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پيشگفتار 
 

وقوع انقالب اسالمي ايران در دهه هاي پاياني قرن بيستم، يكي از پديده هاي مهم و 
بزرگ تاريخ را رقم زد به طوري كه در سطوح دانشگاهي و مراكز علمي موجبات بهت 

و حيرت تحليل گران و صاحب نظران علوم سياسي را فراهم آورد. از آنجا كه اين 
انقالب برخالف ساير انقالب هاي مدرن از صبغه فرهنگي و ايدئولوژيكي برخوردار 
بود، بسياري از پيش داوري هاي اين تحليل گران را به چالش كشيد. در حوزه عمل، 

تحوالت زيرساختي و بنيادي در ساخت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران 
درپي داشت و نيز موازنه قوا را در خاورميانه و شمال آفريقا متحول نمود و از لحاظ 

الگوبرداري، انقالب اسالمي ايران، جرقه جنبش هاي مردمي و اجتماعي گسترده اي را 
در جهان اسالم و ملل مستضعف آغاز كرد و الگوي رفتاري و عمل سياسي بسياري از 

جنبش هاي مردمي شد كه تبعات آن همچنان ادامه دارد. 
       بر اين اساس، انقالبي با اين اوصاف و عمق دگرگوني و تحول، طبيعتاً داراي 

ريشه ها و بسترهاي تاريخي و فرهنگي و بازتاب هاي عميقي است كه شناخت 
واقع بينانه و علمي از پديده انقالب اسالمي ايران از يك سو، و نيز شناخت وضع موجود 

و مطلوب انقالب اسالمي و آينده پژوهي رويدادها و تحوالت آينده انقالب از سوي 
ديگر، مستلزم واكاوي و مطالعه اين ريشه ها و بسترهاي تاريخي و فرهنگي دراز مدت 

و كوتاه مدت است تا ضمن شناسايي عوامل و متغيرهاي تاريخي و فرهنگي ايجابي 
وقوع انقالب اسالمي، زمينه ي برقراري پيوند و همبستگي عوامل مذكور با تحوالت 

 نه



امروزين ايران، منطقه و جهان مهيا شده و گامي در راستاي شكل گيري بينشي آينده 
پژوهانه مبتني بر تاريخ سياسي و فرهنگي از انقالب اسالمي ايران، برداشته شود. 

       بدين ترتيب در اين كتاب، با هدف آشنايي دانشجويان با انقالب اسالمي سعي بر 
آن است تا با ريشه يابي و بسترشناسي انقالب اسالمي ايران در چارچوب تاريخ سياسي 
شيعه و حركت ها و جنبش هاي قرن اخير ايران، ماحصل پديده انقالب اسالمي در سطح 
داخلي و خارجي نمايان شود و مهم تر اينكه با ايجاد ارتباط بين گذشته و حال انقالب 

اسالمي، آينده انقالب تحليل شده و بينشي آينده پژوهانه در ارتباط با انقالب اسالمي و 
تحوالت آتي از آن شكل بگيرد. در پايان الزم است از همه مديران، همكاران و عوامل 
اجرايي كه اينجانب را در تدوين اين كتاب مساعدت نمودند تشكر و قدر داني نمايم. 

خصوصا جناب آقاي دكتر خسروبيگي و همكاران محترم انتشارات دانشگاه. توفيق 
همگان را از خداوند منان خواستارم.  

  
                                                    محمد رحيم عيوضي 

                                   عضو هيات علمي دانشگاه بين المللي امام خميني(ع) 
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 چارچوب نظري كليات و
 
 

 مقدمه         
انقالب اسالمي ايران يكي از مهم ترين و تأثيرگذارترين رويدادهاي سياسي- اجتماعي 

 دوم قرن بيستم به شمار مي آيد. اين انقالب، نه تنها اثري پايدار بر تاريخ معاصر ه ينيم
ايران بر جاي گذاشت، بلكه دامنه هاي آن جوامع ديگر را نيز در معرض دگرگوني قرار 

داد. اين اثرات بدان پايه بود كه با گذشت سه دهه، هنوز بررسي ها و پژوهش هاي 
فراگيري از حيث كمي و كيفي درخصوص اين تحول شگرف، در ايران و بسياري 

كشورهاي جهان پيرامون شناخت آن در دست اجراست. علي رغم اين حجم از 
پژوهش ها هنوز همة ابعاد انقالب اسالمي و به ويژه اثرات پايدارتر آنكه در واقع فصول 
مقوم انقالب اسالمي و متمايز كننده آن از ساير پديده هاي اجتماعي سياسي است مورد 

علل و ي با تحليل –تاريخي بررسي قرار نگرفته است. در اين كتاب برآنيم تا با نگاهي 
گام ابعاد متنوع انقالب بهو به صورت گامپيامدهاي انقالب اسالمي بيشتر آشنا شويم 

سازي عالقمندان به موضوع انقالب اسالمي، با اسالمي را بررسي نمايم. سعي ما آشنا
منابع مختلف و متنوع به نحوي است كه در هر زمينه ي مطرح شده، بتوانند مطالعات 

ورزي مجدد در خصوص انقالب اسالمي بيشتري به انجام برسانند و زمينه ي انديشه
ايران فراهم آيد. از اين حيث تصحيح تصورات و ادراكات پيشين و تعميق ارزيابي ها و 

و البته بررسي اين موارد و نيز ي در خصوص انقالب انجام مي پذيرد نظرات نويافته
گير براي اي است براي نگاه به آينده و طرحي همهمقدمهانقالب اسالمي روند پژوهي 

فردا.  



 

 

            

در توجيه ضرورت مطالعه انقالب اسالمي در قالب درسي الزامي براي دانشجويان 
رشته تاريخ پاسخ به يك سؤال اساسي اهميت اساسي دارد. به عبارتي بر پايه چه 

هايي مي توان از اساسي و جدي بودن مطالعه و گذراندن اين واحد درسي دفاع استدالل
كرد؟ در پاسخ بايد خاطر نشان نمود كه امروزه پيوند دانش با قدرت، سياست، دولت و 
حكومت از واضحات علم سياست است. بنابراين دانشجوي رشته تاريخ با مطالعه درس 

هاي آن اشراف بيشتري، نسبت به جايگاه و موقعيت خود سياسي انقالب اسالمي و ريشه
كند و به جهت خودآگاهي حاصل از آن، برتوان و قدرت انتخاب در و اجتماعي پيدا مي

افزايد. ثانياً ايراني بودن دانشجويان در هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود ميگزينه
قالب مفاهيمي چون تابعيت و شهروندي در ميان مفاهيم سياسي جايگاه كامالً مشخص 

داشته و در ارتباطات سياسي داخلي و خارجي مبناي رفتارها بوده و در تعيين نوع 
باشد. لذا آنچه كه حائز اهميت است و در كنار برخورد و تصميمات سياسي موثر مي

گذار است، آگاهي از جايگاه و ناپذيري رابطه دانشجو با قدرت و سياست تأثيراجتناب
اي در احقاق حقوق و عمل به تكاليف فردي و هويت سياسي است كه نقش تعيين كننده

مندي است، برجاي ي نظام اجتماعي كه از عضويت در آن بهرهاجتماعي در مجموعه
هاي گابريل آلموند. پاول اي بنامگذارد. سه محقق برجسته رشته سياست مقايسهمي

هاي نگرش جونيور و رابرت جي. مونت در كتاب خود همين عنصر را مبناي تمايز گونه
اند. بر اين اساس افرادي كه از مسايل سياسي آگاهند هاي سياسي قرار دادهافراد به مقوله

توانند تقاضاهاي سياسي مطرح سازند و حمايت سياسي خود را در اختيار رهبران و مي
شوند و در مقابل جو خوانده ميكنند مشاركتمختلف قرار دهند و عمالً نيز چنين مي

كنند ولي راي هواداران قرار دارند، كه از مقامات حكومتي و قوانين منفعالنه اطاعت مي
كنند، سازند. در مرحله آخر نيز از افرادي  ياد ميدهند و خود را درگير سياست نمينمي

انديش خوانده طور كامل درگير خانواده و جوامع محلي خويشند كه كوچككه به
پذيري تبديل تبعه بودن شوند. بنابراين تالقي هويت دانشجويي با هويت سياسي امكانمي

باشد و منهاي آورد، چرا كه شهروندي مفهومي سياسي ميبه شهروند شدن فراهم مي
ناپذير است. شهروندي نه يك موقعيت منفعالنه بلكه  يك معنا و حصولآگاهي سياسي بي

ي سياست و ترين متغير سازندهموقعيت فعاالنه است. حال بايد پرسيد چه چيزي اصلي
ي طور كلي روابط قدرت و اوضاع و احوال در ايران است؟ آيا جز پديدهقدرت و به



 

 

         

ي انقالب اسالمي مي توان عامل ديگري را برشمرد؟ اين وضعيت ناشي از ويژگي پديده
الشعاع قرار مي دهد. به عبارت ديگر شما انقالب است، بدين معنا كه همه چيز را تحت

نمي توانيد هيچ مسئله اي را در مورد زندگي فردي و عمومي خود طرح نماييد كه از 
 مكاني قدرت –پديده هاي انقالب اسالمي ايران تأثير نپذيرفته باشد. بنابراين تقيد زماني 

سو و اهميت سابقه ي تاريخي در چگونگي تحوالت و ارتباطات و سياست از  يك
گردد كه دانشجوي ها از سوي ديگر سبب ميسياسي، اجتماعي و اقتصادي و آينده ي آن

چه بهتر و بيشتر ايراني براي آگاهي از حقوق و وظايف خود به ارزيابي و شناخت هر
ترين عناصر منابع، امكانات و ارزش هاي جفرافيايي نظام ملي كشورش، به همراه برجسته

دخيل در قدرت و سياست بپردازد. اين مهم نيز تنها با شناخت انقالب اسالمي ايران و 
 شود. هاي آن حاصل ميريشه

 
  : نگاهي كليهاگيري انقالبها تا شكلفرآيند تكوين جنبش. 1

جريان " و "جريان"مفهوم تجزيه و تحليل جنبش هاي سياسي ـ اجتماعي مستلزم آشنايي با 
ها در پرتو شناخت جريان هاي شناخت و تحليل چگونگي رخداد انقالب است. "سياسي

فكري سياسي و تحليل دقيق تحوالت فكري و وقايع سياسي هر جامعه ميسر است. 
جريان هاي سياسي داراي سازماندهي و ايدئولوژي مشخصي نيستند، بلكه فرآيندي هستند 

محيط ك ي سياسي در   جامعه شناسي سياسي منشأ شكل گيري جنبش هاي فكري وكه در
جريان هاي مختلف سياسي در جامعه ايران  در تاريخ معاصر ايران.  تلقي مي شوداجتماعي

گرا، چپ ماركسيستي، گرا، مليوجود داشته است كه در اين ميان جريان هاي مذهبي اسالم
برخالف  همه  اين  جريان هاي  سياسي، اند. طلب و جريان التقاطي بيشتر فعال بودهسلطنت

 اوج گرفت كه همه امام خميني  مستقل و عظيم تنها جريان  سياسي  مذهبي، يعني  نهضت 
 15گيري قيام احزاب و همه آحاد مردم ايران را تحت تأثير قرار داده بود و منجر به شكل

                                         منتهي  شد.  57سرانجام به پيروزي انقالب اسالمي و خرداد 
 
 شناسي جريانمفهوم 1-1

ها «جريان»، «جريان شناسي»، «جريان در بسياري از نوشته ها و تحقيقاتي كه موضوع آن
 معناي اين واژه بحث و بررسي هسياسي» و «جريان فكري ـ سياسي» است، دربار



 

 

            

 ليكن در اينجا اشاره خواهد صورت نگرفته و توضيحي در اين زمينه ارائه نشده است
جريان جاري  يك  گاهي به معناي ،كار رفته است در معاني مختلفي بهشد كه اين مفهوم

 » يگاهي در معنايي «روند است، مانند عنوان «جريان بين المللي اطالعات»پديده سيال 
 و  يا به معناي "المللياي در آژانس بين هستهجريان مذاكرات"مانند عناوين: ك پديده ي

 «جريان صلح امام "جريان سقيفه" "جريان طبس"مشابه مفهوم «واقعه» است، مانند
شود آنچه در اين پژوهش جريان ناميده ميحسن»، «تحليلي از جريان ملي شدن نفت». 

اي است كه با حفظ اي اجتماعي با رويكردي فكري، انديشهاين است كه جريان پديده
پذيري و به منظور مشاركت در تحوالت سياسي هاي قواعد جامعهاصول و معيار

ها منتج به جنبش«جريان فكري ـ سياسي» كند. براي شناخت اجتماعي ايفاي نقش مي
جنبش هر  روند تاريخي و زماني جنبش اهميت به سزايي مي يابد. در واقع توجه به
 سياسي است كه با خصلت جريان يعني پديده اي كه از -پديده تاريخيك ي سياسي، 

و در مدت يا دوره مشخص و معيني استمرار داشته  يك تاريخ و دوره معين آغاز شده
به پايان رسيده يا ادامه دارد. تأكيد بر استمراري بودن آن،  نه صرف يك درنهايت و 

جريان شناسي مورد ماهيت مسئله اي است كه بايد در بلكه رخداد و حادثه تاريخي، 
توجه قرار گيرد. جريان ها به لحاظ كمي داراي سطوح مختلفي هستند. از اين زاويه، 

جريان هاي سياسي . مي توان در داخل هر جريان، خرده جريان هايي را شناسايي نمود
با گيري تحوالت سياسي- اجتماعي مي باشند كه شكلپديده اي مهم و نقش آفرين در 

 با مديريت رهبران برخورداري از ايدئولوژي مشخص و گرايش هاي فكري دروني
بر نظام سياسي و نيز اقشار مختلف جامعه تأثير مي گذارد و جبهه، جناح، تحول خواه 

نهايي جريان هاي سياسي، حزب، سازمان يا نهاد و گروه ويژه خود را بنيان مي نهد. هدف
كسب قدرت و استقرار نظام سياسي مورد نظر است كه آن را از طريق راهبردها و 

تاريخي به هاي با ريشهچنانچه جريان سياسي  ]1. [كنند دنبال ميراهكارهاي مختلف
گروه تحول در   ياپيدايي، تكوين، دگرگوني، حركت، استمرار و تطور انديشه سياسي و

مطمئناً در چارچوب  در طول زمان مشخص اطالق گردد،جامعه سياسي و 
جمله خيزش ها و آن از كه جريان شناسي سياسي مورد بحث قرار خواهد گرفت 

 تكوين و خيزش جريان هاي ء«منشا جنبش هاي سياسي ـ اجتماعي مي باشد زيرا:
و ها، گروه ها، قشرها  بررسي ساخت ها علل و عوامل فروپاشي آن،سياسي، نهضت ها



 

 

         

ها، مناسبات، روابط، فعل و طبقات اجتماعي و تأثير و تأثر عناصر و اليه هاي آن
بنابراين در جريان شناسي سياسي،  ]»2[باشد ميانفعاالت دروني بروني امور اجتماعي 

ساختار و بنيادهاي فكري گروه هاي  سياسي در جامعه و نيز تطورپويايي و پيدايي، 
گروه هايي كه داراي گرايش هاي سياسي همگون يا چنانچه . مورد نظر استسياسي، 

يكسان مبتني بر ارزش هاي مشترك اند و به سوي پديد آوردن يك خرده فرهنگ سياسي 
پيش مي روند و در يك مقطع زماني معين در حركت و جنبش  در عرصه هاي اجتماعي 

 از كليت مطالب ]3عنوان يك جريان تلقي مي گردند. [ داشته اند، بهمشاركتو سياسي 
جريان شناسي سياسي، به معناي يك حركت سياسي فوق مي توان چنين استنباط كرد كه 

و  است كه با برخورداري از گفتمان مشخص و گرايش هاي فكري دروني سيالپويا و 
رهبران خود بر نظام سياسي و نيز اقشار مختلف جامعه تأثير مي گذارد. به با كمك 

است شناختي جامعهعبارت ديگر، جريان سياسي، پديده تاريخي و سياسي با خصلت 
يعني پديده اي كه از يك تاريخ و دوره معين آغاز شده، و در مدت يا دوره مشخص و 

شكل گيري  به يا ادامه دارد و درنهايتو معيني استمرار داشته و به پايان رسيده 
 منجر شود.                                 جنبش ها 

 
شناسي جنبش مفهوم) 2
هاي اجتماعي نيز همانند ساير مفاهيم ي جنبشطور كلي تعاريف و مباحث دربارهبه

هاي فراواني مواجه است. تعاريف گوناگوني از جنبش ابهام با علوم انساني گسترده و
ها را هنجارهاي جديدي كه آن و برخي بر نقش ارزش ها اجتماعي ارائه شده است،

هاي ارتباطي كيد دارند و برخي نقش تشكل، سازماندهي و شبكهأآورند توجود ميبه
دانند و برخي عنصر آگاهي بخشي و ها را مهم ميو برخي استمرار و پايداري آن

يند حركت اجتماعي سازمان يافته آجنبش، فر"كنند. ها را برجسته ميهويت بخشي آن
در جهت ايجاد تغييرات هدفمند در جامعه است كه با اعتراض جمعي و نارضايتي 

اجتماعي همراه بوده و داراي رهبري و انسجام دروني مي باشد. در اين تعريف 
عناصري مورد تأكيد قرار دارد كه عبارتند از سازمان يافتگي، وجود يك گفتمان و 
ايدئولوژي، اراده بر تغييرات اجتماعي و هدفمندي. البته برخي اعتراض را جنبش 

دانند. علت اين است كه مفهوم اعتراض در تعريف جنبش اجتماعي اجتماعي مي



 

 

            

الزم به ذكر است كه جنبش با اشكال ابتدايي رفتار اجتماعي  "جايگاه ويژه اي دارد.
پايدارتر از رفتار جمعي  تر وها سازمان يافته(از قبيل آشوب) متفاوت است زيرا جنبش

هاي مختلف جهان به هم پيوسته كنوني امكان جداسازي دقيق حوزه] 4ديگر است. [
فرهنگي را از هر پژوهشگري سلب كرده است. تا  اجتماعي و اقتصادي، سياسي،

تنها با   يك گروه كسب قدرت سياسي را هدف خويش قرار نداده باشد و هنگامي كه
هاي موجود در نابرابري اشكاالت و هاي اجتماعي خود به طرح اعتراضات،فعاليت

تقاضاي  فرهنگي بسنده نموده و اجتماعي و سياسي، اقتصادي، ساخت حقوقي،
شناسايي است. گي  يك جنبش اجتماعي قابل طرح و عنوان نمايد بهاصالح آن را مي

جنبش اجتماعي را عبارت از  "تغييرات اجتماعي"روشه در كتاب خود با عنوان 
يا  يا گسترش و داند كه به منظور دفاع ومشخصي مي سازماني كامالً متشكل و

] تام باتامور 5[. پردازدتشكل اعضا مي بندي وههاي خاصي به گرودستيابي به هدف
 يعني مبارزه براي قدرت- –در تحليل عمل سياسي  گويد:شناسي ميدر كتاب جامعه

هاي اجتماعي نگاه كنيم نه به اعمال افراد هرچند الزم است اساساً به فعاليت گروه
هاي ممكن است گاهي الزم باشد كه نفوذ افراد به خصوص را در بررسي وضعيت

هاي هاي گوناگون گروهخاص حساب كنيم گام نخست در اين تحليل تشخيص شيوه
هاست. آشكار است اين ماهيت اين گروه اجتماعي در پرداختن به سياست و

كودتا تا  و شورش اغتشاش، هاي پراكنده،از اعتراض گوناگوني بسيار زياد است و
يا افسران  هاي فشار گروه هاي به هم پيوسته احزاب سياسي سازمان يافته،فعاليت

مقوله وسيع  تواند در دوگيرد. اما بيشتر اين پديده ها مينظامي سياسي شده را دربر مي
ياد  هاي سياسي سازمان يافته فرماسيون هاي اجتماعي وعنوان جنبشها بهكه من از آن

اي جنبش اجتماعي بندي نظريهبه عقيده دياني در طبقه] 6[گيرد. كنم جاي ميمي
كدام به معني يك توان به چهار رويكرد اشاره كرد. اين چهار رويكرد كه هيچمي

هاي گرايي، بسيج منابع، فرآيند سياسي و جنبشمكتب واقعي نيست شامل رفتار
گران را . دياني معتقد است كه ديدگاه رفتارگرا توجه تحليلباشدمياجتماعي جديد 

رويكرد بسيج "كند و  جلب مي"رفتار جمعي به مثابه فعاليتي معطوف به معنا"به 
كيد أهاي به ظاهر غيرعقالني تپديده راهبردي اهميت اجزاي عقالني و بر "منابع

هاي سياسي متمركز يند سياسي توجه خود را بر ساخت فرصتآرويكرد فر ورزد؛مي



 

 

         

هاي نوين اجتماعي مسائل مربوط به ساختار نموده است و در رويكرد جنبش
را نفي  هاگيرد. دياني اين ديدگاههاي جديد مورد توجه قرار مياجتماعي و هويت

ها به موضوع بلكه معتقد است هريك از اين ديدگاه داند،ي يكديگر نميكننده
اين اساس، وي به طرح نقاط  . برتوجه شودهاي اجتماعي از زواياي گوناگون جنبش

 عنصر «شبكه تعامالت غيررسمي»، «اعتقادات سههاي فوق در قالب مشترك نظريه
«عامل جمعي متمركز بر منازعات و اعتراضات نامتعارف»، كه  مشترك و همبستگي»،

اي از پرداخته است. به عقيده دياني، يك جنبش اجتماعي، شبكه ريشه تاريخي دارند،
ها است. مرزهاي ها و سازمانتعامالت غيررسمي بين تعداد متنوعي از افراد گروه

گردد كه بين وسيله هويت جمعي خاصي تعيين ميي يك جنبش اجتماعي بهشبكه
هاي اجتماعي نيز در در تعامل مشترك است. بازيگران جنبش بازيگران درگير،

باشند و از اين طريق تغييرات اجتماعي را برخوردهاي سياسي يا فرهنگي درگير مي
پردازند. دهند و يا به مخالفت با آن ميدر سطوح سيستمي و غيرسيستمي افزايش مي

ها يا اي از تعامالت غيررسمي بين افراد، گروهبنابراين يك جنبش اجتماعي، شبكه
كه بر مبناي يك هويت جمعي مشترك در برخوردي  شود محسوب مي هاسازمان

بر ماس و  هاطور كلي افرادي نظير تورن،به ]7سياسي يا فرهنگي درگير مي باشند. [
ثيرگذاري أهدف جنبش اجتماعي را ت هاي كالسيك و نهادي،ملوچي برخالف نظريه

ها را در هم شكستن مرزهاي نظام بلكه هدف آن كنند،بر فرآيند سياسي قلمداد نمي
                                                        دانند. اجتماعي و دگرگوني آن مي

 
 هاي جنبشويژگيالف: 

ها و همبستگي و ايده سازماندهي، مطرح كردن ارزش هاهايي چون، كنار ويژگيدر 
ديگري نيز هاي مشترك ويژگي  است،هتعاريف مربوط به جنبش ذكر شدكه در مشترك 

 شود.                                                                     به شرح ذيل معرفي مي
  قابل دسترس؛و. داشتن اهداف مشخص 1
عامل  ايدئولوژي حداقلي كه تفكر راهبردي و وجود هويت مشترك و .2

 و يت جنبش را تقويت نمايدهدف را توجيه و مشروعبوده، همبستگي و انسجام دروني 
                                             يابي به هدف را ترسيم كند؛چگونگي دست
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كه مورد اطاعت و پذيرش اكثريت قريب به  كارآمدساز و ي تحولداشتن رهبر. 3
                                                      ]8اتفاق اعضاء و حاميان جنبش باشد؛ [

ها كند تا در برابر آنتالش ميي كه يمنازعه در برابر نيروو اصل مخالفت . 4
  غلبه كند.  هابر آنمقاومت كند و 

 اجتماعي.  تحولايجاد براي هاي الزم فراهم ساختن زمينه .5
 اند:را در دارا بودن چهار خصلت مشابه دانسته هاي اجتماعي»«جنبش
. وجود شكاف و تضاد بين دو دسته يا قشر از جامعه كه بهانه و علت 1
 شود. گيري يك تضاد دوگانه و نهايتاً يك جنبش ميشكل

ها و شعارهاي مشترك ها، ايده. وجود يك گفتمان يا ايدئولوژي كه آموزه2
ن آشود و براي ايشان در جريان قبول يا استقبال از هواداران جنبش را شامل مي

ها، موجبات ايجاد و احساس آگاهي، هويت و همبستگي نسبت به يكديگر را آموزه
 آورد. فراهم مي

اي از ي وسيع روابط جمعي و غيررسمي در ميان دسته. وجود يك شبكه3
اي كه نهادهاي حكومتي را ياراي از بين بردن آن همفكران، همكاران و دوستان. شبكه

 به آساني نباشد. 
. امكان شكلي از اعتراض جمعي. چنين امكاني معموالً وقتي فراهم مي شود كه يا 4

ي فعاليت به جنبش ها بدهد، يا دولت ضعيف باشد و قادر به ساختارهاي دولت اجازه
ها نباشد، و يا نيروي ناشي از بسيج مردمي جنبش چنان قوي باشد كنترل فعاليت جنبش

 ] 10كه دولت نتواند آن را كنترل كند. [
هاي جنبش هاي فراواني با آنچه ويژگيدر تحليل نهضت امام خميني(ره)، شباهت

   از جمله: وجود دارد اجتماعي ناميده مي شود،
ي اجتماعي  اولين خصلت پديدآورنده و زمينه ساز ظهور جنبش وجود شكاف ها)1

... در  فرهنگي و نسلي، طبقاتي، مذهبي، جغرافيايي، است. از جمله شكاف هاي قوميتي،
داشت. وجود اين  وجود متنوعجامعه ايران مجموعه اي از شكاف هاي اجتماعي 

 شرط اوليه ظهور جنبش اجتماعي محقق شده بود. عنوان ها در جامعه ايران بهشكاف
) عامل مهم ديگري كه در تبديل  يك جنبش به انقالب نقش به سزايي ايفا 2

  وگيريدر شكلكند تأثير ايدئولوژي در گسترش روحيه انقالبي و اتحاد مردم است. مي



 

 

         

و عميقي نقش بسيار مهمي شيعي گفتمان  واسالمي ايدئولوژي  انقالب اسالمي پيروزي
.  داشتي بسيج مردمو  گسترش روحيه انقالبي در

 كاريزماتيك  يكي ديگر از عوامل اصلي پيروزي  يك انقالب به وجود رهبري) 3
امام خميني(ره) به عنوان رهبري  گيري انقالب اسالمي ايرانآيد، در شكلشمار مي

دهنده جنبش نقش اصلي را در پيروزي و پيشبرد كاريزماتيك و هدايتگر و جهت
 انقالب اسالمي داشت. 

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي  يكي ديگر از عوامل نارضايتي وجود )4
شرايط نامساعد  رژيم پهلوي و استبدادساز ظهور انقالب است. به عنوان مثال زمينه

هاي استعمار در سرنوشت و و مداخلهاجتماعي جامعه ايران در اين دوره  اقتصادي و
امام به رهبري  انقالبي آميزشرايط مستعد رشد جنبش اعتراضمقتضيات جامعه، 

 مهيا نمود. را خميني(ره) 
 

 جريان رابطه جنبش وب: 
 در خصوص پيوند بين جنبش ها و جريان هاي اجتماعي بايد تأكيد داشت كه:

 دگرگوني هاي ريشه در جنبش اجتماعي، يك جريان اجتماعي است كه -1
منتسب به جريان هاي اجتماعي هستند كه دوره هاي تاريخي متفاوتي  دارد  يعني تاريخي

 .اندكردهرا تجربه 
 بااست كه و هدفمند  اجتماعي با پيشينه ات. جنبش اجتماعي، حاصل جريان2
 مسائل خاص و دغدغه هاي طرفداران آن همراه است. اهداف،
. جنبش اجتماعي، منتسب به يك جريان اجتماعي است كه داراي خاستگاه و 3

 كانون مركزي است.
سمبل هاي مشخص و معين ها و  نماد با. جنبش اجتماعي، يك جريان اجتماعي4
 است.

. جنبش اجتماعي، يك جريان اجتماعي با پايگاه اجتماعي معنوي است. پايگاه 5
 معنوي جريان ها در قلوب مردم و هواداران كه به جريان اعتقاد دارند تجلي مي يابد.

. جنبش اجتماعي، يك جريان اجتماعي است كه داراي پايگاه مادي است. پايگاه 6
اجتماعي مكاني است كه نمادهاي آن جريان را منعكس مي كند. برخي موارد خود 



 

 

            

پايگاه در زمره سمبل ها و نمادها قرار مي گيرد. به عنوان مثال در جنبش هاي اسالمي، 
  و يكي از نمادهاي مهم محسوب مي شود. نمادين بسيج پايگاه مهم اجتماعي جريان 

 
 ج: روند تبديل جنبش به انقالب

 مفهومي است كه نسبت به ساير مفاهيم از حيث معنايي با اصالحات و انقالب ،جنبش
نزديك است. در واقع جنبش بسترهاي تحول در جامعه را شكل مي دهد كه اين تحول 

مي تواند به انقالب يا اصالحات بدل گردد. تفاوت عمده جنبش با انقالب و اصالح، در 
شيوه اجرايي و رفتاري و نيز هدف نهايي است. تغييرات اجتماعي حاصل از جنبش اگر 

گونه اي مسالمت آميز منجر به تغييرات آرام و تدريجي شود، رفرم و اصالح نام دارد و به
اگر اين تغييرات، اساسي و بنيادي و توأم با خشونت باشد به انقالب خواهد انجاميد. از 

نگاه شهيد محمدباقر صدر، انقالب جنبش سرسختانه و بر مبناي اصول مكتبي معين 
است كه با درك واقعيت هاي موجود به دنبال تغيير و دگرگوني بنيادين در كليه ابعاد 

زندگي فردي، اجتماعي و سياسي و معيارها، اصول و ارزش هاي ريشه اي حاكم است. 
ثيرگذار در كاهش قدرت أ] بروز جنبش ها و بحران هاي داخلي، از جمله عوامل ت11[

حكومت مركزي و بروز جنگ هاي داخلي است. از سوي ديگر متقابالً افزايش قدرت 
و تضعيف جنبش ها و برقراري ثبات و امنيت و  حكومت مركزي در سركوب شورش ها

جلوگيري از بروز جنگ هاي داخلي مؤثر است از طرفي سختگيري هاي بيش از اندازه 
كارگيري ابزار سركوب و زور، حكومت مركزي نسبت به گروه هاي معارض و به

ومرج و تضعيف حكومت مركزي در اعمال نفوذ مؤثر و پايدار در موجب گسترش هرج
«همه جنبش ها در يك دوران  كوهن معتقد است بروسگونه كههمان. مي شودجامعه 

بحراني آغاز مي شوند سپس وارد مرحله ناآرامي مي شوند ناآرامي ناشي از نارضايتي 
عمومي مرحله برانگيختگي مردم را ايجاد مي كند و در مرحله چهارم مرحله قالب ريزي 

يافته سلسله مراتبي رسمي صورت مي گيرد و مرحله پاياني يعني ايجاد ساختار سازمان
حمايت  مرحله نهادي شده است. در صورتي كه جنبش در جذب طرفداران و جلب،

جنبش نهادي مي شود و نوعي ديوان ساالري در جنبش ايجاد  عمومي مردم موفق شود،
يافته و متشكل از اعضاء است كه به گروهي سازمان جنبش، از اين حيث ]12مي شود». [

هاي مشخصي منظور دفاع از عقايد و ارزش هاي خود و يا دستيابي به هدف



 

 

         

خواهي و ...) سعي در گسترش و (قدرت طلبي ـ تغيير مذهب ـ تغيير اجتماعي ـ آزادي
دست آوردن قدرت دارد در واقع جنبش ، فعاليت هاي پيشرفت خود و حتي به

يافته گروهي است كه مي خواهند ساختار اجتماعي را تغيير دهند يا به قدرت سازمان
سياسي برسند. همه جنبش ها اهداف يكساني را دنبال نمي كنند و همه جنبش ها به 

 خرداد به 15سياسي   جنبش اجتماعي-1357طور مثال، در موفقيت نائل نمي شوند. به
رهبري امام خميني(ره) به مبارزه با قدرت  مسلط شاهنشاهي ايران پرداخت و توانست 

دولت جمهوري اسالمي را براساس مذهب تشيع تأسيس انقالب اسالمي را موفق و 
... هر چند چنين داعيه هايي  گرايي واصالح ها مانند مشروطيت،كند. اما ساير نهضت

   داشتند اما نتوانستند پيروز شوند. 
 

نظريه  ها  تعاريف و شناسي پديده انقالب؛ مفهوم)3
 در خصوص پديده ي انقالب، شده، ارائه هاينظريه اكنون با مرور بر برخي تعاريف و

شناسايي مي كنيم. نكته ي كه مي تواند ما را، به درك  ويژگي هاي سازنده و معرف آن را،
 ياري كند، توجه به معناي لغوي «انقالب» مي باشد. واژه انقالب از نظر  بهتر اين موضوع

لذا شامل چيزهايي است كه با  (به معناي چرخي كه در حال چرخيدن است و لغوي
هايي در نظر گرفته شود طور مؤثر براي موقعيتتواند بهمي چرخش واژگون شده اند)؛

از نظر سياسي به  و جامعه روي مي دهد كه در آن تغييرات بزرگ در سرشت سياست و
معناي اقدام عده اي براي براندازي و ايجاد حكومتي جديد است. هريك از نويسندگان 

درباره اين واژه  داخلي و خارجي متناسب با ديدگاهي كه درباره انقالب دارند،
در ابتدا واژه ي انقالب به معناي «حركت در دايره» در اند. توضيحاتي را ارائه داده

 كار مي رفته، و به گفته ي «هانا آرنت» به واسطه ي اثر بزرگ «كپرنيك»«ستاره شناسي» به
پردازان انقالب در  از نظريه"هانا آرنت"] 14در علوم طبيعي داراي اهميت شد. [ ]13[

كلمه انقالب در اصل از مصطلحات " نويسد:پيشينه تاريخي مفهوم انقالب چنين مي
اخترشناسي است كه به واسطه اثر بزرگ كپرنيك در علوم طبيعي از اهميت خاصي 

برخوردار شد. اين واژه در كاربرد علمي معناي دقيق التيني خود را كه دال بر حركت 
قانونمند ستارگان بود حفظ كرد. در سده هفدهم واژه انقالب براي  دوراني منظم و

 پس از دگرگوني 1660 يكي از اصطالحات سياسي در سال  نخستين بار به صورت
اين كلمه درباره انتقال  كار رفت در معناي ديگر سياسي، يكي از كشورها به سياسي در



 

 

            

رود كه در آنجا كار ميويژه در ممالك غربي بهاز عصر كشاورزي به دوره صنعتي به
صنعتي شدن به همراه شهرنشيني حاصل از آن بر آخرين مرحله توسعه اين جوامع 

 يك پديده به تغيير اساسي در   انقالب به عنوان"اثرات بسيار چشمگيري داشته است
نيز روابط آن با جامعه اطالق  ماهيت كلي حكومت و هاي كاري وبرنامه نهادها و

ديگر اشكال غلبه بر حكومت از قدرت  ها نسبت به كودتا وشود. بنابراين انقالبمي
 است. كودتاها اغلب تنها شامل تغييراتي در صاحبان مقام  تري برخورداردگرگوني عميق

هايشان است. اما انقالب دربر گيرنده تغييرات ساختاري در تركيب يا حداكثر سياست
جامعه است.  بنابراين چگونگي روابط حكومت و عملكردهاي دولت و اساس و
ها نفر مردم كه آيند ميليوندست نميها شامل اجزايي هستند كه هميشه آسان بهانقالب

تر از كارهاي روزمره زندگي شده است با فروپاشي يك آرمان ضروري برايشان پيگيري 
 نظمي سياسي كه كامالً متفاوت ،جايگزيني آن با نهادهاي جديد ديگر نهادهاي دولتي و

. اين تغييرات نه فقط در داخل كشور بلكه در سطح كنند ايجاد مياز نظم قديم است
الملل تأثير اقتصاد بين ها وائتالف بر توازن قوا، شود وانداز ميجهاني طنين اي ومنطقه

تر در نظام بنيادين هاي كامل را مي توان به عنوان تغييرات نادر و] انقالب15گذارد. [مي
دولت كارهاي  رسند وهاي اجتماعي به قدرت ميسياسي قلمداد كرد كه ضمن آن گروه

اي ديگر احتماالً با ادعايي متفاوت در مورد مشروعيت بر عهده جديدي را به شيوه
در ادبيات سياسي، «انقالب» محسوب مي گردد، در واقع نمونه اي از  آنچه، ]16[ گيردمي

يك جريان كلي تغييرات سريع، وسيع و عميق مي باشد، كه به فراخور حوزه ي 
تخصصي، برگزيده و مطالعه، مي شود، بنابراين در توجه به آن نبايد از ساير وجوه 

حيات انسان امروز غافل بماند، چرا كه پديده ي انقالب نيز، دستاورد و ثمره ي تعامل 
رو «انقالب»، مفهومي جدا و از اين شرايط خاص هر جامع، با محيط پيرامون آن است،

افتاده، و حادثه اي غريب و بي ارتباط با ساير اتفاقاتي، كه ما را احاطه كرده اند، و بر 
سرنوشت ما تأثير (مثبت و منفي) مي گذارند، نمي باشد. پديده ي انقالب به طور 

اي متعلق به دوران كنوني است. در عصيان عليه نظام سياسي حاكم و پديده مشخص،
به داليل مختلف، رفتارهاي سياسي حالتي،  واقع با رنگ باختن لزوم اطاعت سياسي،

فراهم  معارضه جويانه مي يابند، و بدين ترتيب زمينه ي پذيرش انديشه هاي انقالبي،
تاكنون تعاريف . شودميها پرداخته در نظريه هاي انقالب، به آن مي آيد، انديشه هايي كه،

مختلفي از چيستي انقالب اشاره شده است و نظريه پردازان هر يك بر مبنايي خاص 



 

 

         

هاي هانا آرنت بر اين باور است كه انقالب دست داده اند.  تعاريف مختلفي از انقالب به
ها در انگيزي از نوع و طبقه كامالً متفاوتي هستند، زيرا كه هدف آنطور شگفتمدرن به

كند كه انقالب دربر گيرنده آزادي و آزادسازي از نظم قديمي است. وي اضافه مي
كند كه كالً داستان حالت خاصي است كه دور تاريخ به ناگهان عصر جديدي را آغاز مي

رود كه جديدي است، داستاني كه هرگز قبالً نه شناخته شده و نه گفته شده است و مي
 در كتاب مفصلي كه در خصوص انقالب نوشته است، هانا آرنت، ]  17آغاز گردد. [

زعم وي، انقالب، تنها رويداد سياسي به تعريف مشخصي از انقالب ارائه نمي كند،
له آغاز روبرو مي كند. انقالب به ئاست، كه مستقيماً ما را به گونه اي پرهيزناپذير، با مس

«فقط هنگامي مي توان،  ]18هر شكل كه تعريف شود، فقط به معناي دگرگوني نيست. [
از انقالب، سخن گفت، كه دگرگوني به معناي آغازي تازه باشد، و خشونت، به منظور 

كار تشكيل حكومت، به شكلي نو و ايجاد سازمان هاي سياسي جديد براي جامعه به
از نظر  ]19رود، كه در آن، رهايي از ستمگري، به قصد استقرار آزادي صورت پذيرد. [

] مي باشد. «آنتوني گيدنز»، 20[ آرنت انقالب به عنوان قيام خود انگيخته ي ملت»
كه  «رهبران انقالبي آمريكا و فرانسه اعالم كردند، جامعه شناس انگليسي گفته است:

انسان ها آزاد و برابر متولد شده اند، اما در حكومت شاهان و ساير مقامات همگان ستم 
 ]21[ انقالب وسيله ي بازگرداندن وضعيت سعادت مندانه طبيعي، به آن هاست.» ديده اند؛

از طريق وسايل خشن،  «تصرف قدرت دولتي، از نظر «گيدنز» «انقالب» عبارتست از:
وسيله ي رهبران، يك جنبش توده اي، به منظور استفاده ي بعدي از آن، براي ايجاد به

«انقالب نوع خاصي از تحول  از نظرگاهي ديگر؛ ]22[ اصالحات عمده ي اجتماعي.»
اجتماعي است، كه توسط آن، عامل خشونت، به روابط صلح آميز و عادي جامعه راه 

مي يابد. گذشته از اين، انقالب به گونه اي از رفتار سياسي و يك مفهوم علمي، به 
ساخت

P0F

�
P جامعه ارتباط مي يابد، ساخت و بافتي، كه وجدان اجتماعي و قوانين حاكم بر 

«انقالب را  آشوب  نويسد:ديويس مي ي،سي،ججامعه، به آن موجوديت مي بخشند. 
خشن مدني تعريف مي كنيم، كه باعث مي شود، جاي گروه حاكم را طبقه ي ديگري 

 تون آن را نشانه ين كرين بر]23[ بگيرد، كه پايه هاي حمايتي بيشتري در بين مردم دارد.»
آرتور  ]24 [هاي رژيم پيشين پايان مي يابد.داند كه در آن كژرفتارييك عصر نوين مي

                                                                                                                                        

1 .Constution. 



 

 

            

ها عبارتند از كند: انقالبباويژ در آغاز قرن بيستم انقالب را چنين تعريف مي
يا ناموفق كه به منظور ايجاد تغييراتي در ساخت جامعه از طريق  هاي موفق و تالش

ترين تعاريف درخصوص از معروف يكي ديگر ] 25گيرد. [اعمال خشونت انجام مي
  هانتيگتون؛ انقالب مساوي با  هانتيگتون است؛ براساس تعريف تعريف ساموئل   انقالب،

آميز بر سر قدرت سياسي است كه بر اثر مبارزات خشونت مجموع تغييرات اجتماعي و
 ها»، «ساموئلپرداز «برخورد تمدن] نظريه 26 يا پيامد مستقيم آن هستند. [ آيدوجود ميبه

ارزش ها و    هانتيگتون» انقالب را، «يك دگرگوني سريع، بنيادي و خشونت  آميز،
اسطوره هاي مسلط، بر يك جامعه، نهادهاي سياسي، ساختار اجتماعي، رهبري، فعاليت 

ز نظر   ]27[ و سياست هاي حكومتي تعريف كرده است.» هانتيگتون هرچه ميزان  ا
شود. از نظر  يابد ثبات سياسي اجتماعي به همان نسبت بيشتر مي مدرنيزه شدن افزايش
به احتمال  باشد و يك جامعه براي مدرنيزه شدن مي اي از تالشوي انقالب نيز جنبه

اي از توسعه اقتصادي-يقين در جوامعي رخ مي دهد كه بعد از گذراندن دوره قريب به 
 يك حركت  با ها با توسعه سياسي مواجه شده وهماهنگي آناجتماعي با مشكل عدم

هانتيگتون برخالف ماركس كه معتقد است كه  كند.  انقالبي ناهماهنگي را جبران مي
 انقالب در جوامع كامالً صنعتي رخ خواهد داد بر اين باور است كه كشورهاي مدرن و

نهادهاي سياسي حاكم  سيسات وأاينكه بر ت صنعتي با توجه به ثبات سياسي كه دارند و
ها از انقالب تحليل ماركسيست ]28در خطر بروز انقالب نمي باشند. [ هستند و

باشد. ماتر ياليسم تاريخي ماركس مي بر پايه ديالكتيك و يك تحليل اقتصادي وسكال 
داند. از ناپذير ميماركسيسم اصوالً راه حل انقالبي را براي مشكل طبقه حاكم اجتناب

 (طبقه كارگر) يا اي خاص از تاريخ جوامع صنعتي روابط پرولتارنظر ماركس در دوره
ابزار كنترل  يا قيام كرده و رسد كه پرولتاراي ميبه مرحله (طبقه حاكم) دارانبا سرمايه

با اعمال سيستم دولتي ابزار توليد را  جامعه را از دست طبقه بورژوازي خارج نموده و
 اساس روابط اجتماعي را تغيير مي دهد. در اين جريان ايجاد شورش و تصرف كرده و

طغيان حتي به صورت محدود الزامي است زيرا طبقه حاكم حاضر نيست داوطلبانه 
البته اين طغيان به اندازه تجاوزات هر روزه سيستم  موقعيت خود را از دست بدهد و

 به واقعيت استثمار و مقابله با آن ، آگاهي، از نظر وي،كاپيتاليستي نيست. «انقالب
 ، روابط مادي تالش نمود،طور كلي و به،مي باشد. ماركس با محور قرار دادن اقتصاد

 ، كه ضمن شرح وضع موجود، چگونگي رخداد انقالب را،چارچوب نظري ارايه كند



 

 

         

 درست ، تمايز خويش از جانوران را،ها كه انسان،توضيح دهد. ماركس نظر مي دهد
 ،اين گامي است  به توليد ابزارهاي معيشتي خويش مي پردازند،،هنگامي آغاز مي كنند كه

 باز ،ها تعيين و مشروط مي گردد. نبايد اين شيوه ي توليد راكه توسط سازمان بدن آن
 از فعاليت اين ،توليد صرف وجود فيزيكي و جسماني افراد تلقي كرد، بلكه نوع معيني

ماركس  ]29هاست.» [ از ابزار حيات و شيوه ي زندگي آن،افراد است، شكل معيني
 چنين توجيه ، در خصوص انقالب را،ضرورت گزينش مبنايي براي نظريه ي خود

انديشه، در تالش براي به كه ها، به يك عنصر و بنيان مادي نيازمندند. «انقالب مي كند
ما به عنوان موجوداتي آگاه، مي خواهيم، تغيير در شيوه ي . باشدآن دن انفعليت رس

هاي ما، بايد از خود زندگي خود ايجاد كنيم، ولي امكان اين تغيير، خواست ما، و طرح
] وي نظر خود را، در مورد چگونگي تغيير، تحول و بروز 30واقعيت ناشي شود. [

انقالب در پيشگفتار كتاب درآمدي، به نقادي اقتصاد سياسي اين چنين آورده است: 
ها در توليد اجتماعي وجود خويش، به گونه اي ناگزير به روابط معيني وارد «انسان

ها است. اين مناسبات توليدي، سازنده ي ساختار مي شوند، كه مستقل، از اراده ي آن
اقتصادي جامعه هستند، و اين مبناي راستين، بر رويش فراساختار حقوقي و سياسي، 

هاي معيني از آگاهي اجتماعي مرتبط استوار مي شود، و به اين فراساختار، شكل
مي شوند. شيوه ي توليد زندگي مادي، فرآيند كلي زندگي اجتماعي، سياسي، و 

به اين ترتيب ماركس با بيان اجتناب ناپذيري انقالب، كه  انديشگرانه را مشروط مي كند.»
آن را ناشي از «تضاد طبقاتي» و مبارزه ي طبقات در همه ي جوامع مي دانست، نظريه اش، 
در مورد انقالب را، به صورت تك بعدي، اقتصاد محور و مادي گرا درآورد، و با تأثيري 
كه، از عصر روشنگري پذيرفته بود، و نگاهي خطي به تاريخ داشت، انتظار انقالب در 

كشورهاي اروپايي پيشرو، در صنعتي شدن را داشت، كه اين انتظار، تحقق نيافت، و 
همين ناكامي زمينه ساز تجديد نظر، در نظريه ي وي، در خصوص پديده ي انقالب، به 

از نظر شهيد محمدباقر  ]31خصوص اعتبار و نقش عامل «اقتصاد» در آن گرديد. [
صدر، «انقالب» عبارتست از: «نهضتي سرسختانه و بر مبناي اصول مكتبي معين، كه با 
درك واقعيت هاي موجود، به دنبال تغيير و دگرگوني عميق و بنيادين، در كليه ي ابعاد 

 زندگي فردي، اجتماعي و سياسي، و معيارها، اصول و ارزش هاي ريشه اي حاكم است.»
يك  يا  يك ناحيه و   انقالب را عبارت از طغيان و عصيان مردم "شهيد مطهري"] 32[

 "دكتر شريعتي"] 33داند. [سرزمين عليه نظم موجود براي ايجاد نظمي مطلوب مي



 

 

            

انقالب را عمل اكثريت مردم كه به صورت تجلي اراده جامعه كه طالب حق تعيين 
انقالب دگرگوني بنيادي  ]34داند. [حاكميت و مسئوليت بر سرزمين خويش است، مي

ويژه سياسي است، نسبت هاي اجتماعي، اخالقي، اقتصادي، حقوقي و بهدر همه زمينه
به آنچه بيش از انقالب استوار و پا برجا بوده است، و اين دگرگوني هميشه با 

آيد و كمتر با آرامش همراه بوده و اغلب با سرنگوني نظام سياسي حاكم پيش مي
در فلسفه  ]35باشد. [ها همگام ميآميز و ويرانگري و خونريزيكارهاي خشونت

سياسي و علوم اجتماعي به انقالب با دو ديد متفاوت نگريسته مي شود. انقالب به 
مفهوم سياسي آن بيشتر به جانشيني ناگهاني و شديد گروهي كه حكومت را در دست 

اند، بجاي گروه ديگري كه قبالً قدرت سياسي و اداره كشور را در اختيار نداشته
شناسانه بيشتر به امور ] مفهوم انقالب در ديد جامعه36گفته مي شود. [ اند،شتهاد

شناسانه انقالب همين دليل تحليل جامعهاجتماعي مربوط مي شود تا به امور سياسي، و به
عبارت است از باز يافتن تركيب علل عمومي و علل فرعي كه تاروپود رويدادها را به 

]  37بافند. [هم مي
 
                                                     هاي انقالب ويژگيالف:

جهت پرهيز از اطاله كالم ليكن  ، استتعاريف فراواني براي انقالب بيان شده هرچند،
 براي معرفي و  اين پديده كلي و مهمهايويژگيبا تأمل در تعاريف موجود استنتاج 

 ها اشاره مي شود:كه در ذيل به آن كافي به نظر مي رسد، شناسايي آن
ها، ظهور انقالب انقالبنسبتاً طوالني  روند شكل گيري با وجود سرعت باال: )1

 افتد؛سريع و ناگهاني اتفاق مي
1F) خشونت2

اعمال زور و خشونت به گونه اي متقابل  انقالب اصوًال روند در :�
؛ زيرا نه حكومت بدون مقاومت تسليم انقالبيون مي شود و نه ناپذير استاجتناب

 انقالبيون در صورت لزوم از اعمال خشونت پرهيز مي كنند
 را  عميق و زيربنايي تحوالت، به معناي دگرگونيانقالب :ارزش ها دگرگوني )3

؛  و ارزش هاي جديد جايگزين ارزش هاي پيشين مي شونددرپي دارد در حوزه ارزش ها
]38[ 

                                                                                                                                        

1 .Violence 



 

 

         

وجود مستمر آگاهي به مفهوم از ديگر ويژگي  هاي مهم انقالب است.  )آگاهي:3
طي   تدريج درادراك و تحليل آن، موجب پي ريزي «حركت هاي مداومي» مي گردد كه به

وجود آمدن قدرت پرسشگري وجود مي آورد. آگاهي سبب بهمراحلي انقالب را به
. مي شود
 شكلي مؤثر بسيج  در انقالب بخش عمده اي از جمعيت به  مردمي:بسيج )4

  رهبري توسطمي شوند. مشاركت مردمي در انقالب مستلزم عناصري مانند سازماندهي
  و ايدئولوژي است. يا حزب
 ايدئولوژي: وقوع انقالب اسالمي در ايران با تكيه بر ايدئولوژي خاص، رهبري )5

آگاه و مردمي پرشور نشان داد كه اين انقالب جبري و به دور از اراده و تفكر نيست. 
پردازان انقالب،  سياسي خاصي است كه حتي در شرايطي كه نظريهه يبلكه پيامد انديش

دانند، مي تواند تحول عظيم در ساختارهاي مختلف امكان وقوع انقالب را منتفي مي
وجود آورد و نظامي ديرپا را كه از حمايت  هاي داخلي و خارجي بر خوردار جامعه به

تر هرچه ايدئولوژي قوي تر باشد، بسيج گروه  ها گسترده و است به نابودي بكشاند
                             خواهد بود. 

 
 انقالب  "اسالمي"مفهوم  ماهيت و) 4

انقالب يكي از پديده هاي نادر، جذاب و پيچيده اجتماعي مي باشد كه تبيين آن متضمن 
در نظر گرفتن وجوه متعدد و متنوع دخيل در ظهور آنست. در اينجا و با توجه به 

موضوع، صرفاً بر وجوه فرهنگي انقالب اسالمي و به عبارتي فرهنگ انقالب اسالمي 
لحانه سثر از قيام مأاشاره خواهد شد. انقالب اسالمي ايران به مثابه جنبشي ديني كه مت

(ع) بوده است دربردارنده نگاه حسيني به زمانه مي باشد و ترجيحاً  امام حسين
هاي ديني را به عنوان اهداف برنامه هاي فرهنگي جامعه در حوزه هاي مختلف آرمان

برگزيده و براي اين گزينش هزينه هاي سنگيني را تاكنون متحمل گرديده است. به 
عبارت ديگر اصلي ترين عنصر فرهنگي در انقالب ايران كه ماهيت آن را متمايز از ديگر 

حوزه علميه  «دين» است. مسجد و ها مي سازد، حضور پررنگ و هدايتگرانقالب
به رهبري  اعتقاد، حضور خودجوش مردمي براساس ايمان و به عنوان پايگاه نهضت،

دهنده ماهيت اسالمي انقالب بود.  امام خميني و براساس ايدئولوژي اسالمي نشان
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بنابراين همزمان با قرار گرفتن حضرت امام در موضع رهبري و مرجعيت، ايشان در 
سراسر كشور در جهت افشاي فساد و خيانت دستگاه حكومتي ستم شاهي به مبارزه 

هاي مبارزاتي اسالم، االسرار ضمن تعليم شيوه با انتشار كتاب كشفامامپرداخت. 
كنند و مسلمين را به منظور مبارزه با استكبار جهاني ديانت را عين سياست معرفي مي

نمايند. ايشان با زبان قرآن پيام انقالبي اسالم را بيان مي دارند و دعوت و حمايت مي
خردان! اسالمي كه مي گويد: و قاتلو المشركين كافه كما يقاتلونكم فرمايند:«... اي بيمي

اقتلوهم  ي ديگران شويد؟ اسالمي كه مي گويد: و] آيا مي گويد بنشينيد تا طعمه39كافه [
حيث تقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم، آيا مي گويد دست روي دست 

منوچهر محمدي در كتاب تحليلي ] 41 [...» بگذاريد تا ديگران بر شما چيره شوند؟و
درصدد «علت اصلي و اساسي قيام مردم اين بود كه شاه  نويسد:بر انقالب اسالمي مي

، ها سرچشمه گرفته بودكه از مذهب و آئين آنرا ارزش هاي مسلط جامعه برآمد كه 
 ايران ديگر مردمجريحه دار شدن احساسات مذهبي  به همين دليل بود كه بانابودكند و 

مجالي براي صبر و تحمل و شكيبايي در مقابل ساير ناماليمات اجتماعي وجود 
عميد زنجاني نيز با تأكيد بر عامل مذهبي در وقوع انقالب اسالمي  ]42نداشت». [

 كه شاه كه متكي بر استكبار بود و چون اسالم مخالف وابستگي امت به :معتقد است
چنين قدرت  هايي مي باشد لذا رژيم به ستيز با اسالم پرداخت و اين مبارزه شاه با اسالم 

وقوع انقالب منجر به سبب اعتراضات مردمي به رهبري امام خميني(ره) و در نتيجه 
«انقالب اسالمي عبارت از دگرگوني  شد. بنابر تعريف وي 1357اسالمي ايران در سال 

 موازين و بيني ونظام سياسي آن منطبق بر جهان بنيادي در ساختار كلي جامعه و
حركت پيشگام  ايمان مردم و براساس آگاهي و نظام امامت و ارزش هاي اسالمي و

در اين تصوير كلي كه از انقالب  آميز توده  هاي مردم است»قيام قهر صالحان و متقيان و
قيام  تئوري امامت و حركت پيشگام متقيان و اسالمي ارائه شد نقش عمده ايمان و

] بررسي 43آميز مردم در انقالب نشانگر ايدئولوژيك بودن انقالب اسالمي است. [قهر
نظري ايدئولوژي اسالمي مستلزم مراجعه به قرآن و سنت است. عالمه طباطبايي در اين 

انداختن قواي  كارگويد: انسان در عين وابستگي به نظام جهان آفرينش با بهزمينه مي
سياسي امام خميني ادراكي، حوائج خود را برآورده مي سازد. همين موضوع در انديشه

د بر اينكه نظم اجتماعي تابع قانون الهي است، بروز مي كند. در انديشه شيعه أكينيز با ت



 

 

         

هاي اساس تحليل مسئله انتظار فرج، قيام امام حسين و باز بودن باب اجتهاد، مالك
يك مصلح اكبر كه نهمين نسل از سالله  شوند. شيعه معتقد است سياسي محسوب مي

اخالف امام حسين (ع) است دولتي جهاني تشكيل خواهد داد. همين اصل به عنوان 
گري در علماي شيعه مالك اساسي تحليل شيعه، موجب نهادينه شدن روحيه انقالبي

ترين دليل اتخاذ روش انقالبي شيعه در طول تاريخ اي كه شايد اساسيگونهشده به
همين عامل باشد. در مجموع ايدئولوژي منشوري است كه از سويي وضع موجود 

روي اي مطلوب و آرماني را پيشجامعه را به چالش كشيده و از سوي ديگر آينده
ويژه مهم ايدئولوژي عبارتند از  جامعه ترسيم مي كند. بر اين اساس، سه كار انقالبيون و

اي ساماني آن. دوم: ترسيم آيندهبيافتن ريشه  هاي نا نخست: تقبيح وضعيت موجود و 
اي از تاريخ به سود جنبش و ستايش از گذشته آل و مطلوب، سوم ارائه تبيين تازهايده

 يك ايدئولوژي اسالمي و شيعي اتفاق افتاد. تدا  ] انقالب اسالمي ايران براساس44آن. [
 يك انقالب در دنيا وجود داشته كه  اگر بتوان گفت"نويسد: باره مياسكاچپول در اين

اي ساخته شده تا نظام پيشين را  يك نهضت اجتماعي توده طور عمده آگاهانه توسطبه
 1978 انقالب ايران عليه شاه است. تا آخر سال ،طور قطع آن انقالبسرنگون كند به

كليه بخش  هاي جامعه شهري ايران تحت لواي اسالم شيعه گرد آمده بود و از 
يك روحاني عالي مقام شيعه، آيت اهللا روح اهللا خميني، در جهت مخالفت  رهنمودهاي 

. اسكاچپول به نقش "كردندناپذير عليه شاه و كليه افراد وابسته به او پيروي ميسازش
بالنده و محتمل سيستم  هاي اعتقادي و ادراكات فرهنگي در شكل وحي به كنش  هاي 

بخشد. از نظر او مركزيت تمامي حركت  هاي انقالبي حول مي سياسي، عمق و وسعت
ويژه از بعد زند. بنابراين وضعيت موجود رژيم پهلوي بهمحور اسالم شيعي دور مي

زدايي مورد تقبيح و چالش انقالبيون قرار گرفت. رژيم مذكور ادامه سياست اسالم
تر دولت مطلقه ه عميقچحيات خود را به منظور جلب حمايت خارجي و تحكيم هر

رو انقالب اسالمي ايران چنانچه سعيد امير ديد. از اينزدايي ميدر گرو سياست اسالم
ارجمند متذكر مي شود بيشتر انقالبي فرهنگي بود تا اقتصادي. ايدئولوژي انقالب 

هاي سياسي قرن بيستم، تالشي بود براي وارد كردن مذهب اسالمي برخالف ايدئولوژي
به متن زندگي سياسي نه جنگ با آن. ايدئولوژي در انقالب ايران بخش مهمي از خود 

 اسالم به روش  هاي مختلفي وارد زندگي سياسي  و از اين جهتدادآگاهي را تشكيل مي



 

 

            

طور كلي در دوران غيبت هم از بعد نظري و هم به لحاظ عملي رابطه شده است. به
ترين پرسش  هاي مطرح بوده است. در بعد يكي از اساسي شيعه با حكومت غير معصوم 

اند حكومت شيعي را نظري ضرورت حركت در مسيري كه امامان معصوم سير كرده
حائز ويژگي  هاي خاص قرار داده و از نظر عملي نيز در بخش  هاي مختلف جهان اسالم 

اند. تركيب اين دو وضعيت هراز گاهي فرمانروايان شيعي مسلك تشكيل حكومت داده
موجب شده تا در شرايط عدم حضور امام غايب علماي شيعه نقش بيشتري در تبيين و 

سان ايدئولوژي انقالب اسالمي از سويي تفسير امور ديني شيعيان پيدا كنند. بدين
دربردارنده طرد و نفي ارزش هاي فرهنگي و اخالقي حاكم بر جامعه و از سوي ديگر 

نوين مبتني بر ارزش ها و اصول  يك سامان سياسي سيسأدربردارنده ايده و آرمان ت
برنامه هاي فرهنگي جمهوري اسالمي را  وجه ديني انقالب ايران، ]45اسالمي بود. [

الشعاع قرار داده و تالش براي نزديك شدن به حكومت مطلوب اسالمي، وظايف تحت
طور اجمالي مي توان توقعات خاصي را در حوزه فرهنگ ايران مطرح كرده است كه به و

اين موارد را چنين ذكر كرد: معرفي حكومت ديني و باور به سياسي بودن دين، رشد 
كيد بر تعاون و همكاري، اصالح أخواهي، تپذيري و عدالتروحيه و ظرفيت عدالت

فرهنگي و احياي ارزش هاي اسالمي، توجه خاص به تربيت و تعليم با محوريت 
هاي نفس، خودكفايي و استقالل در برابر وابستگيكيد بر اعتمادبهأدستورات ديني، ت

مختلف، و مبارزه با جلوه هاي استكبار. در راستاي قانوني و عملي ساختن خواسته هاي 
هاي يتئولپذيري قانون اساسي و تدوين آن براساس مسفوق عالوه بر حساسيت

مذكور، به صورت مشخص شوراي عالي انقالب فرهنگي در قالب اهداف فرهنگي 
 گانه زير را به تصويب رسانده است:جمهوري اسالمي موارد شش

 رشد وتعالي فرهنگ اسالمي و بسط پيام و فرهنگ انقالب اسالمي در ايران و جهان. . 1
هاي بيگانه و پيراسته  استقالل فرهنگي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگ.2

 شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات. 
 به كمال رسيدن قواي خالقه و شايسته وجود آدمي در همه شئون و به فعاليت .3

. درآمدن استعدادات خدا دادي
آراسته شدن به فضايل اخالقي و صفات خدايي در مسير وصول به مقام انسان . 4

 متعالي.



 

 

         

 تحقق كامل انقالب فرهنگي در جهت استقرار ارزش هاي مورد نظر اسالم و انقالب .5
ها و استمرار حركت فرهنگي براي اسالمي در زندگي جمعي و فردي و نگاهباني از آن

 رسيدن به جامعه مطلوب.
درك مقتضيات و تحوالت زمان و نقد و تنقيح دستاوردهاي فرهنگي جوامع بشري و . 6

                         ]46استفاده از نتايج قابل انطباق با اصول ارزش هاي اسالمي. [
 

 اسالمي ويژگي  هاي انقالبالف: 
تاريخي   اصالت معنوي و.1

يكي از ابعاد برجسته انقالب اسالمي است و چون  معنويتي كه در اسالم مطرح است و 
روح بر اين كالبد دميده شده، عبارت از اوج آمادگي انسان است كه در عبوديت او در 

آميز برابر خدا و اطاعت اوامر الهي متجلي مي شود. اين معنويت است كه با وجود قهر
هاي ناشي از بخشد و خشونت و نارسائيبودن انقالب، به آن لطافت و روح انساني مي

هاي اسالمي بودن به اين مفهوم است كه آرمان ]47[گرداند. آن را قابل تحمل مي
انقالبي مردم، ريشه در ارزش هاي اسالمي داشت؛ و محتوا و شعارهاي انقالب برخاسته 

گرفت. در واقع مشي مبارزه و اصول آن از اسالم سرچشمه مياز مكتب بود و خط
من و استوار نقش عمده و ؤاسالم بود كه در جذب و تحرك بخشيدن به نيروهاي م

رسال مبشرين و منذرين لئاليكون «اي داشت. خداوند در قرآن مي فرمايد: تعيين كننده
] پيامبراني كه 48. [»للناس علي اهللا حجه بعد الرسل و كان اهللا عزيزا حكيما

بشارت دهنده و بيم دهنده بودند تا پس از آمدن انبياء حجتي براي مردم بر خدا 
نماند و خداوند توانا و حكيم است. آنچه كه در زمانه پيامبر مكرم اسالم(ص) باقي

وجود داشت و اقدامات ايشان در جهت اصالح آنان بود در فرهنگ قرآني بنام 
«جاهليت» مرسوم است. در قرآن، جاهليت در موارد متعددي استعمال شده و منظور از 
آن هر عملي و رفتاري است كه مغاير با اصول و معيارهاي قرآني باشد. در كتاب هاي 

لغت نيز در مورد جاهليت آمده است: «مردمي كه نسبت به خدا و پيامبر و شرايع 
آسماني جاهل بود، تفاخر به آباء و اجداد نموده و با كبر و غرور زندگي مي كرده اند، 
مردم جاهلي خوانده مي شدند. روش و منش جاهلي ثمره صفات نكوهيده اي است. 

