مركز معارف اسالمي و ادبيات فارسي
نيمسال دوم 1395-96

درس :انقالب اسالمى ايران
استاد :دكتر اسدي

1

باسمه تعالي

فصل اول :دوره قاجار و حركتهاى انقالبى
خالصه حوادث
دوره طوالنى حكومت قاجارها با مجموعه گستردهاى از تغيير و تحوالت سياسى ،اقتصادى و اجتماعى همراه
بود  .در اينجا پس از بيان خالصه حوادث دوره قاجار ،به بيان زمينهها ،علل ،عوامل و تأثير دو حركت انقالبى
تعيينكننده در تاريخ معاصر ايران ،يعنى قيام تنباكو و انقالب مشروطه مىپردازيم.
دوره قاجار با حكومت آقا محمدخان آغاز شد و با فتحعلى شاه ادامه يافت .اين زمان قرن رقابتهاى استعمارى
اروپاييان بود و چهار دولت بيگانه يعنى فرانسه ،انگليس ،روسيه و عثمانى در صحنه سياسى ايران حاضر بودند.
يكى از ادله اهميت ايران قرار گرفتن بر سر راه شبه قاره هند بود كه سه كشور استعمارى انگليس ،فرانسه و
روسيه بر سر دستيابى به منابع آن با هم رقابت داشتند.
در زمان فتحعلى شاه ،دو جنگ با روسيه رخ داد كه اولى پس از ده سال به شكست ايران و امضاى عهدنامه
گلستان انجاميد و دومى با قرارداد تركمنچاى و تحميل كاپيتوالسيون -حق قضاوت كنسولى روسها  -به ايران
پايان يافت.
در جنگ دوم ،پيروزىهاى ايران كه به فرماندهى عباسميرزا و حكم جهاد علما به دست آمد ،وسيع و
شگفتآور بود .اما فتحعلىشاه به اين بهانه كه خرج جنگ را بايد استان آذربايجان تأمين كند ،از پشتيبانى كامل
نيروها دريغ كرد و ايران دوباره شكست خورد.
در همين زمانها ،پس از صدور يك فتواى مذهبى مبنىبر وجوب نجات زنهاى مسلمان ،مردم گريبايدوف
روسى و  37تا  80نفر روسى ديگر را كه براى فشار به دولت جهت پرداخت غرامت جنگى ،به ايران آمده و
مىخواستند زنان گرجى اى كه شوهران غيرگرجى داشتند را به اجبار به سرزمينهاى منضمشده به روسيه ببرند،
كشتند .با عذرخواهى ايران ،دولت روسيه برآن شد كه از ايران درگذرد .اهميت اين حادثه ازآنروست كه اولين
واقعهاى بود كه با الهام مذهبى بر عليه خارجىها بهوقوع پيوست و بيانگر تنفر ايرانيان از نحوه رفتار قدرتهاى
خارجى با آنها بود.
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در زمان جنگهاى ايران و روس ،ابتدا روابط فرانسه با ايران خوب بود ،اما به دليل نزديك شدن فرانسه به
روسيه ،ژنرال گاردان فرانسوى كه طبق عهدنامه فينكناشتاين ( 1801م) به ايران آمده بود تا مقابل روسيه و
انگليس از ايران حمايت كند ،يكباره از ايران رفت و ايران را در جنگ تنها گذاشت .در اين زمان انگليسىها با
اين تصور كه ايران تحت سلطه روسيه قرار خواهد گرفت ،سرجان ملكم را با هداياى زياد به دربار ايران
فرستادند.
شكست در جنگ با روسيه ،افزونبر ازدسترفتن سرزمينها ،نتايج اقتصادى و سياسى زيانبارى نيز درپى
داشت :روس ها از ايران غرامت دريافت كردند .همچنين ،ايران به وضع تعرفه اندك روى اجناس وارداتى
روسى مجبور شد .افراد روسى و ايرانيان تحت الحمايه روسيه نيز از قوانين ايران معاف گرديده ،فقط توسط
محكمه كنسولى خود محاكمه مىشدند .تعرفه ثابت و اندك بعداً درخصوص قدرتهاى غربى ديگر نيز اعمال،
و درهاى كشور بهطور كامل به روى تجار غربى باز شد .براساس معاهده با اروپايىها وضع تعرفه براى حمايت
از صنايع داخلى نيز غيرممكن بود .بنابراين ،رشد صنايع ملى متوقف شد و تجار ايرانى كه برخالف اروپايىها
از پرداخت تعرفههاى داخلى و ماليات معاف نبودند ،آسيب ديدند .در نتيجه ،از حدود دهه  1210ش ،صاحبان
صنايع دستى و تجار كشور عليه موجِ رو به افزايش ورود كاالهاى خارجى اعتراض نموده ،از دولت
مى خواستند مقرراتى براى منع ورود آن كاالها و حمايت از صنايع داخلى وضع كند.
بعد از فتحعلىشاه ،بهترتيب ،محمدشاه ،ناصرالدينشاه و مظفرالدينشاه به قدرت رسيدند .مظفرالدينشاه ،چهل
سال وليعهد ماند و يازده سال سلطنت كرده ،ده روز بعد از صدور فرمان مشروطه مرد .سپس محمدعلىشاه
بهجاى او نشست .در آغاز سلطنت وى و در زمانى كه دولتهاى فرانسه ،انگليس و روسيه گروه يا جبهه اتفاق
مثلت را مقابل اتحاد مثلث پديد آوردند ،ايران طبق قرارداد  1907م به سه منطقه نفوذ تقسيم شد .در دوره وى
مشروعهخواهان و مشروطه خواهان مقابل هم قرار گرفتند .با به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلىشاه،
توسط لياخوف روسى ،استبداد صغير حاكم شد .سپس مشروطهخواهان از تبريز ،اصفهان و رشت بهسوى تهران
حركت و تهران را تصرف نمودند و محمدعلىشاه نيز به سفارت روسيه پناهنده شد .و فرزند دوازده سالهاش،
احمد به قدرت رسيد.
با شروع جنگ جهانى اول ،ايران از شمال و جنوب مور د هجوم قرار گرفت .پس از جنگ ،مشكل انگليسىها و
فرانسوىها انقالب اكتبر  1917م روسيه بود .آنها مىخواستند با استفاده از خاك ايران به روسهاى سفيد  -ضد
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انقالبها  -كمك كنند .در همين زمان ،فعاالن نهضتهاى ضد بيگانه ،مانند نهضت جنگل و قيام شيخمحمد
خيابانى ،به قرارداد سال  1919م وثوقالدوله و انگليسىها مىتاختند.
قرارداد وثوقالدوله ،در شرايط افزايش قدرت انگليسىها در ايران به دليل وقوع انقالب در روسيه ،پس از جنگ
جهانى اول به امضا رسيد .طبق يكى از مفاد اين قرارداد ،انگليس مقامات ايران را تحتالحمايه خود قرار مىداد.
مشهور است كه مقامات ايران براى انعقاد اين پيمان رشوه گرفته بودند .سپس علما و مردم با اين قرارداد به
مخالفت برخاستند .ازجمله مدرس و ميرزا كوچكخان براى مقابله با قرارداد ،توافق نموده و آيتاهلل كاشانى در
مالقاتى كه در عراق با احمدشاه داشت ،مخالفت خود را ابراز داشت .ازسوى ديگر ،آمريكا ،فرانسه و شوروى
نيز به مخالفت با قرارداد برخاستند .سرانجام ،احمدشاه ،وثوق الدوله را از كار بركنار كرده ،قرارداد در كابينه
سيدضياء لغو شد.
اينك به بررسى دو حركت انقالبى دوره قاجار -قيام تنباكو و انقالب مشروطه  -و نتايج و بازتاب آنها بر محيط
اجتماعى و سياسى ايران معاصر مىپردازيم.

الف) قيام تنباكو و نتايج و آثار آن
قيام تنباكو كه اولين حركت عمومى ،گسترده و موفق در تاريخ جديد ايران بود ،تأثيرات درخور توجهى در
تحوالت بعدى داشت كه مى توان در چهار محور زير آن را بررسى كرد:
يك .شرايط سياسى ،اجتماعى ،اقتصادى و نظامى ايران در زمان اعطاء امتياز تنباكو

در اين زمان(اوخر قرن 19ميالدی)  ،يك رژيم استبدادى بر ايران حاكم بود كه در آن شخص شاه هر سه وظيفه
حكومتهاى امروزى يعنى؛ قانونگذارى ،اجرا و قضا را ،در اختيار داشت .وزرا و همه صاحبمنصبان و اتباع
كشور ،تحت قدرت شاه قرار داشتند و وى همه عزل و نصبها را خود ،برعهده داشت .او مىتوانست براى
هركسى كه مىخواست حكم مجازات صادر كند و اين حكم بالدرنگ اجرا مىشد .شاه ،به ويژه در دوره طوالنى
سلطنت ناصرالدينشاه ،تحت تأثير مادر و همسرانش بود.
بعد از شا ه ،موقعيت وزير اعظم اهميت زيادى داشت و كليد سياست كشور در دست او بود .البته وى هميشه
در معرض توطئه مخالفانش در دربار بوده ،نارضايتى شاه از اوپيش درآمدى بر سقوطش بود .شاه با سياست
تفرقهافكنى بين دولتمردان و بزرگان سعىداشت از خردهگيرى آنان در كار دولت جلوگيرى نمايد .يحيى
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دولت آبادى كه خود ،ازمعاصران قيام تنباكوست ،در كتاب تاريخ معاصر يا حيات يحيى ،ضمن اشاره به
ايننكتهمىنويسد:
به جز شاه ،حكام واليات نيز در رسيدن به آمال خويش از اين راه استفاده مىكنند و در نتيجه آتش نفاق ،سراسر
كشور را فرا گرفته است.
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د ر اين دوران ،مقامات دولتى و درباريان به دو دسته رجال طرفدار يا تحتالحمايه روسيه و رجال طرفدار يا
تحتالحمايه انگليس تقسيم مىشدند و بههيچ وجه معتقد به استقالل كشور نبودند.
از مسائل اساسى ديگر ،فساد شاه و درباريان بود .ناصرالدينشاه تا پيش از مرگش  83امتياز تجارى -سياسى و
غيره به خارجيان واگذار كرده بود كه  35مورد آن با اخذ رشوه اعطا شده بود .وى دائماً بر زنهاى حرمسراى
خود مىافزود و با اينكه در اين زمان حدود  180زن داشت ،دوشيزگان و فاحشههايى توسط امين اقدس ،از
همسران شاه ،به دربار آورده مىشد.
مسئله فروش مشاغل و وضع دريافت و ميزان مالياتها نيز ،از مسائل مهم اين دوران بود .از زمان فتحعلىشاه
قاجار رسم بر اين بود كه در هر نوروز ،شاه كليه مناصب را به مزايده مىنهاد؛ و تنها كسانى مىتوانستند مشاغل
مهم را به دست آورند كه همراه با شركت در مزايده ،هداياى بي شترى نيز به شاه و وزير اعظم بدهند .در آن زمان
كشور به اياالتى تقسيم مىشد .والى پس از خريد اين شغل ،افزونبر اخذ مالياتى كه ميزان آن در دفترچهاى
مخصوص آمده بود ،پولى را نيز كه بابت پيشكش و رشوه پرداخته بود ،از مردم وصول مىكرد .گاه وى اين
شغل را گرانتر از مقدارى كه خريده بود به ديگرى مى فروخت؛ بنابراين ،هزينه ديگرى ،بر مردم تحميل مىشد؛
در بعضى از موارد ،والى براى كسب پول و عوارض از مردم ،دستور راهزنى و جنايت مى داد .ژنرال سر پرسى
ساكس ،كه چندين سال در خراسان و كرمان كنسول انگليس بود ،در كتاب تاريخ ايران مىنويسد:
صفحات اين قسمت از تاريخ ايران پر از ظلم ،حق كشى ،رشوه و ارتشا مىباشد.
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غير از مالياتهايى كه حكام براى پرداخت اجارهبهاى ايالت از مردم مىگرفتند ،در هر ايالت بهاقتضاى منطقه،
عوارض و مالياتهاى بسيار ديگرى نيز از مردم اخذ مىشد .سيستم خريد و فروش مشاغل و گرفتن اقسام و
انواع مالياتها و عوارض ،باعث عدم امنيت درآمد روستائيان و عقبماندگى آنان مىشد .در يكصد سال پيش
 .)1 ( 1دولتآبادى ،تاريخ معاصر يا حيات يحيى ،ص .103
 .)1 ( 2ساكس ،تاريخ ايران ،ج ،ص .598
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از انقالب مشروطه ،مالكيت خصوصى زمين افزايش ،و مالكيت دهقانى كاهش يافت .مالكين در مسير رفع
نيازهاى خارجيان افتادند و چندين مورد قحطى اتفا ق افتاد .در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ،جامعه
هرچه بيشتر بهسمت طبقاتىشدن پيش مىرفت.
در اين دوران وضع ارتش ايران نيز بسيار غمانگيز بود؛ و درحقيقت ،كشور فاقد ارتش بهمعناى واقعى كلمه بود.
در اين نيروى هشتاد هزار نفرى شايد هزار مرد جنگى و آماده رز م وجود نداشت .اين عدم كارايى ناشى از
ندانستن فنون نظامى ،نداشتن اسلحه مؤثر و ذخيره كافى بود .فرماندهان و افسران ،حقوق نظاميان را مىدزديدند
و راه را براى آنان باز مىگذاردند تا براى امرار معاش به هر شغلى روى آورند؛ ازاينرو ،فرصتى براى آموزش
فراهم نمىشد و دولت به نيروهاى مسلح قبايل متوسل مىگرديد كه به آزادى تاخت و تاز و غارت اموال مردم
مى انجاميد .در دوره قاجار ،تنها اندكى از دولتمردان مانند عباسميرزا به اهميت يك ارتش مدرن واقف بودند كه
مرگ او اقداماتش را ناتمام گذاشت.
همچنين در اين زمان ،وضع ايران بهلح اظ بهداشت و آموزش اسفبار بود .تنها پنج درصد مردم باسواد بودند و
گاه بيمارىهاى واگير ،جان هزاران نفر را مىگرفت .درحالىكه خود شاه ،پزشكان ويژهاى داشت كه از اروپا
مىآمدند.
در اين زمان ساختار قبيله اى دولت و جامعه ايرانى نيز از مسائل اساسى تاريخ كشور بود .نيكى كدى دراينباره
مىنويسد:
تمام سلسلههاى ايرانى از زمان آل بويه تا زمان حكومت قاجار يا اجداد و دودمانى قبيلهاى داشتند ،يا آنكه براى
رسيدن به قدرت ،بر قدرتهاى نظامى قبيلهاى تكيه كردهاند .بنابر يكى از تخمينها ،قبايل كوچنشين در ابتداى
قرن نوزدهم حد ود نيمى از جمعيت ايران را تشكيل مى دادند كه اين رقم در اواخر قرن مزبور به مرز يك
چهارم رسيد.
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قبايل كوچ نشين با توجه به برترى نظامى خود نسبت به اهالى شهرها ،ايران را صحنه تاخت وتاز خود قرار داده
بودند و قدرت قبايل متعدد از ادله عدم قدرت حكومت مركزى بود.

 .)1 ( 3كدى ،ريشههاى انقالب ايران ،ص .53
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مو قعيت راهبردى ايران نيز بهگونه اى بود كه براى هر دو قدرت رقيب ،يعنى روسيه و انگليس اهميت ويژهاى
داشت .ايران بهجهت دسترسى به سراسر مرزهاى شمالى خليج فارس و قرار گرفتن در حد فاصل قاره اروپا و
شبه قاره هند براى انگليس اهميت بسيارى داشت .فروش كاالهاى انگليسى در ايران نيز مىتوانست براى
انگلستان منافع اقتصادى خوبى داشته باشد .اهميت ايران براى روسيه از وصيتنامه پطركبير -كه هميشه مورد
نظر رهبران روسيه بود -آشكار است:
در كارشكنى امور مربوط به ايران تسريع نماييد؛ به خليج فارس راه يابيد؛ تجارت قديمى حوزه شرق نزديك و
مديترانه را احيا كنيد؛ بهسوى هند كه انبار گنجهاى جهان است پيش بتازيد.
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مهمترين راه هاى نفوذ و اعمال نظر اين دو دولت در ايران عبارت بود از :نفوذ در شخص شاه و صدراعظمهاى
وى ،بازرگانى ،گرفتن امتيازات ،اعطاى وامها و تهديدات.
انگليسىها در سال  1862م موفق شدند با رضايت شاه خط تلگراف لندن به كراچى را از خاك ايران عبور
دهند .بنابراين ،مأمورين انگليسى به بهانه اداره اين خط ،مدت سى سال در سرزمينهاى عبوركننده اين خط
پراكنده شده و اطالعات باارزشى از مسائل جغرافيايى و اجتماعى  -سياسى ايران كسب نمودند .آنان در رفتار
با مردم و بهمنظور نفوذ در آنها ،بسيار آرام و خوش برخورد بودند و هميشه سعى داشتند خود را در اختالفات
مردم ميانجى نمايند .آنها به مردم مى گفتند ،هركسى به هردليلى به دفاتر تلگرافى انگليس پناهنده شود ،در امان
خواهد بود .ازاينرو ،بعدها گاه تلگرافخانهها محل بستنشستن مىگرديد.
در سال وقوع قيام تنباكو ( 1269ش) مخبرالدوله وزير پست و تلگراف ،و ولز انگليسى مديركل تلگراف ايران
بود .انگليسىها نقل كرده اند كه خدمات جاسوسى مخبرالدوله در تلگرافخانه برايشان بسيار ارزشمند بود.
قرارداد رويتر ،در سال  1872م بين دور ويتر انگليسى و دولت ايران امضا شد .مفاد اين قرارداد آنقدر رسوا بود
كه دولت انگليس به زودى دريافت ،اجراى آن ممكن است به نفوذش در ايران لطمه زند .مردم به رهبرى حاج
مالعلى كنى عليه آن شوريدند .همچنين ،دولت روسيه با اعمال فشار بر ناصرالدينشاه براى لغو آن كوشيد.
بدين ترتيب ،دولت انگليس از قرارداد دفاع نكرد و سرانجام شاه آن را لغو نمود.

 .)2 ( 4كرزن ،ايران و قضيه ايران ،ج ،ص .716
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تعدادى از مفاد قرارداد رويتر عبارت بود از :حق ساختن اختصاصى راه آهن و بهرهبردارى از آن ،استفاده از
سواحل درياى مازندران ،استفاده از معادن مس و نفت ،حق تغيير مسير رودخانهها ،حق استفاده از همه
جنگلها ،حق كشت و زرع زمين هاى باير ،حق اداره گمركات ،حق تأسيس بانك ،حق ساختن خيابان ،حق
تأسيس كارخانجات و غيره.
سپس روسها امتياز احداث خط آهن از مرزهايشان تا تبريز و امتياز انحصار شيالت به ويژه خاويار در درياى
مازندران را كسب كردند.
از سال  1888م درپى نصب ولف بهمنزله وزيرمختار انگليس در ايران ،رقابت دو دولت براى كسب امتيازات
شديدتر شد .در سال بعد ،ولف موفق شد امتياز تأسيس بانك شاهنشاهى را براى رويتر بهدست آورد.
انگليسىها از طريق اين بانك با انتشار اسكناس و دادن مساعده به دولت و وزرا و افراد خصوصى ،ضمن نفوذ
در آنها ،منافع اقتصادى و سياسى سرشارى بهدست آوردند.
روسها نيز در رقابت با انگليسىها به امتيازهايى دست يافتند كه عبارتاند از :كشتىرانى در مرداب انزلى ،حق
ساختن جاده در شمال كشور ،تعهد ايران مبنى بر عدم اعطاى امتياز راه آهن به ديگران بهمدت پنج سال كه بعداً
به مدت ده سال ديگر تمديد شد ،امتياز كمپانى حمل و نقل و بيمه ،و تأسيس بانك استقراضى بهمدت  75سال.
امتياز مهم ديگرى كه در همين زمان داده شد و باعث حركت انقالبى مردم ايران گرديد ،امتياز انحصار توتون و
تنباكو بود كه پس از اين بيان مىشود.
همان طوركه گفته شد ،نقش ديگرى كه اين دو قدرت بيگانه براى گسترش نفوذشان در ايران بازى مىكردند،
اعطاى وامها بود .اين وامها بههيچ وجه صرف آبادى كشور نمىشد بلكه صرف ولخرجى درباريان مىگرديد.
خارجيان در ازاى دادن اين وامها وثيقههايى دريافت مىكردند كه عملًا منابع مالى ايران را در اختيار آنان قرار
مىداد.
دو .چگونگى اعطاى امتياز انحصار توتون و تنباكو

در سال  1306ق ناصرالدينشاه عزم سفر اروپا كرد .انگليسىها بهمنظور كسب امتيازى ديگر ،در تحريك شاه
براى رفتن به اين سفر بسيار كوشيدند .در طى سفر ،آنها بيشازپيش ،از شاه پذيرايى كرده ،همزمان ،از طريق
ماژور تالبوت ،از مشاوران و نزديكان نخست وزير انگليس ،از شاه و امينالسلطان ،صدراعظم ،اعطاى امتياز
8

توتون و تنباكو را خواستار شدند .تالبوت ابتدا با دادن وعدههاى فراوان نظر مساعد امينالسلطان را جلب كرد.
ناصرالدينشاه كه فكر مىكرد ،مى تواند خرج سفر فعلى و سفر بعدى خود را تأمين كند ،تصميم گرفت با
واگذارى اين امتياز موافقت نمايد.
وقتى تالبوت به تهران آمد ،صورت امتيازنامه را با كمك وزيرمختار انگليس در تهران نوشت؛ امينالسلطان نيز
آن را همراه با مبلغ هنگفت رشوهاى  -كه صاحب امتياز براى امضا پيشكش مىداد -نزد ناصرالدينشاه برد و
اضافه كرد ،شركت رژى هرساله پانزده هزار ليره و يك چهارم منافع كمپانى را به خزانه شاه پرداخت خواهد
كرد .شاه در نوروز  1269ش امتيازنامه را امضا ،و از امينالسطان نيز تقدير نمود .شركت رژى براى كسب اين
امتياز مبلغ چهارصد هزار تومان به امينالسلطان و ساير درباريان رشوه داد 5 .افزونبر اعطاى رشوههاى كالن،
ماژور تالبوت براى گرفتن اين امتياز ،از نقاط ضعف شاه نيز استفاده نموده ،دخترش را به شاه معرفى كرد .شاه
هوسران ،شرمنده از آنهمه محبت ،استقالل و مناف ع كشور را بخشيد.
سه .ادله نهايى و فورى آغاز قيام

افزون بر زمينهها و شرايط پيشگفته كه در وقوع قيام نقش داشتند ،ادله زير بهمنزله دليلهاى فورى و نهايى
وقوع اين قيام مطرحاند.
 .1ادله فرهنگى  -مذهبى
شركت انگليسى ابتدا در حوالى ارك تهران باغ معروف ايلخانى را بهقيمت  45هزار تومان خريد و ساختمان
بزرگى براى اداره مركزى شركت بنا كرد و ديوار بلندى در اطراف آن احداث كرد .همزمان مردان و زنان
انگليسى يا شرقى بسيارى (از مستعمران انگليس) بهعنوان كاركنان شركت به ايران آمده ،به شهرهاى مختلف
فرستاده شدند كه طرز رفتار آنان براى ايرانيان هشداردهنده بود.
ابراهم تيمورى از شيخ ذبيحاهلل محالتى نقل مىكند :در اين موقع ازطرف فرنگيان حدود صد هزار مُبلّغ ديانت
مسيح بين شهرهاى ايران پخش شدند و كليساها ساختند و دختران ايرانى را به امور پرستارى در بيمارستانها و
بىحجابى واداشتند  .مردم نيز درصدد مخالفت برآمدند.

6

 .)1 ( 5تيمورى ،تحريم تنباكو اولين مقاومت منفى در ايران ،ص .177
 .)2 ( 6همان ،ص .42
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محمدرضا زنجانى نيز در كتاب تحريم تنباكو اشاره مىكند ،درمجموع دويست هزار نفر در رابطه با امتياز تنباكو
به ايران آمدند .بهطورىكه در همه جا بودند ،در خانه ،در بيرون ،بازار ،كوچه ،اينها در تمام ايران منتشر شدند و
در هر شهر به ويژه در تهران چند تئاتر و فاحشهخانه بهوجود آورده ،كافههايى باز نمودند كه در آن انواع وسايل
قمار ،رقص هاى محلى و مشروبات الكلى در دسترس بود .در تهران شايد صد مغازه مشروب فروشى باز شده
بود و مبلّغان مسيحى در كمال اقتدار براى صيد مسلمين دام افكنده بودند.
بدين ترتيب ،هجوم عناصر مسيحى زير پرچم كمپانى رژى ،اين تصور را در كشور ايجاد نمود كه كمپانى رژى
مى خواهد در ايران نقش كمپانى هند شرقى را بازى كند؛ نقشى كه به استعمار هند منجر شد .ايجاد
ساختمانهاى عظيم ،استخدام مأموران و مسلح كردن آنها سياستهاى مكارانه كمپانى هند شرقى را تداعى
مىكرد و به عاقالن هشدار مى داد كه خطر در پيش است.
 .2ادله اقتصادى  -سياسى
مخالفت با سياست امتيازبخشى از مدتها قبل از اعطاى امتياز توتون و تنباكو در ايران مشاهده مىشد .مثلًا
مى توان از مخالفت حاج مالعلى كنى با امتياز رويتر كه باع ث لغو آن گرديد ،ياد كرد.
باتوجه به نوشته محمدرضا زنجانى -كه خود از معاصران قيام تنباكو بود  -در كتاب تحريم تنباكو ،اصناف طرف
دادوستد دخانيات يكپنجم مملكت بودند 7 .انحصار خريد و فروش دخانيات ايران به دست يك شركت
انگليسى ،مىتوانست منافع بخش بزرگى از مردم ايران را كه در رابطه با توتون و تنباكو قرار مىگرفتند ،به خطر
اندازد .زيرا شركت رژى باتوجه به اينكه تنها خريدار يا تنها فروشنده توتون و تنباكو بود ،ممكن بود اين
محصوالت را به هر قيمت اندكى كه مايل بود خريده يا به گرانترين قيمت به مردم بفروشد.
اين مطلب موقعى روشنتر مىشود كه به نوشته روزنامه اختر -كه در آن زمان در استانبول منتشر مىشد -توجه
كنيم :صاحب امتياز برآورد كرده بود كه ساالنه پانصد هزار ليره سود خواهد برد 8 .فوريه ،پزشك مخصوص شاه
نيز در خاطرات خود امتياز تنباكو را لقمه چرب و نرمى براى انگليسىها قلمداد نموده است.

 .)1 ( 7زنجانى ،تحريم تنباكو ،ص .35
 .) 2 ( 8تيمورى ،تحريم تنباكو اولين مقاومت منفى در ايران ،ص .33
 .)1 ( 9فوريه ،سه سال در دربار ايران ،ص .312
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باتوجه به امتيازى كه دولت عثمانى در اين مورد داده بود ،بهخوبى مشخص مىشود كه كاله بزرگى بر سر
دولت ايران رفته بود .حق االمتياز دولت عثمانى ،ساليانه  630هزار ليره بود و يك پنجم منافع نيز به اين دولت
داده مىشد .حتى توتونى كه از عثمانى صادر مىشد از قيد انحصار آزاد بوده ،دولت نيز مالياتى بابت صادرات
اين محصول از رعيت و تاجر نمىگرفت .درحالىكه ميزان توتون و تنباكوى توليدى ايران خيلى از عثمانى
بيشتر بود ولى طبق قرارداد ،ساليانه تنها پانزده هزار ليره و يكچهارم منافع كمپانى بايد به ايران پرداخت
مىگرديد .محمدرضا زنجانى به نقل از سرمقاله روزنامه اختر مىنويسد:
باتوجه به اينكه امروزه چند تن از تجار ايرانى حاضراند فقط براى انحصار تنباكوى اصفهان ،بهاستثناى داخل
مملكت ،ساالنه بيست هزار ليره به دولت بدهند ،مى توان فهميد كه در شرايط قرارداد تنباكو ،بر سر منافع ايران
چه آمده است.
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ازاين رو ،باتوجه به ادله فوق ،مخالفت با اين امتياز آغاز شد .مخالفت عمومى به رهبرى علما از شيراز شروع
شده ،به تبريز ،مشهد ،اصفهان ،تهران و ساير نقاط كشور گسترش يافت .متن فتواى تحريم عبارت بود از:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اليوم استع مال تنباكو و توتون باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان است.

