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چکیده
انقلاب  1531را از آن رو اسلامی مینامند که ممهدج یرنهان رادهر در ر ،هردئ انهد و و د و
سازمان آن را نیرو،اد مذ ،ی تشکیل می دادند، .دف مقا رادر آن است ک نوع تقابل رکومت
پهلود با انن یرنان وسیع رادر در انقلاب را بررسی کند .بر ،مهین اسهاپ پرسشهی که در انهن
مقا ب آن پرداختیم از انن قرار است :رکومت پهلود دوم در راستاد تضمین بقا چ مودهیی را
در ق ال اپوزنسیون مذ ،ی اتخاذ کرد؟ روش انن مقا توصیفی -تحلیلی و شیوج گردآورد دادج،ها
نیز کتابخان اد است .از منظر نظردئ انن مقا از چارچوب مفهومی س گان (سهرکوبئ تسههیل و
تسا،ل) ک چار ز تیلی در کتاب «از بسیج تا انقلاب» ب آن پرداخت بههرج بهردج اسهت .در ادبیها
پژو،ش انن مقا تاکید کردنم ک س گان چار ز تیلی تاکنون ب شکل خها و متمرکهز دربهارج
انقلاب اسلامی مورد استفادج قرار نگرفت است و ممدج پژو،ش،اد صور گرفته ئ نظرنه «بسهیج
منابع» تیلی را «ب شکل کلی» دربارج انقلاب اسلامی بکار بردجاند .محدودج زمانی انن پژو،ش د،
 04و  34شمسی است .واکاود دادج،اد متیدد تارنخی نشان مید،د در رکومهت پهلهود دامنه
«سرکوب» نیرو،اد مذ ،ی گستردجئ «تسا،ل» اندک و «تسهیل» به مراتهک کمتهر بهودج اسهت.
رکومت پهلود اندک تسهیلا ارا شدج را براد مخا فین میانه رو به کهار بهرد .تیلهی نظام،هاد
سیاسی را ب چهار دست سرکوبگرئ توتا یترئ متسا،ل و دییف تقسیم میکنهد .بهر اسهاپ شهوا،د
تارنخی مویود ک از مودع رکومت پهلود نس ت ب مخا فین مذ ،ی بدست میآندئ انن رکومت
را باند نک نظام سرکوبگر نامید.
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مقدمه

دامنه نیروهای مردمی حاضر در انقلاب و نقش آفرینی مذهب در وقوع این رویدادِ ماهیتا مدرن از
جمله ویژگیهای تمایز بخش انقلاب اسلامی در مقایسه با دیگر انقلابهای اجتماعی است .بر همـین
اساس نیز مقاله حاضر قصد دارد به نوبه خود گامی را در واکاوی هر چه بیشتر انقلاب اسلامی بـردارد.
به نظر میرسد استفاده از رویکردهای نظری بتواند به تحلیل و واکاوی هرچه بهتر این انقلاب کمـ
کند .رویکردهای نظری سبب میشود تا بخشی از رویدادهای انقلاب با وضوح بیشتری مـورد بررسـی
قرار گیرد .در این راستا این پژوهش نیز از منظری تئوریـ

بـه تحلیـل مسـئلهای خـا

در انقلـاب

خواهد پرداخت .از جمله مسائل مهمی که در بررسی انقلاب اسلامی مورد پرسش قرار میگیرد ،میزان
استفاده حکومت از دستگاه سرکوب است .اینکه آیا حکومت پهلوی رویهای تساهلآمیز را در برخـورد
با انقلابیون در پیش گرفت یا آنکه همه دستگاه سرکوب حکومـت در جهـت مقابلـه و مواجهـه و بـه
عبارتی بهتر حذف مخالفین حکومت به خدمت گرفتـه شـد .در ایـن زمینـه البتـه میـان تحلیـلگران
مختلف ی

روایت واحد وجود ندارد .حتی روایتهای غیرعلمـی کـه در رسـانههای عمـومی منتشـر

میشوند نیز ابهامات در این زمینه را بیشتر میکند .به نظر میرسد بخشـی از نظریـه بسـیی سیاسـی
چارلز تیلی بتواند ما را در واکاوی این مسئله یاری کند .بر این اساس پرسشی کـه در ایـن مقالـه بـه
دنبال پاسخ آنیم از این قرار است :حکومت پهلوی در راستای تضمین بقـا چـه رویکـردی را در قبـال
اپوزیسیون مذهبی در پیش گرفت؟ همانگونه که از سوال این پژوهش نیز مشخص است ،ایـن مقالـه
تنها به مواجهه حکومت پهلوی و نیروهای مذهبی متمرکز خواهد شد .بعلاوه از نگاه این مقاله منظـور
از نیروهای مذهبی ،تنها آن دسته از جریانات سیاسی هستند که تا پیروزی انقلـاب از روحانیـت جـدا
نشدند .بنابراین گروههای همچون مجاهدین خلق موضوع پژوهش حاضر نیستند .در پاسخ به پرسش
مطرح شده ،این فرضیه را به بحث خواهیم گذاشت« :واکاوی دادههای متعدد تاریخی نشان میدهـد
در حکومت پهلوی دامنه «سرکوب» اپوزیسیون مذهبی گسترده« ،تسـاهل» انـد و «تسـهیل» بـه
مراتب کمتر بوده است .حکومت پهلوی اند تسهیلات ارائه شده را برای مخالفین میانهروی مذهبی
به کار برد ».برای بررسی فرضیه مقاله حاضر ،ابتدا با نگـاهی بـه پیشـینه پـژوهش نـوآوری خـود را
تشریح میکنیم .سپس چارچوب مفهـومی سرکوب/تسهیل/تسـاهل بیـان میشـود و بـر پایـه آن در
بخش اصلی مقاله در ذیل سه بحث سرکوب ،تساهل و تسهیل به واکاوی نوع مواجهـه حکومـت بـا
نیروهای مذهبی خواهیم پرداخت.
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پیشینه پژوهش
همانطور که گفته شد این مقاله به مواجهه حکومت در برابر اپوزیسـیون مـذهبی میپـردازد .در
بین نسلهای مختلف نظریهپردازی انقلاب ،بیش از همه نسل دوم(نظریات خشونت عمومی) میتواند
مسئله این پژوهش را مورد واکاوی قرار دهد .در بین نظریات مختلف این نسل نیـز نظریـه «بسـیی
منابع» چارلز تیلی بهترین چارچوب مفهومی را برای تحلیـل میـزان سـرکوب در انقلـاب اسـلامی در
اختیار ما قرار میدهد .به همین منظور در ادبیات پژوهش این مقاله از تطویل بحث پرهیز مـیکنیم و
به پژوهشهایی میپردازیم که بر اساس این نظریه در مـورد انقلـاب اسـلامی صـورت گرفتـه اسـت.
سمتی ( )1375در مقاله «نظریه بسیی منابع و انقلاب اسلامی ایران» ،از منظری وسـیع بـا اسـتفاده از
این چارچوب نظری ،ضمن تحلیل فرایندهای دولت سازی و نوسازی در ایـران بـه چگـونگی بسـیی
چالشگران اصلی یعنی روحانیون ،روشنفکران ،طبقه متوسط ،بازاریان و کـارگران میپـردازد .احمـدی
منش و احمدی منش( )1381در مقالهای با نام «سازماندهی در انقلاب اسلامی ایران» با بهـره گیـری
همزمان از چارچوب نظری چارلز تیلی و رابرت تـد گـر و از منظـری تلفیقـی چگـونگی سـازماندهی
نیروهای انقلاب را در فروکاستن قدرت پهلوی و قدرت یابی انقلابیون ترسیم میکنـد .دهقـان نـژاد و
رستمی( )1381در پژوهشی با عنوان «بررسی تحلیل زمینهها و عوامـل تقابـل بازاریـان بـا حکومـت
پهلوی دوم»(بر اساس مدل بسیی چارلز تیلی )1357-1311حرکتهای اعتراضی بازاریان را در مقابل
حکومت پهلوی به بحـث گذاشـتهاند .همانگونـه کـه از عنـوان ایـن پـژوهش نیـز مشـخص اسـت
نویسندگان بر بازاریان متمرکز شدهاند و برآنند که مخالفت و اقدام جمعی بازاریان علیـه حکومـت از
ی

سو ریشه در قابلیت و ویژگی خا

بازاریان و از سوی دیگر نتیجه خصـومت حکومـت بـا آنـان

بوده است .در مقالهای دیگر به قلم شاه علی( )1385با عنوان «راهبرد مبرزاتی امام خمینی(ره) :بسیی
سیاسی مردم» ،نویسنده به نقش چهار عامل مورد تاکید تیلی (ایـدئولویی ،رهبـری ،سـازمان و تـوده
مردم) در انقلاب اسلامی پرداخته است .نویسنده همچنین تلاش کرده است تا ضمن بحـث از ناکـامی
دو راهبرد مبارزاتی مسلحانه و اصلاح طلبانه در طول سالهای منتهی به انقلـاب ،ایـن فرضـیه را بـه
مح

آزمون بگذارد که راهبرد سیاسی امام ،بسیی سیاسی مردم در طول انقلاب اسلامی بـوده اسـت.

