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  : پیشگفتار

سابقه یک قرن در ایران  تهذب و دمکراسی حزبیتجربه 

همزمان با  دارد ، اولین احزاب در ایران خود را به همراه

 دوران مشروطه و عمدتا با قالبی آسیایی شکل گرفت .

ای انجمن های پنهان ، تشکل های مخفی و نیمه مخفی با الهام از جنبش ه

 وسیهشورشی و عملیاتی در ایران شکل گرفت ، گروههای مارکسیست انقالبی ر

ذار رگاثیروند شکل گیری احزاب در ایران ت دردر دوران انقالب روسیه تا حدی 

 بودند .

رتباط دم اعنگاه به خارج و تقلید از آنان ، عدم درک از جامعه و فرهنگ عمومی 

اید شبود و در ایران  هاشکل تبا روحانیون از جمله عوامل شکل گیری ناقص 

 نهضت مشروطه نیز بی تاثیر نبود . تمام این عوامل در شکست

مه و رامناباید دارای م زاباح حزب کهتآرام آرام با شناخت بیشتر سیاسیون از 

 فتاررد و تالش در چارچوب نظریات مشخص و معین برای تغییر ناساسنامه باش

 ن قرارکار احزاب در ایران در حال به سامان رسید، مردم براساس مرام حزب 

 گرفت .

با  لبتهاتقریبا اولین احزاب در ایران حزب دمکرات و حزب اعتدالی بودند که 

 رمن .بن سر هنری کمپل مدیریت پشت صحنه
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وده، زب تعلیرغم اینکه در دوران پایانی رضا شاه احزاب مخالف بزرگی همچون ح

ات و دمکر ، فدائیان اسالم ، حزبحزب جنگل ، حزب ایرانیان بیدار ، جبهه ملی 

صه ه عرو دولتی زیادی پا ب طرفدار حکومت سلطنتی ... وجود داشت ولی احزاب

ادند ار در در معرض ظهور قرلوی دوم نقش خود را بیشتگذاشتند که در دوران په

 ا برایهم فضای دمکراتیکی ر، و در حقیقت محمدرضا پهلوی از عناصر حکومتی 

به  حزابحکومت خود در بین مردم و دیگر کشور ها نشان می داد و هم با این ا

جنگ حزب های مردمی که در پی سرنگونی حکومت پادشاهی بودند برمی 

 خواست .

 ون ،احزابی همچون حزب ایران ، حزب پان ایرانیست ، حزب مردم ، حزب ملی

 حزب ترقی ، حزب ایران نوین از جمله این احزاب بودند .

محمدرضا پهلوی در اوایل دهه پنجاه هجری شمسی احساس کرد که احزاب 

 نیونمخالف در حال رشد و توسعه در بین مردم و مخصوصا دانشجویان و روحا

ا بباط دانشجویی راه ارت مسلح و از همه مهمتر احزاب مخفی مبارز می باشند

وی ساز  وروحانیت را یافته اند و از این طریق به توده مردم نزدیک می شوند 

رت کسب قدهرکدام در پی درگیری برای و دولتی دیگر احزاب داخلی سلطنتی 

ر سال دود کان خاین بود که به پیشنهاد برخی از نزدی بیشتر از شاه می باشند ،

نوان عحزب رستاخیز را از ائتالف تمام احزاب قبلی درون حاکمیتی به  1353

زان و شاوریک حزب فراگیر تاسیس کرد و از این زمان تمام مردم و کارمندان و ک

 کارگران را مکلف به عضویت در این حزب کرد . 
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ر دد که محمدرضا پهلوی بو اخیز ایران آخرین اشتباه سیاسیشاید حزب رست

 ساله پهلوی را به زیر کشید . 50حکومت  ، سال 4نهایت در کمتر از 

یت فعال حین قبل از تاسیس ، حزب رستاخیز معرفی دقیقدر پی جزوه پیوست 

 را پیش روی شما قرار میدهد . این حزبانحالل  دالیل و

 

 

 سید احمد نبوی

 دبیر کل حزب همدلی مردم تهران

 )همت(
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 :مقدمه 

حنزب »سرشنناس بنه  رستاخیز ملت ایران حزب

بنننه عننننوان تنهنننا حنننزب فراگینننر، بنننه « رسنننتاخیز

 1353 اسننفند 11 رد محمدرضاشنناه پهلننوی دسننتور

 .تشکیل شد دیخورشی

ساختار و تشکیالت حزب بر پایه سه اصل تشکیل شند  نظنام شاهنشناهی، 

تنرین ترین و مبرمقانون اساسی و انقالب شاه و ملت. صیانت از این اصنول اصنلی

 .وظیفه حزب قلمداد گردید

شد، چند بنار عنوض دبیرکل حزب، که با نظر محمدرضا پهلوی انتخاب می

(، 1355آبنان  6و  5غاز تأسیس حزب تنا کنگنره دوم )شد. امیرعباس هویدا از آ

دی  ، محمد معتضد باهری تنا1356مرداد  17جمشید آموزگار از همین تاریخ تا 

دند و دبیرکل حزب بو 1357شهریور  6، و جمشید آموزگار از این تاریخ تا 1356

اه جواد سعید، آخرین دبیرکل، زمانی به این سمت رسید که حزب جنز انحنالل ر

از تشنکیل « پاسخ بنه تناریخ»رو نداشت. محمدرضا پهلوی در کتاب گری پیشدی

 .استاین حزب بعنوان یک اشتباه یاد کرده

 س از اعننننننننننننالم تشننننننننننننکیل حننننننننننننزبپنننننننننننن

  ،حنزب منردم ،حزب ایران ننوین مانند ایران مجاز سندیکاهای و هاحزب همه

در آن ادغنام شندند. نظنام  حنزب ایرانینان و حزب پان ایرانیسنتحزب ملیون، 

شاهنشاهی در قدم بعدی تمام کارمندان دولت را مجبنور بنه عضنویت در حنزب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B3_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B3_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B3_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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دو  1354نمود. حزب که هدف خود را افزایش کمیت اعضا قرار داده بود در سال 

پنج میلیون و چهارصد هنزار نفنر را  1355میلیون و چهارصد هزار نفر و در سال 

خود پذیرفته بود. با این حنال افنرادی کنه عضنو  های گوناگونبه عضویت کانون

حزب بودند، تنها نام خود را در دفاتر حنزب وارد کنرده بودنند و عمنالم گنامی در 

 . داشتندجهت اهداف واقعی حزب برنمی

 

 : مرداد 28اصالحات سیاسی پس از کودتای 

یابی مجندد محمدرضنا پهلنوی، و قندرت 1332مرداد  28پس از کودتای  

سنت بنه اهد استبدادی دوباره بود. در قالب این استبداد محمدرضا شاه دایران ش

های سیاسنی، اقتصنادی و اجتمناعی زد. در راسنتای ایجاد اصنالحاتی در زمیننه

اصالحات سیاسی، شاه در سیاست خارجی با امریکنا همگنامی بیشنتری از قبنل 

یش بنه نمنانشان داد. در صحنۀ داخلی پس از تثبیت اوضاع، سیستم دو حزبی را 

. ننام داشنت« منردم»و اقلیت، « ملیون»گذاشت. در این سیستم، حزب اکثریت، 

هنای های محمدرضا شاه برای ایجاد نظام دو حزبنی در اینران روایتدرباره انگیزه

یدار دگوناگونی وجود دارد اما خود وی در آستانه تشکیل حزب ملیون در جریان 

یدار دها داشته است. آخرین شاه ایران در زهبا نصراهلل کاسمی اشاراتی به این انگی

 گوید  با دبیرکل حزب اکثریت ملیون می

کردم که به چنه دلینل نظنام ها فکر میسال»

سناعت  48طنی  1320مملکت در شنهریور سنال 

ها بنا لبناس کهننه و طوری متالشی شد که سنرباز
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پننای برهنننه... در کوچننه و بننازار تقاضننای کمننک 

افتم کننه در داخننل مملکننت کردننند.... بعنند دریننمی

تشکیالت و سازمانی وجود نداشت که پایه و اساس 

محکمی متکی به افکار مردم داشته باشد که بتوانند 

در روزهای سخت تشکیالت موجنود را نگنه دارد و 

نگذارد متالشی شود. از این رو به فکنر افتنادم کنه 

باید در مملکنت تشنکیالت حزبنی ایجناد شنود تنا 

قبال حزبی تشکیل شده )حزب  منظورم عملی شود.

مردم( کنه حنزب اقلینت اسنت، حناال بایند حنزب 

 «اکثریت تشکیل شود و این کار به عهده شماست.

  
ش بر همانطور که محمدرضا شاه تاکید دارد، به طور کلی در این رویکرد تال

های حزبنی، هنای وابسنته در قالنب تشنکلاین بود که عالوه بر سازماندهی گروه

ای دموکراتیک از خود به نمایش بگذارد تنا بنا جلنب مشنارکت وجههرژیم حاکم 

خطاب  1336مردمی مشروعیت کسب کند. شاه در سخنرانی خود در اردیبهشت 

 گوید ها میبه سناتور

مفهوم دموکراسی، آزادی مردم در اظهار عقینده »

و تشکیل احزاب اسنت و حناال کنه احنزاب را تشنکیل 

 «ایم، دموکراسی داریمداده
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 گوید و در جای دیگر می 

در اجتماع ما کنه بنر اسناس رژینم پارلمنانی و » 

شننود... ساسنناس کننار بننر محننور  دموکراتیننک اداره می

سیستم دو حزبی، حزب موافق دولت و حزب مخالفنت 

 «دولت سقرار دارد 

 

 و منظور شاه از احزاب مذکور، دو حزب ملیون و مردم بود. 

  
م دو از ابراز تمایل شاه برای برقنراری سیسنتدر چنین شرایطی بود که بعد 

ابی ها، طرفداران وی به تکاپو افتادند تا زمینه ایجاد چنین احزحزبی در سخنرانی

 ه بررسنیو در آن زمان احزاب گوناگونی شکل گرفت. در ادامه ب را به وجود آورند

 .داحزابی می پردازیم که در زمان شکل گیری حزب رستاخیز در آن ادغام شدن

 

 بنیانگذاری رهبر نام حزب ردیف

 1342 حسنعلی منصور حزب ایران نوین 1

 1336 اسداهلل علم حزب مردم 2

 1336 منوچهر اقبال حزب ملیون 3

 1349 فضل اهلل صدر حزب ایرانیان 4

 1326 محسن پزشکپور  حزب پان ایرانیست 5

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
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  : حزب ملیون

ب اکثریت و حز حزبی محافظه کار حزب ملّیون

در دوران پهلوی در ایران  1339تا  1335دولتی از سال 

و طبق  منوچهر اقبال توسط 1335بود. این حزب در سال 

 دو سیستم یک شروع برای شاهی شده ریزدستور برنامه

در جناح مخالف این حزب قرار  حزب مردم لیبرال حزب. شد تأسیس حزبی،

  .داشت

ش، حزب دولتی دیگری در بهمن 1336ل حزب مردم در درپی تشکی

ّلیون وزیر وقت، به نام حزب مهمان سال به دبیرکلی دکتر منوچهر اقبال، نخست

یستم، بورۀ تشکیل شد که نقش حزب اکثریت را ایفا کرد. در انتخابات پارلمانی د

علت دست آورد، اما بههای مجلس را به، این حزب بیشترین کرسی1339در 

 وزیری مستعفی شد. تقلبات گسترده، انتخابات باطل و اقبال نیز از نخست

حضور حزب ملّیون در انتخابات مجدد مجلس بیستم آخرین نمایش حزبی 

این تشکل بود و پس از آن حزب ملّیون در مقام حزب اکثریت جای خود را به 

هبران حزب بر اقبال، دیگر رداد. عالوه« حزب ایران نوین»و « کانون مترقی»

شامل هیئت مؤسس و اعضای کمیتۀ مرکزی عبارت بودند از محمود جم، 

آبادی، محمد حجازی، عزالممالک اردالن، سید اسداهلل موسوی، حسام دولت

اهلل آموزگار، خانبابا بیانی، محمدعلی هدایتی، عماد تربتی، محمد شاهکار، حبیب

کاسمی که پس از منوچهر اقبال اهلل عبدالرضا انصاری، رضا سرداری، و نیز نصرت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
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نام داشت که عباس شاهنده آن  فرمان کل حزب شد. روزنامه حزب ملّیون،دبیر

کرد. اقبال، کاسمی و شاهنده پیش از حزب ملّیون تشکلی به نام را اداره می

 .وجود آورده بودندبه« جمعیت یاران»

، 1332دمردا28های بعد از کودتای که شاه توانست در سالپس از آن

کلی  های اجتماعی غیر رسمی را بهنهادهای مشارکت قانونی و نیروها و سازمان

امریکا و  خود به 1335در سفرهای سال نابود سازد و فعالیت آنها را ممنوع کند

که هم سرپوشی بر دیکتاتوری برای آن چند کشور اروپایی و هندوستان و ترکیه

فتار تان رهای دو حزبی امریکا و انگلسرژیم بگذارد و هم بر اساس الگوی نظام

ری ه رهبب)اقلیت( به رهبری اسداهلل علم و ملیون)اکثریت(  کند، دو حزب مردم

 منوچهر اقبال، تشکیل داد. 

 دادند  هدف اصلی این احزاب که کمربند سیاسی را تشکیل می

 کی مشروعیت بخشیدن به رژیم در نزد افکار عمومی وی -1

 طر بود. مواقع خحفظ رژیم در  -2 

ی هدانست اگر فضای باز سیاسی اعالم کند، عمال قدرت ادارزیرا رژیم می

 ن بقاءضام جامعه را ندارد و بنابراین دموکراسی هدایت شده و در خدمت رژیم را

 دانستو مشروعیت خود می

ت موریمأ"شاه برای توجیه اقدام خود برای ایجاد دو حزب دولتی در کتاب 

 نویسد می "برای وطنم

بینم که چون شاه مشروطه هستم دلیلی نمی

مشوق تشکیل احزاب نباشم و مانند دیکتاتورها 
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تنها از حزب دست نشانده خود پشتیبانی نمایم...در 

به این طرف که اوضاع سیاسی کشور ما  1336سال

ی ثبات پدید آمد و مبانی اقتصاد ما پس از دوره

من عالقه  رکود مصدق مستحکم گردیده بود. خود

وافری نشان دادم اقدام به ایجاد دو حزب مردم و 

کار است ملیون نمودم. حزب ملیون حزب محافظه

 و حزب مردم باید نقش چپ را بازی کند

 

 : تأسیس حزب ملیّون

حزب ملیون  1336ماهماه بعد از تشکیل حزب مردم، در اول دیحدود هفت

ی مجلسین شورای نماینده69 اعالم موجودیت کرد. رسمیت این حزب با حضور

 شد نجامملی و سنا در محل کاخ وزارت امورخارجه به دعوت اقبال و توسط وی ا

( 19/1/1336وزیری خود در مجلس)دکتراقبال با این که در آغاز نخست

 ولی چون سردارفاخر حکمت رئیس شورای گفت که قصد تشکیل حزب را ندارد

زب ب نشد خود حاضر شد که رهبری حملی)با تمارض( حاضر به تشکیل این حز

 . را به جای سردارفاخر قبول کند

 

 

 

 



 حزب همدلی مردم تهران )همت(               رستاخیز ملت ایران                             حزب 

 

 
15 

 :تأسیس حزب ملیون طی مراحل زیر صورت گرفت

ایجاد هیأت موسس با عضویت محمود جم، عزالممالک اردالن،  (1

حاج سیداسداهلل موسوی، دکترمحمدعلی هدایتی، حسام 

 .رو دکترشاهکا آبادی، محمد حجازی،دولت

ی مرکزی تراقبال را به دبیرکلی و رئیس کمیتههیأت مؤسس دک (2

ی مرکزی عبارت بودند از  حزب برگزید اعضای کمیته

آبادی، عماد تربتی، دکترهدایتی، محمد حجازی، حسام دولت

ا اهلل آموزگار، دکترخانبابا بیانی، دکترشاهکار، دکتر رضحبیب

  .یاهلل کاسمی و عبدالرضا انصارسرداری، محمود جم، دکترنصرت

ت وزیران، وزرا و مقاماموسسان و رهبران حزب ملیون را گروهی از نخست

 انشگاهان دوقت و سابق، همراه با تعدادی از رجال فرهنگی و نویسندگان و استاد

گذاران و سران احزاب دولتی بعدی دادند که در مقایسه با بنیانتشکیل می

ابل شی قوابق علمی و آموزهمچون ایران نوین و رستاخیز از شأن و اعتبار و س

 .اعتنایی برخوردار بودند

مجلس به سوی 19ی بعد از تشکیل حزب ملیون، اکثریت نمایندگان دوره

حزب ملیون سرازیر شدند که حکومت را در اختیار داشت؛ یعنی با این 

از این تاریخ بازی دو  بندی تدارک اکثریت و اقلیت در مجلس دیده شدسهم

ت در ایران شروع شد. حزب اکثریت به نام حزب دولتی حزب اکثریت و اقلی
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پرداخت و اقبال نیز به معروف شده و علم)حزب مردم( به مخالفت با آن می

  .کردی انتخابات معرفی میی خود اقلیت را شکست خوردهنوبه

اهلل کاسمی به ای که دکترنصرتی معارفهی این موضوع در جلسهدرباره

 گوید یون به شاه معرفی شد، شاه به کاسمی میعنوان دبیرکل حزب مل

قبال حزب مردم به عنوان حزب اقلیت تشکیل 

 شد و حاال باید حزب اکثریت تشکیل شود و این کار

 بر عهده شماست، البته کار دشواری دارید باید در

سراسر کشور تشکیالت حزبی گسترش یابد...اگر 

اید علم باکثریت شمایید باید مملکت را اداره کنید و 

 نقش انتقادکننده داشته باشد

 

 : ی حزب ملیونمرامنامه

ی حزب آمده که حزب ملیون برای ترقی و تعالی ایران و در مرامنامه

 بختی و سربلندی ایرانیان و تقویت نیروی معنوی و مادی ملت و تأمیننیک

اساسی و بر اساس وحدت ملی و عدالت اجتماعی و آزادی فردی، طبق قانون

هایی را از ی سلطنتی تأسیس شده و حصول چنین خواستهکومت مشروطهح

 .دانندی حزبی میسر میطریق اجرای مرامنامه

وچهار ماده تهیه و تنظیم شده بود که فصل و شصتاین مرامنامه در شش

 :اصول مهم آن عبارتند از

 .تأمین استقالل کشور و وحدت ملی -1
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 .ی دین و مذهبحفظ و توسعه -2

 .های سیاسی، اجتماعی، فردی و حقوق زنانآزادی حمایت از -3

 .تأمین امنیت قضائی -4

 .احترام به قانون -5

 .هاها و دانشکدهی دانشگاهتوسعه -6

های فرهنگ و روش آموزش و پرورش در جهت توسعه تغییر در برنامه -7

 .و ترقی

 .اهتمام به گسترش زبان فارسی -8

 .آهنگیشهای ورزشی و پیتوسعه و تشویق سازمان -9

 .و دارو و درمان رایگان ی وسایل بهداشتعهتوس -10

 .تأمین ضروریات زندگی عمومی ملت -11

 .احترام به مالکیت خصوصی -12

ی آن نهی صادرات و واردات و تزئید تولید و تنظیم و توزیع عادالموازنه -13

 .گذاری خصوصیی تولیدکننده و تقویت سرمایهو حمایت از طبقه

 .آالت و ایجاد سدهای ماشینسعههای دقیق کشاورزی و توترویج روش -14

 .نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرما -15

 .تامین آزادی کسب و کار -16

 .بهبود حال کارگران -17

 .تأمین امنیت و تأمین وسایل ارتباط جمعی -18
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 .های مالیاتی صحیحاتخاذ سیاست -19

 .های محلی برای سپردن کارهای محل به خود افرادتأسیس سازمان -20

کاری مقابل با تی و حسن تفاهم و همسیاست خارجی مبتنی بر دوس -21

متحد و ی دول و رعایت مصالح ملی بر اساس منشور مللکلیه

  .بشری حقوقاعالمیه

 

 : های حزب ملیّونعملکرد و فعالیت

 : 1337سال

اعالم موجودیت کرد و بخشی از مهمترین  1337حزب ملیون در سال

مختلف حزبی کرد.  هایکیل کمیته و کمیسیونهایش را مصروف تشفعالیت

های کشور صورت نهای بسیاری نیز برای تأسیس شعب حزب در استافعالیت

های هفتگی در محل های دیگری نیز چون، برگزاری سخنرانیگرفت. فعالیت

 های مختلف و یاحزب، و یا مشارکت در مراسمی که برای تجلیل و بزرگداشت

های هفتگی . سلسله سخنرانیگرفتشد، صورت میهای دیگر برگزار میمناسبت

از بین  حزب در تیرماه آغاز شد. هر هفته یکی از اعضاء برجسته و صاحب نظر،

ی یک موضوع تخصصی یا مسائل روز سخنرانی هیأت مؤسس حزب درباره

 .کردمی

ماه مصروف تشکیل های فعاالن حزب ملیون در مردادبخشی از فعالیت

داد نیز برای حزب فرصت مناسبی بود تا مر28ها شد. روز شعب حزب در استان
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گرایانه خود را به رخ در رقابت با حزب مردم، شاه دوستی و احساسات سلطنت

هایی مختلفی را تدارک مرداد برنامه26بکشد. حزب ملیون به این مناسبت از 

ی ملیون)ارگان حزب( به مدیر مسئولی آبان روزنامه14دیده و به اجرا درآورد. از 

به  1339ای از دکتراقبال، انتشار یافت و تا پایان سالنراقی، با سرمقالهمنصوری

 .صورت مرتب تداوم داشت

توان به فعال شدن برخی های حزب ملیّون در این زمان، میاز دیگر فعالیت

بهبود امور اداری، منابع  های حزب مانند کمسیون عضویت، اقتصاد،از کمیسیون

شی الملل حزب و کمسیون ورزت و عرایض، امور بینو معادن، رسیدگی به شکایا

 .آهنگی اشاره کردو پیش

های مختلف به حزب ملیّون نیز ادامه داشت، ها و جمعیتروند الحاق گروه

ماه، جمعیت برادران متفق و باشگاه دارایی تهران به حزب ملیون در بهمن

فندماه برگزار اسبهمن الی یکم27پیوستند. اولین کنگره مطبوعاتی حزب از 

نمایی آن در برابر حزب ی ابتکار عمل حزب و قدرتگردید. این اقدام به منزله

های عضو حزب به آمد. در جریان کنگره مشخص شد روزنامهشمار میمردم به

مورد 23شد و روزنامه و مجله در تهران چاپ می27شود که روزنامه بالغ می62

شدند. ی عضو حزب در آن زمان منتشر نمینشریه12ها و باقیمانده در شهرستان

محورها و اصولی مورد تأکید قرار ی مطبوعاتی، ی پایانی کنگرهنامهدر قطع

گرفته بود که مهمترین مضامین آن عبارت بودند از  پیوستگی اساس استقالل 

کشور و وحدت ملی با خداپرستی و حکومت پارلمانی و رژیم کهن سلطنتی، 

متفق، ا کشورهای خارجی بر اساس احترام متقابل و منشور مللروابط دوستانه ب
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ی ثروت در جامعه، تأکید بر دخالت مردم در امور مربوط به خود، توزیع عادالنه

شدن کارگران در منافع کار خود، های بزرگ کشاورزی، سهیمتحدید مالکیت

رفع  های اجتماعی برای عموم،گسترش آموزش و پرورش رایگان، گسترش بیمه

 ....نواقص قانون مطبوعات و حمایت از آزادی مطبوعات و

توان به برگزاری مراسم می 1337های حزب در پایان سالاز جمله فعالیت

اسفند)روز تولد رضاشاه(، 24اسفند، حرکت به سوی آرامگاه رضاشاه در روز 19

)وزبر پیروزی در انتخابات شیرخورشید سرخ شهر تبریز، حضور فعال اقبال و ناصر

دارایی( در مجلس شورای ملی در بین اعضای فراکسیون پارلمانی حزب و 

طور ی علت اقدام ایران برای کاهش قیمت نفت را اشاره کرد. بهصحبت درباره

ی ایران و بویژه شاهد رشد آرام حزب ملیون در سطح جامعه 1337کلی در سال

 [14].یابندوین میهای حزبی نیز ظاهر شده و تکدر تهران هستیم، سازمان

 

 : 1338سال

های معمولی حزبی را بدین شرح ادامه فعالیت 1338حزب ملیّون در سال

های حزبی ف، انتخاب کمیتهتلهای حزب در شهرهای مخداد  روند تشکیل شعب

های هفتگی در محل ی مرکزی حزب، برگزاری سخنرانیها توسط کمیتهاستان

های پارلمانی حزب در انتخابات هیأت رئیسه و فراکسیون حزب، فعالیت

 .هایی در این راستاوفقیتمهای مجلس و کسب کمیسیون

ل به حزب های سیاسی و اجتماعی نیز در این سابرخی دستجات و گروه

اصلی حزب در این سال نه تنها در  ملیون پیوستند. اما نقطه تمرکز و فعالیت

http://pajoohe.ir/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%91%D9%88%D9%86__a-36344.aspx#_ftn14
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های سیاسی و اجتماعی با رقیب خود، بلکه در دفاع ی امور حزبی و رقابتعرصه

