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 چکیده

( اسیونمدرنیز)فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی سیاسی، نظر از خاصی شرایط بعد به 1340 دهه از

 از موجی و آورد وجودبه جامعه سطح در را ایگسترده تغییرات که شد حکمفرما ایران جامعه بر

 سییسیا رادیکالیسم نوعی سبب همگی که موجب گردید 1340 سال از را گسترده یهامخالفت

 اسالمی نیروهای میان در سیاسی رادیکالیسم چرا که است این تحقیق این در ما اصلی سؤال. شد

 ساختار ت،فرضیه تحقیق حاضر این است که ماهیّ است؟. کرده پیدا شیوع 50 و 40 هایدهه در

 یاسیس رادیکالیسم آمدن وجود به نوسازی ناموزون( موجب)دوم پهلوی سیاسی نظام عملکرد و

 اضیر نییزح پیووه  هیاییافته است. شده 50 و 40 هایدهه در اسالمی سیاسی هایگروه میان

 یی تبل و تیروی  روحانییت، و میههب بیه اعتنیاییبیی چون؛ هاییسیاست اجرای دهد،می نشان

 یاسیالم هیایجنب  ظهور لها. شد سیاسی رادیکالیسم نوعی سبب غربی و موارد دیگر فرهنگ

نمایید بیا بنیابراین مقالیه حاضیر سیعی می .است ایران معاصر تاریخ از مقطع این عمده ویوگی

ییران ای به بررسیی رادیکالیسیم در ابیینی و استفاده از منابع کتابخانهت -استفاده از روش تحلیلی

 .( بپردازد.1340 -1357معاصر)
 

 .ایران نظام پهلوی، سیاسی، نوسازی نامتوازن، رادیکالیسم :یدیواژگان کل

                                                           
 و هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور . عض1 

* khajehakbar1979@gmail.com  
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 قدمهم

فرهنگیی،  رادیکالیسیم چیون هیاییجنبه شود،می شامل را متفاوتی هایجنبه رادیکالیسم

داریوش آشوری ذیل تعریف رادیکالیسم  غیره. و سیاسی رادیکالیسم مههبی، رادیکالیسم

های سیاسی تنیدرو عنی گرای  داشتن به نظریهرادیکالیسم سیاسی به م»گوید: سیاسی می

هیایی کیه خواهیان دگرگیونی بنییادی و است. رادیکال صفتی است برای نظرها و روش

هیا چی ، چیون فوری در نهادهیای اجتمیاعی و سیاسیی موجیود هسیتند، چیه گیرای 

 (. 175-176: 1383)آشوری، « کمونیسم، چه راست تندرو، چون فاشیسم و نازیسم

 و سییتم و ظلییم حاکمیییت شییاهد 1357- 1340دوره  در سیاسییی، رایطشیی لحییا  از

 وابسیته حکومیت وجیود اجتمیاعی، و فردی هایآزادی محدودیت و ممنوعیت تبعیض،

 فرد پرسیتی سیاست، و جامعه کردن میلیتاریزه امنیتی، هایدستگاه شدید فعالیت و پلیسی

 شیرایط ایین مجموعیه که ایم،دهبو کشور بر بیگانگان نفوذ و پادشاه حد از بی  تجلیل و

-107: 1373 زیبیاکالم،)دادمیی نشیان را ایگونیه سراب سیاسی ثبات و آرام  سیاسی،

105 .) 

 شیروع بیا که مدرنیزاسیون عنوان تحت دولت اقدامات اقتصادی، -اجتماعی لحا  از

 اعیاجتمی نیروهای و جامعه سطح در را ایگسترده تغییرات بود، همراه ارضی اصالحات

 همچیون عینیی تغیییرات بیا همیراه نوسیازی موج .آورد وجود به عینی و ذهنی حیث از

 شهرنشینی ارتباطات، گسترش شدن، صنعتی کشاورزی، رکود سنتی، اقتصاد ورشکستگی

 غربیی با همراه نوسازی ای، چنین کهآن ویوه به. گشت سبب را ایگسترده تغییرات...  و

: 1384 رهبری،)شید واقیع تعیار  در جامعه مههبی عقاید با ناخواه خواه که بود سازی

31 .) 

 شید عیان کامالً شاه، مطلق استبداد و دیکتاتوری که بود خرداد پانزده قیام سرکوب با

 از پیس واقع، در. کردند لمس را خشونت و خفقان اوج سیاسی احزاب و هاگروه همه و

 روش بیا رژیم، با مبارزه که بردند پی حقیقت این به مخالفان و مبارزان که بود حادثه این

 سیوی بیه ترتییب، بیدین و بیود نخواهد پهیر امکان قانون چارچوب در و آمیزمسالمت

 بیه احیزاب لیها(. 177: 1385 عیوضیی،)آوردند روی های رادیکیالیرادیکالیسم و کن 

 یهیاراه سوی به مشارکت، جدید تقاضای و شدند تبدیل چریکی هایسازمان ها وگروه
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 قیرار توجیه میورد علنیی غییر و مسیلحانه مبارزه هایراه و شد هدایت مخفی و انقالبی

 قیرار نوپیا هیایگیروه و هیاسازمان عمل الگوی کوبا، و الجزایر موفق هایتجربه. گرفت

 بیه کاپیتاالسییون امتییاز اعطیای عامیل و وزییر نخسیت منصیور، حسنعلی ترور. گرفت

 مرمیر، کیا  در 1344 فروردین در شاه سوی به تیراندازی و 1343بهمن در ها،آمریکایی

 علییه مسلحانه مبارزه آغاز واقع در چریکی، هایگروه و هاسازمان عمل موجودیت اعالم

 . (375: 1371 نجاتی،)بود رژیم

تواند دغدغه ما در این پووه  باشید چراییی روی آوردن ایین چه که میبنابراین آن

 ها و اقدامات براندازانه و رادیکیالی اسیت. بیه ایین منظیور درکن ها )اسالمی( به گروه

 پدیده )رادیکالیسم سیاسیی(، این گسترش عوامل و هاریشه شود،می تالش حاضر تحقیق

 گردد. ( تبیین1340-1357در این مقطع از تاریخ معاصر ایران )

 

 رویکرد نظری  .1

های بیشتری تها و قابلیّتظرفیّ (نوسازی )مدرنیزاسیونچارچوب نظری ، رسدنظر میه ب

. اصیطال  میورد بحیث میا داشیته باشید در دوره رادیکالیسم سیاسی برای تشریح پدیده

هایی همچون نوسازی، )مدیرنیزاسیون( در ادبیات فارسی معادل« Modernization»التین

گویید: در تعریف نوسازی می« آیزنشتات»مدرن شدن، متجدد شدن و ... پیدا کرده است. 

