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  احزاب دولتي و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران 

  نیلوفر کسري 

  و ايجاد نظام تك حزبي ) دوره سوم(احزاب دولتي 

استاد (كرده در خارج كشور به ويژه طرفداران ساموئل ھانتینگتون  فكر ايجاد حزب واحد و فراگیر از سوي ايرانیان تحصیل

تفاوتي سیاسي اكثريت مردم  ھدف از ايجاد چنین حزبي جلوگیري از بي . مطرح شد) علوم سیاسي دانشگاه ھاروارد

شور بود تا از طريق عالقمند كردن آنان به امور سیاسي مطلوب و عاملي مؤثر در جھت پیوند دولت و مردم ايجاد ك

  . گردد

بدين ترتیب تالشھايي در جھت كسب موافقت محمدرضاشاه صورت گرفت و او را با اين عنوان كه از اين پس با اجراي 

شاه در . آھنگ نمود ي را برعھده خواھد گرفت، با خود ھمطرح نظام حزب واحد شاه رھبريت كل فعالیتھاي سیاس

  : گويد در اين مورد مي) پاسخ به تاريخ(كتاب خود 

ما معتقد ھستیم ھمه مردم ايران بايد براي رسیده به ھدفھاي ملي كه سعادت و آسايش فرد فرد ما را تامین خواھد 

نه خنثي كردن تالشھاي . در راه پیشرفت كشور باشدكرد متحد باشند و در يك جھت حركت كنند، ھمه كوششھا بايد 

ھر گروه كه در حزبي ھستند با ديگران بر سر كسب . در نظام چند حزبي امكان تفرقه و تشتت بسیار است. يكديگر

خواھد حرفھاي خودش را به كرسي بنشاند و در  ھر گروه مي. قدرت و به دست گرفتن حكومت ستیز و دعوا دارند

  ) ١(در حالي كه در حزب رستاخیز از جنگ گروھي خبري نیست . آيد ت به وجود مينتیجه اختالفا

ش تشكیل شد و كلیه احزاب منجمله حزب ١٣۵٣بنابر اين حزب رستاخیز ملي ايران به دستور شاه در يازده اسفند 

رسید كه شركت در اين  اندكي بعد كار به جايي. ايران نوين، حزب مردم، پان ايرانیست و ايرانیان در آن ادغام شدند

ھر كسي بايد جزو اين حزب بشود و تكلیف خود را : حزب سیاسي، اجباري اعالم شد و شاه در سخنان خود گفت

اگر نخواستند خارج شوند، جايشان در زندان است، و دولت اعالم نمود براي . اگر نشد از ايران خارج شود. روشن بكند

  . یست پاسپورت صادر و به خارج فرستاده خواھد شدھر ايراني كه خواستار شركت در حزب ن

اي در دست دولت و ديكتاتوري شد و شاه ركن چھارمي به سه ركن ديكتاتوري خود  بدين گونه حزب رستاخیز نیز حربه

مند باشد و در فعالیتھاي سیاسي نقشي  و حزب دولتي به جاي آنكه از قدرت و استقالل بیشتري بھره ) ٢(افزود 

  . د‚اشته باشد عمًال به صورت يكي از ابزار اعمال قدرت حكومتي درآچشمگیر د

وزير وقت و رئیس حزب ايران نوين نھاده شد و البته  دبیرك لي حزب جديد در ابتدا به عھده امیرعباس ھويدا نخست 

ين حزب به عھده بعدھا رھبري ا. وزيرش را نیز تحت اختیار خود بگیرد  قصد شاه اين بود كه فعالیتھاي سیاسي نخست

اما عملكرد جمشید آموزگار در حزب كه به . وزيري برگزيده شد جمشید آموزگار گذارده شد و اندكي بعد به نخست 

ايجاد جناح پیشرو انجامید خود از موانع ضعف حزب گشت و به جاي آنكه حزب باعث اتحاد و يكرنگي و ثبات در جامعه 
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در اين بین درگیري . يجاد اختالف بین رجال دولتي و دولتمردان سیاسي گشتگردد، خود از عوامل اصلي تشتت آرا و ا

