پژوهش های راهبردی انقالب اسالمی

Strategic Research of Islamic Revolution
Vol 1, No 1, Spring 2018

سال اول ،شماره  ،1بهار 1397

ppt 27-48

صفحات 27-48

علل وقوع انقالب اسالمی ایران؛ چرایی و چگونگی
دکتر عزیز جوانپور هروی

1

سید محمدرضا موسوی
امیرمهدی علیپور

3

چکیده
بدون تردید انقالب اسالمی ایران ،بزرگترین انقالب قرن بیستم بوده است که توانسته تأثیرات گستردهای
در سطح داخلی و بینالمللی برجای بگذارد .وجه تمایز آن باا ساایر انقالبهاا ،در تأکیاد آن بار مویویات و
ارزشهای ملهم از دین اسالم بود ،باه نحاوی کاه باا تبیاه بار قادرت فرهیگای میعاوا از اساالم و اییاای
ارزشهای اسالمی در یک شرایط بینالمللی و داخلی خاص توانست باا بسایه همگاانی باه پیاروزی برساد.
بررسی علل انقالب ها ،همواره یبای از جذاب ترین موضوعات علوم سیاسای و جامواه شیاسای مای باشاد.
تاکیون در خصاوص علل وقوع انقالب اسالمی ایاران ،دیادگاه هااای ملتلفای مطاره شاده اسات .در ایان
پاژوهش قصد داریم نارضاایتی هاا و ناکاامی اقعاار ملتلام جامواه در قالاا محرومیات نسابی و هم یاین
ارتباطات مستقیم و غیر مساتقیم ارتاش و شالص محمدرضاا پهلاوی ،و تااثیراتی کاه ایان رواباط بار باروز
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مقدمه
انقالب اسالمی ایران یبی از تحوالت و پدیدههای نادر قرن بیستم بود که نه تیها تأثیر
عظیمی بر جاموه ایران ،بلبه بر نظام بینالملل گذاشت ،چرا که این انقالب،مبتبر ارزشهایی
میعوا از ماهیت دییی خود بود که هم توانست در ساختار سبوالر نظام بینالملل قرن
بیست ،بهعیوان یک پدیدهی نو و متمایز ظاهر شود ،و هم یبومتی جدید در سطح نظام
داخلی ایجاد کید.
بسیاری از رفتارگران پدیدههایی نظیر انقالب را جزء رفتارهای جموی یا اجتماعی به
یساب آورده و تحلیلهای رفتاری از انقالب ارائه دادهاند .با این وصم ،انقالب ،گونهای
ی جموی به یبسری نیاز معترک است که با هدف رهایی از وضع موجود و
از پاسخ رفتار ِ
رسیدن به وضع مطلوب صورت میگیرد ،و در اثیای شبلگیری ،مبتبر ارزشها ،راهیلها
و انتلاب ابزارها جهت پاسلگویی به نیاز میشود .انقالب اسالمی ایران نیز ،در پاسخ به
یک نیازِ جموی شبل گرفت و مبتبر ارزشهایی شد که در راستای پاسلگویی به نیاز
جمویِ خاصی بود(قدیانلو.)32 :1393 ،

نگاهی باه تاریخ ایران قبل از انقالب اسالمی ،مبیّن این واقویت اسات کاه نوع زمامداری
یبومت محمدرضا شاه را سیاست های شبه مدرنیستی پهلوی سامان داده بود .سیاست هایی
که مریله جدیدی از نارضایتی اجاتماعی -اقاتصادی و رفااهیِ اقعار ملتلم جاموه و
ادغام اجباری سیاسی آن ها را به دنبال داشات .عواملی که مردم ایران را از هر طبقه ای ،به
ادراک و فهم این نابرابریها ،تبویض ها و بی عدالتیها سوق داده بود .افباری که میطق و
شاالوده آن را در عاواملی چاون فساد دربار و نفرت از سیاست های شبه مدرنیستی،
نارضایتی نسبت به نااتوانی یابومت در اجرا و گسترش یقوق اساسی افراد و غیره تعبیل
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می داد .این موضوعات سبا گردید تا برپایی انقالب اسالمی اقاعار مالتلم جااموه را در
راستای تظلم خواهی ،استیفای یقوق ،یبومت قانون ،ایجاد دموکراسی ،آزادی بیان و
گسترش یاقوق شاهروندی و در یک کاالم تقاضاها و خواسته های ملت ایران تحلیل
کرد .روندی که نیروهای ملی و مذهبی شامل کارگران ،دهاقانان و کاعاورزان ،رویاانیون
و طبقه متوسط جدید و تحصیل کرده نقش عمده ای داشتید .این نارضایتیها و محرومیت ها
باعث شدند تاا دورانای از فعردگی نیروهای اجتماعی که برآییدی از توسوه اقتصادی و
سرکوب سیاسی نیروهای اجتماعی که زیر فاعار دولت قاوی قاادر به ابراز وجود نداشتید،
معاهده گردد .مجموع این عوامل شرایط انقالب را با انفجار و آزاد شدن نیروها از
فاعردگی ،به واسطه دیدگاه تجددگرایانۀ اسالمی که از سوی امام خمییی(ره) مطره شده
باود ،فاراهم کارد(امام جموه زاده و ابراهیمی.)28 :1395 ،

