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  مقدمه
که هر  کند اي رسیدن به پیروزي مراحلی را سپري میبر هاي انقالبی از آغاز تا پایان حرکت

تر اي که آتش انقالب را برافروختهاما مرحله. مرحله سهم خاصی در پیشبرد انقالب دارد
 ي ، مرحلهبرد همانا وقوع عاملی است شتابزا که در واقعکند و سرعت تحوالت را باال میمی

توان به واقع می.زندرا رقم میمستقر ومتبرانداختن نظام موجود و سرنگونی حک وویرانگري 
ریزد و منشأ آوایی نظام سیاسی و سیستم اجتماعی را به هم میگفت عامل شتابزا همسویی و هم

  . گردد که ویرانی نظام سیاسی موجود را در پی خواهد داشتبروز رویدادهایی می
امل شتابزاي ودر مورد ع.توان ذیل همین نگرش بررسی نموددر ایران را می 1357انقالب 

برخی نقش شعار حقوق بشر  .هاي مختلف ارائه شده است انقالب اسالمی، نظرات و دیدگاه
مدرنیزاسیون ایران  دراي بروز مرض سرطان در شاه و بعضی هم اقدامات سریع شاه  کارتر، عده

پردازان و در این میان آنچه که بسیاري از نظریه). 55: 1370محمدي، (اند را مطرح کرده
 گذارند عبارت است از درگذشت مشکوكنظران به عنوان عامل شتابزا بر آن صحه میصاحب

به که اطالعات  ي روزنامهاي در  مقالهانتشار و  فرزند امام خمینی در شهر نجف مصطفی خمینی
احساسات مذکور،  ي پس از انتشار مقاله.آن اعتراضات انقالبی سرعت بیشتري گرفتي واسطه

و با توسل به مراسم مذهبی و سنتی، در یک حرکت پیوسته و  شددار  مردم سخت جریحه
بسیج  ي شکل گرفت و قدرت بالقوهها  تبریز، یزد و سایر شهرستان یی در قم،ها زنجیروار، قیام

به دنبال آن، . )342: 1385گرین، (مذهبی ایران را به مخالفان و منتقدان رژیم نشان داد  ي جامعه
 ،به فرانسه، راهپیمایی عظیم مردم در روزهاي عید فطرخمینی شهریور، هجرت امام  17ي حادثه

 منجر بهرا به شدت لرزاند و هاي حکومت پهلوي که پایه روي داد 57تاسوعا و عاشوراي 
  . اسالمی ایران در بهمن آن سال گردید انقالب

را بر آن داشته است تا هر کدام  ي وسیع علل و عوامل وقوع انقالب ایران، پژوهشگراندایره
توان وقایع تاریخی متعددي را چنان که میآن. از منظري خاص به بررسی این پدیده بپردازند

داد، چه بسا در مسیر اعتراضات برشمرد که اگر به شکل دیگري یا در زمان دیگري رخ می
 1356دي  17که در » خ و سیاهایران و استعمار سر« ي انتشار مقاله. شدانقالبی تغییري وارد می

نوشتار حاضر ). 380: 1380، میالنی(منتشر شد یکی از بارزترین مصادیق این گونه وقایع است 
نامبرده به  ي در صدد است که با استفاده از تئوري انقالب چالمرز جانسون به بررسی نقش مقاله

بنابراین پس از طرح چارچوب نظري، به . در انقالب اسالمی ایران بپردازد» عامل شتابزا«عنوان 
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به عنوان یکی از عوامل شتابزا » ایران و استعمار سرخ و سیاه«ي بسترها، محتوا و پیامدهاي مقاله
  .ایران پرداخته خواهد شد در انقالب اسالمی

  
  مبانی نظري

کارکردگرایی ي نظریهپردازان انقالب است که ذیل چالمرز جانسون جزو آن دسته از نظریه
، توجه جانسونمبناي نظري  ). 3- 2: 1388تیلور، (پردازند ساختاري به تحلیل تحول انقالبی می

به جامعه به عنوان یک سیستم هماهنگ و متعادل است که حاصل تلفیق نگرش کارکردي و 
:راند یمقلمطورنیای اجتماعنظامفیتعردرجانسون ). 107: 1390منوچهري، (سیستمی است 

تااند گرفتهقرارهمکناردرخاصی قیطربهکهاستعناصرازی گروهمعرف، نظام«
دروبودهمتقابلی وابستگی عنی خاصی روابطي دارا، نظامعناصر.دهندلیتشکاري ا مجموعه

  .)1363،53جانسون،(» دارندقراری تعادلحالت
واعتبارمشروعیت،؛ دولتیککهدهد میرويوقتیانقالباز منظر چالمرز جانسون، 

) (Legitimacy Crisesو دچار بحران مشروعیت بدهددستازخودملترا نزد  خوداعتماد

حاکماجتماعیهايارزشبهدولتکهافتد میاتفاقهنگامیاینو) 220: 1391پناهی، (بشود 
نظامبین   (Dysfunction)کارکرديکژ ناهماهنگییکنتیجهدر.نکندتوجهمردمبیندر

کهد شو میبحراندچاروقتیاجتماعینظامیک.آید میپیشحاکمنظامیادولتواجتماعی
.نروندجاها دندهماشین،هاي دندهچرخمانندیعنینشوند،"سینکرونیزه"اجتماعیهايارزش

یعنی(اجتماعینظامبانامتناسبوجدیدهايارزشکهآید میپیشهنگامیناهماهنگیاین
ازخودي  نوبهبه، جدیدهايارزش.شوندجامعهوارد) سنتیهايارزشبامغایرهايارزش
موجبراسریعتحولیککهجدیدتکنولوژيورودباوجامعهکردنمدرنیزهطریق

جریاناینآنگاهگردد،آغازانقالبجریانوفرآیندوقتی.شوند میجامعهواردگردند، می
  :ازعبارتندبخششتابعواملاینمهمترین.گردد میتقویتبخششتابعواملتوسط
  ؛پیامبریادهندهمالهاقويرهبریکپیدایش-1
  ؛گرددآنسازمانوروحیهتضعیفموجبکهجنگیکدرارتششکست-2
  ).42:1377پور،رفیع(مخفیانقالبینظامیسازمانیکشکیلت -3

دهد، یمقراری انقالبتحوللیتحلي مبناراانقالبازباوئرآرتورفیتعرجانسونچالمرز
بهکهناموفقوموفقي ها تالشازعبارتندهاانقالب«: دنک یمفیتعرگونهنیاراانقالبباوئر
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جانسون،(» رندیگ یمانجامخشونتاعمالقیطرازجامعهساختدری راتییتغجادیامنظور
فقدانازاستعبارتی انقالبطیشرای ژگیونیمهمترجانسونچالمرزنظربه). 1363،17
که با استفاده مستمر از زور انعکاس  درتقرکودی عن، یآنفقدانای قدرتکاهش، اعتبار

  ).166: 1387کوهن، (یابد می
به بیان . دهد یمرخآنبرانقالبکهستي اا عرصهنامتعادلنظامجانسونچالمرزنظراز
جامعهباشند،سازگارهمباآنی طیمحي هاتیواقعوجامعهکي یهاارزشکهی زمانتادیگر 

توانند یمکهیی فشارهاای تحولجادیای اصلمنبعدوکهکند یمرهاشااو. استمصونانقالباز
ي شارهانخست ف ازعبارتنداند شدهمشاهدهجوامعتمامدروکنندمختلرای تعادلحالت

موردکهی آرماني هاارزشبهی ابیدستدرتیموفقعدمی؛ یعنی ارزشي فشارهادوم  وی طیمح
  .)91: 1392نعیمی، (باشدهمگانقبول

خارجوداخلدرداشتنشهیراساسبرتحولجادیای اصلمنابعکهاستمعتقدنسوناج
  :زندیتمقابلنوعچهار بهنظام

