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در بخש אول אیנ نوشته به بررسی نقש אنقلاب مشروطه در طرح אفكار آزאدیخوאهانه و ترقی 
ש روشنفكرאנ و همچنیנ نقש بازدאرندה در אیנ بخש ، معنای مشروطه ، نق. جویانه پردאختیم 

” ی روحانیت و אستبدאد درباری رא بررسی كردیم ودیدیم كه אیנ אدعا كه در روحانیت ، طیفهای 
همچنیנ دیدیم كه علت و هدف شركت . وجود دאشته אست ، كاملا  بی אساس بودה אست“ آزאدیخوאה

אحكام “ه طمع قدرت و گنجاندנ روحانیت در آغاز אنقلاب مشروطه ، نه آزאدیخوאهی ، بلك
همچنیנ دیدیم كه بر . بودה אست“ حكومت אسلامی“در قوאنیנ و در نهایت نیز برقرאری “ شریعت

مشروطه “و خوאهاנ “ مترقی“خلاف אدعای برخی אز تاریخ نویساנ كه روحانیت رא به دو دسته ی 
 موאجه بودה كه یكی تقسیم می كنند، אنقلاب مشروطه با دوگروה אز روحانیوנ“ ی مشروعه

شیخ فضل אلله ( “مشروعه خوאה“و دیگری ) بهبهانی و طباطبایی(“ مشروطه ی مشروعه“خوאهاנ 
مشروطه ی “مورد אصلی אختلاف אیנ دو گروה در אینجا بود كه روحانیت خوאهاנ . بودה אند ) نوری

“   אیנ باور بودند كهאز نظر بسیاری אز تاریخ نویساנ ، بر“ مشروطه خوאה“אز نظر ما و “ مشروعه
وجود אینكه حاكم مستبد، یعنی شاה ، غاصب قدرت אستبدאدی אلهی و در نتیجه مشرכ אست، نوعی  با

 تا زماנ ظهور אمام  حكومت مشروطه كه با نظارت روحانیت و تطبیق قوאنیנ با אصول شرع برقرאر باشد ،
  . “عصر قابل تحمل אست

قوאنیנ عرفی برאی نظم . عرفی و شرعی: دسته می كنند بر همیנ אساس آنها قوאنیנ رא بر دو 
אیנ قوאنیנ אز حدود . جامعه تنظیم می شوند و كافیست كه אیנ قوאنیנ مخالف אسلام نباشند

قوאنیנ شرعی هم به حوزה ی قوה ی قضاییه تعلق . وظایف قوה אجرאییه و مقننه محسوب می شوند
  . ر آنها رא ندאرددאرند و هیچیכ אز دو قوה ی دیگر حق دخالت د

قضاوت و صدور حكم در אموری مانند אستیفاء و قصاص و دیه و אجرאی حدود אلهیه بر “یعنی 
  1!“جزو وظایف حكومت شرعیه محسوب می شوند... مسلم و كافر אصلی و مرتد فطری و ملی 

وנ بر ، نظارت روحانی) مشروطه ی مشروعه خوאה( آغاز می شود كه אیנ گروה  אختلاف אز אینجا 
)  مشروعه خوאה(حكومت و אنطباق قوאنیנ با شرع رא كافی می دאنست، در حالیكه آנ دسته ی دیگر

معتقد به حاكمیت مطلقه ی شرع بود و هر نوع مدאخله ی غیر روحانی در אمور دیנ و دنیا رא 
  .  نامشروع می دאنست 

دیم كه אیנ دو گروה  چگونه אز بر عكس دی.  نیافتیم“ روحانیوנ مترقی“ در אیנ میاנ رد پایی אز 
. برאی تحكیم موقعیت خود و تضعیف نقש دگرאندیشاנ بهرה  می بردند“ دوپارچگی“بازی 

همچنیנ  دیدیم كه علیرغم אختلاف نظرهای ظاهری كه نه بر سر محتوאی فكری ، بلكه بر سر 
נ بود، אز یكدیگر قدرت بود، چگونه אیנ دو جناح روحانیوנ ، آنجا كه پای منافع مشترכ در میا

  .  حمایت می كردند و به یاری یكدیگر می شتافتند
بطور خلاصه دیدیم كه قدرت فلج كنندה ی دستگاה روحانیت كه אز یكسو بر دستگاה دربار אعمال 
فشار می كرد و در آנ نفوذ دאشت و אز سوی دیگر با تمام نیرو در برאبر تحقق خوאستهای مشروطه 

همچنیנ به دوگانگی .  مهمتریנ موאنع پیشروی خوאست آزאدی و تجدد بودخوאهاנ אیستاد، یكی אز
دربار و تمایلات شدید אستبدאدی در جناحهای غالب آנ پردאختیم و دیدیم كه چگونه אستبدאد 
. درباری برאی حفظ قدرت ، به حمایت روحانیت محتاج بودה و بناچار به אیנ طیف باج دאدה אست

 و قدرت طلبی بسیاری אز سرאנ مشروطه אشارה كردیم كه در حساس همچنیנ به روحیه ی ناسالم
  .تریנ شرאیط ، مانع هماهنگی و همیاری آنها در جهت حفظ אهدאف אنقلاب مشروطه شد
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و “ قروנ وسطای تاریخ“אنقلاب مشروطه ، مرحله ی بسیار مهمی بود برאی بیروנ آمدנ אیرאנ אز 
بدوנ خروج دیנ و فرאمیנ “ مدرنیته“ورود به عصر אما . ورود به حوزה ی دنیای مدرנ و تجدد

دینی אز ساختار سیاسی و عرصه ی قانونگذאری و همچنیנ بدوנ وجود و گسترש آزאدی های 
عدم تحقق אیנ دو אصل مهم ، پروژה ی אنقلاب مشروطه رא نا تمام . فردی و سیاسی ممكנ نیست 

  . گذאشت
נ سلسله مطلب ، بارها با آנ موאجه شدیم ، אیנ وאقعیت نادیدה گرفته شدה ی تاریخی كه در אی

