
 

 ایران در شاهنشاهی نظام سقوط علل بر نظری بازکاوی 

 یعقوب توکلی

های بزرگ اجتماعی و سیاسی در ایران از حوادث مهم جهانی در قرن بیستم بوده است. در این انقالب، وقوع یکی از انقالب

های سیاسی و امنیتی نظام ایاالت متحده امریکا و اروپا و اسرائیل سرنگون شد و ساختارهای مقتدر و برخوردار از حمایتحکومتی 

سیاسی و امنیتی آن فرو ریخت. پس از پیروزی انقالب اسالمی رهبر آن و مردم بسیار تالش کردند تا ساختار نظام نوینی را به 

 هی بنا نهند.جای نظم کهنه و پوسیده نظام پادشا

ای طوالنی برای این تحول انقالبی دست زده است از جمله موضوعات در ای ملت ایران آگاهانه به مبارزهاینکه چرا و با چه انگیزه

دهد که ناکارآمدی نظام شناختی نیروهای مبارز نشان میهای انقالب اسالمی است. مطالعه جامعهخور بررسی در مباحث ریشه

و ضرورت ایجاد نظامی جدید مبتنی بر معرفت تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فکری علت ورود به این مبارزه  مشروطه سلطنتی

طوالنی بوده است، زیرا رهبران سیاسی و مذهبی مخالف رژیم پهلوی عموما از فرهنگیان و متفکران جامعه ایران بودند، بنابراین 

 ای آن بوده است.پذیرش مخاطرات همراه با آگاهی و اطالع از پیامده

در این مقاله با لحاظ وضعیت جامعه ایران در دوران انقالب و مسائل حاکم بر آن به این پرسش پاسخ داده شده است 

پذیر ندانست و فقط به تغییر کامل آن و فروریزی شدنی و ترمیمکه چرا جامعه ایران نظام پادشاهی را اصالح

ود که امریکا و غرب به شدت حامی این حکومت، و مخالف هرگونه تغییری ساختارهای آن رضایت داد. این در حالی ب

 ؟ها بودمسو و هماهنگ با منافع آنتابیدند که هدر ایران بودند و فقط تغییراتی را برمی

مریکا با در این بررسی به علل ناکارآمدی حمایت امریکا از رژیم پهلوی توجه شده و به این مساله پاسخ داده شده است که غرب و ا

دانستند و هر یک ای را به جای نظام پادشاهی مناسب میاگر موافق بودند چه گزینه ؟ر در ایران موافق بودند یا مخالفتغییر ساختا

همچنین به این نکته توجه شده است که چرا وزنه تعادل نیروهای  ؟نیروهای دوران گذار توجه داشتند به کدام گروه به عنوان

رغم های فداکارانه نیروهای انقالبی مسلمان را تحمل نماید، و بهظام پادشاهی نتوانست ضربات سنگین مخالفتهوادار حاکمیت ن

های حافظ منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی های ایدئولوژیکی و سیاسی امریکا در متوازن نمودن قوای سیاسی به نفع نظامتالش

ها یا تغییر صوری مالکیت و حفظ زیربنای اصلی آن چرا این پروژه ناکام هلویخود در منطقه خلیج فارس، و نیز حفظ حاکمیت پ

های قدرت استبداد نظام پادشاهی و استعمار ایاالت متحده را درهم نوردید و ماند و انقالب اسالمی مردم ایران عمال تمامی پایگاه

 راهی نو را در زندگی مردم ایران آغاز کرد.

 هلویحامیان و مخالفان رژیم پ 

وناخواه براساس حمایت بخشی از مردم آن جامعه استوار است؛ حال این حمایت ممکن به وجود آمدن هر حاکمیتی در جوامع خواه

است حمایتی مبتنی بر اعتقاد و باور باشد یا حمایتی ناشی از درک منفعت یا ناشی از پذیرش واقعیتی به نام ضرورت وجود 

 کشد.حامی هر حکومتی بار اصلی حفظ آن حکومت را بر دوش می حکومت و امنیت. در هر صورت بخش

ای نیز ممکن است با آن حکومت در تعارض و تخاصم باشند. این تعارض و تخاصم نیز ممکن است براساس در نقطه مقابل عده 

قادی، سیاسی و انتفاعی با های اعتای از دیدگاهای نیز ممکن است با ترکیب و آمیزهاعتقاد یا منفعت باشد. از طرف دیگر عده

ای حضور دارند که کمتر در شرایط فعال حکومت مخالفت نمایند. در میان مخالفان و موافقان حکومت همیشه گروه گسترده

شوند؛ های عمده تحول در یک کشور محسوب مینمایند که این گروه عمده خود نیز از محور و پایهسیاسی یک جامعه عمل می
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ن گروه گسترده به سمت هرکدام از حامیان یا مخالفان حاکمیت به طور جدی در تغییر یا تعیین سرنوشت چرا که گرایش ای

 سیاسی موثر است.

شان در برابر حکومت به چند گروه گیریتوان در هر جامعه سیاسی مردم را از لحاظ موضعبا در نظر گرفتن موضوعات کلی باال می

 ارت است از:ها عبعمده تقسیم کرد که این گروه

ــ 4ــ ناراضیان؛ 3ها؛ طرفــ بی2ــ حامیان که مشتمل بر سه گروه ذیل هستند: حامیان فداکار، حامیان فعال، حامیان عادی؛ 1 

 باشند: مخالفان عادی، مخالفان فعال، و مخالفان فداکار.مخالفان که مشتمل به سه گروه ذیل می

باید به واقعیت تغییر بسیار شدید توازن حامیان فداکار ـ فعال رژیم پهلوی و حامیان در تجزیه و تحلیل علل سقوط رژیم پهلوی  

عادی عمال منفعل اشاره کرد که این حامیان جز یک تظاهرات کوچک دفاع از قانون اساسی در زمان بختیار نتوانستند کاری را به 

 انجام رسانند.

امیان فداکار رژیم پهلوی باید به چند واقعیت عمده توجه کرد؛ نخست در خصوص تجزیه و تحلیل علل ریزش نیروهای نظامی و ح

 ــ حامیان نظامی.2ــ حامیان غیرنظامی؛ 1آنکه حامیان رژیم پهلوی در دو گروه عمده بودند: 

ه حمایت مرداد ب 28هایی که در کودتای ــ حامیان غیرنظامی: در میان نیروهای غیرنظامی حامیان فداکار رژیم پهلوی عمدتا آن1

توانند مورد توجه واقع شوند و البته سایر حامیان غیرنظامی به نوعی جزء این مجموعه از حامیان رژیم پهلوی برخاسته بودند می

 هستند.