مبانی نظری و مفهومی
عمدتا انقالب را دارای ریعه ای التین و اخذ شده از علام ساتاره شایاسای مای دانیاد.
واژه انقالب که برگردان  Revolutionاست از ریعاه لااتین  Revolutioمعاتق شاده
اسات .کالمه اناقالب در لغات به مویاهایی که تقریبا در یک طبقه هساتید ،مثال برگعتن،
تغییر یافتن از یالی به یال دیگر ،واگارایی ،دگارگاونی ،تاغییار و تحاول ماهیات و واژگون
شدن ،توبیر شده است(فرهیگی .)20 :1380 ،انقلااب ،در سیاسات باه ماویای تاغییار ناگهانی
در یک مسیر می باشد .کاربرد سیاسی این مفهوم ،در واقع در اواخار قارن پاانزدهم میالدی
رواج پیدا کرد .سااموئل هاانتییگتون ،در توریفی کاه از انقلااب ارائه می دهد ،موتقد است
که ،انقلااب یاک دگرگاونی ساریع ،باییاادی و خاعاونت آمیاز داخلاای ،در ارزش هااا و
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اسااطوره های مساالط بااار یااک جااموااه ،ناهادهااای سیاساای ،ساااختار اجتماعی،
رهبری ،فوالیت و سیاست هاای یاباومتی اسات .اماا از دیدگاه رایموند تانتار و مانوس
میدالرسبی ،انقلااب رویادادی اسات کاه در خلاال آن ،عده ای شاورشی بااه صاورت
غیار قاانونی و باا باهاره گایاری از قاوه قاهریاه ،نالبگاان و سااران یبومتی را به چالش
می کعید(مایالنی  .)38-39 :1383 ،آنا ه که در این تواریم معاترک است ،اشاره به
دگرگونی و طغیان خعونت آمیز علیه ناظم ماوجاود اسات ،و گاویی انقلااب بدون فاکتور
خاعونت ،مویای چیدانی نادارد .بااه اعاتقااد کاالورت هام کاه می تااوان گافات
سرسلت ترین موضع را در این باره دارد ،انقالب ،شابلی از تغییار یبومات اسات کاه
باه همراه خاعونت ،رخ می دهد .این بحث را می تاوان باا گافتاه انگلاس در مورد اناقالب
پایان داد ،اناگلس ،با تأکیاد شادید باار خاعاونت ،می گویاد :مطمئیاا انقلااب ،سلطه
جوی انه ترین چیزی است که وجود دارد ،عملی است کاه باه خاطر آن ،قسمتی از مردم
اراده خود را بوسیله تاوپ و تافیگ و سر نیزه و دیگار وساایل سالطه جویانه ،بر قسامت
دیگاار تحمیل می کید .سرانجام ،باید گفت نبته مهام و یاائز اهمیت در بررسی وقایع
انقالبی ،توجه باه ناارضایتی اجتماعی است که در واقع به عایوان یک ماتغیر ماستقل اولیه،
هاماواره بااه عیاوان موتاور ماحرکاه اناقالب هاا ،عمال کارده اسات .اکثار نویسیدگان
هم بر این باورند که میان خیزش عمومی و نارضایتی اجتماعی ،ارتاباط ماستقیمی وجاود
دارد(فوران  .)71 :1388 ،ا گر بلواهیم توریفی از انقلااب اساالمی بااه دساات دهاایم ،مای
تاوانیم باگوییم که انقالب اسالمی :عبارت اسات از دگرگاونی بییاادی در سااختار کلای
جاموه و نظام سیاسی آن ،میطبق بر جهان بییی و موازین و ارزش های اسالمی و نظام
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امامت ،بر اساس آگاهی و ایمان ماردم و یرکت پیعگام متقیان و صالحان و قیام قهرآمیز
توده هاای مردم(عمید زنجانی.)41 :1368 ،

باید گفت انقالب اسالمی درواقع یک رفتار جموی و گروهی ملت ایران ،در پاسخ به
وضویت نامطلوب بود .اسملسر از جمله متفبرانی است که موتقد است انقالبها ،رفتارهای
جموی به شرایط نامطلوبید .وی رفتار جموی را بسیه غیر نهادمید (غیر رسمی) برای
بازسازی بلعی از کیش اجتماعی ،بر اساس عقیدهای تومیمیافته میداند؛ که مهمترین
ویژگی آن(رفتارجموی) ،عقیدهی تومیمیافته و یا بازسازی یک جزو از کیش اجتماعی
است .وی کیش اجتماعی را تالش قاعدهمید یک کیعگر که در یک زمییهی محیطی یا
موقویتی به دنبال دستیابی به هدف یا اهداف مطلوب است ،توریم میکید(».اسملسر:1380 ،
.)12

«به عقیده اسملسر کیش جموی دارای اجزاء ملتلفی است که عبارتید از :ارزشها،
هیجارها ،بسیه انگیزه در کیش سازمانیافته و امبانات موقویتی در بین چهار جزو کیش
اجتماعی ،ارزشها باالترین موقویت را دارند و امبانات پایینترین جایگاه را .هر نوع از
رفتار جموی ،موطوف به یبی از اجزای متمایز کیش اجتماعی است .با این بیان میتوان
رفتار را به چید دسته تقسیم کرد :جیبش موطوف به ارزش ،جیبش موطوف به هیجار،
طغیان خصومتآمیز ،هیجان جموی و هراس»(اسملسر.)5 :1380 ،

اسملسر جیبش موطوف به ارزش را کیش جموی میداند که زیر لوای عقیدهی تومیم
یافته بسیه شده و یاکی از بازسازی ارزشهاست .به نظر وی جیبش انقالبی میتواند
جیبعی موطوف به ارزش محسوب شود امّا عواملی تویینکییده باید فراهم باشید که جیبش
انقالبی ،جیبعی موطوف به ارزش محسوب شود از جمله شرایط ساختاری ،وجود فعارهای
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ساختاری متودد ،باور و عقیدهای موطوف به بازتوریم یا تحولی ارزشی در جاموه ،عوامل
و یوادث تسریعکییده و شتابدهیدهای که باعث تثبیت عقیدهی موطوف به ارزش
میشوند(صباغ.)31 :1386 ،

تئوری اسملسر دو نتیجه را دربر دارد اوال انقالب یک کیش رفتاری جموی است .ثانیا
ارزش با رفتار ارتباط دارد و انقالب بهعیوان یک کیش رفتاری،تحت شرایطی خاص،
موجا بروز و شبلگیری ارزشها میشود .اما تئوری وی ،محدود به تویین شرایط و
عواملی است که میجر به ظهور انقالب ارزشی میشود ،و دربارهی جایگاه دقیق ارزشها
در رفتار و توضیح چگونگی بروز ارزش در رفتار توضیح خاصی ارائه نمیدهد .برای فهم
قضیه ی مذکور قبل از واکاوی مفهوم ارزش و نیاز ،باید به توریم و چگونگی شبلگیری
رفتار پرداخته شود ت ا بتوان با شیاخت دقیق آن به جایگاه نیاز و ارزش در رفتار پی
برد(قدیانلو.)35 :1393 ،