شیرخانی و ساسان( )1388در مقالهای با عنوان «مقایسه پیامدهای سیاسی انقلـاب فرانسـه و انقلـاب
اسلامی ایران با تاکید بر دگرگونی ساختار سیاسی» ،با استفاده از رویکرد تلفیقی ،نظریات هانتینگتون،
تیلی ،زیمرمن و اسکاچپول را برای مقایسه انقلاب اسلامی و انقلاب فرانسـه مـورد اسـتفاده قـرار داده
است .فرهادی و همکاران( )1383در مقالهای با عنوان «تحلیـل مقایسـهای بسـیی منـابع در انقلـاب
مشروطه و انقلاب اسلامی ایران» با استفاده از مدل بسیی چارلز تیلی ،با روشی تاریخی -مقایسـهای و
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تحلیلی اسنادی به مقایسه این دو انقلاب پرداختهاند .از نظر نویسندگان اهم تفاوتهای دو انقلـاب در
ایدئولویی بسیی و رهبری و اصلیترین شباهتها در وضعیت سـرکوب /تسـهیل انقلـابیون از سـوی
حکومت و وضعیت قدرتمند گروههای انقلابی در مقابل وضعیت ضعیف حکومتهای قاجـار و پهلـوی
بوده است(.در این بین نویسندگان مقاله به مفهوم تساهل تیلی توجهای نداشـتهاند و بـه آن اشـارهای
نکردهاند ).کشاورز و فرهادی( )1381در پژوهشی با عنوان «بسیی منابع در انقلاب اسـلامی ایـران» و
با روش قیاسی و تاریخی به دنبال انطباق نظریه تیلی بر انقلاب اسلامی بودهاند .به غیر از مـوارد ذکـر
شده از نظریه بسیی منابع چارلز تیلی در تحلیل جنبشهای اجتماعی دیگری نیز استفاده شـده اسـت
که واکاوی آنها دغدغه و مسئله پژوهش حاضر نیست .حال با توجه به ادبیات ذکر شده میتـوان بـه
نوآوری پژوهش حاضر پرداخت .به نظر میآید ایـن پـژوهش از چنـد منظـر از پژوهشهـای پیشـین
متفاوت باشد :اولا این پژوهش بر کلیت نظریه تیلی متکی نیست و تنها به ی

چارچوب مفهومی آن،

یعنی سرکوب /تسهیل/تساهل تکیه دارد .این در حالی است که پژوهشهـای ذکـر شـده بـر اسـاس
دغدغههای محوری پژوهش خود یا بهطور کلی به این سهگانه نپرداختهاند و یا در بهترین حالت تنها
با اشاراتی گذرا از آن عبور کردهاند .نکته قابل تامل دیگر اینکه پژوهشهای صورت گرفته در همـان
اشارات گذرا نیز سه گانه سرکوب/تسهیل /تساهل را به دوگانه سـرکوب /تسـهیل تقلیـل دادهانـد در
حالی که به نظر میرسد مفهوم تساهل بیش از تسهیل در نوع مواجهه حکومت با نیروهـای مـذهبی
دارای اهمیت است .نکته تمایز بخش دیگر این مقاله این است کـه ،پـژوهش حاضـر نـه بـه همـه
نیروهای حاضر در انقلـاب اسـلامی ،بلکـه بـر نیـروی عمـدهای کـه در پیـروزی ایـن انقلـاب نقـش
داشت(جریان مذهبی) خواهد پرداخت .با ایـن تمرکـز بـه شـکلی دقیـقتر میتـوانیم رفتـار و کـنش
حکومت در قبال اپوزیسیون مذهبی را مطالعه کنیم.
چارچوب مفهومی :سرکوب /تسهیل /تساهل
چارلز تیلی با نگارش کتاب «از بسیی تـا انقلـاب» دریچـهای جدیـد را بـرای تحلیـل انقلـاب در
کشورهای مختلف گشود .ج

گلدستون ،نظریه بسیی منابع تیلی را در کنار نظریـه توسـعه نـامتوازن

هانتینگتون و نظریه منحنی جی دیویس در زمره نظریههای عمومی خشونت سیاسـی قـرار میدهـد.
(گلدستون )18 :1387 ،از نظر تیلی حکومت در مواجهه بـا مخالفـان خـود ممکـن اسـت سـه رفتـار
متفاوت را در پیش بگیرد :سرکوب ،تسهیل و تساهل .تعریف این سه رفتار و مصادیق آن در چارچوب
مفهومی حاضر به بحث گذاشته میشود:
الف) سرکوب« :هر گونه کنشی توسط گروه دیگر است کـه هزینـه کـنش جمعـی مـدعی را
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افزایش میدهد ».شناختهترین شکل سرکوب ،سرکوب دولتی اسـت چراکـه بـه شـکل منحصـر بـه
فردی حائز اهمیت است .عموما سرکوب ،با تیراندازی و کشتار شناخته میشود اما در واقـع سـرکوب
معنایی بسیار وسیع دارد .اخلال در سازماندهی ی

گروه و یا غیرقابل دسترس ساختن ارتباطات آن و

یا بلوکـه کـردن منـابع آن از جملـه مصـادیق سـرکوب هسـتند .از جملـه مصـادیق دیگـر اقـدمات
سرکوبگرانه باید به «توقیف روزنامهها ،به خدمت فراخواندن اعتصاب کنندگان ،ممنوعیـت اجتماعـات
و دستگیری رهبران» مخالفین اشـاره کـرد .از مصـادیق شـکل مسـتقیمتر سـرکوب میبایسـت بـه
«افزایش مجازاتها» و یا «ایجاد مانع گرداگرد سالن اجتماعـات شـهر و برپـایی دادگاههـای نظـامی
برای شورشها» اشاره کرد( .تیلی )118 :1388 ،به عنوان مثال غیرقانونی کردن حزب کمونیست در
ایالات متحده طی دوران جنگ سرد و اعلام اینکه «در صـورت هرگونـه فعالیـت علنـی توسـط ایـن
حزب» رهبران آن به زندان میافتند ،از مصادیق سرکوب دولتی اسـت .از نظـر یـ

دولـت افـزایش

هزینههای بسیی ،راهکاری به مراتب اطمینان بخشتر از افزایش هزینههای کنش جمعی است چـرا
که به نوعی اقدامی پیش دستانه است و قبل از عمق و وسعت گـرفتن کـار ،هرگونـه مخـالفتی را از
میان بر میدارد .از این منظر «راهبرد ضدبسیی هم کنشـگر و هـم کـنش را خنثـی میسـازد و ایـن
احتمال را کاهش میدهد که به هنگام آسیب پذیر شدن سریع حکومت» و «ظهـور شـری

