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  )انقالب اسالمیاز ابتدا تا ( احزاب و سازمانھاى سیاسى

  :دايرة المعارف تشیع 

  :كرد تقسیممقطع زير چھار می توان به ادوار طلوع و افول احزاب سیاسى ايران را 

  مسیش ١٣٢٠ تا ١٢٨۵دوره سالھای : دوره اول 

  :عبارتند ازاین دوره عناوین تشکل ھای سیاسی 

محفل میرزا ( ، مجمع آدمیت میرزا ملكم خان) فراموشخانه (انجمن ماسونى انجمن مخفی سید جمال الدین اسد آبادی ، 

، رھبرى ملك المتكلمینبه انجمن ملى مخفى ،  سید محمد طباطبايى مجتھدانجمن فدایی آیت اهللا ،  )عباسقلیخان آدمیت

، ) سوسیال دموكراتھا(اجتماعیون عامیون ،  كمیته انقالب،  طباطبايى مجتھدسید محمد از طرف آیت اهللا  انجمن مخفى ثانى

دموكرات عامیون و اجتماعیون دو حزب ،  انجمن سعادت در تركیه ،كمیته ستار رشت  ، انجمن تبريز،  انجمن سعادتاعتدالیون ، 

دو حزب اتحاد اسالمی ، ،  ترقى خواھان ايران،  حزب  حزب اتفاق و ترقى، ) پس از فتح تھران توسط مشروطه خواھان( اعتدالیون

حزب سوسیالیست در مجلس چھارم،  رھبرى سید حسن مدرس هحزب اصالح طلبان ب، در مجلس سوم  دموكرات و اعتدالى

  .) پهاز طرفداران رضا خان سردار س(حزب تجدد در مجلس پنجم در مجلس چھارم ، ) ائتالفی از دموکراتھا و اعتدالیون قبلی (

به اندكى پیش از نھضت مشروطیت ايران و سپس به سالھاى ،پیدايش و ظھور احزاب و تشكلھاى سیاسى به معناى كنونى آن 

سازمانھاى سیاسى و در عین حال غالبا مخفى و يا در زير ،در آستانه شكل گیرى مشروطه خواھى  .نخستین آن باز میگردد

ھدف عمده آنھا نفى استبداد و برانگیختن مردم على مستبدين و در نھايت  پوششھاى غیر سیاسى متعددى پیدا شدند كه

  .و دست كم چنین ادعايى در میان بود،اصالحات اجتماعى و خروج از انحطاط و عقب ماندگى بود

نخستین كسى است كه در جريان آخرين سفرش به ايران ) ق  ١٣١۴ـ  ١٢۵۴(گفته شده است كه سید جمال الدين اسد آبادى 

  .يك انجمن مخفى ايجاد كرد

اولین تشكل ) ق  ١٣٢۶ـ  ١٢۴٩(میرزا ملكم خان ) فراموشخانه (بى گمان تشكیل انجمن ماسونى ،اما از اين احتمال بگذريم 

محفل میرزا عباسقلیخان آدمیت پديد آمد و در دوران ،سیاسى و مؤثر پیش از مشروطیت است كه بعدھا به تقلید از آن  ماھیتًا

   .آدمیت مجمع خود را حزب اهللا نامید .و مجلس اول نقش مھمى ايفا كردمشروطیت 

با ھدف سیاسى ) ش  ١٢٩٩ق ـ  ١٢۵٧(ق انجمن مخفى ديگرى به وسیله آية اهللا سید محمد طباطبايى مجتھد ١٣٢٢در ذيحجه 

  .تأ سیس شد كه اعضاى آن را فدايى میگفتند و خواھان عدالتخانه و مجلس بود

صور  .خطیب مشھور پديد آمد) ق  ١٣٢۶ـ  ١٢٧٧(سال انجمن ملى مخفى با رھبرى حجة االسالم ملك المتكلمین در محرم ھمان 

 ١٢٧٩(سید جمال واعظ اصفھانى ،)مدير روزنامه مساوات (محمد رضا مساوات ،مدير روزنامه صور اسرافیل ) ق  ١٣٢۶م (اسرافیل 

كارمندان دولت و ،و شمارى از مجتھدان برجسته ) ق  ١٣۴۴ـ  ١٢۵٢(ح حاجى سیا) ش  ١٣١٨م (يحیى دولت آبادى ،)ق  ١٣٢۶ـ 

  .حتى يك نفر زرتشتى نیز در آن انجمن عضويت داشتند

البته اين انجمن يك شاخه علنى داشت و يك شاخه مخفى و  .ق طباطبايى دست به تأسیس انجمن مخفى ثانى زد ١٣٢۴در 

   .روزنامه كوكب درى را انتشار میداد
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احتماال در روزھاى پیروزى مشروطیت و تأ (ق  ١٣٢۴یان مھمترين تشكل سیاسى كمیته انقالب بود كه در ھمان سال در اين م

برخى احتمال داده اند كه كمیته انقالب شعبه اى از اجتماعیون عامیون بود كه توسط  .بنیاد نھاده شد) سیس مجلس اول 

از  .بعضى گفته اند كه اين كمیته به وسیله انجمن ملى تشكیل شدو  .تشكیل شده بود) ق  ١٣۴٠م (حیدرخان عمو اوغلى 

در بین اعضاى اين كمیته عده اى تحصیل كرده و روشنفكر وجود  .بنیانگذاران اصلى و مرامنامه آنھا اطالعى در دست نیست 

و سید جلیل اردبیلى نیز در میرزا داوود خان على آبادى .میرزا حسین خان اديب سمیعى از گیالن با آن ھمكارى میكرد .داشت 

ظاھرا علت مخفى بودن كمیته انقالب از يك سو ماھیت انقالبى و تندروانه آن بود و از سوى ديگر ارتباط آن با  .كمیته فعال بودند

  .ترديد در پیروزى مشروطیت نقش داشتند اين انجمن ھا بي .سوسیال دموكراسى روسیه و طبعا بیم از دولت بود

انجمنھاى مختلف با اھداف گوناگون و با گرايشھاى فكرى و سیاسى و اجتماعى شديدا ،ق  ١٣٢۴مشروطیت در پس از پیروزى 

بسیارى از اينان مدعى بودند كه به قصد دفاع از  .متنوع ظاھر شدند و از نفوذ اجتماعى كم و بیش مھمى برخوردار بودند

يكى از  .متفاوت بود،با انجمنھاى مخفى كه قبال تشكیل شده بود،اين انجمنھا .مشروطیت و مجلس اول و آزادى تشكیل شده اند

تفاوتھا اين بود كه تا حدى مشابه و داراى امكانات احزاب سیاسى بودند و نقش حزب سیاسى را در دموراسى پارلمانى ايفا 

  .كردند

آزاديخواھان بودند كه دموكرات ھم گفته ،در مجلس اول به صورت يك حزب سیاسى ظاھر شدند مھمترين گروه سیاسى كه عمًال

