرکلی عدل ــ مجددًا ب. و به حزب ایران نوین پیوست

و عدل او را برخالف قواعد حزبی برای دبیرکلی حزب پیشنھاد نمود و شورای عالی حزب نیز ] ۵٨[حزب مردم روی آورد
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توانست به عنوان دبیرکل انتخاب  ازآنجاکه عامری نیز چون کنی عضو شورای عالی حزب مردم نبود، نمی. او را تأیید کرد

  .وجود آورد ھای فعالیت حزب مردم به سال  النی حزبی را در آخرینھای طو عدول از این قاعده، یکی از بحران. شود

یک جناح به رھبری ھالکو رامبد بود که نسبت به عمل غیرقانونی : کردند در این زمان سه جناح در حزب فعالیت می

تمام علیه گروه دوم جناح طرفدار کاظم جفرودی بود که از ھمان آغاز با شدت . انتخاب عامری با اغماض رفتار کرد

زده و با تشکیل دادگاه حزبی، حکم اخراج گروه جفرودی را از حزب  عامری نیز با اقدامی شتاب. عامری موضع گرفت

که بسیاری از اعضای قدیمی در  طوری به] ۵٩[داری برای حزب به دنبال داشت، این عمل جنجال بزرگ و دامنه. صادر کرد

  .گیری کردند ھا از حزب کناره شھرستان

   

واقعیت امر این بود که جفرودی از زمان رھبری فراکسیون حزب مردم در مجلس سنا، خود را مستحق دبیرکلی حزب 

شدند، عمده مقامات حزبی را  طرفداران او نیز، که اکثرًا از اعضای قدیمی و متنفذ حزب محسوب می. دانست می

دھی داخلی و  حزبی خود را در خطر دیدند، با سازمان زمانی که با انتخاب عامری، این عده موقعیت. اشغال کرده بودند

جلسات منظم حزبی در منازل گروه برپا، و علیه عامری و سایر » طلبان حزب مردم اصالح«تشکیل گروھی تحت عنوان 

آنان انتخاب عامری را اقدامی تحمیلی از جانب دولت تلقی، و . اندرکاران مخالف حزبی خود افشاگری کردند دست

و حزب حاکم ایران نوین متھم ] ۶٠[ھای امنیتی امریکا را، با توجه به سوابقش، به جاسوسی برای سازمانعامری 

تواند  کردند و مدعی شدند کسی که سابقۀ عضویت در حزب رقیب را دارد، شایستگی دبیرکلی حزب مردم را نمی

عنوان و محتوای . ر علیه عامری دست زدندھای کشو ھای متعدد در روزنامه داشته باشد و لذا به چاپ و نشر اعالمیه

باشد، اقلیت از اکثریت دستور  دبیرکل حزب مردم عضو حزب ایران نوین می: ھا عبارت بود از بعضی از این اعالمیه

ھایی با این  اعالمیه... . حزبی و باشد، جامعه به سوی نظام تک ای از حزب ایران نوین می گیرد، حزب مردم شعبه می

شد، بلکه اصوًال ماھیت و رسالت نظام دو حزبی دولتی  تنھا رسوایی بزرگی برای حزب اقلیت محسوب می مضامین نه

  .برد را زیر سؤال می

   

ھای خود را تداوم اصالحات ارضی، مبارزه با فساد، رفاه عمومی و جلب مردم به  عامری در اوان انتخابش، محور برنامه

ھا و  بندی اش از نیل به اھداف حزبی خود را، به دلیل دسته ا ناکامیاو بعدھ] ۶١.[مشارکت سیاسی اعالم کرد

ھرچند از این نکته غافل بود که خود وی با اخراج گروه جفرودی، بانی و عامل ] ۶٢[حزبی ذکر کرد؛ اختالفات درون

ه انتقاد شدید از دولت او نیز ب. البته ناگفته نماند که عامری نیز ھمان راه کنی را پیمود. تشدید این اختالفات گردید

ھای خود به مسائلی نظیر شھریۀ مدارس، انقالب اداری و وضعیت دادگستری اعتراض  گیری برخاست و در اولین موضع

