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ن، که با ، همسرم نادیا و تمام زنان آزادۀ زحمتکش ایرا)مهین(مادرم سارا : تقدیم به 
را از گذرگاهای پر تالطم و » امیدواری عشق به زندگی انسانیت«وارستگی و بردباری مشعل 

  .تعیین کنندۀ تاریخ گذر میدهند و اجاق زندگی را فروزان نگه میدارند
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سی ایرانتاریخ صد سالۀ احزاب و سازمانهای  سیا  
 

  یک

  
  
  

 مقدمه
  

غاز جنبش مشروطیّت تا کنون، سازمانها درتاریخ سیاسی ایران معاصر، مشخصاً از زمان آ
و احزاب سیاسی گوناگونی بعد از پیدایش و شکل گیری بتدریج در طول صد سال گذشته 

این .  ظهور رسیده انده سیاسی در جامعه ایران بمنص-بصورت چهار نیروی اساسی اجتماعی
ژیکی مشخص به چهار نیروی اساسی که هر یک دارای ویژگی های فرهنگی، تاریخی و ایدئولو

  :  عبارتند از خود هستند،
کشورهای صنعتی » یغرب «عمده تحت تأثیر ارزشهای بان، که بطورلنیروی سلطنت ط -1

  .، خواهان پیوند به مدار نظام جهانی سرمایه بوده است)جهان اوّل(سرمایه داری مرکز 
 « ت خارجینیروی ملّی گرایان، که عموماً درجهت استقرار حاکمیّت ملّی و اجرای سیاس -2

از مدار نظام جهانی سرمایه بوده » گسست«جهان سوّمی خواهان یک نوع » غیر متعهد
 .است

والیت » تئوکراسی « طرفداران(که بخشی از آنان   ، )اسالمی ها(نیروی مذهبیّون سیاسی  -3
موفق به استقرار   ،1357با انحصار ارگانهای نظام دولتی در جریان انقالب بهمن ) فقیه

 .ری رژیم جمهوری اسالمی سرمایه در ایران شده استدیکتاتو
 خورشیدی موفق 1350 و 1340که با اینکه در دهه های   نیروی چپ های مارکسیست، -4

مونی فرهنگی خود ژ در صد دانشجویان و جوانان ایران را در زیر ههفتادشده بود بیش از 
ردوگاه سوسیالیستی  انقالب ایران و فروپاشی و شکست ا شکستامروزه با، بسیج سازد

 .دچار بحران گشته است) بلوک شرق(

بررسی چند و چون احزاب و سازمانهای درون هریک از این نیروهای اساسی میتواند 
پاسخی به این سوال تاریخی باشد که چرا مردم ایران، علیرغم مبارزات پر اهمیت صدسالۀ خود، 

دست نیافته ) زادی و عدالت اجتماعیاستقالل، آ(حتی به بخشی از خواسته های تاریخی خود 
 که نگارنده دراین کتاب-ی سه گانهااین خواسته هتاریخ مبارزات مردم ایران در راه کسب . اند
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  دو

در صد سال گذشته از جوانب مختلف  -نام برده است» سه اصل خلق « از آنها به عنوان
به غیر از ولی . رفته استمورد بررسی مورخین تاریخ معاصر در داخل و خارج از ایران قرار گ

چند تحلیل گر، اکثر این صاحب نظران و ایران شناسان، فراز و نشیب ها، چرخش ها و پیروزیها 
توطئۀ » «،توطئۀ خارجی«و شکست های مردم ایران از انقالب مشروطیّت تا کنون را معلول 

یا  و » مریکا، تحریک آ«» ، قدرت و ماهیّت اسالم«»  شخصیت فرهمند،وجود«» انگلیسی ها،
تحریک و توطئۀ «» دکس و مارکسیست های فرصت طلب،رتُاتحاد نامقدس روحانیّون اُ«

» نبود یک طبقۀ متوسط قوی و مدرن«و » عقب افتادگی فرهنگی مردم «باالخره و» شوروی
در صورتیکه تجزیه و تحلیل تاریخی از این مبارزات نشان میدهد که فراز و نشیب . دانسته اند
وئی ها، رت های مردم محصول همکاریها، رودرسخش ها و نقاط عطف و پیروزیها و شکها، چر

