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 کامیابی یا ناکامی جریانھای سیاسی اپوزیسیون نواندیش عصر پھلوی

   

  دكتر محمدرحیم عیوضي

  ۵۴و  ۵٣شماره  - ١٣٨۵بھمن و اسفند مجله زمانه 

   

  ترین تأثیر انقالب اسالمی در قلمرو سیاست، وارد ساختن عموم مردم در چرخه قدرت و موسع فوری

آزادسازی پتانسیل نیروھای اجتماعی و سیاسی، از . بودگیری سیاسی  نمودن عرصه سیاسی و تصمیم

سو، و افزایش جمعیت توأم با رشد آگاھی، از سوی دیگر، شرایط خاصی را در تعامالت و ارتباطات  یک

سیاسی در کشور پدید آورد که بر اثر آن جریانھای مختلف با تنوع در میزان فراگیری و نفوذ اجتماعی پدیدار 

اکنون با گذشت نزدیک به سه دھه و . ھای سیاسی ایجاد نمود ضایی پرتالطم در زمینهشدند که این امر ف

عالوه بر این، . استقرار آرامش فراگیر در کشور، فرصت الزم برای مطالعه جریانھا به وجود آمده است

بررسی نظری و تحلیلی جریانھا نیازی ضروری به منظور ساماندھی صحیح آنھا در جھت منافع ملی 

ای نظری برای این بحث، سابقه جریانھای سیاسی در  در این مقاله ضمن کوشش در ارائه سامانه. است

تواند مقدمه  ھای آنان بررسی گشته است که می ھا و ناکامیابی در قالب طرح کامیابی  دوران پھلوی دوم،

دوران پس از جریانھای سیاسی در ایران معاصر و تحوالت آن در   مناسبی در شناخت سابقه فعالیت

  .پیروزی تلقی گردد

   

  جریان چیست؟

ھا و دستجات  بیشتر ناظر بر سمت و سوی ذھنیتھا، افکار، ارزشھا، باورھای افکار عمومی، گروه» جریان«

آید  پدید می» جریان فکری«وقتی فکر، ارزش و باوری نزد جمعی از افراد عمیقا پذیرفته و منشأ اثر شود، یک . باشد می

یک جریان به صورتھای متنوعی انتشار . ریان یک رودخانه به دنبال جاری شدن و جوش و خروش استکه ھمچون ج

» جریان«گیری یک  بنابراین شکل. توانند نماد عملی و ابزار تحقق این ھدف باشند می» جناح«و » حزب«یابد و لذا  می

ساز  کنند و زمینه قاصد خاص را دنبال میباشد که اھداف و م به جدی گرفته شدن آن توسط جمعی از افراد منوط می

، پس از جاری شدن، به )حرکتھای خودجوش(به عبارت دیگر، جریانھا . شوند می» جنبش«حرکتھای عملیاتی در قالب 

کنند، در حالی  شوند، لذا ارگان و رھبر پیدا می تدریج دارای تشکیالت و سازماندھی برای دستیابی به اھداف خود می

گردد که  ندارند، بلکه مجموعه شرایط مناسب ذھنی و عینی موجب برآمدن و جلوه یافتن یک ایده می» بررھ«که ابتدا 

  .گردد ای تحت عنوان رھبری یا رھبران منجر می فعالیتھای افراد در این جھت به شاخص شدن عده

حکومتھا، منفک . اعمال نمود گردد که غیردستوری باشند و نتوان از باال آنھا را اعالم و خودجوشی جریانھا سبب می

توانند  توانند حزب یا جناح تشکیل دھند، ھمچنین نمی سازی کنند، اما می توانند جریان از افراد تحت حکومت، نمی

  .به راه بیندازند، زیرا پشتوانه جنبشھا، بسترھا و جریانھای ماقبل آن ھستند» جنبش«

   

  شناسی سیاسی جریان
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ھای سیاسی به نحوی است که به درک و تشخیص  گیریھا و سویه جھت شناسی سیاسی، کاوش در جریان

ھا، راھبردھا و   به عبارت دیگر، شناخت مبانی مورد اتکا و استناد در اتخاذ روش. ھای فکری آنھا منجر گردد ریشه

  .شناسی سیاسی است ترین ھدف جریان ترین و فوری ھای سیاسی، مشخص استراتژی

نظر آید که جریان و جریان سیاسی صرفا به معنای فکر و فکر سیاسی در نظر گرفته شده شاید از چنین تعبیری به 

تواند فارغ از شرایط محیطی رشد یابد، لیکن  است، در حالی که چنین نیست و شایان ذکر است که ھیچ جریانی نمی

. آنھا منجر شود» ترکیب« ای است که به آگاھی از شناسی، شناخت صحیح کلیه عوامل به گونه محور اصلی در جریان

بنابراین صرف . باید روشن شود که چرا عوامل مشابه در زمان و مکان دیگری به جریان مشابھی منجر نشده است

  .است» مکانی«و » زمانی«عوامل مھم نیستند، مھم نحوه ارتباط و اتصال به لحاظ 

   

  )فعالیتھای سیاسیبراساس دامنه سیاست، اھداف و آثار (انواع جریانھای سیاسی 

  :سیاسی را لحاظ کرد  توان دو نوع جریان بندی کلی می در یک تقسیم

و حدود و ثغورش براساس مالکھای حاکمیتی تشخیص و » سیاست«ای که در آنھا دامنه  ــ جریانھای سیاسی١

ر مقابل آنھا سریع و العمل د در این صورت ھوشیاری حکومت نسبت به این قبیل جریانھا باال و عکس. شوند تعیین می

  .باشد آمیز می چه بسا به صورت خشونت

و حدود و ثغورش براساس مالکھای غیرحاکمیتی تشخیص و » سیاست«ای که در آنھا دامنه  ــ جریانھای سیاسی٢

العمل در مقابل آنھا با  در این صورت ھوشیاری حکومت نسبت به این قبیل جریانھا ضعیف، و عکس. شوند تعیین می

تواند تغییرات در الگوھای فرھنگی و سبک زندگی در یک  بھترین مثال در این زمینه می. ر و تردید ھمراه استتأخی

البته صرف تغییرات . این تغییرات بطئی و غیرملموس ھستند، اما نتایج و پیامدھای مھیبی دارند. جامعه باشد

آثار منفی ــ احتمالی ــ برای مشروعیت نظام  تغییرات، از یک سو، و» سرعت«و » جھت«کننده نیست، بلکه  نگران

تواند با تغییر ترکیب  جایی این الگوھا می جابه. سیاسی حاکم، از سوی دیگر، نیازمند اندیشه و توجه خاص است

پذیری سیاسی، بسان یک زلزله، بنیادھای قوام و استقرار اقتدار یک نظام سیاسی را  پذیری و جامعه عناصر جامعه

شناسی سیاسی اپوزیسیون عصر  برای تبیین بحث جریان. ھای فروپاشی آن را فراھم آورد د و زمینهتضعیف نمای

گیری جنبشھای سیاسی آن دوران را باعث گردید و به عالوه بسترسازی تحوالت پس از انقالب  پھلوی، که شکل

به کالبدشکافی حرکت از گرفته آن دوران را موجب شده است، در قالب نظری،  اسالمی از سوی جریانھای شکل

  .جریان سیاسی به جنبش سیاسی اشاره خواھد شد

   