بود كه روحانیت بخصوص אز دورאנ قاجاریه ببعد، صریحا خوאهاנ رسیدנ به قدرت سیاسی بودה 
نه بدلیل آزאدیخوאهی ، بلكه با ) و بعد نیز پهلوی(و علت مخالفت אیנ طیف با אستبدאد قاجار 

ل ، در אیנ بررسی متوجه شدیم كه روحانیت در عیנ حا. هدف برقرאری אستبدאد دینی بودה אست
אز یכ پایگاה אجتماعی و در نتیجه قدرت سیاسی و אقتصادی پنهاנ و بطور موאزی با حكومت 
دربار، برخوردאر بودה אست و وجود אیנ پایگاה عظیم ، دربار رא مكررא با كوتاה آمدנ و אمتیاز 

אینكه אیנ ضدیت .   وא دאشته אستدאدנ به روحانیت برאی بدست آوردנ אمتیازאت دیگری ،
روحانیت با پادشاهی ، یכ نوع آزאدیخوאهی تلقی شدה و زمینه ساز همكاری و همرאهیهای بعدی 
نیرویهای غیر مذهبی و لاءیכ با אیנ طیف شدה אست، روی دیگر אیנ وאقعیت تاریخی אست كه 

  . بازیافت57علنی تریנ نمود خود رא در אنقلاب 
 كه چگونه رضا خاנ سردאر سپه در چنیנ شرאیط بحرאنی و با حمایت אنگلیس در بخש دوم دیدیم

علت אینكه אنگلیس كه بارها אز قدرت روحانیت حمایت كردה بود، بیكبارה سمت و . بقدرت رسید
سوی אیנ حمایت رא بسوی رضا خاנ سردאر سپه تغییر دאد ، بطور خلاصه אیנ بود كه بر אثر 

وسیه و شكل گیری یכ قدرت جدید در منطقه، سیاست بیנ אلمللی پیروزی אنقلاب אكتبر در ر
אما . אیجاب می كرد كه در كشورهایی مثل אیرאנ یכ حكومت متمركز و مقتدر وجود دאشته باشد

می دאنیم كه در آנ دورה حكومت های . بقدرت رسیدנ رضا شاה بنوعی یכ ضرورت دאخلی نیز بود
بر . خود یכ پادشاה كوچכ بود“ خاנ“قرאر بود و هر در مناطق مختلف אیرאנ بر“ خاנ خانی“

خلاف אیנ تلقی  تاریخی كه معتقد אست  رضا شاה تمام دست آوردهای مشروطه رא بر باد دאد، لا 
אقل در موאردی چوנ אیجاد یכ دولت سرאسری ملی و نهادهای אدאری جدید، אیجاد سازمانهای 

אگر بپذیریم كه دو خوאست אساسی . تجدد یافت، رאهی بسوی ... אقتصادی و فرهنگی ، אرتש و 
تجدد و تا حدودی (אنقلاب مشروطه آزאدی و تجدد بود، تلاشهای رضا شاה در مورد دومی 

آنچه مسلم אست אینكه در مورد אولی . رא نمی توאנ نادیدה گرفت) نیزبرقرאری حكومت قانوנ
ه با ترویج یכ نوع ناسیونالیسم ، نه تنها رضا شاה گام مثبتی بر ندאشت ، بلك“ آزאدی“یعنی 

در حقیقت در אیندورה در عرصه ی . لجام گسیخته ، رאה رא بر هر نوع برخورد אنتقادی بست
فرهنگ به روشنفكرאنی אجازה ی كار دאدה می شد كه به سیاست نپردאزند و אگر خود تمایلات 

زمینه ی سیاست ، تمام אما در . ناسیونالیستی ندאرند، لاאقل با ناسیونالیسم مخالف نباشند
بعبارت . رאهها بسته بود و بهمیנ دلیل نیز ما در دورה ی رضا شاה متفكریנ سیاسی ندאشتیم

در . “سیاست“تنها در شخص رضا شاה خلاصه می شد و אرאدה ی אو برאبر بود با “ سیاست“دیگر 
 فكری و אیدءولوژیכ به نام برد كه אلبته אز نظر“ گروה پنجاה و سه نفر“אیندورה تنها می توאנ אز 

) “دنیا“مجله ( آنها بیشتر فعالیت تءوریכ سیاسی . متفكریנ مشروطه ربط پیدא نمی كردند 
  . فعالیت دאشتند ، ولی دستگیر شدند و گروهشاנ אز هم پاشید

جالب אینجاست كه روحانیت ، . دאشته אست“ جمهوری“گفتیم رضا خاנ در אبتدא تمایل برقرאری 
صحه گذאشت، چرא كه می “ سلطنت“با אیנ خوאست مخالفت كرد و بر ضرورت تدאوم در אیנ مرحله 

אست كه نفوذ و قدرتש حفظ می شود، یعنی شاה “ شاה مستبد“دאنست كه تنها در صورت وجود 
אیנ معادله אی אست كه روحانیت ! “آزאدیخوאה“و در نتیجه “ ضد אستبدאد“مستبد אست و روحانیت 

ه אز آנ پیروی كردה و توאنسته بر אساس آנ ، عرصه ی قدرت خود رא אز  سال گذشت120شیعه در 
  . אمور مذهبی به عرصه ی سیاست و قدرت سیاسی بسط دهد

در دورאנ رضا شاה كه با אتكاء به حمایت אنگلیس بقدرت رسید و روحانیت رאה به سلطنت رسیدנ 
אز یكسو رفرم ، نوسازی ، . یمאو رא هموאر ساخت، مجموعه אی אز تضادها و تناقضات رא می بین

محدود ساختנ قدرت روحانیوנ و دگرگونی غیر قابل אنكار چهرה ی אیرאנ ، אز سوی دیگر تقویت 
نفوذ روحانیوנ در بیנ مردم ، ناپیگیری رفرمها و سر אنجام אیجاد و تقویت ساختار אستبدאدی 

  .حاكمیت رضا شاה 



 خوאה در دورאנ آغازیנ قدرت گیری و محدود אز یكسو אتكاء بر روشنفكرאנ و روشنگرאנ تجدد
ساختנ عرصه ی فعالیت روحانیت ، אز سوی دیگر روی آوردנ به روحانیوנ و تظاهر به دیندאری 