مبحث توریم و چگونگی شبل گیری رفتار ،جزء مبایث انگیزش و هیجان در
روانعیاسی است که روانعیاسان این یوزه در اثیای مبحث به توضیح و نحوهی شبلگیری
رفتار پرداختهاند .در توریم رفتار آمده است :به هر نوع پاسخ ارگانیزم که در مقابل
محرکهای درونی و بیرونی ارائه شود رفتار میگوییم ،که به صورت مستقیم و یا غیر
مستقیم و با ابزار قابل رویت است(اتبییسون و اتبییون.)287 :1383 ،

عـوامل تـأثیرگذار در وقوع انقالب اسـالمی
طاره اصول و راهبارهای دولت داری در سایه ناظام هاای استبدادی و مطلقه ،میجر به
ریعه دار شدن فساد ،خودکامگی و انفوال سیاسی در دوران پهلوی گردیده است.
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ماوضوعی کاه در قبل از انقالب اسالمی ،به واسطه طاره ماطالبات و خواسته هاای ماردم
ایران کاه با محرومیت نسبی ماواجه شده بودند ،به چالعی برای دولت محمدرضا شاه تویّن
یافت؛ به عبارت دیگر ،عدم تمبین دولت پهالوی ناسبت به تقاضاهای عمومی در یوزه
های سایاسی ،اقاتصادی و اجاتماعی ،بااعث تاحلیل معروعیت نهادهای یااکم گاردیده و
به عرصه ای برای کعمبش های ملی که بازتاب عقا ماندگی ذهییت اجتماعی و ساختار
پوسیده سیتی باود ،تاویّن پیدا کارد و رژیم پهلوی را با بحرانی که در مقاله یاضر از آن باه
عایوان «تالۀ باییان گاذار» یاد مای شود ،مواجه ساخت(امام جموه زاده و ابراهیمی.)33 :1395 ،

تله بییان گذار در اصطاله سازمان و سیستم به وضویتی اطالق می شود که یک سازمان
و نظام سیاسی در مریله رشد خود ،با ناتوانی رهایی از وابستگی به بییان گذاران و ذهاییت
پیعین مواجه میعود(فیریی .)404 :1391 ،این مفهوم ناظر بر زمانی است که سازمان قادر به
توسوه قابلیت های موردنیاز به جای مهارت های میحصربه فرد از مؤسس نباشد .وضویتی
که باعث تضویم مادیریت ،اتاالف میابع ،ایتمال از دست رفتن مسیر استراتژیک و در
نهایت ،مرگ خواهد می شود .اهمیت این موضوع تا آنجاست که جهت ادامه ییات و
پیعرفت ،باید یک سری از تغییرات به وجود آید؛ مسائلی که بییان گذاران ناسبت باه آن
واکیش نعان میدهید و آن را به رایتی نمی پذیرند .در واقع ،هر نظام سیاسی به مثابه سیستم
هوشمید ،مرایلی چون تأسیس ،کودکی ،رشد ،بلوغ ،فرسودگی و فاروپاشی دارد .سایستم
ها در عبور از هر مریله عامر خاود به مریلۀ دیگر ،یک دوران گذار را می گذرانید .دوره
گذار دوره ای است که سیستم در آن با معبالت و گاه بحران هایی مواجه می شود .در
این میان دو گذار بسیار یساس است(امام جموه زاده و ابراهیمی.)34 :1395 ،
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یبای گاذار بین دوره تأسیس و کاودکی کاه اگر کیترل نگردد ،سیستم رو به افول می
رود و دیگری ،گذار بین دوره رشد سریع و بلوغ که هر نظام سیاسی -اجتماعی را دچار
توارضاتی میان بدنه سیستم و مؤسسان می کید که با فقدان تاصمیم گایری صحیح ،سیستم
وارد تله بییان گذار خواهد شد(رنانی .)69 :1389 ،در یقیقت ،سلطه و نفوذ بییان گذار که
در دوره طفولیت و آغاز رشد ،مطلوب به نظر می رسید ،یال در شرایطی که سازمان (نظام
سیاسی) رشد می کید ،بارای اداماه رشد و تابامل آن غیرقابل تحمل است ،چه اییبه،
انتقال به دوره بلوغ موموالً با بحرانی جدی همراه است که این باحران نتیجه اشتباهات ناشی
از تببر ،تصمیم گیری متمرکز و نبود ساختار میاسا و غایره در دوره رشاد ساریع است.
ازاین رو ،می توان استدالل کرد که یک نظام سیاسی در مریله تأسیس بایستی به شبل
ایجابی توسط باییان گاذار اداره و مدیریت گردد؛ اما در مریلۀ گذار بین دوره رشد سریع
و بلوغ ،باید از خودکیترلی باییان گاذار جادا شده و با انوطاف پذیری کیترل همراه شود،
یویی مستقل از بییان گذار به ییات خود ادامه دهاد .ازاین رو ،بحران تلۀ بییان گذار ممبن
است در یبی از دو یالت زیر رخ دهد :الم :نظام سیاسی قادر باه توسوۀ آن دسته از
توانمیدیهای الزما نایست که در دورة بلوغ باید جایگزین مهارت های میحصربه فرد بییان
گذار باشد .ب :بییان گذاران نمی خواهید یا نمی توانید عمالً و به طور مؤثر ،به
خودگردانی سیستم رضایت دهید و کیترل مستقیم و متمرکز خود را کاهش دهاید و یا
یتی یذف کیید(فیریی.)405 :1391 ،