  کالبدشکافی حرکت از جریان سیاسی به جنبش سیاسی

  ترکیب عوامل ذھنی و عینی در مکان و مدت زمان مشخص

  نضج یک جریان فکری

  تعمیق باور به نگرش و روش یک فکر مشخص

  آن نگرش و روشھای عملی و پیگیری عملی  احساس نیاز به حرکت

  گیری اقدامات خودجوش شکل

  برداری از نیروھای آزادشده ریزی به ھدف بھره حرکت به سمت برنامه

  تکوین جنبش
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  )تمایل به فعالیت سازمانی(گرایی  شدن، حزب گرایی، جناحی گروه

  رخداد فرایندھای ائتالف و انشعاب

  مسیریابی جنبش به صورت صعودی یا نزولی

   

   

  ھاي نوگرايي اكامي جريانھاي سیاسي و تاثیر انديشهيا ن  كامیابي

ھاي سیاسي متعلق به آنھا  ھاي نوگرايي در ايران براساس ناكامي جريان سعي بر اين است كه تاثیر انديشه

ھا، ناشي از منطبق نبودن  ھاي نوگرايي بر جامعه تاثیر گذاشته و آيا ناكامي آيا در ايران انديشه. تجزيه و تحلیل گردد

تري وجود دارند؟ در تحلیل جريانھاي نوانديش، تعدادی از  ھا بر فرھنگ عمومي جامعه بوده است يا داليل مھم نديشها

گرا و نواندیش، به عنوان گروه شاھد انتخاب  جريانھاي سیاسي مطرح اين دوران، یعنی جریانھای اپوزیسیونی ملی

  .گرفته است شده و تحلیل كامیابیھا يا ناكامیھاي آنھا مدنظر قرار

   

  گرا و نوانديش بررسي دالیل كامیابي و ناكامي جريانھاي اپوزيسیون ملي

  ھا ــ كامیابي الف

اھداف جبھه ملي، به نظر . اصوال كامیابي براي ھر جريان سیاسي فعال اپوزيسیون، نیل به اھداف مورد نظر است

ــ اصالح قانون انتخابات براي آنكه نمايندگان واقعي مردم انتخاب ١: الدين مدني، در ابتداي امر عبارت بودند از سیدجالل

د بتوانند وزراي خائن و دزد را به جامعه معرفي كنند و دولت ھم نتواند ــ تجديدنظر در قانون مطبوعات تا جراي٢شوند؛ 

ــ تجديدنظر و اصالح حكومت ٣قبل از محاكمه، آنھا را توقیف يا مدير آنھا را زنداني كند و ضرب و جرح بر آنھا وارد نمایند؛ 

ند و ھركس كه انتقاد كرد او را به زندان نظامي تا ديگر دولتھا نتوانند با اين بھانه، ھر روز مخالفان خود را تھديد كن

قانون اساسي تا وكال بتوانند آزادانه اظھارنظر كنند و در معرض تعطیل يا انحالل قرار  ۴٨ــ تغییر اصل ۴بیفكنند؛ 

  [1].نگیرند

ــ ملي ۵: اين جبھه، آنچه سرلوحه اھداف اپوزيسیون جبھه ملي قرار گرفت عبارت بود ازدر نھايت، پس از انسجام 

  .ــ مخالفت با نفوذ انگلیس در ايران۶كردن صنعت نفت؛ 

ھايي دست يافتند، نكته  حال اينكه اين گروه در راه رسیدن به اھداف مورد نظر خود، به چه موفقیتھا و كامیابي

  :وجه نمودبعدي است كه بايد به آن ت

ھاي مردم  اين امر در نفوذ بین توده. اهللا كاشاني را در بدو فعالیت خود جلب نمايد ــ اين گروه توانست حمايت آيت١

ھاي مذھبي نسبت به اين تشكل  ای از جمعیتھا و گروه تاثیر بسزايي داشت و به عالوه، موجب شد اعتماد دسته

  .لف مردم گرديدجلب گردد و باعث وحدت نیروھا و قشرھای مخت

ای ديگر از  در حالي كه دسته. ــ شعار ملي شدن صنعت نفت، در جھت منافع عمومي و قابل لمس براي مردم بود٢

توانستند آن را  ھاي اپوزيسیون، با طرح شعارھايي كه منعطف به مدينه فاضله روشنفكران بود و توده مردم نمی گروه

  .م ماندند و به تدريج از مردم فاصله بیشتري گرفتندھا ناكا درک کنند، در عمل از بسیج توده

  .ــ عملي كردن شعار ملي شدن صنعت نفت ايران به رھبري اين گروه از اپوزيسیون٣
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ھمه نیروھاي ملي و نیروھاي مذھبي مخالف استبداد » جبھه«. ــ جبھه ملي توانست سازمانی را برگزيند۴

ھاي مختلف سیاسي به منظور  راھم كردن محیط مساعد براي گروهاھمیت اين نوع تشكل، ف. خارجي را گرد آورد

  .ھا متداول بود تعاون و تعاطي افكار بود ــ آن ھم در روزگاري كه شیوه حذف و خشونت در روابط سیاسي گروه

 دكتر مصدق باعث شد كه در آن ايام حوزه فعالیت اپوزيسیون. وزيري رسیدن رھبر يك گروه اپوزيسیون ــ به نخست۵

ھا  ملي، اگرچه به صورت مقطعي، گسترش چشمگیري يابد و به اھداف خود نزديك شود؛ ھر چند كه اين كامیابي

  .موقت بود و فقط مدت كوتاھي ادامه داشت

ھاي مھم در خور   دار سیاسي ايران كه حاكمیت قدرتھاي مطلقه از ویژگی به دلیل شرايط تاريخي و فرھنگي دامنه

گرچه در گذشته، به ويژه از دوران مشروطیت تاكنون، در . ران مستعد پذيرش آمريت بوده استذكر آن است، جامعه اي

ھاي مختلف، تالشھاي بسیاري برای نھادينه كردن مشاركت سیاسي در ايران به عمل آمده، لیكن به واسطه  برھه

شھاي اين گروه اپوزيسیون نیز، پس لذا تال. كوتاه بودن عمر اين تالشھا در ھر مقطع، آثار آن كمتر ثمربخش بوده است

ھاي مذھبي و در راس  به عنوان مثال، ھرچند گرايش به گروه. از موفقیتھايي كوتاه، در موارد مختلف به ناكامي انجامید

اهللا كاشاني از اين گروه در بدو فعالیت جريان سیاسي ملي وجود داشت، اين جريان سیاسي پس  آنھا حمايتھاي آيت

ھاي مذھبي را از ياد برد و به نوعي اختالفات میان آنھا،  كسب موفقیتھايي، حمايتھاي اولیه گروه از طي مدتي با

  .ھاي مذھبي و توده مردم شد سبب پشت كردن اين دو گروه به ھم و بالتبع از دست دادن حمايت خیل جمعیتھا، گروه

ھت كوتاه كردن دست انگلیس از در خصوص تعقیب سیاستھاي ملي شدن نفت نیز، كه به واقع، سیاستي در ج

ايران و حفظ منافع ملي بود، بايد گفت در نھايت، ھرچند ملي شدن صنعت نفت دست انگلیس را از نفت ايران كوتاه 

كرد، سرانجام با تشكیل كنسرسیوم، دوباره پاي انگلیس به میان آمد و امريكايیان نیز از اين فرصت طاليي به خوبي 

  .برداري كردند بھره

برگزيند و احزاب مختلفي را در خود جاي دھد، » جبھه«ھه ملي، اگرچه توانست سازماني فراتر از حزب به نام جب

  .سرانجام دچار تفرقه و انشعاب شد

توانستند از فرصت  رفتند، شايد مي اگر اعضاي جبھه ملي به صورتي ھماھنگ و متحد با گروه مذھبي پیش مي

