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Abstract 

The democratic party of Iran (Qavam) was one of the parties formed after the fall 
of Reza Shah's government in Iran. The party was founded by the then prime 
Minister of Iran, Ahmad Ghavam. The democratic party initially expanded greatly 
with the support of Qawam, but later, the fortune star of the party declined, and 
finally with the removal of Qavam from the post of Minister, the democratic Party 
was dissolved. This study seeks to answer the question of whether the democratic 
Party of Iran had the characteristics of an institutionalized party? This study 
examines the institutional characteristics of the democratic party of Iran using 
Huntington's theories on institutionalization. This study also tries to study the 
causes of party inefficiency in the contemporary history of Iran by studying the 
Democratic Party. The research findings show that according to Huntington's 
characteristics, the Democratic Party lacked institutional features, and mainly due 
to the instability of parties in Iran, one can cite the lack of institutionalization of 
these organizations. The method used in this research is descriptive-analytical. 
Resources used in the research include library works, scientific journals and 
documents of prestigious contemporary history research centers. 
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  ی)قوا ب  ر اسا  آرا  رانی حز  دموکرات ا  ینهادمنن   ی ررس 
   نگتون یسامو   هانت 

 رانیاکرمانشاه،   ،ی دانشگاه راز  یاسیگروه علوم س اریدانش  مسعود اخوان کاظمی 
  

  رانیا،  دانشگاه شاهد، تهران  یاسیعلوم س  اریاستاد پیرانی  شهره 
  

  رانیکرمانشاه، ا ،ی دانشگاه راز  یاسیعلوم س  ی دکتر  ی دانشجو  شهرام پیرانی

 
 چکیده

ا  ليتشک  رانیحکومت رضاشاه در ا  سقوط  ی بود که در پ   ی)قوام(، از جمله احزاب  ران یحزب دموکرات 
ادیگرد نخست    نی.  توسط  ا  ری وزحزب  ابتدا   ران،یوقت  در  دموکرات  حزب  آمد.  بوجود  قوام،  احمد 

با    تیدر نها و در ادامه، ستاره اقبال حزب رو به افول نهاد  ی ول  افتی  ی قوام، گسترش فراوان تیبواسطه حما
پرسش است   نیپاسخ به ا  ی پژوهش در پ  نیل شد. امنح   زيحزب دموکرات ن  ،یریوز عزل قوام از نخست  

پژوهش با استفاده   نیحزب نهادمند را دارا بوده است؟ ا  کی  یهاصه يخص  رانیحزب دموکرات ا  ایکه آ
نظر نهادمند  نگتونيهانت  اتیاز  باب  بررس  ،یدر  ا  حزب  ینهادمند  یهاشاخصه   ی به   ران یدموکرات 

احزاب    یعلل ناکارآمد   ی طالعه حزب دموکرات، به بررسبا م  کوشدی پژوهش م  نیا  ني. همچنپردازدی م
 نگتون،يهانت  یهاشاخصه   یکه بر مبنا  دهندی پژوهش نشان م  یهاافته یبپردازد.    زين  رانیمعاصر ا  خیدر تار

 ران،یاحزاب در ا  یداریبوده است و اساساً در مورد علل ناپا  ینهادمند  یهای ژگیحزب دموکرات فاقد و 
نه  توانی م فقدان  اتشکل   نیا  ی ادمندبه  در  استفاده  مورد  روش  نمود.  استناد  توص  نیها    –ی فيپژوهش، 

و اسناد مراکز معتبر    ی مجالت علم  ،یااست. منابع مورد استفاده در پژوهش، شامل آثار کتابخانه  ی ليتحل
 .  باشندی معاصر م خیپژوهش تار

وک ا  احم  د ا  وام، ح   ب ف  وده،   ا    دم     ا ،ی   ح   ب دم  وک ا  ا  واژگان کلیاادی 
 .نگتو یساموئل هانت جا ،یآذربا
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  لهابیان مس
روز کشور   نیاست. در ا رانیمعاصر ا خیدردناک تار یروزها از  .شه 1320 وریشهر سوم

حمله کردند و   رانیبه ا  اي تان یو بر  یقرار گرفت و شورو  ن يمورد تهاج  متفق   رانیا  طرفیب
اندک فاصله  متفق  رانیا  ی،به  اشغال  گرفت    ن ي تحت  مهدوقرار  الف:    1377  ،ی)هوشنگ 

  )تحت   یمل  یشورا  مجلس   به  یانامه  یط  .شه  1320  وریشهر  25(. رضاشاه در روز  71
(. با 103:  1388  ل،یخزاشد )  دي تبع   س ی مور  رهی( از سلطنت استعفا داد و به جزن ي فشار متفق

  شرط که از   ن یا  با  –پدرش بر تخت سلطنت نشست    یبجا  شاه  محمدرضا  ،عزل رضاشاه
  ی ج یتدر  ی اجوان مبارزه  شاهسلطنت کند و نه حکومت.    ، رانیا  یطبق قانون اساس   پس   آن

 در(.  307ب:    1377،یمهدو  هوشنگرضاشاه آغاز کرد )  اراتي کسب مجدد اخت   یرا برا
سال حکومت    یگرید  زمان  هر  از  ش يب  دیشا  رانیا.ش  ه1332-  1320  یهافاصله  به 

  ی و اعضا  ریوز  نخست  اريدر اخت  هیمجرها قوه  سال  ن یا  یبود. ط  کینزد  یمشروطه سلطنت
نظام  نهي کاب از سقوط سلطنت  نه شخص شاه.  تا    1320  ور یرضاشاه در شهر  یقرار داشت 

پنج قطب جدا از    ن ي.ش قدرت به1332محمدرضا شاه در مردادماه    یظهور سلطنت نظام
. شدیدست مبهو عامه مردم دست  یخارج   ی هاسفارتخانه  نه،يدربار، مجلس، کاب  یعن یه   

ا  کدام  هر  ن یا  بر  عالوه ن  نیاز  قدرت    داشتند   را  خود  یداخل  یها یري درگ   زي مراکز 
 (. 153: 1377 ان،ي )آبراهام

ا  یبرا  یگوناگون  ییامدهاي پ  رانیا  اشغال با   رانیملت  ن   داشت.  شدن    ی روهاي رها 
تحت   یاجتماع  فضا  که  بودند،  رضاشاه  بازگروه   یبرا  ی اسي س   یفشار  و    د یجد  گرانی ها 

  ی ها. در سالشدنوظهور فراه     یاس ي س  یها ظهور احزاب و دسته  یبرا  نهي مد و زمآ  دیپد
فروپاش از  س ده  ؛رضاشاه  یکتاتورید  یپس  باشگاه  و  گروه  حزب،  سراسر    یاس ي ها  در 

تشک بس  لي کشور  ا  یاري شدند.  راگروه  ن یاز  نام حزب  که  اوالً    بر ها  بودند،  نهاده  خود 
منظ  با    التي بر اساس تشک   یفقدان تجربه حزب  لي لبه د  رای حزب را نداشتند ز  کی  طیشرا

  از   اندک  یزمان  مدت  در  آنان  از  یاري بس.  بودند  نشده  یگذارهیپا  یاساسنامه و برنامه روشن
فعال  ا ی  آنها.  رفتند  اني م م  ت ي از  د  یجا  ا یو    دندي کشیدست  احزاب  به  را    ی گری خود 
ثاندادندیم حزب  ن يب  اًي .  رهبران،   چند  از  غير  لحا  به  اهدافاز  م  یظ  اعالم    داشتند یکه 

تغ  ز ي ن  یاحزاب   اني م  نی ا  در  .نبود  یزیتما در  که  داشتند  س   رييوجود  تحوالت    –  یاس ي و 

مهم  1320  وریشهر  از  پس   رانیا  معاصر  خیتار  ی اقتصاد )  فا یا  ینقش    ، ی نوذرنمودند 
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پژوهش    ن ی احزاب بود که در ا  ن یدر زمره ا  زي )قوام( ن  رانی(. حزب دموکرات ا19:  1380
 . ردي گیقرار م یمورد بررس

( چهارده   مجلس  عمر  اواخر  وضعيت  1324-1322در  با  کشور  ی  اآشفته.ه.ش(، 
نفوذ   بود.  ایران،  روزافزونروبرو  در  شوروی  جماهير  این    عدم  اتحاد  نيروهای  خروج 

اوضاع   دوم،  خاتمه جنگ جهانی  از  ایران پس  از خاک  و  کردستان    ختهی ردره کشور 
خودمختاری توسط سيد    اعالم شکيل فرقه دموکرات در آذربایجان، قاضی محمد، ت دیتهد

ی  لیاز دالحزب توده در سپهر سياسی ایران همه    روزافزونی  ري گ قدرتوری و  جعفر پيشه
ی مبهمی را برای  و دورنمابود که باعث پيچيدگی اوضاع ایران در آن مقطع زمانی شده  

ش باعث  وضعيت  این  بود.  نموده  ترسي   کشور  دنبال  آینده  به  چهارده   مجلس  که  د 
برای مقتدر  را  ریوز  نخستمنصب    شخصی  کشور  آشفته  اوضاع  تا  باشد    سروسامانی 

مملکت بخشد   سازد  و  خارج  بحرانی  وضعيت  از  از  .  را  پس  نهایت  ی  هاوقوسکش در 
تهران( را کاندیدای مناسبی برای این کار  1334-تهران1251فراوان؛ مجلس، احمد قوام )

