
 

  تشكیل حزب دموكرات

 نیلوفر کسري

جود حــزب تـوده و فعالیـت گســترده آن  علي. در اذھان شکل گرفتـه بـود 1320فکر تشکیل حزب واحد پس از شھريور  الخصـوص آنکـه و
بايست در مقابل فعالیت و تبلیغات گسترده حزب توده، حـزب قدرتمنـد ديگـري  اي از رجال و فرھیختگان را بر اين باور کشاند که مي پاره

جال چنیــن فعـالیتي را نمـي به وجود آيد که بیشتر جنبه ملي تـا . داد گرايانه و ناسیونالیستي داشته باشد، اما اوضاع آشـفته کشــور م
ناي عقايـد خـود . السلطنه در دوره انتخابات مجلس چھاردھم اين فکر را به طور جدي به عمل در آورد اينکه قوام حزب بـر مب اصول ايـن 

یاراتش مي قوام سي باشـد، دور  السلطنه استوار بود و بر اين مبنا که شاه يک مقام تشريفاتي است و اخت بايسـت در حـد قـانون اسا
 زد مي

السلطنه جھت مقابله با اقدامات حزب دموکرات آذربايجان، ضرورت تشکیل حزب ملي واحد  اي از رجال پس از صدارت قوام به تدريج عده
سیس حـزب را فـراھم کردنـد . که متکي به اکثريت مردم باشد پیش کشید قدمات تأ . به دستور قوام، مظفر فیروز و عباس شاھنده م

ً تأسیس حزب را در تاريخ  احمد قوام نخست بالفاصله اقشار مختلفـي از . ش اعالم کرد1324تیر  9وزير طي نطقي در راديو تھران رسما
 :گويد احمد آرامش در خاطرات خود مي. مردم به ويژه طبقات متوسط، به عضويت حزب در آمدند

السلطنه از راديو تھران اعالم گرديد، چنان شور و شعفي در  وسیله شخص قوام  تیر ماه تشکیل حزب دموکرات به 9ھمین که در شب 
کرات ايـران واصـل  حزب دمو طبقات مردم به وجود آمد که تا دو سه ھفته بعد روزي ھـزاران درخواسـت عضـويت از طبقـات مختلـف بـه 

حزب . گشت مي شعرا و نويسندگان بدون ريا و مداھنه و از روي صفاي قلب قصائد و مقاالتي در تجلیل قوام و تأيید اقدام او در تشکیل 
ً به عنـوان قوام سرودند و مي دموکرات مي ھر  نوشتند، بازرگانان درجه اول و متمولین صدھا نامه مستقیما شتند و  السـلطنه ارســال دا

ھا . يک پیشنھاد کردند که به قدر توانايي حاضرند از نظر مالي به حزب کمک کنند سفراي کشورھاي خارجي و نماينــدگان سیاســي آن
 1. السلطنه را مالقات کردند و به مناسبت تشکیل حزب دموکرات، به وي تھنیت گفتند ھر کدام جداگانه قوام

ِ حزب،  فرد  السلطنه ھم بالفاصله براي اينکه جلوي نگراني روس تیر ماه تشکیل شد و قوام 29ھیئت مؤسس ھا را بگیرد، مظفر فیروز، 
کننده گرايش به شوروي بود به سـمت  مورد اعتماد آنھا را به معاونت رھبر کل حزب انتخاب کرد، اما در کنار او احمد آرامش را که تعديل

 دبیرکلي برگزيد

 .ھايي داير کرد ھاي ايران به استثناي آذربايجان و کردستان شعبه حزب ظرف مدت کوتاھي گسترش يافت و در اکثر شھرستان

2. قوام سعي داشت با ايجاد اين حزب و توجه به حال کارگران و مستضعفان، قدرت حزب توده را در جامعه کم کند
 

 قوام با تعديل روابط کارفرما و کارگر و تعیین مزد و حقوق کارگران توانست دسايس حزب توده را در تجزيه ايران خنثي کند

اي به عنوان وزارت کار تأسیس کرد و رياست آن را به سلمان اسدي از فعـالین حـزب داد و  وزارتخانه 1325او در کابینه اصالحي خود در 
 توانست قدرت حزب را در کشور افزايش دھد

السلطنه و از بین رفتن حمايت دولتي دچار  حزب دموکرات تا زمان صدارت قوام و حل بحران آذربايجان در قدرت بود اما بعد از سقوط قوام
 .تشتت شد و منحل گرديد
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