اين فتوا را مرجع بزرگ شيعه ،ميرزاى شيرازى در عراق صادر كرد و افزون بر مردم ،حتى همسران شاه و
غيرمسلمانان نيز ،از آن اطاعت كردند .بنابراين ،دولت پس از مقاومتهاى اوليه ،بهاجبار كل امتياز را لغو كرد.
چهار .اهميت ،نتايج و تأثيرات
پيروزى قيام تنباكو به منزله اولين مقاومت عمومى مردم ايران عليه بيگانگان و استبداد شاه تأثيرهاى گستردهاى
در مسير تحوالت آينده كشور داشت .اين پيروزى مرهون پيوند ويژه علما و مردم بود.
يكى از نتايج بزرگ پيروزى اين قيام ،نمايش و افزايش قدرت سياسى علما بود؛ قدرتى كه نهتنها خارجيان بلكه
سردمداران حكومت ايران نيز از آن بى خبر بودند .علما علت تحريم و قيام مردم را متزلزل شدن استقالل و
اساس دين مبين در اثر امتيازات و مغايرت آن با قرآن مجيد مىدانستند.
 .)2 ( 10زنجانى ،تحريم تنباكو ،ص  53و .54
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از ديگر نتايج قيام تنباكو ،امكان پيروزى حركتهاى مردمى بر شاه و خارجيان بود .اين قيام با ترسيم مواردى
مانند ناتوانى پادشاهان در برابر مردم ،مهمترين عامل آغاز انقالب مشروطه بود.
همچنين در قيام تنباكو تعدادى از نيروهاى متجدد غيرمذهبى ديده مىشدند 12 .بين سالهاى  1269تا  1291ش
از شدت ا ختالفات دو جناح مذهبى و متجدد كاسته شد كه در پيشبرد جريان انقالب مشروطه نقش داشت.
يكى از افرادى كه در رفع اين اختالف تالش مىنمود ،سيدجمالالدين اسدآبادى بود .صرفنظر از مخالفت
مردم و روحانيت با اين قرارداد ،قرارداد توتون و تنباكو مخالفينى ديگر داشت كه عبارت بودند از:
 .1روسها كه با فشار به دولت استدالل مىكردند ،وضع انحصارجويانه قرارداد ناقض ماده يك منضم به
عهدنامه تركمنچاى است؛
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 . 2بعضى از درباريان ،مانند امين الدوله ،وزير پست و رئيس شوراى دولتى ،اعتمادالسلطنه ،وزير انطباعات،
يحيىخان مشيرالدوله ،وزير عدليه و نايب السلطنه ،فرزند قدرتمند شاه ،به دليل همدستى با روسها.
اما روس ها و درباريان ناراضى از قرارداد نيز در حاشيه بوده و نقش مهم در قيام نداشتند.
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ب) انقالب مشروطه و نتايج و آثار آن
در بررسى انقالب مشروطه نيز به زمينهها ،علل و عوامل وقوع ،چگونگى آغاز و انجام ،و اهميت ،نتايج و آثار
آن اشاره مىكنيم.
يك .زمينهها ،علل و عوامل وقوع

زمينهها ،علل و عوامل وقوع انقالب مشروطه را مى توان در سه گروه فكرى ،سياسى و اقتصادى طبقهبندى كرد:

 .)1 ( 11كرمانى ،مقدمه تاريخى بيدارى ايرانيان ،ص  25و .34
 .)2 ( 12كدى ،تحريم تنباكو در ايران ،ص .1
 .)1 ( 13كاظم زاده ،روس و انگليس در ايران ،ص .233
14

(  .) 2براى تحقيق درباره قيام تنباكو به منابع ديگرى كه در زير آمده نيز رجوع شده است :الگار ،نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت؛ مدنى ،تاريخ

سياسى معاصر ايران ،ج  1؛ آقابزرگ طهرانى ،شرح زندگانى ميرزاى شيرازى؛ فرمانفرمائيان ،خاطرات سياسى ميرزا عليخان امينالدوله؛ ترنزيو ،رقابت روس و
انگليس در ايران و افغانستان.
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 . 1از نظر فكرى مىتوان به تالشهاى مراجع مذهبى در آگاه كردن مردم ،توسعه ارتباط ايران و اروپا و نقش
روزنامه هايى مانند قانون ،ثريا و پرورش كه برخى در داخل و بعضى در خارج منتشر ،و وارد كشور مىشدند و
از اداره امور كشور شكايت داشتند اشاره كرد .البته روزنامه اختر نسبتاً معتدل بود.
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 .2بهجهت سياسى ،نتايج حركتِ موفق قيام تنباكو ،نگر انى و نفرت مردم از چگونگى اداره كشور ،ظلم و جور
عمال حكومت ،شكست ايران در جنگ روسيه و تحميل كاپيتوالسيون به كشور ،ازدسترفتن قسمتهاى زيادى
از خاك ايران در شمال و شرق ،امتيازات روسها و انگليسىها ،شكست روسيه از ژاپن و ريختن ترس مردم از
مداخله احتمالى روسها ،درصورت اقدام عليه حكومت قاجار -كه در اين زمان روسها حامىاش بودند -و
نهايتاً ضعف قدرت مركزى -كه جوالن قبايل مسلح را در كشور درپى داشت -حائز اهميت است.
 . 3بعضى عوامل اقتصادى وقوع انقالب مشروطه عبارت اند از :فشار شديد مالياتى (دريافت حدود  40نوع
ماليات از دهقانان) ،امتيازات اقتصادى روسها و انگليسىها ،اعمال تبعيض مالياتى و گمركى به تجار و
توليدكنندگان ايرانى مقابل خارجيان ،مسافرتهاى زائد و پرخرج شاه و صدراعظم به اروپا و گرفتن قرضهاى
اسارتبار از روسيه و انگليس توسط حكومت و درباريان.
دو .چگونگى آغاز و انجام قيام

مظفرالدين ميرزا كه پس از كشتهشدن پدرش ناصرالدينشاه (1275ه.ش) ،به سلطنت رسيد ،فردى بيمار بود.
شاه كه به دليل پرداخت حقوق حرمسراى پدرش و درخواستهاى مالى درباريان و تأمين هزينه مسافرت خود
به چشمههاى آب گرم اروپا ،به پول نياز داشت ،امينالدوله ،صدراعظم وقت را كه در كسب يك وام جديد از
انگليس توفيق نيافته بود ،از كار بركنار ،و امينالسلطان را كه مورد نفرت مردم بود ،صدراعظم خود كرد.
در زمان امين السلطان ،فردى بلژيكى به نام مسيو نوز رئيس گمركات ايران شد .نفوذ نوز بهزودى از حد گمرك
فراتر رفته ،تقر يباً به وزير ماليه تبديل شد .با تسلط عناصر بلژيكى بر گمرك ايران ،شكايتهاى گستردهاى از
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(  .)1بعضى از نويسندگان بر نقش روزنامهها در وقوع انقالب مشروطه اغراق نمودهاند .بهعنوان مثال ،ادوارد براون گفته است :روزنامهها انقالب فكرى

عظيمى در ميان جوانان پديد آوردند و بيشترِ تأثير نهضت انقالبى به آنها اختصاص مىيابد.
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تجار ايرانى مىرسيد كه نسبت به آنها در مقابل خارجىها بهويژه روسها  -كه با بلژيكىها روابط نزديكى با
روسها داشتند -تبعيض قائل مىشوند.
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امينالسلطان ،دو وام بزرگ از روسها گرفت .امتيازات اقتصادى فراوانى به روسها داد ، .اصرار داشتند.
براساس يك معاهده گمركى كه در سال  1902م به امضا رسيد ،تعرفه كاالهاى اصلى وارداتى از روسيه كمتر از
پنج درصد ارزش كاال بود .وامهاى فوق ،و بيشتر درآمد ناشى از گمرك ،صرف سه سفر شاه به اروپا در دوره
سالهاى  1900تا  1907م شد و شرايط اقتصادى كشور بيشازپيش رو به وخامت نهاد.
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در اين شرايط درپى نارضايتى از سلطه افراد بيگانه بر گمرك و افزايش نفوذ روسها در سال  1903م
امينالسطان عزل شد و شاه عينالدوله را به صدراعظمى برگزيد ،اما نارضايتىها پايان نيافت .در اين زمان دو
حادثه كه براى روسيه اتفاق افتاد ،به مردم جسارت و روحيه بخشيد .شكست روسيه از ژاپن 1904( ،و 1905
م) يعنى پيروزى يك كشور كوچك آسيايى بر يك كشور بزرگ اروپايى -آسيايى و وقوع تحوالت انقالبى در
روسيه ( 1905م) موجب شد مردم از مقابله روسها نهراسند.
در ادامه ،دو واقعه موجب تشديد حركت شد :عمل نوز در پوشيدن لباس روحانيت براى توهين كه باعث ايجاد
هياهوى عجيبى در شهر شده ،بستهشدن بازار و تجمع مردم در كنار روحانيان را درپى داشت؛  18و دوم ،فلك
كردن دو نفر از بازرگانان محترم ،بهجرم گران نمودن قيمت شكر و عدم فروش آن به قيمت تعيينشده.
بازرگانان مىگفتند علت گرانى شكر افزايش بهاى شكر وارداتى بوده است.
ازاينرو ،گروههاى بزرگى از علما ،بازاريان ،تجار و غيره در مكانهاى مختلف دست به تحصن زدند .تأسيس
عدالتخانه درخواست اوليه روحانيان بود كه مورد پذيرش شاه قرار گرفت ،اما چون بدان عمل نشد و خشونت
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(  .) 1گاد .جى .گيلبار ،درباره نقش تجار در انقالب مشروطه نوشته است :تا اواخر دهه هشتاد قرن نوزده ،حكومت فعاليت شركتهاى خارجى را تشويق

نمى كرد .امتيازات و شرايط بد اقتصادى ،رابطه خوب حكومت و تجار را بر هم زد .وقتى حكومت متوجه اصالح مقررات گمرك گرديد ،تجار خارجى
استقبال كردند ،اما اين امر با مخالفت تجار ايرانى مواجه شد .چهارده هزار نفر از تجار ،يعنى يك سوم نيروى كار تهران در سفارت انگليس بست نشستند و
سازمان دهندگانِ بست خواستار يك حكومت مشروطه شدند (.بنگريد به :گيلبار ،تجار ايران و انقالب مشروطيت)
 .)2 ( 17كدى ،ريشههاى انقالب ايران ،ص  115و .116
 .) 2 ( 18صاحبى ،انديشه اصالحى در نهضتهاى اسالمى ،ص .204
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مأموران حكومتى عليه مردم نيز ادامه يافت ،طغيان انقالبى تشديد شد .در مرداد  1285ش ،شاه عينالدوله را از
كار بركنار كرده ،با تأسيس مجلس موافقت نمود.

19

به نظر لمبتون ،برخى از علل تبديل علما به رهبران جنبش مشروطه عبارت بود از:
 .1تماس هاى مداوم و متعدد مردم با علما؛ مثلًا در حل دعاوى ،ازدواج ،آموزش و روضهها؛ درحالىكه تماس
مردم و حكومت در موقع مالياتگيرى بود؛
 . 2ارتباط و تماس تجار ،اصناف و دهقانان با اقشار مذهبى؛
 . 3نقش مهم نوگرايان اسالمى مانند سيدجمالالدين اسدآبادى در نهضت؛
 . 4نگرش علما به اعمال روسها بهمنزله تهديدى عليه اسالم و تالشهاى حكومت عليه علما و اعمال فشار به
آنها ،مانند ممنوع شدن حق بستنشينى در منزل آنان؛
 . 5گسترش حوزه قضايى غيرمذهبى .ازاين رو ،بيشتر افرادى كه تصميم گرفتند به اين وضع خاتمه دهند ،از
اقشار مذهبى بودند .آنچه بيشتر موجب برانگيخته شدن اعتراضها شد ،احساس مغايرت شرايط موجود با
حكومت راستين اسالم بود .شعار «پس مسلمانى چه شد»؟ بيانگر همين مطلب است.
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ازسوى ديگر ،به عقيده صاحبنظرانِ انقالب مشروطه و بهگواهى اسناد تاريخى موجود ،انگليسىها از طريق
فراماسون ها و غيره در آن رخنه نموده ،نهضت را مخفيانه به مسيرهاى دلخواه خود سوق مىدادند.
در مجلس اول ،اصناف كه علما را بيشتر به نمايندگى برمىگزيدند ،بيشترين تعداد نمايندگى را داشتند .اين
مجلس ،در مهرماه سال  1285ش بالفاصله پس از انتخاب وكالى تهران افتتاح ،و كميتهاى مشغول تدوين و
نوشتن قانون اساسى شد و نوشتن آن را به اتمام رساند .سپس ،متمم قانون اساسى نيز تدوين شد و
محمدعلى شاه آن را امضا كرد .اين متمم كه در آن حق نظارت پنج مجتهد بر قوانين در نظر گرفته شده بود ،به
اصرار روحانيانى مانند شيخ فضلاهلل نورى نوشته شد.
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(  .)3مظفرالدينشاه ابتدا با تشكيل مجلس شوراى اسالمى موافقت كرد ،اما به تحريك انگليسىها و نقشى كه انگليس در ذهنيت بستنشينان در سفارت

اين كشور در تهران بازى كرد ،با تشكيل مجلس شوراى اسالمى مخالفت شد و سرانجام مظفرالدينشاه تشكيل مجلس شوراى ملى را پذيرفت.
 .) 1 ( 20لمبتون ،علماى ايران و جنبش اصالحى مشروطيت ،ص .215 - 231
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سه .درسهاى مشروطه و شكست آن

در نهايت ،انقالب مشروطه به دليلهاى مختلفى چون اختالفات داخلى ،توطئهها و نفوذهاى خارجى ،نفوذ
عناصر وابسته و تالش متجددين در حذف نيروهاى روحانى -مانند اعدام شيخ فضلاهلل نورى و ترور بهبهانى-
ناكام ماند و به كودتاى رضاخان انجاميد.
شيخ فضل اهلل نورى ،خود ،از رهبران اصلى انقالب مشروطه بود و زمانى كه نيروهاى متجدد با بهرهبرى از
آزادىهاى بهدست آمده در نوشتهها و روزنامههاى خود شروع به فحاشى عليه دين و ايمان مردم نمودند ،مقابل
آنها ايستاد و از مشروطه مشروعه دفاع نمود .او حاضر نشد به سفارت بيگانه پناه برده و از خطر اعدام مصون
بماند.
براساس متمم قانون اساسى بايد پنج نفر از مجتهدان داراى شرايط بر سازگارى مصوبات مجلس با قوانين اسالم
نظارت نمايند .مخالفت متجددين غربگرا و دولتهاى پس از مشروطه با اجراى اين ماده موجب بىاعتمادى
و دورى نيروهاى مذهبى نسبت به آنها شد.
مهم ترين درس شكست انقالب مشروطه اين بود كه تا از پاى در آوردن كامل نظام شاهنشاهى و كنترل كامل بر
دستگاه قدرت نبايد از پاى نشست و در جريان انقالب و پس از پيروزى آن بيشازحد نبايد به عناصر ناشناس
اعتماد كرد.
همچنين ،هرچند مجلس بهزودى مورد هجوم قرار گرفته ،بهصورت يك ارگان تشريفاتى به كارش ادامه داد ،در
مقاطعى حضور تعدادى از نمايندگان مخالف در آن وضعيت و شرايط سياسى كشور ،تأثيراتى مهم بهجاى
گذارد.
نكته پايانى اينكه شكست مشروطه درحقيقت ،شكست انديشه تجددطلبى و اثبات ناكارآمدى آن بود.
طرفداران اين انديشه با خوشخيالى يا به دليل وابستگى ،غربىشدن از « فرق سر تا ناخن پا» را برگزيدند و در
ميدان عمل به شكستى تاريخى تن دادند.
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ملكوتيان ،مصطفى ،زمينه ها ،عوامل و بازتاب جهانى انقالب اسالمى ،رهيافت فرهنگى 1 ،جلد ،دانشگاه تهران .موسسه انتشارات و چاپ -دفتر نشر

معارف  -تهران -قم ،چاپ :اول.1390 ،
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فصل دوم :قدرت سياسى؛ ويژگىها و اقدامات
در رخداد انقالب دو نيرو در مقابل يكديگر قرار مىگيرند :قدرت سياسى و نيروى اجتماعى .بررسى وضعيت،
اقدامات و ويژگىهاى قدرت سياسى در انقالب اسالمى موضوع اين بخش است .در اينجا منظور از قدرت
سياسى ،آخرين دودمان سلطنتى ايران ،يعنى خاندان پهلوى ،به ويژه دوره محمدرضاشاه است كه با پيروزى
انقالب اسالمى ،از قدرت سياسى سرنگون گرديد .در اين فصل به بررسى قدرت سياسى دوره سلطنت رضاشاه
و محمدرضاشاه پرداخته مىشود.

گفتار اول :دوره سلطنت رضاشاه
الف) چگونگى به قدرت رسيدن و نقش انگليسىها
در پايان جنگ جهانى اول ،باتوجه به تحوالتى مانند وقوع انقالب بلشويكى در روسيه ،عدم تصويب قرارداد
 1919وثوق الدوله در مجلس شوراى ملى و پذيرفته نشدن آن از سوى احمدشاه كه طبق مفاد آن انگليس
مقامات ايران را تحت حمايت خود قرار مى داد و اداره امور اقتصادى ،مالى و ادارى ايران به مستشاران انگليسى
واگذار مىشد ،و اهميت روزافزون نفت ،انگليسىها به فكر تغيير سياست قبلى خود و تغيير حكومت در ايران
افتادند.
بهعبارت ديگر ،وقتى آنها دريافتند كه تبديل ايران به يك كشور تحتالحمايه غيرممكن است ،تشكيل يك دولت
مركزى قوى وابسته در ايران را در دستور كار خود قرار دادند ،تا ضمن سركوب نهضت جنگل ،با تهديدات
نيروهاى چپ يا حركتهاى طالب خودمختارى مقابله كرده ،بر منابع نفتى ايران نيز سلطه يابند .ازاينرو ،آنان
رضاخان را كه افسرى جاه طلب بود و با كمك و پشتيبانى آنها فرمانده تيپ قزاق شده بود ،برگزيدند.
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(  .)1چرچيل و روزولت در كنفرانس  1943م تهران ،درباره رضاشاه چنين گفتهاند « :خودمان او را آورديم و خودمان او را برداشتيم »(.
؛ فاروقى و لورويه ،ايران بر ضد شاه ،ص )28

در خاطرات ارتشبد حسين فردوست نيز آمده است « :رضاخان يك عامل انگليس بود و در اين ترديدى نيست .كودتاى  1299طبق اسناد ،در مالقات ژنرال
آيرونسايد انگليسى با رضا با حضور سيدضياءالدين طباطبايى برنامه ريزى شد و پس از كودتا هم پنج سال طول كشيد تا رضاخان به سلطنت رسيد .در اين
مدت ،رضاخان سردارسپه ،وزير جنگ و نخستوزير شد » (.فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوى ،ج  ،1ص )82
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رضاخان در سوم اسفند  1299ش ،ضمن تسخير تهران با تهديد ،فرمان سردار سپهى را از احمدشاه گرفت.
سيدضيا نيز كه يك سياستمدار طرف دار انگليس بود ،نخست وزير شد .رضاخان سپس خود را بهعنوان
نخست وزير به احمدشاه تحميل كرد؛ و بدينترتيب دوره  93روزه كابينه سيدضيا بهپايان رسيد.
در سال  1304ش ،مجلسى كه طبق ميل رضاخان بازسازى شده بود ،انقراض سلسله قاجار را اعالم نمود.
بدينصورت كه انتخابات مجلس پنجم قبل از پايان مهلت قانونى مجلس چهارم و در بيشتر مراكز بهدست امراى
ارتش و گروههاى متنفذ صورت گرفت .اين مجلس در  22بهمن  1302ش افتتاح گرديد .رضاخان سرانجام با
كمك طرفدارانش در مجلس  23كه برخى با ارعاب و برخى با تب ليغات او در زمينه ايجاد امنيت و باتوجه به
اينكه وى ،خود را مذهبى عنوان مىكرد ،به وى گرويده بودند ،توانست در نهم آبان سال  1304ماده واحدهاى
مبنى بر انقراض سلطنت قاجار و واگذارى موقت حكومت به خود ،تا تعيين تكليف قطعى ازسوى مجلس
مؤسسان ،طرح نمايد 24 .در پانزدهم آذر سال  1304نيز مجلس مؤسسان كه در شرايطى خاص و طبق ميل
رضاخان تشكيل شد ،وى را وارث تاج و تخت معرفى كرد.
ب) اعمال ضد فرهنگى رضاشاه و پيروى از آتاتورك
رضاشاه تا زمانى كه هنوز قدرتش كاملًا تثبيت نشده بود ،وظيفهاش را سربلندى اسالم معرفى مىنمود و در اين
راستا ،فروش مشروبات الكلى را ممنوع كرده ،به زيارت عتبات مىرفت ،مدال موالى متقيان بر گردن
مى آويخت ،در زمان عزادارى حضرت امام حسين (ع) كاهگل بهسر مىريخت و مجلس روضهخوانى تشكيل
مى داد .اين اعمال او باعث شد افراد زيادى به وى روى خوش نشان دهند 25 .اما هنگامى كه وارث تاج و تخت
شد ،مخالفتش با اسالم و روحانيت آشكار شد .وى به دنبال تالش در جهت منزوى كردن روحانيت و طرد كامل
دين از حوزه سياست ،مدرس را به شهادت رساند و حتى به لباس ملى ايرانيان و حجاب زنان حمله برد.

نيكى كدى نيز در اين رابطه چنين نوشته است «:اكنون اين مطلب روشن شده كه فرمانده نيروهاى انگليسى در ايران ژنرال آيرونسايد ،ابتدا به رضاخان
كمك كرد كه قدرت را در تيپ قزاق به دست آورد و سپس به انجام كودتا تشويق نمود .كنترل بر تنها نيروى نظامى مدرن ايران ،يعنى تيپ قزاق ،از پايههاى
قدرت حكومت جديد و بهخصوص شخص رضاخان بود » (.كدى ،ريشههاى انقالب ايران ،ص  137و )138
23

(  .)1با وجود تالش هاى رضاخان ،در انتخابات مجلس پنجم در تهران افرادى مثل مدرس ،مستوفىالممالك ،موتمنالممالك ،مشيرالدوله ،مصدق و

تقى زاده كه مورد نظر مردم بودند نيز انتخاب شدند .مدرس رهبرى اقليت مجلس را برعهده گرفت ،اما تالشهاى او و همراهانش براى جلوگيرى از
واگذارى قدرت به رضاخان بهجايى نرسيد .درعين حال ،وجود چنين نمايندگانى باعث شد رضاخان در اجراى مقاصد خود با احتياط پيش رود.
 .)1 ( 24عميد زنجانى ،انقالب اسالمى و ريشههاى آن ،ص  282و .283
 .)2 ( 25مدنى ،تاريخ سياسى معاصر ايران ،ص  117و .118
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پيشواى او در اين زمينه مصطفى كمال ،مشهور به آتاتورك  26بود .ازاينرو ،به عقيده رضاشاه الزمه مدرنيزه
شدن ،ممنوع شدن لباس بومى و تغيير هويت ملت ايران بود  .مخالفين او كه در رأس آنها روحانيان بودند،
به ويژه در مشهد ،با صداى بلند سر به اعتراض برداشتند .وى اين اعتراضات را منكوب كرد.

27

ج) شرايط و اوضاع اقتصادى -سياسى كشور در دوره رضاشاه
در دوره رضاشاه موقعيت زمين داران بزرگ تقويت شد و سطح زندگى روستايى سقوط كرد .هر دهكدهاى كه به
مدت سى سال در اختيار يك نفر بود ،ملك شخصى او بشمار مى آمد و سلطه طبقات باال در دادگاهها و
سازمانهاى دولتى باعث سلب مالكيت كشاورزان بر زمينهايى مىشد كه روى آنها حق داشتند .در اين زمان
حدود  95تا  98درصد كشاورزان بدون زمين بودند.
رضاشاه نهتنها موقعيت زمين داران بزرگ را تقويت كرد ،بلكه با اختصاص تعدادى از كارخانههاى دولتى به خود
و ضبط زمينهاى با ارزش ،ازجمله مقدار وسيعى از زمينهاى سواحل درياى مازندران ،حدود  44هزار سند
مالكيت به نام خود صادر كرد .او همچنين دارايى زمين دارانى را كه از دستورهايش سرپيچى مىكردند ،تصاحب
مىكرد.
درحالىكه درآمد ريالى طبقات محروم بين سالهاى  1307تا  1320تقريباً ثابت بود ،بودجه دولت بيشتر از يازده
برابر شد؛ بودجهاى كه بوروكراسى آن را مىبلعيد و در كارهاى عامالمنفعه مصرف نمىگشت.
در زمان سلطنت رضاشاه ،گسترش شبكه حمل و نقل مورد تشويق دولتهاى خارجى قرار گرفت ،زيرا به
فروش محصوالت آنها كمك مىنمود .راه آهن ،بيشتر وسيلهاى براى كسب اطمينان براى كنترل سياسى و نظامى
دولت بود و هزينه احداث شبكه راه آهن كشور و راههاى زمينى ،بيشتر از جيب فقرا پرداخت شد.

28

در اين دوره ،در بخش صنعت اقدامات كمى صورت گرفت و تعداد كارخانهها به سى كارخانه بزرگ دولتى و
دويست كارخانه كوچك -كه برخى دولتى و برخى خصوصى بودند -افزايش يافت؛ مانند كارخانههاى برق،
26

(  .) 3مصطفى كمال يا آتاتورك رهبر حركت« تركهاى جوان » بود كه جمهورى تركيه را پس از همكارى با دولت استعمارى انگليس در جنگ جهانى

اول و در نتيجه فروپاشى امپراطورى وسيع عثمانى ،تنها در قسمت كوچكى از اين امپراطورى  -كه زمانى از اروپاى شرقى تا شبه جزيره عربستان و شمال
آفريقا امتداد داشت  -ايجاد نمود.
)4 ( 27
.
28

.54 44
(  .)1كدى ،ريشههاى انقالب ايران ،ص .155 - 157
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تصفيهخانههاى شكر ،كارخانههاى ريسندگى و بافندگى و آسيابها .اما ايجاد نهادهاى اقتصادى ،بيشتر از
راههايى صورت مىپذيرفت كه به عدمكارايى ،فساد ،اختالس و استثمار مىانجاميد .رضاشاه و بسيارى از
زيردستان وى از بنگاههاى اقتصادى تحت سرپرستى دولت ،سودهاى كالن بردند .كدى در اين رابطه مىنويسد:
شكى نيست كه هزينه ايجاد بنگاههاى اقتصادى بهطورعمده از جيب مردم فقير و بيشتر ،به نفع يك بورژوازى
مرفه ،كه رژيم رضاشاه براى نخستينبار آن را پديد آورد ،پرداخت شد.

29

همچنين ،ساعات طوالنى كار همراه با دستمزدهاى كم ،باعث استثمار بيشتر كارگران و بهخصوص زنان و
كودكان بود .اعتبارات مالى -كه عبارت از سرمايه بانكها و درحقيقت مالياتى بود كه مردم فقير مىپرداختند -با
شرايط مطلوب در اختيار طبقات باال قرار مىگرفت ،اما ديگران در اين زمينه با محدوديت و بهرههاى
سرسامآور مواجه بودند.
همچنين در دوره رضاشاه و در سال  1312ش و مصادف با  1933م امتياز انگليسىها در زمينه نفت ،يعنى امتياز
نفت جنوب يا امتياز دارسى كه  28سال ديگر از مدت آن باقى مانده بود ،تحت عنوان «الغاى امتياز دارسى براى
استيفاى حقوق ملت ايران» لغو ،و سپس با شرايط بدترى تا سال  1993م تمديد شد.

30

حاصل مجموعه اقدامات رضاشاه ،ايجاد و تشديد نارضايتىهاى عمومى بود ،اما وى با يك استبداد خشن و
سركوبگر از آشكار شدن آنها ممانعت مىنمود .دوره سلطنت رضاشاه يكى از تيرهترين دورههاى استبداد و
سركوبى در تاريخ ايران است .حتى اگر او به يكى از دولتمردانى كه سالها به او خدمت كرده بود خشم
مىگرفت ،وى مى فهميد كه زمان مرگش فرا رسيده است.
د) سرانجام حكومت رضاشاه
پس از آغاز جنگ دوم جهانى ،ناگهان حكومت رضاشاه به پايان رسيد .تا هنگام آغاز جنگ در مهر ماه 1318
ش (سپتامبر  1939م) ،آلمانها نفوذ فوقالعاده اى در ايران كسب كرده و مأمورين آلمانى در ايران فعال بودند و
رضاشاه نيز به آنها تمايل يافته بود.

 .)1 ( 29همان ،ص  157 - 160و .174
 .)2 ( 30مدنى ،تاريخ سياسى معاصر ايران ،ص  116و  117؛ عميد زنجانى ،انقالب اسالمى و ريشههاى آن ،ص .384 - 388
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در اين شرايط ،ازسوى انگليسىها و روسها يادداشتى براى دولت ايران رسيد كه خواستار اخراج آلمانىها از
ايران بود .وقتى در اجراى اين درخواس ت تعلل شد ،در سوم شهريور  1320ش قواى روسيه شوروى و انگليس
وارد خاك ايران شدند .بدين ترتيب ،رضاشاه بركنار ،و به جزيره موريس در اقيانوس هند تبعيد شد.
رضاشاه كه در ابتدا به انگليسىها وابسته و توسط آنها روىكار آمده بود ،با مشاهده افزايش قدرت آلمانها در
سال هاى پيش از جنگ جهانى دوم با اين تصور كه آنها در جنگ از رقبا پيشى خواهند گرفت ،به آلمانها
گرايش يافته بود؛ غافل از اينكه كسانى كه براى دستيابى به مقاصدشان حكومت او را بر سر كار آوردهاند،
آن قدر در تاروپود حكومتش نفوذ و رخنه كردهاند كه بتوانند از غلطيدن وى در دامن كشورهاى رقيب
جلوگيرى كنند.
روز بعد از بركنارى رضاشاه 26 ،شهريور ،وليعهد او محمدرضا ،در مجلس حاضر شد و سوگند ياد كرد .يكى
از نتايج فورى بركنارى رضاشاه ،افشاى دامنهدار سياستهاى او بود .ارتشبد فردوست مشاهدات خود در اين
زمينه چنين بازگو كرده است:
با فرار رضاخان ،روزنامه ها و نشريات كشور به افشاى دوران سلطنت او پرداختند و در صدها شماره ،صدها و
هزاران مطلب عليه او منتشر شد كه در اوج ناسزاگويى به رضاخان بود و اكثر اعمالى كه طى دوران حكومتش
انجام شده بود ،افشا شد .اين جو سالها به طول كشيد.

31

اين امر حاك ى از اختناق و ترس شديد و سلطه بر مردم ناراضى در دوره وى بوده است.

32

 .) 1 ( 31فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوى ،ص .114
32

ملكوتيان ،مصطفى ،زمينه ها ،عوامل و بازتاب جهانى انقالب اسالمى ،رهيافت فرهنگى 1 ،جلد ،دانشگاه تهران .موسسه انتشارات و چاپ -دفتر نشر

معارف  -تهران -قم ،چاپ :اول.1390 ،
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گفتار دوم :دوره سلطنت محمدرضاشاه
محمدرضاشاه از سال  1320تا  1357ش حكومت كرد و با پيروزى انقالب اسالمى سرنگون شد.
الف) دو حركت بزرگ
بررسى حوادث و تغيير و تحوالت دوره حكومت محمدرضاشاه را با اشارهاى به نهضت ملى شدن صنعت نفت
و قيام پانزده خرداد سال  1342و نتايج آنها -كه شكست اولى بهمعناى شكست ايدئولوژى ملىگرايى
(ناسيوناليسم) و وقوع دومى بهمعناى ظهور گرايشهاى دينى در حركتهاى انقالبى مردم ايران است -آغاز
مىكنيم.
يك .نهضت ملى شدن صنعت نفت

33

در پايان دهه  1320ش عصر جديدى از حركتهاى اجتماعى براى مقابله با سلطه خارجى در كشور آغاز شد
كه روحانيان ،روشنفكران مسلمان و ملىگرا و بخشى از كسبه و اصناف شهرى پرچمدار آن بودند.
در مجلس شانزدهم ،يك فراكسيون هشت نفرى -كه آيتاهلل سيدابوالقاسم كاشانى و دكتر محمد مصدق در
رأس آن بودند  -مبارزه ضد سلطه انگليسىها بر نفت ايران را با شعار ملى شدن صنعت نفت آغاز كرد .همزمان،
خارج از مجلس ،حركت اسالمى فدائيان اسالم نيز در جريان بود كه به يارى نمايندگان اقليت شتافت .آيتاهلل
كاشانى فدائيان اسالم و حمايت تودههاى مسلمان را در كنار نهضت و فراكسيون فوق قرار داد.
فدائيان اسالم با ترور مقامات حكومتى ،حكومت را تضعيف نمودند .ضربههاى فدائيان اسالم كه با ترور سپهبد
رزم آرا به اوج خود رسيد ،و آزادى به وجود آمده از آشفتگى ناشى از اختالف منافع آمريكا و انگليس در ايران،
باعث شد مصدق به نخستوزيرى برسد.
دوره زمامدارى دكتر مصدق جمعاً دو سال و چهار ماه و شامل دو دوره بود كه دوره نخست آن از هفتم
ارديبهشت  1330تا  25تير  1331و دوره دوم آن از سى تير  1331تا كودتاى  28مرداد  1332به طول انجاميد.