موم متعددي را در كتاب العبر براي اعراب برمي شمرد ذخلدون صفات معبدالرحمن بن



 

 

            

كه جملگي در قوام رفتار جاهلي (رفتار مغاير با اصول قرآني) بسيار مؤثرند. اين صفات 
عبارتند از: رياست طلبي، تبهكاري، تجاوز، وحشيگري، درشت خويي، گردن فرازي، 

به اين ترتيب  ]49چشمي، تكبر و خوي هاي نكوهيده ديگر. [فزون جويي، رقابت و هم
جاي زندگي روشن مي شود كه تفرق، تعصب، و جهل و ناآگاهي و بي اخالقي در جاي

فردي و اجتماعي آن زمان رسوخ يافته بود و اينها دقيقاً مواردي هستند كه پيامبر(ص) 
در جهت ايجاد تحوالت ريشه اي در آنان مبعوث مي شوند. پيامبر اكرم(ص) با تأسيس 

حكومت، به معرفي توحيد و دعوت به آن، بيان و تذكر آخرت و معاد، معرفي 
قانون مندي و غايتمندي هستي و جايگاه انسان در آن كوشيدند تا اخوت و برادري را 

جايگزين تفرق و تعصب، علم طلبي و دانش جويي را پادزهر جهل و ناآگاهي و عمل به 
اخالق حسنه را بجاي بي اخالقي موجود قرار دهند. اين اقدامات براي اتمام حجت با 
انسان ها صورت مي گيرد. مطلبي كه در پايان اين قسمت نياز به توضيح بيشتري دارد 

اقدام پيامبر اكرم(ص) در تأسيس حكومت است، پيامبر اكرم دو هدف را توأمان در نظر 
 داشتند:

 ـ تنظيم و بسامان كردن امور اجتماعي و برپا نمودن نظم در جامعه. 1
 ـ لحاظ نمودن عناصر «هدايت» در اداره امور جامعه. 2

 چنين جامعه اي معروف و منكرش، قرآني است و خواهد توانست از حالت       
جاهليت به سمت وضعيت مطلوب قرآني گام بردارد. تحوالتي كه پيامبر اكرم(ص) 

خواستار آن بودند همان اهدافي را تعقيب مي نمود كه به عنوان اهداف بعثت به شمار 
سو مشتمل بر اصول و قوانيني كلي و فرازماني ـ مكاني بوده مي روند. اين اهداف از يك

و از سوي ديگر دربردارنده رفتارهاي متناسب با همان روزگار مي باشد. داليل مختلفي 
ها عبارتند از: دعوت به توحيد و به عنوان اهداف بعثت انبياء ذكر شده كه برخي از آن

معاد، تالش براي برپايي قسط و عدل (عدالت اجتماعي)، تعليم كتاب و حكمت هدف 
از همه اين اقدامات جلب توجه و تذكر آدمي به شأن حقيقي اش و هدايت وي به قرار 

گرفتن در مسير تعالي است. درك هستي به عنوان مجموعه اي از جلوه هاي الهي و 
شناخت جايگاه خويشتن در آن و نهايتاً ورود در مسير عبوديت حق تعالي. تاريخ صدر 

گيري ويژه عصر پيامبر الگوي حقيقي و كامل وقوع انقالب اسالمي و شكله اسالم و ب
نظام جمهوري اسالمي در ايران بوده و هست. تحول انقالبي جامعه جاهلي با رهبري 



 

 

         

ن تغيير نظام سنتي و آپيامبر موجب تحول اساسي و جدي در عربستان گرديد و حاصل 
مانده جاهلي به نظام اسالمي جديد با خصوصيات و محتواي ديني شد و همه آن عقب

 اسالمي با رهبري پيامبر جامه عمل پوشيد. نمعيارها و مالك  هاي جديد در نظام نوي
انقالب اسالمي نبوي بستر تحولي بنيادين بود. يكي از اين تحوالت عمده تأسيس يك 

توانيم بگوييم كه انقالب اسالمي صدر اسالم يكي حكومت اسالمي است. بنابراين ما مي
ترين دستاوردهايش تأسيس يك حكومت ديني با محتواي مبتني ترين و اساسياز مهم

نگر بر دستورالعمل الهي بود كه اين نظام سياسي تازه تأسيس اهداف، رويكردهاي آينده
و مقاصد تعيين شده در چارچوب تفكر ديني را سرلوحه استراتژي كالن قرار داد. حتي 

تدريج از مسير خود فاصله ه پس از پيامبر اين استراتژي متوقف نشده است اگر چه ب
مي گرفت و زمينه  هاي چالش و تهديد و بحران در تاريخ اسالم را فراهم كرد. بنابراين 

بايد پذيرفت كه مرجعيت و مشروعيت هر انقالبي با چارچوب  هاي اسالمي و معيارهاي 
پذير باشد ولو اصيل ديني بايد در ترسيم راه آينده خود با انقالب صدر اسالم انطباق

اينكه انقالب تبديل به نظامي سياسي شود چرا كه اصوالً انقالب بستر، محيط و شرايط 
براي ايجاد تحول است كه حاصل آن تحقق نظام سياسي منطبق با اهداف انقالب است. 
بنابراين شرايط و بستر وقوع انقالب اسالمي و تداوم آن در بستر نظام سياسي جمهوري 

امام خميني(ره) اسالمي بيشترين تاسي را از انقالب و حكومت دوره پيامبر داشته است. 
فرمايند «ما كه نهضت كرديم براي اسالم نهضت كرديم ... نهضت  مي1361در سال 

                                .»براي اسالم همان دنباله نهضت انبياست
 
اعتقاد به امامت . 2

مردم براساس اعتقاد به امامت و تداوم آن، و ايمان به مسئوليت عمومي در زمينه ايجاد 
حاكميت قوانين و ارزش هاي الهي، هرگونه رابطه و همكاري با نظام  هاي غاصب را 

ها و ريشه كن نمودن دانستند و عصيان در برابر حاميان اين نظامنامشروع و مردود مي
يكي از  كردند. ناپذير تلقي مياي اجتنابها را فريضههمه نهادهاي وابسته به آن

واژه امامت است  ترين موضوع انديشه سياسي علماي شيعه،در واقع اصلي ترين ومهم
شايد بيش از آن در متون انديشه سياسي اسالم مطرح شده  كه همسنگ كلمه خالفت و

دانش  ]50دانند). [سنيان از فروع دين مي است. (هرچند شيعيان آن را از اصول دين و



 

 

            

سياسي شيعه كه بنا به ضرورت غيبيت امام دوازدهم و در شرايط توازن قدرت سياسي 
 سيس شده است از دو مفهوم امامت وأخالفت سني در دوره ميانه ت بويه وآل

ثر براي نقد سياست سني تدارك نمود. در انديشه شيعه انقطاع ؤگرايي ابزاري معقل
عدم نزول مالئكه، هرگز به معناي انقطاع نزول علم خداوند نيست بلكه مطابق  وحي و

امامان معصوم(ع)  زمان واجب است و قاعده لطف، استمرار علم الهي در هر عصر و
حامالن چنين دانشي مي باشند. شيعيان بر لزوم عقلي نصب امام از جانب خداوند عقيده 

رفع اين خطاي احتمالي جز با رجوع به منبعي  است و پذيردارند زيرا انسان عقالً خطا
سان، دو نمايد. شيعيان بدينعاري از خطا كه همان علم و امام معصوم است ناممكن مي

 دانند و برشناسي خود ميناپذير امامعنصر (عصمت) و (علم الهي) را اجزاي تفكيك
گيرند. شيخ مفيد در توضيح مفهوم عصمت اين انديشه البته از استدالل عقلي كمك مي

حفظ  آنكه جانشينان پيامبران در تنفيذ احكام و اجراي حدود و نويسد: به راستي اماممي
ا و ترين موضوعي كه در مهم ]51تاديب مردم همانند انبياء معصوم هستند. [ شريعت  ه

اعصار مختلف پس از غيبت امام معصوم(ع) مورد توجه بوده است مربوط به بحث 
له عالوه بر اينكه از نظر نقلي و تاريخي بسيار ئامامت و جانشينان او بوده است. اين مس

باره صورت گرفته است. اما به هاي عقلي نيز در اينمورد توجه قرار گرفته است كاوش
له در عصر غيبت، محدوديت خاص خود را دارد البته به ئدليل بي توجهي به اين مس

پشتوانه همين مباحث است كه اساس بينش شيعه درباره اهميت امامت و جايگاه آن در 
حفظ و هدايت جامعه اسالمي، كامالً آشكار است بدين معني كه شيعه با تكيه بر 

ويژگي هاي بسيار مهمي براي امام، خود را در برابر نگرشي قرار داده كه خود را ملزم 
مي دانست از خلفا و سالطين آلوده اموي و عباسي دفاع كنند. نفس اين تفاوت، 

مي تواند در طرح بينش سياسي شيعه بسيار مهم و قابل و توجه باشد عالوه، آن مباحث 
له رهبري در دوره غيبت را نيز تعيين كرده است. چرا كه امام ئگونه اي مساعتقادي به

دوازدهم(ع) گرچه در غيبت است. اما عمالً «حضور» دارد؛ اين حضور ناپيدا، خود در 
بينش سياسي شيعه تأثير خاص خود را دارد. دانش سياسي شيعه با چنين ديدگاهي در 

 گيرد كه عالوه بر وجوب وجود معصوم(ع) در زندگي سياسي برموضعي قرار مي
كيد مي كند و به اين لحاظ كه از ديدگاه أسياسي نيز توجوب امامت افضل در انديشه

داند. شرايط امكان طرح يا جماعتي از امت را خطاپذير مي شناختي، هر فرد معرفت



 

 

         

نظريه (نصب حاكم) را در درون گفتمان خود تدارك نموده و از اين حيث به نقادي 
پردازد. بنابر تفكر شيعه، عدالت الهي چنين اقتضاء مي كند كه با بنيادي خالفت سني مي

نصب امامي از جانب خداوند، مردمان را در فهم شريعت آسماني محروم نكنند. بدين 
لحاظ عنايت خداوند اقتضاء مي كند كه جهان را از رئيس با تدبير و امامي كه اسباب 

دنياي خودشان آگاه نمايند خالي  آنان را بر مصالح دين و اجتماع انسان  ها بوده و
عقالً قبيح  نمايد وحكمت خدا بعيد مي اين اعتقاد است كه: از لطف و نگذارد. شيعه بر

پايه (مفضول) را به مقام امامت بنشاند. به نظر است كه با وجود افضل، شخص دون
ترين اركان شيعه هرگز نمي توان امر امامت را به مكلفين مردم واگذاشت. امامت از مهم

سان بدين بلكه جميع تكاليف شرعي جز به نصب امام تمام نمي شود و دين است و
ترين واجبات را روا باشد نمي توان انتخاب امام را از وظايف مردم دانست زيرا اگر مهم

تكاليف شرعي چنين وضعيتي  به عهده مردم گذاشت بديهي است كه ديگر احكام و
معنا خواهد بود. ايمان شيعه بر وجوب نص آشكار ارسال رسل ونزول بي داشته باشد و

شيعيان [منظومه] [تفكر] از جانب خدا در خصوص امام طبعاً واليت ائمه (ع) را در 
 قرار مي دهد. اما چنين تفسيري هرگز به معناي تسلط اجباري ائمه بر مردم نيست و

 لطفي است "امامت"تشكيل حكومت توسط معصوم جز به رضايت مردم ممكن است 
 ]   52كه عنايت آن هدايت ارادي انسان  هاي آزاد، عاقل و مختار است . [

 
 رهبري    اعتقاد به واليت و. 3

فلسفه امامت و تداوم آنكه در واليت فقيه در زمان غيبت امام معصوم(ع) متجلي 
باشد. گيري انقالب اسالمي و پيروزي آن ميمي شود، از عوامل تعيين كننده در شكل

مردم براساس اعتقاد به امامت و تداوم آن در شكل نظام واليت فقيه، رهبري فقيه 
پذيرا هستند؛ و قدرت و نفوذ معنوي فقيه در   يك ايدئولوگ الشرايط را بيش ازجامع

ها است، و اطاعت در كليه شئون زندگي بر حد مرجع تقليد، به معني حكومت بر دل
اين اساس است كه فتواي او همان حكم خداست. و پيروي از ولي فقيه اطاعت از 

و "گويد: فرمان امام معصوم، و در نهايت اطاعت رسول خداست كه قرآن صريحاً مي
ترديد خدا هر كس پيامبر(ص) را اطاعت كند، بي ]53 ["يطع الرسول فقد اطاع اهللا من 

شك صداقت، صراحت، شجاعت، از جان گذشتگي، صالبت را اطاعت كرده است. بي



 

 

            

و قاطعيت، عشق به اسالم، مقام عرفاني، وارستگي، شخصيت واالي علمي و فقاهتي، و 
ر بوده است. واليت به ؤثدار زندگي امام در ارائه اين الگوي رهبري مسادگي معني

اند. واليت در اسالم معناي رابطه ميان رهبر و پيروان است كه رهبري او را پذيرفته
امري قلبي است كه با اعتقادات افراد سروكار دارد. در اين انديشه كسي كه واليت خدا 

همين دليل را نپذيرد، تحت واليت شيطان در خواهد آمد و رهبري آن را مي پذيرد به
پذيرش واليت كسي كه خدا امر به اطاعت از او فرموده است بر هر مسلماني واجب 

است. بنابر اعتقادات تشيع واليت از هر امر ديگري در اسالم اهميت بيشتري دارد. 
اي خاص و ويژه با پيروان خود برقرار مي كند كه علت اين است كه رهبر و امام رابطه

يا گمراهي  تواند از اين رابطه براي هدايت و تر است. او مياز هر واسطه ديگري قوي
وسيله آن قادر مردم استفاده كند. در واقع امام سرمايه بسيار عظيمي در اختيار دارد و به

به انجام كارهاي بسيار بزرگ است. البته اين رابطه دو طرفه است. حقوق متقابل ميان 
وظيفه حكمران "شمارد: امام و امت وجود دارد. امام علي(ع) اين حقوق را چنين برمي

 يا به نعمتي مخصوص گشت موجب تغيير حال و تي رسيد داست كه اگر به زيا
رقيبش نشود و نعمت  هايي كه خود نصيبش كرده بر نزديكي او به  دگرگوني رفتار او بر

من كه رازي را از  مهرباني او به برادرانش بيفزايد، بدانيد حق شماست بر بندگان خدا و
حق شما  جنگ و بدون رايزني با شما، كاري نكنم مگر در داوري و شما نپوشم مگر در

 خير نيفكنم و در رساندن آن درنگ نكنم و همه شما را در حق برابر و أرا از موقع آن ت
شما ارزاني دارد و برشماست كه  يكسان دانم. پس هرگاه چنين كردم بر خداست كه بر

] بايد توجه داشت كه حق، يك پديدة فيزيكي جاري، در 54["از من فرمان بريد. 
ارتباط آدميان با طبيعت و هم نوعانشان نيست، بلكه حق مربوط به تكامل انساني 

عبارت است از آن اصل اساسي در زيربناي هستي، كه بهره برداري از آن، به فعاليت 
 عقول ه يوسيله قطب ذاتي انسان ها نيازمند است. خداوند متعال، اين عامل تكامل را، ب

سليم و وجدان هاي آدميان و پيامبران و حكما و ديگر پيشتازان مسير تكامل، آشكار 
مي كند. برخي آيات با صراحت كامل مي گويند براي وصول به حق و اجراي آن، 

شتابزده نشويد و گمان مبريد كه حق، در همه شرايط و در همه نوسان هاي حيات، قابل 
 ه يوصول و اجراست. نيز نبايد گمان كنيم كه كوشش و تالش، در راه فراهم كردن زمين

 ه يمساعد براي بروز و اجراي حق، جزيي از حق محسوب نمي شود، بلكه اولين لحظ



 

 

         

آگاهي به حق، كه بدون فاصله، اقدام به فراهم كردن مقدمات آن، شروع مي شود، ورود 
 واالي حق است. هر اندازه براي تحقق بخشيدن به حق پيشرفت حاصل ه يبه حوز

 بررسي ريشه  هاي تاريخي ]55مي شود، در قلمرو حق، گامي برداشته شده است. [
انقالب اسالمي از آنجا ضرورت مي يابد كه تغيير و تكامل اجتماعي در بستر تاريخ 

افتد و با تكامل تاريخ است كه تكامل جامعه معنا مي يابد. اگر براساس نگاه اتفاق مي
گيري جوامع در بستر تاريخ، محصول نبرد حق و باطل فلسفه تاريخ اسالمي، شكل

                                  .                                 باشد، ارزيابي تحوالت انقالب اسالمي هم در همين راستا حائز اهميت استمي
 
             خالفت ديدگاه  هاي متفاوت درباره امامت و ؛يچالش رهبر 3-1

سيس اسالم با چالش انديشه اي ــ سياسي أپس از رحلت پيامبر(ص) نظام سياسي تازه ت
مواجه شد كه مباني نظري سيره نبوي در تبيين حكومت اسالمي را به مسيري ديگر 
سوق داد و اين سر آغاز تحول فكري جديدي در مفهوم حكومت اسالمي گرديد. 

گونه اي ترسيم نمود كه سرانجام اين چالش ها شرايط و اوضاع جوامع اسالمي را به
 يكي مبني بر سيره نبوي و ادله قرآني و ديگري با  جهان اسالم با دو شكل از حكومت،

مالحظه عرف و مقتضيات زمانه، منجر به دو نظريه امامت و خالفت شد.  يكي از 
عوامل ايجاد چالش فكري ـ سياسي در عصر خلفا، ديدگاه هاي متفاوت در مورد امامت 

خود منشأ موضع گيري هاي سياسي و اعتقادي بوده و سبب و خالفت است كه به خودي
 چنين چالشي در اءايجاد زمينه  بروز اختالفات و چالش هايي شده است. ريشه يابي منش

امت اسالمي پيامدهايي منفي به دنبال داشت و فرآيند وحدت اسالمي را با چالش 
معروف و دين و از شاخه هاي امربهمواجه نمود. اصوالً خالفت در اهل سنت جزء فروع

 بعلم ه ي نزاع فى ان مباحث االمامالمى گويد: « تفتازانى »سعدالدين «ازمنكر است. نهي
ها إلى أن القيام باالمامه و نصب االمام الموصوف للصفات الفروع اليق. لرجوع

... و ال خفاء ان ذلك من االحكام العمليه دون  المخصوصه من فروض الكفايات
وگو درباره امامت  به علم فروع شايسته تر است؛  نيست گفتشكى« ]56[ االعتقاديه»

زيرا واقعيت امامت  به اين برمى گردد كه امامى با صفات ويژه اى براى اداره امور از 
طرف امت منصوب گردد. به عالوه، اين كار از احكام عملى و فرعى است نه اعتقادى، 

يكى از اصول مى داند. البته نه از   شيعه اماميه آن را كهبر كسى پوشيده نيست ». درحالى
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اصول دين، بلكه از اصول مذهب. مفاد آن اين است كه ايمان و كفر به مسئله امامت 
 بستگى ندارد. با اين حال تكميل ايمان و نجات اخروى در گرو اعتقاد به اين اصل 
است. بنابراين اختالف در مسئله خالفت چه از نظر حكم نصب امام (كه بر عهده 

خداست  يا امت) و چه از نظر موضوع و متصدى (خالفت از آل على است  يا ابوبكر)، 
سان اختالف در ديگر مسائل فرعى مانند اختالف در جواز مسح بر جوراب يا كفش به

يا عمل به قياس خواهد بود. همان طور كه اختالف در دو حكم ياد شده هيچگاه مايه 
جنگ و جدال نبوده است، مسئله خالفت چه از نظر حكم كلى و چه از نظر متصدى 
نيز نبايد مايه جنگ و جدال شود. اختالف در اينكه خالفت جزء احكام فروع است  يا 

اصول، سبب اختالف در ماهيت  خالفت و امامت  شده است. امام در نزد اهل سنت 
 شبيه رئيس دولت است كه امروزه افراد از راه هاى گوناگون به چنين مقامى مى رسند؛ 
گاهى مردم او را انتخاب مي كنند و گاهى نمايندگان مردم در مجلس شورا و احياناً از 

گونه فرمانروايى شرطى جزء لياقت و طريق كودتاى نظامى بر سركار مى آيند. در اين
شايستگى براى اداره امور و آگاهى اجمالى از شريعت، چيز ديگرى الزم نيست. در 

خلفاى اموى و عباسى به عنوان جانشينان پيامبر بر مردم حكومت  طول مدت خالفت 
كردند. و برخى نيز فاقد بعضى از اين شرايط بودند. ابوبكر باقالنى مى گويد: «امام با 

نافرمانى خدا و غصب اموال مردم و زدن چهره ها، و دست درازى به خون هاى حرام و 
نابودى حقوق ديگران و عدم اجراى حدود الهى، از مقام و موقعيت  خود بركنار 

نمى شود، بلكه بر امت است كه او را نصيحت كند و بترساند و در مورد گناه از او 
 اين سخن تنها سخن ابوبكر باقالنى نيست. مثالً تفتازانى مى گويد: ]57[فرمان نبرد». 

 يا بيرون رفتن از طاعت  خدا، و يا ستم بر مردم از امامت  خود  «امام از طريق فسق،
بركنار نمى شود؛ زيرا در گذشته از اميران و خلفا، فسق و جور ديده شده است، ولى 

پيشينيان دست از بيعت  خود برنداشته و مطيع آنان بوده اند، و نماز جمعه و اعياد را به 
اذن آنان برگزار مى كردند و به خود اجازه شورش بر ضد آنان نمى دادند. از كتاب هاى 

خود از منصب خويش فقهى شافعيه نقل شده است كه اگر قاضى فاسق شد، خودبه
منعزل مى شود، ولى امام با فسق از مقام خود بركنار نمى گردد و نكته آن اين است كه 

جاى آن مشكلى پديد نمى آورد، به خالف عزل امام كه  عزل قاضى و نصب ديگرى در
اگر امام نزد اهل سنت   ]58[مايه فتنه ها است؛ زيرا امام داراى شوكت و عظمت است ». 



 

 

         

يك فرد سياستمدار عادى است كه وسائل زندگى مردم را تأمين و حدود الهى را اجرا 
مى نمايد، در نزد شيعه اماميه، امامت  به سان نبوت يك منصب الهى است و تفاوت اين 

دو (پيامبر و امام) در اين است كه پيامبر مؤسس دين و طرف وحى الهى است. 
كه امام فاقد اين دو منصب است، اما ديگر وظايف پيامبر از نظر دينى و دنيوى حالىدر

بر دوش اوست. بنابراين، امام عالوه بر اينكه وسائل زندگى مردم را تأمين مى كند، 
امنيت را برقرار مى نمايد، حدود الهى را اجرا مى كند، و به دفاع وجهاد مى پردازد، امور 

 ياد شده ذيل نيز بر عهده او است:
ترين و جاودانه ترين معجزه پيامبر و مشعل - تفسير قرآن مجيد: قرآنى كه بزرگ1

نورانى مسلمانان تا روز رستاخيز است. همان طور كه پيامبر گرامى نيز به تفسير آن 
 مى پرداخت. 

- بيان احكام و موضوعات نوينى كه در عصر رسول خدا (ص) وجود نداشته است. 2
. - دفاع از حريم عقايد و احكام و پاسخ به شبهات و پرسش هاى موافق و مخالف3
- مراقبت از دين در برابر تحريف و نگهبانى از آن در برابر هرگونه انحراف در اصول 4

 و فروع. 
و سرانجام امامت از نظر شيعه داراى چنين تعريفى است: «رئاسه عامه فى امور        

يك نگاه كلي نخستين مرحله از تاريخ  الدين و الدنيا نيابه عن النبى(ص)». بنابراين در 
سياسي و اجتماعي شيعه با رحلت پيامبر اكرم (ص) آغاز مي شود و تا شهادت امير 

المؤمنين(ع) ادامه مي يابد. در آغاز اين دوره مسئله  خالفت و امامت به عنوان مهم ترين 
باره چالش  سياسي و ديني در دنياي اسالم مطرح گرديد و درپي اختالفاتي كه در اين

پديد آمد، شيعه به عنوان گروهي از مسلمانان كه در مسئله  امامت به نصب و نص نبوي 
                                  قايل بودند، نمايان شدند.  

 
نقش روحانيت مبارز . 4

نقش روحانيت در روند انقالب اسالمي جدا از موضع مساجد نيست، ولي نفوذ و 
قدرت معنوي روحانيت در نقش مساجد خالصه نمي شود؛ چنانكه روحانيت از رهبري 

س روحانيت و روحانيت در خدمت أانقالب نيز جدا نيست؛ و مقام رهبري خود در ر
رهبري بوده و به صورت شبكه ارتباطي در رساندن پيام رهبر تا بطن جامعه عمل كرده 



 

 

            

يكصد ساله اخير كشورمان نشان مي دهد كه هر وقت ملت و كشور  تاريخ  ]59[. است
دچار طوفان حوادث و خطرات جدي شده، روحانيون و علماي شيعه هميشه، صف 

اند. مقدم مبارزه حركت كرده و مردم را از خطر آگاه، و كشور را از سقوط نجات داده
 پيدااند همه درباره خر بودهأكه مت نااند و چه آننكه در قديم بودهاعلماي بزرگ ما چه آن

گونه مطالبي كه به مقتضاي طبيعت زمان و شرايط آن كردن دليل  هاي زمان پسند و آن
اند، و در برابر ديگران و اند و پيش تاختهبوده است، نهايت درجه ممكن كوشيده

شده اي القاء مياند، چون همواره شبهه  ها و مسائل تازهمخالفان موضع آگاهانه گرفته
كردند و بايست دليل  ها و پاسخ  ها و آگاهي  هاي جديدي را جستجو مياست كه آنان مي

تشكيل حوزه علميه  ]60نمودند. [شيوه نويني را متناسب با نوآوري مخالفين ابداع مي
تربيت شدگان ت. اهللا حاج شيخ عبدالكريم حائري انجام پذيرفقم توسط مرحوم آيت

اهللا حائري هركدام به نوبه خود در حفظ و توسعه اين ميراث بزرگ حوزه مرحوم آيت
اهللا تالش نمودند و براي ايجاد وحدت و مركزيت نيرومند در حوزه مرحوم آيت

 يك   بهپهلويبروجردي را به قم دعوت نمودند و حوزه علميه قم را در برابر رژيم 
قدرت بزرگ تبديل كردند. در طرح و اجراي اين نقشه، حضرت امام، نقش عمده را 

معنوي  يك استاد برجسته به تحكيم پايه  هاي علمي و داشت و از آن پس خود در مقام 
اي كه در كنار كسب فقه و عرفان و اخالق حوزه پرداخت، و با تربيت شاگردان برجسته

هاي ايشان در زمينه مسائل جامعه و كشورهاي جهان الهام از وجود امام، از ديدگاه
گرفتند، كادرهاي شايسته مجهز به علم و تقوي و آگاهي را براي نهضت آينده آماده مي

كرد، و در روند انقالب اسالمي ديديم كه همين عالمان آگاه و متقي حوزه علميه تحت 
عنوان اساتيد حوزه علميه قم از نخستين روزهاي آغاز نهضت در كنار رهبر انقالب 

هاي رهبر را به سراسر كشور و نيز به يك شبكه ارتباطي قوي پيام به صورت  ايستادند و
حضرت امام درباره اهميت نقش روحانيت در انقالب اسالمي  ]61خارج رسانيدند. [

يعني هيچ و اصالً روحانيون بودند كه انقالب  اسالم منهاي روحانيت "فرمايد: مي
چيز كارشناس الزم دارد و كارشناس اسالم هم  شروع كردند، و هر اسالمي را

] هرچند سابقه مخالفت روحانيت با رژيم پهلوي به دوره 62. ["روحانيون هستند
گردد. اما ظهور امام خميني(ره) در صحنه سياسي ايران، از اوايل دهه رضاخان برمي

چهل، نقطه عطف و فصل جديد در مبارزات با رژيم پديد آورد. در حقيقت پيدايش 



 

 

         

گر هاي پس از تبعيد امام خميني، هدايتنسل جديدي از روحانيت انقالبي در سال
طور كلي از اين جريان فكري مي توان به عنوان جريان آمد. بهنهضت ايشان به شمار مي

فكري اسالم واليتي- فقاهتي نيز نام برد. اين جريان فكري، جريان دايمي و هميشگي 
توانست باشد، اما تفكر در ايران اسالمي بوده و در جامعه شيعي و مذهبي، جز اين نمي

داد. از همان ابتداي ورود تجدد به اين جريان خود را مطابق زمان و شرايط نشان مي
ايران، اين جريان از خود واكنش نشان داد و به مقابله فكري و نظري با آن پرداخت و 

در مقابل جريان هاي مادي و غيرمذهبي، از تماميت و جامعيت اسالم دفاع كرد. اين 
ماندگي ايران را نه در پيروي از ارزش هاي فرهنگي اسالم، جريان فكري، علل عقب

دانست و معتقد بود كه جوامع اسالمي، و از جمله ايران، ها ميبلكه در رها كردن آن
ضمن حفظ ظاهر اسالم آن را از محتوا و جوهر ارزش هاي واقعي و اصلي خالي 

اند و بدين لحاظ تنها راه رستگاري و نجات جامعه، بازگشت به اسالم واقعي كرده
 ]63است. [

 
 روحيه ايثار و شهادت. 5

 بخش اسالم ييفرد انقالب اسالمي كه ريشه در مكتب رهاهاي منحصربهيكي از ويژگي
 زندگي در دارد، ايثار و شهادت است كه همواره انگيزه جهاد بوده است. از اين منظر

كند و با عمل خود زندگي اي است كه انسان در آن تحصيل كمال مياين جهان مرحله
كند. چنين ويژگي و صدها ويژگي برجسته ديگر همچون ظلم ابدي خود را تأمين مي

ستيزي و جهاد، ايثار و شهادت و ... كه اسالم را به عنوان يك ايدئولوژي الهي از ساير 
ايثار در فرهنگ اجتماعي، سياسي و اقتصادي سازد. ايدئولوژي  هاي مادي متمايز مي
من و نشانه بارز پيوستگي به خدا و مكتب تلقي شده و ؤاسالم به عنوان اوج وارستگي م

در قرآن از آن براي آزمودن صالحيت رهبري و امامت نام برده شده است. در نظام 
ارزشي اسالم، شهادت معياري است كه ارزش هاي ديگر و اعمال صالح انسان با آن 

بندي ارزش ها، جايگاه رفيعي به آن اختصاص داده شده است: سنجيده شده و در طبقه
 ] 64[. "فوق كل ذي بربر حتي يقتل في سبيل اهللا فاذا قتل في سبيل اهللا فليس فوقه بر"
 



 

 

            

  ظهور انقالب اسالمي گيري وتحليل فرآيند شكلب: 

 فكري و انقالب  هاي بزرگ همچون انقالب اسالمي كه داراي ريشه  هاي عميق عقيدتي،
افتد و از ريشه  هاي عميق تاريخي، فكري، طور تصادفي اتفاق نميبه تاريخي هستند،

 يك طرف نيازمند پرداختن به تمام  ... برخوردار است. شناخت درست انقالب از ملي و
باشد.  گيري و بروز انقالب، ميزمينه  ها،عوامل و عناصر تأثيرگذار؛در شكل

 
 . فلسفه تاريخي انقالب اسالمي1

تداوم حيات جمعي بشر، نوعي انباشتگي تجربه ها را باعث مي شود كه موجوديتي قديم 
و گسترده بنام تاريخ را مي سازد. تكاپوهاي فردي در تحوالت زيست جمعي، انبوهه اي 

 گرد هم آورده است. اين واقعيت سبب شده تا ارجاع به تاريخ از همه چيز را در تاريخ
را براي امروز و آينده ضرورتي گريزناپذير درآورد. به عبارت ديگر، جهت اشراف بر 

ضرورت فهم تاريخي براي هر چيزي نياز به آشنايي با تاريخ آن امري قطعي است؛ البته 
 .يگر مطرح مي سازدد«زمان» و «مكان» را با يكاهميت توجه به درك مسائل به ناچار 

يعني در اكتشاف چگونگي جريان حوادث و شناسايي موقعيت ها نيازمند توجه و 
جا است كه تمركز توأمان بر دوره زماني و جغرافياي حادثه هستيم. درست در همين

ت شكل مي گيرد. از آنجا كه سياست سرانجام به عمل متصل له رابطه  تاريخ و سياسئمس
ال اصلي در مطالعه سير جريان هاي سياسي و حوادث منتهي به آن عبارت ؤمي شود، س

از آنجا كه باشد.  ميرابطه كارگزاري انسان با وقوع گريزناپذير حوادثشناخت است از 
پذيرش معنادار و هدفمند خلقت، مطالعات تاريخي را ارزشمند مي سازد، رويداد عظيم 

اي تاريخي در اين چارچوب ارزش تأمل مي يابد. انقالب اسالمي نيز به مثابه بر ساخته
اهميت اين مطلب آنجاست كه وقايع تاريخي را به حكم ماضي بودنشان طرد ننموده و 

كيد أار مي بريم. بايد تكبا آگاهي از اين واقعيت، ثمرات آن را براي امروز و آينده به
تحليل پيامدهاي  مطالعه ي حوادث و ايراني و داشت كه زنجيره تاريخ تمدن اسالمي -

معرفت ما نسبت به تاريخ معاصر ايران ضرورت دارد. ليكن امروزه ضرورت  آن در
سو و كشف و استخراج حقايق (پيام ها، عبرت ها) مستقر در همراهي با وقايع از يك

 ]65ها از سوي ديگر، درك حوادث تاريخي را دشوار و متنوع ساخته است. [آن

چون ، )، از نمايندگان معاصر فلسفه نظري تاريخ1889 ـ 1975به بيان توين بي (



 

 

         

 واقعيات مفهوم مي بخشد، هفرآيند ادراكي مورخ تنها عاملي است كه به انبوه پراكند
رو از همين ]66تاريخ آن است كه مورخان مي نويسند، نه آنچه واقعاً روي داده است. [

تاريخ را بايد فيلسوفان بنويسند و فلسفه را  كروچه فيلسوف ايتاليايي گفته بود:
 اوًال: به صورتي )Dynimic(]. بدين ترتيب، تحوالت در پرتو نگرشي پويا 67مورخان[

پيوسته درك خواهند شد. ثانيًا: انقالب اسالمي نه در قالب محدود و خرد بلكه 
به عبارت ديگر در جاي خود فهميده   يا به صورت كالن و در چشم اندازي تاريخي
بينش تاريخي  ورزي در خصوص نگرش وخواهد شد. از اين ديدگاه توجه به انديشه

گر رويداد انقالب اسالمي است حائز اهميت است چنين بينش تاريخي را از كه تبيين
مي توان استنباط كرد. همان گونه كه ر. ج كالينگوود  مسلك امام خميني(ره) ايدئولوژي و

از جمله پيش فرض هاي اساسي  ) فيلسوف و مورخ انگليسي گفته است:1889 ـ 1943(
ها را » دارند كه مورخ مي تواند از نو آني فكرهاين است كه اعمال و رفتار نوعي «جنب

] 68مورد تفكر قرار دهد. [
درك تاريخ در وضعيتي متمايز پي ريزي شد و فهم پويايي ، در دوران مدرن

تحوالت تاريخي بر مبناي مادي استقرار يافت و هر آن چيزي كه الهي تصور مي شد، در 
قالبي زميني نمودار شد؛ اما اين تغيير ديدگاه نه تنها اجماعي راهگشا را سبب نشد، بلكه 

طور وضعيت بي تعادلي را در فهم رابطه  دو عرصه  تاريخ و سياست به دنبال آورد. به
 ماركس نيز با دركي خطي و البته مادي از تاريخ، آن را چيزي ندانست جز توالي مثال

 موروثي تمام نسل هاي جداگانه كه هريك، از مواد و مصالح سرمايه ها، نيروهاي مولد
سو، فعاليت سنتي را در وضعيت تغيير  از يك،نسل هاي پيشين استفاده مي كند؛ بنابراين

يافته ادامه مي دهد، و از ديگر سو، شرايط كهن را با فعاليت كامالً تغيير يافته دگرگون 
] با اين حال، به رغم هم رأيي با پيشرفت خطي و تكامل تاريخي نتوانست 69[ مي سازد

نظري قطعي درخصوص غلبه  حتمي شرايط تاريخي يا كارگزاري انسان براي ايجاد 
رو با نقد آراي ايده آليستي هگل تغييرات به صورت كلي و عام ارائه داده يا بپذيرد؛ از اين

و ماترياليستي فوئر باخ استدالل كرد: اين اصل ماترياليستي كه انسان ها محصول شرايط 
محيط و تربيتند و بنابراين انسان هاي تغيير يافته محصول شرايط ديگر و تربيت ديگرند، 

فراموش مي كند كه همين انسان ها هستند كه شرايط محيط را تغيير مي دهند و اينكه 
رو، اصل پيش گفته الزاماً به تقسيم جامعه به دو مربي خود به تربيت نياز دارد؛ از اين



 

 

            

بخش مي رسد كه يكي از آن دو بر فراز جامعه مي ايستد. هماهنگي تغيير شرايط محيط 
و تغيير فعاليت انساني را مي توان به منزله  كنش دگرگون سازنده تصور كرد و معقوالنه 

بنابراين ماركس نيز همچون اخالف خود نتوانست نسبتي ] 70درك نمود [
 انتظار تحول از انسان همين جهت،اطمينان بخش ميان تاريخ و سياست ترسيم كند؛ به

همچون موجودي صرفاً مادي از يك طرف و ضرورت ايجاد تغيير از طرف ديگر 
همچون تضادهاي مزمن، نظريه پردازي وي را در اين خصوص آسيب پذير و ناكام 

گفتني است به رغم تنوع رويكردها و روش ها، وجه مشترك جملگي آن ها ساخت. 
ي در انديشه دنيامحور و عقل خودبنياد است كه تاريخ و سياست را از «معنا» گرفتار

تهي كرده. هرچند گريزهايي براي خروج از اين بن بست صورت گرفته، ضعف بنيادي 
اين انديشه در درك معنادار هستي، مانع از رهايي آنان شده است. در مقابل، انديشه 

اسالمي نه هويت و موجوديت هاي اجتماعي را نفي مي كند و نه هويت كارگزاري انسان 
نمي شناسد؛ پس سياست در دريافت اسالمي مي تواند و مي بايد تمهيدگر را به رسميت 

تاريخي عبرت آموز و آينده ساز باشد. از آنجا كه ترديدهاي مورد بررسي، نوعي نسبيت 
 تاريخ و عمل سياسي را باعث مضمحل كننده براي هدف گيري جوامع انساني و درك

براي فائق آمدن بر آن الزم است از اطمينان ويرانگري را به دنبال آورده اند، شده و عدم
منبع وحي مدد گرفته شود و بار ديگر پيوند تاريخ و سياست با دين، زمينه ساز تعالي 

حيات انسان ها را فراهم آورد. اين واقعيت كه زندگي و فعاليت كنوني ما، هم آينده را 
تدريج به صورت بخشي از گذشته درمي آيد، ضمن برجسته ساختن مي سازد و هم به

را نيز آشكار است عنصر «زمان» و يادآوري رازآميز بودن آن، پيوند نامرئي تاريخ و سي
مي سازد. اين پيوند در تحوالتي كه نقاط عطفي در جريانات زيستي و انديشه اي تلقي 

 آن ها ه يمي شوند، حساسيت خاصي مي يابند كه وقوع و پيروزي انقالب اسالمي از زمر
ري و به شمار مي رود؛ بدين سبب تأمل در رابطه  تاريخ و سياست افزون بر بعد نظ

معرفتي، اهميتي سياسي و كاربردي نيز مي يابد؛ به ويژه كه مقوله  «هويت»، ارتباط در 
بنابراين، انديشيدن در اين زمينه، وس  تر و قابل فهم تر مي سازد؛ سعرصه  ياد شده را مح

به تعبيري، تفكر در «بودن»ها و «شدن»ها است. تفكر در استمرار و گسست و اجبار و 
حيات جامعه ها معنا و مفهوم در حيات جوامع انساني است. در واقع، تاريخ با اختيار 
طوري كه جامعه شناساني چون گي روشه معتقدند: جامعه تاريخ است؛ ] به71[ مي يابد؛



 

 

         

زيرا دائماً در حال حركت تاريخي است؛ خود را دگرگون مي كند و پيوسته در حال 
دگرگون ساختن خود، اعضايش، محيطش و ساير جوامعي است كه با آن ها در ارتباط 
است. جامعه را از سوي ديگر نيز مي توان حركت يا تغيير يك اجتماع از وراي زمان 

] فوكو در بحث رابطه تاريخ با  قدرت و مدرنيزم شيوه تفكرجديدي 72محسوب كرد [
 مطرح شده و طور گستردداشت كه اين شيوه در ديرينه شناسي و تبارشناسي وي به

منازعات سياسي در قالب آن قابل تعريف است. فوكو مورخ و انديشمندي است كه 
براي تاريخ تسلسل قائل نمي شود بلكه اعتقاد به تحليل انقطاعي تاريخ دارد. به عبارتي 
ديگر معتقد است آنچه كه تحت عنوان تاريخ در ميدان جوامع اتفاق مي افتد اين امكان 

هايي را داردكه در جامعه و شرايطي ديگر و طي فرآيندي متفاوت، در قالب ويژگي
جديد ظهور پيدا كند. پس تاريخ گسل دو گفتمان است: گفتمان پيشين و گفتمان جديد 

اندازد خود را  يك مورخ به تاريخ نظر مي روي). فوكو هنگامي كه به عنوان(پيش
داند، چرا كه تاريخ در قالب ساختارها پويايي و دوام خود را از دست غيرساختارگرا مي

مي دهد.  
كه اين مسائل از منظر فوكو لحاظ مي شود انقالب ايران به صورت گسلي هنگامي

نماياند. در مسير تحول و تكامل جامعه ايران كه گذشته را از آينده جدا مي كند رخ مي
كه به توالي تاريخ  نااي از مورخان مخالف فوكو بودند. ايناين درحالي است كه عده

 يا ماركسيتي بود يا غيرماركسيتي اما غيرپسامدرن. در  نگاهشان به تاريخ اعتقاد داشتند،
وجود آمد كه بسياري از نظريه هاي استمرار تاريخ را مورد ه اين بين انقالبي در ايران ب

نقد قرار داد. فوكو از اين خصيصه انقالب ايران استفاده كرد و انقالب ايران را چنين 
دهي به تاريخ اشاره شناسي خود به نقش اراده در شكلپديده اي دانست. وي در تاريخ

مي كند و در رابطه با تأثير اراده جمعي مردم ايران در پيدايي انقالب بحث هاي بسياري 
كه مي گويد: من پيش از اينكه انقالب در تأليفات و مصاحبه هاي خود دارد. تا جايي

كردم اراده جمعي كه در قالب قدرت يك ملت تجسم مي ايران را مشاهده كنم فكر
(با آن تعريفي كه در بحث قدرت ارائه مي شود) مانند روح خدا قابل رويت  مي يابد

من جمله تهران  نيست. اما در انقالب ايران اين روح جمعي را در شهرهاي اين كشور
با شعار و هدفي واحد  رساندند،مردم ضمن حضوري كه به هم مي ديدم. در اين شهرها

زدند. از اين دريچه تاريخ و در ضمن آن جمعي دست ميبه اقدامي سياسي و دسته



 

 

            

رسد. فوكو سنت هاي درپي پرده تاريخ را زير پا انقالب ايران گسلي پويا به نظر مي
در ديدگاه  گذارد كه اين مطلب مبين نقش ارادي و آگاهانه مردم است. بدين ترتيب،مي

رود. از ديدگاه اسالمي و شيعي حركت تاريخ جبري نيست و رو به كمال و تكامل مي
گويي به نيازهاي مادي و امامان معصوم براي هدايت بشر و پاسخ پيامبران و اسالمي،

باطل در طول تاريخ در حال مبارزه   حق واند و دو جريانمعنوي او فرستاده شده
  ]73هستند و عاقبت پيروزي با صالحان و مستضعفان است. [

در اين بخش ريشه  ها و بسترهاي تاريخي كه انقالب در آن شكل گرفته است، 
 و با توجه به نوع نگاه و ديدگاه نسبت به تاريخ و گيردبررسي قرار مي مورد شناسايي و

سياست در تحليل انقالب اسالمي به دو موضوع جايگاه انقالب در تكامل تاريخي 
گردد. پرداخته مي شود و ريشه  هاي تاريخي، عقيدتي، فرهنگي و هويتي انقالب بحث مي

بر اين مبنا پرسش نخست براي اين نوشتار كه در چارچوب مطالعات تاريخي با تأكيد 
بر ارتباط آن با تاريخ گذشته بيشتر مورد تجزيه و تحليل گرفته است عبارت است از 

در اينجا براي تحليل  و چگونه به وقوع پيوست؟ چرا انقالب اسالمي رخ داد؟ اينكه:
گيري ابتدا با نگاهي تاريخي به معرفي اجمالي چگونگي شكل چرايي انقالب اسالمي،

قيام  ها پرداخته  ديدگاه اسالم در خصوص عوامل مؤثر بر نهضت  ها و پديده انقالب و
ص) تا زمان امام (از زمانه پيامبر اكرم سپس سير رويدادهاي تاريخي را و مي شود،

 و اركان اصلي قيام، سوي ديگر با نگاه جامعه شناختي، خميني(ره) بررسي مي شود. و از
 گيرد.                                                           بررسي قرار مي ساير عوامل بالفصل انقالب مورد تحليل و

 
   انقالب اسالمي . مباني فكري2

هر انقالبي مسبوق به نظامي از انديشه و تفكر است كه مبناي نظري و مكتب فكري آن 
دهد. به عبارت ديگر انديشه  ها و تفكرات، همواره بخشي از وضعيت پيش را تشكيل مي

تبيين و توضيح روند  ]74از انقالب هستند و بدون آن  ها انقالب وجود نخواهد داشت. [
فكري انقالب اسالمي كه منجر به پيروزي ملت ايران گرديد از مسائلي است كه خود 

نظران قرار داشته است. در اين چارچوب نظريه  ها و همواره مورد توجه صاحب
يك نقد تاريخي در اغلب  برداشت  ها ي متعددي عرضه گرديده كه در مجموع فقدان 

خورد بنابراين پيش از هرگونه تفسيري در مورد بررسي تحوالت ها به چشم ميآن



 

 

         

فكري كه منجر به انقالب ايران شد بايد ريشه  هاي تاريخي فكر مداري انقالبي در ايران 
 يك استنتاج منطقي جهت معرفي ايدئولوژي و تفكري كه مبناي  بررسي شود تا از آن

] الوردي مورخ مشهور اهل سنت 75دست آيد. [انديشه انقالبي در ايران شده است، به
گويد: شيعيان نخستين كساني هستند كه تفكر انقالبي و پرچم قيام را در اسالم بر مي

ضدظلم به دوش كشيدند و همواره نظريات شيعه روح انقالب را با خود به همراه 
به انتقاد و اعتراض  ها راداشت. عقيده به امامت كه شيعه بدان سخت ايمان داشت، آن

داشت و اين ها وا ميگيري در برابر آننسبت به هيئت  هاي حاكم و باالخره به جبهه
ها هر حكومتي غاصب و ... به عقيده آن سراسر تاريخ شيعه مشهور است و حقيقت در

يا نايب آن  كه امام معصوم  نار شكل و در هر قالبي كه باشد، مگر آن هظالم است، به
 طور مداوم در تاريخ به همين دليل بود كه شيعه درزمام حكومت را در دست گيرد. به

كردند. گرفتند نه آن را رها ميبردند، نه آرام مييك جريان انقالبي مستمر به سر مي
]76[  

يك جامعه شيعي و براساس نوع نگاه دريافت شده از  انقالب اسالمي ايران در        
معارف اسالمي و شيعي به هستي، جهان، انسان، جامعه و حكومت و نيز سير حركت 

تكاملي تاريخ شكل گرفته و ريشه در آن  ها دارد و دقيقاً اين نوع نگاه و مباني اعتقادي و 
فكري خاص است كه مباني نظري انقالب اسالمي را با مباني نظري تمدن جديد 

سازد. با توجه به هويت شيعي انقالب كند و راه آن  ها را از هم جدا مي متفاوت مي
 فقه سياسي شيعه و تفكر سياسي شيعه، اسالمي براي تحليل مباني آن، مسائلي از قبيل،

 گيرد. سيس حكومت اسالمي مورد بررسي قرار ميأضرورت ت
 
 تفكر سياسي شيعه از صدر اسالم تا انقالب اسالمي 2-1

نظريه هاي نظام سياسي شيعه پيش از هر چيز بر يك اصل استوار است و آن هم 
پذيرش حق علي (ع) براي جانشيني پيامبر است. نحوه اثبات اين حق يا تداوم آن در 
جانشينان، تمايز بخش فرقه هاي گوناگون شيعي است عالوه بر شيعيان دوازده امامي 
(اثني عشري) كه شاخه اصلي شيعيان هستند شيعيان زيدي، شيعيان اسماعيلي به ويژه 
شاخه اصلي آن اسماعيليه فاطمي (فاطميون) كه نسب خود را به فاطمه دخت پيامبر 

رسانيده اند گونه هاي برجسته  ديگري از تشيع را در طول تاريخ تشكيل داده اند. زيديان 
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توانستند در يمن و جنوب شبه جزيره عربستان مستقر شوند و مدت كمي نيز در 
سواحل جنوبي بحر خزر حضور يابند. اسماعيليه فاطمي يا به تعبير ديگر فاطميون از 

مدتي در مصر، حدود دو قرن (عصر كالسيك ازدر افريقيه (تونس) و پس ق  297سال 
 بعد از ،فاطميون) حكومت كردند و پس از شكاف و شقاق ايجاد شده در اين دولت

 ق. آنان سرزمين هاي مركزي و شرقي جوامع اسالمي، از 487تنصر در سال سمرگ م
طور پراكنده در اختيار گرفتند در جمله ايران و شامات، قالع و شهرهايي اندك را به

برخي از ادوار سلسله هايي به پشتيباني يا الهام از شيعيگري و با اهداف سياسي مذهبي 
بويه در عصر خلفاي عباسي يا صفويه وجود آمد كه نمونه آن خاندان حكومتگر آلبه

بويه نظر روشني كه مورد اجماع محققان است در باب گرايش هاي واقعي شيعيگري آل
رد كه اين سلسله تمايالت مبهم شيعيانه اقدر شهرت دباشد نمي توان ارائه كرد همين

 ولي براي براندازي نظام خالفت و تأسيس نظام شيعي اقدامي نكرد. سلسله هاي ،داشت
منتسب به نظام سياسي تشيع پيش از آنكه براساس آموزه هاي نظري شيعي به توليد و 

توزيع سياست و قدرت بپردازند براساس سنت  هاي حكومتي و منابع شخصي يا قومي 
 ] 77به حكمراني پرداختند. [

 
سيس حكومت اسالمي أ ضرورت ت2-2

هاي اجتماعي به صورت كامل است و دين مبين اسالم با استفاده  حضور دين در عرصه
از احكام و قوانين متنوع، نظام كلي اجتماعي را به بشريت معرفي كرده و تمام نيازهاي 

 يك   يك نظام به هم پيوسته ارزيابي نموده و آن  ها را در فردي و اجتماعي را در قالب
نگر و بر پايه مبنايي واحد از طريق احكام فردي و اجتماعي پاسخ  نگاه مجموعه

گويد. در اين نگاه جامعه داراي هويت مستقلي است كه از ابعاد سياسي، فرهنگي و  مي
باشد. نوع تنظيمات  اقتصادي همراه با نهادهاي اجتماعي و تنظيمات ويژه برخوردار مي

 يك ديگر اثر مستقيمي در تربيت و هدايت شهروندان  هر يك از آن  ها عالوه بر تأثير در
ويژه معارف شيعه است كه با گذارد. لذا به اعتقاد ما تنها اسالم و بهجامعه برجاي مي

تواند برنامه هدايت و  توجه به همه ابعاد انسان و جامعه و توجه به تمام جهات مي
اداره را براساس نظام ارزشي خاص خود تنظيم نمايد و مكاتب مادي به دليل ديدگاه 

تك بعدي به حيات انساني و توجه افراطي به حيات طبيعي از ارائه برنامه براي سعادت 



 

 

         

انسان و جامعه و پيوند معيشت با سعادت عاجزند. نتيجه طبيعي اين ديدگاه اين است 
دست گيرد و تشكيل حكومت ديني كه دين بايد سرپرستي انسان و جامعه را به

در اين منظر حكومت و حاكميت، حق خداي متعال است  ]78ضرورتي واجب است. [
هر قدرت  كه به پيامبران الهي تفويض گرديده است و در عصر غيبت امام معصوم(ع)،

بايست  ] و از آنجا كه مي79اجتماعي نامشروع است، مگر به نيابت از امام معصوم(ع) [
پذيرد و حجيت آن  ها نسبت دين صورتدر مسيرهاي اجتماعي،  ريزيحكومت و برنامه

اثبات گردد، لذا واجب است ولي  السالم عليه به شريعت و قول و فعل و تقرير معصوم
از شرط فقاهت برخوردار باشد، تا نسبت تصميمات و تنظيمات را با كتاب و جامعه 

سنت برقرار نمايد.             
 
عوامل اصلي اثرگذار در پيروزي انقالب اسالمي  . علل و3

ساز و بسترهاي داخلي وقوع انقالب اسالمي تالش شده است در تحليل عوامل زمينه
 رهبري و نقش مردم، مسائلي از قبيل مساله مشروعيت حكومت پهلوي از ابعاد مختلف،

بررسي همچنين زا مورد بررسي قرار گيرد. عوامل شتاب ايدئولوژي انقالب اسالمي و
گيري انقالب اسالمي شرايط و ويژگي  هاي خاص جامعه جهاني و تأثير آن  ها در شكل

رو افزايد. از اينبسيار حائز اهميت است و به عمق تحليل ميبه عنوان بستر  هاي بيروني 
جمله  سياست قدرت  هاي بزرگ از مدرنيزاسيون، و جريان به مسائلي چون جهاني شدن

ي بزرگرابطه ايران با  سياست حقوق بشري آمريكا، و اي بر پرداخته مي شود. قدرت  ها
 ابتدا؛ :ي اساسي توجه كردپيروزي انقالب اسالمي بايد به دو مسئله تحليل چرايي

 شناسايي زمينه  هاي تاريخي جريان هاي سياسي اسالمي در ايران: مانند قيام مختار،
معرفي اركان اصلي و مهم  ... دوم؛ شناسايي و و جنبش تنباكو و نهضت مشروطه

بالفصل اثرگذار در  و عوامل  عللترين عمدهانقالب (رهبري، مردم و ايدئولوژي) و
 انقالب اسالمي ايران. 

 
 رويكرد  ها و نظريه  ها الف:

به دنبال پيروزي انقالب اسالمي، تالش  هاي گسترده علمي براي پاسخ به چرايي وقوع 
ميان متفكرين غربي، آغاز شد. گروهي از نظريه پردازان از همان  اين انقالب، به ويژه در



 

 

            

آغاز پيروزي انقالب اسالمي بر آن شدند انقالب اسالمي را براساس نظريات موجود 
نادرستي نظريات علمي موجود را  تبيين كنند و گروه ديگري نيز كوشيدند درستي و

شناسايي قرار دهند. گروهي از انديشمندان و  وسيله انقالب اسالمي مورد آزمايش وبه
 يك عامل قرار دادند و بر نويسندگان در تحليل انقالب اسالمي تمركز خود را بر روي 

... تأكيد  عوامل سياسي و عوامل رواني، عوامل اقتصادي، يكي از عوامل فرهنگي،
مي كنند و سهم ديگر عوامل را ناديده مي گيرند. وعده اي از نظريه پردازان نيز درصدد 

يك تئوري همه  برآمدند به كمك تحليل هاي چند عاملي، انقالب اسالمي را تحليل و
هاي مربوط به چرايي انقالب اسالمي طور كلي مي توان تئوريجانبه ارائه نمايند. به

؛  . رويكرد  هاي تلفيقي2. رويكردهاي تك عاملي؛ 1ايران را به دو دسته كلي خالصه كرد:
 
 عامليتك . رويكردهاي 1
  رويكرد فرهنگي1-1

هاي اصلي انقالب، بعد مذهبي آن است و اينكه برخالف يكي از ويژگي با توجه به اينكه 
ساير انقالب  هاي معاصر، انقالب ايران پيوندي تنگاتنگ با مذهب داشته است، كساني كه 

كنند درنهايت بر اين باورند كه علت اصلي انقالب ناشي از از اين تئوري دفاع مي
در بسياري از آثاري كه بعد از انقالب اسالمي در ايران خواهي مردم بوده است. اسالم
 انقالب منتشر شده اين رهيافت حاكم است علت سقوط رژيم شاه را بايد پيش ه يدربار

 يك سو، و قدرت  از هر چيز در جدايي آن از اسالم و بي توجهي به شعائر ديني، از
روحانيون در بسيج مردم بر مبناي شعارهاي اسالمي، از سوي ديگر، جستجو كرد. يكي از 

انديشمندان علوم اجتماعي فرانسه ميشل فوكوست كه به انقالب اسالمي ايران توجهي 
. فوكو در ررسي كندخاص داشته و تالش نموده تا از منظر فرهنگي، انقالب ايران را ب

كند كه اين انقالب نمي تواند با انگيزه هاي اقتصادي و مادي بررسي هايش تأكيد مي
صورت گرفته باشد؛ زيرا اگر اين انگيزه ها در كار بود، مرفهان و متموالن هيچ گاه در آن 

شركت نمي كردند. وي عامل اصلي اين جريان را شكست مدرنيسم مي داند و معتقد است 
كه دوران نوسازي در ايران به سر آمده است. در بسياري از آثاري كه بعد از انقالب 

ي اسالمي در ايران دربار انقالب منتشر شده اين رهيافت حاكم است، براي نمونه در ه 
] نويسنده با بررسي تاريخي مبارزات روحانيون شيعه 80[ كتاب «نهضت روحانيون ايران»



 

 

         

 حركت است و ه ي انقالب اسالمي همان ادله يدر ايران بر اين باور است كه در كل، ادل
علت سقوط رژيم شاه را بايد پيش از هر چيز در جدايي آن از اسالم و بي توجهي به 

يك سو، و قدرت روحانيون در بسيج مردم بر مبناي شعارهاي اسالمي، از  شعائر ديني، از 
] تشيع و 81[ سوي ديگر، جستجو كرد. حامد الگار در كتاب «ريشه هاي انقالب اسالمي»

 يك ايدئولوژي، را   يك سنّت، و طرح اسالم، به عنوان خميني، به عنوان تجسم امام  رهبري
ريشه هاي انقالب دانسته، اما اين عوامل را در چارچوب نظري خاص قرار نداده است. 
آصف بيات در كتاب «انقالب اسالمي: انقالب و ضد آن» بر اين نكته تأكيد نموده كه 

] تحليل 82«درك و سنجش انقالب اسالمي با معيارهاي سكوالر غرب  نا ممكن است. [
او بيشتر تالش در جهت درك انقالب اسالمي محسوب مي شود تا تحليل علمي آن. به 
غير از نويسندگان فوق كه چنين ديدگاهي نسبت به انقالب اسالمي دارند، گروهي از 

تحليلگران منتقد انقالب نيز بر اهميت فرهنگي آن تأكيد دارند. سعيد اميرارجمند در كتاب 
«عمامه بجاي تاج»، توجه به دو عامل اساسي را براي درك انقالب اسالمي ايران ضروري 

 ايران. ه ييكي ساختار مرجعيت تشيع، و ديگري تأثير دولت مدرن بر جامع دانسته است: 
 انقالب را ه يكنند او نگاهي گذرا به علل اجتماعي ــ اقتصادي داشته و ويژگي تعيين 

ارزشي بودن آن دانسته است. اين نويسنده اهميت ايدئولوژيك انقالب به عنوان ويژگي 
 ه ي آن تأكيد نموده است. در اين كتاب، انقالب بيشتر از آنكه نتيجه يكنند اصلي تعريف 

از نگاه ] 83[تالشي ارزشي محسوب شود معلول از ميان رفتن مشروعيت شاه است. 
فوران مشكل اين ديدگاه اين است كه با تأكيد بر عوامل فرهنگي، تشيع و روحانيون، 

.  سهم نيروهاي اجتماعي ديگر ناديده گرفته مي شود
 
 رويكرد اقتصادي 1-2

 يا ساختار اجتماعي بيشتر تأكيد مي گردد و  در بعضي از ديدگاه ها بر تأثير اقتصاد سياسي
اين نظريه كه معضالت و عوامل فرهنگي و روان شناختي مفروض گرفته مي شود. 

گيرد، بيشتر طرفدارانش ترين عامل بروز انقالب فرض ميچالش  هاي اقتصادي را اصلي
- نويسندگان غربي و 1ماركسيست و شبه ماركسيست  ها هستند. طرفداران اين نظريه را 

نويسندگان غربي برخي دهند. اساس نظريه ها و كارشناسان ايراني تشكيل مي- گروه2
، اين  ش1352بر اين است كه با افزايش قيمت نفت و چهار برابر شدن آن در سال 



 

 

            

 يك سلسله برنامه  هاي  افزايش ناگهاني درآمد نفت، باعث گرديد كه شاه دست به
اي توسعه اقتصادي غيرموجه و نسنجيده بزند. اما گروه ايراني از اقتصاد، پديده

(گروه چپ) سياست  هاي اقتصادي شاه صرفاً  سازند، از نظر اين گروهناپذير مياجتناب
اندازد. نويسنده كتاب معتقد است، هرچند اقتصاد در زمان بروز انقالب ايران را جلو مي

 همايون ]84وقوع انقالب اسالمي تأثير مستقيم داشته اما عامل اصلي نبوده است. [
 را ش1340 ــ ش1357] سال هاي 85[ كاتوزيان نيز در كتاب «اقتصاد سياسي ايران»

سال هاي استبداد نفتي معرفي كرده است. از ديدگاه او تركيب اين عامل با آنچه 
شبه تجدد ناميده است، ريشه هاي انقالب ايران را تشكيل داد. از نظريه پردازاني كه 

درباره علل رويداد انقالب ها به عوامل اقتصادي توجه داشته، تدا اسكاچپول است. او 
معتقد است انقالب در جوامع كشاورزي رخ مي دهد كه تحت فشار بين الملل براي 

توسعه اند و در اين توسعه دولت براي تأمين هزينه ها، بر مردم فشار مي آورد. اين 
فشارها درنهايت موجب نارضايتي و شورش مردم مي گردد كه در صورت ناتواني 
حكومت در سركوب آن، انقالب رخ مي دهد. وي در همين زمينه بر آن است كه 

انقالب ها غيرارادي اند و مسائل اقتصادي خارج از اراده افراد موجب ايجاد انقالب 
نظريات ساختاري از جمله نظريه تدا اسكاچيول درباره  انقالب اسالمي، امامي گردد. 

 در مقاله اي با عنوان م1982ال برد كه وي در سال ؤها را چنان زير سوقوع انقالب
«دولت تحصيل دار و اسالم شيعي در انقالب ايران» اين گفته پيشين خود را كه 

«تنها انقالبي كه آگاهانه  ها مي آيند «جبري هستند» را نقض كرده و افزود:انقالب
در  يك دولت رانتير را  در اين مقاله اسكاچپول وجود ساخته شده انقالب ايران بود.»

يك ايدئولوژي ريشه دار در جامعه (تشيع) علل وقوع انقالب اسالمي ايران  كنار وجود 
                                                          ]86معرفي كرده است. [

 
 شناسانه رويكرد روان1-3

يا با  نوشته هايي كه مبناي تحليل خود را بر عوامل رواني قرار داده اند، مانند آثاري كه 
بهره گيري از روان شناسي فردي به سهم شخصيت شاه در مواجهه با اغتشاشات توجه 

 ايراني مدنظر ه ييا رويكرد روان شناسي جمعي را براي شناخت اين اقدام جامع نموده 
 تحليل هاي روان شناختي قرار مي گيرند. نظريات سطح خرد ه يقرار داده اند، در دست



 

 

         

انقالب بر روانشناسي افراد در تحليل چگونگي انقالب تأكيد بسيار دارند. از ميان 
نظراتي از اين دست مي توان به نظريه «تترا برت گر» اشاره نمود. وي در كتاب خود با 

] نظريه «محروميت نسبي» را مطرح نموده كه 87[  مي كنند،19Tچرا انسان ها شورش19Tنام 
براساس آن، محروميت مقوله اي ذهني و روانشناختي است. به سخني ديگر، ممكن 
است افراد از نظر ديگران انسان هاي خوشبختي باشند، اما در ذهن خود به داليلي 

يا ممكن است افرادي در نظر ديگران در محروميت به سر  احساس محروميت كنند و 
برند، اما در ذهن خود احساس محروميتي نداشته باشند. نتيجه آنكه از نگاه تترا برت گر، 

محروميت مقوله اي نسبي است كه زمينه ايجاد انقالب را فراهم مي آورد. در اين 
يا با بهره گيري از روان شناسي فردي به سهم شخصيت  خصوص آثاري وجود دارد كه 

يا رويكرد روان شناسي اجتماعي را براي  شاه در مواجهه با اغتشاشات توجه نموده 
طور مثال ماروين زونيس در نظر قرار داده اند. به  ايراني مده يشناخت اين اقدام جامع

رواني شاه و تصميمات غلط  كتاب «شكست شاهانه» معتقد است كه مشكالت روحي و
 ] مسائل مورد88[ ساز پيروزي انقالب شدزمينه موجبات ضعف او را فراهم آورد و او

شكاف هاي حاصل  رشد انتظارات جمعي، تحليل  روان شناختي اجتماعي بررسي نيازها،
از انتظارات شكل گرفته و سطح ارضاي نيازها در سال هاي قبل از پيروزي انقالب است. 

