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  سخنى با استاد    
بتدا با استقبال                                       خوشبختانه كتاب انقالب اسالمى و چرايى و چگونگى رخداد آن از همان ا

در مقابل، مجموعه نويسندگان در هر                .  رو شد   ر اساتيد محترم و دانشجويان گرامى روبه                 چشمگي 
ويراست برخود الزم ديدند با در نظر گرفتن انتقادات و پيشنهادات، گامى به جلو نهند و نقائص                                       

  .كتاب را رفع نمايند
  :رو هستيم اينك در ويراست چهارم با چند تحول عمده روبه    
در اين كتاب سعى شده مباحث تحليلى جانشين مباحث                :  حجم مباحث تاريخى       كردن    كم .  1    

هاى انقالب را به زمانهاى دور نبرديم، و با توجه به                          عالوه بر آن، ريشه         .  تاريخى و تكرارى شود         
اند، مباحث قيام تنباكو و نهضت مشروطه را به                    آن چه دانشجويان در دوران دبيرستان خوانده                        

  .اجمال برگزار كرديم
به                 :  هاى فرهنگى انقالب اسالمى           ها و ريشه     توجه به جنبه    .  2     نتقادات وارد شده  ا يكى از 

ويراست سوم آن بود كه با پررنگ شدن صبغه تحليلهاى سياسى و اقتصادى، مسائل فرهنگى به                             
هاى   سعى نويسندگان كتاب آن بوده كه ضمن توجه به مسائل و ريشه                       .  اند   حاشيه رانده شده      

  .تصادى و اجتماعى انقالب، مسائل فرهنگى نيز مدنظر قرار گيرندسياسى، اق



در ويراست سوم، اين دو بحث از هم                :  هاى انقالب و چارچوب نظرى             ادغام بحث نظريه       .  3    
شد برخى اساتيد از آن         هاى انقالب باعث مى         جدا بودند و سنگين شدن مباحث مربوط به نظريه                

يند، يا در تفهيم مصادي               نظر نما با مشكل مواجه شوند         صرف  تنها           .  ق آن  نه  اين ويراست  در 
ترى بيان شده، بلكه با چارچوب نظرى در فصل اول پيوند                           هاى انقالب به شكل ساده          نظريه  

هاى مربوط به انقالب اسالمى به شكل خاص نيز اشاره شده                    عالوه بر آن به نظريه         .  خورده است     
  .است
داللى كه براى عدم اتخاذ چارچوبى نظرى در                     است :  اتخاذ چارچوبى نظرى براى كتاب               .  4    

تحليلى خاص به استاد و دانشجو           «  متن درسى   » ويراست قبل ارائه كرده بوديم آن بود كه اگر در                        
پس هر چند ممكن است      .  وگو در اين زمينه باز خواهد ماند                 تحميل نشود، زمينه بحث و گفت          

رچوب نظرى داشته باشند، ولى بنا به              نويسندگان كتاب در متونِ ديگر خود متونى تحليلى با چا                    
  .مصلحت فوق در اين كتاب از آن صرف نظر كردند

در اين ويراست ضمن اذعان به استدالل قبل، سعى بر آن بوده كه چارچوبى كلى براى كتاب                                 
در نظر گرفته شود تا عالوه بر آزادى نظرى دانشجو و استاد، مباحث كتاب همراه با تحليل نظرى                  

  .گذارد چارچوب ارائه شده به شكلى است كه جاى تحليلهاى مختلف را بازمى. ندارائه شو
تر به مسائل عصر       در اين ويراست به شكل وسيع          :  اضافه كردن مسائل پس از انقالب              .    5    

پردازد، و        فصل ششتم به تحوالت داخلى و خارجى اين دوره مى                   .  جمهورى اسالمى پرداخته ايم           
فصل هفتم در بردارنده          .  كند  كر حوادث به شكل توصيفى محدود نمى           در عين حال خود را به ذ           

. بازتاب و تأثيرات انقالب اسالمى بر جنبشهاى اسالمى، جهان اسالم و حتى مباحث نظرى است                                
كند فصل نهم؟ نيز برخى         فصل هشتم انقالب ايران را در ابعاد مختلف با ديگر انقالبها مقايسه مى                       

مهم    ز  ئ         ا مسا و  لشها  بحث مى           ترين چا به  ا  ر نظرى مطرح  رد     ل  نقالبها،            :  گذا ا حركت دورى 
شدن و در نهايت نظريه برخورد             ساالرى دينى، رابطه ايران و امريكا و مسئله فلسطين، جهانى  مردم

فصل اخير به هدف آشنايى دانشجويان با مسائل مبتالبه جمهورى اسالمى                          .  و گفتگوى تمدنها     
شود، ولى تدريس آن در         رچند مباحث مهمى محسوب مىطراحى شده، و از ديدگاه نويسندگان ه

  .كالس ضرورى نيست



فه                                          طر يك  لت  حا ز  ا درس  تبديل  با  كه  است  ن  آ رجمند  ا تيد  اسا به  ن  نويسندگا توصيه 
ها و تحقيقات علمى به دانشجويان،             و واگذارى پژوهش          (  ديالوگ    ) به حالت دو طرفه        (  مونولوگ  )

هاى انقالب و مسائل عصر جمهورى اسالمى را آماده                       وگو راجع به نظريه          زمينه بحث و گفت     
مطالب كتاب، چه در مبانى نظرى و چه در رخدادهاى انقالب اسالمى و مسائل عصر                                   .  سازند  

اند كه امكان بحث و گفتگو از جانب استاد و دانشجو را باز                          جمهورى، به شكلى طراحى شده         
واريم همچنان از نظرات و پيشنهادهاى                در پايان ضمن تقدير از حسن نظر شما، اميد              .  گذارند     مى 

  .مند شويم سودمندتان بهره
  مجموعه نويسندگان    

  : فصل اول 
  مفاهيم و مباحث نظرى     

اى باشد كه توجه بسيارى     ترين پديده هاى اجتماعى سياسى، پيچيده در ميان پديده« انقالب»شايد  
اى است كه      همانند كالف درهم تنيده          « انقالب   » از عالمان اين رشته را به خود جلب كرده است                   

پيدا كردن سرنخ آن، بمنظور درك ماهيت آن، نيازمند تامالت نظرى در كليت پديده انقالب                                        
اينكه انقالبها      .  دار آنند      مربوط به انقالب عهده         «  تئوريهاى    » اى است كه      است، اين همان وظيفه        

زند و درنهايت چه پيامدهايى در              خي  گيرند و اساساً از چه علل و عواملى برمى                چگونه شكل مى   
ترين    ها كه مهم    اين پرسش   .  ترين پرسشهايى است كه در اين باره مطرح است                   دارند، مهم       پى 

هاى ما در بررسى انقالب اسالمى است دربرگيرنده مباحث متعددى است كه در اين فصل          پرسش
يين، ضرورت دارد        هاى تب    در فصل اول پيش از پاسخ           .  شود  و فصول آينده به آن پرداخته مى               

  .اجماالً به بررسى مفهوم انقالب و ويژگيهاى آن پرداخته شود
  مفاهيم مربوط به انقالب. 1 
هاى آن و سپس تفاوت اين             در بحث مفاهيم مربوط به انقالب، ابتدا مفهوم انقالب و ويژگى                             

  .كنيم مفهوم با مفاهيم مشابه را بررسى مى
  مفهوم انقالب. 1 - 1 
در آغاز از جمله اصطالحات علم اخترشناسى بود كه به معناى چرخش                            Revolutionواژه     

كه بيانگر     -امروزه اين اصطالح          .  رفت   كار مى    دورانى افالك و بازگشت سيارگان به جاى اول به                      



در خصوص مسائل گوناگونى مانند انقالب صنعتى، انقالب                     -دگرگونى شديد و ناگهانى است           
  .رود قالب فكرى و انقالب سبز به كار مىسياسى، انقالب اجتماعى، ان

تواند ارزشهاى        عصرى كه مى    )  1( انقالبهاى معاصر، يعنى پيدايش عصرى نو در تاريخ كشورها؛                       
در حالى     .  شده پيشين را با مفاهيمى مانند آزادى، استقالل و مانند آن همراه سازد                             مطلوب تجربه    

براساس پژوهشى علمى،        .  بوده است    «  حكومت   تغيير » كه در يونان باستان انقالب صرفاً به معناى                
در يونان      -به معناى تغيير حكومت        -انقالب     84م،   .  ق  146تا  .  م .  ق  600در فاصله سالهاى       

 170نيز رم باستان شاهد       .  م  476تا  .  م .  ق  509وقوع پيوست و از سويى در فاصله               باستان به   
  )2.(انقالب بوده است

 -انقالب اسالمى ايران          .  انقالبهاى اجتماعى يا بزرگ است             در اين كتاب مقصود از انقالب،                  
زيرا   )  3( در شمار انقالبهاى اجتماعى يا بزرگ جاى دارد؛                      -اند    كه نويسندگانى مشهور گفته         چنان  

سو سبب تغيير در اساس و نوع حكومت گرديد، و از سوى ديگر به تحول در ايدئولوژى                                 از يك   
اعى، اقتصادى و سياسى در ابعاد داخلى و خارجى                     هاى اجتم     غالب و رسمى كشور و خطمشى        

  .انجاميد
  هاى انقالب  ويژگى. 2 - 1 
نقالبهاى معاصر                                          به ا با نگاهى دقيق  و )  4( در مورد انقالب تعريفى واحد وجود ندارد، اما 

توان گفت كه انقالبِ كامل دست كم داراى هفت ويژگى و عنصر است                           شده، مى    تعريفهاى گفته    
  :شود ره مىكه بدانها اشا

  نارضايتى عميق از وضع موجود. 1 - 2 - 1 
نارضايتى عميقْ اولين عنصر مهم در وقوع هر انقالب و از ديگر سو زمينه ظهور و گسترش ساير    

هاى انقالبى نارضايتى          براى دريافتن چگونگى ايجاد نارضايتى               .  ها و شرايط وقوع آن است      ويژگى
حوالت اجتماعى سياسى معاصر آن كشور نگريست تا               كه انتخاب راه نيست بايد به بررسى ت                

  .ها و علل نارضايتى تدريجى مردم دانسته شود زمينه
به سخنى ديگر، نارضايتى    . گوييم نكته مهم اينكه ما هرگونه نارضايتى را نارضايتى انقالبى نمى    

نخبگان سياسى و    اى از نارضايتى است كه اوالً بايد در ميان گروه قابل توجهى از                             انقالبى گونه     
ى مختلف اجتماعى، فرهنگى، سياسى و           هاى مردمى ظهور كند و يك يا چند جنبه              فكرى و توده      



ظهور اين نارضايتى        .  اقتصادى را دربرگيرد و ثانياً به حد نااميدى از بهبود اوضاع رسيده باشد                                
د شرايط ديگرى     گردد، با اين همه، وقوع انقالب نيازمن                     باعث تغيير در كنش و رفتار افراد مى                

اما براى دست زدن به انقالب به                .  پيوندد    است و به صرف ظهور چنين نارضايتى، به وقوع نمى                 
است         ز  نيا نيز  يط  ير شرا ه             .  سا تود وقتى  نقالبى  ا يتى  به شكل                  نارضا ا  ر گيرد، خود  ا  فر ا  ر ها 

نظام حاكم      همراه با شعارهايى در طرد            -ها و اقدامات غيرقانونى           اعتراضات، اعتصابات، درگيرى
  .دهد نشان مى -
  هاى جديد جايگزين ظهور و گسترش ايدئولوژى. 1-2-2 
همچنانكه برينتون گفته است، هيچ انقالبى بدون گسترش انديشه و ايدئولوژى جديد شكل                                   

كند كه    دانشنامه بلكول ايدئولوژى را الگوهاى عقايد و اظهارات نمادينى معرفى مى                        ) 5.(گيرد نمى
ارزيابى مى          جهان را تعريف،         بسيج، هدايت،                      .  كنند  تفسير و  يدئولوژى شكل دادن،  ا هدف 

دوتريسى     .  شود  سازماندهى و توجيه اَشكال خاص راهكارها و نحوه اعتراض به ديگران تلقى مى                              
مند، انتقادى و احساساتى             براى نخستين بار اين اصطالح را براى مطالعه نظام                      1796در سال    

  )6.(خاستگاههاى عقايد به كار برد
ايدئولوژى مربوط به هر انقالبى، در چگونگى پيروزى انقالب، نوع حكومت جايگزين و حتى                      

براى مثال، انقالبهايى كه در آن يك                 .  مراحل و تحوالت پس از پيروزى انقالب نقشى مؤثر دارد                         
ود ش هاى فرهنگى آن جامعه گسترش يابد، زودتر فراگير مى                      ايدئولوژى واحد و سازگار با ويژگى                 

تر از ديگر       از سوى ديگر، اين انقالبها سريع            .  ها را درپى دارد           ترى از توده        و از اين رو بسيج قوى          
نمونه بارز     .  هاى كمترى خواهند داشت          ثباتى   رسند و پس از پيروزى نيز بى            انقالبها به پيروزى مى         

در و مورد حمايت        روبودن با رژيمى مقت           رغم روبه      اين انقالبها، انقالب اسالمى ايران است كه به                  
به پيروزى     )  1357بهمن   22تا   1356دى ماه      19از   ) غرب، توانست در مدتى حدود سيزده ماه                  

در روسيه، به دليل ضعف ناشى از فروپاشى مديريت دولت در اثر شكست در جنگ                            .  دست يابد   
و  انقالب به سرعت به پيروزى رسيد، اما به دليل نبودن يك ايدئولوژى واحد                                )  7( جهانى اول،      

مواجه    )  8( عدم پيوند آن با تاريخ و فرهنگ روسيه، سرانجام به كشتارهاى وسيع در زمان استالين                        
  .هاى فروپاشى نهايى اتحاد جماهير شوروى و بلوك شرق را فراهم ساخت شد و زمينه



ى ا  اند، انقالب فرانسه نمونه            هاى بسيارى داشته        ثباتى   در ميان انقالبهايى كه پس از پيروزى، بى                      
اين انقالب ابتدا حكومت فرانسه را به مشروطه سلطنتى تبديل كرد و در پى آن                               .  آشكار است   

طلب پيرو    خواهان مساوات         و پس از آن جمهورى         «  دانتون    » خواهان بورژوا به رهبرى                جمهورى   
اندكى بعد حكومت       .  سرعت انقالب را در اختيار گرفتند               به «  روبسپير   » به رهبرى     «  روسو  » افكار    

و سپس ناپلئون بر اوضاع چيره شدند و پس از آن نوبت به بازگشت سلطنت رسيد،  « يرهمد هيئت»
گرچه فالسفه اين      .  با انقالبهايى مواجه شد        .  م  1848و   1830اما فرانسه بار ديگر در سالهاى               

هارولد     » دوران در توجه به عقل و نقد سنت اشتراكات متعددى داشتند با اين همه، به گفته                                  
آنان را در حكم افراد يك انجمن پنداشت كه همه داراى عقايدى مشخص، دقيق و       نبايد « السكى

نظمى و نوسانات در ايدئولوژى است كه مردم را دچار                          و اين همان دليل بى        .  اند   به هم پيوسته   
  .كند نظمى فكرى مى بى
 كردند، ولى به        نظمى و اغتشاش فكرى بود؛ مردم احساس نارضايتى مى                      قرن هجدهم دوران بى           

بايستى كرد                طور واضح و روشن نمى          نستند براى عالج چه  نستند كه آزادى           مردم مى    .  دا دا
دانستند مقصود از تحصيل آزادى چيست و اين آزادى را به كجا                             روشنى نمى    خواهند، ولى به        مى 

  )9.(بايد محدود كرد
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اى باالتر از نارضايتى از وضع موجود است و                    حله  شناختى و مر    اى روان       روحيه انقالبى پديده          

با چنين روحيه      .  منظور از آن بوجود آمدن اراده و حس پرخاشگرى عليه نظم سياسى حاكم است              
گرايانه و نيز        هاى اصالح     حل  كند و در مقابلِ راه          اى است كه فرد اعتماد به نفس پيدا مى               و اراده      
نه حكومت ايستادگى مى                سياست ميان                .  كند  هاى سركوبگرا بايد در  نيز دست كم  اين روحيه 

هر چند    -ها ظهور يابد، از اين رو تا هنگامى كه اين پديده روى نداده                           گروهى از نخبگان و توده
قوت و اقتدار روحيه انقالبى نيز به                  .  پيوندد    انقالبى به وقوع نمى          -شرايط ديگر محقق باشد       

ها و   گى، نوع ايدئولوژى انقالبى، مجموعه ويژگىهاى تاريخى و فرهن عوامل مختلفى مانند ويژگى
و            پيشين حكومت  مات  قدا .  ا . رد      . ا د كتاب             آيت  .  بستگى  قر صدر در  با للّه شهيد سيد محمد  ا

اهللا شهيد مرتضى مطهرى       جهت تبيين اين مساله، از واژه اراده، و آيت                      «  هاى تاريخ در قرآن           سنت» 



هوم حس پرخاشگرى و روحيه طرد ظلم، بهره               از مف   )  10( « پيرامون انقالب اسالمى         » نيز در كتاب      
  .اند گرفته
در زمان وقوع انقالب اسالمى ايران، محمدرضا شاه براى كوتاه آمدن انقالبيون به اقدامات                                              

باال بردن حقوقها، آزادى             )  11( وزير،     متعدد رفرميستى دست زد؛ مانند عوض كردن پياپى نخست                   
هاى كليدى رژيم         زندان انداختن تعدادى از مهره                  و حتى به   )  12( تعدادى از زندانيان سياسى            
از سوى ديگر، رژيم به دستور شاه هر روز دست به كشتار                      )  13.( پهلوى مانند هويدا و نصيرى          

نمونه آشكارى از اين اقدامات              )  1357) 14شهريور    17كشتار صدها نفر در حادثه          .  زد   مردم مى    
ث ثبات نشد؛ زيرا روحيه انقالبى در جامعه                   يك از اين اقدامات باع             اما هيچ   .  گرانه بود      سركوب  

  .گسترش يافته بود
در انقالب سال      :  شود  اى آشكار در ساير انقالبهاى معاصر نيز ديده مى                   گونه   روحيه انقالبى به           

چين، نيروهاى مائو شمارشان از ارتش چين بيشتر نبود، اما به دليل برخوردارى از روحيه                                        1949
در انقالب     )  15.( ارتش پنج ميليون نفرى چيانكاى چك پيروز شوند                   انقالبى قوى توانستند بر          

از هر هشت نفر الجزايرى يك نفر              -كه عليه استعمارگران فرانسوى در جريان بود                    -الجزاير نيز      
  .كشته شد، ولى با اين حال انقالب به پيروزى انجاميد
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هاى موجود در جامعه را فعال سازد و آنها را  رهبرى كه بتواند نارضايتىدر هر انقالبى، وجود     

بسيارى از شكافهاى سياسى، فكرى،            .  به سمت براندازى هدايت نمايد ضرورت جدى دارد                        
در جوامع مختلف وجود دارد كه بدليل فقدان چنين رهبرانى تبديل به انقالب يا                                  ...  اجتماعى و    

نمى        بهى  مشا ين       پديده  ا ز  ا متعددى                           شوند  نقشهاى  نقالب واحد  ا : رو رهبرى در جريان يك 
نديشه و                                     فعال   نقالبى، بيان و گسترش ا برانگيختن روحيه ا سازى نارضايتى از وضع موجود، 

ريزى راهبردهاى حركت انقالبى، بسيج كردن و به صحنه آوردن               ايدئولوژى جديد، تنظيم و برنامه
نظام سي                 توده    برقرارى  ناً  به اهداف و                    ها، ترسيم و احيا نيز تالش براى رسيدن  و  اسى جديد 

  .شعارهاى انقالبى پس از پيروزى
خمينى در انقالب ايران و            شود، مانند نقش امام         انقالب گاه از سوى شخصى خاص رهبرى مى                  

شود،   و گاه نيز رهبرى انقالب در تشكل خاصى متمركز مى                  )  16( فيدل كاسترو در انقالب كوبا           



اين جبهه كه متشكل از رهبران احزاب و                .  الجزاير    1962الجزاير در انقالب مقل جبهه نجات ملى 
بال، هوارى بومدين،           گروههاى سياسى مختلف بود دربرگيرنده افراد مختلفى از جمله، احمدبن                            

گونه    البته در اين      .  اى از رهبران روحانى بود               جديد، آيت احمد، بن خذه، بوذياف و پاره                     بن  شاذلى  
و .  بال در جبهه     خى از افراد نسبت به ديگران بيشتر است مانند نقش احمدبن                        انقالبها نقش بر     

باالخره اينكه رهبرى در برخى از انقالبها به صورت مشترك در اختيار يك شخصيت و يك                                    
روسيه كه از سوى لنين و حزب بلشويك              1917گيرد، مانند انقالب اكتبر            تشكل خاص قرار مى       

  )17.(شد رهبرى مى
اند، ممكن  در بعضى از انقالبها كه مراحل مختلف و حتى متعارضى را پشت سر نهادههمچنين     

براى مثال در ميان رهبران              .  است در هر مرحله فرد خاصى، رهبرى آن را بر عهده داشته باشد                          
  .خورد انقالب فرانسه نام سه نفر، يعنى ميرابو، دانتون و روبسپير بيش از ديگران به چشم مى

هاى رهبرى در پيشبرد حركت              نقش رهبرى در انقالبها بايد استراتژى و تاكتيك                    در بررسى        
براى نمونه در انقالب روسيه، لنين شعارهاى خود را براساس                          .  انقالب مورد تأكيد قرار گيرد              

در چين،    )  18.( وضعيت موجود كشور و خواستهاى عمومى برگزيده بود؛ مانند صلح، زمين و نان        
مانند محاصره     -وجود يك رشته اصول با عنوان استراتژى جنگ انقالبى                    مائو براساس شرايط م        

قدس سرهم بر نقش مرجعيت عامه           خمينى  در ايران نيز امام          .  را برگزيد      -شهرها از طريق روستاها         
  .داشت براى وقوع انقالب تأكيد داشت و از سويى انقالبيون را نيز از درگيرى با ارتش برحذر مى
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ها متكى است،  اى است كه وقوع آن بر نقش و حركت مستقيم توده انقالب يك پديده كامالً توده 

رسد و در نهايت نظام سياسى حاكم را             انقالب در ميان مردم و بوسيله آنها شروع و به فرجام مى                       
قالب، در    ان  .  دهد، به همين دليل حركت انقالبى، حركتى از پايين به باالست                        دستخوش تغيير مى    

براى   .  گيرد   مقابل تحوالت اساسى از باال به پائين است كه توسط خود هيات حاكم صورت مى                          
 1985عنوان تحوالتى از سال  كه به -مثال، گرچه ميخائيل گورباچف پرسترويكا و گالسنوست را 

نجاميد                                     ين كشور ا اتحاد شوروى صورت گرفت و درنهايت به فروپاشى ا بعد در  يك   -به 
خواند، از آنجا كه اين حركت از سوى حزب كمونيست حاكم صورت                            مى «  ب از باال     انقال  » 

  .توان آن را انقالب ناميد پذيرفت، حركتى رفرميستى و اصالحگرانه بود، و نمى



هاست، بدين معنا نيست كه همه يا           گوييم وقوع انقالب متكى بر نقش مستقيم توده                 اينكه مى       
ها در    ت دارند، بلكه به اين معناست كه دست كم گروهى از توده                      ها در انقالب شرك        بيشتر توده    

انقالب مشاركت نمايند و ديگران نيز عمالً به مخالفت با آن نپردازند و با سكوت خود به آن                                     
  .رضايت دهند

در انقالب اسالمى ايران نزديك به                 :  ها در انقالبها متفاوت است           بنابراين ميزان شركت توده               
هاى   شمار توده    )  1917فوريه و سپس اكتبر       ) ركت داشتند، اما در انقالب روسيه               ها ش  همه توده    

شد و دهقانان كه بيشتر         كننده زياد نبود و تنها بخشى از كارگران و سربازان را شامل مى                            شركت 
در انقالب     )  19.( دادند، عموماً با سكوت خود به تحوالت رضايت دادند                       جمعيت را تشكيل مى     

  .كننده نسبت به سايرين رقم كمى بود هاى شركت تعداد تودهچين نيز  1949سال 
بودن شمار انقالبيون، انقالب به                رغم كم    چرا در برخى انقالبها به           » در پاسخ اين سؤال كه              

باشد، شمار كم                          « پيروزى رسيده است         بايد گفت هرگاه رژيم سياسى دچار فروپاشى شده   ،
 -  1917براى نمونه، وضعيت روسيه در سالهاى              .  اند   كم انقالبيان نيز قادر به پيروزى بر رژيم حا                  

پايه مذهبى حكومت بر اثر اقدامات كشيشهاى الابالى و نيز شهرت ضد اخالقى                 : چنين بود 1916
زده و عدم تكافوى توليدات مصرفى و                  راسپوتين، پايه اقتصادى حكومت در اثر اقتصاد جنگ                      

جنگ و در نهايت شكست در آن، شمار بسيار               غذايى، و پايه نظامى حكومت بر اثر طوالنى شدن
هاى انقالبى به درون ارتشيان، دچار ضعف و فروپاشى                          ها و مجروحان و ورود انديشه                كشته 

جاى خود را به يك دولت موقت داد، اما                     1917رو، حكومت در فوريه سال             از اين    .  گرديده بود      
ت اقتصادى و نظامى و نيز            سرانجام تداوم حضور روسيه در جنگ جهانى اول، ادامه مشكال                            

  .، به عمر اين دولت نيز پايان بخشيد1917حضور بلشويكهاى پرحرارت در اكتبر 
  )20(وجود عنصر خشونت. 6 - 2 - 1 
تصور انقالب بدون حضور خشونت در آن، غير ممكن است چرا كه همه انقالبها با خشونت                                   

، مجموعه           .  دارد   اند، از اين رو انقالبِ بدون خشونت وجود ن                         همراه بوده       منظور از خشونت
اقدامات غيرقانونى انقالبيون مانند اعتصابات و تظاهرات، ترور، زدوخورد با گاردهاى حكومتى،                                            

  .سو، و اقدامات حكومت در سركوبى انقالبيون از سوى ديگر است از يك...  شكستن شيشه و



، نوع نيروهاى مسلح، نوع            هاى فرهنگى مردم        ميزان خشونت در هر انقالبى بسته به ويژگى                     
در انقالبهايى كه در آنها مردم با                  .  المللى، متفاوت است         رژيم و شرايط خاص داخلى و بين              

) 1962( براى مثال، در انقالب الجزاير                .  ها باالست    شوند، معموالً شمار كشته       بيگانگان درگير مى       
يعنى   -ميليون نفر از مردم          يك دادند، حدود          رحمانه مردم را مورد هجوم قرار مى     كه فرانسويان بى

در ويتنام شمالى و       )  1975( كشته شدند، و يا در جريان انقالب ويتنام              -از هر هشت نفر يك نفر 
  )21.(جنوبى و كامبوج و الئوس، ارتش آمريكا صدها هزار نفر را كشت

مثالً  .  است اى از انقالبها شمار تلفات نسبت به جمعيت تقريباً در حدى متوسط بوده                          در پاره         
 1979هزار نفر جان خود را از دست دادند، و يا در انقالب                            20كوبا، حدود        1959در انقالب      

  .درصد جمعيت اين كشور كشته شدند 2نيكاراگوئه، حدود 
بعضى انقالبها نيز ابتدا با خشونت اندكى همراه بوده، اما پس از مدتى اين خشونت بيشتر شده     

كه بيشترين     احل اوليه انقالب فرانسه شمار تلفات چندان نبود؛ چنان                         براى مثال، در مر          .  است 
نفر به قتل رسيدند، اما در مراحل بعد               200ها مربوط به فتح دژ باستيل بود كه در جريان آن  كشته

ويژه در نبرد انقالبيون با ضدانقالبها و حاميان خارجى آنها و                            ها افزوده شد؛ به         به تعداد كشته     
تقريباً با خونريزى اندكى پايان              1917انقالب روسيه نيز در مرحله فوريه              . وبسپيرسپس در دوره ر

  .هرچند در زمان استالين ميليونها نفر كشته شدند) 22(يافت،
  سياسىِ جامعه -تغيير در ساختارهاى اجتماعى . 7 - 2 - 1 
سياسى، بيشتر نوع    در انقالب      .  كنند  معموالً انقالب را به انقالب سياسى و اجتماعى تقسيم مى                   

در اين انقالبها هدف انقالبيون گاه تنها تغيير حكومتگران است و گاه                          .  كند  نظام سياسى تغيير مى    
تغيير ميزان قدرت نهادها يا مقامات در حكومت، اما در انقالبهاى اجتماعى افزون بر تغيير                                          

. دهد   اساسى روى مى     حكومت، در ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى جامعه نيز تغييراتى           
  .دهد گفتنى است حتى در انقالب سياسى نيز ميزانى از تغييرات در ساختهاى يادشده رخ مى

يابد، بلكه در اين          بنابراين در انقالبهاى اجتماعى، انقالب با پيروزى بر حكومت پايان نمى                                   
انها و تغييرات نياز       اجراى اين آرم         .  اوضاع دغدغه انقالبيون اجراى آرمانهاى انقالبى خويش است             

المللى دارد و از همين رو رسيدن به اهداف                     به امكانات مختلف و شرايط مساعد داخلى و بين                 
  .انقالبى به زمانى نسبتاً طوالنى نيازمند است



هاى   گيرى   دهد، ايجاد تغييرات سياسى داخلى، تغيير در جهت                  آنچه با پيروزى انقالب روى مى                  
افزون بر اين، اموال حاميان               .  تقالل از قدرتهاى خارجى مسلط است            سياست خارجى و اعالم اس        

شود و از ديگر سو        هاى وابسته به قدرت مسلط خارجى نيز مصادره مى                     رژيم پيشين يا سرمايه       
  .گردد هاى فرهنگ رسمى رژيم پيشين نيز طرد مى جلوه
هاى بزرگى را پشت سر        ترْ انقالب يا انقالب         سخن آخر اينكه تقريباً همه كشورهايى كه پيش                  

بسيارى از مردم        .  دانند    اند، وضعيت رو به توسعه و پيشرفت خود را مرهون آن انقالب مى                          نهاده   
مى                            ا  ر خود  ى  نقالبها ا چين  و  يكا  مر ا  ، روسيه  ، نسه ا خود                  فر قى  تر ن  با د نر ا  ر ن  آ و  يند  ستا

ت در راستاى توسعه و        انقالبها غالباً سبب استقالل از سلطه بيگانگان، بسيج امكانا                 )  23.( دانند    مى 
  .هاى مختلف شده است ها در صحنه نيز مشاركت توده

  تفاوت انقالب با ديگر مفاهيم. 3 - 1 
، نهضت، كودتا، شورش و جنگ داخلى را نيز                   ( رفرم   ) تفاوت انقالب با مفاهيمى مانند اصالح               

مه ويژگى را دارا         اى كه اگر يك حركت ه     گفته بيان كرد، به گونه هاى پيش بايد با توجه به ويژگى
باشد انقالب و در صورتى كه يك يا تعدادى از آنها را نداشته باشد يكى از مفاهيم مرتبط خواهد 

  :بود
هاى مورد بحث، اصالح با مفهوم انقالب تفاوتى آشكارتر                        در ميان واژه        (:  رفرم   ) اصالح   .  1    

د و از سويى ديگر امورى   ياب دارد؛ بدين بيان كه اصالحات از سوى رژيم سياسى حاكم تحقق مى
  .اى، تغيير رژيم سياسى و خشونت در آن راه ندارد مانند بسيج توده

حركتى معموالً درازمدت است كه ممكن است انقالب فقط بخشى از آن                       (:  جنبش )نهضت . 2    
. رسد  مى  1340به شمار آيد؛ مانند نهضت اسالمى ايران كه دست كم پيشينه آن به اوايل دهه                              

ن است به شكل تالشهاى فكرى و فرهنگى آغاز شده، سپس در اثر گسترش افكار                         نهضت ممك  
  .جديد رنگ سياسى  و انقالبى به خود گيرد و يا حتى به انقالب منجر گردد

اقدام سريع گروهى از نظاميان عليه يك رژيم سياسى است كه از مشاركت مردمى                              :  كودتا   .  3    
نقالب بى        و ديگر ويژگى        به      :  نتايج عملى كودتاها يكسان نيست            . بهره است    هاى ا زمانى تنها 

انجامد و گاه نيز سبب تغييرات عميق اجتماعى،                 جا شدن دولتمردان مى          تغييرات سياسى  و جابه      
  .گردد اقتصادى و سياسى مى



اگرچه معموالً مردم در كودتاها نقشى ندارند، با اين همه برخى از كودتاهاى نظامى پس از                                            
ند؛ مانند كودتاى            ابات مردمى روى داده              شورشها و اعتص     به رهبرى جمال      «  افسران آزاد         » ا

عليه رژيم سلطنتى ملك فاروق در مصر تحقق يافت و به استقرار               . م 1952عبدالناصر كه در سال 
گونه    ناگفته نماند كه به اين        .  انجاميد   ...  جمهورى، خروج نيروهاى انگليسى، اصالحات ارضى و                     

  .شود نيز گفته مى« قالبىكودتاى ان»كودتاها، 
حركتى مقطعى يا واكنشى با         )  24( « قيام  » و  «  اغتشاش   » ،  « طغيان  » اين واژه همانند         :  شورش  .  4    

هاى متفاوت است كه گاه مقدمه حركتى انقالبى است و در بسيارى از مواقع نيز از     ماهيت و دامنه
سياسى و اجتماعى برخوردار          اى براى تغيير نهادهاى            همراهى مردم، ايدئولوژى جديد و برنامه                    

 1269قيام تنباكو در       .  نشيند  شود و فرومى      بسيارى از شورشها در مدتى كوتاه سركوب مى                .  نيست 
  .رود از جمله قيامها و شورشهاى معروف ايران به شمار مى 1342خرداد  15و قيام 

كه   -شور  مبارزه مسلحانه براى كسب قدرت ميان طرفهاى درگير در يك ك                         :  جنگ داخلى    .  5    
جنگ داخلى نام دارد كه به سبب طغيان بخشى از                  -هر يك قسمتى از كشور را در اشغال دارند                  

قدرت عليه بخش ديگر و يا درخواست تجزيه ارضى، خودمختارى و استقالل، از سوى گروهى                                   
جنگ مسلحانه ميان گروههاى معارضِ خواستار قدرت نيز                      .  گيرد   از ساكنان كشور صورت مى         

گاه فرق نهادن ميان انقالب و جنگ داخلى چنان دشوار                         .  ر از جنگ داخلى است        نوعى ديگ    
بويژه زمانى كه مردم به سود            .  آيد   شود كه حتى هر دو نام بر قامت يك حركت نيز راست مى                   مى 

 -  1975( جنگ داخلى لبنان       .  يكى از دو طرف نزاع دخالت كنند و نبرد را به پايان برسانند                            
  .در افغانستان در شمار جنگهاى داخلى دوران معاصر است، و نيز درگيرى )1991

  مباحث نظرى مربوط به انقالب اسالمى. 2 
هاى مشابه سخن گفتيم اما         تاكنون درباره ويژگيهاى انقالب و نحوه تمايز آن از ساير پديده                                  

ى ذيل    توان اين پديده را تحليل و تبيين كرد؟ نيازمند طرح مباحث نظر                          اينكه از چه منظرى مى        
  .دهيم طور اجمال مورد بررسى قرار مى است كه به

  رويكردهاى موجود در تحليل انقالب اسالمى. 1 - 2 
دهد    نگاهى دقيق به آثار و منابعى كه تاكنون درباره انقالب اسالمى ايران نگاشته شده، نشان مى                                    

معه                                   فرهنگى، جا مل  بر همه عوا يا  و  مل  ز عوا ا تعدادى  بر  ثار  آ ين  ا قتصادى،       شناخت  كه  ا ى، 



توان    اينكه چگونه مى     )  25.( اند   شناختى و سياسى در وقوع انقالب اسالمى تأكيد كرده                    روان    
بندى كرد؟ تالشهاى زيادى در اينباره صورت گرفته كه در ذيل به                              رويكردهاى مذكور را دسته            

  :كنيم بنديها اشاره مى يكى از اين دسته
  تأكيد بر عوامل    
  اقتصادى و اجتماعى    
  تأكيد بر عوامل     
  شناختى روان    
  تاكيد بر عوامل سياسى    
  تأكيد بر    
  عوامل فرهنگى    
  رهيافت چندعلتى    
  به انقالب    

  :مثالها 
  هاى اقتصادى انقالب ايران؛ رابرت لونى در كتاب ريشه. 1 
   
  ؛«دولت تحصيلدار و اسالم شيعى درانقالب ايران»تدا اسكاچپل در مقاله . 2 
    
  همايون كاتوزيان در كتاب اقتصاد سياسى ايران؛. 3 
   
  .نويسند هاى ماركسيستى و نظريه نظام جهانى والرشتاين مطلب مى افرادى كه براساس نظريه. 4 
  :مثالها  
  ماروين زونيس در كتاب شكست شاهانه؛. 1 
   
  نويسند؛ شناسى اجتماعىِ جيمز ديويس مطلب مى افرادى كه براساس روش روان. 2 
   



اند؛ مانند فرّخ        گر مطالبى نوشته     نويسندگانى كه بر مبناى نظريه محروميت نسبى تد رابرت                     .  3 
  .مشيرى در كتاب دولت و انقالب اجتماعى در ايران

  :مثالها 
مقاله                   .  1  هاميان در  برا ند آ يروا يران             » ا نقالب ا ا نقالب          «  علل ساختارى  ا نظريه  مبناى  بر  كه 

  است؛ هانتينگتون نوشته شده
   
اند؛ مانند ميثاق پارسا در كتاب           كسانى كه براساس نظريه بسيج منابع چارلز تيلى مطلب نوشته. 2 

  .«عنوان يك روش انقالبى ضد بسيج به»هاى اجتماعى انقالب ايران و جرالد گرين در مقاله  ريشه
  :مثالها 
  على دوانى در كتاب نهضت روحانيون ايران؛. 1 
   
  هاى انقالب اسالمى؛ كتاب ريشه حامد الگار در. 2 
   
  آصف حسين در كتاب ايران اسالمى؛ انقالب و ضد آن؛. 3 
   
  گيلز كپل در كتاب انتقام خداوند؛. 4 
   
  .«تفكر معاصر شيعى»يان ريشارد در مقاله .  5 
  :مثالها 
  مايكل فيشر در كتاب ايران از اختالف مذهبى تا انقالب؛. 1 
   
  هاى انقالب ايران؛ يشهنيكى كدى در كتاب ر. 2 
   
  ؛«گرايى مذهبى توسعه ناموزون و مردم: انقالب ايران»فرد هاليدى در مقاله . 3 
   



  .جان فوران در كتاب مقاومت شكننده. 4 
شود،   اقتصادى تأكيد مى        -بندى، در آثارى كه بر اهميت عوامل اجتماعى                      براساس اين دسته          

مورد تأكيد بيشتر        -مانند نهادها و قشربندى اجتماعى              -  نقش اقتصاد سياسى يا ساختار اجتماعى     
شناختى، بر نقش فرايندهاى ذهنى و روانى و نيز توضيح رفتار                        در تحليلهاى روان        .  گيرد   قرار مى    

تحليلهاى سياسى نيز بيشتر بر مواردى مانند عدم مشاركت                    .  شود  انقالبيون و رژيمها تأكيد مى            
ارزشى و     -ار مربوط به رهيافت فرهنگى بر عوامل فرهنگى                 از سويى آث     .  ورزد     سياسى اصرار مى    

فشارد، و سرانجام در رهيافت چندعلتى، به عوامل مختلف اقتصادى،                              رهبرى انقالب پاى مى          
كمتر تأكيد     -عنوان عامل تبيين انقالب           به  -سياسى و فرهنگى اشاره شده و بر يك علت خاص              

  )26.(شود مى
  قالب اسالمى هاى انقالب و ان نظريه. 2 - 2 
توان برخى از        بعد از توجه به رهيافتهاى مختلفى كه در تحليل انقالب اسالمى وجود دارد، مى                               

گونه مباحث      درواقع اين       .  هاى انقالب را با انقالب اسالمى ايران مورد بررسى قرار داد                                نظريه  
ا                              نظرى، مقدمه      نقالب  اى است در راستاى ترسيم چارچوبى نظرى براى اين كتاب و تحليل 

  .اسالمى
  تدا اسكاچپل. 1 - 2 - 2 
وى  .  به طبع رسيد    1979در سال    «  ها و انقالبهاى اجتماعى       دولت»با نام ) 27(كتاب تدا اسكاچپل 

در اين كتاب با رد ارادى بودن وقوع انقالب، تفسير انقالب را تنها مبتنى بر عوامل ساختارى و از 
يون در گسترش ايدئولوژى خود و موفقيتشان در اين                      دانست و حتى نقش انقالب          شده مى   تعيين پيش

نكار مى          اين اعتقاد بود كه              .  كرد   زمينه را ا بر  نقالبها ساخته نمى     » وى  بلكه به وجود         ا شوند، 
  )28(«.آيند مى
و اسالم شيعى در انقالب        )  29( دولت تحصيلدار      » با عنوان      1982اى كه در سال        وى در مقاله          

توجه به آشكار بودن نقش اراده، آگاهى، رهبرى و انديشه در انقالب                                ارائه كرد، با         )  30( « ايران    
اسالمى، نظريه قبلى خود در تحليل انقالب اسالمى نارسا دانست و افزود اگر در دنيا تنها يك                                     

  .انقالب آگاهانه ساخته شده باشد، آن انقالب، انقالب ايران است



عنى اصالحات ارضى، روند صنعتى كردن،             ي  -از نگاه وى هنگامى كه در اثر نوسازى شديد                      
گيرى منفى شاه نسبت       مهاجرت گسترده به شهرها، توسعه نظام آموزش و پرورش جديد، موضع                          

به بازار، مانند مداخله در تجارت و كنترل بازار و نيز كنار نهادن روحانيون از فعاليتهاى مربوط به 
پذير    اجتماعى پديد آمد و حكومت آسيب           يأس و از خودبيگانگى           -...  تعليم و تربيت، قضاوت و         

دار در تاريخ اسالم شيعى و نيز اسطوره بنيادين تشيع                      اى از عناصر فرهنگىِ ريشه          شد، مجموعه   
اى   گونه   به ...  عليه السالم و مراسم اسالمى، شبكه مساجد، روحانيت و                    حسين  يعنى حضرت امام      

به وجود آوردند                        نقالب اسالمى را  نه ا او     .  هشيارا لبته  مات ضدفرهنگى و               ا قدا به ا ينجا  ا در 
و رابطه دوستانه آن با            -ويژه امريكا        به  -اش به بلوك غرب         ضدمذهبى رژيم پهلوى و وابستگى           

  .گرفت اسرائيل اشاره نكرده است؛ موضوعاتى كه همواره مورد حمله گروههاى مذهبى قرار مى
گونه كه حتى      شود؛ بدان      مى از سوى ديگر، در اين مقاله نيز هنوز نوعى جبرگرايى ديده                                 

پرواضح است كه علت       .  اصالتى براى انديشه، تفكر، اراده و رهبرى در نظر گرفته نشده است                              
هاى عمومى از اقدامات رژيم شاه اين بود كه اساساً آنها اين اقدامات يا روند و                                         نارضايتى   

تقادات اسالمى بيگانه        هاى بنيادين موجود در ذهن خود، يعنى اصول و اع                       نتايجشان را با انديشه         
يافتند، نه اينكه وقتى رژيم شاه در اثر نوسازى شديد تضعيف شد، آنان اين بيگانگى را حس                                   مى 

  .نموده باشند
  ماروين زونيس. 2 - 2 - 2 
با توجه به محور بودن شخص شاه در             )  32( در كتاب شكست شاهانه      )  31( ماروين زونيس         

شناسى شخصيت شاه پرداخته       او، به بررسى روان          كننده تصميمات فردى         حكومت و نقش تعيين     
كه در محيطى      -اش    به نظر وى محمدرضا به دليل نحوه تربيت دوران كودكى و نوجوانى                          .  است 

فردى مردد و فاقد اعتماد به نفس  -زنانه پرورش يافت و سپس در كنار پدرى مستبد قرار گرفت 
. ايستادگى كرده، انقالب را سركوب نمايد                  بار آمده بود، از همين رو نتوانست در جريان انقالب                        

كردند،  البته به نظر زونيس تا زمانى كه در عواملى كه، قدرت روانى الزم به محمدرضا تقويت مى
اما در زمان وقوع انقالب اسالمى همه آن عوامل از                        .  آمد   آمد، مشكلى پيش نمى       خللى وارد نمى      
  : اين عوامل عبارت بود از. دست رفته بود



ارنست پرون؛ وى دوست دوران كودكى شاه و فرزند باغبان دبيرستان روزه در سويس بود         . 1    
كه او همواره يكى از           آن دو، پيوندى بسيار صميمى داشتند؛ چنان                .  كه همراه شاه به ايران آمد             

برخى   .  كرد   مشاوران نزديك شاه بود و شاه مأموريتهاى خصوصى و يا مهم را به او واگذار مى                                   
وى بيش از بيست سال در تهران با محمدرضا شاه بود و                   .  پنداشتند   جاسوس انگليس مى      پرون را     

گفتنى است كه وى قبل     . سرانجام شايعات درباره فساد اخالقى آن دو باعث شد كه از ايران برود
  .از وقوع انقالب اسالمى درگذشت

كس به اندازه او اعتماد             العمر شاه بود و محمدرضا به هيچ           اسداهللا علم؛ وى دوست مادام             .  2    
داد و در جريان سركوبى             او كه مردى سرسخت و مصمم بود، همواره به شاه جرئت مى                    .  نداشت  
خرداد،      15وى در جريان         .  ترين خدمت خود را به شاه كرد               نيز مهم   1342خرداد      15قيام   

تظاهرات،     وزيرى را ترك و تمام روز را در ستاد عمليات شهربانى سپرى كرد و با شروع                                نخست 
سرانجام علم به بيمارى سرطان مبتال شد و            )  33.(مستقيماً دستور تيراندازى به مردم را صادر نمود

  .دو ماه قبل از انقالب درگذشت
رضاشاه به اشرف     .  اشرف؛ خواهر دوقلوى شاه عاملى ديگر براى تعادل روانى او بود                                .  3    
او كه ملقب به پلنگ سياه بود،          .  باشى  خواهم كه همواره در كنار محمدرضا                گفت از تو مى      مى 

رفت و حتى حاميان خود را نيز در                 يكى از بازيگران اصلى صحنه سياسى ايران به شمار مى                  
زمانى كه انقالب آغاز شد، شاه به دليل بيزارى شديد مردم از                            .  داد    مقامهاى كليدى قرار مى          

  .از اين منبع نيز محروم گشتاز اين رو، وى . اشرف، او را وادار كرد به سازمان ملل برود
اين اعتماد براى حفظ قاطعيت وى الزم بود، اما اين                          )  34( اعتماد شاه به حمايت الهى؛           .  4    

او را از       1353پزشكان از سال      .  عامل نيز با مشخص شدن بيمارى سرطان وى از بين رفت                     
دارد كه نوعى سرطان         گفتند كه بيمارى والدنستروم             اش آگاه كرده بودند، ولى به وى مى                   بيمارى   

دانست، بعدها همه چيز را           وى كه بيمارى خود را رازى شخصى مى               .  خفيف شبكه لنفاوى است     
 1357بيمارى شاه در سال        .  از بيمارى او آگاه نبود             1356فهميد؛ حتى همسرش فرح نيز تا سال           

قوى                           ى  قرصها و  ا ى  ا بر ن  پزشكا و  ر ين  ا ز  ا  ، يد شد قدرت                 تشد ز  ا كه  ند  د كر يز  تجو ترى 
  .كاست گيرى وى مى صميمت



تصور شاه از پشتيبانى جدى امريكا؛ اين عامل كه در دوره رؤساى جمهور پيشين باعث                                  .    5    
شد، با روى كار آمدن جيمى كارتر و سياست حقوق بشر وى دستخوش                         اعتماد به نفس او مى        

ار شاه،   در كن    1356دى    19روز پيش از تظاهرات            9و   1987تزلزل شد؛ كارتر در آغاز سال               
. ايران را جزيره ثبات، و وى را دوست نزديك خويش خوانده، رضايت خود را از او ابراز داشت       

اما پيگيرى او از مساله حقوق بشر و نقض آن در كشورهايى همچون ايران، بشدت اقدامات شاه                                      
  .الشعاع قرار داد و او را نسبت به حمايتهاى امريكا از خود دلسرد نمود را تحت

گرفت، يكايك از ميان          ن ترتيب، به نظر زونيس عواملى كه شاه از آنها نيروى روانى مى                           بدي      
هاى اصلى شخصيت شاه رها ساختند ويژگيهايى كه برخاسته از ناتوانى و                   رفتند و او را با ويژگى

  .گذاشت به اقدامى قاطع دست يازد سستى اراده او بود و نمى
كاوى شخصيت محمدرضا شاه را محور           اسالمى، روان        گرچه زونيس در تحليل وقوع انقالب                  

تر، نيازمند توجه به رفتار مخالفين شاه               دهد با اين همه ارايه يك تحليل كامل               تحليل خود قرار مى     
رغم    اند جوامعى كه على        داد توجه كرد؛ چرا كه بوده                و نوع اقداماتى كه شاه از خود بروز مى                   
  .ستخوش انقالب نشوندوجود زمامدارانى همچون محمدرضا شاه د

  )J))53(نظريه جيمز ديويس و منحنى جى . 3 - 2 - 2 
نقش بهبودى شرايط در وقوع )جيمز ديويس پس از اشاره به نظرهاى متفاوت آلكسى دوتوكويل  

آيا   » گذارد كه       رو مى    ، اين پرسش را پيش       ( نقش تنزل شرايط در وقوع انقالب           )و ماركس ( انقالب
دهد، يا زمانى كه ركود و تنزل                اجتماعى روى مى        -ق و رشد اقتصادى       انقالبها به هنگام رون          

  «اجتماعى باشد؟ -اقتصادى 
دهد كه احتمال وقوع انقالبها زمانى است كه پس از مدتى طوالنى از             او سپس چنين پاسخ مى    

 به سخنى ديگر،   .  آيد   گرد سريع پيش    مدت عقب توسعه عينى اقتصادى و اجتماعى، يك دوره كوتاه
مدت سبب ايجاد فاصله         گردد و در پى آن، ركود كوتاه    توسعه طوالنى باعث افزايش انتظارات مى

  .شود ناپذير بين انتظارات و دريافتها و درنتيجه وقوع انقالب مى تحمل
. ثباتى سياسى در نهايت بسته به وضعيت فكرى جامعه است               به نظر جيمز ديويس ثبات و بى              

نقالب را مى          درحقيقت وجود نارضايتى           سازد، نه شرايط ملموس، عرضه كافى يا                 است كه ا
كه از نظر مالى، موقعيت و قدرت               -اعتنا    مردم راضى يا بى       .  ناكافى غذا و يا برابرى و آزادى                  



نيز سر به شورش                            مى  -فقيرند    نند از نظر سياسى سكوت كنند و در مقابلْ مخالفان ايشان  توا
توانند اغتشاش كنند و در مقابلْ              تر، فقيران ناراضى مى          الى قوى   گونه و با احتم       به همين  .  بردارند     

كه از نظر     )  36( درواقع بايد بين مردمِ ناراضىِ محروم                . ثروتمندانِ راضى با انقالب مخالفت نمايند
  .اند، پيوندى برقرار شود ميزان رفاه و موقعيت عينى متفاوت

   
  ه از ركود سريع   انقالباى كوتا دوره+  دوره طوالنى رشد و شكوفايى      
  (ارضاى نياز مورد انتظار)انتظارات     

   
   
   
   
   

  فاصله غيرقابل تحمل    
   
   
   

  (ارضاى نياز واقعى)فاصله قابل تحمل   دريافتها     
               

   
  ارضاى 

  نياز     
   

  زمان وقوع انقالب    
  زمان 



ب  امريكا، فرانسه، روسيه و مصر را با منحنى                 جيمز ديويس سپس كوشيده است تا انقالبهاى                 
 -اى براى مدتى نسبتاً طوالنى دستاوردهايى اجتماعى                      طبق نظريه ديويس، اگر جامعه           .  تطبيق دهد

اقتصادى داشته باشد و سپس كسب آنها با ركودى سريع مواجه شود، آن جامعه دچار اغتشاش                                 
البته در اين صورت        ) يا انقالب شود      چنين امرى نيز ممكن است گاه باعث شورش              .  خواهد شد   

، اما از آنجاكه جوامع از نظر روحيه عمومى،                     ( توان نقش ساير عوامل را ناديده گرفت                  نيز نمى  
اند، از اين روى ممكن است مسيرهاى                با يكديگر متفاوت   ... هاى فرهنگى، سابقه تاريخى و ويژگى

  .متفاوتى در جريان وقوع انقالبها ديده شود
گويند روند نوسازى در ايران كه                 اند، مى     ه با تطبيق انقالب ايران با منحنى ب موافق               كسانى ك       

از سالها پيش از انقالب آغاز شده بود، نقطه شروع افزايش انتظارات در ايران است كه بعدها                                          
اما در سالهاى آخر به          .  هاى عمومى از اين روند افزود                افزايش بهاى نفت نيز بر ميزان برخوردارى   

اه به داليلى مانند زمستان معتدل در اروپا و درنتيجه كاهش بهاى نفت، جامعه دچار ركود                                       ناگ  
اين تفسير    .  دهد   ناپذير رخ داده و درنتيجه انقالب روى مى                      اى تحمل    شود و از اين رو فاصله           مى 
هاى وقوع انقالب اسالمى مورد استفاده قرار گيرد، اما بايد                              تواند در روشنگرى برخى زمينه             مى 

اين نظريه در      .  دانست كه در اين تفسيرْ ماهيت مذهبى انقالب ايران مورد توجه قرار نگرفته است                           
زمينه روند تحوالت سياسى و فرهنگى پيش از انقالب حرفى براى گفتن ندارد و اين روند                                       

با آنچه در اين نظريه گفته شده است منطبق نيست                     نيز               .  آشكارا  قتصادى  در زمينه تحوالت ا
ادعا كرد كه ارزان شدن اندك بهاى نفت در سالهاى پايانى توانسته باشد يك فاصله غير  توان نمى

  .قابل تحمل ايجاد كند
  نظريه چالمرز جانسون. 4 - 2 - 2 
شناسان كاركردگرا و نيز با             هاى تالكوت پارسنز و ساير جامعه             گيرى از نوشته      جانسون با بهره       

) 38( و تحول انقالبى،       )  37( نقالب و سيستم اجتماعى      اضافات و تغييراتى، در دو كتاب خود، ا                   
اين ديدگاه در مقابل نظريه ماركسيستى انقالب                  )  39.( اى در بحث انقالب گشوده است             باب ويژه     

دانست و تغيير و تحوالت تاريخى را                اى كه تضاد را عنصر اساسى جامعه مى              قرار دارد؛ نظريه          
هاى ماركسيستى بر تحليل طبقاتى و تأكيد بر               ظريه ن .  نمود   آميز قلمداد مى       اى خشونت     داراى جنبه      

ماركس زيربنا را اقتصاد و روبنا را روابط توليد و مسائل                           .  نقش مسلط عامل اقتصاد مبتنى هستند         



نظريه كاركرد گرايى، جامعه را ماهيتاً مبتنى بر رضايت     . كرد حقوقى، سياسى و اخالقى قلمداد مى
كه تغيير و تحول امرى است طبيعى و لزوماً انقالبى و                     داند و بر آن است          مى  -و نه تضاد      -

  .از اين رو، انقالب تنها يكى از شكلهاى تغيير اجتماعى است. آميز نيست خشونت
هاى اساسى نظام اجتماعى، وجود ساخت ارزشى خاصى                   بر پايه اين ديدگاه، يكى از ويژگى                    

معه، نوع خاصى از عمل متقابل بين             ساختار ارزشى جا      .  اند   است كه اعضاى جامعه بر آن متفق            
. سازد   افراد مختلف و نيز موجوديت گروهها و طبقات اجتماعى را از نظر اخالقى پذيرفتنى مى                                  

همچنين  .  درواقع ارزشها الگوهاى پيدايش انتظارات مشترك و معيار هدايت و تنظيم رفتارند                                     
ين واكنش مناسب در برابر آنها            كننده وقايع اجتماعى و از سويى معيارى براى تعي                     ارزشها تعيين    

به نظام تقسيم كار اجتماعى ضرورى                   ارزشها براى سامان         .  آيند   شمار مى   به  با          دادن  اند؛ زيرا 
شده  اى تعيين    گيرى از آنها ديگر نيازى به استفاده از زور براى انتصاب هر فرد به وظيفه                                     بهره  

مقننه، مجريه،     ) گيرى از قدرت         بخشى به بهره     ترين كاركرد نظام ارزشى، مشروعيت                 مهم .  نيست 
  .است( قضاييه و نيروى قهريه

  :پيوندد براساس اين ديدگاه، انقالب در اثر سه عامل متوالى به وقوع مى    
. دهد   انقالب در صحنه نظام اجتماعىِ نامتعادل روى مى                  (:  ركود قدرت      ) رفتن تعادل       از بين   (  الف   

واقعيتهاى محيطى آن سازگار باشند، نظام حالت                  از اين رو، تا زمانى كه ارزشهاى يك جامعه با                    
اند يا محيط      زنند، يا ارزش تغييرى           منابعى كه تعادل را بر هم مى            .  كند  تعادلى خود را حفظ مى         

منابع ارزش تغييرى خارجى مانند وقوع                .  اند و يا خارجى تغييرى، و هر كدام از اينها نيز يا داخلى
ى خارجى، و منابع ارزش تغييرى داخلى مانند عقايد جديد،                        ها انقالب در كشور همسايه يا رسانه

كه باعث     -مانده     و منابع محيط تغييرى خارجى مانند ورود دانش پزشكى به كشورهاى عقب                            
و منابع محيط تغييرى       -شود   رويه جمعيت و درنتيجه تحميل فشارهاى محيطى مى                  افزايش بى     

نابع بر يك نظام اجتماعى تأثير نهادند، برحسب وقتى اين م. داخلى مانند مهاجرتهاى داخلى وسيع
رغم فشارهاى جديد، هماهنگى و تطابق عناصر                  يا به  :  دهد   مورد يكى از اين دو اتفاق روى مى                  

  .رود يابد، و يا آنكه تعادل نظام از دست مى مختلف براى حفظ تعادل ادامه مى
دل خارج شد، نحوه رفتار رهبران وقتى نظام اجتماعى از تعا: ناسازگارى نخبگان حكومتى( ب    

ناپذيرى     پذيرى و اصالحات تدريجى تا انعطاف     اين رفتار طيفى از انعطاف. يابد سياسى اهميت مى



ناپذيرى به معناى تحقق شرط دوم، براى وقوع             گيرد، اما انعطاف كامل نخبگان حكومتى را دربرمى
  .انقالب است

بر انضباط،                   اين عوامل با گسستن        :  زا   عوامل شتاب    (  ج      نيروهاى نظامى و تأثير  استحكام 
شوند و اين پندار را در ميان مخالفان ايجاد                     فرماندهى و وفادارى نظاميان، باعث تزلزل آنها مى                        

  .اند كنند كه شانس پيروزى بر نيروهاى مسلح را به دست آورده مى
  ا انقالبز عوامل شتاب+ ناسازگارى نخبگان حكومتى ( + ركود قدرت)عدم تعادل    
در  1356شود، از اواخر سال  عنوان عاملى انقالبى در نظر گرفته مى در ايران عدم تعادلى كه به    

... شود؛ شعارهاى مردم، اعتصابات عمومى، تظاهرات و                      ميان قشرهاى مختلف اجتماعى ديده مى             
  .همگى حاكى از اين عدم تعادل است

بسته به شرايط      -برخالف نظر جانسون         -ن امر   پذيرى نخبگان حكومتى، اي            درباره انعطاف            
اينكه اصالحات     .  ثباتى و پيشرفت روند انقالب را درپى دارد                     موجود، گاه ثبات و گاه تشديد بى              

بتواند موجب ثبات گردد، به عوامل مختلفى بستگى دارد؛ مانند نوع عقايد عمومى و فرهنگ                                      
ن و نيز تجربيات مردم در ارتباط با رژيم                     عامه، جايگاه حكومت در بين مردم و سابقه تاريخى آ                     

اى كه به يك       گونه   به طور كلى اگر در ميان مردم كشورى روحيه انقالبى پديدار گردد، به            . سياسى
در   -ايدئولوژى انقالبى و اصيل پيوند خورده باشد، بسيار محتمل است كه انجام اصالحات                                  

ت           ثبا ى  ر ا قر د       -بر جه شو ا مو كر        .  با شكست  ذ با  ن  نسو له              جا وسي به  ل  د تعا كه  نكته  ين  ا
وى حتى به اين مطلب اشاره          .  گردد، موضوع را بسى ساده انگاشته است                پذيرى بازمى       انعطاف   

  .موقع باشد پذيرى بايد به نكرده كه انعطاف
وزيران،       ، رژيم شاه انعطافهايى از خود نشان داد؛ مانند تغيير نخست                        1357در ايران طى سال             

نيان سياسى، آزادى          آزادىِ شمارى از زند             شده مطبوعات، بحثهاى مجلس شورا،             هاى كنترل     ا
بازگرداندن تاريخ به هجرى شمسى، بازداشت تعدادى از مقامات مانند هويدا و نصيرى، سخنرانى 

، اما    ...  شاه مبنى بر اينكه صداى انقالبِ ملت ايران را شنيده است، فرار شاه به خارج از كشور و                          
  .بخشيد، بلكه بر شدت انقالب نيز افزودتنها اثر ن هيچ يك نه



( ره  ) خمينى   ويژه پس از فرمان امام              زا نيز بايد گفت، رژيم شاه به              درباره نقش عوامل شتاب              
هاى   مبنى بر فرار نظاميان و پيوستن آنها به مردم، دچار گسيختگى نيروهاى نظامى و فرار رده                                     

  )40.(مختلف آن گرديد
  )41(ميشل فوكو. 5 - 2 - 2 
در جريان     )  44( و )  43( مدرنيسم    پرداز پست      فيلسوف مشهور فرانسوى و نظريه           )  42( ميشل فوكو،     

. انقالب اسالمى ايران به تهران و قم مسافرت كرده و از نزديك شاهد وقوع انقالب بوده است                                        
  .ناگفته نماند كه وى مقاالت متعددى در اين باره منتشر كرده است

تواند با      قالب اسالمى ايران معتقد است كه اين انقالب نمى                  يابى ان     فوكو درخصوص ريشه             
هاى اقتصادى و مادى صورت گرفته باشد؛ زيرا جهان شاهد شورش و قيام همه مردم بر                                    انگيزه   

عليه قدرتى بود كه مشكالت اقتصادى آن چندان بزرگ نبود كه درنتيجه آن ميليونها ايرانى به                                        
  .ن روى، ريشه اين انقالب را بايد در جايى ديگر جستجو كرداز اي. خيابانها بريزند و قيام كنند

از ديدگاه فوكو زبان، شكل و محتواى مذهبى انقالب اسالمى ايران امرى عارضى، اتفاقى و                                          
تصادفى نيست، بلكه درحقيقت اين رهبرى مذهبى بود كه با تكيه بر موضع مقاومت و انتقادىِ                                 

رتهاى سياسى حاكم و نيز نفوذ عميق در دل ايرانيان توانست                        دار مكتب تشيع، در برابر قد             سابقه 
شك يكى از مجهزترين ارتشهاى دنيا را             گونه به قيام وادارد؛ آن هم عليه رژيمى كه بى آنان را اين

او درخصوص نقش        .  در اختيار داشت و از حمايت مستقيم امريكا و ديگر قدرتها برخوردار بود                               
   :گويد برجسته رهبرى انقالب مى

حتى به  -هيچ رئيس دولتى و هيچ رهبر سياسى . زند اللّه خمينى پهلو به افسانه مى شخصيت آيت 
تواند ادعا كند كه مردمش با او پيوندى چنين شخصى و                   نمى -هاى كشورش  پشتيبانى همه رسانه
  )45.(چنين نيرومند دارند

ها از خالل انقالب         ه ايرانى    به نظر فوكو، روح انقالب اسالمى در اين حقيقت نهفته است ك                          
درواقع هدف اصلى آنها ايجاد تحولى                  .  خود درصدد ايجاد تحول و تغيير در خويش بودند                     

بنيادين در وجود فردى و اجتماعى، در حيات سياسى و اجتماعى و در نحوه تفكر و شيوه نگرش 
زند و براى اين         ايرانيان خواهان اين بودند كه تجربه و نحوه زيستن خود را دگرگون سا                                 .  بود  



آنان راه اصالح را در اسالم يافتند؛                   .  منظور پيش از هر چيز، خود را هدف قرار داده بودند                           
  .ها و نواقص جمعى بود اسالمى كه براى آنان هم دواى درد فردى و هم درمان بيمارى

به نظر   .  تفوكو براى درك انقالب اسالمى مستقيماً به سراغ مردم انقالبى در خيابانها رفته اس                                   
شده  وى از نگاه اين مردم، حكومت اسالمى از يك سو حركتى براى ارائه نقشى دائمى و تعريف                                    

به ساختارهاى سنتى جامعه اسالمى، و از سوى ديگر راهى براى ورود ابعاد معنوى به زندگى                                       
تشكيل   مايه تحليل فوكو از انقالب اسالمى ايران را  مفهوم معنويت گرايى سياسى، بن. سياسى بود

  .ترتيب فوكو انقالب اسالمى ايران را انقالبى فرامدرن خوانده است بدين. دهد مى
  چارچوبى نظرى درباره انقالبها و انقالب اسالمى 3 - 2 
پردازيم و       در اين قسمت ابتدا به چارچوبى كلى درخصوص چرايى و چگونگى انقالبها مى                                

  .كنيم سپس همين چارچوب را با انقالب اسالمى تطبيق مى
  چارچوبى نظرى درباره چرايى و چگونگى وقوع انقالبها. 1 - 3 - 2 
 -سياسى  -هاى اجتماعى       سازترين پديده       ترين و سرنوشت     عنوان يكى از مهم        به  -پديده انقالب        

سان كه درباره چرايى و چگونگى وقوع آن نيز                     از ديرباز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته؛ آن                        
هدف هر چارچوب نظرىِ انقالب آن است كه پژوهشگر يا                     .  ارائه شده است       ديدگاههاى مختلفى      

ننده را قادر سازد تا پديده انقالب را به گونه                           اما، نتايج هر يك از اين             .  اى بهتر دريابد         خوا
هاى اجتماعى و       ترين داليل اين امر از يك سو، به ماهيت پديده                      مهم .  ديدگاهها متفاوت است        

دد كه در نيازهاى معنوى و مادى انسان ريشه دارد، و از ديگر سو به عدم                                 گر  پيچيدگى آنها بازمى     
  .هاى علمى در علوم اجتماعى امكان آزمايش ارادى يافته

اى از ديدگاههاى متفاوت درباره پديده انقالب به وجود آمده است كه                                   ترتيب مجموعه     بدين      
رند                      تناقض دا با يكديگر كامالً  نها  آ ز  ا برخى  م    .  حتى  نظريه    براى  بهترشدن وضعيت        ثال،  اى 

اى ديگر بدتر شدن اين وضعيت را، و نظريه سوم، ركود                      داند؛ نظريه       اقتصادى را سبب انقالب مى          
به هر روى،      )  46.( مدت را سبب انقالب خوانده است             مدت پس از بهبود طوالنى           سريع و كوتاه     

اند و در اين ميان تنها            بوده    هاى انقالب در پى تبيين چرايى و چگونگى وقوع انقالب                      بيشتر نظريه   
  )47.(اند برخى از آنها به پيامدهاى اين پديده پرداخته



در  .  ، علل پديدآورنده اين واقعه اجتماعى است                  « چرايى وقوع انقالب         » در اين كتاب مراد از                
به بحران شد و گفتمان مذهبى به دليل                                        ناكارآمد دولت پهلوى منجر  يران، ساخت  ا نقالب  ا

در كنار اين       .  گرا و ماركسيستى فائق آمد           هاى ملى    در دسترس بودن بر ديگر گفتمان            مقبوليت و    
نارضايتى، ايدئولوژى، روحيه                ) ها وجود دارد           علت، از چهار مسأله كلى كه در همه انقالب                  

، « چگونگى انقالب اسالمى       » منظور از     .  سخن خواهيم گفت    (  انقالبى و باالخص رهبرى مذهبى             
تحوالت ماقبل      .  كه سرانجام انقالب را به سرمنزل مقصود رساند                  مسير مشخص تحوالتى است      

را به عنوان زمينه و بستر، و حوادث پس از آن را به عنوان رخدادهايى كه منجر به                                        1340دهه   
  .انقالب سالمى شده مطرح خواهيم نمود

شور هاى متنوع و متقاطع تاريخى يك ك              به سخنى ديگر، انقالب برآيند حوادث و دگرگونى                        
البته در    .  اى از تحوالت و شرايط اجتماعى و سياسى در وقوع آن دخالت دارند            است كه مجموعه

هر انقالبى ممكن است با توجه به ماهيت، نوع و رژيم سياسى، يك يا تعدادى از تحوالت و                                   
شرايطْ نقشى اساسى داشته باشد، اما با اين حال آنچه در نهايت وقوع انقالب را گريزناپذير                                       

آيند و    سازد، عللى معدود است كه در سايه تأثير و تأثر تحوالت و شرايط يادشده پديد مى                                مى 
علل كلى با بحث چرايى، و تحوالت و شرايط با بحث چگونگى وقوع                       .  يابند   سپس گسترش مى   
  .انقالب ارتباط دارد

: ارت است از     عب   -شود   كه در هر انقالبى ديده مى            -ترين  علل كلى      كه گفته شد، مهم     چنان      
نارضايتى عميق از وضع موجود، ظهور و گسترش ايدئولوژى جديد، گسترش روحيه انقالبى و                                   

آنچه پس از اين چهار شرط، آينده رژيم و انقالبيون را                        .  گر  به ويژه نقش رهبرى و نهادهاى بسيج              
اين توان از طريق عناصر مادى و محسوس قدرت                   .  كند، توان عمومى دو طرف است مشخص مى

.  يعنى تعداد همراهان، توان اقتصادى، نيروى نظامى، حمايت خارجى و                                  - . و نيز عناصر     -.
ها و توان رهبر، ايدئولوژى حاكم                  يعنى قدرت مديريتى، ويژگى            -غيرمادى و نامحسوس قدرت            

بنابراين برترى توان عمومى يك طرف، درنهايت سبب                     .  گردد    تعيين مى   -...  بر اذهان هر طرف و         
درخصوص انقالب ايران، بحران ساختار رژيم پهلوى سبب شد، برترى                           .  واهد شد  پيروزى آن خ       

در اين بين رهبرى مذهبى حضرت امام خمينى، نقشى مؤثرتر از سه                        .  از آنِ نيروهاى انقالبى شود            
  .عامل كلى ديگر در پيروزى انقالب اسالمى ايفا نمود



  چرايى و چگونگى وقوع انقالب اسالمى ايران. 2 - 3 - 2 
چارچوب نظرى كه درباره چرايى و چگونگى وقوع انقالب گفته شد، با هر انقالبى از جمله                                        

بر اين اساس، علل چهارگانه مذكور در بحث چرايى                       .  پذير است    انقالب اسالمى ايران تطبيق           
  :پردازيم شود كه بدانها مى اى روشن در انقالب اسالمى ايران ديده مى وقوع انقالب، به گونه

نارضايتى از سلطنت محمدرضا شاه بويژه پس از كودتاى : رضايتى عميق از شرايط حاكمنا. 1    
موجب سركوبى      -كه موجى از خفقان سياسى سراسر كشور را فرا گرفته بود                     1332مرداد      28

اى از نخبگان روحانى و روشنفكر      مخالفين سياسى گرديده بود اين نارضايتى كه تنها در ميان پاره
ر سالهاى پايانى حكومت پهلوى گسترش يافت و در آستانه وقوع انقالب در بين                              نمود داشت، د      

  .همه اقشار جامعه فراگير شد
 -كه تنها گروههاى خاصى در آنها شركت داشتند                -برخالف همه يا بيشتر انقالبهاى معاصر                

به اين واقعيت        با توجه   .  در ايران بيشتر قريب به اتفاق جمعيت كشور از رژيم پهلوى تنفر داشتند                        
توان گفت نارضايتى در           هاى  فكرى و عقيدتى آميخته گرديد، مى                كه ناخشنودى مردم با جنبه           

  .تر بود ايران از ديگر انقالبهاى معاصر شديدتر و عميق
كه   -عنوان انديشه و آرمان جديد               تعاليم اسالمى به     :  پذيرش و گسترش ايدئولوژى اسالمى              .  2    

هاى   تدريج توانست ايدئولوژى              به  -نمودى بارز يافت           42خرداد      15  در سالهاى پس از قيام          
اى بين نخبگان سياسى       رقيب، يعنى ماركسيسم و ناسيوناليسم را به حاشيه برد و در سطح گسترده                       

اين گسترش در زمان وقوع انقالب اسالمى از طريق شعارهاى                           .  هاى مردم نفوذ كند          و توده    
توجهى    و در كنار آن بى        «  استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى              » انند  انقالبيان در بيان آرمان جديد م           

  .قابل مشاهده بود -رغم تبليغات گسترده آنها  به -همگانى به شعارهاى گروههاى غيراسالمى 
از سوى ديگر، جمعيت پذيرنده آرمانهاى انقالب اسالمى نيز برخالف ساير انقالبهاى معاصر،                                    

گونه            به  ؛  بود ر  بسيا مى      جمعيتى  كه  ى  ن                 ا روشنفكرا ز  ا بخشى  ن گفت جز  يد       -توا عقا با  كه 
اشتند                     د نقالب شركت  ا ر  د لى  ا ليبر يا  ركسيستى  اسالمى و                    -ما ى  نها ما ر آ بع  تا م  د مر عموم 

افزون بر اين، اصالت فرهنگى ايدئولوژى انقالب ايران نيز از                             .  بودند   (  ره  ) خمينى  هاى امام      انديشه   
  .انقالبهاى معاصر است تفاوتهاى عمده انقالب اسالمى با ديگر



در سالهاى پيش از انقالب اسالمى تنها شمار اندكى از روحيه                         :  گسترش روحيه انقالبى        .  3    
دى   19ويژه از زمان برگزارى مراسم چهلم شهداى                    و به   1356در سال    .  انقالبى برخوردار بودند            

ا وارد صحنه انقالب        آرام فراگير شد و گروههاى مختلف مردم ر                   قم در تبريز، اين روحيه آرام                
  .كرد
توجهى    بى .  شد به هنگام وقوع انقالب اسالمى روحيه انقالبى همگانى و عميقى مشاهده مى                               

وزيران، آزادى زندانيان سياسى و                   مانند تغيير نخست    ) انقالبيان به اقدامات رفرميستى رژيم شاه                   
از جمله     ) ت سركوبگرانه حكومت        اعتنايى آنان به اقداما  و نيز بى( شده مطبوعات هاى كنترل آزادى

طلبى و فداكارى در راه             از سويى، و ظهور گسترده احساس شهادت                (  برقرارى حكومت نظامى         
  .آرمان از ديگر سو، بيانگر وجود اين روحيه در ميان مردم بود

در وقوع انقالب اسالمى، وجود رهبرى مقتدر و دانا همراه با نهادهاى                                  :  رهبرى مذهبى     .  4    
نجمنهاى اسالمى                      گرى   بسيج  نكارناپذير است          -، مانند نهاد روحانيت، شبكه مساجد و ا . نيز ا

، اعتماد خاص مردم به وى و نيز پيوند دينى و                   ( ره  ) خمينى  رهبرىِ هوشمند، قاطع و بالمنازع امام               
بدين                              نقالب را سرعت بخشيد؛  ا و مردم روند  نيت  نگيختن           تاريخى روحا برا باعث  گونه كه 

موجود، گسترش آرمانهاى انقالب اسالمى، ايجاد و گسترش روحيه انقالبى،                               نارضايتى از وضع       
نهضت ما حسينى    » شعارهايى مانند      .  بسيج عمومى و نيز بنيادگذارى سامان سياسى جديد شد                 

تا خون در رگ ماست،         » ،  « اهللا   اهللا، رهبر فقط روح          حزب فقط حزب     » ،  « است، رهبر ما خمينى است       
  .در انقالب اسالمى است( ره)خمينى ش همگانى رهبرى امامگوياى پذير« خمينى رهبر ماست

    ×   ×   ×  
هاى مختلفى درخصوص پيروزى            گونه كه در ابتداى فصل گفته شد، ديدگاهها و نظريه                     همان      

كنند در اينجا       اى علت اصلى انقالب را تبيين مى            انقالب اسالمى وجود دارد كه هر يك به گونه                   
به عنوان چرايى انقالب           -ريه درخصوص پيروزى انقالب اسالمى                به شكلى مشخص به پنج نظ     

فرضيه توطئه، نظريه اقتصاد، نظريه مدرنيزاسيون، نظريه مذهب و نظريه                           :  كنيم  اشاره مى     -ايران     
  .استبداد

اى است كه طبقه       در اين ميان، نظريه توطئه نارسا و غيرمستند و مبتنى بر ادعاهاى فرافكنانه     ) 1    
براساس اين ديدگاه، گروهى معتقدند كه غرب                   .  كرد   ن شده رژيم پيشين ارايه مى           حاكم سرنگو   



 1350اش در افزايش قيمت نفت اوپك در نيمه اول دهه                       خواست شاه را به سبب نقش كليدى        مى
شاه در كتاب خود، پاسخ به           .  شركت نكرد    1973تنبيه كند؛ حال آنكه شاه در تحريم نفتى سال               

ا نسبت به صنعتى شدن ايران و اينكه آنان بازارهاى خود را در خطر                             ه  تاريخ به حسادت غربى         
كند؛ در حالى كه اگر اين ادعا درست باشد، غرب ابتدا بايد در مقابل ظهور                                 ديدند، اشاره مى         مى 

ايستاد، نه در مقابل ايران              مى  -...  مانند كره، تايوان، مالزى و               -قدرتهاى صنعتى در آسياى شرقى          
  )48.(ه صنعتى شدن بودكه در ابتداى را

توان به چريكهاى فدايى خلق و حزب توده اشاره كرد كه                          از طرفداران نظريه اقتصاد مى              )  2    
معه       نه،                  برمبناى جا يا تاريخ جبرگرا فلسفه  و  ماركسيستى  قيام             )  49( شناسى  ا  ر ن  يرا ا نقالب  ا

  .كردند دارى جهانى تحليل مى زحمتكشان در مقابل بحران سرمايه
كدى و همايون كاتوزيان، پيروزى انقالب اسالمى را با نظريه مدرنيزاسيون پيوند                                     نيكى )  3    
به بعد، به دليل        40هاى مدرنيزه كردن ايران از سوى شاه از دهه                       طبق اين نظريه، برنامه         .  زنند   مى 

زدگى و نيز ناسازگارى با فرهنگ سنتى جامعه تعارضهايى درپى داشت كه در نهايت به                                 شتاب 
  .ژيم شاهى منجر شدواژگونى ر

عميد زنجانى و منوچهر محمدى، علت اصلى پيروزى انقالب را در عنصر مذهب جستجو                            )  4    
و مخالفت ايشان با انجمنهاى ايالتى              (  ره  ) خمينى   بر اين پايه، نقطه آغاز انقالب، قيام امام   . اند كرده

  . و واليتى است
چرايى انقالب اسالمى را در ساختار مستبد و                 انقالب،     -عامل    -طرفداران نظريه استبداد            )  5    

هاى مدرن به ايران و            رغم ورود انديشه   از نظر آنها على. كنند غير منعطف رژيم پهلوى جستجو مى
يافتگى، ساختار قدرت در ايران دوره پهلوى، همچنان دست                             متعاقب آن ظهور نهاد يا توسعه           

بدانه ناصرالدين شاه تفاوت چندانى نداشت                نخورده باقى ماند، ساختارى كه حتى با سلطنت مست                
از اين رو، انقالب اسالمى حركتى بود براى زير و رو كردن آن ساختار      . بلكه بدتر از آن شده بود

برپايه اين نظريه، آغاز انقالب اسالمى                 .  فرسوده و درانداختن طرحى نو در راستاى توسعه سياسى
  )50.(دجستجو نمو 1332مرداد  28را بايد در كودتاى 

اى درصدد تبيين چرايى پيروزى انقالب اسالمى                      كه هر يك به گونه       -هاى يادشده       نظريه      
اند، هرچند احتمال ارائه ديدگاههاى تركيبى و                       اى سخن رانده       در اين باره تا اندازه               -.  هستند 



از نقاط    هاى سوم تا پنجم       برخالف نظريه اول و دوم، هريك از نظريه                  ) 51.(تلفيقى نيز وجود دارد
و  -مطالب فصول بعد تا حدودى به جهات مثبت سه نظريه اخير                     .  باشند  مثبتى برخوردار مى         
  .اشاره خواهد نمود -هاى تلفيقى  همچنين برخى نظريه

تاكنون بحث ما درباره چرايى وقوع انقالب اسالمى بود، اما براى كاوش در زمينه چگونگى                                            
بايد به تاريخ كشور و مجموعه اقدامات و                    -ب ديگر    مانند هر انقال      -وقوع انقالب اسالمى          

  .و دولت نگريست( انقالبى)هاى نيروى اجتماعى  ويژگى
   
  قيام تنباكو و انقالب مشروطه: زمينه تاريخى: فصل دوم 
اى بازگشت به تاريخ معاصر            گونه   ها و بسترهاى تاريخى انقالب اسالمى، به                بررسى اجمالى زمينه        

طور مشخص به دو قيام مهم اين دوره يعنى قيام                   ها كه به    اين زمينه    .  هد داشت   ايران را درپى خوا           
گردند، موضوع فصل دوم را به خود اختصاص                   تنباكو و نهضت مشروطه و پيامدهاى آنها باز مى                 

  .دهد مى
  (هجرى قمرى 13(ميالدى  19اوضاع ايران در قرن . 1 
حدود شش تا هشت ميليون نفرجمعيت كه از       ايران در آغاز قرن نوزدهم ميالدى كشورى بود با   

جمعيت را ايالت و عشاير          %  30را شهرنشينان و      %  10را دهقانان و روستاييان ،             %  60اين تعداد      
به دليل شرايط جغرافيايى فاصله نسبتا زيادى بين واحدهاى جمعيتى                         .  دادند     كوچنده تشكيل مى     

پراكنده  ناسب ارتباط ميان اين واحدهاىهاى م هاى حمل و نقل و جاده وجود داشت  و نبود شبكه
به همين دليل تعامل اجتماعى و اقتصادى در اين دوره با مشكالت زيادى                                .  كرد   را مشكل مى    
هاى  سياسى بعد از سقوط صفويه و نبود           اقتصاد ايران در اين دوره به دليل ناامنى                      .  روبرو است     

تاها در اين دوره خودكفا هستند به               روس  .  شبكه حمل ونقل مناسب در وضعيت مناسبى قرار ندارد    
نياز خود را خود توليد مى                             كردند و  عمال مازاد           اين معنا كه  معموال همه محصوالت مورد 

  . ماند چندانى  براى انباشت و سرمايه گذارى باقى نمى
اى، قومى، گروهى و مذهبى              هاى جامعه ايران در قرن نوزدهم وجود اختالفات فرقه                          از ويژگى         
گيرى آگاهى ملى را مانع            پراكندگى و تشتت، شكل       .  كرد   كه پراكندگى جامعه را تشديد مى            بود   
قاجارها از اختالفات          .  ساخت  شد و مقاومت اجتماعى در برابر دولت خودكامه را ناممكن مى                         مى 