 .) 1 ( 33در زمينه نهضت ملى شدن صنعت نفت به ويژه از منبع ذيل استفاده شده است :آيت ،نگرشى كوتاه بر نهضت ملى ايران ،ص .26 - 64
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دوره نخست زمامدارى او ،بيشتر متوجه اخراج انگليس از «شركت نفت ايران و انگليس» بود كه با موفقيت
همراه شد .اما مصدق به دنبال مقاومت شاه و مجلس هفدهم مقابل درخواست وى مبنىبر كسب فرماندهى كل
قوا و اختيارات تام ،بدون اينكه با رهبران ديگر نهضت مشورت كند ،استعفا داد .بهجاى وى احمد قوام به
نخستوزيرى رسيد و در برابر نهضت ،راه شدت و خشونت را درپيش گرفت.
در اين شرايط ،آيت اهلل كاشانى مردم را به مقاومت فرا خوانده از ارتشيان نيز خواست خود را كنار بكشند.
كاشانى و فراكسيون نهضت ملى از مردم خواستند روز سى تير دست به اعتراض بزنند .درپى اوجگيرى
اعتراضات و كشتار صدها نفر در تهران و شهرستانها در سى تير  ،1331مردم بر اوضاع مسلط شده ،قوام فرار
كرد .مصدق دوباره نخست وزير شد و سمت فرماندهى كل قوا را به دست آورد .مجلس نيز بهمدت شش ماه به
وى اختيارات قانونى داد.
در دوره دوم ،بين جناح دكتر مصدق و آيتاهلل كاشانى اختال ف بروز كرد .كاشانى پس ازسى تير به انتصابات
جديد در ارتش توسط مصدق ،ازجمله انتصاب سرلشكر بدنام ،احمدوثوق ،اعتراض نمود .مصدق نير در نامهاى
از او خواست در امور مداخله نكند و سپس تالش كرد وى و نيروهاى مذهبى را از صحنه سياسى كشور خارج
كند.
ادله اصلى شكست نهضت عبارتاند از:
 . 1اختالفات دو جناح ملى و مذهبى و عدم توجه دكتر مصدق به تأثير چشمگير نيروهاى مذهبى در به قدرت
رسيدن او؛
 . 2بلوكه شدن طالهاى ايران در اتحاد شوروى؛
 . 3فعاليت آزادانه اعضا حزب توده وابسته به شوروى در راستاى اهداف و خواستههاى مسكو.
روز  28مرداد  1332كودتاى آمريكايى در طرحى به نام آژاكس  )Ajax( 34با همراهى عدهاى از اوباش بهرهبرى
شعبان جعفرى مشهور به بىمُخ -كه در ميان آنان زنان بدكاره نيز حضور داشتند  -به ازاى دريافت مبلغ پنجاه

 .)1 ( 34آژاكس نام يك نمايشنامه يونانى است كه در آن پس از بدنام كردن افراد از طريق شايعه ،ضربه نهايى وارد مىشود.
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تومان با آمريكايىها همكارى كردند ،صورت گرفت .سازمان سيا كودتاى مزبور را با كمترين هزينه -يك
ميليون دالر در مرحله نهايى آن -به انجام رساند .علت اصلى موفقيت كودتا ،اختالفات رهبران نهضت بود.
گفتنى است كه آمريكا در ابتدا براى كسب سهمى از نفت ايران ،خود را مخالف انگليس نشان داد .زمانى كه
انگليسىها به آنها اطمينان دادند كه آمريك ا را در نفت ايران سهيم خواهند كرد ،براى انجام كودتا دست به كار
شدند .دكتر مصدق با سادهلوحى فكر مىكرد در مقابل انگلستان مى تواند روى حمايت آمريكا حساب كند.
انگليسى ها براى تحت فشار گذاردن ايران ،مهندسان نفتى خود را از ايران خارج نموده و خريد نفت ايران را
تحريم نمودند.
شكست نهضت ملى ،نقطه پايان گرايشات ملى و آغاز حركت بازگشت به خويشتن در كشور بود كه به انقالب
اسالمى انجاميد .در تاريخ معاصر كشور ،افكار تجددطلبى و ملىگرايى -در مشروطه و نهضت ملى شدن
صنعت نفت -قدرت را به دست آوردند ،اما به علتهاى مختلف ،ازجمله ناسازگارى آنها با فرهنگ ،آيين و
عقايد عمومى ،پس از اندك زمانى شكست خورده ،از دور تحوالت خارج شدند .بهعبارت ديگر ،دو انديشه
مزبور در عمل نتوانستند موفقيتى به دست آورند و هردو ،تجربهاى شكستخورده و درسى براى تاريخ معاصر
كشور هستند.
دو .قيام پانزده خرداد 1342

35

پس از كودتاى  28مرداد ،نيروهاى مذهبى و ملى حاضر در نهضت ملى منزوى شدند و بخشى از حزب توده-
كه تشكيالت زيرزمينى داشتند -از بين رفته ،بخشى هم به خدمت رژيم شاه درآمدند .همچنين على امينى ،وزير
كابينه زاهدى ،قرارداد نفتىاى با اصل  50 -50امضا كرد كه عملًا مانند قبل از ملى شدن نفت بود.
از سوى ديگر ،بهمنظور برقرارى امنيت داخلى مطمئنتر ،در سال  1335سازمان اطالعات و امنيت كشور
(ساواك) جاى فرماندارى نظامى سابق را گرفت .افزونبراين ،ايران در راستاى «سياست سدبندى يا سد نفوذ»
آمريكا در اطراف شوروى  -36يعنى سياست ايجاد پيمانهاى زنجيره اى دفاعى ناتو ،سنتو (ابتدا بغداد) و سيتو در
اطراف اتحاد شوروى براى جلوگيرى از گسترش نفوذ كمونيسم -وارد پيمان بغداد شد ،كه بعداً بهدليل كودتاى
35

(  .) 1چون قيام پانزده خرداد هم بيانگر تالش انقالبى حضرت امام و گروههاى مذهبى در سال  1342بود و هم توسط رژيم محمدرضاشاه سركوب شد،

هم در قسمت قدرت سياسى مى توان بدان پرداخت ،و هم در نيروى اجتماعى.
در زمينه قيام پانزده خرداد ،بهويژه از منبع ذيل بهره گيرى شده است :قادرى ،تحليلى از انقالب اسالمى ايران ،ص .5 - 41
.)2 ( 36
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 1958م عراق و خروج عراق از آن ،به پيمان مركزى يا سنتو  37تغيير نام داد .پيمان ناتو شامل تعدادى از
كشورهاى اروپايى مانند :انگليس ،آلمان غربى ،فرانسه ،ايتاليا و تركيه ،پيمان سنتو شامل سه كشور تركيه ،ايران
و پاكستان و پيمان سيتو شامل پاكستان و تعدادى از كشورهاى آسياى شرقى بود.
در سال  1339جان .اف .كندى ،رئيسجمهور دموكرات آمريكا ،بر اجراى نوعى اصالحات اجتماعى -اقتصادى
هدفدار ،بهمنظور «كسب ثبات پايدار» در راستاى حفظ منافع اين كشور در ايران ،اصرار مىورزيد.
بدين ترتيب ،محمدرضاشاه على امينى را كه طرفدار سياستهاى آمريكا قلمداد مىشد ،به نخستوزيرى
منصوب كرد .وى دو مجلس شوراى ملى و سنا را منحل ،و قانون اصالحات ارضى را در هيئت دولت تصويب
كرد .اما ،استقبال آمريكا از اقدامات امينى ،شاه را ترساند ،زيرا تصور مىكرد كودتايى خزنده عليه وى در جريان
است .بنابراين ،ضمن سفر به آمريكا به آنان قول داد ،خود ،شخصاً خواستههاى آنها را اجرا كند .بنابراين ،پس از
چندى امينى بركنار و اسداله عَلَم ،يار نزديك شاه ،جانشين او شد.
اولين اقدام دولت عَلَم ،تصويب نامه انجمن هاى ايالتى و واليتى بود كه در آن شرط مسلمان بودن از
انتخاب شوندگان حذف ،و قسم به قرآن به قسم به كتاب آسمانى تبديل شد .بنابراين ،اين اقدام در جهت حذف
اسالم بهعنوان دين رسمى و ايجاد زمينه بهرسميت شناختن ساير اديان ،حتى بافتههاى جعلى بهائيت بود.
همچنين ،در اين اليحه درحالى كه مردان در كشور حق رأى واقعى نداشتند ،مزورانه به زنان حق رأى داده شد.
اين اليحه با مخالفت شديد بخشى از روحانيت به ويژه امام خمينى (قدس سره) -كه گروههايى از روحانيت را
پشتيبان خود يافت  -مواجه شد و سرانجام ،رژيم شاه موفق به اجراى مصوبه مزبور نشد.
پس از اين قضيه« ،انقالب سفيد» شاه و رفراندم وى -كه ازسوى علما تحريم شد -موضوع درگيرىها بود .با
ادامه جريانها ،امام خمينى (قدس سره) قبل از آغاز سال نو اعالم كرد ،به دليل رفتارهاى ضد اسالمى و
غيرقانونى محمدرضاشاه ،امسال عيد نداريم .نيروهاى رژيم شاه در دوم فروردين  1342با تغيير قيافه به شكل
كارگر و كشاورز به ضرب و جرح افراد در مدرسه فيضيه قم پرداختند .امام نيز به حمالت خود افزود و ضمن
حرام نمودن تقيه ،شاه دوستى را مرادف غارتگرى ،حمله به مراكز علم و ضربه زدن به پيكر اسالم و قرآن
خواند.

.)3 ( 37

38

.

 .) 1 ( 38موسوى خمينى ،صحيفه امام ،ج  ،1ص .178

25

با فرا رسيدن ماه محرم ،رژيم شاه با استفاده از روشهاى مختلف كوشيد سخنرانان اين ماه را ملزم كند كه در
سخنرانىها از شاه و اسرائيل بدگويى نكرده ،نگويند اسالم در خطر است .اما در روز عاشوراى اين سال در
تهران تظاهركنندگان با باال بردن عكسهاى امام ،شعار خمينى خدا نگهدار تو ،ملت طرف دار تو ،سر دادند .آنها
مقابل كاخ مرمر شعار «مرگ بر ديكتاتور» سر مى دادند .امام نيز در سخنرانى روز عاشورا در شهر قم ،به مقايسه
حكومت محمدرضاشاه با حكومت بنى اميه پرداخته ،هر دو را مخالف اساس اسالم خواند؛ و به بيان دسيسههاى
اسرائيل پرداخت.
به دنبال اين حوادث ،صبح روز پانزدهم خرداد ،امام خمينى (قدس سره) و جمعى ديگر از روحانيان دستگير
شدند .در پى اين اتفاق ،مردم پس از آگاهى از آن ،در نقاط مختلف كشور ،ازجمله در مراكز متعددى در تهران
و در شهرهاى قم ،ورامين و  ...با شعار «يا مرگ يا خمينى» دست به قيام و اعتراض زدند .ازجمله ،دهقانان
كفن پوش ورامينى با شعار يا مرگ يا خمينى وارد تهرانشدند.
مشهور است كه پس از وقوع قيام ،علم فرماندهان نظامى را فرا خواند و به آنها دستور داد ،با كشتار
تظاهركنندگان خيابانها را پاك كنند .به دنبال قيام پانزده خرداد ،در تهران و حومه به مدت  50روز حكومت
نظامى اعالم شد و در جريان سركوبى آن ،عده زيادى از مردم كشته و مجروح شدند .درپى قيام پانزدهم خرداد
سال  1342و فشارهاى اجتماعى براى آزادى امام ،دولت عَلَم شكست خورد و حسنعلى منصور به
نخست وزيرى رسيد .امام نيز پس از ده ماه آزاد شد.
اليحه كاپيتوالسيون يا اعطاى مصونيت كنسولى به مستشاران نظامى آمريكايى و خانوادههايشان -كه حتى در
مجلس با اكثريت ضعيف به تصويب رسيد -موضوع بعدى اختالفات بود .روز چهارم آبان  ،1343امام در
سخنرانى خود از رژيم شاه بهخاطر فروختن استقالل كشور انتقاد كرد .امام خمينى در نيمهشب روز سيزده آبان
 ، 1343از منزل خود در قم ربوده شده ،ابتدا به تركيه و سپس به نجف اشرف در عراق تبعيد گرديد.
از فرداى قيام پانزده خرداد سال  1342انجمنهاى اسالمى متعدد دانشجويى ،دانش آموزى ،بازار و  ...بهوجود
آمد .در دانشگاهها ،آرام آرام جو غيرمذهبى شكسته شده ،بر طرفداران سخنرانىهاى مذهبى با رنگ و بوى
سياسى افزوده شد .همچنين فعاليت تالشگران مذهبى باعث پيدايش مدارس دين و دانش در نقاط مختلف،
ازجمله مدارس رفاه و علوى در تهران گرديد.
26

افزون براين ،قيام پانزده خرداد آثار عمده ديگرى از خود برجاى نهاد كه عبارتاند از:
 . 1انتقال رهبرى حركت مخالف رژيم پهلوى به نيروهاى مذهبى و به حاشيه راندن ملىگراها و چپها از متن
جريانات سياسى؛
 .2روىگردانى انقالبيان از راههاى اصالحطلبانه و تالش در جهت سرنگونى نظام سلطنت؛
 .3طرد همه قدرتهاى بيگانه و مقابله با نفوذ آنها در ايران.
ب) اقدامات ضد فرهنگى
محمدرضاشاه نيز ،مانند پدرش با سياستهاى مختلف و با هدف تغيير فرهنگ و هويت ملي ايرانيان ،فرهنگ
مذهبى مردم ايران را تحقير نموده ،آداب و بدعتهاى جديدى را -كه عموماً مخالف اصول و اعتقادات اسالمى
ايرانيان بود -به جامعه ايرانى تحميل كرد.
علماى مذهبى و مردم از ابتدا با اين سياستها مخالفت كرده ،اين امر گاه به درگيرىهاى وسيع مىانجاميد.
تصويب كاپيتوالسيون در زمان محمدرضاشاه ،اقدامات وى در زمينه ايجاد يك ايدئولوژى شاهنشاهى ،مانند
تغيير تاريخ هجرى شمسى به شاهنشاهى ،جشنهاى « دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهى ايران» ،جشنهاى
پنجاهمين سال سلطنت پهلوى و  ...از ابتدا ،با مخالفت علما و گروههاى مذهبى مواجه شد .علما بهدليل ماهيت
ضد اسالمى رژيم پهلوى ،به آن مىتاختند.
دراينباره بهجز موارد باال ،ادله ديگرى نيز مبنى بر ماهيت ضد اسالمى رژيم وجود داشت؛ ازجمله ترجيح عناصر
وابسته ،خارجيان و ايرانيان غيرمسلمان در توزيع نقشهاى سياسى ،اجتماعى ،و اقتصادى ،بر افراد طرفدار
استقالل كشور و مردم مسلمان ايران .بهگونهاى كه تعدادى از چهرههاى مشهور دولت از عناصر فراماسونى
بوده ،بهائيان در حكومت داراى ارج و قرب و در كسب موقعيتهاى باالى سياسى -اقتصادى كشور اولويت
داشتند و روابط شاه با رژيم صهيونيستى بسيار حسنه بوده ،تعدادى از يهوديان ثروتمند بر بعضى صنايع كشور
نيز سلطه داشتند.
همچنين ،رژيم شاه با آزادى و گشودن مراكز فحشا ،قماربازى و مشروبخوارى و نمايش فيلمهاى مبتذل و
غيراخالقى در سينما و تلويزيون ،بىبندوبارى اخالقى را در جامعه رواج مىداد .نمونهاى از اين تالشها،
27

برگزارى ساالنه جشن هنر در شيراز بود .انجام عم ل منافى عفت در مأل عام در جشن هنر يازدهم (تابستان
 ) 1356كه تحت عنوان نمايش هنرى صورت گرفت ،با مخالفتهاى شديد علماى انقالبى و مردم همراه بود.
همان طوركه گفته شد ،فرهنگ در وقوع و پيروزى انقالب اسالمى نقشى كليدى و قاطعاى داشت؛ عوامل
فرهنگىاى كه در پيروزى انقالب اسالمى نقش داشتند عبارتاند از:
 . 1ايجاد تصورى از جامعه آرمانى اسالمى در اذهان عمومى براساس آموزههاى ناب اسالمى و رفتار سياسى
پيامبر (ص) و ائمه هدی (عليهم السالم)؛
 .2عكسالعمل در مقابل تحقير فرهنگى كشور؛
 . 3نقش مفهومى و معنايى فرهنگ اسالمى؛
 .4مراسم ،نهادها و ساختارهاى فرهنگى؛
 .5نقش هماهنگكننده فرهنگ در ميان علل جامعهشناختى ،روانشناختى ،سياسى و اقتصادى در ايجاد نارضايتى
انقالبى.
تحقير فرهنگى كشور در زمان پهلوى ،از همان ابتدا بهعنوان يكى از علل اساسى رودَررويى روحانيت و مردم با
رژيم پهلوى بود.
ج ) شرايط و اوضاع عمومى اقتصادى
در اين بخش به دو عنوان «اصالحات ارضى» و «برنامههاى بخش صنعت» و نتايج آنها مىپردازيم.
يك .اصالحات ارضى و نتايج آن
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(  .)1در زمينه نتايج برنامه اصالحات ارضى از منابع ذيل بهرهگيرى شده است :كدى ،ريشههاى انقالب ايران ،ص 243 - 255؛ گراهام ،ايران سراب

قدرت ،ص  41 - 47؛ فاروقى و لوروريه ،ايران بر ضد شاه ،ص  43 - 76؛ قادرى ،تحليلى از انقالب اسالمى ايران ،ص 45 - 47؛
-

2691

. 28 97

28

اصالحات ارضى ،در زمان محمدرضاشاه با اهداف سياسى و طى چند مرحله ،با توجه به كمبودها ،مسائل و
مشكالت و در پى داشتن نتايج خاص ،اجرا شد.
نخستين مرحله اصالحات ارضى را وزير كشاورزى (حسن ارسنجانى) آغاز كرد .زمينهاى مالكينى كه بيشاز
يك دهكده داشتند ،بر مبناى مالياتى كه از محصول مىگرفتند به كشاورزان فروخته مىشد.
با توجه به اينكه طبق آمارهاى مختلف بين  25تا  40درصد كشاورزان بهصورت دستمزدى كار مىكردند ،در
اين مرحله زمينى به آنها تعلق نمىگرفت؛ همچنين ،از آنجا كه باغهاى ميوه ،مراتع ،نهالستانها و مزارع مكانيزه
از شمول قانون اصالحات ارضى مستثنا شده بود ،و مالك مىتوانست زمينهايش را به اين موارد تبديل كند،
عملًا فقط  %9كشاورزان صاحب زمين شدند.

40

مرحله دوم اصالحات ارضى ،بيش از مرحله نخست محافظهكارانه بود .در اين مرحله كه طبق برنامه قرار بود
پس از ششم بهمن  1341اجرا شود ،به مالكى كه يكپارچه آبادى يا كمتر داشت ،پنج حق انتخاب داده شده بود؛
ازجمله اجاره ،تقسيم زمين بر مبناى ت قسيم قبلى محصول و فروش زمين به كشاورزان؛ اما بيشتر مالكين با
انتخاب راه نخست ،اجاره سى ساله را برگزيدند كه بهمعناى عقبنشينى از كوتاه كردن دست مالكان بود .در
عمل و بهزودى بخش درخور توجهى از اين زمينها ،دوباره تحت اختيار مالكين درآمد.
در مرحله سوم اصالحات ارضى ،كه در سال  1348اجرا شد ،كشاورزان مىتوانستند بهصورت قسطى براى
خريد زمين اقدام كنند ولى مقدار آن معادل سهم قبلى كشاورز از محصول بود؛ بنابراين ،بيشتر آنها براى امرار
معاش به كار ديگرى نيز اشتغال داشتند.

41

بهطوركلى ،هدف از برنامه اصالحات ارضى يك مانور سياسى براى جلب نظر روستاييان و كاستن از قدرت و
نفوذ مالكان بزرگ بود .اما اجراى آن باعث گسترش نارضايتىها شد.

40

(  .)2اصالحات ارضى هشت صدهزار كشاورز را به خرده مالك تبديل كرد .از اين تعداد ،صدهزار نفر قبلًا زمين داشتند و بدهى نيز نداشتند .بقيه بايد

ظرف  12تا  15سال اقساط مربوطه را بپردازند .شرايط زندگى آنها تغييرى نكرد .سپس اكثر زمينها تحت عنوان تشكيل تعاونىهاى روستايى و اغلب در
پيوند با تعدادى كمپانى تجارى  -كشاورزى آمريكايى از مالكيت آنها درآمد.
41
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برنامه اصالحات ارضى موجب افزايش اختالف طبقاتى شد؛ زيرا افراد متمكن با هزينه كسانى كه دارايى كمترى
داشتند يا دارايىاى نداشتند ،منتفع گرديدند .دراينميان ،گروه بزرگى از نيروى كار كشاورزى را كارگرانِ بدون
زمين تشكيل مى دادند كه زمينى دريافت نكردند؛ و مالكان نيز ،بهترين زمينها با بهترين شرايط زيربنايى مانند
جاده و برق را براى خود نگه داشتند.
برنامه اصالحات ارضى همراه با موارد ديگرى مانند كمبود بودجههاى مربوط به وام كشاورزى ،نبودن خدمات
توسعه كشاورزى ،حفر چاه هاى عميق و كنترل يك يا چند نفر بر آن و آسيب رساندن به سيستم قنوات يعنى
سيستم توزيع عادالنه آب ،كنترل قيمتها ازطريق خريد گندم به قيمت بينالمللى -كه بهمعناى دادن يارانه به
كشاورزان خارجى بود -ك متر شدن شانش استخدام كشاورزان بدون زمين توسط مالكين ،كافى نبودن
بهرهبردارى از زمينهاى كوچك براى باقىماندن در روستا و نهايتاً ملى شدن مراتع و جنگلها و پاكسازى
چراگاهها و مراتع از چوپانان بهدست ژاندارمها ،موجب محروم شدن قبايل كوچنشين از منبع ارتزاقشان و
متوقف شدن كوچ نشنيى شده ،ميزان توليد گوسفند پايين آمد و واردات جايگزين آن شد  42و مهاجرت وسيع
روستاييان به شهرها شدت گرفت.
در اوايل دهه  1350نرخ مهاجرت به  %8رسيد كه بسيار بيشتر از رقم متوسط مربوط به سالهاى  1335تا 1355
بود .مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها تأثيرات سوئى بر توليد مواد غذايى كشور گذارد و واردات گسترده
مواد خوراكى را درپى داشت كه موجب وابستگى روستاها از نظر مواد غذايى به شهرها شد كه خود ،به خارج
وابسته بودند 43 .مهاجران در شهرها با فقدان كار كافى و مسكن مناسب و غيره مواجه و بيشتر در حاشيه شهرها
و در محالت فقيرنشين و نامناسب ،مستقر گرديدند.

42

(  .)2تا پيش از اجراى اصالحات ارضى ،ايران از نظر توليد مواد غذايى خودكفا بود و كمبودهايش را از راه صادرات خشكبار ،پنبه و ميوه تأمين مىكرد و

قبايل كوچنشين هفتاد درصد گوشت مورد نياز را توليد مىكردند.
43

(  .) 1ديگر ادله كاهش سطح توليد مواد غذايى و وابستگى به واردات اين بود كه دولت پس از كوچك شدن قطعات زمين  -كه توليد را پايين آورد -

افزونبر تعاونىهاى روستايى به ايجاد شركتهاى كشت و صنعت ،شركتهاى سهامى زراعى و تعاونىهاى توليد روى آورد.
در شركتهاى كشت و صنعت ،دولت با خريد زمين هاى كوچك و ايجاد يك زمين حدوداً پانصد هكتارى آن را به شركتهاى خصوصى يا دولتى اجاره
مى داد.
در شركتهاى سهامى زراعى ،زارعان مالكيتشان را با سهام شركت عوض مىكردند و هيئت مديره آنها را دولت استخدام مىكرد.
در تعاونىهاى توليد ،زارع مالكيتش را حفظ مىكرد .هم واحدهاى بزرگ تجارى كشاورزى كشتو صنعت ،هم شركتهاى زراعى ،مورد حمايت سازندگان
ماشينآالت كشاورزى خارجى وصاحبان منافع خاص در ايران بودند و تأكيد عمده آنها بر محصوالتى بود كه به درد صادراتمىخورد .در نتيجه ،سطح
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دو .برنامههاى بخش صنعت و مشكالت و نتايج آن
تا سال  1352ش بخش صنعت با مشكالتى مانند فقدان تأسيسات زيربنايى (راه ،آب ،برق و تلفن) ،فقدان
نيروى كار ماهر و عدم مديريت و سازمان دهى نادرست مواجه بود؛ در نتيجه ،ازطرفى طرحها ديرتر از موعد به
پايان مىرسيد؛ و ازطرفديگر ،به دليل باال بودن تقاضا و افزايش روزافزون آن ،عرضه ،پاسخگوى تقاضا نبود؛
ازاينرو ،برنامهريزى صنعتى ،بهصورت كوتاهمدت و براى برآوردن تقاضاهاى روزمره صورت مىگرفت.
وقتى در سال  1352قيمت نفت افزايش يافت ،درآمدهاى نفتى پيشبينىشده طى برنامه عمرانى پنجم از 22
ميليارد دالر به  98ميليارد دالر رسيد .در اين زمان ،بهجاى حل مشكالت موجود از قبيل :كمبود بنادر ،راهها،
برق و فقدان امور زيربنايى در روستاها ،كمبود مصالح ساختمانى مانند سيمان ،كمبود نيروى انسانى ماهر و نرخ
پايين رشد كشاورزى ،به هدفهاى مغرورانه فورى مانند :رشد و نه توسعه و افزايش قدرت نظامى (البته
وابسته به غرب چه از نظر راهبرد و چه تسليحات) گرايش يافتند.
عوامل متعددى موجب بروز تورم شديد در كشور شد كه عبارتاند از :آزاد كردن پولهاى بهدستآمده از
گرانشدن قيمت نفت 44 ،كمبود بنادر و انبارها  45كه باعث باال رفتن هزينه سرمايهگذارى مىشد ،افزايش بهاى

توليد مواد غذايى پايين آمد و وابستگى به واردات اين مواد را افزايش داد (.گراهام ،ايران سراب قدرت ،ص  ) 46رشد مصرف مواد غذايى نيز باعث
وابستگى بهواردات گرديد .درحالىكه مصرف مواد غذايى در كشور ساالنه  % 12رشد داشت ،رشد توليد تنها  % 2بود.
44

(  .)1از فروردين  1353تا ماه مشابه سال بعد ،ميزان پول در گردش ،با ادامه رشد هزينهها و دادن اجازه به بانكها براى تداوم يك خطمشى بازتر در

اعطاى اعتبارات % 61 ،افزايش يافت .تا اواخر سال  1353اقتصاد ايران تقريباً از كنترل خارج شده بود .در طول فصل اول سال مالى ،دولت  208درصد بيشتر
از ميزان مشابه همين فصل در سال قبل خرج كرده بود .برخى از بانكها تمامى اعتبار اختصاص يافته سال را در سه ماهه اول سال مصرف كرده ،در بازار
بينالمللى به دنبال سرمايههاى كوتاه مدت مىگشتند (.گراهام ،ايران سراب قدرت ،ص )101 - 103
45

(  .)2افزايش سرمايهگذارىها ،بر حجم واردات  -كه هشتاد درصد آن از طريق دريا حمل مىشد  -افزود .اما كمبود بندر ،انبار ،كاميون و تريلى و وجود

يك بوروكراسى غولآسا  -كه براى اجازه تخليه ،گاهى تا  28امضا نياز داشت  -از مشكالت اين راه بودند .تا اواسط تابستان  1354بيش از دويست كشتى در
بندر خرمشهر منتظر تخليه بودند و كشتىها براى ورود به بارانداز بايد حدود  160روز در نوبت باقى مى ماندند .در سال مالى  53 - 54معطلى كشتىها در
بنادر بيش از يك ميليارد دالر براى ايران خرج دربرداشت .گرماى زياد و رطوبت هم كاالهاى انبار شده را خراب مىنمود (.همان ،ص  )103 - 105همچنين
رجوع كنيد به:
.211 801
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زمين و مسكن 46 ،كمبود نيروى انسانى ماهر و استخدام خارجيان  47و افزايش دستمزدها كه از سال  1349تا
 1357تقريباً هشت برابر شده بود.
افزونبراين ،هزينههاى سرسام آور نظامى بر مشكالت صنعت افزود .طبق گزارش كميته خارجى سناى آمريكا،
بودجه دفاعى ايران از  880ميليون دالر در سال  1970( 1349م) به  3680ميليون دالر در سال  1974( 1353م)
و  9400ميليون دالر در سال  1977( 1356م) افزايش يافت .حجم زيادى از بودجه نيز صرف صنايع وابسته به
امور نظامى مىشد كه در ارقام دفاعى رسمى منعكس نمىشد.

48

تورم شديد -كه نرخ ساالنه آن  40تا  50درصد ( %25وارداتى و  %75داخلى) بود  -با مسائل ديگرى مانند
اتالف ،فساد و دزدى بلندپايگان  49و نابرابرى در توزيع درآمدها همراه شد .نابرابرىهاى اقتصادى بين مناطق
مختلف و همچنين بين طبقات اجتماعى مختلف تشديد گرديد .شكاف بين درآمد شهرى و روستايى از 1 /91
در  1965( 1344م) به  3 /16در  1973( 1352م) رسيد .اين نابرابرى ،ميليونها دهقان را به ترك روستاها براى
كسب درآمد بيشتر تشويق نمود .در درون شهرها نيز نابرابرىهاى اقتصادى تشديدشد.