ایران شد. قوام    ریوز  نخستی داد و او برای چهارمين بار  رأ ی او  ریوز  خستنیافت و به  
سال   نام  1325در  به  را  تشکيالتی  ایران"ه.ش  دموکرات  با    "حزب  وی  آورد.  بوجود 

نامزدهای   شکست  اندیشه  در  حزب  این  مجلس    طرفدارتشکيل  انتخابات  در  انگليس 
درپانزده    فرصت  و  ربودن  حال  از  عين  مناسب  بودهای  توده  عوامل حزب  در  .  دست 

توده   حزب  خطر  که  افرادی  تمامی  برای  احزاب واقع  حس    و  خود  برای  را  چپ 
  س ي تأس حزب دموکرات در اوایل  .  ، تشکيل حزب دموکرات مژده بزرگی بودکردندیم

یاف  فراوانی  گسترش  استانی،  ت.  خود  شعبات  توانست  حزب  محلی  اهي ناح این  ی،  و 
ی  . هنگامنماید  س يتأسی خاص خویش را  نظام شبه  و سازمان  نو جوانای زنان  هاسازمان

به دست کاندیداهای حزب    که  این مجلس  پانزده ، هشتاد کرسی  انتخابات مجلس  در 
ولی شتابی که قوام برای    افت ی  دستی خود  هاتيموفق دموکرات افتاد، این حزب به اوج  

که وی افراد مختلفی    داشت، باعث شده بود  طلبسلطنتی  روهاي و ن تضعيف حزب توده  
بياورد به داخل حزب  به تضاد    مسئلهاین    که  را  فراوانی در درون حزب    و شکافمنجر 

ی برخی افراد از عضویت در حزب دموکرات، باعث  ري گو کنارهاین اختالفات  .  شده بود
بود شده  حزب  قدرت  منصب  .  تضعيف  از  قوام  عزل  از  پس  نهایت  وزیردر  ی،  نخست 

ر بين اعضای حزب پيش آمد که منجر به انحالل حزب شد. با توجه  ی بيشتری دهاشکاف
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ی تاریخی متعدد در مورد حزب دمکرات قوام  ها پژوهش های مختلفی در  به اینکه تحليل
کوشد از زاویه دید جدیدی است، این پژوهش می  آمدهبعملو دالیل ظهور و سقوط آن  

مبنا   با  نهادمندی ساموئل هانتين  قراردادنو  ناپایداری نظریه  به واکاوی علل افول و  گتون، 
حزب مذکور بپردازد. بدین ترتيب این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است  

ایران   نهادمند را دارا بوده  هاصهي خصکه آیا حزب دموکرات  ی یک تشکيالت یا حزب 
 است؟

 پژوهش  نهیشیپ
که در ادامه به چند    اندشدهزیادی نگاشته    و مقاالتدرباره حزب دموکرات ایران کتب  

 . شودیمآنها اشاره  ن ی ترمه مورد از 
، به بررسی حوادث زندگی احمد  "در تيررس حادثه "(، در کتاب  1385* حميد شوکت )

گذرا به حزب دموکرات ایران اشاراتی    بصورتیی از کتاب  هاقسمت. در  پردازدیمقوام  
ولی  می جامع  رغ بهکند  تحليلی  کتاب  این  در  روند    اینها  چگونگاز  ی  ري گ شکلی  و 

 حزب دموکرات ایران ارائه نشده است. 
( صالح  ميرزا  غالمحسين  عنوان  1391*  با  خود  کتاب  در  سياسی  "(،  خاطرات 

یی از  هابخش در    پرداخته است.  السلطنهقوامبه گردآوری خاطرات سياسی    ،"السلطنه قوام
شود. در این  موکرات اشاره میی حزب دري گ شکلقوام از   لیو دالکتاب به بيان خاطرات 

است   شده  نگریسته  قضيه  این  به  قوام  شخص  دیدگاه  از  کتابکتاب  علل    و  بيان  به 
 نپرداخته است.  رابطه ن ی ا درقوام  و اشتباهاتناکارآمدی حزب دموکرات 

( آبراهاميان  یرواند  خود،  1377*  معروف  کتاب  در  انقالب"(،  دو  بين  در    ، "ایران  نيز 
بيانب  هاقسمتبرخی   اشاره  ه  قوام  صدارت  دوران  از  اینکه    رغ یعل .  کندیم  حوادثی 

از   ایران  معاصر  تاریخ  حوادث  بيان  به  کتاب  این  ولی  است  ارزشمند  کتابی  فوق  کتاب 
سقوط حکومت    1320شهریور   به  پردازد یمشاه    محمدرضاتا  ویژه  طور  به  تحوالت    و 
 ت. ی حزب دموکرات ایران نپرداخته اسري گ شکلمربوط به 

( اميرآبادی  نوری  مری   و  فصيحی  سيمين  در  1389*  عنوان  امقاله(،  با  دوگانه  "ی  نقش 
زنان سياسی  مشارکت  در  ایران  دموکرات  این حزب    ،"حزب  نقش  بررسی  ابه    جاد ی در 

ی الزم برای مشارکت زنان در عرصه سياسی ایران پرداخته است. این مقاله تنها از  هانهي زم
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ها  ه بيان فعاليت این حزب پرداخته است و به تحليل سایر جنبهیک بعد )مشارکت زنان( ب 
 و عملکردهای این حزب اشاره ننموده است.  

،  "رانیا  دموکرات  حزب  فرود  و  فراز  کتابدر  "(،  1395) ی  راني و شهره پ  یراني شهرام پ  *
پ   ی بررس  به   نی ا  توجه   قابل   نکته.  اندپرداخته  رانیو افول حزب دموکرات ا  ش یداي عوامل 
توص  ست ا  نیا  اب کت  جنبه  صرفا  بررس  ی ف يکه  به  و  نهادمند  لیدال  قيعم  یدارد    ی عدم 

 .نشده است یاشاره چندان رانیدموکرات ا حزب
مد  *   و   رانیا  دموکرات  حزب"  کتاب   در(،  1394)ی  زارع   ی عل  و  ی چشانه  ریمحسن 

ه.ش 1320  دهه  تحوالت  در   رانیا  دموکرات   حزب   نقش  یبررس   به  ،"1320دهه  تحوالت
تحل   ن ی ا.  اندتهپرداخ علم  یلي کتاب  و  دال  ی جامع  نهادمند  لیاز  دموکرات    یعدم  حزب 

 ارائه ننموده است.  
و  ی فوق  هاپژوهش در این پژوهش تالش شده تا ضمن استفاده از نکات مطرح شده در  

دالیل  هاپژوهش   ریسا و  روند  از  جامع  تحليلی  مقوله،  این  در  شده  انجام  ی  ري گ شکلی 
ارائه   دموکرات  و  حزب  حزب،    ژهیبوگردد  این  فروپاشی  و  افول  عوامل  بر  تمرکز  با 

  تحليلی جدید از منظر تئوری نهادمندی هانتينگتون در این زمينه ارائه نماید.

 ی نظر چارچوب
یک واژه عربی است که بهترین معادل آن در فارسی، گروه یا دسته بکار    1حزب   اصوالً
اندیشمندا.  باشدمی ميان  حزب  تعریف  سياسی  درباره  علوم  وجود    نظراتفاقن  چندانی 

از  .  ندارد بر اساس    آنها حزب هر یک  تجربی خویش  هاافتهیو  ی علمی  هابرداشترا  ی 
)نمودهتعریف   که  (.  25:  1377تبریزنيا،  اند  است  مفهومی  عام،  شناخت  منظر  از  حزب 

انسانی   تجمع  هرگونه  هدفمند  دارجانبشامل  تشکل،  مطا  گرددیم  افته یو  و  )دفتر  لعات 
و  نهاد سياسی در سياست    نیترمه احزاب را اغلب  .  (21:  1379تحقيقات سياسی کشور،  

اقتدار  اند.  کردهنوین قلمداد    حکومت ابزاری برای تحکي   ، کانالی برای  هاحکومتآنها 
و   نيروها  برانگيختن  هاگروهمشارکت  برای  سازوکاری  سياست،  صحنه  در  اجتماعی  ی 

مق   هاتودههواداری   نخبگان،  از  سياسی  دادن  احلقهاصد  پيوند  برای  قومی،  هاگروه ی  ی 
به همين دليل  .  هستند  هاحکومتی برای تظاهر به مردمی بودن  الهي وسی و  و مذهبصنفی  

 

1. Party 
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حسينی،  )  یافت که بدون وجود یک یا چند حزب عمل کند  توان یم کمتر نظام نوینی را  
سياسی  (.  7:  1378 انتخاهان یيآبا    همزماناحزاب  پارلمانباتی  ی  بوجود  و  و   اندآمدهی 
است  توأمانآنها    توسعه گرفته  سياسی  .  ( 137:  1395دوورژه،  )  صورت  بستر احزاب    بر 

کمال    و به ی غرب جوانه زدند، تحول یافته  و فرهنگتحوالت اجتماعی، سياسی، اقتصادی  
ق  طبيعی صورت گرفت، پيوند عمي   کاماًلکه در فضایی    نی و تکورسيدند. این صيرورت  

 رابرت(.  119:  1388  ،زادهبي نق آورد )آنها بوجود می  طيو محی بين احزاب  اجانبهو همه
جمله    5نریوا  رونیماو    4الپالومبار   جوزف  ،3لرنر   ل ي دان  ،2برک  ادموند  ،1خلزي م از 

  و جوزف . مایرون واینر اندپرداختهی در باب احزاب پردازهینظراندیشمندانی هستند که به 
از   توسعه  الپالومبارا  فرایند  با  را  احزاب  پيدایی  هستند که  افرادی  نوسازجمله  پيوند  و  ی 