مى                             ا  ر ه  د استفا يت  نها د  خو حكومت  م  و ا تد ى  ا بر عى   جتما آن               ا يد  تشد ر  د حتى  و  ند  د بر
داد، دين اسالم و فرهنگ ديرپاى                هم پيوند مى     اين ميان آنچه ايرانيان را به              در   )  52.( كوشيدند   مى 

آمد و در تداوم وحدت جامعه                ترين عامل انسجام ملى به شمار مى            درواقع مذهب مهم. ايرانى بود
  .كرد اى را ايفا مى كننده ايرانى نقش تعيين

نشينى بودند كه       شتند از قبايل كوچ      قاجارهاكه در اين زمان تاج و تخت ايران را در اختيار دا                                  
يران مسلط                                             ا بر  نبردهاى خونين و طوالنى، پس از مرگ كريمخان زند  ز پيروزى در  ا پس 

در اين . دولت قاجارى همانند دولتهاى پيش از خود بر استبداد و خشونت استوار بود) 53.(شدند
شاه تنها   .  كرد   د نمى  دولت هيچ نظام قانونى وجود نداشت و هيچ چيز شاه و حكومت را محدو                          

هاى دلخواهانه او      شد و فرمانها و اراده قدرت برتر و صاحب اختيار جان و مال مردم محسوب مى
  .آمد تنها قوانين حاكم بر جامعه به حساب مى

به                                         نيز تا حد زيادى  استبداد قاجارى، بر شخص شاه متكى بود و رشد و انحطاط دولت 
بستگى          تلقى                شاه تصميم  .  داشت  تصميمات شاه و شخصيت وى  نهايى  گيرنده اصلى و داور 

صدراعظم و ساير مسئوالن سياسى         .  شد و سرنوشت حكومت و جامعه  را در اختيار داشت                  مى 
كرد، در      شدند و هر زمان شاه از وجود آنان احساس خطرى مى                      درواقع نوكران شاه محسوب مى             

نى    لحظه       قربا ك        .  نمود   اى  درنگ نمى        كردنشان  بر تصميم  نهاد دربار  ثير        گيرى   ه  تأ ه   هاى  شا
بود و طبيعى است كه چنين محيط فاسدى،                              مى  ز فساد و چاپلوسى  گذاشت، محيطى آكنده ا

دز  .  مقام و اميركبير را برنتابد و آنان را از صحنه سياست كنار زند                         شخصيتهاى بزرگى چون قائم        
از همان اختيارات شاه           اين ميان  حكام واليات نيز شاهان كوچكى بودند كه در قلمرو خود                             

از همين روى، مردم نه در ساخت قدرت حقى داشتند و نه از جايگاهى                                .  برخوردار بودند          
در آن اوضاع        .  تنها وظيفه مردم اطاعت از دولت و پرداخت به موقع  ماليات بود. برخوردار بودند

ليل رضايت از     بنابراين عدم اعتراض نه به د             .  گرديد    ترين اعتراض با خشونت سركوب مى             كوچك  
ترتيب رابطه حكومت و مردم اغلب               بدين  .  حكومت، بلكه به دليل ترس از خشونت حكومت بود                 

كردند با توسل به مذهب و           هرچند كه شاهان كوشش مى       .  اى مبتنى بر ترس و زور بود              رابطه   
  . نهاد اطاعت مردم را به دست آورند هاى سنتى ايرانى كه سلطنت را ارج مى انديشه



روز    قاجارها در قرن نوزدهم روزبه                :  دريج عوامل متعددى اين روابط قدرت را متزلزل كرد                      ت به    
شدند و شكستهاى متوالى از دولتهاى روس و انگليس نيز عالوه بر اينكه سرزمينهاى       تر مى ضعيف

  .وسيعى را از ايران جدا كرد اقتدار و اعتبار سلطنت قاجارى را نيز تاحد زيادى از بين برد
خصوص در نيمه دوم اين قرن كه شاه و دربار را بازيچه سياستهاى خود قرار    فوذ بيگانگان بهن    

لياقتى    از سويى ديگر، ناتوانى و بى            .  انگيخت   هاى مذهبى را برمى         داده بودند، خشم علما و توده              
داشت و    شخصى شاهان و ماهيت ظالمانه حكومت بحرانهاى پياپى اقتصادى و سياسى را در پى                           

درواقع       .  ترتيب در اواخر قرن نوزدهم  بخش عظيمى از جامعه از قاجارها متنفر بودند                                  بدين  
شد، قاجارها       ماندگى ايران و ناتوانى و بى لياقتى شاهان  بيشتر نمايان مى                          هرچه ضعف و عقب    

  .شدند منفورتر مى
خان سپهساالر     ميرزا، اميركبير و ميرزاحسين             دراين  دوره در چند نوبت تالشهايى توسط عباس                      

براى اصالح و نوسازى نظام سياسى انجام گرفت، اما هربار به اين دليل كه اين اصالحات منافع                                     
داد، متوقف        خصوص شخص شاه و نهاد سلطنت را در معرض خطر قرار مى                    طبقه حاكم و به     

به  دادند كه       طلب  جاى خود را به درباريان متملق و چاپلوسى مى                    شد و سياستمداران اصالح        مى 
شكست اصالحات كه به ماهيت ) 54.(دانستند پيچ و بروكسل را نمى قول ناصرالدين شاه فرق كلم

: گشت، قاجارها را در موقعيت بدترى قرار داد       استبدادى دولت قاجارى و فساد طبقه حاكم بازمى
زمان ظلم و ستم       بحران اقتصادى و قحطيهاى مقطعى بيشتر شد، نفوذ خارجى افزايش يافت و هم                          

  .فزاينده  حكام نيز مردم را به ستوه آورد
گاه نتوانستند       قاجارها هيچ     :  از سوى ديگر، مشروعيت قاجارها به لحاظ نظرى نيز متزلزل بود                             

ديدند     علما نيز قاجارها را با صفويه يكسان نمى             .  مانند صفويان مشروعيتى مذهبى به دست آورند               
هاى متوالى دربار و           درگيرى    )  55.( بردند    سؤال مى   و بارها مشروعيت آنان را به طرق مختلف زير                   

همچنين  . كرد روحانيت در اين قرن بنيانهاى مذهبى مشروعيت قاجارها را بيش از پيش متزلزل مى
كرد، با      االطاعة قلمداد مى         دانست و آنان را واجب             اللّه مى    انديشه سنتى سلطنت كه شاهان را ظلّ         

  .باخت هاى جديد رنگ مى ورود انديشه
سرعت رو به زوال بود و آنچه در اين                    به هر روى، دربار قاجارى در طول قرن نوزدهم به                               

الملل از يكسو       داد، رقابت روس و انگليس و شرايط نظام بين                    اوضاع آنان را از سقوط نجات مى              



سياسى از ديگر سو بود كه قاجارها را از گزند رقيبى                     -و پراكندگى و تشتت نيروهاى اجتماعى               
دربار نيز كه به اين نكته واقف بود، به                  .  داشت   آسوده نگاه مى       -در طول قرن نوزدهم            -مند قدرت   

كوشيد گروهها و نيروهاى موجود را با هم درگير                     ماندگى مى     جاى كوشش براى حل مشكل عقب  
گيرى جريان قدرتمند مخالف جلوگيرى              ترتيب از شكل     كند تا اختالفات آنها بيشتر شود و بدين             

  .ن سياست گرچه مدتى بر عمر سلطنت قاجارها افزود، از سقوط آنها جلوگيرى نكرداي. كند
  (ش.ه  1270(قيام تنباكو . 2 
يكى از سياستهاى دولت قاجار اعطاى امتيازات مختلف به دولتها و اتباع بيگانه بود كه براساس                                    

نابع ايران را براى          آن افراد و يا دولتهاى خارجى در ازاى مبلغ ناچيزى حق امتياز بخشى از م                                    
مى               ر  ختيا ا ر  د دى  متما ن  ليا فتند   سا و جذب                          .  گر بودجه  مين  تأ ت،  ا ز متيا ا عطاى  ا ز  ا هدف 

ترين امتيازاتى بود كه در دوره ناصرالدين شاه                       امتياز رويتر از مهم         .  گذارى خارجى بود          سرمايه  
داند     ها مى   ىكرزون اين قرارداد را تسليم كامل همه منابع يك دولت به خارج                             .  واگذار شده بود        

اين قرارداد با مخالفت گسترده علما                 )  56.( كه مانند آن هرگز به گمان كسى نيز نرسيده است                
اى براى تسلط بيگانگان و مستعمره شدن ايران                  كه آن را مقدمه        -)  57( خصوص مال على كنى      به 
  .لغو گرديد، اما با اين همه، سياست اعطاى امتيازات ادامه يافت -دانستند  مى
امتياز مهم ديگرى كه به انگليس داده شد و سرانجام به حركت انقالبى مردم ايران انجاميد،                                          

متياز انحصار خريد و فروش توتون و                                           متياز انحصار توتون و تنباكو بود كه بر اساس آن ا ا
مفاد اين امتياز مخفى بود، اما پس از چند                  .  شد تنباكوى ايران به شركت انگليس رژى واگذار مى                    

  .ها خبر آن را منتشر كرده، به نقد آن پرداختند روزنامهماه 
توتون و تنباكو در اين زمان بخش مهمى از محصوالت كشاورزى و تجارت ايران را به خود                                          

رفت و از سويى قشر         اختصاص داده بود و منبع درآمد بسيارى از كشاورزان و تجار به شمار مى                                
از اين رو، اين امتياز برخالف ساير امتيازات به طور                        .  دكردن    وسيعى از مردم نيز آن را مصرف مى              

دار    داد و از همين رو اعتراض عليه آن دامنه  مستقيم زندگى بسيارى از مردم را تحت تأثير قرار مى
گفتنى است كه    .  ابعاد نارضايتى با آشكار شدن ميزان درآمد شركت گسترش يافت                       .  و وسيع بود    

  )58.(كردند ليره برآورد مى هزار 500سود ساالنه شركت را تا 



اى از تجار در حرم حضرت عبدالعظيم به بست  پس از واگذارى اين امتياز، ابتدا در تهران عده    
توجهى    با بى  .  تاجران حاضر بودند چند برابر مبلغ حق امتياز را بدهند تا امتياز لغو شود                            .  نشستند 

اكبر  لند اعتراض عمومى، به رهبرى سيد علىدولت اعتراضات باال گرفت، تا اينكه نخستين فرياد ب
درپى آن دربار حكم تبعيد او را صادر                  )  59.( برخاست   -از علماى برجسته شيراز          -اسيرى    فال  

. چندى بعد شورش اصفهان را نيز فرا گرفت              .  كرد و اعتراضات را نيز با خشونت سركوب نمود                 
درهم آميخت و شورش وسيعى را پديد               هاى مردم      ستيزى علما با نارضايتى       تدريج روح بيگانه         به 

درنهايت     .  اى نداشت     در اين اثنا، تالش ناصرالدين شاه براى سركوب اعتراضات نيز نتيجه                         .  آورد    
فتواى تحريم مصرف توتون           -كه در سامراء اقامت داشت             -ميرزاى شيرازى، مرجع بزرگ عصر               

حكومت به وجود آورد كه دامنه               نظيرى عليه     اين فتوا هيجان عمومى بى         .  و تنباكو را صادر كرد         
شاه نيز به ناچار به لغو امتياز تن درداد و                   )  60.( آن حتى به حرمسرا و دربار شاه نيز كشيده شد                 

  .نشينى كرد ترتيب براى اولين بار دولت قاجار در مقابل مردم عقب بدين
مردم عليه     اين قيام  اولين مقاومت همگانى              .  قيام تنباكو پيامدهاى مهمى برجاى گذاشت                    

سو نمايانگر قدرت مردم در مقابل حاكمان                  استعمار خارجى و سلطنت قاجارى بود كه از يك                 
شد و از سوى ديگر از ظهور سياسى روحانيت به عنوان رهبر جنبشهاى                         خودكامه محسوب مى       

بيگانگان                              .  داد    اجتماعى خبر مى      پس از آن مردم دريافتند كه پيروزى بر سلطنت قاجارى و 
تا اين زمان      .  داد    قيام تنباكو از دميده شدن روحى جديد در كالبد مردم خبر مى                        .  ير است  پذ  امكان   

  .رسيد ديگر عصر سكوت به سرآمده است مردم به سكوت عادت داشتند، اما به نظر مى
مقاومت . هاى سست  مشروعيت سلطنت قاجارى بعد از اين قيام بيش از پيش به لرزه درامد پايه  

مراجع و فروش منابع ملى به بيگانگان سلطنت را بى اعتبار كرد  و در مقابلْ                                در برابر فتاواى          
  .داد مقاومت و مخالفت علما اقتدار سياسى آنان را افزايش

به   -روحانيت از اين زمان رهبرى نهضتها و مقاومتهاى مردمى را به دست گرفت، اما اين قيام     
و و كمپانى رژى پايان يافت و هرگز در مورد ساير                      در حد مبارزه با امتياز تنباك              -لحاظ سياسى   

از ديگر سوى، سران نهضت نيز نكوشيدند از اين قيام و قدرت خود براى                            .  امتيازات تكرار نشد         
از اين رو، جنبه ضداستعمارى برجسته              .  كفايت قاجارى استفاده كنند           اصالح دربار مغرور و بى           

  .اختار سياسى نيز فراموش گشتشد و بعد داخلى و عامل اصلى، يعنى انحطاط س



دارالفنون محدود شد؛          :  ناصرالدين شاه بعد از بحران تنباكو محدوديتهاى بيشترى ايجاد كرد                              
تأسيس مدارس جديد ممنوع گرديد و از مسافرت مردم به اروپا نيز ممانعت به عمل آمد، اما اين                  

  .ف كندها را متوق سياستها هرگز نتوانست روند رو به رشد نارضايتى
  انقالب مشروطه: اصالح نظام سياسى. 3 
  گيرى انقالب مشروطه شكل. 1 - 3 
ضعف دولت، اعطاى امتياز به             .  ها ادامه داشت        پس از قيام تنباكو روند رو به رشد نارضايتى                   

بيگانگان و عقد قراردادهاى استعمارى، ظلم و ستم حكام و نيز رشد و آگاهى سياسى مردم بر                                   
تر از پيش كرده        در اين ميان، بحران اقتصادى نيز دولت قاجارى را ناتوان                            .  زد   ىاعتراضات دامن م    

هاى كاالهاى خارجى، بازار ايران را در اختيار تجار                             قراردادهاى استعمارى و كاهش تعرفه                .  بود  
از همين رو، بازرگانان و              .  خارجى قرار داده و صنايع داخلى را به ورشكستگى كشانده بود                            

ساير طبقات و قشرهاى جامعه نيز هريك به دليلى از                 .  از دولت ناراضى بودند            صنعتگران داخلى     
كشاورزان به دليل فقرى كه آن را ناشى از بى كفايتى دولت و ظلم                               :  قاجارها ناراضى بودند           

دانستند؛ روحانيون به سبب نفوذ روزافزون بيگانگان و ضعف و تسليم دولت مسلمان                                مالكان مى    
بر دولت               برا د و شيوه سنتى                           قاجارى در  دليل استبدا به  ن  هاى خارجى، و درنهايت روشنفكرا

  .حكومت
پس از مرگ شاه شورشها و        :  اوج گرفت     )  1275( هابعد از قتل ناصرالدين شاه            اين نارضايتى         

شروع شد كه بر آشفتگى اوضاع سياسى          -هاى مختلف     به بهانه    -هايى در سراسر كشور         ناآرامى     
داد و     ضعف و بيمارى مظفرالدين شاه نيز به مخالفان جرئت مى                 .  اشت و نارضايتى مردم داللت د           

نمود، توان حل مشكالت          شاه جديد كه همواره بيمار و رنجور مى                .  افزود     بر ناتوانى دولت مى         
. كشور را نداشت و از اين رو عمالً دولت در اختيار درباريان و اشراف قاجارى قرار گرفته بود                                            

در اين     .  يز نشان از ضعف اراده شاه و عمق مشكالت كشور داشت                   درپى صدراعظمها ن        تغيير پى  
ميان  شاه به جاى آنكه به اوضاع آشفته كشور بينديشد، به دنبال سفر به اروپا و معالجه خود بود                            
و به همين منظور با گرفتن چند وام  مشكالت اقتصادى دولت را افزايش داد و دربار ضعيف و                                     

رفت اعتراضات       در حالى كه شاه پى در پى به اروپا مى                .  دى كشاند    فاسد قاجارى را به ورطه نابو   
  )61.(يافت روز گسترش مى هاى مختلف روزبه به بهانه



لدوله مخالفتها اوج گرفت            با شروع صدارت عين             نه          .  ا با رفتار مستبدا نهفته       وى  اش آتش 
دو مجتهد     -ه طباطبايى    ال   اله بهبهانى و آيت        در اين اوضاع، آيت  . ساخت ور مى اعتراضات را شعله

تنبيه  .  عليه دولت استبدادى متحد شدند و رهبرى اعتراضات را در دست گرفتند                           -بزرگ تهران       
اى به دست مخالفين داد تا اعتراضات               چند بازرگان محترم به دستور عالءالدوله حاكم تهران بهانه  

انتقاد   .  العظيم منجر شد   اين اعتراضات به مهاجرت علما به حرم حضرت عبد     . خود را علنى سازند
. آشكار علما از ظلم و ستم حكام و فقر عمومى مردم، دولت را در وضعيت دشوارى قرار داد                                     

هاى   الدوله را به پذيرش خواسته            سرانجام اصرار مردم براى بازگشت محترمانه علما به تهران عين                        
لتخانه مج     .  وادار ساخت       -كه از جمله تأسيس عدالتخانه بود               -علما   لسى بود كه در آن       عدا

بايد براساس شرع به مشكالت مردم رسيدگى مى                           كردند، در واقع وظيفه               جمعى از بزرگان 
  .عدالتخانه تنظيم نظام قضايى و جلوگيرى از ظلم و ستم حكام بود

الدوله     اماپس از بازگشت علما هيچ اقدامى براى عملى ساختن تقاضاها صورت نگرفت، عين                                
داشت و به دنبال آن بود تا با بازداشت و تنبيه معترضين                         اش بر نمى     نه دست از رفتار مستبدا         

درپى تالش سربازان براى دستگيرى يكى از وعاظ انقالبى كه با                           .  اعتراضات را سركوب نمايد          
پس از آن     )  62.( اى از مردم به خاك و خون كشيده شدند                  رو شده بود، عده         اعتراض مردم روبه          

اى از مردم نيز به سفارت انگلستان پناه                  ه به قم كوچيدند و عده        علما در اعتراض به اين حادث              
ايران بر جاى                                       .  بردند    نقالب مردم  بر ا اين تحصن كه يك ماه به طول انجاميد، تأثير زيادى 

در اين سفارت، مردم با مفهوم مشروطه و مفاهيم مربوط به آن آشنا شدند و درواقع از                                    .  گذاشت  
و خواست    )  63( ورد نظر مردم و آزاديخواهان قرار گرفت                     جا بود كه خواست مشروطه م           همين 

مرداد    ) ناچار فرمان مشروطه را صادر كرد                 سرانجام شاه به     .  عدالتخانه به مجلس شورا تغيير يافت           
پس از آن، انتخابات          .  الدوله بر كنار شد و مشيرالدوله به جاى وى منصوب گرديد                      و عين  )  1285

ه با اقتباس از قانون بلژيك و فرانسه تدوين گرديد و                       اساسى مشروط     مجلس برگزار شد و قانون         
  )1285ماه  دى. )اندكى قبل از مرگ شاه به امضاى وى رسيد

وى از همان ابتدا به    . بعد از مرگ مظفرالدين شاه، محمدعلى ميرزا فرزند وى به سلطنت رسيد    
شد كه آتش     مخالفتهاى شاه جديد باعث        .  خواهان روى خوش نشان نداد                مشروطه و مشروطه       
دادند،      اى واحد تشكيل مى        تا اين زمان همه جناحهاى سياسى جبهه           .  ور گردد      نهفته مشروطه شعله     



مشروطه تا اين       .  هاى بعدى شد     ساز درگيرى      اما از اين زمان به بعد حوادثى روى داد كه زمينه                          
گروهها نفى وضع موجود و ضديت با ظلم وجه مشترك همه جناحها و . زمان ماهيتى مبهم داشت

دادند، اختالفات تشديد             تدريج كه جناحهاى مختلف ماهيت و اهداف خود را بروز مى                        بود، اما به      
خواهان و هواداران سلطنت  در چند شهر، اختالف مشروطه. انجاميد شده و به جنگ و خشونت مى
در حرم  اهللا با تجمع اى از علما به رهبرى شيخ فضل در تهران عده. به جنگ و درگيرى كشيده شد

خواهان خواستار مشروطه مشروعه شدند و با انتشار                     حضرت عبدالعظيم با اعتراض به مشروطه               
آنچه در اين ميان        .  اساسى موجود بيان كردند           لوايحى داليل خود را در نفى مشروطه و قانون                      

ز انگيخت، اعتراضها، انتقادات و حتى توهينهاى بعضى ا                    خشم بسيارى از نيروهاى مذهبى را برمى         
خواهان در حل         ناتوانى مشروطه       .  ها به روحانيت و مقدسات مذهبى بود               نامه   ها و شب   روزنامه     

اختالفات داخلى خود و نبود انسجام و مواضع مشخص، مخالفان مشروطه را كه از انسجام                                      
دستور   -  1287سرانجام شاه در دوم تير ماه             .  بهترى برخوردار بودند، در موضع برترى قرار داد                         

پس از آن     .  ه مجلس را صادر كرد و مجلس در جنگى كوتاه به تصرف قزاقها درآمد                            حمله ب   
هاى   اى ديگر فرار كردند و برخى نيز به سفارتخانه                    اى از نمايندگان بازداشت شدند و عده                  عده  

  .خارجى پناهنده شدند
و به همين    .  خورد   مشروطه ظاهراً از بين رفته بود و در شهرها نيز واكنش چندانى به چشم نمى    

دليل شاه سرمست از پيروزى به واليات اطالع داد كه چون مشروطه مخالف دين مبين بود، آن را 
اما علماى نجف كه ركن اصلى مشروطيت بودند، فتواهايى منتشر كردند مبنى بر             ) 64(برانداختيم،

و حيرت به اين        شاه كه با بهت    )  65.( زمان است     اينكه مخالفت با مشروطه به منزله محاربه با امام                 
نگريست، به مراجع نجف تلگرافى فرستاد و كار خود را توجيه شرعى كرد، ولى مراجع                                  فتوا مى   

از سوى ديگر، در تبريز نيز مجاهدان بنامى چون ستارخان و                         .  در پاسخْ وى را سرزنش كردند             
يزى و مراجع       در اين زمان، مجاهدان تبر             .  پاخاسته، بر دفاع از مشروطيت تأكيد كردند                  باقرخان به     

نجف دو ركن اصلى دفاع از مشروطه بودند و درواقع پايدارى اينان بود كه به دوران استبداد                                              
  .صغير پايان داد



گونه كه پاى هر شيعه        فتاواى علما در دفاع از مشروطه و نفى استبداد بسيار صريح بود؛ بدان                                  
شد، كمتر كسى به يارى  منتشر نمى اگر اين فتواها. كرد معتقد را در مخالفت با مشروطه سست مى

  .ورزيدند خصوص اينكه مخالفان مشروطه بر تعارض آن با دين اصرار مى پرداخت، به مشروطه مى
فاتحان تهران مجاهدان سرسخت تبريزى              .  خواهان تهران را فتح كردند                سرانجام مشروطه          

بنى و سردار اسعد بختيارى         نبودند؛ در رأس فاتحان تهران خوانين و اشرافى  چون سپهدار تنكا                            
حضور داشتند كه در اوضاع جديد به دفاع از مشروطيت پرداخته و به صف انقالبيان پيوسته                                    

از اوج                          .  بودند    ز اشراف، حكام و مستبدان سابق پس  ا لباس          بسيارى  گيرى جنبش مشروطه 
از فتح     پس .  خواهى بر تن كرده و در برخى موارد هدايت جنبش را در اختيار گرفتند                                 مشروطه   

اش را به جاى وى          اى تشكيل دادند و شاه را خلع كرده، فرزند سيزده ساله                        تهران فاتحان كميته       
اختالفات و تنشهاى       .  پس از مدتى مجلس دوم تشكيل شد           )  1288تيرماه    . ) منصوب نمودند     

طه         و مشر خلى  ا هم       د ن  ها ا با شكل      خو ن  ما ت سياسى                  ز ا ز ر مبا و  فت  يا مجلس شدت  ى  گير
از رهبران بزرگ مشروطه و               -اهللا بهبهانى      آيت  .  دريج به خشونت كشيده شد       ت  آميز به    مسالمت  

مجاهد بزرگ      -به دست دموكراتهاى تندرو ترور شد و ستارخان                    -حزب اعتداليون مجلس دوم            
با مأموران دولت جديد زخم زخم برداشت و منزوى گرديد و                                       -مشروطه     نيز در درگيرى 

  . شدندمجاهدان تبريزى با خشونت خلع سالح 
تشديد اختالفات، نبود روحيه مصالحه و                .  روح بود      مشروطه در اين زمان شبيه به پيكرى بى                   

ها و نيز فرهنگ استبدادى نخبگان، اين نظامِ ظاهراً مدرن را                         ورزى    ها و خشونت همكارى، تندروى
  .گرفت ىكرد و از ديگر سوى، دخالت قدرتهاى خارجى نيز آخرين رمقها را از آن م فرسوده مى

هنوز عمر مجلس دوم به پايان نرسيده بود كه    دولت روسيه درپى استخدام شوستر مستشار                                
مالى امريكايى و اصرار وى به مصادره اموال يكى از طرفداران شاه مخلوع كه از دوستان  روسها    

اما دولت . مجلس قاطعانه تهديد روسها را رد كرد. شد، به دولت ايران اولتيماتوم داد محسوب مى
روسها   )  1290)( 66آبان    . ) السلطنه پس از انحالل مجلس، اولتيماتوم را پذيرفت                      به دستور نايب     

رغم اين پذيرش شمال ايران را به اشغال خود درآوردند و مقاومتهاى مردمى رابا خشونت                                             به 
ايران     ايت اهللا اخوند خراسانى در پى جنايات روسها براى جهاد با آنان به طرف                              .  سركوب كردند  

با مرگ اخوند نظام نوپاى مشروطه               .  حركت كرد ولى در ميانه راه به طور مشكوكى در گذشت                      



آخوند زمانى از دنيا رفت كه مشروطه نيازمند                     .  يكى از مهمترين مدافعان خود را از دست داد                    
. اشتهاقرار د در اين زمان، جنوب ايران نيز عمال در اختيار انگليسى. هاى بى دريغ او بود حمايت

 -كه در بحبوحه انقالب مشروطه به امضا رسيده بود  - 1907درواقع روس و انگليس در قرارداد 
يران را منطقه نفوذ خود                                              ز اين رو شمال و جنوب ا يران را بين خود تقسيم كرده بودند، ا ا

  .دانستند و دولت مركزى عمالً در نواحى تحت نفوذ اين قدرتها اقتدارى نداشت مى
بر شدت مشكالت و بحرانهاى ايران افزود؛ چه آنكه ايران به                ) 1293(گ جهانى اول وقوع جن    

در سالهاى جنگ اول جهانى عالوه بر ناامنى و                   .  ميدان جنگ نيروهاى متخاصم تبديل شده بود               
  .هاى فراگيرْ بسيارى را به كام مرگ فرستاد ها و بيمارى تلفات ناشى از جنگ، قحطى

 -گاه    مشروطه هيچ    .  مى ايران پس از مشروطه به هيچ وجه مطلوب نبود                   بنابراين  وضعيت عمو       
هرج و مرج چنان ايران را             .  به بهبود وضعيت عمومى منجر نشد        -پنداشتند  اى مى چنان كه عده آن

. فراگرفت  كه همه مردم آرزوى وضعيت پيش از انقالب و يا ظهور دولتى قدرتمند را داشتند                                     
گاه برآورده نساخت و همواره پيكرى                   زوهاى طرفدارانش را هيچ              درواقع مشروطه اميدها و آر               

  .روح بود بى
ترين مشكالت اصلى جامعه ايران پس از مشروطه است، اين                         هرج و مرج و ناامنى از مهم                  

مشروطه هرچند در نابودى            .  شد مشكل  عمدتاً از نبود يك دولت قدرتمند مركزى ناشى مى                      
نتوانست دولت قدرتمندى جايگزين ان نمايد و خال ناشى از                         استبداد قاجارى موفق بود اما               

  .سقوط دولت را پركند
  روحانيت و انقالب مشروطه. 2 - 3 
از اين زمان با گسترش           .  گردد    نفوذ اجتماعى روحانيت شيعه در ايران به دوره صفويه بازمى                           

. غير دولتى مطرح شد ترين نهاد مردمى و تنها نهاد قدرتمند عنوان عالى مذهب شيعى، روحانيت به
توانست در مقابل حكام و            روحانيت با توجه به نفوذ اجتماعى گسترده تنها قدرتى بود كه مى                          

علما در دوره طوالنى استبداد تنها پناهگاه مردم در برابر ظلم و ستم ) 67.(دولتمردان مقاومت كند
. درت سياسى آنان بود       ترين عامل ق      محبوبيت مردمى روحانيت مهم          .  رفتند   حاكمان به شمار مى      
روحانيون همواره با            -گير آن آشنا بودند         كه مردم با چهره خشن و ماليات             -برخالف حكومت      

  . كردند مردم مرتبط بودند و بسيارى از مشكالت مردم را رفع مى



نهاد                                           م  نسجا ا و  نى  نصارى قدرت سازما ا تمركز مرجعيت در دوره شيخ  ز سوى ديگر،  ا
فزايش             در فقدان احزاب و           . داد و زمينه فعاليت گسترده سياسى رافراهم كرد                     روحانيت را ا

كرد و با تكيه بر نفوذ         سازمانهاى سياسى روحانيت به عنوان تنها نيروى منسجم سياسى عمل مى                    
بود                                  ر  برخوردا نيز  مردم  بسيج  مكان  ا ز  ا مردمى  نيمه دوم سلطنت        . اجتماعى و محبوبيت  ز  ا

ن و اعطاى امتيازات علما را نسبت به رژيم سياسى ناراضى                      ناصرالدين شاه گسترش نفوذ بيگانگا           
ضعف و .  هاى الحادى بودند           علما نگران تسلط كفار و نيز رواج فرهنگ غربى و انديشه                       .  كرد  

داد، در افزايش            فساد دستگاه قاجارى نيز كه ايران را هر روز به سوى انحطاط بيشتر سوق مى                              
  . نارضايتى  علمااز دربار قاجارى نقش داشت

همچنانكه قبالً اشاره شد ميرزاى شيرازى در جريان تنباكو با يك فتوا اقتدار روحانيت را به                                          
اما اوج ظهور سياسى روحانيت در انقالب                .  رخ دربار كشيد و شاه را وادار به عقب نشينى كرد                      

ن را   ترين قدرتى بود كه از مشروطه حمايت كرد و رهبرى آ    درواقع روحانيت مهم. مشروطه است
توان گفت پيروزى مشروطه بدون حمايت و رهبرى روحانيت                            سان كه مى    در اختيار گرفت آن         

اصوالً در فضاى مذهبى آن روزِ ايران هيچ انديشه و فعاليت سياسى بدون                               .  نمود   ممكن نمى  
مبناى حمايت علما از مشروطه، مبارزه با ظلم و تقويت دولت و    . رسيد حمايت علما به نتيجه نمى

خواستند و    علما مشروطه را در چارچوب شريعت مى. ايران به عنوان تنها دولت شيعى بود جامعه
بنابراين مشروطه مورد نظر آنان با مشروطه                     .  كردند    محدوديت سلطنت را از دين  استنباط مى              

سكوالر غربى فاصله بسيار داشت و به همين دليل علما معتقد بودند كه كاركرد قانونگذارى بايد                    
بعد از استقرار مشروطه،          .     يلى محدود شود كه در شريعت براى آنها حكمى وجود ندارد              به مسا

هاى مشروطه خواهان          هايى كه در اعمال و نوشته           هاو تندروى       بعضى از علما با مشاهده كجروى           
ترتيب نهاد روحانيت عمالً به دو دسته                شد به مبارزه با مشروطه برخاستند و بدين                مشاهده مى    
علماى مخالف مشروطه آن را باعث تشتت و پراكندگى                      .  خالف مشروطه تقسيم شد     موافق و م     

جامعه، رشد عقايد انحرافى و كفرآميز، تضعيف ارزشهاى مذهبى و حتى تزلزل اقتدار سياسى مى          
دانستند، اما در مقابلْ علماى موافقْ اين نظام را باعث تقويت دين و دولت تلقى كرده، اشتباهات                                

  .دانستندد رفع مى ود را قابلو انحرافات موج



وى  .  آمد   اله ميرزاى نائينى از مشهورترين علما  به شمار مى                   در جناح طرفداران مشروطه، آيت                    
نجف                     بزرگ  جع  ا مر و  ت  يا آ يت  حما ز  ا خليل                        ) كه  ا  ز مير نى،  ا ر ند ز ما نى،  اسا خر ند  خو آ

اين   .  ت از مشروطه نوشت      را در حماي      )  68( « الملة   االمه و تنزيه       تنبيه » برخوردار بود، كتاب            ( تهرانى   
كتاب استوارترين متن نظرى در دفاع از مشروعيت دينى نظام مشروطه و همچنين يكى از آثار                                     

نديشه سياسى شيعه محسوب مى            كوشد تا مفاهيم مدرن         وى در اين كتاب مى          .  شود  ماندگار ا
به نظر نائينى      . سياسى و مبانى نظرى مشروطيت را با استناد به سنتها و متون مذهبى توجيه نمايد                        

مبانى نظام مشروطه در اسالم وجود داشته، ولى در اثر جهالت و انحطاط مسلمانان مهجور مانده                                     
او براى توجيه        .  از نظر وى اصل محدوديت قدرت و سلطنت از ضروريات دين است                         .  است 

دفاع    كند و همچنين براى       پارلمان ،قانونگذارى و رأى اكثريت، به سنت شورا در اسالم اشاره مى                              
نها را از اصول مسلم دينى                                              از سنن و متون اسالمى آ با ذكر شواهدى  برى و آزادى،  برا ز  ا

داند و نه آزادى           وى آزادى را آزادى از عبوديت پادشاهان و قدرتمندان خودسر مى                                .  شمارد   برمى  
وى  همچنين برابرى را به  مساوات  و برابرى تمام افراد و                            .  از احكام دينى و عبوديت الهى              

نائينى بر اين باور است كه            .  كند  حاكمان در جميع حقوق و احكام در پيشگاه قانون معنا مى                       
اى از مجتهدان آگاه به سياست در ميان                  مشروعيت قوانين مجلس شوراى ملى با حضور عده                  

  .نمايندگان، تأمين خواهد شد
. گردد    ا تلقى مى  اهللا نورى مهمترين مخالف مشروطه در ميان علم                   از سوى مقابل، شيخ فضل           

برخوردار بود از علماى             -از مراجع بزرگ نجف           -اله سيد كاظم يزدى         شيخ كه  از حمايت آيت   
وى  در ابتداى جنبش به هوادارى از آن پرداخت، اما    . بزرگ تهران و از رهبران جنبش تنباكوست

بر                                     به  ى  ها ر گفتا و  ها  ر فتا ر و  طه  مشرو م  نظا نى  مبا و  هيت  ما ر شدن  آشكا با  يج  از   تدر خى 
وى ابتدا خواهان تطبيق قوانين مشروطه                 )  69.( خواهان غربزده، به صف مخالفان پيوست               مشروطه   

نظارت پنج نفر از مجتهدان          » اساسى مبنى بر     با اسالم شد و با پافشارى او اصل دوم متمم قانون                    
در  .  خواهان پايان نيافت          به تصويب رسيد، اما اختالف او با مشروطه                 «  برجسته بر قوانين مجلس       

واقع شيخ با استناد به افكار و رفتار روشنفكران مشروطه خواه مشروطه را مقدمه بى دينى تلقى                                     
درواقع      .   كرد   داد او را بر اين عقيده استوار مى                 كرد و تندروى هايى كه در اين زمان روى مى                      مى 

دينى    ميت بى كرد، نگرانى او از حاك             خواهان دور مى         اهللا را از مشروطه و مشروطه              آنچه شيخ فضل   



خواهان     ها و اعمال برخى از مشروطه              ها و نوشته    دينان بود كه شيخ طليعه  آن را در گفته                و بى  
بعد از فتح تهران       .  كرد و به همين دليل مصرانه در مخالفت با مشروطه كوشش كرد                       مشاهده مى    

-ده بود     هاى خارجى خوددارى كر             كه از پناهنده شدن به سفارتخانه            -خواهان شيخ را        مشروطه   
اين در حالى بود كه          .  دستگير كردند و سپس به اتهام حمايت از استبداد به دار آويختند                         )  70( 

پيوستند و   شدند و يا به صف دولتمردان جديد مى               مستبدان اصلى همچنان در مقام خود ابقا مى                
پس از   اله و     هر روى، اعدام شيخ فضل           به .  براى شاه مخلوع مقررى كالن در نظر گرفته شده بود                    

ترور آيت         از مشروطه و                                 آن  را  نان  آ و  نيت وارد ساخت  به روحا نى ضربه سنگينى  بهبها هللا  ا
  .خواهان دلسرد كرد مشروطه

  روشنفكران و انقالب مشروطه. 3 - 3 
جريان روشنفكرى در ايران از ابتداى قرن نوزده و با آغاز ارتباطات گسترده با غرب شكل                                              

گسترش يافت و از زمان مشروطه نيز به طور جدى وارد                        خصوص در دوره ناصرى            گرفت و به    
اى نياز     تحليل روشنفكرى ايران در هر دوره تاريخى به بررسى جداگانه                         .  صحنه سياست ايران شد  

از اين رو به اختصار به تحليلى از جريان  روشنفكرى ايران در قرن نوزده و اوايل قرن                                          .  دارد    
  :پردازيم بيستم مى

نگريستند و در مقابلِ پيشرفتهاى           ديده، با حسرت و حيرت به غرب مى                فرنگ  اولين ايرانيان             
اينان كه نتوانستند شناخت دقيق و بنيادينى               .  شگرف تمدن غربى انگشت حيرت به دندان گزيدند                 

سرعت مجذوب تمدن غربى شده و            از مبانى نظرى توسعه و رشد تمدن غربى داشته باشند، به                    
غربى، اغلب جذب سازمانهاى فراماسونرى شده، يا در دستگاه                         ضمن تقليد از ظواهر فرهنگ          

ميرزا   .  گرفتند   خصوص انگليس قرار مى         دولت ايران در خدمت اهداف و منافع دولتهاى بيگانه به                          
  .آيند خان ايلچى دو نمونه بارز اين گروه به شمار مى صالح شيرازى و ميرزا ابوالحسن

ديده و روشنفكران آشنا به غرب افزايش يافت                    رنگ هاى ف    كرده    در عصر ناصرى شمار تحصيل           
عنوان يك قشر       روشنفكران از اين زمان به بعد به              .  و آثار زيادى از آنان در جامعه منتشر گرديد                      

  .مهم اجتماعى در جامعه ايران نام و آوازه يافتند و به تدريج به فعاليتهاى سياسى دست زدند
هاى غربى در جامعه ايران              گسترش مفاهيم و انديشه        مهمترين اقدام روشنفكران در اين دوره                     

خان، آخوندزاده، طالبوف و سپهساالر در رشد آگاهى سياسى مردم  روشنفكرانى چون ملكم. است



با اين همه، جريان        .  هاى جديد تاثير زيادى بر جاى گذاشتند                 ايران و آشنايى جامعه با انديشه              
  .برد ادى رنج مىروشنفكرى در اين دوره از ضعفها و مشكالت زي

از ضعفهاى عمده روشنفكران اين دوره برخورد غيرنقادانه با فرهنگ و تمدن غربى و سپس                                       
آنها بدون توجه به مبانى فكرى و اجتماعى مدرنيسم وتمدن غرب، مفاهيم و                             .  تقليد از آن است      

استفاده از      كردند و انتظار داشتند كه جامعه ايران با                    هاى مدرن را در ايران مطرح مى                   انديشه   
كه جامعه ايران و غرب تفاوتهاى               درحالى    .  ترين زمان به توسعه دست يابد           الگوى غرب در كوتاه          

بنيادينى با هم داشتند و هرگونه راه حلى براى مشكالت ايران بايد عالوه برتفكر عميق در مبانى                                      
  .رفتگ مدرنيسم و فرهنگ غربى، با شناخت عالمانه فرهنگ و سنتهاى ايرانى صورت مى

اعتنايى به سنتها و و روح مذهبى جامعه                ضعف ديگر جريان روشنفكرى در اين دوره، بى                        
در اين زمان       . آيد ايرانى است كه يكى از عوامل اصلى بى اعتنايى مردم به اين جريان به شمار مى

ين  جامعه ايران كامالً مذهبى بود، از اين رو هر جريان فكرى و سياسى بدون در نظر گرفتن ا                                      
طرح شعارها و مباحث ضددينى و توهين به مقدسات مردم از                     .  ويژگى محكوم به شكست بود        

هاى مذهبى را نسبت به جريان روشنفكرى                سوى برخى از روشنفكران، بسيارى از علما و توده                     
هاى   خواهان اين بود كه آنان انديشه                 اهللا نورى از مشروطه           ترين انتقاد شيخ فضل       مهم .  بدبين كرد    

  .كردند دينى، و توهين به مقدسات را ترويج مى ى و بىالحاد
ضعف ديگر روشنفكران اين عصر اعتماد بيش از اندازه به دولتهاى غربى و ناديده گرفتن                                          

اين اعتماد كه در واگذارى امتيازات كالن در قبال دريافتى                                .  رويه استعمارى تمدن غرب بود             
در تاريخ       -تها و توسل به آنان در مواقع حساس              اندك و نيز تكيه بر نيروهاى خارجى در سياس                

  .ناپذيرى بر منافع ملى ايران وارد ساخت هاى جبران نمود يافته است، ضربه -معاصر ايران 
ين دوره محسوب                                         نيز يكى ديگر از ضعفهاى جريان روشنفكرى در ا پايگاه مردمى   نبود
دان قائل نبودند، و از سوى ديگر محصور                سو اعتقاد آنان به ارزشهايى كه مردم ب                 از يك   .  شود  مى 

بودنشان در محافل و مجالس خاص و عدم ارتباط پيوسته با مردم، در محبوب نبودن اينان مؤثر                                        
. سوادى بيشتر مردم خوانندگان چندانى نداشت                  هاى روشنفكران نيز به علت بى           آثار و نوشته     .  بود  

داشت و    هرگونه اقدام مستقل سياسى بازمى            به هر روى، نبود محبوبيت مردمى، روشنفكران را از                      
  .داد آنان را به اتحاد با دو نيروى سياسى ديگر، يعنى دربار يا روحانيت سوق مى



  ناكامى مشروطه ايرانى،. 4 - 3 
بنا بر آنچه گفته شد، انقالب مشروطه به سرانجام نرسيد و در نهايت قدرت را به مستبدان ديروز                  

  :گونه بررسيد توان اين عوامل شكست مشروطه را مى. اى خزيد هواگذار كرد و خود در گوش
  عوامل درونى. 1 - 4 - 3 
بهام ايدئولوژى مشروطيت و نبود مباحث نظرى كافى در مورد ساخت سياسى مشروطه و                                     ا

، از ضعفهاى اساسى انقالب مشروطه             ...  مفاهيمى چون آزادى، برابرى، تفكيك قوا، قانون و                          
اى از     طه از پيش انديشيده نشده بود، بلكه در روند حوادث از سوى عده                              انقالب مشرو     .  است 

مطرح شد و از همين روى، جامعه              -كه از موج نارضايتى عمومى سود جسته بودند                  -نخبگان   
ترين متن سياسى در دفاع از        كتاب ميرزاى نائينى كه مهم. ايران با آن انس و آشنايى كافى نداشت

در دوره انقالب تنها شمار           .  ب و در دوران استبداد صغير منتشر شد             مشروطه است، پس از انقال          
آنكه    كردند؛ حال       خواه بودند و مفهوم مشروطه و لوازم آن را درك مى                             اندكى واقعاً مشروطه          

ها آگاهى چندانى از مشروطيت نداشتند و نارضايتى از وضع موجود و فتاواى مذهبى، آنان                                     توده   
اى از نخبگان بود         در بيانى ديگر، مشروطه خواست عده              .  شانده بود    را به ميدان مبارزه سياسى ك           

توان ساختار سياسى موجود را اصالح كرد و مشكالت                   پنداشتند با آوردن مشروطيت مى             كه مى  
كه لزوم مشروطيت،      -و يا فرصت آن را نداشتند  -جامعه را حل نمود، اما اين نخبگان نتوانستند 

آن روز ايران توجيه كنند به ديگر سخن، مشروطيت انديشه و                          قانون و آزادى را براى جامعه                 
آنكه    طرحى غربى بود كه برخى از نخبگان روشنفكر براى توسعه ايران بدان اميد بسته بودند، بى                                   

از همين رو، انديشه مشروطيت از ابتدا                  .  اى جدى بينديشند       گونه   در چگونگى بومى كردن آن به            
در عرصه عملى نمودار شد و موجبات ناكامى آن را فراهم                         دچار تناقضاتى بود كه به تدريج               

  .آورد
. خواه بود      از ديگر عوامل داخلى شكست مشروطه، ماهيت كامالً متفاوت نيروهاى مشروطه                                  

نبود كه بر خواست و انديشه يك طبقه يا نيروى اجتماعى خاصى                                     نقالبى  انقالب مشروطه، ا
متعدد هر يك با اهداف خاص از مشروطه حمايت                    گروهها و نيروهاى اجتماعى             .  استوار باشد    

اى مبهم بود كه هر كس آن را به رأى و                  عنوان مشروطه نيز در ابتدا انديشه و خواسته                  .  كردند    مى 
هاى كامالً      كرد، اما بعد از پيروزى مسلماً همه اين اهداف و خواسته                           دلخواه خود تفسير مى         



ها و اختالفات براى به كرسى نشاندن                درگيرى     از اين رو،       .  توانست به اجرا درآيد            متفاوت نمى    
به دليل حاكميت                .  رأى خود و حذف رقيبان آغاز شد                 نبود فرهنگ گفتگو و تسامح سياسى 
شد اين اختالفات به جاى آنكه با بحث و مناظره خاتمه                       طوالنى استبداد در ايران، باعث مى                  

  .يت ترور و خشونت بينجامدهاى فيزيكى، رواج تهمت و افترا و درنها پذيرد، به درگيرى
ها واهداف خاصى داشتند و در             در واقع جناحهاى مختلف حامى مشروطه هر كدام خواسته                         

اين اختالفات وسيع در كنار نبود              .  اين ميان تنها نقطه اشتراك آنان در نفى وضع موجود بود                       
ترين    ه با كوچك   گونه ك    فرهنگ گفتگو و مدارا، ائتالف مشروطه خواهان را شكننده كرد؛ آن                              

  .پاشيد اى از هم مى ضربه
اعتنايى آنان به         نفوذ عناصر مستبد و وابسته و نيز غربزدگى افراطى برخى از روشنفكران و بى                           

افراط    ) 71.( مقدسات مذهبى و تندرويها و كجرويهاى آنان نيز ازعوامل مهم ناكامى مشروطه است         
زد و مردم را از            ها و كدورتها دامن مى            ىو تندروى برخى از عناصر مشروطه خواه به دشمن                    

هاى مشروطه خواه كه تعداد  ها و انجمن عملكرد افراطى برخى روزنامه. ساخت مشروطه بيگانه مى
مرج و                                        و  هرج  و  د صغير  استبدا ظهور  اصلى  مل  ا عو ز  ا بود  فته  يا يش  ا فز ا به سرعت  ن  نا آ

  هاى آشفتگى
  .   بعد از پيروزى مشروطه خواهان است 

نظريه   .  امى در ايجاد يك دولت مركزى كارآمد از ديگر عوامل شكست مشروطه بود                                 ناك      
مشروطه عمدتا در جهت نفى استبداد و دولت مستبد قرار داشت اما در جايگزينى دولت مستبد                                   

در عمل نيز مشروطه قدرت دولت مركزى را از بين برد و                          .  تامل چندانى صورت نگرفته بود            
آنكه ساختار سياسى قدرتمندى ايجاد كند و خال              را تشديد كرد، بى اختالفات سياسى و اجتماعى

خال قدرت و ضعف دولت مركزى از عوامل                .قدرت پيش آمده ناشى از سقوط استبداد را پرنمايد
  .اصلى ظهور هرج و مرج و ناامنى در ايران پس از مشروطه است

  عوامل بيرونى. 2 - 4 - 3 
اتحاد روس و انگليس در           .  ل خارجى بسيار برجسته است        در ناكامى انقالب مشروطه نقش عوام                

ترين ضربه را به نظام         و تقسيم ايران، بزرگ           1907برابر خطر روزافزون آلمان و درپى آن قرارداد                           
دولت روسيه در جريان استبداد صغير و به توپ بستن مجلس دخالت                       .  نوپاى مشروطه وارد كرد            



توانست به چنين كارى         امر دولت متبوعش نمى          لياخوف فرمانده روسى قزاقها جز به               .  داشت  
حضور نظامى روسها در شمال و اشغال چند شهر بزرگ و سركوب آزاديخواهان                              .  دست زند   

ها در جنوب كشور نيز آشفتگى           حضور انگليسى    .  آخرين اميدهاى مشروطه خواهان را بر باد داد                      
ها از جنوب، تنها نامى از            گليسىدر واقع با ورود روسيه از شمال و ان                   .  كرد   اوضاع را بيشتر مى       

دخالتهاى بى حد وحصر روسها و انگليسيها نظام نوپاى                  .  دولت مشروطه ايران برجاى مانده بود                  
گرچه نبايد فراموش كرد كه بسيارى از دولتمردان                       .  مشروطه را با مشكالت زيادى روبرو كرد                   

  .وقت شيفته همين اشغالگران بودند
سرعت افزايش يافت و ايران عليرغم اعالم                  مار نيروهاى بيگانه به        با آغاز جنگ اول جهانى ش              

ميراث جنگ جهانى اول براى ايران،                   .  بيطرفى به صحنه كارزار دولتهاى متخاصم تبديل شد                 
. قحطى، گرسنگى، بيمارى و سرانجام مرگ و مير بسيارى از مردم و فقر و پريشانى عمومى بود                                   

اين   .  انديشه حفظ دستاوردهاى انقالب مشروطه باشد                   توانست در      در اين اوضاع كمتر كسى مى          
درواقع    . دانستند ها مى در حالى بود كه حتى بسيارى از مردم مشروطه را عامل اصلى اين گرفتارى

دولت مشروطه در طول اين سالها نتوانست مشكالت مردم را سامان دهد و حداقل بخشى از                                     
نمود و اين       ن دليل در نظر مردم ناكارآمد مى              به همي  .  هاى مشروطه خواهان را عملى سازد               وعده   

نظر از اينكه آن را ناشى از عوامل خارجى يا داخلى بدانيم، يكى از                                 ناكارامدى دولت صرف           
  .عوامل فروكش كردن شور مشروطه خواهى در ميان مردم است

  : فصل سوم 
  دولت استبدادى مدرن و به قدرت رسيدن رضاخان    

ساز به قدرت رسيدن دولت استبدادى مدرن در                     پس از آن، زمينه         ناكامى مشروطه و مشكالت          
هاى ذهنى و روانى ظهور رضاخان و                 آشفتگى و هرج و مرج پس از مشروطه زمينه                .  ايران شد    

  .بازگشت استبداد را فراهم نمود
  )1299 - 1304(از كودتا تا سلطنت . 1 
اشغال نيروهاى درگير درآمد و به                 گونه كه اشاره شد، در خالل جنگ جهانى اول ايران به                       همان   

شد و در ساير نقاط هرج و  قدرت دولت مركزى عمال به تهران محدود مى. ميدان جنگ مبدل شد
  عالوه براين . مرج و ناامنى گسترش يافته بود



تاخت و تاز نيروهاى درگير و غارت مواد غذايى به بروز قحطى، گرسنگى و مرگ بسيارى از                                        
اى بود كه در هر گوشه آن خودمختارى                 ابراين ايران پس از جنگ چونان خرابه                 بن .  مردم منجر شد    
طلبانه و    در اين اوضاع بود كه جنبشهاى مردمى و اصالح                  .  زد   اى و ناامنى موج مى          محلى و قبيله    

  .ضداستعمارى ظهور كردند
ميرزا   .  خان قرار داشت        ترين اين جنبشها بود كه در رأس آن ميرزا كوچك                      نهضت جنگل مهم       

شد، در واكنش به فساد حاكم بر كشور و نفوذ بيگانه                 كه از مبارزين پرشور مشروطه محسوب مى
اى را در جنگلهاى گيالن سازمان               در سالهاى پرآشوب پس از جنگ اول جهانى، قيام مسلحانه                       

ها موفق شدند رشت را تصرف كنند، اما حضور نيروهاى كمونيست به اختالفات                             جنگلى .  داد   
ها   بعد از به قدرت رسيدن رضاخان جنگلى             .  دامن زد و نهضت را با شكست مواجه كرد               داخلى    

خان نيز در جنگلهاى شمال گرفتار برف و بوران شد و         از قواى دولتى شكست خوردند و كوچك
  .فوت كرد

براى ريشه كنى هرج و مرج            -از روحانيون مشروطه خواه              -در تبريز نيز شيخ محمد خيابانى              
اين قيام چندان به درازا نكشيد و با كشته شدن                    ).  72( مانى  در آذر بايجان قيام كرد                و نابسا   

ها با حمايت علماى فارس عليه نفوذ             در جنوب كشور نيز تنگستانى         ).  1299( خيابانى پايان يافت    
اين نهضتها كه همگى در اعتراض           .  انگلستان قيام كردند و به جنگ با نيروهاى انگليسى پرداختند                    

ها پايان     عيت آن زمان رخ دادند، به دليل پراكندگى و محدوديت نتوانستند به نابسامانى                                   به وض  
  .دهند و حتى گاه خود نيز در ايجاد جو ناامنى مؤثر بودند

در اين اوضاع، انقالب اكتبر روسيه با سرنگونى تزارها ايران را از گزند همسايه شمالى آسوده     
زات تزارها در ايران را لغو كردند و محبوبيتى در ميان ايرانيان به                                 روسهاى انقالبى تمام امتيا    . كرد

برده    اما دولتمردان بريتانيا كه در طول جنگ اول جهانى به ارزش نفت ايران پى                                   .  دست آوردند      
ادامه فقر و ناامنى، منافع درازمدت                   .  كردند    بودند، راهى براى تضمين بلندمدت آن جستجو مى                   

. ت و خطر سقوط ايران در دام تبليغات انقالبيون روسيه به همراه داشت                          انداخ     آنان را به خطر مى        
در اين .بنابراين در اين اوضاع، دولت بريتانيابه دنبال  تثبيت وضعيت اقتصادى و سياسى ايران بود

محتواى اين قرارداد ظاهراً پرداخت وام و                       .  وارد عمل شد      1919راستا ابتدا مستقيماً با قرارداد              
مستشاران انگليسى براى سازماندهى ارتش و مديريت دستگاه ادارى ايران بود، اما                                        استفاده از      



اى براى مستعمره شدن ايران است و در صورت تحقق                     تصور عمومى اين بود كه قرارداد مقدمه                 
  .استقالل ايران راتهديد خواهد كرد

بسيار تند ايرانيان        ستيزىِ پس از جنگ جهانى اول، اين قرارداد با واكنش                           در فضاى بيگانه          
را   1919ها براى روى كار آوردن دولتى كه بتواند قرارداد                               تالش انگليسى    )  73.( رو شد   روبه   

در اين بين، مخالفت دولتهاى خارجى نيز مشكالت تصويب قرارداد                           .  تصويب كند، ناموفق ماند         
ليسيها در  به جايى نرسيد انگ       1919پس از اينكه تالش براى تصويب قرارداد                     .  راافزايش داد          

سرانجام   .     اقتصادى ايران بودند             -جستجوى راههاى ديگرى براى تثبيت وضعيت سياسى                 
با كمك آيرونسايد فرمانده نيروهاى انگليسى در ايران به                           -از افسران قزاق           -رضاخان ميرپنج      
به   انتخاب شد و     -كه در اين زمان تنها نيروى نظامى منظم در ايران بودند                            -فرماندهى قزاقها        

لدين طباطبايى براى تشكيل دولتى قدرتمند به سوى تهران                                    پيشنهاد وى به همراه سيد ضياءا
در تهران مقاومت چندانى . متولد شد 1299ترتيب كودتاى سوم اسفند  و بدين) 74(رهسپار گرديد

به نخست                          را  فورا سيد ضياء  ه  نگرفت و شا قها صورت  قزا بل  مقا نتخاب كرد و            در  ا وزيرى 
در اين اوضاع ناامنى و           .  ز وزير با عنوان سردار سپه وزات جنگ را در اختيار گرفت                         رضاخان ني    

به همين دليل     . كرد   آشفتگى، شخصيت نظامى و قلدر رضاخان توجه بسيارى را به خود جلب مى                      
اين امر در تاريخ ايران تازگى نداشت و معموال                     .  وى در مدتى كوتاه نفوذ زيادى به دست آورد                     

هاى هرج و مرج و ناامنى گسترده، چنين شخصيتهايى محبوبيت                     داد و در دوره         پس از سقوط استب     
وى در اين دوره با در اختيار گرفتن بخش عظيمى از بودجه كشور، ارتش گسترده و                                    .  يافتند   مى 

ترين پايگاه قدرت او به شمار              اش مهم    منظمى را سازماندهى كرد كه در طول حيات سياسى                  
اى   هاى منطقه    اى و ناامنى       ارتش، جنبشهاى محلى، شورشهاى قبيله              با استفاده از اين         .  آمد   مى 

آورد                              به دست  محبوبيت زيادى  منيت   ا د  يجا ا با  به        .  سركوب شد و رضاخان  ما رضاخان  ا
فرماندهى ارتش و وزارت جنگ قانع نبود و از همان ابتدا كوشيد تا با استفاده از بازيهاى سياسى          

جناحهاى سياسى موجود را به دست آورد و سرانجام پس                    و ائتالفهاى مقطعى حمايت برخى از             
در طى  دو سالى كه وى         ).  1302( وزيرى ارتقا يافت          از دو سال، از فرماندهى نظامى به نخست                 

وزير ايران بود، كشمكش و نزاع بين نيروهاى سياسى بر سر قدرت برتر به اوج خود                                     نخست 
  .رسيد



شد،  كرده غرب تشكيل مى         وشنفكران تحصيل    در مجلس چهارم، فراكسيون تجدد كه از ر                       
داور،     .  ترين گروه طرفدار رضاخان بود و سرانجام رضاخان به كمك اينان به سلطنت رسيد                             عمده  

. رفتند   زاده و فروغى از اعضا و طرفداران مهم اين حزب به شمار مى                               تيمورتاش، تدين، تقى          
متيازات                جدايى دين از سياست، ايجاد ارتش منظم و بوروكراسى كارآم                              به ا د، پايان دادن 

نشينى به كشاورزى و نيز گسترش            اقتصادى، صنعتى كردن كشور، تغيير زندگى عشاير از كوچ                      
براى تحقق     .  دادند     هاى اصلى اين گروه را تشكيل مى             گرايى و زبان فارسى بخشى از خواسته               ملى 

پنداشتند    و مى  .  كردند    اين اهداف آنان از نوعى تجدد آمرانه يا ديكتاتورى انقالبى حمايت مى                                 
رضاخان توانست خود را به عنوان شخصيت               .  رساند   چنين دولتى ايران را به سرعت به توسعه مى       

هاى آنان را براورده سازد معرفى كرد ولذا آنان به سرعت به او                                  تواند خواسته      مطلوبى كه مى    
ماندگى     اصه عقب دهنده تمام مشكالت و خ          نزديك شدند اينها رضاخان را ناجى ايران و پايان                       

  .دانستند مى
يران                                       ا بيمار سلطنت  تن  به  را  د  استبدا ز سلطنت رضاخان روح  ا با حمايت  تجدد  حزب 

اين گروه در مجلس چهارم در اقليت بود،                  . بازگرداند و همه ثمرات انقالب مشروطه رابر باد داد                          
در اختيار آنها قرار           اما رضاخان با كمك نظاميان و دخالت در انتخابات، اكثريت مجلس پنجم را                            

  .داد
خواهى و مخالفان        گروه ديگرى كه در مقابل اينها قرار داشتند، بازماندگان جريان مشروطه                                      

اى بود كه       اله سيدحسن مدرس، روحانى آزاده                  ترين نماينده اينها آيت          مهم .  اصلى استبداد بودند       
نداشت                                  ر  ختيا ا ر  د رى  ا بز ا ه  نّد بر و  ميز  آ طنز ب،  جذا نى  بيا ن،          )  75( جز  ميا نظا لت  دخا با 

خواهان در مجلس پنجم اكثريت را از دست دادند و به اقليتى كوچك تبديل شدند، اما                                   مشروطه   
درواقع آنها تنها گروهى بودند               .  دادند     با اين حال سرسختانه به مخالفت خود با رضاخان ادامه مى                    

فتن كامل مشروطه منجر كه به خوبى دريافتند سلطنت رضاخان به ظهور مجدد استبداد و از بين ر
گرا نيز وجود داشتند كه عمدتاً از               افزون بر اين دو گروه، چند گروه سياسى چپ                   .  خواهد شد   

  .كردند رضاخان حمايت مى
رضاخان براى رسيدن به قدرت به غير از ائتالف با نيروهاى سياسى و استفاده از ارتش و                                         

ترتيب وى     بدين  .  دم را نيز به خود جلب كند          نظاميان، با نمايشهاى مذهبى خود توانست توجه مر                  



مقبوليت نسبى مردمى كه از حمايت                            1304در سال     نه قوى نظامى و  با پشتوا شخصيتى بود 
  .بسيارى از شخصيتها و گروههاى سياسى نيز برخوردار بود

در اين شرايط، طرح تغيير سلطنت از قاجار به پهلوى در مجلس مطرح شد و مخالفت اقليت                                 
چندى بعد مجلس     .  خواه سودى نبخشيد و طرح با اكثريت بااليى تصويب گرديد مشروطه كوچك

اساسى را به نفع سلطنت رضاخان         مؤسسان كه با كمك ارتش رضاخان انتخاب شده بود، قانون                      
  .تغيير داد و رضاخان، رضاشاه شد

ر اين اوضاع      قاجارها آن قدر منفور بودند كه هيچ كس براى رفتن آنها تأسف نخورد و د                                    
بينى كند كه آفات آن          اى را پيش      يافته   توانست ظهور استبداد منسجم و سازمان               كمتر كسى مى   

  .منشى  چون احمدشاه بود بسيار بيشتر از بقاى قاجارها آن هم با شاه ضعيف و دموكرات
اه بايد توجه داشت كه تغيير سلطنت در مقطعى انجام گرفت كه احمدشاه كامالً رفتار يك ش                               

مشروطه را داشت و امنيت نيز برقرار شده بود و جناحهاى سياسى آزادانه در مجلس به بحث                                     
پرداختند، بدين ترتيب ظاهراً بهترين شرايط براى احياى مشروطه فراهم بود و مسلماً اگر                                        مى 

انديشى بعضى از روشنفكران و سياستمداران نبود، نظام مشروطه پس از                             خواهى و ساده       زياده    
به هر حال رضاخان در         .  افتاد    شد و ايران دوباره به دام استبداد نمى                    كشمكش برقرار مى       سالها 

  .رسماً به عنوان شاه ايران تاجگذارى كرد 1305ارديبهشت 
ايجاد امنيت،      .  به لحاظ اقتصادى در دوره رضاشاه ايران تحوالت عميقى را پشت سر گذاشت                                

و سياستهاى مالياتى باعث افزايش سريع درآمد                  درآمد نفت، مديريت متمركز، گمركات منظم                  
رسيد كه حدود      هاى نظامى مى      بخش عظيمى از اين درآمد به مصرف ارتش و هزينه                    .  دولت شد   

هاى عمرانى و صنعتى نيز بخشى از بودجه را به خود                    طرح  .  گرفت   سوم بودجه را دربر مى            يك 
  .دادند اختصاص مى

بخش  .  بردارى رسيد       رح هايى بود كه در اين دوره به بهره                 ترين ط    ترين و پرهزينه       آهن مهم    راه       
خدمات، ديوانساالرى ادارى و نيز دانشگاه و آموزش عالى نيز رشد چشمگيرى داشتند، اما                                           

كه بيشتر مردم بدان وابسته بودندتغيير چندانى نكرد و كشاورزان همچنان با  -وضعيت كشاورزى 
، صنعت دامدارى كشور نيز با اسكان اجبارى ايالت                    از ديگر سوى     .  فقر و تنگدستى روبرو بودند          

يافته كه منبع درآمد خود را از دست داده بودند، به                          و عشاير رو به نابودى رفت و عشاير اسكان                 



بنابراين گرچه در مجموع اقتصاد ايران در اين دوره                          ).  76( يكى از فقيرترين قشرها تبديل شدند           
  رشد خوبى داشت

به نفع شخص رضاشاه و اقليت وفادارش و در مرحله بعد طبقات شهرى                        اما اين رشد عمدتاً           
رضاشاه كه در ابتداى ورود به تهران سرباز فقيرى بيش نبود، در پايان سلطنت                                 .  صورت گرفت    

وى با در اختيار گرفتن زمينهاى مرغوب كشاورزى به                        .  آمد   ثروتمندترين فرد ايران به شمار مى              
نيز               بزرگ    ن  يرا ا ر  زميندا زمينهاى                     .  تبديل شد  ترين  بهترين  ز  ا ز ده درصد  ا بيش  در مجموع 

كشاورزى كشور را رضاخان در طول سلطنت خود به زور مصادره كرده و به مالكيت خود                                       
  .بنابراين عموم مردم از رشد اقتصادى بهره چندانى نبردند) 77.(درآورد

  هاى سياسى دولت رضاخان ويژگى. 2 
  استبداد و خشونت. 1 - 2 
داد و به همين دليل به جز تعداد              در ابتدا روحيه  خشن و استبدادى خود را بروز نمى                        رضاشاه   

رضاشاه پس از كسب       .  اندكى از سياستمداران برجسته كسى به ماهيت واقعى او پى نبرده بود                            
خواه را به        قدرت مدتى با رجال قديمى و ملى همكارى كرد و حتى حسن مستوفى مشروطه                             

كه شخصيت   -اما بعد از كمتر از دو سال با آوردن مخبرالسلطنه                      .  ود نخست وزيرى انتخاب نم         
تقويت بيش از اندازه          .  عزم خود را براى تقويت بنيه استبدادى رژيمش جزم كرد                         -ضعيفى بود   

مات                                      قدا از جمله مهمترين ا نهادها و شخصيتهاى مستقل  بين بردن  ز  ا ارتش، كنترل مجلس، 
  .استبدادى رضاخان بودند

سياستهايى كه رضاشاه از ابتداى حضور در عرصه سياسى ايران در پيش گرفت تقويت                           از اولين  
سوم بودجه دولت براى اين منظور هزينه                   در تمام سالهاى حكومت وى حدود يك               .  ارتش بود     

نمود و به توسعه نظم     ايجاد ارتش نوين و تقويت آن به خصوص دراوايل امر ضرورى مى. شد مى
دولت مركزى كمك كرد اما در سالهاى بعد نيز رضاخان همچنان بر                          و امنيت و گسترش اقتدار          

هاى كالن ارتش را به عنوان ابزارى قدرتمند عليه                         كوفت و با صرف هزينه        طبل نظامى گرى مى      
بنابراين هدف از تقويت ارتش، تثبيت اقتدار دولت مركزى، سركوب                               .  مخالفين به كار گرفت       
اير و همچنين نظارت بر انتخابات و كمك به اجراى                   خصوص ايالت و عش        مخالفتهاى داخلى به       



درواقع ارتش ابزار سركوب مخالفين و بسط قدرت شاه                 . سياستهاى مطلوب شخص رضاخان بود
  .شد محسوب مى

از سوى ديگر رضاشاه با تقلب در انتخابات عمالً مجلس را به نهادى تشريفاتى تبديل كرد؛                                     
مرِ                    اوا نه مى     نهادى كه تنها به درد امضاى  بات، رضاخان فهرست               .  خورد    ملوكا نتخا ا در هر 

طبيعى است كه    .  شدند  كرد و درنهايت همين افراد انتخاب مى           نمايندگان مورد نظر خود راتهيه مى
تقلب در انتخابات بى محابا صورت             .  گاه جرئت مخالفت با شاه را نداشتند              اين نمايندگان هيچ       

س هفتم آيت اهللا مدرس نماينده مشهور و محبوب                 اى كه در انتخابات مجل            گرفت؛ به گونه       مى 
، « ام، كجا رفته است        آن رأى كه من به خودم داده               » تهران حتى يك رأى هم نياورد و فرياد او كه                     

  )78.(آبروى انتخابات را برد
مطبوعات موجود جز        .  همچنين رضاشاه تمام احزاب، نهادها و مطبوعات مستقل را از بين برد                    

نتقاد و مخالفتى به           .  ار ديگرى بلد نبودند         تمجيد از شاه ك      شد و  سرعت سركوب مى     هر گونه ا
كس جرات انتقاد و مخالفت با شاه را نداشت بسيارى از مخالفان و حتى كسانى كه احساس                           هيچ
شد به وجود آنها نيازى نيست، گرفتار خشم رضاخان شدند و يا در زندانهاى رژيم مخفيانه به               مى

عبدالحسين    . شدند  ر بخت يارشان بود، تبعيد و يا خانه نشين و منزوى مى                    قتل رسيدند و يا اگ        
تيمورتاش وزير دربار پرقدرت شاه، نصرت الدوله فيروز وزير ماليه و سردار اسعد بختيارى وزير           

شدند و نقش اصلى را در به قدرت رسيدن او                 جنگ كه از ياران قدرتمند رضاخان محسوب مى                 
ه اقدامى عليه رضاخان انجام دهند و يا مخالفتى با او اظهار كنند به                           ايفا كرده بودندبدون اين ك              

على اكبر داور وزير عدليه و موسس نظام قضايى و حقوقى دولت پهلوى نيز از                                .  قتل رسيدند   
ظاهرا رضاخان چون ديگر نيازى به اينان                 .  ترس دچار شدن به سرنوشت يارانش خودكشى كرد                 

اقدام     ديد به قتل آنان        قدرتمندى را بيش از اين الزم نمى                كرد و وجود چنين مردان            احساس نمى    
شد نيز به جرم وساطت براى          فروغى كه از متفكرين و طراحان دولت پهلوى محسوب مى                      .  نمود  

جلوگيرى از اعدام اسدى نايب التوليه آستان قدس رضوى از مقام نخست وزيرى عزل و به                                        
  .نشينى محكوم شد خانه



ن ابتداى امر دستگير و به خواف تبعيد شده بود، پس از سالها تبعيد به                          مدرس نيز كه در هما            
ترتيب ظلم و استبداد خشن كه با انقالب مشروطه تضعيف شده                    و بدين   )  1316( شهادت رسيد   
  .اى ديگر بيش از پيش ادامه يافت بود، در چهره

ستهاى استبدادى     سركوبى ايالت و عشاير و سعى در اسكان اجبارى آنها نيز يكى ديگر از سيا                            
نشينى را نشانه       رضا شاه نه به سبب مخالفت سياسى، بلكه تنها به اين دليل كه كوچ                 .  رضاشاه بود    

پسنديد، با خشونت تمام سعى در اسكان و خلع                دانست و استقالل عشاير را نمى            ماندگى مى     عقب 
و بسيارى از آنها         تعدادى از افراد ايالت درنتيجه اين سياستها كشته شدند                      .  سالح عشاير داشت     

  .نيز در مناطق نامناسب اسكان داده شده و به فقر و بدبختى دچار گشتند
به طور كلى دولت رضاخان سرسختانه به نابودى گروهها و نهادهاو شخصيتهاى مستقل از                                  

دولتمردان را به           .  حكومت همت گماشت و به هيچ انديشه و نهاد مستقلى اجازه ظهور نداد                          
متملق تبديل كرد كه تنها هنر آنها اطاعت محض بود و همين امر دولت او را از                               افرادى مطيع و       

  .اى شد كه زمينه سقوط او را فراهم آورد مردان كارامد محروم كرد و موجب تصميمات نابخردانه
  ستيز با مذهب و نهادهاى مذهبى. 2 - 2 
ه ايران نفوذ مذهب در تمام            هاى بارز جامع        گونه كه در بحث مشروطه اشاره شد، از ويژگى              همان 

گرانه ضرورى       هاى اجتماعى است و اين مساله توجه به مذهب را در هر حركت اصالح                             اليه  
در دوره قاجاريه، شور مذهبى از عوامل اصلى پيروزى جنبشهاى ضداستعمارى و                                  .  سازد   مى 

پس  .  رسيد ضداستبدادى بود و نهضت مشروطه نيز با تكيه بر نهاد مذهب و روحانيت به پيروزى                              
در اوايل ظهور رضاخان، . خصوص مراجع از سياست كناره گرفتند از مشروطه اغلب روحانيون به

سان تحولى بزرگ       و بدين   )  1301( اهللا شيخ عبدالكريم حائرى حوزه علميه قم را تأسيس كرد                    آيت  
پرهيز   اهللا حائرى از ورود به سياست               هاى علميه به وجود آمد، اما با اين همه، آيت                      در حوزه     

كردند، از اين رو، در طول                خصوص از ايشان پيروى مى            كرد و اغلبِ بزرگان حوزه نيز در اين                  مى 
. دوره رضاخان هيچ اقدام سازمان يافته و گسترده ضد دولتى از سوى روحانيت صورت نگرفت                                    

حتى به دليل نمايشهاى مذهبى رضاخان پيش از سلطنت و حتى در اوايل سلطنت، برخى از علما               
تدريج كه ماهيت ضدمذهبى دولت رضاشاه آشكار                اما به   )  79.( روحانيون از وى حمايت كردند   و 



او روى                                          ز  با مذهب و نهادهاى مذهبى پرداخت ا به جنگ  با تمام قدرت  شد و دولت وى 
  .برگرداندند

اول نابودى تشيع و مراسم و            :  كرد   رضاشاه با حمله به مذهب، دو هدف اساسى را دنبال مى                         
دانست، و دوم نابودى هرگونه نهاد اجتماعى                      ماندگى كشور مى       كه آن را حاكى از عقب           مناسكش 

در جامعه ايران مذهب و روحانيت به ) 80.(و مجراى همبستگى و ارتباط عمومى مستقل از دولت
شد و رضاخان     عنوان يك نهاد مستقل غير دولتى عامل مهمى در مهار استبداد دولتى محسوب مى         

از اين روى، به مبارزه با مذهب                 .  ين نهاد قدرتمندى را بيرون از دولت تحمل كند      توانست چن نمى
ترين وضع به اجرا درآمد مهمترين اقدام ضد مذهبى                قانون منع حجاب كه به وحشيانه. روى آورد

اى بود كه در روستاها و شهرها               خشونت در اجراى اين قانون به گونه                 .  شود  رضاخان تلقى مى     
بسيارى از زنان متدين تا سقوط رضاخان . داشتند چادر و روسرى از سر زنان برمىزور  مأموران به

همه اين اقدامات به بهانه آزادى زنان                    .  هاى خود بيرون نيامدند           از ترس ماموران دولت از خانه                 
هاى دولتمردان بودند و             قانونى    كه مردان در اين جامعه خود ملعبه بى                درحالى    .  گرفت   صورت مى   
ترين اعتراض و مخالفت نيز            ورزيدند و كوچك         تى از هرگونه ستم و تجاوز دريغ نمى   مأموران دول

  .شد با خشونت تمام سركوب مى
اعتراض مسالمت آميز مردم مشهد به قانون اجبارى شدن كاله شاپو اروپايى با شدت تمام                                       

 قاطعيت و سركوب گرديد و صدها نفر در مسجد گوهرشاد به خاك و خون كشيده شدند تا رژيم
سياستهاى ضدمذهبى رژيم عامل اصلى تنفر           )  81.(خشونت خود را در مقابله با مذهب تثبيت كند

ترين اشتباه دولت         درواقع مقابله با مذهب بزرگ              .  رفت   مردم و روحانيون از رضاشاه به شمار مى                
رضاخان  در اوايل سلطنت توانسته بود حمايت برخى از قشرهاى                          .  شود  پهلوى محسوب مى     

اما سياستهاى ضد مذهبى دولت او در ادامه كار بخش                      )  82( هبى جامعه را به دست آورد            مذ 
  .عظيمى از جامعه را كه تعلقات مذهبى داشتند، از دولت بيگانه ساخت

  سازى قومى و فرهنگى ناسيوناليسم و سياست يكپارچه. 3 - 2 
ب سنتى ايرانى نمايد و      رضاشاه قصد داشت ايدئولوژى ناسيوناليسم شاهنشاهى را جايگزين مذه 

نمود  «  خدا، شاه، ميهن      » اين ايدئولوژى كه در شعار             .  مشروعيت رژيم خود را بر آن استوار سازد                  
  :يافت، دو ويژگى بارز داشت مى



شد  سو سعى مى  نمايى تاريخ ايران باستان و قوم آريايى، از يك                         ويژگى اول اينكه با بزرگ                 
مى ايران نايديده گرفته شود و حتى مورد تحقير قرار                       تمدن اسالمى و تمام دوران حيات اسال                

هايى از فرهنگ باستانى ايران تأكيد شود كه با           شد بر جنبه و از سوى ديگر كوشش مى) 83(گيرد،
در اين راستا، ركن اصلى فرهنگ ايرانى ستايش از                      .  نيازهاى سلطنت پهلوى مناسبت داشت          

به ديگر بيان، هويت و مليت ايرانى با شاه                .  شد ىپرستى تلقى م    دوستى و حتى شاه      سلطنت، و شاه   
شدت تبليغات در اين مورد به            .  گرديد    دوستى  معيار ايرانى بودن تلقى مى               خورد و شاه      گره مى   
اند، رضاشاه طالب ايمان به خود              اى بود كه برخى از رجال ايرانى در خاطرات خود نوشته                          اندازه     

  ) 84.(به جاى ايمان به خداست
دوم اينكه با تحقير آداب و رسوم، زبان و درنهايت هويت و موجوديت اقوام مختلف                                     ويژگى        

  .فرهنگى در پيش گرفته شد -سازى قومى  ايرانى، نوعى سياست يكپارچه
اول اينكه اسالم       :  گرفت   ناسيوناليسم رضاخانى دو ويژگى اساسى جامعه ايران را ناديده مى                               

م ايران است، و بخش مهمى از افتخارات و عظمت ايران                       ناپذير تاريخ و هويت مرد            بخش جدايى    
اند و    مربوط به تمدن اسالمى است و دانشمندان مشهور ايران همگى در اين تمدن رشد يافته                                  

سادگى تاريخ  توان به از اين رو نمى. مردم ايران نيز عمدتا وفادار به مذهب و ارزشهاى مذهبى اند
با تك                   يران را  بر گذشته  و هويت اسالمى جامعه ا يران                       يه  ا ينكه  ا مبهم فراموش كرد؛ دوم  اى 

سرزمينى است با اقوام مختلف كه هر يك از زبان وگويش و سنتهاى خاص خود برخودارند، از                                    
درواقع هرگونه          .  توان تحميل كرد       اين رو بر اين سرزمين هيچ قوميت و زبان واحدى را نمى                         

به طور كلى رضاخان قادر به            .  انجامد    بيشتر مى  سازى اقوام و هويتها به تفرقه              تالشى براى يكسان      
هاى رشد ناسيوناليسم در غرب نبود و حتى هدف اصلى آن را كه                           فهم و تحليل علل و زمينه        

تنها باعث وحدت ملى         به هرحال ناسيوناليسم رضاشاه نه          .  ايجاد وحدت ملى است، ناديده گرفت               
دامن زد و بحران مشروعيت رژيم را                  وانسجام دولت و ملت نشد، بلكه به تنفر مردم از دولت                         

  .تشديد نمود
  سقوط رضاشاه.3 
رضاشاه از اواسط حكومتش به آلمان هيتلرى متمايل شد؛ تا آنجاكه اجراى اغلب طرحهاى                                    

طرفى رسمى در جنگ         در جنگ جهانى دوم، با وجود اعالم بى                  .  ها سپرد   اقتصادى را به آلمانى          



راج مستشاران و كاركنان آلمانى توجه نكرد و همين امر    دولت رضاخان به اخطار متفقين براى اخ
ايران را به         -كه براى كمك به روسيه به پل پيروزى ايران نياز داشتند                         -اى شد تا متفقين      بهانه  

متفقين پس از اشغال ايران شاه را پس از استعفا به آفريقاى جنوبى تبعيد                           .  اشغال خود درآورند          
  .نجا درگذشتكردند و او پس از سه سال در آ

ترتيب رضاخان كه با استقبال نسبى قشرهاى مختلف مردم به قدرت رسيده بود، تاج و                               بدين      
نفرت عمومى ترك كرد                       ميان  را در  پادشاهى  با سياستهاى ضدمذهبى، حمايت            .  تخت  وى 

دى و                                          ا استبد حيه  و ر با  و  د  ا د دست  ز  ا ا  ر ن  نا هقا د نيز  و  متوسط سنتى  طبقه  و  نيون  حا و ر
كارگيرى خشونت عليه         ى خود، روشنفكران آگاه را از خود منزجر ساخت و با به                         اندوز     ثروت   

يك   از همين روى، هيچ        .  ايالت و سياست اسكان اجبارى، ايالت و عشاير را از خود متنفر نمود                           
بيشتر مردم ورود        .  از طبقات اجتماعى، حامى دولت رضاشاه نبودند و بر رفتنش تاسف نخوردند                           

ارتش نيز كه رضاخان اميد زيادى به آن داشت،                     .  رفتن او را جشن گرفتند         متفقين و از اين سو       
  .سرعت دست از مقاومت برداشت و از هم پاشيد و كوچكترين كمكى به بقاى رضاخان نكرد به
  :فصل چهارم 
  سلطنت محمدرضا پهلوى 
  اشغال ايران و پيامدهاى آن. 1 
. محمدرضا را بر اريكه سلطنت نشاندند            متفقين پس از اشغال ايران و تبعيد رضاخان، فرزندش                      

فروپاشى استبداد رضاخانى نيروها، جناحها و احزاب سياسى راكه مدتها در فشار و خفقان                                     
  .بودند، به يكباره آزاد كرد و جارو جنجالهاى سياسى رونق گرفت

پراكندگى قدرت در ميان مجلس، دولت،                  1320به لحاظ سياسى، ويژگى اصلى سالهاى دهه                 
دربار كه مراكز اصلى قدرت خود را از دست داده                       .  هاى خارجى و دربار بود             حزاب، سفارتخانه       ا 

بود، با چند تن از رجال قديمى و شاه جوان و متزلزلش، در صحنه سياسى ايران براى حفظ خود               
ساخت، اختالف و پراكندگى شديد             آنچه دربار را در اين سالها قدرتمند مى                  .  زد   دست و پا مى    

گاه نتوانستند در مقابل دربار به ائتالفى پايدار                        ى سياسى موجود بود؛ نيروهايى كه هيچ              نيروها   
در مقابل، مجلس كه از كنترل دربار خارج شده بود در اين سالها قدرت زيادى به                                    .  دست يابند   

درواقع با سقوط رضاخان،امكان               .  كرد   ها ايفا مى     دست آورد و نقش زيادى در سياستگذارى                  