هاي خارجی به درون مانند ورود عقاید و ایدئولوژي هاارزشدررییتغی خارجمنابع-1
  متعادل؛ ي جامعه
مصلحین درون نظام؛ ها مانند پیدایش عقاید یامنابع داخلی تغییر در ارزش -2
  مانند تأثیرات انقالب صنعتی؛منابع خارجی تغییر در محیط  -3
  ).52: 1387بشیریه، (هاي جدید مانند رشد جمعیت یا پیدایش گروه منابع داخلی تغییر در محیط- 4

توانند ناشی از هر دو نیز باشند مانند استعمار که هم از ساخت ارزشی و هم البته فشارها می
اي که از حالت تعادل خارج شده که افراد به جامعه در چنین .ثر استأایط محیطی متشراز 

شوند زیرا هر گروه نسبت به نظامی که باید متضاد تقسیم می هایی با عالیق و عقاید کامًالگروه
در واقع عنصر متغیر در ایجاد . دهدجانشین نظام ارزشی قدیم گردد نظري خاص ارائه می

بخصوصسیاسی–ساخت ارزشی  دیگر نان است یا به عبارتآها ایدئولوژي وهجدایی بین گر
افراد -اول : یشودمتقسیمخاصي جبههدوبهجامعهایدئولوژي،حضوربا. هاهریک از آن

نان که داراي عالیق و ایدئولوژي موجود در جهت تغییر آ  -دوم؛مند به بقاي نظم موجودهعالق
). 88-89: 1363،جانسون(نظام موجودند

ها را شروط الزم و نآدو دسته علل در بروز انقالب وجود دارد که جانسون جانسوناز نظر 
شروط الزم یا غیر مستقیم اشاره به فشارهایی دارد که توسط نظام اجتماعی غیر .داندکافی می



43  ...» ایران استعمار سرخ و سیاه«ي ارزیابی مقاله

رکود قدرت  مهمترین ویژگی یک نظام نامتعادل در بروز انقالب همانا. شودمتعادل ایجاد می
قهریه براي حفظ تمامیت نظام اجتماعی و نیز توانایی  ي باشد با اتکا به قوهاست که برابر می

  ).53: 1387بشیریه، (رهبران براي ایجاد تحوالت سریع و قاطع در شرایط عدم تعادل است 
دهد مثل شورش علت کافی و نهایی بروز انقالب حوادثی است که بطور اتفاقی رخ می

 ،نامدمی) X factore(ها را عامل شتابزانآاین رویدادها که چالمزر جانسون . یاننظام
اي که توانند در جامعهاین عوامل، فشارهایی هستند که می .بخش حرکت انقالبی استسرعت

،جانسون(دچار رکود قدرت و ضعف اعتبار شده است، حرکت انقالبی را سرعت بخشند
1363 :97.(

انداز مدنظر جانسون را براي وقوع انقالب با فرض توان چشمدي دیگر میبندر یک تقسیم
  :حالت عدم تعادل، در قالب سه پارامتر زیر تمیز داد

متفاوتموجودی ارزشساختباواستی ارزشنظامساختازی حاککه:يدئولوژیا) الف
ي داراها يدئولوژیااساسنیابر.ردیگیمشکل  بحرانوتعادلعدمطیشرادرعمدتًاواست

  .بودخواهندی انتقالفرهنگای لهیوسوهدفها،ارزشعنصرسه
بعضاًومساعدي  نهیزمی انقالبي هاحرکتدرهموارهکه: نخبگاني ریناپذ انعطاف) ب

ساختچونهمی عواملاثردراساسًانخبگانجانسون،نظربه. استانقالببروزي برای قطع
وابستگاناستقراروی اجتماعحرکتي هاراهبودنمسدودحاکم،ي  قهطبفسادخشک،ی طبقات

  .شوند یمریناپذانعطافافته،ی لینیی گرا يمنزوی نوعبهه،یعالمناصبدرتیقابلی ب
درنخبگانی ناتوانساختنظاهرباکهاستی عواملازدستهآنشاملکه:شتابزاعوامل) ج
راانقالببروز،یارزشگروهونظامساختبهتوجهباه،یقهري  قوهبرخودانحصارحفظ

  ).128: 1376ان،یملکوت(ندینمای می قطعای وممکن
  
  (X Factor)شتابزاعامل

بری نوعبهکهرای ستمیسونظامکاذبوحدتکهستا مجزاي  واقعهکی شتابزاعامل
.سازد یمشکافدستخوشوخللدچاراست،استواری مردمخشونتبروزاززیقهرآمممانعت

گشاید و هایی براي سرنگون کردن نخبگان حاکم میدر را به روي تالش» عامل شانس«این 
از).7: 1388تیلور، (کند آن را به انقالب تبدیل می ،دهی به بسیج نارضایتی شدهسبب شتاب

  :اند گونهسهبهعواملنیاجانسون،چالمرزدگاهید
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استحکاموگذارند یمریثأتحکومتمسلحي قوابرمیمستقطورهبعوامل،ازی بخش-اول
وبیترک،یسازماندهانضباط،بری منفریثأتي داراعواملی عنی گسلند، یمرای نظامي روهاین

این عوامل به . استی گسستگویی کارآعدمنیابروزعواملي  عمدهازکهانینظامي وفادار
  :دو زیر مجموعه قابل تفکیک هستند

راامکاننیای انقالبدیعقابهکهمردمي  عامهباارتشي اعضاي  دوستانهي هاتماس)الف
نیاوجودی حتوندینمافیتضعراارتشوحدتوابندی راهارتشصفوفدرتادهد یم

موجود،نظامحفظی اصلعاملعنوانبهارتشکهکندقانعرانخبگاناستممکنارتباطات
  .ستیناعتمادقابل

ارتشدروني ها شورشونزاعبهمنجرکهاههفرماندي ریدرگونامطلوبطیشرا)ب
  .شود یم

شوند آن دسته از عواملی که بخشی از فرهنگ انتقالی یک ایدئولوژي محسوب می) دوم
کهنیابری مبني دئولوژیاکی دارانطرفاعتقادو  داران آن به پیروزيمانند باور طرف

نیا: اند توجهقابلمواردنیاعوامل،دستنیااز. ندیآقیفاي مدافع حاکمیت قوابرتوانند یم
دژکی بهحملهکهنیاورساندخواهدي اری ونیانقالببهمناسبوقتدرخداوندکهباور
اعتصابکی کهنیاباالخرهوختیانگبرخواهدنیمهاجمازتیحمابهرامردمی تمام،ینظام

  .هانیامانندواست،حاکمانهیقهري  قوهبهزدنضربهي ابري مؤثرراه،یعموم
تواند شامل شود که میهاي انقالبی مربوط میاین دسته از عوامل به راهبرد جنبش) سوم

  ). 7: 1388تیلور، (چریکی طوالنی مدت باشد  ي آسا یا مبارزهسازماندهی یک کودتاي برق
عوامل،یطورکل بهکهدیرسجهینتنیابهتوانب» جانسون«يها گفتهنیادرملأتبادیشا
شوند یممرتفعقدرت،دررکودبروزبدونفعالومتعادلي ا جامعهدروقوعدرصورتشتابزا

ي  قوهکهکردخواهندتیداي هریگ جهینتنیابهرامردم،یبحرانونامتعادلطیشرادرکنیل
جذبی آسانبهمتعادلوسالمجوامعدربزاشتاعواملدرواقع  .ستیندوامقابلی حکومتهیقهر

  ).92: 1392نعیمی، (ندارنددنبالبهرااغتشاشوشورشوشوند یم
بهتوان یمرانخبگانورهبراني رو شیپي هاراه، قدرترکودوتعادلعدمطیشرادراما 

نخبگانیاصلي  فهیوظ. دنمومیتقسکاملي ریناپذانعطافوی جیتدراصالحاتی کلفیطدو
تحقق. استي رفتارقواعدجادیاوی طیمحوی زمانطیشراباجامعهی ارزشساختي سازگار