ھرچند كه فراتر از تئوري توطئه، دستھاي . یون ملي بھتر از اين استفاده كنندطاليي به قدرت رسیدن رھبر اپوزيس

به خوبي مشھود است، يكي از داليل شكست دكتر مصدق را  ١٣٣٢مرداد  ٢٨قدرتھاي بیگانه در واقعه كودتاي 

  .ھاي ملي و مذھبي توان در ھمین مساله جستجو كرد؛ يعني نبود اتحاد میان گروه مي

گرا و نوانديش به نظر مھندس مھدي  ھاي ملي نھضت آزادي به عنوان يكي ديگر از اپوزيسیونھمچنین اھداف 

  :بازرگان عبارت بودند از

ــ ما مسلمانیم، نه به اين معني كه يگانه وظیفه خود را روزه و نماز بدانیم، بلكه ورود ما به سیاست و فعالیت ١

دانیم و خدمت به خلق و اداره امور ملت را  ز سیاست جدا نميدين را ا. اجتماعي، وظیفه ملي و فريضه ديني است

آزادي را به عنوان موھبت الھي، و كسب و حفظ آن را از بینش اسالمي و امتیازات تشیع . شماريم عبادت مي

د قبل از انقالب كبیر فرانسه و منشور ملل متح... مسلمانیم به اين معنا كه به اصول عدالت، مساوات و . شناسیم مي

  .ايم معتقد بوده... 

دوستي و مّلي بودن ما مالزم با تبعیض نژادي  ايران. گويیم ھنر نزد ايرانیان است و بس ــ ايراني ھستیم، ولي نمي٢

  نیست؛



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

دھیم كه اصول و  نیستیم و اجازه نمي»  نؤمن ببعض و نکفر ببعض«ــ تابع قانون اساسي ايران ھستیم، ولي تابع ٣

عقايد، مطبوعات، اجتماعات، استقالل قضات، تفكیك قوا و باالخره انتخابات صحیح، فراموش و  اساس آن، يعني آزادي

فدا شود و فروع و تشريفات قانون، با سوء تعبیر از آن، نظام اصلي را احراز نمايد و در نتیجه حكومت ملي و حاكمیت 

  .قانون پايمال شود

دانیم، ولي نه به آن معني و قصدي كه  رات ايران و شرق ميــ مصدقي ھستیم و مصدق را از خادمان بزرگ افتخا۴

زده، مكتب او را مترادف با ھرج و مرج، تقويت كمونیسم، تعصب ضدخارجي و جدايي ايران  از روي جھل و غرض، تھمت

ردم بود و ما مصدق را به عنوان يگانه رئیس دولتي كه در طی تاريخ ايران منتخب واقعي اكثر م. اند از جھان معرفي كرده

در راه خواستھاي ملت قدم برداشت و توانست پیوند بین دولت و ملت را برقرار سازد، و مفھوم واقعي دولت را بفھماند 

نماییم و به اين سبب از تز و راه مصدق پیروي  و به موفقیت تاريخ ايران، يعني شكست استعمار، نايل گردد، تجلیل مي

  .كنیم مي

در بیانیه تاسیس «: كند ر جاي ديگر، ھدف تاسیس نھضت آزادي را اينچنین معرفي ميھمچنین مھندس بازرگان، د

يعني به حكم تعبد اسالمي و به عنوان فريضه . نھضت اعالم كرده بوديم كه ما مسلمانیم، ايراني ھستیم و مصدقي

د فعالیت سیاسي و مبارزه وطنان و میھنمان، ايران، داريم، وار طور براي خدمت و اداي ديني كه به ھم ديني، ھمین

مصدقي بودنمان يعني طرفداري از آزادي و استقالل كشور، مبارزه با استیالي خارجي و طرفداري . شويم اجتماعي مي

مصدق مظھر و عامل مبارزه علیه استیالي خارجي و استبداد داخلي به خاطر حقوق . از حكومت قانون و حاكمیت ملي

  [2]».ملت بود

   

  ھا ــ ناكامي ب

در این قسمت . رغم موفقیتھا و كامیابیھاي جبھه ملي، عوامل متعددي نیز مسبب ناپايداري و ناكامي آن شد  به

كامیھاي اين گروه بررسي ھاي نوگرايانه بر فرھنگ عمومي در نا سعي شده است كه میزان تاثیر منطبق نبودن انديشه

تري نیز وجود  ترين عامل كامیابي و ناكامي اپوزيسیونھاي فعال، اين است يا عوامل مھم گردد تا روشن شود آيا مھم

  .دارد

دكتر . ، نتوانست در مخالفت با رژيم تحرك چنداني از خود نشان دھد١٣٣٢مرداد  ٢٨جبھه ملي، بعد از كودتاي 

به اتھام خیانت به كشور، به سه سال زندان، و دكتر حسین فاطمي، وزير امورخارجه دكتر مصدق در دادگاه نظامي، 

ھاي آخر حكومت مصدق عمال از آن جدا شده و كم و  ركن ديگر جبھه ملي نیز كه در ماه. مصدق، به مرگ محکوم شد

  .بیش در جبھه مخالفان مصدق قرار گرفته بود، راه به جايي نبرد

بود و نه توانست » نھضت«یز، در سالھاي اولیه پس از كودتا، تشكلي بود كه به واقع نه نھضت مقاومت ملي ن

اھم فعالیت آنھا از نیمه دوم سال . رسید اعضاي فعال آن مجموعه به بیست نفر نمي. از خود نشان دھد» مقاومتي«

محدود » راه مصدق«اي تحت عنوان  ه، به صدور چند اعالمیه و تالش ناموفق در انتشار روزنام١٣٣٠تا اواخر دھه  ١٣٣٢

  [3].بود

تر شدن فشار رژيم بر  ، به سبب ماليم١٣٣٩جبھه ملي دوم، بازماندگان جبھه ملي بودند كه از اواسط سال 

ملي دوم را تشكیل دادند، اما نتوانستند گام موثري بردارند، اپوزيسیونھا، مجددا به جنب و جوش درآمدند و جبھه 

  [4].يافت چراكه داراي استراتژي منسجمي نبودند و اختالفات داخلي میان اعضاي آن نیز روز به روز گسترش مي
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به . ت دكتر امیني و نداشتن ھمكاري با وي، مسببات توفیق نیافتنشان را فراھم آوردبرخورد جبھه ملي دوم با دول

، جبھه ملي مجددا به ١٣۴۴، فشار بر اپوزيسیون افزايش يافت و عمال از سال ١٣۴٢خرداد  ١۵دنبال سركوبي قیام 

ملي، به تشكیل جبھه ، تالش و مذاكرات مفصل بین رھبران و اعضاي ارشد جبھه ١٣۴۴در سال . انزوا كشیده شد

برنامگي، فقدان رھبري و حل نشدن مشكالت و مسائل  ملي سوم منجر شد كه به دلیل نداشتن انسجام فكري، بي

  .قبلي راه به جايي نبرد

نھضت آزادي نیز جريان سیاسي دیگری بود كه با روي كار آمدن دولت دكتر امیني، به عنوان فعالیت در فضاي باز 

به بعد، به دلیل مشكالت داخلي جبھه ملي و ظاھر شدن  ١٣۴٠اين گروه از سال . الیت كردندسیاسي، شروع به فع

تر بودند و اعتقاد داشتند كه بايد با  اين رھبران، اوال مذھبي. ھا، اھمیت بیشتري يافتند گرايي در دانشگاه موج مذھب