به حمایت جدی از رژیم پهلوی و شاه برخاستند و با تظاهرات خود سقوط دولت  1332مرداد  28واقعیتی است کسانی که در  

اند؛ بدنامانی که هنگامی که باعث شدند بدون هیچ تردیدی و برابر اجماع مورخان از میان افراد بدنام جامعه بودهدکتر مصدق را 

ها مامور شده بود رسما به دربار شاه اعالم کرد که دادن های تقدیر به آنستاد ارتش به موجب دستور شخص شاه برای دادن نشان

ها چاقوکشان و تبهکاران اجتماعی ظام سلطنت را موجب خواهد شد؛ چرا که اکثر آنهرگونه نشان و مدال به این عده وهن ن

های قضایی و انتظامی داشتند. افرادی چون شعبان جعفری، پری [ که هر کدام سوابق متعدد قضایی جنایی در دستگاه1بودند]

تر از همه یه ماجراجویی خود و دریافت نقدی و مهمهایی بودند که به خاطر روحها لمپنآژادان قزی، ناصر جگرگی و الوات تابع آن

ها ، که برای این اشخاص بسیار اهمیت داشته و دارد، وارد مسائل کودتا شدند و تظاهرات آن«شدن ناگهانی در اجتماعمهم»نوعی 

 [2علیه دکتر مصدق سبب شد رژیم پهلوی با حمایت سر پای خود بایستد.]

مندی رژیم پهلوی از این نوع افراد ن فاقد هرگونه اعتبار اخالقی و اجتماعی بودند و اتفاقا بهرهاین جمعیت در میان جامعه ایرا 

های غیرنظامی حامی حاکمیت خود سبب کاهش اعتبار اخالقی و سیاسی در جامعه ایران شد. به عالوه بسیاری از این چهرهخودبه

کردند و بدین ترتیب به نوعی در برقراری سایه وحشت ها را اجرا مینداران بزرگ درآمده بودند و فرامین آبه صورت عمال زمین

های کارگری و سیاسی استفاده کرد که به عنوان رژیم پهلوی بسیار موثر بودند. به عالوه رژیم پهلوی از همین دسته افرد در شورش

قم و طالبیه تبریز و استفاده گسترده از  توان به موارد ذیل اشاره کرد: حمله عوامل رژیم پهلوی به مدرسه فیضیهنمونه می

مندی از افراد امثال شعبان جعفری به عنوان مندی از طوایف کولی در سرکوب تظاهرات، یا بهرهچماقداران و افراد محلی، بهره

که در  ی محلی را سبب شده بود«هاشاهک»ای از که همه و همه ظهور و بروز مجموعه گسترده«... جمعیت جوانمردان مبارز»

 زورگویی و ستم بر مردم بسیار موثر بوده است.



نگارنده معتقد است که بسیاری از مردم، به طور مستقیم با سلطه امریکا، ستم و اختناق ساواک، یا تصمیمات حکومتی درگیر  

کرد. ز از آن حمایت میورزی بر مردم را داشت و دستگاه حاکم نیهای مختلف قدرت ستم«شاهک»نبودند، اما این گروه گسترده از 

همین مساله باعث شده بود مردم به طور جدی درگیر و دچار معضل امنیتی و اجتماعی باشند؛ به طوری که یکی از عوامل انقالب 

توان تالش جدی مردم به منظور خالصی از دست این گروه از افراد، که اتفاقا از حامیان فداکار متقاعدشده رژیم پهلوی نیز را می

سبب نیست که در بحبوحه انقالب اسالمی این افراد به شدت آماج نیروهای انقالبی قرار گرفتند یا به سرعت اند، دانست و بیهبود

شان در گذشته، خود را مخفی نمودند و منزوی شدند. به همین خاطر این گروه از حامیان رژیم پهلوی، به رغم تالش اولیه

دهی نمایند یا حتی همین میزان از حمایت را سازماندهی کنند و در جهت حمایت از را سازماننتوانستند حمایت نیرومند و موثری 

ها گر اعتقادی فداکاری آنرژیم پهلوی به کار گیرند؛ چرا که این حامیان نه بر بستر اعتقادی خاصی تکیه داشتند که بتواند توجیه

ه توان الزم را برای مقابله با موج بسیار گسترده و قدرتمند مخالفان رژیم در برابر واقعیت مخاطرات )حمایت از شاه( بوده باشد و ن

 پهلوی داشتند.

اگر ما به این جمع از حامیان غیرنظامی، افراد اداری و سازمانی را نیز بیافزاییم، در مطالعات جدی شاهد خواهیم بود که وضعیت  

خالقی حاکمیت و حامیان آن، از یکسو، و اعمال و رفتار ستمگرانه، از آنان نیز به همین صورت بوده است؛ چرا که فقدان اعتبار ا

سوی دیگر، قدرت جذب نیروهای فداکار را از غیرنظامیان حامی رژیم پهلوی سلب کرد و اتفاقا همین مساله، یعنی ناتوانی حامیان 

شاه و حامیانش گرفت. به همین خاطر باید  مانده ابزار قدرت را از دسترژیم پهلوی در حمایت از حاکمیت مورد رضایتشان، باقی

توجه کرد که سقوط حاکمیت پهلوی به خاطر فقدان توانایی یا از دست دادن اعتبار اخالقی و سیاسی شاه نبوده است؛ چرا که در 

را جلب، و توانست با تغییر حاکم رضایت بخشی از مردم این صورت تغییر شاه امری آسان و شدنی بود و بدنه حامیان حکومت می

ای که دکتر برژینسکی، رئیس شورای امنیت ملی امریکا، و به کمک هارولد مخالفان فداکار را به طور گسترده سرکوب نماید؛ پروژه

کرد و با تالش بسیار درصدد بود آن را اجرا کند. اما در این براون، وزیر دفاع، با الهام از نظریات کرین برینتون از آن حمایت می

ای است تر محلی و منطقههای کوچکه این نکته توجه نشده بود که انقالب در ایران علیه شاهنشاه و دیگر شاهان و شاهکپروژه ب

ها دیگر توان حفظ خود را ندارند تا شاهنشاه را محفوظ بدارند یا در صورت تغییر شاهنشاه بقیه شاهان و و شاهان و شاهک

 ت متحده، بتواند سرپا بماند.ها، یعنی سیستم حامی منافع ایاالشاهک

نگاری عصر پهلوی و متوجه نمودن همه امور به شخص شاه و اعضای خانواده توجهی به این نکته اساسی در ترسیم تاریخشاید بی 

گی نگاری تجاری و مبتذل افراد فرهنــ تاریخ2ها، نگاری توجیهی پهلویــ تاریخ1نگاری )سلطنت، که محصول دوگونه نگاه تاریخ

گرا و انقالبی، از نگاران اسالمبینانه تاریخرژیم پهلوی( است، از یک سو، و فقدان توجه تام به جزئیات حوادث اجتماعی و نگاه کلی

سوی دیگر، این توهم را پیش آورده است که مشکل جامعه ایران فقط با تغییر شاه و حذف ساواک، یعنی اندکی اصالحات، حل 

 انقالبی نبوده است. شد و نیازی به تحولمی

ای خود مجبور بودند از ــ حامیان فداکار نظامی: گروه دوم از حامیان رژیم پهلوی نیز نظامیان بودند که بر حسب اقتضای حرفه2 

باشد و این نظام در رژیم پهلوی حمایت کنند. هرچند در همه دنیا وظیفه ارتش حفظ و حراست از مرزها و کیان کشور می

رمسلحانه داخلی فاقد موضع است، ارتش شاهنشاهی ایران از ابتدا وظیفه حمایت از رژیم پهلوی را بر عهده داشت. های غیشورش

های مختلف های حامی حاکمیت پهلوی را در دورهدهنده ارتش برگردیم، همانندی شخصیتهای اولیه سازماناگر به شخصیت

