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 چکیده

مندان علوم اجتماعی به مطالعه در مورد دلایل  وقلوع ایلن انقللاب ، محققان و اندیش9951با وقوع انقلاب      

های نظری، های نظری در این زمینه ارائه دهند. هر یک از چارچوبپرداخته و درصدد برآمدند تا چارچوب

کنند. ضمن پذیرش وجود عوام  مختلف در وقوع انقلاب ایران بر یک عام  به عنوان عام  اصلی اشاره می

هلای اجتملاعی ل یه توسعه نامتوازن، انقلاب ایران به ایلن عللر رد داد کله شلاه ایلران در  لوزهبر طبق نظر

هایی پرداخر و در نتیجه طبقات کارگر و متوسط جدید را گسترش داد اما از نوسلازی اقتصادی به نوسازی

سلعه یاتتله و نظلام ی سیاسی ناتوان ماند، در نتیجه شکاف عمیق میان نظام اقتصلادی ل اجتملاعی تودر  وزه

سیاسی توسعه نیاتته چنان وسیع شد که منجر به سقوط رژیم گردید. بایندر، آبراهامیان، میلانی و زیباکللام از 

جمله نویسندگان معتقد به این نظریه در وقوع انقلاب ایران هستند. بررسلی نظریله توسلعه نلامتوازن در تبیلین 

این پژوهش با روش توصیفی ل تحلیلی و با اسلتفاده از منلابع و  ای اسر که درعلر وقوع انقلاب ایران مسأله

 تحقیقات در دسترش، مورد پژوهش قرار گرتته اسر.
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 مقدمه

خ زندگی او، انقلاب و تحول اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاری     

اتفاق اتتاده اسر و انسان، برای تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب، همواره در 

-گر خواسر انسان بر آزادیها از هر نوع که باشند بیانتلاش و کوشش بوده اسر. انقلاب

های خود ها در ابتدای خواستهجویی و برابرطلبی اسر و تمامی انقلابخواهی، عدالر

 اند.دالر و برابری را دارا بودهآزادی، ع

پس از سقوط ساسانیان و برآمدن اسلام در ایران، اگر از تشکی  دولر شیعی صفوی      

 9951ترین تحول تاریخی، وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال تردید بزرگبگذریم بی

های  اکم بر جایی سریع ارزشباشد. تروپاشی یک نظام قدرتمند سیاسی ل نظامی، جابهمی

جامعه، دگرگونی ساختار قدرت شاهنشاهی با قدمتی کهن و نیز غیرمنتظره بودن انقلاب با 

رتر، تحول ساختاری که ظاهراً تمامی امور به نفع رژیم پهلوی پیش میتوجه به این

صورت گرتته در ایران را بیش از پیش مورد توجه و نیازمند تحلی  و تأملات دقیق قرار 

به ویژه اگر بپذیریم، عواملی که منجر به وقوع انقلاب و تغییر نظام سیاسی گردید، دهد؛ می

 اند.های متمادی بودهیک شبه بروز نکردند، بلکه ناشی از تحولات عمیق طی سال

ایران، از منظرهای مختلف مورد تحلی  و تفسیر قرار گرتته اسر و از آن  9951انقلاب      

ها، عل  و عوام  وقوع آن ی آن و به ویژه در رابطه با زمینهربارهزمان نویسندگان بسیاری د

 اند.به بحث و بررسی پرداخته

های چندی که در مورد علر وقوع انقلاب اسلامی ایران در کشور اما به رغم نوشته     

ها تفاوتی آنها بر عوام  ترهنگی منجر به کموجود دارد، توجه اکثریر قریب به اتفاق آن

های وقوع ها و نظریهسایر عوام  وقوع انقلاب، و کمبود تحقیق جامع در مورد سایر علربه 
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هایی در مورد سایر عوام  وقوع انقلاب اسلامی انقلاب گردیده اسر. لذا انجام پژوهش

رسد تا بتوان به نقش و تأثیر سایر عوام  نیز در وقوع انقلاب ایران لازم و ضروری به نظر می

 ن پی برد.اسلامی ایرا

ی نامتوازن ها، در این پژوهش با استفاده از نظریه توسعهبنابراین با توجه به این گفته     

دهیم تا بتوانیم به چگونگی نقش و تأثیر علر وقوع انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار می

باب  این عام  در وقوع انقلاب ایران پی برده و آثار نوشته شده بر اساس این نظریه در

 انقلاب اسلامی را کنار هم قرار دهیم.

 

 بیان مسأله

های ترین پدیدهسازترین و در عین  ال پیچیدهترین و سرنوشری انقلاب، مهمپدیده     

رود و  تی در اصطلا ات سیاسی و اجتماعی نیز تعاریف شمار میاجتماعی ل سیاسی به

ها نیازمند تأملات دقیق نظری نقلابمتعدد و مختلفی برای آن ذکر شده اسر. لذا درک ا

ها ها، نقش عوام  گوناگون در وقوع آنبر آگاهی از اهمیر انقلابباشد تا بتوان علاوهمی

-.م( به پیروزی رسید در زمره9111.ش )9951را نیز مشخص کرد. انقلاب ایران که در سال 

زرگ، بستری مناسب برای های بجا که انقلابرود و از آنشمار میهای بزرگ بهی انقلاب

انقلاب، در تبیین  پردازان پدیدهروند، بسیاری از نظریهشمار میهای انقلاب بهآزمون نظریه

های انقلاب، کم و بیش در پی اند. نظریهعلر پیدایش و وقوع آن نظریاتی را ارائه کرده

پیوندد و یا چرا و ی انقلاب به وقوع میاند که چرا و چگونه پدیدهپاسخگویی به این پرسش

اند. در این پژوهش، از بین نظریات مطرح شده در های خاصی واقع شدهچگونه انقلاب

ایران کاربرد  9951ای که در تبیین انقلاب مورد عل  وقوع انقلاب، به بررسی تحلیلی نظریه
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هد ی توسعه نامتوازن مورد بررسی قرار خواشود و بر این اساس نظریهدارد، پرداخته می

ی نظامی، اقتصادی ل اجتمای ی توسعه نامتوازن، اگر نوسازی در زمینهگرتر. مطابق نظریه

-صورت گیرد و این نوسازی همراه با نوسازی نظام سیاسی و ترهنگی نباشد و بین این نظام

تواند رژیم  اکم را متلاشی سازد. به عبارت دیگر ها شکاف  اص  شود این شکاف می

ها و محروم شدن از مشارکر در مسائ  سیاسی در جوامعی که واسربرآورده نشدن درخ

تحولات اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده اسر باعث به وجود آمدن گروهی انقلابی 

بندی کلی و جامع از نظریه توسعه نامتوازن در تبیین علر وقوع ی یک جمعشود. ارائهمی

 باشد.ایران هدف این تحقیق می 9951انقلاب 

رو با استفاده از نظریه توسعه نامتوازن در پی دستیابی به علر بر این اساس پژوهش پیش     

 باشد.و دستاوردهای انقلاب بعد از چه  سال می 9951وقوع انقلاب در ایران 

 

 و انقلاب 7چارچوب نظری: توسعه نامتوازن

نامتوازن علر وقوع  یتوسعه»پرداز استاد علوم سیاسی، نظریه 2ساموئ  هانتینگتون     

های سیاسی بخصوص در کشورهای در  ال ی تطبیقی نظامباشد. او با مطالعهمی« انقلاب

ها بلکه در ترین تفاوت سیاسی بین کشورها نه در شک   کومر آنتوسعه، ادعا کرد مهم

سامان سیاسی در جوامع دستخوش »هاسر. وی با نوشتن کتاب میزان اعمال اقتدار آن

رهبران سیاسی کشورهای در  ال توسعه را به کارآیی نهادهای سیاسی و « دگرگونی

مطالبات مردم در امر مشارکر سیاسی  ساس کرد. کتاب او با تأثیرپذیری از مکتب 

سو و ی اقتصادی از یکی عدم تعادل بین رشد و توسعهکارکردگرایی انقلاب را نتیجه

                                                           
1. Unbalanced development 
2. Samuel Phillips Huntington 



 66/   استفاده از ...؛ سعید محمدی گماری و حمید صالحی ساله؛ بادر ایران و دستاوردهای چهل 7531علل انقلاب  

تئوری »ند. به همین دلی  گاهی به آن دانهادهای سیاسی و مشارکتی از سوی دیگر می

شود. به عقیده هانتینگتون، جامعه از نهادهای گوناگون سیاسی، نیز گفته می 9«شکاف

اجتماعی، اقتصادی و ترهنگی تشکی  شده اسر که هر کدام کارکردهای خاص خود را 

ی دیگر شده دارا هستند. اختلال در کارکرد مناسب یک نهاد، منجر به تأثیر منفی در نهادها