  . جناحھاي پیشرو، سازنده و لیبرال بر شدت اين جريان افزود

ھاي رژيم مورد حمالت مخالفین رژيم قرار  حزب رستاخیز ملت ايران سه سال بعد از تشكیل به عنوان يكي از پايه 

به طوري كه در اھداف خود از جمله تحكیم رژيم و نھادي كردن . ھا گشت رضايتيگرفت و عملكرد آن باعث تشديد نا

سلطنت و تثبیت دولت موفق نشد و به جاي ايجاد ثبات، كل رژيم را تضعیف كرد و سلطنت را بیش از پیش از ملت جدا 

  . د رژيم برچیده شدبه دستور خو ١٣۵٧ساخت و معدود پیوند موجود در رژيم را از بین برد و سرانجام در پائیز 

١   

  جناب امیرعباس ھويدا دبیركل حزب رستاخیز ملت ايران 

پیرو بیاناتي كه در جلسة مورخ يكم آذر ماه يك ھزار و سیصد و پنجاه و دو شمسي درباره تعیین تكلیف آينده مملكت و 

ر خود را دربارة وظايف اين ھمچنین وظايف احزاب ايراد كرديم اكنون كه حزب رستاخیز ملت ايران تشكیل گرديده نظ

نمائیم كه انتظار ما از حزب رستاخیز ملت ايران اين است كه مردم را ارشاد كند كه مسئولیتھا و  حزب ابراز و ابالغ مي

وظايف ملي خود را در قبال نظام شاھنشاھي ـ قانون اساسي ـ انقالب شاه و ملت به بھترين وجھي به عھده بگیرند 

  . و انجام دھند

  نیاوران به تاريخ پنجم خرداد ماه يكھزار و سیصد و پنجاه و چھار  كاخ

١٣۵۴   

  محمدرضا پھلوي : امضا

٢   

   ١۶/٢/٢۵٣۶: حزب رستاخیز ملت ايران تاريخ

   ١١۴٣: دبیركل نمره

  دوست گرامي جناب آقاي دكتر ھوشنگ نھاوندي 

  رئیس دفتر مخصوص علیاحضرت شھبانوي ايران 

شايسته آن جناب را به عضويت كمیته رھبري آموزش و تبلیغ حزب رستاخیز ملت ايران به با كمال خوشوقتي انتخاب 

  . رساند آگاھي مي

اند موفقیت آن ھمكار ارجمند را در تحقق آرمانھاي آموزشي حزب رستاخیز ملت  با امتنان از اينكه دعوت ملي را پذيرفته

  . مند استايران تحت رھنمودھاي فرماندھي عالي ايران صمیمانه آرزو
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  ارادتمند دبیركل حزب رستاخیز ملت ايران 

  محمد باھري 

   ٨٠٩۴نمره : مھر

١٨/٧/٣۶   

  امور اختصاصي 

  . آقاي نادر شیراخ در پرونده اختصاصي من نگاھداري شود: حاشیه

١٨/۵ /  

  

  

 دوره دوم احزاب دولتي 

ش و ايجاد حکومت مطلقه محمدرضا شاه در ١٣٣٢مرداد  ٢٨فکر ايجاد حزب دولتي در عصر پھلوي دوم، پس از کودتاي 

ھاي سیاسي جامعه و پر کردن  قصد حکومت از تشکیل چنین احزابي، در دست گرفتن نبض فعالیت. ايران شکل گرفت

ش ھمچنان در اذھان باقي ماند تا اينکه به دستور شاه ١٣٣۵اما اين فکر تا سال . خالء ناشي از نبودن احزاب آزاد بود

ش موجوديت خود را اعالم ١٣٣۶اين حزب در ارديبھشت . اش مسئول تاسیس حزب مردم گشت اسداهللا علم يار ديرينه