با توجه به مطالا فوق ،تله بییان گذار که در ابتدا مریله ای ذهیی است ،هم به خود
بییان گذاران بازمی گردد و هم اییبه به پیروان سرایت می نماید .بییان گاذاران چایان چه
باور مطلقی به همه آراء و افبار خود داشته باشید و یا اییبه همواره نگران از دست دادن
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اقتدار مطلق خود باشید و یا نوعی دشمن هراسی در آن ها وجود داشته باشد ،اجازه بروز و
ظهور هایچ گاونه آراء متضادی را نمی دهید و در این صورت مانع معارکت دیگر اذهان
خواهید شد و مستمراً با پیش پیداشت های خود جاموه را اداره خواهید کرد .ولو اییبه
معارکت دیگران به نفع اعضای یک مجموعه (نظام سایاسی) بااشد و رضایت یاصل کید.
هم یین ،از ملتصات تلۀ بییان گذار این است که سیستم ،دیگر نمی تواند روی میحیی
طبیوی عمر خود یرکت کید و انرژی ییاتی خود را تا یداکثر ممبن باال ببرد(رناانی،

 .)69 :1389ناظام سایاسی در این شرایط ،بی آنبه راه برون رفت ماطمئیی پیدا کاید ،باه
ییات علیل و بیمار خود تا زمانی ادامه می دهد که نیرویی از درون یا بیرون ،اعم از کودتا،
انقالب یا جیگ بدان پایان دهد (فیریی.)406 :1391 ،

با توجه باه گازاره هاای این مفهوم ،به نظر می رسد که نظام پهلوی دارای دو ماعبل
اسااسی بود؛ از یک سو ،نظام سیاسی قادر به خلق مهارت های الزم برای یل بحران در
درون خود و مجلس نبود و به همین دلیل ،هر لحاظه نایازمید اساتفاده از قوه قهریه بود .از
سوی دیگر ،محمدرضا شاه با توجه باه خصلت استبدادی و شلص محور ،نمی توانست
موجبات خودگردانی نظام را فراهم کید ،کیترل های مستقیم را کاهش دهد و به نظارت
اکاتفا کاید.

الف)محرومیت نسبی اقشار مختلف جامعه(کشاورزان-کارگران-روحانیون)
کعاورزی ایران در فاصلۀ سال های  1357-1332دستلوش دگرگونی کیفی عظیمی
گردید که ناشی از اثارات پردامایۀ بارنامه اصالیات ارضی دهۀ  1340بود ،برنامه ای که
در محور «انقالب سفید» قرار می گرفت و به موجا آن ،وجاه تاولید دهاقانی سهم بری

 / 36فصلنامه پژوهش های راهبردی انقالب اسالمی ،سال اول ،شماره  ،1بهار 1397

که قرن ها در ایران مرسوم بود ،جای خود را به کعاورزی سرمایه ای داد که تاأثیرش بار
زمین داری ،ساختار طبقاتی روستاها و عملبرد کعاورزی بسیار بارز و عمدت ًا میفی بود
(فوران  .)472 :1378 ،ماوضوعی کاه بااعث از بین رفتن کعاورزی بومی و وابستگی هر چه
بیعتر ایران به محصوالت کعاورزی دول خارجی گردید .عاالوه بار این ،بررسی های
وزارت کعاورزی ،ارقامی را نعان می داد که بر اساس آن ،بهره برداران کوچک از زمین
هاای کاعاورزی ،تایها قادر به فروش نیمی از تولیدات خود بودند.
پس از کودتای  1332تا سال  1336به واسطه اعتصاباتی که از سوی کارگران به وقوع
پیوست ،نوع نگاه دولت به موضوعات کارگری بیعتر امییتی شد که نتیجه چایین ناگرشی،
عدم وجود اتحادیه یا تعبل مستقل بود و اتحادیه هایی که پس از این سال ها تا سال 1357
فوالیت می کردند ،به نوعی وابسته به دولت بودند(یبیا زاده .)53 :1387 ،وضویتی که در
آن طبقه کارگر را با محرومیت نسبی از یایث ماویعتی ماواجه کرده بود .همان طور کاه
کاانییگهام اعاتقاد دارد« :دولت های گوناگون ایران هرگز به بهبود وضع کارگران به مثابه
هدفی به خودی خود انسان دوستانه و یا اجتماعی عالقه ای نداشتید ،ولی خود را تیها باه
پیعاگیری از بارخاستن عیاصری از میان کارگران که ممبن است خطری بارای زماین
داران ثروتمید به شمار آیید ،سرگرم کرده اند»(الجوردی.)345 :1369 ،