ای ی سالم جامعهجامعه»گردد. اما و در نهایر موجب عدم کارآیی مطلوب ک  نظام می

اسر که نهادهایش به صورت متوازن رشد و توسعه نموده و در نهایر کارکرد منظم و 

ها و تحولات پیرامون خود را توانند بحرانمنسجم داشته باشند. در چنین  التی جوامع می

د. هانتینگتون با ترسیم خط عبور جوامع از وضعیر سنتی به جوامع مدرن و پشر سر گذارن

ی نوسازی و گذار هستند رد نوین مدعی اسر که انقلاب تقط در جوامعی که در مر له

 (.929ل  922: 9931)صادقی، « دهدمی

ای خام هایی برای ابطال نظریهی هانتینگتون در تلاشتوان گفر پیدایش نظریهمی     

داد و در های اقتصادی و اجتماعی را با ثبات سیاسی پیوند میصورت گرتر که نوسازی

 (.901: 9933در محات  دولتی آمریکا مطرح بود )تیلور،  9110و  9150های دهه

 گوید:دهند چنین میها در چه جوامعی روی میباره که انقلابهانتینگتون در این     

ی اند. به گفتهتر جوامع هرگز انقلابی را تجربه نکردهاند. بیشهایی کمیابها پدیدهانقلاب»

-آیند. تمدنشمار میبه« ویژگی ترهنگ غربی»ها به معنای وسیع آن ، انقلاب«ترایدریش»

های بزرگ گذشته مانند مصر، باب ، ایران، اینکا، یونان، روم، چین، هند و جهان عرب، 

اند، ولی هیچ یک از ن سلطنتی را تجربه کردههای دودماها و دگرگونیها، شورشخیزش

تر باید گفر ای دقیقاند. به گونههای بزرگ غرب نداشتهاین رویدادها شباهتی به انقلاب

                                                           
1. Gap Theory 
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ی سنتی اسر و چه در های نوسازی یک جامعهکه انقلاب ویژگی نوسازی و یکی از شیوه

اخته بوده اسر. انقلاب ای ناشنی سنتی غرب و چه در دیگر جوامع سنتی، پدیدهجامعه

ی هفدهم انگلیس گام انقلاب نوین، انقلاب سدهتجلی غایی دیدگاه ... نوگرا اسر ... پیش

شان را توانند جامعهگذارانه میها با کنش قانونبود که رهبرانش باور داشتند که ... انسان

انقلاب را  ی هجدهم دنیوی شده بود. آگاهی بهبازسازی کنند. تصویر انقلاب در سده

های انقلابی را ی آیینانقلاب ترانسه پدید آورد ... پس از انقلاب ترانسه، ما تحول آگاهانه

 (.931ل  931: 9931)هانتینگتون، « یابیممی

 نویسد:هانتینگتون همچنین در ادامه می

در ای نیسر که در هر جامعه و آید. انقلاب پدیدهشمار میانقلاب یک جنبه از نوسازی به»

ی ی کلی نیسر، بلکه یک پدیدهای از تاریخ آن، رد دهد. انقلاب یک مقولههر دوره

ی بسیار سنتی و در سطح پایینی از پیچیدگی محدود تاریخی اسر. انقلاب در یک جامعه

آید. انقلاب نیز دهد و در جوامع بسیار نوین نیز پیش نمیاجتماعی و اقتصادی روی نمی

دهد که نوعی تر در جوامعی رد میخشونر و نااستواری، بیشهای دیگر مانند صورت

تحول اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرده باشند و تراگردهای نوسازی و تحول سیاسی 

 (.931)همان: « شان واپس مانده باشندها از تراگردهای دگرگونی اجتماعی و اقتصادیآن

های سیاسی سنتی نقش ود دارد. در نظامی هانتینگتون دو نوع نظام سیاسی وجبه عقیده     

ی نهادهای سیاسی در ایجاد اجتماع سیاسی اندک و در جوامع مدرن زیاد اسر. گستره

ی نهادینگی نهادهای سیاسی در جوامع سنتی محدود و در جوامع مدرن زیاد اسر و درجه

ی سیاسی و درجهباشد. میان نوع نظام ی مدرن بالا میی سنتی پایین و در جامعهدر جامعه

ی اقتصادی ل ی توسعهی اقتصادی ل اجتماعی ارتباط وجود دارد. هر اندازه درجهتوسعه
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کند. اما اگر گیری میتر شود، نظام سیاسی به سمر مدرن شدن جهراجتماعی بیش

ی سیاسی ) رکر به سمر سان با آن توسعهنوسازی اجتماعی ل اقتصادی انجام گیرد و هم

ثباتی به وجود خواهد آمد. نوسازی اقتصادی متضمن درن( شک  نگیرد، بینظام سیاسی م

شهرنشینی، صنعتی شدن و گسترش آموزش اسر. نوسازی اجتماعی شام  تحرک 

اجتماعی، گسسر یا از بین رتتن تعهدات قدیمی سنتی و ایجاد ایستارها و پیوندهای 

شود. ها در جامعه منجر میوهی توان مولد اتراد و گرجدیدی اسر که به تغییر و توسعه

-نوسازی سیاسی نیز عبارت از توان نهادهای موجود برای نوسازی توانشان در جهر توسعه

 9«زوال سیاسی»عدم توان نهادهای سیاسی در ایجاد نوسازی سیاسی، به »ی سیاسی اسر. 

جود ی سیاسی و وضعیر موی لازم از توسعهمیان درجه 2«شکاف سیاسی»گردد و منجر می

)مشیرزاده، « پاشدشود. اگر شکاف سیاسی وسیع باشد، اجتماع سیاسی ترو میایجاد می

9914 :10.) 

هایی که از سلسله ای شاهد نوسازی اقتصادی و اجتماعی سریع باشد، گروهاگر جامعه     

شوند و رژیم توانایی اند، دچار سرخوردگی میمراتب قدرت و منزلر  ذف شده

ی سیاسی بیرون از نهادهای کند، بنابراین توسعهها را پیدا نمیاضاهای آنپاسخگویی به تق

های مختلف بروز ثباتی به صورتثباتی را در پی دارد. بیگیرد که این بیموجود شک  می

ثباتی، کند: کودتا، شورش، طغیان، جنگ، استقلال و انقلاب. بر خلاف سایر اشکال بیمی

ها ها، ساختارهای اجتماعی و نیز رهبران، نهادها و سیاسرزشانقلاب نیازمند تحول در ار

اسر. نوسازی اقتصادی اگر تحرک اجتماعی دهقانان و روشنفکران شهری را در پی 

های ملی، اقسام، داشته باشد، و همچنین روشنفکران انقلابی قادر باشند با توس  به جاذبه

                                                           
1 . Political Decay 
2 . Political Gap 
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ها، عام  مشهودی یر این جاذبههای شهری و دهقانی را جذب کنند و برای تقوگروه

)همچون  ضور استعمارگران( وجود داشته باشد، ائتلاف انقلابی تشکی  خواهد شد و اگر 

ی سیاسی را نداشته باشند، در مقاب  این شرایط، نهادهای سیاسی، توانایی نوسازی و توسعه

باشد؛ عنصر میی وجود سه شرط یا پیوندد. در نتیجه، انقلاب لازمهانقلاب به وقوع می

انفجار مشارکر سیاسی خارج از نهادهای موجود، از بین رتتن آن نهادها و تشکی  

« های شرقی و غربیانقلاب»چه هانتینگتون نهادهای جدید. ترتیب بروز این سه عنصر در آن

 (.9931نامد، با هم تفاوت دارد )هانتینگتون، می

از انقلابات به دسر « غربی»و « شرقی»عنوان ای تحر بندی دوگانههانتینگتون تقسیم     

ی جغراتیایی ندارد. بر اساس این نظر، انقلابات غربی در جوامع داده اسر که البته جنبه

سنتی که تحر کنترل پادشاهان مطلقه و اشراتیر زمیندار بودند، واقع شدند. بعلاوه این 

خود  اکی از آن اسر که ها( شروع شدند و این انقلابات از مراکز کشورها )پایتخر

دهند که دستگاه دولر دارای بحران داخلی بوده اسر. انقلابات شرقی در جوامعی رد می

پاشد و مرکز ظهور اند؛ در این انقلاب خود دولر از هم ترو نمیای نوسازی شدهتا اندازه

- ی نشدهانقلاب نه در پایتخر، بلکه در نوا ی پیرامونی اسر. انقلابات غربی از قب  طرا

گذرند. سقوط ناگهانی رژیم در اند و در نتیجه از مرا   خاصی میاند، بلکه خودجوش

روها و اتراطیون برای کسب کند و در این خلاء، میانهاین انقلابات ایجاد خلاء قدرت می

کنند. در نتیجه انقلاب دارای مرا   لیبرال و اتراطی اسر. در قدرت، رقابر و مبارزه می

ها شود، دولر هنوز قدرتمند اسر. در این انقلابت نوع شرقی وقتی انقلاب آغاز میانقلابا