زیر است:   دو شرطاحزاب مستلزم وجود حداقل    ش یداي و پبه اعتقاد آنها ظهور  .  دهندیم
یابند    کهینحوبهی شهروندان  هادگاهیو داول، تحول در نگرش   نتيجه مه  دست  این  به 

ی نخبه  ها گروهدوم، برخی از . برخوردار گردند"رتحق دخالت در اعمال قد"که باید از  
نخبگان   خواستاریا  ی  قدرتمند  باشند   حفظ  اکسب  عمومی  حمایت  طریق  از    قدرت 

 . (65: 1381نوذری، )

 نگتون یهانت  هینظر اساس برمربوطه   یها احزاب و بحران ینهادمند
هانتينگتون  کتاب    6ساموئل  دگرگونی"در  دستخوش  جوامع  در  سياسی  به  "سامان   ،

ی آن پرداخته  ري گشکلنهادهای قدرتمند در    و نقش ی توسعه سياسی  ري گشکلچگونگی  
قدرتمند  .  است پایدار،  نهادهای  وجود  نوسازی؛  دیدگاه  چارچوب  در  مستقل وی  از    و 

سياسی   توسعه  ضروری  شرط  را  سياسی  احزاب  جمله  از  باور  .  داندیمیکدیگر  به  زیرا 
ش عقالنی  متضمن  توسعه  سياسیهانتينگتون  ساختارهای  تنوع  اقتدار،  بخصوص   دن    و 

و  در این ميان، احزاب سياسی برای سامان دادن  .  ( 575:  1370هانتيگتون،)  مشارکت است 
ایفا    ساخت  را  مهمی  نقش  سياسی  مشارکت  به  پيش  .  ندینمایم بخشيدن  آنجا  تا  وی 
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همانگونه که  .  داندیمجامعه مدرن از سنتی    زکنندهیمتماکه احزاب سياسی را نهاد    رودیم
نهادهای جدید، حذف نهادهای   س يتأسمنجر به  تواندیمعنوان شد، اصالحات یا نوسازی 

ا  ري وپاگدست شود  جادیو  جدید  تحوالت  سری  دستخوش  .  یک  کشورهای  بيشتر  در 
ی برای اگردونه.م، احزاب سياسی به  1950بيست  از جمله پاکستان دهه    سدۀ نوسازی شده  

ی  ها گروه نوسازی از طریق به تحرک درآوردن   تبدیل شده بودند.پيشرفت سياستمداران  
دادنجدید   جامعه  هانقش   و  آنها،  به  تازه  متنوع  ترگستردهی  بار  ترو  به  را  .  آورد یمی 
ی  ها یبندگروه رود که در برگيرنده  به شمار می  "گراکثرت"جامعه    غالباًی  اجامعهچنين  

ی مشارکتی ممکن است در یک  هایبندگروه  چنين .  ی استو زبان مذهبی، قومی، نژادی  
 . جامعه، مسائل ناشی از عدم یکپارچگی آن را تقليل دهد

  ا یو  را که در جامعه سنتی یا وجود نداشتند    یاقتصاد  –ی اجتماعی  هاگروهنوسازی،  
پهنهخارج    در بوجود    از  داشتند،  قرار  سنتی  جامعه  آگاهی    آوردیمسياست  آنها  به  و 

می به   بخشدسياسی  سياسی    و  همچن داردیوامفعاليت  او  است  ن ي.  گسترش    معتقد  که 
مشارکتآگاهی   آورنده    و  بار  به  که  است  عامی  عامل  همان  نوسازی،  از  ناشی  سياسی 

ملی   یکپارچگی  به  مربوط  ادغاممسائل  است  و  نهادهای    اندتوانستهجوامعی که  .  سياسی 
 زي را ن ی  ترگستردهارکت سياسی بسيار  تا مش  کنند و قادرندسياسی نوین و وسيعی را ایجاد  

آنها از    یاس ي سآیند اما در جوامعی که مشارکت  جذب نمایند، جوامع استوار به شمار می
نهادمندی   نااستوارند  یاس ي سسطح  آشکارا  باشد،  رفته  همين .  فراتر  که  از  جوامعی  رو 

این    اندتوانسته عاملميان  تعادل    دو  باال  را تضمين    شانیواراست   ند ینما  جاد یادر سطحی 
نوین  هانظامچنين  اند.  کرده سياسی،  نظر  از  سياسی  توسعهی  از  .  اندافتهی  و  جوامع  این 

و  نهادهایی برخوردارند که استعداد جذب نيروهای اجتماعی تازه را به درون نظام دارند  
را  باالرونده مشارکت سياسی ناشی از نوسازی، خودشان    با سطح  توانندیمهمين دليل    به

ی که در سطح پایينی از مشارکت سياسی  اجامعهرو، استواری آتی  تطبيق دهند. از همين 
یا بردی مبسر   نهادها  این  با  جامعه  آن  که  دارد  بستگی  سياسی  نهادهای  ماهيت  به  بيشتر   ،
 .  شودیممشارکت سياسی روبرو  و گسترشنوسازی  مسئله

گست   ن یترعمده دادن  سازمان  برای  نهادی  احزاب  ابزارهای  سياسی،  مشارکت  رش 
نظامسياسی   احزاب سياسی  ا . جامعهاندیحزب  و  مشارکت سياسی،  پایين  مرحله  در  ی که 

باشد پرورانده  را  و    مانند)  متشکلی  آمریکا  متحده  ایاالت  شيلی،  اروگوئه،  هندوستان، 
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اخير   مرحله  با جوامعی که احزابش در  مقایسه  نوسازی سازمان  و ط ژاپن(، در  فراگرد  ی 
استواری  اندفتهگر به  آنها  سياسی  مشارکت  گسترش  لطمه    شانیاس ي س ،    زند یمکمتر 
ی عمل با  هاوهي و ش   هاسازماننهادمند شدن، فراگردی است که  .  (577:  1370هانتينگتون،  )

ارزش   ثباتآن  را  ابندییم  و  هر سازمان  نهادمندی  معيارهایی همچون    توانیم. سطح  با 
اولين معيار نهادمندی،  .  ی نمودري گاندازه آنها    و انسجامالل  پذیری، پيچيدگی، استقتطبيق
با عمر آن و نيز قابليت تطبيق با    توان یم پذیری یک سازمان را  تطبيقت.  پذیری استطبيق

 (.  25: 1370 ،اندازه گرفت )هانتينگتون هایدگرگون
ينگتون هر  به عقيده هانت ت.  دومين معيار نهادمندی در نظریه هانتينگتون، پيچيدگی اس

سازمان   یک  اس   باشد،  تردهي چيپچه  باالتر  آن  نهادمندی  مستلزم  ت.  سطح  ه   پيچيدگی 
و کارکردهاست و ه  به تمایز انواع    مراتب   سلسلهتعدد خرد واحدهای سازمانی از جهت  

دارد.   بستگی  سازمانی  جداگانه  واحدهای  مقاصد  گذشته  ن ی ا  ازخرد  که  سازمانی   ،
ی  هاتي موقع را با    خود  تواندیمسازمانی که تنها یک مقصود دارد،  گوناگون دارد بهتر از  

دهد.    رفتن دست  از تطبيق  مقصود  نفر    گونهآنیک  یک  به  وابسته  که  سياسی  سازمان 
 (.33: 1370ناپایدارترین سازمان سياسی است )هانتينگتون،  باشد،

دمندی سياسی از  نهات.  درجه استقالل اس   معيار نهادمندی در آرای هانتينگتون،  ن ي سوم
ی عمل سياسی است، چندان که این  هاوهيو ش  هاسازمانبه معنای رشد    جهت استقالل آن

مصالح    هاسازمان بيانگر  که  هاگروه دیگر  سياسی  سازمان  آن  نباشند.  اجتماعی خاص  ی 
استقالل   از  باشد  خاص  اجتماعی  گروه  یک  دست  نهادمندابزار  است    بهرهیبی  و 

ی نمود آنگاه  ري گو اندازهاگر بتوان این معيارها را تشخيص داد  .  (35:  1370،)هانتينگتون
نهادمندی    شودیم کاهش  یا  افزایش  معيارها  همين  از  استفاده  همچن   هاسازمانبا    ني و 
گفته شده،   بر مواردعالوه  ت.  ساخ   و مشخصی  ري گاندازهی عمل سياسی آنها را  هاوهي ش

اظهار   دیگر  جایی  در  اثبات    :داردیمهانتينگتون  در صورتی  حزب  یک  نهادی  »قدرت 
از    شود یم پس  مرگ  ري گکنارهکه  یا  فرهمندی  که  رهبر  را    بار ن ي نخستی  حزب  آن 

به  س يتأس همچنان    و  حزب  آن  است،  رسانده  : 1370،هانتينگتون)بماند«    پابرجاقدرت 
مشروعيت هر چه بيشتر سعی در    ش ی و افزای سياسی برای کسب  هاجنبش (. رهبران  593
در شهرها  بسي  مردم  مختلف  اقشار  روستاهاج  همواره    کنندیم  و  بسيج  روند  عمل  در  اما 
به  ترع یسر پيش  سهل  مراتب و  نهادمندی  روند  از  شکاف  رود یمتر  این    و  از  ناشی 
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سياسی،    و مشارکتماندگی نهادهای سياسی در مقایسه با بسيج  واقع پس   و درناهماهنگی  
برای   را  سيا هاینابسامانزمينه  فراه   ی  پدیده  سازدیمسی  این  از  بحران    بعنوان  توانیم. 