به عالوه آنھا، در . هللا طالقاني بسیار موثر بودا توجه به اصول اسالمي مبارزه كرد كه در اين زمینه افكار مرحوم آيت

  .تري تمایل داشتند برخورد با رژيم، به اتخاذ مواضع راديكال

ايشان به مدت چند . ، رژيم رھبران نھضت آزادي، از جمله مھندس بازرگان، را دستگیر و زنداني كرد١٣۴٢در سال 

مھندس بازرگان، به . از نھضت آزادي مشاھده نشد پس از آزادي وي، فعالیت چشمگیري. سال در زندان بسر برد

اين روند ھمچنان . كرد عنوان رھبر نھضت، به تدريس در دانشگاه تھران مشغول شد و به آرامي در تھران زندگي مي

م كه مھندس بازرگان، پس از يك دوره رکود نسبی فعالیت در سیاست، دوباره .١٩٧٨/ ش.١٣۵۶ادامه داشت تا سال 

ھا، بازگشت يك دولت حقیقتا متكي به قانون  وي در اين سخنراني. در چندين راھپیمايي سخنراني كردظاھر شد و 

، ١٣۵۶در سال . اساسي، آزادي گسترده مطبوعات، استقالل كامل قوه قضائیه و انتخابات آزاد را خواستار شده بود

جمعیت ايراني دفاع از «ت آزادي در پوشش ھمزمان با اعطاي آزاديھاي حقوق بشر كارتر از سوي شاه در ايران، نھض

  .به تجديد فعالیت پرداخت» آزادي و حقوق بشر

در حقیقت، يكي از علل تفكر غلط آنھا درباره . را برگزيد» آزادي«نام نھضت » اسالمي«نھضت آزادي به جاي نھضت 

شھید بھشتي . ه اسالم استدھي ب موضوعات جاري جامعه اسالمي ما، ھمین اصالت دادن به آزادي، بیش از اصالت

وقتي كه نھضت آزادي تشكیل شد با خوشحالي، از اين خبر استقبال كردم، ولي وقتي در «: گويند باره مي در اين

اساسنامه آن، از اسالم به عنوان يك مكتب و از نھضت آزادي به عنوان يك حزب اسالمي تمام عیار ياد نشده بود به 

ايد نھضت آزادي،  اسمش را ھم گذاشته. اين حزب مكتبي نیست: انتقاد كردم و گفتم گذار نھضت آزادي دوستان بنیان

دوستان . آزادي از مسائل مھم بشري است، از اركان اسالم است، ولي ھمه اسالم نیست. آزادي ھمه اسالم نیست

  .فرار نكنند حساسیت دارند، از اين تشكیالت "اسالم"گفتند براي اينكه ما خواستیم آنھايي كه به عنوان 

اند يك حزب  داد كه يك عده مسلمان آمده مرامنامه نشان مي. اما، حقیقت اين است كه ماجرا، فقط اسم نبود

  [5]».اند اند، اما در اين تشكیالت سیاسي، اسالم را به عنوان يك مكتب تمام عیار مطرح نكرده درست كرده

تر عمل كرد، اما ھمانند جبھه ملي، برنامه منسجم و  به طور كلي، نھضت آزادي، ھرچند از جبھه ملي منسجم

رغم   به. شد كرده و دانشجويي محدود مي مشخصي در جھت مبارزه با رژيم نداشت و حیطه نفوذش به اقشار تحصیل

ان قشرھای مذھبي ھمچون بازاريان و روحانیت طرفدار پیدا كند و حوزه مذھبي بودن، نھضت آزادي نتوانست در می

ھاي اپوزيسیون  ھمه اين موارد موجب شد كه اين گروه نیز نتواند در بین گروه. نفوذ آن از محدوده شھر تھران فراتر نرفت

  .فعال اين دوران كامیابیھاي پايداري داشته باشد

، طي يكی ــ دو سال، بیانگر »نھضت آزادي«و » جبھه ملي سوم«، »جبھه ملي دوم«خالصه اينكه پیدايش 

در دوران بعد از كودتا جبھه ملي، بیشتر يك . مشي منسجم و موثر در مخالفت با رژيم بود ناكامیھاي ملیون در ارائه خط
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د، ملیون اعم به بع ١٣۴٢نام، يك اسطوره و يك خاطره سیاسي بود تا يك جريان منسجم و موثر مخالف رژيم و از سال 

  .از جناح مذھبي و غیرمذھبي، به سكوت و خزيدن درون الك خود مجبور شدند

رغم داشتن خصلت غیرمذھبي، به دلیل اينكه مانند حزب توده يك جريان مستقیم ضدديني نبود و به   جبھه ملي، به

ه ملي شدن نفت، بخشي از طور آشكار و مستقیم مانند این حزب به بیگانه وابستگي نداشت، در ھنگام طرح مسال

نیروھاي مذھبي از آن حمایت کردند و از اين طريق این جبھه از نفوذ و حمايت مردمي برخوردار شد و به دلیل ھمین 

توجھي به نقش نیروھاي مذھبي در جلب  حمايت نیز به قدرت رسید، ولي بعد از به قدرت رسیدن، به دلیل بي

  .ودداري كرد و در جھت اجراي سیاستھاي غیرديني گام برداشتحمايتھاي مردمي، از رعايت حريم آن خ

ھاي قدرت، به جلب حمايتھا و كمكھاي امريكا دل بست و اين  از سوي ديگر، نھضت آزادي با احساس تزلزل در پايه

و از اين در حالي بود كه امريكا، به دلیل موقعیت جديد فرھنگي، به طور طبیعي در حال قرار گرفتن به جای انگلیس بود 

عملكرد و برخورد جبھه ملي با نیروھاي مذھبي، كه میراث . شد رو بايد به عنوان خطری جدي به آن توجه می

  [6].منورالفكران مشروطه بود، سرانجام باعث شد جبھه ملي شکست بخورد

لي در جھت تضعیف نیروي مذھبي، كه به شكست اين جبھه نیز انجامید، الزاما رفتاری آگاھانه كه عملكرد جبھه م

متصف به خیانت يا در خدمت حاكمیت امريكا باشد نبود، ھرچند كه امريكا از اين جريان، و رفتار آگاھانه عواملي كه 

اهللا كاشاني را، در نحوة نگاه  جبھه ملي با آيت رفتار. شده بود استفاده كرد وابستگي آنھا به استعمار مسلم و اثبات

  .توان توجیه كرد آنھا به دين، كه با اشتباھی سیاسي نیز ھمراه بود، مي

داشت،  پس از حاكمیت استبدادي رضاخان، كه با حذف آزادي و دموكراسي در جھت وابستگي اقتصادي گام برمي

با حركت ضداستعماري نیروي مذھبي ھماھنگ شد و از اين رھبري جبھه ملي براي تامین اھداف روشنفكرانه خود، 

جبھه ملي بعد از به قدرت رسیدن، به دلیل ديدگاه غیرمذھبي خود، . رھگذر، قدرت و توان مردمي چشمگیري پیدا كرد

  .در پي اجراي سیاستي برآمد كه قائل به جدايي آن از ديانت بود

سیاستی غیرديني ھمراه بود، زمینه انتقاد از جبھه ملي را فراھم اعتقاد به جدايي دين از سیاست، كه با اتخاذ 

ھاي منورالفكري، روشنفكري و نوگراي مشروطه و بعد از آن، پرورش  جبھه ملي و رھبري آن، كه در دامن جريان. كرد