ای جهر کسب قدرت اندیشیده شده اسر؛ انقلابیون در مناطق از قب  طرح و نقشه

شوند. در انقلاب نوع کنند و به اقدامات چریکی متوس  میهایی ایجاد میپیرامونی، سازمان
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دهد. ی انقلاب را تشکی  میی، تصرف پایتخر آخرین مر لهشرقی بر خلاف انقلابات غرب

انقلاب انگلیس، ترانسه و روسیه از نوع غربی و انقلاب چین و کوبا از نوع شرقی بودند. در 

روها ها بر میانهی ترور انقلابی در مرا   بعدی یعنی وقتی رادیکالانقلاب غربی مر له

ی ترور در اوای  انقلاب انقلاب نوع شرقی مر لهآید. بر عکس در شوند، پیش میپیروز می

 (.204ل  205: 9931شود )بشیریه،  ادث می

های اجتماعی تازه و نوسازی سیاسی، مستلزم بسر گسترش آگاهی سیاسی به گروه»     

ی سیاسر اسر. تحول سیاسی به ایجاد نهادهای سیاسی نیاز ها به صحنهتحرک این گروه

های پذیر، پیچیده، مستق  و منسجم باشند تا بتوانند گروهکاتی، تطبیق یدارد که به اندازه

های ها را سازمان دهند و دگرگونیتازه را به درون خود جذب کنند و اشتراک سیاسی آن

اجتماعی و اقتصادی را به پیش برند. جوهر سیاسی انقلاب، گسترش شتابان آگاهی سیاسی 

ی سیاسر اسر، چندان که برای نهادهای سیاسی ههای تازه به صحنو تحرک سریع گروه

ناپذیر گردد. انقلاب، انفجار اشتراک سیاسی ها به درون نظام امکانموجود جذب این گروه

 (.931ل  933: 9931)هانتینگتون، « دهداسر. بدون این انفجار، انقلابی نیز رد نمی

جهات مختلف واجد جامعیر و  نظریه توسعه نامتوازن در تبیین علر وقوع انقلاب، از     

باشد. در این نظریه، با دیدگاهی سو نگری میسببی و یکدر مجموع، به دور از تک

ها و عوام  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توجه، ی زمینهگرا، تقریبًا به همهنگر و واقعدرون

سی و ها و نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی، به تفصی  بررو نقش و جایگاه شخصیر

 تحلی  گردیده اسر.

ها را متوجه باشد؛ زیرا تمامی  کومراین نظریه از قدرت تحلیلی زیادی برخوردار می     

ساز خواهد ها بحرانسازد که عدم توجه به آنخواسر جامعه و نهادهای دموکراتیک می
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یر صدا شد که نوسازی، سبب تغیتوان همشد؛ همچنین، در این مورد با این نظریه می

گردد؛ به این دلی  ی سیاسی جامعه میساختارهای اقتصادی و اجتماعی و اتزایش خواسته

تغییر ساختار اقتصادی از سنتی به مدرن، تحرک ساختار جمعیر و به ویژه سیاسی »که 

رود که شمار میهای مختلف اقتصادی، ترهنگی و ... از پیامدهای نوسازی بهشدن گروه

 (.219ل  212: 9939توسعه اسر )رهبری، مختص کشورهای در  ال 

 ی نامتوازن چنین اعتقاد دارد:میلانی در مورد نظریه توسعه

ها روند تحولات اجتماعی و ساموئ  هانتینگتون بر این باور اسر: جوامعی که در آن     

پذیرد، به ا تمال تر از ایجاد نهادهای یک رژیم سیاسی  اکم صورت میاقتصادی، سریع

رسد: زیرا ثباتی سیاسی را تجربه خواهند کرد. این نظریه منطقی به نظر مین، نوعی بیتراوا

تحولات اجتماعی ل اقتصادی، میزان تحرک اجتماعی را اتزایش داده که این امر نیز به 

گردد. ی خود موجب بالا رتتن سطح سواد، آشنایی اتراد با عقاید و آرای نوین مینوبه

های های مختلف برای  ضور در عرصهاتزایش میزان تقاضای گروهمورد اخیر نیز باعث 

ی سیاسر هایی که خواهان  ضور در عرصهشود. جلوگیری از مشارکر آنسیاسی می

های ظهور یک انقلاب اسر )میلانی، ی خود به معنای مساعد کردن زمینههستند به نوبه

9939 :41.) 

 گوید:ی هانتینگتون چنین مید نظریهدر مور 9در مقاب  نظرات بالا، استن تیلور

ای عام تاقد اعتقاد بر این اسر که مدل کارکردگرایی سیاسی هانتینگتون به عنوان نظریه     

ی ها در  فظ خود به وسیلهتواند اهمیتی در خور به توانایی رژیمشایستگی اسر، زیرا نمی

                                                           
1 . Stan Taylor 
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ر و سرکوب، نقش مهمی در اجبار و سرکوب دهد. در  الی که متغیرهای مربوط به اجبا

 (.940: 9933کند )تیلور، ایفا می« تیلی»ی نظریه

تواند از وقوع بحران ی نامتوازن تنها میی توسعههمچنین برخی معتقدند که نظریه     

تواند عل  وقوع بحران را مشخص سازد. به عنوان مثال، بر جلوگیری کند، ولی هرگز نمی

ها برای جلوگیری از بحران انقلابی، در عین زن  کومری نامتوای توسعهطبق نظریه

های ی سیاسی مبادرت ورزند، این در  الی اسر که بر طبق نظریهنوسازی، باید به توسعه

که با ا تمال شورش طبقات سنتی سیاسی، توسعه، کشورهای در  ال توسعه به دلی  آن

که به تمرکز قدرت ند، جز آنترهنگی و اقتصادی مواجه هستند، راهی برای نوسازی ندار

ی سیاسی به نفع نیروهای جدید اقدام کنند. این همان چیزی اسر که در کشورهای پیشرتته

ی اجرا در آمد. به بیان دیگر دولر مطلقه و یا دولر غربی با عنوان دولر مطلقه به مر له

ی صنعتی شدن و اقتدارگرایی دیوانسالار یا مدرن به عنوان پلی برای انتقال کشور به سو

ی صورت، ا تمال بازگشر به گذشته و غلبهکنند، در غیر اینمدرن شدن عم  می

 (.91ل  91: 9911نیروهای سنتی وجود دارد )رهبری، 

گوید انقلاب ناشی از روند نوسازی های این نظریه را ل که میهای جدید، یاتتهبررسی     

ادهای سیاسی جهر جذب و مشارکر ی نهپرشتاب اجتماعی، اقتصادی و عدم توسعه

گرایش  9190گوید پس از سال می 9اند: چارلز تیلینیروهای نوپدید اسر ل مخدوش کرده

ها مصادف شد. همچنین در سال به شهرنشینی و صنعتی شدن در ترانسه با کاهش ناآرامی

های سوی نوسازی داشر ل قب  از کشور که ُکندترین  رکر را به ، سیسی  ل کشوری9343

 9150ی ی آتریقای جنوبی که در دههگوید نمونهدیگر اروپایی شورش کرد. راس  نیز می

                                                           
1 . Charles Tilly 
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ثباتی سیاسی و که دچار بیاندرکار نوسازی بود و بدون آندسر 9110ی و اوای  دهه

 9ی هانتینگتون مغایر اسر. بررسی پیتیریم سوروکینانقلاب شود نوسازی شد، عملاً با نظریه

کند های هانتینگتون را مخدوش میاشات در کشورهای اروپایی نیز یاتتهاز تایخ اغتش

 (.993ل  991: 9933)ملکوتیان، 

که مؤید ترآیند ظاهری باشد: نخسر ایننظریه هانتینگتون دارای دو نارسایی می     

گیرد. نارسایی دوم ی پراهمیر مشروعیر  کومر را نادیده میبوده، مقوله 2«نهادسازی»

-باشد. شاید وجود شکاف یکی از پیشی محدود کاربرد آن میی مذکور، دامنهنظریه

های ها باشد، اما به تنهایی کاتی نیسر. اگر چه شکافهای لازم برای بروز انقلابشرط

عمیقی میان تحولات اقتصادی و نهادسازی در اغلب کشورهای جهان سوم وجود دارد، 

 (.50ل  59: 9939دهد )میلانی، می ها ردی انقلاب به ندرت در آنپدیده

ی هانتینگتون قاب  تعمیم نیسر ولی در برخی کشورها نیز باید گفر هر چند نظریه     

ی ی توسعهترین کاستی نظریهعام  یا یکی از عوام  وقوع انقلاب بوده اسر. شاید بزرگ

ین مسأله که زور هم یک به ا 9نامتوازن هانتینگتون این باشد که او نیز مانند چالمرز جانسون

-اعتنا بوده اسر. بنابراین نظریهعام  ثبات اسر، توجه ندارد و به قدرت سرکوب رژیم، بی

 ی سرکوب نداشته باشد.ی او زمانی کاربرد دارد که رژیم قدرت سرکوب و یا اراده

 

 

 