در این دوره ،طبقه کارگر به طور قابل توجهی به درجاه ای از رشاد و آگاهی طبقاتی
برای مقابله با دولت رسیده بود ،قدرتی که نه در سازمان ،بلبه در کمیت و کیفیت
نارضایتی این طبقه وجود داشت و میجر به همراهی آن ها به شبل اعتصاب و توطیلی
کارخانه ها باه ویژه در یاوزه های نفتی و پاالیعگاه ها شده و در تعدید بحران مالی و
سیاسی یبومت نقش اساسی داشته است(رهبری .)253 :1384 ،در اعتصابات اولیه خواست
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کارگران عمدتاً اقتصادی بود .رشد اقتصادی اولیه ،افزایش توقوات و انتظارات عمده و
بروز باحران و ماعبالت اقتصا دی ذهییت عمومی را آماده نارضایتی و واکیش ساخته بود
و طبواً کارگران نیز از این قاعده کلی بیرون نبودند(یبیا زاده .)76 :1387 ،پیرو این
اعتصابات ،کارگران خواسته های سیاسی را بر خواسته های اقتصادی خود افزودند .در
نتیجه ناه تایها باسیاری از پاالیعگاه های نفت توطیل شاد ،بالبه بایعتر میدان های نفت نیز
از کار بازایستاد(الجوردی .)426 :1369 ،و متواقباً کارکیان ارتباطات ،یمل ونقل ،بانک ها،
بیمارستان ها و کارگران کارخانه های کاغذسازی ،مااشین ساازی ،ابازارسازی ،دخانیات،
بافیدگی ،ذوب آهن و سایر بلش ها نیز باه جارگه نفتگران اعتصابی پیوستید .در واقع،
پرولتاریای صیوتی به همراه کارگران اداری در صیایع معابه در اعتصابات و تظاهرات
شرکت می کردند و بر این اساس باه گاونه ای ماؤثر و موفقیت آمیز باعث توطیلی خدمات
و صیایع یساس می شدند .تااآنجاکه همه کارگران پیعیهاد افزایش بسیار زیاد دستمزدها را
رد کردند و به اعتصاب ادامه دادند و همواره از مواضع آیت اهلل خمییی(ره) پعتیبانی به
عمل مایآوردند و خاواهان اوج گایری جیبش اجتماعی بودند(فوران .)570 :1378 ،به
عبارت دیگر ،اهمیت موضوع تا آناجاست کاه در این انتقال یویی انتقال از خصلت
اقتصادی به سیاسی ،امام خمییی (ره ) نقش بسیار مؤثری را ایفا مییماید .بیانات ایعاان در
طاول این ساال ها خصوصاً سال های  1356و  1357به جهت ویژگی روشیگری و آگاهی
بلعی که داشت تاوانست باه تاومیق وجوب انقالب در اذهان بیانجامد و برونداد این
تومیق نیز ایمان به این نبته بود که بهبودی شارایط اجاتماعی تایها با انقالب امبان پذیر
خواهد بود(یبیا زاده.)75 :1387 ،
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با به قدرت رسیدن محمدرضا شاه  ،دور جدیدی از تحوالت اجتماعی در تاریخ مواصر
ایران آغاز گردید .به طوری که الگوی نوسازی در عصر محمدرضا شاه ،اساس یبومت
رانی را اصول ملی گارایی ،سابوالریسم و یبومتی عاری از نفوذ مذها تعبیل می داد،
تا آنجاکه می توان استدالل کرد ،ویژگی اصلی سیاست های اصالیی و یبومت مورد
نظر شاه ،نعاندن کلیتی مدرنیستی به جای کلیت اسالمی بود که باعث ایجاد شاباف مایان
دولت و ملت گردید .یبی از جمله مسائلی که باعث سیاسیتر شدن هر چه بیعتر جاموه
رویانیت شد ،اقدامات غیردییی رژیم پهلوی بود .به طوری که رژیم پهلوی با طره مسائلی
چون انتلابات اناجمن هاای ایالتی و والیتی ،یذف سوگید به قرآن ،طره ورود زنان به
انتلابات در سال  ،1342تصویا کاپیتوالسیون ،اجرای ناسیونالیسم و سیت های قبل از
اسالم با اقداماتی هم ون بزرگداشت جعن های  2500ساله شاهیعاهی به مابارزه باا
جااموه دییی سوق پیدا کرد(امام جموه زاده و ابراهیمی.)46 :1395 ،

از ناظر جاموه آن ه که از مفهوم اصلی اعالم تاریخ 2500ساله شاهیعاهی مستفاد
میگردید ،عالوه بر جدا کردن ملت ایران از هزار و چهارصد سال تاریخ اساالمی و بای
ارزش تالقی کردن آن محسوب می شد ،ناظر بر متصل ساختن جااموه باه دو هزار و پانصد
سال تاریخ شاهیعاهی و هم یین به مفهوم اسقاط رسمیت مذها اسالم و شیوه اثیاععری و
اعالن رسمیت ایدئولوژی شاهیعاهی و فرهیگ غاربی باود .هم یین در مهر 1341رژیم
پهلوی الیحه انجمن های ایالتی و والیتی را به تاصویا رساند .به موجا این الیحه  ،واژه
اسالم از شرایط انتلاب کییدگان یذف شده بود ،انتلاب شوندگان نیز به جای اییبه
ماراسم تاحلیم را باا قرآن به جای آورند ،می توانستید این کار را با هر کتاب آسمانی
اناجام دهاید .موضوعی که ملالفت علما و رویانیون را در پی داشت ،چراکه رژیم شاه با
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ا ین مصوبه ،ضمن آنبه اندیعه تداوم و تعدید سایاستِ تاضویم رویاانیت را در سر می
پروراند ،در جهت تقویت بیگانگان و غیرمسلمانان گام برمی داشت(پزشبی-73 :1381 ،