تبيين هايي كه در چهارچوب تحليل هاي روان شناختي ديويس و گر انجام شده نيز در 
                             ] 89اين راستاست. [

 
 تئوري نوسازي 1-4

طور ضمني از تئوري  هاي نوسازي يا به گروهي از نظريه پردازان كوشيده اند به صراحت 
اين نظريه به عنوان چارچوب نظري كلي خود براي تبيين انقالب ايران استفاده كنند. 

عمدتاً در ميان برخي از تحليلگران غربي رواج دارد و معدود ايرانياني كه از اين فرضيه 
نمايند. براساس اين كنند، عمالً استدالل اين نويسندگان را بازگو ميجانبداري مي

 يك سلسله اصالحات عميق   سال آخر حكومتش دست به15 الي 10نظريه، شاه در 
 يك جامعه  اقتصادي، اجتماعي زده است. اين اصالحات به سرعت چهره ايران را از

يك جامعه شبه اروپايي و صنعتي تبديل  مانده به سنتي نيمه فئودال نيمه صنعتي عقب
كرد. اصالحات ارضي، اعطاي حقوق اجتماعي و مدني به زنان و حق شركت در مي



 

 

            

انتخابات، حق طالق و مشاركت هرچه بيشتر زنان در امور اجتماعي، برخي از جنبه  هاي 
هاي شاه در جهت تغيير اين سياست  ها بودند. طرفداران اين نظريه معتقدند كه تالش

 يك جامعه مدرن قرن بيستم، موجب پيدايش  مانده بهيك جامعه عقب ايران از 
ترين ضعف اين تئوري اين هاي عميق اجتماعي گرديد. از نگاه نويسنده مهمناهنجاري

است كه دو فاكتور مهم عوامل سياسي و فرهنگي كه سبب نارضايتي مردم از وضع 
موجود شده و همچنين فاكتور نقش مكتب اسالم و تفكر ديني را در نظر نگرفته 

 يرواند آبراهاميان بر اين اعتقاد است كه انقالب ايران به اين  طور مثالبه. ]90است[
علت رخ داد كه شاه در سطح اجتماعي ــ اقتصادي به نوسازي دست زد و به اين 

 كارگر صنعتي را گسترش داد، اما نتوانست در ه ي متوسط جديد و طبقه يترتيب طبق
 آبراهاميان در اين راستا چنين استدالل مي كند: ]91[سطح سياسي به توسعه دست زند. 

«انقالب از اين جهت به وقوع پيوست كه شاه در سطح اجتماعي و اقتصادي به 
 ]92[نوسازي  هايي دست زد، اما در نوسازي در سطح سياسي ناكام ماند.» 

 
تئوري توطئه  1-5

ريزي شده توسط  يك توطئه از قبل طرح برخي معتقدند كه انقالب اسالمي در حقيقت
 رژيم بود. طرفداران اين نظريه اعضاء خانواده نقدرت  هاي خارجي براي ساقط نمود

سلطنتي، برخي از مقامات ارشد رژيم پيشين، اقشار مرفه و بعضي از سران نظامي 
 و كنندبودند. طرفداران اين تئوري غالباً غرب را به خالي نمودن زير پاي شاه متهم مي

البته دانند. ريزي از پيش تعيين شده آمريكا. انگليس را در وقوع اين پديده مؤثر ميطرح
كشند، برخي هم معتقدند انگلستان  شوروي سابق را به ميان ميدخالتاقليتي كوچك 

، انتقام بگيرد. 1332مريكا در مرداد آخواست از شاه به خاطر نزديك شدنش به مي
خواست شاه را به سبب نقش در افزايش قيمت نفت برخي ديگر معتقدند كه غرب مي

هاي اخير نمايند كه ايران در سالاوپك تنبيه نمايد. شمار بيشتري اين بحث را مطرح مي
نمود، غرب كه بازارهاي خود رژيم سريعاً به سمت پيشرفت و صنعتي شدن حركت مي

وجود آمدن ژاپن دومي را ديد رژيم شاه را واژگون نمود تا جلوي بهرا در خطر مي
يك حركت داخلي  بگيرد. نقدي كه بر اين تئوري وارد است، اين است كه انقالب ايران 

 ]93بوده و اين تئوري نقش عوامل خارجي را بيش از حد بزرگ پنداشته است. [



 

 

         

 تلفيقي ويكردر. 2
يا  يك  بسياري از تحليلگران انقالب اسالمي بر اين باورند كه انقالب نمي تواند فقط به 

بلكه اين رويداد حاصل عوامل مختلفي است. براي نمونه  دو عامل مسلط متكي باشد،
 «انقالب ايران: توسعه ناموزون و مردم گرايي مذهبي» در تبيين ه يفرد  هاليدي در مقال

 علل اصلي انقالب پنج علت اصلي را شناسايي مي كند كه عبارت اند از:
  ناهماهنگ و سريع اقتصادي سرمايه داري ايران؛ه ي توسع-1
  ضعف سياسي رژيم شاهنشاهي؛-2
  نيروهاي مخالف؛ه ي ائتالف گسترد-3
  سهم اسالم در بسيج نيروها؛-4
 ] 94نامعلوم محيط بين المللي. [  متغير وه ي زمين-5

مايكل فيشر با اينكه بخش اعظم تحليل خود را به بررسي فرهنگ مذهبي ايران        
اختصاص داده و شايد بتوان اثر او را نيز در ميان آثاري قرار داد كه بر اهميت علل 

فرهنگي انقالب اسالمي تأكيد دارند، اما خود بر آن است كه در زمان وقوع انقالب، 
عوامل اقتصادي و سياسي مؤثر بودند، در مقابل، شكل انقالب و محل وقوع آن تا حد 

 نيكي كدي در تحليل «ريشه هاي ]95 [ سنّت اعتراض مذهبي بود.»ه يبسياري نتيج
كدي، در تحليل چندمتغيري از انقالب اسالمي، بر عوامل فكري ــ  انقالب ايران»

يك سو و جايگاه علماي شيعه، نهاد مرجعيت، بازار و تجار در  فرهنگي انقالب از 
 مدني سنّتي از سوي ديگر تأكيد كرده است. وي ضمن توجه به سهم نهادهاي ه يجامع

ها در شكل گيري  مدني و كاركرد آنه يجديد، نظير تشكالت دانشجويي در جامع
نتيجه ] 96انقالب اسالمي، عامل محوري را نيروها و نهادهاي مذهبي دانسته است. [

اينكه وقوع انقالب اسالمي معلول نارضايتي عامه مردم از وضع موجود و ترسيم 
اي مطلوب بنام حكومت اسالمي به رهبري امام خميني(ره) و نصرت و جامعه
 رويكرد تلفيقي مردم و توكل بر خداوند متعال بود. نالهي همراه با اراده و ايماسنت

 يك عامل  نمايي ازچند بر عوامل مختلف تأكيد مي كند و درپي بزرگ هر (چند عاملي)؛
اين امكان وجود دارد كه به كلّي گويي دچار شود. مسلم است كه علل و  نيست اما

اين است كه  آنچه مهم است؛ اما  انقالب ها دخيل بوده اند،ه يعوامل مختلفي در هم
كدام علت و به چه ميزان تأثير بيشتري در هر يك از مراحل انقالب داشته است. تا پيش 



 

 

            

از وقوع انقالب اسالمي، نظريه پردازان با بررسي نمونه هاي متعددي از انقالب ها (نظير 
انقالب فرانسه، روسيه، چين و انقالب هاي ضداستعماري ديگري كه در قرن بيستم 

شمول عرضه كوشيدند نظريه اي جهان ها،به وقوع پيوستند) و با انتزاع وجوه مشترك آن
 ه يكنند كه در پرتو آن بتوانند هر انقالب اجتماعي ديگري را تفسير كنند و آيند

 ها براي وقوع تحوالت سياسي آماده است،جوامعي را كه شرايط عيني و ذهني آن
از  و جديد، فرد پديد  هاي منحصربهه يپيش بيني نمايند. اما انقالب اسالمي ايران به مثاب

متغيرهاي جديدي را به عرصه مطالعات و تحقيقات  عوامل، شرايط و نظر زمينه  ها،
يكي از نتايج آشكار انقالب اسالمي ايران ابطال  رو از اين انقالب معرفي نمود؛

 .                              مطالعات انقالب  استه ي متغيري در عرصنظريه هاي تك
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فصل دوم 
 
 

 زمينه  هاي تاريخي انقالب اسالمي
 

الدين اسدآبادي جمال   سيدانهگراي اصالحآغاز مبارزاتصدر اسالم تا  از
 
 

 . مروري كلي بر مبارزات و قيام  هاي انقالبي شيعه در صدر اسالم 1
نمود كه به عنوان تحوالتي كه پيامبر اكرم خواستار آن بودند همان اهدافي را تعقيب مي

سو مشتمل بر اصول و قوانيني كلي و اهداف بعثت به شمار مي روند. اين اهداف از  يك
فرا زماني- مكاني بوده و از سوي ديگر دربردارنده رفتارهاي متناسب با همان روزگار 

تالش هاي پيامبر اكرم(ص) در نهادينه كردن احكام و شعائر اسالمي با مي باشد. ليكن 
رسالت جهاني پيامبر در دعوت به سوي رحلت ايشان متوقف شد و نياز به پيگيري 

شديداً احساس مي شد. در اين راستا پيامبر و برگزيده شايسته  جانشينان وسيلهبهاسالم 
: نصب امام از جمله اقداماتي عالوه بر سيره عملي انجام دادند،  دور انديشانهاكرم(ص)

. اما پس از هاي پيامبر و ديگر سفارشعلي(ع) به عنوان جانشين و بيان حديث ثقلين
رفته صورت هاي فكري جاهليت مجدداً رفته و رحلت ايشان، وضعيت معكوس شد

ي فرهنگي قرآني از متن جامعه اسالمي به حاشيه رفت و ه  هاپديدار گشتند و آموز
تضعيف جايگاه منزوي گرديد. نطفه تغيير وضعيت در تصميم اشتباه سقيفه بسته شد. 

) اولين (ع)هادي به آن (يعني علي ترين حامي قرآن و  كنار نهادن مهمجانشيني و 
انحراف اساسي و پايدار به شمار مي رود كه موجب ساماندهي چالش هاي سياسي ـ 

تحوالت سياسي ـ اجتماعي پيامدها و فكري عصر خالفت گرديد و امام علي(ع) را با 



 

 

            

دو سال و پيش از زعامت و رهبري امام علي(ع) ناشي از اين چالش ها مواجه نمود. 
چند ماه، خليفه اول، ده سال و شش ماه خليفه دوم و حدود دوازده سال خليفه سوم 

زمام حكومت بر امت اسالمي را بر عهده داشتند. در دوران پيش از خالفت امام 
علي(ع) تغييرات فكري عمده اي به وقوع پيوست. تغييرات انحرافي به صورت خالصه 

عبارتند از: كنار نهادن امام از منصب خالفت، بي توجهي به آموزش تفسيري قرآن كريم، 
تعليم آن به صورت مستقل و منهاي تفسير، اجتهاد در برابر نص قرآن كريم و بي اعتنايي 

به احكام قرآن، ورود غيرنخبگان ديني به مباحث ديني، تقدم يافتن حديث (فرع) بر 
وهي از صحابه و سرشناسان اعراب از خالفت ر... گ قرآن (اصل)، جعل حديث و

كردند اما هسته اصلي شيعه را مي توان در چهره  هاي ابوذر، عمار، علي(ع) حمايت مي
سلمان و مقداد مشاهده كرد. پس از قتل عثمان، جنبش طرفداران علي(ع) وارد مرحله 

اي را آغاز كردند البته در جديدي شد. در اين زمان بود كه شيعيان علي فعاليت گسترده
اين هنگام نيز مانند ماجراي سقيفه، طرفداران علي(ع) افرادي بودند كه نمي توان تمام 

 علي(ع) به عنوان خليفه اطراف امامهاي مختلفي كه آنان را شيعه ناميد و برخي از گروه
دوران امام علي(ع) . در داشتندگري چهارم مسلمانان جمع شده بودند، علقه  هاي شيعي

جامعه اسالمي با سه چالش مواجه شد.  يكي، چالش نظريه سازي در جانشيني پيامبر و 
خالفت بر مسلمين، و دوم، رجعت دوباره به سوي احياي فرهنگ و رسوم جاهلي 

كه در ابعاد مختلف جامعه و گسترش غبار ناداني و جهل سياسي  سوم، چالش فكري-
اسالمي پس از رحلت پيامبر را فراهم گرفته بود. چالش نخست منجر به ايجاد دو 

نظريه امامت و خالفت شد. ديگري سبب بروز تحوالت ماندگار بدعت آور و انحراف 
ديني در جهان اسالم شد. در اين دوران رشد اسالم در ممالك مختلف و ورود افكار 

متنوع، بستر مساعدي براي بروز افكار متضاد فراهم آورد. در چنين فضايي فرهنگ 
وجود آمده، رويش مجدد آغاز كرد و پروبالي جاهلي با بهره برداري از انحرافات به

 يافت. با قتل عثمان گسست ميان مردم و حكومت افزون گشت و حق شورش و  دوباره
كه هم اسالم عصيان عليه حاكم صورت عيني به خود گرفت. امام علي(ع) درحالي

دست گرفت، و (قرآن و سنت) و هم خودش در غربت به سر مي بردند، زمام امور را به
از همان دوران در جهت حفظ وحدت امت اسالمي عمل نمودند. امام علي(ع) با همه 

سه (ع) مخالفاني كه مي توانستند وجود داشته باشند، مقابله كرد. از نظر حضرت علي



 

 

             

پيمان شكنان، بر جريان نو پايي فكري اسالمي اثرگذار باشد. گروه مخالف مي توانست 
 افراط گرايان، طمع كاران به قدرت. اين سه گروه نهايتاً امام را وادار به سه جنگ كردند:

 بود؛ منفعت طلبان و جاه طلباني كه "ناكثين"كه پيكار با  ؛"جنگ جمل") 1       
 سابقه اي درخشان در خدمت به اسالم داشتند.

؛ كه همان گردنكشان و مخالفان با "قاسطين بود"كه پيكار با  ؛"جنگ صفين")2       
 فرهنگ قرآني كه طرفدار فرهنگ جاهلي بودند.

 بودند؛ "مارقين و خارج شدگان از حدود دين"كه مبارزه با  ؛"جنگ نهروان") 3       
كساني كه به علت مغرورشدن به عبادت خود، از درك و تحليل صحيح وقايع درمانده 

 شده بودند و لذا طغيان آغاز كردند.
 امام در مجموع با طرد قصاصون، پذيرش سه جنگ با سه گروه اصلي حكومت از       

مخالفان قرآن و سنت، و ارائه نمودن نمونه عملي از پيروي دستورات قرآن سعي در 
] 1[وجود آمده نمودند. تقويت دستاوردهاي پيامبر اكرم(ص) و اصالح انحرافات به

يك اصل استوار است و آن هم پذيرش  چيز بر  نظريه نظام سياسي شيعه بيش از هر
هاي صدر اسالم با از اين حيث عمده جنبشحق علي(ع) براي جانشيني پيامبر است. 

چنين رويكرد فكري كه به حقانيت و مشروعيت امام در امر حكومت اختصاص داشت 
نشان مي دهد كه در از تشيع را در طول تاريخ  اي گونه  هاي برجستهگردد كه باز مي

اي برجسته از اين رويكرد فكري است. مروري نهايت امر انقالب اسالمي ايران نمونه
هاي به هاي صدر اسالم ما را با ريشه  هاي اصيل وعميق حركتتاريخي بر برخي قيام

نمايد.     هم پيوسته شيعي آشنا مي
 
   بخش انقالب اسالميترين قيام الهام؛ به عنوان مهمقيام عاشورا 1-1

ها به شمار ترين آنترديد واقعه عاشورا يكي از ريشه  هاي انقالب اسالمي و اصليبي
(تشيع) را  عامل مذهب گران انقالب اسالمي ايران،محققان و تحليل بسياري ازرود. مي

اند كه در پيدايش و پيروزي انقالب اسالمي ترين عواملي دانستهترين و اصلياز قوي
 ه.ق در دشت نينوا و انقالب 61قيام عاشورا در سال ايران نقش بسزايي داشته است. 

ه.ش در ايران هدفي مشترك داشتند، هر چند قيام اول توسط  1357 اسالمي در سال
امام معصوم(ع) و دومي در دوران غيبت امام زمان (عج) و توسط نائب ايشان حضرت 



 

 

            

 امام خميني(ره) به وقوع پيوست، آن هدف مشترك بر محور سخن امام حسين(ع) بود
 كه فرمود:                                                                  

 ؛ من مرگ در راه »انّي ال أَري الموت االّ السعاده و ال الحياةَ مع الظالمينَ االَّ برَماً«
هرچند  دانم.» جز سعادت و زندگي با ستمگران را جز مالل و دلتنگي نمي راحق

حضور مردم وجوه  انقالب اسالمي و نهضت حسيني در برخي اركان مانند رهبري،
افتراق داشت اما وجه شباهت اين دو حماسه در مباني اعتقادي و ايدئولوژيكي 

 استكبار ستيزي، شهادت، روحيه ايثار و ازمنكر،نهي معروف وامربه هاست. احياگري،آن
ستيزي از ويژگي  هاي عمده مشترك بين اين دو نهضت به شمار ظلم خواهي وعدالت

  سياسي در وقوع انقالب اسالمي، شعارها،هايروندتحوالت و مروري بر رود. مي
سخنراني  ها و بيانيه  هاي انقالبيون و رهبران نهضت، بيانگر اين واقعيت است كه از ميان 

نهضت امام حسين(ع)»، نقش بسزايي در اين زمينه  عناصر مذهبي، «فرهنگ عاشورا و
 يي انقالب اسالميتعاليم عاشورا  ويمؤلفه  هاي فرهنگبرخي از ايفا نموده است. 

  فرهنگ:                                            اند از:عبارت
 ؛. شهادت1
 ؛. مبارزه مستمر حق با باطل2
 . طاغوت ستيزي 3
 ؛. پيروي از رضاي خدا و مصالح مسلمين4
 ؛. پيشگيري از جرم و فساد قبل از وقوع آن در فرهنگ نظارت عمومي5
 ؛. امر به معروف و نهي از منكر6

ساز پيروزي آن در زمينه فرهنگ عاشورا نه تنها عامل پيدايش اصل انقالب و
تداوم انقالب  مراحل مختلف بوده است؛ بلكه همين فرهنگ عامل اساسي حفظ و

لذا مي توان در رويكرد به آينده انقالب اسالمي اذعان گردد. اسالمي نيز محسوب مي
 داشت كه 

يابد؛  اگر انقالب اسالمي بخواهد بر مبناي فرهنگي كه شكل گرفته است تداوم 
طلبي، آزادگي و  شهادته يهمان فرهنگ داشته باشد: روحيبايد توجه مستمري به

آموزه  هاي هاي برجسته در ويژگي...  ستمگري و نفس، مبارزه با ظلم وشرف، عزت
.  مي باشندنهضت امام حسين(ع) و فرهنگ عاشورا 



 

 

             

فرمايند: «فداكاري سيدالشهدا(ع) است كه اسالم را براي ما زنده امام خميني مي
... بايد بدانيد كه اگر بخواهيد نهضت شما محفوظ بماند، بايد اين  داشته استنگه

 ]2[نهضت  ها را حفظ كنيد». 
 

خواهي امام حسين(ع) و اسالمي با هدف خون –مختار ثقفي؛ قيام ايرانيقيام  1-2
يارانش 

خواهي ساالر شهيدان عبداهللا الحسين(ع) بعد از قيام عاشورا نخستين قيامي كه به خون
 ]3[صرد خزاعي بود. صورت گرفت قيام شيعي توابين به رهبري سليمان بن

سليمان از راويان احاديث معصومين و همچنين از محبين و ياران حضرت 
پيامبر(ص)، امام علي(ع)، امام حسن و امام حسين عليهماالسالم بود. وي بعد از رحلت 

 افرادي ه يپيامبر جزو نخستين افرادي بود كه از مكه به مدينه هجرت كرد. او از جمل
بود كه به امام حسين(ع) نامه نوشت و حضرت را به كوفه دعوت كرد. و در مدت 

عقيل در كوفه، جزو نزديكان آن حضرت به حساب مي آمد اما در زمان حضور مسلم بن
وقوع قيام كربال در زندان عبيداهللا بود. پس از اين كه اكثر مردم از امام حسين(ع) 

زياد از ياري وي به طمع سكه هاي عبيداهللا بن از ترس جانشان و دعوت كرده سپس
دريغ كردند. بعد از شهادت حضرت عده اي براي جبران نمودن كوتاهي خود قيام 

صرد جمع شدند، در اين توابين را ترتيب دادند. به همين جهت در خانه سليمان بن
ما وعده كمك و  جلسه سليمان خطاب به حاضرين درباره فلسفه قيام خويش گفت:

ياري به اهل بيت رسول خدا(ص) داديم ولي كمكشان نكرديم و به انتظار پايان كار 
مانديم تا اينكه فرزند پيامبرتان كشته شد خدا از ما راضي نخواهد شد مگر اينكه با 

كشندگان امام حسين(ع) جنگ كنيم شمشيرها را تيز كنيد و تا مي توانيد نيرو و اسب 
توابين پس از تجديد بيعت با قبر حسين(ع) و ] 4[آماده كنيد تا اينكه موعد مقرر برسد. 

الهام گرفتن از اسوه جهاد و شهادت به سمت مدائن به راه افتادند. هدف اين حركت 
شد: نخست: انتقام از قاتلين كربال و مسببين فاجعه مسلحانه در دو چيز خالصه مي

قمع نيروهاي واميه و قلعجانگداز عاشوراي حسيني، و دوم ريشه كن نمودن بني
اميه بود، و خلع عبدالملك مروان از متالشي شده شام كه همچنان مقر حكومت بني

 كربال را حكومت ه يچون عامل اصلي واقع] 5[خالفت و بازگرداندن آن به اهل بيت. 



 

 

            

از آنجا به طرف شام حركت كردند. آنان در محلي بنام عين الورده با  يزيد مي دانستند،
سپاه شام برخورد نمودند كه پس از چند روز نبرد سخت و بعد از دادن تلفات زياد 

مجبور به عقب نشيني شدند. در اين جنگ نابرابر رهبران نهضت، از جمله سليمان 
 ]6[صرد به شهادت رسيدند. بن

ها ولي با با همان هدفكه ايراني تبار بود مختار ثقفي پس از سليمان بن صرد، 
شيوه سياسي ديگر توجه انقالبيون را به خود معطوف داشت و رهبري سليمان را به 

سليمان "توابين، از جمله  مختار پيش از دستگيرى، با سرانكفايتي متهم نمود. بي
 در مبارزه با قاتالن واقعه كربال، همفكرى و همكارى داشت ولى با "صرد خزاعىبن

 يزيد عبيداهللا زياد حاكم كوفه او را به جرم  در خالفت] 7 [شيوه آنان موافق نبود
عقيل به زندان انداخت، ليكن پس از چندي به پايمردي عبداهللا همكاري با مسلم بن

عمر كه خواهر مختار را به زني داشت از زندان آزاد و به طائف تبعيد شد. پس از بن
يزيد و قيام پسر زبير، مختار با او بيعت كرد. در اين هنگام كه وضع عراق از نو  مرگ 

يا حس  جوش  هاي تازه مساعد شده بود، او كه خود داعيه مهتري وبراي جنب
آورد و به آنان  جويي از كشندگان اهل بيت را داشت به كوفه آمد و شيعيان را گردانتقام

گفت سليمان در كار سياست و جنگ، بينش درستي نداشت، بدين جهت شكست 
خورد و نيز به آنان گفت پيش از هركار بايد كشندگان حسين(ع) را از ميان برداشت. 

 مختار با گرد آوردن شيعيان، نخست كوفه را گرفت و سپس دامنه حكومت را تا ]8[
به قتل يكي پس از ديگري دستگير كرد و  ترش داد. كشندگان امام حسين را سموصل گ

 كه از جمله آنان عبيداهللا پسر زياد، عمربن سعد، شمرو خولي و گروهي ديگر رساند
اند. مختار برخالف حاكم  هاي پيشين كه از سران قبيله  ها و بزرگان شهر استمداد بوده
ها در عراق نيرويي يافته و بيشتر مشكالت اجتماعي كردند، موالي را كه در اين سالمي

ها وعده پيروزي بر قدرتمندان را داد. را پديد آورده بودند با خود همراه كرد و به آن
اين اقدام مهتران كوفه را آزرده ساخت و كينه او را در دل گرفتند و چون مصعب 

زبير از جانب برادر خود عبداهللا با لشكري براي سركوبي مختار عازم عراق شد، بن
ياري كردند. سپاهيان مختار با پسر زبير به جنگ پرداختند، اما  همين مردم مصعب را 

بار هم نهضت شيعيان بينيم اينسرانجام شكست خوردند و مختار كشته شد. چنانكه مي
بينيم. گروهي هاي گذشته ميبه نتيجه نرسيد علت ناكامي آنان همان است كه در قيام
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مين آرزوهاي سياسي أهايي درپي آنان براي تاندك براي رضاي خدا برخاستند و گروه
ايستادند و تا آنجا ايستادند كه خطري متوجه آنان نشود و چون كار را دشوار ديدند 

اي كه از پيروزي آنان مسلم بود همكاري كردند. يا با دسته خود را به كناري كشيدند و 
طلبيدند به كشتن و آن گروه با ايمان را كه جز رضاي خدا و بلندي نام دين چيزي نمي

هسته اصلي تشيع در اين روزگار عمدتاً اعراب بودند و اين امر تا قيام توابين  ]9[دادند. 
 هجري نيز ادامه داشت. با ظهور مختار و جذب 61سال  پس از شهادت امام حسين در

اي كه طبق رسوم جاري خود را به يعني ايرانيان تازه مسلمان شده گسترده موالي 
سيس مانند كوفه عنصر ايراني در أساختند در شهرهاي تازه تقبيله  هاي عربي منتسب مي

تشيع راه پيدا كرد. با ورود موالي برخي از آموزه  ها و تعلقات ايراني در جنبش هاي 
 ]10[ يافته است. پيش از اين جنبش شيعيان عرب بود.  شيعي راه

 
 انقالبي صدر اسالم هاي حركت اهميت شناخت مبارزات سياسي و 1-3

شناسايي پيوند آن با انقالب  از آنجا كه مروري كوتاه بر تحوالت عصر صدر اسالم و
تحليل  در اسالمي اصالت تاريخي انقالب اسالمي را نمايان مي سازد. در اين فصل،

 آغاز مبارزات  صدر اسالم تابسترهاي تاريخي انقالب اسالمي ازچرايي انقالب اسالمي 
دانيم گونه كه ميبررسي قرار گرفت. همان الدين اسدآبادي مورد مطالعه وسيد جمال

تحول انقالبي جامعه جاهلي با رهبري پيامبر موجب تحول اساسي و جدي در عربستان 
مانده جاهلي به نظام اسالمي جديد با گرديد. و حاصل آن تغيير نظام سنتي و عقب

خصوصيات و محتواي ديني شد. و همه آن معيارها و مالك  هاي جديد در نظام نوين 
اسالمي با رهبري پيامبر جامه عمل پوشيد. انقالب اسالمي نبوي بستر تحولي بنيادين 

پيامبر با تأسيس يك حكومت اسالمي است.  سيس أبود.  يكي از اين تحوالت عمده ت
حكومت به معرفي توحيد و دعوت به آن بيان و تذكر آخرت و معاد، معرفي قانونمندي 

و غايتمندي هستي و جايگاه انسان در آن كوشيدند تا اخوت و برادري را جايگزين 
 و عمل به اخالق حسنه را بجاي ،تفرق و تعصب و علم طلبي را عليه جهل و ناآگاهي

 توانيم بگوييم كه انقالب اسالمي صدر اسالم بنابراين ما مياخالقي موجود قرار دهند بي
يك حكومت ديني با محتواي  سيس أترين دستاوردهايش تترين و اساسييكي از مهم

سيس اهداف، رويكردهاي أمبتني بر دستورالعمل الهي بود كه اين نظام سياسي تازه ت
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نگر و مقاصد تعيين شده در چارچوب تفكر ديني را سرلوحه استراتژي كالن قرار آينده
مبارزات  داد. حتي پس از پيامبر اين استراتژي متوقف نشد. تالش  هاي ابوذر غفاري،

 قيام توابين، ،احماسه خونين عاشور با معاويه، مبارزات امام حسن(ع) جبير،سعيد بن
قيام  جنبش علويان، عدي،قيام حجر بن خواهي امام حسين(ع)،قيام مختار ثقفي در خون

 ايثار و پايداري روح ظلم ستيزي، اميه بيانگر تداوم جريان اسالمي وخراسانيان عليه بني
 ستيزي،ظلم خواهي،عدالت شهادت در راه پيروزي اسالم است. اسالمي بودن،

ايثار از ويژگي  هاي مشترك اين قيام  ها با  روحيه شهادت و ازمنكر،نهي معروف وامربه
ويژه عصر پيامبر الگوي حقيقي و كامل ه صدر اسالم و بانقالب اسالمي مي باشد. 

گيري نظام جمهوري اسالمي در وقوع انقالب اسالمي و شكلحركت انقالبي مردم، 
لذا مروري به تاريخ تحوالت در جامعه اسالمي نشان مي دهد كه . ايران بوده و هست

گرفت از مسير خود فاصله ميگاهي اگر چه ه است. گاه متوقف نشد هيچاتاين جريان
هاي از اين جهت اهميت مقايسه حركت. شدمي اتي و تهديد هاچالشمنجر به ايجاد و 

انقالبي با الگوي نبوي و امامان معصوم احساس مي شود. توجه به اين مسئله مهم است 
. پذير باشدبا انقالب صدر اسالم انطباقانقالبي اسالمي كه مرجعيت و مشروعيت هر 

سنخيت ارتباط انقالب اسالمي با انقالب  هاي صدر اسالم از حيث محتوي مطالعات را 
موثق و مستند  مبتني بر داده  هاي ،انقالبدرستي و روشني از نمايد و ارزيابي شفاف مي

 بازكاوي خواهد نمود. را جع ابع و مرا من ايناز
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گيري انقالب اسالمي ريشه  ها و زمينه  هاي شكل
 

 ش1342 خرداد 15قيام رخداد تا اسدآبادي الدين سيد جمالالف: از آغاز مبارزات 
 

 
سياسي از دوره   ونقالبي امبارزات در به مثابه  يك نيروي سياسينقش روحانيت . 1

  1342 خرداد 15قيام صفويان تا 
روحانيت به لحاظ پيوند عميق جامعه ايران با دين از ديرباز در اين كشور از اقتدار و 

نفوذ زيادي برخوردار بوده است. نهاد مرجعيت در شيعه هر فرد معتقدي را به 
روحانيت پيوند مي داد. حتي شاه كه مشروعيت خود را از مسلمان بودن خود مي گرفت 

يكي از مقلدان پر شمار مراجع بزرگ محسوب مي شد و شرعاً  به لحاظ مذهبي فقط 
حق تخطي از فتواي مراجع را نداشت. ظهور سياسي علما در تاريخ معاصر ايران اوايل 

روحانيت تنها   ميالدي باز مي گردد (جنگ ايران و روس و قتل گريبايدوف)19قرن 
ترين عامل قدرت پناهگاه مردم در برابر ظلم و ستم حاكمان به شمار مي رفتند و مهم

بود. روحانيت هميشه با مردم مرتبط بود.  سياسي روحانيت پايگاه وسيع مردمي آنان
افزايش علماي بزرگ و رشد سريع مدارس و حوزه هاي ديني نيز به گسترش كميت و 

 يكي از  روحانيت شيعه در ايران از عصر صفويه به بعدكيفيت نهاد روحانيت انجاميد. 
در مقام مقايسه با ديگر گروه  هاي  رفت وبا نفوذ به شمار مي نيروهاي سياسي عمده و

اي برخوردار بود. حكام مصونيت اجتماعي قابل مالحظه حقوق و اجتماعي از شان و
يا تجار بازار  دار امتيازات اشراف زمين توانستند در حقوق وايراني به سهولتي كه مي



 

 

            

برخي از نفوذ كنند. نيابت  غيبت و توانستند در انديشه امامت ودخالت كنند نمي
برخي هم  امامت جمعه بودند و روحانيون صاحب مناصب رسمي مانند قضاوت و

گذشت، و هرچه زمان ميبازار تكيه داشتند  ماليات مذهبي مردم و  وتبيشتر به اعانا
 دوران قاجار رو به ازدياد  ازاقتصادي روحانيون فكري و امتيازات اجتماعي و قدرت و

 برخي امور ديواني و محاكم شرعي و مدارس ديني، گذاشت. تصدي موقوفات،مي
علما در همان  دفتري از جمله كار ويژه  هاي مهم روحانيت بود. برخي روحانيون و

  وداشتنديد أكنيابت در شيعه ت واليت و بر نظريه امامت و دوران داعيه سياسي داشتند و
ها آنيا منتسب به   يا فقيه و يا امام معتقد بودند كه صاحب منصب سلطنت بايد پيامبر 

اجازه از علما حكومت كند. برخي ديگر حكومت را  كم با اخذ اذن ويا دست باشد و
دانستند. در مقابل بعضي از در دوران غيبت از آن نيابت عامه مي ذاتاً متعلق به امام و

مخالف دخالت علما در  فقها اعتقاد نداشتند و علما اصوالً به حق واليت سياسي علما و
ويژه از دوران ناصرالدين شاه به بعد براي سياست بودند. كوشش  هاي حكام قاجار به

نوسازي ايران به شيوه غربي واكنش  هاي نامساعدي در بين روحانيون برانگيخت. از 
شك بي. روحانيون رو به سردي گراييد زمان ناصرالدين شاه به بعد روابط ميان دربار و

يكي از داليل آن بود. در اواخر عصر قاجار در واكنش به نفوذ  گسترش روابط با غرب 
 - گرايش قاجار به نوسازي نوعي واكنش شيعي رو به گسترش تمدن مسيحي غرب و

اقتصاد ملي در بين روحانيون شكل گرفت  فرهنگ و ايراني براي پاسداري از سنت  ها و
ا به  ه بعد  ه يكي از گرايش  هاي اصلي ايدئولوژيك در كشور تبديل شد روحانيون در  ك

توانايي خود در بسيج مردم را به  چند مورد در مقابل حكومت قدرت نمايي كردند و
پادشاهان نشان دادند. در دوران رضا شاه در نتيجه برنامه  هاي نوسازي ايران آسيب  هاي 

ويژه اقتباس از نفوذ سياسي روحانيت وارد شد. به بيشتري بر موقعيت اجتماعي و
قوانين غربي نقش شرع اسالم را در حيات اجتماعي كاهش داد. همچنين تأسيس 
 محاكم عرفي موجب خروج بسياري از مناصب قضايي از دست روحانيون شد و

شكاف ميان  واكنش  هاي منفي را در بين بخش  هايي از قشر روحانيت برانگيخت و
پردازي تحت عنوان واليت فقيه را زمينه نظريه اي پيدا كرد ومذهب ابعاد تازه دولت و

 موضوعاتي نظير تسلط خارجي، حفظ استقالل ]1 [ خميني فراهم آورد(امام)از جانب 
خواهي و جايگاه قانون اساسي در حكومت پهلوي و بعد از و هويت ملي، مشروطه



 

                

 

ويژه مسجد و بازار تحت لواي اسالم انقالب دوباره مطرح شد و الگوي اتحاد مذهبي به
ه. ش با انقالب اسالمي ايران احياء شد با وجود اين 1350م / 1970در اواخر دهه 

 صرفاً م1979روحانيت در مقايسه با اعتراض تنباكو و شورش مشروطيت در انقالب 
 رابرت گراهام در اين زمينه مي ]2[نقش ياري دهنده نداشت بلكه مسلط و حاكم بود. 

نويسد: واقعيت آن است كه روحانيت شيعه در ايران در بين مردم زندگي كرده و 
تري با آنان داشته و لذا از احساسات توده آگاهي بيشتري دارند. ارتباطات بسيار نزديك

مسجد جزء الينفك زندگي توده مردم و بازار است و بازار مركز زندگي عادي مردم. 
هاي دولت مخالفت مي كند نظرات آنان داراي چنان زماني كه روحانيت با سياست

گيرد. از ترين شرايط استبدادي مورد توجه قرار ميمشروعيتي است كه حتي در سخت
طرف ديگر، شبكه ارتباطي روحانيت و سيستم مسجد، قدرت تماس با همه اقشار مردم 

 طور عمده سه گروه بودند: روحانيون به]3 [را براي آنان فراهم مي كند
 در تثبيت  وكه از سياست  هاي رژيم حمايت مي كردندبسيار اندك ) گروهي 1       

ديگر هيئت حاكمه و تبليغات حكومتي فعاليت داشتند. اين گروه شديداً مورد حمله 
 قرار داشتند.روحانيون 

اكثريت جمعيت روحانيت را به خود مخالفان نظام پهلوي كه ) دسته دوم 2
. دادنداختصاص مي

ساكت بوده اما رژيم نسبت به سياست  ها آن دسته از روحانيوني كه ) گروه سوم 3
اختناق شديد حاكم بر جامعه پهلوي آنان را نيز وادار به شكستن سكوت و درنهايت 

 گرايش به سمت انقالبيون كرد. 
نمايندگان روحانيت كه تأثير اصلي بر تحوالت اين دوره ترين گروه در هرحال مهم

 روحانيون دسته دوم بودند. در نتيجه فعاليت  هاي اين گروه و تنفر برجاي گذاشت،
ويژه  اكثريت جمعيت كشور بهم1978ائتالف انقالبي سال موجب  از شاه همگاني آن ها

بيشتر بخش  هاي جامعه به طور فعال در مقابل شاه قرار در اين شرايط . شدجمعيت شهري 
. در اين رابطه دو عنصر  زا پذيرفتندگرفته و رهبري انقالب از سوي همه نيروهاي انقالبي

مهم با روحانيت هم پيمان شد.  يكي بازار و دوم طبقه متوسط جديد مانند كارمندان، 
و  در مقابل طرز نگرش احياگران] 4[معلمان، روشنفكران و كارگران بخش  هاي خدماتي. 

گرايي در اين معنا اصالحداشتند. گران مسلمان قرار گرايان، اصالحتر، سنتبه بياني دقيق



 

 

            

.  داشت دين توجهبهپويا نگرش بيشتر به نو كردن و با مقتضيات زمان هماهنگ ساختن و 
 يعني ضايع ساختن، نابساماني  ادساصالح در لغت به معناي به سامان آوردن و در مقابل اف

حديث نيز اصالح در مقابل افساد و به  ايجاد كردن و نظاير آن است. در لسان قرآن و
همين معنا آمده است. براي مثال در قرآن سخن از اصالح ذات البين آمده است. در قرآن 

فرمايد: و انما خرجت اطلب اصالح في  امام حسين مي"و اصلحوا ذات بينكم"فرمايد مي
گرا  (... و فقط براي اصالح در امت جدم خروج مي كنم). اين نگاه اصالح"امه جدي 

درپي سامان دادن به جامعه مسلمانان بر مبناي نيازهاي جامعه و با نگاهي پويا نسبت به 
دين و مفاهيم و آموزه  هاي ديني است. بر اين مبنا احياگري نيز به نوعي اصالح گري 

است. با اين تفاوت كه در احياگري بيشتر نگاه به گذشته است و حال آنكه در 
اند و گري بيشتر نگاه به آينده. البته بزرگان در اساس هم احياگر و هم احياگرا بودهاصالح

شرايط ضعف و زوال دولت   در]5[هم اصالحگر و اصالحگرا نظير امام خميني(ره). 
مركزي در ايران، جنبش هاي اجتماعي در جهت اصالح و تغيير وضع موجود در پوشش 

طلبانه  ولي همانند تالش  هاي اصالحشكل گرفت عشري) تشيع (زيديه- اسماعيليه و اثني
برخي دولتمردان حركت آنان ناكام ماند و ساختار ماهيت قدرت و نيز ساختارهاي 

ماند. ضعف و زوال دولت مركزي قاجار و بحران مياجتماعي بدون تغيير اساسي باقي
طلبانه از درون دستگاه دولتي و هاي اصالحعميق اجتماعي و وابستگي و شكست تالش

هاي ناراضي اجتماعي از اجرايي، زمينه را براي حركت اصالحي از طرف اقشار و گروه
علما و روشنفكران و تجار و دهقانان فراهم ساخت. شكاف ميان جامعه و دولت با 

شكاف روز افزون ميان علما و دولت همراه شده بود و علما به عنوان تنها قشر مستقل از 
ويژه  سياسي را در دست گرفتند. به–دولت، رهبري اعتراضات و جنبش هاي اجتماعي 

آنكه با پيروي اصوليون بر اخباريون نهاد مرجعيت شيعه در عراق مستقر و موقعيت علما 
و مجتهدين در ايران تقويت شده بود. تحرك اوليه علما به خاطر واگذاري امتيازات به 

 يافته بود. به موجب  بيگانگان و خطر سلطه خارجي بر ايران بود و در امتياز رويتر نمود
قرارداد رويتر، تمام منابع معدني ايران- به جز طال و نقره، به طور انحصاري در اختيار 

شد و رويتر در ازاي آن راه آهن را تأسيس مي كرد. مخالفت با رويتر نه رويتر واگذار مي
تنها از جانب روحانيون و مردم بلكه روسيه، نيز مخالفت خود را با آن اعالم كرد. در 

كه به ويژه پس از تأسيس كشور مستقل شيعي ايران در عهد  بستر تفكر سياسي شيعه،



 

                

 

 يا سلطان، تحت  شاه  مي گرفت،شكلاخالقي آن  كالمي و صفوي زمينه  هاي فقهي و
نيابت او در امر حكومت مشروعيت مي يافت. اما كاهش  و (عج) عنوان سرباز امام زمان

گرايش آن به سوي پنداشت  هاي   اين اساس ورتدريجي پايبندي دستگاه سلطنت ب
را از دست نزد آن ها مشروعيت سياسي  باستاني از شيوه شاهنشاهي پشتوانه روحانيون و

مشروطه مواجه ساخت.   با دو ائتالف بزرگ ملي تنباكو وسلطنت رادرنهايت   ومي داد
از سوي پادشاه  نه بر اثر استبداد و يكپارچگي  هاي گذشته، برخالف  اين دو ائتالف ملي،

هايي بود كه براي اولين بار هدفي به هم پيوستگي گروه طلبي وبلكه به جهت اصالح
خارج از چارچوب دولت را دنبال مي كردند. نهضت تنباكو اولين نمونه ظهور گسترده 

قدرت  يك حكم ديني، كه درپي صدور  حاكميت سياسي فقيه در دنياي معاصر بود؛
كه حتي كساني كه به  خوبي آشكار كرد. آنچنان شيعه بهي را در مرجعيت دينفقهاسياسي 

 بساط توتون و اين حكم را گردن نهادند و كدام از دستورات ديني التزام نداشتند،هيچ
در هم پيچيدند. از سوي ديگر جنبش تنباكو شروع مرحله جديدي از  تنباكو را

دولت را پس از چند قرن  اصالحگري اجتماعي از سوي احياگرايان ديني بود كه دين و
 دوم علما به تهران آغاز شد و . اما مشروطه كه از مهاجرت اول وقرار مي داددر مقابل هم 

كه به  تدريج تمامي گروه  هايي رااش در چند عنوان كلي تبيين شده بود بهاصول اوليه
همه جانبه تبديل  به نهضتي فراگير و دنبال اصالحات اساسي بودند به درون خود كشيد و

تعليقات جديد بر آثار كالمي  سياست نامه  هاي فقهي و شد. انتشار رسائل سياسي و
تنزيه المله مرحوم  كه تنبيه االمه و ساخت؛ديني نهضت را فراهم مي پشتوانه  هاي فكري-

كاظم محمد مرجع تقليد زمان آخوند مال سه فقيه بزرگ و« كه بر آن ميرزاي نائيني(ره)
مندرجات  حسين تهراني تقريظ نوشتند وميرزا حاج شيخ عبداهللا مازندراني و خراساني و

شد. روحانيون در ائتالف ها محسوب ميترين آنمهم آن را مطابق شرع مبين اعالم كردند»
بلكه  دهي تنها نبودند؛در به عهده گرفتن نقش جهت برخالف قيام تنباكو- مشروطه-

نيز با پيوستن سريع به نهضت براي ايفاي  (روشنفكران) گروه تحصيل كردگان نوگرا
از علماي عصر مشروطه كه در ] 6[خويش به فعاليت پرداختند.  سزاوار نقشي درخور و

  مالوردرا تحت عنوان رساله انصافيه به رشته تحرير درآ اي دفاع از مشروطيت رساله
 يكي از نوگرايان ديني از او ياد مي شود او در مورد  عبدالرسول كاشاني بود كه به عنوان

يعني  انسان بايد آزاد باشد، تا آزاد نباشد، انسان نيست، آزادي انسان "نويسد: آزادي مي



 

 

            

 تفاوت آزادي با خودسري وي. "اينكه مختار نفس و سكون و غيرذلك خود مختار باشد
البد قانوني الزم است "داند. را عنوان مي كند و قانون را الزمه تحقق آزادي واقعي مي

براي آزادي كه منجر به تعدي و خودسري نشود تا در ضمن آزادي اين شخص ديگران 
در مورد وي  ]7[ "هم آزاد باشند و در ضمن آزادي ديگران اين شخص هم آزاد باشد.

ال و جواب ندارد، ؤصاحب منصب آن چه بكنند كسي حق س"مشروطيت معتقد است: 
كه مشروطه دولتي است كه صاحب منصب آن ملزم باشند به اطاعت قانون و نشر درحالي

عدل، سلطنت پادشاه، وزارت وزراء، وكالت وكال، دارالشوري، مجلس سنا، عدليه، قاضي 
 چون تمام از رعيتند بايد همحاكمات و ساير مناصب كه همه داده مي شود اما مشروط
در ] 8[. "ها گرفته نشوددرنهايت عدل از روي قانون رفتار كنند تا اين منصب از آن

نام برد همچنين پس از پيروزي روسيه نيز  ،حمايت از مشروطه مي توان از ميرزاي نائيني
خواه، گروهي از علما از مشروطه فاصله و آشكار شدن اهداف برخي از سران مشروطه

هاست. وي را به هنگام فتح تهران دستگير  نوري برجسته ترين آنهللاگرفتند كه شيخ فضل ا
 بهبهاني نيز هللايك دادگاه فرمايشي محكوم به اعدام كردند. چندي بعد ترور آيت ا و در 

ست  به دضربه ديگري به روحانيت وارد نمود و بدين ترتيب هدايت مشروطه 
هاي مهم مشروطه كه توسط امام خميني و انقالبي  هاي كي از درسزدگان افتاد.  يغرب

گيري نيروهاي انقالبي پس از پيروزي بود، امام مسلمان مورد توجه بوده است، عدم كناره
د به ميدان آمده همنين و روشنفكران متعؤكيد مي كند كه اگر در صدر مشروطه علما و مأت

بودند و مجلس را قبضه مي كردند جايي براي خان  ها و مستبدان و قلدرها كه با ارباب 
ماند و مشروطه شكست ها مجلس را در اختيار گرفتند نميي آنأرعيت و گرفتن ر

اي اكنون بايد از آن توطئه  ها و مفاسدي كه از انزواي متدين پيش آمد و سيلي"خورد. نمي
 ]9[ "كه اسالم و مسلمين خوردند عبرت بگيريم
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عدالتي  ها، استبداد و دست نشاندگي كشورهاي ماندگي، تفرقه، ناآگاهي، فقر و بيعقب
اسالمي، سبب شكل گيري جنبش هاي اجتماعي و فكري سياسي به منظور برون رفت از 

كه بيشتر اين تالش  ها ناكام مانده و با شكست مواجه چنين شرايطي شده است، درحالي
الدين اسدآبادي و شاگردش جمال شدند. اجراي نخستين بار حركتي به رهبري سيد



 

                

 

مصري در جهان اسالم آغاز شد كه قصد داشتند از طريق رجوع محمد عبده شيخ
مسلمانان به كتابت (قرآن) و همچنين اخذ دستاوردهاي جديد غربي (مدرنيته در هر دو 

رهانيدن دين ماندگي و سازي اسالم از وضع مسلمانان به لحاظ عقببا جدا چهره آن)
اي مدرن، سازگار، جهاني و انساني تبديل افراطي، غيرسازگار آن را به چهرهجايگاه از 

كنند كه با ساختار فكري و فرهنگي مسلمانان مي كنند و از سوي ديگر مدرنيته را بو
سازگار شود. تا از جوانب مثبت آن براي پيشرفت بهره بگيرند. سيد جمال كه با بيشتر 

زاده، مشير الدوله، مستشار الدوله، ميرزا جمله آخوند انديشان و تجددطلبان ايراني ازآزاد
آبادي آبادي، دولتآقاخان كرماني، طالبوف، ملك المتكلمين، سيدمحمد طباطبايي، نجم

گرا و نوگراي ديني از طريق خان ارتباط داشت، به عنوان نخستين اصالحو به ويژه ملكم
چاپ روزنامه، برپايي جلسات، بحث و مناظره به ويژه با انديشمندان غربي، گفتگو با 

بيداري مردم ايران و مسلمان دنيا تأثير شگرفي  نخبگان حاكم و سالطين اسالمي و ... بر
گذاشت و در ايران همه نام او را مي دانستند نامه او به ميرزاي شيرازي براي تحريم مي

 گذار بود. در آگاه كردن علماي ديني شيعه كه سيدتنباكو و قيام عليه استبداد نيز تأثير
دانست. نسبت به ها را بيشتر از ديگران مستعد مبارزه با استعمار و استبداد ميجمال آن
ماندگي مسلمانان، بدون ترديد وي نقش اصلي عقب خواهي وهاي غرب، قانونپيشرفت

گران ايفا كرد. با اين وجود مي توان غير از بيداري را در مقايسه با ديگر اصالح
مسلمانان، تأثير او را بيشتر در شكل گيري جرياني دانست كه در ايران به ويژه پس از 

وجود آمد. جريان نوگرايي ه انقالب مشروطه، به علت ناكامي در تحقق آمال انقالب ب
  به بعد به دليل چالش شديدي ميان سنت و ش1340ديني در ايران گرچه از دهه 

تجدد بر اثر تحوالت جهاني و اجراي سياست مدرنيزاسيون توسط حكومت دامنه 
اي مورد توجه قرار خواهي تنها توسط عده يافت اما در دوران مشروطه ايگسترده

گرفت كه خود آغازي براي شكل گيري گسترده اين جريان در ايران در دوره  هاي بعدي 
بيند، بلكه معتقد است پيشرفت دنيا تضادي نمي  اسدآبادي ميان دين و]10 [بوده است

هرگاه عالم پرهيزگاري اگر به اصل شريعت "تواند منجر به قدرت دين شود، نيز مي
ضاد و مغايرتي با توجه رجوع كند خواهد دانست كه علوم و معارف معاشيه را به هيچ

دين نيست بلكه اگر خوب غور شود معلوم خواهد شد كه اين علوم معاشيه سبب قوت 
 دين است چون قوت دين از متدينين است و قوت متدينين نتيجه غنا و ثروت و جاه و
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 "شوكت است و اين امور بدون اين علوم معاشيه هرگز صورت وقوع نخواهد پذيرفت
آلش در جامعه اسالمي خالصه الدين و جامعه ايدهجمال آرمان اصالحي سيد] 11[

اي اي، فرقهمي شود كه وحدت بر سراسر آن حاكم باشد. اختالفات نژادي، زباني، منطقه
ها را ها فايق نگردد و وحدت معنوي و فرهنگي و ايدئولوژي آنبر اخوت اسالمي آن

 باشند آگاه و عالم و واقف به زمان و آشنا به فنون  آسيب نرساند. مردم مسلمان مردمي
 ملي در مسير حركت سيدأ ت]12[وصفت عصر و آزاد از هرگونه قيد استعمار و استبداد 

شناسي دهند: اول: آسيبشخصيت ايشان نشان مي الدين محصول دو ويژگي را درجمال
روي مسلمانان جهان در قالب سفر به كشورهاي اسالمي و آشنايي نزديك ا معضالت فر

با مسلمانان اين كشورها. دوم: حصول دانش و آگاهي نسبت به غرب و آنچه در ادبيات 
رايج كنوني به عنوان تقويت و تعميق بينش نسبت به غرب. تمدن و فرهنگ غربي و به 

الدين نيز در اين جمال عبارتي غرب شناسي موسوم است و البته مكتوبات سيد
 يد مقوله اول وؤ... م ييد مي كند چنانكه نگارش و انتشار عروه الوثقي وأخصوص را ت

ييد مقوله دوم أنگارش مكتوباتي چون رساله نيچريه، انتقاد الفالسفه الطبيعين و ... ت
جمال به كشورهاي اسالمي را استاد (محيط طباطبايي)  هاي سيداست. حاصل مسافرت

 يكصد سال پيش در نتيجه مطالعه و  الدينگونه گزارش كرده است: سيد جمالاين
هاي محدود خود در اردن و عتبات و عراق و استانبول و طي اقامت اي كه درمقايسه

اجتماعي  افغانستان و هندوستان و بار ديگر در قاهره از مشاهدات اوضاع سياسي و
دست آورده بود به وضع ناگواري كه در عالم اسالم ه كشورهاي مسير حركت خود ب

يافت و براي درمان دردهاي سياسي كه  عصر او برقرار بود تا در حد امكان آشنايي 
برده بود اين راه و روش را پيشنهاد وجود آن در متن جان ممالك و ملل اسالمي پيبه

 كرد:
) تبديل شيوه حكومت از استبداد به مشروطه و برقراري قانون بجاي رسوم و 1       
. اوامر
. ) از ميان بردن آثار تفرقه مذهبي و احياي روح وحدت اسالمي2       
 ) مبارزه علني و مستقيم با نفوذ استعمار انگليس.3       

گردد كه اهم آن عبارت الدين به لحاظ عملي دچار مشكالتي خاص ميجمال  سيد      
 يا   يا وامدار و است از: پيگيري راه عالج از طريق دربار سالطين و پادشاهاني كه



 

                

 

كيد بر نيروي انساني ملت در راه تحقق اين هدف أمرعوب استعمارند و عدم اهتمام و ت
الدين در طول حيات خود حداقل تجربه حضور مردم و اعتماد جمال و عجب آنكه سيد

به آنان را در جريان تحريم تنباكو فرا روي خود داشت. بايد اذعان كرد اتحاد اسالم 
الحميد موضوع را از وسيله عبدجمال كه از طريق اصلي خود دور شده بود به سيد

 صورت ديگري درآورد ولي طرح مسايل وه اي كه داشت بصورت پاك و پاكيزه
موضوعاتي كه چنين حركت اجتماعي و سياسي را ايجاب مي كرد در سراسر عالم 

 يك  نيت سيد را به صورتآرزوي تحقق اتحاد را در قلوب مشتاقان تقويت كرد و حسن
مصداق كلي تدريجاً تعميم بخشيد.  

طور كه انتظار داشت موفق به مشاهده ثمرات عملي آموزه  هاي سيد اگر چه آن
خود نگرديد، اما در امر ايجاد انگيزه در مسير حركت به سوي اتحاد جهان اسالم 

گراي جهان طلب و بيدارگر وحدتهمچنان صدر نشين است و درشمار بزرگان اصالح
 سخن از وحدت اسالمي و اتحاد جهان اسالم به لحاظ ]13 [روداسالم به شمار مي

نيم قرن را نشان مي دهد و در قالب دعوت ويك اي حدود تئوريك اگر چه سابقه
توجهات قرار گرفته است.  كيدات وأ تردر صدو مصلحان اجتماعي زمانه مورد بحث 

ملي در آيات قرآني نشان مي دهد كه اين مفهوم مقدس از ابتداي نزول قرآن أاما ت
گمان به عنوان اصلي مسلم جهت تحكيم دين مبين ملحوظ نظر بوده است، و بي

آفريننده خلقت و آفريدگار فطرت آدميان به جهت وقوف بر آفريده  ها و در حقيقت در 
شناسي از معضل تفرقه را پيشاپيش فرا روي اي آسيبگونه سايه دعوت به وحدت،

و اعتصموا البحبل اهللا جميعا و "سوم به حيوان ناطق قرار داده است: ومخلوق خويش م
 ]15[ " انما المومنون اخوه "]14[ "التنازعوا فتفشلوا و تذهب و يحكمو "- "ال تفرقوا

كيد و تصريح دارند. نداي أشمار ديگري از آيات و روايات بر وحدت دنياي اسالم ت و
الدين جمال خواهي مسلمانان گاه از مكتب بزرگاني چون سيدطلبي و اتحادوحدت

 يافته و ديگر زمان از ناي پرسوز دردمنداني چون اقبال  اسدآبادي و شاگردان او بازتاب
اهللا بروجردي زمزمه شده و در زمانه  هاي بعد از طريق بزرگان مذهبي چون مرحوم آيت

محمد شلتوت به تأسيس دارالتقريب انجاميده و سرانجام در زمانه اخير، امام  و شيخ
پرچمدار آن شده است و حاصل آن در نگاهي داخلي به پيروزي انقالب و (ره) خميني

 گرچه سيد] 16[هاي مسلمان گرديده است. در نگاهي جهاني، موجب انسجام ملت



 

 

            

دو حوزه تفكر اسالمي (سني و شيعه) تعليم و تربيت يافته بود، ولي  هر الدين درجمال
همين دليل بود كه انديشه  هاي سيد بيشتر انديشه  هاي او رنگ و جالي شيعي داشت و به

در كشورهاي اسالمي نزد عامه مردم سني و حتي علمايشان تازگي داشت و از جذابيتي 
يك جريان تاريخي توانست ضمن راه اندازي  سيد با ايجاد ] 17[خاص برخوردار بود. 

يك  طلبي اسالمي در كشورهاي اسالمي و بسيج عامه مردم و علماء سني درتفكر تجدد
دار سياسي را مبارزه سياسي بر مبناي انديشه  هاي سياسي مذهبي، دو نوع حركت ريشه

يكديگر نزديك و مرتبط  كه در تاريخ دو حوزه تفكر سني و شيعه استمرار داشت، به 
گيري به موقع از دستمايه سياسي وحدت اسالمي تالش بر آن داشت نمايد. سيد با بهره

كه با مرتبط كردن اين دو جريان بزرگ تاريخ اسالم، نهضت و مبارزه را همگاني و 
جهاني كند و امت اسالمي را در مسير واحد سياسي قرار دهد. وجود دشمن مشتركي 

تر، ر خود را به صورت مهيجاداد كه افكچون استعمار فرانسه و مهاجم، به او فرصت مي
تر بيان نمايد. كه براي همه كس قابل فهم باشد. تر و باالخره جذابتر و مردميروشن

]18[ 
 
  به مثابه  يكي از مهم ترين زمينه  هاي انقالب اسالميقيام تنباكو. 3

بار به اروپا سفر كرد و در هربار ناصرالدين شاه چهارمين پادشاه سلسله قاجار جمعاً سه
در سفر سوم خويش امتياز توتون و تنباكو و  امتيازات بي شماري به بيگانگان مي داد، او

هاي سفرش كه در شهر انيمهمچنين بانك شاهي را به دولت انگلستان داد. در يكي ميه
برايتون برگزار شد ناصرالدين شاه با يكي از دوستان لرد ساليسبوري نخست وزير 

انگليس بنام “جرالد تالبوت” آشنا شد. تالبوت بعد از بازگشت شاه به ايران با رجال 
انگليس به رايزني پرداخت و سرانجام شركتي به منظور انحصار امتياز توتون و تنباكوي 

تالبوت را   تهران شد. ولف وزير مختار انگليس،ه يايران، تأسيس كرد و بالفاصله روان
ياري و حمايت كرد، اگر چه قرار بر اين بود كه صاحب امتياز بخش خصوصي باشد، 

ليكن اعمال نقطه نظرات دولت انگليس آشكارا قابل مشاهده بود مواد امتياز نامه نوشته 
السلطان به شاه داده شد، صدراعظم به شاه اظهار داشت كه بابت شد و توسط امين
بيست و پنج هزار ليره پاداش خواهد گرفت، مضافاً اينكه هر سال  امضاي قرار داد،

السلطان و كامران ميرزا رشوه  هاي كالن پانزده هزار ليره عايد او خواهد شد. امين



 

                

 

السلطان انعام داد. در دريافت كردند، شاه نيز پس از امضاي قرار داد، مبلغي به امين
، امتياز توتون و تنباكوي م1890، مطابق بيستم مارس ق1308بيست و هشتم رجب 

تدريج و ه  سال در اختيار تالبوت و شركاي او قرار گرفت. ب50ايران به مدت 
صورت ه اندك اعتراضات شكل گرفتند و حيرتي كه مانع از تحرك شده بود، باندك

آگاهي خشمناك از عواقب اين قرار داد، مقدمات اولين جنبش مردمي در سطح ملّي را 
دانيم كه نهايتاً هاي استعمارگران فراهم ساخت و ميدر قبال حكومت مستبد و سياست

هايي كه صورت گرفت، و عمل به فتواي ميرزاي شيرازي، قرار داد ملغي با مجاهدت
 هدف اصلي از قيام تنباكو لغو همه امتيازات واگذار شده به بيگانگان بود. اعالم شد

الدين مبني بر مبارزه همزمان با استبداد، جمال   يعني مبارزه با استعمار و پيشنهاد سيد
به عنوان پايگاه داخلي استعمار مورد توجه علما و مراجع سنتي قرار نگرفته بود. اگرچه 
اين حركت به طور ضمني سلطنت استبدادي و خود كامه ناصرالدين شاه را نيز به خطر 

همين دليل مجبور شدند امتياز را لغو و جنبش را متوقف كنند جنبش انداخته بود و به
هاي امام خميني(ره) قيام تنباكو را از حركت] 19[تنباكو مقدمه انقالب مشروطيت شد. 

دانست. امام همچنين در دفاع از نقش و مهم و تأثيرگذار در وقوع انقالب اسالمي مي
كيد بر اين نكته كه كسي كه در اين صد سال أكاركردهاي روحانيت در دوره معاصر با ت

اخير با سالطين وقت درافتاده ابتدايش از روحاني شروع شده و ادامه آن نيز توسط 
روحانيت بوده است. چندين بار به نقش ميرزاي شيرازي در دفاع از استقالل كشور 

اشاره نموده است. در گفته  هاي امام به نقش بازاريان در قيام تنباكو نيز اشاره شده است 
 يك ايدئولوژي انقالبي براي سرنگوني  و از نظر ايشان علت عدم ادامه قيام تنباكو نبودن

 ياد داشتن آموزه  هاي قرآني و بيان اينكه تاريخ براي  رژيم سلطنتي بود. امام خميني با به
ما درس عبرت است.  يافته  هاي ويژه از مطالعه تاريخ مشروطه در ذهن خود داشت و 

ها در هدايت و رهبري انقالب اسالمي بهره بگيرد. به نظر ايشان سعي مي كرد از آن
تفرقه در صف مشروطه، بيرون رفتن روحانيون از صحنه و نقش وابستگان به بيگانه در 

ها در آوردن قوانين غربي از عوامل شكست مشروطه بود. امام اين امر و نقش آن
خميني پس از پيروزي انقالب اسالمي، ترور استاد مرتضي مطهري و امثال ايشان را 

گونه كه در صدر گويد: همانتكرار نقشه دشمنان در انقالب مشروطه دانسته و مي
بهبهاني مسير ملت را برگرداندند. اكنون نيز با كشتن مطهري  مشروطه با كشتن نوري و



 

 

            

 قيام تنباكو اولين مقاومت عمومي ]20[پروراندند. و ديگران همان نقشه را در سر مي
گسترده مردم ايران در مقابل استبداد داخلي و استعمار خارجي و پس از وقوع، داراي 

 جهت وجود ، ازاي بر سراسر تاريخ معاصر كشور بوده است. اين قيامآثار و نتايج ويژه
ماهيت  ، شركت كنندگان،رهبرينفوذ شباهت  هايي با انقالب اسالمي به ويژه شباهت در 

اسالمي و ديني جنبش، و به لحاظ تأثيرگذاري و اهميت آن در سطح ملي و بين المللي 
در سطح ملي مي توان عمده آن آثار  انقالب اسالمي دانست. از مقدمه اي برايمي توان را 

 نفوذ گستردهها و خارجي  ها به پي بردن دولتبه خيزش مردمي و در سطح خارجي 
 روحانيون و توانايي باالي آنان در بسيج مردمي، اشاره كرد. 

 
نهضت مشروطيت . 4

اي ميان كشورهاي پيشرفت غرب طي تحوالت عظيم سبب فاصله و تمايزات عمده
تدريج به سلطه آن بر كليه جهان انجاميد استعمار همراه با ورود افكار و جهان شد كه به

ويژه ه مظاهر جديد تمامي جهان را دچار تحوالت و چالش  هاي بزرگ ساختاري كرد. ب
هاي آنكه ميان مدرنيته و تفكر رايج و غالب در ديگر نقاط جهان از نظر ماهوي تفاوت

بنيادين وجود داشته است مشكل ديگري از گفتمان تجدد در عرصه جهاني كه سبب 
قالب ديني) در عصر جديد به منظور پاسخگويي به   (در"سنت"رستاخيز گفتمان 

ماندگي شرق نسبت به غرب جديد به پديده ها و نيازهاي مدرن شد همراه با عقب
تقابل  هاي اساسي در همه ابعاد زندگي در جوامع سنتي به ويژه اسالمي انجاميده است. 