کشورهایی که    ژهیبودر کشورهای جهان سوم    اساساًاین پدیده  .  نهادمندی سياسی نام برد
 . شودیم، مشاهده زنندیم دست به نوسازی وسيع سياسی 

سياسی    احزاب  تقونهادمندی  اصالح  تیو  است.    و  فساد  با  مبارزه  لوازم  از  یکی  آنها 
مشروعيت    گونهن یا افزایش  باعث  ارزشاصالحات  احزاب سياسی    و    شود یمنمایندگی 

فساد ی ضد  هاتالش  و اعتبارکه به نوبه خود اعتماد عمومی به دموکراسی را افزایش داده  
 . (Pellizzo, 2003: 23) کندیمدوچندان  را

 .ش ه1325-1326 )قوام( رانیا دموکرات  حزب
ایر   1324سال   ملت  برای  بوده.ش  پرتالط   سالی  از  .  ان  بعضی  در  دوم  جهانی  جنگ 
در    هاجبهه آن  تبعات  ولی  بود،  افتاده  شدت  و    نقاطی  اقص از  قحطی  بود.  هویدا  ایران 

قرار    فشار  تحتی از طرف دیگر، تمام طبقات را  کاري و ب  طرفکی  ازکمبود مواد غذایی  
ه.ش   1324یازده  شهریور  در  .  زندگی خود بودند  ن ي تأمدر تالش برای    و همهداده بود  

دوم  1945سپتامبر    2) جهانی  جنگ  یافت    رسماً.م(  طبقپایان  متفقين    و  قبلی،  توافقات 
سپتامبر    2ه.ش )1324متعهد شده بودند که حداکثر ظرف شش ماه یعنی تا یازده  اسفند  

ببرند1945 بيرون  ایران  از  را  خود  نيروهای  کسب  .  .م(،  پی  در  که  شوروی  دولت  ولی 
ز نفت شمال بود، از خروج نيروهای خود امتناع ورزید. در این ميان با کمک دولت  امتيا

تشکيل شد. دولت شوروی    خودمختار ی  هاحکومت  و کردستانشوروی، در آذربایجان  
سرکوب   جهت  ایران  ارتش  نيروهای  اعزام  از  مذکور  هاحکومتمانع  خودمختار  ی 

ی خودمختار در  هاحکومت  سيتأس  از  تیبا حماگردید. در واقع سياستمداران شوروی  
کردستانآذربایجان   نفتی  و  امتيازات  کسب  برای  ایران  دولت  بر  فشار  اعمال  پی  در   ،
 (.  134: 1391عظيمی، ) خویش بودند موردنظر

ی دولت شوروی از تخليه ایران، موجب شد  و خوددار  و کردستانقضایای آذربایجان  
عوامل متعددی در وقوع این   گمانیبگرچه    تا دولت ایران به سازمان ملل شکایت نماید.

با    رخدادها آنها  ارتباط  ولی  داشت،  مجلس    کاماًلنفت    مسئلهدخالت  بود.  محسوس 
نموده بود،    و ساقطه.ش چهار دولت را بر روی کار آورده    1324چهارده  که در سال  
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ایجاب    ماهبهمن در   روز  آن  آشفته  اوضاع  افتاد.  پنج   دولت  فکر  به  سال    کرد یمهمان 
آذربایجان    مسئله  مخصوصاًکسی زمام امور را در دست گيرد که بتواند مشکالت کشور  

شش     وفصل حلرا   در  نهایت  در  ملیماهبهمن نماید.  شورای  مجلس  یک    ،  با  ی  رأتنها 
بالفاصله . ( 343: 1377هوشنگ مهدوی، ب)  ی اعتماد دادرأ ی قوام نخست وزیراضافه به 

قوام   معرفی دولت،  از  به شوروی رفت    1324بهمن    29روز  پس  با  و مذاکراته.ش  را  ی 
حمایت از    و سلب، وزیر خارجه شوروی، در مورد تخليه ایران از قوای شوروی  مولوتف
 بعمل آورد.   و کردستانی خودمختار آذربایجان هاحکومت
، سفير جدید شوروی، به تهران مذاکراتی ميان وی و  کف يسادچاسفند با ورود    29در  
تا  قوام   که  شد  طرفين    1325فروردین    15آغاز  بين  نهایت  در  انجاميد.  طول  به  ه.ش 

امضا شد که  ا نامهموافقت اساسی  ایران گردید. همچنين    بر  به تخليه  متعهد  آن شوروی 
ایران   نفت  مختلط  شرکت  تشکيل  طرح  که  شد  مدت    –مقرر  به  به   50شوروی  سال 

گردد   تقدی   پانزده   درمجلس  مج  و  تصویب  درآیدصورت  اجرا  به  و پسيان  )  لس 
در  192:  1379،  معتضد قوام  1325تيرماه    8(.  احمد  بره.ش  لحاظ    بنا  از  که  مصالحی 

  و نه  ، حزبی به نام حزب دموکرات ایران را بنيان نهاد. روز بيست دادیمسياسی تشخيص 
از   که  روز  بيست  از  پس  یعنی  گذشت،    س يتأس تيرماه  ایران  دموکرات    ئت ي ه حزب 

  اتفاق   بهدموکرات ایران که متجاوز از دویست نفر بودند، در یک نشست    حزب  مؤسس 
برگزیدند ایران  به سمت رهبر حزب دموکرات  قوام را  (.  435:  1377عاقلی،  )  آرا احمد 

غير   تندرو  روشنفکران  و  انگليس  ضد  شمالی  اشراف  گروه  دو  از  مرکزی حزب  کميته 
تشکيل  اتوده عبارت  شدیمی  نخست  گروه  اعضای  از.  مظفر    :بودند    روز ي فقوام، 

  -تهران  ه.ش1269)  فرمانفرما  یمحمدول  ،(س یپار  ه.ش1368-تهران   ه.ش1284)
و سردار فاخر    لندن(  ه.ش1368-تهران  ه.ش1284)ی  ن ي ام  ابوالقاس    ، (اي فرني کال  ه.ش1368

: از  بودند  عبارت  زي ن  دوم  گروه  یاعضا(.  تهرانه.ش    1356  -رازي شه.ش    1269)  حکمت
-زیتبر  ه.ش1261)  تهران(، محمود محمود  ه.ش1330-تهران  ه.ش1265)  بهار   ی محمدتق 
ارسنجان   ه.ش1344 حسن  و   ان،ي )آبراهام  (رمه.ش  1348-تهرانه.ش  1301)  یتهران( 
1377  :287 .) 

و  به گفته برخی پژوهشگران، این حزب اولين حزبی بود که در ایران برخالف اصول  
.  شد یمیجاد آن از قدرت دولتی استفاده  ا  و در  شدیمی حزبی در تمام جهان تشکيل  مبان
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تنها   کليه    پرستانقدرتو    انیسودجولکن  بلکه  آوردند  روی  حزب  آن  به  که  نبودند 
الدین"عناصر ارتجاع و دشمنان آزادی و تمام کسانی که تا دیروز در دامان     "سيد ضيا 

ه عليه  لوای آن به مبارز  و تحتجای گرفتند    "حزب دموکرات ایران"بودند، در صفوف  
 (. 404: 1381آزادی پرداختند )جامی، 

وی    قوام محبوبيت  افزایش  باعث  که  داد  انجام  دولت  کارمندان  رفاه  برای  اقداماتی 
به   نيز  دولت  کارمندان  از  بسياری  اقدامات  این  نتيجه  در  ایران "شد.  دموکرات    "حزب 

)عاقلی،   به  621:  1374پيوستند  دموکرات  حزب  تشکيل  از  پس  او  نيرو آورجمع(.  ی 
درپرداخت   با    و  کند.  گرد خود جمع  را  سياسی  رجال  از  توانست گروهی  مدت کمی 

کل کشور    و دری این حزب رونق یافت  زودبه  توجه به تبليغات وسيع حزب دموکرات، 
اشتهار یافته بود،    داراستخوانسياستمداری    بعنوانشعباتی بوجود آورد. نظر به اینکه قوام  

 (.  271: 1377ی داشت )تبریزنيا، طرفداراندم ه  در ميان طبقه متوسط مر
ایران برای شرکت در    و حزب ه.ش با دعوت از حزب توده    1325  مردادماهقوام در  

اساسی دیگری در جهت تحکي     کابينه، منزوی دولت  هاهیپااقدام  نيروهای  و  ی ساختن 
ایران بود    این اقدام گامی مه  در ادامه تشکيل حزب دموکرات   دست راست انجام داد.

