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 دهیچک

پنجم شورای  مشروطه، بخصوص در مجلس زاب سیاسی در دوره بعد از انقلابواکاوی نحوه کنش اح     

ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. عملکرد و ناکارآمدی احزاب سیاسی در این دوره از ادوار مجلس، 

اصلی این است که چگونه احزاب  والسفراهم نمود.  را برای به قدرت رسیدن پهلوی اول)رضاخان( زمینه

ینه انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی را تسهیل و فرجام فعالیت سیاسی خود را رقم زدند؟ سیاسی زم

های متفاوتی مانند عدم انسجام سیاسی، ضعف  فرضیه اصلی این است که احزاب سیاسی به روش

نگرش تعامل سیاسی، تشت و اختلاف عقیده، زمینه این انتقال سیاسی را فراهم نمودند. پرداختن به 

احزاب سیاسی در چگونگی انتقال قدرت و مشارکت در امر قدرت سیاسی مهم و حائز اهمیت  نقش

های مشارکت دهنده سیاسی مردم و انتقال دهنده مسالمت آمیز  است. احزاب سیاسی به عنوان سازمان

داختن اساس پر اند. بر همین مهم در ادوار تاریخی بدنبال داشته مرحله به مرحله بعد، نقشی از یکقدرت 

ای بر شناخت رویکرد و نگرش  به این گونه مباحث، درکی از گذشته و چراغی برای آینده و زمینه

تحلیلی و روش  –روش تحقیق تاریخی و توصیفی  نماید. ای فراهم می احزاب سیاسی را در هر دوره

 ای است. گردآوری مطالب کتابخانه
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 مقدمه

ه به شرایط سیاسی چگونگی و نحوه رقابت در میان احزاب سیاسی رسمی و قانونی، با توج    

این تحقیق ریف احزاب سیاسی مورد نظر ما در . تعبسیار حائز اهمیت می باشد هر دوره تاریخی

ی باشند ،تشکلات رسمی، پایدار، فعال و دارای انگیزه کسب قدرت سیاسی در جوامع مدرن م

که بصورت مداوم و پویا در جهت فعالیت مسالمت آمیز رقابت سیاسی گام بر می دارند و زمینه 

تحرک سیاسی را فراهم می نمایند. هدف از تشکیل احزاب سیاسی ایجاد نقش و سازماندهی 

سیاسی برای حضور توده ها در درون جامعه می باشد. علاوه بر این از تمرکز قدرت در دست 

وه یا  یک حزب  خاص جلوگیری نموده و تحقق زمینه جابجایی، تحرک و انتقال قدرت یگ گر

با سطح بندی  1ماکس وبر در دست گروههای واجد مشروعیت و مقبولیت را فراهم می آورند.

انواع روابط سیاسی بر اساس رابطه مبارزه جویانه، مبارزه مسالمت آمیز، مبارزه رقابت آمیز و  

شود که رفتار  ، بر این عقیده است که رابطه سیاسی زمانی مبارزه خوانده میرقابت کنترل شده

فرد، عامدانه به سمت حاکم کردن اراده اش بر مقاومت فرد یا افراد دیگر معطوف می شود. اگر  

ابزار  این مبارزه متضمن خشونت فیزیکی بالفعل نباشد، در آن صورت، فرایند چنین مبارزه ای 

شود. اگر این مبارزه مسالمت آمیز بمثابه تلاش ظاهرا صلح جویانه ای  ی میمسالمت آمیز تلق

جهت سلطه یافتن بر فرصت ها و  مزایایی که دیگران نیز به آنها چشم دوخته اند صورت گیرد، 

آنگاه چنین مبارزه ای رقابت نامیده می شود. اگر وسایل و هدف های رقابت، تابع اقتدار واحدی 

( در دوره قاجاریه رفتارهای احزاب 101: 1631 وبر،کنترل شده خواهد بود.) این رقابتباشند، 

سیاسی بیشتر حول محور رابطه سیاسی مبارزه جویانه بود و کنش تقابلی آنها  قویتر از کنش 

منجر به اقتصادی سیاسی و  ،کترین تا بزرگترین اختلافات فکریتعامل گرایانه بود. از کوچ

هدف اصلی مشروطیت در ایران، تاسیس نظام  ن میان آنها می شد.موضع گیری های تند و خش

مشروطه پارلمانی بود اما اوضاع بین المللی توأم با تندروی های بعضی از مشروطه طلبان در 

ش. یک 1911قالب تشکل های حزبی و سیاسی موجب شد که در پی کودتای سوم اسفند در 

: 1611 ری برسد و احزاب را منحل نماید.)امین،دیکتاتور ترقی طلب مانند رضا شاه به زمامدا

4  ) 

 

                                                                 
1 -Max Weber. 
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 های حزبی چالش -1

انقلاب مشروطه تا  تغییر  قاجاریه بخصوص از سلطنت مطالعه تحولات سیاسی و حزبی عصر     

سلطنت از  قاجاریه به حکومت پهلوی از چند جهت مهم است: اول اینکه در این دوره تقریبا 

برای اولین بار مفاهیم نوسازی سیاسی و نهادهای سیاسی در ش.(  1604-1921بیست ساله )

ادبیات سیاسی ایرانیان ترویج یافت. دوم اینکه؛ تاسیس احزاب و  انجمن های حزبی فارغ از 

مثبت یا منفی بودن در فرهنگ سیاسی ایران به عنوان یک الزام سیاسی تعریف شدند. سوم 

و فرهنگ سیاسی در بستر سیاسی جامعه شکل اینکه ؛لایه هایی از دموکراتیک شدن جامعه 

گرفت که اجتناب ناپذیر و غیر قابل بازگشت هستند. چهارم؛ با توسعه و ترویج نهادها و فرهنگ 

دموکراتیک ،عصیان و طغیان بر علیه سیستم های سیاسی در هر دوره تاریخی با توجه به 

ود. بنابراین پدیده تحزب مورد ، امری حتمی بجود آمدهاوضاع و  احوال پدیده های سیاسی بو

( یکی از مفاهیم مهم در 192-191: 1612 زارعی،)استقبال نظام های سیاسی قرار  نگرفت.