وجود آمده و به منظور رهايي از استعمار، استبداد و ه در پاسخ به چالش  هاي ب
ماندگي در دوران جديد تالش  ها و جنبش هاي اجتماعي متعددي شروع به باليدن عقب

ميرزا و پس از شكست گرفت كه در ايران نقطه آغاز آن را مي توان از زمان عباس
يعني  طلب ولي ناكام به ويژه نقطه اوج آن روسيه و اصالحات صدراعظم  هاي اصالح

طلبان را گرد هم آورده انقالب مشروطه دانست. اهدافي كه پيش از انقالب، مشروطه
عدالتي  ها، ظلم و فساد، سلطه بيگانگان بود، همگي زمينه  هاي مشتركي چون گسترش بي

اند. اما همين اهداف كه خواسته  هاي مشتركي چون ماندگي داشتهو مواجهه با عقب
برقراري امنيت، رفاه عمومي، استقالل طلبي، دولت كارآمد، آزادي (نبود ظلم و ظالم 



 

                

 

نزد اكثريت نه استبداد) عدالت و قانون را در بر مي گرفت نيز با روايت دوم از مدرنيته 
سازگاري بيشتري داشت. با چنين اشتراكي در اهداف، هر فرد و جرياني از ظن خود با 
مشروطيت همراه شد و آنگاه كه نوبت به تعريف و عملي كردن هريك از اين مفاهيم 

يقين شد و جدايي و ستيز ميان انقالبيون را رقم زد.  رسيد، ظن و ترديد  ها تبديل به 
طلبان آنگاه آغاز شد كه به علت ضعف تئوريك روحانيت با فاصله ميان مشروطه

رويارويي با دنياي مدرن، آشنايي روشنفكران با انديشه  هاي جديد و وجود عناصر 
الدوله، عهده روشنفكراني چون سعد روشنفكر درون حكومت، تدوين قانون اساسي بر

مخبرالسلطنه، و فرزندان مشيرالدوله نهاده شد و آنان با استفاده از قوانين اساسي بلژيك 
و فرانسه، قانون اساسي مشروطه را بنياد نهادند. قانون اساسي را كه به گفته فريدون 

آدميت، براساس فلسفه مشروطيت جايي براي سياست ديني و رياست فائقه روحانيت 
كيد بر اختيارات مجلس در أ مواردي چون حاكميت ملي، ت و تأكيد برگذاردباقي نمي

گذاري، تدوين قوانين عرفي و عقلي، آزادي مذاهب، برابري، حق راي مقام قانون
ي تسبب بروز اختالفاداشت ...  عمومي، حقوق مدني افراد، دستگاه قضايي عرفي و

هاي اوليه سنگ اساسي در زمان تدوين قانون اساسي و متمم آن شد. همين اختالف
تري در دوره  هاي بعدي بناي اختالف و ستيز ميان نيروهاي اجتماعي را به شكل اساسي

خواهان ريزي كرد كه در نهايت به كودتاي شاه عليه مشروطيت، اعدام مشروطهپايه
. ]21 [شد ... منجر اله نوري وفضلراديكال، جنگ  هاي داخلي، اعدام شيخ

گر مقطعي از بلوغ جامعه شيعه است كه قدرت ايجاد نهضت مشروطه نشان
انقالب و دگرگوني  هاي اجتماعي را توسط مردم و عالمان شيعه نمايان مي سازد. در 
انقالب مشروطه، علما، وعاظ و طالب با مردم و بازاريان، پيوند نزديك داشته و اگر 

نهضت مشروطه ابتدا ] 22[شد. علما از اين نهضت حمايت نمي كردند در نطفه خفه مي
تر خانه و به تعبير جامعطلبي بوده و تقاضاي اصلي آن تأسيس عدالتنهضت عدالت

ايجاد عدالت در حكومت آن هم بر مبناي شرع مقدس بوده است. اين انقالب برخاسته 
از عمق خواسته  ها، مطالبات، باورها و ارزش هاي جامعه ايراني بود اما نظامي كه بنام 

] 23[نظام مشروطه روي كار آمد چنين ويژگي  هايي نداشت. 
 



 

 

            

 اهللا نوري براي استقرار مشروطه مشروعه وفضلشيخ. آراء وعقايد فقهي سياسي 5
تصحيح مشروطيت فرمايشي 

زادگان، رجال پس از لغو قرارداد كمپاني رژي، به دستور ناصرالدين شاه هيأتي مركب از شاه
سرشناس و علما تعيين شدند كه قرارداد را بررسي كنند و خسارت كمپاني را ارائه دهند تا 

اللّه نوري بود. اللّه حاج شيخ فضلپرداخت شود.  يكي از آن علماي بزرگ تهران، مرحوم آيت
اين عده از علما وقتي ديدند نفوذشان چنين قراردادي را لغو كرده، تقاضاي تشكيل ديوان 

عدالت كردند تا بر سياست مملكت نظارت داشته باشد و اختيارات شاه و اعضاي دولت را 
 كم گسترشمحدود كند و از صورت استبدادي درآورد. تقاضاي تشكيل ديوان عدالت كم

اللّه شهيد، ابتدا از اين هدف پشتياني كرد؛  يافت و به صورت حكومت مشروطه درآمد. آيت
ولي همين كه ديد روشنفكران و ايادي بيگانه وارد عمل شده و سردمدار تدوين قانون 

 يكي بعد از ديگري به صورت خلق  اند، هشتاد روزنامهمشروطه و تشكيل مجلس شورا شده
الساعه پديد آمد و دهن كجي به دين و روحانيان را آغاز كرده و از حقوقي كه از غرب آمده 

كه جان خود را بر سر  تا جاييند و به مخالفت با آن پرداختند خود را كنار كشيدكرده،دفاع 
. انگليسي  ها، به موقع در نقاط مختلف ايران گشته بودند و از امكانات موجود نداين راه گذاشت

همين جهت پس خوبي اطالع داشتند؛ بهدر ايران و معادن غني و سرشار آن، از جمله نفت به
از شكست دو كمپاني مزبور، از راه رخنه در حكومت مشروطه وارد شدند كه گفتيم اگر 

شد، حتما نقشه اللّه در تدوين متمم قانون اساسي موفق نمياللّه حاج شيخ فضلآيت
 يك سال قبل از ما حكومت مشروطه را  پوشيد و مانند تركيه كهانگليسي  ها جامعه عمل مي

 ]24[آمد. دست آورد، حكومتي الئيك بر سركار ميبه
 

فدائيان اسالم . مبارزات 6
 و  ش1324بار در سال نام فدائيان اسالم در جريان تحوالت سياسي عصر پهلوي، اولين

ها افتاد. سيد محمدكاظم در بحران دولتي كه به انتخاب قوام انجاميد بر سر زبان
ك ينويسد: «فدائيان اسالم مشي فدائيان اسالم ميبجنوردي در خاطراتش در مورد خط

هايش آشكار بود و از لحاظ مبارزاتي، مشي مسلحانه سازمان مذهبي باز بود، آرمان
هاي ضدمذهب و ضدمملكت و ضددين و وابسته به داشت. اينها برخي از شخصيت

دربار و امپرياليزم را به عنوان مرتد اعالم كردند. البته اين با مشي مبارزه مسلحانه فرق 
دست گرفتن قدرت سياسي،  مسلحانه راه و روشي است براي بهه يدارد. مشي مبارز



 

                

 

دست گرفتن قدرت سياسي نداشتند اگر چه در اي براي بهولي فدائيان اسالم برنامه
بردند كار ميجريانات روز حضور فعال داشتند.» بارزترين روشي كه فدائيان اسالم به

شدند.  بود كه براي اسالم خطرناك تشخيص داده ميشخصيت  هاي سياسيترور 
، سكوالر اين گروه قرار گرفت نويسنده و نظريه پرداز ه ينخستين كسي كه آماج حمل

ر وزير دربار در يها ترور عبدالحسين هژ آنه يدومين حركت عمد. احمد كسروي بود
اهللا  بود كه اين عمل آنان، زمينه را براي ورود افراد جبهه ملي و آيتش1328سال 

اهللا كاشاني ولي همكاري فدائيان اسالم با آيت. كاشاني به مجلس شانزدهم ممكن كرد
مشي نبود، زيرا فعاليت مرحوم كاشاني بيشتر در خطر به معني همسوئي و موافقت د

چارچوب نظام مشروطه و قانون اساسي بود. ولي نواب صفوي شكستن اين قالب  ها را 
هدف عمليات سياسي- نظامي خود قرار داده و راه نظامي را بجاي راه قانوني برگزيده 

بود. فدائيان اسالم معتقد بودند بجاي شعارهاي ملي، بايد شعارهاي اسالمي مطرح 
شود، و حكومت قرآن و حاكميت قوانين الهي جايگزين قوانين مخالف شرع گردد. 

هاي فدائيان اسالم را حداقل در آن شرايط غيرقابل اهللا كاشاني هدفكه آيتدرحالي
ثري ايفا نمود. ؤاهللا كاشاني نقش مدانست. نواب صفوي در جريان نهضت آيتتحقق مي

 بود ش1329وزير وقت در اسفند آرا نخستها، ترور رزم سومين حركت مهم آن]25[
كه زمينه را براي ملي كردن صنعت نفت فراهم كرد. پس از ملي شدن صنعت نفت و 

 كه با موافقت جبهه ملي حكومتش را تشكيل داده بود و ءروي كار آمدن حسين عال
الدين امير عاليي يكي از اعضاي جبهه ملي تعدادي از اعضاي وزير دادگستري، شمس

ها براي اجراي فدائيان اسالم دستگير و زنداني شدند. علت اين دستگيري تالش آن
ها به دولت جهت گردن نهادن به قوانين اسالمي بود. احكام اسالمي و فشار آن
 مرداد فعاليت فدائيان اسالم از سوي حكومت محدود شد 28درنهايت پس از كودتاي 

 با اعدام نواب صفوي و خليل طهماسبي و بقيه ش1330 دي ماه27و سرانجام در شب 
هاي بختيار ماندند و فعاليت گسترده اين جمعيت در طي افراد فدائيان اسالم در زندان

ملي شدن صنعت   سال به پايان رسيد. بنابراين فدائيان اسالم نقش مهمي در نهضت10
گيري و تسريع روند پيروزي اين نهضت مشاركت نفت در ايران داشتند و در شكل

ي اسالمي و اجراي قوانين و جدي و فراگير انجام دادند اما با هدف تحقق يك جامعه
                                                        شاخص  هاي ديني. 

 



 

 

            

 و دكتر محمد مصدق در جريان ملي شدن صنعت نفتاهللا كاشاني  آيت. مبارزات7
گردد. عراق آغاز ميم  1920اهللا كاشاني از انقالب اسالمي سابقه مبارزاتي مرحوم آيت

وي در جريان مبارزات مسلحانه ضداستعماري عراق در دو جبهه سياسي و نظامي 
دست انگليسي  ها به اهللا سيد مصطفي كاشاني بهشركت جست، و پدرش مرحوم آيت

 وارد صحنه ش1320شهادت رسيد، و خود محكوم به اعدام گرديد. وي از سال 
سياسي ايران شد، و با تجربياتي كه از انقالب اسالمي عراق دوخته بود، رهبري 
اهللا مبارزات روحانيت را از اين سال بر عهده گرفت. اهميت مبارزات مرحوم آيت

ها اين بود كه به داليل متعددي انديشه جدائي دين از سياست بار كاشاني در آن سال
ديگر جان گرفته و روحانيت به انزوا كشانده شده بود. مبارزه با اين تفكر غلط، روح 

مقاومت اسالمي را در برابر استعمار خارجي كه در آن روز در سلطه سياه استعمار 
بار ديگر  يك انگليس متجلي گشته بود، در ميان مردم مسلمان ايران احياء نمود و

كاشاني را در برابر سلطه انگليس قرارداد. مرحوم كاشاني در آستانه انتخابات دوره 
العمل اين برخورد ناشيانه با چهاردهم، توسط عوامل انگليس دستگير شد، و عكس

وجود آورده بود، آن شد كه مردم تهران او را به نمايندگي خود در جرياناتي كه وي به
مجلس چهاردهم انتخاب نمودند. كاشاني بعد از بيست و هشت ماه، در شهريور سال 

نظير ملت ايران قرار گرفت، و در جريان  به ايران بازگشت و مورد استقبال كمش1324
انتخابات دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي با تالش بسيار، نيروهاي اسالمي را به 

مبارزه و مقاومت دعوت نمود و با توجه به سابقه مبارزات عراق و زندان انگليسي  ها، 
السلطنه كه  يك قدرت مذهبي و رهبري نهضتي اسالمي در برابر قوام ناگهان به صورت

 سازي و تمهيد زمينه استبداد و تحكيم استعمار به ميدان آمده بود، قراربه منظور آرام
- مشهد مرحوم كاشاني، و استقبال باشكوه و  گرفت. مسافرت سياسي تهران

هاي اين سفر، در بسيج توده  هاي مسلمان و وارد كردن نيروهاي سخنراني  ها و افشاگري
 وقتي دربار پس از قوام. تازه نفس مسلمان به صحنه سياسي كشور نقش بسرائي داشت

وزيري و حكيمي خواست هژير را كه مورد توجه سياست انگلستان بود، به نخست
نصب كند، شاه به وي توصيه نمود كه اگر رضايت كاشاني را جلب كند، مسئله نخست 

اهللا كاشاني نائل آيد، و وزيري او حل است، ولي او هرگز نتوانست حتي به مالقات آيت
زده عليه هژير، او را وحشت اهللا كاشاني و برتظاهرات مردم تهران در حمايت از آيت



 

                

 

اطراف منزل مرحوم كاشاني، به طرف مجلس  كه پس از اجتماع در ناكنندگ كرد. تظاهر
شد، و كه پيشاپيش جمعيت انبوه مردم، قرآني بزرگ حمل ميپيمايي نمودند، درحاليراه

دادند، از تشكيل مجمع مسلمانان  مي"من اهللا و فتح القريب نصر"راهپيمايان شعار 
مجاهدين دين خوش آمديد، "زدند: مجاهد استقبال نمودند، و انبوه مردم فرياد مي

. تبليغات گسترده دولت دست نشانده هژير كه نتوانسته بود از اجتماع "خوش آمديد
گيري نهضت مردم مسلمان تبديل به خشم جنايت بار مردم جلوگيري كند، در برابر اوج

پيمايان شد، ماموران در سرچشمه راه را بر مردم بستند و سپس آتش به سوي راه
 1327 خرداد 27گشودند و قيام و مقاومت اسالمي را به خاك و خون كشيدند. حادثه 

آميز و مسلحانه در برابر رژيم  مرحوم كاشاني را بر آن داشت كه از مقاومت خشونتش
رو بود كه هژير پس از گذشتن چند ضدمردمي و مهاجمين شاه حمايت نمايد، و از اين

اهللا كاشاني بنام سيد حسين  ياران آيت  يكي از  خرداد، توسط27ماه از سركوب خونبار 
اهللا كاشاني، سياست همبستگي سياسي ملل مسلمان را در امامي به قتل رسيد. آيت

بار توجه ملت ايران را به مسئله فلسطين صحنه سياسي ايران مطرح نمود، و براي اولين
جلب كرد، و مردم مسلمان ايران را به حمايت از مسلمانان فلسطين فرا خواند. مرحوم 

هاي كاشاني در رابطه با خيانت استعمار در فلسطين و تجزيه آن كشور توسط قدرت
 اعالميه شديداللحني صادر نمود، و به همه  ش11/2/1326بزرگ جهاني، در تاريخ 

يهودي در آتيه، كانون مفاسد بزرگ براي  تشكيل دولت "مسلمانان جهان هشدار داد كه: 
اين اعالميه جهان اسالم را مخاطب  . در"مسلمين خاورميانه، بلكه تمام دنيا خواهد بود

بر تمام مسلمين عالم است كه از "قرار داده و وظيفه عموم مسلمين را چنين بيان نمود: 
هر طريق كه مي شود، از اين ظلم فاحش جلوگيري نموده و رفع اين مزاحمت را از 

رژيم از تعرض  اهللا كاشاني به لبنان،. با وجود تبعيد آيت"مسلمين فلسطين بنمايند
سياسي و نظامي پيروان اين شخصيت روحاني مصون نماند، و پيام  هاي وي كه مردم را 

گرديد كه وي در انتخابات  خواند موجببه مبارزه ضداستعماري و ضداستبدادي فرا مي
اهللا كاشاني پس از هجده دوره شانزدهم مجلس به عنوان نماينده تهران انتخاب شود. آيت

نظير مردم به ايران  با استقبال كم ش1329ماه اسارت و تبعيد در بيستم خرداد 
بازگشت، و بالفاصله از مردم خواست كه جبهه مبارزه ضداستبدادي و ضداستعماري 

تر و متحدتر نمايند، و با شجاعت تمام اعالم كرد نفت ايران متعلق به خود را فشرده
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در مجلس شانزدهم، ] 26ملت ايران است و قراردادهاي تحميلي ارزش حقوقي ندارد. [
اهللا كاشاني - ت زماني كه قرارداد «گس -گلشائيان» در مجلس در حال بررسي بود، آي

به عنوان نماينده مجلس شانزدهم - بعد از بازگشت از تبعيد به لبنان، پيامي درباره اين 
قرارداد صادر كرد كه توسط دكتر مصدق در مجلس قرائت شد كه در بخشي از آن آمده 

بود: «وقتي كه مسئله نفت مطرح شد، وظيفه ديني و ملي دانستم كه نظر ملت ايران را 
 ملت ايران در طي  (پايمال شده)در باب مظالم شركت نفت و حقوق مغصوبه

ها را بخواهم و مخالفت اي منتشر كنم و جداً استيفاي حقوق از دست رفته آناعالميه
... باشد، اظهار   يا عملي كه مشعر بر تثبيت و تأييد عمل اكراهي مردم را با هر قرارداد

... نفت ايران متعلق به ملت ايران است و به هر ترتيبي كه بخواهد نسبت به آن  نمايم
اهللا كاشاني در مورد ملي شدن صنعت ت ] در اعالميه اي كه آي27...». [ رفتار مي كند

نفت صادر كرد، آمده است: «بر همه كس واضح و آشكار است كه تمام بليات و 
داران نااليق المال و تسلط زمامومرج دستگاه اداري و غارت بيتمصائب، خصوصاً هرج

كاران و حبس و تبعيد و زجر وطن و مملكت فروش و به طور كلي تشويق خيانت
... براي غارت نفت  وجود آمدهپرستان در اثر سياست جابر انگلستان در مملكت ما به

... ملي شدن  ترين ثروت ملي ماست، مرتكب شده و مي شودترين و مهمكه بزرگ نااير
] بعد از انتشار اين 28...». [ صنعت نفت در ايران، تنها چاره بيچارگي  هاي ماست

اعالميه، اجتماع بزرگي در مسجد شاه (سابق) برپا گرديد و در آن، سخنرانان راجع به 
م.) به سخنراني پرداختند و خواستار ملي شدن 1933ش. (1312ابطال قرارداد نفت 

كاشاني براي جلوگيري از تصويب قرارداد نفت در مجلس، هللا اآيتصنعت نفت شدند. 
بعد از انتشار . اي خطاب به ملت ايران درباره ملي كردن صنعت نفت صادر كرداعالميه

اعالميه، اجتماع بزرگي در مسجد شاه (سابق) برپا گرديد كه در آن سخنرانان راجع به 
 ميالدي به سخنراني پرداختند و خواستار ملي 1933 شمسي 1312نفت  ابطال قرارداد

«... بر همه كس  آمده بود: كاشانيهللا ااي از آيتدر اعالميه. شدن صنعت نفت شدند
ومرج دستگاه اداري و واضح و آشكار است كه تمام بليات و مصائب، مخصوصاً هرج

طور كلي تشويق ه المال و تسلط زمامداران نااليق و مملكت فروش و بغارت بيت
دوستان در اثر سياست جابر انگلستان در جنايتكاران و حبس و تبعيد و شكنجه وطن

وجود آمده است و آن دولت هميشه اين اعمال خالف عفت و انسانيت را مملكت ما به



 

                

 

ترين ثروت ملي ماست،  مرتكب شده و ترين و مهمبراي غارت نفت ايران كه بزرگ
هاي ماست، زيرا بدين مي شود ... ملي شدن صنعت نفت در ايران تنها چاره بيچارگي

وسيله ثروت بيكران كه خداوند تبارك و تعالي به ملت ايران عطا فرموده، از دست 
دشمنان بشر كه مقصدي جز منفعت طلبي و مكيدن خون ملل ضعيف ندارند، بيرون 

براي اينكه تكليف ديني و وطني ملت  رسد ...آمده، به صاحبان حقيقي و مستحق آن مي
بار ديگر در مسلمان ايران كامالً معلوم و روشن باشد ناچارم اين آرزوي عمومي را يك

اينجا بيان كنم تا بنام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح جهاني، همه 
افراد مملكت بخواهند كه صنعت نفت ايران در مناطق كشور بدون استثناء ملي اعالم 

ترين موانع در مقابل ملي شدن نفت بود. بعد از نخست  يكي از مهم آرا،...» رزم شود
اهللا كاشاني اعالميه شديداللحني صادر و مردم را به مقاومت در ت وزير شدن وي، آي

آرا كه براي سركوبي نهضت ملي مقابل حكومت وي دعوت كرد. مقاصد حكومت رزم
يافته بود، با مبارزات مردم عقيم ماند و باالخره  ايران و توافق با شركت انگليسي قدرت 

 ياران نزديك نواب  اهللا كاشاني وت با اقدام حماسي خليل طهماسبي - كه از پيروان آي
صفوي بود- در به قتل رساندن اين مهره استعمار، اين مانع جدي بر سر راه ملي شدن 

يك مصاحبه مطبوعاتي صريحاً چنين بيان  اهللا كاشاني در ت صنعت نفت برداشته شد. آي
 داشت:

آرا بايد آزاد شود؛ زيرا اين اقدام او، در راه خدمت به ملت ايران و «قاتل رزم
برادران مسلمانش انجام شده و در حقيقت حكم اعدام رزم آرا را ملت صادر كرده 

پس از كشته شدن نخست وزير وقت، طرح ملي شدن صنايع نفت با ] 29است». [
اهللا كاشاني و دكتر مصدق در مجلس دوباره به بحث گذاشته شد. گزارش يتآرهبري 

 اسفند به تصويب مجلس سنا 29 اسفند به تصويب مجلس شورا و در 24كميسيون در 
، گزارش پيشنهادي كميسيون نفت را به 1329 اسفند 29رسيد. همچنين مجلس در 

بنام سعادت ملت ايران و به منظور تأمين صلح جهان، (ما) « :شرح زير تصويب نمود
نمائيم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون امضاء كنندگان ذيل پيشنهاد مي

برداري در دست دولت استثناء ملي شود، يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره
وزير شده بود، در پس از استعفاي حسين عالء كه بعد از رزم آرا نخست .»قرار گيرد

بديل داشت دكتر اهللا كاشاني در ايجاد آن نقشي بيشور و اشتياق عمومي كه آيت



 

 

            

وزيري رسيد و به همراه كاشاني كه نهضت مردمي ملي شدن نفت را مصدق به نخست
دار بود، برنامه خود را اصالح قانون انتخابات و اجراي قانون ملي شدن صنعت عهده

اهللا كاشاني و ت . سرانجام با پشتوانه مردمي و رهبري مذهبي و سياسي آينفت اعالم كرد
كوشش نمايندگان اقليت مجلس شانزدهم، خصوصاً دكتر مصدق، اصل ملي شدن 

 اسفند در 29ش. به مجلس شوراي ملي ارائه شد و در 1329 اسفند 24صنعت نفت در 
اهللا كاشاني در تداوم كي از نقش  هاي عمده مرحوم آيت يمجلس سنا به تصويب رسيد. 

كليه افرادي بود كه به نحوي در پيشبرد نهضت  نهضت، تشويق و ايجاد تحريك در
كه با وجود احساسات شخصي منفي نسبت به دكتر مصدق و  موثر بودند، به طوري

صالح دين و خاطر علي رغم عدم تمايل خود دكتر مصدق نسبت به بقاء خويش، به 
يك كودتا توسط سپهبد زاهدي  ملت، وي را به استقامت تشويق نمود، و او را از وقوع 

يك سلسله تمهيدات و فشارهاي سياسي و با استفاده از قدرت  مطلع ساخت. كاشاني با 
  هاي وسيعي از مردم، دكتر مصدق توده  هايو نفوذ دين و روحانيت توانست با پشتوانه 

اهللا كاشاني، با وجود اينكه ت آيوزيري برساند.  به نخستدرباررغم خواست را علي
وزيري مجدد خود، سعي نمود تا او و ساير نيروهاي مذهبي دكتر مصدق بعد از نخست

ش. با ارسال 1332 مرداد 28ك روز قبل از وقوع كودتاي ند  يرا از صحنه خارج ك
اي به دكتر مصدق، به او خطر بروز كودتا را گوشزد كرد و پيشنهاد همكاري مجدد نامه

را براي جلوگيري از كودتا داد و نهايت تالش خود را براي جلوگيري از وقوع كودتا و 
كار برد؛ هر چند دكتر مصدق در پاسخ او نوشت: «اين جانب شكست نهضت به

ناپذير بود به وجود سرانجام شكافي كه اجتناب] 30مستحضر به پشتيباني ملت هستم». [
يكديگر جدا نمود. هشدار مرحوم كاشاني در مورد  آمد، و رهبري اسالمي و دولت را از 

بيني كودتا عليه مصدق با سردي از سوي مصدق مواجه شد و در نهايت دشمن پيش
مشترك پيروز شد. بعد از سقوط دولت مصدق و منزوي شدن مرحوم كاشاني و 
متالشي شدن مقاومت مردم در ادامه راه نهضت ملي، قرارداد جديد كنسرسيوم و 

تجديد رابطه استعماري با انگلستان، جايگزين نهضت ملي كردن نفت و مبارزه عليه 
استعمار شد و حتي ايران در درازمدت مجبور مي شود خسارتي را كه انگلستان از ديگر 

 ]31گيرد به طور مستقيم متحمل و پرداخت نمايد. [شركاي عضو كنسرسيوم مي
اندازي ميتينگ عليه مداخالت بيگانگان، ارسال پيام به كارگران و اهالي خوزستان و راه



 

                

 

كار شدن هيئت مديره موقت نفت، پيام به اعتصاب كنندگان خوزستان و ... مشغول به
 اهللا كاشاني در تثبيت و تداوم اين نهضت مي باشد.ت گر نقش مهم آيهمه نمايان

نگليسي ها مي خواستند تمام تالش خود را انجام دهند تا جلوي ملي شدن صنعت ا
نفت را بگيرند. هدف اول آن ها حفظ منابع انرژي براي خودشان بود و هدف دوم 

مبارزه با حركت هاي مردمي بود كه به شدت از گسترش آن مي ترسيدند و ممكن بود 
قدم بعدي حركت هاي مردمي ملي كردن كانال سوئز باشد كه البته چنين نيز شد و كانال 

م 1951 دسامبر 25بالفاصله در . سوئز با تاسي از ملي شدن صنعت نفت ايران، ملي شد
 نيز دولت مصدق به كاركنان انگليسي شركت نفت يك هفته مهلت داد كه ش1329

ايران را ترك كنند. انگليسي  ها نيز كه در اين برهه شكست خورده بودند، ايران را ترك 
.  كردند و تحقير بزرگي براي انگليس از طرف همدلي كاشاني و مصدق به ثبت رسيد
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اي بود كه در صدد  يك ائتالف مردمي گسترده جنبش ملي شدن نفت ايران حاصل
برآمد ايران را از سلطه وابستگي به بريتانيا برهاند و در داخل نيز به اصالحات پرداخته 

و برقراري حاكميت مستقل و دمكراتيك بپردازد و سلطنت مشروطه را بر مدار 
 زماني كه قواي متفقين ايران را به اشغال خود ش1320دموكراسي قرار دهد. از شهريور 

درآوردند، شيرازه امور اقتصادي كشور از هم پاشيد. كابينه  هاي متعدد در ترميم 
خرابي  هاي اقتصادي ناتوان بودند و در نتيجه نااميدي و سرخوردگي مردم از وضعيت 

تر موضوع استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب كه به بد كشور و از همه مهم
 در ايران بود، بستر مناسبي را براي تقويت و بسيج "فقر و فساد"اعتقاد بعضي  ها منشاء 

نهضت ملي ايران فراهم ساخت. شركت نفت ايران و انگليس چه در دوره رضا شاه و 
چه در دوره بعد از جنگ جهاني دوم در مذاكرات با دولت ايران جهت تعديل و 

االمتياز قابل پرداخت به ايران، سرسختي خاصي نشان مي دهد و بيشتر درپي افزايش حق
رسد كه دولت انگليس دادن هرگونه امتياز در تسكين بود تا راه حل اساسي و به نظر مي

اش در ايران و منطقه مترادف اين رابطه را با خطر كاهش سلطه و پرستيژ سياسي
دانست. تنش  هاي سياسي و اجتماعي نيز كه پس از بركناري رضا شاه شروع شده مي

بود در اواخر دهه بيست به اوج خود رسيد. اقدامات شاه در جهت كسب قدرت 



 

 

            

سياسي بيشتر و تسلط بر مجلس، سركوب نيروهاي چپ و اتهامات دخالت دولت در 
مصدق به "گرايان به رهبري دكتر انتخابات مجلس شانزدهم و ورود تعدادي از ملي

مجلس موجب بسيج افكارعمومي در جهت ملي كردن صنعت نفت گرديد. صنعت 
 با تصويب آن در مجلس شوراي ملي و سنا،  ش1329  اسفند29 نفت ايران رسماً در

 ]32ملي اعالم گرديد و مصدق به نخست وزيري رسيد. [
يكي از بارزترين صحنه هاي پيروزي جنبش بيداري اسالمي و حركت در راستاي 

تعالي خواهي، در نهضت ملي شدن صنعت نفت به نمايش گذارده شد. اين نهضت 
 به شمار مي رود. در جريان ملي شدن ش1320مهم ترين حركت ضداستعماري دهه 

صنعت نفت، دو گرايش فكري ملي و مذهبي به هم رسيدند و با اقدامات متحدانه خود 
در دفاع از حقوق مردم و با تكيه بر قاعده «نفي سبيل» به نفي سلطه انگليس بر ايران 
پرداختند. با توجه به پايگاه توده اي آيت اهللا كاشاني و مذهبي بودن جامعه ايران، وي 
توانست همچون پلي ارتباطي، مردم مذهبي را به انديشه هاي جبهه ملي پيوند دهد. 

آيت اهللا كاشاني با اعالميه ها، سخنراني ها و فتاواي خود، به مبارزه مردم مشروعيت ديني 
بخشيد و از سويي با برهان هاي عقلي و شرعي خود لزوم ملي شدن را نيز تبيين كرد. او 
در اين زمينه با روحانيان و ديگر نيروهاي مذهبي در تهران و شهرستان ها ارتباط يافت و 

ها را به حضور در صحنه مبارزه فراخواند. ايشان با مصاحبه هاي متعدد خارجي نيز آن
 تير 30] قيام 33استدالل ها و ديدگاه هاي خود و مردم را به گوش جهانيان رسانيد. [

 كه با فتواي آيت اهللا كاشاني صورت گرفت، يكي ديگر از نمودهاي بيداري ش1331
اسالمي در ايران بود كه درواقع اوج قدرت و نيرومندي مرجعيت شيعه و نهاد ديني را 

در مسائل سياسي مي نماياند.  
 
 آيت اهللا بروجردي  . مبارزات و آراء سياسي9

تالش آيت اهللا بروجردي براي خروج روحانيت شيعه از انزواي مذهبي در جهان اسالم 
را مي توان گام ديگري در اين خصوص برشمرد. او ابتدا هيئت هايي از مبلغان جوان و 

انديشمندان مذهبي حوزه علميه قم را براي رسيدگي به امور شيعيان و مسلمانان به 
كشورهاي گوناگون روانه كرد و در اروپا، آمريكا، آفريقا و آسيا، مراكز اسالمي ويژه 

در دانشگاه ها نيز كه كانون برخورد افكار مختلف بود، تفكر  ]34شيعيان تأسيس كرد. [



 

                

 

دفاع از اسالم و هويت ديني و فراهم نمودن زمينه اي براي رسيدن به پيشرفت بر مبناي 
ديدگاه هاي اسالمي، به تدريج رشد كرد. هدف اين حركت، پيراستن اسالم از باورهاي 

نادرست و معرفي اسالم به عنوان ديني سازگار با علم، عدالت اجتماعي، برابري و آزادي 
بود كه در ضمن با جهل، ظلم و نابرابري و استبداد و استعمار نيز در تعارض است. 

نتيجه فعاليت هاي متفكران روحاني و  بخش عمده اي از شكل گيري اين جنبش، در
ترقي خواهي روشنفكران غرب گرا و  ]35استادان و معلمان اسالم گرا و دين باور بود. [

همچنين توسعه گرايي با استفاده از الگوهاي بيروني و مبنتي بر وابستگي به بيگانگان، بر 
حقيقت فرآيندي كه در  روند تكاملي الگوي تعالي در اين دوران تأثير شاياني داشت. در

در جريان بود، موجد چالش هاي از سوي روشنفكران با شعار ترقي عصر پهلوي دوم 
مختلف ازجمله بحران هويت در ايران گرديد. از سوي ديگر نيز ترقي خواهي كه از 

زمان مشروطيت به بعد در ايران به عنوان گفتمان غالب ظهور آشكاري داشت، 
ناكارآمدي خود را در عرصه عمل به اثبات رسانيد. بدين ترتيب زمينه براي تكامل 

مباني الگوي تعالي و شكل گيري انقالب اسالمي فراهم گرديد. ورود آيت اهللا بروجردي 
 به حوزه علميه قم سرآغاز تحولي عظيم در مرجعيت شيعه شد. پيش ش1323در سال 

از اين، وي در حوزه علميه نجف مرجع اعالي شيعي به شمار مي آمد، ولي او اين 
پيشوايي را به حوزه علميه قم منتقل كرد.  

ش  1340 آيت اهللا اصفهاني درگذشت و از اين تاريخ تا سال ش1325در سال 
] شايان ذكر است در دهه هاي 36آيت اهللا بروجردي رهبري شيعيان را بر عهده گرفت. [

دو ركن ديگر نيز به اركان فعاليت جنبش بيدارگري اسالمي ش  1330 و  ش1320
 باور جنبش  يكي مطبوعات ديني و ديگري نيز شاخه يا گرايش دين افزوده شد: 

دانشجويي. البته مطبوعات ديني در دهه هاي گذشته نيز سابقه فعاليت داشت، ولي در 
اين دو دهه از حيث چند و چون گسترش بسياري يافت. ويژگي جديد فعاالن مذهبي 
مطبوعات اين بود كه افزون بر روحانيان، دانش آموختگان دانشگاه هاي داخل و خارج 
نيز به نويسندگي مذهبي روي آوردند و در شناساندن اسالم به نسل جوان كوشيدند. 

در ايام پس از درگذشت آيت اهللا بروجردي جرياني پديد آمد كه گردانندگان آن با  ]37[
تشكيل نشست هاي هفتگي همايش گونه، به طرح ديدگاه هاي خود درباره مسئله 

مرجعيت و وحدت يا كثرت آن پرداختند. در واقع اغلب آنان دريافتند كه تنها راه 



 

 

            

نجات اسالم از تسلط مكتب هاي فكري رقيب، پرداختن به مبارزه اي عقيدتي ـ سياسي 
و روي آوردن به مرجعيت ديني ـ سياسي است. بي ترديد رويكرد با جهت گيري فكري 

 ]38قشرهاي متوسط، ميانه رو و روشنفكر جامعه نيز سازگاري بيشتري داشت. [
 

  به رهبري امام خميني (قدس سره)1342 خرداد 15 نهضت .10
فصل ديگري را در ش 1341 مهر 16تصويب اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي در 
 در واكنش صريح به اين مصوبه 18T(ره)18Tزمينه نقش دين در سياست گشود. امام خميني

خواستار لغو آن گرديد و از اين زمان به بعد رسماً فعاليت هاي خود را با فراخواني و 
در واكنش به اليحه انجمن  هاي تشكيل جلسات مشورتي ميان علماي قم آغاز كرد. 

ايالتي و واليتي و مخالفت علما و روحانيون حوزه علميه قم، از جمله امام خميني- 
اهللا حائري تشكيل جلسه اهللا شريعتمداري در منزل مرحوم آيتاهللا گلپايگاني و آيتآيت

- از شاه خواسته شود در لغو تصويب نامه اقدام نمايند 1داده و چنين تصميم گرفتند: 
ها ها در مورد تصويب نامه اعالم خطر گردد و از آن- به علماي مركز و شهرستان2

براي مقابله و مبارزه دعوت شود. از طرفي هريك از مراجع تقليد جداگانه طي تلگرافي 
در كمال احترام و ماليمت از محمدرضا شاه خواستند تا نسبت به لغو تصويب نامه 

اقدام الزم معمول دارد. محمدرضا شاه پهلوي پاسخ تلگراف آيات عظام را به اين شرح 
كاخ سعد آباد- قم ... جناب مستطاب حجه االسالم ... (امت "نمود: ه به قم مخابر

ايد اي كه اظهار داشتهافاضاتهم. تلگراف جنابعالي واصل شد و از ادعيه خالصانه
اي اي قوانين كه از طرف دولت صادر مي شود چيز تازهخوشوقتي و امتنان داريم. پاره

شويم كه ما بيش از هر كس درحفظ شعائر ديني كوشا هستيم و اين  يادآور مي نيست و
تلگراف براي دولت ارسال مي شود. ضمناً توجه جنابعالي را به وضعيت زمانه و تاريخ و 

نمائيم. توفيقات جناب مستطاب را در همچنين به وضع ساير ممالك دنيا جلب مي
 شاه.) ش1341 مهرماه 23 "ترويج مقررات اسالمي و هدايت افكار عوام خواهانيم.

وزير علماي اعالم و آيات عظام با توجه به تلگرام شاه به عنوان اميرالسلطنه علم نخست
تلگرام  هاي تندي مخابره و اقدامات دولت را مخالف شرع اقدس و مباني صريح قانون 

در تعطيلي طوالني مجلسين "اساسي دانستند. درتلگراف امام خميني به علم آمده است: 
ديده مي شود دولت اقداماتي را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح 



 

                

 

قانون اساسي است. مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسالم و قانون اساسي و قوانين 
موضوعه مجلس شوراي ملي براي شخص جنابعالي و دولت ايجاد مسئوليت شديد در 
پيشگاه مقدس خداوند قادر و قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون ايجاد خواهد كرد. در 

 يادآور مي شود كه علماي اسالم ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين در امور  خاتمه
، هيات وزيران در اثر ش 1341... در آذرماه سال  مخالف با شرع ساكت نخواهند ماند

مخالفت  هاي شديد علما و مذهبيون در يك نشست طوالني تصويب نامه مورخ 
با  ]39چهاردهم مهرماه را مبني بر شركت زنان در انجمن  هاي ايالتي و واليتي لغو كرد. [

 رويكرد به مرجعيت سياسي نيز فزوني يافت. 18T(ره)18Tموضع گيري هاي آشكار امام خميني
پيش دريافتند كه مبارزه سياسي در صورتي مورد اقبال عمومي ازشاگردان ايشان بيش

قرار خواهد گرفت كه در بستر ديني قرار گيرد و از آموزه هاي شريعت بهره جويد. 
مانند عضويت در حزبي سياسي دانسته شد كه 18T(ره) 18Tبنابراين افزايش مقلدان امام خميني

رنگ و جالي مذهبي داشت. در چنين اوضاعي براي بسياري از دينداران نوانديش در 
انتخاب مرجع تقليد، صرف نظر از احراز ديگر شرايط مرجعيت، توجه به مواضع سياسي 

مرحله اول نهضت اسالمي با عقب نشيني  ]40ايشان نيز عامل مهمي به شمار مي رفت. [
 با موفقيت به ش1341رژيم پهلوي و لغو اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي در آذر 

] تحوالت بعدي زمينه را براي قيام پانزدهم خرداد آماده نمود؛ قيامي كه 41پايان رسيد. [
بي گمان نقطه عطفي در تاريخ تكامل الگوي تعالي به شمار مي آيد. به دنبال سخنراني 

رزان در قم و تهران و  وعاظ و مباامام خميني در دهه محرم، ايشان و بسياري از علما،
ديگر شهرها دستگير شدند. اخبار مربوط به دستگيري رهبر نهضت با وجود سانسور 
شديد، در مدتي كوتاه در سراسر كشور پخش شد و موجي از اعتراض و انزجار عليه 
حكومت پهلوي و شاه را برانگيخت و حتي در بسياري از شهرها بازارها تعطيل شد. 

بي ترديد قيام سراسري پانزده خرداد و سركوبي خونين آن در شهرهاي گوناگون نقطه 
قيام پانزده خرداد درواقع نمودار گرايش جدي تر روحانيان به  ]42اوج اين بحران بود. [

 فعاليت هاي سياسي بود. 
اي در فرهنگي گسترده  آغاز جنبش سياسي اجتماعي و ش1342سال خرداد  15

گرايي، ايران بود كه مرجعيت نظام پادشاهي حكومت مشروطه سلطنتي غرب
سكوالريسم و كارايي مدرنيته، مدرنيزاسيون و مدرنيسم را به چالش كشيد. اصل 



 

 

            

راهنماي اين جنبش اعتماد راسخ به توان دين اسالم و سنت اجتهاد در فقه شيعه براي 
مشكالت جهان امروزي و پيوند ناگسستني سياست با ديانت بود. از نظر  حل مسائل و

آموزه  هاي جنبش هر مسلمان ايراني قوه و قابليت آن را داشت كه با بررسي مسائل و 
خطاي حيات اجتماعي خود را  ارزيابي براهين و مطالعه گذشته و حال حقيقت و

تشخيص داده و نوع حكومت وحاكميت خود را تعيين كند. دگرگوني  هاي فرهنگي، 
انقالب اسالمي ايران را مسير تحقق ، ش1342 خرداد 15فكري سياسي پس از جنبش 

آسان كرد. انقالب اسالمي جرياني از تغييرات را با خود به همراه آورد و به فرهنگ  هاي 
پذير ساخت. اكنون اسالمي شكل نويني بخشيد و آرمان تشكيل دولت اسالمي را امكان

اين دگرگوني فرهنگي مسير جامعه در حال پيشرفت ايران اسالمي را هدايت كرده و به 
فرهنگي نهاد  هاي اجتماعي و  چون و چراي رفتار اجتماعي، سياسي ومنزله معيار بي

امام پس از آزادي در سخنراني خود در  ]43ساختارهاي حكومتي محسوب مي شود. [
  دردمندانه اظهار كرد:ش1343 فروردين 26تاريخ 

رسد. افسوس كه دست ما از عالم كوتاه است. افسوس كه صداي ما به عالم نمي
رسد به دنيا. ما را كهنه پرست معرفي افسوس كه گريه  هاي اين مادرهاي بچه مرده نمي

. كنندكنند، ما را مرتجع معرفي ميمي
هايي كه با بودجه  هاي گزاف براي كوبيدن ما مهيا جرايد خارج از ايران، آن

 كه اسالم در رأس اصالحات واقع شده –اند، در خارج ما را مخالف اصالحات شده
بعد از پانزده  ]44... [ كنندكنند، مخالف ترقي مملكت معرفي مياست- معرفي مي

و تبعيد امام به خارج از ايران و ظاهراً حذف فيزيكي امام از  ش 1342 خرداد سال
ي سياسي و اجتماعي، هيچ جريان و سازمان مذهبي و سياسي ديگر حرفي از صحنه

ي سلطنتي در ايران به ميان نياورد. پانزده خرداد ناكارآمدي اين بازسازي نظام مشروطه
رژيم را در ايجاد دگرگوني  هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اثبات رسانيد. 

با حمله به اركان اين نظام، مشروعيت عقلي، شرعي و ش  42امام خميني در سال 
تاريخي آن را به چالش كشيد و در سال  هاي تبعيد در نجف با تدوين نظري حكومت 

اسالمي الگوي آرماني خود را براي ايجاد دگرگوني در ايران به جامعه معرفي كرد. امام 
ي استبدادي و عقب خميني(ره) تنها متفكري بود كه براي گذار ايران از يك جامعه



 

                

 

ي داراي الگوي نظام سياسي و ي مستقل آزاد و پيشرفتهمانده و وابسته به يك جامعه
 اجتماعي بود.

ي سامان اجتماعي و نظام اجتماعي، يك گفتمان گفتمان امام خميني در حوزه
خاسته از الگوهاي غربي نبود، امام از دل و دين و مذهب شيعه، اركان نظم اجتماعي رب

ريزي كرد. در ايران معاصر متفكري وجود ندارد كه مانند امام خميني هم جديد را پايه
ريزي يك نظام جديدي و پويا داراي در فروپاشي نظم كهنه و پوسيده و هم در پايه

 ]45باشد. [ الگوي مشخصي
 

عمل سياسي امام خميني   انديشه و 10-1
گفتمان  ماهيت شالوده شكن انديشه حضرت امام خميني مبين طراحي تفكري نوين و

اي به پهناي خرد بشريت است. انديشه جامع خميني در عين تصلب جديدي در عرصه
فقه حاوي روحي نوآورانه است در انديشه و عمل امام  به اصول بنيادين فكر اسالمي و

 مي توان نوآوري را به سه بخش تقسيم نمود:
،  ) نوآوري در تاكتيك مبارزاتي1       
،  ) نوآوري در قواعد انديشه2       
) نوآوري در تحليل  هاي سياسي.  3       

 ها به مثابه فرصت  هاي آينده سازند هرنوآوري معلول درك و هدايت بحران
نو در ساحات مختلف حيات بشري باشد. در بحران  ها تواند خالق آفرينشبحراني مي

گيري محدود مي شود تصميم شوند و آستانه كمي بر سطح تحليل وانديشه  ها آزاد مي
چند كه صاحب انديشه در گيرودار مسئله است.   هر

به نظر امام خميني، جداسازي دين از سياست: كنار زدن روحانيت از صحنه 
محروم نمودن آن از پشتوانه مذهبي از آفات ملي  سياست و رنگ ملي به نهضت دادن و

 طوراين"] امام در خصوص شكل گيري انقالب گفته است: 46شدن صنعت نفت بود. [
ما اي كشيده باشيم براي اين كار، بسياري از مسائل بود كه بدون آنكه نقشه نبود كه ما

طور نبود اين نبود جز اينكه خداوند هدايت مي كرد، اين بفهميم انجام مي گرفت و
: قواعدي برساختار انديشگي امام حاكم است كه عبارتند از ]47مسئله. [
. - عبور از پيش فهم  هاي معرفتي در ساخت سياست1
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. - شالوده شكني معقوالت عقلي، فلسفي وروشنفكري2
. انديشه سياسي شيعه و نوآوري در تبيين آن - وفاداري به قواعد حاكم بر3
. فقه و نوآوري در بسط موضوعات - پايبندي به منطق حاكم بر4
منزل مفاهيمي  - پايبندي به مسير تاريخي انديشه اسالمي و نوآوري در موضع و5

چون مردم ساالري، مدل پيشرفت اجتماعي، مشاركت و توسعه سياسي، عدالت، آزادي 
 ... و برابري و

گرفتن ساختارها و ملزومات  تا آن زمان تحت تأثير آموزه  هاي غربي بدون در نظر
دانست كه در گرايي ميها را گفتمان  هاي هويت ستيز غرببومي بود و امام خميني آن

 صدد ابقاي حكومت استبداد و مشاركت با حكومت استبدادي است. منطق حاكم بر
انديشه سياسي شيعه منطق نظريه امامت و واليت است. اگرچه چنين نظرياتي در 

علوم فكري، فلسفي غرب به عنوان نظرياتي  ساخت سياست با توجه به نفوذ آموزه  ها و
شد اما امام براي دوري از چنين غيردموكراتيك، آزادي ستيز و استبدادي تلقي مي

برچسبي با توجه به مقتضيات روز و در نظرگرفتن منطق شيعه در تبيين اركان نظريه 
ترين نوع حكومت مردمي معيني الگوي جمهوري سياسي واليت فقيه آن را با مدرن

گاه از منطق حاكم بر فقه در مقابل تبليغات كساني كه ظرفيت آن را تبيين كرد. امام هيچ
ال قرار داده ؤتوانايي آن را در پاسخگويي به مسائل روز دنياي كنوني مورد س كم و

ماند بودند عدول نكرد. لذا به دنبال اين بود كه ثابت كند در منطق شيعه آنچه ثابت مي
حكم است و آنچه تحول مي پذيرد موضوع و موضع حكم است و لذا با اين ديدگاه فقه 

داند. در سنتي را تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور مي
آموزه  هاي فكري، فلسفي غرب و گرايشات روشنفكري در ايران، ناكارآمدي و ناتواني 
 دين در توليد معرفت سياسي و تأسيس نظام  هاي مردم ساالر مسلم انگاشته مي شود. و

 يعني حكومت اسالمي و واليت فقيه و  البته كه بنياد انديشه  هاي سياسي امام خميني
شالوده  هاي اين گفتمان  تأسيس جمهوري اسالمي به منزله درهم شكستن ساختارها و

رسمي در حوزه سياست است. لذا امام در مقام نظر با رجعت به سيره پيامبر(ص) 
فرمايند: پيغمبر اسالم در تمام عمرش در امور سياسي بود. تمام عمرش را صرف مي

جاي ديگر عنوان  ] و در48و حكومت اسالمي تشكيل داد. [ كرد در سياست اسالمي،
فقط وظيفه بين عبد و خداي  يك ديانت عبادي نيست و ديانت اسالم، "مي كند كه: 



 

                

 

ديانت سياسي تنها   يك مذهب و طورها نيست و همينتبارك تعالي، وظيفه روحاني آن
نيست، عبادي است و سياسي، سياستش در عبادتش مدغم است و عبادتش در سياسات 

بنابراين امام با جامع  ]49 ["يك جنبه سياسي دارد.   يعني همان جنبه عبادي  مدغم است
فلسفه عملي تمامي فقه در تمام زواياي "توصيف نمودن دين مبين اسالم، سياست را 

معتقد است اينكه ديانت بايد از سياست جدا باشد ...  ] و50داند. [ مي"زندگي بشريت 
مطرح شدن جمهوري اسالمي از سوي  ]51[ انداند و شايعه كردهاستعمارگران گفته

رهبر انقالب با عبور از دو سبك حكومتي در جهان (استبدادي- جمهوري) شكل 
شكل حكومت ما "حكومت ايراني را شكل حكومت جمهوري اسالمي عنوان نمود: 

جمهوري اسالمي است. جمهوري به معني اينكه متكي بر آراء اكثريت است، براي 
طور نيستند كه تكيه برقانون اينكه متكي به قانون اسالم است و ديگر حكومت  ها اين

] لذا در شكل نوآورانه حكومتي كه همانند آن در تاريخ 52 ["اسالم داشته باشند،
مشاهده نمي شود اسالم محتواي اين اساس و جمهوري چارچوب اين محتوا قلمداد 

اسالم منهاي سياست از بدترين القائات اسالمگران است: اسالم همه چيز "گرديد. 
بين خود ما (روحانيون) القاء  است، از بدترين چيزهايي كه اجانب در بين مردم و در

كه مذهب مسيح  نااند اين است كه اسالم براي اين است كه ماها عبادت كنيم، چنكرده
را هم مسخ كردند، مذهب مسيح مسخ شده، هرگز نمي شود مسيح دعوتش اين باشد كه 

طور تواند اين يعني نمي فقط عبادت بكنيد ظلم را بگذاريد به خودشان، اين نمي شود،
] امام مصلحي 53باشد، مسخ شده است، اينها مذهب را در نظر جاهلين مسخ كردند. [

دارد سو وي را برآن مي يك گرا است و وجود همين روحيه در ايشان است كه ازعمل
كه از تجارب اسالف خويش استفاده و از سوي ديگر الگوي عملياتي آنچه در ذهن 

العين اين اساس امام خميني با نصب پروراند به مخاطبين خود عرضه كند. برمي
 يقين  قراردادن حركت  هاي گذشته نظير تجربه تلخ تفرقه علماء در مشروطه، عدم

 مرداد و ناكامي تالش  هاي تك 28حدومرز هدف دقيق مبارزه در ماجراي كودتاي 
داران اسالم كوشيد تا از تكرار اين تجربيات جلوگيري محوري ديگر مبارزان و دغدغه

كند و در عين حال در قالب ارايه مدل حكومت اسالمي مبتني بر واليت در سال 
 ش1357گيري انقالب اسالمي در سال  اصرار بر تحقق آن و سرانجام آرامش1348

تأسيس نظام جمهوري اسالمي ايران در سايه تحقق وحدت ميان ملت نه تنها معادله 



 

 

            

 يا توقف در حركت  هاي اصالحي را شايسته تجديد نظر و معرفي  انديشه انقالب از باال
دارد.  

 بر اين ايده كه درش 1356 يكي از سخنراني  هاي خود در سال  ، در)ره(امام خميني
زمان صفويان شرايطي در كشور فراهم شده بود كه مذهب شيعه گسترش يابد و بر 
نزديك شدن تعدادي از علما به حكومت به خاطر دفاع از مصالح اسالم تاكيد كرده 

...  ... كسي تا به گوشش خورد كه مثالً مجلسي (رض) محقق ثاني (رض) نبايد"است. 
شان مي كردند، خيال كند كه اينها (رض) با اينها رابطه داشتند و ... همراهي شيخ بهايي

... احتياج داشتند به اينكه سلطان حسين و شاه  ... عزت و مانده بودند براي جامعه
 يك مجاهده نفساني كردند براي اينكه اين مذهب  ... هاها عنايتي بكنند. آنعباس به آن

يك محيطي كه اجازه مي گرفتند كه شش  ها ترويج كنند. دردست آنه ها بوسيله آنرا به
... و از مذهب تشيع هيچ خبري  ماه ديگر اجازه بدهيد ما حضرت امير را سب كنيم

اند ... مصالح اسالم فوق اين مسائلي است كه ما اند و مجاهده كرده... اينها رفته نبود
 به لحاظ زمينه  هاي شكل گيري آن، شيوه مبارزاتي انقالب اسالمي] 54كنيم. [خيال مي

آن و به لحاظ تحكيم و تثبيت آن، حاكي از نوآوري و انديشه  هاي نوين بود. امام 
 يك طرف جمود و تحجر در محافل ديني،  درحالي وارد صحنه انقالب شد كه از

اي گونهفرما بود. بهانديش حكمحوزوي و حلقه  هاي بحث و تبادل نظر علماي خشك
كه اگر مرجعي در صدد بيان ديدگاه اصيل اسالمي پيرامون امر حكومت و سياست بود 

بايست تقيه كند. اصطالح آخوند سياسي نشات گرفته از تبليغات استعماري ناچار مي
گذاشت. امام خميني(ره) درباره مجالي براي طرح اسالم اصيل و ناب باقي نمي

انساني كه بايد متكي به خودش باشد، متكي به ملتش "گويد: وابستگي به غرب مي
اند به يك نيرويي كه متكي به غرب باشد، متكي به عقايدش باشد، اين را متحول كرده

... هيچ نيست.  است، نيرويي كه خودش را از دست داده است و به خيال خودش
] امام چه در اوان شروع نهضت، و چه در روزهاي 55هرچه هست خارجي  ها هستند. [

پاياني آن همواره منتقد و مخالف پارادايم  هايي است كه دنباله رو آموزه  هاي فكري و 
ضربه  هاي مهلكي كه به كشور "فرمايد فلسفي در خارج است امام در اين خصوص مي

ها و اساتيد منحرف- كه با تربيت غربي به  سال اخير از دانشگاه50مظلوم ما در اين 
فرما بودند- از سرنيزه رضا شاه و پسرش وارد شد ... ما از مراكز علم و تربيت حكم



 

                

 

خان و محمدرضا شاه خالص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان غرب و شرق به شررضا
امام كه با تشكيل شوراي  پس از پيروزي انقالب،] 56اين زودي خالص نخواهيم شد. [

فرمودند دولت موقت نيز تشكيل دادند و پس از تعيين نوع نظام انقالب امور را اداره مي
 مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل و قانون ش12/1/1358جمهوري اسالمي در 

اساسي نيز به تصويب ملت رسيد و نهادهاي حكومتي مثل رياست جمهوري و مجلس 
 سفارت آمريكا توسط دانشجويان ش13/8/1358تدريج شكل گرفت. در تاريخ ه ... ب و

اشغال و مدارك جاسوسي آمريكا افشا گرديد. با وجود گروهك  ها و ضدانقالب و 
پشتيباني استكبار جهاني فشارهاي گوناگوني به نظام وارد شد. لكن چون دشمنان طرفي 

 حمله رژيم بعث به ايران آغاز و با كمك  هاي همه جانبه ش29/6/1359نبستند در 
 ش29/4/1367 سال ادامه يافت تا در سال 8استكبار جهاني و دشمنان اسالم به مدت 

تدريج اسرا آزاد و  سازمان ملل را پذيرفتند و جنگ خاتمه يافت و به598نامه امام قطع
بازسازي مناطق جنگي آغاز گرديد. ازجمله اقدامات مهم امام خميني(ره) ارسال پيام به 

 بود كه اتمام دوره ماركسيسم ش11/10/1367سران ابرقدرت شرق (شوروي) در تاريخ 
 حكم به ش25/11/1367ها را به اسالم دعوت نمودند. همچنين در تاريخ را اعالم و آن

(ص) اهانت نموده  كتاب خود به ساحت پيامبر اكرم ارتداد و قتل سلمان رشدي كه در
 و ش)1367- 69 و قطع سه ساله حج (ش1366بود، دادند. كشتارحجاج ايران در سال 

 از حوادث مهم دوره آخر عمر ش21/1/1368عزل قائم مقام رهبري آقاي منتظري در 
 به جوار رحمت حق شتافت. وي ش13/3/1368 امام خميني بود و نهايتاً در تاريخ

 يكم بود كه آثار آن فراوان و  معمار و آغازگر تمدن جديدي بنام اسالم در قرن بيست و
 ] 57رو به گسترش مي باشد از ايشان كتب مختلفي نيز برجاي مانده است. [

 
له واليت فقيه ئ مس10-2
الخصوص حضرت امام خميني(ره) به صراحت بيان طور كه علماء اهل فن و عليآن

اند و در اصل آن جاي هيچ ترديدي نيست، تصدي امر مهم رهبري جوامع داشته
شناس و فقهاء اسالمي در زمان غيبت معصوم(ع) تحت شرايطي به عهده علماء دين

خبره و عادل و با تقوايي است كه در هريك از جوامع وجود دارند. زيرا آنان به سبب 
توانند بر مردم زمان خود واليت تشريعي داشته اند ميتفقهي كه در امر دين پيدا كرده



 

 

            

باشند و به واسطه آن بهترين فرد براي تصدي امر حكومت و زمامداري آن مردم باشند 
ها بر اين مقام به تفصيل در كتب مربوط به اين امر بيان شده است كه شرايط تصدي آن

واليت "و مطابق اصطالح رايج اين كتب از ظهور اين وظيفه در جامعه اسالمي به عنوان 
وسيله فقهاء  ياد مي شود. بر اين اساس با تصدي مقام رهبري جوامع اسالمي به"فقيه

اي از آيد كه در هريك از اين جوامع جلوهوجود ميبرگزيده و واجدشرايط اين امكان به
ها شكل بگيرد و امور مورد نياز مردم را در همه حاكميت الهي اسالم تحت واليت آن

 "ولي فقيه"صورت نقش ابعاد و زمينه  هاي آن به جريان اندازد. روشن است كه در اين
الهي مي باشد كه در  نقش همان عامل اصلي و محوري برپا دارنده خيمه حاكميت نظام

جايگاه تمركز اصلي اين نظام  يعني در مركزيت اصلي هر يك از جوامع مزبور استقرار 
تواند از طريق نمايندگان ولي فقيه به حوزه  ها و نواحي مي يابد و البته اين نقش مي

مبناي آموزه شيعه بر اين اصل قرار دارد كه  ]58داخلي چنين جوامعي گسترده شود. [
 يا امام غايب (عج) جامعه مسلمانان بايد با قانون اسالم و  در زمان غيبت حاكم عادل

شريعت اداره شود امام خميني (ره) با پذيرش ضرورت اينكه حاكم مسلمانان واقعي 
اش شناخته شود معتقد بود كه  عدالت و منش اخالقي"جامعيت علمي"بايست با مي

فقهاي مسلمان بجاي اينكه صرفاً مشاور حاكم باشند با يد مستقيماً حكومت كنند زيرا 
ها در مقام صاحب نظران شريعت آمادگي بيشتري براي تضمين حكومت بر مبناي آن

قانون اسالم دارند. امام خميني بر آن بود كه حاكميت فقيه، همان چيزي است كه پيامبر 
اسالم اعمال مي كرد: فقيه همان اقتدار را دارد. اگر چه منزلتش در حد منزلت حضرت 

نظارت كند. چنين  تواند همانند ايشان، امور حكومت را اداره ورسول نيست. او مي
يك فقيه اعمال شود. مطابق قانون  يا حتي  وسيله جمعي از فقها حكومتي ممكن است به

اساسي، ولي فقيه با آخرين مرتبه اقتدار، رهبر اصلي سياسي مذهبي كشور است او 
رود. همچنين انتصاب اعضاي آخرين مرجع تفسير كننده قانون اساسي به شمار مي 

شوراي نگهبان، تعيين سران قوه قضائيه، ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 
وزير و مجلس بر عهده اوست. هم رهبران تجددگرايي نظارت بر رئيس جمهور، نخست

اهللا صدر و شخصيت  هاي روحاني چون آيتنظير مهدي بازرگان، ابوالحسن بني
شريعتمداري، مخالف پذيرش نظام مبتني بر واليت فقيه بودند. اما اكثريت روحانيون در 

مجلس خبرگان (قانون اساسي) از نظام مبتني بر واليت فقيه حمايت كردند. تعداد 



 

                

 

وسيله اكثريتي كه معدودي هم كه ترس داشتند اين نهاد به ديكتاتوري منجر شود به
معتقد بودند واليت فقيه مانع ديكتاتوري است مجاب شدند. سرانجام اكثريت اعضاي 

وسيله واليت فقيه چيزي نيست كه به"مجلس با نظر امام خميني(ره) موافقت كردند. 
 قانون اساسي امام خميني "مجلس خبرگان ايجاد شود آن را خداوند مقرر كرده است.

 يا به شوراي  را فقيه ناميد و بعد از وفات ايشان اداره امور را به جانشين واجدالشرايط
] 59 نفر فقيه واگذار كرده است. [5 تا 3مركب از 

 
 . اهميت شناخت مبارزات سياسي روحانيت و رهبري ديني در تاريخ معاصر ايران11

 ش كه از1342 خرداد 15بزرگ قيام  تا  اسدآبادي الدين سيد جمالاز مبارزات
بارز سياسى اجتماعى تاريخ معاصر ايران هستند هر يك به نوبه خود اصلي و جريان  هاي 

اند. درنهايت انقالب اسالمى نقطه تأثيرات مهمى در شكل گيري انقالب اسالمي داشته
 يك رويدادي استثنائى بود  در نوع خود اوج جريان پيش رونده نهضت اسالمي بود. و

كه به لحاظ ماهيت اهداف و آرمان  هايش با جريان  هاي گذشته در جهان اسالم 
تفاوت  هايي داشته است. هر چند حركت  هاي پيشين توانستند حوزه اقتدار سلطنت 

مطلقه را كاهش دهد. اما موفق نشد حكومتي اسالمي را جايگرين نظام سلطنتي كند. 
لزوم سرنگونى  كه در انقالب اسالمى مخالفت چنين رژيمى با نظام سلطنتي ودرحالي

آن از اهداف اوليه و اساسى رهبرى انقالب قرار گرفت. به عبارتي ديگر نهضت 
مشروطيت ضمن مشروع دانستن سلطنت تالش كرد تا از قدرت مطلقه شاه بكاهد و آن 

كه انقالب را مشروط به رعايت قانون اساسى و حقوق سياسى مردم نمايد. درحالى
بار نظام سياسى و براي نخستين اسالمى مفهوم نظام سياسي اسالمي را عملياتي نمود

شته را كه به ذجمهوري اسالمي را تأسيس نمود. امام خميني مبارزه سياسى مذهبى گ
رهبرى روحانيت انجام گرفته اما به پيروزى نرسيده بود به حد كمال رساند. مبارزه امام 
نه صرفاً ضد استبدادى بود (مانند نهضت مشروطه) و نه ضد استعمارى (مانند نهضت 

ترين اى بود كه همزمان هم ضداستبدادي بود هم ضداستعماري. مهمملى) بلكه مبارزه
 وجوه مشتركي كه در اين جنبش ها وجود دارد عبارتنداز:

 . مبارزه با استكبار واستعمار.1       
 . عدالت خواهي2       



 

 

            

 مراجع ديني . نقش روحانيت و3       
 سياست.   پيوستگي دين و.4       
در نهضت مشروطيت و نهضت ملى شدن صنعت نفت ايران برخالف انقالب        

اسالمي بسيارى از عناصر و رهبران مذهبى نقش مهمي داشتند اما در واقع جنبش هايي 
اند. روحانيت نقش حمايت كننده داشت تا رهبر. از سوى ديگر اين مذهبي نبوده

با  شدانقالب درپي براندازي رژيم سياسى بود كه به عنوان ژاندارم منطقه محسوب مي
حضور خودجوش  اين همه انقالب اسالمى در ايران بر اساس ايدئولوژي اسالمي و

 با تلفيق جمهوريت و مردمي با هدايت امام خميني (ره) به منصه ظهور رسيد و
در تحليل فرآيند پيروزي انقالب  اسالميت نظام سياسي جديدي را تأسيس نمود. حال،

  سقوط كرد؟57) چرا رژيم شاه در بهمن 1اسالمى چند سؤال به ذهن متبادر مي شود: 
  انقالب پيروز شد؟ و

خارج به تحليل  گران و محققين بسياري در داخل وهر چند تا كنون تحليل       
آنجا كه اين تحليل  ها از زواياي خاصي انجام  اما از اندريشه  هاى اين انقالب پرداخته

اند. جامع آن بر نيامده هنوز بسيارى از تئوري  ها از عهده تحليل درست و گرفته است،
رسد مي باشد. با اين حال به نظر مى ترهمه جانبه تر ونيازمند بررسي وسيع رو،از اين

براى تحليل ريشه  هاى چنين انقالبى بايد به عوامل متعددى توجه كرد كه در فصل آتي 
به آن پرداخته مي شود.  
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فصل چهارم 
 
 

سقوط زوال و عوامل اثرگذار در  علل و
 ايران  پيروزي انقالب اسالمي  وحكومت پهلوي

 
 

   : بحثي نظريانقالب اسالمي. 1
 ي جهاني در تعريف انقالب اسالمييكي از اين دايره المعارف  ها اسپوزيتو در . ال. جان
ران از سال  ها  ش اي1357نويسد: همانند همه تحوالت بزرگ اجتماعي، انقالب سال مي

 اين انقالب در طول تاريخ برجاي خواهد ماند. به  ريزي شده بود. اثراتپيش برنامه
بياني ساده، محمدرضا پهلوي توسط ائتالف نيروهاي مختلف و تحت رهبري 

استاد حقوق اساسي و  جيمز بيل،] بنا بر توصيف 1. [بنيادگرايان شيعه برچيده شد
ترين شعار انقالب ايران «شعار نه شرقي و نه غربي مهم  اينكه تحليلگر سياسي، با بيان

زده  اياالت متحده آمريكا را شگفت  ايران تصميم گيرندگان «انقالب كوبنده: مي باشد»
 اياالت متحده  الملل وايران داغي ماندگار بر سيستم سياست بين «انقالب و  »كرد.