 ٨رو وی نیز به سرنوشت کنی دچار شد و در  ازاین. گیری بالفاصله افکار عمومی را متوجه او ساخت این موضع. کرد

عامری مدت . عزل گردید اما با این تفاوت که سرنوشت تلخی برای او در انتظار بوداز دبیرکلی حزب مردم  ١٣۵٣بھمن 

یکی از نویسندگان . افکار عمومی دولت را به قتل وی متھم نمود. کوتاھی بعد طی تصادفی در گیالن کشته شد

ھایی  د مورد از سیاستھای انتقاد واقعی را تجربه کرد و در چن عامری محدودیت«: امریکایی در این باره نوشته است

عامری از حزب اخراج شد و مدت . بینی کرد شد پیش شدند، پاسخ شاه را می انتقاد نمود که کامًال به شاه مربوط می

کردند که حادثۀ قتل عامری تصادف نبوده  مردم فکر می. کوتاھی پس از آن در یک تصادف اتومبیل به قتل رسید

که این واقعه  طوری به] ۶۴[تلقی کردند،» مرموز«نیز کشته شدن وی را  بعضی از نویسندگان داخلی] ۶٣[».است

یک از فعاالن حزبی، که تا این زمان برای تصدی دبیرکلی حزب  وجود آورد و ھیچ وحشتی در میان اعضای حزب مردم به
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» نامطمئن«د شکستند، در آن زمان حاضر نبودند این سمت را بپذیرند، زیرا آن را برای آیندۀ خو سر و کله می

بھمن  ٢٢وگوھای متعدد، شورای عالی حزب موفق شد در تاریخ  ھا و گفت باالخره بعد از رایزنی] ۶۵.[دانستند می

  .را به دبیرکلی حزب منصوب نماید] ۶۶[محمد فضائلی ١٣۵٣

شت؛ از دا  ھای مختلفی را در این حزب بر عھده ھا سمت فضائلی از اعضای با سابقۀ حزب مردم بود که طی سال

ھمچنین قبل از تصدی دبیرکلی حزب، رئیس شورای . ھیأت حل اختالف کارگر و کارفرما در این حزب بود  جمله عضویت

رو فضائلی به اوضاع داخلی حزب کامًال واقف بود و از سرنوشت دو دبیرکل سابق  ازاین. عالی آن در دورۀ عامری بود

آغاز، برنامۀ کاری خود را تفاھم با حزب حاکم اکثریت اعالم کرد و نیز آگاھی داشت؛ لذا از ھمان ) کنی و عامری(

وزیر دوازده سالۀ مملکت است و نسبت به انتقاد شدید حساسیت دارد چه بھتر  چون ھویدا نخست«: خاطرنشان نمود

ھم به امر تحّزب ھا مطالب حاد عنوان گردد که  چرا در روزنامه... . که با وی از طرف حزب مردم ایجاد حسن تفاھم نماید

ھرحال برای حزب اقلیت نتیجۀ مطلوبی ندارد و دلیل آن ھم رویۀ  وزیر شود که به لطمه بزند و ھم موجب کدورت نخست

با این اعالم موضع، فضائلی از دولت خواست که مشروط به ] ۶٧[».است) کنی و عامری(ھای سابق  دولت با دبیرکل

اما اعضای حزب . تقاد علیه دولت ھویدا و حزب اکثریت خودداری خواھد کردابقا در مقام دبیرکلی حزب مردم، از ان

» تبانی فضائلی با دولت جھت انحالل حزب مردم«العمل نشان دادند و این رویکرد را  گیری عکس نسبت به این موضع

د، در این شدن ، که از مخالفان سرسخت عامری محسوب می)طلبان حزب مردم اصالح(گروه جفرودی ] ۶٨.[دانستند

توان به صداقت وی  ، نمی)١٣٣٢ــ  ١٣٣٠دوره نیز با این ادعا که با توجه به سابقۀ فضائلی در دولت دکتر محمد مصدق 