پذیری از رضاخان و ستیزی، جهالت و خشونت و در عین حال اطاعتمردمریزی، رحمی، خونهای بیشاهد خواهیم بود که خصلت

های بارز آن است و اتکای واحد به قدرت برتر شخص شاه و داشتن نوعی رفتار همانند با شاه در حوزه نفوذ و قدرت خویش از نمونه

 سازد.را در کشور آشکار میها و صدها شاهک دیگر ای به خوبی وجود دهمطالعه جمعی یا موردی اسنادی یا خاطره

  



در دوره محمدرضا پهلوی نیز همین افراد در ارتش حضور داشتند. لیست افسران ارشد ارتش شاهنشاهی، حکایت از آن دارد که 

اند. در این دوره نیز وظیفه حمایت از سلطنت بر عهده ارتش اغلب، کسانی دارای درجات باالی نظامی بوده که فرصت ترقی یافته

کنیم که در زمان پهلوی اول از چهار لشکر ایران لشکر یک و دو در رده شد. اگر به سازماندهی نیروها توجه کنیم، مشاهده میگذا

درصد امکانات نظامی کشور فقط  50تهران به اضافه نیروهای شهربانی وظیفه حمایت از سلطنت را برعهده داشتند؛ یعنی بیش از 

ت. در زمان محمدرضا پهلوی نیز دو لشکر گارد جاویدان و گارد شاهنشاهی با بیشترین امکانات در خدمت سلطنت در مرکز بوده اس

این وظیفه را برعهده داشتند، ضمن آنکه ساواک نیز به آن افزوده شده بود و نیروهای شهربانی و ژاندارمری نیز در اجرای این 

 کردند.وظیفه گارد و ساواک را حمایت می

رتش چیزی ورای نظامیان ارشد بود. نظامیان بسیاری به قصد حرفه و کسب، ارضای روحیه ماجراجویی، فرصت اما واقعیت درون ا 

 شدند.دوستی به ارتش آمده بودند و اقلیت کمی از حامیان واقعی حاکمیت جذب ارتش میبهتر برای ادامه تحصیل یا حس وطن

ه ممکن بود تن به مخاطره بدهد ضمن آنکه اگر بخواهیم در همین در نقطه تعارض بین مردم و حاکمیت فقط گروه اخیر بود ک 

ماند که همان تعداد هم در درون گروه در مورد حسن فداکاری آنان مناقشه کنیم، عمال تعداد اندکی برای رژیم پهلوی باقی می

تند و اگر این جمع را به نیروهای گرفاند، در محدودیت بسیار قرار میارتش و سربازان، که به نوعی تابع شرایط اجتماعی بوده

ساواک نیز اضافه نماییم و نیروهای اجتماعی و غیرنظامی حامی رژیم پهلوی و کارمندان حامی رژیم پهلوی را نیز بیافزاییم، باید 

صفوف  اند. البته ممکن است طرح و نقش حامیان دیگر دردادهها، اقلیت محدودی را تشکیل میگفت ضمن مورد مخاطره بودن آن

آمیز است که تلقی شود، ولی موضوع مورد بحث ما حامیان فداکار و فعال موثر در شرایط بحرانی و مخاطره« گرفتهنادیده»مختلف 

ایم در این دوره ریزش گسترده حامیان متقاعد، طور که آوردهشود و ما همانمعموال موجب ریزش گروه حامیان عادی فعال می

 وی در میان نظامیان و حداقل نارضایتی نسبت به مواجهه نظامی با مردم را شاهد هستیم.متوقع و مجبور رژیم پهل

ها از ابتدا های اجتماعی و سازمانی حامی خود را، به آن دلیل که اتفاقا این پایهمخلص کالم آنکه دستگاه حاکمیت پهلوی پایه 

سی پهلوی، که در عمل به خلع سالح روانی نیروهای نظامی هدف قرار گرفته بودند، از دست داد و استراتژی تخریب نظام سیا

ترتیب عمال حاکمیت بدون هرگونه حامی شد، سبب شد نیروهای حامی غیرنظامی رژیم پهلوی خلع سالح شوند؛ بدینمنتهی می

و  21ای روزهای هجدی باقی ماند و تخریب نظام سیاسی بدون اتخاذ خشونت گسترده از سوی مخالفان انجام شد؛ و حتی درگیری

مانده حامیان فداکار متقاعد و متوقع و مجبور رژیم پهلوی، و تقابل دو جانبه بهمن به خاطر بیم از وقوع کودتا، از سوی باقی 22

 نیروها به وقوع پیوست.

فی در آن، در طرضمن آنکه تعارض داخلی نیروهای نظامی در مورد حمایت از تغییر نظام سیاسی یا مخالفت با این قضیه یا بی 

های اصلی و مشهور به حمایت و فداکاری برای رژیم تقلیل قدرت حامیان رژیم پهلوی نیز بسیار موثر بوده است. خاصه آنکه چهره

ها قبل به خارج از کشور پهلوی در میان نظامیان، نظیر ارتشبد اویسی، ازهاری ]و همچنین تالش ارتشبد طوفانیان[ از مدت

اهلل نصیری، امیرعباس هویدا، ای نیز به خاطر بدنامی بیش از حد نظیر ارتشبد نعمت[ و عده3کرده و مخفی شده] گریخته، یا استعفا

 [4و منوچهر آزمون کنار گذاشته، یا زندانی شده بودند.]

افراد  نکته دیگری که درخصوص حامیان فداکار رژیم پهلوی باید گفت آن است که روحیه خاص محمدرضا پهلوی در نپذیرفتن 

های درونی و سازمانی سبب شده های خاص حاکمیت یک حاکم دیکتاتور و رقابتنیرومند در پیرامون خویش و همچنین ضرورت

مرداد هرکدام بنا به دالیلی از حکومت جدا شوند. به عنوان مثال ارتشبد  28بود که اکثر فداکاران رژیم پهلوی پس از کودتای 

مالی متهم گردید و دستگیر و زندانی شد؛ سپهبد زاهدی برکنار و تبعید گشت، بسیاری از نظامیان  عبداهلل هدایت به سوءاستفاده

 شدند.دیگر ارتش نیز هرکدام به صورتی متهم، و برکنار می



  

ه هایش برکنار، تبعید و نهایتا به دست عمال خود ساواک کشتطلبیسرلشکر تیمور بختیار اولین رئیس ساواک نیز به خاطر جاه

شد. از طرف دیگر سرلشکر محمدولی قرنی، رئیس اداره اطالعات ارتش، به کودتا و تغییر ساخت دولت و قدرت دست زد، در نتیجه 

به زندان افتاد و نهایتا نیز از مخالفان فداکار رژیم پهلوی گردید. در میان غیرنظامیان نیز طیب حاج رضایی، که از فعاالن روز کودتا 

خمینی در ترین حامی فداکار امامخمینی)ره( پیوست و نهایتا همانند جدیفان رژیم پهلوی و هواداران امامبود، به طرف مخال

 مخالفت با تصمیمات شاه و حاکمیت اعدام و تیرباران گردید و جزء اولین فدائیان و حامیان فداکار ایشان درآمد.