                                                           
1 . Pitirim Sorokin 
2 . Institution building 
3 . Chalmers Johnson 
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 ش. ایران از منظر نظریه توسعه نامتوازن 7531انقلاب 

ها بر این ترض اساسی استوار بود: در تون در مورد انقلابنظریه ساموئ  هانتینگ     

ی اقتصادی با سرعر بسیار گیرند، معمولاً توسعهکشورهایی که در ترآیند توسعه قرار می

ی نامتوازن این کشورها دهد که این امر به معنای توسعهی سیاسی رد میتری از توسعهبیش

پروراند. برخی های انقلابی را در دل خود میهای بحرانای ریشهباشد؛ چنین توسعهمی

 اند.نظران این نظریه را مبنای استدلال خود در مورد انقلاب اسلامی قرار دادهصا ب

ی نامتوازن در مورد انقلاب ایران، با نقدی بر دو نظریه یا به عبارتی ی توسعهطرح نظریه     

ی نوسازی شود؛ منظور نظریهان شروع میایر 9951ی انقلاب دو نوع از نظریات تبیین کننده

-کنند میای که مخالفان نوگرای شاه از طرف دیگر بیان میشتابان از یک طرف و نظریه

ی نوسازی شتابان )همچنین نظریات هواداران شاه و وابستگان به نظام باشد. مبنای نظریه

س استوار اسر که شاه های وقوع انقلاب ایران بر این اساسلطنتی( در مورد علر و زمینه

ی سنتی ایران در برابر شدت و گستردگی هایی در ایران نمود که جامعهشروع به نوسازی

ها را نداشر. از سوی دیگر، برخی )از جمله آن ناسازگار بود و آمادگی آن نوسازی

های شاه را در تبیین علر وقوع مخالفان شاه و سلطنر( ُکندی و محدود بودن نوسازی

ی نامتوازن در مورد انقلاب ایران، ی توسعهگیرند. بر اساس نظریهایران به کار می انقلاب

طور کام  رد کرد، در واقع هر یک طور کام  پذیرتر و نه بهتوان بهها را نه میاین نظریه

دارند و دهند و وجهی از واقعیر را بیان میها، یک روی سکه را نشان میاز این دو نظریه

 (.910: 9911)آبراهامیان، « باشدی درسر و نیمی نادرسر میهر دو نیم

ی انقلاب ایران، ی نامتوازن دربارهی توسعهپس باید چنین گفر: از دیدگاه نظریه     

انقلاب به این دلی  روی داد که نوسازی و اصلا ات اقتصادی شاه، سبب دگرگونی در 
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مانند قب  استبدادی باقی ماند و اگر  ساختار اقتصادی و اجتماعی گردید اما ساخر سیاسی

گرتر. داشر، ا تمالاً انقلابی صورت نمیهای دموکراتیک بیان اعتراض وجود میراه

ی اجتماعی و همچنین عدم ی اقتصادی، توسعهبنابراین در این قسمر، ابتدا نگاهی به توسعه

در مورد انقلاب ایران  یاتتگی سیاسی ایران در زمان شاه، از نظر  امیان این نظریهتوسعه

های کمی ی دادهپردازی بر اساس عرضهاتکنیم. لازم به توضیح اسر که این نظریهمی

باشد و با بررسی وضعیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشخص و آمارهای دقیق مبتنی می

ی اقتصادی ی آخر  کومر سلطنتی، تصویر نامتوازنی بین دو سطح توسعهایران در دو دهه

 دهد.اجتماعی و سیاسی را به وضوح نشان میل 

 7552ـ  7512تثبیت قدرت  ـ

-های  ساس، راهمرداد، شاه از طریق قراردادن کودتا در پسر 23پس از کودتای      

اندازی ساواک، برقراری  کومر نظامی، محاکمات نظامی، ممنوعیر مسلک اشتراکی، 

وهای مسلح، تشکی  دو  زب ترمایشی مردم ی منازعه نفتی با انگلستان، اتزایش نیرخاتمه

های های دانشجویی و بخش)به رهبری علم( و ملیون )به رهبری اقبال(، مهار اعتصاب

ی های بزرگ مالک و اشراف، تساه  و تسامح با طبقهصنعتی، جلوگیری از اتحاد خانواده

سبی بحران اقتصادی متوسط سنتی و بازاریان و انجام برخی تعالیر به ظاهر مذهبی، کنترل ن

اندازی انقلاب سفید، موتق به تثبیر نسبی قدرت خود شد ، اصلا ات ارضی و راه90ی دهه

 (.9919)مخبر، 

 7512ـ  7539ی اقتصادی ـ اجتماعی توسعه ـ

هایی را به اجرا درآورد که به ی مورد نظر خود برنامه کومر شاه در جهر توسعه     

ی شاه گانههای پنجهای توسعهعه معروف اسر. در مورد برنامهی توسگانههای پنجبرنامه
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تر سنتی مربوط به دولر ایران بیش 9992ل  9949های ی سالباید گفر که در تاصله

های داد. برنامهشد، انجام میها را که به اعمال تصدی و اعمال  اکمیر تفکیک میدولر

ای تغییر کیفی تولید و تغییر روابط اول توسعه صرتاً جهر  فظ وضع موجود بود و بر

ی اول و دوم توسعه، عدم های برنامهای نداشر. از جمله ویژگیاجتماعی هدف عمده

شد و از های سالیانه به صورت سنتی تهیه میریزی برای اعتبارات جاری بود. بودجهبرنامه

اشر و تقط های عمرانی از نظر شرح و وظایف کلی دولر جامعیر نداین جهر، برنامه

 (.990: 9910شد )واقفی، های عمرانی را شام  میطرح

وضعیر ترق کرد. علر این  9991ل  9940اما پس از آن و به دنبال بحران اقتصادی      

های اقتصادی لیبرالی بود که در عم  از زمان سقوط رضاشاه اجرا شده مشیبحران، خط

ای در جهر ثبات اقتصادی های عمدهتلاشی بانک جهانی، دولر وادار شد بود. با توصیه

ی گانهبا معرتی اصول شش 9949از سال (. Bashiriyeh, 1984: 21) انجام دهد

اص  هم اتزایش پیدا کرد، وظایف دولر متحول گردید.  29انقلاب سفید شاه که بعدها تا 

بندی روهشد و گای تهیه نمیهای دولر به صورت عملیاتی و برنامهبودجه 9949تا سال 

مشخصی برای شناسایی  دود عملیات و چگونگی تهم آن وجود نداشر، اما به دنبال 

بندی به بعد که وظایف دولر را به صورت طبقه 9949ای از سال ی برنامهی بودجهتهیه

تر شد. در ضمن کرد، تحلی  کارکرد و نقش  کومر آسانعملیاتی مشخص می

خش امور عمومی، امور دتاعی، امور اقتصادی و چارچوب کلی وظایف دولر به چهار ب

های مختلف برای نی  به خانهامور اجتماعی تقسیم شده بود و در این چارچوب، وزارت

 بندی شده بودند:هایی به شرح زیر طبقههای مربوطه، هر کدام به بخشهدف
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 ت، های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعاخانهوزیری و وزارتامور عمومی: نخسر

 جهانگردی، دادگستری، کشور و امورخارجه.

 امور دتاعی: وزارت جنگ، شهربانی، ژاندارمری 

  امور اجتماعی: آموزش و پرورش، علوم و آموزش عالی، بهداشر، آبادانی و

 مسکن، کار و امور اجتماعی

  امور اقتصادی: بازرگانی، صنایع و معدن، راه و ترابری، پسر و تلگراف و نیرو

 )آب و برق(

های داخلی سازمان یاتته برنامه و بودجه نیز که مسؤلیر تنظیم و تشکیلات و مدیریر     

های عمرانی را بر عهده داشتند، بر اساس تفکیک امور توق تنظیم شده بود اجرای برنامه

 (.919ل  911: 9939)عباسی، 

صدور نفر؛ پس از این اقدامات، رژیم با  جم عظیمی از درآمدهای ارزی از طریق      

های بانکی، های پولی و اعتباری قاب  اجرا از طریق شبکهتسلط کام  بر تنظیم سیاسر

های دولتی در های مالی؛ و از طریق شرکرتشکیلات مالی ل اداری، اجرایی و سیاسر

 (.911ی کشور شد )همان: گذاری توسعههای مختلف اقتصادی، وارد ترآیند سیاسرزمینه

ی درآمدهای های چه  و پنجاه، عمدتاً در نتیجهتصادی ل اجتماعی دههی اقتوسعه     

میلیون دلار در  555ی نفتی میسر شد. عایدات نفتی که از رقم جدید و قاب  توجه تزآینده

میلیون  135برخوردار بود، همچنان سیر صعودی خود را طی کرد و به  9942ل  49های سال

میلیارد دلار در سال  5، 9941ل  9950میلیون دلار در سال  1/9، 9941ل  43های دلار در سال

