
 

 

 

 

 

 انقلابی وضعیت در مذهبی اپوزیسیون قبال در پهلوی دوم موضع

 محمد رادمرد1
 

 چکیده

نامند که  ممهدج یرنهان رادهر در ر، هردئ انهد و و د و را از آن رو اسلامی می 1531انقلاب      

دادند. ،دف مقا   رادر آن است ک  نوع تقابل رکومت سازمان آن را نیرو،اد مذ، ی تشکیل می

پهلود با انن یرنان وسیع رادر در انقلاب را بررسی کند. بر ،مهین اسهاپ پرسشهی که  در انهن 

را  مودهیی  رکومت پهلود دوم در راستاد تضمین بقا چ آن پرداختیم از انن قرار است: مقا   ب  

،ها تحلیلی و شیوج گردآورد دادج -روش انن مقا   توصیفی در ق ال اپوزنسیون مذ، ی اتخاذ کرد؟

اد است. از منظر نظردئ انن مقا   از چارچوب مفهومی س  گان  )سهرکوبئ تسههیل و نیز کتابخان 

ب  آن پرداخت  بههرج بهردج اسهت. در ادبیها  « از بسیج تا انقلاب»( ک  چار ز تیلی در کتاب تسا،ل

پژو،ش  انن مقا   تاکید کردنم ک  س  گان  چار ز تیلی تاکنون ب  شکل خها  و متمرکهز دربهارج 

بسهیج »،اد صور  گرفته ئ نظرنه  انقلاب اسلامی مورد استفادج قرار نگرفت  است و ممدج پژو،ش

اند. محدودج زمانی انن پژو،ش د،  دربارج انقلاب اسلامی بکار بردج« ب  شکل کلی»تیلی را « عمناب

د،د در رکومهت پهلهود دامنه  ،اد متیدد تارنخی نشان میواکاود دادج شمسی است. 34و  04

به  مراتهک کمتهر  بهودج اسهت. « تسهیل»اندک و « تسا،ل»نیرو،اد مذ، ی گستردجئ « سرکوب»

،هاد تیلهی نظام رو به  کهار بهرد.اندک تسهیلا  ارا   شدج را براد مخا فین میانه  رکومت پهلود

کنهد. بهر اسهاپ شهوا،د سیاسی را ب  چهار دست  سرکوبگرئ توتا یترئ متسا،ل و دییف تقسیم می

آندئ انن رکومت تارنخی مویود ک  از مودع رکومت پهلود نس ت ب  مخا فین مذ، ی بدست می

 رکوبگر نامید.را باند نک نظام س

 واژگان كليدي
 .انقلاب اسلامیئ نیرو،اد مذ، یئ رکومت سرکوبگرئ سرکوبئ تسهیلئ تسا،ل
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 مقدمه

دامنه نیروهای مردمی حاضر در انقلاب و نقش آفرینی مذهب در وقوع این رویدادِ ماهیتا مدرن از 

اجتماعی است. بر همـین  هایهای تمایز بخش انقلاب اسلامی در مقایسه با دیگر انقلابجمله ویژگی

اساس نیز مقاله حاضر قصد دارد به نوبه خود گامی را در واکاوی هر چه بیشتر انقلاب اسلامی بـردارد. 

رسد استفاده از رویکردهای نظری بتواند به تحلیل و واکاوی هرچه بهتر این انقلاب کمـ  به نظر می

انقلاب با وضوح بیشتری مـورد بررسـی  شود تا بخشی از رویدادهایکند. رویکردهای نظری سبب می

ای خـا  در انقلـاب قرار گیرد. در این راستا این پژوهش نیز از منظری تئوریـ  بـه تحلیـل مسـئله

گیرد، میزان خواهد پرداخت. از جمله مسائل مهمی که در بررسی انقلاب اسلامی مورد پرسش قرار می

آمیز را در برخـورد ای تساهلومت پهلوی رویهاستفاده حکومت از دستگاه سرکوب است. اینکه آیا حک

با انقلابیون در پیش گرفت یا آنکه همه دستگاه سرکوب حکومـت در جهـت مقابلـه و مواجهـه و بـه 

گران شـد. در ایـن زمینـه البتـه میـان تحلیـلعبارتی بهتر حذف مخالفین حکومت به خدمت گرفتـه 

های عمـومی منتشـر غیرعلمـی کـه در رسـانههای مختلف ی  روایت واحد وجود ندارد. حتی روایت

رسد بخشـی از نظریـه بسـیی سیاسـی کند. به نظر میشوند نیز ابهامات در این زمینه را بیشتر میمی

چارلز تیلی بتواند ما را در واکاوی این مسئله یاری کند. بر این اساس پرسشی کـه در ایـن مقالـه بـه 

هلوی در راستای تضمین بقـا چـه رویکـردی را در قبـال حکومت پدنبال پاسخ آنیم از این قرار است: 

همانگونه که از سوال این پژوهش نیز مشخص است، ایـن مقالـه اپوزیسیون مذهبی در پیش گرفت؟ 

تنها به مواجهه حکومت پهلوی و نیروهای مذهبی متمرکز خواهد شد. بعلاوه از نگاه این مقاله منظـور 

ریانات سیاسی هستند که تا پیروزی انقلـاب از روحانیـت جـدا از نیروهای مذهبی، تنها آن دسته از ج

های همچون مجاهدین خلق موضوع پژوهش حاضر نیستند. در پاسخ به پرسش نشدند. بنابراین گروه

دهـد های متعدد تاریخی نشان میواکاوی داده»مطرح شده، این فرضیه را به بحث خواهیم گذاشت: 

بـه « تسـهیل»انـد  و « تسـاهل»زیسیون مذهبی گسترده، اپو« سرکوب»در حکومت پهلوی دامنه 

روی مذهبی مراتب کمتر  بوده است. حکومت پهلوی اند  تسهیلات ارائه شده را برای مخالفین میانه

برای بررسی فرضیه مقاله حاضر، ابتدا با نگـاهی بـه پیشـینه پـژوهش نـوآوری خـود را « به کار برد.

شـود و بـر پایـه آن در سرکوب/تسهیل/تسـاهل بیـان میکنیم. سپس چارچوب مفهـومی تشریح می

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

پـردازد. در طور که گفته شد این مقاله به مواجهه حکومت در برابر اپوزیسـیون مـذهبی میهمان

تواند پردازی انقلاب، بیش از همه نسل دوم)نظریات خشونت عمومی( میهای مختلف نظریهین نسلب

بسـیی »مسئله این پژوهش را مورد واکاوی قرار دهد. در  بین نظریات مختلف این نسل نیـز نظریـه 

 چارلز تیلی بهترین چارچوب مفهومی را برای تحلیـل میـزان سـرکوب در انقلـاب اسـلامی در« منابع

کنیم و دهد. به همین منظور در ادبیات پژوهش این مقاله از تطویل بحث پرهیز مـیاختیار ما قرار می

پردازیم که بر اساس این نظریه در مـورد انقلـاب اسـلامی صـورت گرفتـه اسـت. هایی میبه پژوهش

اسـتفاده از  ، از منظری وسـیع بـا«نظریه بسیی منابع و انقلاب اسلامی ایران»( در مقاله 1375سمتی )

این چارچوب نظری، ضمن تحلیل فرایندهای دولت سازی و نوسازی در ایـران بـه چگـونگی بسـیی 

پـردازد. احمـدی چالشگران اصلی یعنی روحانیون، روشنفکران، طبقه متوسط، بازاریان و کـارگران می

با بهـره گیـری « سازماندهی در انقلاب اسلامی ایران»ای با نام ( در مقاله1381منش و احمدی منش)

