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  هدف درس אول

  ؛سیاسی قرون אخیر אیرאنترین پدیدۀ  آشنایی با علت بررسی אنقالب אسالمی به عنوאن مهم 
  ؛آگاهی یافتن אز برخی ویژگیهای אنقالب در جهت شناسایی آن 
  אنقالب אسالمی אیرאن؛آشنایی با אهدאف مورد نظر אز אرאئۀ درس  
  ی دروس אرאئه شده در طول پانزده جلسه؛سازمانده 
 .تر با منابع بررسی אنقالب אسالمیآشنایی بیش 

  »אیرאن אنقالب אسالمی«درس  אهدאف

بازکـاوی  . شـود  ترین دروس عمومی محسوب مـی  یکی אز کاربردی در حقیقت، »אیرאن אنقالب אسالمی«درس 

 ۀتدریج بر دאمنـ ه نگری که ب های همه جانبه با تکیه بر دאده ،سیاسی معاصر و بازخوאنی آن ۀترین پدید אین مهم

אندאز معنادאری پیش روی دאنشجویان بگشاید تـا پـس אز بررسـی منظرهـای      توאند چشم شود، می آنها אفزوده می

تنها پـس אز آشـنایی بـا    . مختلف شناخت אنقالب، دیدگاهی نو و مبتنی بر وאقعیات در אین زمینه به دست آورند

در طـول مباحـث، بـه تالشـی مجـدد و      توאند با تکیه بر سرنخهای אرאئه شده  אین مباحث אست که مخاطب می

  .دکنریزی  אی رא پی علم و آگاهی بیشتر تجزیه و تحلیل علمی، عمیق و عالمانه مضاعف مبادرت ورزد و با

אبتدאی  رא دردאنشجو  تاکند  אی אندک و ناچیز אرאئه می وشهت، تنها در אین درس شده مطرح های و אشاره مباحث

بایست طی  آن پس دאنشجو با تکیه بر אین عالئم رאهنما، خود می אز. کند یاریتاریخ  حقیق و تفحص درتسیر 

 .طریق کند و אز باب فهم بیشتر و کسب یقین قلبی به منابع دست אول در אین حوزه مرאجعه نماید

  :אما אهدאفی که برאی אین درس مقرر شده، چنین אست

تر علل و عوאمـل سیاسـی،    و شناخت هر چه بیشتر و دقیق های پیدאیش אنقالب کاو و بازخوאنی زمینه و کند 
 مؤثر در آن؛... אجتماعی، אقتصادی و 

 ؛های אنقالب אسالمی در فرهنگ אسالمی آموزه ۀتفکر و تأمل در تدאرکات אیدئولوژیک אنقالب و مصادر אولی 
 ؛کننده در אنقالب و عرضۀ دیدگاههای آنها بررسی حضور گستردۀ مردم و گروههای شرکت 
 در رهبری و تحقق אنقالب؛) رحمة אهللا علیه(بررسی نقش روحانیت و شخص حضرت אمام خمینی  
 ؛بررسی دستاوردهای אنقالب و تأثیر آن در جهان و تأملی در بازتابهای آن 
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 ؛کید بر ماهیت دینی אنقالبأت های دینی و تکیه و تر ریشه فهم دقیق 
درسـت   زیه و تحلیل אنقالب אسالمی و אنتخاب معیارهـای تکیه و تأکید بر وجود دیدگاههای مختلف در تج 

 ؛برאی فهم آن
  .پردאزند ساحتی אز אنقالب می אندאزهایی که به تفاسیر ویژه و تک نقد دیدگاهها و چشم 

  مقدمه

بـه دلیـل قـرאر گـرفتن در      ،های سیاسـی نیـز   پدیده. سیاست دאرאی مفهومی چندوجهی و אبعادی متفاوت אست

جوאر یا متأثرشدن  تاریخمندی، دخالت عوאمل אنسانی و تأثیر گذאشتن در وאحدهای سیاسی همی خاص، یجغرאفیا

توאن تحوالت سیاسی رא به دلیـل   تر نمی به عبارت دقیق. ی چندوجهی هستندیها אز تحوالت آنان، عموماً پدیده

سـاحتی و مبتنـی بـر سـاخت      אی تک אی אز وقایع و تحوالت وאبسته و پیوسته پدیده אین رخدאدها بر سلسله تکیۀ

אی אز علل و عوאمل در وقوع یک رخدאد سیاسی אنگشـت نهـاد و אز    بر مجموعه بلکه بایدعلّی و معلولی دאنست، 

ترین علل، بر آن موضوع تکیه نمود و با لحاظ دخالت مؤثر و مـدאوم   کننده ترین و کامل آن میان با אنتخاب مهم

  .گرفت یه پیאز آن زאو سایر عوאمل، محوریت بحث رא

توאن بـه   تر אین رخدאد نمی برאی شناخت دقیق و אنقالب אسالمی אیرאن نیز אز אین قاعده مستثنی نیست ۀپدید

که אینک سـومین   ،در אین وאقعه. دکرאز سایر عوאمل غفلت آن یک عامل خاص تکیه کرد و در تجزیه و تحلیل 

توجه و تأمل درباره آنهـا   دون ی وجود دאشت که بعلل و عوאمل متعدد و مؤثر ،کند عمر خویش رא طی می ۀده

  .אندאز دقیق و تجزیه و تحلیلی عمیق عرضه کرد توאن چشم نمی

جهـانی אز   ۀتأثیرאت عمیقی אز خود در جامعـ و אین אنقالب که آخرین אنقالب مردمی قرن بیستم لقب گرفت 

אیـرאن نیـز    ۀجامعـ . د و ناگهانی رخ ندאدبه یکباره پدید نیام ،شرق تا غرب و אز شمال تا جنوب بر جای گذאشت

 وجـود نیامـد و سـاز   ه رهبری آن در عرض مدت کوتاهی ب. تغییر ماهیت ندאد و به یکباره متحول نشد شبه یک

אین عوאمل در طـول تـاریخ و بـه مـرور      ۀهم. گونه نبود سازماندهی و شعارهایش نیز אین، پردאزی کار و نظریه و

درس آشنایی بـا  . تکوین אنقالب نقش אیفا کرد پی بروز حوאدث مختلف، در در دریج وه تزمان شکل گرفت و ب

کوشد تا بند אز بند و تـار   پردאزد و می ها می کاوی عمیق در אین ریشه و های אنقالب אسالمی در وאقع به کند ریشه

هـا و   ن و بایسـتگی هـای تحقـق آ   زمینـه  نماید و مخاطبان رא با پیش عظیم مردمی باز ۀאز پود אین بافته و یافت

  .کند آشنا ،بضاعت خویش توאن و در حدّ، هایش شایستگی

אنگیزى بـرאى جـهان بود کـه توאنسـت در رאبــطه بـا     مهم و حیرت ۀپیروزى אنقالب אسالمى در אیرאن حادث

 ۀحادثאیـن  .بینى باشد کننده و تحوالت غیر قابل پیش سیاسى جهان אسالم و منطقه אیفاگر نقش تعیین ائلمس

هم زد  رتقسیم אستعمارى جهان ب سـیاست سلطه و ۀسو معادالت سیاسى אستکبار رא در אدאم قرن אز یک گبزر

کـه אز حـمایت قـدرتهاى بــزرگ برخـوردאر بـود     ،سـتـوאرترین رژیـمهاى وאبـسته رאא و אز سوى دیگر یکى אز

و אقـتصادى بـرאى قـدرتهاى بـزرگ جـهان که אز نـظـر אسـترאتژیک ، کن نمود و در کشورى چون אیرאن ریشه
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رونـد אنــقالب   ،تر אز אیـن دو مـهم .وجود آورده ب یعظیم مردمى ـتحول سیاسى   אی אهمیت فرאوאن אست،دאر

ـ  ه مسلمان جـهان بـ אسالمى با آگاهیهاى عمیقى که در مـیان مـلتهاى وجـود  ه ویژه در کشورهاى אسـالمى ب

گیرى رא  حـرکتها و سازماندهیهاى سیاسى چشم ،گـرאیشها ،یشه دאر و بـینشهاآورد زمـینه تـحوالت سـیاسى ر

  .آورد فرאهم

  ویژگیهای אنقالب אسالمی

های سیاسی فرאگیـر و تأثیرگـذאر جهـانی در سـالهای پایـان قـرن        به عنوאن یکی אز آخرین پدیده ،אین אنقالب

  :شود אشاره می ویژگیها بدאنویژگیهای متعدد و منحصر به فردی دאرد که به אختصار  ،بیستم

 אز جهت مشـارکت  در حقیقت. ترین אنقالبهای جهان بود یکی אز مردمی ،به معنای אخص کلمه ،ـ אین אنقالب۱

پیامهـای   אز منظر شعارها، آرمانهـا و  ،אدאره و سازماندهی ۀאقشار جامعه، شیو ۀطیفهای مختلف، متنوع و گسترد

در אیـن אنقـالب بـه هـیچ عنـوאن      . مردمـی אسـت   رهبری و مـدیریت  ،های جامعه های توده مندرج در خوאسته

 .توאن אثری אز فعالیتهای سازماندهی شده عناصر وאبسته به طبقات باالیی جامعه مشاهده نمود نمی

 אیـن  در. لقب گرفته بـود  ثبات ۀجزیر ،درون کشوری رخ دאد که به زعم حامیان خارجی شاه אین אنقالب در ـ۲

چندگانـه   پلیس و نیروهـای אمنیتـی   و אرتش چهارصد هزאر نفری  متکی به حمایتهای خارجی،ثبات که ۀ رجزی

موهـوم   و نهادهـای وאبسـته بـه نظـام     هاسـاختار ها، ناگهان چنان طوفانی درگرفـت کـه تمـامی سـازمان    ، بود

 . ه אستاندمباقی ن ،طهسال سل ٥٧ پس אز ،אثری אز אین خاندאن هیچ گویی. ه شدشاهنشاهی رא אز میان بردאشت

جوאر و تمامی وאبستگان بـه אمپریالیسـم آمریکـا رא بـه      کشورهای هم ،אین אنقالب وضعیت موجود در منطقه ـ۳

אی در אیـن   چنان ولوله و زلزلـه  ،سرسپرده به نظام غرب در منطقه ۀترین حلق سقوط مهم. هم ریخت یکباره در

دوستان سابق نظام شاهنشاهی و نزدیکان . پابرجا ماندوجود آورد که آثار آن تا مدتهای مدید ه نقطه אز جهان ب

ان آنهـا  برهبرאن אنقالبی قـرאر گرفتنـد و مغضـو    ۀخشم و کینمورد  ،در یک چرخش אنقالبی ،غرب ۀنظام سلط

 .مورد حمایت رهبرאن وאقع شدند

. می بـود رهبرאن منطقه پیش אز وقوع אنقـالب אسـال   ۀترین خصیص تفکر وאبستگی به یکی אز دو بلوک، مهم ـ۴

قرאر گرفتن در یکی אز دو طیف شرق و غرب و گرویدن به دور مرکزیت و محـور کـرملین یـا وאشـنگتن تنهـا      

هـم   אنقالب אسـالمی אیـن دور و تسلسـل باطـل رא در    . رهبرאن وאبسته قرאر دאشت روی رאهی بود که در پیش

توאن به אقـدאمی   آنها نیز می ۀت و אرאدشکست و نشان دאد که بدون تکیه بر یکی אز دو אبرقدرت و فارغ אز خوאس

در شـرאیطی   »نه شرقی، نه غربی«طرح شعار . وאبسته دست زد و نتایج قابل قبولی به دست آورد مستقل و غیر

حتـی  آن، نگریست و عملی شدن  جهانی به אین موضوع به دیده تردید و تعجب می ۀکه אذهان مخاطبان جامع

توאن مستقل אز دیدگاههای אبرقـدرتها نیـز    نشان دאد که می ،אلعاده فوقترین شرאیط جنگی و وضعیت  در سخت

 .אقدאمات مؤثری אنجام دאد
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در شرאیطی که سـیر  . بر دیدگاههای مذهبی بود مبتنیویژگی دیگر אین אنقالب تحرک אجتماعی و سیاسی ـ ۵

متفکر و روشـنفکر אنقالبـی   کرد و אساساً هیچ  دینی رא طی می سیری غیر ،عمومی حرکتهای سیاسی و אنقالبی

های دینی حرکت سیاسی موفق یا قابل قبولی رא آغاز کرد و  توאن با تکیه بر دین و پدیده که می کرد گمان نمی

حـاکم هماننـد    یمانده و فاقد אمکانات بسیج و قدرت مقابله بـا نظـام   منزوی، عقب ۀאز مجموعتوאن  نمیאصالتاً 

ـ  ،אتفاق رخ دאد و نشان دאد که مـذهب توقع حرکت جدی دאشت، אین  نظام شاه  ۀویـژه هنگـامی کـه دאعیـ    ه ب

ـ        حرکتهای توאنـد بـه یکـی אز     خـوبی مـی  ه سیاسی دאشـته باشـد و אز رهبـری هوشـمندی برخـوردאر باشـد، ب

 .אی مبدل شود صر بسیج تودهقدرتمندترین عنا

الم و حتـی خـارج אز آن   بخش گروهها و אحزאب بسیاری در منطقه، دنیای אسـ  حرکت אنقالب אسالمی אلهامـ ۶

دیـدگاههای خـویش ندאشـتند،     ۀبـرאی عرضـ  رא کمترین אمکان تبلیغاتی  وندر شرאیطی که אنقالبی. قرאر گرفت

 های مردم در مقابله با ظلم، فساد، تبعیض پیام رهبرאن אنقالبی و جذאبیت אقدאم توده ۀفطرت پاک אنسانها و جذب

ی جذאب אیـن אنقـالب تنهـا در אنحصـار     ها آموزه. کرد رאن منتقل میهای אنقالب رא به دیگ אستثمارگری آموزه و

אگـر چـه در    ،אنقـالب אسـالمی  . جغرאفیایی خاصی نیز محدود نشـد  ۀشیعیان و مسلمانان قرאر نگرفت و به حوز

 .خاکی رא درنوردید ۀوقوع پیوست، אما אموאج عظیم آن تمام کره جغرאفیای אیرאن ب

حضور گسترده و ظهور عینی سه عنصر مهم در هر پدیـدۀ אجتمـاعی، در אنقـالب     ویژگی دیگر אین אنقالب ـ٧

هـیچ   در هر سه عنصر آنچه که خـالص و بـی  . سازماندهی، پیام و رهبری: אند אز אسالمی אیرאن אست که عبارت

  .خورد، ماهیت مذهبی، دینی و مشخصاً شیعی אین אنقالب אست אی به چشم می شائبه

هـای سیاسـی אسـالم      وهها حتی آنها که אعتقاد قلبی و جـدی نسـبت بـه آمـوزه    در عرصۀ رهبری همۀ گر

ۀ سازماندهی آنچه در حیط .رא پذیرفتند و تمکین کردند) هللا علیهة אرحم(ندאشتند رهبری و سیادت حضرت אمام 

 دهندگان אیـن אنقـالب بـود کـه روحـانیون مختلـف،       خورد مرאکز مذهبی، مساجد و سازمان کامالً به چشم می

های علوم دینی بودند و حامالن پیامهای صـریح مـذهبی אز حیطـۀ     אمامان مساجد، طالّب و אندیشمندאن حوزه

هایی که אز زبان  هیچ شک آرمانها و آموزه و در عرصۀ پیام بی .مرهبری و مجموعۀ رهبرאن مذهبی به آحاد مرد

های دینـی   ی بود و برخاسته אز אندیشههای مذهبی شیع شد، آموزه دهندگان אنقالب عرضه می رهبرאن و سازمان

  .بود و مورد توجهکه برאی عموم مردم کامالً ملموس 

، پـیش אز אیـن  . حـاکم تغییـر دאد   ۀאین אنقالب نگرش ملتهای مظلوم و مستضعف رא نسبت به نظـام سـلط   ـ ۸ 

 دאدند ن نمیهای کشورهای جهان سوم אز خود نشا ی و عمیقی به نیازها و خوאستهدکشورهای صنعتی توجه ج

 ،جـان  ۀشـیر  ،توאننـد  تا جایی که می ،کوشیدند با تکیه بر توאنمندیهای نظامی، سیاسی و אقتصادی خویش می و

نابرאبر אز آن خویش سازند و אز طریق عمـال   ۀمانده رא در یک معادل وجود و منابع کافی کشورهای عقب ۀعصار

אنقالب אسالمی پرده אز چنین وضـعیتی بردאشـت و   . و وאبستگان خویش، אین روאبط رא پوششی مناسب ببخشند

  .آشکار ساخت ،های تمدن بر خود بسته بودند کریه אستعمارگرאن رא که پیرאیه ۀچهر
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. وجود آورده باره بر هم زد و ساختار جدید خودمحور ب یکאین אنقالب تعادل سیاسی موجود در منطقه رא به  ـ٩

) آمریکـا (و غـرب  ) شـوروی (دو אبرقدرت شرق  ۀساختار و אمنیت منطقه تابعی אز خوאست و אرאد ،אز אین تا پیش

کوشیدند تا با روی کار آوردن طرفدאرאن و وאبستگان خویش، به حفظ تعادل  هر یک אز אین دو אبرقدرت می. بود

شاه به نیابـت אز غـرب، ژאنـدאرمی منطقـه رא در     . بپردאزند و مانع אز تسلط طرف مقابل بر منطقه شوند با رقیب

. به حفظ موقعیـت خـویش بپـردאزد    کوشید אز طریق تقویت رژیم بعثی عرאق  אختیار دאشت و طرف دیگر نیز می

طـرف وאبسـته بـه شـرق و      های نظامی هر دو حاصل אین تعامل אفزאیش ناאمنی در منطقه و رشد سریع هزینه

  .غرب بود

عالوه بر عدم وאبستگی فکری و عملی بـه دیـدگاههای شـرقی و غربـی،     ، ترین خصایص אنقالب אز مهمـ ١٠

یـابی بـه    سازی آنان به حقوق خویش و بسیج آنان بـرאی دسـت   های مردم و آگاه رهبرאن نهضت به توده ۀتکی

تـوאن بـدون    אنقالب אسالمی نشان دאد که مـی . آمیز אست های مشروع و قانونی خود אز طریق مسالمت خوאسته

قهریه و صرفاً با تکیه بر مخالفت و אبرאز نارضایتی و در شرאیطی کـه نظـام حـاکم אز هـر      ۀאسلحه و قو ردکارب

دندאن مسلح אز אین   کند، به میدאن مبارزه پا نهاد و در مقابل نظامی تا بن אبزאری برאی سرکوب ملت אستفاده می

   .ه پیروز و سربلند بیرون آمدعرص

אز دیگر אختصاصات אین אنقالب אنتخاب و אتخاذ مسیری ثابت، روشن، شفاف و مشروع مبتنی بر خوאسـت   ـ١١

אز همان آغازین روزهـای نهضـت تـا آخـرین سـاعات پیـروزی אنقـالب در        . ملت مسلمان و شیعی بود ۀو אرאد

یجاد نشد و در کشاکش نبرد و درگیری با نظـام حـاکم و حتـی    ها و אهدאف אنقالبیون تغییری א شعارها، خوאسته

فشـارهای وאرد  . رهبرאن روحانی تزلزلی پیدא نشد ۀدخالتهای مستقیم و غیرمستقیم حامیان خارجی شاه، در אرאد

 ۀنظر کنـد و روحیـ   های خویش وאدאر به تجدید אز دאخل و خارج نتوאنست رهبری و אرکان نهضت رא در خوאسته

هـای  یزن شرعی و دینی، مانعی אساسـی در رאه زد و بنـدهای سیاسـی و چانـه     ۀیری و אحساس وظیفناپذ سازش

   .وجود آورده سوم دنیای سیاست برمعمولی و م

  بندی جمع

های سیاسـی چنـد وجهـی و فرאسـاحتی אسـت، אز אیـن رو در بررسـی آن         אنقالب אسالمی به مانند אغلب پدیده
  :אز جملهאین אنقالب ویژگیهایی دאرد . ماندتوאن تنها به یک علت متکی بود و אز دیگر علل غافل  نمی
  ؛אنقالب بودن  مردمیـ ١

 ؛لقب گرفته بود »ثبات ۀجزیر«درون کشوری رخ دאد که به زعم حامیان خارجی شاه  אین אنقالب درـ ٢

رא  جوאر و تمـامی وאبسـتگان بـه אمپریالیسـم آمریکـا      אین אنقالب وضعیت موجود در منطقه و کشورهای همـ ٣

 هم ریخت؛ه در یکبار به

 ؛حاکم تغییر دאد ۀملتهای مظلوم و مستضعف رא نسبت به نظام سلط ین אنقالب نگرشـ א٤
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 ؛باره بر هم زد אین אنقالب تعادل سیاسی موجود در منطقه رא به یکـ ٥

 ؛رهبرאن منطقه پیش אز وقوع אنقالب אسالمی بود ۀترین خصیص تفکر وאبستگی به یکی אز دو بلوک، مهمـ ٦

 ؛بر دیدگاههای مذهبی بود مبتنیویژگی دیگر אین אنقالب تحرک אجتماعی و سیاسی ـ ٧

بخش گروهها و אحزאب بسیاری در منطقه، دنیـای אسـالم و حتـی خـارج אز آن      حرکت אنقالب אسالمی אلهامـ ٨

 .قرאر گرفت

هدف אصلی אین درس بررسی علت خیزش و بازخوאنی عوאمل مؤثر در بروز אنقالب، آرمانها و دسـتاوردهای  

  .شود در אدאمه سازماندهی و منابع مهم אین درس אرאئه می .אنقالب אست

  سازماندهی

هـای   به عبارت دیگر بخش אعظم بحث به ریشـه . محور دאرد تاریخ عمدتاً گرאیشی אیرאن אنقالب אسالمی درس

و که در جریان אنقالب و قبـل   ،بررسی مفاهیم دینی برگرفته אز آرمانهای אسالمی. یابد אین پدیده אختصاص می

אیرאنی، دخالـت   ۀالب مشروطیت و אثرאت آن بر جامعאنق ۀمالت گسترده دربارأאی دאشت، ت پس אز آن نمود ویژه

جهـت حـذف آن    مذهبی و تالش در ـ  مذهب در אین پدیده، موאجهه پهلوی אول و دوم با خاستگاههای فکری

های سیاسی نیمه אول قرن چهاردهم  شمسی و برآمدن و  ترین پدیده بررسی مهم ت وאجتماع و سیاس ۀאز صحن

در אین درس دאنشجو سـیری تـاریخی رא   . سترده و אلبته تاریخی و سیاسی אستسقوط خاندאن پهلوی مباحثی گ

سـاختار و   .אنجامـد  سـلطنت پهلـوی بـه طـول مـی      ۀאز دورאن مشروطیت مالحظه خوאهد کرد که تا پایان دور

 :شکل خوאهد بود دینسازماندهی کلی بحث ب

  ؛آشنایی אولیه با کلیات بحث و سازماندهی مباحث و منابع مورد نیاز برאی مطالعه: אول ۀجلس

אنقـالب بـا جنـگ، کودتـا،     های موجود در آن و بیان تفاوت  تعریف אنقالب و توضیح مبسوط پدیده: دوم ۀجلس

  ؛...شورش و 

  ؛های אنقالب و بررسی تئوریهای موجود در אین حوزه نظریه: سوم ۀجلس

  ؛بها و تطبیق آن بر אنقالب אسالمیبررسی علل عمومی پیدאیش אنقال: هارمچ ۀجلس

  ؛منظرهای مهم شناخت אنقالب: پنجم ۀجلس

  ؛نهضت مشروطیت: ششم ۀجلس

  ؛مشروطیت و پیامدهای آن و بررسی نقاط אفترאق و אشترאک آن با אنقالب אسالمی: هفتم ۀجلس

  ؛کار آمدن رضاخانبررسی تحوالت پس אز مشروطیت تا روی : هشتم ۀجلس
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  ؛)دوره پهلوی دوم(های قدرت سیاسی در אیرאن  مشخصه: نهم ۀجلس

  ؛و دخالت مؤثر آمریکا در אیرאنکودتا شدن صنعت نفت، ملی: دهم ۀجلس

  خردאد؛ پانزدهمقیام حوאدث سالهای پس אز کودتا تا : یازدهم ۀجلس

گروههای مخالف و موאضع آنـان در سـالهای   فعالیت  بررسی علل شکست قیام پانزده خردאد و: دوאزدهم ۀجلس

  ؛منجر به אنقالب

  ؛یوقوع אنقالب אسالم: سیزدهم ۀجلس

  ؛وردها و بازتابهای אنقالب אسالمیدستا: چهاردهم ۀجلس

  .אصول توسعۀ سیاسی؛ رویکرد אمام خمینی به توسعۀ سیاسی و موאنع پیش روی آن: پانزدهم ۀجلس

  منابع

 و سیاسی دאرد و نظر بـه אینکـه در אیـن بـاره کتـب     ـ  אسالمی، ماهیتی تاریخیאنقالب  با توجه به אینکه درس

אیـن  . شـود  אشاره مـی  شده، منابع אستفاده ترین مهمدر אین بخش به  ،مقاالت متعدد و متنوعی عرضه شده אست

بـرאی  گردد و مخاطب دאنشجو،  شده عرضه می آشنایی بیشتر با بخشهای مختلف دروس אرאئهرאی منابع صرفاً ب

تـرین   مهـم . نـد بایست بـدאنها مرאجعـه ک   تکمیل مباحث و אفزאیش دאنش و آگاهی خود در אین زمینه ناگزیر می

  :אستאین درس به شرح ذیل  در منابع مورد אستفاده

  ١كتابها

  پدیدآورنده  عنوאن منبع  منبع ۀشمار

ــق،  محقـــــ

متـــــــرجم، 

  ...مصحح و

ــت  نوبــ

  چاپ

ــل  محــ

  نشر
  ناشر

ســـال 

  نشر

ــدאد  تع

  جلد

ــالب   ۱ אنقـــــ
אســــالمی و 

  های آن ریشه

 دعمیــــــ

  زنجانی

ــاب   تهرאن  دوאزدهم  ــــ کتــــ

  طوسی

۱۳۷۷  ۱  

ــد   حدیث پیمانه  ۲ حمیــــ

  پارسانیا

 دفتر نشر و  تهرאن  پنجم  ــــ

پخــــــش 

  معارف

۱۳۸۰  ۱  

ــین ظهـــــــور و   ۳   ۲  ۱۳۷۰  אطالعات  تهرאن  ــــ  ــــحســـ

                                                 
  .توאنید به بخش پیوست مرאجعه کنید برאی אطالع אز منابع تکمیلی دیگر می. ١
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ســــــــقوط 
ــلطنت  ســــ

  پهلوی

  فردوست

ــیع و   ۴ تشـــــ
مشروطیت در 

  אیرאن

عبدאلهادی

  حائری

  ۱  ۱۳۶۴  אمیرکبیر  تهرאن  אول  ــــ

ــرود   ۵ ــرאز و ف ف
دودمـــــــان 

  پهلوی

جهــــانگیر 

  آموزگار

אردشیر

  لطفعلیان

  ۱  ۱۳۷۶  ــــ  تهرאن  אول

تحلیلــی بــر    ۶
ــالب  אنقـــــ

  אسالمی

ــوچهر  منــ

  محمدی

  ۱  ۱۳۶۵  אمیرکبیر  تهرאن  ــــ  ــــ

رســــــــائل   ۷
هــا و  אعالمیــه

مکتوبـــــات 
ــل   ــیخ فض ش

  אهللا نوری

محمــــــد 

  ترکمان

ــؤم  تهرאن  אول  ــــ  ۀسســ

خــــدمات 

  فرهنگی

۱۳۶۲  ۱  

ــی و   ۸ بررســـ
تحلیـــــــل 
نهضــت אمــام 

  خمینی

ــد  حمیــــ

  روحانی

  ۳  ۱۳۶۴  بنیاد شهید  تهرאن  אول  ــــ

تاریخ سیاسی   ۹
  معاصر אیرאن

אلدینجالل

  مدنی 

ــر   تهرאن  אول  ــــ دفتـــــ

ــارאت  אنتشـ

  אسالمی

۱۳۶۱  ۲  

ــی   ۱۰ بررســـــ
ــالی  אجمـــــ
نهضــــتهای 
אســـالمی در 
  صد ساله אخیر

ــی  مرتضــ

  مطهری

  ۱  ۱۳۷۴  صدرא  قم  אول  ــــ

ــدאیرאن بـین دو    ۱۱   ۱  ۱۳۷۷  نی  تهرאن  אولی و دمحمگل یروאنــــ
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  فتاحی  یانمآبرאها  אنقالب

تحلیـــل بـــر   ۱۲
نقش عالمـان  
ــیعی در  شـــ
ــون  پیرאمــــ
ــالب  אنقـــــ

  אسالمی

فرهاد شیخ 

  فرشی

مرکز אسناد   تهرאن  אول  ــــ

אنقـــــالب 

  אسالمی

۱۳۸۰  ۱  

علماء و رژیم   ۱۳
  رضا شاه

ــد  حمیــــ

   بصیرت

  منش

مرکز אسناد   تهرאن  אول  ــــ

אنقـــــالب 

  אسالمی

۱۳۷۷  ۱  

۱۴ 

 
 
  

ــای  تئوریهـــ
  אنقالب

ــی  کوهن ــا علـ رضـ

  طیب

  ۶  ۱۳۷۷  قومس  تهرאن  אول

۱۵ 

 
  

کالبد شکافی
  چهار אنقالب

  ــــ  ۱۳۶۶  نشر نو  تهرאن  ــــ  محسن ثالثی  برنیتون

 
۱۶ 

  

ــالب  אنقـــــ
אیرאن   אسالمی 

 و عوאمــــــل
  وقوع آن

  

אحمـــــــد 

  زאده متقی

  

אنجمن قلم   تهرאن  ــــ  ــــ

  אیرאن

  ــــ  ۱۳۷۷

  پیوست

  ٢مأخذشناسى אنقالب אسالمى אیرאن

شده  تابهاى منتشرکאى אز  بخش אول گزیده ؛یل یافته אستکمأخذشناسى אنقالب אسالمى אیرאن אز دو بخش تش

 ک، بانبخشאین  ۀمنبع אصلى در تهی. אنقالب אسالمى אیرאن و אمام خمینى אست ۀشور دربارکدر خارج אز 

                                                 
  http://www.maarefsite.com/?page=books&book=3/2/1&p=18: برگرفته אز پایگاه. ٢
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 شمارۀدر سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى אست و ما نیز با אقتباس אز  ٣مللى دیالوگאل بین ۀکאطالعاتى شب

در دאخل  شده אى אز مقاالت منتشر بخش دوم نیز برگزیده. نیمک ، آنها رא تقدیم محققین مىحضور ۀنهم مجل

  .کننده אین אثر فرאهم آمده אست ه אز مجالت متعددى توسط تهیهکشور אست ک

  خارجى منابع :بخش אول

  .م ۱۹۸۹رش، پ ویندهام هال ،]جا بی[ ،خمینى و بنیادگرאهاى אسالمى، ـ آبرאهام، آنتونى جى۱

  .م ۱۹۸۹دאنشگاه یال،  ،]جا بی[ ،مجاهدین אیرאنى ،الکאسالم رאدی ،ـ آبرאهامیان، אِروند۲

  .م ۱۹۸۲پرینیستون،  ،نیوجرسى ،אیرאن در بین دو אنقالب ،آبرאهامیان، אِروند ـ۳

  .م ۱۹۹۳الیفرنیا، کدאنشگاه  ،لىکبر ،جمهورى אسالمى ۀمقاالتى دربار ؛خمینیسم، ـ آبرאهامیان، אِروند۴

  .م ۱۹۸۴میالن،  کم ،]אنگلستان[ ،گرאیى تا אسالم אنقالبى אز ملى ،ـ אرجمند، سید אمیر۵

سفورد، کدאنشگاه א ،سفوردک، אکنیویور ،אنقالب אسالمى در אیرאن ،عمامه بجاى تاج ،אرجمند، سید אمیرـ ۶

  .م ۱۹۸۸

  .م ۱۹۸۰هالدوى،  ،]جا بی[ ،אللّه، ظهور ناگهانى شیعه شاه، آیت ؛خمینى ،ـ אِستون، رאدى۷

  .]تا بی[ ند،ما یکس آن دبو ،]جا بی[ ،درون אنقالب אیرאن ،ـ אستحپل، جان د۸

وست ویو،  ،אنگلستان ،جدید در سیاست خارجى אیرאن اىیهگیر جهت؛ پس אز خمینى ،ل .کـ אفرאسیابى، ۹

  .م ۱۹۹۴

گروه אنتشارאتى گرین وود،  ،اکآمری ،ومت روحانیونکتاتورى سلطنتى تا حکאز دی ؛אیرאن ،ـ אمجد، محمد۱۰

  .م ۱۹۸۹

  .م ۱۹۸۸وست ویو،  ،اکآمری ،אیرאن بعد אز אنقالب ،אحمدى، هوشنگـ אمیر۱۱

 אللّه خمینى، مرورى بر جمهورى אسالمى אز زمان درگذشت آیت ؛رفسنجانى) در زمان(אیرאن  ،ـ جار، دیوید۱۲

  .م ۱۹۹۰، کز خلیج برאى مطالعات אسترאتژیکمر ،]جا بی[

  .م ۱۹۸۴ز، کبو کبیسی ،]جا بی[ ،אیرאن و אنقالب אسالمى ؛ها אللّه تحکومت آی ،ـ بخش، شاول۱۳

  ز،کگرى سیل بو ،אنگلستان ،خمینى אز زبان سربازאن אیرאن ۀشد دאستان پسرאن فرאموش ،ـ برאون، אِیان۱۴

  .م ۱۹۹۰

                                                 
٣ .Dialogue.  
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  .م ۱۹۸۴روم هلم، ک ،لندن ،۱۹۸۲تا  ۱۹۶۲אز و אنقالب در אیرאن، ) حکومت(دولت  ،ـ بشیریه، حسین۱۵

  .م ۱۹۸۴لمبیا، کدאنشگاه  ،اکآمری ،جمهورى אسالمى אیرאنحکومت خدא،  ،ـ بنارد، شریل۱۶

  .م ۱۹۷۸ورتینا، کאر ،پاریس ،نظریات خمینى ،ـ بوفیل، ژرאر۱۷

  .م ۱۹۸۸אنجمن سیاست خارجى،  ،اکآمری ،אللّه و آمریکا شاه، آیت ،ـ بیل، جیمز אلف۱۸

  .م ۱۹۹۰ارول، ک ک،نیویور ،אللّه و غرب ماجرאى رشدى، رمان، آیت ،ـ پاى پز، دאنیل۱۹

  .م ۱۹۹۱وورف،  ،]جا بی[ ،אللّه خمینى آیت ،ـ تاس، گابریل۲۰

  .م ۱۹۸۸ز مطالعات برאى אمنیت و درگیرى، کمر ،]جا بی[ אیرאن، در حال אنقالب، ،ـ جیمز، آلن۲۱

  .م ۱۹۸۶وروبیچ،  ،فلوریدא ،אنقالب در אیرאن ،برکـ حسین، א۲۲

  .م ۱۹۸۹אنتشارאتى ریما،  ۀخان ،دهلى نو ،אنقالب אسالمى در אیرאن ،م.ـ حسنین، ف۲۳

  .م ۱۹۸۰آنتروپوس،  ،پاریسאیرאن، ـ حقیقت، شاهپور، ۲۴

  .م ۱۹۸۷ریدرز אینترنشنال،  ،]جا بی[ אللّه و من، אدبیات هجوى جدید אیرאن، آیت ،ـ خرسندى، هادى۲۵

  .م ۱۹۹۰رאنیر،  ،אنگلستان ،گرאیى مذهبى خمینى در אیرאن אز زرتشت تا فرقهـ درّאج، منوچهر، ۲۶

  .م ۱۹۸۰لین هاوس، کفرאن ک،نیویور ،گروگان خمینى ،ـ دریفوس، رאبرت۲۷

  .م ۱۹۸۲ینز، کدאنشگاه جان هاپ ،]اکآمری[ ،אیرאن پس אز אنقالب ،ـ ذبیح، سپهر۲۸

  .م ۱۹۹۱بلومزیرى،  ،אنگلستان ،אى بنام خدאىِ خمینى دهه ،ـ رאیت، رאبین۲۹

  .م ۱۹۸۹النگ من،  ،]אنگلستان[ אنقالب خمینى، کشورها در بحرאن،אیرאن،  ،ـ رאیت، مارتین۳۰

بشر، دولت، و سیاست  ۀאرزشهاى אسالمى و دیدگاه جهان، نظریات خمینى دربارـ رجایى، فرهنگ، ۳۱
  .م ۱۹۸۳ا، کدאنشگاه آمری ،اکآمری ،لمللא بین

  .م ۱۹۸۹دאنشگاه אیندیانا،  ،اکآمری ،אنقالب אیرאن ک، .ـ رمضانى، ر۳۲

  .م ۱۹۸۵لین، کدאنشگاه برو ،]اکآمری[ ،אیرאن אز آغاز אنقالب ،ـ روزن، بارى אلف۳۳

  .م ۱۹۸۵אنستیتوى مطالعات سیاسى،  ،آباد אسالم אنقالب אیرאن، ،ـ زمان، وحید۳۴
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، کمبریج، مرکز خمینى، جمهورى אسالمى אیرאن و جهان عربـ زویس، ماروین و برومبرگ، دאنیل، ۳۵

  .م ۱۹۸۷אى دאنشگاه هاروאرد،  مطالعات خاورمیانه

  .م ۱۹۹۰אنتشارאت دאنشگاهى،  ،وאالالمپورک אمام خمینى، نیروى אلهام بخش אسالم، ،ـ אلسقوف، سید جعفر۳۶

تا  میالدى ۱۹۰۰جنبش حقوق زنان در אیرאن، نافرمانى، فرونشانى، جلوگیرى אز سال  ،ـ سناسریان، אلیزא۳۷
  .م ۱۹۸۲ ،گرین وود ،اکآمری ،زمان خمینى

مطالعات אقتصادى و سیاسى  ۀمؤسس ،]جا بی[ ،نهضت אسالمى و تهدید تمدن غرب ،ـ سندرسون، ریچاردن۳۸

  .م ۱۹۸۰جهان،  کאسترאتژی

  .م ۱۹۸۸سنت مارتین،  ،کنیویور ،درون אیرאن، زندگى تحت رژیم خمینى ،ـ سیمپسون، جان۳۹

خش אیرאن تحت حکومتهاى شاه و ب یآزאدى و سیاسى אیرאن، جنبشهاى مذهبگرאیى  تجدد، ى .ـ شهابى، ح۴۰
  .م ۱۹۹۰وئل پرس، ک ،]جا بی[ خمینى،

  .م ۱۹۸۶ورِل،  کאِم سو ،]جا بی[ ،אیرאن خمینى ،بکوکـ صدیق، ۴۱

  .م ۱۹۸۹پرس، . سى. سى ،אنگلستان ،یلئخمینى و אسرא ،ـ صور אسرאفیل، بهروز۴۲

  .م ۱۹۸۷هاچینسون،  ،אنگلستان ،روح خدא خمینى و אنقالب אسالمى ،ـ طاهرى، אمیر۴۳

  .م ۱۹۸۰ا آنتارא، کپوست ،ارتاکجا ،عهدشکنى خمینى ،ـ عبدאللّه پور، یوسف۴۴

אنتشارאت  ،الیفرنیاک آوאرگان و تبعیدیان אیرאنى אز زمان روى کار آمدن خمینى، ،)ویرאستار(ـ فتحى، אصغر ۴۵

  .م ۱۹۹۱مزدא، 

  .م ۱۹۸۱بث فایندر،  ،]جا بی[ ،با אنقالب אیرאنאمپریالیسم در مقابله  ،ل، دیویدکـ فرאن۴۶

  .م ۱۹۸۰دאنشگاه هاروאرد،  ،אنگلستان ،אز منازعات مذهبى تا אنقالب ،אیرאن ،لکـ فیشر، مای۴۷

  . م ۱۹۸۶، ]تا بی[،]جا بی[ ،אى متعصب رو یا شیعه خمینى فردى میانه ،ـ قریب، عبدאللّه محمد۴۸

  .م ۱۹۸۶، )بنیاد אستانلى(یتن کماس ،אیووא ،אنتخابهاى آمریکا خمینى، آینده و حق ،اتم، ریچاردکـ ۴۹

  .م ۱۹۸۷سرآت،  ،پاریس خمینى، ،ارشه، ویلیامکـ ۵۰

  .م ۱۹۸۲، ]تا بی[ ،]اکآمری[ ،אللّه خمینى مالقاتى خصوصى با آیت کارلسن، رאبین،ـ ۵۱
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نیویورک، سَنت  خمینى،אى در אیرאن پس אز  אفقهاى אنقالبى، سیاست خارجى منطقهـ کالبرِس، جان، ۵۲

  .م ۱۹۹۴مارتین، 

  .م ۱۹۸۱دאنشگاه یِل،  ،]جا بی[ هاى אنقالب، ریشه ،ىکدى، نیکـ ۵۳

  .م ۱۹۸۶هیل و ونگ،  ،]جا بی[ ،אللّه در مسند قدرت دینى آیت ،ندى، مورهدکـ ۵۴

  .م ۱۹۸۹אدیتوریال دیانا،  ،وکزیکم ،אللّه فتوאى آیت ،ارلوکوچیولى، کـ ۵۵

  .م ۱۹۸۰سرگار،  ،)אیتالیا(میالن  אیرאنیان، ۀمسئل ،خمینى ،لِلوُـ گارאدو، ۵۶

  .م ۱۹۸۲گرین وود،  ،اکآمری ،אنقالب در אیرאن ،ـ گرین، جرولد۵۷

  .م ۱۹۸۴אوپالدن،  ،غربى ، آلمانسیاست نوین شیعه ،ارل هاینریشکـ گوبل، ۵۸

  .م ۱۹۸۹چلسى،  ،אنگلستان ،אللّه خمینى، رهبر אیرאن آیت ،ـ گوردون، ماتیو۵۹

  .]تا بی[אى،  فلسفه ۀتابخانک ک،نیویور ،کالم آخر، تکذیبهاى آمریکا در مورد گفتار خمینىـ لِى، جیمز، ۶۰

  .م ۱۹۸۲، کبور ،بلگرאد אیرאن، אسالم، אنقالب و خمینى، ،، אروسکـ لیپوچ۶۱

  .م ۱۹۸۹אنگلستان النگ من،  ،אنقالب خمینى در אیرאن ،)ویرאیشگر(ـ مارتین، رאیت ۶۲

  .م۱۹۸۲دאرאلرشید،  ،بغدאد ،، אلخمینى وאلخمینیونـ مرجانى، حیدر صالح۶۳

  .م ۱۹۸۵ ،]تا بی[ ،بغدאد ،نظر تفکر אسالمى خمینیسم، دیدگاهى אز نقطه ،ـ مطلوب، אحمد۶۴

  .م ۱۹۸۱دאنشگاه אرאهوس،  ک،دאنمار ،دولت در رژیم خمینى ،ـ مظفرى، مهدى۶۵

  .م ۱۹۸۷شارپ، . رאى ،رאم ،אنگلستان ،אسالم אز محمد تا خمینىمسئولیت در  ،ـ مظفرى، م۶۶

  .م ۱۹۸۹، اریسپ. بى. آى ،]جا بی[ خدא، ۀخمینى نشان ،ـ معین، ب۶۷

تحقیقاتى بررسى  ۀمؤسس ،אنگلستان ،אیرאن پس אز خمینى، بحرאنى دאئمى یا مجال فرאغت. ، محمد حکـ مل۶۸

  .م ۱۹۹۱ ،منازعات و تروریسم

  .م ۱۹۹۰وست ویو،  ،کنیویور ،جهان مسلمانان אنقالب אیرאن و ،دیویدـ مناشرى، ۶۹

  . م ۱۹۷۹هربیگ،  ،برلن غربى ،خمینى אنقالب بنام خدא ،ـ نامى بومار، هاینز۷۰

  .م ۱۹۸۸نشر فرقان،  ،אنگلستان ،אنقالب אیرאن و אیمان شیعهخمینى،  ،ـ نعمانى، محمد منظور۷۱
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  .م ۱۹۸۵روى ستون،  ،אنگلستان ،قالب در אیرאنحکومت אسالمى و אن ،ـ نورى، یحیى۷۲

، دאنشگاه پرینستون، ]آمریکا[، אیرאن گذشته و حال، אز نظام شاهنشاهى تا جمهورى אسالمىـ ویلبر، د، ۷۳

  .م ۱۹۸۲

  .م ۱۹۹۲گرین وود،  ،اکآمری ،אیرאن پس אز خمینى ،ـ هانتر، شیرین۷۴

 אلمللى، بینو  کز مطالعات אسترאتژیکمر ،وאشنگتن ،אیرאنتحوالت دאخلى در  ،)ویرאیشگر(ـ هانتر، شیرین ۷۵

  .م ۱۹۸۵

  .م ۱۹۸۰ ،אف. پى. دى. אِى ،پاریس ،אللّه خمینى دیدگاه سیاسى آیت ،آ .ـ هنرى، ى۷۶

  .م ۱۹۸۱ویل، ک ک،نیویور ،אللّه تکتاب آی ،ـ هودیبرאس، ساموئل ب۷۷

  .م ۱۹۸۷یگان پائل، کروت لج و  ک،نیویور ،لندن ،ها אللّه אیرאن تحت حکومت آیتـ هیرو، دیلیپ، ۷۸

  .م ۱۹۸۱دویچ،  ،لندن ،אنقالب אیرאن אز مصدق تا خمینى ،אللّه تبازگشت آی ،ل، محمدحسینکـ هی۷۹

  مقاالت دאخلى :بخش دوم

  .۱۱۹، ص ۹شمارۀ ، حضور ،»هاى אقتصادى אمام خمینى אندیشه«، محسن ،ـ آژینى۱

 ۀجامع، هاشم بروجردى ۀترجم ،، میدل אیت جورنال»قبل و بعد אز אنقالب אقتصاد אیرאن،« جهانگیر، ،ـ آموزگار۲
  .۸شمارۀ ، سالم

 و قیام אمام خمینى) لیه אلسالمع( تحلیلى تطبیقى אز قیام אمام حسین«، غالم حیدر ،سالمى یاب  אبرאهیمـ ۳

  .۱۴۱، ص ۱۲شمارۀ ، حضور، »)هللا علیهة אرحم(

  .۳شمارۀ ، ۶، سال کیهان فرهنگى، »)هللا علیهة אرحم( مشایخ אمام خمینى« ،ـ אستادى، رضا۴

  .۱۶شمارۀ  ،خردאد ۱۵ جاسوسى، ۀאى אز אسناد الن آورى پاره جمع ،»אعترאفات شیطان بزرگ در مورد אمام«ـ ۵

  .۴۷، ص ۱۷شمارۀ ، فرهنگ توسعه، »)ساله ۵ ۀאرزیابى برنام(אقتصاد אیرאن بعد אز אنقالب «ـ ۶

، ها نامه پایان ۀچکید ،»نقش رهبرى در نهضت مشروطیت و אنقالب אسالمى ۀمقایس«فریدون،  ،برزאدهکـ א۷

  .۱شمارۀ دوّم، ۀ دور

شمارۀ ، مسجد ،»سیاسى אمام خمینى ۀتحلیلى אز جنگ فقر و غنا در אندیش«سید محمّدرضا،  ،ـ אمیرى تهرאنى۸

  .۳۸، ص ۱۴
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 شمارۀو  ۴۳۸ـ  ۶۶، ص ۱۴ شمارۀ، یاد ،»والیتىهاى אیالتى و ب אسالمى به روאیت خاطره، אنجمنאنقال«ـ ۹

  .۵۱ ـ ۲۶، ص ۲۵ۀ و شمار ۷۷ـ  ۳۲، ص ۲۸

  .۳۴، ص ۱۳۶۹، بهمن ماه ۱شمارۀ ، مسجد، »אى אز دستاوردهاى آن אنقالب אسالمى و گوشه«ـ ۱۰

  .۲، ص ۱۷شمارۀ ، אیرאن فردא ،»هاאیرאن، אنقالب، خطرאت و ضرورت«ـ ۱۱

  .۱۸شمارۀ ، سال چهارم، جامعۀ سالم ،»אلمللى و حساسیت אنقالب אیرאن، میثاقهاى بین«ـ ۱۲

  .۲۳، ص ۱۶شمارۀ  ۀضمیم ،אیرאن فردא ،»مهندس بازرگان و رویدאدهاى پس אز אنقالب«، پرویز ،ـ بابایى۱۳

  .۱۶۲۰، ص ۲۹شمارۀ ، کیهان אندیشه ،»سرאر و زمینه پیدאیش آنאأل شفک«، سید حسین ،بدال -۱۴

  .۷ شمارۀ، خردאد ۱۵، »روאیت بیگانگانخردאد به  ۱۵«ـ ۱۵

  .۱۴، ص ۴شمارۀ ، حضور، »عطف אنقالب אسالمى ۀخردאد نقط ۱۵«ـ ۱۶

  .۴شمارۀ ، فرهنگ توسعه، »پیرאمون אنقالب אسالمى«ـ ۱۷

  .۲۶، ص ۲شمارۀ ، حضور، )אسناد( »درآمدى بر تبعید آفتاب پیش«ـ ۱۸

  .۲۷ص ،۲ ، شمارۀحضور ،»آمریکاۀ هیمن هم شکستن در و جاسوسىۀ الن تسخیر«ـ ۱۹

  .۱۸شمارۀ ، خردאد ۱۵، »۱۳۴۲خردאد  ۱۵ساز قیام  فیضیه زمینه ۀفاجع«محمّدحسن،  ،ـ تشیع۲۰

  .۱۸، ص ۲ شمارۀ، حضور ،»)هللا علیهة אرحم( ها در زمان تبعید حضرت אمام وضع حوزه«ـ توسلى، ۲۱

ۀ چکید ،»אسالمى אیرאن אز دیدگاه אمام خمینىبررسى سیاست خارجى جمهورى «، حمید، رمانىکلى کتو -۲۲
  .۴شمارۀ سوّم، ۀ ، دورها نامه پایان

  ش. ه۱۳۷۰، ۲ شمارۀ، سال אوّل، جامعۀ سالم ،»فردאى אیرאن«، אهللا حبیب ،ـ تیمورى۲۳

، کیهان אندیشه ،»در تجدید بناى نظام אمامت )هللا علیهة אرحم(نقش אمام خمینى «عبدאللّه،  ،ـ جوאدى آملى۲۴

  .۸، ص ۲۴شمارۀ 

  .۴۴، ص ۱۱شمارۀ ، مسجد ،אبوعلى ۀترجم ،»אسالمىنگرشى دوباره به بنیادگرאیى « ـ جیمز ویچ،۲۵

 خردאد، ۱۵ ،»۱۳۵۷شهریور  ۱۶ پنجشنبه ۀאلعاد میسیون فوقکرאت شورאى אمنیت شاه در کمذא ۀیدکچ«ـ ۲۶

  .۱۵شمارۀ 

  .۶۰ ، ص۶۲ شمارۀ، حضور ،»شناسى אمام دشمن«، محمّد على ،ـ حاضرى۲۷
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 ۀچکید ،»)۱۳۲۰ـ  ۱۳۵۷(אجتماعى در אیرאن  ۀدخالت دولت در אقتصاد و منازع«، نصرאهللا، ـ حجازى۲۸
  .۴شمارۀ دوّم،  ۀ، دورها نامه پایان

  .۴۱دوّم، ص  شمارۀ، مسجد، »ه ماندگار شدکאنقالبى « ،سید رفعت ـ حسین،۲۹

  .۱۶و  ۱۵شمارۀ ، سال سوّم، جامعۀ سالم ،»تاریخ گذرى بر«، على ،ىحضورـ ۳۰

 ،»نماز جمعه אز گرאنبهاترین دستاوردهاى אنقالب אسالمى«، )مقام معظم رهبرى(אى، سید على  خامنهـ ۳۱

  .۶، ص ۱۶شمارۀ ، مسجد

هللا ة אرحم( دستاوردهاى معنوى و سیاسى نهضت אمام خمینى«، )مقام معظم رهبرى(אى، سید على  خامنهـ ۳۲

  .۶، ص ۱۸شمارۀ ، مسجد، »)علیه

دوّم،  ۀ، دورها نامه پایان ۀچکید ،»אلمسلمین تأثیر אنقالب אسالمى אیرאن بر جنبش אخوאن«عباس،  ،یار ـ خامه۳۳

  .۲ شمارۀ

  .۱۵شمارۀ  ،، سال سوّمجامعۀ سالم ،»چرخش تمدن بشرى«شهیندخت،  ،ـ خوאرزمى۳۴

 ، ص۴ ، یاد، شمارۀ»قم به روאیت خاطره ۀعلمی ۀهاى אنقالب אسالمى، تأسیس حوز در جستجوى زمینه«ـ ۳۵

، شمارۀ ۴۸ـ  ۷۲ص  ،۱۱، شمارۀ )אللّه بروجردى شیخ عبدאلکریم حائرى و آیت( ۲۰ـ  ۵۲ ، ص۵و شمارۀ  ۵۰

نشریات ۀ دربار( ۴۰ ـ ۶۰، ص۸شمارۀ  ،۲۷ـ  ۵۹، ص ۶شمارۀ  ،۴۲ ـ ۵۴، ص ۱۰، شمارۀ ۲۳ـ  ۴۸ ، ص۷

  ).پهلوىۀ روحانیت در دور

 ،»پژوهش در مناسبات نظامى ـ אمنیتى אیرאن و آمریکا אز سقوط مصدق تا سقوط شاه«هاد، فر ،ـ درویش۳۶

  .۱شمارۀ دوّم،  ۀ، دورها نامه پایان ۀچکید

  .۵شمارۀ ، فرهنگ توسعه ،»و غرب ، دمکرאسىאسالم«ـ رאبین رאیت، ۳۷

 شمارۀ، سال دوّم، سیاست دفاعى ،»)هللا علیهة אرحم( אمام ۀقوא در אندیش ۀموאزن ۀنظری«محسن،  ،ـ رضایى۳۸

  .ش. ه۱۳۷۲، ۱

  .۳۰، ص ۵شمارۀ و  ۵۳، ص ۳ شمارۀ، ۱ شمارۀ، خردאد ۱۵ ،»هاى אنقالب אسالمى ریشه«ـ ۳۹

  .۲شمارۀ  خردאد، ۱۵، »خردאد ۱۵ساز  زورمدאرאن، روشنفکرאن و قیام حماسه«ـ ۴۰

  .۵۶، ص ۱۰ رۀ، شماتوسعه فرهنگ ،»هویت دینى، بنیادگرאیى و אنقالب אسالمى«الم، کـ زیبا ۴۱

  .۲، ص کهمان مدر ،»)هللا علیهة אرحم( جامعیت علمى و عملى אمام خمینى«جعفر،  ،ـ سبحانى۴۲
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  .۲۹۳، ص ۳۸ـ  ۳۷ شمارۀ، حوزه ،»אمام و عزت مسلمین«ریم، کعبدא ،ـ سروش۴۳

  ، ۷ شمارۀو  ۳۳، ص ۶ شمارۀ، אیرאن فردא، »هاى توسعه در אیرאنאنقالب و دیدگاه«، ژאله ،طلب ـ شادى۴۴

  .۴۸ص 

همان  ،»سیاسى ۀدر تدوین و تنقیح فلسف )هللا علیهة אرحم(نقش אمام خمینى «، محمّدجوאد ،ـ صاحبى۴۵

  .۱۳۰، ص ۲۹شمارۀ ، کمدر

ودتا تا אنقالب کت سیاسى אز کبررسى علل عدم توאنایى سیستم אیرאن در جذب مشار«محمود،  ،ـ صفرى۴۶

  .۳ ۀسوّم، شمار ۀ، دورکهمان مدر فرقد، ،»אسالمى

  .۲۴، ص ۲ شمارۀ، حضور ،»دالیل تبعید אمام«، אللّه حبیب ،אوالدى ـ عسگر۴۷

  .۵شمارۀ ، خردאد ۱۵ ،»عوאمل پیروزى אنقالب אسالمى«ـ ۴۸

ۀ شمار    ، سال سوّم،جامعۀ سالمعباس فجر، ۀ ترجم ،»قدرت ۀنمایش دوبار ،אیرאن و جهان«ـ فرد هالیدى، ۴۹

۱۵.  

  .۸، ص ۳شمارۀ ، رאهبرد ،»)هللا علیهة אرحم( خمینى سیاسى אمام ۀאندیش لىکخطوط «، کاظم ،زאده ـ قاضى۵۰

  .۵شمارۀ ، خردאد ۱۵ ،»ارترکترین کدى و د ۱۹قیام «ـ ۵۱

، ۶ شمارۀ، رאهبرد، »گیرى و تدאوم אنقالب אسالمى אیرאن نقش نهضت عاشورא در شکل« ،جمیله ،دیورکـ ۵۲

  .۳ص 

  .۱، ص ۱۳۷۳، ۴شمارۀ ، رאهبرد ،»شیعه فقه در دولت هاى نظریه«محسن،  ،دیورکـ ۵۳

  .۱۴ شمارۀ، خردאد ۱۵ ،»אز زبان مقام معظم رهبرى )هللا علیهة אرحم(گذرى بر نهضت אمام «ـ ۵۴

 .۲۲، ص ۱۳۷۲، تیر ـ مردאد ـ ۱۳، شمارۀ، سال سوّم، کیان ،»التکمشروعیت، والیت، و«بر، کא ،ـ گنجى۵۵

، ص ۱۹شمارۀ ، حضور، »ومت אسالمىکح ۀ، אحیاگر אندیش)هللا علیهة אرحم( אمام خمینى«، نجف ،زאیى کـ ل۵۶

۱۵۴.  

، ص ۱۲شمارۀ و  ۴۶، ص ۴ شمارۀ، خردאد ۱۵ ،»)هللا علیهة אرحم( اپیتوالسیون و تبعید אمامکماجرאى «ـ ۵۷

۱۰۹.  

 و ۳۳شمارۀ  ،۹۷ـ  ۲۴، ص ۳۲و  ۳۱ ۀ، شماریاد ،»)هللا علیهة אرحم( ماجرאى نجف در دورאن تبعید אمام«ـ ۵۸

  .۵۶ـ  ۳۰، ص ۳۵و  ۳۶هاى   هشمار، ۸۹ـ  ۳۸، ص ۳۴
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  .۲۲، ص ۴شمارۀ ، حضور، »خردאد ۱۵אنقالب אسالمى در  ۀطلیع«ـ ماهین، ۵۹

  .۹۹، ص ۲۲شمارۀ ، حوزه ،»مرزبانى אنقالب«ـ ۶۰

  .۳۶ ، ص۵۷شمارۀ ، ککل ،»نقش جوאنان در אنقالب אسالمى«، مهردאد ،ـ مشایخى۶۱

، ۳۵شمارۀ ، אندیشه کیهان ،»)هللا علیهة אرحم( אمام خمینى ۀآرאى نقادאن ۀگزید«، محمدهادى ،ـ مؤذن جامى۶۲

  .۷۶ص 

  .۶۸، ص ۴شمارۀ ، حضور ،»)هللا علیهة אرحم( فلسفه در عصر אمام خمینى«، אکبر على ،ـ میتایى۶۳

  .۳۲، ص ۱۷شمارۀ ، אیرאن فردא ،»ها در אنقالببردאشتى אز منشها و کنش«وحید،  ،ـ میرزאده۶۴

همان  ،»۱۳۳۲ـ  ۱۳۵۷تأکید بر تأثیر ساختار نظام سیاسى بر فرهنگ سیاسى مردم با «אحمد، ، ـ میرى۶۵

  .۴شمارۀ ، دوره سوّم، کمدر

 ،»אلملل روאبط بین ۀ، نگرشى نوین در عرص)هللا علیهة אرحم( آرאء سیاسى אمام خمینى«ـ میشل نوفل، ۶۶

  .۶۱، ص ۳شمارۀ ، حضور

نائینى، منتظرى و אمام ( »ومت אسالمىکح ۀبررسى تطبیقى سه نظری« ،آبادى، غالمحسین ـ نادى نجف۶۷

  .۲، ص ش. ه۱۳۷۱، خردאد ۶ شمارۀ، سال دوّم، کیان، )ـ  ره ـ  خمینى

  .۱۶۵، ص ۳۷ ـ ۳۸ شمارۀ، حوزه ،»نقش אمام در אحیاى دین«ـ ۶۸

، همان، »۲۳۲۰ـ  ۱۳۵۷غیرعلنى و مسلحانه در אیرאن  ۀمبارزت سیاسى و کمشار«، حسین ،ـ نقوى حسینى۶۹

  .۳شمارۀ سوم،  ۀدور

  .۱۴و  ۱۱شمارۀ ، خردאد ۱۵، »خردאد ۱۵ ۀوتاه بر وאقعکنگرشى «ـ ۷۰

ت אسالمى کدر حر )هللا علیهة אرحم(بازتاب نهضت אمام خمینى «محمّد،  ،زאده אفغانى ـ نوאب یوسف۷۱

  .۱۹۸، ص ۲۹ شمارۀ، کیهان אندیشه، »אفغانستان

  .۱۷و  ۱۶، ۱۵، ۱۴ۀ ، شمارخردאد ۱۵ ،»)هللا علیهة אرحم( אمام یهایویژگ«ـ ۷۲

ارאت فرهنگ אنقالب تهرאن، אنتش، »دستاوردهاى אنقالب אسالمى אیرאن«אکبر،   علی ـ هاشمى رفسنجانى،۷۳

  .۱۳۶۲אسالمى، 

  .٧٦ ، ص١ شمارۀ، حضور ،»دستاوردهاى אنقالب אسالمى در جهان אمروز«אحمد،  ،ـ هوبر٧٤

  





  

 

  

  

  

  مود ۀجلس
  

  

های  مبسوط پدیدهتعریف אنقالب، توضیح 
وت אنقالب با موجود در آن و بیان تفا

  ...جنگ، کودتا، شورش و

  
  ۱۷  .............................................................................  درس אهدאف
  ۱۷  .........................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور
  ۱۷  ........................................................................  ست؟یچ אنقالب
  ۱۸  ......................................  کاربرد ۀسابق و یلفظ فیتعر אنقالب،
  ١٨  .........................................................................  אنقالب فیتعار
  ۲۱  ...............................................  یاسیس ـ یאجتماع یא دهیپد ـ۱
  ۲۱  ...................  حاکم طیشرא אز مردم قیعم یتینارضا عیتجم ـ۲
  ۲۱  ..........................................  شدهیسازمانده ۀنخب گروه کی ـ۳
  ۲۲  ....................................  حاکم یאرزشها و نظام عیسر رییتغ ـ۴
  ۲۲  ...................................  مطلوب یאرزش نظام سمت به رییتغ ـ۵
  ۲۳  ........................................  ها توده جیبس و یعموم مشارکت ـ۶
  ۲۳  ..................................................................  زیقهرآم و خشن ـ۷
  ۲۳  .....................................................................  אنقالب نیتکو ـ۸
  ۲۴  ....................................................  شینهادها و نظام אسقاط ـ۹

  ٢٤  ..  ... و شورش کودتا، אصالح، مانند یمیمفاه با אنقالب تفاوت
  ۲۴  .................................................................................  אصالح ـ۱
  ۲۴  ...................................................................................  کودتا ـ۲
  ۲۵  ................................................................................  شورش ـ۳

  ۲۵  .................................................................................  یبند جمع
  ۲۵  .........................................................................................  منابع



  

 

  

  

  

  

  

  אهدאف درس

  ؛مفهوم لفظی و محتوאیی אنقالببررسی  
  ؛نظرאن آشنایی با تعاریف אنقالب در دیدگاه صاحب 
  ؛אی אز אنقالب تعریف پیرאستهאرאئه  
  ؛شده אرאئه مفاهیم مندرج در ذیل تعریفوאکاوی  
 . ... کودتا، شورش، جنگ و مانند ییها وجوه אفترאق و אشترאک אنقالب با پدیدهبررسی  

  مروری بر مباحث پیشین

سـپس ویژگیهـای   . کـردیم  رא بیـان های אنقـالب אسـالمی    در درس گذشته، دالیل אرאئۀ درس آشنایی با ریشه

بخشی به دאنشـجو   آگاهی. شدهای אنقالب אسالمی بررسی  אنقالب אسالمی و אهدאف אرאئۀ درس آشنایی با ریشه

  .در אنتها نیز منابع مهم و אصلی درس معرفی شد. دیگر אز گفتار پیشین بود یبخش ،بارۀ سامانۀ درسدر

  אنقالب چیست؟

אی بـه قـدمت    و سـابقه  אستبشری  ۀسیاست و אندیش ۀهای موجود در عرص ترین پدیده אنقالب یکی אز قدیمی

ـ   ۀمفهوم אز دیرباز مورد אستفاد אگر چه אین. حضور אجتماعی بشر دאرد ویـژه متفکـرאن   ه אندیشمندאن سیاسـی و ب

ـ . های متعدد و مختلف אسـت ر، אما אین پدیده همچنان نیازمند تعبیر و تفسیبوده אستیونانی  هـای   نظریـه  ۀאرאئ

دیـدگاههای گونـاگون در بررسـی אیـن      ۀمختلف در تجزیه و تحلیل چگونگی و چرאیی وقوع אنقالبها و عرضـ 

مناسـبی بـرאی آنچـه در     نظـرى  زدאیی کند و چارچوب فکـری و  ده هنوز نتوאنسته אست אز אین مفهوم אبهامپدی

  .אرאئه نماید ،دهد کشورهای مختلف جهان به نام אنقالب رخ می

پادزهری بـرאی حکـام و    ،با فهم شرאیط و چگونگی تحقق אنقالبها אند، هکوشید متفکرאن و אندیشمندאن אز دیرباز 
مبتنـی بـر خشـونت و شـدت عمـل، جنـگ و        هعمدبه طور ه ک ،אز تکرאر אین حرکتو حاکم بجویند  نظامهای

حرکت אنقالبی حرکتـی خـالف قاعـده و    . خونریزی و دورאنی אز آشوب و نابسامانی بود، ممانعت به عمل آورند
 نظـم  ۀکننـد  وضع موجود و تخریب ۀزنند برهم کهبخش، بل شد و به وאقع نه حرکتی تعالی روאل مرسوم تلقی می
کـه چگونـه یـک نظـام سیاسـی אز سـوی        ،אندیشمندאن در تالش برאی حل אین معمـا . رسید مستقر به نظر می

אرسطو نخستین کسـی بـود   . کردند ها و نظریات مختلفی אرאئه می شود، فرضیه مخاطبانش به چالش کشیده می
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אو אیـن تغییـر    دیدگاهאز . خویش شروع کرد ۀضاع و شرאیط زمانجانبه رא با توجه به אو و همه جدی אی هکه مطالع
. توאن آن رא بـه تـأخیر אنـدאخت    خاص می یشکلی دورאنی دאشت که تنها در شرאیطو  ناپذیر بود אجتناب سیاسی

تدریج ماهیت خـویش  ه پیدאیش אنقالبهای جدید در אروپا و پس אز پیدאیش دنیای نوین صنعتی، ب با אین مفهوم
همانند אنقالب فرאنسه، אنقالب روسیه، אنقـالب مشـروطیت و    ،ست دאد و با وقوع אنقالبهای بزرگ جهانیرא אز د

  .در مقابل روی محققان گشوده شد אی گستردهجدید و  ۀعرص ،אنقالب چین

  کاربرد ۀتعریف لفظی و سابق، אنقالب

چـرخش دورאنـی دور    و هـر چیـز   دگرگون شدن، تغییر، برگشتن، تغییرאت אساسی دربه معنای אنقالب در لغت 

بـاز  אی شـروع و سـپس بـه همـان نقطـه       אی אز تغییرאت که אز نقطـه  به دوره همچنین. אستאفالک و ستارگان 

 אو. در علم نجوم ظاهرאً کپرنیک نخستین کسی بوده که آن رא ترویج دאده אسـت . گویند אنقالب مید، نیز گرد می

  .نظر دאشت درحرکت دورאنی قانونمند و منظم ستارگان رא   ”revolution”אز אصطالح

به لحاظ کاربرد قابل توجه و مناسبی که در אخترشناسی و سپس زندگی روزمره مردم دאشـت،   ،אین אصطالح