یت مردمي نیروي يافته و از فضاي غالب بر اين جريانھا، كه ويژگي ضد ديني داشت، رنگ گرفته بودند، با غفلت از موقع 

ھاي نفساني  طلبي و خصلت مذھبي، انتقادات رھبران اين نیرو را ناشي از تعھد و ايمان ديني آنھا ندانستند و به قدرت

  .دادند آنھا نسبت 

اهللا  كردند و در برخوردھاي بعدي در جھت حذف آيت به ھمین دلیل، در اولین برخورد، فدايیان اسالم را در بند مي

رسید كه در برخورد با فعاالن سیاسي نیروي مذھبي، به مقدسات ديني  سپس كار به جايي . برداشتندكاشاني قدم 

شد و بدين ترتیب خصلت غیرديني و ضدديني جبھه ملي، نه فقط نسبت به مسائل اجتماعي، بلكه نسبت به  اھانت 

شتن خود را نسبت به مسائل فردي رھبري جبھه ملي پیش از اين نیز تعھد ندا. مسائل ديني آشكار و علني گردید

ولي فضاي . ھا از مسائلي نظیر كشف حجاب كرده بود آشكار نمود اي كه در بعضی از نطق دين، با حمايت ضمني

  .تبلیغاتي جديد، موج نويني را به وجود آورد كه حساسیت تمام بخشھاي مذھبي از جمله مرجعیت شیعه را برانگیخت

تصادي ناشي از درگیري با انگلیس، سیاست ديگري را در پیش گرفت كه به جبھه ملي براي رفع مشكالت اق

اين سیاست كه به تحلیل بسیاري از مدافعان حركت ملي، توسط رھبري جبھه ملي . حساسیت فوق شدت بخشید

. جود داشتگیري از امكانات امريكا از راه استفاده از تضادي بود كه بین منافع امريكا و انگلیس و شد، بھره تقويت مي

رھبري جبھه ملي، براي اجراي سیاست فوق، میدان جديدي را براي فعالیتھاي حزب توده فراھم كرد تا از اين طريق، 
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گیري فعالیت حزب توده  اوج. با بزرگ نشان دادن خطر حزب توده، حمايت از جبھه ملي را براي امريكا ضروري نشان دھد

  .يگري را براي متھم شدن آنھا در نزد نیروھاي مذھبي فراھم آوردو ھمراھي ضمني دولت ملي با آن، زمینه د

شد و اين احساس  نتیجه برخوردھاي فوق، خطري بود كه از ناحیه حاكمیت جبھه ملي، براي مذھب احساس مي

د، به اهللا كاشاني، كه براي اجراي طرح ملي شدن نفت، ناگزير به اين جبھه اعتماد كرده بو اي بود كه حتي آيت به گونه

اعتمادي به باورھاي ديني مردم، به  رغم بي  اشتباه سیاسي جبھه ملي اين بود كه به. سیاستھاي آن اعتراض کرد

  .عنوان يك حركت سیاسي، درصدد برنیامد حمايت نیروھاي مذھبي را جلب کند

توجھي به  يب. پنداشت بدون وساطت مذھب، به نیروي ملت مستظھر است انگاري تمام مي اين جبھه با ساده

مذھب و نیروي مردمي، تنھا اشتباه جبھه ملي نبود، بلكه خطاي ديگري كه بر جّو غالب منورالفكران و روشنفكران در 

تمام اين سالھا حاكم بود اين بود كه رھبري جبھه ملي نه فقط در جلب حمايت نیروي مذھبي كوشش نكرد، بلكه آن 

ترين رقیب و دشمن خود  او را بیش از ديگر بخشھا دارا بود، خطرناك بخش از نیروي مذھبي كه استعداد ھمكاري با

  :توان خالصه كرد لذا، بحث را به اين ترتیب مي. انگاشت و تمام تالش خود را براي حذف آن به كار بست

  .عمال راه را بر سلطه مجدد ديكتاتوري باز گذاشت» شاه بايد سلطنت كند نه حكومت«ــ دكتر مصدق با شعار ١

ای معتقداند  عده. ــ اشتباه ديگر او دعوت نكردن مردم به خیابانھا بود، آن ھم زماني كه به حضور آنان نیاز داشت٢

ھا و قدرت مانور خود، بیش از اندازۀ توانش  توجه به توانايي در مقابل پیشنھادھاي حل قضیه نفت، رھبر جبھه ملي، بی

  .سرسختي نشان داد

اگر اركان حزبي به نحوي در اين . ، فقدان سازماندھي منسجم و صحیح حزبي بودترين ضعف جبھه ملي ــ مھم٣

گرفت و اگر گستره فعالیت آن فقط به تھران محدود نبود، با رفتن دكتر مصدق، اين تشكیالت از ھم  تشكل شكل مي

ستفاده از پتانسیل توانست به سازماندھي مردم و ا ھاي مردم داشت، مي پاشید و با اعتباري كه در بین توده نمي

  .باالي نیروي جامعه دست بزند

ھاي مردم تاثیر بسزايي بگذارد و  اهللا كاشاني بین توده اين گروه در مقطعي توانسته بود با كسب حمايت و تأيید آيت

با طرح شعار ملي شدن صنعت نفت، كه در جھت منافع عمومي و قابل لمس براي مردم بود، به توده مردم نزديك 

ھاي مختلف  مچنین اين جريان، با ايجاد تشكلي به نام جبھه، توانسته بود زمینه مساعدي را براي گروهھ. شود

  .اما با ھمه اين تالشھا، موفقیت اين جبھه پايدار نبود. سیاسي به منظور تعاون و تعاطي افكار فراھم كند

. باشد بیشتر با احساسات عجین میشايد اين امر به خاطر رشد نوع خاصي از ناسیونالیسم در ايران است كه 

ھايي كه بر عقل،  توان از دو جريان اصلي ياد كرد؛ يكي لیبرال طور كه ريچارد كاتم معتقد است، در لیبرالیسم مي ھمان

گیري و توجه به  ھايي با جھت لیبرال: ، دوم(Rationalist)کنند  كننده تاكید می ساكن و تعیین آن ھم به طور ابتدابه

باشد، نه تنھا از ناسیونالیسم  دسته دوم، كه از طرفداران پر و پا قرص ناسیونالیسم مي. (Sentimentalist)احساسات 

كند، بلكه به اين پديده ھمچون موجودي داراي روح و روان و مرتبط با تبلورھاي فرھنگي  به دلیل سیاسي دفاع مي

  [7].نگرد مي

شدند، به دلیل تعدد  در زماني كه مردم ايران به طور مقطعي با گشايشي نسبي در فضاي سیاسي روبرو می

شدند و به بیاني ديگر، در  ھا و مطبوعات نسبتا آزاد، از آنچه بر سر كشور ايران رفته بود به تدريج آگاه مي احزاب، گروه

از ابتدا مشخص بود . ج احساسات ملي كامال فراھم بود، جبھه ملي ايران اعالم موجوديت كردمقطعي كه زمینه تھیی

ھرچند با عمر «كه اين تشكل با استقبال گسترده مردم روبرو خواھد شد، به نحوي كه رھبر جبھه توانست دولتي 

  .تشكیل دھد و نھضت ملي نفت را با موفقیت به پیش ببرد» كم
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كامال مساعدي براي گسترش اين تشكل فراھم كرد، اما فقدان تشكیالت منسجم و سراسري، اين پیروزيھا زمینه 

ای از  تكیه افراطي بر محوريت فرد، دسته. گیری مناسب به عمل آید مانع این شد که از خیل ھواداران اين جبھه بھره