بسیاری از نظامیان و غیرنظامیان حلقه حامیان فداکاری رژیم پهلوی مجموعه این وقایع حس فداکاری برای شاه را عمال در میان  

توانست دور از چشم همان فدائیان متقاعد باشد و تر اینکه وضعیت فسادآلود )فساد اخالقی، مالی و سیاسی( نمیکاهش داد و مهم

کننده برای زد که پاسخی قانعمن میدا« فداکاری برای چه چیزی، و چه کسی؟»این مساله به طور طبیعی به این سوال مهم که 

 شد.آن، در حد متقاعد شدن )و نه معتقد شدن( برای فداکاری، یافت نمی

شد و این حالت در شرایط انقالبی به جای خود گسترش ریزش حامیان حاکمیت پهلوی را سبب میمجموعه این اوضاع خودبه 

اعتقادی، دچار از هم پاشیدگی و تشتت شد. در نتیجه روز به روز و حتی  های ایدئولوژیک وانسجام بخشیدن، به دلیل فقدان پایه

 شد.ساعت با ساعت از حامیان رژیم پهلوی کاسته می

خمینی)ره( در تخریب نظام سیاسی پهلوی، این سیستم از بیرون به علت مخالفت شدید فداکارانه مردم با براساس استراتژی امام 

لت فداکاری و حمایت نکردن از سیستم پهلوی با فروپاشی از درون همراه شد و از سوی دیگر بحران سقوط مواجه گشت، و به ع

خمینی)ره( توسط ایشان و نیرهای انقالبی همراه گسست و ناتوانی نیروهای حامی داخلی رژیم پهلوی تعامل فعاالنه استراتژی امام

های شورای امنیت ملی امریکا، تعامل تناقض بار دستگاه گیری دچار شوند.سبب شد حامیان خارجی آن نیز به بحران تصمیم

ها در اتخاذ به رهبری برژینسکی، و وزارت امورخارجه آن کشور به رهبری سایروس ونس و فقدان درک مشترک آن

 جمهوری امریکا، را دچار سردرگمی کرد و این سردرگمی در اتخاذروش واحد در مبارزه با انقالب اسالمی، کارتر، رئیس

سیاست به سردرگمی در عمل نیز منتهی شد و محمدرضا پهلوی را، که عمال جز با هماهنگی با کاخ سفید یا سفارت 

مانده توان رژیم زد، نیز دچار سردرگمی بیشتری کرد و در نتیجه باقیامریکا به اقدام یا اتخاذ سیاستی دست نمی

آمیز کل شد. تاکید شورای امنیت بر اتخاذ سیاست خشونتهای متناقض نیز دچار مشپهلوی نیز با اتخاذ این سیاست

های خشونتگرایانه را در پیش گیرد. به سرکوبگرانه با استفاده از ارتش و ساواک، موجب گردید رژیم پهلوی سیاست

های کاخ سفید و شورای امنیت ملی اقداماتی نظیر آتش زدن سینما رکس آبادان، رسد برژینسکی و عقابنظر می

ها و نهایتا روی کار آمدن دولت بار در شهرستانم حکومت نظامی و کشتار هفده شهریور و برخوردهای خشونتاعال

نظامی ازهاری و همچنین اعزام ژنرال رابرت هایزر برای ساماندهی ارتش در مسیر مقابله با انقالب و اجرای کودتا را به 

کا و سازمان سیا سیاست و فرضیه اتمام دوره حاکمیت شاه محمدرضاشاه دیکته کردند. لکن وزارت امور خارجه امری

گرایان خوشنام و تالش برای سوار شدن بر موج انقالب در ایران و بدنه حاکمیتی رژیم پهلوی، و در نتیجه تعامل با ملی

ن سیاسی امامی و بعد دولت بختیار و مذاکرات مختلف با مخالفان انقالبی و ناراضیاو تشکیل دولت آشتی ملی شریف

را ترتیب دادند. اگر در یک سیر خطی مسیر تعامل این دو گروه ترسیم گردد، سردرگمی و نابسامانی در 

شود که این نابسامانی قطعا معلول همان فروپاشی روانی و اخالقی حامیان فداکار و فعال ها مشخص میگیریتصمیم

سازد؛ از این رو در ادامه این انقالب اسالمی نحوه این تعامل را آشکار مینگاهی به رویدادهای سیاسی پیش از پیروزی شاه بود. 

 اند:وقایع، که در نهایت به پیروزی انقالب منتهی شدند، برحسب زمان وقوعشان ذکر گردیده



روی کار آمدن دولت آشتی ملی  ها،تداوم مخالفت زدن سینما رکس و وعده وحشت بزرگ توسط شاه،دولت آموزگار آتش 

ها و کشتار تظاهرکنندگان در هفده ها اعالم حکومت نظامی در تهران و شهرستانامامی با وعده مبارزه با فساد،تداوم مخالفتشریف

بار و سکته ها،فقدان اتخاذ یک سیاست خشونتها،تشکیل دولت نظامی ازهاری،تداوم مخالفتشهریور،تشدید و تداوم مخالفت

ها،روی کار آمدن دولت بختیار،اعزام ژنرال رابرت هایزر به ایران، رفتن شاه از ت وزیر،تداوم مخالفتای با هفوزیر با کابینهنخست

گرا،اقدام نظامیان برای وقوع ایران، تالش هایزر برای سازماندهی نظامیان و اجرای کودتا، مذاکرات سفارت امریکا با مخالفان ملی

ها، شکست حکومت خمینی)ره( مبنی بر حضور مردم در خیابانزظهر، فرمان امامبعدا 5/4کودتا و اعالم حکومت نظامی از ساعت 

 نظامی و سقوط سلطنت پهلوی و دولت بختیار.

های سیاسی مختلف نکته مهمی که درخصوص استراتژی تخریب نظام سیاسی نباید ناگفته بماند آن است که ممکن است گروه 

به عنوان نمونه سازمان مجاهدین خلق مبلغ استراتژی نبرد مسلحانه بود و همچنین های متعددی پیش روی مردم بگذارند؛ حلراه

نبرد مسلحانه استراتژی »های فدایی نیز به همین اصل کلی معتقد بودند. به منظور ترویج این استراتژی آثاری چون سازمان چریک

نبرد و جنگ شهری یا نبرد در جنگل و روستا انجام های فراوان درخصوص اولویت از مسعود احمدزاده تالیف، و بحث« و تاکتیک

گردید و اتفاقاتی هم به صورت موازی سازمان داده شد. با این همه باید به این مساله توجه کرد که ممکن است اقلیتی از مخالفان 

ند اکثر مردم جامعه را فداکار یک نظم سیاسی و حاکمیت به دالیل مختلف به این استراتژی اقبال نشان دهند، اما اینکه بتوان

متقاعد و مجاب به استفاده از استراتژی پیشنهادیشان بنماید جای تامل بسیار دارد؛ به عنوان نمونه مردم هند به استراتژی مبارزه 

ه های نبرد مسلحانه علیمنفی مهاتما گاندی پاسخ مثبت دادند و به آن اعتماد، و با آن همراهی نمودند، اما همین عده به گونه

دادند. در عین حال ممکن است یک ها جواب رد داده بودند؛ چراکه حفظ و بقای خود را بر هر چیز دیگر ترجیح میانگلیسی

