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معرفی نویسنده
سالهبایرانیارمنینگارانتاریخونویسندگانازآبراهامیانیرواند•

.گشودجهانبهدیدهتهراندرش.ه1319
1342سالبهونمودمهاجرتبریتانیابه1329سالدرآبراهامیانیرواند•

ردآکسفودانشگاهازراخودارشدکارشناسیوکارشناسیدرجه
.کرددریافت

در،خوديدکتراگرفتنبهموفقآمریکابهمهاجرتازپسآبراهامیان•
.شدکلمبیادانشگاهاز1348سال

دریستبهآکسفوردوپرینستوندانشگاه هايدرآبراهامیانیرواند•
شهردانشگاهباروكکالجدرهم اکنونوپرداخت»ایرانتاریخ«

.استمشغولخاورمیانهوجهانتاریختدریسبهنیویورك
یخ نگارانتاربرجسته تریناز،»معاصرایرانتاریخ«مقولهدرآبراهامیان•

.می شودمحسوب
زاباحتاریخنگارشزمینهدررااو،ایرلنديدانش پژوههالیديفرد•

.داندمیدنیامحققبرترین،ایرانسیاسی
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معرفی کتاب
انقالبدوبینرانایکتابدکتري،وارشدمنابعازیکیوسیاسیعلومبرجستهکتاب هايازیکی•

.استآبراهامیانیروانداثر
ازایرانتماعیاجنیروهايوسیاسیسازمان هايمتقابلتأثیراتتحلیلبهکتابایندرآبراهامیان•

.می پردازد1357اسالمیانقالبتامیالدينوزدهمسده ي
بههتوجباومی کندتقسیم»اجتماعیطبقات«و»قومیگروه هاي«بهرااجتماعینیروهاي•

. کندمیبررسیرااجتماعینظام هايبرسیاسینظام هايتأثیراتجامعه شناساندستاوردهاي
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معرفی کتاب
انقالبپیامدهايوعللوقاجاردوره يسیاسیاجتماعیساختارتبیینباراکارشآبراهامیان•

می کند،آغازمشروطیت
می دهدادامه1332مردادتا20شهریوربحرانیسال هايواوسقوطورضاشاهدوره يبررسیبا•

می کند،تأکیدسیاسی،نیروهايتأثرهايوتأثیربه ویژهدوره،اینبرو
وانقالبعوقوعللریشه یابیانگیزه يبهاسالمیانقالبآستانه يتاراکودتاازپسسال هاي•

دورهاینمؤثراجتماعیِوسیاسینیروهايوحوادثاهمومی گذراندنظرازآندرمؤثرنیروهاي
.می کندتحلیلوتجزیهرا

خواهرضاشاه،محمدکهبودناهمگونیتوسعه يانقالبوقوععلتکهمی گیردنتیجهاین گونهوي•
.بودگرفتهدرپیشناخواه،

پیروزيدر)ره(امام خمینیشخصتعیین کننده ينقشنیزواسالممهمنقشبررسیباآبراهامیان•
بررسیدربه فردمنحصرکتابیانقالبدوبینایرانبی گمان.می بردپایانبهرابررسی اشانقالب
.استایرانهفتادساله يتاریخ
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معرفی کتاب
دیدگاهبرخالفهکاستتامپسون.پی.یینئومارکسیستیرهیافتکتاب،سراسردراساسیفرض•

بایدبلکهلید،توشیوهبارابطه اشبرحسبسادگیبهنبایدراطبقهارتدکس،مارکسیست هاي
.کرددركموجودطبقاتدیگرباآناجتماعیتعارضوتاریخیدربستر

سیبررازطریقایراندرسیاستاجتماعیشالوده هايوبنیان هاتحلیلکتاب،اصلیهدف•
اقتصادي–اجتماعینوسازيمیانارتباطگذشته،صدسالقومیوطبقاتیمحوريکشمکش هاي

عمدهزاباحاجتماعیترکیبوقدیمیگروه هايافولونوینطبقهپیدایشسیاسی،توسعهو
.استآن هاایدئولوژیکیدیدگاهوسیاسی
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معرفی کتاب
.استشدهنگاشتهفصل11واصلیبخش3درکتاباین•

ندوراتحوالتووقایعشرحوقاجارعصراواخردرایراناوضاعبابررسی:نخستبخشدر•
.می شودفراهمنوایراندركبرايايزمینهشاهرضاحکومتومشروطهانقالب

بداداستظهورورضاشاهاستبدادسقوطبینسیاسیماجراهاياجتماعیزمینه:دومدربخش•
.می شودتحلیلوبررسیمحمدرضا

تشدیدشاه،محمدرضااقتصاديواجتماعیبرنامه هايشرحومعاصرایرانبررسی:سومدربخش•
.استگرفتهصورتاسالمیانقالببروزوبرنامه هاآنازناشیکنش هاي
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19رن ساختار اجتماعی ایران در ق: پیشینه تاریخی
ايمنطقهايشکافهواجتماعیهايپیچیدگی،پایانبیتنوعاتازآکندهسرزمینی19سدهایران•

.بود
صحرايوجودنیزوباران،اندكبسیاربارشکشتیرانی،قابلهايدریاچهوهاخانهرودفقدان•

قبایلوافتادهجداشهرهايافتاده،دورهايروستادرجمعیتگیچندپارهموجبمرکزيپهناور
.شددوشبهخانه

هايشورشوطوالنیفواصلناهموار،هايزمینخراب،هايجادهعلتبهتجارتدورهایندر•
.بودضعیفبسیارقبایل،وقفهبی

باتالفاتاخاینهمچنینوکردمیتشدیدراطبیعیمشکالتاینقومیاختالفاتوهاتفاوت•
.کردمیتشدیدراهاشکافاینویافتمیتداخلهممذهبیهايتفاوت

:بودنوعسهبردورهایندرجمعیتکلیهايبنديتقسیم•
)رتشتیارامنه،کاتولیک،نسطوري،یهودي،ز(غیرمسلماناقلیتبرابردرمسلماناکثریت:1•
.شدندمیتقسیمسنیاقلیتوشیعهاکثریتبهکهمسلمانانخود:2•
.دیگرهايگروهوامامی12بهشیعیانبنديتقسیم:3•
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ر طبقاتیسازمانها و ستیزه هاي غی: پیشینه تاریخی
.داشتندايگانهجدامحلیهايشبکهگروهیواجتماعهر•
یااجتماعهردرخانوار100ازکمترآنهاتعدادکهبودنددوشانبهخانهگروهاجتماعیواحدتریناصلی•

.شدندمیادارهکدخداهاتوسطوبودگروه
ادارهالنترانکوخوانینبوسیلهوشدندمیتشکیلگروهچندینازکهبودطایفهاجتماعیواحددومین•