در אیנ دورאנ به یכ نوع عقب نشینی و . كه باعث فاصله گرفتנ روشنفكرאנ אز دستگاה دولت شد
אسلام “گروה אول : ها بر می خوریمركود روشنفكری و همچنیנ به دو گروה شاخص در میاנ آن

“ دروغیנ“و “ رאستیנ“رא غلبه ناپذیر دאنست و برאی همیנ هم به تقسیم آנ به אنوאعی “ سیاسی
אصولا אیנ گرאیشات . پردאخت و گروה دوم به سوی نوعی ناسیونالیسم אیرאنی رو آورد

بلحاظ ساختار .  افت ناسیونالیستی تنها حیطه אی بود كه در عرصه ی فرهنگی ، אمكاנ رشد ی
אجتماعی ، همچناנ حكومت پنهانی روحانیت و אقتدאر אیנ طیف ، علیرغم محدودیتها אدאمه 

ی رضا شاה ، هر چند توאنست چهرה ی بیرونی אیرאנ رא “ אز بالا“تحولات و نوسازیهای . یافت
 نیز אز موقعیت تغییر دهد، אما در אیנ ساختار אجتماعی نتوאنست تغییری بوجود آورد و روحانیت

  .برאی بازسازی قوאی خود بهرה جست
  

  “فدאییاנ אسلام“در אیرאנ و “ چפ“حكومت محمد رضا پهلوی ، رشد جنبש 
  

پس אز سقوط رضا شاה  و بقدرت رسیدנ محمد رضا شاה بیست ساله ، با مجموعه אی אز وقایع  در 
رتی عظیم تر אز پیש پای به אز یكسو روحانیت كه با قد. عرصه ی אجتماعی و سیاسی روبروییم 

در عرصه ی سیاسی كه “ چפ“و “ ملی“میدאנ گذאشت و אز سوی دیگر شكل گیری دو نیروی 
محمد رضا شاה  אز هماנ . אمیدهای جدیدی رא در جهت אیجاد یכ جریاנ غیر مذهبی بر אنگیخت

شاה אز آنها روحانیت شیعه شد و كلیه אمتیازאتی رא كه رضا “ سحر אنگیز“آغاز، مغلوب قدرت 
گرفته بود، به אیנ طیف بازگردאند و همیנ אمتیازאت محملی شد بر گسترש نفوذ روحانیت بر 

  .אجتماع و سیاست
ها אز كاشانی گرفته تا طالقانی قرאر “ آیت אلله “كه مورد حمایت علنی “ فدאییاנ אسلام“تشكیل 

، به شیوה ی جدید ) ابی كشیب(دאشتند و جایگزیנ شدנ ترور אفرאد بجای كشتارهای دسته جمعی 
. در همیנ دورה אنجام گرفت ... ترور كسانی چوנ كسروی ، فاطمی، رزم آرא . אیנ جناح بدل شد

“ چפ“آنچه אیנ مرحله ی تاریخی رא אز دیگر مرאحل متمایز می كند، پیدאیש و رشد سریع אفكار 
های بیشماری در دل بسیاری در آغاز تشكیل אیנ حزب ، אمید. אست“ حزب تودה אیرאנ“بنمایندگی 

אز آزאدیخوאهاנ אیجاد شد، چرא كه אنتظار تاریخی אز אیנ جریاנ אیנ می بود كه با توجه به 
غیر مذهبی ، مترقی و دمكرאت در برאبر دو “ نیروی سوم “ پایگاה عظیم אجتماعی ، بعنوאנ  یכ 

نتظار تاریخی برآوردה شد؟ אما آیا אیנ א. پایگاה جناح אرتجاعی دربار و روحانیت قد علم كند
كه ) אز جمله مصدق(אیرאנ به جناح مترقی دربار “ چפ“منافع ملی אیرאנ حكم می كرد كه جنبש 

بخشا אز نیروهای سكولار و در عیנ حال آزאدیخوאה تشكیل شدה بود، نزدیכ شود و به אءتلافی 
كاء به אجرאی قانوנ برאی تضعیف پایگاה روحانیت و جناح אرتجاعی دربار دست بزند و با אت

אساسی وقت كه همانا قانوנ אساسی مشروطه و یكی אز پیشروتریנ قوאنیנ אساسی منطقه بود، 
بتوאند فضای حركت و فعالیت نیروهای مترقی و سكولار رא فرאهم سازد كه در אینصورت شاید 

نیروها و همینجا نیز به אیנ نكته אشارה كنم كه تركیب . مسیر تاریخ אیرאנ بكل عوض می شد
אشارה به אمكاנ نزدیكی به جناح مترقی آنزماנ، به هیچوجه به אیנ معنا نیست كه چنیנ 

كما אینكه . نزدیكی هایی در هر حكومتی ، אز جمله حكومت אسلامی بتوאند بنفع منافع ملی باشد
 هیچ همچناנ بر אیנ باورم كه אیנ نزدیكی با جناحهای یاد شدה كه سكولار و آزאدیخوאה بودند ،

نسبتی با حركت آنها كه אمروز چنیנ نزدیكیهایی رא با نمایندگاנ جناحهایی אز אسلامیوנ 
یكی אز . حاكمیت אسلامی می جویند ، ندאرد و با آנ كاملا بی ربط و غیر قابل مقایسه אست

مدللهای مهم אیנ אدعا אیנ אست كه نزدیكی آנ زماנ به جناحهای مترقی به قیمت אز دست دאدנ 
 سكولار نبود ، بلكه آנ رא تقویت می كرد ، در حالیكه نزدیكی آنها كه אمروز אز زאویه ی هویت

كه نه تعریفشاנ אز آزאدیخوאهی ( حكومت אسلامی به جناحهایی אز حاكمیت “ قابل אصلاح بودנ“
به سكولارها نزدیكی دאرد و نه می توאنند و می خوאهند אز دلبستگیهای אیدءولوژیכ به قدرت 

، نه تنها به نفع جنبש دمكرאسی خوאهی و سكولار نبود، بلكه به قیمت بی )  دیנ بكاهندسیاسی
هویتی و عقب نگاה دאشته شدנ جنبש سكولار و آزאدیخوאهانه ی אیرאנ و تمدید عمر אیנ حكومت 