همزمان از چارچوب نظری چارلز تیلی و رابرت تـد گـر و از منظـری تلفیقـی چگـونگی سـازماندهی 

کنـد. دهقـان نـژاد و نیروهای انقلاب را در فروکاستن قدرت پهلوی و قدرت یابی انقلابیون ترسیم می

ریـان بـا حکومـت ها و عوامـل تقابـل بازابررسی تحلیل زمینه»( در پژوهشی با عنوان 1381رستمی)

های اعتراضی بازاریان را در مقابل ( حرکت1357-1311بر اساس مدل بسیی چارلز تیلی«)پهلوی دوم

گونـه کـه از عنـوان ایـن پـژوهش نیـز مشـخص اسـت اند. همانحکومت پهلوی به بحـث گذاشـته

علیـه حکومـت از اند  و برآنند که مخالفت و اقدام جمعی بازاریان نویسندگان بر بازاریان متمرکز شده

ی  سو ریشه در قابلیت و ویژگی خا  بازاریان و از سوی دیگر نتیجه خصـومت حکومـت بـا آنـان 

راهبرد مبرزاتی امام خمینی)ره(: بسیی »( با عنوان 1385ای دیگر به قلم شاه علی)بوده است. در مقاله

رهبـری، سـازمان و تـوده ، نویسنده به نقش چهار عامل مورد تاکید تیلی )ایـدئولویی، «سیاسی مردم

مردم( در انقلاب اسلامی پرداخته است. نویسنده همچنین تلاش کرده است تا ضمن بحـث از ناکـامی 

های منتهی به انقلـاب، ایـن فرضـیه را بـه دو راهبرد مبارزاتی مسلحانه و اصلاح طلبانه در طول سال

ول انقلاب اسلامی بـوده اسـت. مح  آزمون بگذارد که راهبرد سیاسی امام، بسیی سیاسی مردم در ط

مقایسه پیامدهای سیاسی انقلـاب فرانسـه و انقلـاب »ای با عنوان ( در مقاله1388شیرخانی و ساسان)

، با استفاده از رویکرد تلفیقی، نظریات هانتینگتون، «اسلامی ایران با تاکید بر دگرگونی ساختار سیاسی

ب اسلامی و انقلاب فرانسـه مـورد اسـتفاده قـرار داده تیلی، زیمرمن و اسکاچپول را برای مقایسه انقلا

ای بسـیی منـابع در انقلـاب تحلیـل مقایسـه»ای با عنوان ( در مقاله1383است. فرهادی و همکاران)

ای و مقایسـه -با استفاده از مدل بسیی چارلز تیلی، با روشی تاریخی« مشروطه و انقلاب اسلامی ایران
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های دو انقلـاب در اند. از نظر نویسندگان اهم تفاوتدو انقلاب پرداختهتحلیلی اسنادی به مقایسه این 

ها در وضعیت سـرکوب/ تسـهیل انقلـابیون از سـوی ترین شباهتایدئولویی بسیی و رهبری و اصلی

های قاجـار و پهلـوی های انقلابی در مقابل وضعیت ضعیف حکومتحکومت و وضعیت قدرتمند گروه

ای اند و بـه آن اشـارهای نداشـتهیسندگان مقاله به مفهوم تساهل تیلی توجهبوده است.)در این بین نو

و « بسیی منابع در انقلاب اسـلامی ایـران»( در پژوهشی با عنوان 1381اند.(  کشاورز و فرهادی)نکرده

ر اند. به غیر از مـوارد ذکـبا روش قیاسی و تاریخی به دنبال انطباق نظریه تیلی بر انقلاب اسلامی بوده

های اجتماعی دیگری نیز استفاده شـده اسـت شده از نظریه بسیی منابع چارلز تیلی در تحلیل جنبش

تـوان بـه که واکاوی آنها دغدغه و مسئله پژوهش حاضر نیست. حال با توجه به ادبیات ذکر شده می

 هـای پیشـینآید ایـن پـژوهش از چنـد منظـر از پژوهشنوآوری پژوهش حاضر پرداخت. به نظر می

متفاوت باشد: اولا این پژوهش بر کلیت نظریه تیلی متکی نیست و تنها به ی  چارچوب مفهومی آن، 

هـای ذکـر شـده بـر اسـاس یعنی سرکوب/ تسهیل/تساهل تکیه دارد. این در حالی است که پژوهش

تنها  اند و یا در بهترین حالتگانه نپرداختهطور کلی به این سههای محوری پژوهش خود یا بهدغدغه

های صورت گرفته در همـان اند. نکته قابل تامل دیگر اینکه پژوهشبا اشاراتی گذرا از آن عبور کرده

انـد  در اشارات گذرا نیز سه گانه سرکوب/تسهیل/ تساهل را به دوگانه سـرکوب/ تسـهیل تقلیـل داده

نیروهـای مـذهبی رسد مفهوم تساهل بیش از تسهیل در نوع مواجهه حکومت با حالی که به نظر می

دارای اهمیت است.  نکته تمایز بخش دیگر این مقاله این است کـه، پـژوهش حاضـر نـه بـه همـه 

ای کـه در پیـروزی ایـن انقلـاب نقـش نیروهای حاضر در انقلـاب اسـلامی، بلکـه بـر نیـروی عمـده

نش تـوانیم رفتـار و کـتر میداشت)جریان مذهبی( خواهد پرداخت. با ایـن تمرکـز بـه شـکلی دقیـق

 حکومت در قبال اپوزیسیون مذهبی را مطالعه کنیم.

 

 چارچوب مفهومی: سرکوب/ تسهیل/ تساهل

در  ای جدیـد را بـرای تحلیـل انقلـابدریچـه« از بسیی تـا انقلـاب»چارلز تیلی با نگارش کتاب 

کشورهای مختلف گشود. ج  گلدستون، نظریه بسیی منابع تیلی را در کنار نظریـه توسـعه نـامتوازن 

دهـد. های عمومی خشونت سیاسـی قـرار میهانتینگتون و نظریه منحنی جی دیویس در زمره نظریه

( از نظر تیلی حکومت در مواجهه بـا مخالفـان خـود ممکـن اسـت سـه رفتـار 18 :1387 )گلدستون،

متفاوت را در پیش بگیرد: سرکوب، تسهیل و تساهل. تعریف این سه رفتار و مصادیق آن در چارچوب 

 شود:ی حاضر به بحث گذاشته میمفهوم

هر گونه کنشی توسط گروه دیگر است کـه هزینـه کـنش جمعـی مـدعی را » الف( سرکوب:
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ترین شکل سرکوب، سرکوب دولتی اسـت  چراکـه بـه شـکل منحصـر بـه شناخته« دهد.افزایش می

شود  اما در واقـع سـرکوب فردی حائز اهمیت است. عموما سرکوب، با تیراندازی و کشتار شناخته می

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 

ها، به خدمت فراخواندن اعتصاب کنندگان، ممنوعیـت اجتماعـات توقیف روزنامه»سرکوبگرانه باید به 

بایسـت بـه تر سـرکوب میمخالفین اشـاره کـرد. از مصـادیق شـکل مسـتقیم« و دستگیری رهبران

هـای نظـامی ایجاد مانع گرداگرد سالن اجتماعـات شـهر و برپـایی دادگاه»و یا « هاازاتافزایش مج»

(  به عنوان مثال غیرقانونی کردن حزب کمونیست در 118 :1388اشاره کرد. )تیلی، « هاشورشبرای 

در صـورت هرگونـه فعالیـت علنـی توسـط ایـن »ایالات متحده طی دوران جنگ سرد و اعلام اینکه 