حوزه روانشناسی و جامعه شناختی تجربه فردی و گروهی می باشد که با مشخصه جامعه 

فعالیت و  پذیری سیاسی ارتباط تنگاتنگ دارد. تجربه سیاسی یک درک ذهنی و عینی از سابقه،

عمل سیاسی است که برای فرد یا عده ای از افراد در دوره حیات فردی و  اجتماعی بدست می 

آید. منظور از تجربه سیاسی آن است که در عرصه فعالیت های اجتماعی و سیاسی به خصوص 

برای فعالان و نخبگان سیاسی سوابق و حوادثی که در گذشته های دور و نزدیک برای آن ها 

شده است به نوعی برایشان جنبه آموزشی و یادگیری داشته است. لذا حوادث گذشته می  واقع

تواند به عنوان تجربیات و آموخته های شخصی در ذهنیت و شخصیت فرد عمل کند و کنش 

( تجربه های سیاسی بر طرز تلقی و 1624 موحدی، سیاسی وی را جهت دهد.)سبکتگین ریزی،

ن سیاسی اثر گذار بوده است. بنابراین در فرایند طویل المدت، نگرش سیاسی نخبگان و فعالا

رفتار های سیاسی افراد و نخبگان متاثر از کنش ها و واکنش های سیاسی سبب پختگی و 

کارآمدی احزاب سیاسی می گردد. فرهنگ سازی بر اساس تجربیات و نگرش های ذهنی انجام 

ی گردند. البته ناگفته سیاسی تبدیل مقانونی و  به عرفیات و نهادهای می گیرند و به مرور زمان

تجربیات سیاسی و تحزب گرایی صرفا ایستارها و انگاره های ذهنی و انتزاعی نیستند نماند که 

بلکه حوزه های عملیاتی مانند مدیریت سیاسی، کنش سیاسی، کادر و نیرو سازی، چگونگی 

های راهبردی در جهت توسعه و ت مهمتر تعیین و تعریف سیاسارتباط سازمانی و از همه 

پیشرفت سازمان یا نهادهای سیاسی و حزبی را شامل می شود. مساله مهم در ضعف تجربه 
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حزبی ایرانیان، جامعه پذیری سیاسی مستبدانه ای می باشد که قرن ها بر نهادهای خانواده، 

ه مشارکت و آموزش و سیاست سایه افکنده و به دلیل آمریت، عمودی و شخصی بودن، هرگون

سازمان گرایی سیاسی را تضییع نموده بود. مورد دیگر این است که در ایران به دلیل عدم 

تجربیات حزبی و تشکیلاتی، روی آوردن به احزاب سیاسی با تقلید و کپی برداری از نظام های 

کشورهای توسعه یافته غربی، نظام حزبی در یک  ی اروپایی انجام گرفت. چنانچه درسیاس

ایند تاریخی مورد تجربه قرار گرفت اما در ایران به دلیل استقرار نظام استبدادی کهن و فر

فقدان تجربه تحزب گرایی، حزب سازی صرفاً تقلیدی از کشورهای غربی بود. حال آن که مردم 

و حتی نخبگان درک درستی از نظام حزبی و کارکردهای آن نداشتند. نمی توان از نقش مخرب 

مشروطه اول و نقش باز دارنده احزاب در مشروطه دوم، به عنوان یکی از عوامل  انجمن ها در

( در ایران عصر قاجاریه، نخبگان و فعالان 1621 اصلی ناکامی مشروطه، چشم پوشید. )صالحی،

حزبی به تاسیس سازمان ها و انجمن های حزبی بصورت شکلی و ظاهری  مبادرت نمودند اما 

از درون مایه های نهادی شدن مانند مشخصه های انطباق پذیری، احزاب به لحاظ محتوایی 

پیچیدگی، هنجار گرایی و ثبات و پایداری بی بهره بودند. در ابتدا احزاب سیاسی به شکلی که 

متمم قانون اساسی مشروطیت نیز آن ها را  91در اروپا رشد یافته بود، تاسیس شدند و اصل 

اشتن تجربه سیاسی و هرج و مرج ناشی از کثرت جناح علی الاصل به رسمیت شناخت. اما ند

های سیاسی توأم با ایجاد حس وحشت از ترورهای سیاسی، اعتبار انجمن ها و احزاب سیاسی 

 را لکه دار کرد.

 

 گرایش های احزاب سیاسی-2

عمده اختلافات و کشمکش های احزاب سیاسی مهم و بزرگ آن دوره یعنی اعتدالیون و      

اقتصادی از  یکسو و چگونگی رقابت های سیاسی ا به نگرش های مذهبی، سیاسی و ه دموکرات

در کسب نمایندگی مجلس و تشکیل کابینه دولت ها از سوی دیگر بر می گردد. از  بدو تشکیل 

حزب دموکرات و اعتدالیون، اختلافاتی که در پس پرده رهبران مشروطه خواهان بود در تحت 

ه گر شد و کشمکش هایی میان آنها آغاز  گشت که به مصائب و لوای اختلافات حزبی جلو

حوادث ناگواری منتهی گردید. البته ناگفته نماند که این دو حزب با آنکه در کمال سرسختی و 

گاهی بیرحمی با یکدیگر می جنگیدند و از ریختن خون یکدیگر مضایقه نداشتند، بمحض اینکه 

پیش می آمد با از خود گذشتگی و وطن پرستی  خطری برای مملکت و یا آزادی مشروطیت
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( بجز 1691-1660: 1616 اختلافات را کنار گذاشته و دست برادری بهم می دادند.)ملک زاده،

در مواردی مانند اشغال کشور توسط بیگانگان و تهدید اصول مشروطه توسط مستبدین که 

رات و اعتدالیون به عنوان زمینه اتحاد احزاب شکل می گرفت، در بیشتر موارد احزاب دموک

یکی از موارد  بازیگران اصلی صحنه سیاست عصر  قاجاریه دارای اختلاف گسترده ای بوده اند.