50

بدينترتيب ،شاه فروش  %49سهام كارخانهها و شركتهاى كشاورزى صنعتى (در وهله اول به كارگران آن
كارخانهها يا شركت هاى كشاورزى صنعتى و در مرحله بعد به مردم) و مبارزه با گرانفروشى را -كه هر دو

46

(  .) 3يكى از عواملى كه هزينه توسعه را باال برد ،افزايش هفتهبههفته بهاى زمين و مسكن بود .هزينه مسكن تا  % 60درآمد را مىبلعيد .در نتيجه تقاضاى

افزايش دستمزد ،باال مى رفت .شاه براى ايجاد وفادارى در ميان متخصصان و كارگران از پول بهره مىگرفت و به اين تقاضاها پاسخ مساعد مى داد .البته درآمد
كارگران عادى به كندى باال مى رفت .افزايش دستمزد و حقوق متخصصين در سال مالى  53 - 54چهل درصد يا بيشتر بود (.گراهام ،ايران سراب قدرت ،ص
)105 - 107
47

(  .)1تا اواسط سال  1354حدود  35000خارجى تنها در تهران زندگى مىكردند كه عده زيادى مربوط به ارتش بودند .اينها حاضر بودند هر بهايى را

براى مسكن بپردازند و اين امر اثرات تورمى داشت .حقوق ماهيانه تكنسينهاى نظامى آمريكايى  12 /5هزار دالر بود .در اين سال حدود بيست هزار
مستشار نظامى آمريكايى در ايران حضور داشتند (.همان ،ص  107و )108
)2 ( 48
.
49

.111 011
(  .)3مثلًا داستان هاى قابل اعتمادى درباره گرفتن ده درصد سهام كارخانه ها توسط اشرف پهلوى و پسرش شهرام در قبال صدور پروانه وجود دارد .از

سال  1350به بعد ،افزون بر سرمايه عظيم رو به رشد شاه ،فساد مالى دربار ،خاندان سلطنتى و طبقه ممتاز جامعه به حدى بود كه سهم عمدهاى در افزايش
مخالفت تودهها داشت .خيلى از شركت هاى خارجى هم ،در رشوه دادن به بعضى ايرانيان دست داشتند (.كدى ،ريشههاى انقالب ايران ،ص  259و )260
)4 ( 50
9791 8791

.
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شكست خوردند -بهعنوان اصول  13و « 14انقالب سفيد» اعالم كرد 51 .در اين شرايط ،كاهش درآمدهاى نفتى
به دليل ركود اقتصادى در غرب و هواى ماليم زمستانى در اروپا نيز اندكى بر مسائل و مشكالت كشور افزود.
به طوركلى ،صنعت مورد توجه در آن زمان نه يك صنعت مستقل ،بلكه صنعت مونتاژ و اساساً مبتنى بر مواد
اوليه خارجى بود و نمى توانست دورنماى خوبى براى توسعه صنعتى كشور ترسيم نمايد .نكته پايانى اينكه
به رغم نقش مشكالت اقتصادى در افزايش نارضايتىها در زمان محمدرضاشاه ،نمىتوان مانند تعدادى از
نويسندگان غربى  52اقتصاد را عامل اصلى سقوط شاه دانست و يا همچون گروههاى چپ ،نقش عامل اقتصاد را
مطلق دانست.
د) وضع سواد عمومى و آموزش عالى
در سال پايانى رژيم پهلوى ( )1357تنها  154 /000دانشجو در چند دانشگاه مراكز استانها مشغول تحصيل
بودند؛ ميزان باسوادى همچنان پايين بود  53و هنوز  %68بزرگساالن كشور بىسواد بوده ،كمتر از چهل درصد
كودكان ،دوره دبستان را مىگذراندند.

54

درحقيقت ،ورود كشور ما پس از پيروزى انقالب اسالمى ،به ويژه بعد از ناكام گذاردن عراق در جنگ تحميلى پا
به عرصه توسعه علمى فناورى گذارد .اكنون ( )1390بيش از  3 /8ميليون دانشجو در  119دانشگاه و مركز
آموزش عالى دولتى 295 ،دانشگاه و مؤسسه آموزش عالى غيرانتفاعى 550 ،دانشگاه پيامنور 385 ،دانشگاه آزاد
اسالمى 739 ،مركز آموزش عالى علمى -كاربردى 274 ،مركز آموزش فنى -حرفهاى و تربيت معلم و 28
دانشكده و مركز آموزش عالى وابسته به دستگاههاى اجرايى كشور در حال تحصيلاند.
51

(  .) 1اصل سيزده نيز ،مانند برنامه اصالحات ارضى كه كارگرانِ كشاورزى بدون زمين را شامل نمىشد 71 ،درصد از كارگران را  -كه كارگران صنايع

كوچك بودند  -در بر نمىگرفت .تا مرداد  1356كمتر از هشت درصد رقم پيشبينىشده كا رگران و كمتر از چهار درصد رقم پيشبينىشده زارعان از اين
طرح بهره مند شده بودند .ترس صاحبان صنايع نيز ،موجب كاهش سرمايهگذارىها ،و هدايت پول ها به خارج از كشور شده بود .همچنين ،مبارزه با
گرانفروشى  -كه اولين آزمايش سياسى حزب جديدالتأسيس رستاخير بود  -به دل يل تورم ناشى از عدم برابرى عرضه با تقاضا ،به شكست انجاميد (.گراهام،
ايران سراب قدرت ،ص )113 - 118
52

(  .)2در بين غربى ها ،افرادى مانند بخاش ،كدى ،فيشر ،هاليدى و كاتم تحليل اقتصادى دادهاند .اساس آراى آنها بر اين است كه افزايش بهاى نفت باعث

اجراى يك رشته برنامههاى اقتصادى شتاب زده و بعضاً نسنجيده شد و در نتيجه آثار منفىاى مانند تورم ،تنگناهاى اقتصادى ،ريختوپاشهاى سرسامآور
دستگاه هاى اجرايى ،كمبود كاال ،نارسايى در ارائه خدمات اساسى و فساد را به دنبال داشت .به نظر آنها عدم موفقيت اقتصادى به بحران سياسى انجاميد و
باعث ناآرامى هاى اجتماعى و انقالب گرديد (.زيباكالم ،مقدمهاى بر انقالب اسالمى ،ص )37 - 40
 .)1 ( 53اشرف ،شاخصهاى اجتماعى ايران ،ص .250 - 293
 .)2 ( 54آبراهاميان ،ايران بين دو انقالب ،ص .549
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نتيجه رشد آموزش عالى در كشور ،پيشرفتهاى بزرگ در دانشها و فناورىهاى برتر و گوناگون از هوافضا و
انرژى هستهاى گرفته تا پزشكى ،سلولهاى بنيادى ،شبيهسازى حيوانات ،نانو ،ليزر ،تسليحات نظامى ،كاالهاى
مصرفى ،صنايع خودروسازى و غيره بوده است .همچنين ،ميزان باسوادى در كشور به عدد صددرصد نزديك
مىشود و از نظر بهداشت عمومى ،در سالهاى پس از پيروزى انقالب اسالمى متوسط طول عمر ايرانيان حدود
بيست سال افزايش يافته است.
ه) شرايط و اوضاع سياسى
در اين قسمت به دو موضوع «استبداد شاه ،روشها ،ابزار و نتايج آن» و «وابستگى به بيگانگان» اشاره مىشود.
يك .استبداد شاه ،روشها ،ابزار و نتايج آن
استبداد شديد شاه و به تبع او دولتمردان ،امرى آشكار بود .او قدرتى جز قدرت خويش را برنمىتابيد و با
هرگونه نفوذ مردمى مقابله مىكرد ،بهطورىكه اگر كسى از مقامات رسمى در بين مردم محبوب مىشد،
بالدرنگ او را بركنار مىكرد؛ و حتى ممكن بود او را نابود كند 55 .شاه تا مىتوانست با فشارهاى داخلى يا
خارجى براى كاهش استبداد مقابله مىكرد.

56

 .1روشهاى سوءاستفاده شاه از قدرت
در زمان محمدرضاشاه ،قانون اساسى كاملًا مورد سوء استفاده وى قرار مىگرفت و عملًا از استقالل قوا خبرى
نبود .تما م تصميمات مهم ،ازجمله انتصاب و بركنارى نخست وزير و وزرا ،صاحبان پستهاى باال ،استانداران و
 ...توسط شاه اخذ مىشد.
همچنين ،انتخاب نخست وزير و وزيران عمدتاً از بين افراد وابسته به ساواك ،سيا و فراماسونرى صورت
مىگرفت .آمارى كه از وابستگىهاى افراد شناختهشده هيئت وزيران ،هويدا ،آموزگار ،شريفامامى و ازهارى
بهدست آمده حكايت از آن دارد كه  %38فراماسون %24 ،عضو سيا و  %21عضو ساواك بودهاند.

55

57

(  .) 1نظر عمومى مردم بر اين است كه مرگ بسيارى از افراد صاحبنام مانند غالمرضا تختى ،حاجآقامصطفى خمينى و دكتر على شريعتى به دستور شاه

صورت گرفته است.
 .)2 ( 56برير و بالنشه ،ايران :انقالب به نام خدا ،ص .121
 .) 3 ( 57پرهام ،انقالب ايران و مبانى رهبرى امام خمينى ،ص .26
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در اين دوره ،شاه با ايجاد تفرقه بين افراد و سازمانهاى داراى وظايف متداخل ،و ايجاد و تحريك دشمنى و
حسادت بين آنها حكومت مىكرد.

58

كابينه هيچ تصميم مهمى نمىگرفت و وزرا ،حداكثر براى اجراى تصميمات شاه مشورت مىكردند .شاه يك
نخست وزير تشريفاتى مىخواست و هويدا كه از سال  1344تا  1355اين سمت را در اختيار داشت ،بهخوبى
اين نقش را ايفا نمود .يكى از نتايج استبداد شاه ،تالش وزرا جهت جلب رضايت شاه ،براى باقى ماندن در
كابينه بود؛ ازاينرو ،آمار و حقايق قلب مىشد.
 . 2استخدام سياسى و كنترل نخبگان
در دوره محمدرضاشاه ،حدود  40خانواده خيلى نيرومند ،از نظر سياسى و ثروت وجود داشتند كه بيشتر
نخبگان سياسى از اين خانوادهها برگزيده مىشدند .يك بررسى نشان مىدهد كه  %75نخبگان سياسى ،حداقل
يك خويشاوند ذىنفوذ داشتهاند.
فرح ديبا ،همسر محمدرضا ،رئيس  26سازمان حكومتى بود و هزاران تصميم معمولى حكومتى بهجاى اينكه در
رستههاى پايين تر تصويب و اجرا شود ،توسط شاه اخذ مىشد.
 . 3سازمان اطالعات و امنيت كشور (ساواك)
سازمان اطالعات و امنيت كشور يا ساواك كه آمريكا و رژيم اشغالگر قدس در شكلگيرى آن نقش عمدهاى
داشتند ،از اواخر سال  1335كار خود را آغاز كرد 59 .اين سازمان به ويژه در دوره رياست نصيرى (دوره
نخست وزيرى هويدا) ،با استخدام هزاران مأمور رسمى و تعداد بسيار زيادى خبرچين و بهرهگيرى از شيوههاى
متنوع در شكنجه و سركوبى ،كار كنترل تمامى محافل ،سازمانها ،نهادها ،مراكز و افراد مظنون را برعهده داشت.
بدين وسيله ،ساواك در تمام روزنامهها حضور داشت و براى آنها سرمقاله مىنوشت يا مطالب را ديكته مىكرد؛
همه كارمندان ادارات تحت مراقبت بودند .در ضيافتها ،هركس به فرد مجاور خود بدگمان بود و در اطاقهاى
هتلها دستگاههاى شنود كار گذاشته شده بود.
58

(  .)4وزرا اگر مىخواستند در قدرت بمانند ،بايد ا ز نظر فكرى خود را خلع سالح مىكردند .مثلًا هويدا به نفوذ هوشنگ انصارى وزير دارايى ،و جمشيد

آموزگار وزير كشور  -كه قرار بود رهبران دو جناح حزب رستاخير باشند  -حسادت مىورزيد .خود او دبير كل موقت حزب شده بود.
59

(  .) 1براى كسب اطالعات مشروح درباره چگونگى تشكيل و سازمان دهى ساواك و نقش آمريكا ،انگليس واسرائيل در ايجاد و آموزش آن رجوع كنيد به:

فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوى ،ج  ،1ص .381 - 476
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محمدرضاشاه افزونبر بهره گيرى از نيروهاى گارد ،مانند گارد شاهنشاهى ،گارد دانشگاه و غيره ،در سركوبىها،
از نيروهاى ارتش ،ژاندارمرى و شهربانى نيز بهره مىبرد 60 .بدينترتيب ،ساواك توانسته بود بهجز تعدادى از
رهبران مذهبى و برخى روشنفكران و تبعيدشدگان به خارج ،همه مردم را بترساند.
همچنين در راستاى كنترل مخالفين در خارج از كشور ،پولهاى هنگفتى براى رؤساى ساواك در خارج ارسال
مىشد؛ و به اشخاص داخلى يا سياست مداران خارجى ،ازجمله يكصد روزنامه و نشريه خارجى ،مبالغ بسيارى
حقالسكوت داده مىشد.

61

در مجموع ،چهار نفر به ترتيب ،تيمور بختيار ،پاكروان ،نصيرى و مقدم به رياست ساواك منصوب شدند .نفر
اول در سال  1340به دليل احساس خطر شاه از وى بركنار شد و به دست يكى از مأموران ساواك در عراق به
قتل رسيد و پاكروان به رياست ساواك منصوب شد .به دنبال سوء قصد به شاه در  21فروردين  1344در كاخ
مرمر ،پاكروان عزل شد و نصيرى -كه قبلًا مأمور بركنارى مصدق ،فرماندار نظامى تهران در جريان قيام 15
خرداد و از مهرههاى مطمئن شاه بود -به رياست ساواك رسيد .در جريان انقالب  -كه شاه به قربانى نياز
داشت -نصيرى قربانى شد و مقدم به جايش منصوب گرديد .سه نفر اخير ،با پيروزى انقالب اسالمى دستگير،
و در دادگاههاى انقالب اسالمى محاكمه و اعدام شدند.

62

بهطوركلى ،القاى ترس شديد باعث مخفى شدن تنفر عمومى از رژيم شاه شده بود .هنگامى كه با تحوالت
انقالبى در سالهاى  1356و  1357در اين ترس تزلزل ايجاد شد و روحيه انقالبى پديد آمد ،ساواك مهاجم ،به
هدف حمالت انقالبيان تبديل شد و افشاى گسترده اعمال و شكنجههاى روحى و جسمى ساواك دهانبهدهان
نقل شده بر طغيانهاى عمومى افزود.
مجموعه اوضاع و شرايط سياسى اى كه تاكنون تشريح شد ،در ايجاد و تقويت زمينههاى نارضايتى مؤثر بود .اما
همانطوركه در بخش تحوالت اقتصادى آمد ،نمىتوان همچون بعضى منابع  63بهطور مطلق ،ريشه انقالب
اسالمى ايران را تنها در استبداد و ديكتاتورى رژيم گذشته جستجو كرد.

 .) 2 ( 60گارد شاهنشاهى كه در مركز آن سازمان افسران قرار داشت و مطمئن ترين نيروى نظامى شاه بود ،به طور اخص حفاظت از شاه را برعهده داشت.
 .)1 ( 61ارژنگى ،غارتگرى در ايران ،ص  1 - 26و .40 - 42
 .) 2 ( 62قادرى ،تحليلى از انقالب اسالمى ايران ،ص  53و .54
)1 ( 63
.971 871
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دو .وابستگى به بيگانگان و فقدان استقالل
رژيم شاه عميقاً در جنبه هاى مختلف سياسى ،اقتصادى ،نظامى و فرهنگى به آمريكا و كشورهايى كه در اردوى
اين كشور بودند ،پيوند خورده بود .اين پيوند يك رابطه سالم دوجانبه نبود ،بلكه موجب وابستگى گسترده اين
رژيم به بيگانگان شده بود .نيروهاى انقالب با استنادپياپى به مفاد آيه شريف « لن يجعل اهلل للكافرين على
المؤمنين سبيلًا»  64ازاين وابستگى انتقاد مىكردند.
مبارزه با نفوذ بيگانه در ايران به زمان جنگهاى ايران و روس و تحميل قراردادهاى گلستان و تركمنچاى به
كشور برمى گردد و يكى از نمودهاى آن قتل گريبايدوف روسى بود .پس از سقوط دكتر مصدق و جايگزينى
آمريكا بهجاى انگليس و نوع نگاه ايرانيان به آمريكا بهمنزله حاكم نامرئى كشور ،اين مخالفت سابقهدار با نفوذ
خارجى در ايران با شعار شاه آمريكايى ،ادامه يافت و در زمان انقالب به اوج خود رسيد.
پس از جنگ دوم جهانى و هم زمان با تشديد جنگ سرد (جنگ سياسى تبليغاتى و نه نظامى) بين شرق و غرب،
آمريكا در راستاى حفظ منافع خود ،ازجمله جلوگيرى از توسعه نفوذ اتحاد شوروى (سابق) ،كمكهاى سياسى،
اقتصادى و نظامى به رژيم شاه را در دستور كار خود قرار داد.
ازاينرو ،براساس يك پيمان نظامى دو جانبه در سال  1947م ،يك مأموريت نظامى آمريكايى براى «رشد كارايى
ارتش ايران» شكل گرفت .اين قرارداد تا پايان سلطنت محمدرضاشاه ادامه يافت .آمريكا پس از سرنگونى دكتر
مصدق به رژيم شاه كمك كرد ،تا ضعف اقتصادى باعث نفوذ كمونيسم و روسها در ايران نشود .همانگونهكه
پيش از اين آمد ،همچنين آمريكا در راستاى «سياست سدبندى» در اطراف اتحاد شوروى ،ايران را وارد پيمان
بغداد كرد كه بعداً با خروج بغداد از آن به پيمان مركزى يا سنتو تغييرنام داد.
آمريكا از اين وابستگى در زمينههاى مختلف سياسى ،اقتصادى ،نظامى و راهبردى بهره مىبرد .براساس دكترين
نيكسون ،ايران به ژاندارم آمريكا در منطقه تبديل شد .قصد اين دكترين ،حمايت از منافع بينالمللى آمريكا و
ساير كشورهاى غربى در برابر روسها توسط كشورهاى وابسته بود .در نتيجه ،رئيسجمهور آمريكا ،ريچارد
نيكسون ،با فروش هرنوع تسليحات مرسوم به ايران موافقت نمود؛ و تا اواسط دهه  ،1350ايران به بزرگترين
خريدار اسلحه آمريكايى تبديل شده بود .درمجموع ،از سال  1950م تا زمان سقوط شاه ،ارزش قراردادهاى
خريد تجهيزات و خدمات نظامى ايران از آمريكا حدود بيست ميليارد دالر بود .از سوى ديگر ،آمريكا 40
 .)2 ( 64نساء( .141 :)4
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درصد سهام كنسرسيوم نفت ايران را به دست آورد و به برخى سرمايهگذارىها در ايران اقدام نمود .روابط
اقتصادى ايران و آمريكا ،برداشت ايرانىها را مبنىبر سلطهجويانه بودن ماهيت آن روابط تأييد كرد .مثلًا ،براى
هر دالرى كه ايران از تجارت با آمريكا بهدست مى آورد ،دو دالر براى كاالهاى آمريكايى مىپرداخت.
همچنين ،آمريكا و كشورهاى اروپايى حامى آن ،ضمن حمايت از شاه ،در سركوبى مخالفان به او كمك
مىكردند.
بعضى از تالشهاى آمريكا در ايران -كه بيانگر وابستگى شاه به آمريكا بود و بيشازپيش ،بر اطمينان ايرانيان بر
آن حقيقت مىافزود -عبارت اند از :درخواست آمريكا براى كسب مصونيت ديپلماتيك براى اتباع آمريكايى در
ايران و تصويب اليحه كاپيتوالسيون؛ ورود بيش از 40هزار متخصص نظامى آمريكايى و ارزشهايى كه به
كشور تزريق مىكردند؛ مداخله نظامى ش اه در عمان (ظفار) براى سركوبى شورشيان؛ ارسال تجهيزات نظامى
توسط شاه به مراكش ،اردن و زئير؛ درگيرى نظامى ايران در سومالى؛ عمليات نظامى عليه ناراضيان بلوچ در
پاكستان و ارسال جتهاى فانتوم براى حفظ رئيس جمهور تيو  65در ويتنام جنوبى.
همه اين مداخلهها و درگيرىه اى نظامى يا تجهيزات ارسالى ،براساس دكترين ژاندارمهاى منطقهاى نيكسون و
به اشاره آمريكا ،در راستاى منافع بينالمللى اين كشور صورت مىگرفت .ازاينرو ،به محمدرضاشاه بهعنوان
يك عنصر آمريكايى نگريسته مىشد.
و) روابط با اسرائيل و آفريقاى جنوبى
روابط شاه و رژيم صهيونيستى يكى از موضوعات مهم مخالفتهاى عمومى با وى بود .برخالف نظر عموم
مردم ايران و افكار عمومى در جهان عرب كه خواستار نابودى رژيم صهيونيستى اسرائيل بودند ،شاه روابطى
گسترده با اين رژيم داشت .در يكى از منابع طرف دار رژيم شاه آمده بود ،هدف كنونى حكومتهاى تندروى
عربى ،يعنى نابودى اسرائيل ،مقابل دكترين سياست خارجى ايران قرار دارد.

.)1 ( 65

.

 .)2 ( 66فرمانفرمائيان ،تحليل تاريخى سياست خارجى ايران از آغاز تا امروز ،ص .62
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بدينترتيب ،محمد رضاشاه  %65نفت مورد نياز رژيم صهيونيستى را تامين مىكرد ،كاالهاى اين رژيم بهسوى
ايران سرازير بود ،ساواك و موساد همكارى گستردهاى با هم داشتند و آژانس يهود كه فعاليت عمدهاش
مهاجرت دادن يهوديان به سرزمين فلسطين بود ،در تهران ،دفتر نمايندگى داشت.
همچنين ،مشهور است كه در جنگ سال  1967م كه رژيم صهيونيستى صحراى سينا ،نوار غزه ،ساحل غربى
رود اردن و بيت المقدس شرقى و بلندىهاى جوالن را با كمك آمريكا ،اشغال كرد ،هواپيماهاى آمريكايى در
ايران فرود آمده ،پس از تغيير رنگ و آرم ،به كمك رژيم صهيونيستى مىشتافتند.
ازسوى ديگر ،محمدرضاشاه بهرغم مخالفت هاى داخلى و جهانى و انتقاد نيم ميليارد نفر از مردم قاره آفريقا ،با
رژيم نژادپرست (آپارتايد) آفريقاى جنوبى روابط حسنه داشت و  %95نفت مورد نياز آن را تأمين مىكرد.

67

بهطوركلى ،متهورانه ترين حمالت عليه امريكا و رژيم صهيونيستى ،از طرف امام خمينى (قدس سره) صورت
مىگرفت .ايشان در سخنرانىها و اعالميههاى پيش از انقالب بهطور پياپى رژيم شاه را به دليل وابستگى سياسى،
اقتصادى و نظامى به آمريكا و رابطه با اسرائيل مورد نكوهش قرار مىدادند.

68

 .)1 ( 67بوندارفسكى ،تاريخ توسعه طلبى آمريكا در ايران ،ص .112
68

(  .) 2براى اطالعات بيشتر بنگريد به :فلسطين و صهيونيسم( كالم امام) ،دفتر نوزدهم ،ص  41 - 63؛ روحانى ،بررسى و تحليلى از نهضت ا مام خمينى ،ج

 ،1ص  716 ،692 ،457 ،413و .726
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فصل پنجم :گسترش روحيه انقالبى و وقوع انقالب
منظور از روحيه انقالبى ،روحيه اقدام و احساس نوعى اعتمادبهنفس در افراد است كه تا پيروزى انقالب و حتى
بعد از آن ادامه مىيابد و به اقدامات حكومت در رويارويى با اعتراضات و رفرم بىتوجه است .درصورت
ضعف اين روحيه ،به هردليل ،ازجمله نداشتن اصالت و عمق يا تعداد كم افراد يا ضعف نسبى قدرت حامالن آن
نسبت به همراهان حكومت و قدرت باالى حكومت ،حامالن اين روحيه به شكست تن خواهند داد.
استاد مرتضى مطهرى (قدس سره) از اين روحيه انقالبى تحت عنوان «حس پرخاشگرى» ياد كرده است؛ حسى
كه به جز بخشى از روحانيان و تعدادى از روشنفكران ،عامه مردم تا قبلاز قيام مردم قم در نوزدهم دىماه سال
 ،1356و به ويژه تا برگزارى مراسم چهلم شهداى قم ( 29بهمن همان سال) موجب بروز اغتشاشات گستردهاى
در تبري ز شده بود ،فاقد آن بودند .از آن زمان به بعد كه آرام آرام قشرهاى مختلف اجتماعى به انقالب
مىپيوستند ،بهطور آشكار چنين روحيههايى مشاهده مىشد .همه مردم و انقالبىها برخالف سالهاى اوليه دهه
 1330منتظر سقوط شاه بودند.
بدينترتيب ،افراد پس از شركت در مراسم هفتم يا چهلم شهدا و ساير مراسم مذهبى و راهپيمايىهاى گوناگون،
زمان و محل برگزارى تظاهرات و راه پيمايى بعدى را به يكديگر مىگفتند .آنها هرشب با گفتن اهلل اكبر بر
پشتبامها ،تنور نهضت را داغ نگه مىداشتند.
برقرارى حكومت نظامى در شهرهاى مختلف  69و كشتار هفدهم شهريور  70نيز ،نهتنها موجب از بين رفتن اين
روحيه در مردم نشد ،بلكه آن را تشديد كرد .اعتصابات گسترده در سراسر كشور به وقوع پيوست 71 ،صنايع
69

(  .) 1درپى تظاهرات گسترده ،از ساعت شش بامداد روز هفدهم شهريور سال  1357به مدت شش ماه در شهرهاى تهران ،قم ،تبريز ،مشهد ،اصفهان،

شيراز ،آبادان ،اهواز ،قزوين ،كازرون ،جهرم و كرج مقررات حكومت نظامى اعالم شد.
70

(  .)2صبح روز هفدهم شهريور  ، 1357تظاهرات مردم در ميدان ژاله تهران( ميدان شهدا كنونى) به گلوله بسته شد و جمع بسيارى از مردم شهيد و

مجروح شدند .فرماندارى نظامى تهران براى ممانعت از گسترش اعتراضات ،تعداد كشتهها را  58و مجروحين را  205نفر اعالم كرد.
71

(  .)3پس از فاجعه هفدهم شهريور ،انتظار عمومى ورود به نبرد مسلحانه بود .دار و دسته اويسى ،آزمون و ثابتى نيز درصدد بودند نهضت را به اين ميدان

بكشانند .اما رهبر انقالب با نيروهاى مسلح وارد جنگ نشد ،بلكه ستون فقرات و اركان اقتصادى رژيم شاه را آماج حمله قرار داد :اولين مو ج اعتصابات دو
روز پس از جمعه سياه در پااليشگاه نفت تهران به حركت درآمد و در كمتر از دو هفته به پااليشگاه بزرگ آبادان رسيد .موج دوم اعتصابات از  28شهريور
تا نهم مهر راه آهن ،شبكه آب و برق و بانك ملى را فرا گرفت .موج سوم در روز پانزدهم مهرماه با اعتصاب سراسرى دانشگاهيان و فرهنگيان به اوج خود
رسيد و ازآن پس ،ساير دستگاه ها و تأسيسات دولتى ،يكى پس از ديگرى ،به اعتصاب پيوستند؛ اعتصابات به ارتش نيز سرايت كرد (.پرهام ،انقالب ايران و
مبانى رهبرى امام خمينى ،ص  52 ،51و )81
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نفتى ،ادارات ،دانشگاهها ،مدارس ،بازارها  72و هواپيمايى در اعتصاب فرو رفتند و با فرمان رهبرى انقالب،
حضرت امام خمينى (قدس سره) ،سربازانو گروههايى از درجه داران و افسران از ارتش فرار كرده ،به مردم
پيوستند 73 .روحيه شديدانقالبى تمام كشور را در اعتصاب و اغتشاش فرو برد و بدينترتيب نظام شاهنشاهى
فرو ريخت.
يكى از نكتههاى درخور توجه در اثبات اين روحيه در انقالب اسالمى ايران ،سخنرانى محمدرضاشاه ،مبنىبر
شنيدن صداى انقالب ايران و احترام به خواستهاى انقالبيان بود كه كسى به اين درخواست عاجزانه شاه براى
برقرارى آرامش توجه نكرد .تغيير پياپى نخست وزيرها نيز نتوانست او را نجات دهد .روحيه انقالبى پديد آمده
با قدرت و سرعت بسيار بهسوى هدف -كه نابودى رژيم پادشاهى و جايگزينى آن با نظام اسالمى بود -پيش
مىرفت و به سرنگونى آن انجاميد.
چگونگى پيدايش و گسترش روحيه انقالبى
به جز تأثير انتشار نامه ضد امام خمينى (قدس سره) در روزنامه اطالعات با امضاى جعلى رشيدى مطلق  -كه
تظاهرات و سركوبى روز نوزدهم دىماه سال  1356قم را درپى داشت  -درباره زمينهها و ادله پيدايش،
فراگيرى ،تداوم و شدت اين روحيه مىتوان موارد زير را نام برد:
 . 1نگرانى و نارضايتى عمومى از برخى اقدامات مشكوك حكومت ،ازجمله فوت ناگهانى دكتر على شريعتى و
فرزند امام حاج آقا مصطفى خمينى كه افكار عمومى ،آن را توطئه ساواك مى دانست .درپى اين دو واقعه ،ناآرامى
و اغتشاشهايى در حوزههاى علميه و برخى دانشگاهها به وقوع پيوست؛

 .)4 ( 72منابع مختلف حتى ديدگاههاى غيراسالمى درباره نقش بازارىها در انقالب مطالبى نوشتهاند .براساس نوشته يكى از منابع:
بستن دكانها به عنوان اعتراض به حكومت خودكامه شاهنشاهى ،كمك مالى به محافل انقالبى ،تشكيل مجالس سخنرانى و مبارزهجويى ،شركت در تظاهرات
ضد ظلم و ستم دربار و حكومت استبدادى و سهيم شدن در نهضت ،ازجمله كارهايى بود كه بازارىهاى مبارز انجام دادند (.عتيق پور ،نقش بازار و بازارىها
در انقالب ايران ،ص )9
73

(  .) 5در مذاكرات شوراى فرماندهان ارتش كه در ماههاى دى و بهمن سال  1357صورت گرفت ،بر نداشتن نيروى كافى براى مقابله با تظاهرات ،بهويژه

در تهران و وجود تصاوير امام خمينى در جيب افسران و عدم توان كافى براى مقابله با تظاهرات و عدم توان ارتش در جذب سربازان جديد اشاره شده
است .همچنين گفته شد ،بسيارى از نظاميان به دليل ترسى كه بر آنان حاكم شده به خارج از كشور گريختهاند .در يكى از آخرين مذاكرات ،پس از اينكه بر
قاطعيت امام خمينى( قدس سره) در پيشبرد اهداف انقالب اشاره شد ،درباره ارتش و پليس چنين گفته شده است :مثل برف آب خواهيم شد (.مثل برف آب
خواهيم شد ،ص  170و )240 - 243
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 .2تالشهاى موفق گروه هاى مذهبى در گسترش آرمان وضع مطلوب و بازگشت به خويشتن كه حداقل دو
دهه از آغاز آن مىگذشت؛
 . 3تكيه نهضت بر آرمانهاى اسالمى و نقش مذهب تشيع و مفاهيمى مانند عدالتطلبى ،شهادتطلبى و
فداكارى ،ايثار و مبارزه در راه خدا؛
 . 4رهبرى قاطع ،اراده پوالدين ،دليرى ،جرئت و اعتمادبهنفس امام خمينى (قدس سره)  74كه از زمان آغاز مبارزه
ايشان با رژيم پهلوى تا پايان عمر وى مشاهده مىشد و درسى بود براى همگان در ايستادگى مقابل رژيم
پهلوى و مقاومت در برابر توطئهها و نقشههاى استكبار جهانى؛
 . 5رابطه مقلد و مجتهد و موضوع تقليد كه در مذهب شيعه جنبه عمومى و همگانى دارد ،كه اين امر پيروى
مردم از علما را در پى داشت؛
 . 6شركت عمومى و همهساله مردم در مراسم ماه محرم و دستههاى عزادارى تاسوعا و عاشورا و اربعين
حسينى؛ رژيم شاه نمىتوانست از اين مراسم و حركت دستهها ممانعت كند و مشاهده انبوه مردم در شرايط
جديد پيش آمده ،به مردم روحيه مىبخشيد.
بدينترتيب ،دولت نظامى ازهارى -كه با فرار و غيبت سرباز ان مواجه شده بود و آنها نيز كه در ارتش باقى
مانده بودند ،تحتتأثير تبليغات مذهبى واقع شده بودند -بهناچار مراسم تاسوعا و عاشوراى سال  1357را آزاد
اعالم كرد .انقالبىها راهپيمايىهاى تاسوعا و عاشورا در اين سال را با شكوهترين رفراندم تاريخ معاصر ايران
خواندند.