عقالني كردن مناسبات  ھاي خصلتي اعضاي اصلي اين گروه و به تعبیر كاتم توجه به احساسات بدون ويژگي

رغم چند تالش ناموفق، اين  مرداد، به ٢٨اجتماعي، از عوامل ناپايداري اين گروه شد، به طوري كه پیش از كودتاي 

گرچه استبداد حاكم در تعیین اين سرنوشت تاثیر . گروه تا پیروزي انقالب نتوانست فعالیتي در كشور انجام دھد

ھم چشم پوشید كه در صورت تدارك تشكل سراسري و منسجم، براي رژيم شاه توان بر اين م بسزايي داشت، نمي

  .نیز برخورد با آنھا آسان نبود

   

  وضعیت ساختار نظام سیاسي و وابستگي به دولتھاي بیگانه

ترين عامل رشد اپوزيسیون در ايران، ضعف ساختار نظام سیاسي در رويارويي  سوال اساسي اين است كه آيا مھم

سیاسي جامعه بود؟ آيا ناكامي اپوزيسیون به دلیل به وجود آمدن شكاف در پیكره اپوزيسیون و حمايتھاي با روند 

شود كه با نگاھي به ساخت نظام سیاسي و  تري نیز وجود داشت؟ لذا تالش مي خارجي از حكومت بود يا داليل مھم

  .میھاي جريانھاي سیاسي اپوزيسیون بررسي گرددھا از حكومت، تاثیر اين دو عامل در كامیابیھا و ناكا حمايت خارجي

اي از نھادھا و سازوکارھای دخیل در فضاي سیاسي است كه بالطبع در آن، نھادھاي  ساخت سیاسي، مجموعه

به تناسب . ھا، فعال ھستند ھا و ھمچنین اپوزيسیون سیاسي غیرحكومتي، مستقل و داوطلبانه، مثل حزب و انجمن

عه، سطح عقالني شدن بوروكراسي و دموكراتیزه بودن آن، نھادينه شدن دموكراسي و توسعه سیاسي در يك جام

ويژه نخبگان در فرآيند  ساختار سیاسي، تمركززدايي در قدرت و توزيع محدود آن، توجه به تاثیر نیروھاي اجتماعي به

  .اشدب گیري، تخصصي شدن ساختارھا و انفكاك ساخت سیاسي از ساخت اداری متفاوت مي تصمیم

كرد و دولتي بود  ساالري با پیشینه اشرافي بر كلیه امور حكومت مي اما در ايران، كه به نوعي يك دستگاه ديوان

بند به  كرد و از جامعه استقالل داشت و پاي فراسوي طبقات، كه نیازي به مشروعیت بیروني و خارج از خود پیدا نمي

نیاز بود و فراسوي آنھا قرار  ھاي نفتي، از طبقات جامعه نیز كامال بيھیچ حرف و قانون و سنتي نبود و با وجود درآمد

ھاي اصلي نخبگان جامعه ھمواره به سوي قدرت سیاسي بود و ساختار سیاسي، يك ساخت  گیري داشت، سمت

  .کردند كرد كه اغلب نخبگان و دولتمردان آن را وارد جامعه مي اي را ايجاب مي جانبه تك

نیز در دست ھر كسي كه باشد و در ھر نھادي متبلور شود، میل به گسترش  (Political Power)قدرت سیاسي 

اي خارج از حیطه نظارت،  توان گفت تقريبا ھیچ حوزه به طوري كه مي. جانبه در امور دارد اختیارات خود و مداخله ھمه

، ھمواره احزاب و »شود ت سیاسي اجرا ميكاربردي كه در آن قدر«كنترل و مداخله آن وجود ندارد و دولتھا؛ يعني 

  .اند باشد تحمل نكرده كننده قدرت آنھا مي ھا را به واسطه آنكه تحديد اپوزيسیون

تاريخ ايران ھمواره شاھد . باشد اين نابردباري به علت فقدان سنت توزيع متعادل قدرت در عرصه سیاسي ايران مي

دھندۀ ضعف در ساختار نظام  يشه در سنت سیاسي آن دارد و نشانحاكمیت قدرتھاي مطلقه بوده است و استبداد ر

در آسیا، قدرت سیاسي ھمیشه بايد «: معتقد است (Montsquieu)طوري كه مونتسكیو  ھمان. سیاسي آن است

 ھا مشكل وسعت در آسیا، امپراتوري... . شود استبدادي باشد، زيرا اگر نوع تعبد و بندگي نباشد، امپراتوري تجزيه مي

وسعت دارند و بدين لحاظ ضرورتي  كنند، در حالي كه در اروپا، كشورھا مرزھاي كم قلمرو را به مدد استبداد حل مي

  [8]».آيد براي استبداد مطلق پیش نمي
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شود و  مي» مالكیت ارضي«اي براي كنترل قدرت  كنترل آب، وسیلهنیز معتقد است كه  (K. A. Witfogel)ويتفوگل 

به . انجامد دھد كه در نھايت امر، به خودكامگي و استبداد مي به تبع آن، دولت اقتدار سیاسي خود را گسترش می

اي  طهھاي اپوزيسیون، ھمواره راب دلیل ھمین سنت سیاسي حاكم، بین قدرت و ثبات دولتھا و فعالیت احزاب و گروه

  .معكوس برقرار بوده است

موريس . گیري فرھنگ خشونت بوده است شیوه مواجھه حكومت با احزاب در ايران، در زمره عوامل موثر در شكل

يابند، پیكارھاي سیاسي، شكل  ھاي مخالف، ابزاري براي بیان عقايد خود نمي دوورژه معتقد است ھنگامي كه گروه

ن ناكارايي ابزار قانوني موجود، از قبیل مطبوعات و احزاب و عدم تاثیرگذاري آن بر وي ھمچنی. گیرد نظامي به خود مي

  [9].داند بار مي نظام سیاسي، را منجر به بن بست و روي آوردن به شیوه خشونت

، به مشي نظامي و ١٣۴٠یت سیاسي و ايجاد انسداد، در عمل احزاب دھه درواقع، به دلیل ناممکن بودن فعال

  .آمیز به خشونت گرايید چريكي روي آوردند و صحنه سیاست از روشھاي مسالمت

يكي ديگر از مسائلي كه از ديرباز در كشور ما مطرح بوده است و نیروھاي سیاسي در مورد آن با ھم کشمکش و 

دھنده ضعف ساختار سیاسي  اين امر خود نشان. ند نبودن صاحبان قدرت به قانون استب اند، مساله پای نزاع کرده

اگر استبداد به صورت يك سنت سیاسي در ايران خودنمايي كرده، يك دلیل عمده آن، ناديده انگاشتن . كشور است

  .قوانین و احساس نیاز نکردن حاكم به تمكین در برابر قانون است

اين امر . افكند بینیم كه باز ھم ديكتاتوري بر ايران سايه مي واقعه مھم مشروطه، مياز اين روي، حتي پس از 

احمد ساعي . رژيم روي آورند» با«رژيم، سرانجام به مبارزه » در«دارد به جاي مبارزه  ھاي اپوزيسیون را وا مي گروه

اند،  مبارزه حذفي با رژيم حاكم شده ھاي اپوزيسیون، به دلیل آنكه درگیر مسائلي چون معتقد است كه احزاب و گروه

  [10].دھند گیرند و به صورت مخفي و غیرقانوني به فعالیت خود ادامه مي تحت فشارھاي شديد حكومت قرار مي

بود، لذا اين ساختار به انحصار قدرت تمایل داشت و در  از آنجا كه سیستم حكومتي ايران بر مبناي تمركز قدرت