ائتلـافی

جدید» برای مخالفین ،این «کنشگر بتواند به اقدام سریع مبادرت ورزد( ».تیلی )151 :1388 ،در ایـن
میان حکومتها عمدتا در کنترل بسیی و کنش جمعی تخصص دارند :کنترل تجمعات توسط پلـیس،
وجود خبرچین هایی برای نفوذ در میان مخالفین از جمله راهکارهای حکومـت در ایـن زمینـه اسـت.
حکومت حتی میتواند جرائم مستحقق اعدام را افزایش دهد .علیرغم اینکه ممکن است قانون خلـاف
آن را به زبان آورد .بنابراین در اینجا صرف قانون مهم نیست بلکه باید قانونگذاری ،تفسیر و اجـرای
آن قانون و همچنین محدودیتهایی که از طریق قوانین دیگر بر آن قانون اعمال میشود را مـدنظر
قرار داد .در واقع ممکن است قوانین چندان سخت گیرانه نباشند اما در عمل سختگیریهای بسـیاری
بر برخی جرایم اعمال گردد( .تیلی)155-151 :1388 ،
ب)تسهیل :در نقطه مقابل سرکوب قرار میگیرد« .کنشـی کـه هزینـه جمعـی یـ

گـروه را

کاهش دهد ،شکلی از تسهیل است( ».تیلی )118 :1388 ،همچون سـرکوب ،تسـهیل نیـز دارای دو
چهره متعارف است :اقدمات غیرمستقیمتر بر اقدامات ماقبل بسیی اشاره دارد« :اشـتهار بخشـیدن بـه
ی

گروه ،قانونی کردن عضویت در آن و تامین هزینههای آن» از آن جملهاند .در کنـار ایـن مـوارد

اقداماتی نظیر «در اختیار گذاشتن اطلاعات یا تخصصهای راهبردی ،خنثی ساختن دشـمنان گـروه و
یا فرستادن نیروهایی برای کم

به گروه در طی کنش خود» اقدامات مسـتقیمتر در زمینـه تسـهیل
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مخالفان است .بدین ترتیب حکومت همچنان که میتوانـد بـا یـ

کـنش جمعـی چـون تظـاهرات،

بایکوت ،تشکیل گروه شبه نظامی و یا اشغال مجلس به مثابه اقدامی غیرقانونی برخورد کند میتواند
با اقداماتی چون رای دهی ،بدست آوردن پشتیبانی مجلس و یا ایجـاد اجتمـاعی رسـمی بـه عنـوان
پدیدهای قانونی برخورد نماید( .تیلی 151 :1388 ،و  )151حتی حکومتهای سـرکوبگر نیـز در کنـار
استفاده از دستگاه سرکوب ،ممکن است تسهیلاتی را نیز فراهم سازند« :آنها در حالی که هزینه برخی
از کنشهای جمعی را برای پارهای از گروهها افـزایش میدهنـد ،هزینـه برخـی دیگـر از کنشهـای
جمعی را برای پارهای دیگر از گروهها کاهش میدهند( ».تیلی)111 :1388 ،
ج) تساهل :تیلی در کنار دو نوع برخورد متعارف حکومت با مخالفین(سرکوب/تسـهیل) از نـوع
سومی نیز سخن به میان میآورد که از قضا –همان طور که گفته شـد در پـژوهش انقلـاب اسـلامی
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .البته در مقام مقایسه با سرکوب و تسهیل ،تیلی کمتـر بـه تسـاهل
پرداخته است اما در آن برای فهم برخورد حکومت در انقلاب اسلامی راهگشاست« .تساهل فضایی
بین سرکوب و تسـهیل اسـت .یـ

حکومـت معـین ممکـن اسـت در مقابـل ترکیبـی از گروههـا و

کنشهای جمعی اصلا عکسالعمل نشان ندهد ».تیلـی از جملـه مصـادیق تسـاهل را اینگونـه شـرح
میدهد« :دانشجویان اعتصابی از کلاسهای درسی دوری میگزینند و پلیس آنها را نادیده میگیرد».
(تیلی)111 :1388 ،
بدین ترتیب باید به این نکته توجه داشت که حکومتها عمدتا در مقابلـه بـا گروههـای مختلـف
ترکیبی از شیوههای سرکوب ،تساهل و یا تسهیل را مورد استفاده قرار میدهند .تیلی با توجه به ایـن
مفاهیم دو نوع آرمانی از حکومتها را از یکدیگر تفکی

میکند :رییمهای مساواط طلب و رییمهای

الیگارشی ( .تیلی )111 :1388 ،او در عین حال در دستهبندی دقیقتر این بـار چهـار نـوع حکومـت
توتالیتر ،سرکوبگر ،متساهل و ضعیف را از یکدیگر باز مینمایاند:
«رییم سرکوبگر بسیاری از گروهها و کنش را سرکوب میکند ،حال آنکه تسهیلات انـدکی بـرای
آنها فراهم میآورد .ی

رییم توتالیتر ممکن است سرکوبگری اندکی داشته باشد ولی دامنـه وسـیعی

از کنشها را]به نفع خود[ تسهیل نماید .حتی به صـورتی کـه آن تسـهیلات را اجبـاری میسـازد .در
نتیجه ،باریکه کنشهای مورد تساهل محدود میشود .رییـم متسـاهل آن باریکـه میـانی را وسـعت
میبخشد ....و بلاخره اینکه ،رییم ضعیف نیز دارای نوار وسیعی از رفتار تساهل آمیز است ،اما تسـهیل
اندکی فراهم میآورد و سرکوب خود را متوجه گروههای ضعیف میسـازد درحـالی کـه هـید اقـدام
عملی در قبال کنش جمعی گروههای قوی انجام نمیدهد( ».تیلی)111 :1388 ،
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الگوی سرکوب در انواع مختلف حکومتها(تیلی)861 :8811 ،

الگوی فوق میتواند به شکلی بهتر چهار نوع حکومت موردنظر تیلی را بازنمایاند .در این تصاویر،
حرف  Rبیـانگر دامنـه سـرکوب ،حـرف  Tبیـانگر میـزان تسـاهل و حـرف  Fدامنـه تسـهیل را در
حکومتهای مختلف نشان میدهد.
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حکومت پهلوی و سرکوب اپوزیسیون مذهبی
استفاده حکومت پهلوی از ابزار سرکوب بسیار گسترده اسـت .بعلـاوه در ایـن حکومـت سـرکوب
مستقیم به مراتب گستردهتر از سرکوب غیرمستقیم بود .حکومت پهلوی از همـان سـالهای ابتـدایی
دهه  1311مقابله شدید خود با مخالفین مذهبی را به شکلی آشکار بروز داد .حمله نیروهـای نظـامی
به مدرسه فیضیه از جمله مصادیق سرکوب مستقیم حکومت بود .این رویداد که دوم فـروردین 1311
رخ داد ،با برهم زدن مراسم و درگیری لفظی شروع شد ،به درگیریهای خشن گسترده نیـز انجامیـد.
« مدرسه تحت محاصره نیروهای نظامی درآمد و منازعه آغاز شد .ابتدا با اسلحه سـرد و سـرانجام بـا
سلاح گرم مقاومت طلاب در هم شکسته شد ».حادثهای که به کشته شـدن برخـی و مجـروح شـدن
تعدادی زیادی از طلاب انجامید( .مقصودی )318 :1381 ،آیتالله سیدمحمد خامنـهای شـرایط حـوزه
پس از حمله نظامیان را اینگونه به تصویر میکشد ...« :مدرسه وضع خیلی بدی داشت ،گـویی در آن
جنگی رخ داده است .همه جا اشیای شکسته و به هم ریخته ...بود .بیرون مدرسـه هـم کامیونهـای
ارتش مستقر بودند( »...خامنهای)185 :1381 ،
دستگیری امام در نیمه شب پانزده خرداد و سرکوب حامیان و طرفداران امام در پـانزدهم خـرداد
نشان داد حکومت ،سرکوب اپوزیسـیون مـذهبی را دسـتور کـار دارد .در ایـن روز در قـم ،تهـران و
شهرهای دیگر ،حکومت به تظاهرکنندگانی که شعار «یا مرگ یا خمینی» سرمیدادند ،نـام شـاه را از
میداین ،معابر ،مساجد و میدانهای شهر برداشته و نام امـام را میگذاشـتند و بـه اعلامیـه مراجـع در
حمایت از امام گوش میدادند ،حمله کرد و جمع کثیری را شهید و مجـروح سـاخت« .مـاجرای قتـل
کفن پوشان ورامین از تکاندهندهترین رخدادهای آن روز بود( ».مقصودی )371-371 :1381 ،درباره
میزان شهدای قیام  15خرداد آمار متعدد و متفاوتی ذکر میکنند اما عدهای تعداد شهدا را تا  15هزار
نفر نیز تخمین زدهاند .آنچه مسلم اینکه با رخداد  15خرداد شاه تلاش کرد تا خـود را مرکـز و کـانون
قدرت فائقه در ایران نشان دهد و ایالات متحده نیز بدون هیدگونه قیـد و شـرطی از حکومـت شـاه
حمایت کرد .در این برهه ،در کنار درآمد نفتی ،دیوانسالاری و نظـام حزبـی ،ماشـین سـرکوب نیـز از
«عمدهترین نهادهای دیکتاتوری سلطنتی پهلوی» بودند( .فوران )111 :1381 ،بازداشت مجـدد امـام
پس از اظهارات ایشان درباره تصویب لایحه کاپیتولاسیون و در نهایت تبعید ایشان به ترکیـه و عـراق
نشان از آشتی ناپذیری روابط حکومت و نیروهای مذهبی داشت.
با این حال مطلقه شدن حکومت پهلوی را باید در سال پایانی دهه  1311جستجو کرد .با انتخاب
حکومت شاه به عنوان یاندارم منطقه ،ضرورت تقویت همه جانبه رییم شـاه از سـوی ایالـات متحـده
بیشتر محسوس شد .به طوری که آمریکا تصمیم به همکاری بیشـتر بـا شـاه در سـرکوب مخـالفین
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گرفت .از این جهت ایالات متحده دو اقدام چشمگیر انجام میداد-1« :تشکیل کمیتـهای مشـتر از
ساوا  ،شهربانی ،یاندارمی و ضداطلاعات ارتش برای هماهنگی و تشدید عملیـات علیـه گروههـا و
فعالیتهای سیاسی به نام کمیته مشتر ضدخرابکاری» و «-1اعزام رئـیس سـازمان سـیا (ریچـارد
هلمز) به ایران برای هدایت نظارت و کم