 .از کیان نظام سیاسی کشور بود

و  حیثیت و موقعیت سیاسی رژیم در منطقه که به دلیل تبلیغات شوروی

ی ر کلیهدک به آن در وضعیت دشواری قرار گرفته بود، های نزدیرژیم

های حزب ملیّون تأثیرات مشخصی را بر جای نهاد. حزب ملیون در فعالیت

های مربوط به حکومت پهلوی ها و مناسبتی مراسمدر کلیه 1338سراسر سال

دادن نمایشی از ای داشت. هدف نهایی حزب نشانشرکت فعال و گسترده

 نزد افکار مردمی برای رژیم پهلوی و تأکید بر مقبولیت آن درهای پشتوانه

 1338ی ایران بود. این دو محور فعالیت حزب در سالعمومی و مردم جامعه

ی در رهبرریزی، امکانات و تدارکات و نیز وقت کابسیاری از توان و ظرفیت برنامه

ی توسعه های سیاسی وو فعاالن حزب را به خود اختصاص داده و از فعالیت

ی دیگر ها با حزب رقیب و توجه به تکامل سازمان حزبی کاست. از جملهرقابت

ا نمود پید 1338های حزب که بویژه در اواخر سالنکات قابل توجه در فعلیت

ن کارانه زنان در حزب بود. این امر حکایت از آآرام و محافظه کرد آغاز فعالیت

ی خود، تحقق برخی از مفاد مرامنامهدارد که حزب در نظر داشت در راستای 

 . ان بکشدی خاص خود به میبحث حقوق زنان را با رویه

 :1339سال

عنوان حزب اکثریت، نقطه فرود و اضمحالل آن اوج فعالیت حزب ملیون به 

بیستم مجلس شورای ملی که در زمان صدارت اقبال ینیز بود در انتخابات دوره

اکثر افرادی که رأی آوردن از حزب دولتی ملیون انجام گرفت.  1339در تیرماه



 حزب همدلی مردم تهران )همت(               رستاخیز ملت ایران                             حزب 

 

 
22 

کننده در بودند و این مساله مورد اعتراض حزب مردم و احزاب دیگر شرکت

انتخابات قرار گرفت. به دنبال اعتراضات و شکایات متعددی که از طرف 

ی انتخابات و تقلباتی که انجام ها و نیروهای سیاسی مختلف بر شیوهشخصیت

عمل آمد، محمدرضا شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی در گرفته بود به 

بیستم اعالم یعدم رضایت خاطر خود را از جریان انتخابات دوره 1339شهریور5

اقبال به دنبال  1339شهریور7و دستور انحالل آن را صادر کرد. دو روز بعد در 

ختیار ی خود را در ااظهارات شاه مبنی بر نارضایتی از انتخابات، استعفانامه

 .مطبوعات و شاه قرار داد و دکترکاسمی نیز از دبیرکلی حزب برکنار شد

ا رامامی از درباریان قدیم را که وابستگی حزبی نداشت شاه، جعفر شریف

 .وزیر کردنخست

ی بیستم تجدید شد و این مجلس در واقع تنها دورهانتخابات مجلس

بود که معدودی از نمایندگان  تا انقالب 1332مرداد28ی کودتا پارلمانی فاصله

 .احزاب مستقل و ملی در آن راه یافتند

 

 

 

 : سرانجام حزب ملیّون

اعتبار کردن این حزب بیستم نقطه عطفی در بیهای انتخاباتی مجلستقلب

بیستم آخرین حضور انتخاباتی حزب ملیون بود. با انتخابات مجدد مجلس ت.داش

نامساعد او به فعالیت احزاب دوگانه کشور،  روی کار آمدن دکترعلی امینی و نظر
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های حزبی های بسیاری نیز محروم شده بودند، بشدت فعالیتکه حال از فرصت

فعالیت چندانی نداشت و  41و40هایحزب ملیون نیز در سال را به ضعف کشاند

حزب ایران نوین توسط حسنعلی منصور تأسیس  41بعد از چندی که در سال

 .غام و اعضای آن به عضویت حزب ایران نوین درآمدندشد در این حزب اد

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حزب ایران نوین

 

 مقدمه:
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و  حسننعلی منصنور، 1342است که در سال حزبی بوده حزب ایران نوین

پس از انحالل حزب ملیون، حزب ایران ننوین  .دوستانش در ایران تأسیس کردند

و به رهبری اسداهلل علنم( ظناهر شند و در  1336در مقابل حزب مردم )تاسیس 

شرکت کنرد و در اینن  1342انتخابات بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال 

  اکثریت قرار گرفت.دوره و نیز در دو مجلس بعدی در جایگاه 

هنای انتخابناتی دلیل تقلبهنگامی که دو حزب دولتی منردم و ملینون بنه

دید اعتبار خود را از دست دادند، محمدرضا شاه به ایجاد یک حزب ج 1339سال

جای حزب مردم که منحل شده بود نقنش تا به مبادرت ورزید« ایران نوین»نامبه

ی نینان نخسنتین زحنزب اینران بنر هسنتهحزب اکثریت را بازی کند. شالوده و ب

 شهرت داشت.« کانون ترقی»ای استوار شد که تحت عنوانمرکزی و اولیه

ش بنه وجنود آمند. 1342در آذر سنال  کانون مترقیاین حزب از تغییر نام 

بود که تا  عصر پهلویدر  حزب دولتیترین و ماندگارترین حزب ایران نوین بزرگ

تأسیس نظام تک حزبی، همواره اکثریت را در دست داشت و بنیش از ینک دهنه 

  .های حزبی به حیات خود ادامه دادلیتدر فضای خالی از فعا

ش بنه 1342نخستین دبیرکل این حزب حسنعلی منصور بود که در اسفند 

امیرعبناس وزیری رسید. با قتل منصور معاون دبیرکل حزب اینران ننوین، نخست

  .وزیر و دبیرکل حزب شدنخست هویدا

های فعالیت این حزب از اعضای اکثر وزرا و مقامات حکومتی کشور در سال

در پی تاسیس حزب رستاخیز، منحنل و در  1353آن بودند. این حزب در اسفند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
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دو حزبی دولتی، جای خنود را بنه حنزب این حزب ادغام شد و نظام به اصطالح 

 واحد و انحصاری رستاخیز داد.

وزیر وقت بنه دبیرکلنی حنزب رسنتاخیز رسنید و امیرعباس هویدا، نخست

ن مجددا بیشترین مقامات و مناصب حزبی نیز از آن سران و اعضنای حنزب اینرا

 سنیدنوین شد. پس از هویدا، دبیرکلی حزب رستاخیز به دکتر جمشید آموزگار ر

 وزیری آموزگار، دکتر محمد باهری دبیرکلی را به عهده گرفت.و با نخست

 

 

 

 1349ب ایران نوین در سال در مجمع عمومی حز امیرعباس هویداسخنرانی 

مجلننس شننورای ملننی در  23و  22حننزب ایننران نننوین در انتخابننات دوره 

 1353ش اکثرینت را در مجلنس داشنت و در سنال  1350ش و  1346سالهای 

و  تننرین بزرگ

  .ادغام شد حزب رستاخیزپرطرفدارترین حزبی بود که در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Irannovin.jpg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
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های متعددی را عالوه بنر فعالیت حزب ایران نوین بسیار وسیع بود و کمیته

ها شامل  کمیته اجرایی و دفتر سیاسنی، گرفت. این کمیتهکمیته مرکزی دربرمی

ری، زرگاننان، سنندیکاهای کنارگسازمان جواننان، زننان، کشناورزان، کنارگران، با

  .بسته دیگر بودهای اصناف و تشکیالت وااتحادیه

مدرسه عالی علوم حزب ایران نوین برای آموزش کادر خود اقدام به تأسیس 

 نمود که پس از ادغام آن در حزب رسنتاخیز، بنه آن حنزب سیاسی و امور حزبی

 . متعلق گشت

 

 

 

 :اعضای اصلی حزب ایران نوین و عضو شورای مرکزی حزب عبارت بودند از

معینیان وزیر پیشین اطالعات، خسروانی وزینر کنار و خندمات اجتمناعی، دکتنر 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ی مجلس، سرلک نوری نمایندهوزیر، خواجهعاملی وزیر دادگستری، هویدا نخست

پی منشنی وننک، نینک 5شنماره  یشهردار تهران، سنتوده مندیرعامل کارخاننه

ی مجلس، نحنوی وزیر، پرسا کاردار آموزشی نمایندگان، جهانبانی نمایندهنخست

از پرسنل پیشین، مدیر سازمان طرح، بزرگنیا، دوری مدیرعامل خط آهن دولتنی 

ی مجلننس، همننایونفر، ایننران، دکترمحمنند سننام، شنناکری، جهانشنناهی نماینننده

دکترگنجی مندیرعامل متنرو، توسعه و عمران،  دکترهوشنگ رام مدیرعامل بانک

ی مجلنس، جواد صدر وزیر کشور، دکترقهرمنان، دکترعنادل طباطبنائی نمایننده

زاده، شاهقلی وزیر بهداشت، دکترحسن توران، دکترعاطفی، دکترنیاکنان، محند 

امین سنخنگوی نماینندگان وزیر، دکترشنالیی نخسنتمهر نماینندهدکترفرهنگ

 ...ی مجلس و مدیرعامل شیرخورشید، مرتضوی وبی نمایندهمجلس، دکترکات

 

 : کانون ترقی

کانون ترقی بر پایه و اساس تشکیل گروهی محندود دیگنری بنینان نهناده 

 1339شد. گروه پیشرو در اواخر سنالخوانده می« گروه پیشرو»نامشده بود که به

 توسننط حسنننعلی منصننور، ایننرج منصننور، دکترمحمنندعلی مولننوی، فرینندون

ی با نفر عضو تشکیل شد. که پس از چند30معتمدوزیری و امیرعباس هویدا و با 

کنانون »بنه 1340نظنر در ابتندای سنال برقراری جلسات گفتگو و بحث و تبادل

 .تغییر نام داد« ترقی

های ها و دستگاهخانهی وزارتاعضای این کانون عموما از مقامات عالی رتبه

ی های کنانون ترقنی کنه در کابیننهن شخصنیتتریمختلف حکومتی بودند. مهم
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های بعدی هویدا عضو بودند عبارتند از  هادی هدایتی، محمدتقی منصور و کابینه

اهلل سنتوده، نوری، امیرعبناس هویندا، فنتحسرلک، منوچهر کاللی، محسن خواجه

  .پیالدین شادمان، غالمرضا نیکضیاء

  الگرد کانون ترقی اعالم کنردمناسبت اولین سمنصور به 1341ماهدر بهمن

کردن برای آموزش و فراگیری تضمین حقنوق و اسنتقالل اهداف ما فرصت فراهم

فنردی و اجتمناعی، تحقننق و بهبنود آزادی بینان و سننخن، حماینت از اسننتقالل 

ی نیرومند، حمایت از آموزش ابتدایی عمنومی، حماینت از بهداشنت قضاییهیقوه

ز ا، نجننات مننردم از بنندبختی، حمایننت ی اجتمنناعیعمننومی، گسننترش بیمننه

 وسالخوردگان، تحقق و حمایت از حقوق و مالکیت، برای توزینع مناصنب ثنروت 

 .های دولتی استتشویق بخش خصوصی تحت نظر سازمان

ای را بتوانند بدین ترتیب سعی شده بود اهداف کلی که هر گنروه ینا طبقنه

عمنر خنود، یعننی تنا جذب کند در نظر گرفته شنود. کنانون در مندت دو سنال 

ی هنفر صاحبان نفوذ اعم از فرهنگنی، نماینند200به مرکزی با حدود  1342سال

های ها و فرزندان خانوادهی حکومتی، اساتید دانشگاهمجلس، کارمندان عالی رتبه

های پزشنکی و کردگان غرب اعم از دکتر در رشنتهمتمول که متشکل از تحصیل

که اغلب آنهنا مصندر کارهنای حسناس بودنند غیرپزشکی و مهندسی و لیسانسه 

 .تبدیل شود

خرداد و بنه موجنب فرمنان 15، یعنی پس از قیام 1342در اواخر خردادماه

های شاه کانون ترقنی کنه ظناهرا فعالینت خنود را معطنوف تحقیقنات و بررسنی

اقتصادی و علمی و اجتماعی کرده بود به مرکز تحقیقنات شخصنی شناه تبندیل 



 حزب همدلی مردم تهران )همت(               رستاخیز ملت ایران                             حزب 

 

 
29 

نون تصننمیم خننود را مبنننی بننر شننرکت در انتخابننات دور دو منناه بعنند کننا د.شنن

نماینندگان عضنو کنانون ترقنی،  .ویکم مجلنس شنورای ملنی اعنالم کنردبیست

نفنر 100که تعدادشنان بنه فراکسیون ترقی را در مجلس تشکیل دادند و درحالی

ی گنروه کنارگران نمایننده 13ی گنروه دهقاننان و نماینده22رسید به همراه می

« بهمنن ائتالف نهضت ششنم»الف زده و اکثریت مجلس را با تشکیلدست به ائت

به دست آوردند. بدین ترتیب کانون ترقی جایگناهی خناص در مسنایل سیاسنی 

کشور پیدا کرد. این امر خود عامل مهمنی شند تنا ریاسنت آن یعننی حسننعلی 

ا وزیری دریافت کرده بود، درصدد برآمد تنی ارتقا به مقام نخستمنصور که وعده

  .کانون را گسترش داده و بر نقش و اهمیت آن بیفزاید

ر ( و برگنزاری میتنگنی د30/8/1342حسنعلی منصور بعد از دیدار با شناه)

ی نفنر از آنهنا نمایننده 50نفر حضنور داشنتندکه  500که در آن  1342آذر 24

دف هنموجودیت حزب ایران نوین را بنا  مجلس و بقیه اعضای کانون ترقی بودند،

 .نظام شاهنشاهی و دستاوردهای انقالب شاه و مردم را اعالم کردحفظ 

 

 : حزباین ی تشکیل اعالمیه

آغاز شد و سپس دو  1285گذاری مشروطیت در با ذکر نامی از پایه اعالمیه

ماندگی اقتصادی و اجتماعی مردم و دور بودن از بنه اصنطالح کناروان عامل عقب

 1299ستواری مشنروطیت برشنمرد. کودتنایعنوان دالیل عدم اتمدن غرب را به

ی آسمانی مطرح گردید که ایران دچار حرج و منرج چون یک مائدههمرضاخان، 

و اغتشاش شده را از خطر سقوط و تجزیه حتمی نجنات داد و ضنمن تمجیند از 
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گذار نظم نوین در ایران قلمداد کرد ساله رضاشاه او را پایه20شخصیت و عملکرد 

را  1320یهای دهنهح آغاز حکومت محمدرضا پرداخته و سنالپس از آن به طر

ها دانست که باعث متزلنزل شندن ی رقابت ابرقدرتدوران تبدیل ایران به صحنه

آشفتگی، بروز مشکالت اقتصادی و اجتماعی داخلی  نظمی،ی امور کشور، بیاداره

 گشت.

وت بنه ی آذربایجان اشاره کنرد و آنگناه بنا طنرح ینک قضناسپس به واقعه

ع تنها محور اساسی و منبع فیض الهی که موجنب ثبنات و رفن»اصطالح صادقانه،

مشکالت مملکت گردید را وجود سنلطنت مشنروطه و شنخص شاهنشناه جنوان 

شدن صنعت نفنت، پشنتیبانی شناه، پس از آن با ستودن ملی«. ایران معرفی کرد

 تعنالی کنردنهمراه حفظ امنیت داخلی را عامل اصلی آن ذکر کنرد. تمجیند و م

ی حنزب بنود کنه معتقند از دیگر مطالب اعالمیه 1341بهمن 6انقالب سفید در 

یل از بود، اساس سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را دگرگون ساخته است. تجل

عنوان روز آزادی زنان از دیگر مطالنب آن بنود. در بخنش به 1341اسفند 18روز 

ر مظهن»ن ننوین اشناره کنرد و آن رادیگر به لزوم تشکیل حزب سیاسی چون ایرا

 شنمرد و نماینندگان روشننفکران و« انقالب عظیم و تحول اجتماعی ششم بهمن

م نیروی زحمتکش و موثر در فرهنگ و رهبری جوان معرفی کرد و سپس با اعنال

  .موجودیت حزب و بیان آمال و آرزوهای خود، اعالمیه را پایان بخشید

 : مرامنامه

ی حزب بر اساس قنانون ضمن برشمردن پایهمرامنامه، حزب ایران نوین در 

اساسی و اعتقاد و ایمنان کامنل بنه رژینم سنلطنتی و حفنظ اسنتقالل سیاسنی، 
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اصنل  34های خنود را در اقتصادی و تمامیت ارضی ایران، اصنول عقایند، هندف

 .کندمعرفی می

 .پرورش جسمانی و رشد و تربیت افراد جامعه .1

 .کن اساسی اجتماعیعنوان راهمیت خانواده به .2

 .ی زنان و مردانتساوی حقوق کلیه .3

 .ی قضائیهاستقالل و تحکیم قوه .4

عنوان یکنی از شنرایط اصنلی پیشنرفت اجتمناع و آزادی قلم و بیان بنه .5

 .تکامل دموکراسی

 .حق مالکیت .6

 .تأمین بهداشت عمومی توسط دولت .7

 .شکیهای پزی آحاد جامعه از وسایل درمانی و مراقبتبرخورداری کلیه .8

مندی مردم از امکانات و حمایت دولت در مقابنل بیکناری و نقنص بهره .9

 .عضو، پیری و حواد 

 .تعلیمات مجانی و اجباری ابتدایی برای هر فرد ایرانی .10

ای و تحصیالت متوسط و عنالی بنه منظنور فراهم کردن تعلیمات حرفه .11

 .تکامل نیروی انسانی جامعه

 .ی افراد بویژه نسل جوانکلیهتوجه به رشد و تکامل اخالقی و معنوی  .12

 .حفظ و صیانت از فرهنگ و ادب و هنر ایران .13

های اقتصادی و اجتماعی دولتنی و خصوصنی در ارشاد و هدایت فعلیت .14

 .ی ملیی جامعهچارچوب برنامه
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 .تصادی و اجتماعیهای خصوصی اقی فعالیتحمایت دولت از کلیه .15

ور ده نمودن آن به منظاستقرار کشاورزی بر اساس اصالحات ارضی و پیا .16

 .بهبود وضع کشاورزی و کشاورزان

  .برداری از آنها در جهت منافع کشورها و بهرهحفظ و احیای جنگل .17

  .یهای سطحی و زیرزمینبرداری صحیح و بهتر از آببهره .18

  .ی اقتصادی و اجتماعیگذاری توسعهای و پایهتوجه به عمران منطقه .19

 .صنعتی کردن کشور .20

ی صنعت برق در کشور برای رفع احتیاجنات صننعتی و سعهتعمیم و تو .21

 .کشاورزی و غیره

 .ز معادن و منابع زیرزمینی کشوربرداری کامل ابهره .22

 .ی هرچه بیشتر صنعت ملی نفتتوسعه .23

 .نتوجه به حمایت کامل و ایجاد رفاه و آسایش و بهبود وضعیت کارگرا .24

 .صادیی جامع اقتهماهنگ شدن سیاست بازرگانی با برنامه .25

  .ی جامع اقتصادیمهمالی با برنا هماهنگ شدن سیاست ا26

عنوان عامنل تسنهیل و تسنریع توجه به سیاسنت پنولی و اعتبناری بنه .27

 .ی هماهنگ اقتصادیتوسعه

 .ی خارجیجلب سرمایه .28

 جلب سیاحان خارجی .29

 .ایجاد سازمان صحیح اداری و بهبود مدیریت .30
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ها در منور شهرسنتانواگذاری کار مردم به خود منردم و عندم تمرکنز ا .31

 .تهران

 .نوسازی شهرها و روستاها و اجرای طرح تأمین مسکن .32

هنا و وسنایل ارتبناطی و آهن، بنادر و ایجناد فرودگاهها، راهی راهتوسعه .33

 .مخابرات

 .ی کشورهای جهان بر اساس مصالح ملیبرقراری روابط ایران با کلیه .34

 ها و عملکرد حزب ایران نوینفعالیت

و  وزیر شدحسنعلی منصور پس از استعفای علم نخست 1342اسفند 16در 

ی کامال جدیدی که بجز وزیرجنگ و وزیرخارجنه همنه از اعضنای حنزب کابینه

و به زودی حزب شنروع بنه تشنکیل شنعب خنود  ایران نوین بودند، انتخاب کرد

 ها کرد.شهرستان

 26اش را در شورای مرکزی حزب ایران نوین نینز اولنین میتیننگ رسنمی 

عنوان دبیرکنل و برگزار کرد و کمیته اجرایی، حسنعلی منصور را بنه 1343دیماه

ی مصونیت مستشاران امریکا به دنبال طرح الیحه. ی اجرائی برگزیدرئیس کمیته

 مناده مهر21مجلس سنا قرارداد وین را تصویب کرد و در  25/3/43در ایران، در 

 رای ملی تصویب شد. لس شوی منظم به قرارداد وین در مجواحده

، هنگنام 1343ها، منصنور در صنبح اول بهمننهای مذهبیدر پی مخالفت 

هنای ورود به مجلس شورای ملی با شلیک محمد بخارایی یکنی از اعضنای هیئت

مناه درگذشنت. دو ی اسالمی زخمی شد و پس از چند روز در ششم بهمنموتلفه

یرکلنی رسنید و فنردای فنوت روز قبل از مرگش، عطااهلل خسنروانی بنه مقنام دب
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منصور، هویدا مأمور تشکیل کابینه شد و اختیارات حزب ایران نوین را در دسنت 

 .گرفت

ی کنناری کننه داشننت، وظننایف دلیل مشننغلههوینندا بننه 1344در سننال

وزیری و دبیرکلی را از یکدیگر جدا کرد و مسنولیت دبیرکلنی بنه عطنااهلل نخست

ت در انتخابنا در این سمت بناقی مانند 1348خسروانی محول شد و او تا شهریور

کرسی از 180حزب ایران نوین توانست  1346ودوم مجلس در سالی بیستدوره

 .مجلس را از آن خود کند و اکثریت را بدست آورد

عطننااهلل خسننروانی از دبیرکلننی حننزب کننناره گرفننت و  1348مننرداد 5در 

ینن کمیتنه ه داد. اوزیر تشکیل جلسنورا با حضور نخستی اجرایی حزب فکمیته

العناده حنزب تشنکیل ی فوقی مرکزی و سپس کنگنرهتصمیم گرفت که کمیته

 ی مرکنننزی میتینگنننی برگنننزار کنننرد و در سننناعت بعننند کمیتنننه48شنننوند. 

العاده برگنزار شند و مننوچهر کمنالی بنه ی فوقنشست کنگره 1348شهریور19

 .دبیرکلی انتخاب شد

ی اجراینی و ی آن قنوهف عمندهاین کنگره تغییراتی در اساسنامه کنه هند

ی قندرت و اقتندار دبیرکنل از درباره 17دبیرکل حزب بود ایجاد کرد. اصالح ماده

 40، 39، 23، 22، 21، 20، 13، 14آن جملنننه بنننود. منننواد اصنننالحی دیگنننر، 

 .ی حزب بودنداساسنامه

حزب شعب خود را در سراسنر کشنور گسنتراند و انتخابنات  1348در سال

ها ها را در شهرسنتانها را برگزار کرد. در نتیجه اکثر کرسیتانهای شهرسانجمن

از آن خود کرد. همچنین اعضای جدیدی را از میان اصناف، کارگران، کشناورزان 
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هایی را در شیراز و بنندرعباس بنه و بازرگانان پذیرفت و انتشارات حزبی، روزنامه

اسی حزب، روابط بین وزیر برای ریاست دفتر سیچاپ رساندند. با پذیرش نخست

المللی با دیگر احزاب مهنم سیاسنی تر شد و روابط بینحزب و حکومت مستحکم

سخنگوی نمایندگان پارلمان آلمان فندرال  1349ماهدر جهان رشد یافت. در آبان

و یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات این کشنور بنه دعنوت دبیرکنل حنزب 

 .ندایران نوین یک مالقات رسمی انجام داد

 1350برای این حنزب سنالی خنوب بنود. در اردیبهشنت سنال 1350سال

ینده نما1604نفر که شامل 3000حزب، کنگره بزرگی برگزار کرد. در این کنگره 

ران کمیته حزبی، دستجات پارلمانی و دیگر واحدهای وابسته به حنزب این150از 

ت مجلنس در همین سال حزب موفق شد در انتخابنا. نوین بودند شرکت داشتند

کرسنی مجلنس سننا را از 60کرسی از 28کرسی و 221وسوم شورای ملی بیست

 .آن خود کند

ی پیشرفته برای دربرگیری نهادهنا صورت یک شبکهبه 53این حزب تا سال

هنای روسنتایی را کنتنرل های کارگری و تعاونیو تقریبا نود درصد اتحادیه برآمد

و  آموزیسنوادهای بهداشتی،نیز سازمانهای بازاری و کرد. با بسیاری از صنفمی

  توسعه که بر اثر انقالب سفید پدید آمده بودند، پیوند و ارتباط داشت.