افتند، از مصادیق سرکوب دولتی اسـت. از نظـر یـ  دولـت افـزایش ان آن به زندان میرهبر« حزب

های کنش جمعی است  چـرا تر از افزایش هزینههای بسیی، راهکاری به مراتب اطمینان بخشهزینه

که به نوعی اقدامی پیش دستانه است و قبل از عمق و وسعت گـرفتن کـار، هرگونـه مخـالفتی را از 

سـازد و ایـن راهبرد ضدبسیی هم کنشـگر و هـم کـنش را خنثـی می»دارد. از این منظر میان بر می

ظهـور شـری  ائتلـافی »و « دهد که به هنگام آسیب پذیر شدن سریع حکومتاحتمال را کاهش می

( در ایـن 151 :1388)تیلی، « کنشگر بتواند به اقدام سریع مبادرت ورزد.»برای مخالفین، این « جدید

ها عمدتا در کنترل بسیی و کنش جمعی تخصص دارند: کنترل تجمعات توسط پلـیس، میان حکومت

هایی برای نفوذ در میان مخالفین از جمله راهکارهای حکومـت در ایـن زمینـه اسـت.  وجود خبرچین

تواند جرائم مستحقق اعدام را افزایش دهد. علیرغم اینکه ممکن است قانون خلـاف حکومت حتی می

آورد. بنابراین در اینجا صرف قانون مهم نیست  بلکه باید قانونگذاری، تفسیر و اجـرای آن را به زبان 

شود را مـدنظر هایی که از طریق قوانین دیگر بر آن قانون اعمال میآن قانون و همچنین محدودیت

های بسـیاری قرار داد. در واقع ممکن است قوانین چندان سخت گیرانه نباشند اما در عمل سختگیری

 (155-151 :1388بر برخی جرایم اعمال گردد. )تیلی، 

کنشـی کـه هزینـه جمعـی یـ  گـروه را »گیرد. در نقطه مقابل سرکوب قرار می ب(تسهیل:

( همچون سـرکوب، تسـهیل نیـز دارای دو 118 :1388)تیلی، « شکلی از تسهیل است.کاهش دهد، 

اشـتهار بخشـیدن بـه »بسیی اشاره دارد: تر بر اقدامات ماقبل چهره متعارف است: اقدمات غیرمستقیم

اند. در کنـار ایـن مـوارد از آن جمله« های آنی  گروه، قانونی کردن  عضویت در آن و تامین هزینه

های راهبردی، خنثی ساختن دشـمنان گـروه و در اختیار گذاشتن اطلاعات یا تخصص»اقداماتی نظیر 

تر در زمینـه تسـهیل اقدامات مسـتقیم« ش خودیا فرستادن نیروهایی برای کم  به گروه در طی کن
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توانـد بـا یـ  کـنش جمعـی چـون تظـاهرات، مخالفان است. بدین ترتیب حکومت همچنان که می

تواند بایکوت، تشکیل گروه شبه نظامی و یا اشغال مجلس به مثابه اقدامی غیرقانونی برخورد کند  می

لس و یا ایجـاد اجتمـاعی رسـمی بـه عنـوان با اقداماتی چون رای دهی، بدست آوردن پشتیبانی مج

های سـرکوبگر نیـز در کنـار ( حتی حکومت151و  151 :1388رد نماید. )تیلی، ای قانونی برخوپدیده

آنها در حالی که هزینه برخی »استفاده از دستگاه سرکوب، ممکن است تسهیلاتی را نیز فراهم سازند: 

هـای دهنـد، هزینـه برخـی دیگـر از کنشا افـزایش میهای از گروههای جمعی را برای پارهاز کنش

 (111 :1388)تیلی، « دهند.ها کاهش میهای دیگر از گروجمعی را برای پاره

تیلی در کنار دو نوع برخورد متعارف حکومت با مخالفین)سرکوب/تسـهیل( از نـوع  ج( تساهل:

در پـژوهش انقلـاب اسـلامی همان طور که گفته شـد –آورد که از قضا سومی نیز سخن به میان می

کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته در مقام مقایسه با سرکوب و تسهیل، تیلی کمتـر بـه تسـاهل 

تساهل فضایی »پرداخته است  اما در  آن برای فهم برخورد حکومت در انقلاب اسلامی راهگشاست. 

هـا و یبـی از گروهبین سرکوب و تسـهیل اسـت. یـ  حکومـت معـین ممکـن اسـت در مقابـل ترک

تیلـی از جملـه مصـادیق تسـاهل را اینگونـه شـرح « العمل نشان ندهد.های جمعی اصلا عکسکنش

« گیرد.را نادیده میگزینند و پلیس آنها های درسی دوری میدانشجویان اعتصابی از کلاس»دهد: می

 (111 :1388)تیلی، 

هـای مختلـف عمدتا در مقابلـه بـا گروه هابدین ترتیب باید به این نکته توجه داشت که حکومت

دهند. تیلی با توجه به ایـن های سرکوب، تساهل و یا تسهیل را مورد استفاده قرار میترکیبی از شیوه

های رییمهای مساواط طلب و کند: رییمها را از یکدیگر تفکی  میمفاهیم دو نوع آرمانی از حکومت

تر این بـار چهـار نـوع حکومـت بندی دقیقن حال در دسته( او در عی111 :1388الیگارشی . )تیلی، 

 نمایاند:توتالیتر، سرکوبگر، متساهل و ضعیف را از یکدیگر باز می

کند، حال آنکه تسهیلات انـدکی بـرای ها و کنش را سرکوب میرییم سرکوبگر بسیاری از گروه»

داشته باشد ولی دامنـه وسـیعی آورد. ی  رییم توتالیتر ممکن است سرکوبگری اندکی آنها فراهم می

سـازد. در تسهیل نماید. حتی به صـورتی کـه آن تسـهیلات را اجبـاری می ]به نفع خود[ها رااز کنش

شود. رییـم متسـاهل آن باریکـه میـانی را وسـعت های مورد تساهل محدود مینتیجه، باریکه کنش

از رفتار تساهل آمیز است، اما تسـهیل بخشد.... و بلاخره اینکه، رییم ضعیف نیز دارای نوار وسیعی می

سـازد  درحـالی کـه هـید اقـدام های ضعیف میآورد و سرکوب خود را متوجه گروهاندکی فراهم می

 (111 :1388)تیلی، « دهد.قوی انجام نمیهای عملی در قبال کنش جمعی گروه
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 (861 :8811ها)تیلی، انواع مختلف حکومتالگوی سرکوب در 
 

تواند به شکلی بهتر چهار نوع حکومت موردنظر تیلی را بازنمایاند. در این تصاویر، الگوی فوق می

دامنـه تسـهیل را در  Fبیـانگر میـزان تسـاهل و حـرف  Tبیـانگر دامنـه سـرکوب، حـرف  Rحرف 

 دهد.های مختلف نشان میحکومت
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 حکومت پهلوی و سرکوب اپوزیسیون مذهبی

استفاده حکومت پهلوی از ابزار سرکوب بسیار گسترده اسـت. بعلـاوه در ایـن حکومـت سـرکوب 

های ابتـدایی همـان سـال تر از سرکوب غیرمستقیم بود. حکومت پهلوی ازمستقیم به مراتب گسترده

مقابله شدید خود با مخالفین مذهبی را به شکلی آشکار بروز داد. حمله نیروهـای نظـامی  1311دهه 

 1311به مدرسه فیضیه از جمله مصادیق سرکوب مستقیم حکومت بود. این رویداد که دوم فـروردین 

ی خشن گسترده نیـز انجامیـد. هارخ داد، با برهم زدن مراسم و درگیری لفظی شروع شد، به درگیری

مدرسه تحت محاصره نیروهای نظامی درآمد و منازعه آغاز شد. ابتدا با اسلحه سـرد و سـرانجام بـا »

ای که به کشته شـدن برخـی و مجـروح شـدن حادثه« سلاح گرم مقاومت طلاب در هم شکسته شد.