های اجتماعی، اقتصیادی از لحا  تاریخی، نوسازی فرآیند تغییر به سمت آن نوع از نظام

و سیاسی است که در اروپای غربی و آمریکای شمالی از قرن هفیدهم تیا قیرن نیوزدهم 

شکل گرفته و سپس در قرن نوزدهم و دیگر کشورهای اروپایی و در قرن بیستم در سایر 

(. 59-60: 1386، آسیایی و آفریقایی انتشار یافته است)سیاعی، کشورهای آمریکای التین

شیمارند: درجیه بیاالی ها را برای نوسازی بیر مییاین ویوگی« کلمن»و « گابریل آلموند»

شهرگرایی، باال بودن سطح سواد و درآمد سرانه، تحیر  وسییع جغرافییایی و اجتمیاعی، 

ر کلی، مشارکت گسیترده اعضیای های ارتباط جمعی و به طوصنعتی شدن اقتصاد، شبکه

 (. 5: 1390های سیاسی و غیر سیاسی)احمدیان، جامعه در فعالیت
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 )مدرنیزاسیون(های اصلی مکتب نوسازیلفهؤاهداف و م .1-1

پردازان مکتب نوسازی )مدرنیزاسیون( ارائه راهکارهای مناسیب بیرای هدف اصلی نظریه

 شیوند، بیود.نامیده میی« جوامع سنتی»ها که به نظر آن تجدید ساختار جوامع جهان سوم،

کردند تا نحوه گهار از جامعه سنتی تالش میمدرن  و بندی جوامع به سنتیها با تقسیمآن

را بر اساس تجربه غرب تعیین کنند و راهکارهای الزم را در اختییار کشیورهای به مدرن 

 جهان سوم قرار دهند. 

ناپیهیری در حیال ؛ جوامع به طور اجتنابها این بود که اوالًهای اصلی آنفر پی 

انید در نقطیه اوج ایین حرکیت اند و کشورهای غربی که این مسییر را طیی کیردهتکامل

ناپهیر از مراحلیی تاریخی قرار دارند و کشورهای در حال توسعه نیز باید به طور اجتناب

اریخی که غرب طی کرده است عبور کنند. به این معنا کیه ییخ خیط واحید پیشیرفت تی

این ادعا بر مبنای معرفیت شناسیی  شود.وجود دارد که به ضرورت در همه جا تکرار می

اثبات گرایانه استوار بود که معتقد بود تجربه بشری تجربه یکسانی اسیت؛ زییرا سیاختار 

ذهن انسان یکسان است و ما همیه نیازهیای مشیترکی دارییم و ذهین انسیان ییا تیاریخ 

-یث تکامل تابع قانونی کلی است که در همه جا تکرار مییاجتماعی و مادی جهان از ح

توان به های بسیاری با هم دارند و از این رو هم میشود. سرنوشت تاریخ جوامع شباهت

ای عمیومی در بیاب توان به نظریهعلمی دست یافت که احکام  قابل تعمیم باشد یا می

 .(288: 1374بشیریه، جامعه و تاریخ پی برد)

شوند تقسیم می« مدرن»و  «سنتی»وامع بر اساس این روند تکاملی به دو طیف ، جثانیاً

در جامعیه  باشیند. بیه نظیر آنیانهای متضادی با هم مییکه این نوع جامعه دارای ارزش

گیری مردم به گهشته است و آنان فاقید توانیایی سنت ارزش مسلط است و جهت سنتی،

-در مجموع جامعه نیوگرا، دارای ویوگیی اشند.بفرهنگی برای انطباق با شرایط جدید می

جدایی دین از ، فردگرایی های جامعه دموکراتیخ غربی است و عناصری مثل خردگرایی،

هیای اصیلی آن را گرایی و شایسیته سیاالری ویوگییعلم لیبرالیسم، دولت )سکوالریسم(

زیادی همان  های جوامع سنتی تا حدویوگی اصوالً (.287: 1374بشیریه، دهد)تشکیل می

شیود. های قرون وسطای اروپاست که اکنون به جوامع جهان سوم نسبت داده مییویوگی
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داری امیروز غیرب اسیت و ایین های جهان سرمایههای جهان مدرن همان ویوگیویوگی

  باشد.پردازان مکتب مدرنیزاسیون میهای عمده تفکر نظریهدوگانگی یکی از ویوگی

هر  مهحهف سنت و محو جامعه سنتی مقد ن مکتب مدرنیزاسیون،به نظر هوادارا، ثالثاً

جامعه سینتی در جهیان سیوم ییا  زوال نوع حرکت به سوی جامعه مدرن است. بنابراین،

جامعه سنتی بایید  ای برای مدرن شدن آن جوامع است.مقدمه ایجاد تحول درونی در آن،

زمیه ایین امیر جیایگزینی رییزی گیردد. الجامعه میدرن پاییه متحول شود و به جای آن،

 گراییی،الطبیعیهمابعید گراییی،گراییی بیه جیای آخیرتو شایسته عقل گرایی، ،دنیاگرایی

نسیب  ادغام دین و سیاسیت و روابیط مبتنیی بیر خویشیاوندی و اصیل و پرستی،خرافه

  باشد.می

 

 ایران در سیاسی رادیکالیسم هایزمینه و گیریشکل .2

هیای رادیکیالی و کین ه یخ قرن اخیر ایران، اسیتمرار های اساسی تجربیکی از ویوگی

سیاسی جامعه ما است. بخ  بزرگیی در اشکال مختلف آن، در زندگی  سیاسی خشونت

گیری و گسیترش فرهنیگ تاریخی، در شکل سیاسی اصلی ایران در این دوره از بازیگران

-شیتر خشیونت سیاسیی، بیاند. در مورد خاصّ ایران، خشونت خشونت، مشارکت کرده

فیزیکی و روانی در زندان، تعقیب و آزار به خاطر اندیشه و اقیدام  فیزیکی )آزار، شکنجه

 گیرد. مسلّحانه و ترور( را در برمیسیاسی، قتل، عملیّات 

تروریسم دولتی در این دوره بیا  و خشونت و ادامه داشت در دوره پهلوی هم، پدیده

ه قضایی و امنیّتی همراه بود. سیید حسین میدرّس در یافته دستگاحمایت جدّی و سازمان

تبعید در خواف با زبان روزه توسّیط عوامیل شیهربانی بیه شیهادت رسیید. عبدالحسیین 

الدّوله فیروز میرزا در زندان به علل مختلف کشیته شیدند تیمورتاش وزیر دربار و نصرت

دی سیپرده شیدند. ر به پزشخ احمگاسعد بختیاری و بسیاری دی خان سردارو جعفر قلی

داور به هنگام مغضوب شدن توسّط شاه، مجبور شد ترییا  خیورده و اکبرخانمیرزا علی

 آمییز و اقدامات خشونت ترین دورهگسترده شاهد شاهخودکشی نماید. ایران در دوره رضا

: 1388تروریسم دولتی بوده است که ارعاب آن بر همه ارکان کشور حیاکم شید)توکّلی، 

74-47.)  
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شاه و همچنیین صیدراعظم سال پس از کشته شدن ناصرالدّین 12ج جدید ترورها مو

آغاز شید و  1286شهریور  8اش در اصغرخان اتابخ و پسر و نوادهدیرپای وی، میرزاعلی

توسّط کریم دواتگر ادامیه یافیت.  1287ماه دی 9اللّه نوری در با ترور نافرجام شیخ فضل