  :استعاملدوگرودری جیتدراصالحاتموفق
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ساختعنصرکدامکهنیاصیتشخدرهانآ تیقابل-2یاجتماعطیشراباحکامیی آشنا-1
در صورت عدم ). 99: 1363جانسون، (داردضرورتموجودفرهنگتداومي برای ارزش

تحول انقالبی  ي در مجموع نظریه. کامیابی در این امر جامعه به سمت انقالب فرو خواهد غلتید
بدکارکردي ): 166: 1387کوهن، (توان به شکل زیر فرموله نمود از نظر جانسون را می

+متینخبگان حکو ناپذیريمصالحه +)فراگیر رکود قدرت+ عدم تعادل نظام (چندجانبه
  انقالب  =عوامل شتابزا 

  ):94: 1392نعیمی، (مدل تحول انقالبی چالمرز جانسون به صورت زیر قابل ترسیم است 
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  هاي پژوهشیافته
عامل شتابزا در انقالب اسالمی به عنوان » ایران و استعمار سرخ و سیاه«ي مقالهبسترهاي  -1
  ایران

کرد وان ژاندارم منطقه آرامشی را تجربه میبا عنپهلوي  حکومت 1350ي در اواسط دهه
وجود ارتش . نمودچند سال خطور می ي که به ذهن کمتر تحلیلگري فروپاشی آن به فاصله

توان  که )ساواك(و پشتیبانی یک پلیس مخفی کارآمد  پیشرفتههاي  عظیم داراي سالح
گسترده متکی بر ساالري  یک دیوانو وجود  سرکوب هرگونه مخالفتی را ایجاد کرده بود

رسید که  به نظر می لذا طبیعی. ساختار سیاسی نظامی آن بود ي شکل دهندههاي کالن نفتی  پول
شاه در رویاي قدرت گونه که  آنبه نظر آیداستوار و ویران نشدنی  حکومت پهلوي هاي یه پا

د تا خو ودساله تخت جمشید خواستار آسوده خوابیدن کوروش ش 2500هاي  مطلق در جشن
  .پاسدار ایران زمین باشد

عمل المللی این ساختار کننده بینتقویتبه عنوان عامل آمریکا نیز  ي حمایت ایاالت متحده
ماه دي11(1978در آغاز سال ) رئیس جمهور آمریکا(در ضیافت شام شاه براي کارتر . کرد

ان، مرهون شایستگی شاه ایر«: شاه ایران سخن گفت ي گونه دربارهوي در سخنانی این  ،)1356
ثبات در یکی از  ي باشد زیرا توانسته است ایران را به صورت جزیرهدر رهبري کشور می

حضرت و رهبري شما و این تحلیلی است از شما اعلی. ترین نقاط جهان در آوردپرآشوب
یت نظامی نظریات ما در مسائل مربوط به امن...... احترام و ستایش و عشقی که ملت به شما دارد

متقابل، با هیچ کشوري به اندازه ایران نزدیک نیست و من نسبت به هیچ رهبري مانند شاه، این 
سخنان ). 58: 1371نجاتی، (» شناسی عمیق و دوستی صمیمانه ندارمهمه احساس حق

نسبت به پشتیبانی بی قید را آمیز کارتر در مورد شاه، علتی بود از مجموعه عللی که شاه ستایش
. دبینراه را براي فشارهاي سیاسی بر مخالفان داخلی هموار تاد انیشرط آمریکا مطمئن گرد و

براي بررسی . شاید نتیجه چنین امنیت خاطري  باشد» ایران و استعمار سرخ و سیاه«ي انتشار مقاله
ي یران در دههو تحلیل چرایی وقوع جرقه انقالب ابتدا باید نگاهی داشت به شرایط و اوضاع ا

  ).1350دهه (1970
 ي در عمل تقریبًا همه 1970ي تا دهه 1950ي هاي مختلف شاه از اوایل دههسیاست

هنگامی که . اي را که واجد پایگاه مردمی و حایز اهمیت بودند از خود راندگروههاي اجتماعی
ان ارتش و شاه از حمایت اکثر افسر. سرنگون کرد 1953ارتش حکومت مصدق را در سال 
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دار، بازرگانان ثروتمند بازار و رهبران ي باالي زمین ها مانند طبقهچنین بسیاري از گروههم
انقالب سفید شاه به شدت باعث . بود 1970ي اما این همه تا اواسط دهه. مذهبی برخوردار بود

به منافع  هاي فرهنگی و دینیاقدامات اقتصادي دیگر و سیاست. کاهش نفوذ مالکان شده بود
حکومت شاه که از حمایت این . تجار بازار لطمه زده و مخالفت اکثر روحانیون را برانگیخته بود

هایی را که نیز عمدًا از اصالحات هاي مهم محروم شده بود و نتوانسته بود وفاداري گروهگروه
فاداري ارتش، جلب کند، عمدتًا به و) زمین ي مانند دهقانان دریافت کننده(منتفع شده بودند 

. گذاران خارجی و ایاالت متحده وابسته شددیوانساالري دولتی، صاحبان صنایع ایرانی، سرمایه
هاي معنادار براي مشارکت سیاسی باعث نارضایتی در میان طبقه متوسط در شرایطی که فرصت

  . تري را به دنبال داشتهاي مهم اقتصادي، سرخوردگی گستردهشده بود، دگرگونی
به پنج میلیارد  1968-1969مد حاصل از فروش نفت از حدود یک میلیارد دالر در سال درآ

منافع . افزایش یافت 1975-1976و بیست میلیارد دالر در سال  1972- 1974دالر در سال 
نابرابري میان . حاصل از فروش نفت به شکلی نامناسب نصیب طبقات باال و متوسط جدید شد

بسیاري از فقرا . م در سراسر ایران در حدي چشمگیر افزایش یافتمرد ي این طبقات و توده
شد، مصرف شاهد بهبود سبک زندگی خود بودند، اما ثروتی که نصیب طبقه باالیی می

پرواي شاه در شتاب کم و بیش بی. گشتچشمگیرشان باعث بیان فزآینده نارضایتی می
مشکالت ملی را به وجود آورد، اي از مجموعه 1973فنی و نظامی پس از سال  ي توسعه

گیري اقتصاد به سوي وابستگی به بیگانگان، هاي فزآینده واردات، سمتمشکالتی چون هزینه
سیل عظیم مهاجرت به شهرهاي پر ازدحام و عدم وجود مسکن ارزان قیمت در شهرها 

).73-72: 1379دفرونزو، (
هاي عی و سیاسی ناشی از سیاسترشد پایبندي اقتصادي و اجتما ي در نتیجه 1977در سال 

این مسائل بر برخی از . نابجا و نامردمی دولت، ناآرامی سیاسی در ایران رشد اساسی کرده بود
هاي قابل توجهی در میزان ناآرامی تر از بقیه اثرگذاشت و تفاوتهاي جامعه خیلی جديگروه
جتماعی جنبش مخالف  پایگاه ا). 1371:349گازیوروسکی،(هاي مختلف پدید آورد گروه

طبقه متوسط جدید، دانشجویان، طبقه کارگر صنعتی و اتحاد محکم : چهار جزء سازنده داشت
تفاوت جنبش جدید با . پایین شهري و روحانیت شیعه ي متوسط سنتی و طبقه ي بافتی از طبقه

ا بر این هاین بود که روحانیت شیعه و نه مصدقی 1960ي و دهه 1950ي هاي اوایل دههجنبش
  ). 354همان،(جنبش مسلط شدند 
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سالنیادرکهیعیوقاجملهازبود؛یاسالمانقالبيبرايسازسرنوشتسال1356سال
مرگ- 1: کرداشارهلیذمواردبهتوانیمگذاشتاثرانقالبحرکتسرعتبرو  ودادرخ