ای شـرایط حـوزه حمد خامنـهالله سیدم( آیت318 :1381از طلاب انجامید. )مقصودی،  تعدادی زیادی

مدرسه وضع خیلی بدی داشت، گـویی در آن »... کشد: پس از حمله نظامیان را اینگونه به تصویر می

هـای جنگی رخ داده است. همه جا اشیای شکسته و به هم ریخته... بود. بیرون مدرسـه هـم کامیون

 (185 :1381ای، )خامنه« مستقر بودند...ارتش 

نیمه شب پانزده خرداد و سرکوب حامیان و طرفداران امام در پـانزدهم خـرداد دستگیری امام در 

نشان داد حکومت، سرکوب اپوزیسـیون مـذهبی را دسـتور کـار دارد.  در ایـن روز در قـم، تهـران و 

دادند، نـام شـاه را از سرمی« یا مرگ یا خمینی»شهرهای دیگر، حکومت به تظاهرکنندگانی که شعار 

گذاشـتند و بـه اعلامیـه مراجـع در های شهر برداشته و نام امـام را میمساجد و میدانمیداین، معابر، 

مـاجرای قتـل »دادند، حمله کرد و جمع کثیری را شهید و مجـروح سـاخت. حمایت از امام گوش می

( درباره 371-371 :1381)مقصودی، « دهای آن روز بود.ترین رخدادهندهکفن پوشان ورامین از تکان

هزار  15ای تعداد شهدا را تا کنند  اما عدهخرداد آمار متعدد و متفاوتی ذکر می 15هدای قیام میزان ش

خرداد شاه تلاش کرد تا خـود را مرکـز و کـانون  15اند. آنچه مسلم اینکه با رخداد نفر نیز تخمین زده

ز  حکومـت شـاه گونه قیـد و شـرطی اقدرت فائقه در ایران نشان دهد و ایالات متحده نیز بدون هید

حمایت کرد. در این برهه، در کنار درآمد نفتی، دیوانسالاری و نظـام حزبـی، ماشـین سـرکوب نیـز از 

( بازداشت مجـدد امـام 111 :1381بودند. )فوران، « طنتی پهلویترین نهادهای دیکتاتوری سلعمده»

ایشان به ترکیـه و عـراق  پس از اظهارات ایشان درباره تصویب لایحه کاپیتولاسیون و در نهایت تبعید

 نشان از آشتی ناپذیری روابط حکومت و نیروهای مذهبی داشت.  

جستجو کرد. با انتخاب  1311با این حال مطلقه شدن حکومت پهلوی را باید در سال پایانی دهه 

حکومت شاه به عنوان یاندارم منطقه، ضرورت تقویت همه جانبه رییم شـاه از سـوی ایالـات متحـده 

محسوس شد. به طوری که آمریکا تصمیم به همکاری بیشـتر بـا شـاه در سـرکوب مخـالفین بیشتر 
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ای مشـتر  از تشکیل کمیتـه-1» داد:گرفت. از این جهت ایالات متحده دو اقدام چشمگیر انجام می

هـا و هساوا ، شهربانی، یاندارمی  و ضداطلاعات ارتش برای هماهنگی و تشدید عملیـات علیـه گرو

اعزام رئـیس سـازمان سـیا )ریچـارد -1»و « ای سیاسی به نام کمیته مشتر  ضدخرابکاریهفعالیت

هلمز( به ایران برای هدایت نظارت و کم  به رییم شاه برای ایجاد ثبات و امنیت در ایران و منطقه 

ها و شدت عمل سـاوا  و کمیتـه مشـتر  با ورود هلمز میزان دستگیری« خلیی فارس و خاورمیانه.

( در این زمان حکومـت بـه 131 :1381گیری افزایش یافت. )منصوری، کاری به میزان چشمضدخراب

 طور کامل به ی  حکومت دست نشانده ایالات متحده تبدیل شده بود. 

گذاران آمریکایی برای یـ  کنفـرانس شـش گروهی از صاحبان صنایع و سرمایه 1318در سال 

های مطرحـی از شرکت کردنـد. شخصـیت« ذاری تهرانسمینار سرمایه گ»روزه به ایران آمدند و در 

های صنایع آمریکا در این کنفرانس شرکت داشتند. دیوید راکفلر از آن جملـه بـود. ایـن سـمینار غول

های ناشی از افزایش درآمد نفتی ایران برگزار شد. اگرچه نخبگان سیاسـی برای بدست آوردن فرصت

گرایان و اپویسیون مـذهبی با آغوش باز پذیرا بودند  اما ملیها را و اقتصادی حکومتی ورود آمریکایی

هرگونـه »ای اعلـام کـرد: ای کـه امـام از تبعیـد طـی اعلامیـهکردند. به گونهبه شدت آن را محکوم 

ها بسته شود برخلاف امیال ایرانیان و اصول داران آمریکایی و دیگر امپریالیستقراردادی که با سرمایه

داران حضور این سـرمایه« رسما و به تندی»الله محمدرضا سعیدی، گونه بود که آیتاین« اسلام است.

الله سعیدی بسیار کوبنده بود. او کـه پـیش از را مورد انتقاد قرار داد. واکنش حکومت به انتقادات آیت

 نیز بارها توسط ساوا  بازداشت و زندانی شده بود  این بار در اثر شدت شـکنجه بـه شـهادت رسـید.

حکومـت »داد حکومـت پهلـوی بـه الله سعیدی نشان می( نوع شهادت آیت151-118، 1371)بیل، 

ها قـانون روز شـد. مـردم از ترین شـکنجهکـاربرد بـد 1351شود. از ابتدای دهه تبدیل می« وحشت

ای مشـخص شد  و محاکمات سیاسی و اعـدام بـه گونـهها پر میشدند. زندانهایشان ناپدید میخانه

ان در حکومت شاه پنی زندان پر از زندانی سیاسی داشت و چهـار زنـد 1353یافت. در سال نی میفزو

تعداد روحانیونی که توسط  (1351( در این برهه)نیمه دهه 157-151 :1371شرف ساختن بود. )بیل، 

ن اللـه حسـیشدند روبه فزونی بـود. آیتحکومت دستگیر، بازجویی، شکنجه، زندانی و حتی اعدام می

غفاری، روحانی انقلابی که در قم و بر سر منبر برضد فساد و سرکوبگری رییم سخن گفته بود، در آذر 

 :1371مصر مقایسه کـرده بـود. )بیـل، زیر شکنجه جان سپرد. او حکومت پهلوی را با فراعنه   1353

111-111 ) 

روزنامه اطلاعات در دی  «ایران و استعمار سرخ و سیاه»دانیم بعد از چاپ مقاله همان طور که می

حوادث »نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی انقلاب اسلامی است.  1351مردم قم به پاخاستند. دی  1351
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های سیاسـی در بهمـن مـاه مرحله نخست چهلم« ها را آغاز کرد.ای چهلمهای سه مرحلهقم ناآرامی

به مقابلـه بـا مخـالفین مـذهبی  در تبریز رخ داد که حکومت با تان  و حتی هلیکوپترهای جنگی 51

در شهرهایی چون یزد و اصـفهان رخ داد و مرحلـه  57های مرحله دوم در فروردین پرداخت. ناآرامی