شاه و استبداد صغیر توسّط مجاهدین قفقازی بیه دعلیسلطنت محمّ بیشتر ترورهای دوره

 گرفت. رهبری حیدرعمواوغلی صورت می

الیّت حزب تیوده، در دوره اوّل سلطنت محمّدرضاشاه یعنی در دوره بحران نفت و فعّ

یان اسالم به رهبری سیّد مجتبیی نیوّاب صیفوی و بیه دسیت ئکار ترور عمدتاً توسّط فدا

خلیل طهماسیبی، مظفّیر ذوالقیدر، عبدالحسیین واحیدی و  اشخاصی چون حسین امامی،

گرفیت و کسیانی چیون اللّیه کاشیانی صیورت مییبعضاً با استناد به فتاوی شرعی آییت

 آراء، عبدالحسین هویر، دکتر فاطمی، حسین عالء و نییز احمید کسیروی هیدف ایینرزم

  واقع شدند. های رادیکالیفعالیت

 

 ذهبی رادیکالیسم سیاسی در ایرانهای ایدئولوژیکی و مزمینه .2-1

 و غیرب سیبخ به نوسازی میان تعار  گردد،می دین شدن سیاسی باعث که عواملی از

 آغیاز رضاشیاه دوره در رژییم ایین تثبیت آغاز از پهلوی رژیم در فوق روند. است سنت

 افیزای  المللیی،بین خاص شرایط واسطه به پهلوی رژیم پایانی دهه دو در اما بود، شده

 شیرایط بیروز-پنجیاه دهه در ویوه به نفت قیمت افزای  اثر در -دولت درآمدهای شدید

 اجمیاع و تیوان فقیدان بر مبنی قدرت متولیان برداشت و احساس دینی، جامعه در جدید

-آییت زمان تقلید مرجع درگهشت از پس ویوه به مههبی علمای و رهبران میان در کافی

 که را چهآن تواندمی بازتر دست و فراغت با که رسید یجهنت این به بروجردی، العظمیاهلل

 . بردارد میان از بود، مدرنیزاسیون و توسعه راه سر بر موجود دینی موانع خودش تعبیر به

 را همزمیانی و گسیترده تهاجم 1356 تا 1342 هایسال در پهلوی رژیم تحلیل این با

 اسیداهلل» دولیت اقیدام اولین 1341 رمه 16 در. کرد آغاز مههبی هایگروه و مههب علیه

 الیحیه و شید اعیالم جامعیه سکوالریسیم و زداییاسالم سیاست اجرای جهت در «علم

 سیه مشیخ  طیور بیه که رسید تصویب به دولت هیأت در والیتی و ایالتی هایانجمن

 :داشت وجود موضوع
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 نمایندگی شرایط از اسالم حهف -1

 .شود یاد سوگند قرآن به باید قانون طبق که اردیمو در آسمانی هایکتاب به سوگند -2

 (. 54: 1376 منصوری،)انتخابات در زنان شرکت و مرد و زن حقوق کامل تساوی -3

 

  (1340-1357)معاصر ایران در سیاسی رادیکالیسم ظهور بر کلی مؤثر شرایط و . عوامل3

 اقتصیادی، شیرایط شامل عینی و مادی مؤثر بر رادیکالیسم سیاسی که  به شرایط ادامه در

  پردازیم.سیاسی است، می و اجتماعی

 

 ایران در حکومت ساختار .3-1

 در سیاسیی قیدرت مجری که تشکیالتی و سیاسی نظام گفت، توانمی حکومت مورد در

 جمییع بیر حاکمیت حق و اقتدار تمرکز بر بود، اسالم از پی  دوره و باستان ایران جامعه

 رئییس. آمید پدیید سیلطنتی فیردی صورت به حکومت یعنی داشت تکیه مملکتی قوای

 حکیومت  و داشت دست در را کامل اختیارات و نامحدود قدرت شاهنشاه، نام با دولت

 روش اسیالم، از پیس. داشت الوهیت جنبه و شدمی شمرده الهی و مشیت  اراده از ناشی

 پادشیاهان استبدادی تمایالت و گرفت قرار حکام تقلید مورد ساسانی پادشاهان حکومتی

رسید)شیجیعی،  نامحیدود مطلق استبداد به که جابدان تا ماند باقی خود قوت به همچنان

(. بدین ترتیب، رژیم پهلوی نیز حکومت استبدادی را در ایران تیداوم داد. 30-27: 1372

 بیه کیه کسیانی بازداشت در دوران حکومت رضاشاه فعالیت سیاسی به کلی ممنوع بود و

 او. کیردمی جلوگیری مخالفتی نوع هر گرفتن شکل از زدندمی دست سیاسی هایفعالیت

 هییأت در روزی و برچیید را احیزاب همیه بسیاط نداشت، اعتقاد تحزب و حزب به که

: 1324اسیت)هدایت،  نفیره ییخ ما رژیم و دارد رژیمی مملکتی هر: داشت اظهار دولت

386 .) 

 سلب ایران مردم از را هاآزادی کزی،مر حکومت قدرت کردن استوار ضمن رضاشاه،

 اشیخاص و نبیود خبیری آزادی از وی، حکومت در واقع (. در576: 1370کرد)طلوعی، 

 میان، این در و رسیدندمی قتل به سمی مواد تزریق و مسموم غهای هوا، آمپول با مخالف

 ریزتان ریز همدمی بنویسید کلمه یخ اگر: داشت اظهار او بود، «بایکوت» هاروزنامه سهم
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 تشیریفاتی و نمیادی چهیارچوب رضاشیاه چیه اگیر (. بنابراین،121: 1371کنند)جامی، 

 اسیتبدادی روش بیا وی حکومیت سیبخ اما برنداشت میان از را ایران پارلمانی حکومت

 راه از تنهیا کشور نوسازی که کردمی تصور او و نبود متفاوت زیاد مشروطه از قبل دوران

 (. 10-13: 1373است)عظیمی،  یافتنی دست ساالرمردم نهادهای سرکوب و خودکامگی

 وی قدرت که ش 1332 تا 1320 هایسال محمدرضاشاه، یعنی سلطنت اول دوره در

 دوازده که طوری به -هستیم روروبه هاکابینه ثباتیبی با سویخ  از بود، نشده تثبیت هنوز

 عمیر مییانگین یعنیی دادنید، تشیکیل( دش ترمیم بار 23 که) را کابینه هفده وزیر نخست

 که سیاستمداری 150 بیشتر و بود ماه 5/3 فقط هاترمیم گرفتن نظر در با مزبور هایکابینه

 دربیار حماییت به را خود مطمئن مناصب و طلبسلطنت شدند منصوب هاکابینه این در

 آن، سیایه رد کیه بینییممیی را خاصیی سیاسیی باز فضای دیگر، سوی از و بودند مدیون

 میاه میرداد 28 کودتیای گرفیت. بیا شیکل مردم حضور با نفت صنعت شدن ملی جنب 

 برکیت از را تخیتم و تاج من: داشت اظهار روزولت با دیدار در آن پی در شاه که–1332

 سیپرده فراموشیی ورطیه بیه سیاسی آزادی کوتاه دارم دوره شما و ارتشم، ملتم، خداوند،

 بیشیتری قیدرت بیا را پیدرش دیکتاتوری سنت نیز محمدرضا ،بعد به تاریخ این از. شد

 چیین و روسیه فرانسه، سابق هایرژیم رهبران مانند به و (.27: 1379داد)میرآقایی،  ادامه