در علوم אجتماعی، אقتصاد، صـنعت و علـوم سیاسـی    . گذאشت حیات بشری نیز پا های هتدریج به سایر عرصه ب

  .متفکرאن با توجه به بار و غنای معنایی אین کلمه مکررאً אز آن אستفاده نمودندرسوخ پیدא کرد و 

אی که  אی یافت، به گونه تدریج جایگاه ویژهه אین مفهوم ب ،که پیشتر ذکر آن رفت همچنان ،در علوم سیاسی

نـد، אمـا در عمـل    چه همانند یکدیگر بود אز אین مفهوم و אصطالح، تعابیر و تفاسیر بسیاری به عمل آمد که אگر

  .شود در אین بخش به برخی אز אین تعابیر אشاره می. تفاوتهایی دאشتند

 تعاریف אنقالب

 بـا متمـایز کـردن אنقـالب אز     אو .شناخت אنقالبها، ساموئل هانتینگتون אست ۀیکی אز نویسندگان فعال در عرص

  :کند  یمرא چنین معرفی אنقالب  ،فاهیمی همانند شورش، کودتا و جنگ دאخلی در تعریفی پیرאستهم

آرمانهـای حـاکم بـر    و אرزشـها   در آمیـز  مبتنی بر אعمال خشونتو אساسی  ،אنقالب یک تحول دאخلی، سریع

 .معطوف به تغییر نظم و אقتدאر حاکم אستو אین پدیده حرکتی خالف معمول، نادر  .جامعه אست

گـروه سیاسـی بـه گـروه و     یـک  جا شدن مرکز ثقل قدرت אز   هب ترجمان جاتنها  אز منظر هانتینگتون אنقالب

אلگوها و آرمانهـای مبتنـی بـر خاسـتگاههای      ،جا شدن دیدگاهها هب جابه معنی  کهبل نیست، سیاسی دیگر ۀطبق

  .درگیرندبا یکدیگر قدرت  ۀکه در منازعאست ف سیاسی لتخگروههای م

کند  متفاوت אز یکدیگر تقسیم می ۀالبها رא به سه دستאنق אو. پردאزאن غربی، تدא אسکاچپل אست אز دیگر نظریه

ساز به  هایی دورאن אز نظر אو אنقالبهای وאقعی و حقیقی پدیده. شود و میان هر یک با دیگری تفاوتهایی قائل می

شکنند و نظام و אلگویی نوین برאی  روند که ساختار عمومی جامعه و אلگوهای حاکم بر آن رא درهم می شمار می

אسکاچپل אنقالبها رא به . های قبلی آنان متفاوت אست با دאشته אساسآورند که אز  میمخاطبان خویش به אرمغان 
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אز نظر אو در אنقالبهای سیاسی . کند אنقالب سیاسی، אنقالب نوسازی و אنقالبهای אجتماعی تقسیم می ۀسه دست

اختارهای אجتمـاعی  سـ  ولى ،پذیرد دگرگونی رא می ،جباره אکند و ساخت و بافت نظام حاکم ب حکومت تغییر می

بـه عبـارت دیگـر    . گیـرد  در אنقالب نوسازی אین وאقعه شکل معکوسی به خود مـی אما  .مانند همچنان باقی می

کـه אز   ،سوم شکل در. کند شکنند، אما بافت و ساخت نظام سیاسی تغییری نمی ساختارهای אجتماعی در هم می

دگرگونیهای عمیـق و אساسـی رخ    شده بحث ۀر دو حوزترین وجوه אنقالب אست، در ه ترین و جامع نظر אو کامل

  .دهد می

אو אنقالب رא حرکتی فردگرאیانه در رאستای تحقق ناکامیهای . پردאزאن אنقالب، چارلز تیلی אست אز دیگر نظریه

 حـل  ىتنشـها  ،که دگرگونی ساختاری بسیار سریع آن אستאنقالبها علت بروز  אز نظر אو. کند خویش تفسیر می

ل و عوאمـل  لאین تنشها ع. کنند آورد که در برخی موאقع به شکل آشوب و شورش جلوه می وجود میه ب ناشدنى

قرאر گرفتن אفرאد، نوسـازی   ۀگوناگونی نظیر سرخوردگی مکرر ناشی אز אفزאیش אنتظارאت אز نظام حاکم، در حاشی

شـوند و در پـی ناکـامی     فرאد ظاهر مـی تنشها אبتدא در א. باشدتوאند  می ...و در حال گذאر  ۀپرشتاب در یک جامع

ـ ب. شوند گر می مقامات دولتی در حفظ نظام אجتماعی به صورت رفتار אنقالبی گروهی جلوه هـای   دریج زمینـه ه ت

  .گیرد شود و אنقالب شکل می روאنی برאی مقابله با نظام حاکم فرאهم می

یـابى بـه مفهـوم     رאه ۀیـک شـیو  «: یسـد نو کند و مى אى אز خشونت تلقى مى چالمرز جانسون אنقالب رא جلوه

 به جاى سرאن رژیم پیشـین  ،جایگزینى نخبگان جدید. »אى אز خشونت אست אنقالب، بررسى آن به عنوאن جلوه

روهـا بـر    در אین دوره אبتدא موقتاً میانه. شود که به دورאن پس אز پیروزى معروف אست جدیدى منجر مى ۀدور به

تـرین   جوאن و אحساساتى و אصـلى  که معموالً، هاى رאدیکال و آرمانگرא زیرא بر אثر درگیرى توده ،آیند سر کار مى

شوند  با مدאفعان رژیم مستقر، بخش مهمى אز אین آرمانگرאیان وفادאر قربانى مى ،شوند فرزندאن אنقالب تلقى مى

ضمن آنکه بـر سـر אنحـرאف     ،روها یانهدر حالى که م. شود ه میدیو سازماندهى آنها در جریان אنقالب אز هم پاش

هـاى   سیاسى تعارض دאرند و به نوعى تغییر وضعیت در بازسازى شیوه ۀرژیم در تصویب و אجرאى قوאنین با شیو

کنـد و چـون متشـکل אز     کمترین خطر فروپاشى אز جانب رژیـم پیشـین آنـان رא تهدیـد مـى      ،سیاسى معتقدند

فکرאن אجتماعى هستند، ضمن حفظ سـازماندهى خـود، پـس אز     شنمرفه شهرى و رو طبقۀ و تکنوکرאتهاى پیر

  .אنقالب نیز آمادگى حکومت کردن رא دאرند

بـه عنـوאن مثـال    . توאن تعاریف مختلف و متفاوتی در אین زمینه אرאئه کرد אز منظر אندیشمندאن אیرאنی نیز می

با متمایز کردن هر אنقـالب אز   אو. ب یاد کردپردאزאن אیرאنی אنقال توאن אز دکتر بشیریه به عنوאن یکی אز نظریه می

אی  مبـارزه  ،پـردאزد و معتقـد אسـت کـه אنقـالب      مـی  منحصـر بـه فـرد بـودن هـر אنقـالب       ۀدیگر אنقالبها به پدید

آمیز و کم و بیش طوالنی برאی قبضه کردن قدرت אست که با هدف جایگزینی نظـام و قـدرت حـاکم     خشونت

. شـود  گیرد و در پی آن به تغییر ساخت אرزش نظام حاکم و نهادهای سیاسی وאبسته به آن منجر می صورت می
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ک رهبــرאن אنقالبــی و کننــد و بــه تحریــ אی אز جمعیــت شــرکت مــی در אیــن حرکــت عظــیم، بخــش عمــده

  .کنند دهندگان، نظام حاکم رא در یک حرکت خشن ساقط می سازمان

אز منظـری   ،شخصی خـود در جریـان אنقـالب אسـالمی     ۀشهید مطهری به مفهوم אنقالب با توجه به تجرب

אعـتال و  های دینی حرکت אنقالبـی رא אقـدאمی بایسـته، אرאدی، در رאسـتای      אو با تکیه بر آموزه. نگرد متفاوت می

 و خوאسـته  مطهری אنقالب حرکتی خود دیدگاهאز . کند تعالی جامعه و در رאستای حرکت تکاملی فرد אرزیابی می

بـه منظـور فـرאهم آوردن     و تخریب وضعیت نابسامان موجود قصدبه אست که بخش  های تعالی مبتنی بر آموزه

  .نسانها دאردگیرد و ریشه در سرشت و خوאست قلبی א تر صورت می نظمی متعالی

مثـال   عنـوאن بـه  . توאن به تعدאد بسیار زیاد تعاریف عرضه شده در אیـن حـوزه אشـاره کـرد     در אین رאبطه می

گاه تفاوتهای ماهوی  ،אست علوم אجتماعی و سیاسی אز אین پدیده عرضه شده تعاریف مختلف و متفاوتی که در

  .کند مشهود می املکبه طور رא 

حـال   ،دאنند یک کشور אز طریق توسل به خشونت می ۀت حاکمئیر در هییب رא تغبه عنوאن مثال برخی אنقال

یـر پـارאدאیم مسـلط و حـاکم قلمـدאد      یאعتقـادאت و تغ  ،אی אرزشها آنکه برخی دیگر آن رא حاصل دگرگونی ریشه

  . دکنن می

در  אنقـالب قـانونی   غیـر و آمیز  אنقالبی رא حرکات خشونت برخی دیگر نیز وجه تمایز אنقالب و حرکتهای شبه

ـ  تبدیل یا جا، تغییر تا توאن خشونت در هر حال رکن ثابت عموم אنقالبها رא می. دאنند عمومی می ۀگستر جـایی   هب

در تعریـف  . بیان کـرد  ر آنقل مشروعیت و نظایثجایی سریع قدرت، אنتقال مرکز  هب אرزشها و پارאدאیم حاکم، جا

  :یک تعریف אرאئه شود زیر تالش شده אست تا אین مفاهیم در ذیل

نارضایتی عمیق مردم אز شرאیط حاکم توسط یک  ترאکمثر אسیاسی אست که بر ـ   אی אجتماعی אنقالب پدیده

بـه سـمت   سریع نظام و אرزشهای موجـود   تغییر دف אین جریان،ه. آید نخبۀ سازماندهی شده به وجود میگروه 

گیـرد معمـوالً    هـا شـکل مـی    کت عمومی و بسیج تودهאز طریق مشارکه אین אقدאم . نظام אرزشی مطلوب אست

معمـوالً در پـی    אسـت زمانی کوتاهی پس אز تکـوین   ۀدورگیرندۀ  در برאین وضعیت که . خشن و قهرآمیز אست

  .شود می نجرم شهایدو نهاحاکم אسقاط نظام به ، אونشینی  אشتباهات نظام حاکم و عقب

کنند بـه   نکاتی رא که אندیشمندאن برאی تعریف אین پدیده ذکر میتوאن تمامی  شده، می  אساس تعریف אرאئه بر

 .نمـود مالحظه کرد و تمام وجوه یک אنقالب رא به همرאه אرکان و مرאحـل مختلـف آن مشـاهده    جا  صورت یک

  .توאن مفاهیم مختلف رא با شرح و بسط بیشتری به تفصیل چنین بیان کرد برאین میبنا
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  سیاسیـ  אی אجتماعی پدیدهـ ١

אنقالب אگرچه مفهومی سیاسی אست، אما به دلیل حضور در متن אجتماع و مشـارکت عمـوم مـردم بـرאی      ۀپدید

در هـر  . توאن آن رא مفهومی אجتماعی نیـز قلمـدאد کـرد    אیجاد تغییرאت محسوس در حیات אجتماعی خویش می

یقت در بستر אجتماع אسـت  در حق .אستسیاست و אجتماع  ۀحال אین پدیده وאجد بار مشترک معنایی در دو حیط

אساساً بدون وجود אجتماع אمکان تأسیس نهادهـای سیاسـی وجـود     گیرد و خوאست عمومی جامعه شکل می که

نشده אما مورد  کنیم که بیانگر آرمانها و آرزوهای برآورده אی سیاسی تلقی می אنقالب رא אز אین جهت پدیده. ندאرد

ایت آن نیز אیجاد تغییرאتی در بافت و ساختار سیاسی و رفع ناکامیها هدف و غ. تقاضا و אهتمام عامۀ مردم אست

رونـد و   و ناکارآمدیهای نظام سیاسی حاکم אست و آحـاد مختلـف جامعـه אبزאرهـای تحقـق آن بـه شـمار مـی        

  .کوشند با אستفاده אز هر אمکانی خوאست جمعی خویش رא تحقق بخشند می

  حاکمتجمیع نارضایتی عمیق مردم אز شرאیط ـ ٢

و آن هنگـامی אسـت کـه    کوشـند   میشوند و برאی تغییر  مردم تنها در یک حالت به میدאن مبارزه وאرد می ۀتود

ها و آمال آنها برآورده نشود، ناکامیهای آنـان   خوאسته ،نارضایتی مردم به مرور زمان شکل عمیقی به خود بگیرد

ی ت حاکمئناخوشنودی آنان אز شرאیط موجود و هی ۀعمومی به خود بگیرد و در گذر زمان بر دאمن ۀجلوه و وجه

نشـده نخسـت אز    هـای بـرآورده   אین خوאسـته  .אفزوده شود ،אستمرאر حکومت هستند و عاملوجود آورنده ه که ب

شود و به مرور زمان و در پی אفزאیش ناکارآمدی حکومت به تـدریج بـر دאمنـۀ     موضوعات کم אهمیت شروع می

 آن אز حیطـه  אفزאید و گسترۀ گیرאنۀ حکومت بر אین نگرאنیها می ی אنقباضی و سختسیاستها. شود آن אفزوده می

ومت با نادیـده  حک. شود אهمیت به عرصۀ عمومی و خوאستهای جمعی کشیده می و حوزۀ אعترאضات فردی و کم

کوشـد   بعد میکند و در مرحلۀ  دیده گرفتن آن می و ناچیز جلوه دאدن آن در אبتدא سعی در نا گرفتن אین خوאستها

آن قادر به میق تا با دאدن אمتیازאتی אندک به אین خوאستها پاسخ دهد، אما در پی سازمان یافتن אین تحرکات و تع

  .گیرد شود و אوضاع روند تخریبی به خود می کنترل אوضاع نمی

  شده سازماندهی ۀیک گروه نخبـ ٣

אنقـالب در وאقـع   . شـود  دهنـده محقـق نمـی    مانیافته و ساز אنقالبی بدون حضور یک گروه پیشرو سازمان هیچ

گروه نخبه معمـوالً دو  . شود های مردمی محسوب می حاصل تالشهای אین گروه برאی به حرکت درآوردن توده

در بخش رهبری، چـارچوب کـالن و کلـی و אسـترאتژیهای אساسـی      . אستدهنده  وجه رهبری و אرکان سازمان

شده،   شود و در بخش سازماندهی نیز گروههای مبارز فعال عرضه می کننده אنقالب توسط رهبر یا گروه رهبری

جامعـه و אتخـاذ    ۀدرآوردن ظرفیتهـای بـالقو   یـت تبیین پیامهای رهبری، ترغیب و تهییج مردم و به فعل ۀوظیف

هدف אساسـی אیـن گـروه، کـه بـه عنـوאن        .تاکتیکهای مناسب در رאستای رאهبردهای אساسی رא بر عهده دאرند

  :کنند، چنین אست بری با تودۀ مردم عمل میوאسطۀ ره

 نتقال پیامهای رهبری به مردم؛א) אلف
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  قوه به فعل درآوردن خوאستهای رهبری؛ زא) ب

  دאشتن آنها؛ بسیج آحاد مختلف جامعه و در صحنه نگه) ج

  تأمین تدאرکات אنقالب؛) د

  אنقالبیون؛حفظ אنسجام درونی و ممانعت אز نفوذ دشمن در صفوف متحد ) ه

 رصد فعالیتهای دشمن؛) و

  ؛אوبه دشمن و آسیب رساندن به توאنمندیهای کردن خسارت وאرد ) ز

  אی تیره و تار אز شرאیط موجود؛ אرאئۀ چهره) ح

  .عیب و نقص אز فردאیی بهتر عرضۀ تصویری بی) ت

  تغییر سریع نظام و אرزشهای حاکمـ ٤

مهم و אساسـی אسـت کـه     ۀאنقالبیون אنجام یک وظیف ۀوظیف. تאساسی אنقالب در همین مفهوم نهفته אس ۀنکت

تالش در جهت ناکارآمد و نامشروع نشان دאدن نظام حاکم . رود همانا تغییر نظام و אرزشهای حاکم به شمار می

ـ  نظام ر یفکری و نظری تغیهای  تصویری جذאب אز نظام و אرزشهای جایگزین، زمینه ۀو אرאئ وجـود  ه حـاکم رא ب

کننـده   گیری حدאکثر אز عامل زمان و ممانعت אز אتخاذ تدאبیر جدید خنثـی  سرعت در אنقالب دلیل بهره .آورد می

کـه אگـر     אز مهمترین خصایص אنقالب، سرعت عمل در جریان تحقق آن אست؛ چـرא  .אست توسط هیأت حاکم

ت وسـیعی کـه در אختیـار    با אغتنام אز فرصت و با تکیه بر אمکانـا  ت حاکمאین مسیر با کندی صورت پذیرد، هیئ

אساسـاً  . توאند אوضاع رא تحت کنترل خویش درآورد و مجال هرگونه تحرکی رא אز אنقالبیون سـلب کنـد   دאرد، می

جایی سریع אرزشهای  یکی אز تفاوتهای אنقالب با سایر روشهای تغییر حکومت در همین سرعت عمل در جا به 

 .نظام حاکم نهفته אست

  אرزشی مطلوبنظام  ر به سمتتغییـ ٥

אنقالب با دالیل کامالً ملمـوس و مشـخص אز قبیـل ظلـم،      ۀجان אندیشאنقالب مروّאز معموالً در شرאیط پیش 

در همـان حـال אز    ؛کننـد  ناکارآمدی نظام حـاکم رא تبلیـغ مـی   ... فساد، تبعیض، ناکارآمدی، عدم مشروعیت و 

عـادل و متعـادل و    ۀوعدۀ آفرینش یک جامعـ شهر،  یک آرمان ۀشرאیط مطلوب پس אز جایگزینی אرزشها، عرض

تمـام   .رود ها گام نخست در אنقالب به شمار می تغییر אنگاره. گویند جدید سخن می ۀزندگی بهتر و سالم در دور

دهندگان אنقالب אین אست که در אذهان مخاطبان خویش تصرف کنند و ذهن آنـان رא   تالش رهبری و سازمان

نظـام   אز אین رو هر אقدאمى אز אقـدאمات . حرکت אنقالبی خود معطوف نمایندنهضت و  ی مطلوببه سمت و سو
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کشند و در مقابل نظام אرزشی مطلـوب خـود رא وאجـد     کننده به تصویر می رא معیوب و ناکارآمد و منحرفحاکم 

  .کنند می ت و آرزوهای نهفتۀ جامعه قلمدאدتمامی کماال

  ها مشارکت عمومی و بسیج تودهـ ٦

ثر آنان אز نخبگـان و رهبـرאن אنقـالب    ؤها و حضور گسترده و حمایت م بدون مشارکت فعال توده هیچ אنقالبی

 .کننـد  جایی قدرت نقشی אیفـا نمـی   هب در جا، אنقالبهای سفید و کودتاهای نظامیدر مردم تنها . شود محقق نمی

אی אز  אنقالبهای بزرگ معمـوالً حجـم گسـترده   . ستون فقرאت هر אنقالب در حقیقت آحاد مختلف جامعه هستند

برאی نظام حاکم אمکان بسیار אندکی برאی  אز אین روکنند و  طبقات مختلف אجتماع رא به سوی خویش جذب می

دهنـدگان אنقـالب و אتخـاذ روشـها و      אلبته אز نقش و אهمیت رهبری و سازمان. آورد مقابله و سرکوب فرאهم می

نبایـد   نیـز آفرین به ویژه در وאحدهای سیاسی که دאرאی شکافهای مختلف אجتمـاعی هسـتند    شعارهای وحدت

رهبری و אنقالبی موفق خوאهد بود که بتوאند بر فرאز شکافهای موجود حرکت کند و بدون توجـه بـه   . غافل بود

ر אختالفات موجود آحاد مختلف جامعه رא به سوی خویش و آرمانهـایش  אی و سای دینی، منطقه ،تفاوتهای زبانی

  .جذب کند

  خشن و قهرآمیزـ ٧

در אز دست دאدن قـدرت، معمـوالً אنقالبهـا بـه      ت حاکمئسرعت و ممانعت هی ،אی بودن  به دلیل مردمی و توده

ت بدهـد و در رאه حفـظ   نظام حاکم حاضر نیست منافع و مصالح خویش رא به رאحتی אز دس. گرאیند خشونت می

طرف مقابل نیز به منظور حفظ آرمانها و دفاع אز خـویش و تـالش   . آن، حاضر به אنجام هرگونه خشونتی אست

گیرد و حاصل אین دو کنش و وאکـنش   هایش، ناخوאسته تحت فشارهای موجود قرאر می در جهت تحقق خوאسته

نظـام   آمیز توאن بدون خشونت و برخوردهای قهر به طور معمول نمی .حجم قابل توجهی کشته و درگیری אست

در چنین شرאیطی هیئـت حـاکم بـرאی حفـظ منـافع زودگـذر خـویش و        . حاکم رא אز مسند قدرت به زیر کشید

אز , تـر אوضـاع   محابا و در جهت سرکوب قیام مردمی و کنترل هرچه سـریع  های مردم بی אستمرאر سلطه بر توده

کند و سرکوب مسلحانه رא در دستور کار قـرאر   ی نظامی بهره بردאری میقدرت אنحصاری خویش در کنترل قوא

  .دهد می

  تکوین אنقالبـ ٨

تکـوین معمـوالً بسـیار     ۀدور. زאیش دאرد ۀتکوین و یک دور ۀطور که پیشتر ذکر شد، هر אنقالب یک دور همان

ـ  مرحلهدر حقیقت طوالنی אست و  گیـرد، אمـا هنـوز     مـی  تـدریج شـکل  ه אی אست که אعترאضات و نارضایتیها ب

אصطالح در حالت خفته قرאر دאرد و  بهدر אین دوره אنقالب . ر نظام فرאهم نیامده אستیهای الزم برאی تغی زمینه

هنگامی که אعترאضات אوج گرفـت و  . های مناسب برאی אنقالب هستند אنقالبیون در شرف تدאرک لوאزم و زمینه

تغییر نظام و نهادهایش عمومیت یافـت دورאن زאیـش کـه معمـوالً     ، جایی در نظام حاکمه ب جابرאى خوאست در

  .دورۀ تکوین ممکن אست چندین سال طول بکشد .شود کوتاه אما پر درد و رنج و خونریزی אست، آغاز می
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  אسقاط نظام و نهادهایشـ ٩

و سـازمانها   אی نهادهـا  هر نظام برאی حفاظت אز خویش و کارآمد نشان دאدن خود و אرزشهای مستقر، بـه پـاره  

אنقـالب بـا אز    ۀهدف قرאر گرفتن אین نهادها آغـاز و خاتمـ   های بروز אنقالب با نخستین نشانه. شود متوسل می

د و تا زمـانی  شو אین مرحله در وאقع نقطۀ אوج אنقالب محسوب می .گردد אرزشها אعالم مینیز  و هامیان رفتن آن

توאنـد بـر آنهـا تکیـه کنـد       مـی  ،م خـویش אسـت  مختلف مقوّکه نظام سابق، که مبتنی بر نهادها و سازمانهای 

توאن سقوط یـا عـدم حمایـت آن رא אز نظـام      ترین نهادهایی که می אز مهم. توאن مدعی پیروزی אنقالب شد نمی

  .سرآغاز سقوط آن تعبیر کرد نهاد אرتش و نیروهای نظامی وאبسته به حاکمیت אست حاکم

 ،یابیم کـه אنقـالب   می مورد אستفاده و אجزאی مختلف مستتر در آن، در ه و تعریفشد بیانبا توجه به تعاریف 

 یک אصل אستتر אستمرאر نظامهای حاکم  به عبارت صحیح. אفتد אتفاق میندرت به  ر موאقع حاد و بحرאنی،جز د

یـا شـکاف موجـود میـان      که آحاد مردم توאنـایی تحمـل چنـین شـرאیطی رא ندאشـته باشـند       صورتی و تنها در

وقـوع  هـای   زمینـه و نیـز   عمیق و غیر قابـل تـرمیم باشـد    ت حاکمئهای هی نیازها و آموزه وهای ملت  هخوאست

گیری کرد که אنقالبهـا   توאن چنین نتیجه بنابرאین می. אنقالب خوאهد بود گیری شکلאحتمال  אنقالب فرאهم آید،

 ۀکوبنـد  موجود و درهم شرאیطه حاصل ناکارآمدی عمومی نظام حاکم هستند و אنقالب مردمی پاسخی کوبنده ب

  .אوضاع غیر قابل تحمل אست

  ... تفاوت אنقالب با مفاهیمی مانند אصالح، کودتا، شورش و

  אصالحـ ١

سیستمی אست که هر ساختار حکومتی برאی رفع معایب خویش אز طریـق نقـد    رאت درونیمنظور אز אصالح، تغی

آمیز، تدریجی و مبتنی بر معیارهای قانونی در چـارچوب نظـم و    تممسال ۀدرونی و رفع نوאقص به شکل و شیو

دولـت  . مقابل אنقالب قلمـدאد کـرد   ۀن رא אز جهت روش אجرא نقطآتوאن  بنابرאین می. دهد نظام مستقر אنجام می

  .ستنאدسیستمی  کاملی אز אصالحات درون ۀنمونتوאن   یرא مخاتمی 

  کودتاـ ٢

و بـه صـورت   نظامیـان   אز یگـروه אنـدک   ۀیافتـ  سـازمان  حرکت امعموالً بאست  حاکمت ئعلیه هیکه אین אقدאم 

  אنجام مسلحانه 

حاکم نیز تغییر  یگرچه گاه אرزشها ،نه אلزאماً تغییر אرزشها אستאسقاط نظام حاکم چنین حرکتی هدف . گیرد می

. دن حکـام אسـت  کنند و هدف אساسی کسب قدرت אز طریـق کنـار ز   در کودتاها مردم نقشی אیفا نمی. کنند می

و ) حسن אلبکر(عرאق در ، )جمال عبدאلناصر(مصر در ، )سرهنگ معمر قذאفی(لیبی  گونه کودتاها رא در אین ۀنمون

  .אند אنجام دאده) پرویز مشرف(پاکستان در 
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  شورشـ ٣

بـه   אی نـدאرد و  گسـترده  ۀدאمنقیامها . گویند فاقد سازماندهی و رهبری رא شورش میو  حاصل قیام و طغیان بی

אلبتـه  . אسـت  حـاکم ت ئـ یر هـدف و سـرکوب هی  یتغ، تحریفآمادۀ  رهبری و سازماندهی مشخص نبودندلیل 

  .برخی ناکارآمدیهای حکومت אست ۀشورش نشان

  بندی جمع

 بیـان تعریفی سـاده و روאن אز אنقـالب    ، همچنینشددر אین مبحث موضوع אنقالب و تعاریف مرتبط با آن ذکر 

تفاوت به خاتمه  مفاهیم مختلف و متعدد مندرج در אین تعریف، یک به یک شرح دאده شد و در ،در אدאمه. کردیم

 ۀدאنشـجو پـس אز مالحظـ   אز אین رو . کردیم אشارهکودتا، شورش و אصالحات همچون ها  אنقالب با سایر پدیده

یاس با موאرد مشابه معرفی אنقالب رא در ق ویژگیهاى بیان و آن رאتوאند אنقالب و تعاریف مرتبط با  אین درس می

  .ندک

  منابع

  .١٣٧٧، تهرאن، אنجمن قلم אیرאن، אنقالب אسالمی אیرאن و عوאمل وقوع آنزאده، אحمد،  ـ متقی

  .١٣٧٢، تهرאن، قومس، های אنقالب سیری در نظریهـ ملکوتیان، مصطفی، 

  .١٣٦٧سیاسی، ، تهرאن، نشر کتاب های آن אنقالب אسالمی و ریشهـ عمید زنجانی، عباسعلی، 

  .١٣٧٦، تهرאن، روزنه، אی بر אنقالب אسالمی مقدمهـ زیباکالم، صادق، 

  .١٣٧٠، تهرאن، مروאرید،نامۀ سیاسی دאنشـ آشوری، دאریوش، 

  .١٣٦٤، تهرאن، صدرא، در پیرאمون אنقالب אسالمیـ مطهری، مرتضی، 

  .١٣٦٥، تهرאن، אمیرکبیر، تحلیلی بر אنقالب אسالمیـ محمدی، منوچهر، 

نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى  ،قم ،אنقالب אسالمى و چرאیى و چگونگى رخدאد آن، جمعی אز نویسندگانـ 
  .١٣٧٧ در دאنشگاهها،
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  אهدאف درس

  ؛و علل אرאئۀ آنهاאنقالب  ۀبررسی تئوریهای موجود دربار 
  ؛مارکسאقتصادی و خودآگاهی مشترک بررسی دیدگاه  
  ؛دربارۀ אنقالبها دورکهایمانۀ شناس جامعهبررسی دیدگاه  
  ؛در אنقالب مفهوم کاریزما ووبر بررسی دیدگاه  
  ؛تجمیع אعترאضات فردی و گسترش آنو نظریۀ دوتوکویل بررسی دیدگاه  
در بروز ت حاکمه ئضعف دستگاه سرکوب هی و بررسیتو  پارهبررسی دیدگاه  
 ؛אنقالب

 .آشنایی با مرאحل مختلف אنقالب و ویژگیهای هر دوره 

  مروری بر مباحث پیشین

آشـنا شـدیم، سـپس تعریفهـاى گونـاگون אنقـالب אز       مفهوم لفظی و محتوאیی אنقالب  در درس گذشته אبتدא با

مفاهیم مندرج در אرאئه کردیم و به وאکاوی  אی אز אنقالب تعریف پیرאستهدر אدאمه . نظرאن אرאئه شد دیدگاه صاحب

کودتا، شورش، جنگ  مانند ییها وجوه אفترאق و אشترאک אنقالب با پدیدهدر אنتها  .پردאختیم شده אرאئه ذیل تعریف

  .بررسی کردیم رא ... و

  مقدمه

پردאزی و مشـخص   אساساً بدون نظریه. אنقالب خوאهیم پردאخت ۀبررسی تئوریهای موجود درباردر אین جلسه به 

سیاسـی و   ۀتوאن تجزیه و تحلیل دقیقی אز وقایع و حـوאدث بسـیار پیچیـد    کردن چارچوب فکری و نظری نمی

کند تا با حفظ مرزبندیهای فکـری و رعایـت    אین چارچوب نظری به پژوهشگر کمک می. אجتماعی عرضه کرد

 ۀپدیـد  ۀدربـار . تری אز تحوالت پیرאمـون خـویش بـه عمـل آورد     و دقیق تر אصول و قوאعد تفکر، بررسی عمیق

אی، عـالوه بـر אنطبـاق آن بـا      ر وאقعهچرא که نقادی و אرزیابی ه. بایست رعایت شود אنقالب نیز همین شرط می

אیـن چـارچوب کمـک     .قـرאر گیـرد   ،بایست در چارچوبی که مبتنی بر حصر عقلی یا منطقی אسـت  وאقعیات، می

وجوه אفترאق و אختالف אین مفهـوم و حادثـه رא بـا مـوאرد      ،دیگر با موאرد مشابهאنقالب تا ضمن مقایسۀ کند  می

 ۀو نقاط אوج و فرود و صـحت و سـقم عملکـرد بخشـهای مختلـف אیـن سیسـتم پیچیـد         بیمدریا دیگر مشابه

  .مسنجیبאجتماعی رא با معیارهای وאحد 
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ـ      یאبزאر حقیقتتئوریهای אنقالب در  بـه شـمار    یمناسب برאی אرزیابی علـل و عوאمـل پیـدאیش هـر אنقالب

אی در حیات سیاسی جوאمـع مختلـف، אز    موضوع אنقالب و پیدאیش چنین حادثهسابقۀ تاریخی به دلیل . روند می

آنها به منظـور  . אند دیر باز تاکنون، متفکرאن و אندیشمندאن سیاسی نظرאت و دیدگاههای مختلفی رא عرضه کرده

 אسـت، همچنـین بـرאی    رفتـه  אمری אستثنایی به شمار مـی  حقیقتکه در ، بررسی چگونگی پیدאیش אین پدیده

پـس אز تجزیـه و تحلیـل آن     های مناسب برאی پیشگیری אز وقوع אنقالبجلوگیری אز تکرאر آن و אرزیابی روش

نظم موجود، پرضرر، خطرناک،  ۀبر هم زنند ،אمری پرهزینه زیرא אنقالب رא. אند روشهای مناسبی رא پیشنهاد کرده

  .دאنستند جوאر می تأثیرگذאر در کشورهای هم برنامه، خونین و  بی

بنـدی دیـدگاههای    ، ضـمن دسـته  ش אز هر چیزسالمی شایسته אست پیآشنایی با علل وقوع אنقالب א برאی

بسـتر الزم بـرאی بحـث و بررسـی      ،برخی نکـات  ۀسپس با אرאئ ،شود بیانآگاهی אجمالی در אین باب  ،مختلف

  .فرאهم آیدهای پیدאیش آن  אنقالب אسالمی و زمینهدر موضوع بیشتر 

אیـن نظریـات برگرفتـه אز     .ردوجـود دא دربـارۀ אنقـالب    پـنج دیـدگاه عمـده   شناسی سیاسی  جامعه دیدگاهאز 

אخیـر رא دریافـت    ۀکه تحـوالت دو سـد   אستسیاسی  ۀאندیش ۀنظر بزرگ عرص دیدگاهها و نظریات پنج صاحب

  .אند یا در معرض אموאج אنقالب قرאر گرفتهو یا برخی אز אنقالبها رא درک کرده  ؛کرده

אنقـالب  منـافع مشـترک یـک طبقـه بـه موضـوع        ۀک دربارאقتصادی و خودآگاهی مشتر دیدگاهאز  مارکس

و که بـر مفهـوم کـارکردی אنقالبهـا      ،شناس אز منظر یک جامعه دورکهـایم . ه و آن رא تحلیل کرده אستریستگن

نقـش کاریزماتیـک    و بر مفهـوم کاریزمـا   بـرو. نگرد به موضوع می ،کید ویژه دאردأهمبستگی אجتماعی ت یۀنظر

پردאزد و تجمیع  شناسی אجتماعی می به روאندوتوکویل  .توجه دאرد در אنقالبها אوو نقش  شرهبری و رفتار پیروאن

 پـذیر  نـا  بـر نقـش אنکـار    تـو  پارهشمارد و باالخره  ساز بروز אنقالب برمی אعترאضات فردی و گسترش آن رא زمینه

لـه بـا אنقالبیـون شـرط     ت حاکمـه رא در مقاب ئضعف دستگاه سرکوب هی ،کند و אفزون بر آن می أکیدنخبگان ت

  .دאند میאساسی پیدאیش אنقالب 

  )مارکسیستی(دیدگاه אقتصادی  ـ۱

ی که طبقات مختلف אجتماعی نسبت به هنگامאو تا  دیدگاهאز . אستپردאز אین دیدگاه  مارکس نخستین و نظریه

وقـوع یـک    تـوאن شـاهد   منافع خویش آگاه نشوند و در رאه کسب یا حفظ آن بسیج خاصی صورت نگیرد، نمـی 

  .אنقالب بود

بخـش  در محوریت منـافع مشـترک طبقـاتی، همبسـتگی بـاالی درونـی       حفظ אنسجام،  مارکس אعتقادبه 

אنقـالب   ۀپیدאیش زمینـ  ضروریجمله عوאمل אز دهنده  رهبری سازمان دهنده و نیاز به یک گروه پیشرو سازمان

گیـری   شکلخود به آگاهی دست نیابند منافع  ۀدربارچنانچه אفرאد جامعه אز אین منظر . در هر وאحد سیاسی אست
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دهد کـه אفـرאد هـر جامعـه ضـمن شـناخت منـافع         אنقالب زمانی رخ می .ممکن אست غیرאنقالب در آن جامعه 

  .مبذول دאرند אی  אلعاده بینند و برאی به دست آوردن آن کوشش و تالش فوق آن رא אز دست رفته  ،خویش

هـا و   که אز تمامی אمکانات خویش برאی تحمیق و عقب نگـه دאشـتن تـوده    ،در چنین شرאیطی دولت حاکم

، در آخرین مرحله به منظور مقابلـه بـا جریـان رو بـه رشـد אنقـالب אز       אستفاده کرده אستمین منافع خویش أت

نظر مارکس هر دو طرف برאی تأمین منافع خـویش   مطابق. کند قهریه אستفاده می ۀآمیز و قو אبزאرهای خشونت

خویش به مـردم هجـوم    ۀت حاکم در رאستای حفظ منافع طبقئهی .دهند אنجام می ،کاری رא که الزم بدאنندهر 

پـس אز   ،نیـز אنـد   شـده  که تهییجها  در همین حال توده. برد آورد و אز هر אبزאری برאی سرکوبی قیام بهره می می

  .ورزند دریغ نمی هحاکمت ئאقدאمی برאی سرنگونی هی אز هیچکسب آگاهی الزم توسط گروه نخبه، 

  )همبستگی دورکهایم(دیدگاه کارکردگرא ـ ۲

در ، אو معتقـد אسـت  . های وقوع אنقالب نظر متفاوتی نسبت به مارکس دאرد دورکهایم در تحلیل شرאیط و زمینه

 ،אسـت  אند و جامعه به حـدی אز بلـوغ و سـازماندهی سیاسـی دسـت یافتـه       جوאمعی که نهادهای مدنی پاگرفته

همبستگی عمـومی و   ،دورکهایم אساس حفظ هر جامعه و مسیر آن عقیدۀبه . ن شاهد وقوع אنقالبها بودتوא نمی

ه هرگـاه کـ  آیـد و   وجود میه تدریج به جوאمع سنتی ب אین همبستگی معموالً در. אجتماعی آحاد آن جامعه אست

در شرאیط . شود یا کاسته میو رود  آن آگاهی در وجدאن جمعی אز بین می ،دشو مختلف تقسیم  طبقاتبه جامعه 

در . یـد آجدیـدی پدیـد    باره وجدאن جمعیِ توאن توقع دאشت به یک تغییر و تحول جامعه אز سنتی به مدرن، نمی

به طور سنتی به مدرن،  ۀتالش حکومت برאی تبدیل جامع زیرא ،شود אین حالت جامعه فاقد همبستگی قدیم می

با توجه به אینکه عالئق و همبستگی عمـومی جدیـدی کـه     چنینهم .گیرد آن همبستگی رא هدف می مستقیم

אصـطالح  در و  آیـد  در جامعه به وجود مـی  البپذیرش شرאیط אنق زمینۀ ،وجود نیامده אسته علیه باشد، ب متفقٌ

یابـد و   ی کشـمکش در אجتمـاع אفـزאیش مـی    شـرאیط در چنین . شود یا אز هم گسیختگی می آنومیدچار جامعه 

  .یک אنقالب باشد ۀتوאند شاهد تجرب کننده، می در صورت وجود یک گروه رهبری ،جامعه

  )ماکس وبر(دیدگاه کاریزما ـ ۳

موضـوع   אو אز منظری متفاوت بـه  . وبر אست جنبشهای אجتماعی ماکس ۀپردאزאن دربار ترین نظریه یکی אز مهم

אو تا زمـانی   دیدگاهאز . ورزد کید میأک تمحوری نقش نظامهای عقیدتی و رهبری کاریزماتی ۀنگرد و بر نکت می

یـک   جامعه شاهد هیچ ،پذیرند که אقتدאر سنتی حاکم با چالش موאجه نشده אست و مردم عموماً אین نظام رא می

  .سیاسی نخوאهد بود ۀאز אنوאع کشمکشهای گسترد

فکـری  شود کـه אیـن نظـام سـنتی אز سـوی دو گـرאیش        ی شرאیط بسیج سیاسی عمومی فرאهم میهنگام

معتقد  אو. متفاوت تهدید شود نیروی عقالنیت برگرفته אز مقتضیات عصر جدید و نهادهای آن و نیروی کاریزما

هـای پیـروאن خـویش و تصـویر      אست که نیروی کاریزما و رهبری فرهمند با تغییر درونـی در אفکـار و אندیشـه   
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 روی جدیدی رא پیش  ۀعرص، شود لیغ میوضعیتی متفاوت אز آنچه که در جامعه جریان دאرد و توسط حکومت تب

در چنین حالتی رهبری فرهمنـد   .شود به مقابله با وضع موجود منجر می نهایتدر گشاید که  پیروאن خویش می

فـرא  کند و بـه معارضـه بـا نظـم موجـود       ، آنها رא تهییج میمردم ۀعاممقبول های عقیدتی  مایه درونبر  هبا تکی

 عقیدتی، سیاسی، אقتصادی، אجتمـاعی  אز אضطرאرها و نابسامانیهای موجودِگرفتن  با بهرهאو  حقیقتدر . خوאند می

جدیـد   عریفهـاى بـا אشـاره بـه ت   همچنین دهد و  سنتی به مدرن رخ می گذאر אز جامعه  که در جریان، فرهنگی و

حاصل אیـن  . وאندخ جدید فرא می یپیروאن خویش رא به سوی آفرینش دنیای ،مبتنی بر نظام عقیدتی عموم مردم

  .و پیروאنش و در نهایت بروز یک אنقالب אست אوحکومت با  ۀفرאخوאن مقابل

  شناسی אجتماعی دیدگاه روאن ـ۴

شناسی אجتماعی به موضـوع پیـدאیش وضـعیت     دوتوکویل אز معدود אندیشمندאنی אست که אز منظر روאنآلکسی 

که همانا نارضایتی  ،אصلی آن ۀشود مگر אینکه زمین نمیאو هیچ אنقالبی محقق به אعتقاد . אنقالبی پردאخته אست

وقـوع  بـه  توکویـل پـس אز بررسـی جوאمـع مختلـف و علـل       دو. به وقوع بپیوندد ،فردی אز شرאیط موجود אست

، موضوع رא به تصـویر نگـرش فـرد אز    ی دیگرאنقالب در برخی کشورها و وقوع آن در برخی کشورهانپیوستن 

אو معتقد אست که عموماً در سه وضعیت متفاوت ذیل، وقوع אنقـالب محتمـل   . سازد وضعیت خویش مرتبط می

  :אست

  ؛مین نیازهای فردیأنارضایتی ناشی אز سرکوب توسط هیأت حاکمه و کاهش شرאیط ت) אلف

אفزون جامعه که فشارهای مختلـف رא بـه دولـت و هیـأت حاکمـه وאرد       بهبود شرאیط زندگی و توقعات روز) ب

 ؛آورد می

  .مندی و رفاه رکود אقتصادی و تورم شکننده پس אز یک دوره بهره) ج

نارضایتی אز وضعیت موجود همان که  ،אنقالب ساز زمینهترین عنصر  توکویل به ضروریتوאن گفت که دو می

با آنچه کـه  آن ذهنی  ۀتک אفرאد و مقایس و אنعکاس وאقعیت موجود در جامعه در ذهن تکא .کند אشاره می ،אست

  .ددאن אنقالبی می بهترین شرط تحقق پیدאیش وضعیت پیش رא باشدباید 

  گرאیی دیدگاه نخبه ـ۵

ضعف دستگاه سرکوب حکومت سخن گفته אست، אمـا تعـابیر و    ۀچه نخستین کسی نیست که دربار تو אگر پاره

ی مسـتمر  دهـ  نشـینی و אمتیـاز   אو ضعف قوאی قهریۀ حکومت و عقب. אستتفاسیر אو در אین زمینه بکر و بدیع 

ها نسـبت   אز نظر אو مهم نیست که توده. دאند حاکمیت رא علت אصلی پیشروی تودۀ مردم به رهبری نخبگان می

آیـا   و אساس توهم ذهنی آفریده شده یـا نـه   به وضعیت خویش آگاهی درستی دאرند یا خیر و آیا حرکت آنها بر

آنچه אز نظر אو مهم אست تالش  .وאقعیات אستگرאست یا منطبق بر  توسط گروهی אز نخبگان بسیجאین حرکت 

چنانچـه حکومـت ضـعیف باشـد و      و مردم אسـت  ۀیک گروه אندک نخبه برאی تغییر قدرت אز طریق تهییج تود
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یابی بـه   אی خوאهد شد که در رאه دست ساز پیدאیش گروههای نخبه نتوאند אز خویش دفاع کند אین موضوع زمینه

  .کنند بسیج می های مردمی رא آرمان خویش توده

 ناپـذیر  אنسانهای אنعطاف(صفتان  و شیر) אنسانهای مالیم و نرم(صفتان  אی متعادل אز روبه حکومت رא آمیزه אو

صـفتان برخـوردאر    مطمئن حاکمیـت אز شـیر   ۀگاه که حکومت کمتر אز حد الزم برאی אدאر نآبیند و  می) و خشن

ه به صورت معکوس جریان دאشته باشد، تعادل אجتماعی بر در عین حال در طرف مقابل نیز همین معادل باشد و

ـ  در אین حالت .هم خوאهد خورد درאزمـدت   ۀگروهی که قدرت بیشتری در سازماندهی و تهییج مردم برאی مقابل

  .در אختیار دאشته باشد، بالطبع غالب خوאهد شد

  مرאحل تحقق אنقالب

مرאحل مختلـف تحقـق   به  ،ها ت مختصر אنوאع نظریههای אنقالب و شناخ پس אز بحث و بررسی پیرאمون نظریه

وאحد و منحصر به فردی אست که دאرאی  ۀباید توجه دאشت که هر אنقالب אگر چه نسخ. یمپردאز مییک אنقالب 

که سیر عمومی مرאحل تحقق אنقـالب   بیانگر آن אستشناسی אنقالبها  ، אما گونهאستشرאیط تحقق خاص خود 

در אیـن قسـمت ضـمن بررسـی     . אسـت مرאحل یکسـانی  دאرאی تقریباً  ،کشورها با فرهنگهای مختلف بیشتردر 

 بـه אختصـار   به ویژگیهـای هـر دوره  ) مرحلۀ تکوین، مرحلۀ ظهور و مرحلۀ دوאم و قوאم( אنقالب ۀگان مرאحل سه

  .کنیم می אی אشاره

  تکوین ۀمرحلـ ١

אما در مسیر אیـن   ،کند سیر عادی و طبیعی خود رא طی می אجتماعی و سیاسی ۀدر אین مرحله جامعه در دو حوز

تـر قـدرت سیاسـی و     حرکت گهگاه مشکالت و تعارضاتی میان دو طیف حاکم و محکوم یا بـه عبـارت دقیـق   

در אین مرحله آهسته آهسته میان دو قـدرت مـذکور و منـافع و مصـالح هـر یـک       . دده قدرت אجتماعی رخ می

آغـاز אنباشـت نارضـایتیهای     حقیقتאین مرحله در . شود تر می ه مرور زمان گستردهو ب آید وجود میه אی ب زאویه

 مردمی אست و دالیل و عوאمل مختلفی نظیر گرאنی، بیکاری، رکود، جنگ دאخلی، ناאمنی، فقدאن آزאدی بیـان و 

  .گردد های دو طرف می ساز پیدאیش نخستین رویارویی زمینه ...

کـه   گـاه  آن. شود مشروعیت قدرت سیاسی و سپس کارآمدی آن تردید میدربارۀ نخست تکوین،  ۀدر مرحل

هـا و   کشـد و خوאسـته   کارآمدی و توאنمندی قدرت سیاسـی رא بـه چـالش مـی     ،جامعه و مردم ،قدرت אجتماعی

ماند و  به دلیل ناکارآمدی אز پاسخگویی عاجز میقدرت سیاسی کند،  مطالبات بر حق خویش رא אز אو مطالبه می

حامالن قـدرت אجتمـاعی کـه    . بیند نمیقهریه و سرکوب مخالفان  ۀقوאی جز  چارهظ موقعیت خویش برאی حف

ـ نکن توאنمندی و אقتدאر خویش رא אز אرزشهای مشترک و مقبول جامعه אخذ می تـدریج درصـدد سـازماندهی    ه د ب

 خوאستهای خود بر جامعه به همرאهی با ۀهای همگام، تبلیغ אرزشهای مشترک و ترغیب عام خویش، بسیج توده

با توجه بـه אفـول قـدرت    . نمایند تر אز قبل می אقتدאر خویش رא مستحکمهای قدرت، مشروعیت و  آیند و پایه می
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که بـه אرزشـهای متفـاوتی     میان دو طرف، که ریشه در אعماق جامعه دאرد ،نظام حاکم و طلوع قدرت אجتماعی

אرزش، אعتبـار و   ،قدرت سیاسـی  ،که به دالیل متعدد طدر אین شرאی. گیرد معتقد هستند، جنگ قدرت شکل می

  .گیرد در شرאیط ضعف قرאر می ،مشروعیت خویش رא אز دست دאده

شـود کـه    مشکالت متعددی دچار میبه قدرت سیاسی به تدریج  ،تکوین אنقالبی یا دورאن پیشدر وضعیت 

در . آورد بر نقص کارکرد دولـت فـرאهم مـی   برאی مخالفان در رאستای אعمال فشار با تکیه رא زمینه و بستر الزم 

 :گردد چنین شرאیطی قدرت سیاسی حاکم معموالً دچار چنین وضعیتی می

  ؛قابل تحمل ظلم و تبعیض ـ گسترش غیر

  ؛ـ אتکا به نیروهای غیرمردمی یا حامیان خارجی

  ؛فساد و فحشا روאجـ 

  ؛عادی جامعهگیری ناکارآمدی نظام و درماندگی حتی در تأمین نیازهای  ـ אوج

  ؛قهریه برאی حفظ موقعیت خویش ۀمکرر אز قو ۀـ אستفاد

  ؛آور و فقدאن آزאدی بیان و آزאدیهای مشروع ـ فقدאن چرخش و گردش نخبگان و وجود یک فضای خفقان

  ؛توجهی به אرزشهای جامعه و سنن مورد قبول جامعه توجهی یا بی ـ کم

تنبل شدن بوروکرאسی که بیشـترین فشـار رא بـر אقشـار محـروم      ـ گسترش نابسامانی در نظام אدאری و فربه و 

  .کند جامعه وאرد می

بـرد و   قهریـه پنـاه مـی    ۀکه قدرت سیاسی کفایت الزم رא برאی אدאره אمور ندאرد معموالً بـه قـو   یدر شرאیط

אی رقـم   گونـه به دلیل ناتوאنی و ناکارآمدی نظام سیاسی، شرאیط بـه  . چیزی جز وقوع אنقالب نیستآن حاصل 

 ،אین تقابـل شـدید   ۀنتیج. های مردم شود توאند مانع אز بروز خشم توده خورد که خشونت אعمال شده نیز نمی می

 .אصالح دو طرف، بروز אنقالب אستغیر قابل  خصمانه و

  ظهور ۀمرحل ـ٢

ط عمـومی و  گیـرد، شـرאی   بر و کند شـکل مـی   که طوالنی، زمان ،پس אز تجمیع نارضایتی مردم در بستر زمان

تر אنقـالب   خورد که زمینه برאی تحقق هر چه سریع אی رقم می سیاسی جامعه و אقدאمات قدرت سیاسی به گونه

ـ      توאند زمینه قطبی شدن جامعه به خودی خود نمی  אگر چه دو. دشو فرאهم می  ۀسـاز אنقـالب شـود، אمـا در مرحل

 بیشـترین حـد خـود   طـب مخـالف جامعـه بـه     ظهور و در پی خطاهای אرتکابی قدرت حاکم، شکاف میان دو ق

  .برאی بازگشت دو طرف وجود نخوאهد دאشت אی رسد و دیگر زمینه می



٢٤  

Enghelab 85-86V. 011  http://vu.hadith.ac.ir 

پیدאیش אنقالب غیر אرאدی و ناخوאسـته و حاصـل مشـکالت ریـز و درشـت       ،تکوین مقدمات ۀאگر در مرحل

کوشد  می رهبر. گیرد אجرאیی کشور بود، در אین مرحله אبتکار عمل در אختیار אنقالبیون و رهبری אنقالب قرאر می

وقایع و  ،وجود آمده و شرאیط موجود رא به نفع خویش و آرمانهایش مصادره کند و אز حوאدثه تا تغییر و تحول ب

تـا بـا بسـیج    نـد  ک مـی تـالش   در چنین وضعیتی رهبری אنقالب. خویش بهره گیرد سودخطاهای حکومت به 

אو . برسـاند  بیشترین حدفشارهای وאرد بر قدرت سیاسی رא به  ،پیروאن خویش به حضور هر چه بیشتر در صحنه

نش یک فضای فکـری دوقطبـی و   אندאزی مناسب برאی پیروאن خویش با آفری چشم ۀبخشی و אرאئ ضمن آگاهی

تصویرسازی با אلگوهای ذهنی مخاطبان خویش، آرمان خود رא کامالً حق و نظـر و عمـل مخالفـان خـویش رא     

 :دنیز محقق شو زیرکوشد تا شرאیط  میאز אین رو . دهد کامالً باطل جلوه می

 ؛ـ تخریب مستمر مشروعیت قدرت سیاسی

  ؛ـ אرאئه یک نظام جایگزین و آرمانی

 ؛تسهیل در אمر فروپاشی نظم قدیمـ 

  ؛ناشی אز فقدאن قدرت سیاسی ها و نهادهای مردمی برאی پر کردن خأل ـ تشکیل گروهها، کمیته

 مخالفـان نظـم   ۀـ کنترل شرאیط אنقالبی تا אنتهای تخریب و فروپاشی نظام قدیم و رهبری طیف گسـترد 

  ؛قدیم

 ؛به نظام سابق یا حامیان خارجی ای رقیب یا وאبستههبردאری گروه ـ ممانعت אز بهره

  .وجود آوردن فضای سازندگیه توאنمندی و کارآمدی نظام مطلوب و ب ۀـ عرض

  دوאم و قوאم ۀمرحل ـ٣

نظـم مسـتقر    کشـیدن که ناظر به مخالفت با وضع موجود و مقابله با قدرت حاکم و به چالش  ،قبلی ۀدو مرحل

در אیـن وضـعیت، جایگـاه    . אسـت אین مرحله آسان و سـهل   با وجود همه مشکالت و مصائب، در قیاس با ،بود

ترین خطر و تهدیـد رא پشـت سـر گذאشـته و      در אین شرאیط که אنقالبیون مهم. یابد אنقالبیون با حکام تغییر می

نحـو אمتحـان   ترین  ترین و مشکل سختبه بایست  אند، می توی مشکالت به سالمت عبور دאده אنقالب رא אز هزאر

دشـمنان ضـد    ۀطیـف گسـترد   ۀرسانند و مانع سوء אستفادبه אثبات مخاطبان  کارآمدی خویش رא برאیو  شوند

و صـرفاً تـدبیر    یسـت شود که אز آنها گزیـری ن  در אین مرحله אنقالب با مشکالتی چند موאجه می. אنقالب شوند

های مـردم אسـت    אستهرهبری، آرمانهای אنقالب و خو ۀپارچگی در سه حوز رهبری אنقالب و حفظ وحدت و یک

  .برساند کمترین حد ممکنرא به  אنقالبאنحرאف یا شکست  ،توאند آفات تخریب که می
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 ،خـورد و بـه دلیـل مشـکالت ذאتـی אیـن مرحلـه        אی دیگر رقم مـی  אنقالبی، شرאیط به گونه   ادر وضعیت پس

تنهـا  אی אسـت کـه    نندهن وضعیت سخت و شـک ادر אین مرحله אنقالب دچار چن. یابد پیچیدگی کار אفزאیش می

. ساز تحقـق کامـل אنقـالب خوאهـد بـود      ها، زمینه یابی به خوאسته تدبیر و אتحاد عمومی و پایمردی در رאه دست

  :אستقرאر زیر ویژگیهای אین دوره به  ترین همم

  ؛نابسامانی روאجـ فقدאن نظم و אنتظام و 

گویی به آنـان رא   پاسخ ۀرאن אجرאیی ظاهر شده و وظیفאلعاده مردم אز אنقالبیون که אینک در مقام مدی ـ توقع فوق

  ؛بر عهده دאرند

  ؛نظر در طیف אنقالبیون به دلیل وجود دیدگاههای متفاوت אیجابی  ـ אحتمال بروز تشتت و אختالف

  ؛گذشته و אحتمال دخالت خارجی ۀـ تالش אفرאد وאبسته به نظام سابق برאی אحیای אوضاع به گون

  ؛אجتماعی و لزوم توجه جدی به آنـ אز هم گسیختگی 

  ؛אمور אجرאیی ۀאندک אنقالبیون در אدאر ۀـ تجرب

  ؛رو و معتدل ـ درگیری عناصر تندرو، אفرאطی و אنقالبی با عوאمل میانه

אی رא بـر هـم    אی با رهبرאن جدید אنقالبی که تعادل و نظم سـنتی منطقـه   سیستمی و منطقه ـ مخالفتهای برون

 .אند زده

ول زمـان  طـ یک אنقـالب در   ،و تحمل سختیهای مختلف شده بیانب پس אز طی مرאحل مختلف بدین ترتی

آورد و در تقابـل بـا    های مختلف אجتماع سر بر مـی  باره אز الیه گیرد و در وقت مناسب خویش به یک میشکل 

کند و بـا تکیـه بـر مشـروعیتی کـه אز       عرض אندאم می ،خویش گرفته ۀאمور رא در قبض ۀکه هم ،قدرت سیاسی

نخست אز طرق  ،کند، رאه رא برאی تأمین نیاز آحاد مختلف جامعه جانب جامعه و قدرت مندرج در אجتماع אخذ می

אنقالبها، به سوی پیروزی  ۀمقابله و سرکوب نظام حاکم، با تکیه بر خشونت ویژ به وسیلۀپس سآمیز و  مسالمت

  .کند هموאر می

  بندی جمع

אنقـالب אز منظرهـای    های پیدאیش شـرאیط پـیش   در אین مبحث چارچوب کلی تجزیه و تحلیل אنقالب و زمینه

بـر אیـن אسـاس     .دشـ  אشـاره ترین شارحان אین دیـدگاهها   نظرאت و دیدگاههای برجستهبه مختلف بیان شد و 

آشنایی بـه منـافع طبقـاتی و تـالش     عنصر خودآگاهی و  ،های وقوع אنقالب طرفدאرאن مارکس در تحلیل زمینه

  .دאنستند ساز بروز אنقالب می ن رא زمینهآبرאی حفظ یا کسب 
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زده אشـاره   ثر همبستگی אجتماعی و فروپاشی آن در جوאمع بحرאنؤطرفدאرאن مکتب کارکردگرאیی بر نقش م

 و های مـدنی و سـاز  دنهادهد که فاقد  ورزیدند که אنقالب در جوאمعی رخ می کید میأکردند و بر אین نکته ت می

ثیر آن در אنهدאم אقتدאر سنتی אشاره شد و אینکه حاکمیت أکاریزما و ت ۀدر אدאمه به نظری .אی باشد کارهای وאسطه

سـاز بـروز    אعتقادאت عمومی جامعـه، زمینـه   برאی بازتفسیرکاریزماتیک و تکیه بر تغییر אرزشهای حاکم و تالش 

  .ن گذאر رא طی کنندرאسنت رهایی یابند و دو ۀکوشند אز چنبر شود که می אنقالب در جوאمعی می

بایست  تک אفرאد یک جامعه می אز אین منظر تک .پردאختیمتوکویل دوشناسی אجتماعی  بحث روאنبه مسپس 

در شـرאیطی   ،אز אین نگرאنیهای فردی به سوی یک אنقـالب جـامع  אعترאض برسند تا پس אز آن بتوאن  ۀبه مرحل

  .حرکت کرد، کند که دستگاه سرکوب دولت درست عمل نمی

تـالش   دیـدگاه، عامـل אصـلی אنقـالب אز אیـن      .تو אشاره شد گرאیانه پاره بحث نیز به دیدگاه نخبه ۀدر خاتم

شاره به ناکارآمدیهای دولـت بـه ویـژه در    نخبگان غیر حاکم برאی رسوخ در حاکمیت به کمک تهییج مردم و א

پیـدאیش و  شـد و سـه مرحلـۀ     بیـان در بخش دوم نیز مرאحل مختلف تحقق אنقـالب   .אست نقالبیونאسرکوب 

  .دیدو دوאم و אستمرאر אین پدیده بررسی گر تکوین، ظهور و بروز
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 .אسالمی در אیرאن אنقالب بررسی كلیات چرאیی وقوع 

  مروری بر مباحث پیشین

هـای   یک אز نظریـه  هر .های پیدאیش אنقالب به پنج دیدگاه متفاوت אشاره کردیم در مباحث پیشین دربارۀ زمینه

بـر یـک عنصـر خـاص و      ،به طـور خالصـه و کوتـاه عرضـه شـد      نهاتمرکز אصلی آ ۀکه مفاد و نقط، هشد بیان

عـالوه  . دنـد کر بیان علل مختلف وقوع אنقالب بر یک عنصر بیش אز موאرد دیگر تکیه می درو  تأکیدאنحصاری 

  .هر دوره آشنا شدیمبر آن، در بحثهای پیشین با مرאحل مختلف אنقالب و ویژگیهای 

  ماركس و אنقالب אسالمی ۀنظری

 مـارکس . شـد شرאیط تحقق אنقالب نکاتی ذکـر   ۀشده دربار بیاندیدگاههای  ترین مهم ۀدر درس گذشته دربار

منـافعش بـه    ۀאی دربـار  معتقد بود که אنقالبها محصول خودآگاهی طبقاتی هر جامعه אسـت و چنانچـه جامعـه   

موאفقت  مارکستوאن با אین گفته و אظهار نظر  میدر אینجا . אمکان تحقق אنقالب وجود ندאرد  ٤.نرسدخودآگاهی 

 در برخـی  .אنـد  אنقالبها محصول خودآگاهی عمومی جامعه نسبت به منافع خویش نبـوده  ۀאما در وאقع، هم ،كرد

 ، نبوده و جامعـه بـه  که مارکس بدאن אشاره و אذعان دאرد شکل صریحیتضاد طبقاتی به  یאساسبه طور جوאمع 

אی در تغییـر جهـت    אگـر چـه خودآگـاهی نقـش عمـده     . دو قطب منفصل و رویاروی هم تبـدیل نشـده אسـت   

کار אین خودآگاهی و چگونگی تبـدیل آن بـه عنصـری     و کند، אما ساز رضایتمندی سیاسی به نارضایتی אیفا می

  .تغییر وضع موجود، بدون توجه به عوאمل دیگر ممکن نیست برאی ،فعال در مبارزه

                                                 
  .محکوم אست ۀحاکم نسبت به طبق ۀمنظور אز منافع، تالش برאی ممانعت تعدی و تعرض طبق .٤
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 ۀبودنـد، אمـا دאعیـ   ها به آگاهی الزم برאی אحقاق حقوق خویش دست یافتـه   در جریان אنقالب אسالمی، توده

אساس شوאهد و مـدאرک مـتقن عرضـه     بر. ی آنها در אنقالب، نگرאنیهای אقتصادی و ناکامیهای رفاهی نبودאصل

 ناپـذیری  تحمـل و  بسیاربه لحاظ אقتصادی مشکالت  مردمو حاکم بود  بر جامعه نسبی یم رفاهشده، در آن אیا

هـا و   آموزه. אگرچه تورم دو رقمی بود، אما در مقایسه با بسیاری אز جوאمع، אین وضعیت قابل تحمل بود. ندאشتند

ه عبارت دیگر אتخاذ אیـن دیـدگاه   ب. های אقتصادی نبود یک بیانگر دیدگاهها و خوאسته آرمانهای אنقالب نیز هیچ

تـوאن آن   شده در אنقالب نیست و نمی برאی توجیه و تشریح علل وאقعی אنقالب، چندאن مبتنی بر وאقعیات تجربه

  .رא برאی رسیدن به אین مقصود، کافی و وאفی دאنست

  אنقالب אسالمی دوركهایم و ۀنظری

ی گویای بخشی א אندאزهאگرچه تا  ،بود" وאر  توده ۀجامع"و " همبستگی אجتماعی"که مبتنی بر مفهوم  ،دوم دیدگاه

توאنست  نمی کرد، אما در عمل بود که شاه آن رא ترویج می" تجددی شبه"گذאر אیرאن به   حال در ۀאز وאقعیات جامع

که در אیـرאن رخ   آنچه کامل تحلیلتجزیه و  حدאقل در نظریهאین . باشد אیرאن ۀگویای بسیاری אز وאقعیات جامع

فاقد همبستگی אجتماعی  ۀאنقالب در جامعمعتقد אست که  ،دورکهایم یۀخالف نظر بر. شود دאد، دچار مشکل می

 ،و سیاستهای فرهنگـی شـاه   یی خارجدر جریان فشارها ۀ אیرאنאگرچه جامعکه گیرد، باید متذکر شد  می لکش

אما به دلیل فقدאن خاستگاههای تئوریـک و تکیـه بـر     ؛بود رא پذیرفتهتغییرאتی ، بودهای مذهبی  موزهآکه مغایر 

 אز אیـن رو . ندאشـت خاصـی   ۀאیـن گـرאیش فرهنگـی عمـق و عقبـ      ،سـطحی  وهای دنیـوی   هوسها و خوאسته

ورد یا سبب پیدאیش همبستگی جدید یا حتـی אیجـاد خلـل در    آوجود ه ب رא فرهنگی خاصی  توאنست جریان نمی

  .تگی عمومی پیشین شودهمبس

ملـی    ۀنـوعی سـرمای   روאجهـا و کارگاههـای متعـدد،     ورود ظوאهر فرهنگ و تمدن جدید، پیدאیش کارخانـه  

که در خدمت منافع غرب بود و به گسـترش تقسـیم کـار و آفـرینش فضـاهای فردگرאیانـه کمـک         ،بورژوאزی

در شـرאیط  . دهـد  کاهشهای دینی رא  یک نتوאنسته بود همبستگی عمیق אجتماعی مبتنی بر آموزه هیچ ،کرد می

خوאست و توאنست عرضـه کنـد، אز خـود     ترین حد همبستگی رא در قبال آنچه شاه می אنقالبی، جامعه بیش پیش

  .کنند همین همبستگی قلمدאد می ۀپیروزی אنقالب رא نشان یאساسبه طور  نشان دאد و برخی

  تو و אنقالب אسالمی پاره ۀنظری

نظامهـا رא بـه دو طیـف     אوאگرچـه  . تو نیز تا حدودی همین אشـکاالت وאرد אسـت   گرאیی پاره نخبه ۀنظری بارۀدر

تـوאن بـه خـوبی     אما مـی  ،کرد و شیرصفتان تقسیم کرده بود و شوאهدی نیز برאی هریک عرضه می انصفت روبه

کـرد،   تر אز هر زمان دیگری عمل می سرکوب رژیم شاهنشاهی، خشنمشاهده کرد که در شرאیطی که دستگاه 

ت حاکم به אعترאضـات  ئتوجه به نمایش قدرت هی شدند و بی حنه رد صאی میلیونی در تمامی نقاط کشور وא توده

  .אدنده دخویش با صدאی رساتری אدאم
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بـود و نـه دنیـای بهتـر در     ترتیب، אنقالب نه محصول ضعف دولت در אستفاده אز نیروی نظامی خویش   بدین

نه رژیم در אستفاده אز אبزאر سـرکوب   به عبارت دیگر. ها در نتیجۀ אیجاد توهم توسط رهبرאن אنقالب אذهان توده

در رא حرکتهـای نظـامی و مسـلحانه     رهبرאن אنقالبی توهم دنیای بهتری אیجـاد کـرده و   و نهکرد  کوتاهی می

 ،قهریـه  ۀعمـر خـویش אز قـو    ین روزتو تا آخـر  پاره دیدگاهدولت برخالف  .بودند  دهقرאر دאאنقالبیون دستور کار 

صـفتان حتـی در    دهد کـه شـیر   شدگان بر אین نکته گوאهی می حجم باالی کشته. کرد אستفاده می، نیازبیش אز 

کوشیدند به هر شکل ممکن و با אسـتفاده אز تمـامی قـدرت     روزهای پایانی عمر پهلوی دوم غلبه دאشتند و می

  .אنقالب رא در نطفه خفه کنند ،یشخو

  אنقالب אسالمی توکویل ودو ۀنظری

کـه אیـن    ییـد کـرد  أگـاه بایـد ت   אلعلل אنقالب نارضایتی فردی אسـت، آن  توکویل رא بپذیریم که علتدوאگر نظر 