( 183-181 :1381را دربرگرفـت. )آبراهامیـان،  شـهر 11ها در اردیبهشت همـان سـال سوم ناآرامی

 ترین شکل سرکوب بود.ماستفاده از ابزارهایی چون تان  و هلیکوپتر بارزترین و مستقی

از جمله راهکارهای دیگری که حکومت برای مقابلـه بـا تـرویی رویکـرد انقلـابی امـام در پـیش 

الله مهدوی کنـی در خـاطراتش و گرفت، منع وعاظ و خطیبان از سخن گفتن درباره امام بود. آیتمی

قبل از دستگیری چند بار  ساوا »کند: در توضیح اولین دستگیری خود بر این رویه ساوا  تاکید می

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 

اللـه مهـدوی کنـی، بهانه  بـود کـه آیت به این« کرد مسجد ما )مسجد جلیلی( بود...امام حرکت می

 (118-117 :1385مهدوی کنی، به بوکان تبعید شد. ) 1353رمضان 

های مستقیمی بود که حکومت برای مقابله و سرکوب مخالفین حکومت نظامی نیز از جمله روش

بـه شـکلی برد. حکومت پهلوی پس از راهپیمایی گسترده عید فطر بر آن شد تا از این ابزار کار میبه

گسترده برای مقابله با مخالفین استفاده کند. از این رو در شهرهای تبریز، مشهد، قزوین، کرج، اهـواز، 

شـود. حکومـت قم، شیراز، اصفهان، آبادان، جهرم، کازرون و از جمله تهران حکومت نظامی اعلام می

گردید. بدین ترتیب در م شهریور دیرهنگام  و در ساعت شش صبح از طریق رادیو اعلا 17نظامی روز 

هـا هـزار نفـر از مـردم در حـال برگـزاری بـود، دسـتگاه شهریور با شرکت ده 17حالی که تظاهرات 

ای بود که از این روز صبح مردم را به رگبار گلوله بست.  گستردگی حادثه به گونه 8سرکوب، ساعت 

شـود. ایـن سـرکوب یاد می« خونین سپتامبر 8»و یا « سپتامبر سیاه»، «جمعه سیاه»با عناوینی چون 

حمایت گسترده داد. )روحـانی، گسترده در شرایطی رخ داد که کارتر در تماس تلفنی با شاه به او قول 

( نکته قابل تامل اینکه، از منظر برخی مبارزین، دیر اعلام شدن حکومت نظـامی در 155-151 :1387

خواست از مردم زهره چشم بگیرد، بـا اطلـاع می شهریور معنادار بود. در واقع، دستگاه حکومت که 17

خواست اپوزیسیون مذهبی را سرکوب و وادار به تسلیم کنـد. )مهـدوی دیرهنگام حکومت نظامی می

مطـابق ادعـای فیلسـوف فرانسـوی، میشـل فوکـو کـه بـرای پوشـش خبـری ( »181، 1385کنی، 

 1کرد، در حادثه هفده شـهریور، حـدود میرویدادهای مرتبط با انقلاب برای ی  روزنامه ایتالیایی کار 

 (185 :1381یان، )آبراهام« هزار نفر کشته شدند.

 311توان از سرکوب نیروهای مذهبی سخن به میان آورد، اما از ساوا  سخن نگفت. بخش نمی
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( به طور کلی رویه ساوا  بـه 11 :1387حانیون نظارت داشت. )سلیمی، ساوا  از جمله به فعالیت رو

های شدت خشن و ددمنشانه بود و این درباره اپوزیسـیون مـذهبی نیـز صـادق بـود. شـدت شـکنجه

دادند تا حین دستگیری کشته شوند  اما به رحمانه بود که برخی از مبارزین ترجیح میساوا  آنقدر بی

رخورد ساوا  با علی حجتی کرمانی نـوع منتقل نشوند. به عنوان نمونه، نوع ب« ی ساوا قصابخانه»

دهد. حجت الاسلام علی حجتی کرمـانی مواجهه این دستگاه امنیتی با اپوزیسیون مذهبی را نشان می

دستگیر شد. در سازمان  13به اتهام خواندن قطعنامه در مراسم جشن آزادی امام خمینی در فروردین 

ها بـه های شدید قرار دادند. شدت شکنجهنجهعلاوه بر ضرب و شتم او را تحت شک»مرکزی ساوا  

هایش از جا درآمـد و بـه مـدت قدری بود که در اثر آن گوش و لبش زخمی شده بود و یکی از دندان

( نکته مهم دیگری که باید در بحث استفاده 78 :1387)سلیمی، « یم بیهوش شده بود.ی  ساعت و ن

، نوع برگزاری دادگاه بود. حکومت مخالفان خـود را حکومت از ابزار سرکوب مستقیم به آن اشاره کرد

خـورد. دادگـاهی ترین شکل دادگاه رقم میکرد. بدین ترتیب غیرعادلانهدر دادگاه نظامی محاکمه می

 که در آن متهمین از پیش مجرم بودند.

اگرچه در حکومت پهلوی وجه مستقیم سرکوب به مراتب بیش از وجه غیرمسـتقیم آن بـود، امـا 

ها و عـدم اجـازه اجتمـاع مخـالفین و برد. توقیف روزنامهت از سرکوب غیرمستقیم نیز بهره میحکوم

ای کاملـا مبـرهن اسـت. سـربازگیری از نکته 51و  11های دهه تشکیل احزاب قانونی در عمده سال

لیـل ، طلاب به د1311های دیگر مقابله حکومت با روحانیون بود. تا پیش از ابتدای دهه جمله راهکار

اشتغال به علوم دینی از سربازی معاف بودند  اما حکومت برای مقابله با روحـانیون از اول اردیبهشـت 

ماموران نظامی با تعقیب طلاب و باطـل نمـودن »فرمان اعزام طلاب به سربازی را صادر کرد.  1311

( البتـه 318 :1381 )مقصودی،« ها گسیل داشتند.های تحصیلی آنان، تعداد انبوهی را به پادگانکارت

هـا بـه ای از طلاب خواست این تهدید را به فرصت تبـدیل کننـد و در پادگانامام خمینی طی اعلامیه

 سازی سربازان بپردازند. آگاه

حـزب رسـتاخیز زنـان را از »از مصادیق دیگر سرکوب غیرمستقیم تاکید بر کشـف حجـاب بـود. 

( تغییر تقویم مذهبی نیـز 117 :1381)آبراهامیان،  «اهی منع کرد.های دانشگپوشیدن چادر در محیط

محابا بوده اسـت در عصر جدید کمتر حکومتی چندان بی»گوید اقدامی قابل تامل بود. آبراهامیان می

( حکومت پهلوی چنان به 117 :1381)آبراهامیان، « که بخواهد تقویم مذهبی کشور را مخدوش کند.