رسید. در بینی میموفقیت حزب ایران نوین در سطح ملی به نظر قابل پیش

 12/6ای که این حزب قدرت را در دسنت داشنت، اقتصناد حندود طول یک دهه

 تقسنیم برنامنه. شند برابر چند تقریبام ساالنهی توسعه هادرصد رشد کرد و هزینه

 بنه ارتباطنات و آمنوزشتوجهی در زمینه  قابل هایپیشرفت و شد کامل هازمین
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 حزبنی عننوان بنه ننوین اینران عمر بودن طوالنی تفاسیر، این تمام با. آمد دست

 .است تأثیرگذار و سابقهبی کشور تاریخ در ،شده پیروز انتخابات در که مستقل

ای از وهفت روزنامنه و مجلنه منتشنر کنرد و شنبکهاین حزب حدود شصت

های جوانان را در سراسر کشور به گردش درآورد و حتی اقدام بنه تأسنیس کانون

 که پس از انحالل حزب همچون .یک دانشکده برای آموزش مدیران سیاسی کرد

 .ال یافتسایر نهادهای وابسته به احزاب موجود به حزب رستاخیز انتق

 

نهادینه شددن  بررسی حزب ایران نوین براساس چهار شاخص 

 : ئل هانتینگتون پیشنهاد شدهها که توسط ساموسازمان

دهد که چگونه حزب ایران نوین توسط خود رژیم و بنا ها نشان میاین بحث

 گذاری شده بود.هدف نقد دولت پایه

 

 : شاخص اول

 پلنیس موجنود، سننتی وکراسنیبور سیاسنی،با ورود این حزب بنه حنوزه  

 نقنش اعنالم بنا. شندمی حفنظ همچنان زمان آن گسترده هایخانواده و امنیتی

 را اناینر کردن مدرنیزه در مؤثر نخبگان توانست حزب این شاه، انقالب «نگهبان»

همان زمان، عدم موفقیت اینران ننوین در جنذب حماینت  رد. کند جذب خود به

وزیر، سبب شد که این حنزب دست شاه بودن نخست مردمی و تلقی عامه از آلت

 .باشد نداشته ایآینده ایران تغییر حال در مدامدر جامعه 
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های سننتی طوالنی شدن زمان صدرنشینی حزب ایران نوین، نشان از ضعف

طور کنه سناموئل هنانتینگتون . همنانشنتموجود در سیستم انتخاباتی اینران دا

اف بنا توجنه بنه اوضناع موجنود ط و تغیینر اهندگوید، ظرفیت تطبیق با شرایمی

 تواند برابر با نهادینه شدن یک سازمان باشد و طول دوران بر سر قدرت ماندنمی

 نیز شاخصی ساده اما مهم در این خصوص است. 

ل دوراننی اسنت کنه اینران از رکنود اقتصنادی معاد درست نوین ایراندهه 

ن . همچنین زمانی است کنه اینرابیرون آمد و به سمت رفاه اقتصادی حرکت کرد

 منطقنه مطلق قدرت به تبدیل سرد جنگ دوران خبرچیناز وضعیت یک ماهواره 

 شنکل اینران در منیالدی هفتناد دهنه اواینل در که رژیمی ضد جریان حتی شد،

د. نتخابات مجلس تأثیری بگذارد و در مقابل آن شکست خنورا بر نتوانست گرفت

رو بنود. بنا اینن هایی نینز در پنیشای نفتی بحرانبا این وجود با افزایش درآمده

 بنا مواجهنه در را آن بقنای بخنت اول،حال، پشتکار و اسنتقامت حنزب در دهنه 

 .داد افزایش مختلف هایچالش

های اداره کردن یک کشنور بنا موفقینت حزبی که بتواند از زیر فشار سختی

ر اولنین آزمنون طبیقنی مناسنبی دارد. دتدهد کنه ظرفینت بیرون آید، نشان می

 مشنکل نگرفتن یجد و شاه با وزیرنخستجویانه حیاتی این حزب، رفتار مصالحه

 هایدشنواری بنا معمنوالم کنه قندرت، انتقنال عمنل شد باعث حزب، بودن دولتی

 وینداه منصنور، پیشنینت پیش برود. با شکستن رویه راح است همراه شماریبی

 اش،کابیننه اعضنای از یکنی عهنده بنه را آن و نپنذیرفت را حزب دبیرکلی پُست

 .گذاشت خسروانی عطااهلل
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وزیر را دور بزنند، خسنروانی سنعی کنرد نخسنت 1969 سنال در که زمانی

های رده بناالی وزارتخاننه هنگامی که تالش کرد از نفوذش در حزب برای مالقات

ر حنزب سوءاستفاده کند، هویدا او را از هر دو مقامش، هم در وزارتخاننه و هنم د

د حننار گذاشت. انتخاب منوچهر کاللی به عنوان جانشین خسروانی توانست تنا ک

 زیادی تنش موجود ناشی از برکناری خسروانی در حزب را از بین ببرد. 

های آن را کنامالم تحنت نظنر بعد از این هویدا سعی کرد که حزب و فعالیت

د. سنتاد بگیرد تا دیگر کسی نتواند حزب را تبدیل به ماشنین شخصنی خنود کنن

مشخصام تظاهراتی بود که نشان دهند  1972و  1971های تبلیغاتی هویدا در سال

 اینران در موجنود هایگرفتاری و هادرگیریشخصیت سیاسی هویدا فارغ از همه 

دهندگان که او را ننه عضنوی از هایی بود از رأیواستدرخ او هایسخنرانی. است

 ببینند.« فراحزبی»حزب بلکه رهبری 

 مطنابق کنه کنردمی دنبال را سیاستی شاه که زمانی تا تفاسیر، اینهمه با  

 هنی  شند،می حذف کند، پیدا طرفدارانی رژیم از فارغ و مستقل که فردی هر آن

د. عالوه بنر ران آن قدر مهم و ضروری شوای جامعه در توانستنمی دولتی یا حزب

جامعنه را بنه آسنانی از  توانند هندایتکنرد کنه میاین، ایران نوین باید ثابت می

 ل کند.گذار آن به نسل بعدی منتقنخبگان پایه

تواند از هنر بدون شک ایران نوین توانست در کوتاه مدت نشان دهد که می 

همان ایدئولوژی انقالب سنفید را  نوع ایدئولوژی به جز انقالب سفید دوری کند و

ی و موضنع آرام حنزب هم تا حدودی مطابق با شرایط روز پنیش ببنرد. ایندئولوژ

گرایی بنرد. امنا عمنلها را از بنین میها و سوسیالیستامکان جذب ناسیونالیست
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شنود. گرایی حزب حاکم در شرایط کنونی مفیند واقنع می)پراگماتیسم( و فرصت

ها و کارمندان دولت بیشتر در پی آزادی اقتصادی و رشند آن بودنند تنا تکنیسین

 های خالص سیاسی.ایده

 

 : دوم شاخص 

ها، دسنتیابی بنه شاخص دوم هانتینگتون در منورد نهادیننه شندن سنازمان

 ساختارهای پیچیده است. ایران نوین در طول حیات خود بنه دسنتاوردهایی هنم

های مختلنف های آن در زمینهفعالیترسید. رشد حزب و یکپارچگی آن و توسعه 

نفنوذ آن بنر بیشنتر اوت بنود. پیش از خنود متفن جامعه با تمامی احزاب سیاسی

ن های اجتماعی رسمی قابل انکار نبود. تقریبام هی  گروهی نبود که تا بنه اینگروه

گری بنا سنازمان کنار 90اندازه با حزب دولتی به رقابت بپردازد. تنهنا در تهنران، 

 به حزب ایران نوین رأی دادند. 1971بیش از صدهزار عضو در سال 

خنط مشنی  تنهنا بنه مشنخص کنردنهای حزب حاکم ولیتئدر ابتدا، مس 

شد. ایران نوین بنه عننوان حنزب مجلس و رهبری اکثریت اعضای آن محدود می

تنر بنرای خنود ها را برعهده داشت، بلکنه وظنایفی فراولیتئحاکم نه تنها این مس

رت بنر مقرر کرد، وظایفی از قبینل قانونگنذاری، برگنزاری انتخابنات، ارائنه و نظنا

 و هاوزارتخاننه انتخابنات کلینه مرکنزی، حنزب یگزینجاخدمات مردمی. کمیته 

نفنره کنه در رأس  9 گنروه یک آخر در و گرفتمی نظر تحت را آنان هایفعالیت

ها حسابه صورتجمل از کمیته این هایفعالیتوزیر قرار داشت، کلیه آنان نخست

 داد.و شهود وزارتخانه را مورد بررسی دقیق قرار می
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 در مجلس نمایندگان با مشورت و شور برای که هاییفرصت نظر،در حیطه  

 از تقنادیان فضنایی ایجناد سنبب آمدنند،می وجنود بنه هنم با موازی هایکمیته

اری کمنک ذقانونگن بنرای ننوینی هایاینده تولیند به و شدمی دولت هایسیاست

هنای مختلنف عضنو از جناح 15 از کنه مرکنزیکرد. اما در عمل، یک کمیته می

شد، تنها انجمن جدی برای بحث و مناظره و نظارت بر قوانین ل میمجلس تشکی

 محسوب بود.

 هودمشن کامالم مجلس انتخابات در نوین ایران حزبنفوذ اختیارات گسترده  

نامزدهای مشتاق و غربنالگری افنراد  ی بررسیبرا حزب پیشرفته هایسیستم. بود

ای ای که ردپنمنیت بود، به گونهکامالم در تضاد با استقالل حزب از دربار و پلیس ا

 دربار، پلیس امنیت ملی و وزارت کشنور در انتخناب کاندینداهای مجلنس کنامالم

مجلس  هویدا بود. تا جایی که یکی از نامزدهای مجلس تنها برای اینکه به کرسی

تن بنه راه پیدا کند، به عضویت حزب درآمند تنا بتوانند از نفنوذ آن بنرای راه یناف

بایست سنران رسنمی حنزب را هنم ند، اما ضمنام از آن پس میمجلس استفاده ک

ها، دبیرکل حنزب شخصنام تنأثیر گیریداشت. در بسیاری از تصمیمراضی نگه می

کرد افزایش بوروکراسی در گذاشت. با این وجود در بسیاری از موارد او فکر میمی

 قدرت حزب کمک خواهد کرد. گیری، به افزایشسیستم تصمیم

انتخاباتی بیش از پیش بسته و مرکزگرا شندند و بنازیگرانش تنهنا  مبارزات 

، 1971حنزب و اعضنای اصنلی آن بودننند. در سنتاد انتخابناتی مجلنس در سننال 

ها تنا شد. اکثنر کاندینداهای هر گروه از مقر حزب در تهران ابالغ میدستورالعمل

اخنت زمانی که به نحنوی وابسنته بنه حنزب بودنند، دیگنر حتنی نینازی بنه پرد
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های متمایل به های هنگفت تبلیغاتی نداشتند. طبیعی است زمانی که حوزههزینه

چپ از رقابت حذف شوند، دیگر شنور و نشناطی بنرای برگنزاری انتخابنات بناقی 

 هایصنندوق پنای به مردم کشاندن هاکاندیداماند. در این حالت تنها وظیفه نمی

 .است رأی

 

 : شاخص سوم

 عندم بنر اسنت شنهادتی ننوین اینران حنزب به متوسطمیل مشهود طبقه 

 از شناخص سومین که هاآن به مربوط هایفعالیت و سیاسی هایگروه از استقالل

فع ننام از دفناع هرگوننه از دولنت حزب ظاهر در. است هاسازمان ساختن نهادینه

 1957ورزینند. بننرخالف دو حزبننی کننه در سننال اقتصننادی و طبقنناتی امتننناع می

داران بودنند، داران و سرمایهها احزابی وابسته به زمینردوی آنتأسیس شدند و ه

بنود  ایران نوین به شدت مدافع منافع کارگران و کشاورزان بود. به همنین خناطر

ر کنند. ودست و قانونگذاران برقنرافرکه این حزب توانسته بود ارتباطی بین طبقه 

 زنندگی شنیوه سنابقهبی گسنترش برای تالش شده، احدا  تازه رابطه اینهزینه 

 تضنعیف و کردن خفه موجب آن، قوانین پیروی از اصناف ساختن مجبور و غربی

 .شد کارگری و مردمی جنبش هرگونه

 : شاخص چهارم

ها، انسجام سنازمانی، عملکنرد سازی سازماندر چهارمین شاخص از نهادینه

هایی که هر از تر اشاره شد، درگیریطور که پیشتر بود. همانایران نوین حتی بد
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داد، نشان از این داشت که اینران ننوین از گاه درون حزب و یا خارج از آن رخ می

های مجلس کننار گذاشنته ای از رهبران طیفبرد. عدههای عمیقی رنج میشکاف

ای کند. کنار بنه جنایی کشنید کنه سنران شدند بدون اینکه حزب احساس لطمه

های مختلنف دولتنی در هنا در پُسنتآن حزب با اغوای اعضای حزب و قرار دادن

ها سعی بر کنترل تمامی اقدامات سیاسی افنراد و امناکن تهران و سایر شهرستان

های مهم در مجلنس و رو کنردن اسننادی علینه دولتی داشتند. تعدیل تأثیر مقام

 سنال لیسنت در جدیندچهره  80ها در مجلس، تا جایی پیش رفت که حدود آن

از طنرف  1971 سنال در کنار تنازهنمایننده  97هر شدند و ایران نوین ظا 1967

های جدید و حتنی بسنیار پنس از حزب به مجلس رفتند. تا زمان انتصاب نماینده

کردند. اعضایی کنه های قبلی هنوز نیمی از حقوق خود را دریافت میآن، نماینده

نند تنأثیری شدند تا نتواکردند، معموالم از حزب بازنشسته میبا حزب مصالحه نمی

 حنزب، گیرانهسخت قوانین تمامی برای. باشند داشته آن بر رهبری حزب و آینده

 اعتقناد عندم دهندهنشنان مشخصام که شدمی ارائه آن رهبران طرف از توجیهاتی

 حنزب مختلنف عناصر سطوحآزادی بود. اگرچه در همه  و دموکراسی به افراد این

 اسنت مشنخص اما شدند،می دعوت حزب مشی خط تعیین و سواالت طرح برای

 نهناده ارج دموکراسنی نفنس و حنزب رهبنران طنرف از آزاد اظهنارنظر رویه که

 مشخصنام و دولتمنردان ترجیحنات از اعضنا کنه آمندمی پنیش ندرت به. شدنمی

گیری حتنی درون حزبنی دخالنت هنا را در تصنمیمند و آننباش آگاه شاه شخص

شنده الشی برای حفظ خط مشنی تعیینندهند. تا جایی که رهبران حزب حتی ت

شد، کوچکترین تخطنی از کردند. هرگاه مسیر حزب اعالم میدرون حزب نیز نمی
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 شد.آن موجب اعمال برخوردهای شدید می

شنویم کنه بندون اگر به این نکته با دقت بیشتری توجه کنیم، متوجنه می 

ر ددشوار بود. عضویت در حزب ایران نوین، به استخدام دولت درآمدن کاری بس 

ا ن حزب بننهایت کلید انسجام حزب ایران نوین بر این اعتقاد استوار بود که رهبرا

 کنند.صدای )حداقل با تأیید شاه( صحبت می

، بنه خسنروانی داد 1965زمانی که هویدا پُست دبیرکلی حزب را در سنال  

 ایتحم رکا وزیر عنوان به خسروانی. آمد بیرون دولت مستقیمحزب از زیر سلطه 

 در چنه و حنزب در چنه فنردی، هنر نصب و عزل برای و داشت را حزب گسترده

 ننزول یرکلیدب مقام او، برکناری از پس. بود برخوردار فراوانی اختیارات از کابینه،

 های گوناگون تقسیم شد. در اینن زمنان هویندا کنتنرلواحد میان قدرتش و کرد

 ننوین اینران اجراییته ریاست کمیهای حزب را با حفظ مستقیم دولت بر فعالیت

 اجراینی هایزمیننه در خنود قندرت اثبنات بنرای پُست این از تا گرفت دست در

 ننن وزیرنخسنت توجه جلب برای که بودند هم کسانی است طبیعی. کند استفاده

 زدند، به نحوی که تعدادی از اعضا با تمناماواسطه یعنی شاه نن دست و پا میب که

 گرفتند.کردند و هر انتقادی را نادیده مییت میوجود از دولت حما

 هایسیاسننت و حننزبتردینندهایی کننه تننا ایننن زمننان در مننورد وجهننه  

 جندی تهدیندی و شندند یقنین به تبدیل تدریج به داشت، وجود اشقانونگذاری

 از دور اصنالم دیگنر. آمدند حساب به هایشفعالیتهای حزب و نحوه برای سیاست

 هنویتی امنا. شنود حذف آتی انتخابات هر در یا شاه دستور با حزب که نبود ذهن

 خنورده گره شاه و دربار به قدر آن آورد، دست به حزب هاسال این طی حزب که
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جنود اینکنه حنزب همنواره سنعی و بنا. کرد مجزا هم از را دو این شدنمی که بود

گناه بنه کرد مطابق نظر دربار قدم بردارد اما حمایت شاه از اکثریت حزب هی می

وزیرش صورت آشکار نبود. اگرچه شاه به طور منداوم از اعتمناد خنود بنه نخسنت

های حزب را بپذیرد. ادعاهای ایران نوین گفت اما حاضر نبود ناکارآمدیسخن می

ها موتور اصلی تغییرات و اصالحات سیاسی و اجتماعی هسنتند مبنی بر اینکه آن

ها بداننند و او ینا ول این دسنتاوردئمس تا جایی مورد قبول شاه بود که خودش را

گناه رسنمام اعنالم نکنرد کنه وزیرش زیر سوال نروند. شاه حتنی هی حتی نخست

حضور حزب در آن برهه الزم و ضروری است، چون هر آن ممکن بود تصمیم بنه 

 کنار گذاشتن آن بگیرد  حزب نقابش بود؛ حزب خود شاه بود.

 

 : زبنظرات دکتر خطیبی در خصوص این ح

ننوین و ناینب رینیس  دکتر حسین خطیبی از اعضای برجسته حزب اینران

گی افتادن احزاب پیشین که جز تکرار بسیاری از مسنائل و وقت مجلس به روزمر

توجهی را در چنته نداشتند، ای و غیرقابل اعتنا، برنامه و ایده قابل مباحث کلیشه

 کند. ز ارزیابی میاز دالیل انحالل آن احزاب و تاسیس حزب رستاخی

های برنامه انقالب سنفید و به عقیده خطیبی این احزاب از برآوردن خواست

ا بنه رساختن و تربیت کردن رجال و دولتمردانی که بتوانند در آینده اینن طنرح 

های بیروننی و تظناهر گذرانی و نمایشمورد اجرا بگذارند ناتوان بودند و جز وقت

گنذار بحنران اجتمناعی و سیاسنی وام بنود، خنود پایهاعتقادی تنکه با فساد و بی

 دهد. لقب می« فئودالیزم حزبی»جدیدی شده بودند که خطیبی آن را 
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کند که رویگردانی و عندم اعتقناد منردم کشنور بنه اینن خطیبی اضافه می

« التنایپنل »احزاب، عرصه فعالیت اجتماعی احزاب را به حد هی  تنزل داده بود. 

نوین از تقوینت و توسنعه همان زمان ناتوانی حزب ایران  وند درمفسر روزنامه لوم

های انقالب سفید شاه که اساسا برای اجرا کنردن آن بننا شنده بنود و نینز برنامه

الینل اعتباری بسیار شدید و غیرقابل التیام این حزب در نزد مردم ایران را از دبی

 کرد.اصلی انحالل این حزب و سایر احزاب موجود ارزیابی 

 

 : سرانجام حزب

ترین و ماندگارترین حزب دولتی اکثرینت بنود کنه حزب ایران نوین، بزرگ

های حزبی واقعی به حیات خود ادامنه بیش از یک دهه در فضای خالی از فعالیت

های قبل خنود برخالف تأکیدات مکرر سال 1353اسفند11شاه در محمدرضا .داد

ها و بناره خواسنتار انحنالل همنه سنازماندر ستایش از نظام چند حزبی، بنه یک

 احزاب سیاسی موجود و تشکیل حزب واحد رستاخیز که همه را فنرا گینرد شند.

یوسنت و پبنابراین حزب ایران نوین نیز انحالل خود را اعالم و به حزب رستاخیز 

 .داد های خود را در غالب آن ادامهفعالیت
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  : حزب مردم

در  لیبننرال حننزب سیاسننی یننک حددزب مددردم 

بنود. اینن حنزب یکنی از دو حنزب  حکومت پهلنوی زمان

کردند نظنام دو حزبنی را بزرگی بود که در ظاهر تالش می

بگذارنند. بنه نمنایش  ایران در محمدرضا پهلوی به فرمان

بود. پس از  حزب مزلّیون و پیش از آن ایران نوین رقیب حزب مردم، حزب حاکم

حنزب  موجنود، حزبی، حزب مردم در تنها حزب قنانونیفرمان تشکیل نظام تک

 .ادغام شد رستاخیز

با تشکیل حزب مردم، کشنور بنه سنوی سیسنتم حزبنی مطلنوب شناه در  

ه پس از چنندی بنه وجنود حرکت بود اما به این حزب، و حزب رقیب )ملیون( ک

هنا و ایجناد احنزاب از ترین آن منشأ غیرمردمی آنآمد ایراداتی وارد بود که مهم

باال بود؛ به همین جهت این احزاب را فرمایشی و یا دسنتوری خواندنند و بننا بنر 

، احزاب مردم و ایران نوین در چشم مردم ایران به ترتینب یرواند آبراهامیان گفته

هنا در شدند چنون اعضنای آندیده می« حزب بله قربان»و « حزب چشم قربان»

 .وابسته بودند ساواک مجالس به محمدرضا پهلوی و

همان سال شایعه تشکیل  حزب مردم که از اوایل 1336اردیبهشت  26روز 

اسداهلل علم رسما  ها بود، به دبیرکلی امیرآن با عنوان حزب کشاورزان بر سر زبان

ه عضوگیری کرد. در ابتندا بنرای حنزب منردم مرامنامنه و تاسیس شد و شروع ب

ها اهداف، سازمان، نحوه عضنوگیری و فعالینت ای تدوین و بر اساس آناساسنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D9%84%D9%91%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D9%84%D9%91%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 حزب مشخص شد.

کنرد و حزب مردم در فلسفه وجودی خود باید نقش حزب اقلیت را ایفا می

ینن وضنعیت گاه امکان دسترسی به اکثریت نداشت و نباید بنرای خنروج از اهی 

 .داداقداماتی را صورت می

 

 : تاسیس حزب

ر ، امین1332منرداد  28اولین قدم در راه تأسیس حزب را بعند از کودتنای 

های شاخص دربنار و نزدیکتنرین افنراد بنه محمدرضنا شناه اسداهلل علم از چهره

ای مطبوعناتی، در مصناحبه 1336اردیبهشنت  26برداشت. او در روز پنجشننبه 

ای از روشنفکران و دانشنگاهیان ردم را با همکاری و مشارکت عدهتشکیل حزب م

نفرنند  25اعالم و اهداف این حزب را تشریح کرد و گفت اعضای مؤسنس حنزب 

شوند که عبارتنند از  امینر اسنداهلل نفر از اعضای مؤسس معرفی می 14ولی فعال 

هندی علم، پروفسور یحیی عدل، دکتر امیر بیرجنندی، محمند الهنی، مهنندس م

شیبانی، دکتر حسن ستوده تهرانی، مهندس کیقباد ظفنر، دکتنر موسنی عمیند، 

ی، دکتر احمد فرداد، دکتر حسن افشار، دکتر محسن مظاهری، دکتر علنی معنارف

 اکبر بینا.دکتر پرویز ناتل خانلری، دکتر علی

 

 هدف حزب 

علم هدف حزب را از لحاظ رژیم سیاسی، حفظ و استقالل و تمامیت ارضنی 
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هایی کنه قنانون اساسنی و منشنور جغرافیایی سیاسی کشور، حفظ کلیه آزادیو 

سازمان ملل متحد و اعالمیه حقوق بشر به همنه افنراد داده و از لحناظ سیاسنت 

خارجی حفظ و ایجاد رابطه حسنه و حسن تفاهم کامل با کلیه کشورهایی که به 

داشت و از لحاظ رژیم  گذارند، اعالماستقالل و تمامیت ارضی کشور ما احترام می

اقتصادی، اصالحات در امنور کشناورزی، صننعتی، بازرگنانی، اداری، اجتمناعی و 

 فرهنگی را اعالم کرد.