حها      جنا ر  بسيار                               حضو ت  ختالفا ا ليل  د به  ن  گا يند نما ما  ا  ، هم شد ا فر مجلس  ر  د مختلف  ى 
  .توانستند جبهه واحدى در مقابل دربار ايجاد كنند و مانع قدرت يافتن مجدد آن شوند نمى
جز   كه به   كردند؛ چنان   درپى تغيير مى ثبات بودند و دولتمردان پى ها نيز بسيار متزلزل و بى كابينه    

دولت قوام نيز درنتيجه اختالفات داخلى مجلس                   .  سال دوام آوردند           كمتر از يك     دولت قوام بقيه       
ترور ناموفق شاه       . سقوط كرد و زمينه را براى ظهور قدرتمند دربار در عرصه سياست فراهم نمود

اين ترور كه آن رابه            .  فرصت خوبى براى بازسازى موقعيت دربار ايجاد كرد                       1327ماه    در بهمن   
بهانه     حزب توده نسبت د         هاى مستقل و     اى شد براى سركوب مخالفان، تعطيلى روزنامه                     ادند 

اساسى   شاه در سال بعد با تشكيل مجلس مؤسسان و تغيير قانون                 .  همچنين انحالل حزب توده          
در اين اوضاع،        .  براى گرفتن حق انحالل مجلس، قدرت خود را به جناحهاى موجود نماياند                               

  .رده بود، اما مساله نفت اوضاع را تغيير داددربار ظاهراً قدرت خود را مستحكم ك
ابتدا در مجلس چهاردهم زمانى كه               .  شود  محسوب مى    1320برانگيز دهه       نفت ازمسائل جنجال      

وزير دارايى دولت رضاشاه در زمان                    -زاده      مطرح شد، تقى     1312موضوع قرارداد تجديد نظر           
اين امر اعتراضات        ).  85( داد بوده است       عنوان كرد كه مجبور به امضاى قرار                 -انعقاد قرارداد          

را كه طى ان باافزودن سى سال به مدت قرارداد                       1312زيادى رابه دنبال داشت و اعتبار قرارداد                       
امااشتغاالت اساسى دولت و          . دارسى اندكى حق السهم ايران را افزايش داده بودند، زير سوال برد             

تا اينكه در سالهاى       .  ت گذاشت   مجلس و مالحظات سياسى مدتى طرح مسئله نفت را مسكو                 
افشاى ميزان درآمد شركت نفت              .  نفت به مساله اصلى سياست ايران تبديل شد             20پايانى دهه      

سود خالص خود را به ايران پرداخته و تنها ميزان ماليات                           %  15واينكه اين شركت كمتر از           
يجان عمومى عليه     پرداختى به دولت انگليس چند برابر مبلغ پرداخت شده به ايران است به ه                               

رغم چند برابر شدن قيمت نفت از زمان                شركت به  ).  86( شركت نفت انگليس و ايران دامن زد               
اين در حالى بود كه شركتهاى           .  ، ميزان پرداختى خود به ايران را تغيير نداده بود                         1312قرارداد       

ز آن با كشورهاى        آمريكايى قراردادهاى به مراتب بهترى نسبت به قرارداد دارسى و قرارداد بعد ا                            
ها درخصوص حق امتياز تنها با افزايشى اندك موافق                        با اين حال انگليسى       .  همسايه منعقد بودند      

  )87.(بودند، برهمين اساس قراردادى الحاقى نيز پيشنهاد كردند كه موفق به تصويب آن نشدند
  )1329 - 1332(نهضت ملى شدن صنعت نفت . 2 



كه فقط سهم ايران ( گلشائيان -گس )تصويب قرارداد الحاقى نفت در حالى كه دولت بريتانيا بر  
كرد و بسيارى از دولتمردان ايرانى نيز مايل به                          داد پافشارى مى         از درآمد نفت را افزايش مى               

مهم                              و  يندگان مجلس  نما ز  ا قليت كوچكى  ا لفت  مخا ند،  بود آن  مضاى  لفت         ا مخا ز همه  ا تر 
مانع    -اى برخوردار بود            كه از حمايت وسيع توده          -نى  اهللا كاشا    جناحهاى مذهبى به رهبرى آيت           

اى   در اين اوضاع، انتخابات مجلس شانزدهم برگزار گرديد و دولت به گونه                               .  از تصويب آن شد      
اين امر اعتراضات        .  گسترده در آن دخالت كرد و نمايندگان حامى دربار را به مجلس فرستاد                                

ستمداران مشهور به رهبرى مصدق، در اعتراض به                     اى از سيا     از جمله عده      .  بسيارى را برانگيخت        
اى بود براى تشكيل جبهه ملى            اين تحصن مقدمه     .  تقلب در انتخابات در كاخ شاه متحصن شدند              

كه عامل اصلى     (  وزير دربار       ) ترور هژير      .  كه نقشى اساسى را در ملى شدن صنعت نفت ايفا نمود 
نشينى واداشت و انتخابات فقط             ا به عقب   دست فداييان اسالم، دربار ر              شد، به   تقلب محسوب مى    

در تهران تجديد شد كه در نتيجه آن دكتر محمد مصدق و چند تن از سران جبهه ملى به مجلس                              
. شد جبهه ملى از احزاب و گروههاى مختلف با گرايشهاى بسيار متفاوت تشكيل مى                           .  راه يافتند     

  .تالف ناهمگونى را شكل داده بودنددر اين جبهه ليبرالها، سوسياليستها و گروههاى مذهبى، ائ
اتحاد اين گروهها با خاستگاههاى متفاوت طبقاتى و فكرى، تنها در مقابله با شركت نفت                                      

پذير شده بود كه همين امر شكنندگى آن را               انگليس و ايران و نيز قدرت گرفتن مجدد شاه امكان                    
بهه ملى حمايت از ملى شدن نفت،         شده ج   ترين اهداف اعالم          گفتنى است مهم   .  داد    نيز نشان مى    

  )88.(ايجاد حكومت ملى از طريق آزادى انتخابات و افكار و نيز رشد و توسعه اقتصادى بود
از سوى ديگر، در حالى كه نبرد قدرت بين طرفداران و مخالفان ملى شدن نفت ادامه داشت،                                         
در  .  ر عمومى از او دامن زد           مخالفت او با ملى شدن نفت به تنف          .  وزيرى رسيد      آرا به نخست      رزم   

اين زمان موج احساسات و هيجان عمومى عليه شركت نفت به حدى رسيده بود كه مردم جز به                                
به دست فداييان اسالم به قتل            1329آرا در اسفند        رزم   .  دادند     ملى شدن كامل نفت رضايت نمى        

آرا شادى عمومى  زمقتل ر. ترين مانع تصويب طرح ملى شدن نفت برداشته شود تا مهم) 89(رسيد
و هراس مخالفان ملى شدن نفت را در پى داشت و نتيجه آن تصويب سريع طرح ملى شدن نفت                       

ها باعث     وزيرى رسيد، اما بحرانها و آشفتگى              آرا حسين عال به نخست        بعد از رزم      .  در مجلس بود     
و دربار     وزير كه در مجلس         در جنجال انتخاب نخست         .  شد كه در كمتر از دو ماه استعفا كند             



در ميان ناباورى همگان            -مخالف اصلى خود       -جريان داشت، مصدق به پيشنهاد جمال امامى                  
كارانه و اشرافى خود           مصدق در انتخاب كابينه خود روحِ محافظه                ).  90(وزيرى را پذيرفت نخست

ان شده و نه چندان خوشنام سياست اير اغلب وزيران دولت او از شخصيتهاى شناخته. را نشان داد
اين امر بعضى از طرفداران             ).  91( نمودند    بودند كه براى اجراى اهداف نهضت ملى مناسب نمى                    

ها كه به هيچ روى حاضر نبودند از پول بادآورده                       در اين اوضاع، انگليسى          .  مصدق را نگران كرد         
د شدت واكنش نشان دادند؛ آنها ايران را تهديد به حمله نظامى كردن                               نفت ايران چشم بپوشند، به         

اهللا كاشانى و مخالفت امريكا اين اقدام صورت                   ولى با تهديد به صدور فتواى جهاد از طرف آيت            
طرح دعاوى حقوقى در شوراى امنيت و ديوان الهه و نيز تحريم اقتصادى راههاى                                  ).  92( نگرفت  

  .ديگرى بود كه انگليسها در مقابله با ملى شدن نفت در پيش گرفتند
يكا كه مصدق و دولتمردانش به آن اميد بسيار داشتند، در اين ميان                            از سوى ديگر دولت امر              

داد، به هيچ رو خواهان             نمود و گرچه به مصدق اميدهايى مى              ظاهراً نقش يك ميانجى را ايفا مى            
درواقع هدف امريكا اين بود كه از نفت ايران امتيازى به دست آورد و نفوذ خود    . پيروزى او نبود

شد دوست و متحد ديرين خود يعنى            ولى از اين سو هرگز راضى نمى           .  هد را در ايران گسترش د           
در تمام دوره نهضت ملى، امريكا               )  93.( انگلستان را در مقابل دكتر مصدقْ شكست خورده ببيند                  

تحريم نفتى ايران را كامالً رعايت كرد و حتى از خريد نفت ايران از سوى كشورهاى ديگر                                         
  .جلوگيرى نمود

پس           ه  ما نخست      چند  ز شروع  با                               ا نگليس  ا و  ن  ا ير ا بين  تى  ا كر مذا مصدق،  دكتر  وزيرى 
گرى امريكا آغاز شد كه با اصرار انگلستان مبنى بر كنترل مديريت صنعت نفت و دريافت                 ميانجى

) 94.( ها، راه به جايى نبرد           بخش عظيمى از منافع حاصل از توليد وفروش نفت و سرسختى ايرانى
اثر سازد و از اين           دگاه الهه موفق شد دعاوى حقوقى انگليس را بى         مصدق در شوراى امنيت و دا

روى پيروزى بزرگى به دست آورد، اما از اين سو تحريم نفتى و ناتوانى دولت در فروش حتى                                          
زيان    -شد  در شرايطى كه بخش عظيمى از درآمدهاى دولت از نفت تأمين مى                          -يك قطره نفت     

در پى آن، تالش دولت براى دريافت وام از امريكا                           .  كرد  اقتصادى بسيارى بر دولت مصدق وارد    
بنابراين پس از آنكه اميد به             .  آميز نبود     و انتشار قرضه ملى براى جبران كسر بودجه نيز موفقيت                    

مدت از بين رفت، طرح اقتصاد بدون نفت در دستور كار دولت قرار                                حل مسئله نفت در كوتاه         



ديت واردات، كاهش قيمت ريال، افزايش صادرات،                          بر اساس اين طرح، دولت با محدو              .  گرفت  
ها، افزايش ماليات و حتى چاپ اسكناس بدون پشتوانه درصدد برآمد تا كاهش                                   كاهش هزينه    

هرچند دولت در اجراى اين سياستها تاحدى موفق بود، اما                         )  95.( درآمدهاى خود را جبران كند              
تورم و مشكالت اقتصادى افزايش                نتوانست كاهش درآمد نفت را جبران كند و به همين دليل                       

  . يافت
اما مصدق كه با ورود نمايندگان               .  انتخابات مجلس هفدهم برگزار شد            1331در اوايل سال            

شده كه اغلب      نمايندگان انتخاب       )  96.(تمام رها كرد مخالف خود روبرو شده بود انتخابات را نيمه
است مجلس كوشيدند، اما به هر حال          مخالف مصدق بودند، براى انتخاب سيد حسن امامى به ري                     

اهللا كاشانى و نمايندگان طرفدار دولت، مصدق موفق شد در اوايل تيرماه                               با حمايت گسترده آيت        
همان سال مجدداً رأى اعتماد بگيرد، ولى پس از آنكه بر سر در اختيار گرفتن وزارت جنگ با                                        

نيز كه گو                         نمايندگان  نمود و  پيدا كرد، استعفا  م                   شاه اختالف  بودند، قوا آماده  ز پيش  ا  -يا 
چنين  .  وزيرى منصوب كردند          به نخست   1331تير ماه     26را در      -كار و قدرتمند        سياستمدار كهنه   

اين اقدام با         .  در كند    تواند مصدق را از ميدان به               شد در اين اوضاع تنها قوام مى              پنداشته مى   
تير در    30در روز      .  رو شد   روبه   اعتراض شديد كاشانى و نيز واكنش نمايندگان طرفدار مصدق                        

اهللا كاشانى و احزاب طرفدار دكتر مصدق، مردم به خيابانها                            خواست آيت     بيشتر شهرهاى ايران به        
سرانجام   .  ريختند و به نفع مصدق تظاهرات كردند كه با دخالت ارتش به خاك خون كشيده شد                              

به عنوان نخست وزير به           ديد به ناچار مصدق را دوباره                  شاه كه موقعيت خود را در خطر مى             
  .مجلس معرفى كرد

اين پيروزى با اعالم رأى دادگاه الهه به نفع ايران همراه شد و شادمانى مردم را دو چندان                                                  
مصدق كه موفق شده بود شاه و مخالفانش را از ميدان بيرون كند، مغرور از اين پيروزى                                      .  كرد  

خصوص سرلشكر     دنام در بين وزيران به           حضور شخصيتهاى ب    .  كابينه جديد خود را معرفى كرد            
اعتراضات بسيارى را برانگيخت، اما مصدق به آنها                       -تير بود     30كه از مسببين كشتار        -وثوق    

مصدق همچنين با     .  وقعى ننهاد و اين آغاز اختالفى بود كه درنهايت مصدق را به سقوط كشاند                             
خوددارى از مجازات عامالن . يش دادكردن و اخراج افسران ارتش، مخالفان خود را افزا بازنشسته
اختالف   .  تير نيز از ديگر عواملى بود كه موجب رنجش بعضى از اطرافيان مصدق شد                           30كشتار   



مصدق با دربار نيز در طول دوره دوم افزايش يافت و همين امر عزم دربار را براى حذف مصدق      
و فعاليتهاى گسترده اين          از سوى ديگر، آزادى عمل حزب توده                   .  تركرد    از صحنه سياست جزم    

ز        ا كه  را                                 30حزب  مذهبى  جناحهاى  لفت  مخا  ، بود مده  آ در مصدق  ن  ميا حا ر  در شما تير 
ديگر خبرى از آن ائتالف و همدلى سابق در اركان                      32به اين ترتيب در آغاز سال            .  انگيخت   برمى

رى ديگر از      كرد و بسيا     اهللا كاشانى علناً با سياستهاى دولت مخالفت مى               آيت  .  نهضت ملى نبود    
به دليلى از او كناره گرفتند                         در اين شرايط مصدق در اقدامى                 .  همراهان مصدق نيز هر يك 

عجوالنه با برگزارى رفراندومى كه بسيارى آن را به تمسخر گرفتند مجلس را منحل كرد و به                                       
  .دهاى سرنگونى او را فراهم آورن مخالفان خود فرصت داد تا در غيبت اين نهاد قانونى زمينه

در اين اوضاع كه ائتالف نيروهاى ملى گسسته بود، انگلستان و امريكا پس از روى كارآمدن                                           
آيزنهاور، بر سر حذف مصدق به توافق رسيدند و براى براندازى وى كودتايى را سازماندهى                                           

مرداد شكست خورد و سرهنگ نصيرى، عامل اجراى كودتا،                        25كودتاى اول در روز              .  كردند   
مردم پس از آن به خيابانها ريختند و               .  و شاه كه هراسان شده بود، از ايران فرار كرد                      دستگير شد 

در اين     .  هاى شاه را پايين آوردند             به نفع مصدق و عليه شاه و سلطنت شعار دادند و حتى مجسمه              
ها و نيروهاى مذهبى را           دار تظاهرات شده بود و همين امر حساسيت توده                   ميان، حزب توده ميدان           

اعتراضات و تظاهرات همراه با شعارهاى تند عليه شاه ادامه يافت، مصدق كه ظاهرااز . گيختبران
و بدين ترتيب تهران عمالً          .  پيروزى خود مطمئن شده بود، از ارتش خواست اوضاع را آرام كند                             

  .در اختيار ارتش قرار گرفت
پايان يافته است، چند گردان             پنداشتند غائله كودتا   كه مصدق و ملّيون مى مرداد درحالى 28در     

ها موفق شدند دولت مصدق را سرنگون كرده، به نهضت ملى پايان                        از ارتش با هدايت امريكايى             
سقوط مصدق اعتراض مردمى چندانى به همراه نداشت و دولت كودتاى ارتشبد زاهدى                                    .  دهند  

بينه                     .  سرعت پذيرفته شد     به  به زاهدى و كا از        ا  اش عالقه     در واقع مردم هرچند  ما ى نداشتند ا
هاى سياسى به تنگ آمده بودند و لذا در مقابل كودتا صبر                      فشارهاى اقتصادى و اختالفات جناح               

  .و سكوت پيشه كردند
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وزيرى، درصدد حل مسئله نفت برآمد و پس از يكسال مذاكره،                            ارتشبد زاهدى پس از نخست            
بنا بر قرارداد جديد، منافع حاصل از فروش نفت به صورت           . قرارداد كنسرسيوم به تصويب رسيد

شد و تمام تصميمات مهم مانند تعيين سقف توليد يا قيمت فروش نيز در دست  مساوى تقسيم مى
  .اين كنسرسيوم متشكل از هشت شركت نفتى امريكايى و اروپايى بود. كنسرسيوم قرار گرفت

دى به بهانه بيمارى، تمايل خود را به در دست                    با بركنارى ارتشبد زاه             1334شاه در سال         
وى ابتدا حسين عال و چندى بعد اقبال را كه همواره خود را غالم                           .  گرفتن كامل قدرت نشان داد    

بازسازى و تقويت ارتش، ايجاد              .  وزيرى منصوب كرد         به نخست   -ناميد    حضرت مى    زاد اعلى      خانه  
بنيانهاى   .  شود  محسوب مى    1330رژيم در دهه        ترين اقدامات         ساواك و نيز سركوبى مخالفان مهم           

سركوبى مخالفان بالفاصله بعد از كودتا               .  ديكتاتورى محمد رضاشاه از همين سالها پى ريزى شد           
دكتر فاطمى     .  مصدق و برخى از سران جبهه ملى به زندان و تبعيد محكوم شدند                       .  آغاز گرديد      

دستگير و شمار زيادى از رهبران و               بيشتر اعضاى حزب توده نيز          .  وزير خارجه مصدق اعدام شد            
همچنين فدائيان     .  اعضاى اصلى آن اعدام شدند و بقيه نيز به شوروى و اروپاى شرقى فرار كردند                    

اهللا كاشانى      بعد از ترور ناموفق عال اعدام شدند و آيت                  (  نواب صفوى و سه تن از يارانش          )اسالم 
  .اجع مانع از اعدام وى گرديدنيز دستگير شد و مدتى در زندان گذراند ولى دخالت مر

رغم كمكهاى خارجى و همچنين درآمد نفت به خصوص در سالهاى پايانى           وضعيت اقتصادى به 
فساد حاكم بر نظام سياسى عامل اصلى ناكارآمدى دولت و                     .  اين دهه، رو به وخامت گذاشت              
تصاد ايران     رغم رشد سريع درآمدهاى دولت، اق                  طور كلى به     به .  مشكالت اقتصادى موجود بود           

در اين     .  رسيدند   رشد چندانى نداشت و حتى كمكهاى خارجى نيز به مصارف واقعى خود نمى                         
جمهورى برگزيده  اوضاع كه رژيم به لحاظ اقتصادى دچار بحران بود، در امريكا كندى به رياست

ترين هدف آن       وى خطمشى جديدى را در سياست خارجى امريكا مطرح كرد كه مهم                          .  شد
ا      ليبرالى در كشورهاى طرفدار غرب بود تا بدين طريق مانع از ظهور                                   حمايت از  صالحات 

دفاع كندى     .  بخش شود و از پيوستن اين كشورها به بلوك شرق جلوگيرى نمايد                     نهضتهاى آزادى       
در اين احوال انتخابات مجلس بيستم برگزار گرديد، اما                          )  97.( از اصالحات شاه را نگران كرد              

سرانجام شاه انتخابات را مردود دانست و                  .  اضات مردمى را برانگيختدخالت گسترده دولت اعتر



دكتر منوچهر اقبال نيز كه متهم به دخالت در انتخابات بود،                       .  از نمايندگان خواست تا استعفا كنند
  .وزيرى انتخاب شود استعفا كرد تا شريف امامى به نخست

بيستم در بهمن                   نتخابات دوره  ق روال پيشينْ نمايندگان مخالف              تجديد شد و طب     39ماه    ا
ين                      ا ليل  د همين  به  و  بند  يا ه  ا ر مجلس  به  نستند  ا به           نتو تى  عتراضا ا نيز  ر  ز سوى       با ا خصوص 

استعفا كرد تا على امينى،         1340شريف امامى در ارديبهشت سال             .  دانشجويان صورت گرفت          
ى كشور تا    در اين اوضاع، فضاى سياس          .  وزيرى برسد      ها، به نخست     شخصيت مطلوب امريكايى      

مرداد با بازسازى خود به               28حدى گشوده شد و جبهه ملى براى اولين بار پس از كودتاى                           
شاه نيز با انحالل مجلس سنا و شوراى ملى راه را براى اصالحات امينى هموار                            .  فعاليت پرداخت      

به   ترين اقدام امينى تهيه و تصويب اليحه مشهور اصالحات ارضى بود كه البته موفق                              مهم .  كرد  
مخالفت سرسختانه جبهه ملى با امينى، و موفقيت شاه در جلب نظر امريكاييان                       .  اجراى آن نشد       

شاه با سفر به امريكا حمايت دولتمردان اين                  .  هاى ناكامى و سقوط وى را فراهم آوردند                     زمينه  
ه ها نيز ك    امريكايى    .  كشور رابه دست آورد و تعهد كرد اصالحات مورد نظر آنان را انجام دهد                                 

ديدند، موافقت ضمنى خود را ابراز                دولت امينى را سخت در بحران و بدون پايگاه اجتماعى مى                        
را براى      -گزاران دربارپهلوى              از وفادارترين خدمت             -شاه پس از امينى، اسداهللا علم             .  داشتند  
. وزيرى برگزيد، اما چون گذشته عمالً خود زمام امور سياسى كشور را در دست گرفت                                  نخست 

پس از اين در سياست خارجى كوشيد تا ضمن جلب حمايت امريكا با شوروى نيز روابط                             شاه  
گراى داخلى را خلع سالح نمايد و هم از موقعيت                      اى برقرار كند تا هم مخالفان چپ               دوستانه   

شاه در بعد داخلى نيز سياستى دو رويه در پيش گرفت كه             . المللى مستحكمى برخوردار گردد بين
ب شديد مخالفان بود و روى ديگرش اصالحاتى كه بعدها به انقالب سفيد                          يك روى آن سركو       

مريكايى                          ا نظر  قع همان اصالحات مورد  بود و كندى حامى اصلى آن              مشهور شد و دروا ها 
تصور اين بود كه اين اصالحات عالوه بر جلب حمايت امريكا،به افزايش                                 . شد محسوب مى   

اى ديگر رقم        خواهد كرد، اما حوادث به گونه               مشروعيت و گسترش پايگاه اجتماعى رژيم كمك                 
  .خورد
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در اين اليحه واژه          .  اليحه انجمنهاى ايالتى و واليتى را مطرح كرد                   1341دولت علم در مهرماه           
كنندگان حذف شده بود و منتخبان نيز به جاى اينكه                   شوندگان و انتخاب        اسالم از شرايط انتخاب         

ا سوگند به قرآن به جاى آورند، از اين پس با سوگند به كتاب آسمانى اين                              مراسم تحليف را ب      
تصويب اين     .  بينى شده بود     همچنين در اين اليحه براى زنان حق رأى پيش      . دادند كار را انجام مى

اليحه در آن اوضاع حاكى از آن بود كه رژيم شاه تحليل درستى از برخوردهاى احتمالى مراجع                                   
تصور دولتمردان پهلوى آن بود كه بعد از رحلت آيت اهللا                          .  اقدامات نداشت       دينى با اينگونه       
از انسجام الزم براى مخالفت با سياستهاى دولت برخوردار نيست و مخالفت                                بروجردى حوزه        

همچنين آنهاعالقمند بودند با انتقال مرجعيت به نجف حوزه                   .  احتمالى آنان تاثيرگذار نخواهد بود          
تصويب اين اليحه       . عيت نجف قرار دهند و اهميت آن را تضعيف كنند                قم را تحت الشعاع مرج         

اعتنايى كامل به روحانيت بود پس از طرح اليحه، علماى بزرگ قم به دعوت                               درواقع نشان از بى          
اما   )  98( خمينى گردهم آمدند و مخالفت خود را با آن اعالم داشته، خواستار لغو آن شدند،                                 امام   

پس از آن، مراجع بار ديگر                .  اهميت خواند      در اليحه را ناچيز و بى           اعتنايى، تغيير       شاه با بى   
امام تصويب اليحه مذكور را مخالف شرع مقدس و مبانى                     .  برمخالفت خود با اليحه تأكيد كردند     

اساسى دانست و ضمن هشدار به دولتمردان در مورد رعايت قوانين اسالم، تأكيد                                   صريح قانون    
سرانجام دولت علم ناچار          .  مخالف شريعت ساكت نخواهند ماند          كرد كه علما و مؤمنان در امورِ             

جريان تصويب و سپس لغو اين اليحه، اولين رويارويى جدى                       .  شد لغو اليحه را رسماً اعالم كند       
ساز  اى براى سياستهاى ضددينى دولت و زمينه                روحانيون اين اليحه را مقدمه              .  شاه و علما بود     

آنان در اين اليحه،          .  كردند    يان در ساختار قدرت تلقى مى          خصوص بهاي     حضور غيرمسلمانان و به        
  )99.(ديدند گراى ضد مذهبى را مى طليعه ظهور يك دولت غرب

اين برنامه كه به انقالب          .  پس از ناكامى دولت  شاه شخصاً برنامه انقالب سفيد را مطرح كرد                          
ول ديگرى نيز به آن اضافه           شد كه البته بعدها اص       شاه و ملت نيز مشهور بود، شامل شش اصل مى 

اين اصول عبارت بود از اصالحات ارضى كه از دوره امينى آغاز شده بود و هدف آن                                      .  گرديد   
ظاهراً تقسيم زمينهاى كشاورزى بين كشاورزان و خلع يد از مالكان بزرگ بود، ملى كردن                                          

به زنان، عرضه                                     بات و اعطاى حق رأى و وكالت مجلس  نتخا ا قانون  سهام  جنگلها، اصالح 
انحصارات دولتى به مردم براى تأمين منابع مالى اصالحات ارضى، سهيم شدن كارگران در سود                                    



هاى   ها و فروش سهام به آنان و سرانجام ايجاد سپاه دانش از طريق فرستادن ديپلمه                                   كارخانه    
مه                .  سوادى از جمله ديگر اين اصول بودند                   وظيفه براى مبارزه با بى             اين اصول درواقع ادا

ها را داشت و شاه نيز براى            ها بود كه دولت امينى قصد اجراى آن                 الحات مورد نظر امريكايى          اص 
. خلع سالح مخالفان، همين ها را با تبليغات بسيار و عباراتى زيبا و در قالبى جديد مطرح كرد                                   

بخشى به    هدف شاه جلب حمايت امريكا، خلع سالح مخالفان داخلى و كوشش براى مشروعيت                           
اينها اصولى بودند . گرفت درواقع شاه با اين ترفند تمام شعارهاى مخالفان را از آنها مى. رژيم بود
كردند و به همين دليل پس           گرا در تبليغات خود بر آنها تأكيد مى               ها و روشنفكران ملى        اى   كه توده    

طره  اما علماى قم كه خا       .  از طرح انقالب سفيد اين دسته از مخالفان تا مدتها سردرگم ماندند                          
اليحه انجمنها را از ياد نبرده بودند، در وراى اين اصولْ وابستگى دولت به امريكا و ادامه                                                 

در اين زمان گفتگوهايى   . ديدند، از اين رو با آن به مخالفت برخاستند سياستهاى ضدمذهبى را مى
ده علما   شاه در مالقات با نماين         .  بين نماينده شاه و علماى قم صورت گرفت كه به نتيجه نرسيد                  

طور ضمنى به خواست امريكا          تأكيد كرد كه بقاى سلطنتش به اجراى اين اصول بستگى دارد و به        
. رغم مخالفت علما، شاه اين اصول را به رفراندوم گذاشت                       به .  براى اجراى اين اصول اشاره كرد                

به قم آمد     شاه براى متقاعد كردن علما           .  خمينى نيز اين انتخابات را تحريم كرد                در پى آن، امام         
شاه بدون هيچ استقبالى وارد قم             .  ولى امام خروج مردم از منزل و استقبال از شاه را تحريم نمود                           

او كه از سردى استقبال و نحوه برخورد علما بسيار آزرده و خشمگين بود، در سخنرانى                                     .  شد
فراندوم     ر )  100.( هيچ دستاوردى به تهران بازگشت              خود روحانيت را مورد حمله قرار داد و بى                      

برگزار گرديد و در پايان اعالم شد كه بيش از نودونه درصد مردم به                                1341بهمن   6سرانجام در      
حاميان خارجى شاه با تبريك به او، اين رفراندوم را                      ) 101!(اند طرح انقالب سفيد رأى مثبت داده

كرده بود، در        شاه نيز كه موفقيت خود را باور             .  موفقيتى بزرگ براى دولت پهلوى قلمداد كردند                   
  .سخنان خود علما و روحانيت را مورد حمله قرار داد و آنان را تهديد كرد

عليه السالم بود، مأموران             كه مصادف با شهادت امام صادق             1342در روز دوم فروردين سال                   
رژيم به مدرسه فيضيه حمله بردند و به ضرب و شتم طالب و مردم حاضر در مراسم سوگوارى                                

حمله به فيضيه آخرين        .  ه در جريان آن شمارى از طالب كشته و يا زخمى شدند                     پرداختند ك     
گونه كه براى روحانيت و خاصه                حلقه ارتباط و عالقه روحانيت و دربار را قطع كرد؛ آن                             



بعد از حادثه فيضيه، امام در            . خمينى هيچ جاى سازشى باقى ننهاد شخصيت انقالبى آن، يعنى امام
خود به مقابله آشكار با دستگاه فاسد پهلوى پرداخت و شخص شاه را                         ها و پيامهاى      سخنرانى  

  .مورد حمله قرار داد
  1342خرداد  15قيام . 5 
ساواك   .  كه با ايام محرم مصادف شده بود، اوج رويارويى رژيم و روحانيت بود                   42خرداد سال  

گويند كه اسالم در خطر به وعاظ اخطار كرده بود كه عليه شاه و اسرائيل حرفى نزنند و به مردم ن
خرداد كه مصادف با روز عاشورا بود، حمله رژيم به فيضيه را به واقعه كربال                                    13امام در      .  است 

دو روز     .  نشانده اسرائيل خواند          تشبيه كرد و آن را به تحريك اسرائيل دانست و رژيم را نيز دست                         
به دنبال بازداشت         .  ن منتقل شد  خرداد امام دستگير و به تهرا    15پس از اين سخنرانى، در سحرگاه 
رو شد كه با      اى در قم، تهران، ورامين، مشهد و شيراز روبه                         امام، رژيم با اعتراضات گسترده                

شاه دستور سركوب معترضان را صادر كرد             .  شعارهايى بر ضد شاه و حمايت از امام همراه بود                   
س از چند روز آرامش           كه در پى آن ارتش به خيابانها ريخت و به روى مردم آتش گشود و پ                               

چند ماه بعد با اعتراضات گسترده علما رژيم مجبور شد امام را آزاد كند، اما                                 )  102.( برقرار شد    
ها شايع كردند كه توافقى بين امام و دولت صورت گرفته است مبنى بر اينكه علما ديگر                               روزنامه     

  .مبارزه تأكيد كرد در امور سياسى دخالت نكنند، ولى امام ضمن تكذيب اين خبر بر ادامه
اولين پيامد اين قيام آن بود كه مخالفان را به                     .  خرداد تأثيرات مهمى برجاى گذاشت               15قيام       

اگر كسانى تا اين زمان به اصالح رژيم اميدوار بودند، از آن                               .  كلى از دولت پهلوى نااميد كرد             
آميز و    لفتهاى مسالمت    بنابراين اغلب مخا       .  ديدند    پس اصالحات را جز در فروپاشى رژيم نمى                 

گرفت، پايان يافت و مقابله با رژيم و حذف آن هدف                          قانونمندى كه تا آن هنگام صورت مى              
لفان شد     نظام سلطنتى سخن                            .  اصلى مخا ز  ا نتقاد  ا لفانْ كمتر عليه شاه و در  اين زمان، مخا تا 

از سوى   .  اشتند گفتند، اما از اين پس اغلب بر تغييراتى بنيادين و لزوم حذف شاه تأكيد د                                مى 
هاى سنتى مبارزه نوميد كرد و به               ديگر، اين سركوب مخالفان جوان و پرشور رژيم را از شيوه                          

خرداد مطرح شد و مقبوليت           15درواقع مشى مسلحانه عمالً بعد از             .  مبارزه مسلحانه تشويق نمود    
اصه شخص خرداد انتقال رهبرى مبارزه سياسى به روحانيت و خ                         15پيامد ديگر قيام       .  يافت  
روحانيت پيش از اين نيز رهبرى جنبشهاى مردمى را در دست گرفته بود، اما                                 .  خمينى بود    امام   



معموالً علماى بزرگ در          .  گاه تا اين حد مستقل از ساير نيروهاى سياسى عمل نكرده بود                       هيچ 
مردمى را رهبرى                                          اجتماعى، جنبشهاى  نيروهاى  از روشنفكران و ساير  با گروههايى  د  تحا ا

به بعد روحانيت خود مستقل از ساير جريانات سياسى، رهبرى                                        مى  ز اين زمان  ما ا كردند، ا
  .مبارزات را برعهده گرفت

چنين اين قيام بقاياى مشروعيت رژيم رااز بين برد و پايگاه اجتماعى آن را بيش از پيش                                        هم     
هاى مردم      توده   روحانيت خاصه مراجع بزرگ از نفوذ گسترده و عميقى در ميان                           .  متزلزل كرد     

كلى پايگاه خود را در ميان مردم از                   سان كه شاه در مقابله با روحانيت به                برخوردار بودند؛ آن             
حضور روحانيت در ميان مردم، مبارزه با رژيم را رنگى مذهبى بخشيد، تا جايى كه                                    .  دست داد    

سان، ادبيات       بدين  .  ردند  ك  عليه السالم تشبيه مى       خمينى را به امام حسين         مردم شاه را به يزيد و امام             
كرد و پايگاه مردمى مبارزه              سرعت جذب مى     ها را به     انقالب به ادبياتى مذهبى تبديل شد كه توده                

هاى مذهبى را برانگيخت           بنابراين شاه در مقابله با روحانيت، تنها دشمنى توده                     .  داد را گسترش مى
  .و بس

  )1355-1343(وابستگى و استبداد 
ت امريكا ادامه حضور مستشاران فنى خود را مشروط به معافيت آنان از                              دول    1343در سال        

وزيرش،      شاه نيز اين درخواست را پذيرفت و به نخست                  .  محاكمه در دادگاههاى ايران كرد                  
رغم    اليحه مذكور به      .  اى تقديم مجلس كند       حسنعلى منصور، دستور داد تا در اين مورد اليحه                    

تصويب اين اليحه مخفيانه صورت . ار زياد دولت تصويب شدمخالفت برخى از نمايندگان، با فش
اين اليحه غرور ملى و         .  گرفت، اما سرانجام فاش شد و موجى از مخالفت عمومى را برانگيخت                         

نيان را جريحه               يرا ا قراردادهاى                            دار مى     احساسات  يادآور عهدنامه تركمانچاى و  ساخت و 
نى       ، كاپيتوالسيون امام         پس از تصويب اليحه        .  كاپيتوالسيون پس از آن بود             خمينى در سخنرا

نشانده امريكا و        تاريخى خود، شاه را مورد حمله قرار داد و دولت و مجلس را فاسد و دست                                 
  )103.(اسرائيل، و دشمن اسالم و مردم ايران خواند

خمينى را دستگير، و به تركيه           امام    1343آبان     13چند روز پس از اين سخنرانى، رژيم در                       
سه ماه پس از تصويب اين          .  اين اقدام با مخالفت مراجع و علماى وقت روبرو شد                      .  كرد   تبعيد 

جوانى متدين از اعضاى           -دست محمد بخارايى        وزير شاه به      اليحه و تبعيد امام، منصور نخست           



پس از آن، بخارايى و يارانش دستگير و اعدام شدند و                       .  به قتل رسيد    -هاى مؤتلفه اسالمى       هيئت
  .وزيرى رسيد به نخست -سياستمدارى كه مطيع شاه بود  -صور، اميرعباس هويدا به جاى من

شاه تمام مخالفان خود را در اين               .  آغاز دوره استبدادى خشن در دوره پهلوى است                      1343سال   
خمينى كه پرشورترين مخالف شاه بود، به تركيه تبعيد شده و مخالفان                        امام   .  سال سركوب كرد     

هاى بعد از آن با احتياط بيشترى عمل                خرداد و دستگيرى        15وب گسترده     مذهبى نيز پس از سرك       
اين در حالى بود كه جبهه ملى نيز در نتيجه اختالف داخلى و بازداشت بعضى از                                .  كردند    مى 

بنابراين مخالفان سرسخت شاه در زندان يا تبعيد بودند و ديگران نيز به سبب                    . سران آن فروپاشيد
اى چهارساله پر از         ترتيب ايران پس از دوره               بدين  .  ن فعاليت نداشتند     كنترل شديد ساواك امكا        

شاه اين    .  تنش و بحران، در سكوتى مطلقْ آرام گرفت؛ سكوتى كه شاه و بسيارى ديگر را فريفت                           
كرد و از حمايت مردم با اطمينان سخن              آرامش را نشانه رضايت مردم و مشروعيت خود تلقى مى

گرديد و اجازه تشكيل هيچ            نه حركت مستقل با سركوب روبرو مى            در اين سالها هرگو       .  گفت  مى 
ترتيب امكان فعاليت آزاد سياسى از بين رفت                  بدين . نهاد، حزب و گروه سياسى مستقلى داده نشد

در اين شرايط شاه با         .  و سايه يك ديكتاتورى سلطنتى بر عرصه سياست كشور مستولى گرديد                  
اش   روز بر غرور و خودبينى            اش پرداخت و روزبه            بلندپروازانه       هاى    اطمينان كامل به پيگيرى برنامه        

  .و توجهى به روند رو به رشد تنفر مردمى از او و رژيمش نداشت. افزود
پنداشت چون هيچ كس جرئت ندارد آشكارا مخالفت كند، از اين رو هيچ                             در واقع رژيم مى             

گشوده شد و مخالفان فرصتى مناسب  اما زمانى كه فضاى جامعه اندكى. مخالفتى نيز وجود ندارد
  .يافتند، سيلى بنيانكن به راه افتاد كه هيچ نيرويى را توان مقابله با آن نبود

كرد، و از       سو با خشونت بسيار مخالفان را سركوب مى               به هر حال در اين سالها شاه از يك                  
دوران در اوج قدرت،               شاه در اين      .  گرفت   مى  هاى بلندپروازانه خود را پى                سوى ديگر برنامه      

ز تمدن بزرگ سخن مى                ا نه  فقر و                      مغرورا نها در  آ بيشتر  گفت و در پيش چشمان مردمى كه 
كرد تا قدرت خود را به رؤساى  بردند، جشنهاى باشكوه و پرهزينه برگزار مى محروميت به سر مى

شد و  فزوده مى     كشورهاى خارجى بنماياند، غافل از اينكه هر روز بر تنفر مردم از او و رژيمش ا                                   
شاه در اين سالها بيش از آنكه به مردم خود بينديشد، به                      .  ريخت   تدريج فرومى       هاى قدرتش به  پايه

او تنها از     .  انديشيد    المللى و در نزد رؤساى كشورهاى خارجى مى                     اعتبار خود در عرصه بين          



 -ند  كه هدف اين طرحها بود           -گفت و مردم را         طرحهاى بزرگ اقتصادى و نظامى سخن مى               
گذشت،   به هر روى، غفلت از مردم و جرياناتى كه در متن جامعه مى                         .  كلى فراموش كرده بود           به 

غرور و توهم سردمداران دولت پهلوى پس از باالرفتن                          .  ترين اشتباه رژيم در اين سالها بود               مهم 
ه ، افزايش يافت چه آنكه سرمايه بادآورده نفت آنان را به آيند                                1352قيمتهاى نفت در سال       

سرعت تغيير    هاى اقتصادى به        با توجه به درآمدهاى جديد، برنامه                 .  كرد   تر مى   حكومتشان مطمئن    
كرد و به جاى آن طرحهاى عظيمى به اجرا درآمد كه بعدها به دليل مشكالت اقتصادى اغلب                                      

  .تمام رها شدند نيمه
. حزب رستاخيز بود       ترين كارى كه رژيم دراين سالها انجام داد، تشكيل                 به لحاظ سياسى، مهم    

حزبى انتقاد كرده و آن را ويژه نظامهاى فاشيستى دانسته بود، اما در                                  شاه قبالً از نظامهاى تك        
واخر سال        تشكيل دهد                        1353ا را  گير رستاخيز  فرا تصميم گرفت حزب  . با چرخشى سريع 

نحل ترتيب دو حزب دولتى موجود كه ظاهرى دموكراتيك به نظام پهلوى داده بودند، م                                       بدين  
ظاهراً شاه كه در اين سالها از دموكراسى و تمدن غربى انتقاد               . گشت و حزب رستاخيز ايجاد شد

به هرحال اين حزب        .  كرد، تصميم گرفته بود ظواهر دموكراتيك نظام خود را نيز كنار بگذارد                              مى 
ه بايد به    شاه در ابتدا تهديد كرد كه هم            .  رو گرديد      استقبال عمومى روبه        از ابتداى تأسيس با عدم          

تواند كشور را        عضويت حزب درآيند و هر كس كه از اين كار سرپيچى كند، خائن است و مى                           
عضويت اجبارى در حزب و توهين به مخالفان،                  )  104.(خواهد، برود ترك كند و به هر جا كه مى

به هر روى، حزب         .  نشان از اين داشت كه گويا هيچ چيز در اين دولت تغيير نخواهد كرد                              
ز نتوانست حلقه واسطى ميان دولت و ملت باشد و شكاف فزاينده بين اين دو را پر                                 رستاخي  
بردارى      هاى سياسى و بهره اى بود براى ورود به بازى درواقع عضويت در حزب فقط وسيله. نمايد

  .شد از مزايا و امتيازات خاصى كه فقط به طرفداران رژيم اعطا مى
  علنى فضاى باز سياسى؛ آغاز مخالفتهاى . 7 
برد؛ مخالفان مسلح سركوب شده            رژيم پهلوى در اوج اقتدار خود به سر مى                     1355در سال     

مبارزه    .  بردند    بودند و بيشتر اعضاى اصلى گروههاى چريكى به قتل رسيده، يا در زندان به سر مى
 اقتصاد  .  مسلحانه عمالً شكست خورده بود و ساير مخالفان نيز امكان فعاليت چندانى نداشتند                            



داد و ايران با ثبات و آرام به نظر                      كشور به بركت درآمدهاى نفتى رشد سريعى را نشان مى                     
  .كرد رسيد، از اين رو هيچ كس شروع بحران در سال بعد را تصور نمى مى
در همين سال در انتخابات رياست جمهورى امريكا، كارتر با شعار حمايت از حقوق بشر و                                     

لت ايران در اين سالها بارها به نقض حقوق بشر متهم شده بود و                       دو  .  دموكراسى به قدرت رسيد         
هيچ كشورى در اين زمينه به پاى ايران                    54حتى طبق گزارش كميسيون حقوق بشر در سال                 

ها و اعدامهاى ساواك در خارج از كشور سر و صداى زيادى به راه                                 شكنجه)  105.( رسيد  نمى 
هاى غربى      مطبوعات و رسانه       55و   54در سالهاى     .  ود دار كرده ب        انداخته و اعتبار رژيم را خدشه              

شاه در مقابل موج جديد          .  بارها رژيم شاه را به دليل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار دادند                               
سرعت واكنش نشان داد و اعالم كرد كه حقوق بشر را اولين بار كورش به جهانيان                                   انتقادات به      

غرب به ايران شده، درواقع موضوع نقش ايران                     او گفت آنچه باعث حمالت          .  عرضه داشته است    
  )106.(ها به پيشرفت ايران است در افزايش قيمت نفت و نيز حسادت غربى

هاى دولتى به        در پى سخنان شاه موجى از مباحث مربوط به حقوق بشر در مطبوعات و رسانه                        
ى را اندكى بگشايند تا شاه و دولتمردانش در پس اين هياهو تصميم گرفتند فضاى سياس. راه افتاد

خود را از سيل اتهامات جهانى مبرا سازند و از ديگر سو دل دولتمردان جديد كاخ سفيد را نيز                                      
  .به دست آورند

دولت شاه در اين زمان            .  سياست فضاى باز سياسى در اوج اقتدار رژيم پهلوى آغاز شد                            
اى وارد       تداوم و ثبات آن خدشه           رسيد اين سياست به      نمود كه به نظر مى       قدرى مستحكم مى      به 

كردند كه باز شدن فضاى سياسى در ايران رژيم را                       ها نيز هرگز گمان نمى        امريكايى    .  كند  نمى 
گاه رژيم را براى در پيش گرفتن اين سياست ترغيب                       دستخوش بحران سازد، هرچند آنها هيچ              

افزارها به        فروش جنگ     درواقع شعارهاى تبليغاتى كارتر هرگز به تحقق نپيوست و حتى                     .  نكردند   
شاه تا آخرين ماههاى حكومتش از حمايت امريكا                    )  107.( ايران نيز بيش از پيش ادامه يافت                

نيامد، ازاين رو           بنابراين عمالً در سياست امريكا نسبت به ايران تغييرى پيش                      .  برخوردار بود         
اره برخى از       توان سياست فضاى باز را به فشار دولت امريكا مربوط دانست؛ گرچه همو                                نمى 

بين آمريكايى شاه را به اجراى روشهاى دموكراتيك تشويق                         روشنفكران و گاه سياستمداران واقع              
  .كردند و معتقد بودند رژيم پهلوى تنها در اين صورت تداوم خواهد يافت مى



سو شاه  از يك   :  شد 1355طوركلى عوامل متعددى باعث آغاز سياست فضاى باز در سال                        به     
توان تا به آخر ادامه داد، خاصه كه او با آگاهى از بيمارى                             كه سياست سركوب را نمى  دانست  مى

خود درصدد بود تا زمينه را براى انتقال آرام قدرت به فرزندش فراهم آورد؛ از سوى ديگر،                                                
تبليغات جهانى عليه شاه اوج گرفته بود و شاه كه به موقعيت بين المللى خود بسيار اهميت                                 

  .شيد تا رژيم خود را از اتهامات مربوط به حقوق بشر مبرا سازدكو داد مى مى
پنداشت    بايد توجه داشت كه در اين زمان شاه به استحكام دولت خود بسيار مطمئن بود و مى                

به هر   .  كنند  بيشتر مردم ايران طرفدار او هستند و حتى در فضايى دموكراتيك او را انتخاب مى                                    
دار كرده       كه اعتبار او را در جهان خدشه              -مات مربوط به حقوق بشر          حال شاه براى فرار از اتها             

جمهورى جديد امريكا و يا براى تقويت ساختار                    يا براى هماهنگى با سياستهاى رئيس            -بود   
  .تدريج از سياست سركوب و خشونت بكاهد سياسى دولت خود كوشيد تا به

بهبود يافت و از شدت شكنجه زندانيان  وضع زندانها 1355در پى اين سياست، از اواخر سال     
) 108.( قانون دادرسى نيز اصالح گرديد و در نحوه آن تغييرات چشمگيرى داده شد                              .  كاسته شد 

اى در كار       كردن زندانيان در گذشته، اعالم كرد كه ديگر شكنجه                       شاه ضمن اعتراف به شكنجه      
ى در ستايش آزادى و نقد مطرح            مسئوالن رژيم و مطبوعات مباحث             56از اوايل سال        .  نخواهد بود     

  .را به مردم ايران نويد داد« دموكراسى واقعى»كردند و شاه نيز تحقق يك 
ده شد                             دا تى  تغييرا نيز  ز ديگر سوى، در هيئت دولت  ميرعباس هويدا كه سيزده سال             :  ا ا

براى   انتخاب آموزگار   . وزير شاه بود، كنار رفت و جمشيد آموزگار به جاى او انتخاب شد نخست
اول سروسامان دادن به اوضاع اقتصادى كه دچار ركود : رسيدن به دو هدف عمده صورت گرفت

آموزگار سياست رياضت اقتصادى را در پيش                   .  و تورم بود، و دوم ادامه سياست فضاى باز                     
وپاشهاى موجود را بگيرد و برخى از طرحهاى پر هزينه را رها كرد تا از                                گرفت تا جلوى ريخت       

رشد تورم جلوگيرى كند، اما در زمينه سياسى همچنان تمام سياستها و تصميمات به                          روند روبه      
در اين زمان با اينكه           .  ها نظارت داشت       گذارى     شد و او خود بر روند سياست          شخص شاه ختم مى   

شاه و مسئوالن رژيم از آزادى و دموكراسى ايرانى و مزيتهاى آن نسبت به دموكراسى غربى                                           
بيان مسالمت                     گفتند، هي    سخن مى  آميز مخالفتها و      چ سازوكار قانونى براى مشاركت سياسى يا 
در طول ساليان گذشته، رژيم تمام نهادهاى مستقل و آزاد را از                            .  هاى سياسى ايجاد نشد       خواسته  



در اين مقطع نيز       .  بين برده بود و درواقع هيچ حلقه ارتباطى بين دولت و مردم وجود نداشت                                  
شد، اما هيچ سازوكار مناسبى براى پيشبرد آن                 زادى زياد سخن گفته مى         هرچند از دموكراسى و آ          

آميز    هاى بيان مسالمت        كه دموكراسى بدون نهادهاى مستقل و شيوه                  درحالى    .   ايجاد نگرديد       
  .معناست ها و انتقادات و همچنين بدون انتخابات آزاد بى خواسته

ت و ملت به قدرى زياد شده بود كه      فاصله دول 1342 - 1356از سوى ديگر، در طى سالهاى     
. كردند    خواست به اصالحات دموكراتيك تن دهد، مردم آن را باور نمى                            اگر هم رژيم واقعاً مى          

به  .  يافت   قدرى بود كه اصالحات تنها در حذف و جايگزينى رژيم معنا مى                          درواقع جدايى به          
  .جه شخص شاه گرديدسرعت لبه تيز انتقادات متو همين دليل با گشايش فضاى سياسى به

گرا منتشر     هايى انتقادى از سوى برخى از نويسندگان و روشنفكران ملى                        نامه   1356از اوايل سال         
تدريج     به .  ها واكنش نشان نداد و اين امر مخالفان را جرأت بخشيد                         رژيم در مقابل اين نامه           .  شد

محور انتقادات درخصوص           در اين زمان        .  ترى به خود گرفت        انتقادات بيشتر شد و اَشكال متنوع           
تابيد، اما هرگاه احساس             رژيم مخالفتها را تا حدى برمى             .  اساسى و حقوق بشر بود        نقض قانون    

  .كرد كرد مخالفتها روبه گسترش است، آنها را سركوب مى مى
در ديدار از         56ماه    اى كه كارتر در دى           گونه   رسيد؛ به    رژيم هنوز با ثبات و مستحكم به نظر مى              

غافل از اينكه چندى بعد طوفان انقالب ايران را                       )  109( ران را جزيره ثبات خواند،              تهران اي     
  .دربرخواهد گرفت

  طوفان انقالب، آغاز فروپاشى نظام سياسى. 8 
آقا مصطفى فرزند امام خمينى در نجف اشرف كه مردم آن را به ساواك  درگذشت مشكوك حاج 

شود برپايى مراسم باشكوه يادبود در                 ىنسبت دادند نقطه عطفى در روند انقالب محسوب م                    
آميزى    انتشار مقاله توهين       .  شهرهاى مختلف با حضور قشرهاى مختلف مردم رژيم را نگران كرد                        

كه در اين زمان به نگارش درآمد براى تخريب شخصيت امام و در واكنش به اين جريان صورت      
مه اطالعات به چاپ رسيد آتش            در روزنا       56دى ماه      17اين مقاله كه به دستور شاه در            .  گرفت  

و خشم مردم را برانگيخت و در واقع طوفان انقالب با اين مقاله                . ور ساخت نهفته انقالب را شعله
در  .  درپى عليه رژيم آغاز گرديد              از همان فرداى انتشار مقاله، اعتراضاتى سراسرى و پى           . آغاز شد

مقاله اطالعات      .  به خون كشيده شد     دى    19شهر قم تظاهرات و اعتراضات طالب و مردم در روز     



شد و مراجع      ماه اعالن جنگ آشكار رژيم به روحانيت تلقى مى                    دى   19و سركوب مردم قم در          
ترين اشتباه رژيم در          توان بزرگ       انتشار اين مقاله را مى          .  بزرگ را به ميدان مبارزه با رژيم كشاند                   

در چهلم شهداى قم،       .  برانگيخت    هاى مذهبى را       اين زمان دانست چرا كه خشم روحانيت و توده                    
. گونه كه شهر را از كنترل دولت خارج كردند                   اى زدند؛ آن         مردم تبريز دست به اعتراض گسترده              

استفاده از     .  اماارتش براى سركوب مردم وارد عمل شد و شمارى از مردم را به شهادت رساند                                   
رژيم بود كه فاصله           بهمن تبريز يكى ديگر از اشتباهات فاحش               29ارتش براى سركوب قيام            

به  57در دهم فروردين . دولت و ملت را افزايش داد و بر عمق تنفر مردم از شاه و رژيمش افزود
. مناسبت چهلم شهداى تبريز، در يزد و برخى از شهرهاى ايران تظاهرات ضدرژيم برگزار شد                                   

يام را صادر     شاه كه شخصاً فرماندهى پليس ضد شورش را برعهده گرفته بود، دستور سركوب ق                         
كرد و سرانجام با دخالت نيروهاى نظامى و كشته و زخمى شدن تعدادى از مردم، اين مرحله از                                        

  .اعتراضات پايان يافت
بهمن و دهم فروردين درخور توجه است، حضور                      29دى،     19آنچه در سه قيام متوالى               

تر محتواى     يا به سخنى دقيق     هاى مذهبى و نيز استفاده از شعارها و مفاهيم دينى                   روحانيت و توده        
اين قيامها كه كامالً محتوايى مذهبى داشتند از سوى روحانيان رهبرى                             .  دينى اين قيامهاست      

همچون   -در اين زمان   . هاى امام و مراجع بزرگ الهامبخش آنهابودند شدند، و پيامها و اعالميه مى
گونه، مبارزه با رژيم به مبارزه                 نمفاهيم مذهبى به كمك مبارزه سياسى آمد و بدي                -قيام مشروطه      

حق عليه باطل بدل گرديد و همين مساله مهمترين وجه تمايز انقالب اسالمى نسبت به ساير                                
توان از مضمون        گفتنى است محتواى مذهبى اين قيامها را مى               . انقالبها و جنبشهاى سياسى است       

  .ها دريافت شعارها، پيامها و سخنرانى
داد؛ زيرا دولت نتوانست               يامها از شكست سياست فضاى باز شاه خبر مى       از سويى ديگر، اين ق    

علل  .  آميز مردم را تحمل كند و به همين دليل مخالفان را به گلوله بست                          اعتراضات مسالمت      
سو نظارتهاى نظامى و سركوب           از يك   :  توان چنين برشمرد        شكست سياست فضاى باز را مى        

ترتيب مجارى قانونى ابراز              را از بين برده بود و بدين               شديد، تمام سازمانها و نهادهاى مستقل              
چنان گسترده      مخالفت وجود نداشت؛ از دوم سو پانزده سال خفقانْ فاصله دولت و ملت را آن                                 

دادند، و از سوم سو نيز شاه و سردمداران                    كرده بود كه مردم جز به حذف رژيم رضايت نمى                    



دادند      آنها گاه به مخالفان اجازه اظهارنظر مى                 .  دولتش در اجراى اين سياست چندان جدى نبودند                   
كردند لبه تيز انتقادات اصل رژيم و شخص شاه را نشانه رفته است، مخالفان  و هرگاه احساس مى

هاى شخصيتى محمدرضا شاه نيز يكى از موانع اصلى               ويژگى   .  كردند    را با خشونت سركوب مى        
گاه حاضر به پذيرش انتقاد           دانست و هيچ      او همواره خود را بر حق مى              :  سياست فضاى باز بود      

ننشست و                          .  نبود   يند اصالحات هرگز از موضع سلطنت مطلقه خود عقب  وى همچنين در فرا
از ديد وى اصالحات فقط بايد شامل زيردستان                  .  دانست    همواره خود را حاكم مطلق ايران مى                 

مسلما شاه اگر     .  دانستند    مى شد، اما اين در حالى بود كه مردم خود او را مسبب همه مشكالت                      مى
  .سپرد كشيد و زمام امور را به مردم مى شاه واقعا به اصالحات عالقمند بود بايد خود كنار مى

به هر حال اعتراضات بعد از دهم فروردين نيز ادامه يافت، اگرچه از شدت آن نيز كاسته شده          
اه مرداد ابتدا مشهد دستخوش           در م   .  اى صورت گرفت       در اواخر خرداد اعتصابات پراكنده                   .  بود  

سپس در اصفهان تظاهرات و         .  اى از مردم به شهادت رسيدند              ناآرامى شد كه در نتيجه آن عده              
اعتراضات ضدرژيم به دخالت نيروهاى نظامى و كشته و مجروح شدن عده زيادى از مردم منجر                                   

اعتراضات سراسرى      سوزى سينما ركس آبادان موجى از               مرداد حادثه آتش       28در پى آن، در . شد
در اين حادثه كه مردم آن را به ساواك نسبت دادند، حدود چهارصد نفر                                .  عليه رژيم را دامن زد           

اين در حالى بود كه در اواخر مرداد شاه در سخنرانى خود بر ادامه سياست فضاى                                  .  جان باختند    
  .جاد كندباز و حركت به سوى دموكراسى تأكيد كرد و به مردم قول داد كه دموكراسى اي

وزيرى كناره گرفت و جعفر شريف امامى به جاى او                      در اوايل شهريور، آموزگار از نخست                      
منظور سازش با مخالفان مذهبى صورت گرفت، اما وى                      انتخاب شريف امامى به        .  منصوب شد  

براى بدنامى او در نزد مردم همين                 .  شخصيتى بدنام، مشهور به فساد و وابسته به فراماسونرى بود                     
شريف امامى تقويم شاهنشاهى را لغو             .  بس كه او رياست بنياد پهلوى را سالها بر عهده داشت                   

در پى آن، . كرد و با طرح شعارهاى مذهبى و طرفدارى از آزادى درصدد جلب توجه مردم برآمد
كازينوها و مراكز فساد تعطيل شد و دولت اعالم كرد كه از آزادى مطبوعات و فعاليتهاى سياسى               

ها كه تاكنون تحت كنترل شديد بودند، به چاپ                   ترتيب روزنامه         بدين  )  110.( كند  ت مى حماي  
افشاى فساد دستگاه پرداختند                       نتقادى و  ا از       در اين مقطع روزنامه           .  مقاالت  ها عمالً به يكى 

  .كانونهاى مخالفت با رژيم تبديل شدند



ن                                        ا ز  ا روز  ده  ز  ا بيش  هنوز  كه  لى  در حا روز سيزدهم شهريور  مى       در  ما ا تخاب شريف 
در اين راهپيمايى         .  گذشت، تظاهرات عظيمى در تهران به مناسبت عيد فطر برگزار گرديد                          نمى 

عظيم كه در نظم و آرامشى كامل برگزار گرديد، براى اولين بار در سطحى گسترده شعارهايى بر                                      
ر ادامه     خمينى نيز در پيام خود به مناسبت عيد فطر ب               امام   .  ضد رژيم و شخص شاه مطرح شد        
وسعت  .  اين راهپيمايى در شانزدهم شهريور نيز تكرار شد                  .  مبارزه تا سرنگونى رژيم تأكيد كرد              

متعجب                                           را  ن داخلى و خارجى  ناظرا م  تما بلكه  نش،  ه و دولتمردا تنها شا نه  تظاهرات  ين  ا
. اين تظاهرات رژيم را هراسان كرد   . زيرا آنها تصور چنين مخالفت عظيمى را نداشتند) 111(كرد؛

بنابراين از آنجا كه فرداى آن روز نيز قرار بود راهپيمايى ديگرى برگزار شود، جلسه هيئت دولت            
در اين جلسه تصميم بر اين شد كه با اعالم              .  با حضور شاه در شب هفدهم شهريور تشكيل شد           

ترين ژنرالهاى شاه         ارتشبد اويسى، يكى از خشن           .  حكومت نظامى، مانع از ادامه تظاهرات شوند                   
زمان در تهران و چند            نيز براى اجراى اين امر به فرماندارى نظامى تهران منصوب گشت و هم                               

خبر از    صبح روز جمعه هفدهم شهريور مردم بى            .  شهر بزرگ، دستور حكومت نظامى صادر شد            
تصميمات شبِ گذشته هيئت دولت، و در حالى كه نيروهاى نظامى با تانكها و زره پوشهاى خود      

دراين ميدان نظاميان به روى مردم                 .  پركرده بودند، به سوى ميدان ژاله حركت كردند                     خيابانها را      
ترين    ترتيب جمعه سياه، خونين        بدين  .  آتش گشودند و تعداد زيادى را به خاك و خون كشيدند                        

  .روز انقالب پديد آمد
و افرادى      تا اين زمان هنوز گروهها            .  واقعه هفده شهريور از نقاط عطف انقالب اسالمى است                      

كردند، اما اين كشتار راهى براى بقاى شاه و                      اساسى و اصل سلطنت دفاع مى        بودند كه از قانون         
كردند، از       اساسى تأكيد مى     اغلب كسانى كه بر مبارزه در چارچوب قانون                   .  سلطنت بر جاى ننهاد     

ه با   به سخن ديگر، شا    .  شيوه خود دست شستند و به صف مخالفان رژيم و اصل سلطنت پيوستند               
ترين  قربانى جمعه        بنابراين مهم     .  رو خود را به دشمن تبديل كرد             اين كشتار تمام مخالفان ميانه           

همچنين اين كشتار امكان موفقيت هرگونه اصالحات در                    .  سياه شاه و اصل رژيم سلطنتى بود          
  .اسىدرون نظام سياسى پهلوى را از بين برد و درواقع نقطه پايانى بود بر سياست فضاى باز سي



شهريور رهبرى قاطعانه امام را تثبيت كرد و محبوبيت گسترده ايشان را                               17و   16تظاهرات      
نها مى                      .  آشكار ساخت    با به خيا مام  ا پيام  با  قع مردم  فرياد           ريختند و خواسته       دروا و را  ا هاى 

  .ها نيز عمدتاً برعهده شاگردان امام بود هدايت اين راهپيمايى. كردند مى
ابتدا كارگران صنعت نفت          :  ه شهريور يك سلسله اعتصابات گسترده آغاز شد                از فرداى هفد           

كلى قطع شد و رژيم از درآمد نفت                جنوب اعتصاب كردند و درنتيجه صادرات نفت ايران به                        
تدريج ساير بخشهاى جامعه را دربرگرفت و رژيم را بيش از پيش                             اعتصاب به    .  محروم گرديد      

توانست كارگران و          ابات عمالً ناتوان بود؛ زيرا ارتش نمى                  دولت  در مقابل اعتص         .  ناتوان كرد      
  .ها بيرون بكشد و به اعتصاب پايان دهد كارمندان را به زور از خانه

نارضايتى و    .  درواقع پس از هفده شهريور شمارش معكوس براى سرنگونى رژيم آغاز شده بود                               
شاه را نسبت به بقاى آن         مخالفت به حدى گسترش يافت كه سردمداران رژيم و از جمله شخص      

  .كرد نوميد مى
شاه در اين اوضاع بسيار متزلزل و آشفته بود و اغلب كسانى كه در اين دوره با او ديدار                                              
برخى اين تزلزل را ناشى از            .  بردند    مى  اعتماد به نفس او پى         كردند، به روحيه ضعيف و عدم            مى 

اى ديگر او را ذاتاً شخصيتى متزلزل و                  ره  اند؛ پا     بيمارى شاه و تأثير داروهاى مصرفى دانسته                    
اى نيز تزلزل شاه را به رفتار دولتمردان امريكا در اين زمان نسبت                                 اند و عده      ضعيف قلمداد كرده      

كه شاه در اين مقطع به هدايت و راهنمايى آنها نيازمند بود  در مورد      -دولتمردان امريكا . اند داده
ظاهراً شاه    .  كرد   بودند و همين امر تزلزل شاه را بيشتر مى                بحران ايران دچار ترديد و دو دستگى                 

ها مسئوليت سركوب مخالفان را برعهده گيرند كه البته اين كار در فضاى                           انتظار داشت امريكايى         
به هر حال دولتمردان امريكا همواره شاه را از حمايت                   . رقابت ابرقدرتها و جنگ سرد ممكن نبود

بر                         ساختند؛ چنان     خود مطمئن مى     كه حتى پس از هفده شهريور كارتر با شاه تماس گرفت و 
. رفته شاه را بازگرداند            حمايت امريكا از اقدامات او تأكيد كرد، اما اينها نتوانست روحيه ازدست                                

او كه همواره به جامعه از            .  درواقع ترديد و تزلزل شاه ناشى از ناتوانى وى در شناخت بحران بود
توانست علل خشم عمومى عليه خود را درك كند، از اين رو به                    د، نمىمنظرى شاهانه نگريسته بو

رغم    كوشيد تا ديگران را مقصر جلوه دهد؛ تا جايى كه به                      جاى اعتراف به اشتباهات خود مى              
پنداشت امريكا و غرب قصد           پيغامها و تأكيدات دولتمردان امريكا در حمايت از او و دولتش، مى                    



هم              سرنگونى   به  ند،  ر ا د ا  ر مى       اش  ه  گا روى  دشمن                  ين  و  ا با  نها  آ كه  است  كرده  پرسيد چه 
  )112.(اند شده
هاى  همانگونه كه اشاره شد پس از هفده شهريور، مخالفتها همچنان رو به گسترش بود و شيوه    

كردند و     گاه مردم با فريادهاى اهللا اكبر شبانه مخالفت خود را ابراز مى                            :  كرد   مبارزه نيز تغيير مى       
با تظاه      منيتى درگير مى                            گاه  ا نيروهاى  با  كنده و اجتماعات كوچك  با     .  شدند  رات پرا و گاه 

ماه تظاهرات دانشجويان            روز سيزدهم آبان        .  دادند     اعتصابهاى فراگير اعتراض خود را نشان مى                   
تلويزيون نيز كه ظاهراً از فضاى باز متأثر شده بود،                      .  دانشگاه تهران به خاك و خون كشيده شد               

فرداى آن روز اعتراضات وسيعى صورت                .  ى به سوى دانشجويان را پخش كرد             تصاوير تيرانداز        
از اين روى، شاه براى خروج               .  گرفت و بسيارى از ساختمانهاى دولتى تهران به آتش كشيده شد                      

يكى از فرماندهان نسبتاً گمنام         -در پى آن، ارتشبد ازهارى . از بحران به دولت نظامى متوسل شد
قاطعيت    -كه بيشترِ اعضاى كابينه او غيرنظامى بودند                 -ازهارى      .  رسيد  وزيرى   به نخست -ارتش 

و درايت الزم را براى مقابله با بحران و نجات شاه نداشت، از همين رو شكست دولت نظامى                                        
زمان با اعالم دولت نظامى، شاه در يك نطق                     از سوى ديگر، هم       .  شد بينى مى   ازهمان ابتدا پيش        

هاى نظام خود اعتراف كرد و اين جمله معروف خود را گفت كه                             ستىتلويزيونى به ضعفها و كا       
اين نطق كه با لحنى بسيار ملتمسانه ايراد شد، اعتبار                    «  . من هم صداى انقالب شما را شنيدم           » 

خمينى نيز در     امام   .  دار كرد و از ديگر سو تزلزل شاه را نيز بازنماياند     دولت نظامى را كامالً خدشه
قاطعانه خواستار ادامه مبارزه تا سرنگونى رژيم پهلوى و ايجاد جمهورى                               پاسخ به سخنان شاه     

  .اسالمى شد
هويدا   :  اى از مقامات بلندپايه رژيم آغاز كرد                     دولت نظامى كار خود را با دستگيرى عده                      

پيشين، ارتشبد نصيرى رئيس ساواك، نيك                     نخست  از                 وزير  ر تهران و برخى ديگر  پى شهردا
. ير شدند تا مبارزه با فساد كه از شعارهاى دولت ازهارى بود، تحقق يابد                              وابستگان رژيم دستگ        

در هر    .  البته در اين ميان هيچ كدام از نزديكان شاه كه متهمان اصلى فساد بودند، دستگير نشدند                                 
پندار   .  حال دولت ازهارى از اين ترفند نيز طَرفى نبست، جز اينكه طرفداران رژيم را متزلزل كرد                               

كند، به همين دليل بسيارى از             بود كه شاه براى حفظ خود يارانش را قربانى مى                      عمومى اين     
  .شخصيتهاى وفادار به نظام پهلوى در اين دوره ايران را ترك كردند



به هر روى، دولت ازهارى نتوانست جلوى اعتراضات و اعتصابات گسترده را بگيرد و به                                             
كردند     ى نظامى نيز از درگيرى با مردم خوددارى مى                     تدريج نيروها       به .  مضحكه انقالبيان تبديل شد     

  .شد كردند افزوده مى ها را ترك مى و هر روز بر تعداد كسانى كه بنا به فرمان امام خمينى پادگان
اى بود كه امكان استفاده از ارتش براى سركوبى وجود                           در اين زمان شيوه مبارزه به گونه                    

بيند و در بلندمدت توان           بله با دشمنِ مسلح آموزش مى          ارتش اصوالً براى جنگ و مقا           .  نداشت  
به همين دليل سربازان و بسيارى از فرماندهان آنها پس از چند                           .  دفاع را ندارد          مقابله با مردم بى        

ماه حضور در خيابانها و مقابله با مردم، روحيه خود را از دست داده بودند؛ زيرا افزون بر اينكه                                                
يكى از   .  ى بودند، روحيه آتش گشودن به روى مردم بدفاع را نداشتند                          اغلبِ نيروهاى ارتش مذهب           

شگردهاى امام در رهبرى انقالب اين بود كه در طول مبارزه هرگونه برخورد مسلحانه با رژيم را                           
گاه درصدد جنگ مسلحانه با رژيم برنيامد؛ امام                     كرد و برخالف گروههاى افراطى هيچ                 نفى مى  

خواست براى حفظ عزت و          كرد و از آنان مى          احترام از نظاميان ياد مى      همواره در پيامهاى خود با
روى سخن امام در مبارزه، با رژيم پهلوى و شخص شاه بود و نه                           .  افتخار خود به مردم بپيوندند            

به هر حال در اين روزها روحيه نظاميان                    .  ارتش، و اين خود در جذب نظاميان تأثير داشت                      
يافت؛ تا آنجا كه گاه سربازان به                فرار و نافرمانى آنان افزايش مى                 شد و   تر مى   روز ضعيف    روزبه    

ترين پايگاه      بنابراين ارتش كه آخرين و مهم             .  گشودند    جاى مردم به روى فرماندهان خود آتش مى        
  .ريخت تدريج فرومى رژيم بود، به

ر شب اول    د :  ها در تهران وسعت يافت          از اوايل آذرماه به مناسبت آغاز ماه محرم، درگيرى                              
از همان شب مردم با         .  محرم تعدادى از مردم در برخورد با نيروهاى امنيتى به شهادت رسيدند                               

ها همچنان ادامه يافت و دولت               درگيرى    .  بامها اعتراض خود را نشان دادند                 فرياد اهللا اكبر در پشت          
عاشورا كه در  تظاهرات روز. ناچار اجازه تظاهرات در روزهاى تاسوعا و عاشورا را صادر كرد به

ترين راهپيمايى از ابتداى انقالب بود كه هدايت آن را روحانيان و                                  آذر برگزار شد، بزرگ             20
اين تظاهرات عظيم آخرين اميدهاى طرفداران رژيم را از بين برد و                 . شاگردان امام برعهده داشتند

بعضى از   .  ير نيست  پذ  حتى دوستان امريكايى شاه به اين نتيجه رسيدند كه بقاى او ديگر امكان                           
مقامات امريكايى كوشيدند تا با نيروهاى انقالبى ارتباط برقرار كنند، اما بسيار دير شده بود؛                                          

به هر حال    .  چراكه سالها حمايت آمريكا از رژيم شاه آنان را نسبت به اين كشور بدبين كرده بود                           



از  .  ل جايگزينى مناسب برآمدند         دولتمردان امريكا كه از بقاى دولت شاه نااميد شده بودند، به دنبا              
ماه سران چهار كشور امريكا، فرانسه، آلمان و بريتانيا در جزيره گوادلوپ                                  اين رو، در اواسط دى            

گردآمدند و به اين نتيجه رسيدند كه اميدى به بقاى نظام سلطنتى در ايران نيست، و خروج شاه                                   
ماه درصدد بود تا ايران را ترك كند                   ى شاه خود از اوايل د     ) 113.(تواند از شدت بحران بكاهد مى

و در غياب خود امور را به شوراى سلطنت و يك دولت غيرنظامى مورد اعتماد بسپارد؛ طرحى                                      
در همين زمان در حالى كه شاه در جستجوى فردى مناسب                      .  ها بود    كه ظاهراً پيشنهاد امريكايى          

اين شورا عمالًاز ) 114.(ادر كردوزيرى بود، امام دستور تشكيل شوراى انقالب را ص براى نخست
همچنين به دستور امام هياتى به خوزستان فرستاده شد                 .  اين پس هدايت انقالب را برعهده گرفت          

تا كاركنان شركت نفت را به توليد نفت به اندازه نياز داخل ترغيب كنند؛ زيرا اعتصاب باعث                                       
درواقع پس از        .  مشكل شوند   شده بود كه مردم در تأمين مواد سوختى مورد نياز خود دچار                            

از سوى   .  تشكيل شوراى انقالب، اين طرفداران امام بودند كه هدايت امور را در دست داشتند                                      
او تنها كسى بود كه از         .  وزيرى برگزيد        هاى بسيار بختيار را به نخست           ديگر، شاه پس از رايزنى           

بختيار از    .  لطنتى شده بود   گرا حاضر به پذيرش اين سمت و همكارى با نظام س                 ميان مخالفان ملى      
اساسى وفادار       اعضاى جبهه ملى بود و چون اغلب اعضاى اين جبهه به اصل سلطنت و قانون                          

كم سلطنت خود را حفظ خواهد كرد، اما اعضاى جبهه ملى  بودند، شاه بر اين گمان بود كه دست
اين، دكتر سنجابى،       البته حدود يك ماه پيش از            .  سرعت بختيار را از اين جبهه اخراج كردند                   به 

مردود شمرده                                        ا  ر پهلوى  بقاى سلطنت  م  ما ا با  مالقات  ز  ا پاريس، پس  در  ملى  رهبر جبهه 
  )115.(بود
به هر روى، بختيار نتوانست حمايت مردم را به دست آورد و عمال با پذيرش همكارى با شاه                        

و موجى از شادى و  شاه از ايران خارج شد 1357ماه  وششم دى در بيست. از سوى مردم طرد شد
زودى به ايران           در اواخر دى ماه امام اعالم كرد كه به                      .  سرور را براى مردم به ارمغان آورد                     

از اين رو، بختيار فرودگاهها را بست، اما سرانجام در مقابل خواست مردم تسليم شد           . گردد بازمى
مام صادر گرديد                            پيماى حامل ا مام              .  و اجازه ورود هوا ميان      در دوازدهم بهمن ا خمينى در 

امام در سخنرانى تاريخى خود در بهشت زهرا دولت              . ترين استقبال تاريخ به ايران بازگشت بزرگ
امام سه روز بعد مهندس بازرگان              .  بختيار را غيرقانونى خواند و بر ايجاد دولتى جديد تأكيد كرد                         



ز اين زمان عمالً دو         ا .  وزير موقت ايران برگزيد              عنوان نخست     را به پيشنهاد شوراى انقالب به             
يكى دولت بختيار كه تنها ظاهرى از آن مانده بود، و ديگرى دولت            : دولت در ايران وجود داشت

تشكيل دولت انقالبى با استقبال گسترده              .  بازرگان كه از حمايت وسيع مردمى برخوردار بود                        
منتخب امام     هاى عظيمى در سراسر كشور به حمايت از دولت                  رو شد و راهپيمايى        مردمى روبه      
  .برگزار گرديد

سپس تصويرى از     .  بهمن جمعى از پرسنل نيروى هوايى در مقابل امام رژه رفتند                         19در روز          
در روز     .  ها منتشر شد كه خشم آخرين طرفداران رژيم پهلوى را برانگيخت          اين مراسم در روزنامه

. رگيرى به وجود آمد          بهمن بين همافران نيروى هوايى و افراد گارد شاهنشاهى د                           20جمعه  
همافران از نيروهاى انقالبى درخواست كمك كردند، از اين رو مردم به سرعت به كمك همافران  

در پى  . درگيرى با دخالت بقاياى نظاميان وفادار به رژيم پهلوى به سطح شهر كشيده شد. شتافتند
. ه تصرف مردم درآمد         ها مورد حمله قرار گرفت و يكى پس از ديگرى ب                     آن، پادگانها و كالنترى           

بختيار نيز دستور حكومت نظامى را صادر كرد، اما امام دستور داد مردم به حكومت نظامى اعتنا                                      
اثر شد، بلكه با ورود مردم به                تنها بى   ترتيب حكومت نظامى نه        بدين  .  نكرده، به خيابانها بريزند            

ن ارتش در نشست صبح روز          فرماندها    .  خيابانها طومار دولت بختيار و رژيم پهلوى درهم پيچيد                     
بعدازظهر همين روز با تصرف مراكز دولتى و                  .  طرفى ارتش را اعالم كردند              بهمن بى   22يكشنبه  

تسليم شدن پادگانها و مراكز نظامى و در نهايت كنترل راديو و تلويزيون از سوى انقالبيان،                                        
  .انقالب اسالمى به پيروزى رسيد

   
  :فصل پنجم 

  دولت پهلوىتحليلى بر ساختار     
بررسى كرده و سپس                                     قتصادى و فرهنگى رژيم شاه را  ا بتدا ساختار سياسى،  ين فصل  ا در 

ساختار سياسى ناكارمد، رشدنارضايتى،ظهور               ) شده در آغاز كتاب           براساس چارچوب معرفى          
پيروزى انقالب اسالمى را تحليل              (  ايدئولوژى جايگزين، گسترش  روحيه انقالبى و رهبرى                         

  .نماييم
  ساختار سياسى دولت پهلوى پس از كودتا .1 



كه در چارچوب نظرى درباره انقالب گفته شد، ضعفها و مشكالت  ساختار سياسى و                           همچنان   
ساختارهاى    . گيرى انقالب و گسترش نارضايتى عمومى دارد                    ماهيت آن نقش زيادى در شكل            

و در اين صورت نيازى  هاى مردمند كارمد و منعطف قادر به حل بحرآنهاو پاسخگويى به خواسته
اما ساختارهاى ضعيف، نامنعطف و استبدادى با ناتوانى                    .  به انقالب براى رسيدن به اهداف نيست               

. دهند   در جذب و پاسخگويى به تقاضاهاى اجتماعى  مخالفان را به انقالب و شورش سوق مى                             
رهاى دموكراتيك         ساختا .  گدارد     ماهيت ساختار سياسى همچنين در نوع و شكل مخالفتها تاثير مى               

دهند و ساختارهاى استبدادى مخالتها را خشن و                   آميز سامان مى      مخالفتها را قانونمند و مسالمت          
كنيم و از اين        ها و بنيانهاى نظام پهلوى را تحليل مى              در اين قسمت ابتدا پايه          .  سازند   انقالبى مى    

  :پردازيم آن مىمنظر آسيبهاى آن را برمى شماريم و سپس به ارزيابى نيروهاى مخالف 
   
  شاه و دربار. 3- 1 
نظام سياسى پهلوى، چونان نظامهاى سلطنتى قبل از خود، نظامى كامالً فردى و بر محور شخص       

توانست بدون نظر شاه كارى انجام                سان كه هيچ نهاد يا فرد ديگرى نمى              شاه استوار بود؛ بدان           
ى بود كه خطمشى سياسى كشور را        درواقع اين ميل، اراده و شخصيت فردى شاهان ايران                         .  دهد  

اين ساختار سياسىِ خودمحور، در طول تاريخ آسيبهاى زيادى به ايران وارد                                 .  كرد   مشخص مى  
هاى تاريخى درواقع تابع اقتدار، هوش و                      ها و دوره       رشد، زوال و انحطاط سلسله            .  كرده است    

عباس در رأس هرم          براى مثال، اگر فردى چون شاه اسماعيل يا شاه                   .  زيركى شاهان بوده است         
توانست تحوالت مثبتى را ايجاد كند، اما    گرفت، با تكيه بر استعداد فردى خود مى سياسى قرار مى

رفت    رسيد، كشور و نظام سياسى رو به انحطاط مى               اراده به قدرت مى           اگر پادشاهى ضعيف و بى       
  .گرفت و از هر سو در معرض هجوم و فروپاشى قرار مى

تدبيرى و  ترين قدرتهاى نظامى زمان بود، به دليل بى كه زمانى يكى از بزرگ امپراتورى صفويه    
. لياقتى آخرين شاهانش به جايى رسيد كه در مقابل سپاه كوچك اشرف افغان تسليم گرديد                               بى 

فردمحورى افراطى و نبود نهادينگى از مشكالت ديرين ساختار سياسى ايران بوده است، اما در                                       
ده شد تا به جاى فرد و شخص شاه، نهادهاى سياسى مدرنى چون مجلس                     انقالب مشروطه كوشي       

درواقع انقالب مشروطه كوششى بود              .  و كابينه، هدايت ساختار سياسى ايران را در دست گيرند                     



ساختار  .  گذارى     براى اصالح ساختار سياسى و كاهش نقش شاه در فرايندهاى كالن سياست                        
م                            و  د  ور آ م  ا و د ه  تا كو مدتى  ى  برا ى سياسى و             مشروطه  لها ا جد اصلى  نون  كا به  نيز  جلس 

اما با آغاز سلطنت رضاخان، سياست كشور به همان روال                     .  هاى مهم تبديل شد      گيرى   تصميم 
كاره كشور بود؛ تا آن حد كه او ابتدا نمايندگان مجلس را                           رضاخان خود همه      .  پيشين بازگشت    

وقهاى رأى نام آنان را بيرون                داد كه از صند       كرد و سپس به وزارت كشور دستور مى               انتخاب مى    
  .وزير بدون اجازه رضاخان هيچ هويتى نداشتند درحقيقت وزرا و نخست. آورد
مرداد آغاز        28روند فردمحورى در دولت محمدرضاپهلوى به طور مشخص بعد از كودتاى                                  
به سايه خدا    علَم شاه را     :  دولتمردان متملق بعد از كودتا به تعريف و تمجيد از شاه پرداختند              . شد

دانست؛ اقبال        كرد و خود را چاكر و نوكر محمدرضا مى                هاى او تشبيه مى       و مأمور انجام خواسته         
حضرت لقب داد؛ آموزگار ثروت و قدرت كشور را ناشى از نبوغ                               زاد اعلى      خود را غالم خانه        

تلقى مى    ه  نبوغ                         شخص شا و  ه  استثنايى شا تبليغ شخصيت  و  ترويج  نيز در  مطبوعات   كرد، و 
پس از آن، لقب آريامهر براى شاه برگزيده شد تا در كنار القاب                            .  زدند    فردش قلم مى      منحصر به  