اتحاد احزاب اعتدال و دموکرات به مقابله با محمدعلی شاه در بازگرداندن نظام سلطنتی بر می 

به خاک ایران،  د محمدعلی شاهزاب دموکرات و اعتدال به محض وروگردد. طرفداران اح

اختلافات را کنار گذاشته و به خطری که آزادی و مشروطیت را تهدید می کرد متوجه شدند و 

دست برادری به یکدیگر داده و به قیام علیه شاه سابق و طرفدارانش برخاستند که در این 

روی  رویارویی مشروطه خواهان پیروز شدند. اولین نتیجه این همکاری سقوط کابینه سپهدار و

کار آمدن دولت صمصام السلطنه بود. دوم آنکه عده ای از رجال متنفذ مانند علاء الدوله و مجد 

الدوله که برای سقوط مشروطیت و به سلطنت رساندن شاه مخلوع تلاش می کردند، دستگیر و 

(  بجز در  برخی موارد ذکر شده، احزاب دموکرات و 1610: 1616زندانی شدند.)ملک زاده، 

 خواهیم پرداخت. الیون دارای تضادها و اختلافات عمیقی بودند که در اینجا به اختصار به آناعتد

 اجتماعی -برنامه اقتصادی-2-1

اولین اختلافات احزاب سیاسی در حوزه اقتصادی و تصویب قوانین مربوط  به تغییر روابط      

اقتصادی در جهت رفع  تولید و مناسبات اقتصادی بود. نگرش اقتصادی و چگونگی اصلاحات

تبعیض، کمک به محرومان و رعایا ،تضعیف روحیه اشرافی و کاهش سلطه ملاکین از جمله 

اعتدالیون با ترکیبی از طبقات  -اختلاف احزاب سیاسی بوده است. حزب اجتماعیونموارد 

می  مذهبی، ملاکین و خوانین با رویکردی اعتدالی به حوزه اقتصاد و  اهداف اقتصادی  تاکید

نمود. مرامنامه اقتصادی حزب  اعتدالیون، بیشتر در  برگیرنده اصلاحات جزئی به نفع رعایا و 

تاکید غیر مستقیم بر حفظ موقعیت  فئودال ها و  اشراف زادگان می باشد. اعتدالیون از نگرش 

ات سرمایه داری و تفکرات لیبرالیستی تبعیت نمی کردند و با نگرشی محافظه کارانه به اصلاح

اجتماعی و اقتصادی توجه می کردند. سعی می نمودند با حفظ روابط اقتصادی و طبقاتی 

گذشته به یکسری اصلاحات و تغییرات محدود مبادرت نمایند. در صورتی که احزاب و حامیان 

حزبی دموکرت ها به دنبال تغییر جامعه ایران از شیوه تولید فئودالیته به دوره سرمایه داری 

ودند. تاکید بر سرمایه داری و آزادی های مدنی و سیاسی از جمله اولویت بندی پیشرفته ب

حزب دموکرات بود. آنها بدنبال توسعه اقتصادی و اصلاحات اجتماعی بودند. بخش زیادی از 
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اصلاحات و رفرم اقتصادی مرامنامه حزب سیاسی دموکرات به حوزه روابط مالکیت و چگونگی 

خوانین و ملاکین بر  می گردد. تنظیم مناسبات ارباب و رعیت  رعایت حقوق رعایا از سوی

بخصوص در ماده سیزدهم، چهاردهم ، پانزدهم ،شانزدهم و هفدهم و تاکید بر رعایت حقوق 

رعایا بصورت عادلانه و حق داشتن مالکیت و امنیت برای رعایا تشریح گردیده  است. مطابق 

تمرکز، "ی در ایران می بایست بر سه اصل نظم اقتصاد برنامه اقتصادی حزب دموکرات،

مبتنی باشد. دموکرات ها که خواهان تمرکز قوا  و  جدایی دین از  "پارلمانتاریسم و دموکراسی

 سیاست بودند با دو رقیب روبرو  بودند: یکی علما و دیگری خوانین و ملاکین بزرگ . ) آفاری،

ت دینی با رویکرد حفظ احکام و موازین ( علما به عنوان مفسرین و حافظان امورا610: 1621

اسلامی با اندیشه سکولاریستی دموکرات ها مخالفت می کردند و خوانین و ملاکین بزرگ برای 

اقتصادی بر محدوده ایالات و ولایات نسبت به اقدام –حفظ موقعیت اقتصادی و سلطه سیاسی 

ن کشاورزان به شدت مخالف اصلاحات اجتماعی و برابری رعیت با خوانین و تقسیم اراضی بی

بودند. هر دو طبقه با اتحاد حزبی و سیاسی به دنبال جلوگیری از اقدامات حزب دموکرات و 

تضعیف اندیشه های فکری آنها در جامعه آن روز ایران بودند. روزنامه ایران نو متعلق به حزب 

ران و منازعه اصلی بین دموکرت با توصیف و تشریح ویژگی ها و امتیازات اقتصادی خوانین در ای

پارلمان ما به دو فرقه بزرگ تقسیم خواهد شد، فرقه  »می نویسد:  هر کدام از احزاب سیاسی

فئودال ها یا به عبارت اخری، طبقه اعیان )آریستوکرات( و فرقه دموکرات )طبقات رعیت(. ولی 

ت که دارای یک نیس 1باید دانست که این تقسیم، نتیجه عقاید فلان و فلان فرقه پولتیکی

معینی باشند، بلکه به طور سهل و ساده، باعث  این قسمت، وضع اقتصادی مملکت  9پروگرام

است که یک دسته کوچکی املاک بزرگ را دارا بوده و نماینده صحیح فئودالیته هستند و از 

اما آنچه راجع به مملکت ماست، در حقیقت، ما طبقه  .کیسه طبقات کارکن فایده می برند

یانی موروثی نداریم یعنی به آن طوری که در اروپا از این لغت مراد می کنند. اما خیلی اع

داریم که محققاً جد و جهد بسیاری برای از دست ندادن حقوقی که غصب  اربابسینورها 

کرده اند، خواهند نمود. بنابراین، کلیه اوضاع به ما نشان می دهد که در پارلمان، منتظر منازعه 

ما بین آنهایی که می خواهند استیلاء داشته و مالک باشند و آن ها که حق مشروع عظیمی 

                                                                 
 سیاسی.- 1

 برنامه.- 2
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امه ایران نو به روزن( پرداختن مطالب 109: ش 1691 )روزنامه ایران نو،«. دارند، باید بود

، اجتماعی و تاکید بر صنعتی شدن ایران به دلیل تاکید بر گذار اقتصاد ایران اصلاحات اقتصادی

ودالی به شیوه تولید سرمایه داری بود. روزنامه ایران نو اولین روزنامه ای بود که از از مرحله فئ

مانیفست کمونیستی، نقد اقتصاد سیاسی و کاپیتال در ارتباط با نهضت  ،1نوشته های مارکس

انقلابی جاری در ایران بحث کرد. این نشریه تحت تاثیر سوسیالیسم دموکراسی در اروپا بر اصل 

هیچ گونه تغییرات اساسی  قابل  فت اجتماعی تاکید داشت که طبق آنکاملی پیشرتئوری  ت

: 1621 تحقق نبود مگر آنکه تغییرات لازم در اوضاع مادی زندگی بشری صورت بگیرد. )آفاری،

در کرمان منتشر می  "دهقان"( در کنار روزنامه ایران نو، روزنامه دیگری به نام روزنامه 639