 

 : تغییر رد پیوسته حزب؛ مرامنامه

ای بنود و شنرایطی آرمنانی را مرامنامه حزب مردم گرچه حاوی نکات تنازه

حزب، دستخوش تغیینر و  ها در طول عمر اینکرد ولی باربرای جامعه ترسیم می

گانه، سنران حنزب تحول گردید. اولین بار پس از تصویب و اجنرای لنوایح شنش

مدعی شدند که دیگر مسئله تساوی زن و مرد، اصالحات ارضنی و سنهیم کنردن 

گانه، جنزء اصنول قطعنی ها که با تصویب طنرح شنشکارگران در عواید کارخانه

امه یک حزب مترقی داشته باشد، بلکنه تواند جایی در مرامنمملکتی درآمده نمی

باید مرامنامه این حزب متناسب با شرایط زمنان در جهنت ترقنی، تکامنل یابند؛ 

بنابراین حزب درصدد برآمد تا برای هماهنگی کامل بنا انقنالب سنفید و مصنوبه 

سنال  10ششم بهمن در مرامنامه خود تجدیندنظر کنند. بنرای بنار دوم پنس از 

ه چهارم مورد تجدیدنظر قرار گرفنت و اصنالحاتی در آن مرامنامه حزب در کنگر

سنال  10انجام پذیرفت. زیرا ناصر عامری دبیر کنل وقنت حنزب معتقند بنود در 

های گوناگون صورت گرفته و الزم است که حزب گذشته تحول بسیاری در زمینه
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 ها و اصول عقاید خود را با آنچه مملکت بدان نیاز دارد منطبق کند.آرمان

 

 از: است عبارت خرآ مرامنامه وادم ترینهمم از صریمخت

 سیاسی: عقاید اصول

سیاسی شامل آزادی اندیشه، تندوین و  الف( سیاست داخلی  آزادی فعالیت

تبعیض بنودن قنانون نسنبت بنه همنه منردم، نشر عقاید و افکار و اجتماعات، بی

رهنای سپردن کا استقالل کامل قوه قضاییه، تفکیک امور محلی از امور مملکتی و

 محل به خود مردم.

ب( سیاست خارجی  حفظ و استقالل و تمامیت جغرافیایی کشنور، رعاینت 

آمیز و عندم ها، همزیستی مسنالمتاصول منشور ملل متحد، حمایت از همه ملت

ها، توجه به توسعه و پیشرفت اقتصنادی و اجتمناعی دخالت در امور داخلی کشور

 عه نیافته.و موقعیت سیاسی کشورهای توس

 

 اجتماعی: عقاید اصول

مقدم بودن منافع اجتماع بر منافع فرد، حق داشتن کنار بنرای تمنام ملنت 

ایران، تأمین اجتماعی در برابر بیکاری، بیماری، حادثه، معلولیت، و پیری، ایجناد 

های صننفی و کنارگری، حماینت از محنیط زیسنت، ها، گسترش اتحادینهتعاونی

ها، دگرگون شندن نظنام اداری کشنور همگنام بنا تمزدکاهش فاصله حقوق و دس

دگرگنونی اجتمنناعی و نیازهنای سیاسننی و اقتصنادی و فرهنگننی، از بنین رفننتن 



 حزب همدلی مردم تهران )همت(               رستاخیز ملت ایران                             حزب 

 

 
51 

تبعیض در دستگاه اداری، تأمین مسنکن بنرای عمنوم منردم، تنظنیم خنانواده و 

نظارت بر جمعیت و رابطه کارگر و کارفرما به سود جامعه تنظنیم، ارشناد و اداره 

 شود.

 

 اقتصادی: عقاید ولاص

شندن همنراه بنا رشند بخنش منابع ملی شده در مالکیت دولنت، صننعتی 

زم و کشاورزی، عادالنه بودن رابطه تولید و توزینع و مصنرف، ایجناد تسنهیالت ال

نی ارشاد و راهنمایی بخش خصوصی، بازرگانی خارجی در کنترل دولنت و بازرگنا

ین اعتبنار کنافی بنرای داخلی با ارشناد دولنت در دسنت بخنش خصوصنی، تنأم

های گوناگون توسط نظام بانکی، نظام مالیناتی تصناعدی، تشنویق فعالینت بخش

 بخش خصوصی در کشاورزی، حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده.

 

 : وظایف حزب

 بایست در هر اولین وظیفه حزب، شرکت در انتخابات بود، این حزب می

 موفقیت باشد یا نباشد و چه امید انتخاباتی چه موافق میل اعضا و اولیای حزب

می داشته باشد یا نداشته باشد شرکت نماید، حتی اگر این عمل به صنورت اسن

 باشد. 

 های دومین وظیفه حنزب، شنرکت در مراسنمی بنود کنه بنه مناسنبت

بایست با انتشنار اطالعینه شنرکت شد، در هر مورد حزب میمختلف برگزار می
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 د. خود را در مراسم مزبور اعالم کن

 ها و دستورات شاه و تبلیغ آن در وظیفه سوم، تعریف و تمجید از فرمان

کرد که وظیفه حزب نه انتقناد از بین اعضاء و مردم بود. حزب چنین وانمود می

ها که مراقبت در اجرای صحیح این های شاه و بیان اشکاالت احتمالی آنفرمان

 ها است. فرمان

 

 بررسی دوره های فعالیت حزب :

دبیرکلنی  -1توان به پنج دوره تقسیم کرد  ساله این حزب را می17فعالیت        

ر دبیرکلنی ناصن -4نقنی کننی، دبیرکلنی علی -3ی عندل، دبیرکلی یحی -2علم، 

 .محمد فضائلی دبیرکلی -5عامری، 

 

 : علم رهبری هب حزب هایعالیتف اوج -اول دوره

 ی عضوگیری اعضاء بنود.در ابتدای تأسیس حزب بیشترین فعالیت حزب برا

ترین یارگیری اسداهلل علنم در اولنین سنال تأسنیس حنزب منردم از مینان عمده

نمایندگان مجلس شنورای ملنی دوره ننوزدهم صنورت گرفنت. اسنداهلل علنم در 

د نفنر را بنا خنو 40یارگیری از مجلس شورای ملی دوره نوزدهم توانست حندود 

فعنال  این تعداد در واقع از اعضنایهمراه سازد و به عضویت حزب مردم درآورد. 

 حزب مردم شدند و در شورای مرکزی حزب به عضویت پذیرفته شدند.
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یش با گسترش روزافزون نوسازی اقتصادی و ایجاد کارخانجات جدید و افنزا

ها، دیگر گروهی که حنزب خواسنتار عضنوگیری جمعیت کارگری و مشکالت آن

بهبود وضنع کنارگران و طبقنات محنروم  م درها بود کارگران بودند. حزب مردآن

 جامعه در چارچوب ساختار سیاسی و اقتصادی موجنود آن روز اقندامات مفیندی

اد، از هم انجام داد. حزب طرحی را برای جلوگیری از اخراج کارگران به مجلس د

هنای وسنیعی بنا طرفی برای حفظ جان کارگران و تأمین بهداشنت آننان فعالیت

ه نیز قانون کار بنرای کنارگران بن 1337ع شد. در سال همکاری حزب مردم شرو

د و تصویب رسید. در این قانون ساعت کار کارگران روزانه هشت ساعت تثبیت ش

بناری روز مرخصی با استفاده از حقوق، اج 12در هفته یک روز تعطیل و در سال 

 گردید.

طبقه محروم اجتماعی دیگنری کنه منورد نظنر حنزب منردم قنرار گرفنت، 

را  زان بودند. علم با پشنتیبانی از اصنالحات ارضنی و شنرکت در آن، خنودکشاور

داد. همچننین از طنرف مدافع حقوق کشاورزان و تهیدستان روستایی نشنان منی

هنای هنا و جمعیتها و تبلیغات مسنتمری بنرای جنذب گروهحزب مردم فعالیت

 گرفت.روشنفکری، افراد صاحب نفوذ و یا روحانیون صورت می

برگزار شد. علنم در گنزارش  1338مهرماه  26نگره حزب مردم در اولین ک

حنزب »دبیرکلی خود در این کنگره در مورد علل ایجاد حزب و اهداف آن گفت  

خواهاننه و آزادمنشنانه شنخص مردم برای تجسم و تقدس یک نیت پناک و وطن

خواستیم با تشکیل اینن حنزب اعلیحضرت محمدرضا پهلوی به وجود آمد. ما می

منش خننود سپاسننگزاری کنننیم و قسننمتی از ایننن نیننت ز شاهنشنناه دمننوکراتا
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تنوانیم بزرگوارانه را عمال تحقق بخشیم و اینک در آستانه اولین کنگره حزبی می

با جرأت به شاهنشاه بزرگوار خود اطمینان بدهیم که حزب مردم به عننوان ینک 

 «اه است.دوستی آماده هرگونه جانبازی در راه نیات شاهنشمکتب شاه

برگزار شد، حنزب منردم موفنق  1339در انتخابات مجلس بیستم که سال 

انی و کرسی پارلمان را کسب کند اما با آشکار شدن تقلبات فنراوان و تبن 40شد 

ل زد و بند حزب مردم به عنوان اقلیت و حنزب ملینون بنه دبیرکلنی دکتنر اقبنا

وسنط شناه باطنل اعنالم ن حزب اکثریت، این انتخابات توزیر وقت به عنوانخست

وزیری استعفاء داد و علنم نینز از رهبنری حنزب شد. با این ابطال اقبال از نخست

های عضویت در حنزب گیری کرد. در این سال در تهران هفت هزار نفر فرمکناره

های را پر کرده و عضو رسمی حزب شده بودنند. اینن تعنداد در تمنام شهرسنتان

 د.رسیهزار نفر نمی 60ایران به 

 : حزب ولاف و عدل روفسورپ آمدن -دوم دوره

ی پس از استعفای علم و دبیرکلی پرفسور یحیی عدل، حزب به میزان زیناد

اغلنب  ، 1342تنا  1339های اهمیت و نفوذ خود را از دسنت داد. در بنین سنال

ماننده در گیری کردنند و عناصنر باقیاعضاء و مقامات موثر آن از این حزب کناره

 شتند.گاه وحدت نظر الزم را نداهی حزب نیز 

  
ها از باقیمانده اعضای فعنال حنزب در تهنران بنه تندریج در خالل این سال

های حزب منحصر به تشکیل جلسنات هفتگنی در محنل شد و فعالیتکاسته می

 در. بود حزب کارگردانان و اعضاء از نفر  70و حداکثر  10باشگاه حزب با حداقل 
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حزب ملیون چنان متزلنزل  نظیر مردم، حزب وضعیت مینیا دکتر حکومت اواخر

نفر در حزب مردم بناقی ماندنند. بنرای رفنع مشنکالت و  28شد که فقط حدود 

اختالفات درونی حزب و رکود ناشی از آنکه حزب را در آستانه انحنالل قنرار داده 

نمایننده  208با حضنور  1340بود، سرانجام عدل دومین کنگره حزب را در سال

 یل داد.تشک

 16، حنزب منردم بنا 1342و یکم مجلس در سال  در انتخابات دوره بیست

. ازی کردبنماینده بار دیگر نقش حزب اقلیت را در برابر حزب اکثریت ایران نوین 

های سیاسی حزب ایران نوین، حزب مردم بنا پس از قتل منصور و کاهش فعالیت

 1345مند و در اسنفند برگزاری سنمینارهایی درصندد تجدیند حینات خنود برآ

در  1346نمایننده برگنزار شند. در سنال  393سومین کنگره حزبنی بنا حضنور 

نمایننده بنه مجلنس  31و دوم مجلس حزب مردم توانست  انتخابات دوره بیست

رهبری حزب و اعضنای آن بنه حضنور شناه رسنیدند.  1347بفرستد. در آذر ماه 

ر به یق کرد و این سخنان منجمحمدرضا شاه حزب مردم را به فعالیت بیشتر تشو

 ها شد.شهرستان وهای حزبی در تهران گسترش فعالیت

و سوم شرکت کنرد و ، حزب مردم در انتخابات دوره بیست 1350در سال  

کرسنی مجلنس را از آن خنود کنند. عمنده  37توانست همچنان در نقش اقلیت 

ه نماینند 5681فعالیت دیگر حزب در این سال برگزاری کنگره چهارم با حضنور 

ننی بنه کبود، در این کنگره پرفسور عدل از دبیرکلی حزب استعفاء داد و علینقی 

 عنوان دبیرکل جدید انتخاب شد.
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 : هویدا با مخالفت لیلد به ستعفاا و نیک علینقی -سوم دوره  

ماهه دبیرکلی حزب سعی کنرد اقنداماتی  15علینقی کنی در زمان تصدی  

مردم و سر و سامان دادن به تشنکیالت حزبنی بنه عمنل را در زمینه جلب توجه 

آورد ولی قبل از توفیق در این مورد به علت بنروز اختالفنات در کنادر رهبنری از 

دبیرکلی استعفا داد. کنی در هنگام اعنالم اسنتعفا دلینل آن را نناراحتی قلبنی و 

ن های ساواک دالینل دیگنری را بنرای اینتوصیه پزشک اعالم کرد اما در گزارش

در گزارشی « شنبه»اقدام مطرح شده است. یکی از ماموران ساواک با نام مستعار 

 30 16سناعت »را دارد، در این باره نوشنته اسنت   51که تاریخ چهارم مردادماه 

 45العاده شورای عالی حزب مردم با شرکت قریب بنه جلسه فوق 1351/5/3روز 

ردیند. ابتندا آقنای دکتنر کننی نفر از اعضا در محل باشگاه حزب مزبور تشکیل گ

استعفای خود را از مقام دبیر کلی حزب منردم بنه شنورا تقندیم داشنت و علنت 

استعفای خود را چنین بیان کرد که چون من نناراحتی قلبنی دارم دکتنر معنالج 

های حزبی را توصیه و تجویز نموده است. به همین جهنت اسنتعفای منع فعالیت

نمایم. آقای عالمه وحیدی و پرفسور عدل بنا میخود را تقدیم شورای عالی حزب 

استعفای ایشان مخالفت کردند و پیشنهاد نمودند ستنا  انتخناب دبیرکنل جدیند 

وظایف مربوطه را انجام دهد ولی این پیشنهاد مورد قبول دکتر کنی قرار نگرفتنه 

است. استعفای دبیرکل حزب مردم ناراحتی قلبی نبوده بلکه به خناطر میتینگنی 

ه که در اصفهان در باغ همایون تشنکیل داده کنه در آنجنا شندیدام بنه دولنت بود

حمله نموده و حتی یک کلمه عربی به کنار بنرده اسنت کنه حنزب حناکم را بنه 

شود و شایع اسنت کنه ها اطالق میصورت یک محیط کثیفی دانسته که به خانم
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سنانیده و آقای هویدا بسیار ناراحت شده و مراتب را به شنرف عنرض همنایونی ر

اند ترتیبی اتخاذ شود کنه ننامبرده از دبیرکلنی اعلیحضرت همایونی مقرر فرموده

 «حزب برکنار شود...

 

 : فردی رهبری و امریع ناصر -چهارم دوره  

امری ، ناصر عن1352/4/6با یک فاصله تقریبی یک ساله، سرانجام در تاریخ  

حنزب منردم بنه رییس وقت صندوق توسعه کشاورزی در جلسنه شنورای عنالی 

در  دبیرکلی حزب تعیین گردید ولی چون وی تا این تاریخ فعالیت قابنل تنوجهی

ای از کادرهنای قندیمی حنزب اینن اقندام را حزب مردم نداشت از اینن رو عنده

ردنند و تحمیلی از جانب دولت تلقی، و مبارزاتی را با کادر رهبری جدیند آغناز ک

تنه ضویت حزب اینران ننوین را پذیرفعنوان نمودند ناصر عامری که مدتی است ع

نهایت این اختالف منجر به اخراج این گروه بنه شایستگی این سمت را ندارد. در 

سردسننتگی مهننندس جفننرودی گردینند. عننامری در دوران دبیرکلننی خننود روش 

در  ورهبری فردی را در پیش گرفته و مشاورانی را از خارج حنزب برگزینده بنود 

ها از سیاسنت یته مرکزی حزب مردم از طرینق روزنامنهبسیاری موارد اعضای کم

روزنامنه منردم  1353مناه شندند. سنرانجام در هفنتم دیحزب خود با خبنر می

انتشنار داده و خبنر از « تصنمیم کمیتنه مرکنزی حنزب منردم»مطلبی با عنوان 

 برکناری ناصر عامری از دبیرکلی حزب مردم داد.
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 : حزب سرانجام و فضایلی حمدم دبیرکلی -پنجم دوره  

بعد از برکناری عامری، محمد فضایلی دبیرکل حنزب شند، شخصنیت وی  

سنت برای دبیرکلی حزب اقلیت شایسته بود. با توجه به سنوابق پیشنین، وی سیا

وزیر چون هویدا نخست»تقد بود  پیش گرفت و معای را در قبال دولت در عاقالنه

وی  ساله مملکت است و نسبت به انتقاد شدید حساسیت دارد چه بهتر که با 12

نوان عاز طرف حزب مردم ایجاد حسن تفاهم نماید و چرا در روزنامه مطالب حاد 

وزیر شود که به گردد که هم به امر تحزب لطمه زند و هم موجب کدورت نخست

ا ل برای حزب اقلیت نتیجه مطلوبی ندارد و دلینل آن هنم روینه دولنت ینهر حا

طور کلی وی آرامش و سکون را بر جنجال و انتقناد به « های سابق است.دبیرکل

کنرد کنه هایی را در مورد سیاست خارج حنزب دنبنال میداد و برنامهترجیح می

 عبارت بودند از 

 زیروالف( ایجاد رابطه و حسن تفاهم با نخست

 ب( جلوگیری از مبارزات شدید قلمی با حزب اکثریت

هنا و ارشنادهای ج( ابراز معایب و نواقص کارهای اجرایی ینا اراینه راهنمایی

 الزم

 و چهارمد( مطالعه برای کاندیداهای انتخاباتی دوره بیست 

های خود شود، نظر شاه نسنبت پیش از آنکه فضایلی موفق به اجرای برنامه 

تر باره نظام تک حزبی را مناسنبو حزبی مملکت تغییر کرد و به یکبه سیستم د

بنه دسنتور محمدرضنا  1353اسنفند  11برای کشور دانست، بنابراین در تناریخ 

تشکیل و دیگر احزاب موجود از جمله حزب منردم و  «ملی رستاخیز حزب» شاه،

http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList/%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9.%D9%88.%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7.html?Page=&Lang=fa&EventsId=98&Action=EventsDetail
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 ایران نوین در آن ادغام شدند.
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   حزبِ پان ایرانیست

                                                                 

  مقدمه:

تشنکیالتی اسنت کنه هندفز  حزبِ پان ایرانیست

مبننننننننننننننننننننننارزه خننننننننننننننننننننننود را 

 داندمی نژادستیزی و استعمار ،استبداد ،استکبار با

سنر، همنه، عمنوم، سرتا» واژه پان که ریشه در زبان التین دارد، بنه معنانی

عمندتام  وو نظایر آن به کار رفته است « طرفدار اتحاد عمومی، کل، تمام، همگانی

ل فقنط بارات دیگری قرار می گیرد. با این حانه به صورت مستقل بلکه پیشوند ع

ملنی  از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میالدی به بعد که تب احساسات

ن وارد گرایی در کشورهای اروپایی و سپس در آسیا و آفریقنا بناال گرفنت واژه پنا

 ادبیات سیاسی جهان شد

ی وارد ادبینات به درستی معلوم نیست که واژه پنان ایرانیسنم از چنه زمنان 

ش  1306سیاسی ایران شده است، گفته شده، این عبارت نخستین بنار در سنال 

 در ش 1311  به نوشته های دکتر محمود افشنار ینزدی راه یافتنه و او در سنال

 جغرافینایی، قنومی، مفهنوم و گسنتره پیرامنون را خنود نظنرات نقطنه ای مقاله

»   بنود معتقند او کنرد بینان یسمایران پان تاریخی و فرهنگی ، اجتماعی سیاسی،

پان ایرانیسم یا اتحاد ایرانیان یک معنی خاص دارد منظنور از آن اتحناد کلینه ی 

ایرانی نژادان است برای حفظ عظمت و احترام تاریخ چند هزار سناله مشنترک و 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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زبان ادبی و ادبیات مشترک، مقصود آن نیست که بنا اینن عننوان تمنام طواینف 

ت سیاسی و یک دولت برسند، قدر مشترک وحندت، یگنانگی ایرانی نژاد به وحد

نژاد، وحدت تاریخ سیاسی و ادبی و اشتراک در احساسنات و آمنال آیننده اسنت. 

عامل کم اهمیت تر، عامل سیاسی و جغرافیایی اسنت. در حقیقنت ملنت غینر از 

دولت و ملیت سوای تابعیت است. پان ایرانیسم در نظر من باید ایده آل یا هندف 

تراک مساعی تمام ساکنین قلمرو زبان فارسی باشد در حفنظ زبنان و ادبینات اش

 «مشترک باستانی و احیاء آن در بخش هایی که امروزه مرده است.

ت پنان ایرانیسنم، یعننی وحند» علی اکبر رزمجو در این باره معتقد اسنت  

گی اقوام یا سرزمین های ایرانی. پان ایرانیست جنبشی است کنه وحندت و یگنان

 «همه ی ایرانیان در میهن بزرگ آنان را خواهان است.

  
 

  ایرانیسمنقشه ایران متحد از دید پان
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 : نخستین تکاپوها برای تشکیل حزب پان ایرانیست

در مقاله ای که جزو اسناد تهیه شده در سناواک و مربنوط بنه حنزب پنان 

ت، ایرانیست است، نحوه شکل گیری و جمع شندن اعضنای حنزب پنان ایرانیسن

 و، استعمارگران 1320بدین شکل توضیح داده شده است  صبحگاه سوم شهریور 

نند. متجاوزان دست در دست هم، از چهار سوی میهن ما را مورد هجوم قنرار داد

ه ای کودکان آن زمان که امروز رهبران حزب پان ایرانیست هستند، در میان عند

 در کوچنه مقابله با متجاوزاناز دانش آموزان دبیرستان ها، به جنگ با دشمنان و 

ن و خیابان می پرداختند و در راه وطن و پاک کنردن آن از لنو  وجنود دشنمنا

 .تالش می کردند

 1320هی  یک از کسانی که در یکنی دو سنال نخسنت پنس از شنهریور  

درون  فعالیت های سیاسی خود را در تشکل هایی که بعدام حزب پان ایرانیست از

ی و کردند، سابقه فعالیت سیاسنی و حزبنی و اندوختنه فکنرآن پدید آمد، دنبال 

نند سیاسی چندانی نداشتند، قریب به اکثریت آننان نوجواننانی بودنند کنه در چ

تر نمی دبیرستان تهران تحصیل می کردند و سن آنان از شانزده یا هفده سال فرا

رفت. سرخوردگی و یأس ناشی از فروپاشی و شکسنت بسنیار ارتنش رضناخان از 

 بود کنه روهای متفقین و مهم تر از آن، اشغال کشور از جمله مهم ترین دالیلینی

 گروه هایی از نوجوانان و جوانان را به واکنش وا می داشت.

در همین زمان در درون ارتش هم معدودی تشکل های سیاسی مشنکوک  

که با پیشه ساختن مشی ناسیونالیستی و ملی گرایانه قصد تقابل با حزب تنوده و 

حمایت از دربار را داشتند؛ پدید آمد کنه تفکنرات آن هنا بنا کسنانی کنه بعندها 
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 مقدمات تشکیل حزب پان ایرانیست را فراهم آوردند، نزدیک می نمود

در چنین اوضاعی نخستین و مهم تنرین هسنته تشنکیالتی کنه بعندها بنه 

ز ا و با حضور عده ای 1322تأسیس حزب پان ایرانیست منجر شد در اواخر سال 

من ماه جوانان و نوجوانان پدید آمد، این تشکل جدید که در روز بیست و یکم به

وه گنر» اعالم موجودیت کرد، انجمنی نیمه مخفی و زیر زمینی بنا عننوان 1322

 انش را ازحزب پان ایرانیست، عمده هنوادار»بود. ریچارد کاتم می نویسد  « انتقام

 «متوسط و پایین جذب می کرد.دانش آموزان دبیرستانی خانواده های طبقه 

وجود شور و شوق جوانی و احساسات، به جذب گروه های فوق کمنک منی 

بنام بچنه پیروان آن بسیار جوان و تقری» کرد. در اسناد النه جاسوسی آمده است  

 وثرترین سال بودند، اما در میان آنان افراد ورزیده ی بسیاری وجود داشت که مؤ

ای مبارزه گر خیابنانی جبهنه ملنی را تشنکیل منی منظم ترین هسته ی گروه ه

 «دادند.