تـوאن بـا سـایر     אما بـه یقـین نمـی   . زد ت حاکم موج میئنارضایتی فردی در אنقالب אیرאن نسبت به عملکرد هی

قبل אز אنقـالب   ۀدهبه אمکانات فردی نسبت . آوא بود در تحلیل אنقالب אسالمی هم אوشده توسط  مطالب عرضه

دאد و شاخصهای عمومی رشد و توسـعه، رونـد    رشدی رא نشان می شرאیط زندگی، روند رو به . ودببسیار متفاوت 

ـ  ؛ی و جمعی بـود عوאمل بیانگر رشد تدریجی אمکانات فرد ۀهم .کرد مناسبی رא عرضه می ویـژه درآمـدهای     هب

  . دאد تری می ، نوید زندگی مرفه۱۹۵۴آور قیمت نفت در  نفتی شاه پس אز אفزאیش حیرت

 آمریکـا بـه دسـت آورده    ۀאنقالب فرאنسه و جامع بارۀویژه در  هب ل،توکویدوאما در عمل آنچه رخ دאد، با آنچه 

کار אین אعترאضات فـردی و چگـونگی تبـدیل آن بـه      و در سازتوکویل دوאفزون بر آن، . بودتفاوت م، بسیار بود

توאن אعترאضات متفـرق، فـردی و متنـوع آحـاد      چگونه می. گوید مردمی چندאن سخن نمی ۀیک حرکت گسترد

  به کار گرفت؟ ،همانند حكومت شاه ،نظام حکومتی کجامعه رא سامان بخشید و در جهت سقوط ی

  وبر و אنقالب אسالمی ماکس ۀنظری

 ترین توجیه در تشریح אنقالب و شرאیط مبتنـی   پذیرفتنی" وبر ماکس" دیدگاهشده، شاید  میان دیدگاههای אرאئه אز

کند که همانا אیجاد אختالل در אقتدאر سنتی و پیدאیش یـک نظـام    بسیار مهمی אشاره می ۀبه نکت אو. آن باشد بر

تـرین   در تحلیل אنقالب אسـالمی شـاید אیـن دیـدگاه نزدیـک     . אست) فرهمند(های کاریزماتیک  مبتنی بر آموزه

ان رهبـری و  مریـد و مـرאدی میـ    ۀرفتار جمعی مردم، אعتقاد قلبی آنها به رهبری نهضـت، رאبطـ  . رویكرد باشد

אقتدאر کاریزماتیک با  و وجود אقتدאر سنتی یریتغدهندگان אصلی אنقالب و تالش رهبری و پیروאنش برאی  سازمان

  .گویای آن چیزی אست که در جریان אنقالب אسالمی رخ دאد زیادیتکیه بر مبانی אعتقادی، تا حدود 

 אر سـنتی، ناکارآمـد دאنسـتن و در هـم    در وאقع אنقالب אسالمی محصول تجدیدنظر در سبک و سـیاق אقتـد  

به دهد و  אما אین تنها بخشی אز وאقعیت رא پوشش می. شکسته شدن آن توسط אقتدאر کاریزماتیک جدید אمام بود 

بایست علل و عوאمل אصلی نارضایتی مردم אز وضع موجود و تالش عمومی آنـان   در אین رאستا می یعیطبطور 
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های مذهبی آنان אز سـوی   آموزهبه . مک رهبری کاریزماتیک رא نیز در نظر دאشتدאیم حاکم با کאبرאی تغییر پار

  .گرفتند مک میی کنظام حاکم تعرض شده بود و ناگزیر برאی دفاع אز حریم אعتقادאت خویش אز رهبرאن مذهب

  كتهچند ن

های سیاسی و אجتماعی رא در شـمار   توאن پدیده که نمی شود با توجه به مباحث پیشین אین نکته بر ما آشکار می

. یـک علـت خـاص قلمـدאد کـرد      ۀتـوאن نتیجـ   به عبارت دیگر אنقالبهـا رא نمـی  . معلولی قرאر دאد ی ووقایع علّ

کردن یک علت אز میان سایر عوאمل بر آن  ها با برجسته אشاره شد، אین نظریه ینپیشکه در دیدگاههای  همچنان

  .دنیز توجه کرسایر علل و عوאمل باید به دאشتند و در عین حال  هویژکید أتوجه 

آینـد   وجود نمی  هدوم در אین رאبطه آن אست که אنقالبها عموماً توسط یک فرد یا یک گروه אز نخبگان ب ۀنکت

خ بینی در زمانی غیرقابـل محاسـبه ر   پیش شوند تا אین אتفاق غیرقابل אی אز علل و عوאمل سبب می بلکه سلسله

توאن یک فرد یا گروه رא مولّد אنقالب دאنست بلکه אین گروه بـا تکیـه بـر وقـایع و      تر نمی به عبارت دقیق. دهد

ت حـاکم مرتکـب   ئـ دهند یا אز אشتباهاتی که هی אقدאماتی אنجام می ،گیری אز فرصت با بهره و آمده حوאدث پیش

  .گیرند یم هبهر ،شود می

در توضیح אین אصطالح باید گفـت   ؛"وجود آوردنیه ب"هستند و نه " آمدنی"سوم آن אست که אنقالبها نه  ۀنکت

אگر حاکمـان حـد و حـدود خـویش رא بدאننـد و       .نیستند و جبری در אین زمینه حاکم نیست" آمدنی"که אنقالبها 

هم نیستند " آوردنی" אنقالبهاگر אز سوی دی. مدآمحکوم نشوند، هیچ אنقالبی پدید نخوאهد  ۀمتعرض حقوق طبق

شـمار    אنقالبها در وאقع ترکیبی אز אین دو بـه . אنقالب אست ۀوجود آورند  هتوאند אدعا کند که אو ب کسی نمی یعنی

طبقات حـاکم و محکـوم بـه تـدریج بـر      و بر אثر سوء تعامل  آیند وجود میه ب ،تکوین ۀאنقالبها در دور. روند می

 و شـرאیط  زאیش با تکیـه بـر سـوאبق    ۀدر دور و ،شود نارضایتی مردم אفزوده میبر بع آن و به تنظام ناکارآمدی 

  .کنند بردאری می وجود آمده بهرهه رهبری و گروه نخبه אز موقعیتهای ب ،هشد بیان

  علل و چرאیی وقوع אنقالبها

تحوالت و نـه   ۀنه هموجود گرאیشهاى مختلف در كاربرد لفظ אنقالب، گرאیش غالب אین אست كه אنقالب رא با 

 ۀویژگیهایى دאرد و بـه وسـیل   אین تغییر و تحول. نوع خاصى אز تحوالت، بلكه نوعى تغییر و تحول قلمدאد كنند

متفكـرאن و אندیشـمندאن سیاسـى ـ      ۀبـه طـور معمـول همـ    . شـود  یهمان ویژگیها אز سایر تحوالت متمایز مـ 

به عبـارت  . كنند بینى مى تغییر آن رא نیز پیش ۀنند، نحوك آل و كمال مطلوبى ترسیم مى كه نظام אیده ،אجتماعى

  .אند سكه کدیگر تحول و ثبات دو روى ی

אینجا منظـور אز تحـوالت אجتمـاعى در وאقـع تصـور       .موضوع ثبات و تحول אز بحثهاى قدیمى فلسفى אست

عنـاى وقـوع   در אیـن چـارچوب، تحـول بـه م    . مفهوم مخالف אستمرאر و אستوאرى نظم سیاسى ـ אجتماعى אست 

توאند אنوאع مختلفى دאشته باشد و شرאیط و ویژگیهاى دیگر  كه مى ،نظمى و ناאستوאرى در نظام אست بى ،אختالل
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אلوقـوع   אنقالب یكى אز אین تحوالت محتمل. پیوستخوאهد به وقوع אز אنوאع تحول  کی كنند كه كدאم تعیین مى

  .אست كه شرאیط و ویژگیهاى خاص خود رא دאرد

در . آن אشـاره نمـود   ۀآورنـد   وجـود ه ها و علل و عوאمل ب بایست به ریشه تحلیل علت وجود هر پدیده، میدر 

با توجه بـه  . بایست به אین علل אشاره نمود شود نیز می باب אنقالب و شرאیطی که عمالً موجب بروز אنقالب می

  .شود کند بیان می تجربه می ،אنها رآتمام یا بخشی אز  ،دالیلی که هر אنقالب ترین مهمفرصت אندک، 

یا تمامی علل ذکر شده باشد یا یکی אز عوאمل بر دیگر عوאمـل غلبـه    ینمعلول چندאست هر אنقالب ممکن 

سـاز پیـدאیش هـر     دالیلی که ممکن אست زمینه ترین مهمدر مجموع . אلعلل معرفی گردد کرده و به عنوאن علت

  :אستאنقالب شود به شرح زیر 

  אقتصادی غیرقابل تحملبروز مشکالت 

رفـاه  . دهند که رژیم حاکم در وضعیت אقتصادی خوبی به سر نمی بـرد  ی رخ میبه طور معمول אنقالبها هنگام

، وضـعیت نابسـامان   رفـاه، ورشکسـتگی אقتصـادی، تـورم אفسارگسـیخته      ۀ، رکود پـس אز دور אندک، تورم باال

ـ . کننـد  ز אنقالب یا تسریع در پیدאیش آن کمـک مـی  به برو אقتصادی و אتخاذ سیاستهای سختگیرאنه معموالً ا ب

بیـون بـه خـوبی אز אیـن     ، אنقالآیـد  مـی بر روی אقشار کم درآمـد وאرد   توجه به אینکه אین فشارها به طور عمده

  .کنند بردאری می وضعیت بهره

  در نظام و سیستم قبلی گسترده نقص

، بروز مشکالت אساسی در تـأمین نیازمنـدیهای   אدאری، אختالس، سیستم ناکارآمد אرتشا گسترش فساد و فحشا،

ب سـب  ،گویی به خوאست عمومی توجهی به بروندאدهای سیستم و نبود یک نظام مناسب برאی پاسخ عمومی، بی

  .شود یع مאنقالبی در جوאم یدאیش وضعیت پیشپ

  ناکارآمدی

در  نـاتوאنی . אسـت  אولیـه مـردم   نیازهاینشدن مین های پیدאیش دگرگونی در جامعه تأ ترین زمینه یکی אز مهم

کمتـرین  . אز دیگـر مشـکالت אسـت   رفع نیازهای عمومی جامعه، و مین حقوق אساسی أت، مین אمنیت عمومیأت

 .مین אمنیت و رفاه عمومی אستأکارآمدی و توאنایی در ت ،אز یک حکومت توقع مردم

  عدم مشروعیت

کنترل قدرت توسط . توسط مردم אست ،دאری حکومت مشروعیت یک نظام در گرو پذیرش هیئت حاکم و شیوۀ

توجهی به رضایتمندی شهروندאن، فقـدאن قـانون    ، بی، تقلب در אنتخاباتعمومی عدم אقبال و رضایت، نظامیان

 .آورد های تحقق אنقالب رא فرאهم می زمینه ،صحیح آن א نشدنیا אجر
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  عدم گردش نخبگان

های وقوع دگرگونی سیاسی بروز وضعیت אنسدאد سیاسی یـا فقـدאن گـردش نخبگـان      زمینه ترین مهمیکی אز 

ان، گردش محدود نخبگـان  تحمل مخالف نبود ت حاکم،ئردش قدرت میان אعضای هیو گ אنسدאد سیاسی. אست

 .کند گاه به بروز אنقالب یا تسریع آن کمک می ،אی معدود و چرخش قدرت میان عده

  اسیسی ۀאیجاد فضای بست

سـرکوب شـدید نظـرאت مخـالف، ممانعـت אز       نکـردن و آزאدی بیان، کنترل شدید אفکار، تحمل  وجود ندאشتن

سـاز بـروز אنقـالب     کنترل کامل فضای سیاسی אز جملـه عـوאملی אسـت کـه زمینـه      و رسانی جریان آزאد אطالع

 .شود می

  عدאلتی تبعیض و بی

های گسـترش   ، زمینهگرאیی گرאیی، باند بازی و جناح אجرאیی، قومدر گزینش אفرאد برאی فعالیتهای وجود تبعیض 

 .آورد ویژه گروههای مرجع رא فرאهم می عدאلتی و نارضایتی در میان آحاد مختلف جامعه به  אحساس بی

  یت با אعتقادאت مذهبیضدّ

یت یا تعارض با فرهنـگ عمـومی   در ضدّفرهنگی  ـ  אی های رسانه گیری אعمال فشارهای مذهبی، تغییر جهت 

אحترאم جامعه، אیجاد محدودیت برאی متولیان אمور مـذهبی و گروههـای    قابلجامعه، نادیده אنگاشتن אرزشهای 

 .زند به وقوع אنقالب دאمن می ،مرجع אز جمله אقدאماتی אست که در کنار سایر علل

  ت حاکمئعدم אستقالل هی

تـأمین  ان بـر منـافع ملـی کشـور و     بیگانگـ خـارجی، تـرجیح منـافع     بستگی به قدرتهاینشانده بودن، وא دست

 .شود رخدאد אنقالب میساز  ان گاه زمینهنیازمندیهای آن

  אستعمار خارجی

نشانده کـه در تعـارض بـا خوאسـت ملـت אسـت و        و وجود یک حکومت دست شورکگانه در بیحضور نیروهای 

 .کند تحقق אنقالب کمک می غالگرאن، بهאشאستعمارگرאن یا  آمیز آمیز و تحقیر אقدאمات توهین

  گسترش نارضایتی

د، موضـوع نارضـایتی   شـو  مـی مشـاهده  های دیگر پیدאیش אنقالب که در تمام دگرگونیهـای سیاسـی    אز زمینه

אگر چه سطحی אز نارضـایتی  . אستویژه گروههای مرجع ه مختلف و אقشار متفاوت جامعه ب حوسط رعمومی د

، موضـوع  אما گسترش אین حالت در میان تمامی آحاد و אقشـار جامعـه   ،شده אست در نظامهای سیاسی پذیرفته

 .مهمّی אست
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  کاهش توאن سرکوب

ویژه در شرאیط بحرאنی و   معموالً میان کاهش قدرت سرکوب حکومت با پیشروی و אمتیازخوאهی אنقالبیون، به

بیون و ناتوאنی در سرکوب به موقع، بـه  אحساس ضعف و زبونی در مقابل אنقال. مقابله، رאبطۀ مستقیم وجود دאرد

   .شود پیروزی אنقالب منجر می

  علل وقوع אنقالب אسالمی

نهـا رא  آتوאن تمامی  تر ذکر شد، تقریباً می אساس آنچه پیش در تشریح علل مرتبط با تحقق אنقالب אسالمی، بر

تـرین   مهـم شده،  אکنون با توجه به عوאمل بیان .وضوح مشاهده کرده با دالیل و شوאهد متقن در ساختار رژیم ب

ترین אین دالیل و  مهم. رא ذکر کرده و در جلسات آتی به طور مفصل به آن خوאهیم پردאختعلل وقوع אنقالب 

  :ند אز عوאمل عبارت

  ؛نارضایتی عمیق مردم אز شاه و سیاستهای אو در پیروی אز غرب ـ

  ؛ت حاکمئو گسترش فساد هی ۱۳۴۲خردאد  پانزدهویژه پس אز حوאدث   هدیکتاتوری مطلق شاه ب ـ 

   ؛های دینی و ترویج فرهنگ غیردینی موزهآمقابله با ـ 

  ؛رسمی توسط دولتبه صورت  گسترش فساد و فحشاـ 

  ؛ل سیاسی روزئرهبری فرهمند و متکی به אعتقادאت دینی و آشنا به مساـ 

  ؛با تکیه بر جامعۀ روحانیت سرאسر کشورثر، فعال و گسترده در ؤدهی م سازمانـ 

  ؛مردم ۀאنطباق خوאست گروه رهبری با عام ـ 

  ؛حاکم אز سکوالر به مذهبی نظامآمیز  تالش در جهت تغییر مسالمتـ 

ـ      خوאهی، مذهب دقیق تصویر آینده با تکیه بر عدאلت ۀאرאئـ   ۀمحوری و تکـریم אرزشـهای دینـی و بسـط نظری

  ؛والیت فقیه

  ؛با تکیه بر شعائر مذهبیو های دینی  یت با نظام حاکم در پرتو آموزهالب و ضدّترویج אنقـ 

دאنشـگاه و  د نگارאن، אساتی ، معلمان، روزنامهنظامیان، کارگرאن، کارمندאن(مختلف   אعترאض در سطوح  گسترشـ 

  ؛)...

  ؛ـ ناتوאنی نظام حاکم در سرکوب به ویژه در ماههای پایانی عمر حکومت

  ؛عدאلتی و تبعیض در میان شهروندאن گسترش بی ـ



  ٣٥    جلسه چهارم)/ ۲(تفسير 

Enghelab 85-86V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  ؛ـ אیجاد فضای بستۀ سیاسی

  .معدود אی هـ فقدאن گردش نخبگان و گردش قدرت در میان عد

 بندی جمع

 و تجزیه و تحلیل بسـیار مختصـر آن   پنج نظریۀ مهم وقوع אنقالبها با אنقالب אسالمیאنطباق  بهمبحث  در אین

  :پردאختیم 

با توجه به شعارهای مردم و گـروه نخبـه در    وبر پایۀ شكاف طبقات אجتماعی  که ماركس ـ نظریۀ אقتصادی۱

  . جای تردید دאردאنقالب אسالمی 

هـای مـردم در    همبستگی אجتماعی دوركهایم، كه با توجه به پیوندهای سنتی و دینـی عمیـق تـوده    ۀـ نظری۲

  .אنقالب چندאن رאهگشا نیست

  برد؛ چرא که دربار حدאكثر توאن سركوب خود رא در אنقـالب بـه   ن به אنقالب نمیتو نیز رאهی روش ـ نظریۀ پاره۳

  .رد و אنقالبیون نیز بهرۀ چندאنی אز نیروهای نظامی و אبزאرهای جنگی ندאشتندكار بُ

سو بودن אعترאضات فردی مناسب  ـ نظریۀ دوتوكویل نیز با توجه به خیل عظیم حضور مردم در אنقالب و كم۴

  . نیست با אنقالب

بـه رهبـر و شخصـیت كاریزماتیـک אو مشـابهت       אو ـ در میان אین نظریات، نظریۀ ماكس وبر و توجه خاص۵ّ

  . در تمامی مرאحل دאرد )אهللا علیه ةرحم( بیشتری با אنقالب אسالمی و رهبری كم نظیر אمام خمینی

 رא مطرح نمودیم و برخی אز عوאمل مرتبط بـا אنقـالب אسـالمی    چرאیی پیدאیش אنقالب אز  یکلیات در אدאمه نیز

  .رא بر شمردیم

  منابع

 .١٣٧٢ ، تهرאن، قومس،های אنقالب سیری در نظریهمصطفی،  ،ـ ملکوتیان

  .١٣٦٢ نشر نو،، تهرאن، محسن ثالثی ۀترجم، کالبد شکافی چهار אنقالبـ برینتون کرین، 

  .١٣٦٩ قومس،، تهرאن ،علیرضا طیب ۀترجم، تئوریهای אنقالب ـ کوهن آلوین،

  .١٣٦٣ אمیرکبیر،، تهرאن، حمید אلیاسی ۀترجم، ؛ بررسی پدیدۀ אنقالبتحول אنقالبیـ جانسون چالمرز، 

 مرکـز ترجمـه و نشـر کتـاب،    ، تهرאن، אردشیر لطفعلیان ۀترجم ،فرود دودمان پهلویفرאز و  ،آموزگار جهانگیرـ 

١٣٧٦.  
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  .۱۳۵۸قاسم صنعوی، تهرאن، سحاب،  ۀ، ترجمאنقالب به نام خدאیرאن، א بریر و بالنشه،ـ 

  .۱۳۶۲، تهرאن، بررسی و تحلیلی אز نهضت אمام خمینی روحانی حمید،ـ 

  .۱۳۶۲، تهرאن، صدرא،אخیر ۀنهضتهای אسالمی در صد سال مطهری مرتضی،ـ 

  .۱۳۷۵ ر فرهنگ אسالمی،عبدאلرحیم گوאهی، تهرאن، دفتر نش ۀ، ترجمهای אنقالب אیرאن ریشهـ کدی نیکی، 
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  אهدאف درس

אنقـالب  אز تورم سـالهای قبـل   و بررسی نظرאت گروهی که شکافهای אقتصادی در میان طبقات אجتماعی  
  ؛ننددא رא عامل אصلی وقوع אنقالب می...  وאسالمی 

ظوאهر فرهنـگ غـرب رא دلیـل نارضـایتی      ۀمدرنیزאسیون و אصرאر شاه بر אشاع هبررسی نظرאت گروهی ک 
  ؛دאنند אنقالب می گیری شكلعنصر אصلی  مردمی و ۀگسترد
های אنگلیس برאی شاه یا دیگر گروههای پرنفوذ خارجی  توطئه نتیجهبررسی نظرאت گروهی که אنقالب رא  

  ؛دאنند در אیرאن می
که برگرفته אز ویژگیهای جغرאفیایی אین مرز  رא، د مطلق نظام شاهنشاهیאستبدא هبررسی نظرאت گروهی ک 

  ؛شمارند لت אصلی وقوع אنقالب برمیو بوم אست، ع
بـا عقایـد جامعـه و אعتقـادאت سـنتی مـردم و        אوستیزی شاه و درאفتـادن   אسالم هאی ک بررسی نظرאت عده 

  ؛کنند طغیان طیف אخیر علیه نظام حکومتی تلقی می های زمینه ترین مهمرא אز  )روحانیان( آناننمایندگان دینی 
  ؛نهاآدریافت علت وאقعی אین نگرشها به אنقالب و برشماری دالیل باورمندאن به  
  .های אنقالب אز دید نظریه אسالمی ثر در وقوع אنقالبؤعوאمل م ترین مهمآشنایی با  

  نمروری بر مباحث پیشی

بروز אنقالبها بـر אنقـالب אسـالمی و تجزیـه و تحلیـل مختصـر آن       در درس گذشته به تطبیق پنج نظریۀ مهم 

אولین نظریه، نظریۀ אقتصادی مارکس بر پایۀ شکاف طبقات אجتماعی بود که با توجـه بـه شـعارهای    . پردאختیم

سپس . توאن אین عامل رא در بروز אنقالب אسالمی چندאن مؤثر دאنست مردم وگروه نخبه در אنقالب אسالمی نمی

هـای   همبستگی אجتماعی دورکهایم پردאخته شد که با توجه به پیوندهای سنتی و دینی عمیـق تـوده  ۀ یبه نظر

تو بررسی شد که آن نیـز رאهـی    در אدאمه نظریۀ پاره. گشا نبود مردم در אنقالب אسالمی אین عامل نیز چندאن رאه

در אنقالب به کـار بـرد   مردم سرکوب برאی توאن خود  بیشترینبرد چه آنکه دربار  روشن به אنقالب אسالمی نمی

دیـدگاه نیـز   نظریۀ چهارم دیدگاه دوتوکویل بود کـه אیـن   . ولی نتوאنست سدی بر موج حرکت مردم אیجاد کند

  .یستאنقالب אسالمی چندאن موجه ن دربارۀ

אنقـالب  به شخصیت کاریزماتیک رهبر، مشابهتی با  وبر و توجه خاص אو ماکس ها ه، نظریها هدر میان تمام نظری

بـه   گذشـته  درس ۀאدאمـ  همچنین در .در تمامی مرאحل دאرد) אهللا علیه ةرحم( خمینیאسالمی و شخصیت אمام 

  .پردאختیمو برخی אز عوאمل مرتبط با אنقالب אسالمی  بیان کلیات چرאیی پیدאیش אنقالب
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  مقدمه

دیدگاههای موجود در بارۀ تا درسیده אست אنقالب אینک زمان آن فرא ر ۀهای مختلف دربار پس אز بررسی نظریه

هـا عمومـاً خـارج אز چـارچوب تئوریهـای       אین نظریه. بگوییمتجزیه و تحلیل علل وقوع אنقالب אسالمی سخن 

بنـابرאین مطـالبی مـوجز و    . گنجـد  در همان چارچوبها می یאساسبه طور تر ذکر شد، نیست و  که پیش ،אنقالب

אجمالی با دیدگاههای مفسـرאن אنقـالب אسـالمی در     ه صورتبتدא بشود تا مخاطب א می بیانکوتاه در אین باب 

سیاسـی   ۀپدیـد  تـرین  مهـم  دربارۀتفسیر و تحلیلهایی که  همچنین نسبت به ،دאخل و خارج אز کشور آشنا شود

بر آن نقد مختصـر אیـن نظریـات رא نیـز      و عالوه یابد یشود آگاه بیان می ، یعنی אنقالب אسالمی،صرتاریخ معا

  .در אختیار دאشته باشد زمان هم

هر یـک אز  . منحصر به فرد אنقالب אسالمی کتب، مقاالت و تفاسیر متعددی אرאئه شده אست ۀدر بررسی پدید

 ،، با تمرکز بر موضوعی خاص و نگرش אز منظری ویژهאوאی  مکتوبات، به فرאخور حال نویسنده و مکتب فکری

אند که אینک یاد و  אی بوده پردאزאن وאمدאر مکتبهای فکری ین نظریهبرخی אز א. אند دهאرزیابی کرאنقالب אسالمی رא 

ن آساحتی خود و صرفاً אز منظری که  برخی دیگر با نگرش تک ،توאن یافت نمی ،ها جز در کتابخانه ،אثری אز آن

אند تا تمامی אنقالب رא به یـک وجـه آن تقلیـل دهنـد و عمـوم       אند تالش وאفری به خرج دאده دאنسته رא مهم می

توجـه   که بـی  ،گسیخته رא אفسار) شبه تجدد(گروهی مدرنیزאسیون . ندکنحوאدث رא بر آن אساس تفسیر و تحلیل 

ظـوאهر فرهنـگ    ۀند و אصرאر شاه بر אشـاع دאن مردمی می ۀبه خوאست عمومی جامعه بود، دلیل نارضایتی گسترد

کـه   ،ی אز نویسندگان با تکیه بر אستبدאد مطلق نظام شاهنشاهیرخب. دאنند ر אصلی بروز אنقالب میغرب رא عنص

אو به نخبگان و אتخـاذ   نکردن شاه و توجه ۀبرگرفته אز ویژگیهای جغرאفیایی אین مرز و بوم אست، رفتار مستبدאن

سـتیزی شـاه و    אی دیگـر אسـالم   عـده . شـمارند  אز علل אصلی وقوع אنقالب برمـی  رא آبانهم یک سیاست دیکتاتور

های  زمینه ترین مهمرא אز  )روحانیان( آنانبا عقاید جامعه و אعتقادאت سنتی مردم و نمایندگان دینی  אودرאفتادن 

رא همین  ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۶حوאدث سالهای  ۀאلعلل هم کنند و علت طغیان طیف אخیر علیه نظام حکومتی تلقی می

تر אنقـالب   شناخت بهتر و دقیق بهمختلف،  های هو نظری هابحث و بررسی پیرאمون אین دیدگاه. دאنند عامل می

دیـدگاههای شـناخت אنقـالب אسـالمی      تـرین  مهمبه بررسی  אینک אجمال. אسالمی کمک شایانی خوאهد نمود

  :پردאزیم می

  منظر אقتصادی

تی سـ چـپ و نگرشـهای مارکسی   ۀبـه طرفـدאرאن אندیشـ    هعمـد به طـور  ین دیدگاه، شده در א عرضه های هنظری

تحلیـل אیـن אنقـالب پردאختـه و کتابهـا و       صرف، بـه تجزیـه و   آنها با تکیه بر مبانی אقتصادیِ. אختصاص دאرد

هـای אقتصـادی مـردم و    نینگرא آنـان مبنـای مشـترک دیـدگاه    . אند بسیاری در אین زمینه تدوین کرده های همقال

مستضعف هنگـامی کـه بـه     ۀطبق آنانگاه دیدאز . مشکالت و نابسامانیهایی بود که در אین حوزه جریان دאشت

ت حاکمـه بـه عنـوאن مـدאفع     ئـ صدد אحقـاق حقـوق خـویش برآمـد، هی     منافع و مصالح خویش وאقف شد و در
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محروم جامعـه و در نتیجـه موجـب     ۀعملی طبقرژوאزی وאبسته به مقابله برخاست و تالش کرد مانع אز אقدאم وب

دאری אیرאن شود، אما به دلیل عمق مشکالت אقتصادی و ناکارآمدی  سرمایه هم خوردن نظم سنتی و نظام شبه به

ـ  ،در طول ماههای אنقالب عدم تعادل و نظم سنتی و ضعف سیستم بوروکرאسی نظام شاه، تـدریج پیشـرفت   ه ب

  .و אنقالب محرومان محقق شدکرد 

 ۵۴با تکیه بر تورم بیش אز بیست درصد سالهای  אست ی که در אین چارچوب عرضه شدهیدر یکی אز تحلیلها

  :طور خالصه چنین אست ه، مدلی אرאئه شده که ب۵۶تا 

رشد אقتصادی نیـز محقـق    ۀאنقالبها در دور همچنین .دهند אنقالبها معموالً در شرאیط ثبات אقتصادی رخ نمی

کـه بـه    ،رو به رشد אقتصادی ۀدهد که جامعه پس אز طی یک دور موالً אنقالب زمانی رخ میشوند، بلکه مع نمی

مردم که یـک دوره رفـاه אقتصـادی،    . אی אز رکود אقتصادی و تورم رא تجربه کند گیرد، دوره مرور زمان شکل می

  .دهند وאکنش نشان میאند، بالفاصله پس אز موאجهه با تورم אز خود  آسایش و אمنیت אقتصادی رא تجربه کرده

نیافتن کند، אما با مرور زمان و بهبود  و غیرعلنی خودنمایی می یچه در אبتدא به صورت پنهان אگر ،هاאین وאکنش

 معموالً با فشار بـر  که ،ر אثر سیاستهای ضد تورمی دولتوضعیت אقتصادی و بدتر شدن אوضاع عمومی جامعه ب

אگـر حکومـت   . ها کشـیده شـد  الفتها علنی و به سطح خیابانאین مخ ،گیرد مستضعف و محروم صورت می ۀطبق

ردن فشار بر جامعه مهار کند، אحتمال وقـوع  کو سیاستهای אنقباضی رא با وאرد بتوאند با تورم رکودی مقابله کند 

  .توאن منتظر وقوع یک אنقالب بود در غیر אین صورت می. شد شورشها و אنقالب کم خوאهد

کـه محصـول    ،پس אز یک دوره رفاه و آسایش אقتصادی ،بر مبنای אین نظریه ،سالمی نیزدر جریان אنقالب א

 ،۱۳۵۶و  ۱۳۵۵سـالهای   ۀبود، تـورم شـکنند   ۱۳۵۲ سال ناشی אز אفرאیش قیمت نفت در ۀتزریق ثروت بادآورد

ادی ی אقتصـ مردم بر אثـر فشـارها   و در نتیجه تاب تحمل مردم رא سلب کرد ،که بسیار به درאزא کشیده شده بود

آنـان،  ند و به دلیل عدم توאنـایی حکومـت در مقابلـه بـا     ریختند و به خیابانها مدناشی אز אین وضعیت به ستوه آ

د یا مانع אز אجرאی طرحهـای  אد بنابرאین چنانچه شاه در مهار تورم جدیت بیشتری به خرج می. شدאنقالب پیروز 

حـد   کمترینم منجر شد، אحتمال تحقق و پیروزی אنقالب به که در عمل به אفزאیش تور ،شد אی می بلندپروאزאنه

  .رسید ممکن خویش می

  :אستنکته ضروری  ینشد، ذکر چند بیانن آ خالصۀکه  ،در نقد אین نظریه

 بـه  ساحتی دאرد و در تجزیه و تحلیل אین پدیـده صـرفاً   بعدی و تک مذکور نگرش تک ۀאینکه نظری ـ به علت۱

אی جامع و مانع در تحلیل علـل وقـوع אنقـالب אسـالمی      توאن آن رא نظریه نمی א، لذیک عامل تکیه کرده אست

  .دאنست

אگرچه تورم سالهای مذکور عددی دو رقمی بود، אمـا گسـترش   . אین نظریه چندאن منطبق با وאقعیات نیستـ ۲

بـه   אز אیـن رو  .شودهای خشم عمومی علیه نظام سیاسی حاکم  زمینهمنشأ توאند  نمیبه تنهایی تورم در جامعه 
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مشابه همین تورم با אرقام بـاالتر در بسـیاری אز کشـورها وجـود دאشـت و      . نیز نیاز אستدالیل دیگری  علل و

 .چنان نبود که فشار غیرقابل تحملی رא بر مردم وאرد آورد ساز هیچ אنقالبی نشد، ضمن אینکه تورم آن زمینه

هـای   شد، خوאسـته  هرאت عمومی سرאسر کشور عرضه میکه در تظا ،های مردم یک אز شعارها و خوאسته هیچـ ۳

کـه   ،جز شعارهای אقتصـادی ه ب. אقتصادی و ترغیب و تحت فشار قرאر دאدن دولت برאی برطرف کردن آن نبود

گروهکهای چـپ   به وسیلۀساز אنقالب ندאشت و حاکی אز طلب نان و کار بود و  در سیر سرنوشت یهیچ אنعکاس

 .های ملت אقتصادی و مادی نبود אستهیک אز خو هیچ ،شد عرضه می

که مردم به خاطر رفاه אقتصادی و رفع نیازمندیهای مالی به مقابله با حکومت بپردאزند و در אیـن رאه   ـ אین אمر۴

به عبارتی دیگر نیازمندیهای אقتصادی حـد و مـرزی دאرد کـه تـا پـذیرش      . ، معقول نیستهزאرאن کشته بدهند

 .دی دאردزیا ۀشدن، فاصل مرگ و کشته

  مدرنیزאسیون

. אسـت  "مدرنیزאسـیون "توאن אز آن نام برد، موضوع  ی که ذیل عنوאن دیدگاههای אقتصادی مییها ز دیگر نظریهא

 شـود  אطالق مـی  אقدאماتی به شود و در אصطالح سازی جامعه אطالق می مدرنیزאسیون در تعریف به عمل مدرن

 ،)ژאپن خاورمیانه(אی  تبدیل אیرאن به یک کشور قدرتمند منطقه ۀکه شاه در رאستای رسیدن به אهدאف بلندپروאزאن

شـود و   نیز گفته می" تجدد شبه"گاه به آن  دאد که آن אنجام میزیرساختهای الزم برאی دستیابی به  تأمینبدون 

  .تجدد אست ۀאفتاد به ظوאهر و مظاهر سطحی و پیش پا بلکه قناعت ،ن نه تجدد و پیشرفتآمرאد אز 

 ،صـنعت و تجـارت  با ساخت قدیمی و سنتی  ،مانده عقب ۀאز یک جامع رא کوشید تا אیرאن منظر شاه میאز אین 

 ۀجامعـ ... کارخانجـات فـرאوאن و    ،صـنایع ، آموزش و پژوهش گسـترده  ،پیشرفته با درصد سوאد باال یبه کشور

شاه به فرهنگ و تمـدن غـرب،    ۀو مشتاقان بیش אز אندאزهبه دلیل توجه . مدرن تبدیل کند אی  هאیرאن رא به جامع

 ،אنـد  مشابه آنچه که کشورهای غربی بدאن دست یازیدهبه אهدאفی بر  فرאوאن قصد دאشت با زدن میان ۀبا عجل אو

ـ          ،کاستن مخالفتهـای مردمـی   برאی وאز אین ر. دست یابد  ۀکوشـید تـا بـا تزریـق پـول نفـت بـه جامعـه و אرאئ

تحوالت فرهنگی مدنظر خویش جلب کند و بـا אنتقـال    ۀא دربارسوبسیدهای گسترده، پیشاپیش رضایت مردم ر

رאه ) کـارאن  دאرאن و صـنعت  کارخانه(های عمودی  و تبدیل آنها به سرمایه) دאرאن زمین و زمین(های אفقی  سرمایه

مـردم درک نشـد و بـه دلیـل بافـت       به وسیلۀאما אین تحوالت . رא برאی رسیدن به مقصود خویش هموאر سازد

یـابی بـه آرمـان     رو شد و شاه رא در دسـت  همخالفت روحانیان و سایر אقشار مستضعف جامعه روب باسنتی جامعه 

قصد אنجام آن رא دאشـت بـا مخالفتهـای     אو ،های برخی بنا به گفته ،אصالحات عمیقی که .گذאشتخویش ناکام 

ثر ؤمخالفت جـدی و مـ   نهایتدر  و حریم مبانی مذهبی متعرض شده بود،زیرא אو به  ،شد رو روبهجامعه مذهبی 

  .مدرنیزאسیون شد ۀאز مملکت و ناتمام ماندن پروژ אوسبب אخرאج  جامعۀ مذهبی،

  :نکته ضروری אست ینبیان چند در نقد אین مکتب فکری
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سـیون بلکـه شـبه    مدرنیزאسیون پیشـنهادی شـاه، بـه אعتـرאف و אذعـان بسـیاری אز متفکـرאن نـه مدرنیزא        ـ ۱

... ی بـزرگ و  ها سازی شهرها، ساخت אشکال نمادین، אیجاد کارخانه אو به مدرن. مدرنیزאسیون یا شبه تجدد بود

به شـهرهای کوچـک    و به ندرت אثر و خبری אز آن یت بودؤدر تهرאن بزرگ قابل ر هعمدبه طور אقدאم کرد که 

  .رسید می

ر فرهنگ و تمدن غرب بود و אثری אز زیرساختهای אولیـه بـرאی   ترین مظاه مذکور منطبق بر سطحی ۀپروژـ ۲

آنچه در غرب شکل گرفته بود، حاصل صدها سال تـالش و کوشـش   . אستمرאر אین مدرنیزאسیون وجود ندאشت

 آنـان پیشـرفتهای   ۀگونه جوאمع سیر طبیعی و منطقی אدאمـ  فرهنگی، אجتماعی و سیاسی بود و مدرن شدن אین

 .وאنست برאی کشوری همانند אیرאن نتایج مشابهی به بار آوردت شد و نمی محسوب می

אیـن   شد، حال آنکـه منـابع אصـلی    مرده میتکیه بر مظاهر فرهنگی منحط غرب، نشان تجدد و پیشرفت شـ ۳

زده و محرک  مایه، شتاب אندیشه نیز با אین روאل و آن روند موאفق نبودند و چنین حرکتی رא אقدאمی سطحی، کم

 .شمردند میتوده 

אز مدرنیته و مدرنیزאسـیون  تصویری ضد  אین אست که אین نظریه مهمی که در אین نگرش وجود دאرد، ۀنکتـ ۴

گونۀ دیگری אست و مخالفت با אین مظاهر پیش پاאفتـاده    אما وאقعیت به دهد אرאئه می אنقالبیون و אنقالب ۀجامع

مخـالف  مـا  کرد که  می تأکیدאنقالب بارها بر אین نکته  رهبر .ند مدرنیزאسیون قلمدאد کردرא نباید مخالفت با رو

 .پیشرفت و توسعه نیستیم، بلکه مخالف فحشا و فساد هستیم

 توطئه

پدیـدۀ  بـودن  گونه  توطئهدیدگاه  ،و علل پیدאیش אنقالب مطرح شده אست ها یاتی که در باب زمینهאز دیگر نظر

. نفوذ و قدرتمند אستشمار ولی با אی אندک عده ۀریزی شد مهو برنا دهی سازمانאنقالب אست که حاصل عملکرد 

ـ ب و معتقدאن אین نظریه بر אین باورند که אنقالب در وאقع محصول یک زد אینکـه  . ودند سیاسی میان دو طرف ب

بسته  ،گر و مضمون توطئه چه بود توطئه ها هستند و غالب و مغلوب و برنده و بازنده وאین دو طرف کدאم جریان

منـد   אز گرאیشهای سیاسی وאبسته باشید یا אز چـه خاسـتگاه و پایگـاه אجتمـاعی بهـره      یک کدאمینکه شما به به א

  .کلی متفاوت خوאهد بوده باشید، ب

و حتی برخی محققان و نویسندگان وطنی به אیـن   شאطرאفیانאی مانند شخص شاه، حامیان و  طیف گسترده

سـت قـدرت شـاه بـا אبزאرهـا و      قابل وقـوع بـودن شک  غیر آناننظریه אعتقاد رאسخ دאرند و دلیل אصلی و عمدۀ 

 آنـان אز نظـر  . אستאلمللی  אز حمایتهای یک قدرت بینطرف مقابل אمکانات عادی و پیشرفته بدون برخوردאری 

حمایتهای بیرونـی אز شـاه و אز طـرف    و ش، نیروی نظامی، אنتظامی، אمنیتی، ساوאک قدرت نظامی برتر شاه، אرت

کـرد کـه    مان رא تقویـت مـی  گدیگر عدم برخوردאری אنقالبیون אز کمترین אبزאر و אمکانات پیشرفته، אین ظن و 
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، خوאسـت  אلمللی، אئـتالف אبرقـدرتها   سیاسی بیندرت نظامی، حمایتهای ق(بدون אستظهار به یک نیروی عظیم 

  .توאن چنین حرکت عظیمی رא אنجام دאد نمی...)  های نفتی ورکارت

آنهـا  . بـه آمریکـا بـود    אوאنتقام אنگلیس אز شاه אیرאن به خاطر نزدیکـی   نتیجۀאنقالب بر אین باورند که برخی 

ی رخـ ب .کننـد  دلیل خـویش ذکـر مـی    ترین مهمرא ) سی .بی .بی(رאدیوی دولتی אنگلیس  مؤثررسانی  نقش אطالع

رא در پـی تقویـت    آنانگویند و אینکه شاه موقعیت  های نفتی سخن میردیگر אز نگرאنیهای عمیق صاحبان کارت

ی دیگر אنقـالب رא   א پاره. دאدند نقش سیاسی سابق خود رא به تدریج אز دست می آنانאوپک، تضعیف کرده بود و 

د و خود شاه چندین بار אیـن نکتـه رא متـذکر    کردن کمونیستها و سرخها قلمدאد می ۀمحصول دستهای پشت پرد

بـه אیـن    ،אبرقدرتها در אمور دאخلی کشورهای منطقه ۀمدאخالت گسترد ۀبا تکیه بر سابق ،گروهی دیگر. شده بود

که אگر آنهـا در אجـالس گوאرلـوپ بـه حمایتهـای خـویش אز شـاه خاتمـه         معتقد بودند موضوع אشاره دאشتند و 

 .شد یدאدند، אنقالب محقق نم نمی

 אین خاصیت جـوאمعی אسـت کـه در   . نیز אفزودرא توאن موאرد بسیار دیگری  אندیشانه می אین فهرست توطئه بر

  ؛نآ

  .رسانی آزאد، درست، دقیق و شفاف وجود ندאشته باشد אطالعـ ۱

  .یافت شود سیاربترسی در آن  بیگانهـ ۲

  .دخالتهای عناصر پشت پرده و عوאمل بیگانه زیاد باشد ۀسابقـ ۳

  .אندیشی روאج دאشته باشد طلبی فکری و تنبلی و ساده رאحتـ ۴

אنگـاری و   شاید عدم دسترسی به אطالعات یا موهوم ؟אند אما چرא بسیاری אز نخبگان نیز دچار אین عارضه شده

אیـن  אلعنان دאنستن آنها در سرنوشت کشور برאی مدتهای مدید، بر  نمایی قدرت و אقتدאر بیگانگان و مطلق بزرگ

در  .شناسانۀ אجتمـاعی تبیـین کـرد    گونه نگرش رא فارغ אز مباحث روאن توאن אین یقیناً نمی نکته گوאهی بدهد، אما

  :توאن אشاره کرد نکته می ینمذکور، به چند ۀنقد نظری

فوق فقدאن אطالعات، سوءظن نسـبت بـه    ۀاس مبنای نظریאین אس بر .ی علمی אستאین چارچوب فاقد مبنا ـ۱

אذهـان غیـر علمـی     ۀقابل تکیه و אندیشه در فضای محـدود و بسـت   هر چیز، אستناد به مدאرک و مستندאت غیر

به منظور ترهیـب و ترسـاندن یـک ملـت     " ستא هایکار خارج ،کار" شاید دیگرאن در ترویج אین نکته که . אست

אقدאمات رא به حساب خوאست  ۀאز تفکر و تعقل در باب علل وאقعی رخدאدها بازدאرند و هم رא آنانکوشیدند تا  می

  .قاهر خویش بگذאرند ۀو אرאد

شکل ممکن، جوאبهای آماده و אز ترین  ندאرد و به رאحتنیاز  گونه אندیشیدن به هیچ چارچوب و אستداللی אین ـ۲

کلیـدی   به عبـارت دیگـر معتقـدאن بـه אیـن نظریـه شـاه       . کند حوאدث عرضه می ۀאی برאی هم شده پیش تعیین
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کـاو   و تالش برאی کنـد . کند אی جوאبی یکسان אرאئه می کند و برאی هر پدیده ها رא باز میقفل ۀאند که هم ساخته

حـد و  وא אی هیـابی بـه نتیجـ    های وאقعی، پیگیری شوאهد، قرאئن و مستندאت بـرאی دسـت  ن سرنختیاف در אمور و

کننده אسـت و אلبتـه نیـاز بـه      فرسا، پرزحمت و خسته های علمی کاری طاقت مشخص مبتنی بر אصول و نظریه

موضـوع بـه    ،کـار אسـت   ها دربیان אین نکته که دست خارجی بنابرאین با. رسی به אطالعات دאرد پشتکار و دست

  .شود یابد و خیال طرفین رאحت می طور کامل فیصله می

אین אساس خوאسـت   بر. یک ملت در برאبر خوאست بیگانگان אستکامل منفعل دאنستن  تنی برـ אین نگرش مب٣

به  هعمد به طور ندאشته و وجهی ،دאده אست אنجام می در طول تاریخ ملت אیرאن در جریان حرکتهایی که ۀو אرאد

توهین به شعور، دאنـش  אین نگرش در وאقع . یا آن قدرت خارجی و عوאمل پنهان بوده אستقدرت تحریک אین 

به دلیـل  . אنگارد  شود و نقش و جایگاه نخبگان آنها و خود ملت رא به هیچ می  و אعتقادאت یک ملت محسوب می

مـل بیشـتر در אیـن مقولـه     أאهمیتی אین دیدگاه در میان سایر نظرאت مرتبط با شناخت אنقالب אسـالمی אز ت  کم

  .کنیم نظر می صرف

  )اتوریدیکت(אستبدאد مطلق  ۀنظری

ـ  شده بیان باره ی که در אینیאز دیگر دیدگاهها آن بـر گسـترش نارضـایتیها در      ثیر أאست، אستبدאد مطلق شاه و ت

تثبیت  زوی پس אلَهْאین אساس אین گروه معتقدند که هر دو پَ بر. אست فکرאن روشنمردم و  ۀعام طیف دومیان 

אی אز אستبدאد مطلق  رא تضمین کند، دوره آنانحکومت های قدرت خویش و אستظهار به قدرتهایی که دوאم  پایه

אنجام دאد  ١٣٢٠تا  ١٣١٢אز نظر אین عده آنچه که پهلوی אول طی سالهای . و دیکتاتوری رא پشت سر گذאشتند

. کامل אز حکومت و حاکمیت אستبدאدی مطلق بـود  یمرتکب شد، نمای ١٣٥٧تا  ١٣٤٢طی سالهای ش یا فرزند

אلعملهای ناپختـه   دستور ۀتوאنست با کاستن אز אستبدאد و مشاوره با دیگرאن، پرهیز אز عرض میشاه  آنان دیدگاهאز 

به رشـد אنقـالب تغییرאتـی     و غیر وאقعی، پذیرش یا الאقل אستماع صدאی نخبگان خارج אز حاکمیت، در سیر رو

  .אساسی אیجاد کند

کم مسـتبد مطلـق، زمینـه بـرאی فعالیـت      معتقدند که به میزאن رشد אستبدאد و تبدیل شاه بـه یـک حـا    آنان

دאشـت، زمینـه بـرאی     چنانچه شاه אز אین روאل دست برمی. شد אنقالبیون و پذیرش مردمی آن، بیشتر فرאهم می

حرکتهای אنقالبی و بسیج سیاسی و אقدאمات پنهانی گروههای چریکی، مخالفتهای مذهبی و نظایر آن فـرאهم  

אنـرژی متـرאکم مخالفتهـای مردمـی و      ۀبـرאی تخلیـ   رא سـوپاپهای אطمینـان  ت حاکمـه  ئشد و چنانچه هی نمی

و شـنیدن صـدאی    ،و در همـدאن א ١٣٥٧ سـال  سـخنرאنی  ،کرد، ناچار به پذیرش אنقالب אیجاد می فکرאن روشن

  .شد خیر بود، نمیأدر شرאیطی که بسیار دیر و با ت ،مردم

تأکیـد  אیـن نکتـه    رژیمهـای אسـتبدאدی، بـر    ۀمـ معتقدאن אین دیدگاه فکری با אشاره به سرنوشت مشترک ه

حاکمیـت دیکتـاتوری در   . ند که میان حاکمیت אستبدאدی و حاکمیت دیکتاتوری تفاوتهای אنـدکی אسـت  کن می

 ،ها و ترجیح آمال یک طبقـه  خوאسته تأمینوאقع حاکمیت یک طبقه بر سایر طبقات אست و دیکتاتور موظف به 
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هـیچ   ۀنمایند ،אما در رژیم אستبدאدی شخص حاکم. אرد، بر سایر طبقات אستنمایندگی آن رא بر عهده د خودکه 

بـه حامیـانش بـه     אوگیـرد و لـذא وאبسـتگی     طبقات قرאر می ۀبلکه به دلیل جایگاهش فوق هم ،ی نیست א طبقه

یـارאی   نیـز کسی دیگـر   هیچ قید و بند و مرزی برאی خود متصور نیست و אز אین رو. رسد می کمترین حد خود

بـه صـورت مشـخص و    رא سیاسـتهای نظـام   . رא ندאرد אوهای منطقی، معقول، معتدل و متعادل به  مشاوره ۀرאئא

  .ستא אو ۀو همه چیز بسته به אرאد دهد خودخوאسته تنظیم یا تغییر می

ماهیت رژیـم   ؛شد های باال نیز بیانرسط چنان אست که درت در אرزیابی אین نظریه باید متذکر شد که وאقعی

 ـ  مخالف که غیر ممکـن אسـت   ـغیر موאفق   یتحمل شنیدن و پذیرش آرא یאساسبه طور بدאدی و مستبد، אست

شـاید  . پـذیرد  به نفع عمومی جامعـه باشـد، نمـی    هر چندرא ندאرد و هر آنچه رא که مطابق میل خویش نپسندد، 

کـه   همچنان ،شاه. وقوع آن باشدهای  وصف אنقالب אسالمی و زمینهتترین تحلیلها در  چارچوب مذکور אز وאقعی

خردאد و جلب حمایتهای جهانی אز אین אقدאم، با تکیه بر درآمدهای هنگفت  پانزدهذکر شد، پس אز سرکوب قیام 

توאنسـتند بـا    طبعاً در چنین شرאیطی، متملقان و چاپلوسان می. نفت، حاضر به شنیدن صدאی هیچ مخالفی نبود

رאضـی   و وضعیت کشور رא אمن، آرאم، مرفه ،چ میل ندאشت غیر אز آن رא بشنودکه هی ،شاه ر وאقعیات در نظریتغی

مردم رא אز אقدאمات وی حرکتهـای لجوجانـه در    ۀدאنشجویان و نگرאنیهای عام ۀمخالفتهای پرאکند و نددهجلوه 

ثر אز أא متـ و حرکتهای אنقالبی ر هتمدن بزرگ قلمدאد کرد ۀمقابل پیشرفت و مانع تالش در رאه رسیدن به دروאز

אما آیا אین تمام وאقعیت אسـت؟ و جـایی بـرאی بـروز و ظهـور       .ندراشم بر ـ  شوروی ـشمالی   ۀتحریکات همسای

  اند؟م یدیگر عوאمل باقی نم

ود نه אسـتبدאد و خفقـان موجـود    بو ملموس  نظر אز אستبدאد یا عدم אستبدאد شاه، آنچه برאی مردم عینی صرف

آنـان  هـر چنـد   بهتـر   یبـه عبـارت  . عموم بـود  ۀشاه در جهت مخالف خوאستمذهبی  ـبلکه حرکتهای فرهنگی  

تـر אقـدאمات    شمردند، אما אز آن مهـم  طلب אیرאنیان برمی آزאدی ۀند و آن رא مغایر روحیپسندید אستبدאد شاه رא نمی

تغییـر تـاریخ هجـری قمـری،     . گذאشـت  تـری در مـردم مـی    ثیرאت عمیقأت ،غیر دینی و ضد فرهنگی حاکمیت

 فضای فرهنگی حاکم بر تلویزیون، رאدیو و سینماهای کشور ،پانصد ساله، جشن هنر شیرאزو جشنهای دو هزאر 

، همـه و همـه אز   کـرد  به شدت آلوده و مسموم بود و تفکرאت سطحی و منحط غرب رא تـرویج مـی   یفضای که

  .کرد אحساسات مذهبی مردم رא تحریک می אقدאماتی بود که

دאنستند و אگرچه تالشهایی برאی رهایی אز آن אنجـام دאده   مردم אیرאن אستبدאد رא ذאت حکومتهای سلطنتی می

 ،بودند، אما بافت فرهنگی و فکری حاکم بر جامعه אین وאقعیت رא به אجبار پذیرفته بود که میان אمنیت و אستبدאد

بنـابرאین אسـتبدאد   ... مرج و نابسامانی אجتمـاعی و   آزאدی و هرج و ۀی وجود دאرد همانند رאبطא رאبطه ،به هرحال

شاهانه، موضوعی تازه نبود چرא که آنها سالیان درאز با אین مفهوم خو گرفته بودنـد و تـا حـدودی آن رא تحمـل     

. نمـود  بود کـه نـاگوאر مـی    آنانب ود، تغییرאتی غریبه با فرهنگ و مذهب ناپذیر تحمل آنانآنچه برאی . کردند می
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تبلیغ فحشا و فساد، ترویج אبتذאل و نظـایر آن توسـط دولـت موضـوعی      )روحانیان( محدودیت نمایندگان دینی

  .نبود که آنها بتوאنند آن رא به رאحتی بپذیرند و אلبته אین در طول تاریخ بارها تکرאر شده بود

  ستیزی و نقش مذهب אسالم

، موضـوع مـذهب و نقـش آن در    شـده אسـت  ها אز آن אستقبال  که بیش אز سایر نظریه ،شده  بیانآخرین دیدگاه 

که هر یک به فرאخور حـال و   אست کتابها، مقاالت و دیدگاههای متعددی عرضه شده بارهدر אین . אنقالب אست

אن به نقـش و  معتقد. متفاوتی به خود گرفته אست ۀدאنش نویسنده و زאویۀ دیدی که אنتخاب کرده، چهره و جلو

کننـد کـه شـاه     در אنقالب אسالمی به طور خالصـه چنـین אسـتدالل مـی     انאهمیت مذهب و محوری بودن آن

مـورد نیـاز    אی هکرد، دیـن رא خرאفـ   گرفت، אعتقادאت دینی آن رא مسخره می دیده مینابنیانهای مذهبی مردم رא 

آدאب  ۀאو شـیفت . حکومت ندאشت ۀدر عرص و در مجموع مطلقاً تمایلی به حضور یا جدی گرفتن دین دאنست می

و سنن غربی بود که دین در آن جوאمع אز دولت منفصل شـده بـود و شـاه چنـان آرمـان و אلگـویی رא تعقیـب        

کوشید به هـر   دאنست و می م و رشد و توسعه میسگرאیی و مخالفان مدرنی אو روحانیت رא حامالن سنت. کرد می

אی که به نام مستعار אحمـد   مقاله. شود کاهد و مانع گسترش تعالیم دینیدر אجتماع ب آنانشکل ممکن אز نقش 

جامعه و خصـومت  אز عمق نگرאنی شاه نسبت به אین قشر  ،چاپ شد ١٣٥٦אطالعات  ۀرشیدی مطلق در روزنام

 امـل کبـه طـور    "אرتجاع سـرخ و سـیاه  " ،אین אحساس خصومت אز عنوאن مقاله. کشید رא به تصویر می آنانبا  אو

  .ستא هویدא

آنهـا ریشـه و   . کننـد  אی کامالً مذهبی قلمـدאد مـی   نظرאن با אعتقاد رאسخ، אنقالب رא پدیده אین گروه אز صاحب

دאشـت تـا    رא وאمـی  آنـان هـای مـذهبی    دאنند که אنگیـزه  אی می ساختار אین حرکت رא مردم مذهبی و برאنگیخته

אنقالب بـدون   آنانאز نظر . و تا مرز شهادت نیز پیش بروند محابا و با تکیه بر سالح אیمان به خیابانها ریخته بی

אساسـی   تأکیـد آنها با אلگو گرفتن אز سایر אنقالبها بر سه شـاخص  . شک حاصل کار و عمل دقیق مذهبیون بود

دهـد   ، نشان میآنانورزیدند و معتقد بودند که بررسی אین سه عنصر و אنطباق آن با توאن مذهبی و خوאست  می

گیـری و سـپس پیـروزی، محصـول عمـل مـذهبیون بـود و غیـر مـذهبیها           ب אز بدو پیدאیش تـا אوج که אنقال

  .پیام و دهی سازمانرهبری، : אین سه عنصر عبارت بودند אز. توאنستند نقشی جدی در אین جریان אیفا کنند نمی

رهبـری یـا کـادر     ، بررسی وضعیتאست که אنقالب مردم אیرאن مذهبی بوده ،یکی אز رאههای تثبیت אین אدعا

مرجـع و אقبـال عمـومی אز אو     منزلـۀ به  אوی و אعتبار رهبرخاستگاه پایگاه אجتماعی و حوزۀ نفوذ . رهبری אست

אز אین منظر رهبری نهضت نه تنهـا مرجعـی دینـی و    . مردمی دאشت ۀنقش אساسی در אدאره یک حرکت گسترد

نظـر شـناخته    یز شخصیتی علمی، אندیشمند و صـاحب طرאزאن ن مردم بود، بلکه در میان אقرאن و هم ۀمقبول عام

ترین بخشهای محافظ دیـن بـود و در عـین حـال بـا אبـزאر و אدبیـات نـوین سیاسـی           سنتی ۀאو نمایند. شد می

אز مـانع   ،ترین و پرطرفدאرترین مرאجـع  با تکیه بر مفاهیم و אرزشهای دینی به عنوאن یکی אز بزرگ تا کوشید می

  .شاه شود به وسیلۀتحریف دین و سرکوب آن 
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بـه عنـوאن یـک نظـام      ،توאن مدعی شد که سـازمان روحانیـت   אز אین منظر می. دهی بود عنصر دوم سازمان

 ۀگسترد ۀشبک. دهی אین نهضت رא بر عهده گرفته بود سازمان ۀدهی ساده و در عین حال پیچیده، وظیف سازمان

אی سـهل و   شد، به گونـه  نقاط کشور ختم می دورترینکه אز قم و دیگر شهرهای مذهبی شروع و به  ،روحانیان

کـه خـود مـروج آن     ،های مذهبی آموزه با تکیه بر آنها .پذیر بود ، مردمی و عامهناپذیر روאن و در عین حال نفوذ

تعـالی قلمـدאد    بلکـه عملـی در رאسـتای کسـب رضـایت حـق       ،بودند، אین حرکت رא نه אقدאمی شغلی و صـنفی 

  .کردند می

 .کردنـد  ی وאبسته به אین شبکه نیز در אنتقال پیامهای رهبـری و אوאمـر و نـوאهی آن کمـک مـی     عناصر مذهب

مساجد پایگاههای אنقالب بود و مدیرאن אین مساجد روحانیانی بودند کـه خویشـتن رא وقـف تحقـق آرمانهـای      

ابه و تبلیغات دینـی  وسیع אرتباطی آنان، אستفاده אز عنصر مذهب، ترویج در قالب خط ۀشبک. אنقالب کرده بودند

زمینه رא برאی אیجاد یک هویت خاص و مستقل و تعمیق شکافهای موجود  ،و אستفاده אز منبر، مسجد و محرאب

  .آورد میان شاه و ملت فرאهم می

غلظت دینی پیامهای אین نهضت در حال تکوین بیشـتر אز دو  . پیام و אیدئولوژی אین نهضت بود ،عنصر سوم

هایی که برאی تغییر وضع موجود و تبدیل  های אین אنقالب، وعده ی شعارها، پیامها و آموزهتمام. عنصر قبلی بود

بـه  بسیاری אز אین تعابیر نه تنهـا دینـی بلکـه    . کرد، مفاهیم و تعابیر دینی خالص بود به شرאیط بهتر عرضه می

شـد و   صـفر برگـزאر مـی   ها در دو ماه محـرم و   ترین رאهپیمایی عظیم. وجهه و ظاهری شیعی دאشت املکطور 

با אیجـاد تشـابه    ،خوאنی و عزאدאری אنقالب با تکیه بر شعائر دینی و گسترش محافل روضه ۀدهند عناصر سازمان

ـ  رא یادآور می )علیه אلسالم(  میان طرفدאرאن حق و طرفدאرאن باطل، حرکت אمام حسین  ۀشدند و خویشتن و عامّ

و دیگرאن رא در عدאد و شمار ظالمان و حامیان و طرفدאرאن ) אلسالم علیه(مردم رא در قالب سپاهیان אمام حسین 

، تقویـت אرکـان    )علیه אلسالم(آنها غرض אصلی אز אنقالب رא تکمیل نهضت אمام حسین. دندکر یزید معرفی می

 بیـان ) آمریکـا و אسـرאئیل  (دین، אصالح אمور جامعه، مقابله با سیاستهای ضد دینی شاه و אرتباطـاتش بـا کفـار    

  .کردند می

، אین دیدگاه אز قابلیت אنطباق بیشتری با شرאیط عمـومی  نی نیست که در مقایسه با دیدگاههای پیشیتردید

های مختلف  توאند در زمینه به عبارت دیگر אین دیدگاه می. برخوردאر אستها و عالئق آحاد مردم  جامعه، خوאسته

אیجـاد  (مردم، محصول عمـل אنقـالب    ۀدهی، אقبال عامّ ریزی، سازمان ها، אهدאف، برنامه نظیر زمینه ،مورد بحث

، جوאبهـای  بیـان کـردیم  پیشـتر   به آن نیازمند אسـت و هر אنقالب  کهو زیرساختهای אساسی ) حکومت אسالمی

  .مناسبی عرضه کند

אی  حمایت جامعـه  ها و אمکانات مذهبی و موردتوאن אنقالب رא حرکتی مذهبی با تکیه بر אبزאر بدین ترتیب می

تلقی کرد کـه   ،در رאستای رسیدن به قسط و عدل אسالمی و برقرאری یک جامعه پایدאر و אمن אسالمی ،مذهبی

  .کرد ها و آرمانهای مذهبی رא ترویج می آموزه یאنحصار به صورت امدهی و پی رهبری، سازمان ۀسه حوز در
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  بندی جمع

گروهی که  .علل وقوع אنقالب بود ۀپردאزאن אیرאنی دربار ترین دیدگاههای نظریه مهم پیرאمون مطالب אین جلسه

م آخرین سـالهای  אعترאض مردم به تورّ نتیجۀאنقالب رא  ،کمونیستی بودند אز طرفدאرאن گرאیشهای چپ و عمدتاً

حمایـت אز   אی بـا  عـده . دאنسـتند  جامعه مـی  دאر و گروههای کم درآمد حکومت پهلوی و شکاف طبقه نوسرمایه

مطـرح  אین نکتـه رא   ،در جهت مدرنیزه کردن אیرאنאو فرهنگی  و אصالحات אقتصادی وشاه  ۀات متجددאنتحرک

مخالفـت روحانیـان و سـایر     بامردم درک نشد و به دلیل بافت سنتی جامعه  به وسیلۀند که אین تحوالت نک می

אی بر אیـن باورنـد    عده. یابی به آرمان خویش ناکام نهاد رא در دسترو شد و شاه   به אقشار مستضعف جامعه رو

 ،هسـتند کدאم ها جریان אیندو طرف  و حال. سیاسی میان دو طرف بود یندب و که אنقالب در وאقع محصول زد

ـ    مهـم  .یک אز گرאیشهای سیاسی وאبسته باشـید  بسته به אین אست که شما به کدאم چنـین   ۀتـرین عامـل در אرאئ

 تثبیـت  زپـس א معتقدند که هر دو پهلوی گروهی نیز . ترسی دאنسته شده אست ساده אنگاری و بیگانه ،دیدگاهی

אستبدאد مطلق  אی אز کند، دورههای قدرت خویش و אستظهار به قدرتهایی که دوאم حکومت آنان رא تضمین  پایه

رא برخی نیـز عامـل אصـلی وقـوع אنقـالب      . سقوط حکومت گردید باعثکه  و دیکتاتوری رא پشت سر گذאشتند

بـا توجـه بـه    . אنـد  دאنسـته  غربـی  شیفتگی אو به آدאب و سنن شاه و دم توسطگرفتن بنیانهای مذهبی مر دیده  نا

  .دهی و پیام אین نظریه رساتر אز دیگر نظریات אست سازمان ،رهبری ،عناصر دینی

  منابع

  .١٣٧٢قومس،، تهرאن، های אنقالب سیری در نظریه ،مصطفی ،ملکوتیان ـ

 مرکز ترجمـه و نشـر کتـاب،   ، تهرאن، אردشیر لطفعلیان ۀترجم ،فرאز و فرود دودمان پهلوی، جهانگیر ،آموزگار ـ

١٣٧٦.  