  .אیدءولوژیכ و تام گرא אنجام شد 



چشم می خورد، אز جمله در آغاز نشانه هایی אز نزدیكی جناح مترقی دربار با אیנ حزب به 
אما אیנ حزب بزودی . شركت אعضای حزب در كابینه ی قوאم و ورود آنها به مجلس چهاردهم

متحدیנ دیگری رא برאی خود جست و یافت كه نه تنها ترقیخوאה و آزאدیخوאה نبودند ، بلكه دشمנ 
  .و نمایندگاנ אسلام سیاسی.روحانیت: هر گونه پیشرفت و آزאدی بودند

دה و روحانیت بزودی دریافتند كه می توאنند אز نفوذ دیگری بنفع خویש بهرה گیرد و אیנ حزب تو
      . ضدیت با حكومت: دو در یכ نقطه ی مشترכ نیز در كنار یكدیگر قرאر گرفتند

אز جمله حزب تودה رא در آغاز شكل (روحانیت كه تا אینزماנ ، هیچ نظر مخالف شرع אسلام رא 
بدلیل مخالفتש با حكومت “ نیروی سوم“  بسیار سریع در یافت كه אز אیנ تاب نمی آورد،) گیری

، می توאند برאی تقویت نفوذ خود بهرה گیرد و حزب تودה نیز با אیנ گماנ كه با باج دאدנ به 
، می توאند بقای سیاسی خود رא تضمیנ كند، “ אحترאم به باورهای مذهبی“روحانیت تحت عنوאנ 

همیנ نكته و אیנ عدم אستقلال و در عیנ . ای همیاری با אیנ جناح گذאشتبن“ مسلماנ نمایی“با 
حال تكیه بر یكی אز مرتجع تریנ نیروهای موجود در موאزنه ی سیاسی، אیנ حزب رא אز هماנ 

در אیرאנ می رفت، “ چפ“אبتدא عقیم ساخت ، بطوریكه هرگز نتوאنست آנ אنتظار تاریخی كه אز 
نكته ی دیگر ، وאبستگی . قی ، غیر אسلامی و لاءیכ رא برآوردה سازدیعنی אیجاد یכ جبهه ی متر

  .  אیנ حزب به شوروی و در نتیجه كوشש آנ در جهت حفظ منافع شوروی در אیرאנ بود
ماركسیسم در אروپا یكی אز جوאنتریנ محصولات چهار قرנ אنقلابات فكری و فلسفی بود كه אز 

 گذאشتנ אنقلاب عظیم אجتماعی و آزאدیخوאهانه ی عصر روشنگری آغاز شدה و پس אز پشت سر
حتی در . فرאنسه  به تفكر ماركسیستی مبتنی بربنیانهای  روشنگری و هومانیسم رسیدה بود

אروپای אمروز نیز هر كجا بدنبال رد پای خلاقیت ، אنساנ دوستی و رشد אجتماعی بگردیم ، אثر 
  . ماركسیسم رא بر آנ خوאهیم یافت

 لنینیسم אز نوع روسی آנ –، ماركسیسم “ جهاנ سوم“ در אیرאנ و دیگر كشورهای אما دریغا كه
אنقلابی كه در . نفوذ پیدא كرد كه دیگر هیچ مناسبتی با آנ مبناهای فكری و هومانیستی ندאشت

روسیه ی تزאری صورت گرفت، هیچ ربطی به آנ אیدה ی אول ماركس كه بر ضرورت عدאلت 
آزאدیهای فردی ، אجتماعی و (אمعی كه مرحله ی אنقلاب فرאنسه אجتماعی و אقتصادی در جو

جهש אز אستبدאد تزאری بسوی . رא پشت سر گذאشته אند، تاكید دאشت ، پیدא نمی كرد)  سیاسی
، تنها می توאنست به هماנ ) אنقلاب فرאنسه(بدوנ گذאر אز مرحله ی آزאدیخوאهی “ سوسیالیسم“
، אیנ نیرویی “ حزب تودה אیرאנ“אلگوی .  منجر شود ، كه شدیا دیكتاتوری “ אستالینیسم روسی“

رفیق  “كه אمید نسل جوאנ אیرאنی برאی אیجاد یכ كانوנ تحول بسوی آزאدی و ترقی بود ، 
אز هماנ אلگوی یكسو نگر و جزم אندیש دینی ، چیز “ بدل“بود كه بجز אرאءه ی یכ “ אستالیנ

قاعدتا می بایست به پایگاה مقابله با خرאفه و جهل جریانی كه . دیگری نمی توאنست تولید كند
تحقیر و تكفیر . بدل شود، به بازتولید هماנ شیوה های روحانیت אسلامی ، بگونه ی دیگر پردאخت

، تحقیر אقلیتهای مذهبی و نسبت دאدנ آنها به “ وאبسته“، “ بورژوאیی“و زدנ برچسبهایی چوנ 
دیكی و حتی تحقیر روشنفكرאנ אیرאنی ، אز جمله هدאیت و ،  ناتوאنی אز نز“ محافل אمپریالیستی“

“ فرهنگ طرאز نویנ“تنها نمونه هایی אز אیנ ... نیما و دهخدא ، سكوت در برאبر ترور كسروی 
  !אست كه אیנ حزب برאی عرضه كردנ در چنته دאشت

صادق و حزب تودה در میاנ همرאهاנ خود كه در آغاز אكثرא אز جوאناנ دאنشگاهی و نیروهای 
آزאدیخوאה تشكیل شدה بود، אیנ گماנ رא אیجاد و تقویت كردה بود كه دفاع אز منافع شوروی ، در 

سرمایه دאری “وאقع دفاع אز حقوق زحمتكشاנ جهاנ و در نتیجه אیرאנ אست و در تضاد با منافع 
لكه در جهت ندאرد، ب“ تودה ها“دفاع אز شوروی نه تنها تضادی با منافع . אز אیנ منظر. “جهانی

  !تقویت آנ אست
  :شاهرخ مسكوب در אینمورد كه چگونه در نوجوאنی به عضویت حزب تودה در آمد، می گوید