مطابق اسناد برجای مانده، اعضای حزب پان ایرانیست، سعی می کردند بنا  

سخنرانی های شورانگیز و تهییج کننده در دبیرسنتان هنا، احساسنات جواننان را 

درباره ی میهن و میهن پرستی تحریک کنند و به منظور تحقق اهداف حزب کنه 

ور عمده آن را سربلندی ایران می دانسنتند، از آن هنا بهنره بنرداری کننند. به ط

افرادی از اعضای حزب پنان ایرانیسنت در مینان کنارگران هنم نفنوذ داشنتند و 

توانسته بودند عده ای از کارگران را به حزب خود جلنب کننند. البتنه اینن افنراد 

ته می شندند... در اظهنار بیشتر برای کارهایی مثل پخش اعالمیه و ... به کار گرف

نظرها و سخنان اعضای برجسته ی حزب، سعی می شد این گونه وانمود شود که 
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حزب در میان مردم، از جمله در میان قشر دانشجو دارای نفوذ عمیق منی باشند. 

بدین ترتیب، رهبران حزب سعی می کردند در میان اهل فرهنگ چون دبینران و 

هوادارانی داشته باشنند. بنا نگناهی بنه کارنامنه کارمندان و دانشجویان و اصناف 

سیاسی و اجتماعی حزب، می توان استنتاج کرد که حزب می کوشنید تنا پایگناه 

 خود را بیشتر در میان قشر متوسط پیدا کند

 شناخته شده ترین پایه گنذاران انجمنن عبنارت بودنند از  علیرضنا رئنیس،

دی، لینقی عالیخنانی، علنی زننداریوش همایون، فرید سیاح سپانلو، حق نویس، ع

ی، هپر ینزدغفوری نژاد، جواد تقی زاده، خداد فرمانفرمائیان، فریدون تقی زاده، ش

ده، احمد مختاری، صارم کاللی، ابوالقاسم پور هاشمی، ناصر ماضدی، مهندی عبن

چند  مهدی بهره مند، بیژن فروهر، جمشید رحمانی و نستور والدیکا، اگرچه طی

کپور در تشکیالت منتهی به تأسیس حنزب پنان ایرانیسنت سال بعد محسن پزش

و نینز  نقش مهم تری بر عهده گرفت،اما در ردیف پایه گنذاران انجمن،ننامی از او

 داریوش فروهر و محمدرضا عاملی تهرانی در میان نیست

 در مدرسنه از بازگشنت از پنس رئیس، علیرضا  ،1326در پانزدهم شهریور 

، بنر ن بنودهدشمنا با مقابله برای منفجره مواد ختنسا مشغول منزل در که حالی

شنته اثر انفجار کشته می شود، برای پاس آیینی که علیرضنا رئنیس در راه آن ک

می شود، محسن پزشکپور متنی می نویسد کنه ننزد پنان ایرانیسنت هنا بنه ننام 

   باشد می زیر شرح به فرمان این متن  معروف است.  )فرمان رئیس(

 پرسنتی ایران پایه نخستین که انجمن بنیانگذاران ما

را بر روی شانه های خود بر پا کردیم، امروز در این سناعت 
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 تغیینر راه یک وارد  به خاطر آن که انجمن مقدس خود را

 و سنازیم رهسنپار جاوید مقدس هدف یک سوی به ناپذیر

 پرسنتی وطن آتش های شعله این نگذاریم هرگز که آن به

 بنه و گنردد خناموش کشند منی بانهز ما قلوب از امروز که

آن که آرزو و ایده مشنترکی را کنه همگنی در قلنب  خاطر

داریم تقندیم جامعنه ایراننی نمنوده و مبننای تعلیمنات و 

فلسفه و کلیه عقاید انجمن خویش سازیم، می گوییم پنان 

ایرانیننزم آن آرزوی مقنندس اسننت کننه بننر قلننوب جملگننی 

فت انجمنن حکومت می کند. اکنون به خدای خنود و شنرا

خود و به خنون همیشنه شنهید و سنرباز فنداکار انجمنن، 

علیرضا رئیس سوگند یاد می کنیم که بنرای همیشنه و تنا 

ابد جز پان ایرانیزم برای خنود هندف و آرزوینی تخصنیص 

ندهیم و انجمن و ایران را جز به سوی این آینده درخشنان 

  ...و دوست داشتنی نرانیم

از آن یاد « روز بنیاد»ا مقدس شمردند و به نام پان ایرانیست ها این تاریخ ر

می کنند و باید گفت کار تشنکیالتی و منسنجم حنزب پنان ایرانیسنت دقیقنام از 

همین تاریخ آغاز گردید. از آن پس پان ایرانیست ها کار خنود را بنه ننام مکتنب 

 1326در پناییز سنال « ما چه می خواهیم»دنبال کردند و با چاپ و توزیع کتاب 

ان ها و هدف های تاریخی و اجتمناعی خنود را بینان کردنند؛ آننان ننام پنان آرم

ایرانیسم را هم، که گویای مبانی تاریخی این اهداف و آرمان ها باشد، بنر مکتنب 
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 مبارزاتی خود گذاشتند.

و  حزب پان ایرانیست بر عقاید افراطی ناسیونالیسنتی پافشناری منی کنرد  

یشنه بنر اند کرده بود. پان ایرانیست ها با تکیه عملکرد خود را بر این مبنا تنظیم

 . هندملی گرایی، سعی می کردند نفوذ و اعتبار خود را در میان مردم گسترش د

 

 : اصول فکری حزب پان ایرانیست

پان ایرانیست ها با تأکید بر ناسیونالیسم نژاد گرا و اهمینت دادن بنه حنوزه 

بنیادی حنزب خنود را پنی رینزی  جغرافیایی گسترده سکونت نژاد ایرانی، اصول

کردند، پوشش و نوع رفتار افراد بنا یکندیگر در حنزب، مینان آن حنزب و اصنول 

هیتلری شباهت بسیاری به وجود آورده بود و طبیعی بود که این امر سبب جلب 

افراد و طرفداران چنین عقایدی به حزب می شد. از سنوی دیگنر اینن ادعنا نینز 

تمایالت ضند اسنالمی داشنته و از بنه کنار بنردن  وجود داشت که پان ایرانیست

کلمات عربی یا مربوط به دین اسالم، احتنراز منی کننند؛ البتنه توجنه بنه لغنات 

فارسی خالص را می توان ناشی از گرایش به اصول ملنی گراینی و ناسیونالیسنتی 

دانست که پان ایرانیست ها بر آن تأکید بسیار داشتند. این حنزب طرفندار ملنی 

بدون دخالت هی  نوع گرایش دینی در آن بود. بعندها و بنه وینژه پنس از گرایی 

، حزب با یکی دانستن اهداف نظام شاهنشاهی با اصنول ملنی گراینی 1332سال 

مورد تبلیغ خود، به حزبی درباری تبدیل شد که همسنو بنا اهنداف و مقاصند آن 

مناسنبی پیندا حرکت میکرد و در این اوضاع طبیعی بود که نتواند پایگاه مردمی 

کند.... هرچند که پان ایرانیست ها در اعالمیه ها و تبلیغات خنود منی خواسنتند 
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این باور را در میان مخاطبان خود گسترش دهند که مقدس ترین نبنرد ملنی در 

 قالب حزب پان ایرانیست صورت می گیرد

ابع اصلی ترین منبع نشان دهنده ی منن« بنیاد مکتب پان ایرانیسم»کتاب  

مهم  دتی این حزب می باشد. این کتاب برای بیان مبانی فکری به چهار اصلعقی

 تأکید کرده و از آن ها بدین صورت نام برده است 

 اصول منطق -1

 اجتماع و تاریخ به قدم  -2

 اجتماعی های  پدیده منطق  -3

 .ایرانیسم پان مبانی   -4

 منی اصنولی، چننین کنردن مطنرح بنا حنزب رهبران که رسد می نظر به 

نند و احزاب مطرح و فعال عصر مانند حزب توده دسنت بزن با مقابله به دکوشیدن

 انی نینزمبانی سازمان یافته ای برای حزب خود ارائه و معرفی نمایند که این مبن

 پنان باشند جامعنه متفناوت  نمایان گر نظرینات جنامع آننان دربناره ی مسنائل

 لاصن  بودنند دهکنر اسنتوار اصنل دو بر را  خود حزب منطقی بنای ها ایرانیست

 . مبستگی و اصل شناخته

 

 : ویژگی ها و نشان های حزب

حزب پان ایرانیست نیز همانند تمامی احزابی که دارای برنامنه ی سیاسنی 

طراحی شده و ساختار حزبی بوده، می کوشیدند تا مرام و ایده ی حنزب خنود را 

شنت در میان جامعه مطرح سازند. این حنزب نینز مشخصنات و ویژگنی هنای دا
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 :زیر می باشد شرح به  که

پرچم حزب پان ایرانیست، همانند پرچم رسمی کشور از سنه رننگ قرمنز،  

سفید  سبز و سفید، تشکیل شده بود. در این ترکیب زمینه پرچم سبز و دایره آن

وار نو عالمت حزب به رنگ سرخ بود که نوار سیاهی بر روی آن وجود داشت این 

جندایی  کرات پان ایرانیست ها مبنی بنر پراکنندگی وسیاه نیز به نوعی بیانگر تف

ت. آن تیره های نژادی و تجزیه ی برخی از سرزمین های نیاخاک نژاد ایرانی اسن

ن هنا نشنا ها با این نوار مشکی سوگواری و ماتم خود را از انشقاق ها و پراکندگی

 می دهند

 وده،بن سنیاه و سنفید سنرخ، رننگ به  درفش گارد حزب پان ایرانیست نیز

جنود وآن سرخ، دایره آن سفید و نشان حزب نیز به رنگ سیاه است. آنان  زمینه

ست که اآن نشانه ای از این پیمان »رنگ سرخ را بدین گونه تعبیر می کردند که 

ه ن خود بپاسداران حزب و رزمندگان رستاخیز پان ایرانیسم از آیین و نژاد و میه

 «.کرد خواهند دفاع خویش خون  بهای

د نشان حزب نیز دو خط موازی بود که خطی مورب آنان را قطع می نمنو   

المنت عی اینن  پان ایرانیست ها آن را نشان مخالف می نامیدند. پزشکپور درباره

 و« یسنتی.نشان از مخالفت ما دارد با نظامات غیر ملی و غینر ناسیونال» می گوید 

 یرومنندی و فنروزش واین آرم مخالف به عقاب زرینن، بنه ن»همچنین می گوید 

  «بزرگی و فرهنگ آفرینی ایران زمین می انجامد.
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 : انشعابات درون حزب پان ایرانیست

ر حزب پان ایرانیست نیز مانند بسیاری از احنزاب کنه در درون خنود دچنا 

اب به تفرق و اختالف می شوند، از قاعده ی انشعاب مستثنی نبود. نخستین انشع

نیست هنا باز می گردد. در این زمان، پان ایرا حزب لیتفعا  وقایع دهه ی آغازین

در جریان ملی شدن صنعت نفت با نهضت ملی همکاری داشتند، ولنی بنه گفتنه 

 یلتشنک و سیاست ی صحنه به زاده منشی داود دکتر ورود با سبحانی، تربتی  ی

 یسنتایران پان از ای  عده( ایران کارگران ملی سوسیالیست  حزب)  سومکا حزب

 ری امیرشاپور زندنیا به حزب سومکا پیوستندرهب به ها

البته حزب سومکا از نظر مرام و مسنلک شنباهت بسنیار زینادی بنه پنان   

 اصنلهف در و کردنند می تبلیغ را نژادگرایی احزاب این  ایرانیست داشت. هر دوی

 از نینز  منرام و شنکیالتت لحاظ از و بودند شده تشکیل 1320-1332 زمانی ی

 .شیستی و نازیستی، تقلید می کردندفا های حزب

ز ابرخی به اشتباه بعند از اینن جندایی، حنزب پنان ایرانیسنت را انشنعابی  

ان سومکا دانسته اند، در حالی کنه پنان ایرانیسنم بنا داشنتن تشنکیالت و سنازم

 مستقل به حیات خود ادامه می داد.

 . از ایننبنود ای حرفنه ای عنده طرد انشعاب  دومین» رزمجو می نویسد   

 کینا نزرین امینر. نامیدنند منی ایرانیزم پان  جمله گروهی بود که خود را آورگان

 «.بودند گروه این رأس در افشار، منظور و امیرموبور به معروف

 جندایی انشنعاب، تنرین مهنم کنه دهند می  بررسی اسناد و شواهد نشان 

پنس از تشنکیل  هار سالچ واقع در. بود پزشکپور نزدیک یاران از فروهر داریوش
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 یافتگنان پرورش از ای عمده بخش ،1330  سال ماه دی  پان ایرانیسم، یعنی در

 . کردند گذاری پایه را ایران ملت حزب مکتب،

 

 : تشکیل حزب ملت ایران

یکی دو ماهی که از ائتالف فروهر و پزشکپور سنپری منی شند دالیلنی بنه 

ر ولت دکتنر دربار و مخالفان ددست آمد که از تداوم ارتباط پزشکپور با محافلی د

 مصدق حکایت می کرد پزشکپور در اختالف و شکاف میان دکتر مصدق و شناه و

شنکپور، دربار، از شاه جانبداری کرد و با بناال گنرفتن اخنتالف مینان فروهنر و پز

فروهنر و هنوادارانش از حنزب جندا شندند و  1330سرانجام در هفدهم دی ماه 

) دند. حنزب ملنت اینران بنر مبننای پنان ایرانیسنمحزب ملت ایران را تشکیل دا

مقصود تشکل تحت مدیریت فروهنر پنس از انشنعاب( حزبنی بنود بنا اعتقنادات 

هیتلنر  افراطی ناسیونالیستی با تمایالت شبه فاشیستی که در حوزه های آن آثنار

 نپنا حنزب از حنزب این. گرفت می قرار  و حزب نازی آلمان مورد بحث و تعلیم

شعاب کرده بنود.) مقصنود تشنکل تحنت رهبنری مشنترک فروهنر و نیسم انایرا

بنه  پزشکپور( داریوش فروهر فعالیت خود را از مکتب پنان ایرانیسنم کنه بعندها

 سنر بنر اخنتالف بنروز از پنس و کرد شروع گرفت، شکل ایرانیسم پان حزب  نام

شناه  هنای گنرایش پزشنکپور ولی گرفت، را مصدق جانب فروهر مصدق، و  دربار

 «تی خود را حفظ کرد.دوس

مشنی  1320داریوش فروهر هم نظیر بسیاری از پان ایرانیست هنای دهنه  

ملی گرایانه افراطی داشت و در برخوردهای قهرآمیز و گاه خونین با حنزب تنوده 
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نقش قابل توجهی ایفا می کرد؛ اما از هنگنام نخسنت وزینری دکتنر مصندق بنه 

یجاد شده و مشی سیاسی خنود را بنا تدریج دردیدگاه های شوونیستی او تعدیل ا

افق فکری دکتر مصدق و جناح نزدیکتر به او در جبهه ملی سازگارتر کنرده بنود. 

پس از انشعاب، تشکل تحت هدایت فروهر همان عنوان حزب ملت ایران بر بنیناد 

 و همسو از پرهیز برای که ش 1340 ی  پان ایرانیسم را حفظ کرد، تا اوایل دهه

بنر بنیناد پنان »پان ایرانیست های تحت سلطه پزشکپور عبنارت  نام شدن با هم

 برداشت« حزب ملت ایران»را از پسوند « ایرانیسم

 

 : حزب پان ایرانیست و ملی شدن صنعت نفت

ش مقطع سرنوشت سازی در تاریخ معاصر ایران  1332تا  1330سال های 

ت سنر منی ثبینت خنود را پشنت دوران ایرانیسنت پان حزب  دوره این در  است

 ملنی نهضنت  گذاشت پان ایرانیست ها در جریان ملنی شندن صننعت نفنت بنا

 فنراهم مغتنمی فرصت نفت، صنعت شدن ملی دوران تحوالت و داشتند همکاری

 و راناین و انگلنیس نفنت شرکت با همزمان ی مبارزه در ها ایرانیست پان تا آورد

 کنند پیدا شهرت توده حزب نیز

فرادی نظیر داریوش فروهر که در فعالینت هنای خنود ظاهرام اصرار و عالقه ا

در چارچوب این تشکل مشی صنادقانه تنری دنبنال منی کردنند، مجموعنه پنان 

ایرانیست ها را در زمره ی مدافعان نهضت ملی شدن صننعت نفنت وارد سناخت. 

هرچند حمایت آننان از اینن نهضنت همنواره تحنت الشنعاع برخوردهنای تننش 

 هواداران آن قرار داشت.  آفرینشان با حزب توده و
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، اعضنای 1330اردیبهشنت  12پس از اعنالم نخسنت وزینری مصندق در  

م منتسب به حزب پان ایرانیست، اقداماتی بنه منظنور حماینت از مصندق و اعنال

ینن اایی در انزجار از استعمار روس، انگلیس و آمریکا انجام می دادند و اعالمیه ه

حنزب  در راهپیمایی هایی که از سوی اعضنایباب صادر می کردند. عالوه بر آن، 

 رگینر منیپان ایرانیست به راه می افتاد، عمدتام با افراد منتسب به حنزب تنوده د

حزب  شدند و شعارهای تندی علیه این حزب داده می شد و بیگانه خواندن افراد

انی در مقابنل خیابن  توده مطرح می شد. طرفداری از مصندق در درگینری هنای

 ، مهم ترین جنبه ی حرکتی پان ایرانیست ها بودمخالفان او

تینر و بنه قندرت رسنیدن مجندد مصندق بنا  30در جریان قینام مردمنی 

 پشتیبانی مردم و سقوط کابینه ی احمد قوام حزب پنان ایرانیسنت هنم حماینت

زه هنای خود را از دکتر مصدق اعالم کرد و با فرستادن تلگراف های متعدد از حو

 رسندی خود را از شکست توطئه ها علینه او و بنه قندرتمختلف، خوشحالی و خ

 رسیدن مجدد وی ابنراز منی نمودنند. در اینن دوران و پنس از آن، اعضنای پنان

 تینر 30ایرانیست به برگزاری مراسم یناد بنود و میتیننگ بنرای کشنته شندگان 

 ش می پرداختند. 1331

م چنان مشاجرات و درگیری های میان حزب پان ایرانیست و حزب توده ه 

ادامه داشت. در این مقطع پان ایرانیست ها، هم چون بازوی قدرتی نهضت ملی و 

حامی آن عمل می کردند و اغلب با حزب توده درگیری داشتند. درگیری کنه در 

 سنر بنر توده حزب اعضای و ایرانیست پان حزب اعضای میان 1331  فروردین 8

ورد شندید مینان اینن دو ق صورت گرفت و باعث ایجناد زد و خنمصد از حمایت
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 .کند اعالم تهران در  گروه شد، رژیم را مجبور کرد که یک ماه حکومت نظامی

اوم فعالیت پان ایرانیست ها به شکل فوق و در قالب همراهی با مصدق مند 

د نبود و با عوض شدن سمت و سوی وقایع کشور، سبب تغییر در نحوه ی عملکر

ن حنزب ملنت اینران از حنزب اصنلی پنان حزب پان ایرانیست شد. و با جدا شد

 .می شود ایرانیست و اعالم حمایت دسته هایی از پان ایرانیست ها از دربار دیده

 

 : حزب پان ایرانیست و دولت علی امینی 

ان پندربار انتظار و توقع فوری تری هم از حنزب  40در همان آغاز دهه ی  

ار امیننی بنود کنه بنا فشن ایرانیست داشت و آن مخالفت و انتقاد از دولنت علنی

ان و آمریکاییان به شاه تحمیل شده بود. اسناد موجود نشان منی دهند کارگردانن

را  اعضای تأثیرگذارتر این حزب در جلسات و گرد همایی های خود، علنی امیننی

مننتهم مننی کردننند ارتبنناط خننود را بننا ملننت ایننران گسسننته و بننا نقننض آزادی 

 بیگانگنان خواسنت و اهنداف راسنتای در کشنور منردم اجتماعی و سیاسی  های

 .کند می حرکت

 ایرانیسنت پان حزب بود  مراقب سخت زمان آن در  اداره کل سوم ساواک 

 .کند عمل حاکمیت مطلوب  شده تعیین  های چارچوب در

حنزب   امینی علی وزیری نخست دوره در دولت، نه و دربار، ی خواسته  به 

 قبل  عان جبهه ملی در آمد که از مدت هاپان ایرانیست در جرگه حامیان و مداف

 متحند وقنت وزیر نخست ضد بر دربار با علم اسداهلل نظیر  افرادی  پادرمیانی با و

 نخسنت حتنی یا و وزارت مقام  اعطای برای شاه مواعید خام طمع به و بود شده
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 شه خود ساخته بود.پی را امینی از انتقاد و وزیری،مخالفت

 رفتهگ  قرار ایرانیست پان حزب مندان عالقه زمره رد اینک که  جبهه ملی 

 تارتباطنا  دلینل بنه را  حنزب اینن مصندق دکتنر دولت پایانی های ماه از بود،

. کرد ردط بیگانه اطالعاتی محافل احیانام و ارتش ستاد 2 رکن دربار، با مشکوکش

 یم حزب پان ایرانیست نسبت به نهضت مقاومت ملنه کودتا از پس های سال در

ین نگرشی انتقاد آمیز اتخاذ کرد و در جریان تشنکیل جبهنه ملنی دوم در واپسن

 پنان حنزب کنه آن تنر جالنب. نبود میان در  آن از نامی هم 30 دهه  سال های

 لیع از علم، اسداهلل وزیری نخست دوران در خود بعدی موضع برخالف ایرانیست

نجمنن اکرده و بنا طنرح  تقاد می کرد که از برگزاری انتخابات جلوگیریان امینی

 .ندک  تقویت کشور در را طلبی تجزیه روحیه دارد قصد والیتی و ایالتی  های

مخالفت حزب پان ایرانیست با دولت علی امینی تا هنگام برکناری اوادامنه  

یافت و اعضای ننه چنندان قابنل توجنه اینن حنزب درجلسنات، گردهمنایی هنا، 

ن و دانشجویان و دیگر محافنل مخنالف تظاهرات و تحرکات ضد دولتی دانشگاهیا

امینی حضور فعالی داشتند. اسناد موجود حکایت از آن دارد که روش و اقندامات 

حزب پان ایرانیست در دوران نخست وزیری علی امینی سخت نظر مسناعد شناه 

آغاز نخست وزیری اسداهلل علنم اینن  با رفت می انتظار آن تبع به و کرد  را جلب

 برهنه آن در. شنود برخنوردار حاکمینت چشم  مطلوب تری درحزب از موقعیت 

 دارینوش که کرد نزدیک دربار به را خود چنان آن، رهبری و ایرانیست پان حزب

 شند مجبنور نننگ اینن پیامندهای از خود حزب داشتن نگه امان در برای فروهر

پنان  را از حزب ملت ایران بردارد تا مینان خنود و« انیسمایر پان بنیاد بر »پسوند
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 .ایرانیست های تحت هدایت پزشکپور خط کشی کند

 

 : حزب پان ایرانیست و دولت اسداهلل علم

هی با آغاز نخست وزیری اسداهلل علم، جبهه ملی به تدریج منورد بنی تنوج 

ف صحکومت و دولت واقع شد و مغبون تحوالت چندین ماهه اخیر، مأیوسانه در 

رانیسنت هنم در راسنتای خواسنت مخالفان حاکمیت قرار گرفنت. حنزب پنان ای

 دولنت  حکومت بار دیگر در صف منتقدان جبهه ملنی بنه تأییند سیاسنت هنای

 هنای برنامنه اعنالم مقندمات ساختن آماده حال در سرعت به که پرداخت جدید

ظنارت نایرانیست بنا  پان حزب زمان این در. بود سفید انقالب به موسوم اصالحی

داوم تنه ای برپا کند تا ضمن تأکید مجندد بنر و مراقبت ساواک اجازه یافت کنگر

 رهبری محسن پزشکپور بر حزب، موضع خود را در قبال تحوالت جدیند، احنزاب

 و  و گروه های سیاسی مخالف و موافق حکومت ودیگر مسائل مبتال بنه، تصنحیح

طبننق » یننن بنناره گننزارش داده اسننت ا در 24/6/41 در سنناواک. کننند تصننریح

 منورد در پزشنکپور محسنن رهبری به ایرانیست پان حزب طرف از واصله  اطالع

 به یا بخشنامه گیرد انجام 22/6/41 روز بوده قرار که مزبور حزب کنگره تشکیل

 پرسشننامه طبنق که این بر مبنی است شده صادر ها شهرستان مسئولین عنوان

 22/6/41ق شرکت در کنگره را دارنند بایسنتی تنا روز ح که افرادی ارسالی های

ه آن د را به بخش تدوین برنامه و کنگره حزب معرفی تا محل تشکیل کنگره بخو

ان پنها اطالع داده شود. ضمنام برنامه ای که تاکنون جهت کنگره ازطنرف حنزب 

 :ایرانیست در نظر گرفته شده است به شرح زیر می باشد
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  گزارش یک ساله کار حزب توسط دبیر مسنئول) محسنن پزشنکپور( و

 .نفر است 9ری که تعدادشان کمیته عالی رهب

  چنند و سنی حدود در است ای برنامه) حزب آینده  تعیین خط مشی 

 ماده(

 تصویب برنامه آینده حزب توسط کنگره 

  روشن نمودن وضع حنزب و نحنوه فعالینت آن در مقابنل جبهنه ملنی

 واحزاب دیگر

 روشن نمودن وضع حزب از لحاظ قوه فعالیت 

  انتخاب اعضای کمیته رهبری 

 

 بنا ایرانیسنت پنان حنزب کنه آید می بر چنین فوق  ز قطعنامه تصویبی کنگرها 

 اجنازه پهلنوی رژینم مقاصد و ها خواست ها، سیاست راستای در حرکت تضمین

مقابنل  اده و درد گسترش کشور در را خود های فعالیت دامنه تدریج به بود یافته

 25اده ای کنه در مخالفان و منتقدان حکومت بایستد. در این قطعنامه هشنت من

 :آمده چنین است شده تأیید کنگره سوی از  41شهریور 

 خط مشی آینده بر روی ناسیونالیزم. 