رھبر عملي اين . ھاي سیاسي و حکومتي بودند ھاي علمي و دانشگاھي و شخصیت سران اين حزب غالبًا چھره. کرد

توان از پرفسور يحیي عدل، دکتر پرويز  از ديگر بنیانگذاران اين حزب مي. ايان حیات سیاسي آن اسداهللا علم بودحزب تا پ

  . ناتل خانلري، دکتر موسي عمید، دکتر حسن ستوده تھراني و دکتر احمد فرھاد نام برد

  گوشه اي از کنگره حزب مردم 

  يحیي عدل . ١

  کاظم جفرودي . ٢

  ھالکو رامبد . ٣

   ١٣۵٢مدرضا پھلوي به ھنگام مالقات با جمعي از اعضاي کمیته مرکزي حزب مردم در سال مح

اعضاي اين حزب ) ش١٣٣٧(وزير وقت منوچھر اقبال تاسیس شد  يک سال بعد دومین حزب دولتي توسط نخست

ه حزب از آقايان ھیئت مؤسس. بیشتر از میان وزرا، نمايندگان مجلس، مقامات وقت و رجال سیاسي اداري رژيم بودند
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آبادي، محمد  محمود جم، عزالممالک اردالن، حاج سید اسداهللا موسوي، دکتر محمدعلي ھدايتي، حسام دولت

وزير وقت و مؤسس  اين ھیئت رياست و دبیرکلي حزب ملیون را به نخست. شد حجازي و دکتر شاھکار تشکیل مي

  : ولین جلسة حزبي خود عنوان کرد کهدکتر اقبال در ا. حزب دکتر منوچھر اقبال واگذار کردند

اند که  شاھنشاه دستور فرموده. بدون احزاب و تشکیالت اجتماعي معني ندارد! در دنیاي امروز حکومت دموکراسي

  . گردد پس حزب ملیون در مقابل حزب مردم تاسیس مي. سیستم در حزب در مملکت برقرار شود

مقارن با انتخابات دوره بیستم مجلس شوراي ملي متجلي  ١٣٣٩ اوج فعالیت حزبي احزاب مردم و ملیون در سال

با آشکار شدن اسناد تقلبات . در اين دوره از انتخابات تقلبات فراوان و تبايز و زد و بند بسیاري صورت گرفت. شود مي

ات باطل اعالم شد و انتخاباتي و تبايز و زد و بند حزب مردم به عنوان اقلیت و حزب ملیون به عنوان حزب اکثريت انتخاب

وزير وقت از سويي و اسداهللا علم از سويي  بدين ترتیب دکتر اقبال نخست. ھر دو حزب اعتبار خود را از دست دادند

اما حزب . وزير از میان رفت و حزب ملیون عمًال با برکناري نخست. ديگر از دبیرکلي حزب ملیون و مردم استعفا دادند

 ١٣۵٣ري دکتر يحیي عدل و سپس علینقي کني، ناصر عاملي و محمد فضائلي تا سال مردم به صورتي کمرنگ با رھب

در رقابت با حزب  ١٣۵٠و بیست و سه در سال  ١٣۴۶در سال  ٢٢و  ١٣۴٢مجلس در سال  ٢١در صحنه بود و در دوره 

  . ايران نوين ھمچنان به ايفاي نقش اقلیت پرداخت

با برقراري نظام  ١٣۵٣رو بود و سرانجام در سال  ھا و اختالفات بسیاري روبهبندي حزب مردم در دوران حیات خود با جناح

  . تک حزبي از میان رفت

  کانون مترقي 

ش توسط گروھي از جوانان طرفدار اصالحات ١٣۴٠اين تشکیالت نه به عنوان حزب بلکه به صورت جمعیت در سال 

و با از میان رفتن حزب . ور و امیرعباس ھويدا تشکیل گشتاي از وزرا و رجال دولتي چون حسنعلي منص امريکايي و پاره

ش شرکت ١٣۴٢مجلس شوراي ملي در سال  ٢١ملیون در نقش حزبي در مقابل حزب مردم ظاھر شد و در انتخابات 