[= منطبق با برنامه اجتماعیون عامیون  عمدتًا ،به طور كلى برنامه و خطوط فكرى و اصالحى آزاديخواھان در مجلس .میشدند

ھرچند تاريخ تأسیس اجتماعیون دقیقا روشن نیست ولى سالھا پیش از مشروطه و به گفته اى سال  .بود] سوسیال دموكراتھا

ق در ايران و بويژه در تھران و مناطق شمالى ايران به طور مخفى فعالیت میكرد و گروھى از روشنفكران و آزاديخواھان را  ١٣٢٣

 .ق صورت گرفت ١٣٢۵با تالش حیدر خان در  اولین برنامه آشكار اجتماعیون در مشھد انتشار يافت كه ظاھرًا .جذب كرده بود

اما  ،سوسیال دموكرات مینامیدند و از حزب سوسیالیستى ھمت باكو الھام و حتى دستور میگرفتھرچند اين گروه آشكارا خود را 

بعضى  .البته نبايد قوانین دوگانه باشد،در عین حال در برنامه مشھد خود تصريح میكند كه قوانین بايد منطبق با اسالم باشد

میتوان گفت كه  .مقدس مجاھدين پیشرفت اسالم استآنان در ھمان برنامه اعالم میكنند كه ھدف  .شرعى و برخى عرفى

از اين  .ھمان پیروان و اثر پذيرفتگان از سوسیال دموكراتھا بودند كه به طور عملى با ھم ھمكارى داشتند،آزاديخواھان مجلس اول 

  .نه تشكیالت آن راچون نه وحدت و نظم يك حزب را داشتند و ،رو گفته شده است كه آزاديخواھان را نمیتوان يك حزب نامید

به گفته سید حسن تقى  .فعالیت شان در خارج از مجلس بود اين گروه انقالبیون مجلس بودند كه البته در اقلیت بودند و لذا غالبًا

و شمارى از جاھاى ديگر از آزاديخواھان بودند و رھبرى آن ابتدا با ) از جمله خود تقى زاده(زاده بعضى از وكالى آذربايجان 

  .وابسته به آزاديخواھان بود،صور اسرافیل و مساوات دو روزنامه تندرو آن روزگار .لدوله و سپس با تقى زاده بودسعدا

   .بودند كه در موارد زيادى باھم اختالف داشتند )اعتدالیون( معتدلھا،در نقطه مقابل آزاديخواھان 

انجمن سعادت بوجود آمد كه در ارتباط با انجمن سعادت اسالمبول و آزاديخواھان  ،در كشاكش مبارزه با محمد على شاه در مشھد

در دوران استبداد صغیر ،پس از آنكه مجلس اول بسته شد .تجار و كسبه در آن گرد آمده بودند،دولتیان ،جمعى از طالب  .باكو بود

كمیته ،انجمن تبريز: مانند،و حمايت از مشروطیت بودانجمنھايى در خارج و داخل تشكیل شدند كه ھدف شان مبارزه با استبداد 

  .ستار رشت و انجمن سعادت در تركیه 

يكى انقالبى و ديگرى : دو حزب ظاھر شدند كه نامھاى مختلف يافتند،ق و تشكیل مجلس دوم  ١٣٢٧پس از فتح تھران در رجب 

  .اعتدالى و يا دموكرات عامیون و اجتماعیون اعتدالیون 
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در  .به صورت يك حزب رسمى در آمد،سوسیالیست و انقالبى بودند و در ادامه اجتماعیون عامیون پديد آمده بودنددموكراتھا كه 

را از ] سوسیالیست [= عنوان اجتماعیون ،از اين رو .عین حال اين حزب مايل بود كه رابطه اش با انقالبیون گذشته فراموش شود

  .رھبرى آن حزب در مجلس دوم با تقى زاده بود .الب بودنام ديگر اين حزب حزب انق،نام خود حذف كرد

كوشیدند ،تدوين كنندگان حزب .دموكراتھا خواھان حكومتى ملى و قوى و مجلسى قدرتمند و داراى برنامه اى سوسیالیستى بود

درعین حال افكار آنان  اما .كه افكار دموكراتیك و سوسیالیستى خود را با مبانى و آموزشھاى سیاسى و اقتصادى دينى توجیه كنند

سرشناس عضو حزب دموكرات بودند كه میتوان  اين در حالى بود كه تعدادى از روحانیان نسبتًا .و ھويت دينى شان زير سؤال بود

دموكراتھا از روزنامه ھاى مختلف  .شیخ محمد خیابانى و شیخ على دھخوارقانى اشاره كرد،شیخ ابراھیم زنجانى ،به صدر العلما

  .اين حزب در مجلس دوم در اقلیت بود .ق روزنامه ايران نو ارگان حزب شد ١٣٢٨اما در ،شر افكار خود سود میجست براى ن

در واقع اين حزب ادامه ھمان اعتدالى ھا و  .حزب اجتماعیون اعتدالیون بود،اما حزب ديگرى كه در مجلس دوم اكثريت داشت 

و لذا برنامه اى كه تھیه  .دلیلى جز مقابله و مخالفت با حزب دموكرات نداشت ، تأسیس اين حزب ظاھرًا .محافظ كاران مجلس بود

اعضاى اصلى و پیشوايان اعتدالیون از اعیان و روحانیون نامدار و شخصیته ھاى  .بیشتر در پاسخ به حمالت آنان بود ،كرده بودند

سید نصراهللا  ،شاھزاده اسداهللا میرزا ،معاضد السلطنه ،معاضد الملك ،محافظ كار بود كه میتوان به سید محمد صادق طباطبايى 

ناصرالملك و عالمانى  ،فرمانفرما ،سردار محیى  ،اين حزب از سیاستمدارانى چون سپھدار .اخوى و امام جمعه خويى اشاره كرد

ھمواره بین دموكراتھا و اعتدالیھا رقابت و  ،در مجلس دوم  .چون سید محمد طباطبايى و سید عبداهللا بھبھانى برخوردار بود

  .اين گروه نیز از نشرياتى براى تبلیغ افكار خود استفاده میكردند كه مھمترين آنھا روزنامه مجلس و وقت بود .اختالف بود

ياد شده است  اجتماعیون انقالبیون و سوسیال دموكرات ھم، احزاب گمنام ديگرى چون اصالحیون عامیون ،البته پس از فتح تھران

ولى بايد به يكى از مھمترين آنھا اشاره كرد و آن حزب اتفاق .كه نه وكیلى در مجلس دوم داشتند و نه نقشى اجتماعى ايفا كردند

اتفاق و ترقى را در تھران با كیمته مقدس  ،پنج ماه پیش از فتح تھران  ،ه گفته روزنامه استقالل ارگان اين حزب ب .و ترقى است

تصمیم گرفته شد كه تمامى  ،یل دادند و چون تعداد انجمن ھاى مخفى در مجلس اول باعث اشكال بسیار شده بودستار تشك