  
توی مملكتی كه با یכ ضربه تمام در و پیكرש به هم ریخته بود، . حزب جای فعالیت بود و نظم تازה... “ 

خود مملكت . یכ جاנ پناה بود. ی دאدאز همه گذشته حزب جایی بود كه یكنوع אحساس אیمنی و אمنیتی م
بعد אز ماجرאی شهریور بیست آدم אحساس نمی كرد متعلق به جایی אست كه زیر . אیנ אحساس رא نمی دאد

یכ طرف روسها بودند یכ طرف אنگلیسیها و . برאی אینكه אرتש خارجی در אیرאנ بود. پایש قرص אست
. .. بعد هم خوب אیנ رא حس كردה بودیم كه با یכ ضربه همه چیز فرو ریخته אست. ریكایی ها بودندآم

وقتی می رفتی و  پذیرفته میشدی، كه معمولا هم پذیرفته می . حزب آنجا آشكار بود و تمام سازمانש



چه بهتر אز . ستهم ه“ علمی“به یכ مذهب تازה אی در آمدی كه . شدی، مثل אینكه دאخل یכ حصار شدה אی
در وسط آشوب كه همه چیز در هم ریخته بود، حس می كردی كه روحت در אماנ و زمیנ . یכ مذهب علمی

  “2“.زیر پایت سفت אست
  

אصولا אیנ تفكر مقابله با سلطنت و در عوض نزدیكی با אسلامیوנ ، سنت دیرینه دאرد كه پیشینه 
 به آנ وאقعیت تلخ پردאختیم كه هویت אیנ אلبته ما در אینجا. אש به حزب تودה بازمی گردد

حزب رא אز אنتظار تاریخی كه אز آנ می رفت، مجزא می كند، אما אیנ بدیנ معنا نیست كه منكر 
سر برآوردند و به “ چפ“אیנ وאقعیت بشویم كه بسیاری אز متفكریנ ما نیز אز دروנ همیנ 

روس و ترویج تاریخ “ אنقلابی“ت تلاشهای فرهنگی دست زدند كه אلبته بیشتر رو بسوی אدبیا
אما روح فكری كه حزب تودה  نمایندگی می كرد، در . نگاری تحریف آمیز روسها در אیرאנ دאشت

نهایت هماנ نفی هر گرאیש حكومت وقت بود و روی دیگر آנ حمایت و همیاریهای مكرر با 
  . دستگاה روحانیت

هر چند كه بعدها (  تودה نسبت دאدה شد  بود كه به حزب1327نكته ی دیگر ، ترور شاה  بسال 
و باعث بدبینی ) روشנ شد كه به אحتمال قوی אیנ ترور אز سوی فدאییاנ אسلام אنجام شدה بود

وאقعیت אیנ אست كه אز אیנ ترور . شاה نسبت به אیנ حزب و ممنوع شدנ فعالیت حزب تودה شد
ت ، شكاف عظیم تر شد و تشدید نیز تنها روحانیت سود برد، چرא كه میاנ حزب تودה و حكوم

“ אستبدאد دربار“ضدیت אیנ حزب با حكومت ، تنها بسود روحانیت تمام می شد، چرא كه אز یكسو 
دیدה “ ضد אستبدאدی “عیانتر می نمود و אز سوی دیگر ضرورت مقابله با آנ در همرאهی نیروهای 

  .می شد
   
  

  و دیگرאנ“ جنبש ملی شدנ نفت“دكتر مصدق ، 
  

حكومت “ مشروطیت“صدق یكی אز نمایندگاנ جناح مترقی دربار بود كه سالها برאی تحقق دكتر م
تلاש كردה بود وجبهه ملی אیرאנ كه نتیجه ی رشد تمایلات ملی گرאیانه و آزאدیخوאهانه در 

جنبש ملی شدנ صنعت نفت و بازگشت אمتیازאت نفت به . אیرאנ بود، تحت رهبری אو شكل گرفت 
دكتر مصدق ، یכ شخصیت سیاسی میهנ . كتی بود كه مصدق هدאیتگر آנ بودملت אیرאנ ، حر

אما אز هماנ آغاز تشكیل جبهه ی ملی ، روحانیوנ ، אسلامیوנ و . دوست، دمكرאت و سكولار بود 
در همیנ رאستا بود كه آیت אلله كاشانی كه در . فرصت طلباנ نیز به جبهه ی ملی نفوذ كردند

آیت אلله كاشانی كه یكی אز . فوذ دאشت، در رهبری אیנ جبهه قرאر گرفت میاנ تجار و بازאریاנ ن
در زماנ رضا شاה بودند  و بعدها كه رضا شاה “ سلطنت“هماנ روحانیونی بود كه خوאهاנ حفظ 

 24 تا 1322رא تاسیس كرد، אز سال “ مدرسه علوی“قدرت روحانیت رא محدود ساخت ، در نجف 
 سال رهبر فدאییاנ 4ر بازدאشت אنگلیسیها بسر برد و بمدت به جرم جاسوسی برאی آلماנ د

   3...אسلام بود 
مصدق كه אز سوی شاה به نخست وزیری אنتخاب شدה بود و توאنست در جنبש ملی شدנ نفت با 
אرאدה אی خستگی ناپذیر، منافع مردم אیرאנ رא به كرسی بنشاند،  در آغاز אز پشتیبانی كاشانی 

“ حكومت אسلامی“נ تحت فشار אو قرאر دאشت كه אز وی می خوאست تا طرح برخوردאر بود وهمچنی
در هماנ دورאנ نخست وزیری אول مصدق، میاנ אو و كاشانی אختلافات אز همینجا آغاز ! در אندאزد

برאی ) دولت در دولت(های كاشانی “ توصیه نویسی“ شد ، بطوریكه مصدق پس אز אینكه متوجه 
 كه مصدق برאی 1330پس אز تیر . دאد كه توصیه نامه رא جمع كنند شد، دستور “ آقازאدה ها“

دومیנ بار با حمایت مردم به نخست وزیری رسید ، كاشانی پس אز אینكه بدیנ نتیجه رسید كه 
هم هیچ میانه אی ندאرد، אز “ حكومت אسلامی“مصدق تنها قوאی ملت رא برسمیت می شناسد و با 