استراتژی تخریب، خطرساز و منتهی به مرگ قطعی مبارزان و بخشی از مردم شود، اما با این حال مردم بدان رضایت دهند؛ همانند 

ر فلسطین، و نیز استراتژی ایستادگی در برابر گلوله در ایران به رغم کشتار هر روزه رژیم پهلوی طلبانه داستراتژی عملیات شهادت

گردند و به اعتراضات خود دهند اما باز هم به تظاهرات بازمیمردم ایران یکسال است که هر روز کشته می»که به تعبیر میشل فوکو 

ــ که اتفاقا کم  رغم مخاطرات آنخمینی)ره( اعتماد کرده بودند و بهی امام[ چرا که به روش مبارزه پیشنهاد5؛]«دهندادامه می

کردند با خشونت با آن مقابله آمیزترین روش مبارزه با رژیم پهلوی بود، ولی امریکا و رژیم پهلوی سعی میخطرترین و مسالمت

ف، ارائه استراتژی عملیاتی انقالب توسط های مختلنمایند ــ رضایت دادند. بنابراین تخریب نظام سیاسی به دست گروه

ترین عامل سقوط رژیم پهلوی بوده خمینی)ره(، پذیرش آن از سوی مردم و تعاملشان براساس این استراتژی عملیاتی اصلیامام

 رود.می خمینی)ره( درخصوص آینده سیاسی نیز از دیگر عوامل مهم در این تحول تاریخی به شمارپردازی اماماست، هر چند ایده

 تخریب نظام سیاسی 

 های زیر پاسخ داد:چرایی سقوط رژیم پهلوی را شاید بتوان با کمک فرضیه 

 ــ فروپاشی درونی:1 

های درونی یک سیستم و غلبه بیماری درونی، اعم از فساد، ظلم و فقدان کارآمدی مشروعیت، شدن بنیانفروپاشی ناشی از سست

های سلطنتی به خاطر بافت و شرایط اجتماعی ای پذیرفته شده است که نظامشود. این قاعدهیاست و فروریختن سیستم را سبب م

های بعدی حکومت سلطنتی در گذر زمان محکوم به و روانی حاکم بر روحیات حکومتگران و رشد فساد و تنبلی در میان نسل

قدرت و سازماندهی قدرت سیاسی، اقتصادی و  پاشیدگی هستند. اما نظام سلطنتی پهلوی در اوج شکوفایی وشکست و ازهم

فرهنگی خود سقوط کرد، در حالی که ایاالت متحده، چه به لحاظ هدایت و فرماندهی عملیات ضدشورشگری به صورت خونین و 

های های سیاسی برای سوار شدن بر حرکت شورش علیه حکومت پهلوی و چه به لحاظ حمایتبار و چه به لحاظ رایزنیخشونت



ها انسجام اولیه خود را المللی، نهایت حمایت را در مورد حکومت محمدرضا پهلوی انجام داد. از طرفی حکومت پهلوی تا مدتنبی

 نیز در سیر مبارزه با نیروهای انقالبی حفظ کرد و ساز و کارهای سازمانی متعددی را برای مبارزه علیه مخالفان سازماندهی نمود.

فساد اداری و ظلم و ستم، به علت ثروتمند بودن دولت، که ناشی از درآمدهای نفتی بود، امکان هرگونه رغم وجود بنابراین به

 یافته علیه مخالفان در شرایط معمولی وجود داشت.مندی از قدرت سازمانبهره

یه فروپاشی دالیل وقوع بنابراین فرضیه فروپاشی سلطنتی در مراحل اولیه به طور طبیعی نامعقول و نادرست است، ضمن آنکه فرض

های مختلف شده از سیطره خارجی و استبداد داخلی همراه شاهان و شاهکانقالب و تغییرخواهی و رهایی از نظام سیاسی تلفیق

گیرد و نیز موضوع ای جدی برای تحقیق در تاریخ معاصر ایران است( و الیگارشی حاکم را عمال نادیده میای )که خود پدیدهمنطقه

زه خونین مردمی که حاضر شدند زندان بروند، مجازات شوند، اعدام گردند و در قبور مخفی به خاک سپرده شوند یا در مبار

اش از قدرت ها در مقابل گلوله بایستند برای اینکه نظام سلطنت پهلوی با همه اجزای الیگارشی داخلی و حامیان خارجیخیابان

 کنار گذاشته شود.

 اکارانه نظام سیاسی:ــ خواست تغییر فد2 

 اند از:مساله خواست تغییر، موضوع مهمی است که به دالیل مختلفی در ایران مطرح شد و اتفاق افتاد. این دالیل عبارت

های مختلفی چون کشف ستیزی حکومت پهلوی که در جلوهــ تعارض شدید فرهنگی میان حاکمیت و مردم: مساله اسالمالف 

های مذهبی، و المی، نفی و ممنوعیت عزاداری سیدالشهداء)ع( )در زمان رضاخان( و مقابله با چهرههای اسحجاب، نفی ارزش

یافته مذاهب ساخته شده به دست استعمار چون بهائیت، و محدودیت و حذف آنان از مناصب اداری و سازمانی، تبلیغ سازمان

بندوباری اخالقی بسیار گسترده خانواده سلطنت و یهای مفروض این مذاهب، بهمچنین یهودیت و مسیحیت و تبلیغ ارزش

های مختلف از موارد تعارض فرهنگی میان دستگاه سلطنت و مردم مومن و الیگارشی حاکم در شقوق و چهره« هاشاهان و شاهک»

فرهنگی میان مردم  های اخالقی پایبندی عمومی دارند ــ بود. نکته مهم اینجاست که تعارض شدیدو مسلمان ایران ــ که بر ارزش

تحملی رسانید. شخصیت اخالقی اعضای خانواده سلطنت القاکننده این و نظام سلطنت به حدی بود که جامعه و مردم را به رمز بی

کاری را ندارند. به عنوان مثال کنند که به هیچ روی شایستگی چنینهای فاسداالخالقی بر آنان حکومت میاحساس بود که انسان

محرم همان سال( اشاره کرد. کیفیت  20.م )1979ه جلسه مالقات کارتر و شاه در سفر کارتر به تهران در شب ژانویه توان بمی

های شراب به صورت علنی در ایام عزاداری حضرت سیدالشهداء در نزد حضور شاه و همسرش در این جلسه و سرکشیدن جام

نمودند. ولی همین مساله ومتگران آن را نشانه قدرت روزافزون شاه تلقی میمداران و حکبسیاری امری عادی تلقی گردید یا سیاست

 ای بین ملت مسلمان و سلطنت پهلوی ایجاد کرد.به ظاهر ساده و سواالت در مورد آن شکاف گسترده

در مسیر ساله و جشن هنر شیراز، تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ موهوم شاهنشاهی همگی تالش یهودیان  2500های جشن

های فرهنگی دستگاه حاکمیت شد که اتفاقا درست بوده است؛ چرا که اگر به بسیاری از چهرهسیطره فرهنگی بر مسلمانان تلقی می

 [6اند.]های سابق و یهودیان و بهاییان در آن به صورت گسترده حضور داشتهشویم که مارکسیستنگاه کنیم، متوجه می

ارجیان و اروپاییان را، که به نوعی احساس ازخودبیگانگی اجتماعی نیز منتهی شده بود، حکومت به بینی در برابر خاحساس خودکم

ساله، عالوه بر واگذاری همه امور به  2500ها، از جمله جشن کرد؛ به طوری که در جشنطور رسمی و غیررسمی تبلیغ و ترویج می

[ این در 7کردند.]سرویس را نیز از فرانسه وارد میو غاز و کارگران سلفها حتی میوه، گوشت گاو، گوسفند ها و فرانسویاسرائیلی

 کردند.حالی بود که مردم کشور از گرسنگی و فقر در نهایت حسرت زندگی می



ها های فساد، از مظاهر فرهنگ نوین و مدرن رژیم پهلوی بود که عامه مردم به شدت از آنفروشی، و خانهسینماها، مراکز مشروب

ناپذیری را ر بودند و تاثیری که این امکان در گسترش فساد اخالقی و تهدید نظام خانواده بر جای گذاشته بودند شرایط تحملمنزج

 به وجود آورده بود.