های میلیون دلار در سال 20و پس از چهار برابر شدن قیمر نفر به رقم  9952ل  9959

میلیارد دلار  99، اتزایش درآمد نفتی به 9959تا  9949های رسید. بین سال 9954ل  9955
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گونه که میلیارد دلار بالغ شد. البته آن 93به  9951و  9959های ی سالرسید و در تاصله

داشتند، بدیهی اسر که مبالغ هنگفتی از این درآمدها صرف مخارج مخالفان رژیم بیان می

ای و تسلیحات دربار، تجملات شاهانه، مصارف بوروکراتیک، تساد علنی، تأسیسات هسته

-هم گران به نظر می شد که  تی برای بسیاری از کشورهای عضو ناتوای میبسیار پیچیده

ی ی بانک توسعههای کم بهرهتری نیز چه غیرمستقیم از طریق وامرسید. اما مبالغ بسیار بیش

ی کشور و ی سالانهصنعتی و معدنی ایران به بخش خصوصی و چه مستقیم از طریق بودجه

توسعه،  (9952ل  9951( و پنجم )9941ل  9952(، چهارم )9949ل  9941های سوم )نیز برنامه

 5/1ای که به اتمام رسید، با صرف بیش از وری اقتصادی کشور شد. دو برنامهصرف بهره

درصد  94، 9949ل  9941های درصد در سال 3میلیارد دلار، تولید ناخالص ملی را به میزان 

ترقی داد )آبراهامیان،  9952ل  9959های درصد در سال 90و  9959ل  9952های در سال

 (.910ل  919: 9911

ی اول ی کشور، همواره در درجههای سالانهها و بودجهی صنعتی در برنامهتوسعه     

ی صنایع ی سوم، صنعتی کردن سریع کشور در زمینهاهمیر قرار داشر. هدف اصلی برنامه

گذاری در بخش عمومی رشد جانشین واردات بود. در اثر اجرای این برنامه، سرمایه

طور عمده متوجه زیربنای اقتصادی و صنایع سنگین، از جمله تولاد و به تراوانی یاتر که

آلات بود. این رهیاتر در برنامه چهارم نیز که دیگر تلزات، پتروشیمی و ابزار و ماشین

گذاری دولتی را در این زمینه به شدت گسترش داد، ادامه یاتر )گازیوروسکی، سرمایه

9919 :232.) 

 39ی چهارم معادل میلیارد ریال، در برنامه 9/41ی سوم، معادل عهی توسدر برنامه     

میلیارد ریال به بخش کشاورزی  3/944ی پنجم توسعه معادل میلیارد ریال و در برنامه
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ها، در مجموع رغم اتزایش سهم بخش کشاورزی در این برنامهاختصاص داده شد، ولی به

یین آمد و سهم کمی را در تولید ناخالص های اقتصادی پانسبر این بخش به دیگر بخش

 ملی به خود اختصاص داد.

میلیارد دلار هزینه برد که از  5/1های سوم و چهارم توسعه بالغ بر طور کلی تنها برنامهبه     

میلیارد دلار صرف امور زیربنایی )از قبی  سدهای دزتول، منجی  و کرج،  1/9این میان 

کیلومتر  300، بوشهر، خرمشهر و تأسیس بندر چابهار، ا داث نوسازی بنادر انزلی، شاهپور

های رادیویی و هزار کیلومتر راه شوسه و آسفالر، اتزایش ایستگاه 20آهن، بیش ازراه

میلیارد دلار صرف امور کشاورزی )در توزیع ناعادلانه میان سه طبقه  2/9تلویزیونی و ...(، 

ها، گذاری در بیمارستانابع انسانی شام  سرمایهمیلیارد دلار صرف من 1/9از کشاورزان(، 

ها منجر به مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش، اتزایش جمعیر و ... شد. این برنامه

بگیر و کارگر شد تبدی  اجتماع به چهار طبقه اعیان، متوسط متمول، متوسط  قوق

 (.919ل  915: 9911)آبراهامیان، 

سازی کشور در راستای رم و پنجم توسعه دولر بر صنعتیهای سوم، چهادر برنامه     

ی مذکور عمدتًا بر محور تکنولوژی غربی و گذاری کرد؛ برنامهجایگزینی واردات سرمایه

ی اقتصادی، توزیع نامتوازن های مدیریتی استوار بود. این استراتژی موجب توسعهمهارت

قاتی و اتول بخش کشاورزی و به ثروت، اتزایش تحرک اجتماعی، تحول عمیق ساختار طب

 عبارت دیگر، ایجاد تغییر شک  کام  در ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران شد.

ی بر ایجاد دگرگونی در اقتصاد، موجب توسعهی اقتصادی شاه، علاوههای توسعهبرنامه     

ی ی کارگر در شهرها گردید، برنامهبگیر و طبقهی متوسط  قوقاجتماعی و گسترش طبقه

جا که رژیم ی اقتصادی ل اجتماعی شاه مردم را در وضعیر مطلوبی قرار داد، تا آنتوسعه
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کند که سطح زندگی در ایران ادعا می 9955ارقام ارائه شده در سال  از آمار و« سرمسر»

، از اروپای غربی نیز جلوتر خواهد رتر و در پایان قرن، ایران یکی از 10ی در پایان دهه

 (.914پنج غول صنعتی جهان خواهد شد )همان: 

خاص و  طورترین تهدید )بهی متوسط جدید که از سوی رژیم جدیباید گفر طبقه     

ی ی پدیدهشد گروهی از جامعه بود که در نتیجهطور عام( تلقی میی متوسط بهطبقه

ی اصلی این بخش را تشکی  ی روشنفکری هستهی وجود نهاد. جامعهنوسازی پا به عرصه

ها این دسته داد. دانشجویان، اساتید دانشگاه، معلمان، نویسندگان، پزشکان و تکنوکراتمی

، شمار معلمان و نویسندگان اندکی بیش از 9955تا  9945های شدند. طی سالرا شام  می

آموزان دبیرستانی و اساتید دانشگاه، سه برابر شد و نیز جمعیر دو برابر شد و تعداد دانش

، 9955ای اتزایش یاتر. در سال دانشجویان مراکز آموزش عالی به شک  قاب  ملا ظه

نفر بود و  52214در مؤسسات آموزش عالی در  دود  تعداد دانشجویان شاغ  به تحصی 

 923: 9939نفر سید )میلانی،  491031درسر یک دهه بعد، این تعداد هشر برابر شد و به 

هایی نظیر سپاه دانش در سطح روستاها و گسترش مدارس در سطح (. همچنین، برنامه921ل 

درصد در سال  9/41به  9995درصد در سال  4/95شهر باعث شد میزان اتراد باسواد از 

 برسد. 9955

توان چنین نتیجه گرتر: مواردی را که نویسندگان مختلف در در پایان این قسمر، می     

باشد؛ نفر به عنوان کنند به این ترتیب میی اقتصادی ل اجتماعی ایران بیان میمورد توسعه

ی صنایع، رشد شهرنشینی، ی بخش کشاورزی، توسعه در زمینهمنبع توسعه اقتصادی، توسعه

 ی کارگر و گسترش آموزش عالی.ی متوسط، گسترش طبقهگسترش طبقه
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 توسعه نیافتگی سیاسی ـ

ی نامتوازن و های چه  و پنجاه، وجهه دیگری از توسعهتوسعه نیاتتگی سیاسی دهه     

زان و پردای ایران طی این دو دهه اسر که نظریههای ساختاری جامعهبخشی از ویژگی

طور کلی اند. بهی آن بحث و بررسی کردهپژوهشگران مختلف تاریخ معاصر ایران درباره

باشد:  کومر متمرکز شخصی و در مبحث توسعه نیاتتگی سیاسی تأکید بر این عوام  می

ی سیاسر به نبود توزیع قدرت، عدم گستردگی پایگاه اجتماعی سلطنر، بسته بودن عرصه

اجتماعی، اختناق و سرکوب و نبودن ارتباط رژیم با طبقات جدید و روی نیروهای مختلف 

 قدیم.

 نویسد:درباره توسعه نیاتتگی سیاسی چنین می 9گازیوروسکی

( آن را 50و  40) 9110و  9110های ی بالای استقلال عم   کومر ایران در دههدرجه     

-از راه سازوکارها )مکانیسم داد اجتماعی ل که غالباًگونه درونقادر ساخر که بدون هیچ

های گذاری منتخب مردم، آزادی رسانهی قانونهای سیاسی قانونی، قوههای(  زب

گردش درآید )گازیوروسکی،  ل به آیدسیاسی در سطح ملی تراهم می هایو تعالیر همگانی

9919 :919.) 