تاسیس اين کانون در واقع پیش درآمد حزب ايران نوين بود که يک سال و اندي بعد از اين کانون توسط ھمین . جست

  . شايان ذکر است که نمايندگان اکثريت حزب ايران نوين در مجلس اکثريت را در دست داشتند. جاد گشتاعضا اي

  حزب ايران نوين 

ترين و ماندگارترين  حزب ايران نوين بزرگ. ش به وجود آمد١٣۴٢اين جزب در واقع با تغییر نام کانون مترقي در آذر سال 

ا تاسیس نظام تک حزبي، اکثريت را در دست داشت و بیش از يک دھه در حزب دولتي در عصر پھلوي بود که ھمواره ت

نخستین دبیرکل اين حزب حسنعلي منصور بود که در اسفند . ھاي حزبي به حیات خود ادامه داد فضاي خالي از فعالیت

ير و دبیرکل وز با قتل منصور معاون دبیرکل حزب ايران نوين، امیرعباس ھويدا نخست. وزيري رسید ش به نخست١٣۴٢

ش اکثريت را در ١٣۵٠ش و ١٣۴۶مجلس شوراي ملي در سالھاي  ٢٣و  ٢٢حزب ايران نوين در انتخابات دوره . حزب شد

فعالیت حزب ايران . ترين و پرطرفدارترين حزبي بود که در حزب رستاخیز ادغام شد بزرگ ١٣۵٣مجلس داشت و در سال 

کمیته : ھا شامل اين کمیته. گرفت عالوه بر کمیته مرکزي دربرمي ھاي متعددي را نوين بسیار وسیع بود و کمیته
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ھاي اصناف  اجرايي و دفتر سیاسي، سازمان جوانان، زنان، کشاورزان، کارگران، بازرگانان، سنديکاھاي کارگري، اتحاديه

ران نوين ارگان ساخت و روزنامه نداي اي حزب نشرياتي نیز در سراسر کشور منتشر مي. و تشکیالت وابسته ديگر بود

حزب ايران نوين براي آموزش کادر خود اقدام به تاسیس مدرسه عالي علوم سیاسي و امور . شد آن محسوب مي

  . حزبي نمود که پس از ادغام آن در حزب رستاخیز، به آن حزب متعلق گشت

رت کشور، انجمن نظارت وزير رونوشت جناب آقاي عالء وزير دربار شاھنشاھي رونوشت وزا تھران ـ جناب آقاي نخست

انتخابات بیستمین دوره تقنینیه شھر مراغه با رعايت بیطرفي کامل از محترمین و معتمدين تشکیل و شروع به کار 

رويه و  چون آقاي احمد حمیديه در دوره گذشته بر اثر اعمال بي. باشد نموده و مورد تايید قاطبه اھالي شھر مي

خواھد بار ديگر خود را به مردم مراغه تحمیل  بود و اکنون نیز با تشبثات واھن ميسوءاستفاده از مراغه طرد گرديده 

کند که فاقد آراء مردم است ايادي و  نمايد لیکن در مقابل افکار عمومي شکست قطعي خود را احساس و مشاھده مي

تواند حقايق را وارونه  کند که مي اقوام خود را با چند نفر اجیر و با طومارھاي جعلي به تھران اعزام داشته و تصور مي

اساس نامبرده ترتیب اثر داده نشود تا اھالي اين  لذا مراتب عرض و استدعا دارد به اعتراضات و شکايات بي. جلوه دھد

  . شھرستان با خاطري آسوده دعاگو باشند

  آرم شیرو خورشید ايستاده 

   ۵٩١شماره کتاب 

  اف و تلفن وزارت پست و تلگر ٢٨۵٢و  ٢٨۵١ھاي  شماره

جناب آقاي وزير محترم کشور رونوشت جناب آقاي علم دبیرکل محترم حزب مردم رونوشت انديشة مردم رونوشت 

جناب آقاي فرود نماينده منفردين، رونوشت جناب آقاي دکتر امیراصالن افشار، رونوشت اطالعات به پیروي از منويات 