 ارتی  ییخ ایجیاد بیه اقیدام خود، قدرت تثبیت برای گرامطلق و مستبد پادشاه منزله به

 (. Skocpol, 1982: 87کرد) ضرحا جا همه و رحمبی اطالعاتی دستگاه یخ و مدرن

 شدت به درآن دولت که -نئوپاتریمونیالیسم را محمدرضا سیاسی رژیم الگوی برخی

-پیهیریآسییب با را رژیم این هایضعف شاه معتقدند و کنندمی معرفی -است شخصی

 کیرده متمرکیز خیود شخصییت حیول را دولتیی ماشیین و ترکییب سیلطنتی نظیام های

  (.Arjomand, 1986: 380بود)

 بوسیید،میی را شاه دست که وزیری نخست فرمان، به گوش وزیران نمایشی، احزاب

 مخالفیان از مملیو هیایزنیدان وابسیته، دارانسیرمایه افتادنید،می شاه پا روی که وکالیی

 رسیید، خیود نهاییت بیه هویدا دوران در که تباهی و فساد و متملق هایروزنامه سیاسی،

  (.163-173: 1372داد)دلدم، می نوید شاه که بودند بزرگی تمدن اندازچشم
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 نامحیدود و حکیام و دربیار و شاه بودن العنانمطلق سیاسی، خفقان، استبداد بنابراین

 کشیور، امور در بیگانگان نفوذ و دخالت فردی، امنیت و قانون فقدان  اختیاراتشان، بودن

 بیه ییا پسیندیدنمیی را آن ییا حکومیت کیه ایاندیشه و فکر هر قمع و قلع و جلوگیری

 از پیس و قبیل هیایحکومت همه و قاجار پهلوی، مشتر  ویوگی دانستنمی مصلحت

 آخیر در ربیع ایران اجتماعی -سیاسی ساختار یعنی (.113: 1373بود)زیباکالم،  مشروطه

 سیاختار در تحولی دوران، این تمام در و ماند باقی نخورده دست چنانهم نیز بیستم قرن

 بیه اجتمیاعی مختلیف طبقیات و قشیزها برای سیاسی مشارکت راه و نشد ایجاد سیاسی

 (. 33: 1375بود)مشیرزاده،  بسته ساالرانهمردم نهادهای فقدان علت

 

 روند مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم .3-2

توان به نیوعی مدرنیزاسییون و در دوره پهلوی دوم ما شاهد تحوالتی هستیم که از آن می

جامعه پیشین ایران تعبیر کرد. این تحیوالت، کیه عمیدتاً در حیوزه اقتصیادی، تحول در 

فرهنگی و اجتماعی حادث شد، بیه تغیییرات بنییادی در سیاختار اقتصیادی و اجتمیاعی 

کشور)همچون رشد تولید ناخاالص ملی، گسترش صنعت و خدمات، تحول در مناسبات 

رشید طبقیات متوسیط نیوین و  کشاورزی، گسترش شهرها، افزای  مهاجرت روستائیان،

 تغییر در قشربندی اجتماعی و گسترش کارکرد وسایل ارتباط جمعی( منجرشد. 

علل بروز این تحوالت هرچند متأثر از نیازهای درونی و مشکالت موجود اجتماعی، 

ای های مالی و مشاورهو با حمایت 1332اقتصادی کشور بود عمدتاً بعد از کودتای مرداد 

هیای آمریکیا در دوران جنیگ سیرد و دیپلمات آمریکا و در جهت سیاسیتو فشارهای 

رقابت با شوروی آغاز شد و توسط یخ الیت سیاسی و فرهنگیی، کیه از نسیل جدیید و 

 گردید. دنباله فکری مدرنیستی دوران رضاشاه بودند، پیگیری می

-57های )اقدامات مهکور در قالب اجرای چهار برنامه عمرانی)دوم تا پنجم بین سال

توسط شاه اعیالم شید، توسیط  1341(، که در سال 1341( و اصول انقالب سفید )1335

مراکز فرهنگی دولتی و وابسته به احزاب دولتی مخصوصاً حزب رستاخیز مطر  و اجیرا 

های سیاسی موجود در ایران از جمله نفوذ امریکا در بعید از جنیگ جهیانی گردید. زمینه

-بیه بعید در اییران و اهمییت سیوق 1332مرداد  28کودتای  دوم وگسترش این نفوذ از
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ترین عواملی بودند که الجیشی ایران به عنوان خط مقدم در مقابل کمونیسم؛ از جمله مهم

دولتمردان امریکا را تشویق کرد تا به منظور ایجاد تحوالت اساسی اقتصیادی و فرهنگیی 

نند یخ حکومت دست نشانده نیرومند های مهکور حمایت کنند که بتوادر ایران از برنامه

 را تحت رهبری شاه در تحت قدرت خود نگاه دارند. 

بر اساس دکترین آیزنهاور بعد جنگ سرد، امریکا تالش کرد تا اییران از ییخ کشیور 

طرفی در امور جهانی بود، تبیدیل بیه ییخ نییروی ضعیف سنتی، که به دنبال موقعیت بی

(. و به عنیوان متحید امریکیا در منطقیه 218: 1373ضد کومونیست شود)گازیوروسکی، 

ای امریکا بازی کند و از ثبات سیاسی الزم برای ایفیای نق  مهمی در جهت منافع منطقه

این نق  برخوردار گردد و به همین دلیل به وسیله مستشاران و عوامل سیاسی، اقتصادی 

مدرنیزاسییون در اییران های مالی گسترده روند و فرهنگی خود در کشور و با ارائه کمخ

هیای آغاز شد که در زیر به بررسی مشرو  روند مدرنیزاسیون و پیامیدهای آن در حیوزه

 پردازیم. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دالیل عدم توجه آن به حوزه سیاسی می

 

 اقتصادی حوزه در مدرنیزاسیون نتایج و روند ابعاد، .3-3

وره پهلوی دوم، عمدتاً طیی پین  برنامیه عمرانیی و مدرنیزاسیون در حوزه اقتصادی در د

( انجیام گرفیت. بیرای ایین 1335-56هیای ) های دوم تا پنجم در سیالمخصوصاً برنامه

های پیس از جنیگ جهیانی دوم، سیازمان برنامیه بیرای پیگییری توسیعه منظور در سال

 (. 280: 1373اقتصادی کشور تأسیس شد)گازیوروسکی، 

( و با دعوت دولت اییران از شیرکت مهندسیی 1947) 1326ای هاولین اقدام در سال

ای را نودسن( آغاز شد. این شرکت بعد از مطالعه اوضاع ایران، برنامه–مدیسون)آمریکایی

جهت توسعه پیشنهاد کرد که در آن عمدتاً بر گسترش تکنولوژی کشاورزی تأکیید شیده 

داد مه را به خود اختصیاص مییدرصد از کل هزینه آن برنا 4/40بود و کشاورزی حدود 

(. بعد از بررسی این طر  در کمسیون متشکل از نیروهای خیارجی و 227: 1375)کدی، 

( طراحی شید 1328-35برخی نیروهای داخلی در نهایت برنامه عمرانی هفت ساله اول )