 .)75اقدامات شااه جاهت تاحمیل فرهیگ تا آنجا بود که طبقه رویانیت را به مقابله و
ملالفت با رژیم واد اشت .در این رابطه ،رژیم پهالوی از آماوزش و پرورش باه مثابه یک
خرده سیستم دولتی برای معروعیت دادن به نظام ،استفاده گسترده می کرد .به طوری کاه
آماوزش و پرورش به محفلی برای اهداف فرهیگی در روند نوگرایی به یساب می آمد،
موضوعی که باا ناگاه باه محتوای کتاب های درسی می توان به ماهیت سیاست های
فرهیگی پهلوی دوم پی برد.
افزون بر آن ،ترویه غارب گارایی یاوزه دانعگاه را نیز فراگرفت که نمود خود را در
نوع پوشش و یجاب بانوان آشبار کرده بود؛ برای ماثال ،ریاسات ساازمان اطالعات و
امییت کعور (ساواک) در پاسخ به درخواست شهربانی در سال  1355برای جلوگیری از
ورود دخاتران چاادری به دانعگاه ،این گونه پیعیهاد می کید :با سلره کردن این دخترها و
هو کردن کالغ سیاه و نظیر آن ،کاری کایید کاه نتوانید با چادر بیایید یا چادر را از سر
بردارند (نواختی مقدم و انوریان اصل )121 :1388 ،؛ آن گاونه کاه باری روبین بیان
میدارد«:در عرصه و مورفی فارهیگ و تامدن غارب به مردم ایران بدترین و مبتذل ترین
جیبه هاای این فارهیگ انتلاب شد که ضربۀ یاصله از آن برای جاموه مذهبی و سیت
گرای ایران قابل تحمل نابود».
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ب) ضعف بنیان مشروعیتی رژیم و گرایش میلیتاریسم
یبی از اصلیتارین عاوامل ساوق یاافتن محمدرضاشااه باه نظاامی گرایای ضاوم
بییاان معروعیتی و فقدان ریعه های مردمی و مویوی یبومت پهلوی در بطن جاموه ایاران
بود .در یقیقت ،یتی یک پادشاه هم نمی تواند جدای از مردم کعور خود در نظر گارفته
شاود ،اگر این توریم اولمان از سلطیت را بپذیریم که؛ سلطیت همان دولت است و تاج و
تلات سلطیتی ،نعانه پیوندی مویوی و یقوقی است که پادشاه و کعور را به هام متصال
می کیاد ،بیابراین یک پادشاهی ،هم پادشاه و هام ماردم را شامل می شود .این مطلا،
همان راه یل انتزاعی ساده ای بود که هرگز محمدرضاشاه ،به آن توجهی نبرد ،یاا اصال
آن را نمی دانست .نبته اساسی و قابل توجهی که در اییجا باید به آن اشاره کاارد ،ایان
اسات که در مواجهه با یک یرکت اعتراض آمیز اجتماعی و سیاسی ،می بایست از
گرایش آن به سمت راه های خعونت آمیز ممانوت به عمل آورد و بارای اییباه چیاین
نتیجاه ای در رویارویی با یک یرکت یا جیبش اعاتراض آمایز یاصل شود ،باید راه های
مسالمت آمیزی را برای انتقال خواسته های افراد موترض ،در نظر گرفته شاود .بیاابراین
یبومات باا صارف هزییه ای کمتر و به شبلی آسانتر می تواند قدرت خود را در سااطح
جاامواه اعاماال کیاد .در واقع ،خعونت وقتی از ساوی یک یابومت باه کار گرفته می
شود کاه راه هاای دیگار بارای اعمال قدرت ،با ناکامی مواجه شده باشید ،و هدف قدرت
آنقدر اهمیات داشاته بااشاد کااه اعامال کییده قدرت ،دیگر به تبوات و اثرهای میفای آن
اهامیات نادهاد(دولت آبادی.)137 :1394 ،

وابستگی نظامی رژیم :چایان اه کودتاای  28مارداد  ،1332آغاز وابستگی روز
افزون ایران به ایاالت متحده ،بویژه در یوزه نظامی و لجساتیبی آن باود .این واباستگی در
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دراز مدت باعث شد تا شاه ایران به ارتش به عیوان تیها سرچعامه و میبع واقوی قدرت
خاود ناگاه کید و برای بقای یبومت ،آن را تبیه گاه امان خاود قارار دهد .ماحمدرضا
پهالوی پس از کودتا ،قدرت خود را با بهره گیاری از نایروهای ناظامی و بالصوص
رهبران کودتا تثبیت و محبم کرد .بارای اسااتمرار ایان رونااد ،یویی استوار کردن
یبومت بر اساس پایه معروعیتی زور ،الزم بود تا ارتش باه عیاوان تایهاا یاامی داخلی
قدرتمید شاه ایران ،تقویت گاردد .تاوسوه نیروی اناساانی ارتااش در یاک دوره زماانی
چهارده ساله از  200هزار نفر در سال  ،1342باه  410هازار نفر در سال  1356افزایش یافت
و یتی قرار شده بود که در سال  1361به مارز  760هازار نفر هم برسد .هم یین بودجه
ناظامی اختصاص داده شده به ارتاش ایرانا در سال  ،1342در یدود  293میلیون دالر بود
کاه در ساال  ،1352این رقم به مرز  8/1میلیارد دالر رساید و در ساال  ،1355ایان هزییاه
چیازی یدود  3/7میلیارد دالر و سپس در سال  ،1357در یادود  10مایلیارد دالر بارآورد
شاد  .ایان هزییه ها در یاالی باه یاوزه ارتش اختصاص داده شاد ،کاه به بلش های
دیگار ناظیر آموزش و بهداشت  ،هزییه های بسیار کمی اختصاص یافت  .بیابراین می تاوان
گفات کاه ؛ ایایا تافااوت فایش ،بی شک نمایانگر تفبر ناظامی گاری و میلیتاریستی
شااه ایران بااود(صالیی .)456 :1386 ،در سال  ،1346ارتش ایران تاقریبا به طور کامل به
صیایع و تبیولوژی نظاامی ایالاات متحده وابسته شده بود .افزون بر قرارداد ناظامی باین دو
کعور ،دولت ایران با دولات ایالاات متحده در پیمان سیتو نایز هام پیماان شاده باود.
حـضور مستشارارن آمریکایی :پس از کودتای  28مرداد  ،1332نافوذ ایاالت
ماتحده در ایران گساترش یافاات و افاساران این کاعور برای آموزش نظامی ارتش ایاران،
روانااه پادگاانهاا ،پایگاههاا و دیگار ارگانهاای نظامی شدند .برخورد آنها با افسران
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ایرانی که در مایان آناها افسران دل ساپرده باه ملات هام وجاود داشتید ،بسیار زنیاده و
تاحقیرآمیاز بااود .رفتارهاای تحقیرآمیاز و نلاوت آلاود آنهاا ،ماوجا سارخوردگی و از
میان رفتن ایسااس اعتمااد باه نفاس در میاان بسایاری از افساران ایراناای می
شاد(ماعااایخ .)115 :1380 ،هام یاین در ایان بااره میتاوان بااه ساالیان سااایاتور
آماریبایی  ،هیوبرت همفری در ساال  1960اشااره کرد که اعالم کارده باود :می دانید
یبای از فرماندهان ارتش ایران به یبی از آمریباییان گفته است ،به برکت کامک هااای
آمریباا ،ارتش ایران در موقویت خوبی است و مای تاواند با ماردم غایرنظاامی کاعاور باه
خاوبی مقابلاه کید(فوران.)446 :1380 ،