متاسفانه در حین . اخذ آرا خاتمه يافت ١٠/۵/٣٩رامش آغاز و ديروز ملوکانه انتخابات شھر مراغه در نھايت آزادي و آ

دانست عوامل دولتي مخصوصًا استاندار آذربايجان شرقي شروع  انتخابات که حزب مخالف شکست خود را قطعي مي

يز احصار و ھاي غیرقانوني در امر انتخابات نموده چند دفعه وسیله تلفن فرماندار مراغه را به تبر به کارشکني دخالت

خواستند با اعمال نفوذ و دور نمودن فرماندار از حوزه انتخاباتي خود وقفه در کار انتخابات ايجاد نمايند و چون موفق  مي

به اين امر نشدند آقاي احمد حمیديه کانديداي حزب دولتي را تحريک به ايجاد اغتشاش و اختالل نظم عمومي نمودند 

سلکان ما عموم  دي نشان داده و باعث توقف امر انتخابات گردند خوشبختانه ھمکه بدين وسیله اوضاع را غیرعا

العملي نشان نداده و بدون ھیچگونه زد و  ترين عکس دھندگان به نفع مردم پي به دسايس مخالفین برده کوچک راي

اند جناب آقاي وزير  دانستهخورد آرا خود راي دادند اينک ديروز که اخذ آرا خاتمه يافته و مخالفین شکست خود را قطعي 

کشور بدون مجوز قانوني فرماندار مراغه را مرکز احضار عمل استخراج و قرائت آرا را متوقف نموده است اينک مراتب 

محض استحضار گزارش اقدام قانوني عاجالنه مورد استدعا است جريان امر به پیشگاه ھمايوني و مقامات دولتي نیز 

  . تلگرافًا عرض شد

  . ف کمیته حزب مردم مراغه ھاشم فروزياز طر
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۶ 
 

  وزارت دارايي 

  اداره 

   ١٣۴..... به تاريخ 

   ٢٢/۴٣٩١٠ - ٣۵۶٣١شماره 

  .... پیوست 

  کمیته تشکیالت مرکزي حزب ايران نوين 

انحصار دخانیات ايران به موضوع فروش کاالي دخانیه مستقیمًا وسیله مؤسسه  ٢/١٠/۴٢- ۵١١٧عطف به نامه شماره 

  . دارد عاملین اشعار مي

گیرد  ھا انجام مي ھاي کشور سالھا است که فروش کاالي دخانیه وسیله ادارات دخانیات محل و يا دارايي در شھرستان

و عاملین فروش کاالي مورد مصرف اھالي را مستقیمًا و بدون واسطة از ادارات مزبور تحويل گرفته و به فروش 

  . انندرس مي

شد و به واسطة انقضاء مدت  فقط در مورد تھران که تا سال گذشته توزيع به وسیله شرکت پخش سیگار انجام مي

قرارداد الزم بود در نحوة توزيع اتخاذ تصمیم شود به رعايت سیاست دولت در سپردن کار مردم به مردم مقرر شد که 

و در نتیجه انتشار آگھي مناقصه و با رعايت کامل مقررات  عمل توزيع تھران کماکان وسیله شرکتھاي خصوصي باشد

برنده مناقصه تعیین و ھمان منعقد گرديده است و در حال حاضر ھم شرکت مزبور مشغول توزيع کاالي دخانیات تھران 

  . باشد مي

  وزير دارايي 

   ٣٨۶٣۵: سند ش 

  ھـ  ٨٩٧۵-٣٢٢-۶٨: رده 

وچھر شاھقلي، جواد منصور، حسن زاھدي، امیرعباس ھويدا، امیرقاسم من: کنگره حزب ايران نوين رديف اول از چپ

  معیني، ناصر يگانه، ھادي ھدايتي 

  دکتر منوچھر اقبال نخست وزير و مصطفي الموتي به ھنگام تماشاي اسامي کانديداھاي حزب ملیون 

 