 گوید:هه چنین میوی همچنین در مورد ابعاد دیگر توسعه نیاتتگی سیاسی طی این دو د     

اتزون بر ا زاب سیاسی که  کومر پدید آورده بود، نهادهای دربرگیرنده گوناگونی      

ها داشته، از تأسیس نیز وجود داشتند ... نیروهای امنیتی مراقبر دقیقی بر این سازمان

کردند )همان: نهادهای مشروع دیگر )سوای نهادهای تحر کنترل  کومر( جلوگیری می

 (.992 ل 999

                                                           
1 . Mark J. Gasiorowski 
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 نویسد:باره میمحسن میلانی در این

آمیز اترادی پرداخر که به خود جرأت رژیم  اکم بر ایران به ... سرکوب خشونر     

های کارگری تحر مراقبر ای نظیر اتحادیههای  رتهدادند. تشک چالش با شاه را می

های منتقد رژیم در ههای ضد شاه را نداشتند. روزنامساواک بودند و  ق شرکر در تعالیر

آموزی تنها در صورت اثبات های دانشاخذ پروانه انتشار با  مشک  روبرو بودند و انجمن

 (.921: 9939یاتتند )میلانی، غیرسیاسی بودن اجازه تشکی  می

ی پهلوی و کسی که خود در میان چنین ا مد آرامش به عنوان سیاستمدار دوره     

-نیاتتگی سیاسی در این دوره چنین می ی گستردگی توسعهرهمناسباتی قرار داشر، دربا

گوید:دول، مجلس شورا، مجلس سنا، ا زاب سیاسی، انجمن شهر، سندیکای کارگری، 

چه ی آنهای محلی، شورای شهرستان و استان و خلاصه همههای کشاوزی، انجمناتحادیه

های انبوه مردم و توده که در کشورهای آزاد و دموکرات، اثر تکر و اراده و تشخیص

باشد، همه و همه در ایران ساخر سرنیزه و رژیم پلیسی و ... و به کلی بیگانه با اجتماع می

 (.95: 9919باشد )آرامش، مردم و علیه ملر و اجتماع می

 کند:چنین ذکر میوی همچنین، در ادامه وضعیر را این

 زب اسر، هم قانون اسر، هم در  ال  اضر شاه به تنهایی هم ملر اسر، هم      

ی قضاییه و هم ی مقننه و هم قوهاجتماع اسر، هم رکن چهارم مشروطیر اسر و هم قوه

 (.222پیشوای مذهبی و صا ب شریعر )همان: 
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 نویسد:در وصف توسعه نیاتتگی سیاسی در طی این دو دهه، پژوهشگری چنین می

  گرتته و گسترش یاتته بود، در جهر نفی شک 9949نهادهای سیاسی دولتی که از سال      

ی مدنی را سالاری تمای  داشر. این نهادها جامعههرگونه خودگردانی مردمی و مردم

 (.944: 9915تر به سوی دولتی خودکامه سوق داد )تیوضات، بیش

آبراهامیان معتقد اسر: اگر چه شاه، نوسازی ساختار اجتماعی ل اقتصادی را در دستور      

ی نظام سیاسی، به تراهم کردن ر خود قرار داد و برای آن اهمیر قائ  شد، اما در عرصهکا

ی سیاسر به روی نیروهای مختلف های تشار، باز کردن عرصههای تشکی  گروهزمینه

اجتماعی، ایجاد پیوند میان  کومر و نیروهای جدید و  فظ پیوندهای موجود میان 

اقدام نکرد؛ بلکه سعی کرد همچون پدرش، به جای  کومر و نیروهای قدیم و سنتی، 

ی  مایر دربار و نیروهای مسلح، شبکه»نوسازی سیاسی، قدرتش را بر سه رکن 

 (.913: 9911تحکیم کند )آبراهامیان، « بوروکراسی عریض و طوی  دولتی

بعی های امنیتی را تقویر کرد و توسعه داد.  مایر دربار با مناشاه، ارتش و سازمان     

های موروثی پهلوی، عواید نفتی، بنیاد پهلوی و ... شاه را قادر ساخر تا با همچون زمین

گیر ها،  امیان رژیم را پاداش دهد و بالاخره رشد چشمانواع  قوق و مستمری

ی مردم،  تی درون زندگی بوروکراسی،  کومر را قادر ساخر تا در زندگی روزانه

 (.409ل  402تر نفوذ کند )همان: عشایری بیش های روستایی و ایلاتخانواده

 زبی از طریق انحلال دو اش به نظام تک، شاه با تبدی  نظام دو زبی9954در سال      

 زب ایران نوین و  زب مردم و تشکی   زب رستاخیز، رکن چهارمی را نیز ایجاد کرد 

ایجاد نوعی دیکتاتوری تا در کنترل ملر و سیطره بر آن، به او کمک نماید. هدف اصلی، 

نظامی کهنه در قالب دولتی تک  زبی و توتالیتر بود.  زب رستاخیز با ادغام دو  زب، 
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ی تفکر معتقد به مرکزیر دموکراتیک بود و سعی داشر به ابزاری قدرتمند برای اشاعه

(. گسترش  زب رستاخیز دو 409ل  404دوستی در میان ایرانیان تبدی  شود )همان: شاه

. تشدید سیطره دولر بر طبقات و نیروهای اجتماعی جدید از قبی  9مد عمده داشر: پیا

. نفوذ سازمان 2های روستایی؛ ی کارگر شهری و تودهبگیر، طبقهی متوسط  قوقطبقه

 (.405ی متوسط توانگر، به ویژه بازاریان و تشکیلات مذهبی )همان: یاتته بر طبقه

-های رژیم باعث گردید تا نارضایتی تودهکند: سیاسرری میگیآبراهامیان چنین نتیجه     

های انقلابی ای به وجود آید؛ نیروهای سیاسی جدید امید به اصلاح را از دسر داده و انگیزه

گیر که اینک در مقاب  استدلال خطرناک جدید رژیم، در آنان تشدید شود. مخالفان گوشه

شان رغم می  و علاقهگرتته بودند، مجبور بودند علی که عملاً با ما نیسر، بر ما اسر قرارآن

هایی که رژیم را از طریق بازار و تشکیلات های  زب شرکر کنند و بالاخره پ در برنامه

ساخر، درهم بشکند و مذهبیون را از جامعه جدا سازد و مذهبی به جامعه مربوط می

 (.401قرار دهد )همان:  ی انقلابی این آثار، ایران را در لبهبالاخره مجموعه

ای ی این دو دهه از سوی آبراهامیان، به گونهتشریح توسعه نیاتتگی سیاسی گسترده     

همسو و مؤید دیدگاه کاتوزیان در تفکیک میان دیکتاتوری و استبداد اسر. بر این اساس، 

ی متوالی دیکتاتوری و به دو دهه 9211های  اکمیر رضاشاه، پس از کودتای سال

ی به دهه 9992های سلطنر محمدرضاشاه نیز پس از کودتای شود و سالاستبداد تقسیم می

ل  91: 9912باشد )کاتوزیان، قاب  تفکیک می 50و  40های استبدادی و دهه 90دیکتاتوری 

95.) 

ی شاه در دو های اقتدارگرایی  اکمیر مطلقهدر ارتباط با شناسایی و تفکیک پایه     

ی دیگری چهار عنصر دربار و  امیان  کومر، لطنر پهلوی، نویسندهی آخر سدهه
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کند های اطلاعاتی به همراه  زب رستاخیر را بیان مینیروهای مسلح )ساواک( و سازمان

 (. 431: 9919)نجاتی، 

بر مطالبی که در صفحات قب  )انتهای مبحث توسعه نامتوازن و انقلاب(، در مورد علاوه     

نامتوازن و انتقادات وارده بر آن ذکر شد، در این قسمر نیز به یکی از نظریه توسعه 

 پردازیم.ایران می 51انتقادات وارده در مورد نظریه مذکور در باب انقلاب 

پذیرش قواعد دموکراتیک و ارسال تقاضا به درون نظام سیاسی، نیازمند مشروعیر نظام      

باشد. مشک  اصلی رژیم ها میو گروهو پذیرش این مشروعیر از سوی اکثریر ملر 

-بر اینپهلوی آن بود که هرگز نتوانسر کسب مشروعیر کند. همچنین، این نظریه، علاوه

دهد، نقش ایدئولوژی و رهبری را نیز در نظر که بحران مشروعیر را مورد توجه قرار نمی

یونالیسم اتراطی، ارائه ایدئولوژی اسلامی در مقاب  ایدئولوژی سلطنر و ناس»گیرد. نمی

)رهبری، «. همراه با رهبری انقلابی و غیرسازشکار، عام  مهمی در وقوع انقلاب ایران بود

 (.210ل  219: 9939

 

 ساله جمهوری اسلامی ایران 11دستاوردهای 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول چه  سال گذشته تراوان اسر و بدون تردید در      

 توان به تمامی دستاوردهای جمهوری اسلام ایران اشاره کرد.یک تص  یا یک کتاب نمی

های بزرگ را به چالش بکشد و به بدون تردید انقلابی که نتوانسر هژمونی قدرت     

ها ساله شاهنشاهی ایران پایان دهد و به الگویی برای سایر انقلاب 2500استبداد و ظلم رژیم 

 گردد.ترین معجزه قرن محسوب میود، بزرگخواهانه جهان تبدی  شهای آزادیو  رکر
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تقویر عزت نفس و اعتماد ملی، مشارکر دادن مردم در سرنوشر خود، برخورداری      