74

(  .) 1امام خمينى در جريان انقالب با قاطعيتى منحصربهفرد بر هدف انقالب كه نا بودى رژيم سلطنتى و تشكيل نظام جمهورى اسالمى بود ،تأكيد كرد.

بهطورىكه همگى معترف شده بودند كه ايشان ،بههيچوجه ،و با هيچ فشارى كوتاه نمى آيند .اين رفتار ،الگوى عموم مردم نيز قرار گرفت و در تشكيل و
تشديد روحيه انقالبى عمومى مؤثر بود .ايشان از مالقات با هر شخصى كه مسئوليت سياسى به عهده داشت ،قبل از آنكه از آن پست استعفا دهد ،خوددارى
مىنمود؛ ازجمله تقاضاى شاپور بختيار ،نخستوزير براى مالقات به همين دليل رد شد .همان طوركه پيش از اين آمد ،سيد جالل تهرانى رئيس شوراى
سلطنت  -كه براى ديدار با امام به پاريس رفته بود  -پس از استعفا و غيرقانونى دانستن شوراى سلطنت ،توانست با امام مالقات كند.
سيدجالل درباره دليل استعفا گفت:
افرادى كه از استعفاى من از رياست و عضويت شوراى سلطنت بهعنوان خيانت اسم بردهاند ،نسبتبه مسائل ايران جاهلاند و با كوتهنظرى اين طور قضاوت
مىكنند .من وضع افكار عمومى را در تهران ديدم و فكر كردم با استعفاى خود از شوراى سلطنت ممكن است بتوانم به حل مشكل كمكى بكنم.
استعفاى سيدجالل تهرانى از شوراى سلطنت پيروزى بزرگى براى ملت ايران بود (.يزدى ،آخرين تالشها در آخرين روزها ،ص )136
امام ،با شهامت ،دليرى ،جرئت و اعتمادبهنفس خود در مقابله با رژيم پهلوى ،الگوى عمومى در اين زمينهشدند.
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 . 7اجتماع مردم در مراسم بزرگداشت شهدا ،مانند شب هفتم و چهلم بر ناتوانى حكومت در ممانعت از
برگزارى آنها و گسترش روحيه انقالبى تأثير داشت؛
 . 8تأثير سياست حقوق بشر كارتر در ايران؛ هرچند بهمنظور تداوم ثبات در ايران و حفظ منافع ابرقدرت غرب،
تذكرهاى پراكندهاى در زمينه حقوق بشر به ايران ،داده مىشد ،هرگز آمريكايىها بهطور جدى تهديد نكردند كه
ميزان كمكها و حمايت خود از رژيم شاه را به دليل پايمال شدن حقوق بشر در ايران كاهش خواهند داد.
باوجوداين ،شاه ترسيده بود و بعضى از مخالفان هم شهامت يافته بودند ،نامهها و عريضههاى سرگشادهاى
انتشار دهند كه با كشتار هفدهم شهريور سال  57و تأييد كارتر ،ادعاى حقوق بشر وى نزد مردم به يك دروغ
بزرگ تبديل شد 75 .فروش هواپيماهاى آواكس  F16به شاه در سال  1356نيز ،دورويى آمريكا را نشان داده
بود.

76

بازديد صليب سرخ جهانى از زندانهاى ايران و آزادى تعدادى از زندانيان سياسى 77 ،بحثهاى انجمن شهر و
انتقاد از شركت واحد و گرانفروشى 78 ،اشاره پياپى شاه ،همسر وى و دولتمردان مبنىبر پذيرش «انتقادهاى
سازنده»  79و بيان اين سخن كه كميسيون شاهنشاهى سختگيرترين و هوشيارترين ناظر و آگاهترين منتقد است
ي ا اينكه انتقاد بايد از درون حزب رستاخير صورت گيرد 80 ،انتقاد مقامات از خاموشىهاى برق و اعالم نگرانى
شاه در اين زمينه ،درخواست مجيدى رئيس «جناح پيشرو» حزب رستاخيز در زمينه توزيع عادالنه ثروت  81و
تأكيد جمشيد آموزگار ،نخست وزير جديد ،بر همين مطلب 82 ،كاهش اختالف حقوقها ،اشاره دولتمردان به
لزوم انقالب ادارى و توجه به كشاورزى و غيره ،ازيكسو بيانگر باز شدن محدود و كنترلشده فضاى سياسى
75

(  .)1كدى ،ريشههاى انقالب ايران ،ص  345 ،341 - 343و  .346درباره تغيير جزئى سياست آمريكا با روىكار آمدن كارتر و مسئله حقوق بشر او ،موارد

ذيل دخالت داشتند :بىخبرى وى از شدت وخا مت اوضاع ايران ،كشمكش بين وزارت خارجه( ونس) و شوراى امنيت ملى( برژينسكى) آمريكا در طول
بحران ايران ،گمراهى و ناآگاهى آمريكا درباره انديشه هاى امام خمينى كه در مجموع تصور مىشد مخالفان شاه تحت رهبرى روشنفكران هستند و بعضى
متخصصان ،مذهبىها ،بازارىها و گروههاى حاشيهاى معمولى از آنان پشتيبانى مىكنند؛ و تصور بيشتر ناظران آمريكايى و نزديكان شاه بر اينكه مخالفين از
همان نوعِ هميشگى هستند و هدفهايشان شبيه هدف هاى طبقه متوسط دموكراتيك يا سوسيال دموكرات غربى است و مأموريت ناموفق ژنرال هايزر به
تهران و غيره (.لد ين و لويس ،كارتر و سقوط شاه؛ روايت دست اول ،صفحات مختلف)
 .)2 ( 76روزنامه كيهان.1356 /8 /17 ،
 .)3 ( 77همان 1356 /4 /6 ،1356 /2 /5 ،و .1356 /5 /26
 .)4 ( 78همان 1356 /2 /5 ،و .1356 /2 /11
 .)1 ( 79همان 1356 /2 /29 ،1356 /2 /17 ،1356 /2 /26 ،و .1356 /5 /3
 .)2 ( 80همان 1356 /3 /1 ،1356 /2 /26 ،و .1356 /2 /14
 .)3 ( 81همان1356 /4 /26 ،
 .)4 ( 82همان.1356 /5 /16 ،
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كشور بود؛ زيرا انتقادات تحت عنوان «پرتوى از انقالب شاه و ملت» تصوير شده و فقط از كانالهاى خصوصى
صورت گرفته و منعكس مىشد ،مثلًا دراينباره محمد باهرى دبيركل حزب رستاخير در آبان  1356گفت ،اين
حزب با احزاب سياسى دنيا شباهتى ندارد ،زيرا وظيفه حزب رستاخيز انتقال افكار و خواستههاى مردم به
دستگاههاى دولتى ،اجرايى و قانونگذارى است و ازسوىديگر ،نشان دهنده مشكالت زيادى بود كه با برنامههاى
شاه دركشور پديد آمده بود.
نكته درخور توجه درباره سياست هاى آمريكا در زمان وقوع انقالب اسالمى ايران اين است كه هر دو گروه
موجود در كاخ سفيد ،يعنى سايروس ونس وزيرخارجه ،كه طرفدار سياستهاى معتدل و زبيگنيو برژينسكى
مشاور امنيت ملى كارتر ،كه طرفدار بهرهگي رى از خشونت در برابر انقالب بود ،در تالش بودند تا منافع كشور
خود را با تداوم سلطه بر ايران حفظ كنند .تالشها و اقدامات و گفت وگوهاى اين دو گروه اين نكته را تأييد
مىكند.
 .9روشهاى مبارزه انقالبيان مانند گفتن اهلل اكبر بر پشتبامها در شبها كه تنور انقالب را گرم نگه مىداشت،
تهديد امام خمينى (قدس سره) به احتمال بروز نبرد مسلحانه عمومى ،درصورتىكه تظاهرات و اعتصابات
كارساز نباشد  83و موفقيت انقالبىها در جذب ارتش .امام خمينى از درگيرى مردم با ارتشيان جلوگيرى كرده ،از
ارتشىها مىخواست با فرار از پادگانها به مردم بپيوندند .مردم درحالىكه از كنار تانكها عبور مىكردند،
شعارهاى «برادر ارتشى ،چرا برادر كشى»! «ارتش برادر ماست»؛ و « اى سرباز مسلمان ،به فرمان خمينى ،فرار كن
از پادگان» را سر مىدادند.
نفوذ انقالبيان حتى به داخل مطمئن ترين نيروهاى رژيم شاه ،يعنى گارد ش اهنشاهى نيزكشيده شد .در روز
عاشوراى سال  ،1357گروهى از درجه داران و سربازان گارد بهسوىافسران ،درجه داران و سربازان گارد در
لويزان حمله كرده و دهها نفر از آنان را بهقتلرساندند.

84

 .10عقبنشينى هاى پياپى شاه و دولتمردان وى و حالت انفعال او در جريان نهضت .تغيير پياپى
نخستوزيران 85 ،تالش هاى نمايندگان مجلس در آزاد و دموكراتيك جلوه دادن مجلس با وجودى كه مردم آن
.)5 ( 83
84

9791 6

. 23 13

(  .)1ارتشبد قره باغى ،آخرين رئيس ستاد ارتش شاه ،حمله مزبور را تأييد كرده است .بهنظر وى ،علل تأثير تبليغات مذهبيان بر نيروهاى مسلح عبارت

بود از :سوء استفادههاى مالى در ارتش ،تبعيضهاى فراوان وتفاوت فاحش حقوق افسران و درجه داران با حقوق مستشاران آمريكايى ،حقوق بسيار كم
پاسبانها ،فتاوى علما و تبليغات مذهبى مبنىبر مخالف اسالم بودن ادامه خدمت ،ورود نوارها و اعالميهها توسطسربازان و افسران وظيفه به پادگانها و
غيره (.عباس قرهباغى ،اعترافات ژنرال ،ص  69 - 74و )89 - 113
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را خيمهشببازى تلقى مىنمودند 86 ،بازداشت تعدادى از مقامات به اتهام فساد و ايجاد نارضايتى 87 ،سخنرانى
محمدرضاشاه مبنىبر شنيدن صداى انقالب ملت ايران و گذاردن احترام به آن و غيره ،همگى بهجاى اينكه براى
شاه ثبات بياورد ،ناتوانى رژيم او را اثبات و بر روحيه عمومى انقالبى افزود.
بهطوركلى ،شاه عقب نشينى كرده و شديداً ترسيده بود .ماروين زونيس در كتاب شكست شاهانه درباره بروز
تزلزل در منابع قدرت روانى شاه ،هنگام انقالب نوشته است:
نقش قبلى اشرف بهدليل بدنامى اش كاهش يافته بود ،عَلَم ،يار ديرين و مورد اعتماد وى مرده بود ،سرطان شاه
عقيده ادعايى وى مبنى بر حمايت اهلل از او را در وى از بين برد و با روى كار آمدن كارتر ،اعتماد شاه به مقاصد
و حسننيت آمريكا سست شده بود .بنابراين ،او ديگر نمى توانست تصميمى قاطعانه در جهت حفظ رژيم خود
بگيرد.
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همچنين ،مالقاتكنندگان شاه در آبان ماه  ،1357گفتهاند كه وى نااميد و افسرده بهنظر مىرسيده است.
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مايكل بلومنتال ،وزير خزانه دارى آمريكا هم -كه قبل از مالقاتها او را ديده بود  -وقتى به آمريكا بازگشت به
دولتمردان آمريكايى گفت :شما يك مرده متحرك در ايران داريد .به گفته وى ،شاه كه يكسال قبل در ديدار با
وى مغرور و خوشقيافه بهنظر مىرسيد ،در اين مالقات گيج و بيمار بود.
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 . 11گسترش اين احساس عمومى كه مخالفان شاه در همهجا هستند و در تمام نهادهاى كشورى و لشكرى
حضور دارند و اثبات روزافزون پوشالى بودن قدرت وى.
در ليست يازدهگانه باال برخى از موارد ديده مىشوند كه از سالها پيش از انقالب وجود داشتند ،اما باعث
پيدايى روحيه عمومى انقالبى نشده بودند .معرفى اين زمينهها در اينجا به اين خاطر صورت گرفته است كه اگر
چنين مواردى وجود نمى داشتند ،چنين روحيهاى با ويژگىهاى خاص خود نيز به وجود نمىآمد.
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(  .)2پس از آغاز انقالب و اوجگيرى آن ،شاه سهبار در سال  1357نخستوزير را عوض كرد؛ شريف امامى از  57 /6 /5بهجاى جمشيد آموزگار،

سرلشكر ازهارى از  57 /9 /2به جاى شريف امامى و شاپور بختيار از  57 /10 /16بهجاى ازهارى منصوب شدند.
 .)3 ( 86ازجمله در زمينه مخالفت پزشك پور و گروه« پان ايرانيست » با دولت شريف امامى ،بنگريد به :روزنامه اطالعات.57 /6 /23 ،57 /6 /21 ،
 .)4 ( 87روزنامه اطالعات 135 7 /6 /22 ،57 /6 /20 ،و .1357 /6 /23
 .) 1 ( 88زونيس ،شكست شاهانه ،صفحات مختلف.
.)2 ( 89

. 23 03

 .)3 ( 90شوكراكس ،آخرين سفر شاه ،ص  16و .17
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در جريان انقالب ،افرادى كه گرايش مذهبى قوى ترى داشتند و نيز روشنفكران ناراضى ،زودتر به انقالب
پيوستند .اما زمانى فرا رسيد كه مردم ،گروه گروه ،به انقالب پيوسته و شهربهشهر و روستابهروستا ،در اغتشاش
فرو مىرفت.
نكته مهم در اين زمينه ،مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت قربانيان حوادث نوزدهم دى قم در تبريز بود
كه باعث كشته شدن تعدادى از تظاهركنندگان گرديد ،مردم منتظر شورشى ديگر در مراسم چهلم شهداى تبريز
در جايى ديگ ر بودند كه شهر يزد در اغتشاش فرو رفت و كشتهها از تداوم انقالب در شهرهاى ديگر خبر داد.
رفته رفته ،تمامى شهرها و روستاها در ناآرامى و تظاهرات فرو رفتند و اين روند تا پيروزى انقالب در  22بهمن
سال  1357ادامه يافت.
در دوران انقالب شعارهاى «مرگ بر شاه»« ،مرگ بر سلطنت پهلوى» « ،درود بر خمينى»« ،استقالل ،آزادى،
جمهورى اسالمى»« ،نه شرقى نه غربى جمهورى اسالمى» و  ...بر ديوارها و اعالميهها و بر زبان عموم مردم
جارى شدند و همهجا از مساجد گرفته تا دانشگاهها و خيابانها ،مركز تجمع و سخنرانىهاى سياسى با حضور
گسترده مرد م شد .انقالب ارتش را نيز از حكومت جدا نمود .در مراحل پايانى انقالب ،كاركنان روزنامهها و
راديو و تلويزيون نيز به اعتصابكنندگان پيوستند.
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بدينترتيب ،رژيمى كه بهدليل وابستگى بهطور جدى از طرف غرب حمايت مىشد و انواع نيروها را در اختيار
داشت و جزيره ثبات در يكى از ناآرامترين نقاط جهان خوانده مىشد ،با حركت مردمى كه جز عقيده خود
(اسالم) چيزى نداشتند ،فرو ريخت.
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(  .)1براى مالحظه حوادث ايران از دىماه  1355تا بهمن  ، 1357بنگريد به :موحد ،دو سال آخر ،رفرم تا انقالب ،صفحات مختلف .درباره حوادث اصلى

انقالب از خرداد  1357به بعد بنگريد به :كدى ،ريشههاى انقالب ايران ،ص  .365 - 379همچنين ،درباره حوادث زمان وقوع انقالب ،مطالب روزنامههاى آن
دوره تا حدى گوياست .مشكل اين روزنامهها وجود سانسور شديد در ماههاى اوليه است.
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بازتاب انقالب اسالمي
فصل ششم :انقالب اسالمى و مسائل راهبردى قدرتهاى بزرگ
انقالب اسالمى در زمان جنگ سرد بين دو بلوك شرق كمونيست به رهبرى اتحاد جماهير شوروى و غرب
ليبرال به رهبرى آمريكا اتفاق افتاد .در آن زمان ،مسائل جهانى و راهبردهاى دولتها عموماً با توجه به اين
واقعيت تدوين مىشد و جريان مىيافت.
ازاين رو ،بلوك غرب در راستاى راهبرد مهار يا سد نفوذ اتحاد جماهير شوروى ،تعدادى پيمان زنجيرهاى شامل
ن اتو ،سنتو و سيتو در محدوده جغرافيايى اروپا تا آسياى جنوب شرقى در اطراف شوروى پديد آورده بود كه
ايران عضو حلقه ميانى آن يعنى سنتو بود؛ و بلوك شرق نيز پيمان ورشو را براى جلوگيرى از نفوذ يا حمالت
غرب عليه هريك از اعضاى كمونيست اين پيمان به وجود آورده بود.
افزونبراين ،آمريكا پس از شكست در ويتنام ( 92 ،)1975به دليل مخالفت افكار عمومى ،ديگر توان مداخله نظامى
نظامى عليه حركتهاى انقالبى را در خود نمى ديد و نيكسون ،رئيسجمهورى آمريكا در راهبرد جديدى كه به
راهبرد دو ستونى -با ستون نظامى ايران و ستون مالى عربستان سعودى  -مشهور شد ،در مدت اندكى ،قرارداد
فروش ميلياردها دالر اسلحه با ايران را امضا و شاه ايران را ژاندارم خود در منطقه معرفى كرد 93 .در اين راستا،
ايران به نيابت از آمريكا ،شورشيان كمونيست ظفار در عمان را سركوب نمود.
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(  .)1پس از شكست فرانسوىها در دين بين فو  -سرزمينى در ويتنام كه فرانسه براى به تله انداختن نيروهاى هوشى مينه ،رهبر انقالب ويتنام ،آن را

انتخاب نمود  -در سال  1954م و خروج فرانسوى ها از ويتنام و كسب استقالل ويتنام شمالى ،آمريكايى ها آرام آرام وارد ويتنام جنوبى شدند تا از طريق
مبارزه نظامى و نبرد تبليغاتى كه« نبرد روانى عليه قلبها و اذهان ويتنامىها» نام گرفت ،ضمن جلوگيرى از سلطه كمونيستها بر ويتنام جنوبى و شبه جزيره
هندوچين ،از گسترش نفوذ رقباى كمونيست خود در اين منطقه ممانعت نمايد .اما همراهى مردم با مبارزان ويتنامى و همراهى دولتهاى شوروى و چين با
آنها ،آمريكايى ها را با شكستى تلخ مواجه ساخت .آنان هرچند حدود نه صد هزار نفر از مردم ويتنام جنوبى ،چهارصد هزار نفر از مردم ويتنام شمالى و
صدها هزار نفر از مردم در كامبوج و الئوس را به قتل رساندند ،خود نيز ،افزونبر خسارات مادى زياد ،حدود  51هزار نفر كشته داده ،در نهايت در مسير
تحوالت بعدى تن به شكستى تلخ و تعيينكننده دادند.
براى مطالعه جنگ ويتنام ،بهويژه روش هاى تبليغاتى آمريكا در اين جنگ ،بنگريد به :چندلر ،يورش هاى تبليغاتى آمريكا در جنگ ويتنام ،صفحات مختلف
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(  .)1در مجموع ،از سال  195 0تا زمان سقوط شاه ،ايران قراردادهاى خريد تجهيزات و خدمات نظامى به ارزش حدود بيست ميليارد دالر با آمريكا امضا

كرده بود .البته خريدهاى گرانقيمت و پيشرفته بيشتر به بعد از گران شدن قيمت نفت برمى گردد .طبق گزارش كميته خارجى سناى آمريكا ،بودجه دفاعى
ايران از  880ميليون دالر در سال  1349ش 1970 /م به  3 /680ميليون دالر در سال  1353ش 1974 /م و  9400ميليون دالر در سال  1356ش 1977 /م
جهش داشت.
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وقوع انقالب اسالمى ايران موجب تغيير راهبردهاى منطقهاى و جهانى دو ابرقدرت شد.
باتوجه به اينكه ،انقالب اسالمى در كشورى اتفاق افتاد كه حافظ منافع آمريكا در منطقه بود موجب ايجاد يك
خأل آشكار قدرت در منطقه شد .ضمناً خروج ايران از پيمان سنتو پساز پيروزى انقالب ،باعث فروپاشى آن
گرديد و بدينوسيله بين پيمانهاى ن اتو و سيتو فاصله افتاد.
وقوع انقالب در كنار چاههاى نفتى منطقه ،بر اهميت اين رخداد مىافزود و بهزودى در كشورهاى منطقه  -كه
مركز مسلمانان و بهويژه شيعيان جهان است  -انعكاس يافت و هراس از وقوع تحوالت مشابه ايران ،جهان غرب
و دولتهاى منطقه را فرا گرفت .در اين شرايط ،غرب و به ويژه آمريكا ،براى جلوگيرى از گسترش حركتهاى
انقالبى به كشورهاى ديگر و حفظ منافع بينالمللى خود از راهبردها و روشهاى مختلف بهره بردند.
جيمى كارتر در پايان سال  1979م و در ماههاى پايانى دوره رياست جمهورى خود اعالم كرد ،براى حفظ منافع
آمريكا يك «نيروى واكنش سريع» تشكيل مىدهد ،اين امر بهمعناى روى آوردن مجدد آمريكا به مداخله مستقيم
نظامى بود.
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سپس اين كشور حجمى تمام نشدنى از فشارها و تحريمها عليه ايران را آغاز كرد ،ازجمله :محاصره اقتصادى،
حمله نظامى نافرجام به طبس ،طراحى كودتاى نوژه 95 ،تحريك عراق به آغاز جنگ و همراهى با اين كشور  96و
نهايتاً «سياست مهار ايران» يا «مهار دوگانه»  97كه اين سياست يا راهبرد در پنج ماه اول رياست جمهورى بيل
.111 011
به نوشته يكى ديگر از منابع ،ايران در سالهاى  1972تا  1976م به ترتيب 2021 ،4373 /2 ،2157 /4 ،519 /1 :و  1458 /7ميليون دالر از آمريكا اسلحه
خريد (.سنجر ،نفوذ آمريكا در ايران ،ص )118
94

(  .)1دراينباره ،كارتر در سال  1980م در پيامى به كنگره چنين گفت «:هر اقدامى ازسوى هر قدرت خارجى براى دستيابى و كنترل منطقه خليجفارس،

به عنوان حمله به منافع حياتى آمريكا بشمار آمده و چنين حملهاى با هر وسيله الزمى ،ازجمله نيروى نظامى ،دفع خواهد شد » (.دفتر مطالعات سياسى و
بينالمللى وزارت امور خارجه( بهكوشش) ،مجموعه مقاالت سمينار بررسى خليجفارس ،ص )81
 .)2 ( 95براى مالحظه نقش آمريكا در طرح ريزى كودتاى نوژه ،بنگريد به :كودتاى نوژه ،ص  108 ،37و .115
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(  .) 3براى مطالعه نقش آمريكا در آغاز جنگ عراق عليه ايران بنگريد به :محمدى « ،علل و عوامل بروز جنگ تحميلى»  ،در :جنگ تحميلى( مجموعه

مقاالت) ،ص 9 - 151؛ مختارى « ،تجزيه و ت حليل مقطع زمينهسازى جنگ ايران و عراق »  ،در :جنگ تحميلى( مجموعه مقاالت) ،ص 102؛ « روابط پنهانى
اياالت متحده و عربستان سعودى ،اسلحه ،نفت ،عراق ،ايران» ،اطالعات سياسى  -اقتصادى ،ش  71و  ،72ص .64 - 71
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(  .) 4براى مالحظه سياست مهار ايران و محدوديتها و نتايج آن ،بنگريد به :اميرى «،ايران و آمريكا ،نگاه ديگر » ،اطالعات سياسى  -اقتصادى ،ش  95و

96؛ متقى «،دستورالعمل اجرايى كلينتون ،مهار ايران يا بديلى ديگر؟» ،ماهنامه راهبرد ،ش  6؛ گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا «،بررسى روابط ايران و
اياالت متحده آمريكا :سياست مهار دوجانبه و پيامدهايش»  ،مجله سياست خارجى ،س  ،9ش 1؛ متقى «،محدوديتهاى آمريكا در روند دستيابى ايران به
تكنولوژى پيشرفته» ،مجله سياست دفاعى ،س  ،1ش  3و .4
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كلينتون از حزب دموكرات و با طراحى البى اسرائيل -كميته امور عمومى آمريكا اسرائيل ( -) IPACتدوين
شد.
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آمريكا براى پر كردن خأل قدرت موجود ،و بهدليل حضور روسها در منطقه ،شوراى همكارى خليج فارس را
در سال  1981م تشكيل داد؛ و بنيه نظامى كشورهای حاشيه خليج فارس به ويژه عربستان را تقويت كرد.
پس از فروپاشى بلوك شرق و اتحاد جماهير شوروى ،آمريكا به اين تصور كه فروپاشى رقيب بهمعناى صالبت
و حقانيت بلوك غرب است ،براى ورود جهان به يك نظام جهانى تكقطبى بهگونهاى كه خود بهعنوان قدرت
برتر در باال قرار داشته (هژموني) و سايرين به صورت سلسله مراتبى بعد از آن قرار گيرند ،به تكاپو افتاد.
اما با گذشت زمان دو مسئله چشمانداز اهداف راهبرد ى جهانى آمريكا را تيره كرد :يكى مقاومت مراكز قدرت
ديگر جهانى مانند فدراسيون روسيه ،چين ،اتحاديه اروپايى و تالش آنها براى پيدايش يك نظام چندقطبى؛  99و
ديگرى تشديد حركتهاى رهايىبخش در منطقه نفتخيز خاورميانه و خليج فارس و تهديدات فزاينده لبنان و
فلسطينىها عليه رژيم صهيونيستى ،به ويژه از زمان آغاز حمالت انتحارى؛ تهديدات و حركتهايى كه بازتاب
انقالب اسالمى در ايجاد آنها آشكار است.
در اين شرايط ،با حمالت بيستم شهريور ( 1380سپتامبر  2001م) به برجهاى دوقلوى سازمان تجارت جهانى و
پنتاگون در آمريكا ،جرج بوش ،رئيسجمهور آمريكا بهانه مناسبى بهدست آورد تا با طرح و اجراى راهبرد
«حمله پيشدستانه» و با بهرهگيرى از قدرت فناورى به ويژه اتكا به نيروى هوايى براى پيشبرد مقاصد راهبردى
خود ،به كشورهاى دشمن خود حمله كند .راهبرد «حمله پيشدستانه» آمريكا بر مبناى دستيابى به چند هدف
تنظيم شده بود تا بتواند به سلطه جهانى آمريكا تحقق بخشد:
 . 1مبارزه با انقالب اسالمى ايران و بازتابهاى منطقهاى و جهانى آن؛
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(  .)5در حمله نظامى آمريكا به طبس 118 ،آمريكايى مجهز به شش فروند هواپيما ،هشت فروند هلىكوپتر و مسلسلهاى دستى و موتورسيكلت شركت

داشتند .در اين واقعه هشت آمريكايى كشته شدند كه با تالش بورگه و وياللون  -كه به وكالى فرانسوى مشهور بودند و مرتب با قطبزاده تماس داشتند  -به
آمريكا منتقل شدند (.بكويث ،نيروى دلتا ،ص 103 - 141؛ مازندى ،ايران ابرقدرت قرن؟ ،ص )1613
99

(  .)1اين تالشها در سالهاى گذشته ،خود را در سخنرانىها و مالقات هاى سران كشورها ازجمله سران روسيه ،چين ،برخى از اعضاى صاحبنفوذ

اتحاديه اروپايى و يا به شكل انعقاد برخى توافقنامههاى بينالمللى نشان داده است.
منظور از نظام چندقطبى ،نظامى بينالمللى است كه داراى مراكز متعدد قدرت باشد .مانند نظام بين الملل قبل از جنگ جهانى اول و پس از آن تا جنگ
جهانى دوم.
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 . 2ايجاد امنيت براى رژيم صهيونيستى از طريق حضور در منطقه و كنترل گروههاى ضد اسرائيلى در جهان
عرب به ويژه فلسطين و لبنان و حائل شدن بين سوريه و ايران؛
 .3كسب منافع حاصل از نفت عراق و كنترل بازار جهانى نفت؛
 . 4تغيير جغرافياى سياسى منطقه بهمنظور كسب اهداف راهبردى خود؛
 . 5گسترش روزافزون حضور خود در مناطق اروپاى شرقى ،قفقاز ،آسياى مركزى و آسياى جنوبى و ايجاد
فاصله بين قدرتهايى مانند ف دراسيون روسيه ،چين ،هند و ايران ،تا ضمن جلوگيرى از تشكيل هرگونه اتحاد
احتمالى ،از ايجاد «عصر آسيايى» احتمالى ممانعت نموده ،در راستاى فروپاشى ارضى كشورهاى بزرگى مانند
روسيه و چين  -كه خطر بزرگ و بالقوهاى در برابر اهداف جهانى آمريكا هستند -تالش نمايد.
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دربار ه بازتاب انقالب اسالمى بر مسائل راهبردى اتحاد جماهير شوروى نيز مىتوان گفت ،با آغاز و سپس
پيروزى انقالب ،امنيت داخلى و منافع جهانى اين كشور تحتالشعاع قرار گرفت .فكر انقالبى بهرغم كنترل
شديد سازمانهاى امنيتى از ديوارهاى آهنين گذشت و بر جمهورىهاى مسلماننشين اتحاد جماهير شوروى
تأثير كرد .افزون براين ،انقالب اسالمى با تغيير ايدئولوژى و ماهيت حركتهاى انقالبى در جهان اسالم  -كه
بسيارى از آنها قبلًا ماركسيستى بودند يا گرايش به شوروى داشتند  -از نفوذ بينالمللى اين كشور كاست و در
دسته علل فروپاشى اتحاد جماهير شوروى قرار گرفت.
لئونيد برژنف « صدر هيئت رئيسه اتحاد جماهير شوروى سوسياليسى» ،هنگام اشغال افعانستان توسط ارتش
سرخ ،به گسترش امواج انقالبى در مرزهاى جنوبى اين كشور اشاره كرده بود .مقاومت سرسختانه مردم
افغانستان مقابل اين هجوم ،با حمايت ايران و الهام از انقالب اسالمى صورت گرفت؛ و شكست روسها در
افغانستان در فروپاشى اتحاد جماهير شوروى تأثير بهسزايى داشت.
فدراسيون روسيه در سالهاى گذشته براى پيشبرد اهداف جهانى خود ،ازيكطرف كوشيد با بهدست آوردن
جاى پايى در نهادهاى اروپايى ،خود را بهمنزله كشورى اروپايى مطرح كند؛ و ازطرف ديگر ،سعى كرد با
بهرهگيرى از همكارى دولت هاى ديگرى مانند چين ،كشورهاى اروپايى و ايران ،و تالش در سازمانهاى
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(  .)1برخى ديدگاه ها عقيده دارند ،هدف نهايى آمريكا از گسترش حضور در منطقه ،كشور چين است .همچنين ،در غرب و بهويژه در آمريكا ،گاهى اين

ايده شنيده مىشود كه روس يه نه دوست ماست نه برادر ما؛ يا اين ندا كه روسيه در نهايت بايد به پنجاه كشور تقسيم گردد.
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بينالمللى ،با ادامه سياست يكجانبهگرايى آمريكا مقابله كند .واقعيت اين است كه نه غرب واقعاً مايل است
روسيه را به ميان خود بپذيرد و نه روسها در مجموع به غرب اعتماد دارند.