 مبارزه عمیق با هرگونه نفوذ کمونیست ها و مارکسیست ها. 

 ینران مبارزه با هرگونه استعمار فرهنگی و اجتماعی به هرگونه که در ا

 .بروز کند

 وش های مستقل حزبی در مقابل ایجاد تشکل کامل در حزب واتخاذ ر
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 .ملی دستجات  هرگونه

 منی دارا را  حزب، ملی است و حق اسنتفاده از کلینه قنوانین موجنود 

 .باشد

 لنیع مبارزه برای ایرانیستی پان ساده برنامه  تهیه و اقدام مقدماتی. 

 تغییر در اساسنامه برای تشکیل کنگره از شهریور به مردادماه. 

  تشکیل جلسه نداد کنگره منی توانند نسنبت بنه اگر کمیته تا سه ماه

 کلیه افراد منتخب مجددام تشکیل و اعضای جدیدی را به جای آن هنا

 . انتخاب نماید

 

 : حزب پان ایرانیست و انقالب سفید

به رغم تمام پرده پوشی ها و تالش هایی که صورت می گرفنت تنا برنامنه  

را ابتکنارات شنخص  40هه و آغازین سال های د 1330های اصالحی اواخر دهه 

شاه قلمداد کند، همگان می دانستند که انقالب سفید شاه پروژه ای آمریکنایی و 

شاه ناگزیر از اجرای آن بود. بخشی از این پروژه هدف مبارزه و مقابلنه بنا حنزب 

توده، کمونیسم و جلوگیری از نفوذ و سلطه شوروی در ایران را دنبال می کنرد و 

منزوی ساختن دیگر احزاب، گروه ها و اقشار گسنترده منردم  از میان برداشتن و

کشور که با رژیم پهلنوی مخالفنت منی کردنند، دیگنر مقصنود آن بنود. در دوره 

نخست وزیری علی امینی، شاه فرصت یافت تا به حامینان آمریکنایی خنود ثابنت 

کند بهتر از هرکس دیگری خواهد توانست برنامه های اصالحی موسوم به انقالب 

سفید را مدیریت و هدایت کند. در همین دوران فرصتی هم برای توجه دوبناره و 
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جدی تر رژیم پهلوی به حزب پان ایرانیست و لزوم تجدید فعالیت آن فراهم شد. 

 مقابلنه و  حزب پان ایرانیست و پان ایرانیست ها به دلیل سابقه طوالنی مخالفت

 از بیش احتماالم اخیر حساس برهه در ،1330 و 1320 دهه دو طی توده حزب با

 عهنده بر را اطمینان سوپاپ نقش توانستند می دیگری حزبی و سیاسی گروه هر

خطنر  از را آمریکایینان نگراننی اعتنا قابل تبلیغاتی حربه یک جایگاه در و بگیرند

نفوذ توده و کمونیسم کاهش دهند. بر همین اساس با فراهم شدن مقدمات اعالم 

انیست در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور، ترتیبی داده شند حضور حزب پان ایر

تا با توافق و هماهنگی مسئوالن امنر در سناواک، شنعب اینن حنزب در منناطق 

کارگری کشور نظیر خوزستان تقویت شود و دیگر مناطقی که گمان می رفت بنه 

رغم تمام سرکوبگری ها هنوز حزب توده و اندیشه کمونیسم حامیانی دارد حنزب 

 ایرانیسم به فعالیت بپردازد.پان 

 داد اجنازه ایرانیسنت پان حزب  توان و  ساواک برای ارزیابی موقعیت اعضا 

 کند پا بر ای کنگره 1340 فروردین در حزب این

تحوالت بعدی نشان داد، وظیفه حزب پان ایرانیست در این برهه، صرفام در  

ستی خالصه نشده و دامنه مقابله و مبارزه با حزب توده و گروه های چپ و کمونی

 و اسنالمگرایان نظینر حکومت  مخالفت و برخورد با دیگر گروه ها و اقشار مخالف

ب پان حز جدید، فضای این در ترتیب بدین. کرد می سرایت باید نیز  ملی جبهه

 مخالفان  دیگر سوی از و پرداخته  شاه تحسین و تمجید به  ایرانیست از یک سو

 ینک بنرای. گرفنت منی  انتقاد و حمله باد به  را آن ارجیخ و داخلی منتقدان و

 محسنن دائمنی و شنائبه بندون تفنوق و حنزب رهبنری دسنتگاه شدن تر دست
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شند تنا در کنگنره چهنارم  فراهم تمهیداتی آن، بر او به نزدیک جناح و پزشکپور

 محسنن هماننا کنه نفر یک به حزب رهبری  حزب، شورای رهبری منحل شود و

 گردد. اگذارو بود پزشکپور

قوت یافتن رژیم پهلوی، سبب تحول عمده در نحوه ی عملکرد حنزب پنان 

ننان ایرانیست شد. عامل اصلی اعتقادی آننان، ملنت و رشند و اعنتالی آن بنود. آ

 حضور نظام شاهنشاهی را منافی این هدف نیافتنند. هنم سنو شندن بنا اقندامات

 یس از سنقوط کابیننه رژیم، ویژگی عمده ی فعالیت های پان ایرانیست هنا، پن

 در شناه رژینم از حماینت یعننی حنزب، مشنخص موضنع. اسنت  دکتر مصندق

 ایاعضن احساسنات ابنراز بنا کنه بود واضح  قدری به ملت، و شاه انقالب  جریان

شد بر اسناس اسنناد بناقی ماننده از سناواک دربناره ی حنزب پنان  همراه حزب

ان، منشنور تحنوالت ش شاهنشناه اینر 1341هنگامی که در بهمنن » ایرانیست 

ر دعظیم اجتماعی ایران را به تصویب ملی گزارد، اعضنای حنزب پنان ایرانیسنت 

 (این موضع حمایت از شاهنشاه، در صف نخستین قرار گرفت

در ادامه تأیید همه جانبه از رژیم شاه محسنن پزشنکپور پنس از برگنزاری  

 نقطنه نبهمن ششنم » کنه  ، تأکید کنرد کنه41همه پرسی در ششم بهمن ماه 

 عنالی کمیتنه «.کنرد کامنل را مشروطیت انقالب که است ایران تاریخ در عطفی

 تصنریح ای اعالمیه در 1341 دی  هفتم و بیست در ایرانیست پان حزب رهبری

 خواهند آری  رأی گینری شنرکت کنرده و در امنر تصنویب ملنی پاسنخ در کرد،

 دادن پاینان و ارباب از ید خلع که آن لحاظ به»  است زیر شرح به پیام متن  .داد

 و دارد بسنزایی تنأثیر اجتماعی تحول ایجاد در ما نظر از بزرگ مالکیت دوران به
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و دگرگنونی بنوده و  تحول این ایجاد به معتقد ایرانیست پان حزب آنکه لحاظ به

می باشد، گو اینکه الیحه اصالحات ارضی و ملحقنات آن دارای پناره ای ننواقص 

الت کشاورزی را در سیر رشد سنریع اقتصنادی تنأمین است از جمله آن که تحو

نمی کند و با اصراری که در حواشی اجرای این طرح بنرای تبندیل دهقاننان بنه 

جامعه غیرقابل تحول و تغییر به عمل آمده اسنت بنا مسنیر ناسیونالیسنم اینران 

مغایرت دارد و گو این که پنج طرح دیگری که بنه تصنویب ملنی گذاشنته شنده 

ان توانایی ایجاد تحول و دگرگونی در زمینه های اجتماعی ندارد کنه است؛آن چن

همسنگ و هم طراز الیحه تقسیمات ارضی محسوب گردد و گو اینکه بدون خلنع 

ید از عوامل فساد و منحرفه و کهنه هیأت حاکمه ایران واسنتقرار ینک حکومنت 

اظ آن کنه ناسیونالیست، وصول به نظام شایسته ملت ایران ممکن نیست و به لح

الیحه تقسیمات ارضی را پنج طرح دیگر یک جا مورد تصویب قرار خواهنند داد و 

به جهت آن که کوشش برای عدم بازگشت به وضع سابق مالکیت ارضنی ایجناب 

میکند با نهایت قدرت از امر تقسیم اراضی که به نظر ما حداقل یک قدم به جلنو 

یسنت بنه خناطر حماینت و محسوب می گردد پشتیبانی شنود، حنزب پنان ایران

پشتیبانی از گامی که به جلو برداشته شده است در امر تصویب ملنی پاسنخ آری 

 .خواهد داد و بدین ترتیب با توجه به مراتب مذکوره در فوق موافق مشروط است

 

 : 1341 /27/10  کمیته عالی رهبری حزب پان ایرانیست

ایرانیسم انتشار داده شد. در پی تأیید لوایح رساله ای نیز از طرف حزب پان 

در این رساله حزب ابتدا علل شرکت در امر تصویب ملنی را بررسنی و سنپس بنا 
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ارزیابی یکایک لوایح شش گاننه مسنیر تکامنل آن را از دیند خنود ترسنیم کنرد. 

 :خالصه نظریات تکمیلی پان ایرانیست ها در رساله یاد شده به قرار زیر است

سیاسنت رفنرم کشناورزی کنه هندف  ایجاد مرکزی مجهز برای هدایت .1

 .اصلی زیر را پس بگیرد

 ایجاد حداکثر تولید کشاورزی با مشغول ساختن حداقل نینروی انسنانی .2

و جذب مازاد نیروی انسانی روسنتاها در واحندهای صننعتی و خندمات 

 .اجتماعی

ن ایجاد بورس صنعتی دولتی و واگذار کردن سهام این بورس به کنارگرا .3

ه بناید بابت سهیم کردن کارگران در سود کارگاهها در ازای وجهی که ب

 (آنان پرداخت شود. )تقدم کارگران در خرید سهام بورس صنعتی

 .پرداخت اقساط مالکان به وسیله سهام بورس صنعتی دولتی .4

 تفکیک تعلیمات نظامی از خدمات نظام وظیفه، تعمیم تعلیمات نظنامی .5

 .ان و پسرانو قرار دادن آن در برنامه تحصیلی برای دختر

ایجاد سازمان خدمات اجتماعی، وظیفه ای کنه شنامل خندمات نظنام،  .6

 .خدمات فرهنگی، بهداشتی و عمرانی باشد

 تغییر سیاست پلیس سیاسی .7

حزب پان ایرانیسم ضمن پذیرش لوایح، حمالت شدیدی نینز بنه مخالفنان 

 و خواند «بیگانه نابکار عناصر و سیاه مرتجعین»     اصول شش گانه کرد و آنها را

 ننداریم راهنی  کرد اضافه و شد قائل نیز رسالتی راستا همین در خود برای حتی

چنان در هم بکوبیم که دیگر ینارای  آن را پرستان بیگانه و مرتجعین صف دو که
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 تجدید حیات ننگین خود را نداشته باشند

کنه  چند روز پس از برگزاری رفراندوم هم بیانیه ای شادمانه اظهنار داشنت

لنی زب ما نخستین سازمان سیاسی کشور بود که صریحام در مورد امر تصویب مح

 :نظننننر خننننود را ابننننراز نمننننود. در بیانیننننه حننننزب آمننننده اسننننت

 زجن و اندیشنیم نمنی خنود ملت  از آن جا که ما پان ایرانیست ها جز به مصالح 

 ار اینران ملت که هایی روش بزرگداشت و ایران ملت های خواسته دانستن اصیل

 شنیرو و شیوه این اتخاذ کند می نزدیک خود اجتماعی و تاریخی های آرمان به

ه ملنت کنهر آهننگ و اقندامی  و ندا هر با هنگام هر در. دانیم نمی جایز را دیگر

نند کایران را حتی برای یک گام به آرمان های تاریخی و اجتماعی خود نزدینک 

 هم صدا و هم آهنگ می گردیم

 بنرای پهلنوی محمدرضنا هنای فعالینت  ایت ازحزب پان ایرانیست در حم 

در  منشور این. کرد منتشر را سربلندی منشور سفید انقالب یا ملت و شاه انقالب

ماده منتشر شد و بر تهییج احساسات ایرانیان تأکید داشت. در بخنش هنایی  39

د ایرانی بیدار شو! بر ضد تجاوز و نفوذ بیگانگان بسیج کن! برگر» از آن آمده بود  

درفش حزب پان ایرانیست که استوار بر آیین وحدت ایرانیان است، گرد آییند! از 

حقوق هم میهنان کرد و دیگر ایرانی ها که در میان عرب ها بنه سنر منی برنند، 

پشتیبانی کنید. جهانیان را به مالکیت تاریخی ما در خطه ی ایرانی خلیج فنارس 

یج فارس گسترش دهید. کوشش هنای آشنا کنید. ناوگان بازرگانی ایران را در خل

عمرانی و خندماتی اجتمناعی را در مرزهنا و سناحل هنای اینران توسنعه دهیند. 

آموزش و پرورش باید معطوف به آرمان های تاریخی و اجتماعی ملت ایران باشد. 
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 «تالش بیشتر در راه صنعتی شدن ایران.

دن د فرارسنیحزب بعد از تأیید لوایح ششگانه، ضمن این که هر سال سالگر 

م آن را جشن می گرفت، برای توجیه کشاورزان و دلگنرم کنردن آن هنا بنه اقندا

ا رشاهنشاهی، شوراهای مشورتی روستایی و شوراهای مشورتی جوانان و محالت 

 گانه راتشکیل داد، به گونه ای که این اقدامات زمینه های اجرای طرح لوایح شش

 .فراهم آورد

 

 : نروحانیو علیه مبارزه و منصور  حزب پان ایرانیست در دوره

 سیاست آموزتر، دست ای گونه به که نوین ایران و مردم  در کنار دو حزب 

و مقاصد حاکمیت و حامیان خارجی آن را دنبال می کردند، شناه بیشنتر منی  ها

خواست حزب پان ایرانیست با شکل و ظاهری مستقل بر مجموعنه سیاسنت هنا، 

و صحه نهناده و مخالفنان و منتقندان سیاسنی اش را اقدامات و موضع گیریهای ا

مورد حمله و انتقاد قرار داده و از نظام شاهنشاهی پهلوی دفاع کند. در آن زمنان 

 شنده سنرکوب توده حزب. نداشت نگرانی خود مخالفان  شاه از بابت هی  یک از

 یصدا تنها. نداشت خارجی وجود عمالم و بود کرده اختیار سکوت ملی جبهه بود؛

 سال یک ،1343 آبان در. بود روحانیت صدای کننده نگران شدیدام البته و مخالف

 محسنن  خمیننی،  تبعیندامام بنا  و همزمنان خنرداد 15  فاجعنه  از پس نیم و

. رفتنند شاه حضور به ایرانیست پان حزب  کارگردانان از دیگر  تن دو و پزشکپور

 :اسنت داده گنزارش چننین را شنرفیابی اینن نتیجنه 1343 آبان 25 در ساواک

طبق اطالع محسن پزشکپور، دکتر فضل اهلل صدر و دکتر عاملی که هر سه نفر از 
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کارگردانان حزب پان ایرانیست می باشند به یکی از دوستان خوداظهار داشته اند 

حضنور اعلیحضنرت  00 12النی سناعت  30 10که روز جمعه گذشته از سناعت 

و مقرر گردیده تشنکیالتی بنه وجنود آورده و  همایون شاهنشاه شرفیاب بوده اند

 کنند مبارزه و فعالیت به شروع  علیه روحانیون و متعصبین مذهبی

 حنزب  مهنار بنرای  شناه طرح دیگری گزارش در ساواک  در همان روزها 

 تموافقن دلینل  ترین مهم را منصور حسنعلی دولت و نوین ایران جدیدالتأسیس

 آن تنر جالنب. شنمارد می  بر ایرانیست پان حزب فعالیت تقویت و تجدید با شاه

نیسنم در دهنه ایرا پنان مکتنب و انجمنن پیشنین عضنو ، عالیخنانی علینقی که

( رمنصنو) وقنت کابیننه در هنا نوینی ایران نارضایتی رغم به اینک که 1320  ی

 انپن حنزب موقعیت تقویت راه در شد موظف شاه اشاره با بود، شده اقتصاد وزیر

 چننین  بناره اینن در 1343  آبنان هشنتم و بیست در ساواک. کوشدب ایرانیست

 :است کرده گزارش

رگاننننان بنننازار منننی گفنننت اعلیحضنننرت باز از یکنننی کرباسنننی  حسنننن

 پنان جمعینت رهبنر و دادگسنتری وکینل پزشکپور محسن به شاهنشاه  همایون

 دخنو یسیاس سازمان مجددام خویش دوستان اتفاق به اند داده اجازه ها ایرانیست

 و نماینند تبلینغ جوانان بین در را سوسیالیزم ناسیونال مرامنامه  داده  تشکیل را

 .ر اقتصاد نیز این دسته را تقویت خواهد کردوزی علیخانی دکتر

کرباسی اضافه کرده در بین بازاریان و کسانی که از موضوع فوق مطلع شده 

حنزب اینران اند چنین گفته می شود که اعلیحضرت همنایون شاهنشناه مکتنب 

نوین را کافی برای تقویت احساسات ملی مردم ندانسته اند و روی همین اصل به 
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دسته دیگری اجازه فعالیت سیاسی داده اند و این امر منی رسناند کنه حکومنت 

آینده را دکتنر عالیخنانی وزینر اقتصناد و محسنن پزشنکپور و دار و دسنته پنان 

 ایرانیست های سابق تشکیل خواهند داد

 پنان حنزب  مخنالف و  رقینب ی ها ایرانیست پان از برخی  شته هایاز نو 

 شناه 40 ی دهنه هنای سال  آید که در آغازین می بر چنین پزشکپور، ایرانیست

 باسنتان و ناسیونالیسنتی ایرانیسنتی، پنان شعارهای از گیری بهره با بود عالقمند

 بنا مقابلنه بنه تی،تبلیغنا ابنزار یک مثابه به اخیر های ایرانیست پان مفرط گرایی

 جمنال هنای رهبنری تحنت کنه برخیزد منطقه در خود مخالف عربی کشورهای

 بنه فارس، خلیج  با گونه ای از شعارهای پان عربیسم و طرح تغییر نام عبدالناصر

 اسنرائیل با  نزدیکش ارتباط و اسالم و  عرب جهان با  تقابل در شاه های سیاست

 43  ن ترتینب از اواسنط آبنان و اواینل آذربندی  کردند. می حمله غرب  جهان و

حماینت سناواک بنه تندریج  و هندایت و شناه موافنق نظر با ایرانیست پان حزب

 آغناز حاکمینت انتظنارات و عالیق ها، خواست چارچوب در را  فعالیت های خود

 سنایر و تهنران در خنود  هنواداران  و اعضنا مجموعه مجدد سازماندهی با و کرد

 و سناواک تأییند منورد مناطق در اساسام را  خود تشکیالت و شعب کشور، مناطق

 بننه خننون و خنناک نننام بننه هننم  ه اینامنن هفتننه حننزب. سنناخت برپننا حکومننت

 اسنم سنه  مینان از  شناه پزشنکپور، گفتنه بنه کنرد منتشنر خود  ارگان  عنوان

بنا اینن  -50-.بنود پسنندیده را  خنون و خاک نام حزب  ارگان برای  پیشنهادی

 هنای ایرانیسنت پنان نبنود عالقمنند شاه شد می  که پیش بینی حال هم چنان

 عرصه در گذار تأثیر و عیار تمام  حزب سیاسی  ی گستره و قامت در پزشکپوری
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 راسنتای در جنز آننان انتظنارات دامننه و شنده ظاهر کشور اجتماعی و  سیاسی

 واکسنا دلینل همنین به. برود فراتر بود، شده  بندی صورت برایشان که تکالیفی

 سیاسنی های ایده شعائر، ها، گیری موضع ها، فعالیت  مجموعه بر  آغاز همان  از

 اینن  اعضنای دیگر و مسئوالن کارگردانان، رهبران، شدهای و آمد و  ماعیاجت و

 کرد. می اعمال شدیدی نظارت و  مراقبت حزب

 

 :برخورد حزب پان ایرانیست با مخالفان حکومت

 فعالینت تجدیند بنه کرد ترغیب را  حکومت که دالیلی ترین مهم جمله  از

رضنایت دهند، برخنورد بنا  1340 دهنه نخسنت  های سال در  ها ایرانیست پان

 چننند و تفرقننه ایجنناد احیانننام و کشننور از  مخالفنان سیاسننی در محافننل و خننارج

 گننروه و اقشننار میننان در حکومننت منتقنندان و معترضننان میننان در  دسننتگی

 مخالفنت  برخنورد 1340 دهه نخست سال دو کیی طی البته. بود مختلف  های

رو ظینر اسنالمگرایان و بخنش تنندن حکومنت منتقندان با ها ایرانیست پان  آمیز

 و شناه  نزد را آنان موقعیت  وزیری، نخست مقام در امینی علی نیز و  جبهه ملی

 بود بخشیده بهبود دربار

 تشکیالت تا کرد اتخاذ  ترتیبی ساواک کارگردانی با حکومت آغاز،  از همان

 مخالفنت  بنیم بیشتر که  کشور از مناطقی در ایرانیست پان حزب های فعالیت و

 بنرای  الزم  کنار و سناز و شنده تقوینت داشنت، وجود  اجتماعی و سیاسی های

 مطلنوب کنه چننان هنم. گنردد تسنهیل  مخالفنان با حزب این کارآمدتر مقابله

 سیاسنی مخالفنان آغاز همان از یپزشکپور  های ایرانیست پان بود، هم حکومت
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 اینران سنرزمینی و  یسنتیناسیونال مسنائل بنه کنه  کردند می متهم را حکومت

 عوامنل و اعضا دام در که کردند می  متهم را  ملی جبهه جمله از ندارند؛ توجهی

 حقنوق موضنوع بنه اسنت شنده  باعث این و آمده گرفتار کمونیسم و توده حزب

 همنواره تقریبام ها ایرانیست پان. بماند توجه بی آن  ثالام و فارس خلیج در ایران

سیاسنت هنا، خواسنت هنا و مندعیات شناه را شننیده و  بودنند مترصد و مراقب

بالفاصله در شعارها و عالیق سیاسی و حزبی خود مطرح کنند. چننان کنه وقتنی 

 از قبنل سیاسنی  شاه در سخنرانی های خود تقریبام تمنام احنزاب و گنروه هنای

 ملنی مصنالح و مننافع درک از ناتوان و بیگانگان به وابسته را  مرداد 28 ایکودت

 جملنه از. کردنند مطنرح  را ادعا  ارزیابی کرد، پان ایرانیست ها هم همین کشور

 شنند مننی گفتننه کننه ایرانیسننت پننان حننزب کارگردانننان از صنندر  اهلل فضننل

 بنه کنه احزابنی راناین در » داشنت اظهار دارد،  ساواک با نزدیکی  بسیار  ارتباط

 راه  رزه بنامبنا و تخرینب بنرای برخی و بودند شخصی منافع پی در آمدن وجود

  شد  مدعی او «بودند آمده وجود به  ایران ملت  صحیح  های

 یکنی آمند، وجنود بنه  واقعی معنای به  حزب دو تنها اخیر  های سال در 

 خواسنت بنه و شند منی تقوینت  کشنور از خنارج که بود توده کمونیست  حزب

سنتی لیناسیونا عقایند و اصنول بر که باشد می ما حزب دیگر و رفت بین از  خدا

 تناریخی و صنحیح  هنای راه کنه اسنت حزب این تنها  ملت ایران استوار است و

 کند می  دنبال و نمایان را  ایران ملت

 از  چنرا و  چون بدون  تبعیت که بود دریافته  رهبری حزب پان ایرانیست 

 عرصنه در آننان فعالینت تنداوم تضنمین راه  تنها شاه نظرات نقطه و ها سیاست
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 .شور خواهد بودک سیاسی

 و داخلنی  مخالفنان کنه  کنرد منی ادعنا طلباننه فرصت  محسن پزشکپور 

 امور زمینه در ایران ترقیات که ایران هستند ملت دشمنان  پهلوی  رژیم خارجی

 را  نآننا اسنت، شاه سفید انقالب ولاص اجرای  از ناشی که اعتقادی و  اجتماعی

 تنا دانسنت منی  ظیفه دستگاه های مسنئولو و کرده نگران و  عصبانی شدت به

 راه در  همنه تنا بگوینند اینران  ملنت بنه را حقایق و گذارده جریان در را  مردم

 بردارن گام کشور  بهروزی و  پیروزی

 اتاصالح خالفانم  ترین سرسخت از روحانیون و دین  از آن جا که علمای 

 منی مطرح  حزب پان ایرانیست جلسات در گاه بودند شاه سفید انقالب آمریکایی

 بننا ولننی  کننننده مننی اسننتفاده سننوء روحانیننت  مقننام از مننا دشننمنان »  شنند

 «.ردب نخواهند پیش از کاری مهر آریا شاهنشاه گانه شش  انقالب اصول  اجرای

 حنزب میتیننگ  جریان در که  رفت پیش آنجا تا بعدها  محسن پزشکپور 

 قنالبان اصنالحات  لما و اسنالمگرایان مخنالفع صراحت به تقریبام ایرانیست پان

 لنهحم منورد داشنتند، جای آنان همه  رأس در خمینی اهلل آیت که را شاه سفید

 بودنند کسنانی داشنت اظهنار  معصنومه حضنرتس صحن  مقابل در» و داده قرار

 و رفتنند بنین از و کردنند منی  مخالفنت اینران  سفید انقالبس اصالحات با  که

 . نمایند می  مخالفت که هستند  نیکسا  نیز اکنون

 

 : سرانجام این حزب

به عنوان تنهنا حنزب رسنمی  حزب رستاخیز با تصمیم شاه مبنی بر ظهور

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
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کشور، تمام احزاب قانونی و از جمله حزب پان ایرانیست موظف شدند تا در اینن 

حزب به صورت فرمایشی ادغام شوند اما این وضعیت چندان به درازا نکشید و در 

زمان نخست وزیری شریف امامی، محسن پزشکپور رسمام ابقای مجدد حزب پنان 

خروج از حزب رستاخیز را اعالن کنرد کنه کشمکشنهایی را هنم بنه ایرانیست و 

 .دنبال داشت
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 حزب ایرانیان:

 

یکی از حزب های کوچنک سیاسنی  حزب ایرانیان

ایران به ریاست فضل اهلل صدر در دوران پهلنوی بنود. اینن 

محسننوب  حننزب پننان ایرانیسننت ای ازحننزب کننه شنناخه

انتخابنات بیسنت و سنومین  رغم تحریم انتخابنات توسنط آننان درمیگشت علی

 . شتبرگزار شد موفق به کسب یک کرسی گ 1350که در سال  مجلس ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B0)
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  : حزب رستاخیز 

کنرد از نظام دو حزبی حمایت می شاه 1353تا سال 

داد که به هنی  اطمینان می سلطنت و همواره به مخالفان

 . دندار حزبینظام تک وجه قصد ایجاد

ر ناگهننان عقیننده شنناه تغیینن 1353امننا در سننال 

را منحل کرد، حزب رستاخیز را تشنکیل داد و گفنت کنه در آیننده  احزاب کرد،

  دولت تک حزبی خواهد داشت. در ضمن گفت

کسی کنه وارد اینن تشنکیالت سیاسنی 

نشود و معتقد به سنه اصنلی کنه منن گفنتم 

نباشد، دو راه برایش وجود دارد  یا یک فردی 

است متعلق به یک تشکیالت غیرقانونی یعنی 

یعنننی بنناز «. ایتننوده»الح خودمننان  باصننط

باصطالح خودمان و با قدرت اثبنات بی وطنن. 