روزنامه دیخواهان و عضو حزب دموکرات بود. وزنامه احمد بهمنیار از آزامدیر این رشد که 

دهقان با مسلک اجتماعی از آزادی و حقوق رنجبران و برزگران علیه ستمگری اربابان دفاع می 

 (140-141: 1622 کرد. )آدمیت،

 دینی-گرایش فرهنگی-2-2

ندی به دین و اندیشه دینی، اندیشه و  نگرش سکولاریزم )تفکیک دین از سیاست(، پایب     

چگونگی ترکیب و تداخل دین و سیاست در حکومت مشروطه، از جمله مباحث اختلاف احزاب 

اعتدالیون و دموکرات ها بود. اندیشه و نگرش سکولاریزم )تفکیک دین از سیاست(، پایبندی به 

، از جمله دین و  اندیشه دینی، چگونگی ترکیب و تداخل دین و سیاست در حکومت مشروطه

مباحث اختلاف احزاب اعتدالیون و دموکرات ها بود. حزب دموکرات با تاثیر پذیری از حزب 

عامیون سابق عمل می کرد. حزب -سوسیال دموکراسی روسیه و بر اساس مرامنامه اجتماعیون

دموکرات درصدد پیشبرد سوسیالیزم از طریق مجلس و مشروطه بود و سعی می کرد که به 

 جنبه اسلامی بدهد تا از تهمت بی دینی و تندروی انقلابی رهایی یابد. )اتحادیه،عقاید خود 

البته باید توجه داشت که ( حزب دموکرات با دخالت روحانیون در سیاست مخالف بود. 1631

برنامه دموکرات ها ناظر  به تفکیک دین از دولت بود که این ماده مغایر با متمم  9ماده پنجم

ش.بود. چرا که در  این متمم اختیارات فوق العاده ای به علما داده 1923ب قانون اساسی مصو

شده بود. این تاکید بر سکولاریزه شدن سیاست سبب مخالفت علمای دینی با دموکرات ها 

شرایط حاکم بر  (610: 1621 گردید و مخالفانشان آنها را ملحد و  نامسلمان خواندند.)آفاری،
                                                                 

1-Karl Marx. 
 یه.انفکاک کامل قوه سیاسیه از قوه روحان- 2



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   1318 ستانزم، 11 شماره، سوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

234 

رهبری روحانیت در نهاد دینی به احزاب سیاسی و انجمن های جامعه مذهبی ایران و نقش 

سکولار اجازه ترویج و تفکیک دین از سیاست را نمی داد. اعضای حزب دموکرات که در مجلس 

خود را پیشرو و متجدد می نامیدند و  ،دوم در اقلیت بودند ،بدلیل داشتن برنامه و مواضع مزبور

ه در اختیار داشتند حزب مخالف خود را ارتجاعی از طریق نطق های مجلس و مطبوعاتی ک

قلمداد می کردند. رویه حزب اعتدالیون بر جلوگیری از تندروی و افراطی گری در سیاست 

داخلی و خارجی و پیگیری نوعی سیاست میانه روی بود. این مشی سیاسی که مبتنی بر حفظ 

موجب گردید  که این حزب  وضع موجود و پیشبرد امور از  طریق سیاست گام به گام بود،

محافظه کار جلوه کند. از طرف دیگر برخی از روحانیون صاحب نام مانند آیت الله  ،)اعتدال(

سیدعبدالله بهبهانی عضو و حامی حزب اعتدال بودند و با آگاهی از موضع سکولاریستی 

زب دموکرات دموکرات ها در مقابل آنان موضع می گرفتند. ابزار حزب اعتدال بیشتر تکفیر ح

بود که معروف ترین عضو آن کسی جز سیدحسن تقی زاده تبریزی نبود. رقابت گفتاری و قلمی 

بر سر هویت حزبی و گروهی که به معنی تلاش حزب دموکرات برای نابودی رقیب بود، سرانجام 

 ،الله سید عبدالله بهبهانی توسط عوامل حزب دموکرات گردید. )خواجه سروی منجر به قتل آیت

( علاوه بر مباحث دینی و سکولاریزم، حزب دموکرات با تاکید بر نوگرایی و  مدرنیته 1621

بخصوص در نوشته های روزنامه ایران نو  بر علیه کهنه پرستی و روحانیت به صورت منظم به 

( نوشته ها و اقدامات مذهبی و سیاسی 140: 1622 نوشتن مطالب اقدام  می نمودند. )آدمیت،

ب دموکرات در شهرهای ایران بخصوص در تهران و مشهد سبب شده بود که علما و اعضای حز

روحانیون نسبت به مواضع فکری و منش سیاسی آنها موضع گیری تند و تقابل گونه ای اتخاذ 

نمایند. نقل شده است که سید محمد طالب الحق از علمای روحانی در شهر مشهد و مخالف 

اللهم "هر کس صد و هفتاد مرتبه بگوید، »ر ندا می داد: سرسخت حزب دموکرات ها بر منب

( بخش زیادی از 141همان:  )آدمیت،« خداوند گناهان او را می آمرزد. "العن الدیموکرات

 انزجار روحانیون از حزب دموکرات به دلیل سیاست های سکولاریستی آنان بود. 

 

 نگرش سیاسی-2-3

های سیاسی احزاب از   ی را مواضع و جانبداریسومین بخش از اختلافات احزاب سیاس     

ها و کابینه ها در بر می گرفت. بخصوص از مجلس شورای ملی دوم به بعد این حساسیت  دولت

دو حزب تا طلوع جنگ بین الملل اول زمام مملکت  کاک بین احزاب بیشتر می شود. اینو اصط
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ی از خود سرکار می آوردند و گاهی را در دست داشتند و متناوبا حکومت می کردند و دولت های

( گردش 1691: 1616هم به ناچاری دولت موتلف از دو حزب تشکیل می دادند. )ملک زاده، 

ادواری دولت های مشروطه متاثر از  نفوذ احزاب سیاسی و نمایندگان آنها در مجلس شورای 

ر اسعد بختیاری، ستار ملی بود. پس از  فتح تهران، نیروهای فاتح  تهران مانند سپهدار، سردا

خان و  باقرخان و برخی از نیروهای حامی آنها در پایتخت وارد فعالیت های سیاسی شده و در 

صحنه سیاست باقی ماندند. بصورت تدریجی تفاوت دیدگاه ها و اختلافات سیاسی در چگونگی 

اه را فراهم برقراری  امنیت و حفظ دستاوردهای مشروطه زمینه اختلاف بین احزاب مشروطه خو

ش. 1921در سوم مردادماه نمود. یکی از موارد اختلافات سیاسی واقعه پارک اتابک بود. 