 در تحليل علل وقوع انقالب بر اين باور است  آبراهاميان]  يرواند2 [برجاي گذاشت.»
 ايران رخ داد كه شاه در سطح اجتماعي- اقتصادي دست به   اين علت در : انقالب بهكه

 اين ترتيب طبقه متوسط جديد و طبقه كارگر صنعتي را گسترش داد،  نوسازي زد و به
ناپذير  اين ناكامي به شكلي اجتناب اما نتوانست در سطح سياسي دست به توسعه بزند و

هاي ارتباطي ميان نظامي شكاف ميان حكومت و ساختار اجتماعي را تشديد كرد، كانال
هايي را كه در گذشته اينكه پل تر از همه سياسي و كل جمعيت را مسدود نمود، و مهم

 ميان تشكيالت سياسي و نيروهاي اجتماعي سنتي، خصوصاً بازار و مراجع مذهبي پيوند



 

 

            

 در تاريخ معاصر جهان، انقالب اسالمي پديده نگاه وي، از] 3[ ايجاد مي كرد، شكست. 
  يك گروه اجتماعي جديد مجهز به احزاب سياسي و همتايي است، زيرا نهبي

 ايدئولوژي  هاي غيرديني، بلكه روحانيون سنتي مجهز به منبر و مدعي حق در نظارت بر 
ترين نهاد متشكل از نمايندگان منتخب ملت را به عملكرد همه مقامات، حتي عالي

 مورخ آمريكايي، با روشني هرچه بيشتر، چيستي تحوالت ،نيكي كدي ]4 [قدرت رساند
 «ريشه  هاي انقالب  ايران را مورد پرسش قرار داده و در كتاب خود عميق و گسترده در

بار  و پيامدهاي آن نخستينش1357 گونه آغاز مي كند: انقالب سال اين  ايران» بحث را
 سال گذشته توجه وسيع همگان را با مقدار زيادي سرگرداني و ابهام 25در خالل 
 ايران جلب كرد. قبالً كسي كجا ديده بود كه حكومتي مجهز به ميلياردها دالر  نسبت به

 اين چنين در مقابله با  تسليحات نظامي، نيروهاي مسلح، پليس مخفي و آشكار،
نيكي  ]5[شورش  هاي متناوب، تظاهرات همگاني و وسيع و اعتصابات از پاي درآيد. 

كدي نيز از جمله پژوهشگراني است كه در تحليل انقالب ها به سهم عوامل اقتصادي و 
رشد اصالحات تأكيد دارد. اما تحليل وي از انقالب اسالمي بيشتر توجه به تحول در 

 يادآور شده   عاملي اساسي در انقالب اسالمي متمايل است. ويه يفرهنگ شيعي به مثاب
 ايدئولوژي انقالب و تقويت  است كه در انقالب اسالمي، عوامل فرهنگي در رشد

 ايدئولوژيك آن سهم بسزايي داشته اند. «تترا برت گر» در كتاب خود  زمينه هاي فكري و
، نظريه «محروميت نسبي» را مطرح نموده كه " مي كنندچرا انسان ها شورش" با نام

براساس آن، محروميت مقوله اي ذهني و روانشناختي است. از نگاه تترا برت گر، 
محروميت مقوله اي نسبي است كه زمينه ايجاد انقالب را فراهم مي آورد. نظريه جيمز 
ديويس وجهه اي روانشناسانه دارد و برهمين بنياد نيز وي عامل انقالب را نوع نگرش 

افراد به عالم خارج معرفي مي كند. برخي از تحليل گران تالش نموده اند تا اين نظريه را 
ز ديويس پس از بررسي ديدگاه هاي متفاوت درباره يمبا انقالب ايران تطبيق كنند. ج

چگونگي وقوع انقالب، نقش بهبود شرايط را در وقوع انقالب در نظر مي گيرد. به ديگر 
بيان، رشد اقتصادي طوالني موجب افزايش انتظارات مي شود و ركود و عقب گرد كوتاه 

مدت نيز سبب ايجاد فاصله زياد بين انتظارات و واقعيات خارجي توسعه مي گردد و 
] درحقيقت از نگاه وي، وجود 6اين فاصله تحمل ناپذير بسترساز انقالب است. [

نارضايتي است كه انقالب را مي سازد، نه شرايط ملموس اقتصادي. آبراهاميان، تالش 



 

 

                     

نموده تا اين نظريه را با علل رويداد انقالب اسالمي ايران بسنجد. وي در تطبيق نظريه 
 اقتصادي، به فزايندگي ه ي«توقعات فزاينده» ضمن اشاره به دستاوردهاي رژيم در توسع

انتظارات مردم (ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي) و ناتواني رژيم از پاسخگويي به اين 
توقعات اشاره مي كند. از ديدگاه او ناتواني رژيم در اين پاسخگويي موجب قرار گرفتن 

اين باره معتقد است كه پنج برابر شدن ناگهاني   انقالب گرديد. آبراهاميان درهايران در لب
درآمدهاي حاصل از نفت در سه سال آخر عمر رژيم موجب باالتر رفتن توقعات مردم 
گرديد و از اين رهگذر شكاف بين وعده ها و دستاوردهاي رژيم از يك سو و خواسته ها 

] آبراهاميان اغلب گزاره هايي را مطرح 7و داشته هاي مردم از سوي ديگر عميق تر شد. [
كرده است كه ريشه در چارچوب ماركسيستي دارند و گاه با تحليل كاركردي او 

  هانتينگتون متضمن توجه به روابط قدرت ميان طبقات و  هماهنگ نيستند. چارچوب 
يكپارچگي منطقي،  ميان طبقات و دولت نيست. عالوه بر مشكالت ناشي از فقدان 

شواهد تجربي نيز حاكي از وجود رابطه اي ميان نوسازي سريع و پيامدهاي انقالبي 
 نوسازي شاه در اوج خود بود، ه ي كه برنامش)1350 (م1970 ه ي دهه ينيست. در نيم

 يا سياست گذاري وقوع ناآرامي انقالبي در ايران را  هيچ ناظري در محافل آكادميك
 ه ي اقتصادي ــ اجتماعي و توسعه يپيش بيني نمي كرد. برقرار نبودن توازن ميان توسع

سياسي به عنوان علت انقالب نيز ناكافي و تامل پذير است؛ لذا استفاده از گونه هاي 
مختلف تبيين كاركردي مشكالت جدي تجربي، روش شناختي و نظري به دنبال دارد. 

 اين نظريه، با اشكاالتي چند  همچنين بايد دانست كه تحليل انقالب اسالمي براساس
روبروست. اشكال عمده تطبيق اين نظريه با انقالب اسالمي ايران در اين است كه كه 
اين نظريه اساساً فعاليت ها و مبارزات و نارضايتي ها عليه رژيم پهلوي دوم را قبل از 

مدرنيزاسيون، در نظر نگرفته و به همين رو انقالب را تنها ناشي از مدرنيزاسيون مي داند. 
اين درحالي است كه برخي از تحليل گان ريشه هاي نارضايتي ها و قيام ها عليه دولت 
 پهلوي را به مدت ها پيش از آغاز روند مدرنيزاسيون در ايران بازمي گردانند. همچنين

زا در وقوع انقالب را توضيح دهد،  اين نظريه اگرچه ممكن است برخي از عوامل شتاب
در بيان علت وقوع انقالب اسالمي به تحليلي يك جانبه پرداخته است؛ حال آنكه عوامل 
مختلفي در پيدايش هر انقالب مؤثر است و انقالب اسالمي ايران نيز از اين قاعده جدا 

ماروين نيست. بنابراين نمي توان مدرنيزاسيون را عامل اصلي انقالب ايران دانست. 



 

 

            

نويسد: در زونيس، كارشناس و آگاه به مسائل داخلي ايران، در كتاب شكست شاهانه مي
 ايران به حساب آورد  بايست سقوط شاهترين وقايع جهان معاصر را ميواقع يكي از مهم

 اينكه قدرتمندترين پادشاه جهان بوده و نقش اصلي را در سازمان اوپك  كه با توجه به
كشور فرار،   اياالت متحده بود، از داشت، همچنين از كشورهاي هم پيمان مطمئن

كه داراي آثار  نافورجان ]8سلطنت خود را از دست داده و خاندانش منقرض گشت. [
 يكي از مقاالت خود، انقالب   ايران مي باشد. او در متعددي در زمينه نظريه  هاي انقالب و

 ايران و  درم 1978-1979هاي ك سالتاماي بيند: حوادث در ايران را چنين مي اسالمي
اياالت متحده آمريكا  اي را متوجه طوفاني كه در نتيجه آن برخاست؛ امواج تكان دهنده

المللي و نيز محافل آكادميك و دانشگاهي نمود كه تا به امروز و تصميم گيرندگان بين
نيز ادامه دارد؛ آنچه كه به عالوه به طور مستقيم و غيرمستقيم، زندگي ميليون  ها انسان را 

تئوري ديگر بر نقش تعاليم اسالم در پيدايش در سراسر جهان تحت تأثير قرار داد. 
انقالب اسالمي  ايران تأكيد مي كند. استاد مطهري چنين نظري را ابراز مي كند و نوعي 

تفسير از جامعيت دين اسالمي را كه متضمن مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
است؛ ارائه مي نمايد و حريت و آزادي، عدالت و شكاف  هاي طبقاتي را در متن 

حامد الگار در كتاب «ريشه هاي انقالب اسالمي»، تشيع و تعليمات اسالمي قرار مي دهد. 
 ايدئولوژي، را  يك و طرح اسالم، به عنوان   يك سنّت، رهبري امام خميني، به عنوان تجسم

 اين عوامل را در چارچوب نظري خاص قرار نداده است.  ريشه هاي انقالب دانسته، اما
 ايدئولوژي  ، مذهب به عنوانم1979 ايران   «انقالب دره يحميد عنايت نيز در مقال

سياسي»، نخست تضادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را وجوه مشترك انقالب ها 
 ه يدانسته، سپس بر سقوط روحي شاه تأكيد  ورزيده و درنهايت مذهب شيعه را نقط

 ايران از ساير انقالب هاي جهان خوانده است و اعتقاد دارد كه در تاريخ  افتراق انقالب
ايران، مردم فقط به خواست عالمان مذهبي در تحوالت شركت   اخير ه يسال صد

نه تنها تحليلي از  تحليلي كه فوكو پيرامون انقالب اسالمي ارائه مي دهد، ]9كرده اند. [
منظر جامعه شناختي، اقتصادي، نظامي و ساير ابعاد تحت تعليم نيست كه در جاي خود 

يك متفكر مطرح شده است. ايرانيان چه  بسيار ناب و جديد مي باشد چرا كه توسط 
گيري انقالب را رويائي در سردارند، كتابي است كه خاطرات فوكو در دوران شكل

اين كتاب وي درپي انديشه اي است كه انقالب را شكل داده و  بازنمايي مي كند. در 



 

 

                     

مديريت كرده است. اما عقيده فوكو پس از پيروزي تغيير مي كند. فوكو معتقد است كه 
 ريشه  هاي انقالب در چند مسئله نهفته است:

 . مذهب تشيع1       
 . اقتدارگرايي حكومت  ها2       
 ين  هاي مذهبي آي. نمود اراده جمعي در3       
از اين منظر است كه فوكو در نگاهش نسبت به عناصر  سياست . تلفيق ديانت و4       

 كند. ايران انقالبي به چهار متغير اشاره مي متشكله انحصار قدرت نهفته در
دانيد مي" گويد:ال مطرح كرده و ميؤ اين س بنديش را در پاسخ بهسپس جمع       

وجود آمدن ه  نحوه ب"علت انقالب اسالمي ايران چيست؟ نقض مدرنيته توسط امام.
 اين انقالب را در دو ايدئولوژي اساسي بيان مي كند. اول اعتقاد فراگير به  موتور انديشه

گيري  هاي مثبت و منفي دوم اعتقاد به رهبري اين انقالب. در كل جهت امام زمان و
رابطه با انقالب اسالمي ايران حاصل تفكر يك انديشمند است نه  فوكو در

سه انگيزه اساسي براي فوكو در  شناس. در مجموع قدرت، تاريخ و نفي مدرنيته،جامعه
 يك دانشمند پست مدرنيسم است.  گرايش عميق به انقالب اسالمي ايران بوده چون او

 اين انقالب موفق است. اما قادر به تبيين بخش اثباتي  تحليل ويژگي هنجارشكن لذا در
آن نيست. فوكو انقالب اسالمي ايران را برخالف جريان مدرنيسم و اساساً متفاوت با 

 اين انقالب را برگرفته از مباني اعتقادي شيعه دانسته و  انقالب هاي ديگر مي داند. او
نه تنها در سطح   ايران، وقوع انقالب اسالمي] 10[بر اين بنياد به تحليل آن مي پردازد. 

مطالعات و نظريه پردازي هاي  همچنين در  ايران و در سطح نظام بين المللي، داخلي
الملل متغيرها و مفاهيم جديدي را روابط بين  علوم سياسي و اجتماعي وه يعرص

كه بسياري از نظريه پردازان مطرح انقالب ناچار شدند در آثار  معرفي نمود. به طوري
 ايران مطابق  جديد خود تغييرات و تعديل هايي را لحاظ كنند؛ زيرا انقالب اسالمي

درك نمي شد.  هيچ كدام از نظريه هاي پيشين در مورد انقالب به درستي تحليل و
به عنوان مثال انقالب ايران نظريات ساختاري از جمله نظريه تدا اسكاچيول درباره وقوع 

 در مقاله اي با عنوان «دولت م1982ال برد كه وي در سال ؤها را چنان زير سانقالب
 ها به طورن» اين گفته پيشين خود را كه انقالبتحصيل دار و اسالم شيعي در انقالب ايرا

«تنها  شوند بلكه مي آيند و «جبري هستند» را نقض كرده و افزود:آگاهانه ساخته نمي



 

 

            

 نظران وبسياري از صاحب رو، اين انقالبي كه آگاهانه ساخته شده انقالب ايران بود.» از
محققان حوزه انقالب معتقدند كه تحليل انقالب اسالمي ايران به عنوان آخرين انقالب 
  اجتماعي قرن بيستم را نمي توان به صورت كامل با نظريات موجود انقالب توضيح داد. 

 
 عوامل اثر گذار در پيروزي انقالب اسالمي علل و. 2

كننده چنين شرايطي   ايجاد عوامل متعدديدر تحليل زمينه  هاي بروز انقالب اسالمي 
 چند عامل بيشتر از خالصه كنيم،كلي ها را در يك دسته بندي است؛ اما اگر بخواهيم آن

كلي در بازكاوي انقالب اسالمي با سه ركن  . به طوركنند ايفا مي همه نقش محوري
 ايدئولوژي و مردم مواجه هستيم كه تحليل انقالب بايد براساس مراجعه به  رهبري،

 اين معنا مي توان اذعان داشت كه انديشه و ماهيت  پذيرد. بهگانه صورتاركان سه
رهبري انقالب اسالمي در چارچوب نگرش شيعي متمركز بوده است. در نوشتار 

مدرنيزاسيون و پيامد  هاي منفي آن از  عواملي از قبيل، حاضرعالوه بر اين سه ركن اصلي؛
شكاف  هاي  بحران مشاركت، هاي اقتصادي و اجتماعي،نابرابري توسعه ناموزون وقبيل 

ترين بسترهاي بروز انقالب اسالمي اجتماعي و درنهايت بحران مشروعيت از مهم
 ها اشاره خواهد شد. اند كه در ذيل به آنشناسايي شده

 
   رهبري2-1

هماهنگ كننده و كي از اركان مهم شكل گيري انقالب اسالمي و به عنوان  ي رهبري
متفكران نهضت  هاي . سازمان دهنده بسيج و اتحاد نيروهاي درگير انقالبي است

 ايدئولوژي   يا اند. رهبران فكرياجتماعي، رهبران انقالب را به سه دسته تقسيم كرده
يا مدير. رهبري ممكن است  پرداز، رهبران بسيج گر يا كاريزماتيك و رهبران سياستگذار 

. وضعيت  ايده آل و تكامل  يافته رهبري در  اين ويژگي  ها باشد سه  يا هر  يا دو  يك داراي
انقالب ها جمع بين  اين ويژگي ها در شخصيت رهبري خاص است كه انسجام حركت 

چنانچه امام خميني توانست هم و دوام آن در مرحله تثبيت را بيشتر تضمين مي كند 
هاي نظام پهلوي را تقبيح كند هم نظريه واليت فقيه را تبيين نمايد و هم بسيج سازمان

گسترده توده  هاي مردم را عليه نظام پادشاهي سامان دهد و در دوراني ده ساله در قالب 
 و بر چالش هاي عميق پيش روي انقالب از جمله سياستگذار ظهور كند رهبري مدير و



 

 

                     

را دوران رهبري امام(ره) جنگ تحميلي و ... فايق ايد و آن ها را تبديل به فرصت نمايد. 
ظهور امام به عنوان رهبر  دوره اول: توان تقسيم كرد:ي متفاوت ميبه چهار مرحله

كسب مقبوليت ايشان از طرف مردم بود. اين دوران با اعالميه  سياسي - مذهبي و
مخالفت با قانون انجمن  هاي ايالتي و واليتي آغاز و اوج شكوفايي آن در سخنراني 

 خرداد بود كه با تبعيد 15معروف ايشان در روز عاشوراي ماه محرم و دستگيري و قيام 
: ايشان به تركيه به پايان رسيد. دراين دوره از مبارزه امام، چهار اقدام اساسي انجام دادند

كارگيري شيوه نوين مبارزاتي در ه ب .3. ت؛ديان پيوند دادن سياست و .2؛ . تحريم تقيه1
 ؛ استعمار خارجي نيزبرابر شاه و

ي فترت طوالني پانزده ساله است كه با تبعيد امام به شامل يك دوره: دوره دوم
رسد، در اين دوره با انتشار اطالعيه  ها و تركيه و با عزيمت ايشان از نجف به پايان مي

 ها مبارزه با رژيم ادامه داشتفتاوي و انجام سخنراني
 تا پيروزي انقالب.ش 1357 رهبري امام از تظاهرات گسترده ديماه :دوره سوم

اجتماعي انقالب به عنوان رئيس حكومت  ديني و اي كه رهبردوره دوره چهارم:
ترين دوره انقالب ترين و مشكلعهده داشت كه حساس مسئوليت سياسي كشور را بر

ي نظام اسالمي را با انجام انتخابات متعدد از و رهبري بود. امام در طول يكسال پايه
جمله رفراندم جمهوري اسالمي، انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسالمي، 
انتخاب رياست جمهوري و به رفراندم گذاشتن قانون اساسي، تثبيت و تحكيم نمود. 

ويژه اساسي است كه بدون ترديد توفيق انقالب  رهبري در انقالب داراي چند كار ]11[
 ويژه ارائه و اشاعه ويژه  هاي مذكور اتفاق نخواهد افتاد، نخستين كار بدون انجام كار

يكي از وظايف مهم رهبري تدوين و ارائه ايدئولوژي انقالب است.  ايدئولوژي است. 
المللي با زباني ساده و همه فهم و سوم هدايت دوم بيان مسائل پيچيده داخلي و بين

، مهارت و قدرت (ره)رهبري انقالب اسالمي، امام خميني ]12مبارزه و جنبش است. [
ترين ابزارها خاصي در بحث و مجادله از خود به نمايش گذارد مهارتي كه از مناسب

 ترين منبع فكري و فرهنگي رهبر انقالببراي بسيج توده  ها محسوب مي شود. مهم
 ايدئولوژيي بود كه از تفسيرهاي سياسي اسالم و نقش رهبري روحانيون سرچشمه 

وسيله تقاضاهاي مردمي قبل از آنكه توده از آن با خبر باشند به مي گرفت. دعاوي و
 ترين سؤالگيرند. مهمتوده  ها در چارچوب قواعد آن قرار مي مند شده ورهبران قاعده



 

 

            

بروز  تجهيز افكار عمومي و  اين است كه رهبران چه نقشي در بروز نارضايتي  ها و
گوستاو  و تلقين مي شود پرداخته و افكار توده  ها توسط رهبران ساخته و انقالب دارند؟

اگر  نويسد:شناسي توده  ها چنين ميلوبون انديشمند قرن نوزدهم فرانسه در كتاب روان
به راه مورد نظر كشانده  اي بالفاصله تحت تأثير قرار گيرد وقصد بر آن باشد كه توده

  يا جان خود را بر سر دفاع از  شود تا كار خاصي را انجام دهد مثالً كاخي را تاراج كند
ترين راه تأثير ارائه اي سريع اثر بگذارد موفقگونه يا بارو بگذارد بايد در آن به يك سنگر

 يافته باشد. شرط الزم  دادن نمونه است به شرط آنكه توده قبالً توسط عواملي آمادگي
ديگر آن است كه شخصي كه قصد جذب كردن توده  ها را دارد صفتي داشته باشد گاهي 

 يا مفاهيم عقيدتي را تدريجاً به روان توده  خواهند نظرياتچنين است كه رهبران مي
عموماً سه روش  كنند و اين كار از شيوه  هاي مختلفي استفاده مي تلقين كنند به منظور

 اين شيوه  ها   يا سرايت است. روش تكرار سوم روش انتقال روش ادعا دوم: دارند اول:
يك ادعاي  ها دوام زيادي دارد. كنند اما موفقيت حاصل از آنتأثير ميو تدريجي كند 

نمودن نظري به روان توده  به منظور القاء دليل، ساده بدون ذكر نمودن هرگونه برهان و
دليل كمتر همراه باشد به همان  با سند و تر ووسيله مطمئني است. ادعا هرچه قدر قاطع

اندازه بيشتر احترام آميخته به ترس ايجاد مي كند. اثر واقعي ادعا هنگامي ظاهر مي شود 
با همان الفاظ اوليه تكرار شود. ناپلئون  المقدور وحتي كه خود ادعا به طور مداوم و

چيز كه  آن تكرار است. هر  يك شكل جدي وجود دارد و گفته است از سخن فقط
الخره به مثابه حقيقتي اثبات شده مورد اگردد كه بتكرار شود چنان در اذهان استوار مي

آموزش  هاي عقيدتي مثل  تحريكات و احساسات، شوند. نظريات،قبول واقع مي
 ميكروب به توده  ها سرايت مي كند. براي سرايت كردن الزم نيست افراد در آن واحد در

تواند از راه دور توسط تأثير برخي از وقايع كه همه روان  ها  يك مكان باشند. سرايت مي
نيز  سازند،ها را از عالئم خاص توده برخوردار ميآن كنند و يك جهت هدايت مي را در

ها از پيش از طريق عوامل  اين امر به ويژه هنگامي است كه روان گيرد.صورت مي
 كه از پاريس شروع شد ش1848غيرمستقيم آماده شده باشند مثالً انقالب سال 

پادشاهي  هاي متعددي را  اي ناگهاني به بخش بزرگي از اروپا سرايت كرد وگونهبه
چنانچه سه عامل نارضايتي، ايدئولوژي جايگزين و روحيه انقالبي ] 13متزلزل ساخت. [

در سطح جامعه و مردم پديدار گردد، اما رهبري و نهادهاي بسيج گر وجود نداشته 



 

 

                     

باشد، انقالب به پيروزي نخواهد رسيد. همچنين پيروزي انقالب نيازمند رهبري است 
تا بتواند با استفاده از نارضايتي هاي موجود و ايدئولوژي جايگزين، انقالب را به پيش 

برد. بنابراين هرگاه رهبر و يا نهادهاي بسيج گر جامعه بتوانند نقش فعال سازي 
نارضايتي ها، مطرح كردن ايدئولوژي جايگزين و هدايت روحيه انقالبي را به خوبي ايفا 

كنند، انقالب منجر به براندازي نظام حاكم خواهد شد. انقالب ممكن است داراي 
رهبري واحد باشد (مانند امام خميني در انقالب اسالمي ايران)، يا اينكه به صورت 

پذيرد و يا آنكه در هر مرحله فرد خاصي رهبري آن را برعهده داشته مشترك انجام
باشد. براي مثال، در ميان رهبران انقالب فرانسه نام سه نفر (ميرابو، دانتون و روبسپير) 

گران انقالب اسالمي و يكي از مسائل مهمي كه اغلب تحليل ]14به چشم مي خورد. [
ناظرين خارجي را به حيرت انداخته، حضور ناگهاني تمام مردم به صورت همزمان و 

صدا كه خواستار تحول و تغيير اساسي يعني سقوط رژيم شاه و برقراري هماهنگ و هم
حكومت اسالمي بودند، مي باشد. در ايران (برخالف ساير انقالبات) تمام اقشار و 

طبقات مختلف جامعه (كشاورز، كارگر، اصناف، كارگران دولتي، دانشجويان، شهري، 
روستايي و ...) همه و همه با هم تحت رهبري امام خميني(ره) قيام كردند و بدون آنكه 

صدا شدند و قيام كردند. ائتالف يا تفاهمي برسر خواسته  هاي متفاوتشان كنند با هم هم
توان درتظاهرات روزهاي عيد فطر، تاسوعا تبلور عيني اين وحدت و يكپارچگي را مي

]                                 15تهران ديد. [  در57و عاشوراي سال 
 
 ايدئولوژي 2-2

اي است واژهاست.  اين مفهوم دئولوژي يكي ديگر از اركان مهم انقالب اسالمي  اي
 اين  نظر، و لوژي به معناي شناخت. انديشه و  ايده به معني تصور و فرانسوي مركب از

بار در دوران انقالب فرانسه پديد آمد و دستورات دوتراسي متفكر واژه نخستين
 يا  شناسي) نخستين كسي بود كه آن را به مفهوم انديشه1836م- 1754فرانسوي (

ا به ها كار برد و دانش ايده  ها از نظر او دانشي بود با رسالت خدمت به انساندانش ايده  ه
ها از جهل و آماده كردن آنان براي پذيرش فرمانروايي عقل. از نظر و نجات آن

 ايدئولوژي بخشي از روبناست كه داراي خصلت طبقاتي است و بنابراين  ماركسيست  ها
 يعني به هم   ايدئولوژي يعني زيربناي جامعه است. منعكس كننده مناسبات اقتصادي 
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 ايده  ها و  اي ازتشكيل بدنه پيوستن ارزش هاي اصلي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و
آل  ايده  يا روش زندگي  يك نظام اجتماعي اي برايانديشه  ها كه همچون شالوده و پايه

 ايدئولوژي به ماهيت نظام سياسي، نحوه اعمال قدرت، نقش فرد،  خدمت مي كند.
 ايدئولوژي  كيفيت نظام اقتصادي و اجتماعي و اهداف جامعه ارتباط پيدا مي كند.

 يك جامعه را به هم پيوند   يك سيستم عقيدتي بنيادين نه تنها ارزش هاي اصلي به عنوان
حمايت قرار  مي دهد بلكه خود تبديل به ارزشي اصولي مي شود كه مورد دفاع و

 گيرد و در بسياري موارد به جوامع ديگر گسترش مي يابد. عموماً اعتقاداتمي
شوند و هريك از آن  يا ناسيوناليستي كامالً عجين مي  ايدئولوژيكي با احساسات مذهبي

 به طور كلي ]16 يك شود و از آن حمايت كند. [  اين دارد كه با آن ديگري دو گرايش به
 اين  اي از انديشه  هاست كه به طور سيستماتيك منظم شده باشد در ايدئولوژي مجموعه

 ايدئولوژي را به انواع كثيري از انديشه  هاي زمان و  معناي وسيع و عام مي توان اصطالح
از آن ميان ايسم  ها اطالق كرد. بنابراين ناسيوناليسم، كمونيسم و دموكراسي را نيز از 

طور مذاهب عمده به ويژه اسالم و اند و همينايدئولوژي دانسته  يك  برخي جهات
 اي از انديشه  ها درباره زندگي، جامعه ايدئولوژي عبارت است از مجموعه مسيحيت.  يك

يا مذهبي كه سنت به آن اعتقادي   يا حكومت كه از شعارهاي اجتماعي سياسي 
تدريج گيرد و با استفاده مستمر و موعظه دائمي بهآميز وجود داشت، مايه ميتعصب

هر  ]17آيد. [يا ملتي درمي  يا حزب  به صورت اعتقاد مسلم و وجه مشخصه گروه و
تغيير و تحولي در سياست و حكومت افزون بر نارضايتي، نيازمند ايدئولوژي جايگزين 

براي تغيير حكومت است. به ديگر سخن، تا زماني كه جايگزيني مناسب براي نظام 
حكومتي وجود نداشته باشد، بي گمان نظام حكومتي تغيير نخواهد كرد. برينتون، يكي از 

نظريه پردازان انقالب معتقد است كه هيچ انقالبي بدون گسترش انديشه و ايدئولوژي 
ايدئولوژي در هر انقالب، در چگونگي پيروزي آن، نوع  ]18جديد شكل نمي گيرد. [

حكومت جايگزين و حتي مراحل و تحوالت پس از پيروزي نيز نقشي بسزا دارد. در 
واقع ايدئولوژي انقالب، نظام ارزشي سازمان يافته اي است كه ويژگي هاي نظام آرماني را 

ها را مي نماياند. انقالب هايي كه در آن يك ايدئولوژي ترسيم مي كند و راه رسيدن به آن
واحد و سازگار با ويژگي هاي فرهنگي آن جامعه گسترش يابد، زودتر فراگير مي شود و 
بسيج توده ها را درپي مي آورد. از سوي ديگر، اين انقالب ها سريع تر از ديگر انقالب ها 



 

 

                     

 اين سو  ] از19به پيروزي مي رسند و پس از آن نيز بي ثباتي هاي كمتري خواهند داشت. [
نيز هرقدر تعداد ايدئولوژي ارائه شده براي انقالب بيشتر باشد، احتمال ثبات پس از 

انقالب كمتر است. وجود ديگر ايدئولوژي ها در برخي انقالب ها حتي به موضوع 
 ايجاد ثبات و ادامه حيات  حكومتي براي درگيري پس از انقالب نيز بدل مي گردد. هر

 ايدئولوژي و ديدگاهي  سياسي خود نيازمند مشروعيت سياسي است. لذا سعي در اشاعه
هاي  ايدئولوژي باورهاي اساسي را با ساخت . نمايدمينأمي كند كه مشروعيت آن را ت

 ايستارهاي فكري مردم را تشكيل مي دهد، مرتبط   يا ارزش هاي دروني شده كه عميق
برداري از احساسات مردم است. هر ايدئولوژي بهره ترين وظيفه پنهان مي سازد. مهم

حكومتي نيز براي جلب طرفداري و كسب مشروعيت چه در ميان پايگاه اجتماعي ويژه 
 ايدئولوژي برا ي توجيه مشروعيت خويش   يا در ميان عموم مردم سعي در تبيين خود

اي با مباني فكري و عقيدتي  ايدئولوژي تا چه اندازه مي كند. لذا مسئله مهم اين است كه
 ايدئولوژيك  جامعه سازگار است. به نظر آلتوسر در نظام آموزشي جوامع مدرن دستگاه

  ايران نظام آموزشي پهلوي نزديك به چنين وضعيت جانشين كليسا مي شود اما در
 ايدئولوژيكي بود تحول بعدي و واقعه بنيادگرايي اسالمي ممكن است مسجد را 

 بنابراين ]20 ايدئولوژيكي دولت مطرح كرده باشد. [ به عنوان نهاد رقيب تلقين
يك نظام عقيدتي است كه اختصاص دارد به مجموعه عقايد   يا   يك ارزش و  ايدئولوژي

يكديگر پيوستگي دارند و تصوير بالنسبه كاملي را از جهان  و احكامي كه كمابيش با 
گونه كه گونه كه هست و آن ايدئولوژي براي صاحبان آن جهان را آن كنند.ترسيم مي

 يك رشته گرايش  هاي وابسته و مربوط به نهادها و  بايد باشد ترسيم مي كند و محتوي
جريان هاي گوناگون جامعه است كه در صورت پذيرش آن از سوي مردم مشروعيت 

 ايدئولوژي سياسي را به شرح  سياسي- اجتماعي را به دنبال دارد لذا رابرت. اس. لين
 يك سلسله مفاهيم با ويژگي  هاي ذيل خواهد بود:   ايدئولوژي داراي  زير تعريف مي كند.

االتي از قبيل، حكومت گران و رهبران كدامند؟ چگونگي ؤن مفاهيم با س-  اي1        
  اين كه معيار اساسي حكومت آنان چيست ارتباط پيدا مي كند. انتخاب آنان و

و   اين عمل بدان معني است كه عقايد كنند و يك نظريه عرضه مي  اين مفاهيم -2       
. خيزندها به مقابله برمينظريه  هاي مخالف را برانگيخته و با آن



 

 

            

ها را تكامل گذارند و آن- بر برخي از ارزش هاي اساسي زندگي اثر مي3       
. بخشندمي

  يا حذف نهادهاي مهم اجتماعي هستند.  اي براي دفاع و اصالح- متضمن برنامه4       
 اين مفاهيم به نوعي توجيه منافع گروهي است ليكن نه بدان معني كه از  - كار5       

 اي با گروه اصلي در تماس هستند دفاع گردد.گونههايي كه بهمنافع همه گروه
 - از نظر شكل و محتوا هنجاري و اخالقي هستند.6       
 اين مفاهيم الزاماً از چارچوب اصلي خود جدا شده به دستگاه عقايد گسترده  -7       

  ]21[اند. تري وابسته گرديده و در ويژگي  هاي ساختي و الگوي آن دستگاه سهيم شده
انقالب اسالمي در كشوري به وقوع پيوست كه مذهب آن شيعه بوده و موقعيت        

 اين كشور  خاص در جهان خصوصاً خاورميانه داشت. مذهب در بسيج عمومي مردم در
نقش و اهميت بااليي داشته است. ايران در حوزه مديترانه از جمله كشورهايي است كه 

از عهد باستان تاكنون هويت مستقل و زبان خويش را حفظ كرده و در مقابل كشورهاي 
 ايران، ساختار مذهبي   قرن پيش تا به حال درپنج ايستادگي نموده است. از  استعماري

. نيكي مطرح شودشيعه دوازده امامي باعث شد تا رهبري روحانيت در عرصه سياسي 
مبارز دانسته كه همواره در طول تاريخ در برابر   ايران را كشوري انقالبي و كدي نيز
 ايدئولوژي خاص ديني در ايران   ايستادگي كرده است وي معتقد است فرهنگ و مخالفان

] 22 اين امر شده است. [  اين كشور سبب موقعيت خاص و
و تمامي است كه جهان، انسان، رابطه انسان و جهان، فلسفه   ايدئولوژي تام اسالم

تاريخ و حقيقت زندگي، نظام اجتماعي و شيوه زيستن و محتواي روابط اجتماعي و 
انساني براساس آن تعيين مي شود. دكتر س. فاروق حسن معتقد است آنچه سبب شده 
تا جوامع كنوني در قرن بيستم به اسالم گرايش بيشتري داشته باشند به دو دليل است: 

يابد و دوم  اول آنكه ظهور اسالم سبب شد تا دين اسالم بر ساير اديان برتري سياسي 
كه رابطه ميان انسان و خدا را در كانون توجه خود دارند،  ناآنكه برخالف ديگر ادي

اسالم عالوه بر آن به تمامي دستورات و قوانين تشكيل جامعه و حتي آداب روزمره 
طرحي  ايران به مثابه   ايدئولوژي اسالمي اصول ]23ها توجه خاص دارد. [زندگي انسان

دارد:  فعاالن اسالمي در جهان به موارد زير اشاره براي 
. ) تأكيد مجدد بر اسالم به مثابه شيوه زندگي تمام عيار1



 

 

                     

منشاء   اينكه پذيرش الگوي غيرديني و غربي، جدايي دين از دولت سر ) اعتقاد به2
 تمام مصايب اجتماعي، اقتصادي، نظامي و سياسي جوامع مسلمان است.

 اينكه بازگشت قدرت و موفقيت  هاي مسلمانان نيازمند برگشت  ) اعتقاد راسخ به3
است.  داري غربي اسالم و حاكميت دين الهي بجاي سرمايه

 مطلوب كه اي) معرفي دوباره شريعت اسالمي به مثابه طرح اسالمي جامعه4
 منان است.ؤاجتماعي عادالنه و اخالقي از م

) تمايل به جهاد عليه تمام ناراستي  ها، حتي اگر الزمه آن تحمل سختي  ها و در 5
  ]24صورت لزوم به شهادت رسيدن در را ه خدا باشد. [

  ايدئولوژيكي انقالب اسالمي، با توان و قابليت الزم در عرصه انقالب، ويژگي  هاي
 ايدئولوژي انقالبي است   يك  ايدئولوژي شيعي بسيج سياسي مردم را فراهم نمود. اصوالً

 اين امر  كه همواره در طول تاريخ قدرت جذب و مشاركت مردم را داشته است. علت
كه فرهنگ سياسي تشيع با   ايدئولوژي است به طوري  اين ايماهيت فكري و انديشه

تاسي به دستورالعمل  هاي موجود در قرآن و عترت و دستورات رهبران، سازش عليه 
هرگونه ظلم و ستم را محكوم و از گناهان كبيره دانسته است و از مباني محوري آن 

 ايدئولوژي  يك  ايدئولوژي شيعي را  تأكيد بر اصل عدالت خواهي است. مانگول بيات
 ايران دانسته كه موجب بسيج مردم و تحوالت دوران غيبت امام مهدي(ع)  كارآمد در

] 25گرديده است. [
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حضور فعال اقشار مردم و گروه هاي اجتماعي  يكي از عوامل مهم و مؤثر در به ثمر 
رسيدن انقالب و از اركان پايه اي انقالب ها مي باشد. چنانچه امام خميني ركن دوم 

پيروزي انقالب اسالمي را وحدت كلمه و حضور وسيع در صحنه براي تحقق حكومت 
اسالمي مي داند. بديهي است كه موفقعيت هر يك از گروه هاي رقيب در منازعه سياسي 
 ايران در دوران انقالب بستگي داشت به موفقيت گروه هاي مختلف در  ايجاد هماهنگي 

بين سه ركن رهبري،  ايدئولوژي و مردم و ماهيت واقعي انقالب اسالمي با وحدت 
نظري و عملي بين  اين سه ركن قابل تبيين و تشريح است. تشكل و سازماندهي مردم 

از عوامل اصلي توانمندي انقالبيون در مبارزه عليه رژيم بود. حتي مكانيسم هاي سنتي و 



 

 

            

 ديني بود از نفوذ، مقبوليت و –كارآمد كه داراي ريشه  هاي عميق و مستحكم فرهنگي 
مشروعيت مردمي برخوردار بود از جمله مي توان به انجمن ها، هيئت ها و نهادهاي سنتي 

و مذهبي مانند مساجد و تكايا، بازار و اصناف اشاره كرد. بنابراين جمعيت هاي مردمي  
يكي از اركان اساسي بسيج سياسي در انقالب بود كه با انتظام درست در كنار اركان 

ديگر موجب بسيجي مقتدر و كارآمد شد. از  اين حيث گسترش روحيه و بسيج انقالبي 
در جامعه موجب تقويت علت هاي اثر بخش و سرعت بخشيدن به تأثيرات عميق 

 مجموعه علل شكل گيري انقالب خواهد شد. 
 
 گسترش روحيه و بسيج انقالبي  2-4

روحيه انقالبي پديده اي روان شناختي و مرحله اي باالتر از نارضايتي از وضع موجود 
وجود آمدن حس پرخاشگري عليه نظم سياسي حاكم  اين روحيه، به است. مراد از

است. با چنين روحيه و اراده اي است كه فرد اعتمادبه نفس مي يابد و در مقابل 
گرانه حكومت مي ايستد. اين راه حل هاي اصالح گرايانه و نيز سياست هاي سركوب

روحيه نيز دست كم بايد در ميان گروهي از نخبگان و توده ها ظهور يابد. از اين رو، تا 
هنگامي كه اين پديده روي نداده ـ هر چند شرايط ديگر محقق باشد ـ انقالبي به وقوع 

نمي پيوندد. قوت و اقتدار روحيه انقالبي نيز به عوامل مختلفي بستگي دارد؛ مانند 
ويژگي هاي تاريخي و فرهنگي، نوع ايدئولوژي انقالبي و نيز مجموعه خصوصيات و 

هر انقالبي را انقالبيون به ثمر مي رسانند، كه در مباحث  ]26اقدامات پيشين حكومت. [
 فردبايد توجه داشت . بيشتر بررسي خواهد شد »مردممربوط به انقالب؛ تحت عنوان «

هاي مربوط به  در غالب تحليلاگرچهفردي تحول يافته و دگرگون شده است.  انقالبي،
شناسي  انسانن مسئله مهم در اي انقالب، تحول انقالبي افراد جدي گرفته نمي شود، و

انقالب، جايگاه خاصي را به خود اختصاص نمي دهد. فرد انقالبي بيشتر احساساتي، 
اين پندار او ديوانه اي است،  دنباله رو، عقل گريز و حتي عقل ستيز معرفي شده است. در 

كه نه تنها بسياري از مسائل را نمي فهمد، بلكه مقهور دست رهبراني شورشي، جاه طلب 
ذره شده را، تكه و ذرهوجود آمده، از تجمع افراد تكهو فرصت طلب است، كه موج به

 ايدئولوژي ـ كه  يك در قالب نامتشكل و نامنسجم توده، به صورتي خاص تحت لواي 
 اين  برانگيزاننده ي احساسات مي باشد- «بسيج» كرده، و انقالب را به پيروزي مي رسانند.



 

 

                     

كه مفاهيم اصلي  نگرش، ملهم از نگرش مادي و مكانيكي علوم جديد به انسان است،
 اين واژه ها ابزاري  به سخره مي گيرد زيرا، چون تعهد، رسالت و مقاومت را انقالب؛

براي توجيه برپايي حكومت هاي وحشت و ترور بوده اند. به عنوان نمونه مي توان، به 
يك  توصيف «سرگئي نچائف» از انسان انقالبي در نوشته اش، «رساله ي عملي براي 

انقالبي» اشاره كرد: «انقالبي مي تواند، و اغلب ناچار است، درپي هدف نابودي بي ترحم 
[جامعه]، در همان جامعه زندگي كند، و هويت واقعي خود را پنهان دارد. انقالبي بايد 

به همه ي اقشار و سطوح جامعه رخنه كند: از طبقات متوسط و باال گرفته، تا كسبه، 
ديوانساالران، اميران لشكر، اهل ادب، پليس مخفي و حتي  كليسا، خانه ي اربابان جهان،

له ي ما، نابودي پرشور، كامل، همه جانبه و بي ترحم ئمس ]27كاخ زمستاني [تزار]. [
 اين جهان  ... هدف غايي تشكيالت و توطئه ي ما، و وظيفه ي نهايي ما متحد كردن است

... هدف كلي تشكيالت، متقاعد   يك نيروي شكست ناپذير ويرانساز است در شكل
 ]28كردن نيست؛ تشكيالت سوداي تربيت ديگران را در سر ندارد. »[

  يك جامعه را، دربر گاه كلبنابراين توصيف، انقالبيون، اقليتي بيش نيستند، و هيچ
نمي گيرند، و هدف از فعاليت انقالبي نيز نه تربيت و ساختن و متقاعد كردن، بلكه نابودي 

  اين درحالي است كه در انديشه ي ديني، «دعوت» و كسب قدرت به مثابه ي هدف است.
يعني  ها، انقالب  يك وظيفه و تكليف و هدف به شمار مي آيد. در معناي مورد نظر آن

تخريب كامل، در نتيجه انقالب حاصل اطاعت كوركورانه ي جماعتي از اقليتي (رهبران 
انقالب) بيمار است. بسيج نيز، مربوط به گروه و محدود به آن مي گردد. چنانكه در 

تعريف آن آورده اند: «بسيج به معني فعال شدن، از نظر سياسي و كاربرد منابع قدرت 
... بسيج روندي  وسيله ي ايدئولوژي آن تعيين مي گرددگروه، در جهت اهدافي است، كه به

ها كنترل يك واحد اجتماعي به سرعت بر منابعي كه، پيشتر بر آن است، كه در آن، 
] بسيج انقالبي نيز، نيازمند رهبري است، اما با توجه به 29نداشته، كنترل پيدا مي كند.» [

هاي محدوديت و ضعف نگرشي، كه نسبت به انسان و انقالب وجود دارد، تحليل
ها كه بر پايه ي مفاهيم  اين بررسي مي مانند.روان شناختي از آن نيز، در سطح باقي

كاوي رهبران انقالبي ـ هدايتگران بسيج انقالبي فرويدي انجام گرفته، سه پايه براي روان
ها برحسب مصالح ها و توجيه آنـ بيان كرده اند: «انگيزه هاي شخصي، سياسي كردن آن

نتيجه چيزي فراتر از انگيزه هاي فردي و منافع شخصي و گروهي،  ] در30عمومي». [



 

 

            

 اين پندار، نمي توان تصور كرد، كه  براي رهبر انقالبي شناسايي نشده است، بر پايه ي
انقالب و انقالبي براي چيزي بسيار فراتر از فرد و انگيزه هاي محدود شخصي و 

 يا عمل به اعتقادي   يك دين و گروهي به حركت درآمده باشند؛ مثالً براي احياي
مذهبي. بنابراين مي توان گفت، انسان در علوم جديد چه در مقام رهبر و چه در مقام 

پيرو، هيچ هدف متعالي را دنبال نمي كند و نمي تواند دنبال كند، چرا كه در فرهنگ 
«آن چيزي كه مدرن، چيزي فراتر از منافع فردي براي انسان، مشروع و پسنديده نيست. 

 اين   اينجا حاصل شده و بايد او را جزء معجزات حساب بكنيم، همان انقالب دروني در
 اين ملّت موجب شد كه اين انقالب پيدا شود و همان انقالب  ملت بود. انقالب دروني

... پيروزي را ما  ها به خداي تبارك و تعالي موجب شدها از اسالم و توجه آندروني آن
يك   اين معنا حاصل نشود، انقالب ها  بايد از انقالب دروني مردم جستجو كنيم و تا

انقالب هاي تحويل قدرت از او به قدرت ديگر، و وضع براي ملّت همان جور كه بوده 
انقالب اسالمي مردم در  شركت وسيع بيشتر تحليل گران بر  اين باورند كه ]31باشد. » [

  بارهاست. حامد الگار در اين فراگيرتر بودهچشمگيرتر و ها قايسه با ديگر انقالبدر م
اسالمي ايران شركت وسيع توده  هاي مردم بود. در  يكي از مميزات انقالب: «مي گويد

» ... انقالب هميشه با جنگ داخلي همراه بود انقالب  هاي فرانسه، روسيه و چين
لحاظ به صحنه  نيز معتقد است كه ازكي ديگر از تحليل گران انقالب ي فرد  هاليدي 

 است.  ترين انقالب تاريخكشاندن اقشار وسيع مردم، انقالب اسالمي عظيم
 

پيامد  هاي آن  وشاه درنيزاسيون ه ممبرنا 2-5
 و شاه درنيزاسيونمعده اي معتقدند كه علت وقوع انقالب اسالمي ريشه در برنامه 

چه پيامد  هايي را به دنبال  مدرنيزاسيون چيست ودارد. سؤال  اين است كه  پيامد  هاي آن
ا  آياي ميان مدرنيزاسيون و وقوع انقالب اسالمي وجود دارد؟چه رابطه دارد؟

مدرنيزاسيون سرانجام منجر به نابودي خود مي شود؟ مور، نوسازي را دگرگوني كامل 
داند. گابريل آلموند و جيمز  يا ما قبل مدرن و پيوند آن با جهان مدرن مي جامعه سنتي

دانند كه به موجب آن نظام  هاي سياسي سنتي غيرغربي كلمن، نوسازي را فرآيندي مي
ها براي شوند. ويژگي  هايي را كه آنداراي ويژگي  هايي شبيه جوامع توسعه يافته مي

شمارند عبارتند از: درجه باالي شهرگرايي، باال بودن سطح سواد و مدرنيزاسيون بر مي



 

 

                     

درآمد سرانه، تحرك وسيع جغرافيايي و اجتماعي، ميزان نسبتاً باالي صنعتي شدن 
اقتصاد، شبكه  هاي گسترده وسائل ارتباط جمعي و به طور كلي مشاركت گسترده اعضاي 

هاي سياسي و غيرسياسي. فرانسيس آبراهام فرآيند نوسازي را جامعه در فعاليت
داند كه بر جنبه  هاي مختلف زندگي بشر اثر جامعي مي فرآيندي مستمر، مداوم و

ها استفاده انسان از تكنولوژي، جهت كنترل منابع طبيعي گذارد. در مجموع اقتصاددانمي
شناسان و دانند. جامعهو دست يابي به افزايش رشد بازده سرانه را نوسازي مي

هاي نو براي وظايف جديد،  ايجاد ساختمان ها وشناسان به مطالعه تغيير ساختانسان
پردازند و به عالوه جنبه  هاي منفي نوسازي جاد مشاغل جديد مي  ايپذيري وتفاوت

كنند. و ... را بررسي مي هاي رواني مطرح شده در آسيب  هاي اجتماعي ومانند بيماري
در نگاه محققان علوم سياسي نوسازي، چگونگي افزايش تغيير و پاسخگويي به تقاضا 

سيكورات  از نظر ]32براي تغيير و مقابله با كشمكش  هاي اجتماعي مورد توجه است. [
موجب توسعه  مدرنيزاسيون به ويژه توسعه صنعتي براساس نرخ رشد اقتصاد ملي،

گردد. جنبه  هاي ديگر مانده ميتعميق هرچه بيشتر مناطق عقب استمرار و ناموزون و
تحرك اجتماعي در  كتابخواني، ارتباطات، مدرنيزاسيون نيز مانند گسترش اطالعات و

زا  اين امر تنش تالقي با محروميت  هاي تعميق يافته آگاهي قومي را درپي داشته كه خود
 باور سيكورات نقش مدرنيزاسيون با توجه به تناقضات ذاتي ميان توسعه نا درمي باشد. 
] 33[. افزايش آگاهي  هاي قومي موجب تشديد منازعات قومي شده است موزون و

ها جاد گرايشات نيرومند موجب تشديد درگيري  ايفرآيند نوسازي با تأثير بر جوامع و
نمايي فرهنگي تأكيد نو گوني وهمگرايي كه برگرديده است. گسترش وسيع مصرف

سازي گونتوقعات دامن زده است از طرف ديگر پروسه هم داشته به خيزش انتظارات و
داخلي شدن  عمالً به محلي شدن و ملت  ها مواجه و با مقاومت تعدادي از فرهنگ  ها و

بازگشت به خويشتن را  ها كمك كرده است. جستجو براي هويت خود ودرگيري
خشونت  ها را موجب شده است. در مرحله اول  تعارضات و تقويت كرده و

اي جز وابستگي مدرنيزاسيون به كمك  هاي مالي و فني خارجي نيازمندند بنابراين چاره
 يا  به عوامل و سرمايه خارجي ندارد. گيلرمواودانل دو راه ممكن را براي فروپاشي و

ها اصوالً از  اين دولت  اينكه برخي از هاي اقتدارگرا مطرح مي كند: نخستاستحاله دولت
 يعني قبل از آنكه به مرحله تعميق وارد شوند  مرحله اول تعميق صنعت فراتر نمي روند



 

 

            

شوند، دومين راهي كه گيلرمو ها تبديل ميشوند و به نوع ديگري از دولتاستحاله مي
  اين است كه داندهاي اقتدارگراي بوروكراتيك ممكن مياودانل براي فروپاشي دولت

ها پس از تحكيم موقعيت خود و توفيق در زمينه برنامه تعميق صنعت  اين دولت
گرايانه پيش بروند و از سرمايه خارجي فاصله هاي مليتدريج به سمت سياستبه

ها حتي ممكن است در مورد دمكراتيزه كردن  اين دولت بگيرند در چنين وضعي
هاي داخلي بنديسياست نيز برآيند. البته از آنجا كه معموالً دولت  هاي مزبور، جناح

رهاي گاه ظها اختالف ندارند، در مورد ضرورت و ميزان دمكراتيزه كردن در درون آن
هاي قدرتمندي با ضرورت و اولويت دمكراتيزه كردن شديدي بروز مي كند و گروه

خير زياد همراه أ با كندي و تد اين رون ًهمين دليل معموالًورزند. و بهمخالفت مي
هاي تبيين خواست  ها و تقاضاها براي توسعه   هانتيگتون، كانال ] از نظر34گردد. [مي

سياسي لزوماً داراي كاركرد مثبت نيست در اين راستا افزايش تقاضاها بر توسعه ناكافي 
انجامد بلكه به زوال نهادهاي سياسي تأكيد دارد و اين امر نه تنها به توسعه سياسي نمي

هاي  يكي ظهور كانال  اين وضعيت از دو عامل ناشي مي شود سياسي منجر مي شود.
جديد براي انتقال تقاضا و ديگري انتقال فزاينده انتظارات.   هانتيگون بر مفهوم نوسازي 

مطابق با فشارهايي كه بر  سياسي از لحاظ ميزان ظرفيت نهادهاي نظام براي سازواري و
كيف تقاضا حاصل مي شود، تأكيد دارند.  يكي از شاخص  هاي واثر دگرگوني در كم

تطابق و سازواري، ميزان عمر نهادها و نيز درجه مقاومت نظام و نهادهاي آن در شرايط 
هجري 1304- 1358 ايران مدرن تحت سلطه پهلوي ( ] تاريخ35بحراني است. [

 و پسرش ش)1304- 1320شمسي) يا به عبارت ديگر تحت حاكميت رضا شاه پهلوي (
 رضا شاه ش1930و 1920) شكل گرفت. در اواخر دهه 1320- 1358محمدرضا شاه (

 بر نوسازي و ايجاد "مصطفي كمال آتاتورك"تحت تأثير همتاي معاصرش در تركيه 
ساالري مبتني باشد توجه كرد. حكومت مركزي قدرتمندي كه بر ارتش و ديوان

قاپو كردن عشاير شورشي،   هايي چون تختهپادشاهي رضا شاه با اعمال سياست
هاي سازي زير ساختمركزيت دادن به ارتش و قوه قضائيه، تأسيس بانك ملي و آماده

 ايران، وحدت ملي را نشانه گرفت. اگرچه رضا شاه تظاهر به اسالم مي كرد و در  مدرن
هاي نخست سلطنتش از حمايت رهبران مذهبي برخوردار بود اما برخي از سال

گري در كنار اسالم به مثابه مذهب هاي ترقي خواهانه او نظير قراردادن زرتشتيسياست



 

 

                     

تر خورشيد) و از همه مهم نمادهاي ماقبل اسالم (شيرو رسمي، انتخاب نام (پهلوي) و
پذيرش اصالحات قانوني و آموزشي مطابق با سبك و شيوه غربي، بسياري از 

ها بخش زيادي از توان و امكانات خود را با روحانيون را ناراضي كرد همچنين آن
هايشان توسط محاكم عرفي، وكال، قضات، دفاتر اسناد رسمي و اشغال شدن جايگاه

طبقات سنتي به ويژه از قانون متحد الشكل شدن لباس  آموزگاران از كف دادند. علما و
و اجبار مردان در پوشيدن لباس فرنگي، ممنوعيت روحانيون از پوشيدن لباس 

تصرف موقوفات  روحانيت، غيرقانوني اعالم كردن حجاب براي زنان و كنترل و
وسيله حكومت ناراضي بودند. با وجود آنكه بسياري از اين اصالحات براي طبقات به

باال و متوسط مناسب و سودمند بود ولي شكاف فرهنگي بين شهروندان هوادار غرب و 
م - 1941 ايران را افزايش داد. اگرچه حكومت محمدرضا شاه ظاهراً در  اكثريت جامعه

 هجري شمسي.  يعني زماني كه انگلستان او را بجاي پدرش بر تخت سلطنت 1320
نشاند آغاز شد. اما شروع واقعي حكومت او به پس از بازگشت وي از تبعيد 

هاي غربي گردد، زيرا از آن زمان به بعد بود كه محمدرضا شاه با كمك دولتبرمي
كيم حهاي چند مليتي پايه  هاي قدرت خويش را تانگليس) و شركت (به ويژه آمريكا و

 وابستگي فزاينده شاه به غرب و اتكايش به حمايت ارتش و نيروي پليس بخشيد
آموزش ديده در غرب و اسرائيل او را به تحقق برنامه بلند پروازانه نوسازي به سبك 

 اين برنامه كه انقالب سفيد نام گرفت با اعمال سياست  غربي ترغيب كرد. اجراي
سركوب براي كنترل مخالفان همراه شد. به اين معني كه شاه براي سركوت مخالفت 

 به سازمان اطالعات مركزي م1970خواه و ماركسيست  ها، همانند دهه گرايان آزاديملي
اش (ساواك) كه زير نظر موساد (اسرائيل) آموزش ديده بود آمريكا و پليس مخفي

ه نيز همانند پدرش در ابتدا از حمايت روحانيون برخوردار متوسل شد. محمدرضا شا
هاي اوليه حكومتش به خاطر اينكه سلطنت را حامي ها در سالبود زيرا بسياري از آن

خود در مقابله با دين ستيزي افسار گسيخته و تهديد كمونيسم مي دانستند غيرسياسي 
ثر با حكومت نپرداختند اما همان ؤم به مخالفت م1970باقي ماندند و اگر چه تا دهه 

ها از زياده روي  هاي حكومت موجب شد دستگاه امنيتي حكومت در انتقادات اوليه آن
ها را به مثابه نهادي مذهبي هدف حمله قرار دهد. در اوايل دهه م، آن1960دهه 

م، امام خميني(ره) در مقابل سخنگوي اصلي ضدحكومتي، در ميان اقليت رو به 1960
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رشد علمايي مطرح شد كه برنامه نوسازي شاه (به ويژه اصالحات ارضي و حق راي 
هاي چند مليتي  اياالت متحده آمريكا، اسرائيل و شركت  ايران با زنان) و روابط نزديك

استقالل ملي تلقي مي كردند.   ايران و را به مثابه تهديدي براي اسالم و زندگي مسلمانان
م به عراق و از آنجا به فرانسه 1965سال  م به تركيه تبعيد شده در1964امام خميني در 

عزيمت كردند. وي در تبعيد به تبليغ و نوشتن و سخنراني عليه شاه ادامه داد. امنيت در 
بماند و سرانجام ناپذير باقيتبعيد امام خميني را قادر ساخت تا منتقدي صريح و سازش

م، 1970به صورت نماد اصلي مبارزه عليه شاه درآمد. مخالفت عليه شاه در طول دهه 
 ايران را دربر گرفت. از جمله نويسندگان،  اي از جامعهيافت و طيف گسترده افزايش 

گرا، خواهان ملينگاران، استادان و دانشجويان، ماركسيست  ها و آزاديشعرا، روزنامه
گرايان اسالمي كه دل مشغول  هاي مشترك همه تجدد گراها وديني، سنتروشنفكران غير

ها فقدان مشاركت سياسي، از بين رفتن استقالل ملي و نبود هويت فرهنگي مذهبي آن
رفت. روحانيت اي به سمت غربي شدن پيش مياي بود كه به طور فزايندهدر جامعه

گران سياسي و وسيله روشنفكران غيرديني كه پيامشان به ويژه در ميان انديشهبه
يكي از اعضاي سابق حزب توده و  احمد دانشجويان نفوذ داشت جذب شد. جالل آل

 زدگي را محكوم مي كردند. افكار ودكتر علي شريعتي در بيانات و نوشته  هاي خود غرب
احمد، علي شريعتي، مهدي بازرگان نسلي از دانشجويان و روشنفكران نگرش جالل آل

] ناگفته 36را كه از طبقات سنتي و متوسط مدرن برآمده بودند، تحت تأثير قرار داد. [
نماند كه نوسازي براي انقالب  هاي ديني هم فرصت بوده است و هم چالش، فرصت 

 ايدئولوژيك. از بعد تكنولوژي  است به لحاظ تكنولوژيك و تهديد است از منظر
 ترين دستاورد جهاني شدن توسعه ابزارهاي جديد اطالعاتي به منظور تبادل افكار،مهم

كنند ياد مي  ايده  ها و باورها بوده است با تحولي كه گاه از آن به عنوان انقالب ارتباطات 
يا دنياي رنگ  ها معروف است. بدون ترديد پيامد اخير فرصت  اي و به جهان شبكه

ها قرار داده است تا از يك طرف پيام مناسبي در اختيار جنبش هاي ديني و رهبران آن
خود را به گوش جهانيان رسانده و از سوي ديگر بهتر قادر به سازماندهي هواخواهان 

ثر در ؤ يكي از عوامل م خود باشد. پروفسور حميد موالنا بر اين باور است كه
 ايران،   ايران رشد و نقش رسانه  ها بوده است چرا كه رهبر انقالب شكل گيري انقالب

امام خميني، در زمان تبعيد از طريق همين رسانه  ها و وسايل ارتباطي ارتباط خود را با 



 

 

                     

انقالبيون، تقويت و سخنان خود را از طريق نوار، فكس، كپي و ضبط به انقالبيون منتقل 
گيري از وسايل ارتباطي مي كردند. امروزه نيز هريك از رهبران حركتهاي ديني با بهره

كنند بلكه در سطح  اينترنت، نه تنها هواداران خود را سازماندهي مي جديد به ويژه
كنند. اما برخالف بعد تكنولوژيك در  ايده  ها و نظرات خود را مطرح مي جهاني نيز

 ايدئولوژيك جهاني شدن به دليل ماهيت پست مدرنيستي و فرهنگ جهاني كه  حوزه
ترين پيامد آن ساقط كردن الوهيت است، تهديدات جدي فراروي دين و باورهاي مهم

مسلمين بايد اسالم را "باره مي فرمايد:  اين ] امام خميني در37 ايجاد كرده است. [ ديني
 اينقدر  دانيم چيست؟ كنند، اسالم از دست شان فرار كرده، ما االن اسالم را نميبازيابي

 اين جنايتكارها كه اسالم را ما گمش كرديم، تا   اين غرب و به مغز ما خوانده است
... آن اسالمي كه االن در دست ماست به  اسالم را پيدا نكنيد نمي توانيد اصالح شويد

كلي از سياست جدايش كردند، سرش را بريدند، آن چيزي كه اصل مطلب است از آن 
 اين روز نشانده است  اش را دست ما دادند، همان ما را بهبريدند و جدا كردند و مابقي

شناسيم سر اسالم را، ما تا پيدا نكنيم اسالم را، تا همه مسلمين پيدا نكنند كه ما نمي
لف كتاب ظهور و سقوط شاه ؤم ]38[ توانند به مسجد خودشان برسنداسالم را نمي

نه تنها مدرنيزه كردن اجتماعي و اقتصادي، " يك فرمول از پيش ساخته كه براساس 
. و "ثباتي بستگي به مدرنيزه كردن داردآورد، بلكه ميزان بيوجود ميه ثباتي سياسي ببي

ها زماني رخ مي دهد كه به انقالب"گويد: به استثناي تئوري تحوالت انقالبي كه مي
يك دوره كوتاه  هاي عيني اقتصادي و اجتماعي،  يك دوره طوالني پيشرفت دنبال

برخالف دوره قبلي پديد ايد و در آن موقع مردم به طور ذهني از اوضاع حاصل بيمناك 
 اين نظريه را منطقي جلوه دهد كه  كنند، اصرار داردشوند و روحيه انقالبي پيدا ميمي