  .با وی به مخالفت برخاستند] ۶٩[نسبت به شاه اطمینان حاصل کرد،

با رّد درخواست مالقات ھیأت که شاه ] ٧٠[یکی از وقایع عمدۀ دورۀ دبیرکلی فضائلی، برگزاری کنگرۀ چھارم حزب بود،

طورکه  ترتیب این حزب بعد از قریب دو دھه فعالیت، ھمان بدین] ٧١.[رئیسۀ کنگره مھر تأییدی بر پایان عمر حزب مردم زد

از سوی شاه تأسیس شده و رسمیت یافته بود، به دست او نیز منحل اعالم گشت و ھمراه سایر احزاب دولتی وقت، 

اهللا صدر ــ به بھای تشکیل حزب واحد  و حزب ایرانیان ــ به دبیرکلی فضل) ١٣۵٣ــ  ١٣۴٣(یعنی حزب ایران نوین 

  .رستاخیز مّلت ایران منحل شد

   

  :نتیجه

سرنوشت . حاصل سخن اینکه ھرگونه تحلیل و ارزیابی حزب مردم باید با توجه به ماھیت وابستۀ آن به نظام باشد

انحالل دو حزب . گرفتند بر ھمگان فرمایشی بودن حزب اقلیت را نمایان ساختھایی که راه انتقاد را در پیش  دبیرکل

  .اکثریت و اقلیت نشان داد که ھیأت حاکمه حتی توان و زحمت کنترل احزاب دولتی و وابسته را نیز ندارند

باال دھد که بسیاری از این افراد حزب را برای کسب مناصب شغلی  بررسی سوابق اعضای سرشناس حزب نشان می

شدند، راه ارتقا و پیشرفت خود را  ای از این افراد، که بعد از تحصیالت عالیه در خارج، وارد کشور می عده. خواستند  می

ھا نیز برای کسب  ھمین طور، عضویت افراد متمّکن و متنفذ شھرستان. کردند از طریق احزاب دولتی جستجو می

ھای حزب در  پرداخت حق عضویت خود تداوم فعالیت دفاتر و کمیتهھمین افراد بودند که با . نمایندگی مجلس بود

  ]٧٢.[شدند ھا را باعث می شھرستان

   

برای حزب مردم از واقعیتی عینی، یعنی در اقلیت بودن در مقابل » اقلیت«این نکته نیز در پایان گفتنی است که عنوان 

باتی دو حزب اقلیت و اکثریت در انتخابات دورۀ بیستم بار رقابت انتخا که یک گرفت؛ چنان حزب اکثریت حاکم نشأت می
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در انتخابات پیروز شود، ) حزب مردم(شد حزب اقلیت  مجلس شورای مّلی چنان شدت گرفت که احتمال داده می

رغم اعالم پیروزی این حزب، شاه ناچار   به تقلب وسیع در آرا دست زد و به) حزب مّلیون(رو حزب حاکم اکثریت  ازھمین

روحیۀ آزادی که از زمان سقوط رژیم «یکی از نویسندگان از این رقابت با عبارت جان گرفتن . لغو نتایج انتخابات گردیدبه 

  ]٧٣.[سخن گفته است» م از بین رفته بود.١٩۵٣مصدق در 

که طبق گزارش ساواک، یکبار وقتی بعضی از اعضای  در اقلیت نگه دارد، چنانخود شاه نیز تعمد داشت که این حزب را 

وی این «: منفرد مجلس شورای مّلی از اسداهللا علم تقاضای عضویت در فراکسیون پارلمانی حزب مردم را نمودند

: مذکور پاسخ داد موضوع را موکول به کسب اجازه از پیشگاه ملوکانه کرده و باالخره پس از شرفیابی، به نمایندگان

دانند  یک از نمایندگان منفرد به حزب مردم را صالح نمی حاضر اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه، ورود ھیچ متأسفانه درحال

این حزب موظف ] ٧۴[».و معتقدند در این صورت اقلیت به صورت اکثریت درآمده و وضع دولت اقبال را متزلزل خواھد کرد

اندازد، اما اگر این سر و ] ٧۵[»سر و صدا راه«ین راه از دولت انتقاد کند و به تعبیر خود شاه بود اقلیت باقی بماند و از ا