مستوفی الممالک مامور تشکیل کابینه شد و یکی از سیاست های مهمی که در اولویت کابینه 

قرار می گیرد، خلع سلاح هزار نفر از اعضای مجاهدین بود که در خدمت حکومت بختیاری و 

دموکرات نبودند. اما مجاهدینی که زیر فرمان حیدر عمواوغلی  و یفرم خان ارمنی بودند حزب 

و اکثریت عشایر بختیاری که در تهران مانده و در خدمت سردار اسعد بختیاری بودند، شامل 

این خلع سلاح نمی شدند. خلع سلاح مجاهدین اینگونه توجیه می شد که ترورهای سیاسی در 

به  امنیت کشور آسیب زده و  باید فورا جلو چنین اقداماتی گرفته شود. ش. 1921تابستان

حزب دموکرات با حمایت از اقدام دولت بر خلع سلاح مجاهدین حمایت می کرد. چنین می 

ها خواهان خنثی شدن  نماید که هم سردار اسعد که با ستارخان خصومت داشت و هم دموکرات

ای نداشتند.  علاقه مصالحه و سازش و به هدین متمرد بودندباقرخان و مجا نفوذ مردمی ستارخان،

ها که رهبرشان تقی زاده مجبور به ترک تهران شده بود قطعا در این  عداوت شخصی دموکرات

پس از استعفا و برکناری دولت مستوفی ( 623-622: 1621 گیری آنها موثر بود. )آفاری، تصمیم

ش. به صدر اعظمی رسید. عمده تلاش وی 1921اسفند الممالک، برای بار دوم سپهدار در اوایل

شد. وی در این  ،که به شورش و خشونت انجامیده بود ،صرف سرکوب رقابت های سیاسی

زمینه دو اقدام مهم انجام داد: یکی توقیف مطبوعات و دیگر تقدیم لایحه حکومت نظامی بود 

که از این حیث دولت وی گام در راه تازه ای برای برکناری رقبا نهاد که احساس خطر 

( پس از کابینه 1621 موجب عزل وی گردید.)خواجه سروی، ،نمایندگان مجلس از همین بابت

ش. در ایران روی کار 1911تا 1922هدار، هفده  کابینه دیگر در فاصله زمانی سال های سپ

آمدند. این کابینه ها که از متوسط عمر شش ماهه برخوردار بودند در اثر رقابت نیروهای داخل 

مجلس و اعمال نفوذ کشورهای روس و انگلیس سقوط می کردند. در واقع احزاب به دلیل 
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انی خود نمی توانستند به پشتیبانی از کابینه ها اقدام موثری انجام دهند. ضعف سیاسی و سازم

چنانچه یکبار که کابینه مشیرالدوله را احزاب انتخاب کردند،روس ها او را واداشتند دو ماه بعد 

 سیاسی امور در انگلیس و روس های قدرت ( مداخله100: 1611 استعفا بدهد. )اتحادیه،

 جهانی، اول جنگ در  ایران اشغال ایران، نواحی برخی در تاریخودمخ های حرکت کشور،

 نهایت در و کرمانشاه در ملی مقاومت دولت تشکیل ملی، شورای سوم مجلس انتخابات تعطیلی

 نمود بیشتر قاجاریه دوره اواخر  در را سیاسی گروههای اختلاف زمینه.  م1111 داد قرار امضای

 احزاب  نزاع  و اختلافات ها، کابینه پی در پی سقوط. درسی خود اعلای حد به مرج و هرج و

 امنیت  فقدان و آشوب نهایت در و مشروطه حامی سیاسی نیروهای قدرت تضعیف سیاسی،

 .نمود فراهم رضاخان. ش1911 اسفند سوم کودتای گیری شکل و ظهور برای را زمینه سیاسی

حمایت یا مخالفت دولت ها نقش  احزاب سیاسی که می بایست به عنوان بازیگران سیاسی در

حامی یا اپوزیسیون را ایفا نمایند به دلیل ضعف ساختاری و عملکرد ضعیف حزبی در برابر 

 عوامل تاثیر گذار مانند دخالت بیگانگان متزلزل و متفرق می شدند. 

 

 حزبی  انشعابات -3

 دموکرات" حزب از مانده باقی وکلای.( ش1600-1601) چـهارم مجلس تشکیل با     

 و فیروز الدوله نصرت و تیمورتاش مانند جوان سیاسیون از جمعی و "اعتدالیون" و "تشکیلی

 و آوردند بوجود را"طلبان اصلاح" حزب و شدند مجلس وارد مدرس حسن سید مرحوم نیز بعد

 جدیدی حزب دیگر سوی از( 11: 1،ج1620 بهار،. )بود حزب این با غالبا چهارم مجلس اکثریت

 با نـیز مـتجدد جوانانی و آمدند وجود به تهران در قدیم اعـتدالیون و ها دمـوکرات ـؤتلفینم از

 "سوسیالیست" حزب به و گرفت را قدیم دموکرات حزب جای تقریبا حزب این و شدند یکی آنان

 برخی( 91: 9ج ،1620 بهار،. )بود متمایل روسیه کمونیزم سیاست و مسلک به که شد معروف

 مانند دیگر کشورهای انقلابی و سیاسی شرایط از برآمده سوسیالیست حزب مانند احزاب از

 شکل مجلس از دوره این در سوسیالیست و طلبان اصلاح حزب دو بنابراین. بودند سابق شوروی

. کردند می مدیریت را ایران روز آن سیاسی و فکری های جریان از بخشی کدام هر که گرفتند

 برجسته رجال میان در حزبی غیر تدابیر اتخاذ و احـزاب از گرفتن فاصله چهارم، مجلس در

 قدیم، های اعتدالی و ها دموکرات نویسندگان، از بسیاری سیاسی، رجال غالب. کرد پیدا ظهور

 وجود به طلبان اصلاح حزب نام بـه را مـجلس اکـثریت فراکسیون که بودند کسانی جمله از
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 مـجلس حـزب ترین فعال - سوسیالیست حزب به ادیخواهان،آز اکثریت دوره، این  در .آوردند

 اکثریت. بسازند دیگری حزب آن، قبال در که ندانستند سزاوار حتی و نکردند توجهی -چهارم

 ها حرکت از و بودند آماده اصلاحات برای کـه بـودند مـتمایل رجالی به مردم، اکثریت و مجلس