او جننایش یننا در زننندان ایننران اسننت یننا اگننر 

بخواهد فردا با کمنال مینل بندون اخنذ حنق 

خواهند بنرود عوارض، گذرنامه در دستش می

چون کنه ایراننی نیسنت، غیرقنانونی اسنت و 

اسنت. ینک قانون هم مجازاتش را معین کرده

ای نباشد و بی وطن هم نباشند سی که تودهک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
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ای نداشته باشد، او ولی باین جریان هم عقیده

بشنرطی کنه  -آزاد است، بشرطی که بگویند 

بگوید که آقا من با  -علنام و رسمام و بدون پرده

این جریان موافق نیستم ولی ضند وطنن هنم 

  نیستم. ما به او کاری نداریم

را مغنایر بنا  حزبینظام تک اران خارجی کهوی در پاسخ به انتقادات خبرنگ

 :پشتیبانی وی از نظام دو حزبی به شدت مغایر است گفت

راسننی، آزادی اندیشننه! آزادی اندیشننه! دموک

پیماییهنای دموکراسی! با پنج سال اعتصناب و راه

خیابانی پشت سر هنم! دموکراسنیآ آزادیآ اینن 

کنندام از آنهننا را هننا یعنننی چننهآ مننا هی حرف

  .خواهیمنمی

یک از مخالفان جدی رژیم پهلوی حتی بنه ظناهر هنم درصندد تأییند هی 

 حزب رستاخیز و عضویت در آن برنیامدند. 

خمینی صنورت با تأسیس حزب رستاخیز از سوی امنامتنها مخالفت جدی 

 21خمیننی در پینام روز  بنرد. امنامگرفت که در نجف به حالت تبعید به سر می

خود، ضمن محکوم کردن اقدام شاه در تأسنیس حنزب رسنتاخیز،  1353اسفند 

نظر به مخالفت این حزب با اسالم و مصالح ملت مسنلمان اینران، »اظهار داشت  

ن بر عموم ملت حرام و کمک بنه ظلنم... اسنت و مخالفنت بنا آن از شرکت در آ

با انتشار این اعالمیه، دولت تعداد زیادی از « ترین موارد نهی از منکر است.روشن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
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اهلل سنید علنی اهلل ربنانی شنیرازی و آینتاهلل انواری، آیتروحانیون از جمله آیت

  .ای را دستگیر و یا به تبعید فرستادخامنه

و استمرار دوحزب عمده حکومتی، تا پیش از افنزایش بهنای نفنت و حضور 

زب کمی پس از آن در جامعه سیاسی کشورمان ادامه یافت، با این تفاوت کنه حن

نفنت  ملیون، جای خود را به حزب ایران نوین سپرد. چندی قبل از افزایش بهای

ور( در کشن(، شاه بر سر عقیده خود )مبتنی بر ادامه حیات دوحنزب 1352)پائیز 

اینران  پافشاری نمود. وی در مصاحبه با نمایندگان مطبوعات اعالم کرد که کشور

شنود، اداره بر اساس سیستم تک حزبی کنه معمنوالم بنه دیکتناتوری منجنر منی

 نخواهد شد.

 ومنداران البته نباید این موضوع را از نظر دور داشت که شاه، بارهنا بنه زما 

گفتنه بنود کنه منردم اینران، آمنادگی پنذیرش مقامات بلند پایه سیاسی جهنان 

را بنه  دموکراسی واقعی را ندارند و چنان که این حق به آنها داده شنود، مملکنت

 .کشانندنظمی و نابودی میبی

شاه تا پیش از افنزایش بهنای نفنت، اجنازه داده بنود کنه ینک دموکراسنی 

 ن دالرهنایبندی )ولو صوری ونمایشی( وجود داشته باشد، ولی سنرازیر شندنیم

نحنل منفتی و افزایش توان شاه، آنچنان وی را قدرتمند کرد که همنه احنزاب را 

خت. نمود و حزبی تازه )که متناسب با وضع جدید وی و حکومتش بود( بر پا سنا

 هویندا( با توجه به این موضوع، وی ناگهان به ادغام حزب ایران نوین )به رهبنری

ود، علنم( در حنزب واحند رسنتاخیز ومردم )به ریاست دوست منورد اعتمناد خن

 تصمیم گرفت.
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ز ااستدالل غیر طبیعی شاه در توجیه این حرکت نا بهنگنام اینن بنود کنه  

همه قشرهای جامعه و همه گروههای فکری در یک حزب واحند حضنور داشنته 

 باشند تا این حزب، بتواند به عنوان یک مکتب بنزرگ سیاسنی و عقیندتی عمنل

 حزب رستاخیز چنین گفت کند. وی در لزوم تشکیل 

ما باید صفوف ایرانیان را به خوبی بشناسیم » 

و صفوف را از هم جدا کنیم. کسانی کنه بنه قنانون 

اساسی و نظام شاهنشاهی و انقنالب ششنم بهمنن 

 عقیده دارند و کسانی که اعتقاد ندارند. بنه آنهنایی

کنم کنه بنرای اینن که دارند من امروز پیشنهاد می

در بنین نباشند ... منا امنروز ینک که رودربایسنتی 

تشکیالت جدیند سیاسنی را پاینه گنذاری کننیم و 

 « اسمش را هم بد نیست بگذاریم رستاخیز ایران.

را  البته شاه، منکر قابلیتهای دو حزب ملینون و منردم کنه در گذشنته آنهنا

لنی بهترین نمودهای تبلور مشارکت مردم در امور خودشان دانسنته بنود، نشند و

خواسنت( این احزاب، دیگر کنارایی الزم را )یعننی آن چنه کنه او منی معتقد بود

 نداشتند 

تمننام احزابننی کننه در ایننن اواخننر فعالنننیت » 

انند اند، صد در صد نسبنت به کشور وفادار بودهداشته

احزاب وفادار نیازی به منحل شننندن ندارنند منتهنا 

شنکل و فرم آنها دیگر کارایی نداشت زیرا حزبی کنه 
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رسنید از ثمنرات پیشنرفت برخنوردار ت منیبنه قندر

شد و احزاب اقلیت صد در صد بازننده بودنند، امنا می

اکنون با ایجاد حزب جدید سیاستمداران اقلینت نینز 

 «امکان آن را دارند که با دولت به همکاری بپردازند.

ضنج نبه گفته شاه در حزب جدیدی که به تازگی ابداع شده بود، راه بنرای  

ی های مختلف و تشکیل آنها در جناحهای مختلف حزبنها و اندیشهگرفتن سلیقه

اهی و البته در زیر لوای سه رکن بنیادی و تغییرناپذیر حزب یعنی نظنام شاهنشن

 قانون اساسی و انقالب شاه و ملت کامالم فراهم گردیده است.

م همنه از آنجا که قرار بود حزب رستاخیز حزبی فراگیر باشد، در اولین قند 

ننندان دولننت مجبننور شنندند بننه صننورت اجبنناری در آن حننزب عضننوگردند. کارم

 همچنین، برای تبلیغات بیشتر در خصوص شناسناندن رسنتاخیز، پننج روزنامنه 

 اندیشه رستاخیز یومیه، رستاخیزکارگران، رستاخیز کشاورزان، رستاخیز جوانان و

 داماترستاخیز، ارگان حزب گردیدند که در جهنت تبلینغ مننافع رسنتاخیز و اقن

 داشتند.شاهنشاه گام بر می

ه کناز طرفی برای پاسخ به فرمایشی بودن حزب و این که منردم نپندارنند  

خواه ایجاد گردیند کار و ترقیحزب از باال می باشد، برای حزب دو جناح محافظه

تنوان که هوشنگ انصاری و جمشید آموزگار رهبران دو جناح مذکور بودنند. منی

حزبنی تحنت رژیمهنای عمل مانند همه سیستمهای تک گفت حزب رستاخیز در

م خودکامه، فقط دنباله اجرایی صورت حاکم گردید. این حزب کنه بنه گفتنه علن

 «باشد حزب شاه می»
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چنه  به صورتی کامالم منفعالنه شروع به کار نمنود، آن هنم در راسنتای آن 

 خنود 1354اردیبهشنت  10اعلی حضرت عننوان نمنوده بنود. علنم در خناطرات

ی حزب جدیند بنه ننام رسنتاخیز، به دستور شاه در نخستین کنگره»نویسد  می

حث بنماینده از سراسر کشور شرکت کرده و آماده  4400حضور یافتم. در حدود 

، امنا ی اساسنامه موقت حزب بودند. همه مراسم، خوب کارگردانی شده بوددرباره

 «  توخالی بود. به کلی تو خالی و ساختگی.

ظر داشت که با تأسیس حزب رسنتاخیز، ینک دموکراسنی هندایت شاه در ن

ارتی خواست( در سراسر کشور برقرار نماید. بنه عبنشده را )آن چنان که خود می

ای ونههدف شاه این بود که مردم در امور خود مشارکت داشته و به این طریق نم

د. باشنناز دموکراسی متجلی گردد، ولی مشارکتی که مردم در آن حضور نداشته 

با توجه به آن چنه گذشنت بسنیار طبیعنی بنود کنه منردم در حنزب رسنتاخیز 

ثبت  گونه مشارکتی نداشتند و آن دسته از مردم که اسم خود را در حزب بههی 

شد و آننان رسانیده بودند، فقط اسمشان عضو حزب بود، تصمیم از باال اعمال می

گسنترش و نقنش بیشنتر  فقط گوش به فرمان بودند. حزب رستاخیز که فقط به

اسی مردم کشور را از ایفای نقش فعال در جامعه سی ،کردشاه در کشور کمک می

 نمود. کشور محروم می

طبق آماری کنه محسنن دهنا )یکنی از مسنئولین حنزب رسنتاخیز( اراینه 

دو میلیون و چهارصد هزار نفر به عضویت کانونهای  1354دهد، تا پایان سال می

میلینون عضنو  4/5( به 1355رقم مذکور در یک سال بعد ) .دحزبی در آمده بودن

رسید. به نظر می رسید که تنها هدف حزب باال بردن کمینت اعضنای آن بنود و 
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هنای سیاسنی توانست گامی در جهت حضنور واقعنی منردم در صنحنهعمالم نمی

 نویسد  بردارد. آخرین سفیر شاه در انگلیس در خاطرات خود می

ی ض چند ماه، عندهگر چه فقط در عر»

زیادی ظاهرام به عضویت رسنتاخیز در آمدنند، 

رغننم امنا گفتنننی اسنت کننه رسنتاخیز، علنننی

تنعداد کثیر اعضنایش از کننمترین حمننایت 

مردمننی برخننوردار بننود. در حقیقننت حالننت 

طلبان سینناسی را داشنت کننه انجمن فرصت

نشسنتند و کناری ای دور هم منیدر آن، عده

و سنتایش از اعمنال جز تدوین وظایف حنزب 

 «  دادند.شاه انجام نمی

گیریهنا توان گفت نقش حزب این بود که هی  نقشی در تصمیمدر واقع می

آن  نداشته باشد. نقش حزب چنین بود که دسنتورات را از مراجنع بناال )در رأس

ن ای جالنب در ایننمود. راجی، خناطرهگرفت و به اعضای خود اعمال میشاه( می

نگنره کامروز با سرگرد بهرامنی ناهنار خنوردیم. او گفنت  در »ند  زمینه نقل میک

ه همه باخیر حزب رستاخیز نمایندگانی از سراسر کشور در تهران گننرد آمدند و 

تواننند فننرد آنها نیز اطمینان داده شد کنه بنا برخنورداری از آزادی کامنل مننی

 حنزب انتننخابدیگری را به جننای جمشید آموزگننار، به عنننوان دبنننیر کنل 

 نمایند. 

روز به پایان کننگره و انجام انتخابات برای گزینش دبیرکلنی  3ولننی هنوز 
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باقی نمانده بود که شاهنشاه طی نطقی اعالم داشنت  دو مقام دبنننیر کلی حزب 

اعتننایی و رستاخیز و نخست وزیری از هم قابل تفکیک نیست و حاال شنما بنننی

روز بنحث و تبنادل نظنر  3سم کنید کننه پس از نفر را مج 1500سننرخوردگی 

فاینده دینده و برای اننتخاب دبنیر کنل جدید چنگونه کوشش خود را به کلی بی

« انند.موظف به اجرای تصمیمی شدند کنه اصنالم در آغننناز آن دخنالتی نداشنته

حزبی شاه منتقدینی را به دنبال خود آورد ولی گرچه در داخل و خارج، نظام تک

از دید شاه موضنع خنود او و ملنتش در نتیجنه  .توجه ماندبه این موضوع بیشاه 

آمیزش آنچنان نیرومند بود کنه هنر گوننه انتقناد از وجود نفت و رهبری موفقیت

ماند. با توجه به آنچه عنوان شند نتیجه میشد و یا بیسیاستهایش یا سرکوب می

شان در صنحنه مشنارکت توان گفت که مردم ایران متوجه گردیدند که حضورمی

هنا و تمنایالت سیاسی نقش کامالم فرمایشی داشته و آنها تابع متغیری از خواسته

نفسانی شاه تازه به دوران رسیده در قالب یک حنزب نمایشنی بنه ننام رسنتاخیز 

هستند که این حزب فقط رهنمودهای شاهانه را اجرا کرده و هیچگونه نقشنی را 

بته در داخل با توجنه بنه دسنتگاه سنرکوبگری چنون نماید البه آنان واگذار نمی

پرداختنند، ولنی غالبنا از ساواک مردم کمتر علنا به مخالفت با حزب منذکور منی

 . عملکرد شاه ناراضی بودند
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 : حزب رستاخیز از تاسیس تا انحالل

 حزب رستاخیز از زمان تأسیس تا انحالل، نقش مهمی در تحوالت سیاسی،

جلنس مکشور ایفا کرد. اولین اقدام حزب برپنایی انتخابنات اقتصادی و اجتماعی 

 و چهارم شورای ملی بود. حزب رستاخیز برای هر حوزه انتخابیه سه نفر را بیست

بایسنت بنه یکنی از کنرد و منردم میبا تأیید ساواک به عنوان کاندیدا معرفی می

ش  1354دادنند. اینن انتخابنات در تابسنتان نمایندگان منتخب حنزب رأی می

أی رمیلیون نفر بنه کاندینداهای منتخنب  1/5برگزار شد و بر اساس آمار رسمی 

منان داده بودند. مجلسی که اعضای آن برگزیده حزب رستاخیز بنود، در پاینان ه

. سال الیحه تغییر تقویم ایران از هجری شمسی به شاهنشناهی را تصنویب کنرد

شاهی تغییر یافنت. شاهن 2535هجری شمسی به سال  1355بدین ترتیب سال 

های آشکار حمله حکومت پهلنوی بنه نمادهنای تغییر تقویم رسمی یکی از نمونه

  .دینی بود

ر داز دیگر اقدامات حزب رستاخیز، دعوت زنان به نداشتن حجاب اسنالمی  

های منذهبی بنود. همچننین دانشگاهها و فرستادن بازرسانی برای بررسی موقوفه

  .ته اوقاف مجاز به انتشار کتابهای مذهبی اسحزب اعالم کرد که تنها ادار

و « اینران و اسنتعمار سنرخ و سنیاه»پنج روز بعد به دنبنال انتشنار مقالنه  

توهین به امام خمینی در روزنامه اطالعنات، تظناهرات ضند حکومنت پهلنوی در 

شهر قم به وقوع پیوست. در جرینان حنواد  انقنالب، حنزب رسنتاخیز در امنور 

نقش مهمی ایفا نکرد و دفاتر حزب یکی از مکانهایی بنود کنه سیاسی ایران هی  

 گرفت. مورد حمله ناراضیان قرار می
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شناه بنه نزدیکنان خنود گفتنه بنود  حنزب  بعد از تشکیل حزب رستاخیز، 

ومت رستاخیز آخرین برگه است، اگر موفق نشویم راه حل دیگری برای ادامه حک

ه بناینران در آخنرین کتنابش، پاسنخ جالب اینکه شاه پس از ترک « وجود ندارد.

 .ایجاد حزب رستاخیز یک اشتباه بود»تاریخ نوشت  

 

 : حزب رستاخیز در تسریع سقوط شاه نقش داشت

 نوینایران - مردم وحزبید نظام بدیلت پردازییدها گونگیچ دربارۀ

 گروهدی  دارد. وجود راوانیف هایزنیمانهگ رستاخیزی حزبیکت ظامن به

 اسدداهلل  رخدی ب وده،ب اهش خصش یدۀا ستاخیزر معتقدند پژوهشگران از

 هدای ایتدوده  فدوذ ن دیگرانی دانند،یم موثر صمیمت ینا تخاذا رد ار علم

 مه هاروایت بعضی و آورندمی شمار هب شاه رب اثیرگذاریت املع ار سابق

 و نهاوندی هوشنگ همچون اهنشاهیش نظام رفتۀفرنگ دیرانم قشن از

 ماش عقیدۀ به ارد.د حکایت ستاخیزر زبح شکیلت رد یعالیخان علینقی

 ایدن  تشکیل روند در سانیک چه است؟ ترنزدیک عیتواق هب وایتر کدام

 بودند؟ تاثیرگذار حزب

  
 ملت رستاخیز حزب تشکیل برای شاه دهدمی نشان موجود شواهد و قراین

 در احتماالم کهاین گو بود؛ نکرده نظرخواهی کسی از یا مشورت کس هی  با ایران،

 مختلنف کشورهای در حزبی و سیاسی هاینظام برخی از حزب، این تشکیل ایده
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 راسنتا همنین در کنه را حزبنی و حکنومتی الگوهنایی و پذیرفته تأثیراتی جهان،

 زمیننه، اینن در اینکنه امنا بود، داده قرار توجه مورد کند، کمک او به توانستمی

 مننابع، از باشند، کنرده رایزننی و اندیشنیمصلحت جرینانی ینا کسی با مستقیمام

 رجنال برخی هایگفته البته شود.نمی استنباطی چنین موجود، شواهد و مدارک

 از قبنل مناه سنه دو حندود از شاه که دارد آن از نشان حکومت وقت کارگزاران و

 هویدا امیرعباس با باره این در بار، دو یکی احتماالم رستاخیز، حزب تأسیس اعالم

 مواجنه وزیرنخسنت همدالنه چندان نه واکنش با و کرده صحبت سربسته ورط به

 کنه ایآیننده در کنه بود گرفته قرار باور این بر کمکم هم هویدا گویا و بود؛ شده

 کنرد. خواهند عملنی را خنود اینده اینن نهایتام شاه باشد، دور خیلی توانستنمی

 تأسیس از قبل روز 25 )حدود 1353 ماه بهمن اواسط در بار، آخرین الظاهر،علی

 تقریبنام دیگنر و نهناده مینان در هویدا با را خود مقصود این شاه رستاخیز(، حزب

 ناپذیریبازگشنت مرحلنه به رستاخیز واحد حزب تشکیل فکر که بود شده مسلم

 از حاکمینت، اول درجنه کنارگزاران و رجال دیگر اتفاق به قریب اما است. رسیده

 شنخص بنا کنه هم نزدیکی بسیار ارتباط رغمبه دربار، وزیر معل امیراسداهلل جمله

 به بودند. نگرفته قرار امر جریان در گاههی  موعود، زمان فرارسیدن تا داشت، شاه

 و موجنود رسنمی احنزاب انحنالل ضنرورت یکباره اعالم که بود هم دلیل همین

 حنزب بتنداا در )که ایران ملت رستاخیز فراگیر اصطالح به و واحد حزب تأسیس

 دیگنر و منذکور احنزاب هنایدبیرکل اکثنر شند(می نامینده ایران ملی رستاخیز

 زود خیلی البته که کرد شوکه نوعی به را حاکمیت کالن و ریز رجال و کارگزاران

 در عضنویت بنه ملنزم را کشنور مردم تمام )که شاه امر اطاعت در و آمده خود به
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 مندعی و نمنوده ارزیابی وطنبی و نخائ معدودی را مخالفان و کرده جدید حزب

 انقنالب و اساسنی قنانون شاهنشاهی، نظام اصل  سه به که کسانی تمام بود شده

 واحند حنزب در عضنویت ورقنه فرصنت اولنین در بایند ضرورتام دارند، باور سفید

 چناره البتنه کنه نکردنند تردید یا تعلل آنی، نمایند( امضاء و کرده پر را رستاخیز

 دیدند.نمی خود روی پیش هم دیگری

  
 رد شداه  عملکدرد  ربد  چد   هایندیشها اثیرت زا ژوهشگرانپ برخی

 مصدادره  برای او الشت که تاثیری گویند؛می خنس ودتاک زا سپ هایسال

 سدبک  هبد  فراگیدر  حزبی شکیلت جمله زا ریانج ینا ویکردهایر برخی

 کنیدیم فکر کنند.می تفسیر و تحلیل آن البق در یزن را ورویش و چین

 رسدتاخیز  اسدیس ت بدر  حدد  چده  اتد  هاالس آن رد چ  هانیج هژمونی

 بود؟ تاثیرگذار

  
 حزب تأسیس اعالم آستانه تا و 1350 تا 1320 هایسال طول تمام در شاه

 حنزب بنر مبتننی سیاسنی هاینظام از هابار رستاخیز، فراگیر اصطالح به و واحد

 کنه بنود کنرده تصنریح و کنرده انتقاد کمونیستی احزاب مشخص طوربه و واحد

 اما شود. کشور امور دارعهده کشور در حزبیتک نظامی داد نخواهد اجازه گاههی 

 کنرد. نقنض را خنود باورهای و هاگفته این رستاخیز حزب تأسیس با الظاهرعلی

 احنزاب با نسبتی گونههی  ماهیت و محتوا در را رستاخیز حزب اینکه، از بگذریم

 دموکراسی ستایشگران از ،1340 دهه اواسط تا الاقل البته، شاه د.نبو کمونیستی
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 اینن از تندریج به اما بود. غرب جهان کشورهای بر حاکم دموکراتیک هاینظام و

 بیشنتری صنراحت بنا 1350 دهه آستانه در و گرفته فاصله هم خود هایدیدگاه

 مخاطبنانش وشزدگ را کشور امور اداره در خود ترخودکامه و استبدادی گرایشات

 دیگنر او که گردید عیان شد، تشکیل رستاخیز حزب وقتی که بود چنین ساخت.