به رییم شاه برای ایجاد ثبات و امنیت در ایران و منطقه

خلیی فارس و خاورمیانه ».با ورود هلمز میزان دستگیریها و شدت عمل سـاوا و کمیتـه مشـتر
ضدخرابکاری به میزان چشمگیری افزایش یافت( .منصوری )131 :1381 ،در این زمان حکومـت بـه
طور کامل به ی

حکومت دست نشانده ایالات متحده تبدیل شده بود.

در سال  1318گروهی از صاحبان صنایع و سرمایهگذاران آمریکایی برای یـ

کنفـرانس شـش

روزه به ایران آمدند و در «سمینار سرمایه گذاری تهران» شرکت کردنـد .شخصـیتهای مطرحـی از
غول های صنایع آمریکا در این کنفرانس شرکت داشتند .دیوید راکفلر از آن جملـه بـود .ایـن سـمینار
برای بدست آوردن فرصتهای ناشی از افزایش درآمد نفتی ایران برگزار شد .اگرچه نخبگان سیاسـی
و اقتصادی حکومتی ورود آمریکاییها را با آغوش باز پذیرا بودند اما ملیگرایان و اپویسیون مـذهبی
به شدت آن را محکوم کردند .به گونهای کـه امـام از تبعیـد طـی اعلامیـهای اعلـام کـرد« :هرگونـه
قراردادی که با سرمایهداران آمریکایی و دیگر امپریالیستها بسته شود برخلاف امیال ایرانیان و اصول
اسلام است ».اینگونه بود که آیتالله محمدرضا سعیدی« ،رسما و به تندی» حضور این سـرمایهداران
را مورد انتقاد قرار داد .واکنش حکومت به انتقادات آیتالله سعیدی بسیار کوبنده بود .او کـه پـیش از
نیز بارها توسط ساوا بازداشت و زندانی شده بود این بار در اثر شدت شـکنجه بـه شـهادت رسـید.
(بیل )151-118 ،1371 ،نوع شهادت آیتالله سعیدی نشان میداد حکومـت پهلـوی بـه «حکومـت
وحشت» تبدیل میشود .از ابتدای دهه  1351کـاربرد بـدترین شـکنجهها قـانون روز شـد .مـردم از
خانههایشان ناپدید میشدند .زندانها پر میشد و محاکمات سیاسی و اعـدام بـه گونـهای مشـخص
فزونی مییافت .در سال  1353حکومت شاه پنی زندان پر از زندانی سیاسی داشت و چهـار زنـدان در
شرف ساختن بود( .بیل )157-151 :1371 ،در این برهه(نیمه دهه  )1351تعداد روحانیونی که توسط
حکومت دستگیر ،بازجویی ،شکنجه ،زندانی و حتی اعدام میشدند روبه فزونی بـود .آیتاللـه حسـین
غفاری ،روحانی انقلابی که در قم و بر سر منبر برضد فساد و سرکوبگری رییم سخن گفته بود ،در آذر
 1353زیر شکنجه جان سپرد .او حکومت پهلوی را با فراعنه مصر مقایسه کـرده بـود( .بیـل:1371 ،
)111-111
همان طور که میدانیم بعد از چاپ مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» روزنامه اطلاعات در دی
 1351مردم قم به پاخاستند .دی  1351نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی انقلاب اسلامی است« .حوادث
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قم ناآرامیهای سه مرحلهای چهلمها را آغاز کرد ».مرحله نخست چهلمهای سیاسـی در بهمـن مـاه
 51در تبریز رخ داد که حکومت با تان

و حتی هلیکوپترهای جنگی به مقابلـه بـا مخـالفین مـذهبی

پرداخت .ناآرامیهای مرحله دوم در فروردین  57در شهرهایی چون یزد و اصـفهان رخ داد و مرحلـه
سوم ناآرامیها در اردیبهشت همـان سـال  11شـهر را دربرگرفـت( .آبراهامیـان)183-181 :1381 ،
استفاده از ابزارهایی چون تان

و هلیکوپتر بارزترین و مستقیمترین شکل سرکوب بود.

از جمله راهکارهای دیگری که حکومت برای مقابلـه بـا تـرویی رویکـرد انقلـابی امـام در پـیش
میگرفت ،منع وعاظ و خطیبان از سخن گفتن درباره امام بود .آیتالله مهدوی کنـی در خـاطراتش و
در توضیح اولین دستگیری خود بر این رویه ساوا تاکید میکند« :ساوا قبل از دستگیری چند بار
بنده را احضار کرد به کلانتری محل نیز یکی دو بار مرا بردند و چند بـار بـه مسـجد آمدنـد و اخطـار
دادند .مسئله طرفداری از امام و نهضت امام و حتی بردن نام امام بود .یکی از مساجدی کـه در خـط
امام حرکت میکرد مسجد ما (مسجد جلیلی) بود »...به این بهانه بـود کـه آیتاللـه مهـدوی کنـی،
رمضان  1353به بوکان تبعید شد( .مهدوی کنی)118-117 :1385 ،
حکومت نظامی نیز از جمله روشهای مستقیمی بود که حکومت برای مقابله و سرکوب مخالفین
بهکار میبرد .حکومت پهلوی پس از راهپیمایی گسترده عید فطر بر آن شد تا از این ابزار بـه شـکلی
گسترده برای مقابله با مخالفین استفاده کند .از این رو در شهرهای تبریز ،مشهد ،قزوین ،کرج ،اهـواز،
قم ،شیراز ،اصفهان ،آبادان ،جهرم ،کازرون و از جمله تهران حکومت نظامی اعلام میشـود .حکومـت
نظامی روز  17شهریور دیرهنگام و در ساعت شش صبح از طریق رادیو اعلام گردید .بدین ترتیب در
حالی که تظاهرات  17شهریور با شرکت دههـا هـزار نفـر از مـردم در حـال برگـزاری بـود ،دسـتگاه
سرکوب ،ساعت  8صبح مردم را به رگبار گلوله بست .گستردگی حادثه به گونهای بود که از این روز
با عناوینی چون «جمعه سیاه»« ،سپتامبر سیاه» و یا « 8سپتامبر خونین» یاد میشـود .ایـن سـرکوب
گسترده در شرایطی رخ داد که کارتر در تماس تلفنی با شاه به او قول حمایت گسترده داد( .روحـانی،
 )151-155 :1387نکته قابل تامل اینکه ،از منظر برخی مبارزین ،دیر اعلام شدن حکومت نظـامی در
 17شهریور معنادار بود .در واقع ،دستگاه حکومت که میخواست از مردم زهره چشم بگیرد ،بـا اطلـاع
دیرهنگام حکومت نظامی میخواست اپوزیسیون مذهبی را سرکوب و وادار به تسلیم کنـد( .مهـدوی
کنی« )181 ،1385 ،مطـابق ادعـای فیلسـوف فرانسـوی ،میشـل فوکـو کـه بـرای پوشـش خبـری
رویدادهای مرتبط با انقلاب برای ی