نهاد نمایندگى مقام معظم رهبـرى   ،قم ،אنقالب אسالمى و چرאیى و چگونگى رخدאد آن، جمعی אز نویسندگان ـ

  .١٣٧٧ر دאنشگاهها، د

  .١٣٧٦ روزنه،، تهرאن، אی بر אنقالب אسالمی مقدمه ،صادق ،زیباکالم ـ

  .١٣٦٧ نشر کتاب سیاسی،، تهرאن، های آن אنقالب אسالمی و ریشه ،علی عباس ،عمید زنجانی ـ

  .١٣٦٩ אطالعات، ۀسسؤم، تهرאن ،ظهور و سقوط سلطنت پهلویمطالعات و پژوهشهای سیاسی،  ۀسسؤم ـ
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  אهدאف درس

 ؛خوאهانۀ مردم אیرאن در قرون معاصر یافتن نقطۀ شروعی برאی حركات آزאدی 
 ؛آشنایی با مشروطیت به عنوאن אولین حركت در سیر אنقالب 
 ؛آشنایی با ویژگیهای مشروطیت 
 ؛های دאخلی و خارجی وقوع مشروطیت آشنایی با زمینه 
 ؛...)وאقعۀ كرمان و : برخورد نامناسب با روحانیان(آگاهی אز عوאمل بروز مشروطیت  
  .آشنایی با وאكنشهای گروههای گوناگون אجتماع در برخورد با مشروطیت 

  مروری بر مباحث پیشین

نظریۀ אقتصادی گروههای چپ، نظریۀ . های אیرאنی אنقالب אسالمی پردאختیم گذشته به بیان نظریه جلسۀدر 

אندیشانه و ترسومآبانۀ توطئه و  مدرنیزאسیون حامیان אصالحات אقتصادی ـ سیاسی متجددאنۀ شاه، نظریۀ ساده

خوאنی بیشتری با  نظریه، كه همآخرین . شده در אین زمینه بود های مطرح ترین نظریه نظریۀ אستبدאد אز אصلی

مخالفت علما و به ویژه  باستیزی و گریز شاه אز فرهنگ אسالمی بود كه  אنقالب אسالمی دאشت، نظریۀ אسالم

  .گشتشد و با سازماندهی روحانیت אین پیام به شعار אصلی אنقالب بدل رو به رو ) رحمة אهللا علیه(אمام خمینی 

  مقدمه

با توجه به سیر منطقی . ر باب אنقالبها و منظرهای شناخت یک אنقالب بیان شددر جلسات گذشته کلیاتی د

، به אیم کردهآشنایی نسبی پیدא آن های  دگرگونیهای سیاسی و لزوم و زمینه ،مباحث، אینک که با مفهوم אنقالب

و چگونگی  کاوی گذرא پدیدۀ مشروطیت و های אنقالب אسالمی خوאهیم پردאخت و با کند بررسی تاریخی ریشه

אما پیش אز ورود به بحث باید به אین . אرتباط تاریخی ـ سیاسی آن رא با אنقالب אسالمی باز خوאهیم شناخت

سؤאل אساسی پاسخ گفت که چرא برאی بررسی مفهوم پدیدۀ אنقالب אسالمی باید به گذشته و زمانهای 

ترین نقطۀ عطف  شروطیت به عنوאن مهمشده توجه نمود، و אز آن میان چرא باید به مشروطه و نهضت م سپری

  تاریخی در شناخت אنقالب אسالمی روی آورد؟

دهنـد،    های سیاسی در شرאیط زمانی و مکانی خاصی رخ مـی  אز آنجا که پدیده ؛در جوאب אین پرسش باید گفت

 بـه . ندאریم אی جز مرאجعه به تاریخ و بررسی אبعاد و زوאیای مختلف آن تر אین رویدאدها چاره برאی شناخت دقیق
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تـوאن و   نمی های سیاسی ـ אجتماعی אز یک سیر تکوین برخوردאرند که بدون توجه به آن  تر پدیده عبارت روشن

  .نباید به تجزیه و تحلیل آن وقایع پردאخت

سلسلۀ علل و دربارۀ های مرغوب،  گونه که هنگام تجزیه و تحلیل אطالعات مختلف برאی تولید میوه همان

د و عوאملی אز قبیل آب، خاک، شرאیط جوی، بذر، پرورش، دمای مناسب و شو میکاو  و کند مختلفعوאمل 

به گذشته باید های سیاسی و فهم بهتر آن نیز  برאی بررسی پدیده ،گیرد نظر قرאر میهزאرאن پدیدۀ دیگر مدّ

در אین אمور و آحاد مختلف ملت گیرد  به کندی صورت میتحقق אمور دلیل אین توجه آن אست که . توجه کرد

به گذشته توجه کرد و برאی فهم آن بایست  میفرאوאن دیگری نیز وجود دאرد که و متغیرهای دאرند دخالت 

   .ریزی کرد  پی אز مبنایی مناسب و شایستهرא بنای تحقیق 

به آنها ساحتی و فارغ אز عنصر زمان و تاریخ  نگاه تکبا توאن  دیگر آنکه برخالف برخی علوم و فنون که می

אین با بط های سیاسی بدون توجه به دو عنصر زمان، مکان، فهم و معرفت عصری مرت ، شناخت پدیدهنظر کرد

بایست به زمان گذشته برگشت و خویشتن رא در شرאیط زمانی و مکانی آن دوره  می. אستعمالً غیر ممکن  ،دو

  .، به فهم آنچه رفته אست دست یافتدر حد توאنگاه  قرאر دאد، به بازسازی شرאیط گذشته پردאخت و آن

و توجه به شرאیط و مقتضیات زمان و אست نگر و بازسازی آنچه در تاریخ گذشته بوده  جانبه אین نگاه همه

گیرد و  کردند، دورۀ زمانی و مقطع خاصی رא در بر نمی دقت در فهم آن و آنچه مبتنی بر אین فهم مطالبه می

 ،زمان عناصرهای אنقالب عالوه بر  تر در فهم ریشه به عبارت دقیق. طلبد مندی رא می نگاه مستمر و تاریخ

حوאدث تاریخی رא عالوه بر خوאنش آن . نظر قرאر دאدبایست مدّ رאر حوאدث رא نیز میضیات روز، אستمتمکان و مق

فریمها، در אین  در متن خود، باید مستمر و مدאم در نظر گرفت و به אصطالح عالوه بر عکاسی و گرفتن تک

  .دکرאستفاده  نیزبردאری  فیلمאز عرصه 

حوאدث و وقایع دور و نزدیک به אنقالب אسالمی،  تمامیکه چرא אز میان  مطرح شودאل ؤممکن אست אین س

و چرא آن نهضت رא به عنوאن خاستگاه אصلی حرکت אنقالب אسالمی و پردאخته نهضت مشروطیت  ه بررسیب

یا نهضت ملی شدن صنعت نفت، که در هر  ١٣٤٢אیم؟ چرא پانزده خردאد  سرآغاز تحرکهای بعدی قلمدאد کرده

و  ١٣٢٠مگیری دאشتند، نقطۀ عزیمت قرאر نگرفت؟ چرא به تحوالت شهریورآنها مردم نقش و حضور چش یدو

قیام گوهرشاد رא  چرא ؟ یا حتیوאقع نشده אستאنهدאم نظام אستبدאدی رضا شاه به عنوאن سرآغاز אین حرکت 

אی  هکنیم؟ یا אشغال אیرאن یا جنگ جهانی אول و حوאدث شکنند منشأ تحول אندیشۀ אنقالبی در אیرאن قلمدאد نمی

  آنها؟ همانند

یک אز موאرد فوق رא نقطۀ عطف و خاستگاه אصلی پیدאیش אنقالب אسالمی بیان  توאن هیچ به چند دلیل نمی

  :کرد
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قیام پانزده خردאد، مرאحل تکوین همان אنقالبی بود که با توجه به فقدאن شرאیط الزم، سازماندهی، بسیج  ـ١

ضمن אینکه . אشت و با تأخیر زمانی پانزده ساله به وقوع پیوستمردمی و مقتضیات زمان عمالً אمکان تحقق ند

 . خود بودאز  אین حرکت مبتنی بر تحوالت دهۀ پیش

نهضت ملی شدن صنعت نفت، یک حرکت فرאگیر ملی علیه אستثمارگرאن خارجی بود و در آن אیام کسی  ـ٢

ه خاصّ. کرد چنین אقدאمی رא طلب نمی شرאیط نیز. تمنا و آرزوی אنقالب و سرنگونی نظام شاهنشاهی رא ندאشت

آنکه مردم אز میان دو گزینۀ אستبدאد دאخلی و אستثمار خارجی مورد אخیر رא אنتخاب کرده بودند و אگر تحریکات 

دאد و  دאشت، کودتایی رخ نمی بیرونی و حمایتهای شوروی אز برخی جریانات سیاسی در دאخل کشور وجود نمی

 ،نه حاکمیت ،در وאقع حرکت ملی شدن صنعت نفت و همکاری دولت. شد یحکومت ملی مصدق سرنگون نم

 .با ملت و همرאهی روحانیت، نخستین نوع אز אین אقدאمات بود

و אز تسلط אجانب بر سرنوشت  ندאگرچه در وאقعۀ تحریم تنباکو مردم به تحریک روحانیت به خیابانها ریخت

یک אز دو نهضت مذکور، برאی تغییر نظام حاکم، سرنگونی شخص شاه و  کشور ممانعت کردند، אما در هیچ

  .ساالر تمایلی مشهود نبود אستقرאر نظام مردم

ام و حتی قیهمرאه بود  אوفرزند  به قدرت رسیدنאخرאج رضا شاه و  ،אشغال کشور که با ١٣٢٠شهریورحوאدث  ـ٣

، آنچه رخ دאد אشغال کشور توسط ١٣٢٠شهریور در. توאن نقطۀ عزیمت مناسبی تلقی کرد گوهرشاد رא نیز نمی

و  אونشاندۀ אنگلیس و سپس جانشین کردن پسر  و אخرאج دست ،آمریکا، אنگلیس و شوروی ،نیروهای بیگانه

ت ناشی אز حضور نیروهای کنترل אوضاع سیاسی به مدت پنج سال توسط آنها بود که به دلیـل مـشکال

قیام گوهرشاد نیز אز . توאنست سبب تغییرאت אساسی باشد אشغالگر و אستمرאر نظام سلطه، رفتن یک دیکتاتور نمی

فرجام و خونین بود که در אعترאض به کشف حجاب توسط بخشی אندک אز نظام روحانیت  אساس جنبشی بی

 .אنسجام، سازماندهی و پیام قابل توجهی بود در درون خود، فاقد رهبری، صد אلبتهپدید آمد و 

در . توאن אین وقایع رא آغاز مناسبی برאی تبیین و تشریح علل אنقالب אسالمی تلقی کرد به אین ترتیب نمی

אی که میان گذشته و آیندۀ تاریخ سیاسی کشور فاصله אیجاد کرد و به سرآغاز تغییر در  ترین وאقعه مهمحقیقت 

حکومت و حاکمیت تبدیل شد و در درون خود، پیام אیدئولوژی سیاسی  ،دאدی میان مردمرאبطۀ سنتی و אستب

  .نهضت مشروطیت بود ،کشور رא به همرאه آورد

  تویژگیهای مشروطی

تر و  توאن نهضت مشروطیت رא نقطۀ آغاز بسیار مناسبی برאی تجزیه و تحلیل دقیق به دلیل ویژگیهای ذیل می

 :دאنست تر אنقالب אسالمی فهم عمیق

نهضت مشروطه نخستین حرکت عمومی، گسترده، فرאگیر و ملی بود که در رאستای אحقاق حقوق شهروندی ـ 

  .گرفتصورت 
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אصالح یا تغییر نظام  برאینهضت مشروطه نخستین حرکت معطوف به قدرت روحانیان با کمک مردم ـ 

  . سیاسی بود

روحانیان، به قصد دخالت در تعیین سرنوشت و تحت جانبۀ مردم، روشنفکرאن و  مشروطه نخستین پیوند سهـ 

  .فشار قرאر دאدن حاکمیت بود

  .حاکمیت در אنقالب مشروطه نخستین بار صدאی ملت رא شنید و ناگزیر אز تمکین شدـ 

مجبور شد پسخگوی مردم وظایفش مسئول شناخته شد و  قبالحاکمیت نخستین بار در אنقالب مشروطه در ـ 

  .باشد

نخستین بار با هدف אنتظام אمور مملکت و دخالت نمایندگان ملت در אمور مربوط به برאی  »אمجلس شور«ـ 

  .شد خویش تأسیس و عملی می

نخستین بار در برאبر حکومت به مقابله برخاست و عطیۀ אلهی و سلطنت موهوب رא به چارچوبها و برאی ملت ـ 

  .مقید کردضوאبطی خاص محدود و 

متفقاً و متحدאً ... نظر אز عقاید، نوع نگرش، زبان، وאبستگی جغرאفیایی و  بار صرفنخستین برאی  »ملت«ـ 

  .گذאری کردند و אتحاد ملی رא به نمایش گذאشتند بنیان جدیدی رא به دست خویش پایه

تر حرکت  برאی شناخت بهتر و دقیق یتوאن حرکت مشروطه رא نقطۀ آغازین و مناسب می ا אین دالیل،ب

توאن میان مفاهیم نهضت مشروطیت با آنچه که در אنقالب אسالمی نمود  אگرچه می. אنقالب אسالمی دאنست

ها و  تفکر سیاسی و אنتقال אین אیده ،نظام سیاسی ،، אما به دلیل تغییر پارאدאیمیافتאساسی  یپیدא کرد، تفاوتهای

مدאرאن به حوزۀ عمومی  سیاستمدאرאن و قدرت ،ل و אز منظر گفتگوهای نخبگانپیامها אز سطح نظریه به عم

جامعه و آحاد ملت و آشنایی هر یک به حدود و ثغور فعالیتهای خویش و مطالبۀ آن و محدود و مشروط کردن 

و متن خویش پیامهای قدرت حاکم، אین حرکت نقطۀ عطف همۀ حرکتهای سیاسی بعدی بود و در بطن 

  .אشتبسیاری د

رא بررسی کنندۀ آن  گذرא مقدمات و چگونگی پیدאیش مشروطه و حوאدث تسریعصورت بخش بعد به در 

  .کنیم می

  مشروطیت

خبری و عصر وאگذאری אمتیازאت و فروش کشور به بیگانگان و نیز  دورאن پیش אز مشروطیت رא عصر بی

برخی دیگر نیز אین دوره رא سرآغاز  .و رسا אست درست ،אین مفاهیم. אند حاکمیت אستبدאد مطلق خوאنده
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אی אز  گوشه ذکر شدهتعابیر و مفاهیم  אزهر یک  .אند ماندگی אز فرهنگ و تمدن رو به رشد نام نهاده عقب

  . کند وאقعیات موجود رא منعکس می

شاه مالک و . قلمدאد کرد »אرباب و رعیتی«توאن دورאن حاکمیت  دورאن پیش אز مشروطه رא در یک کالم می

ی خود بود و هر آنچه رא که به مصلحت خویش و »אتباع و رعایا«بزرگ خاندאن و صاحب مال و جان و ناموس

  .دאد گویی به אحدی אنجام می دאنست بدون پاسخ می ،کشور و ملت ،אش خانه و خانوאده

تقویت دیوאن و دربار و خدم و حشم  ،تأمین تجمالت ،هزینۀ سفرها ،אگر برאی تأمین مقاصد شخصی

رאنی شمال یا جنوب و در یک کالم فروش تدریجی حکومت و کشور  خویش، گمرکات منابع زیرزمینی، کشتی

אمتیاز شیالت شمال رא به لیانازف روسی . لوحۀ کار خویش قرאر دאده بود، کسی رא یارאی مخالفت نبود رא سر

אنگلیس در جنوب رא به برאدرאن لینچ رאنی در رود کارون و تأمین نیازمندیهای  و אمتیاز کشتی هردکوאگذאر 

אمتیاز بانک شاهنشاهی رא به אنگلیسیها و در مقابل אمتیاز بانک אستقرאضی رא به روسها . ه بودאنگلیسی بخشید

نشاندگان  אنگلیسیها، روسها یا دست بهبه تناوب نیز ترین محل عایدאت کشور بود،  گمرکات که مهم ه بود ودאد

  .دوאگذאر شده بوآنها 

آلود همۀ آزאدگان و אندیشمندאن رא در خود فرو برده  آزאدی به معنای حدאقل آن وجود ندאشت و فضای خفقان

حدאکثر پنج درصد . شد شهرها و وساطت روحانیون نیز تحمل نمی، ای دهات، قصباتهخوאهی حتی تظلم. بود

אما منبعی برאی تأمین אحتیاجات روحی و  ،ندمند بود אز سوאد بهره ،عموماً אقشار مرفه جامعه یا روحانیان ،אیرאنیان

کرده هیچ אرتباطی با بخشهای  به جز برخی אز روحانیان صاحب نفوذ، قشر تحصیل. یافتند فکری خویش نمی

  . دیگر جامعه ندאشت

گیری  به تدریج و در پی شکستهای متعدد אیرאنیان אز روسها، گسترش رفت و آمد به خارج אز کشور، אوج

که مبانی آزאدیهای مشروع رא  ،د و غیرقابل تحمل شدن آن، אنتقال برخی نشریات، کتب و جزوאتفضای אستبدא

تر ممانعت روحانیت אز  کرد یا به مفاسد و مظالم هیئت حاکم אشارאتی دאشت و אز همه مهم تشریح و ترویج می

ریافت مبالغ هنگفتی رشوه عملی شدن قرאردאد אمتیاز تنباکو، که در אختیار شرکت אنگلیسی رژی و در אزאی د

صورت گرفته بود، فضای سیاسی کشور دستخوش تحوالتی شد که در نهایت به بروز אنقالب مشروطه منجر 

  .گردید

  بندی کرد؛ ه تقسیمتوאن به دو دست אین وقایع و حوאدث رא می

  ؛های پیدאیش مشروطیت زمینه )אلف

  .حوאدث منجر به تحقق آنو عوאمل ) ب
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  فکری مشروطیتهای  زمینه) אلف

  های دאخلی ـ زمینه١

نهضت . توאن تجزیه و تحلیل کرد های فکری آن نمی هیچ حرکت و אقدאم گستردۀ عمومی رא بدون زمینه

אستعماری و  های فکری خاصی دאشت که אز روح ضد אستبدאدی אسالم و آموزشهای ضد مشروطیت زمینه

تر نخستین آبشخور فکری و فلسفی نهضت  شنبه عبارت رو. گرفت אستثماری אین دین مبین سرچشمه می

مشروطیت تلقی عامۀ مردم و به ویژه رهبرאن دینی אز مبانی אسالم در جهت خروج אز سلطۀ بیگانگان و لزوم 

  .نظام حاکم بودمند کردن شخص و  مقابله با ظلم و אستبدאد و قاعده

انون و لزوم خروج אز سلطۀ درخوאست مشترک علما و روشنفکرאن در خصوص برقرאری نظم و אیجاد ق

אجانب و بیگانگان هر یک عالوه بر ضرورت سیاسی، אز مشروعیت دینی نیز برخوردאر بود و رهبرאن بعدی 

دهند، به میدאن   نهضت مشروطه با علم به אینکه وظیفۀ شرعی خود رא در دفاع אز حقوق مردم אنجام می

هر شد تا  موجب میآورد و  میان دو طرف به وجود می مفاهیم دینی مشترک، پیوندی عمیق و رאسخ. آمدند می

ه אز سوی دولت نادیده گرفت ،در جریان وאقعۀ تنباکو پیشتر، یعنییابی به حقوق عمومی، که  در دستگروه دو 

  .ه باشندو به همت رهبرאن روحانی و به زحمت بازپس ستانده شده بود، تعاملی نزدیک دאش شده بود

  ی خارجیها ـ زمینه٢

به تدریج و در پی آشنا . تأثیر نبود های فکری خارجی نیز در אین نهضت بی های دאخلی، زمینه عالوه بر زمینه

زبان در دאخل کشور و  فارسی های هشدن אیرאنیان با فرهنگ و تمدن غرب، گسترش رفت و آمدها، אنتشار نشری

جامعه، که אندک אما אثرگذאر بودند، به تدریج کردۀ  ترجمۀ کتابها، دאستانها و رمانهای خارجی، قشر تحصیل روאج

دقت، ها و برگردאنهای ساده بود و אز  چه حاصل ترجمه אین آشناییها אگر. با رویۀ تمدن غرب آشنایی پیدא کردند

عمق و غنایی خاص برخوردאر نبود، אما به تدریج فضای فکری مناسبی برאی آشنایی هر چه بیشتر با غرب و 

  .غربی فرאهم آوردرویۀ تفکر و تمدن 

برאی אیرאنیان، که فضای به شدت بسته و אستبدאدی آن زمان رא אز نزدیک لمس کرده بودند، محدودیت 

کوشیدند ساختار حکومتی  کردند و می دیدند، فقدאن نهاد مشورتی رא مشاهده می آزאدی بیان رא به عیان می

تماشای אین نهادها و אستقرאر حکومت و  .کنندگذאری  مطلوب خویش رא، که مورد نظر عقل و دین بود، پایه

کوشیدند تا مشابه آن رא در دאخل  می אز אین رو و های بسیاری دאشت جاذبهگو بودن آن در غرب برאی آنها  پاسخ

  .وجود آورندکشور به 

مسافرتهای شاهانه به دیار فرنگ و آشنا شدن با سازوکار تمدن غرب، ترجمۀ برخی کتابها، رفت و آمد 

مسافرאن، אعزאم دאنشجویان، ورود صنعت چاپ به کشور، אنتشار قانونی یا غیرقانونی نشریات، کتب و مقاالت 

אی قابل  ا به دאخل هر یک زمینههای سیاحان در خارج אز کشور و אنتقال آنه دلسوزאن دین و دولت و سفرنامه



٥٨  

Enghelab 85-86V. 011  http://vu.hadith.ac.ir 

مجموع فضای فکری مساعدی رא برאی אنجام تغییرאت زیربنایی و ساختاری در ود که بتوجه برאی مخاطبان 

  .آورد فرאهم می

  אلمللی تحوالت بین) ب

  ـ تحوالت عمومی جامعۀ جهانی١

ی ذهن، زبان و فضای אنقالب صنعت. ، غرب در حال پیمودن مسیر پیشرفت و ترقی بودذکر شدهدورۀ  در

ساختار . دאری با تمام وجوه و אبعادش در حال رشد و توسعه بود فکری جامعه رא درنوردیده بود و نظام سرمایه

پذیرفت و پلورאلیسم به همرאه لیبرאلیسم  سیاسی متأثر אز فضای به وجود آمده به تدریج تکثر سیاسی رא می

دورאن  به پایان رسیدن. کرد ز آنان سهم خویش رא مطالبه میکشید و א قدرتهای سیاسی وقت رא به چالش می

قرون وسطا و بروز تغییرאت אساسی در رאبطۀ دین و دولت، پیدאیش مکاتب سیاسی گوناگون، گسترش 

پیامهای אین אنقالب تا  گسترشصنعت چاپ، وقوع אنقالب کبیر فرאنسه و  אنگیز אعجابآزאدیهای سیاسی، رشد 

. ی بسیار مساعدی رא برאی روشنفکرאن و אندیشمندאن در سرאسر جهان به وجود آوردفضای فکر ،دستها دور

אی که حتی در  به گونه ؛אین تحوالت سرآغاز تغییرאت و دگرگونیهای אساسی در سایر مناطق جهان نیز شد

ثار אنعکاس بخشی אز אین تحوالت در آ. کامل مشهود بود به طور کشوری مثل אیرאن نیز אثرאت אین حوאدث

  .روشنفکرאن و אندیشمندאن دورۀ مشروطیت به خوبی مشهود אست

  ـ شکست روسیه אز ژאپن٢

روسها . تأثیر بسیار زیادی در منطقۀ خاورمیانه אز خود بر جای گذאشت ١٩٠٥شکست روسیه אز ژאپن در سال 

אز خاک אیرאن رא אز אین بخشهای زیادی  یاندند و در جنگهای متعدد با אیرאنبوکه تا پیش אز אین بسیار قدرتمند 

אفکار . بار شده بودند کشور جدא کرده، אینک در جنگ با یک کشور کوچک آسیایی متحمل شکستی خفت

عمومی علت אصلی پیروزی ژאپن رא کفایت و کارآمدی هیئت حاکم و אنسجام موجود در رهبری אین کشور 

گ میان אیرאن و روس رخ دאده بود و هر دو نیز به ین وאقعه و آنچه که در جریان دو جنאبا تکیه بر . دאنستند می

و لزوم کارآمد کردن نظام سیاسی رא  بودند کفایتی حکام رא درک کرده شکست אیرאنیان منجر شده بود، ملت بی

  .אفکار אیرאنیان رא به خود مشغول کرده بود یאین وאقعه تا مدتهای مدید. کردند مطالبه می

  روسیه ١٩٠٥ـ אنقالب ٣

در سال . هم دیگری، که تأثیر شگرف و عمیقی بر אیرאنیان گذאشت، وقوع אنقالب در همسایۀ شمالی بودوאقعۀ م

رغم سرکوب شدید אین حرکت  و در پی تالشهای مستمر مردم و אنقالبیون روشنفکر روسیه و علی ١٩٠٥

ن نظام سلطنتی توسط گارد אمپرאطور، نظام אستبدאدی در אین کشور سرنگون شد و אساس مشروطیت جایگزی

آمد تجار و بازرگانان و אز مسیر אستانهای شمالی به دאخل رفت و خبر אین پیروزی، که אز طریق . در روسیه شد

  .אفزאیش دאد ،אیرאن گسترش یافت، אمیدوאری אیرאنیان رא به موفقیت در مسیری که در پیش گرفته بودند
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  عوאمل אقتصادی مشروطه )ج

نهضت مشروطیت، بروز مشکالت بسیار در ساز  ه، אز دیگر عوאمل مهم زمینهشد بیانهای  عالوه بر زمینه

مالیاتهای کمرشکن و . کرد אقتصادی بود که کشور در پی سوء تدبیر حاکمان با آن دست و پنجه نرم می

کرد، فروش אیالتها به حکام و چشم فروبستن אز  کننده سنگینی می بر دوش مصرف هعمدبه طور سنگین که 

تعدیات و تظلمات آنها، سلطۀ بیگانگان بر مبادی ورودی و خروجی کاال و گمرکات، אعطای אمتیازאت متعدد به 

آنها در کشور، تالش ناموفق برאی حفظ موאزنۀ مثبت میان دو אبرقدرت روس و باز گذאشتن دست خارجیها و 

های الزم رא برאی طغیان خشم  مینهمجموع زدر אنگلیس و نظام ناکارآمد و فاسد אدאری و دستگاههای دولتی 

  .آورد های אقتصادی فرאهم می عمومی جامعه به بهانه

  ناکارآمدی نظام حاکم )د

نظام سلطنتی ـ אستبدאدی قاجاریه مشکالت متعددی אز درون و بیرون دאشت؛ دشمنان متعدد خارجی چشم به 

یاقت دאخلی به دلیل אنتساب و تقرب به ل آب و خاک אین مملکت دوخته بودند و عناصر فاسد، ناکارآمد و بی

نه אمور رعیت بهبود قابل توجهی אز אین رو . دאدند אنجام میدאری هر کاری  دیوאن و دربار، در عرصۀ حکومت

پرستی درباریان و حکومتگرאن خاتمه  אندوزی و منفعت شد و نه مال یافت، نه אز مشکالت آنان کاسته می می

  .یافت می

خوאهیهای حکام  پایان در قبال زیاده بالی حکومت در برאبر خارجیها و אنبان بیملت در حقیقت سپر 

کردند و بدون توجه به نیازمندیهای  هر دو گروه אجانب و حکام، دست در جیب אین ملت می. شد محسوب می

یت و حتی تعرض بخشهای نارאضی ملت به حاکم. پردאختند אو هزینۀ رفاه، توسعه و تجمل خود رא אز آنجا می

ظلم، شیوع ناآگاهی و  ،فشار. های فروبسته نگشود و مشکل אدאمه یافت گره قتل ناصرאلدین شاه نیز گرهی אز

ساالری فاسد، سالخورده و معیوب، دخالت بیگانگان در אمور دאخلی  جهل، مشکالت گستردۀ معیشتی، دیوאن

אی روح خشمگین אین  رین جرقهتوچکک امملکت و هزאر و یک مشکل دیگر دست به دست یکدیگر دאد تا ب

אصالح אمور  بهملت به جوش و خروش در آید و آتش وجود خویش رא به جان حکام درאندאزد و آنان رא ناگزیر 

  .نماید

به عبارت دیگر אنباشت . های پیدאیش אنقالب رא در طول مدتهای مدید فرאهم آورده بود زمینه شده، ذکر موאرد

אنقالبی رא به وجود آورده بود و کافی بود אتفاق  ه، به تدریج، شرאیط پیششد بیانفشارهای دאخلی و خارجی 

 باره بر ساحل آرאمش به وقوع پیوندد تا אموאج توفندۀ אنقالب به یک אی غیرمترقبه وאدثناگوאری رخ دهد و ح

  .هیئت حاکم אصابت کند

شود، حوאدث  یت אز آن یاد میאین حوאدث غیرمترقبه، که در وאقع به عنوאن موتور محرکه אنقالب مشروط

شد و نهضت   אی بود که به علت سوء تدبیر حکام وقت، تبدیل به حرکت خودجوش مردمی پیش پاאفتاده

  .مشروطیت رא رقم زد
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  عوאمل بروز אنقالت مشروطه

אین حوאدث به طور خالصه  .אی אنقالب مشروطیت رא به وجود آوردند گونه که گفتیم حوאدث غیرمترقبه همان

  :عبارتند אز

  آمیز مسیو نوز بلژیکی در لباس روحانیت ـ אنتشار عکس توهین١

ماجرא אز אین قرאر بود که پس אز אنعقاد عهدنامۀ گمرکی با روسیه، אدאرۀ گمرکات کشور در אختیار بلژیکیها، که  

صاد روسیه، کاالهای روسیه با تعرفۀ بسیار به دلیل برتری אقت. در خدمت אمپرאطوری روسیه بودند، قرאر گرفت

های  شد تعرفه کاالهای אیرאنی که به אین کشور صادر می אیشد و در عین حال بر ین به کشور وאرد مییپا

אین موضوع و ظلم و تعدی مأمورאن گمرکی باعث فشار بیش אز حد به بازرگانان . شد می در نظر گرفتهگزאفی 

  .د خوאستار عزل مسیو نوز بودندشده بود و آنها با تمام وجو

، که در آن مسیو نوز در یک مجلس با لباس روحانی و در حال אوآمیز  چاپ و אنتشار گستردۀ عکس توهین

  .אی عظیم به وجود آورد کشیدن قلیان بود، موجی אز אحساسات ملت مسلمان رא برאنگیخت و غائله

 ـ برخورد نامناسب با روحانیان٢

دאد، مایل بود صدرאعظمی قوی و توאنمند رא  در אدאرۀ אمور کشور توאنمندی אز خود نشان نمیمظفرאلدین شاه، که 

که به تندی خلق و عمل مشهور  ،אلدوله به سرאغ عین אوبا אفزאیش مخالفتهای مردمی، باالخره . به کار گیرد

الب مدאرس صدر و محمدیه و در همان אبتدא אز دعوאی ط אلدوله عین. رא صدرאعظم خود قرאر دאد אوو رفت  ،بود

אی برאی سرکوب ساخت و با کمک عالءאلدوله، حاکم تهرאن، به قلع  آصفیه بر سر موضوعی پیش پاאفتاده، بهانه

. אی به شهرهای دور تبعید شدند عدۀ زیادی אز طالب دستگیر و با وضع بسیار زننده. و قمع طالب پردאخت

آزאدسازی آنها بودند، با جدیت و سرسختی عالءאلدوله و برخورد  بزرگان روحانیان، که خوאستار رفع אتهام و

نشینی و  אلدوله موאجه شدند و در وאقع نخستین دور نزאع با شدت عمل دستگاه حاکم و عقب نامناسب عین

  . سرخوردگی روحانیان مرکز خاتمه یافت

  کرمان ۀـ وאقع٣

حاکم وقت ـ مظفرאلسلطنه ـ به خوאست  אعتنایی توجهی و بی در پی گسترش نفوذ پیروאن شیخیه و کم

پس אز אین وאقعه میرزא محمدرضا مجتهد دستگیر و . روحانیان، درگیری شدیدی میان دو طرف به وقوع پیوست

ترین مجتهدאن کرمان سبب  توهین به یکی אز بزرگ. مردم به فلک بسته شد مقابل دیدگانشکنجه شد و در 

אلدوله  ن به ویژه در تهرאن شد و آنها لبۀ تیز حمالت خویش رא متوجه عینبروز نگرאنی گسترده در میان روحانیا

  .دشتر  چندאنی عاید آنها نشد و کار بر آنها سخت ۀکردند، אمّا نتیج
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  ـ حادثۀ بانک٤

موضوع אز אین قرאر بود که تکه زمینی . ساز نهضت مشروطیت شد، حادثۀ بانک بود وאقعۀ دیگری، که زمینه

برستان، که مدرسه و مسجدی هم در آن قرאر دאشت و در نزدیکی بازאر تهرאن بود، مورد مخروبه در جوאر ق

به دلیل نزدیکی به بازאر و دسترسی به تجار و  زیرא אین مکان. توجه אولیای بانک אستقرאضی روسیه قرאر گرفت

אما مشکل אساسی . توאنست محل مناسبی برאی فعالیتهای بانکی باشد مرکزیت تجاری، در صورت بازسازی می

אین بنا به دالیلی یکی אز علمای تهرאن . کندآن رא تصرف توאنست  و کسی نمی ن آن بودبود یآن مجموعه وقف

אما مردم و . تبدیل به אحسن معامله کرد و مشکل شرعی رא به مسئولیت خویش برطرف کرد אیمکان رא بر

رغم میل حکومت با رهبری  و אقدאم شدیدی در پیش گرفتند و علی ندسایر علما אین حرکت رא مذموم دאنست

אین . و آن رא با خاک یکسان کردند نمودندشده توسط روسها حمله  روحانیت آگاه، به ساختمانهای אحدאث

حرکت بار دیگر موقعیت مجتهدאن طرאز אول پایتخت و قدرت آنان رא به دربار نشان دאد و زمینه رא برאی 

  .ی آماده کردحرکتهای بعد

  نام تهرאن ـ به فلک بستن بازرگانان خوش٥

قند نیز . אفزאیش پیدא کرد ،روسیه ،در پی جنگهای روسیه و ژאپن قیمت برخی کاالهای وאردאتی אز אین کشور

مهار قیمت تعدאدی אز رאی ب ،عالءאلدوله ،حاکم تهرאن. یکی אز کاالهایی بود که قیمت آن אفزאیش یافته بود

حضار رא به شماتت گرفت و در پی جوאب آنها که گرאن  ،رא جمع کرد و پس אز توضیح و تشریح وضع بازرگانان

  .فروشیم تعدאی אز آنان رא مورد ضرب و شتم قرאر دאد خریم و گرאن می می

אین  در پی. شد، مورد تنبیه وאقع شد نام و نیکوکار محسوب می سید هاشم قندی که אز بازرگانان خوش

علما و  خانۀها و بازאرها بسته شد و مردم به  و بازאریان به خروش آمدند و به دستور علما، مغازهوאقعه مردم 

  :های آنان عبارت بود אز خوאسته. پافشاری کردندهای خود  مساجد پناه بردند و برאی خوאسته

  ؛عزل عالءאلدوله حاکم تهرאن) אلف

  .کند אی که به تظلمات رسیدگی خانه تأسیس مجلس و عدאلت) ب

אی که به جهت مقابله با خوאستهای دولت و تعیین تکلیف در موאجهه با عالءאلدوله  در مجلس گسترده

برگزאر شد زد و خورد شدیدی میان مزدورאن دولتی و جمع حاضر صورت گرفت و طی آن گستاخیهایی نیز در 

אمن و مناسبی برאی حضور و  در پی אین حادثه علما، که تهرאن رא محل. حق روحانیان بزرگ روא دאشته شد

پناه آوردند ) علیه אلسالم( عبدאلعظیم حسنی حضرتدאنستند، در یک حرکت אعترאضی به حرم  אدאمۀ فعالیت نمی

אین موضع برאی شـاه بسیار . و تالش کردند تا زمینه رא برאی مهاجرت به قم یا عتبـات عالیات فرאهم آورند

  .خویش و نظامش رא به لرزه אندאخته بود های مشروعیت که پایه چرא ؛گـرאن آمد
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ند و بر אساس بودسه هدف کلی خوאستار حرم حضرت عبدאلعظیم،  با تحصن درعلما و روحانیان برجسته 

  :ندکرد های خویش رא مطرح می آن خوאسته

  ؛نفی سلطۀ אقتصادی אجانب بر کشور ـ١

 ؛ـ مبارزه با אستبدאد حکومت٢

 .ـ אجرאی شریعت אسالم٣

  :های خویش رא در چند عنوאن خالصه کردند  آنها خوאسته ،אساسبر אین 

  ؛خانه ـ אیجاد عدאلت١

 ؛ـ لغو تبعید مجتهد کرمان٢

 ؛ـ אجرאی قانون אسالم دربارۀ آحاد جامعه٣

 ؛ـ عزل مسیو نوز אز ریاست گمرک و مالیۀ دولت٤

  .ـ عزل عالءאلدوله٥

אلدوله אین حرکت رא ناچیز شمرد و نظر شاه رא مبنی بر حل مشکل نادیده گرفت و حتی در حرم  عین

אما تحت فشارهای . تر کرد و تنی چند אز فعاالن رא دستگیر نمود حضرت عبدאلعظیم کار رא بر مهاجرאن سخت

. خاتمه یافت مهاجرت صغریو  אلدوله پس אز یک ماه درخوאستهای آنان رא پذیرفتند مختلف، باالخره شاه و عین

  . شدאلدوله محقق ن אین وعده و وعیدهای عینیک אز   هیچאما 

אز אین حوאدث چند ماهی نگذشته بود که وאقعۀ دیگری پیش آمد و جایی برאی آشتی میان روحانیان و 

ین تعرض بر א. آن وאقعه درگیری سربازאن با برخی طالب و کشته شدن یکی אز آنان بود. دولت باقی نگذאشت

هم ریخت و تمامی روحانیان برجسته با یکدیگر متحد شدند و  رروحانیان سخت گرאن آمد و فضای شهر رא ب

شاه محل אستقرאر روحانیان نارאضی و معترض رא محاصره کرد . مقابله با وضع نابهنجار موجود رא خوאستار شدند

رت به قم جزم کردند تا بار دیگر شاه رא متوجه روحانیان عزم خویش رא برאی مهاج. و درگیریهایی پیش آمد

אعتنا موאفقت خویش رא با  אما مظفرאلدین شاه، بی. ندکنوخامت אوضاع و لزوم توجه بیشتر به خوאستۀ אیشان 

 و אهللا طباطبایی אهللا بهبهانی، آیت آیت. آغاز شد مهاجرت کبریخروج علما אز تهرאن אعالم کرد و حرکت تاریخی 

علما به قم شهر به  با ورود. אهللا نوری به همرאه تعدאد بسیار زیادی אز طالب روאنه قم شدند فضل אهللا شیخ آیت

هم ریخت و אمور אز کنترل خارج شد، برخی به سفارت אنگلیس پناه بردند و در مجموع אنتظام אمور אز هم 

  .گسست
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 אو .ن رא אز سفارت אنگلیس بیرون کندتوجهی گذرאند و تالش کرد تا نارאضیا אعتنایی و کم شاه مدتی رא به بی

אی جز پذیرش  دאد، אما پس אز یک ماه در نهایت چاره مینهای علمای نجف   به خوאسته روشنیجوאبهای 

אلدوله رא برکنار کرد و  عالءאلدوله رא عـزل و عین. تن به تقدیر سپرد در نهایتهای متحصنین ندאشت و   خوאسته

 אقدאمات אین אما علمای متحصن .ی به قم فرستادیدلجو برאیאیل قاجار، رא عضدאلملک، شخص محترم و رئیس 

 ،خانه و شورא عدאلت ،ی مجلسیخط مکتوب و وعدۀ درست در خصوص برپا و אز شاه دست ندرא کافی ندאنست

خطی  ح ذکر و دستیصربه طور باالخره شاه مجبور شد تحت فشارهای مختلف אین موضوع رא . خوאستند

אین . های آنان و تأسیس مجلس شورאی אسالمی אمضا کند  خطاب به علمای مهاجـر مبنی بـر پذیـرش خوאسته

های مسلمان، خوאست  شد که توאنسته بودند با تحریک توده ترین پیروزی برאی روحانیان محسوب می مهمאمر 

فرمان . روع دورאن جدید محقق کنندخود رא مبنی بر تحدید قدرت دربار و شاه و پایان دورۀ אستبدאد و شـ

، )مسیشهجری  ١٢٨٥مطابق با چهاردهم مردאد ( هجری ١٣٢٤تاریخ چهاردهم جمادی אلثانی  درمشروطیت 

  :ادر شدبه شرح ذیل ص

جناب صدر אعظم אز آنجا که حضرت باریتعالی جل شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک 

ص همایون ما رא حـافظ حقـوق قاطبـه    محروسه אیرאن رא به کف کفایت ما سپرده و شخ

 ۀאند، لهـذא در אیـن موقـع کـه رأی و אرאد     אهالی אیرאن و رعایای صدیق خودمان قرאر دאده

همایون ما به آن تعلق گرفته که برאی ثبات و אمنیت قاطبه אهالی אیرאن و تشـیید مبـانی   

א گذאرده شـود،  دولت و אصالحات مقتضیه به مرور در دوאئر دولتی و مملکتی به موقع אجر

چنان مصمم شدیم که مجلس شورאی ملی אز منتخبین شاهزאدگان و قاجاریه و علمـاء و  

אعیان و אشرאف و ملّاکین و تجار و אصناف با אنتخاب طبقات مرقومه در دאرאلخالفه تهرאن 

تشکیل و تنظیم شود که در مهام אمور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مدّאقـه  

نموده و به هیئت وزرאی دولتخوאه ما در אصالحاتی که برאی سعادت و خوشبختی الزم رא 

אیرאن خوאهد شد אعانت و کمک الزم رא بنمایند و در کمال אمنیت و אطمینان عقایـد خـود   

رא در خیر دولت و ملت و صالح عامه و אحتیاجات قاطبه אهالی مملکـت توسـط شـخص    

. ون ما موشّح و به مـورد אجـرא گـذאرده شـود    אول دولت بعرض برسانند که با صحه همای

بدیهی אست که به موجب אین دستخط مبارک نظامنامۀ ترتیبات אین مجلس و אسـباب و  

لوאزم تشکیل آن رא موאفق تصویب و אمضای منتخبین אز אین تاریخ مرتب و مهیا خوאهند 

کـه نگهبـان   אله تعالی مجلس شـورאی مرقـوم    نمود که به صِحّه ملوکانه ما رسیده بعون

عدل ما אست אفتتاح و אصالحات الزمه אمور مملکت و אجرאی قوאنین شرع مقدس شـروع  

دאریم که سوאد دستخط مبارک رא אعالن و منتشـر نماینـد تـا قاطبـه      نماید و نیز مقرر می

אهالی אز نیات حسنه ما که تماماً رאجـع بـه ترقـی دولـت و ملـت אیـرאن אسـت مطلـع و         
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زوאل باشـند، در قصـر    گویی دوאم אیـن دولـت و אیـن نعمـت بـی     אلحال مشغول دعـا  مرفه

  .هجری ١٣٢٤אلثانی  ردهم شهر جمادیصاحبقرאنیه ـ تاریخ چها

  بندی جمع

تر אین  دهند، برאی شناخت دقیق  های سیاسی در شرאیط زمانی و مکانی خاصی رخ می אز آنجا که پدیده

توאن אولین  مشروطیت رא می. و زوאیای مختلف آن ندאریم אی جز مرאجعه به تاریخ و بررسی אبعاد رویدאدها چاره

 توאن آن رא می که دאردאی  ها و عوאمل אیجادکننده زمینه ،אین حرکت. حركت אز نوع خود در جهت آزאدی دאنست

های فکری و فرهنگی אولیه، که هیچ حرکتی بدون برخوردאری  زمینه. ودنمدو دستۀ دאخلی و خارجی تقسیم به 

אنتشار عکس  :آموزی مانند یابد، و حوאدث و رویدאدهای تلخ و عبرت ان رسوخ در אذهان رא نمیאز آن אمک

آمیز مسیو نوز بلژیکی در لباس روحانیت، برخورد نامناسب با روحانیان، وאقعۀ کرمان، حادثۀ بانک و به  توهین

نهایت به تغییر  در אفزود و نام تهرאن، که بر شکاف موجود میان دولت و ملّت می فلک بستن بازرگانان خوش

  .אز دیگر عوאمل برپایی نهضت مشروطه بود، ماهیت دولت אستبدאدی در אیرאن منجر شد

  منابع

  .١٣٦٤אمیرکبیر،  ، تهرאن،تاریخ مشروطیت אیرאن ،ـ کسروی، אحمد

  .١٣٦٣ تهرאن، جاویدאن،رهبرאن مشروطه،  ،ـ صفایی، אبرאهیم

  .١٣٨٠، אیرאن یارאن، تهرאن، به روאیت אسنادאنقالب مشروطیت  ،אبرאهیم صفایی، ـ

  .١٣٦٥، تهرאن، خوאرزمی، خرمشاهی ۀאندیشۀ سیاسی در אسالم معاصر، ترجم ،ـ عنایت، حمید

  .١٣٦١، تهرאن، شرکت سهامی אنتشار، تنبیه אألمه و تنزیه אلمله ،محمدحسین ـ نایینی،

، تهرאن، دفتر مطالعات سیاسـی و  زאرت אمورخارجهنهضت مشروطیت אیرאن بر پایه אسناد وـ وزאرت אمور خارجه، 

  .١٣٧٠ ،אلمللی بین

پژوهشکدۀ אمام خمینـی   ،، تهرאننقش علما در سیاست؛ אز مشروطه تا אنقرאض قاجار ،سرشت، محسن ـ بهشتی

  .١٣٨٠ ،و אنقالب אسالمی

  .١٣٧٥ ،نگ אسالمیدفتر نشر فره ، تهرאن،عبدאلرحیم گوאهی ۀهای אنقالب אیرאن، ترجم ریشه ،ـ کدی، نیکی

  .١٣٦٤ ،، تهرאن، אمیرکبیرتشیع و مشروطیت در אیرאن ،عبدאلهادی ـ حائری،
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  אهدאف درس

 آشنایی با پیامدهای مشروطیت در جامعۀ אیرאن؛   
ترین تغییرאت حاصل در گروههای אجتماعی و نگرشهای آنان پس  אطالع אز مهم  

  אز مشروطیت؛
  آشنایی با نقاط אشترאک אنقالب אسالمی با جنبش مشروطیت؛  
 .آشنایی با نقاط אفترאق אنقالب אسالمی با جنبش مشروطیت  

  مروری بر مباحث پیشین

. ها و عوאمل پیدאیش آن אشارאت مختصری شد در بحث گذشته به چگونگی رخدאد مشروطیت و زمینه

آموزی، که  دאده شد و حوאدث و رویدאدهای تلخ و عبرت های فکری و فرهنگی אولیۀ مشروطیت توضیح زمینه

... אفزود و در نهایت به تغییر ماهیت دولت אستبدאدی و אیجاد مجلس و  بر شکاف موجود میان دولت و ملّت می

  .در אیرאن منجر شد، بیان گردید

  مقدمه

روطیت بهترین گزینه אگر بخوאهیم نقطۀ عطفی رא در تاریخ معاصر کشورمان אنتخاب کنیم، بدون شک مش

אین نقطۀ عطف تاریخی نه אز آن جهت که به عنوאن نخستین حرکت گستردۀ אصالحی . شود محسوب می

مردم و مشارکت همۀ طیفها علیه دستگاههای دولتی אست، بلکه אز آن جهت که אقدאم مذکور در وאقع به قرنها 

بخشید و فضای جدیدی رא به وجود آورد، که تفکر אستبدאدی و نگرش אرباب و رعیتی در عرصۀ سیاست خاتمه 

گویی در برאبر مردم شده و در عرصۀ عمومی و  برאی نخستین بار در طول تاریخ، حاکمان موظف به پاسخ

دאری، به دیگرאنی که تاکنون وאجد و صاحب هیچ حقی نبودند توجه کرده و אز آنان مشورت  حکومت

אین حرکت در وאقع فرهنگ سیاسی حاکم بر . کردند، مورد توجه אست طلبیدند و با نمایندگان آنها رאیزنی می می

باره تغییر دאد و فرهنگ سیاسی جامعه رא تحت تأثیر شدید  אیرאن رא، که قرنها دوאم و کاربرد دאشت، به یک

  .خویش قرאر دאد

بـود؛ شـاید در    گذאر بود، پیامدهای אیـن نهضـت   آنچه بیشتر אز אین حرکت عظیم و گسترده در تاریخ معاصر אثر

אمـا بـه تـدریج، کـه     . خیال نخستین کسانی که مشروطیت رא مدنظر دאشتند، وقوع چنین تحوالتی محـال بـود  
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 هـای אولیـه نیـز تغییـر کـرد و אز خوאهشـهای       جانبه تبدیل شد، خوאسـته  و به نهضتی عظیم و همه حرکت آغاز

ن ـ قم و بازگردאندن مجتهد کرمانی بـه   کوچک و پیش پاאفتاده همچون بردאشتن عسگر گاریچی אز مسیر تهرא

خانه، تبدیل یافت و پس אز چنـدی אیـن    تری، مانند تشکیل عدאلت های مهم אین شهر و لغو تبعید אو، به خوאسته

אهمیت به نظر آمد و تأسیس مجلس شورאی ملی درخوאست شد تا نمایندگان ملـت نیـز صـدאی     موضوع نیز کم

هـای مـذکور    אما در نهایت کار آنچه به دست آمد، بسیار بیشتر אز خوאسته. خویش رא به گوش حاکمیت برسانند

ترین پیامدهای نهضت  در אدאمه به بررسی مهم. بود و آن کسب حق حاکمیت ملت با همۀ لوאزم و אلزאماتش بود

  .مشروطه خوאهیم پردאخت

  پیامدهای مشروطیت

  ـ پایان گفتمان אستبدאد مطلقه۱

نفره بر کشور  نهضت مشروطیت پایان یافتن دورۀ حکومت אستبدאد مطلقه و یکترین نتیجۀ  نخستین و مهم

فرمود مطابق  هر آنچه אو می. یافت بایست אنجام می تا آن زمان אرאدۀ شاهانه هر אقتضایی دאشت، الجرم می. بود

هر چه  کلمه در عرصۀ سیاست ترین و به معنای وאقعی  ترین، عالم ترین، زیرک אو فهمیده. صوאب بودبا 

אو سایۀ خدאوند بر روی زمین و . کسی رא یارאی مخالفت با دستورאت אو نبود. دאد، بود خوאست אنجام می می

مملکت . وאسطۀ خیر میان אنسانها و حق تعالی بود و آحاد مختلف جامعه در حقیقت بندگان و بردگان אو بودند

رאند و کسی رא یارאی  تباع خویش فرمان میشد و بر مال، جان و ناموس א אیرאن ملک شخصی אو قلمدאد می

ترین אعترאضات نسبت به خویش  ترین אنتقادאت و مالیم کما אینکه حاضر به شنیدن نرم. چون و چرא با אو نبود

نفره رא بر هم زد؛ دאرאییهای مردم رא אز شاهان گرفت و به  نهضت مشروطیت אین خوאب شیرین یک. نبود

אی אلهی، بلکه به موهبتی که אز جانب مردم به شاه אمانت دאده  ی رא نه عطیهخودشان بخشید، مقام شاهنشاه

אین אقدאم تا آن زمان مطلقاً سابقه . گو نمود شود، تبدیل کرد و אو رא در قبال אعمال و رفتارش مسئول و پاسخ می

  .ندאشت

  ـ پیدאیش مجلس و حکومت قانون۲

حکومت . نمایندگان ملت باشد، وجود خارجی ندאشت تا پیش אز نهضت مشروطه مجلس شورא، که متشکل אز

تافت و به طور ماهوی با چنین  و پود خویش نهادهایی رא بر نمی    مطلقۀ فردی و אستبدאدی אساساً در تار

در אین رאستا وقتی تمایلی برאی برخوردאری אز عقل و نظر دیگرאن نباشد و . نهادهایی در تعارض عمیق بود

دیگر جرئت بروز و ظهور ندאشته باشند، حکومت به تدریج אز وאقعیّات جامعه به دور אفتاده نظرאت و دیدگاههای 

  .و در ورطۀ هالک سقوط خوאهد کرد

אی متملقان رشد کرده و صاحبان خرد و אندیشه، که در هر حال متکی به دאنش و אندیشۀ  در چنین جامعه

مشروطیت אین دور باطل . شوند گیری بیرون رאنده می میمپویند، אز دאیرۀ تص خویش رאه אعتدאل و אستقالل رא می
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رא شکست و با تأکید و پافشاری بر خوאستۀ به حق ملت، مجلس شورאیی به وجود آورد تا ضمن אعالم رسمی 

אفزون بر آن با تدوین و تصویب قوאنین و . خاتمۀ حکومت אستبدאدی و مطلقه، آغاز دورאن جدید رא نوید دهد

قانونی، هرج و مرج، نابسامانی و فرمانهای ضد و نقیض  تلف آن، توאنست به دورאن بیمالحظۀ جوאنب مخ

خاتمه بخشد، زمام אمور کشور رא אز دست یک نفر خارج سازد و حکام אیاالت و والیات و فرمانروאیان و 

نیز ثبت و های آن رא  مخارج مملکت رא אحصا کند و درآمد. کارگزאرאن کشور رא تحت قاعده و ضابطه درآورد

  . ضبط نماید و مانع ریخت و پاشهای حکومتگرאن شود و هیئت حاکمه و نهادهای آن رא خادم ملت سازد

بنابرאین، حکومت قانون مبتنی بر خوאست ملت، که در نمایندگان آنها و مجلس شورאی ملی تجلی یافته 

  .دאد به همۀ مردم میآورد بزرگ مشروطیت بود که زمینۀ حق تعیین سرنوشت رא  بود، دومین دست

  ـ سیاسی شدن روحانیت۳

گرچه دو طرف به . شده و شفاف نبود تا پیش אز אنقالب مشروطیت رאبطۀ میان روحانیان و هیئت حاکم تعریف

אی دאشت، که گاه به علقه و  یکدیگر نیاز دאشتند و אین موضوع پنهانی نبود و هر یک به دیگری نگاه ویژه

توאن رאبطۀ  אما به طور مختصر میشد،  ساز نفرت و دوری אز یکدیگر می אنجامید یا زمینه אرتباط شخصی می

روحانیان در بهترین حالت، . تشبیه کرد» دאر و مریز کج«אی  میان آن دو رא در طول چهار قرن אخیر به رאبطه

دאنستند و در موאقع لزوم אز سر אضطرאر و به منظور حفظ ریشۀ אسالم، אحکام  شاهان رא غاصبان حق خویش می

کوشیدند אز قدرت و نفوذ آنان در تحکیم  کردند و در قبال آن، شاهان که می یلزوم حمایت אز شاهان رא صادر م

پردאختند و با گشودن دست آنان در אنجام برخی  گاه به אستمدאد אز آنان می مشروعیت خویش بهره ببرند، گه

  . گذאشتند پناهی خود رא به نمایش می خوאهی و אسالم אمور یا پذیرفتن אوאمر و نوאهی آنان، دین

ترین جلوۀ دخالت روحانیان در سیاست و نمایش قدرت روحانیون بود، אما אین  אگرچه نهضت تنباکو مهم

نهضت مشروطیت אین . مهم چندאن دوאم و بقا نیافت و تا مدتها بعد جلوه و بازتاب گستردۀ دیگری نیافت

گری و میانجی شدن خارج کرده  هאوضاع رא تغییر دאد و آنان رא אز حاشیۀ سیاست و אتخاذ دیپلماسی پنهان وאسط

پذیر آنان میان دولت و ملت رא אز אساس تغییر دאد و آنان رא به متن سیاست و میدאن  و نقش فرعی و אنعطاف

  .دعوאهای سیاسی کشاند

ـ دهـی آن رא    אی رقم خورد که آنان رهبری نهضـت و سـامان   در جریان نهضت مشروطیت شرאیط به گونه

نفوذ کالم و אعتماد عامۀ مردم به آنان نیز سـبب شـد تـا אیـن نهضـت      . بر عهده گرفتندخوאسته یا ناخوאسته ـ  

  .فرאگیر شود و حمایت عموم رهبرאن دینی رא در دאخل و خارج به دست آورد

توאن گفت که אگر دخالت مؤثر و حضور فعال آنان در אین حرکت نبود، هیچ אثر و نشانی אز مشروطیت  می

آنان بر حسب وظیفۀ دینی مبادرت به אنجام کاری کردند که پیش אز آن . آمد د نمیتا مدتهای مدید به وجو
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موضوعی که تا . ساز دخالت مؤثر روحانیون در אمر حکومت شد کرد و پس אز آن زمینه مکروه و مذموم جلوه می

  .شد ده نمیאفتاد و جز در موאقع بسیار بحرאنی، אین دخالت روא شمر پیش אز نهضت مشروطیت کمتر אتفاق می

  ـ پیدאیش نهادهای مدنی و אحزאب۴

تا پیش אز نهضت مشروطیت و به دلیل ماهیت نظام אستبدאدی، که هر تجمع و سازمانی رא ضد خود و אهدאف 

. پذیر نبود کند، אمکان فعالیت سیاسی و تأسیس گروهها، نهادها و אحزאب به طور عملی אمکان خویش تلقی می

های فعال نیز   سیاسی و دسته אی وجود ندאشت و برخی تشکیالت شبه و رسمیهیچ حزب و تشکیالت سیاسی 

کردند و אندک مخالفتهای خویش رא با وضع موجود در نهان با یکدیگر مبادله  به صورت زیرزمینی فعالیت می

رאر ها ق آنان که تمایل به فعالیت سیاسی بیشتری دאشتند یا دستگیر شده و تحت شدیدترین شکنجه. کردند می

  .گرفتند، یا رאهی به جز خروج אز مملکت ندאشتند می

به صورت قاچاق » کلکته«و » قانون«زبان، که مخالف وضع موجود بودند، نظیر نشریۀ  های فارسی نشریه

رسانی و نبود آزאدی بیان، خوאندن آنها جرم محسوب  شدند و به دلیل فقدאن نهادهای אطالع به کشور وאرد می

مخفی، پنهان و אلبته خطرناکی شکل بگیرد  ی אختناق و خفقان سبب شد تا אنجمنهای نیمههمین فضا. شد می

مرکز غیبی، کمیتۀ אنقالبی و אنجمن مخفی در زمرۀ . دאد که بیشتر آنها رא به سوی حرکتهای مسلحانه سوق می

  .אین نهادها بودند

אحزאب و نهادهای مدنی رونق یافت، در جریان مشروطیت و برچیده شدن فضای אختناق نه تنها بازאر کساد 

تجربگی و رهایی مطلق אز فضای אستبدאدی حاکم،  אی یافت؛ אما به دلیل کم سابقه ها نیز روאج بی که روزنامهبل

جات سیاسی به بیش אز  شمار אحزאب و دسته. ساز مفاسد، مشکالت و نابسامانیهای دیگر شد אین رونق زمینه

بیش אز אین رقم بود و همۀ آنها قصد بازسازی אفکار و عقاید مردم و אصالح  یکصد گروه و تعدאد نشریات نیز

  .ساختار حکومتی رא دאشتند و طبیعی بود که مشکالت متعددی بروز کند

  ـ نوسازی ساختار حکومت۵

تا پیش אز אنقالب مشروطیت ساختار نظام سیاسی حاکم مبتنی بر نگرش אرباب و رعیتی بود؛ شاه بر فرאز همۀ 

. گو نبود کس پاسخ گو بودند، אما אو به هیچ ات و گروهها قرאر دאشت و همه در پیشگاه אو مسئول و پاسخطبق

شد و אو نیز אفرאدی رא به عنوאن گماشته و همکار، به منظور رتق و فتق אمور، بر  صدرאعظم אز جانب אو تعیین می

نظام و ساختاری برאی محاسبۀ . אدد אعظم و شخص אو به شاه حساب پس می گماشتگان به صدر. گزید می

. دقیق אمور، אرزیابی عملکردها، بازخوאست و אستیضاح، مشورت دאدن و قانونمند کردن سیستم وجود ندאشت

شد و مدیرאن نیز به میزאن دوری و  אمور به صورت کامالً سنتی אدאره می. گویی אساساً سیستمی وجود ندאرد

  .شدند ادر حکومتی منصوب مینزدیکی אنتساب به خاندאن حاکم به مص
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پذیر تبدیل  گو و مسئولیت وکار رא به ساختاری قانونمند، تحت نظر مجلس، پاسخ نهضت مشروطیت אین ساز

אدאرۀ אمور אجرאیی کشور در אختیار هیئت دولت، که مرکب אز אفرאد کاردאن و ورزیده بود، گذאرده شد؛ با אین . کرد

وزیر، خود رא در پیشگاه  אعتماد بدهد و همگی آنان، به ویژه نخست شرط که دربارۀ آنها نخست مجلس رأی

در سایر موאرد، که تجربه یا אمکان نوسازی وجود ندאشت، مجلس چگونگی . گو بدאنند مجلس و نمایندگان پاسخ

شد و مخارج و بودجه  ها و درآمدها ثبت و ضبط می کرد و هزینه مندی אز تجارب خارجیان رא مشخص می بهره

توאن אفزود که אهم آنها به قرאر  بر אین فهرست نکات متعدد دیگری می. אی نخستین بار شکل مناسبی یافتبر

  :زیر אست

  ـ نخستین تجربۀ موفق مشارکت عموم روحانیون در سیاست؛۱

  هایشان؛ ـ ورود و حضور فعال مردم در عرصۀ سیاست و پایدאری آنان در دفاع אز خوאسته۲

  نیون و روشنفکرאن برאی تغییر نظام אستبدאدی؛ـ همکاری نزدیک روحا۳

  ـ گسترش دאنش و آگاهی مردم در باب سیاست و حقوق خویش؛۴

  ؛... ـ آشنایی با تمدن غرب אز طریق אخذ و אقتباس نهادهایی نظیر مجلس، آزאدی مطبوعات و ۵

حتی אعدאم برخی אز ـ تجربۀ تلخ شکاف میان روحانیون که حوאدث تلخی نظیر تبعید، ترور، هتک حرمت و ۶

  آنان رא در پی دאشت؛

  ـ نگرאنی و سرخوردگی روحانیت و אنزوאی آنان؛۷

نظرهای جدی و אساسی میان روشنفکرאن غربگرא با روحانیان و مصادرۀ آرمانهای وאالی  ـ بروز אختالف۸

  .אنقالب توسط آنها

 بررسی نقاط אفترאق و אشترאک مشروطیت با אنقالب אسالمی

نچه که در مورد مشروطیت و نتایج و پیامدهای آن ذکر شد، אینک مناسب אست که در یک بررسی با توجه به آ

کوتاه و مختصر به مقایسۀ وضعیت دو אنقالب אسالمی אیرאن و مشروطه بپردאزیم و وجوه אفترאق و אشترאک آنها 

دهد  אین مقایسه به ما نشان می .کاو قرאر دهیم و رא به منظور آشنایی بیشتر با ویژگیهای هر دو پدیده مورد کند

دهنده و عناصر فعال و پیامهای אین دو אنقالب چه بوده אست و چه عوאمل و  گیری نهاد سازمان که روند شکل

بخش אول אین بررسی به نکات مشترک موجود میان . سازد هایی ماهیت אین دو رא אز یکدیگر متمایز می زمینه

  .آن دو אشاره دאرد دو پدیده و بخش دوم به نکات אفترאق
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  نقاط אشترאک

אین شباهتها، . شباهتهای غیر قابل אنکاری وجود دאرد ۱۳۵۷میان دو אنقالب مشروطه و אنقالب אسالمی 

های هر دو حرکت אست و به خوبی  نظر אز گذشت زمان، بیانگر آبشخور وאحد مبانی فکری و אندیشه صرف

  .مستقیم برقرאر نمودאی  توאن میان אین دو پدیدۀ سیاسی، رאبطه می

  .های دینی مردم رא به صحنۀ مبارزه کشانده بود در هر دو אنقالب آموزه :ماهیت مذهبی قیام

در هر دو نهضت رهبرאن دینی نقش אساسی در مبارزه دאشتند و با تبیین فتوאهای دینی  :رهبری روحانیت

  .کردند نهضت رא אدאره می

حضور ... אی אز مردم، روحانیان، روشنفکرאن، معلمان، طالب و  تردهدر هر دو مکتب طیف گس :حضور آحاد مردم

  .دאشتند

در هر دو پدیدۀ سیاسی همۀ طوאیف، אقوאم و پیروאن אدیان حضور دאشتند و אنقالب به قشر خاصی : אنقالب ملی

  .تعلق ندאشت

  .قه بوددر هر دو אنقالب لبۀ تیز حمالت متوجه نظام אستبدאدی و حکومت مطل :نظام אستبدאدی

هر دو نهضت به نوعی پاسخی به אنسدאد سیاسی و عدم گردش نخبگان بود و אینکه هیئت حاکم،  :هیئت حاکم

  .آورده אستدرخود  אنحصارحکومت رא به 

گیری دقیق و درست بودند و  در هر دو אنقالب، هر دو شاه فاقد قدرت الزم برאی تصمیم :ضعف و رخوت حاکم

  .دאد کوس میغالب تصمیماتشان نتیجۀ مع

هر دو شاه به אجبار و به منظور پرهیز אز گسترش אنقالب تالش کردند با کودتا نهضت رא  :تالش برאی کودتا

  .سرکوب کنند، אما موفق نشدند

  .پیامد هر دو אنقالب تغییر نظام حاکم و אخرאج شخص شاه بود :سرنوشت مشابه

دین شاه، پسرش محمدعلی شاه و محمدرضا پهلوی، אز هر دو شاه، مظفرאل :حمایتهای بیرونی پرאکنده אز شاه

  . حمایتهای بیرونی روس و آمریکا برخوردאر بودند

  .نتیجه بود هر دو شاه تا آخرین حدّ ممکن به مقابله با مردم و سرکوب آنان پردאختند، אما بی : مقابله با مردم

  .رسیدندهر دو אنقالب در مدت کوتاهی به پیروزی : گیری سریع אنقالب אوج

هر دو אنقالب شاهد تولد نهادهایی بودند که تا آن زمان وجود ندאشت و هدف هر دو خدمت به  :نهادسازی

  .ملت بود
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پیام هر دو אنقالب مقابله با ظلم و ستم و محدودیتهای سیاسی بود و پس אز تحقق، هر دو  :گسترش آزאدیها

  .אنقالب فضای باز و آزאدی رא به وجود آوردند

گو جانشین  در هر دو אنقالب خوאست و אرאدۀ مردم تحقق یافت و نظامهای مسئول و پاسخ :אست مردمتحقق خو

  .نظامهای دیکتاتور شد

آمیز بود و درگیریهای  شده، کامالً مسالمت در هر دو אنقالب روشهای به کار گرفته :آمیز روش مسالمت

  .خورد شود، به چشم نمیאی، که به حجم قابل توجهی درگیری و خونریزی منجر  گسترده

  .شد، پشت سر گذאشتند های مردم رא، که به آن توجهی نمی هر دو אنقالب دورאنی אز تجمع خوאسته

  .ها دאشتند در هر دو אنقالب مساجد و مرאکز دینی نقش مؤثری در سازماندهی و جذب و تحریک توده

 .خویش رא حفظ کرده بودند دهندگان אنقالب در هر دو دوره ماهیت دینی אیدئولوگها و سازمان

  نقاط אفترאق

نکات אشترאک بسیاری دאشت، برخی وجوه אفترאق نیز  ۱۳۵۷در حالی که نهضت مشروطه با אنقالب אسالمی 

אین نکات که . کرد خورد که وضعیت هر یک رא אز دیگری متفاوت می میان دو پدیدۀ مذکور به چشم می

  :وאن موאرد אختالف میان دو אنقالب به אین شرح قابل ذکر אستאختصاص به هر یک אز دو אنقالب دאرد به عن

אی  در جریان مشروطیت نظام سلطنتی تغییر نکرد، بلکه پاره :تغییر نظام حاکم אز سلطنتی به جمهوری

  .محدودیتها رא در حوزه و حیطۀ عمل خویش پذیرفت

نامۀ مجلس شورאی ملی حضور  אگر چه در هر دو نهضت، مجلس به وجود آمد، אما در نظام :تأسیس مجلس

אی خاصی در نظر  گیر بود؛ در حالی که در مجلس شورאی אسالمی شرط و طبقه نمایندگان אصناف کامالً چشم

  .نبود

در مشروطه هیئت نظارت، که وظیفه دאشت بر قوאنین مجلس و אنطباق  ):شورאی نگهبان(אحیای هیئت نظارت 

ها و کوششها محقق نشد، אما در אنقالب אسالمی אین نهاد هویت رغم همۀ تالش آن با شرع نظارت کند، علی

  .אصلی خود رא بازیافت

ساختار رهبری نهضت مشروطه شکننده و چنددسته بود؛ در دאخل کشور سه رهبر  :رهبری کاریزماتیک אمام

بر مذهبی روحانی، که بعدאً یکی אز آنها به مخالف אصلی مشروطه تبدیل شد، و در خارج אز کشور نیز سه ره

همچنین چندین گروه دیگر در دאخل و خارج دאعیۀ رهبری نهضت دאشتند، در حالی که אز אبتدאی . وجود دאشت

قرאر دאشت و אو تنها سکاندאر ) אهللا علیه ةرحم(پیدאیش אنقالب אسالمی رهبری بالمنازع در אختیار אمام خمینی 

  .אو رא ندאشتند אین אنقالب بود و دیگر אفرאد و گروهها توאن رقابت با
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تهرאن، تبریز، رشت، אصفهان، قم، (خالف نهضت مشروطیت که چند شهر و شهرستان   بر :فرאگیری نهضت

، رא درگیر خود کرده بود، در אنقالب אسالمی تمامی אستانها، شهرها و شهرستانها در )نجف، کرمان و مشهد

  .شورش و אنقالب دخالت دאشتند

دאنستند که  عالوه بر وحدت رهبری، در אنقالب אسالمی وحدت کلمه نیز وجود دאشت و همه می :وحدت کلمه

אی אز مردم، و حتی رهبرאن، אز معنای درست  خوאهند، در حالی که در نهضت مشروطیت طیف گسترده چه می

  .مشروطه و لوאزم و אلزאمات آن אطالع درستی ندאشتند

אین אمر به خاطر به کارگیری روشهای . درستی אنقالب نوאر، کاست، نامیدند אنقالب אسالمی رא به :אنقالب نوאر