 ايران موقعيت  سازي جامعه اين نكته شده بود كه شتابزدگي او در مدرن شاه خود متوجه
همين دليل بود كه از قدرت مطلق خود سلطنت او را به خطر خواهد انداخت، و به

كاست و به قدرت متمركز سازگار با نيازهاي سلطنتي و اصالحات متناسب با نيازهاي 
] اسالم دشمن وابستگي جامعه اسالمي و 39مردم رو آورد، ولي ديگر دير شده بود. [

هاي هاي بيگانه است و وابستگي و تكيه به استكبار و قدرتحكومت آن به قدرت
ها را شمارد و سلطه اقتصادي، نظامي، سياسي و فرهنگي آنالحادي و كفر را مردود مي
توانست داند، و شاه بدون وابستگي و تكيه به استكبار نميبر جامعه اسالمي ممنوع مي



 

 

            

به رژيم سلطنتي خود ادامه دهد. از سوي ديگر اسالم با نظام استبداد و رژيم ديكتاتوري 
 اين تصور كه  سلطنتي، به خاطر ماهيت ظالمانه و طاغوتي بودن آن سرستيز دارد شاه با

اش نجات بخشد، و زدايي مي تواند او را از چنگال مانع اصلي راه رژيمسياست اسالم
مشكل سياست خارجي و سياست داخلي او را برطرف نموده، و راه را براي بقاي 

 اين سياست، با  اش هموار سازد، با كتمان انگيزه اصليسلطنت و تحكيم پايه  هاي قدرت
، پا به ميدان مبارزه نهاد، و از آنجا كه كشور و ملت ش1340پوشش اصالحات از سال 

مسلمان پايبند به اسالم و وابسته به روحانيت، حامي اسالم بود، در همان گام اول با 
 ايران بود، مواجه  مقاومت روحانيت كه زبان اسالم و بيانگر خواسته  هاي ملت مسلمان

ها امام خميني(ره) مسئوليت رهبري مبارزه با سياست س آنأشد. روحانيت و در ر
زدائي رژيم شاه را آغاز نمود. مرحله اول استراتژي نهضت اسالمي ايران به رهبري اسالم

 اين سياست خطرناك بازگردد. وقتي رهبري انقالب از اين  امام خميني آن بود كه شاه از
زدائي نتيجه مايوس شد، براي جلوگيري از موفقيت رژيم در اعمال سياست اسالم

مرحله دوم مبارزه را آغاز نمود، كه به صورت مقاومت و مبارزه منفي و تضعيف رژيم و 
گريز وسازي در طول چند سال همراه با جنگبسيج هرچه بيشتر مردم از طريق آگاهي

يكپارچه شد  و ملت  پذيري رسيدانجام پذيرفت. و هنگامي كه رژيم به مرحله آسيب
مرحله سوم انقالب كه انهدام رژيم و سقوط شاه بود تحقق يافت و از درون انقالب 

ها و اهداف مشخص شده در انقالب اسالمي نظام سياسي جديدي متناسب با آرمان
 اي تحت عنوان انقالبگراني چون فردهاليدي در نوشتهوجود آمد. تحليله اسالمي ب

گرايي مذهبي، تا آنجا پيش مي رود كه پا را از آرزوهاي  ايران: توسعه اي نابرابر و مردم
 سازيشاه قرباني مدرن" ايران، و تز  رفته شاه در زمينه مدرنيزه كردن طاليي بر باد

هاي انقالب اسالمي با آرزوهاي شاه، با ، قراتر گذارده و در مقام مقايسه آرمان" ايران
 ايران پس از  اولين جنبه انقالب"برد بگويد: ال ميؤها را زير سصراحتي كه صداقت آن

شمارد،  ايران فكر پيشرفت را مردود مي  اين است كه انقالب خصيصه مذهبي بودن آن،
 ايران در صدد بازگشت به الگوهاي قديمي و صدر   اينكه انقالب اسالمي و به استناد

 "نامد.گرا مياسالم در قرن هفتم ميالدي است، انقالب اسالمي را به تمام معني واپس
] محققاني هم چون مايكل لدين، ويليام لوئيس در كتاب خود بنام كارتر و سقوط 40[

 "سقوط تخت طاووس"شاه و نيز ويليام فووبيس در كتاب اعترافات شاه تحت عنوان 



 

 

                     

 ايران در كتاب غرور و سقوط و  و همچنين اظهارات آنتوني پارسونز سفير انگليس در
اند. شاه زدگي را عامل عمده سقوط شاه دانستهعده اي ديگر از طرفداران شاه، شتاب

اين امر تأكيد زياد داشت، و مدعي بود كه او  خود در مصاحبه با خبرنگاران خارجي بر 
 ساله جبران كند، و همه 25يك برنامه ضربتي  ماندي كشور را با خواهد عقبمي

 اين برنامه ناشي شده است.  زدگي در اجرايهاي وي از سرعت عمل و شتابگرفتاري
يك دوره اضطراري احتياج دارد، و او در همين  اين برنامه ضربتي به  بنابر اظهارات شاه 

گرايانه، به تنهايي دوره بوده است كه گرفتار بحران گشته است. اين تحليل ذهن
 باشد و  تواند بيانگر شناخت پديده اي پيچيده و عظيم همچون انقالب اسالمينمي

 اين عامل نشات  تواند تنها ازپيروزي انقالب اسالمي و سقوط رژيم شاهنشاهي نمي
انگارانه، با چشم پوشي از ضعف  ها و نواقص رژيم،  اين تحليل  هاي ساده گرفته باشد. در

 ايران نسبت  ماندگي ملت و جامعه سنتيها به عقبسعي شده است نابساماني و بحران
هاي رژيم تناقض دارد. شاه از سويي بر سنت  هاي ملي داده شود. كه با ماهيت سياست

نمود. تأكيد مي كرد و از سوي ديگر آن را سدي در برابر مدرنيزه كردن كشور قلمداد مي
 يك عامل، بدون شناسايي ساير عوامل اثر گذار در پيروزي انقالب  به هرحال، تكيه بر

 .                                                 اسالمي و سقوط شاه، تحليلي ساده انديشانه خواهد بود
 
  فشارهاي بين المللي  بزرگ نمايي قدرت شاه و2-6

همراه با ثبات سياسي منطقه و م 1970خالل دهه  بعضي معتقدند افزايش بهاي نفت در
 ايران را به سوي قدرت جديدي در منطقه و عامل فشاري در  قدرت نظامي شاه،

 اين زمينه موجب گرديد كه واژه   ايران درموقعيت المللي تبديل نمود. سياست بين
جديدي در كنار واژه  هاي سياسي مانند خاورميانه، جنوب آسيا و شبه قاره هند مطرح 
گردد، و آن واژه اي بود كه ويليام گريفيت در نوشته خود تحت عنوان خليج فارس و 

 ابداع نمود و "منطقه از ليبي تا بنگالدش"اقيانوس آرام در سياست جهاني، تحت عنوان 
] پل اردمن در كتاب سياسي- 41 ايران دانست. [ مركز ثقل و قدرت محوري آن را

 ايران هيوالي مخوفي   سعي كرده است از قدرت شاه در79تخيلي خود بنام سقوط 
بيند. اوريانافاالچي ايجاد جنگ سوم جهاني و پيروزي در آن را مي ترسيم كند كه خواب 

اعليحضرت "گويد: سازان جهاني با اندكي ترديد ميهم در كتاب مصاحبه با تاريخ



 

 

            

طلب و خطرناك است، زيرا خوني قديمي و امروزي در وجودش با هم در مردي قدرت
 اين نه فقط به زيان ملتش بلكه به خصوص به زيان اروپا است. مگر  آميخته و

ترين چاههاي نفتي دنيا را در اختيار ندارند؟ و مگر ارتش او محمدرضا پهلوي پردوام
تواند مثالً عربستان سعودي و كويت را يا نمي آارتشي نيست كه تنها بمب اتم كم دارد؟ 

شود؟ و مخل آسايش آمريكا و شوروي  اشغال نمايد؟ و در تمام خليج فارس مستقر
 ايران، ديكتاتوري و  ] فرد  هاليدي در كتاب42دو را خنثي نمايد؟ [ شود؟ و قدرت هر

 سالح  هاي جديدي را دردست رژيم م1963رونق اقتصادي بعد از "نويسد:  ميتوسعه
رسد به نظر مي ]43. ["يك قدرت مخوف در آورد شاه قرار داد و او را به صورت 

بخشي از اين برداشت  ها مربوط به ادعاها و مانورهاي سياسي شاه در مصاحبه  هاي او 
من از طرف خداوند برگزيده "گويد: باشد. شاه در مصاحبه اي با اوريانا فاالچي مي

سواد است، تنها راه پيشبرد وقتي سه چهارم ملتي بي" "ام تا ماموريتي را انجام دهمشده
در " "رسياصالحات قدرت كامل داشتن و كامالً مقتدر بودن است وگرنه بجايي نمي

كنيم، براي رسيدن به بقيه  اين ما هستيم كه منابع انرژي جهان را كنترل مي حقيقت
فارس عبور و به اقيانوس ميان مديترانه عبور نمي كند، بلكه از ميان خليج جهان، نفت از

 اين  شاه"نويسد:  ايران: توهم قدرت، مي رابرت گراهام در كتاب ]44 ["هند مي رود.
اشتباه را مرتكب شد كه بيش از حد روي منابع مالي حساب كرد و توانايي كشور را در 

ترين زرادخانه تسليحاتي توسعه پيچيده مصرف درآمدهاي اضافي ناديده گرفت. وي با
كه در اختيار داشت، آسودگي خاطر سعودي  ها و ساير كشورهاي هم جواررا به هم زد، 

كشورهاي مجاور موجبات نارضايتي كرملين را فراهم  و با دخالت در مسائل منطقه و
زدن ساخت، و نيز سفارش دادن تقريباً تمام خريدهاي فراوان نظامي از آمريكا و برهم

وجود آورد، و موازنه در معامالت غيرنظامي موجبات نارضايتي دول اروپايي را به
 تصوير مستبد وي در تلويزيون، احساسات آمريكائيان را عليه او برانگيخت، و جامعه 

ترديدي نيست كه شاه دچار اشتباه و " ايران شدند.  يهود عميقاً نگران قدرت نظامي
گيري قدرت واقعي رژيم شده بود كه موجب تناقض شديد در فهمي در اندازهكج

سياست اعالني و اعمالي شاه شده بود. طوري كه سخنراني  ها و اظهارات شاه، وحشت 
 اين تحليل  و كينه غرب به ويژه آمريكا و انگليس را برانگيخت. مسئله مهم اين است كه

هاي بزرگ با همان كارانه بيانگر اين است كه دست نشاندگان قدرتهرچند محافظه



 

 

                     

در روز چهاردهم اسفند شوند. يند، از كار هم بركنار مي آسرعتي كه روي كار مي
ايران هم تراز  محمدرضا شاه پهلوي اعالم كرد تا ده سال ديگر قدرت نظامي ش 1353

يك   محمدرضا شاه در ش1353 مرداد 12قدرت نظامي انگلستان خواهد شد. در روز 
يافت كه   سال ديگر قدرتي خواهد 5 ايران تا  مصاحبه مطبوعاتي اعالم كرد قواي دفاعي

 در مجلس ش1353 ايران پيدا نخواهد كرد. در روز اول تيرماه  كس خيال بد بههيچ
 ايران صورت  سناي آمريكا پيشنهاد شد به علت افزايش قيمت نفت كه در اثر تالش

 هنري ش1353در مرداد سال  ...  ايران قطع شود گرفته است كمك نظامي آمريكا به
خارجه وقت آمريكا در جلسه شوراي امنيت ملي آمريكا گفت: اگر كيسينجر وزير امور

تواند تصور كند شاه بتواند خط مشي سياسي و نفتي فعلي خود را نگهدارد مسلماً او مي
كه تأثير و قدرت او بدون انقطاع در منطقه افزايش مي يابد روزي خواهد رسيد كه ما 

مجبور خواهيم شد كه شخصاً قدرت را مظنه و آزمايش كنيم. شكي نيست كه او 
 سياستي را دنبال مي كند كه به او اجازه خواهد داد به ما چنان فشارهايي بياورد كه ما به

 تابيند  اين را مي  اين نتيجه برسيم او را غيرمفيد و حتي مضر بدانيم. و او خواب
وسيله بعضي تشويق  ها و كشورش را به يك ابرقدرت تبديل كند، نه به كمك ما بلكه به

با يد شاه خود را " يا   اينجا عقيده دارند تحريكات همسايه روسي خود ... بعضي از ما در
 ايران در مسئله نفت و نقشي كه شاه در  روش ]45. [" يا خود اوعوض شود عوض كند

رضايت آمريكا را فراهم آورده بود. در گروه تندرو اوپك، بازي مي كرد موجبات عدم
، شاه ضمن نطقي به مناسبت دهمين سالگرد انقالب سفيد خود م1973ژانويه سال 

دست خود بگيرد  ايران تصميم گرفته است كنترل كامل صنعت نفت را به اعالم كرد كه
 اين تصميم با   ايران محدود سازد. و نقش كنسرسيوم نفت را در اداره صنعت نفت

 اين  مخالفت و اعتراض دولت آمريكا و كمپاني  هاي نفتي مواجه شد، ولي تهران به
 ايران در   همم1974و اوائل سال م 1973اعتراض  ها اعتنايي نكرد، در اواخر سال 

چندين برابر شدن قيمت نفت از طرف اوپك نقش مهمي بازي كرد و تالش آمريكا 
برداري سياسي و نتيجه ماند. بهرهبراي متوقف ساختن روند افزايش قيمت نفت بي

راند آميزي كه بر زبان ميتبليغاتي شاه از اوپك و سخنان پر نيش و كنايه و تحريك
وجود آورد و از آن جمله ويليام سايمون وزيرخزانه داري واكنش  هايي در واشنگتن به

آميزي درباره شاه بحراني در روابط دو بردن كلمات تندرو اهانت كارجديد آمريكا با به



 

 

            

وجود آورد. ولي كيسينجر موضوع را رفع و رجوع كرد و پيشنهاد سايمون ه كشور ب
 ايران و مشروط ساختن آن به تعديل سياست  درباره محدود ساختن فروش اسلحه به

گفت: (شاه  اين پيشنهاد بود و مي  ايران هم عملي نشد. كيسينجر مخالف جدي نفتي
را از  براي خريد اسلحه از آمريكا پول مي دهد و اگر ما به او اسلحه ندهيم او آن

 اين بازار از دست آمريكا هستند  فروشندگان ديگر اسلحه كه درپي فرصتي براي ربودن
 اين كار آمريكا هم بازار و هم نفوذ سياسي و موقعيت استراتژيك  تهيه خواهد كرد. با

 ايران به ميزان چهار تا پنج   ايران از دست خواهد داد. افزايش درآمد نفت خود را در
تدريج با كل توليد داخلي برابر و وابستگي روز افزون آمريكا به نفت وارداتي كه به

توانست از موضع آمريكا برابري مي كرد، شاه را در موقعيتي قرار داد كه ديگر نمي
م با نيش و كنايه به أقدرت سخن بگويد. سخنراني  ها و مصاحبه  هاي او ديگر تو

اين كشورها براي جلوگيري از تلف كردن  كشورهاي صنعتي و پندواندرز به زمامداران 
نظارت بر سودهاي كالن كمپاني  هاي نفتي بود. بركناري   نفت و كنترل و" ماده شريف"

وجود نياورد ه  اين رابطه ب نيكسون از مقام رياست جمهوري آمريكا هم تغيير زيادي در
و هنگامي كه جرالد فورد رئيس جمهوري جديد آمريكا از وي خواست قيمت نفت را 

كاهش دهد شاه پاسخ داد كه نخست كشورهاي صنعتي بايد بهاي كاالهاي صادراتي 
خود را كاهش دهند و طرحي براي تثبيت قيمت نفت و مواد اوليه و كاالهاي صنعتي 

كرك پاتريك نماينده سابق دائمي آمريكا در سازمان  ]46يكديگر ارائه كرد. [ در رابطه با 
دولت كارتر سياست  هاي تنظيم شده گذشته را متوقف "گويد: ملل در دولت ريگان مي

 اين عدم  آغاز كرد. نتيجه مين حقوق بشرأكرد، و دوره جديدي براساس مبارزات ت
تداوم در سياست خارجي آمريكا منجر به جايگزيني رژيم  هاي دوست با رژيم  هاي 

هاي اتوكرات كه فعاالنه در سقوط دولتغيردوستانه شد. دولت كارتر درحالي
تفاوت بود، اولين طلبي، كمونيست  ها بيمورد توسعه غيركمونيست شركت داشت، در

] 47 [" ايران و سوموزا در نيكاراگوئه بود.  هاي حقوق بشر كارتر، شاهقربانيان سياست
گويند: اند و چنين مي اين نظريه دفاع كرده ليبراليست  هاي مذهبي در تحليل  هاي خود از

در پشتيباني از مبارزين و ش 1356گام جسورانه و متكبرانه اي كه در آغاز سال "
اين   ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر بود.  شد، تأسيس جمعيتبرداشته زندانيان 

سسه با حسن استفاده از سياست جديد حقوق بشر دولت آمريكا كه روي مصالح ؤم



 

 

                     

همان عنوان به شاه فشار  خودشان و رقابت با شوروي در دنيا عمل كرده، و زير
خشونت  ها را تخفيف داده، رعايت آزادي و حقوق ملت را  آورند كه اختناق ومي

بنمايد، براي خود يك نوع مصونيت نسبي و امكانات محدود عملي كه قبالً سابقه 
هاي بعدي خود اعمال  يادداشت كه كيسينجر در طوريهمان" ... نداشت كسب نمود

عامل از دست رفتن شاه و   ايران را ازجمله خيانت  هاي كارتر به آمريكا و حقوق بشر در
 اين  گران تأثيربرخي از تحليل ]48[ "ايران قلمداد كرده بود. پيروزي انقالب اسالمي 

اين  براي سرنگون كردن شاه "اند: عامل را به عنوان تنها عامل سقوط رژيم شاه بيان كرده
با توجه به وابستگي خارجي  ]49 ["آمد.جو (فضاي باز سياسي) بايد زودتر پديد مي

 مرداد، از اين زمان به بعد 28شده در حكومت پهلوي دوم پس از كودتاي  ايجاد
سرنوشت داخلي ايران با تحوالت داخلي آمريكا گره خورد؛ هرگونه تغيير در دستگاه 

سياست خارجي آمريكا مستقيماً بر جامعه تأثير مي نهاد. مهم ترين اين تحوالت در 
، پيروزي كندي ـ كانديداي دموكرات آمريكا ـ در انتخابات ش1340ابتداي دهه 

رياست جمهوري اين كشور است. رئيس جمهور جديد آمريكا شعار جديدي مبني بر 
اصالح ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي حكومت هاي ديكتاتوري در كشورهاي 

 اين مسئله  ] در50جهان سوم سر داد كه اين شعار متوجه نظام سياسي ايران نيز گرديد. [
گران چه  يا خيرخواهانه بوده است ميان تحليل كه سياست حقوق بشر كارتر رياكارانه

 خارجي و چه داخلي اختالف نظر وجود دارد. به طور مثال ساليوان سفير آمريكا در 
ايران، در خاطرات خود به طور ضمني، كارتر را متهم به داشتن سوءنيت و نفاق مي كند 

انگليس و سياست  ] فشارهاي آمريكا و51كه پيامدهاي آن را ناديده گرفته است. [
 ايران، براي شناخت بيشتر نقش سياست حقوق بشر كارتر در  حقوق بشر كارتر در

ترين عامل يا مهم سقوط شاه قابل مطالعه و بررسي است اما به عنوان تنها عامل و 
پردازانه و غيرحقيقي خواهد بود.  خيال

 
سياسي  اقتصادي و هاي اجتماعي، شكاف2-7

بروز شكاف هاي اجتماعي كه علت هاي مؤثري در پيدايش آن نقش دارند، جامعه را به 
مكان و زماني شانس موفقيت  انقالب درسمت انقالب سوق مي دهد. از  اين نظر 

بر جامعه حكمفرما هاي اجتماعي منتج از شكافخواهد داشت كه شرايط دوقطبي 



 

 

            

هاي اجتماعي از سيستم سياسي حاكم جدا شده و در باشد. شرايطي كه در آن گروه
گردد. و مقابل آن مي ايستند. چنين جامعه با نوعي دو آليسم (ثنويت) قدرت مواجه مي

ال ؤ ايجاد مي شود. ابتدا مشروعيت و حقانيت سياسي زير س بين دولت و جامعه شكاف
ياس و نااميدي مردم از سيستم سياسي تدريجاً  مي رود و آنگاه قدرت اجتماعي به دنبال 

هاي اجتماعي  اين شرايط حكايت از نوعي مقابله گروه حاكم و گروه گيرد.شكل مي
يك طرف ساختارها و نهادهاي سياسي حاكم رو به ضعف رفته  مي كند كه درطي آن از 

و توانايي تحصيل حداقل خواسته  هاي جامعه را نداشته و از اداره آن تدريجاً دچار عجز 
مي شود و از طرف ديگر نيروهاي اجتماعي كه اطمينان و قدرت كافي به توانايي  هاي 

اند در مقابل نظام حاكم قرار خود پيدا نموده و از سيستم سياسي رويگردان شده
رسد كه تدريج شكاف ميان قدرت سياسي و قدرت اجتماعي به حدي ميگيرند و بهمي

ادامه چنان وضعي در جامعه غيرقابل تحمل مي شود. اريك  هافر معتقد است كه گرچه 
 ايجاد تغييرات شديد در جامعه بروز  ها براي اين تصور وجود دارد كه انقالب معموالً

ساز بروز انقالب مي باشند. به گفته گونه تحوالت هستند كه زمينه اين مي كند، اما در واقع
وي فضاي انقالبي حاصل مشكالت، تمايالت و سرخوردگي  هايي است كه در زمان 

ترين عاملي كه بروز شرايط ] مهم52شوند. [ ايجاد مي دست يابي به تحوالت راديكال
نمايد ناپذير ميانقالبي را تشديد مي كند و امر تحوالت سياسي- اجتماعي را اجتناب

هاي تضاد ميان ارزش هاي مسلط بر سيستم سياسي و ارزش هاي حاكم بر گروه
هاي جامعه و آل ايده  اين چيزي است كه ويلبرمور فاصله ميان اجتماعي مي باشد و
آميز مانند تواند هم نمودهاي خشونتتقابل اجتماعي مي ]53داند. [واقعيات موجود مي

هاي حزبي و آميز مانند رقابتشورش و انقالب را دربر بگيرد و هم نمودهاي مسالمت
 يا پايدار و ماندگار باشد.   تقابل اجتماعي مي تواند گذرا و مقطعي:انتخاباتي را. دوم

آرايي و سوم: تقابل اجتماعي مي تواند ساختاري باشد يعني موجب گسست و صف
تعادل و توازن در بافت جامعه را موجب بندي در ساختار جامعه شود و نوعي عدمگروه

هاي اجتماعي ناظر بر آن دسته از تقابل  هايي است كه اين اساس شكاف شود. بر 
بندي در ساخت جامعه مي شود. آرايي و گروهساختاري بوده و موجب گسست و صف

گيرند و  يكديگر قرار مي هاي اجتماعي از هم جدا و در مقابل اين برداشت گروه مطابق
هاي اساسي در مورد مسائل اصلي جامعه وجود داشته و نوعي دوقطبي را در اختالف



 

 

                     

ها به آساني هاي متفاوت آنآورند به طوري كه همسو كردن ديدگاهوجود ميه جامعه ب
كم مي توان ميان دو نوع شكاف حداقلي و حداكثري تمايز قائل پذير نيست. دستامكان

هاي بنديهاي مربوط به ساخت اجتماعي و گروهشد. شكاف حداقلي شامل شكاف
يعني ساخت اجتماعي، ساخت  اجتماعي است اما شكاف حداكثري سه سطح متفاوت 

هاي هاي حداقلي براي پيدايش شكافگيرد. شكافآگاهي و ساخت سياسي را دربر مي
هاي سياسي وجود دو اند اما كافي نيستند. شرط كفايت و تحقق شكافسياسي الزم

سازي حداكثري مورد توجه قرار گرفته هايي است كه در مفهومسطح ديگر از شكاف
هايي در ساخت آگاهي و ساخت سياسي موجب  اين اعتبار وجود شكاف است. به

 اين است  پردازان برهاي پنهان و باالقوه فعليت يابند. فرض كلي نظريهمي شود تا شكاف
شوند كه جامعه را هاي سياسي ميهاي اجتماعي موجب پيدايش شكافكه شكاف

] جول اس. ميگدال در كتاب جوامع 54دوقطبي و از حالت تعادل خارج مي سازد. [
ظرفيت  هاي دولت در جهان سوم  قدرتمند. دولت ضعيف، روابط دولت و جامعه و

 اين باور است كه: دولت سازماني متشكل از كارگزاران متعدد تحت   برش)1988(
رهبري و هدايت نخبگان دولتي كه از توانايي و اقتدار الزم براي وضع و اجراي قواعد 

آور براي كليه مردم و همچنين پارامترهايي براي سه قاعده و تحت كنترل در آوردن الزام
و در صورت لزوم ه هاي اجتماعي در سرزمين مشخص برخوردار بودساير سازمان

هايي هستند كه بتواند از زور مشروع استفاده كند. از نظر ميگدال دولت  هاي قوي دولت
به ميزان زياد از توانايي  هاي الزم (توانايي نفوذ، توانايي تنظيم روابط اجتماعي، استخراج 

يا اختصاص منابع) براي تحول اجتماعي از طريق طراحي، سياستگذاري  منابع و توزيع 
هايي هستند كه در انتهاي طيف هاي ضعيف آنو اجراي برنامه  ها برخوردارند و دولت

هاي طيف اين دليل ضعيف هستند كه  ها به اين توانايي  ها قرار دارند. آن دارندگان
خصوص اند در سطوح مختلف (بهاند و توانستهپراكندگي جامعه همچنان قوي مانده

ملي) با اقدامات دولت مخالفت كنند. در انگاره پيشنهادي ميگدال برخالف تقسيم 
يعني  هاي كالن توسعه و تحول اجتماعي هاي دوگانه مورد نظر مدلبندي

هاي اجتماعي (مركز/پيرامون، مدرن/سنتي، بيشتر سنتي (كمتر سنتي) تركيبي از سازمان
قلمداد مي شود كه هركدام مستقالً از قدرت و آزادي عمل بااليي براي كنترل اجتماعي 

برخوردارند. به اعتقاد ميگدال غالب الگوهاي نظري پيشين منابع متفاوت در برابر 
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اند و در صورتي كه تنها با هايي دولت جهت پيشبرد اهداف خود را ناديده گرفتهتالش
هاي اجتماعي موجود كه قواعد مختلف بازي را طراحي و كنترل تمركز بر كليه سازمان

را اعمال مي كنند مي توان ارزيابي صحيحي از سياست در جهان سوم ارائه نمود. از نظر 
ها براي اجراي سياست  هاي يا توانايي دولت  ها به ويژه توانايي آن ميگدال ظرفيت و 

گردد ناكارآمدي دولتي اجتماعي و همچنين بسيج اجتماعي به ساختار جامعه مربوط مي
گردند ناشي از ماهيت كه با موانع نفوذناپذيري براي اعمال سلطه دولت مواجه مي

روي آن  ها قرار دارد. به عبارت ديگر ناشي از  در جامعه اي قدرتمند است كه رو
ها، مقاومتي است كه اليگارشي  ها و نخبگان محلي سنتي مانند روساي سازمان

جمع اقتدار ممكن است باال  داران، كارفرمايان به طور كلي در جامعه شبكه اي. درزمين
] 55باشد اما اعمال آن چند پاره متفرق و پراكنده است. [

نمايد به شكلي گونه اي متناقض عمل ميداري در مراحل رشد خود بهنظام سرمايه
ه از  سرمايه از نواحي توسعه نيافته به  جايي نيروي كار وه يك طرف موجب جاب ك

 اين  از طرف ديگر  اين مناطق شده و  يافتگي در تشديد توسعه تر وافته ينواحي توسعه ي
وجود آورده است. فرآيند افتاده قومي بهجايي مشكالتي را براي نواحي عقبجابه

 آفرين است وبحران هاي منطقه اي خطرساز ونابرابري تشديد شونده توسعه ناموزون و
طلبد. توسعه به مثابه جرياني اجزاء اقتدار دولت ملي را به چالش مي در همه ابعاد و

تعريف شده است كه در حركت  اقتصادي) فرهنگي- اجتماعي- (سياسي- چند بعدي
ارتباطات  صنعتي شدن هرچه بيشتر، نابرابري و كاري،بي رونده خويش كاهش فقر،پيش
افزايش مشاركت مردم در امور سياسي  ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و بهتر،

هانتيگتون معتقد است كه افزايش شديد و ناگهاني بهاي  ]56جاري را درپي دارد. [
هاي در اختيار پيشرفتم 1970و  1960نفت، منابع سرشار مالي جديدي را در دهه بين 

 ايران مدعي بود كه از باالترين ميزان رشد   ايران قرار داد، در چنين شرايطي اقتصادي
گيري مي كند: طور كه رابرت گراهام نتيجه] و همان57اقتصادي جهان برخوردار است. [

درآمدها كاهش پيدا كرد و فروش نفت نتوانست جوابگوي انتظارات جديد باشد و 
 ايران تحميل كرد. مسائلي از قبيل،   يكباره بهاي نفت شرايط غيرعادي را بر كاهش

سياست ولخرجي و ريخت و پاش  هاي حكومتي، تورم و شكاف عميقي بين شهر و 
روستا، ركود كشاورزي، افزايش مهاجرت به شهرها، تعميق فاصله طبقاتي، توزيع 



 

 

                     

افزود. الزم وخامت اوضاع اقتصادي مي ... بر نامناسب مالي نظام بانكداري، فساد مالي و
به ذكر است كه وضعيت نامناسب اقتصادي تنها عامل تعيين كننده، سقوط شاه به 

ب نمي  برخالف نظر ماركسيست  ها لزوماً محروميت  هاي اقتصادي عامل بروز يد.  آحسا
اند كه از نظر اقتصادي زاده نشدهها در جوامعيشرايط انقالبي نيستند و لزوماً انقالب

 ايران انقالب زماني  اند بلكه برعكس در بسياري از جوامع از جملهمسير قهقرايي داشته
نوع رفاه نسبي وجود داشته و عامل تنگدستي و فقر موجب بروز  يك رخ داده كه 

انقالب نشده است. عوامل اقتصادي معموالً به صورت پريشاني اقتصادي نيست بلكه 
ها به هاي اجتماعي كه حقوق حقه آنبيشتر احساسي است از سوي برخي از گروه

ناحق توسط سيستم سياسي ضايع شده است. به طور خالصه، عواملي از قبيل، فشار 
سياسي و اختناق سياسي، استقالل دولت از جامعه، شكاف اقتصادي، فساد مالي، 

توجهي به ارزش هاي وضعيت نامساعد اقتصادي، عدم مشاركت اجتماعي و سياسي، بي
ساز ها، عدم مشروعيت رژيم، از عوامل زمينهسنتي و مذهبي، ناتواني رژيم از حل بحران

انقالب اسالمي به شمار مي رود.  
 ايران در عصر پهلوي چه تأثيري بر شكل گيري  هاي موجود در اين است: شكاف السؤ

داران و ترين شكاف، شكاف دين و سياست و شكاف دينانقالب داشته است؟ مهم
. دولت ادعاي سكوالر بودن داشت و روحانيون خواهان اجراي اصول ديني  بودسكوالرها

در تمام سطوح جاعه بودند. و جامعه به سكوالرها، مليون، مذهبيون، بنيادگرايان تقسيم شده 
 ايران در سه  هاي اجتماعيها نيز اختالفاتي وجود داشت. شكافبود و ميان هركدام از گروه

] به طور 58سياسي تهديدي عليه امنيت ملي حكومت پهلوي بود. [ حوزه قوميتي، ديني و
 كلي نيروهاي اجتماعي در هر جامعه اي هم شامل طبقات اجتماعي به مفهوم دقيق كلمه و

شئوني است كه ذاتاً طبقه به شمار نمي روند ولي ممكن  ها وگيرنده مجموعه گروه هم دربر
 ايدئولوژي طبقاتي باشند.  يا داراي است به نمايندگي از طبقات اجتماعي عمل كنند و

هاي گوناگون جامعه هاي اجتماعي در هر فرماسيون مشخصي براساس شكافبنديگروه
شوند. در تكوين مجموعه نيروهاي اجتماعي عوامل مختلفي مثل ميزان مورد نظر پيدا مي

ميزان دموكراتيزه  توسعه اقتصادي و ميزان نوسازي و گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن،
تشكل  هاي طبقات پايين مؤثر هستند. در مورد  يعني پيدايش سازمان  ها و كردن جامعه 

ساختاري موجب   ايران بايد گفت كه مجموعه اي از شكاف  هاي تاريخي و جامعه



 

 

            

اين حال  سياسي شده است. با  شكل گيري ساختار نسبتا پيچيده اي از نيرو  هاي اجتماعي و
تر بندي زندگي سياسي فعال اين شكاف  ها در هر دوره اي برحسب صورت برخي از

  ايران به دهند. با ورودوبيش از دست ميبرخي ديگر فعاليت خود را كم شوند ومي
بندي سرمايه داري به واسطه نوسازي در عصر دولت مطلقه پهلوي شكاف  هاي  صورت

صنعت تمايزاتي  تجارت و داري وطبقاتي تازه اي شكل گرفت. تشويق سرمايه اجتماعي و
 تجاري و مالي، تدريج سرمايه صنعتي،به  ايجاد كرد و در درون ساختار سرمايه به طور كلي

عشاير  ارضي متمايز شد. مقابله دولت پهلوي با نيروهاي اجتماعي سنتي از جمله روحانيت،
 ايران را  حمايت فرآيندهايي كه به پيدايش نيروهاي اجتماعي مدرن انجاميد جامعه بازار و و

 نيروهاي اجتماعي مدرن را در مقابل هم قرار داد. سرعت نوسازي و طبقات و دوپاره كرد و
پيرتر از  تر وتحوالت اجتماعي همچنين در هر دوران خاصي شكافي ميان نسل  هاي جوان

 ايران دستخوش   ايجاد كرد. به عالوه جامعه  يا هواداري از تغييرات كاريحيث محافظه
هاي مذهبي شكاف دولت، شكاف  هاي تاريخيي مختلفي نيز بوده است. شكاف ميان دين و

  ايران را در طي قرون و زباني سرنوشت تاريخي نژادي و شكاف  هاي قومي و فرقه اي و و
آميزه   ايران پيدا كرد و اند. مذهب تشيع زمينه  هاي فرهنگي مساعدي دراعصار رقم زده

اسالم صورت پذيرفت. از همان آغاز گسترش   ايران و پيچيده اي از برخي عناصر فرهنگ
 يافت. با توجه به داعيه سياسي اسالم و دولت نيز تكوين   ايران شكاف دين و اسالم به

همواره شكاف  ايران دچار بحران شد و به ويژه نظريه سياسي تشيع نظريه شاهي فرهي در 
ايران  خالفت به سبك اسالمي در سراسر تاريخ  امارات و  ايران و ميان سنت شاهنشاهي

ميان  علما و ميان خلفا و خلفا،  يافت. نزاع ميان امرا و پنهان ادامه به صورت  هاي آشكار و
اسالم پديد آورد. با   ايران و فكري مستمري در تاريخ سالطين شكاف  هاي سياسي- فقها و

 ايران در عصر پهلوي شكاف ميان روحانيت به عنوان پاسداران سنت اسالمي و نوسازي 
 يافت. از سوي  سابقه اياجتماعي شدت بي پادشاهان به عنوان عوامل نوسازي سياسي و

فرهنگي در سطح جامعه موجب پيدايش شكاف  اقتصادي و ديگر نوسازي اجتماعي و
 ايران  گرايي شده است. همچنين تنوعات قومي دردنيا گرايي وتري ميان دينعميق

 ايجاد كرده است كه به ويژه در دوره  هاي ضعف دولت  ساختاري از شكاف  هاي اجتماعي
مدرن نيمه– سنتي  ايران به عنوان جامعه اي نيمه اند. روي هم رفته جامعهتر شدهمركزي فعال

شمار پيچيده اي از شكاف  هاي اجتماعي بوده است.  بندي ويا در حال گذار داراي صورت و



 

 

                     

وبيش فعال منطقه اي مربوط به جامعه سنتي كم فرهنگي و سو شكاف  هاي قومي،يك از 
يك  ] دوران گذار 59اند. [از سوي ديگر شكاف  هاي جامعه مدرن نمودار شده اند وشده

 اين امر است كه  زاترين مرحله گذار است مبتني برجامعه از سنتي به صنعتي كه بحران
 خواهي  هاي قومي وتنگناهاي كمتري از جمله هويت صنعتي با مشكالت و جوامع سنتي و

  اين جوامع در حال تجربه فرآيند توسعه هستند اند. به لحاظ اقتصاديمسائل ديگر مواجه
تغيير  انتظارات فزاينده همراه است. تنش، تنگناها و ها،لغزش وكاستي  ها، اين روند با كم

مناسب  رشد فزاينده انتظارات در مقابل ناتواني اقتصادي در پاسخگويي به موقع و مداوم و
 اين حوزه  ها جامعه مدني به مفهوم دقيق آن  به تقاضاهاي اقتصادي. به لحاظ سياسي در

 اين نظام  ها اگر هم  يافت. در شكل نگرفته است لذا نشاني از مشاركت توده  ها نمي توان 
حاصل است كه نهايتاً حركتي در كم تبعي و بند،مشاركتي وجود داشته باشد به صورت نيم

 اين حوزه  ها تناوب  گردد. درجهت مشروعيت بخشيدن به رژيم  هاي مستقر ارزيابي مي
قدرت به عنوان جزيي از نظام دموكراتيك جايگاهي ندارد. لذا راه حل مشكالت رفع تنگناها 

در درون رژيم بلكه از طريق شيوه  هاي  آميز وپيكارهاي سياسي نه از طريق مسالمت و
 اين كشورها به واسطه  الملليخارج از رژيم انجام مي پذيرد. در سطح بين آميز وغيرمسالمت

الملل مي باشد. تكنولوژيك تحت تأثير نظام بين فرهنگي و اقتصادي، ضعف قدرت سياسي،
تقاضاهاي خود را به صورت مستقيم وغيرمستقيم  وسو تمايالت والملل نيز سمتنظام بين

نيز شرايط برشمرده شده بستر  تبعيضات قومي و  اين جوامع ديكته مي كند. تحميالت و بر
ي  خواهي ومحرك اصلي هويت اجتماعي و مناسب راديكاليسم سياسي- حركت  ها

 همچنين بروز برخي ]60[ ينده اي اتوپيايي خواهد بود آطلبانه در جهت دستيابي بهتجزيه
ها مؤثر باشد. در تحليل علي انقالب هاي اجتماعي نيز مي تواند در پيدايش انقالببحران

 ها به  اين شرح مي باشد. ترين آنهاي اجتماعي برخي از عمدهاسالمي و مسئله بحران
 
 بحران هويت 2-8

رفتار   نسبي مورد انتظار،به لحاظ محروميتدگرگوني ساختاري هنگامي رخ مي دهد كه 
هنگامي رخ مي دهد كه ن شرايط  اي هنجاري در برابر رفتار كجروانه تغيير مي كند.

 كنند. و انگاره  هايي متفاوت درخواست خود را باز تعريف مي كنشگران كيستي خود و
  وجود يا علت آن چيست؟  اين مورد كه چه چيزي در دگرگوني ساختاري جريان دارد



 

 

            

ساختار فرهنگي متضمن تغييري در هويت جمعي است كه شامل  دارند. تغيير در
فروپاشيدن هويت قديمي و ظهور هويتي جديد نيز مي شود. دگرگوني هويتي و 

دگرگوني ساختاري مترادف نيستند، زيرا شكل گيري هويت نهايتاً در سطح خرد صورت 
گيرد و دگرگوني ساختاري نهايتاً در سطح كالن رخ مي دهد اما دگرگوني ساختاري مي

هويت  ها هميشه جنبه فرآيندي دارند، هميشه  ]61آورد. [از دگرگوني هويتي سر بر مي
شوند و هميشه دستاورد رويه  ها هستند. در واقع فرآيندي است كه به مناقشه كشيده مي

رسد ثابت اند كه به نظر ميصرفاً ساختارهاي دروني و بيروني آنقدر آن را ثبات بخشيده
است. هويت در معناي فلسفي آن عبارت است از هر آنچه كه چيزي را به آنچه كه 

يا در سطح واحد است كه  يك ويژگي ذهني  هست تبديل مي كند. هويت در اساس 
] جوامع مختلف حتي در شرايطي كه تحت 62گر از خود دارد. [ريشه در فهم كنش

اين تا  كنند وفشارهاي مشابه اقتصادي هستند از خط سيرهاي متفاوتي تبعيت مي
لفه  هاي شرايط خاص فرهنگي (مثل ميراث فرهنگي) ؤاندازه اي به اين دليل است كه م

كنند. و بر آن است كه ارزش هاي ديني يك جامعه خاص را تعيين مي چگونگي رشد 
از نظر  ]63گذارند. [يك جامعه بر جاي مي سنتي تأثير قابل مالحظه اي بر نهادهاي 

هاي نسلي دارد. انگلهارت تغيير در شرايط اقتصادي نقش مهمي در تفاوت ميان گروه
ي از  ناهمچن ]64[ ه جامعه ا يك اقتصاد صنعتي تحول  يك اقتصاد كشاورزي به  ك

مي يابد و بقاء به سوي تضمين شدن مي رود، اعتقادات ديني سنتي رو به زوال مي روند. 
مردم همواره در جستجوي البته ويژگي صنعتي شدن زوال ارزش هاي ديني سنتي است 

؟ چرا االت هستند: از كجا آمده ايم؟ به كجا ميؤ اين س پاسخ به اينجا هستيم؟ نياز  رويم
 اين پرسش  ها خصوصاً به هنگام رويارويي با فجايع مي تواند حاد و شديد شود  پاسخ به

االت در جامعه پسا صنعتي از بين نمي روند. احتماالً عاليق معنوي هميشه ؤ اين س اما
بخشي از نگرش انساني است شايد امروزه كليساهاي مرسوم براي اغلب مردم جوامع 

پسا صنعتي روي طول موج غلطي قرار داشته باشند و صدايشان شنيده نشود. اما الهيات 
حال ظهورند و  گرايي با اعتقادات عصر جديد درجديد همچون الهيات محيط زيست

مي روند تا تمام عرصه را فرا گيرند. با ظهور جامعه پسا صنعتي زوال وفاداري به 
از نظر نظريه  ]65شوند. [عاليق معنوي زايل نمي و نهاد  هاي ديني مرسوم ادامه مي يابد

هاي سازي ظهور جامعه صنعتي با تحول فرهنگي و جدا شدن از نظامپردازان مدرن



 

 

                     

سازي زمينه را براي تكوين جنبش هاي اجتماعي ارزشي سنتي در ارتباط است. مدرن
ها هويت را در رويكرد مجدد به دين و فراهم كرده است. جنبش هايي كه برخي از آن

 خود را وارد حيات اجتماعي "دين"كنند. به قول ميگزنان باورهاي ديني ارزيابي مي
هاي متعلق به هاي فقير وطبقات حاشيه اي جامعه و گروهمردم نمود تا هويت انسان

طبقات متوسطي را كه از ترتيبات جديد قدرت خارج شده بودند بازسازي و تعريف 
 ايران، رشد مبارزات اسالمي در خاورميانه، گسترش  ] وقوع انقالب اسالمي66نمايد. [

فعاليت فرقه  هاي مسيحيان انجيلي به ويژه در آفريقا و آمريكاي التين، افزايش نفوذ 
گرا و اهميت يافتن فزاينده جنبش هاي بودايي جديد در تايلند و احزاب سياسي ملي

آسياي جنوب شرقي جملگي نشانه  هايي از بازگشت مذهب به حيات سياسي- 
 روند نوسازي و توسعه در جوامع جهان  ]67اجتماعي جهان سوم به شمار مي رود. [

سوم بدون توجه به فرهنگ و مقتضيات كلي و عمدتاً با تكيه بر روش ها و برنامه هاي 
تحميلي و تقليدي صورت مي گيرد و چنانكه تجربه چند دهه اخير نشان مي دهد، 

نوسازي در اين جوامع با سكوالريسم همراه است. از اين رو، غالب رژيم هاي سياسي در 
بستر نوسازي و يا در فرآيند توسعه، به سكوالريسم روي آوردند. اين موضوع، 

پارادوكسي را در حكومت ها پديد مي آورد كه به جامعه سرايت مي كند و منجر به ظهور 
بحران هويت در سطوح مختلف اجتماعي مي گردد. در چنين اوضاعي، سياستگذاران و 
متوليان قدرت، سخت به حوزه دين مي تازند و بدين سان هنجارها، ارزش ها و هويت 

دولت پهلوي نيز در همين راستا و  ]68ملهم اند ـ نشانه مي روند. [ جمعي را ـ كه از دين
به منظور نهادينه كردن هنجارها و ارزش هاي مربوط به توسعه تالش كرد تا فرهنگ 

بوميِ برگرفته از دين را به چالش كشاند و بجاي آن فرهنگ غرب را رواج دهد. پيش 
از اين رضاشاه در فرآيند نوسازي تهاجم گسترده اي را عليه دين آغاز نمود و پهلوي 

يند نوسازي از آدوم نيز براي پيشبرد فرآيند توسعه اين حركت را ادامه داد. با آغاز فر
زمان رضاشاه در ايران، از يك سو ارزش هاي سنتي پيشين به چالش كشيده شد و از 

 دليل بافت فرهنگي عميق جامعه ايران كامالً استقرار  ديگر سو ارزش هاي جديد نيز به
  اين وضعيت، نوعي دوگانگي فرهنگي و ارزشي را در ايرانيان پديد آورد و نيافت.

حركت  شاه انقالب سفيد و در زمان محمدرضازاده شد.    اين گونه بود كه بحران هويت
 ارضايتري منجر شد عدمبزرگ  ايجاد نياز  هاي جديدتر و به سمت فرهنگ جهاني به



 

 

            

 واقعيت  هاي موجود دامن زد در آرزوها و  اين نيازهاي ايجاد شده به تضاد ميان عاليق و
چنين وضعيتي بحران هويتي ايجاد شده واكنش رواني اجتماعي بازگشت به سنت 

گردد عدم  يكي از زمينه  هايي كه موجب بروز نارضايتي مي وهويت  هاي سنتي بود.
ترين عامل بروز سرخوردگي ارضاي نيازهاي اساسي انسان است. اريك فروم مهم

 سازي نسبت به خود وارضاي نياز  ها دانسته كه موجب اشكالي از ويرانرواني را عدم
                                                             داند. جامعه مي
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ها و مشاركت اجتماعي به معناي شركت داوطلبانه، ارادي و آگاهانه افراد، گروه
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و يك جامعه در فعاليت هاي تشكيل دهنده سازمان

فرهنگي آن جامعه براي رسيدن به توسعه پايدار و متوازن و همه جانبه زندگي است. در 
ها براساس اتكا به حقوق طبيعي خود حق مشاركت اجتماعي گستره وسيعي از انسان
 اين مفهوم مشاركت اجتماعي به سه ارزش  دخالت در امور اجتماعي خود را دارند. در

- راه دادن مردم به 2-  سهيم كردن مردم در قدرت و اختيار 1: مي نمايدبنيادي تأكيد 
- باز گشودن فرصتهاي پيشرفت به روي مردم از جمله 3نظارت بر سرنوشت خويش 

] مشاركت سياسي نظام  هاي سياسي را از حداقل سه بحران 69رده  هاي زيرين جامعه. [
دارند. لويسن پاي الزمه توسعه را در (مشروعيت، مشاركت، همبستگي) مصون نگه مي

هاي اجتناب ناپذيري همچون (هويت- نفوذ- مشاركت- برون رفت از مسير بحران
داند. هرجامعه سياسي مركب از نيروهاي اجتماعي و سياسي همبستگي- توزيع) مي

متعددي است كه كمابيش در زندگي سياسي نقش دارند دولت خود متشكل از نيروهاي 
 يك واحد اجتماعي كه بيشتر  اجتماعي خاص است. بسيج فرآيندي است كه طي آن

ها را در دست گانه جمعيتي اقتصادي و نظامي قدرت را در دست نداشته، آنمنابع سه
 اين مجموعه، منابع جمعيتي با جلب وفاداري توده مردم در اولويت نخست  گيرد، درمي

پيوندند. انگيزه گران ميقرار دارد. توده مردم غالباً با دو انگيزه اخالقي و سياسي به بسيج
 ايجابي باشد، بعد سلبي آنكه توده مردم رژيم پيشين را   يا اخالقي ممكن است سلبي

 كه بعدداند كه سبب محروميت نسبي آنان شده درحاليمستبد، غيرعادالنه و عنصري مي
 ايجابي آن است كه توده مردم اسطوره جديد انقالب را عملي جمعي براي رستگاري 



 

 

                     

كنند، اما انگيزه سياسي مي تواند با هدف سازماندهي مجدد امور سياسي- تلقي مي
همچون نظام پهلوي، گروه  گرا،نهادي و دستيابي به قدرت باشد. در نظام  هاي اقتدار

پردازند به اعمال قدرت بر مردم مي كوچكي از افراد قدرت را در انحصار داشتند و
بدون آنكه به لحاظ قانوني به مردم پاسخگو باشند. در نظام  هاي اقتدارگرا عموم مردم 

ها از قدرت تأثيري به سزا ندارند. حكومت به لحاظ  يا كنار زدن آن در انتخاب رهبران
اين نظام آزادي فردي محدود است و رابطه  قانوني به عموم مردم پاسخگو نيست. در

له برابري چندان آشكار نيست. رژيم  هاي اقتدارگرا به طور عمده ئاقتدارگرايي با مس
توانند به ميزان بسياري بيشتر از رژيم  هاي دمكراتيك آزادي فردي را محدود كنند. مي

هاي اقتدارگرا براي اطاعت عمومي با خشونت و نظارت شديد جلب مي شود. در دولت
بايست تهديدات سياسي از جانب مردم را از بين ببرند نوسازي و پيشرفت اقتصادي مي

گذاري خارجي فراهم كنند. و حذف مردم از صحنه سياست شرايط الزم را براي سرمايه
ه بيشتر سرمايه  هاي خارجي ناچار از رويارويي با چهاي اقتدارگرا براي جذب هردولت

اند. كاهش طبقات متوسط و پايين) بوده متحدان داخلي خود (بورژوازي داخلي و
تعرفه  هاي گمركي از سوي دولت براي جلب سرمايه  هاي خارجي براي طبقه بورژوازي 

داخلي ناخوشايند و خسارت بار است.    
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مناسب  يا كسي خوب و مشروعيت را مي توان ارزشي دانست كه به موجب آن چيزي
ييد أ يا فرد مشروع را ت  يك نهاد ارزيابي و پذيرفته مي شود. به عبارت ديگر عموم مردم

دانيم كه دولت  ها آورد و ميپذيرند. مشروعيت اقتدار و قدرت را پديد ميكنند و ميمي
 مشروعيت "ماكس وبر" ميزان زيادي از نيروي اجبار را در اختيار دارند. از ديدگاه

قانوني. مشروعيت  سياسي در سه شكل اصلي وجود دارد: سنتي، كاريزماتيك، عقالني و
 اين چنين  همواره" يا چيزي مشروعيت دارد. و   ايده استوار است كه فرد  اين سنتي بر

 اين انديشه است كه جنبه  هاي   اين نوع مشروعيت مبتني بر  به عبارت ديگر"بوده است
مشخصي از سياست به واسطه پذيرش در دوره  يا زماني طوالني مدت بايد پذيرفته 

 اين جنبه  هاي سياست را عناصري جداناپذير از هويت خود مردم  شوند. به بياني ديگر
افسانه  هاي تاريخي را  ها ودر نظر گرفته اند. مشروعيت سنتي اغلب رشته اي از داستان



 

 

            

اينجا مناسك  گيرد كه در آن به پيوستگي ميان گذشته و حال تأكيد مي شود دردربر مي
اين كار با اقدامات و  مراسمي خاص به تقويت مشروعيت سنتي كمك مي كند و و

فرد، و شورانگيز دارند.  يك مثال دهند كه جنبه اي باستاني، منحصربهنهادهايي انجام مي
 يك پادشاه داده مي شود. مشروعيت  خوب (مشروعيت سنتي مشروعيتي است كه به

كاريزماتيك از جنبه  هاي بسياري در نقطه مقابل مشروعيت سنتي قرار دارد. مشروعيت 
كاريزماتيك بجاي آنكه بر اهميت پيوستگي كارها و ارزش هاي مشخص استوار باشد بر 

 اين فرد  يد و آ اين انديشه  ها بيشتر بر ذهن فرد پديد مي  قدرت انديشه  ها متكي است
ها در مسير انديشه  هاي مطرح ها به حركت در آورد. و بر رفتار آنمي تواند مردم را با آن

گفته  هايشان وجود  شده تأثير بگذارد. برخي افراد جاذبه اي مشخص دارند كه در خود و
دارد. كاريزما به طور عمده به نيرويي متكي است كه انديشه  ها دارند. مشروعيت 

كل با مرگ كاريز ما از بين مي رود و اغلب به مشروعيت سنتي تبديل  كاريزماتيك در
  ايجاد يد. هدف از آوجود ميمي شود كه همواره با آن مناسك و ارزش هاي خاص نيز به

 اين ارزش ها و مناسك دست يابي به روح و معناي نهفته در قدرت رهبر كاريزماتيك 
وسيله جانشينان رهبر كاريزماتيك در پيش گرفته است چنين روندي ممكن است به

 اين احتمال نيز وجود دارد كه به طور مستقيم چنين روندي پيگيري نشود. ماكس  شود و
سازي را زوال مند شدن كاريزما ناميده است. در برابر دو نوع  اين نوع نهادينه بر و

نخست مشروعيت عقالني و قانوني قرار دارد كه مبتني بر نظامي از قوانين و 
 يا مقام سياسي براساس   اينجا رهبر رويه  هاست كه تا حد زيادي نهادينه شده اند. در

 اين  ها به قدرت رسيده است مي تواند مشروعيت كسب كند. درقواعد آشكار كه با آن
حتي ارزش ها و انديشه  هاي خاص   اين افراد نيست كه اهميت دارند و نوع مشروعيت

 ]70او نيز داراي اهميت نيست بلكه عنوان و منصبي كه در اختيار اوست اهميت دارد. [
  يكسان مي باشد هاارزش هاي سيستم سياسي با ارزش هاي آن؛ ها با توجه به آنكهگروه

ثر پيامدهاي ؤزنند. تصميمات ممشروعيت آن را محك مي يا عدم  يا خير، مشروعيت
يا بازده ناميد. بدون   يافته   اين پيامدها را مي توان مهمي را براي سيستم به همراه دارند

توانيم كار انجام شده داده  ها، سيستم نمي تواند كاري انجام دهد و بدون بازده نمي
 يك سيستم سياسي در دو نكته  كلي داده  هاي وسيله سيستم را بشناسيم. به طوربه

 اين روند تقاضاها، خواست  ها، داده  ها و  خالصه مي شود: تقاضاها- حمايت  ها. در



 

 

                     

 يا سيستم سياسي توسط افراد،  گيري كالنحمايت  ها از محيط اجتماعي به مركز تصميم
گيري كه همان يا تصميم ها ي اجتماعي، و احزاب ارسال مي شود و مركز پردازش گروه
  يا سيستم سياسي باشد براساس اطالعات رسيده از محيط تصميمات منطقي و دولت

صحيح اتخاذ مي كند و نتيجه آن به صورت بازخوان مجدداً به محيط اجتماعي باز 
اين فرآيند در واقع نوعي مشاركت اطالعاتي در جامعه و تعامل اطالعاتي بين  گردد. مي

دولت و ملت است. برخالف كشورهاي صنعتي پيشرفته، بيشتر كشورهاي در حال 
برند كه به شدت امنيت را توسعه جهان سوم از بحران حاد مربوط به مشروعيت رنج مي

با تهديد مواجه مي سازد. آن دسته از رژيم  هايي كه مشروعيت خود را با توسل به 
اند با افزايش جريان مدرنيزاسيون و بسيج ارزش ها و هنجارهاي سنتي استوار ساخته
گيرند. و از طرف ديگر برخي از رژيم  ها با اجتماعي فزاينده در معرض خطر قرار مي

 ايدئولوژيكي نسبت به بحران مشروعيت  كارگيري عنصر فرهمندي و اغواگريه ب
دهند. ناكامي در برآورده ساختن نيازهاي اوليه مردم، سركوب واكنش نشان مي

هاي فزاينده شهروندان براي مشاركت در امور مختلف، هم علت و هم درخواست
معلول بحران مشروعيت مي باشند. مشروعيت متزلزل و فرسودگي اقتدار سياسي تهديد 

داخلي را براي رژيم حاكم به صورت اعتراضات سياسي، خرابكاري، قيام و شورش 
بخشد. در هرحال در بسياري موارد مناقشات گروهي باعث مي شود مرز ميان فزوني مي

مرحله آغازين، اكثر جنبش هاي  تهديدات داخلي و خارجي نامشخص و مبهم شود. در
توانند ها نميشوند ولي از آنجا كه دولتطلب به يك قلمرو محلي محدود ميجدايي

ها، نيازها و شكايات آنان را برآورده سازند سعي در سركوب آنان از طريق زور خواست
جمله  شاه تا حد امكان در مقابل فشارهاي داخلي يا خارجي ـ از] 71و اجبار دارند. [

فشار نهادهاي بين المللي ـ براي كاهش استبداد ايستادگي مي كرد. همچنين نهادهايي 
مانند بازرسي شاهنشاهي، ساواك، نيروهاي مسلح شاهنشاهي، دادگاه هاي نظامي، افراد 

با نفوذ و نيز قدرت اقتصادي و سياسي خانواده سلطنتي، در جهت منافع و خواسته شاه 
عمل مي كردند. كابينه نيز هيچ تصميم مهمي نمي گرفت و حداكثر اينكه وزرا براي 

اجراي تصميمات شاه مشورت مي كردند. به دليل نقش بي چون و چراي شاه در 
تصميم گيري، سازمان هاي حكومتي اختيارات مستقلي نداشته يا از اندك اختياري 

برخوردار بودند. اين اقدامات سبب كنترل گسترده مقام هاي حكومتي از سوي شاه شد؛ 
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ازپيش استقالل فردي آنان را تحت الشعاع قرار داد. براساس قانون اساسي امري كه بيش
 اين رو  كه در جريان انقالب مشروطيت تدوين شد، رژيم ايران مشروطه سلطنتي بود، از

وسيله مطبوعات خواسته ها و ملت مي توانست با تشكيل احزاب و انجمن و نيز به
آرزوهاي خود را اعالم و اعمال نمايد. پهلوي دوم در سير تكاملي كسب و بسط قدرت 

خويش در آغاز چند بار قانون اساسي را دستكاري نمود و قوانين آن را زير پا گذارد. 
، به منظور تقويت سلطنت و استقرار حاكميت شاه و 1328به عنوان نمونه در سال 

 قانون اساسي تغيير يافت 48سسان تشكيل شد و اصل ؤتضعيف حقوق ملت، مجلس م
و همچنين اختيار انحالل مجلس شوراي ملي و مجلس سنا (به صورت جداگانه يا هر 

 قانون اساسي قبل از تغيير، به 48دو مجلس در آن واحد) به شاه سپرده شد. اصل 
انفصال مجلس شوراي ملي توسط شاه، پس از تأييد اكثريت دو سوم مجلس سنا و 
تصويب هيئت وزيران اشاره داشت؛ زماني كه بين مجلسين، اتفاق آرا در خصوص 

پس از آن، وي اصل نظارت ] 72مطالب ارائه شده توسط وزرا حاصل نمي شد. [
مجتهدان بر مصوبات مجلس شورا را تعطيل نمود و سپس در انتخابات مجلس مداخله 
كرد؛ آن گونه كه اسامي نمايندگان قوه مقننه فقط با اشاره و اجازه او از صندوق ها بيرون 
مي آمدند و بر كرسي نمايندگي مردم تكيه مي زدند. شاه همچنين در تعيين نخست وزير 

واقع رئيس هيئت وزيران فقط  مستقيماً اقدام و حكم انتصابش را صادر مي كرد. در
 يكي پس از ديگري سركوب و تعطيل  مجري اوامر شاهانه بود. احزاب سياسي نيز

 ]73مي گرديد و اجازه فعاليت رسمي و علني به هيچ فرد و دسته مخالفي داده نمي شد. [
پاسخ  هاي نامناسب رژيم شاه باعث برافروخته شدن شعله  هاي نارضايتي سياسي شد كه 

ها سركوب شده بود. در همين زمان فضاي باز سياسي باعث شد افراد و مدت
يا بر اثر ترس خاموش شده بودند بتوانند بيشتر ابراز نظر  هايي كه توسط ساواك گروه

 باعث شد اعتصابات  شد، يك حكومت آغاز كنند. آنچه در ابتدا به صورت انفجار دروني
 اين  د وو يك جنبش انقالبي تبديل ش  به جنبشي تمام عيار وهو تظاهرات پراكنده شد

 اين رهبران از صفوف مخالفان شاهنشاهي   طبيعتاً و،كردهجنبش به آرامي رهبراني پيدا 
نخستين عامل مهم  ]74گرايي خاموش كرده بود. [ها اقتداربودند كه صدايشان را مدت

در وقوع هر انقالب نارضايتي عميق است كه زمينه ظهور و گسترش ساير عوامل و 
گذار است.  شرايط را نيز فراهم مي آورد. عوامل مختلفي در شكل گيري نارضايتي اثر



 

 

                     

البته بايد در نظر داشت هرگونه نارضايتي منجر به انقالب نمي شود. به بياني ديگر، 
 يك سو در ميان توده هاي عظيم مردمي ظهور مي كند و يك يا چند  نارضايتي انقالبي از

مي گيرد. بايد در نظر  جنبه مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را دربر
داشت كه انقالب تنها با ايجاد نارضايتي به وقوع نمي پيوندد، بلكه روي دادن انقالب 
نيازمند يك سلسله علل به هم پيوسته است كه آغاز آن وجود نارضايتي عميق است. 

 و ]در مجموع، سطح پايين توسعه سياسي و ماهيت شخصي قدرت و انحصار آن،75[
بحران هويت ناشي  اقتصادي و هاي اجتماعي ونابرابري سياست سركوبگرانه رژيم شاه،

نتيجه از  موجبات نارضايتي عميق از وضع موجود و در سازي شاه،از سياست  هاي مدرن
 بين رفتن مشروعيت رژيم و فروپاشي آن را فراهم آورد. 

 
حكومت پهلوي  سقوط 2-11

 روشنفكران، گرانه شاه؛سياست  هاي سركوب ،ش)1348م (1970در اواسط دهه 
داران را تحت تأثير قرار زمين تاجران و روحانيان، ماركسيست  ها، خواه،گرايان آزاديملي

آورد.  مخالفت گسترده پديد  ايجاد نوعي نهضت و اين عامل مشتركي را براي داد و
 ايدئولوگ  هاي  در كنار "بهشتي طالقاني و مطهري، اهللا خميني(ره)آيت"روحانيوني چون 
گرايانه را بسط اصالح هاي انقالبي وايدئولوژي "شريعتي بازرگان و"غيرروحاني نظير 

روز از طريق مساجد به دادند. حكومت وقت در تحديد قدرت روحانيون كه روزبه
 [احزاب] در مقايسه با خفه كردن صداي رهبران مخالفان و شد،نفوذشان افزوده مي

 ايران به شمار   نقطه عطفي در تاريخ معاصرش1357كمتر موفق بود. سال  غيرديني،
تجار به خاطر واكنش حكومت به اعتراضات  دانشجويان و علماي، مي رود. روشنفكران،

راهپيمايي  هاي  تظاهرات و  به هيجان آمدند وم1978 تا سپتامبر م1977سياسي از اواخر 
تعداد زيادي  آميز گسترده اي را به راه انداختند كه به دخالت پليس انجاميد واعتراض
 مساجد به مكاني براي برپايي مراسم سياسي و ها ومجروح شدند. دانشگاه كشته و

حكومت به  اعتراضات، گيري شورش  ها وبا اوج] 76[بسيج عمومي تبديل شده بود. 
 سياه و به ه ي جمع– 57 هفدهم شهريور ه ي اينكه حادث تا زور اسلحه متوسل شد

كه به عامل وحدت بخشي ميان   در ميدان ژاله تهران روي داد– سرخ ه يتعبيري جمع
بيني  هاي حكومت را خنثي نمود. پيش رهبر تبديل شد. و مردم و احزاب گوناگون،



 

 

            

آبراهاميان در اين زمينه نوشته است: شاه با پي بردن به اينكه تسلط بر اوضاع را از 
بار پس از سال دهد، كوشيد تا قاطعانه عمل كند. بدين ترتيب، براي نخستيندست مي

، در تهران حكومت نظامي اعالم شد. شاه براي نشان دادن اهميت و جدي ش1342
بودن حكومت نظامي، فرماندهي نظامي پايتخت را به اويسي، كه در جريان قيام 

 امام به ش1357 مهر 14 به «قصاب ايران» معروف شده بود، واگذار كرد. در ش1342
پاريس هجرت نمودند، ضمن آنكه در پيامي حضور جدي براي تحصيل را يادآور 

 آبان كه سالروز تبعيد امام به تركيه بود، برخورد شديد و سركوب شديدي 13شدند. در 
تكرار شد و به سقوط دولت شريف امامي منتهي شد و ازهاري، رئيس ستاد ارتش جاي 

 به فرمان امام شوراي انقالب تشكيل شد. شاه كه ش57 ديماه 23او را گرفت. در 
 ديماه فرار كرد. در شانزدهم بهمن امام، 26نزديكي خطر را احساس كرده بود در 

وزيري برگزيدند. به اين ترتيب همه چيز مهندس مهدي بازرگان را به سمت نخست
مريكا) آ( ، با حمايت و هدايت خارجي28آماده بود. حكومت در آخرين اقدام، مشابه 

 بهمن حكومت نظامي اعالم كرد، با اين وجود 21قصد كودتا نمود. از اين رو در روز 
براي  عبارت بهتر «مردم» از سوي «رهبري»ه امام فوراً خالف آن را حكم دادند و ب

ملي شدن صنعت نفت انجام حضور در صحنه فراخوانده شدند، امري كه در نهضت
 ] 77[نشد. 