ي مقالهانتشار- 1356،2آبان1درنجفدرینیخمامامفرزندینیخمیمصطفمشکوك
به نقل( .1356ماهيد17دراتاطالعي روزنامهدر»اهیسوسرخاستعمارران؛یا«زیآمنیتوه

  ).1375منصوري،(و  )128،یاسالمانقالبيهاشهیرتابکازمضمون 
و توزیع  »اهللا خمینیآیت«ق انگلیس در ایران، اظهارات سر آنتونی پارسنز سفیر ساب

ن را در جاي جاي ایران عامل اساسی به خشم آمدن شاه ذکر هاي ایشانوار سخنرانی ي گسترده
اهللا خمینی و تأثیر مدتی بود که شاه و مقامات دولتی از پخش نوارهاي بیانات آیت«: کندمی

ه ل ژانویکردند، در اوایآن در ایجاد تشنج و هیجان عمومی احساس نگرانی می ي فزآینده
... خمینی مطالبی علیه او منتشر شود}اهللاآیت{ار کردن تصمیم گرفته شد که براي بی اعتب

ها گفتند که این کار، یک تصمیم و ابتکار از سوي داریوش همایون وزیر اطالعات وقت بعضی
گیري در رژیم چنین بوده است، ولی با توجه به شکل حکومت پهلوي و سلسله مراتب تصمیم

: 1362ز،نپارس(» حاذ شده باشدتصمیمی باید از طرف شخص شاه یا ساواك یا هیئت دولت ات
99.(  

قمدرتظاهراتي دربارهخودخاطراتدرران،یادرکایآمرریسفنیآخرناویسولامیلیو
قمشهردرکهیخروشوجوش«: سدینویماهیسوسرخارتجاعي مقالهچاپبهاشارهبدون

خوداوجنقطهبهشد،برپارشهدر1978سالي هیفوردرکهیتظاهراتباداشتوجود
بودرانیايشهرهاریساوقمدرگریديارهیزنجتظاهراتسلسلهکیآغازحادثهنیا..دیرس
).132: 1372وان،یسول(شدافزودهآنوسعتودامنهبرروزبهروزکه

به عنوان نظر و درگیري هویدا با آموزگار را، احمدعلی مسعود انصاري، موضوع اختالف
نخست وزیر  ،به باور انصاري .که در پی انتشار مقاله به پا خاستکند معرفی می» آشوبی«ئول مس

اش که که در رأس آن رقیب دیرینه(خواست دولت جدید را با این اقدام می ،)هویدا(معزول
سازد  با مشکل مواجه) ي مجریه و هم تشکیالت حزبی تکیه داده بوداکنون هم بر ریاست قوه

هم یک گافی بود آن«: باره معتقد استمهدي بازرگان در این). 76-75: 1373مسعود انصاري، (
همیشه در دنیا در هر . شدکردند، شاید این اندازه وحدت و پشتیبانی نمیو اگر این گاف را نمی

ه مثبت کارهایی است ک ي یکی جنبه: پیروزي دو عامل وجود دارد که ناشی از دو وجهه است
شود، کند ولی به نفع او تمام میکند، یکی کارهایی است که حریفش و دشمنش میشخص می
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مأمور وزارت  »ژوزف کرافت«طور همین .)210:1372مهدوي، (» هم از آن چیزها بوده استآن
ي چاپ مقاله احساس من این است که بخشی از انگیزه«: آمریکا در ایران آورده است ي خارجه

).382: 1382میالنی، (» دولت آموزگار با مخالفان مذهبی استدرگیر کردن 
. در یکی از روزهاي ماه ژانویه در قم اتفاق افتاد 1978نخستین کشتارهاي انقالب در سال 

. اطالعات بود ي اي در روزنامهاین واقعه در جریان اعتراضات طالب و روحانیون به انتشار مقاله
در این هنگام دیدگاه اصلی راهنماي ایاالت . ی اهانت شده بوداهللا خمیندر این مقاله به آیت

کرد که مسئولیت متحده در مقابل ایران هنوز کامًال پابرجا بود؛ در نتیجه آمریکا احساس نمی
یکی از مأموران  »جان استمپل«. دارد براي حفظ تاج و تخت پهلوي دست به اقدام عملی بزند

صراحت نوشته  ر ایام انقالب در مورد موضع آمریکا بهآمریکا در تهران د ي وزارت خارجه
که پرزیدنت کارتر تصمیم گرفته بود، رفع این بحران را به خود شاه جان کالم آن«: است

ي کارتر با این تصمیم که شاه بهتر از هرکس کابینه). 442: 1370زونیس،(» ...واگذار کند
ی استراتژي حداقلی را اتخاذ کرد که داند چطور با مشکالتش برخورد کند، نوعدیگري می

روز 2«: می نویسد»  کنندهمه سقوط می«گري سیک در کتاب . متضمن دخالت هرچه کمتر بود
نیروهاي . ي اطالعات یک راهپیمایی مذهبی در قم ترتیب داده شدروزنامه يپس از انتشار مقاله

دفتر ادبیات (» .الب آغاز شده بودانق. پلیس با گشودن آتش تعدادي از طالب را به قتل رساندند
).446: 1377انقالب اسالمی، 

هاي اسالمی بنیادگرایانه باعث واقع ارزیابی نادرست شاه از ضعف علما و افول دیدگاهدر
ي او در مجلس دست نشانده. شد او به اقدامی مبادرت کند که صدمات فراوانی به دنبال داشت

رسمی ایران را تغییر داد و تقویم اسالمی را که مبدأ هجرت  با تصویب قانونی، تقویم 1976سال 
گذاري سلطنت پیامبر از مکه به مدینه بود، به تقویم شاهنشاهی تبدیل کرد که مبدأ آن بنیان

آور تغییر را یک اقدام ضد اسالمی خشمبسیاري از مؤمنان این . ایران توسط کوروش کبیر بود
  ).74: 1379دفرنزو، (کردند تلقی می

ي حکومت مستبدانه، که به شکلی فزآینده پس از بیش از دو دهه 1977در اواخر سال 
کرد، تعدادي از شرایط مناسب براي انقالب پایگاه اجتماعی حمایت از سلطنت را محدود می

  :نیز به طور همزمان وجود داشت
ي با یکدیگر اهاي ایدئولوژیک عمدهها تفاوتهاي متعدد ناراضی که بسیاري از آنگروه

داشتند همه در احساس خصومت شدید نسبت به شاه و امپریالیسم خارجی که شاه را نماینده آن 
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هاي انقالبی رو این مسأله باعث شد که حداقل وحدت الزم میان جناح. دانستند، سهیم بودندمی
ک که هیچ یک به تنهایی قدرت برانداختن شاه و تشکیل یحال آن. به گسترش شکل بگیرد

)75همان، (حکومت انقالبی را نداشت 
هاي اسالمی، مقامات مذهبی هاي مردم به دلیل نابرابري، حمالت رژیم به سنتنارضایتی توده

. ي کارگر افزایش پیدا کردو بازار و تورم شدید همراه با رشد بیکاري و کاهش دستمزد طبقه
کردن حکومت کارتر تقارن ها با کاهش موقت سرکوب براي راضی تشدید سرخوردگی توده

این دگرگونی همراه با این برداشت است که رژیم شاه دیگر از حمایت بی قید و شرط . یافت
اي از تظاهرات ایاالت متحده برخوردار نیست، باعث فوران خصومت از طریق سلسله

شویق آزادي زندانیان سیاسی باعث ت. یافتتري میآمیزي شد که هر روز ابعاد گستردهاعتراض
به طور خاص . ي متوسط جدید شدویژه از جانب اعضاي ناراضی طبقهه انتقاد عمومی از سلطنت ب

اي را منتشر کردند که در آن از هزار نسخه از نامه سرگشاده 20000ژوئن اعضاي جبهه ملی 12در 
ي اجازهحزبی را رها کند، نظام تک... قتدارطلبانه دست بکشداز حکومت ا«: شاه خواسته شده بود