ید که تلاش کـرد موقافـات را نیـز تحـت کنتـرل درآورد. بـدین اندیشتقابل با اپوزیسیون مذهبی می

دار اداره دولت اداره سازمان اوقاف را در دست گرفت و نخست وزیر عهده 1311ترتیب، از اواخر دهه 

و کنترل این بخش مهم مذهبی شد. بدین ترتیب روسای غیرمذهبی که بعضا با ساوا  نیز در ارتباط 
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خواهد مساجد و همـه شدند. در جامعه ایران، باور بر این بود که دولت میبودند بر این سازمان حاکم 

سـال « فشـارد.گلوی علمای مسـتقل را می»نهادهای دینی را به کنترل خود در آورد و از این طریق 

بستن عرصه بر نیروهای مذهبی بیشتر شد و حکومت ی  نظـامی سـاواکی بـه نـام سـرتی   1353

تانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. ولیـان در عبدالعظیم ولیان را به اس

-158 :1371مون حـرم را تخریـب کرد.)بیـل، های پیراها و ساختمانبرنامه نوسازی خود تمام دکان

( نکتـه جالـب 355 :1377کرد. )کـدی، « فضای سبز ایجادو به جای آن ی  خیابان پهن و ( »158

های فرهنگی جناح مخالف مـذهبی نیـز حمله کوبنده دیگری به عرصهتوجه آنکه، حکومت شاه طی 

توقیـف کـرد. « کردنـدمیناشرانی را که درباره مسائل مذهبی و اجتماعی کتاب منتشر »یورش برد و 

تواننـد های موقوفه زیر نظر دولت هستند که میحکومت اعلام کرد تنها سازمان( »111 :1371)بیل، 

( و همین مسئله انتشار کتب مذهبی زیرزمینـی را 117 :1381)آبراهامیان،  «ای چاپ کنند.کتب حوزه

ها و جلسـات مـذهبی مسـاجد حضـور داشـت. گسترش داد. علاوه بر این، ساوا  در همه گردهمایی

 (111-111 :1371ویی را از میان ببرد. )بیل، کرد تا تشکیلات مذهبی دانشجهمچنین تلاش می

ستقیم ممنوعیت خروج روحـانیون از کشـور بـود. در پایـان سـال از مصادیق دیگر سرکوب غیرم

کـرد، یـاد می« روحـانیون افراطـی»ساوا  تعدادی از روحانیونی را که از آنان تحـت عنـوان  1351

الخروج کرد. علت این اقدام جلوگیری از مسافرت آنها به عراق و دیـدار بـا امـام خیمنـی بـود. ممنوع

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

الخروج کردن علما دو چیز بود: اولا از گسترش شبکه مـالی امـام خمینـی بـه هدف حکومت از ممنوع

قـرار دهـد. عنوان مرجع تقلید جلوگیری کند و ثانیـا ارتبـاط امـام و طرفـداران وی را تحـت کنتـرل 

 (553-551 :1381ای، خامنه)حسینی

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 

کـران به ایران، از مبت جایی که امکان دارد آن را به تاخیر بیاندازد. ینرال هایزر، فرستاده ایالات متحده

 توان مواردی دیگری را نیز افزود.( قطعا به آنچه گفته شده می115 :1387این ایده بود. )هایزر، 

 

 حکومت پهلوی و تساهل در برابر اپوزیسیون مذهبی

تـا پیـروزی انقلـاب حکومـت در حـین اسـتفاده از ابـزار سـرکوب، رویکـرد  1355از اواخر سال 

ای از سرکوب/تسـاهل را در پـیش یش گرفت. به عبـارتی بهتـر، حکومـت آمیـزهآمیز نیز در پتساهل

عملی شـد. ایـن  1351و به طور خا  از سال  1355گرفته بود. کاهش نظارت پلیسی از اواخر سال 
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بایست در چارچوب مفهوم تساهل تحلیل کرد. یعنـی حکومـت اگرچـه امکانـات اقدام حکومت را می

کرد، اما تـا حـدودی تلـاش کـرد تـا دسـتگاه سـرکوب را از فت فراهم نمیچندانی را برای ابراز مخال

های آنی برحذر دارد. این امر درباره مخالفین مذهبی نیز صادق بود  ایـن رویکـرد و سیاسـت واکنش

جدید را باید برپایه دلایل مختلف تحلیل کرد: اولین دلیل این رویه جدید سیاست حقـوق بشـر کـارتر 

حکومت شاه ماهیتی دست نشانده داشت از این رویه پیـروی کـرد. دلیـل دیگـر بـه بود و از آنجا که 

های گشـت کـه دربـاره شـکنجه، زنـدانیهایی چون ساندی تایمز لنـدن بازمیهای روزنامهافشاگری

کرد. از همه اینها مهمتر فشـارهای های متعددی منتشر میهای خودسرانه گزارشگسترده و بازداشت

الملـل ایـران دانان بود. سازمان عفو بینالمللی حقوقبشری به ویژه کمیسیون بین های حقوقسازمان

را بدترین ناقض حقوق بشر در جهان نامید. از این رو حکومت پهلوی به سازمان صلیب سرخ جهـانی 

المللی همچنـین های ایران دسترسی داشته باشد. نهادهای بینقول داد تا این سازمان بتواند به زندان

ر تلاش بودند که وکلای خارجی بتوانند به مراحل دادرسی در ایران نظارت کننـد  زنـدانیان سیاسـی د

هـای غیرنظـامی و بـه کم خطرتر مورد عفو قرار گیرند و از اینها مهمتر اینکـه غیرنظامیـان در دادگاه

از شکل علنی محاکمه گردند. چون عصر فضای باز سیاسی فرا رسـیده بـود حکومـت موقتـا بخشـی 

المللی را پذیرفت. شاه البته به این دلیل به اعطای این امتیـازات اقـدام کـرد پیشنهادات نهادهای بین

( اگرچـه 181-181 :1381ان خاطر داشـت. )آبراهامیـان، که به حکومت خود در گذر از بحران اطمین

آمیـز، حکومـت های تساهللازم است به این نکته مجددا تاکید شود که حتی در زمان اجرای سیاست

 برد.به طور همزمان از خشونت نیز بهره بسیار می

ساوا  در ی  چرخش ناگهانی شروع به »گرا و به شکل طنزآمیزی، در چارچوب رویکرد تساهل

وشـنود بـا زنـدانیان و اظهـار نـدامت از ها و برقـراری گفتها، اداره زندانتغییرات زیادی در مدیریت

دستورات مفصلی برای کم کردن فشار بر زنـدانیان و  1355اواخر سال گذشته نمود. به طوری که در 

های وسـیع، در اختیار قرار دادن بعضی امکانات رفاهی و قطع شکنجه صادر نمود. تقریبـا دسـتگیری

های بدون دلیل به تدریی ها متوقف شد. زندانیان بلاتکلیف و بازداشتیهای سنگین و اعداممحکومیت

( به همین ترتیب فضای بـاز 188 :1381)منصوری، « ها مرخص شدند.اناز زند 1351تا اواسط سال 

هایی نیز برای ساوا  داشت. به ساوا  دسـتور داده شـد تـا از مقابلـه بـا فعالیـت سیاسی محدودیت

نیستند، با تسـامح برخـورد کنـد. در همـین راسـتا در « برانگیختن توده مردم»مخالفینی که به دنبال 

صـلاحاتی انجـام شـد. شـدند، انظامی نیز که بر اساس آن مخالفان سیاسی محاکمه می قوانین دادگاه

های ( به عنوان مصادیقی از استفاده همزمان سرکوب و تسـاهل در سیاسـت87-81 :1377)استمپل، 

تشیع جنازه کامران نجات الهی، استاد  51بهمن  1حکومت باید به شهادت نجات الهی اشاره کرد. در 
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در وزارت فرهنگ و آموزش عالی توسط ماموران حکومت نظامی به شهادت رسیده بود، بـا جوانی که 

( او هم بوسیله دستگاه سـرکوب شـهید شـد و 188 :1381ر شد. )هویدا، اجازه مقامات حکومتی برگزا

بـه خـانواده او داده شـد. بـه غیـر از  -که طبعا به شدت ضدحکومتی بـود-هم اجازه برگزاری مراسم

ای نیز بودند که حکومت بـرای آرام کـردن های گستردهاز این دست، تظاهرات و راهپماییمراسماتی 

مخالفین و مبتنی بر سیاست فضای باز سیاسی به آن تن داد. حکومت به دنبال آن بود تا نشان دهـد  