که ضمن تعدیل طیر  میهکور، توجیه بیشیتری در خصیوص بخی  صینعت بیه عمیل 

 (. 228: 1375آمد)کدی، 
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، که بیه نفیوذ گسیترده 32مرداد  28پس از پایان کشمک  ملی شدن نفت و کودتای 

آمریکا در ایران انجامید، توجه به اصالحات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیی در کشیورهای 

هیا قیرار اقماری بیشتر شد و مخصوصاً توجه به ایران که در معر  تبلیغات کمونیسیت

ظور حفظ ارتباط این کشورها با جهان غیرب در داشت، در سیاست خارجی آمریکا به من

اولویت قرار گرفت. در آغاز، سیاست دولت آیزنهاور نسبت به ایران، تحت تأثیر پیارامتر 

استراتوی دفاعی وی مبنی بر کاه  عدم ثبات سیاسی و از مییان برداشیتن خطیر حیزب 

و تحکیم قدرت زاهدی ها به مقدار فراوانی با سرنگونی مصدق توده بوده بود. این هدف

در این باره اقیدام بیه  1955گهاران آمریکا در اوایل سال فراهم شدند. از این رو سیاست

ایجاد رهیافتی نوین کردند که بر پایه آن به منظیور مبیارزه بیا کمونیسییت اییران از ییخ 

شد)گازیوروسیکی، پیمان با غرب تبیدیل مییکشور سنتی به کشوری مدرن و قوی و هم

1373: 229 .) 

توانید های نظامی نمیتنها پیمان» کندی بر اساس منافع استراتویخ آمریکا معتقد بود: 

عییدالتی اجتمییاعی و هییرج و مییرج اقتصییادی، راه خرابکییاری ) بییر کشییورهایی کییه بییی

تواند بر مشیکالت کشیورهای ها باز کرده کمخ نماید. آمریکا نمیها( را در آنکمونیست

-توانید بیه رژییمامی توجه کند. هیچ مقدار اسلحه و قشونی نمیکم رشد فقط از نظر نظ

تواننیید اصییالحات اجتمییاعی کننیید ثبییات و اسییتواری خواهنیید یییا نمیییهییایی کییه نمییی

 (. 238: 1373گازیوروسکی، «)ببخشند

چهار عامل اصلی روستو برای توسعه در جهان سوم عبارتنداز: ایجیاد طبقیه نیرومنید 

هیای توسط این گروه، اصال  فرهنگی دینی و تروی  ارزشدار، تصرف حاکمیت سرمایه

هیای (. بررسیی برنامیه104: 1374مدرن غربی و اصالحات اقتصادی و زیر بنایی)رزاقی، 

طراحی و اجرا شد و همچنین اجرای طر   56تا  41های سوم، چهارم و پنجم، که ازسال

ان مکتیب مدرنیزاسییون و به خوبی تأثیرالگوی هوادار 40اصالحات ارضی در اوایل دهه 

 پردازیم. ها در زیر میدهد که به آنها در ایران نشان مینظریات روستو را بر این برنامه

های ( با تأثیرپهیری از رهیافت1963-1341/67-45)هدف برنامه سوم عمرانی کشور

سیازی بیرای رشید اسیتراتوی جیایگزینی الهکر صنعتی کردن سریع کشیور و زمینیهفوق

ات بود. این برنامه،که به کمخ مشاوران امریکایی در سازمان برنامه و بودجه طراحی وارد
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های سازمان های قبلی فراگیرتر بود، زیرا رهنمودهای آن نه تنها شامل هزینهشد، از برنامه

های دیگیر دولیت و بخی  های موازی توسعه مربوط به سازمانشد بلکه هزینهبرنامه می

هیایی، کیه بیا گرفت و استراتوی توسعه هماهنگی را درباره طیر خصوصی را در بر می

 (.  Razavi, 1984: 45کرد)آورد، پیگیری میتأمین مالی مربوط به اجرا در می

ها در آمریکا بیه مرحلیه در کنار برنامه چهارم، اصالحات ارضی نیز با فشار دموکرات

ن کیرد. برنامیه اصیالحات اجرا درآمد و ساختار اقتصادی و اجتمیاعی کشیور را دگرگیو

بیود کیه شیاه « انقیالب سیفید»تر تحت عنیوان ارضی مقدمه یخ برنامه اصالحات جامع

-جا که اکثریت جمعیت در کشورهایی همچون اییران در روسیتاها مییمطر  کرد. از آن

زیستند و به کار کشاورزی اشتغال داشتند مسأله زمیین و اصیالحات ارضیی همیواره در 

توجهی به این امیر مردان آمریکا بیهای  توسعه قرار داشت. دولتیسینکانون توجه تئور

-های هیمثباتی سیاسی دولتها در میان دهقانان و بیرا موجب گسترش نفوذ کمونیست

دانستند بنابراین اصل چهار ترومن از همان آغیاز متوجیه اصیال  سیاختار پیمان خود می

 ر بود. کشاورزی و مسائل ارضی کشورهای در حال گها

( از اقدام امینی برای طر  مسئله اصالحات 1960) 1339شاه با فشار آمریکا در سال 

های بیزر  آمیاده و بیه ای به منظور تقسیم زمینارضی حمایت کرد. بر این اساس الیحه

( از تصیویب مجلیس گهشیت. 1340مجلس تقدیم شد که با تعدیالت بسیاری )در سال 

المللی پول طیر  را بیه یان و با پهیرش شرایط صندوق بینعلی امینی با حمایت آمریکای

(. شاه بعیدها در گفتگیو بیا ییخ خبرنگیار آمریکیایی 520: 1377اجرا گهارد)آبراهامیان، 

وزییری و حماییت از اظهار داشت دولت کنیدی او را در انتخیاب امینیی بیرای نخسیت

( شاه در یخ گردش 1341ها )(. اما بعد519: 1377اقدامات او وادار کرده بود)آبراهامیان، 

طلبانه و بعد از سفر به آمریکا، امینی را کنار گهاشت و اصالحات ارضی را ابتکیار فرصت

 نامید. « اصول انقالب سفید» خود معرفی کرد و آن را یکی از 

تیا دی  40دی  19اصالحات ارضی طی سه مرحله اجرا شید. در مرحلیه اول کیه از 

های روستایی را در بر گرفت)کاتوزییان، درصد خانواده 20 به طول انجامید، حدود 1343

هنگامی آغیاز شید کیه  1343-5های (. مرحله دوم اصالحات ارضی در سال351: 1374

های بسیاری تعدیل شد. در این مرحله شیاه بیه اصیطال  از میالکین قانون قبلی با تبصره
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باشیند لیها ران بزر  کاراتر میداپا حمایت نموده و اعالم کرد که این گروه از زمینخرده

 ها زمین های خود را از دست بدهند. خواهد آنوی نمی

بایست از انجام شد، تمامی کشاورزان می 1345 -48های در مرحله سوم، که در سال

 (. 285: 1375شوند. )کدی، طریق خرید اقساطی صاحب زمین می

را درآمد، سرانجام به بیی  از برنامه اصالحات ارضی، که به صورت گام به گام به اج

نیمی از کشاورزان زمین داد تقریباً همه زمینداران بیزر  را از مییان بیرد امیا اصیالحات 