.شدندمی
.شدمیرهبريبزرگخانبوسیلهکهبودایلحلقهسومینآخردر•
:طبقاتیهايستیزهعلت•
.حاصلخیزمراتعوقناتهاآبی،زمینهايبویژهکمیابمنابعبهیابیدستبرايمبارزه:1•
.)باشددیگريگروهبهزیاندرگروهیکنفعیعنی(صفرجبريجمعنظریهبهاعتقاد:2•
.محلیمناصببهیابیدستبرايرقابت:3•
:کردندمشخصراگروهیستیزنوعسهدورهایندراروپاییسیاحان•
.هاسنیوهاشیعهومسلمانانغیرومسلمانانبینعلنیهايستیزه:1•
.)صحراودشتمیانيمبارزه(روستاهاوقبایلمیانيمبارزه:2•
.)زبانانتركوزبانانفارسیبویژه(وغیرایرانیایرانیجمعیتبینزبانیاختالفهاي:3•
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پادشاهان قاجار: تاریخیپیشینه 

يوهشیبهاوجانشینانولیبودایالتیخانمحمدآقازماندرآنهاحکومتيشیوهابتدادر•
.آورنددستبهراانباستایرانعظمتوشکوهنتوانستندآنهااگرچهبرگشتندشاهنشاهیباستانی

:کردندمیحکومتسیاستنوعدوبهتوسلبافقطقاجاریان•

.خطرناكمخالفانبارویاروییهنگامنشینیعقب:1•
.جامعهدرگروهیاختالفاتتحریکودستکاري:2•
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انقالب مشروطه: تاریخیپیشینه 
:کردتضعیفراقاجاردولتمتفاوتيشیوهدوبهغربتأثیرونفوذ19يسدهدر•
دررامحلیبازرگانانوتجارتدریجبهوکردتهدیدراشهريبازارهايبیشترغرباقتصادينفوذ:1•

.شدندمعروفسنتیطبقهبهبعدسالهايدرکهآوردهمگردطبقهیکقالب
زمینهزشیآمونویننهادهايطریقازایدئولوژیکیوفکريتماسویژهبهغربباارتباطوبرخورد:2•

.آمدوجودبهروشنفکريطبقهنتیجهدروساختفراهمراجدیدهاياندیشهومفاهیمرواجي
دنبالبهراجاريتامتیازاتدیپلماتیکامتیازاتشد،منجردیپلماتیکامتیازاتبهنظامیهايشکست•

تضعیفرایسنتصنایعنیزاقتصادينفوذساخت،همواررااقتصادينفوذهايراهتجاريامتیازاتآورد،
.آوردپدیدراشدیدياجتماعیهايآشفتگینتیجهدروکرد

:گرفتندپیشدرشیوهدووضعیتاینازرهاییبرايقاجارشاهان•
بوسیلهريدیگومیرزاعباسيبوسیلهیکینوسازيبرنامهدوکوشیدند19يسدهنخستنیمهدر)الف•

.کننداجراراامیرکبیري
آنهابامبارزهبرراغربباهمکاريوآوردندرويجزییاصالحاتبهسدهایندومينیمهدر)ب•

.کردندمیتقویتجامعهبرابردررادولتبیشترودادندترجیح
بهتلگرافطوطخيادارهامتیازوانگلستانبهشاهنشاهیبانکامتیازرویتر،ننگینامتیازدورههمیندر•

.یافتافزایشدرصد600قیمتها)1279-1229(دورهایندر.شدواگذارروسیه
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انقالب مشروطه: تاریخیپیشینه 
روشنفکرطبقه•

بهیافتهتوسعهوننویايجامعهساختنبرايکلیديابزارسهراناسیونالیسموسکوالریسم،مشروطیتروشنفکران
.آوردندمیشمار
وبردخواهدبینازراروحانیوننفوذسکوالریسمبرد،خواهدبینازراارتجاعیسلطنتمشروطیتمعتقدندآنان

.خشکاندمیراامپرالیسمياستثمارکنندههايرشتهنیزناسیونالیسم
امپریالیسمدرتهايقبازمانیوامپرالیسمعلمابازمانیشاه،علیهعلمابازمانیعلما،علیهشاهبازمانیروشنفکرطبقه
.شدندمیمتحدشاهعلیه
ملکممیرزاواسدآباديجمالسیدیعنی19يسدهروشنفکرانمهمترینازتندوزندگیدرهاناهماهنگیاین
.بودآشکارخان

رافراگیرياجتماعیینارضایتسنتیمتوسططبقهوجدیدروشنفکرطبقهگسترشبرافزونغرببابرخوردوتماس
.آوردفراهمهم

.کردمیبیانرادربارزیادفسادونوسازيآهستهروندازروزافزوننارضایتیروشنفکرطبقه
هممردمواندشدهیناراضموجودوضعیتازکمکمبودماندهدفاعبیبیگانهرقبايبرابردرکهسنتیمتوسططبقه

.کردندمخالفتکشوردرآنهانفوذووابستگیبهوقاجاردولتبه
بهتنباکوجنبشدرکهشدتبدیلايتودهجنبشیکبهننگینقراردادهايتحمیلنتیجهدرعمومینارضایتیاین

.دهدمینشانراخودوضعبهترین
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انقالب مشروطه: تاریخیپیشینه 
روشنفکرطبقه•

کهنشاندفرورایمردممخالفتبلکهتاگرفتپیشدررالیبرالیسیاستنوعیکشاهالدینمظفر
.کردتشویقمخفینیمههايسازمانتشکیلبهرامخالفانونبودکارسازهماین
.عامیونناجتماعیوحزب)ب.غیبیمرکز)الف:داشتندمشروطهانقالبدرمهمینقشسازمانپنج

.مخفیانجمن)ه.انقالبیيکمیته)د.آدمیتمجمع)ج
.شدفراهمراسیاسیانقالبیکزمینه1284سالدراتفاقاتاینينتیجهدر

.دشجداحاکمههیئتازسیاسیوایدئولوژیکیاقتصادي،لحاظازسنتیمتوسططبقه
بهنسبتنینوینگرشجستجويدروبردسوالزیرراحالوکردرهاراگذشتهروشنفکريطبقه
.شدآینده

از،اعتباریباخالقیلحاظازقاجارخاندانکهبودندآگاهنکتهاینبه،هاتفاوترغمعلیطبقهدو
.استناالیقنیزنظامیلحاظازوکارائیبدوناداريلحاظ
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انقالب مشروطه: تاریخیپیشینه 
انقالب•

وشمال،درتجارتافولمحصول،بدبرداشتشامل1284سالاوایلاقتصاديبحراننتیجهدر
وشدموجبراعمومیاعتراضسهبحراناین.شدشروعبحرانغذاییموادقیمتسریعافزایش

.شدمنجر1285مردادانقالببهسرانجام
یکقالبدرکه)روحانیونلباسبارقصدلیلبه(بلژیکینوزمسیوبهاعتراضنخستین:1