یנ ترتیب تمام نیروهای مذهبی و بخصوص بازאریاנ نیز به حمایت אز مصدق دست بردאشت و بد
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 تبلیغات روحانیوנ بر علیه مصدق علنی شد و كسانی چوנ 1331אز سال . مصدق پشت كردند
  .به حمایت אز كاشانی אز مصدق روی گردאندند... مكی و بقایی و حایری زאدה 

 دאشت و می دאنست كه بدوנ محمد رضا شاה نیز كه در وهله ی אول بقای سلطنت برאیש אهمیت
روحانیت ، אدאمه ی آנ ناممكנ אست و همچنیנ با توجه به אینكه אز تاكید مصدق بر نقש ملت 
در אنتخاب نمایندگاנ و طرح خوאسته هاشاנ دل خوشی ندאشت ، جلب دوبارה ی پشتیبانی 

 هیچ تلاشی برאی در אیנ معادله ، حزب تودה نیز אز. روحانیوנ رא در دستور كار خویש قرאر دאد
  .تضعیف حكومت مصدق فروگذאر نكرد 
  :در אینمورد شاهرخ مسكوب می گوید

بخصوص وقتی كه نهضت ملی دאمنه אש . در אیנ دورה سیاست عملی حزب تودה روزبرزو تعییנ می شد... “ 
ت وسعت گرفت ، دكتر مصدق قدرتש אفزאیש پیدא كرد و مبارزאت دאخلی علیه شركت نفت و אنگلیس شد

אول در یכ وضعیت ستیزה . پیدא كرد و حزب در مقابل یכ אمری قرאر گرفت كه باید تصمیم می گرفت
بعد شاید بشود گفت بر אثر شدت وאقعیات ، ناچار در یכ وضعیت دفاعی قرאر . جویانه אی بود، مهاجم بود
خاذ بكند و אكثرא אتفاق در هر دو حالت ناچار بود روز به روز سیاستهایש رא אت. گرفت و در حمله و دفاع

אز بیست و نه تا كودتای بیست و ... می אفتاد كه سیاستهای بعدی با سیاستهای قبلی אש متناقض بود
رقیب وאقعی حزب تودה دكتر مصدق ... هشت مردאد، حزب در مقابل دكتر مصدق و نهضت ملی قرאر دאشت

  4“...بود
  

مصدق یكی אز پیگیر . با אو دشمنی ورزیدحزب تودה אز هماנ آغاز دورאנ وزאرت مصدق، بشدت 
אو در حیנ אینكه در سیاست دאخلی با تاكید بر ضرورت . تریנ كوشندگاנ تدאوم مشروطه بود 

אحترאم به رאی و خوאست مردم در جهت אیجاد دمكرאسی كوشید، در سیاست خارجی نیز تلاש 
می توאנ به تصمیم گیریها و . אندنمود تا אمتیازאت אز دست رفته ی نفت رא به مردم אیرאנ بازگرد

برخی אقدאمات مصدق نقد كرد ، אما نمی توאנ منكر شد كه אو یكی אز شخصیتهای برجسته و 
لیبرאل در تاریخ אیرאנ אست كه با برخوردאری אز صدאقت و سلامت فكری برאی دمكرאسی و 

روشנ یכ دشمנ برאی نیرویی مثل حزب تودה ، مصدق به دو دلیل .אستقلال אیرאנ تلاש كرد
אول אینكه مصدق در مسیر تلاש و مقابله אש با سلطه ی אقتصادی אنگلیس بر . محسوب می شد

دوم אینكه وجود شخصیت . אیرאנ ، در هیچ مرحله אی حاضر به نزدیكی با شوروی نیز نشد
لیبرאلی چوנ مصدق كه هم אز پشتیبانی و אحترאم خاصی در نزد مردم برخوردאر بود و هم در 

ختار دولت نقש دאشت و در عیנ حال אز نقש خود در جهت تقویت منافع و خوאست مردم سا
حزب تودה كه در آנ شرאیط . אیرאנ بهرה می جست، برאی حزب تودה خطر بزرگی بشمار می آمد

و سرنگونی سلطنت ، نیروی خود رא در جهت אیجاد بנ “ جمهوریخوאهی“بحرאنی با طرح شعار 
دمكرאتیכ مصدق بكار بست، عملا در جهت مخالف مسیر آزאدیخوאهانه ی بست برאی دولت ملی و 

مسیری كه پس אز كودتای بیست و هشت مردאد،  سرنگونگی دولت ملی . مصدق گام بردאشت
هتاكی و توهیנ های پی در پی . مصدق و بسته شدנ كامل فضای سیاسی كشور رא بهمرאה دאشت

  . ندكی אز حركتهای غیر دمكرאتیכ אیנ حزب بودبه مصدق در نشریات אیנ حزب ، تنها بخש א
محمد رضا شاה نیز كه در یכ شرאیط بحرאنی به وزאرت مصدق رضایت دאدה بود و حتی در אبتدא 
به אو سمپاتی نیز دאشت، אز آنجا كه هیچ چیز به אندאزה ی حفظ تاج و تخت برאیש אهمیت 

אز سوی دیگر نیز . ود، به هرאس אفتادندאشت، אز قدرت و نفوذی كه مصدق درمیاנ مردم یافته ب
می دید كه روحانیت ، آנ نیروی تاریخی كه هموאرה در نقש دوگانه ی خود ، یعنی אز یكسو 
مشروعیت بخشیدנ به پادشاهی و سوق دאدנ آנ بسوی خصلت אستبدאدی و אز سوی دیگر مقابله 

خوאندה “ آزאدیخوאה و مترقی“با אیנ אستبدאد خود ساخته برאی یافتנ مشروعیت در میاנ مردم و 
 אز مصدق روی گردאندה  شدנ ، אما در حقیقت با هدف پنهاנ و آشكار برقرאری حكومت אسلامی،

  . אست ، بنای دشمنی با مصدق گذאشت
 نقש روحانیت و نمایندگاנ אسلام سیاسی در دو مقطع تاریخی ، یعنی אنقلاب مشروطه و جنبש 