درصید کشیاورزان صیاحب  75ارضی کار اندکی برای زدودن فقر انجام دادند و حیداقل 

 زمین، به دلیل کمی میزان زمین خود و عدم توانایی در گهراندن زندگی مجبیور بیه رهیا

هایی که دولت برای کمیخ بیه پیشیبرد امیر اصیالحات کردن زمین شدند و عموماً هزینه

هیای بیزر  ارضی اختصاص داده بود در محل خود هزینه نشید و در راه اجیرای طیر 

 (. 283: 1373آبیاری به کار رفت)گازیوروسکی، 

ادن بیا های برنامه چهارم از نظر اعبارات پرداختی، فصل صینایع و معیترین فصلمهم

درصید بیوده  7/22های ارتباطات و مخابرات با درصد و پس از آن به ترتیب فصل 3/22

ترین فصل برنامه است و اگر به این دهد که صنعت و معدن مهماست. این ارقام نشان می

هیای کشیاورزی و آب مربیوط بیه تیأمین آب نکته توجه شود که بی  از نیمی از هزینه

-تیر مییحور برنامه توسعه کشور به سوی صنعتی شدن آشیکارشهرها بوده است تغییر م

 (. 143: 1374گردد)رزاقی، 

( در آغاز برای پیگیری همان استراتوی کلیی توسیعه 1352-56برنامه پنجم عمرانی )

ها حادثه مهمیی های گهشته به اجرا درآمد. اما افزای  قیمت نفت طی این سالدر برنامه

را در تحوالت اقتصیادی اییران موجیب شید. سیازمان  سازیبود که پیامدهای سرنوشت

( موفق شد برای اولین بار قیمت نفت خیام را تعییین کنید و 1973)1352اوپخ در سال 

دالر در هر شبکه ترقی داد و چندی بعد در کنفیرانس  5درصد افزای  به  70قیمت را با 

که برساند. سیپس از درصد دالر در هر بش 65/11تهران در اقدامی دیگر این قیمت را به 

کننده نفت مجدداً طی چند مرحله قیمت نفت خام را افیزای  دادنید آن کشورهای صادر

که این امر سطح درآمدهای این کشیورها را بیه شیدت افیزای  داد)سیریر و همکیاران، 

1368 :19 .) 
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به این ترتیب در برنامه عمرانی پنجم با توجه بیه افیزای  درآمید نفیت و در نتیجیه 

ها و بخ  صنعت و ترین هزینه  شدید اعتبارات، بخ  ارتباطات و مخابرات مهمافزای

هیای غییر های تولیدی را به خود اختصاص دادند. منتهیی هزینیهترین هزینهمعدن عمده

هیا درصد از هزینیه 41تولیدی در این برنامه بسیار افزای  یافته بود؛ به طوری که حدود 

هیای مربیوط بیه نفیت، بیرق، داد. در ایین برنامیه هزینیهاقتصادی تشکیل میرا امور غیر

درصد از اعتبیارات  5/43العاده یافت و روی هم ساختمان، مسکن و آموزش اهمیتی فوق

 (. 144: 1374برنامه پنجم را به خود اختصاص داد)رزاقی، 

 

 اجتماعی -های فرهنگیمدرنیزاسیون در حوزه .3-4

هیا های رژیم بود. بر ایین اسیاس در ایین سیاللویتمدرنیزاسیون فرهنگی نیز یکی از او

های عمرانی برای گسترش سوادآموزی و گسترش مدارس جدیید بخ  مهمی از بودجه

های جامعه سنتی( صیرف ترین مراکز تحول در ارزشها )به عنوان مهمو تأسیس دانشگاه

شیمار  1356تیا  42گردید و چهره فرهنگی کشور را دگرگون کرد، به طوری که از سال 

 640هیزار، در دبسیتان از  221هزار نفر بیه  13ها از حدود نام شدگان در کودکستانثبت

ای هزار نفر و در مدارس فنی و حرفه 10های سوادآموزی تا میلیون، در کالس 4هزار به 

نیام هزار نفر رسید. افزون بر این شمار دانشجویان ثبت 227هزار به  14و تربیت معلم از 

هزار  18های خارجی به ویوه آمریکای شمالی و اروپای غربی از کمتر از دانشگاه شده در

در صد در 5/14هزار نفر افزی  یافت. همچنین میزان سواد در ایران از  80نفر به بی  از 

رسیید )فیوزی  1355درصید سیال  4/47و  1354درصید در سیال 1/28بیه  1355سال  

 (. 185: 1380تویسرکانی، 

 

 زاسیون در حوزه سیاسیمدرنی .3-5

باشییم و در حوزه سیاست شاهد نوعی انقبیا  سیاسیی و تیداوم نیوعی الگارشیی میی

و بیا  1332مرداد،  28حکومت مانع هر گونه مشارکت در این صحنه بود. بعد از کودتای 

های مالی آمریکا بیه گرا(، دولت با حمایتسرکوبی نیروهای سیاسی )ملی، مههبی و چ 

هیای قیدرت ترین پایگاههای امنیتی به عنوان مهمگرای  ارت  و سازمان تدری  به سوی
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هیای اجتمیاعی خود حرکت کرد و با افزای  درآمد نفت، استقالل عمل خود را از گیروه

افزای  داد و شاه را قادر ساخت که کنترل خود را بر حکومت تحکیم بخشید. نهادهیا و 

نونی همچیون انتخابیات، مجلیس، قیوه های دموکراتیخ در ظاهر و بیه صیورت قیارویه

قضاییه هنوز پا بر جا بود ولی عدم وجود یخ جبهه مخالفت سبب شید کیه شیاه بتوانید 

توانسیت حکومیت را هیا جامعیه مییهای قانونی میهکور را، کیه از راه آننهادها و رویه

 (. 535: 1373محدود سازد، براندازد)گازیوروسکی، 

 

 (1357 -1340هلوی دوم در ظهور رادیکالیسم در دهه)پ نق  مدرنیزاسیون دوره .3-6

 زدایی الگوی مدرنیزاسیونبرون .3-6-1

زداییی های مهم الگوی نوسازی در این دوره را بروندر یخ ارزیابی کلی، یکی از ویوگی

هیای اصیلی آن، تیأمین منیافع و نیازهیای گییریآن باید ذکر کرد به این معنی که جهیت

باشد. در این ارتبیاط بایید گفیت کیه اوالً برنامیه کشور مرکز می کشورهای دیگر ازجمله

مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم با فشار عوامل خارجی و مخصوصاً آمریکائیان 

ها و عمدتاً در حوزه اقتصادی و فرهنگیی بیه مطر  شد و با کمخ مالی، فنی و فکری آن

رییزی بیرای ی میهکور، کمیخ بیه برنامیههیااجرا در آمد. بر اساس این الگیو و توصییه

میرداد و  28مدرنیزاسیون ایران بعد از جنیگ جهیانی دوم آغیاز شید و بعید از کودتیای 

استقرار کامل نفوذ آمریکا در ایران این روند تشدید شد. در مجموع با کمیخ ایین الگیو، 