.بودمحرمماهدرآرامرهپیمایی
.بود)قندقیمتافزایشدلیلبه(بازرگانانبستنفلکبهاعتراضدومین:2

بهاعتراضدرطباطبائیاهللاآیتوبهبهانیاهللاآیترهبريبهطالبوتجارازتنهزاردونتیجهدر
تاشیدکطولماهیکاعتصاباین.آمدندگردعبدالعظیمحضرتحرمدرتهرانحاکماقداماین

:بودقبیلاینازآنهاهايخواسته.شدمتحصنینهايخواستهتسلیمشاهاینکه
.اسالمیشریعتاجراي:4خانهعدالتتاسیس:3بلژیکینوزعزل:2تهرانحاکمبرکناري:1
ولژیکیبنوزعزلوخانهعدالتتشکیلدرشاهناتوانیينتیجهاعتراضاتيمرحلهسومین:3

.بودکردهسخنرانیدولتعلیهکهواعظیکدستگیري
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انقالب مشروطه: تاریخیپیشینه 
مشروطیتبرايمبارزه•

.کنندتدوینراملیشورايمجلسانتخاباتقانونتاشدتشکیلموسسانمجلس
.بودندتهرانبازاراصنافبزرگانوروحانیونتجار،ازنمایندگانبیشتر

.بودندفکرروشنيطبقهنمایندهکهخواهانآزاديو)اکثریت(معتدلین،)اقلیت(مستبدین:گروهسهازمجلس
دعوتیننمایندگاازتاجگذاريمراسمدراو.نشستتختبرسالهمیندرشاهعلیمحمدشاه،مظفرالدینازبعد

.کردتشویقنمایندگانگرفتننادیدهبهراوزراآورد،مشیرالدولهجايبهراالسلطانامیننکرد،
واژهربرااسالمیواژهاینمنگفتوداشتقبولرامشروعهيواژهوداشتمشکلمشروطهيواژهبااوهمچنین

.دهممیپیشنهادراآنوترجیحبیگانهمشروطه
آغاز...ودمشهکرمانشاه،اصفهان،تبریز،جملهازدیگرشهرهايدرشورشهایی.بستتوپبه1287دررامجلساو

.شد
سفارتهبشاهکرد،سقوطتهرانرسیدندتهرانبهالسلطنهصمصامورشتازخانیپرمتیر22درهنگامیسرانجام

.رسیدپایانبهداخلیجنگوبردپناهروسیه
سلطنتبهراساله12شاهاحمداوفرزندوکردخلعراشاهمحمدعلیفوراوشودمیتشکیلمجلستهراندر

.شدداخلهوزیراسعدسردارکردند،السلطنهنایبراعضدالملکوبرگزید
روحانینورياهللافضلشیخجملهازمشروطهمخالفانازتن5آنهاکرد؛تصویبراجدیدانتخاباتیقانونمجلس

دستطیتمشروبهفراوانهايقوسوکشبامشروطهانقالبسرانجام.کردنداعدامراکارمحافظهومحترمبسیار
.یافت
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ظهور رضا شاه
نهضتوم،سودوممجلستشکیل:ازجملهافتادکشورسیاسیيدرعرصهاتفاقاتی1299تا1288فاصلهدر

درروسرخسارتشحضوروقبایلمیانپیدرپیجنگهايتبریز،درخیابانینهضتگیالن،درجنگل
.کشورجنوبدرانگلیسارتشوشمال

کهدادولقشاهبهوکردحرکتتهرانسويبهداشتعهدهبرراقزوینقزاقارتشفرماندهیکهرضاخان
.استانقالبدستازسلطنتنجاتاوهدف

شمال،درجنگلنهضت1304سالتا1300سالازاو.دادپایاننابسامانیوآشوبدورانبهاوکودتاي
ترکهايوخرمشهراعرابمازندران،هايترکمنغربی،جنوبوکهگیلویهلرهايغرب،درکردها

.دادشکستراآذربایجان
.شدایرانشاه1304سالدروقواکلفرماندهی1303سالدرووزیرنخست1302سالآباندر

وآمیزلحصصورتآنبهتوانستنمیمردمپشتیبانیبدونولیبودارتشاساسااوقدرتيسرچشمه
بیرونودرونمختلفهايگروهباآشکارائتالفيواسطهبههمچنینوبنشیندسلطنتتختبرقانونی

.تکمونیسفرقهوسوسیالیستحزبتجدد،حزبطلبان،اصالححزب:پذیرفتصورتمجلس
یرانادرنظمیبیوآشوببهدادنپایانخاطربهرضاشاهازشهريتجارازنفر256کهبود1301سالدر
.کردندقدردانیاواز
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ظهور رضاشاه
ایرانیشهروندانيهمهکرد،تصویبمجلسکمکبهراعمومیيوظیفهنظاميالیحهخانرضا

شمسیجريهبهراقمريهجريتقویمساخت،موظفخانوادگینامتعیینوشناسنامهگرفتنبهرا
.کردجایگزین

برايایشابزاره.زددستاجتماعیاصالحاتبهخودسیاسیقدرتکاملتثبیتبرايهمچنیناو
داريهسرمایوآموزشيتوسعهگرایی،ملیبرايمبارزهسازي،دینیغیرهدفاینبهرسیدن
.بوددولتی

مرفه،يبقهطروشنفکر،يطبقهسنتی،يطبقهحمایتخوداقداماتينتیجهدرکمکمرضاشاه
اقشاريدرهمهمجموعدروداددستازرااصنافوبازاریهاوهامذهبیوعلمامختلف،احزاب
.آمدبوجودقويبسیارمخالفانیکشورمختلف

.زددستگستردهخشونتبهطبقاتیوقويمخالفانمهاربراياو
.کردندبرکنارراشاهواشغالراایرانشورويوانگلیسنیروهاي1320شهریوردر
نشانانخودشازاقدامیهیچجریاناینبرابردرکهبودندمتنفررژیمازحديبهمردمزمانایندر

.ندادند
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1332تا 1320
دستقطبپنجبیندرقدرت1332سالمرداددرشاهمحمدرضاهنظامیسلطنتآغازتا1320شهریوراز
:شددستبه

.مردم)هخارجیهايسفارتخانه)دمجلس)جکابینه)بدربار)الف
آزادکرد،ارپدرشزمانگیرشدگاندستبخشید،راسیاسیزندانیانمردمنظرجلببرايشاهمحمدرضا

درارالهیاتدانشکدهکرد،آزادرامذهبیمراسماتبرگرداند،مذهبیموسساتبهراوقفیهايزمین
....وکردتأسیستهراندانشگاه

حزبعدالت،حزبایران،حزبهمراهان،حزبتوده،حزب:داشتوجودحزبششدورهاینطی
.وطنحزبملی،اتحاد

:کردآغازراخودانتخاباتیيمبارزهعمدهموضوعسهطرحبادورهایندرمصدق
طرفانهبیناسبمسیاستوشودگذاشتهکنارنادرستخارجیهايسیاستبایدملیاستقاللحفظبراي:1