شد،  شاھد اين مدعا آن است كه ھرگاه قدرت مركزي ضعیف مي. ھا وجود نداشت نتیجه امكان بروز فعالیت اپوزيسیون

الیت شدند، امكان فع گذاشتند، اما با تثبیت قدرت مركزي، اپوزيسیونھا و احزاب سركوب مي احزاب پا به عرصه وجود مي

  .گرفت آمیز شكل مي حزبي نبود يا اين فعالیت به اشكال خشونت

افزايش زندانیان «: گويد ، مي١٣۴٠خانم نیكي كدي، در اين خصوص، با اشاره به فضاي سیاسي ايران در دھه 

ن ، در حالي كه اي»، با ازدياد فعالیتھاي چريكي پیوند مستقیم داشت١٣۴٠ھا، سانسورھا در دھه  سیاسي، شكنجه

و حتي احزاب كمونیست در كشورھاي غربي، به تدريج  [11]ھا وجود ندارد آمیز، در دموكراسي گونه روشھاي خشونت

  [12].شوند طلب مي اصالح

به گواه تاريخ، در ايران ھرگاه به واسطه مسائلي، قدرت دولت مركزي تضعیف شده، فضاي سیاسي گشايش 

به عنوان مثال، پس از سقوط رضاخان و در ابتداي قدرت . نسبي يافته و با تثبیت قدرت، اين فضا مسدود شده است

كردن مشروطه و تحمل انتقاد از گذشته يا حتي شركت در آن  يافتن محمدرضا پھلوي، رژيم جديد كوشید با عنوان

ھاي قدرتش، فضاي سركوب و  اما ھمین حكومت، پس از تثبیت پايه [13].انتقادات، خود را از گذشته جدا و متمايز سازد

  .گونه فعالیت آزاد حزبي و حركتھاي اپوزيسیوني وجود نداشت رساند كه امكان ھیچاي  خفقان را به مرحله

، و به عبارتي، دوره اول حكومت ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا كودتاي  ١٣٢٠طور كه قبال بیان شد، از شھريور  ھمان

صورت آشكار  ھاي اپوزيسیون به محمدرضاشاه، كه ھنوز قدرت وي تثبیت نشده بود، ما شاھد فعالیت احزاب و گروه
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المللي است و از طرفي، شاه براي  دھنده اختالف عقالني شديد بر سر مسائل پیچیده ملي و بین ھستیم كه نشان

  .بقاي پادشاھي خود درصدد بود اعتماد متفقین را جلب نماید و با آنھا کامال ھمکاری کند

اكه در موضوع نفت، با انگلیس درگیر ، پشتیباني عمومي خود را از دست داد، چر١٣٢٨شاه، در نیمه دوم سال 

 ١٣٢٠، ھمه قدرت و اختیاراتي را كه از شھريور ١٣٣٢وي در ارديبھشت . رفت نشد و روز به روز به سوي ديكتاتوري مي

، شاه كامال به قدرت پیشین خود رسیده ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از كودتاي . به خاطر آن جنگیده بود دوباره به دست آورد

یب، پیروزي جبھه ملي و جناح دكتر مصدق، كه اوج آن در ايام ملي شدن صنعت نفت ايران بود، با بدين ترت. بود

مرداد، با سرنگونی دولت دکتر مصدق، دستور  ٢٨يابي مجدد شاه رو به افول گذاشت و شاه پس از كودتاي  قدرت

مشي و سیاستھاي  دوره، در اتخاذ خط ھاي فعال اپوزيسیون اين شايد اگر گروه. سركوبی جبھه ملي و حزب توده را داد

گرايش اپوزيسیون حزب توده در اين ايام به شوروي به . آمد خود با ھم متحد بودند، وضع كشور به اين صورت درنمي

  .الشعاع قدرت شمالي ايران قرار گرفته بود خوبي مشھود است، به نحوي كه تصمیمات مھم اين گروه تحت

پرده «. وجود آورد آي بھره برد و سازمان ساواك را به.بي.اريھاي موساد، سیا و افپس از اين بود كه شاه از ھمك

رھبران . به حوزه سیاست كشیده شد) ١٣۴٢تا خرداد  ١٣٣٢مرداد  ٢٨(در دوره دوم حكومت محمدرضا » آھنین

لذا جامعه . جدا شدندھاي اجتماعي خود  اپوزيسیون از پیروانشان، مبارزان از توده مردم، و احزاب سیاسي از پايگاه

وچھار سال بعد به جز دوره كوتاه  ايراني، كه سیزده سال صحنه جار و جنجال نیروھاي سیاسي درگیر بود، در بیست

  .، زندگي سیاسي ساكت و آرامي داشت١٣۴٢ــ١٣٣٩

به بعد،  ١٣۵۵از سال . كرد محمدرضا شاه در دوره سوم حكومت خود، ديگر ھیچ قدرتي را در برابر خود تحمل نمي

لذا از آنجا كه ساختار سیاسي ايران در ربع آخر . موج نارضايتي سیاسي و آزاديخواھي، در گوشه و كنار ايران بروز كرد

نخورده باقي مانده بود و راه مشاركت سیاسي براي قشرھاي طبقات مختلف اجتماعي  قرن بیستم نیز ھمچنان دست

. ھاي اپوزيسیون در اين دوره به اوج خود رسید بود، رشد فعالیت گروهساالرانه بسته  به علت فقدان نھادھاي مردم

المللي، خصوصا امريكا، و از دست دادن وجھه  ھاي بین نزديكي ھرچه بیشتر محمدرضاشاه در اين ايام به ابرقدرت

ھاي  ديدگاه كرد و سرانجام اين موج مخالفت، و نزديكي ملي، روز به روز او را به سقوط در دره نابودي نزديك مي

  .ھاي اپوزيسیون، اين امر را میسر ساخت گروه

. شود كه ساختار نظام سیاسي ايران، ساختاري مستبد و داراي ضعفھاي فراواني بود بنابراين به خوبي روشن مي

ھرچند نظام در زمینه اقتصادي به نفت متکی بود و نیاز اقتصادي ديگري نداشت، اما ھر حكومتي نیازمند مشروعیت 

شاه، از اين امر و به عبارتي از پشت گرمي مردم  رژيم محمدرضا. باشد و بايد مستظھر به قدرت مردمي باشد یز مين

محروم بود، لذا براي جبران اين خأل سعي کرد با نزديك كردن سیاستھاي داخلي و خارجي خود به قدرتھاي مطرح 

اين مساله را به . ه رقابت براي نزديك شدن به ايران ترغیب كندالمللي و امتیاز دادن قطعي به آنھا، اين قدرتھا را ب بین

پس از وارد شدن اياالت متحده امريكا در عرصه . خوبي با اعطاي امتیازات نفت به شوروي و انگلیس شاھد ھستیم

رار گرفتن المللي امريكا در حال ق نفس نزديك شود، چراكه در سطح بین المللي، ايران سعي كرد به اين قدرت تازه بین

  .به جاي انگلیس بود

برد، غافل از اينكه ذاتا وابستگي و فقدان استقالل امري بود كه  شاه از اين سیاست براي حفظ قدرت خود بھره مي

ھای وابسته به  اي مطلوب و شايسته و مورد قبول نبود و بالطبع، افراد و گروه در فرھنگ سیاسي ايران، مساله

از سويي ديگر، ضعفھاي ساختار سیاسي، در مواجھه با . شدند يج مطرود افكار عمومي ميدولتھاي خارجي نیز به تدر