خشیی داری ادغام شد و بخ  خصوصی به صورت باقتصاد ایران در بازار جهانی سرمایه

هیا در داخیل داری جهانی یا در واقع به صورت کارگزار یا عامیل چنید ملییتاز سرمایه

داری نسبتاً ابتدایی و متکی (. و شیوه تولید را از سرمایه144: 1371کشور درآمد )رزاقی، 

داری سهامی روبه رشید صینعتی، کیه در به یخ سرمایه 1950بر کشاورزی در اوایل دهه 

سیرمایه داری » تیوان داری را مییبر نفت بود، تغییر داد این سیرمایهکه متکی  1970دهه 

 (. 218: 1375دانست)کدی، « وابسته

 مدرنیزاسیون الگوی ناموزونی .3-6-2

تیرین ویوگیی اقتصیادی، اقتصادی از پدیدۀ ناموزونی به عنوان مهم –گران سیاسیتحلیل

نظر این گروه، توسیعه نیاموزون از  کنند. بهاجتماعی، و سیاسی ایران در این دوره یاد می
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افتیادگی، و عوار  وابستگی است که تجلیات مختلفی دارد مانند: گسیختگی، از ریخیت

افتیادگی، و گسییختگی، از ریخیت نابرابری. بر این اساس ناموزونی، ترکیبی از سه پدیده

فرآینید  المللیی کیار، عیار نابرابری است که در نتیجه شرکت فرودستانه در تقسیم بین

 (. 38: 1372شود)حجاریان، توسعه کشور پیرامونی می

 ناموزونی اقتصادی. 3-6-3

با توجه به مباحث مهکور، این نویسندگان در مورد ایران معتقدند کیه افیزای  وابسیتگی 

، نق  مهمیی در 1342-57ایران به نظام جهانی و افزای  درآمد نفت مخصوصاً دردورۀ 

  این ناموزونی داشته است.

به نظر این گروه درآمد نفت اگر چه خون زیادی را به پیکر نظام شاهنشیاهی تزرییق 

هایی بود که مصیونیت ذاتیی سیسیتم را در مقابیل عوامیل نمود، این خون حامل ویروس

 تهدیدکننده به شدت کاه  داد و عالیم بیالینی نیاموزونی یعنیی گسییختگی، از ریخیت

کیرد و مسییر توسیعه را در زونی درآن خودنمایی مییافتادگی، و نابرابری به طور روز اف

ای سوق داد. حتی زا به سمت اقتصادی مصنوعی و گلخانهایران از روندی طبیعی و درون

آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران در جمع بازرگانان انگلیسی با توجیه بیه وضیعیت 

وشیید و تنهیا در صیورتی اقتصادی ایران توصیه کرد در ایران فقط کاالهیای خیود را بفر

ای جز ایین نداشیته باشید)پارسیونز، سرمایه گهاری کنید که برای فروش کاالهایتان چاره

-المللیی بیه سیمت سیرمایهدارهای بیینانداز، سرمایهتأثیر همین چشم(. تحت49: 1363

-درصد )بین سیال 40گهاری در تجارت و صنایع سبخ، که از سودآوری متوسط ساالنه 

کیه ایین صینایع میرتبط بیا ( برخوردار بود، رو آوردند اما به دلییل ایین1357ا ت 42های 

مراحل بعدی تولید )صنایع سنگین و واسطه( بود و خدمات توسعه صیادرات نداشیت و 

 زد. شد رشد ناموزونی را دامن میتنها در بازار داخلی مصرف می

 اجتماعی ناموزونی .3-6-4

اجتماعی معتقدند کیه نیاموزونی سیاخت اجتمیاعی  –نظران سیاسیدر این رابطه صاحب

 های کشورهای جهان سوم است. یکی از ویوگی

دار به عنوان موتیور توسیعه از رمقی طبقۀ سرمایهداری انگلی و بیگیری سرمایهشکل

اهمیت خاصی برخوردار است. این طبقه ناشی از ریخت و پاش و تزریق درآمد بادآورده 
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اند. شاه شیبکۀ اقتصیادی زیع درآمد نفت یعنی دولت جمع شدهنفت است و گرد منبع تو

مکیید و بیازار پیر رونقیی بیرای العاده گستردۀ دولتی خلق کرد که درآمد نفت را میفوق

ساخت. این اقتصاد شه سیاخته، بازی و سوداگری مهیا میمصارف خدماتی، داللی، بورس

رد و بورژوازی ایران را خصیلتی کرشد عادی اقتصاد و کشاورزی را در ایران منحرف می

بر نبیود و بیه سیودهای سیریع گهاری در صنایع سرمایهداد که حاظر به سرمایهانگلی می

تیوان کرد. این ناهنجاری ساختی را در طبقیات پیایین ماننید کیارگران نییز مییبسنده می

زون مشاهده کرد. بر این اساس ساخت اجتماعی ایران در اثر مدرنیزاسییون سیاختی نیامو

هیای عمیده آن بود)حجارییان، افتادگی از ویوگییشد که نابرابری، گسیختگی، از ریخت

1372 :47.) 

 ناموزونی سیاسی .3-6-5

دهید. در این دوران ناموزونی مدرنیزاسیون در حوزه سیاسی نیز عالیم خود را نشان میی

رده دولیت توان از سکتاریسم مفرط دولت و احزاب سیاسی، رشد گسیتدر این ارتباط می

رمقی نهادهای جامعه میدنی، انحیراف از معیارهیای عقالنیی بروکراسیی و  در مقابل کم

ناکارکردی نظام پارلمانی و حقوقی به عنیوان مظیاهر ایین نیاموزونی نیام برد)حجارییان، 

(. در رژیم شاه، اقتدار سیاسی در شخ  شاه متمرکز بود. او به کمیخ حیدود 67: 1372

کرد. این نخبگان حایلی بیین شیاه و سیایر یاسی، نظام را اداره میسیصد نفر از نخبگان س

-های او را به مرحله اجرا در میطبقات اجتماعی بودند و همچنین تسمه نقاله، خط مشی

آوردند . شاه برای حفظ نظام، پاییه را بیر عیدم مشیارکت سیاسیی گهاشیت و درجهیت 

ن شیوه اعمال اقتدار سیاسی، کیاه  بروکراتیزه کردن نظام گام برداشت. یکی از آثار چنی

هیای توسیعه بیوده توان و قابلیت نظام اداری اییران بیه عنیوان ابیزار رسییدن بیه هیدف

(. علت عدم قابلیت نظام اداری اییران را خاسیتگاه اشیرافی و Zonis, 1975: 201است)

 کنند. با شکست حزب رستاخیز، که آخرین تجربۀ شاه بیرایمدل غیر عقالنی آن ذکر می

سازی سیاسی از باال بود، معلوم شد که پایۀ اجتماعی و ایدئولوژیخ مشروعیت نوعی نهاد

، که به انقالب اسیالمی 1357و  56های نهاد سلطنت بسیار ضعیف است و تحوالت سال

انجامید، این ضعف را به خوبی نشان داد. این ناموزونی در ابعیاد مختلیف مدرنیزاسییون 
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تأکیید قیرار گرفتیه اسیت و بسییاری ریشیه انقیالب و توسط محققیین مختلیف میورد 

 (. 5: 1375دانند)مشیرزاده، رادیکالیسم اسالمی را همین ناموزونی می

 