ستیزانه رژیم پهلوی دچار های اسالماین واقعیتی است که بخش اعظمی از مردم ایران به خاطر مسائل اخالقی، فرهنگی و سیاست

ناپذیر در زندگی شده و به دنبال مفرّی از شرایط حاکم بودند. ضمن آنکه به دنبال برقراری یک نظام کمونیستی لشرایط تحم

نوایی داد و خمینی در مبارزه با فساد به آنان احساس همدلی و همناشناخته نیز نبودند. بنابراین اعتراضات فرهنگی حضرت امام

 ستیزانه حاکم بسیج و متحد ساخت.های فرهنگی اسالمتآنان را تحت شعار واحد مبارزه با سیاس

طلبانه شد در همین مقوله ستیزی شهادتنکته در خور توجه آن است که بسیاری از عواملی که سبب ایجاد روحیه فداکاری و ستم

طلبی بیش از آنکه شهادتهای اسالمی نهفته است و اقناع مخالفان در فداکاری و تعارض فرهنگی میان حاکمیت و اسالم و ارزش

ای سیاسی باشد امری فرهنگی و در ارتباط مستقیم با چگونگی نگرش به فلسفه زندگی است. باید اذعان کرد که هیچ مرد مقوله

سیاسی حاضر نیست به خاطر اهداف سیاسی صرف نظیر آزادی انتخابات یا آزادی مطبوعات به مبارزه تا سر حد مرگ دست زند. 

های آن با کمال گرا یا غیر دیندار شرافتمند برای حفظ حیثیت اخالقی فرد و جامعه و نوامیس و ارزشندار و اصولاما مردان دی

 [8روند.]رضایت سلول زندان را تحمل می کنند و به استقبال شهادت می

آن مخالفان فعال و عادی و بنابراین نگارنده معتقد است کانون و محور اصلی فداکاری مخالفان فداکار رژیم پهلوی و به تبع 

های سیاسی نامهها و رفتارهای فرهنگی حاکمیت و الیگارشی آن بوده است. توجه به مطالب وصیتناراضیان، متوجه سیاست

مخالفان فداکار، که معتبرترین اسناد علل فداکاری آنان در مخالفت با رژیم پهلوی است، تا حدود زیادی گویای این واقعیت است 

 ه از دید بسیاری از ناظران و محققان داخلی و به ویژه محققان غربی مکتوم مانده است.که البت

  

ها و تداوم آن بسیار ــ تعارض سیاسی: مداخله کامال فعاالنه و آشکار انگلستان و امریکاییان در روی کار آمدن حاکمیت پهلویب

البقا نامید. ساختار قدرت این حاکمیت براساس الحدوث و امریکاییتوان انگلیسیموثر بوده است. به عبارتی حکومت پهلوی را می

شدند. حمایت تام و حمایت بیگانگان بود؛ بیگانگانی که در نگاه مردم ایران و به درستی دشمنان دیرینه اسالم و ایران محسوب می

ع غرب در ایران و مبارزه شدید با هرگونه مخالفت تر از همه اسرائیل و دفاع جانانه رژیم پهلوی از منافتمام امریکا و انگلیس و مهم

ها در ایران این واقعیت را به جامعه منتقل کرد که این حاکمیت مامور و مدافع منافع بیگانگان مسلط بر کشور است و با منافع آن

 [9باشد.]به تعبیری کشور در اشغال نامحسوس بیگانگان می

، تشکیل ساواک، 1332مرداد  28و  1299معه وجود داشت. کودتاهای سوم اسفند این احساس با دالیل و شواهد مختلف در جا

تقویت ارتش و ژاندارم منطقه خلیج فارس شدن، تصویب الیحه کاپیتوالسیون و تبعید مرجعیت تقلید شیعیان به خاطر اعتراض به 

حد و حصر آنان، تاثیر یت ایران و آزادی بیشمار امریکایی در عرصه ارتش، اقتصاد، سیاست و امنتصویب آن، حضور مستشاران بی

مندی بیگانگان از ای ایران، مواجهه با مخالفان و ناراضیان نسبت به بهرههای منطقهگذاریبسیار زیاد اسرائیل در ترسیم سیاست

کرده، وان تحصیلها نفر جرحمانه این مخالفان ــ به حدی که به مرگ دهدلیل و بیمواهب مختلف کشور و اعدام و شکنجه بی

روحانی و مجتهد در زیر شکنجه منتهی شده بود ــ حکایت از این واقعیت داشت که مبارزه با رژیم پهلوی مبارزه با اشغالگران 

 خارجی است.



تر های سیاسی مبارز و مخالفان رژیم پهلوی و مهمنامه مبارزان سیاسی، اعالمیه گروهخمینی، نگاهی به وصیتاظهارات حضرت امام

های اسداهلل علم، همگی حکایت گویایی بر ضرورت ها، از جمله یادداشتمانده پهلویهای باقینوشتهاز همه اسناد و دست

 ستیزی فداکارانه توسط مخالفان فداکار است.ستیزی و ستمیگانه

و تخریب نظام سیاسی به هیچ روی سازد که ایشان در استراتژی مبارزاتی خمینی)ره( به خوبی روشن میمدّاقه در اظهارات امام

کرد و بیشتر حمالت ایشان متوجه امریکا، عوامل داخلی را هدف قرار نداد و عمدتا از آنان به عنوان عوامل بدبخت بیگانه یاد می

. به همین خمینی قرار گرفت و نه به عنوان یک قدرت مستقلاسرائیل و انگلیس بود و شاه به عنوان نماینده آنان آماج حمالت امام

، چه در بعد فرهنگی و چه در بعد سیاسی، امنیتی و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی»و « استقالل، آزادی»خاطر طرح شعار 

 [10اقتصادی، به نوعی رهایی از سلطه استبداد داخلی و استعمار خارجی توجه تام داشته است.]