انقالب اسالمى و طغيانها و حركتهاى انقالبى در جهان اسالم
مقايسه اوضاع اجتماعى -سياسى كنونى كشورهاى اسالمى با وضعيت آنها در آستانه پيروزى انقالب اسالمى،
حاكى از يك تغيير آشكار در بيشتر آنهاست .به دنبال وقوع و پيروزى انقالب اسالمى ايران يك فضاى در حال
گسترش بيداری اسالمى ،سراسر جهان اسالم را فرا گرفت؛ تعدادى از حركتهاى اسالمى پديد آمد و تعدادى
كه از قبل وجود داشته اما منفعل بود ،فعال و انقالبى شد.
الف) بازتاب سريع انقالب اسالمى بر كشورهاى عربى
 .در لبنان -كه بيش از هر كشور ديگرى تحتتأثير انقالب اسالمى قرار گرفت -جنبشهاى شيعه «امل»« ،امل
اسالمى» و «حزباهلل» و گروه سُنى «جنبش توحيد اسالمى» تحت تأثير مستقيم انقالب اسالمى پديد آمده يا
فعال شدند .بهويژه حزباهلل لبنان از سال  1982م و اشغال جنوب لبنان و بيروت توسط رژيم صهيونيستى ،با
ضربات خود كه با گروههاى ديگرِ مقاومت نيز همكارى مىكرد ،توانست نيروهاى اين رژيم را از لبنان اخراج
كند .در نبرد مشهور  33روزه در سال  1385ش نيز اسرائيل در مقابل مقاومت حزباهلل تسليم شد و براى
اولين بار طعم ناكامى را چشيد .اين ناكامى تاكنون تأثيرات بزرگى در صحنه داخلى لبنان و منطقه خاورميانه
داشته است.
 . 2در عراق ،فعاليت «حزبالدعوة اسالمى» كه آيتاهلل سيدمحمدباقر صدر از آن حمايت مىكرد ،در اثر وقوع
انقالب اسالمى شدت گرفت .افزونبراين ،در سال  1361ش آيتاهلل سيدمحمدباقر حكيم با هدف مبارزه با
حكومت صدام حسين «مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق» را پديد آورد كه نقش انقالب اسالمى در اين امر
آشكار بود.
 . 3در عربستان سعودى ،وقوع انقالب اسالمى انگيزه خوبى به اخوانالمسلمين داد تا به رژيم سعودى حمله
كنند .سازمانى به نام اخوانالمسلمين در ابتدا در دهه  1920م در مصر به رهبرى حسنالبنا تشكيل گرديد و
بعدها سازمان هايى به همين نام و با مواضع متفاوت در كشورهاى مختلف عربى پديد آمدند .اخوانالمسلمين
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سعودى چند ماه پس از پيروزى انقالب ايران تحت رهبرى جهيمان العتيبى مسجدالحرام را اشغال كردند.
«سازمان انقالب اسالمى شبه جزيره عربستان» كه گروهى شيعه بود و رهبرى شورشهاى عاشوراى سال 1979
م در استان قطيف عربستان را برعهده داشت نيز ،تحت تأثير انقالب اسالمى پديد آمد و رژيم سعودى بهشدت
آن را سركوب كرد.
 . 4در بحرين« ،جبهه اسالمى براى آزادى بحرين» به ادعاى حكومت بحرين به يك كودتاى نافرجام در سال
 1981م دست زد .نارضايتى ها تاكنون در بحرين چندبار شديداً طغيان نموده و با سركوبى شديد حاكمان سنى
در اين كشور سابقاً ايرانى شيعهنشين ،مواجه شده است.
 . 5در كويت ،يك حركت اسالمى ازجمله با تالش گروه «حزباهلل كويت» به وجود آمد.
اين تاثيرات انقالب اسالمي به شكل های مختلف در كشورهای ديگر از جمله مصر ،الجزاير ،تونس ،مراكش،
سوريه ،فلسطين ،سودان و ..مشاهده ميشود.
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فصل هفتم :انقالب اسالمى؛ نظام بينالملل و آينده غرب

مقدمه
رخداد و پيروزى انقالب اسالمى ايران در سال  1357نهتنها به حاكميت يك نظام مستبد و وابسته به قدرتهاى
خارجى پايان داد ،بلكه نظامى مردمساالر آفريد كه ازيكسو بر افكار عالى فرهنگى و تاريخى ملت ايران ،يعنى
نقش كليدى دين در سياست استوار است و ازسوى ديگر بنا بر وظيفه دينى خود ،مقاومت در مقابل قدرتهاى
سلطهگر جهانى و دولتهاى وابسته به آن ،و درحقيقت برهم زدن بازى سلطه جهانى از طريق افشاگرى و آگاه
كردن ملتها ،و تالشهاى علمى و پيشرفتهاى فناورى را در مركز توجه خود قرار داده است.

گفتار اول :نظام بينالمللى دو قطبى؛ از استحكام تا فروپاشى
الف) نظام بينالمللى در زمان رخداد انقالب اسالمى

تا پيش از جنگ جهانى دوم ،تعدادى از دولتهاى اروپايى قوى تر ،يك نظام چندقطبى مبتنى بر استعمار قديم
پديد آورده و بر آن مسلط بودند .آنها در اين نظام ،بيشتر كشورهاى جهان سوم را ميان خود تقسيم نموده،
بيشتر ،با حضور نظامى مستقيم و به كارگيرى افسران خود ،بدون استفاده درخور توجه از افراد بومى در اداره آن
كشورها ،بر آن سرزمينها حكومت مىكردند .به اين وسيله دولتهاى مزبور ،تقريباً تمام قارههاى آفريقا،
آمريكاى جنوبى و مركزى و بخشهاى وسيعى از قاره آسيا ،ازجمله شبه قاره هند ،آسياى غربى ،خليجفارس و
شرق آسيا را در اشغال مستقيم نظامى خود داشتند.
در اين شرايط ،در تعدادى از كشورهاى جهان سوم ازجمله در كشور ما ،به دليلهاى فرهنگى و تاريخى و
رقابت استعمارى بيگانگان ،ازجمله انگليس و روسيه در اين منطقه ،سلطه بيگانه از طريق حضور مستقيم و
مداوم نظامى امكانپذير نبود؛ ازاينرو ،استعمارگران نمىتوانستند از روش استعمار قديمى مبتنىبر اشغال نظامى،
استفاده كنند.
با وقوع جنگ جهانى اول ،انقالب سال  1917م در روسيه و جنگ جهانى دوم ،شرايط جهانى تغيير نمود؛ اين
حوادث زمينهساز ورود به عصر نظام دوقطبى گرديد كه در يكطرف آمريكا و مجموعه كشورهاى غربى و در
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طرف ديگر ،اتحاد جماهير شوروى نوظهور و اقمارش قرار داشتند .همچنين ،رشد حركتهاى رهايىبخش در
بيشتر سرزمينهاى استعمارزده پيشگفته ،به استعمار قديم پايان داد و حكومتهاى مستقل يا ظاهراً مستقل پديد
آمدند .در اين شرايط ،رقابت دو بلوك سياسى جديد -غرب ليبرال به رهبرى آمريكا و شرق كمونيست به
رهبرى شوروى -بسيارى از دولتهاى تازه استقالليافته را بهعنوان كشورهاى اقمارى و واب سته وارد اين دو
اردوگاه نمود.
همزمان با جنگ سرد مسكو  -واشنگتن ،يك جنگ سرد شديد ديگر ،بر سر رهبرى رژيمهاى ماركسيستى بين
دو قدرت اصلى كمونيست به نام جنگ سرد مسكو  -پكن جريان داشت.
با مشخص شدن شكست آمريكا در ويتنام و رضايت آمريكا به دادن باجهاى سياسى بزرگ به چين در قبال
ميانجىگرى ميان آمريكاى شكستخو رده و مبارزان ويتنامى ،روابط چين و غرب بهخصوص در زمينه
سرمايهگذارى غرب در بنادر آزاد اقتصادى چين مانند بندر شانگهاى ،با توجه به نيروى كار ارزان در چين،
گسترش يافت .بهرغم گسترش اين روابط ،چينىها و آمريكايىها از نظر راهبردى ،در ميانمدت و درازمدت،
يكديگر را دشمن مى پندارند و در آمريكا اين ديدگاه وجود دارد كه چين اژدهاى خفتهاى است كه نبايد بيدار
شود و تقسيم چين به چند دولت عقيده خوبى است.
بدينگونه ،با وجود جنگ سرد ميان شرق و غرب -كه مواردى مانند بحران برلين ،جنگ كره و جنگ ويتنام در
نقاط اوج آن قرار گرفتند -يك موازنه قدرت ميان اين دو بلوك پديدار شد كه تا زمان فروپاشى اتحاد جماهير
شوروى و بلوك شرق ،در آغاز دهه  1990م ادامه يافت.
كشور ما در سالهاى جنگ سرد به دليل غيرمردمى بودن سردمداران رژيم پهلوى و توافق غرب -شرق ،به بلوك
غرب و به ويژه آمريكا وابسته گرديده ،بعد از شكست آمريكا در نبرد ويتنام ،بر مبناى دكترين نيكسون به
ژاندارمى آمريكا گمارده شده بود .بدينترتيب ،وظيفه اى كه آمريكا براى رژيم محمدرضاشاه تعيين نموده بود،
پاسدارى از منافع اين كشور و مجموعه غرب در منطقه ،و جلوگيرى از ايجاد و گسترش حركتهاى ضدغربى
بود.
در اين شرايط در خود ژاندارم -يعنى كشور راهبردى ايران -انقالب اتفاق افتاد؛ اما نه يك انقالب وابسته به
بلوك مقابل ،بلكه انقالبى مستقل و مخالف بازى سلطهگرانه شرق و غرب با آرمانى نوين و حاوى راهى جديد
در اداره امور داخلى و روابط بينالمللى .با توجه به مفاد و محتواى اين آرمان الهى -ازجمله استقالل واقعى از
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قدرت هاى بيگانه بر مبناى سياست نه شرقى نه غربى ،توسعه سياسى در قالب نظام مردمساالرى دينى و توسعه
علمى ،فناورى و اقتصادى با تكيه بر برنامههاى هدفدار و زمان دار و امكانات داخلى و برقرارى عدالت در
روابط بينالمللى -مشخص بود كه يك چالش بزرگ و بنيانبرافكن براى قدرتهاى سلطهگر جهانى در راه
است.
ب) ايران و امنيت ملى آمريكا پيش از انقالب اسالمى

موقعيت و اهميت راهبردى ايران در مقاطع مختلف تاريخى باعث طمع كشورها و قدرتهاى بزرگ منطقهاى و
جهانى براى نفوذ يا سلطه بر اين كشور بوده است .داليل اين اهميت عبارت بود از:
 . 1قرار داشتن بر سر راه اروپا به شبه قاره هند كه مدتها مورد منازعه دولتهاى انگليس ،روسيه و فرانسه بود؛
 . 2وجود ذخاير عظيم انرژى در منطقه خليج فارس و در داخل مرزهاى كشور و قرار گرفتن ايران در سراسر
سواحل شمالى خليج فارس و تنگه هرمز؛
 . 3همسايگى با اتحاد جماهير شوروى كه در زمان جنگ سرد براى صدور ايدئولوژى و انقالب ماركسيستى
تالش مىكرد.
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پس از جنگ جهانى دوم ،آمريكا با توجه به قدرت نظامى و اقتصادى خود ،بهعنوان قدرت برتر ،جانشين
اروپايىها در بسيارى از مناطق جهان ازجمله خاورميانه و ايران شد .موقعيت راهبردى و منابع غنى معدنى
ايران ،آمريكايىها را بهسوى خود جذب كرد و در خطمشىها و دكترينهاى امنيتى آمريكايى جايگاه ويژهاى
يافت.
در ژوئيه  1947م 1326 /ش ،در دولت هارى ترومن ( 1947 - 1953م) ،بر اساس سياست خارجى آمريكا با
عنوان «سياست سد نفوذ آمريكا» در مقابله با نفوذ شوروی ،بهتدريج چند پيمان دفاعى زنجيرهاى (ناتو ،سنتو و
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(  .)1ايران حدود  110ميليارد بشكه ذخيره نفتى دارد كه  10 /4درصد از نفت جهان و  14 /4درصد از نفت منطقه است .همچنين ايران با داشتن حدود

پانزده درصد از ذخاير گاز جهان د ومين دارنده منابع گاز پس از روسيه در جهان است (.امير احمدى «،جايگاه استراتژيك ايران در بازار جهانى نفت»،
اطالعات سياسى  -اقتصادى ،ش  97و  ،98ص  82و  83؛ مجتهدزاده ،كشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتيك ،ص 53؛ حافظ نيا ،خليجفارس و نقش
استراتژيك تنگه هرمز ،ص )105
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سيتو) از اروپا تا آسياى جنوب شرقى در اطراف شوروى ايجاد شد كه بعداً آمريكايىها ايران را نيز به عضويت
حلقه ميانى آن (سنتو) درآوردند.
آمريكا در جريان ملى شدن صنعت نفت ابتدا براى شكستن انحصار نفتى انگليس در ايران از ملى شدن نفت
ايران حمايت كرد ،اما بعد به دليل منافع امنيتى منطقهاى خود و نيز اطمينان يافتن از اينكه انگليسىها سهم اين
كشور از نفت ايران را خواهند داد ،مقابل نهضت ايستاد .اعتراض آيتاهلل كاشانى به سياست آمريكا در اواخر
دوره ترومن گوياى تغيير موضع آمريكا است« :ما نمىخواهيم حكومتهاى خارجى در امور داخلىمان دخالت
كنند  ...آمريكا بايد پيروى از سياست انگليس را كنار بگذارد .از اين كار چيزى جز نفرتِ مردم دنيا بهطور اعم
و مردم ايران به طور اخص نصيبش نخواهد شد».
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بعد از روى كار آمدن آيزنهاور ،چند مقام بلندپايه آمريكايى و انگليسى طرحى با نام رمز«آژاكس» تهيه كردند كه
رهبرى آن با كروميت روزولت بود؛ و سازمان سيا و اينتليجنتسرويس انگلستان براى اجراى كودتا دستبهكار
شدند.
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آنها در  28مرداد  1332ب ا همكارى عوامل داخلى ،عليه دكتر مصدق كودتا كردند .پس از كودتا،

آيزنهاور پيام تبريكى به محمدرضاشاه فرستاد.
تالش آمريكا براى سهيم شدن در نفت ايران پس از كودتا ،با قرارداد هوارد پيچ -امينى  104در  28شهريور
 -1333كه بين دولت ايران و كنسرسيوم بينالمللى نفت در تهران امضا شد -به ثمر نشست .براساس اين
قرارداد %40 ،از سهام نفت ايران به شركت انگليسى %40 ،به شركتهاى آمريكايى %14 ،به شركت رويال
داچشل (هلندى -انگليسى) و  %6به شركت نفت فرانسه داده شد .اما دولت ايران كوشيد اين بخشش منابع ملى
را پيروزى بر آمريكا و انگليس بخواند .زاهدى ،نخست وزير كودتا ،در جلسه مشترك هيئت دولت و رؤساى دو
مجلس ،ضمن دفاع از قرارداد مزبور ،گفت ،دولت ايران سر انگليس و آمريكا كاله گذاشته است؛ زيرا تا هفت،
هشت سال ديگر نيروى اتم جاى نفت را گرفته و ذخاير نفت ايران بىمصرف خواهد ماند؛ بنابراين در اين ده
ساله هر چه از كنسرسيوم بگيريم وجهى بازيافتى است.
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 .)1 ( 102بيل ،شير و عقاب ،ص .134
 .) 1 ( 103گازيوروسكى ،سياست خارجى آمريكا و شاه ،ص  164 - 166؛ ازغندى ،روابط خارجى ايران( دولت دستنشانده) ،ص .237 - 240
 .) 3 ( 104امينى ،وزير دارايى كابينه زاهدى و هوارد پيچ ،رئيس گروهى بود كه نمايندگى كمپانىهاى نفتى را برعهده داشت.
 .) 1 ( 105مدنى ،تاريخ سياسى معاصر ايران ،ص .310
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ازسوىديگر ،در فوريه  1955م /بهمن  1334ش پيمان بغداد تحت عنوان قرارداد همكارى عراق و تركيه با
حمايت آمريكا و انگليس امضا شد و پس از چندى پاكستان و سپس ايران نيز ،بدان پيوستند .اين پيمان پس از
خروج عراق از آن در سال  1958به پيمان مركزی يا سنتو تغيير نام داد.
جان .اف .كندى از حزب دموكرات آمريكا ،از ژانويه  1961تا نوامبر  1963م (سال ترور كندى) رئيسجمهور
اين كشور بود .او بر اصالحات از باال براى جلوگيرى از وقوع انقالب در جهان سوم و مسابقه تسليحاتى
گسترده ب ا اتحاد جماهير شوروى تأكيد مىكرد .ايران نيز در فهرست كشورهايى قرار داشت كه بايد اصالحات
مزبور را اجرا مىكرد.
اما محمدرضاشاه در ابتدا در مقابل درخواست آمريكا براى انجام اصالحات ايستادگى كرد .او معتقد بود ،با
قدرت پليس و سازمان اطالعاتى مىتوان هر حركتى ر ا از بين برد .وى در انتخابات رياست جمهورى آمريكا با
ارسال كمك هاى مالى درخور توجهى به صندوق انتخاباتى نيكسون (رقيب كندى) از او حمايت كرد.
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با اصرار كندى دكتر على امينى -كه به طرف دارى از آمريكا شهرت داشت -به نخستوزيرى رسيد .ازآنپس،
رفت وآمدهاى زيادى بين مقامات دو كشور درخصوص ادامه اصالحات صورت گرفت .ازجمله در فروردين
 1341ش ،شاه به آمريكا سفر كرد .آمريكايىها كه از قول محمدرضاشاه با آنها در اجراى اصالحات ،راضى
بهنظر مىرسيدند ،دست او را در انتخاب نخست وزير باز گذاردند و او يار مطمئن خويش اسداهلل عَلَم را به
نخست وزيرى برگزيد و بدينترتيب اصالحات ارضى ،تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و واليتى و اصول «انقالب
سفيد» اجرا شد.
بعد از ترور كندى ،جانشين او ليندون جانسون نيز ،به موضوع اهميت ايران در كسبمنافعملى و امنيتى آمريكا
توجه زيادى داشت .احياى كاپيتوالسيون -كه با واكنش شديد امامخمينى (قدس سره) مواجه و باعث تبعيد
طوالنىمدت ايشان گرديد -در همين زمان صورتگرفت.
پس از جانسون ،ريچارد نيكسون از حزب جمهورىخواه از سال  1969تا  1974م رئيسجمهور آمريكا بود و
در اين سال به دنبال رسوايى واترگيت استعفا داد .قبل از به قدرت رسيدن او ،تحوالت بينالمللى مهمى اتفاق
افتاده بود كه تغيير عمده اى در راهبرد امنيتى آمريكا درپى داشت؛ ازجمله پيروزىهاى بزرگ نهضتهاى
رهايى بخش در آسيا ،آفريقا و آمريكاى التين ،دستيابى شوروى به بمب اتمى ،و از همه مهمتر ،درگيرى و
 .)1 ( 106فونتن ،يك بستر و دو رؤيا ،ص .174
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شكست رسوايى آمريكا در جن گ ويتنام و نارضايتى مردم آن كشور از شركت آمريكا در آن جنگ .همچنين،
مجتمعهاى نظامى  -صنعتى آمريكا براى فراهم آوردن زمينه صدور تسليحات ،به دولت فشار مىآوردند.
نيكسون در  22ژوئيه  1969م در راه سفر به فيليپين در جزيره گوام ،دكترين خود را چنيناعالم كرد:
گمان مىكنم وقت آن رسيده باشد كه اياالتمتحده در زمينه مناسباتش با كشورهاى آسيايى به دو نكته توجه
كند :اولًا ،ما به همه تعهدات قراردادى خود احترام خواهيم گذاشت؛ ثانياً ،تا جايى كه مربوط به مسائل امنيت
داخلى و مسائل دفاع نظامى باشد  -صرفنظر از تهديد از جانب يك د ولت بزرگ كه مسلماً منجر به توسل به
سالح هستهاى خواهد شد -دولت آمريكا ملل آسيايى را تشويق مىكند كه مسائل امنيت داخلى و دفاعى را بين
خودشان حل و فصل كنند و انتظار دارد خودشان اين مسئوليت را به عهده بگيرند.
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براساس دكترين جديد ،آمريكا ديگر در جنگهاى محدود در اطراف شوروى مانند جنگ ويتنام شركت نمىكرد
و مسئوليت دفاع را به كشورهاى منطقه وامىگذارد و آنان را به انواع سالحهاى پيشرفته غيراتمى مجهز مىنمود.
بدينترتيب ،هم كارخانههاى اسلحهسازى آمريكا رونق گرفت و هم از بدنامى شكست در جنگها و تلفات
انسانى و مادى اين امر دور ماند .در منطقه خاورميانه و خليج فارس ،نيكسون و وزيرخارجهاش كيسينجر ،براى
دفاع از منافع ملى و امنيتى آمريكا ،بر رژيم شاه در ايران دست گذاشتند و آن را بهصورت ژاندارم آمريكا
درآوردند؛ البته  -همانگونه كه در فصل قبل آمد  -ايران بهعنوان ستون نظامى و عربستان بهعنوان ستون مالى اين
دكترين در منطقه در نظر گرفته شدند.
تعدادى از علل مربوط به انتخاب ايران بهعنوان ژاندارم و ستون نظامى بر اساس «راهبرد دو ستونى» و دكترين
نيكسون عبارت بودند از:
 . 1مرزهاى طوالنى ايران و شوروى؛
 . 2عضويت ايران در پيمان سنتو؛
 . 3موقعيت راهبردى جغرافيايى ايران به دليل قرار داشتن در سواحل شمالى منطقه مهم خليج فارس و تنگه هرمز؛
 . 4جمعيت زياد ايران نسبتبه ساير كشورهاى منطقه؛
 .) 1 ( 107كيسينجر ،سياست خارجى آمريكا ،ص .5 - 7

58

 . 5تنها متحد مطمئن رژيم صهيونيستى در منطقه؛
 .6خصوصيا ت شخصى بلند پروازانه محمدرضاشاه و عالقه زياد او به خريد تسليحات نظامي.
 . 7توانايي مالي شاه از درآمد نفتي ،برای خريد اسلحه و رونق كارخانه های اسلحه سازی در آمريكا.
جيمىكارتر از حزب دموكرات ،آخرين رئيس جمهور آمريكا تا پيش از پيروزى انقالب اسالمى بود .كارتر براى
ايجاد چهره اى مثبت از آمريكا و زدودن آثار مداخالت اين كشور در جهان و تقويت و ايجاد ثبات در
كشورهاى وابسته به آمريكا ،با ايده «حقوق بشر» پا به ميدان گذاشت .اما همانگونه كه پيش از اين آمد ،طرح
مزورانه اين مسئله از سوى آمريكا صرفاً براى اصالح چهره جهانىاش بود كه اقدامات بعدى كارتر اين
دروغپردازى را افشا نمود.
كارتر نيز همانند رؤساى جمهور پيشين بر اهميت ايران براى منافع ملى آمريكا تأكيد مىكرد .وى در دىماه سال
 1356در سفر به تهران ،ايران را «جزيره ثبات در يكى از پرآشوبترين نقاط دنيا» خواند و گفت :در مسائل
مربوط به امنيت نظامى ،ديدگاههاى ما با هيچ كشورى به اندازه ايران نزديك نيست.
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همانگونه كه پيش تر گفته شد ،در زمان وقوع انقالب اسالمى هر دو گروه حاضر در كاخ سفيد -يعنى گروه
سايروس ونس وزيرخارجه كه سياستهاى ماليمترى را تجويز مىكرد و گروه برژينسكى ،مشاور امنيت ملى
كارتر كه بر ايستادگى و برخورد قاطع با انقالبيان تأكيد مىكرد -بر منافع ملى و امنيتى آمريكا نظر داشتند و
توصيههاى خود را با هدف حفظ ايران در دستان آمريكا ارائه مىدادند.
اما آمريكا به علتهاى متعدد ،نتوانست مانع پيروزى انقالب اسالمى شود .تحليلگران ،علت شكست آمريكا را
ضعف اطالعاتى سازمان سيا درب اره ايران ،درگيرى آمريكا در مسئله كمپ ديويد ،سياست حقوق بشر كارتر و
غيره دانستهاند؛  109اما بهنظر نگارنده ،مهم ترين عامل شكست آمريكا را بايد در نوع خاص انقالبى جستجو كرد
كه در ايران رخ داد؛ يعنى انقالبى اسالمى كه برخالف انقالبهاى زمانه ،به دليل داشتن ماهيت مذهبى،
به سرعت ،با مشاركت گسترده مردمى ،ابتكار عمل را از رژيم شاه و حاميان خارجى آن گرفت.