عظمت شاه را    ...  داران و شاهنشاه آريامهر              حضرت همايونى و بزرگ ارتش              ديگرى چون اعلى       
 كرد، تا اينكه       ها را باور مى        نمايى   شاه كه عالقه عجيبى به تملق داشت، همه اين بزرگ                .  بنمايانند   

دانست، حتى       او كه خود را برخوردار از نبوغ مى                   .  بينى و توهم دچار شد        تدريج به خودبزرگ          به 
مدعى شد كه رسالتى الهى براى نجات كشور بر دوش دارد و هيچ كس به اندازه او به خداوند                                        

او همچنين ادعا كرد كه مورد عنايت الهى است و حتى با امام زمان نيز ديدار                                  .  نزديك نيست    
شاه چنان نبوغ خود را باور داشت كه بارها در تلويزيونهاى مشهور دنيا ظاهر                                   )  116.( دكن  مى 
. داد    جهانيان را پند و اندرز مى             -از ذخاير نفتى تا پرورش كودكان  -شد و در مورد همه چيز  مى

 -گفت و امريكا و انگليس          اى سخن مى    هاى نظامى، اقتصاد، انرژى و علوم هسته                  او از تكنولوژى        
او انتظار داشت مردم . نمود كرد و اخالق آنان را نكوهش مى را موعظه مى -طور كلى غربيان  بهو 

عنوان رئيس كشور، بلكه در مقام مرشد، معلم و مربى                     تنها به   همه سخنانش را باور كنند و او را نه   
  .معنوى بپذيرند

ستقاللى نسبى از خود      شاه پس از كودتا به تدريج علماء و سپس تمام شخصيتهايى را كه ا                           
ترتيب اطرافيان و كارگزاران شاه به افرادى نوكرمĤب و                               دادند، حذف كرد و بدين              نشان مى   



! درواقع تمام مسئوالن و دولتمردان جز اجراى نيات و اوامر ملوكانه                                  .  چاكرصفت تبديل شدند     
هويدا   .  دهد  هاى شاه را به بهترين گونه انجام                كوشيد تا خواسته     هدفى نداشتند و هر كس مى         

خلعتبرى وزيرخارجه         .  گفت، او چيزى بيش از يك منشى مخصوص نيست                وزير شاه مى      نخست 
اهميت، اين شخصِ       آور است و در تمام موارد مهم و غالباً امور كم                        گفت، او فقط پيام        شاه مى  
هاى مهم معموالً با كسى          گيرى   شاه در تصميم    )  117.( گيرد   حضرت است كه تصميم مى        اعلى  

گرفت، بايد نظر شاه را تأييد             كرد و اگر هم فردى در مواردى مورد مشورت قرار مى          مىمشورت ن
به همين دليل، هيچ       .  كرد؛ حتى سفيران كشورهاى بزرگ نيز جرئت نداشتند از او انتقاد كنند                            مى 

ترتيب    بدين  .  كس او را از نفرت رو به رشد مردم از نظام سلطنتى و شخص وى آگاه نكرد                                
اين روند تا       )  118.( سلطنتى و تمام ساختار سياسى كشور به شخص شاه متكى شد          تدريج نظام       به 

او بارها اين        .  گفت كه گويا دولت ملك اوست           اى سخن مى    گونه   آنجا پيش رفت كه شاه حتى به         
بهرحال چنان شاه و       .  نفت من، ارتش من، پول من و درآمدهاى من                     :  كرد   كلمات را تكرار مى        

عف و سستى شاه ضعف دولت و اعتراض عليه شاه، اعتراض عليه                   دولت يكى شده بودند، كه ض          
  .گرديد كل نظام سياسى تلقى مى

ظاهر مقتدر، به لحاظ روحى متزلزل و نامطمئن بود و حتى در مراحل                               اما اين شخصيت به         
مرداد، زمانى كه خبر شكست            25وى در     .  گيرى نبود     حساس حيات سياسى خود قادر به تصميم           

ى را شنيد، به سرعت با هواپيماى اختصاصى خود از رامسر به عراق فرار كرد و                                كودتاى نصير     
. كه مسئوالن به دنبالش بودند، خبر ورود او را به بغداد و سپس به ايتاليا دريافت كردند                                       درحالى    

در اواخر عمر رژيم، زمانى كه شاه از مشكالت آگاه شد، ناتوانى، ترديد و تزلزل وى بيش از                                            
ديدند، در چهره او نااميدى و ترس را                      كسانى كه در آن ماهها او را مى                .  شتپيش آشكار گ    

او  .  كوشيد ديگران را باعث اعتراض وسيع مردمى بداند                     شاه در آن روزها مى          .  كردند    مشاهده مى    
سى و  بى  و گاه انگلستان و راديو بى             -به دليل گران شدن نفت   -گاه شوروى، گاه غرب و امريكا 

گاه نخواست اشتباهات خود را بپذيرد               داد، اما هيچ       فادار خود را مقصر جلوه مىحتى كارگزاران و
نها را جبران كند           آ نظام سرايت كرد؛ آن                              .  و سپس  به همه اركان  و  ا ميدى  ا نا گونه    تزلزل و 

سردمداران دولت پهلوى نيز در روزهاى آخر عمالً درمانده و ناتوان بودند، از همين روى هيچ                                              
اى بنا شده     ساختار سياسى پهلوى به گونه       .  ابل جريان انقالب اتخاذ نگرديد             تصميم واحدى در مق        



زمانى كه     .  شد كلى نابود مى      رفت و با نابودى او به            بود كه با ضعف و فتور شاه رو به انحطاط مى               
  از اير 1357ماه  دى 26اين شخصيت پوشالى در 

  ارتش. 1-2 
وى بر اين      .  نگريست   ركن قدرت خود مى         ترين   عنوان مهم     محمدرضا همچون پدرش به ارتش به             

نيروهاى نظامى و خريد تسليحات اختصاص                           پايه، عمالً حدود يك          به  سوم بودجه كشور را 
از آنجا كه      .  قيمت عالقه عجيبى داشت       شاه به خريد آخرين تجهيزات مدرن و گران                  )  119.( داد   

امريكايى براى اين منظور به             نگهدارى و تعمير اين تجهيزات در ايران ميسر نبود، هزاران مستشار                           
هاى دولت افزايش يافت، و از سوى ديگر موجبات                        سو هزينه   ترتيب از يك      بدين  .  ايران آمدند       

  .نارضايتى مردم فراهم شد
كرد كه در اين زمان            شاه در حالى اين بودجه عظيم را صرف تقويت بنيه نظامى كشور مى                            

ايران با تمام كشورهاى منطقه به توافق رسيده بود؛                      دولت  . كشور با هيچ تهديد امنيتى روبرو نبود
بطه              بلوك شرق را نيز                          با شوروى و  مريكا و غرب  ا ز حمايت  و ا نه داشت  اى گرم و صميما

  .توانست براى مقابله با تهديد خارجى باشد بنابراين تقويت نيروهاى نظامى نمى. برخوردار بود
شاه .  شه در ويژگيهاى شخصيتى وى داشته باشد           رسد تمايل شاه به تقويت ارتش ري           به نظر مى    

از اين رو      )  120( به لحاظ روانشناختى شخصيتى متزلزل و سرشار از عدم اعتماد به نفس داشت                         
از سوى   .  كوشيد تا ضعفهاى روانى و روحى خود را در پناه ارتشى قدرتمند فراموش كند                                  مى 

كوشند تا با     رخوردار نيستند معموال مى         ديگر،نظامهايى كه از پايگاه اجتماعى و مقبوليت مردمى ب                      
در اين دوره نيز ارتش              . تكيه بر ارتش و نيروهاى نظامى ضعف مشروعيت خود را جبران كنند                         

. بردند    شد به آن پناه مى       كرد و تكيه گاهى بود كه هرگاه نظام دچار بحران مى                      چنين نقشى ايفا مى     
است كه در مواقع ضرورى مخالفان             بنابراين ارتش ضامن حفظ نظام و جانشين حمايت مردمى                     

و  1332مرداد      28درواقع در        .  مى دهد    داخلى را سركوب كرده، نظام را از خطر سقوط نجات                      
  .اين ارتش بود كه سلطنت پهلوى را نجات داد و مخالفان را سركوب كرد 1342خرداد 

شاه ترين ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوى وابستگى آن به شخص محمدرضا                             مهم     
شدند و او خود تمام دستورهاى مهم               تمام فرماندهان ارتش مستقيماً زير نظر شاه انتخاب مى                   .  بود  

از اين رو، در نبود           )  121.( كرد و فرماندهان نيز مجرى اوامر او بودند                      و گاه جزئى را صادر مى          



انى كه شاه   پاشيد؛ همچنان كه در اواخر رژيم زم                 شاه و يا بيمارى و تزلزل وى ارتش عمالً فرومى   
داد، ارتش نيز ناتوان و درمانده شد، آن سان كه عمالً با خروج شاه از                                 متزلزل و ناتوان نشان مى           

  . ايران ارتش نيز عمال فروپاشيد
تواند دوام بلندمدت نظام              به هر حال تجربه نظام پهلوى ثابت كرد كه نيروهاى نظامى نمى                            

توان با تكيه بر نيروهاى نظامى               سياسى را نمى    سياسى را تضمين كند و بحران مشروعيت نظام              
با اينكه هدف اصلى آن مقابله با               -همچنين به كارگيرى نيروى نظامى عليه مردم                 .  برطرف كرد     

قيمت  تنفر از شاه و دولتش را افزايش داد و خريد تجهيزات مدرن و گران -دشمن خارجى است 
  .تر كرد ها را عميق با وجود فقر و گرسنگى مردم نيز كينه

  ساواك. 3 - 1 
ئيل                 30اين سازمان در سالهاى ميانى دهه                  نگليس و اسرا با كمك سيا و سازمان جاسوسى ا
شاه از همان ابتدا تيمور بختيار را كه به خشونت مشهور بود، به رياست آن            . تأسيس شد( موساد)

كه با شكنجه، اعدام       از اين رو، ساواك از همان ابتدا به سازمانى مخوف تبديل شد   . منصوب كرد
لرزه بر      50و   40نام ساواك در سالهاى دهه            .  كرد   و ترور مخالفان دولت پهلوى را مرعوب مى                   

يافته بسيار موفق بود؛ به            اين سازمان در برخورد با گروههاى سازمان                    .  انداخت     اندام مخالفان مى        
ساواك تقريباً      .  شدند  مى اى كه اغلب احزاب و سازمانها در همان ابتداى راه، كشف و منهدم           گونه

تمامى گروههاى چريكى را درهم كوبيد، از اين رو اين گروهها نتوانستند آسيب چندانى به دولت 
مأموران ساواك در           .  حوزه نفوذ ساواك محدود به مخالفان مسلّح نبود                    .  پهلوى وارد سازند         
ا كنترل   ها، ارتش و حتى در محافل خصوصى حضور داشتند و اوضاع ر                          ادارات، روزنامه              

ساواك چنان رعبى در دلها افكنده بود كه مردم حتى در محافل خصوصى نيز                             )  122.( كردند    مى 
  .جرئت اظهار مخالفت با شاه را نداشتند

ين سازمان در دهه                با سركوب گروههاى مخالف و دستگيرى                  50و   40ا هاى   موفق شد 
اما در    .  فتها را خاموش نمايد       گسترده، نوعى سكوت ترس آلود را بر جامعه حاكم سازد و مخال                         

اعتبار كرد و حتى  هاى وحشيانه ساواك نظام پهلوى را بى ها و شيوه سالهاى پايانى، افشاى شكنجه
ساواك با گسترش اعتراضات و تظاهرات خيابانى و     . اعتراض محافل حقوق بشر را نيز برانگيخت

به هر روى، ساواك گرچه توانست               .  رفته توان خود را از دست داد                مخالفتهاى غيرسازمانى، رفته          



براى مدتى كوتاه با ايجاد ترسى عمومى عمر رژيم را افزايش دهد، هرگز موجبات بقاى نظام را                                        
ها و تنفر عمومى از شاه و سلطنت افزود و سرانجام طومار   درواقع اين ترس به كينه. فراهم نياورد

  .نظام سلطنتى را درهم پيچيد
  احزاب وابسته. 4 - 1 
ظاهرا بر طبق الگوى نظام سياسى امريكا دو حزب ملّيون و مردم را                           30مدرضا شاه در دهه       مح  

در رأس حزب ملّيون منوچهر اقبال، و در                  .  ظاهر دموكراتيك شود         تأسيس كرد تا رژيم پهلوى به          
تأسيس  .  ترين دوستان و ياران صميمى شاه قرار داشتند                 رأس حزب مردم اسداهللا علم، از نزديك                  

نامه آنها به پيروى از منويات و افكار محمدرضا شاه صورت گرفته                            بنا به اساس     -اب   اين احز    
. توانند سياست مستقلى در پيش گيرند          از اين رو، از ابتدا آشكار بود كه اين احزاب نمى                          .  بود  

اى كه چندى      اعتبار كرد؛ به گونه          تقلب حزب ملّيون در انتخابات مجلس بيستم اين حزب را بى                     
اميرعباس هويدا و حسنعلى منصور از اعضاى                 .  يران نوين جايگزين اين حزب شد             بعد حزب ا    

تصميم گرفت اين دو حزب          1354سرانجام شاه در سال        .  شدند  اصلى حزب جديد محسوب مى        
  :اهداف اين حزب عبارت بود از. را در حزبى واحد كه رستاخيز ناميده شد، ادغام كند

شده و محدود در حزب، و ايجاد امكان حداقلِ                        رل جلب رضايت مردم با مشاركت كنت            .  1    
  اى بينجامد؛ فعاليتهاى سياسى بدون اينكه به تغييرات عمده

  هاى متوسط و پائين جامعه با اعطاى امتيازات حزبى؛ سازماندهى و بسيج سياسى توده. 2    
  اعمال كنترل اجتماعى و برخورد با هرگونه فعاليت سياسى خارج از حزب؛. 3    
  .كوشش براى آموزش سياسى مردم در راستاى منافع و آرمانهاى سلطنت پهلوى. 4    

واقع هدف حزب تبديل نظام پهلوى به دولت فراگير حزبى بود تا بين دولت و مردم نوعى                                      به     
نامه حزب اعالم        در اساس    .  پيوند ايجاد كند و نظام را از نبود مشروعيت مردمى رهايى بخشد                           

ميان        دارى را درهم مى            هاى سوسياليسم و سرمايه        ترين جنبه    مهم  شده بود كه حزب        آميزد و 
را براى به پايان رساندن انقالب سفيد و نيز                    «  شاه » حكومت و مردم پيوندى متقابل برقرار، و                    

به نظر بنيانگذاران حزب،            .  هاى تمدن بزرگ به سوى ايران يارى خواهد كرد                        گشودن دروازه          
  .شد وى جامعه محسوب مىشاهنشاه رهبر سياسى و معن



زور به عضويت اين حزب درآورد، بارها كسانى                        سرعت همه مردم را به      خواست به شاه كه مى    
پيوندند،     گفت كسانى كه به حزب نمى         او مى   .  پيوستند، تهديد و يا تحقير كرد          را كه به حزب نمى       

ترتيب عضويت در حزب         بدين . نداند؛ از اين رو يا بايد به زندان بروند و يا ايران را ترك كن خائن
اى بود براى استفاده از امكانات و                   درواقع حزب واسطه          )  123.( عمالً براى مردم اجبارى شد            

امتيازات دولتى و يا به سخن ديگر، استفاده از هرگونه خدمات دولتى منوط به عضويت افراد در                                       
  . حزب بود

دولت    .  و مستقل از آن گسترش يابد           اما هرگز به حزب اجازه داده نشد كه جدا از دولت                               
شد و معموالً شخص     كرد، دبير كل حزب از سوى شاه انتخاب مى                   حزب را پيوسته كنترل مى         

اغلب رهبران حزب با ساواك در ارتباط بودند و همين                        .  وزير اين سمت را برعهده داشت             نخست 
ها و   رغم صرف هزينه      به هر حال اين حزب به         .  زد   امر به بدبينى عمومى نسبت به حزب دامن مى               

ناكامى اين حزب و احزاب مشابه ريشه در ساختار                      .  دست نياورد      امكانات بسيار، موفقيتى به           
تابيد و همه را       استبدادى دولت پهلوى داشت؛ ساختارى كه هيچ نيرو و نهاد مستقلى را بر نمى                             

د را به خوبى       هاى خو   تواند كارويژه اصوالً حزب سياسى زمانى مى. خواست مطيع محض خود مى
اما احزاب      .  انجام دهد كه مستقل از دولت و با تكيه بر پايگاه مردمى و طبقاتى خود توسعه يابد                               

اعضاى اين احزاب نه براى             .  مذكور بدون پايگاه اجتماعى و ملزم به اطاعت محض از شاه بودند                          
عضويت آنها      گيرى از امتيازات كالن و سوءاستفاده به                    فعاليت سالم سياسى، بلكه براى بهره           

  .آمدند درمى
عامل ديگر در ناكامى اين احزاب عدم مشروعيت  شخص محمدرضا شاه و سلطنت پهلوى                               

دوستى و پيروى از افكار و نيات ملوكانه افتخار                       درواقع وقتى رهبران احزاب به شاه                   .  است 
اه از اين احزاب         گ  زدند و از همين رو بود كه مردم هيچ                 كردند، به تنفر مردم از خود دامن مى                  مى 

  .استقبال نكردند
  نفت. 5 - 1 
ترين عوامل تاثير گذار بر تحوالت سياسى و اجتماعى ايران   از اوايل قرن بيستم نفت يكى از مهم 

المللى را نسبت به ايران افزايش داد كه              سو اهميت نفت حساسيت قدرتهاى بين از يك. بوده است
مور داخلى انجاميد و واكنشهايى چون نهضت ملى را                    به استثمار و دخالتهاى بيجاى آنان در ا                 



بر تحوالت و ساختارهاى سياسى،                                   تأثيرى شگرف  نگيخت، و از سوى ديگر درآمد نفت  برا
  .اجتماعى و اقتصادى ايران بر جاى نهاد

حال   در دوران رضاشاه نقش نفت در درآمد دولت هنوز اهميتى اساسى نيافته بود، اما با اين                                         
را امضا كرد كه          1312كسب درآمد بيشترْ قرارداد دارسى را لغو، و قرارداد                               رضاشاه براى     

موجب آن در كنار افزايش سى سال به مدت قرارداد دارسى، سهم ايران از درآمد نفت جنوب                                        به 
بيشتر شد     ندكى  منافع عظيم دولت        :  سقوط رضاشاه مسائل پشت پرده نفت را آشكار كرد                   .  ا

ولت ايران خشم مردم و سياستمداران ملى را برانگيخت كه درنتيجه، انگليس در كنار بهره اندك د
در طى دوران نهضت ملى به دليل مخالفت سرسختانه                   .  نهضت ملى شدن نفت را درپى آورد              

ها و همراهى دولتهاى غربى، فروش نفت ايران كامالً متوقف شد و دولت به ناچار                                     انگليسى  
گرچه دولت مصدق نتوانست كاهش درآمد نفت                  .  تاستراتژى اقتصاد بدون نفت را در پيش گرف                  

هاى يك اقتصاد قدرتمند بدون تكيه بر درامد  را جبران كنداما در صورت تداوم اين برنامه شالوده
  .شد نفت پى ريزى مى

رفت و ناكامى در حل اين مساله از عوامل                     ترين مسئله دولت مصدق به شمار مى              نفت مهم      
بعد از كودتا، نفت ايران به كنسرسيومى از شركتهاى                   .  شود  ىاصلى شكست آن دولت محسوب م         

امريكايى و اروپايى واگذار شد كه درپى آن درآمد دولت از محل فروش  نفت افزايش يافت؛ تا                               
ترين منبع تأمين بودجه دولتى تبديل شد و به ظهور دولتى متكى بر  تدريج نفت به مهم جايى كه به

نقش مهمى را در تجديد بناى استبداد ايرانى و                    42  -  57لهاى   نفت در سا   .  درآمد نفت انجاميد        
اى از نويسندگان با توجه به همين امر،                  پاره   .  ظهور ديكتاتورى نظامى محمد رضاشاه ايفا كرد                 

) 124.( اند   تلقى كرده    (  رانتير   ) دولت پهلوى را در اين سالها استبداد نفتى و يا دولت تحصيلدار                          
اص از رابطه دولت و نيروهاى اجتماعى استوار است كه براساس                          اى خ    چنين تحليلى، بر انديشه       

آن هرچه استقالل سياسى و اقتصادى دولتها از طبقات و نيروهاى اجتماعى بيشتر باشد، امكان                                  
بيشتر است           آنها  نيروهاى                        .  استبدادى شدن  به سخن ديگر، ميزان استقالل دولت از جامعه و 

بر اين بنياد، اگر دولتها به              .  اى دارد       تبداد اهميت ويژه       اجتماعى، در تعيين گرايش دولتها به اس                
. توانند در مقابل آن مستبدانه عمل كنند                لحاظ اقتصادى و سياسى وابسته به جامعه باشند، نمى                 

اى   بنابراين دولتى كه به مالياتها و حمايت مردم نيازمند است، قادر نيست در مقابل آنان شيوه                                      



از اين منظر، يكى از عوامل اصلى استبداد در ايران                       .  يش گيرد  گرانه در پ       بار و سركوب      خشونت  
جنبه فراطبقاتى و فرااجتماعى دولتها و از ديگر سو ناوابستگى آنها از نظر مالى و سياسى به                                     

  .جامعه مدنى و نيروهاى اجتماعى است
جديد  آنچه در اين ميان درخور توجه است، بررسى نقش نفت در استقالل دولت از جامعه و ت              

در اين سالها      .  به اوج خود رسيده بود           42  -  57خصوص در سالهاى        حيات استبدادى است كه به    
از  .  نياز كرد     كلى از ماليات و ساير منابع بى             سرعت افزايش يافت و دولت را به                درآمد نفت به      

خصوص   بينى حاكمان، به       شد، غرور و خودبزرگ            سويى هرچه بر ميزان درآمد نفت افزوده مى                   
  .يافت شاه و به همراه آن استقالل عمل دولت و شدت استبداد نيز افزايش مىشخص 

گذارى كالن و نيروى كار زياد                 بايد توجه داشت كه توليد و صدور نفت نيازمند به سرمايه                        
تر اينكه كل      آيد و مهم     نيست، از اين رو درآمد نفت درآمدى است كه تقريباً آسان به دست مى                            

به  .  رسد  رات در اختيار دولت قرار دارد و درآمد آن نيز مستقيماً به دولت مى                             مراحل توليد و صاد
هاى   گذارى     ريزى هاى دقيق و بلندمدت و سرمايه عبارت ديگر، دولتهاى نفتى بدون اينكه به برنامه

آورند؛ درآمدى كه چون ماليات                   كالن نيازى داشته باشند، درآمد نسبتاً هنگفتى به دست مى                    
شايد از   .  بينند  شود، دولتها خود را در مقابل آن چندان پاسخگو نمى                     مردم دريافت نمى   مستقيماً از 

اند از درآمدهاى خود براى ايجاد اقتصادى سالم بهره                            همين روست كه دولتهاى نفتى نتوانسته             
  )125.(رود اى از اين درآمدها به هدر مى گيرند و عمالً بخش عمده

به لحاظ مشروعيت، دولت           .  ت گوناگون قابل بررسى است          تاثير نفت در دولت پهلوى از جها               
دولت در     .  اى از مشروعيت داخلى و خارجى خود را مرهون درآمد نفت بود                              پهلوى بخش عمده     

با تزريق درآمد نفت به جامعه و ايجاد رفاه كاذب، سرمايه                                    هاى كالن     گذارى     داخل كشور 
نظام  .  كرد   ايت مردم را جلب مى         اقتصادى، ايجاد صنايع سنگين و نيز حل معضل بيكارى رض                   

تنها از نظر اقتصادى و سياسى به مردم وابسته نبود، بلكه درواقع اين مردم                               پهلوى در اين سالها نه        
همچنين دولت با      .  هاى دولت نياز داشتند          ها و سرمايه     و نيروهاى اجتماعى بودند كه به حمايت                

يز بودجه احزاب دولتى وابسته را تأمين                   هاى كالن تبليغاتى خود و ن           تكيه بر درآمد نفت  هزينه         
توان تصور كرد كه هزينه جشنهاى بزرگ و مراسم                    در نبود درآمدهاى بادآورده نفتى نمى            . كرد مى

در بعد خارجى نيز ايران يكى از               .  شد تشريفاتى و پرزرق و برق شاهنشاهى چگونه تأمين مى                    



رفت، از اين رو بخش            شمار مى  كننده قيمت نفت در جهان به           كشورهاى مؤسس اوپك و تعيين          
  .المللى دولت پهلوى ناشى از درآمد نفت بود اى از اعتبار بين عمده
آور رژيم را تأمين            هاى نظامى سرسام      همچنين درآمد نفت، بودجه ارتش، ساواك و هزينه                           
، بدون  قيمت مدرن و نيز اداره ارتش بزرگ خريد ميلياردها دالر تجهيزات پيشرفته و گران. كرد مى

به هر حال درآمد نفت سبب شده بود كه ناكارآمدى واقعى نظام                          .  درآمدهاى نفتى ممكن نبود          
ظاهر كارآمد و قدرتمند نشان دهد و                پهلوى و ضعفها و آسيبهاى آن پنهان بماند و آن دولت را به     

  .دوام آن را براى مدتى تضمين نمايد
ت نظام پهلوى و ماهيت استبدادى آن را                 توان همه آسيبها و معضال        بايد توجه داشت كه نمى          

تر از آن است كه بتوان آن رافقط                 هاى استبداد در ايران عميق             ريشه  .  تنها به مسئله نفت نسبت داد         
ناشى از تكيه دولت بر درامد نفت دانست اما به هر حال در اين دوره درآمدهاى بادآورده نفت                                              

ى و جدا كردن آنها از جامعه و نيروهاى                   در ايجاد غرورى كاذب براى سردمداران رژيم پهلو                           
  .اجتماعى تاثير زيادى بر جاى گذاشتند

يكى از آسيبهاى تكيه بر درامد نفت تاثير نوسانات قيمت نفت بر اقتصاد و سياست كشورهاى                               
دولت پهلوى نيز با اتكا به درآمد نفت خود را تابع نوسانات قيمت اين كاال در بازار                                   .  نفتى است  
هر بحرانى كه در قيمت نفت روى            .  ر داد و به اين ترتيب موقعيت خود را متزلزل نمود       جهانى قرا

با كاهش قيمت      55كه در سال      شد؛ چنان    ثباتى در حكومت پهلوى مى          داد، موجب بحران و بى         مى
  .و تقاضاى جهانى نفت معضالت و مسائل دولت پهلوى نيز افزايش يافت

  ناسيوناليسم شاهنشاهى. 6 - 1 
بخش   عنوان ايدئولوژى مشروعيت             رضا شاه نيز چون پدرش ناسيوناليسم شاهنشاهى را به                 محمد  

هاى اين ايدئولوژى تأكيد بر تاريخ و فرهنگ باستانى ايران  يكى از ويژگى. نظام خود برگزيده بود
مر                           خصوص دوره هخامنشى و بى            به  اعتنايى به فرهنگ و تاريخ اسالمى ايران بود كه همين ا

بى    ع   موجب  ملت گرديد                              ا بيشتر دولت و  نگى  وبيگا يدئولوژى  ا ين  ا به  مردم  قع       .  تنايى  دروا
توانست پيوند مستحكمى        ناسيوناليسم شاهنشاهى با واقعيتهاى جامعه ايران سازگار نبود و نمى                         

اول تأكيدى كه بر         :  در اين ايدئولوژى دو نكته بارز وجود داشت                     .  ميان دولت و ملت ايجاد كند           
شد، و دوم تحقير ارزشها و نهادهاى                مى  -عنوان موجودى مقدس            به   -سلطنت و شخص شاه   



كوشيد تا براساس اين دو ويژگى، فرهنگ باستانى ايران را                           دولت پهلوى مى      .  مذهبى جامعه    
گاه قلبى مردم و سايه          در اين ايدئولوژى، شاه تنها حافظ بقا و دوام دولت، تكيه                           .  بازسازى كند     
  )126.(گرديد خدا تلقى مى

  
توان در جشنهاى دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهى ايران                        اوج ظهور اين ناسيوناليسم را مى                 

اين جشنها درنهايت تشريفات و پوشش گسترده خبرى جهانى و با حضور بسيارى                          .  مشاهده كرد     
شد كه قحطى  از سران كشورهاى جهان و با صرف صدها ميليون دالر هزينه، در زمانى برگزار مى

بخشهايى از كشور را فراگرفته بود و در بسيارى از مناطقْ مردم از تأمين احتياجات                                    و گرسنگى   
  .اوليه خود ناتوان بودند

آخرين بروز رسمى ايدئولوژى شاهنشاهى تغيير تقويم ايران از هجرى شمسى به شاهنشاهى                                   
م موجود   اعالم شد كه از سال بعد تقويم شاهنشاهى جايگزين تقوي                   1354در اواخر سال        .  بود  

تقويم جديد براساس تاريخ فرضى دو هزار و پانصد سال سلطنت در ايران و با                                .  خواهد شد   
اعالم    2535سال   1355بنابراين سال      .  احتساب سالهاى سلطنت محمدرضا شاه ساخته شده بود            

 گاه از آن استقبال نكردند و عمالً آن را به تمسخر گرفتند؛ تا آنجا كه پس از                               شد، اما مردم هيچ       
در هر حال ايدئولوژى            .  كمتر از دو سال شاه مجبور شد اين تقويم ساختگى را كنار بگذارد                         

تنها نتوانست خأل مشروعيت نظام پهلوى را پر كند، بلكه بر بحران مشروعيت افزود                          شاهنشاهى نه
  .تر ساخت و از ديگر سو بيگانگى مردم و دولت را نيز عميق

  وابستگى به امريكا. 7 - 1 
 1320محمدرضا شاه كه در شهريور         .  هاى رژيم پهلوى وابستگى به امريكا بود                 گر از پايهيكى دي 

به لطف كشورهاى اشغالگر به خصوص انگلستان به قدرت رسيده بود، از همان سالهاى آغازين                                  
سلطنت درصدد جلب حمايت امريكا برآمد، اما دولتمردان امريكا چندان تمايلى به دخالت در                                     

ان نداشتند؛ زيرا عمده توجه آنها به ژاپن و اروپاى غربى بود و ايران حوزه سنتى                                     امور داخلى اير  
با آغاز جنگ سرد بين شوروى و امريكا و با توجه          20در اواخر دهه . گرديد نفوذ بريتانيا تلقى مى

تدريج ايران به يكى از            به موقعيت استراتژيك ايران در همسايگى شوروى و منطقه خاورميانه، به                           
ن   تبديل شد             كا مريكا  ا بتدا               .  ونهاى اصلى سياست خارجى  ا مريكا  ا نفت،  در جنبش ملى شدن 



. طرفانه و حتى گاه جانبدارانه داشت، اما سرانجام به مخالفت با دولت ملى پرداخت                                   موضعى بى  
امريكا اصوالً با ملى شدن نفت ايران و استقالل عملى اين كشور در توليد و فروش نفت موافق                                   

سوم فراهم آورده، منافع              توانست الگويى براى ساير كشورهاى جهان                 حقق اين امر مى     نبود؛ زيرا ت       
ترس امريكا از نفوذ شوروى عامل ديگرى بود كه اين       . شركتهاى نفتى امريكايى را به خطر اندازد

كشور را به مخالفت با مصدق سوق داد، تا اينكه سرانجام امريكا با دخالت مستقيم و طراحى                                     
رداد، مصدق و دولت ملى را برانداخت و شاه را كه از ترس فرارى شده بود، به                                       م  28كودتاى     

پس از كودتا افزون بر اينكه شركتهاى نفتى امريكايى در قرارداد كنسرسيوم                                .  قدرت بازگرداند         
از سهم توليد نفت ايران را به دست آوردند، دولت ايران نيز در حوزه نفوذ امريكا قرار                                           %  40

  .گرفت
ها براى تقويت دولت پهلوى از              امى سالهاى پس از كودتا تا انقالب اسالمى، امريكايى                    در تم       

كمكهاى امريكا از همان ماههاى اول حكومت زاهدى به ايران                            .  هيچ كمكى فروگذار نكردند           
 1337در سال    .  آنها شاه را در ايجاد ساواك و تقويت ارتش و شهربانى يارى دادند                             .  سرازير شد   

اى كه بين ايران و امريكا به امضا رسيد، امريكا دفاع از ايران را در مقابل                                        نبه طبق پيمان دوجا      
با پيوستن ايران به پيمان سنتو، دولت ايران عمالً به . تجاوز كشورهاى سوسياليستى برعهده گرفت

رشد ناكارآمدى و فساد در دولت پهلوى  30در اواخر دهه . جرگه كشورهاى بلوك غرب پيوست
انتخاب امينى طبق خواست . مريكا را بر آن داشت تا شاه را به اصالحات ترغيب كننددولتمردان ا

آنها و براى اصالح ساختار سياسى كشور صورت گرفت، اما با ناكامى امينى و تعهد شاه براى                                 
ها، امينى بركنار شد و شاه زان پس با حمايت امريكا قدرت                       انجام اصالحات مورد نظر امريكايى              

طى سالهاى   .  دست گرفت و افراد مطيع خود را به مناصب حساس سياسى گمارد                      مطلق را در      
شاه به اتكاى حمايت        .  رابطه شاه و دولتمردان امريكا در بهترين حد ممكن بود                        1342  -  1357

در  .  اش را به اجرا درآورد                هاى بلندپروازانه          امريكا ديكتاتورى سلطنتى خود را بنا نهاد و برنامه                    
فارس    ا روى كار آمدن نيكسون در امريكا، شاه به ژاندارمى منطقه خليج                             ب  1340اواخر دهه       

ين منطقه تضمين كند                            ا مريكا را در  ا منافع  يافت  ين پس سيل       .  برگزيده شد و مسئوليت  ا ز  ا
تسليحات نظامى امريكا به ايران سرازير شد و هزاران مستشار نظامى امريكايى به ايران آمدند تا                                        

ترين مشترى     ايران در اين سالها مهم           .  تعهدات جديدش يارى دهند             ارتش ايران را در انجام               



كرد و    سالحهاى امريكايى بود؛ تا جايى كه بيش از نصف صادرات اسلحه امريكا را دريافت مى                                 
  .شد هاى ايران نصيب امريكا مى طريق ميلياردها دالر از سرمايه از اين

لهاى            م            42  -  1357در طى سا ا تكاى حمايت  ا به  ه  دولت                 شا نفت،  مدهاى  درآ ريكا و 
اى را به وجود آورد كه كامالً مستقل از جامعه و طبقات اجتماعى بود و به حمايت                                     خودكامه    

كردند،     ها از شاه حمايت نمى        ترديد اگر امريكايى بى. خارجى بيش از مردم خود چشم اميد داشت
عنوان پادشاهى ضعيف به         شد و يا به    پرونده پادشاهى وى در همان سالهاى نهضت ملى بسته مى                   

شاه در سالهاى حكومت خود به خواست و حمايت دولتمردان                     .  داد    حيات سياسى خود ادامه مى         
رابطه شاه و دولت امريكا فراتر از رابطه دو دولت                          .  امريكا بيش از مردم خود چشم دوخته بود                  

آورد و سلطنت       ست مى د  شاه در پيوند با دولتمردان امريكا اعتماد به نفس الزم را به                          .  دوست بود    
ها  از وى      گفت تا هنگامى كه امريكايى          او مى   .  ديد   شده مى   خود را در پيوند با اين كشور تضمين              

تواند هرچه بخواهد، بگويد و هر كارى كه بخواهد، انجام دهد، از اين رو چنين     حمايت كنند، مى
اى كلى حكومت را نيز        ه  شاه حتى رهنمودها و خطمشى        )  127.( توان سرنگون كرد        دولتى را نمى      
. گرفت و از همين رو همواره در بحرانها چشم به تصميم دولتمردان امريكا داشت                                  از امريكا مى      

با رشد درآمدهاى نفتى، استقالل عمل زيادى در مقابل امريكا به                             70البته شاه در سالهاى دهه          
هر حال شاه نقش يك        به .  كرد   دست آورد، اما در همين زمان نيز در جهت منافع امريكا عمل مى                         

سان كه از ديدگاه مردم، او از عوامل وابسته به                          كرد؛ آن      متحد كامالً وفادار به امريكا را ايفا مى                  
تمام بخشهاى آگاه سياسى در ايران، شاه را از ابزارهاى سياسى امريكا                              .  شد امريكا محسوب مى      

ركت كند تا از اين اتهام بركنار             اى ح    دانستند و اين در حالى بود كه او هرگز نكوشيد به گونه                      مى 
خواست استقالل كه از       .  وابستگى شاه به امريكا از عوامل اصلى تنفر مردم از دولت او بود                           .  ماند  

  .شد شعارهاى عمده مردم در انقالب بود، در واكنش به وابستگى دولت پهلوى مطرح مى
اين رژيم وابسته را بيش            در واپسين سالهاى عمر رژيم پهلوى حوادثى روى داد كه ضعفهاى                              

پيروزى كارتر در انتخابات رياست جمهورى  شاه را نسبت به ادامه حمايت                            : از پيش آشكار كرد
كارتر در تبليغات خود از حقوق بشر و محدود كردن فروش تسليحات و                              .  امريكا نگران كرد        

ى سخن  كرد كه رو      نكردن از رژيمهاى ديكتاتورى سخن گفته بود و شاه احساس مى                           حمايت  
ظاهراً شاه سياست فضاى باز را براى خوشنودى سياستمداران                      .  جمهور جديد با اوست        رئيس  



دهد،   جديد امريكا آغاز كرد، اما پس از اينكه متوجه شد امريكا همچنان به حمايت از او ادامه مى
ايت  در اوج بحران و انقالب در ايران، ترديد و تزلزل امريكا در حم                                 )  128.( آن را كنار گذاشت        

صريح از شاه او را بيش از پيش نااميد كرد و اعتماد به نفس وى را از بين برد و در مواجهه با                                          
خواهند، از اين رو هر             پنداشت غرب و امريكا ديگر او را نمى                شاه مى  .  بحران او را ناتوان ساخت            

مايت  به هر روى، وابستگى به امريكا ح              .  دانست    فايده مى     كوششى را براى حفظ قدرت خود بى             
اعتبار    المللى الزم را براى شاه و دولتمردانش پديد آورد، اما آنان را در نزد مردم بى                                          روانى و بين      

كوشيد تا به جاى      يقين اگر دولت پهلوى مى          به .  ساخت و مشروعيت مردمى رژيم را از بين برد                   
  .يافت جلب حمايت امريكا پشتيبانى مردم خود را به دست آورد، استحكام بيشترى مى

  بحرانها و آسيبهاى دولت پهلوى. 2 
گونه كه اشاره شد، دولت پهلوى بر بنيادهاى سست و لرزانى استوار بود كه هيچ كدام                                    همان   

توانستند ثبات و بقاى بلند مدت رژيم را تضمين كنند، از اين رو طبيعى بود كه اين دولت                                      نمى 
  .همواره گرفتار بحرانهاى متعدد سياسى و اجتماعى باشد

به طور كلى مشروعيت هر نظام سياسى           .  ترين بحران  دولت پهلوى، بحران مشروعيت بود         مهم    
به رضايت مردم از دولت، پذيرش آزادانه حكمرانى حاكمان و نيز اعتقاد آنها به حقانيت ساختار                              

گاه   به اين معنا، دولت پهلوى مشروعيت سياسى نداشت؛ چه آنكه هيچ                       .  سياسى بستگى دارد     
درواقع اغلب         .  رضايت مردم را جلب كند و خود را محبوب قلبهاى ايرانيان سازد                            نتوانست    

  .اعتماد بودند ايرانيان در طول دوره پهلوى نسبت به دولتمردان و شخص شاه بى
بخش آن    هاى مشروعيت      از ديگر سوى، مشروعيت هر نظام سياسى به ميزان نفوذ ايدئولوژى                             

اى كه هر      ر باورها و اعتقادات خاصى استوار است؛ به گونه                    هر نظام سياسى ب    .  نيز بستگى دارد      
اندازه ميزان نفوذ و مقبوليت اين باورها در ميان مردم بيشتر باشد، مشروعيت نظام نيز فزونى                                           

شوند اهميت و نفوذ       يابد، و هرگاه باورهاى بنيادينى كه مبناى مشروعيت رژيم محسوب مى                              مى 
نظام پادشاهى در ايران بر انديشه                .  رژيم كاسته خواهد شد       خود را از دست بدهند، از مشروعيت                

با                                         جهه  موا در  را  نظرى خود  نه  پشتوا نوزدهم سلطنت  قرن  در  ؛  بود ر  استوا ديرين سلطنت 
هاى سياسى جديد، باورهاى سنتى            به بيان ديگر، با ورود انديشه              .  هاى مدرن از دست داد            انديشه   

انقالب مشروطه كوششى بود براى سازگار كردن                  .  شدايرانيان به سلطنت و نظام پادشاهى متزلزل  



هاى مدرن، اما اين كوشش به دليل ساخت شديداً                  انديشه پادشاهى ايرانى با دمكراسى و انديشه                  
استبدادىِ سلطنت و نظام سياسى در ايران و از سويى فرهنگ استبدادزده حاكمان، به جايى                                     

در قالب نهادهاى مدرن حفظ كرد و رژيم                     مشروطه روح استبدادىِ سلطنت در ايران را                   .  نرسيد 
پهلوى نيز كوشيد تا همواره نهادهاى مدرن را در سطح ظاهرى ساختار سياسى حفظ كند ولى از                       

زدايى كه از دوره رضاخان آغاز شد، اندك                       زمان روند مذهب         هم .  تقويت آنها جلوگيرى نمايد         
نظام س                           تاريخ به كمك  نى  بين برد          لطنتى مى مشروعيت مذهبى راكه در مقاطع بحرا . آمد، از 

گونه موجبات      ها در يك جامعه كامالً مذهبى به جنگ مذهب و روحانيت رفتند و بدين                           پهلوى  
رشد فساد و ابتذال در ميان دولتمردان و در سطح جامعه و          . تنفر عمومى را از خود فراهم آوردند

فرهنگ، باورها و شيوه         .  انه كرد   نيز سياستهاى غيرمذهبى رژيم، مذهبيون را از اين رژيم كامالً بيگ                  
زندگى بسيارى از دولتمردان پهلوى با فرهنگ مذهبى و سنتى جامعه ايرانى در تعارض بود؛                                        

كردند و همين امر به          كه مردم ميان خود و حاكمان هيچ همسانى و نزديكى احساس نمى                          چنان  
يت خود كوشيد تا     دولت پهلوى براى حل بحران مشروع               .  زد   جدايى ميان دولت و ملت دامن مى              

بخش خود مطرح كند، و از           عنوان ايدئولوژى مشروعيت             سو ناسيوناليسم شاهنشاهى را به         از يك   
اما   .  سوى ديگر با ايجاد رفاه كاذب مبتنى بر درآمد نفت سكوت و رضايت مردم را جلب نمايد                                 

مك كند و  گاه نتوانست به مقبوليت مردمى رژيم ك                 اى كه مطرح شد، هيچ        ناسيوناليسم به گونه      
حتى با توجه به جنبه غيرمذهبى و گاه آشكارا ضداسالمى آن، بر شدت بحران مشروعيت رژيم                                  

. رو كرد     بخش نيز رژيم را با مشكالت جديدى روبه                   از سويى ديگر، سياست رفاه          .  نيز افزود     
  :زمان با رشد اقتصادى، تغييرات اجتماعى شگرفى روى داد كه رژيم توان مهار آنها رانداشت                                       هم 

افزود و از سوى ديگر شهرنشينى و رشد               ها و فاصله طبقاتى  بر نارضايتى مردم مى               رشد نابرابرى      
هاى سياسى و پيدايش نيروهاى سياسى جديد انجاميد و         كرده به رشد آگاهى طبقه متوسط تحصيل

تقاضا براى مشاركت سياسى را باال برد و رژيم كه توان جذب نيروهاى جديد را نداشت، با                                       
  .رو شد و از بين رفت فجار مشاركت مردمى در انقالب روبهان

خيزند و ارتباط مستحكم آنها با جامعه ثبات و    به طور كلى دولتهاى پايدار از متن جامعه برمى    
گونه بود     در حالى كه سياستهاى  دولت پهلوى از بدو تأسيس بدان                   .  كند  بقاى آنان را تضمين مى         

كرد و رژيم نيز زمانى در انديشه جبران افتاد كه                          ت را بيشتر مى    كه هر روز فاصله مردم و دول               



در اين اوضاع       .  نمود   ها به تنفر انجاميده بود و ديگر امكان بازگشت به سختى ممكن مى                        فاصله  
گرفت، با توجه به بدبينى عميق            حتى كوششهايى كه براى ترميم فاصله دولت و ملت انجام مى                     

. كردند    مردم هر اقدام دولت را منفى ارزيابى مى                     .  داد    عكس مى   هاى ب    مردم به نظام سياسى نتيجه       
خواستند با مردم پيوند          آمدند و مى      بنابراين حتى اگر حاكمان واقعاً در پى جبران گذشته برمى                        

  .شدند اعتمادى عميق مردم موفق نمى هاى عمومى تن دهند، با توجه به بى يابند و به خواسته
اين رژيم فاقد سازوكارهاى مؤثر                 .  ى، بحران مشاركت سياسى بود          ديگر بحران  دولت پهلو             

به طور كلى نظام سياسى در ايران            .  قانونى و نهادى براى جذب تقاضاهاى مشاركت سياسى بود                    
تا پيش از مشروطه هيچ مجرايى براى مشاركت مردمى نداشت؛ چه دولت بر فراز جامعه قرار                                       

از اواخر قرن نوزدهم تقاضاى مشاركت                    .  ه اطاعت   داشت و مردم تنها رعيتى بودند مجبور ب                 
خصوص   سان قشرهايى از مردم به           سياسى و ايفاى نقش در ساختار قدرت افزايش يافت؛ بدين                      

تدريج نقش بيشترى در سياست ايفا كردند و درنهايت انقالب مشروطه   روشنفكران و روحانيون به
سياسى گروهى از نخبگان اجتماعى بود           درواقع اين انقالب حاصل مشاركت . را به وجود آوردند

از اهداف انقالب مشروطه، قانونمندكردن شركت                      .  كه خواهان مشاركت سياسى بيشترى بودند              
بدين منظور    .  مردم در فرايندهاى سياسى و يا به عبارت ديگر مردمى كردن سياست در ايران بود                                 

كه از اركان اصلى          -تخابات   اساسىِ مشروطه، ايجاد نهادهاى قانونى چون مجلس و ان                       در قانون     
ندرت در      اى رقم خورد كه مردم به              در نظر گرفته شد، اما تاريخ به گونه                -اند    مشاركت سياسى   

آميز بيان كنند و يا نمايندگان خود  هاى خود را به صورت مسالمت دوران پهلوى توانستند خواسته
بات كامالً آزاد برگزار نشد؛ چراكه                  گاه انتخا     در طول دوره پهلوى هيچ           .  را آزادانه انتخاب نمايند             

. فرستاد   كرد و نمايندگان مورد نظر خود را به مجلس مى                    همواره دولت در انتخابات دخالت مى                  
شد، مجالس     هرگاه به دليل ضعف دولت ويا عدم دخالت آن انتخابات، نسبتاً آزاد برگزار مى                                    

ه هر روى، در انتخابات            ب .  گرفت   شكل مى  -مانند مجلس چهاردهم و شانزدهم              -قدرتمندى     
خواست؛ نمايندگانى كه اغلب در مجلس مطيع                شدند كه دولت مى       معموالً نمايندگانى انتخاب مى       

بنابراين  دولت پهلوى دو ركن اساسى                 .  شاه و دولت بودند و جرأت ابراز مخالفت نداشتند                      
  .مشاركت سياسى، يعنى انتخابات و مجلس را عمالً از بين برد



اند كه به عنوان  واسطه           ترين ابزارهاى مشاركت سياسى            ادهاى مستقل نيز از مهم        احزاب و نه          
هاى مردم را به دولتمردان، و از                    كنند؛ بدين معنا كه تقاضاها و خواسته             دولت و ملت عمل مى       

كنند و از اين طريق دولتها              سويى قوانين و مصوبات و سياستهاى دولتى را به مردم منتقل مى                       
سهولت در سطح جامعه       گيرند و قوانين حكومتى نيز به           ن تقاضاهاى مردم قرار مى      همواره در جريا

اين نهادها با توجه به نياز به رأى مردم، استقالل از دولت و رقابت                               .  شوند  مورد پذيرش واقع مى          
شوند و از     آزاد، معموالً مانع گسترش فساد و ناكارآمدى در سطح دولت و ساختار سياسى مى                               

اين   .  دهند   آميز و قانونمند سازمان مى           اى مسالمت     گونه   ت مردم در سياست را به        ديگر سو مشارك     
در حالى است كه دولت پهلوى تمام احزاب و نهادهاى مستقل را از بين برد واجازه نداد هيچ                                          

هاى پيوند خود و جامعه را            ترتيب اين رژيم حلقه         بدين  .  نهاد مستقلى خارج از دولت ايجاد شود               
بايد توجه داشت       .  اههاى قانونى مشاركت مردم در سياست را مسدود كرد                       از هم گسست و ر      

كشيدند، جملگى وابسته به دولت             گروهها و انجمنهايى كه نام حزب را در اين دوران يدك مى                           
درواقع آنها هيچ نقشى          .  كردند    هاى دولت و شخص شاه را به مردم منتقل مى      بودند و تنها خواسته

نمودند؛ چه آنكه اصوالً اجازه چنين نقشى به آنها                    عه به دولت ايفا نمى       هاى جام     در انتقال خواسته       
  .شد داده نمى

هاى ارتباط با مردم را از بين برد و هم                      رژيم پهلوى با سركوب احزاب مستقل هم واسطه                      
بنابراين اين رژيم فاقد نهادهاى                .  ها را محدود كرد         آميز تقاضاها و خواسته        امكان بيان مسالمت       

هاى مشاركت       اى بود كه بتوانند تقاضاهاى مردم را كشف و منتقل كنند و همچنين خواسته                هواسط
اى   گونه   در نبود احزاب و نهادهاى مستقل، خواست مشاركت سياسى به                      .  سياسى را سامان دهند      

  .اى بروز كرد و ناگهان دولت پهلوى را با شورش عمومى مردم مواجه ساخت خودجوش و توده
ايجاد حزب فراگير         .  را برطرف سازد        وى در مقاطعى كوشش كرد بحران مشاركت              دولت پهل         

اما همانگونه كه اشاره شد اين حزب، حزبى                 .  رستاخيز از جمله اقدامات دولت در اين راستا بود                      
هاى او فعاليت        كامالً دولتى و تصنعى بود و در راستاى ترويج اطاعت از شاه و تمجيد از برنامه                                

ضويت اجبارى همه ايرانيان در حزب نشان از ميزان اندك حمايت مردمى از آن                                  فرمان ع  . كرد مى
كرد چرا كه حزبى كه بر پايگاه اجتماعى محكمى                    داشت و از ساختگى بودن ان حكايت مى                

سياست آزادسازى نيز كوششى ديگر           .  استوار باشد نيازى به اجبار مردم به عضويت در آن نيست                      



است به دليل شروع ديرهنگام خود و نبود سازوكارهاى قانونى و                          امااين سي    .  در اين راستا بود        
توانست خود      كه نمى   -نهادى الزم براى آن و به سبب اشتباهات دولتمردان پهلوى و شخص شاه 

  .شكست خورد -را بركنار از قدرت مطلق ببيند 
اند، مشكالت و       نماى جامعه     مطبوعات آينه تمام       .  مشكل ديگر رژيم نبود مطبوعات مستقل بود                  

در  .  نمايند   هاى نظام سياسى را نيز گوشزد مى           كنند و آسيبها و بيمارى        مسايل اجتماعى را بيان مى          
هاى   مانند و آسيبها و نارسايى         نبود مطبوعات مستقل، دولتمردان از جريانات اجتماعى غافل مى                          

ت مستقلْ خود را از        درواقع رژيم پهلوى با نابودى مطبوعا                   .  يابند   هاى خود را در نمى           برنامه   
مطبوعات اين دوره         .  حضور چشمان تيزبين و نّقاد متفكرين و تحليلگران مطبوعاتى محروم كرد                        

اينها با    .  پرداختند و جرأت انتقاد نداشتند               هايش مى    همواره به ستايش از شاه و تمجيد از برنامه                 
ا اسير توهم قدرت       بينى شاه را رشد دادند و او ر               تملقها و ستايشهاى خود، جنون خودبزرگ               

  .ساختند و راه سقوطش را هموار كردند
ديگر نكته آنكه، دولت پهلوى بيش از حد به شخص شاه وابسته بود و همين امر رژيم را در                                      

از ارتش . درواقع قوت و ضعف نظام سياسى به شخص شاه بستگى داشت. كرد بحرانها ناتوان مى
هاى اقتصادى و سياست خارجى وهمه               سياستگذارى    شد تا  ترين پايگاه رژيم تلقى مى            كه مهم  
هاى كالن در اختيار شخص شاه قرار داشت به عبارت ديگر همه چيز به شخص                             گيرى   تصميم 

مى       ختم  ه  رضا شا روحيات و                          .  شد محمد  قدرت،  بودن  به شخصى  توجه  با  تيب  تر ين  ا به 
شاه شخصيتى  .  گذاشت   ىهاى محمدرضا شاه تأثير زيادى در فراز و فرود  رژيم بر جاى م                         ويژگى

بود مغرور و در عين حال متزلزل، مستبد ولى فاقد اعتماد به نفس در مواقع ضرورى،عاشق                                        
چنين طبيعى است كه با تكيه بر        .  قدرت ولى فاقد دانش و توانايى الزم براى مديريت جامعه                             

يجاد كرد                    چنين شخصيتى نمى   ا ر و مستحكم  پايدا نظامى  نيمه د          .  توان  ز  ا به خصوص  و  وم  ا
توانست ضعفها و     طلبى شد به نحوى كه نمى        بينى و عظمت    حكومتش دچار نوعى خودبزرگ              

عالقه او    .  اى بينديشد     آسيبهاى خود و حكومتش را تشخيص دهد و براى برطرف كردن آنها چاره                    
هاى نظامى، از همين          به جشنهاى پرهزينه، طرحهاى بزرگ و بلندپروازانه و آخرين تكنولوژى                                

اش دچار فقر و گرسنگى          كه بسيارى از افراد جامعه              او درحالى      .  شد ناشى مى  ويژگى شخصيتى    



خواست به سومين قدرت نظامى           بودند، در انديشه گسترش قدرت خود در اقيانوسها بود و مى                          
  !دنيا تبديل شود؛ البته با سالحها و مستشاران نظامى امريكايى

درت بود كه حتى در اواخر عمر كه               همچنين محمد رضا به رغم ضعف هايش چنان دلبسته ق                 
شد با ترك قدرت آرامش را به عرصه سياست ايران                   از بيمارى مهلك خود آگاه بود، حاضر نمى                

گاه حاضر نشد از  خصوص در سياست فضاى باز هيچ هاى اصالحى و به شاه در برنامه. باز گرداند
بنابراين عامل اصلى بحران به             . قدرت خود بكاهد و ساير نيروها و نهادها را به رسميت بشناسد                      

باز مى     د را پس از كودتاى                  شخص شاه  يران               28گشت كه استبدا مرداد در ساختار سياسى ا
  .بازسازى كرد

  1332 - 1357اوضاع اقتصادى ايران در سالهاى . 4 
خصوص امريكا، اقتصاد ايران              مرداد، درآمدهاى نفت و كمكهاى خارجى به                    28پس از كودتاى         

ساله دوم كه در سازمان برنامه و بودجه، و با                      برنامه هفت     1334در سال    .  خارج كرد      را از ركود       
از اين زمان به بعد توسعه اقتصادى              .  مشاوره متخصصان خارجى تدوين شده بود، به اجرا درآمد                        

هاى چندساله صورت گرفت و اين در حالى                 شده و در قالب برنامه          ريزى    اى برنامه      گونه   كشور به   
روند صنعتى     30در دهه     .  آمد   گذارى كشور به شمار مى          منبع اصلى درآمد و سرمايه          بود كه نفت    

شدن ايران پس از ركودى نسبتاً طوالنى شدت گرفت، اما در حالى كه بيشتر مردم در بخش                                       
از ديگر سوى، فساد مديران و افزايش                  .  كشاورزى شاغل بودند، به اين بخش چندان توجهى نشد                 

اى كه ميزان كل         گونه   داد، به      هاى موجود را هدر مى            ظيمى از سرمايه    رويه واردات بخش ع             بى 
هاى واقعى برنامه دوم از ميزان كمكهاى خارجى كمتر بود؛ گويى اصالً درآمد نفت در كار                                 هزينه

فساد و سوءمديريت، آفت اصلى اقتصاد ايران در اين دوره بود كه درنهايت                                   )  129.( نبوده است    
ناچار به حكومت امينى          از همين روى، شاه به         .  بحران را فراهم آورد            موجبات     30در اواخر دهه         

  .تن در داد تا شايد اصالحات او بتواند اين اوضاع را بهبود بخشد
ها   ها و اصالحاتى كه در اين دوره در ايران آغاز شد با خواست و هدايت آمريكائى                                       برنامه    

شديد بين شرق و غرب دولت           در اين زمان به دليل جنگ سرد و رقابت                   .  گرفت   صورت مى   
از آنجا كه      .  كوشيد تا از پيوستن كشورهاى جهان سوم به بلوك شرق جلوگيرى كند                      آمريكا مى    

شد بنابراين اين        فقر و مشكالت اقتصادى عامل اصلى گرايش جهان سوم به سوسياليسم تلقى مى                     



ر ايران نيز همين سياست        د .  شدند تا به دام تبليغات بلوك شرق نيفتند             كشورها بايد از فقر رها مى     
خواست    دنبال شد به خصوص كه موقعيت استراتژيك ايران بسيار حياتى بود و آمريكا هرگز نمى                 

به لحاظ نظرى سياستهاى توسعه در اين دوره تحت . ايران را در زمره كشورهاى بلوك شرق ببيند
وى معتقد بود     .  ر داشت   پرداز و سياستمدار آمريكايى توسعه قرا                هاى روستو نظريه       تأثير انديشه     

در ايران به اين نتيجه رسيدند             .  براى رسيدن به توسعه بايد ساختار سنتى جامعه را دگرگون كرد                      
كه ساختار شيوه توليد و مالكيت كشاورزى روستايى ايران بايد متحول شود به همين دليل هدف                              

تى و تبديل آن     هدف اصالحات ارضى تغيير شيوه مالكيت سن           .  اصلى اصالحات ارضى مطرح شد    
بود          مالكيت مدرن  به                        ).  130( به  بدون توجه  يران  ا درهم شكستن ساختارهاى سنتى جامعه 

  .هاى توسعه اين دوره بود پيامدهاى اجتماعى و سياسى آن از ويژگيهاى برنامه
به منظور تغيير ساختار مالكيت و احيانا جلب                                      مينى اصالحات ارضى  به هر حال در دوره ا

اين برنامه نتوانست از          .  آغاز شد، اما درعمل چندان موفقيتى در پى نداشت                    رضايت كشاورزان         
لتى    بى  بخش                                   عدا طبقاتى در روستا جلوگيرى كند و حتى موجب ركود  فاصله  زدياد  ا و  ها 

ساله اقتصادى      هاى پنج    با تبليغات پرهياهوى رژيم، سلسله برنامه                1342از سال . كشاورزى نيز شد
زمان مدعى بود كه در طى پانزده سال آينده، ايران به يكى از                                دولت شاه در اين         .  آغاز شد   

در برنامه سوم كه با مشورت            .  كشورهاى صنعتى جهان و ژاپن خاورميانه تبديل خواهد شد                       
كارشناسان امريكايى طراحى شده بود، ساختار زيربنايى و صنايع سنگين مورد توجه قرار گرفت                                 

برنامه چهارم طرحهاى عظ                     قتصادى به اجرا درآمد              كه در طى آن و  نيروگاهها،        .  يم ا سدها، 
سازى اراك       آهن اصفهان، فوالد اهواز و ماشين               پااليشگاههاى بزرگ و صنايع سنگينى چون ذوب               

رشد توليد ناخالص ملى در اين سالها براساس برخى برآوردها به حدود ده درصد . احداث شدند
نيز رشد چ                 )  131.( رسيد   52در سال    .  شمگيرى داشتند   بخش آموزش و بهداشت و خدمات 

اى عظيم را در اختيار ايران                قيمتهاى جهانى نفت به چهار برابر افزايش يافت و اين امر سرمايه                          
به طورى كه در اين سالها درآمد ساليانه دولت از نفت به حدود بيست ميليارد دالر                                   .  قرار داد      

  .رسيد مى
. تدوين شد   %  25بينى رشدى     وازانه و با پيش         رو برنامه پنجم با اهدافى بسيار بلندپر                 از اين        

گذارى دولتى و خصوصى، رشد مصرف خصوصى و دولتى براى باال بردن سطح                            افزايش سرمايه      



گذارى در خارج از كشور به صورت خريد سهام                      هاى نظامى، سرمايه        زندگى، افزايش هزينه           
هاى دولت در اين سالها  نامهاى، از بر شركتها و نيز ايجاد طرحهاى عظيمى چون نيروگاههاى هسته

اى نزديك نويد         هاى تمدن بزرگ را در آينده                در اين زمان شاه مغرورانه رسيدن به دروازه                       .  بود  
اى كه هزاران كاميون و كشتى در بنادر و                     گونه   شدت افزايش يافته بود؛ به            واردات نيز به        .  داد    مى 

با كاهش     54اما از سال      .  ور بودند    گمركات ورودى كشور منتظر تخليه بار يا ورود به داخل كش                        
ها و طرحهاى      دولت براى تأمين بودجه برنامه              .  رو گرديد      قيمت نفت اقتصاد ايران با بحران روبه                

درواقع      .  تنظيم شده بود، دچار مشكالت زيادى شد               52اقتصادى عظيم كه براساس قيمتهاى سال             
ت شديد قيمت نفت كرده بود هر            وابسته شدن اقتصاد ايران به درآمد نفت، آن را تابع نوسانا                            

  .كرد رو مى بحران در قيمتهاى جهانىِ نفت اقتصاد و دولت ايران را با بحران روبه
دولت براى مهار تورم سياستهايى اتخاذ               .  تورم و افزايش قيمتها از تبعات بحران اقتصادى بود                          

اين امر نارضايتى بخشهاى          فروشى در دستور كار قرار گرفت، اما                  كرد؛ از جمله مبارزه با گران                
كه آن را پوششى        -بسيارى از كسبه خرد و تجار، از اقدامات دولت                       .  متوسط بازار را برانگيخت          

بها و زمين نيز       رويه قيمت مسكن، اجاره           رشد بى  .  ناراضى شدند     -دانستند     براى فساد موجود مى         
جبات نارضايتى بخشهايى از         رويه بود، مو        كه از پيامدهاى تمركز توسعه در شهرها و مهاجرت بى    

اما اين در حالى بود كه دولتمردان پهلوى همچنان اميدوار بودند كه به                                  .  جامعه را فراهم آورد           
شاه كتاب به سوى تمدن بزرگ را در سطح                  1357در سال    .  هاى تمدن بزرگ برسند          دروازه      

  .ل حركت بودبرافكن در حا وسيعى منتشر كرد، غافل از آنكه در سطح جامعه طوفانى بنيان
پيامدهاى مهمى داشت و سقوط سقوط نظام              42  -  57رشد اقتصاد ايران در طول سالهاى                    

اولين مشكل،     .  ها و مشكالت اين رشد را تحليل كرد             رو، بايد ويژگى         از اين    .  پهلوى راتسريع كرد        
هايى    بخش  تنها .  اولويت دادن به رشد و ناديده گرفتن توزيع بود كه به گسترش نابرابرى دامن زد                  

گر صعود رؤيايى ثروتمندان            مند شدند و بيشتر جامعه تنها نظاره           از جامعه از رشد اقتصادى بهره             
ند     د بى            .  بو لها  ين سا ا ل  طو ر  د كز                      همچنين  تمر و  نشينى  وستا ر و  وستا  ر به  لت  و د توجهى 
گذارى در برخى از شهرها دامنه فقر در مناطق روستايى و شهرى كم جمعيت را گسترش                               سرمايه  

  .اده بودد



. آبادها در كنار شهرهارادر پى داشت                  و اين امر مهاجرت روستاييان به شهر و ايجاد حلبى                        
معموالً در اغلب شهرهاى        .  خورد    افزون بر اين، در شهرها نيز فاصله طبقاتى زيادى به چشم مى                        

  .شدند بزرگ، مناطق شهرى به شمال ثروتمندنشين و جنوب فقيرنشين تقسيم مى
ديگرى كه در ايجاد نارضايتى تاثير داشت، فساد گسترده در ميان مديران و مسئوالن                                     مسئله      

شد و تمام سطوح مديريت را          فساد كه از رأس هرم سياسى كشور آغاز مى                 .  برجسته رژيم بود       
فساد يكى از عواملى بود كه            .  اعتمادى و بدبينى  به رژيم ايجاد كرد                  گرفت، فضايى از بى         فرامى   

عامل اصلى    .  هزينه نهايى طرحهاى اقتصادى  بسيار فراتر از برآورد اوليه تمام شود                    شد   باعث مى
گسترش فساد خاندان پهلوى و وابستگان به دربار بودند و لذا مبارزه با فساد عمالً امكانپذير نبود                    

  .ماند و همواره در حد شعار باقى مى
بازده اين بخش بسيار ناچيز بود؛               گذارى وسيع در صنعت         مسئله ديگر اينكه عليرغم سرمايه              
ارزش      15گونه كه بخش صنعتى در آخرين سالهاى عمر نظام پهلوى هرگز نتوانست بيش از                           آن  

شايان ذكر است كه صادرات غيرنفتى              .  كل صادرات غيرنفتى كشور را به خود اختصاص دهد                    
جايگزينى     بنابراين صنعت نتوانست        )  132.( داد    كشور دو درصد كل صادرات را تشكيل مى                 

بخشى از اين      .  محصولى بودن برهاند         مناسب براى درآمد نفت باشد و اقتصاد ايران را از تك                         
مسئله ناشى از ماهيت صنايع وارداتى و وابسته بود و بخشى ديگر به سوءمديريت و نبود نيروى                                    

  .گشت كار ماهر و مديريت علمى و كارآمد بازمى
يكى ديگر از مسائل و مشكالت اقتصاد ايران در اين دوره به                            بر نيز    استفاده از صنايع سرمايه            

ها بدون در نظر گرفتن اوضاع  ترين تكنولوژى معموالً در آن دوران، آخرين و گران. رفت شمار مى
شد، اما به دليل نبود نيروى كار ماهر اغلب بازده درخور توجهى                              جامعه و اقتصاد ايران وارد مى               

دولت براى ناستفاده از اين صنايع               .  د اشتغال نيز نقش چندانى نداشتند      اين صنايع در ايجا. نداشت
شد  عليرغم گسترش بيكارى در داخل كشور مجبور به پذيرش كارگران و متخصصان خارجى مى            

هاى زيادى دربرداشت و هم به لحاظ فرهنگى نارضايتى اجتماعى را دامن                                كه اين امر هم هزينه        
  .زد مى
ترين اشكال سياستهاى توسعه در دوره محمدرضا شاه، به                     شناختى، مهم    اما از منظر جامعه            

به                          و  بخشها  ير  فتن سا گر يده  د نا و  دى  قتصا ا رشد  بر  كيد صرف  ر سياسى       تأ ختا خصوص سا



اى است كه جامعيت داشته و همه ساختارها و بخشهاى                    توسعه مطلوب توسعه    .  گردد    بازمى   
قوط نظام پهلوى شد، شكاف ساختارى عميقى بود             ساز س  آنچه زمينه    .  مختلف جامعه را دربربگيرد

با وجود رشد نسبتاً مطلوب اقتصاد در             .  كه ميان ساختار اقتصادى و سياسى جامعه وجود داشت                 
نيافته و سنتى     چنان توسعه    هاى اقتصادى، سياست و ساخت سياسى هم           طول سالهاى اجراى برنامه           

اند، توسعه اقتصادى زمانى              ى اشاره كرده      كه برخى از انديشمندان سياس            چنان  .  باقى مانده بود       
تداوم خواهد داشت كه توسعه ساخت سياسى را نيز در پى داشته باشد، اما اين در حالى بود كه                      

نه                 لها  اين سا بلكه چهره                ساخت سياسى دولت پهلوى در طول  بود،  پيشرفتى نكرده  تنها هيچ 
د اگر توسعه اقتصادى در اين سالها             تردي    بى .  شد استبدادى و ارتجاعى آن بيش از پيش آشكار مى                  

جانبه و پايدار منجر شود، اما نظام                اى همه    توانست به توسعه      شد، مى   با توسعه سياسى همراه مى      
بنابراين ماهيت استبدادى دولت . داد پهلوى انعطاف الزم را براى توسعه سياسى از خود نشان نمى

شود و از اين منظر، هر           عه ايران محسوب مى       جانبه و پايدار در جام            پهلوى مانع اصلى توسعه همه       
  .گشت بايست با اصالح ساختار سياسى و از درون آن آغاز مى اى ابتدا مى توسعه

  مخالفان دولت پهلوى 
  گرايان ها و چپ ماركسيست - 1 
هاى فكرى قفقاز با         ايرانيان نخستين بار در تب و تاب انقالب مشروطيت و تحت تأثير جريان                              

ماركسيستى آشنا شدند ولى عمالً پس از انقالب اكتبر و پيروزى ماركسيسم در                              هاى    انديشه   
تفكر ماركسيستى     . تدريج گسترش يافت        هاى ماركسيستى در ايران به             روسيه طرفدارى از انديشه            

عمدتا از طريق  شوروى وارد ايران شد و لذا آنچه در ايران به نام ماركسيسم شهرت يافت                                          
هاى ماركس بود كه ماهيتى خشن،             خصوص لنين و استالين از انديشه    تفسيرهاى متفكرين روس به

در فضاى جنگ سرد اين نوع گرايش ماركسيستى                  .  انقالبى، ضدمذهبى و غيردموكراتيك داشت               
هاى غربى      خصوص كشورهايى كه از استعمار دولت                به ) در بسيارى از كشورهاى جهان سوم                

د و ايدئولوژى بسيارى از جنبشهاى انقالبى در محبوبيت زيادى كسب كرده بو( آسيب ديده بودند
اى از يارانش به مطالعه و             در دوران رضاشاه دكتر تقى ارانى و عده                   .  شد اين جوامع محسوب مى        

انتشار منظم افكار ماركسيستى دست زدند اما قبل از تأسيس حزب يا تشكل رسمى به زندان                                 
ى دوستانش پس از سقوط رضاشاه با            دليل شرايط سخت زندان درگذشت ول               ارانى به     .  افتادند    



هاى   اين حزب در سال       .  ترين حزب ماركسيستى ايران را بنيان گذاشتند                   تشكيل حزب توده مهم       
يران به شمار مى                                     . رفت   متمادى فعاليت خود مهمترين پرچمدار ايدئولوژى ماركسيستى در ا

ر كوشيدند و بسيارى از   اى در تبليغ ايدئولوژى ماركسيسم روسى بسيا متفكران و روشنفكران توده
اما اينها تأثير چندانى در           .  اعضاى حزب در جريان مبارزات انقالبى جان خود را از دست دادند                                

  .اضمحالل دولت پهلوى نداشتند
به حزب    1334مرداد و ضربه مرگبارى كه رژيم در سال                    28انفعال حزب در جريان كودتاى                 

هاى بعد تعدادى        زه سياسى حذف نمود اما در طى سال        ها را از صحنه مبار اى وارد كرد عمالً توده
هايى    احزاب و سازمان        .  از جوانان پرشور و شيفته مبارزه مسلحانه به ماركسيسم روى آوردند                             

ها و   چون فدائيان خلق كامالً تحت تأثير ماركسيسم شكل گرفتند و تفكر ماركسيستى در انديشه                            
اما به هر حال جريان         .  كامالً آشكار بود      (  ينمنافق  ) هاى سازمان مجاهدين خلق ايران                خطمشى 

اغلب . هاى كوچك مبارز محدود شد ماركسيستى در ايران هيچگاه عموميت نيافت و فقط به گروه
هاى خود را       ها توسط رژيم به قتل رسيدند و فرصت نقد و تحليل انديشه                 اعضاى اصلى اين گروه

  .نيافتند
  :مقبوليت عمومى برخوردار نشدماركسيسم در ايران به دو دليل عمده از  
مذهب اصل بنيادين جامعه و فرهنگ ايرانى                .  اولين دليل ماهيت ضد مذهبى اين ايدئولوژى بود                    

. دست آورد      توانست محبوبيت وسيعى در ايران به              بود و هيچ ايدئولوژى و انديشه غيرمذهبى نمى                  
ماركسيست         ز  ا مى                برخى  مر  ا ين  ا ز  ا آگاهى  با  كمتر       ها  تا  جنبه   كوشيدند  ز  هاى ضدمذهبى       ا

ماركسيسم سخن بگويند اما هيچگاه نتوانستند تعارض مذهب و ماركسيسم را از ديد جامعه                                  
حدى بود     نفرت نيروهاى مذهبى از ماركسيسم به              .  كم توجيه نمايند      ايرانى پنهان كنند و يا دست          

ير ماركسيسم    اى مذهبى داشتند زمانى كه تحت تأث              هايى چون مجاهدين خلق كه ريشه            كه سازمان    
مى      ر  ا مى       قر يا  و  فتند  ن       گر آ تا  ند  مى                   كوشيد د  طر به سرعت  نند  ز ند  پيو مذهب  با  ا  ند  ر . شد

دست   ها به همين دليل هيچگاه امكان اتحاد با نيروهاى مذهبى و يا همدلى آنان را به                                ماركسيست   
  .نياوردند و عمالً در عرصه مبارزه سياسى تنها و منزوى بودند

ها در تلقى      ماركسيست   .  وبيت اين ايدئولوژى وابستگى آن به شوروى است                   دومين دليل عدم محب  
ايرانيان همواره متهم به وابستگى به شوروى بودند و اعمال و رفتار و اظهارات آنان بر اين اتهام                                             



رفتند كه     جا پيش مى    هاى ماركسيستى در تجليل از شوروى تا آن                 برخى از گروه       .  زد   مهر تأييد مى    
شدند   شدند و يا براى مرگ استالين چنان عزادار مى                   متياز نفت به اين كشور مى         خواهان اعطاى ا        
هاى   شوروى در اين زمان كانون انديشه                 .  اند   ها نيز در اين زمينه سبقت گرفته           كه گويا از روس        

مى                       نقالبى محسوب  ا ليسم  نى سوسيا آرما لگوى  ا و  ز جنبش         ماركسيستى  ا بسيارى  و  هاى   شد 
كه به لحاظ تاريخى         اما ايرانيان عالوه بر اين             .  ذوب اين كشور بودند         سوسياليستى جهان سوم مج     

طره    آن                                 خا هر شكل  در  نيز  ا ر نه  بيگا به  بستگى  وا نداشتند  لى  يه شما همسا ين  ا ز  ا اى خوشى 
ها   شدند ماركسيست     دليل وابستگى به آمريكا نكوهش مى             اگر دولتمردان پهلوى به           .  پسنديدند    نمى 

ها و   بنابراين در ذهنيت ايرانى ماركسيست               .  ى شايسته مذمت بودند       دليل وابستگى به شورو         نيز به  
  .دولت پهلوى در اين زمينه اشتراك داشتند

كرد، باعث       كه آنان را از مردم دور مى                هاى ايرانى به شوروى عالوه بر اين                 وابستگى ماركسيست       
بشهاى سوسياليستى در    جن . هاى متنوع  سوسياليسم اروپايى باز مانند شد آنان از فهم ساير نحله مى

اروپا با دفاع از منافع طبقات محروم و تاكيد بر رفاه و عدالت اجتماعى نقش زيادى در تعديل                                           
ند                                     د ر و آ دست  به  نيز  وسيعى  عى  جتما ا بيت  محبو و  ند  د كر يفا  ا بى   غر رى  ا د يه  ما ما   .  سر ا

م را از     هاى ايرانى با ارائه تفسيرى خشن و ضد مذهبى از سوسياليسم طبقات محرو                          ماركسيست   
خود دور كردند و به طور كلى به دليل عدم اعتنا به شرايط اجتماعى و فرهنگى ايران در ايجاد                                        

  .سياسى قدرتمند سوسياليستى و مدافع طبقات محروم در ايران ناموفق بودند -يك جريان فكرى 
اركسيسم   ها و مفاهيم م      ها و احزاب ماركسيستى انديشه             بايد توجه داشت عليرغم ناكامى سازمان               

قابل مالحظه        بر جاى گذاشت                    تأثير  يران  ا دبيات سياسى  ا بر  به آسانى مى       چنان  .  اى  توان    كه 
. هايى از اين تفكر را در آثار دكتر على شريعتى و برخى از چيگرايان مذهبى جستجو كرد                                   رگه  

قالبى  هاى ان     هاى الحادى ماركسيسم پرهيز گردد، اما جنبه                   شد از جنبه    بنابراين هر چند كوشش مى        
  .كرد دارى و ضدليبرالى آن بسيارى از متفكران ايرانى را به خود جذب مى و ضدسرمايه

  :كنيم گرا را ذكر مى هاى ماركسيست و چپ ها و سازمان جا به اختصار برخى از گروه در اين 
  حزب توده 
كيد بر   اين حزب با تأ      .  تأسيس كردند     1320حزب توده را ياران دكتر تقى ارانى در اوايل دهه                             

هاى مدنى و دفاع از حقوق كارگران و دهقانان، طرفدارانى در ميان مردم                                      قانون اساسى و آزادى          



هاى ماركسيستى و ضدمذهبى           كوشيدند تا جنبه     در اين زمان اعضاى حزب مى              .  دست آورد      به 
هاى شمالى را در اشغال خود            حزب توده با حمايت شوروى كه بخش             .  عقايد خود را پنهان كنند         

چنين حزب در ميان كارگران             هم .  دست آورد      هاى مجلس چهاردهم را به           ت تعدادى از كرسى       داش  
اما حمايت كوركورانه حزب از               .  دست آورد      خصوص كارگران صنعت نفت نفوذ زيادى به                 به 

حمايت   .  كرد   انگيخت و آنان را نسبت به مقاصد حزب بدبين مى                  شوروى نگرانى مردم را برمى              
ها آبروى اين حزب را در ميان مجامع مستقل                    امتياز نفت شمال به شوروى          ها از واگذارى          اى   توده   

كه در سالروز مرگ         -  1327در جريان ترور شاه در بهمن             .  برد و وابستگى آنان را آشكار كرد               
را   سرعت آن    دولت حزب توده را يكى از متهمان اصلى دانست و به                      -دكتر ارانى صورت گرفت           

  .حزب اشغال شد و رهبران آن نيز دستگير شدنددر پى آن، دفاتر . منحل كرد
حزب  .  حزب توده دوباره اوج گرفت               )  1330  -  1332( در دوران نهضت ملى شدن صنعت نفت  

ها شركت كرد و از آن پس آزادانه به فعاليت خود ادامه                            تير فعاالنه در راهپيمايى           30در جريان      
ها خود    اى   كردند توده       يارى گمان مى     چنان گسترش يافت كه بس         در اين دوره قدرت حزب آن  . داد

. كنند و همين امر نگرانى بسيارى را برانگيخته بود               دست گرفتن حكومت ايران آماده مى را براى به
آنان   .  شد يافته در ايران تلقى مى           به هر حال در اين دوره حزب توده نيرومندترين گروه سازمان                             

فى بود تا سوءظن نيروهاى سياسى مخالف              تشكيالتى قوى و تبليغاتى وسيع داشتند و همين كا              
مرداد     25در جريان كودتاى ناموفق             .  ها را برانگيزاند         خصوص مذهبى     ماركسيسم و شوروى و به         

هاى شاه و پدرش را پايين كشيدند و               ، هواداران حزب توده به خيابانها ريخته، و مجسمه                       1332
مصدق كه    .  سرخ برافراشتند     كردند و حتى در بعضى مناطق پرچم             «  جمهورى   » تقاضاى حكومت     

در همين زمان كودتاى          .  شدت نگران شده بود، به ارتش دستور داد تا خيابانها را پاكسازى كند                به
ناگفته نماند     .  راحتى به اهداف خود دست يابند              مرداد روى داد و مخالفان مصدق توانستند به                     28

هيچ اقدامى در مقابل آن انجام               كه رهبران حزب توده ظاهراً از كودتا خبر داشتند، اما عمالً                             
  .ندادند

درپى كشف و انهدام شبكه نظامىِ            .  پس از كودتا، رژيم درصدد نابودى كامل حزب توده برآمد                            
با حزب توده بسيار                 .  تدريج تمامى اعضاى اصلى آن دستگير شدند                حزب، به     برخورد رژيم 

اعدام شدند؛ دويست نفر به            چهل نفر از اعضاى اصلى آن           :  تر از برخورد با جبهه ملى بود             خشن 



وابستگى حزب به       .  حبس ابد محكوم گرديدند و تبليغات شديدى نيز عليه حزب به راه افتاد                            
اگرچه در     .  رفت   شمار مى   دينى آنان، محورهاى عمده تبليغات عليه حزب به                   شوروى و الحاد و بى

ب شد كه حزب توده      سب 30هاى مرگبار رژيم در دهه              درون حزب نيز انشعاباتى پديد آمد، ضربه        
در اين ميان، تنها برخى از سران حزب                .  عمالً در صحنه مبارزه سياسى حضور فعالى نداشته باشد   
بعضى  .  دادند   جا به فعاليت خود ادامه مى كه موفق شده بودند به خارج از كشور فرار كنند، در آن

طور كلى حزب توده با           به .  نامه، به همكارى با رژيم پرداختند                 از سران حزب نيز با امضاى توبه             
عنوان يك      توانست در ايران به دينى و نيز وابستگى به شوروى، نمى توجه به شهرت در الحاد و بى

  .نيروى سياسى مستقل و مردمى عمل كند
  سازمان چريكهاى فدائى خلق 
ى ريز   اين سازمان را بيژن جزنى، از دانشجويان دانشگاه تهران و از هواداران حزب توده پايه                                               

طلبانه حزب توده در جريان كودتا و نيز موضع انفعالى                         دليل عملكرد تسليم      جزنى كه به    .  كرد  
مرداد، اعتماد خود را به آن                28هاى پس از كودتاى           حزب پس از دستگيرى و فروپاشى در سال              

هاى راديكال روى آورد و با تأثير از انقالبيان ماركسيست آمريكاى                                از دست داده بود، به گرايش              
وى براى     .  هاى چريكى براى عمليات مسلحانه عليه رژيم برآمد                    التين، در پى سازماندهى گروه              

بعدها ساواك اين گروه را كشف، و               .  ريزى كرد      اين منظور با كمك دوستان خود گروهى را پايه                  
ما بقاياى گروه دوباره به سازماندهى                                            بيژن جزنى و چند تن از دوستانش را دستگير كرد، ا

با رژيم                آنان قصد داشتند در شهرهاى بزرگ و جنگل                  . پرداختند     نبرد چريكى  به  هاى شمال 
به پاسگاه سياهكل در شمال كشور حمله كردند و مدافعان آن                      1349كه در بهمن  بپردازند، تا اين

 -دولت با اقدامات وسيع امنيتى و نظامى در طى حدود ده روز تمام اعضاى گروه را                                      .  را كشتند   
  )133.(سرعت اعدام كرد دستگير و به -زده نفر بودند كه كمتر از پان