 بهار الشعرای ملک( 91-96: 9 ج ،1620بهار، ) .بودند شده خسته مرامی های سازی ظاهر و

 حزب اصول ایام، آن در: نویسد می دوره این در حـزبی های کـشمکش از ناشی شرایط دربارۀ

 و بـود کـرده خسته را همه جراید، هتاکی و پادوها و لیدرها جنجال و جار و سازی فرقه و بازی

 امنیت بسط و مقتدر الکلمۀ نـافذ حـکومت آوردن وجود به و مملکت برای ثقلی مرکز ایجاد از

-94: 9 ج: 1620 بهار،. )بود خواهان آزادی مـرام آمـال منتهای کشاورزی، و تجارت رونق و

 و سیاسی رجال به ناسزاگویی و تهمت فحاشی، بازی، حزب که کنم اعتراف باید من( 12

 یـافتن قـوت و مرکزی حکومت ضعف اش نتیجه و بـود یـافته کاملی رواج حـزبی پیـشوایان

 با مملکت که کردم حس اوقات آن از بود، دیگر فاسد هزاران و کشور انحای در یاغیان و راهزنان

 بـاید کـه نوشتم بهار نو مجلۀ در. رفـت خـواهد ویرانی به رو التـحقیق عـلی وضـع این

  ها دولت باید شد؛با تر جرأت با و تر فعال و تر قوی قدری که بیاید کار روی مقتدری حکومت

 داد؛ ترتیب را منصفه هیئت قانون باید کرد؛ تعدیل را جـراید باید بـیاورند؛ دوام سال 1 اقلا

 باید بخشید؛ قوت را مرکزی دولت باید گـرفت؛ را قـلمی و فـکری مرج و هرج جـلوی بـاید

 و فـضیلت و نونقا به مـتکی کـه را عـدالت حـکومت باید داد؛ تشکیل کشور برای ثقلی مـرکز

 نمی من امثال  و من ترس از که را نالایق و جبان و ضعیف مشتی این و داد رواج باشد، جـرأت

 خود ملی وجهۀ شدن دار رخنه ترس از و کـنند عـمل خـود اداری و قانونی وظایف به توانند

 جلسم در( 100-101 همان،. )انـداخت دور دهـند، سـوق بـدبختی بـه را کـشور  حاضرند

 نیروها شدن پراکنده نتیجه در و بود قبل های دوره از شدیدتر ها کشمکش و نابسامانی چهارم

 داد روی مهم اتفاق دو میان، این در. شد می تشدید آنها میان درگیری احزاب،  شدن ضعیف  و

 های شخصیت آنکه، اول: شد ایران  در حزبی های فعالیت ساختار در مهمی تغییرات منشأ کـه

 ادارۀ برای متزلزل و محفلی تشکیلات یک به و کندند دل حزبی فعالیت از مجلس جستۀبر

 مـوثری و سازنده نقش معتبر، روحانی یک آنکه دوم شدند؛ متکی مجلس اکثریت فراکسیون

 مدرس، الله آیت. شد بدل دوره آن در مجلس شخصیت ترین خوشنام به و گرفت عهده بـر

 و حزب یک داشتن بدون مجلس، فکری جریان مدیریت در را خود مهم و کلیدی نقش

 . کرد دنبال تشکیلات
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 مجلس پنجم و فرجام احزاب

در تاریخ سیاسی ایران، مجلس پنجم بدنام ترین و  بدترین دوره مجلس شورای ملی ایران      

بود. روح نفاق، دشمنی، دروغ گویی، بزدلی و سرخم کردن در برابر بیگانگان، انتقام خصوصی، 

خودخواهی، جاه طلبی، بی دینی و بی ایمانی، همه اینها بیش از ادوار  دیگر در  مجلس پنجم 

 روی  و. ش1911اسفند سوم کودتای از بعد سیاسی احزاب ناپایداری (31: 1612 بود. )ملیکف،

 را راه سیاسی، احزاب از ابزاری استفاده با نمود سعی رضاخان. داشت تداوم رضاخان، آمدن کار

 از برخی پنجم، مجلس افتتاح  از قبل در بنابراین. نماید هموار سیاسی قدرت به رسیدن برای

 های ماه در.ساخت همراه خود با خویش قدرت تحکیم جهت در را سیاسی گروههای و احزاب

 چندان بود، رسیده الوزرایی رئیس به پیش مدتی از که سپه سردار پنجم، مجلس افتتاح  از قبل

 به که است همین برای کرد، می تزلزل احساس شاید و نداشته خبر خویش موقعیت از

 با که مدرس و طباطبایی میرزا، سلیمان با حتی و دهد می وعید و وعده مختلف گروههای

 و طلبان اصلاح پنجم، مجلس انتخابات در( 991: 1611 اتحادیه،. )داشت تماس بودند، اومخالف

 آنان مخالفان سایر و خان رضا دست از کاری و تندداش رأی تهران در خصوص به ها دموکرات

 ایران،  دیگر شهرهای در رضاخان، پنهان رهبری تحت نظامیان، دخالت با  اما. نبود  ساخته

 نمایندگان. ساختند فاسد را انتخابات لشکرها، امیر دخالت و نفوذ و برد جنگ وزرات را انتخابات

 به را مجلس اکثریت حزب این و دادند شکل را "تجدد" حزب پنجم، مجلس در ایران ایالات

. نبود محدود تجدد حزب به خان، رضا قدرت اما( 91 -92: 9 ج ،1620 بهار،) .گرفت دست

 دوره حد در توانی این مجلس، در. بود مدرس و خان سیاسی رضا مبارزۀ اوج پنجم، مجلس

  این آشکارا خان رضا قصد ،پنجم مجلس در. بود نمانده باقی اقلیت احزاب برای هم پیشین های

 احزاب رویارویی به منجر که حزبی دعوای ترین عمده .کند منقرض  را قاجاریه سلسلۀ که بود

 در مدرس اللّه آیت. است جمهوری مساله شود، می بیرون در پیروانشان و مجلس در سیاسی

 جلوگیری جمهوری ظامن به سلطنتی نظام تعییر از نـهایتا و ستادای خـان رضا خواستۀ این برابر

 نظمیه توصیه به و بودند افراشته بر چادرها ،جنگ وزارت محوطه در زمان همین در. کرد

 جمهوری شده، مدح جمع محوطه در مشخص های پرچم با اصناف و محلات از مختلف گروههای

 دیگر سوی از. کرد می تشویق را آنان و شد می حاضر جمع در رضاخان روز هر. گفتند می

 به  بود سپرده وی به را آن تولیت پیش، احمدشاه ها مدت از که سپهسالار مدرسه در سمدر

 حزبی سازمان و تـشکیلات یـک  اگر( 31: 1621 بهنود،. )پرداخت می جمهوری با مخالفت
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 به و داشت وجود دموکراتیک حکومت به رسیدن جهت در مشترک اهداف دارای و منسجم