المللی و جهانی، برخورداری از های بینآترینی تعال در صحنهاز استقلال سیاسی، نقش

و سازندگی در زدایی طلبی و مقاومر، محرومیرامنیر پایدار، تقویر رو یه مبارزه

-های کشور و تأسیس نهادهای انقلابی و خدمردورترین نقاط ایران، تقویر زیرساخر

 سال گذشته اسر. 40ها دستاورد انقلاب اسلامی ایران طی رسان تنها تعداد معدودی از ده

های مرکز پژوهش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شش بر اساس آمار و شاخص     

برابر شدن ظرتیر بنادر،  20آهن کشور، های کشور، دو برابر شدن میزان راههبرابر شدن را

برابر شدن صادرات  51برابر شدن تولید برق،  94برابر شدن سدهای مخزنی کشور،  90

برابر شدن تولید تولاد خام، رشد  24برابر شدن تولید محصولات پتروشیمی،  90غیرنفتی، 

برابر شدن سهم ایران  5/91برابر شدن تعداد دانشجویان،  24برابری تولید نفر و گاز،  5/9

درصد از نیاز کشور به محصولات کشاورزی و  10المللی، تأمین از تولید مقالات بین

درصدی  جم تولید محصولات کشاورزی ایران  915استراتژیک در داخ ، رشد  دود 

انقلاب اسلامی اسر که  بخشی از کارنامه پراتتخار جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی

 دهد به برکر استقرار نظام اسلامی، دستاوردهای شگرتی به دسر آمده اسر.نشان می

امروز دشمنان قسم خورده نظام اسلامی به خوبی از دستاوردهای انقلاب اسلامی آگاهی      

ز ری  کنند تا نظام جمهوری اسلامی را اریزی گسترده تلاش میدارند و با شناخر و برنامه

گیری سازی و تصمیمو مسیر اصلی خود خارج کرده و بار دیگر برای ملر ایران تصمیم

 کنند.
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در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی      

های گوناگون ایران به منظور اتزایش آگاهی و اعتماد مردم تبیین شده و بدین وسیله توطئه

 خنثی کرد. دشمن را

گری، ایجاد تاصله میان مردم و گری و مطالبهامروزه عواملی نظیر کاهش رو یه انقلابی     

گری و های اصی  و ناب انقلاب اسلامی، تقویر رو یه اشراتیمسئولان، دور شدن از ارزش

توجهی به قشر مستضعف، ایجاد اختلاف و تفرقه میان گرایی میان برخی مسئولان، بیتحم 

های گوناگون مردم و مسئولان، عدم وجود رو یه مقاومر و پایداری در مقاب  بدنه

استکبار و دشمنان نظام اسلامی، ترجیح مناتع شخصی بر مناتع ملی، عدم تقویر توانمندی 

توجهی به نیروی کار داخلی، عدم تعصب به اقتصاد ملی و وابستگی شدید به داخلی و کم

های امام را   و عدم تبعیر از ترامین ها و آرمانز اندیشهخارج از مرزها، دور شدن ا

تواند هر روی نظام اسلامی اسر که میهای پیشولایر تقیه از جمله تهدیدها و چالش

کدام از این عوام  ضربات سنگینی را به دستاوردهای نظام اسلامی وارد کند که باید در 

 این زمینه هوشیار و بیدار بود.

 هاالمللی در حوزه ظرفیتهای ایران در آمارهای بیناهبرترین جایگ ـ

  پنجمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر منابع طبیعی اسر. )نفر، گاز، زغال

 سننگ، جنگ  و چوب، طلا، نقره، مس، اورانیوم، آهن خام، تسفات و ...(

  درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار  1با داشتن یک درصد جمعیر جهان بیش از

 دارد.

 های تسیلی اسر.چهارمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر سوخر 

 .رتبه دوم مجموع ذخایر هیدروکربن )ذخایر ترکیبی نفر و گاز( اسر 
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 .یازدهمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر سنگ آهن اسر 

 .نوزدهمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر طلا و ارز اسر 

 یر ذغال سنگ اسر.دوازدهمین کشور ثروتمند جهان در ذخا 

 ترین مسا ر جنگ  بلوط دنیا را دارد.بیش 

 .هفتمین کشور از نظر مسا ر آبی اسر 

 .سیزدهمین کشور جهان از نظر ثروت تنوع زیستی اسر 

 .هجدهمین کشور جهان از نظر مسا ر اسر 

 های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم از نظر رتبه دهم صنعر توریسم از نظر جاذبه

 طبیعی اسر.ها جاذبه

  میلیون نیروی کار، بیسر و دومین کشور جهان از این  یث می 90با بیش از-

 باشد.

  (.1ل  90: 9911، 20هجدهمین کشور پرجمعیر جهان اسر )ایران 

 تعداد کشور بازده جمعیتی

 1 میلیون نفر 920بیش از 

 3 میلون نفر 920تا  30بین 

 99 میلون نفر 30تا  40بین 

 29 میلون نفر 40تا  20بین بین 

 991 میلیون نفر 20زیر 
 

 المللی در حوزه آموزشـ برترین جایگاهای ایران در آمارهای بین

  20ایران، نهمین کشور جهان از نظر تعداد کتاب انتشاریاتته در سال )ایران ،

 ؛ به نق  از سازمان مل (.92: 9911
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 های جهانی ایران در انتشار کتاب . رتبه

 منتشر شده در موضوع علوم کاربردی: شانزدهمهای کتاب .9

 های منتشر شده در موضوع هنر و تفریح: هجدهمکتاب .2

 های منتشر شده در موضوع روانشناسی و تلسفه: سیزدهم.کتاب .9

 های جهانی ایران در انتشار کتاب. رتبه

 های منتشر شده در موضوع الهیات: دومکتاب .9

 اسی: سومشنهای منتشر شده در موضوع زبانکتاب .2

؛ 99ل  94: 9911، 20های منتشر شده در موضوعات عمومی: دوازدهم)ایران کتاب .9

 به نق  از سازمان مل (.

 های جهانی ایران در آموزش و پرورش. رتبه

 میزان بودجه آموزش و پرورش به عنوان درصد از ک  بودجه دولر: نوزدهم  .9

 آموزان دوره ابتدایی: هفدهمتعداد دانش .2

؛ به نق  از بانک 95: 9911، 20آموزان دوره دبیرستان: هشتم )ایران تعداد دانش .9

 جهانی(.

 التحصیلان. فارغ

در « التحصیلان چهار  وزه )علوم دانشی، تناوری، مهندسی، ریاضیایران از نظر تارغ

 ؛ به نق  از انجمن جهانی اقتصاد(.91: 9911، 20جایگاه پنجم جهان قرار داد )ایران 
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 المللی در حوزه سلامتهای ایران در آمارهای بینایگاهبرترین ج ـ

 . امید به زندگی 

 سال 45: 9110امید به زندگی ایران در سال  .9

 سال 11: 2091امید به زندگی ایران در سال  .2

؛ به 93: 9911، 20)ایران  2091تا  9110ایران رتبه هفتم رشد امید به زندگی از  .9

 نق  از بانک جهانی(.
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 کودکان . مرگ و میر

 نفر 2091: 9110تعداد مرگ و میر در سال  .9

 نفر 25: 2095تعداد مرگ و میر در سال  .2

، 20)ایران  2095تا  9110ایران رتبه یازدهم کاهش مرگ و میر کودکان از  .9

 ؛ به نق  از بانک جهانی(.91: 9911
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 . خودکشی

  کشور 939از مجموع  914رتبه 

  ترین خودکشیکشور با پایین 20جزو 

 ؛ به نق  از 20: 9911، 20ترین خودکشی )مرد( )ایران کشور با پایین 90 جزو

 سازمان بهداشر جهانی(.

 . مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی

  کشور 939از مجموع  939رتبه 

 ؛ به نق  از سازمان بهداشر 29: 9911، 20ترین میزان مرگ )ایران رتبه اول پایین

 جهانی(.

 کبد . سرطان

  کشور 939مجموع از  911رتبه 
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  ؛ به نق  از سازمان بهداشر 22: 9911، 20ترین میزان مرگ )ایران پایین 93رتبه

 جهانی(.

 . سرطان دهانه رحم

  کشور 939از مجموع  914رتبه 

  ؛ به نق  از سازمان بهداشر 29: 9911، 20ترین میزان مرگ )ایران کم 90رتبه

 جهانی(.

 . سرطان رحم

  شورک 939از مجموع  910رتبه 

  ؛ به نق  از سازمان بهداشر 24: 9911، 20ترین میزان مرگ )ایران کم 94رتبه

 جهانی(.