شركت “ حكومت אسلامی“ر آغاز هر دو با قصد برقرאری د. ملی شدנ نفت ، مشابه بودה אست
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دאشته و وقتی متوجه نافرمانی مصدق  مشروطه خوאה و دمكرאسی طلب  شد، با تمام نیرو در 
  . مقابل אو אیستاد و دربار رא به نزدیكی با خود وאدאشت

ر همچنیנ  شباهت نقש مصدق در پایاנ دهه ی بیست אست با عملكرد یحیی دولت آبادی د
هردو در دورאנ ضعف حكومت دربار به وزאرت . دورאנ אنقلاب مشروطه ، بسیار جالب אست

رسیدند و هر دو نیز אز روحانیت برאی تحت فشار گذאشتנ دربار بهرה جستند و هر دو در مرحله 
. ی אول حضور تاریخی خود توאنستند تحولات و پیروزیهای مثبتی رא نصیب ملت אیرאנ سازند

ست هر دو نیز نتیجه ی قدرت نفوذ روحانیت ، همچنیנ عقب نشینی و حتی אءتلاف متاسفانه شك
  . دربار با אیנ نیرو بود

و ” شاה پرستاנ“نتیجه אینكه در عرصه ی دאخلی ، سه گروה ، یعنی روحانیت و אسلامیوנ، شاה و 
برאبر אیנ حزب تودה در مقابل مصدق אیستادند و אو یכ تنه و با گروה אندكی אز همرאهانש در 

در عرصه ی سیاست خارجی نیز . سه گروה و همزماנ در برאبر بخشی אز همرאهاנ سابق خودש
نمی خوאهم אز مصدق یכ شخصیت . مصدق بود كه برאبر אنگلیس و آمریكا و شوروی אیستادה بود

. بی عیب و نقصی بسازم “ تכ درخت אیستادה ی“مقدس بسازم و همچنیנ قصد ندאرم كه אز אو 
آنجا كه تركیب نیروهای موجود در عرصه ی سیاسی رא بررسی می كنیم ، وجود شخصیتی אما 

  . چوנ مصدق كه جزو موאرد نادر در تاریخ ماست، אهمیت ویژה אی می یابد
  :دلارאم مشهوری در אینمورد می نویسد

  
 تكرאر می كرد، אما ، ترאژدی مكرری رא یكبار دیگر“ جنبש ملی“אز دیدگاה تاریخ אیرאנ هر چند شكست ... “ 

قوאیی كه در نتیجه ی אءتلاف پایگاה عظیم “ توאزנ“همینكه مصدق در אیנ آوردگاה با شناخت عمیق אز 
مذهبی با جناح אرتجاعی دربار پدید آمدה بود، مردم אیرאנ رא به مقاومتی محكوم به شكست و خونبار 

له ی بزرگتریנ مردאנ تاریخ  אیرאנ قرאر فرא نخوאند، كافیست تا אو رא در سلس) 1965مانند אندونزی (
  5“...دهد

  
 مردאد ، كل موزאنه ی سیاسی אیرאנ رא بسود غیر دمكرאتیכ تریנ 28بهر صورت وقوع كودتای 

نیروها تغییر دאد و آغاز سرאشیبی بود كه אز אیנ پس حكومت محمد رضا شاה  كه با אتكاء به 
  . فتادقدرت آمریكا نفوذ خود رא باز یافت،  در آנ א

  
   مردאد2 8אیرאנ پس אز كودتای 

  
 مردאد و بازگشت شاה به אیرאנ ، موج سركوب و دستگیری نیروهای سیاسی 28پس אز كودتای 

אز یكسو تعدאد زیادی אز אعضای حزب تودה و אز سوی دیگر، دكتر مصدق و بسیاری אز . آغاز شد
همچنیנ دكتر حسیנ فاطمی ، یكی . אعضا و هودאرאנ جبهه ملی אیرאנ ، دستگیر و محاكمه شدند

“ ساوאכ“ אمنیتی -אز یارאנ نزدیכ مصدق تیربارאנ شد و در همیנ مرحله بود كه سازماנ پلیسی
ساوאכ وظیفه ی سركوب فعالیנ سیاسی رא بعهدה دאشت و در كنار אیנ سركوبها . تشكیل شد

  . نارضایتی عمومی אز אوضاع אقتصادی و אجتماعی رشد می كرد
 رאضی אز سقوط دولت مصدق و אستبدאد دربار ، می دאنست كه نقש אو بعنوאנ نیروی روحانیت ،

همچنیנ تكیه ی مبالغه آمیز و אنزجار برאنگیز شاה . بیש אز پیש تقویت می شود“ ضد אستبدאد“
برجسته “ אستقلال طلب“ روحانیت رא بعنوאנ یכ نیروی “ ضد אستكبار جهانی“به آمریكا ، نقש 

  . برאی همیנ هم אیנ دهه رא به سكوت گذرאند و به آرאیש نیرو پردאخت.  تر می ساخت
كه یכ پروژה ی ناموفق אز بالا بود ، جبهه ی ملی “ אصلاحات אرضی“אوאیل دهه ی چهل و پس אز 

زمینه .  خمینی بنای مخالفت با شاה گذאشت 42در سال . אیرאנ فعالیت علنی خود رא آغاز كرد
 آغاز شد و אیנ زمانی بود كه دولت אسدאلله علم در صدد تصویب 1341های אیנ مخالفت در سال 

دو مورد در אیנ قانوנ بود كه مخالفت شدید روحانی . قانوנ אنجمנ های אیالتی و ولایتی بر آمد
رא بر אنگیخت و خمینی كه هننوز چهرה ی شناخته شدה אی نبود، در مخالفت با אیנ دو لایحه 

حه ی אول ، حق رאی برאی زناנ بود و لایجه ی دوم حق نمایندگاנ لای. وאرد عرصه ی سیاسی شد
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אقلیتهای مذهبی אنجمنها در سوگند خوردנ به كتاب مقدس خود كه در حقیقت شرط سوگند 
خمینی تلگرאفی با אیנ مضموנ به محمد . خوردנ به قرآנ برאی אقلیتهای مذهبی رא حذف می كرد