ي زندانیان سیاسی را آزاد سازد و یک هاي سیاسی را بدهد، همهآزادي مطبوعات و تشکل
  ). 75: 1379دفرنزو، (» اتخاذ کند 1906حکومت  انتخابی مردمی بر اساس قانون اساسی 

ها باعث انفجار شاه و مشاوران او به زودي دریافتند که اصالحات محدود، اما چشمگیر آن
ها تصمیم گرفتند، تفرقه میان آن. شود که قبًال سرکوب شده بودمیهایی رضایتیفزآینده نا

ترین هاي ضدشاه را با تالش براي بی اعتبار ساختن و منزوي کردن امام خمینی یعنی سرسختگروه
کردن امام خمینی، اما این تاکتیک اشکالی جدي داشت؛ شاه با شاخص. مخالف شاه دامن بزنند

 را به عنوان مهمترین شخصیت اپوزیسیون، که رژیم از او بیش از همه در هراس اهللاتصویر آیت
هاي مخالف، اما این بعد از راهبرد رژیم، عمًال رهبري انقالب را به جاي جنبش. است، تقویت کرد

  ).76: 1379دفرونزو، (ي متوسط به دست بنیادگرایان مذهبی سپرد روتر طبقهمیانه
ي کافی افتاد این واقعیت را نشان داد که حرکت مخالفین به اندازه چیزي که در قم اتفاق

). 136: 1378استمپل، (قوي و سازمان یافته است که به طور واقعی دولت را به مبارزه بطلبد 
شود و نیز حرکت قم به دولت نشان داد که مشکالت کوچک سیاسی به سرعت دارد بزرگ می

یس براي جلوگیري از اغتشاشات آموزش کافی ندیده این امر را بیشتر روشن ساخت که پل
ناپذیري رژیم پهلوي را ي شکستبه دید قشر متوسط شهري؛ قم درهم کوبیدن افسانه. است

ي امکان جانشینی براي براي اولین بار بسیاري از روشنفکران وفادار، درباره. آغاز کرده بود
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اشته است، به اندیشه پرداختند حکومت دیکتاتوري ایران که همیشه در گذشته وجود د
چیزي که در . مراسم چهلم شهداي قم در تبریز، مراسمی متفاوت بود). 136: 1378استمپل،(

مسیر انقالب ایران تبدیل کرد  "عالمت راهنمایی"این روز در این شهر اتفاق افتاد، تبریز را به 
که اي است بر انقالب و سیاستی مقدمه 1356درواقع حوادث سال ). 137: 1378، استمپل(

  ).340: 1362مدنی،(کند نیروها را جمع می
انتشاروقمعیوقاازخودخاطراتدرران،یادرتدپرسیونایسابقخبرنگاريمازندوسفی
يمقالهچاپباپنداشتیمکهشاهبرخالف": سدینویم»اهیسوسرخاستعمارورانیا«يمقاله

نیتأمراشاهنظرتنهانهآنانتشارشد،خواهدبستهینیخماهللاتیآیاسیسيدهپرونافشاگرانه
فراموشباًیتقريچهرهمردم،وونیروحانازياریبسخشنواکنشریتأثتحتبلکهنکرد،

  ).598: 1373،يمازند(شدمطرحرانیاجامعهدرمجددًابارهکی،ینیخماهللاتیآيشده
  در انقالب اسالمی ایران به عنوان عامل شتابزا» ایران و استعمار سرخ و سیاه«يمقاله محتواي  - 2

اي با عنوان  اطالعات مقاله يدر روزنامه) 1977يژانویه 7(1356دي ماه  17عصر روز 
به قلم احمد رشیدي مطلق انتشار یافت که در آن به شدت  »ایران و استعمار سرخ و سیاه«

  . مورد حمله و اهانت قرار گرفته بود اهللا خمینی آیت
این مقاله را به داریوش همایون وزیر  يو خارج ایران تهیهداخل محافل سیاسی و مطبوعاتی 

. دانند آن می يفرهاد نیکخواه را نویسنده نیز برخی. دهند آموزگار نسبت می ياطالعات کابینه
علل فروپاشی رژیم  يایران، دربارههایی که بعدها درخارج از داریوش همایون در یادداشت

پهلوي منتشر کرد مدعی است که مقاله به دستور شاه در دفتر هویدا تهیه شده و او از محتواي 
  ).204- 1372،205هوشنگ مهدوي، (مقاله اطالعی نداشت 

ي اطالعات روزنامه 17/10/1356(در بخشی از متن مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه
  :آمده است)2536ي شماره

خوان تا ي تسلط خود همواره از ژاندارم تا وزیر، از روضهمالکان که براي ادامه.....
چاقوکش را در اختیار داشتند، وقتی با عدم توجه عالم روحانیت و در نتیجه مشکل ایجاد موج 

 ها نشدند، درصددي حاضر به همکاري با آنرو شدند و روحانیون برجسته علیه انقالب روبه
اعتقاد و وابسته و سرسپرده به مراکز برآمدند که مردي ماجراجو، بی) روحانی(یافتن یک 

ها را تأمین نماید و چنین مردي را طلب باشد و بتواند مقصود آناستعماري و به خصوص جاه
  .آسان یافتند
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د و ترین عوامل استعمار وابسته بوترین و مرتجع اش مجهول بود و به قشريمردي که سابقه
هاي خاص، موقعیتی به دست نیاورده  ي حمایتمقام کشور با همهچون در میان روحانیون عالی

گشت که به هر قیمتی هست، خود را وارد ماجراهاي سیاسی کند و اسم  بود، در پی فرصت می
  .و شهرتی پیدا کند

ترین ا مناسباهللا خمینی، عامل مناسبی براي این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او رروح
ي ننگین روز پانزده خرداد فرد براي مقابله با انقالب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعه

  .شناخته شد
ترین ي انتصاب او به هند، هنوز حتی نزدیکدرباره. بود» سید هندي«اهللا معروف به روح

جا با مراکز و در آن به قولی، او مدتی در هندوستان به سر برده. کسانش توضیحی ندارند
. معروف شده است» سید هندي«استعماري انگلیس ارتباطاتی داشته است و به همین جهت به نام 

کرده  تخلص می» هندي«سروده و به نام  قول دیگر این بود که او در جوانی اشعار عاشقانه می
که چون اي هم عقیده دارند  است و به همین جهت به نام هندي معروف شده است و عده

تعلیمات او در هندوستان بود، فامیل هندي را از آن جهت انتخاب کرده است که از کودکی 
  .بوده است] هندي[تحت تعلیمات یک معلم 

. ساز پانزده خرداد، به خاطر همگان مانده استچه مسلم است، شهرت او به نام غائلهآن
عمار سرخ و سیاه کمر بست و به دست ي استکسی که علیه انقالب ایران و به منظور اجراي نقشه

ها، وارد مبارزه عوامل خاص و شناخته شده علیه تقسیم امالك، آزادي زنان، ملی شدن جنگل
گناهان را ریخت و نشان داد هستند هنوز کسانی که حاضرند خود را صادقانه در شد و خون بی

  .گران و عناصر ملی بگذارنداختیار توطئه
ت دیگري از سوي نویسنده یا نویسندگان مقاله به امام خمینی نسبت داده در ادامه نیز اتهاما

این مقاله روحانیون ضد رژیم را به همکاري ). 1387بهشتی سرشت و صابر دمیرچی، (شده بود 
المللی براي بی اثر کردن دستاوردهاي انقالب سفید متهم کرد هاي بینپنهانی با کمونیست

  ). 623: 1377آبراهامیان، (
هاي دینی شیعه، این مقاله بر مبناي معیارهاي غربی یک توهین مالیم بود، اما مقاله در حوزه