روزنامه ایتالیایی کار میکرد ،در حادثه هفده شـهریور ،حـدود 1

هزار نفر کشته شدند( ».آبراهامیان)185 :1381 ،
نمیتوان از سرکوب نیروهای مذهبی سخن به میان آورد ،اما از ساوا سخن نگفت .بخش 311
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ساوا از جمله به فعالیت روحانیون نظارت داشت( .سلیمی )11 :1387 ،به طور کلی رویه ساوا بـه
شدت خشن و ددمنشانه بود و این درباره اپوزیسـیون مـذهبی نیـز صـادق بـود .شـدت شـکنجههای
ساوا آنقدر بیرحمانه بود که برخی از مبارزین ترجیح میدادند تا حین دستگیری کشته شوند اما به
«قصابخانهی ساوا » منتقل نشوند .به عنوان نمونه ،نوع برخورد ساوا با علی حجتی کرمانی نـوع
مواجهه این دستگاه امنیتی با اپوزیسیون مذهبی را نشان میدهد .حجت الاسلام علی حجتی کرمـانی
به اتهام خواندن قطعنامه در مراسم جشن آزادی امام خمینی در فروردین  13دستگیر شد .در سازمان
مرکزی ساوا «علاوه بر ضرب و شتم او را تحت شکنجههای شدید قرار دادند .شدت شکنجهها بـه
قدری بود که در اثر آن گوش و لبش زخمی شده بود و یکی از دندانهایش از جا درآمـد و بـه مـدت
ی

ساعت و نیم بیهوش شده بود( ».سلیمی )78 :1387 ،نکته مهم دیگری که باید در بحث استفاده

حکومت از ابزار سرکوب مستقیم به آن اشاره کرد ،نوع برگزاری دادگاه بود .حکومت مخالفان خـود را
در دادگاه نظامی محاکمه میکرد .بدین ترتیب غیرعادلانهترین شکل دادگاه رقم میخـورد .دادگـاهی
که در آن متهمین از پیش مجرم بودند.
اگرچه در حکومت پهلوی وجه مستقیم سرکوب به مراتب بیش از وجه غیرمسـتقیم آن بـود ،امـا
حکومت از سرکوب غیرمستقیم نیز بهره میبرد .توقیف روزنامهها و عـدم اجـازه اجتمـاع مخـالفین و
تشکیل احزاب قانونی در عمده سالهای دهه  11و  51نکتهای کاملـا مبـرهن اسـت .سـربازگیری از
جمله راهکارهای دیگر مقابله حکومت با روحانیون بود .تا پیش از ابتدای دهه  ،1311طلاب به دلیـل
اشتغال به علوم دینی از سربازی معاف بودند اما حکومت برای مقابله با روحـانیون از اول اردیبهشـت
 1311فرمان اعزام طلاب به سربازی را صادر کرد« .ماموران نظامی با تعقیب طلاب و باطـل نمـودن
کارتهای تحصیلی آنان ،تعداد انبوهی را به پادگانها گسیل داشتند( ».مقصودی )318 :1381 ،البتـه
امام خمینی طی اعلامیهای از طلاب خواست این تهدید را به فرصت تبـدیل کننـد و در پادگانهـا بـه
آگاهسازی سربازان بپردازند.
از مصادیق دیگر سرکوب غیرمستقیم تاکید بر کشـف حجـاب بـود« .حـزب رسـتاخیز زنـان را از
پوشیدن چادر در محیطهای دانشگاهی منع کرد( ».آبراهامیان )117 :1381 ،تغییر تقویم مذهبی نیـز
اقدامی قابل تامل بود .آبراهامیان میگوید «در عصر جدید کمتر حکومتی چندان بیمحابا بوده اسـت
که بخواهد تقویم مذهبی کشور را مخدوش کند( ».آبراهامیان )117 :1381 ،حکومت پهلوی چنان به
تقابل با اپوزیسیون مذهبی میاندیشید که تلاش کـرد موقافـات را نیـز تحـت کنتـرل درآورد .بـدین
ترتیب ،از اواخر دهه  1311دولت اداره سازمان اوقاف را در دست گرفت و نخست وزیر عهدهدار اداره
و کنترل این بخش مهم مذهبی شد .بدین ترتیب روسای غیرمذهبی که بعضا با ساوا نیز در ارتباط
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بودند بر این سازمان حاکم شدند .در جامعه ایران ،باور بر این بود که دولت میخواهد مساجد و همـه
نهادهای دینی را به کنترل خود در آورد و از این طریق «گلوی علمای مسـتقل را میفشـارد ».سـال
 1353بستن عرصه بر نیروهای مذهبی بیشتر شد و حکومت ی

نظـامی سـاواکی بـه نـام سـرتی

عبدالعظیم ولیان را به استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد .ولیـان در
برنامه نوسازی خود تمام دکانها و ساختمانهای پیرامون حـرم را تخریـب کرد(.بیـل-158 :1371 ،
« )158و به جای آن ی

خیابان پهن و فضای سبز ایجاد» کرد( .کـدی )355 :1377 ،نکتـه جالـب

توجه آنکه ،حکومت شاه طی حمله کوبنده دیگری به عرصههای فرهنگی جناح مخالف مـذهبی نیـز
یورش برد و «ناشرانی را که درباره مسائل مذهبی و اجتماعی کتاب منتشر میکردنـد» توقیـف کـرد.
(بیل« )111 :1371 ،حکومت اعلام کرد تنها سازمانهای موقوفه زیر نظر دولت هستند که میتواننـد
کتب حوزهای چاپ کنند( ».آبراهامیان )117 :1381 ،و همین مسئله انتشار کتب مذهبی زیرزمینـی را
گسترش داد .علاوه بر این ،ساوا

در همه گردهماییها و جلسـات مـذهبی مسـاجد حضـور داشـت.

همچنین تلاش میکرد تا تشکیلات مذهبی دانشجویی را از میان ببرد( .بیل)111-111 :1371 ،
از مصادیق دیگر سرکوب غیرمستقیم ممنوعیت خروج روحـانیون از کشـور بـود .در پایـان سـال
 1351ساوا تعدادی از روحانیونی را که از آنان تحـت عنـوان «روحـانیون افراطـی» یـاد میکـرد،
ممنوعالخروج کرد .علت این اقدام جلوگیری از مسافرت آنها به عراق و دیـدار بـا امـام خیمنـی بـود.
بخصو

آنکه با امضای موافقتنامه الجزایر میان ایران و عراق ،دیدار از عتبات رو بـه فزونـی بـود.