شاه بعضًا در مقام پاسخ به این وضعیت . شد رفت، عامل آن به سرعت در نطفه خفه می صدا از مرز خط قرمز فراتر می

اما نکته جالب ... کنم ندگی دارند تشویق میمخالفانی که نّیت ساز«: شد گردید و مدعی می گویی دچار می به تناقض

  ]٧۶[».این است که در کشور ما امری برای مخالفت وجود ندارد

   

از لزوم حضور دو حزب در صحنۀ سیاسی کشور سخن  ١٣٣٠که در اواسط دھۀ  به این ترتیب شاه درحالی

به ] ٧٨[نامیده بود،» فاشیستی« حزبی را ھای تک خود رژیم» مأموریت برای وطنم«و حتی در کتاب ] ٧٧[گفت، می

تغییر عقیده داد و از اھمیت تأسیس حزب واحد رستاخیز مّلت ایران سخن به میان آورد؛ زیرا  ١٣۵٣باره در سال  یک

و برای طبقۀ ناراضی مملکت در مقابل تحریکات و تبلیغات «حزب اقلیت مردم نتوانسته بود نقش خود را بازی کند 

که قرار بود ھر دو حزب رسالت واحدی را بر عھده بگیرند و  درحالی] ٧٩[شده بود،» أ و پناھگاھیبیگانگان تبدیل به ملج

در ایران دو حزب داریم، حزب بله «ھای انگلیس،  به تعبیر یکی از روزنامه. کردند فقط نقش اقلیت و اکثریت را بازی می

  ]٨٠[».قربان، حزب البته قربان

   

   

   

   

  ھا نوشت پی

   

  .سی ارشد علوم سیاسیکارشنا  *

، ص ٣، ج ١٣۶٨مھرآبادی، تھران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی،   ــ پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، ترجمۀ محمد رفیعی]١[

٧٢  

تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در علوم طبیعی گذراند، . ش در تھران متولد شد.١٢٨٨اهللا کاسمی در سال  ــ نصرت]٢[

زمان در موضوعات ادبی و تاریخی و حتی فلسفه  ھم. دکتری گرفت ١٣١۴شد و در  سپس وارد دانشکدۀ پزشکی

ھای  آبادی و شیخ مھدی نوری بھره جست و از این طریق به انجمن مطالعه نمود و حتی از محضر استادانی چون خندق

ھای بعد  ی آورد و سالبه تدریس در دانشکده دندانپزشکی رو ١٣١٧او از سال . ادبی و از جمله فرھنگستان راه یافت
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در مجلس مؤسسان سوم . ھای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی را به عھده گرفت سرپرستی و امور فنی دانشکده

به دبیرکلی سازمان  ١٣٢۶از سال . از مازندران و در دورۀ شانزدھم از ساری به مجلس شورای مّلی راه یافت

ھای  اغلب میتینگ. قبال وزیر مشاور و دبیرکل حزب مّلیون گردیددر دولت ا. شاھنشاھی خدمات اجتماعی منصوب شد

بعد از انحالل حزب مذکور به کار سابق خود در سازمان شاھنشاھی . کرد ھای پرشور اداره می حزبی را او با سخنرانی

  .خدمات اجتماعی برگشت

  ٢٩۵، ص ١٣٧۵ا، ــ محمود تربتی سنجابی، قربانیان باور و احزاب سیاسی ایران، تھران، آسی]٣[

  ۵٨۶ــ  ۵٨٧، صص ١٣۶١، قم، دفتر انتشارات اسالمی، ١الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج  ــ جالل]۴[

  ٢١، ص ١۵۵ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]۵[

تحصیالت . ش در مشھد به دنیا آمد.١٢٨٨السلطنه خراسانی، در سال  ــ منوچھر اقبال، فرزند میرزا ابوتراب مقبل]۶[

به فرانسه رفت و بعد  ١٣٠۶در . ابتدایی را در آن شھر گذراند، سپس وارد مدرسۀ دارالفنون در تھران شد و دیپلم گرفت