به ). 134: 1378استمپل، (بخصوص در قم که مرکز علوم الهی ایران است، توفانی به پا کرد 
تر دنبال دیدار کارتر از ایران و رودررویی خونین قم، مخالفین مذهبی به سوي حرکتی سریع

ترین هم در مقدسي مستقیم و عمومی به روحانیت بود که آناین اولین حمله. وردندروي آ
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چه که در قم اتفاق افتاد اولین آن. ي مساجد را متأثر کرداین اتفاق شبکه. شهر ایران اتفاق افتاد
ي مسجد هاي گروهی دولتی را در قبال شبکهآزمایش واقعی بود که ارزش و شایستگی رسانه

  ). 135: همان.(کردنمایان 
  :استی اساسي نکتهچندي حاومقالهنیارسد به نظر می

وتاجمشتركدشمنان) تیروحان(اهیساستعمارو) سمیکمون(سرخاستعمارمقالهنیادر
شود؛یمجادیاانفکاكتیروحانانیجردونیبمقالهنیادر.  شوندیممحسوبی شاهتخت

آنقراول شیپی نیخماهللاتیآکهی انیجرواندنداشتهی دخالتاستیسدری سنتتیروحانانیجر
ی دستگدوجادیادری سعمقالهنیادرواقعدر. استبرافراشتهراشاهضدبرمبارزهملَعوبوده

کهدهدیمنشانی خیتارشواهد.استداشتهحکومتباتعاملدرزمانآنتیروحاننیبدر
وهادگاهیدسنجشدنبالبهواقعبهد،یدیمقدرتاوجدرراخودی زمانمقطعآندرکهشاه

حضور42خرداد15يواقعهازپسکهبودتیروحانقشري هدربارژهیوبهجامعهي هاتیحساس
گرفتهشکلاعتراضاتموج. داشتندحکومتبامخالفتدری نیخماهللاتیآي رهبربهی رنگپر

ی اصلهدفرسدیمنظربه.داردجامعهتیحساسزانیمازنشانمذکوري مقالهانتشارازپس
نظامدرونمخالفاي هگروهیی همسوازي ریجلوگمقالهنیاانتشارازشاهحکومت

  .استبوده)ونیمذهبوهاستیکمون(
هاي در هرحال این مقاله موجی از اعتراض و نارضایتی را در جامعه بر انگیخت، اعتراض

ه شد که به درگیري مردم و روحانیون با نیروهاي امنیتی منجر گردید و اولیه از شهر قم شنید
هاي سه گیري ناآرامیاین حرکت سرآغازي بود براي شکل. اي کشته و زخمی شدندعده

  ).624،1377آبراهامیان،(ها اي چهلممرحله
)1356بهمن29(مراسم چهلمین روز کشتار مردم قم

)1357فروردین10(مراسم چهلمین روز کشتار مردم تبریز
)1357اردیبهشت  19(ي تبریز مراسم چهلمین روز کشتار معترضان به واقعه

  :گونه تمیز دادتوان اینسه تاکتیک حکومت شاه براي مقابله با تظاهرات مردم را می
مرعوب ساختن رهبران مخالف غیر مذهبی

.رو شده بودمیانههایی که موجب خشم بازار و روحانیون کنار گذاشتن برخی از سیاست
عامل اقتصادي (ي روز افزون زندگی تالش دولت آموزگار براي پایین آوردن هزینه

  ).628-627: 1377آبراهامیان، ) (ي متوسطي نارضایتی طبقهعمده
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هاي چه که از اسناد تاریخی و یادداشتجا نویسندگان مقاله محل بحث نیستند، اما آندر این
  .توان به نیات سیاسی این نامه پی بردآید میبرمی برخی از رجال آن دوران

ي روزنامهدری نیخماهللاتیآبهنسبتزیآمنیتوهي مقالهانتشاربیترتباسرانجامدایهو«
باآموزگاراگرکهآنازغافلخت،یرآموزگارحکومتبهراخودزهرنیتريکاراطالعات،

ي مقاله. گذاشتخواهدآنسربرراجانشاوداد،خواهددستازراقدرتمسندکارنیا
شیستاودیتمجورانیابهکارترسفرازپسکهشاهوشدههیتهدربارازدایهوابتکاربهیی کذا

راآنلحنی حتوگذاشتصحهمقالهنیاانتشاربربود،شدهغرّهخودبهشیپازشیبشاه،از
کهنیابدون) ونیهماوشیدار(آموزگاري نهیکاباطالعاتریوزقیطرازمقاله. کردتندتر

،یطلوع(»شدارسالاطالعاتي روزنامهبهباشدداشتهاطالعآنمضمونازریوزنخست
1374 :753-754(  

است،گفتهسخناوبازنداندرکهساواكمأمورانازی کی قولاز،ینراقاحسان
  :دیگویمنیچنباره نیدرا

نجف،در] 56آباناول[ینیخمی مصطفآقاحاجفوتازپسکهبودارقرنیاازداستان
ی نیخمي آقابهمتعددي ها نامهی طکشورازخارجوداخلدری مذهبوی ملي ها تیشخص

سهدرتندی جوابشانیا. فرستادی نیخمي آقاي برای تیتسلي نامههمعرفاتاسری. گفتندتیتسل
آدمنیاشرکهی تازمانست؛ینی مصطفبابتفقطمني اعزشدادآوری آندرونوشتصفحه

وتهراندرمرحومآنختمي ها جلسهکهدیدانیم. عزادارمنشود،کمماسراز) شاه(
. شدآشکاری نیخمي آقاازتیحمابری مبنی تظاهراتمراسمنیادروشدبرگزارها شهرستان

ی نیخمي آقاي ها هیواعالمها نامهمتنی وقتشاهبهخودي ها گزارشدرساواك،سیرئ،يرینص
هیتهدستورلذا. کردرسوارای نیخمدیبا: دیگویموشودیمناراحتی لیخشاهفرستاد،یمرا

ازپسشاه. کردهیتهرانامهي رینص. دهدقرارحملهموردراشانیاتادادي رینصبهراي ا مقاله
  .)242-241: 1381،تبرائیان(دیسیبنوتندترست؛ینی کافنیابودگفتهنامهمتنخواندن

امامي هیاعالمازشاهخشمحاصلرامقالهنیا،»دایهوي معما«کتابدرزینی النیمعباس
بهرامقالهنیاي هیتهی ولداند،یممیرژاتیجنامقابلدرفرزندفقدانغمباختنرنگبری مبن
  :دهدیمنسبتدایهو

هیاعالمجوابدري ا مقالهساواكداددستورجادر. آوردخشمبهراهشاه،یاعالمتندلحن«
گانهیبجاسوسکهي ا زادهيهندعنوان بهنهیکي روازرای نیخماهللا تیآآندروکندتدارك
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همدایهوبهد،یبگوي زیچساواكبهکهآنیبروز،هماندرشاه.ردیبگحملهبادبه  بوده،
  .»کردمحولهمکارانازنفردوبهرامقالهي هیتهکاربالفاصلههمدایوهداده،مشابهي دستور
  :سدینویمبارهینادرونیهماوشیدارنقشبهاشارهبانیچنهمي و
آندرکهونیهماوشیداربهدایهوشاه،نیآگخشمفرمانازدعبساعتهشتوچهل«
حضرتیاعلفرمانبهراآندیباکهتهسي ا مقاله: گفتوزدزنگبود،اطالعاتریوززمان
ازی کی بعد،ی قیدقا. فرستادمکارتاندفتربهمخصوصکیپي لهیوس بهراآن. دیکنچاپ

از، داشتهمراهبهشدهمومومهری پاکت. شدونیهماکاراتاقوارددایهودفترکارمندان
اوازی وقت... فرستادالعاتاطي روزنامهریسردبي براراآن. درباروزارتی رسمي ها پاکت