.شودگرفتهپیشدراي
اجتماعیحاتاصالکنندپررامجلسدارزمینهايخانوادهتاگفتمیاو.انتخاباتینظامتغییرضرورت:2

دانشگاه،استادانیسرپرستبهغیرنظامیهايکمیتهدستدربایدانتخاباتبرناظرهايشوراي.نیستممکن
.باشدکردهتحصیلشهروندانوآموزگاران

.شودواگذارمجلسونظامیانغیربهوخارجشاهنظارتازبایدمسلحنیروهاي:3
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1332تا 1320
بهودشسیاستواردقوامرفتنازبعدکمکمنامیدمیمشروطهپادشاهراخود1327سالتاکهشاه

:داشتدلیلدوشاهشاهیابیقدرت.پرداختزیراننخستووزرانصبوعزل
.مسلحهاينیروفزایندهگسترش:1
.مجلسدرهانیروتوازن:2

ارخبرنگیکيگلولههدفکردمیدیدارتهراندانشگاهازوقتیشاهکهبودزمانایندر
.گرفتقرار)اسالمپرچميروزنامهخبرنگار(

سرکوبرد،کاعالننظامیحکومتکشورسراسردربالفاصلهوکرداستفادهفرصتاینازشاه
بهراشانیکااهللاآیتکرد،تعطیلرادربارمنتقدمجالتوهاروزنامهيهمهکرد،شروعرامخالفان
.کردمحدودهمرامصدقوکردتبعیدبیروت

مجلسدبخواهوقتهرشاهکهدادحقشاهبهمجلساینکهدادتشکیلراموسسانمجلسفورااو
.کندمنحلرا
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1332تا 1320
ملیجبههتشکیل•

.شديسپرنفتشرکتبحرانوشاهومصدقبینقانونیکشمشباشانزدهممجلسآغازینروزهاي
آزادانتخاباتنبودبهمصدقرهبريبهجمیتی،1328مهرماهدرآمریکابهشاهسفرازپیشروزیک

.کردنداعتراض
.وکنندگفتگ)وقتوزیرنخست(هژیرباکهدادندتشکیلمصدقرهبريبهنفري12ايکمیتهآنها
:داشتمشخصتهخواسسهخودبیانیهنخستیندرجبههاین.شدتبدیلملیجبههاولیههستهبهکمیتهاین

.آزادودرستانتخاباتبرگزاري:1
.نظامیحکومتلغو:2
.مطبوعاتآزادي:3

:پیوستندجبههاینبهسازمان4بعدهايماهدر
)یستیسوسیالجامعهاستقرارملی،استقاللبرقراريمشروطه،سلطنتحفظخواهان(ایرانحزب)الف

.)مشروطهسلطنتایجادوملیوابستگیعدمخواهان(زحمتکشانحزب)ب
.فروهرداریوشرهبريبهایرانملتحزب)ج
.کاشانیرهبريبهاسالمیمجاهدینجامعه)د
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1332تا 1320
ملیجبههتشکیل•

:داشتمختلفجناحدوملیيجبههبنابراین
-بازار-سنتیمتوسطيطبقه:1
-روشنفکر-جدیدمتوسطيطبقه:2

.بودپیشهتجارتوخداشناسمذهبی،کار،محافظهاولگروه
.بودندسوسیالیستوتکنوکراتمذهبی،غیرنوگرا،دومگروه

:ازبودندعبارتگروهدواینمشتركتعهدوعالقهسه
.ارتشوشاهائتالفعلیهمشتركيمبارزه:1
.نفتانگلیسیشرکتبامبارزه:2
.مصدقفرهمندشخصیتوسیاسیعقاید:3
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1332تا 1320
مصدقوزیرينخست•

رانفر8نزدهمشامجلسانتخاباتدرآنها.کردپیداطرفدارانیشهرستانهاوبازارودانشگاهدرملیيجبهه
کشورکلوشاهلکهبمجلستوانستندتنهانهمتوسططبقاتپشتیبانیبانفرهشتاینوکردندمجلسوارد

انتخاباترگزاريبياجازهراخوداشتباهبزرگترینشاهشدهنقلکهبطوریکهدهندقرارخودتأثیرتحترا
.کرداعالندورهایندرتهراندرآزاد
نخستودکردنبرکناررا)وقتوزیرنخست(ساعدطلبانسلطنتکردکاربهشروعمجلسآنکهپس

بهراراآرزمبودنفتيمسئلهنگرانکهشاهزمانیمدتازبعدسپس.دادندمنصورعلیبهراوزیري
رادولتیمینهايزوداد،افزایشراثروتمندانمالیاتداد،تغییرراکابینهآرارزم.کردتعیینوزیرينخست

.بودنفتيمسئلهآرارزمکاراصلیموضوعولیکرد،تقسیمدهقانانبین
نفتکاملشدنملیتاکرداعالنسخنرانییکدرمصدق.کردمقاومتآرارزمبرابردرملیيجبهه

.نشستنخواهم
.بجنگندایرانواسالمدشمنانبرابردروکنندحمایتملیيجبههازخواستمردمازهمکاشانیاهللاآیت

.شدکشتهاسالمفداییاناعضايازیکیدستبهآرارزمایامهمیندر
.کردعملمصدقيتوصیهبهوزرایشانتخابدرعالء.شدوزیرنخستعالءحسینسپس

کهبودمجلسهمینآخردروبرخواستنفتشدنملیومصدقازحمایتبهتودهحزبایامهمیندر
رانهادپیشاینمصدقناباوريعیندرکهدادپیشنهادرامصدقبهوزیرينخستواگذاريامامیجمال

.پذیرفت
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1332تا 1320
مصدقوزیرينخست•

مهندسبهراآنعاملیمدیروگرفتاختیاردرراخوزستاننفتیتأسیساترفت،نفتمسئلهسراغنخستمصدق
.کردواگذاربازرگان

دروذیرفتنپرااونظرشاهکرداستفادهجنگوزیرتغییربرايخودشقانونیحقازمصدقوقتی1331تیر25در
.دادقرارشدیدانتقادموردراشاهوداداستعفامصدقنتیجه

.بریزندخیابانهابهمصدقازحمایتدرخواستندمردمازکاشانیاهللاآیتوتودهحزباینجادر
اینبه.دهدلتشکیجدیديکابینهیککهخواستمصدقازوشدتسلیمرژیمگستردهتظاهراتیکازبعد

.شدثبتایرانتاریخدرتیر30عنوانبهپیروزياینوشدپیروزمصدقترتیب
ورايشمجلسوسنامجلسدار،زمیناشرافدربار،ارتش،شاه،بهشدیدهايحملهباراخودهايپیروزيمصدق

.کرددنبالملی
زاراشاهنامید،ملیشهدايراآنقربانیانوملیمقدسقیامروزراتیر30کرد،اخراجکابینهازراطلبانسلطنتاو