يكى از كمیته ھاى معروف  .اينگونه تشكیالت مخفى را متحد كنند و ھريك نماينده اى مأ مور كمیته مركزى اتفاق و ترقى نمايند

مستعان  .حزب شروع به تأسیس شعب واليات كرد ،بعد از فتح تھران .ن تشكیل شدكمیته جھانگیر بود كه در تھرا ،اتفاق و ترقى 

  ).٢٣۶ـ  ٢٣۵،نظام مافى : مرامنامه حزب (اين حزب در مجلس دوم چھار نماينده داشت  .الملك در خارج از مجلس رئیس حزب بود

  .گان آن بودحزب كوچك ديگرى وجود داشت كه ترقى خواھان ايران نام داشت و روزنامه جنوب ار

پس از بازگشت تبعیديھاى  .تشكیل شد اتحاد اسالم است) ق  ١٣٢٩حدود (از احزاب سیاسى قابل توجھى كه در آن مقطع 

سید محمد رضا  .ناصرالملك از قم به تھران دو نفر از داعیان ترك وارد تھران شدند و با يارى دموكراتھا اتحاد اسالم را بنیاد نھادند

به اتحاد اسالم پیوست  ،میرزا كوچك خان نیز كه تا آن زمان با سردار محیى و با اعتدالیون بود .اين حزب شد مساوات از مؤسسان

 .وى با عقیده اتحاد اسالم به گیالن رفت و در جنگ بین الملل اول تشكیالتى در شھر و جنگل به نام اتحاد اسالم راه انداخت  .

سید حسن مدرس و اديب  ،میرزا طاھر تنكابنى  ،)ناصر االسالم (حیى ندامانى سید ي ،كسانى چون سلیمان میرزا اسكندرى 

گفته میشد كه مركز فعالیت  .عضويت اين سازمان را پذيرفته و در پیشرفت اھداف آن فعاالنه شركت كردند ،السلطنه سمیعى

شیخ  ،)ق  ١٣٢٠ـ  ١٢۶۵(سید عبدالرحمان كواكبى  ،الدين اسدآبادى  اتحاد اسالم در اسالمبول بود و از كسانى چون سید جمال

ھدف آن گردآوردن عموم مسلمانان زير لواى واحد  .تأ سیس شده بود) ق  ١٣۵۴م (و رشید رضا ) ق  ١٣٢٣ـ  ١٢۶۶(محمد عبده 

  .به منظور مبارزه با استعمار و ايجاد يك وزنه سیاسى جھانى براى دنیاى اسالم بود )مانند عصر خلفاى راشدين(

اما اين بار دسته اى از اعتدالیون از آن  .در مجلس سوم نیز دو حزب دموكرات و اعتدالى وجود داشتند و در برابر ھم عمل میكردند

ولى با شروع جنگ جھانى اول و دخالت بیگانگان اوضاع سیاسى  .جدا شده به دموكراتھا پیوستند و دموكراتھا اكثريت پیدا كردند
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آلمان و (دموكراتھا و اعتدالیھا ھركدام حزب خود را منحل كرده به ھوادارى متحدين  ،فرو پاشید ايران آشفته شد و مجلس

   .از تھران ھجرت كرده به قم و از آنجا به عثمانى رفتند) دوستانش 

   .ر مجلس چھارم چند حزب وجود داشتند و كم و بیش فعال بودندد

ھرچند در مجلس چھارم  .شكل گرفت ) ش  ١٣١۶ق ـ  ١٢٨۶(ن مدرس رھبرى سید حس هحزب اصالح طلبان بدر مجلس چھارم، 

البته اصالح طلبان تركیبى بود از دموكراتھا و  .اكثريت با اصالح طلبان بود اكثريت و اقلیت نوسان داشت و رأى تغییر میكرد اما غالبًا،

در پنجم، س چھارم به رھبرى مدرس در مجلس اصالح طلبان مجل .اعتدالى ھا و منفردين كه در واقع با ھم ائتالف كرده بودند

اين اقلیت با تغییر سلطنت مخالفت آشكار  .ھرچند كه شخصیت مدرس تا حدودى اين ضعف را جبران میكرد .اقلیت ضعیفى بودند

ی، سیاست اسالم ،سیاست ،روزنامه ھاى قانون .ش سردار سپه به وسیله ھمین اقلیت استیضاح شد ١٣٠٣در مرداد  .كرد

   .نسیم صبا و نوبھار ناشر افكار اصالح طلبان بود ،شھاب

علت اصلى ضعف آنھا آن بود كه عده اى از اين گروه با  .دموكراتھا در اين دوره ضعیف شده و به صورت يك اقلیت در آمده بودند

سسان اين حزب مؤ .برخى از رھبران اعتدالى قديم متحد و مؤتلف شده حزب تازه اى به نام حزب سوسیالیست پى افكندند

دموكراتھاى انشعابى به عنوان  .بودند) از رھبران اعتدال (و میرزا محمد صادق طباطبايى ) از رھبران دموكرات (سلیمان میرزا 

ستاره ايران و  ،شفق سرخ  ،طوفان  ،پیكار ،نشرياتى چون كار،در اواخر مجلس چھارم  .دموكراتھاى ضد تشكیلى شھرت يافتند

اين دوره مجلس در حالى به پايان رسید كه سوسیالیست ھا در .را منتشر میساختند) سوسیالیستھا(يان چپ سخنان جر ،اقدام 

   .ودند و اصالح طلبان و دموكراتھا در اقلیت قرار داشتندباكثريت 

رداخته اكثريت مجلس با حزب تجدد بود كه پ .ش در زمان نخست وزيرى سردار سپه افتتاح شد ١٣٠٢بھمن  ٢٢مجلس پنجم در 

ھمین حزب بود كه در آغاز به اشاره سردار سپه مسئله جمھورى را مطرح  .سردار سپه بود و ابتدا دموكرات مستقل نام داشت

ماده واحده تغییر سلطنت را به تصويب رساند و  ١٣٠۴آبان  ١٩ساخت و ماجراھاى بسیارى در مجلس پنجم آفريد و سرانجام در 

اكثريت تجدد فرو پاشید و به چند فراكسیون منقسم  ،البته پس از ماجراھاى تغییر سلطنت .دراه سلطنت رضاشاه را ھموار كر

گلشن و   ،وطن كوشش ،ناھید ،میھن ،تجدد ،روزنامه ھاى ايران .تكامل ،ملیون ،قیام آزاديخواه ،تجدد: گرديد كه عبارت بودند از

  .طرفدار حزب تجدد و سردار سپه بودند ،شفق سرخ

سلیمان میرزا ھمچنان لیدر اين .از اصالح طلبان نیز كمتر بودند،اعضاى اين حزب .سوسیالیست ھا بودند،جلس پنجم اقلیت ديگر م

يكى از عوامل مھم .سوسیالیستھا با تدين و تجدد ھمدست بوده و از سردار سپه حمايت میكردند،در اوايل كار مجلس .حزب بود