واقعه سياهكل اهميت چندانى در تاريخ مبارزات مردم ايران نداشته است، اما همواره براى                                            
به هر حال پس از اين تالش ناموفق،               .  آمد   شمار مى   هاى ماركسيست بسان يك اسطوره به             چريك  

. ه، سازمان چريكهاى فدايى خلق را تشكيل دادند                  بقاياى گروه دوباره به سازماندهى خود پرداخت                      
به چند ترور محدود دست زد، اما چند ماه بعد تمام اعضاى                         1350اين سازمان در اوايل سال             

 1355اين گروه تا سال        .  باالى سازمان دستگير و يا در درگيرى با نيروهاى امنيتى كشته شدند                      رده



گذارى و مصادره          سران انتظامى و امنيتى رژيم، بمب    به اقدامات پراكنده از جمله ترور چند تن از
را   چند بانك دست زدند، اما سرانجام در اين سال ساواك موفق شد تمام اعضاى اصلى آن                                    

اين سازمان عمالً جز در زندانها                1355بدين ترتيب از سال        .  دستگير كرده، يا به قتل برساند           
  .وجود خارجى نداشت

  سازمان مجاهدين خلق ايران 
نژاد و سعيد محسن به همراهى چند تن از دوستان نزديك خود بنا                  هاى اين سازمان را حنيف پايه 

هاى مهندس     بنيانگذاران سازمان از هواداران نهضت آزادى بوده و تحت تأثير انديشه                                     .  نهادند   
كارانه و شيوه مبارزه سياسى رهبران نهضت را                  مهدى بازرگان قرار داشتند ولى خطمشى محافظه                 

تدريج اين اختالف به حوزه تفكر         به. كردند پسنديدند و بر مبارزه مسلحانه و انقالبى تأكيد مى ىنم
هاى ماركسيستى از تفسيرهاى           تدريج تحت تأثير انديشه          اعضاى سازمان به       .  مذهبى نيز كشيده شد     
و بدين    كوشيدند تا تلفيقى از اسالم و ماركسيسم ارائه دهند                    آنان مى    .  شدند  رايج مذهبى دور مى         

ترتيب  هم خصلت مذهبى خود را حفظ كنند و هم به ماركسيسم كه ايدئولوژى انقالبى رايج                                   
در اوايل، گرايش ماركسيستى اين گروه چندان آشكار نبود اما با                              .  شد مسلح شوند   محسوب مى   

اعدام بنيانگذاران اوليه سازمان اين گرايش تقويت شد و الفاظ و تعابير ماركسيستى در آثار                                          
. تدريج بين آنان و مبارزان مذهبى فاصله انداخت                      مى سازمان برجسته گرديد و همين مسأله به        رس

دليل پيشينه مذهبى بنيانگذارانش از محبوبيت خوبى در بين مبارزين مذهبى برخوردار     مجاهدين به
لتقاطى اعتقاداتشان اين محبوبيت از بين رفت و برخى از                                        بودند ولى با آشكار شدن هويت ا

انيون و متفكران مذهبى همچون شهيد مرتضى مطهرى مجدانه به نقد آرا و نظريات اعضاى                              روح   
 1354در اوايل سال        .  سازمان پرداختند و از پيوستن نيروهاى مذهبى به سازمان جلوگيرى كردند                           
لنينيسم راى دادند و          -آن دسته از رهبران سازمان كه بيرون از زندان بودند به پذيرش ماركسيسم     

اين بيانيه آخرين        )  134.( اى چرخش ايدئولوژيك سازمان را رسماً اعالم كردند                         نتشار بيانيه    با ا  
هاى ارتباطى سازمان و نيروهاى مذهبى را قطع كرد و هرچند كه برخى از اعضاى زندانى                                       حلقه 

سازمان همچنان بر مذهبى بودن خود اصرار داشتند اما از آن به بعد كمتر كسى از روحانيون و                                      
  .كرد ان مذهبى آنان را مسلمان واقعى تلقى مىمبارز



گذارى در جريان برگزارى               كوشيد تا با بمب     1350لحاظ سياسى اين سازمان در مرداد سال                 به  
اما قبل از هرگونه اقدام مهم تمام اعضاى اصلى سازمان                      .  هاى شاهنشاهى اختالل ايجاد كند  جشن

مبارزه مسلحانه       .  آن به اعدام محكوم گرديدند             دستگير شدند و اغلب بنيانگذاران و كادر مركزى                   
با چند ترور و بمب               مبارزات جز                        گذارى در سال         اين سازمان  ما اين  مه يافت ا دا بعد ا هاى 

را در     دستگيرى و اعدام بسيارى از اعضاى سازمان حاصلى در بر نداشت و همين امر نهايتاً آن                                  
نيز به بروز انشعاب و اختالفات              1354چرخش ايدئولوژيك در سال            .  آستانه فروپاشى قرار داد           

در آستانه     .  جدى در سازمان منجر شد و اغلب اعضاى مذهبى يا كناره گرفتند و يا تصفيه شدند                           
انقالب اسالمى، اين سازمان عمالً فعاليت چندانى نداشت و اغلب اعضاى آن يا در زندان به سر                                    

  .ودندها به قتل رسيده ب ها و درگيرى بردند و يا در اعدام مى
دست   گرا به دليل اعتقادات ماركسيستى در ميان مردم نفوذ چندانى به                           هاى چپ    طور كلى گروه       به  

هاى كوچك كوشيدند تا با عمليات مسلحانه               ها و گروه      نياوردند آنان عمدتاً در قالب سازمان                   
گيرى و  ها اصرار بر عمليات مسلحانه، شناسايى، دست              ضرباتى به رژيم وارد آورند اما حاصل سال       

هاى مسلح عمالً      ها بود رژيم پهلوى در مقابل فعاليت گروه       اعدام اغلب اعضاى اصلى اين سازمان
شد اين سازمانها را        هيچ ضعفى از خود نشان نداد و اغلب در مراحل اوليه ساواك موفق مى                              

  .كشف و منهدم كند
  خواه گرايان مشروطه ملى - 2 
گرفت و روشنفكرى       تحوالت فكرى غرب الهام مى             اين جريان ريشه در مدرنيسم داشت و از                   

عنوان نظام مطلوب خود اصرار  گرايان بر مشروطيت به ملى. شد ترين منادى آن تلقى مى ايرانى مهم
آميز در چارچوب قانون اساسى دفاع                 هاى قانونمند و مبارزه مسالمت              ورزيد و از مخالفت           مى 
اسى را از روشنفكران سكوالر تا روشنفكران               اين جريان طيف وسيعى از نيروهاى سي             .  كردند    مى 

گرفت كه نقطه اشتراك همه اين نيروها وفادارى به                       طلب رادر بر مى        مذهبى و روحانيون اصالح          
خواهى ايرانى محسوب  ها دنباله جريان مشروطه در واقع اين. هاى آن بود اصل مشروطيت و آرمان

هاى مشروطه ايرانى بود و لذا اصرارى بر                      ان ها و آرم      هاى آنان همان خواسته          شوند و خواسته     مى 
نابودى اصل سلطنت و حتى سلطنت پهلوى نداشتند و فقط محدود كردن آن به قانون را خواستار 

از گسترش نسبتاً خوبى                                     .  بودند    م دانشجو به غرب اين جريان  با رشد آموزش عالى و اعزا



اين   .  شود  ايران محسوب مى       نهضت ملى شدن نفت اوج اقتدار اين جريان در                     .  برخوردار شد      
جنبش در ادامه مشروطه قرار داشت و هدف آن نه تغيير نظام سياسى بلكه تجديد بناى مشروطه                                  

مصدق و يارانش هيچگاه درصدد حذف سلطنت پهلوى برنيامدند و حتى زمانى كه                            .  ايرانى بود      
وددارى     نمود از طرح آن خ          با حمايت مردمى وسيعى كه جنبش داشت حذف سلطنت  ممكن مى               

هايى چون جبهه ملى و نهضت آزادى   بعد از كودتا اين جريان در قالب احزاب و سازمان. نمودند
آميز رژيم پهلوى را به اصول مشروطيت پايبند سازد اما خصلت                         كوشيد تا با مبارزات مسالمت          

ا هاى اين جريان ر         استبدادى و خشن نظام سياسى راه را بر احياى مشروطيت بسته بود و كوشش                         
اى بود كه قانونمند          گونه   ساختار سلطنت پهلوى و شخصيت محمدرضا شاه به         .  گذاشت   ثمر مى   بى 

ها جز تشديد استبداد        اصرار بر مبارزات قانونمند نيز در اين سال                    .  نمود   ساختن آن ممكن نمى     
نداشت        بر  هيچ         .  حاصلى در  پهلوى  نمى              اصوالً رژيم  تحمل  نتقادى  ا و  لفت  كرد و    گونه مخا

مى                          كوچكترين    ه  د ا د پاسخ  ن  ندا ز با  قل  ر حدا آشكا عتراض  ات           .  شد ا رز مبا ليل  د همين  به 
اصوالً اين شيوه مبارزه در مقاطعى               .  آميز نتوانست خللى به اركان رژيم وارد سازد                        مسالمت  

داد ولى       گشود و به مخالفين فرصت انتقاد مى            پذير بود كه رژيم فضاى سياسى را اندكى مى            امكان
بست   شدند اين شيوه مبارزه به بن            ها سركوب مى     بسته بود و مخالفت       زمانى كه فضاى سياسى      

بست   رفتى از اين بن        رسيد و براى وفاداران به قانون اساسى و اصل سلطنت عمالً راه برون                             مى 
سو به دليل تشديد استبداد و از             هاى دهه چهل از يك         افول اين جريان در سال            .  ماند   باقى نمى   

به هر حال در شرايط         .  آميز و قانونمند اين نيروها بود              مبارزه مسالمت       دليل استراتژى       ديگر سو به   
به همين دليل هر زمان        .  برد   استبداد و انسداد فضاى سياسى اين جريان به انفعال و انزوا پناه مى                            

بست گرايش به مبارزه انقالبى و              آورد و راه را بر مبارزات قانونمند مى               كه رژيم رو به استبداد مى
  .يافت اى زيرزمينى افزايش مىه فعاليت

بسيارى از فعالين سياسى و حتى روحانيون بر مشروطيت                    1340بايد توجه داشت تا اوايل دهه                
كردند اما رژيم با روى آوردن به استبداد خشن آنها را در اقليت قرار داد و راه را بر                                               تأكيد مى   

  .مبارزات انقالبى هموار ساخت
  :توانست رهبرى مبارزات انقالبى را در اختيار بگيرد ل زير نمىخواه به دالي جريان مشروطه 



گونه كه اشاره شد اين گروه بر مشروطيت                 همان  .  اين جريان فاقد ايدئولوژى جايگزين بود                   -  1 
فاصله دولت و ملت         1340پذيرفتند در صورتى كه در طول دهه                تأكيد داشتند و سلطنت را مى        

دادند و در اين شرايط اصل               سختى به بقاى رژيم تن مى          چنان گسترش يافته بود كه مردم به              
اصوالً مشروطه در ايران تجربه موفقى نبود و                   .  سلطنت و مشروطيت مورد ترديد قرار گرفته بود                  

هاى دموكراتيك متعهد سازد به همين دليل مردم                    گاه نتوانست سلطنت ايرانى را به قالب                 هيچ 
خرداد     15شكست نهضت ملى و سركوب قيام        .  شتنداميدى به احياى مشروطه و اصالح رژيم ندا       

  .طلبان را به حاشيه راند نيز راه هرگونه اصالح را بست و اصالح
دكتر مصدق رهبر نمادين نيروهاى              .  اين جريان فاقد رهبرى متحد و انسجام گروهى بود                       -  2 

ه محسوب مى        مشروطه    نسجام                         خوا ا نست  نتوا نيز مصدق  ملى  نهضت  ما حتى در دوران  ا  شد 
بعد از كودتا نيز مصدق عمالً از            .  هاى متنوع جبهه ملى را حفظ كند و آنان را متحد سازد                     طيف 

خواهان بيش از قبل نمودار شد، تاريخ جبهه                    فعاليت سياسى كناره گرفت و اختالفات مشروطه                
. خواه خود بيانگر اختالف و پراكندگى اين جريان است                        ترين گروه مشروطه         عنوان مهم     ملى به  
وجود    گاه نتوانستند جبهه متحد و منسجمى عليه استبداد به                گرايان هيچ       روشنفكران و ملى      اصوال  

  .عنوان يك نيروى سياسى يكپارچه و منسجم به فعاليت سياسى دست زنند آورند و به
هاى   سومين علت ضعف اين جريان فقدان پايگاه اجتماعى گسترده و ناتوانى در بسيج توده                               -  3 

نائى           هضت ملى به كمك رهبرى مذهبى آيت           در ن   .  مردمى است     هاى شخص    اهللا كاشانى و توا
ما پس از بروز اختالفات درونى و                                            مصدق و برخى از رهبران ملى مردم به صحنه آمدند، ا

بعد  .  گر امور بودند        اهللا كاشانى مردم كناره گرفتند و در جريان كودتا عمالً نظاره                          گيرى آيت     كناره   
گاه نتوانستند در سطح وسيع مردم را در جهت اهداف                      گرايان هيچ      ىاز آن نيز روشنفكران و مل            

گرفت و    هاى اين نيروها رنگ و بويى مذهبى مى                درواقع تنها زمانى كه خواسته      . خود بسيج نمايند
صورت نفوذ اين        در غير اين     .  آمدند    كردند مردم به صحنه مى روحانيون و مراجع از آن حمايت مى

توانستند     خواهان نمى      بنابراين مشروطه       .  رفت   رخى مراكز شهرى فراتر نمى         ها و ب    جريان از دانشگاه         
  به همين دليل. به تنهايى رهبرى مبارزات را برعهده گيرند چرا كه توان بسيج مردم را نداشتند

خواهان در روند انقالب يا به نيروهاى مذهبى پيوستند و يا از مشاركت فعال                                  اغلب مشروطه      
  .خوددارى نمودند



ينجابه اختصار به  جبهه ملى و نهضت آزادى به عنوان مهمترين گروههاى ملى گراى                                   در     ا
  شود  مشروطه خواه اشاره مى

  جبهه ملى دوم 
هاى برجسته جبهه ملى دستگير شدند، ولى اغلب               مرداد بسيارى از شخصيت          28پس از كودتاى         

ملى تنها دكتر حسين فاطمى به         از ميان اعضاى جبهه         .  از زندان رهايى يافتند            1333آنان در سال   
اعدام محكوم شد و مصدق نيز به سه سال حبس و تبعيد به احمدآباد در اطراف تهران محكوم                                  

گروهى از رهبران جبهه ملى پس از آزادى، از ايران خارج شدند و برخى نيز از صحنه                                       .  گرديد   
ايجاد كرده،        1333سال  در اين اثنا، گروهى نيز نهضت مقاومت ملى را در           . سياست كنار كشيدند

دوباره به فعاليت سياسى روى آوردند، اما بازداشت سران نهضت و اختالفات داخلى سبب                                       
  .فروپاشى آن شد

با فضاى جديدى كه ايجاد شد، جبهه ملى با عنوان جبهه ملى دوم احيا گرديد و                             1339در سال     
جبهه ملى در اين دوره           ) 135.( طى  سه سال بعد فعاالنه در عرصه سياست ايران شركت داشت                 

هاى باشكوهى برگزار         راه انداخت و راهپيمايى             هاى مهم به     ها و دبيرستان      اعتصاباتى را در دانشگاه            
ترين حزب مستقل سياسى ايران به شمار آورد، اما                     توان قوى      اين جبهه را در اين دوره مى              .  كرد  

در اين زمان هدف اصلى            .  نندخوبى استفاده ك       رهبران جبهه ملى نتوانستند از اين موقعيت به                  
جبهه با اين سياست     .  هاى او بود       هاى جبهه ملى، دولت على امينى و سياست             حمالت و مخالفت     

درواقع رهبران         .  به شاه كمك كرد تا بتواند امينى را بركنار كند و قدرت را كامالً در اختيار گيرد                                
سو موجبات نابودى خود را فراهم            ترين اشتباه را مرتكب شدند؛ چه با اين كار از يك جبهه بزرگ

با سركوب    1342پس از خرداد        .  آوردند و از دوم سو به ظهور استبداد شاهنشاهى كمك كردند                       
پس از آن، گروهى از فعاالن              .  شديد رژيم و اختالفات شديد داخلى، جبهه ملى دوم فرو پاشيد                       

دهند، اما حوزه فعاليت آنها              جبهه كوشيدند تا با نام جبهه ملى سوم به فعاليت سياسى خود ادامه                   
بيشتر در خارج از كشور و در ميان دانشجويان قرار داشت و در داخل كشور فعاليت چندانى                                          

  .وجود خارجى نداشت 1342به سخن ديگر، جبهه ملى عمالً پس از خرداد . نداشتند
كنار هم و با       توانستند مدت زيادى را در              دليل اختالفات داخلى نمى           اصوالً رهبران جبهه ملى به          

چنين   هم .  انجاميد    طول نمى ائتالف آنها معموالً چندان به. انسجام و همدلى الزم به فعاليت بپردازند



نيز                   نظر از اختالفات داخلى، جبهه ملى هيچ                 صرف  گاه سازمان و انسجام يك حزب سياسى را
  .كرد ها و احزاب مختلف فعاليت مى صورت ائتالفى از گروه نداشت و همواره به

  نهضت آزادى 
در واقع      )  136.( ، از درون جبهه ملى زاده شد             1340هايى است كه در سال         اين نهضت از گروه         

اهللا طالقانى، مهندس         دادند؛ آيت        اعضاى نهضت آزادى را جناح مذهبى جبهه ملى تشكيل مى                     
ضت ترين ويژگى نه       مهم .  شدند  گذاران آن  محسوب مى            بازرگان و دكتر يداهللا سحابى از بنيان                 
گذاران اين         بنيان  .  طور كلى جلوه مذهبى رهبران آن بود                 آزادى تأكيد اعضاى آن بر اسالم و به                  

كوشيدند تا نشان دهند         رهبران نهضت مى      .  نهضت از پيشگامان روشنفكرى مذهبى در ايران بودند              
اسالم و علوم جديد سازگارند و تعارضى بين ديندارى و مقتضيات زندگى مدرن و از جمله                                       

آنان به لحاظ سياسى بر قانون اساسى مشروطه، مليت ايرانى و راه                           .  راسى وجود ندارد         دموك   
دانستند و شيوه او را سرمشق            كه مصدق را رهبر و مرشد خود مى             كردند؛ چنان       مصدق تأكيد مى     

گذاران آن، در ميان             دليل وجهه مذهبى بنيان         نهضت آزادى به       )  137.( زندگى خود قرار داده بودند               
و دانشجويان مذهبى اعتبار و نفوذ زيادى يافته بود، اما به لحاظ سياسى درخشش                                   روشنفكران    

چنين   و هم   1341مخالفت نهضت با رفراندم سال            .  چندانى در عرصه مبارزه با رژيم نداشت                  
اى كه بعد از اين،          گونه   هاى بعدى به دستگيرى و محكوميت سنگين رهبران منجر شد؛ به                  مخالفت  

سياسى نهضت آزادى در داخل كشور عمالً بسته شد و اعضاى نهضت فقط                       هاى    پرونده فعاليت      
 57هاى    بسيارى از فعاالن نهضت در سال            .  در خارج از كشور به فعاليت آشكار سياسى پرداختند                  

به لحاظ شيوه مبارزاتى،          .  بردند، يا به ناچار سكوت پيشه كرده بودند                  سر مى  يا در زندان به         42  -
روى    چنين از اعتدال و ميانه          هم در چارچوب قانون اساسى و هم آميز، آن تآنان از مبارزات مسالم

برنامه                         .  كردند    دفاع مى     قبول داشتند و  قانون اساسى مشروطيت را  نها اصوالً  منسجم و     آ اى 
نداشتند                      نظام پهلوى  براى جايگزينى  زمدت  نشجويان و                   .  درا به دا تنها  نفوذ نهضت آزادى 

شد و عمالً نفوذ چندانى در ميان             زه شهر تهران محدود مى          هم در حو     روشنفكران مذهبى، آن          
به هر حال اين نهضت        .  نداشتند   -ها   چه در تهران و چه در ساير شهرستان              -هاى مذهبى      توده   

گرا با روحانيت و حوزه ارتباط نزديكى داشت و بر نقش مهم                             هاى ملى    برخالف ساير گروه        
رو، در دوران اوج انقالب اسالمى در                     از همين   .  د كر  روحانيت در تحوالت سياسى ايران تأكيد مى             



نهضت آزادى با پذيرش رهبرى امام، در كنار روحانيت قرار گرفت و هدايت                                    57و   56هاى    سال 
دار شد، اما تفكر و انديشه آنها با شرايط انقالبىِ آن روز                           دولت موقت پس از انقالب را عهده                

  .عرصه قدرت سياسى چندان دوام نياورندسازگار نبود و همين امر موجب شد كه آنان در 
   
  مخالفان مذهبى - 3 
عرصه سياسى ايران شاهد ظهور و گسترش يك جريان مذهبى پرشور                     1340هاى دهه      در سال    

هاى   اين جريان كه در سنت مذهبى جامعه ايرانى ريشه داشت در واكنش به سياست                              .  است 
يافت، همانگونه كه         ى به سرعت گسترش مى     غربگرايانه دولت پهلوى و رواج مبتذل مدرنيسم غرب       

مردان پهلوى اين بود كه با توسعه اقتصادى و رشد صنعتى و                     پيش از اين اشاره شد تصور دولت             
اى ديگر ورق خورد و             گونه   هاى مدرن، مذهب رو به افول خواهد رفت اما تاريخ به                             آموزش    

با افزايش جمعيت شهرها تعداد   همراه . تر از گذشته در زندگى مردم ايفاى نقش كرد مذهب جدى
عنوان نهادهاى        اين مراكز همواره در جامعه ايران به                    .  مساجد و مراكز مذهبى افزايش يافت                
اما در اين       .  شدند  هاى دائمى فعاليت اجتماعى محسوب مى              اجتماعى مستقل از دولت، تنها كانون              

يافتند و به كانون مخالفت با            هاى سياسى گرايش مى       تدريج به فعاليت       هاى مذهبى به      ها كانون     سال 
ها بسيارى از روستائيان را به                رشد اقتصادى و شهرنشينى در اين سال             .  شدند  رژيم تبديل مى      

طور كلى     شهرها كشانده بود و هرچند اينان در رونق مساجد و مراكز مذهبى نقش داشتند اما به                                
راگير به بحران هويتى         اى است شهرى و واكنشى است ف           رشد گرايش مذهبى در اين دوره پديده                 

رويكرد به مذهب عاملى بود            .  زد   كه دولت پهلوى با تحقير فرهنگ سنتى ايران به آن دامن مى                       
گرايانه و مستبدانه دولت             ها و خطمشى غرب      براى اثبات شخصيت و هويت ايرانى و نفى سياست            

هاى مذهبى  خانوادهها نيز مشهود بود دانشجويان كه اغلب از  رشد اين گرايش در دانشگاه. پهلوى
كردند و بسيارى از آنان در               ها نيز روحيه مذهبى خود را حفظ مى              بودند پس از ورود به دانشگاه               

  .پرداختند ها و مراكز مذهبى به فعاليت مى انجمن
هاى مذهبى مدرنى تأسيس شده بود كه جوانان و دانشجويان زيادى را                                ها كانون     در اين سال      

شاد و مسجد هدايت در تهران از جمله مشهورترين اين مراكز بودند                             حسينيه ار   .  كردند    جذب مى   
ها و مراكز مذهبى خودجوش شكل گرفتند كه تأثير زيادى در  وبيش انجمن در ساير شهرها نيز كم



گير انتشار مجالت و كتب مذهبى نيز در اين دوره                     رشد چشم  .  رشد فرهنگ مذهبى ايفا كردند           
برخى از اين آثار كه با نگاه جديدى مسايل                     .  جامعه بود    نمايانگر گسترش فرهنگ مذهبى در             

  .ها در زمره، پرشمارترين آثار منتشر شده قرار داشتند كردند سال مذهبى را مطرح مى
ها رشد گرايش مذهبى در سطوح مختلف جامعه ايران كامالً مشهود                        به هر حال در اين سال           

هاى   اره خصلتى مذهبى داشته و سياست         جامعه ايران همو       .  اين امر داليل متعددى داشت            .  است 
تنها نتوانست بنيادهاى مذهبى جامعه ايران را تضعيف كند بلكه تقويت  ضد مذهبى رژيم پهلوى نه

يش    ا اشت                   گر د پى  ر  د ا  ر م  د مر مذهبى  ى  مى   پهلوى  .  ها لوژى               ها  ئو يد ا نوعى  تا  ند  كوشيد
هاى مذهبى كنند اما آنچه           محور را جايگزين مذهب و سنت           گرايانه و شاه       ناسيوناليستى غرب      شبه

فرهنگ باستانى ايران        .  هاى جامعه ايران سازگار نبود               كوشيدند با واقعيت       آنها در بسط آن مى         
نمود و چون با تحقير هويت           گونه كه توسط رژيم بازسازى شده بود براى مردم نامأنوس مى                           آن  

ل سردمداران رژيم پهلوى            گرايى مبتذ   غرب. انگيخت اسالمى همراه بود واكنش منفى مردم را برمى
ها از مدرنيسم آنان را به نوعى ابتذال در                      برداشت سطحى پهلوى     .  زد   نيز به تنفر مردم دامن مى          

خوبى    هاى غيراخالقى و مصرفى فرهنگ غربى را به                   آنان جنبه    .  تقليد از غرب سوق داده بود             
شاهد اين مدعا آنكه        .  يافتند اما از درك مبانى عقلى و فلسفى تمدن غربى عاجز بودند                           درمى   

هر حال    به .  هاى جوامع غربى بود تن ندادند               گاه به آزادى و دموكراسى كه از ويژگى                    پهلويها هيچ   
تنفر از آنچه      .  هاى فرهنگى رژيم در بيدارى مذهبى جامعه ايران نقش مؤثرى ايفا كرد                                 سياست

عنوان  ازگشت به مذهب بهبنابراين ب. داد سوى فرهنگ بومى سوق مى كرد مردم را به رژيم تبليغ مى
اعتنايى     ها و بى    هاى فرهنگى دولت پهلوى           ركن اصلى هويت ايرانى نمايانگر شكست سياست             

شعار اصلى نسل    «  خويشتن مذهبى    » ها بازگشت به   در اين سال. مردم به تبليغات پردامنه رژيم بود
و ماركسيسم خشن هاى استبدادى و ضدمذهبى رژيم به ستوه آمده بود  جديدى بود كه از سياست

اين   .  ديد   هاى خود مى      ها و آرمان       قيد و بند غربى را در تعارض با خواسته                روسى و ليبراليسم بى       
نسل كه شيفته آزادى و طالب معنويت بود به اسالم روى آورد و گمشده خود را در مذهب                                        

اين دوره  روشنفكرى مذهبى در. كردند متفكران مذهبى نيز به رشد اين گرايش كمك مى. بازيافت
اوج گرفته بود و با نگاهى مدرن به بازخوانى ميراث مذهبى ايرانى پرداخت و نسل جوان شيفته                                        

اى چون شهيد مرتضى        از سوى ديگر علماى برجسته         .   كرد   نوگرايى و معنويت را مجذوب  مى              



و  مطهرى با دفاع عالمانه از اسالم زنگار از چهره دين زدودند و ديندارى را سيمايى عقالنى                                          
  .ها به جامعه ايرانى گوشزد نمودند مدرن بخشيدند و برترى دين را بر ساير ايدئولوژى

كرد روى آوردن           اى خاص بخشيد و متمايز از قبل مى             اما آنچه گرايش مذهبى اين دوره را جلوه                    
اين خود تحولى بزرگ در فرهنگ               .  به تفسيرهاى انقالبى و سياسى از اسالم و مذهب شيعه بود                  

هاى سياسى اجتماعى       هرچند قبل از اين نيز مذهب در جنبش              .  شد يرانى محسوب مى      مذهبى ا   
گاه به وسعت اين دوره تفسيرى جامع و انقالبى از                      ايران حضورى فعال و مؤثر داشت اما هيچ                  

اى از مفاهيم مذهبى و فتواى مراجع استفاده                   طور گسترده      در مشروطه به      .  مذهب مطرح نشده بود        
در نهضت ملى نيز شور      .  روطيت سيماى يك ايدئولوژى دينى به خود نگرفت                 گاه مش    شد اما هيچ   

ها جامعه  اما در اين سال. مذهبى به كمك احساسات ناسيوناليستى آمد اما به سرعت فروكش كرد
هاى ليبراليستى و ماركسيستى و در ستيز با استبداد پهلوى به تفسيرى                       ايرانى نوميد از ايدئولوژى              

گاه نظرى در مبارزه           عنوان آخرين اميد و تكيه           مذهب به   .  ز از مذهب روى آورد           ستي انقالبى و ظلم     
كرد و    هاى مذهبى را جذب مى          اين گرايش جوانان پرشور و توده          . انقالبى عليه استبداد مطرح شد

بايد توجه داشت كه        .  داد    يك ايدئولوژى انقالبى بومى و ايرانى را در دسترس مبارزان قرار مى                                  
ها بود و ماركسيسم ايدئولوژى              ى اين دوره در سراسر جهان در اختيار ماركسيست                    ادبيات انقالب       

كه به علم مبارزه  -هاى انقالبى از ماركسيسم  ها و نظريه مفاهيم، تئورى. شد اصلى مبارزه تلقى مى
توانستند ماركسيسم را بپذيرند؛ زيرا اين                  اما ايرانيان متدين نمى. گرفتند سرچشمه مى -مشهور بود 

مكتب اصوالً به مذهب و ايمان مذهبى نگاهى منفى داشت و همين امر جوانان انقالبى را به                                    
هاى پس از  هاى ليبراليستى نيز در طول سال ايدئولوژى. داشت جستجوى مكتب جديد مبارزه وامى

ا ها ب   هاى جامعه ايرانى را برآورده سازند بويژه اينكه اين ايدئولوژى                                مشروطيت نتوانستند خواسته        
شدند و بنا به همين داليل بود كه              ذات تلقى مى      ايدئولوژى رايج دولت پهلوى همسان و هم                    

هاى مردم      خوبى توده      اما بيان تفسير انقالبى از اسالم به             .  ها محبوبيت نيافتند      گاه در ميان توده          هيچ 
ارزه عليه     بدين ترتيب مب     .  داد    را جذب كرد و انگيزه مبارزه انقالبى را در ميان آنان گسترش مى                              

اى مقدس عليه طاغوت تبديل شد و همين امر تحمل درد و رنج                       شاه و سلطنت به جهاد و مبارزه          
به سخن ديگر، اين انگيزه مذهبى بود كه شور مبارزه را در ميان جوانان                               .  مبارزه را آسان كرد          

ادبيات و     هاى شهادت، جهاد، مبارزه، طاغوت، عدالت، صبر و انقالب كه برآمده از                                   واژه    .  گسترد  



دادند و زندگى          متون مذهبى بودند، مفاهيم اصلى و رايج اين ايدئولوژى انقالبى را تشكيل مى                                
چنين عاشورا و زندگى          عنوان الگوى حكومت آرمانى اسالم، و هم                   و عدالت او به       (  ع ) امام على    

هاى   ره  استفاده از مفاهيم و اسطو         .  شد عنوان الگوى مبارزه انقالبى مطرح مى                  به (  ع ) امام حسين    
مردم با اين مفاهيم انس والفتى ديرينه داشتند از                    .  اى بسيار مؤثر بود         مذهبى در روند مبارزه حربه             

بنابراين با      .  شدند  گرفتند و به ميدان مبارزه سياسى وارد مى                  رو به آسانى تحت تأثير قرار مى             اين  
نگ باختند و به حاشيه       هاى بيگانه ر      ورود ايدئولوژى انقالبىِ مبتنى بر مذهب، ساير ايدئولوژى                           

تر   گير شد و مهم    هاى مذهبى رواج يافت و انقالب همه                 شور مبارزه در ميان توده             .  رانده شدند     
  .كه چهره مذهبى به خود گرفت اين
توانست در چنين سطح        اصوالً با توجه به اوضاع جامعه ايران هيچ ايدئولوژى غيرمذهبى نمى                             

هاى غيردينى در طول فعاليت خود تنها شمار                 ولوژى   رو، ايدئ       از همين   .  اى مطرح شود      گسترده   
گاه دامنه نفوذ آنان به ميان مردم كشيده نشد، اما                        اندكى از جوانان پرشور را جذب كردند و هيچ                    

هاى   را مذهبى كرد و شخصيت        ها كشاند؛ آن       مذهبى مبارزه را به ميان توده                -اين تفسير انقالبى       
  .مذهبى را در رأس آن قرار داد

هاى برخى از روشنفكران و روحانيونى كه در گسترش تفكر مذهبى                            جا ابتدا به انديشه         ين در ا    
ها و احزاب مذهبى را توضيح              كنيم و سپس گروه      انقالبى در اين دوره تأثير داشتند اشاره مى                     

  .خواهيم داد
  دكتر على شريعتى 
فكرى مذهبى عمدتاً      جريان روشن     .  شريعتى نماينده پرشور روشنفكرى مذهبى در اين دوره است                     

ها برخى از روشنفكران ايرانى با نگاه                 در اين سال     .  در ايران شكل گرفت         1320هاى دهه      از سال   
هاى مذهبى سخن  هاى ايرانى و ارزش هاى غربى از بازگشت به سنت نقادانه به غرب و ايدئولوژى

نتشار كتاب    درواقع ا      .  گيرى داشت     اين گرايش رشد چشم         1340هاى دهه      در سال   .  گفتند  مى 
عمل آمد خبر از ظهور نسل جديدى از                احمد و استقبال وسيعى كه از آن به              غربزدگى جالل آل        

اين اثر در واقع انتقادى است               .  داد كه بازگشت به فرهنگ بومى را خواستار بودند                     روشنفكران مى     
ز    نى نسبت به تمدن غربى و از سوى ديگر گوياى                           «  غربزدگى    » ا يرا ا  و شيفتگى روشنفكران 

ها و مكاتب مختلف غربى و تمايل به بازگشت به                  سرخوردگى يك روشنفكر ايرانى از انديشه                 



و اوايل دهه  40هاى دهه  اما دكتر شريعتى پرنفوذترين روشنفكرى بود كه در سال. فرهنگ خودى
عنوان يك ايدئولوژى جامع و كامل               شريعتى اسالم را به. كرد بازگشت به اسالم را فرياد مى 1350

ها و نوع روابط          كننده نظام سياسى و اجتماعى و شيوه زيستن و ارزش                  گرفت كه تعيين     نظر مى   در  
كرد كه  خواهانه از تشيع ارائه مى ستيز، عدالت شريعتى تفسيرى انقالبى، ظلم) 138.(اجتماعى است

يا  )  139( محور گفتمان شريعتى بازگشت به خويشتن           .  ساخت  بسيارى از جوانان را مجذوب مى               
در زمانى كه بسيارى از مخالفين رژيم پهلوى براى مبارزه دست به دامان                      . تشيع انقالبى بود همان

عنوان مكتب مبارزه و ايدئولوژى                 هاى ماركسيستى شده بودند، شريعتى تشيع را به                 ايدئولوژى      
جاى مفاهيم و الگوهاى ماركسيستى مفاهيم سنتى و بعضاً فراموش شده                      او به   .  انقالبى مطرح كرد       

ميد                      شي د زه  تا روحى  نها  آ به  و  كرد  حيا  ا ا  ر ه          .  عه  ز ستيز ا ر  كه سرشا ر و         روحى  يثا ا جويى، 
شريعتى با احيا و بازسازى مفاهيمى چون شهيد، شهادت، جهاد، تقيه، انتظار،                            .  طلبى بود    مبارزه    

وى  .  تعهد، مكتب، رسالت، امت، امامت، عدالت و برابرى از آنها مقوالتى انقالبى ساخت                                      
مين، و چه گوارا بود به             ها كه الگوهاى انقالبى آنان ماركس، لنين، هوشى                     يستبرخالف ماركس      
رفت يعنى    (  ع ) و زينب   (  ع ) ابوذر، عمار ياسر، ميثم، فاطمه              (.  ع ) امام حسين    (  ع ) سراغ امام على      

ها نمادهاى      جا كه اين     از آن    .  ديد   را در تشيع علوى و صدر اسالم مى              همان خويشتنى كه او آن         
هاى شريعتى، تأثيرى        بى ايران بودند و در دل و جان مردم جاى داشتند، گفته                        جاودان فرهنگ مذه
هاى شريعتى چندان پيچيده نبود و براى بيشتر                 از سوى ديگر انديشه        .  گذاشت   شگرف بر جاى مى     

  .شد هايى قابل فهم بود كه با بيانى شيوا و منحصر به فرد ارائه مى مردم انديشه
ر شكوفايى تفكر انقالبى داشت و سخنان پرشور او بسيارى از                     ترديد شريعتى سهم عظيمى د       بى  

. هاى الحادى دور نمود            كردگان و جوانان را مجذوب كرد و از ماركسيسم و ايدئولوژى                               تحصيل 
ها و   شد اين بود كه او خود تحت تأثير ايدئولوژى                    ترين انتقادى كه به شريعتى وارد مى                اما مهم   
شريعتى  .  امر او را از فهم اصيل منابع دينى بازداشته است                      هاى غربى قرار داشته و اين              نظريه  

اى جذاب و انقالبى و مناسب زمان از اسالم و تشيع موفق بود اما نتوانست                                گرچه در ارائه چهره          
چنين   هم .  هاى استداللى محكم و مستند به متون مذهبى استوار سازد                    هاى خود را بر پايه          نظريه  

چندان نفوذى نداشت و مخاطبين او را عمدتاً دانشجويان و                           هاى مردم      شريعتى در ميان توده         
طور كلى روشنفكران مذهبى در تقويت روحيه مذهبى                     به .  دادند     كرده تشكيل مى      جوانان تحصيل     



ها را به      كرده نقش داشتند اما آن ايمان و شور مذهبى كه توده                        دانشجويان و قشرهاى تحصيل           
  .نفكران مذهبى قرار نداشتآورد تحت نفوذ و اختيار روش حركت در مى

  اهللا مرتضى مطهرى آيت 
احمد مفهوم غربزدگى را مطرح كرد و شريعتى منادى بازگشت به خويشتن اسالمى بود                               اگر آل     

برخالف روشنفكران       .  شود  ترين مفسر و مدافع اسالم ناب در اين دوره محسوب مى                        مطهرى مهم   
كردند مطهرى از منظر سنت فلسفه           ا تفسير مى   هاى مدرن دين ر         ها و نظريه     كه از منظر ايدئولوژى          

دغدغه اصلى مطهرى دفاع از حقانيت و جامعيت                   .  گفت  اسالمى و تفكر ناب شيعى سخن مى        
هاى   كوشش مطهرى در نقد ايدئولوژى            .  گويى به شبهات و مسايل عصر جديد بود             اسالم و پاسخ    

خصوص   به .  جاى گذاشت     ماركسيستى و ليبراليستى تأثير زيادى در گسترش فرهنگ مذهبى بر                        
هاى التقاطى متأثر از آن بسيارى از جوانان را از افتادن در دام                                   نقدهاى او بر ماركسيسم و جريان             

آشنايى عميق مطهرى با متون و منابع مذهبى و تسلط بر                   .  هاى چپ برحذر داشت          ايدئولوژى      
نظير در تاريخ        كم  فلسفه اسالمى به نظريات او عمق و غناى خاصى بخشيده و او را به متفكرى                         

  .معاصر ايران تبديل نموده است
  
عنوان يك ايدئولوژى جامع و منسجم معرفى كند كه دنيا و آخرت                   كوشيد اسالم را به مطهرى مى 

گاه انسان قرار گيرد و به سعادت  عنوان يك مكتب جامع تكيه تواند به گيرد و مى انسان را در بر مى
نظر شهيد مطهرى اسالم داراى نظريه اجتماعى و سياسى                   از  )  140.( دنيا و آخرت رهنمون شود          

مطهرى بر عدالت اجتماعى          .  مشخصى است و پيوندى ناگسستنى بين دين و سياست وجود دارد                   
و معتقد است كه در نظام سياسى اسالمى           )  141( كند  ستيزى و روح انقالبى اسالم تأكيد مى     و ظلم

ارت بر آنان را دارند و از اين جهت حكومت                     مردم حق انتخاب حاكمان و مسئوالن سياسى و نظ             
ولى اين نظام بر مبناى دين شكل             )  142( هاى مدرن دارد          اسالمى شباهت بنيادين با دموكراسى            

عنوان    مطهرى از جمهورى اسالمى به         . شود هاى دينى اعمال مى گرفته و سياست تنها در چارچوب
جمهوريت به شكل حكومت و حق          كند كه در اين نظام         نظام سياسى مطلوب واسالمى ياد مى           

بنابراين در اين شكل از           .  دهد   را نشان مى      مردم اشاره دارد و قيد اسالمى محتواى دينى آن                        
  )143.(كنند حكومت مردم در چارچوب شرع حاكميت خود را اعمال مى



 هاى آن در اداره جامعه را اثبات كند و                    كوشيد تا هم روزآمد بودن اسالم و توانمندى              مطهرى مى 
نام دين      هاى غيردينى به       خرافات و زنگارها را از چهره دين بزدايد و هم از التقاط و ارائه انديشه                                     

مطهرى بيش از هر متفكر ديگرى در اين دوره دغدغه حفظ خلوص دين دارد و                       . جلوگيرى نمايد
  .هاى غيردينى را به خود گرفته است ها و نظريه آثار او كمتر رنگ و بوى انديشه

مطه    يك                          نقش  ز  ا است  بررسى  بل  قا جنبه  دو  ز  ا اسالمى  نقالب  ا ر  د نقد       رى  با  مطهرى  سو 
يدئولوژى        پاسخ           ا و  غربى  و  رشد                      هاى شرقى  به  اسالم  نيت  حقا ز  ا ع  فا د و  به شبهات  گويى 

ستيز  عنوان مكتبى جامع، انقالبى و ظلم             گرايى كمك كرد و از سوى ديگر با معرفى اسالم به                  اسالم
  .مبارزه سياسى در جامعه مذهبى ايران مدد رساند به گسترش روح انقالبى و

   
  ها و احزاب مذهبى سازمان 
  جمعيت فدائيان اسالم 
. نام سيد مجتبى ميرلوحى مشهور به نواب صفوى است                 بنيانگذار اين جمعيت طلبه جوانى به              

هاى ضدشيعى احمد كسروى آشنا شد و براى             نواب در دوران تحصيل در نجف اشرف با انديشه                    
پس از چند جلسه گفتگو باكسروى نواب مطمئن شدكه وى دست                   .  ابله با او به ايران بازگشت             مق 

البته او قبالً حكم جواز قتل            .  دارد و لذا تصميم به قتل او گرفت                از انتشار عقايد خود برنمى            
نواب ويارانش سرانجام كسروى را                )  144.( كسروى را به جرم ارتداد از يكى از مراجع گرفته بود            

دينى و الجاد       به هدف مبارزه با بى          1324جمعيت فداييان اسالم را نواب در سال . تل رساندندبه ق
با اين اقدام، فدائيان در بين                .  شود  تاسيس كرد و ترور كسروى اولين اقدام اين گروه محسوب مى                   

در پى دخالت دولت و شخص وزير دربار در                     1328در سال    . نيروهاى مذهبى محبوبيت يافتند          
ات مجلس، فدائيان عبدالحسين هژير وزير دربار را كه عامل اصلى تقلب انتخاباتى و عدم                                  انتخاب   

هيابى نمايندگان واقعى مردم به مجلس تلقى مى                      در پى اين ترور         .  كردند به قتل رساندند          را
انتخابات تهران باطل اعالم شد و پس از تجديد انتخابات نمايندگان جبهه ملى به مجلس راه                                    

هاى خليل طهماسبى از ياران نواب قرار                  هدف گلوله    1329آرا در اسفند        ار آن رزم       پس  .  يافتند  
آرا در اين زمان مانع اصلى               اين ترور از آن روى صورت گرفت كه رزم                     .  گرفت و به قتل رسيد      

به فاصله كوتاهى       .  شد و مرگ او راه را براى ملى شدن نفت فراهم كرد                      ملى شدن نفت تلقى مى     



جلس، ملى شدن نفت ايران را تصويب كرد و چندى بعد جبهه ملى به رهبرى                        پس از اين اقدام م          
همراه    مصدق دولت را در اختيار گرفت، اما پيروزى جبهه ملى اوقات خوشى را براى فدائيان به                                       

نواب و يارانش كه          .  از همان روزهاى آغازين نهضت بين فداييان و مصدق اختالف افتاد          . نداشت
ورزيدند       دانستند براجراى احكام اسالمى اصرار مى                  رت رسيدن مليون مى       خود را زمينه ساز به قد         

به هرحال هنوز يك ماه از شروع حكومت ملى                  .  اما مصدق اعتنايى به اين خواسته آنها نداشت                 
در پى اين اتهام        .  مصدق نگذشته بود كه مصدق فدائيان را متهم كرد كه قصد كشتن او را دارند                             

كوشش فدائيان     .  و جمعى از فدائيان دستگير و روانه زندان شدند                    و با نظر مساعد مصدق، نواب           
ترور نافرجام       .  ثمر ماند و او تا اواخر حكومت مصدق در زندان به سر برد                         براى آزادى نواب بى            

ئيان به سياست            دكتر فاطمى وزير خارجه مصدق مهم                هاى دولت مصدق و          ترين واكنش فدا
گر اوضاع بودند و اقدامى به               فدائيان، نظاره         1332رداد    م  28در كودتاى       . دستگيرى رهبر خود بود

هاى كمونيست را سركوب         اى   كه دولت كودتا توده           نفع يا عليه مصدق انجام ندادند هرچند از اين               
هاى سياسى و فرهنگى فدائيان ادامه                پس از كودتا فعاليت        .  رسيدند   كرد خوشحال به نظر مى        مى 

كردند و آنان را به             خطاب به مقامات حكومتى منتشر مى           هاى شديداللحنى       يافت و گاه اعالميه        
  )145.(نمودند رعايت احكام اسالم و ترويج شريعت دعوت مى

مسأله پيوستن ايران به پيمان نظامى سنتو با شركت عراق، تركيه، پاكستان و                             1334در سال     
ى نتوانستند دولت را        فدائيان اين اقدام را محكوم كردند ول                   .  بانظارت آمريكا و انگلستان پيش آمد 

عال از اين ترور        .  وزير وقت افتادند          از اين تصميم منصرف سازند لذا به فكر ترور عال نخست                   
پس از اين ترور در مدت            .  در برد و با سر باندپيچى شده در اجالس بغداد شركت كرد                       جان به   

نواب و سه تن        1334ماه    دى   27سرانجام در      .  كوتاهى اغلب اعضاى اصلى فدائيان دستگير شدند         
ما                                           ا بسته شد  ئيان  فعاليت رسمى فدا آن هرچند پرونده  ز  ا تيرباران شدند و پس  يارانش  ز  ا
طرفداران نواب همچنان به مبارزات خود ادامه دادند و اغلب به خيل هواداران امام خمينى                                                 

تحوالت   شناسند اما تأثير آنان در           فدائيان اسالم را عموماً با ترورهاى مشهورشان مى                      .  پيوستند 
فدائيان اولين گروه وابسته به حوزه علميه بودند كه                       .  فكرى سياسى ايران فراتر از اين ترورهاست              

ها به فعاليت سياسى گسترده دست زدند و از اين طريق                      در فضاى غيرسياسى مسلط بر حوزه           
هاى   عاليت تأثير قرار دادند و زمينه را براى ورود گسترده آنان به ف   بسيارى از طالب جوان را تحت



نمودند        فعاليت سياسى در حوزه                             .  سياسى فراهم  نقالبى و  ا مبارزه  به واقع پيشگامان  ها   آنان 
كتاب  .  روند    شمار مى   به «  حكومت اسالمى    » چنين از اولين مناديان            فدائيان هم     .  شوند  محسوب مى   

نان به از سوى آنان منتشر شد بيانگر اين است كه آ 1329كه در سال « جامعه و حكومت اسالمى»
بيش از آنكه به تغيير ساختار          هرچند كه در اين كتاب آنان            .  اند   دنبال نوعى حكومت اسالمى بوده            

سياسى بينديشند با حفظ سلطنت و نهادهاى موجود، اسالمى كردن سياستها را مدنظر خود قرار                            
اقدامات     شوند و انديشه و        به هر حال فدائيان از پيشگامان انقالب اسالمى محسوب مى                      . اند   داده    

  .آنان تأثير زيادى بر انقالب و انقالبيون مذهبى بر جاى گذاشته است
  هاى مؤتلفه اسالمى هيأت 
كه همزمان با شروع . دادند هاى مذهبى مساجد تهران تشكيل مى اى از هيأت اين گروه را مجموعه 

سجمى را  با يكديگر پيوند برقرار كرده و تشكل من                  1340مبارزات امام خمينى در آغاز دهه                   
اين گروه از ابتدا با امام خمينى مرتبط بود و مرجعيت ايشان را قبول داشت و                                 .  وجود آوردند         به 

خرداد نقش اساسى ايفا          15و قيام     1341در برانگيختن اعتراضات عليه رفراندم رژيم در سال                       
حسنعلى  پس از تبعيد امام، اين تشكل به مبارزه مسلحانه متمايل شد و در اولين اقدام                                   .  كرد  

  .وزير وقت راترور كرد منصور نخست
محمد  ) پس از اين اقدام اكثر اعضاى اصلى گروه دستگير و پس از محاكمه چهار نفر از آنان                                     

هاى بلندمدت محكوم        به اعدام و بقيه به حبس         (  نژاد، صفار هرندى و صادق امانى               بخارايى، نيك      
ضربه ناشى   .  ش پيدا كرد اما متوقف نشد         هاى سياسى مؤتلفه كاه پس از اين جريان فعاليت. شدند

اقدامات فكرى                        به  . فرهنگى و پرهيز از مشى مسلحانه متمايل كرد                -از ترور منصور آنان را 
ها  ها و مراسم مذهبى با شركت روحانيون برجسته مخالف رژيم و تكثير اعالميه برگزارى سخنرانى

  .هاى قبل از انقالب است سالهاى اين گروه در  ترين فعاليت و آثار امام خمينى از مهم
  حزب ملل اسالمى 
توسط سيد محمد كاظم بجنوردى و تعدادى از جوانان مذهبى تأسيس                        1340اين حزب در سال   

اما در همان      .  هدف حزب آموزش و تربيت افراد براى جنگ مسلحانه عليه رژيم پهلوى بود                              .  شد
الت حزب را شناسايى كرد و تمامى            مراحل اوليه و قبل از هرگونه عمليات نظامى، ساواك تشكي                      

هاى   در دادگاه نظامى تمامى اعضاى اصلى به حبس           . دستگير نمود 1344اعضاى اصلى را در مهر 



حزب ملل اسالمى از اولين احزابى است كه به هدف براندازى رژيم                               .  بلندمدت محكوم شدند      
مربه محكوميت سنگي                 ن آنان در دادگاه           سلطنتى و تغيير نظام شاهنشاهى تأسيس شد و همين ا

تر و   تر و مدون      اى روشن     در مقايسه با فدائيان اسالم اين حزب از برنامه                       .  پهلوى كمك كرد     
به هر حال حزب ملل اسالمى پيشگام احزاب و                .  ترى برخوردار بود           سازماندهى و انسجام مناسب    

موفق به    شود هرچند كه عمالً       محسوب مى    1340هاى طرفدار مبارزه مسلحانه در دهه                   سازمان   
چنين ايجاد اين حزب نشان از رشد تمايل مخالفين مذهبى به                        هم .  انجام مبازره مسلحانه نشد           

  )146.(عمليات مسلحانه و براندازى داشت
  روحانيت 
همچنانكه قبالً اشاره شد انقالب مشروطه با حضور پرشور روحانيت در عرصه سياسى همراه                              

اهللا،  اعدام شيخ فضل. يج از صحنه سياسى كشور كنار رفتتدر بود، اما بعد از انقالب روحانيت به
گرايان، روحانيت را به كلى               اهللا بهبهانى و نيز پيامدهاى نامطلوب مشروطه و نفوذ غرب                      ترور آيت     

داد،     تدريج قدرت خود را افزايش مى                در حالى كه رضاخان به          1300در سال    .  نوميد ساخته بود     
با توجه به اوضاع نابسامان حوزه              .  ه علميه قم را بنا گذاشت        اهللا شيخ عبدالكريم حائرى حوز            آيت  

. نجف در اين زمان، حوزه قم به سرعت رونق گرفت و مركزيت شيعه از عتبات به قم منتقل شد                               
هاى علميه     اهللا حائرى دورى از صحنه سياست و تقويت حوزه                  به لحاظ سياسى  مشى عملى آيت       

  )147.(بود
اهللا كاشانى در اين زمان يكى از               آيت  .  ها رشد كرد     اسى در حوزه     هاى سي   بعد از رضاخان گرايش          

مداران روز و از رهبران نهضت ملى، مشهورترين شخصيت سياسى روحانيت                              ترين سياست   مهم 
به                               .  رفت   شمار مى   به  بسته  ما وا نه وسيع حوزوى نداشتند ا نيز هرچند كه پشتوا فداييان اسالم 

  .شدند روحانيت محسوب مى
وى  .  اهللا بروجردى زعامت حوزه علميه قم و مقام مرجعيت را برعهده داشت                            ها آيت    در اين سال      

شد و بيشتر در جهت       ندرت به ميدان سياست وارد مى             اهللا حائرى به       از لحاظ سياسى همانند آيت        
ها   با تالش وى حوزه         30در دهه     .  كوشيد  هاى حوزه علميه قم مى         تقويت روحانيت وتثبيت پايه          

پس از   .  اى مناسب براى فعاليت گسترده سياسى در سالهاى بعد فراهم آمد                       نهرونق يافت و زمي        



، چند نفر از علماى بزرگ در قم و نجف به عنوان مرجع                       1340اهللا بروجردى در سال            فوت آيت    
  .تقليد مطرح شدند و تمركز مرجعيت از بين رفت

رمذهبى دولت، علما         با گرايش شديد شاه به آمريكا و برخى اقدامات غي                      40در اوايل دهه            
هاى رضاخانى را احساس كردند و به سرعت واكنش نشان دادند و به اين                                   بازگشت سياست   

به            .  ترتيب نهاد روحانيت و حوزه علميه در مقابل دولت قرار گرفت                              اين تقابل در واكنش 
گرفت كه از آغاز سلطنت رضاخان در ايران در پيش گرفته                          تحوالت و سياستهايى صورت مى        

هاى دولتى در جهت كاهش نقش روحانيت، حذف نمادهاى                       در طى اين دوره، سياست          .  ود شده ب  
هاى مذهبى و سنتى و نيز جايگزينى الگوهاى فرهنگ غربى قرار داشت،                          مذهبى، مقابله با ارزش           

در اين زمان،        .  اى جدى برنخاسته بود         به مقابله     40ها روحانيت تا اوايل دهه              رغم همه اين      اما به   
مام            مهم .  ددى روحانيت را به عرصه فعاليت سياسى سوق داد                  عوامل متع     ترين عامل، ظهور ا

امام خمينى تفكرى ذاتاً انقالبى و سياسى               .  هاى علميه بود      خمينى در سطح مرجعيت در حوزه           
امام روح مبارزه سياسى رادر              . كرد   خوبى درك مى       ها و شرايط سياسى روز را به           داشت و موقعيت     

هاى علميه، افزايش تعداد طالب و تمركز                  شته از اين، گسترش كمى حوزه           گذ .  ها زنده كرد       حوزه   
نيرويى    .  يافته را در در پى داشت            ها ظهور نيرويى مستقل، نيرومند و سازمان                و سازماندهى حوزه        

طور   توانست به     كه در غياب احزاب و نهادهاى مستقل سياسى تنها نيروى غيردولتى بود كه مى                             
ترين ويژگى اين سازمان نفوذ اجتماعى گسترده  و                     مهم .  انى دست زند    گسترده به فعاليت سازم        

هاى پيدا و پنهان سياسى از          كه دامنه فعاليت احزاب و گروه               در حالى    .  توانايى بسيج مردمى است         
رفت، نفوذ روحانيت در تمام ايران گسترده شده                       هاى بزرگ فراتر نمى          تهران و برخى شهرستان       

  .ها را به عرصه مبارزه سياسى بكشاند با استفاده از شور مذهبى، توده توانست سان كه مى بود؛ آن
كرد، گرايش شاه به          عامل ديگرى كه روحانيت را در اين دوره به فعاليت سياسى تشويق مى                             

هاى فرهنگى رژيم پهلوى بود كه خطر               خصوص آمريكا و اسرائيل و همچنين سياست            غرب و به    
به هر حال مخالفت       .  كرد   ل ارزشهاى مذهبى را گوشزد مى             نفوذ فرهنگى  و سياسى غرب و افو          

روحانيون آنچه را دولت،              .  آغاز شد    1340جانبه روحانيت با دولت پهلوى از اوايل دهه                        همه 
اى براى نفوذ        هاى دولت را زمينه          دانستند و سياست     ناميد، مخالف با شريعت مى         مى «  اصالحات   » 

در اين مقطع در روند مخالفت با              .  كردند    ى مى خصوص آمريكا تلق       فرهنگى و سياسى غرب و به       



شد و با اصل سلطنت مخالفت آشكارى صورت            دولت علما بر قانون اساسى و شرع تأكيد مى               
ها از چارچوب قانون           هاى دينى روحانيون مخالفت             اعتنايى شاه به خواسته        اما با بى    .  گرفت   نمى 

اصل سلطنت و نظام سلطنتى را نيز         خرداد     15اساسى فراتر رفت و پس از كشتار مردم در قيام                     
گاه به اين       در تاريخ ايران هيچ          .  بدين ترتيب سلطنت مخالف شريعت قلمداد گرديد             .  در بر گرفت     

هاى اعمال      هرچند در شيوه     .  وسعت مشروعيت بنيادين نظام سلطنتى مورد ترديد قرار نگرفته بود                      
مشروعيت مذهبى نظام سلطنتى         اما در اين زمان با ترديد در                  .  قدرت انتقاداتى وجود داشت              

هاى مشروعيت اين رژيم به كلى فرو ريخت و لذا در اين مقطع برخالف مشروطه و نهضت                                  بنيان  
ملى ديگر سخن از تغيير سلطان و اصالح نظام سياسى و وفادارى به قانون به ميان نيامد بلكه                                 

ين است اين تغيير در       خواست اصلى مردم براندازى نظام سلطنتى و جايگزين آن با يك نظام نو                          
لفت همه                 در مخا مبارزه ريشه  بى                 ماهيت  و  پهلوى  نظام  با  نيت  نبه روحا به          جا عتنايى رژيم  ا

  .هاى روحانيت داشت خواسته
هاى علميه     هاى سياسى تحوالت فكرى عميقى در حوزه               از سوى ديگر همزمان با رشد فعاليت              

كرد و هم گرايش مذهبى جوانان              ها را تقويت مى       گرفت كه هم گرايش سياسى حوزه           صورت مى   
. شد هاى غيرمذهبى مى       ها و نظريه     هاى مردم را تشديد نموده و مانع از بسط ايدئولوژى                           و توده    

نظرى جديد و                                    مهم  مباحث  به  نيون  و روحا يش طالب  گرا فكرى  تحول  ين  ا ترين شاخصه 
ل روز از سوى      هاى مذهبى مربوط به مساي  تحصيالت دانشگاهى و افزايش انتشار مجالت و كتاب

پيام اصلى اغلب اين آثار تأكيد بر ابعاد سياسى اسالم، جامعيت دين، پيوند دين                        . روحانيون است
و سياست و مسئوليت اجتماعى روحانيت و متدينين و نيز توانمندى اسالم در حل مسايل جامعه                              

مى                           .  است  عطا  ا نيت  به روحا ممتازى  موقعيت  نظرى  لحاظ  به  تحول  ين  ر         ا نان  آ و  با   كرد  ا 
هاى ليبراليستى و       ساخت و جوانان زيادى را از ايدئولوژى                     دانشگاهيان و طبقات مدرن مرتبط مى              

اهللا مطهرى، دكتر         اى چون آيت       بنابراين با تالش روحانيون برجسته              .  داشت   ماركسيستى برحذر مى       
.  سيدمحمد حسين بهشتى، دكتر مفتح، عالمه طباطبايى و                  . گرايش مذهبى در عرصه فكر و           .

  .ها دست يافت نديشه نيز به برترى محسوس نسبت به ساير گرايشا
روحانيون به قدرتمندترين جريان مخالف رژيم تبديل                       1340هرحال به لحاظ سياسى در دهه            به  

  :اين قدرت ريشه در سه عامل زير داشت. گرديد



گشت اما     نفوذ اجتماعى روحانيون به ويژگى مذهبى جامعه ايران بازمى                            :  نفوذ اجتماعى      -  1 
ترين منبع معرفتى       كه روحانيون در ايران مهم               اول اين     .  نمود   را تقويت مى      عوامل ديگرى نيز آن         

ها   ها مدارس جديد و دانشگاه             گرچه در اين سال       .  شدند  ها محسوب مى     بخش توده     جامعه و الهام      
شدند   مى بخش اصلى جامعه تلقى       گيرى داشتند اما هنوز اين روحانيون بودند كه الهام                       رشد چشم  

ذهنيت اغلب مردم در مساجد و منبرها و مراسم                   .  كرده جديد      و نه روشنفكران و اقشار تحصيل           
بخش عظيمى از مردم مراجع تقليد را تنها منبع معرفتى حق و حقيقت                       .  گرفت   مذهبى شكل مى   

قع      .  كردند    هاى عمليه مراجعه مى         كردند و بيش از هر كتاب ديگرى به رساله                   تلقى مى   در وا
بهره   ها از چنين امتيازى بى          يون در ذهن و روح جامعه ايرانى نفوذ داشتند و ساير گروه                          روحان    
  .بودند

از سوى ديگر نهاد روحانيت شيعى در ايران همواره بيرون از ساختار سياسى قرار داشت و                                       
داد و نقش مؤثرى در           عنوان تنها نهاد مدنى مستقل از دولت خدمات اجتماعى مؤثرى انجام مى                            به 
هاى متمادى اعتماد مردم را به                اين كاركرد در طى قرن           .  اهش ظلم و ستم حاكمان ايفا كرده بود   ك

زيستى علماى بزرگ نيز اين            عالوه بر اين ايمان، پارسايى و ساده                .  نهاد روحانيت جلب كرده بود            
 چنين نهاد مرجعيت در شيعه پيوندى ناگسستنى بين مردم و علما                     هم .  كرد   اعتماد را تقويت مى        

. نمود   ترين افراد در جامعه ايران تبديل مى                    ايجاد كرد و مراجع را به پرنفوذترين و محبوب                       
  .توانست اكثريت عظيم مردم را به حركت درآورد نحوى كه يك فتوا مى به
هاى مردم      داد تا با استفاده از شور مذهبى توده                 اين نفوذ گسترده اجتماعى به روحانيت امكان مى                    

هاى اصلى روحانيت نسبت به           بنابراين توان بسيج مردمى يكى از مزيت                 .  د را به حركت درآور          
هاى   ها و احزاب ديگر و حتى دولت هرگز نتوانستند توده                       روشنفكران سازمان       .  هاست  ساير گروه    

در تاريخ معاصر ايران          .  مردم را با خود همراه كنند و آنان را در جهت اهداف خود بسيج نمايند                               
چنين   وقوع پيوسته است، هم        رده تنها به خواست و رهبرى روحانيت به               هاى اجتماعى گست       جنبش 

توانست در جامعه مذهبى ايران شور مذهبى را در مبارزه                            روحانيت تنها نيرويى بود كه مى              
استفاده از نمادها، مفاهيم و شعاير مذهبى در مبارزه سياسى، روحانيت را به   . سياسى، به كار گيرد

بدين ترتيب بود كه در مبارزات              .  صه سياست ايران تبديل نموده است          بديل در عر      يك نيروى بى     
امام حسين و عاشورا به نماد مبارزه با ظلم و قيام عليه طاغوت در هر                              1350و   40انقالبى دهه      



باختگان انقالب، فدائيان راستين اسالم و پيروان شهداى كربال                           زمان و مكان تبديل شدند و جان            
ها براى بيان مخالفت با رژيم               هاى مذهبى بهترين موقعيت         اد و مناسبت   شدند و در اعي       تلقى مى  
  .گرديد فراهم مى

ندهى          -  2  م و سازما نجا باعث مى                       :  ا ا  ر نيت  ر روحا قتدا ا كه  ملى  م و      دومين عا نسجا ا شد، 
اى كه نهادهاى مدنى در زير سايه خشن استبداد دولتى محو شده         در دوره. سازماندهى قوى است

هاى مخالف دچار تشتت و پراكندگى بودند روحانيت تنها                          ها و سازمان      روه  بودند و اغلب گ        
گروهى بود كه از سازمانى منسجم و يكپارچه و رهبرى متحد و استقالل مالى و اعضايى وفادار و 

در مشروطه اين انسجام موقتاً شكسته شد و اختالفات درونى سازمان                          .  نثار برخوردار بود           جان  
صورت نهادى منسجم عمل كرده           د اما بعد از آن روحانيت همواره به                  روحانيت را تضعيف نمو        

البته خارج از چارچوب مرجعيت همواره اختالفاتى وجود داشت اما زمانى كه مراجع و يا             . است
 -  1357هاى    در مبارزات سال        .  گرفت   گرفتند مخالفتى صورت نمى        مرجع بزرگ حوزه تصميم مى          

بود              1342 مشهود  مالً  كا م  نسجا ا ين  در                      ا به حضور  يلى  تما كه  يى  علما ز  ا رى  بسيا و حتى 
هاى سياسى نداشتند نيز به صف مخالفان حكومت پيوستند و در روند انقالب شركت                           فعاليت  
درستى اين تصور عمومى ايجاد شده بود كه تمام مراجع با نظام پهلوى                          به  1357در سال    .  جستند 

و دستگى بين علما صورت گرفت نيز ناكام            هايى كه از سوى رژيم براى ايجاد د                 مخالفند و تالش     
بنابراين انسجام روحانيت در اين دوره برخالف مبارزات مشروطه و نهضت ملى كامالً حفظ . ماند

اى بود كه روحانيت از  شايد اين تجربه. خورد شد و اختالف زيادى در اصول مبارزه به چشم نمى
يل برخوردارى از شبكه تبليغى گسترده              دل   چنين سازمان روحانيت به           هم .  مشروطه آموخته بود         

ها و   توانست با دورترين نقاط كشور ارتباط برقرار كند و پيام مراجع را به همه بخش                    راحتى مى به
ها را براى رساندن پيام مبارزه در                  ايام و مراسم مذهبى بهترين فرصت           .  روستاها و شهرها برساند       
دم ايران در قلمرو مخاطبين روحانيت قرار داشتند                       نوعى همه مر     به .  داد    اختيار روحانيون قرار مى            

ها به مراكز شهرى بزرگ و مجامع               در حالى كه قلمرو نفوذ و فعاليت ديگر احزاب و سازمان                        
هيچ حزب و گروهى حتى دولت از شبكه تبليغى روحانيت با اين                        .  شد دانشگاهى محدود مى         

  .تعداد مخاطبين زياد برخوردار نبود



سومين عاملى كه قدرت سياسى روحانيت را در اين زمان افزايش داده                            :  ينىرهبرى امام خم     - 3 
ها، موفقيت روحانيت، پيروزى              گيرى انقالبى حوزه         جهت .  بود رهبرى استثنايى امام خمينى است            

شناشى و  تيزهوشى سياسى، موقعيت     .  انقالب و بناى نظام پس از آن مديون رهبرى امام است                          
مند تبديل     ت عرفانى و دينى امام او را به يك رهبر استثنايى و فره                      همراه شخصي    ناپذيرى به      سازش  

امام با     .  كردند و از جان باختن در راهش ابا نداشتند                    نموده بود كه مردم عاشقانه از او اطاعت مى               
ها را در      مداران و شخصيت       ها به رهبر بالمنازع انقالب ايران مبدل شد و ساير سياست                    اين ويژگى     

بخشيد                              .  رد سايه خود محو ك       ممتازى  موقعيت  نيروهاى مذهبى  نيت و  به روحا م  ما ا رهبرى 
هاى مخالف رژيم يا مجبور بودند به خيل                  ها و شخصيت   ها و گروه      اى كه ساير سازمان        گونه   به 

به همين دليل در آستانه          .  گر پيروزى امام و يارانش باشند                طرفداران امام بپيوندند و يا نظاره                   
ميشل فوكو كه در      .  هاى مخالف رژيم رهبرى امام را پذيرفته بودند                        روه  انقالب تقريباً تمامى گ        

ما چندان    :  گران آبادان اين بود             حرف  اعتصاب     » :  نويسد   برد مى    سر مى  هاى انقالب در ايران به             سال 
به  .  پس به چه كسى اعتماد داريد؟ به يكى از احزاب سياسى؟ نه هيچكدام                           .  هم مذهبى نيستيم    

  )148(«.به او فقط. كس جز خمينى هيچ
   
در  )  1902سپتامبر   1320/ 24الثانى     بيستم جمادى    ) ش  . ه   1281اللّه خمينى در اول مهر           سيد روح    

اين خاندان كه از سادات كشمير بودند . اى اهل فضيلت و علم، زاده شد شهر خمين و در خانواده
زرگ امام، آقا         پدرب   .  بردند    نسب مى  «  عبقات االنوار       » صاحب كتاب معروف        -به ميرحامدحسين      

سيد احمد هندى به دعوت مردم خمينى در اين شهر سكنى گزيد و تا هنگام درگذشت، مرجع و                             
پس از او فرزندش آقا سيد مصطفى نيز چون پدر، عالوه بر رفع حوائج                             .  ملجأ مردم آن ديار بود           

لى را بر    پرداخت و همين امر، خشم و كينه خوانين مح                 پناهان و دردمندان مى            شرعى، به يارى بى       
در حالى كه تنها پنج ماه از عمر              -ق  . ه   1320قعده    انگيخت؛ تا آنكه او را در ذى               ضد او بر مى    

دختر مرحوم آقا ميرزا احمد مجتهد              (  خانم هاجر    ) مادر امام       .  گذشت، به شهادت رساندند         امام مى    
تى و به سرپرس  (  عمه امام    ) خوانسارى بود كه پس از شهادت همسرش، به يارى صاحبه خانم                          

در  .  اى اندك درگذشتند         تا آنكه هر دو بر اثر شيوع بيمارى در فاصله                  .  تربيت وى اهتمام ورزيد           
  .اين هنگام امام پانزده سال داشت



سالگى كه به حوزه علميه اراك            ايشان تحصيالت ابتدايى را در خمين آغاز كرد و تا سن نوزده                           
در اين مدت، به تحصيل          .  دامه داد      جا تحصيل خود را ا        مهاجرت كرد، در همان           (  عراق عجم    ) 

به ويژه برادر بزرگش مرحوم سيد مرتضى                    -مقدمات علوم حوزوى در نزد استادان متعدد                       
  .پرداخت -پسنديده 

  .حوزه علميه اراك تحت زعامت آيةاللّه العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى بود 
ه دعوت علما و مردم قم، براى              مدتى كوتاه پس از مهاجرت امام به آن ديار، آيةاللّه حائرى ب                                

امام خمينى ( ش.ه  1301نوروز /ق.ه  1340رجب . )تأسيس حوزه علميه قم رهسپار اين شهر شد
  .نيز مدتى بعد، همانند بسيارى از طالب علوم دينى، از اراك به قم مهاجرت كرد

در . ايران بوداز نظر سياسى، اين دوره همزمان با استقرار تدريجى حكومت خودكامه رضاشاه بر  
منتقل شد                1304سال   ه  به رضاشا پادشاهى  و  ر منقرض  قاجا به            .  سلطنت  ه  ء رضاشا بتدا ا در 

با تحكيم                مند نشان مى     كرد و خود را به علما عالقه             ديندارى تظاهر مى          داد، لكن به تدريج، 
 طى .  هاى ضددينى در پيش گرفت          هاى اقتدار خويش، به مخالفت با علما پرداخت و سياست                    پايه  

كرد گاه به تهران  ها، امام خمينى در كنار تحصيل، تحوالت سياسى كشور را نيز دنبال مى اين سال
رفت تا آيةاللّه سيدحسن مدرس را در مدرسه سپهساالر يا در مجلس شوراى ملى آن روز                                    مى 
توان    ها بود كه حوزه علميه قم، چند واقعه مهم را به خود ديد؛ از آن ميان مى             در همين سال. ببيند

از جمله آيةاللّه العظمى سيدابوالحسن اصفهانى و ميرزا محمد حسين                         -به تبعيد علماى عتبات       
و )  1306( توسط دولت انگلستان به قم، قيام علماى اصفهان به رهبرى حاج آقا نوراللّه                               -نائينى   

  .قضيه ضرب و شتم و تبعيد شيخ محمدتقى بافقى توسط رضاشاه اشاره كرد
ا امام عمدتاً به تدريس و تأليف در حوزه علوم عقلى، عرفان و اخالق اشتغال                                 ه  در اين سال      

الهداية      ، مصباح   ( ش 1307( توان به شرح دعاء السحر            از جمله آثار ايشان در اين دوره مى                   .  داشت  
تعليقة على   (  ش  1315( ، تعليقة على شرح فصوص الحكم         ( ش  1309( الى الخالفقة والوالية            

و آداب     (  ش  1318( ، سرّالصلوة     ( ش  1318( شرح چهل حديث      ، ( ش  1315( مصباح األنس      
  )149.(اشاره كرد( ش 1321(الصلوة 

زاده در       را در رد شبهات علمى حكمى          «  كشف االسرار     » ش امام خمينى كتاب        . ه   1323سال   
هاى   امام در اين كتاب ضمن پاسخگويى به شبهات و پرسش                .  نوشت «  اسرار هزارساله       » جزوه    



اى از انديشه سياسى         ى دوران رضاشاه را مورد انتقاد قرار داد و طرح اوليه                            زاده، به سخت       حكمى 
  .خود را در باب واليت فقيه ارائه كرد

با رحلت آيةاللّه حائرى، امام كوشيد تا با دعوت از آيةاللّه بروجردى به قم، به تقويت حوزه                                            
مرجعيت آيةاللّه بروجردى    وى در اين دوره، نه تنها در راه تقويت. علميه و مرجعيت كمك نمايد

آمد،   كوشيد بلكه روابط نزديكى هم با ايشان داشت و جزء مشاوران نزديك ايشان به شمار مى مى
كه احتماالً جريان تشكيل مجلس مؤسسان توسط شاه               -براى مثال در يكى از قضاياى سياسى               

امام از سوى آيةاللّه        - باشد 1328براى تجديد نظر در قانون اساسى و تحكيم اقتدار شاه در سال 
همچنين در جريان آشوبى كه در سال            .  و پيام ايشان را ابالغ كرد             )  150( بروجردى با شاه ديدار           

اكبر برقعى به راه افتاد و به كشتى و زخمى شدن جمعى از  در قم توسط حزب توده و على 1331
  .وضع مصدومان واقعه بودمردم انجاميد، امام خمينى نماينده آيةاللّه بروجردى در رسيدگى به 

و در پى درگذشت آيةاللّه العظمى بروجردى، تحوالت مهمى در عرصه                         1340در فروردين سال  
  .رابطه روحانيت و دولت آغاز شد

شاه با   .  آوردى اين دو حريف بود               هاى ايالتى و واليتى نخستين آزمون هم                 قضيه اليحه انجمن      
. يت كار و انتقادات و حمالت علما را متوجه او سازد                     سپر قراردادن اسداللّه علم، كوشيد مسئول               

كوشيدند از حمله مستقيم به شخص شاه بپرهيزند،               امام خمينى و ديگر مراجع نيز كه هنوز مى                
نشينى واداشت       ها دولت را به عقب         انتقاد خود را متوجه علم كردند و باالخره فشارها و اعتراض                          

  .نامه لغو شد و تصويب
گانه انقالب سفيد، روحانيت به مخالفت با آن برخاست و رفراندوم را                             ل شش در پى اعالم اصو        

در اين ميان امام خمينى كمتر به انتقاد از اصول ششگانه كه ظاهرى آراسته و موجه                                .  تحريم كرد    
حمله   .  و كوشيد، استبداد و وابستگى محمد رضا شاه را مورد انتقاد قرار دهد                           .  داشتند، پرداخت       
. رابطه حوزه و شاه را وارد مرحله گسست كرد                      1342فيضيه در دوم فروردين            نيروهاى شاه به       

در سخنرانى امام خمينى در عصر عاشورا، شخص شاه                .  اوج اين روند واقعه پانزدهم خرداد بود                     
مورد حمله مستقيم امام قرار گرفت درپى اين سخنرانى، امام و جمعى ديگر از روحانيون دستگير                     

اى در برخى شهرهاى كشور به وقوع پيوست كه به كشته شدن جمع                         هاى گسترده      و درگيرى     
  .بسيارى انجاميد



آباد زندانى بود و سپس به خانه يكى از ارادتمندانشان انتقال                            امام خمينى ابتدا در پادگان عشرت                
  .به صورت تحت نظر در آنجا به سربرد 1343يافت كه تا بازگشت به قم در فروردين 

بار تقريباً به تنهايى و بدون همراهى منسجم و مؤثر مراجع و                         اين   1343  امام خمينى در آبان           
روحانيت، فرياد اعتراض را عليه قانون كاپيتوالسيون برآورد و در سخنانى به شدت از شاه و                                        

بار با توجه به تجربه قبلى دستگيرى امام، ضمن كنترل سريع                      رژيم شاه اين      .  آمريكا انتقاد كرد        
  .تگير و مستقيماً به تركيه تبعيد كرداوضاع، ايشان را دس

امام در مدت نسبتاً كوتاه اقامت در تركيه، به كار علمى اشتغال ورزيد و اثر فقهى مهم خود                                        
  .را به پايان برد« تحريرالوسيله»
دولت ايران اميد داشت كه با تبعيد امام                 .  از تركيه به عراق منتقل شد          1344امام خمينى در سال         

هاى داخلى براى آزادى ايشان را بكاهد و از سوى ديگر ابعاد علمى و شأن                                   از يك سو فشار     
امام در نجف تدريس فقه را آغاز كرد و                  .  مرجعيت ايشان را در بين مراجع نجف به محاق افكند                   

در عين حال با مبارزان روحانى داخل كشور و دانشجويان مبارز ايرانى در خارج از كشور،                                               
هاى واليت فقيه را ايراد كرد كه در واقع طرح                         ، درس    1348ل  در سا  .  روابط مستمرى داشت        

ها به صورت كتاب و در           اين سخنرانى    .  صريح نظريه بديل در مقابل حكومت شاهنشاهى بود                 
  .تعداد زياد، در داخل و خارج ايران توزيع شد

يشان در    ا .  با عزيمت امام خمينى از عراق به پاريس، آخرين مرحله مبارزه با رژيم شاه آغاز شد                                    
اى مردمى، مستقل و نوگرا از               هاى ارتباط جمعى جهان قرار گرفت و چهره                   كانون اخبار رسانه        

اقدامات شاه و حاميان آن براى مهار انقالب ناكام ماند و                          .  انقالب و رهبرى اسالمى آن ارائه داد                  
ى انتقال   در همان هنگام، امام خمينى در پاريس، چگونگ                   .  شاه از ايران گريخت          1357دى    26در   

تشكيل شوراى انقالب اوج اين اقدامات                 .  داد    به نظام جمهورى اسالمى را مورد بررسى قرار مى                   
بهمن مهندس مهدى بازرگان را به                15، امام به ايران بازگشت و در                 1357بهمن   12در   .  بود  

 يك هفته بعد انقالب اسالمى ايران به پيروزى رسيد و نويد آغاز                        .  رياست دولت موقت برگزيد          
  .انداز شد عصرى نو طنين

   
  انديشه سياسى امام خمينى 



مى             ا  ر م  ما ا نديشه سياسى  تبيين                       ا و  مشروطيت  نقد  نفى سلطنت،  محور  به سه  توجه  با  ن  توا
  .حكومت اسالمى توضيح داد

  نفى سلطنت( الف 
اين ساختار تا مشروطيت استوار و             .  سلطنت پايدارترين شكل حكومت در ايران بوده است                     

نحوى كه در ذهنيت و انديشه ايرانى كمتر ترديدى درباره                     به. داد به حيات خود ادامه مىمستحكم 
هاى مشروعيت سلطنت در ايران را به لرزه درآورد ولى                            مشروطيت بنيان     .  خورد    آن به چشم مى     

  .جان سلطنت ايرانى را نجات بخشد اصل آن را حفظ كرد و كوشيد تا با اصالحاتى پيكر نيمه
مام خ         ا ما  نفى سلطنت و اصالح                    ا بر  مبارزات خود اصل را  ناپذيرى آن و هرگونه              مينى در 

ترين داليل امام در نفى سلطنت              مهم .  شمرد  پيشنهادى براى بقاى ساختار سلطنتى را مردود مى                  
  :عبارت بودند از

  )151(سلطنت متكى به آراى مردم نيست و مردم هيچ نقشى در تعيين سلطان ندارند؛ - 1 
 4صحيفه نور جلد    ) بر زور و توارث متكى است كه هر دو خالف اسالم است                         سلطنت -  2 

  )24ص
نظام سلطنتى هيچ نظارتى بر سلطان صورت نمى                -  3   3و ح   201ص  18همان ج   ) گيرد    در 

  )140ص
تعيين                              -  4  ا خود  ر خود  يد سرنوشت  با ملتى  هر  ا  ير ز است  لف  مخا بشر  حقوق  با  سلطنت 

  )15، ص5صحيفه نور، ج) )152(كند؛
  )89ص 5صحيفه نور ج) )153(سلطنت در ايران همواره ماهيتى ظالمانه داشته است؛ - 5 
 3صحيفه نور ح   . ) هم از بدترين نوع ارتجاع              سلطنت نظامى كهنه و ارتجاعى است و آن              -  6 

  )138ص
  نقد مشروطيت( ب 
دليل    نظر امام خمينى مشروطيت با رهبرى و كوشش علما به پيروزى رسيد ولى بعدها، به                                به  

كناره              نيون و دخالت              اختالفات داخلى،  نرسيد و استبداد               گيرى روحا نتيجه  به  هاى خارجى 
بدين ترتيب نظام مشروطه ماهيتى استبدادى               )  154( قدرتمندتر از قبل به ساختار سياسى بازگشت             

شد و رهبرى و      نظر امام اگر به قانون اساسى مشروطه عمل مى                   به .  و ظاهرى مدرن پيدا كرد            



توانست مشكالت ساختار سياسى را پايان              يافت احتماالً مشروطيت مى           علما تداوم مى      نظارت    
كرد باعث      خصوص اصل دوم كه بر نظارت علما تأكيد مى                اما عدم رعايت قانون اساسى به            .  دهد  

به هر حال امام در مراحل اوليه مبارزه به قانون                          .  انحراف و فساد ساختار سياسى شده است            
داشت اما زمانى كه مشخص شد كه            رد و دولت را از نقض قانون برحذر مى                 ك  اساسى استناد مى    

هاى نظام سياسى را برطرف كند و اهداف موردنظر امام را            ها و ضعف تواند آسيب مشروطيت نمى
نظر امام اصوالً       در اين مقطع به      .  ايشان به نقد مشروطه و اصل سلطنت پرداختند               .  تحقق بخشد  

بنابراين     .  هاى نظام سياسى خواهد بود           أ اصلى مشكالت و ضعف    بقاى سلطنت به هر شكل منش     
جاى تأكيد بر قانون اساسى و نهادهاى مشروطه بايد به فكر تغيير بنيادين نظام و حذف سلطنت         به