هدف حکومت از ممنوعالخروج کردن علما دو چیز بود :اولا از گسترش شبکه مـالی امـام خمینـی بـه
عنوان مرجع تقلید جلوگیری کند و ثانیـا ارتبـاط امـام و طرفـداران وی را تحـت کنتـرل قـرار دهـد.
(حسینیخامنهای)553-551 :1381 ،
سرکوب غیرمستقیم همچون سرکوب مستقیم تا لحظه پایـانی حیـات حکومـت ادامـه داشـت .از
جمله ،حکومت تلاش کرد تا حدالامکان از بازگشت امام جلوگیری کند و اگر موفق به این کار نشد تـا
جایی که امکان دارد آن را به تاخیر بیاندازد .ینرال هایزر ،فرستاده ایالات متحده به ایران ،از مبتکـران
این ایده بود( .هایزر )115 :1387 ،قطعا به آنچه گفته شده میتوان مواردی دیگری را نیز افزود.
حکومت پهلوی و تساهل در برابر اپوزیسیون مذهبی
از اواخر سال  1355تـا پیـروزی انقلـاب حکومـت در حـین اسـتفاده از ابـزار سـرکوب ،رویکـرد
تساهلآمیز نیز در پیش گرفت .به عبـارتی بهتـر ،حکومـت آمیـزهای از سرکوب/تسـاهل را در پـیش
گرفته بود .کاهش نظارت پلیسی از اواخر سال  1355و به طور خا

از سال  1351عملی شـد .ایـن
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اقدام حکومت را میبایست در چارچوب مفهوم تساهل تحلیل کرد .یعنـی حکومـت اگرچـه امکانـات
چندانی را برای ابراز مخالفت فراهم نمیکرد ،اما تـا حـدودی تلـاش کـرد تـا دسـتگاه سـرکوب را از
واکنش های آنی برحذر دارد .این امر درباره مخالفین مذهبی نیز صادق بود ایـن رویکـرد و سیاسـت
جدید را باید برپایه دلایل مختلف تحلیل کرد :اولین دلیل این رویه جدید سیاست حقـوق بشـر کـارتر
بود و از آنجا که حکومت شاه ماهیتی دست نشانده داشت از این رویه پیـروی کـرد .دلیـل دیگـر بـه
افشاگریهای روزنامههایی چون ساندی تایمز لنـدن بازمیگشـت کـه دربـاره شـکنجه ،زنـدانیهای
گسترده و بازداشتهای خودسرانه گزارشهای متعددی منتشر میکرد .از همه اینها مهمتر فشـارهای
سازمانهای حقوق بشری به ویژه کمیسیون بینالمللی حقوقدانان بود .سازمان عفو بینالملـل ایـران
را بدترین ناقض حقوق بشر در جهان نامید .از این رو حکومت پهلوی به سازمان صلیب سرخ جهـانی
قول داد تا این سازمان بتواند به زندانهای ایران دسترسی داشته باشد .نهادهای بینالمللی همچنـین
در تلاش بودند که وکلای خارجی بتوانند به مراحل دادرسی در ایران نظارت کننـد زنـدانیان سیاسـی
کم خطرتر مورد عفو قرار گیرند و از اینها مهمتر اینکـه غیرنظامیـان در دادگاههـای غیرنظـامی و بـه
شکل علنی محاکمه گردند .چون عصر فضای باز سیاسی فرا رسـیده بـود حکومـت موقتـا بخشـی از
پیشنهادات نهادهای بینالمللی را پذیرفت .شاه البته به این دلیل به اعطای این امتیـازات اقـدام کـرد
که به حکومت خود در گذر از بحران اطمینان خاطر داشـت( .آبراهامیـان )181-181 :1381 ،اگرچـه
لازم است به این نکته مجددا تاکید شود که حتی در زمان اجرای سیاستهای تساهلآمیـز ،حکومـت
به طور همزمان از خشونت نیز بهره بسیار میبرد.
در چارچوب رویکرد تساهلگرا و به شکل طنزآمیزی« ،ساوا

در ی

چرخش ناگهانی شروع به

تغییرات زیادی در مدیریتها ،اداره زندانها و برقـراری گفتوشـنود بـا زنـدانیان و اظهـار نـدامت از
گذشته نمود .به طوری که در اواخر سال  1355دستورات مفصلی برای کم کردن فشار بر زنـدانیان و
در اختیار قرار دادن بعضی امکانات رفاهی و قطع شکنجه صادر نمود .تقریبـا دسـتگیریهای وسـیع،
محکومیتهای سنگین و اعدامها متوقف شد .زندانیان بلاتکلیف و بازداشتیهای بدون دلیل به تدریی
تا اواسط سال  1351از زندانها مرخص شدند( ».منصوری )188 :1381 ،به همین ترتیب فضای بـاز
سیاسی محدودیتهایی نیز برای ساوا داشت .به ساوا دسـتور داده شـد تـا از مقابلـه بـا فعالیـت
مخالفینی که به دنبال «برانگیختن توده مردم» نیستند ،با تسـامح برخـورد کنـد .در همـین راسـتا در
قوانین دادگاه نظامی نیز که بر اساس آن مخالفان سیاسی محاکمه میشـدند ،اصـلاحاتی انجـام شـد.
(استمپل )87-81 :1377 ،به عنوان مصادیقی از استفاده همزمان سرکوب و تسـاهل در سیاسـتهای
حکومت باید به شهادت نجات الهی اشاره کرد .در  1بهمن  51تشیع جنازه کامران نجات الهی ،استاد
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جوانی که در وزارت فرهنگ و آموزش عالی توسط ماموران حکومت نظامی به شهادت رسیده بود ،بـا
اجازه مقامات حکومتی برگزار شد( .هویدا )188 :1381 ،او هم بوسیله دستگاه سـرکوب شـهید شـد و
هم اجازه برگزاری مراسم-که طبعا به شدت ضدحکومتی بـود -بـه خـانواده او داده شـد .بـه غیـر از
مراسماتی از این دست ،تظاهرات و راهپماییهای گستردهای نیز بودند که حکومت بـرای آرام کـردن
مخالفین و مبتنی بر سیاست فضای باز سیاسی به آن تن داد .حکومت به دنبال آن بود تا نشان دهـد
رویهای آشتیجویانه در پیش گرفته است .این رویکرد در دولت شریف امامی که بانام «آشـتی ملـی»
سکان نخست وزیری را به دست گرفته بود ،بیشتر نمود یافت .در هفته دوم حکومت شـریف امـامی،
مراسم نماز عید فطر با شرکت بسیار گسترده مردم و حضور انبوه جمعیت در تپههای قیطریـه تهـران
برگزار شد .پس ازآن نیز جمعیت به سمت شهر به راه افتادند .در ایـن راهپیمـایی بیسـابقه تصـاویر
بزرگی از امام خمینی بوسیله راهپیمایان حمل میشد( .امینی )311 :1381 ،در تاسـوعا و عاشـورا (آذر
 )1357نیز تظاهرات گستردهای علیه شاه برگزار شد .این تظاهرات میلیونی با نظـم و انضـباط بسـیار
خوبی همراه بود و در همه جای ایران به استثنای اصفهان آرام و بدون درگیری بـود( .هویـدا:1381 ،
)187
با آغاز فضای باز سیاسی روحانیون مبارز تلاش کردند تا نهایت بهره را از این شرایط ببرنـد .امـام
در آبان  57در پاریس طی ی

سخنرانی با اشاره به استفاده از فضای باز سیاسـی و تسـاهل متـاثر از

فضای جهانی ،سرنوشت مصدق را به مردم یادآوری میکنند .امام تاکید میکنند که مصدق در زمانی
که در اوج قدرت بود فرصت مغتنمی را از دست داد و اکنون در فضای سیاسی ایجاد شـده نبایـد بـه
تکرار اشتباهات گذشته پرداخت( .خمینی ،بیتا )371-371 :به واقع نیز اینگونه بود و روحانیـت مبـارز
به رهبری امام کوشـید تـا «از فضـای جدیـد همـراه بـا تسـاهل سیاسـی بهـره ببرنـد ».درگذشـت
سیدمصطفی خمینی از جمله زمینههایی بود که مخالفین از آن بهره بردند .چنین شایع بود که ساوا
پسر امام را شهید کرده است« .هزاران نوار پوشیده از پیامها و سخنرانیهای امام خمینی در داخـل و
اطراف مشاهد متبرکه ،بازارها و مدارس علمیه توزیع میشد ».این امر امـام و اندیشـههای ایشـان را
بیش از پیش مطرح میکرد .به غیر از این ،پتانسیل موجود برای روحانیون تبعیـدی فرصـت دیگـری
بود که پیشروی روحانیت قرار داشت .آنها به بسیی مردم در محلـات پرداختنـد .حکومـت در چنـین
شرایطی نزدی