  .رسانی و אنتقال مفاهیم به אفکار عمومی אز طریق אبزאرهای جدید بود جدید אطالع

بر خالف אنقالب مشروطه که אز אصفهان، تبریز و رشت گروههای مسلح برאی فتح تهرאن  :فقدאن لشکرکشی

  .אی به وقوع نپیوست אعزאم شدند، در جریان אنقالب אسالمی چنین لشکرکشی

خالف مشروطه، אنقالب אسالمی دچار אنحرאف نشد و حاکمیت در אختیار غیرروحانیان قرאر   بر :حاکمیت روحانیان

دست آورد و حاکمیت رא  رهبری دینی جامعه با همان نگرش، مقبولیت و مشروعیت مردمی رא بهنگرفت، بلکه 

  .پس אز אخذ آرאی رسمی مردم دربارۀ نوع حکومت، در אختیار گرفت

دهد که אنقالب אسالمی در هر سه سطح  نشان می ۱۳۵۷مروری گذرא بر ویژگیها و אختصاصات אنقالب 

طلبان ثمرאت אین  گونۀ موفقی عمل کرد و مانع אز آن شد که دشمنان و فرصتدهی و پیام به  رهبری، سازمان

نهضت عظیم رא، همانند آنچه در جریان مشروطه رخ دאد، אز آن خود سازند و مسیر کشور و سرنوشت یک ملت 

  .אند، تعیین کنند گونه که مایل رא آن

هایی هموאره در معرض آسیب و وقایع و حوאدث تلخ پس אز تحقق مشروطیت نشان دאد که چنین حرکت

جویند و در אین  های خویش אز هر אبزאری سود می طلبان قرאر دאرد و آنها برאی رسیدن به خوאسته خطر فرصت

های وאهی، فریبکاری،  رאه אز قربانی کردن همکارאن، ترور رهبرאن دینی، אعدאم روحانیان برجسته با بهانه

های منازعات دאخلی، پشت کردن به  ای بیگانه و کشاندن آنها به صحنهبازی، אستمدאد אز نیروه دورویی و دغل

אنقالب مشروطه، که نخستین . کاسه شدن با دیکتاتورها هیچ אبایی ندאرند شعارها و آرمانهای مشروطه و هم

حرکت گستردۀ ضد אستبدאدی یک ملت به رهبری روحانیان بود، אز אوאسط رאه چنان دچار مشکل و تفرقه و 

د که حاصلی جز تأسف و אندوه برאی دست אندرکارאن روحانی بر جای نگذאشت و سرخورده و متأسف، خطا ش

אنگیزی مخالفان رها و مولود خویش رא به دאیه سپردند و تا  אی پناه برده و میدאن رא در پی فتنه هر یک به گوشه

  .آمدن אنقالب אسالمی گوشۀ عزلت گزیدند
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  بندی جمع

خوאهی بود، پیامدهای فرאوאنی برאی אیرאن و אیرאنیان  کت جدید אیرאنیان در جهت آزאدیمشروطیت، که אولین حر

  :توאن چنین برشمرد ترین آنها رא می دאشت که مهم

پایان گفتمان אستبدאد مطلقه، پیدאیش مجلس و حکومت قانون، سیاسی شدن روحانیت، پیدאیش نهادهای 

  . مدنی و אحزאب، نوسازی ساختار حکومت

ن جنبش مشروطیت و אنقالب אسالمی در برخی موאرد نقاط אشترאک و אفترאقهایی با هم دאرند که با همچنی

ۀ ملت طلبان خوאهانه و عزت توאن تحلیلی منطقی אز سیر حرکت آزאدی بررسی אین نقاط אشترאک و אفترאق می

  .به دست آورد אیرאن

  منابع
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  وقایع پس אز مشروطه؛ 
  قبل אز کودتای رضاخان؛شرאیط سیاسی ـ אجتماعی  
  های روی کار آمدن دیکتاتوری به نام رضاشاه؛ زمینه 
  אقدאمات رضاخان؛ 
  אجتماعی آحاد مختلف جامعه پس אز روی کار آمدن رضاشاه؛ نگرאنیهای 
 .شد ١٣٥٧ساز وقوع אنقالب  אقدאماتی که در درאزمدت زمینه 

  مروری بر مباحث پیشین

ها و مقدمات پیدאیش مشروطیت و نتایج حاصل אز אین پیامد مهم تاریخی مورد  در مباحث گذشته، علل، زمینه

وطه و אنقالب אسالمی אشارאتی حث به وجوه אفترאق و אشترאک نهضت مشرتأمل قرאر گرفت و در پایان אین مب

  .شد

  אز مشروطه تا کودتا

که محصول عملکرد  ،قانون אساسی، نخستین مسیشهجری  ١٢٨٥/ هجری ١٣٢٤ ۀقعدאل ذی ١٤در 

پس אز مطالعه و  אوو شد אلدین شاه אرאئه  אصل به مظفر پنجاه و یکفصل و  پنجبود، در ملت نمایندگان 

אما אز آنجا که אین کار به دلیل بیماری شاه با عجله صورت گرفته . ن رא אمضا کردآ مشورت با دیگرאن، باالخره

بلژیک و فرאنسه بود و چندאن  ی همچون אنگلستان،رنگی אز قوאنین אساسی کشورهای در حقیقت نسخۀ کم، بود

بنابرאین با ن مباحث مهم و אساسی در آن ذکر نشده بود، آر אفزون ب .با فرهنگ و אجتماع אیرאن منطبق نبود

  .ن אفزوده شودآقرאر شد متممی بر پسندیدند،  پایمردی برخی אز روحانیان، که بخشهایی אز قانون رא نمی

هنوز چند روز אز אمضای قانون אساسی אولیه نگذشته بود که مظفرאلدین شاه مرد و پسرش محمدعلی شاه 

که  ،م قانون אساسیکه אصالً تمایلی به حکومت مشروطه ندאشت بر سر متمّشاه  محمدعلی. شد אوجانشین 
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با  ،خوאهان אز در ناسازگاری در آمد و به تدریج با مشروطه ،ت نظارت بودئهی مبحث نآیکی אز مفاد مهم 

  .خوאهان روی آورد پشتیبانی دولت روسیه، به جدאل علنی با مشروطه

 .بلژیکی رא همچنان نگه دאرد زتالش کرد موسیو نو و گذאری خود دعوت نکرد سم تاجنمایندگان رא به مرאאو 

وزرא رא  .אز طریق کسب وאم جدید אز روس و אنگلیس تالش کرد به منابع مالی الزم برאی کودتا دست پیدא کنـد 

ه صدرאعظمی ب ،אلسلطان رא که به شدت مخالف مشروطه بود  به نادیده گرفتن نقش مجلس ترغیب کرد و אمین

شاه رא به عنصری تشریفاتی تبدیل کـرده و تقریبـاً    ،نمایندگان بر אساس قانون مشروطه אز سویی دیگر .برگزید

  .ری تعیین کرده بودندمقرّبرאی אو دست אو و אطرאفیانش رא אز دخالت در אمور بسته و حتی 

به אردوگاه  אوبا دیگرאن و پیوستن  אهللا نوری بروز برخی אختالفات میان روحانیان بزرگ به ویژه شیخ فضل

شاه در تدאرک سرکوب אنقالب بود و אین אقدאم حرکت و سود . محمدعلی شاه برאی هر دو طرف بسیار مهم بود

خوאهان و مجلس،  مشروطه ،پس אز مدتها درگیری لفظی و کشمکش میان دربار. کرد می אوچشمگیری نصیب 

به رهبری کلنل لیاخوف روسی مجلس رא به  و بریگاد قزאقسط تو ١٢٨٧شاه طاقت אز کف دאد و در خردאد 

אعالم وضعیت نظامی شهر رא به کنترل با  سپس .نماد مشروطه رא با خاک یکسان کرد در حقیقتتوپ بست و 

رهبرאن روحانی  ،אین אقدאم اسخ بهدر پ. مخالفان رא به بند کشید و تعدאد زیادی אز آنان رא کشت و خویش درآورد

به تدریج אز سایر . هان برخاسته و حکم مقابله با شاه رא صادر کردندאخو و کربال به یاری مشروطه אز نجف

نیروهای אعزאمی . آوری شد و کشور برאی مدتی دچار آشوب و جنگ دאخلی شد אیاالت نیز نیرو و אمکانات جمع

خان אرمنی به سمت تهرאن حرکت کردند و  گیالن به رهبری یپرمאز אلسلطنه و  אز אصفهان به رهبری صمصام

  .دشطلبان فتح  تیر تهرאن به دست مشروطه بیست و دومباالخره در 

باره  دریافت نکرده بودند، کار رא رها کردند و به یکخود رא که مدتها جیره و موאجب  ،نیروهای وفادאر شاه

אی  کمیته. اه برد و אز کشور خارج شدشاه به سفارت روسیه پن. طلبان تغییر یافت همه چیز به سود مشروطه

خوאهان،  متشکل אز پانصد تن אز مبارزאن شامل تعدאدی نماینده، نیروهای مبارز بختیاری و شمالی، آزאدی

کمیته محمدعلی شاه אین . برאی سر و سامان بخشیدن به אمور کشور تشکیل شدطلبان  روشنفکرאن و مشروطه

رא برאی الزم به سلطنت אنتخاب کرد و زمینه  ،که کودکی دوאزده ساله بود، אحمد میرزא رא אورא خلع و فرزند 

  .برپایی مجلس دوم فرאهم آورد

که قدرت شاه بسیار محدود آغاز به فعالیت کرد در شرאیطی  ١٢٨٨فروردین  بیست و چهارم مجلس دوم در

کامل به طور اهنگی در ترکیب אعضای مجلس ناهم و سیستم صنفی אنتخابات برچیده شده بود ،شده بود

 .خورد های خارجی به طور عیان به چشم می   مدאخله .دربار دخالتهای خود رא آغاز کرده بود .مشهود بود

  .نابسامانیهای حاصل אز אنقالب همچنان وجود دאشت
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بود، به متخصص که در אمور مالی  ،شد شخصی به نام شوستر مقررتصویب مجلس  ادر چنین شرאیطی ب 

، که تمایل به אفشای یسلאین אمر به مذאق دو دولت روس و אنگ. سامانی بدهد و مملکت سر و بودجۀمالی  אمور

روسیه مبنی بر אخرאج  به وسیلۀناخوش آمد و אولتیماتومی شد ندאشتند،  سود سرشاری که در אیرאن عایدشان می

مجلس پس . منحل شد ١٢٨٩ ماه  مخالفتهای مجلسیان رאه به جایی نبرد و مجلس در سوم دی. صادر شد אو

دوباره شروع به کار کرد، אما کمتر אز یک  ١٢٩٣אز سه سال تعطیلی و دخالت مفرط روس و אنگلیس در آذرماه 

طرفی אیرאن چندאن جدی گرفته نشد و  אعالن بی. جنگ جهانی אول شروع شد، ١٢٩٤یعنی در سال سال بعد 

د و نمایندگان به قم، کرمانشاه و سپس دولت عثمانی مجلس در پی درگیریهای مختلفی که روی دאد، بسته ش

  .پناه بردند

 .در אین سالها وضعیت عمومی کشور به شدت وخیم بود و אیرאن אز هر سو در خطر تهدید و אضمحالل بود

אشغال  بهنها אز طریق طوאیف بختیاری و عثمانیها אز غرب، مملکت رא اروسها אز شمال، אنگلیسیها אز جنوب، آلم

אنقالب روسیه رخ دאد و  ١٢٩٦سال در . אیرאن وجود ندאشتمرکزی در ت دولگویی که . در آورده بودند خویش

کوشید אیاالت گیالن و  خان می در شمال میرزא کوچک. אلشعاع خویش قرאر دאد فضای منطقه رא به کلی تحت

خیز تکیه زده و  طق نفتدر جنوب شیخ خزعل بر منا .دکنحکومت مرکزی אعالم  ۀمازندرאن رא خارج אز حیط

دیدند به  عشایر و אیالت بختیاری نیز، هر گاه فرصت رא مناسب می. حاضر به تمکین אز دولت مرکزی نبود

مناطقی تحت  نیز در غرب .پردאختند، אینک زمان مناسبی برאی جوالن یافته بودند مخالفت با دولت مرکزی می

  .حاضر به همکاری با مرکز نبود همאو و  ودآقا سمیتقو ب   אسماعیلیک یاغی به نام کنترل 

  و אهدאف آن ۱۲۹۹کودتای 

אنگلیسیها، که در אبتدא عالقۀ چندאنی به אیجاد یک . ، روسها به تدریج کشور رא ترک کردند۱۹۱۷پس אز אنقالب 

دولت مرکزی قوی ندאشتند و منافعشان در تضعیف دولت مرکزی تحت کنترل روسها بود، به تدریج جای 

روسها رא در شمال پر کردند و کوشیدند تا مانع אز سرאیت پیامدهای אنقالب جدید به دאخل אیرאن، که  خالی

אما پس אز مدتی آنها به دالیلی چند به אیجاد یک حکومت . گونه وאبستگی به روسها بود، شوند مستعد همه

  :אین دالیل عبارت بودند אز. مرکزی قوی نیازمند بودند

  محکم در قبال کمونیسم و جاذبۀ سوسیالیستی روسها ـ אیجاد سد دفاعی۱

مخالفت گستردۀ אنقالبیون با אستعمار אنگلیس و حضور نیروهای عالقمند به אتحاد جماهیر شوروی در گیالن و 

آورد و אین به منزلۀ  مازندرאن و هوאدאری آنها אز אین אنقالب، زمینه رא برאی بازگشت روسها به אیرאن فرאهم می

  .در آوردن زنگ خطر برאی مستعمرאت אنگلیس در منطقه بودبه صدא 
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  ـ کنترل نفت אیرאن אز طریق عقد قرאردאد معتبر با حکومت مرکزی۲

گرفـت   אگرچه تا پیش אز אین، אنگلیسیها حامی و طرفدאر شیخ خزعل بودند، אما به تدریج که رضاخان قدرت می

  .توאنند به منابع نفتی دست یابند میتر  یافتند که אز طریق אو بهتر و رאحت آنها در می

  بردאری شرط هر نوع بهره ـ אمنیت، پیش۳

گردید و نه  گذאری فرאهم می نه شرאیط برאی سرمایه. شد نفت אز אیرאن در فضای ناאمن و خطرناک عاید آنها نمی

حلۀ אول بتوאند لذא אیجاد یک دولت مرکزی، که در مر. شد های الزم برאی فعالیتهای אقتصادی مهیا می زمینه

بردאریهای نفتی  طلبی روسها زمینه رא برאی بهره روی پای خود بایستد و در مرحلۀ بعد ضمن مقابله با توسعه

  .فرאهم کند، بسیار مطلوب بود

  אز حضور مستقیم نظامی و تشدید قیامها پرهیز ـ۴

شده אست و پس אز شکست אستدالل אنگلیسیها אین بود که دورאن حضور مستمر و مستقیم در אیرאن سپری 

بایست به صورت  دאد، دریافته بودند که می אلحمایۀ אنگلیسیها قرאر می ، که אیرאن رא تحت١٩١٩قرאردאد 

وאکنشهای عمومی نیز منتفی و  אست آن אندک و حساسیتهای ها ؛ زیرא بدین وسیله هزینهکردغیرمستقیم عمل 

شد؛ بنابرאین،  های شمالی، روزאفزون می ویژه אز همسایهאی، به  عالوه بر آن نگرאنیهای منطقه. خوאهد شد

کوشیدند تا منافع رא אز طریق غیرمستقیم و به ویژه אز مسیر تقویت دولت مرکزی با جایگزین کردن یک  می

های مختلف  در بیان گزینه. گذאری کرد، دنبال کنند فرد قوی و صاحب אرאده که بتوאن بر روی אو سرمایه

  .هترین گزینه بودرضاخان میرپنج ب

روسیه فرصتی طالیی برאی אنگلیسیها بود تا به بسط فعالیتهای خویش در אیرאن بپردאزند،  ١٩١٧אنقالب 

رو  אز אین. خورد چرא که پیش אز אین تحوالت، אیرאن به ویژه در زمان محمدعلی شاه مطابق نظر آنها رقم می

امان دאدن אمور توسط یک دولت مرکزی، مانع אنتزאع کوشیدند تا ضمن برگردאندن آرאمش به אیرאن و سر و س

אیرאن در אقمار سیاسی אمپرאطوری  אجازه ندهند که بخشهایی אز אیرאن و אنضمام آن به روسیه شوند و همچنین

بنابرאین، با هدف کنترل هر چه بیشتر אمور، برقرאری یک حکومت نظامی و یک دولت مستبد . سرخ قرאر گیرد

אندאزی یک کودتا אز طریق دو چهرۀ نظامی  در אین رאستا تالش شد تا با رאه. خویش قرאر دאدندرא در دستور کار 

  .و سیاسی گمنام، کشور رא تحت کنترل نامحسوس خویش قرאر دهند

אلدین طباطبایی عامل سرسپردۀ אنگلیسیها و رضاخان میرپنج אز אفسرאن قاطع و مشهور به אین  سید ضیاء

ترین زمان ممکن مقدمات کودتا فرאهم آمد و تهرאن با چند صد نفر نیروی قزאق  در کوتاه. منظور אنتخاب شدند

ترین شکل ممکن  به رאحت ١٢٩٩ماه  فتح تهرאن در אسفند. تحت אمر رضاخان و با هدאیت אنگلیسیها فتح شد

ن رجال با نفوذ دستگیر و زندאنی شدند، حکومت نظامی אعالم شد و سید ضیاء فرما. صورت گرفت

  .وزیری رא אز אحمدشاه، که به شدت ترسیده بود، אخذ کرد نخست
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حکومت . شدۀ خودشان لغو شد با אنگلیسیها توسط یکی אز عمال شناخته ١٩١٩در نخستین گامها قرאر دאد 

سید ضیاء سه ماه به طول אنجامید و در پی درگیریهای אو با وزیر جنگ قدرتمندش، مجبور به אستعفا و خروج 

در همین شرאیط شاه، . به אین ترتیب فضا برאی قدرت گرفتن رضاخان هر چه بیشتر فرאهم شد. شدאز کشور 

گذرאنی و دوری אز بحرאنهای یک حکومت نابسامان، ترک کرد و  کشور رא برאی معالجه و در حقیقت برאی خوش

  :رضاخان در אین مدت کوشید. میدאن رא به حریف وאگذאر کرد

  .א با زد و بند و دאد و ستدهای سیاسی تقویت کندـ موقعیت سیاسی خویش ر١

  .ـ قشری אز متفکرאن و روشنفکرאن و بوروکرאتها رא گرد خویش جمع کند٢

  .ـ تبلیغات شدیدی علیه قاجار و شخص אحمدشاه رאه אندאزد٣

ن رو سعی کرد אمنیت کشور رא تأمی شد؛ אز אین ـ فقدאن אمنیت، که حیثیت دولت אست، به شدت אحساس می٤

  .کند

  .ـ زمینه رא برאی بازنگشتن אحمدشاه فرאهم آورد٥

  .ـ אیاالت و والیات رא אز طریق אنتصاب אمرאی אرتش نزدیک به خود، تحت کنترل درآورد٦

های الزم رא برאی אین אمر  ترغیب و زمینه) خوאهی غائلۀ جمهوری(ـ אفکار عمومی رא به تغییر نظام سلطنتی ٧

  .فرאهم ساخت

های الزم و با אغتنام אز فرصت دوری شاه אز مملکت، אطمینان אز  پس אز فرאهم آوردن زمینه به אین ترتیب

طلبی خود، مقدمات تغییر  عدم مخالفت אنگلیسیها، אعتماد به حلقۀ نزدیک دوستان و تکیه بر نبوغ فرصت

ت، پایان سلسلۀ אی در خصوص تغییر سلطن ماه با تقدیم ماده وאحده سلطنت رא فرאهم آورد و در نهم آبان

در پانزدهم آذرماه مجلس مؤسسان به قصد تغییر قانون אساسی تشکیل شد و پس אز . قاجاریه رא אعالم کرد

  .شش روز بحث، אنقرאض سلطنت قاجاریه، پذیرش سلطنت رضاشاه و موروثی کردن سلطنت به تصویب رسید

  علل توفیق رضاشاه

مقام سلطنت و تبدیل شدن به شخص אول مملکت دالیلی یابی אو به  در علل توفیق رضاشاه و سرعت دست

  :متعدد وجود دאرد که عبارتند אز

  ـ אنگلیس١

دאستان چگونگی אنتخاب אو . شکی نیست که אنگلیسیها در روی کار آمدن رضاشاه و حمایت אز אو مؤثر بودند

حتی خود رضاشاه بارها . ستتوسط ژنرאل آیرون و قرאرهای آنان قبل אز وقوع کودتا אینک کامالً آشکار شده א
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אو نیز جوאب אین مرحمت رא با تمدید قرאردאد . بر אین نکته אنگشت نهاده بود که אنگلیسیها مرא بر تخت نشاندند

  .نفت به مدت شصت سال جبرאن کرد

  ـ אرتش٢

ن و آفرینی אین نهاد نظامی منضبط تحت فرما رضاشاه خود یک نیروی نظامی و قزאق بود و به אهمیت و نقش

کوشید تا ضمن حفظ אمنیت،  אو با شناخت کامل روحیۀ אیرאنی می. توאنمند برאی سرکوب مخالفتها אیمان دאشت

  .که برאی אو אشتهار خوبی به אرمغان آورده بود، توאن خود رא برאی کنترل جامعه نشان دهد

  ـ شبکۀ حامیان روشنفکر و بوروکرאت٣

توאن אز אین گروه אز روشنفکرאن، که  خوبی دریافته بود که چگونه می سالگی سوאد ندאشت، אما به אو خود تا چهل

فضا رא برאی حرکتهای  رضاشاه .بردאری نماید دیدند، به אندאزۀ كافی بهره אو رא به منزلۀ یک منجی می

روشنفکرאنۀ غیرسیاسی باز گذאشت تا אنرژی آنها در אین عرصه تخلیه شود و کنترل شدید قدرت سیاسی رא در 

های قدرت אو مستحکم شد، همۀ روشنفکرאن و حامیان دور و نزدیک خود رא  به تدریج، که پایه. تیار گرفتאخ

  .شد، אز بین برد אی که نسبت به آنها ظنین می אعم אز روحانی، روشنفکر، نظامی، خوאنین و مردم عادی

  زدۀ אیرאن ـ فضای آشوب٤

سی آن روزگارאن، همگان در جستجوی کسی بودند تا بتوאند به אین نکته نیز باید توجه دאشت که در شرאیط سیا

ضمن کنترل بخشهای مختلف جامعه و سرکوب אشرאر، متجاوزین و کسانی که در صدد تجزیۀ אیرאن بودند، 

خوאهیهای روس و אنگلیس  همچنین در مقابل زیاده. پارچه و تمامیت אرضی آن رא حفظ کند کشور رא نیز یک

خوאهیهای همسایۀ شمالی  אلبته אو با کمک אنگلیسیها توאنست مانع زیاده. אندאزی آنان شود بایستد و مانع אز دست

  .شود و אین אمر به نفع همسایۀ جنوبی یعنی אنگلیس شد

  ـ سرکوب شدید٥

رضاشاه با تکیه بر حمایتهای אرتش و نیز تأسیس دو دستگاه אطالعاتی ـ אمنیتی قوی در قالب شهربانی و رکن 

و تمدید قرאردאد  ١٣١٣אی که به ویژه پس אز سالهای  تسلط کاملی بر جامعه پیدא کرده بود؛ به گونهدوم אرتش، 

شد و زندאن، شکنجه، تبعید و אعدאم سزאی کسانی  گونه صدאی אعترאضی در دאخل کشور تحمل نمی نفت هیچ

  .کردند بود که تجمع و برאی دولت مزאحمت אیجاد می

  ـ نفت و مالیات٦

های نوسازی ظاهری جامعه  کوشید هزینه مالیات دو رאهی بود که رضاشاه אز طریق آن می אخذت و تکیه بر نف

אو توאنست یک אرتش صد هزאر نفری برپا سازد که وظیفۀ אول אو تأمین אمنیت . و تأمین אمنیت رא فرאهم آورد

آهن،  ف تولید خط رאهبودجۀ کل کشور به אرتش אختصاص دאشت و بقیۀ آن صر ٣/١حدود . خاندאن شاهی بود
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شد تا نه در خدمت مردم بلکه در خدمت خاندאن حاکم، برאی کنترل هر چه  می... بازسازی صنایع نظامی و 

  .بیشتر אمور باشد

شاه توאنست حاکمیت אیرאن رא به طور کلی برאی دو دهه  به אین ترتیب و با تکیه بر عناصر ذکر شده، رضا

دیکتاتوری مطلق אو، אتخاذ سیاستهای نادرست، برخورد به شدت سرکوبگرאنۀ אو با . در قبضۀ خود نگه دאرد

אلعاده مهمی به  روحانیان و مخالفان، باز گذאشتن دست نظامیان در אیاالت و والیات و تکیه بر منافع مالی فوق

کمترین אعترאض و אلعنان تبدیل کرده بود که حاضر نبود  אو رא به شاهی مستبد، دیکتاتور و مطلق ،نام نفت

  .אنتقادی رא حتی אز جانب نزدیکان خویش تحمل کند

אگرچه سازوکارهای مشروطیت و نهادهای آن، حاضر و حتی فعال بودند، مجلس وجود دאشت، نمایندگان 

وزیر و وزرא مرتب به  شدند، دאنشگاهها باز و فعال بودند و نخست ها چاپ و منتشر می شدند، روزنامه אنتخاب می

آمد و شد دאشتند، אما روح مشروطیت، که آزאدی و حق تعیین سرنوشت توسط ملت و نبود אستبدאد بود،  مجلس

با . به کلی אز میان رفته و אز مشروطیت، قانون אساسی و حکومت مشروطه و قانون جز نامی باقی نمانده بود

  .مردمی به وجود آمد های خیزش אدאمۀ אین سیاستها و رفتارهای ضدمذهبی، به تدریج نخستین زمینه

  سیاستهای مذهبی رضاخان

אو پسرش پس אز توאن نوع نگاه رضاخان و  ترین موضوعات مرتبط به علل אنقالب אسالمی رא می یکی אز مهم

که  ،با אندیشمندאن به ویژه روحانیان אوسبک و سیاق برخورد . دאنست، روحانیان، نآبه مسئلۀ مذهب و حامالن 

نشان  ،توאنستند منشأ אثر و خدمات قابل قبولی در جامعه باشند معه برخوردאر بودند و میאز وجهۀ مطلوبی در جا

אز قدرت و نفوذ آنان آگاه بود، אز خطرאت . با אین مجموعه آشنایی کاملی دאشت یאساسبه طور دهد که  می

گاری بهتر אز אسالف شده با אین طیف برخورد نشود، روز دאنست که אگر حساب אتحاد آنان باخبر بود و نیک می

بنابرאین در همان אبتدאی قدرت و در هنگامی که وزیر جنگ شده بود، کوشید تا روאبط . خویش نخوאهد دאشت

  .درآمد وستیبه אین منظور אبتدא با אین گروه אز در د. אی با بخشهایی אز جامعۀ روحانیت برقرאر سازد حسنه

کرد و بر سر و  تهای عزאدאری رא برپا میئترین هی بزرگترها و هنگامی که هنوز قزאق بود،  پیشرضاخان 

سبب تحکیم  فریبیها، همین ظاهر. ها وאقعاً عزאدאر אست ن تعزیهآنمود که در  مالید و چنان می دوش خود گل می

فاصله پس אز طرح الپناهی אو ب אدعای אسالم. وجود آورده مد دوطرفه رא بآ و با برخی علما شد و رفت אودوستی 

 »تهیۀ رفاه عمومی«منتشر کرد به حرאست אز دو אصل  אوאی که  موضوع تغییر سلطنت אوج گرفت و در אعالمیه

یک אقدאم نمادین  در. به عنوאن وجهۀ אهتمام خویش یاد کرد »אسالمیت و אجرאی אحکام شریعت محمدی«و 

אین فرمان א موظف به אجرאی کز فساد رא تعطیل کرد و אمرאی אرتش رאفروشیها و مر در همان אیام، مشروب

  .شد אز روحانیان و سفرهایش به قم برאی رאیزنی و جلب نظر آنان قطع نمی אودر همین حال دیدאرهای . نمود
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אما به تدریج و پس אز تحکیم سلطۀ خویش و  ،אدאمه یافت אوאین אقدאمات تا زمان به سلطنت رسیدن  ۀهم

ن رא به عیان و אز نزدیک مشاهده آو در موאقع مختلف  دאشتهرאس عمیقی که אز نقش و نفوذ عالمان دینی 

نچه همتای آبا  אوسفر به ترکیه و آشنایی . אی برאی کاهش אقتدאر و نفوذ آنان فرאهم آورد کرده بود، زمینه

  .کرد رش بیشتر تحریک میظنجام کارهای مورد نאرא در  رضاخانن بود، آنجام א ترکش در صدد

کم رویه  کم بنابرאین، .بود ظوאهر تمدن غرب، روحانیان خوאهند אخذدر  ع مهمאز موאن אو دریافته بود که یکی

برخی رא فریفت، بسیاری  ؛محدودیتهای متعددی علیه آنها وضع کرد و و تعامل خود رא نسبت به آنها تغییر دאد

نچه آאی رא به زندאن و تبعید فرستاد و با زبان زور دیگرאن رא به  عده ،رא אز پوشیدن لباسهای روحانی منع کرد

  .وאدאشت ،خوאست می

  :در چند جبهه آغاز شدبه وسیلۀ رضاخان غیردینی کردن جامعه 

ترین אبزאر قدرت روحانیان אز  ن دאدگاههای مدنی تأسیس شد و مهمآمحاکم شرعی سنتی برچیده و به جای  ـ

  .آنان سلب شد

  .אز آنها پس گرفته شد ،که در زمرۀ فعالیتهای مرسوم روحانیان بود ،سناد و אمالک و אحوאلثبت א ـ

نفر در مجلس  بیست و چهارآنان אز   אی که تعدאد به گونه ؛حضور روحانیان در مجلس به شدت کاهش یافت ـ

  .دیپنجم به شش نفر در مجلس دهم رس

  .در ماه محرم ممنوع کردرא نجام مرאسم مذهبی א ـ

  .نجام سفر به عتبات عالیات و مکۀ مکرمه شدאمانع  ـ

  .אمالک و زمینهای وقفی رא در אختیار دولت قرאر دאد ۀهم ـ

  .אلشعاع قرאر دهد تالش کرد با کشف حجاب زنان و با אعمال فشار بر آنان فضای مذهبی جامعه رא تحت ـ

  .کن تقلیل دאدمدאرس دینی رא ممنوع کرد و تعدאد طالب رא به کمترین حد مم ـ

کوشید تا  אو می. رא فرאهم آورد אی عمومی و گسترده هایها مخالفت در אین زمینه אودر مجموع تمام تالشهای 

ساز  برאی مدت دو دهه زمینه אوتالشهای . به هر طریق ممکن روحانیان رא אز دخالت در אمور سیاسی پرهیز دهد

  .אما مانع אز אرتباط عمیق و قلبی مردم با آنها نشد ،دوری روحانیان אز قدرت شد

  کشف حجاب

 ؛تمام جریانات فرهنگى حکومت پهلوى אول بیشتر مورد توجه وאقع شده אست אزموضوع کشف حجاب زنان 

אوج دخالت دولت در فرهنگ عمومى אست و אز سوى دیگر ۀ سو نقط چرא که کشف حجاب در אیرאن אز یک
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نکه کشف حجاب رسماً در آرغم  على. کند رא نمایان می به عنوאن אلگوى پیشرفت ترین نگرش به غرب سطحى

رسد  آغاز شد، אما به نظر مى ١٣١٥ ماه  ن אز אول فروردینآאعالم گردید و אجبار به ترک  ١٣١٤ ماه  دى هفدهم

طبقات باال  אز طرف دیگر زنان .ن فکر رفع حجاب در میان خاندאن سلطنتى وجود دאشته אستآسالها پیش אز 

زنان شرق در אیرאن به سال ۀ فکرى و تبلیغاتى به אصطالح آزאدى زنان رא با برگزאرى دومین کنگرۀ نیز زمین

  . بودند هآماده کرد ١٣١١

אو با  .عطفى در تثبیت باورهاى قبلى אو مبنى بر لزوم کشف حجاب بودۀ سفر رضاخان به کشور ترکیه  نقط

. رود، برنامۀ جدیدی رא به وزیر معارف وقت دیکته کرد به دلخوאه אو پیش نمی که אین مسئلهאین אبرאز خشم אز

  : برنامه در چهار محور تنظیم شده بود אین

  אیجاد کانون بانوאن )אلف

پهلوى و تحت نظارت وزאرت معارف  سبه ریاست شم ١٣١٤ ماه  אردیبهشت بیست و دومدر تاریخ אین کانون 

ن کانون אز رجال و دאنشمندאن و אشخاص یא .کرده جمع شوند خانمهاى تحصیلتا در آنجا  تشکیل گردید

 بهرאجع به مقام زن و مرد در جامعه  ،אى אز زن و مرد خطابهאعم  ،برאى حضار کرد تا دعوت میمعروف تهرאن 

  .بیان کنند یאسالمۀ خصوص در جامع

  تشکیل تدریجى مجالس جشن و خطابه )ب

در و پردאخته هاى אخالقى  ى باز در صف دאنشجویان قرאر گرفته و به אیرאد خطابهدخترאن با رودر אین مجالس 

و پردאختند  ین مانند پسرאن به ورزش و مشق بدنى مآند و بعد אز دش میآوאز  سرودهاى مخصوص مدאرس هم

  .کردند مین مجالس دعوت آرجال محترم رא هم در 

  مقالهאنتشار  )ج

که همه به زبان پند و אندرز و אنتقاد אز عادאت معمولى شد  منتشر میجرאید  سلسله مقاالتی به نظم و نثر در

  . گفت نقاب و حجاب سخن مى

  مدאرس אبتدאیى تا سال چهارم به صورت مختلط توسط زنانۀ אدאر )د

אز جمله در . رو شده ب ویژه در شهرهاى مذهبى با مقاومتى جدى روه אین אقدאمات در میان روحانیان و مردم ب

صف در ن دخترאن آمجلس جشنى در شیرאز با حضور وزیر معارف تشکیل شده بود که در  ١٣١٤ ماه  فروردین

روز بعد אین . نکه الیحه خوאندند و سرود سرאییدند، به ورزش ژیمناستیک مشغول شدندآ، بعد אز אی منظم آرאسته

دى אز مردم در مسجد وکیل אجتماع زیاۀ صدאى مردم شد و عد و خبر مانند بمب در شهر صدא کرد و موجب سر

به منبر رفت و سخت אعترאض کرد و  ،که אز علما و روحانیون متنفذ شیرאز بود ،فالى אلدین سید حسام. نمودند

 درنگ بیبه تهرאن رسید، آن شهر بازאر  شدن خبر جشن شیرאز و تعطیل. אعمال جشن رא تقبیح و محکوم نمود

אلوقوع بودن کشف  אنتشار شایعات مربوط به قریب. در و אو رא زندאنى کردندאلدین صا سید حسام دستگیریدستور 
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ن مردم در تحصموجب بروز هیجانات زیادى در مشهد و  ،حجاب و برخورد تند حکومت با مخالفان אین אمر

 تیر بیستمبه جمعیت هجوم برده و در  ، جم،قوאى نظامى با کسب دستور אز وزیر کشور. صحن گوهرشاد شد

کین شورش پنج ماه به طول محرّ بارۀتحقیقات در. אى مشهد رא آرאم کردند پس אز کشتار عده ١٣١٤ ماه

غائله متهم و پس אز אین در  همکاریبه  ١٣١٤چهارم آذر ماه אلتولیه در تاریخ  نجامید و در نهایت אسدى نایبא

کرده سدى دאشت و وساطتى که אز אو نسبتى که با אۀ אلوزرאء فروغى به وאسط متعاقباً رییس. دشدستگیرى אعدאم 

  .دشد مورد غضب قرאر گرفت و مستعفى بو

محمود جم با حفظ سمت وزאرت کشور به عنوאن جانشین فروغى אنتخاب  ١٣١٤یازدهم آذر ماه  در تاریخ

مالقات، پس אز معرفى وزرא، شاه به طور خصوصى ضمن بیان نفرت خود אز چادر و ۀ در אولین جلس. شد

رفع حجاب رא به  אجرאی منعضرورت  ه אست،אینکه دو سال אست موضوع زنان فکر אو رא مشغول کردچاقچور و 

و אز آنجا که  جم אجرאى کشف حجاب بودۀ شاید بتوאن گفت یکى אز مأموریتهاى אصلى کابین. אو گوشزد کرد

 اه شاه زمینۀوحشت زیادى در میان مردم אیجاد کرد، אز دیدگو سرکوب نهضت مشهد و אعدאم אسدى رعب 

لذא با אحضار حکمت و مشاوره با אو مقدمات אعالم رسمى . بعدى برنامه آماده شده بود الزم برאى אجرאى مرحلۀ

  .شترى دنبال شدکشف حجاب تا آغاز سال بعد با سرعت بی

  آوردهای دیکتاتوری رضاشاه دست

برد که با אعمال فشار و אستفاده  ن میغیرمذهبی تبدیل کند و گما ۀمذهبی رא به جامع ۀرضاشاه کوشید تا جامع

ن אست که אین אقدאم نتوאنست میان آאما تاریخ گوאه . توאند אهدאف خویش رא محقق سازد אز قدرت نظامی می

پس אز אسقاط نظام אستبدאدی رضاشاهی، پسرش . ملت و مذهب و نمایندگان مذهبی جدאیی و تفرقه بیفکند

ه ب. ندאد אومه دهد، אما شرאیط سیاسی و حوאدث אجتماعی אجازۀ אین کار رא به چند صباحی کوشید تا رאه پدر رא אدא

ها نیز پس אز  אز سوی دیگر حوزه. پدرش رא نیز ندאشت ۀتوאنمندیها و قدرت سرکوبگرאن شاه رضا محمدنکه آویژه 

دورאن کردند که אگرچه به شدت و غلظت  אخرאج رضاشاه אز کشور به تدریج شرאیط نوینی رא تجربه می

  .אما مشکالت و گرفتاریهای خاص خود رא دאشت ،אستبدאدی رضاشاه نبود

  :بندی کرد جمع بدین صورتتوאن  فعالیتهای رضاشاه رא میبه طور کلی 

طلب رא نقش بر  خوאه و عدאلت אو در وאقع نافی روح مشروطیت بود و همۀ رویاهای شیرین مجاهدאن آزאدی ـ

  .ساختآب 

  .رא אعمال کرد و مذهب رא به کناری نهاد ی خویشאستبدאد قوאنین کامیها با همۀ تلخ ـ

  .قانون אساسی و همۀ قوאنین رא پایمال کرد ـ

  .دنموאز جیب ملت אرتش فربهی در خدمت خویش אیجاد  ـ
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  .و در زمرۀ אموאل شخصی خویش درآوردکرد قساوت غارت  رحمی و אموאل مردم رא در کمال بی ـ

دאشت و شکاف  میبه رאحتی אز سر رאه خویش بر ،دید مزאحم میکه رא  یאندیشمندאن، روشنفکرאن و روحانیان ـ

  .وجود آورده وحشتناکی میان طبقۀ ثروتمند و فقیر جامعه ب

  بندی جمع
مظفرאلدین شاه אندکی پس אز تصویب مشروطیت אز دنیا رفـت و پسـرش محمـدعلی شـاه، کـه دل خوشـی אز       

خوאهـان شـد، אز سـوی دیگـر אختالفـات       خاطری مشـروطه  ت، به تحریک روسها موجب پریشانمشروطه ندאش

زمـان   אین ناآرאمیها سبب دگرگونی אوضاع شد و هـم . خوאهان سبب بروز هرج و مرج دאخلی شد درونی مشروطه

دیـد،   ن مـی تـاز میـدא   אنگلیس، که خود رא یکّه. אنقالب روسیه سبب خالی شدن אیرאن אز نیروهای روسیه گردید

کـم   رو بـا توطئـه و نیرنـگ کـم     دید؛ אز אین مندی بیشتر، אیرאن رא نیازمند אمنیت و אنسجام دאخلی می برאی بهره

رضـاخان فـردی بـود کـه توאنسـت بـا       . شرאیط حضور یک دیکتاتور سرسپرده رא در رأس حکومت אیجـاد کـرد  

دست گیـرد و אقـدאماتی، کـه بیشـتر در      قدرت رא در... حمایتهای אنگلیس قدرت سرکوب אرتش، ظاهرسازی و 

אقدאماتی چون کشف حجاب و زدودن مظاهر سنتی و دینـی  . جهت بسط و تحکیم سلطۀ אنگلیس بود، אجرא کند

  .شد אز جامعه، نگرאنیهایی در جامعه به وجود آورد که با تشدید آنها سیر پیدאیش یک אنقالب دینی تکمیل 

  منابع

  .١٣٦٧تهرאن، جاویدאن،  الیی،بازیگرאن عصر طنوری،  ـ خوאجه

  .١٣٦٤، تهرאن، אمیرکبیر، تاریخ مشروطیت אیرאن ،ـ کسروی، אحمد

  .١٣٦٣، تهرאن، جاویدאن، رهبرאن مشروطه ،ـ صفایی، אبرאهیم

  .١٣٥٢، تهرאن، جاویدאن، حقوق بگیرאن אنگلیس در אیرאن ،ـ رאیین، אسماعیل

  .١٣٦٥ترجمۀ خرمشاهی، تهرאن، خوאرزمی، ، אندیشۀ سیاسی در אسالم معاصر ،ـ عنایت، حمید

 .١٣٧٧، تهرאن، روزنه، سنت و مدرنیسم ،ـ زیباکالم، صادق

  .١٣٦١، تهرאن، شرکت سهامی אنتشار، تنبیه אألمه و تنزیه אلمله ،ـ نایینی، محمدحسین

ات سیاسی و ، تهرאن، دفتر مطالعنهضت مشروطیت אیرאن بر پایۀ אسناد وزאرت אمورخارجهـ وزאرت אمور خارجه، 

  .١٣٧٠אلمللی،  بین

אمام خمینی و  ۀ، تهرאن، پژوهشکدنقش علما در سیاست؛ אز مشروطه تا אنقرאض قاجار ،سرشت،محسن ـ بهشتی

  .١٣٨٠قالب אسالمی،אن
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  .١٣٧٥های אنقالب אیرאن، ترجمۀ عبدאلرحیم گوאهی، تهرאن، دفتر نشر فرهنگ אسالمی،  ریشه ،نیکی ـ کدی،

  .١٣٦٤، تهرאن، אمیرکبیر، تشیع و مشروطیت در אیرאن ،ـ حائری، عبدאلهادی
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  אهدאف درس

  ؛۱۳۲۰بررسی אوضاع گروههای مختلف سیاسی پس אز شهریور  
  آشنایی با گروههای مذهبی در אین دوره؛ 
  آشنایی با علل گرאیش مردم به نیروهای אسالمی؛ 
  گیریهای אین جبهۀ سیاسی؛ آشنایی با گرאیشهای ملی و جهت 
دهی  آشنایی با گروههای كمونیستی و دالیل گرאیش مردم به آنها و نحوۀ سازمان 

 .אین گروهها

  مروری بر مباحث پیشین

ها و علل روی کار آمدن رضاخان پردאخته شد و تجزیه و تحلیلی در باب چگونگی  زمینهدر جلسۀ گذشته به 

אز رهگذر . پیدאیش אین پدیده و حمایتهای אنگلیس אز אو و حاصل عملکرد אو طی مدت بیست سال אرאئه گردید

پیدא کردند و  אین مباحث دאنشجویان به אجمال با برخی אز فعالیتها و אقدאمات سیاسی ـ تبلیغی אو آشنایی

  .ساز بحرאنهای سیاسی ـ دینی بعد شد دאنستند که سیاستهای مذهبی و سرکوبگرאنۀ אو تا چه حد زمینه

مورد  ۱۳۳۲مردאد  ۲۸ترین تحوالت پس אز سقوط رضاخان تا کودتای  אینک و در دو جلسۀ پیش رو مهم

ه و مرتبط با یکدیگر به شرح زیر אین مباحث در سه بخش متفاوت، אما پیوست. گیرد بحث و گفتگو قرאر می

 :אست

  بندی نیروهای سیاسی و طیفهای مختلف؛ دسته) אلف

 ملی شدن صنعت نفت؛) ب

  .مردאد ۲۸کودتای ) پ

  بندی نیروهای سیاسی و طیفهای مختلف دسته) אلف

دאد،  و در پی وقوع جنگ جهانی دوم رخ ١٣٢٠در پی אشغال אیرאن توسط نیروهای متفقین، که در شهریور ماه 

אنگلیسیها אز جنوب و نیروهای کمونیست אز شمال، خاک אیرאن رא درنوردیدند و سپس با کمک نیروهای 

  .آمریکایی تهرאن رא، به عنوאن نماد و پایتخت کشور، به אشغال خود درآوردند
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در طرفی خود رא אعالم کرده بود و مایل نبود  אین وقایع در شرאیطی رخ دאد که دولت به طور مکرر بی

אما به دالیل אسترאتژیک و لزوم حمایت عملی אز אتحاد جماهیر . جنگی نابرאبر با نیروهای متفقین درگیر شود

شوروی و کنترل آشکار کشورهای مهم همچون אیرאن، خاک אین کشور به אشغال درآمد و رضاشاه نیز که متهم 

  .آلمان شده بود אز کشور אخرאج شدسو با  به سیاستهای هم

אز کشور به دو دهه سرکوب، خفقان و سکوت مطلق پایان بخشید و عموم ملت אز אین אقدאم  خروج אو

آزאدی بیان شیوع یافت، مطبوعات مجددאً فعالیت رسمی و جدی خود رא آغاز کردند، אحزאب به . אستقبال کردند

ا رא به دالیل زیر فعالیتهای سیاسی روی آوردند، زندאنها گشوده شد و فعاالن سیاسی به عرصه آمدند و فض

  :אی فعالیتهای سیاسی مناسب دیدندبر

  .دאد ـ אخرאج یک پادشاه مستبد و سرکوبگر، نوید پایان دورאن אستبدאدی رא می۱

ـ אگرچه کشور تحت אشغال بود و ملت אز אین موضوع چندאن خوشحال و رאضی نبود، ولی به دلیل وجود ۲

אز شکافهای موجود میان دول آمریکا، אنگلیس و شوروی کردند و  جنگ אین موضوع رא موقّتی محسوب می

  .جستند سود می

  .ـ شاه جوאن هنوز قدرت مؤثری پیدא نکرده بود و تجربۀ نظامی و אقتدאر پدر رא نیز ندאشت۳

ـ معادالت سیاسی جاری در مدت کوتاهی به هم خورده بود و خأل قدرت حاکم مستبد فضا رא برאی ۴

  .رده بودفعالیتهای سیاسی فرאهم ک

ـ تا زمان אخرאج رضاشاه فعالیتهای سیاسی رسمی و دولتی غیرمجاز بود و عناصر نارאضی و مخالف به ۵

  .جان سیاسی برگردאند אخرאج رضاشاه حیات سیاسی رא بار دیگر به کالبد بی. وجه אجازۀ فعالیت ندאشتند هیچ

ها تا حدّ زیادی کاهش یافت و فعاالن سیاسی ـ مذهبی نیز به تدریج وאرد  ـ فشارهای سیاسی وאرد بر حوزه۶

  . عرصۀ سیاسی کشور شدند تا بتوאنند به فعالیتهای خویش مجددאً سامان بخشند

ۀ زده و تحت אشغال بود و حاکمیت جدید نیز چندאن توאن کنترل و אدאر در چنین فضایی که کشور آشوب

אین تجربه که حاکی אز شروع دور جدیدی אز . אمور رא ندאشت، جامعه در حال کسب تجربۀ جدیدی بود

های אثرگذאری آن به مرور  فعالیتهای سیاسی אز جانب گروههای مختلف بود، به تدریج رشد و نمو یافت و زمینه

. الب אسالمی به طور کامل محسوس بودאی که آثار אین گرאیشها تا بدو אنق در جامعه אفزאیش پیدא کرد؛ به گونه

  :بندی کلی چنین ذکر کرد توאن در یک تقسیم אین سه گرאیش و طیف فکری رא می

  طیف مذهبی؛ )אلف

  طیف ملی؛ )ب
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  .طیف کمونیستی )ج

  ـ طیف مذهبی۱

یکی אز گرאیشهای عمده و فعالی که پس אز سقوط رضاشاه عرصه رא برאی فعالیتهای سیاسی خویش مهیا دید 

در مقایسه با دیگر گرאیشهای سیاسی و فکری אقبال . شد، طیف مذهبی بود אز جانب تودۀ مردم پشتیبانی می و

. گرفت های دینی و مذهبی آنان نشأت می عامۀ مردم به אین طیف بسیار گسترده، عمیق و دیرپا بود و אز ریشه

ستبدאد، که متأثر אز تعالیم مذهبی بود و خوאهی و ضدّیت با אستعمار و א אعتقادאت دینی و مذهبی مردم، عدאلت

فعالیتهای אین  ۱۳۲۰ نیز سرکوب شدید אین طرز تفکر به وسیلۀ رضاشاه سبب شد تا بالفاصله پس אز شهریور

אقبال عامۀ مردم به אین گروه دالیل . אی بگیرد جان مذهبیها جان دوباره مجموعه אز سر گرفته شود و کالبد نیمه

  :زیادی دאشت

  אستقالل و عدم وאبستگی به قدرت حاکم؛ـ حفظ ۱

  ـ אستعمار و אستبدאدستیزی آنان؛۲

  ـ مخالفت جدی و علنی آنان با سیاستهای رضاشاه؛۳

ختم אشغال، گسترش عدאلت، (یابی به آنها  های آحاد جامعه و تالش برאی دست ـ پشتیبانی آنان אز خوאسته۴

  )رفاه

  .ـ مرجعیت دینی و مذهبی۵

سبب شده بود تا عامۀ مردم بالفاصله پس אز אخرאج رضاشاه به سرאغ رهبرאن مذهبی مجموع عوאمل فوق 

با توجه به سرکوب شدید روحانیت به وسیلۀ رضاشاه و قلع . خویش بروند و آنها رא אز אنزوאی حاکم نجات دهند

ا אشغال و رغم دیدگاههای سیاسی پیشرو در ضدّیت ب و قمع رهبرאن مذهبی و ممانعت אز تحصیل طالب، علی

دهی الزم אین طیف بیشتر حول محور אفرאد شاخص  אستبدאد رضاشاهی، به دلیل فقدאن تشکیالت و سازمان

یافته و  شکل گرفت و فعالیتهای مذهبی رא در قالب אقدאمات مبتنی بر دوستی و شناخت فردی، نه سازمان

انهای سیاسی ـ مذهبی معاصر تبدیل شود تشکیالتی، آغاز کرد و به تدریج توאنست به یکی אز אثرگذאرترین جری

  :אند אز سه گرאیش אین طیف عبارت. و در پیشبرد نهضت אسالمی تأثیرאتی رא به جا گذאرد

  אهللا کاشانی و مریدאن وی؛ ـ آیت۱

  אهللا بروجردی و حوزۀ تحت אمر وی؛ ـ آیت۲

  .ـ نوאب صفوی و مریدאنش۳



  ٩٣    جلسه نهم)/ ۲(تفسير 

Enghelab 85-86V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  אهللا کاشانی و مریدאن אو آیت) אلف

عرאق،  ۱۹۲۰زمانی که אنقالب . انی אز دیرباز مشغول فعالیتهای سیاسی ضد אستعمار אنگلیس بودאهللا کاش آیت

אی ضد אنگلیسی دאشت، شکل گرفت، אو אز فعاالن آن قیام بود و پس אز אخرאج رضاشاه به אیرאن  که وجهه

دم رא در آن گرد هم بنیان نهاد که אقشار مختلف مر» جامعۀ مجاهدین אسالم«אو گروهی رא به نام . بازگشت

کرد و به بیان دیدگاههای خویش در مورد אخرאج بیگانگان، אجرאی شریعت אسالمی، لغو قوאنین  جمع می

  .پردאخت دینی رضاشاه، رعایت حجاب و אتحاد مسلمانان در برאبر فرهنگ غرب می ضد

د و نقش مهم و بسیار به مرور زمان אو به یکی אز رهبرאن سیاسی فعال و تأثیرگذאر در אیرאن تبدیل ش

אلسلطنه אز خود نشان دאد و אگر حمایت و حضور فعال  אی در مقابله با حرکتهای אستبدאدی دربار و قوאم برجسته

  .شد אو در نهضت ملی شدن صنعت نفت نبود، نتیجۀ אین حرکت طیف ملی چندאن روشن و آشکار نمی

  אهللا بروجردی آیت )ب

کرد،  ترین مرکز مذهبی شیعیان رא نیز אدאره می یات مذهبی جامعه، که عمدهدومین فعال بسیار تأثیرگذאر در ح

אهللا کاشانی و  אو אگرچه تمایل چندאنی به فعالیتهای سیاسی مرسوم، مانند آنچه که آیت. אهللا بروجردی بود آیت

. کرد برאز نمیدאدند، ندאشت אمّا به طور رسمی و علنی نیز مخالفتی א نوאب صفوی و گروه متبوع אو אنجام می

دאنست و با تکیه بر قدرت  های علمیه می ماندۀ حوزه אهللا بروجردی خود رא موظف به حفظ و گسترش باقی آیت

مذهبی و אجتماعی که دאشت توאنست به بازسازی جامعۀ روحانیان بپردאزد و تالش و همت خویش رא صرف 

  .فعالیتهای زیربنایی نماید

شت و حاصل عملکردش رא در عرصۀ فعالیتهای سیاسی ـ مذهبی אی خاص دא אو برאی خویش برنامه

  : بیان کرد چنین توאن می

  ـ تقویت نهاد مرجعیت و אستقرאر آن در یک نفر و جلوگیری אز پرאکندگی مرאجع و مرجعیت؛۱

  ـ تالش برאی بازسازی سازمان روحانیت אز طریق توسعۀ کمی و کیفی فعالیتهای حوزوی؛۲

  روحانیت سرאسر کشور و אستمرאر אرتباط آنان با مرאجع و حوزۀ علمیۀ قم؛ـ تقویت شبکۀ ۳

  ـ تقویت حوزۀ علمیۀ قم و אنتقال ثقل سیاسی مرאجع אز عتبات عالیات به قم؛۴

  .ـ رهبری دینی جامعه و تذکرאت مشفقانه به حاکمیت و حفظ حریم شیعه و אحکام אسالمی۵

  نوאب صفوی و فدאئیان אسالم )ج

الم که حول محور شخصیت کاریزماتیک نوאب صفوی تشکلی سنتی با محوریت فعالیتهای نظامی فدאئیان אس

آنها جوאنان . شوند ترین فعاالن مذهبی در אین دوره محسوب می به وجود آورده بودند، بدون شک یکی אز مهم
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المی رא در جامعۀ آن ترین شکل ممکن، אحکام אس کوشیدند به صریح אی بودند که می پرشور، بانشاط و باאنگیزه

  .روز به אجرא درآورند

אهللا کاشانی دאشتند، در حقیقت بازوی نظامی  אز سوی دیگر אین گروه به سبب אرتباط نزدیکی که با آیت

قتل . ترین אقدאمات آنان ترور عناصر وאبسته به حاکمیت بود مهم. شدند بخشی אز نهاد روحانیت نیز محسوب می

رهبر אین گروه در . سیاسی آنان بود که زمینه رא برאی ملی شدن صنعت نفت فرאهم آوردترین אقدאم  آرא مهم رزم

در زندאن بود و در ) ۱۳۳۱ماه   تا بهمن ۱۳۳۰ماه  سیزدهم خردאد(دورאن حاکمیت مصدق حدود بیست ماه 

  .نهایت نیز توسط دولت محمدرضاشاه به شهادت رسید

  ـ طیف ملّی۲

پرستی رא به عنوאن  אین گروه ملیت و وطن. دאدند تشکیل می» ملیّون«دومین طیف گسترده و فعال رא 

. ترین نقطۀ אشترאک خویش برگزیدند و در عرصۀ سیاسی کشور برאی مدتهای مدید نقش فعالی אیفا کردند مهم

دאد؛ אز אشرאف قاجار گرفته تا  אی אز אقشار مختلف رא تشکیل می پایگاه אجتماعی آنان طیف گسترده

نگارאن و وکال در  دאرאن، روزنامه های غربی، نویسندگان، نمایندگان مجلس، سیاستمدאرאن، زمین هکرد تحصیل

  .אین طیف حضور دאشتند

نمود و نتیجۀ آن نیز در عمل  ترکیب אفرאد و אحزאب موجود در אین طیف بسیار متفاوت و گاه نامتجانس می

فت بود، ظاهر شد و אین حرکت دچار ترین هدف، که ملی شدن صنعت ن یابی به مهم و پس אز دست

  .دستگی شد چند

مشهور شد، אعترאض آنان به عدم آزאدی و אنتخابات » جبهۀ ملّی«ریشۀ پیدאیش אین طیف، که بعدها به 

های خویش تظاهرאتی بر پا  یابی به خوאسته رهبرאن آن گروه نارאضی، برאی دست. آزאد مجلس شانزدهم بود

آنها به پیشنهاد دکتر مصدق در خانۀ אو جمع شده و تشکیل جبهۀ . ربار رفته بودندکرده و برאی دאدخوאهی به د

  .ملی رא به منظور برگزאری אنتخابات آزאد אعالم کردند

אین هسته، که مرکب אز אعضای گروهها و אحزאب کوچک بودند، بعدها تأثیرאت مهمی در عرصۀ سیاست بر 

ههای مختلف بودند، אز همان אبتدא دکتر مصدق رא به رهبری אین אفرאد، که نمایندگان گرو. جای گذאشتند

   ٥.خویش و دبیر کلی جبهه אنتخاب کردند

در برنامۀ جبهۀ ملی که چند ماه بعد אز پیدאیش אین جبهه عرضه شد، אهدאف و نکاتی کلی چندی ذکر شده 

  :بود

                                                 
  .۳۱۵ـ  ۳۱۴م، ص  ۱۹۸۹دאنشگاه یال،  ،]جا بی[ ،אسالم رאدیکال، مجاهدین אیرאنى ،آبرאهامیان، אِروند: ک.ر. ٥
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  ـ برقرאری عدאلت אجتماعی؛۱

  ـ אجرאی قانون אساسی؛۲

  ـ אنتخابات آزאد؛۳

  ـ آزאدی سیاسی؛۴

  .ـ بهبود شرאیط אقتصادی۵

بنا بر نظر مصدق، نه אز אفرאد و אشخاص بلکه אز אحزאب، نهادها و گروههای فعال برאی همکاری دعوت 

دאنست و تأسیس  گشا نمی אی که אو دאشت تأسیس و אستمرאر فعالیتهای حزبی رא چندאن رאه با تجربه. شده بود

حزب אیرאن، حزب . پذیرفت می نظرها و دیدگاههای گوناگون یک جبهۀ گسترده אز אحزאب رא با لحاظ אختالف

  . زحمتکشان، حزب ملت אیرאن و مجاهدین אسالم نخستین گروهها و אحزאبی بودند که جبهه رא تشکیل دאدند

ترین حرکت  جبهۀ ملی به تدریج گروهها و אحزאب متعدد رא به خود جذب کرد و به مرور زمان به گسترده

چه درون جبهه אحزאب متعدد و دیدگاههای گوناگون وجود  אگر. سیاسی کشور و אثرگذאرترین آنها تبدیل شد

  :دאشت، אما در אبتدאی کار همگان حول سه محور אتفاق نظر אساسی دאشتند

  ـ مبارزه با شرکت نفت אنگلیس و تالش برאی ملی کردن نفت אیرאن؛۱

  ـ محوریت مصدق و پذیرش رهبری وی؛۲

 .جویی دربار و אرتش له با سلطهدאشتن فضای سیاسی و مقاب ـ تالش برאی آزאد نگه۳

ساز אیجاد تعدیل در فضای کشور شد و در אولین حرکت، صد و هشت  تالش و کوششهای مستمر آنان زمینه

אین گروه . نفر אز אعضای אصلی جبهۀ ملی در پی ترور هژیر توسط فدאئیان אسالم به مجلس شانزدهم رאه یافتند

. یتهای سیاسی کشور رא در ملی کردن صنعت نفت به אنجام رساندندترین فعال چه אقلیت بودند، אما مهم אگر

حاصل حضور فعال آنان در مجلس آن شد که قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید و برאی אجرא 

אهللا کاشانی به  کردن آن مصدق با حمایت همان گروه אندک در مجلس و حمایت گسترده و همه جانبۀ آیت

  .ر رא به אنجام رسانیدوزیری رسید و کا نخست

بر אثر برخی אقدאمات مصدق و  ۱۳۳۲ماه  بعدها و حتی پیش אز وقوع کودتای بیست و هشتم مردאد

طلبی عناصر مختلف و ناهمگون مجلس و جبهۀ ملی אین אتحاد فرو پاشید و در نهایت طیف ملی  فرصت

ملی پس אز کودتای بیست و  تالشهای رهبرאن نهضت. ناپذیری در عرصۀ سیاست متحمل شد شکست جبرאن

هشتم مردאد در אدאرۀ جبهۀ ملی به فرجام خوشی منجر نشد و به تدریج فعالیتهای جبهۀ ملی دوم و سوم به 

خارج אز کشور אنتقال یافت و تا وقوع אنقالب אسالمی فعالیت مؤثر و چندאنی در ضدیت با نظام شاهنشاهی 
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لی با حکومت و شیوع نگرشهای غیردینی در آن سبب دوری همرאهیهای برخی אز عناصر جبهۀ م. نشان ندאد

  .هر چه بیشتر روحانیت אز آنها شد

  کمونیستها ـ۳

אین حزب در وאقع شکل . توאن متعلق به حزب توده دאنست ترین گرאیش سیاسی در אین حوزه رא می مهم

، بود که به جرم אتخاذ ۱۳۱۶نفرۀ زندאنیان سیاسی مارکسیست دورۀ رضاشاه، در سال  ۵۳یافتۀ گروه  سازمان

های کمونیستی وאردאتی  אلبته אین אفرאد אز نظر فکری پیروאن אندیشه. مرאم אشترאکی دستگیر و زندאنی شده بودند

  .همسایۀ شمالی و قفقازیها بودند که در אوאن مشروطه، حزبی به نام حزب کمونیست אیرאن تشکیل دאده بودند

دאدند، پس אز مدتی کمتر אز یک ماه אز אخرאج  آنان رא تشکیل میشده، که حدود نیمی אز  אعضای آزאد

تأسیس و یکی אز شاهزאدگان مغضوب » حزب تودۀ אیرאن«رضاشاه، گرد هم جمع شده و حزب خویش رא با نام 

  .گری نیز دאشت به نام سلیمان میرزא אسکندری به دبیر کلی خویش אنتخاب کردند قاجار رא که سابقۀ مشروطه

برאی جذب אقشار مختلف مذهبی אز رאبطه و אنتساب رسمی خویش به کمونیسم אبا دאشتند و کوشیدند آنها 

آوری نیرو و  אنگیخت به جمع هایی که کمتر حساسیت علما، روحانیان و قشر مذهبی رא بر می با אعالم برنامه

سال تعدאد אعضای رسمی آنان در تالشهای آنان به تدریج نتیجه دאد و در کمتر אز یک . تجدید سازمان بپردאزند

  .هزאر نفر رسید ۶سرאسر کشور به حدود 

یافته و دאرאی  در سال بعد که אنتخابات مجلس چهاردهم برگزאر شد حزب توده تنها حزب فرאگیر، سازمان

علتهای . شده بود که توאنسته بود حدود پنجاه هزאر نفر رא به خود جلب کند مشی روشن و אعالم خط אهدאف و

  :توאن چنین برشمرد آور آن رא در آن دورאن می رאگیری אین حزب در یک کشور אسالمی و روאج אعجابف

 ؛)אتحاد جماهیر شوروی(ـ حمایتهای مادی و معنوی همسایۀ شمالی ۱

 یافته در درون روحانیت و ضعف تفکر حزبی در میان آنان؛ ـ فقدאن یک نهاد حزبی سازمان۲

 دאری؛ دאرאن و ضدّیت با سرمایه گسترش عدאلت، تقسیم ثروت، مخالفت با زمین ـ شعارهای فریبندۀ آنان در۳

 های حزب کمونیست אیرאن؛ یافتۀ آنان با אلگو گرفتن אز آموزه ـ تفکر سازمان۴

 مندی אز تجارب زندאن، کار حزبی و حرکت جمعی با אنگیزۀ باال؛ ـ بهره۵

موفق אتحاد جماهیر شوروی که آن אیام  نسبیی به طور گیری אز אلگو אلعادۀ حزب و بهره فوق گرאیی عملـ ۶

  .شد بهشت مستضعفان نامیده می

. رو شد به گسترش فعالیتهای حزب در پی مخالفتهای آنان با אخرאج אشغالگرאن شوروی אز کشور با وقفه رو

ز نفت حزب توده در رאستای وאبستگیهای خویش، אتحاد جماهیر شوروی و سیاست مسکو  رא در کسب אمتیا
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ترور . کوشید در پناه حضور אشغالگرאن فعالیتهای خویش رא قدرت و قوت بخشد کرد و می شمال تأیید می

אین کار ضربۀ . אی مناسب به دست دولت دאد تا אین حزب رא غیرقانونی و منحل אعالم کند نافرجام شاه بهانه

  .الت مخفی روی آوردبه تشکی ۱۳۲۷אین حزب پس אز سال . سنگینی به حزب توده وאرد آورد

. پردאخت אین حزب در زمان سقوط مصدق، به ویژه در جریان ملی شدن صنعت نفت، علیه אو به فعالیت می

پس אز ختم نهضت ملی نفت و سقوط دولت مصدق، فضا و زمینۀ مناسب برאی سرکوب مجدّد حزب توده و 

بکۀ مخفی אفسرאن، ضربۀ سنگین تشکیالت مخفی آن فرאهم شد و پس אز دستگیری یکی אز אفرאد عضو ش

رهبرאن حزب توده نیز تا زمان . دیگری به אین حزب وאرد آمد و تقریباً تمامی تشکیالت مخفی آن אز بین رفت

  .وقوع אنقالب אسالمی אز حوزۀ سیاست אخرאج و در خارج אز کشور به فعالیتهای خویش אدאمه دאدند

دאشتند، که به دلیل אثرאت אندکی که אز خود بر جای אحزאب و گروههای دیگری نیز در אین طیف وجود 

به عنوאن . توאن אز آنان یاد کرد گذאشتند یا وאبستگی صریح و علنی که به אتحاد جماهیر شوروی دאشتند، می

فرقۀ دموکرאت . بود و אز بنیان ساختۀ دست کمونیستها بود» وری پیشه«مثال گروه یا حزب کاوه که رهبر آن 

طلبانه نیز  رقۀ دموکرאت کردستان که هر دو ضمن وאبستگی آشکار به شوروی، تمایالت تجزیهآذربایجان و ف

  .دאشتند

چه نقش אساسی در گرאیشهای حزبی אین دوره אیفا  هر سه گرאیش مذکور همرאه گرאیش אصلی، אگر

  :کردند، אما به دالیل زیر אز אقبال عمومی برخوردאر نشده و אز میان رفتند می

 وאبستگی علنی و آشکار حزب به یک کشور אجنبی که هموאره چشم طمع به אیرאن دאشته אست؛ـ ۱

  های مذهبی؛ ـ ضدیت با مفاهیم دینی و مقابله با אندیشه۲

  ـ سوء אستفاه אز طبقه محروم و مستضعف و تبدیل آنان به אبزאرهای سیاسی؛۳

  ره؛ـ مقابله با نهضت ملی شدن صنعت نفت و کارشکنی در אین با۴

  ـ تالش برאی سوء אستفاده אز אرتش و رخنه در آن؛۵

  .های سیاسی ـ نگرش غیر ملی به موضوعات و پدیده۶

  بندی جمع

مشغولیهای دאخلی و بعد אز جنگ جهانی دوم، صحنۀ سیاسی אیرאن هوאیی تازه  پس אز خروج رضاشاه و دل

ل گروههای سیاسی جامعۀ آن روز، كه سه در אین حا. یافته بود و אز سنگینی אستبدאد رضاخان دور شده بود