در واقع ناكارآمدى مشروطه در عمل و ماهيت استبدادى و ظالمانه سلطنت ايرانى زمينه                                      .  بود  
نظر امام با توجه به تجربيات            به .  ايجاد نظامى نوين را فراهم كرد  رفت امام از نظام سلطنتى و برون

بيمار                                 د  نها براى حفظ  هرگونه كوشش  و  نيست  م سياسى  نظا به اصالح  ميدى  ا هيچ  تاريخى 
لذا استراتژى امام در مبارزات سياسى حذف نظام                       .  سلطنت مشكالت را تشديد خواهد كرد            

گرا كه بر قانون        هاى ليبرال ملى       ذهبى را از گروه         هاى م    سلطنتى بود و اين مسأله امام و گروه               
چنين در چارچوب قانون اساسى مشروطه                امام خمينى هم     .  كند  كردند متمايز مى       اساسى تأكيد مى    

زيرا اين دولت از ابتدا با كمك بيگانگان و زور سرنيزه و                    . دانست نيز رژيم پهلوى را نامشروع مى
. اند   يده بود و مردم هيچ نقشى در تأسيس آن نداشته                 دخالت گسترده در انتخابات به قدرت رس                  

ها و برگزارى انتخابات            كرد كه رضاخان با حمايت انگليسى            امام بارها اين نكته را يادآورى مى                   
محمدرضا نيز با     .  دروغين و اجبارى قانون اساسى را تغيير داد و سلطنت را به خود منتقل نمود                             

سلطنت پهلوى حتى در چارچوب مشروطيت از ابتدا                   حمايت متفقين به قدرت رسيد بنابراين              
چنين امام به عدم برگزارى انتخابات آزاد در سراسر                          هم )  155.( نامشروع و غيرقانونى بوده است             

اند و    گاه نماينده واقعى مردم نبوده                گويد نمايندگان مجلس هيچ         كند و مى    دوره پهلوى اشاره مى          
اند و لذا مجلس و مصوبات آن نيز               دولت انتخاب شده       ها و متنفذين با نفوذ         همواره با زور خان          

چنين ضديت نظام پهلوى با مذهب و نهادهاى مذهبى، استبداد و                       امام هم    )  156.( قانونى نيستند    
  .داند ظلم و وابستگى به بيگانه را از داليل ديگر عدم مشروعيت اين نظام مى



رتجاع، خالف قانون و مخالف با               بدين ترتيب امام خمينى، نظام شاهنشاهى پهلوى را نمونه ا                       
  )157.(را خيانت به اسالم و ايران دانست اسالم تلقى كرد و صريحاً موافقت با آن

  حكومت اسالمى 
كرد كه بر احكام اسالم و نظارت علما                امام خمينى در مقابل نظام سلطنتى بر حكومتى تأكيد مى                 

حى بود كه امام ابتدا در پاريس در                 جمهورى اسالمى اصطال      .  وراى مردم بنيان گذارده شده باشد                
جا به همان معناى رايج يعنى             جمهوريت در اين       )  158.( كار برد     توصيف نظام مطلوب خود به        

مردمى بودن حكومت است و به پذيرش حق مردم در انتخاب نوع نظام سياسى و حاكمان اشاره                                  
را تشكيل مى                        مام  ا موردنظر  قالب و شكل حكومت  و  ي    .  دهد   داشته  برا ركان          بنا ا ز  ا مردم  ن 

شوند نظر وراى مردم فقط در مراحل اوليه                      مشروعيت نظام سياسى جمهورى اسالمى تلقى مى             
تأسيس نظام شرط نيست بلكه جمهورى اسالمى مقيد به حضور مداوم مردم و نظارت دائمى آنها                 

  )159.(باشد و مردم همواره حق نقد مسئولين و نظارت بر آنان را دارند بر مسئولين مى
و همين امر جمهورى اسالمى را از ساير                )  160.( اسالميت ركن ديگر نظام موردنظر امام است                  

دهد و ضوابط و       اسالم محتوا و ماهيت اصلى اين نظام را تشكيل مى                  .  سازد   ها متمايز مى     نظام  
نين آن محسوب مى            احكام اسالمى مبناى اصلى سياست          لذا جمهورى اسالمى         .  شوند  ها و قوا

تواند برخالف مقررات            هاى شريعت است و نمى       به دين و محدود به چارچوب             همواره مقيد      
  .اسالمى عمل كند

  واليت فقيه 
به تفصيل در     1348االسرار و بعدها در سال            نظريه واليت فقيه را امام ابتدا به اجمال در كشف                       

 «حكومت اسالمى    » درس فقه خود در نجف اشرف تبيين نمود كه در همان ايام تحت عنوان                              
بر مبناى اين نظريه كه حمايت بسيارى از فقهاى بزرگ شيعه را پشت سر دارد فقها به                  . منتشر شد

. نيابت از ائمه معصومين در عصر غيبت اداره امور سياسى و اجتماعى شيعيان را در اختيار دارند                                    
انحراف    كننده اسالمى بودن نظام است و مانع               سو تضمين  واليت فقيه در نظريه امام خمينى از يك        

شود و از سوى ديگر تقواى فقيه و تقيد او به احكام اسالمى از                           آن از معيارهاى اسالمى مى            
به عبارت ديگر اگر قرار است كه نظام سياسى محتوايى                   .  كند  استبداد و ديكتاتورى جلوگيرى مى             

كه  جا   چنين از آن      هم .  شناس در رأس آن الزامى است              اسالمى به خود بگيرد وجود فقيهى اسالم             



نظر امام خمينى رذيلت نفسانى و دورى از تقواى حاكمان است تقواى درونى و                                  ريشه استبداد به      
لبته در كنار صفات و         )  161.( دارد     تقيد فقيه به احكام شريعت او را از استبداد برحذر مى                        ا

 گيرى استبداد و ديكتاتورى خواهد        هاى بيرونى نيز مانع از شكل هاى شخصيتى فقيه نظارت ويژگى
  .شد
گونه كه اشاره شد اين نظريه در آثار فقهاى ديگر نيز وجود داشت اما هنر امام اين بود كه                                      همان   

اى سياسى تبديل نمود و براساس آن             اين نظريه را از شكل فقهى خود خارج ساخت و به نظريه                    
  .نمود توان ابداع امام محسوب از اين منظر واليت فقيه را مى. نظام سياسى جديدى را پى ريخت

فقه و شريعت اسالمى است                           با  نظريه و عمل سياسى  پيوند  مام خمينى  ا مام   .  ويژگى اصلى  ا
پيوند مى                           از شريعت  برداشت فقهى خود  با  به لحاظ          همواره عمل سياسى خود را  د و هم  دا

امام قيام عليه ظلم و        .  دانست    ناپذير مى     تئوريك و هم به لحاظ عملى دين و سياست را تفكيك                
كرد و لذا مبارزات سياسى را تكليف شرعى                 ومت اسالمى را واجب شرعى تلقى مى            ايجاد حك    

ورزيد بنابراين اصول اساسى انديشه امام خمينى                    نمود و همواره بر آن اصرار مى               خود قلمداد مى      
  :توان چنين برشمرد را مى

  دليل عدم اتكا به رأى مردم و مخالفت با احكام اسالم؛ عدم مشروعيت سلطنت به 
  دم امكان اصالح نظام سلطنتى حتى در شكل مشروطه؛ع 
  جامعيت دين و پيوند ناگسستنى دين و سياست؛ 
  لزوم ايجاد حكومت اسالمى؛ 
  حق فقها در اعمال واليت سياسى در عصر غيبت؛ 
  .حق مردم در تعيين نوع نظام و حاكمان سياسى و نظارت بر مسئولين 
  امام و رهبرى سياسى 
  :در انقالب اسالمى از دو جنبه زير قابل بررسى است رهبرى سياسى امام 
  هاى سياسى؛ هاى سياسى در روند مبارزه و فعاليت ها و استراتژى روش( الف 
  .نظير در اذهان عمومى و محبوبيت گسترده مردمى نفوذ بى( ب 
  هاى مبارزه سياسى ها و استراتژى شيوه( الف 
  مردمى كردن مبارزه سياسى - 1 



كرد مبارزه       هاى مردمى اعتقاد داشت و سعى مى             هاى سياسى خود به حركت        از فعاليت   امام از آغ        
دنبال ايجاد حزب و تشكيالت            شايد به همين دليل امام هرگز به           .  ها گسترش دهد  را در سطح توده

بخشيد و دور از        گرايانه مى      اى نخبه    اى مبارزه را جلوه           سياسى رسمى نرفت زيرا كه چنين شيوه         
هاى   هاى سازمانى محدود، به حركت              امام به جاى فعاليت         .  داد    عادى قرار مى         دسترس مردم     

هاى مذهبى آنان را به ميدان               بخشى به توده      كوشيد با آگاهى      گسترده مردمى اميد بسته بود و مى              
مبارزه سياسى بكشاند و موفقيت امام در اين زمينه شكست كامل رژيم را در پى داشت اصوالً                                  

اى   سياسى خود همواره به مردم اعتماد داشت و مبارزه سياسى را وسيله                           امام در طول زندگى           
كرد و سعادت و رستگارى          دانست و خود را خدمتگزار آنان تلقى مى                   براى خدمت به مردم مى          

نان را مى        با جان و دل                                  .  خواست   آ و را  ا داشتند و سخن  عتقاد  ا مام  ا به  نيز  مردم  بل  مقا در 
امام ثابت كرد       .  ترين عامل موفقيت امام در رهبرى سياسى بود                ل مهماين اعتماد متقاب. پذيرفتند مى

توان صادقانه به مردم اعتماد كرد و به خواست آنان احترام گذاشت و همواره محبوب آنان   كه مى
  .ماند باقى مى

  مذهبى كردن مبارزه - 2 
نظر فقهى خود به      دانست و بنا به        امام مبارزه سياسى عليه دولت ظالم را تكليف شرعى خود مى                     

او با استناد به آيه         .  فعاليت سياسى روى آورد و همين ديدگاه را به پيروان خود نيز منتقل كرد                              
دانست و پيروان         مقصد قيام را اللَّه مى        «  انما اعظكم بواحدة ان تقومواللَّه مثنى و فردى                    » :  شريفه 

داد كه از عده و عده كم نهراسيد كه                 نمود و همواره به آنها اميد مى   خود را به قيام اللَّه موعظه مى
در واقع ارجاع مبارزه عليه شاه به قرآن و طاغوت دانستن او                              .  خداوند همواره همراه شماست           

هاى آن همراه با          ها و مرارت       شد تا هم قيام، نوعى عمل صالح قلمداد گردد و هم سختى                 سبب مى
ين دليل مبارزان مذهبى شجاعانه به             به هم  .  اجر اخروى و مرگ در اين راه شهادت محسوب شود                     

صورت چگونه      در غير اين     .  رفتند و از مقابله با نيروهاى مسلح هراس نداشتند                     استقبال مرگ مى     
آرايى كنند و مرگ را پذيرا              ممكن بود مردم با دست خالى در مقابل ارتش قدرتمند رژيم صف                        

ه مبارزان مرگ را افتخار خود              ترين سالح نيروهاى مذهبى بود و تا زمانى ك                   شهادت مهم   .  شوند 
  .دانستند امكان در هم شكستن مقاومت آنان وجود نداشت مى



ها كه ايمان دينى خود را از دست                در طول مبارزات سياسى برخى از انقالبيون بويژه ماركسيست 
داده بودند بارها در قبال فشارهاى رژيم، نيروهاى مذهبى تا سرنگونى رژيم از پاى ننشستند و                                          

  .گاه به سازش نينديشيدند و نوميد نشدند هيچ
همين  .  دميد   عامل اصلى اين پايدارى و مقاومت شور مذهبى بود كه امام در اين مبارزه مى                                     

ها و انقالبات متمايز كرده و به آن                  ويژگى مذهبى است كه انقالب ايرانى را از ساير جنبش                       
  .اى بديع بخشيده است جلوه

  پرهيز از مشى مسلحانه - 3 
عنوان استراتژى مبارزه سياسى استفاده                گاه از مشى مسلحانه به         امام در مبارزه عليه رژيم هيچ                

فايده است نقطه قوت        دانست كه اين شيوه مبارزه با رژيم كامالً مسلح پهلوى بى                       امام مى    .  نكرد  
عالوه   .  شد اى با خشونت بسيار سركوب مى           رژيم نيروهاى مسلح بود و هرگونه حركت مسلحانه                  

كرد و چهره مبارزان را              هاى مسلحانه كاربرد خشونت توسط رژيم را توجيه مى                     ر اين حركت    ب 
هاى   هاى چريكى، ترور و جلوه             بنابراين امام به جاى روى آوردن به جنگ                     .  نمود   دار مى     خدشه 

ترين جلوه مبارزه         مهم .  آميز مردمى روى آورد              هاى مسالمت     مختلف مشى مسلحانه به حركت       
نقال     يران تظاهرات آرام و مسالمت                  سياسى در ا نقالب                 .  آميز بود     ب ا يران ا قع انقالب ا در وا

امام با     .  شد راهپيمائى و تظاهرات مردمى بود و اثرى از جنگ و خشونت از سوى مردم ديده نمى                               
با پرهيز از رويارويى                                            بسته است  درك اين نكته كه رژيم پهلوى به ارتش قدرتمند خود وا

سالح ناتوان ساخت اصوالً نيروهاى نظامى كه                  رويارويى با مردم بى            مسلحانه عمالً رژيم را در          
دفاع روحيه خود را از دست               براى جنگ مسلحانه آموزش ديده بودند در رويارويى با مردم بى                              

كوشيد تا نظاميان را از          از ديگر سو امام مى        .  شدند  دادند و دچار سردرگمى و اختالف مى                  مى 
امام با تأكيد بر فساد و وابستگى رژيم پهلوى از نظاميان                           . صفوف هواداران رژيم جدا سازد                 

ها فرار كردند و به           بسيارى از سربازان در پى دستور امام از پادگان                       .  خواست به مردم بپيوندند          مى 
امام بدين      .  مردم پيوستند و فرماندهان بلندمرتبه ارتش نيز در وفادارى به رژيم دچار ترديد شدند                                    

در عمل نيز شيوه     .  يارويى مسلحانه عمالً نقطه قوت رژيم را از كار انداخت                       ترتيب با پرهيز از رو    
شد جز دستگيرى و اعدام هزاران مبارز                 گرا اتخاذ مى       هاى چپ    مسلحانه كه عمدتاً از سوى گروه           
هاى مسلحانه وارد شد بسيار           هايى كه به رژيم از طريق حركت               حاصلى در بر نداشت خسارت         



هاى بزرگ      عمالً تمام گروه      .  اواك و ارتش به مبارزين وارد كردند                     كمتر از ضرباتى بود كه س        
طرفدار مشى مسلحانه نابود شدند و در طول فعاليت خود جز چند بمبگذارى محدود و ترورهاى          

كردند و تمايالت        ها چندان حمايت نمى        فايده كارى از پيش نبردند مردم نيز از اين گروه                           بى 
  .يدندتاب طلبانه آنان را برنمى خشونت

  حفظ اتحاد و انسجام - 4 
كرد و    برانگيز خوددارى مى            امام در طول مبارزه سياسى خود همواره از طرح مسايل اختالف                             

ندرت در      كوشيد وحدت مخالفين مذهبى رژيم را حفظ كند به همين دليل اختالف و تشتت به                    مى
هاى مذهبى را       جناح   ها و   خورد و رهبرى امام تمام گرايش                 صفوف مبارزين مذهبى به چشم مى          

هاى غيرمذهبى جدا كرد و هرگز با               البته امام از آغاز مبارزه، راه خود را از گروه                            .  داد    پوشش مى  
ها را طرد كرد و علىرغم وجهه مذهبى سازمان           آنان همراه نشد براى مثال او، از ابتدا ماركسيست

بين نيروهاى مذهبى پيش          اما در اختالفاتى كه گاه            .  مجاهدين خلق حاضر به پذيرش آنان نشد              
كوشيد نگذارد اين تعارضات عمق يابد و صفوف مبارزين را دچار انشقاق و                                آمد امام مى       مى 

كرد و اختالفات        در اين موارد امام هدف اصلى را كه مبارزه با رژيم بود گوشزد مى                              .  تفرقه نمايد
مثال در مورد آثار و            براى   .  دانست    شمرد و دامن زدن به آنها را خواست رژيم مى                    را كوچك مى     

نديشه    از هرگونه                                       ا مام  ا ما  ا نيروهاى مذهبى وجود داشت  بين  هاى دكتر شريعتى اختالفاتى 
ها عمالً زمينه تشتت و پراكندگى را             اعتنايى به اين بحث        اظهارنظر صريح خوددارى نموده و با بى               

برد       بين  ز  تا ح                           .  ا اسالمى  نقالب  ا ز  ا قبل  رژيم  لفين  مخا تحاد  ا مديون        به هر حال  زيادى  د 
  .هاى امام براى حفظ انسجام نيروهاى مبارز بود سياست

  محبوبيت و نفوذ مردمى امام 
از نكات منحصر به فرد انقالب اسالمى محبوبيت گسترده امام خمينى در ميان مردم است رابطه                                    

مام را مردم       ا .  مردم و امام رابطه مريد و مراد بود و نه رابطه يك رهبر سياسى با اتباع و پيروانش                                    
بنابراين امام به معناى واقعى يك رهبر فرهمند                     .  از جان و دل دوست داشتند و مطيع بودند                  

توان    در تبيين پايگاه مردمى و محبوبيت گسترده امام عوامل متعددى را مى                              .  شود  محسوب مى   
بعاد مختلفى داشت                         .  برشمرد   ا مام  مام خمينى است، شخصيت ا عامل نخست شخصيت ويژه ا
ها و صفات اخالقى خاص امام را از ديگران                     هاى علمى، فقهى و عرفانى ويژگى             از جنبه   گذشته  



گيرى، تيزهوشى سياسى و زندگى ساده و              تقوا، شجاعت، قاطعيت در تصميم           .  كرد   متمايز مى   
ها را    هاى شخصيت امام خمينى است مجموع اين ويژگى                ناپذيرى از ويژگى           زاهدانه و سازش        

ى سراغ گرفت و همين جامعيت بود كه امام را به شخصيتى الهى و                       توان در كس       ندرت مى     به 
  .كرد محبوب مبدل مى

امام رهبرى سياسى و مرجعيت مذهبى را             .  عنوان مرجع تقليد است        دومين عامل، جايگاه امام به              
امام از موضع       .  كند ها متمايز مى در هم آميخت و همين امر رهبرى انقالب ايران را از ساير انقالب

پيروان خود سخن مى              يك   با  و تكليفى شرعى و                     مرجع دينى  ا لذا اجراى دستورات  و  گفت 
به هر حال تبيين      .  دانستند    شد و نافرمانى از آن را مردم گناه و معصيت مى                    اى دينى تلقى مى    وظيفه

  .پذير نيست نفوذ امام بدون درك جايگاه واالى مراجع در مذهب شيعه امكان
جامعه ايران      .  ساز نفوذ گسترده امام بود اشاره كرد                  تماعى كه زمينه    سرانجام بايد به شرايط اج            

نه تنها از     1350و   40اى مذهبى بود و تغييرات وسيع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دهه                           جامعه  
تبليغات ضدمذهبى نظام پهلوى        .  احساسات مردم نكاست بلكه بر وسعت و ژرفاى آن نيز افزود                       

را              مردم  فسار گسيخته ارزش                برمى   عمالً احساسات مذهبى  ا نگيخت و هجوم  هاى غربى و      ا
هاى مذهبى جامعه وارد            غربزدگى كوركورانه مسئوالن رژيم پهلوى نيز نه تنها خللى در بنيان                             

به هر حال در اين         .  نمود   كرد بلكه مردم را پيش از پيش نسبت به هويت مذهبى خود آگاه مى                 نمى
ها و فرهنگ مذهبى        بود و تشنه بازگشت به ريشه           ها جامعه در اوج شور و احساس مذهبى                 سال 

چنين   توانستند رهبرى را در اختيار بگيرند هم                   هايى چون امام مى          در اين شرايط تنها شخصيت       
هاى امام      ها و سخنرانى     بيانيه  .  افزود     گسترش شور انقالبى و هيجان مبارزه نيز بر محبوبيت امام مى                     

ناپذير امام نيز او را به يك رهبر انقالبى                      نه و سازش    سرشار از شور و حماسه بود رفتار قاطعا              
عنوان يك شخصيت استثنايى در زمانى ظهور كرد كه    به هر حال امام به. بديل تبديل نموده بود بى

  .جامعه سخت مشتاق چنين رهبرانى بود
   
  تحليل نظرى پيروزى انقالب اسالمى. 6 
بر اين اساس،      .  الب اسالمى بيان نموديم         در ابتداى كتاب چارچوبى كلى براى فهم بهتر انق                       
انقالب اسالمى در درجه اول به ساختار ناكارآمد رژيم كهن كه به ايجاد و تعميق بحران « چرايى»



طور مشخص به چهار عنصر نارضايتى مردم، ايدئولوژى جديد، روحيه                               انجامد، و سپس به       مى 
انقالب را نيز در تحوالت تاريخ               «  چگونگى  » از سويى    .  انقالبى و رهبرى مذهبى گره خورده است     

  .معاصر ايران به بحث گذارديم
يابيم كه عموماً انقالبها از تعميق و گسترش بحران فراگير                        با مرورى به تاريخ انقالبها در مى                 

اين بحران كه ريشه در عوامل مختلفى چون ضعفهاى ساختارى،                        .  شوند  مشروعيت آغاز مى        
نظرى نظام دارد به تدريج نيروها و عناصر اجتماعى و                        ناكارآمديهاى عملى و تضعيف مبانى             

اى پرنشدنى بين نظام سياسى و جامعه             كند و بدين ترتيب فاصله         سياسى را از بدنه نظام جدا مى           
. گيرد   مسئولين دولتى مورد تنفر مردم قرار و شعار و اعتراض عليه آنان اوج مى                                .  شود  ايجاد مى    

بازسازى و اصالحات درون ساختارى به بحران دامن                         درپى رژيم در          شكست و ناكاميهاى پى      
در اين شرايط عموماً ساختارهاى ضعيف و نامنعطف راه را بر هرگونه اصالحات بنيادين                              . زند مى
در اين     .  سازند   ها و ايدئولوژيهاى انقالبى و بنيان برافكن را فراهم مى    بندند و زمينه ظهور نظريه مى

ها، و ايدئولوژيهايى            كند و نيروهاى مختلف سياسى نظريه          شد مى اوضاع انديشه تغييرات بنيادين ر     
كوشند تا طرحى اجمالى از يك            دهند و مى     هاى اصالح آن ارائه مى            را در نقد وضع موجود و راه             

از آنجا كه هيچ       .  شود ارائه دهند        وضعيت مطلوب كه جايگزين وضع بحرانى موجود تصور مى                  
ترده مردمى امكانپذير نيست، هريك از نيروهاى انقالبى                       انقالب و پروژه سياسى بدون حمايت گس

در اين ميان هر نيرويى كه بتواند حمايت                  .  كوشند تا مردم را به حمايت از خود برانگيزند                     مى 
به عبارت ديگر در رقابت             .  وسيع مردمى به دست آورد موقعيت خود را تضمين كرده است                        

  .گردد تلقى مى اى نيروهاى مخالف حمايت مردم عنصر تعيين كننده
ها و   رهبران بزرگ با طراحى و پردازش نظريه                   .  در اين شرايط نقش رهبران بسيار برجسته است                 

ها در    مدلهاى جايگزين نظام موجود، سازماندهى و هدايت مبارزه سياسى و جذب و بسيج توده                                 
اقع حضور    به و  .  كنند  ريزى نظام پس از آن نقش اساسى ايفا مى                 پيروزى جريانات انقالبى و پى              
. هاى سياسى پيامد و محصول نفوذ رهبران سياسى است ها و برنامه گسترده مردم و محبوبيت طرح

توان گفت پيروزى جريانات سياسى تا حد زيادى به ويژگيها و توانمنديهاى رهبران                                  بنابراين مى     
 -ذكور   با توجه به چارچوب نظرى م            -در اينجا جاى دارد مباحث گذشته را                .  آنان بستگى دارد        

  :به اختصار باز گوييم



و از جمله       -به اين نكته اشاره شد كه در زمينه سازى وقوع هر انقالبى                       )  162( در فصل اول          
شوند و سپس با روحيه انقالبى و تكيه             مردم از وضع موجود ناراضى مى              -انقالب اسالمى ايران          

. كنند  حكومتى اقدام مى       بر يك ايدئولوژى، تحت رهبرى يك شخص يا يك گروه به براندازى                             
انقالب اسالمى ناميديم و كوشيديم تا در فصول گذشته، ضمن                   «  چرايى   » چهار عنصر ياد شده را         

  .رخداد انقالب اسالمى، به اين عناصر چهارگانه اشاره كنيم« چگونگى»بررسى 
متمايز                                      ملى شدن نفت  قيام تنباكو، نهضت مشروطه و نهضت  از  نقالب اسالمى را  آنچه ا
هاى   برخى از ويژگى       .  ما وجود دارند        «  انقالب   » كند، مجموعه عناصرى است كه مجموعاً در              ىم 

اقتصادى، در        -انقالبها كه در فصل اول به آنها اشاره شد، به ويژه تغيير در ساختارهاى اجتماعى     
از سويى ديگر، نقش روحانيت و روشنفكران در                   .  قيام تنباكو و نهضت مشروطه وجود نداشت               

اسالمى نسبت به جنبش تنباكو، نهضت مشروطه و ملى شدن نفت جاى مقايسه و تأمل                           انقالب   
از جمله نكاتى كه رهبرى انقالب اسالمى همواره به آن توجه داشت، نيفتادن در دامى بود                                      .  دارد    

  .كه روحانيت در نهضت مشروطه و نهضت ملى شدن نفت به آن دچار شد
اً جنبه اقتصادى و مادى نداشت، بلكه به عكس در                  نارضايتى مردم از حكومت پهلوى صرف                  

سالهاى قبل از پيروزى انقالب درآمدهاى نفتى چهار برابر شد و حتى گروهى از مردم به رفاهى                                        
بنابراين نارضايتى مردم از رژيم را بايد در سياست مخالفت با نمادهاى                                .  نسبى دست يافتند    

از جمله مخالفتهاى رژيم           .  يگر، جستجو نمود     مذهبى از يك سو و سياستهاى استبدادى از سوى د               
، ( روحانيت    ) كشف حجاب، مخالفت با نماد دين             :  پهلوى با نمادهاى مذهبى بدين قرار است                

آميز  مسئله انجمنهاى ايالتى و واليتى، كاپيتوالسيون، جشنهاى دوهزار و پانصد ساله و مقاله توهين
  .پى گيريد) 163(«ها و آسيبهاى دولت پهلوىبحران»اين بحث را در عنوان . در روزنامه اطالعات

ايدئولوژى انقالب، اسالم بود و به همين دليل، ميشل فوكو انقالب ايران را انقالبى بر خالف                                           
انقالب ايران صرفاً انقالبى سياسى يا اقتصادى نبود و عمدتاً                      .  كند  جريان مدرنيسم غربى تلقى مى          

وضعيت فرهنگى ايران در دوره             » بحث را درعنوان          اهميت اين    .  در فرهنگ و مذهب ريشه داشت           
  .پى گيريد) 164(«پهلوى

 -«  ايدئولوژى اسالمى         » و  «  عدم رضايت    » يعنى   -روحيه انقالبى مردم با دو عامل نخست                     
اند و از طرف ديگر بر سالح            مردمى كه به داليل مختلف از رژيم ناراضى                 .  ارتباطى مستقيم دارد         



اى در سطح عالى دارند و از هيچ چيز در راستاى                       اند، روحيه       زده   قوى ايمان و شهادت تكيه           
طوفان   » روحيه انقالبى همراه با عدم رضايت مردم، در بحث                      .  هراسند   رسيدن به اهداف خود نمى          

  .آمده است) 165(«آغاز فروپاشى نظام سياسى: انقالب
حضرت امام از       .  است گيرى    خمينى در سرتاسر مباحث كتاب قابل پى         نقش رهبرى مذهبى امام    

آمدند، و از سوى ديگر             ها براى رسيدن به اهداف انقالبى به شمار مى                    يك سو بسيج گر توده      
. توانست قرائتى انقالبى از فقه سياسى شيعه ارائه دهد                    ترين كسى بود كه در آن شرايط مى               مهم 

. زى نظام بسيج كند      هاى مردم را در راستاى براندا    اين قرائت سياسى از اسالم شيعى توانست توده
ويژگى            همين روست كه  ز  م       -هاى رهبرى سياسى        ا ما ا بحث          مذهبى  به  تفصيل  به  ا  ر خمينى 

ترى در انقالب اسالمى           رسد اين عامل نسبت به سه عامل نخست نقش مهم             به نظر مى   .  گذاشتيم  
  .ايفا كرده است

  
نظريه   ) ههاى پنج گانه      به آن اشاره كرديم، وجود ديدگا                )  166( مسئله ديگرى كه در فصل اول                

د                                 نظريه استبدا نظريه مذهب و  نظريه مدرنيزاسيون،  ماركسيستى،  نظريه  و همچنين   (  توطئه، 
هرچند در اين       .  بود  (  همانند تلفيق نظريه مدرنيزاسيون و نقش رهبرى مذهبى                  ) هاى تلفيقى     نظريه  

توان بر نقاط       مى الى مباحث گذشته       اى خاص را نداريم، از البه                 كتاب قصد تأييد يا رد نظريه           
تر از آن است كه در          به قول پل فايرابند، انقالبها پيچيده              .  ها مهر تأييد نهاد       مثبت تعدادى از نظريه         

  .در اين متن سعى شده از نقاط مثبت هر نظريه استفاده شود. يك نظريه بگنجند
  تحوالت عصر جمهورى اسالمى: فصل ششم    

  تحوالت و رخدادهاى داخلى. 1 
داخلى عصر جمهورى اسالمى را به لحاظ مراحلى كه انقالب پشت سر نهاده است،                             تحوالت     

  :توان به چهار دوره تقسيم كرد مى
  دوره انتقال قدرت و مشكالت تثبيت نظام سياسى جديد. 1-1 
اى است كه نظام برآمده از انقالب                 گيرد، دوره        را دربرمى       1362تا   1357اين دوره كه از سال            

هايى داخلى و بعضاً براندازانه، موفق به تثبيت اوضاع شد و خود را از خطر                                رىاسالمى طى درگي
و هشت    -جنگ تحميلى عراق عليه ايران كه در همين دوره آغاز گرديد                           .  سرنگونى رها نمود      



تر بود، اما فتح بندر خرمشهر در سال               برافكن    از منازعات داخلى ايران بنيان                -سال به درازا كشيد         
توان    ى رزمندگان اسالم بر متجاوزان بعثى عراق ثابت كرد كه با جنگ نيز نمى                             و پيروز     1361

اى است كه جمهورى        ترين دوره       از اين رو، اين دوره بحرانى                .  جمهورى اسالمى را سرنگون كرد           
بارزترين      .  رسد  نهد و سپس به مرحله جديدترى از تثبيت و استقرار مى                     اسالمى پشت سر مى    

هاى گسترده سياسى بود كه در آن نيروهاى انقالبى توانستند                         آزادى     مشخصه اين دوران، رواج               
پس از سالها خفقان، آزادانه به انتشار روزنامه بپردازند و يا اجتماعات سياسى علنى برپا كنند، اما    
به دليل نبود تجربه زندگى در فضاى باز سياسى و نيز نبود روح جمعى در بين كليه نيروهاى                                   

منازعه      سياسى، فضاى مذكو      به  بعدى                 اى دامن      ر  بر تحوالت  نسبتاً خونين تبديل شد و  گير و 
  .انقالب نيز تأثير بسيارى گذارد

%   2/ 98در اين رفراندوم           .  بود   1358فروردين       12از جمله وقايع مهم اين دوره، رفراندوم                           
هبر انقالب    با لبيك گفتن به نداى ر         -دهندگان، پس از گذشت پنجاه روز از پيروزى انقالب                         رأى   

دهنده    درواقع اين رفراندوم نشان                 .  به استقرار حكومت جمهورى اسالمى رأى مثبت دادند                      -
تشكيل اولين دولتى بود كه در دوران مدرن با اتكا به خواست مردم و احكام اسالمى پديد                                           

نتخابات مجلس خبرگان قانون                 پس از همه    .  آمد   مى  ا نيز،  نيز برگزار شد تا متن           پرسى  اساسى 
  .اساسى جديد را آماده سازد نونقا

نيز دانشجويان مسلمان پيرو خط امام با تسخير سفارت آمريكا در                          1358آبان     13در روز          
به                     .  تهران مردم را بار ديگر متوجه دشمن خارجى كردند                         آنها آزادى گروگانها را مشروط 

نه جاسوسى، مصاديق دخالت          بازگرداندن شاه و اموال ايران از امريكا كردند و با انتشار اسناد ال                                  
اى از اين اقدام به             شائبه  حمايت بى   (  ره  ) خمينى  امام   .  امريكا در امور داخلى ايران را افشا نمودند                       

اشغال سفارت امريكا در ايران ابهت اين كشور را شكست،          . عمل آورد و آن را انقالب دوم ناميد
  )167.(مهاى امريكا عليه ايران انجاميدهاى ايران و تحري هرچند از نظر اقتصادى به توقيف دارايى

گيرى استعفاى خود را تقديم رهبر انقالب                 مهندس بازرگان دو روز بعد از جريان گروگان                            
با   1359امريكا در چهارم ارديبهشت              .  روها پايان بخشيد        و به عمر حكومت ميانه       )  168( كرد  

توطئه آنها در منطقه طبس به شكل          كوشيد تا گروگانها را آزاد كند، اما                 «  عمليات چنگال عقاب      » 
پيماى                .  آسايى شكست خورد       معجزه   هوا فروند  ين عمليات شش  ا ، هشت فروند       C-031در 



روز،     444سرانجام اين بحران با گذشت           .  كوپتر و دو فروند هواپيماى آواكس شركت داشت                هلى
  .سرآمد گيرى با امضاى بيانيه الجزاير به دوران گروگان

نتخابات              ا لحسن                 1358جمهورى در پنجم بهمن          رياست  اولين  بوا ا برگزار شد كه در آن 
اى براى      تلقى عمومى اين بود كه او طرح و برنامه آماده                     .  صدر بر رقباى خود پيشى گرفت           بنى 

هاى بانكى را براى جلب نظر مردم، و                 براى مثال، او كاستن نرخ بهره             .  نجات اقتصاد ايران دارد             
به هر حال، با آشكار شدن اينكه          . راى جلب نظر روحانيان مطرح كردقانون بانكدارى اسالمى را ب

صدر  جمهورى نامزد شوند، بنى          رهبر انقالب اجازه نخواهد داد روحانيان در انتخابات رياست                              
در آن زمان شيخ على تهرانى            .  الدين فارسى كانديداى روحانيت مبارز بود              جالل. خاطر شد آسوده

الدين     صدر شتافت و با ارائه سندى نشان داد كه پدر جالل                    ى بنى  به يار    -حاكم شرع خراسان        -
در . جمهور شود تواند رئيس نمى -طبق قانون اساسى  -فارسى متولد افغانستان است و از اين رو 

به دام     -كه در پاناما تحت عمل جراحى بود               -زاده نيز كوشيد تا شاه را            آخرين لحظات، قطب       
گروگان امريكايى تحويل دهد و                52ا جويانه، شاه را در مقابل               اى ماجر     اندازد و با معامله           

صدر  جمهورى برساند، اما با فرار شاه از پاناما، اين خطر نيز از بنى                            گونه خود را به رياست          بدين  
  .دور شد

هاى سنتى خود به       پنداشت كه روحانيت با بازگشت به فعاليت                جمهور جديد چنين مى       رئيس      
د پرداخت و صحنه سياست را براى او كامالً رها خواهد كرد اما چنين                         درس و بحث خود خواه          

وزير     صدر در دوره رياست جمهوريش با نخست               بنى .  ماه بيشتر دوام نياورد            28نشد و دولت وى        
و از سوى ديگر       )  169( انقالبى سازگارى نداشت،           -و نيروهاى مذهبى        (  محمدعلى رجايى     ) وقت   

آخ       -در جريان جنگ تحميلى          ماه          كه در  بود         1359رين روز شهريور  با سپاه   -آغاز شده 
ايستادگى مى                                 نيروهاى بعثى  قبال  نقالب اسالمى كه شجاعانه در  ا كردند مخالفت        پاسداران 

پس از آنكه مجلس شوراى          .  ساخت  گونه صحنه سياسى ايران را متشنج مى            ورزيد و بدين         مى 
صدر را از      بنى  1360خرداد      20ر  امام د    )  170( جمهور رأى داد،          اسالمى بر عدم كفايت رئيس         

صدر در پناه مجاهدين خلق پنهان شد و سرانجام همراه مسعود رجوى                        بنى .  سمت خود عزل كرد      
زاده نيز با حمل بمب به جماران قصد داشت زمام امور را در دست                               قطب .  به پاريس گريخت      

  )171.(وى پس از كشف اين توطئه به اعدام محكوم شد. گيرد



    ×   ×   ×  
به بررسى اجمالى                                           نهاى داخلى،  نيز بحرا نتقال قدرت و  ا با مشكالت  اينك براى آشنايى 

  .پردازيم تحوالت اين دوره در دو محور مى
  )172(تشكيل دولت موقت. 1-1-1 
از فرانسه به ايران           1357بهمن   12خمينى كه در اوج انقالب و گسترش هرج و مرج در                       امام    

وزير شاه، يعنى بختيار اصرار ورزيد و سه روز                     استعفاى آخرين نخست      بازگشته بود، مصرّانه بر           
وزير دولت موقت انقالب برگزيد و او را مأمور                        عنوان نخست     بعد مهندس مهدى بازرگان را به              

خمينى انجام مقدمات رفراندوم تغيير رژيم                    وظيفه دولت موقت از نظر امام              .  تشكيل كابينه كرد     
درواقع      .  و همچنين انجام انتخابات مجلس شوراى ملى بود                  سياسى، برگزارى مجلس مؤسسان         

  .مهندس بازرگان وظيفه فراهم ساختن بسترى قانونى براى انقالب را برعهده داشت
وزيرى، افراد كابينه خود را معرفى كرد، دولت وى                           بازرگان پس از انتصاب خود به نخست                    

% 33گروه اول جبهه ملى بود كه اعضاى آن                  نماد   .  گرايان سكوالر و اسالمى بود            ائتالفى از ملى      
آنكه نماد گروه دوم نهضت آزادى و وابستگان آن بودند كه كنترل             دادند؛ حال كابينه را تشكيل مى

بقيه اعضاى كابينه نيز چپهاى مذهبى بودند كه در                  .  از پستهاى كابينه را در اختيار داشتند                %  50
توان به گروه جاما و حزب خداپرستان                  روه مى   از تشكيالت اين گ       .  كابينه سهم كمترى داشتند      

  .سوسياليست اشاره كرد
از                                              متأثر  بود كه اختالف گروهى و حزبىِ  بازنيافته  بينه روال طبيعى خود را  ما هنوز كا ا

رقابتهاى شخصى و سياسى آغاز شد و سپس بين سه گروه يادشده در باب تالش براى رهبرى و                             
بازرگان در چهار ماهه آخر عمر دولت                   .  وجود آمد      ى اختالف به    نحوه برخورد با نيروهاى انقالب              

 -اى، بهشتى، مهدوى كنى و هاشمى رفسنجانى  اهللا خامنه يعنى آيت -خود، چهار نفر از روحانيان 
از اين چهار نفر يكى به سرپرستى            .  ها وارد كابينه خود كرد             را در سمتهاى معاونت وزارتخانه               
. فر ديگر به سمت معاونت چند وزارتخانه ديگر منصوب شدند                   بخشى از يك وزارتخانه و سه ن            

كه پيش    -سو شوراى انقالب را       هدف بازرگان از ورود اين چهار نفر به كابينه اين بود كه از يك
از دولت موقت تشكيل شده بود و تصويب قوانين و مقررات فورى را برعهده داشت و به دولت                              

آوا كند، و از سوى ديگر به كابينه خود در نزد افكار                          با خود هم     -داد     موقت نظر مشورتى مى       



گذشته از اختالفات داخلى بين اعضاى كابينه،                  )  173.( عمومى سيمايى انقالبى و مردمى ببخشد           
دولت موقت در تعامل و روابط خود با رهبرى انقالب، نهادها و جريانات انقالبى دچار كشمكش 

  :يمكن ترين موارد آن اشاره مى شد كه به مهم
  دولت موقت و رهبرى انقالب. 1 - 1- 1 - 1 
م                                ما ا با  بازرگان  مرحوم  يدئولوژيكى  ا و  نقالب             تفاوتهاى فكرى  ا ز  ا پيش  ليان  به سا خمينى 

بين بودن به غرب، به اشراف دين بر                 بازرگان افزون بر گرايشهاى ليبراليستى و خوش                    .  گردد    بازمى   
و نه حركتهاى     ) گام    به  اشت و بر سياستهاى گام      سياست و نه پيوند تنگاتنگ بين آن دو اعتقاد د                

استراتژى دولت بازرگان            .  ورزيد     ، تسامح با مخالفان و نيز سياست موازنه منفى اصرار مى                  ( انقالبى   
خواست از يك سو دخالت دولت در              به عبارت ديگر، وى مى          .  تجلى انديشه ليبرال كالسيك بود          

اهداف اصلى      .  دولت را نيز اصالح كند           جامعه مدنى را كاهش دهد، و از ديگر سو فعاليت                    
بود              چيز  دو  و  ا تژى  ا نين                           :  استر ا قو براساس  لتى  و د ههاى  دستگا ليت  فعا و  دولت،  ر  ختا سا

افزون بر اين، وى به سبب علقه خاصى كه به مشروطيت داشت، قائل به نظريه                             )  174.( كشور  
پايى مشروطيت، سرنگونى         و تنها در آستانه انقالب بود كه با قطع اميد از بر    . سلطنت مشروطه بود

فقيه در سال     خمينى عمالً با طرح نظريه واليت           كه امام     دانست؛ درحالى   سلطنت را آخرين چاره مى
از                                  . ه   1348 ندن دين و سياست  مان خوا با توا يده سلطنت مشروطه را مردود شمرد و  ش ا

با پيروزى     .  رفت   شمار مى   كرد كه فقيه در رأس آن، مجرى احكام شريعت به                     حكومتى دفاع مى      
به گفته بازرگان،        :  انقالب اسالمى وجوه ديگرى از اختالف فكرى بازرگان و امام آشكار گشت                               

آنكه امام براى انقالب و رسالت                 هدف دولت موقت خدمت به ايران از طريق اسالم بود؛ حال                           
غالب   خمينى روح      درواقع امام        )  175.( خود، خدمت به اسالم از طريق ايران را اختيار كرده بود                           

رفت و روابط ميان          طلب به شمار مى     كار و اصالح      انقالب ايران، و بازرگان نماينده جناح محافظه                     
  .تاباند رو و يك مسلمان انقالبى را باز مى اى از اختالف ميان يك مسلمان ميانه اين دو جلوه

ا قبول كرد و      وزيرى بازرگان ر           خمينى پيشنهاد برخى افراد مبنى بر نخست             پس از انقالب، امام              
كوشيد تا بين شوراى انقالب و دولت موقت تعادل برقرار كند و ديگر دستگاههاى                                 پيوسته مى  

بازرگان پس از        .  گذارى را به همكارى با دولت موقت دعوت نمايد                        قضايى، اجرايى و قانون            
رهبر   اى او را        دست گرفتن قدرت به تمجيد از رهبر انقالب اسالمى پرداخت و بدون هيچ شبهه               به



كه ريشه در همان اختالفات فكرى و               -بالمنازع انقالب دانست، اما خيلى زود اختالفات سياسى            
داشت            يدئولوژيكى  ر شد           -ا آشكا دو  ن  آ پيش           .  ميان  تدوين  بر سر  ختالف  ا نويس    نخستين 

نويس گرديد،       گيرى عمومى براى تأييد يا رد اين پيش                خمينى خواستار رأى        امام   .  اساسى بود    قانون   
با  )  176.( كرد   اساسى پافشارى مى       ا بازرگان بر ضرورت تشكيل يك مجلس مؤسسانِ قانون                   ام  

نقالب، امام                              نيروهاى ا به تهران آمد            متشنج شدن اوضاع تهران و درگيرى بين  . خمينى از قم 
كرد با آمدن امام به تهران نظر او را نسبت به دولت موقت برگرداند، اما امام                                      بازرگان تالش مى        

ناگفته نماند كه مخالفت برخى از اعضاى               .  يش از سياستهاى دولت موقت انتقاد كرد              بيش از پ    
  .اساسى، به اين اختالفات دامنه بيشترى بخشيد فقيه در قانون كابينه بازرگان با اصل واليت

  دولت موقت و شوراى انقالب. 2 - 1 - 1 - 1 
اين شورا افرادى از           .  گردد    ازمى  خمينى در فرانسه ب        تشكيل شوراى انقالب به دوران حضور امام                   

طوركلى روحانيان نزديك به              شد، اما به     نهضت آزادى، مسلمانان ملى، و روحانيان را شامل مى                       
وزير به      عنوان نخست     در يكى از جلسات همين شورا، بازرگان به                 .  امام بر آن اشراف كامل داشتند         

ا و دولت موقت، دوستانه و به              در ابتداى كار رابطه بين شور             )  177.( حضور امام معرفى گرديد          
گيرى و اجرايى و فاصله عقيدتى ميان                دور از تنشهاى سياسى بود، اما تداخل در امر تصميم                      

هدف امام از ايجاد شوراى انقالب پر كردن خأل مجلس                         .  دو نهاد، ارتباط آنها را برهم زد                   اين  
ب                              مقننه  ه  قو به  مثا به  ا  ر ين شو ا كه  بود  طبيعى  و  بود  اسالمى  ى  ا نين           شور ا قو ين  تدو به  يد  ا

به هر   .  از همين رو، شوراى انقالب جايگاهى برتر از دولت موقت داشت                            )  178.( پرداخت     مى 
روى، شرايط انتقالى و حساس انقالب و نبود ارتباط سالم سازمانى و تفكيك مناسب قوا باعث                                   

ام به   دولت موقت خواهان سازندگى اصولى و گ                .  تداخل در عملكرد شورا و دولت موقت گرديد    
اى   در اين ميان، عده         .  طلبيد  تر را مى     گام ساختار جديد بود، اما شوراى انقالب اقداماتى فورى                           

براى حل اختالفات خواهان ادغام شورا و دولت شدند، اما برخى ديگر با وارد كردن تعدادى از                                            
وجود    لى به  يا بالعكس، تالش كردند تا ميان اين دو تعاد                  )  179( افراد شورا به جمع اعضاى كابينه             

. آورند، ولى انحصار اين دو نهاد در دست دو گرايش، باعث شد كه اين تعادل حفظ نشود                                         
نيز ادامه يافت، تا اينكه برسر اشغال سفارت آمريكا                      1358آبان     15جدايى بين اين دو نهاد تا            



نقالب  اى به شوراى ا        دولت موقت استعفاى خود را تسليم رهبر انقالب كرد و رهبرى نيز طى نامه     
  .آن را تاييد نمود

  دولت موقت و نهادهاى نوظهور انقالبى. 3 - 1 - 1 - 1 
هاى   يكى از دستاوردهاى انقالب اسالمى به وجود آمدن نهادهاى انقالبى بود كه از ميان توده                                         

درخصوص چگونگى تشكيل اين          .  پا خاستند   منظور پاسدارى و تداوم انقالب اسالمى به   مردم و به
هاى روزمره خيابانى با نيروى امنيتى و ضعف                     گفت تظاهرات مردمى و درگيرى                نهادها بايد     

هاى محلى گردهم آيند؛           ساختارهاى رسمى موجب گرديد كه عناصر فعال انقالب در كميته                       
ها به سه شكل    فعاليت اين كميته     .  سرعت سراسر كشور را تحت پوشش قرار دادند                هايى به    كميته 

  :گرفت صورت مى
تر جامعه را      رسانى به بخشهاى محروم         هاى مصرف كه پخش مواد مصرفى و كمك              ىتعاون   .  1    

  برعهده داشتند؛
كاران رژيم گذشته           دادگاههاى انقالب كه خود را مسئول دستگيرى و مجازات جنايت                            .  2    
  دانستند؛ مى
  .شدند واحدهايى كه بازوى مسلّح انقالب نيز محسوب مى. 3    
ها گردهم آمدند و تحت امر روحانيان همان                   يج در اطراف مساجد و محله            تدر   ها به   اين كميته       

هاى انقالب،       توان به سپاه پاسداران، كميته              از جمله اين نهادها مى           )  180.( محل قرار گرفتند      
. دنبال آورد        دادگاههاى انقالب و جهادسازندگى اشاره كرد كه مخالفت و حساسيتهاى دولت را به

قانونى، و فعاليت         ها و دادگاههاى انقالب را نشانه هرج و مرج و بى                        دولت موقت وجود كميته         
كه نيروهاى انقالبى          دانست؛ درحالى         آنها را به نوعى دخالت در كار دولت و معطل شدن امور مى              

  .دانستند وجود آنها را موجب تقويت انقالب مى
  منازعات داخلى گروههاى مخالف. 2 - 1 - 1 
« ها  مكتبى » بين دولت موقت و نيروهاى انقالبى كه در آن دوره به                           عالوه بر كشاكشهاى مذكور           

مى                                من  ا د ختالفات  ا ين  ا به  گروههاى سياسى  ز  ا برخى  ند  بود هاى          معروف  نيرو مثالً  ند  زد
ها بر اين باور بودند كه سرانجام حاكميت                   روزه قلمداد كردن قدرت مكتبى                ماركسيستى با يك     

ترين مانع اهداف         همه آنها خود دولت موقت را مهم               با اين   .  دست خواهند گرفت       ايران را به       



البته   .  اى در پيش گرفتند        دانستند و به همين دليل، در برابر دولت موقت روش خصمانه                          خودمى   
در اين دوره سرگرم بازسازى تشكيالت سياسى و نظامى خود                     (  منافقين  ) سازمان مجاهدين خلق        

مكتبى               نه  نبردى مسلحا تا در  ز صحنه       بود،  ا را  بازرگان                         ها  با دولت  ين رو  ا ز  ا بيرون كند، 
در ذيل به بررسى ديدگاهها و عملكرد              .  كرد   تر از ساير گروههاى ماركسيستى عمل مى              محتاطانه   

  .پردازيم هر يك از اين گروهها مى
  سازمان چريكهاى فدايى خلق. 1 - 2 - 1 - 1 
اى   اى قبل از انقالب اشاره          گيرى اين سازمان و عملكرد آن تا ساله               در فصل پيشين به شيوه شكل  

گرايان     ترين گروه چپ       در سالهاى پس از انقالب نيز، فداييان خلق كه بزرگ                       .  گذرا شده بود      
نيرومندترين سازمان مخالف جمهورى اسالمى به                   1359و   1358آمدند، در سالهاى          شمار مى   به 

اين    -رو شد    روبه    كه سازمان با انشعاب         -  1359آمدند بنابر گزارشى در خرداد سال                 حساب مى   
اولين رويارويى          )  181.( اعتماد داشت      ميليون هوادار قابل          سازمان كمتر از صد عضو و بيش از نيم            

پرسى برگزار كرد و از مردم خواست بين                    فداييان هنگامى رخ داد كه رهبر انقالب يك همه                     
ند كه رفراندوم        فداييان از جمله سازمانهايى بود              .  پادشاهى و جمهورى اسالمى يكى را برگزينند               

را تحريم كردند؛ زيرا معتقد بودند مفهوم حكومت اسالمى، مفهومى مبهم و از  1358فروردين  12
فداييان عالقه داشتند نام ساختار جديد را                 )  182.( سويى روش انتخابات غيردموكراتيك است                

وه بر اين،      عال .  رهايى يابند     «  اسالمى  » گونه از قيد       بگذارند و بدين       «  جمهورى دموكراتيك خلق         » 
مورد   «  كاپيتاليسم و امپرياليسم وابسته           » نكردن به      اساسى را به دليل اشاره          نويس قانون      فداييان پيش     

  )183.(انتقاد قرار دادند و آن را بيشتر به اساسنامه حزبى شبيه دانستند
يست برانگيزه ميان جمهورى اسالمى و گروههاى ماركس                    مسئله زنان نيز از جمله مسائل مناقشه             
جمهورى اسالمى قصد داشت ضوابط اخالق اسالمى را در مورد زنان                          .  ويژه فداييان خلق بود           به 

به اجرا درآورد و آنها را مقيد به امور شرعى از جمله رعايت حجاب اسالمى در محل كار نمايد، 
  .اما برخى از گروههاى زنان كه گرايش ماركسيستى داشتند با آن به مخالفت پرداختند

تركمن صحرا در     .  رو شدند، غائله تركمن صحرا بود              حران ديگرى كه فدائيان با آن روبه                  ب     
اى با كشاورزى مكانيزه بود كه پس از سقوط شاه نظام                      شمال شرقى ايران به هنگام انقالب منطقه           
به دنبال فروپاشى اقتدار مركزى، اين شوراها، دهقانان و                          .  شورايى دهقانى در آن شكل گرفته بود              



به دنبال آن، شوراهاى دهقانى تركمن                   .  اورزان تركمن را به تصرف زمينها تشويق كردند                     كش 
وجود آوردند و سپس فرياد خودمختارى                  اقتصادى جديدى را در منطقه به      -صحرا نظم اجتماعى 

كه برخوردهاى مسلحانه بين نيروهاى دولتى و تركمنهاى مسلح آغاز                           58در فروردين        .  سردادند    
در منطقه داشتند از اين مسأله استفاده و منطقه را به                    )  184( ه بهانه اينكه يك نماينده      شد، فدائيان ب

. نيز آغاز شد     1357نفع خود درگير جنگ كردند شبيه همين مسأله در كردستان در اسفندماه                           
فدائيان به حمايت از         .  داليل اصلى اين جنگ نيز تمايل جنبش كُرد به كسب خودمختارى بود                        

ناگفته   .  عليه جمهورى اسالمى وارد جنگ شدند و بر دامنه منازعه خود افزودند                            خواسته كردها      
يعنى درستى يا      -شدت درگير ارزيابى گذشته خود              به  1358نماند كه فدائيان خلق از اوايل سال                

و نيز نحوه برخورد با جمهورى اسالمى بودند                   -نادرستى شيوه جنگ مسلحانه عليه رژيم پهلوى              
كار كه به      جناح محافظه    .  كار در سازمان منجر شد         هور دو جناح تندرو و محافظه     كه سرانجام به ظ

ها عليه ليبرالهاى دولت موقت بود و به                  مشهور شد، طرفدار سازش با جناح مكتبى              «  اكثريت   » 
دانست و     را عملى مترقيانه و ضدامپرياليستى مى             1358همين روى اشغال سفارت امريكا در آبان                 

دهنده بورژوازى            كه گروه اقليت، جمهورى اسالمى را سازش                  د؛ درحالى      كر  از آن حمايت مى       
به عقيده اقليت، . دانست مى( بازار و روحانيت)و بورژوازى تجارى ( صدر بازرگان و بنى)صنعتى 

كردن آن بايد اتحاد كارگران و دهقانان انقالبى                         فرايند انقالب ناكامل است، از اين رو براى كامل                      
  .ى اسالمى كردرا جايگزين جمهور

آنان معتقد بودند كه حركتهاى ضد امريكايى دولت ماهيتى ضدامپرياليستى ندارد، و جمهورى                    
از همين رو، اقليت از يك سو به ليبراليهاى                 .  دارى وابسته است         اسالمى نيز يك دولت سرمايه          

قليتهاى ملى    نمود و از حق خودمختارى براى ا                 ها حمله مى     اسالمى، و از سوى ديگر به مكتبى            
  )185.(كرد دفاع مى -منظور تضعيف دولت مركزى  به -ويژه كُردها  به
  پيكار. 2 - 2 - 1 - 1 
نام خود     1357هاى سازمان مجاهدين خلق بودند كه در بهمن  شده اين سازمان همان ماركسيست 

ره افول مجدداً        تغيير دادند و پس از يك دو         ( در راه آزادى طبقه كارگر)را رسماً به سازمان پيكار 
اش در اوايل          تا هنگام فروپاشى       1357پيكار از سال      .  پس از انقالب به تجديد سازمان پرداختند                

اين   .  در راه آزادى طبقه كارگر، پرچمدار اصلى مائوئيسم و استالينيسم در ايران بود                                    1361سال  



اين سازمان،      .  سازمان با رد اصالحات پس از مائو در چين، دشمن افراطى شوروى و چين بود                                
دانست و از سويى اتحاد شوروى را يك                    امريكا را دشمن اصلى جنبش انقالبى در ايران مى                    

  )186.(ناميد امپرياليستى، و حزب توده را نيز ستون پنجم شوروى مى -قدرت سوسيال 
پيكار در روزهاى اوليه انقالب به دولت موقت متمايل شد، اما خيلى زود سياست خود را                                         

پرسى عمومى براى رسميت بخشيدن به            آنان همه    .  مقابله با كل جمهورى اسالمى تغيير داد               براى   
. اساسى شركت جستند    جمهورى اسالمى را تحريم كردند، اما در انتخابات مجلس خبرگان قانون                            

به اتهام قتل فجيعانه مهندس شريف      59و اعدام او در مرداد  58با دستگيرى تقى شهرام در مرداد 
اى دائمى با جمهورى  ترتيب پيكار به منازعه بدين. سازمان پيكار نيز به محاكمه كشيده شد واقفى،

اين سازمان در كردستان با كومله، دومين گروه بزرگ شورشى، به اتحادى                                  .  اسالمى پرداخت      
ترتيب وارد جنگ عليه جمهورى اسالمى و حزب دموكراتيك كردستان                تاكتيكى دست زد و بدين

شدت خواستار سرنگونى جمهورى اسالمى و جايگزينى جمهورى                    آنان به    .  شد ( رقيب كومله     ) 
سرانجام اختالفات درونى، دستگيرى و اعدام برخى از سران سازمان و                              .  دموكراتيك خلق بودند         

  .اى از آنها به خارج از كشور عمالً سازمان را متالشى كرد نيز فرار عده
  حزب توده. 3 - 2 - 1 - 1 
. گرفت   توان در دو دهه قبل پى            هاى آن را مى        بود، ريشه      1320هرچند در سال      تولد حزب توده         

غيرقانونى      1310به حزب كمونيست تبديل گشت و سپس در سال              1299حزب عدالت در سال         
سه سال بعد حزب كمونيست ايران به رهبرى تقى ارانى فعاليت مجدد خود را در                                .  اعالم شد   

در اثر خيانت برخى از اعضاى               1316كرد، تا اينكه در سال           آغاز   «  مجله دنيا    » تهران با انتشار        
ارانى در      .  بازداشت و زندانى شدند           -نفر   53معروف به      -حزب، تعداد زيادى از اعضاى گروه                   

اولين جلسه هيئت مؤسسان        1320در مهرماه . به شكل مرموزى در زندان به قتل رسيد 1318سال 
  )187.(وانان حزب توده ايران تشكيل شدسازمان ج 1322حزب توده، و در فروردين 

شدت سركوب شده بود، هرگز قامت راست       به 1332مرداد  28حزب توده كه پس از كودتاى     
نكرد و بيشتر رهبران آن به خارج از كشور فرار كردند و تنها شبكه كوچكى از اعضا تا سال                                     

ن رخدادهاى انقالبى سالهاى            به هر روى، فعاليت اين حزب در ميا                .  در داخل باقى ماند          1336
به حزب    1332انقالب اسالمى براى نخستين بار پس از سال      . اى داشت نقشى حاشيه 56 - 1357



در اين     .  توده فرصت داد تا به سازماندهى علنى و مشاركت در زندگى روزمره مردم بپردازد                                       
فكران انقالبى      او كه در ميان روشن          .  زمان، نورالدين كيانورى رهبرى حزب را برعهده گرفت                            

عنوان ابزار سياست شوروى در ايران شهرت يافته بود، درواقع وارث حزبى شده بود كه در                                          به 
كيانورى پس از بازسازى حزب توده فعاليت حزب را بر پايه                          .  ايران هيچ پايگاه اجتماعى نداشت

او  .  ورى اسالمى    استراتژى ايفاى نقش اپوزيسيون بنا نهاد؛ آن هم اپوزيسيون وفادار و قانونى جمه          
لهاى اسالمى جانبدارى مى                      عموماً از مكتبى      57  -  1360بين سالهاى     ليبرا بر  برا كرد و    ها در 

  .شد ها مى خواستار تقويت نهادهاى تحت كنترل مكتبى
كوشيد   آمد كه مى     از ديدگاه حزب توده، دولت بازرگان نماينده طبقه متوسط به شمار مى                                   

در منظر حزب توده، دولت               .  طبقه كوچك خود محدود كند          انقالب را در چارچوب منافع                
شد كه قسم    دارى قلمداد مى          عنوان يك دولت طرفدار غرب و حامى نظام سرمايه                       بازرگان به      

ها مخالف     كه به نظر اين حزب، مكتبى          خورده بود انقالب را از مسير خود منحرف سازد؛ درحالى                  
ها و   آنان اميدوار بودند با حمايت از مكتبى                  .  آمدند    شمار مى   دارى به      طبقه متوسط و ضدسرمايه     

ه                              د ز سويى سا ا و  هند  د ليسم سوق  به سمت سوسيا ا  ر ن  ا ير ا موقت،  لت  و د نه     شكست  لوحا
ها با همكارى آنها براى تشكيل دولت                  گرايان از صحنه، مذهبى           پنداشتند كه با حذف ملى         مى 

د               كر هند  ا خو دعوت  ئتالفى  ( ا .1 برخاست              )  88 نيز  د  يكر و ر ين  ا لبته  رشد           ا ه  ا ر يه  نظر ز  ا ه 
پردازان حزب كمونيست اتحاد شوروى اين نظريه را ابداع كرده بودند                      نظريه. دارى بود غيرسرمايه

توانند     كه به موجب آن، كشورهاى در حال توسعه با رهبرى انقالبى عناصر غيركمونيست مى                               
ى سوسياليسم گذر    شدت محدود كنند و سرانجام به سو           دارى را دور بزنند و يا آن را به                    سرمايه  
طبق اين نظريه، حزب توده مخالفت روحانيت با غرب را صادقانه ارزيابى كرد و                                  )  189.( نمايند  

مطمئن بود كه در ائتالف با آن و سركوب ليبرالهاى طرفدار غرب، جمهورى اسالمى را به دامان                                       
درك شرايط پس        حزب توده از يك سو از          .  گرداند، اما در اين راه موفقيتى نيافت                   شوروى بازمى      

. از انقالب ناتوان بود و از سوى ديگر بدگمانى روحانيت نسبت به خود را فراموش كرده بود                                          
اى تحت حاكميت اسالم و فارغ از تمامى                   روحانيت با پيروزى انقالب درصدد ايجاد جامعه                      

ت هاى مخفى حزب توده جه          با افشاى فعاليت      .  هاى غيراسالمى از جمله ماركسيستى بود               انديشه   
سرنگونى نظام اسالمى، جمهورى اسالمى رهبران حزب توده را بازداشت، و آن را غيرقانونى                                         



در اين حادثه، هم سازمان قانونى و هم شبكه مخفى حزب از ميان رفت و بيش از                                .  اعالم كرد     
هفتاد تن از اعضاى آن از جمله چهارده نفر از اعضاى كميته مركزى حزب و نُه نفر از مقامهاى                                       

اتهامات آنان جاسوسى براى اتحاد جماهير شوروى و                      .  ايه نيروهاى مسلح دستگير شدند        بلندپ  
از اين سو، متفكران اين حزب نيز همانند                  .  ريزى براى سرنگونى جمهورى اسالمى بود                 برنامه   

احسان طبرى و نورالدين كيانورى به زندان انداخته شدند و نُه تن از افسران ارتش از جمله                                              
پس از آن، متفكران حزب           .  ضلى، فرمانده نيروى دريايى محاكمه و اعدام شدند                     ناخدا بهرام اف        

بعدها   .  توده با سرافكندگى در تلويزيون ملى ظاهر شدند و به اتهامات واردشده اعتراف كردند                                     
مسلمان شد و كتابهايى درخصوص برترى  1362احسان طبرى، انديشمند برجسته حزب، در سال 

  )190.(كرد اسالم بر ماركسيسم منتشر
  دوره تثبيت نظام . 2 - 1 
گيرد با افول تدريجى فعاليت گروهكها در                  را در بر مى       1368تا   1362اين دوره كه از سال             

د                                       بو ه  ا همر ن  ما ر كشو ى  ها ز مر به  ق  ا عر بعث  يم  ژ ر ز  و تجا نيز  و  خل  ا با           .  د ن  ا ر و د ين  ا
در اين     .  مقارن بود     وزيرى مهندس ميرحسين موسوى            اى و نخست     اهللا خامنه     جمهورى آيت      رياست  

تا حد زيادى تحت                     ئل داخلى  بود             دوره، مسا قع شده  لشعاع جنگ وا سو، اختالف     از يك   :  ا
باخت، و از سوى ديگر دولت و مردم                 جناحهاى داخلى در مقابل تجاوز دشمن خارجى رنگ مى                    

از   كه  -انقالب فرهنگى نيز       .  ها و مسائل مربوط به آن قرار داشتند                 با همه توان در خدمت جبهه          
دانشگاهها را براى بازنگرى در دروس و ممانعت از فعاليت گروهكها به تعطيلى كشانده                        59سال 
براى همكارى دانشجويان با نهادهاى انقالبى و حضور آنها در ميدانهاى نبرد، عاملى مهم                                       -بود   

در حد    ، مردم عادى نيز          58در سال    (  ره  ) خمينى  با تشكيل بسيج به فرمان امام          .  آمد   به شمار مى   
  .دادند توانْ رزمندگان اسالم را يارى مى

يل سال              وا ا بات دوره سوم مجلس شوراى اسالمى، مجمع                            1367در  نتخا ا نه  آستا و در 
هاى آن دوره را به خود                روحانيون مبارز از جامعه روحانيت مبارز جدا شد و بيشتر كرسى                           

تالف ندانست، بلكه سبب شفاف       تنها موجب اخ      تشكل جديد را نه      (  ره  ) خمينى  امام   .  اختصاص داد      
شود كه مواضع سازمان مجاهدين انقالب               امروزه گفته مى       .  شدن مواضع و ديدگاهها تلقى كرد            



و دفتر تحكيم وحدت با مواضع            -كه پيش از انقالب از اتحاد هفت گروه پديد آمد                       -اسالمى   
  ) 191.(مجمع روحانيون مبارز بسيار نزديك است

  )1368 - 1376(تصادى دوره بازسازى اق. 3 - 1 
مقامى رهبرى، رحلت جانگداز بنيانگذار                 اهللا منتظرى از قائم         شاهد عزل آيت      1368ايران در سال         

اى براى تصدى مقام رهبرى از جانب مجلس خبرگان و                      اهللا خامنه     جمهورى اسالمى، انتخاب آيت           
دنظرهاى جديد در       از سويى براساس تجدي        .  اهللا هاشمى رفسنجانى بود         جمهورى آيت      نيز رياست   

  .وزيرى نيز تصويب شد اساسى، تفكيك مرجعيت از رهبرى و حذف سمت نخست قانون
هاى داخلى خود        انديشيد، برنامه        از آنجا كه دولت جديد به بازسازى  دوران پس از جنگ مى                             

در مقابل جايگزينى        ) ، توسعه صادرات       ( در مقابل سياست تثبيت     ) ) 192( را بر سياست تعديل     
زدايى استوار        اش را بر تشنج       سازى و استقراض بنيان نهاد و سياست خارجى               ، خصوصى  ( ت واردا     

  .ساخت
هاى فرهنگى      اتخاذ اين سياستها ساختار اقتصادى كشور را تا حد زيادى تغيير داد و بر حوزه                                   

تكنوكراتهايى كه سياستهاى اقتصادى دولت جديد را                   )  193.( و اجتماعى نيز تأثير مستقيم نهاد          
و در آستانه انتخابات دوره پنجم مجلس شوراى                    1374كردند، در سال         سازماندهى و اجرا مى         

طور رسمى اعالم موجوديت كردند، هرچند                   به «  كارگزاران سازندگى ايران               » اسالمى، با عنوان        
برخى معتقدند     .  گشت  و آغاز فعاليتهاى دولت جديد بازمى                 1368گيرى آن به سال        پيشينه شكل 

مواضع اقتصادى گروه كارگزاران، رشد و توسعه اقتصادى شتابان بود كه در                                   ويژگى اصلى     
  :شود بندى مى محورهاى زير دسته

  سازى واحدهاى اقتصادى؛ خصوصى. 1    
  تغيير ساختارهاى اقتصادى براساس اقتصاد رقابتى؛. 2    
  جانبه؛ استفاده از تكنولوژى پيشرفته و اهميت دادن به توسعه همه. 3    
  )194.(استفاده از منابع خارجى و استقراض. 4    
بعد از انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراى اسالمى،                      1370مجمع روحانيون مبارز در سال     

گفتنى است رقابت جناحهاى سياسى و نيز           .  فعاليت خود را در عمل براى پنج سال متوقف كرد                   
  . نزولى داشتتا حدى سيرى  1376مشاركت سياسى مردم تا دوم خرداد 



  دوره توسعه سياسى و اجتماعى . 4 - 1 
نقطه عطف ديگرى بود كه تحوالت داخلى انقالب را وارد                        (  به بعد   1376از سال    ) اين دوره        

د            كر م  ر چها له  ح حجت     .  مر ب  نتخا به سمت                ا تمى  خا محمد  لمسلمين سيد  ا و  م  السال ا
اين واقعه در سطح        .  رود    ار مى  نمود اصلى اين دوره به شم           1376جمهورى در دوم خرداد  رياست

ر حضور كم           ن مشاركت سياسى، گسترش                         داخلى تكرا ميزا باال رفتن  مردم در صحنه،  بقه  سا
تر شدن مواضع سياسى،      تر از همه شفاف      و مهم  )  195( مطبوعات، فعاليت بيشتر نهادهاى مدنى              

مبارز و    در اين دوره، عالوه بر جامعه روحانيت                      .  اقتصادى و فرهنگى جناحهاى داخلى شد              
سوى آن، مجمع روحانيون مبارز، كارگزاران سازندگى ايران و ديگر احزاب و                                         تشكّلهاى هم   

گروهها نيز به تبيين مواضع خود پرداختند و سرنوشتى نوين را براى جمهورى اسالمى رقم                                    
مدارى، و افزايش مشاركت               تحزّب، قانون      )  197( ساالرى دينى      در اين دوران، مردم             )  196.( زدند   

خاصه در    -ترين مسئله داخلى ايران              آمدند شايد مهم      ترين مباحث به حساب مى          ، مهم  سياسى
  .سرنوشت اصالحات باشد -جمهورى حجةاالسالم خاتمى  دوره دوم رياست

  تحوالت و رخدادهاى خارجى. 2 
همانند تحوالت      -سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران پس از پيروزى انقالب اسالمى                              

نظام   » ،  « بحران   » ر دوره       به چها   -داخلى     « نوين جامعه مدنى       » و دوره       «  بازسازى    » ،  « تثبيت 
صدر از    گرايانه دولت موقت و بنى             گام و ملى     به  در دوره اول، تمايالت گام                .  پذير است    تفكيك 

از سوى ديگر، تالش        .  سو، و گرايشهاى انقالبىِ ديگر شخصيتها از سوى ديگر شكل گرفت                    يك 
ا امريكا و اظهار ناخشنودى از اشغال سفارت اين كشور در                         در جهت حفظ و توسعه روابط ب            

كه قطع روابط با اسرائيل و آفريقاى                گرايانه نسبت داد؛ چنان            توان به اين تمايالت ملى           ايران را مى       
قطع   -به طور رسمى منحل شد       1358كه در پنجم فروردين            -جنوبى، خروج از پيمان سنتو            

در باور برخى از         .  مريكا به گرايشهايى انقالبى منتسب است            رابطه با مصر و نيز اشغال سفارت ا            
  )198:(پژوهشگران، اصول سياست خارجى دولت موقت عبارت بود از

  :كرد خدمت به ايران از طريق اسالم؛ مهندس بازرگان تصريح مى. 1    
ت به  خدمت به ايران بود از طريق اسالم؛ براى امام، هدف و برنامه انقالب خدم                                   ...  هدف بنده      

  )199.(اسالم بود از طريق ايران، يعنى با استفاده از مردم و كشور ايران



صراحت    به  -وزير امور خارجه دولت موقت                 -مخالفت با صدور انقالب؛ دكتر يزدى                .  2    
اما اين در حالى بود كه رهبر               )  200( ، « ما قصد صادر كردن انقالب خود را نداريم                   » :  گفت  مى 

گفتنى است يكى از علل       ) 201(«.كنيم ما انقالبمان را به تمام دنيا صادر مى»: كرد انقالب اعالم مى
  .هاى شهيد محمد منتظرى با دولت موقت بر سر اين مسئله بود درگيرى

بخش؛ دولت موقت به تبع عدم اعتقاد به صدور انقالب، كمك                        برخورد با نهضتهاى آزادى            .  3    
  .دانست ه در امور داخلى ديگر كشورها مغاير مىمداخل بخش را با اصل عدم به نهضتهاى آزادى

عدم اعتقاد به مبارزه با امپرياليسم به موازات مبارزه با استبداد؛ رهبران انقالبى معتقد بودند                             . 4    
مهندس بازرگان به         .  پذير نيست    استبداد معلول استعمار است، از اين رو جدا كردن آنها امكان                           

  )202.(انتقاد داشت« اى ضدامپرياليستى دى انقالب به چهرهتبديل حقيقت ضداستبدا»فرآيند 
« نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى            » اصل موازنه منفى؛ از ديدگاه دولت موقت، اصل                     .    5    
بازرگان اعتقاد داشت اين             .  تواند چيزى جدا از سياست موازنه منفى زمان دكتر مصدق باشد                       نمى 

داش                   نقالب جنبه دفاعى  ا آغاز  تعرضى                    اصل در  واخر عمرِ دولت موقت شكلى  ا ما در  ا ت، 
  ) 203.(يافت

  
كاهش تدابير امنيتى و دفاعى؛ به نظر دولت موقت، اگر پس از پيروزى انقالب سياست                                   .    6    
در اين     .  هاى امنيتى و دفاعى خواهيم بود               طرفى و تدافعى را برگزينيم، قادر به كاهش هزينه                      بى 

ل به يك سال تقليل يافت و قرارداد مقاديرى از تسليحات                        وظيفه از دو سا       راستا خدمت نظام      
  .لغو شد  F-41نظامى از جمله هواپيماهاى 

كرد، بازرگان         خمينى امريكا را شيطان بزرگ معرفى مى              كه امام    ضديت با كمونيسم؛ درحالى. 7    
بزرگ                                      را شيطانى  ماركسيسم  داشتند و  نزديك  بط  مريكا روا ا با سفارت  تر   و دولت موقتش 

  .دانستند مى
حوادث    .  گيرى كرد     پس از اشغال سفارت امريكا در تهران، مهندس بازرگان از قدرت كناره                                    

: عبارت است از      (  دوره تثبيت نظام        ) اصلى دوره دوم سياست خارجى ايران پس از انقالب                         
بخش، شركت فعال در        گسترش فعاليتهاى مربوط به صدور انقالب و كمك به نهضتهاى آزادى                          



جانبه از     تعهد، جنگ عراق عليه ايران، اتحاد بيشتر كشورهاى عربى در حمايت همه                              دم جنبش ع  
  .اى در روابط ايران با امريكا و اروپا عراق و باالگرفتن تشنجات دوره

جنگ تحميلى عراق عليه ايران كه در پى اشغال سفارت امريكا آغاز شد، سناريوى جديدى                                    
ترين اهداف امريكا از            مهم .  گرفت   سرنگونى انقالب ايران پى           فارس براى       بود كه امريكا در خليج         

  : تحريك عراق براى آغاز جنگ عبارت بود از
  جلوگيرى از صدور انقالب به كشورها و نهضتهاى ديگر؛. 1    
تجديد نظام ايران و كشاندن آن به موضع انفعالى پس از نابود كردن منابع ارزى آن در                                         .  2    

  جنگ؛
  گاه داشتن رژيمهاى وابسته منطقه؛مصون ن. 3    
  گيرى؛ جبران غرور ملى و تحقيرشده امريكا در مسئله گروگان. 4    
  ) 204.(فلج كردن اوپك و كنترل صدور نفت.  5    
جنگ تحميلى در حالى آغاز شد كه ارتش ايران انسجام نداشت و از سويى سپاه پاسداران                                      

. تحت فشار قرار داشت         -صدر   ابوالحسن بنى      -هور وقت    جم  افزون بر نوپا بودن، از سوى رئيس                
كند، به اين اقدام جسورانه دست                عراق به تصور آنكه ايران را چند روزه به خاك خود ملحق مى                          

جنگ  .  وارد خاك عراق شد          62رفته خود، در سال          ايران براى استيفاى حقوق از دست               .  يازيد   
لهاى         در سا يشى  ييد         66و   65فرسا ا گر ركود  موضع                  .  به  هده  مشا ز  ا پس  نيز  ق  عرا دولت 

  .، آن را پذيرفت598آميز ايران در برابر قطعنامه  اعتراض
حمايت   )  205( -ماجراى ايران گيت           -امريكا كه در ماجراى انفجار سفارت امريكا در بيروت     

از  اهللا لبنان و آغاز انتفاضه فلسطين به خروش آمده بود و                         ايران از انقالبيان فلسطينى و حزب               
ديد، باگسيل داشتن         موفق مى    -دالر     6دالر به      40از    -سويى خود را در سقوط قيمت نفت            

هاى نفتى و تجارى و سرانجام سرنگونى هواپيماى                    فارس، تعرض به كشتى          ناوهايش به خليج      
  ) 206.(را به ايران بقبوالند 598، كوشيد تا قطعنامه 1367تير  12مسافربرى ايرباس ايرانى در 

جام ايران در يك جنگ تحميلى و نابرابر با توجه به فشارهاى خارجى و مشكالت داخلى و      سران 
هزار شهيد و دهها هزار جانباز و               220ميليارد دالر خسارت و            1000اى معادل       با تحمل هزينه    

ها كه ايران را در           درپى آن، عراقى         )  207.( قطعنامه را پذيرفت        1367تير   28مفقوداالثر، در تاريخ            



پنداشتند، به كمك مجاهدين خلق يورشى جديد را آغاز كردند، ولى با مقاومت       ع ضعف مىموض
  .سختى شكست خوردند به( عمليات مرصاد)ملت سلحشور ايران 

جمهورى    به مدت دو دوره رياست             1980خواه بود، از سال            ريگان كه از حزب جمهورى                
طرح ابتكار دفاع        » )  1362روردين     سوم ف  )   1983مارس     23وى در     .  امريكا را برعهده گرفت           

از اين     .  موسوم به جنگ ستارگان را اعالم كرد و جنگ سرد را به اوج رساند       ) SDI(« استراتژيك
در اتحاد شوروى به            1985كه در سال      -گورباچف     «  خانه مشترك اروپايى          » سوى، پيشنهاد     

بين دو ابرقدرت شرق  رو شد، اما نشان داد كه جنگ سرد نيز با شكست روبه -قدرت رسيده بود 
  .شود و غرب به پايان خود نزديك مى

با اصالحات سياسى و اقتصادى در اتحاد                       1985گورباچف كه در سال               به قدرت رسيد 
 1367ماه    دى   13خمينى در     امام   .  پروراند      جماهير شوروى، انديشه احياى كمونيسم را در سر مى                   

هاى تاريخ سياسى جهان        نيسم را بايد در موزه          طى پيام مبسوطى اعالم داشت كه از اين پس كمو                 
بينى جامه تحقق پوشيد و اصالحات گورباچف به تخريب                  پس از چندى، اين پيش         .  جستجو كرد   

ديوار برلين، خروج ارتش سرخ از افغانستان، فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و نيز انحالل                                         
(  م  209) ( 1991( و كومكن   )  208( رسمى پيمان ورشو      به        گ .  انجاميد   . مام حتى  فتنى است ا

  .دارى گرفتار سازد گورباچف تذكر داده بود كه مبادا شوروى را در دام سرمايه
اهللا   جمهورى آيت      دوره سوم سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران با پايان جنگ و رياست                             

هاى سياست خارجى اين دوره عبارت است                 ترين ويژگى      مهم .  شود  هاشمى رفسنجانى شروع مى       
سازى روابط        زدايى، كوشش در راستاى عادى      اقتصادى، تشنج -بيرون آمدن از انزواى سياسى  :از

با عربستان سعودى و ديگر كشورهاى عربى، اصالت دادن به بازسازى در سطح داخلى، همكارى           
  .با كشورهاى حوزه آسياى مركزى و قفقاز و نيز گسترش شمار كشورهاى عضو اكو به ده كشور

ق به كويت در سال نيز در بر حق قلمداد كردن مواضع سياست خارجى ايران و                             يورش عرا         
روابط ايران و اروپا در اين دوره افت و خيزهاى                            .  جذب كشورهاى عربى نقش مهمى ايفا كرد              

و واكنش سريع امام خمينى در مرتد خواندن                 «  آيات شيطانى    » زيادى داشت بويژه در قضيه كتاب      
دام او روابط مذكور را وارد مرحله جديدترى كرد انگليس رسماً     سلمان رشدى و صدور حكم اع
زدايى و      با اين همه سياست خارجى ايران در اين دوره بر تشنج                     .  روابط خود با ايران را قطع كرد                



در راستاى تشكيل        1992فوريه     7در  «  پيمان ماستريخت    » .  احترام به ديگر كشورها استوار بود                
تصويب   » و   1999از سوم ژانويه        )  Euro( «  واحد پول اروپايى           به اجرا گذاردن         » اروپاى واحد،          

از سوى كنگره امريكا، اسباب استقالل هرچه بيشتر اروپا از امريكا را پديد                               )  210( « قانون داماتو       
جاى امريكا فراهم          آورد و درنتيجه در سياست خارجى ايران امكان جايگزينى اروپا و روسيه به                                

  .شد
تريليون دالرى، در برابر                5/ 3ميليون نفرى و اقتصاد           380جمعيت   اكنون اروپاى غربى با                

. رود    شمار مى   تريليون دالر رقيبى جدى به            4ميليون نفر جمعيت و درآمدى حدود               241امريكا با     
و .  سزا دارند      الملل نقشى به     ژاپن، چين و آسياى جنوب شرقى نيز در ساختار جديد روابط بين                         

  .هاى متعددى سازند عرصه رقابت قدرتاحتماالً در آينده جهان را 
االسالم و     جمهورى حجت     دوره چهارم سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران با رياست                            

ترين تحوالت سياست خارجى اين دوره عبارت                   از مهم   .  المسلمين سيد محمد خاتمى آغاز شد        
، تشكيل اجالس     ) 1376آبان و اول آذر            24( بازگشت سفراى اتحاديه اروپا به ايران                    :  است از   

زدايى بيشتر در سياست خارجى و نيز معرفى  ، تشنج)76آذر  11(سران كنفرانس اسالمى در ايران 
اين طرح خيلى زود در           .  طلبانه از اسالم و ايران با ارائه نظريه گفتگوى تمدنها                         اى صلح   چهره  

  .ده شد، سال گفتگوى تمدنها نامي2001دستور كار مجمع ملل متحد قرار گرفت و سال 
هاى جدى     خورد، اين آرمان را با چالش                 الملل رقم مى      با اين همه تحوالتى كه در روابط بين                 

سپتامبر و بالتبع حمله نظامى امريكا به افغانستان و عراق                      11عمليات انتحارى       .  رو ساخت    روبه   
ن به   توا   كم در شرايط حاضر نمى        داد كه گفتگوى تمدنها امرى آرمانى است و يا دست                     نشان مى   