مدتی بعد از اشتغال به پزشکی به یاری برادرش ــ علی . به کشور برگشت ١٣١٢از پایان تحصیالت پزشکی در سال 

در کابینۀ ساعد نیز . به معاونت وزارت بھداری رسید ١٣٢١ندۀ مجلس و از یاران احمد قوام بود، در اقبال ــ که نمای

در کابینۀ ھژیر، وزیر . در کابینۀ ائتالفی قوام، وزیر پست و تلگراف شد. چندماھی به کفالت ھمین وزارتخانه نایل آمد

آرا به استانداری آذربایجان و  در دولت رزم. و راه گردید فرھنگ و مجددًا در کابینۀ ساعد به ترتیب وزیر بھداری، کشور

به  ١٣٣٢در سال . ریاست دانشگاه تبریز گمارده شد تا اینکه در دولت مصدق از مشاغل دولتی کنار گذاشته شد

عالوه بر ریاست دانشگاه تھران، به وزارت دربار  ١٣٣۴در . سناتوری و سپس به ریاست دانشگاه تھران منصوب شد

ترین دولت بعد  وزیری او طوالنی دوران چھارسالۀ نخست. وزیری برآمد وب گردید که از آن زمان درصدد کسب نخستمنص

. او را قربانی کرد) ابطال انتخابات مجلس( ١٣٣٩شد که شاه در واکنش به بحران سال  محسوب می ١٣٢٠از شھریور 

وکالت رسید، ولی در دولت امینی مورد تعقیب قرار گرفت  بعد از آن در انتخابات مجدد دورۀ بیستم مجلس از تھران به

پس از سقوط امینی، در پاریس به عنوان سفیر ایران در یونسکو انتخاب شد تا اینکه در آبان . که ناچار کشور را ترک کرد

در ھمین  ١٣۵۶مدیرۀ شرکت مّلی نفت ایران منصوب گردید و تا زمان فوت در  به سمت مدیرعامل و ریاست ھیأت ١٣۴٢

  .سمت باقی ماند

الملک، مالک صدھا  خان علم شوکت پدر وی امیر محمد ابراھیم. ش به دنیا آمد.١٢٩٠ــ امیر اسداهللا علم در سال ]٧[

ای داشتند و با تشکیل دولت  العاده این خاندان در شرق ایران نفوذ فوق. پارچه آبادی در منطقه قائنات و بیرجند بود

ھا به سرعت  رو اسداهللا علم نیز تحت این حمایت این از. ی با رضاشاه، نفوذ خود را حفظ کردندمدرن پھلوی، در ھمراھ

علم در طرح و اجرای انقالب . شد ترین فرد به او محسوب می پلکان ترقی را طی کرد و در دورۀ محمدرضاشاه، نزدیک

زارت کشور، استاندار، ریاست وزیری و نخست: ھای عمدۀ او عبارت بودند از سمت. سفید سھم بسزایی داشت

  .دانشگاه، نمایندۀ مجلس، دبیرکل حزب مردم، وزارت دربار

  ٩۵ــ٩۶، صص ١۵٨ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]٨[

  ۴، ص ١۵٧ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٩[

  ١۴۵و  ١۴٧، صص ١٣٧۵خاطرات، تھران، زرین،  ــ علی بھزادی، شبه]١٠[

، ١۶٨؛ ھمچنین شماره بازیابی پرونده ١۴، ص ١۵٢ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]١١[

  ١٨۴ص 

  ٢٣٧ــ  ٢۵١، صص ١۵٨ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]١٢[
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  ٢٢۶ــ  ٢٣٠ــ ھمان، صص ]١٣[

، گردآورنده مؤسسه مطالعات و )ظھور و سقوط سلطنت پھلوی(ــ خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست ]١۴[