به سیصـد زنـدانی سیاسـی را آزاد کـرد و برگـزاری دادگـاه برخـی انقلـابیون را بـه

دادگاههای غیرنظامی سـپرد( .اشـرف و بنـوعزیزی )118 :1388 ،بنـابراین در ماههـای پایـانی عمـر
حکومت همچنان که از دستگیریها تا حدودی کاسته شد ،فرصـت بیشـتری بـرای اعتـراد کـردن
اپوزیسیون مذهبی نیز فراهم شد.
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نگاه کلی از مصادیق تساهل در در دو سال پایانی حکومت پهلـوی بایـد بـه آسـانگیری

نسبی در برگزاری مراسمهای سیاسی ،آزاد کردن زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات اشاره کرد.
حکومت پهلوی و تسهیل در برابر مخالفین مذهبی
اگر سرکوب عملی سلبی و تساهل عملی خنثی باشد تسهیل عملـی ایجـابی اسـت .بـا تسـهیل،
حکومت میتواند برخی از مخالفین خود را مجهزتر نماید یا آنان را به نسبت دیگر گروههای مخـالف
در موقعیت بهتری قرار دهد و یا به کانون رسانهها سوق دهد .در واقع حکومت با تسـهیل بخشـی از
مخالفین و در مقابل ،سرکوب بخشی دیگر سعی میکند تا توازن قدرت مخالفین را به نفع خود برهم
بزند .این قاعده درباره حکومت پهلوی نیز صادق بود .بخصو

آنکه در عموم انقلابها در جهان سـوم

و من جمله ایران آنچه شکست نظام حاکم را رقم میزند ،ائتلاف گسـترده مخـالفین-بـا اعتقـادات و
منافع مختلف است( .فوران )11 :1381،از همین رو طبیعی است که حکومت بـا تفـاوت قائـل شـدن
میان مخالفین ،با سرکوب بخشی و تسهیل بخشی دیگر به سمت شکست ائتلاف و حفظ و بقای خود
حرکت نماید .طبیعتا حکومتها امتیازات و «تسهیل» را برای گروههای سازشپذیرتر به کار خواهنـد
برد.
از اواسط سال  1351و به طور خا

در سال  1357رییم پهلوی با دو دسته مخالف روبـرو بـود.

مخالفان میانهرو و مشروطهخواه و مخالفان انقلـابی و مردمـی .مخالفـان میانـهرو کـه عمـدتا شـامل
جریانات ملی میشدند ،خواهان اجرای قانون اساسی بودند و جریان انقلابی و مردمی به رهبری امـام
خمینی ،هرگونه سازشی با حکومت را رد میکردند .شاه در مواجهه با این دو دسته مخالف کوشید تـا
با اپوزیسیون میانهرو متحد شود و از این طریق کنترل جنبش اسلامی را در دست بگیرد چرا کـه در
میان نیروهای میانهرو برخی رهبران مذهبی نیز حضور داشتند .علمایی چون آیتالله شـریعتمداری و
آیتالله شیرازی که خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند ،از آن جملهاند .از همین رو حکومت
کابینه آموزگار را کنار نهاد و کابینه «آشتی ملی» شریف امامی را جایگزین کرد .حکومت تلـاش کـرد
تا با رهبران میانهرو وارد مذاکره شود و خواستههای آنان را حدالامکان به اجرا گذارد( .بشیریه:1385 ،
 )118همچنان که در کنار رهبران میانهروی غیرمذهبی مذاکراتی نیز با آیتالله شـریعتمداری انجـام
شد .بنابراین میتوان مدعی شد که حکومت اند تسهیل خود را به مخـالفین میانـهروی خـود-چـه
مذهبی و چه غیرمذهبی -اعطا کرد .بخصو

آنکه هدف غایی مخالفین میانـهرو و تاکتیـ

موقـت

حکومت برای عبور از بحران یکسان بود .یعنی هر دو خواهان اجرای قانون اساسی مشـروطه بودنـد.
مخالفین میانهرو مدعی بودند شاه باید سلطنت کند و نه حکومت و شاه به این میاندیشید کـه بـرای
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مدتی برای آرام شدن فضای سیاسی و تثبیت فضای کشور به این واقعیت تن دهد .همچنـان کـه در
زمان مصدق برای مدتی با اجرای مفاد قانون اساسی کنار آمد.
همانطور که گفته شد ،اگرچه چهرهها و گروههای برجسته جریان میانـهرو بـه نهضـت آزادی و
جریان ملیگرا تعلق داشت ،اما شخصیتهای مذهبی چون آیتالله شـریعتمداری هـم در کنـار آنـان
بودند .حکومت نیـز بـرای غیریتسـازی در برابـر امـام خمینـی تلـاش میکـرد تـا صـدای آیتاللـه
شریعتمداری بیشتر در جامعه شنیده شود .آنگونه که چارلز تیلـی میگویـد هـدف حکومـت «اشـتهار
بخشیدن» به این گروه میانهرو بود .باید توجه داشت حکومت پهلوی اسلام را به شکل مقهور شده ،به
طوری که نقشی در زندگی سیاسی نداشته باشد نه تنهـا میپـذیرفت ،بلکـه مـورد بهرهبـرداری قـرار
میداد چنان که در شرایطی که در خرداد  1357کشور در وضعیت انقلابی به سر میبرد ،شاه و ملکـه
به اتفاق گروهی از درباریان به مشهد رفتند و در مقابل دوربین تلویزیون به زیـارت مرقـد امـام رضـا
پرداختند( .صمیمی)111 :1381 ،
عباراتی که در ادامه از سایروس ونس ،وزیر امورخارجه وقت آمریکا نقل میشود ،به خوبی بیـانگر
آن است که حکومت شاه در تلاش بود تا با موضع تسهیل/تساهل نسـبت بـه مخالفـان غیرانقلـابی و
قرار دادن مخالفین میانهرو در برابر مخالفین انقلابی ،نیروهای مذهبی انقلابی را به حاشـیه برانـد« :در
اوایل ماه اکتبر]مهر  [1357وزیر خارجهی جدید ایران ،امیرخسرو افشار در نیویور به من گفت :شاه
تصمیم دارد به منظور جدا کردن اپوزیسیون سکولار از ]امام[ خمینی برنامهی آزادسازی سیاسیاش را
به سرعت پیش ببرد .من به او اطمینان دادم که ما قاطعانه از این تلاش وی حمایت خـواهیم کـرد».
(ونس )53 :1381 ،از این رو بود که حکومت به مذاکره با جریانهای میانهرو پرداخت .سخن آنـان را
رسانه ای کرد .به آنان اجازه داد در صورت تمایل کار حزبی انجـام دهنـد .در همـین راسـتا بـود کـه
آیتالله شریعتم داری از مخالفان خواست تا به دولت آشتی ملی شریف امامی سه ماه فرصت بدهند تا
رییم مشروطه را بار دیگر برقرار کند( .گازیوروسکی )313 :1371 ،بخصو

آنکه شـاه مـدعی شـده

بود که انتخابات آینده مجلس آزاد خواهد بود .بنابراین حکومت در تلاشی ناکام از «آزادی انتخابـات»
و «حق رای» به مثابه ی