  .توفيقات سريع آن اميدوار بود
الملل در اوايل هزاره سوم              حادثه يازدهم سپتامبر را بايد نقطه عطفى در شكل دادن نظام بين                            

و  -منافع ملى امريكا با رويارويى مستقيم با بنيادگرايى اسالمى و مسئله خاورميانه                                 .  تلقى كرد   
ده در دوران جنگ سرد به بهانه مقابله با                    اياالت متح     .  گره خورد      -تسلط بر ذخاير نفتى آن          

شرايط جديد موجب شد كه         .  كمونيسم، در سرتاسر جهان دخالت نظامى و غيرنظامى داشت                     
  .براى امريكا فراهم شود -ازجمله مقابله با تروريسم و دفاع از حقوق بشر  -هاى جديدى  توجيه



يختن برجهاى تجارى نيويورك           حادثه فرور       -شناس معروف آمريكايى          زبان    -نوآم چامسكى          
اى   اى مهلك براى سرويسهاى اطالعاتى جاسوسى غرب، و از ديگر سو بهانه                         را از يك سو ضربه      

  )211.(داند براى حمالت جديد اسرائيل به شهرهاى فلسطين مى
آمدن دولت حامد كرزاى، خط                                                 نستان و روى كار  فغا ا لبان در  طا گرچه سقوط دولت 

ضد شيعى در همسايگى ايران را از بين برد ولى از سوى ديگر موجب                             بنيادگرايى افراطى و           
. تقويت حضور اياالت متحده در منطقه شد و مشكلى بر معضالت سياست خارجى ايران افزود                              

امريكا از يك سو به تحكيم پايگاههاى نظامى خود در افغانستان پرداخت و اجازه داد پس از                                        
رياست جمهورى تمرين كنند، و از سوى ديگر با به راه                     چندين سال دموكراسى را در انتخابات               

تجاوز   .  انداختن جنگ نفت يا جنگ سلطه، به اهداف راهبردى خود در خاورميانه نزديك شد                                  
امريكا و انگلستان به عراق كه بدون مجوز سازمان ملل متحد صورت گرفت، سه هدف اساسى را 

روند صلح )اسالم سياسى، و حل مسئله فلسطين تسلط بر منابع نفتى، محدود كردن : كرد دنبال مى
  (.با اسرائيل

جمهورى اسالمى ايران در قبال حمله امريكا به افغانستان و عراق مخالفت عملى نكرد،                                          
از ديگر سوى، ايران در            .  هرچند نارضايتى خود را از حضور اياالت متحده در منطقه اعالم نمود                           

گيرى   كه براى حل مسئله فلسطين ارائه شده بود، تصميم                  ) 212( « نقشه راه    » مقابل طرح امريكايى         
مهر   23كه آمريكا آن را در تاريخ                -اين طرح     )  213.( را به مردم مظلوم فلسطين واگذار نمود                 

نقشه راه كه دولت         .  يك ماه بعد از سوى كميسيون چهارجانبه تعديل شد                -ارائه كرده بود          1381
سه مرحله     -رو شد    ند و درعمل با چالشهايى نيز روبه              اسرائيل و فلسطين آن را به امضا رساند               

  :داشت
  ؛)2003تا ماه مه )پايان تروريسم و خشونت . 1    
  ؛)2003تا اكتبر  2003ژوئن )مرحله انتقالى . 2    
  ؛)2005تا  2004سال )صلح نهايى . 3    
قطبى تقويت    در بيانى كلى، هرچند پس از فروپاشى شوروى احتمال شكل گرفتن نظام چند                               

شده بود، روند حوادث به شكلى پيشرفت كه برترى نظامى، سياسى و اقتصادى امريكا، نظام                                   
فارس و     دست يافتن به تمام مجارى نفتى خليج            .  قطبى نمود    الملل را تك      حاكم بر روابط بين         



درياى خزر، ارتباط تنگاتنگ اياالت متحده و رژيم صهيونيستى با تركيه و برخى كشورهاى                                      
ناگفته نماند كه در       .  توجيه است    اى ميانه، و گسترش ناتو به سمت شرق، در اين راستا قابل                     آسي 

  .شدن تلقى شود كننده جهانى تواند عامل تسريع گرى امريكا مى شرايط جديد، نظامى
  بازتاب و تأثيرات انقالب اسالمى ايران : فصل هفتم    

ماند و در      مرزهاى ملى خود محدود نمى            انقالب اسالمى همانند هر انقالب ديگرى در درون                        
توان بازتاب و تأثيرات             وراى مرزهاى خود تأثيرات و بازتاب مهمى دارد در يك نگاه كلى مى                                 

  .انقالب را در سه سطح زير مورد بررسى قرار داد
  هاى سياسى بازتاب انقالب اسالمى بر نظريه. 1 

ى غالب در زمينه انقالب اين بود كه                 تا پيش از اين انقالب اسالمى، ديدگاه علم                    -الف       
توسعه       به  بى  است                  -دستيا معاصر  نقالبهاى  ا هداف  ا ز  ا مفهوم سكوالريزه شدن             -كه  دو  با 

در  )  217( كه خانم هانا آرنت         چنان  )  216( همراه است؛     )  215( و تمايز ساختارى      )  214( فرهنگى  
اين در حالى       )  218.( داند    ىكتاب انقالب يكى از ويژگيهاى مرسوم انقالبها را دنيوى بودن آنها م                             

بود كه انقالبى در ايران شكل گرفت كه خود در واكنش به سكوالريزه شدن جامعه به وقوع                                     
رو انقالب اسالمى با ماهيت كامالً  پيوسته بود و خواهان برپايى دولتى بر مبانى دينى داشت از اين

ايدئولوژى انقالبىِ جديدى را               اين انقالب     .  دار كرد      هايى را خدشه      دينى خود اعتبار چنين نظريه          
يعنى مفاهيم استقالل، آزادى و             -كه شامل نقاط مثبت ساير ايدئولوژيهاى انقالبى معاصر نيز بود                     

نمود و                               -عدالت اجتماعى         در چارچوب حكومت دينى در دنياى ماديگراى معاصر مطرح 
درواقع      .  غافلگير كرد     دولتها و نخبگان سياسى را        )  219( نظران پديده انقالب،           گونه، صاحب     بدين  

آنها تصور وقوع چنين انقالبى با اين ماهيت و ايدئولوژى را نداشتند؛ آن هم در دنيايى كه غالباً                                         
  .داد انقالبهاى ماركسيستى يا ليبرال مسلك در آن روى مى

اى   گونه   انقالب اسالمى از چند جنبه انتقادات وارده بر مدرنيته را مورد تأييد قرار داد؛ به                       -ب     
اى بر عبور بشر از مدرنيسم به پست مدرنيسم                   آن را نشانه      )  220( كه انديشمندان پسامدرنيسم           

ميشل فوكو، فيلسوف پست مدرن كه در زمان وقوع انقالب اسالمى به ايران سفر كرد و                            . دانستند
 نمود مشاهدات او از انقالب ايران، تائيدى بر نگاههاى                          از نزديك تحوالت ايران را گزارش مى                    

از نظر او قدرت برخالف تصور همگان از باال به پائين اعمال                          .  جديد او به تاريخ و قدرت بود              



گردد، بلكه در همه اجزا و              شود و تنها در تسليحات و نيروهاى نظامى دولتها خالصه نمى                      نمى 
عه به نظر وى، در مطال         .  كند  موقع خود را آشكار مى          هاى اجتماع گسترده و پراكنده است و به                 اليه  

هاى تحليل خود درباره           و  پايه   . پرهيز كرد    )  221( قدرت بايد از الگوى هابزر در كتاب لوياتان                      
( ره  ) خمينى  اى بود كه امام         ها و تاكتيكها استوار ساخت اين همان شيوه              قدرت را، بر مطالعه شيوه          

تى تا   توانست اين قدرت گسترده و پراكنده را در راستاى انقالب اسالمى بسيج نمايد و بر قدر                                     
  )222.(دندان مسلّح پيروز شود

عالوه بر اين انقالب اسالمى بر خالف روايت مدرنيته تأكيد كرد كه تاريخ مسيرى واحد و                                         
 -اند    يكسان ندارد و اين ايده كه همه جوامع به سوى ليبراليسم و دمكراسى غربى در حركت                                   

  .پندارى بيش نيست
ني                 -ج       هاى   كاراگوئه زمينه ظهور نسل جديدى از نظريه                  به دليل نقش مذهب در ايران و 

  .گيرد هاى انقالب مورد بررسى قرار مى نسل جديدى كه در موج چهارم نظريه. انقالب فراهم كرد
نظريه     در دسته   )  223( جك گلدستون        لى سه نسل                     بندى  ز توا ا بيستم  نقالب در قرن  ا هاى 

هاى نخست قرن      ل كه مربوط به دهه        در نسل او     .  توصيفى، تعميمى و ساختارى سخن گفته است         
نظريه        ، مى           بود نقالبها  ا توصيف  به  تنها  مى                ها  ز  با علمى سر  تبيين  ز  ا و  ختند  نند        پردا ما ند  زد

در نسل دوم كه مربوط به اواسط قرن                 )  226.( و برينتون    )  225( پتى )  224( هاى ادواردز،           نوشته 
در . هاى سيستمى و روانشناختى يهمانند نظر. هاى انقالب خصلت تعميمى گرفتند بيستم بود، نظريه

به           كه مربوط به دهه         -نسل سوم    بيستم  ها،   نظريه   -شود   مى  1970ويژه دهه       هاى پايانى قرن 
ها به نقش ساختهايى مانند محيط          در اين نظريه      )  227( ساختارى شدند؛ مانند نظريه تدا اسكاچپول    

و اما نقش عناصر ايدئولوژى            شود كه خصلت جبرى دارند          المللى و ساخت دهقانى توجه مى           بين 
  )228.(گيرد و رهبرى در درجه دوم اهميت قرار مى

اى كه     نظريه اسكاچپول را زير سؤال برد؛ به گونه                   1970وقوع انقالب اسالمى در پايان دهه                    
، اين    « دولت تحصيلدار و اسالم شيعى در انقالب ايران                  » اى با عنوان        در مقاله     1982وى در سال      
، در مورد انقالب ايران             « آيند   شوند، بلكه به وجود مى         انقالبها ساخته نمى     » خود را كه      گفته پيشين   

او با فاصله گرفتن از ديد كامالً ساختارى خود چنين نوشت كه اگر در دنيا يك انقالب                        . رد نمود



نقالب ايران است                                      او  .  باشد كه يك حركت انقالبى آگاهانه آن را ساخته باشد، آن انقالب، ا
  )229.(ونه، نقش عناصر ايدئولوژى و رهبرى را مورد تأكيد قرار دادگ بدين
هاى   و جك گلدستون از نسل چهارم نظريه             )  230( شايد به همين داليل بود كه جان فوران                    

به نظر فوران، رخداد دو انقالب ايران و نيكاراگوئه راه را براى ورود به                                          .  انقالب سخن راندند       
هم             نقالب  ا نظريه  ز ديد ساختارى محض و                         نسل چهارم  ا را  كه خود  نسلى  يعنى  ؛  كرد ر  وا

جبرگرايى رهانيده و در مقابلْ عناصر متعددى مانند نقش فرهنگ و ايدئولوژى، بسيج منابع،                                      
  )231.(را قرار گرفته است... توسعه نامتوازن و

وشت كه  چنين ن  «  هاى انقالب      به سوى نسل چهارم نظريه        » اى با عنوان        گلدستون نيز در مقاله           
سوم در دهه آخر قرن بيستم، ناتوانى تحليلهاى ساختارى                     تحليل انقالبها از جمله انقالبهاى جهان              

در زمينه انقالب را گوشزد نمود و بر لزوم توجه به عواملى مانند رهبرى، ايدئولوژى و هويت                                           
. اند   نده ثبات   به نظر وى، در بررسى انقالب بايد به دنبال عواملى باشيم كه ايجادكن                             .  تأكيد كرد    

درواقع اگر اين عواملْ ضعيف باشند، راه براى رهبرى انقالبى، ايدئولوژى و هويت باز شود تا به                             
المللى و تعارض نخبگان با حكومت، وقوع انقالب را                     همراه عوامل ساختارى مانند فشارهاى بين                

  )232.(رقم زنند
  گبازتاب انقالب اسالمى بر مسائل راهبردى قدرتهاى بزر. 2 
بين بلوك شرق كمونيست به رهبرى اتحاد شوروى، و                    -انقالب اسالمى در زمان جنگ سرد               

در آن زمان مسائل جهانى و راهبردهاى دولتها عموماً                        .  اتفاق افتاد  -بلوك غرب به رهبرى امريكا 
بلوك غرب در راستاى استراتژى مهار يا سد                  .  يافت   با توجه به اين واقعيت جهانى جريان مى                

اى شامل ناتو، سنتو و سيتو را در محدوده                 اتحاد شوروى، تعدادى پيمان زنجيره                  )  233( نفوذ  
جغرافيايى اروپا تا آسياى جنوب شرقى در اطراف شوروى پديد آورده بود كه ايران عضو حلقه                                         

از اين سو، بلوك شرق نيز پيمان ورشو را براى جلوگيرى از نفوذ يا                             .  ميانى آن يعنى سنتو بود       
  .عليه هر يك از اعضاى كمونيست اين پيمان به وجود آورده بودحمالت غرب 

دليل مخالفت افكار        امريكا به    )  234) ( 1975( افزون بر اين، پس از شكست امريكا در ويتنام                        
از اين رو،       .  ديد   عمومى خود ديگر توان مداخله نظامى عليه حركتهاى انقالبى را در خود نمى                               

ستون نظامى ايران       ) ستراتژى جديدى كه به استراتژى دو ستونى            جمهور امريكا در ا نيكسون رئيس



مشهور شد، با توجه به موقعيت استراتژيك خاص ايران، پتانسيل قدرت                          (  و ستون مالى عربستان       
هاى شخصى محمدرضا شاه و اينكه ايران كشورى عربى نبود و از مناقشه اعراب و                        ايران، ويژگى

ژاندارم خود در منطقه كرد و در مدتى اندك قرارداد فروش                              اسرائيل فاصله داشت، شاه ايران را                
در اين راستا، ايران به نيابت از امريكا                      )  235.( ميلياردها دالر اسلحه را با ايران امضا نمود                     

شورشيان كمونيست ظفار در عمان را سركوب، و از گسترش اين حركت كمونيستىِ طرفدار                                 
   .جزيره عربستان جلوگيرى نمود مسكو در شبه

اى دو ابرقدرت را دستخوش تغيير كرد و سپس                    وقوع انقالب ايران ابتدا راهبردهاى منطقه                         
  . باعث تغييراتى در راهبردهاى جهانى آنها شد

در رابطه با بلوك غرب، انقالب اسالمى در كشورى كه ژاندارم امريكا در منطقه خوانده                                              
اتفاق افتاده بود، از اين رو  -ضدغربى بايستد يعنى كشورى كه بايد در مقابل حركتهاى  -شد  مى

در ضمن ايران پس از پيروزى انقالب از                   .  بالفاصله يك خأل آشكار قدرت در منطقه پديد آمد                  
اى كه بين پيمانهاى ناتو و سيتو فاصله              گونه   پيمان سنتو خارج شد و باعث فروپاشى آن گرديد؛ به

كرد،    ه اتفاق افتاده بود اهميت آن را دوچندان مى                      انقالب كه در كنار چاههاى نفتى منطق              .  افتاد   
 -ويژه شيعيان در جهان است            كه مركز مسلمانان و به          -خيلى زود در ميان كشورهاى منطقه               

انعكاس يافت؛ بازتابى كه باعث شد جهان غرب و دولتهاى منطقه در هراس از وقوع تحوالت                                      
امريكا براى جلوگيرى از گسترش حركتهاى                 ويژه    در اين اوضاع، غرب و به           . مشابه ايران فروروند

گيرى از راهبردها و روشهاى               المللى خود، بهره        انقالبى در كشورهاى ديگر و حفظ منافع بين                  
 1979جمهورى جيمى كارتر در سال            امريكا در دوره رياست           .  مختلفى را مورد توجه قرار داد               

دهد؛ امرى كه به معناى           كيل مى اعالم كرد كه براى حفظ منافع خود يك نيروى واكنش سريع تش                       
امريكا در اين دوره به اقدامات                  )  236.( آورى مجدد امريكا به مداخله مستقيم نظامى بود                     روى   

مهمى عليه ايران دست زد محاصره اقتصادى، حمله نظامى نافرجام به طبس، طراحى كودتاى                                     
ه ايران و درنهايت          نوژه، تحريك عراق به آغاز جنگ و همراهى با اين كشور در طول جنگ علي                              

  )237.(ترين اين اقداماتند از مهم« سياست مهار ايران»
، به تقويت بنيه نظامى        1981فارس در سال        امريكا با ترغيب به تشكيل شوراى همكارى خليج                   

فارس و مداخله نظامى             پركردن خأل قدرت در خليج            .  ويژه عربستان پرداخت            اين كشورها به      



تر             فغانستان و  ا از محاصره شدن توسط            س كشورهاى حاشيه جنوبى خليج          روسها در  فارس 
از                                   اتحاد شوروى به سبب حضور روسها در يمن جنوبى  به  بسته  كمونيستها يا كشورهاى وا

  .آيد ترين عوامل اين اقدام به حساب مى مهم
در مورد بازتاب انقالب اسالمى در مسائل راهبردى اتحاد شوروى بايد گفت با پيروزى                                              

انديشه انقالبى       .  الشعاع قرار گرفت         اسالمى امنيت داخلى و منافع جهانى اين كشور تحت                  انقالب   
ى                                      به  جمهور بر  و  گذشت  هنين  آ ى  ها ر ا يو د ز  ا منيتى،  ا ى  نها ما ز يد سا كنترل شد غم  هاى   ر

افزون بر اين، انقالب اسالمى با تغيير ايدئولوژى و                        .  نشين اتحاد شوروى تأثير گذارد               مسلمان  
تر كمونيستى بودند يا گرايش            كه بسيارى از آنها پيش          -نقالبى در جهان اسالم         ماهيت حركتهاى ا      
از اين رو، يكى از عوامل              .  المللى اتحاد شوروى را تضعيف كرد              نفوذ بين    -به شوروى داشتند       

  .فروپاشى اتحاد شوروى را بايد بازتاب انقالب اسالمى دانست
هجوم شوروى به آن كشور، جهاد با كفار خوانده مقاومت سرسختانه مردم افغانستان در مقابل     

  .ترى از مبارزه عليه شوروى شد شد، و با الهام از انقالب اسالمى وارد مرحله جدى
   
  انقالب اسالمى و حركتهاى انقالبى در جهان اسالم. 3 

ا گرايى اسالمى سراسر جهان اسالم ر            به دنبال پيروزى انقالب اسالمى ايران فضايى از اصول                            
در اين دوره برخى حركتهاى              .  فراگرفت كه در نتيجه آن حركتهاى اسالمى متعددى پديد آمد                        

تر خاموش بودند مجدداً فعال شدند و برخى ملهم از انقالب اسالمى ظهور                               اسالمى كه پيش    
  .كردند

پژوهش علمى           در                         )  238( براساس يك  نقالبى  ا بر حركتهاى  اسالمى  نقالب  ا ثير  تأ باره  در
در لبنان كه بيش از هر كشور ديگرى تحت تأثير انقالب                      :  ى چنين آمده است     كشورهاى عرب      

جنبش  » و گروه سنّى     «  اهللا   حزب  » و  «  امل اسالمى    » ،  « امل  » اسالمى قرار گرفته، جنبشهاى شيعى            
  .تحت تأثير انقالب اسالمى رشد كرده و تأسيس شدند« توحيد اسالمى

ليت               فعا نيز  لدعوه اسالمى        حزب  » در عراق  قر صدر              ك «  ا آيةاهللا سيد محمدبا ز حمايت  ه ا
مجلس اعالى    »   1361و در سال     .  برخوردار بود، در اثر وقوع انقالب اسالمى گسترش يافت                           



حسين پديد آمد كه البته نقش انقالب              با هدف مبارزه با حكومت صدام             «  انقالب اسالمى عراق        
  . اسالمى نيز در اين امر آشكار بود

فارس و عربستان سعودى پديده كامالً                 ر كشورهاى عربى خليج        هاى اسالمى د      ظهور جنبش       
اى است و تحت تأثير مستقيم انقالب اسالمى بوجود آمده است همچنين در عربستان سعودى  تازه

وقوع انقالب اسالمى انگيزه خوبى به اخوان المسلمين داد تا رژيم سعودى را مورد حمله قرار                                         
هند   ا                .  د پيروزى  ز  ا پس  ه  ما چند  نها  لعتيبى                     آ ا ن  جهيما رهبرى  تحت  ن  ا ير ا اسالمى  نقالب 

كه گروهى شيعى بود و       «  سازمان انقالب اسالمى جزيرةالعرب               » .  مسجدالحرام را اشغال كردند             
در استان قطيف عربستان را برعهده داشت نيز تحت تأثير                       1979رهبرى شورشهاى عاشوراى           

تحت رهبرى    «  براى آزادى بحرين           جبهه اسالمى   » همچنين در بحرين،       .  انقالب اسالمى پديد آمد         
از سوى رژيم آل خليفه اخراج              1979كه در سال      -سيدهادى مدرسى، نماينده امام در بحرين                  

گرچه در كويت همانند بحرين           .  به كودتايى نافرجام دست زد             1981شد و به ايران آمد در سال            
ى آن مشخص نشده است اهللا كويت و رهبر كرد و ماهيت گروه حزب اى فعاليت نمى گروه برجسته

اين گروه با پيروزى انقالب اسالمى سر به                  .  اما اهميت جنبش اسالمى آن كمتر از بحرين نيست                
در دو كشور قطر و امارات عربى متحده نيز گرچه                      .  مخالفت با سلطه خاندان الصباح برداشت              

نقالب   كند اما شدت طرفدارى شيعيان و مسلمانان آن از                       گروه اسالمى خاصى فعاليت نمى           ا
اسالمى مشهورات همين امر موجب شد كه رهبران اين دو كشور براى جلب دوستى جمهورى                                 

  .اسالمى و راضى كردن شيعيان تالش كنند
هاى اسالمى داشته است اين تأثيرگذارى                 انقالب اسالمى، در مصر تأثيرى غيرمستقيم بر جنبش                  

رو را به فعاليت بيشتر براى            يانه هاى م    ها شده و هم جنبش      هم باعث راديكال شدن برخى جنبش            
هايى    گرچه راديكاليسم اسالمى و توسل به شيوه               .  رسيدن به اهداف خود تشويق كرده است                 
شروع شد اما پس از انقالب ايران، گروههاى                      1970قهرآميز عليه دولت مصر، از اوايل دهه                    

اديكاليسم ترور       اوج اين ر      .  هاى قهرآميز را گسترش دادند               جديدى راديكال، توسل به شيوه             
  .توسط سازمان الجهاد تحت رهبرى عبدالسالم فرج بود 1981انورسادات در اكتبر 

در  .  ايم   ها نيز شاهد اثرگذارى انقالب اسالمى بوده                   سرانجام در سوريه و در ميان فلسطينى                  
ها  تحت تأثير انقالب اسالمى فعاليت خود را گسترش داد، هر چند بعد                     « اخوان المسلمين»سوريه 



ها در حال      در ميان فلسطينى     .  به دليل گسترش روابط ايران و سوريه به انتقاد از ايران پرداخت                                
يا حماس حضور دارند كه           «  سازمان مقاومت اسالمى        » و  «  جهاد اسالمى    » حاضر دو گروه اصلى        
در اين     .  بعد از پيروزى انقالب اسالمى اعالم موجوديت كردند                         1980هر دو در سالهاى دهه          

ها از    جهاد اسالمى آشكارا از انقالب اسالمى دفاع كرد و خواستار الگو گرفتن فلسطينى                              ميان،    
مواضع دو سازمان يادشده در برابر مسئله فلسطين، با مواضع ايران                             .  حركت مردم ايران بود            

  ) 239.(مشابهت دارد
جنوبى،   جز كشورهاى عربى، در ساير مناطق و كشورها از جمله آسياى                           انقالب اسالمى به          

  .آسياى مركزى، قفقاز و تركيه نيز بازتاب يافته است
در افغانستان به دليل اشتراك فرهنگى و زبانى، اثربخشى انقالب اسالمى حتى پيش از پيروزى         

اين انقالب آغاز شد و در مقاومت مردم در برابر كودتاى كمونيستى طرفدار شوروى نمود كاملى       
يران و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروى نيز گروههاى                       پس از پيروزى انقالب ا           .  يافت  

گرفتند و بدون شك تأكيد اين            شيعه و سنى، يعنى مجاهدين افغانى، از انقالب اسالمى الهام مى                      
  )240.(گروهها بر اسالم تحت تأثير اين انقالب صورت گرفته بود

رى و بينش سياسى نسل جوان       در پاكستان نيز پيروزى انقالب ايران باعث ارتقاى سطح فك                              
گرديد؛ نهضتى كه از افق مشابهى با انقالب اسالمى « نهضت اجراى فقه جعفرى»شيعى و پيدايش 
بيشتر جمعيت اهل تسنن پاكستان نيز انقالب اسالمى ايران را به ديده احترام                              .  برخوردار است       

البته در اين ميان        .  اند   نكرده    گرفتار   «  سپاه صحابه  » هايى مانند      نگرند و خود را در چنبره فرقه               مى 
گرايى در پاكستان عاملى در جلوگيرى از اثربخشى بيشتر انقالب اسالمى در پاكستان                                 مسئله فرقه    
  )241.(بوده است

ها   در ناآرامى        -اند    كه آن را به داليل فرهنگى و تاريخى، ايران صغير خوانده                         -در كشمير نيز         
شدت طرفدار انقالب  ويژه اهالى كشمير آزاد كه به شود؛ به مى انداز شعارهاى انقالب اسالمى طنين

  )242.(اند اسالمى
در آسياى مركزى از جمله در كشورهاى تاجيكستان و ازبكستان حركتهايى تحت تأثير                                         

نيز   -اند    كه متأثر از حركت طالبان           -انقالب اسالمى پديد آمد، هرچند حضور چريكهاى وهابى                     
  )243.(شود ديده مى



نشين اين كشور      هاى مسلمان     در قفقاز نيز چه قفقازِ تحت حاكميت روسيه، يعنى جمهورى                        
-اند    كه سابقه مبارزه طوالنى با روسها داشته               -مانند چچن، داغستان، بالكاريا و اوستياى شمالى             

. و چه قفقاز جنوبى، يعنى جمهورى آذربايجان، بازتاب انقالب اسالمى وجود داشته است                   ) 244(
  .گفتنى است در جمهورى آذربايجان اين حركت در حزب اسالمى آن تجلى يافت

    ×××  
جز سه محور اساسى ذكرشده، تأثيرات انقالب اسالمى ايران در چند مسئله ديگر نيز نمود                                 به     
  :پردازيم وار بدان مى يابد كه اشاره مى
گسترش اسالم گرايى كه ناشى از           دولتها و نخبگان سياسى در جهان اسالم؛ فضاى در حال   . 1    

وقوع انقالب ايران بوده است، بر دولتها و نخبگان سياسى در جهان اسالم تأثير نهاده و حتى                                       
مانند سودان و      ) نمودهايى نيز يافته است؛ مانند تغيير بعضى از حكومتها و پيوند آنها با اسالم                            

، تغيير   ( المسلمين اردن        لبنان و اخوان       اهللا   مانند حزب    ) گرايان به پارلمان           ، ورود اسالم       ( پاكستان   
و نيز   (  مانند عربستان سعودى       ) المللى دولتها       هاى سياسى و بين     هاى شاهزادگان و خطمشى          ايده   

  (.مانند تركيه)تشكيل دولت توسط احزاب اسالم گرا 
 المللى مانند     المللى؛ حضور و مواضع ايران انقالبى در سازمانهاى بين                          هاى بين    سازمان   .  2    

بين                        جنبش عدم    المجالس، در تصميمات و           تعهد، سازمان كنفرانس اسالمى، اوپك و اتحاديه 
هاى صادرشده نقش مهمى داشته؛ ازجمله همكارى ايران و عربستان در اوپك در سالهاى                قطعنامه

ناگفته نماند كه ايران در برخى ارگانهاى                   .  اخير باعث افزايش بهاى جهانى نفت گرديده است                   
نيز اثرگذار بوده         (  يونسكو  ) سازمان ملل متحد مانند سازمان علمى فرهنگى ملل متحد                  وابسته به    

  .است
بخش در آمريكاى التين؛ امريكاى التين شامل بيست كشور است كه به دليل                     الهيات رهايى. 3    

شاهد   1960صدها ميليارد دالر بدهى خارجى و وابستگى اقتصادى و درنتيجه فقر شديد، از دهه                   
وقايع بوده است؛ مانند پناه بردن مردم به كليساها، سياسى شدن كشيشان و نيز ظهور                                  برخى  

گفتنى است فيدل كاسترو، رهبر انقالب كوبا،           ) 245.(پرشمار انجمنهاى مسيحى با افكارى سياسى
سوموزا ديكتاتور       .  يافته اشاره كرده است          در مصاحبه با فرى بتو به وجود اين حركت گسترش                   

اين كشور، ضمن تأكيد بر نقش كشيشان در اين                   1979نيكاراگوئه در انقالب             شده  سرنگون  



انقالب، به وجود ارتباط بين انقالبيان نيكاراگوئه و ايران اشاره نموده و گفته است كشيشهايى كه                        
كردند و با       وآمد مى     در انقالب نيكاراگوئه نقش داشتند، پيش از پيروزى انقالب به ايران رفت                                  

  )246.(نمودند مالقات مىخمينى  امام
چهره عمومى جوامع اسالمى؛ پس از پيروزى انقالب اسالمى شاهد تغييراتى در چهره                                 .  4    

ظاهرى جوامع در كشورهاى اسالمى و رفتارهاى عمومى آنها و حتى در ميان مسلمانان در                                        
در   ايم؛ از قبيل گسترش حجاب اسالمى، گرايش بيشتر به شركت                      كشورهاى غيراسالمى بوده           

اين امر حتى در كشورهاى دوردست آسيايى                    .  مراسم مذهبى و همچنين رعايت تكاليف دينى              
  .شود مانند اندونزى و مالزى و در اروپا و امريكا نيز ديده مى

   
  مقايسه انقالب اسالمى با سايرانقالبها: فصل هشتم    

در اين فصل      )  247.( سه كرد  توان بر مبناى شرايط پيش يا پس از وقوع آنها مقاي                      انقالبها را مى       
را با    )  1979( و نيكاراگوئه       )  1979/    1357( ، ايران      ) 1917( ، روسيه    ) 1789( چهار انقالب فرانسه  

هاى جديد      يعنى نارضايتى انقالبى، گسترش ايدئولوژى         -بررسى چهار شرط بنيادى وقوع انقالبها 
 -در فصل اول برشمرديم          جايگزين، گسترش روحيه انقالبى و نيز نقش رهبرى و ساختارها كه                         

  )248.(كنيم مقايسه مى
فكرى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى              -در ايجاد نارضايتى بايد به عوامل مختلف فرهنگى                       

كه گاه ممكن      البته نقش هر يك از اين عوامل در ايجاد نارضايتى متفاوت است؛ چنان                          . توجه كرد
نكته درخور توجه اينكه مردم زمانى                .  ته باشد تر از ديگر عوامل داش           است يكى از آنها نقشى مهم        
قرار   ...  عدالتى و     شوند كه احساس نمايند مورد ظلم، تبعيض، بى                 از وضع موجود ناراضى مى           

بنابراين بين شرايط و         .  گردند    اى كه اگر چنين اطمينانى نيابند، ناراضى نمى                   گونه   اند؛ به     گرفته  
رىِ پيش از انقالبها و وقوع نارضايتى، و از                  تحوالت گوناگون اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فك                  

اى ناپيدا وجود دارد كه اگر آن پديد نيايد، نارضايتى نيز                             سويى ميان رضايت و نارضايتى حلقه          
اگر اين نارضايتى تا آنجا رسد كه به نااميدى از بهبود شرايط منجر شود، بدان                               .  شود  ايجاد نمى    

گردد، بلكه به        سرعت به شورش و انقالب منجر نمى           به  اين نارضايتى     .  گوييم   نارضايتى انقالبى مى       
گردد و سپس      مرور زمان با رهبرى، ساختارها، ايدئولوژى جايگزين و روحيه انقالبى تجهيز مى                                   



شود، يا     البته گاه يا در بسيارى از مواقع نيز از شدت نارضايتى كاسته مى                         .  انجامد    به انقالب مى     
  .گردد اينكه دوباره محو مى

يابند تا يك انديشه  نى كه نارضايتى انقالبى به وقوع پيوست، گروههاى انقالبى موقعيتى مىزما    
اگر اين انديشه در فرهنگ آن ملت جاى داشته باشد، بر انديشه                         .  جديد جايگزين را مطرح سازند  

، ها از اصالت فرهنگى برخوردار نباشند             يك از اين انديشه رقيبان پيشى خواهد گرفت، اما اگر هيچ
رتبه  هاى متفاوت و متعارضِ هم آن كشور بسته به شرايط و تحوالت ممكن است جوالنگاه انديشه

هاى   كه انديشه     ثباتى پس از انقالب خواهد بود؛ درحالى                   گردد كه اين وضع خود پيامى درباره بى                 
بى نيز گردند و از سويى در تحريك عمومى و ايجاد روحيه انقال سرعت پذيرفته مى تنها به اصيل نه

نكته ديگر    .  آور ثبات و اقتدار پس از انقالب نيز خواهند بود                         تأثيرى شگرف دارند، بلكه پيام             
هاست كه    هاى جديد، نوع رفتار، تالشها و برخوردهاى گروههاى حامل ايدئولوژى                                درباره انديشه   

  .زدن آنها از سوى مردم ناراضى، تأثير دارد در پذيرش يا پس
اى از شرايط و        ورش عليه يك نظام سياسى نيز در اثر برآيند مجموعه                  روحيه انقالبى و ش            

آيد، اما اين روحيه تا هنگامى كه نارضايتى از وضع موجود به وقوع نپيوسته و                              تحوالت پديد مى      
از سويى ديگر، تنها بخشى از جامعه             .  شود  نيز تا زمانى كه آرمان جديد پذيرفته نشده، ايجاد نمى                      

  .دارد وند خورده است، سر به طغيان برمىكه به اين روحيه پي
پيوندند، شرط چهارم،          اى ديگر اينكه، اگر چه سه شرط ديگر به دنبال هم به وقوع مى                          نكته     

آيد و يا حتى بعد        هاى اوليه پديد مى         آفرينى رهبرى و ساختارها پس از وقوع نارضايتى           يعنى نقش
  .از وقوع سه شرط ديگر ايجاد شود

ها، بيان و گسترش        تحريك نارضايتى     :  اى رهبرى و ساختارها معموالً عبارت است ازه كارويژه    
ها، تنظيم     آوردن توده         هاى جديد جايگزين، برانگيختن روحيه انقالبى، بسيج و به صحنه           ايدئولوژى

ريزى   استراتژى و تاكتيكهاى حركت انقالبى، تالش در جهت ايجاد سامان سياسى جديد، و برنامه
  .ندن انقالب به اهدافشبراى رسا

  مقايسه شرايط چهارگانه در انقالبها 
  نارضايتى از وضع موجود. 1 - 1 
  :در اين زمينه در هر يك از انقالبها تعدادى از شاخصها بدين صورت قابل ذكر است 



  فرانسه   روسيه   ايران   نيكاراگوئه    
  حركتها و شورشهاى پيشين -هاى    حركتها و جنبش -حركتها و    -حركتها و    -    
  هاى نهايى اعتصابات و درگيرى -شورشهاى مهم   شورشهاى   پيشين       
  پيشين   پيشين          
گريز عمومى      -ها و اعتصابات نهايى            تظاهرات، درگيرى    -هاى    سقوط پايه -شورشها،    -    

  روشنفكران و
  كشيشان             

  فقر مزمن و عمومى  -تنفر عمومى از رژيم    -   تظاهرات،   اقتدار و    
  هاى اقتدار    ها و   مشروعيت   سقوط پايه درگيرى    
  شعارهاى     -اعتصابات   سياسى       
  نهايى      انقالبيان در        
  رواج شايعات   طرد نظام موجود    -ها و    گفته -    
  ها و نوارهاى    اعالميه -ديدگاههاى    عليه نيكال، ملكه       
  معاصران و   راسپوتين، و   كاست       
  تجمعها و سخنرانيهاى    -هاى خود   و خرسندى    گفته    
  مردم   عمومى از قتل   سياسى آشكار و متعدد       
  گسستن و گريز عمومى -تبديل پذيرش   راسپوتين    -    
  روشنفكران و      گريز عقال و افراد -طبقاتى به    -    
  خصومت   درستكار   كادرهاى ادارى       
  سركوبى شديد -شورشها،    -طبقاتى       
  ها    خستگى مردم از وعده -سقوط پايه   اعتصابات و    -    
  اعتراف شاه و مقامات    -هاى    دينى حكومت   درگيرى    
  گسستن و   نهايى   دولتى و حزبى    -    
  سامانى    ز عمومى      به نابهگري    
  عقال و       



  روشنفكران       
  روند افزايش -    
  و گسترش عمومى    
  فقر    
آيد، هر چهار كشور در زمينه نارضايتى از وضع موجود                       همان گونه كه از اين جدول برمى                   

  :موارد مشتركى دارند كه عبارت است از
  حركتها و شورشهاى پيشين. 1 
دار بوده       شاخص بيانگر اين امر است كه در هر چهار كشور از نظر تاريخى، نارضايتى ريشه                             اين 

  .است
  هاى نهايى شورشها، اعتصابات و درگيرى. 2 - 1 - 1 
اين شاخص بازگوكننده وجود نارضايتى از وضع موجود در سالها و ماههاى پايانى رژيمهاست،            

اى كه در روسيه كمترين           فاوت بوده است؛ به گونه          اما ميزان جمعيت درگير در اين كشورها مت                  
و در ايران بيشترين          (  روشنفكران ناراضى، بخشهايى از كارگران و درصد كمى از دهقانان                           ) تعداد 
  .شده است از جمعيت را شامل مى( تقريباً تمامى قشرها)تعداد 

  هاى اقتدار و مشروعيت سياسى سقوط پايه. 3 - 1 - 1 
سه، پايه دينى حكومت، پذيرش نظام طبقاتى و توان اقتصادى و نظامى                              دراين باره در فران              

با تزلزل و تضعيف جدى مواجه شده بود                      پايه دينى، توان               .  حكومت، همگى  نيز  در روسيه 
اقتصادى حكومت، توان نظامى و محبوبيت مردمى رژيم متزلزل شده بود، اما سقوط پايه دينى در          

در ايران نه تنها رژيم از محبوبيت و مشروعيت                     .  نسه نبود   روسيه به شدت فرو ريزى آن در فرا                
مذهبى برخوردار نبود، بلكه در اهرمهاى قدرت رژيم مانند ارتش و بوروكراسى نيز خلل كلى                                         
ايجاد شده بود، ولى در دو كشور ديگر، از نظر توان اقتصادى، پولهاى به دست آمده از نفت در                                           

اش باشد، در حال         تواند چاره بيمارى          بيمارى كه پول نمى       اختيار رژيم بود، اما همچون ثروتمند                 
در نيكاراگوئه نيز با پيوستن كشيشان به انقالب و نارضايتى عمومى از نظام طبقاتى                               .  مرگ بود    

  .موجود، حكومت با فقدان مشروعيت مواجه شده بود



ه اقتصادى، پايه        پايه مذهبى، پاي       ) هاى اقتدار        در مورد اين شاخص نيز اگر نتيجه مجموع پايه                    
توان گفت كه از        را ميزانى از محبوبيت و مشروعيت رژيم سياسى در نظر بگيريم، مى                       ...(  نظامى و 

نظر نبود مشروعيت و شدت آن، ابتدا رژيم سياسى ايران و در انتها رژيم روسيه تزارى قرار                                          
  .گرفت مى
  گريز روشنفكران و عقال. 4 - 1 - 1 
رسيم؛ يعنى اين گريز هرچند در هر چهار كشور وجود                     بندى مى    ده  در اين مورد نيز به همان ر              

از سوى ديگر، اين گريز در فرانسه از مدتها پيش از انقالب آغاز                             .  داشت، ميزان آن متفاوت بود             
شده بود، در حالى كه در سه كشور ديگر بيشتر در زمان آخرين حاكم يا در زمان وقوع انقالب                                       

  .گرفت صورت مى
ها و ديدگاههاى        گفته » اين چهار شاخص، ساير شاخصها به ويژه مواردى مانند                      افزون بر          

گستردگى توليد و      » ،  « شعارهاى انقالبيان در طرد نظام              » در انقالب فرانسه،           «  معاصران و مردم       
در انقالب اسالمى        « هاى سياسى بزرگ تجمعها و سخنرانى»و « ها و نوارهاى كاست توزيع اعالميه

  .دهند رزى از وجود نارضايتى خبر مىايران، به گونه با
  :در بحث شاخصهاى نارضايتى، بايد به سه مطلب توجه نمود    
  وجود يا عدم وجود نارضايتى؛. 1    
  ميزان جمعيت ناراضى؛. 2    
  .شدت و عمق نارضايتى. 3    
ر ايران     مورد اول در هر چهار انقالب وجود داشته است كه در اين ميان، جمعيت ناراضيان د                                       
از نيكاراگوئه بيشتر، و در              -كه شاهد ابراز تنفر بيشتر مردم كشور نسبت به رژيم حاكم بود                          -

سان ) كه شاهد حضور گروههاى مختلف شهرى             -نيكاراگوئه از فرانسه بيشتر، و در فرانسه                     
در آن    اى كه     از روسيه بيشتر بود؛ روسيه           -و روستايى در انقالب بود            ...(  كولوتها، بورژوازى و            

تنها روشنفكران ناراضى، بخشى از كارگران و سربازان و اندكى از روستاييان عمالً در اعتصابات                   
از نظر شدت و عمق نارضايتى از وضع موجود، اگر بپذيريم كه                          .  و تظاهرات شركت داشتند         
با   و در اين حيطه نيز هر اندازه              -تر شود    هاى فكرى و عقيدتى نزديك           نارضايتى هر قدر به جنبه        

تر است، بايد       شديدتر و عميق     -افكارى كه از اصالت فرهنگى قوى برخوردارند، مرتبط باشد                           



شعارهاى انقالب ما نيز         .  تر بود    گفت كه نارضايتى در ايران از سه كشور ديگر شديدتر و عميق                      
ايتى  در نيكاراگوئه و فرانسه نيز نارض              .  خواست   تندتر و از همان ابتدا نابودى نظام سلطنتى را مى                   

در مورد فرانسه نيز اين مطلب از همراهى مردم با مجلس ملى، ورود دهقانان،        . شديد و عميق بود
. شود  به صحنه انقالب و شورشهاىِ منجر به تشكيل جمهورى، برداشت مى                  ...  گروههاى شهرى و      

  .گفتنى است در روسيه نيز نارضايتى شدت داشت
   
  نهاى جديد جايگزي گسترش ايدئولوژى. 2 - 1 
  :هاى جديد جايگزين در انقالبهاى چهارگانه بدين شكل است شاخصهاى گسترش ايدئولوژى 

  فرانسه     
  روسيه    
  ايران    
  نيكاراگوئه    

  گسيختگى لجام - 
  بخشهايى از 
  مردم در آداب و 
  رسوم خويش 
  گرمى بازار - 
  مطبوعات و  
  انتشارات و 
  تبليغات سياسى 
  توجه و گرايش - 
  فكاربه ا 
  دانشمندان 
  نتايج شورشها - 
  لغو فئودليسم،) 



  صدور اعالميه 
  ...حقوق بشر و 
  رشد ادبيات - 
  سياسى و 
  شكوفايى آن 
  گروههاى - 
  سياسى 
  .متعدد و با نفوذ 
  شعارهاى - 
  انقالبيان در بيان  
  آرمان جديد 
  نظير مراسم بى - 
  استقبال از 
  خمينى امام 
  رفراندومهاى - 
  سالمى جمهورى ا 
  اساسى و قانون 
 1358  
  افزايش تعداد و - 
  تيراژ نشريات 
  .ايدئولوژيك 
  شعارها و  - 
  هاى  خواسته 
  شورشيان و  
  ها اعتصابى 



  هاى  استقبال عمومى از پيروزى - 
  .ساندينيستها 

  :در بررسى اين شاخصها نيز بايد به سه مطلب اشاره نمود    
  شده جديد؛ هاى پذيرفته ژىوجود يا عدم وجود ايدئولو. 1    
  ميزان جمعيتى كه ايدئولوژى جديد را پذيرفته است؛. 2    
  .ها نوع ايدئولوژى. 3    
درباره مورد اول بايد گفت در هر چهار انقالبِ مورد نظر، آرمان يا آرمانهاى وضع مطلوبِ                                              

هاى جديد را پذيرفته،           شده وجود داشته است، اما درباره ميزان جمعيتى كه ايدئولوژى                             پذيرفته   
كنندگان در فعاليتهاى         گستردگى تعداد شركت       .  بيشترين ميزان مربوط به جامعه ايران بوده است                    

كننده در اين فعاليتها و ساير شاخصهاى    و شعارهاى افراد شركت( تظاهرات و اعتصابات)انقالبى 
گيرد كه در آن        قرار مى     پس از ايران، ابتدا نيكاراگوئه                 .  ذكرشده، همگى بيانگر اين مطلب است           

بخشهاى بزرگى از مردم به افكار كشيشان انقالبى و ساندينيستها گرايش يافته بودند، و سپس                                    
فرانسه كه در آن، شاخصها حاكى از توجه و گرايش به افكار دانشمندان و فالسفه در مقياسى                                     

ت و در ميان بخشى       در روسيه نيز آرمانها در بين تشكلهاى ناراضى وجود داش                      .  وسيع بوده است     
  .از كارگران، سربازان و دهقانان نيز پذيرفته شده بود

ها نيز بايد گفت كه در فرانسه آرمانِ وضع مطلوب حالتى ثابت                           در مورد نوع ايدئولوژى                  
كردند، اما با          ها از يك سلطنت مشروطه هوادارى مى                 اى كه درابتدا انقالبى             نداشت؛ به گونه      

خواهى جاى آرمان اول را گرفت و                  ت به شاه و رژيم سلطنت، جمهورى          اعتمادى نسب      افزايش بى     
بنابراين در فرانسه           .  سپس از آن ميان، آرمان گروههاى تندرو، يعنى ژاكوبنها گسترش يافت                               

هرچند آرمانهاى متعددى وجود داشت، در هر مرحله انقالب، يكى از آنها با اقبال عمومى مواجه                     
  .آفرينى كرد شده، نقش

در اين كشور سوسياليستهاى انقالبى، منشويكها و كادتها                   :  روسيه اين وضعيت متفاوت بود  در     
آنها نوع    .  ماهه را در دست داشتند، هر كدام داراى آرمان خاصى بودند                              كه دولت موقت هشت       

موكول    -كه بايد پس از پايان جنگ برگزار شود                 -نظام سياسى را به انتخابات مجلس مؤسسان             
وسياليستهاى انقالبى به توزيع زمين در بين دهقانان پرداخته، و از سويى كادتها به                                  س.  كردند    مى 



نخورده     هاى دست    انديشه   » و منشويكها به      -خواه بودند        تر مشروطه     كه پيش   -نوعى ليبراليسم      
قدرت را در دست گرفتند،            1917آرمان بلشويكها نيز كه در اكتبر             .  پيوند خورده بودند         «  ماركس   

در نيكاراگوئه نوعى          .  ود؛ يعنى انديشه ماركس  كه لنين در آن تجديدنظر كرده بود                         بلشويسم ب   
زيستى غيرمتعارف بين ايدئولوژى ماركسيستى ساندنيستها و افكار ناسيوناليستى و مذهبى پديد     هم

  . آمده بود
اشت                         د وت  تفا كشور  هر سه  با  وضعيت  ن  ا ير ا ر  با               :  د كه  ن  ا روشنفكر ز  ا بخشى  جز  به 

از                                   ژى  ايدئولو     نقالب شركت داشتند، عموم مردم  لى در ا ليبرا هاى متفاوت ماركسيستى و يا 
از سوى ديگر، پيوند ايدئولوژى               .  كردند    و ايدئولوژى اسالمى طرفدارى مى                (  ره  ) خمينى   امام   

انقالب ايران با فرهنگ عمومى كشور و به عبارت ديگر، اصالت فرهنگى آن، از نكات عمده                                      
وحدت آرمانى و اصالت فرهنگى آرمان،            . ايران و سه انقالب ديگر است مورد تفاوت بين انقالب

نهند و ثبات سياسى      آشكارا تأثير خود را در تحوالت زمان انقالب و پس از انقالب بر جاى مى                                
  .كنند قابل اعتمادترى را ايجاد مى

   
  گسترش روحيه انقالبى. 3 - 1 
  :رگانه بدين شرح استشاخصهاى گسترش روحيه انقالبى در انقالبهاى چها 

  فرانسه    
  روسيه    
  ايران    
  نيكاراگوئه    

  نفس  اعتمادبه - 
  شورشيان 
  توجهى  بى - 
  نمايندگان طبقه  
  سوم در مجلس  
  مبعوثان ملت به  



  اخطارهاى شاه، و 
  شورش مردم در  
  طرفدارى از آنها  
  ترديدها و از  - 
  دادن  دست 
  نفس  اعتمادبه 
  دهملوئى شانز 
  مسلّح شدن  - 
  شورشيان 
  ايستادگى مردم  - 
  پاريس در مقابل  
  هدف شاه مبنى بر 
  به زور بستن  
  مجلس ملى  
  شعارهاى انقالبى  - 
  نظاميان 
  تصميم مردم براى  - 
  مقابله با نيروهاى  
  خارجى و نجات  
  انقالب 
  اغتشاشات و  - 
  اعتصابات 
  يافته تداوم 
  متزلزل شدن  - 
  مسلّح  ارتش و 



  شدن بلشويكها 
  اعتماد به نفس  - 
  شورشيان در هر  
  دو تحوالت 
  فوريه  
  و اكتبر 
  عوامل ديگر  - 
  سستى اراده، ) 
  ترديدها و ناتوانى  
  گيرى  در تصميم 
  قاطع از سوى 
  .(نيكالى دوم 
  توجهى  بى - 
  شورشيان به  
  اقدامات اصالحى و  
  پذيرى  به انعطاف 
  سران رژيم 
  توجهى  بى - 
  شورشيان به  
  اقدامات 
  گرانه سركوب 
  وجود روحيه  - 
  طلبى و  شهادت 
  فداكارى در راه  
  آرمان 



  اعتقاد عمومى به  - 
  قدرتمند نبودن  
  رژيم و انتظار  
  پيروزى سريع بر آن 
  از دست رفتن  - 
  اعتماد به نفس  
  هيئت حاكمه 
  توجهى  بى - 
  شورشيان به  
  اقدامات 
  انهگر سركوب 
  اعتماد به نفس  - 
  .شورشيان 

  :در بحث گسترش روحيه انقالبى نيز بايد به سه مطلب توجه نمود    
  وجود يا عدم وجود روحيه انقالبى؛. 1    
  ميزان جمعيتى كه داراى اين روحيه است؛. 2    
  .شدت و عمق روحيه. 3    
در ميان اين كشورها          .  دهد   ن مى  شاخصها وجود يك روحيه انقالبى را در هر چهار كشور نشا                         

هاى احتمالى       امر مشترك در زمينه روحيه انقالبى، تداوم آن تا پيروزى است و اين از ويژگى                                      
نقالبى است كه به قدرى ادامه مى                    ببازد                      روحيه ا نبرد را  در ميان    .  يابد كه يا پيروز گردد يا 

دهند،    اين روحيه را نشان مى      شاخصهاى روحيه انقالبى كه بيان شد، به جز شاخصهايى كه وجود 
مواردى نيز وجود دارد كه گاه كمتر بيانگر وجود اين روحيه هستند، اما بيشتر باعث ايجاد يا                                          

  .شوند تقويت اين روحيه مى
                                                 از نظر ميزان جمعيتى كه اين روحيه را دارا بودند، ايران كه در آن تظاهرات و اعتصابات

  .گيرد ار مىعمومى و كامل بود، در رده اول قر



دهد كه     اطالعات به دست آمده نشان مى            .  مطلب ديگر درباره شدت و عمق اين روحيه است                     
در هر چهار كشور، روحيه انقالبى شديد بوده است، اما درعين حال، روحيه انقالبى در ايران به                                           

  .اى كه آشكارا غيرقابل برگشت شده بود شد؛ به گونه نحو بارزترى مشاهده مى
  نقش آفرينى رهبرى و ساختارها. 4 - 1 
  :در اين باره نيز شاخصهاى زير قابل ذكر است 

  فرانسه    
  روسيه    
  ايران    
  نيكاراگوئه    

  نقش ميرابو،  - 
  دانتون و  
  روبسپير و ساير  
  رهبران انقالبى 
  تشكيل مجلس  - 
  ملى و نقش  
  برجسته آن 
  كمون پاريس - 
  كلوپها و  - 
  گروههاى 
  اسىسي 
  نقش دسته  - 
  پيشرو دوما 
  نقش منشويكها - 
  و سوسياليستهاى 
  انقالبى 



  نقش لنين و  - 
  تروتسكى 
  شوراها - 
  حزب بلشويك - 
  گاردهاى سرخ - 
  نقش  - 
  خمينى  امام 
  (ره) 
  جوامع و  - 
  سازمانهاى  
  روحانيان 
  مساجد و ائمه  - 
  جماعت 
  كميته اعتصاب - 
  كميته استقبال از - 
  ماما 
  تشكلهاى ملى و - 
  (.اى با نقش حاشيه)چپ  
  نقش جبهه  - 
  ساندينيستى  
  و گروههاى متحد آن 
  نقش دانيل ارتگا - 

در بررسى شاخصهاى رهبرى و ساختارها بايد به مواردى مانند وجود يا عدم وجود رهبرى،                                         
وضوح در هر چهار       وجود ساختارها به        .  ساختارهاى داراى نقش و ميزان اين نقش اشاره نمود                       

اگر مجلس ملى و در مرحله ديگر انقالب فرانسه، كمون پاريس پديد                            .  شود  انقالب مشاهده مى       



نتون و روبسپير نبودند، يا اگر در روسيه تشكلها                                   نمى  بو، دا ( ويژه در اكتبر         به ) آمدند، يا ميرا
كه مساجد وارد ميدان         و نهاد روحانيت و شب        (  ره  ) خمينى   بودند، يا در ايران رهبرى ويژه امام                     نمى 
بود، انقالبهاى موردنظر              شدند و يا اگر در نيكاراگوئه جبهه ساندينيستى و تالشهايش نمى                      نمى 

  .دادند روى نمى
با اين همه، نقش رهبرى و ساختارهاى در اين انقالبها به يك اندازه نبوده است؛ به طورى كه                                  

، نقش نسبتاً پايينى آن هم تنها به برخى از              در تحوالتى كه منجر به پيروزى فوريه در روسيه شد                    
ساختارها اختصاص داشت، هرچند در جرياناتى كه به پيروزى اكتبر توسط بلشويكها انجاميد،                                  

همچنين گفتنى است به دليل ماهيت مذهبى            .  نقش رهبرى و ساختارها بسيار مهم و جدى بود                  
توانستند    (  نيت، ائمه جماعات و مساجد          نهاد روحا     ) انقالب ايران و مسلمان بودن مردم، ساختارها        

  .بيشترِ مردم را وارد صحنه انقالب نمايند
   
  هاى بعد از انقالب مسايل و چالش: فصل نهم 
  ترميدور يا حركت دورى انقالبها. 1 
رسد آنست كه آيا انقالبها پايدار خواهند                   با وقوع هر انقالبى نخستين پرسشى كه به ذهن مى                 

بى چيست؟ و سرنوشت تحوالت پس از آن چگونه رقم خواهد خورد؟                          ماند؟ فرجام هر انقال          
اند در برابر آسيبها و چالشهاى داخلى و                  تاريخ شاهد وقوع انقالبهاى متعددى بوده كه نتوانسته                      

هايى دقيقانه به        براى مثال، پس از انقالب الجزاير استعمار فرانسه با شيوه                        .  خارجى پايدار مانند         
ى انقالبها نيز از جمله انقالب روسيه پس از پيروزى دچار انحصار                             برخ  .  اين كشور بازگشت       

با توجه به خطرها و آسيبهاى احتمالى انقالبها و وجود حركت دورى       . قدرت و ديكتاتورى شدند
فرهنگى                             آسيبهاى  با  يى  آشنا ز  ا پس  كه  بجاست   ، نها آ ز  ا رى  بسيا جتماعى، سياسى و       -در  ا

  .حركت بپردازيموار به اين  اقتصادى انقالب، اشاره
روزى    .(  م  1794ژوئيه     27( از سال سوم    ) 249(در تقويم انقالبى فرانسه، روز نهم ماه ترميدور    

بر اين اساس، اصطالح ترميدور يا حركت دورى به                      .  بود كه روبسپير و يارانش سرنگون شدند               
او قائل     .  ار برد   ك  شكل عام به    تروتسكى اين اصطالح را به          .  ديگر انقالبهاى جهان نيز اطالق شد            



هاى ترميدور انقالب سوسياليستى را فراهم                   بود كه كنترل شديد انقالبيان از سوى لنين، زمينه                   
  .كند مى
كرين برينتون در كالبدشكافى چهار انقالب و ادواردز در كتاب تاريخ طبيعى انقالب با تعميم                      

ز سه مرحله مى                          ا نقالبها  ا نسه معتقدند كه  فرا نقالب  ا لگوى  نه    » :  رند  گذ  ا ميا ، « روها    حكومت 
روها ثروتمندان و مشاهير گروه مخالفان قديم هستند    ميانه« .دوران ترميدور»و « حكومت تندروها»

اى انقالب به        اينان درواقع بر امواج خيزان توده                   .  اند   كه بيش از ديگران آماده سازش با رژيم قديم        
تابند و با شعار شتاب       روان را برنمى         هتندروان نيز ضعف، دودلى و سازش ميان                .  اند   قدرت رسيده     

  .دهند انقالب به ساخت دوگانه قدرت پايان مى
طوركلى متفاوت       پردازان انقالب از معناى ترميدور در انقالب، به              شناسان و تئورى تعابير جامعه    

دانند كه در نتيجه آن، طبقات قديمى                 گروهى آن را واكنشى آشكار بر ضد انقالب مى                   :  است 
اند كه ترميدور فروكش كردن هيجان و تب                    برخى ديگر برآن       .  گردند    اى به قدرت بازمى          نه گو  به 

در تبيين علل ايجاد حركت دورى،                .  گردد    انقالب است كه در زمان خود تندروان آغاز مى                        
گرايى به سوى      يكى تمايل رهبران و مردم به حركتى از آرمان                     :  توان به دو مقوله اشاره كرد              مى 

  .شد ديگرى احساس نرسيدن به اهداف بلندمدت اعالم گرايى، و واقع
گفته   گانه پيش    پردازانِ مخالف انقالب معتقدند كه همه انقالبها از مراحل سه                          برخى از نظريه          
گذرند و انقالبيان پس از گذران دوران آرمانى و رؤيايى، متأثر از مشكالت روزمره و مديريت         مى

كند و امواج خيزان           وتاب اوليه فروكش مى            كه ارزشها و تب      سان   گيرند؛ بدان       جامعه قرار مى      
  .گرداند شده را پراكنده مى هاى جمع انقالب در برخورد با ساحل واقعيت بازگشته، انرژى

اند كه رهايى ملل ستمديده از غل و زنجيرهاى اعصار و                        در مقابل، طرفداران انقالب قائل                     
در مقابل رژيمهاى پوسيده و استعمارى و براى رسيدن                     از اين رو،       .  قرون، با اصالح ميسر نيست         

  .به سعادت و عدالت اجتماعى راهى جز انقالب و تداوم آرمانهاى آن وجود ندارد
كرين برينتون در كالبدشكافى چهار انقالب، سه انقالب انگلستان، فرانسه و روسيه را نسبتاً                                       

روها، تندروها و  اين سه انقالب، رژيم پيشين، ميانهاز نظر او در . داند متفاوت با انقالب امريكا مى
  .اند پديده ترميدور تقريباً به يك شكل به وجود آمده



طلبان و طرفداران كليساى رسمى، حاميان دولت پيشين و نيز                          در انقالب انگلستان، سلطنت             
پادشاه   .  م  1646در سال    .  دادند     روها را تشكيل مى        هواداران پارلمان و كليساى دولتى، ميانه                      

روها     كاران نيز از سوى ميانه           انگلستان دستگير شد و با اخراج يازده نفر از دولت، ثروت محافظه                           
با شكست اسكاتلندى                     ها از كرامول و تشكيل حكومت              مصادره گشت، تا اينكه دو سال بعد 

مول با    كرا  .  م  1653آوريل      20در   .  روها نيز پايان يافت          المنافع انگليس، حكومت ميانه           مشترك  
  .احيا گشت. م 1660انحالل پارلمانْ قدرتى شاهانه يافت و سپس سلطنت استوارتها در سال 

طلبها شكست   سقوط كرد و سلطنت    .  م  1789در انقالب فرانسه، زندان باستيل در ژوئيه                           
. ند پادشاه انگلستان و ملكه را بازگرداند                (  ژيروندنها     ) روها     در ماه اكتبر همان سال ميانه           .  خوردند    
نيز به رهبرى دانتون و روبسپير با توجه به جنگ فرانسه، روسيه و اتريش، در                               (  ژاكوبنها   )تندروان 

پس از آن، روبسپير دانتون را اعدام كرد، اما چندى بعد در                             .  سلطنت را برانداختند       .  م  1792سال  
اينكه سرانجام     سر خودش نيز به تيغ گيوتين سپرده شد، تا             (  نهم ماه ترميدور       . ) م  1794ژوئيه     27

  .كودتاى ناپلئون به انقالب پايان داد
دولت موقت از سوى        .  كاران رژيم پيشين انقالب روسيه بودند                   خاندان رومانوفها محافظه                

تها     د ما                         -كا دو مشورتى  مجلس  در  متوسط  طبقه  گروههاى  با حضور     -يعنى جناح چپ  و 
اين دولت پس از دو ماه در جريان                   سوسياليستى به نام كرنسكى تشكيل شد، تا اينكه سرانجام               

تها            د كا و  نه   -جنگ شكست خورد  مشروطه         ميا ه     روهاى  دولت              -خوا يك  در  ا  ر كرنسكى 
سوسياليستها از سوى بلشويكها برچسب سازشكار خوردند و لنين                 .  رو گماردند       سوسياليست ميانه   

در انقالب روسيه،        .  كرد   كه از تبعيد در سوئيس به كشور بازگشته بود، انقالب پرولتاريايى را برپا         
گاه بر مسند قدرت ننشست، ولى ديكتاتورى استالين و تضاد او با تروتسكى، يا                               رژيم پيشين هيچ     

  .شمار آورد عنوان ترميدور انقالب مزبور به توان به را مى. م 1921سياست اقتصادى نوين در سال 
كار و ضدانقالبى تلقى         ادى محافظه     عنوان افر      در انقالب امريكا، طرفداران دولت امپراتورى به                             
. روان، بازرگانان و زمينداران مرفه و تندروان، طرفداران اعالميه استقالل بودند                                             ميانه  .  شدند  مى 

هاى   برخى از نشانه      .  م  1780هرچند اياالت متحده عصر وحشت و پاكدامنى را نداشت، در دهه                          
ر اين دهه، تنش جنگى فروكش كرد و              د .  چندان كامل در آن آشكار است             اى نه    ترميدور به گونه       

  )250.(تالشى وسيع براى كسب ثروت و لذت دوباره آغاز گشت



  :دهد جدول زير مراحل چهارگانه انقالبهاى انگلستان، فرانسه، روسيه و امريكا را نشان مى    
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  در مورد دروه بحرانى،)    
  فرمانروايى تندروها    
  (استثناست    
دورى، برينتون تا حدى توانسته است حركت انقالبهاى مورد                          در نقد و بررسى نظريه حركت              

ز مسير مشخصى توضيح دهد                نه          احتم  .  بررسى خود را ا به قدرت رسيدن ميا از       الِ  روها پس 
پيروزى انقالب بسيار زياد است؛ چرا كه آنها از موقعيت و تحصيالت باالترى برخوردارند و از                                         

از ديگر سوى، به بقاى حكومت آنها              .  توانند منافع گروههاى مختلف را تأمين كنند                سويى بهتر مى   
به                      توان چندان اميدوار بود؛ زيرا آنان به دلي                           نيز نمى   نه،  ل برخوردارى از روحيه سازشكارا

توانند انتظارات گروههاى مختلف خاصه انقالبيان را برآورده                            شوند و نمى    انگارى متهم مى       سهل
  :در نظريه حركت دورى انقالبها مالحظاتى چند درخور تأمل است. سازند

در اوج     )  1965(   با توجه به تاريخ چاپ آن            -كتاب برينتون      )  251( شناسى،  از نظر روش      .  1    
هرچند روشهاى     )  252.( گرايى و تقليد علوم اجتماعى از علوم طبيعى نگاشته شده است                     اثبات   

علمى تا حدودى به حوزه علوم انسانى وارد شده، كليتى كه در قضاياى تجربى وجود دارد، با                                          
ب فرانسه به      از اين رو، تعميم مراحل انقال             .  سريان نيست    انسانى قابل      توجه به محدوديتهاى علوم          
در انقالبها، جبر حاكم نيست و از سويى               .  روست   شناختى با چالش روبه      كليه انقالبها از نظر روش

هاى   شكلى به عقيده آلوين كوهن، هم          .  توان براى همه جوامع سخنى واحد گفت               در اين باره نمى        
نيست، هرچند      اين چهار انقالب بزرگ، براى ايجاد قضاياى مختلف و مورد نياز دانشمندان كافى                

در واقع مدل       )  253.( هاى آزمايشى برينتون را نيز آزمود                  توان نظريه      به كمك همين واقعيتها مى       
توان نظريه ناميد؛ زيرا او درپى توصيف شرايط و نتايج انقالب است و به عمل                                 برينتون را نمى      

  .تهاى او براى انقالبها امرى حتمى و جبرى نيس پردازد و از ديگر سو نشانه نمى
يافتن دوران كشورگشايى،                                  .  2     پايان  اجتماعى و  علوم اجتماعى خاصه در عصر جنبش 
ند دست به پيش        سختى مى  به  نقالبها چهارراههاى حوادث تاريخى                  .  بينى بزند    توا اند و چون      ا
البته برخى از وقايع اجتماعى قابل               .  بينى كرد    توان آنها را دقيقاً پيش           افتند، نمى     ندرت اتفاق مى        به 

  )254.(توان آنها را برشمرد چنان بسيارند كه نمى اند، اما عوامل وقوع هر انقالب آن بينى پيش



وقتى . شناسى است شناسى اجتماعى و جامعه تر از رفتار فرد، روان تحليل برينتون، تحليلى كلى    
. ايم   ست زده   بينى د   گوييم، درحقيقت به نوعى پيش           ها سخن مى   از وقوع انقالبها يا افول امپراتورى                  
اند؛ تنها      بينى در علوم اجتماعى به اجماع خاصى دست نيافته                 دانشمندان درخصوص امكان پيش             

توان آنها را        شمارند و از سويى ديگر نمى          سو بى  اينكه متغيرهاى دخيل در امور اجتماعى از يك                   
شوند، از     نمى وقايع تاريخى به شكل خطى يا دورى تكرار                 .  گيرى، و يا دوباره تجربه كرد               اندازه     

  .بينى كند تواند آينده انقالبها را دقيقاً پيش اين رو هيچ تئورى خاصى نمى
براى نمونه، انقالب امريكا طبق نظريه                  .  در اين تئورى، كليت و جامعيتى وجود ندارد                     .  3    

وضع  .  را نداشته است      -به معناى تام آن         -برينتون دوره حاكميت تندروها و عصر ترميدور                      
هاى چهارگانه كوبا، چين ويتنام و الجزاير نيز به يك شكل نيست، چرا كه نه همه آنها                                  انقالب   

اشته        د ميدور  است                         تر ه  بود ن  يكسا نقالب  ا ز  ا پس  نها  آ وضع  نه  و  ند  نتينگتون،       .  ا ها گفته  به 
  .هايى مانند بررسى و تحليل برينتون درخصوص انقالبها مختص جوامع غربى است بررسى

يا تاريخ طبيعى انقالب، پرتو روشنگرى بر سير تاريخى برخى انقالبها                         مدل حركت دورى        .  4    
تندروها و                                    مى  ميان  منازعه  به  تنها   نقالب ا در طى  ين همه، كشمكش سياسى  ا با  ما  ا فكند،  ا

گردد، بلكه با توجه به ماهيت اجتماعى هر انقالبى، ممكن است چندين                           روها محدود نمى        ميانه  
گرا،    نيروهاى راست      :  اين نيروها عبارت است از            .  ر درگير شوند    نيروى سياسى عمده با يكديگ        

  )255.(گرا و نيز چپ افراطى و ضدانقالب رو، چپ ميانه
از نگاه او،       .  برينتون بر اين باور است كه اصطالح ترميدور مفهومى نسبى و مشكّك است                       .    5    

اند شدت و ضعف و يا اَشكال        تو  ترميدور مفهوم و تاريخ دقيقى در انقالبها ندارد، بلكه تنها مى                          
  :مختلف سياسى، اقتصادى و اجتماعى داشته باشد

   
پذير نيست كه بگوييم بحران ترميدور يك انقالب معين، در ساعت چهار و                           به هيچ روى امكان         

در انگلستان آغاز دوره ترميدور، يعنى                    ...  سه دقيقه بعدازظهر ششم اوت سال معين پايان گرفت                
  )256.(اند رومانوفها تاكنون به روسيه بازنگشته... دقت تعيين كرد به توان نقاهت را نمى

   



بازگشت رسمى به رژيم پيشين بدين معنا نيست كه انقالب چيزى را دگرگون نكرده، بلكه در                          
  .هاى مختلف وجود داشته باشد دوران ترميدور ممكن است پيشرفتهاى مهمى در زمينه

هاى اسالمى، سنتى       محتمل است، اما اين حركت براساس انديشه                حركت دورى انقالبها امرى                
اهللا سيد محمدباقر صدر، استاد           آيت  .  آيد   شمار نمى   حتمى و حركتى خارج از اراده آدميان به                     

الدين اسدآبادى و بسيارى از                اهللا سيد محمود طالقانى، سيد جمال            مطهرى، دكتر شريعتى، آيت          
خواهى و روحيه انقالبى به مسائل اجتماعى و فلسفه تاريخ محققان قرن حاضر كه از دريچه تجدد

تغيير  )  257( « ان اهللا اليغير ما بقوم حتى ما يغيروا ما بانفسهم                 » اند، در استناد به آيه شريفه             نگريسته  
و تحوالت اجتماعى و تاريخى را جبرى نخوانده، بلكه آنها را وابسته به تغيير انفس آدميان                                         

، حفظ   « آرمانها    » عدم وقوع ترميدور در انقالب اسالمى منوط به تحقق                        از اين رو،       .  اند   دانسته   
  .است« آسيبها و آفتهاى انقالب»و نيز رفع « دستاوردها»
  ساالرى دينى مردم. 2 
اشاره به مفهومى است كه مجدداً در دوره رياست                     «  دموكراسى دينى      » يا  «  ساالرى دينى      مردم   »  

ى قرار گرفت مفروض اين نظريه، كه يكى از                    جمهورى سيد محمد خاتمى مورد توجه بيشتر             
اين نظريه در      .  رود امكان جمع دموكراسى و دين است                 آرمانهاى انقالب اسالمى نيز بشمار مى               

مقابل ديدگاهى است كه جمع و سازگارى بين آنها غيرممكن دانسته و تالش در اين زمينه را                                    
  .ل در محورهاى ذيل ضرورى استنمايد جهت تبيين بيشتر اين موضوع تأم بيهوده قلمداد مى

  اجتماعى دموكراسى -هاى تاريخى  تعريف و زمينه. 1 - 3 
اند، برگرفته از لفظ           ساالرى را برابر آن نهاده               كه در فارسى لفظ مردم         )  258( واژه دموكراسى         

به معناى  krateinبه معناى مردم و  demosدموكراسى تركيبى از . است) demokratia(يونانى 
دموكراسى مفهومى نسبى        .  از اين رو دموكراسى، يعنى حكومت مردمى                  .  ردن است   حكومت ك   

نمى            روى  همين  ز  ا تيك                             است،  ا موكر غيرد يا  تيك  ا موكر د مل  كا به شكل  ا  ر ن حكومتى  توا
  )259.(خواند

يونان باستان در سده پنجم قبل از             )  260( شهرهاى   -نخستين خاستگاه دموكراسى به دولت                 
آنجا كه مفهوم شهروندى در دموكراسى يونانى شامل زنان، بردگان و                               از  .  گردد    ميالد بازمى     

. هاى جديد تمايز قائل شويم          شد، الزم است بين آن نوع دموكراسى و دموكراسى                     مهاجران نمى     



پيش از قرون جديد، انديشمندان سياسى، دموكراسى را حكومت مردم نادان و همچنين نظامى                                     
س اين ديدگاه، مطلوبيت دموكراسى در جهان مدرن تا                         كردند، اما به عك          نامطلوب تلقى مى     

  .نامند ترين حكومتها نيز خود را دموكرات مى رفته كه حتى غيردموكراتيك جا پيش بدان
ملتهاى جديد به       -در اروپاى غربى در قرن شانزدهم، اين نظام حكومتى با پيدايش دولت                                     

نظريه حق الهى       1688ستان نيز با انقالب       در انگل    .  ظهور يافت    (  پارلمانى    ) شكل نوين نمايندگى      
مبنا قرار گرفت و از اين            )  261( امريكا مفهوم قرارداد اجتماعى               1776دار شد؛ در انقالب           خدشه 

ريزى اصول و       نيز با شعارهاى آزادى، برادرى و برابرى پى                       1789سو انقالب كبير فرانسه به سال          
با اين وصف، بسيار                            بيستم از                   اركان دموكراسى را نويد داد،  ى از شهروندان تا اوايل قرن 

  )262.(مشاركت سياسى محروم بودند
زمان ظهور كردند، با            دارى و دموكراسى كم و بيش به طور هم                 از لحاظ تاريخى، نظام سرمايه                

برخى از نويسندگان در بحث از             .  رسد  اين حال رابطه بين اين دو پديده امرى پيچيده به نظر مى                        
نيرومند را شرط اساسى دوام و استقرار               )  263(ى دموكراسى، وجود جامعه مدنىهاى اجتماع زمينه

جامعه مدنى مجموعه نهادها، انجمنها و تشكيالت اجتماعى است كه به                        .  دانند    دموكراسى مى     
بندى قدرت سياسى       اى در صورت       كننده   دولت و قدرت سياسى وابسته نيستند، ولى نقش تعيين                 

نجمنها و                اى از حوزه         وعه جامعه مدنى شامل مجم       .  دارند     ا هاى عمومى خودمختار است كه 
توانند در درون آنها امور خود را سامان دهند و در جهت حفظ منافع اعضاى                                  نهادهاى مدنى مى       
. جامعه مدنى به اين معنا در قرن هفدهم و هجدهم در اروپا شكل گرفت                            .  خود گام بردارند          

و شخص                 خود  فرهنگ سياسى خاص  م  مستلز اسى  موكر طلب                د ر قتدا ا غير و  تيك  ا موكر د يت 
  )264.(است
هابز، الك، روسو و         ) در دوران جديد، ريشه دموكراسى را بايد در انديشه اصحاب قرارداد                                        

لكسى                             .  جست (  مونتسكيو   آ همچون  ديگرى  ن  متفكرا ز سوى  ا بعدها  نوين  دموكراسى  ين  ا
كارل پوپر بارورتر             دوتوكويل، توماس جفرسون، ويليام جيمز، جان ديويى، آيزا يابرلين و                                  

  )265.(شد
  مبانى فكرى دموكراسى - 2 - 3 



عنوان شيوه زندگى سياسى در جهان مدرن بر مبانى و اصولى استوار است كه طى                            دموكراسى به      
توان در اصالت برابرى            اند؛ مبانى و اصولى كه حقيقت آن را مى                فرآيندى درازمدت تكوين يافته              

ن، اصالت حاكميت مردم و تأكيد بر حقوق طبيعى، مدنى و                      انسانها، اصالت فرد، اصالت قانو              
  :ترين مبانى فكرى دموكراسى عبارت است از مهم. سياسى انسانها يافت

از اين ديدگاه مشروعيت دموكراسى مبتنى بر خواست و رضايت                         :  اصالت رضايت عامه      .  1    
  .شهروندان است

استوار    -عنوان يكى از مبانى فكرى آن              به  -دموكراسى بر اصالت برابرى            :  برابرى مدنى      .  2    
  .است
انسان خودمختار كسى است كه بدون دخالت ديگران در امور مربوط به                              :  خودمختارى فرد       .  3    

  .گيرد زندگى خود تصميم مى
قوا   .  4     تضمين                             :  تفكيك  براى  ئيه  قضا قوه  استقالل  نيز  و  يكديگر  ز  ا قوه  كردن سه  جدا 

  هها؛هاى مدنى افراد و گرو آزادى
  ؛(همانند احزاب)بزرگ بودن گروههاى واسطه بين فرد و دولت : قدرتمندى جامعه مدنى.  5    
اى از اصول و قواعد بنيادى و كلى                 عنوان مجموعه      به  -اساسى   قانون   :  گرايى    قانون و قانون       .    6    
همچنين  و  (  آميز اقليت به اكثريت         همانند مسالمت    ) چارچوبى براى سامان دادن روابط قدرت                       -

  .شود الزمه حكومت محدود و مشروط تلقى مى
  مداراى سياسى و تساهل در برابر عقايد مخالف؛: مدارا. 7    
در جامعه دموكراتيك، شهروندان از حقوق و تكاليفى يكسان در برابر قانون و                                :  شهروندى   .    8    

  .نيز از حق مشاركت در امور سياسى و عمومى برخوردارند
براساس اين اصل، حكومتها قدرت و اقتدار خود را تنها از خواست،                            :  مردمى   مشروعيت    .  9    

از اين رو، مردم حق دارند كارگزاران خود را عزل                             .  آورند     اجماع و رضايت عامه به دست مى           
  .كرده، يا حكومت خود را تغيير دهند

به حكم انسان      عنوان مجموعه حقوقى كه انسانها صرفاً       به -مفهوم حقوق بشر : حقوق بشر. 10    
تر حقوق طبيعى مطرح       در قرن هفدهم به جاى مفهوم قديمى               -بودن خود از آن برخوردارند                  

  )266.(شد



توان گفت حكومت دموكراتيك براساس مبانى فكرى يادشده داراى اصول و                               در مجموع مى         
 حقوق مدنى، اصل نمايندگى، حكومت جمهورى، تفكيك قوا، نظارت                       :  هايى چند است     ويژگى   

پذيرى حكام و مقامات سياسى،           ، مسئوليت   ( با ساختار خاص خود       ) قوا بر يكديگر، پارلمانتاريسم             
  )267.(ساالرانه گيرى براساس اصول مردم تشكيل دولت و نيز تصميم

  دين و دموكراسى. 3 - 3 
: سنجى دين و دموكراسى الزم است از امكان تركيب اين دو واژه سخن گوييم                               پيش از نسبت     

اگر در تعريف       )  268.( ساالرى دينى، بدعتى است در علم سياست             تقدند اصطالح مردم      برخى مع   
مدارى و خودمختارى فرد             گرايى، انسان        ساالرى بر مبانى خاصى مانند نسبى           دموكراسى يا مردم        

آنچه در اسالم باعنوان بيعت،            .  پذير باشد مدارانه جمع رسد با قرائتهاى دين تأكيد شود، به نظر نمى
. ساالرى متفاوت است اى محتوايى با مردم گونه امر به معروف و مانند آن مطرح است، به مشورت،

) 269( مخالفان امكان وجود دموكراسى دينى ممكن است دموكراسى را به نفع دين كنار بگذارند،     
. حال اگر مفهوم دموكراسى را مفهومى منعطف بپنداريم                   .  يا در فهم خود از شريعت تشكيك كنند        

  . بتوان از دموكراسى دينى و دموكراسى اسالمى نيز سخن گفتبسا  چه
مسيحى، فلسفه سياسى و مبانى اعتقادى خود نسبت به دموكراسى را از                        -احزاب دموكرات              

ها، سازمانها       مسيحى شامل احزاب، اتحاديه   -جنبش دموكرات . كنند اصول مسيحيت استخراج مى
درواقع ريشه        .  ورهاى كاتوليك مذهب اروپا بوده است            ويژه در كش و گروههاى سياسى مختلفى به

ليسم،                                    ا ليبر اضع  مو و  نو  ن  جها ئل  مسا به  ليك  تو كا ى  كليسا كنش  ا و به  مسيحى  اسى  موكر د
كليساى كاتوليك در سال        .  گردد    ناسيوناليسم و سوسياليسم و نيز دفاع از حقوق كارگران بازمى                       

و درپى آن حزب مردمى براساس                ممنوعيت مشاركت كاتوليكها در سياست را لغو كرد                 1918
اى شد براى تشكيل حزب دموكرات              همين حزب، مقدمه      .  اعتقادات دموكراسى مسيحى ايجاد شد        

حزب اصلى و حاكم اين كشور به             1994مسيحى ايتالياى پس از جنگ جهانى دوم كه تا سال                   -
فيلسوف  )  1882  -  1973( مسيحى، ژاك مارتين          -پرداز دموكرات           ترين نظريه     مهم .  رفت شمار مى

) 1942( «  مسيحيت و دموكراسى      » ويژه در       وى در آثار مختلف خود به           .  كاتوليك فرانسوى بود         
گرايى سياسى، آزادى و نيز تشخص انسان، بر اصول اساسى مسيحيت                         استدالل كرد كه كثرت        

مسيحى در فرانسه، آلمان،             -درحقيقت دموكراسى مسيحى و احزاب دموكرات                     .  استوار است    



، اتريش، بلژيك، هلند و كشورهاى ديگر، به منظور حمايت از مواضع اجتماعى كليساى                                 ايتاليا   
كاتوليك شكل گرفتند و همچنين با الهام از اصول مسيحيت به دفاع از دموكراسى، حقوق بشر،                                

  )270.(دارى و نيز وحدت اروپا پرداختند رفاه اجتماعى، اقتصاد مختلط مبتنى بر سرمايه
پذير    اى آن را با دين جمع           گونه   توان به     هاى دموكراسى، مى         سامح در مبانى و مؤلفه        بنابراين با ت          

در دين      -تر   و حتى عميق    -اى ديگر      در اين ميان، برخى معتقدند كه اين مبانى به گونه                    .  ساخت 
پوشى از مبانى دموكراسى، آن را همچون روشى                      اى ديگر نيز با چشم         پاره   .  مطرح شده است    

افزون بر      )  271.( جمع باشد   ها و قرائتهاى مختلف دينى قابل            ممكن است با نظريه     پندارند كه       مى 
اى صورى و تصّنعى با دموكراسى              گونه   القوا بخواهد ساختار خود را به               اين اگر دولت جامع          

رو خواهيم شد، و از اين سو اگر               روبه   )  272(اى به نام دموكراسى صورى هماهنگ سازد، با پديده
مواجه خواهيم       )  273( دموكراسى     ز دموكراسى را گزينش نمايد، با پديده شبه                 بخواهد عناصرى ا      

هاى مدرنى همچون پارلمان     دموكراسى صورى همان اقتدارگرايى است كه از پديده) 274.(گشت
شود  دموكراسى سعى مى      پوشيده نماند كه در شبه       .  كشد  و مطبوعات تنها نامى از آنها را يدك مى                