 .)1 ( 108زونيس ،شكست شاهانه ،ص .374
 .)1 ( 109تائب «،ريشههاى ناكامى آمريكا در قبال انقالب اسالمى ايران» ،مجموعه مقاالت سمينار انقالب اسالمى و ريشه هاى آن ،ج ،ص .301 - 303
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ج) انقالب اسالمى و فروپاشى بلوك شرق

فروپاشى بلوك شرق ماركسيست در اوايل دهه م بهمعناى فروپاشى نظام دوقطبى حاكم بر جهان نيز هست.
در تحليل علل و عوامل فروپاشى بلوك شرق مىتوان انقالب اسالمى و بازتابهاى منطقهاى و جهانى را آن
يكى از مهم ترين اين علل برشمرد .انقالب اسالمى حداقل از سه طريق در ايجاد زمينههاى فروپاشى اتحاد
جماهير شوروى و بلوك شرق تأثير داشته است كه عبارتاند از:
 .1انقالب اسالمى بهمنزله طليعه نقشآفرينى دين در عرصه سياسى  -اجتماعى در دنياى موجود ،فلسفه وجودى
رژيمهاى ماركسيستى را  -كه بر چهره آنها مُهر مخالفت با دين نقش بسته بود  -عملًا زير سؤال برد .حاكمان اين
رژيمها با وقوع اين انقالب و بازتابهاى آن در كشورهايشان  -كه اين بازتابها بهويژه در قسمتهاى
مسلمان نشين اتحاد جماهير شوروى و ساير كشورهاى بلوك شرق آشكارا ديده مىشد  -دريافتند كه نهتنها
مبارزه طوالنى با دين نتوانست مردم را از دين جدا نمايد ،بلكه با وقوع انقالب اسالمى روح تازهاى در كالبد
ملتهاى دين دار اين مناطق دميده شد و زنگهاى خطر براى آنان به صدا در آمد.
 . 2انقالب اسالمى باعث پيدايش يا فعال شدن بيداری اسالمى در ميان مسلمانان شد و بدين وسيله جاى پاى
روسها و بلوك شرق در نقاط مختلف را بهشدت تضعيف كرد .با پيروزى انقالب اسالمى ،احزاب ،جنبشها و
حركتهاى اسالمى در نقاط مختلف ،جايگزين گروههاى ماركسيستى شده ،قدرت و آرزوهاى جهانى بلوك
شرق بر باد رفت.
 . 3تجربه تاريخى نشان داده است كه روسها در زمان جنگ توان مديريتىشان بهشدت كاهش مىيابد و بسيار
آسيب پذيراند .نمونه آن وقوع انقالب سال  1917م روسيه بعد از شكست در جنگ جهانى اول است .مداخله
نظامى روسيه در افغانستان نيز كه اندكى پس از پيروزى انقالب اسالمى و با هدف جلوگيرى از گسترش امواج
اين انقالب در افغانستان ،دروازه آسياى مركزى ،صورت گرفت ،براى روسها نتيجه عكس داد؛ زيرا مجاهدين
افغانى با الهام از انقالب اسالمى به مقابله متهورانه با روسها پرداختند .با طوالنى شدن اين نبرد ،اين واقعه به
زخم چركين روسها تبديل شد و آثار زيادى از خود بر جاى گذارد كه عبارتاند از:
 . 1 -3پذيرش شكست سنگين از نوع شكست آمريكا در ويتنام كه حيثيت روسها و رژيمهاى ماركسيستى
مدعى انقالبى و طرف دار ملل تحت استعمار غرب در جهان را بر باد داد؛
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 . 2 -3تأثير مجاهدين افغانى كه خود ،تحت تأثير انقالب اسالمى قرار گرفته بودند ،بر نظاميان مسلمانى كه از
آسياى مركزى و قفقاز به افغانستان آورده مىشدند و گسترش و انتقال اين تأثيرات با بازگشت آنها به شوروى
در آن كشور؛
 . 3 -3ناتوانى اتحاد جماهير شوروى در برآورده كردن هزينههاى گزاف نبرد تسليحاتى؛ باتوجه به اينكه همزمان
يك رقابت تسليحاتى گسترده و بسيار پر هزينه ميان دو بلوك جريانداشت.
همه اينها تنها در چند سال منتهى به فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و بلوك شرقِ ماركسيست رخ داد و
بىترديد از ادله فروپاشى اتحاد جماهير شوروى بوده است .هرچند پس از فروپاشى شوروى و بلوك شرق
ماركسيست ،آمريكا تالش زيادى بهعمل آورد تا يك نظام جهانى تك قطبى با ويژگى قدرت مسلط نظامى،
سياسى و اقتصادى اياالت متحده بر جهان حاكم كند ،سياستمداران آمريكايى بهزودى دريافتند ،نهتنها استقرار
چنين نظامى امكان پذير نيست ،بلكه شرايط بين المللى جديد و تغييرات در عرصه جهانى ،در حال درگير
ساختن غرب در چالشهاى بزرگ انديشه ،منطق و قدرت است .آمريكا كه تصور مىكرد حادثه  11سپتامبر
زمينه حمله نظامى و اشغال كشورها را برايش فراهم نموده است ،آرامآرام به ويژه از زمان بحران اقتصادى 2007
كه اكنون نيز ادامه دارد به ناتوانيش در استقرار نظام تك قطبى آگاه گرديده به مقابله با مشكالت خود مشغول
گرديد .البته اين هويت استكبارى همچنان به سلطه بر جهانيان فكر مىكند.
نتيجه
نوشته حاضر تالشى بود براى پاسخگويى به دو سؤال از سؤالهاى اصلى مرتبط با انقالب اسالمى ايران ،يعنى
زمينهها ،علل و عوامل وقوع و بازتاب جهانى آن.
بررسى زمينهها و علل در دوره قاجار بيانگر آثار و نتايج ادامه دار دو حركت قيام تنباكو و انقالب مشروطه ،بر
صحنه سياسى كشور بود .قيام تنباكو كه از آن بهعنو ان تمرين انقالب اسالمى ياد گرديد ،با نمايش قدرت علما
مقابل حكومت و بيگانگان ،در سراسر تاريخ بعد از خود و ازجمله زمان وقوع و پيروزى انقالب اسالمى،
تأثيرگذار بود .انقالب مشروطه و به ويژه شكست آن نيز ،حاوى درسهاى فراموشنشدنى ،بهخصوص براى
انقالبىهاى مسلمان و رهبرى انقالب اسالمى بود.
در دوره پهلوى ،كه در آن قدرت سياسى و نيروى اجتماعى مقابل هم قرار گرفتند ،اين موارد حائز اهميت بود:
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 . 1اين رژيم بنابر شرايط جديد منطقه اى و منافع انگلستان پديد آمد و از ابتدا در مشروعيت خود مشكل داشت.
 . 2اقدامات ضدفرهنگى پهلوىها مانند كشف حجاب ،اولين جرقههاى ايستادگى مقابل آنها را شعلهور كرد.
 . 3در زمينه دو حركت ملى شدن صنعت نفت و قيام پانزده خرداد مىتوان گفت ،شكست اولى بهمعناى خاموش
شدن آرمانهاى ليبرالى ،و وقوع دومى بهمعناى آغاز حركت بازگشت به فرهنگ و اعتقادات اسالمى بود كه به
انقالب اسالمى انجاميد.
 . 4نتايج دو اقدام محمدرضاشاه در زمينه اصالحات ارضى و بخش صنعت نيز ،باعث افزايش نارضايتىها
گرديد .اصالحات ارضى باعث مهاجرت گسترده به شهرها و وابستگى كشور به واردات مواد غذايى اصلى شد
و برنامههاى بخش صنعت نيز ،بهدليل توجه به صن ايع مونتاژ و مواد اوليه خارجى و نبودن نيروى انسانى بومى
الزم كه ورود دهها هزار خارجى را به دنبال داشت ،نتوانست پيشرفتى درخور و شايسته براى كشور ايجاد نمايد.
اين در حالى است كه انقالبىهاى مسلمان و رهبر كبير انقالب مدام از عقبماندگى و وابستگى به واردات مواد
غذايى اصلى انتقاد مىكردند.
 . 5ساخت استبدادى حكومت و وابستگى آن به بيگانگان نيز ،بهنوبهخود ،در ايجاد نارضايتى نقش داشت.
 . 6در انقالب اسالمى نيروى اجتماعى را جنبههاى مختلف توانايى و اقتدار منحصربه فردى از خود ،بروز داد.
آرمان انقالب اسالمى از يك فرهنگ اسالمى اصيل تغذيه مىكرد و دربرگيرنده همه عناصر مثبت آرمانهاى
انقالبى ديگر بود .اين آرمان از درون فرهنگ و هويت دينى مردم ايران بهدست آمده بود و بهسرعت ،همگان را
بهسوى خود جذب كرد.
رهبرى انقالب اسالمى ،حضرت امام (قدس سره) ،با عمل بر مبناى تكليف الهى و تأكيد بر نقش مرجعيت
عامه ،با قاطعيت و ارادهاى پوالدين و راهبرد بهرهگيرى از همايشهاى ميليونى و عدم بهرهگيرى از سالح ،در
فراهم كردن شرايط ،وقوع ،پيروزى و ثبات پس از پيروزى انقالب نقش برجستهاى داشت.
به دليل اسالمى بودن آرمان انقالب و نقش رهبرى امام خمينى (قدس سره) و نقش روحانيت سراسر كشور و
تأثير مسجد و مراسم و نهادهاى مذهبى و شرايط ديگر ،يك روحيه انقالبى عمومى عميق و شديد و دربرگيرنده
بيشتر ملت پديد آمد و انقالب را تا پيروزى پيش برد .اين روحيه بعد از پيروزى انقالب هم تداوم يافت و در
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زمان جنگ تحميلى بار د يگر به ميدان آمده دشمن را نااميد ساخت .تداوم روحيه انقالبى همواره يكى از عوامل
مهم بازتاب انقالب اسالمى بوده است.
در رويارويى «قدرت سياسى» و «نيروى اجتماعى» در زمان وقوع انقالب ،نيروى اجتماعى توانست ،بهرغم قوى
بودن قدرت سياسى از نظر اقتصادى ،نظامى و حمايت بينالمللى ،ضمن به دست آوردن برترى بسيار قاطع،
انقالب را به پيروزى برساند.
فرهنگ در وقوع و پيروزى انقالب اسالمى ،حداقل از شش جنبه تأثيرگذار بوده است كه عبارتاند از:
 . 1ايجاد تصورى از حكومت حق و عدل در مسير تاريخ ،با توجه به اسطورههاى دينى و آموزههاى مذهبى؛
 . 2تربيت رهبرى آرمانى ،معتقد و با اراده؛
 . 3نقد شرايط و اوضاع نابسامان فرهنگى ،سياسى ،اقتصادى و اجتماعى با توجه به آنچه قبلًا از آن تحت عنوان
مالط دربرگيرنده آجرهاى فرهنگى ،سياسى ،اقتصادى و اجتماعى در ساخت ديوار نارضايتى منجر به انقالب ياد
شد؛
 .4مقاومت مقابل تالشهاى ضدفرهنگى حكومت؛
 . 5نقش مفهومى و تربيتى فرهنگ كه در شهادتطلبى و فداكارى در راه آرمان بروز كردهاست؛
 . 6نقش مسجد ،مراسم مذهبى و روزهاى تاريخى و نقش تشكلهاى روحانيت.
بدينترتيب ،با توجه به نقشهاى ششگانه فرهنگ ،حركتى مقتدر آفريده شد كه رژيم شاه و حاميان خارجىاش
را نااميد و در برابر حركت انقالبى منفعل ساخته ،تسليم نمود.
در بخش بازتاب جهانى انقالب اسالمى نيز ضمن توجه به نقش رهيافت فرهنگى ،بيان شد كه انقالب اسالمى
در حيطهها و قلمروهاى مختلف ،از نظريههاى سياسى گرفته تا جنبشهاى آزادىبخش و راهبرد قدرتها و
تغيير در نظام بين الملل ،بر جهان معاصر تأثير نهاده است و علت اصلى برخوردهاى خشن كشورهاى غربى
به ويژه آمريكا با ايران اسالمى در سالهاى پس از پيروزى انقالب تاكنون را بايد در واكنش آنها به اين تأثيرات
جستجو كرد.
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فرهنگ اسالمى و محتويات آن خود را در آرمانهاى انقالب و رهبرى شايسته امام راحل (قدس سره) و پس از
ايشان رهبرى حكيمانه حضرت آيتاهلل خامنهاى -مدظله العالى  -نشان داده است .آرمان ،هدف ،شعار و
برنامههاى انقالب اسالمى كه براى دنياى معاصر جذاباند عبارتاند از :بازگشت به اسالم در سياست ،جامعه و
زندگى ،بناى دوباره تمدن اسالمى ،دورى از مادىگرايى و زندگى تكبعدى غربى ،مبارزه با سلطهطلبى
قدرتهاى جهانى ،برقرارى روابط عادالنه بين المللى ،استقالل واقعى ،توسعه غيروابسته ،كمك به مظلومان و
مستضعفان جهان و غيره.
با توجه به اين موارد و رفتارهاى منفعل غرب در سالهاى گذشته ،به نظر مىرسد ،امروزه غرب دريافته كه
ديگر مسير آينده برايش هموار نيست و روند قضايا ناخوشايند خواهد بود .بهعبارت ديگر ،غربِ توانا و داراى
اعتمادبهنفسِ گذشته ديگر وجود خارجى نداشته ،مىكوشند با حفظ وضع موجود ،از ورود به مرحلهاى بدتر كه
مى تواند مشكالت شديد امنيتى و موجوديتى براى آهنها پديد آورد ،جلوگيرى كنند.
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ملكوتيان ،مصطفى ،زمينه ها ،عوامل و بازتاب جهانى انقالب اسالمى ،رهيافت فرهنگى 1 ،جلد ،دانشگاه تهران .موسسه انتشارات و چاپ -دفتر نشر
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حکومت اسالمی(واليت فقيه) از ديدگاه امام خمينی

مقدمه :
كتاب واليت فقيه ،مجموعه سيزده سخنرانى است كه حضرت امام خمينى ،سالم اللَّه عليه ،در فاصله /11 /1
 1348تا  1348 /11 /20در ايام اقامت در نجف اشرف ايراد فرمودهاند .در پاييز  1349ش .پس از ويرايش و
تأييد حضرت امام براى چاپ آماده گرديد و نخست توسط ياران امام در بيروت به چاپ رسيد و پنهانى به
ايران فرستاده شد و همزمان براى استفاده مسلمانان انقالبى به كشورهاى اروپايى و امريكا و پاكستان و
افغانستان ارسال گرديد .اين كتاب قبل از پيروزى انقالب اسالمى نيز در سال  1356ش .در ايران با نام «نامهاى
از امام موسوى كاشف الغطاء به ضميمه جهاد اكبر» چاپ شده است.
مقدمه :ضرورت و بداهت واليت فقيه
واليت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق ميشود و به برهان احتياج ندارد .به اين معنى كه
هر كس عقايد و احكام اسالم را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به واليت فقيه برسد و آن را به تصور آورد،
بىدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت .اينكه امروز به واليت فقيه توجهي
نميشود و احتياج به استدالل پيدا كرده است علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان و حوزه های علميه است ،كه
ريشه تاريخي دارد كه به آن اشاره ميكنيم :نهضت اسالم از آغاز تاكنون گرفتار دو عامل تخريبي دروني و
بيروني شده است:
الف) نقش عامل خارجي (دشمنان) در معرفى ناقص و نادرست اسالم
 .1نهضت اسالم در آغاز گرفتار يهود شد؛ و تبليغات ضد اسالمى و دسايس فكرى را نخست آنها شروع
كردند؛ و به طورى كه مالحظه مىكنيد دامنه آن تا به حال كشيده شده است.
 .2استعمارگران كه از سيصد سال پيش برای رسيدن به مطامع استعماری خويش ،زمينه های نابودی اسالم
را فراهم كردند .آنها با وسيلههای گوناگون تبليغ ضداسالمي خويش را پيش بردند .آنها مبلغيني در
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حوزههای علميه ،دانشگاه ها و مؤسسات تبليغات دولتي ،داشتند كه همه دست به دست هم داده و در
تحريف حقايق اسالم كوشيدند .اينها اسالم را بد معرفي كردند گفتند كه «اسالم دين جامعي نيست
برای زندگي و اداره جامعه چيزی ندارد ».آن روز كه غرب در توحش به سر ميبرد (قرون وسطي) ،و
دو مملكت ايران و روم دچار سلطنت استبدادی بود ،خدای متعال به وسيله پيامبر اكرم (ص) قوانين
الهي را فرستاد كه برای همه امور ،قانون و احكام دارد .اما استعمارگران گاهي وسوسه ميكنند كه
احكام اسالم ناقص است و كشورهای اسالمي مجبورند قوانين خود را از غرب بگيرند ،آنها ميخواهند
با اين كار احكام اسالم را از ميدان عمل خارج كنند.
تصور نادرستى كه از اسالم در اذهان عامه به وجود آورده و شكل ناقصى كه در حوزههاى علميه عرضه مىشود
براى اين منظور است كه خاصيت انقالبى و حياتى اسالمى را از آن بگيرند.
براى اينكه كمى معلوم شود فرق ميان اسالم و آنچه به عنوان اسالم معرفى مىشود تا چه حد است ،شما را
توجه مىدهم به تفاوتى كه ميان قرآن و كتب حديث ،با رسالههاى عمليه هست ... :نسبت اجتماعيات قرآن با
آيات عبادى آن ،از نسبت صد به يك هم بيشتر است! از يك دوره كتاب حديث ،كه حدود پنجاه كتاب است و
همه احكام اسالم را در بردارد ،سه -چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است؛
مقدارى از احكام هم مربوط به اخالقيات است؛ بقيه همه مربوط به اجتماعيات ،اقتصاديات ،حقوق ،و سياست
و تدبير جامعه است.
شما آقايان كه نسل جوان هستيد و ان شاء اللَّه براى آينده اسالم مفيد خواهيد بود ،الزم است در تعقيب مطالب
مختصرى كه بنده عرض مى كنم در طول حيات خود در معرفى نظامات و قوانين اسالم جديت كنيد .به هر
صورتى كه مفيدتر تشخيص مى دهيد ،كتباً ،شفاهاً ،مردم را آگاه كنيد كه اسالم از ابتداى نهضت خود چه
گرفتاريهايى داشته ،و هم اكنون چه دشمنان و مصايبى دارد .نگذاريد حقيقت و ماهيت اسالم مخفى بماند ،و
تصور شود كه اسالم مانند مسيحيت اسمى -و نه حقيقى  -چند دستور در باره رابطه بين حق و خلق است ،و
مسجد فرقى با كليسا ندارد .گاهى وسوسه مىكنند كه احكام اسالم ناقص است .مثلًا آيين دادرسى و قوانين
قضايى آن چنان كه بايد باشد نيست.
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به دنبال اين وسوسه و تبليغ ،عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مىگيرند؛ و مردم
را نيز فريب مىدهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مىسازند .وقتى كه مىخواستند در اوايل مشروطه
قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند ،مجموعه حقوقى بلژيكيها را از سفارت بلژيك قرض كردند ،و
قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و براى گول زدن ملت بعضى از احكام اسالم را ضميمه كردند! اين مواد
قانون اساسى و متمم آن ،كه مربوط به سلطنت و واليتعهدى و امثال آن است كجا از اسالم است؟ سلطنت و
واليتعهدى همان است كه اسالم بر آن خط بطالن كشيده ،و بساط آن را در صدر اسالم در ايران و روم شرقى و
مصر و يمن برانداخته است .سلطنت و واليتعهدى همان طر ز حكومت شوم و باطلى است كه حضرت سيد
الشهداء( ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد.
اسالم سلطنت و واليتعهدى ندارد .اگر نقص به اين معنى باشد ،اسالم ناقص است! چنانكه اسالم براى
رباخوارى و بانكدارى توأم با رباخوارى و براى پياله فروشى و فحشا هم قانون و مقررات ندارد؛ چون اساساً
اينها را حرام كرده است .اين هيأتهاى حاكمه دست نشانده استعمار كه مىخواهند در بالد اسالمى چنين
كارهايى را رواج بدهند ،البته اسالم را ناقص مى بينند؛ و مجبورند براى اين كارها قانونش را از انگليس و
فرانسه و بلژيك ،و اخيراً از امر يكا وارد كنند! اينكه اسالم مقرراتى براى سر و صورت دادن به اين كارهاى ناروا
ندارد از كماالت اسالم است؛ از افتخارات اسالم است .
و گاهي وسوسه ميكنند احكام جزائي اسالم احكام خشني است .اين در حالي است كه اين كشورهای
استعمارگر ،دستانشان به خون هزاران انسان بيگناه آلوده است و احكام جزائي اسالم كه برای مقابله با فساد و
افراد فاسد وضع شدهاند را خشونت معرفي ميكنند .حال اگر اسالم بگويد براى جلوگيرى از فساد در نسل
جوان ،يك نفر را در محضر عموم شالق بزنند ،خشونت دارد؟ از آن طرف ،كشتارى كه قريب پانزده سال است
به دست اربابهاى اين هيأتهاى حاكمه در ويتنام واقع مىشود ،اشكالى ندارد! اما اگر اسالم براى اينكه مردم را در
برابر قوانينى كه براى بشر مفيد است خاضع كند ،فرمان دفاع يا جنگ بدهد و چند نفر مفسد و فاسد را بكشد،
مىگويند اين جنگ چرا شده است.
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نقشه استعمارگران آن است كه ما را عقب مانده نگه دارند و اسالم را ناتوان از اجرای قانون و حكومت معرفي
كنند .اينها همان موج تبليغاتي است كه به اينجا رسيده و ما را مجبور كرده تا اثبات كنيم اسالم هم قواعد
حكومتي دارد .
ب) عامل تخريبي دروني :خودباختگى افراد جامعه در برابر پيشرفتهاى مادى غرب
اما عامل تخريبي دروني ،بعضي از افراد جامعه خودمان هستند و آن خودباختگى آنهاست در برابر پيشرفت
مادى استعمارگران .وقتى كشورهاى استعمارگر با پيشرفت علمى و صنعتى يا به حساب استعمار و غارت ملل
آسيا و آفريقا ثروت و تجمالتى فراهم آوردند ،اينها خود را باختند .فك ر كردند راه پيشرفت صنعتى اين است كه
قوانين و عقايد خود را كنار بگذارند! و و دست به دامن قوانين غربي شوند تا پيشرفت كنند.
ثروت و قدرت مادى و تسخير فضا احتياج به ايمان و اعتقاد و اخالق اسالمى دارد تا تكميل و متعادل شود و
در خدمت انسان قرار گيرد؛ نه اينكه بالى جان انسان بشود .و اين اعتقاد و اخالق و اين قوانين را ما داريم.

اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء واليت است
در ضمن استعمارگران عالوه بر اين كه تبليغ كردهاند اسالم احكام حكومتي ندارد همچنين شايع كردهاند كه
اسالم ،مجری و تشكيالت حكومتي نيز ندارد كه اين حرف با معتقدات اساسي ما مخالف است ،چرا كه ما
معتقد به واليتيم ،معتقديم كه پيامبر(ص) همان طور كه احكام را بيان مينمود بلكه آنها را نيز اجرا مينمود.
حتي بايد بعد از خود ،خليفه تعيين كند چرا كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالتش است .با اين حال ،خليفه
قانونگذار نيست اما مجری احكام الهي بعد از رسول خدا(ص) ميباشد .بايد توجه داشته باشيد كه اعتقاد به
ضرورت تشكيل حكومت اسالمي و برقراری دستگاه اجرا و اداره ،جزئي از واليت است.
اين را كه " ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماى اسالم در امور اجتماعى و سياسى دخالت نكنند"،
استعمارگران گفته و شايع كردهاند .اين را بىدينها مىگويند .اين حرفها را استعمارگران و عمال سياسى آنها
درست كرده اند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنار سازند؛ و ضمناً علماى اسالم را
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از مردم و مبارزان راه آزادى و استقالل جدا كنند .در اين صورت مى توانند بر مردم مسلط شده ،و ثروتهاى ما را
غارت كنند .منظور آنها همين است.
اگر ما مسلمانان كارى جز نماز خواندن و دعا و ذكر گفتن نداشته باشيم ،استعمارگران و دولتهاى جائر متحد
آنها هيچ كارى به ما ندارند .. .آنها نفت شما را مىخواهند ،به نماز شما چكار دارند.

دالئل لزوم تشكيل حكومت
 .1لزوم مؤسسات اجرايى
مجموعه قانون براى اصالح جامعه كافى نيست .براى اينكه قانون مايه اصالح و سعادت بشر شود ،به قوه
اجراييه و مجرى احتياج دارد .به همين جهت ،خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ،يعنى
احكام شرع ،يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است .رسول اكرم (ص) در رأس تشكيالت
اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت .عالوه بر ابالغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات
اسالم ،به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسالم همت گماشته بود تا دولت اسالم را به وجو د آورد .در آن
زمان مثلًا به بيان قانون جزا اكتفا نمىكرد ،بلكه در ضمن به اجراى آن مىپرداخت .پس از رسول اكرم
(ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد .رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و
احكام نبود؛ بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود .وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظامات
اسالم بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده بود ،كه بدون آن پيغمبر اكرم (ص) رسالت خويش را
به اتمام نمى رسانيد .زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسى احتياج داشتند كه اجراى قوانين
كند؛ نظامات اسالم را در ج امعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود .اصولًا قانون و نظامات
اجتماعى مجرى الزم دارد .در همه كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده
ندارد .قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمىكند .پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريهاى به
وجود آيد.
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 .2سنت و رويه رسول اكرم(ص):
سنت و رويه رسول اكرم(ص) از داليل تشكيل حكومت اسالمي است .چرا كه اوالً پيامبر اسالم(ص) خود
تشكيل حكومت داد و به اداره جامعه خود برخواست ثانياً برای بعد از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده
است .اين بدين معناست كه پس از رحلت پيامبر(ص) نيز حكومت و اجرای قوانين الزم است.
 .3رويه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(ع) و اصحاب پيامبر:
پس از رحلت رسول اكرم (ص) ،هيچ يك از مسلمانان در اين معنا كه حكومت الزم است ترديد نداشت .در
ضرورت تشكيل حكومت همه اتفاق نظر داشتند .اختالف فقط در كسى بود كه عهده دار اين امر شود و رئيس
دولت باشد .لهذا ،پس از رسول اكرم (ص) ،در زمان متصديان خالفت و زمان حضرت امير (ع) ،هم حكومت
تشكيل شد.
 .4ضرورت استمرار اجرای احكام (جاودانگي قوانين و احكام اسالمي):
طبق آيات شريفه قرآن ،احكام اسالم محدود به زمان و مكان خاصي نيست و تنها برای زمان رسول خدا(ص)
نيامده است بنابراين چون اجرای احكام پس از رسول خدا(ص) ضرورت دارد تشكيل حكومت ضرورت
مييابد .از غيبت صغرا تا كنون كه بيش از هزار سال مىگذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و
مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد ،در طول اين مدت مديد احكام اسالم بايد زمين بماند و اجرا
نشود ،و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسالمى
ضرورت ندارد ،منكر ضرورت اجراى احكام اسالم شده ،و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسالم را
انكار كرده است.
 .5ماهيت و كيفيت قوانين اسالم:
دليل ديگر بر ضرورت تشكيل حكومت ماهيت قوانين اسالم است چرا كه اوالً احكام اسالم حاوی قوانين
متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را ميسازد .معلوم است كه اسالم تا چه حد به حكومت و روابط
سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مىورزد تا همه شرايطْ به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد.
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قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود احتياج دارد .و
ثانياً با دقت در ماهيت اين قوانين در مييابيم كه اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است.
بررسى نمونههايى از احكام اسالمى
الف) احكام مالي :ماليات هايي كه اسالم مقرر داشته ، ،با توجه به احكام آن در مييابيم مالياتهايى كه اسالم
مقرر داشته (خمس و زكات و جزيه) و طرح بودجهاى كه ريخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات
فقير نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمي ن مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است.
ب) احكام دفاع ملي :احكامى كه راجع به حفظ نظام اسالم و دفاع از تماميت ارضى و استقالل امت اسالم
است ،بر لزوم تشكيل حكومت داللت دارد .مثلًا اين حكم « :وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ
الْخَيْلِ»  111كه امر به تهيه و تدارك هر چه بيشتر نيروى مسلح و دفاعى به طور كلى است.
ج) قوانين حقوقي و احكام جزائي :بسياری از احكام از قبيل ديات يا حدود و قصاص بايد با نظر حاكم
اسالمي اجرا شود و بدون برقرای حكومت اسالمي تحقق نمي يابد .اين قوانين فقط توسط حاكم شرع انجام
ميشود ،در غير اين صورت جامعه دچار بي نظمي و هرج و مرج خواهد شد.
 .6لزوم انقالب سياسي:
پس از رحلت پيامبر(ص) ،معاندين و بني اميه (و پس از آن بني عباس و )...نگذاشتند حكومت اسالمي با
واليت ائمه(ع) مستقر شود .در نتيجه اساس حكومت را دگرگون كرده و به شيوه سلطنتي مبدل ساختند.
شرع و عقل حكم ميكند كه نگذاريم وضع حكومتها به اين صورت ادامه پيدا كند .چون؛
 )1برقرارى نظام سياسى غير اسالمى به معناى بىاجرا ماندن نظام سياسى اسالم است.
 )2هر نظام سياسي غير اسالمي ،نظامي شركآميز است چون كه حاكمش طاغوت است و ما موظفيم كه آثار
شرك را از جامعه پاك كنيم
 - 111هر آنچه از نيروى سالح و اسبان آماده مىتوانيد فراهم سازيد( .انفال .)60 /
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 )3موظفيم شرايط اجتماعى مساعدى براى تربيت افراد مؤمن و با فضيلت فراهم سازيم .و اين شرايط درست
ضد شرايط حاكميت طاغوت و قدرتهاى نارواست .شرايط اجتماعىاى كه ناشى از حاكميت طاغوت و نظام
شركآميز است الزمهاش همين فسادى است كه مىبينيد .اين همان فساد فى االرض است كه بايد از بين برود؛
و مسببين آن به سزاى اعمال خود برسند .اين همان فسادى است كه فرعون با سياست خود در كشور مصر به
وجود آورد ،و إنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدينَ .112
در اين شرايط اجتماعى و سياسى ،انسان مؤمن و متقى و عادل نمىتواند زندگى كند و بر ايمان و رفتار
صالحش باقى بماند .و دو راه در برابر خود دارد :يا اجباراً اعمالى مرتكب شود كه شركآميز و ناصالح است .يا
براى اينكه چنين اعمالى مرتكب نشود و تسليم اوامر و قوانين طواغيت نشود با آنها مخالفت و مبارزه كند تا آن
شرايط فاسد را از بين ببرد .ما چاره نداريم جز اينكه دستگاههاى حكومتى فاسد و فاسدكننده را از بين ببريم و
هيأتهاى حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون كنيم .اين وظيفهاى است كه همه مسلمانان در يكايك
كشورهاى اسالمى بايد انجام بدهند ،و انقالب سياسى اسالمى را به پيروزى برسانند.
 .7لزوم وحدت اسالمي
از طرفى ،وطن اسالم را استعمارگران و حكام مستبد و جاه طلب تجزيه كردهاند .امت اسالم را از هم جدا كرده
و به صورت چندين ملت مجزا درآورده اند .يك زمان هم كه دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد ،استعمارگران
آن را تجزيه كردند .روسيه و انگليس و اتريش و ساير دو لتهاى استعمارى متحد شدند ،و با آن جنگها كردند ،و
هر كدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف يا تحت نفوذ خود درآوردند.
ما برای اينكه وحدت امت اسالم را تأمين كنيم و وطن اسالمي را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های
دستنشانده آنها خارج و آزاد كنيم راهي جز تشكيل حكومت نداريم .تشكيل حكومت برای حفظ نظام و
وحدت مسلمين است .چنانچه كه حضرت زهرا(س) در خطبه خود ميفرمايند« :امامت برای حفظ نظام و
تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است».

 - 112همانا او از فسادگران بود .قصص 4 /
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 .8لزوم نجات مردم مظلوم و محروم:
امروز كه استعمارگران بوسيله عمال سياسي خود بر مردم مسلط شده و نظامات ظالمانهای را تحميل كردهاند و
مردم را به دو دسته تقسيم نموده اند ،ظالم و مظلوم ،كه در يك طرف ميليون ها مسلمان محروم و مظلوم و در
يك طرف اقليت ثروتمند و صاحب قدرت سياسي ،كه عياش و هرزهگرد و فاسدند .ما وظيفه داريم حكومت
های ظالم را سرنگون و حكومت اسالمي را مستقر سازيم.همين وظيفه است كه امير المؤمنين (ع) در وصيت
معروف به دو فرزند بزرگوارش تذكر مىدهد و مى فرمايد :وَ كُونا لِلظّالِمِ خَصْماً ،وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً ( 113دشمن
ستمگر ،و ياور و پشتيبان ستمديده باشيد) .همچنين در علت قبول حكومت فرمودند:
سوگن د به آنكه بذر را بشكافت و جان را بيافريد ،اگر حضور يافتن بيعت كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من با وجود يافتن
نيروى مددكار تمام نمى شد ،و اگر نبود كه خدا از علماى اسالم پيمان گرفته كه بر پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى
جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند ،زمام حكومت را رها مىساختم و از پى آن نمىگشتم .و ديديد كه اين دنياتان و
مقام دنيايىتان در نظرم از نمى كه از عطسه بزى بيرون مىپرد ناچيزتر است.
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 .9لزوم حكومت از نظر اخبار و احاديث:
طبق ضرورت عقل و ضرورت احكام اسالم و رويه رسول اكرم (ص) و حضرت امير ا لمؤمنين (ع) و مفاد آيات
و روايات ،تشكيل حكومت الزم است .به عنوان نمونه امام رضا(ع) در روايتي علل و دالئل بسياری بر اينكه
چرا خداوند «اولي االمر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است بيان ميكند؛
امام رضا عليه السالم مىفرمايد :
« اگر كسى بپرسد چرا خداى حك يم اولى االمر قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است .جواب داده خواهد شد كه به
علل و داليل بسيار چنين كرده است.

 - 113نهج البالغه ،نامه .47
 - 114نهج البالغه ،خطبه ( 3شقشقيه).
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 - 1از آن جمله ،اينكه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده ،و دستور يافتهاند كه از اين طريقه
تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر درنگذ رند ،زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد ،و از طرفى
اين امر به تحقق نمىپيوندد و مردم بر طريقه معين نمىروند و نمى مانند و قوانين الهى را برپا نمىدارند ،مگر در صورتى
كه فرد (يا قدرت) امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهدهدار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون
نهند ،يا به حقوق ديگران تعدى كنند  -زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده اى گماشته نباشد ،هيچ كس
لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران مالزمه دارد فرو نمى گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصى به ستم و
تباهى ديگران مىپردازد.
 - 2و علت و دليل ديگر اينكه ما هيچ يك از فرقهها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمىبينيم كه
جز به وجود يك برپا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقى
بماند  ،زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ن اگزير از چنين شخص هستند؛ بنا بر اين ،در حكمت خداى حكيم روا
نيست كه مردم ،يعنى آفريدگان خويش ،را بىرهبر و بىسرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى داند كه به وجود چنين شخصى
نياز دارند ،و موجوديتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمى يابد؛ و به رهبرى اوست كه با دشمنانشان مىجنگند؛ و
درآمد عمومى را ميانشان تقسيم مى كنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى كنند؛ و دست ستمگران جامعه را از
حريم حقوق مظلومان كوتاه مىدارند.
 - 3و باز از جمله آن علل و داليل ،يكى اين است كه اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون ،خدمتگزار امين و
نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند  ،دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد ،و آيين از ميان خواهد رفت؛
و سنن و احكام اسالمى دگرگونه و وارونه خواهد گشت ؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود؛ و ملحدان و
بى دينان چيزها از آن خواهند كاست ،و آن را بر اى مسلمانان به گونه اى ديگر جلوه خواهند داد .زيرا مىبينيم كه مردم
ناكاملند و نيازمند كمالند؛ عالوه بر اينكه با هم اختالف دارند و تمايالت گوناگون و حاالت متشتت دارند .بنا بر اين،
هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود ،به چنان صورتى
كه شرح داديم ،فاسد مى شدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسالم دگرگونه مىشد و عهدها و سوگندها دگرگون
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مى گشت .و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است».