  ٢۵٧، ص ١٣۶٩ھای سیاسی، تھران، اطالعات،  پژوھش

  ٣۶، ص ١۴٠ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]١۵[

  ١۴١، ص ١۵۶ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]١۶[

  ٣٨، ص ١٣۶ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]١٧[

  ۴٨٢، ص ١۴٣بی پرونده ــ ھمان، شماره بازیا]١٨[

  ١٠٢، ص ١۵١ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]١٩[

  ١۵٩ــ ھمان، ص ]٢٠[

  ١۶، ص ١۵۶ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٢١[

  ٨٨ــ ھمان، ص ]٢٢[

  ٣۴، ص ١٣۵ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٢٣[

  ١٢۶، ص ١۵۶ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٢۴[

  ١٩، ص ١۵٠ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٢۵[

  ٢٨، ص ١۵۶ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٢۶[

  ٢۴، ص ١٣۵ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٢٧[

پدرش مکرم السلطان مقام ژنرال کنسول را به عھده . ش در شھروان ترکیه متولد شد.١٢٨۴ــ جمشید اعلم در ]٢٨[

را در مدرسۀ علمیه تھران و قسمتی از دورۀ متوسطه را در دبیرستان دارالفنون سپری  وی تحصیالت ابتدایی. داشت

کرد و سپس برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد و در شھر لیون در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد و موفق به اخذ 

با  ١٣٢۶ینکه در سال پس از بازگشت به ایران به طبابت مشغول شد تا ا. تخصص در رشتۀ گوش و حلق و بینی شد

انجام دادن عمل جراحی موفقی ھمراه پرفسور لومتر بر روی محمدرضاشاه، به عنوان پزشک مخصوص برگزیده شد و 

در انتخابات دورۀ نوزدھم . ھای چھارم تا ھفتم مجلس سنا شد وی سناتور دوره. از این زمان با دربار رابطۀ نزدیکی یافت

در تصویب قانون کاپیتوالسیون سھم . نمایندگی مجلس شورای مّلی برگزیده شد از قزوین به) ١٣٣۵بھار (مجلس 

  .اعدام گردید ١٣۵٨بسزایی داشت باالخره با پیروزی انقالب دستگیر و در مھر 

ای شیرازی متولد شد، تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در شیراز گذراند، سپس  ــ محمد معتضد باھری، در خانواده]٢٩[

وی برای اخذ دکترا عازم فرانسه شد و از دانشگاه . وق قضائی تحصیالتش را در دانشگاه تھران ادامه داددر رشتۀ حق

ھای حقوقی و قضایی مشغول شد و سپس در دانشگاه  بعد از مراجعت به فعالیت. پاریس دکترا دولتی حقوق گرفت

داد و پس از مدتی به  تماعی نیز انجام میھای سیاسی و اج در تمام این دوران فعالیت. تھران به تدریس روی آورد

را   مرداد و تأسیس حزب مردم، که علم درصدد برآمد اعضای حزب توده ٢٨بعد از کودتای . عضویت در حزب توده درآمد

در . به حزب خودش جذب کند، باھری از این درخواست استقبال کرد و از این طریق به سرعت پلکان ترقی را طی نمود

بعد از انحالل حزب . وزیر شد جناح چپ حزب مردم را به عھده گرفت و بعدھا در کابینۀ علم، معاون نخستآغاز رھبری 

  .مردم و تأسیس حزب واحد رستاخیز نیز به دبیرکل این حزب نایل آمد

  ۴٠، ص ١۵۴ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]٣٠[

  ١٠٠، ص ١۵٢نده ــ ھمان، شماره بازیابی پرو]٣١[
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در تھران متولد شد، تحصیالت ابتدایی را در ایران و متوسطه را در فرانسه گذراند، سپس  ١٢٨٧ــ یحیی عدل در ]٣٢[

دیپلم جراحی را اخذ کرد و به عضویت مجمع کالبدشناسی  ١٣١٧در . وارد دانشکدۀ پزشکی پاریس شد و دکترا گرفت

بعد از مدتی در دانشکده پزشکی به عنوان استاد جراحی عمومی و  به ایران برگشت و ١٣١٨پاریس درآمد در 

او از دوستان نزدیک علم بود که از ھمین طریق پلکان ترقی را . سینا مشغول به کار شد ھمچنین رئیس بیمارستان ابن