آن  اهی سوکه   از  را    کردنیخنثی  توده  حزب  روزافزون  شرکت   مدنظرقدرت  داشت. 
از مدعيان رهبری طبقه کارگر    حزب توده در کابينه قوام، امتياز را  در    و اصالحاتاین 

سلب   اپوزیسيون،  کردیمایران  مقام  در  اقدامات    که  انجام  در  سستی  به  را  دولت 
عدم تحقق    مسئول  بعالوه حزب توده به اعتبار شرکت در کابينه،مته  کنند.    طلبانهاصالح

 (.  248: 1385شوکت، ) دیگردیماین اصالحات نيز محسوب 
ایران در مدت کوتاهی در سراسر کشور   آذربایجان    بجزتشکيالت حزب دموکرات 

 با درجه.ش  1325آذرماه    24ادامه یافت که در تاریخ    بدانجاگسترش یافت. این روند تا  
تشکيالت حزب، اعالم    کل س ي رئ   زادهیموسوی در روزنامه اطالعات به امضای  اهي طالع ا

به دنبال حمالت    مهرماه(. در  502:  1376طيرانی،  )  ردیپذینمکرد که دیگر عضو جدید  
ی عشایری  ها شورشعبارت بودند از:    هاحملهی قوام به  خورد. این  ها برنامهجناح راست  

  ژه یو بوی غربی  هاقدرتفشار    و اعمالارتش به رهبری شاه  آشوب در    در جنوب ایران،
سران  س.  انگلي شرکت  به  را  حوادث  این  برای  اتودهقوام  وی  داد.  نسبت  کابينه  در  ی 

از   به حزب    باالگرفتن پيشگيری  وابسته  وزرای  داد.  انجام  چند  اقداماتی  کشور  در  تنش 
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دپروازانه همچون اصالح قانون کار  ی بلن هاو طرح  هافرمان   را برکنار ساخت؛  رانیو اتوده  
و   نمود  آزاد  را  پيشين  مخالفان  از  بسياری  گذاشت؛  کنار  را   ... از   انیگراچپو  را 

به  هاسمت که  داد  دستور  ارتش  به  آذرماه  در  این  بر  افزون  گذاشت.  کنار  دولتی  ی 
پس از دو روز جنگ تقاضای    خودمختاری  هاحکومتحمله کند.    و کردستانآذربایجان  

 (. 295: 1377آبراهاميان، ) ی از آنان تسلي  یا به شوروی گریختنداري و بسح نمودند صل

 ی حزب دموکرات ایرانهاو برنامه اهداف  -الف
؛ انگيزه خویش را از  تهران  ویراده.ش در    1325  ماهآبان  5قوام در نطق انتخاباتی خود در  

طبقات   ميان  کامل  وحدت  حزب،  تعل  نخواهایآزاد کليه    ژهیبوتشکيل  و     يو  آزادی 
ی اصالحی و  هابرنامهدموکراسی در مکتب حزب اعالم نمود. مرامنامه حزب در رقابت با  

اصول    و حزبمترقيانه حزب دموکرات آذربایجان   از  مترق  طلبانهاصالحتوده،  مانند  و  ی 
زن   مردتساوی حقوق  حق   و  گردید  و  مشحون   ... و  عمومی  انتخابات  در  زنان   شرکت 

نوفصيحی  ) اصالحات  111:  1389ی،  رآبادي امی  رو  خواستار  دموکرات  حزب  برنامه   .)
اقتصادی، اجتماعی و اداری بود نيروهای    دنظریتجد"این حزب وعده  .  وسيع  اساسی در 

همچنين تقسي  اراضی دولتی، حق  .  را داد  "امنيتی کشور یعنی ارتش، پليس و ژاندارمری
ایالتی  هاانجمن ،  زنانیرا در  ن ي بش يپی  شده  اساسی،  ی  بيکاری،    کن شهی رقانون  ساختن 

ی  هاو طرح و مدارس    هادرمانگاه  و ساختن برگزاری مجدد انتخابات کدخدایان روستاها  
 (.  211: 1377آبراهاميان، ) آبياری در روستاها را مطرح کرد

نمودی  هابرنامه که  توسط حزب  شده  اعالم    در جهت بيشتر    داشت،  طلبانهاصالحی 
ج روزافزون  اعالن  افزایش  با  دموکرات  حزب  این،  بر  عالوه  شد.  مطرح  حزب  ایگاه 

پانزده  را    خویش،   طلبانهاصالحی  هابرنامه انتخابات مجلس  پيروزی در  بيش از هر چيز 
این،245:  1385شوکت،   )داشت    مدنظر بر  این    (. عالوه  نمودن  مطرح  با    ، هابرنامه قوام 

و نيز نيروهای    کرد یمر کشور تقویت  زمينه را برای همکاری جریانات مدافع اصالحات د
به قول خود برای ایجاد اتحاد ميان    السلطنهقوام.  ساختیم راست مدافع دربار را منزوی  

ایران را  خواهانهیترقروند اصالحات    عیو تسر  خواهان یآزاد ، تشکيل حزب دموکرات 
خود را    خواستیمحزب دموکرات این بود که    لي از تشکهدف دیگر قوام  .  اعالم نمود

اطرافيان خود را    معرفی کند. وی با تشکيل حزب سياسی،  ن یيو پانماینده طبقات متوسط  
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پا  ترمنسج  در    گاهیو  را  خود  )اسماعيلی،    ساختیم  ترمستحک دولت    رأسشخص 
جدید،  224:  1379 حزب  کشور  هابرنامه(.  سراسر  در  قدرت  نمایش  برای  را  مهمی  ی 

ی کارگران، زنان،  و برامتعدد    و شعباتی وسيع  هامانسازتدارک دیده بود. برای حزب،  
دانشجویان   سادهقانان،  جامعه    ریو  که  هابرنامهاقشار  بودند  دیده  تدارک  روز یی    هر 

 .افتییممناطق مختلف کشور گشایش  و دررسمی اعالن   صورتبه
ی روسی را راضی  هاو جناححزب را طوری نوشت که ه  احزاب چپ  نامه ن یيآ قوام

مواجه    با خطر  و متمولدارد و ه  اینکه منافع حاميان حزب یعنی طبقات باال، مالک    نگه
ادامه  .  نشود در  بود،  رقيب  بدون  و  کامل  قدرت  کسب  بدنبال  که  دموکرات  حزب 

اوليه   تشکسازماندهی  ایجاد    حزبی،  التيو  اتحادیه  هاسازمانبه  جمله  از  دیگری  ی 
کارگران   کشاورزانسندیکاهای  تح  و  عنوان  ایران  ملی"اسکی"ت  نجات  گارد  و    ، 

تشکيالت کارگری وابسته به حزب    ، یاسک.  ی اقدام کردو جاسوس سازمان مخفی    باالخره
از سوی مهندس خسرو هدایت   بود که  ایران  امامی تشکيل    و مهندسدموکرات  شریف 

بود سنجابی،  )   شده  در  105:  1375تربتی  اتحادیه  این  و  ها تنش (.  بيست  دهه  سياسی  ی 
با  رویا فعالی  هاهیاتحادرویی  نقش  چپ  جریانات  و  توده  حزب  به  وابسته  کارگری  ی 

کامل بر حزب در اسکی    و تسلط بر سر قدرت    و کشمکشی درون حزبی  هاتنش داشت.  
 ه  وجود داشت. 

دموکرات   تشکيل حزب  از  آمد،  ن یتربزرگپس  پيش  قوام  برای  که    نيتأم   مشکلی 
  ن ي تأمی مخارج این حزب دولتی را نخست وزیره مخارج حزب بود. او مایل نبود از بودج

کامل   بررسی  از  پس  وی  در حدود   احوال   و  اوضاعکند.  مبلغی  که  رسيد  نتيجه  این  به 
است کار الزم  این  برای  ریال  ميليون  ازپنجاه  برای صدور   رون یا  .  پروانه  فروش چند  با 

(. مبالغ 437:  1377لی،  نمود )عاق  ن يتأمبرنج، جو و ورود چای قسمت اعظ  این اعتبار را  
این    با  شده  یآورجمع ایران بوده  ها  پروانهفروش  منابع عمده درآمد حزب دموکرات  از 
که  .  است افرادی  از  نيز  معرفی    بعنوان مبالغی  مجلس  دریافت  شدندیمکاندیدای   ،

ی حزب  درآمدها(.  437:  1327فرهنگ،  )  شدیماز افراد سرشناس گرفته    ایو    دیگردیم
چگونگدموکرات   برای    ها نهیهزی  و  را  استفاده  سو  طریق  ا عدهراه  این  از  و  گشود  ی 
ی مخالف قوام، صورتی از ميزان سو  هاروزنامهی هنگفتی را نصيب خود کردند.  درآمدها
قوام  هااستفاده مالی  همکارانش ی  جمله  و  از  کردند  منتشر  فقره    را  چند  از  فهرستی 



 53 | و همکاران اخوان کاظمی   | نگتونیساموئل هانت  ياساس آرا )قوام( بر رانیحزب دموکرات ا ي نهادمند یبررس

دموک نفع حزب  به  که  را  مالياتی  و  جوازهای  تصویب    ظاهراًرات  صادر    ئتيهبا  دولت 
از   یکی  هماهنگی  با  قضيه  این  که  بود  مدعی  آرامش  احمد  بود.  ی  ها سفارتخانهشده 

 (. 1: 1336آرامش، ) بود گرفتهصورتخارجی 
به شاه "عباس ميالنی نویسنده کتاب    دموکرات قوام چنين    ، در مورد حزب"نگاهی 
ترکيب حزب  :  سدینویم و  تشکيالت  احزاب  »نوع  از جنس  پوپوليستی    گراتودهبيشتر  و 

از نوع حزبی برخاسته برای    نه  -د  شو یمدیده    اقتدارگرای  هادولتدر    معموالًکه    –بود  
برخالف احزاب دولتی، حزب    البته.  ( 151:  2013مشارکت در مبارزات پارلمانی )ميالنی،  

آن   متکثر  فضای  در  دی  هاسالدموکرات  با  رقابت  به  بود  و  ناگزیر  بپردازد  احزاب  گر 
این حزب به افزایش    س يتأس . در عين حال  شدینمو انحصاری محسوب    بالمنازعقدرتی  

فصيحی  )ی از طبقات جامعه از قبيل زنان انجاميد  اگستردهیکباره مشارکت سياسی بخش  
نوری   دموکرات،   ن یترمه اما  .  (110:  1389ی،  رآبادي امو  حزب  وجودی  آثار  و    نتایج 