 و نداشنته هنم را پیشنین خودساخته چندحزبی سیاسی بازی همان تحمل حتی

 جایگناه و نقنش تصنویرگر ایگونه به رستاخیز واحد حزب است شده ترعالقمند

 در کشنور بدهد نشان و شده حاکمیت و قدرت رأس در او شخص فرد به منحصر

 جنز کسنی هنم آن و دارد معمنار ینک فقط و فقط بزرگ، تمدن به ورود آستانه

 نیست. او شخص

  
 در پهلنوی شناه محمدرضنا سلطنت دوره آغاز همان از که داشت توجه باید

 روی پنیش هنایچالش تنرینمهم از چپ جریان و ایران توده حزب ،1320 سال

 هنم ترفزاینده حتی آن از پس و 1320 دهه دوم نیمه در روند این بود. حاکمیت

 و 1327 سنال در توده حزب فعالیت شدن اعالم غیرقانونی حتی که جایی تا شد

 وارد حنزب اینن فعالیت تداوم از جلوگیری برای متعاقبام، که ایگسترده هایفشار

 در تنوده حنزب چنانکنه دهد. کاهش را حاکمیت هاینگرانی نتوانست هم گردید

 و پوشنش در )عمندتام ایگسنترده هنایفعالیت هنم مصندق وزیرینخست دوران

 هابحران تداوم شرایط در ترتیب، بدین داشت. دیگر( پرشمار کنندهگمراه عناوین

 از اعظمننی هننایبخش کشننور، در اقتصننادی و اجتمنناعی و سیاسننی مشننکالت و

 نفنوذ نگران وارههم دیگری، رقیب اجتماعی و سیاسی هایگروه البته و حاکمیت
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 در اجتمنناعی گوننناگون هایالیننه میننان در کمونیسننم و تننوده حننزب حضننور و

 از پنس هایسنال در حتنی هانگرانی این بودند. ایرانی جامعه مختلف هایبخش

 جویسنلطه حامینان و کودتنا از برآمنده نظنام بیشتر ،1332 مرداد 28 کودتای

 مینان سرد جنگ اینکه، ویژه به رد.کمی نگران را انگلستان( و )آمریکا آن خارجی

 غنرب و آمریکنا و کنردمی سپری را خود هایسال آغازین غرب و شرق بلوک دو

 کشنورهای زمنره در اینران سناختن وارد مقندمات تمهید حال در جد به که هم

 اینران در شوروی سلطه و کمونیسم نفوذ نگران سخت هم هنوز بود، خود اقماری

 فعنال چپ جریان طریق از و داشت ایران با ایطوالنی جغرافیایی مرزهای که بود

 کنند. تقوینت ایران در را خود موقعیت توانستمی بالقوه، طور به الاقل ایران، در

 محصنول کنه هنم کشور( امنیت و اطالعات )سازمان ساواک حتی که بود چنین

 دفهن بنا اساسام ،1335 سال اواخر در بود آمریکایی ایپروژه و سرد جنگ دوران

 در کنه هنگنامی بنود. شنده تأسنیس اینران در کمونیسم حضور و نفوذ با مقابله

 امنیتنی، و سیاسنی رفتارهای و اقدامات تمام برغم و 1330 دهه پایانی هایسال

 و کشنور دامنگینر اقتصنادی و اجتماعی و سیاسی هایبحران که گردید ترآشکار

 درصندد جند بنه یکایینانآمر اسنت، کنرده پیدا روزافزون روندی پهلوی حکومت

 کشننورهای برخننی در آن از پننیش کننه را روسننتو اصننالحی هننایطرح برآمدننند

 و طنرح بگذارنند. اجنرا منورد بنه ایران در بودند، داده قرار توجه مورد اقماریشان

 و کمونیسم سلطه و گسترش از جلوگیری هدف با مشخص طور به روستو تئوری

 آمریکنایی سیاسنتگذاران توجه مورد آمریکا و غرب اقماری کشورهای در شوروی

 نسنخه کنه سنفید انقنالب به موسوم بعدام هایطرح که بود چنین بود. شده واقع
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 اندیشنه برابنر )در بندل نسنخه ننوعی توانسنتمی و بنود آمریکایینان شفابخش

 اینران در کمونیسم، نفوذ خطر از ایران عبور برای شود، گرفته نظر در کمونیسم(

 کنه دهند نشان طرح این مبتکر را خود بود عالقمند )که هشا شخص و شد پیاده

 بنود( شنده تحمینل او بنه هناآمریکایی سنوی از آن اجنرای و نبود بیش توهمی

 آن اجنرای بنه ملنزم را او صنراحتام آمریکاییان که گرفت برعهده را آن کارگردانی

 تخرینب هندف بنا سفید انقالب به موسوم هایطرح که بود چنین بودند. ساخته

 فنراهم اینران در را چنپ جریان نفوذ موجبات توانستمی که ایبالقوه هایپایگاه

 دهنه هایسنال تمام در اقتصادی، و اجتماعی عدالت ایگونه به رویکرد با بیاورد،

 گرفته کار به آن خارج حامیان و حاکمیت تاکتیک ترینمهم آن، از پس و 1340

 و اسننتعماری موقعیننت بیننتتث و تقویننت طننرح، ایننن نهننایی اسننتراتژی شنند.

 نظنام موقعینت تحکنیم البتنه و آمریکنا محورینت بنا غنرب، جهان جویانهسلطه

 انقنالب بنه موسنوم هایطرح و هابرنامه بنابراین بود. ایران در پهلوی شاهنشاهی

 اقتصنادی و اجتمناعی سیاسنی، عالینق و هااندیشنه تقوینت هندف بنا نه سفید،

 مورد به ایران در کمونیسم و چپ جریان با مقابله قصد به دقیقا بلکه گرایانه،چپ

 گنذار حنال در جامعنه مذکور اصالحی هایطرح بود شده مقرر شد. گذاشته اجرا

 توانسنتمی کنه کمونیسنتی و چپ هایاندیشه از تأثیرپذیری هرگونه از را، ایران

 بنه سنازد، متزلنزل را غنرب جهنان موقعینت و داشنته دنبنال به را شوروی نفوذ

 هنایطرح گامبنهگام اجنرای بنا همزمنان چنانکنه دهد. عبور سالمت به حاصطال

 هنم 1350 دهنه در بنند 20 آسنتانه تنا بنند 6 از تدریجی روندی در که مذکور

 هایتشنکل و احنزاب و جریاننات و کمونیسم با مقابله و مبارزه کار یافت، افزایش
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 پنی تمنام حندت و شندت بنا هم گوناگون( گرایشات )با ایران چپ و کمونیستی

 برای ساواک( اول درجه )در حکومت امنیتی و اطالعاتی هایدستگاه و شد گرفته

 کوششنی هنی  از حکومنت چنپ سیاسنی منتقندان و مخالفان برداشتن میان از

 هم، آن از پس البته و رستاخیز حزب تأسیس آستانه تا روند این نکردند. فروگذار

 واحند حنزب کنه اسنت درست شد. گرفته پی بیشتری توان و حساسیت با حتی

 و داشنته کمونیسنتی احنزاب با بیشتری مشابهت امر، ظاهر در حداقل رستاخیز،

 و هنافعالیت هنم مقصنود همنان راسنتای در کمنابیش بنود متوقع شدمی احیانام

 و تشابه هی  افتاد اتفاق ایران در که چیزی اما کند، ساماندهی را خود هایبرنامه

 حتنی اینکنه از بگذریم نداشت. کمونیستی و چپ احزاب ئولوژیاید با تناسبی یا

 خود، سیاسی پیشینه از ندامت ابراز با قبل هاسال از سابق هایایتوده از شماری

 و دولنت مختلنف سنطوح در و گرفتنه قنرار پهلنوی شاهنشاهی نظام خدمت در

 هنانهما و بودنند شده آن نظایر و اداری و سیاسی مهم امور مصدر هم حاکمیت

 سیاسنی عرصه در آن شدن نهادینه و رستاخیز حزب موقعیت تقویت روند در هم

 هنا،طرح و اقندامات این از یک هی  اما دادند، انجام هاییتالش کشور اجتماعی و

 نداشنت. کردنند،می دنبال کمونیستی احزاب چهآن با نسبتی گونههی  گفت باید

 در پهلنوی خاندان و شاه موقعیت تتقوی هدفش، ترینمهم و تنها رستاخیز حزب

 کشنور در پیشنرفتی حزب این چارچوب در بود قرار هم اگر و بود حاکمیت رأس

 همنان به معطوف هااین همه باشد، داشته دنبال به جدی تحولی و گرفته صورت

 اساسنی، )قنانون رسنتاخیز حزب محوری اصل سه که همچنان بود. نهایی هدف

 تفسنیر قابنل هدف همین راستای در اساسام هم نشاهی(شاه نظام و سفید انقالب
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 تردرسنت بنود. چنپ گفتمنان از متأثر شاه گفت شودنمی بنابراین بود. ارزیابی و

 حکومنت و سنلطنت دوران تمنام تقریبنام نگرانی چپ جریان شود، گفته که است

 شد.می محسوب شاه

  
 یگیدر پ تالشی بعد، یکسال حدود تا حیاتش آغاز از رستاخیز حزب

 بدر  تسدلط  بر عالوه چنانکه داد سامان فراگیر سازمان یک ایجاد برای را

 هدای وزارتخانده  و مجلس از اعم حکومتی نهادهای اتفاق به قریب اغلب

 کدارگری،  سدندیکاهای  مجمدع  تشکیل حزبی، کنگره برگزاری با دولتی،

 پدن   و دولتدی  تلویزیدون  رادیدو  از گیدری بهره همچنین و زنان سازمان

 و فرهنگدی  سیاسی، مختلف هایحوزه در حزب رسمی ارگان که امهروزن

 بیش محلی هایشاخه قالب در توانست یکسال طول در بودند، اجتماعی

 حدزب  این کند. نویسینام پیوسته عضو عنوان به نیز را نفر میلیون ۵ از

 انتخابدات  بدرای  را نفر میلیون هفت از بیش 13۵4خردادماه در همچنین

 بدا  انتخابدات  از پس و کشاند رای هایصندوق پای به ستهددسته مجلس

 سدابقه بدی  سیاسدی  تداری   در ما موفقیت» که کرد اعالم افتخار و غرور

 برابر در فراگیر ظاهراً حزب این بعد، سال سه از کمتر حال، این با «است.

 به که دوم پهلوی حکومت عمر تاری  سیاسی تهدید بزرگترین گیریاوج

 ایبدنده  بدا  مستاصدل  حزبی تصویر انجامید، انقالب تشآ کشیدن شعله

 در کده  حداقلی کنش این و فربه بدنۀ آن راز گذاشت. نمایش به را منفعل
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 ماند محدود شاه از حمایت در کوچک تجمعاتی برگزاری به حالت بهترین

 چیست؟

  
 از ترپردامننه و ترعمینق بسنیار ایران ملت با حاکمیت میان شکاف و فاصله

 آن، پذیریبازگشنت ینا ترمیم برای شدمی مدت، کوتاه در الاقل که بود شده آنی

 تضناد سنو، بندان منرداد 28 کودتنای هنگام از اندیشید. ایچاره و راه و سازوکار

 حنال در روزافنزون، ایگوننهبه اینران، منردم گونناگون اقشنار و حاکمینت میان

 شنتاب آن از پنس و 1340 دهنه هایسنال طنول در رونند اینن و بود گسترش

 در کنه هنگنامی دیگنر، عبارت به بود. گرفته خود به ترینومیدکننده و ترفزاینده

 شاه شد، تحمیل ایران ملت به رستاخیز واحد حزب 1353 سال روزهای واپسین

 و گریزیقانون ستیزی،مردم استبدادگرایی، دوران اوج در پهلوی رژیم مجموعه و

 هنم سنو بندان گذشنته طوالنی سالیان از حتی کرد.می سپری عمر پذیریسلطه

 کنه اسنتهزاآمیزی و تننگ سازوکارهای چارچوب در ایران ملت سیاسی مشارکت

 حنزب وقتنی زد.می پهلو «هی » با بود، کرده تعیین را قرمزش خطوط حاکمیت

 خنود به تریمضاف روند حاکمیت از ملت رویگردانی دامنه شد، تشکیل رستاخیز

 آمارهنای رسنتاخیز حزب فعالیت نخست ماه چندین طی که است درست گرفت.

 در اینران منردم از نفنر میلینون 5 از بنیش نویسینام و پیوستن گویای حکومتی

 هناآمار گوننهاین اتفناق بنه قرینب کنه اسنت این واقعیت اما بود، رستاخیز حزب

 ایراننی، همه این همراهی و اعتقاد سر از و حقیقی عضویت، گویای و بوده صوری

 عضنویت عبنارتی بنه و نویسینام حزب این در که کسانی اکثر نبود. حزب آن در
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 در و خنود و... اداری و شنغلی موقعینت حفظ هدف به یا ناگزیر بودند، کرده پیدا

 کنرده مبنادرت اقندام اینن به عضویت(، )عدم احتمالی سوء تبعات از ماندن امان

 شناغالن سنایر و کنارگران و انکارکن و کارمندان را حزب این اعضای اکثر بودند.

 تشنکیل آن نظایر و کارخانجات ها،وزارتخانه حکومتی، و دولتی دوایر و ادارات در

 اجبناری و آورالنزام ایپروسنه در رسنتاخیز، حنزب در عضویتشنان کنه دادندمی

 تنهنا حزب، در نویسینام همان هم هاآن غالب و بود گرفته خود به عملی صورت

 حننزب، کارگردانننان هایخواسننته و اهننداف راسننتای در قدامشننانا تننرینمهم و

 مقطع آموزاندانش احیانام و دبیرستانی آموزاندانش عظیم خیل شد.می محسوب

 را هناآن کنه شدندمی محسوب رستاخیز حزب پرشمار اعضای دیگر از راهنمایی،

 برخنی در مشنارکت جنز کنه داد جنای رسنتاخیز حزب ناگزیر عداد در باید هم

 بنه دیگنری اعتننای داشت، تفریحی شأنی بیشتر آنان برای که تشریفاتی، مراسم

 پیوسنتگان اول صنف در که هم شده منحل احزاب اعضای نداشتند. مذکور حزب

 اقشنار سنایر مینان در رستاخیز حزب عضوگیری داشتند. قرار رستاخیز حزب به

 روی بنر فقنط حنزب واقع، به و کرد طی مشابهی وضعیت و روند هم کشور مردم

 هایعضنوگیری اینن که توضیح این با دارد. عضو هامیلیون که کردمی ادعا کاغذ

 حنزب حینات نخسنت مناه چنندین همنان طنی عمندتام هم هیجانی و تبلیغاتی

 دامننه همنان از شد،می سپری بیشتری زمان چه هر و بود گرفته انجام رستاخیز

 کنه جنایی تنا شد.می کاسته هم مسما بدون و صوری حزبی - سیاسی مشارکت

 کنه هنم کسنانی همنان اکثر شد،نمی سپری حزب فعالیت آغاز از سالی دو هنوز

 حتنی بودنند، کرده امضاء را نویسینام دفتر یا کرده پر را حزب عضویت ورقه قبالم
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 شنده حنزب عضنو محل کدام در و ترتیبی چه به و کی که، بودند کرده فراموش

 در اعضا، حزبی هایفعالیت دامنه از سرعت، به آن از پس و 6135 سال در بودند.

 حزبنی هنایحوزه و هناکانون از درصد 90 الاقل دیگر و شد کاسته کشور سراسر

 آسنتانه در ترتینب، بدین بودند. گراییده تعطیلی به همیشه برای عمالم رستاخیز،

 از دیگنر پهلنوی، رژینم علینه اینران ملت انقالبی تحرکات گسترش و گیریشکل

 اثنر اند،شنده رستاخیز حزب عضو شدمی ادعا قبل سال چند که نفری هامیلیون

 و اطالعناتی هایدسنتگاه کنه بنود هنم دلینل همین به بود. نمانده باقی چندانی

 دو یکنی طنی انقالبنی، بحنران در شده درگیر حاکمیت حزبی و سیاسی امنیتی،

 کنار بنه کنه تالشنی تمنام بنا ،آن از پنس بنار دو یکی و 1356 سال پایانی ماهه

 حنزب اعضنای ننام بنا راهپیمنایی، و گردهمایی چند از بیش نتوانستند گرفتند،

 نشان هااین همه کنند. پا و دست پهلوی احتضار حال در رژیم نفع به و رستاخیز

 و توفننده اسنالمی انقالب نداشت. واقعی عضو گاههی  رستاخیز حزب که دادمی

 بنه را پهلوی شاهنشاهی نظام سرعت به که هم ایران ملت یابندهگسترش سراسر

 فراگینرآ! حنزب» بنرخالف رانند، عقنب نهنایی سنقوط منرز تنا و کشیده چالش

 بنه محکنوم پیشاپیش و شکسته هم در حزب که بود آنی از ترفراگیر ،«رستاخیز

 باشد. آن با موثر و جدی مقابله ییارا را رستاخیز زوال

  
 و نتدای   با حزب این تشکیل اهداف دهدمی نشان رستاخیز کارنامۀ

 حزب، هدف چند هر بود؛ متفاوت زیادی حدی تا آن عملی دستاوردهای

 بدا  کدارش  پایان اما بود شده تعیین شاه رژیم به بخشیثبات و استحکام
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 نهایت، در چنانکه شد؛ همزمان اشحزبیتک نظام و شاه تضعیف و تزلزل

 کرد، وداع ایران سیاسی صحنه با اه،ش خود از پیش حتی رستاخیز حزب

 از بلکده  انقدالب  گسدترش  نتدای   از یکی نه را آن بسیاری که موضوعی

 معتقدندد  و کنندمی ارزیابی انقالب کاتالیزورهای یا و هازمینهپیش جمله

 از ناشی که فرآیندی در اجتماعی نیروهای و مردم از ایفزاینده شمار که

 دسدت  از را اصدالحات  به امید بود، گرفته شکل رستاخیز وارونه کارکرد

 فدراوان  تدالش  وجدود  با رستاخیز حزب که شد چه کنیدمی فکر دادند.

 فروپاشدی  جدز  فرجدامی  بده  اجتمداعی،  و سیاسی سازمانی ایجاد برای

 برسداختن  در اساساً حزب این که معتقدید هم شما آیا نرسید؟ اجتماعی

 پرچمددار  توانستنمی و اندم ناکام رژیم درون اصالحات برای سازوکاری

 شود؟ فروپاشی از سلطنت گریز برای اصالحاتی

  
 فراهم رستاخیز حزب برای امکانی چنین گاههی  عدیده دالیل به چون بله،

 فعالینت و تشنکیل بنه منتهی هایسال در پهلوی، شاهنشاهی نظام اساسام و نبود

 و ترپردامننه ملنت و حاکمینت شنکاف نبنود. پذیراصنالح دیگنر رسنتاخیز حزب

 آن پذیریاصنالح بنرای فرایندی و بوده ترمیم قابل که بود شده آنی از ترفزاینده

 دهند،می نشنان موجنود شنواهد و مننابع اسنناد، که جایی تا باشد. گذاشته باقی

 شاهنشناهی نظام برای نه هم )آن رستاخیز حزب دستاورد بزرگترین و ترینمهم

 بنزرگ، گنام ینک کنه دانسنت آن برای تراعفمض مصیبتی را آن باید که پهلوی
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 ملنت آن از بشنود شناید را داد( سنوق نهنایی سقوط و زوال سوی به را حکومت

 حنزب فعالیت دوران در حاکمیت شدن ترناکارآمد با همگام که کرد ارزیابی ایران

 سیاسننی منتقنندان و مخالفننان (،1357 مهننر 11 -1353 اسننفند 11) رسننتاخیز

 شندند. آن بنا مقابله مهیای قبل از ترگسترده و ترپردامنه ی،پهلو رژیم روزافزون

 حکومننت دوران اوج را رسننتاخیز حنزب فعالیننت و تأسننیس برهنه باینند واقنع در

 اینن که زمانی ترتیب، بدین دانست. پهلوی شاه محمدرضا خودکامانه و مستبدانه

 بنا قندرت رأس در شناه موقعیت تثبیت و تحکیم برای قاعده خالف حربه آخرین

 بنرای اعتننا قابل رمقی را حاکمیت دیگر شد، مواجه قطعی شکست و ناکارآمدی

 و فرهنگنی اجتمناعی، سیاسی، عدیده هایبحران قبال در خود موقعیت بازسازی

 نه رستاخیز حزب تأسیس نبود. باقی بود، برآوردن سر حال در که اقتصادی حتی

 برابنر در را آن موقعینت بلکنه نداشنت، مثبتنی دسنتاورد پهلوی رژیم برای تنها

 بنازی همان حتی کرد. هم ترپذیرآسیب و ترشکننده سیاسی منتقدان و مخالفان

 و شنأن اینران ملنت قاطبنه مینان در آنکنه بنرغم پیشین، استهزاآمیز چندحزبی

 در قندرت هنایجناح و هاباند میان در حال، هر در اما بود، نمانده برایش آبرویی

 در منوقعیتش تقویت برای احزاب، آن از یکی چتر زیر کی هر که حاکمیت درون

 محسوب نظام کلیت حفظ برای اعتنا قابل موجبی کرد،می تالش حاکمیت ارکان

 سیاسنی جریاننات و محافل ترینبینخوش از هاییبخش هنوز بسا، چه و شدمی

 در ورامن نهنایی اصنالح از حاکمیت( وفادار و رومیانه منتقدان میان در )الاقل و...

 و فرمایشنی احزاب بودند. نشده نومید هم اشکال پر سیاسی نظام همان چارچوب

 صنوری آزادی و احنزاب تعندد از ظناهری شنمایی الاقنل، پیشنین، سلطه تحت
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 نمنایش بنه را حاکمینت( به وفاداران میان در فقط چند )هر سیاسی هایفعالیت

 فراگیر هم گاههی  )که یرفراگ اصطالح به و واحد حزب تأسیس با اما گذاشت،می

 فروکش هم پیشین احزاب حکومتی درون هیجانات و هارقابت همان حتی نشد(،

 بنرای کشنور مردم تمام اجبار و الزام در شاه اولیه تکلیف تعیین همان بود. کرده

 هنی  البتنه آنکنه )بنرغم رسنتاخیز حزب چارچوب در سیاسی فعالیت و عضویت

 را حاکمینت از مخاطبنان تنفنر نداشنت(، وجود مدعا ینا اعمال برای هم ابزاری

 بود شده مقرر جدید، برهه در که آنجایی از ترتیب، بدین ساخت. ترمضاعف حتی

 بنرای هنم حناکمیتی درون طلبیجناه هرگونه راه و شود ختم شاه به هاراه همه

 زرین کارگزاران از کاغذ( روی بر )الاقل رقیب حزبی فعالیت طریق از قدرت کسب

 و ترینوفنادار حتنی حنال، همنان در و بنود شده سلب حکومت به اروفاد کالن و

 حزبنی مولنود اینن موفقینت به امیدی و اعتقاد شاه، شخص به رجال نزدیکترین

 و یافتهانسننجام حزبننی و تشننکیالتی رفتننار و اقنندام هننم عمننالم و نداشننته جدینند

 و نگرفتنه صورت حزب احتمالی هایپتانسیل آوردن در حرکت به برای کارآمدی

 وقنت ننه و عالقنه ننه که دادند نشان زود خیلی هم حزب صوری عضو هامیلیون

 شندنمی کنه البته باشند، داشته محدود ولو فعالیتی حزب این چارچوب در دارند

 دنبنال بنه مثبت دستاوردی حاکمیت مجموعه برای رستاخیز حزب داشت انتظار

 کنه گوننههمان را رسنتاخیز حنزب تأسنیس نتوامی فقط، بنابراین، باشد. داشته

 خنود «تناریخ بنه پاسنخ» کتناب در و حکومنت از سقوط از پس هم شاه شخص

 تسریع در بسا، چه که داد قرار شاه بزرگ اشتباهات ردیف در است، داشته اذعان

 انجامیند شاهنشناهی نظنام سنقوط و اسالمی انقالب پیروزی به نهایتام که روندی
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 اشت.د توجهی قابل نقش
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