مجلس سنا به عنوان نمایندۀ مردم تھران در ) به جز دوره چھارم(ھای دوم تا ھفتم مجلس سنا  طی کرد و در دوره

  .شد وی از محارم نزدیک و ھمچنین پزشک مخصوص شاه محسوب می. حضور یافت

  ۵۵، ص ١٣٧١ھای سیاسی،  ــ احمدعلی مسعود انصاری، پس از سقوط، تھران، مؤسسه مطالعات و پژوھش]٣٣[

  ١۵١ــ  ١۶۵، صص ١۶٢ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]٣۴[

بعد از طی تحصیالت . در طوالش در خانوادۀ عمیدالسلطنه سردار اسعد طالش متولد شد ١٢٩٨ــ ھالکو رامبد در ]٣۵[

از ابتدای . در دورۀ ھیجدھم مجلس شورای مّلی به مجلس راه یافت. عالیه، ریاست شرکت آلیتالیا را به عھده گرفت

بعد از تأسیس حزب رستاخیز، نیز . م در مجلس انتخاب شددولت منصور، به رھبری گروه و فراکسیون اقلیت حزب مرد

در کابینۀ آموزگار به سمت سخنگویی دولت تعیین شد، سپس به مقام وزیر  ١٣۵۶در سال . به عضویت این حزب درآمد

در به ریاست دفتر رضا پھلوی  ١٣۶۶با پیروزی انقالب از کشور خارج و در سال . مشاوری در امور پارلمانی نایل گردید

  .امریکا برگزیده شد

  ٨١ــ  ٨٢، صص ١۶٢ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]٣۶[

  ١١، ص ١۵۴ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٣٧[

  ٢۴٧ــ  ٢۴٩، صص ١۶٢ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٣٨[

  ٢٧٢ــ  ٢٧٨ــ ھمان، صص ]٣٩[

  ٨۶، ص ١۶۶ ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده]۴٠[

  ۵٩، ص ١۶٨ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۴١[

  ٢٠٣ــ  ٢٠۴، صص ١۴۵ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۴٢[

  ٢۴٠، ص ١۶٨ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۴٣[

  ٣١١ــ  ٣١٢، صص ١۶٣ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۴۴[

  ١١، ص ١۶٨ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۴۵[

پس از گذراندن دورۀ مقدماتی و متوسطه در ایران، عازم اوپا گردید و . در تھران متولد شد ١٣٠۵کنی در سال  ــ]۴۶[

سپس به کشور بازگشت و . تحصیالت خود را در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی در سوئیس و انگلستان به پایان رساند

وزیر بود و پس از آن سرپرست دانشگاه  نخستوزیری علم، مدتی معاون  در زمان نخست. به کار قضاوت مشغول شد

درآمد و باالخره مدیریت عامل بنیاد  ١٣۵٧امامی در سال  او بعدھا ھمچنین به عضویت کابینۀ جعفر شریف. پھلوی شد

  .فرھنگی رضا پھلوی را نیز به عھده گرفت

  ۴٣، ص ١۵۴ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]۴٧[

  ۴٠، ص ١۶۶ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۴٨[

  ۴٧ــ  ۴٨ــ ھمان، صص ]۴٩[

  ۵٨و  ۶۵ــ ھمان، صص ]۵٠[

  ٣۵٢، ص ١٣٧١ــ اسداهللا علم، گفتگوھای من با شاه، ترجمۀ عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، تھران، طرح نو، ]۵١[



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٨ 
 

  ۵٧۴، ص ١٣۶٧ــ جالل عبده، چھل سال در صحنه، تھران، موسسه خدمات فرھنگی رسا، ]۵٢[

  ١٩٨، ص ١۶۴ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]۵٣[

  .جا ــ ھمان]۵۴[

  ١۴۵، ص ١۶٣ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۵۵[

  ١٧٣، ص ١۶٧ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۵۶[

ھی از دانشگاه یوتا در امریکا، در سال دھد که وی بعد از اتمام تحصیالت دانشگا ــ سوابق ناصر عامری نشان می]۵٧[