احزاب ،پس از انتخابات مجلس ششم و استقرار ديكتاتورى مطلق .چپ روى فراوان سوسیالیستھا بود،به قدرت رسیدن رضا شاه 

: فقط چند فراكسیون در اوايل اين دوره وجود داشت كه عبارت بودند از.سیاسى قديمى فرو پاشیدند و ديگرحزبى تشكیل نشد

يك فراكسیون وجود داشت كه ،در مجلس ھفتم .كتر مصدق مستقل و منفردين كه عبارت بود از مدرس و د،راديكال ،آزاد،اقتصاد

و محمود طلوع نماينده ) ق  ١٣١٨ـ  ١٢۶۵(فرخى يزدى : يك اقلیت ھم بود كه دو عضو داشت .عبارت بود از فراكسیون ترقى 

حزبى تعطیل تقريبا تمامى فعالیتھاى سیاسى و ،به دلیل حاكمیت مطلق ديكتاتورى  ١٣٢٠از مجلس ششم به بعد تا .الھیجان 

  .شد و جز يك گروه ماركسیستى مخفى ھیچ گروه يا حزب سیاسى پديد نیامد

  مسیش ١٣٣٢ـ  ١٣٢٠ دوره سالھای : دوره دوم 

  :عناوین تشکل ھای سیاسی این دوره عبارتند از
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آذربايجان به رھبرى سید فرقه دموكرات ، سید ضیاءالدين طباطبايىتوسط  حزب اراده ملى، جمعیت آذربايجان، حزب توده ايران

 حزب دموكرات، جمعیت فدائیان اسالم، فرقه دموكرات كردستان به رھبرى محمد سیف قاضى و صدر قاضى، جعفر پیشه ورى

جمعیت آزادى توسط محمد نخشب،  نھضت خداپرستان سوسیالیست، حزب ايران، ) نخست وزیر(السلطنه توسط قوام ایران 

حزب ،  دكتر مظفر بقايىتوسط  حزب زحمتكشان ملت ايران، جمعیت سوسیالیست توده ايران ، ، حزب مردم ایران مردم ايران

  .جبھه ملى ايرانتوسط محمد تقی شریعتی ،  كانون نشر حقايق اسالمى مشھد ،)نیروى سوم (زحمتكشان ملت ايران 

با فروپاشى  .سلطنت ايران گمارده شدرضاشاه به وسیله متفقین از سلطنت بركنار شد و محمدرضا به  ،١٣٢٠در شھريور ماه 

احزاب و گروھھاى سیاسى ،به مقتضاى احوال آن دوران  .فضاى سیاسى كشور تا حدودى باز شد،ديكتاتورى بیست ساله 

بسیارى پديد آمدند كه برخى از آنھا مھم بودند و در تحوالت اجتماعى و سیاسى دھه ھاى اخیر ايران نقش قابل توجھى بازى 

  .كردند

اين حزب با  .در تھران تشكیل شد ١٣٢٠حزب توده ايران بود كه در ھفتم مھر ،ستین حزبى كه در اين مقطع تأ سیس شدنخ

و مخالفان ديكتاتورى رضا شاه و خواستاران ] آلمان ھا[= ضد فاشیستھا ،سوسیال دموكراتھا،شركت عده اى از كمونیست ھا

با وجود اينكه گردانندگان اين حزب  .پديد آمد،) نفر دكتر ارانى تشكیل میداد ۵٣دسته كه ھسته مركزى آنھا را (آزاديھاى دموكراتیك 

گاه نیز افكار خود را سازگار با اسالم و مسلمانان قلمداد  .اما نظرشان را در باب دين و مذھب مسكوت گذاشتند،كمونیست بودند

در سالھاى نخستین  ،از اين رو "تعالیم مقدس اسالم است حزب توده ايران حامى جدى": اعالم كرد ١٣٢۵اين حزب در  .میكردند

حزب توده سھم مھمى  .به آن گرويده و يا تمايل نشان دادند) و حتى گاه تنى چند از روحانیون(بسیارى از مسلمانان ،تأسیس آن 

  .داشت ١٣٣٢تا  ١٣٢٠در تحوالت 

تشكیل دادند و روزنامه اى به عنوان آذربايجان نشر دادند كه  آزاديخواھان تبريز جمعیتى به نام جمعیت آذربايجان ،در ھمین سال

اما اين جمعیت فقط  .اين جمعیت كانون ھنر پیشگان را تشكیل داد .ارگان جمعیت بود و به زبان فارسى و تركى منتشر میشد

  .شش ماه ادامه پیدا كرد

مطابق با سیاست انگلستان تشكیل ،اين حزب  ،دهگفته ش.سید ضیاءالدين طباطبايى حزب اراده ملى را تأ سیس كرد ١٣٢٣در 

   .عمل میكرد) از جمله حزب توده (ھمواره علیه احزاب ديگر  در طول دوران فعالیت خود ،اراده ملى .شد

فرقه دموكرات آذربايجان به رھبرى سید جعفر پیشه ورى با انتشار بیانیه اى موجوديت و تأ سیس  ١٣٢۴روز دوازدھم شھريور ماه 

سرانجام به تشكیل دولت ،اين گروه كه فعالیت خود را با ادعاى مبارزه با استبداد و تأمین آزادى آغاز كرد.را رسما اعالم كردخود 

خروج از ايران و در ساخته و پرداخته شوروى و ھدف آن خوددارى شوروى  ،حزب دموكرات آذربايجان .مستقلى در آذربايجان رسید

پس از حدود يك سال كشمكش بین فرقه و دولت ايران از يك سو و فشار بین .تن امتیاز نفت بوداعمال فشار بر دولت براى گرف

دولت پیشه ورى سقوط  ١٣٢۵آذر  ٢١دولت به آذربايجان نیروى نظامى فرستاد و در نتیجه در ،المللى به شوروى از سوى ديگر

   .كرد

به رھبرى محمد سیف قاضى و صدر قاضى در مھاباد پديد آمد و فرقه دموكرات كردستان ،اندكى پس از تأ سیس فرقه آذربايجان 

اين گروه و حكومت آن .در آذر ماه حكومت ملى كردستان اعالم شد.نخستین كنگره خود را در مھاباد منعقد كرد ١٣٢۴در آبان ماه 

 حكومت ١٣٢۵در اواخر .در عین حال قاضى مسلمان بود.نیز با مساعدت و پشتیبانى مادى و معنوى دولت شوروى صورت گرفت 

  .كردستان به وسیله دولت ايران فرو پاشید و محمد قاضى و صدر قاضى در مھاباد اعدام شدنددموکرات و فرقه  ملی کردستان
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فعالیتش را آغاز كرد و با ترور سید ) ش  ١٣٣۴ـ  ١٣٠٣(به رھبرى سید مجتبى نواب صفوى  ١٣٢۴جمعیت فدائیان اسالم از سال 

  .ش شھرت پیدا كرد ١٣٢۴اسفند ماه  ٢٠ احمد كسروى در

  .به بعد نقش مھم و برجسته اى در تحوالت سیاسى و نھضت ملى ايفا كرد  ١٣٢٧پس از آن از سالھاى 