به این ترتیا از یک طرف ،ارتش ایران هر چه بیعتر به ساوی وابستگی فیی و
لجستیبی یارکت مای کرد و ایساس سرخوردگی نظامیان و بی ارادگاای در مایان آناان
بایعتر مای شد ،و از طرف دیگار ،خاود این مسأله وابستگی ،بهانه ای را برای ملالفان
رژیم پهلوی مهیا کرد ،که می تاوان باه سالیان اماام(ره) در ساال  1357اشاااره کاارد :مااا
نمی خاواهیم کاه وقتای مای رویم سااراغ ناظاامی هاایماان ،وقاتای ماای رویم سااراغ
لعابرمان ،آمریبایی ها بیایید اداره اش ببییاد ... ،تحات نظاارت مستعاارهای آمریباایی
باشاید ،یاک ارتش انگل درست کیید ،یک ارتعی که ماال ایاران را صارف در راه آناان
ببییاد و آنهاا تحت نظارت و تربیت مستعارهای آماریباایی ،بارای آمریبایی هاا
بلواهیاد کاار ببییاد .به این ترتیا باا توجاه باه روناد افازایش مستعااران آمریباایی ،کاه
در اواخار انقلااب تودادشان از چهلهزار نفر هم گذشته بود ،و تصویا قانون کااپیتوالسیون
در ماجلس  ،که به میظور محافظت و مصونیت آنها ،تصویا شده بود ،طبیوی بود که
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ملالفاان رژیام پهلاوی ،اعتراضااات خااود را گسااترش دهیااد و وابسااتگی ایااران بااه
ایاالت متحااده را در رأس ملالفت های خود قرار دهید(دولت آبادی.)142 :1394 ،

ایجاد سازمان های امنیتی موازی :محمدرضا شاه در کیار ارتاش ،سازمان های
امییتی دیگاری را نایاز گساترش داد .اعضاای نیروهای ساواک ،در مجموع ،بالغ بر 5300
مأمور تمام وقت را شامل می شد ،به اضافه ایان آمار ،سازمان ساواک شمار بسیاری از
مأموران و جاسوسان ناشیاس را نیز در بر می گرفات(زیباکالم.)219-218 :1388 ،

افزون بر سااواک ،دو سازمان امییتی دیگار هام ،یویای بازرسای شاهیعااهی و رکان دو
ارتش وجود داشتید که به امر نظارت معغول بودند .اداره سازمان بازرسی شاهیعاهی را که
در سال  1337تأسیس شده بود ،یساین فردوسات ،دوسات دوران کاودکی شااه باار
عاهاده گرفته بود .مهم ترین کارویژه های این سازمان ،نظارت بر ساواک ،جلوگیری از
دسیسه ها یا کودتاهای نظامی ایتمالی و ارائه گزارشهایی درباره خانواده های ثروتمید ایران
باود .رکان دو ارتش ،در سال  ،1342و به تقلید از اداره دوم فرانسه تعبیل شااده بااود.
ایان ساازمان باه عیوان قسمتی از تعبیالت نیروهای مسلح ،عالوه بر گاردآوری اطالعاات
ساری نظاامی ،دو سازمان ساواک و بازرسی شاهیعاهی را نیز از نزدیاک تحات نظار
داشات .پاس از توساوه ارتش و قبضه کامل قدرت در دستان شااه ،شااه برای جلوگیری از
وقوع کو دتا بوسیله امرای ارتش ،وظیفه اطالعات و ضد اطالعات را به رکن دوم ارتش
واگذار نماود .پس از سااواک رکن دوم ارتش جایگاه خاصی داشت .و همه رؤسای
سااواک از تیماور بالتیاار ،پااکاروان گارفته تا مقدم که آخرین آناها باود ،رییس رکان
دوم ارتاش باوده و همگای آماوزش دیاده آمریبا بودند .از طرف دیگر برای کیترل
ارتش و فرماندهان آن ،و جلوگیری از فوالیتهاای ضد رژیم در ارتش ،ضد اطالعات ارتش
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از ساوی آماریبایی هاا به وجود آمد ،که فقط طباق راهیمایی آناها عامل می کرد .ضد
اطالعات ارتش به خصوص در دوره ای که تاج بلاش بار آن ریاست می کرد ،از زجر
دادن و کعتن بیم و هاراسی ناداشت ،بالبه برایش لذت بلش و مفره هم بود و یتی از
توریم کردن آن لذت مای برد .محمدرضا شاه کاه خاودش بوسایله یک کودتای نظامی
به قدرت بازگعته بود ،ترس شادیدی از رخ دادن کودتاایی معاابه بار عالیه خاودش
داشات .ترس و وسواس او آنقدر پیش رفت که به کلی دست و پای ارتاش را باست و
عامال آن را به یک فرمانبر بدون قوه توقل تبدیل کرد ،به عبارت دیگر ارتش ایاران ،یاد
گرفته بود که ماجری بااشد ناه متصدی .نظام کیترل شلصی بر ارتش  ،بییان نهاده شاده
توسط رضا ش ااه باود کاه در دوره سلطیت پسرش نیز ادامه یافت .این نظاام باه قادری
ابتباار عمل افسران ارتش را فله کارده باود کاه در سال  ،1357قاادر نبودناد از درون
ارتاش ،یاک رهبر نظامی جایگزین شاه کیید ،و چاره ای نداشتید جز اییابه یابومت او
را یفظ نمایید(کرونین.)416 :1377 ،