 جامعه عاید بهتری نتیجه شد، می برداری بهره آن از و برخورد انخ رضا شنهادپی با دیگری شیوۀ

 سیلی با پنجم مجلس در خواهی جمهوری و جمهوری ایده نهایت در .شد می ایران مردم و

 موجب خبر این پخش. شد سپرده فراموشی  به مدرس گوش به( السلطنه احیاء) بهرامی دکتر

 سوی به مردم جمعی دسته حرکت و شهر تعطیل و بازار شدن بسته با و گردید عموم نارضایتی

 است رژیمی چه جمهوری: »گفتند می مردم .داشت وا نشینی عقب به را سپه سردار بهارستان،

 بدین( 32: 1621 بهنود،) .«زنند می سیلی پیغمبر اولاد مجتهد گوش به نگرفته پا هنوز که

 به  رضاخان و شد سپرده موشیفرا به عوام و خواص اذهان در خواهی جمهوری غائله ترتیب

 از استمداد و ،حزبی نظامی عوامل کمک به  و افتاد پهلوی به قاجاریه از سلطنت تغییر ایده فکر

 نقش که  ایران سیاسی تاریخ از دوره  این حزب مهمترین .گردید محقق امر این انگلیس دولت

 تا شصت بین عدادشانت که بود تجدد حزب داشت عهده بر رضاخان آمدن کار روی در مهمی

 معروف بیرجندی محمد سید آن رهبر و بودند شهرستانی نمایندگان اکثریت و  بود نفر هفتاد

: 4،ج1639 آبادی، دولت. )باشد می روحانیان کسوت در و بوده خوان روضه که است تدین به

 یدیتهد عنوان به پنجم مجلس  در نمایندگان اکثریت  بودن دارا با تجدد حزب( 616-611

 طلب اصلاح  و سوسیالیست احزاب. آمد می شمار به طلب اصلاح  و سوسیالیست احزاب  برای

 اما بودند اقلیت در حزب دو هر اینکه با  و اندیشیدند می تجدد حزب به نگرانی با دو هر

تجدد،  حزب رهبران( 92: 9،ج1620بهار،. )نمایند اقدام تجدد حزب علیه ائتلاف به نتوانستند

 بودند گذاشته مرکزی حکومت در نفوذ بر را خود همّ  تمام که سابقی بودند هایدموکرات عمدتاً 

 در کرده تحصیل حقوقدان داور، اکبرعلی. کردند ایفا مهمی نقش رضاخان بعدی هایدولت در و

 نخست فروغی علی محمد  و تدین سیدمحمد همچنین و مسکو کردهتحصیل تیمورتاش ژنو،

  و مقتدر مرکزی دولت ایجاد دنبال به حزب این هواداران. بودند آنها هجمل از آینده وزیر

 اقتصاد یک ، ایجاد(کنسولی قضاوت حق)کاپیتولاسیون به دادن پایان جمله از  دولت، اصلاحات

 تجدد حزب( 143-141: 1621کدی،) .بودند غربی سبک به اداری و آموزشی نظام یک و مدرن

 مجلس در رضاخان های سیاست تحکیم و تقویت برای تانیشهرس نمایندگانی از با ترکیبی

 که هایی سفارش و ها نظمیه نظامیان، حمایت تجدد با حزب وکلای. بودند آمده بوجود پنجم

 سنگ با و تجدد علمیه هیات حزب دو نمایندگان. گردیدند انتخاب بود، شده آنها مورد در

 اعضای ورود از داشتند سعی ها، اعتبارنامه تایید موضوع در بخصوص  یکدیگر با و تقابل اندازی
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 مدرس سیدحسن رهبری به علمیه هیات حزب اعضای  از برخی. نمایند جلوگیری رقیب  حزب

 مجلس  از  و جلوگیری آنها نامه اعتبار تصویب از تا کوشیدند می احزاب نمایندگان سایر و

 های اعتبارنامه تایید برای بودند اکثریت دارای که تجدد حزب دیگر سوی از. شوند اخراج

 آبادی، دولت).کردند می شکنی کار مدرس، حسن سید آنان رهبر مخصوصا علمیه هیات وکلای

 سوسیالیست حزب حتی و علمیه هیات طلبان، اصلاح حزب علما، قم، علمیه حوزه( 616: همان

 از. بودند نکرده روشن را خود قطعی تکلیف و بدبین بودند جمهوری ایده به نسبت اصناف و

 بهار،. )بود رضاخان های خواسته تحقق بدنبال انسجام  و اکثریت با تجدد حزب دیگر سوی

بـاید سلطنت رضا شاه را نمایندگان مجلس پنجم ( نـهایتا روزی فرا رسید که 92-91: همان

. فقط چهار نماینده مجلس به نام های سیدحسن مدرس، محمد مصدق، سید دنتصویب کن

سبت به و یحیی دولت آبادی در برابر خواست رضاخان ایستادگی نمودند و ن حسن تقی زاده

میرزا اسکندری  و سه نماینده حزب سوسیالیست از جمله سلیمانتغییر سلطنت مخالفت کردند 

 1604آبان  1احمد شاه در  (111: 1621 از دادن رای خود داری  نمودند. )کدی،

دسـامبر  19ش. ) 1604آذر  91ت خلع شد و در از سلطن میلادی( 1191اکتبر  16خورشیدی)

نـفر رأی ممتنع دادنـد و  60نزدیک . مجلس مؤسسان به سلطنت رضا خان رأی داد (.م 1191

آغاز سلطنت رضا شاه، پایان دورۀ اول  (101: 1629نـفر رأی موافق داشتند. )آوری،  111

ه، احزاب به تدریج تعطیل شدند و فـعالیت آزاد احـزاب در ایران بود. با روی کارآمدن رضا شا

قبل از انحلال و زوال  به کلی متوقف شد. .ش 1690فعالیت های حزبی تا سقوط وی در سال 

برجسته از  و نخبگان از درون پاشـیده شـده بودند و شخصیت هاتشکیلات حزبی احزاب، 

بودند و عملا چیز  به فعالیت های انفرادی و پراکنده دل خوش کرده  فـاصله گـرفته و ، احزاب

عرصه فعالیت احزاب به رقابت در   .زیادی از احزاب سیاسی دوران مشروطیت باقی نمانده بود

 داخل مجلس، ضدیت با همدیگر و یا دولت و ائتلاف زودگذر و ناپایدار محدود بوده است.