ھای امریکا به ایران ــ  کمک ۴ھای وابسته به اصل  به ایران بازگشت و در سازمان عمران کرمان ــ از سازمان ١٣٣٣

مراتب اداری و مدیریتی را تا مدیرکلی امور اجتماعی و عمرانی دھات در وزارت  در این شغل سلسله. مشغول کار شد

: اند از ھای دولتی دیگر وی در منابع عبارت سمت. و بعد از آن به معاونت بانک مرکزی ایران نایل آمد کشور طی کرد

: ریاست صندوق اعتبارات کشاورزی، ریاست صندوق توسعه کشاورزی، مسئولیت پخش توسعه در وزارت کشور، رک

اسناد النه : ؛ ھمچنین١۶۴، ٢٠۵، ٢٢۴و  ٢٣۵، صص ١۵٠آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده 

  ۴٢، ص ١٣۶۶جاسوسی امریکا، احزاب سیاسی ایران، تھران، مرکز نشر اسناد النه جاسوسی امریکا، 

  ٢٣۴ــ  ٢٣۵، صص ١۶۶ــ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی پرونده ]۵٨[

  ٨ــ  ١١، صص ١۵۵ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۵٩[

  ٢٢١ــ  ٢٢٢، صص ١۶۴ھمان، شماره بازیابی پرونده  ــ]۶٠[

  ۶٩ــ  ٨١، صص ١۵۴ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۶١[

  ٧٩ــ ھمان، ص ]۶٢[

  ۴٨۵ــ  ۴٨۶، صص ١٣٧١ــ ریچارد کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمۀ فرشته سرلک، تھران، نشر گفتار، ]۶٣[

  ۵٧۴ــ جالل عبده، ھمان، ص ]۶۴[

  ۵۴۵، صص ١٣۶٨بھنود، از سید ضیاء تا بختیار، تھران، سازمان انتشارات جاویدان،  ــ مسعود]۶۵[

در سمت فرمانداری شیراز در طرفداری  ١٣٣٢مرداد  ٢٨دھد که وی در کودتای  ــ سوابق محمد فضائلی نشان می]۶۶[

لطنت پیوست و در دھۀ از دکتر محمد مصدق، مجسمۀ محمدرضاشاه را پایین کشیده بود، اما بعدھا به طرفداران س

شایعه بود که وی ھمراه . دو بار از طرف حزب اکثریت ایران نوین به نمایندگی مجلس شورای مّلی انتخاب شد ١٣۴٠

آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، : رک. ھرحال بعدھا او به حزب مردم پیوست به. ھا ھستند ھالکو رامبد از فراماسون

  ٧ــ  ٨، صص ١۶٣؛ ھمچنین ھمان، پرونده شماره ٢٢۴ــ  ٢٣۵ص ، ص١۶۴شماره بازیابی پرونده 

  ١٢١ــ  ٢٢٢، صص ١۶۶ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۶٧[

  ٢٠۴ــ  ٢٠۵، صص ١۶۴ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]۶٨[

  ٢۵٠ــ  ٢۵١ــ ھمان، صص ]۶٩[

  ٢١٩ــ  ٢٢٠ــ ھمان، صص ]٧٠[

  ٢٠١ــ  ٢٠٣ــ ھمان، صص ]٧١[

  ٢٣٧ــ  ٢٣٨ص ــ ھمان، ص]٧٢[

ــ سپھر ذبیح، تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، ترجمۀ محمد رفیعی مھرآبادی، تھران، مؤسسه مطبوعاتی ]٧٣[

  ٣۶٢، ص ١٣۶۴عطایی، 

  ٣٩، ص ١٣٩ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٧۴[
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١٩ 
 

  ۵١، ص ١۶٧ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٧۵[

  ۵٠ــ ھمان، ص ]٧۶[

  ۵١ــ ھمان، ص ]٧٧[

  ۵٠ــ ھمان، ص ]٧٨[

  ۶٨، ص ١۵۵ــ ھمان، شماره بازیابی پرونده ]٧٩[

  ٧٩ــ پیتر آوری، ھمان، ص ]٨٠[

  

  

   

   نشریه زمانه: منبع

   

  