روابط متقابل و چند جانبه و درهم تنیده ای طیف های مختلف درون چهارنیروی  تداخل و
اساسی فوق الذکر از یک سو و چگونگی عملکرد، عکس العمل و چالش این نیروها در مقابل 

  .از سوی دیگر بوده است) پریالیسمام(سیاست نظام جهانی سرمایه
به نظر نگارنده فراز و نشیب های تاریخ معاصر هیچ کشوری را نمیتوان جدا از چارچوب 

بویژه در پنجاه سال گذشته به خاطر تشدید جهانی ( اوضاع بین المللی  درنظام جهانی که عموماً
بدون . مفید قرار دادجنبۀ غالب را داشته است، مورد بررسی جامع و ) شدن حرکت سرمایه

 -  اجتماعی ایران، منجمله عوامل فرهنگی-ویژگی های ساختاری اقتصادی تردید، ماهیّت و
 نقش مهمّی درروند تکاملی فراز و نشیب های ایران بازی -آداب، رسوم وسنن مردم  عادات،

 در چگونگی کرده اند، ولی عامل تعیین کننده در سرانجام و عاقبت این فراز و نشیب ها را باید
عکس العمل مجموعۀ چهار نیروی اساسی در مقابل حرکت سرمایه و سیاستهای نظام جهانی 

بدون توجه به تأثیرات عکس العمل این چهار نیرو در مقابل سیاستهای . سرمایه جستجو کرد
ور وقایع مهمّ تاریخ معاصر مردم ایران را نمیتوان به ط یک از رویدادها وچنظام جهانی سرمایه هی

بگمان من، پیروزی ها و شکست های مردم ایران در جنبش تنباکو . جامع و شفاف درک کرد
 1296( ، جنبش های رهائی بخش شمال)1290 -1285(، انقالب مشروطیّت )1269 - 1268(

 فرآیند های 1357و انقالب بهمن ) 1332 - 1329(جنبش ملّی شدن صنعت نفت   ،)1300 -
 و احزاب سیاسی و نهادهای نظامی و دولتی و هاقی بین سازمان تال ومتنوع صدسال مبارزه

از یک سو و عکس العمل و چالش ) که از دل این چهار نیروی اساسی بیرون آمده اند(فرهنگی 
   .آنها در مقابل سیاست های نظام جهانی سرمایه از سوی دیگر بوده اند



سی ایرانتاریخ صد سالۀ احزاب و سازمانهای  سیا  
 

  دو

 و عقیدتی احزاب و هدف از نگارش این کتاب، ارزیابی تاریخی و رشد تشکیالتی
سازمانهای سیاسی متعلق به این چهار نیروی اساسی در دوره های مشخص تاریخ تکامل صد 

در بررسی پروسۀ تکاملی موقعیّت . میباشد) از آغاز انقالب مشروطیّت تا کنون(سالۀ اخیر ایران 
ظام جهانی سرمایه،  توسعه نیافته پیرامونی و رابطه آن با نرژئوپولیتیکی ایران به عنوان یک کشو

تاریخ سیاسی ایران معاصر را به دوره های مشخص ولی بهم   اکثر مورخین، منجمله نگارنده،
  : پیوسته، زیرین تقسیم میکنند

ا و ی، بویژه روسیه تزاری و امپراطوری بریتانرقابت قدرتهای استعماری نفوذ و دورۀ  -
 1890 -1828: هان سوّمی جوابستهتبدیل تدریجی ایران بیک کشور توسعه نیافته 

  ). خورشیدی1269 -1207(میالدی 
 1905 -1890: و آغاز رشد آگاهی های ملّی و سیاسیدورۀ جنبش تحریم تنباکو -

 ).خورشیدی 1284 -1269(
و رشد و اعتالی ) خورشیدی 1290 -1285 (1911 -1906: دورۀ انقالب مشروطیّت -

 ).خورشیدی 1300-1291 (1921-1912 :جنبش های رهائی بخش ملّی
 1320 -1299 (1941 -1921: دورۀ دیکتاتوری بیست سالۀ رضاشاه پهلوی -