بهوادارکردمیسیاسیفعالیتکهراشاهخواهراشرفکرد،منعخارجیهايدیپلماتبامستقیمارتباطبرقراري
دفاعوزارتبهراجنگوزارتنامکرد،خودداريتودهحزبهايروزنامهعلیهاقدامیهرازکرد،کشورترك
منحلرا17مجلسکرد،اخراجراارتشافسرانازنفر136داد،کاهشرانظامیيبودجهازدرصد15داد،تغییر
.کردبرگذارپرسیهمهانحاللاینساختنمشروعبرايوکرد
.آورددستبهراراي300/043/2راي600/044/2ازمصدقپرسیهمهایندر
.گرفتزنانازرارايحقوکردآزادرااسالمفدائیاناعضايهمچنیناو
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1332تا 1320
مرداد28کودتاي•

:جملهزاداددستازراسنتیمتوسطيطبقهپشتیبانیمصدقاقداماتبعضیينتیجهدر
طفیلبهدادگستريوزارتدادنایران،حزبمذهبیغیررهبرانبهکشوروزارتوراهوزارتدادن
.بودتودهحزبهوادارکهآذرمهديدکتربهفرهنگوزارتدادنوروحانیضد
شغولمشدهاخراجارتشافسرانبوددادهدستازراخودسنتیطرفدارانمصدقکهشرایطیدر

.شدنداوعلیهکودتاطراحی
9ازپسومحاصرهراوزیرنخستاقامتگاهتانک35فرماندهیبازاهديسرلشکرمرداد28در

.کردبازداشترامصدقگیريدرساعت
.کردندمتالشیوسرکوبراتودهحزبوملیيجبههمسلحنیروهاي

کردکومتحايیافتهسازمانمخالفتبدونشاهرضامحمدوسرآمدبهمصدقدورانترتیببدین
.کردتکرارراتاریخو
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از شکل گیري تا سرکوب: حزب توده
مسوسیالیسبهمندعالقهجوانانازاىحلقهمشهورند،نفر53بهایرانتاریخدرکهگروهى:نفر53

دروشدندجمعدکرمىمنتشردنیانامبهاوکهاىمجلهوارانىتقىدکترشخصیتگردکهبودند
.افتادندزندانبهرضاشاهشهربانىتوسط1316سال

بهوشدکارهبمشغولمعلمعنوانبهایرانبهبازگشتازپسبود،کردهتحصیلآلماندرکهارانى
جوانانازگروهىتوانستسرعتبهاو.پرداختدنیانامبهاىمجلهدرنظرىوعلمىمطالبانتشار
بود،نشدهسیاسىجدىفعالیتواردهنوزاینکهوجودباگروهاین.کندجمعخودگردرامندعالقه

.شدندمحاکمهودستگیرآناعضاىهمهکه
تاتورىدیکفروپاشىازپسگروهبازماندگانولىدرگذشتزنداندرگروهرهبرارانى،دکتر

.دهندتشکیلراایرانتودهحزبتوانستندرضاشاه
.بودناسیونالیسموسوسیالیسمخواهی،مشروطهتودهحزبایدئولوژي

ودنیمهاي¬آزاديقانون،ازحراسترضاشاه،دیکتاتوريآثارمحولزومبرمبتنیآنهابرنامه
.بود......انسانیحقوق
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از شکل گیري تا سرکوب: حزب توده
کنفرانسایندر.کردبرگزارتهراندر1321مهرماهدرراخودکنفرانسنخستینتودهحزب

:شددادهايویژههايپیشنهاد
هاضافتعطیل،روزهايوجمعهروزبرايمزدپرداختروزانه،کارساعتهشت:کارگرانبراي

.شددادوعدهافتادگیکارازيبیمهوکودکانکارممنوعیتوکاري
بهآنهايدوبارهفروشوخصوصیامالكخریدسلطنتی،ودولتیهايزمینتوزیع:دهقانانبراي

.شددادوعدهاربابیتعهداتوهاخراجحذفوزمینبیدهقانان
کاربرايربرابدستمزدودستتنگمادرانبهرفاهیهايکمکسیاسی،حقوقتأمین:زنانبراي
.شددادوعدهبرابر

.شدمیتأکیددموکراتیکرفتاروقدرتمندمرکزیکبهنیازبهحزبیدرقوانین
نفرسهبهراخانهوزارتسهسرپرستیکهبودقواموزیرينخستزماندرحزبهايپیروزياوج

ویزديبهفرهنگوزارتکشاورز،بهبهداريوزارتیعنیکردواگذارتودهحزباعضاياز
.اسکندريایرجبههنروپیشهوزارت
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از شکل گیري تا سرکوب: حزب توده
.کندفضعیراحزبتاشدآمادهدیدنمیانتظارازدورراتودهحزبرسیدنقدرتبهکهانگلیسدولت

هايشتیککنند،تاسیسغربطرفدارخودمختارحکومتتاکردتحریکراایالتوعشایرانگلیس
....وکردتقویتعراقدررامسلحنیروهايوفرستادآبادانبهراخودجنگی

نقطه،غربیشمالهاياستانبردوبارهتسلطوراستبهقوامشدیدچرخشجنوب،درعشارهايشورش
افرادوندکردغارتراحزبدفاترسیستانوفارسکرمان،مسلحعشایر.بودحزبسرکوبسال4آغاز
.دندکراشغالراحزباصلیدفترنظامیاناصفهاندر.دادندفراريراکارگريهاياتحادیهدرفعال
راعمومیاعتصاباتکرد،ممنوعراخیابانیهايگردهماییهمنظامیحکومتبرقراريبادولتتهراندر

.کنددستگیرشورشبهمردمتحریکجرمبهراحزبسرانتاداددستوروکرد،سرکوب
وزنامهرودادندادامهخودعمربهمخفیانهصورتبهآنها.نرفتبینازهرگزحزباقداماتاینرغمعلی
شدنملیبحثدروبودیافتهدستبسیارقدرتبه1332تا1330سالهايدرکهبطوريکردندمنتشر

کردهدعوتتظاهراتبهرامردمتیر30قیامجریاندروکردندحمایتمصدقازشدتبهنفتصنعت
.بودند
سالتا1332سالازودهدتودهحزببهفرصتیکوچکتریننبودمایلایرانبهبازگشتازبعدشاه
اعضايازنفرهزارسهازبیشومتالشیراتودهزمینیزیرسازمانپلیسیعملیاترشتهیکبارژیم1337

سالردکهکهبطوريشدندابدحبسايعدهوکرداعدامراآنهارهبرانازايعدهوکرددستگیرراآن
.نبودماندهباقیچیزيآنهااز1338
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)1342تا 1332(تثبیت قدرت : محمدرضاشاه
لیديکمناسببهراکودتارهبرانوکردتثبیتراخودقدرت1332مرداد28کودتايازپسشاه