در مجموع مباحث مربوط به بررسي علل وقوع انقالب اسالمي كه طي روندهاي 
فوق موجب سقوط نظام پهلوي گرديد به طور كلي مجموعه داليل چرايي وقوع انقالب 

 به شرح ذيل طبقه بندي مي شود.                 
ـ نارضايتي عميق از شرايط حاكم: نارضايتي مردم از سلطنت محمدرضا شاه، 1

 كه موجي از خفقان سياسي سراسر كشور را 1332 مرداد 28به ويژه پس از كودتاي 
فراگرفت، موجب سركوبي مخالفين سياسي گرديد.  اين نارضايتي كه تنها در ميان 

هاي پاياني حكومت پهلوي پاره اي از نخبگان روحاني و روشنفكر نمود داشت، در سال
 گسترش  يافت و در آستانه وقوع انقالب در بين همه اقشار جامعه فراگير شد. 

ها هاي خاصي در آنهاي معاصر، كه تنها گروهـ برخالف همه  يا بيشتر انقالب2
شركت داشتند، در  ايران اكثريت قريب به اتفاق جمعيت كشور از رژيم پهلوي تنفر 

هاي فكري و عقيدتي آميخته داشتند. با توجه به  اين واقعيت كه ناخشنودي مردم با جنبه



 

 

                     

هاي معاصر، شديدتر و توان گفت نارضايتي در  ايران از ديگر انقالبگرديد، مي
 ). 78تر بود عميق

هاي اسالمي به عنوان انديشه و ـ پذيرش و گسترش  ايدئولوژي اسالمي: آموزه3
تدريج  نمودي بارز  يافت، به1342 خرداد 15هاي پس از قيام آرمان جديد كه در سال

هاي رقيب،  يعني ماركسيسم و ناسيوناليسم را به حاشيه برده و در توانست  ايدئولوژي
هاي مردم نفوذ نمايد.  اين گسترش در زمان اي بين نخبگان سياسي و تودهسطح گسترده

وقوع انقالب اسالمي از طريق شعارهاي انقالبيون در بيان آرمان جديد مانند «استقالل، 
هاي توجهي همگاني به شعارهاي گروهآزادي، جمهوري اسالمي» و در كنار آن بي

ها، قابل مشاهده بود. عموم مردم تابع ي آنغيراسالمي به رغم تبليغات گسترده
هاي امام خميني(ره) بودند. عالوه بر  اين، اصالت فرهنگي هاي اسالمي و انديشهآرمان

هاي هاي عمده انقالب اسالمي با ديگر انقالب ايدئولوژي انقالب  ايران نيز از تفاوت
 )47-48معاصر است. (همان، 

 و به ويژه از زمان برگزاري مراسم چهلم 1356ـ گسترش روحيه انقالبي: در سال 4
هاي مردم را  دي قم در تبريز، روحيه انقالبي آرام آرام فراگير شد و گروه19شهداي 

 وارد صحنه انقالب كرد. 

توجهي شد. بيبه هنگام وقوع انقالب اسالمي روحيه انقالبي و عميقي مشاهده مي
انقالبيون به اقدامات رفرميستي رژيم شاه (مانند تغيير نخست وزيران، آزادي زندانيان 

اعتنايي آنان به اقدامات ي مطبوعات) و نيز بيهاي كنترل شدهسياسي و آزادي
) 1357 شهريور 17ي حكومت (از جمله برقراري حكومت نظامي و كشتار سركوبگرانه

طلبي و فداكاري در راه آرمان انقالب از از سويي، و ظهور گسترده احساس شهادت
 سوي ديگر، بيانگر وجود  اين روحيه در ميان مردم بود. 

ـ نقش آفريني رهبري و نهادهاي بسيج گر: در وقوع انقالب اسالمي، وجود 5
رهبري مقتدر و دانا، همراه با نهادهاي بسيج گري مانند روحانيت، شبكه مساجد و 

انجمن هاي اسالمي انكارناپذير است. رهبري هوشمند، قاطع و بالمنازع امام خميني، 
اعتماد خاص مردم به وي و نيز پيوند ديني و تاريخي روحانيت و مردم، روند انقالب 
را سرعت بخشيد. به طوري كه باعث برانگيختن نارضايتي از وضع موجود، گسترش 

آرمان هاي انقالب اسالمي،  ايجاد و گسترش روحيه ي انقالبي، بسيج عمومي و نيز 



 

 

            

پايه گذاري تشكيالت سياسي جديد گرديد. شعارهايي مانند: «نهضت ما حسيني است، 
رهبر ما خميني است»، «حزب فقط حزب اهللا»، «تا خون در رگ ماست خميني رهبر 
ماست» گوياي پذيرش همگاني رهبري امام خميني(ره) در انقالب اسالمي و اهميت 

 )48 اين عامل تأثير گذار است. (همان، 
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 فصل پنجم
 
 

 مروري بر تحوالت پس از پيروزي انقالب اسالمي  ايران
 
 

 ايران پس از پيروزي انقالب نگاهي كلي بر تحوالت داخلي . 1
را پشت دوره از تحول پس از پيروزي انقالب اسالمي جمهوري اسالمي ايران چندين 

 )؛1357-1367( پس از پيروزي تا پايان جنگ تحميلي دوره اول:سرگذاشته است. 
ايران، در تالش براي تغيير  ترين پديده تاريخ معاصر انقالب اسالمي به عنوان مهم

ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله باز يابي هويتي بود كه در فرآيند 
 ايران با چالش مواجه گرديد. بنابراين هويت انقالبي،  مدرنيزاسيون و توسعه و نوسازي

متفاوت از هويت مدرنيته بود در مقابل آن قرار گرفته و به دنبال ارائه راهكارهايي بود 
تا با نفي فضاي حاكم بر گفتمان مدرنيته، به پيشرفت و تعالي دست پيدا كند. بدين 

نظران و نخبگان به دنبال تحقق آرمان هاي انقالب ديدگاه  ها و صاحب ترتيب بسياري از
 ايران بسياري از اين اهداف و  برنامه  هايي را ارائه نمودند. اما تهاجم نظامي عراق به

از شروع جنگ تا پايان  عمده مسائل داخلي و خارجي را تحت الشعاع خود قرار داد. و
) حفظ و بقاء انقالب و نظام برخاسته از آن هدف اصلي 1357ش - ش1367جنگ، (

 ش1357 – 1359هاي سياستگذاري نظام مي باشد. رخدادها و اقدامات در طي سال
نظمي و تالش گونه و نوساني ميان نظم و بيجملگي نشان دهنده ماهيت متناقض

باشند. نظام» مي - رهبري و مردم در مهار وضعيت سيال و بغرنج پديده «انقالب
تأسيس نهادهاي انقالبي، مقابله با نيروهاي گريز از مركز، پيگيري وظايف مقرر شده 

سازي جهت نهادينه كردن با نظارت شوراي انقالب، زمينه ]1براي دولت انتقالي [
ها در مورد نوع حكومت، قانون اسامي و ... حضور مردمي در سياست با پرسش از آن
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باشند. دوره دوم: دوران پس از جنگ؛ تحوالت در اين راستا قابل توجه و توضيح مي
وقفه استمرار داشت و پايان جنگ، يكي از همين تحوالت  پس از انقالب بيه يجامع

است. دستاوردهاي دفاع مقدس در ابعاد داخلي و خارجي نيز، جسارت و اعتماد به 
وجود آورده بود. ه نفس براي حركت و عمل در راستاي اهداف از پيش تعيين شده را ب

ريزي دوران پس از جنگ برخوردارند،  از اهميت بااليي در برنامهش68 و 67هاي سال
ها و روند ريزيها تأثيرات مهمي در ماهيت برنامهكه حوادث مهم در اين سالطوريه ب

 اين زمان كشور در وضعيت اقتصادي  نيازها و برنامه  هاي آتي كشور برجاي گذاشت. در
قرار گرفته بود كه الزم بود اين وضعيت به سرعت سامان يابد، لذا نياز به يك برنامه 

ضربتي اقتصادي و بازسازي كوتاه مدت براي جبران خسارات ناشي از جنگ به شدت 
احساس گرديد. سياست مداران و نخبگان آن زمان در راستاي تحقق اين هدف به دنبال 

روش و الگويي افتادند تا از آن براي بازسازي و پيشرفت كشور و همچنين تحقق 
-  اين ترتيب موضوعي بنام توسعه اقتصادي آرمان  هاي انقالب اسالمي استفاده كنند. به

 ايران مطرح گرديد و درپي آن الگوهايي براي توسعه كشور ارائه شد. در  اجتماعي
چنين وضعيتي بود كه برنامه  هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي پنج ساله طراحي و به 

تر، پيچيدگي و تفكيك بيشتر و تصويب رسيد پيامدهاي رشد همانا آگاهي افزون
طلبد. بايد توجه داشت كه  توان پاسخگويي را ميه يانتظاراتي جديد است كه توسع

پاسخي نمانده له بيئگونه نيست كه انقالب كليه مشكالت را حل نموده و ديگر مساين
گونه كه مورد انتظار بود توانست سطح مشكالت را تغيير دهد است، بلكه انقالب همان

توان ارزشيابي وضعيت هر و اين موفقيت بسيار بزرگي است چرا كه به يك تعبير مي
ها دارد، انجام داد اين يك واقعيت اي را براساس درگيري كه با مسايل و نوع آنجامعه

هاي جديدي زمينه  هاي مختلف سبب گرديده تا چالش است كه ارتقاء جامعه ايران در
ساز تحوالتي مثبت و تكاملي ها زمينهناشي از افزايش قدرت آن بروز نمايد. اين چالش

هستند كه چنانچه به درستي هدايت شوند در راستاي ايجاد «تغييرات» با لحاظ عناصر 
«هويت» و «استقالل»، ايران اسالمي را به قدرتي برتر در سطح منطقه و با تأثيرگذاري 

قابل مالحظه در سطح جهاني، تبديل خواهند كرد. مباحث مربوط به روابط مؤثر ايران 
با ديگر كشورها، ساماندهي فرهنگ عمومي، انتظام بخشي به فعاليت احزاب و 

هاي علمي هاي سياسي، تقويت جامعه مدني و مشاركت سياسي در كنار موقعيتگروه



 

 

               

ويكم از نظر و ايجاد زمينه  هاي انديشه ورزي در مورد توليد علم و دستيابي به رتبه سي
] 2 در رتبه شصت و نهم قرار داشتيم. [م1994كه در  درحالي2004توليد علم در سال 

 از جمله موارد ش1383 آبان ماه سال 26همچنين برپايي جشن خودكفايي گندم در 
گيري حفظ «هويت» و  «تغييرات» در ايران با جهته ي نشانه يمهمي هستند كه به مثاب

گيري دوره  هاي پيشين و رسد اين دوره كه همچون نتيجهنظر ميه باشند. ب«استقالل» مي
رود، حداقل به يك شمار ميه ها بها، دستاوردها و چالشسرآغاز فصلي جديد از تالش

در وضعيت دهه تجربه و عمل نياز دارد تا جامعه ايران را آمادة برنامه  هاي جديد سازد. 
كنوني شرايط سياسي نامطلوب و تحريم  هاي اقتصادي، فرار سرمايه  ها و ناتواني در 

... از  جنگ نرم و جهاني شدن و كند شدن رشد اقتصادي، جذب سرمايه خارجي،
المللي را با چالش مواجه ساخته است. عواملي است كه توان رقابتي ايران در صحنه بين

شناسايي جايگاه دقيق و واقعي ايران در سطح جهاني، زمينه اتخاذ رويكرد مناسب و 
كند. اتخاذ مبتني بر ظرفيت  ها و منافع كلي كشور را در بخش  هاي مختلف فراهم مي

هاي اقتصادي فارغ از فشارهاي بينانه در جهت گسترش همكاريسياست  هاي واقع
ايدئولوژيك سرانجام توفيقات چشمگيري را متوجه ايران خواهد كرد. در راستاي 

يند سياست گذاري دو نوع نگرش بايد مورد توجه قرارگيرد: آپيشرفت در فر تحول و
نگرانه. بدين ترتيب كه انقالب اسالمي با - نگرش برون2نگرانه - نگرش درون1

 در سطح داخلي با تالش براي افزايش ظرفيت  هاي داخلي و نگرشي درون نگرانه،
در  اجتماعي) و فرهنگي و اقتصادي، نظامي، (سياسي، توانمندسازي بخش  هاي مختلف

 المللي وايفاي نقش فعاالنه در سازمان  هاي بين جهاني با حضور و سطح منطقه اي و
مي تواند   ايران نقش دارند؛ مين منافع مليأتعامل با كشورها يي كه در ت منطقه اي و
مستلزم شناخت واقعي   اين موقعيت، جايگاه خود را ارتقاء ببخشد. رسيدن به موقعيت و

است. كاهش فاصله  الملل،ظرفيت  ها ي داخلي و درك صحيح تحوالت در نظام بين
يك  استفاده از درآمدهاي نفتي به عنوان پشتوانه مهم اقتصادي از تكنولوژيك با جهان،

 ايران   ايدئولوژي اسالمي از سوي ديگر مي تواند سو و قدرت سياسي و نظامي با پشتوانه
در بعد سياست  به طور كلي؛مندي در منطقه و جهان تبديل كند. را به عامل قدرت

ترين واقعه محسوب داخلي، سرنگوني حكومت دو هزار و پانصد ساله ستمشاهي مهم
مي شود. تشكيل حكومت اسالمي، استقرار نهادهاي مدني كشور با انتخابات مبتني بر 



 

 

            

ي مستقيم مردم، از بين بردن سازمان  هاي مخوف و غيرانساني همچون ساواك، تعيين أر
و تصويب قانون اساسي اسالمي، تأسيس سازمان  ها و نهادها و ارگان  هاي انقالبي و 

مردمي (همچون نيروي مقاومت بسيج، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، بنياد مستضعفان 
جانبازان، بنياد شهيد و نظاير اينها) تالش در جهت وحدت بين شيعه و سني، مقابله  و

طلب داخلي وحفظ انسجام و توطئه  هاي عناصر فريب خورده و تجزيه اصولي با
ترين دستاوردهاي حائز اهميت تماميت ارضي كشور در شرايط بحراني، از مهم

در بعد سياست خارجي، مقابله با جنگ تحميلي ناخواسته،  شوند. امامحسوب مي
آيد. افشاي چهره واقعي كشورهاي به اصطالح پيشرفته ترين دستاورد به شمار مياصلي

استعماري، سرفرود نياوردن به هنگام تحريم  ها و محدوديت  هاي ناعادالنه اقتصادي، 
بيدار نمودن ساير ملل اسالمي در جهت مبارزه همه جانبه با رژيم نامشروع 

رو، چالش  هاي پيش صهيونيستي، اتخاذ مواضع اصولي و منطقي به هنگام بحران  ها و
ها به نيرو و سرمايه وجودي خود، صدور پيام انقالب به ساير ممالك و توجه دادن آن

   ]3[دهند. ساير دستاوردهاي مهم انقالب را در حوزه سياست خارجي تشكيل مي
 
 اسالمي به منافع قدرت  هاي بزرگ انقالب . تهديدات 2

انقالب اسالمي در كشوري رخ داد كه به عنوان ژاندارم آمريكا در منطقه خاورميانه، 
فعاليت مي نمود و به عنوان يكي از ستون  هاي دكترين دو پايه اي نيكسون، شناخته 

مي شد. به عبارت ديگر اين انقالب در كشوري رخ داد كه مي بايد در مقابل حركت  هاي 
ضدغربي در منطقه واكنش نشان دهند. اما خود تبديل به كشوري ضدغربي شد. به 
عالوه ايران پس از انقالب از پيمان سنتو كه در راستاي اهداف غرب بسته شده بود 
خارج شد. بنابراين با وقوع چنين تحولي در ايران و ايجاد خالء قدرت در منطقه، 

هاي هاي جهان نيز تغيير يافت آنچه كه در تغيير استراتژيراهبردهاي منطقه اي ابرقدرت
دو ابرقدرت تأثير بسزايي داشت، وقوع انقالب اسالمي ايران در منطقه اي بود كه از نظر 

بافت جمعيتي و ديدگاه  هاي فرهنگي (ديني) اغلب كشورهاي منطقه به ايران نزديك 
بودند كه اين مسئله غرب و شرق را از وقوع تحوالت مشابهي كه با بهره گيري از 

انقالب اسالمي  الگوي انقالبي ايران باشد سخت به هراس انداخت. بنابراين رويداد
ايران، بازتاب آن بر جنبش هاي اسالمي و همچنين طرح ايده هاي جديد درباره حكومت 



 

 

               

 و از هر بزنندو سياست، هر دو ابرقدرت را بر آن داشت تا دست به مهار انقالب ايران 
كنند تا بدين ترتيب بتوانند منافع خود را در خاورميانه حفظ  جهت آن را محدود

نمايند. مهم ترين اين اقدامات تحريك صدام، ديكتاتور سابق عراق براي حمله به ايران 
هاي نظامي و عادي فراوان بود كه به اين كشور از سوي غرب ارائه گرديد. و كمك

انديشه انقالب اسالمي از يك جهت خطر بيشتري را براي شوروي ايجاد نمود. چرا كه 
رغم كنترل شديد سازمان  هاي امنيتي، بر جمهوري  هاي انديشه انقالبي ايران علي

ها هم مرز با ايران بودند، تأثير نشين اتحاد جماهير شوروي كه اتفاقاً برخي از آنمسلمان
گذاشت و احتمال وقوع مشكالتي در اين جمهوري  ها كه جزئي از اتحاد جماهير 

شوروي بودند، بسيار زياد شد. به طوري كه رهبران اتحاد جماهير شوروي را بر آن 
داشت تا راهبردهايي براي مقابله با انقالب ايران آغاز كنند. بنابراين مي توان گفت در 

مبارزه با ايدئولوژي انقالب ايران هر دو ابرقدرت به نقطه اي مشترك رسيدند و آن مهار 
                                          انقالب ايران به هر نحو ممكن بود. 

 
 . دفاع مقدس و چگونگي وقوع آن3

پيروزي انقالب اسالمي ايران تغييرات بنيادي در موقعيت آمريكا در منطقه خاورميانه 
ها، از دست دادن شاه به عنوان ژاندارم منطقه و يكي از ترين آنوجود آورد كه مهمه ب

طرفين دكترين دو پايه نيكسون كسينجر، انحالل كامل پيمان سنتو، از دست دادن منابع 
بنديها فارس و درنهايت بهم ريختن تمامي بلوكخطر افتادن امنيت خليجه نفتي ايران ب

و معامالت سياسي منطقه. لذا آمريكا از همان ابتداي پيروزي انقالب اسالمي سعي در 
سرعت بر نفوذ و حضور خود در كشورهاي ه متوقف ساختن حركت انقالب كرد. ب

فارس افزود و با تحريم  هاي اقتصادي كه در اين ميان همكاري عربي و منطقه خليج
اروپا را نيز به همراهي خود داشت، سعي كرد ايران را تحت فشار قرار دهد. در ادامه 
نيز سعي در اقدام نظامي كرد. شكست طبس آمريكا را به برانگيختن كشور عراق كه 

ترين ارتش  هاي عرب بود وادار ساخت. عراق حمله را آغاز كرد و داراي يكي از قوي
ارتش متجاوز آن، شهرهاي جنوبي كشور را به اشغال خود درآورد اما طولي نكشيد كه 

 توسط سلحشوران ايراني بار ديگر شكست ش1361با فتح خرمشهر در سال 



 

 

            

م در اولين سالگرد 1980 جوالي 17روز سياست  هاي آمريكا در قبال ايران نمايان شد. 
 ايران دولت عراق آگهي در صفحه اي  رياست جمهوري صدام و كمي پيش از جنگ با

عراق، بارها "كنيم:  اينجا بخشي از آن را نقل مي در روزنامه تايمز لندن منتشر كرد كه
 اين پرسش به درستي  سكوي جهش تمدن جديد در خاورميانه بوده است و اكنون

 اين مرد، ثروت منابع نفتي و مردمي ثابت قدم  مطرح است كه با داشتن رهبري چون
كنار كساني   اين شكوه گذشته خود را تكرار مي كند و نام صدام در يا آمانند عراقي  ها،

خواهد گرفت؟ مسلماً  الرشيد قرارهارون چون حمورابي، آشورباني پال، المنصور و  
 اين زمامداران واقعاً كمتر از نيمي از رهاورد وي در مقام رهبري حزب  دستاورد همه

 ]4 [" سال بيشتر ندارد.44 اين درحالي است كه صدام  سوسياليست عرب بعث است و
  ايران و عراق، موج حركت انقالبي مردم  وجود آمدن جنگ مابينه از ديگر زمينه  هاي ب

 اين كشورها  ايران و تأثير آن در كشورهاي منطقه بود كه زمينه  هاي نارضايتي را در
تأثير انقالب اسالمي را در منطقه  حمله به  ايرانفراهم ساخت و موجب شد تا صدام با 

) 198 ژانويه 28 تا 25صدام در سومين اجالس سران كنفرانس از (. و عراق كنترل كند
گفت: كه در قم و تهران،  و در توجيه ساختگي خود براي حمله به  ايران در طائف

نهادها و محافل ويژه اي براي توطئه عليه عراق و دولت  هاي همسايه تشكيل شدند 
 هاي مبادرت به اقدامات تروريستي و خرابكاري توسطتوطئه چيني عليه عراق از راه
 ايرانيان مقيم   ايراني در خاك عراق نفوذ كرده بودند و  ايرانياني كه به كمك مقامات

ها  اين گروه واقع يافتند. در  ايراني االصل به آنان كمك مي كردند، افزايش  عراق و افراد
  اين كارها مقامات ... عالوه بر  به اقدامات تروريستي مبادرت كردندم1980در نيمه دهه 

] 5[شان، قتل، تروريسم و خرابكاري را تشويق مي كردند.  ايراني در گفته  هاي رسمي
  توضيح داد كه اقداماتم1980 سپتامبر 22دولت عراق در توجيه گسترده خود در بيانيه 

 ايمني، امنيت و منافع حياتي،   ايران ضرورت آن را پيش آورد كه عراق به منظور حفظ
 اين بيانيه   ايران نمايد. از هاي نظامي در داخلضربات بازدارنده خود را متوجه هدف

 ايران دو نكته اساسي را در نظر  يد كه عراق براي توجيه تهاجم خود به آچنين بر مي
ه حق دفاع از خود به بهانه آن اقدامات. ع ايران، دوم توس داشته است: نخست اقدامات

ها را مبناي اعتبار اعالم كرد و آن را بي1975دولت عراق به استناد اين اقدامات عهدنامه 



 

 

               

سرنگوني شاه به پديد آمدن خالء قدرت در  ]6[دفاع بازدارنده از خود قرار داد. 
 اياالت متحده انجاميد. در  منطقه اي بسيار مهم براي اروپايي  ها و ابرقدرت  ها به ويژه

م در سراسر كشورهاي حاشيه 1970م و به ويژه در خالل دهه 1960اواسط دهه 
اين ميان  فارس رهبراني حكومت مي كردند كه آشكارا هوادار غرب بودند و در ليجخ

داد بار سر مي يك م و شعارهاي مخالفي كه عراق هرچند وقت1973تحريم نفتي سال 
فارس در م كشورهاي خليج1970آرايي نداشت. در اواخر دهه  اين صف تأثير چنداني بر

رقابت ناشي از جنگ سرد، كامالً در اردوگاه غرب قرار گرفته بودند و سياست شوروي 
هاي قابل توجه در دو زمينه ديپلماسي و گذاريبا وجود تالش  هاي مكرر و سرمايه

 اين حال در  پي با شكست روبرو شده بود. بادر اين منطقه از جهان پي افزار درسخت
م رويدادهايي چون سقوط شاه، تصرف سفارت آمريكا در تهران، 1980اوايل دهه 

هاي هاي آمريكا و ساير قدرتسبب شده بود تا سياست، تهاجم شوروي به افغانستان
 ايران به گوش  شود. شعارهاي انقالبي كه از فارس دچار سردرگمي غربي در قبال خليج

كار بر داد كه نخبگان محافظهعده صدور انقالب را به كشورهاي همسايه مي رسيد ومي
ومرج منطقه اي را تشديد مي كرد كه تدريجاً نه ثباتي و هرجها حكومت مي كردند، بيآن

تنها كشورهاي همسايه بلكه بيشتر مناطق خاورميانه را دربر مي گرفت. در چنين جوي 
 ايران حمله كرد و  م به1980المللي بود كه عراق در سپتامبر ثباتي و بحراني بينبي

 ايران و عراق جنگي خونين و ويرانگر   ساله را بين دو كشور آغاز كرد. جنگ8جنگي 
 يكديگر گرفتند،   يك ميليون و تعداد اسرايي كه دو طرف از بود كه شمار كشته  ها حدود

 ايراني  ها و عراقي  ها   اين جنگ به همان اندازه براي زده مي شود.ده هزار نفر تخمين
ها به همراه داشت. سخت و دردناك بود پيامدهايي فراتر از دو كشور و متحدان آن

يافت   ايران پيدا كرد و شرايطي كه جنگ در آن پايان  وسويي كه جنگ عراق وسمت
بار ناشي از تهاجم عراق به همسايه جنوبي  اين مستقيماً به جنگ ديگري انجاميد كه

يك   و پس از م1988 يافتن جنگ تحميلي در سال  با پايان] 7[ يعني كويت بود.  خود
 عراق بار ديگر امنيت خليج فارس را برهم دستبهآرامش نسبي در منطقه، اشغال كويت 

 هاي مناسبي را پيش له جنگ عراق عليه كويت و تحوالت ناشي از آن فرصتئزد. مس



 

 

            

 ند وكشده خاورميانه اي خود را اجرا  مريكا قرار داد تا اقدامات برنامه ريزي آروي
                                 در منطقه فراهم شود. ش بهانه هاي حضوربه عالوه

 
  امام خميني و دفاع مقدس 3-1

فرداي روز نخست تجاوز عراق، امام خميني طي پيامي به ملت ايران خطوط اصلي 
 امور جنگ و امور كشور در شرايط جنگي را در هفت بند كوتاه ولي بسيار ه ي ادارهنحو

دقيق و جامع ترسيم نمود و متعاقب آن طي چند پيام به ملت و ارتش عراق اتمام 
) و منطق و پويايي مد نظر ايشان مستقيماً از دين اسالم ره مديريت امام(]8. [حجت كرد

و اعتقاد و باور بدان نشأت مي گرفت. به اين ترتيب، كاربرد و توانايي عملي دين اسالم 
در چالش گسترده و همه جانبه عليه انقالب و نظام جمهوري اسالمي مورد پرسش قرار 

 گذار از مدرنيسم و پست هگرفت. در شرايطي كه جهان در پايان قرن بيستم آماد
مدرنيسم (پسانوگرايي) و روي آوردن به ترانس مدرنيسم (فرانوگرايي) است، خداوند 

كه ظاهراً حاصل دفاع در  اي بنام دفاع مقدس رخ دهدمقرر فرمود در كشور ما، حماسه
اي بنام عراق بود، اما برابر تجاوز استكبار جهاني به مرزهاي غربي ما از طريق همسايه

باطن آن براي رزمندگاني كه انقالب اسالمي را باور داشتند، امري فراتر از جنگ نظامي 
يا دفاع ميهني و حتي فراتر از تبرد ايدئولوژيك بود. البته شكي نيست خيلي  ها با همين 

ها هزار انسان وارسته، اين جنگ انگيزه  ها به ميدان نبرد قدم گذاشتند، ولي براي ده
و   عبوديت و رسيدن به مقام مظهريت اسماه يترين مرتبفرصتي براي ظهور عالي

صفات الهي بود. اين وجه، خواص و آشنايان را بيشتر از ديگران مبهوت كرد، از جمله 
ي و  (ره) خود حضرت امام ه بان هادي اين جريان بودند، بيش از همه اظهار شگفتي  ك

گفتند، رزمندگان و شهداي ما راه صد كردند ايشان بارها با اعجاب و حيرت ميمي
كنند، يكشبه پشت سر ترين عرفاي ما آرزوي آن را كرده و مياي را كه بزرگساله

اي براي پويش و شكوفايي فرهنگ اسالمي در جنگ تحميلي عمالً به عرصه. اندگذاشته
ايران تبديل شده بود. در واقع برخالف خواست دشمنان، باور به اسالم در ايران 

) فرصت ظهور رهنظير امام(تدريج قدرتمندي ايران با مديريت بيه شد و بفراگيرتر مي
يافت و مهم ترين نكته، سربلندي و موفقيت كاربرد اسالم در بسيج و هدايت قواي مي

زده بودند، چنانكه در اسناد النه ها حدسمريكاييآكشور بود. البته اين رخداد مهم را 



 

 

               

جاسوسي آمده است: ما چيزي كه با آن (امام) خميني را تهديد كنيم، نداريم مخصوصاً 
در سياست خاورميانه، (امام) خميني نيرويي خواهد شد كه ما ناچاريم آن را به حساب 

ها امري نسبي است كه بسته به شرايط، تغيير معنا و  البته ناچاري قدرت]9. [آوريم
 نشد الزم بود كه به هر ميسردهد. در مورد ايران نيز وقتي محو انقالب حدود مي

اي كه هست و رشد يافته، متوقف گردد. شايد همين صورت ممكن در همين اندازه
 هفتم شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و عراق هناچاري بود كه سبب گرديد قطعنام

 نسبت به قطعنامه  هاي پيشين انعطاف بيشتري ش16/7/65) در تاريخ 598(قطعنامه 
داشته باشد و موضوع تجاوز و تعيين متجاوز را مد نظر قرار دهد. جورج بوش در 

دهيم دوستان يا متحدانمان از پا در آيند و اجازه  گفت: ما اجازه نميش23/4/67
نخواهيم داد كه مرعوب حمالت جسورانه يا ترور شويم. بدين ترتيب با افزايش همه 

 فشارها بر جمهوري اسالمي ايران و با علم به راه طوالني و مسئوليت سنگين هجانب
هاي حاصل آمده براي تمهيد آينده، ناشي از دستاورد پيروزي و حراست از موقعيت

 را پذيرفت و 598 ه ي قطعنامش27/4/1367جمهوري اسالمي ايران در روز دوشنبه 
) در پيام به بسيجيان رهامام (س) اين پذيرش را به نوشيدن جام زهر تشبيه نمودند. امام(

 ملت بزرگوار ايران ه يكيد كردند: من مجدداً به همأ ت2/9/67در پايان جنگ در تاريخ 
انديشي اين ترين سادهكنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگو مسئولين عرض مي

مريكا و شوروي از ما و اسالم عزيز دست آخواران، خصوصاً است كه تصور كنيم جهان
                           دشمنان غافل بمانيم. ناي نبايد از كياند؛ لحظهبرداشته

 
  دفاع مقدس و مواضع قدرت  هاي بزرگ3-2

 قوا به نفع ايران ه يخوبي، تلخي تغيير موازنجويان از جنگ بهي بر اظهارات بهرهرمرو
 ش1/7/1359سازد. به عنوان مثال مناخيم بگين نخست وزير اسرائيل در را روشن مي

گفته بود: ما از درگيري ايران و عراق شديداً شادمان هستيم، ولي واقعيت اين است كه 
هاي جمهوري  طبيعي است كه پيرزوي]10. [كندخطري جدي منطقه را تهديد مي

ترين در دسترس انداخت وعمل تا چه اندازه آنان را به وحشت مي اسالمي ايران در
ملل و صدور قطعنامه  هايي مبني بر ابزار سياسي براي توقف جنگ استفاده از سازمان

هاي برخي كشورها در اين راستا بود. راديو لندن در گريبس و همچنين ميانجيآتش



 

 

            

كرد كه فرصت مناسبي براي تحقير  روز پيش صدام فكر مي6 گفت: اگر ش5/7/1359
تواند مواضع خود را در عراق تحكيم بخشد و مرد قدرتمند جهان ايران پيدا كرده و مي

عرب شود، امروز بايد در اين طرز فكر تجديدنظر كند. هدف عراق از حمله به ايران 
رسد كه هدف مزبور با نظر ميه اعتبار كردن رژيم آيت اهللا خميني بوده است ولي ببي

 ]11. [شكست مواجه شده و برعكس موجبات اتحاد مردم ايران را فراهم ساخته است
 هنري ]12. [بس فوري شدگونه بود كه در هفتمين روز جنگ صدام خواستار آتشاين

بيني كرده بود در واشنگتن پست نوشت: كيسينجر كه پيروزي بسيار كوتاه مدتي را پيش
اگر عراق جنگ را برده بود، امروز نگراني و وحشت در خليج نبود و منافع ما در منطقه 

بود. در هرحال با توجه به اهميتي آنقدر كه اينك در خطر قرار دارد دچار مخاطره نمي
كه توازن قوا در اين منطقه دارد، اين به نفع ما است كه هرچه زودتر در اين منطقه 

ملل در خصوص جنگ بس برقرار نماييم. اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمانآتش
 صادر شد. قطعنامه 1980 سپتامبر 28 مطابق با ش1359عراق و ايران، در ششم مهر ماه 

 ماده داشت و در اصل از سوي نماينده مكزيك در شوراي امنيت پيشنهاد 5مذكور كه 
 رأي يعني آراء تمامي اعضاء اين شورا به تصويب رسيد. جلسه شورا 15گرديده بود، با 

تعهد برپا شده بود. در نيز به پيشنهاد پاكستان و اصرار كشورهاي عضو جنبش عدم
خواهد اولين ماده قطعنامه مذكور آمده بود كه شوراي امنيت از ايران و عراق مي

آميز بالفاصله از هرگونه توسل به زور بپرهيزند و اختالفات خود را از طريق مسالمت
طور مساوي از ايران و عراق خواسته ه حل و فصل نمايند. در اين قطعنامه كه در آن ب

جانبه طور يكه شده بود، از توسل به زور اجتناب ورزند، زماني انتشار يافت كه جنگ ب
از سوي رژيم عراق عليه جمهوري اسالمي ايران آغاز شده بود و يك هفته قبل از آن 
ارتش عراق با دوازده لشكر مكانيزه از طريق هوا و زمين و دريا، خاك ايران را مورد 

تعرض و تهاجم سنگين خود قرار داده بود و اين درحالي بود كه ايران اسالمي مشغول 
گونه تمايل و گذراندن دوران بازسازي پس از پيروزي انقالب خود بود و طبعاً هيچ

آمادگي جهت درگيري با همسايگان خود نداشت. از ديدگاه مسئولين جمهوري 
اسالمي، اين قطعنامه كه در آن كشور متجاوز و كشور مورد تجاوز، يكسان مورد خطاب 

المللي ايران در آن نشده بود، طبعاً فاقد آثار اي به حقوق بينقرار گرفته و كمترين اشاره
المللي اين مثبت تلقي شد. انتظار جمهوري اسالمي از شوراي امنيت و ديگر مجامع بين



 

 

               

ملل مبني بر ضرورت «احراز عمل  منشور سازمان39بود كه بر پايه مفاد صريح ماده 
 تجاوز و تالش براي ه يلئها»، پيش از هر اقدام ديگري به بررسي مستجاوز در جنگ

رفع آن بپردازند. از سوي ديگر اشغال مناطق وسيعي از خاك جمهوري اسالمي ايران 
توانست به عنوان اهرم فشار و موضع قدرت عراق در توسط ارتش عراق كه مي

اي بر سر راه پذيرش قطعنامه از طرف ايران بود، مذاكرات تلقي شود. مانع عمده
كه رژيم عراق دقيقاً با توجه به همين موقعيت برتر خود، از پذيرش اين قطعنامه درحالي

وبيش برگ برنده را در استقبال كرد. در طي دو سال نخست جنگ كه رژيم عراق كم
دست داشت و با توجه به تدارك و آمادگي نيروهايش و نابساماني (كامل) ارتش و 

نيروهاي ايران و شرايط بحراني بعد از انقالب در اين كشور، توانسته بود مواضع 
گونه اقدام مستحكمي در مناطق تحت اشغال خود فراهم آورد، شوراي امنيت هيچ

عملي و مؤثر در جهت رفع تجاوزات رژيم عراق انجام نداد، اما مقارن با آزادي 
خرمشهر و بيرون راندن نيروهاي عراق از خاك جمهوري اسالمي توسط قواي ايراني، 

بار ديگر شوراي امنيت با صدور قطعنامه ديگري از طرفين خواست كه با قبول 
ملل به منطقه مرزي دو كشور، بس، و پذيرش اعزام نيروهاي حافظ صلح سازمانآتش

دانست كه با بيداري و آگاهي رو به گامي براي خاتمه جنگ بردارند. دشمن نمي
كرد. پاسخ جمهوري گيري ميگسترش در ايران چه بكند و منفعالنه و عجوالنه تصميم

هاي ميانجيگر همان بود كه كه شهيد اي مشابه و گروهاسالمي نيز به تكرار قطعنامه
رجايي به هيأت صلح غيرمتعهدها گفته بود: ما سرنوشت جنگ را در ميدان جنگ تعيين 

 هفتم شوراي امنيت در مورد ه ي قطعنامسرانجام قدرت ها ناچار شدند ]13. [كنيممي
 نسبت به قطعنامه  هاي پيشين 16/7/65) در تاريخ 598جنگ ايران و عراق (قطعنامه 

انعطاف بيشتري داشته باشد و موضوع تجاوز و تعيين متجاوز را مد نظر قرار دهد. 
جالب آنكه شرايط زماني صدور اين قطعنامه مصادف بود با بسيج عمومي مردم ايران و 

سوي جبهه  هاي نبرد براي يكسره كردن كار ه  اقشار مختلف به يهجوم وسيع و گسترد
جنگ، و از سوي ديگر ضعف مفرط رژيم عراق و سست شدن حاميان آن در امر 

نمود. نتيجه آنكه پشتيباني از اين كشور كه در تحليل جديد آنان چندان ثمربخش نمي
هاي  تا ماهش1365هاي بزرگ از قدرتمندي ايران، از اواخر سال هاي قدرتنگراني

توان آن را «استراتژي فشار همه  به ايجاد جرياني منجر شد كه ميش1366نخست سال 
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جانبه عليه جمهوري اسالمي» ناميد. اهميت اين جريان از آنجا ناشي مي شود كه پنج 
كشور عضو دائمي شوراي امينت يعني آمريكا، شوروي، چين انگلستان و فرانسه كه تا 

هاي آن زمان هريك به فراخور منافع خويش نقشي در رابطه با فروش اسلحه يا حمايت
هاي خاطر اختالف منافع و سياسته اقتصادي به عراق ايفا كرده بودند و ب - سياسي

خود نتوانسته بودند بر سر يك طرح مشترك تفاهم نمايند، اينك عزم خود را جزم 
بيش محفوظ وها كم آنهاي كه منافع هم گونههاي سري، بهاند تا با اجراي طرحكرده

شد، جلوگيري بماند، از ادامه جنگ ايران و عراق كه احتماالً به پيروزي ايران ختم مي
طور جدي استفاده ه نمايند و در اين راه از امكانات نظامي و سياسي و اقتصادي خود ب

كنند ... نتيجة نُه ماه مذاكره سري و محرمانه بين مقامات ارشد پنج كشور عضو دائمي 
شوراي امنيت نهايتاً به صدور قطعنامه ديگري در خصوص جنگ ايران و عراق منجر 
گرديد كه باز مانند قطعنامه  هاي پيشين از سوي جمهوري اسالمي بنابه داليلي كه در 

رابطه با قطعنامه  هاي پيشين اعالم شده بود، مردود شناخته شد. قطعنامه هشتم شوراي 
امنيت در حقيقت چارچوب يك تهاجم حساب شده عليه جمهوري اسالمي توسط 

ها و كشورهاي هم پيمان آنان را ترسيم كرد و آنان را تحت پوشش ضمانت ابرقدرت
اجراي قطعنامه و اجراي تهديد عليه ناقض آن به منطقه جنگي كشانيد و بر تشنج آن 

افزود. همزمان با فشارهاي سياسي و ديپلماتيك وارد بر جمهوري اسالمي مبني بر 
پذيرش قطعنامه شوراي امنيت كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) با رهبري 

هاي آمريكا، با افزايش نيروهاي نظامي و رزمي خود در خليج فارس و ايجاد درگيري
يك فشار جدي نظامي را نيز بر اين كشور وارد ساختند. آمريكا،  نظامي با قواي ايران، 

جمعي، ناوهاي انگلستان، فرانسه، ايتاليا، هلند و چند كشور ديگر با يك اقدام دسته
المي ايران را سفارس جمع كردند و جمهوري ا خود را در خليجهايجنگي و هواپيما

براي پايان دادن به جنگ و قبول قطعنامه  هاي شوراي امنيت تحت فشار قرار دادند، با 
 اخير شوراي امنيت، ه ياينكه اقدام خود آنان براساس نص صريح ماده پنجم قطعنام

 پنجم آمده است: از تمام كشورهاي ديگر هرفت. در مادشمار ميبه تخلف از آن 
احتراز خود را از هرگونه اقدامي كه احتماالً به  خواسته مي شود كه بيشترين خودداري و

تشنج بيشتر و گسترش مناقشه منجر شود، مبذول دارند و بدين ترتيب اجراي قطعنامه 
 ناو هواپيما ه ي در راستاي استراتژي مذكور آخرين اقدام، حمل]14. [را تسهيل نمايند



 

 

               

 به هواپيماي ايرباس ش12/4/67بر «وينسنس» اياالت متحده امريكا در تاريخ 
 سرنشين 290مسافربري جمهوري اسالمي ايران بود كه موجب از بين رفتن و شهادت 

 آن گرديد. 
 
  در  ايناستراتژي قدرت  هاي بزرگ فارس ومنطقه خليج. 4

ترين الملل از مهمپردازان و استراتژيست  هاي روابط بيناز نگاه تئوريمنطقه خليج فارس 
ترين نقاط جهان محسوب مي شود. اهميت روزافزون انرژي نفت و گاز در و حساس

فارس از عمده مباحثي است كه معادالت اقتصاد جهاني، و موقعيت ژئواستراتژيك خليج
 اين منطقه از جهان در معادالت جهاني افزوده است. از جمله  بر نقش قابل توجه

 اين منطقه تاكنون مورد توجه كشورهاي منطقه از جمله  مباحثي كه در ارتباط با
 اين منطقه مي باشد. به خاطر  مين امنيتأقدرت  هاي جهاني بوده، بحث ضرورت ت

 اين منطقه همواره  اهميت انرژي و موقعيت حساس استراتژيك منطقه خليج فارس، از
همين خاطر در ارتباط به عنوان «شاهرگ حياتي» قدرت  هاي بزرگ نام برده شده است. به

 با امنيت منطقه، طرح  هاي امنيتي متعددي از طرف روساي جمهور آمريكا از ترومن تا
 ايزنهاور و از نيكسون تا كارتر و سپس ريگان و بوش ارائه شده است كه اكثراً مسيري 

 اين طرح  ها در  طلبي  هاي آمريكا را طي نموده و در واقع به طور كاملموازي با جاه
 اياالت متحده عمل كرده است. با توجه به  راستاي خدمت به ابقاي جايگاه هژمونيك

فارس تنها نگراني و دغدغه مين امنيت منطقه خليجأآنچه بيان گرديد، ضرورت ت
مين امنيت أتر از آن ضرورت ت اين منطقه نيست. بلكه مهم قدرت  هاي بزرگ و ذينفع در

فارس براي كشورهاي منطقه حائز اهميت مي باشد. بدون شك بحث تك منطقه خليج
 درصد درآمد ساليانه 90له كه بيش از ئ اين مس محصولي بودن كشورهاي منطقه و

ت مي ويژه نفت خام بهه فارس از فروش انرژي و بكشورهاي حاشيه خليج يد، آدس
 ايران نيز  مين امنيت منطقه را بيشتروبيشتر نمايان مي سازد. جمهوري اسالميأضرورت ت

مين امنيت منطقه أ يك قدرت منطقه اي نقش تاريخي و تعيين كننده اي در ت به عنوان
 ايجاد هرگونه سيستم  المللخواهد داشت. آنچه از نگاه بسياري از تحليلگران روابط بين

پوشي از امنيت منطقه اي منسجم و با ثبات را با مشكل مواجه خواهد ساخت، چشم
 ايران در هرگونه ترتيبات منطقه اي ارائه شده از سوي  جايگاه حضور جمهوري اسالمي



 

 

            

فارس، رسد تاريح نوين خليجقدرت  هاي منطقه اي و فرا منطقه اي است. به نظر مي
موازنه قدرت، ثبات هژمونيك و رفتار تهاجمي قدرت  هاي منطقه اي را تجربه كرده ولي 

اين منطقه  مند كشورها در النه و قاعدهؤ يك رژيم امنيتي با اتكا بر رفتار مس گاههيچ
 اين است كه استراتژي آمريكا كه در طي  تحقق پيدا نكرده است. آنچه اكنون وجود دارد

المللي جنگ سرد در راستاي مقابله با نفوذ كمونيسم در جهان حالت فراگير و بين
داشت، بعد از جنگ سرد به صورت منطقه اي تدوين شده است.  يكي از مناطق عمده 

اهميت استراتژيك ] 15[. فارس استمورد توجه سياستگذاران آمريكايي، منطقه خليج
فارس به دليل ذخاير عظيم نفتي و تأثير امنيت آن در بازارهاي مختلف منطقه خليج

 اين منطقه همواره از محورهاي سياست خارجي دول  جهاني باعث شده كه امنيت
 اياالت متحده آمريكا و دولت  هاي مهم اروپايي باشد. بعد از اعالم  ويژهه بزرگ غربي ب

ترين نقش را در اياالت متحده كليدي م1971فارس در سال خروج انگلستان از خليج
 ايجاد امنيت منطقه از طريق دكترين  فارس بر عهده گرفت و درپيموازنه منطقه اي خليج

 ايران، عراق و   ايجاد موازنه سه جانبه  ايران و دو ستونه قبل از پيروزي انقالب اسالمي
 11فارس بعد از پيروزي انقالب اسالمي گرديد. با وقوع حادثه شوراي همكاري خليج

ناخواه بر امنيت الملل به وقوع پيوست كه خواهسپتامبر تحوالت عديده اي در نظام بين
 اين واقعه ضربه مهلكي بر  فارس هم تأثيرگذار بود. پديده تروريسم كه درمنطقه خليج

فارس، اين حوادث در كشورهاي حوزه خليج آمريكا وارد ساخت، همچنين ريشه يابي 
اين حوزه جغرافيايي  باعث تغييرات قابل توجهي در استراتژي آمريكا در ارتباط با 

 يكسال  جرج بوش(پسر)] 16[گرديد كه اشغال نظامي عراق گام مهم آن تلقي مي شود. 
 اياالت   سپتامبر استراتژي دولت خود را در سند راهبرد امنيت ملي11پس از واقعه 

 اين سند كه به طور تفصيلي شيوه  هاي مقابله با تروريسم  متحده آمريكا مطرح نمود. در
فارس آمريكا تالش مي كند از دستيابي را بررسي مي كند در ارتباط با حوزه خليج

ويژه سالح  هاي هسته اي ه  به سالح  هاي كشتار جمعي باغيدولت  هاي موسوم به ي
 اين كشورها نتوانند موازنه در منطقه را به نفع خود تغيير دهند.  عمل آورد تاممانعت به

الذكر حمله همه جانبه آمريكا به عراق و اشغال نظامي آن كشور با توجه به توجيه فوق
هاي اخير مباحثي چون افزايش تهديدات تروريستي، در سال] 17[انجام پذيرفت. 

مسابقه تسليحاتي در منطقه و حضور قدرت  هاي بيگانه تا حد زيادي اينده امنيت انرژي 



 

 

               

 رسد كه با فضاي امنيتيدر منطقه را با چالش جدي مواجه ساخته است. به نظر مي
ايران مي تواند به جلب نظر مقامات كشورهاي منطقه و   ايجاد شده، جمهوري اسالمي

 يك نهاد امنيتي جهت برقراري امنيت  براي برقراري خطوط امنيت انرژي پايدار
 يك نهاد امنيت انرژي ولو كامالً تأثيرگذار هم نباشد،  ايجاد انرژي ايجاد نمايد. قاعدتًا 

 يك الگوي كارآمد و تأثيرگذار در حوزه امنيت   ايجاد و سازماندهي مي تواند مقدمه
 اين اقدام نه تنها در راستاي تحقق اهداف و منافع  فارس باشد.انرژي در منطقه خليج

 اين  ها خواهد بود، همچنينوري از انرژي آنكشورهاي منطقه با هدف بيشترين بهره
موضوع تا حد زيادي به سود كشورهاي فرامنطقه اي و همچنين صلح و امنيت 

المللي خواهد بود. اگرچه وابستگي امنيتي كشورهاي منطقه در زمينه خطوط انرژي بين
به قدرت  هاي فرامنطقه اي كار را براي جمهوري اسالمي سخت كرده است اما در 

 يك   ايجاد چنين نهادي با مشاركت كامل كشورهاي منطقه همراه با ارائه صورت
جانبه كه در برگيرنده منفعت و مصالح همه كشورهاي منطقه اساسنامه مشترك و همه

باشد، از شدت وابستگي  هاي امنيتي كشورهاي منطقه به قدرت  هاي فرامنطقه اي به 
 در ،مريكاآبا سقوط رژيم عراق و استقرار اشغالگران، ] 18[تدريج كاسته خواهد شد. 

د كه كرجهت تعيين خطوط جديد امنيتي استراتژي خود در خليج فارس را تدوين 
 بنيادي و اساسي مواجه ي منطقه را با تحوالت، اين اقدام تاكنون مالحظه شده است

 موقعيت جغرافياي سياسي منطقه، كشورهاي اروپايي . اين اقدام به گونه ايساخته است
نگراني هاي جدي را به وجود آورده ثير قرار داده كه أرا تحت تو منطقه اي خليج فارس 

 . است
 
 فارساستراتژي آمريكا در حوزه خليج 4-1
فارس براساس منافع حياتي خود توجبه مي كند. در هاي خود را در خليجمريكا سياستآ

مريكا در منطقه نظريات مختلفي ارايه شده است. برخي آمورد اهميت حضور 
 اين  فارس دليل اصلي حضور آمريكا در اين باورند كه نفت منطقه خليج پژوهشگران بر
 نوام چامسكي معتقد است كه هدف آمريكا كنترل منطقه بود چرا كه ]19[منطقه است. 

 اينكه آمريكا  دليلي وجود ندارد كه بتوانيم براساس آن بپذيريم جنگ به خاطر نفت بود.
از جنگ دوم جهاني به بعد خود را كامالً ملزم به كنترل نفت خاورميانه دانسته واقعيتي 



 

 

            

اينكه آمريكا نگران   دليل قانع كنندهاي دال بر 89-90هاي تاريخي است اما در سال
وسيله عراق باشد وجود نداشت. آمريكا تهاجم به عراق را فرصتي كنترل جريان نفت به

در دوران جنگ سرد انگيزه اصلي ] 20[براي گسترش كنترل خود بر منطقه ديده است. 
روابط ويژه بين عراق وشوروي و جلوگيري از  آمريكا از دخالت نظامي در منطقه،

در دوران رياست  امكان نفوذ شوروي در منطقه بود. بعد از پايان يافتن جنگ سرد و
فارس  اين تفكر قرار داشت كه منطقه خليج استراتژي آمريكا بر پايه جمهوري كلينتون،
مريكا آ م1991فارس در سال مريكا مي باشد. بعد از جنگ خليجآجزء منافع حياتي 

 اين دوره استراتژي آمريكا براساس  فارس مستقر كرد. درنيرو  هاي خود را در خليج
طراحي شده بود. وبراي  مين امنيت انتقال نفت،أدسترسي به نفت با قيمت متعادل و ت

رسيدن به اهداف خود به عربستان توجه ويژه اي داشت. آمريكا در صدد بود با وابسته 
دست كردن عربستان سعودي به خود از لحاظ امنيتي كنترل منابع نفتي منطقه را به

 اين فكر افتاد كه حضور نظامي   سپتامبر به11بگيرد. هرچند كه عربستان بعد از حوادث 
 ايران و  يد اما به دليل رقابت باآها نيز تهديد به حساب مي آمريكا در منطقه براي آن

كنند. بعد از حوادث از سياست همكاري با آمريكا پيروي مي ديگر كشورهاي منطقه،
ايران را  عراق و و  بوش دفاع پيشدستانه را اعالم نمود دبليو سپتامبر جرج واكر11

آمريكا  بعد از روي كار آمدن باراك اوباما، محور شرارت خواند. در حال حاضر و
گاز منطقه همچنان  فارس پا فشاري مي كند. ذخاير نفت وهمچنان بر ماندن در خليج

 براساس استراتژي امنيت ملي آمريكا،] 21[ترين بهانه ماندن در منطقه است. قوي
  رئوس كلي آن عبارت است از: ريزي شده است واستراتژي جديد جهاني آمريكا پايه

؛ يد آوجود گاز در منطقه نبايد به مانع عمده اي سر راه انتقال نفت و. 1       
 ...) شيميايي هيچ كشوري در منطقه نبايد به سالح كشتار جمعي (اتمي،. 2       

؛  دست يابد
؛ فارس پديد نيايددر خليج هيچ هژمون منطقه اي كه رقيب سلطه آمريكا گردد،. 3       
 دموكراسي، براي بهبود اوضاع كشورهاي منطقه از لحاظ رعايت حقوق بشر،. 4       

فارس در كشمكش  هاي ژئو جايگاه خليج] 22 [يد آعملآزادي مطبوعات تشويق به
مين امنيت آن هم در ابعاد گوناگون آن در مقياس أاستراتژيك بسيار مهم است مسئله ت

 اين منطقه از  الملل و مناطق ژئوپلتيك دراستراتژيك در ارتباط با نظام سياسي بين



 

 

               

ترين هدف ترين نياز و اساسي اين بزرگ اهميتي شايان توجه برخوردار است. و
  اينكه در قرن بيست و يك با توجه به تحوالتي كه هاي جهاني بوده است. به ويژهقدرت

 اين مفهوم پيدا كرده ديگر، جنبه  هاي ملي و منطقه اي مطرح نيست بلكه مقياس آن سطح 
                                                         جهاني است. 

 
فارس ايران در منطقه خليج روابط آمريكا و 4-2

مين امنيت انرژي از محمدرضا شاه حمايت كرد. أآمريكا براي ت انقالب، پيروزي قبل از
 ايران  جمهوري اسالميعدم تعهد (نه شرقي، نه غربي) به دليل سياست  بعد از انقالب،

 سپتامبر سياست مواجهه 11عربستان را مورد حمايت قرار داد. پس از  آمريكا اسراييل و
 ايران با شدت بيشتري در چارچوب مبارزه با تروريسم و جلوگيري از گسترش  با

فارس هاي كشتارجمعي كه همچون گذشته به طور غيرمستقيم در پيوند با نفت خليجسالح
و امنيت انرژي بود دنبال شد وقوع حوادث «سپتامبر و مبارزه عليه ترويسم جهاني بر 

 هاي منطقه اي افزوده است در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس،اهميت نقش قدرت
 ايران به دليل برخورداري از پايه  هاي ذاتي قدرت و ويژگي  هاي دروني ساخت قدرت و 

الملل برخوردار است در واقع هيچ كشوري به سياست از اهميت ويژه اي براي نظام بين
 ايران در طول سه دهه گذشته موضوع صلح و امنيت منطقه اي و  اندازه جمهوري اسالمي

 ايران نه تنها در سطح نظام  همين دليل سرنوشت تحوالت درالمللي نبوده است. بهبين
المللي داراي اهميت است. جنبه  هاي سياسي استراتژيك منطقه اي بلكه در سطح نظام بين

. فارس مرتبط بوده است ايران از نظر اقتصادي با منابع نفت و ذخائر انرژي خليج اهميت
 ايران بوده و هرگونه دگرگوني   يكي از حوزه  هاي حساس در سياست خارجي فارسخليج

به لحاظ تاريخي مسلم است .  ايران تأثير بگذارد در آن مي تواند بر منابع ملي و امنيت ملي
 يا اقتصادي به ضرر   ايران و كشورهاي منطقه چه در حوزه سياسي كه تيرگي روابط ميان

 ايران براي بهبود روابط خود با كشورهاي منطقه  هايمنافع دو طرف است. با وجود تالش
 ايران و آمريكا  اين منطقه به شدت تحت تأثير روابط  ايران با كشورهاي  خاورميانه، روابط
 ايران به راحتي مي تواند ايران را  ريكا در روند كنوني روابط خود باآمقرار گرفته است. 

 روابط منبع عمده ناامني براي كشورهاي منطقه معرفي كند و ضمن جلوگيري از بهبود



 

 

            

اعتمادي در منطقه، زمينه را براي كنترل انحصاري  ايران با كشورهاي عربي و حفظ جو بي
                                               خود بر منطقه فراهم سازد. 

 
فارس منطقه خليجدر  انقالب اسالمي . آثار5

 در حوزه  ايران هاي سي ساله انقالب اسالميبه طور كلي دستاوردها و بازتاب
 فارس را مي توان به شرح زير بيان كرد:كشورهاي خليج

و استعمار از  گرايان با استبدادريشه  هاي عميق عقيدتي، سوابق مبارزاتي اسالم. 1       
. فارس از انقالب اسالمي استترين زمينه  هاي اثرپذيري كشورهاي حوزه خليجمهم

ها و احياي جنبش ،زندگي . مطرح شدن مجدد اسالم به عنوان مكتب عمل و2       
 ايران و تشيع و انزواي مكاتبي چون  گرايان، احيا و اعتالي نامتشكيالت سابق اسالم

ترين آثار انقالب و تأسيس تشكيالت نوين از جمله مهم سوسياليسم و ناسيوناليسم،
  اين منطقه مي باشد. اسالمي در

گسترش جنبش هاي اسالمي - دانشجويي، افزايش توجه به كتاب هاي ديني، . 3       
رونق مساجد و نمازخواني دسته جمعي، رواج نمادهايي مانند تصاوير امام، آرم 

جمهوري اسالمي  ايران، شعارهاي قرآني و مذهبي و نظاير  اينها. از  يك سو و 
هاي ترين شاخصگرايي از مهماسالمموضع گيري و اقدامات مشترك دولت ها در مقابل 

 توجه به انقالب اسالمي بوده است.
زا براي توسعه و  ايفاي نقش شتاب  اين حوزه، . حداقل تأثير انقالب اسالمي در4       

. ها بوده استتشديد جنبش
 ايران بين حالت دولتي و حالت  . وهابيت، سنت، تجدد، غربزدگي و نوسان5       

. ترين موانع تأثير انقالب اسالمي بوده استانقالبي از مهم
نه تنها از طريق  يا طبيعي از راه اقدامات  صورت اراديه . انقالب اسالمي ب6       

فرهنگي توسط سفارتخانه  ها و ساير مراكز فرهنگي، اخبار رسانه  هاي ملي و  محدود
 بلكه با  ايجاد فارس،ها و نشريات گوناگون، و اتباع در حوزه خليجكتاب المللي،بين

 بازتاب يافته است.  سياسي با ملت ها –پيوند فرهنگي 
 



 

 

               

 . تأثيرات انقالب اسالمي بر رشد بيداري اسالمي در جهان اسالم 6
 گسترده اي در نهادها، قواعد و نه تنها به تغييرات اساسي و ترديد پديده «انقالب»،بي

 تأثيرات آن كه جامعه در داخل منجر مي شود، روابط حكومت و ماهيت رژيم و
المللي بر بين در سطح منطقه اي و و گونه اي طبيعي از مرز كشورها فراتر مي رودبه

گذارد. الملل تأثير ميحتي اقتصاد سياسي بين بندي  ها وقطب ائتالف  ها، سياست  ها،
 به عنوان  ايران، . انقالب اسالمييست اين قاعده مستثني ن «انقالب اسالمي ايران» نيز از

در سطح جهان  الملل، گسترده اي در نظام بينو تأثيرات  بازتاب، يك پديده فراملي
 الملل،همچنين در سطح منطقه اي درپي داشته است. در ساختار نظام بين و اسالم،

معادالت قدرت حاكم بر نظام  و به چالش كشيدن قواعد موجود انقالب اسالمي با
سبب خيزش دوباره ، تبديل گفتمان اسالمي به عمل سياسي و واقعيتي عيني الملل وبين

طلب شد. همچنين موج هاي استقاللتقويت احساسات انقالبي ملت تعهد وجنبش عدم
 كه بخش ديني شد به طورياحياي جنبش هاي آزادي موجب پيدايش و، انقالبي بيدار

الملل نوظهور در نظام بين بازيگران مهم و يكي از توانستند به عنوان   اين جنبش ها
در  نه غربي) (نه شرقي، با محوريت شعار آفرين شوند. انقالب اسالمي از سويي،نقش

فرهنگ  ارائه الگوي جديدي برگرفته از انديشه و و عملكرد سياست خارجي خود
هويت سياسي جديدي براساس ارزش هاي ديني را از خود نمايان ساخت. با  اسالمي،

در اشكال  جنبش بيداري اسالمي وارد مرحله جديدي شد و پيروزي انقالب اسالمي،
تحول در  موجب تحول فكري و سازمان  هاي سياسي به منصه ظهور رسيد و جنبش ها و

نخستين رهبري بود  الملل شد. امام خميني(ره)رويه  هاي موجود در روابط بين قواعد و
 و سياسي تبديل كند  يك واقعيت عيني و كه توانست گفتمان بيداري اسالمي كه به

پيوند  سياست و دين و مدرنيته، يك گفتمان جديدي از تلفيق سنت و به عنوان 
نمايد.  الملل وارداسالميت به حوزه  هاي مطالعات تئوريك روابط بين جمهوريت و

 براي  تهديديبراي هژمونيك آمريكا وعمده  چالش كي اكنون به كه هم به طوري
سبب  در سطح منطقه اي،ن انقالب،  اي گفتمان مسلط ليبراليسم تبديل شده است.

الهام   اين جنبش ها، بخش شد. وجه مشترك جنبش هاي آزادي تداوماحيا و پيدايش،
وحدت  مبارزه با استكبار،؛ كارگيري اصول مبارزاتي انقالب اسالمي ماننده ب گرفتن و
اكنون  ايده  هاي انقالب شهادت مي باشد. هم ايثار و [نبرد عليه باطل]، جهاد، اسالمي



 

 

            

 لبنان، بخش در مصر،آزادي جنبش هاي مقاومت وقالب جريانات و اسالمي در 
است. نمايان گشته ساير ملت  هاي مسلمان  عربستان و بحرين، يمن، عراق، فلسطين،

ايده  هاي انقالب  آرمان  ها و اما در اصول و؛  يك انقالب شيعي بود انقالب اسالمي گرچه
... با ديگر  طرح نظام اسالمي و وحدت اسالمي، شهادت، ايثار، مثل جهاد،اسالمي 
ا و  يك  به عنوان، جنبش هاي اسالمي اشتراكات زيادي داشت. بيداري اسالمي فرقه  ه

 ايران در قالب جنبش هاي  ايدئولوژي انقالب اسالمي ثر از نهضت فكري وأپديده مت
روند ، تالش دارد در  ايران سالمي پديدار شده است. جمهوري اسالمي - ااجتماعي

فا در همگرايي  ايهدايت شونده را  بخش ورشد بيداري اسالمي جهان اسالم نقش الهام
پيروزي جنبش هاي  در جهت همگرايي جهان اسالم ونمايد. اگرچه كه تاكنون نيز 

ي اسالمي، وجود مطالعات مو  بررسي  هااما  است. رداشتهاثرگذاري ب سازنده و گام  ها
هاي مختلف متفاوت بوده زمان  ايران در مكان  ها و نشان مي دهد بازتاب انقالب اسالمي

 يكسان نبوده است بلكه با توجه به  جهان اسالم بازتاب آن در و ميزان تأثير و است،
 اين  چون فرهنگي وجغرافيايي درجه تأثير آن متفاوت بوده است و قرابت  هاي فكري،

مكتب اهل بيت به پيروزي رسيد زمينه تأثيرگذاري  انقالب بر پايه تعاليم دين اسالم و
، در موارد متفاوت كنشگرانو همين امر متفاوت بوده است ن با توجه بهآ  (دولت  ها

 نيز تغيير كرده كنش  ها (خشونت آميز  يا مسالمت آميز) و جنبش هاي اسالمي و مقاومت)
 ايران در  هدف اصلي سياست خارجي جمهوري اسالميهمان طور كه گفته شد است. 