گرא بودند، آشكارא به فعالیت  گرא، كمونیستها و گروههای چپ طیف عمدۀ نیروهای مذهبی، گروههای ملی

گروههای مذهبی، كه به علت گرאیشهای سنتی جامعۀ אیرאنی پرشمارترین گروه بودند، در عرصۀ . پردאختند
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אهللا אلعظمی بروجردی  یاسی به گروههایی مانند طرفدאرאن آیتسیاست با توجه به شدت و ضعف تحركات س

  .شدند אهللا كاشانی و یارאن نوאب صفوی تقسیم می ، مریدאن آیت)رحمة אهللا علیه(

אی אز  پایگاه אجتماعی آنان شامل طیف گسترده. پرستی بودند گرאیان با شعار ملیت و وطن گروه دوم، ملی

دאرאن و  ی، نویسندگان، نمایندگان مجلس، سیاستمدאرאن، زمینهای غرب کرده אشرאف قاجار، تحصیل

در كنار אین دو گروه، كمونیستها قرאر دאشتند كه پس אز אنقالب روسیه אز سوی . نگارאن و وکال بود روزنامه

در عوض تالش برאی گسترش نفوذ كمونیسم و אتحاد شوروی و . شدند همسایۀ شمالی سخت حمایت می

  .آنان وجهۀ عمل אین گروه بود های حمایت אز بهره

  منابع

  .۱۳۶۵، ترجمۀ خرمشاهی، تهرאن، خوאرزمی، אندیشۀ سیاسی در אسالم معاصر ،ـ عنایت، حمید

، تهرאن، پژوهشکدۀ אمام خمینـی  نقش علما در سیاست؛ אز مشروطه تا אنقرאض قاجار ،سرشت، محسن ـ بهشتی

  .۱۳۸۰و אنقالب אسالمی، 

 .۱۳۶۲، قم، جامعۀ مدرسین، تاریخ تحوالت سیاسی אیرאن ،אلدین ـ مدنی، جالل

  .۱۳۵۸، تهرאن، אمیرکبیر، تاریخ بیست ساله ،حسین ـ مکی،

  .۱۳۷۷تهرאن، روزنه، سنت و مدرنیسم،  ،ـ زیباکالم، صادق

  .۱۳۷۶، تهرאن، روزنه، ماندگی در אیرאن یابی علل عقب ریشه: ما چگونه ما شدیم ،ـ زیباکالم، صادق

 .۱۳۶۷، تهرאن، کیهان، قتل אتابک و شانزده مقالۀ تحقیقی دیگر ،سالمی، جوאدאال ـ شیخ

 .۱۳۶۴، تهرאن، אمیرکبیر، تشیع و مشروطیت در אیرאن ،ـ حائری، عبدאلهادی

  .، تهرאنسلسلۀ پهلوی و نیروهای مذهبی ،ـ אلگار، حامد

 .١٣٧١ ، تهرאن، آستان قدس،אندیشۀ تحریم در تاریخ سیاسی אیرאن ،ـ نجفی، موسی
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  אهدאف درس

  های ملی شدن صنعت نفت؛ زمینهبررسی  
  سیر وقایع تاریخی مسبب ملی شدن نفت؛ بررسی 
  ملی شدن صنعت نفت؛ پیامدهای 
مشكالت دولت مصدق پس אز ملی شدن صنعت نفت و تأثیرאت آن بر  

  جامعه؛تحوالت سیاسی 
  مردאد؛ ٢٨های وقوع كودتای  زمینه 
  مردאد؛ ٢٨چگونگی وقوع كودتای  
  آشنایی با אقدאمات دولت كودتا؛ 
  .مردאد ٢٨آشنایی با پیامدهای كودتای  

  مروری بر مباحث پیشین

در جلسۀ گذشته به تحوالت پس אز אشغال אیرאن و אخرאج رضاشاه אشارאت مختصری شد و ترکیب معادالت 

به فعالیت سیاسی علنی و آشکار روی  ١٣٢٠های فعال، که پس אز شهریور  אحزאب و دسته, هاگروه, سیاسی

کوشیدند  همچنین گرאیشها و طیفهای مختلفی که در کنار دربار و نیروهای אشغالگر می. آورده بودند، بیان شد

  .تأمل قرאر گرفتنقش فعالی در عرصۀ سیاسی کشور دאشته باشند و نیز אهدאف و وאبستگیهای آنان مورد 

  ١٩٣٣אمتیاز نفت دאرسی و قرאردאد ) אلف

شاه در رאستای جلب منابع مالی برאی אدאرۀ אمور کشور و تأمین مخارج  میالدی مظفرאلدین ١٩٠١در سال 

אز نفت אیرאن رא در אیاالت جنوبی   بردאری های دربار و مسافرتهایش به خارج אز کشور، אمتیاز بهره هنگفت هزینه

بر אساس אین قرאردאد، . به مدت شصت سال به فردی אنگلیسی به نام ویلیام فاکس دאرسی وאگذאر کرد و غربی

توאنست با پردאخت رقمی بسیار  که در אزאی مبلغی رشوه به درباریان و شخص شاه به دست آمده بود، אو می

پایان . صدور آن אقدאم کند אستخرאج و, درصد ـ در مناطق بسیار وسیعی אز אیرאن به אکتشاف نفت ١٦אندک ـ 

دאرسی به دلیل وجود مشکالت پیش آمده، در صدد بود تا حامی مالی قوی و . بود ١٩٦١אین אمتیاز سال 

  .مطمئنی بیابد و دولت אنگلیس אین حمایت رא به אو بخشید
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אی برאی  אلعاده فوقאنگلیسیها نیز که تمایل . به אین ترتیب אمتیاز دאرسی به دولت אنگلستان وאگذאر شد

در پی رאه حلی , های نفوذ خود قیمت אز نفت אیرאن دאشتند به منظور تحکیم پایه بردאری مستمر و אرزאن بهره

 ٣/١אیرאن به   حق, پیش آمد ١٩٣٣و  ١٩٣٢به دلیل مشکالتی که در سالهای بحرאنی . برאی אین مشکل بودند

کوشید با تکیه بر پولهای نفت  رضاشاه که می. تقلیل یافت هزאر پوند אنگلیس ٣٠٧کاهش و به رقمی در حدود 

باره با کاهش  بازسازی אرتش و تأمین مایحتاج نظامی رא سر و سامان دهد به یک, אقدאماتی نظیر אدאرۀ مملکت

אین موضوع سبب بروز אختالفات אساسی میان دو طرف شد و با توجه به باال گرفتن . بودجه هنگفتی موאجه شد

אما جامعۀ ملل אز خود سلب مسئولیت کرده . کشیده شد» جامعۀ ملل«گرאنی هر دو طرف، موضوع به تنش و ن

. حاصل אین مذאکرאت تمدید قرאردאد به مدت سی سال دیگر بود. جانبه وאگذאرکرد و موضوع رא به مذאکرאت دو

تن نفت چهار شیلینگ אلسهم אیرאن به אزאی هر  محدودۀ אکتشافات به نوאحی جنوبی אیرאن منحصر شد، حق

  .هزאر پوند نباشد ٧٥٠אن کمتر אز تعیین گردید و مقرر شد مجموع دریافتهای אیر

کمپانی نفت אنگلیسی نیز حق نگهدאری پلیس، تأسیس مدאرس، خرید و فروش زمین، אیجاد ساختمان و 

אنگلیس و در پی تهدید  אین قرאردאد تحت فشارهای شدید دولت. رא به دست آورد... بندرگاه و خطوط و تلفن و 

نظامی אین کشور منعقد شد و رضاشاه پس אز אمضای אین قرאدאد אز אنتشار مفاد آن، به دلیل نگرאنی אز بروز 

  .ممانعت به عمل آورد, مخالفتهای گسترده

پس אز אخرאج رضاشاه، אعترאض همگان به אین قرאردאد אوج گرفت؛ تا جایی که حتی عامل אمضای قرאردאد 

جری خوאست و אرאدۀ رضاشاه אین کار خویش پشیمان شده و خود رא مأموری ناگزیر אز אمضای قرאردאد و م نیز אز

  .نامید

  های ملی شدن صنعت نفت زمینه) ب

شرکتی دאرسی אمتیاز نفت خود رא به دولت אنگلیس وאگذאر کرد و پس אز آن  ،تر אشاره شد که پیش همچنان

אی در کنترل منابع אرزی אیرאن  د که نقش و سهم عمدهتأسیس شس شرکت نفت אیرאن و אنگلیتحت عنوאن 

ثروت ملی אیرאنیان در אزאی پردאخت بهای بسیار אندک نفت  تارאجوظیفۀ אصلی خود رא و در وאقع  دאشت

رغم אرتزאق אز منابع אیرאنی  شرکت نفت אیرאن و אنگلیس در وאقع شبیه دولتی در سایه بود که علی. دאنست می

حتی پردאخت و  אیرאنیان میتوهین حاضر به پردאخت حدאقل אمکانات الزم نبود و در کمال جسارت به تحقیر و 

توאن به موאرد زیر אشاره  אقدאمات جانبدאرאنۀ אین شرکت می אز جمله. ه אجرאی توאفقات خود با دولت نبودحاضر ب

  :کرد

  .فروخت جوאر می تر אز کشورهای هم אرزאنبه ویژه به دولت אنگلیس ـ نفت אیرאن رא 

  . دאد نمی رא نیان אجازۀ مشارکت در مدیریت منابع نفت و شرکتهای تابع آنאـ به אیر

  . به طرف אیرאنی نبود ها هـ حاضر به آموزش و אنتقال تجرب
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حالی که محل אصلی شرکت و فعالیتهای אجرאیی آن دאخل  در ؛پردאخت ـ مالیاتهای خود رא به دولت אنگلیس می

  .خاک אیرאن بود

  .ـ حجم مالیاتهای پردאختی به دولت אنگلیس گاه بیش אز درآمد نفتی אیرאن بود

  . ستدها به אیرאن نبود و ی و بازبینی אموאل شرکت و تحت کنترل قرאر دאدن دאدرس ـ حاضر به حساب

 ،شده بود دمنعق ،)آرאمکو(ویژه عربستان سعودی ه جوאر، ب ـ در مقایسه با سایر قرאردאدهایی که با کشورهای هم

  . پردאخت میبه אیرאن رقم کمتری 

  . אیرאن ثابت مانده بود  زאالمتیا شد، אما حق ـ فروش نفت سال به سال زیادتر می

  . کشتیها و به طور کلی فعالیتهای پس אز אستخرאج دخیل نبود ۀـ אیرאن در منافع حاصل אز خرید و فروش، אجار

  . فروخت تر می بودند، گرאن آنکه مالک אصلی  ،به אیرאنیاننفت رא ـ 

در אمور ی، دخالتهای سیاسی فرאوאنی شرکت با تکیه بر منابع نفتی و ثروت خدאدאد אیرאنیان و قدرت مال אین ـ

  . دאد به نفع אنگلیس אنجام میدאخلی אیرאن 

  . دندکر میو אز کمترین אمکانات رفاهی محروم  دאدند میو مستمر مورد تحقیر و توهین قرאر  مکرر رא ـ אیرאنیان

مطلق אز אین جریان به طور ـ אمتیاز نفت در دورۀ אستبدאد رضاخان منعقد شده بود و مردم و نمایندگان آنها 

  .رאضی نبودند

در شرאیطى كه אیرאن هنوز در אشغال متفقین بود، شركتهاى نفتى آمریكا و אنگلیس جهت كسب אمتیاز در 

شد، شورویها با  آشکارمناطق جنوب شرقى אیرאن با دولت אیرאن وאرد مذאكره شدند و هنگامى كه אین تالشها 

قرאر مالى كشور، برאى كسب אمتیاز نفت شمال، دولت אیرאن رא تحت فشار אستفاده אز فرصت אشغال مناطق ش

رقابتهاى אستعمارى سه قدرت  آغازی برد، کر אین موضوع در عین حال كه برאى كشور אیجاد مشكل مى. دאدند

 אنگلیس بود كه به طور אنحصارى در نفت جنوب فعال بود و همین زمان تنهازیرא تا آن  ؛ بودموضوع نفت  در

  . شد אمر تهدیدى علیه منافع אنگلیس تلقى مى

  ملی شدن صنعت نفت

گفته به مرور زمان دست به دست هم دאد تا پس אز سقوط دیکتاتوری رضاشاه אقدאمی برאی  عوאمل پیش ۀهم
אما به دلیل شرאیط خاص حاکم بر  مطرح کرد،رא  ١٩٣٣مجلس چهاردهم بحث قرאردאد . حل آن صورت پذیرد

  . جای نگذאشت ثری אز خود برکشور چندאن א

אلسلطنه با متفقین دربارۀ خروج אز کشور و پایان אشغال אیرאن، بحث אمتیاز نفت  در جریان مذאکرאت قوאم

אنگلیسیها به دلیل حفظ منافع خود در  .شمال אز سوی شورویها مطرح شد که آمریکاییها با آن مخالفت کردند
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مجلس بحث وאگذאری אمتیاز رא منتفی אعالم کرد و نخستین  ولی ،موאفقت کردندאین موضوع جنوب با 

به دلیل אینکه אوאخر عمر  אما در مورد אستمرאر حضور אنگلیسیها در صنعت نفت אبرאز کرد، نیز אخطارهایش رא

  .موضوع به مجلس شانزدهم کشیده شد ،مجلس پانزدهم بود

بات کرد و موجبات אعترאض مصدق و بخش אی در אنتخا در אنتخابات مجلس شانزدهم دولت دخالت گسترده

که در جلسات  אین عده برאی אعترאض به کاخ شاه رفتند و چنان. אی אز فعاالن سیاسی رא به وجود آورد عمده

مصدق رفتند و مقدمات تشکیل جبهۀ ملی رא فرאهم  ۀپیشین ذکر شد، پس אز ناکامی אز دیدאر با شاه به خان

تنی چند אز  م ترور شد و אنتخابات تهرאن مجددאً برگزאر گردید و مصدق وهژیر توسط فدאئیان אسال. آوردند

  . אعضای جبهۀ ملی به مجلس وאرد شدند

عمیقی در مجلس به جای  کرد که وجود אین هشت نماینده تأثیر کسی گمان نمی ،تر ذکر شد که پیش چنان

مجلس شانزدهم تبدیل شد و در کمترین אین جمع به موتور محرک  ،رغم ظن و گمانهای אولیه گذאرد، אما علیب

مصدق به عنوאن رهبر אقلیت، به  به دنبال آن،. گیردبزمان ممکن אقلیت مجلس توאنست رهبری رא در אختیار 

  . وزیری אنتخاب شد نخست

و אین نهاد رא به אثرگذאرترین مجلس در تمام  بودترین تحرکات بعدی مجلس  אین حرکت سرآغاز مهم

  ؛یل کردتاریخ אیرאن تبد

های  سفارتخانه و برخالف خوאست دربار ،رغم אحرאز چند کرسی توאنست رهبری مجلس رא جبهۀ ملی علیـ 

   .در دست گیرد ،خارجی و אرتش

ترین موضوع تبدیل شد  در دستور کار مجلس قرאر گرفت و به مهمبه درخوאست אفکار عمومی موضوع نفت ـ 

  .تمام جامعه رא در بر گرفت و

و  אیی אیرאنی، همانند موضوع رو به رشد ناسیونالیسم در دنیای عرب و ترکیه، رشد قابل توجهی یافتگر ملیـ 

ترین رهبر ملی و  مصدق به عنوאن یک رهبر کاریزماتیک وאرد عرصۀ سیاست شد و توאنست به محبوب

 . شخصیت دولتی تبدیل شود

אیرאن و אنگلیس رא به کمک روحانیت و مردم سازماندهی کرد و به عنوאن  ۀنخستین نبرد پیروزمندאنمصدق ـ 

  . نمودترین عملکرد مجلس ثبت  ممه

אرترین حرکت مجلس شانزدهم بود، مصدق خوش درخشید و ذترین و تأثیرگ مکه مه ،در موضوع نفت

تر به آنها  ت فرאوאنی که پیشبا توجه به אشکاال. رא بنماید بردאری توאنست אز فرصت به وجود آمده حدאکثر بهره

אشاره شد، אفکار عمومی جامعه، دولت و مجلس رא تحت فشار مضاعفی قرאر دאده بود تا مانع אز دست رفتن 

 ١٣٢٩تا  ١٣٢٤سالهای  ۀبه عنوאن مثال سود خالص شرکت نفت אیرאن و אنگلیس در فاصل. حقوق ملی شوند
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 ۀآمیزی دربار متیازها و رقمهای مبالغهאال ت אنگلیس، حقپس אز کسر رقم باالیی به عنوאن مالیات به دول

ی که به دولت אیرאن پردאخت یمتیازهاאال در حالی که حق ؛میلیون پوند بود ٢٥٠حدود  ،אستهالک دستگاهها

به عبارت بهتر אین شرکت بسیار بیشتر אز آنچه که به  .میلیون پوند بود ٩٠و معادل ٣/١شد رقمی در حدود  می

  .دאد ها مالیات مییپردאخت، به אنگلیس متیاز میאال אیرאن حق

گرאیی و ختم دورאن אستبدאد رضاشاهی، عامۀ مردم رא به אین  حضور אشغالگرאن אنگلیسی و رشد روحیۀ ملی

بهترین . که برאی رهایی אز چنگال אستعمارگرאن، رאهی جز مقابلۀ جدی با آنان وجود ندאرد دאده بودنتیجه سوق 

  .رאه نیز ملی شدن صنعت نفت بود ترین و مناسب

نفت، مذאکرאتی رא با شرکت نفت אیرאن و אنگلیس  ۀدولت אیرאن در مورد تغییر مفاد אمتیازنام ١٣٢٦در سال 

که چندאن نفعی  بود »قرאردאد אلحاقیه«אین مذאکرאت پیشنهادאت ناچیز אنگلیسیها در قالب یک  ۀنتیج. آغاز کرد

  . ندאشت

  . ار آن رא پذیرفت، אما مجلس به دلیل مخالفتهای אفکار عمومی آن رא رد کرددولت تحت فشارهای درب

تشکیل شد و  ،بودند »قرאردאد אلحاقیه« که برخی אز نمایندگانش אز مخالفان سرسخت ،مجلس بعدی

دאد و در رאه ملی شدن صنعت نفت تعلل به خرج  که تمایلی به همکاری با مجلس نشان نمی ،وزیر نخست

  . אظهارאت سخیفی دربارۀ ملت در مجلس به زبان آورده بود، جان خود رא بر سر אین کار نهاددאد و  می

به رאه אفتاد و مجلس در یک  نفت آرא فضای سیاسی مساعدی در حمایت אز ملی شدن صنعت با ترور رزم

ن ملی شدن صنعت سابقه و با هرאس אز تکرאر آنچه توسط فدאئیان אسالم و جناح مذهبی بر سر مخالفا אقدאم بی

عظیم،  ۀپس אز אین وאقع .ی دאدأبه ملی شدن صنعت نفت ر، ١٣٢٩ אسفند بیست و نهمدر تاریخ نفت آمده بود، 

وزیری אعالم کرد و رهبری رא در مبارزۀ عملی با  مجلس تمایل خویش رא به אنتخاب مصدق به نخست

ها شروع شد و آمریکاییها نیز کوشیدند تا در جهت  دور جدید مذאکرאت با אنگلیسی. ها در دست گرفت אنگلیسی

  .ها در مذאکرאت شرکت کنند אنگلیسیتأمین منافع خود و جانشینی 

  پس אز ملی شدن

 אلمللی الهه אرجاع دאد، אما دאدگاه אز خود سلب صالحیت کرد و دولت אنگلیس در אبتدא موضوع رא به دאدگاه بین

به אین . אمری دאخلی אست و אیرאن حق دאرد نفت خود رא ملی کند ،אعالم نمود که موضوع ملی کردن صنایع

مشکالت متعددی در  אو אما مصدق و دولت. ترتیب אز نظر حقوقی، אقدאم دولت אیرאن کامالً موجه شناخته شد

  : אین مشکالت عبارت بودند אز. پیش رو دאشتند

  ؛ت مورد نیاز אیرאنیانگیری אنگلیس برאی مذאکرאت دوجانبه بدون وאگذאری אمتیازא ـ پی

  ؛ـ تغییر وضع آمریکاییها אز میانجی به حامی سیاستهای אنگلیس به ویژه پس אز روی کار آمدن آیزنهاور
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   ؛دولت به ذخایر و منابع אرزی مورد نیاز فتنیان ـ محاصرۀ אیرאن و دست

ممانعت אز تسری אین حرکت  ها به منظور אلمللی در حمایت אز אنگلیسی ـ אجماع جامعۀ جهانی و میانجیان بین

   ؛به سایر کشورها

   ؛نفتی و عدم خرید نفت אیرאن ۀکردن دאرאییهای אیرאن در غرب و به ویژه אنگلیس و محاصر ـ مسدود

   ؛های قبلی رغم وعده ـ عدم אعطای وאم مورد نیاز توسط آمریکاییها علی

   ؛جبهه دو طیف مذهبی و غیرمذهبی ـ مشکالت متعدد درون جبهۀ ملی با هر

   ؛بار بود طرف زیاندو אهللا کاشانی و مصدق که برאی هر  ـ شکاف و شقاق میان آیت

   ؛ـ تحرکات حزب توده و هرאس بیگانگان אز کنترل کشور توسط کمونیستها و شوروی

  .با دربار و شخص شاه بسیارـ مشکالت 

در تقویت موضع خود ها و آمریکاییها و نیز  مصدق به منظور تقویت موقعیت خویش در مبارزه با אنگلیسی

ضمن کنترل پست وزאرت جنگ،  ،تر אمور دولت و مقابله با برخی تالشهای شاه دربار برאی אنجام سریع

  . אلعاده אز مجلس نمود درخوאست אختیارאت فوق

نیز در بود و אز سوی دیگر دولت رא  אوگرفت که کنترل مجلس در אختیار  אین حرکت در حالی صورت می

  . אختیار دאشت

رא  ،אهللا کاشانیت آیאین אختیارאت אز سوی بسیاری مورد مخالفت قرאر گرفت و رهبر مذهبی جامعه، 

 ،مخالفت دربار و کاشانی. تر سازد پیش گرفته بود، علنی در برאنگیخت تا مخالفتهایش رא با مسیری که مصدق

  .و مذهبی رא بیشتر کردزمینۀ شکاف میان رهبر ملی  ،نظری متفاوتمهر یک אز 

شاه نیز بالفاصله طی حکمی אحمد قوאم رא . مصدق برאی تحت فشار قرאر دאدن رقبا تصمیم به אستعفا گرفت

دید تمام زحمات  میאو که چرא  ؛אین موضوع با مخالفت جدی کاشانی موאجه شد. وزیری منصوب کرد به نخست

م وبنابرאین با دخالت جدی و אولتیمات ؛رود باره אز میان می مقابله با אستبدאد دאخلی و אستثمار خارجی، به یک

  . مؤثری که به دربار و شخص شاه دאد مجددאً زمینۀ بازگشت مصدق رא به قدرت فرאهم آورد

 ندאشت و حمایتهای صریح آمریکا نیز אز سیاست אنگلیس غیر אی مذאکرאت با طرف אنگلیسی دیگر نتیجه

مندی کامل אز نفت אیرאن، سیاست  دو طرف برאی حل مشکالت خود و بهره ،بنابرאین ؛نمود قابل برگشت می

دولت ملی مصدق رא سرنگون سازند و  ،علنی رא در پیش گرفتند و کوشیدند تا אز طریق אیجاد کودتا ۀمدאخل

س با کمک عناصر محلی خود و در حالی که אختالفات میان دو رأ آنان. در אیرאن אدאمه دهند رא אستثمار خویش



١٠٦  

Enghelab 85-86V. 011  http://vu.hadith.ac.ir 

مردאد، پس אز  ٢٨های عملی אجرאی کودتا رא فرאهم آوردند و در  مذهبی و ملی به אوج خود رسیده بود، زمینه

  . مردאد محقق شود، دولت ملی مصدق رא سرنگون کردند ٢٥که قرאر بود در  ،شکست طرح אولیه

  های پیروزی کودتا مؤلفه

ترین  مهم. زیادی به تحقق کودتا کمک کردبدون شک در مسیر سرنگونی دولت ملی مصدق، عوאمل بسیار 

  : توאن چنین نام برد אین عوאمل رא می

شده و مشترک آمریکا و אنگلیس برאی אسقاط دولت ملی مصدق و تحت کنترل  ریزی ـ تالش برنامه١

  ؛دאشتن אیرאن نگه

אز منابع عظیم  ردאریب ـ رقابت پنهان میان آمریکا و אنگلیس بر سر حفظ کنترل و بسط نفوذ در אیرאن و بهره٢

  ؛نفت

   ؛دستی با آمریکا و אنگلیس و پذیرش سرنگونی دولت قانونی مصدق بار شاه در هم ـ تالش فضیحت٣

ـ پرאکندگی نیروهایی که در אطرאف مصدق حضور دאشتند و بروز شکاف و אنشقاقهای متعدد در درون جبهۀ ٤

   ؛ملی

به  אو ان אز سیاستهای مصدق و عدم جانبدאری جدی אزـ مخالفت جدی و مؤثر با رأس مذهبی و دلسردی آن٥

   ؛هنگام کودتا

   ؛گزאرشهایی که به کودتا אشاره دאشتند نسبت بهتوجهی  ـ عدم کنترل دقیق אرتش و بی٦

متوسط و پایین جامعه رא نسبت به  ۀطبقکه ـ فشارهای אقتصادی و אجتماعی ناشی אز تحریم خرید نفت ٧

  . אقدאمات دولت و حمایت אز آن مردد کرده بود

 )بدאمن ۀبرאدرאن رشیدیان و شبک(همۀ אین عوאمل دست به دست هم دאد تا کودتا با کمک عوאمل אنگلیسی 

ط و فعالیتهای عناصر אطالعاتی آمریکا و حجم אنبوهی دالر محقق شود و دولت ملی و مردمی مصدق توس

  . دوبا کمک دالرهای آمریکایی ساقط ش ،אلحمایۀ אنگلیس بودند که تحت ،نیروهای אیرאنی مزدور

  אقدאمات دولت کودتا

، آمریکا و אنگلیس، کوشید تا با حمایت قدرتهای درگیر در موضوع نفت سرلشکر زאهدی ،پس אز وقوع کودتا

אهللا  شاه به پاسدאشت نجات تاج و تخت توسط فضل. سامان بخشد و زمام אمور رא در دست گیرد و אوضاع رא سر

  : زאهدی کوشید تا אهدאف ذیل رא محقق کند. رא صادر کرد אووزیری  زאهدی حکم نخست

   ؛ـ سرکوب نهضت ملی ـ مذهبی و مقابله با جریان ملی
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   ؛رفتۀ شاه ـ تحکیم אقتدאر אز دست

   ؛ـ نابودی حزب توده

   ؛نفت و ختم غائلۀ ملی شدن و جلب אعتماد آمریکا و אنگلیسـ אنعقاد قرאردאد جدید با کنسرسیوم 

   ؛گذאری خارجی سازی شرאیط אمنیتی אیرאن برאی سرمایه ـ عادی

   ؛ـ تقویت نهادهای نظامی و אمنیتی

   ؛אعدאم مخالفان ـ دستگیری، محاکمه، زندאن، تبعید و

   .کنترل کامل کشور به نیابت אز شاهـ 

אوضاع تحت کنترل قرאر  ،ملی شدن صنعت نفت و حل معضلی به نام مصدق ۀبدین ترتیب پس אز ختم غائل

ترین  های آمریکا طرحهایی برאی جلوگیری אز وقوع אنقالب و شورش عرضه شد که مهم پی توصیه در. گرفت

  ؟אما אین کودتا چه پیامدهایی دאشت ،آن بحث אنقالب سفید بود

  مردאد  ٢٨پیامدهای کودتای ) ج

. ترین تجربۀ تاریخی ملت در موאجهه با אستعمارگرאن خارجی و مستبدאن دאخلی بود د تلخمردא ٢٨کودتای 

بخش یک دوره אز آزאدیهای سیاسی و אجتماعی  حوאدث و وقایع تاریخی که در אین دوره رخ دאد אز אبتدא نوید

خارجی، خاطرۀ خوش توאنست با رهایی אز אستبدאد دאخلی و خروج אز سلطه و حاکمیت  بسیار مؤثری بود که می

های دشمنان،  گونه نشد و در پی دسیسه אما متأسفانه אین. و شیرینی در حافظۀ تاریخی ملت אیرאن به جا گذאرد

جانبۀ אستعمارگرאن،  نشینی حامیان، حیله و نیرنگ درباریان و تالشهای مستمر و همه ناهمرאهی دوستان، عقب

  . سقوط کرد به ویژه آمریکا و אنگلیس، نخستین حکومت ملی

سقوط دولت مصدق برאی . אی دیگر אز تکرאر אنحطاط و אستمرאر אستبدאد بود אین سقوط در وאقع سرآغاز دوره

چندمین بار نشان دאد که پایۀ ظلم، ستم، جهل و نادאنی در אین مملکت تا چه حد پایدאر بوده و به خاطر منافع 

ملت رא نادیده گرفت و با جسارت و گستاخی هر چه  توאن منافع و مصالح یک אی خاص، چگونه می אندک عده

  . تر در אمور دאخلی دیگرאن مدאخله کرد و منابع آن رא به تارאج برد تمام

مردאد و سقوط دولت ملی مصدق عوאرض و پیامدهای بسیاری אز خود بر جای گذאشت و  ٢٨وقوع کودتای 

  . دوאر אین دیار، چشاندناکامی ملی رא بار دیگر پس אز نهضت مشروطیت به مردم אمی

  :אند אز مردאد عبارت ٢٨ترین پیامدهای كودتای  مهم
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  ـ مدאخله در אمور دאخلی دیگرאن و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت١

پردאختند، אما  چه אین نخستین موردی نبود که آمریکا و אنگلیس به مدאخله در אمور دאخلی دیگر کشورها می אگر  

تالش برאی نادیده گرفتن خوאست ملت در ملی کردن صنایع و معادن . ترین آنها بود ندهترین و گز یکی אز تلخ

مردאد و مدאخلۀ جدی،  ٢٨توجهی در تأمین نیازهای אیرאنیان با تحریم نفت، همدستی در کودتای  خود، بی

دور شده و  هایی که خود مروج و مبلغ آن אست، علنی، مؤثر و صریح، نشان دאد که غرب تا چه حد אز آموزه

حاضر אست برאی منافع مادی و حفظ سلطۀ خویش، تمامی אرزشها رא نادیده بگیرد و حکومتی رא، که برخاسته 

  . אین سرآغاز مقابلۀ آنان با چنین حرکتهایی در دیگر نقاط عالم بود. אز אرאدۀ ملی بود، אسقاط کند

  ـ نفی دموکرאسی٢

به دنبال آن אستقرאر مجدد نظام אستبدאدی، نشان دאد که مدאخلۀ جدی و علنی در سرنگونی دولت مصدق و 

توאنند منافع  دאند و در چنین شرאیطی אست که آنها می غرب منافع خود رא در روی کار آمدن دولتهای مستبد می

همچنین سرنگونی دولت ملی، زمینه رא برאی روی کار آمدن یک نظام مستبد و . دغدغه تأمین نمایند خود رא بی

های دموکرאتیک تا زمانی تبلیغ  بدین ترتیب آشکار شد که شعارها و אندیشه. وری سلطنتی فرאهم نموددیکتات

گاه که مصالح و منافع אقتضا کند אسقاط دولت ملی و تقویت نظام  شود که در رאستای منافع غرب باشد و آن می

אی برאی آنها به  אر یافت، هیچ نگرאنیسال بعد و به مدد حمایتهای آمریکا و אنگلیس אستمر ٢٥אستبدאدی، که تا 

  .آورد وجود نمی

  تبدیل مجلس به نهادی تشریفاتی ـ٣

ساز، אثرگذאر و وאقعاً  مردאد אین بود كه مجلس شورאی ملی אز یک نهاد فعال، جریان ٢٨سومین پیامد کودتای  

شده אز نمایندگان که توسط دربار אنتخاب شده و بعضاً حتی به حوزۀ  چین ملی و مردمی به یک مجموعۀ دست

جلس نه אثری אز مخالفت وجود دאشت و در אین م. نمایندگی خود در تمام عمر پای نگذאشته بودند تبدیل شد

در وאقع אز آن مجالس پرشور و حرאرت، که . אی به معنای אخص آن אز سوی مردم تعیین شده بود نه نماینده

  . مدאفع آرمانهای مردمی بود، تا بیست و پنج سال دیگر، هیچ خبری نبود

خی میان مردم و حکومت، که در مردم نیز אز אین مجلس قطع אمید کرده بودند و به تدریج شکاف تاری

دورאن مشروطه و אستقرאر حکومت قانون אز طریق مجلس شورא پر شده بود، بار دیگر خودنمایی کرد و در پایان 

  . אین دوره دیکتاتوری سلطنتی به باالترین حد خود رسید

  ـ گسترش حضور آمریکا و אنگلیس در אیرאن ٤

طیف مذهبی و ملی در رאه ملی کردن صنعت نفت אز میان رفت  مردאد تمامی تالشهای دو ٢٨در پی کودتای 

آرمان آنان، که ختم سلطۀ . نتیجه خاتمه یافت حاصل و بی و همۀ زحمتها، رنجها و مرאرتهای یک ملت بی

خارجی بر منافع ملی منابع אیرאنی بود، دیری نپایید که لگدکوب نظامیان و بیگانگان شد و אز آن همه شور و 

  .شدن صنعت نفت، در غوغای کنسرسیوم جدید نفتی، אثر و نشانی باقی نماندحرאرت ملی 
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کنسرسیومی אز . و رقم هنگفت یک میلیارد دالر رא مطالبه کردند! אنگلیسیها אدعای غرאمت کرده بودند

شرکتهای آمریکایی، אنگلیسی و فرאنسوی تا زمان وقوع אنقالب، عصارۀ درآمدهای אین ملت رא به אزאی 

در אین کنسرسیوم عالوه بر אنگلیسیها، که توאنسته بودند چهل درصد אز سهام . برد های ناچیز به تارאج میپردאخت

خود رא بازپس گیرند، پنج شرکت آمریکایی چهل درصد، کمپانی هلندی ـ אنگلیسی شل چهارده درصد و 

یگر אثری אز ملی شدن به אین ترتیب د. فرאنسه نیز شش درصد رא به خود אختصاص دאده بودند CFPشرکت 

. صنعت نفت و بازپس ستاندن حقوق ملت وجود ندאشت و گویی که אین ملت نفت خود رא ملی نکرده אست

حتی در بدترین شرאیط عقد قرאردאد، قرאردאد אستعمارگرאن با کشورهایی مثل عربستان یا ونزوئال با قرאردאد 

مند شدن אز خوאن  ریکاییها و אنگلیسیها عالوه بر بهرهبدین ترتیب آم. منعقدشده با אیرאن قابل مقایسه نبود

  . گستردۀ نفت برאی مدت بیست و پنج سال دیگر نیز حضور خود رא دوאم بخشیدند

  ـ تقویت سازمان אمنیت و تکیه بر نهادهای نظامی ٥

تش ترین پیامدهای سرنگونی دولت مصدق تأسیس نهادهای אمنیتی و تقویت و گسترش אر یکی دیگر אز مهم

אرتش که تا پیش אز روی کار آمدن مصدق به عنوאن ستون فقرאت پهلوی جوאن عمل کرد، در جریان ملی . بود

که باید و شاید אز کیان پادشاهی دفاع کند و با توجه به نفوذ گستردۀ حزب  شدن صنعت نفت نتوאنست چنان

ظامی، که حامی نهضت ملی و توده در بدنۀ אرتش و حمایت بخشی אندک، אما אثرگذאر در برخی مناصب ن

گیری אز تجارب آمریکا و אنگلیس نهادهای نظامی رא در  شخص مصدق بودند، شاه در صدد برآمد با بهره

אز همین زمان و با تکیه بر درآمد نفت، که به طور کامل به خدمت אهدאف . رאستای دفاع אز سلطنت تقویت کند

אندکی אز کودتا نگذشته بود که نهاد אمنیتی . گری شاه بردאشته شد نظامی شاه در آمده بود، گامهای אولیۀ نظامی

ترین نهاد تأمین אمنیت برאی نظام سلطنتی، سازمان  پرقدرت دیگری پا به صحنه گذאشت و به عنوאن مهم

مردאد و سرکوب مخالفان،  ٢٨بدین ترتیب و پس אز کودتای . تشکیل شد) ساوאک(אمنیت و אطالعات کشور 

ده אز אرتش، ساوאک و پلیس توאنست مخالفان رא سرکوب کند و قیام و حرکت مردمی رא بار دیگر به شاه با אستفا

  . تأخیر بیندאزد

  سازی به سایر کشورها  ـ ممانعت אز سرאیت ملی٦

مردאد ممانعت אز سرאیت موضوع ملی شدن صنعت نفت و سایر صنایع به  ٢٨یکی دیگر אز پیامدهای کودتای 

سرکوب شدید مخالفان אستعمار خارجی و بازگردאندن אوضاع به وضعیت قبل אز ملی شدن  .دیگر کشورها بود

صنعت نفت و محاکمه و مجازאت אین אقدאم ملی و نماد آن دکتر مصدق و تبعید و زندאنی کردن وی و 

ت همرزمانش، تا جایی که نمود عینی مدאخلۀ خارجی در אمور دאخلی یک کشور مستقل بود، به אین جهت صور

אلبته در אین زمینه چندאن توفیقی حاصل . پذیرفت که مانع אز گسترش دאمنۀ אین حرکت به سایر کشورها شود

خوאهی کشورهای غربی  نشد و کمتر אز دو سال بعد جمال عبدאلناصر، رهبر محبوب مصر، در مقابله با زیاده

  . کانال سوئز رא ملی אعالم کرد
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طویل دیگری אز جمله تبدیل شاه به ژאندאرم منطقه و حافظ منافع غرب عالوه بر موאرد ذكر شده، فهرست 

مفرط بر نفت و אقتصاد نفتی، بازسازی و نوسازی سطحی  گرאیی، تکیۀ شدن وی، گسترش فرهنگ مصرف

אقتصاد، نفوذ وسیع و گسترش ظوאهر فرهنگ و تجدد غربی و سلطۀ بیگانگان بر منابع אقتصادی کشور رא نیز 

  . مردאد אفزود ٢٨یامدهای كودتای توאن بر پ می

  بندی جمع

אوج گرفت و אین مسئله به چالشی میان مردم و دولت  ١٩٣٣پس אز אخرאج رضاشاه אعترאض همگان به قرאردאد 

سبب بیشتر شدن אعترאضات ... אز سوی دیگر אختالفات و ستم فرאوאن كمپانی نفت אنگلیس و . تبدیل شد

گرאیان به رهبری مصدق אین مجلس رنگ و  انزدهم و ورود برخی אز ملیبا شروع كار مجلس ش. شد مردمی 

  . گرאیان به تدریج رهبری مجلس رא در אختیار گرفتند بویی تازه گرفت و ملّی

آرא، كه به طور پنهانی אز  وزیر رزم پس אز چندی نخست. گفتگوهای دولت با كمپانی نفت چندאن موفق نبود

مجلس تحت جوّ روאنی جامعه אبتدא به ملی شدن صنعت نفت و سپس به . كرد، ترور شد אنگلیس حمایت می

پس אز אین وאقعه با كارشكنی دول خارجی و نیروهای وאبستۀ دאخلی به تدریج . وزیری مصدق رأی دאد نخست

رو و אموאل אیرאن  دولت אو نیز با مشكالت אقتصادی و سیاسی متعددی روبه. صف حامیان مصدق شكسته شد

  . ای خارجی بلوكه شددر بانكه

مردאن دست به دست هم دאد تا  كفایتی برخی אز دولت های بیگانگان و بی در نتیجه אوضاع ناآرאم با توطئه

پس אز كودتا نیز جوّ سركوب و אرعاب گسترش یافت تا . ترین پدیدۀ سیاسی قرن אخیر در אیرאن رخ دهد سیاه

طلبانۀ مردم אیرאن  ریكا تناور شود و دسترنج حركت אستقاللهای دوباره برآمدۀ حكومت پهلوی به كمک آم پایه

  .دوباره به هیچ گرفته شود
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  אهدאف درس

  بررسی אوضاع كشور پس אز كودتای بیست و هشتم مردאدماه؛ 
آشنایی با روشهای دولت آمریكا در אیرאن بـرאی مقابلـه بـا شـوروی و دخالـت در       
  אیرאن؛
  حمایت אز شاه؛بررسی روشهای فرهنگی، سیاسی و نظامی آمریكا در  
  آشنایی با سیر وقایع منجر به پانزدهم خردאدماه؛ 
  آگاهی אز الیحۀ אنجمنهای אیالتی و والیتی؛ 
 .آشنایی با אصالحات سفید شاه و نحوۀ وאکنش گروههای אجتماعی در مقابل آن 

  مروری بر مباحث پیشین

دمـاه و پیامـدهای آن بـرאی    در جلسۀ گذشته به عوאمل ملی شدن صنعت نفت و کودتای بیست و هشـتم مردא 

، که تغییرאت אساسی و ماهوی در حکومت سلطنتی به وجود آورده بـود،   جامعۀ אیرאنی אشارאتی شد و אین پیامدها

با تحقق کودتایی که אنگلیسیها و آمریکاییها در آن نقشی אساسـی دאشـتند و   . مورد تجزیه و تحلیل قرאر گرفت

هـای پیـدאیش    در پی سرنگونی אین دولت زمینـه . ملی مصدّق سرنگون شدאند، دولت  بارها به آن אعترאف کرده

אین سیستم حکومتیِ مستبد و دیکتاتورمـآب بـه شـدت אز    . حکومت نظامی و دیکتاتوری محمدرضا فرאهم آمد

سوی غرب و به ویژه آمریکا حمایت شد و به مدت بیست و پنج سال با אتخاذ سیاست سرکوب کشور رא تحـت  

  .کنترل درآورد

  سیاستهای آمریکا برאی مقابله با شوروی אز طریق کشورهای منطقه

. ترین پیامد کودتای بیست و هشتم مردאدماه تقویت موقعیت شاه در کشور به کمک قدرتهای خارجی بـود  مهم
، به ویژه در אوאیل دهۀ سی، به آن دچار شـده  ١٣٣٢تا  ١٣٢٧אی که אیرאن در طیّ سالهای  کننده وضعیت نگرאن

אو به جز אرتـش و دربـار دیگـر بـر دیگـر      . ترین حدّ خود رسانده بود موقعیت، قدرت و אقتدאر شاه رא به پایینبود 
  .אی אز אفسرאن تشکیل دאده بود در אرتش نیز حزب توده رسوخ کرده و شبکه. منابع قدرت کنترلی ندאشت

دولت نیـز در אختیـار ملّیـون و    . ودمجلس אز دست رفته بود و کنترل شاه بر אین نهاد به حدאقل ممکن رسیده ب
  در کودتای بیست و هشتم مردאدماه سیاست آمریکا. شخص مصدق با محبوبیت مردمی و ملی قرאر گرفته بود

   :در جهت مقابله با אتحاد جماهیر شوروی אز طریق کشورهای منطقه کامالً مشخص بود و بر دو پایه אستوאر بود
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 جانبه طریق قرאردאدهای دو یا چندـ تقویت عمومی کشورهای منطقه אز ۱

ترین گام آمریکا در تقویت عمومی کشورهای منطقه بالفاصله پس אز کودتای بیسـت و هشـتم مردאدمـاه     مهم

دولت אیرאن تصمیم خود رא دربارۀ אلحاق به پیمان همکـاری دو جانبـۀ    ۱۳۳۴در نوزدهم مهرماه . صورت گرفت

مشهور شد و در مدت کوتاهی پاکستان و אنگلستان نیز به آن پیوستند،  عرאق و ترکیه، که بعدها به پیمان بغدאد

هدف رسمی אین پیمان אیجاد یک אتحادیه میان کشورهای هوאدאر آمریکا بود که در معـرض خطـر   . אعالم کرد

 ،رسمی آن אیجاد یک حلقۀ وصل مطمئن و کارآمـد میـان دو پیمـان دیگـر     کمونیسم قرאر دאشتند و هدف غیر 

در حقیقـت پیمـان   . بـود  ،)سـنتو (و سازمان پیمان آسیای جنوب شـرقی  ) ناتو(پیمان آتالنتیک شمالی سازمان 

توאنست چتر حمایتیِ قابل تـوجهی   سنتو، که در برگیرندۀ کشورهای ضعیف در معرض تهدید کمونیسم بود، می

ه بر دالیل برتـری کـه   توאنست با تکی אیرאن در אین میان نقش چشمگیری دאشت و می. برאی تمامی אعضا باشد

به אهدאف ذیـل   ،אقدאمی که بعدها کامالً محقق شد ،نشانده پیشتر ذکر شد در صورت تبدیل به یک کشور دست

  :جامۀ عمل بپوشاند

 .אی نزدیک آمریکا شود ـ متحد منطقه

 .ـ پایگاههای نظامی در אختیار آمریکا قرאر دهد

 .تر پیرאمون خود یاری رساند ـ به کشورهای ضعیف

 .ـ مانع تهاجم شوروی به خلیج فارس شود

אی کسب کند و به تدریج  آمریکا אین روאل رא برگردאند و شاه با کمکهای خارجی توאنست قدرت و موقعیت ویژه

در אین رאه به یقین کمکهای آمریکا و حمایتهای אین کشور אز אو دیکتـاتوری  . رفتۀ خود رא بازیابد אقتدאر אز دست 

  .تمام عیار ساخت

در مـدت کوتـاهی کـه אز جنـگ     . گرفـت  حمایتهای آمریکا אز شاه با هدف عمدۀ مقابله با شوروی صورت مـی 

رفتۀ خویش رא بازیابد و به خطـری    جهانی دوم گذشته بود אتحاد جماهیر شوروی توאنسته بود موقعیت אز دست

ر کمونیسم کوشید تا با אیجـاد  آمریکا به منظور کنترل هرچه بیشت. جدی برאی آمریکا و بلوک غرب تبدیل شود

  .کمربندهای بهدאشتی مانع אز سرאیت אیدۀ کمونیسم به کشورهای پیرאمونی شوروی و چین شود

پیشنهاد شده بود، אما به دالیلی مختلف אز جمله بازسازی אروپـا و   ۱۹۵۰طرح مذکور אگرچه توسط ترومن و در  

آیزنهاور کوشید تا با تکیه بر אین אسترאتژی، گـرאیش   .جنگ کره و مشکالت دیگر، אین طرحها عملی نشده بود

یابی کمونیستها به پیروزی  به کمونیسم رא مهار سازد و در کشورهای پیرאمونی، به هر طریق ممکن، مانع دست

  : אی دאشت אیرאن در אین אسترאتژی به دالیل مختلف جایگاه ویژه. شود

 کرد؛ مستقیمی אین کشور رא تهدید میـ همسایۀ אتحاد جماهیر شوروی بود و خطر 
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 طلبانه و تحرکات هوאدאرאنۀ شوروی و کمونیسم در אین کشور سابقه دאشت؛ ـ אقدאمات تجزیه

 ـ אیرאن אز موقعیت ممتاز جغرאفیایی برخوردאر بود؛

 بخشید؛ אی به אین کشور می ـ منابع نفتی אیرאن ثروت و موقعیت ویژه

 کمونیستی در منطقه تبدیل شود؛ ترین پایگاه ضدّ  توאنست به مهم می ـ با توجه به بافت مذهبی جامعه

  .ـ موقعیت بسیار مناسبی برאی جاسوسی و پشتیبانی אز عملیاتهای پنهان در دאخل شوروی دאشت

 پیمان ثباتی سیاسی و برطرف کردن تهدیدאت دאخلی در کشورهای هم ـ کاهش بی۲

آمیـزی قـدرت رא در دسـت     یان رسیده و شاه مجددאً به طور موفقیـت آمیزی به پا אگر چه کودتا به طور موفقیت

אز אیـن رو سـه روش متفـاوت مـالی،     . گرفته بود، אما به دلیل مشکالت متعدّد دאخلی وضعیت باثبـاتی ندאشـت  

  . سیاسی و نظامی ـ אمنیتی برאی حمایت شاه در پیش گرفته شد

  روش مالی) אلف

کـه بـر אسـاس آن دولـت آمریکـا موظـف بـه حمایتهـای مـالی אز           אز طریق طرح אصل چهار دکترین ترومن،

کشورهای در معرض خطر کمونیسم بود، به تدریج و طیّ کمتر אز ده سال نفوذ چشمگیری در אیرאن پیدא کرد و 

حدود پنجاه درصـد אز   ۱۳۴۰אصل چهار تقریباً در تمامی شهرهای بزرگ אیرאن دفتر نمایندگی دאشت و تا سال 

به אین ترتیب آمریکا אز אین طریق توאنسته . کرد روستایی کشور رא אصل چهار آمریکایی تأمین میبودجۀ عمرאن 

در شـهرها  ... گرאنۀ خود رא در بخشهای مختلف آموزش، بهدאشت، کشاورزی و  ترین تشکیالت مدאخله بود مهم

  .ریزی کند و روستاهای אیرאن پایه

  روش سیاسی) ب

کـس   אمن هیچ در شرאیط نا. گذאری بود اد کشوری אمن و مناسب برאی سرمایهتالش مقامات سیاسی آمریکا אیج

شـد تـا    אز سوی دیگر وضعیت ناאمن אقتصادی و سیاسی سبب می. گذאری در אیرאن رא بپذیرد حاضر نبود سرمایه

رא אستخدאم  کمونیستها بتوאنند אز میان نارאضیان، مخالفان، معترضان، بیکارאن و سربازאن نیروهای مورد نیاز خود

بدین جهت و به منظور به حدאقل رساندن مشکالت، אیجاد حکومتی باثبات و مقتـدر کـه بتوאنـد مجـری     . کنند

پروאزאنۀ آمریکا در منطقه باشد، در دستور کار قرאر گرفت و در אین رאستا هرگونه حمایـت مـورد نیـاز     אهدאف بلند

  .در و سرکوبگر کامالً مورد تأیید و حمایت وאقع شدشاه در אختیارش قرאر گرفت و سیاست אیجاد دولتی مقت

  روش نظامی ـ אمنیتی ) ج

ترین אقدאماتی که بالفاصله پس אز وقوع کودتا صورت گرفت، تقویت موقعیـت אرتـش و نیروهـای     یکی אز مهم

ون شـد  با کمک نیروهای אمنیتی، אطالعاتی و نظامی آمریکا، ساختار אرتش و مأموریتهای آن دگرگ. אمنیتی بود

فروش هرچه بیشتر نفت به منظـور خریـد مایحتـاج    . אی در منطقه در دستور کار قرאر گرفت طلبانه و אهدאف جاه
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ماندۀ אیرאن به کشوری قدرتمنـد در منطقـه آغـاز شـد و بـه       نظامی با هدف تبدیل کردن کشور ضعیف و عقب

  .تر تقویت شدهای نظامی سیر صعودی یافت و אرتش هر روز بیشتر و بیش تدریج هزینه

توאفقات نظامی مستمر و مکرّر آمریکا با אیرאن و אنتقال حجم אنبوهی אز مشاورאن و مستشارאن نظامی و به ویژه 

خریدهای تسلیحاتی هنگفت شاه، که بسیار بیش אز نیازهای אمنیتی کشور بود، حکایت אز تعهّد جدی آمریکا به 

  .حمایت אز شاه دאشت

تـرین آن   منیتی نیز تالشهای مختلفی با کمـک آمریکـا صـورت گرفـت کـه مهـم      در حیطۀ بازسازی ساختار א

  . پیدאیش سازمان אطالعات و אمنیت کشور، ساوאک، بود

هـای آموزشـی    با توجه به آموزشهای مستمر و تالش برאی تقویت ساختار אمنیتی، אفرאد مختلف برאی طیّ دوره

ثبـاتی و   ترین عناصر رא به کار گرفت تا بـی  نیز شاه مطمئن در دאخل کشور. شدند به آمریکا و אسرאئیل אعزאم می

های آمریکـا بـرאی אیجـاد אصـالحات      אز سوی دیگر با توجه به برنامه. ناאمنی دאخلی رא به حدאقل ممکن برساند

گسترده در دאخل אیرאن و אحتمال بروز نابسامانی و ناאمنی در بخشهای مختلف، تأسـیس و تثبیـت אیـن نهـاد و     

در אیـن زمینـه نیـز    . یوندهای مشترک با همتایان آمریکایی، אنگلیسی و אسرאئیلی بسیار قابل توجـه بـود  אیجاد پ

آمریکا אز هیچ אقدאمی فروگذאر نکرد و همۀ تجارب خود در سرکوب مخالفان در کشورهای جهان سوم و لـوאزم  

  .  و مایحتاج آن رא در אختیار شاه قرאر دאد

  خردאد ۱۵به سوی 

حمایتهایی که آمریکا אز شاه אنجام دאد آیا אو توאنست چهرۀ موفقی אز خود در אدאرۀ کشور نشان دهد؟ אما با همۀ 

ثباتی  آمده، شاه به دلیل אیجاد بی عمل  رغم همۀ حمایتهای به  دهد که علی مروری بر حوאدث و وقایع نشان می

توאنست אین بحرאنها رא، حتـی بـا وجـود     نمیگردאن بود؛ چرא که אو  אز אنجام אصالحات مورد نظر آمریکاییها روی

אی אز אصالحات אز سوی אو شـد،   شده، که سبب پاره رغم فشارهای وאرد  حمایت آمریکا، مهار کند؛ بنابرאین علی

  .دشوאر کرد تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن کندی و همکارאن אو وضعیت رא برאی شاه

مایت אز دیکتاتورهای نظامی و אستفاده אز אبزאرهای سنتی ندאشتند و کندی و همکارאنش אعتقاد چندאنی به ح

معتقد بودند که روشهای نظامی، حمایت אز دیکتاتورها و אتخـاذ نگـرش אیـدئولوژیک سرسـختانه و غیـر قابـل       

کندی کوشـید تـا   . گشای سیاستهای جهانی آمریکا نخوאهد بود و موجب بروز مشکالتی خوאهد شد אنعطاف رאه

های فرهنگی، אز قبیل سـپاه صـلح و تالشـهای دیپلماتیـک      د بیشتر بر روی کمکهای אقتصادی و برنامهبا تأکی

  . پیمان در پیش گیرد آمیز در کشورهای هم دیگر رאه جدیدی برאی تغییر مسالمت

אی جز تسـلیم ندאشـت بـا אکـرאه پـذیرفت کـه        شاه که در قبال دخالتهای صریح آمریکا و حزب جدید چاره

אمامی رא در  وزیر رא عوض کرد و شریف بنابرאین در مدت אندکی شاه، نخست. ی در حکومت به وجود آوردتغییرאت

با طرح شعارهای آزאدی אحزאب، فضای باز سیاسی و אصالحات אدאری و אقتصـادی بـر سـر کـار      ۱۳۳۹شهریور 
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ۀ دیگـری رא، کـه شـاه אز آن    אما کادر جدید حزب حاکم آمریکا אین تغییرאت ظاهری رא نپسندیدند و گزینـ . آورد

  .متنفر بود، پیشنهاد کردند

شاه بـه دلیـل אینکـه אو گزینـۀ پیشـنهادی      . وزیر شد نخست ۱۳۴۰علی אمینی هفت ماه بعد در אردیبهشت 

دאد که آمریکاییها אز אمینی رضایت بیشتری به دست آورند و به تدریج شاه رא کنـار   آمریکاییها بود و אحتمال می

אمینی پـس  . نشینی شد ن אبتدא بنای مخالفت با אو رא گذאشت، אما تحت فشار آمریکا مجبور به عقببزنند، אز هما

ها و אهدאف אساسی خود رא در سه محور אصالحات אرضی، آزאدیهای سیاسی و مبارزه بـا فسـاد    אز אنتصاب، برنامه

  .אعالم کرد و در אین رאه برخی محاکمات جنجالی رא نیز به رאه אندאخت

ی مجلس فرمایشی رא منحل و برخی وزرא و معاونان آنها و همچنین مقامات אرتشی رא بـه جـرم فسـاد    אمین

بازدאشت کرد؛ فعالیتهای ساوאک رא محدود و محدویتهای אحزאب رא ملغی کرد و در پی אنحالل مجلـس، قـانون   

لمات و عبارאت تند و گـاه  درخوאست אختیارאت ویژه توسط אمینی، کاربرد ک. אصالحات אرضی رא به تصویب رساند

گستاخانه توسط אو و وزرאیش، אقدאمات رאدیکالی برخی وزرא و خصوصـاً تمایـل אمینـی بـرאی کنتـرل אرتـش و       

אگرچه אیـن  . آمده، شخصاً به دیدאر کندی برود محدود کردن بودجۀ آن سبب شد تا شاه، نگرאن אز وضعیت پیش

توאنـد   حال توאنست طرف آمریکایی رא قـانع کنـد کـه خـود אو مـی      آمیز نبود אما به هر دیدאر אز نظر شاه موفقیت

  .طلبانۀ آنان شود مجری سیاستهای אصالح

یک  جوییها آغاز شد و باالخره אمینی در حالی که هیچ  در نتیجه مدتی אز بازگشت شاه نگذشته بود که بهانه

אی مطیع بود تا با خیال رאحت کارها  مهره شاه به دنبال. אز אقدאماتش به نتیجه نرسیده بود، مجبور به אستعفا شد

رא به אو بسپارد و אز جانب آیندۀ خود نگرאنی אحساس نکند و در عین حال بتوאند بـا حفـظ אعتمـاد آمریکاییهـا و     

علم رאبطۀ نزدیکی بـا  . אین شخص کسی جز אسدאله علم نبود. אنگلیسیها همچنان به صدאرت خویش אدאمه دهد

ندאشت، אز کاربرد شدت عمل در موאجهه با مخالفان אبایی ندאشت، روאبـط نزدیکـی بـا    شاه دאشت، دאعیۀ قدرت 

تر شـاه بـه אو אعتمـاد دאشـت؛      شناخت و אز همه مهم بخشی אز روحانیت برقرאر کرده بود، زیر و بم جامعه رא می

  .بنابرאین سکان אدאرۀ کشور در אختیارش قرאر گرفت

  الیحۀ אنجمنهای אیالتی و والیتی

אهللا   و آیـت  ۱۳۴۰مـاه   אهللا بروجـردی در فـروردین    پی אنحالل مجلس و فوت دو روحانی بزرگ شـیعه، آیـت  در 

توאند אقدאمات ضدّ مذهبی خویش رא אنجام دهد؛ لذא علم كه  كرد كه می رژیم گمان می ۱۳۴۰ماه  كاشانی، אسفند

رאنگیزאنندۀ خود رא در قالـب الیحـۀ   گذאر و هم مجری قانون باشد، نخستین אقدאم ب قصد دאشت دولت هم قانون

  :אین الیحه مشخّصاً سه ویژگی دאشت. אنجمنهای אیالتی و والیتی در كابینه به تصویب رساند

  ـ حذف אسالم אز شرאیط نمایندگی مجلس؛۱

 گزینی سوگند به کتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن؛ ـ جای۲
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 .مردـ شرکت زنان در אنتخابات و تساوی حقوق زن و ۳

  گذאشت و بند سوم نیز، با توجه  ها باز می دو بند אول فضا رא برאی تحرکات سیاسی یهودیان و به ویژه بهایی

در . سازی مجدد برאی سوء אسـتفاده אز زنـان در مقاصـد سیاسـی بـود      به شرאیط فرهنگی حاکم بر زمان، زمینه

بهره بودند، چگونه ممکن بود که بتوאن  ش بیشرאیطی که حتی مردאن کشور آزאد نبودند و אز حقوق قانونی خوی

  !به زنان حق رأی بخشید؟

توجهی به مقامات مذهبی  نگرאنی אز تکرאر مجدّد آنچه با کشف حجاب در زمان رضاخان بر زنان رفته بود و بی

ـ . های آنان، رهبرאن دینی رא به مقابلـۀ جـدّی و عملـی بـا אیـن الیحـه برאنگیخـت        و نگرאنیها و دغدغه ن در אی

زنجـانی،   ، شـریعتمدאری، خصوص تلگرאمهای متعددی אز سوی آیات عظام گلپایگانی، خمینی، مرعشی نجفـی 

شـاه و  . دאماد، آملی و حائری خطاب به شاه אرسال شـد کـه بـر אسـاس آن خوאسـتار لغـو אیـن مصـوّبه بودنـد         

א אعالم کردند؛ به ویژه وزیر پس אز مدتی تعلل باالخره تحت فشارهای مختلف عملی نبودن אین قانون ر نخست

به هـر حـال قـدرت    . آنکه אز خارج אز کشور نیز در אین زمینه تلگرאمهایی אز سوی علمای عتبات صادر شده بود

به خوאستۀ علما و شـخص אمـام تـن دאد و در     ۱۳۴۱ماه  وزیر سرאنجام در آذر مقاومت אز شاه سلب شد و نخست

  . ین مصوبه رא غیر قابل אجرא אعالم كردپی پافشاری شخص אیشان به طور رسمی و علنی א

تـوאن   אهللا کاشانی حوزه دیگر رهبری ندאرد و مـی  אهللا بروجردی و آیت کرد پس אز رحلت آیت رژیم که گمان می

خمینـی    אما وضعیت אمـام . رو شد کار رא یکسره کرد به ناگهان با جمعی אز علمای آمادۀ دفاع אز کیان شیعه روبه

وزیـر متوجـه شـاه کـرد و      אی که אیشان نوک تیز حمالت رא אز شـخص نخسـت   ود؛ به گونهبا دیگرאن متفاوت ب

אمام در سخنان خود لبـۀ تیـز حمالتـش رא بـه آمریکـا و      . نصیب نساخت حامیان אو رא نیز אز حمالت خویش بی

  .های آنان معرفی نمود صهیونیسم متوجه کرد و شاه رא مجری אوאمر و خوאسته

אی אز  دینی אو אمکان بسیار مغتنمی در אختیار אمام قرאر دאد تا گوشه وزیر و אقدאمات ضدّ  فضای مخالفت با نخست

بدین ترتیب در אولین دور مبارزۀ رسمی میان روحانیت و شاه، با تدبیر אمام خمینی دولت . אفکارش رא بیان نماید

  .و شاه متحمل پذیرش شکست شدند

  אنقالب سفید

ناسبت سالروز کشف حجاب توسط رضاخان، رژیم با به خیابان کشاندن برخی زنان در کمتر אز یک ماه بعد به م

روز بعد نیز شاه . کارمند کوشید با ترتیب دאدن تظاهرאتی نمایشی مخالفت آنها رא با لغو الیحۀ مذکور نشان دهد

و אجـرאی  در سخنرאنی تند خویش بار دیگر روحانیت رא تهدید کرد و عـزم خـویش رא بـرאی אنجـام אصـالحات      

با אصول زیر به نمایش گذאشت و אز مردم خوאست تا  ،دقیقاً مطابق آنچه آمریکاییها خوאسته بودند ،אنقالب سفید

  . در رفرאندمی به همین منظور مشارکت کنند
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אصالحات אرضی، אیجـاد سـپاه   : گانۀ אنقالب سفید که بعدها بر موאرد آن אفزوده شد، عبارت بودند אز אصول شش

هـا بـه عنـوאن پشـتوאنۀ      ها، فروش سهام کارخانه ی شدن جنگلها، مشارکت کارگرאن در سهام کارخانهدאنش، ملّ

  .خرید زمینها و شرکت زنان در אنتخابات

طلبانه دאشت אما در باطن با هدف تحکـیم سـلطۀ شـاه،     شده، که ظاهری אصالح در مقابله با دیدگاههای مطرح

گرفـت، دیـدگاههای    و אستحکام موقعیت آنان در אیرאن صورت می אجرאی سیاستهای אصالحی آمریکا و تقویت

ساز دولتی  אحزאب دست. گیری کند مجلسی وجود ندאشت تا در אین خصوص موضع. متفاوت چندאنی ظهور نکرد

های خارجی نیز אز אین حرکت אستقبال کردنـد؛ روشـنفکرאن نیـز אیـن      به אستقبال אین طرح شتافتند؛ سفارتخانه

ز אقدאمات אصالحی حکومت تلقی کردند و عناصر جبهۀ ملی نیز אین حرکت رא با شروطی پذیرفتند حرکت رא آغا

  .سر دאدند» אصالحات آری، دیکتاتوری نه«و شعار 

دאرאن و  אما تنها گروهی که در ورאی אقدאمات شاه و دولت، تحکیم سلطۀ غرب، تضـعیف موقعیـت دیـن و دیـن    

دید، روحانیت بود که حرکت אخیر رא گامی دیگـر   مردم بر دولت رא می کاهش و אنحرאف فشارهای وאرد אز سوی

  . بنابرאین حرکت جدید علما در مقابله با אین אقدאم دولت آغاز شد. دید زدאیی می در جهت دین

  کشتار مدرسۀ فیضیۀ قم

אرتجـاع  «ن شاه برאی کنترل بحرאن به قم مسافرت کرد و در آنجا با بدترین لحن ممکن אز روحانیـت بـه عنـوא   

درصدی مـردم رא   ۹۹رفرאندم برگزאر شد و بالفاصله دولت حمایت . نام برد و آنان رא به شدت تهدید کرد» سیاه

  !אز אین אقدאم شاه אعالم نمود

אی بـا אمضـای نـه تـن אز      شـرعی شـمرده شـد و אعالمیـه     قـانونی و غیـر    אین رفرאندم אز سوی روحانیت غیـر  

در پی آن با پیشنهاد אمام، نوروز . مومی رא نسبت به آنچه روی دאده بود، آگاه کردترین روحانیان אفکار ع معروف

سـایر مرאجـع نیـز بـا אیـن      . عزא אعالم شد) علیه אلسالم(به دلیل تقارن با شهادت אمام جعفر صادق  ۱۳۴۲سال 

چنین وאقعۀ مهمی،  ترین زمان ممکن همۀ طرفدאرאن و مقلدאن مرאجع אز پیشنهاد אمام موאفقت کردند و در کوتاه

. که در حقیقت جدאلی مستقیم با دستگاه حاکم بود، مطلع شده و برخی אز آنان نیز به سوی قم حرکـت کردنـد  

ساوאک و نیروهای نظامی که אز אین אقدאم برآشفته بودند با تمامی אمکانات به قصد سرکوب قیام بـه شـهر وאرد   

אین . الفان رژیم در آنجا حضور دאشته باشند، حمله کردندرفت مخ شدند و به چند مجلس عزאدאری که گمان می

باک شدن مردم مسلمان و معتقد قم و زوّאر گردید و دאمنۀ درگیریها به صحن حـرم و مدرسـۀ    حمالت سبب بی

אی אز عناصر وאبسته به אرتش و ساوאک به فیضیه و אطرאف حـرم مطهـر    روز بعد نیز عده. فیضیه نیز کشیده شد

  .ضرب و شتم شدید مردم فضای رعب و هرאس رא در אین شهر به وجود آوردندریخته و ضمن 

شکنی به تعزیۀ אیام نـوروز بدهـد؛ غافـل אز אینکـه همـین       شاه به خیال خود توאنست با אین حرکت پاسخ دندאن

های عزאدאری رא تقویت کرد و مردم میـان אو و پـدرش، کـه مشـابه همـین عمـل رא در אبتـدאی         אقدאم אو زمینه
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در چهلم عزאی یورش وحشیانه به حرم و مدرسۀ فیضـیه بـار   . صدאرتش مرتکب شده بود، تشابه بسیاری دیدند

شاه که طاقت אز دست دאده بـود بـه طـور رسـمی     . پوش و عزאدאر شد دیگر قم در אعترאض به אین جنایات سیاه

אرتجاع بردאرند و مـانع אز تحقـق   روحانیان و عناصر مذهبی رא به مرگ تهدید کرد و אز آنان خوאست تا دست אز 

  !نشوند» אنقالب سفید«

  خردאد ۱۵و قیام  )رحمة אهللا علیه(دستگیری אمام خمینی 

توאند مانع אز گسترش موج مخالفت با خویش شود؛ אما محـرم در   شاه بر אین گمان بود که با تکرאر تهدیدאت می

بسیار مناسـبی در אختیـار دאشـتند تـا بـه مظـالم        پیش بود و وعاظ، خطبا، مروّجان، مرאجع، آیات و علما فضای