 - 115كتاب واليت فقيه.ص  38به نقل از :علل الشرائع ،ج  ، 1ص  ، 251باب  ، 182حديث .9
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چنانكه از فرمايش امام رضا(ع) استنباط ميشود اين علل و دالئل موقتي و محدود به زماني نيستند مثالً تعدی و
تجاوز مردم از قوانين اسالم ممكن است در هر زماني اتفاق بيفتد پس در نتيجه لزوم تشكيل حكومت اسالمي
هميشگي است.

طرز و شكل حكومت اسالمي
اختالف آن با ساير طرز حكومتها
حكومت اسالمي هيچ يك از انواع طرز حكومت های موجود نيست .مثالً استبدادی نيست كه رئيس دولت
مستبد و خودرأی باشد .البته مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تابع آراء اشخاص باشد هم نيست .حكومت
اسالمي مشروطه هست از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اراده مقيد به يك مجموعه شرط(قانون)
هستند كه در قرآن و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است .حكومت اسالمي ،حكومت سلطنتي هم نيست
تا چه رسد به شاهنشاهي و امپراطوری ،در اين نوع حكومت ها حكام بر جان و مال مردم «مسلط» هستند و
خودسرانه در آن دخل و تصرف ميكنند.
فرق اساسى حكومت اسالمى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى
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و جمهورى 117در همين است :در اينكه

نمايندگان مردم ،يا شاه ،در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مى پردازند؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار
تشريع در اسالم به خداوند متعال اختصاص يافته است .هيچ كس حق قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز
حكم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت .مجموعه قوانين اسالم كه در قرآن و سنت گرد آمده توسط
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 -پادشاهى يا سلطنت شكلى است از نظام حكومت كه در آن رئيس كشور عنوان پادشاه يا ملكه دارد .ويژگى اين نوع نظام جانشينى ارثى است اگر چه

گاه به صورت انتخاب از سوى شاه يا ديگران انجام مى پذيرد .حكومت سلطنتى گاه نامحدود است و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه بوده و قواى سه
گانه از او ناشى مىشود كه آن را سلطنت مطلقه گويند .و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانون گذارى محدود مىشود و وضع قوانين به نمايندگان مردم
تفويض مىگردد .اين نوع حكومت را سلطنت مشروطه نامند.
 - 117جمهورى نوعى حكومت است كه زمامدار آن توسط رأى مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مىشود .در اين شكل از حكومت توارث دخالتى ندارد
و مدت رياست محدود است .جمهورى رژيم كشورهائى است كه دمكراسى پارلمانى دارند ،اما گاه بر حكومتهاى ديكتاتورى غير سلطنتى نيز اطالق مىشود.
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مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است .اين توافق و پذيرفتن ،كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم
متعلق كرده است.
از اين جهت حكومت اسالمي حكومت قانون الهي بر مردم است .حكومت اسالم ،حكومت قانون است در اين
حكومت ،حاكميت منحصر به خداست و قانون ،حكم خداست .همه افراد از رسول اكرم(ص) تا خلفای آن
حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند تبعيت از رسول اكرم(ص) هم به حكم خداست كه ميفرمايد «و
اطيعوا الرسول» .پيروی از متصديان حكومت يا «اولي االمر» نيز به حكم الهي است آن جا كه ميفرمايد« :أَطيعُوا
اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسولَ وَ أُولِي األمْرِ مِنْكُمْ» .118
شرايط زمامدار:
 -1شرايط عامه و توانايي برای حكومت كردن مثل عقل و تدبير  -2 ،علم به قانون  - 3عدالت
چون حكومت اسالمي ،حكومت قانون است برای زمامدار علم به قانون الزم ميباشد .نه فقط برای
زمامدار بلكه برای همه افراد هر شغل يا وظيفه يا مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد .منتهي حاكم
بايد افضليت علمي داشته باشد .آن چه در زمان رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ما درباره آن صحبت كردند و
بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم بايد احكام اسالم را بداند يعني قانوندان باشد .عقل همين را
اقتضا دارد ،زيرا حكومت اسالمي حكومت قانون است .اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند اليق حكومت
نيست .چون اگر تقليد كند قدرت حكومت شكسته ميشود و اگر نكند نمي تواند حاكم و مجری قانون اسالم
باشد.
زمامدار بايد عدالت داشته از كمال اعتقادی و اخالقي برخوردارباشد و دامنش به معاصي و گناه آلوده
نباشد «والينال عهدی الظالمين»  .119اگر زمامدار عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين ،أخذ مالياتها و صرف
 - 118نساء .59 /
( - 119بقره .)124 /
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صحيح آن ،و اجرای قانون ،عادالنه رفتار نخواهد كرد .بنابراين ،نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اين كه چه
كساني بايد عهدهدار آن شوند در دوره رحلت پيامبر اكرم(ص) تا زمان غيبت واضح است.

شرايط زمامدار در دوره غيبت
اكنون كه دوران غيبت امام(عج) پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسالم باقي بماند و استمرار پيدا كند و
هرج و مرج روا نيست ،تشكيل حكومت الزم ميآيد .اگر خدا شخص معيني را برای حكومت تعيين نكرده
لكن آن خاصيت حكومتي را كه از صدر اسالم تا زمان حضرت صاحب(عج) موجود بود برای بعد از غيبت هم
قرار داده است .اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشماری از فقهای عصر ما
موجود است .اگر با هم اجتماع كنند ،مىتوانند حكوم ت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند.
واليت فقيه:
اگر فرد اليقي كه دارای اين دو خصلت باشد بپا خاست و تشكيل حكومت داد همان واليتي را دارد كه
حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت .اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از
اميرالمؤمنين بوده يا اختيارات حكومتي اميرالمؤمنين بيشتر از فقيه است باطل و غلط است .البته فضائل حضرت
رسول اكرم(ص) ،حضرت اميرالمؤمنين از همه عالم بيشتر است .لكن زيادی فضائل معنوی ،اختيارات حكومتي
را افزايش نميدهد.
واليت اعتباری:
وقتى مىگوييم والي تى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند ،بعد از غيبت ،فقيه عادل دارد ،براى هيچ كس
اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است .زيرا اينجا صحبت از مقام
نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است.
واليت ،يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس ،يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه
براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى باالتر ببرد .واليت فقيه از امور
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اعتبارى عقاليى  120است و واقعيتى جز جعل (قرار دادن و تعيين) ندارد؛ مثل اين است كه امام (ع) كسى را
براى حضانت ،حكومت ،يا منصبى از مناصب ،تعيين كند .در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (ص) و
امام با فقيه فرق داشته باشد.
 .آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم (ص) و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پايينتر است بايد
كمتر بزند؟ همين واليتى كه براى رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست،
براى فقيه هم هست.
پس از ثبوت اين مطلب ،الزم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حكومت
شرعى تشكيل دهند .اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد ،واجب عينى است؛ و گر نه واجب كفايى است.
در صورتى هم كه ممكن نباشد ،واليت ساقط نمىشود ،زيرا از جانب خدا منصوبند .اگر توانستند ،بايد ماليات،
زكات ،خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند .اين طور نيست كه
حاال كه نمى توانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم ،كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور[ى]كه مسلمين
[بدان]محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسالمى بايد عهده دار شود ،هر مقدار كه مىتوانيم بايد انجام
دهيم .
واليت تكويني:
الزمه اثبات واليت و حكومت برای امام معصوم(ع) اين نيست كه مقام معنوی نداشته باشد .برای امام مقامات
معنوی هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است و آن ،مقام خالفت كلي الهي است .خالفتي است تكويني كه
به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولي امر» خاضعند .چنانچه به حسب روايات ،اين مقامات معنوی برای
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 -امور اعتبارى ،در برابر امور تكوينى ،امورى را گويند كه به فرض و جعل و قرارداد ايجاد مىشود و آن را به واضع و جاعل آن نيست دهند .چنانچه

اگر وضع آن شارع باشد ،آن را اعتبار شرعى نامند .و اگر واضع آن مردم باشند كه براى اداره امور زندگى خود وضع و جعل كنند ،آن را اعتبار عقالئى
گويند.
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حضرت زهرا(س) هم است با اين كه آن حضرت نه حاكم است و نه قاضي .اين مقامات سوای وظيفه حاكم
است.

واليت فقيه به استناد احاديث و اخبار:
حديث اول :جانشينان رسول اكرم (ص) فقهاى عادلند
قال اميرالمؤمنين(ع) :قال رسول اهلل(ص)«:اللهم ارحم خلفائي – ثالث مرات -قيل يا رسول اهلل و من خلفائك؟
قال :الذين يأتون من بعدی ،يروون حديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدی».
امير المؤمنين (ع) مى فرمايد كه رسول اللَّه (ص) فرمود  :خدايا ،جانشينان مرا رحمت كن .و اين سخن را سه بار تكرار
فرمود .پرسيده شد كه اى پيغمبر خدا ،جانشينانت چه كسانى هستند .فرمود :كسانى كه بعد از من مىآيند ،حديث و سنت مرا نقل
مىكنند ،و آن را پس از من به مردم مىآموزند.

اين حديث آنهايي را شامل ميشود كه علوم اسالم را گسترش ميدهند و احكام اسالم را بيان ميكنند مردم را
برای اسالم تربيت و آماده ميسازند.
اين حديث شامل فقها ميشود زيرا سنن الهي كه عبارت است از تمام احكام ،و از اين باب كه بر پيغمبر
اكرم(ص) وارد شده سنن رسول اهلل(ص) ناميده شده است .پس كسي كه ميخواهد سنن رسول اكرم(ص) را
نشر دهد بايد تمام احكام الهي را بداند و موازيني را كه برای آن تعيين كرده اند بداند .پس منظور از خلفاء،
فقهای اسالم اند ،فقهايي كه عادلاند زيرا اگر عادل نباشند مثل قضاتي هستند كه روايت ضد اسالم جعل كرده -
اند .پس داللت حديث شريف بر واليت فقيه جای ترديدی ندارد چرا كه خالفت همان جانشيني نبوت در تمام
شؤون است.
حديث دوم :فقها حافظ اسالم هستند
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اباالحسن موسي بن جعفر عليهماالسالم يقول ... :ألن المؤمنين الفقهاء حصون االسالم كحصن سور المدينة
لها »...
اين كه فرموده اند« فقهاء حصون اسالمند» يعني فقها مكلفند اسالم را حفظ كنند و زمينهای فراهم آورند كه
بتوانند حافظ اسالم باشند و اين از اهم واجبات است و از واجبات مطلق ميباشد نه مشروط .و از جاهايي
است كه فقهای اسالم بايد به دنبالش بروند آن است كه خود را مجهز به تشكيالت و لوازم و قدرتي كنند تا
بتوانند حافظ اسالم باشند .
حديث سوم:
قال رسول اهلل(ص) :الفقهاء امناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا .قيل يا رسول اهلل(ص) و ما دخولهم في الدنيا؟
قال :اتّباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دينكم.
فقها امين و مورد اعتماد پيامبرانند تا هنگامى كه وارد (مطامع و لذايذ و ثروتهاى نارواى) دنيا نشده باشند .گفته شد :اى
پيغمبر خدا ،وارد شدنشان به دنيا چيست .مىفرمايد :پيروى كردن از قدرت حاكمه .بنا بر اين اگر چنان كردند ،بايستى از
آنها بر دينتان بترسيد و پرهيز كنيد.

ما فقط درباره جمله «الفقهاء امناء الرسل» بحث ميكنيم و ابتدا بايد ببينيم وظايف پيامبران چيست تا معلوم شود
فقها كه مورد اعتماد و امانتدار ايشان هستند چه وظايفي دارند.
هدف بعثت ها و وظائف انبياء:
هدف بعثت انبياء تنها مسألهگويي و بيان احكام نيست .مهمترين وظيفه انبياء(ع) برقراری يك نظام عادالنه
اجتماعي از طريق اجرای قوانين و احكام است كه البته با بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد الهي مالزمه دارد.
بنابراين« ،الفقهاء امناء الرسل» يعني كليه اموری كه به عهده پيغمبران است فقهای عادل موظف به انجام آنند.
مراد از امناء الرسل كساني هستند كه از هيچ حكمي تخلف نكنند و پاك و منزه باشند .چنانچه در ذيل حديث
ميفرمايد« :مالم يدخلوا في الدنيا »..يعني تا هنگامي كه به منجالب دنيا آلوده نشده اند .ما لم يدخلوا في الدنيا.
يعنى تا هنگامى كه به منجالب دنياطلبى درنيامدهاند .پس اگر فقيهى در فكر جمع آورى مال دنيا باشد ،عادل
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نيست ،و نمى تواند امين رسول اكرم (ص) و مجرى احكام اسالم باشد .فقط فقهاى عادلند كه احكام اسالم را
اجرا كرده نظامات آن را مستقر مىگردانند.

قضاوت متعلق به كيست؟
ابيعبداهلل(ع) قال :قال اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه لشريح :يا شريح قد جلست مجلساً يا يجلسه (ماجلسه) اال
نبي او وصي نبي او شقي»
حضرت امير المؤمنين (ع) خطاب به شريح مىفرمايد :تو بر مقام و منصبى قرار گرفتهاى كه جز نبى يا وصى
نبى و يا شقى كسى بر آن قرار نمىگيرد .از روايت برميآيد كه تصدی منصب قضا با پيغمبر(ص) يا وصي او
است .در اينكه فقهاى عادل به حسب تعيين ائمه (ع) منصب قضا (دادرسى) را دارا هستند و منصب قضاوت از
مناصب فقهاى عادل است ،اختالفى نيست .نظر به اينكه فقها مقام نبوت را دارا نمي باشند و شكي نيست كه
شقي هم نيستند بالضرورة بايد بگوييم كه «اوصياء» يعني جانشينان رسول اكرم(ص) ميباشند .در هر حال از
روايت ميفهميم كه فقها اوصياء رسول اكرم(ص) هستند و اموری كه از طرف رسول اهلل(ص) به ائمه(ع)
واگذار شده برای آنان نيز ثابت است .
حديث پنجم :ابي عبداهلل (ع) قال :اتقوا اهلل الحكومة فإن الحكومة انما هي لإلمام العالم بالقضاء العادل في
المسلمين اال نبي او وصي نبي.
امام مىفرمايد :از حكم كردن (دادرسى) بپرهيزيد ،زيرا حكومت (دادرسى) فقط براى امامى است كه عالم به قضاوت (و آيين

دادرسى و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد ،براى پيغمبر است يا وصى پيغمبر.
بنا بر اين روايت سه شرط برای قضاوت وجود دارد -1 :امام بودن به معنای رياست و پيشوايي  - 2عالم به قضا
يعني به علم قضاوت و دادرسي عالم باشد -3 .عادل باشد .
بنابراين يك فقيه عادل تمامي شرايط باال را دارا ميباشد همچنين امام بودن در دوران غيبت.
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در رويدادهای اجتماعي به چه كسي رجوع كنيم؟
در توقيعي از امام زمان(عج) آمده است « و أما الحوادث الواقعة فارجعوا إلي رواة احاديثنا فإنهم حجتي عليكم و
أنا حجة اهلل»
 ..در حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد ،زيرا آنان حجت من بر شمايند ،و من حجت خدايم
...
منظور از حوادث واقعه ،پيشامدهای اجتماعي و گرفتاريهايي بوده كه برای مردم و مسلمين روی ميداده است.
همچنين «حجة اهلل» كسي است كه خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام كارها ،افعال و اقوال
او حجت بر مسلمين است .امروز فقهای اسالم حجت بر مردم هستند .همانطور كه حضرت رسول(ص) حجت
خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هركس تخلف ميكرد بر او احتجاج ميشد .فقها از طرف امام(ع)
حجت بر مردم هستند ،همه امور و تمام كارهای مسلمين به آنان واگذار شده است.
مقبوله عمربن حنظله
عمر بن حنظلة :قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلين من أص حابنا بينهما منازعة في دَين او ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى
القضاة أ يحلّ ذلِكَ؟ قال :مَنْ تَحاكَمَ إلَيْهِمْ ،في حَقٍّ أَوْ باطِلٍ ،فَإنَّما تَحاكَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ  ،فَإنّما يَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ كانَ
حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ .قالَ اللَّهُ تَعالى :يُريدوُنَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ
يَكْفُرُوا بِهِ  .قلت :فَكيف يصنعان؟ قال :يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فِي حَاللِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحكامَنا...
فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً .فإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً.
عمر بن حنظله مى گويد از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (يعنى شيعه) كه نزاعى بينشان بود در مورد قرض يا ميراث،
و به قض ات براى رسيدگى مراجعه كرده بودند ،سؤال كردم كه آيا اين رواست؟ فرمود :هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق
به ايشان مراجعه كند ،در حقيقت به طاغوت (يعنى قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد ،در
حقيقت به طور حرام مىگيرد؛ گرچه آ ن را كه دريافت مى كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأى طاغوت و آن
قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود .خداى تعالى مى فرمايد :يُريدُونَ انْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ يَكْفُرُوا
به .پرسيدم چه بايد بكنند .فرمود :بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده ،و در حالل و حرام ما
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مطالعه نموده ،و صاحبنظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است  ...بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند؛ زيرا كه من او
را حاكم بر شما قرار دادهام.

امام صادق(ع) در روايت مقبوله عمر بن حنظله از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا (طاغوت)چه اجرايي و چه
قضائي نهي كردهاند و دستور ميدهند كه ملت اسالم در امور خود نبايد به سالطين و حكام جور و قضاتي كه
از عمال آنها هستند رجوع كنند .اين حكم سياسي اسالم است .به موجب اين حكم با خودداری مردم از مراجعه
به طاغوت ،دستگاه های دولتي جائر و غيراسالمي بسته ميشود .امام صادق(ع) ابهامي در روايت قرار نداده و
مرجع امور را راويان حديثي كه بر حالل و حرام قواعد نظر دارد و به احكام معرفت دارند معرفي ميكند.
همچنين امام صادق(ع) ميفرمايد «فإني قد جعلته عليكم حاكماً» من كسي را كه دارای چنين شرايطي باشد
حاكم بر شما قرار دادم .پس از صدر و ذيل روايت و آيهای كه در حديث ذكر شده استفاده ميشود كه موضوع
تنها تعيين قاضي نيست و اين فرمان امام(ع) ،فرمان كلي و عمومي است.
[امام خميني احاديث ديگری نيز ذكر كرده اند كه جهت مطالعه مي توانيد به كتاب واليت فقيه ايشان مراجعه كنيد]

اينكه ما بحث از واليت فقيه نوشتيم و ميدانيم واليت فقيه بحث تازهای نيست .مثالً در قضيه حرمت تنباكو
همه علماء از حكم ميرزای شيرازی متابعت كردند يا در حكم جهاد – البته اسم آن دفاع بود-ميرزا محمد تقي
شيرازی [در جنگهای ايران و روس] وضع به همين صورت بوده است .اين مثال ها نشان ميدهد كه مسئله
واليت فقيه تازگي ندارد .و از خيلي قبل ترها مطرح و مورد بحث بوده است كه اين مثال ها مؤيد عملي اين
مطلب است.
به طورى كه نقل كردند ،مرحوم كاشف الغطاء نيز بسيارى از اين مطالب را فرمودهاند .عرض كردم كه از
متأخرين ،مرحوم نراقى ،همه شئون رسول اللَّه (ص) را براى فقها ثابت مى دانند .و مرحوم آقاى نايينى نيز
مى فرمايند كه اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود .در هر حال طرح اين بحث تازگى ندارد؛ و
ما فقط موضوع را ب يشتر مورد بررسى قرار داديم ،و شعب حكومت را ذكر كرده در دسترس آقايان گذاشتيم تا
مسأله روشنتر گردد .و تبعاً ألمر اللَّه تعالى فى كتابه و لسان نبيه (ص) كمى از مطالب مورد احتياج روز را نيز
بيان كرديم؛ و گر نه مطلب همان است كه بسيارى فهميدهاند .
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ما اصل موضوع ر ا طرح كرديم .و الزم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند؛ و راه
به دست آوردن آن را پيدا كنند .سستى ،سردى ،و يأس را از خود دور نمايند .و ان شاء اللَّه تعالى كيفيت
تشكيل و ساير متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بياورند؛ و كارهاى حكوم ت اسالمى را به دست
كارشناسان امين و خردمندان معتقد بسپارند؛ و دست خائن را از حكومت ،وطن و بيت المال مسلمين قطع
كنند .و مطمئن باشند كه خداوند توانا با آنهاست.

برنامه مبارزه
امام خميني در اين كتاب برای مبارزه عليه شاه و رسيدن به هدف برنامه مباره نيز ارائه ميدهند؛
تبليغات وتعليمات
ما موظفيم براى تشكيل حكومت اسالمى جديت كنيم .اولين فعاليت ما را در اين راه تبليغات تشكيل مىدهد.
بايستى از راه تبليغات پيش بياييم .در همه عالم و هميشه همين طور بوده است .چند نفر با هم مىنشستند ،فكر
مىكردند ،تصميم مىگرفتند ،و به دنبال آن تبليغات مىكردند؛ كم كم بر نفرات همفكر اضافه مىشد؛ سرانجام به
صورت نيرويى در يك حكومت بزرگ نفوذ كرده يا با آن جنگيده ،آن را ساقط مىكردند.
شما اآلن نه كشورى داريد و نه لشكرى؛ ولى تبليغات براى شما امكان دارد .و دشمن نتوانسته همه وسايل
تبليغاتى را از دست شما بگيرد .البته مسائل عبادى را بايد ياد بدهيد ،اما مهم مسائل سياسى اسالم است؛ مسائل
اقتصادى و حقوقى اسالم است .اينها محور كار بوده و بايد باشد .وظيفه ما اين است كه از حاال براى پايهريزى
يك دولت حقه اسالمى كوشش كنيم؛ تبليغ كنيم؛ تعليمات بدهيم؛ همفكر بسازيم؛ يك موج تبليغاتى و فكرى به
وجود بياوريم؛ تا يك جريان اجتماعى پديد آيد ،و كم كم تودههاى آگاه وظيفهشناس و ديندار در نهضت
اسالمى متشكل شده ،قيام كنند و حكومت اسالمى تشكيل دهند.
تبليغات و تعليمات دو فعاليت مهم و اساسى ماست .وظيفه فقهاست كه عقايد و احكام و نظامات اسالم را تبليغ
كنند و به مردم تعليم دهند تا زمينه براى اجراى احكام و برقرارى نظامات اسالم در جامعه فراهم شود .در
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روايت مالحظه كرديد كه در وصف جانشينان پيغمبر اكرم (ص) ،يعنى فقها آمده است كه يعلّمونها النّاس يعنى
دين را به مردم تعليم مىدهند.
مخصوصاً در شرايط كنونى كه سياستهاى استعمارى و حكام ستمگر و خائن و يهود و نصارى و ماديون در
تحريف حقايق اسالم و گمراه كردن مسلمانان تالش مىكنند .در اين شرايط مسئوليت ما براى تبليغات و
تعليمات بيش از هر وقت است .امروز مىبينيم كه يهوديها ،خذلهم اللَّه ،در قرآن تصرف كردهاند؛ و در قرآنهايى
كه در مناطق اشغالى چاپ كردهاند تغييراتى دادهاند .ما موظفيم از اين تصرفات خائنانه جلوگيرى كنيم .بايد
فرياد زد و مردم را متوجه كرد تا معلوم شود كه يهوديها و پشتيبانان خارجى آنها كسانى هستند كه با اساس
اسالم مخالفند؛ و مىخواهند حكومت يهود در دنيا تشكيل دهند .و چون جماعت موذى و فعالى هستند،
مىترسم نعوذ باللَّه روزى به مقصود برسند؛ و سستى بعضى از ما باعث شود كه يكوقت حاكم يهودى بر ما
حكومت كند .خدا آن روز را نياورد .از طرف ديگر عدهاى از مستشرقين ،كه عمال تبليغاتى مؤسسات استعمارى
هستند ،مشغول فعاليتند تا حقايق اسالم را تحريف و وارونه كنند.
ما موظفيم ابهامى را كه نسبت به اسالم به وجود آوردهاند برطرف سازيم .تا اين ابهام را از اذهان نزداييم ،هيچ
كارى نمىتوانيم انجام بدهيم .ما بايد خود و نسل آينده را وادار كنيم؛ و به آنها سفارش كنيم كه نسل آتيه
خويش را نيز مأمور كنند اين ابهامى را كه بر اثر تبليغات سوء چند صد ساله نسبت به اسالم در اذهان حتى
بسيارى از تحصيلكردههاى ما ،پيدا شده رفع كنند؛ جهانبينى و نظامات اجتماعى اسالم را معرفى كنند.
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات:
بسياری از احكام عبادی اسالم منشأ خدمات اجتماعي و سياسي است .عبادت های اسالمي اصوالً توأم با
سياست و تدبير جامعه است .مثالً نماز جماعت و اجتماع حج و جمعه در عين معنويت و آثار اخالقي و
اعتقادی حائز آثار سياسي است .اسالم اين گونه اجتماعات را فراهم كرده تا از آنها استفاده ديني بشود .بايد از
اين اجتماعات به منظور تبليغات و تعليمات ديني و توسعه نهضت اعتقادی و سياسي اسالم استفاده كنيم.
مقاومت در مبارزه ای طوالني:
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هيچ عاقلى انتظار ندارد كه تبليغات و تعليمات ما بزودى به تشكيل حكومت اسالمى منتهى شود .براى توفيق
يافتن در استقرار حكومت اسالمى احتياج به فعاليتهاى متنوع و مستمرى داريم .اين هدفى است كه احتياج به
زمان دارد .فعاليتهاى ما اگر هم براى نسل آينده نتيجه بدهد ،بايد دنبال شود .چون خدمت به اسالم است و در
راه سعادت انسانهاست؛ و امر شخصى نيست كه بگوييم چون حاال به نتيجه نمىرسد و ديگران بعدها نتيجه آن
را مىگيرند ،به ما چه ربطى دارد .سيد الشهداء (ع) كه تمام جهات مادى خود را به معرض خطر درآورد و فدا
كرد ،اگر چنين تفكرى داشت و كارها را براى شخص خود و استفاده شخصى مىكرد ،از اول سازِش مىنمود و
قضيه تمام مىشد.
عقالى عالم يك سنگ اينجا مىگذارند تا بعد از دويست سال ،ديگرى پايهاى بر آن بنا كند و نتيجهاى از آن به
دست آيد .خليفه به پيرمردى كه نهال گردو مىكاشت گفت :پيرمرد ،گردو مىكارى كه پنجاه سال ديگر و بعد از
مردنت ثمر مىدهد؟ در جوابش گفت :ديگران كاشتند ما خورديم؛ ما مىكاريم تا ديگران بخورند.
اصالح حوزه های روحانيت:
معرفي و ارائه اسالم مستلزم اين است كه حوزه های روحانيت اصالح شود .سستى و تنبلى و يأس و عدم
اعتماد به نفس جاى خود را به جديت و كوشش و اميد و اعتماد به نفس بدهد؛ آثارى كه تبليغات و تلقينات
بيگانگان در روحيه بعضى گذاشته از بين برود .افكار جماعت مقدسنما در داخل حوزه های علميه كه مردم را
از اسالم و اصالحات اجتماعي باز ميدارد اصالح شود.
از بين بردن آثار فكری و اخالقي استعمار:
عمال استعمار و دستگاه های تربيتي و تبليغاتي و سياسي حكومتهای دستنشانده و ضدملي كه قرنهاست
سمپاشي ميكنند بايد نابود شوند .اين آثار كاملًا مشهود است .مثلًا بعضى را مىبينيم كه در حوزهها نشسته به
گوش يكديگر مى خوانند كه اين كارها از ما ساخته نيست .چكار داريم به اين كارها؟ ما فقط بايد دعا كنيم و
مسأله بگوييم .اين افكار آثار تلقينات بيگانگان است .نتيجه تبليغات سوء چند صد ساله استعمارگران است كه
در اعماق قلوب حوزه نجف و قم و مشهد و ديگر حوزهها وارد شده ،و باعث افسردگى و سستى و تنبلى
گرديده و نمىگذارد رشدى داشته باشند.
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ما بايد به پاكسازی آثار فكری اين دسته از افراد از حوزههای روحانيت و دانشگاه ها بپردازيم و از نفوذ بيش
از حد اين تبليغات استعماری و غربي در درون حوزهها و دانشگاهها جلوگيری كنيم .بايد حوزههای علميه را از
لوث وجود مقدسنماها پاك كنيم و حوزههايي تشكيل دهيم كه محل تربيت فقيهان و عالمان عادل است.
حكومتهای جائر را بايد از طريق زير براندازيم:
 -1روابط خود را با مؤسسات دولتي آن ها قطع كنيم.
 -2با آن ها همكاری نكنيم.
 -3از هرگونه كاری كه كمك به آن ها محسوب ميشود پرهيز كنيم.
 -4مؤسسات قضائي و مالي و اقتصادی ،فرهنگي و سياسي جديدی به وجود آوريم.
برانداختن طاغوت ،يعنى قدرتهاى سياسى ناروايى كه در سراسر وطن اسالمى برقرار است ،وظيفه همه ماست.
دستگاههاى دولتى جائر و ضد مردم بايد جاى خود را به مؤسسات خدمات عمومى بدهد؛ و طبق قانون اسالم
اداره شود؛ و بتدريج حكومت اسالمى مستقر گردد .خداوند متعال در قرآن اطاعت از طاغوت و قدرتهاى
نارواى سياسى را نهى فرموده است؛ و مر دمان را به قيام بر ضد سالطين تشويق كرده؛ و موسى را به قيام عليه
سالطين واداشته است .روايات بسيارى هست كه در آن مبارزه با ظلمه و كسانى كه در دين تصرف مىكنند
تشويق شده است .ائمه ،عليهم السالم ،و پيروانشان ،يعنى شيعه هميشه با حكومتهاى جائر و قدرتهاى سياسى
باطل مبارزه داشتهاند.
اللهم انا نرغب اليك في دولت الكريمه.
تعز به االسالم و اهله و تذل به النفاق و اهله
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