گفته شد كه ھدف  .نخست وزير تشكیل حزب دموكرات ايران را اعالم كرد) ش  ١٣٣۴ـ  ١٢۴٩(قوام السلطنه  ١٣٢۵در فروردين ماه 

اولین حزبى بود  ،اين حزب در تاريخ كشور .يگانگى حقیقى میان عموم آزاديخواھان و اجراى سريع اصالحات استآن ايجاد اتحاد و 

اتحاديه  .كه بر خالف اصول و مبانى حزبى در تمام جھان از باال تشكیل میشد و در ايجاد آن از قدرت دولتى استفاده میگرديد

ش دولت قوام سقوط  ١٣٢۶وقتى كه در آذرماه .عضويت حزب قوام را پذيرفته اندعشاير خوزستان و ايل بختیارى اعالم كردند كه 

  .حزب دولتى او نیز ساقط شد،كرد

حزب ايران در مبارزات .نقش فعالترى به عھده گرفت ،به بعد فعال شده بود ١٣٢١كه احتماال از سالھاى ،حزب ايران  ١٣٢۵از سال 

اكثريت اعضاى حزب را دانشگاھیان و روشنفكران .سوسیال دموكراسى بود يبًاضد استعمارى شركت كرد و گرايش فكرى آن تقر

  .ملى تشكیل میدادند

نھضت خداپرستان ،ش عنوانى پیدا كرد و فعال شد ١٣٢٨ـ  ١٣٢٧ش شكل گرفت و در  ١٣٢۵از احزابى كه در سالھاى پس از 

به رھبرى ،ش تشكیل میشد ١٣٢٠ديش سالھاى پس از اين گروه كه عمدتا از جوانان مسلمان و مبارز و نوان.سوسیالیست است 

اين نھضت كه گرايش شديد  .طرز تفكر اصلى آنان سوسیالیسم بر بنیاد خداپرستى و توحید بود .دكتر محمد نخشب تأسیس شد

و  از آن جدا شد،پس از تشكیل جبھه ملى به آن پیوست و با حزب ايران ائتالف تشكیالتى كرد ولى پس از آن  ،ملى داشت

  .ش به حزب مردم ايران تبديل گرديد ١٣٣٢اين جمعیت پس از كودتاى  .جمعیت آزادى مردم ايران را بنیاد نھاد

ش پديد آمد جمعیت سوسیالیست توده ايران است كه جمعى از اعضاى اصلى حزب  ١٣٢۶حزب قابل توجه ديگرى كه در دى ماه 

ملكى و ھوادارانش به اتفاق دكتر مظفر  .از آن حزب جدا شدند،ى خلیل ملكى با رھبر،كه اصالح طلبان خوانده میشدند،توده ايران 

خلیل ملكى با عنوان حزب ،اما پس از آنكه بقايى از نھضت ملى جدا شد .بقايى حزب زحمتكشان ملت ايران را تأ سیس كردند

نیز فعالیت كرد اما دچار انشعابھا و  اين جمعیت سالھا پس از آن .به راه خود ادامه داد) نیروى سوم (زحمتكشان ملت ايران 

  .تحوالتى گرديد

 .ش به وسیله محمد تقى شريعتى مزينانى تأسیس شد ١٣٢۴كانون نشر حقايق اسالمى مشھد نیز يكى از مراكزى بود كه در 

ضت ملى بويژه در سالھاى نھ .فعالیت سیاسى ھم میكرد،اين كانون ضمن پرداختن به تبلیغات و تعلیمات دينى به جوانان

  .شريعتى و ديگر اعضاى كانون در مشھد از فعاالن سیاسى بودند و از حكومت دكتر مصدق حمايت میكردند،

نوزده تن از شخصیت ھاى  ١٣٢٨در مھرماه .جبھه ملى ايران است ،اما مھمترين جمعیت سیاسى كه در آن مقطع پديد آمد

تشكیل  ،يكى از نتايج پیش بینى نشده اين تحصن .بار متحصن شدندسیاسى و ملى و دينى به عنوان اعتراض به انتخابات در در

چنانكه از .اين جبھه نقش زيادى در سیاست ايران در آن روزگار بازى كرد .اين جبھه بود كه به رھبرى دكتر مصدق صورت گرفت

احزاب و دستجات تشكیل دھنده آن  .بلكه از احزاب مختلف آن دوران بوجود آمده بود ،جبھه ملى يك حزب نبود،عنوان آن بر میآيد

به (ان ايرانیست پ حزب ملت ايران بر بنیاد،)به رھبرى دكتر بقايى (سازمان نظارت بر انتخابات ،حزب ايران : جبھه عبارت بودند از

رى به رھب(مجمع مسلمانان مجاھد  ،جمعیت فدائیان اسالم  ،)به رھبرى نخشب (جمعیت آزادى مردم ايران  ،)رھبرى پزشگپور

دھقانان كشور و برخى از ،كارگران و اتحاديه ھاى كارگرى ،فرھنگیان ،دانشگاھیان ،در جبھه بازاريان  ).شمس قنات آبادى 

  .شخصیت ھاى منفرد نقش فعال داشتند
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  مسیش ١٣۴٢ـ  ١٣٣٢ دوره سالھای: دوره سوم 

  :عناوین تشکل ھای سیاسی این دوره عبارتند از

ھضت ن،  جبھه ملى دوم،  حزب ملیون به رياست دكتر اقبال، امیر اسداهللا علم  توسطحزب مردم ،  نھضت مقاومت ملى ايران

    .انجمنھاى اسالمى در مدارس و دانشگاھھا، آزادى ايران

به فعالیت رسمى و علنى تمامى احزاب و گروھھاى سیاسى ،و سقوط حكومت ملى دكتر مصدق  ١٣٣٢پس از كودتاى مرداد ماه 

  .در عین حال مبارزات سیاسى به طور مخفى و غیر رسمى ادامه يافت .داده شدپايان 

خستین واكنش در برابر كودتا تشكیل نھضت مقاومت ملى ايران بود كه بالفاصله پس از كودتا پديد آمد و با انتشار اطالعیه ن

ازرگان و دكتر يداهللا سحابى حول محور آية اين جريان با ھمت كسانى چون مھندس ب .موجوديتش را اعالم كرد"نھضت ادامه دارد"

  .اهللا سید رضا زنجانى شكل گرفت و به صورت يك جريان سیاسى قابل توجه و مؤثر و داراى تشكیالت و نظم در آمد

عمده  .به نوعى با نضھت مقاومت ھمكارى میكردند،اكثريت احزاب و گروھھاى سیاسى بازمانده دوران نضھت ملى و پیش از كودتا

دعوت به اعتصاب و ،ارسال نامه ھاى اعتراضى به مقامات دولتى به مناسبت ھاى مختلف ،ن فعالیت اين نھضت پخش اطالعیه تري