ساوאک به منظور مقابله بـا אیـن حرکـت گسـتردۀ     . دستگاه אشاره کرده و אجرאی شعائر אسالمی رא خوאستار شوند

مردمی کوشید تا با تهدید و אرعابِ خطبا אز אفشاگریهای آنان در مورد جریانات سیاسـی روز و آنچـه در کشـور    

  :بنابرאین به خطبا و وعاظ אخطار کرد که در سه مورد حق صحبت ندאرند. دگذرد جلوگیری کن می

  .ـ سخنان نامطلوب دربارۀ شاه و خاندאن سلطنتی۱

 .گونه مطلبی دربارۀ خطر صهیونیسم و אسرאئیل ـ بیان نکردن هیچ۲

معـرض خطـر   אسالم אست و همچنین بیان אین مطلب که אسالم در  ـ אشاره نکردن به אینکه هیئت حاکم ضدّ ۳

  .אست

ساز صدور אطالعیۀ شدید אللّحنی علیه حکومت شـد و אیـام دهـۀ אول محـرم      אین حرکت אشتباه، خود زمینه

وعاظ و خطبا با نادیده گرفتن אین دسـتور אلعمـل، شـدیدترین حمـالت رא بـه نظـام حـاکم آغـاز کردنـد و بـا           

و یزید، شاه رא بـه لشـکر یزیـد و    ) علیه אلسالم(بردאری אز مضامین دینی و به ویژه جنگ میان אمام حسین  بهره

در تهـرאن نیـز دאنشـجویان رאهپیمـایی     . تشـبیه کردنـد  ) علیه אلسـالم (طرفدאرאن אمام رא به حامیان אمام حسین 

دولت که رאهی جز برخورد خشن و صریح در پـیش  . عظیمی کردند و شعارهای تندی علیه رژیم شاه سر دאدند

  .ماه رهبری نهضت رא دستگیر و روאنۀ زندאن کرد هم محرم مطابق با پانزدهم خردאددید در صبح دوאزد رو نمی

با گسترش خبر دستگیری رهبر نهضت، مردم و دאنشـجویان بـه خیابانهـا ریختنـد و אوضـاع نابسـامانی در       

علمـا  بسیاری אز مردم در אین حوאدث کشته و جمع אنبوهی אز طالب و . فرما شد تهرאن و سایر شهرستانها حکم

رهبر نهضت تا ده مـاه بعـد در زنـدאن بـود و بـاالخره رژیـم شـاه تحـت         . و خطبا دستگیر و روאنۀ زندאن شدند

  .آزאد کرد ۱۳۴۳ماه  فشارهای مختلف אیشان رא در هجدهم فروردین

  و تبعید به ترکیه  )رحمة אهللا علیه(قرאردאد کاپیتوالسیون، אفشاگریهای אمام 

دאشـتن אیشـان و    ا آزאدی אمام אز فشارهای موجود کاسته شود و با تحـت نظـر نگـه   رژیم بر אین گمان بود که ب

نتیجه بود و بـه   אما همۀ אین تمهیدאت بی. کنترل رفت و آمدها و و אطرאفیان تغییری در موضع אیشان אیجاد کند
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یتوالسیون به ویژه بحث کاپ ،محض אطالع אمام אز مفاد طرحهای خیانتباری که در مجلس در حال تصویب بود

سکوت رא جایز ندאسـتند و بـا    ،در مجلس شورאی ملی به تصویب رسیده بود ۱۳۴۳که در بیست و یکم مهرماه 

אمـام کـه شـاه رא بازیچـۀ     . אفشای مفاد אین قرאردאد آن رא به مثابۀ فروش مملکت אسالمی به אجنبیهـا دאنسـتند  

قرאر دאدن وجدאنهای آگـاه، جامعـۀ مـذهبی،    دאنست در آن سخنرאنی خود عالوه بر مخاطب  خوאست آمریکا می

  .אرتشیها و همۀ آزאدگان، لبۀ تیز حمالت خود رא אز شاه فرאتر برده و مستقیماً آمریکا رא مورد هدف قرאر دאد

تر خطرאت آمریکا رא به طور مکرر گوشزد کرده بود، אما אین نخستین אقدאم مـؤثر،   אمام خمینی אگرچه אز پیش

هـای رژیـم رא بـه لـرزه      لحن تند و بسیار אفشاگرאنۀ אمام پایـه . אمام در مقابله با آمریکا بود جانبه و مستقیم همه

، به دلیل خطرאتی که אز ناحیۀ אیشان و سـخنرאنیهای مـؤثر   ۱۳۴۳ماه  درآورد و پس אز אین سخنرאنی چهارم آبان

شد، سـاوאک به  ف میسر نمیאمام متوجه نظام سلطنتی شده بود و دیگر אمکان کنترل بحرאن جز با خشونت صر

  . ترین زمان ممکن به ترکیه تبعید کرد منظور مقابلۀ جـدی و مؤثر אیشان رא دستگیر و در کوتاه

آنچه شاه و אطرאفیان אو رא به مقابلۀ جدی و خشن با אمام خمینی وאدאر کـرد אنگشـت گذאشـتن אیشـان روی     

تـوאن   دאنسـتند کـه بـا אیشـان نمـی      آنها می. م دאشتندتمامی مفاسدی بود که شاه و دربار אو در آن نقش مستقی

معامله کرد؛ چرא که خاستگاه فکری و عقیدتی אوست كه אو رא در مقابله بـا شـاه پـایمرد كـرده אسـت، نـه אرאدۀ       

  . بازیهای روزאنه معطوف به قدرت و سیاست

رویارویی مستقیم بیـانگر  אهللا بروجردی تا  سیر حرکت אمام אز نصیحت شاه و אطرאفیانش در زمان حیات آیت

نگـرد و درسـتی و نادرسـتی     אین نکته אست که אیشان نه אز منظر سیاسی، بلکه אز دیدگاهی دینی به قضایا می

אگرچـه אو אز رژیـم بـه دلیـل روאج فسـاد، تقلـب در       . سنجد אمور و אقدאمات رא با معیار אصیل و مطلوب مردم می

ت و אحزאب سیاسی، سوء אستفاده אز زنان، אز بین بردن אستقالل אنتخابات، نقض قانون אساسی، سرکوب مطبوعا

توجهی به אقتصاد بومی و روאج کاالهای خارجی،  دאنشگاه، لگدکوب کردن غرور ملی אرتشیان توسط אجنبیها، بی

قیمت نفت به אسرאئیل و ناکارآمدی دولت  ترویج فرهنگ غرب، אعطای کاپیتوالسیون به بیگانگان، فروش אرزאن

گفـت و אز אیـن کـه کشـور در אختیـار بیگانگـان قـرאر گرفتـه فریـاد           تأمین نیازمندیهای عمومی سخن میدر 

گفتنـد و رژیـم אز جانـب آنهـا کمتـر       مدאرאن نیز کم و بیش مـی  کشید، אما همۀ אین موאرد رא دیگر سیاست برمی

  .کرد אحساس خطر می

روزۀ  ویژه در جریـان قیـام سـه    وאدאشت، به  آنچه شاه و دولت אو رא به مقابلۀ جدی و سرکوب کردن نهضت

همین منظـر بـود کـه    . آورد خاستگاه مذهبی و نگرش دینی אمام به موضوعات بود روی، ۴۲ماه  پانزدهم خردאد

بخشید کـه   אی می کرد و به وی قدرت بسیار زیاد و کوبنده تن می אیشان رא در مصاف با قدرت جبار حاکمْ روئین

مردم رא بسیج کرده و آنان رא برאی אحقاق حقوق خویش با تکیه بـر مبـانی دینـی بـه     توאنست آحاد مختلف  می

  .میدאن مبارزه بکشاند
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  بندی جمع

ماه و אیجاد فضـای بسـتۀ سیاسـی در كشـور حضـور گروههـای سیاسـی         پس אز كودتای بیست و هشتم مردאد

هـای   ده بـود بـا تحمیـل برنامـه    در مقابل، آمریكا كه حضور جدی خویش رא با كودتا آغـاز كـر  . تر شد كمرنگ

  .در كشور دאشت كشی بیشتر و جلوگیری אز نفوذ شوروی سیاسی، אمنیتی، نظامی و فرهنگی سعی در بهره

אو و همفكرאنش كـه  . אی یافت אما אین تالشها با به قدرت رسیدن كندی و تغییر سیاستهای آمریكا روند تازه

شاه . אی رא در پیش گرفتند برحذر دאشتند، در אیرאن نیز چنین برنامهخود رא אز אقدאمات مستقیم در אمور دیگر ملل 

وزیر رא عوض کرد و بـا طـرح شـعارهای آزאدی אحـزאب، فضـای بـاز سیاسـی و אصـالحات אدאری و          نیز نخست

پس אز چندی الیحۀ אنجمنهای אیالتی و والیتـی بـه مجلـس     .אقتصادی سعی در جلب رضایت حامیانش دאشت

אعالم אین مصوبه، رهبرאن دینی به مقابلۀ جدّی و عملی با آن برخاسـتند و خوאسـتار لغـو אیـن      در پی. אرאئه شد

مدتی بعـد شـاه در   . وزیر پس אز مدتی تعلل عملی نبودن אین قانون رא אعالم کردند شاه و نخست. مصوبه شدند

الحات و אجـرאی אنقـالب   سخنرאنی تند خویش بار دیگر روحانیت رא تهدید کرد و عزم خویش رא برאی אنجام אص

با אدאمـۀ كشـمكش   . سفید به نمایش گذאشت و אز مردم خوאست تا در رفرאندمی به همین منظور مشارکت کنند

، حملۀ ساوאک به فیضیه و אیام دهۀ אول محرم دאنشجویان در تهـرאن  ۱۳۴۲میان روحانیت و شاه در نوروز سال 

دولت که دیگر رאهی جز برخورد خشـن و  . م شاه سر دאدندرאهپیمایی عظیمی کردند و شعارهای تندی علیه رژی

ماه رهبر نهضت رא دسـتگیر و   دید در صبح دوאزدهم محرم مطابق پانزدهم خردאد صریح در پیش روی خود نمی

  .روאنۀ زندאن کرد

با گسترش خبر دستگیری رهبر نهضت، مردم به خیابانهـا ریختنـد و אوضـاع نابسـامانی در تهـرאن و سـایر       

رهبر نهضت تا ده ماه بعد در زندאن بود و رژیم شاه باالخره אیشان رא تحت فشارهای . فرما شد انها حکمشهرست

אما אین رهبر آگاه پس אز אرאئۀ الیحۀ كاپیتوالسیون دوباره سـر  . آزאد کرد ۱۳۴۳ماه  مختلف در هجدهم فروردین

  .אعترאض بردאشت و رژیم ناچار به تبعید אیشان شد
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 אهدאف درس

  ؛)مخالفان شاه(بررسی وضعیت عمومی طیف مذهبی  
 آشنایی با علل ناکامی אمام و طرفدאرאنش در قیام پانزده خردאد؛ 
  بررسی وضعیت عمومی شاه و حامیانش؛ 
 אولیۀ قیام پانزده خردאد؛ آشنایی با علل موفقیت حامیان شاه در سرکوب 
  آشنایی با گروههای مختلف معارض شاه و رژیم سلطنتی؛ 
  آشنایی با سازمانها و گروههای فعال مذهبی و گرאیشهای آنها؛ 
  و گرאیشهای آنها؛) ناسیونالیستی(آشنایی با سازمانها و گروههای فعال ملی  
 .آنهاآشنایی با سازمانها و گروههای فعال کمونیستی و گرאیشهای  

  مروری بر مباحث پیشین

های پیدאیش حرکت و نهضـت   در بحث گذشته به علل و عـوאمل پـیدאیش قیام پانزده خردאد אشاره شد و ریشه

برخـی حـوאدث تـاریخی کـه سـبب بـروز       . عمومی مردم و مقدمات آن به طور گـذرא مورد تأمل قـرאر گرفـت  

ه ملت و دولت، تشدید مخالفت جناح مذهبی و سرکوب گیری در دو طرف منازع نارضایتی شده بود و نیز موضع

 .ها توسط نیروهای نظامی אرאئه شد شدید אین نارضایتی

در אین جلسه به بررسی علل شکست قیام پانزده خردאد خوאهیم پردאخت و سپس فعالیت گروههای مخالف 

   .و موאضع آنان رא در سالهای منجر به אنقالب به طور مختصر بررسی خوאهیم کرد

  بررسی وضعیت عمومی هر دو طرف در قیام پانزده خردאد

برאی تجزیه و تحلیل هر قیامی باید عوאمل و متغیرهای متعددی رא در نظر گرفت، شرאیط دو طـرف و آمـادگی   

هر دو جناح رא بررسی کرد و אمکانات و مقدورאت و אهدאف هر یک رא مطابق با وאقعیت سنجید و بـا قـرאر دאدن   

در وאقعـۀ  . یع در زمان خاص خود به אرزیابی معقول و منطقی אز حوאدث و رویدאدها دسـت یافـت  هر یک אز وقا

 توאند ضمن بررسی وضعیت طرفین درگیر، درسهایی אز چگونگی پیـروزی  پانزده خردאد نیز توجه به אین אمور می

مومی هـر دو طـرف در   آید بررسی وضعیت ع آنچه در ذیل می. אنقالب אسالمی در پانزده سال بعد عرضه نماید

  .پس אز آن نیز به نتایج و پیامدهای אین قیام خوאهیم پردאخت. جریان قیام پانزده خردאد אست
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  )مخالفان شاه(طیف مذهبی ) אلف

شد و به  فعالیتهای آنان אز پرهیز אز رویارویی با شاه شروع می. شد ـ طیف مذهبی گسترۀ وسیعی رא شامل می١

با توجه به غیبت رجال برجسته و . گردید دאیت کشور توسط علمای دینی ختم میتالش جدّی برאی کنترل و ه

صاحب نفوذ شیعه و در شرאیط مقابله با وضع موجود، אمام خمینی توאنست خأل موجود رא به بهترین شکل پر 

سپس אندیشۀ والیت  ،کند و رهبری سیاسی نهضت رא با هدف کنترل و هدאیت عمومی کشور توسط علما

 .به دست گیرد ،فقیه

پسـندیدند و   ـ تنها عدۀ אندکی אز مردم دیدگاههای אمام خمینی رא در ضدیت کامل با شاه و تغییـر رژیـم مـی   ٢

دאنستند و به تغییـرאت   عموم مردم طرفدאر אقدאمات رאدیکالی نبودند و گام زدن در אین وאدی رא به مصلحت نمی

 .کردند ظاهری و אندک شاه אکتفا می

به عبارت دیگر به جز حمایتهای محدود برخی مقلدאن . ـ طیف مذهبی فاقد ساختار و سازماندهی مناسب بود٣

 . سازماندهی قابل توجه دیگری وجود ندאشت, که אز طریق شاگردאن و مروّجان با אیشان تماس دאشتند, אمام

حتـی تلگـرאف تسـلیت شـاه بـه      . شـد  ـ حرکت אمام و علما مانع אز אنتقال نهاد مرجعیت به خارج אز کشور می٤

אهللا حکیم، که در حقیقت پذیرش تلویحی مرجعیت אیشان توسط هیئت حاکمه بود، با کمک علما و شخص   آیت

אقدאمات אمام در پرچمدאری אسالم ناب و مخالفت بـا אیـن ترفنـد    . אمام مانع אز אنتقال نهاد مرجعیت به عرאق شد

 . شده نبودند، بسیار مؤثر بود شاه، در شرאیطی که چندאن هم شناخته

شاه هنـوز  . ـ خودآگاهی عمومی مردم به حدی نبود که با تکیه بر آن بتوאن قیام و אنقالبی رא سازماندهی کرد٥

برخـی  . در میان مردم محبوب بود و چهرۀ وאبسته، خشن و دیکتاتورمآب אو برאی عامۀ مردم شناخته نشده بـود 

فریبانـۀ دیگـر و تبلیغـات رسـمی چهـرۀ       ذאری زمین به دهقانان، حرکتهای عوאمאقدאمات فریبندۀ אو אز قبیل وאگ

 . مطلوبی אز אو در نظر عامۀ مردم ساخته بود

تریبونهـا در אختیـار   . אی نبـود  شـده  ـ אمام خمینی در میان سیاستمدرאن دאخل و خارج کشور شخصیت شناخته٦

אیشان אمکان تبلیغ مناسب . آمد یز אز وی به عمل نمیאیشان قرאر ندאشت و حمایتهای الزم تبلیغاتی و سیاسی ن

دربارۀ دیدگاههایش رא ندאشت و ساوאک رفت و آمدها و אرتباطات אیشان رא به شدت تحت نظر دאشـت و אجـازۀ   

 . فعالیت جدی و مؤثر رא אز אیشان سلب کرده بود

و نگرאنیهای فـردی رא بـه سـطح    אی نبود که نارضایتی عمومی به وجود آورد  ـ شرאیط عمومی کشور به گونه٧

در وאقع شرאیط تحقق אنقالب هنوز مهیّا نشده بود و عامۀ مردم در چنان אوضاع . אعترאضات אجتماعی אرتقاء دهد

سلطۀ آمریکا و אنگلیس بر شـاه و کشـور چنـدאن علنـی     . و אحوאلی אمکان پشتیبانی אز رهبر مخالفان رא ندאشتند

هنگ غرب אیمان و אعتقادאت مردم رא به چالش نکشیده بـود و فضـای سیاسـی    نبود؛ فساد شیوع نیافته بود؛ فر

  .آور نبود אختناق
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  شاه و حامیان وی) ب

گرאها رא پشت سر بگذאرد و پس אز کودتا با خیال رאحت  ـ شاه توאنسته بود با زحمت و مرאرت فرאوאن خطر ملی١

ساوאک تأسیس شده بود و با مهـارت کامـل   . ار بگیردو با تکیه بر نیروی نظامی و אمنیتی کنترل אمور رא در אختی

و عوאقب آن رא پشت سر بگذאرد؛ بدون אین که ) کندی(توאنسته بود تأثیرאت ناشی אز تغییر رئیس جمهور آمریکا 

 . خطری אو و خاندאنش رא تهدید کند

ـ . ـ مرگ دو رهبر روحانی مؤثر و صاحب نفوذ، نهاد مرجعیت رא دچار تفرقه کرده بود٢ ا پـیش אز آن شـــاه אز   ت

. کـرد  אهللا کاشانی هموאره نگرאنیهـایی رא אحســـاس مـی    אهللا بروجردی و آیت جانب علما و به ویژه אز طرف آیت

رحلت אین دو بزرگوאر نگرאنیهای אو رא برطرف کرد و אگرچه تالش شاه در אنتقال مرجعیت به نجف ناکـام مانـد،   

یک אز مرאجع بعدی قدرت، توאن و نفوذ پیشینیان خود رא   د، چرא که هیچخاطر بو אما تا مدتها אز אین جهت آسوده

 . ندאشتند و تا تبدیل شدن آنها به مرجعیت مطلق شیعیان نیز زمان زیادی الزم بود

کـرد و   אی متزلزل شاه رא تقویت مـی  ـ پول نفت حاصل אز عوאید کنسرسیوم به تدریج موقعیت دאخلی و منطقه٣

אین پول به طور مستمر رو به אفزאیش بود و زمینـه رא بـرאی   . ساخت אی موفق می ر کشور چهرهאز אو در אدאرۀ אمو

אندکی אز دالرهای نفتی تبدیل بـه کاالهـای   . آورد تسلیحاتی شاه فرאهم می  خریدهای هنگفت تسلیحاتی و غیر

 .دאشت شد که در بطن خود رضایت عامۀ مردم رא در بر عمومی می

אنتظامی و אمنیتی توאنسته بودند فضای אمن و قابل אطمینانی در دאخـل کشـور بـه وجـود     ـ نیروهای نظامی و ٤

אی که شورش و قیامهای خیابانی حاصل אز تغییر سیاست حکومت رא، به ویژه در زمان کنـدی و   آورند؛ به گونه

. دאدند ت رא نمیکردند و אجازۀ روאج و گسترش بحرאن به بخشهای دیگر مملک دولت אمینی، به رאحتی کنترل می

تـرین زمـان ممکـن     در جریان قیام پانزده خردאد، אگرچه אین قیام در برخی شهرها نیز محقق شد، אما در کوتـاه 

یعنی در طی سه روز تمام شهرها تحت کنترل درآمد و عناصر فعال قیام؛ شناسایی و دسـتگیر شـدند و تعـدאد    

 .دیگری نیز در درگیریهای رویاروی به شهادت رسیدند

کرد که پس אز کسب موאفقت شـاه، بـا    فرمایی می ـ در رأس دولت شخص قدرتمندی چون אسدאهللا علم حکم٥

אو کـه אز عناصـر   . تر توאنست به قلع و قمع مخالفان بپردאزد و در אیـن رאه تردیـد نکـرد    شدت عمل هرچه تمام

. درت نظـامی قیـام رא مهـار کـرد    وאبسته به אنگلیس بود، چهرۀ بسیار خشن و خطرناکی אز خود نشان دאد و با ق

دאنست که ضعف ذאتی شاه در مقابله با مردم به بحـرאن دאمـن خوאهــد زد؛ بنـابرאین چـارۀ کــار رא در        علم می

 .رحمانه دید و אز אین کار نتیجه گرفت کاربــرد گسترده و بی

. مـاه کوتـاهی نکردنـد    دאدیک אز حامیان شاه אز حمایت جدی و مؤثر אز אو در جریـان قیـام پـانزده خـر      ـ هیچ٦

های وאبسته به غرب و شرق هر یک אز نظر خـویش دسـت بیگانگـان، عوאمـل אرتجـاع سـرخ یـا سـیاه،          رسانه
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رא عامـل אصـلی بحـرאن    ... نشـینان و   مانده אز قافلۀ تمدن، عناصر ناسپاس و شورشــی، حاشـیه   روحانیان عقب

 .مسلح گله و شکایتی אبرאز ندאشتند  ان غیردאنستند و אز برخورد خشن و قهرآمیز دولت با مخالف می

אی אز آحاد مختلف جامعه، به ویژه طبقۀ متوسط که دورۀ رشد خود رא آغاز کرده بودند، به شاه  ـ طیف گسترده٧

قشر کارکنان صنایع وאبسته به دولت، بخش خصوصی، کارمندאن دولتی و کثیری . و سیاستهایش دلبسته بودند

ـ  . کردنـد  אز אقشار مختلف مردم مخالفتی با شاه אبرאز نمی ه جـز بخشـهایی אز دאنشـگاه و حـوزه و     در حقیقـت ب

سیاستمدאرאنی نارאضی، کمتر نیرویی قدرت و تـوאن אبـرאز مخالفـت رא دאشـت و همگـان אز رونـد موجـود אبـرאز         

 . אی بر کشور حاکم بود نارضایتی ندאشتند یا الאقل سکوت رضایتمندאنه

بـرאن آنهـا دستگیــر و    بدین ترتیب وضعیت عمومی کشور و ضعف طیف مخالفان شـاه، کـه برخـی אز ره   

بردند یا אز אدאمـۀ مبـارزه منصرف شده بودند، ثقل وظایف سیاسی کـه   زندאنی شده بودند یا در تبعید به سـر می

ناگهان بر دوش روحانیت مبارز אفتاده بود، عدم آمادگی عمومی جامعه، قدرت سـرکوب نظـام حـاکم و فقـدאن     

ساز بروز شکست قیـام   ب و عدم وجود سازماندهی مناسب، زمینهها و بسترهای فکری و אیدئولوژیک אنقال زمینه

پانزده خردאد و سرکوب אین جنبش دینی شـد و پـس אز آن حکومـت بـا אتخـاذ سیاسـتهای مختلـف אز قبیـل         

هرگونه صدאی مخالفی رא در گلو خفه کرد تا کشور بـرאی  ... سرکوب، تطمیع و جذب، تهدید، تبعید، بازدאشت و 

  .آور موجود رא تحمل نماید وضعیت خفقانمدت پانزده سال 

جـات   در چنین شرאیطی، که אمکان فعالیت سیاسی رسمی אز مخالفـان سـلب شـده بـود، گروههـا و دسـته      

سیاسی مختلف و متعددی به وجود آمدند که هر یک دستورאلعمل خاصی برאی مقابله با وضعیت موجـود بـرאی   

حزبی حاکم بر کشور، کنترل شدید تحرکات   فضای سنگین ضدّאعالم אنحالل אحزאب، . خود تعریف کرده بودند

مخالفان و نارאضیان، مشیِ رאدیکالی برخـی אز گروههـا، نگرאنـی אز ورود عناصـر نفـوذی در دאخـل گروههـا و        

هـای سیاسـی    فشارهای مختلف دیگر سبب شده بود تا در אین دوره، برخالف سالهای گذشته، گروهها و دسته

  .یرزمینی و مخفی در پیش گیرندگرאیشی مسلحانه، ز

بـری بـرאی    نسل جدید به دلیل ناکارآمد دאنستن روش مذאکره یا به دلیـل آنکـه در صـدد אتخـاذ رאه میـان     

برאندאزی رژیم شاه بودند، אعتقاد چندאنی بـه گفتگـو و مـذאکره ندאشـتند، بـه تـدریج بـه گروههـای مختلـف و          

ها مخالفت با وضع موجود، برאندאزی رژیم با مشی مسـلحانه و  אی تبدیل شدند که نقطۀ مشترک آن شده مرزبندی

  . אیجاد بحرאن برאی حکومت بود

אز درون אحزאب و گروههای سیاسی به تدریج نسل جوאن، فعال و رאدیکالی بـروز و ظهـور کـرد کـه قصـد      

آبشـخور   אین گروهها، بسته بـه . دאشت با تکیه بر سالح ماهیت حکومت رא به جهت مطلوب خویش تغییر دهد

وجه אختالف אین گروهها با אحزאب پیش . شدند بندیهای متفاوتی تقسیم می فکری متفاوتی که دאشتند، به دسته

  :אز خود در چند نکته نهفته بود
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  .بخش در چین، کوبا، فرאنسه، אلجزאیر و مصر قرאر دאشتند ـ تحت تأثیر مبارزאت رهایی١

آمیز و روشهای حزبـی و   بست رسیدن روند مذאکره، گفتگو، حرکتهای مسالمت وجه مشترک همۀ آنها به بن ـ٢

 .پندאشتند بود و אینکه تنها رאه رهایی و پیروزی رא نبرد مستقیم و رو در رو با رژیم شاه می... 

 .تافتند کار نسل پیش אز خود رא بر نمی ـ رهبرאن محافظه٣

א منطبق بر تحوالت سیاسی جهانی قرאر دאده بودند و אز آنچه در אیرאن جریـان دאشـت،   ـ شعور سیاسی خود ر٤

 .ناخرسند بودند

 .دאنستند ـ عموماً شاه رא بازیچۀ دست אمپریالیسم جهانی می٥

 .های چپ مارکسیستی، مائوئیستی، حزب توده و کمونیسم متأثر بودند ـ غالباً אز אندیشه٦

برخـی אنقـالب شـهری و برخـی אنقـالب روسـتایی رא       (کردند  ین گزینه قلمدאد میـ אسترאتژی אنقالب رא بهتر٧

  ).پسندیدند می

 گروههای مختلف معارض با شاه و رژیم سلطنتی

توאن وضعیت گروههای مختلف معارض با شـاه و رژیـم سـلطنتی رא بـا نگـاهی بـه        با توجه به אین مقدمه می

  :موجود در کشور پس אز مشروطه به سه دستۀ کلی تقسیم کردپیشینه و سوאبق مبارزאتی و دیدگاههای مختلف 

  .سازمانها و گروههای فعّال مذهبی) אلف

  ).ناسیونالیستی(سازمانها و گروههای فعّال ملی ) ب

  .سازمانها و گروههای فعّال کمونیستی) پ

  سازمانها و گروههای فعال אسالمی) אلف

مـاه، وضـعیت    قالبی در دورאن پس אز بیست و هشت مـردאد بندیهای سیاسی و گروههای فعال אن در میان دسته

ترین ویژگـی אیـن گروههـا بـه طـور مختصـر אشـاره         אز אین رو به مهم. אز بقیه بود  گروههای אسالمی متفاوت

  :شود می

گرفت که אز معتقدאن به سازش مقطعـی تـا گروههـای     אی אز مبارزאن رא در بر می ـ אین گروهها طیف گسترده١

 .شد دیکالی، همچون فدאئیان אسالم، رא شامل میאنقالبی رא

ـ محور فعالیت אین طیف به طور عمده روحانیان بودند و אز عقبۀ مالی، معنوی و سیاسـی آنـان بهـره گرفتـه     ٢

 .شد و אمام مشخصاً محور אین مجموعه بود می
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ات نیز معموالً حکم شـرعی  ـ אقدאمات نظامی و عملیاتهای تروریستی آنها بسیار אندک بود و برאی همین אقدאم٣

 .کردند دریافت می

 .گیر بودند و خاستگاه فکری آنان مکتب تشیّع بود ـ معموالً در אجرאی ضوאبط شرعی دقیق و سخت٤

های سیاسی تفوّق دאشت و در ذیل تعلقات دینی، فعالیتهای سیاسی رא نیز  های دینی بر אنگیزه ـ عموماً אنگیزه٥

 .کردند گیری می پی

پایگاه אجتماعی آنان طبقۀ متوسط و مذهبی جامعه بود و به طور عمده به بخـش سـنّتی و متـدیّن جامعـه     ـ ٦

  .وאبسته بودند

. אی אز گروهها رא برشـمرد  توאن طیف گسترده شده در میان گروههای אسالمی می با توجه به ویژگیهای بیان

  : بندی کرد توאن در دو گروه مختلف دسته אین طیف رא می

 گرאیان تجدّدطلب  سالمـ א١

 نهضت خدאپرستان سوسیالیست به رهبری محمد نخشب؛ـ 

 جمعیت آزאدی مردم אیرאن؛ـ 

  ؛)دکتر شریعتمدאری، پیمان، سامی(حزب مردم אیرאن ـ 

  ؛)طالقانی، بازرگان(کانون אسالمی ـ 

  ؛)دکتر محمدتقی شریعتی(کانون نشر حقایق ـ 

  حسینیۀ אرشاد؛ـ 

    ؛)אز دو طیف ملی و مذهبی ترکیبی(نهضت آزאدی ـ 

  ).١٣٥٤تا قبل אز مشکالت سال (مجاهدین خلق ـ 

  گرאیان אنقالبی ـ אسالم٢

  אتحادیۀ مسلمین؛ـ 

  حزب ملل אسالمی؛ـ 

  ؛)کاشانی، غروی، زنجانی(جامعۀ روحانیت مبارز ـ 

  ؛)هاشمی رفسنجانی، باهنر(گروه مکتب تشیع ـ 
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  ؛)یآقای بهشت(گروه مدرسۀ دین و دאنش قم ـ 

در دאنشگاه؛ مطهـری، مفـتح، گلـزאده و غفـوری و در حـوزه؛ مشـکینی،       (گروه روحانیان مروّج و شاگرد אمام ـ 

  ؛...)אی، آذری قمی، منتظری، ربانی شیرאزی و  خامنه

  فدאئیان אسالم؛ـ 

 .هیئتهای אسالمیـ 

دلیـل نگـرش غالـب غیـر     در کنار אین گروهها אفرאد و گروههای مسلمان دیگری نیز فعالیت دאشتند که به 

تـری بـه نـام     شاید بتوאن آنها رא در قالب کلـی . توאن אز آنها با نام فعاالن سیاسی ضدّ رژیم یاد کرد سیاسی نمی 

  .سیاسی با هدف فعالیتهای فرهنگی قرאر دאد אسالم سنتی و غیر 

  سازمانها و گروههای ملی) ب

بـه بعـد    ١٣٢٨در אین سالها به ویـژه אز سـال   . گردد می  عمدۀ فعالیت אین گروهها به سالهای آخر دهۀ سی باز

فضای سیاسی کشور تحت فشار سیاسیّون و عناصر فعّال تغییر یافت و شـاه تحـت فشـارهای حامیـان غربـی      

ویژگـی عمـدۀ אفـرאد و    . خویش، آزאدی אحزאب و گروهها رא به رسمیت شـناخت و بـه آنـان אجـازه فعالیـت دאد     

  :توאن چنین برشمرد א میگروههای فعال در אین عرصه ر

אز نظر پایگاه אجتماعی عموماً به طبقۀ متوسط بـه بـاال و مرفّـه אشـرאفی تعلـق       ،به ویژه رهبرאن حزبی ،ـ آنها١

  .شدند دאشتند و یا אز سوی آنها حمایت و تأمین مالی می

  .אختیار دאشتگرאیانه در آنان بروز چشمگیری دאشت و محوریت אین حرکت رא مصدق در  ـ تفکرאت ملّی٢

  .دאد ترین نگرאنی حیات سیاسی آنان رא تشکیل می ـ دغدغۀ سیاست و قدرت مهم٣

گرאیانـه   ـ دغدغۀ אحیای دین و شعائر دینی و تبدیل حرکت سیاسی به אقدאمات אصالحی و نگرشـهای آرمـان  ٤

  .گرفت هایشان قرאر می ندאشتند یا אین موאرد در ذیل سایر خوאسته

  .ضای سیاسی جامعه چندאن عمیق نبود و אز حمایت مردمی نیز بهرۀ چندאنی ندאشتندـ تأثیر آنان در ف٥

  . گرفت ـ به طور عمده حول محور אفرאدی خاص، نظیر بازرگان، سنجابی و مصدق، شکل می٦

آمیز معتقد بودند و در אندیشۀ هیچ یک אز آنـان   ـ به مذאکره و אصالح وضع موجود و تغییر آن אز طرق مسالمت٧

  . البِ برאندאز و ضدیّت با شاه مطرح نبودאنق

ماه فعالیتهای سیاسی محدودی  אفرאد، شخصیتها و گروههای فعالی که پس אز کودتای بیست و هشت مردאد

  ند אز؛א یافتند عبارت
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 אفرאد

مصدّق، که زندאنی و تبعید شد؛ دکتر فاطمی، که دستگیر و سپس کشته شد؛ رضوی، معظمـی، مکـی، بقـایی،    

  .אهللا طالقانی و آیت) حاج آقا رضا(אهللا زنجانی  زאده، عطایی، بازرگان، آیت حائری

 אحزאب و گروهها

  ؛)دאریوش فروهر(ـ حزبِ ملت אیرאن 

  ؛)پور پزشک(ـ حزبِ پان אیرאنیست 

  ؛)خلیل ملکی(ـ نیروی سوم 

  ـ حزب سوسیالیست       شاخۀ محمدعلی خنجی؛

 ؛ )قندهاری(شاخۀ حزب אیرאن ناسیونالیست אسالمی                                  

  ـ جبهۀ ملی دوم؛

  .ـ نهضت آزאدی אیرאن

  سازمانها و گروههای کمونیستی) ج

بـا توجـه   . سوّمین گروه فعّال عرصۀ سیاسی طیّ سالیان مورد بحث، گروههای کمونیستی و مارکسیستی بودند

تردّدهای فـرאوאن میـان   , حضور هوאدאرאن کمونیسم در אیرאن، به ویژه אز אیام مشروطیت به بعدبه تجربۀ دیرپای 

های אندیشۀ کمونیستی، که بر محور توزیع ثـروت   جاذبه, אیرאن و روسیه، دאد و ستد تجاری و فرهنگی دو طرف

آن در دאخل کشـور אیـن    گستری مبتنی بود، و نیز تمایل قشری אز روشنفکرאن به אین אیده و گسترش و عدאلت

گروهها به ویژه در دو دهۀ آخر حکومت شاه به تدریج نقش فعالی در عرصۀ سیاسی و رאدیکالی کردن فضـای  

  .عمومی جامعه אیفا کردند

, ١٣٢٧شده بر جان شاه در  ترین شاخص حزبی אین گروهها حزب توده بود که پس אز سوء قصد אنجام  مهم

در אوאیل دهۀ سی و پس . אما بخشهای قابل توجهی אز آن هنوز فعال بودند, شده بودقانونی و منحل אعالم  غیر 

ماه אین حزب بار دیگر قلـع و قمـع شـد و بـا کشـف شـبکۀ نظامیـان حـزب،          אز کودتای بیست و هشت مردאد

  .فعالیتهای آن در دאخل کشور متوقف شد

  :ویژگیهای عمومی طرفدאرאن אین گرאیش عبارت بود אز

 .אجتماعی آنان طبقات محروم جامعه بود و به طور عمده تحت محوریت حزب توده قرאر دאشتند ـ خاستگاه
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ـ آبشخور فکری آن بر کمونیسم مبتنی بود و به طور عمده هـوאدאر منـافع אتحـاد جمـاهیر شـوروی بـه شـمار        

 .آمدند می

 .ـ نوאحی فعالیت אین حزب אستانهای شمالی و غربی کشور و تهرאن بود

 .کردند عمده بر روی طبقۀ کارگر فعالیت می ـ به طور

کردنـد و مالحظـات دینـی آنهـا رא محـدود       یابی به مطلوب خویش אز هیچ אقدאمی فروگذאر نمـی  ـ در رאه دست

 .کرد نمی

 .ـ خوאهان אستقرאر یک حکومت به سبک و سیاق אتحاد جماهیر شوروی و برאندאزی رژیم سلطنتی بودند

  :אند אز ات فعال در אین طیف عبارتج ترین گروهها و دسته مهم

 های אنقالبی حزب توده کمیته •
 محفلهای مارکسیستی ـ لنینستی •
 گروههای مائوئیستی •
 حزب کمونیست אیرאن                       سازمان אنقالبی •
 حزب کارگرאن אنقالبی            گروههای تروتسکیستی •

 ها له کومه                                                   

 ).אکثریت(چریکهای فدאیی خلق   حزب توده                •
 ).אقلیت(چریکهای فدאیی خلق                 جزنیگروه  •
 گروه فلسطین •
 گروه توفان •
 رنجبرאن •
 אتحادیۀ کمونیستها •
 آرمان خلق •
 ستارۀ سرخ •

  بندی جمع

مرجعیت و نیز ندאشتن سازماندهی کارא برאی אیجاد یـک   قیام پانزده خردאد به سبب אجماع ندאشتن رئوس قدرتِ

در عـین حـال   . אنقالب و کافی نبودن آگاهیها و آمادگی مردم برאی شرکت در یک حرکت گسترده ناکـام مانـد  

وزیـر   شاه با تأسیس نهادهای אمنیتی، مانند ساوאک و کنترل אوضاع و قرאردאدن فردی قدرتمند به عنوאن نخست

دلبستگی بخشهای نوپایی אز جامعه به سیاستهای پهلوی توאنست אوضاع رא تحت کنترل خویش  و با אستفاده אز

  .درآورد
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אما אین قیام باعث علنی شدن و گسترش تدریجی فعالیتهای گروههای سیاسی در کشور شد که سه طیـف  

تحـت رهبـری אمـام    گـرאیش אسـالمی   . ترین אین گرאیشها بودند گرאیان، ملّیون و کمونیستها אصلی عمدۀ אسالم

های دینی رא، که معموًال אز طبقۀ متوسط جامعـه   אی אز مبارزאن و فعاالن سیاسی با אنگیزه خمینی طیف گسترده

گرאیش ملّیون אغلب با دغدغۀ قدرت و حیات سیاسی و بیشتر در میان طبقۀ روشنفکر و . گرفت بودند، در بر می

یز در میان طبقـۀ پـایین جامعـه و توسـط نیروهـای حـامی       گرאیش کمونیستی ن. مرفّه جامعه شکل گرفته بود

... شد و بیشتر در صدد אستفاده אز نیروهـای گـارگر و روسـتاییان و     شوروی אز مناطق شمالی به אیرאن دאخل می
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  אهدאف درس

  ؛۱۳۴۲آشنایی با אوضاع אیرאن پس אز خردאد  
  بررسی אنوאع همكاریهای אیرאن و آمریكا در جهت یافتن ثبات؛ 
  مندی אز אمكانات آن؛ آشنایی با كمكهای دولت آمریكا به אیرאن برאی بهره 
های سیاسی، نظامی و  آشنایی با پیمانهای همكاری אیرאن و אمریكا در عرصه 

  فرهنگی؛
  تا ظهور אنقالب؛ ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶با سیر حوאدث سالهای  آشنایی 
 .بررسی علل تاریخی ظهور אنقالب 

  مروری بر مباحث پیشین

تبیین علل  ۀ گذشته אوضاع عمومی دو جبهۀ אمام و شاه در قیام پانزده خردאد مرور شد و نکاتی چند دردر جلس

گرאیان و كمونیستها و  ف عمدۀ ملیّون، אسالمدر אدאمه نیز سه طی. شکست و نافرجام بودن אین قیام אرאئه شد

همچنین گرאیشهای هر طیف رא بررسی کردیم تا بتوאنیم نگرشهای هر گروه رא نسبت به אنقالب بشناسیم و 

  .عوאمل אیجادكنندۀ آن رא نیز بهتر بكاویم

عوאمل تحقق در אین جلسه ضمن אشارۀ مختصر به آنچه شاه در دورۀ אختناق خویش אنجام دאد، به علل و 

همچنین به حوאدث و אتفاقاتی . و چگونگی رخدאد آن خوאهیم پردאخت ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۶אنقالب در طی سالهای 

  .که بر سرعت حرکت אنقالب אفزود و موجبات تولد آن رא فرאهم آورد، نیز אشاره خوאهیم کرد

  پیمانی با غرب تالشهای شاه برאی هم

رژیم ، אمیر אسدאهللا علم، وزیر حلقه به گوش شاه د آن توسط نخستخردאد و سرکوب شدی پانزدهپس אز قیام 

 رکوب شدید قیام و معترضان پردאخت؛نخست به س .ردمناسبی برאی سرکوب مخالفان به دست آو ۀشاه بهان

مذهبی رא  ـ و عناصر ملی جامعهدیگری אز روحانیان، دאنشجویان، אقشار عادی  بسیار ۀبسیاری رא کشت و عد

ریج تده ب. یا به خارج אز کشور پناه بردندشدند و  برخی دیگر نیز تحت فشار رژیم تبعید. کرد یدستگیر و زندאن

شد و  تبدیلزیرزمینی  کات مخفی وفت علنی و آشکار به تحرخالمאز  ی موجود در سطح جامعههانارضایتی
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فشار تدریج تغییر یافت و در אثر ه ب ،ندאشتندکه تا آن زمان تمایلی به حرکتهای مسلحانه  ،لحن معترضان

  .باب جدیدی در مبارزאت مردم با رژیم گشوده شد مفرط شاه و دستگاهِ سرکوب אو،

و  که ملجأ روحانیان ؛دیگر فضا و مجالی برאی אعترאض وجود ندאشت آور جامعه که  خفقان شرאیطدر 

شاه با تکیه بر درآمدهای  אز אین رو. تندف قرאر گرفرژیم تحت فشارهای مختل אز سوی نیز پناهگاه مردم بودند

به غرب  در سه جهت عمده به طور کاملفضای عمومی جامعه رא کوشید  محور خویش تی و نگاه غربنف

 وب برتری در אین زمینه سزده در منطقه و ک دیل אیرאن به یکی אز کشورهای غربآرزوی شاه تب. وאبسته سازد

د، ما باید به غرب خوب یا ب«نکته رא بارها متذکر شده بود که אین  אوو  یکا بودحفاظت אز منافع غرب و آمر

  .»אی وجود ندאرد ه هیچ چارهجز אین رאملحق شویم و 

در سه حوزۀ تالشهای بسیار وسیعی رא ی با توجه به حمایت غرب و دالرهای نفتر پرتو אین دیدگاه و د شاه

אی دאشت که عبارت  پیمانی با غرب مزאیای عمده אز دیدگاه אو هم .آغاز کرد متفاوت سیاسی، אمنیتی و فرهنگی

  :بودند אز

  .کرد رא تضمین می אوحمایت غرب، ثبات و אستمرאر حکومت و سلطنت  ـ۱

توאنست  شاه می אز אین رو. بودאمنیت در منطقه  وجودنیازمند  אین אمر ـ غرب به منافع نفتی אیرאن نیاز دאشت و۲

در معامالت منطقه  مؤثر یبه شخصیت باشد و حافظ منافع غرب در منطقه ،در غیاب دولتها و אشخاص قدرتمند

  .تبدیل شود

  .در دאخل کشور حمایت شود אوکرد که אز אقدאمات سرکوبگرאنۀ  ـ منافع و سود هر دو طرف אیجاب می۳

رא بـرאی   ی الزمهـا  گـر زمینـه  ید یو پردאخـت دالر אز سـو  ـ بازאر مصرف אیرאن אز یک سو و لزوم خرید نفت ۴

  .آورد گردش منظم، مستمر و پرفایدۀ دالرهای نفتی فرאهم می

  .دאنست که غرب برאی مقابله با אتّحاد جماهیر شوروی بر روی אیرאن حساب باز کرده אست ـ شاه می۵

توאنست آنها رא بـا مزאیـای    رفت، میگ ـ با تغییر فرهنگ جامعه، که אز طریق تغییر فرهنگ مصرف صورت می۶

دلفریب غرب آشنا سازد و سپس تغییرאت אساسی و زیربنایی در نوع نگاه دینی مردم אیجاد کند و جامعـه رא بـه   

  .سمت سکوالریزم هدאیت کند

ن אز رهایی یـافت توאنست به حمایتهای الزم برאی تغییر تدریجی فرهنگ دینی و  אرتباط با غرب می به وسیلۀـ ۷

ر روحانیان دست یابد و אعترאضات آنان رא در قالب مخالفت با پیشروی به سمت تمدن بزرگ و صنعتی شدن ش

  .אیرאن وאنمود كند
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توאنسـت در پنـاه آن    آورد که مـی  ه چتر אمنیتی و حمایتی مناسبی برאی شاه به وجود میشد بیانـ همۀ عوאمل ۸

چـه  مینـان هر بـا אط  یتـ یو אمن ی، فرهنگیاسیحوزۀ س های خویش مبنی بر دیدگاههای غربی رא در سه خوאسته

  .بیشتر پیگیری نماید

 پیمانی با غرب های هم عرصه

 عرصۀ سیاسی) אلف

 در خالل سالهای. گرفت ه بر حمایتهای غرب صورت میشاه אقدאمات بسیاری در אین حوزه אنجام دאد که با تکی

. شاه با אتخاذ تدאبیری توאنسته بود وضعیت سیاسی خویش رא مستحکم نماید ،پنجاه ۀچهل تا نیمه ده ۀده

  :توאن چنین ذکر کرد ترین אین تدאبیر رא می مهم

  ؛آنانکردن ومار ـ سرکوب شدید مخالفان و تار۱

  ؛ویژه آمریکاه ب ،چه بیشتر با دولتهای غربیـ پیوند هر۲

  ؛آمریکا ۀدر هیأت حاکم نفوذ تحکیم אرتباطات شخصی با אفرאد و אشخاص ذی ـ۳

  ؛...وین، حزب مردم، حزب رستاخیز و حزب אیرאن نـ אیجاد אحزאب وאبسته به دولت تحت تمکین شاه، نظیر ۴

  گوش به فرمان؛کنترل شدید مجلس و אنتخاب نمایندگان مطیع و  ـ۵

  ؛وزیر شدن نخسترسمی قدرت אز کابینه به دربار و مجری فرאمین شاه   אنتقال غیر ـ۶

  پیمان غرب؛ بسط روאبط با کشورهای هم ـ۷

های نوسازی بدون توجه به خوאست عمومی جامعه و אعترאضات آنان و  تأمین هزینهتکیه بر قیمت نفت و  ـ۸

  دور شدن هرچه بیشتر شاه אز پایگاههای אجتماعی مورد نیاز خویش و نزدیكی به حامیان غربی؛

های  ۀ متوسط که صرفاً مجری خوאستهאز حامیان در طبق یکرساالری دولت با هدف אیجاد لش ـ تقویت دیوאن۹

  .ندباش אو

 عرصۀ אمنیتی و نظامی) ب

ه خاورمیانه و ب ، در منطقۀאی آمریکا و سیاستهای منطقه در אین حوزه شاه کوشید تا با تکیه بر معامالت جهانی

ترین رאه تقویت موقعیت  مهم دאنست که אو همانند پدرش می. ی אیفا کندنقش فعال و مؤثر خلیج فارس ویژه

و شاه رא نیروهای نظامی تشکیل ستون فقرאت هر د .אرتش و نیروهای نظامی و אمنیتی هستند خویش تقویت

تمام توאن خویش رא برאی تقویت شاه  אز אین رو. کردند های نظامی خویش אفتخار می به درجهدאدند و هر دو  می

در  دאن سلطنتی و אیفای نقش ژאندאرمیحمایت אز شاه و خان ۀعمدچه بیشتر אرتش با دو کاربرد و گسترش هر
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به אین کار و در אختیار قرאر دאدن مستشارאن ش نیز با تشویق و ترغیب אو حامیان آمریکاییِ. کار بستبه  منطقه

در  .ندאفزود میدم بر آتش אشتیاق شاه  به دم قرאردאدهای نظامیِ هنگفتنظامی، سالحهای پیشرفته و عقد 

زمان ممکن نیروهای نظامی و کادر אرتش به دو برאبر אفزאیش یافت و به بیش אز چهارصد هزאر نفر  ترین وتاهک

ساوאک، . کرد ر لزوم אین خریدها دچار تردید میאی بود که همگان رא د خریدهای تسلیحاتی شاه به گونه. درسی

ن سلطنتی نیت خاندאممین אאولویت آنان تأ ترین که مهم بنا نهادن رא אرسی ویژۀ شاهنشاهی و گارد جاویدازب

  :عرصه به אهدאف ذیل دست یابد کوشید در אین بدین ترتیب شاه می. بود

  ؛تکیه بر אرتش و نیروهای אمنیتی با ترین پایگاه אجتماعی خویش تقویت مهم ـ۱

  ؛میانه و خلیج فارساد حافظ منافع غرب در منطقۀ خاورتبدیل אرتش אیرאن به نه ـ۲

خیز خلیج فارس و אطمینان دאدن به غرب در خصوص אستمرאر فروش  אیجاد ثبات و אمنیت در منطقۀ نفت ـ۳

  ؛نفت אرزאن قیمت

  ؛نشاندۀ شوروی در منطقه ـ مقابله با دولتهای دست۴

  ؛گذאری خارجی باثبات در دאخل کشور برאی سرمایهאیجاد فضای אمن و  ـ۵

  ؛ساوאک، ژאندאرمری، پلیس و سایر نیروها به وسیلۀرאن نقاط אی دورتریننهاد سرکوب تا  گسترش ـ۶

برتری نیروهای نظامی و אفسرאن אرشد و אعتقاد ویژه به آنان و به کارگیری آنان در فعالیتهای حساس  ـ۷

  .کشور

كودتای بیست و هشت مردאد و قیام (شاه، كه با تكیه بر نیروهای نظامی در دو مرحلۀ حساس بنابرאین 

אی به אین مجموعه و حفظ برتری  توאنسته بود مخالفان خود رא سركوب كند، عالقه و אعتقاد ویژه )پانزده خردאد

  .دאد آن نشان می

 عرصۀ فرهنگی) ج

مخالفتهای  شاید بتوאن گفت عمدۀ. فرهنگی صورت گرفت مات برאنگیزאنندۀ شاه در عرصۀאترین אقد مهم

حساسیتها و ظرאفتهای אین حوزه، بافت دینی و . دش و رژیم سلطنتیمی نیز אز همین ناحیه متوجه شاه مرد

ۀ آنچه رא و هم بود ی به خود گرفتهناپذیر به مرور زمان شکل تغییر ی کهمذهبی جامعه، فرهنگ و تمدن خاص

تئاتر، سینما، کتاب، نشریات، رאدیو، تلویزیون و آموزش و  אعم אز شعر، موسیقی، توאن نامید می فرهنگکه 

نوع برخورد رضاخان با موضوع  کنندۀ که تدאعی غییر و تحول אساسی شدنددهه چنان دچار تپرورش در طی دو 

אو به روحانیان و علمای دینی، نوع نگاه  ،روح شاه با فعاالن مذهبی برخورد سرد و خشک و بی. بودحجاب 
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تدریج ه ه بکبود یافته  روאجدین و دیانت چنان  در حاشیه قرאر دאدنینهای مذهبی و تالش برאی سنتها و آی

  .אین حوزه אز אساس با تمدن و پیشرفت مخالف هستند ه وجود آمده بود که دین و فعاالنאین گمان در אذهان ب

به  آزرده کرد که در کمتر אز دو دهه אقدאمات متعدد و خالف روح عمومی جامعه چنان خاطر جامعه رא

توאن پاسخی  در حقیقت אنقالب رא می. شدهجوم آورده جامعه مورد نظر شاه در فرهنگی  تمامی مظاهر

نگی متفاوت و ترویج کوشید אز طریق אیجاد فره אو می. نستدא ،مذهبی به آنچه شاه بدאن معتقد بود ـ فرهنگی

  :فرهنگ غربی به אهدאف ذیل دست یابد

  .ـ ترویج سکوالریزم و روאج جدאیی کامل دین אز سیاست۱

به אموری  بندوباری در جامعه و سرگرم کردن نسل جدید و بی شیو لذت אندی گذرאنی فرهنگ خوشـ ترویج ۲

  .مبتذل

تغییر لباس و تفکر و مصرف کاالهای غربی (ـ تغییر و تبدیل فرهنگ دینی مردم به فرهنگ وאردאتی و غربی ۳

  ...). و

  .باستانیـ تغییر تاریخ مذهبی به تاریخ شاهنشاهی با هدف تقویت مشروعیت خویش و אنتساب به شاهان ۴

تغییر نگرش نسل جوאن و ترویج  אیگذאر در حیطۀ فرهنگ بر  های تأثیربردאری אز تمامی אرکان و אبزאر ـ بهره۵

  .فرهنگ غرب

  .دینی مردم منظور אمتزאج با دیگر فرهنگها و کمرنگ کردن אیمانـ تسهیل در אرتباطات خارجی فرهنگی به ۶

  .رود سرگرم کردن نسل جوאن و فرאموشی آنچه بر سرشان میـ אنتشار אفکار و نشریات مبتذل با هدف ۷

  .ها و אماکن مذهبی به منظور محروم کردن روحانیان אز אین منبع ترویج دین ـ کنترل אوقاف و موقوفه۸

  .شاه به عنوאن رهبر فرهمند و معنوی جامعه و تضعیف رهبرאن دینی و روحانی معرفی کردنـ ۹

 علمیه و אعزאم بسیاری אز طالب به سربازی به منظور אخالل در אمر تدریسـ تحت فشار قرאر دאدن حوزۀ ۱۰

  ... .و

توאن تصویر  ه خوبی می، بشدبه آنها אشارאتی  گانه و زیربخشهایی که به طور אجمال אرد سهبا توجه به مو

  .شد אرزیابی می אوبه نفع شاه و خاندאن  د אز نظر ناظرאن دאخلی و خارجیکرد که وضعیت موجو

که در کار  ،نهادهای مختلف אمنیتی سیسود یک אرتش قوی چهارصد هزאر نفری، تأوج کیه بر پول نفت،ت

ال شاه در منطقه و پذیرش نقش فعّ ،کسب کرده بودند تمین אمنید خبره شده و موفقیت بسیاری در تأخو

حتی אنجام عملیاتهای  و ای دאرאی אختالف، همچون אمارאت، אفغانستان و عرאق،تحمیل نظرאت אیرאن بر کشوره
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 ه خوبی توאنسته אست אز عهدۀحاکی אز آن بود که شاه بمرزی در خاک عمان و سرکوب جنبش ظفار  برون

אی نزدیک در אین کشور אنقالبی  کس گمان ندאشت که در آینده هۀ پنجاه هیچدر אوאیل د. אنجام وظایفش برآید

، که אطالعات ادهای אمنیتی کشورهای دوست شاهحتی نه. شد رخ خوאهد دאد و رژیم شاه سرنگون خوאهد

אین ب با سرعتی عجیب طومار سلطنت کردند طوفان אنقال ، نیز گمان نمین دאشتندאخوبی אز دאخل אیر نسبی

و در زمانی بسیار אندک אنقالب محقق  رخ دאدها אین אتفاق بینی خالف همۀ پیش אما بر. ر رא در هم بپیچدکشو

   .شد

  نقالب و رخدאدهای مرتبط با آنبررسی علل وقوع א

 بحرאنها و رویدאدهای غیرمترقّبه ) אلف

نخست  بحرאن .بینیهای موجود خط بطالن کشید مترقّبه بر تمامی پیش سیاسی غیر وقوع دو بحرאن و دو رویدאد

در جریان تحریم نفت  ،و سرאزیر شدن دالرهای نفتی ۱۳۵۲אی بود که پس אز شوک نفتی  گسیختهم مهارتورّ

به אوج  ۱۳۵۵تدریج אفزאیش یافت و در سال ه ب ، به وجود آمد وتوسط אعرאب علیه אسرאئیل و حامیان غربی אو

ۀ خود رא عرضه شکنند ۀدست هم دאده و چهر باره دست بهیک ۀ چندین عامل بود کهאین تورم نتیج. خود رسید

  :کرده بود

  ؛صدرد شصت ول در گردش تاسرאزیر شدن دالرهای نفتی به دאخل کشور و אفزאیش حجم پ ـ

  ؛אز مناطق روستایی به شهر ۀ آنجایی گسترد هرشد سریع جمعیت و جاب ـ

  .אفزאیش قیمت کاالهای کشاورزی و خدمات مصرفی عمومی ـ

حتی برאی . دست نیاورد به אما هیچ توفیقی ،دولت برאی کنترل אین بحرאن تالشهای زیادی אنجام دאد

و گسترش  روאجאی جز  رאن رא نیز مجازאت کرد، אما نتیجهدא مجازאت بازرگانان، مغازهنترل قیمتها عالوه بر ک

دولت با  ۀمقابلدر  .در بر ندאشت ،متوسط جامعه ۀویژه در میان אقشار مستضعف و طبقه ب ،نارضایتی

  .نشده گشودאی אز کار  هאما گر مجازאتهای مختلفی رא متحمّل شدند، فروشی صدها هزאر نفر جریمه و گرאن

در پی جنگ و درگیریهای  .بحرאن دوم אعمال فشار سازمانهای حقوق بشر بر אیرאن و شخص شاه بود

، ساوאک تعدאد بسیاری אز به אوج خود رسید ۱۳۵۴در سال و  ۀ پنجاه رخ دאدپرאکنده که אز אوאیل ده خیابانیِ

 بسیاری אز مخالفان رא در بر تعدאد اه ۀ دستگیریها و شکنجهدאمن. کردزאن رא دستگیر، زندאنی و شکنجه مبار

تگیر ی אز دאنشجویان دس، روحانیان و تعدאد بسیارمذهبی ـ אندیشمندאن، روشنفکرאن، عناصر ملی. گرفت می

 چونین زمان آنها در خارج אز کشور و در مرאکز حساسی א. کردند شدند و فشارهای زیادی رא تحمل می می

אو אفکار عمومی رא علیه شاه و نظام دیکتاتوری تا کوشیدند  یویورک می، وאشنگتن و نلندن، پاریس، هامبورگ

آنها توאنسته بودند مرאکز متعددی رא نسبت به אین موضوع . تا حدودی موفق بودندبسیج کنند و در אین زمینه 



١٤٤  

Enghelab 85-86V. 011  http://vu.hadith.ac.ir 

. آوردند وאرد میفشار بیشتری به شاه  حساس کنند و אین سازمانها برאی אعطای آزאدیهای سیاسی و אجتماعی

  .گرفتر אدر אختیار مخالفان قر یآزאدیهای אندک אی کارساز بود زیرא אزهאعمال فشار تا אند

کرد، وقوع تغییرאتی در هیأت حاکمۀ  توאن به عنوאن سومین عامل یاد אی که אز آن می رویدאد غیرمترقّبه

الش چه تو אگر کرאتها دאشتوتلخی אز دم شاه تجربۀ. آمریکا و روی کار آمدن دموکرאتها و شخص کارتر بود

אیرאن رא  ارتر در جریان تبلیغات אنتخاباتیک. دکردن אز אو אنتقاد مید، אما آنان هموאره کرده بود با آنها همرאهی کن

شاه با . د در جهت کاستن אز فشارهای دولتی در אمور آن دخالت کردکشورهایی قرאر دאده بود که بای در زمرۀ

که با  ،کرאتها رא تجربه کرده بود و تمایلی به تکرאر آن تجربهوאما دم ،شکلی ندאشتخوאهان کمترین م جمهوری

دستی کرده و  ابرאین کوشید تا אین بار پیشنب .ندאشت ،مرگ ترسانده بود تا سر حدّ رא אودخالت نیز همرאه بود و 

ساالری دولتی و  دیوאن אرتش و سازمان אمنیتِ قوی و فعالی که در אختیار دאشت و خیلبا تکیه بر سازمان 

و אندکی אز فشارهای مندی אز אین سیستم در بخشهای مختلف אقتصاد، برخی آزאدیها رא به مخالفان אعطا  بهره

  .موجود دאخل رא کم کند

  تا چهلمهای متوאلی» مرتجعان سیاه«אز مقالۀ ) ب

قدאم א ،مردمی رא رقم زدۀ حرکت عمومی و گسترد بود وآغاز אنقالب  ۀوאقع نقط رکه د رویدאد مهم دیگر،

شده אگرچه محدود و אندک بود، אما   ؛ آزאدیهای אعطا بودو אهانت به آنان در مقابله با روحانیت  سابقۀ شاه بی

 ـ االن ملیدאنان و روشنفکرאن و فعّ نگارאن، دאنشجویان، وکال، حقوق אعترאض بخشی אز روزنامهساز  زمینه

دیگر به عبارت  אلبته هیچ یک אز آنان مخاطب عمومی ندאشتند و. ه بودو خارج אز کشور شدمذهبی در دאخل 

کوشید با  نیز در אین אوضاع و אحوאل میولت د. ی یا روشنفکرאنه بودگروهی، صنف حرکتهای אعترאضی بیشتر

 تمدندّ אرتجاعی و ض ،قشریאفرאدی  تیز حمالت رא متوجه روحانیان و علما کند و آنها رא ۀلبאنحرאف אذهان 

  .אند د و توسعۀ کشور هستند و سبب نارضایتیهای مختلف شدهکه مانع رش معرفی کند

. مه دאشتאبه غلیان درآورد که تا سقوط نظام شاهی אد چنانن روزگار رא אین אقدאم فضای سیاسی ملتهب آ

تشر شد منخمینی  رژیم و אمام  אی با لحن تند و گستاخانه علیه روحانیان ضدّ مقالهدאستان אز אین قرאر بود که 

مغلوب کردن برאی ) אتحاد شوروی(نامید و אز پیوند شوم آنان با אرتجاع سرخ  می »مرتجعان سیاه«که آنها رא 

 روزنامۀدر لت مستقیم دربار با دخا ۱۳۵۶אین مقاله در هفدهم دی  .گفت אنقالب سفید شاه و ملت سخن می

در  ندאشت،جدی  مدאخلۀدر وقایع سیاسی تا آن زمان ۀ مذهبی که یکباره جامعبه  به چاپ رسید وאطالعات 

ه شدאی  یکباره هجوم گستاخانهروحانیت به  زیرא به رهبرאن و جامعۀ. אین אمر به وسط میدאن مبارزه کشانده شد

های علمیه  شهر مذهبی قم یکپارچه خروش و فریاد شد و حوزه. شد بیش אز אین سکوت جایز شمرده نمی بود و

 ، كه پس אز حوאدث ملی شدن صنعت نفتهمرאهی حوزه و بازאر .אعترאض به אین عمل تعطیل شدندو بازאر در 

 دۀشروعی برאی حرکتهای אعترאضی گستر و نقطۀ مؤثری به خود گرفت ۀرهندאشت، بار دیگر چ یאندچن رونق

رفت که تعدאد نیروهای دولتی درگ ودرگیری شدیدی میان آنها  روحانیان و مردم قمدر تظاهرאت . بعدی شد
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خود رא متوجه دربار کردند و אز مردم برאی  های هتیز حمل ۀروحانیان لب. زیادی אز مردم به شهادت رسیدند

 .یاری طلبیدندچهلم شهدא  مرאسم تر برگزאری باشکوه

بهمن در شهرهای مختلف کشور، به ویژه تهرאن، قم، אصفهان، مشهد، شیرאز، رشت و  بیست و نهمدر 

ا پس אز هتن. אما در تبریز אین אعترאضات تا دو روز بعد אدאمه یافت ،אی برگزאر شد گسترده رאتهایتظاه ،אهوאز

אین تظاهرאت و سرکوب آن  نتیجۀ. ی به حالت عادی برگشتא ا אندאزهجدی אرتش بود که אوضاع ت ۀمدאخل

ن بار پیرو درخوאست بود و אی چهلم شهدאی تبریز ۱۳۵۷دهم فروردین . صدها کشته و زخمی بود رتشتوسط א

در . برگزאر گردیدشکوهی به حمایت אز آرمان شهدאی تبریز و قم در کل کشور مرאسم بارهبرאن مذهبی تقریباً 

. ی به شهادت رسیدنده ویژه در یزد تعدאد بسیاری نظامی شدت گرفت و بهاها با نیروچندین شهر درگیری

بار دیگر  ت رهبرאن مذهبی و شخص אمام خمینیعوאردیبهشت ماه بود که به د نوزدهممرאسم چهلم بعدی 

شدت  کردن سرکوببرאی אین بار دستگاه . ر خود رא אز رژیم حاکم אعالم کنندمردم به خیابانها ریختند تا تنفّ

هتک  ،شد پناهگاه אمنی شناخته می و ، که تا پیش אز آن ملجأعمل بیشتری به خرج دאد و حریم منزل علما رא

 اشد ت به تکرאر شهادت آحاد ملت منجر میو مرאسم یادبودهایی که  بدین ترتیب دور و تسلسل شهادتها .کردند

  .אنقالب אدאمه یافت بروز

به بازאر و  אرعاب، تهدید و تطمیع رهبرאن دینی، کاهش فشار در مقابل شاه کوشید بحرאن رא אز سه طریق

كنترل  خالفان و زیر نظر گرفتن فعالیتهای آنانساعد برאی مאیجاد فضای م فروشی، ار و ختم مبارزه با گرאنتجّ

  . فرאهم آورد رא برאی سرکوب نهضتو زمان الزم  كند

  سوزی سینما رکس آبادאن و کشتار میدאن ژאله آتش) ج

ک اهولن ر گرفته بود که در بیست و هشت مردאد وאقعۀאوضاع تقریباً تحت کنترل قرא ۱۳۵۷در تابستان 

در אین אقدאم . ر کشته شدندنف چهارصدحدود  آن حادثه طیکه در رخ دאد و  سینما رکس آبادאنسوزی در  آتش

ت آرאم مردم در ماه بعد در در جریان حرک .دیدند ساوאک رא در کار می مردم طبق معمول دست پنهان مشکوک

در حوאلی میدאن  گانکنند با تیرאندאزی به تظاهرو ترین خطای خود رא مرتکب شد  نظامی بزرگ تهرאن، دولت

  .دאشتنه مذאکره و سازشی رא אز میان برملت رא بیشتر کرد و אمکان هرگو نشدنی خود با پر فاصلۀ )شهدא(ژאله 

شد و به دلیل خودرأیی و אستبدאد حاکم بر شخص شاه و مشکالتی  تر می موقعیت شاه روز به روز متزلزل

تغییر . ساخت אی رא غیر ممکن می ه بود، אمکان هر مصالحهکه در طی سالها میان خود و دیگرאن به وجود آورد

مخالفت رא بلکه آتش  تنها کاری אز پیش نبرد، نهدولتها  وزیرאن نخستجایی سریع  جابهپیاپی دولتها و 

رא عمق مخالفت مردم و توאن رهبرאن مذهبی مخالف  رאهپیماییهای عید فطر، تاسوعا و عاشورא. ورتر نمود شعله

  . توאنست אنجام دهد برאبر אین سیل خروشان ملت هیچ کاری نمیشاه در . دאد ت نشان میدر بسیج مل
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ن عوאمل یא .و تزلزل بیشتری روبرو شودمشکل  باکنترل بحرאن  سبب شد تا شاه در عوאمل متعددی

  :אند אز عبارت

  .باب مذאکره رא بگشاید ن نظرאت آنهاـ شاه אرتباطی با رهبرאن مخالف ندאشت تا ضمن شنید۱

مشاورאن אو کشور رא ترک كرده یا در حال خروج  بیشترـ شاه مشاورאن معتمد و قابل אطمینانی ندאشت و ۲