ھاي مطرح  روندھاي سیاسي موجود، در نھايت موجب شد از اسلوب و استراتژي سركوب براي مقابله با اپوزيسیون
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يافته  ود ساختار سیاسي توسعهھرچند يكي از داليل تحريك اپوزيسیونھاي فعال اين دوران، نب. اين دوران استفاده گردد

اپوزيسیونھاي مطرح در اين ايام، ھر يك ھدفھاي خاصي فراتر از اين امر    در جامعه و حاكمیت جّو اختناق و سركوب بود،

  .زد براي گسترش فعالیت خود علیه حكومت داشتند، كه البته ضعف ساختار نظام سیاسي نیز به اين امر دامن مي

توان متذكر شد كه ناكامي اپوزيسیونھاي اين دوران  يت دولتھاي بیگانه از شاه نیز ميدرخصوص وابستگي و حما

المللي، شاه را در برخورد با  فقط به حمايت امريكا و شوروي يا انگلیس از عملكرد شاه منوط نبود، اگرچه حمايتھاي بین

. ھاي اپوزيسیون موافق نبودند ا سركوب گروهكرد، در ھمه موارد قدرتھاي بیگانه ب محاباتر مي ھاي اپوزيسیون بي گروه

لذا در بررسي . مثال، جريان ماركسیستي اپوزيسیون و خصوصا حزب توده ھمواره از حمايتھاي شوروي برخوردار بودند

اي براي فعالیت جريانھاي سیاسي مخالف  توان گفت ھر چند ضعف ساختار نظام سیاسي، دستمايه اين فرض مي

ھاي اپوزيسیون، اتخاذ  چرا كه استبداد موجود، باعث زيرزمیني شدن فعالیت گروه. بي آنھا نبودشد، اما عامل كامیا

آمیز، مشي نظامي و چريكي و  ھاي غیرمسالمت سیاست سركوب توسط حكومت علیه آنھا، روي آوردن به روش

ھاي اپوزيسیون به ھمراه  اي جز سركوبي ھرچه بیشتر و ايجاد جّو خفقان براي گروه ترورھاي سیاسي شد كه نتیجه

  .نداشت

مثال در (علت پدید آمدن شكاف در پیكره جريانھاي سیاسي فعال اين دوران نیز، در ھر گروه اپوزيسیون متفاوت بود 

ھاي ماركسیستي و تعبیرھاي فلسفي مختلف از  ھاي ماركسیستي، گرايش به نوع خاصي از انديشه گروه

تنھا گروھي كه ). ھاي فلسفي ماركسیسم از داليل انشعاب اين گروه بود هھاي ماركس و ساده كردن انديش انديشه

ھاي فعال سیاسي دست يابد،  در اين میان توانست به نوعي اتحاد بین طبقات و اقشار مختلف مردمي و گروه

  .اپوزيسیون مذھبي بود

رچه بیشتر حكومت و كادرھاي اي براي نفوذ ھ البته اختالفات داخلي و انشعابات گروھي اپوزيسیون نیز دستمايه

شده، كادر تشكیالت  ھا شد، اما اپوزيسیونی نیز كه داراي اعضاي تربیت اطالعاتي و ساواك در بین اين گروه

تر، رھبري قدرتمند و ھماھنگ با مردم و نیازھاي مردمي بود،  شده، استراتژي براي عمل و از ھمه مھم سازماندھي

تواند  طور كه اپوزيسیون مذھبي شاھد اين امر مي ھمان. گرفت انشعاب قرار ميكمتر در معرض اختالفات داخلي و 

  .باشد

ھاي اين دوره ھم مشخص شد كه  اما در خصوص حمايتھاي خارجي از حكومت و تاثیر آن در ناكامي اپوزيسیون

منافع بیشتر، از  ھمیشه اين حمايتھا فقط شامل حال حكومت نبوده است، بلكه در بعضي از موارد دولتھا براي كسب

خصوص حزب  توان به جريان ماركسیستي اپوزيسیون و به به عنوان مثال مي. كردند ھاي اپوزيسیون حمايت مي گروه

ھا در مقابل حكومت تقویت  شد اين گروه لذا اين حمايتھا باعث می. توده اشاره کرد كه از حمايت شوروي برخوردار بود

  .ترين عامل ناكامي اپوزيسیونھاي فعال اين دوران قملداد كرد توان مھم ميبنابراين، اين امر را نیز . گردند

   

  ھا نوشت پي

 

    

 
 ٣۴۵، ص١چ، ١٣۶١، تھران، دفتر انتشارات اسالمي، ١الدين مدني، تاريخ سیاسي معاصر ايران، ج ــ سیدجالل[1]
  ٩/١٢/١٣۵٧ــ روزنامه میزان، [2]
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  ٢۴٣ــ٢۴٧، صص١٣٧٢ای بر انقالب اسالمی، تھران، روزنه،  ــ صادق زيباكالم، مقدمه[3]
كارتر بیشتر  كه اعضای محافظه تري بودند، در حالي تر جبھه ملي خواھان برخورد فعال تر و راديكال ــ اعضای جوان[4]

تشتت آراء و نداشتن توافق . سك برخورد مستقیم با رژيممتمایل بودند تا ري» صبر و انتظار«به اتخاذ سیاست معروف 

در اتخاذ سیاستي مشخص و يكپارچه در رھبري جبھه باعث شد رھبران جبھه ملي دوم اعالم استعفا نماید و بدين 

  .ترتیب عمر جبھه ملي قبل از اينكه گام موثری بردارد به پايان رسید
، تھران، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تھران ١ھاي آن، ج ــ اسداهللا بادامچیان، شناخت انقالب اسالمي و ريشه[5]

  ١٠٧تا، ص جنوب، امور چاپ و نظارت فني، شركت تماشا، بي
، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف ١ــ حمید پارسانیا، حديث پیمانه، پژوھشي در انقالب اسالمي، ج[6]

  ٢٧٣ــ٢٨٣، صص١٣٧۶اسالمي، 
  ٧٨تا، ص ، تھران، كوير، بي١مۀ احمد تدين، جــ ريچارد كاتم، ناسیونالیسم در ايران، ترج[7]

نیز به چاپ رسیده  ١٣٧١شایان ذكر است كه این كتاب با ترجمۀ خانم فرشته سلك توسط نشر گفتار در سال 

  .است
ھاي درسي  ، تھران، سازمان مطالعه و تدوين كتاب٢اقتصادي جھان سوم، جــ احمد ساعي، مسايل سیاسي ــ [8]

  ١٩٠، ص١٣٧٨، )سمت(ھا  دانشگاه
   ٢٠٩ص ،١٣۶٩، تھران، جاويدان، ١شناسي سیاسي، ترجمۀ ابوالفضل قاضي، ج ــ موريس دوورژه، جامعه[9]

  ٢۶٨ص. ــ احمد ساعي، ھمان[10]
  ٢۵٣، ص١٣٧٧تھران، قلم، ھاي انقالب ايران، ترجمۀ عبدالرحیم گواھي،  نیكي كدي، ريشه ــ [11]
، تھران، موسسه نشر علوم ١، ج»شناسي سیاسي ده گفتار فلسفي در جامعه«ــ حسین بشیريه، دولت عقل [12]

  ٢۵٩، ص١٣٧۴نوين، 
، ترجمۀ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي و بیژن نوذري، )١٣٢٠ــ٣٢(ــ فخرالدين عظیمي، بحران دموكراسي در ايران [13]

  ١٣، ص١٣٧٢، تھران، نشر البرز، ١ج

 

  