 جمهوري اسالمي سياست خارجي مستمر يكي از اهداف اصلي و و  دهه اول انقالب،
 صدور و" كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز بر آن تأكيد شده است؛  ايران،

 ايدئولوژي انقالب اسالمي، مبارزه براي  مطابق اصول. بود "گسترش انقالب اسالمي
(جنگ مقدس) عليه طاغوت مطرح مي شود كه  گسترش انقالب اسالمي به مثابه جهاد

هدفش اتحاد جهان اسالم و گسترش  و ريشه دارد، در تعاليم قرآن و احكام شريعت،
 ايدئولوژي  اصول و نيز ،(ره)حاكميت الهي در روي زمين است. بيانات امام خميني

فعاالن اسالمي در جهان به   ايران در بين جنبش ها و اسالمي انقالب موجب شد انقالب
فقيه كه همان تفسير امام مثابه انقالبي «اسالمي» تا شيعي تلقي شود. اگرچه واليت

خميني از نظام سياسي تشيع است بيانگر تفسير خاصي از اسالم است كه همان عنصر 
كه از نظرگاهي از عوامل محدود كننده صدور . («شيعي» بودن انقالب اسالمي است



 

 

               

انقالب اسالمي جايگاه شيعيان را از حاشيه به مركز ثقل تحوالت با  اينكه  )انقالب است
 شناسي وتحقيقات شرق . وارد كردن مكتب تشيع در مطالعات وكردجهان اسالم منتقل 

... از تأثيرات انقالب اسالمي در ميان شيعيان  افزايش گرويدن به تشيع و شناسي،اسالم
 يكي از   ايجاد  به تمام شيعيان جهان نشان داد كه تواناييانقالب اسالميبود. 

 اما بيانات امام خميني(ره) در طول دهه اول انقالب وانقالب  هاي بزرگ تاريخ را دارد. 
شمول هايي جهانعملكرد انقالب گوياي آن است كه انقالب اسالمي درپي تحقق آرمان

در جهان بوده است. جهان (اعم از شيعيان و سني  ها) جهت متحد كردن تمام مسلمانان 
 و هويت ديني و  بيداري اسالمي رشدموجب تقويت احساسات ديني،، اهل سنت

  انقالب اسالميات تأثيربه طور كلي از آنجا كه گرديد.  روحيه ضداستكباري،افزايش
جمهوري اسالمي عملكرد  هاي  ها و ايران بر ملت  ها وجنبش هاي اسالمي هم به سياست

از  اين رو المللي نيز بستگي داشته است. بين  ايران و همچنين به شرايط منطقه اي و
 ايران بر جريان بيداري  ارزيابي مناسب از تأثيرات انقالب اسالمي شناخت علمي و

 نيازمند توجه به عوامل گوناگون هم در سطح داخلي وهم در سطح منطقه اي و اسالمي،
نيازمند مطالعه و تحقيق مفصل تر و گسترده تري است و در حوصله  است كهالمللي بين

              .  اين نوشتار نمي گنجد
 
 . آينده انقالب اسالمي؛ تهديدات و فرصت  ها 7

 ترين رخدادهاي فراملي سياسي اواخر قرن بيستم است ويكي از مهم اسالميانقالب 
 ا ي موجب پديد آمدن حاميان از جهاتي تهديد بوده است و جهاتي فرصت و از ترديدبي

توان درباب معناي فرصت مي. الملل شده استعرصه بين در مخالفاني در منطقه و
يك  يا شانس مطلوب در محيط بيروني براي  گفت كه فرصت  ها به معناي وجود زمينه  ها 

يا عوايد قابل  برداري آن، مي توان به نتايج  يا كشور است كه از طريق بهره فرد، سازمان و
 اين توانايي را   يافت. همچين فرصت شرايطي است كه به كشورها توجهي دست

ها، اهداف ملي خود را كسب و تهديدات را دفع گيري صحيح از آنمي دهد كه با بهره
 يك امر عقالني و اصل مسلم علمي  نمايند. احصاء فرصت  هاي فراروي هر نظام سياسي

روي برداري حداكثري از فرصت  هاي پيش هر نظامي سعي در بهره راهبردهاياست و
و همچنين مقابله با تهديدات احتمالي دارند. جمهوري  خود آن نظام براي ارتقاء جايگاه
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پيشرفت گام  يك انقالب مردم ساالر كه در مسير عدالت و  ايران هم به عنوان  اسالمي
الزم است به يك قدرت منطقه اي تأثيرگذار مطرح شده است،  دارد و به عنوان برمي

ينده  آ پرداختن به چالش  هاي، اين راستا ينده مبادرت ورزد. در آ برايتدوين راهبردهايي
گيران انداز وسيعي را در اختيار تصميمنمايد و هم توجه به فرصت  ها چشمضروري مي

روي نظام هر چقدر عالي نظام قرار خواهد داد. قاعدتاً در بررسي فرصت  هاي پيش
 ينده فراهم گردد مي توان از  آبرداري مناسب و برخورد عقالني با رويدادهايامكان بهره

اين فرصت  ها به عنوان گامي مثبت در راستاي منافع ملي چه در بعد مادي و چه معنايي 
 اين احتمال وجود دارد كه  صورت اين برداري نمود، در غير ايدئولوژيك بهره و

رو موجبات فراهم شدن تهديداتي از استفاده صحيح و منطقي از فرصت  هاي پيشعدم
م با موشكافي دقيق و اتخاذ أدل همين فرصت  ها را محقق سازد. به راستي نگاه تو

گرايي استراتژيك چه از سوي تئوريسين  ها و متخصصين و چه رويكردي مبتني بر واقع
روي، زمينه  هاي ارتقاء سطح توسعه گيران نظام نسبت به فرصت  هاي پيشتصميم

انقالب همان گونه كه گذشت . فراهم مي كندينده  آ... را در اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و
سو يك هاي بزرگ را سامان داد. چالشي كه از المللي براي قدرتاسالمي چالش بين

تحقق  تثبيت انقالب حامل دستاوردها و استمرار و براي ما در فرآيند پيروزي و
ايجاد بحران را به ارمغان  هاي بزرگ تهديد وسويي براي قدرت از هاي ديرينه وآرمان

ين تحوالت ناشي از آن مشخص شد كه پيامد  هاي انقالب يتب آورد. به طوري كه با
 اين  جهان تأثيرگذار خواهد بود. در تغييرات منطقه و ينده ي تحوالت و آهمچنان بر
 مسائل پيشبرنده انقالب اسالمي در كه نا اير رويهاي پيشترين فرصترابطه عمده

 عبارتند از:آينده مي باشند 
 . افول هژموني آمريكا1
 جنبش بيداري جهان اسالم . خيزش اسالمي و2
 المللي. ناكارآمدي سازمان  هاي بين3
 ينده. آارتقاي جايگاه فرهنگ در جهان قدرت نرم؛. 4

كه جمهوري اسالمي با اتخاذ راهبردهاي منطقي از نتايج حاصل از شرايط پيش بيني شده 
ينده به مثابه تهديد  آ مسائل بازدارنده اي نيز وجود دارد كه دراستفاده نمايد. در كنار آن

، الملليتحريم  هاي بين :زايي ماننددرحال حاضر عوامل تهديد جمهوري اسالمي تلقي مي شود



 

 

               

جنگ ، جهاني شدن، المللي اتهام نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم بين،له هسته ايئمس
 ليكن با درايت وعوامل بازدارنده آينده مطلوب جمهوري اسالمي پيش بيني مي شوند ...  نرم و

 اين عوامل تهديدزا به فرصت نيز وجود  ينده امكان تبديل آمديريت بر بحران در تيزهوشي و
 ايران در شرايطي با اراده ملت و پشتوانه رهبري ديني به وقوع پيوست  دارد. انقالب اسالمي

نمود. لذا  سلب  ايراني را - كه امكان مداخله انديشه  هاي نامانوس با فرهنگ و تمدن اسالمي
در قرن بيستم حركت عظيمي در بين مسلمانان منتج از انقالب اسالمي تشكيل دولت اسالمي 
معيارهاي   ايجاد كرد و نشان داد اسالم براي انسان و جامعه، مالك  ها و و همه آزادگان جهان

خاصي قرار داده است و انسان انقالب اسالمي و جامعه مطلوب ديني در بوته آزمون، بهترين 
 دستاورد را كه همانا مطالبه قدرت به معناي مطالبه معنويت و تجديد حيات ديني است نويد،

المللي، ريشه در دين و آموزه  هاي سياسي،  اين دگرگوني  هاي منطقه اي و بينء خواهد داد. منشا
چنين شرايط و مقتضياتي و به  فرهنگي و اجتماعي آن دارد. بديهي است انقالب اسالمي در

واهد بود كه در تعيين  خالمللي مواجهه با مسائليجهت ميزان تأثيرگذاري بر روندهاي بين
ساز خواهد شد. لذا رويارويي ينده فرصت آمالحظه ثر است و با مطالعه وؤينده م آوضعيت

 اندازعطف آزمون ديگري است كه چشمچالش  هاي خود نقطه  اين مسائل و انقالب اسالمي با
ينده انقالب معلول نتايج  آنگرانه آن را نمايان مي سازد. به طوري كه بايد اذعان داشت،يندهآ

ها مي باشد. امروزه تأسيس جمهوري اسالمي به روي آنحاصل از مواجهه با چالش  هاي پيش
مثابه نظام سياسي مبتني بر آرمان  هاي الهي- مردمي با هدف صيانت از دستاوردهاي انقالب 

برنده مي توان برنده اي مواجه است كه با مديريت مناسب مسائل پيشپيش با مسائل نوظهور و
بايست با وضعيت مطلوبي را براي جمهوري اسالمي ترسيم نمود. نظام جمهوري اسالمي مي

روي ناشي از مسائل نوظهور را يك استراتژي جامع و با اتكاي به مردم چالش  هاي پيش اتخاذ 
 ايجاد شرايط منطبق با ماهيت توسعه اي جامعه اسالمي تبديل  به فرصت  هاي مناسب جهت

 نمايد. 
 

 . مسائل پيشبرنده نوظهور و پيامد هاي تحقق آن ها در تصوير مطلوب از انقالب   8
يكي از موضوعاتي كه در تحليل آينده انقالب اسالمي مي بايد مورد توجه قرار گيرد، 

شناسايي مسائل پيش برنده مي باشد. برخي از  اين مسائل كه در تحقق تصوير مطلوب از 
 آينده انقالب اسالمي مؤثر است عبارت است از:



 

 

            

  افول هژموني آمريكا8-1
با فروپاشي اتحاد شوروي، موقعيتي براي آمريكا  ايجاد شد كه در عرصه بين المللي 

دست باالتر را پيدا كرده و در بحران هاي بين المللي مختلفي نظير عراق،  يوگسالوي، 
 11سومالي،   هائيتي و افغانستان مداخله نمايد. اما به نظر مي رسد تحوالت پس از 

سپتامبر هژموني آمريكا را با چالش جدي مواجه ساخته و  اين كشور در حل بسياري از 
معادالت و چالش هاي بين المللي به تنهايي قادر به اعمال سياست هاي متناسب و موجه 

نخواهد بود. از نظر ساموئل   هانتينگتون عصر تك قطبي آمريكا در حال رفتن به سوي 
ساختاري چند قطبي است و به زودي ساختاري چندقطبي آشكار مي گردد. از نگاه كنت 

ه  والتز، اختالف و تضاد ميان منافع آمريكا و اروپا با گذشت زمان بيشتر مي شود. به ويژ
والرشتاين  ]23اگر كشورهايي مثل چين چالش جدي براي منافع آمريكا  ايجاد كنند. [

هم در آخرين كتاب خود، تحت عنوان «افول قدرت آمريكا، آمريكا در جهاني پر 
 11آشوب» به سپري شدن دوران صلح آمريكايي اشاره كرده و از اقدامات آن پس از 

، به عنوان عاملي براي سقوط  ياد مي كند. او معتقد است كه  اياالت متحده 2001سپتامبر 
در طي ده سال آينده با دو احتمال روبرو خواهد شد: پيروي از روش مطلوب نظر 

«بازي ها» به همراه پذيرش تبعات منفي  اين مسير و  يا درك سنگين بودن هزينه هاي  اين 
مسير و گرايش به سمت تجديدنظر در رفتار؛ اگر آمريكا مجبور به عقب نشيني بشود، 

شرايط براي تداوم هژموني نسبتاً ضعيف و رو به افول  اين كشور دشوارتر از قبل 
خواهد بود. بدون شك هژموني آمريكا در طول دهه آينده افول بيشتري را تجربه 

 ]24خواهد كرد. [
معموالً در بحث هاي مرتبط با افول، سه موضوع اساسي را در مورد آمريكا در نظر 

 مي گيرند:

-  اياالت متحده در مقايسه با كشورهاي ژاپن، اروپاي غربي و كشورهاي تازه 1
صنعتي شده درحال افول است. آن ها بر برتري اقتصادي و عوامل علمي، فني و 

 آموزشي كه با برتري اقتصادي ارتباط دارند، تأكيد مي كنند. 

- قدرت اقتصادي عنصر اساسي قدرت ملي است و از اين رو يك كاهش و افول 2
 در قدرت اقتصادي، سرانجام وجوه ديگر قدرت ملي را متأثر خواهد ساخت. 



 

 

               

- افول نسبي اقتصاد آمريكا عمدتاً به دليل افزايش هزينه هاي نظامي است كه به 3
نظر پال كندي، نتيجه گسترش امپرياليستي تالش براي انجام تعهدات در خارج است 

] عالوه بر آنچه كه ذكر 25كه  يك كشور نمي تواند، مدت زيادي آن را انجام بدهد. [
 گرديد، داليل متعدد ديگري براي محدود شدن هژموني آمريكا وجود دارد از جمله:

 - مخالفت ها و نگراني هاي ساير قدرت هاي بزرگ1
- رقابت و كشمكش هاي داخلي آمريكا و تقويت موقعيت نئوليبرال ها در مقابل 2

 نومحافظه كاران؛

 - مشكالت آمريكا در عراق و افغانستان؛3

 - افكار عمومي جهاني؛4

 ]26- روند جهاني شدن و گسترش حوزه فناوري ارتباطات و اطالعات؛[5

2025در گزارش روندهاي آينده جهان در سال  0F

 هم به تضعيف هژموني آمريكا و �
ظهور بازيگران جديد در عرصه سياست و اقتصاد بين الملل پرداخته شده است، بر اين 

، جهان تك قطبي نبوده و  اياالت متحده تنها قدرت جهاني در 2025اساس در سال 
صحنه بين المللي نخواهد بود. تعدادي از كشورهاي بزرگ، هژموني آمريكا را با تهديد 

جدي مواجه مي سازند. در دو دهه ي آينده چين، هند، ژاپن و اروپاي غربي به رشد 
قابل توجه اقتصادي و حتي نظامي خواهند رسيد كه آمريكا را مجبور به  ايجاد موازنه 

] 27[. خواهند ساخت
افول هژموني  اياالت متحده آمريكا به نظر مي رسد از جهاتي براي جمهوري 

اسالمي ايران فرصت هاي قابل توجهي  ايجاد نمايد. در بحث سياسي و امنيتي  اياالت 
متحده همواره به عنوان تك قطب به سياست هاي استيالجويانه در منطقه خليج فارس و 
اطراف مرزهاي  ايران توجه داشته است. به طور طبيعي كشورهاي كوچك و فاقد عمق 

استراتژيك، امنيت خود را به امنيت قدرت هژمون گره مي زنند و در  اين راستا 
كشورهاي منطقه خليج فارس هركدام پيمان هاي نظامي و امنيتي متعددي با  اياالت 

 متحده داشته و پايگاه هاي نظامي حساسي را در اختيار  اين كشور قرار داده اند. 
كشورهاي حوزه خليج فارس، با استفاده از  اين پشتوانه هژمون همواره 

محدوديت هاي قابل توجهي براي سياست خارجي منطقه اي جمهوري اسالمي  ايران 
                                                                                                                                        

1. Global Trends 2025 



 

 

            

 ايجاد كرده اند. موضع گيري  اين كشورها در مسئله هسته اي و جزاير سه گانه از جمله 
مثال هاي قابل ذكر در  اين زمينه مي باشد. با تضعيف هژموني آمريكا، شاهد كم رنگ 

شدن حضور همه جانبه ي  اين كشور در منطقه و تهديد موقعيت ژئوپلتيك  ايران 
خواهيم بود. از سويي  اين فرصت براي جمهوري اسالمي  ايران فراهم مي آيد كه 

به عنوان  يك قدرت منطقه اي تأثيرگذار نقش قابل توجهي در معادالت امنيت منطقه اي 
 ايفا نمايد. حتي اگر شاهد  ايجاد  يك نظم چندقطبي در آينده باشيم، خود  اين موضوع 

 امنيتي براي جمهوري اسالمي –دربر گيرنده فرصت قابل توجهي در حوزه سياسي 
 ايران خواهد بود، چرا كه براساس منطق موازنه قوا در روابط بين الملل  اين قدرت ها 
نيروي  يكديگر را خنثي مي كنند. از سويي ديگر،  اياالت متحده به  اين دليل كه تنها 

قدرت هژمون در جهان است و براي خود رقيبي نمي بيند، رسالت خود را در تقويت و 
گسترش ارزش هاي ليبرال - دموكراسي در سراسر جهاني مي داند و در  اين ميان 

خاورميانه مركز ثقل اهداف  اين كشور به شمار مي رود. به عنوان نمونه،  اين كشور 
موضوع برقراري دموكراسي را، دليل موجه براي مداخالت غيرقانوني خود عنوان 

 مي كند. 
در صورتي كه شاهد افول هژموني  اين كشور در آينده باشيم،  اين رسالت  

يك جانبه تا حد زيادي رنگ مي بازد و جمهوري اسالمي با هويتي كامالً مستقل، فضاي 
مطلوب تري را در نهادينه كردن الگوي بومي- اسالمي دموكراسي مردم ساالر ديني 

خواهد داشت. و باالخره  اينكه در حوزه اقتصادي  اياالت متحده، با استفاده از موقعيت 
هژمونيك خود در سياست بين الملل، از اوايل انقالب اسالمي تاكنون، محدوديت هاي 

اقتصادي زيادي براي جمهوري اسالمي  ايجاد كرده است. سياست مهار دوجانبه، قانون 
داماتو و تحريم هاي  يك جانبه آمريكا از اوايل انقالب تاكنون، نمود عيني  اين اقدامات 

خودسرانه  اياالت متحده بر عليه جمهوري اسالمي  ايران مي باشد.  اين كشور همچنين با 
استفاده از موقعيت هژمونيك خود توانسته سيطره ي اقتصادي منطقه خليج فارس را در 
اختيار گرفته و حوزه هاي متعدد بالندگي اقتصادي جمهوري اسالمي  ايران را در  اين 

منطقه با چالش جدي مواجه نمايد. حضور و دخالت  اين كشور در درياي خزر و 
خليج فارس تا حدزيادي بر موقعيت اقتصادي و منافع اقتصادي جمهوري اسالمي  ايران 
تأثير گذاشته است. در صورت افول هژموني  اياالت متحده و حتي تضعيف آن سيستم، 



 

 

               

چندجانبه گرايي اقتصادي در منطقه، جاي سياست هاي سلطه جويانه ي تك قطبي را 
مي گيرد و با توجه به تعامالت پويا و مثبت  ايران با روسيه، چين و ژاپن، قدرت مانور 

 اياالت متحده به عنوان تنها قدرت هژمون در راستاي  ايجاد محدوديت هاي جدي 
اقتصادي و سرمايه گذاري براي جمهوري اسالمي  ايران به حداقل خواهد رسيد.  

 
  آينده جمعيت و جايگاه مسلمانان 8-2

مطالعات حوزه آينده جمعيت در جهان و از جمله آينده اسالم و جمعيت مسلمانان، 
حاكي از رشد قابل توجه جمعيت مسلمانان و متعاقب آن تقويت جايگاه و توان 

تأثيرگذاري مسلمانان مي باشد. در مورد  آينده اسالم و مسلمانان در اروپا چند سناريو 
به طور كلي در ارتباط با وضعيت آينده مسلمانان در اروپا، مي توان  مطرح شده است:

اذعان نمود كه اسالم ديگر نه به عنوان مسئله سياست خارجي اروپا، بلكه  يكي از 
دغدغه هاي سياست داخلي آن به شمار مي رود. جوامع مسلمان با سرعت زيادي در 

اروپا توسعه  يافته و اسالم به عنوان دومين دين (به لحاظ پيروان) در اغلب كشورهاي 
اروپايي مطرح است. مسلمانان در سال هاي آينده نيروي اجتماعي و سياسي مؤثري در 
چارچوب اتحاديه اروپايي خواهند بود و تأثيري مستقيم بر تصميم گيري هاي سياست 

داخلي و خارجي اروپا خواهند داشت. در عين حال نقش مسلمانان در اروپا، 
چالش هايي از قبيل حفظ هويت ديني، جهت گيري و ساختارهاي منسجم سياسي، 

بحران مشروعيت سياسي، وضعيت نامطلوب اجتماعي و اقتصادي و نيز سياست هاي 
 ]28مبتني بر مهار از سوي اروپايي ها خواهد بود. [

اما  اين افزايش جمعيت و تقويت جايگاه مسلمانان در آمريكا هم ملموس مي باشد. 
با افزايش جمعيت مسلمانان در آمريكا، قدرت و نفوذ آن ها بيشتر مي شود. براساس آمار 

 ميليون مسلمان در آمريكا اقامت دارند. بيشتر 7و نظرسنجي  ها، در حال حاضر بيش از 
جمعيت مسلمانان در آمريكا در  ايالت هايي چون كاليفرنيا، نيويورك و ميشيگان مستقر 
هستند. به هرحال مي توان گفت كه تالش هاي مسلمانان آمريكايي براي دفاع از خود، 

آنان را با قدرت وارد نقشه سياسي كرده و آزادي هاي مذهبي را براي آنان تضمين نمود 
و موجب شد رسانه هاي گروهي و شركت ها از تحقير دين اسالم، دست بردارند و 

مناسبت هاي مذهبي آن ها وارد تقويم تعطيالت رسمي ملي گردد. مسلمانان آمريكايي به 



 

 

            

زعم آنكه اقليت نسبتاً نوپايي در  اين كشور به شمار مي روند، ولي از وضعيت مادي 
خوبي برخوردارند. همچنين فعاليت گروه هاي اسالمي، باعث شده كه رسومات و 

اعتقادات اسالمي در جامعه آمريكا بيشتر مدنظر قرار گيرد كه  اين خود نويد اينده اي با 
نقشي به مراتب بهتر و كارآمدتر براي مسلمانان آمريكا مي دهد. (مسلمانان  يك قدرت 

) روسيه هم به عنوان بزرگ ترين كشور دنيا، از نظر 1379نوظهور در جامعه آمريكا، 
وسعت قلمرو، سابقه اي طوالني در تاريخ اسالم دارد، زيرا جزو نخستين قلمروهايي بود 

كه با اسالم تماس داشت. هم اكنون مسلمانان روسيه در تاتارستان، ناحيه ولگا، اورال 
جنوبي، قفقاز شمالي، سيبري و مسكو زندگي مي كنند. شهر مسكو بزرگ ترين جمعيت 
مسلمان روسيه و حتي اروپا را در خود جاي داده است. بنا به ارزيابي كارشناسان، بين 

 ميليون مسلمان در روسيه زندگي مي كنند. مسلمانان روسيه از وضعيت 24 تا 15
مطلوبي برخوردارند و محدوديت كمتري به نسبت ساير كشورهاي اروپايي براي 

مسلمانان وجود دارد، طوري كه مسلمانان كامالً با جامعه ي روسيه همگرا شده و كمتر 
كسي در روسيه به مذهب و قوميت همسايه ي خود فكر مي كند. در رابطه با بحث 

حوادث تروريستي در روسيه و سطوح باالي دولتي، اعتقاد بر  اين است كه نبايد بين 
تروريسم و اسالم، عالمت مساوي قرار داد. بر اين اساس وجود جمعيت قابل توجه در 

 ميليون مي باشد، دولت روسيه چاره اي جز  ايجاد بسترهاي 20 تا 18روسيه كه حدود 
الزم براي فعاليت آنان نداشته است. بر اين اساس  اين افزايش جمعيت در روسيه، در 

آينده مي تواند فضاي مناسب تري را براي بر عهده گرفتن نقش هاي متعدد فراهم نمايد. 
اساساً، افزايش ميزان جمعيت مسلمانان و ارتقاي موقعيت اسالم و نقش آفريني  ]29[

بيشتر آن در اروپا، آمريكا، روسيه و ... قدرت مانور جمهوري اسالمي  ايران را در 
عرصه هاي بين المللي ارتقا مي بخشد.  اين موضوع در آينده، كه احتمال مي رود مسلمانان 

به طور مؤثرتري با  يك جمعيت بيشتر در معادالت جهاني نقش آفريني كنند، در قالب 
 يك فرصت پيش روي جمهوري اسالمي  ايران قرار خواهد گرفت. معموالً در هر نقطه 
حساسي از جهان، تعدادي از مسلمانان زندگي مي كنند و تقويت نقش آنان در آينده، 
معادالت را به سود كشورهاي اسالمي و به ويژه جمهوري اسالمي  ايران كه به عنوان 
داعيه دار جنبش بيداري اسالمي مطرح است، تغيير خواهد داد. صاحب نظران مسائل 

اسالم در اروپا به نقش انقالب اسالمي  ايران در هويت بخشي و  ايجاد انگيزش در ميان 



 

 

               

مسلمانان اروپا اشاره كرده اند. قدرت الهام بخشي انقالب اسالمي نه فقط در جهان اسالم 
بلكه در ميان مسلمانان ساكن در غرب، مورد تأييد و تأكيد متفكران و صاحب نظران 

غربي بوده است. حركت هاي پرشور مسلمانان اروپا در قبال كتاب موهن سلمان رشدي 
و كاريكاتورهاي اهانت بار به ساحت مقدس رسول اكرم(ص)، جلوه اي از همين 

الهام بخشي تفسير مي گردد. حضور قابل توجهي از جميعت مسلمانان در آمريكا، اروپا، 
روسيه، چين و ... مي تواند كفه ترازو را به نفع جمهوري اسالمي  ايران و معادالت آينده 

جهاني سنگين تر نمايد. جمهوري اسالمي ايران با استفاده از اتخاذ  يك ديپلماسي فعال 
مي تواند از جمعيت عظيم مسلمانان ساكن  اين كشورها به عنوان ابزاري مفيد در راستاي 

اهداف منطقه اي و جهاني خود استفاده نمايد. جمهوري اسالمي  ايران، مي تواند با 
ترغيب گروه هاي اسالمي با نقش آفريني هرچه بيشتر در عرصه ي سياست خارجي  اين 

كشورها، عالوه بر احقاق حق مسلمانان و احياء اصول و ارزش هاي اسالمي براي 
 جهانيان، از جهت گيري هاي خصمانه عليه منافع و اهداف ملي خود جلوگيري نمايد. 

 
  بحران هاي اقتصاد جهاني8-3

بحران هاي ادواري در اقتصاد سرمايه داري، بارها در جهان پيش آمده است. گفتني است 
-30كه بحران اقتصادي در ذات اقتصاد آزاد سرمايه داري نهفته است. بحران اقتصادي 

 سهمگين ترين بحران سده ي بيستم بود و آتش آن از آمريكا كه بيشتر از همه راه 1929
پيشرفت را پيموده بود، شراره كشيد. علت بنيادي بحران به درستي روشن نيست. 

بي گمان تصميم بانك انگليس مبني بر افزايش نرخ بهره و گريز بخشي از سرمايه ي 
اروپائيان از آمريكا، در كاهش جزيي بهاي سهام بي تأثير نبود؛ هرچند مداخله ي 

 ميليون دالر اعتبار براي حفظ ارزش 240بانك هاي بزرگ به رهبري مورگان و دادن 
سهام، تا اندازه اي از كاهش پيوسته ي بهاي سهام جلوگيري كرد، ولي كارگزاران بورس 
 اين نكته را دريافتند كه وضع مشتريانشان رضايت بخش نيست؛ آن ها وجوه اضافي از 

مشتريان خود خواستند و پاسخي كه دريافت كردند، اجازه فروش سهام بود. وضع 
، ثبات داشت و چون بهار آمد و فعاليت ها از سر گرفته 1929-30اقتصادي تا زمستان 

 بحران گسترش 1930نشد، شرايط اقتصادي  يك باره رو به وخامت گذاشت و در دهه 



 

 

            

 15، كه فرانكلين روزولت بر سركار آمد، نزديك به 1932 يافت، به طوري كه تا بهار 
 ]30ميليون بيكار در جستجوي كار و نان بودند. [

 آمريكا بار ديگر دچار كابوس بحران شد و 1987، در اكتبر 1930پس از بحران 
 ميليارد 500 درصد سقوط كرد و زيان سنگين 23شاخص صنعتي داوجونز نزديك به 

دالري به پس انداز كنندگان آمريكايي وارد كرد. سقوط ناگهاني بورس سهام نيويورك، 
به تعبيري نقش بر آب شدن رؤياي طاليي رونالد ريگان بود كه به محض سقوط بازار، 

 ميليارد دالر به نظام بانكي  اياالت 12بانك فدرال رزور نيويورك، در همان هفته اول 
متحده پول تزريق كرد و با اجراي سياست انبساطي، بحران بورسي به بحران كااليي 

مبدل نگرديد. ديگر بانك هاي مركزي جهان نيز از همين سياست پيروي كردند و 
توانستند بحران را به سرعت مهار كنند و اقتصاد جهان را لنگ لنگان به حركت در 

 نيز، از سيستم بانكي آمريكا آغاز شد و به اروپا و ساير 2008بحران مالي  ]31آورند. [
بازارهاي مرتبط به اقتصاد سرمايه داري منتقل شد. بدهكاران و وام گيرندگان به علت 

كاهش قيمت دارايي هاي خود، از جمله مسكن، از بازپرداخت وام خود سرباز زدند و 
بانك ها قادر به جذب سپرده ي الزم براي مقابله با كمبود نقدينگي خود نشدند. لذا 

 درصد از قيمت 5اعتماد مردم از سيستم بانكي سلب شد. در آمريكا فردي با پرداخت 
 درصد قيمت آن، مسكن خريداري نمايد. با 95مسكن مي تواند با دريافت وام به مبلغ 

 درصد پرداختي خود صرف نظر كردند و مسكن خود را 5كاهش قيمت مسكن افراد از 
بجاي پرداخت اقساط، به بانك واگذار نمودند.  اين امر عرضه ي مسكن را افزايش و 
تقاضاي آن را كاهش مي داد و بحران تشديد گشت. به طور كلي، علت اصلي  ايجاد 

بحران اخير، مديريت نادرست منابع بانكي و عدم نظارت صحيح بر تسهيالت در آمريكا 
 ]  اين بحران به طور كلي پيامدهاي منفي قابل توجهي دارد، از جمله:32است. [

 - سقوط شديد ارزش سهام در بازارهاي بين المللي؛1
 - كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان؛2

 - گسترش بيكاري در سطح بين المللي؛3
 - كاهش سرمايه گذاري خارجي؛4
 - كاهش ذخاير ارزي بين المللي؛5
 ]33- افزايش نرخ تورم در كشورهايي كه تراز بازرگاني آن ها نا متعادل است. [6



 

 

               

در ارتباط با جمهوري اسالمي  ايران هم ذكر  اين نكته قابل توجه است كه  اين 
بحران در برگيرنده ي تهديداتي براي اقتصاد كشور خواهد بود. اولين تهديد، بحث 

كاهش قيمت نفت است كه به علت مشكالت بازارهاي مالي و كاهش مصرف به علت 
ركود اقتصادي رخ مي دهد. دومين تهديد، كاهش قيمت ساير محصوالت صادراتي از 
 ايران، از جمله محصوالت پتروشيمي و فوالد، و كاهش مصرف و افزايش رقابت بين 

فروشندگان است. اما از سويي ديگر، اقتصاد  ايران به دليل عدم داشتن ارتباطي تنگاتنگ 
با اقتصاد دنيا، در مقايسه با كشورهاي ديگر منطقه و جهان، از آسيب پذيري كمتري 

برخوردار بوده است. به هرحال بحران حاكم بر بازارهاي مالي و اقتصاد جهان، اگرچه 
تهديداتي را براي اقتصاد  ايران درپي دارد، اما چنانچه  اين بحران، با درايت و 

برنامه ريزي رصد شود، مي توان از آن فرصت هاي كامالً مناسبي  ايجاد كرد. بر اين 
اساس،  اين موضوع دربر گيرنده ي فرصت هاي قابل توجهي براي كشور خواهد بود كه 
مي توان از آن به نفع منافع ملي كشور، به ويژه در حوزه ي مالي و اقتصادي بهره برداري 

 نمود. فرصت هاي محتمل از اين بحران، بدين قرار است:
- جمهوري اسالمي  ايران، بعد از انقالب تاكنون به دليل حاكم شدن 1       

جهت گيري هاي سياسي ناعادالنه بر سازمان هاي مالي بين المللي، از جمله: سازمان 
تجارت جهان، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، با محدوديت هاي مالي فراواني 

چه در عرصه ي سرمايه گذاري هاي خارجي و چه اخذ وام از  اين نهادها مواجه بوده 
است. با تضعيف روند  اين جريان حاكم و نشانه هايي بر ادامه ي  اين بحران هاي مالي در 
سال هاي آينده، به نظر مي رسد حتي المقدور از محدوديت ها و حريم هاي  يك جانبه عليه 

 جمهوري اسالمي كاسته شود. 

- با توجه به  اينكه جمهوري اسالمي در سطح منطقه در صدد دستيابي به 2
موقعيت قدرت اولي مي باشد، از قدرت مانور بيشتري براي رسيدن به  اين هدف 
برخوردار خواهد شد. چرا كه چرخه ي اقتصاد كشورهاي منطقه، كامالً وابسته به 

سرمايه گذاري ها و صنايع وارداتي كشورهاي غربي است و در صورت ادامه و تشديد 
 بحران سرمايه داري، شاهد تسري موج بحران به كشورهاي منطقه خواهيم بود. 

- حاكم شدن فضاي ركود بر بازارهاي مالي جهاني، باعث خواهد شد كه  ايرانيان 3
مقيم خارج از كشور به علت دور بودن نسبي بازار  ايران از مشكالت  ايجاد شده در 
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اقتصاد غرب، تمايل بيشتري داشته باشند كه سرمايه ها و منابع مالي خود را به  ايران 
 انتقال دهند. 

- همچنين بحران مالي جهاني، فرصت هاي قابل توجهي را در  آينده براي نظام 4
بانكي كشور خواهد داشت، بر اين اساس، فرصت هاي احتمالي ناشي از بحران جهاني 
براي كشور، عبارتند از: امكان سرمايه گذاري  يا خريداري شركت ها، مؤسسات مالي و 
بانك هاي كوچك و متوسط خارجي، رايزني با بانك هاي مؤثر به منظور تقويت روابط 
كارگزاري و توسعه ي معامالت بانكي و گرايش به سمت  ايجاد طرح هاي سودآور به 

 منظور جذب سرمايه گذاران خارجي از طريق تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري مالي. 

 
  ناكارآمدي سازمان هاي بين المللي8-4

برقراري صلح و امنيت جهاني و  ايجاد همكاري هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، از 
اساسي ترين نيازها و ديرينه ترين آرزوهاي بشر بوده است، اما پيشبرد هدف هاي صلح 
بين المللي و رفاه عمومي جهانيان، بدون تشكيل نهادهايي كه  اين اهداف را به صورت 

نهادمند دنبال كنند، ميسر نخواهد بود. با پيشرفت جوامع بشري، لزوم همكاري 
همه جانبه ي دولت ها و برقراري روابط عادالنه، ضروري ترين اقدام براي دستيابي به 
صلح واقعي و امنيت پايدار به شمار آمد. بنابراين، پس از جنگ جهاني اول، «جامعه 

ملل» به عنوان نخستين سازمان بين المللي كه در نظر داشت كليه ي اعضاي جامعه 
بين المللي را دربر گيرد، تشكيل شد. اما  اين سازمان نتوانست رسالت خود را مبتني بر 
 ايجاد صلح و امنيت بين المللي، محقق سازد و جنگ جهاني دوم هم به وقوع پيوست. 
تحوالتي كه پس از تشكيل سازمان ملل متحد در جهان صورت گرفته است، تغييراتي 
شگرف در نظام داخلي دولت ها و تطبيق مقررات آن ها با قواعد بين المللي به وجود 
آورده است. علي رغم آثار مثبت تشكيل  اين سازمان بر جامعه ملي و بين المللي، بايد 
اذعان داشت كه  اين سازمان ضعف ها و ناكامي هاي بزرگي نيز داشته است كه از آن 
جمله مي توان به سياست دوگانه ي شوراي امنيت در قبال دولت هاي مختلف، عدم 

توفيق در برقراري نظم بين المللي اقتصادي، نداشتن ضمانت اجرايي كافي در اجراي 
بنابر اعتقاد انديشمندان مكتب رئاليسم،  ]34قواعد حقوق بين الملل و ... اشاره كرد. [

سازمان هاي بين المللي را نمي توان پديده هاي گسترده اي تصور نمود؛ زيرا  اين نهادها 



 

 

               

به خودي  خود تنها سازوكارهايي هستند كه اعضاي تشكيل دهنده ي آن ها، آن را اداره 
مي كنند و خارج از آن در ذات خود هيچ اصالت و اعتباري ندارند. به واقع رئاليست ها، 

دولت ها را تنها بازيگران مستقل و حاكمي مي دانند كه داور نهايي اقدامات خود در 
، بدون 1945تعامالت بين المللي مي باشند. گسترش نهادهاي بين المللي از مقطع زماني 

 اينكه اصول و هنجارهاي تشكيل دهنده بتواند متغيرهاي بين المللي را تعيين نمايند، تنها 
به صورت مقوله اي حاشيه اي و تبعي در نظم بين المللي مجال ظهور  يافته اند. در ارزيابي 
نقش و كاركرد سازمان هاي بين المللي در نظام بين الملل، بايد  اين نكته را مد نظر داشت 
كه اين بازيگران بين المللي، خود متأثر از ادراكات موجود و مولود ساختار و هنجارهاي 

نظام بين المللي هستند. هرگونه تعبير خاصي از  اين هنجارها، مي تواند ارزيابي هاي 
متعارضي را در موضوع سازمان هاي بين المللي پديد آورد و درنهايت مي تواند به 

تشكيل نظام فكري خاصي در قبال  اين نهادها بينجامد كه در ارتقا  يا تضعيف 
با نگاهي كلي به عملكرد  ]35كاركردهاي مد نظر سازمان هاي بين المللي مؤثر باشد. [

سازمان هاي بين المللي در جهان امروز، مي توان اذعان نمود كه  اين سازمان هاي 
بين المللي اگر تالش هايي در راستاي اهداف خود انجام داده اند، ولي  اين تالش ها تنها 

به گونه اي حاشيه اي و تسكين  دهنده ي موقتي عمل نموده است. امروزه سازمان هاي 
بين المللي، به دليل اعمال سلطه و جهت گيري هاي عمدتاً سياسي و نه حقوقي، از تحقق 
رسالت تاريخي خود،  يعني تأمين صلح و امنيت پايدار، احترام به حقوق و كرامت بشر 

و  ايجاد عدالت و انصاف باز مانده اند. بر اساس آنچه رئاليست ها هم به آن اذعان دارند، 
نهادهاي بين المللي در صورتي كه تأمين  كننده ي منافع قدرت هاي بزرگ جهاني باشند، 

به فعاليت خود ادامه مي دهند و در غير  اين صورت با محدوديت هاي قابل توجهي 
مواجه مي گردند كه آن ها را از برقراري صلح و عدالت در جهان باز خواهد داشت. عدم 

عضويت بسياري از كشورهاي جهان وقت، از جمله آمريكا در جامعه ي ملل و عدم 
ضمانت اجرايي و كارآمدي آن، به طور خودكار مقدمات جنگ جهاني دوم را فراهم 

نمود. سازمان ملل متحد هم از همان ابتداي تشكيل، وجه المصالحه ي دو ابرقدرت 
آمريكا و شوروي قرار گرفت و در واقع به دليل اختالفات ساختاري  اين دو كشور در 
دوره ي جنگ سرد،  اين نهاد بين المللي از هرگونه تصميم گيري كه منافع  يك طرف را 

مد نظر نمي داشت، عاجز ماند. البته ناكامي نهادهاي بين الملل تنها به  اين دو نهاد 



 

 

            

بين المللي محدود نمي شود.  اياالت متحده به عنوان هژمون ساختار نظام بين الملل در 
دوره ي پساجنگ سرد، به دليل عدم اعتقاد به قوانين پايدار در زمينه ي حقوق بشر و در 

معرض تهديد قرار نگرفتن منافعش در ماوراي مرزهاي  اين كشور، به عضويت 
هيچ كدام از كنوانسيون هاي حقوق كودك  يا زنان درنيامده و در سال هاي اخير هم 

عضويت در ديوان كيفري بين المللي و شوراي حقوق بشر سازمان ملل را به داليلي 
غيرقابل اعتنا، نپذيرفته است.  اين موضوع خود نشانه اي است بر  اينكه  اين نهادهاي 

بين المللي نخواهند توانست چارچوب هاي هنجاري و صلح مدارانه را در جهان تقويت 
نمايند. عدم موفقيت ناتو در بحران افغانستان، ضعف هاي ساختاري شوراي حقوق بشر 

و ساير كنوانسيون هاي حقوق بشري، سياست هاي دوسويه و منفعت طلبانه ي 
سازمان هاي سياسي و امنيتي از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي و سياسي كاري هاي 

سازمان هاي مالي و اقتصادي جهاني، نظير سازمان تجارت جهاني و بانك جهاني از 
جمله ناكامي هاي قابل توجه نهادهاي بين المللي در دنياي معاصر مي باشد. در رابطه با 
جمهوري اسالمي  ايران،  اين مسئله قابل توجه است كه در تأسيس هر نهاد بين المللي، 

مؤسسان اوليه چارچوب هاي هنجاري و حقوقي منطبق با ارزش هاي حاكم بر جهان را 
طراحي و تدوين مي نمايند.  اين هنجارها و چارچوب ها، قاعدتاً منطبق بر اصول و 

هنجارهاي قدرت هاي بزرگ و دنياي غرب طراحي مي گردد كه هدف كلي آن اشاعه ي 
 دموكراسي است. جمهوري اسالمي  ايران، همواره –چارچوب هاي  ايدئولوژي ليبرال 

آمادگي خود را براي عضويت، ارائه ي راهكارها و تالش هاي دسته جمعي در نهادهاي 
بين المللي اعالم نموده و از همان ابتداي تأسيس اكثر نهادهاي بين المللي، به عضويت 

 اين نهادها درآمده است. اما موضوع  اينجاست كه جمهوري اسالمي  ايران به عنوان 
كشوري مسلمان و معتقد به تأمين منافع ملي خود در چارچوب هاي معنايي و هنجاري، 

در طيفي تجديدنظرطلب و مخالف با ارزش ها و چارچوب هاي  ايدئولوژي حاكم بر 
سازمان هاي بين المللي قرار مي گيرد. بر اين اساس، از آنجا كه اكثر نهادهاي بين المللي 
به نحوي طراحي و تأسيس نشده كه دربر گيرنده ي چارچوب هاي فكري، فرهنگي و 

هنجارهاي همه ملت هاي دنيا باشند، محدوديت هاي ساختاري قابل توجهي براي 
جمهوري اسالمي  ايران  ايجاد مي نمايند. اقدامات غيرمنطقي و خالف واقع سال هاي 

اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي، كنوانسيون هاي حقوق بشري و رويه هاي دوسويه ي 



 

 

               

آن ها را، مي توان از جمله ي  اين محدوديت ها برشمرد. به نظر مي رسد، ناكارآمدي 
نهادهاي بين المللي در آينده، بتواند براي جمهوري اسالمي  ايران  ايجاد كننده ي 

فرصت هاي قابل توجهي باشد، از جمله: 
- جهان آينده، جهاني چندقطبي خواهد بود و چندگانگي روند تصميم گيري در 1       

سازمان هاي بين المللي، تا حد زيادي از تحت فشار قرار گرفتن جمهوري اسالمي  ايران 
در رويه اي كامالً  يك سويه و جهت گيري هاي غيرحقوقي، جلوگيري به عمل خواهد 

 آورد. 

- بسياري بر اين باورند كه  يكي از اساسي ترين داليل ناكارآمدي نهادهاي 2
بين المللي، عدم جامعيت آن و اعمال نظر چند قدرت محدود مي باشد.  اين رويه باعث 

خواهد شد كه همه ي كشورها در آينده وارد روند تصميم گيري و فعاليت هاي متعدد در 
 اين نهادها شوند و  اين امر، فرصت مناسبي را براي جمهوري اسالمي  ايران، با توجه به 

 تمايل مسئوالن كشورمان به چندجانبه گرايي در عرصه ي بين المللي، فراهم مي آورد. 

- ضعف و ناكارآمدي بيشتر نهادهاي بين المللي در چند سال آينده و عدم امكان 3
اجماع اساسي در  اين نهادها به علت بحث و چالش بر سر مسائلي مثل تعداد اعضاي 

داراي حق وتو و ... باعث مي شود كشورها در  يك تغيير ساختار كلي، به سمت تشكيل 
نهادهاي منطقه اي بروند و  اين موضوع براي جمهوري اسالمي  ايران به عنوان  يك قدرت 

منطقه اي، امكان چانه زني و عادي سازي روابط با كشورهاي منطقه را فراهم خواهد 
 ساخت. 

- جمهوري اسالمي  ايران به عنوان كشوري كه همواره قرباني سياسي كاري هاي 4
نهادهاي حقوقي و هنجاري بين المللي شده است، همواره تالش زيادي را در به چالش 
كشيدن رويه هاي ناعادالنه ي  اين نهادها انجام داده و در  اين زمينه كشورهاي زيادي را 
هم با خود همراه ساخته است؛ به ويژه در نشست هاي مجمع عمومي و اجالس عدم 
تعهد، كه معموالً از مسئله ي هسته اي  ايران حمايت قابل توجهي به عمل مي آيد.  اين 

موضوع در چند سال آينده و با توجه به ضرورت اصالح روند سازمان هاي بين المللي، 
فرصت قابل توجهي را در جهت همكاري مؤثر و پايدار و ارتقا پرستيژ جمهوري 

 اسالمي در  اين نهادها فراهم خواهد ساخت. 

 



 

 

            

 قدرت نرم؛ ارتقاي جايگاه فرهنگ در جهان آينده و توانمندي هاي جمهوري 8-5
 اسالمي  ايران

قدرت، كليدي ترين مؤلفه ي تعيين كننده ي مناسبات و جايگاه كشورها در عرصه ي 
روابط بين الملل مي باشد. البته منظور از قدرت، قدرت همه جانبه است كه شامل ابعاد 

سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد. واقعيت هاي جهاني مبيين آن است كه اغلب 
كشورها در صددند قدرت سخت را به قدرت نرم، زور را به قانون و قدرت را به اقتدار 
مشروع تبديل نمايند. بنابراين اگر كشورها طي سال هاي اخير، حركت به سمت بعد نرم 
افزاري قدرت را در دستوركار خود قرار داده اند،  اين قدرت در تحوالت آينده، فرصت 

 پيش برنده اي براي جمهوري اسالمي محسوب مي شود. 

 را با اشكال ديگري از قدرت، ]36[تئوريسين هاي روابط بين الملل قدرت نرم 
همچون قدرت هنجاري و  ايده اي، قدرت اقناعي و قدرت گقتماني مترداف مي دانند. 

همه ي  اين انواع از قدرت، بر تأثير و نقش عوامل و عناصر غيرمادي قدرت در عرصه ي 
بين الملل تأكيد مي نمايند. به طور كلي،  اين نوع قدرت بر هنجارها، ارزش ها، انگاره ها، 
 ايدئولوژي، نهادهاي سياسي، اعتبار، اخالق و فرهنگ مبتني و متكي است. در جهان 

امروز، به اعتقاد بسياري از تحليلگران تأكيد صرف بر قدرت سخت، موفقيت پايداري 
را درپي نداشته و نخواهد داشت. بر اين اساس قوي ترين كشورها همواره قوي ترين 

باقي نخواهند ماند، مگر آنكه قدرت خود را به حق تبديل نمايند. جهان شمولي فرهنگي 
 يك كشور و توانايي اش براي تعيين هنجارها، قواعد و رژيم ها از منابع كليدي قدرت 

آن كشور به شمار مي آيد. قدرت نرم به مثابه ي گزينه نخست دولت مردان در پرداختن 
به امور مختلف بين المللي، مي تواند جهت امكان پذير شدن استراتژي ملي، هدايت 

اشتياق ملي، شكل گيري اراده ي واحد و تقويت قدرت فرهنگي، به كشور كمك كند، و 
نتيجه ي آن، توسعه ي قدرت ملي فراگير، بهبود وضعيت بين المللي و افزايش نفوذ 

] در عصر اطالعات، قدرت نرم بيش از قدرت سخت، 37بين المللي آن كشور است. [
متقاعد كننده مي باشد. به نظر جوزف ناي، در چنين شرايطي بهره گيري از جريان هاي 

اطالعاتي به منظور انتقال ارزش ها و فرهنگ آمريكايي و در نتيجه تأمين منافع ملي  اين 
كشور ضروري به نظر مي رسد. بر همين اساس، اقدامات و مداخالت بشر دوستانه، 

اتخاذ مواضع شفاف در برابر نسل كشي، مداخله در جنگ هاي داخلي جهت احقاق حق 



 

 

               

تعيين سرنوشت ملت ها، مي بايست در رفتار سياست خارجي آمريكا آشكار باشد. 
قدرت نرم در عصر اطالعات از ويژگي مهم ديگري نيز برخوردار است، به  اين معنا كه 
محصولي اجتماعي و اقتصادي است و صرفاً نتيجه ي عملكرد رسمي دولت نمي باشد. 

به عبارت ديگر، فعاالن فرهنگي مي توانند آثار مثبت  يا منفي بر فعاليت دولت جهت نيل 
] سرزمين  ايران كه بنيان گذار بسياري از علوم و 38به اهداف خود برجاي گذارند. [

فلسفه ي علمي بوده است، در طول تاريخ به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و فرهنگي، 
همواره مورد هجوم فرهنگ ها، نگرش ها و بدخواهي هاي مختلف قرار گرفته و بارها 
ويران و بازسازي شده است و موجب شگفتي بسيار است كه هرچند بخش سخت 

افزاري آن (سرزمين و ثروت هاي ملي  ايرانيان) صدمات بسياري ديد، بخش نرم افزاري 
در دنياي امروز،  ]39آن (باورها، فرهنگ، زبان و ادبيات  ايراني) لطمات چنداني نديد. [

قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران را مي توان در جذب،  اقناع و شكل دهي به 
ارجحيت هاي ديگران تعريف كرد. منابع قدرت نرم ايران عبارتند از: ارزش ها و 

هنجارهاي اسالمي،  انقالبي و ايراني،  فرهنگ،  ايدئولوژي اسالمي،  اعتبار، شهرت،  
مشروعيت و مقبوليت،  معارف،  علم و دانش و اطالعات. اگر نگاهي به شرايط 

جمهوري اسالمي بيندازيم، متوجه خواهيم شد كه جمهوري اسالمي بنا به موقعيت 
جغرافيايي و منابع طبيعي سرشار و همچنين ماهيت انقالب اسالمي كه نشأت گرفته از 

ايدئولوژي انقالبي مبتني بر اسالمي ناب محمدي است، فرهنگ و هنر غني و اصيل،  
پيشرفت دانش، فناوري اطالعات و ارتباطات داراي ظرفيت هاي بالقوه اي از منظر ابعاد 

مختلف قدرت نرم مي باشد. جمهوري اسالمي ايران از ابتداي انقالب تاكنون به دليل 
اتخاذ رويكردي مستقل از قدرت هاي بزرگ و همچنين پيروي از يك ايدئولوژي 

متفاوت با ليبرال- دموكراسي غرب، در معرض تهديدات سخت متعددي از جمله در 
عرصه ي نظامي و اقتصادي قرار داشته است كه پشتيباني همه جانبه ي قدرت هاي بزرگ 

از عراق در جنگ تحميلي و تحريم هاي متعدد اياالت متحده و متحدان غربي اين 
 ]40كشور، گواه بر اين مدعاست. [

حال با توجه به عدم كارآيي اين سياست ها چه از نگاه تحليلگران و چه دولت مردان 
اين كشورها،  آن ها به اين نتيجه رسيده اند كه به تهديدات متعدد وراي قدرت سخت 

متوسل شده و از اين طريق به مقابله با جمهوري اسالمي بپردازند. طي سال هاي اخير، در 



 

 

            

حوزه ي پرونده ي هسته اي، مسائل حقوق بشر و همچنين اتهام حمايت از تروريسم، 
تالش هاي اين كشورها دو چندان شده است. پيش بيني مي شود نقش و تأثير قدرت نرم در 

 سال آينده هم به شدت ادامه پيدا كند. در اين 10-15معادالت روابط بين الملل معاصر در 
راستا جمهوري اسالمي ايران با توجه به پتانسيل و ظرفيت هاي قدرت نرم در منطقه و 
جهان، مي تواند از اين موضوع به عنوان يك فرصت قابل توجه بهره برداري نمايد. اين 

موضوع در قالب اتخاذ يك ديپلماسي فرهنگي كارآمد از سوي جمهوري اسالمي ايران 
محقق خواهد گرديد. در هرحال برجسته شدن نقش فرهنگ ، علم و دانش،  ايدئولوژي و 
... در مناسبات آينده جهاني براي جمهوري اسالمي ايران با توجه به اينكه بخش عظيمي 

از پتانسيل هاي قدرت نرم را در اختيار دارد، يك فرصت قابل توجه خواهد بود. جمهوري 
 اسالمي ايران مي تواند در ابعاد متعددي از اين فرصت بهره برداري نمايد: 

 دموكراسي با –- چشم انداز نه چندان موفقيت آميز آينده ايدئولوژي ليبرال 1       
توجه به ظهور قدرت هاي ديگري در جهان با ايدئولوژي متفاوت، از جمله چين،  هند،  

ژاپن،  روسيه و ... و همچنين وقوع بحران هاي متعدد اقتصادي و مالي اين فرصت را در 
حوزه ي قدرت نرم براي كشورهايي چون جمهوري اسالمي فراهم مي نمايد كه با 

 دموكراسي غربي، به يك ديپلماسي فرهنگي –استفاده از تضعيف شدن هژموني ليبرال 
 كارآمد روي بياورد. 

 سال آينده در صورتي 10-15- با افزايش نقش فرهنگ در سرنوشت انسان در 2
كه به خوبي بتوان از فرهنگ اصيل ايراني- اسالمي در قالب يك ديپلماسي عمومي 

توانمند استفاده نمود، مي توان به تصويرپردازي و ايماژسازي واقعي و مثبت از كشور و 
ملت ايران، خنثي سازي و مقابله با تصاوير و تبليغات منفي كه برخي از كشورها و 

 بازيگران بين المللي از جمهوري اسالمي ايران ارائه داده اند،  كامالً اميدوار بود. 

- با توجه به افزايش نشانه هاي مستدل مبني بر افزايش جمعيت مسلمانان در 3
 سال آينده،  اين موضوع فرصت مختلفي را در اختيار جمهوري اسالمي  ايران 15-10

 به عنوان كشوري كه خود را ام القراي جهان اسالم مي داند، قرار خواهد داد. 

 سپتامبر و عراق و چالش هاي رسانه هاي غرب و 11- با توجه به وقوع حمالت 4
در واقع تضعيف انحصار خبري غرب، نوعي بي اعتمادي نسبت به بعد قدرت نرم  اياالت 

متحده در جهان  ايجاد شده است كه پيش بيني مي گردد با توجه به مشكالت فعلي  اين 



 

 

               

كشور و سياست هاي مبهم باراك اوباما در آينده،  اين بي اعتمادي ها بيشتر شود.  اين 
موضوع مي تواند از قدرت اقناعِ  ايماژ سازي منفي رسانه هاي غرب بر عليه جمهوري 

 اسالمي  ايران تا حد زيادي بكاهد. 

- توانمندهاي اخير جمهوري اسالمي  ايران در عرصه ي قدرت نرم، مثل تحول در 5
فناوري اطالعات، مطرح شدن دانشجويان و متخصصين  ايران در جهان و تحقق دانش 
بومي به ويژه در موضوع انرژي هسته اي، قدرت مانور جمهوري اسالمي را در حوزه ي 

قدرت نرم ارتقا خواهد داد.   
 

 . محدود شدن فرصت استفاده از زور (قدرت نظامي)9

از صدها سال پيش، نويسندگان و نيز رؤساي كشورها  يا دولت ها، حق توسل به جنگ 
را نه تنها اقدامي قانوني براي هر دولت مستقل تلقي مي كردند، بلكه آن را  يكي از 

ويژگي هاي واحد سياسي دولت- ملت مي دانستند. در جامعه ي بين المللي، جنگ در 
خدمت دو هدف قرار داشت: نخست، در نبود محاكم صالح بين المللي، شيوه ي 

كارآمدي از خودياري را براي به اجرا گذاشتن حق ها فراهم مي آورد؛ و به منظور تغيير 
قواعد حقوق بين الملل و سازگار كردن آن ها با شرايط متحول، شيوه اي را در اختيار 

دولت ها مي گذاشت كه آن نيز نوعي از خودياري بود. دوم،  اين كاركرد را مي توان به 
كمك تمثيل با  يك انقالب داخلي براي تغيير قوانيني كه ديگر قابل تحمل نبود، مقايسه 

كرد؛ به ويژه كه  اين اقدام در تداوم نبود نهادهاي قانونگذار بين المللي، اقدامي موجه 
محسوب مي شد. حقوق بين الملل، جنگ را منع نمي كرد؛ بجاي آن،  اين نهاد را كاركرد 
معمولي دولت هاي مستقل تلقي مي كرد و ضرورت نداشت كه  اين حقوق مورد ادعا، 

ماهيتي حقوقي و  يا اخالقي داشته باشند. كافي به نظر مي رسيد كه دولتي مستقل، حقوق 
خود را مطالبه كند. چنين دولتي پس از شكست در به اجرا گذاشتن آن ها با وسايل 

 منشور ملل متحد، ]41صلح آميز، مختار بود اهدافش را با توسل به زور پيگيري نمايد. [
ممنوعيت كلي و عام هرگونه توسل به زور را مد نظر دارد و اعضاي سازمان را ملزم 

مي كرد كه در روابط بين المللي ميان خود، از توسل به تهديد  يا اعمال قدرت، چه عليه 
تماميت سرزميني  يا استقالل سياسي هر كشور و چه هرگونه رفتار ديگر كه با اهداف 

 منشور) بنابراين، قاعده ي منع 2 ماده 4ملل متحد مغاير باشد، خودداري كنند. (بند 



 

 

            

توسل به زور در منشور ملل متحد، هرگونه اقدام زورمدارانه را در مناسبات بين المللي 
شامل مي شود: جنگ، تهديد به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره ي 
دريايي و  يا هر شكل ديگر استفاده از تسليحات.  اين قاعده در كليه ي پيمان هاي 

 ]42منطقه اي امنيتي- دفاعي مشترك وارد شده است. [

مقررات منشور ملل متحد، چندان بيشتر از ميثاق جامعه ي ملل رعايت نشده و 
سازمان  ملل  متحد تاكنون نتوانسته نقشي را كه منشور در زمينه ي منع توسل به زور و 
حفظ صلح بر عهده اش نهاده،  ايفا كند. در نتيجه سازمان قادر به جلوگيري از وقوع 

اشكال گوناگون مخاصمات مسلحانه نبوده است؛ از جمله مداخله ي مسلحانه ي اتحاد 
 يا در افغانستان در سال 1968جماهير شوروي (سابق) در چكسلواكي (سابق) در سال 

؛ جنگ هاي اعراب و اسرائيل؛ جنگ ويتنام؛ جنگ  ايران و عراق؛ جنگ عراق عليه 1979
كويت؛ جنگ بالكان؛ جنگ آمريكا عليه افغانستان؛ و باالخره جنگ آمريكا و متحدانش 

عليه عراق. اگرچه در نهادهاي بين المللي به علت جهت گيري هاي سياسي موجود در 
درون خود، نتوانسته اند اقدام قابل توجهي در محدوديت استفاده از زور صورت دهند، 

 تاكنون بحث توسل به زور از سوي كشورهاي متعدد با محدوديت 2000اما از سال 
مواجه شده است. عدم همكاري روسيه، فرانسه و آلمان با حمله آمريكا به عراق و اقدام 
نامشروع آمريكا در حمله ي  يك جانبه به افغانستان، مصداق بارز تجاوز به حقوق ملل و 
نقض حقوق بين الملل بوده است.  اين موضوع حتي افكار عمومي جهان و به ويژه افكار 

عمومي داخل آمريكا را نسبت به استفاده نامشروع از زور به واكنش واداشته است. 
ضعف دستگاه ديپلماسي و امنيتي  اياالت متحده در عدم شناخت كافي از اوضاع 

منطقه ي خاورميانه و به ويژه ملت عراق، اگرچه در ابتدا با پيروزي هايي در مقابل رژيم 
بعث صدام همراه بود، اما  اين كشور را در گرداب تعارضات فرهنگي و قومي عراق 

 سالي است كه وارد افغانستان شده ولي به 8گرفتار كرده است.  اياالت متحده بيش از 
دليل عدم پذيرش فرهنگ غيربومي و غيراسالمي از سوي جامعه و ملت افغانستان، 

جغرافياي سخت  اين كشور و ناسيوناليسم پشتون، استفاده از زور هيچ موفقيتي را براي 
ارتش آمريكا و نيروهاي ائتالف  ايجاد نكرده است. با در نظر گرفتن چنين فاكتورهايي 

و شروع شرن بحران هاي سرمايه داري غرب و نيز ظهور قدرت هاي جهاني جديد و 
همچنين تأكيد بر به كارگيري قدرت نرم در معادالت جهاني، كفه ي ترازو به سمت 



 

 

               

تضعيف سناريوي استفاده از زور در سياست بين الملل، سنگيني خواهد كرد. به نظر 
مي رسد، محدود شدن استفاده از زور در سياست بين الملل مشتمل بر فرصت هاي قابل 

 توجهي براي جمهوري اسالمي  ايران در سال هاي آينده خواهد بود:
- با توجه به محدود شدن استفاده از زور به ويژه قدرت نظامي و تضعيف 1       

نشانه هاي عدم كارآيي قدرت سخت و نظامي از  اين لحاظ براي جمهوري اسالمي، 
 ايجاد فرصت خواهد بود كه به دليل به بن بست رسيدن وضعيت در افغانستان و عراق، 

 امكان تكرار چنين سناريويي براي كشور بسيار ضعيف خواهد بود. 

- حوزه هاي مورد اختالف انرژي بين آمريكا، اروپاي غربي، روسيه و چين در 2
آينده به گونه اي حاد خود را نشان خواهد داد و چين، اروپا و روسيه به خاطر تأمين 

 حوزه ي انرژي خود اجازه به كارگيري زور را نخواهند داد. 

- محدود شدن حوزه ي استفاده از زور و تأكيد بر حوزه ديپلماسي در آينده  اين 3
فرصت را براي جمهوري اسالمي  ايران فراهم خواهد ساخت كه با تأكيد بر احقاق حق 

 مشروع خود در حوزه ي انرژي هسته اي قدرت چانه زني بيشري پيدا كند. 

- محدود شدن استفاده از زور و تهديد نظامي در بعد منطقه اي هم براي 4
جمهوري اسالمي  ايران دربر گيرنده فرصت مناسبي خواهد بود.  اياالت متحده 

پايگاه هاي نظامي متعددي در اطراف مرزهاي  ايران دارد و كشورهاي كوچك منطقه هم 
امنيت خود را به امنيت  اياالت متحده گره زده اند. پيدايي تضعيف نشانه هاي استفاده از 

قدرت نظامي و فيزيكي، موجب خواهد شد كه گزينه هاي فشار  اياالت متحده بر 
جمهوري اسالمي بيش ازپيش محدود گردد. و از سويي  اين موضوع موجبات همزيستي 

 بيشتر ميان كشورهاي منطقه و جمهوري اسالمي را فراهم خواهد ساخت. 

- همان طور كه آمريكا با صرف هزينه ي سنگين در عراق، و اسرائيل نيز در لبنان 5
آموخته است، نيروي نظامي نوش داروي مطمئني نيست.  اين گزينه در برابر شبه نظاميان 

نه چندان منظم و منسجم و تروريست هايي كه به خوبي مسلّح و مورد حمايت مردم 
محلي هستند و خود را براي مرگ در راه آرمان هاي خويش آماده كرده اند، سالحي كند 

و غيرمؤثر است.  اين موضوع براي جمهوري اسالمي  ايران، در بحث پرونده هسته اي 
 يك فرصت مطلوب را به وجود مي آورد، چرا كه حمله ي احتمالي به تأسيسات هسته اي 

 ايران، نه فقط نخواهد توانست همه ي تأسيسات هسته اي را از بين ببرد، بلكه ممكن 
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است تهران برنامه خود را مخفي و زيرزميني كند و مردم نيز به حمايت از دولت 
برخيزند و  ايران براي تالفي جويي، آن هم به احتمال زياد از طريق گروه هاي تحت نفوذ 
خود، بر ضدمنافع آمريكا در افغانستان و عراق و حتي به طور مستقيم بر ضدخود آمريكا 
ترغيب و تشويق شود. چنين تحوالتي بهاي نفت را به سطح بي سابقه اي افزايش خواهد 

 داد و احتمال بحران اقتصادي بين المللي و ركود جهاني را تقويت خواهد كرد. 
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