.گمارد
لطنتسروحیهدهد،نجاتورشکستگیازرادولتتاگرفتوامآمریکاازدالرمیلیون145او

سیاسرائیل،ااطالعاتیسازمانتجاربازداد،اطمینانواعتبارتجارييجامعهبهببرد،باالراطلبان
برد،بینازرایملجبههوتودهحزبکرد،استفاده)ساواك(مخفیپلیستشکیلبرايآيبیافو

بهردممواقبالرهبريبهملیونحزبدوکرد،زیادرامسلحنیروهايتعدادونظامیبودجهمیزان
136ازرانمایندگانشمارگرفت،دستدرراسناوملیمجلسدواختیارکرد،ایجادراعلمرهبري

.دادافزایشسال4بهسال2ازراآندورهو200به
متوسططبقهوازاربمتوسططبقهباولیبودقاطعانهکارگروروشنفکرطبقهباشاهبرخورداگرچه

راکاشانیاهللاآیتو،رفتندمیمتبرکهاماکنبهثریاهمسرشواو.کردمیبرخوردمحطاطانهسنتی
.کردآزاد

همبهارضیاصالحاتبرايآمریکافشارواقتصاديشدیدبحراندلیلبهگانهدوسیاستایناما
اقبال،،زاهديبهوزیرينخستسالچندایندر.شدرژیمثباتیبیموجبمشکالتاینوخورد
.رسیدامینیوامامی
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)1342تا 1332(تثبیت قدرت : محمدرضاشاه
امینی.ردکانتخابوزیرينخستبهرااوآمریکافشارباامینیازتنفررغمعلیدورهایندرشاه

جبههاب،کندمیاخراجکشورازرابودساواكرئیسکهبختیار،کندمیمنحلرا20مجلسفورا
بهشاورزيکوزارتدادنآنمهمترینکهدهدمیتغییرراوزراازنفرچندو،کندمیگفتگوملی

.کردشروعراارضیاصالحاتارسنجانی.بودارسنجانی
:دلیلچندبهکندمیسقوطماه14ازپسامینیدولتاما
.کردتشدیدراعمومینارضایتیاوتندروانهاقدامات:1
.کردآزادانتخاباتوساواكانحاللبهمشروطرااوازپشتیبانیملیجبهه:2
.گرفتراشاهجانببودجهکاهشبحثدرامریکا:3

.کندمیامینیجایگزینراعلمبالفاصلهشاه
کردنلیم-اراضیتقسیم(ايمادهششسفیدانقالبطرحارضیاصالحاتازبرداريبهرهباشاه

بهرسیپهمهیکبرگزاريباوکرداعالم)......-زنانبهرايحقاعطاي-دانشسپاهایجاد-جنگلها
.دادمشروعیتآن

.بودشاهنفعبهدرصد99/9دولتگزارشاتاساسبرپرسیهمهنتایج
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)1342تا 1332(تثبیت قدرت : محمدرضاشاه
ارآشکریختندخیابانهابهمختلفاقشارازتنهزارانکه42خرداددرسفیدانقالبزمینهدرشاهتالشهايبیهودگی

.شد
.شدآشکارخمینیاهللاآیتنامبهجدیدسرسختمخالفیکچهرهقیامایندر

.کردمیصحبتاسالمیحکومتایجادازجدیدمخالفاین
.دانستعلمابابدرفتاريمسئولراشاهرضاسلطنت،اصلکلیردبدوناو

:ماندکناربر30و20هايدههسیاسیهايمبارزهازدلیلسهبهاو
.کمونیسمازترس.1
.روحانیونبهنسبتمصدقویژهبهگرایانملیرفتار.2
.بودشاهمهمپشتیبان30دههتاکهبروجردياهللاآیتممانعت.3

بینازیاسی،سمطبوعاتواحزابسرکوباساسی،قانوننقضانتخابات،درتقلبفساد،رواجدلیلبهرژیمازوي
.ردکانتقاد...ومردماسالمیاعتقاداتنابوديوتضعیفزدگی،غربتشویقدانشگاه،استقاللبردن

هزارانودهاص.شدکشیدهتبریزومشهدشیراز،اصفهان،شهرها،دیگربهوانجامیدطولبهروزسه42خردادقیام
.شدندشهیدوزخمیتن

.ردکتبعیدعراقسپسوترکیهبهراخمینیاهللاآیتودستگیرراملیجبههرهبرانشاهقیام،ازپس
یفرصتدرتاماندباقیخاکسترزیرآتش42کشتارخاطرهولیکردماروتاررامخالفاندیگریکبارشاهترتیببدین

.شودورشعلهمناسب
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)42-56(توسعه اقتصادي و اجتماعی :محمدرضاشاه
:استشدهعنواناسالمیانقالبايریشهعواملتبییندرمتفاوتنظردو
ردممبرايشاهنوسازيروندکهچرادادرويسبببدوناسالمیانقالب:رژیمطرفداراننظر.1

.)حدازبیشتوسعه(بودشتابانوگستردهحدازبیشواپسگراوزدهسنت
عصردراوبودنسیاسازماننشاندهدستدولتوشاهناکافینوسازي:رژیممخالفانتفسیراما.2

.)نیافتگیتوسعه(بودانقالباصلیعللخواهیجمهوريوبیطرفیگرایی،ملی
.دهستندرستنیمهتعبیريبهیانادرستتفسیردواینکتابنویسندهنظربهاما
نتیجهدروکردنوسازياجتماعیاقتصاديحوزهدرشاهکهبوداینانقالبوقوععلتاونظربه

حوزهیعنیردیگحوزهدرنتوانستامادادگسترشراصنعتیکارگرطبقهوجدیدمتوسططبقه
نیروهايینبشکافبست،رامردموسیاسینظاممیانارتباطیهايراهشاهنماید،نوسازيسیاسی

.کردبیشترراحاکمگروهواجتماعی
آنچنانیافتهنتوسعهسیاسینظامویافتهتوسعهاجتماعی-اقتصادينظاممیانشکاف56سالدر

.کندمتالشیرارژیمکلتوانستمیاقتصاديبحرانیکفقطکهبودعریض
.بودناهمگونتوسعهنتیجهانقالبنویسنده،نظراز
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)42-56(توسعه اقتصادي و اجتماعی :محمدرضاشاه
،بودنظرموردارضیاصالحاتبویژهکشاورزيبخشنقل،وحملسیستماولعمرانیبرنامهدر
:داشتندعمدههدفدوصنعتبهمیلیارد2/5تخصیصازسومودومبرنامهدر
.داخلیبازارهاينیازموردمصرفیکاالهايتولید.1
.مسسنگ،زغالگاز،نفت،بویژهايواسطهومادرصنایعرشدتشویق.2

.رسیدکارخانه7980بهکارخانه1902ازهاکارخانهشماردورهایندر
.بودمهمکاالهايوموادازبرخیفزایندهتولیدصنعتیانقالباینپیامد