  .امثال آنھا بود

احزاب  ١٣٣٩ تا ١٣٣٢پس از. فعال بود و در برخى از شھرھا مانند مشھد شاخه ھايى داشت ش نسبتًا ١٣٣۶نضھت تا سال 

  .روشن و مشخصى نداشتند فعالیت،)نھضت مقاومت (سیاسى 

ش به اشاره محمد رضا شاه حزب مردم به وسیله امیر اسداهللا علم و حزب ملیون به رياست دكتر اقبال بوجود  ١٣٣۶البته در 

ولى اين دو حزب .آمدند كه اولى حزب اقلیت بود و دومى حزب اكثريت و در مجلس نوزدھم اكثريت نمايندگان از حزب اقبال بود

  .در میان مردم و سھمى در سیاست و تحوالت نداشتند دولتى نقشى

شرايط داخلى و فشارھاى خارجى موجب شد كه رژيم به شكلى تن به فضاى باز سیاسى بدھد و در نتیجه  ١٣٣٩ـ  ١٣٣٨در 

رھبران جبھه ملى كه در اين سالھا خاموش  .احزاب گذشته به نوعى تجديد سازمان كنند و آماده فعالیت سیاسى شوند

حزب : احزاب تشكیل دھنده جبھه دوم عبارت بودند از .اقدام به بازسازى جبھه كردند كه به جبھه ملى دوم شھرت پیدا كرد،بودند

كه با ،جبھه دوم از پذيرفتن برخى از احزاب خوددارى كرد و اين امر .و حزب سوسیالیست،حزب مردم ايران ،حزب ملت ايران ،ايران 

رژيم شاه نیز جبھه را جدى نگرفت  .موجب اختالفات داخلى و تضعیف جبھه دوم را فراھم كرد،جه شدمخالفت دكتر مصدق نیز موا

از (ماه فعالیت  ۴۵در نتیجه پس از  .و به آن اجازه فعالیت و حتى اجازه شركت در انتخابات دوره بیستم مجلس شوراى ملى را نداد

مجلس بیستم نیز در  .جبھه فرو پاشید، ١٣۴١ھبران در ارديبھشت و دستگیرى برخى از ر) ١٣۴٣تا ارديبھشت  ١٣٣٩تیر ماه 

  .اختیار دو حزب دولتى حزب مردم و حزب ملیون بود

بانیان نھضت مھندس  .تأسیس شد ١٣۴٠اين حزب در ارديبھشت  .ھضت آزادى ايران بودن حزب ديگرى كه در اين زمان شكل گرفت

به عنوان اولین حزب ،نھضت آزادى ايران  ،به گفته بازرگان .بودند حمود طالقانىدكتر يداهللا سحابى و آية اهللا سید م ،بازرگان

جناح ،در واقع پديد آورندگان نھضت آزادى  .سیاسى بود كه بنا به وظیفه دينى و با ايدئولوژى منطبق و مأ خوذ از اسالم پديد آمد

بعدھا در داخل و ،نھضت آزادى  .را نیز بنیاد نھادند نھضت مقاومت ملى ،مذھبى نھضت ملى و جبھه ملى بودند كه پس از كودتا

  .خارج از كشور به فعالیتش ادامه داد و در دوران انقالب و پس از آن نقش برجسته اى ايفا كرد
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به بعد جريان اسالمى نوينى شكل گرفت كه انگیزه و ماھیت سیاسى داشت و آن جريان  ١٣٣۶قابل ذكر است كه در سالھاى 

فراوان و  ١٣۴٠ـ  ١٣٣٩اين انجمنھاى در  .انجمنھاى اسالمى در مدارس و دانشگاھھا و برخى جاھاى فرھنگى ديگر بودتأسیس 

كنگره اى در تھران از انجمنھاى  ١٣۴٠در ارديبھشت  .برجسته شدند و در فعالیتھاى سیاسى نقش قابل توجھى بازى كردند

كانون نشر حقايق اسالمى مشھد و كانون توحید ،جمن تبلیغات اسالمى ان،معلمین ،دانشجويان ،پزشكان ،اسالمى مھندسین 

طالقانى و ،و عده اى از شخصیت ھاى روحانى روشنفكر و آزاده از قبیل عالمه طباطبايى ) گروه تھران و شھرستانھا ١٣جمعا (

. و شريعتمدارى پیام و نماينده فرستادندمراجع تقلید مانند آية اهللا میالنى  .گروه تجديد شد ١٧غیره تشكیل گرديد و سال بعد با 

در واقع اين حركت به وسیله  .آية اهللا مرتضى مطھرى نقش مھمى در اين انجمن ھا ايفا كرد ،افزون بر شخصیتھاى ياد شده

  .عالمان روشنفكر و روشنفكران مسلمان دانشگاھھا تأسیس و رھبرى شد و لذا مظھرى از وحدت حوزه و دانشگاه تلقى میشد

  .از درون ھمین انجمنھا بیرون آمدند ًاضاى جوان نھضت آزادى و بعد از آن سازمان مجاھدين خلق غالباع

   ١٣۵٧ـ  ١٣۴٢ دوره سالھای: دوره چھارم 

  :عناوین تشکل ھای سیاسی این دوره عبارتند از

و دكتر حبیب  رھبرى دكتر كاظم سامىبه ) جاما(جبھه آزاديبخش ملى ايران ،  حزب ملل اسالمى،  ھیئت ھاى مؤتلفه اسالمى

جبھه ملى ، چریک ھای فدایی خلق ،  گروھھاى كوچك و اسالمى ،) منافقین بعد از انقالب( سازمان مجاھدين خلق،  اهللا پیمان

در اتحاديه دانشجويان ايرانى ، حزب پان ایرانیست ، حزب رستاخیز ،  حزب مردم ، حزب ايران نوين به رياست امیر عباس ، سوم

انجمن ھاى  ،جامعه سوسیالیستھاى ايرانى اروپا ،سازمانھاى اروپايى جبھه ملى ايران،كنفدراسیون دانشجويان ايرانى ،اروپا

،  جمعیت ايرانى طرفداران آزادى و حقوق بشر،  حزب راديكال،  جبھه ملى چھارم،  شجويان ايرانى در اروپا و آمريكااسالمى دان

سازمان (=، گروه ھای اسالمی ھفت گانه روحانیت مبارز تھران، كانون وكال و جمعیت حقوقدانان،  كانون نويسندگان ايران

    .)مجاھدین انقالب اسالمی بعد از انقالب

به فعالیت سیاسى احزاب و دستجات سیاسى پايان داده شد و رژيم محمد رضا شاه بار ،ش  ١٣۴٢خرداد  ١۵با سركوب قیام 

رھبران جبھه ملى دوم و نھضت ،  ١٣۴١خرداد در بھمن  ١۵پیش از حادثه  .سى و حزبى فرمان دادديگر به تعطیل فعالیت سیا

 - ١٣۴٢اعضاى جبھه آزاد شدند ولى رھبران نھضت آزادى در زندان ماندند و در  ،١٣۴٢در اواسط  .آزادى ايران دستگیر شده بودند