 گیرینتیجه

رفتار سیاسی رادیکالی به عنوان یکی از انواع رفتیار اجتمیاعی انسیان متیأثر از عوامیل و 

منیابع عمیده فرهنیگ  عناصر متعدد روانی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی اسیت. یکیی از

 باشد. سیاسی ایران، فرهنگ سیاسی شیعه می

هایی که در این تحقییق در رادیکیالیزه شیدن فرهنیگ سیاسیی ترین علل و زمینهمهم

( شید، عبارتنیداز: 1340-1357های اسالمی( در آن از مقطع تاریخی اییران )شیعه )گروه

 اییران جامعیه سیاسیی ناسباتم پایدار ماهیت و ساختار حکومت پهلوی دوم: ویوگی -1

 محمدرضیا سیاسیی قدرت ساختار یعنی آن نظام آخرین تا سلطنتی نظام ترینقدیمی از)

 گونیاگون، هیایروش از استفاده با که بود هاییقدرت خودکامگی و استبداد( پهلوی شاه

های ضید میههبی نظیام حیاکم؛ فرهنیگ سیاست -2. گرفت دست به را مردم امور زمام

کننده الگوهای رفتار سیاسی در سیطو  خیرد و کیالن یعنیی فیرد و نظیام یینسیاسی تع

پهیری و نهادهای میؤثر در آن، باشد. در عین حال به دلیل اهمیّت نق  جامعهسیاسی می

ترین و میؤثرترین نهیاد جامعیه در اش مهمساخت سیاسی با توجه به کارکردهای اساسی

 باشد. ال  میتداوم بخشیدن و تقویت یخ فرهنگ سیاسی خ

مجموعه عوامل یادشده باعث غلبه الگیوی رادیکالیسیم و سیتیز در فرهنیگ سیاسیی 

گرا( گردیدند و ایین نگیرش و قرائیت از فرهنیگ شییعه موجیب های اسالمشیعه )گروه

های اسالمی طیی جویانه در میان مردم و گروهگیری رفتار و کن  رادیکالی و مقابلهشکل

آمیز نیست، بلکه بته غر  از رفتار رادیکالی صرفاً رفتار خشونتشد. ال 50و  40دو دهه 

هایی است که با قصد براندازی نظام سیاسی موجیود و تأسییس انواع رفتارهای و فعالیت

 آمیز هم داشته باشد.گیرد و ممکن است جنبه مسالمتنظام جدید صورت می
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 رادیکال سطططط 

 در س اسطططط 

 ایران پهلوی؛

1357-1340 

 منابع

 دانشینامه (.1356-1357)میاسالب انقالب  و آزادی نهضت .(1380) .محمد احمدی،

 .مدرس تربیت دانشگاه دکتری،

 و محمییدیگل احمیید ترجمییه ،انقالالب  دو بالالی  ایالالران .(1377) .یروانیید آبراهامیییان،

 .نشرنی انتشارات: تهران دوّم، چاپ ،فتاحی محمدابراهیم

 .مروارید انتشارات: تهران ،سیاسی دانشنامه .(1383) .داریوش آشوری،

  .نوین علوم نشر: تهران ،عقل دولت .(1374) .حسین بشیریه،

 . رامانو: تران شریفی، پاشا حسن ترجمه سقوط، و ظهور .(1363) .آنتونی پارسونز،

 . نیلوفر: تهران ،است آینده راه چراغ گذشته. (1371) .جامی

 ،«یپیرامیون کشیورهای در سیاسیی توسیعه فرآینید ناموزونی» .(1372) .سعید حجاریان،

 . 2 رهشما راهبرد،

 فصاللنامه ،«اهلبیدی و هایهیرپبآسی سلطانی، اقتدار ساخت». (1373) .سعید حجاریان،

 . 8 و7 شماره پنجم، سال اقتصادی،-سیاسی اطبعات

 . گمنام: تهران هویدا، رعباسیام خاطرات و زندگی (.1372) .اسکندر دلدم،

 . نی نشر: تهران ایران، اقتصاد(. 1371) .ابراهیم رزاقی،

 مجموعیه شاهنشالاهی، نظالام واژگونی و برونزا توسعه الگوی(. 1374) .ابراهیم قی،رزا

 اسیاتید امیور معاونت ناشر: قم آن، ایههریش و اسالمی انقالب سمینار اولین مقاالت

 . معارف دروس

 ،ایالران اسالبمی انقالب  سیاسالی جامعه شناسی بر درآمدی .(1382) .مهیدی رهبری،
 .مازندران انشگاهد نشر انتشارات: مازندران

 . روزنه: تهران اسبمی، انقب  بر ایمقدمه .(1373) .صادق زیباکالم،

 . خارجه وزارت انتشارات: تهران ،آینده هایهدیدگا و اوپک (.1368) .همکاران و سریر

 اسبمی، انقب  تا مشروطیت انقب  از ایران سیاسی نخبگان(. 1372) .زهیرا شجیعی،

 . سخن: تهران

 . علم انتشارات: تهران انقب ، داستان .(1370) .محمود ،طلوعی
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 . نی نشر: تهران ایران، اقتصاد در نیافتگی توسعه مدارهای  .(1371) .حسین عظیمی،

 اسناد مرکز ،دوم پهلوی رژیم و قدرت ساخت تئوریهای .(1382) .محمدرحیم عیوضی،

 . اسالمی انقالب

 انقیالب اسیناد مرکز ،ایران در مدرنیزاسیون و مذهب .(1380). یحیی تویسرکانی، فوزی

 . اسالمی

 نفیسی، محمدرضا ترجمه اوّل، جلد ،ایران سیاسی اقتصاد .(1373) .محمّدعلی کاتوزیان،

 .پاپیروس انتشارات: تهران

 دفتیر: تهیران گیواهی، عبیدالکریم ترجمه ،ایران انقب  هایریشه .(1375) .نیکی کدی،

 . فرهنگ نشر

: تهیران زنگنیه، جمشیید ترجمه شاه، و آمریکا دیپلماسی .(1373) .مار  گازیوروسکی،

 . رسا نشر

 شهسا، احمد ترجمه ،«متحده ایاالت و ایران امنیتی روابط». (1371) .مار  گازیوروسکی،

 . 65-66 هشمار ،اقتصادی -سیاسی اطبعات

 ،فیاطمی فرییدون ترجمیه ایران، در پذیر سلطه حکومت .(1371) .مار  گازیوروسکی،

 . مرکز: تهران

 اسیالمی انقیالب مطالعیه در مختلیف هیاترهیاف بیه نگاهی» .(1375) .حمیرا مشیرزاده،

 . 9 شماره ،راهبرد فصلنامه ،«ایران

 اسیناد مرکیز انتشارات ،اسناد روایت به خرداد 15 قیام تاریخ .(1377) .جواد منصوری،

 . اسالمی انقالب

: تهیران ،(انقالب  تا کودتا از) ایران ساله 25 یاسیس تاریخ .(1371) .رضاغالم نجاتی،

 . رسا فرهنگی خدمات مؤسسه

 . زوار: تهران خطرات، و خاطرات(. 1324) .خان قلی مهدی مخبرالسلطنه، هدایت
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