شد،زیربناییامورصرفدالرمیلیارد9/3ازبیشچهارموسومهايبرنامهدر
میلیارد15/5بهواتکیلومیلیون500ازبرقتولیدداشت،افزایشدرصد400وارداتحجمدورهدراین
.شدساختهراهکیلومتر20000شد،گذاريریلآهنراهکیلومتر800یافت،افزایشواتکیلو

ختهايتشمارنتیجهدرشد،دادهتخصیصانسانیمنابعبخشبهدالرمیلیارد1/9چهارموسومبرنامهدر
.یافتافزایش12750به4500پزشکان،2800به700ازهادرمانگاههزار،48به24ازبیمارستانی

شمارورهدایندر.بخشیدبهبودراکشورآموزشوضعیتانسانیمنابعبخشدرشدههزینههايبودجه
.رسید5041000به1545000ازآموزاندانش
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)42-56(توسعه نیافتگی سیاسی : محمدرضاشاه
هايگروهگیريشکلاجازهسیاسی،نظامتوسعهبراياماکردنوسازيراسیاسیواجتماعیساختارچندهرشاه

تالش...ودجدیطبقاتورژیممیانپیوندایجاداجتماعی،مختلفنیروهايبرايسیاسیبازفضايایجادفشار،
.نکردزیادي

ودرباریحمایتهايشبکهمسلح،نیروهايستونسهرويبرپدرشهمانندراقدرتشسیاسینوسازيجايبهاو
.دادقراردولتدیوانساالري

.حزبیتکدولت:کرداضافههمدیگرستونیکاوستونسهاینبرعالوه
حزباینبهکسهرگفتوکردایجادرارستاخیزحزبوکردترکیبرامردمحزبونوینایرانحزبدواو

کهبودداهویحزباینکلدبیربرود،زندانبهیاوکندتركراایرانبایدواستتودهحزبهوادارانازنپیوندد
.بودهموزیرنخستسال13

.نامیدطاییوسقرونسیاسیمرتجعانراعلماءوکردمیمعرفیسیاسیومعنويرهبرچونانراشاهرستاخیزحزب
اههادانشگدرچادرنپوشیدنبهرازنانبرد،کاربهاسالمیتقویمجايبهراساله2535جدیدشاهنشاهیتاریخ
سال18بهاردخترانازدواجسناست،مذهبیهايکتابانتشاربهمجازاوقافادارهتنهاکرداعالم،کردمیتشویق

زنانهبکرد،منعمعتبردالیلبدونطالقازرامردانودادطالقدرخواستحقزنانبهرساند،سال20بهراپسرانو
.دادراشوهرانشاناجازهبدونکردنکاربیروناجازه
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مخالفان شاه
اینشاه.بردسربهاجباريآرامشیکدروشدکشیدهایرانسیاستحوزهدوربهآهنینپرده1332کودتايازبعد

.طوفانازپیشآرامشآنرامخالفانوکردقلمدادرژیممشروعیتومردمرضایتنشانهراآرامش
ظارتنوجودبامخالفانکهچراماندناکامآنهاکاملمحودراماکردپنهانرااجتماعیهايتنشآهنینپردهاین

.دادندادامهمناسبزمانتاراخودراهپلیسیشدید
تودهحزب

چندهرنقشیتادادادامهخودزندگیبهامایافتکاهشبسیار)تودهحزب(آنقدرت1332کودتايازپس
.باشدداشتهاسالمیانقالبدرکوچک

:حزبافولعاملچهار
.رژیمامنیتینیروهايشدیدهايضربه.1
.تودهحزبضدبرشدیدروانیجنگ.2
.سریعنوسازيازحاصلاجتماعیهايدگرگونی.3
.آنتضعیفنتیجهدروحزبرهبرانتركوپیريمرگ،.4
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مخالفان شاه
ملیجبهه
.شدندازاد33سالدرشدنددستگیر32شهریوردرکهملیجبههرهبرانبیشتر
:شدتبدیلرقیبجناحدوبه44سالدروکردمنتشررااخترروزنامهوشدفعالبعدسالهايدرملیجبهه

.بودندمذهبیغیردمکراتیکدولتبرقراريدنبالبهدومملیجبهه.1
خوبیطهرابعراقدرخمینیاهللا¬آیتباآنها.)سوسیالیستهاجامعهوایرانحزبآزادي،نهضت(سومملیجبهه.2

.داشتند

آزادينهضت
هايتواناییهموخمینیاهللاآیتبانهضتنزدیکروابطواسطهبهاینواندداشتهانقالبدرموثرينقشگروهاین

.بودمردمجذبدرطالقانیوبازرگان
.چمرانمصطفییزدي،ابراهیمطباطبایی،صادق)یداهللاواهللاعزت(سحابیطالقانی،بازرگان،:حزبرهبران

.مصدقیوخواهمشروطهایرانی،مسلمانیم،ما
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مخالفان شاه
شریعتیعلی

.اندنامیدهاسالمیانقالباصلیروشنفکررااو
زندگیهايحوزههمهکهاستانقالبیایدئولوژيیکاسالماونظراز.کردمیصحبتکنایهوتمثیلزبانبهاو

مبارزهاجتماعیتیعدالبیواستضعافاستثمار،باتابخشدمیالهاممومنانهمهبهوگیردمیبردرراسیاستبویژه
.کنند

:داردتاکیدموضوعدوبهآثارشدراو
.پذیرفتندایرانیروشنفکرانکهمارکسیسم.1
.کردندمیالقاهاودهتبهروحانیونبرخیکهسیاسیغیرکارانهمحافظهتفسیربویژهاسالمازنادرستتفسیرهاي.2

.بودانگیزبحثروحانیونبیندرهمودولتیمقاماتبیندرهمخاطراینبه
.اندنامیدهاسالمیمارکسیسمرااوبرخیخواندند،جدیدخانملکمرااوبرخی

چریکیسازمانهاي
:شوندمیتقسیمدستهپنجبهبودندرژیمبامسلحانهمبارزهبخشالهامکههاگروهاین

هايگروه.5محلیاسالمیکوچکهايگروه.4مارکسیستمجاهدین.3ایرانخلقمجاهدین.2ایرانخلقفداییان.1
.مارکسیستکوچک 44



مخالفان شاه
روحانیمخالفان

:بودنددستهسهروحانیمخالفان
نهاآنظراز.)نجفیمرعشیاهللاآیتخراسانی،احمداهللاآیتخویی،اهللاآیت(محطاطسیاسیغیرعلماي.1

سیاستدلیلبه56تا54سالهايدراما.بپردازندمعنويمسائلبهوکننددوريسیاستکثیفکارازبایدروحانیون
.شدندکشیدهسیاستعرصهبهنامطلوبدولتیهاي