  .بودند

  .پرאکنده بود شی در میان حامیانبذر تردید رא حتّ مخالفان در مقابله و سرکوب جدی אوـ تردید و دودلی ۳

  .ارزۀ مردم و مقابله با آنها خسته و فرسوده شده بودیک ساله אز مب אی هـ אرتش پس אز دور۴

ی دهی به مخالفان نتایج معکوس به بار آورده بود و کشتار مردم میان دو طرف جای ـ سیاستهای شاه در אمتیاز۵

  .مصالحه نگذאشته بود برאی

  .دאدند אز قدرت رضایت نمی אوـ مخالفان به چیزی کمتر אز خلع ۶

  .کردند تردید אودر حمایت  ،شهریور وאقعۀ هفدهه ویژه پس אز ب شاه،ـ حامیان خارجی ۷

به  ؛کرد بردאری می تر فرصتها رא به نفع خویش تبدیل و אز آن بهره چه تمامهارت هرـ رهبری نهضت با م۸

  . אی که همۀ مخالفان رهبری אو رא پذیرفته بودند گونه

خالفان و سیاستمدאرאن حاضر به پذیرش یک אز مۀ شاه سبب شده بود تا هیچ ـ سیاستهای سرکوبگرאن۹

  .مسئولیت نشوند

  אز دولت بختیار تا دولت אسالمی) د

تنها یک گروه אز مخالفان وجود دאشت که אمکان مصالحه و همکاری با آنها برאی شاه متصور بود و آن جبهۀ 

بارۀ دیگر در یאز سوی אماتوאند در کنترل بحرאن مؤثر باشد  مطمئن بود که جبهۀ ملی می سوییشاه אز . بود یمل

د یو دوאم سلطنت خویش و تضمین آن אز سوی جبهۀ ملی ترد )شاه سلطنت کند نه حکومت(אهدאف آنان 

  .دאشت

رفت و برאی همکاری ملی  ۀ دیگری در جبهۀناچار به سرאغ گزینه با سنجابی به نتیجه نرسید و ب شاهدیدאر 

بر سر ، با سه شرط شد طلب جبهۀ ملی قلمدאد می نسل جوאن و جاهۀ رهبرאن در زمر بختیار. بختیار روی آورد به

  :ه بودشاه با هر سه موאفقت کرد که کار آمد

  ؛شاه به خارج برود ـ۱

  ؛قول دهد سلطنت کند نه حکومت ـ۲
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  .تعدאدی אز رهبرאن نظامیان رא تبعید کند ـ۳

روز دوאم  سی و هفتش אز بی אوچندאن حمایت نشد و حکومت  یمل אلبته אین حرکت אو אز سوی جبهۀ

شاه رو  رא دنباله אوضمن אینکه رهبرאن مذهبی  .چندאن مقبول نیفتاد بختیار ظاهریِ אقدאمات אصالحیِ .نیاورد

אز پیش אدאمه یافت  تر אعتصابات گسترده. رא مطرود و אخرאج کردند אو رهبرאن قدیمی جبهۀ ملی نیز. دאنستند می

אستانها  ها وشهر در تمامیها  تظاهرאت میلیونی توده. دشچه بیشتر هر یאختاللسازوکار دولت جدید با و 

. فته و حکومت رא فلج کرده بودگر دولتی رא در برسرאسری تمام بخشهای دولتی و غیر אعتصاب .אستمرאر دאشت

محالل بود و تدریج در حال אضه و ببود و تضعیف شده  ۀ خیابانی فرسودهماهאرتش در درگیریهای شانزده 

  . یا به معترضان پیوسته بود هאز کار אفتاد ،که حامی شاه بود ،ساالری دولتی دستگاه دیوאن

همان ماه شاه کشور رא  بیست و ششمدر قرאر گرفت بختیار در אختیار دولت در نهم دی ماه،  آنکهپس אز 

ابانها ریختند و یپرشورتر אز همیشه به خ ،دیدند خستین אنوאر پیروزی رא به چشم میکه ن ،ملت. ترک کرد

 دوאزدهمرهبری نهضت در  بیست روز بعد کمتر אز. تر رهبر خویش شدند چه سریعخوאهان بازگشت هر

در حالی که بخشهای قابل توجهی אز אرتش به  ،کشور وאرد شد و ده روز بعد به پیروزمندאنه ۱۳۵۷ماه  بهمن

  .پیروزی کامل دست یافت بهאسالمی אنقالب  طرفی אرتش، ملت پیوسته بودند، با אعالم بی

پیروزی خود رא در  پرفرאز و نشیب پس אز یک دورۀنقالب אسالمی به رهبری אمام خمینی ترتیب אبدین 

رא، ی رא برאی همیشه به تاریخ سپرد و حکومت جدیدی هبهمن ماه جشن گرفت و نظام شاهنشا بیست و دوم

  . که مبتنی برخوאست و آرزوهای ملت بود، بنیان گذאشت

  بندی عجم

و مجـالی بـرאی אعتـرאض    و دیگر فضا  مردم، جامعه دچار خفقان شد خردאد و سرکوب شدید پانزدهپس אز قیام 

شاه با تکیـه   .אز سوی رژیم تحت فشارهای مختلف قرאر دאشتند که پناهگاه مردم بودند روحانیان .وجود ندאشت

در سه بعد عمدۀ سیاسی، אمنیتـی  کوشید فضای عمومی جامعه رא  محور خویش نگاه غرب و بر درآمدهای نفتی

، پیونـد  آنـان کـردن  مار אو در אین رאستا אقدאماتی چون سركوب شدید مخالفان و تارو. و فرهنگی دگرگون سازد

سـاوאک، ژאنـدאرمری،    یـه وسـیلۀ  نقاط אیرאن  دورترینتا  مردم سرکوبی گسترش ،چه بیشتر با دولتهای غربیهر

ترویج سـکوالریزم و  ، رتری نیروهای نظامی و אفسرאن אرشد و به کارگیری آنان در فعالیتهای حساسپلیس و ب

تغییر لباس (تغییر و تبدیل فرهنگ دینی مردم به فرهنگ وאردאتی و غربی  و روאج جدאیی کامل دین אز سیاست

  .אنجام دאد ...) و تفکر و مصرف کاالهای غربی و

تا وقوع אنقالب نشانگر پوشالی بودن بیشتر אیـن אعمـال    ۱۳۵۶حوאدث سالهای با وجود تمامی אین אقدאمات 

. با روی كار آمدن دولت كارتر و تهدید سازمانهای حقوق بشر شاه ناگزیر אز אعطای برخی אز آزאدیهـا شـد  . אست

و  تنـد بـا لحـن   كـه  אی  به وجود آمد و مقالـه  ۱۳۵۲که پس אز شوک نفتی אی  رگسیختهتورم مهاعوאملی چون 
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אیـن  . אی אز مـردم شـد   منتشر شد، سبب بیدאری طیف گسترده אمام خمینیگستاخانه علیه روحانیان ضدّ رژیم و 

مقاله אعترאضات مردم رא در شهرهای مختلف برאنگیخت كه در بعضی אز شـهرها منجـر بـه كشـتار گروهـی אز      

دوباره كشتار مردم تنها رאه حـلّ  در چهلم شهدאی אولین كشتار در شهرها رאهپیمایی صورت گرفت و . مردم شد

ها و رאهپیماییهای متعـدد و گسـترش אعترאضـات تـا روزهـای אنتهـایی        אین چهلم. رسید مشكل شاه به نظر می

پیـروزی אنقـالب    ۱۳۵۷سلطنت شاه אدאمه یافت و با بازگشت אمام به وطن و پیوستن אرتش به مردم در بهمـن  

  .אسالمی رقم خورد

  منابع

  .۱۳۸۰ دفتر نشر و پخش معارف،تهرאن،  ،حدیث پیمانه، حمید، نیاـ پارسا

  .تا ، تهرאن، بیسلسلۀ پهلوی و نیروهای مذهبی، حامد، אلگار ـ

ندگى مقام معظم رهبرى ینهاد نما ،قم، ى و چگونگى رخدאد آنیאنقالب אسالمى و چرא، جمعی אز نویسندگان ـ

  .۱۳۷۷در دאنشگاهها، 

نشر  ،تهرאن ،كاظم فیروزمند ۀترجم ،אز مشروطه تا אنقالب אسالمى ؛ن بین دو אنقالبאیرא ،آبرאهامیان، یروאند ـ

  .۱۳۷۷كز، مر

  .۱۳۶۸، تهرאن، عقاب و شیر، جیمز، بیل ـ

  .۱۳۶۲ مدرسین، ، قم، جامعۀتاریخ تحوالت سیاسی אیرאنאلدین،  ، جاللمدنی ـ

  .١٣٧٦ روزنه،تهرאن،  ماندگی در אیرאن، عقبیابی علل  ریشه: ما چگونه ما شدیم ، صادق،کالمـ زیبا
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  אهدאف درس

  آشنایی با آرمانها و علت وجود آرمانها در אنقالب؛ 
  آشنایی با آرمانهای فرهنگی و دینی مردم אیرאن در אنقالب אسالمی؛ 
  آشنایی با آرمانهای سیاسی مردم אیرאن در אنقالب אسالمی؛ 
  مانهای אقتصادی مردم אیرאن در אنقالب אسالمی؛آشنایی با آر 
  آشنایی با دستاوردهای فرهنگی و دینی مردم אیرאن در אنقالب אسالمی؛ 
  آشنایی با دستاوردهای سیاسی مردم אیرאن در אنقالب אسالمی؛ 
 .آشنایی با دستاوردهای אقتصادی مردم אیرאن در אنقالب אسالمی 

  مروری بر مباحث پیشین

سـپس روאبـط   . آن سالها پـردאختیم  آور خفقانخردאد و فضای  پانزدهدر درس گذشته به حوאدث سالهای پس אز 
. شاه و אمریکا و همکاریهای سیاسی، فرهنگی و אمنیتی آنها در جهت گسترش نفوذ آمریکا در אیرאن بررسی شد

در بهمـن  אنقالب تا پیروزی  ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶سیر حوאدث و عوאمل تاریخی وقوع אنقالب در سالهای  پایان بهدر 
  .شد אشاره ۱۳۵۷

  آرمانهای אنقالب אسالمی

کننـدۀ   در حقیقـت هـر אنقـالب بیـان    . گیرنـد  یابی به آرمانها و آرزوهای یک ملت شکل می אنقالبها برאی دست

عموم ی که در شرאیط. ر אستبُ یابی به آنها אز مسیری کوتاه و میان برאی دست یها و آمال مردم و تالش خوאسته

و فصل مشـکالت   و تمامی رאهها رא برאی حلّ ایندپیمبخارج אز حاکمیت هر مسیری رא  جامعه، و نخبگان مردم

بـه خوאسـت    نیـز  هیأت حاکمـه  و آمیز رא ناکارآمد ببینند و روشهای مسالمت یرندی نگپاسخو  نندخویش طی ک

، אرאده و روح جمعـی جامعـه یکبـاره بـه     هدرج ندیا در تأمین آن دقت و توجه الزم رא به خ ندتوجهی ک آنان بی

אنگیز بر سـر    אعجابאی  های خویش رא به گونه کند و خوאسته خروشان طغیان می چون رودیآید و  حرکت درمی

 آمیـز و مبتنـی بـر    روشهای صـلح  ابرد אمور ب ملت، که معموالً خوאهان پیشرفت و پیش. کشد حاکمان فریاد می

عرصـۀ  بـه  ر و با علم به مشکالت ناشی אز تخریب سیسـتم  تحمل ناکامیهای مکرّ توقعات אندک אست، پس אز

های الزم در مدتی אندک بساط هیأت حاکمه رא درهـم   شود و در صورت تحقق زمینه کارزאر با حاکمان وאرد می

  دردسر و  هزینه، بی توאنست در تعامل میان حاکمان و محکومان به شکل کم آرزو و آرمانی که می. پیچد می
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آنان بـرאی حفـظ موقعیـت خـویش بـه       ام و تالشאی محقق شود، در پی سرسختی حکّ فارغ אز هیجانات توده
تاریخ نشان دאده אست که معمـوالً نتیجـۀ אیـن کـارزאر سـقوط      . شود جنگی تمام عیار میان دو طرف تبدیل می

در بخش بعدی אین درس، به آرمانهای אنقـالب אسـالمی    .های دردمند بوده אست ظالمان حاکم و پیروزی توده
  .ای سیاسی و آرمانهای אقتصادی אست، خوאهیم پردאختکه شامل آرمانهای دینی و فرهنگی، آرمانه

  آرمانهای دینی و فرهنگی) אلف

אیدئولوژی و  ،تر ذکر شد به دلیل ماهیت و هویت دینی ملت و رهبرאن آن، ویژگیهای مذهبی که پیش همچنان
ـ  مهم ،که برگرفته אز אمکانات و ظرفیتهای مذهبی جامعه بود ،پیام نهضت و نیز سازماندهی آن رین خوאسـت و  ت

گسـترش ظلـم و فسـاد،    . آرمان آحاد جامعه אیجاد تغییر و تحوالتی אساسی در عرصـۀ فرهنـگ و دیانـت بـود    
گـری و   الאبـالی  روאجرنـگ شـدن شـعائر دینـی و      یت نظام حاکم با سنتهای دینی جامعه، کمتوجهی یا ضدّ  بی

محور رژیم شاهنشـاهی   های غرب ندیشهحمایت و ترویج א متأثر אزسکوالریسم در بخشهای مختلف جامعه، که 
هـای مختلـف    گسـترش فسـاد و فحشـا در الیـه    . کشاند بود، آحاد مختلف ملت رא به مقابله با وضع موجود می

אرزش فرهنگـی   زدگی محصوالت بـی  אجتماع، ترویج بخشهای منحط فرهنگ غرب، برهنگی فرهنگی، مصرف
بلیغ مناسب آن، سلطۀ بیگانگان بر کشور، تـرویج روحیـۀ   غرب، فرאموشی سنتها و آدאب و رسوم دینی یا عدم ت

توجهی به אرزشها و سنتها در وجدאن جامعه  جویی و بی باوری در میان جوאنان، ترغیب جامعۀ جوאن به لذت غرب
  .אرزشهای حاکم باقی نمانده אست  ردن ضدّب אز بینאین باور رא به وجود آورده بود که رאهی جز אنقالب و 

. درאز، در تمـامی אرکـان جامعـه بازتـابی عمیـق دאرد      یخوردۀ سـالیان  دردمندאنه و אز سرِ خشمِ فروאین فریاد 
شده در گامهای אول سلب אرאدۀ حکام و سپس زبون ساختن آنان در مقابل אرאدۀ یـک   אنعکاس אین خشم אنباشته

ه رهبرאن و ملت رא فریب دهنـد  אفتند تا بلک ر نشد به عجز و البه میآنگاه که مقابله و سرکوب میسّ. ملت אست
ی که אین אقـدאم نیـز   زمانگیرند و  ی که نقشۀ آنان نقش بر آب شد אز حامیان خارجی خویش کمک میهنگامو 

توאنـد مـانع تحقـق     نمیאز אین تدאبیر یک  אما هیچ. کنند دستان خویش رא به خون ملت رنگین می کارگشا نبود، 
آنان با تمام وجود نفـرت خـویش رא אز אیـن رژیـم     . ییر نظام حاکم شودخوאست ملی و אرאدۀ جمعی آنان برאی تغ

مدینۀ فاضلۀ مورد نظر آنان جز بـر  . کنند אبزאرها برאی تغییر و سرنگونی آن אستفاده می ۀکشند و אز هم فریاد می
אنـد   کـرده  فریبایی آرمانها و אرجمندی אرزشهایی که به خاطر آن אنقـالب . گیرد های حکومت قبلی پا نمی ویرאنه

مشکالت و موאنع بـر سـر رאه رא    متعالیآن آرمانهای . شود زنی با حکومت می مانع אز مذאکره و אمتیازدهی و چانه
ام وقت برאی بـه تعویـق   مرאرتها و زحمات و سستیها و ناهموאریهایی که حکّ. دنده بسیار ناچیز و אندک جلوه می
بلکـه شـور و شـوقی     ،شـود  אز אسـتمرאر رאه و אدאمـۀ مسـیر نمـی    آورند، نه تنها مـانع   אندאختن אنقالب فرאهم می

אین خوאست و آرمـان آنهـا، کـه    . آورد ناشدنی برאی אدאمۀ رאه تا تحقق خوאستهای ملت در آنان فرאهم می وصف
 شود و به دلیل ماهیت دینی و مذهبیِ های رهبرאن منعکس می ها و بیانیه معموالً در شعارها، تظاهرאت، אعالمیه

  :شود یابد، در موאرد زیر خالصه می אی در آنها می آدאب و شعائر دینی نقش برجسته ،سنن ،هجامع

  ؛ـ אیجاد محیط مساعد برאی رشد فضائل אخالقی بر אساس אیمان و تقوא۱

  ؛ـ مبارزه با مظاهر فساد و تباهی۲

  ؛ـ باال بردن سطح آگاهیهای عمومی مورد نیاز جامعه۳
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  ؛אرزشهای دینیـ آموزش و پرورش مبتنی بر ۴

  ؛ـ تقویت دین و אرزشهای دینی אز طریق مرאکز دولتی تولید فکر۵

  ؛ـ رفع تبعیضات ناروא و אیجاد אمکانات عادالنه برאی عموم۶

  ؛دولتی دینی، مساجد و مرאکز فرهنگی مذهبی  های غیر ـ حمایت אز نهاد۷

  ؛ـ تأمین حقوق فرهنگی و مذهبی جامعه۸

  ؛سالمیـ توسعه و تحکیم برאدری א۹

  ؛ها و نیازمندیهای دینی آنان ـ توجه به رهبرאن مذهبی و تأمین خوאسته۱۰

 .ـ تأمین حقوق אساسی و آزאدیهای אجتماعی۱۱

  آرمانهای سیاسی) ب

رفت،  پس אز بیان آرزوها و آمال دینی و فرهنگی، که رکن אصلی و אساسی مردم در جریان אنقالب به شمار می
آنان با تکیه بر تجارب تلـخ  . گنجد های آنان در حیطۀ آرمانهای سیاسی می بخش قابل توجه دیگری אز خوאسته

تـا  . سـازند  آمادهدهند  چه אنجام دאده و میآن ی نسبت بهگوی پاسخبرאی  خوאستند تا خویشتن رא אحکامگذشته، אز 
א گـویی مبـرّ   های گذشته رهبرאن و هیأت حاکمه خـود رא אز هرگونـه پاسـخ    سده یپیش אز وقوع אنقالب و در ط

آنان سلطنت موهبتی אلهی  دیدگاهאز . در אین حیطه حقوقی برאی مردم قائل نبودند یאساسبه طور د و ندאنست می
بود و אین موضوع جز در حیطۀ فرمـانبردאری אز سـوی مـردم     قرאر گرفتهدر אختیار آنان بود که אز جانب خدאوند 

چـرא کـه אگـر     ؛یافـت  های אنقالب در אین حوزه אنعکاس مـی ن ترین آرما بخشی אز مهم. یافت نمیمعنای دیگری 
کـامالً  عامۀ مـردم، کـه مـاهیتی     ۀخوאست ید مطابق باابوضعیت سیاسی جامعه سامان درستی دאشت، حکومت 

عمـومی   ۀخـالف میـل و אرאد  بـر  אی دیگـر و   حال آنکه אوضاع אز אساس به گونه. کرد دאشتند، حرکت می دینی 
  .جامعه شکل گرفته بود

بودنـد و אیـن بـرאی حاکمـان وقـت       شـان אز سوی دیگر مردم خوאهان אحقاق حق خـود در تعیـین سرنوشت  
ن چگونگی אنجام אمور هیچ دخالتی ندאشـتند؛ אنتخابـات   تا پیش אز אین مردم در تعیی. بود ناپذیر تحملموضوعی 

 ؛شدند و در خدمت אو بودنـد  رژیم אنتخاب می سوینمایندگان نه אز سوی مردم بلکه אز  ؛صوری و فرمایشی بود
کسی با رهبرאن روحـانی، کـه نماینـدگان وאقعـی مـردم محسـوب        ؛شد مصالح عالیۀ جامعه در نظر گرفته نمی

نتیجـه در یـک حرکـت فرאگیـر و     در . خوאسـت  کرد و אز آنان برאی אنجام אمور یاری نمی شدند، مشورت نمی می
אنقالبی، مردم به شکلی کامالً ملموس و عینی سرنوشت خویش رא به دست گرفتند و کوشیدند نظـام حـاکم رא   

گرفـت و   ت و یکدلی و وحدت نظر صورتאین حرکت با همّ. ترین مانع אز سر رאه خویش بردאرند به عنوאن مهم
تـرین   مهـم . رא درک کردنـد  »אز خود، بـرאی خـود و بـر خـود    « مردم برאی نخستین بار تجربۀ شیرین حکومتِ

  :بدین قرאر بودها و آرمانهای سیاسی مردم  خوאسته

  ؛ـ برאندאزی نظام سلطنتی و אیجاد حکومت مستقل و مردمی۱
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  ؛مردم یـ אدאرۀ אمور کشور بر אساس خوאست عموم۲

  ؛پذیری گری و سلطه کشی، سلطه هرگونه ستمگری، ستمـ نفی ۳

  ؛ـ אحترאم به عقاید دیگرאن و نفی تفتیش عقاید۴

  ؛ـ گسترش آزאدیهای مشروع۵

  ؛عمومی در אدאرۀ کشور و پذیرش حق مردم در تعیین سرنوشت یکا به آرאـ אت۶ّ

  ؛אستعمار و جلوگیری אز نفوذ אجانب کردند وطرمـ ۷

  ؛گویی نظام به אفکار عمومی خودکامگی و پاسخ ـ محو هرگونه אستبدאد،۸

  ؛ـ تقویت کامل بنیۀ دفاع ملی در رאستای آرمانهای دینی۹

  ؛ـ אتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر دفاع אز مظلوم۱۰

  ؛אسالمی تهایبه ویژه دول ،دیگر تهایآمیز با دول ـ אیجاد روאبط صلح۱۱

  .مستکبرאنطلبانۀ مستضعفان در برאبر  ـ حمایت אز مبارزۀ حق۱۲

  آرمانهای אقتصادی) ج

אنـد אز   نظامهایی که אنقالب رא تجربه کرده بیشتر. אقتصاد هموאره نقش مؤثری در جهان سیاست אیفا کرده אست
אی  אز رאبطـه  ،که برخی ستאهمیت אین موضوع چنان א. אند برده אقتصادی رنج می ناشدنی د و حلمشکالت متعدّ

در جریـان وقـوع אنقـالب אسـالمی نیـز یکـی אز       . گوینـد  مـی مستقیم میان ناکارآمدی אقتصاد و אنقالب سخن 
بـا  . د رژیم شاه بودجایی نظام شاهنشاهی بروز ناکارآمدیهای متعدّ هتغییر و جاب ومردم  عوאمل אنقالبترین  مهم

می هیـأت  تـورّ  محروم که در אثـر سیاسـتهای ضـدّ   و مرفه توجه به گسترش شکافهای طبقاتی میان دو طبقۀ 
گرفت و طبقۀ محـروم   مستمر رو به گسترش بود و تبعیضات ناروאیی در אین حیطه شکل می אی گونهحاکمه به 

 »אنقـالب « אز אیـن رو . کردنـد  آن رא بـا تمـامی وجـود אحسـاس مـی     بودند، אکثریت در و مستضعف جامعه، که 
  .چرא که دیگر אمیدی به אصالح نظام و سیستم وجود ندאشت ؛شد خته میکامالً روא و مناسب شنا رאهکاری

. آبرومندאنـه و متوسـط אسـت    یرفاه و معیشـت  אقلِتأمین حدّ ،مردم אز حکومت אنتظارهایترین  یکی אز مهم
حکومت شاهنشاهی در تأمین אین مهم نه تنها ناکارآمدی خویش رא به אثبات رساند، بلکـه پـس אز ورود حجـم    

الرهای نفتی به کشور نیز در تقسیم مناسب אین ثروت و تخصیص آن به بخشـهای محـروم جامعـه و    عظیم د
. شدبا مشکل های زیربنایی و زیرساختهای אساسی کشور  مالی پروژه هایها برאی تأمین نیاز אنتقال אین سرمایه

د کـه نهادهـای نظـارتی در    چنان گریبان حکومت رא گرفته بو ،אین مشکل به ویژه در سالهای پایانی عمر رژیم
بـه سـرאغ بخشـهای     خـود  تشـخیص غلـط و אشـتباه    به ،مقابله با بحرאن موجود برאیزده و  یک حرکت شتاب

غافل אز אینکه אین حرکـت ناشـیانه آخـرین אمیـدهای     . پای جامعه رفتند و آنان رא جریمه و مجازאت کردند خرده
  .تر وאدאر خوאهد کرد یبه مقابلۀ جدّ مردم رא نسبت به رژیم بر باد خوאهد دאد و آنان رא
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خوאستند تـا در جهـت تـأمین אیـن      אز سوی دیگر مردم خوאهان عدאلت אجتماعی بودند و אز نظام مستقر می
د אقتصادی در مجموع سبب شد تـا  تبعیض، فساد و وجود شکافهای متعدّ. خوאسته אقدאمات مؤثرتری אنجام دهد

رژیـم سـلطنتی رא بـرאی     سـرنگونی و آنان رאه دیگری جـز   .روאج یابد אی میان مردم אحساس نارضایتی گسترده
  :بدین گونه بودترین آرمانهای אقتصادی אنقالب  برخی אز مهم. های خویش مناسب ندאنند ق خوאستهتحقّ

  ؛אلمال توسط خاندאن شاه ـ جلوگیری אزغارت بیت۱

  ؛نفتـ حفظ ذخائر زیرزمینی و ممانعت אز کنترل بیگانگان بر صنعت ۲

  ؛ـ تالش برאی خروج אز وאبستگی به نفت۳

  ؛به ویژه در حوزۀ تولیدאت کشاورزی ،ـ אستقالل و خودکفایی אقتصادی۴

  ؛ـ تأمین عدאلت אجتماعی۵

  ؛وאبسته به نفت  ریزی אقتصاد صحیح و عادالنۀ غیر ـ پی۶

  ؛زدאیی אز روستاها به ویژه محرومیت ،کن کردن فقر و محرومیت ـ ریشه۷

  ؛نیازهای אساسی مردم و معیشت آبرومندאنه ـ تأمین۸

  ؛برאی אشتغال ی مناسبـ تأمین شرאیط۹

  ؛ـ جلوگیری אز سلطۀ بیگانه بر אقتصاد کشور۱۰

 ؛کشی ـ جلوگیری אز بهره۱۱

  .نمعیّ یکار אنجام אفرאد به نکردن ـ אجبار۱۲

  دستاوردهای אنقالب אسالمی
. دאرد به همـرאه  אی هجریان یک אنقالب، دستاوردهای ویژعظیم مردمی در   هر حرکت אجتماعی، به ویژه حرکت

אین دستاوردها معموالً متناسب با آرمانهای هر אنقالب متفاوت אست و אز هر کشور به کشوری دیگر تفاوتهـای  
ممکـن אسـت   . یابنـد  אین دستاوردها مبتنی بر ساخت و ویژگیهای אنقالب אولویتهای خاصی می. یابد אساسی می
هدف و دستاورد אصلی باشد و در کشوری دیگر  ون یک کشور سرنگونی رژیم حاکم و کسب قدرتْبرאی אنقالبی

ام אولویـت  و فصل مشکالت אقتصادی، پایان دאدن به دخالت بیگانگان یا مقابله با سیاستهای فرهنگی حکّ حلّ
که پیشـتر   ین دستاورد، چنانא. دستاورد אنقالبها در نظر گرفت برאیوאحد  یتوאن אلگوی بنابرאین نمی. دאشته باشد

در مـورد אنقـالب   . روید که هزאرאن عامـل مختلـف در آن دخیـل هسـتند     ذکر شد، אز زمین و درون بستری می
دستاوردهای אنقـالب رא بایـد بـر بسـتر وאقعـی خـویش، کـه        . توجه کردموضوع  باید به אینאسالمی אیرאن نیز 
. د، قرאر دאد و אز אین منظر به تجزیـه و تحلیـل آن پردאخـت   مبتنی بر آرمانهای دینی مردم بو خوאست و وאکنشِ

توאن دستاوردهای אین אنقالب رא چندאن مهم یا قابل توجـه   نمی یאساس به طور فارغ אز אین אیده و אندیشۀ دینی
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و فصل مباحث אقتصادی یا رفـع مشـکل بیکـاری یـا تـورم و       آنچه برאی آحاد ملت אهمیت دאشت حلّ. دאنست
آنها در مرحلۀ אول אز منظر دینی با نظام حاکم مشکل دאشـتند و نگرאنـی عمـدۀ آنـان אز دسـت      . ودאمثال آن نب

  .رفتن אصول و مبانی دینی بود

  دینی و فرهنگی دستاوردهای) אلف

  ؛رشد کماالت אخالقی برאیـ به وجود آمدن محیطی مناسب ۱

  ؛ـ زدودن مظاهر فساد אز عرصۀ جامعه۲

  ؛جامعه در عمومی دینیـ אرتقای سطح آگاهیهای ۳

  ؛سوאدی ـ مبارزه با بی۴

  ؛ـ گسترش אمنیت אجتماعی۵

  ؛ـ روאج אدبیات אنقالبی دینی۶

  ؛ـ אفزאیش و رشد مطبوعات و نشریات۷

  ؛ـ אسالمی کردن مقررאت مدنی، جزאیی و אقتصادی۸

  ؛ـ אحیای تفکر دینی۹

  ؛سابقۀ مرאکز دینی ـ رشد بی۱۰

  ؛ـ همکاری حوزه و دאنشگاه۱۱

  .خودباوری فرهنگی در کشورهای אسالمی و جهان سومـ ۱۲

  دستاوردهای سیاسی) ب

  ؛ـ برאندאزی حکومت شاهنشاهی و رفع ستم אز ملت אیرאن۱

  ؛ـ אستقرאر نظام جمهوری אسالمی۲

  ؛گیری تشکلهای سیاسی مذهبی و رشد אحزאب ـ شکل۳

  ؛ـ אستقالل سیاسی و کوتاه شدن دست אبرقدرتها۴

  ؛پیوند دین و سیاستـ نفی سکوالریزم و ۵

  ؛ـ رشد سیاسی و آگاهیهای عمومی مردم نسبت به حقوق خویش۶
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  ؛ساالر دینی ـ אیجاد یک حکومت مردم۷

  ؛ـ تجدید حیات سیاسی אسالم در אیرאن و منطقه۸

  ؛ـ אیجاد تعادل در روאبط خارجی و אتخاذ سیاست نه شرقی، نه غربی۹

 .بخش آزאدیـ صدور پیام אنقالب و حمایت אز نهضتهای ۱۰

  دستاوردهای אقتصادی) ج

  ؛ـ گسترش عدאلت אجتماعی۱

  ؛ـ توجه به روستاها و تالش در جهت رفع محرومیت۲

  ؛ـ توسعۀ אرتباطات، رאهها و بنادر۳

  ؛ـ تقویت زیربناهای توسعه مانند تربیت نیروی אنسانی ماهر۴

  .ـ توسعۀ صنایع مختلف אز جمله אنرژی۵

 بندی جمع

  :אصلی شکل گرفته אستאین درس در دو بخش 

که در سه بخش عمدۀ در جریان אنقالب אسالمی، های مختلف مردم אیرאن  خوאسته ـ آشنایی با آرمانها و۱

برאندאزی نظام سلطنتی و אیجاد  :אند אز ترین آنها عبارت فرهنگی، سیاسی و אقتصادی ظهور یافته אست و مهم

کشی،  نفی هرگونه ستمگری، ستم ؛خوאست عموم مردمאدאرۀ אمور کشور بر אساس  ؛حکومت مستقل و مردمی

مبارزه با  ؛אیجاد محیط مساعد برאی رشد فضائل אخالقی بر אساس אیمان و تقوא ؛پذیری گری و سلطه سلطه

  .ریزی אقتصاد صحیح و عادالنۀ غیر وאبسته به نفت پی ؛تأمین عدאلت אجتماعی ؛مظاهر فساد و تباهی

ترین  אند و مهم در سه جهت אقتصادی، فرهنگی و سیاسی شکل گرفته که ،دستاوردهای אنقالب אسالمی ـ۲

 ؛برאندאزی حکومت شاهنشاهی و رفع ستم אز ملت אیرאن و אستقرאر نظام جمهوری אسالمی :אند אز آنها عبارت

توسعۀ  ؛رفع محرومیت برאیتوجه به روستاها و تالش  ؛گیری تشکلهای سیاسی ـ مذهبی و رشد אحزאب شکل

زدودن مظاهر فساد אز  ؛رشد کماالت אخالقی برאیبه وجود آمدن محیطی مناسب  ؛طات، رאهها و بنادرאرتبا

  .سوאدی جامعه و مبارزه با بی در אرتقای سطح آگاهیهای عمومی دینی ؛عرصۀ جامعه
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  אهدאف درس

  ؛)توسعۀ سیاسی(ترین دستاورد אنقالب אسالمی  آشنایی با مهم 
  یافتگی سیاسی؛ אطالع אز شاخصهای توسعه 
  آشنایی با ویژگیهای אنقالب אسالمی در جهت توسعۀ سیاسی؛ 
  אسالمی در جهت توسعۀ سیاسی؛ آشنایی با ویژگیهای رهبر אنقالب 
  .آشنایی با موאنع אصلی توسعۀ سیاسی در אبتدאی אنقالب 

 مروری بر مباحث پیشین

در درس گذشته אبتدא به آرمانهای سیاسی، אقتصادی و فرهنگی مردم در אنقالب אسالمی پردאختیم و برخی אز 

برشمردیم؛ دستاوردهایی که در سه گروه  سپس دستاوردهای אنقالب رא در طول אین سالیان. آنها رא برشمردیم

  .بندی کرده و به אختصار هر یک رא بیان نمودیم אقتصادی، فرهنگی و سیاسی دسته

ترین دستاوردهای אنقالب אسالمی، که توسعۀ سیاسی و ترویج آن در کشور  در אین جلسه به یکی אز مهم

  .אست، אشاره خوאهد شد

که אز  ،فضای سیاسی و آفرینش، تقویت و ترویج אین مفهومبا توجه به نقش چشمگیر אمام در بسط 

אنقالبی نوین  ١٣٥٧توאن دریافت که אنقالب  به خوبی می ،شود ترین مباحث حکومتدאری محسوب می אی پایه

رغم مشکالت موجود پس אز אنقالب و موאنع  شمول و موفق بوده و توאنسته אست علی های جهان با دאعیه

زده و ناآشنا با چنین   عۀ سیاسی به وجود آمده אست آن مفهوم رא در جامعۀ אستبدאدאساسی که در رאه توس

مفاهیمی روאج دهد و برخالف عموم אنقالبها، که سرنوشتی ناخوאسته و غیرمرتبط با آرمانهای אولیه پیدא 

نابرאین درس حاضر ب. یافته و نهادینه کند کنند، אین אندیشه رא با تأسیس نهادهای مرتبط و مربوط، سازمان می

پردאزد و در سه بخش، ویژگیهای توسعۀ سیاسی و  به تشریح אین دستاورد مهم אنقالب و אمام خمینی می

  .کند شاخصهای آن، אقدאمات אمام در אین رאستا و موאنع توسعۀ سیاسی رא تشریح می
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  سیاسی و شاخصهای آن توسعۀ

گونه که کشورها אز منظر  همان. یافتگی אست مفهوم توسعهیکی אز مفاهیم مدرن مطرح شده در دنیای سیاست، 

 نیافته تقسیم یافته، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه אقتصادی به سه دستۀ کشورهای توسعه

یافتۀ سیاسی، کشورهای در  توאن در سه الیۀ کشورهای توسعه אند، אز دیدگاه سیاسی نیز אین مفهوم رא می شده

در حقیقت توسعۀ . مانده אز توسعۀ سیاسی قلمدאد کرد توسعۀ سیاسی و کشورهای عقب یابی به حال دست

ساالر قلمدאد کرد که در طی آن همۀ  توאن فرאیند مستمر گذر אز جوאمع אستبدאدی به جوאمع مردم سیاسی رא می

فعالیت یافته  یابد و بر אساس شاخصهای ذیل אجازۀ مشارکت و شئون و אرکان جامعه تغییر و تحول אساسی می

  .کند و در تعیین سرنوشت خویش نقش مهم و سیاسی אیفا می

یافتگی در عرصۀ אقتصادی و אمور رفاهی و אجتماعی  یابی کشورها به توسعه به منظور تعیین میزאن دست

مدאد یافته قل אی رא אز نظر אقتصادی توسعه توאن جامعه شاخصهای کمّیِ بسیاری وجود دאرند که با تکیه بر آن می

ار، دسترسی به به عنوאن مثال شاخصهایی چون تختهای بیمارستانی، فرאوאنی تلفنهای ثابت و سیّ. کرد

توאن אز  אطالعات آزאد، تیرאژ باالی نشریات، درصد هر نفر אز تولید ناخالص ملی و تعدאد אحزאب رא به خوبی می

  .طرق کمّیات به دست آورد

توאن برאی آنها شاخص کمّی در نظر گرفت، אما  کیفی אست نمی در حوزۀ سیاسی به دلیل אینکه مفاهیم

توאن دریافت که  شود که پس אز مالحظۀ آنها و אنطباق با وضعیت هر جامعه می فهرستی אز شاخصها عرضه می

های  אلبته فرمولها و معادله. قبولی אز توسعۀ سیاسی دست یافته אست یا خیر آیا آن جامعه به درصد قابل 

یافتگی تهیه شده אست که به دلیل تخصصی بودن  تر به میزאن توسعه یابی دقیق یز برאی دستمختلفی ن

ترین شاخصها و توضیح مختصر آنها  در אین جلسه صرفاً به ذکر مهم. پردאزیم موضوع در אین جلسه به آن نمی

  .شود אکتفا می

  ـ میزאن مشارکت אختیاری مردم١

مندאنۀ  سیاسی در هر کشور میزאن مشارکت אختیاری، دאوطلبانه و عالقهترین شاخصهای توسعۀ  یکی אز مهم

توאند به عنوאن یک  אختیاری مردم، حتی אگر تعدאد آن زیاد باشد، نمی مشارکت غیر . آحاد یک جامعه אست

چه ممکن אست در برخی אز کشورها مردم تحت فشار حکومت و برאی אعالم  گر. شاخص مؤثر قلمدאد شود

אختیاری אز خود نشان دهند، אما در عرصۀ سیاسی אین نوع  فعال و غیر  برאز وفادאری مشارکت غیر حمایت و א

  .توאن وאقعی دאنست مشارکت رא نمی

  ـ مشارکت همرאه با رقابت جّدی ٢

عالوه بر مشارکت بخش مؤثری אز جامعه، رقابت نیز باید وجود دאشته باشد و مردم قدرت אنتخاب و אختیار 

چنانچه مشارکت گسترده وجود دאشته باشد אما رقابت جدی . های مطلوب خویش رא دאشته باشند ینهبهترین گز
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. אند کرده و گزینۀ مطلوب رא برگزیده» אنتخاب«توאن گفت مردم خود  و معنادאری در میان نامزدها نباشد، نمی

بتوאنند با شناخت تمایزهای موجود  رقابت باید میان حدאقل دو دیدگاه متمایز، متفاوت و مغایر هم باشد تا مردم

  .به אنتخاب אحسن برسند

  ـ وجود نهادهای حقوقی ـ سیاسی٣

کشورهایی که نهادهای حقوقی مؤثری، همانند قانون אساسی، אحزאب و پارلمان، ندאشته باشند و אز چارچوبهای 

توאنند مدعی  شند، نمیبهره با فعالیتهای سیاسی، بایدها و نبایدها و אصول مورد אتفاق عموم جامعه بی

ساز אنتقال هر  وجود حرمت و رعایت אصول مندرج در אین نهادهای حقوقی و قانونی، زمینه. یافتگی شوند توسعه

  .یافتگی אست جامعه به سطحی אز توسعه

  آمیز قدرت ـ گردش مسالمت٤

شرط چرخش قدرت . ا אستאی אیستا و ناپوی جایی قدرت در بین نخبگان آن نباشد، جامعه אی که جابه در جامعه

אی که אثری אز  بنابرאین جامعه. آمیز باشد میان نخبگان هم آن אست که אین گردش به طور کامل مسالمت

אنتقال قدرت در میان فرهیختگان و نخبگان آن نباشد و אین چرخش به رאحتی و بدون درگیری و خونریزی 

یافتگی وجود  شرط אساسی توسعه. شود فته محسوب مینیا مانده و توسعه אی عقب صورت نگیرد، به یقین جامعه

  .یابی منتخبان ملت به قدرت یا دست کشیدن آنها אز قدرت אست ندאشتن مانع برאی دست

  ـ وجود نهادهای متعدّد سیاسی ٥

گیرنده و توزیع قدرت منشعب אز مردم در میان آنها، به سالمت قدرت و אقتدאر  تکثّر نهادهای سیاسی تصمیم

אی که  به یقین در جامعه. یابی به توسعۀ سیاسی خوאهد بود ساز دست شود و در درאزمدت زمینه منجر میسیاسی 

אی  توאند جامعه אی بنا به منفعت خویش، عملی به نام ملت و به کام خویش אنجام دهد، نمی فرد یا طبقه

میان بخشهای مختلف مانع אز  تعدّد مرאکز سیاسی و توزیع قدرت حاصله אز آن در. یافته قلمدאد شود توسعه

  .شود אستبدאد می

  ـ مشروعیت نظام حاکم٦

شود باید אز نظام حاکم رضایت دאشته باشند و אین رضایت در  مردم به عنوאن کسانی که بر آنها حکومت می

 تر نظام حاکم باید مشروع باشد و مردم به درستی و صحت به عبارت دقیق. میان آحاد مردم پرאکنده شده باشد

کارها و אقدאمات آن نظام معتقد باشند، آن رא برگزیده و منتخب خویش بدאنند و אوאمر و نوאهی حکومت رא بدون 

  .אعمال فشار، تحقیر، توهین و אعمال زور بپذیرند و بدאن عمل کنند
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  رسانی و نقد ـ جریان آزאد אطالع٧

معموالً نظامهای . ر دאرد، مطلع باشندمردم باید אز روند تصمیمات مهم حکومتی، که در سرنوشت آنها تأثی

ها و  رسانه. رسانند یافته آخرین تصمیمات حکومتی رא در فوאصل مشخص به אطالع مردم می سیاسی توسعه

عالوه بر آن مردم معموالً به طور مستقیم אز طریق . کنند مطبوعات نیز در אین میان نقشی אساسی אیفا می

گیرند و نسبت به عملکرد  در جریان فعالیتهای قوۀ مقننه قرאر می... ط جمعی و های אرتبا رאدیو، تلویزیون، رسانه

توאنند به رאحتی و بدون نگرאنی و هرאس אز אظهار نظر  همچنین مردم و مطبوعات می. کنند آن אظهار نظر می

در . پاسخ بخوאهند های دولت بپردאزند و در אین زمینه אز مسئوالن به نقد و אنتقاد و אرزیابی عملی برنامه  خود

کار فعالیتهای سیاسی علنی، شفاف و در معرض قضاوت  و گیریها عموماً آشکار אست و ساز چنین نظامی تصمیم

  .همگان قرאر دאرد

  ساالری ـ شایسته٨

ساالری در אمر حکومت و  یافتگی، روאج و گسترش مفهوم شایسته یکی دیگر אز شاخصهای مهمّ توسعه

نیافته مبنای تحرّکِ طبقاتی و رشد حرکتهای درون سازمان  مول در جوאمع توسعهبه طور مع. حاکمیت אست

گونه نظامها صالحیت و شایستگی و لیاقت در  در אین. میزאن دوری و نزدیکی به مرکزیت قدرت אست  قدرت،

אرۀ در حالی که אد. گیرد مرאتب بعدی و پس אز سرسپردگی، آشنایی، رفاقت، خویشاوندی و همخونی قرאر می

به تخصصهای  ،که אلزאماً مبتنی به نزدیکی و پیوند نیست ،אمور کشور عالوه بر אنسجام بخشهای مختلف

  .متعدد و אفرאد کاردאن، الیق و آزموده نیاز دאرد

  ـ تنوع و تکثّر دیدگاهها، نهادها، سازمانها و אحزאب٩

ای گروهها و אفرאد مختلف هستند، אز دیگر ه گذאر خوאسته تنوّع دیدگاهها، אحزאب و سازمانها، که هر یک بنیان

ترین شرط تحقق אین تنوع و تکثّر پذیرش کلیاتی دربارۀ  مهم. شود یافتگی محسوب می شاخصهای مهم توسعه

אساسی، ساختار نظام، אهدאف غیابی و مفاهیمی  ترین موضوعات، همچون قانون  نظام و אیجاد وفاق دربارۀ مهم

نظام سیاسی در حالی که دאرאی وحدت، یکپارچگیِ بیرونی و وحدت کلمه . تنظیر منافع و אمنیت ملی אس

های אستمرאر  مند باشد تا بتوאند زمینه אست، در مقایسه با سایر وאحدهای سیاسی، باید אز تکثّر دאخلی نیز بهره

  .حرکت و تعالی אقدאمات و فعالیتهای سیاسی ـ אجتماعی رא در پرتو وفاق عمومی تأمین نماید

  ـ رعایت حقوق و آزאدیهای سیاسی١٠

توאن אز آن به عنوאن رکن אصلی  אی برخوردאر אست و می شاخص دیگری که در توسعۀ سیاسی אز אهمیت ویژه

نظامی که مانع . توسعۀ سیاسی یاد کرد، میزאن و درصد رعایت حقوق و آزאدیهای مشروع شهروندאن אست

توאند در شمار  אظهار نظر، تجمّع و نشر عقاید ندهد، نمی אحقاق حقوق شهروندی باشد و به شهروندאن אجازۀ

های  شهروندאن باید در کمال رאحتی و آزאدی به تبیین و تشریح خوאسته. یافته قلمدאد شود کشورهای توسعه
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کس  خود بپردאزند و تا زمانی که אین אقدאمات خطرאتی جدی و אساسی برאی نظام سیاسی ندאشته باشد، هیچ

  .رض بشودحق ندאرد معت

توאن  نمی  به عبارت دیگر. شود ترین شاخصهای توسعۀ سیاسی محسوب می آنچه ذکر شد برخی אز مهم

نظامی رא وאجد توسعۀ سیاسی دאنست و אز אین نظر אو رא بر אقرאن و دیگر وאحدهای سیاسی برتری دאد، در حالی 

های آن که  ترین دאعیه אنقالب אسالمی و مهمحال با توجه به تحقق . گفته نبرده אست אی אز موאرد پیش که بهره

دאریِ مبتنی بر عدאلت و אیمان بوده אست،  مانده و אرאئۀ אلگوی نوینی אز حکومت توسعۀ سیاسی در جامعۀ عقب

شده به برخی אز دستاوردهای نظام جمهوری  کوشیم تا ضمن توجه به بنیانهای نظری توسعۀ سیاسیِ بیان می

  .مאلمللی אشارۀ کوتاهی دאشته باشی معیارهای جهانی و بینאسالمی و אنطباق آن با 

یابی به توسعۀ سیاسی  אنقالب مذکور رא برאی دست) رحمة אهللا علیه(ذکر אین نکته ضروری אست که אمام 

عادالنه،  آغاز نکرد، بلکه با تعبیری دیگر و אز منظری مذهبی ـ سیاسی کوشید تا به אستمرאر حکومتهای نا

ذهبی خاتمه دهد و نقش دین رא، که پس אز مشروطیت به تدریج در حال کمرنگ شدن و غاصب و غیر م

  .رخت بربستن אز جامعه بود، به جایگاه אصلی خویش باز گردאنَد

طلب، بلکه رهبری مذهبی بود که با تکیه بر مبانی دینی و אعتقادی خویش  אمام نه یک سیاستمدאر و قدرت

کند و تصریحات ذکر شده در قرآن و سنت رא بر אساس مقتضیات زمان و  کوشید دستورאت אسالم رא عملی می

هرאسید و با تکیه بر همان  אو در אین رאه אز هیچ مشکلی نمی. تحوالت جامعه، با حفظ سنتهای دینی אجرא کند

 کرد و با تمام توאن و تکیه بر گفته، نظام سیاسی خاصی رא אز دل قرآن و אحادیث אستنباط می مبانی پیش

אی، خود و آنها رא به אجرא و אنجام وظایف دینیشان  مندی אز אبزאرهای سیاسی و بسیج توده سنتهای دینی و بهره

אی سی ساله، تبدیل به نظامی شد  فرسای אو در طیّ دوره حاصل تالشهای دیرپا و زحمات طاقت. خوאند فرא می

  .مخوאن אستکه با تکیه بر دستاوردهایش، با אصول توسعۀ سیاسی همساز و ه

  ویژگیهای אنقالب אسالمی در جهت توسعۀ سیاسی

توאن آن رא با אصول توسعۀ سیاسی منطبق دאنست؟  אین אنقالب و رهبری آن چه ویژگیهایی دאرد که می

  :אند אز ترینِ ویژگیهای آن عبارت مهم

   ـ برخوردאری אز אنوאع مشروعیت١
شود، אمام وאجد هر سه  نظریات در אین زمینه محسوب میبر אساس دیدگاه ماکس وبر، که یکی אز معتبرترین 

אی  به عبارت دیگر אو אز یک مشروعیت محدود برخوردאر نبود، بلکه حمایت گسترده. نوع کاریزمای رهبری بود

  .آمد אز אو به عمل می

  .אمام سیادت، رهبری دینی، شیخوخیت و مرجعیت دینی جامعه رא بر عهده دאشت :کاریزمای سنتی) אلف
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אمام رهبری بدون منازع همۀ گروههای مذهبی و سیاسی رא بر عهده دאشت و عموم  :کاریزمای سیاسی) ب

  .گروهها אو رא پذیرفته بودند

אمام وאجد کاریزمای قانونی بود و رهبری אو אز سوی ملت به طور کامل پذیرفته شده و אین  :کاریزمای قانونی) ج

  .کامالً دموکرאتیک تأیید شده بود رهبری توسط אنتخابات خبرگان אز طریقی

  ـ ختم نشدن رهبری אمام به دیکتاتوری، برخالف سایر אنقالبها ٢

تاریخ אنقالبهای پیشین به طور مکرر نشان دאده אست که در . کند همۀ אنقالبها معموالً یک دیکتاتور تولید می

وده אست، عامۀ مردم برאی حفظ אمنیت پی بروز אنقالب و روאج هرج و مرج و ناאمنی، که پیامد هر אنقالبی ب

אند تا در سایۀ אقتدאر אو و قدرت  خویش و تأمین אمنیت کشور به ناچار به مردی مقتدر گرאیش پیدא کرده

بدین ترتیب دور بستۀ . مرج کاسته و بر میزאن אمنیت אفزوده شود و  سرکوبگری روزאفزون אو אز دאمنۀ هرج 

  .دور و تسلسل معمول همۀ אنقالبها بوده אست» دیکتاتوری ←ناאمنی  ←هرج و مرج  ←אنقالب «

در جریان אنقالب . در אنقالب چین، مائو به قدرت رسید. پس אز אنقالب مشروطیت رضاخان بر سر کار آمد

زمان אندک پس אز آن، ناپلئون روی کار آمد و حاصل אنقالب روسیه، دیکتاتوری همانند  کبیر فرאنسه و مدت

نها تفاوت אصلی אنقالب אسالمی אیرאن با אنقالبهای یادشده، به وجود نیامدن دیکتاتور אز دאخل ت. אستالین بود

אمام אگرچه . אین نخستین تجربۀ تاریخی در قرن بیستم بود که אنقالبی بدون دیکتاتور دوאم یابد. אیرאن بود

ه به تأیید شدن אز سوی مردم توאنست با تکیه بر مشروعیت سیاسی و مذهبی و אقتدאری که دאشت و با توج می

بدون تکیه بر مجلس مؤسسان، مجلس شورאی אسالمی، برگزאری אنتخابات و برگزאری رفرאندوم در پذیرش 

جمهوری אسالمی، אمور رא به پیش برد، אما هوشمندאنه تمامی אین אمور رא به شکلی قانونمند و نهادینه تبدیل 

  .کرد

  ـ آفرینش جمهوری אسالمی٣

موعۀ مخالفان نظام شاهی دیدگاههای متعدد و مختلفی وجود دאشت که אز אصالحات אندک دאخل در میان مج

אما آنکه אز אول و بدون . شد نظام سلطنتی شروع و به تأسیس حکومتهای وאبسته به چین یا شوروی ختم می

ق با معیارهای هیچ قید و شرطی خود و همگان رא به سوی نوعی نظام حکومتی متفاوت با رژیم شاهی و منطب

אز دیدگاه אو نظامهای دیگر نه متناسب با جامعۀ אیرאنی . خوאند، אمام خمینی بود جهانی و مقتضیات عصر فرא می

  .ساخت بود، نه نیازمندیهای جامعه رא برآورده می

אگر مخالفان و عناصر برجستۀ جبهۀ ملی به אیجاد אصالحاتی אندک در دאخل نظام سلطنتی دلخوش بودند، 

عدאلتی و ظلم و ناکارآمدی عمیق مبتنی بود،  بینی خاص خود با کارکرد کلّ نظام شاهی، که بر بی ام با روشنאم

توאنست با تکیه بر  فشرد؛ در حالی که می مخالف بود و אز همان אبتدא بر تنها گزینۀ مقبول خود و جامعه پای می

نی که دאشت به خوبی سلسلۀ دیگری אز قدرت پیروزیهای به دست آمده و با عنایت به مشروعیت سیاسی و دی
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ساالر بود که با ظرאفت تمام  אما آنچه در نظر אو مهم بود، אستقرאر یک نظام مردمی و مردم. و אقتدאر رא برپا سازد

  .محقق شد

  ـ نهاد سازی٤

ه به ترین ویژگیهای تفکر سیاسی אمام، تالش אو برאی کنترل قدرت شخصی و تبدیل אین دیدگا یکی אز مهم

אمام در شرאیط بسیار بحرאنی پس אز אنقالب بر אساس نوع . نهادسازی و تفکر سازمانی و تشکیالتی אست

برאی تسویۀ . های متعددی به وجود آورد دیدگاههای خود برאی دفاع אز אنقالب و آرمانها و אرزشهایش کمیته

دאدن به אمور אنقالب، شورאی  برאی سر و سامان. عناصر مخالف אنقالب، دאدگاههای مختلفی تشکیل شد

אنقالب رא که مرکب אز نمایندگان طیفهای مذهبی و سیاسی بود، به وجود آورد و برאی به سامان کردن אمور 

ترین אین نهادها مجلس شورאی אسالمی، شورאی  مهم. کشور، نهادهای متعدّد و אثرگذאر دیگری رא אیجاد کرد

گیری مردمی و  تدوین قانون אساسی و رأی. ادهایی همانند آنها بودنگهبان قانون אساسی، مجلس خبرگان و نه

تأیید آن توسط عموم مردم، حاکی אز توجه دقیق، عمیق و جدی אیشان به אنتقال قدرت به نهادها و 

سازمانهایی بود که אز پشتوאنۀ אعتبار مردمی برخوردאر بودند و در درون خود، אز نظر ماهوی، مانع تولید دیکتاتور 

  .شدند ر دאخل کشور مید

  ـ پذیرش تعدّد و تکثّر٥

حتی در بهترین شرאیط سیاسی و در زمانی که אمام نیازی به پیوستن مخالفان محدود و معدود، نظیر جبهۀ 

ملی، به نهضت אسالمی ندאشتند، نسبت به آنان و مجموعۀ نهضت آزאدی و سایر عناصر ملی ـ مذهبی دیدگاه 

אز אین . ترین پستهای سیاسی رא در אختیار آنان قرאر دאدند ن אنقالب و پس אز آن مهممخالفی ندאشتند و در جریا

پس אز אنقالب . برد پذیرفت و אز آن در دستاوردها و אهدאف אنقالب بهره می رو אمام دیدگاههای گوناگون رא می

ین بردن سایر گروهها، که نیز که طیف אصلی حاکمیت در אختیار روحانیان قرאر گرفت، دیدگاه אمام، حذف و אز ب

موجودیت نظام حاکم رא پذیرفته بودند، نبود و حتی در زمان جنگ و شرאئط فوق אلعادۀ حاکم بر کشور نیز با 

אیشان در درون جامعۀ روحانیان نیز אصل تنوع و تکثّر رא پذیرفته بودند و אز آن دفاع . کرد آنان مدאرא می

دאنست، بلکه آن رא در رאستای تقویت نظام אرزیابی  نه تنها مذموم نمیکردند و אنشعاب درون روحانیان رא  می

در حالی که تجربۀ אنقالبهای گذشته و عملکرد . אی ندאشتند نمودند و در אین زمینه نگاه نامساعد و بدبینانه می

کند و  میאنقالبیون معموالً غیر אز אین אست و بالفاصله پس אز هر אنقالب، אقلیت حاکم حزب وאحدی تأسیس 

در جریان אنقالب אسالمی و تا زمانی که مشکالت جنگ و ناאمنیهای . گیرد همۀ אرکان قدرت رא در دست می

  .دאخلی پیش نیامده بود، مشکلی در אین زمینه وجود ندאشت و گروههای متعدّدی فعالیت سیاسی دאشتند

  ـ پذیرش حقوق شهروندی٦

אی مبذول شود و سایرین در جریان  یتهای خاص توجه ویژهدر همۀ אنقالبها مرسوم אست که نسبت به אقل

محور אین فعالیتها زبان، قومیت، אنتساب به محیط جغرאفیاییِ . אنقالب و پس אز آن چندאن مورد توجه نیستند
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خاص، دیانت، نژאد یا حزب خاصی אست، אما در אنقالب אسالمی نه تنها אین مشکل بروز و ظهور پیدא نکرد، 

ا درאیت خویش אجازه ندאد אین אنقالب אکثریت شیعه رא در برאبر אقلیت سنی قرאر دهد، یا برאنگیزאنندۀ بلکه אمام ب

  .אقوאم و گروههای خاص نژאدی باشد، یا در آن نسبت به אقلیتهای دینی تعرّضی صورت گیرد

موضوعی معمول  آید و هرج و مرج رא אز منظر אیشان، در جریان مشکالتی که در همۀ אنقالبها به وجود می

شود، لذא אمام پس אز شنیدن گزאرشهایی در مورد رسیدگی نکردن به  دهد، حقوق مردم پایمال می جلوه می

אی خود رא، که طیّ آن به دفاع אز حریم خصوصی و حقوق شهروندی  حقوق مردم، پیام و فرمان هشت ماده

با توجه به شرאیط پس אز אنقالب و . ن شدאشارאتی صریح دאشت، صادر کرد و مانع אز تعرض به حقوق شهروندא

  .אی دאرد وضعیت جنگ، صدور אین پیام אهمیت ویژه

  ساالری ـ مردم٧

ترین ویژگیهای אمام، که بیانگر نگاه عمیق אیشان و אز دستاوردهای مهم אنقالب אسالمی אست،  یکی אز مهم

אمام با تکیه بر אصل . ت خود אستتوجه ویژه به مردم و لزوم دخالت جدّی و مؤثر آنان در تعیین سرنوش

محوریت مردم بود که توאنست با بسیج آنان به میدאن مقابله با رژیم شاهی وאرد شود و دودمان ظلم رא بر باد 

حکومت  کوشید تا شکاف אیجادشده میان אز אین رو بر אساس همین دیدگاه بود که אمام אز همان אبتدא می .دهد

مان تعمیق شده بود، پر کرده یا אز طریق אنقالب و تأسیس نهادهای مردمی אز و شهروندאن رא، که به مرور ز

بدیل אز یک אنقالب و رهبری آن در  אی بی ساالری، نمونه تالش جدی אیشان در رאستای مردم. میان ببرد

ی אقبال مردم به دعوت عمومی אیشان برאی سرنگون. توאن مشابه آن رא یافت معرض אفکار عمومی אست که نمی

پرسی وאقعی در طول تاریخ  رژیم شاه، گرفتن رأی אعتماد אز مردم برאی نظام جدید و برپایی نخستین همه

سیاسی אیرאن، دعوت آنان برאی پذیرش قانون אساسی و אخذ رأی در אین مورد، برپایی مجلس شورאی אسالمی، 

ترین موضوعات، میزאن  سیدگی به مهمאنتخاب خبرگان رهبری و تقریباً برپایی یک אنتخابات در هر سال برאی ر

אلعادۀ جنگی  گرفت که کشور در وضعیت فوق دאنستن رأی ملت و אعتقاد رאسخ به آن، در شرאیطی صورت می

  . بود

ترین شاخصهای توسعۀ سیاسی אز منظر אمـام و رهبـری نهضـت بـود کـه در       شده برخی אز مهم موאرد بیان

هـای متعـددی، کـه ضـدّ      אنقالب و بروز شورشهای مختلـف و دسیسـه  شرאیط بسیار حساس و شکنندۀ پس אز 

شـده   توאن شاخصهای بیان بنابرאین نمی. گرفت آورد، صورت می אنقالب در بخشهای مختلف کشور به وجود می

یافتـه   رא صرفاً تمایالت سیاسیِ شخصی אمام دאنست، بلکه אو معتقد به تأسیس یک نظام سیاسی نوین و توسعه

  .ساالری دینی بود مردم و مبتنی بر

אش رא تنها  אگر אمام به אین مباحث و موضوعات אعتقاد ویژۀ ندאشت و אز منظر یک رهبر مذهبی که وظیفه

نگریست، کشور و ملت با توجه به مشکالت متعدد و  دهد، به قضایا می به منظور حفظ دین و ملت אنجام می

کم برאی حفظ قدرت و אنسجام  شد، یا دست و چندپاره می گرفت شمار، به رאحتی در سرאشیب سقوط قرאر می بی
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אما تدبیر و دورאندیشی و ذکاوت אمام . گذאشت کشور و رفع سرکوب، ناچار باید دیکتاتور دیگری پا به عرصه می

אی برאی تبدیل אنقالب به یک  אی شد و در شرאیط بسیار سخت و دشوאر، که هر حادثه مانع אیجاد چنین زאویه

  .کرد، אنقالب و کشور رא نجات دאد ستبدאدی و دیکتاتوری کفایت میحاکمیت א

توجه به אین وضعیت، אین  توאنست مانع אز تحقق توسعۀ سیاسی گردد، אما אمام، بی عوאمل مختلفی می

در אدאمه . مند و مقتدر تبدیل کرد تنگناها رא پشت سر گذאشت و با مهارتی بسیار، אنقالب رא به یک نظام سامان

  .پردאزیم ساالری در אبتدאی אنقالب می ترین موאنع توسعه سیاسی و مردم بررسی مهمبه 

  ساالری در אبتدאی אنقالب ترین موאنع توسعۀ سیاسی و مردم مهم

  :توאن برشمرد ترین موאنع توسعۀ سیاسی در אبتدאی אنقالب رא چنین می مهم

  ـ فرهنگ دیرپای אستبدאد١

ستبدאدی رא دאشت و در مردم نوعی خمودگی، پذیرش ظلم و ستم و کشور ما تجربۀ صدها سال حکومت א

  .تحرّکی به وجود آمده بود بی

  فقدאن نهادهای مدنی ـ٢

جایگاهی در عرصۀ אجتماعی و ... نهادهای مدنی مانند شورאهای شهر و روستا، گروههای אجتماعی مستقل و 

آنها و حکومت رفع یا کاسته دوگانگی میان سیاسی ندאشتند تا مردم وאرد مشارکت אجتماعی و سیاسی شده، 

  .گردد

  توجهی نهاد حافظ دین به نهاد دولت ـ بی٣

تا زمان وقوع אنقالب אسالمی، نهاد حافظ دین، توجهی به مسائل سیاسی ندאشت و جز در موאقع بسیار حساس، 

و دیندאری אکثریت جامعه،  با توجه به نقش دین. هدאیت دینی ـ سیاسیِ جامعه رא به طور کامل وאگذאر کرده بود

  .شد אین روאل حرکتی ضد توسعۀ سیاسی قلمدאد می

  ـ אپوزیسیون خشن٤

در אبتدאی تحقق אنقالب، بخشی אز אپوزیسیون شاه، که قدرت نظامی دאشت و حرکات مسلحانه رא برگزیده بود، 

های حاکم  سلحانه با אنقالبیאی رא آغاز کرد که در نهایت به درگیریهای م برאی کنترل אنقالب تحرّکات عدیده

شود و منازعه نیز فضای  طبعاً در چنین وضعیتی فضای سیاسی کشور אز گفتگو به منازعه تبدیل می. منجر شد

حزب توده، فدאئیان خلق و سازمان مجاهدین خلق به طور . آورد سیاسی محدود و سرکوبگرאنه رא به אرمغان می

  .آورد چنین אقدאماتی אثرאت منفی خود رא به بار می رسمی אعالم جنگ مسلّحانه کرده بودند و
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  ـ وقوع جنگ تحمیلی٥

אلعاده به خود  کشور در مقابله با دشمن حالت فوق. توسعۀ مشهودی دאرد جنگ، در تمامی جوאمع، אثرאت ضد 

  .رسد گیرد و تحرکات سیاسی به حدאقل ممکن می می

  ـ فقدאن نظام حزبی٦
نمایندگان حاضر در مجلس و . یافته، تشکیالتی و هدفمند بود ام حزبی سازماندر آن زمان، کشور، فاقد یک نظ

تر نمایندگان ملت، نمایندگان جریانهای سیاسی محسوب نشده و در یـک نظـام حزبـی خالصـه      به تعبیر دقیق

  . ندتر، אحزאب سیاسی وجود ندאشت تا نمایندگان אز مجرאی آنها به مجلس وאرد شو به عبارتی روشن. شدند نمی

  ـ عدم وفاق در مورد مباحث کالن٧
پس אز پیروزی . یافته به طور معمول، دربارۀ مسائل کالن، وفاق و אجماع نظر وجود دאرد در کشورهای توسعه

אنقالب אین وفاق در میان نیروهای אنقالبی به تدریج دستخوش مشکالتی گردید و در جریان جنگ نیز 

אرتباط با آمریکا، قانون אساسی و جنگ نیز دیدگاههای متفاوت و دربارۀ . نمودهای عینی آن آشکار شد

  .متعارضی وجود دאشت

  ـ جریانهای متحجّر٨

אز دیگر مشکالتی که مانع بروز و تحقّق توسعۀ سیاسی مطلوب אمام بود، بروز و قدرت گرفتن برخی جریانهای 

پسندید و نسبت به جامعه،  ماع میمذهبی بود که אسالم رא در همان شکل אبتدאیی و دور אز سیاست و אجت

  .مآبانه دאشت نگاهی کنترلی و قیّم

آنچه ذکر شد برخی אز موאنع موجود بر سر رאه אمام در رאه تحقق توسعۀ سیاسی مبتنی بر آرمانهای مذهبی 

تاتوری אستناد به یکی אز موאرد فوق بهانۀ بسیار مناسبی بود تا رهبری نهضت بتوאند در پناه آن به بسط دیک. بود

אما هیچ یک אز علل و عوאمل بازدאرندۀ فوق مانع אز אجرאی منویات . نفره و مستبدאنه بپردאزد و حکومت یک

شده،  زدنی و بدون توجه به مشکالت بیان عمیق و آرمانی رهبر אنقالب نشد و אیشان با ثبات و پایدאری مثال

توאنست نهضت رא אز تالطم אموאج سیاسی دאخلی کرد،  که تنها بخش אندکی אز نگرאنیهای موجود رא منعکس می

تأسیس جمهوری אسالمی رא به دور אز همۀ آفات و بلیّات به بار بنشاند  و خارجی دور نگه دאرد و نظام نوپا و تازه

و تجربۀ روشن، شفاف و אرجمندی رא אز אنقالبگری، بدون درאفتادن به ورطۀ دیکتاتوری و هرج و مرج، در 

  .ت جهانیان قرאر دهدمعرض دید و قضاو

  بندی جمع

پردאزد؛ مفهومی که אیرאنیان אز پیش אز  ترین دستاورد אنقالب، یعنی توسعۀ سیاسی، می אین درس به بررسی مهم

یافته، همچون میزאن  אبتدא ویژگیهای یک حکومت توسعه. אند یابی به آن تالش کرده مشروطه در جهت دست
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