 ).خورشیدی
 ، )خورشیدی 1330 -1320 (1951 -1941: دورۀ آزادیهای دموکراتیک -
 - 1330 (1953 -1951: عهد کوتاه ملّی شدن صنعت نفت و زمامداری دکتر مصدق -

 ). خورشیدی1332
 تا 1332از کودتای بیست و هشت مرداد : دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلویدورۀ اوّل  -

 )  میالدی1963 -1953 (1342قیام پانزده خرداد 
 22 تا انقالب 1342خرداد  15از قیام : دورۀ دوّم دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی -

  و) میالدی1979 -1963 (1357بهمن 
 1384  تا کنون1357از انقالب بهمن : )1979فوریه  (1357دورۀ بعد از انقالب بهمن  -

 ). میالدی2005(

که   فصل های اوّل تا هفتم،. این کتاب، که در دو جلد انتشار مییابد، شامل ده فصل است
 دوره های مختلف تاریخ معاصر ایران از انقالب مشروطیّت تا ا نقالب میباشند،محتوی جلد اوّل 

ن فصل ها، بعد از مرور به مشخصات عمده و روند هریک از ای.  را در برمیگیرند1357بهمن 
را سازمانهای سیاسی آن دوره   کم و کیف پیدایش و تحوّل احزاب و،کلی هر دورۀ مشخص



 

 

چند    که محتوی جلد دوّم را تشکیل میدهند،، فصل های هشتم، نهم و دهم. می کندبررسی
  .تشریح می کنندا کنون را  ت1357و چون احزاب و سازمانهای سیاسی دورۀ بعد از انقالب 

هائی از مقام و اهمیّت احزاب و  امید است که این بررسی تاریخی بتواند نکات و گوشه
سازمانهای سیاسی را، که از ارکان اصلی مردم ساالری و از نهادهای اساسی دموکراتگرائی در 

اسی این نهاد جوامع امروزی محسوب میشوند، بازگو کرده و قدمی دیگر در شناسائی تاریخ سی
  .گردد

در تهیّه و نگارش این کتاب، نگارنده از منابع مختلف، منجمله اسناد و مدارک دولتی، 
باالخره  سازمانهای سیاسی و خاطرات سیاستمداران ایران، انتشارات و مطبوعات احزاب و

تحقیقات متنوّع صاحب نظران و تحلیل گران سیاسی در امور تاریخ سیاسی احزاب در دوره 
این منابع با یادداشت های توضیحی در . های مختلف تاریخ سیاسی ایران، استفاده کرده است

آورده شده ا ند » منابع ومĤخذ«در آخر کتاب در بخش  و» نویس های پ «پایان هر فصل تحت،
  .که مورد استفاده پژوهشگران تاریخ سیاسی احزاب و سازمانهای سیاسی ایران قرار گیرند

که ( گرامی یاد رفیق محمد عدیلی مکاری بی آالیش دوستان عالقمند، بویژهدر خاتمه از ه
 آقای کامشاد راوندی ،)تا آخرین روزهای زندگیش مرا در تنظیم و نگارش این کتاب یاری داد

، خانم شهین پارسا )چاپ واشنگتن» ایرانیان،«سر دبیر نشریۀ ( آقای تقی مختار ،)ناشر کتاب(
 ،)ویرجینیا( مجتبی نظری و خانم فلوریا حقی  آقای،)تبریز(ن شکوهمند  غالمحسیدکتر ،)تهران(

 زدرضمن ا.  تشکر میکنمیاد کرده و یاری داده اند صمیمانهیّه و انتشار این کتاب هکه مرا در ت
همۀ منتقدان و تحلیل گران تاریخ سیاسی احزاب و سازمانهای سیاسی ایران چشم یاری داشته و 

در ادامۀ این راه یاری دهند و با پیشنهادات  راز میکنم تا نگارنده رادست دوستی بسویشان د
  .های آینده بیافزایندپارسالی و راهنمائی های انتقادی خود بر رونق و رشد این کتاب در چا

 
 