را ( فضای بسته سیاسی و انحصار طلبی حکومت در عصر رضاخان، راه 941: 1611 )اتحادیه،

برای هرگونه نشو و نمای احزاب سیاسی کمرنگ نموده بود. ساختار متمرکز  قدرت دولتی و 

عدم توجه به مطالبات احزاب و گروههای سیاسی، توسعه سیاسی و مشارکت حزبی در درون 

ساختار سیاسی را از  بین برد. رضاشاه برای تضمین قدرت مطلق خود، روزنامه های مستقل را 

نمایندگان مجلس سلب نمود. مهمتر از همه احزاب سیاسی  ونیت پارلمانی را ازمصتعطیل کرد. 

را از بین برد. حزب اصلاح طلبان تعطیل شد.حزب تجدد که صادقانه از رضاشاه حمایت کرده 
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بود، نخست جای خود را به حزب ایران نو و بعد از آن به حزب ترقی داد. اما همین حزب ترقی 

حزب  در سر دارد، بر چیده می شود. "طرناک جمهوری خواهانهنیات خ"به تصور اینکه 

سوسیالیست با کناره گیری اجباری سلیمان میرزا اسکندری منحل و  دفاتر آن به  دست اراذل 

( دوره رضاخان با حذف سازمان 193: 1612 سازمان یافته به آتش کشیده شد. )آبراهامیان،

دموکراسی خواهی به رشد و توسعه سیاسی های مشارکت دهنده سیاسی و تضعیف نهادهای 

توسعه  ،طرح های نوسازیآسیب بزرگی وارد گردید. در  این دوره  با هدف و اهمیت دادن به 

عمرانی و فرهنگی کشور، عرصه سیاست و فعالیت سیاسی کمرنگ و تفکر و سیستم دیکتاتوری 

همه فعالیت های بر همه شئونات و قواعد مشروطه حاکم گردید. احزاب سیاسی حذف و 

نخبگان سیاسی از طریق نظامیان کنترل و تحت نظارت قرار گرفت. بسیاری از احزاب سیاسی، 

مطبوعات، روشنفکران و منتقدان وضع موجود با تهدید، ترور و انزوای سیاسی رضاخان روبرو 

شدند و بعدها مجبور به خانه نشینی و ترک سیاست نمودند. برای نمونه سلیمان میرزا 

سکندری که رهبر حزب سوسیالیست در مجلس پنجم بود و از برنامه ها و اقدامات رضا خان ا

: 1621 )کدی، ، مدرن سازی و استقلال بودفدار اصلاحات عمده دولتحمایت می کرد و طر

(. از جمله کسانی بود که زودتر از دیگران زهر استبداد را چشید و مجبور شد که همه 141

کنار گذاشته و خانه نشینی را اختیار نماید. نقل شده است که رضاخان به فعالیت های حزبی را 

خانه سلیمان میرزا اسکندری می رود و  افرادی مانند دکتر محمد مصدق و یحیی دولت آبادی 

هر آنچه داشتند بر زبان آوردند و سلیمان میرزا اسکندری، تعهد نامه یی را به میان آورد که دو 

هار نفر دیگر زیر آن امضاء نموده و عملا اعلام طرفداری از جمهوری و  سال پیش رضاخان و چ

را با  تاکید بر  همکاری با یکدیگر متعهد شده بودند. رضاخان نسبت به قول   استقرار آزادی و...

و تعهد به چنین درخواستی معترض می شود و آن را رد می نماید. رضاخان با پاسخ قاطع به 

شاهزاده همه چیز تمام شد و گذشت. اگر بار دیگر از آنچه در این زیر »د: سلیمان میرزا می گوی

زمین گذشته است، سخنی بر زبانت جاری شد، باور کن کاری می کنم که همین آجرها برایت 

( بنابراین فرجام احزاب سیاسی در مجلس پنجم تقریبا 29-26: 1621 )بهنود،« گریه کنند.

خورد و موانعی بزرگی برای انجام فعالیت های حزبی بوجود برای یک دوره شانزده ساله رقم 

 آمد.
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 نتیجه گیری

احزاب سیاسی موفق می شدند به جای کشمکش و درگیری، نفوذ و قدرت آن روز   اگر     

هاد سیاسی قدرتمند به کار گیرند، مخالفان دموکراسی، اعم از بیگانگان نخود را برای ایجاد یک 

نبودند. مسلما رجال مشروطه اقتدار گرایان، قادر به درهم کوبیدن نظام   و عوامل داخلی آنان و

یک نظام  وارسته و شجاعی که در صحنۀ سیاسی آن دوره حضور داشتند، اگر درک جامعی از 

مستحکم کنندۀ دموکراسی  وجود نهادهای سیاسی و بـه درستی به ضرورت دموکراتیک داشـتند

فوذ و اعتبار خود در جامعه، به ایجاد نهادهای قدرتمند سیاسی ند و با به کارگیری ندپی می بر

کرد و دخالت بیگانه نمی توانست همۀ دستاورد  موفق می شدند، سرنوشت ایران کاملا تغییر می

ایران در  سیاسی بخصوص نخبگان حزبی نخبگان بـه نـابودی بکشاند.سهم  مشروطیت ایران را 

هیچگاه سی تحول و پیشرفت درستی نداشته و احزاب سیا. کننده بود این شکست عظیم، تعیین

نتوانستند در صحنه سیاسی کشور نقش مهم و  اثرگذاری داشته باشند. بدین ترتیب نخبگان 

حزبی متوجه شدند که تمرکز قدرت و استبداد رضاخان علنا و عملا به زیان آنها بوده است و 

شتباه سیاسی و تاریخی بود که بعدها حتی مساعدت به رضاخان در رسیدن به پادشاهی یک ا

دامن گیر کسانی مانند علی اکبر داور، نصرت الدوله فیروز، محمدعلی فروغی و تیمورتاش را 

انتخابات دموکراتیک و گرفت. نخبگان احزاب سیاسی نتوانستند نقش مهمی در نهادینه نمودن 

و ضد استبدادی مهیا  دموکراتیک برای رشد و توسعه نهادهای مردمیایجاد فضای سیاسی 

نمایند. بسیاری از احزاب سیاسی نتوانستند سنگ بنای قانونمندی را در مراودات حزبی و 

 سیاسی با سایر رقبا پایه گذاری نمایند.
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