حزب دموکرات، مقابله    سيتأسبایستی گفت علت اصلی    اصوالً ده بود.  شکست حزب تو
بود.   توده  قدرت حزب  گرفتن    س يتأس با  برای  بود  تالشی  قوام  توسط  دموکرات  حزب 

ها.  طلب اصالحپرچ    دست چپ  از  بخش    بعالوهی  بتواند  طریق  این  از  داشت  اميد  قوام 
با اصالحات    احتماالًرا که    کارانمحافظهی از جمله گروهی از  عموم   افکاری از  اگسترده

بودند، همراه  حزب    او  رندانه  نحوی  به  که  خود  حزب  تشکيل  با  قوام  کند.  جلب 
اميد به آن داشت که    ،شدیمناميده    حزب دموکرات آذربایجان  در مقابل  دموکرات ایران

پایين جامعه نماینده طبقات    حزبی است که   و تنها  با ادعای حزب توده در این مورد که 
مقابله کند. ایجاد حزب دموکرات ایران همچنين    است،   خواهانهیترقی  هاشهیاندهواخواه  

خود   موقعيت  از  استفاده  با  که  قوام  سوی  از  بود  وزیر  بعنوانتالشی  و   ،نخست  یاران 
ساخته متشکل  را  آینده    وابستگان خود  مجلس  در  وسيع  و  منسج   از حضور گروهی  و 

 (. 203: 1372عظيمی، ) اطمينان حاصل کند

 ه.ش( 1328-1326حزب دموکرات ایران و مجلس پانزدهم ) -ب
از   ارتش  ري گبازپس پس  توسط  کردستان  و  آذربایجان  حلی  در    و  دیگر  موضوعات 

کشور، زمينه برای برگزاری انتخابات مجلس پانزده  فراه  گردید. در واقع پيروزی در 
ن بود. بخش عمده انتخابات  اوج موفقيت حزب دموکرات ایرا  انتخابات مجلس پانزده ، 
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از طریق    اساساًه.ش به انجام رسيد. حزب دموکرات قوام 1325مجلس پانزده  در زمستان 
دولتی   تشکيالت  بر  کنترل  شبکهاعمال  بود، او  گسترده  کشور  سطح  در  که  توانست    ی 

نمایندگان از حزب  هایکرساکثر   پانزده  را نصيب خود کند. در تهران کليه  ی مجلس 
)عظيمی،  دموکر شدند  برگزیده  پيش  کندبه  هاشهرستانانتخابات  .  (220:  1372ات  ی 

نامزد معرفی کرده بود،انقطهولی در هر    ،رفتیم ایران  نامزدش    ی که حزب دموکرات 
ه.ش با نطق افتتاحيه شاه کار خود  1326تيرماه    25ی آورد. سرانجام مجلس پانزده  در  رأ

  چنانکه  اینکه مجلس پانزده  گشایش یافت،  محض  به(.  628:  1374عاقلی،  )  را آغاز کرد
کرسی    رفتیمانتظار   هشتاد  با  دموکرات  حزب  شد.  تقسي   اصلی  فراکسيون  سه  به 

زندانی    رضاشاه این هشتاد نفر زمانی توسط    سومکاکثریت را در دست داشت. بيش از ی
بودند.   ملی سی    طلبانسلطنتشده  اتحاد  نام  پنجبا  اختي   و  در  را  داشتند. گروه کرسی  ار 

  دادند یمنفر، سومين فراکسيون بزرگ را تشکيل    و پنجهواداران انگليس به تعداد بيست  
 (.  219: 1377آبراهاميان، )

یی برخوردار بودند که  هادگاهیدنمایندگانی که راهی مجلس پانزده  شدند همگی از 
با تفکر   اکثریت آنانگراچپسنخيتی  کمونيستی را    حکومت  یی و مارکسيستی نداشت. 
از نخستين  .  (256:  1371)عاقلی،    دندیدیمبرای کشور خطرناک    و بعضاًبرای منافع خود  

تصویب   سر  بر  کشمکش  اولين  گردید.  نمایان  آن  چهره  مجلس،  گشایش  روزهای 
با    هااعتبارنامه بهار  هاتالشآغاز شد.  به  فراکسيون دموکرات  ریاست  قوام،    است یو ری 

فاخر   سردار  به  رسيدمجلس  روز(.  631:  1374عاقلی،  )  حکمت  مجلس    هر  عمر  به  که 
و بر تعداد مخالفان قوام افزوده   کردیم، فراکسيون دولتی تقليل پيدا  شدیمپانزده  اضافه  

توده  634:  1374عاقلی،  )  شدیم حزب  تضعيف  برای  که  شتابی  دليل  به  قوام  شاه (.    و 
متفاوت    داشت، مخالفافراد  درون    و  به  را  بود.  بسياری  آورده  اشراف    مثاًلحزب 

  رادیکالی چون بهار و ارسنجانی  و روشنفکران  امينی و فرمانفرما ی چون حکمت،دارن ي زم
ی ناهمگون دیگر در حزب  هاگروه ی  اري ... و بسنمازی و    ی،پکي نی چون  دارانو کارخانه

 (.  300: 1377دموکرات گرد ه  آمده بودند )آبراهاميان، 
به  اختال   ، زمان  مرور  به که  کسانی  گشت؛  نمایان  دموکرات  حزب  درون  در  فات 

نيافتند برای    و حرارتیا شور    مواهب قدرت در داخل حزب دست  ی  هاتيفعالخود را 
قوام روی    و شخصیا آنکه به رقابت با همکاران یا توطئه عليه آنان    حزبی از دست دادند
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بازتاب   در  هاتنش آوردند.  قوام  حزب  درونی  نيز  ئتي ه ی  ش  دولت  ونمایان  وزیران   د 
اختالفات    جوزهي ست  کابينه  اعضای  بين  پرداختند.  به تالش  یکدیگر  از  پيشی گرفتن  برای 

شدیدی پيش آمد. تضادهای درونی حزب باعث ایجاد شکاف در آن شد. این اختالفات  
نمود.   نيز سرایت  برای    که  یهنگامبه درون مجلس  تشکيل    بارن ينخست فراکسيون حزب 

ی دادن به  رأی قوام تصمي  گرفتند تا در  هاهيتوصاکثریت اعضا بدون توجه به  جلسه داد،  
بلکه بر اساس آگاهی فردی خود عمل کنند. با   گروهی   صورتبهنه    نمایندگان،   اعتبارنامه
گرفتند  اختالفات،  گرفتن   شدت کناره  حزب  از  نمایندگان  از  اختالفات  .  بسياری  و  این 
در  ها یري گ کناره قوام  را    اکثریت  بمجلس  مهرماه،  ن ياز  اواخر  در  قوام    کهیهنگام  برد. 
اکثریت    زیاد پيشنهاد امتياز نفت شمال به شوروی را به مجلس تقدی  کرد،  از تعلل پس  

پيوستند و قرارداد را رد کردند )آبراهاميان،    هادموکراتپرشماری از   :  1377به مخالفان 
301  .) 

کميته اجرایی موقت    کیو  کرات ر  داد  در این ميان کودتایی داخلی در حزب دمو 
مخالفت قوام  اتهيکمبا    در  که شخص  بود،  دیي تأی  آن،   کرده  بر  افزون  گردید.    انتخاب 

فراکسيون دموکرات یعنی  پارلمانی دولت  تجزیه شد؛  پایگاه  متخاص   یکی    به دو بخش 
انی تحت  ی مرکب از نمایندگگریو دمرکب از نمایندگان وفادار به قوام به رهبری بهار  

قرار داشتند. حکمت همچنين حدود   قوام  مقابل  فاخر حکمت که در  سرکردگی سردار 
ترتيب رهبری یک جناح ضد قوام   ن یو بدرا با خود همراه ساخت    "مستقل "سی نماینده  

گرفت. دست  در  را  نماینده  از شصت  بيش  با    شودیمگفته    شامل  ی  ر ي گکنارهحکمت 
دموکرات، حزب  از  ن  خود  بيست  در  حدود  که  را  به  هاحوزهماینده  فارس  و  کرمان  ی 

انتخاب آنان کمک کرده بود از چنگ حزب دموکرات بيرون آورد. در هر صورت دو  
گرفت،  کناره  دموکرات  حزب  از  حکمت  آنکه  از  پس  کرد   هفته  سقوط  قوام    دولت 

 (. 115: 1395پيرانی و پيرانی، )
ار، استعفای خود را به شاه تقدی   ه.ش اکثر وزیران قوام به تشویق درب1326آذر  13در 
اعضای    بر مسند قدرت بر باد رفت.  ماندنی  باقترتيب آخرین اميد قوام به    نیو بدداشتند  

با   به    و طرحدر مجلس    گردآمدنجناح مخالف  ی اعتماد، بالفاصله حالت  رأ نياز دولت 
از   گرفتند.  خود  به  جلسه    112تهاجمی  در  حاضر  اعتماد؛  رأ نماینده  ی  رأر  نف   36ی 

ی ممتنع دادند. بدین ترتيب دولت قوام نتوانست  رأنفر    31و    ی موافقرأنفر    45مخالف،   
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بگيرد  رأ مجلس  از  اعتماد  سقوطی  قوام،  و  رفتن  با  بين  هاشکاف  کرد.  در  بيشتری  ی 
  داران ن يزم"سازمان جوانان حزب استقالل خود را از    کهیهنگامپدید آمد.    هادموکرات
به    ميته مرکزی اعالم کرد،عضو ک  "کارمحافظه این سازمان را  نيز  کميته مرکزی حزب 
فوق  "دليل   و  "انهیگراچپانحرافات  کرد  به  ،  "بهرام"اخراج  را  سازمان  وابسته  روزنامه 