  .گزينش شده و با فرهنگ سياسى موجود تلفيق گردد ساالرى عناصرى از مردم
وجود    -با توجه به گستره تعاريف و انواع آن                  -اگر احتمال برداشتى منعطف از دموكراسى                    

نسبت         باشد، در  مردم           داشته  ژه  به گونه                سنجى دو وا هاى مختلف     ساالرى و دين الزم است 
رو، به جاى دانستن نسبت دموكراسى و                از اين    .  دموكراسى و قرائتهاى مختلف دينى توجه شود               

هايى    گونه  )  275( باره راهگشاست؛        هاى دموكراسى دراين           دين، بهتر است بدانيم كدام يك از گونه                
چون دموكراسى مستقيم، اجتماعى، صنعتى، مسيحى و نيز دموكراسى مبتنى بر اصل نمايندگى                             

در بين    .  اند   ره به بحث پرداخته        با  كه برخى نيز دراين        )  276(( هاى چندقومى و صنفى       دموكراسى    ) 
مى              نيز  اسالم  ز  ا مختلف  ئتهاى  ا ئل شد              قر قا يز  تما فقه سياسى  و  فلسفه سياسى  بين  ن  در  .  توا

نظريه   نسبت  با مردم           سنجى  ساالرى و توزيع قدرت، شايسته است فلسفه سياسى                  هاى مذكور 
فقه سياسى ش                از سويى در  و  معاصر شيعه،  فلسفه سياسى  نيز  و  نظريه   كالسيك شيعه  هاى   يعه، 

بنابراين در      )  277.( مردمى را تمييز دهيم         -هاى مشروعيت الهى      واسطه و نظريه مشروعيت الهى بى
ين سؤال كه          ا به  نظريه         » پاسخ  ز  ا م يك  به پذيرش شاخصهاى توزيع                      كدا قادر  يادشده  هاى 

ر شيعه و ، بايد گفت برخى قرائتهاى فلسفه سياسى معاص            « اند   قدرت و دموكراسى        (  غيراقتدارآميز       ) 



نسبت به فلسفه سياسى كالسيك     ) مردمى در فقه سياسى        -هاى مشروعيت الهى         همچنين نظريه   
لهى         شيعه و نظريه    ، امكان برتافتن هرچه بيشتر شاخصهاى توزيع قدرت را                       ( هاى مشروعيت ا

ساالر، عناصرى همچون شورا و بيعت اهميت خاصى                 هاى اسالمىِ مردم        در نظريه    )  278.( دارند    
توانند قدرت       هايى وجود دارد كه مى            ها، در دين اسالم عناصر و مؤلفه             ر پايه اين نظريه      ب .  دارند    

  .سياسى را تحديد، و حقوق مردم را تضمين نمايند
  رابطه ايران و امريكا و مسئله فلسطين. 3 
در اين بحث      .  ترين مسائل در سياست خارجى ايران، مسئله ارتباط با آمريكاست                           يكى از مهم     

  .پردازيم كنيم و سپس به مسئله فلسطين دراين باره مى بطه ايران و امريكا را بررسى مىابتدا را
  گذشته، حال و آينده: رابطه ايران و آمريكا. 1 - 4 
گردد؛ از       تشكيل كشورى به نام اياالت متحده امريكا با جغرافياى فعلى، به وقايعى چند بازمى                                  

پوستان، اداره استعمارى اين سرزمين به دست                  جمله هجوم مهاجران اروپايى به سرزمين سرخ                  
مريكا در اواسط قرن                                  ا نقالب  ا نگلستان،  ا از جمله  ييان  نيز تسخير طوالنى        18اروپا مدت   و 

امريكا از لحاظ خارجى ابتدا سياست               .  1900سرزمينهاى اطراف از سوى امريكا تا حدود سال                    
ها كه    ه تكاپو افتاد و با اسپانيايى           انزواطلبى داشت، اما بعدها براى نفوذ در كشورهاى ديگر ب                             

 -مانند كوبا      -قدرت برتر استعمارى در امريكاى التين بودند، مخالفت كرد و در برخى موارد                                   
  .تدريج خود به قدرتى استعمارى در اين قاره تبديل شد عليه اسپانيا جنگيد، تا اينكه به

سلطنت ناصرالدين شاه قاجار صورت          وپنجم    برقرارى رابطه بين ايران و امريكا، در سال سى                          
گرفت، اما اين ارتباط گسترش نيافت؛ چه آنكه دو قدرت برتر استعمارى در ايران، يعنى انگليس                              

ها  براى     دادند رقيب ديگرى در ايران خوش بنشيند، اگر چه امريكايى                           و روسيه تزارى اجازه نمى            
لمنفعه مانند      افزايش نفوذ خود از روشهاى مرسوم و عام                     ساختن درمانگاه و مدارس جديد                ا

  . كردند استفاده مى
جنگ جهانى دوم موقعيتى عالى در اختيار امريكا نهاد تا نفوذ خود را در آسيا و اروپا                                              

 -مشهور است كه در زمان جنگ، روزولت                   .  گسترش داده، به ابرقدرتى جهانى تبديل شود                    
ب                       رئيس   با         -ه ايران آمده بود           جمهور امريكا كه براى شركت در كنفرانس تهران  در مالقات 



محمدرضا شاه از او خواسته بود كه روابط خود را با واشنگتن گسترش دهد تا در عوض از                                      
  .مند شود كمكهاى سياسى، اقتصادى و نظامى امريكا بهره

ها در    شوروى   .  دو ابرقدرت اتحاد شوروى و امريكا سربرآوردند                        1945با پايان جنگ در سال             
 -كه در زمان جنگ از دست آلمانها خارج كرده بودند                          -شورهاى اروپاى شرقى          برخى از ك     

وضعيت اقتصادى پس از جنگ نيز در اروپا خوب نبود و                       .  حكومتهاى كمونيستى برپا كردند           
سپس جنگ  .  از كمونيسم وجود داشت         (  تركيه و يونان      ) احتمال اثرپذيرى اروپاى غربى و جنوبى              

د و حوادثى مانند مسئله برلن، ماجراى موشكى كوبا و جنگ                       سرد شديدى بين دو قطب آغاز ش          
  .ويتنام در اوج اين جنگ قرار گرفتند

قرار   ) از بعد از جنگ دوم جهانى، موقعيت استراتژيك ايران به داليل مختلف جغرافيايى                                        
 -و اقتصادى ( فارس، تنگه هرمز و درياى عمان داشتن بين مرزهاى جنوبى اتحاد شوروى و خليج

درحقيقت امنيت ملى       .  عامل گسترش نفوذ امريكا در ايران بود                   -عنى داشتن منابع غنى انرژى          ي 
  .اى با سلطه بر كشور ما پيوند خورده بود امريكا به گونه

هاى خاصى را در        از بعد از جنگ دوم جهانى رؤساى جمهورى امريكا راهبردها و دكترين                                   
كردن جايگاه خود در ايران، بتوانند منافع                       ن مستحكم مورد ايران به مرحله اجرا گذاردند تا ضم                     

نيز                                          منطقه  اتحاد شوروى  از سويى در مقابل رقيب خود،  تأمين كرده،  اى و جهانى خود را 
  )279.(هاى آيزنهاور، كندى، نيكسون و كارتر در همين راستا اجرا شدند دكترين. ايستادگى كنند

به كودتا زد و درپى آن ايران به عضويت                       ترتيب سازمان سيا عليه حكومت ملى دست            بدين   
عراق و خروج عراق از آن به پيمان                  1958پيمان بغداد درآمد؛ پيمانى كه بعدها به دليل كودتاى                       

اى دفاعى غرب در اطراف              اين پيمان حلقه ميانى پيمانهاى زنجيره             .  مركزى يا سنتو تغيير نام داد          
. سهام كنسرسيوم نفتى ايران را به دست آوردند% 40ها   به دنبال آن، امريكايى. اتحاد شوروى بود

از اين سو، سازمان اطالعات و امنيت كشور يا ساواك نيز با آموزش و همكارى سازمانهاى                                       
پس از چندى، پيمانهاى نظامىِ بعضاً              )  280.( اطالعاتى امريكا، انگليس و اسرائيل شكل گرفت                 

حمايت   (  در صورت حمله به ايران           ) ا از ايران       كه بر مبناى آن امريك   - 1959مانند پيمان  -مخفى 
  . به امضا رسيد و بدين روى، ايران عمالً به امريكا وابسته شد) 281(كرد، مى



مستشاران نظامى        1343يافت؛ از جمله در سال             هايى چند نمود مى       اين وابستگى، به گونه              
نواده             مريكايى و خا برخور                       ا از مصونيت ديپلماتيك  يران  ا دار شدند كه مخالفت         هايشان در 

نمونه ديگرى از اين          .  با اين امر باعث تبعيد ايشان به تركيه و سپس عراق گرديد                     (  ره  ) خمينى  امام   
بود كه بر مبناى       -طبق دكترين نيكسون        -وابستگى، تبديل شاه ايران به ژاندارم امريكا در منطقه                         

. پرداخت     اى امريكا مى       ع منطقه آن شاه با خريد ميلياردها دالر اسلحه امريكايى به تأمين مناف                          
از نظر اقتصادى       .  درواقع امريكا بعد از شكست در جنگ ويتنام به اين استراتژى روى آورده بود                                   

نيز نفوذ و سلطه شركتهاى امريكايى بر اقتصاد ايران آشكار بود و در مجموع از هر دالرى كه                                      
با امريكايى                 يران از تجارت  بر              ها به دست مى     ا اى خريد كاالهاى امريكايى               آورد، دو دالر 

  .پرداخت مى
در اين اوضاع، امريكا و ساير كشورهاى اردوگاه غرب با كمكهاى خود شاه را در سركوبى                                           

افزون بر اين، شاه به سياستمداران و يكصد نشريه و روزنامه خارجى مبالغ                              .  مخالفان يارى دادند          
خود پولهاى هنگفتى براى رؤساى              داد و حتى براى كنترل مخالفان                السكوت مى     بسيارى حق    

  )282.(فرستاد ساواك در خارج مى
معتقد ساخت                                        مريكا  ا به  بستگى شاه  به وا بيشتر  نيان را  يرا ا نات  ز جريا ا اعطاى   .  تعدادى 

مصونيت ديپلماتيك به مستشاران نظامى امريكايى، روابط گرم و همكارى با رژيم صهيونيستى،                                   
در منطقه و نيز مداخالت نظامى شاه به نفع امريكا در كشورهاى                        تبديل ايران به ژاندارم امريكا                  

  )283.(مختلف از جمله اين اقدامات بود
كه قرار بود با حركتهاى ضدامريكايى در منطقه مقابله كند    -با وجود تالشهاى ژاندارم امريكا     

خوبى    ر عمان به    و اين وظيفه را تا پيش از وقوع انقالب اسالمى در برخى نقاط از جمله ظفار د                                 
اين تصور وجود داشت كه چون ايران در خارج از مرزهايش حركت انقالبى را                                      -انجام داد       

درواقع اين گفته         .  سركوب كرده، از اين رو توان مقابله با هر حركتى را در داخل خواهد داشت                                   
نقالبهاى دنيوى است، نه دينى                     » نويسندگانِ آن روز كه             ميان  شاه و حا   )  284( « زمانْ زمانِ ا

ويژه امريكا        ترتيب با وقوع انقالب اسالمى، براى منافع غرب و به                      بدين  .  اش را گمراه كرد          خارجى 
  .يك خأل امنيتى در منطقه ايجاد شد



گونه كه در فصل هشتم بيان شد، از آن زمان تاكنون امريكا براى سلطه مجدد بر ايران به               همان    
.  پرهيزيم    وگيرى از طوالنى شدن بحث از تكرار آن مى                 ها دست يازيده كه براى جل     انواع استراتژى

  .عالقمندان براى تكميل بحث به آن فصل رجوع كنند
  مسئله فلسطين، نقطه اوج تعارض ايران با آمريكا. 2 - 4 
هاى   ميالدى در سرزمين مقدس فلسطين با كمك و نقشه    1948تشكيل رژيم صهيونيستى در سال  

اى از تحوالت، جنگها و مسائل در               ليس و امريكا، سرآغاز زنجيره           استعمارى قدرتهايى مانند انگ           
 1973و   1967سوئز،    1948  -  �1949 1956در اين خصوص جنگهاى . منطقه خاورميانه گرديد

 -لبنان    1982جز نبرد سوئز و جنگ        در اين ميان، به        .  لبنان رخ دادند         1982و   1978و جنگهاى    
نشينى از سوئز و پذيرش ملى شدن           رائيل مجبور به عقب      كه در اولى به دليل شرايط جهانى، اس                

اهللا با همكارى ساير مبارزان لبنانى بر                   كانال سوئز گرديد و در نبرد لبنان نيز نيروهاى حزب                        
. اعراب در مقابل اسرائيل و حامى بزرگ آن امريكا كارى از پيش نبردند                                 -اسرائيل پيروز شدند        

با الهام     1366ها شد و انتفاضه در سال         مبارزاتى فلسطينى       اين امر باعث تغييرى عمده در راهبرد                
در اين     .  از انقالب اسالمى ايران و اهدافى مشابه با مواضع ايران در مسئله فلسطين شكل گرفت                                 

اوضاع، شوراى ملى فلسطين نيز كه بيشتر در اختيار گروه طرفدار عرفات بود، از نبرد مسلحانه به      
در پى آن، براى درگير نمودن               .  فرانس صلح خاورميانه تشكيل شد        مذاكره سياسى روى آورد و كن     

لت                                      فلسطينى  دو يك  عرفات،  نيروهاى  ز سوى  ا نتفاضه  ا ن  ا رز مبا و سركوبى  يكديگر  با  ها 
خودگردانِ بدون قدرت به رياست ياسر عرفات تشكيل شد كه حتى اعضاى پليس آن نيز بايد با                                 

  .شدند ها انتخاب مى تأييد اسرائيلى
عين حال، اختالفات دولت خودگردان با اسرائيل بر سر مسائلى عمده مانند بازگشت                                    در       

يعنى   -نشين در كناره غربى رود اردن و نوار غزه                       آوارگان فلسطينى، سرنوشت شهركهاى يهودى              
و نيز    -كه دولت خودگردان در بخشى از آنها تشكيل شده بود                        1967سرزمينهاى اشغالى سال       

له اعالم دولت           نتحارى                          مسئ ا ينكه درنهايت موضوع حمالت  ا تا  ند،  ما باقى  مستقل فلسطينى 
اى كه طرف اسرائيلى و امريكايى را در برابر      گونه ها براى مبارزه با اسرائيل مطرح شد؛ به فلسطينى

  .ناپذير قرار داد عملى مقابله



ل             ز سا ا يكا  مر 1ا 9 يباً                       48 تقر نيستى  يم صهيو ژ ر تشكيل  ن  ما ز ز  ا يعنى   ، كنون مى    تا تما
ها صادر شده، در شوراى امنيت سازمان ملل وتو كرده؛ و   هايى را كه در دفاع از فلسطينى قطعنامه

شوند، به     هايى كم كه بسيارى از آنها نيز بخشيده مى                ساالنه ميلياردها دالر كمك و يا وام با بهره                  
اك امريكا در      از اين رو، اگر بگوييم اسرائيل بخشى از خ                   )  285.( دهد   اين رژيم اختصاص مى         

جانبدارى امريكا از اسرائيل تا آنجاست كه همواره                      .  ايم   گزاف نگفته     خاورميانه است، سخنى به        
در   -كه به معناى به رسميت شناختن رژيم اسرائيل نيز هست                  -پذيرش روند صلح خاورميانه            

انه امريكا     البته آشكار است كه دفاع سرسخت         .  هاى امريكا از ايران قرار داشته است                  صدر خواسته   
از اسرائيل به دليل نفوذ يهوديان امريكايى بر دولت، كنگره، دستگاههاى تبليغاتى، مراكز مالى و                                       

  .نخبگان امريكايى است
در امريكا و افزايش مشكالت جهانى               )  1380شهريور    2001)  20سپتامبر   11بعد از حوادث            

برخى حكومتهاى طرفدار امريكا در               هاى راديكالى در ميان          اين كشور و از سويى گسترش انديشه
هاى اجراى راهبردهاى              منطقه، امريكا براى جلب حمايت جهان عرب و فراهم كردن زمينه                            

اى و جهانى خود، اعالم كرد كه با تشكيل يك كشور مستقل فلسطينى در كرانه غربى رود                                 منطقه 
وافق است، مشروط بر         م  -باشد   كه بخش بسيار كمى از سرزمين فلسطين مى            -اردن و نوار غزه           

اما با اين همه، امريكا           .  اينكه اعراب امنيت و موجوديت رژيم صهيونيستى را به رسميت بشناسند                      
ها از سوى اسرائيل،         تاكنون اقدامى عملى در اين زمينه انجام نداده و همواره از سركوبى فلسطينى

  .حمايت نموده است
ين، يعنى جهاد اسالمى و حماس معتقدند كه              از ديگر سوى، گروههاى اصلى انتفاضه فلسط                   

و  1948  -  1949دولت مستقل فلسطينى بايد در تمام خاك فلسطين، يعنى سرزمينهاى متصرفه                       
  . تشكيل شود 1967
نوآم چامسكى بين حمالت انتحارى يازدهم سپتامبر به برجهاى سازمان تجارت جهانى، و                                      

براى نخستين بار به جريكو، و همچنين حمله امريكا به                    اهللا و    حمالت نظامى اسرائيل به جنين، رام   
بيند؛ خاصه اينكه بعد از حمله امريكا به عراق مشخص شد كه صدام                       عراق ارتباطى مستقيم مى         

چامسكى راه حل بحران را نه در               .  در پى به دست آوردن سالحهاى كشتارجمعى نبوده است                     



اى   راه حل او به گونه          .  داند    گرى امريكا مى       عام بنيادگرايان، بلكه در محدود كردن نظامى                       قتل 
  )286(«!اى باقى نخواهد ماند باتالق را بخشكانيد، آن گاه هيچ پشه»صريح آن است كه 

  شدن جهانى.  5 
الملل تبديل شده است؛ آن سان كه در             ترين مباحث روابط بين شدن امروزه به يكى از مهم جهانى 

تأثير    -خصوص كشورهاى در حال توسعه              به  -ها عين حال در مسائل سياست داخلى حكومت             
هاى آن و ارتباطش با جهان              در اينجا به اختصار به تعريف جهانى شدن و ويژگى                   .  سزا دارد      به 

  .سوم، تجددگرايى، اسالم و جمهورى اسالمى خواهيم پرداخت
  تعريف جهانى شدن - 1 - 5 
ريشه دارد، و راهبردهاى                1970اصطالح جهانى شدن در ادبيات تجارى و مديريتى در دهه                          

شناسى،  جديد در توليد و توزيع جهانى، وارد شدن به علوم اجتماعى از طريق جغرافيا و جامعه                                   
  )287.(كند شناسى و مطالعات فرهنگى را توصيف مى وارد شدن به علوم انسانى از طريق انسان

شناسى، سياست،   تصاد، جامعه    آميزى اق      درهم   » ، جهانى شدن را       1995المللى در سال       كميته بين      
) 288.( تعريف كرد    «  هاى ملى و اقدامات دولتى             فرهنگ و رفتارها از طريق نفى مرزها و پيوستگى      

( جهانى شدن)شمول شدن  را در زبان فارسى هم به جهان globalizationدر اين خصوص واژه 
ترجمه اول به پروسه          رسد  به نظر مى   .  اند   ترجمه كرده     (  سازى   جهانى  ) شمول كردن      و هم به جهان     

براساس احتمال اول، جهانى             .  بودن آن نظر دارند          (  طرح  ) بودن، و ترجمه دوم به پروژه                (  فرآيند   ) 
ناشده و نتيجه انقالب اطالعاتى و صادرات اقتصادى است؛                        اى غيرارادى و طراحى             شدن پديده    

قتصادى كشورهاى       كه طبق احتمال دوم، جهانى شدن امرى ارادى و متأثر از سياستهاى ا                            درحالى    
شايان ذكر است كه پروژه يا پروسه دانستن جهانى شدن، در كليه مباحث بعدى                              .  غربى است   

  .تأثيرى مستقيم خواهد داشت
حال   درهم فشردن جهان و تبديل آن به مكان واحد، و درعين   »شدن را  رونالد رابرتسون جهانى    

جهانى شدن به معناى يگانه شدن         .  كند  تعريف مى   «  عنوان يك كل      تراكم آگاهى نسبت به جهان به           
رابرتسون جهانى        .  جهان است، اما يگانه شدن را نبايد با دو مفهوم وحدت و ادغام اشتباه گرفت                               

. كند كه منطق، جهت و نيروى محرك خود را دارد                    وبيش مستقل معرفى مى       شدن را فرآيندى كم        



چندان به رسميت شناخته         در محافل دانشگاهى          1980گفتنى است اين واژه تا اواسط دهه                 
  )289.(شد نمى
ما به   » :  دهد   شدن به دست مى     دايرة المعارف علوم اجتماعى تعريفى عمدتاً اقتصادى از جهانى                             

هاى اقتصاد      كنيم كه در آن تمامى جنبه       اى از فرآيند توسعه اشاره مى وسيله اين اصطالح به مرحله
با هم در سطح جهانى مرتبط يا ادغام       ( الى و بازارمواد خام، كار، اطالعات، حمل و نقل، امور م)

  )290(«.شوند مى
داند كه در آن قيد و بندهاى جغرافيايى كه                    شدن را فرآيندى اجتماعى مى            مالكوم واترز جهانى         

) 291( به عقيده او، واژه جهانى             .  رود    بر روابط اجتماعى و فرهنگى سايه افكنده، از بين مى                       
له      پيشينه  ما اصطالح  در سال               اى چند صد سا ا رد،  بستر فرهنگى شد         1961دا ( وارد  .292 (

  :توان سه احتمال را در نظر گرفت شدن مى درخصوص جهانى
بتداى تاريخ بشر وجود داشته و از همان زمان                                    جهانى  (  الف       شدن فرآيندى است كه از ا

  تأثيرات آن رو به فزونى بوده، اما اخيراً شتابى ناگهانى گرفته است؛
زمان بوده، اما اخيراً شتابى  دارى هم و توسعه سرمايه( مدرنيسم)شدن با تجددگرايى  جهانى( ب    

  ناگهانى يافته است؛
باشد كه با ساير فرآيندهاى اجتماعى نظير فراصنعتى شدن                 شدن فرآيندى متأخر مى         جهانى  (  ج     

  )293.(همراه است( مدرنيسم پست)و فرانوگرايى 
تلقى  (  مدرن    و نه پست   ) اى مدرن       شدن را پديده       دانشمندان مختلف جهانى         از آنجا كه معموالً           
ديويد هلد در      .  رسد  كنند، بايد گفت احتمال دوم بيش از دو احتمال ديگر موجه به نظر مى                             مى 

هاى   عنوان ظهور عصر دگرگونى           شدن را به     كتاب خود با عنوان دگرگونى جهانى، فرآيند جهانى                     
كه  ) گرايان افراطى          وى با رد ديدگاه جهان           .  گيرد   ان بشرى در نظر مى       ساز در زندگى و جه         دوران     

نند    هاى ملى را پايان يافته مى             عصر دولت     اى بيش     شدن و افسانه      كه جهانى   ) و شكاكان،     (  دا
كند كه جهانى شدنْ نيروى محركه تغييرات اجتماعى، سياسى                   تنها اين نظر را تأييد مى         (  داند    نمى 

  )294.(مدرن و نظم جديد جهانى را شكل خواهد دادو اقتصادى است كه جوامع 
تمام سنتهايى اطالق مى           جهانى       به  يكپارچه                      شدن  نها  آ له  به وسي اجتماعى  بط  شود كه روا
و وابستگى     (  نوسازى   ) مدرنيزاسيون      :  اين امر بيانگر دو تحول عمده در جهان است                  .  گردد    مى 



ها و ارتباطات بين دورترين مناطق                 پيوندى    گر تصويرى از هم سو تداعى شدن از يك جهانى. متقابل
هاى   اى است كه در آن تمام ريشه             دهنده آينده       جهان و نيز معارضه با تعصبات كهنه، و نيز بشارت    

دهنده    شود، و از دوم سو ارائه              جغرافيايى، سياسى و فرهنگى منازعات اجتماعى خشكيده مى                    
 -هاى سياسى دولت       ممكن است شالوده     باشد كه    گسيخته مى   تصويرى ترسناك از بازارى عنان               

درواقع      .  محيطى خاص خود را به وجود آورد                 ملتها را بگسالند و بحرانهاى اجتماعى و زيست                 
  .كنند موافقان جهانى شدن به وجه اول، و مخالفان آن به وجه اخير مسئله توجه مى

، 1960ان در دهه      مك لوه   «  دهكده جهانى     » توان در نظريه         شدن را مى     پيشينه مسئله جهانى         
تاريخ       » نظريه    يان  نظريه             «  پا ما و  فوكويا نسيس  نتينگتون       « ها  برخورد تمدن       » فرا ها ى ساموئل 

نفورماتيك                          )  295.( گرفت   پى  بعاد دانشهاى سيبرنتيك، ژنتيك و ا انقالب   ) انقالب صنعتى در ا
كل  پس از انقالب اول و دوم صنعتى باعث شد كه ارتباطات جهانى گسترش يابد و                              (  اطالعاتى    

ونقل سريع موجب       كننده ارتباطات و حمل          آثار تسريع     .  اى جهانى تبديل گردد          زمين به دهكده       كره  
وى براى اولين بار در            .  نامد   تأثير ساختارى شده است كه مك لوهان آن را انفجار اطالعات مى                         

سازى در عرصه فرهنگ يا درحقيقت همان طرح دهكده جهانى را مطرح    ظهور جهانى 1961سال 
نكته       .  كرد   ند كه  نما پيش         ناگفته  پوشيده در  براى              بين  بينى وى، خوش        اى  بشر  ن  توا به  بودن 

  )296.(زيستن با يكديگر است هماهنگ
  هاى جهانى شدن آثار و ويژگى. 2 - 5 
. رسند  شدن را در چهار حوزه فناورى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى برمى                           معموالً فرآيند جهانى        

انقالب   .  رود    و تكنولوژيك، از وقوع انقالب صنعتى سوم سخن مى                 در اين ميان در حوزه فنى              
آنكه انقالب صنعتى دوم در نيمه             تحولى بود در تكنولوژى توليد؛ حال                1750صنعتى اول در دهه        

اخير قرن نوزدهم تحولى در فناورى ارتباطات و توزيع ايجاد كرد، و سرانجام موج سوم انقالب                                          
در نتيجه . آور دگرگون ساخت اى اعجاب ورى اطالعات را به شيوهصنعتى در پايان قرن بيستم، فنا

هاى مكانى و جغرافيايى معناى خود را از                  ها، فاصله     اى و گسترش رسانه        گسترش فناورى ماهواره           
مى   مى                            دست  ر  پديدا در سطح جهان  مشتركى  نتيجه حوزه عمومى  در  و  برخى   .  شود   دهد 

لكترونيك                   شدن   هاى اصلى عصر جهانى        نويسندگان ويژگى         ا مفاهيمى چون ظهور دهكده  را 



آگاهى، عصر سيبرنتيك و پايان جغرافيا                -جهانى، انقالب اطالعاتى، فشردگى زمان و جهان                       
  )297.(اند دانسته

شدن اقتصاد، امكان اجراى سياستهاى اقتصادى به مفهوم قديم آن را منتفى ساخته                                  جهانى      
قت                   .  است  ا مالى و  فرآيندهاى  بنياد،  اين  تابع سازوكارهاى داخلى و                    بر  صادى در سطح ملى 

از  .  توانند اقتصاد ملى را كنترل كنند             هاى محلى نخواهند بود و حتى دولتها نيز نمى                گيرى   تصميم 
هاى دولتهاى ملى را براى كنترل و اداره امور                         لحاظ سياسى نيز گسترش اقتصاد جهانى، توانايى               

المللى از جمله سازمان ملل            ار سازمانهاى بين       از همين روست كه اقتد        .  سازد   داخلى محدود مى       
بين                ق  و ، صند نى جها نك  با  ، ل         متحد پو لمللى  نى                ) IMF( ا جها ت  ر تجا ن  ما ز و سا

)WTO(روز رو به گسترش است روزبه.  
مدنىِ جهانى سخن مى                         پيدايش جامعه  ز  ا نيز  فرهنگى  ز جنبشهاى       .  رود    در سطح  ا برخى 

ند كه از حد توانايى و گستره فعاليت دولتهاى ملى                     فرهنگى و اجتماعى به موضوعاتى نظر دار               
آسانى    هاى عمومى، مردم به          هاى ارتباطى جهانى و رسانه            با گسترش شبكه   )  298.( رود    فراتر مى    

به  .  توانند از حوادث و رويدادهاى جهان و همچنين از تبليغات و فرهنگ غالب آگاه گردند                                       مى 
. سازى فرهنگ جهانى است        يار دارد، درصدد يكسان           رسد مدرنيته با ابزارهايى كه در اخت                 نظر مى  

گير   و نيز جهان    )  IT( اى شدن فناورى اطالعات             الملل، و رايانه         رواج زبان انگليسى در سطح بين            
در  .  آيد   شمار مى   سازى به    اى، از جمله ابزارهاى تبليغى در عصر جهانى                     هاى ماهواره        شدن شبكه 

  .بررسى است هى و غيرالهى نيز قابلاين بين، وضعيت فرهنگهاى محلى و اديان ال
سازد؛ عصرى كه در آن مسائل              خالصه اينكه، جهانى شدن ما را به عصرى جديد رهنمون مى                       

توان بدين       يابند كه از آن جمله مى            سياسى، اقتصادى، فنى، فرهنگى و اجتماعى شكلى نو مى                  
  :موارد اشاره كرد

  )299(فرسايش حاكميت دولتهاى ملى؛. 1    
بين             .  2     نهادها و رژيمهاى  به جاى رژيمهاى محلى، ملى و                      حاكميت  لمللى و غيردولتى  ا

  اى؛ منطقه
  ؛(الملل وجود قدرتها و مراكز متعدد در نظام بين)الملل  سيال و چندمركزى شدن نظام بين. 3    
  رنگ شدن اصول اقتصاد ملى؛ الملل و كم برداشته شدن مرزها در اقتصاد بين. 4    



جهانى شدن كاال، نيروى كار، فناورى و سرمايه و احتماالً كاهش دستمزدها و افزايش                                    .    5    
  بيكارى؛

  ورى؛ افزايش بهره.  6    
  كاهش ارزش كاالها، مواد اوليه و نيروى انسانى؛. 7    
  )300(انفجار اطالعات و گسترش وسايل ارتباطات جمعى و جهانى شدن اطالع رسانى؛.  8    
  رش فقر جهانى؛گست. 9    
شناختى برخوردار        ارائه فرهنگى جهانى كه احتماالً از ويژگى نسبيت و بحران معرفت                          .  10    

  )301(است؛
  تحميل دموكراسى غربى؛. 11    
  شدن مفهوم شهروندى و هويتهاى خاص و سنتى؛ نسبى. 12    
  فرهنگ مصرف و رفاه مادى؛. 13    
  .بحران محيطزيست. 14    

  شدن و جهان سوم انىجه. 3 - 5 
دارى و      و از همين رو با سرمايه         )  302( شود  شدن تلقى مى    اقتصاد و بازار، ابزار اصلى جهانى                  

سوم و  سازى بر كشورهاى جهان بر همين اساس، جهانى. ليبراليسمِ اقتصادى پيوندى تنگاتنگ دارد
  :ن موارد را برشمردتوان اي در حال توسعه نيز تأثيرات خاص خود را دارد كه از آن جمله مى

  
  تر شدن شكاف در توزيع ثروت ميان آحاد جامعه؛ عميق. 1    
  )303(؛(كشورهاى غنى و فقير)زياد شدن فاصله كشورهاى شمال و جنوب . 2    
  سوم؛ نابسامانى وضع معيشت و كاهش ميزان خدمات اجتماعى حكومتهاى جهان. 3    
ورى گزيدن حكومت از مداخله در فعاليتهاى اقتصادى                       بازگذاردن سازوكار بازار آزاد و د                     .  4    

  و رفاهى؛
  تحميل الگوى اقتصاد كشورهاى بزرگ به كشورهاى در حال توسعه؛.  5    
  دالرى شدن قيمتهاى داخلى؛.  6    



تحميل فرهنگ و دموكراسى غربى به ديگر كشورها و به چالش كشيدن ايدئولوژى و                                 .  7    
  )304(فرهنگ كشورهاى جنوب؛

  )306(بين نابرابرى و امنيت،) 305(اى تأثير بر مسأله امنيت و ايجاد ناسازه.  8    
  ؛(سكوالريزاسيون)سازى  شدت گرفتن روند عرفى.  9    
سوم با تبليغ يا تحميل دموكراسى و            به چالش كشيدن حكومتهاى اقتدارگرا در جهان                    .  10    

  .حقوق بشر
بسي       در حالى كه جهانى             به حساب مى        شدن گرايش  به                 ار قوى  آيد، در مقابل آن گرايش 

به گفته هرى مگداف، جهان سوم دو ويژگى خود را در عصر                         )  307.( شدن نيز وجود دارد          محلى 
اول اينكه قيود وابستگى كه پيرامون را در اسارت كانون نگاه                              :  شدن حفظ كرده است       جهانى  

گونه كه     همان   -يان كانون و پيرامون          دارد، همچنان باقى است و دوم اينكه شكاف و فاصله م                      مى 
يه             ريخ سرما تا طول  ه             در سرتاسر  بود ن  آ هد  رى شا يم    دا به      -ا بزرگ        روز عميق    روز  و  تر   تر 

  )308.(شود مى
شمولى آن نيز بر هر        سازد و از سويى همه        گسترى جهان را همگن نمى         در طول تاريخْ جهان             

هاى اين روند را تقويت نمودن توزيع                   ن ويژگى   سمير امي  .  گذارد     اى يكسان تأثير نمى        كس به شيوه
يافته    نابرابر ثروت در ميان بخشهاى مختلف جهان و نيز ترويج نابرابرى در ميان كشورهاى توسعه           

اى جز     اين در حالى است كه كشورهاى در حال توسعه چاره                     )  309( داند،     و در حال توسعه مى       
شدن به مثابه      براى آنها جهانى       .  ن ندارند     شدن و آثار و لوازم آ             هماهنگ نمودن خود با جهانى           

امروزه مسئله توسعه         .  شود  اى است كه بدون رضايت ميزبان بر او تحميل مى                   ميهمان ناخوانده       
شدن، دموكراسى، حقوق بشر و نيز گسترش ارتباطات پيوند                         سوم با چهار پديده جهانى           جهان  

  .خورده است
  ىشدن، تجددگرايى و پسا تجددگراي جهانى. 4 - 5 
اين   .  تجدد يا مدرنيته، به شيوه زندگى اجتماعى و تشكيالت و سازمانهاى اجتماعى اشاره دارد                                   

تدريج در ساير نقاط جهان خاصه امريكاى شمالى           انديشه از سه قرن پيش در اروپا ظاهر شد و به
بيانى كلى، تجدد داراى ده ويژگى اساسى است                       .  سايه افكند    لتفات انحصارى به علم           :  در  ا

هاى نوين در توليد صنعت براى دگرگون كردن                     فناورى ماشينى جديد و شيوه          )  310( بى،  تجر 



عنوان    ساالرى، ليبرال به         دارى و بازار آزاد، مردم                   جهان، باال رفتن سطح زندگى مادى، سرمايه                 
  )311.(گرايى گرايى و انسان جهانى، فردگرايى، عقل ايدئولوژى غالب، فرهنگ عمدتاً دنيوى و اين

شدن مبانى خاص خود را دارد، برخى از اصول                       فرض را بپذيريم كه جهانى            گر اين پيش    ا     
مدرنيسم فرهنگ و فلسفه        .  اى اين طرح يا روند دانست              توان بنيان انديشه      را مى) 312(تجددگرايى

، ( گرا   گرا و تجربه      آزمايش    ) گرا    مشاهده   :  ها را داراست        باشد كه اين مؤلفه       تمدن جديد غرب مى       
، فردگرا،      ( اومانيست    ) گرا    ، كم و بيش مادى، انسان            ( استداللگر و ابزارى          ) عقل جزيى    قائل به    
  )313.(گريز گرا، قائل به پيشرفت بشر و سنت طلب، آزادانديش و تعبدستيز، عاطفه برابرى

بل سنت                     مقا ر  د يك سو  ز  ا يى  ا گر د ،      تجد يى ا 3( گر 1 بل              )  4 مقا ر  د يگر  د يى  ز سو ا و 
اى از افكار، احساسات و افعال                سنت عبارت است از مجموعه        .  قرار دارد       )  315( پساتجددگرايى      

كنند و همچنين از      موروثى جاافتاده كه برخى آن را قانع كننده و حتى فراتر از سؤال تلقى مى                                 
ها و اصول كسانى است كه از پذيرفتن                گرايى، آموزه         سنت.  يابد   نسلى به نسل ديگر انتقال مى          
اعتمادتر از افكار، احساسات و                اينان درواقع سنت را قابل              . كنند  سنت و پيروى از آن دفاع مى             

  )316.(اند دانند كه بر اثر تجربه و تفكر شخصى حاصل آمده افعالى مى
ها در زمينه فلسفه، علم،      پساتجددگرايى اصطالحى است براى توصيف برخى گرايشها و نظريه    

نش به بحرانهاى مدرنيته و انتقاد از              معرفت، سياست، ادبيات و هنر كه وجه مشترك همه آنها واك                     
هاى پساتجددگرايى عبارت است              ترين مؤلفه     مهم )  317.( هاى كالن آن است        تجددگرايى و نظريه        

  :از
  گرايى؛ اعتقاد به كثرت و نسبيت و نفى وحدت. 1    
  ؛(شمول مانند حقوق بشر جهان)نفى روايتهاى كالن . 2    
  شناسى فلسفه مدرن؛ عرفتنفى موضوع مستقل و نيز نفى م. 3    
  طرفى عقل؛ نفى عقل مدرن و نيز نفى حاكميت و بى. 4    
  انگارى و نفى نظريه پيشرفت؛ گرايش به هيچ.  5    
  شناسى؛ واسطه در معرفت نفى نظريه نمايش عينى و بى.  6    
  )318.(پذيرش سنتها و فرهنگهاى متعدد بومى و محلى به جاى فرهنگ واحد و كلى. 7    



هاى مدرنيته و       شدن از ديدگاه تجددگرايانه بنگريم، بسيارى از اصول و ويژگى                             اگر به جهانى         
پردازانى        آنتونى گيدنز از جمله نظريه           .  سازى قلمداد خواهد شد         عنوان مبناى جهانى        مدرنيسم، به     

رقى،  با انديشه ت      -به عنوان فلسفه تاريخ جديد تجدد              -شدن   است كه نظريه وى در باب جهانى            
  ) 319.(گفتنى است او با هرگونه انقطاع در تجدد مخالف است. سازگارى كامل دارد

گرايى، فناورى، رفاه،              گرايى، علم      هايى همچون فردگرايى، انسان               شدن بر مبانى و پايه        جهانى      
از اين روى با پيشرفت روند              .  گرايى تكيه دارد         ساالرى و عرفى       دارى و بازار آزاد، مردم                   سرمايه  
اگر دين را بخشى از          .  شوند  شدن، سنتها و فرهنگهاى بومى و ملى نيز دچار مشكل مى                   جهانى  

چالش خواهد       -دست كم در برخى مواضع           -شدن   سنت بپنداريم، تعاليم دينى نيز با جهانى               
  .كند ناپذير تلقى نمى برايان ترنر با نقد نگاه تك بعدى گيدنز، روند تجدد را برگشت. داشت

جايگزينى فرد به جاى         :  شدن باعث ايجاد چنين تحوالتى شد            اه پسامدرن، جهانى         از ديدگ         
يافتن    هاى علمى و فرهنگى، وسعت         دولت، فرسايش مرزهاى ملى، تكثير حقايق و ترديد در حيطه                  

ناپذيرشدن دنياى اجتماعى افراد، تكثر قرائتهاى دينى، فروپاشيدن حريمهاى قدسى، ايجاد           و كنترل
شده به    هاى تروريست و اپوزيسيون مجازى و نيز وارد كردن ديگرهاى فراموش                                انجمنها و گروه      

  )320.(عرصه مناسبات و روابط جهانى
  شدن و دين اسالم جهانى. 5 - 5 
. رو نبوده است       باشد كه در دنياى قديم با آن روبه                ديندارى در دنياى جديد با مسائلى مواجه مى                    

دهد؛ مانند تعصب، جزم و جمود،               نيز روى مى      درخصوص ديندارى گاه افراط و تفريطهايى                     
رو   مسائلى كه ديندارى در دنياى جديد را با مشكل روبه                       .  تسامح   مدارايى و عدم         پيشداورى، بى       

نى            جها بر  ن  و فز ا  ، خته يت                             سا د ما يى،  ا گر استدالل  زشمند شدن  ر ا نند  هما ئلى  مسا ى،  ز سا
شدن به درون فضاهاى      جهانى) 321.(گيرد جهانى مكاتب را دربرمى شناختى و نيز آزمون اين روش

زدايى، پيوندهاى فرهنگ و دين با                 يابد و به دليل ويژگى سرزمين            درونى اديان و فرهنگها راه مى               
  .كند مكان را تضعيف مى

لهى درباره گسترش پيام خداوند در سرتاسر جهان وجود دارد،                                                 آنچه در برخى اديان ا
گونه كه مالكوم واترز اشاره              همان  )  323.( شدن  جهانى   است، نه   )  322( شمولى  گرايى يا جهان   جهان

انجامد كه بشريت جامعه واحدى             دارد، يگانه بودن خداوند و برابرى بندگان او بدين استدالل مى                            



در بين اديان . دهد كه در آن مرزهاى جغرافيايى و قلمروهاى سياسى اعتبارى ندارند را تشكيل مى
  )324.(اند شمولى داشته يگر اديان داعيه جهانالهى، اسالم و مسيحيت بيشتر از د

شمولى اسالم در      عليه السالم در مذهب تشيع، مستلزم جهان                فلسفه انتظار و ظهور امام غايب                
شدن تفاوتى قائل        شمولى فوق و جهانى       البته در اين ميان بايد بين جهان             .  سرتاسر كره زمين است      

 -شدن متفاوت است، بلكه در برخى گرايشهاى خود                    تنها با جهانى     شمولى دينى نه     جهان  .  شويم 
به گفته محمد عابد      )  325.( اند   با هم در تعارض        -المسلمين و بنياد گرايى اسالمى            همانند اخوان      

در  .  گونه، مفهوم امت را          كند و به همين     شدن حكومت ملى و ميهن را تهديد مى            الجابرى، جهانى       
ز                    ا دفاع  به  را  نان  لى كه حسن حنفى مسلما ارجاع                حا دينى خويش  فرهنگى و سنت  هويت 

اينان   .  دانند    پذير نمى    سازى را امكان         دهد، متفكرانى همچون برهان غليون مقابله با جهانى                      مى 
به اعتقاد    )  326.( شدن و مالزمات فرهنگى آن بايد همراه باشد                 معتقدند كه فرهنگ ما نيز با جهانى          
براى مكاتب اسالم و مسيحيت، هرچند دوره  شدن چالشى است برايان ترنر، پسامدرنيسم و جهانى

  ) 327.(مدرن خالى از بعد مذهبى خاص خود نخواهد بود پست
شدن قادر است فرهنگها و اديان مختلف را در كنار يكديگر گذارده،     پايان سخن اينكه، جهانى    

ن، قبول    شد از طرف ديگر الزمه حضور دين در عصر جهانى                   .  گرايى آنها را متزلزل نمايد              مطلق 
گرايى، تعاملهاى        گرايى، معنويت       گرى، عقالنيت      پذيرى، پرسش      وگو، گسترش      كردن فرهنگ گفت      

اى، توانش زبانى و           وگو با خويش، نقد درونى دين، زيستن در جهان چند شالوده                          تمدنى، گفت    
سو براى    شدن از يك     در مجموع جهانى      )  328.( باشد  هاى نوين جامعه انسانى مى           پذيرش دغدغه      

  .ن فرصت به همراه دارد، و از سوى ديگر تهديداديا
  شدن و جمهورى اسالمى ايران جهانى. 6 - 5 
شدن بر تعامل جمهورى اسالمى با ديگر كشورها و نهادهاى بين المللى تأثيراتى داشته                                 جهانى   

دنياى جديد الكترونيكى، بر اهميت عنصر اقتصاد كه مبتنى بر فناورى توليد دانش و                                   .  است 
بديهى است . تر نموده است است، افزوده و از سويى بعد ارتباطاتى امنيت را نيز برجسته اطالعات

اى   المللى و منطقه     با تحول ابزارهاى توليد دانش و اطالعات، محيط جديدى در بازارهاى بين                                    
 تنها از ميان نرفته، بلكه          در اين ميان، تهديدهاى امنيتى جمهورى اسالمى ايران نه                        .  شود  ايجاد مى    



شدن براى كشورهاى مختلف ايجادكننده فرصت است،                  جهانى  .  تر از پيش شده است       حتى پيچيده   
  .سوم نيز درپى دارد اما تهديدهايى خاصه براى كشورهاى جهان

بعد فرهنگى نيز اگرچه فرصتهايى براى جمهورى اسالمى ايران ايجاد شده است، اگر                                          از 
بزارهاى قوى                        سازى فرهنگى      شدن به مفهوم يكسان        جهانى   به ا با توجه  امر  قلمداد شود، اين 

با  )  329.( اول ممكن است تهديدى عليه هويت ملى و اسالمى ايران به شمار رود       كشورهاى جهان
پيش        ين  ا فتن  بى و                                پذير غر نى،  ا ير ا اسالمى،  فرهنگ  ر  چها ز  ا كيبى  تر ما  فرهنگ  كه  فرض 

نهادسازى اين چهار         ونگى هم  هاى مختلف درباره چگ           توان گفت نظريه       سوسياليستى است، مى    
  .اند دفاع بيان نداشته فرهنگ، پاسخى روشن و قابل

از سوى ديگر، ايرانيان در چهارده قرن                   .  اى بيش از دو هزار سال دارد                فرهنگ ايرانى ما پيشينه            
اين در حالى است كه در يكصد ساله اخير روشنفكرانْ فرهنگ                      .  پيش پذيراى دين اسالم شدند          

پوشى و تزاحم اجمالى فرهنگهاى            هم .  هاى پيشين افزودند         اليستى را نيز به مجموعه       غربى و سوسي   
البته   .  كند  نهادى جديد را اثبات مى            چهارگانه يادشده، ضرورت رفع تعارضات آنها و ايجاد هم                        

در حال حاضر      .  اى است كه در اين راستا به موفقيت نايل شده باشد                    گفتنى است كمتر نظريه     
نهادسازى فرهنگهاى چهارگانه يادشده افزوده                     به ناكاميابى فرهنگ ما در هم            سازى   عنصر جهانى   

  . شده و مشكل را دو چندان نموده است
  برخورد تمدنها و گفتگوى تمدنها. 6 
كه از سوى هانتينگتون مطرح شد، نه تنها محور مباحث نظرى در حوزه                       «  برخورد تمدنها      » نظريه    

بين       بط  بلكه سرلوحه سيا        روا لملل،  ر گرفت             ا قرا مريكا  ا نظريه،          .  ست خارجى  ين  ا بل  مقا در 
در اينجا     .  را مطرح نمود      «  گفتگوى تمدنها    » االسالم و المسلمين سيد محمد خاتمى ايده               حجت 

ابتدا به نظريه پايان تاريخ فوكوياما، و سپس به نظريه برخورد تمدنها و ايده گفتگوى تمدنها                                        
  .پردازيم مى
  نظريه پايان تاريخ . 1 - 6 
با   -و مشاور وزارت خارجه امريكا                 (  االصل   و ژاپنى    ) دانشمند امريكايى         -به نظر فوكوياما        

شكست كمونيسم و فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، سلطه امريكا بر جهان بالمنازع خواهد بود                               
وى همانند هگل و ماركس معتقد            .  ها پيروز خواهد شد        و انديشه ليبراليسم بر ديگر ايدئولوژى                 



رغم فلسفه تاريخ آن دو، او دموكراسى ليبرال را                  پذير است، اما به ل جوامع انسانى پاياناست تحو
درواقع او بين دو شيوه تعقل ليبراليسم انگليسى و ديالكتيك هگلى را                        .  كند  پايان تاريخ معرفى مى         

 هاى ليبرال قائل        در مورد غايت دموكراسى            -هرچند بسيار خوشبين است        -فوكوياما     .  آشتى داد    
كند كه ما در آينده ممكن است به              است كه افول زندگى اجتماعى، اين انديشه را تقويت مى                        

انديشند و از هرگونه            آخرين انسانها تبديل شويم، ولى انسانهايى كه تنها به آسايش خود مى                           
  )330.(اند گرايش به سوى هدفهاى متعالى محروم

اما، پايان تاريخ زمانى است كه انسان به                   براساس كتاب پايان تاريخ و آخرين انسان فوكوي                          
ترين نيازهاى بشرى برآورده                ترين و اساسى     شكلى از جامعه انسانى دست يابد كه در آن عميق                 

دموكراسى بر رقباى ايدئولوژيك خود                 -در طول چند سال گذشته همگام با پيروزى ليبرال             . شود
در سراسر جهان اتفاق نظر مهمى             نظير سلطنت موروثى، فاشيسم و جديدتر از همه كمونيسم،                   

به  .  عنوان تنها نظام حكومتى موفق به وجود آمده است                    دموكراسى به      -درباره مشروعيت ليبرال            
و «  نقطه پايان تكامل ايدئولوژيك بشرى                » دموكراسى ممكن است        -اعتقاد فوكوياما، ليبرال             

  .خشدرا تحقق ب« پايان تاريخ»باشد و در اين مقام « آخرين شكل حكومت»
كند، علت عدم مخالفت اوليه با نظريه فوكوياما آن                    گونه كه ژان ندروين پيترز اشاره مى                 همان      

به        شد؛ چنان    بود كه اين نظريه چندان جدى گرفته نمى                  ياد  «  آغازگر پوچى       » عنوان     كه از او 
پل كندى در كتاب ظهور و سقوط قدرتهاى بزرگ موضوع گسترش بيش از حد                               .  كردند    مى 

ت      ا مپر كشور و                                     ا ين  ا بودجه  كسرى  دالرى  يليون  تر و حجم سه  كرد  مطرح  ا  ر مريكا  ا ورى 
به عقيده پيترز،      .  انداز و وام را نيز به اثبات رساند                   ورشكستگى بانكهايى مانند صندوقهاى پس            

تاريخ جديد با جنبشهاى اجتماعى رقم خواهد خورد كه ديگر نه در چارچوب ملى، كه در پهنه                                     
  )331.(دهند جهانى رخ مى

با فروپاشى كمونيسم به نظام تك           )  1945  -  1991( نظام دوقطبى حاكم در دوران جنگ سرد                     
در اوضاع جديد هرچند قدرتهاى متعددى همچون اروپاى متحد و                            .  چند قطبى تبديل شد     -

در سالهاى    .  كشورهاى آسيايى وجود داشتند، در اين ميان امريكا وضعيتى متفاوت و برتر داشت                               
چند   -ت متحده درصدد اثبات برترى خود بر ديگر قدرتهاى بزرگ و تبديل نظام تك                                اخير اياال     

  .قطبى به نظام سلسله مراتبى است كه در رأس آن امريكا قرار دارد



جنگ اين كشور عليه       .  داند    المللى فراوانى مى         امريكا در جهانْ خود را داراى مسئوليتهاى بين                        
داد كه براى اثبات سيادت خود بر جهان و رسيدن به منابع نشان  1381عراق در آخرين روز سال 

رغم مخالفت بيشتر كشورهاى اروپايى و غيراروپايى و بدون اجازه سازمان                                  نفتى حاضر است به    
امريكا كه در سالهاى پس از جنگ جهانى               .  ور سازد     سوز را شعله     ملل متحد، آتش جنگى خانمان         

امروزه با رقباى بزرگى همچون اروپاى متحد، ژاپن،                          دوم نيمى از ثروت دنيا را در دست داشت،               
دموكراسى را       -فوكوياما نيز حاكميت ليبرال            .  كند  چين و آسياى جنوب شرقى رويارويى مى               

  )332.(گرى بوش مخالف است داند، اما با اين همه، با نظامى ناپذير مى اجتناب
  نظريه برخورد تمدنها. 2 - 6 
فوكوياما هشت سال پس        .  ى در مقابل نظريه پايان تاريخ قرار دارد                   نظريه برخورد تمدنها از جهات 

ام و هنوز نظريه هانتينگتون را             از طرح نظريه خود عنوان كرد كه از عقايد پيشين خود بازنگشته                         
احساس وابستگى        -نسبت به جوامع بزرگ متمدن            -آنكه مردم با جوامع كوچك             پذيرم؛ چه      نمى 

سو، هانتينگتون نيز اعالم كرد كه جهانْ واحد نيست و نظريه پايان                        از اين    )  333.( كنند  بيشترى مى   
  )334.(پذيرد تاريخ را نمى

داند     هانتينگتون فرهنگ و تمدن را متضمن ارزشها، هنجارها، روشهاى فكرى و نهادهايى مى                                   
گ برخى متفكرانْ فرهن       )  335.( كه نسلهاى متوالى در هر جامعه بيشترين اهميت و حرمت را دارند           

پيش از   .  اند   را وجه معنوى و غيرمادى زندگى جوامع، و تمدن را وجه مادى و عينى آن دانسته                                     
در كتاب تمدن در بوته آزمايش، برخورد و جنگ ميان                           1947هانتينگتون، توين بى در سال            

به اعتقاد وى، با پايان جنگ سرد دوران رقابتهاى ايدئولوژيك خاتمه                               .  تمدنها را مطرح كرده بود           
او تمدنهاى زنده دنيا را            .  شود يابد و سپس دوران جديدى به نام عصر برخورد تمدنها آغاز مى مى

و )هفت تمدن بزرگ عربى، كنفوسيوسى، ژاپنى، اسالمى، هندو، اسالو، ارتدكس، امريكاى التينى 
ن مشعل رهبرى جهان از نظر سياسى در قر            » برپايه اين نظريه،         .  داند    مى (  احتماالً تمدن آفريقايى         

آينده در دست امريكا و اروپا خواهد بود و احتماالً مركز قدرت از امريكا به فدراسيون اروپا                                              
پس اگر قرن     .  گذارى خواهند داشت          پس از آنها، ژاپن، چين و روسيه سرمايه                .  منتقل خواهد شد    

  )336(«.آينده، قرن امريكا نباشد، به احتمال زياد قرن اروپا خواهد بود



هاى   ريه، تقابل تمدنها سياست غالب جهانى و آخرين مرحله تكامل درگيرى                        براساس اين نظ          
توان از ديدگاه هانتينگتون، شش دليل را براى برخورد                           درمجموع مى     .  آيد   شمار مى   عصر نو به   

  :تمدنها برشمرد
  تنها واقعى، كه اساسى است؛ وجود اختالف ميان تمدنها نه. 1    
  يابد؛ است و درون هر تمدنْ امكان اشتراك افزايش مىجهان در حال كوچك تر شدن . 2    
روندهاى نوسازى اقتصادى و تحول اجتماعى در سراسر جهان انسانها را از هويت ديرينه                                     .  3    

  سازد؛ شان جدا مى و بومى
  بخشد؛ نقش دو گانه غرب رشد آگاهى تمدنى را فزونى مى. 4    
  هاى فرهنگى سرپوش گذارد؛توان بر ويژگيها و اختالف كمتر مى.  5    
گرايى اقتصادى در حال رشد است و از اين طريق خودآگاهى تمدنى تقويت                                   منطقه .    6    
  )337.(شود مى
  :اركان اين نظريه عبارت است از    
  پايان نبرد ايدئولوژيك؛. 1    
  تضعيف ناسيوناليسم؛. 2    
  گرايى در قالب تمدن؛ احياى جديد ملت. 3    
  )338.(خورد تمدنها به دليل نبود سيطره بالمنازع يك تمدنبر. 4    
كه برخورد دولتها را نوعى برخورد تمدنى                     -هانتينگتون با تأثير پذيرفتن از برنارد لوئيس                        
بر اين باور است كه خصومت هزار و چهارصد ساله اسالم و غرب رو به                             )  339( -داند     مى 

 -ر اين اساس، درنهايت تمدن اسالمى و كنفوسيوسى                ب .  افزايش، و آبستن حوادثى خونين است               
روياروى تمدن غربى و مسيحى خواهند ايستاد، اما اين تمدن غربى است كه                                -در كنار يكديگر       

لبته هانتينگتون با انديشه اخيرش درخصوص اسالم و مسلمين،                        .  سرانجام پيروز خواهد شد           ا
  : گويد فاصله گرفته است؛ آنجاكه مى

گمان قصه اسالم يكسره خواهد شد و كار اين                  نام برخورد تمدنها گفته بودم بى               در كتابم به     »  
تمدن به پايان خواهد رسيد، اما اكنون پس از مشاهدات و ملموسات دريافتم كه نظريه پيشين من       



من اكنون    .  اشتباه بوده است       -دانستم     يافته مى    كه آن را پايان         -در مورد اسالم و تمدن اسالمى             
  ) 340(«.كه تمدن اسالمى، تمدن ماندگار و پاياست باور دارم

 -در قبرس برگزار شد          1997اكتبر    31و   30كه در     -«  اسالم سياسى و غرب   »وى در سمينار     
اى نظريات پيشين خود را        ، تا اندازه«از تعارض تا گفتگو: اسالم و غرب»اى با عنوان  با ارائه مقاله
  )341.(تعديل نمود

المللى برانگيخت، از جهات مختلف           رد تمدنها به لحاظ حساسيتى كه در سطح بيننظريه برخو    
) 342(گرايى تاريخى شناسى بر تجربه اين نظريه از نظر روش. مورد نقد و بررسى قرار گرفته است

توان در كتاب نگرشى تاريخى به تكامل تفكر                  شناسى را مى    هاى اين روش        ريشه  .  استوار است    
منتشر   1795كه هر دو به سال        -ها اثر ولتر       ندرسه، و نيز آداب و رسوم ملت            انسانى اثر آراى ك          

ند   د       -شد نمو ه  هد اساس                            .  مشا بر نها  تمد د  ر برخو يه  نظر كه  نيست  ين  ا نتينگتون  ها ى  عا د ا
شناسى علمى تدوين شده، بلكه او بر آن است كه مناسبات تمدنى در گذشته و حال او را                              روش   

شناسى بايد دانست شواهد و قرائن تاريخى                بنابراين از نظر روش          .  بندى رسانده است       به اين جمع    
  .دهد بينى مى به چه مقدار اين نظريه را تأييد كرده، يا به آن قدرت پيش

در اين نظريه، واحد تحليلْ تمدن است، نه دولتهاى ملى، و از سويى بر عوامل فرهنگى نيز                                        
اى از     ريچارد فالك و پاره          .  شود  تى تأكيد مى    بيش از عوامل نظامى، سياسى، اقتصادى و اطالعا                   

البته   )  343( ملت شود؛    -تواند جانشين دولت          فشارند كه تمدن نمى        متفكران بر اين نكته پاى مى          
پدرو برايگر نيز جنگهاى قرن           .  هانتينگتون براى مدعاى خويش داليلى شخصى اقامه ننموده است                     

گفتنى  )  344.( داند    رقدرت شدن اقتصادى مى         ويكم را ناشى از مشكالت امريكا در راه اب                     بيست 
به اعتقاد برايگر، هانتينگتون            .  بينى وى مهر تأييد گذاشت         است جنگ امريكا عليه عراق بر پيش            

اعتراف     -رغم باورهاى پيشين خود            به  -برخالف اهميتى كه جنبه فرهنگى و تمدنى براى او دارد        
قتصادى             ر  كند كه غرب منافع اقتصادى خود را به پيش مى                     مى  ند و از ديگر سو سياستهاى ا ا

كننده روابط بين      در گذشته دور، عامل نظامى تعيين) 345.(كند خويش را به ديگر ملتها تحميل مى
دولتها بود، اما امروزه عامل سياسى و سپس عواملى اقتصادى و اطالعاتى به جاى آن نشسته                                       

  .است



. نبودن مفهوم غرب و اسالم نيز اشاره نمود                 توان به يكپارچه         گفته، مى    افزون بر نكات پيش            
بنابراين با توجه به استقبال پارلمان اروپا از طرح گفتگوى تمدنها احتمال جدا شدن اروپاى متحد  

. توان يكپارچه دانست          از امريكا در درازمدت وجود دارد، اما با اين همه، جهان اسالم را نيز نمى                                    
م                 بلچوك، تمدن غربى  لكساندر  ا تعبير  نيست       به  ( ساوى تمدن مسيحى  پيوند    )  346. همچنين 
كشورهاى    ) شايد هانتينگتون دو رقيب امريكا             .  رسد  كنفوسيوسى و اسالمى نيز بعيد به نظر مى          

به گفته وزير امور خارجه             .  را با هدفى سياسى در كنار هم قرار داده باشد                    (  اسالمى و چين    
كنفوسيوسى است،  -دو تمدن اسالمى  سنگاپور، اگر فروش سالحهاى چينى به ايران دليل ارتباط

مسيحى را اثبات       -افزارهاى امريكايى به عربستان سعودى نيز تمدن اسالمى   بنابراين فروش جنگ
كند، امريكا پس از فروپاشى كمونيسم به                 گونه كه ژرنوت روتر اشاره مى                همان  )  347!( كند  مى 

برخى نيز    )  348.( ختيار او نهاد      حسين اين سوژه را در ا           دشمن فرضى جديدى نياز داشت و صدام            
معتقدند تحقيقات هانتينگتون قرار بود صرفاً در اختيار پنتاگون قرار گيرد، اما بعد به داليلى در                                      

گانه وى براى ضرورى بودن برخورد     گفتنى است برخى از داليل شش. اختيار ديگران گذاشته شد
تأييدى است بر گفتگوى ملتها          -دى   گرايى اقتصا      تر شدن جهان و منطقه       همانند كوچك     -تمدنها   

طوركلى نظريه برخورد تمدنها امكان و جهات مثبت گفتگوى تمدنها را ناديده گرفته                                به. و تمدنها
  .است

  ايده گفتگوى تمدنها. 3 - 6 
اى نوين از سوى        انتقادات و واكنشهاى مختلف به نظريه برخورد تمدنها زمينه را براى ارائه ايده                                   

پيش از آقاى خاتمى، دكتر داريوش شايگان با بنيانگذارى مركز                            .  ان آماده كرد        جمهور اير     رئيس  
دو دهه پيش روژه گارودى              )  349.( ايرانى مطالعه فرهنگها ايده گفتگوى تمدنها را در نظر داشت                      

نيز طرحى را براى گفتگوى تمدنها ارائه كرد و تمدن غرب را نويددهنده نيستى و نابودى                                          
اى وسيع مورد استقبال همگان قرار گرفت؛                 گونه   ل اين پيشنهاد خاتمى به        به هر حا   )  350.( خواند   

به اتفاق آرا پيشنهاد           13/    8/    1377تا آنجاكه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در تاريخ                    
جمهورى ايران را در مورد نامگذارى اولين سال هزاره جديد به سال گفتگوى تمدنها                                         رئيس  

  .تصويب كرد



. خاتمى، تمدن پاسخى است كه انسان نسبت به هستى، جهان و انسان دارد                           از ديدگاه آقاى             
هرچند تمدن غالب امروزه تمدن غربى است، ولى                      .  ميرند   بالند و مى     شوند؛ مى    تمدنها زاده مى       

باشد، اما در عين حال غرب همچنان از لحاظ سياسى،                   ادعاى پيرى اين تمدن چندان گزاف نمى                 
سيد محمد خاتمى    )  351.( داراى ابزارهاى تبليغاتى نيرومندى است                   اقتصادى، نظامى و اجتماعى           

در سخنرانى خود در مجمع عمومى ملل متحد با ارائه اين نظريه اظهار اميدوارى كرد كه جهان                                     
  .وشنود ميان تمدنها به صلح، عدالت و آزادى دست يابد در هزاره جديد بتواند از طريق گفت

از آنجا كه هويت ملتها و تمدنها            .  نوعى تفسير از ديگرى است          گفتگو حاصل ارتباط زبانى، و               
تواند عامل مهمى در         گيرد، گفتگو مى      با تصويرى از خويشتن و تصور وجود ديگران شكل مى                    

ايده گفتگوى تمدنها به جاى نابرابرى، دشمنى،                  .  فهم ديگران و شكل دادن هويت خود تلقى شود         
برابرى كامل دوطرف در گفتگو، دوستى و همبستگى                   بر  )  352( خشونت و انحصارگرايى تمدنى،            
ساز همكارى و  كند و تنوع فرهنگها را نه عامل تصادم، بلكه زمينه و نيز تحمل و مشاوره تأكيد مى

تواند     اى و پلهاى ارتباطى مى            بر اين اساس است كه عقالنيت مفاهمه            )  353.( داند    گفتگو مى  
  )354.(دى شوداعتما جايگزين عقالنيت ابزارى و ديوار بى

زدايى      ايده گفتگوى تمدنها با وجود استقبال جهانى و دستاوردهاى مهمى كه در راستاى تنش                                  
) 355:( در سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران داشته است، مشكالت خاص خود را نيز دارد            

آن، اين ايده  عالوه بر. مبانى نظرى اين ايده به دقت مبانى نظريه برخورد تمدنها تنظيم نشده است
به بيانى ديگر، ايده          .  گرايى او تكيه دارد            بينانه نسبت به ذات انسان و عقل               بر نگرشى خوش    

اين در حالى است كه در روابط                 .  اى را در نظر دارد             گفتگوى تمدنها اهداف آرمان گرايانه                  
گفته   گفتگو هدفى شايسته است، اما به          .  گرايى و محوريت قدرت سيطره دارد                 الملل، واقع       بين 

) 356.( فهمى هويدى نه غرب نيازمند به گفتگو است و نه همه مسلمانان آمادگى آن را دارند                                  
و جنگ امريكا و       -كه در سال گفتگوى تمدنها روى داد                -سپتامبر   11پايان سخن اينكه، واقعه          
ر ، از اين واقعيت خبر داد كه گفتگوى تمدنها راهى دشوا                      1381اسفند   29انگليس عليه عراق در         

  .و بس طوالنى در پيش دارد
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 )...................Anotates .................(  
  .36هانا آرنت، انقالب، ص : درباره معناى واژه انقالب در گذشته و حال بنگريد به) 1
2  (Pitirim Sorokin "Fluctuations of Internal Disturbances" in: Kelly and   

Brown )eds(, Struggles in the state, p.128.  
عنوان ايدئولوژى          ، مذهب به    1979انقالب در ايران سال           » حميد عنايت،     :  ك . در اين زمينه ر       )  3

؛ 144  -  147هاى آن، ص        يشه ؛ عبدالوهاب فراتى، درآمدى بر انقالب اسالمى و ر                          « سياسى
. 185،عبدالوهاب فراتى، ص            « حكومت تحصيلدار و اسالم شيعى در انقالب ايران                 » اسكاچپول، ،      

  .185-186هاى نظرى بر انقالب اسالمى، ص  رهيافت
فوريه    ) ، انقالب روسيه       ) 1789( انقالب فرانسه       :  توان به اين انقالبها اشاره نمود               براى نمونه مى      )  4

، ) 1962( ، انقالب الجزاير         ) 1959( ، انقالب كوبا       ) �1911   1949( ، انقالبهاى چين )1917و اكتبر 
م          ويتنا نقالبهاى  يران             ) �1954   1975( ا ا نقالب اسالمى  ا نقالب    (  ش  1979/ 1357( ،  ا و 

  ).1979(نيكاراگوئه
  .45 - 59كرين برينتون، كالبدشكافى چهار انقالب، ترجمه محسن ثالثى، ص) 5
6  (David Miller )ed(, The Blackwell Encyclopedia of Thought, U.K, 

Blackwell, 1987, p 235.  
ولك و ديگران،        .  س .  س :  براى آگاهى از نتايج شكست روسيه در جنگ جهانى اول بنگريد به) 7

  :؛ نيز215 - 235تاريخ شوروى، ترجمه شهرام قهرمانى و بهزاد امين، ص 
 Edward Crankshaw, Russia and the Russians, p. 601.  



ساله   به ارقام تخمينى نُه تا دوازده ميليون قربانيان نخستين برنامه پنج                            » به نظر هانا آرنت،          )  8
رقم تخمينى سه ميليون اعدامى و پنج تا نه ميليون                -بايد قربانيان تصفيه بزرگ           )  1933تا   1928( 

ين ارقامِ تخمينى، از رقمهاى            نمايد كه همه ا      ، اما چنين مى     ...  را نيز افزود        -بازداشتى و تبعيدى        
گيرند كه تا كشف يك گور         گير را دربرنمى        اين ارقام آن اعدامهاى توده                .  واقعى كمتر بوده باشند        

از سوى نيروهاى اشغالگر           1938و   1937شده در سالهاى       جمعى شامل هزاران جسد اعدام             دسته 
ت، توتاليتاريسم، ترجمه محسن            هانا آرن     ) «  . آلمانى در شهر وينيتسيا براى همگان ناشناخته بود                 

  .)13ثالثى، پاورقى ص 
  .219جى السكى، سير آزادى در اروپا، ص . هارولد) 9

  .23 - 31مطهرى مرتضى، پيرامون انقالب اسالمى، ص ) 10
: وزير را عوض كرد          نخست  1357گيرى آن، شاه سه بار در سال             پس از آغاز انقالب و اوج             )  11

در   -گيرى انقالب ارتشبد ازهارى               شيد آموزگار نشست، اما با اوج             امامى به جاى جم        ابتدا شريف    
امامى را گرفت و درنهايت وقتى از نظاميان نيز كارى                           جاى شريف    -رأس يك كابينه نظامى          

  .وزيرى منصوب شد ساخته نبود، شاپور بختيار به جاى ازهارى به نخست
  .�1356/2/5 �1356/5/6 1356/6/23روزنامه كيهان، ) 12
  .�1357/6/20 �1357/6/22 1357/6/23روزنامه اطالعات،  )13
به مدت شش ماه در        1357شهريور    17بامداد روز         6به دنبال گسترش تظاهرات، از ساعت               )  14

شهرهاى تهران، قم، تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، آبادان، اهواز، قزوين، كازرون، جهرم و كرج                                              
شهريور، تظاهرات مردم در ميدان ژاله            17صبح روز در همان . مقررات حكومت نظامى اعالم شد

  .به گلوله بسته شد و بسيارى از مردم شهيد و يا مجروح شدند( ميدان شهداى فعلى)تهران 
براى آگاهى از چند و چون نيروهاى مائو و چيانكاى چك و چگونگى درگيرى آنها بنگريد                                    )  15
  .21 - 54بهزاد شاهنده، انقالب چين، ص : به
منوچهر كمالى طه،      :  راى آگاهى از نقش كاسترو و روشهاى او در انقالب كوبا بنگريد به                           ب )  16

قدس   خمينى  ؛ نيز براى دانستن نقش امام             77  -  100مسائل نيمكره غربى؛ كاسترو، انقالب، ص                 
 93  -  104منوچهر محمدى، تحليلى بر انقالب اسالمى، ص   : ك.سرهم در انقالب اسالمى ايران ر

  .159 - 170مى در مقايسه با انقالبهاى فرانسه و روسيه، ص و انقالب اسال



بيشتر بر جنبش     -خواند     كه لنين خود را پيرو آنها مى             -در حالى كه ماركس و انگلس             )  17
شد كه   نيز با اين جمله آغاز مى           )  1864( الملل    كردند و شعار افتتاحيه بين           كارگرى تأكيد مى       

آندره پيتر، ماركس و ماركسيزم، ترجمه                   ) «  خواهد بود     رهايى كارگران به دست خود كارگران                   » 
حزب مورد اشاره لنين           .  ورزيد     لنين بر نقش حزب تأكيد مى        .)  118الدين ضيائيان، ص         شجاع 

نقالبى و رهبرى آن در دست                                         ليت ا آنها فعا بود كه حرفه  فرادى  ا سازمانى كوچك و شامل 
نماينده   ) ناشى از تأثير افكار تخاچف            بعضى معتقدند تأكيد لنين بر چنين حزبى          .  روشنفكران بود      

، ص  ( گرايى    سلطه) هانا آرنت، توتاليتاريسم            . ) بر او بوده است       (  سنت ژاكوبن نارودنيكى روسيه           
82 - 80 (.  
اند، فردى باهوش، داراى پشتكار، بسيار                      كنندگانش نوشته     گونه كه منابع و مالقات          لنين آن   )  18

ميخائيل . )تأثيربرانگيز و داراى قدرت هيپنوتيزمى بود خودرأى و بدون وابستگى به قيود وجدانى،
او  .)    79  -  82بان، ص    اهللا ديده كورياكف، تاريخ گوياى دوران انقالب اكتبر شوروى، ترجمه فتح

وى نامتمايل به       .  اش تحميل كند     توانست فكر و اراده خود را نيز به دوستان انقالبى                         حتى مى  
ند راسل، تئورى و عمل بلشويسم، ترجمه احمد صبا، ص                   برترا   . ) تجمالت و شوخ طبع نيز بود        

او در    .)  14  -  22گاه، ترجمه ناصر مؤذن، ص    ايمانوئل كازاكه ويچ، لنين در مخفى: ؛ نيز31 - 34
زمانى كه مردم از جنگ خسته شده و دهقانان خواستار زمين بودند و جنگ تأثيرات نامطلوبى                                     

همچنين براى آگاهى        .  داد    ح، زمين و نان را سر مى         روى عرضه مواد غذايى گذارده بود شعار صل                  
لنين،  :  ؛ نيز  585ها، ص     ميشل دو سن پير، تراژدى رومانوف                :  از روشهاى تبليغى لنين بنگريد به          

  .475 - 479مجموعه آثار، ترجمه محمدپورهرمزان، ص 
نان در تحوالتى كه منجر به روى                               )  19 بسيار مؤثر دهقا به نقش  دن كارآم     منابع ماركسيستى 

به  .  سازد   هاى آنان پذيرش اين مطلب را دشوار مى                  اند، اما برخى نوشته         بلشويكها شد، تأكيد كرده        
لنين        -نوشته ملگونوف      تمام          » عليه حكومت موقت        -برخالف گفته  هيچ اغتشاش پوگاچفى 

  : از سوى دهقانان صورت نگرفته است؛ بنگريد به« روسيه
    S. P. Melgunovm, The Bolshevic Seizure of Power, pp. 302-891.  



پردازان انقالب ديده              تأكيد بر وجود عنصر خشونت در انقالبها در آثار بسيارى از نظريه                            )  20
و ساموئل هانتينگتون    ( ساختارى -ديدگاه كاركردگرا )شود؛ از جمله در آثار چالمرز جانسون  مى
  (نظريه توسعه نامتوازن)
تاريخ اغتشاشات و انقالبهاى اروپايى به اين نتيجه رسيده                       پيتريم سوروكين در بررسى خود از               

. از اين اغتشاشات و انقالبها با خشونت و خونريزى بسيار همراه بوده است% 70است كه بيش از 
؛ 17  -  30چالمرز جانسون، تحول انقالبى، ترجمه حميد الياسى، ص                      :  ك .  براى آگاهى بيشتر ر        

جوامع دستخوش دگرگونى، ترجمه محسن ثالثى، ص                   ساموئل هانتينگتون، سامان سياسى در            
  :؛ نيز358

 see Kelly. George & Brown, Clifoard )eds(, Struggles in the State, pp. 

741-521.  
هزار نفر و از ويتنام جنوبى              400در جريان مداخله نظامى امريكا در ويتنام، از ويتنام شمالى                    ) 21

  .هزار نفر كشته شدند 51ز حدود هزار نفر، و از امريكاييان ني 900
كه به بهاى قتل تعدادى از            -را   (  مارس    4  -فوريه     27( آميز بالتيك      اگر شورشهاى خشونت      )  22

فرانسوا گزاويه         . ) مستثنا كنيم، انقالب بدونِ خونريزىِ زياد جريان يافته بود                         -افسران تمام شد       
  .) 53 - 54كوكن، انقالب روسيه، ترجمه عباس آگاهى، ص 

از   -بانى اصالحات سياسى و اقتصادى در اتحاد شوروى                    -براى مثال، ميخائيل گورباچف             )  23
پروستاريكا يك انقالب است و بدون              » :  روسيه تمجيد نموده و گفته است           1917انقالب سال     

كننده بسيار مؤثر در تكامل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه شوروى است                             ترديد يك تسريع      
ادامه     ...  رويه فعلى  ... . همراه است -براى هدف استقرارِ دولتى با كيفيتى تازه  -ها  ىكه با دگرگون

بدان دست يافت و        1917مستقيم دستاوردهايى است كه حزب لنينيست در روزهاى اكتبر سال                        
سطح بشناسيم؛ آن    تنها ادامه، بلكه همچنين به مفهوم نيست كه پروستاريكا را با انقالب اكتبر هم نه
گذارى كرد و تأثير آن در               قالب رويدادى بود كه در تاريخ هزارساله ما نقطه عطفى را نشانه                            ان  

ميخائيل گورباچف، دومين انقالب روسيه پروستاريكا، ترجمه                          ) «  . بديل است    تكامل بشر بى    
  .)63عبدالرحمن صدايه، ص 

به                                    )  24 ما  ا رد،  ندا ژه، توافقى همگانى وجود  ين وا ا بتوان    ر  نظر مى   در مورد معناى  سد كه 
  .تر را قيام خواند شورشهاى بزرگ



ها نيز وجود دارد كه پشتوانه نظرى                 البته در مورد انقالب اسالمى تعداد ديگرى از نوشته                       )  25
گويند؛ از جمله خاطرات اشخاص              نگارانه مى      ندارند و به آنها رويكردهاى غيرعلمى يا روزنامه                       
م تهران كه بر چارچوب نظرى خاص متكى                كليدى رژيم پهلوى و مأموران سياسى خارجى مقي                  

برادر     -فريدون هويدا       . اند آورى وقايع و حوادث انقالب مبادرت كرده نيستند، بلكه بيشتر به جمع
باغى در كتاب اعترافات ژنرال؛ پرويز راجى                         در كتاب سقوط شاه؛ عباس قره            -وزير شاه      نخست 

در كتاب     -ين سفير امريكا در تهران          آخر   -در كتاب خدمتگزار تخت طاووس؛ ويليام سوليوان                      
در گروه تحليلهاى غيرعلمى، نظريه              .  اند   نگارانه     مأموريت در ايران در شمار تحليلهاى روزنامه                     

اند؛ بدين بيان كه          توطئه نيز وجود دارد كه وابستگان رژيم و برخى ماركسيستها آن را مطرح كرده  
گونه تحليلها متكى      اين  .  اند   ا و انگليس دانسته      آنان انقالب را توطئه قدرتهاى خارجى مانند امريك                      

با اسناد و مدارك موجود نيز مغاير است                          توان يك      اصوالً نمى   .  بر اسناد معتبر نيست و حتى 
هاى غيرعلمى تحليل كرد؛ آن هم انقالبى كه ريشه در اعماق تاريخ                             انقالب بزرگ را با فرضيه          

برخوردار بوده، و همچنين سبب تحوالت                 كشور دارد و از همراهى اكثر نزديك به تمام ملت                       
المللى گرديده و از سويى بيش از همه، منافع قدرتهاى      اى و بين اى در سطوح داخلى، منطقه عمده

  .بزرگ را تهديد كرده است
، حديث انقالب، ص        « هاى مختلف در تبيين انقالب اسالمى ايران                ديدگاه    » حميرا مشيرزاده،         )  26

هايى كه درباره         شده در راستاى تالش براى اشراف كلى بر نوشته                  بندى ذكر     دسته .  149  -  211
رسد، با اين همه، براى تكميل آن دقت           انقالب اسالمى به رشته تحرير درآمده، سودمند به نظر مى

براى مثال، تدا اسكاچپل           .  بيشترى در ذكر مثالها و آوردن رهيافتهاى دو و سه عاملى الزم است                            
جيمز  .  و عوامل فرهنگى تأكيد دارد             (  نوسازى پرشتاب     ) اقتصادى      در مقاله يادشده بر عوامل            

شناسى جمعى   اجتماعى و سپس به عامل روان             -ديويس نيز در وهله اول به عوامل اقتصادى                       
قتصادى و سياسى، و در نهايت                               .  توجه كرده است        آبراهاميان به عوامل مختلف اجتماعى، ا

  .اند صادى توجه كردهاقت -كدى نيز اساساً بر عوامل اجتماعى  نيكى
72 (Theda Skocpol  
هاى انقالب، ص        مصطفى ملكوتيان، سيرى در نظريه          :  براى مطالعه نظريه اسكاچپل بنگريد به            )  28

  :؛ نيز 143-148



 Theda Skocpol, op.cit, different Pages.  
آمد   به معنى دولتى است كه درآمدى مستمرى مانند در                  )  Rentier State( دولت تحصيلدار       )  29

دارد و به جاى اينكه عمدتاً متكى بر اخذ ماليات از مردم و درنتيجه پاسخگو                               ...  ناشى از نفت و     
  .كننده معيشت مردم است باشد، خود تأمين

عبدالوهاب فراتى، رهيافتهاى نظرى بر انقالب                   :  براى مطالعه بيشتر درباره اين مقاله بنگريد به         ) 30
  .185 - 216اسالمى، ص 

13 (Marvin Zonis  
  .ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه عباس مخبر: بنگريد به) 32
مردى براى تمام فصول، اسداهللا علم و سلطنت محمدرضا پهلوى، مظفر شاهدى، مؤسسه                             )  33

  .444، ص1379مطالعات و پژوهشهاى سيايس 
اد ماروين زونيس بر اين باور است كه محمدرضا شاه به ادعاى حمايت الهى از وى اعتق                                   )  34

توجه   ...  داشت؛ در حالى كه اگر به اقدامات ضدمذهبى شاه مانند كشف حجاب، كاپيتوالسيون و                        
  .كرد، چنين قضاوتى نداشت مى
مشهور شده     Jدر وقوع انقالب، به منحنى               Jدليل ترسيم نمودارى به شكل           اين نظريه به     )  35

  :؛ نيز 196 - 108قالب، ص هاى ان مصطفى ملكوتيان، سيرى در نظريه: ك.در اين زمينه ر. است
    James C. Davies, "Toward a Theory of Revolution" in: Kelly &Brown, 

op.cit. PP 761_051.  
تر در دوره رشد          معناى فقير نيست، بلكه محروم كسى است كه پيش              واژه محروم در اينجا به            )  36

سريع در اين زمينه با مشكل مواجه             اقتصادى دستاوردهايى داشته، اما در دوره ركود                          -اجتماعى    
  .شده است

73 (Revolution and the Social System  
83 (Revolutionary Change  
-129هاى انقالب، ص         چالمرز جانسون، تحول انقالبى؛ مصطفى ملكوتيان، سيرى در نظريه                       )  39

  :؛ نيز 111
 - Chalmers Johnson, Revolution and the Social System, different Pages.  



وجود داشت، اما به اين            (  زا   عوامل شتاب    ) شرط سوم    1357و   1356در ايران طى سالهاى          )  40
وجود نداشت، براساس ديدگاه جانسون بايد      ( نخبگان حكومتى)دليل كه شرط دوم وقوع انقالب 

  .گشت، اما چنين نشد و حتى هر روز بر شدت انقالب افزوده گشت تعادل به جامعه بازمى
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  .گشت الدين حسينى در سالهاى مورد نظر منتشر مى جمال
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خمينى در جهان اسالم        شد و در نهايت به شهادت رسيد، معتقد بود موضوع پذيرش رهبرى امام                         
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