«مکانیزم تسهیل» جهت حمایت از گروههـای مشـروطهخواه مـذهبی در

مقابل انقلابیون مذهبی سازشناپذیری که به رهبری امام به برانـدازی پهلـوی فکـر میکردنـد بهـره
ببرد.
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نتیجه گیری
در این مقاله در پی آن بوددیم تا نوع برخورد حکومت پهلوی با مخالفین مذهبی را مورد واکـاوی
قرار دهیم .تلاش کردیم تا کنشهای حکومت پهلوی را در قالب سه مفهوم نظری مورد نظری تیلی،
یعنی سرکوب ،تساهل و تسهیل به بحث بگذاریم .به نظر میرسد همه حکومتها بتوانند بـا اسـتفاده
از این سه ابزار میان مخالفین خود تفاوت بگذارند .به طور کلی حکومت پهلوی دوم از ابتـدای دهـه
 1311در مواجهه با مخالفین مذهبی خود از میان این سه ابزار بیش از همه بـه ابـزار سـرکوب تکیـه
کرد .ابزار تساهل پس از سیاست فضای باز سیاسی که با پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری
رقم خورد در ایران اجرا شد که جریان مذهبی نیز در کنار جریانهای مذهبی تلاش کرد تا از آن بهره
ببرد و به نظر میرسد بیش از جریانهای دیگر در استفاده از ایـن فضـا موفـق بـوده اسـت .اسـتفاده
حکومت از ابزار تسهیل به طور کلی اند بوده اسـت و همچـون تسـهیل بـه دو سـال پایـانی ایـن
حکومت محدود میشد .همان اند تسهیل اعطا شده توسط حکومت به جریانهای کمخطرتـر کـه
بقای حکومت را کمتر تهدید میکردند واگذار میشد .طبیعتا رویکـرد انقلـابی امـام و سـازشناپذیری
ایشان سبب شد تا حکومت برای بقای خود به جریانهای میانهرو بیشتر امیدوار باشد.
نوع بهرهبرداری حکومت پهلوی از سه گانه مورد ذکرنشانده دهنده آن است که این حکومت ی
نظام سرکوبگر بوده است .همانطور که در چارچوب نظری نیز به آن اشاره شد در حکومت سرکوبگر
دایره سرکوب گسترده است ابزار تساهل کمتر مورد استفاده قـرار میگیـرد و بهرهگیـری از تسـهیل
حتی کمتر از تساهل است .این رویه از استفاده از سهگانه موردذکر که بر اسـاس شـواهد تـاریخی در
مورد کنشورزی و رفتار حکومت پهلوی دوم طی دهههای  1351-1311نیز صـادق اسـت ،ماهیـت
سرکوبگر این حکومت را نشان میدهد.
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منابع
 .1استتتل ،جان تتت ن

ن(.)1711ندرون انقلاااای انااا انانتر ،تتتننچهتتتجاعرن تتتا  :انتعتتترا ن

انلش راتنرس  .ن
 .2ا تتر اناد،تت نونبهتتج:زیز ان :تت ن(.)1711نطبقاااا اماعااادول دو ااق و انقلااای در
ان انانتر ،ننسعی نتراب نف رس ن انتعرا نانلش راتننی جفرانا پن وم .ن
 .7اچیهتت ان :یر تت ن(.)1711نتحو اااا اسااااو و اماعااادو اناا ان در دور

لااو ان

تعرا نانلش راتنص ا نچع صر .ن
 .4آبراه چیت انیروان ت ن(.)1711نان ا ان نااس دو انقلااایانتر ،تتننظت یرنفیرو چه ت نونه ،ت را ان
تعرا نانلش راتنچرظزانا پنپهار .ن
 .5آبراه چی ت انیروان ت ن(.)1731نتااارنا اناا ان اا رنانتر ،تتننچد ،ت ابراهیرنفل ت د انتعتترا ن
نشرنن انا پنهشلر .ن
 .6بشتتیریناندنتتی ن()1735نز سناا ها

اماعااادو انقلااای اناا انانتر ،تتنن :ت نار ستتل ن ان

تعرا ننگ هنچع صرانا پناع رم .ن
 .1بیتتجان ی،تتزن(.)1711نشااس و دقااایا رواناار ناا ر ماااآ اناا ان و

ن اااانتر ،تتنن

فرو ن هنبرلی انتعرا ننشرنف خلن.
 .1تی ت انا ت رلزن(.)1711ناز نسااست تااا انقلااایانتر ،تتن ن :ت نچش ت

ن ا انتعتترا نپژوهش ت

هن

اچ منخ،یه نونانق بناس چ انا پن وم .ن
 .3دنتتیه نخ چهتتنا انستتی  :ن(.)1731نشاا ا اااانا زناا هو نا اا
حساااسنو نا نااا ا انبتتتننظج تتت نهتتت ایلنال تتتننبعتتتتج

نقا لاا اااس دلو

انتعتتترا نچجسنتتتننچع لعتتت تنون

پژه ه نسی س  .ن
 .11خ چهتتنا انستتی چد ،ن(.)1734نناااط اا نقا لاا اااس حع نا ناا ا انتتت وی ن
جا نظ چجرنبخش ی نون جا ن:رب ن انتعرا نچرظزناسه نانق بناس چ انا پن وم .ن
 .11خ،یه انروحال نن(ب ت ).نصاحسه ا ااآان ت ناعت رمانتعترا نچجسنتنننشترنونتهمتیرنآ ت رناچت من
خ،یه (س).
 .12رودتت ن اندنتت ()1711نناااط اا ح ااق ا اااالاآ و ا عساالعس د ااا حساا
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روحانو(مل اول)انتعرا نچرظزناسه نانق بناس چ  .ن
 .17س ت ی ،اندشتت،لنال تتنن(.)1711نشاا ن

ناا روانااق شاا ن

هاا ان ااااوا

انتعتترا ن

چرظزناسه نانق بناس چ  .ن
 .14صتت،ی ،انچیهتتجن(.)1716ن شااق ا د تاااق طاااوو

انتر ،تتن ندنتتی نابجترابیت انتعتترا ن

انلش راتناط  :تانا پن هر .ن
 .15فتتجرا ان ت ن(.)1711ن قاو ااق ش ا نن

ا تااارنا تحو اااا اماعااادو ان ا انانتر ،تتنن

اد ،نت ی انتعرا نانلش راتنرس انا پنسجم .ن
 .16ظتت

اننی تت ن(.)1711نرنشاا ها

انقلااای اناا انانتر ،تتنن:تتت الردیرناتتجاه انتعتترا ن

انلش راتنق ر .ن
 .11ا یجروس ت
داق نشان

ن ااا و شااا ا ننااا

انچ ت ر ن ن(.)1711ناسااااق نااارمو

دو ااق

انتر ،ن نفری و نف ط ،انتعرا نانلش راتنرس  .ن

 .11ا ستتتلج ان تتت

ن(.)1711ن طا عااااتو ن،ااا

ل تطبسقاااو و تاااارناو در ناااای

انقلایهاانتر ،ننچد ،تق ن لفرو انتعرا نانلش راتنظجیرانا پن وم .ن
 .13چقصتتتج

انچالتتتت ن(.)1711نتحو ااااا اساااااو-اماعاااادو انااا ان 0231-0231ان

تعرا نانلش راتنرو نن .ن
 .21چهصتتجر ان تتجا ن(.)1732ناااالها

نااو ااا ارانبتتننظج تت نچدنتت نظتت ی ،انتعتترا ن

انلش راتنسجرهنچعر .ن
 .21چعتت و نظهتت انچد ،ر تت ن(.)1715نناااط اا نقا لاا

اا و

نااوانبتتننظج تت ن

غ چر نخجا ننسرو انتعرا نچرظزناسه نانق بناس چ  .ن
 .22ونت انست یروسن(.)1731نانااااای دشااوارا اااالها

نح انااو در اسااااق نااارمو

ن اانتر ،ننخیرال ننخیر ناصجانتعرا نچرظزناسه نانق بناس چ  .ن
 .27هتت یزرانرابتترتن(.)1711ن ا ورنااق در ت اا انانتر ،تتنن :تت ناظتتترن:ت الر تتی

انتعتترا ن

انلش راتناط  :تانا پنپهار .ن
 .11هجیتت اانفریتت و ن(.)1716ناااقوش شااا انتر ،تتننح.ا.نچعتترا انتعتترا نانلشتت راتناط :تت تان
ا پننعر.