انتشار   عنوان  امقالهدليل  با  افشاگرایانه  چپاول"ی  گرف  "گرثروتمندان  انتقاد  باد  ت.  به 
کر اخراج  را  اسکی  مرکزی  کميته  اسکی  همچنين  اعضای  زیرا  کميته    زوربهد  وارد 

  عمالً با این اقدامات    بدین ترتيبد.  ی حزب را تصرف کنن هاییدارامرکزی شده بودند تا  
قوام برای ایجاد سازمان سياسی منضبط    بلندپروازانه و طرححزب دموکرات منحل گردید 

 (. 303: 1377آبراهاميان، ) یک دولت تک حزبی راه به جایی نبرد احتماالًی و حت

 تحلیل عوامل افول حزب دمکرات قوام بر اساس تئوری نهادمندی -پ
را عامل اختالف در    هایس ي انگلتهران(، در خاطرات خود  1352-یزد1287)  احمد آرامش 

. وی علت اقدامات  داندیمبين اعضای حزب دموکرات و متالشی شدن حزب دموکرات  
ميرزا صالح،   )  انجام داد  هایس ي انگلکه قوام عليه    داندیمعليه قوام را مبارزاتی    هایسي انگل

ميان    و اختالف(. احمد قوام نيز بر این عقيده بود که عامل سقوط دولت وی  252:  1361
عظيمی   ن یفخرالد(.  299:  1391ميرزا صالح،  )  بودند  هایس ي انگل  اعضای حزب دموکرات،
دموکرات  حزب  اختالفات   درباره  چنين    و  آن  ویژگی    ن یتران ینما»  :سدی نویمدرونی 

  ارات ي و اختآن بود. حزب مزبور از طریق سو استفاده از قدرت    هن ساالراحزب ساختار دزد 
وزیر دستگاه  نخست  آمده    و  بوجود  برقراردولت  طایفه    و  سلطه  که  هدف  این  با  بود 

بگستراند.   قدرت  بر  را  قوام  سازمانی،  رغ  یعلسياسی  منسج   نظرهای    ظاهر  اعالم 
کارگری،هابخش   وجود  مسلکی، زنان  ی  و  گسترده،  دانشجویی  محلی  و   شعبات 
اندازه شکننده    ،لیطو  و  ضی عری  هاساختمان همان  به  نظر سازمانی  از  حزب دموکرات 

چيزی فراتر از حاصل تالش    عماًلبود که از نظر عقيدتی فاقد شکل و هویت. این حزب  
 ام نبود. پيروان ناهمگون قو زدهشتابی ده سازماندر گستراندن و 

انتخاباتی، دستاوردهای  غنائ   توزیع  که  بود  دستگاهی  دموکرات  یعنی    حزب 
  قوام،   انصار  و  اعوان  ن ي ب  رای  و نمادی مادی  هاتي موقعمقام و    ریو سای پارلمانی  هایکرس

اینان  کردیمممکن   اکثر  قوام  طلبانفرصت.  با  خود  پيوندهای  از  که  بودند  برای   صرفاًی 
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استفاده کردند  ی مجل هایکرسکسب   به هدف وی را رها ساختند   و پس س    از دستيابی 
قوام نيز در مورد حزب    و دوست شفق نماینده مجلس    رضازاده(.  305:  1391عظيمی،  )"

چنين   قوی  :  سدینویمدموکرات  حزب  یک  هفته  چند  ظرف  عجيبی  سرعت  با  به  »قوام 
ميان  ...    آورد  وجود در  نفاق  ندای  اولين  آن  رؤساو  و    حک  بهی  عناد  و  انفرادی  روح 

خودکامی که تو گویی در سرشت ما هست بلند شد. حزب دموکرات ایران با قوام آمد و 
 (.  112: 1334شفق،  )رضازاده  با قوام رفت« 
با استفاده از نظریه هانتينگتون به ميزان نهادمندی حزب دموکرات پی    شودیمدر اینجا  

نهادمندی در نظریه هانتينگتون    ی قبل گفته شدها قسمتهمانگونه که در  .  برد معيارهای 
تطبيق  عبارتند انسجاماستقالل    پيچيدگی،  پذیری،از:  نظریه    و  در  معيار  نخستين  نهادها. 

تطبيق است.  هانتينگتون،  شروعپذیری  بحران،    با  نخستين  بروز  با  و  پانزده   مجلس 
کوتاههانشانه زمانی  مدت  در  آمد.  پدید  حزب  اعضای  بين  در  اختالف  از  ی  بسياری   ،

اعضای حزب به جرگه مخالفين آن پيوستند. در نهایت این اختالفات باعث سقوط دولت  
گفت که    توانیم نهایت فروپاشی سازمان حزب دموکرات ایران شد. در نتيجه    و درقوام  

 پذیری بوده است. حزب دموکرات فاقد معيار تطبيق
حزب    ظاهراًآنکه    رغ بهدگی است.  هانتينگتون، پيچي   هیدر نظردومين معيار نهادمندی  

استانی،هاشاخهدموکرات دارای   مربوط  ی،اهي ناح   ی  ...    امور  و  زنان، دهقانان، جوانان  به 
این    بود، همه  قوام    واسطه به  بسرعت  هاشاخهولی  وزیر  بعنوانجایگاه  ایجاد    نخست 

به قوام بود با  و همانگونه که مشاهد  گردید. در واقع سرعت گسترش حزب متکی  ه شد 
سازمان   این  قوام  شعباتسقوط  آن    با  پس    بسرعتگوناگون  گردید.    توان یممتالشی 

 ت.  نتيجه گرفت که این حزب فاقد خصيصه پيچيدگی بوده اس گونهن یا
این است   استقالل است. واقعيت  نهادمندی در آرای هانتينگتون، درجه  معيار  سومين 

س  سلطه  بسط  قوام جهت  ابتکار  دموکرات  حزب  جلوگياسی خویش  که  نفوذ  ري و  از  ی 
توده    روزافزون ساحزب  بود  ریو  دیگر  سياسی  عل احزاب  گوناگون  ها برنامه  رغ ی.  ی 

بود، شده  عنوان  آن  مرامنامه  در  که  دموکرات  اصلی    حزب  تشکمقصود  حزب    لي از 
نتيجه گرفت که این حزب فاقد سومين    توانیمدموکرات تحکي  قدرت قوام بود. پس  

  به عقيده هانتينگتون قدرت نهادی   موارد ذکر شده،  بر همه . عالوه  بود  زي ن دی  معيار نهادمن 
ی یا مرگ رهبر فرهمندی که  ري گکنارهکه پس از    شود یمیک حزب در صورتی اثبات  
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آن حزب همچنان پابرجا بماند. در    و به قدرت رسانده است،   سي تأس حزب را    بار ن ينخست 
پس   که  گردید  مالحظه  دموکرات  حزب  قدرت،مورد  از  قوام  برکناری  حزب    از 

فروپاشيد    از  زي ندموکرات   ازه   موارد گفته شده    و  به  توجه  با  پس    توان یمميان رفت. 
 ی یک حزب نهادمند بوده است. هاصهيخصنتيجه گرفت که حزب دموکرات ایران فاقد 

 گیرینتیجه
حساس و مه   ه.ش از مقاطع    1332مرداد    28ه.ش تا کودتای    1320ی بين شهریور  هاسال

این دوران، در  است.  ایران  معاصر  تاریخ  مطلقه    در  فروپاشی حکومت  پی  و   رضاشاهدر 
یک فضای باز سياسی در ایران شکل گرفت. همين امر منجر    ایران توسط متفقين،  اشغال

ی سياسی در مملکت گردید. حزب دموکرات ایران  هاو تشکلاحزاب    گونهقارچبه رشد  
بوجود آمد. به    وقت ایران،  نخست وزیر  بود که توسط احمد قوام،  نيز یکی از این احزاب

مذهبی( بود و در اواخر این    )و بعضاًی از احزاب ناسيوناليست  امجموعهجز جبهه ملی که  
مسند  بر  ساله  دوازدهدوره قدرت را در دست گرفت، تنها تشکل دیگری که در این دوره  

حزب دموکرات یکی از احزاب شاخص    حزب دموکرات ایران بود.  قدرت قرار گرفت،
از سه جریان فکری چپ، ناسيوناليست    کیچي ه به    مشخصاً که    رفت یماین دهه به شمار  

احمد قوام مرد قدرتمند    خود،   گذار اني بن بلکه متکی به شخصيت    و مذهبی تعلق نداشت
زبی  توده سه تشکل ح  و حزبچند دهه از تاریخ کشور بود. این حزب همراه با جبهه ملی  

. اوج قدرت حزب در انتخابات مجلس پانزده   دادندیمه.ش را تشکيل  1320مقتدر دهه  
ی مجلس پانزده  را به خود اختصاص دهد. ولی  هایکرسبود که این حزب توانست اکثر  
پيمود   ج یبتدرحزب پس از سقوط قوام راه زوال را  نیو ا  این موفقيت چندان طوالنی نبود 

معيارهای ذکر   به  توجه  بان رفت. عدم نهادمندی حزب دموکرات  اندک زمانی از ميا  و در
تطبيق فقدان  قبيل  )از  هانتينگتون  توسط  آن    پذیری،شده  فروپاشی  و  استقالل  پيچيدگی، 

باعث شد که این حزب نتواند نقش    آن،   نامتجانس   و ساختار   (پس از سقوط دولت قوام
 یک حزب در معنای واقعی خود را ایفا کند.