.)زنجانیاهللایتآوشریعتمداريکاظماهللاآیتمیالنی،اهللاآیتگلپایگانی،اهللاآیت(رومیانهمخالفروحانیون.2
تاباشندتهداشارتباطشاهبادادندترجیحولیبودندمخالفشاهارضیاصالحاتوزنانرايحقباگرچهگروهاین

خواستارفقطکهبلنبودنددولتسرنگونیخواستارآنها.کنندتعدیلراحکومتهايسیاستبتوانندطریقایناز
.بودندحقیقیمشروطهسلطنتبرپاییومشروطهاساسیقانونکاملاجراي

حجتمطهري،هللاآیتبهشتی،اهللاآیتمنتظري،اهللاآیتخمینی،اهللاآیترهبريبه(انقالبیمخالفروحانیون.3
شکلیکایجادآنهاهدفنداشتند،دولتباارتباطیگونههیچاینها.)ايخامنهاالسالمحجتوهاشمیاالسالم

.بوداسالمیحکومتجدید
کهآرمانییحکومتوسیاسیانقالبآشکاراراخودهدفوکردمیمقایسهیزیدباراشاهآشکاراخمینیاهللاآیت

اعمالودولتگرفتندستدربابایدعلمااونظراز.بودباشندداشتهدردسترااجتماعهايحوزههمهعلماآندر
پیامبرهکچرادانستمیاسالمضدراسلطنتنهاداو.کنندتالشاسالمیجامعهوشرعایجادبرايسیاسیقدرت
.استخواندهآمیزکفروشیطانیراموروثیپادشاهیاعظم 45
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)57تاخرداد 56اردیبهشت(اسالمیانقالب 
رژیمواستآرامچیزهمهمردمنفتیدرآمدهايازناشیرضایتنتیجهدررسیدمینظربه50دههاواسطدر

بیرااتمحاسباینمنتظرهغیربحراندواما.استقدرتمندفشارهابرابردرکهکردهمحکمچنانراخودنهادهاي
:ساختاعتبار

.شدآشکارکمکم50دههدربودشدهصفرتقریبا40دههاواسطدرکهتورم:تورمشکلبهاقتصاديبحران.1
ورفتآنهااغسربهنخستوانداختتجاردوشبهراتورممسئولیتتورمهايپیچیدگیبهتوجهبدونحکومت

بیشترقیمتبرورفتپاخردهتجارودارانمغازهسراغاستاشتباهدرفهمیدکهوقتیولیکرددستگیررانفرچند
.کردواردزیاديمیزانبهگوشتوقند،شکر،گندم،وکردنظارتآنهاکاالهاي
رادیگرتاجرهزار180وزندانرادارمغازههزار80تبعید،رابازرگانهزار23.کردجریمهرانفرهزار250ساواك

.رفتندعلماسويبهپشتیبانویاورجستجويدربازاریاناینجادر.کردتوبیخ
ایندر.بشرقحقورعایتوسیاسیهايکنترلتعدیلبرمبنیشاهبرخارجیفشارهاياعمالازناشینهاديبحران.2

وشدآنرعایتخواستاروکردانتقادایراندررژیممخالفانبشرحقوقوضعیتازالمللبینعفوسازمانزمان
.کردمتهمرارژیموکردنگرانیابرازوضعیتاینازهمبشرحقوقکمیسیون

رعایترابودواانتخاباتیشعارکهبشرحقوقکهمیخواهدایرانازشدجمهوررئیسآمریکادرکارترجیمیوقتی
.کند
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)57تاخرداد 56اردیبهشت(اسالمیانقالب 
.شدندکاربهدستوضعیتاینمشاهدهباجدیدوقدیمسیاسیسازمانهاي

.کردنداحیاءراخودفعالیتهايمجددا...وتودهحزبآزادي،نهضتملی،يجبهه
هايگروهلتشکیواعالمیهوبیانیهروزنامه،انتشارنامه،نوشتنصورتبهمخالفانهايفعالیت56آباناواخرتا

شرکتبه)فشریصنعتی(آریامهردانشگاهدرنویسندگانشعرکانونشببرگزاريپلیس56آبان28امابودجدید
ادامهدانشجو،روزآذر،16تاکهیافتادامهتهراندرتظاهرات.شدکشتهدانشجویکوزدهمبهرادانشجوهزار10

.یافت
.کردتوهینخمینیاهللاآیتبویژهروحانیونبهايمقالهدراطالعاتروزنامهدي17در
گفتهبه(نفر2وریختندخیابانهابهاعتراضدرطلبههزار4وشدتعطیلبازاروعلمیهيحوزهاقداماینبهاعتراضدر
.شدندکشتهنفر70مخالفانيگفتهبهو)رژیمهايخبرگزاريي

وخاكبهمراسماینتبریزدرکهشدبرگزاربودیادمراسموبستهدانشگاهافاجعهاینچهلممراسمبرگزاريبراي
يگفتهبهونفر300رژیممخالفانيگفتهبهو)رژیمهايخبرگزارييگفتهبه(نفر6کهشدکشیدهخون

.شدکشتهنفر100خارجیشاهدان
نهایتدروکشورازشاهخروجبهمنجرنهایتدر....وشهریور17آبادان،رکسسینماحادثهچهلمها،زنجیره

.شدانقالبیونپیروزي
48



49



)57تاخرداد 56اردیبهشت(اسالمیانقالب 
یسیاسواقتصادياجتماعی،محتوايبیشترکه57انقالبچراکهاستسؤالاینبهپاسخدنبالبهنویسنده

زوددادندالبانقبهاسالمیشکلکهعواملیآیاگرفت؟خودبهمذهبیکامالًایدئولوژیکیشکلداشت
؟پایداریاگذرند

رگونیدگودینینهادهايوبازارمیانتاریخیپیوندهايشهريتوده هايشیعیفرهنگ:پایدارعوامل-1
.بودکردهحذفرادیگرانوقبایلوقدرتمندروسايکهاجتماعیواقتصادياخیرهاي

هايناتوانیوازشاهمردمشدیدنفرتخمینیاهللاآیتکاریزماییشخصیت:گذراوموقتعوامل-2
بهکهعواملیواقعدروبودکردهتحمیلآنهابرسال25درطولرژیمکهمذهبیغیراحزابسازمانی
بودهذراوگپایدارعواملازترکیبینشاندقدرتبهراسنتیعلمايوداداسالمیشکلایران57انقالب

.است

نظرهايراظهاعدمدراوهوشیاريشاه،باخمینیاهللاآیتناپذیريسازشوسادهزندگینویسنده،نظراز
ارضایتی هاينانبوهازقدرتمنددفاعاجتماعی،وسیاسینیرويازگستردهطیفرهبريوانگیزتفرقه

يرهبردرمهمینقشمی شودسلطنتجایگزینکهحکومتیازاودموکراتنظرهاياظهارو،عمومی
.استداشتهويآمیزموفقیت
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با تشکر از توجه شما
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