بدين ترتیب فعالیت احزاب و مبارزات سیاسى قانونى به نقطه پايان  .محكوم شدند تمحاكمه شده و به زندانھاى طويل المد ١٣۴٣

نیز  ،آغاز شده بود ١٣۴١كه از اواسط ،فعالیت سیاسى روحانیت ،از ايران به تركیه  ١٣۴٣خمینى در  امامبا تبعید .خود رسید

د كه ديگر نمیتوان به فعالیت قانونى و اكثر سیاسیون بويژه جوانان و روشنفكران به اين نتیجه رسیدن ،در اين زمان .خاموش گرديد

  .گروھھايى به فعالیت مسلحانه و قھرآمیز روى آوردند ،از اين رو .مبارزه سیاسى امید داشت

خرداد از تركیب شش  ١۵از نخستین گروھھايى كه به مبارزه قھرآمیز گرايش پیدا كرد ھیئت ھاى مؤتلفه اسالمى بود كه پس از 

بنیادگذاران آن كه عبارت بودند از مھدى عراقى  .را ترور كرد )نخست وزير(حسنعلى منصور  ١٣۴٣ر ھیئت مذھبى تشكیل شد و د

تحت تأثیر انديشه ھاى دينى و سیاسى نواب  عمدتًا ،اسداهللا الجوردى و چند تن ديگر،حبیب اهللا عسگراوالدى ،صادق امانى ،

ابع روحانیت و مرجعیت دينى بودند و از آرمان حكومت اسالمى دفاع آنان مسلمان معتقد و ت .صفوى و فدائیان اسالم قرار داشتند

  .تعدادى از افراد اين گروه در ارتباط با ترور منصور بازداشت شدند و تنى چند از آنان اعدام و بقیه به زندان محكوم شدند  .میكردند

به رھبرى سید  ١٣۴٠حزب ملل اسالمى است كه به گفته اى در ،از گروھھاى ديگر كه با ھدف مبارزه مسلحانه تأ سیس شد

كه جملگى ،تن از كادرھاى آن  ۵۵، تعداد  ١٣۴۴اما پیش از آنكه وارد عمل شوند در .محمد كاظم موسوى بجنوردى بوجود آمد
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اعم از شیعه و سنى  معتقد به وحدت ملل اسالمى،اين حزب با وجود اعتقادات شیعى .دستگیر و به زندان افتادند،جوان بودند

   .تأ سیس حكومت اسالمى بود،آرمان حزب  .بودند

و دكتر حبیب اهللا پیمان با مشى ) ش ١٣۶٧ -  ١٣١٣(به رھبرى دكتر كاظم سامى ) جاما(جبھه آزاديبخش ملى ايران  ١٣۴٣در 

ھنوز در تدارك مبارزه بودند كه در  .كرداين جبھه از حزب مردم ايران انشعاب  .مسلحانه و با آرمان دينى و سوسیالیستى پديد آمد

  .اعضاى رھبرى آن بازداشت و طى محاكمه به زندان محكوم شدند ١٣۴۴

ش به وسیله سه  ١٣۴۴سازمان مجاھدين خلق بود كه در شھريور ماه ،مھمترين سازمان اسالمى كه در اين دوران تشكیل شد

و على اصغر بديع زادگان )  ١٣۵١ـ  ١٣١٨(سعید محسن  ،) ١٣۵١ - ١٣١٧(محمد حنیف نژاد (تن از جوانان عضو نھضت آزادى 

براى تدوين ايدئولوژى در تربیت فكرى و نظامى كادرھا و  ١٣۵٠اين سازمان از بدو تأ سیس تا  .بنیاد نھاده شد)  ١٣۵١ـ  ١٣١٧(

ولى در شھريور ماه  .یرى با رژيم شدوارد عملیات رزمى و درگ ،اما از آن سال به بعد ،تھیه مقدمات مبارزه قھرآمیز تالش میكرد

به اعدام ) سه تن مؤسسھمان از جمله (تن  ٩طى محاكمه اى  ،تن از اعضاى آن دستگیر شدند و پس از چندى ۶٩ تعداد ١٣۵٠

 .مبارزه انقالبى ادامه يافت،آسیب جدى ديد اما با سازماندھى مجدد ،ھرچند سازمان در آستانه آمادگى .محكوم گرديدند

و البته از آموزشھاى ماركسیسم نیز در تحلیل اجتماعى و  اسالم انقالبى و ضد استثمار و ضد امپريالیسم بود،وژى سازمان ايدلوئ

   .اقتصادى استفاده میشد

در (گروه ابوذر : گروھھاى كوچك و اسالمى نیز پديد آمدند كه به اقداماتى ھم دست زدند مانند ١٣۵٠در سالھاى پس از 

گروه  ،گروه مھدويون، گروه صف ،)در زندان قصر(گروه الفجر  ،)در اصفھان(گروه اهللا اكبر  ،)در ھمدان(عیان راستین گروه شی،)نھاوند

  .موحدين و حزب اهللا

در اين دوران گروھھاى مختلف ماركسیستى نیز يكى پس از ديگرى شكل گرفتند و به مبارزه قھرآمیز گرويدند كه مھمترين آنھا 

  .تشكیل شد و تا دوران انقالب به مبارزه ادامه داد ١٣۵٠ايران بود كه در سال  سازمان چريكھاى خلق

به  ١٣۴۴در تابستان  .اما كارى از پیش نبرد،برخى تحركات سیاسى و پارلمانى نیز در ايران صورت گرفت  ١٣۵۶تا  ١٣۴٢از 

حزب سوسیالیست خلیل ،حزب مردم ايران ،حزب ملت ايران ،درخواست دكتر مصدق جبھه ملى سوم با عضويت نھضت آزادى 

  .ملكى و سازمان دانشجويان جبھه ملى تشكیل شد اما فقط چند بیانیه صادر كرد و تعطیل شد

و حزب پان ايرانیست ،و حزب مردم كه ھردو دولتى بودند ،در اين سالھا حزب ايران نوين به رياست امیر عباس ھويدا نخست وزير

ش محمد رضاشاه احزاب دولتى را  ١٣۵٣ز اين رو در اسنفد ماه ا.به عنوان حزب سیاسى نداشتندوجود داشتند اما ھیچ نقشى 

ش وجود داشت و ظاھرا  ١٣۵٧با اينكه اين حزب تا .منحل كرد و حزب رستاخیز را به عنوان حزبى فراگیر و واحد تأ سیس كرد

  .قدرتمند بود اما اھداف اصلى آن تأ مین نگرديد و ناكام ماند

در داخل كشور بكلى محدود و يا منكوب شده بود از آن به بعد به خارج از كشور منتقل شد و  ١٣۴٢زات سیاسى كه از سال مبار

آمريكا و خاورمیانه عربى به مبارزه سیاسى علیه رژيم ايران ،دينى و ماركسیستى از كشورھاى اروپايى ،گروھھاى مختلف ملى 