بر اساس مطالا مطره شده ،در مورد یبومت پهلوی باید گفت که محمدرضاشااه
مای توانسات به جای تقویت ارتش و صرف هزییه هاای سایگین در بالش نظامی ،با ایجاد
مبانیزمی بارای جذب خواسته های افراد ،ناه تیها به معروعیت یبومت خود اضاافه کیاد،
بلباه هزییاه های تأمین امییت داخلی را نیز کاهش دهد .استدالل ماا در اییاجا این اسات
کاه ،تبیاه باه راه هاای ساده اعمال قدرت و تقویت نیروهای نظامی ،دولت پهالوی را از
گاارایش باه سامت جاذب آرای ملالفین بازداشت .به عبارت دیگر ،اصالیات و هزییه
هایی که توسط محمدرضاشاه برای تاقویت ارتاش باه کار گرفته شدند ،نه تیها امییت
داخلای را باه ارمغاان نیاوردناد ،بلباه خاودشان ماوجا تاحریک بیعتر ملالفین شدند،
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چرا که این اصالیات و هزییه هاا ،موجاا شدند تا تبویضهای شدیدی در جااموه باه
وجاود آید(دولت آبادی.)137 :1394 ،

نتیجهگیری
پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه سال  57سر میعأ تحوالت عظیمی نه تیها در
داخل ایران بلبه در میطقه و جهان گردید و بهعیوان یک پدیدهی نو در پاسخ به تحوالت
و مسائل داخلی و بینالمللی ظهور یافت .ظهور این انقالب موجا شبلگیری ارزشهایی
شد که م لهم از ماهیت اسالمی آن بود و با تبیه بر همین ارزشها ،به توریم جدیدی از
بازیگران و صحیهی بین الملل پرداخته و ایجادگر یبومتی بدیع در سطح داخلی شد .این
انقالب به دلیل داشتن ماهیت فراملی و نوع ایدئولوژی ملهم از اسالم ،که کلیهی انسانها را
فارغ از نژاد و جیسیت مورد توجه قرار میدهد .نقش بارز اسالم و تعیع در شبلگیری و
محتوای انقالب اسالمی ایران است که انقالب شیاسان را به سوی برجسته سازی نقش
فرهیگ در انقالب سوق میدهد به گونهای که برخی این انقالب را میعاء شبلگیری نسل
جدید انقالبها ،تحت عیوان انقالب فرهیگی میشیاسید .با این یساب ،هم یانکه
انقالبهای کمونیستی در پاسخ به نیاز و اوضاع اقتصادی ظهور کرده و شبل میگیرند و
مروج اندیعههای اقتصادی نیز میشوند ،انقالبی که فرهیگی است ،چیزی که برای عرضه و
صدور ارائه میدهد ،از جیس فرهیگ است .ارزشها همیعه هستهی اصلی و خمیر مایهی
فرهیگ را شبل میدهید .بهگونهای که بییان فرهیگ بر جیبهی شیاختی خود یویی ارزشها
نهاده شده است .نتیجه اییبه یبی از وجوه فرهیگی که انقالب اسالمی برای صدور در نظر
گرفته "ارزشهای انقالب" است ،که برگرفته از جهانبییی و فرهیگ اسالمی است.
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همساز با آموزه های نظریه روان شیاختی محرومیت نسبی ،شااهد آن باودیم کاه قدرت
و توانایی ادراک مردم ایران از طریق سازوکارهای موجود دائماً تقویت گردیده بود .با
توجه باه اییابه ایساس محرومیت ابتدا در ذهن افراد شبل می گیرد ،می توان عیوان کرد
که اقعار مالتلم ماردم ایران باا توجه به نادیده گرفته شدن خواسته ها ،مطالبات و یقوق
اساسی خود در زمییه های سیاسی ،اجاتماعی ،اقاتصادی و فرهیگی خود را مستحق دستیابی
و پیعرفت در آن میدانستید ،از سوی رژیم پهلوی دچار ایساس محرومیت شاده اناد؛
بایابراین ،در بود از سقوط رضاشاه که به طور نسبی یقوق مردم تأمین شده بود ،نوع
محرومیت باا تاوجه باه نظریه گر به محرومیت نسبی صوودی تبدیل گردید ،یویی پس از
سقوط رضاشاه باه واساطه تغییرات و رشد اندک ایجاد شده ،انتظارات و تواناییها به
صورت همسان و هماهیگ با هم روند صوودی را طای مای کردند بدون اییبه توارضی با
هم داشته باشید؛ اما بود از کودتای  28مرداد  1332ماردم شااهد تضییع و پایمال شدن
یقوق خودشان شده اناد کاه بااعث شد توانایی و امبانات ،این بار از سوی محمدرضاشاه
ماتوقم شاوند ،اما انتظارات مردم و رویانیت ثابت ماند .الجرم در این شرایط ،نوع
محرومیت به محرومیت ناسبی نازولی تغییر پیدا کرد .این عدم تطابق باین اناتظارات و
امبانات یا تاواناییها ،خاود را باه شبل وقوع انقالب اسالمی نعان داده اسات.
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 )14فوران ،جان ( .)1380مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،ترجمه ایمد
تدین ،تهران :نعر غزال.
 )15فیریی ،داود (« .)1391امام خمییی(ره) گفتمان تجدد اسالمی» ،فصلنامه علومسیاسی ،شماره
.5
 )16قدیانلو ،زهرا ( .)1393مدلی از صدور انقالب اسالمی بر مبنای نیازهای جامعه ی
هدف مطالعه موردی :جوانان لبنان ،بحرین و عراق ،پایان نامه کارشیاسی ارشد
دانعبده روابط بینالملل.
 )17کرونین ،استفانی ( .)1377ارتش و حکومت پهلوی ،ترجمه غالمرضا بابایی ،تهران :انتعارات
خجسته.
 )18الجوردی ،یبیا ( .)1369اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران ،ترجمه
ضیاء صدیقی ،تهران :شرکت سهامی نعر نو.
 )19معایخ ،نصیر ( .)1380پلنگ سیاه :زندگانی اشرف پهلوی ،چاپ اول ،تهران :مرکز اسیاد
انقالب اسالمی.
 )20میالنی ،محسن ( .)1383شکل گیری انقالب اسالمی از سلطنت پهلوی تا جمهوری
اسالمی ،تهران :انتعارات گام نو.
 )21نواختی مقدم ،امین و یامد انوریان اصل (« .)1388مبانی ایدئولوژیک سیاست های فرهیگی
رژیم پهلوی» ،مطالعات انقالب اسالمی ،شماره .19