شاهامراگردانستمیمچونگفتیم. داشتسادهی جوابنکرد،بازراپاکتچراکهدمیپرس
  .)382ـ380: 1382،یالنیم(» داشتمینخواهمقالهچاپجزي ا چارهگریدباشد،
در انقالب اسالمی شتابزاعاملعنوانبه»اهیسوسرخاستعمارورانیا«يمقالهپیامدهاي  -3
  ایران

اتفاق افتاد؛ یعنی یک  1356دي  18آمیز، در روز ي توهیننخستین واکنش در برابر این مقاله
هایی ي خان قم پس از خواندن قسمتطالب مدرسه. ي اطالعاتروز پس از درج مقاله در روزنامه

رستادند و از همان لحظه تظاهرات و از آن، هنگامی که به نام امام خمینی رسیدند، صلوات بلندي ف
عصر همان روز ). 169ـ 167: 1386ي تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه(شعار آغاز شد 

. ها پاره کردند و علیه مدیر و نویسندگان آن شعار دادندي اطالعات را در روزنامه فروشیروزنامه
ها به تظاهرات پرداختند، بازار یابانطالب و گروهی از مردم در قم در خ) دي19(فرداي آن روز 

اي کشته و تعداد عده. در چند نقطه بین مردم و مأمورین انتظامی زد و خورد روي داد. تعطیل شد
  ).67: 1371نجاتی،(زیادي مجروح شدند، شماري از روحانیون نیز دستگیر و تبعید شدند 

  .زند مینفر تخمین  70شدگان را بیش از کدي، شمار کشته. آر. نیکی
هاي مراکز آموزشی قم دست به یک تظاهرات وسیع و تحصن زدند  ، طلبه]دي 18[روز بعد 

درنتیجه، بین دو گروه برخورد شدیدي روي . که توسط نیروهاي امنیتی رژیم درهم شکسته شد
ترین حادثه بعد از حوادث این، خونین. تن انجامید 70داد که در عرض دو روز به مرگ بیش از 

  ).358: 1377کدي، (شمسی بود ) 1342(1963سال 
گرچه کدي درخصوص تلفات تظاهرکنندگان راه مبالغه را پیموده است و طبق شواهد، 

ي تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه(تعداد تلفات نباید بیش از شش هفت نفر بوده باشد 
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دي قم  19هاي قیام  ازتابانگیزد، ب ، ولی چیزي که بیشتر توجه همگان را بر می)231: 1386
شد، بدین صورت این واقعه، سرآغاز تظاهراتی بود که هر چهل روز یک بار تشدید می. است

اي در چهلم  شد و زمینه را براي حوادث تازه که هر چهلمی سبب شهید شدن شماري دیگر می
در تبریز  وقوع پیوست، ي تظاهرات قم بهتظاهرات بعدي که در ادامه. آورد بعدي فراهم می

پس از آن، نوبت تهران، . اي انجامید جا نیز به کشته و مجروح شدن عدهاتفاق افتاد و در آن
  .مشهد، اصفهان، شیراز و شهرهاي دیگر بود

. به مناسبت چهلم شهداي قم، مردم تبریز تظاهرات وسیعی ترتیب دادند 1356بهمن  29روز 
سر دادن شعارهاي طرفداري از آیت اهللا خمینی و علیه  هزاران تن در خیابان ها به راه افتادند و با

ها و چند ساختمان دولتی حمله به بانک. رژیم، سینماها و مشروب فروشی ها را درهم کوبیدند
با شدت گرفتن . چند قرارگاه پلیس و محل حزب رستاخیز مورد تهاجم قرار گرفت... کردند

و خورد بین مردم و نیروهاي انتظامی که تا  هاي ارتش به صحنه آمدند و در زدتظاهرات تانک
  ).1371،72نجاتی،(زیادي کشته و مجروح شدندتعداد نیمه شب ادامه یافت، 

کرد اوضاع توسط شاه کنترل شده  ي هر چهلم، واشنگتن فکر میبا این وجود در فاصله
که در اي گونهتر از مراسم پیشین بود، بهتر و پرجمعیتاست، ولی هر مراسم چهلمی وسیع

ي سراسري به خود گرفت و دولت در شهرهاي اصفهان، ها جنبه تابستان همان سال، این مراسم
  ).149: 1363روبین، (شیراز، تبریز و اهواز، حکومت نظامی برقرار کرد 

  ).154: پهلوي، بی تا(» اتحاد نامقدس سرخ و سیاه دانست«ي هاي قم و تبریز را نتیجهشاه شورش
ل تظاهرات و شورش مردم تبریز، تظاهرات دیگري به مناسبت چهلم شهداي تبریز در به دنبا

. آباد، میانه، رضاییه و چند شهر دیگر برپا شدشهرهاي یزد، قم، مشهد، خمین، اصفهان، نجف
در چند شهر بزرگ ایران از قبیل مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، خرمشهر، یزد،  1357طی بهار 

با گذشت . علیه رژیم به شورش انجامید و گروه زیادي کشته و مجروح شدندزنجان، تظاهرات 
ي اعتراض مردم در شهرهاي ایران باال گرفت و به نافرمانی گسترده و نهایتًا انقالب ادامه ،زمان

  ).73: 1371نجاتی،(تبدیل گردید 
الف شاه به هاي سرکوب نیز ناکارآمد گشته بود؛ زیرا اگر در گذشته نیروهاي مخاستراتژي

کردند یا احیاناً در مقابل هم قرار داشتند، اکنون حول محور امام  صورت پراکنده اقدام می
در واقع، مذهبیون رهبري را در براندازي رژیم پهلوي به دست آورده . خمینی جمع شده بودند

اب بودند و شاه نیز هر اقدامی انجام داد، چه تعویض رئیس ساواك یعنی عزل نصیري و انتص
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هاي متعدد، نتوانست در برابر موج شتابناك تحوالت  ناصر مقدم به جاي وي، و چه تغییر کابینه
  .سقوط نمود 1357بایستد در نتیجه نظام سلطنتی پهلوي دوم طی انقالب 

  
  گیرينتیجه

ي انقالبی ایران در یک نگرش ساختاري قابل توضیح است که فراهم کنندهتحول 
ما بر بستر این ساختارها، کنشگري خاص جهت شتاب گرفتن ا. اعتراضات مردمی گشت

که  را »ایران و استعمار سرخ و سیاه«يمقاله. حرکت انقالبی و تحصیل آن قابل تشخیص است
توان میاطالعات منتشر شد،  يدر روزنامه1356دي 17با اسم مستعار احمد رشیدي مطلق در 

درگذشت  -1: از جملهچندي بود  نزدیک دثمعلول حوااین مقاله . واجد چنین نقشی دانست
هاي  از سوي افراد و شخصیتهاي تسلیت ناگهانی حاج آقا مصطفی خمینی و فرستاده شدن نامه
آمیز او، پایان عزایش را نابودي  تسلیتي مختلف، از جمله یاسر عرفات که امام در پاسخ نامه

امام و خشم شاه از این اقدام، به سخنرانی ورود و پخش نوارهاي-2رژیم پهلوي عنوان کرد؛ 
رژیم  توسط سنجیدن توان نیروهاي مذهبی-3شدت به واکنش واداشت؛اي که وي را بهگونه

  .قدرت مذهبیون يدربارهمریکاآپهلوي جهت هشدار به 
وزیردربار، هویدا، و تیم مطبوعاتی او تهیه شده بود  يوسیلهفوق بنا به دستور شاه، به يمقاله

 يآموزگار، داریوش همایون، آن را در روزنامه يکابینهپس وزیر اطالعات و جهانگرديو س
رو  ها در میان مردم و طالب قم روبه ها و تظاهرات نمود که با موجی از ناآرامیاطالعات درج

و مجروح شدن شماري  کشتهرژیم، به در پایان، با خشونت نیروهاي امنیتیگشت و
  .میدازتظاهرکنندگان انجا