اتحاديه : مھمترين اين تشكلھا عبارت بودند از .نھاى چريكى داخل نیز حمايت كردنددست زدند و گاه به طرق مختلف از سازما

جامعه سوسیالیستھاى ايرانى ،سازمانھاى اروپايى جبھه ملى ايران ،كنفدراسیون دانشجويان ايرانى ،دانشجويان ايرانى در اروپا

  .اروپا و انجمن ھاى اسالمى دانشجويان ايرانى در اروپا و آمريكا
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با نشريات ،اين گروھھا.نھضت آزادى خارج از كشور و برخى از اعضاى آن نیز فعال بودند.قاطعى جبھه ملى نیز فعالیت داشت در م

در بى اعتبار كردن رژيم در سطح جھانى و سرانجام ظھور ،و برگزارى جلسات و تالشھاى تبلیغى و افشاگرانه در محافل بینالمللى 

  .بازى كردند انقالب در داخل نقش قابل توجھى

شايد پیش درآمد اين  .بار ديگر فعالیت سیاسى حزبى و قانونى آغاز شد،  ١٣۵۶در اسالمی با ظھور نخستین نشانه ھاى انقالب 

 ١٣۵۴بھمن ماه  ٢٧صفحه اى على اصغر حاج سید جوادى بود كه در  ۵٣نامه سرگشاده ،مرحله از فعالیت سیاسى داخلى كشور

كه بطور روشن سخنان شاه و رژيم او را به ،اين نامه مفصل .ان رئیس دفتر مخصوص شاه انتشار يافت خطاب به نصرت اهللا معینی

  .در جامعه آن روز ايران اثر فراوانى گذاشت و سكوت سنگین دوازده ساله را شكست،نقد كشیده بود

شورش عمومى بعدى را فراھم ،اين زمینه ھا،موجب باز شدن نسبى فضاى سیاسى شد،فشار آمريكا بر شاه   ١٣۵۵در سال 

پیشنھاد جبھه معترضه استبداد را ،كه نقش رھبرى حزب را ھم داشت ،يكى از نويسندگان حزب توده   ١٣۵۶بان و آذر آدر  .كرد

   .داد

داريوش (حزب ملت ايران ،)بختیار(در آبان ھمان سال جبھه ملى چھارم با پیشگامى دكتر شاھپور بختیار و با ھمكارى حزب ايران 

  .ظاھر شد) رضا شايگان (و جبھه سوسیالیست ھاى نھضت ملى ) فروھر

  .در آن اوان حزب راديكال به وسیله رحمت اهللا مقدم مراغه اى اعالم موجوديت كرد

احمد صدر ،مھندس بازرگان : ھیئت اجرايى آن عبارت بودند از.در آذرماه جمعیت ايرانى طرفداران آزادى و حقوق بشر تشكیل شد

على اصغر حاج سید  ،)از جمعیت حقوقدانان ( عبدالكريم الھیجى،)از كانون وكالء(حسن نزيه ،)از نھضت آزادى (حاج سید جوادى 

محور فعالیتھاى  ،۵٧ و ۵۶ سالھایاين جمعیت در  .و مھندس رحمت اهللا مقدم مراغه اى،ناصر میناچى  ،)از نويسندگان (جوادى 

شخصیتھاى منفرد سیاسى بود و نقش قابل توجھى در سست كردن اعتبار و اقتدار  سیاسى احزاب و گروھھاى سیاسى و

دفتر ،اسناد و مرامنامه آن در كتاب اسناد نھضت آزادى ايران جلد نھم (حكومت و فراھم آوردن خیزش مردم در سال بعد داشت 

  ).دوم مندرج میباشد

  .حزب سیاسى عمل میكرد به مثابه يك كانون نويسندگان ايران نیز در آن اوان عمًال

  .كانون وكال و جمعیت حقوقدانان نیز نقش سیاسى حزبى را عمال ايفا میكردند

جنبش به پیشگامى دكتر على اصغر حاج سید جوادى به  .حزب توده و ديگر گروھھاى ماركسیستى تجديد فعالیت كردند ١٣۵٧در 

جاما فعالیت خود را از سر گرفت اما  .عالیت سیاسى پرداخت صورت يك گروه سیاسى شكل گرفت و با انتشار نشريه جنبش به ف

 .دكتر پیمان از آن فاصله گرفت و جنبش مسلمانان مبارز را تشكیل داد و جاما به رھبرى دكتر سامى فعالیت خود را ادامه داد

  .ادندمجاھدين خلق بار ديگر فعال شدند و شاخصه سیاسى خود را تحت عنوان جنبش ملى مجاھدين بنیاد نھ

 دکتر،اما روحانیت مبارز تھران با پیشگامى عالمانى چون مرتضى مطھرى ،روحانیت ھرچند داراى حزب و گروه خاصى نبود

به  ١٣۵٧محمد رضا مھدوى كنى و محمد جواد باھنر شكل گرفت و در ،اكبر ھاشمى رفسنجانى  ،موسوى اردبیلى ،بھشتى

  .عمل كرد مثابه يك حزب سیاسى فراگیر مؤثر در سطح كشور

صف و منصورون كه در سالیان پیش با مشى مسلحانه فعال بودند ،موحدين ،بدر،فالح ،توحیدى خلق ،گروھھاى امت واحده 

  .پديد آوردند ١٣۵٨سازمان مجاھدين انقالب اسالمى را در سال 
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  .فدائیان اسالم و ھیئت ھاى مؤتلفه نیز تجديد حیات كردند

احزاب ،الزم به ذكر است كه در دھه ھاى اخیر.نقشى در حیات سیاسى جارى نداشتند گروھھاى كوچك ديگرى ھم بودند كه

شیعى با عناوين مختلف و انگیزه ھاى سیاسى و انقالبى در برخى از كشورھاى ديگر پديد آمده اند و در صحنه سیاست به 

  .فعالیت مشغول ھستند

و شاخه ھاى ديگر آن مانند امل ،شگامى موسى صدر در بیروت پديد آمدكه با پی،به عنوان نمونه میتوان به حركة المحرومین لبنان 

  .حزب اهللا و يا حزب الدعوة در عراق و يا احزاب ھشت گانه جھادى افغانستان اشاره كرد و اخیرًا

  منابع

  :مطالعاتی برای شناخت احزاب سیاسی در ایران از ابتدا تا دوره پھلوی عبارتند از  منابع

  منصوره اتحاديه نظام مافى  ،ل احزاب سیاسى مشروطیت پیدايش و تحو

  جلد اول و دوم  ،ملك الشعراى بھار ،تاريخ احزاب سیاسى ايران 

  غالمرضا نجاتى،جلد اول و دوم  ،)از كودتا تا انقالب (تاريخ بیست و پنج ساله ايران 

  غالمرضا نجاتى، جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران

  انتشارات حزب توده  از ،گذشته چراغ راه آينده

 سید جالل الدين مدنى ،جلد دوم ،تاريخ سیاسى معاصر ايران