رزه با مخالفان، که به نوعی به گسترش دامنه مخالفت فداکارانه منتهی ستیزی رژیم پهلوی در عرصه مباگستری و خشونتخشونت

گیری از حکومت شده بود، با ابزار و امکانات بسیار پیشرفته و گستر نوعی احساس مظلومیت در عین انتقامگشته و خود دامن

های آنان و همسویان ان، خانوادهگستری رژیم پهلوی نوعی احساس به جان آمدن در میان مخالفشد. خشونتگسترده انجام می

در پی هر کشتار و هر شهادت « کارد به استخوان رسیدن»و « به جان آمدن»اعتقادی با آنان را سبب شده بود که این احساس 

[ و کشتار 11حد و حصر]های بیشد. فرار جامعه از خشونت غیرمنطقی و نامشروع رژیم پهلوی، اعم از زندان، شکنجهروزافزون می

سیستمی پاشیدگی درونطلبانه را باعث شد و این امر حرکت بسیج مخالفان را تسریع، و ازهمخیابانی افزایش احساس فداکاری حق

یافت، قدرت منسجم شد، شدت میرا تسهیل کرد و هرچه رویارویی امریکا با مردم ایران، که توسط شاه، ارتش و ساواک انجام می

های سنگین ناپذیری را تا حد مجازاتشد و این آشتیناپذیرتر میتر و آشتینی شکنندهخمیملت تحت رهبری حضرت امام

 های اوایل انقالب فرماندهان نظامی و امنیتی رژیم پهلوی گسترش داد.تیرباران

  

 استراتژی تاسیس نظام سیاسی

ناقص است و در صورت فقدان این استراتژی  رفت از شرایط بحرانی انقالب بدون استراتژی تخریب نظام سیاسی ناتمام وسیر برون

بست پریشانی و بحران سیاسی و منازعه داخلی بسیار خونین و بندوره گذار به مرحله بحران تاسیس نظام سیاسی منتهی به کوچه

تراتژی تاسیس سوار شدن دشمنان انقالب بر برج بحران ناشی از تغییر بدون برنامه نظام سیاسی تبدیل خواهد شد. منظور ما از اس

های حاکمیت و بدنه اجرایی عدالتی سیاستورزی و بینظام سیاسی آن است که مخالفان سیاسی یک حاکمیت ــ که مدعی ستم

نمایند و جامعه نیز به رفت از حاکمیت را مطرح میگر خارجی هستند و با ادله فوق ضرورت برونهای سلطهآن و پیوند آن با قدرت

شود ــ باید ها هماهنگ، و در مسیر تغییر و تخریب نظام سیاسی بسیج میبودن شرایط حاکم بر خود با آنناپذیر خاطر تحمل

طرحی نو را در حاکمیت مطرح نمایند و از تاسیس یک نظم جدید سیاسی و اجتماعی سخن گویند. به عنوان نمونه مخالفان 

رفت از خانه، با وجودی که به مقوله ضرورت برونت عدالتخواهی و درخواسحاکمیت استبدادی قاجار در قضیه نهضت عدالت

ها از شرایط حاکم رسیده بودند، به مقوله تخریب نظام سیاسی به طور جدی باور نداشتند و در مسیر آن نیز عمل نکردند. آن

جانشین نداشتند، به  گونه پایه نظری برای تخریب کردن یا نکردن نظام سیاسی وقت و نیز طرحی برای حاکمیتآنجایی که هیچ

خواهان به ناگاه در معرض ایده جدید پیشنهادی سفیر انگلیس تحت عنوان درخواست مشروطه قرار گرفتند و از آن به بعد عدالت

های کوبایی که در مبارزات فیدل کاسترو علیه باتیستا، به علت فقدان دموکراتخواهان تبدیل شدند؛ همانند سوسیالمشروطه

برنامه تاسیس نظام سیاسی، به هنگام قرار گرفتن در معرض پیروزی به ناچار به مارکسیسم روی آوردند و به تعبیر  ایدئولوژی و

، البته انقالب کوبا چند سال بعد از «انقالب ما ایدئولوژی نداشت و ناچارا ایدئولوژی را از مارکسیسم وام گرفت»فیدل کاسترو 



.م، به 1959نیز مطابق الگوی مارکسیستی سازمان داد؛ چرا که پس از پیروزی در سال  پیروزی، ایدئولوژی نظم سیاسی جدید را

 [12گذاری کرد.]گوارا، انقالبی مارکسیست آرژانتینی، پایه.م حزب کمونیست کوبا را به کمک ارنستو چه1965سال 

  

 چه باید کرد؟

های متعددی داده شد؛ چرا که جامعه ایران به پهلوی، پاسخ ، در بحبوحه مبارزات سیاسی علیه رژیم«چه باید کرد؟»به سوال مهم 

 ها به شرح زیر است:دالیل مختلف در معرض یک انتخابی بزرگ بود. الگوهای پیشنهادی در این زمان متعدد بود که بعضی از آن

  

 ــ حفظ حاکمیت:1

کردند. این دسته همان کسانی بودند این الگو حمایت میبسیاری از طرفداران رژیم پهلوی که به اقتدار شاه پایبند و متکی بودند از 

کردند که در شرایط انقالبی به شدت منزوی و رساندند یا از آن حمایت میگرایانه رژیم پهلوی را به انجام میکه مبارزه خشونت

ا که خود از وضع موجود شدند؛ چرهدف حمالت انقالب گردیدند. این عده طرفداران سلطنت مطلقه و دیکتاتوری شاه محسوب می

منتفع بودند. نظامیان هوادار رژیم پهلوی و عوامل بوروکراسی و الیگارشی موجود مدافع این نظریه بودند، هرچند تعدادی از 

نگریستند و باور داشتند که این وضع خطرناک طرفداران جدی این نظریه به نوع و نحوه حکومت شاه نیز به دیده تردید می

 [13است.]

  

 ــ حفظ حاکمیت موجود با رعایت سلطنت مشروطه:2

بسیاری از موافقان یا ناراضیان از وضع سلطنت مطلقه ناخشنود بودند، اما به تغییر آن باور نداشتند. این باور نداشتن به تغییر به دو 

 دلیل عمده بود:

اهلل شریعتمداری، ایرج اسکندری به بختیار، آیت ــ باور نداشتن به تغییر به علت ضرورت حفظ نظم موجود: بسیاری نظیر شاپورالف

ها با رژیم پهلوی آشکار بود، حفظ قانون اساسی، یعنی سلطنت شاه بدون حکومت آن، معتقد بودند؛ چراکه پیوندهای ملموس آن

ن خواهد بود. اما به علت تردد در میان مخالفان به این واقعیت رسیده بودند که حفظ سلطنت مطلقه شکننده و نابودکننده آ

بسیاری از نویسندگان همکار رژیم پهلوی در ایام واپسین حاکمیت پهلوی شعار دفاع از قانون اساسی را مطرح کردند و شاپور 

 طلبان تجمع هواداران قانون اساسی مشروطه سلطنتی را در استادیوم امجدیه سازمان داد.بختیار نیز با بسیج همه امکانات سلطنت

  

توان ای از ناراضیان و حتی مخالفان فعال رژیم پهلوی باور نداشتند که میاشتن به تغییر به علت باور فقدان قدرت: عدهــ باور ندب

ها آن را تغییر توان به دلیل حمایت ابرقدرتگرفتند که چون نمیسلطنت را از جای کند و ساقط کرد. بنابراین چنین نتیجه می

 کرد. داد، پس باید به تعدیل آن اقدام

المللی امکان و فرصت الزم رهبران نهضت آزادی، از جمله مهندس بازرگان، از این دسته از مخالفان بودند که باور داشتند نظام بین

 را برای ایجاد تغییر حکومت در ایران نخواهد داد.