شهدا، از سوي  يپاسداشت یاد و خاطرهدر واقع این ماجرا، سرآغاز تظاهراتی بود که  براي
ها و  جا مهم است، تداوم این چهلمکه در این چهآن.افتاد بار اتفاق می مردم، هر چهل روز یک

ا اي، زمینه ر و مجروح شدن عده کشتهچهلم بعدي بود که با ضدرژیم در هر تشدید تظاهرات
ها، قدرت  که این چهلم اي گونه بهساخت میبعدي آمادهلمهبراي تشدید اقدامات در چ

مردم برضد رژیم پهلوي چه در داخل، چه خارج، مسجل ساخت و مذهبیون را در راهبري قیام
  .عمق مذهبی بیشتر بخشیدها، علیه رژیم به مخالفت
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  منابع
ي پهلوي و نیروهاي مذهبی به سلسله،  )1371(،)مترجمودهگردآورن(عباس،مخبر-

  .نشر طرح نوتهران،، روایت تاریخ کمبریج
ي منوچهر شجاعی، تهران، موسسه ،ترجمهدرون انقالب ایران، )1378(استمپل، جان دي،-

  .خدمات فرهنگی رسا
چالمرزتحوليتئوراساسبررانیایاسالمانقالبنییتب«،)1388(اکبري، نورالدین، -

  .103- 95، صص 1388بهمن ،23شماره ،کتاب ماه علوم اجتماعی ،»جانسون
محمدي و ي احمد گل ، ترجمهایران بین دو انقالب،)1377(آبراهامیان، یراواند،-

.محمدابراهیم فتاحی، چاپ دوازدهم، تهران، نشر نی
  .هران، انتشارات دانشگاه تهران، تانقالب و بسیج سیاسی، )1387(بشیریه، حسین، -
یلیتحلیبررسانقالب؛يهجرق«،)1387(سرشت، محسن و صابر دمیرچی، رسول،بهشتی-

صص ،14، شماره 1387پاییز ،، مطالعات انقالب اسالمی»مطلقيدیرشاحمدمقاله
143-160.

ي ترجمه ،)نرایادرسیانگلسابقریسفخاطرات(سقوطوغرور، )1363(،پارسنز، آنتونی-
.منوچهر راستین، تهران، نشر هفته

.، تهران، سمتو پیامدهافرآیند وقوع و : هاي انقالبنظریه، )1391(پناهی، محمدحسین،-
.نا، تهران، بیپاسخ به تاریخ، )بی تا(پهلوي، محمدرضا، -
خیتاريفصلنامه، »آنهايلرزهپسومقالهیکانفجار«،)1381(تبرائیان، صفاالدین،-

  .7-48ص1381، پاییز 24، سال ششم، شماره رانیامعاصر
وزیر خاکستري؛ بازشناسی نقش داریوش همایون در ، )1382(تبرائیان، صفاالدین،-

  .مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران،حاکمیت پهلوي دوم
تهران، ،زادي علی مرشدي، ترجمههاعلوم اجتماعی و انقالب، )1388(تیلور، استن، -

  .انتشارات دانشگاه شاهد
ي حمید ،ترجمهي انقالبتحول انقالبی؛ بررسی نظري پدیده، )1363(جانسون، چالمرز،-

.الیاسی، تهران، امیرکبیر
تهران، دفتر ،29/12/56تا  1/7/56جلد دوم،»روزشمار انقالب اسالمی«، )1377(--- -

.ت اسالمیادبیات انقالب اسالمی حوزه هنري سازمان تبلیغا
ي حمیرا ،ترجمهانقالب اسالمی ایران از چشم انداز نظري، )1379(دفرونزو، جیمز، -

  .تهران، مرکز بازشناسی اسالم و ایرانمشیرزاده،
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مرکز،تهران، اسناد ساواكبه روایت داریوش همایون، )1378(،يپهلوعصررجال-
.اطالعاتوزارتتاریخیاسنادبررسی

.انتشارسهامشرکتانتشارات،تهران، تضادوتوسعه،)1377(،فرامرزپور،رفیع-
، تهرانی، محمودشرقي ترجمه، رانیادرها قدرتجنگ، )1363(ي،بارن،یروب-

  .یانینشرآشت
.15506، شماره1357اطالعات، سال  ينامهروز-
ي عباس ، ترجمهشکست شاهانه؛ روانشناسی شخصیت شاه، )1370(زونیس، ماروین،-

.مخبر، تهران، طرح نو
وشاهسقوطازياسرارر؛یسفدوخاطرات،)1372(، یآنتون،پارسنزو امیلیو،وانیسول-

انتشارات،تهران،یطلوعودمحميترجمه،رانیاانقالبدرسیانگلوکایآمرنقش
  .علم

 يمؤسسه،تهران،)1386(، 6جساواك،تیروابهاسنادنهیآدرینیخماماممبارزاتریس-
.ینیخمامامآثارنشرومیتنظ

.نشر علم ،تهران ،محمودطلوعی يترجمه ،پدر و پسر، )1374(،  محمود، طلوعی-
نشر  ،تهران،)باغی خاطرات ارتشبدعباس قره(اعترافات ژنرال ، )1368(، باغی، عباس قره-

.نی
.نشر قلم ،تهران ،اهیالرحیم گوعبد يترجمه ،ایرانهاي انقالب ریشه، )1377(،آردي، نیکیک- 
ي علیرضا طیب، تهران، ، ترجمههاي انقالبتئوري، )1387(کوهن، الوین استنفورد، -

.قومس
سیاست خارجی آمریکا و شاه؛ بناي دولتی دست ، )1371(ج،.گازیوروسکی،مارك-

.ي فریدون فاطمی،تهران، نشر مرکز، ترجمهنشانده در ایران
مطالعاتی نظري، تطبیقی و «: در. ن در انقالب ایرانبسیج مخالفا، )1385(گرین، جرالد،-

.ي محمد تقی دلفروز، تهران،کویرجک گلدستون، ترجمه .»تاریخی در باب انقالب
، ریشه هاي انقالب اسالمی ایران، مؤسسه فرهنگی دانش و )1379(، عبدالرحیم،گواهی-

.اندیشه معاصر
،يمهدوهوشنگعبدالرضاششکوبه،قرنابرقدرترانیا،)1373(، وسفی،يمازند-

.البرزنشر،تهران
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  .، ج سوم، تهران، امیرکبیرتحلیلى بر انقالب اسالمى ایران، )1370(محمدى، منوچهر،-
، به کوشش محمد برقعی و من و خاندان پهلوي، )1373(مسعود انصاري، احمدعلی، -

  .حسین سرافراز، تهران، نشر مهر
.نشرقومس، تهران، انقالبي هاهیظرندري ریس، )1376(ی،مصطفان،یملکوت-
انتشاراتوچاپمؤسسه،تهران،اسالمیانقالبتکوینیسیر،)1375(جواد،منصوري،-

  .خارجهاموروزارت
.، تهران، سمتنظریه هاي انقالب، )1390(منوچهري، عباس، -
سال ،»تاریخ معاصر ایران يفصلنامه« ،)1381(، ایرانمعاصرتاریخمطالعاتي مؤسسه-

  .1381، پاییز 24ششم، شماره 
.آتیهنشر  ،تهران ،معماي هویدا، )1382(، میالنی، عباس-
.رسا،تهران، 2ج ،ایران يساله 25تاریخ ، )1371(، نجاتی، غالمرضا-
ي ره ، ماهنامه»واکاوي تئوري تحول انقالبی چالمرز جانسون«، )1392(نعیمی، عباس، -

  .95-88، صص1392و اردیبهشت ، فروردین 13و12آورد گیل، شماره 
.طرح نو ،تهران، انقالب ایران به روایت بی بی سی،)1372(،هوشنگ مهدوي، عبدالرضا-
.انتشارات اطالعات ،تهران ،مهران. ا. ح يترجمه ،سقوط شاه،)1374(، فریدونهویدا،-
  
  
  
  
  