  « آشـتی ملـی»جویانه در پیش گرفته است. این رویکرد در دولت شریف امامی که بانام ای آشتیرویه

سکان نخست وزیری را به دست گرفته بود، بیشتر نمود یافت. در هفته دوم حکومت شـریف امـامی، 

های قیطریـه تهـران مراسم نماز عید فطر با شرکت بسیار گسترده مردم و حضور انبوه جمعیت در تپه

تصـاویر  سـابقهبرگزار شد. پس ازآن نیز  جمعیت به سمت شهر به راه افتادند. در ایـن راهپیمـایی بی

( در تاسـوعا و عاشـورا )آذر 311 :1381شد. )امینی، پیمایان حمل میبزرگی از امام خمینی بوسیله راه

ای علیه شاه برگزار شد. این تظاهرات میلیونی با نظـم و انضـباط بسـیار ( نیز تظاهرات گسترده1357

 :1381گیری بـود. )هویـدا، و بدون درخوبی همراه بود و در همه جای ایران به استثنای اصفهان آرام 

187) 

با آغاز فضای باز سیاسی روحانیون مبارز تلاش کردند تا نهایت بهره را از این شرایط ببرنـد. امـام 

در پاریس طی ی  سخنرانی با اشاره به استفاده از فضای باز سیاسـی و تسـاهل متـاثر از  57در آبان 

کنند که مصدق در زمانی نند. امام تاکید میکفضای جهانی، سرنوشت مصدق را به مردم یادآوری می

که در اوج قدرت بود فرصت مغتنمی را از دست داد و اکنون در فضای سیاسی ایجاد شـده نبایـد بـه 

( به واقع نیز اینگونه بود و روحانیـت مبـارز 371-371 :تاتکرار اشتباهات گذشته پرداخت. )خمینی، بی

درگذشـت « همـراه بـا تسـاهل سیاسـی بهـره ببرنـد. از فضـای جدیـد»به رهبری امام کوشـید تـا 

هایی بود که مخالفین از آن بهره بردند. چنین شایع بود که ساوا  سیدمصطفی خمینی از جمله زمینه

های امام خمینی در داخـل و ها و سخنرانیهزاران نوار پوشیده از پیام»پسر امام را شهید کرده است. 

های ایشـان را این امر امـام و اندیشـه« شد.دارس علمیه توزیع میاطراف مشاهد متبرکه، بازارها و م

کرد. به غیر از این، پتانسیل موجود برای روحانیون تبعیـدی فرصـت دیگـری بیش از پیش مطرح می

روی روحانیت قرار داشت. آنها به بسیی مردم در محلـات پرداختنـد. حکومـت در چنـین بود که پیش

ی سیاسـی را آزاد کـرد و برگـزاری دادگـاه برخـی انقلـابیون را بـه شرایطی نزدی  به سیصـد زنـدان

هـای پایـانی عمـر ( بنـابراین در ماه118 :1388 های غیرنظامی سـپرد. )اشـرف و بنـوعزیزی،دادگاه

ها تا حدودی کاسته شد، فرصـت بیشـتری بـرای اعتـراد کـردن حکومت همچنان که از دستگیری

 اپوزیسیون مذهبی نیز فراهم شد.
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گیری   نگاه کلی از مصادیق تساهل در در دو سال پایانی حکومت پهلـوی بایـد بـه آسـاندر ی

 های سیاسی، آزاد کردن زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات اشاره کرد.نسبی در برگزاری مراسم

  

 حکومت پهلوی و تسهیل در برابر مخالفین مذهبی

عملـی ایجـابی اسـت. بـا تسـهیل،  اگر سرکوب عملی سلبی و تساهل عملی خنثی باشد  تسهیل

های مخـالف تواند برخی از مخالفین خود را مجهزتر نماید یا آنان را به نسبت دیگر گروهحکومت می

ها سوق دهد. در واقع حکومت با تسـهیل بخشـی از در موقعیت بهتری قرار دهد و یا به کانون رسانه

توازن قدرت مخالفین را به نفع خود برهم کند تا مخالفین و در مقابل، سرکوب بخشی دیگر سعی می

بزند. این قاعده درباره حکومت پهلوی نیز صادق بود. بخصو  آنکه در عموم انقلابها در جهان سـوم 

و  بـا اعتقـادات-زند، ائتلاف گسـترده مخـالفینو من جمله ایران آنچه شکست نظام حاکم را رقم می

( از همین رو طبیعی است که حکومت بـا تفـاوت قائـل شـدن 11 :1381منافع مختلف است. )فوران،

میان مخالفین، با سرکوب بخشی و تسهیل بخشی دیگر به سمت شکست ائتلاف و حفظ و بقای خود 

پذیرتر به کار خواهنـد های سازشرا برای گروه« تسهیل»ها امتیازات و حرکت نماید. طبیعتا حکومت

 برد.

رییم پهلوی با دو دسته مخالف روبـرو بـود.  1357خا  در سال  و به طور 1351از اواسط سال 

رو کـه عمـدتا شـامل خواه و مخالفان انقلـابی و مردمـی. مخالفـان میانـهرو و مشروطهمخالفان میانه

شدند، خواهان اجرای قانون اساسی بودند و جریان انقلابی و مردمی به رهبری امـام جریانات ملی می

کردند. شاه در مواجهه با این دو دسته مخالف کوشید تـا ا حکومت را رد میخمینی، هرگونه سازشی ب

رو متحد شود و از این  طریق کنترل جنبش اسلامی را در دست بگیرد  چرا کـه در با اپوزیسیون میانه

الله شـریعتمداری و رو برخی رهبران مذهبی نیز حضور داشتند. علمایی چون آیتمیان نیروهای میانه

اند. از همین رو حکومت ه شیرازی که خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند، از آن جملهاللآیت

شریف امامی را جایگزین کرد. حکومت تلـاش کـرد « آشتی ملی»کابینه آموزگار را کنار نهاد و کابینه 

 :1385. )بشیریه، ان به اجرا گذاردهای آنان را حدالامکرو وارد مذاکره شود و خواستهتا با رهبران میانه

الله شـریعتمداری انجـام روی غیرمذهبی مذاکراتی نیز با آیت( همچنان که در کنار رهبران میانه118

چـه -روی خـودتوان مدعی شد که حکومت اند  تسهیل خود را به مخـالفین میانـهشد. بنابراین می

رو و تاکتیـ  موقـت اعطا کرد. بخصو  آنکه هدف غایی مخالفین میانـه -مذهبی و چه غیرمذهبی

حکومت برای عبور از بحران یکسان بود. یعنی هر دو خواهان اجرای قانون اساسی مشـروطه بودنـد. 

اندیشید کـه بـرای رو مدعی بودند شاه باید سلطنت کند و نه حکومت و شاه به این میمخالفین میانه
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تن دهد. همچنـان کـه در مدتی برای آرام شدن فضای سیاسی و تثبیت فضای کشور به این واقعیت 

 زمان مصدق برای مدتی با اجرای مفاد قانون اساسی کنار آمد. 