  

 ــ جمهوری:3

ماند شعار رسیده بودند که حاکمیت پهلوی بر جای نمیگرای پهلوی که در شرایط انقالبی به این نتیجه بسیاری از ناراضیان ملی

توان از دکتر کریم سنجابی، دکتر جمهوری و دموکراسی مردم بر مردم را طرح کردند. از مدافعان نظریه جمهوری در ایران می

نی درون سیستم، چون خواهی هر از چند گاهی توسط ناراضیاها قبل شعار جمهوریشایگان و جبهه ملی ایران نام برد. هرچند سال

[ واقعیت این است از نظریه 14علی امینی و طرفدارانش، و ناراضیان مخالف شده چون احمد آرامش مطرح شده بود،]

 خواهی هیچ متن در خور توجهی در جهت سازوکار آن با داخل کشور ایران منتشر نشده بود.جمهوری

  

 طبقه توحیدی:ــ جامعه بی4

توحیدی را که سازمان مجاهدین خلق مطرح کرده بود فاقد مانیفست الزم برای طرح یک حکومت بود. این طبقه شعار جامعه بی

کرد. طرفداران این نظریه، که بسیار با شعار عمال مبهم و در عین حال شعار بود و هیچ پایه نظری و عملی معینی را ترسیم نمی

ها توجه داشتند، ولی این طرف فاقد تماعی از نوع برابری امکانات و فرصتکردند، بیشتر به نوعی عدالت اجحرارت از آن دفاع می

های آتی و همچنین فاقد یک متن در بندیهای الزم برای چارچوبیافته برای اداره جامعه، و در عین حال فاقد پایهنظریه سازمان

می نیازی به رفراندوم نیست، با وجود این به طور است. سازمان مجاهدین اعالم کرد که برای اثبات جمهوری اسالخور بررسی بوده

 که موضع ضدارتجاعی و ضدامپریالیستی داشته باشد بدان رای خواهد داد.مشروط و به شرط آن

  

 ــ حکومت کارگری دیکتاتوری پرولتاریا:5

شد نیز فاقد یک ن محسوب میهای مارکسیست تندرو در این زماشعار دیکتاتوری پرولتاریا و حکومت کارگری که شعار عمده گروه

مرزی های برونگیری از نظریه مارکسیستمتن و مانیفست ارائه شده به جامعه بود. ضمن آنکه باورمندان این نظریه به نوعی وام

[ 15به نوعی مانیفست اجرایی رسیدند، این مانیفست درون حزبی بود] 1340رضایت داده بودند. هرچند حزب توده از اواسط دهه 

به صورت یک ایده مطرح اجتماعی درنیامده بود. هرچند حزب توده اعالم کرد که به طور استراتژیک موافق جمهوری اسالمی و 

طلب دموکرات کردستان با رفراندوم جمهوری اسالمی های فدایی خلق و حزب تجزیهاست و به آن رای خواهد داد، سازمان چریک

 [16مخالفت، و آن را تحریم کردند.]

  

 ـ جمهوری دموکراتیک اسالمی:ـ6

خمینی)ره( مبنی بر اعالم گرایان و نهضت آزادی در برابر موضع حضرت امامالعمل انفعالی ملیجمهوری دموکراتیک اسالمی عکس

خمینی و والیت فقیه جلوگیری [ تا بتوانند از این طریق از برقراری نظام اسالمی براساس مفروضات امام17جمهوری اسالمی بود]

« شاه سلطنت کند و نه حکومت»نمایند. جالب این است که بانیان نظریه جمهوری دموکراتیک اسالمی، تا مدتی پیش، از شعار 

کردند. مدافعان اندیشه جمهوری دموکراتیک اسالمی فاقد هرگونه نظریه پیشنهادی منسجم در این خصوص بودند و به حمایت می

 کنند و چه رویایی در سر دارند.از چه چیزی دفاع می دانستندها نیز نمیواقع هنوز خود آن



  

 ــ جمهوری اسالمی:7

شان مطرح خمینی در نجف در ضمن درس خارج فقهحضرت امام 1348گیری نهایی نظریه حکومت اسالمی، که در سال شکل

ایشان گام مهمی را در ساماندهی ، «حکومت اسالمی»یا « والیت فقیه»کرد، نوعی اتخاذ استراتژی تاسیس حاکمیت بود. با کتاب 

رفت [ و بر ضرورت برون18نیز به نوعی به این نظریه اشاره شده]« االسرارکشف»نظریه حکومتی خویش برداشت. هرچند در کتاب 

بر ضرورت تخریب نظم سیاسی آن زمان و تاسیس یک نظام سیاسی « حکومت اسالمی»خمینی در کتاب تاکید گشته بود، امام

 [19های اسالم و تشیع تاکید کرد.]ساس آرمانجدید برا

  

تاثیر نظریه حکومت اسالمی بر جامعه سیاسی آن بود که این نظریه به آرمان سیاسی نیروهای مذهبی، یعنی بخش اعظم و اصلی 

د و افق نیروهای انقالب اسالمی، تبدیل شد و جرأت مخالفان را در فداکاری و تالش برای تخریب نظم سیاسی حاکم باال بر

 تری را پیش روی مردم ایران گذاشت.روشن

گرایانه های سیاسی همسو با گرایش اسالمهای مختلف گروهطرح تاسیس نظام سیاسی مبتنی بر جمهوری اسالمی، تلفیق آرمان

ا در میان یازیدن به آن ربود. این طرح تاسیس در گسترش روزافزون مطالبات انقالبی مردم به شدت موثر بود و ضرورت دست

 قشرهای مختلف جامعه بدیهی نمود.

ساز اجرای عملیات انقالب و تخریب نظام سیاسی ستیزی رژیم پهلوی، که زمینهخواهی مردم ایران و مبارزه با اسالمگرایش اسالم

؛ چرا که در های خاص خود شد، زمینه منطقی گرایش مردم به صورت گسترده به جمهوری اسالمی را فراهم کردپهلوی با ویژگی

دیدند و اتفاقا همین مساله قالب مفروض حکومت جمهوری اسالمی، مردم ایران دموکراسی و اعمال قوانین اسالمی را با هم می

طلبانه گسترش روزافزن خواست تغییر در نظم سیاسی ایران را سبب شد و گسترش این خواست با گرایش شدید فداکاری شهادت

طلب مانده نیروهای سلطنتها انجامید تا جایی که آن را به سقوط کامل کشاند و باقیهای حکومت پهلویبه ناپایدارتر کردن پایه

درون سیستم حاکمیت را، به علت فقدان قدرت فداکاری برای حفظ حاکمیت، دچار فروپاشی و اضمحالل کرد؛ همانند تکه یخی 

پاشیدگی شد؛ از هم پاشیدنی که ده انقالبی نیز دچار ذوب و از هموجودآمکه بر اثر ضربات متعدد خرد گشت و بر اثر حرارت به

مبتنی بر قوانین و قواعد خاص آن بود و هیچ قدرت دیگری توان غلبه تام بر مردم نداشت تا از ذوب شدن یخ استبداد پهلوی 

 جلوگیری نماید.
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