  رات ي تاث  گرید  احزاب  از   یاري بس  و  رانیا  دموکرات  حزب  یفروپاش  به  بوطمر  حوادث 
  احزاب   ثبات  عدم  و  یداریناپا.  گذاشت  یبرجا  رانیا  در  یاس ي س   توسعه  روند  بر  یمخرب
  به   نسبت  مردم  دیگرد  باعث  گرید  یی سو  از  شاه  قدرت  شیافزا  و  طرف  کی  از  یاس ي س
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 28  ی کودتا  از  پس   الخصوص  یعل   روند  ن ی ا.  شوند  دلسرد  ی اسي س  امور   در   مشارکت
  ن ه ایب  یاس ي س  یهاگروه   از  یاري بسه.ش  1342  خرداد  15  امي ق  از  پس .  دیگرد  دیتشد  مرداد

  ی پهلو  شاه  محمدرضا  حکومت  با   زي آممسالمت  یگفتگو  هرگونه   امکان  که   دندي رس   جه ينت 
 .آوردند یرو مسلحانه  مبارزه به یپهلو حکومت  یسرنگون جهت  رون یا از  است، یمنتف

گوناگونی    اصوالً دالیل  به  ایران  معاصر  تاریخ  قب در  و  لياز  مطلقه   ساختار استبداد 
یا    و نبودضعف جامعه مدنی    ی عمومی نسبت به جایگاه احزاب، و ناآگاهبدبينی    قدرت،

سياسی، مشارکت  تجربه  فقدان    کمبود  و  دولت  به  وابسته  و  دستوری  احزاب  وجود 
ع  از  اجتماعی  فرماسيون  در  بنيادی  موانع  تحوالت  و  فرایند  ري گشکلوامل  و  احزاب  ی 

نيرومند نظام حزبی  ایران هستند. یک  معاصر  تاریخ  باعث گسترش    مشارکت سياسی در 
سياسی   اشتراک  خنثدامنه  نمودن  و  شده  هاتيفعالی  نابهنجار  سياسی  باعث ی  ثبات    و 

رایند  شناسانه فمحترم با بررسی آسيب  مسئوالن. اميد است که  گرددیم سياسی در کشور  
در  داریناپا احزاب  آزادانه  فعاليت  برای  الزم  شرایط  ایران،  معاصر  تاریخ  در  احزاب  ی 

فراه  آورند. در مورد   ایران را  قوانين جمهوری اسالمی  اجتماعیهاشهیرچارچوب    -ی 

پذیرفته است.   تحقيقات کمی صورت  ایران  معاصر  تاریخ  ناپایداری احزاب در  فرهنگی 
 محترم در این مورد تحقيقات جامعی بعمل آورند. اميد است که پژوهشگران 
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احمد - سخن  »   (،1335)  ،آرامش،  شما  با  کشور  سال  های خواندن  مجله،  «ندیگویمرجال   ،
 .4هفده ، شماره 

،   سال نه  ،مجله فردوسی  ،«گریه کردن قوام در یک جلسه سری»   (،1336)  ،احمد  آرامش، -
 . 34دوره ده ، شماره 

مشروط   رانیا  یاسيس  احزاب(،  1379)  ،راهللخي  اسماعيلی، - کودتا  ت ياز  ،  مرداد  28  یتا 
 .  بستانطاقانتشارات : کرمانشاه 

 نشر مرکز. : تهران ، چاپ چهارم،رانیدر ا یاسيس  یبندجناح (، 1378) ،برزین، سعيد -
 . هي و آت نشر ثالث ، تهران: یعصر پهلو معماران(، 1379)   ،پسيان، نجفقلی و معتضد، خسرو -
  :تهران  چاپ اول،  ،رانی فرازوفرود حزب دموکرات ا(،  1395)  ،شهره   شهرام و پيرانی،  ،پيرانی -

 ل.انتشارات تنزی
نيا، حسين - ا  یاسياحزاب س  یداریناپا  علل  یبرخ(،  1377)  ،تبریز  :  ، چاپ اول، تهرانرانیدر 

 نشر سياوش.
سنجابی، - انتشارات    :تهران  ،رانیا  یاسيس  احزاب  و  باور  انيقربان(،   1375)  ،محمود  تربتی 

  .آسي
:  (، جلد اول و دوم، تهران1320-1330)  اسناد احزاب سياسی ایران (،  1376)  ، يرانی، بهروزط -

 ن. انتشارات سازمان اسناد ملی ایرا
 انتشارات نيلوفر.:  ، چاپ سوم، تهرانگذشته چراغ راه آینده است(، 1381)فرید ،جامی -
 ن.نشر آم: ، تهرانحزب و توسعه سياسی(، 1378)  ،سينی، حسينح -
 .ريو سمانتشارات دبير  :  ، تهرانتاریخ ایران در دوره پهلوی(، 1388) ،زایل، حسنخ -
:  ابوالفضل قاضی، چاپ ده ، تهران  ه، ترجماصول عل  سياست(،  1395)  ،موریس  وورژه،د -

 انتشارات اميرکبير. مؤسسه
 ا. بين  :، تهرانخاطرات مجلس و دموکراسی چيست(، 1334) ،صادق  شفق، رضازاده  -
ی نهادینه نشدن و ناکامی تحزب در ایران در شناختجامعهتحليل » (، 1393) ،اهللليخلردارنيا، س -

اخير دانشکده  هاپژوهش ،  «تاکنون(ی  الديم  1908و  ق  1328ش/1285از  )  سده  تاریخی،  ی 
شماره چهارم    سال پنجاه ، دوره جدید، سال شش ،   دانشگاه اصفهان،  –  ی انسانو علوم ادبيات 
 .56-43 صص  (،24)پياپی 

القل ، محمودس - و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی    :تهران  فرهنگ سياسی ایران،(،  1386)  ، ریع 
 . یاجتماع
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محمودس - القل ،  آینده  (،  1380)  ،ریع  و  ایران،افتگیتوسعه عقالنيت  در  مرکز   تهران:  ی 
 نه.استراتژیک خاورميا و مطالعاتی علمی هاپژوهش 

 ن.تهران: نشر اخترا ،السلطنهقوام ه، زندگی سياسی در تيررس حادث(، 1385)  ،شوکت، حميد -
، چاپ دوم، تهران:  نخست وزیران ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی(،  1374)  ،اقلی، باقرع -

 ن. انتشارات جاویدا
باقر - احمدخان  (،  1377)  ،عاقلی،  قاجاریه    السلطنه قوام ميرزا  دوران  پهلودر  دوم،  یو  ، چاپ 

 ن. تهران: انتشارات جاویدا
فخرالدینع - ایران،(،  1391)  ،ظيمی،  در  دموکراسی  )هوشنگ    بحران  عبدالرضا  ترجمه 

 نوذری، تهران: نشر آسي . ژنيو ب مهدوی(  
، دوره 16/1/1327،  روزنامه فرمان  «، يزنیمرا باال    هاپرده از کتاب  » (،  1327)علی  فرهنگ،   -

 .20شماره  ،مسو
نقش دوگانه حزب دموکرات ایران در  »   (،1389)  ،ی، مری رآباديامصيحی، سيمين و نوری  ف -

 . 128-107 ، صص6شماره  ،، سال بيست رانیو افصلنامه تاریخ اسالم   «،مشارکت سياسی زنان
نشر  :  تهران  سياسی در ایران معاصر،  و فرهنگبحران نوگرایی  (،  1376)  ،اصغریعلکاظمی،   -

 س.قوم
: سياسی   و توسعه تحزب    جموعه مقاالتم(.  1379دفتر مطالعات و تحقيقات سياسی کشور)   -

 انتشارات همشهری.: چاپ اول، تهران ،هاآموزه تحزب در ایران، مبانی نظری و 
، 1320حزب دموکرات ایران و تحوالت دهه(،  1394)،  مدیرشانه چی، محسن و زارعی، علی -

 تهران: انتشارات چاپخش. 
غالمحسين - صالح،  آرامش(،  1369)  ،ميرزا  احمد  سياسی  انخاطرات  اصفهان:  جی ،  تشارات 

 نشر.
 ن.معي :، تهران السلطنهقوامخاطرات سياسی (، 1391)  ،يرزا صالح، غالمحسينم -
 نشر پرشين.  : تورنتو نگاهی به شاه،(، 2013)  ،ميالنی، عباس -
احمدزاده ب ينق - سياسی    ،(1378)  ،،  عملکردحزب  امروز  و  جوامع  در  تهرانآن  نشر  :  ، 

 دادگستر.  
 ده.نشر گستر: ، تهرانی حزبیهاو نظام اسی احزاب سي (،1381)  ،وذری، حسينعلین -
 انتشارات نوید. : ، شيرازتاریخ احزاب سياسی در ایران(، 1380) ،اهللعزت نوذری،  -
، ترجمه محسن  سامان سياسی در جوامع دستخوش دگرگونی(،  1370)  ،انتينگتون، ساموئله -

 .: نشر عل تهران،  ثالثی
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الفه - ایران در دوران پهلوی  سياست خ(،  1377)  ،وشنگ مهدوی، عبدالرضا  -1300ارجی 
 نشر پيکان. :  ، چاپ چهارم، تهران1357

به - عبدالرضا  مهدوی،  مجموعه  هاصحنه (،  1377)  ، وشنگ  ایران،  معاصر  تاریخ  از  یی 
 انتشارات علمی. :تهران مقاالت،
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