رو بـه نهضـت آزادی و های برجسته جریان میانـهها و گروهطور که گفته شد، اگرچه چهرههمان

الله شـریعتمداری هـم در کنـار آنـان های مذهبی چون آیتگرا تعلق داشت، اما شخصیتجریان ملی

اللـه کـرد تـا صـدای آیتسـازی در برابـر امـام خمینـی تلـاش میومت نیـز بـرای غیریتبودند. حک

اشـتهار »گویـد هـدف حکومـت شریعتمداری بیشتر در جامعه شنیده شود. آنگونه که چارلز تیلـی می

رو بود. باید توجه داشت حکومت پهلوی اسلام را به شکل مقهور شده، به به این گروه میانه« بخشیدن

بـرداری قـرار پـذیرفت، بلکـه مـورد بهرهنقشی در زندگی سیاسی نداشته باشد نه تنهـا میطوری که 

برد، شاه و ملکـه کشور در وضعیت انقلابی به سر می 1357داد  چنان که در شرایطی که در خرداد می

ضـا امـام ربه اتفاق گروهی از درباریان به مشهد رفتند و در مقابل دوربین تلویزیون به زیـارت مرقـد 

 (111 :1381پرداختند. )صمیمی، 

شود، به خوبی بیـانگر عباراتی که در ادامه از سایروس ونس، وزیر امورخارجه وقت آمریکا نقل می

آن است که حکومت شاه در تلاش بود تا با موضع تسهیل/تساهل نسـبت بـه مخالفـان غیرانقلـابی و 

در »نیروهای مذهبی انقلابی را به حاشـیه برانـد:  رو در برابر مخالفین انقلابی،قرار دادن مخالفین میانه

ی جدید ایران، امیرخسرو افشار در نیویور  به من گفت: شاه وزیر خارجه ]1357مهر [اوایل ماه اکتبر

اش را ی آزادسازی سیاسیخمینی برنامه ]امام[تصمیم دارد به منظور جدا کردن اپوزیسیون سکولار از 

« ی حمایت خـواهیم کـرد.اطمینان دادم که ما قاطعانه از این تلاش و به سرعت پیش ببرد. من به او

رو پرداخت. سخن آنـان را های میانه( از این رو بود که حکومت به مذاکره با جریان53 :1381)ونس، 

ای کرد. به آنان اجازه داد در صورت تمایل کار حزبی انجـام دهنـد. در همـین راسـتا بـود کـه رسانه

داری از مخالفان خواست تا به دولت آشتی ملی شریف امامی سه ماه فرصت بدهند تا الله شریعتمآیت

( بخصو  آنکه شـاه مـدعی شـده 313 :1371وروسکی، رییم مشروطه را بار دیگر برقرار کند. )گازی

« آزادی انتخابـات»بود که انتخابات آینده مجلس آزاد خواهد بود. بنابراین حکومت در تلاشی ناکام از 

خواه مـذهبی در هـای مشـروطهجهت حمایت از گروه« مکانیزم تسهیل»به مثابه ی  « رای حق»و 

کردنـد بهـره ناپذیری که به رهبری امام به برانـدازی پهلـوی فکـر میمقابل انقلابیون مذهبی سازش

 ببرد.
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 نتیجه گیری

را مورد واکـاوی  در این مقاله در پی آن بوددیم تا نوع برخورد حکومت پهلوی با مخالفین مذهبی

های حکومت پهلوی را در قالب سه مفهوم نظری مورد نظری تیلی، قرار دهیم. تلاش کردیم تا کنش

ها بتوانند بـا اسـتفاده رسد همه حکومتیعنی سرکوب، تساهل و تسهیل به بحث بگذاریم. به نظر می

پهلوی دوم از ابتـدای دهـه از این سه ابزار میان مخالفین خود تفاوت بگذارند.  به طور کلی حکومت 

در مواجهه با مخالفین مذهبی خود از میان این سه ابزار بیش از همه بـه ابـزار سـرکوب تکیـه  1311

کرد. ابزار تساهل پس از سیاست فضای باز سیاسی که با پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری 

های مذهبی تلاش کرد تا از آن بهره انرقم خورد در ایران اجرا شد که جریان مذهبی نیز در کنار جری

های دیگر در استفاده از ایـن فضـا موفـق بـوده اسـت. اسـتفاده رسد بیش از جریانببرد و به نظر می

حکومت از ابزار تسهیل به طور کلی اند  بوده اسـت و همچـون تسـهیل بـه دو سـال پایـانی ایـن 

خطرتـر کـه های کمومت به جریانشد. همان اند  تسهیل اعطا شده توسط حکحکومت محدود می

ناپذیری شد. طبیعتا رویکـرد انقلـابی امـام و سـازشکردند واگذار میبقای حکومت را کمتر تهدید می

 رو بیشتر امیدوار باشد.های میانهایشان سبب  شد تا حکومت برای بقای خود به جریان

ه آن است که این حکومت ی  برداری حکومت پهلوی از سه گانه مورد ذکرنشانده دهندنوع بهره

طور که در چارچوب نظری نیز به آن اشاره شد در حکومت سرکوبگر نظام سرکوبگر بوده است. همان

گیـری از تسـهیل گیـرد و بهرهدایره سرکوب گسترده است  ابزار تساهل کمتر مورد استفاده قـرار می

دذکر که بر اسـاس شـواهد تـاریخی در گانه مورحتی کمتر از تساهل است. این رویه از استفاده از سه

نیز صـادق اسـت، ماهیـت  1351-1311های ورزی و رفتار حکومت پهلوی دوم طی دههمورد کنش

 دهد.سرکوبگر این حکومت را نشان می
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تعتترا  نانتر ،تتن ندنتتی نابجترابیتت  ان شااق  اا د  تاااق طاااوو ن.(1716)نصتت،ی، انچیهتتج .14

ن.انلش راتناط  : تانا پن هر

نانتر ،تتن قاو ااق شاا نن  ا تااارنا تحو اااا اماعااادو اناا انن.(1711)نفتتجرا ان تت   .15

ن.انلش راتنرس انا پنسجمنتعرا  ناد، نت ی ا

ن :تتت الردیرناتتجاه انتعتترا نانتر ،تتنها  انقلااای اناا انرنشاا ن.(1711)نظتت  اننی تت  .16

ن.انلش راتنق ر

اسااااق نااارمو    ن ااا و شااا ا ننااا  دو ااق ن.(1711)نا  یجروستت  انچتت ر ن  .11

ن.انلش راتنرس نانتر ،ن نفری و نف ط، انتعرا  داق نشان  

 طا عااااتو ن،ااا  ل تطبسقاااو و تاااارناو در ناااای ن.(1711)نا  ستتتلج ان تتت  .11

ن.انلش راتنظجیرانا پن ومنچد، تق ن لفرو انتعرا  نانتر ،نهایانقلا

ان0231-0231اماعاااادو انااا ان -تحو ااااا اساااااون.(1711)نچقصتتتج  انچالتتتت  .13

ن.انلش راتنرو نننتعرا  

ن چدنتت نظتت ی، انتعتترا نانبتتننظج تت ها  نااو ااا اراااالن.(1732)نچهصتتجر ان تتجا  .21

ن.انلش راتنسجرهنچعر

انبتتننظج تت نا لاا    اا و   نااوناااط اا  نقن.(1715)نچعتت و نظهتت انچد، ر تت  .21

ن.چرظزناسه  نانق  بناس  چ نغ  چر  نخجا ننسرو انتعرا  

ها  نح انااو در اسااااق نااارمو انااااای دشااوارا اااالن.(1731)نونتت انستت یروس .22

ن.چرظزناسه  نانق  بناس  چ نانتر ،ننخیرال ننخیر ناصجانتعرا     ن ا

ن : تت ناظتتترن:ت الر تتی  انتعتترا نتر ،تتنان ا ورنااق در ت اا انن.(1711)نهتت یزرانرابتترت .27

ن.انلش راتناط  : تانا پنپهار

انتر ،تتننح.ا.نچعتترا انتعتترا  نانلشتت راتناط  :تت تاناااقوش شااا (.ن1716هجیتت اانفریتت و ن) .11

 .ا پننعر