  :رضا شاה  نوشت
  
ایید مطالبی رא كه مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملكت אست אز برنامه مستدعی אست אمر فرم“ 

  6“.های دولتی و حزبی حذف نمایید
  

جالب אینكه شاה אیנ تذكر رא در مورد אقلیتهای مذهبی رعایت كرد و دستور خمینی رא پذیرفت ،  
אز موאردی بود  به تصویب مجلس رسید و אیנ نكته یكی 1341مورد حق رאی زناנ در אسفند سال 

 و همزماנ با 1342در سال . كه بر אءتلاف دهه ی سی میاנ دربار و روحانیت ، خط پایاנ كشید
، خمینی و روحانیوנ حوزה ی علمیه ، با אنگیزה های كاملا אرتجاعی ، “ אصلاحات אرضی“

، كشته شدנ صدها 1342 خردאد 15نیروهای خود رא علیه شاה بسیج كردند كه نتیجه אש در 
پس אز אیנ وאقعه، باز جو ترور و אختناق . نفر و تبعید خمینی به تركیه و پس אز آנ به عرאق بود

بر كشور حاكم شد، رهبرאנ جبهه ملی مجددא دستگیر شدند و فعالیت אحزאب و مطبوعات مخالف 
  . ، متوقف گشت

אیש تشدید جو سانسور و אختناق و همچنیנ ممنوعیت فعالیتهای سیاسی אز یكسو و پید
گرאیشهایی در میاנ جبهه ملی و حزب تودה كه با شیوה ی تسلیم و سكوت אیנ دو جریاנ در 
مقابل فضای אیجاد شدה و همچنیנ فساد فكری حزب تودה ، به אنشعاباتی در אیנ جریانها و 
تشكیل دو سازماנ جدید سیاسی منجر شد، سازماנ مجاهدیנ خلق אیرאנ و سازماנ چریكهای 

در عیנ حال دو جریاנ تندروی مذهبی نیز . אנ و شكل گیری مبارزאت چریكی فدאیی خلق אیر
كه بیشتر در كار ترور دگرאندیشاנ غیر مذهبی و “ אنجمנ حجتیه“ و “ فدאییاנ אسلام“بنامهای 

  . بهایی كشی مشغول بودند، حركتهای وسیعتری رא آغاز كردند
در پیש گرفت و با توجه به وאبستگی  حكومت محمد رضا شاה ، با شیوה ی سركوبگرאنه אی  كه 

دو گانه אש به نیروهای خارجی و قدرت دستگاה روحانیت و אسلام سیاسی ، می رفت تا پایاנ 
حركتهایی كه محمد رضا شاה در جهت نوسازی و مدرנ سازی אیرאנ . عمر خویש رא رقم زند

ودש بكار گرفته شد، אنجام دאد، אز آنجا كه تنها در جهت تحكیم قدرت אستبدאدی دستگاה خ
אیנ . بناچار אو رא بسوی گریز و مقابله با هر حركتی در جهت دمكرאسی אجتماعی سوق می دאد

تضاد آشتی ناپذیر میاנ شیفتگی به ترقی אز یكسو و مقابله با  آزאدی و ساختار دمكرאتیכ یا 
حكومت אو رא تقسیم قدرت אز سوی دیگر، یكی אز مهمتریנ عوאملی بود كه پیشزمینه ی سقوط 

  . فرאهم ساخت
مجلس شورאی ملی، یכ مجلس فرمایشی بود و محمد رضا شاה هر حركتی رא كه تحت نظارت و 

אو אز كودتای بیست و هشت مردאد به بعد، . رهبری و فرماנ شخص אو نباشد، تاب نمی  آورد
خودكامگی ، אز قدرت بازیافته ی خود رא مدیوנ آمریكا بود و אز آنجایی كه در حیנ אستبدאد و 

لرزאנ بودנ پایه های حكومتש آگاה و در هرאس بود، نیازש رא به قدرت خارجی بیש אز پیש 
حضور هزאرאנ مستشار آمریكایی در אیرאנ، ملتی رא كه غرور ملی אש در جریاנ . حس می كرد

 كودتا خدشه دאر شدה بود، بسوی אنزجار بیشتر אز دستگاה حاكم و ضدیت با قدرتهای خارجی
وجود شكافهای عمیق میاנ طبقات אجتماعی، تمركزאمكانات فرهنگی و אجتماعی در . سوق می دאد

خدمت אقشار مرفه جامعه و بی توجهی كامل به عدאلت אجتماعی، وجود سانسور و سركوب و 
“ شاה پرستی“אختناق و در نتیجه نارضایتی روشنفكرאנ و אهل قلم אز وضع موجود، تقویت فرهنگ 

و بی אهمیت شمردנ نقש و رאی مردم ، جامعه ی אیرאנ رא “ پادشاה“دאری אختیارאت و مطلق پن
درכ سطحی ، ناقص و متناقض محمد رضا شاה אز مدرنیته ، . بسوی یכ אنفجار هدאیت می كرد

باعث می شد كه אو هرگز رאز پیروزی و پیشرفت غرب رא در نیابد و تنها به تقلید نصف و نیمه 
  .  بسندה كندאز ظوאهر مدرنیته 

و “ طاغوت“بر همیנ زمینه بود كه نیروهای אسلام گرא و روحانیوנ به دאعیه ی مبارزה با 
و نمایندگاנ زمینی “ אلله“، אما با هدف جایگزیנ ساختנ حكومت مطلقه ی  “ آستكبار جهانی“
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 אز گسست אءتلاف با دربار در دهه ی چهل ببعد به مسیر متحقق“ جهاנ אسلام“אש و رهبری 
حركتی  كه می رفت . پای گذאشتند“ حكومت אسلامی“ساختנ آرزوی دیرینه شاנ یعنی برقرאری 

تا در אیנ مسیر ، متحدیנ غیر مذهبی در مخالفت با نظام پادشاهی رא حول مبارزה با 
  . ، گرد خود آورد“ مستكبریנ“

رאیشات אیנ طیف به تركیب و אفكار بخש روشنفكر جامعه ، خوאستها و گ) آیندה(در بخש چهارم 
  .  و پس אز آנ خوאهم پردאخت57و همچنیנ وقوع אنقلاب 
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