 المللی در حوزه کشاورزیهای ایران در آمارهای بینـ برترین جایگاه

  ؛ به نق  از 21: 9911، 20ایران، سیزدهمین کشور جهان از نظر تولید غلات )ایران

 (.World Resources Institute مؤسسه منابع جهانی،

  20ایران، چهاردهمین کشور جهان از نظر مقدار سرانه آبیاری سرزمینی )ایران ،

 CIA World؛ به نق  از اطلاعات نامه جهانی سازمان سیا؛ 21: 9911

Factbook.) 

 های کشاورزیایران، بیسر و یکمین کشور جهان از نظر ک  زمین 

 20های کشاورزی )ایران ماشین ایران، بیسر و دومین کشور جهان از نظر تعداد ،

 ؛ به نق  از بانک جهانی(.23ل  21: 9911
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  20ایران، هجدهمین کشور جهان از نظر محصولات دائمی کشاورزی )ایران ،

 Food and Agricultureخوار و بار کشاورزی؛  ؛ به نق  از سازمان90: 9911

Organization.) 

 المللی در حوزه انرژیهای ایران در آمارهای بینـ برترین جایگاه

  ؛ به نق  از 92: 9911، 20ایران؛ رتبه دوم جهان در شاخص توسعه انرژی )ایران

 (.International Energy Agencالمللی انرژی اتمی؛ آژانس بین

 ایران؛ رتبه دوم جهان در ذخایر اثبات شده گاز طبیعی 

 رتبه پنجم جهان در ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در سرانه 

 تبه سوم جهان در تولید گاز طبیعیر 

  رتبه دوازدهم صادرات گاز مایع شده 

 رتبه سوم جهان در تولید نفر 

 رتبه چهارم جهان در ذخایر اثبات شده نفر 

  ؛ به نق  از 99ل  95: 9911، 20ایران؛ رتبه پانزدهم جهان در تولید برق )ایران

 اطلاعات نامه جهانی سازمان سیا(.

 ؛ به نق  از بانک 95: 9911، 20ولید برق از گاز طبیعی )ایران رتبه ششم جهان در ت

 جهانی(.

 رتبه سیزدهم جهان در تولید سالانه پالایشگاه 

 رتبه شانزدهم جهان در تولید بنزین 

  ؛ به نق  از سازمان مل (.91: 9911، 20رتبه چهارم تولید بنزین طبیعی )ایران 
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 المللی در حوزه صنعتنهای ایران در آمارهای بیبرترین جایگاه ـ

 رتبه سوم جهان در تولید گچ 

 رتبه دوزادهم جهان در تولید مس 

 رتبه هشتم جهان در تولید آهن 

 های تزئینی و ساختمانیرتبه سوم جهان در تولید سنگ 

 رتبه چهاردهم جهان در تولید روی 

  ین؛ به نق  از سازمان زم93: 9911، 20رتبه اول جهان در تولید تیروزه )ایران-

شناسی بریتانیا ؛ سازمان زمین(US Geological Survey)شناسی آمریکا 

(British Geological Survey.)) 

  ،جایگاه سیزدهم ایران در تولید محصولات راهبردی تولاد )پس از انقلاب اسلامی

انگیز در این برابر متوسط جهانی بوده اسر که جهش شگفر 93تولید تولاد ایران 

؛ به نق  از انجمن جهانی 91: 9911، 20دهد )ایران را نشان می محصول راهبردی

 تولاد(

  در جایگاه یازدهم  2091جایگاه یازدهم ایران در تولید سیمان )ایران در سال

 تولید سیمان جهان قرار داشته اسر(.

  در جایگاه نوزدهم  2094جایگاه نوزدهم ایران در تولید آلومینیوم )ایران در سال

؛ به نق  از 40ل  49: 9911، 20ینیوم جهان قرار داشته اسر( )ایران تولید آلوم

 شناسی آمریکا(.سازمان زمین
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 المللی هوانوردیبر اساس آمار سازمان بین (International Civil Aviation 

Organization (ICAO)) (2091 صنعر هواپیمایی ایران رتبه دهم بین )941 

 کشور جهان اسر.

 المللی خودروسازان زمان بینبر اساس آمار سا(International Organization 

of Automobile Manufacturers) (2091 ایران شانزدهمین کشور تولید )

 (.42: 9911، 20باشد )ایران کننده خودرو در جهانن می

 المللی در حوزه فناوریهای ایران در آمارهای بینبرترین جایگاه ـ

  91ن کاربری که دسترسی به اینترنر دارند، در رتبه میلیو 42ایران با بیش از 

 (.Internet World State ؛ به نق  از44: 9911، 20جهان قرار دارد )ایران 

  20ایران ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات تناوری نانو در دنیا اسر )ایران ،

 Web of شناسی آمریکا(.پایگاه استنادی؛ به نق  از سازمان زمین41: 9911

Science (WOS).) 

 
 های نوظهور بنابر اظهارنظر مؤسسه معتبر جهانی توترون، ایران یکی از قدرت

در عرصه تناوری تضایی و یازدهمین کشور از نظر توسعه در عرصه تناوری 

 تضایی اسر.
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  همچنین ایران در جمع یازده کشور دارای تناوری پرتاب ماهواره اسر

   از مؤسسه توترون(.؛ به نق43: 9911، 20)ایران 

  ای اسر که کشور دارنده چرخه کام  سوخر هسته 99ایران در دنیا جزو

در  UF6اکتشاف اورانیوم، استخراج، تولید کیک زرد و تبدی  آن به گاز 

 گیرد.های سوخر در آن صورت می وزه تولید سوخر و مجتمع

  20ند )ایران سازی اورانیوم دارکشور یاسر که توانایی غنی 94ایران جزو ،

 (.(IAEA)المللی انرژی اتمی ؛ به نق  از آژانس بین41: 9911

 های بنیادین را ترین کشورها در  وزه سلولایران رتبه دوم در زمینه پیشرتته

؛ به نق  از مؤسسه آزمایشات بالینی 50: 9911، 20باشد )ایران دارا می

(Clinical Trials.gov).) 

  جهان و اول  99ظر تولیدات زیسر تناوری در رتبه ، ایران از ن2091در سال

 ؛ به نق  از سایماگو(.59: 9911، 20منطقه قرار دارد )ایران 

 المللی در حوزه اقتصادهای ایران در آمارهای بینـ برترین جایگاه

 تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید 

 تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید

 (2091آمار بانک جهانی ) (2091المللی پول )ار صندوق بینآم

 کشور رتبه کشور رتبه کشور رتبه کشور رتبه

 ایتالیا 99 چین 9 مکزیک 99 چین 9

 مکزیک 92 لآمریکا 2 ایتالیا 92 آمریکا 2

 ترکیه 99 هند 9 ترکیه 99 هند 9

 کره جنوبی 94 ژاپن 4 کره جنوبی 94 ژاپن 4

 عربستان 95 آلمان 5 تانعربس 95 آلمان 5
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 اسپانیا 91 روسیه 1 اسپانیا 91 روسیه 1

 کانادا 91 برزی  1 کانادا 91 اندونزی 1

 ایران 93 اندونزی 3 ایران 93 برزی  3

 تایلند 91 انگلیس 1 استرالیا 91 انگلیس 1

 استرالیا 20 ترانسه 90 تایلند 20 ترانسه 90

 (.54: 9911، 20)ایران 

 یگاه هفتم رشد جذب گردشگرایران در جا 

 تا کنون( قرار گرتته  9110ترین جذب گردشگر )از سال ایران در رتبه هفتم بیش

سال پیش گردشگر خارجی وارد خاک  23تر از برابر بیش 9221و در  ال  اضر 

؛ به نق  از سازمان جهانی گردشگری 51: 9911، 20شود )ایران ایران می

(UNWTO).) 

  تولید کننده ترش دستباف؛ رتبه اول تولید خاویار، رتبه اول تولید ایران )رتبه اول

زعفران، رتبه اول تولید پسته، رتبه اول تولید زرشک، هشتمین صادر کننده 

سیمان، سومین صادر کننده نفر، هشتمین تولید کننده میوه، هشتمین تولید کننده 

، هفتمین تولید کننده مرغ، هشتمین تولید کننده لیمو، دهمین تولید کننده انگور

مرکبات، سومین تولید کننده هندوانه، هفتمین تولید کننده گوجه ترنگی، 

چهارمین تولید کننده بادام، هفتمین تولید کننده پشم، دومین تولید کننده زردآلو، 

دومین تولید کننده خیار، ششمین تولید کننده پیاز، دومین تولید کننده گردو( 

به نق  از اطلاعات نامه جهانی سازمان سیا؛  ؛51: 9911، 20)ایران 

worldknowing.com.) 
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 المللی در حوزه نظامیهای ایران در آمارهای بینبرترین جایگاه ـ

  ایران، قدرت سیزدهم نظامی جهان )بدون درنظر گرتتن امکانات و تجهزات سپاه

 (.(GFP)؛ گلوبال تایرپاور 11: 9911، 20پاسداران انقلاب اسلامی( )ایران 

 المللی در حوزه علمیهای ایران در آمارهای بینبرترین جایگاه ـ

 ( 2091رتبه اول علمی ایران در منطقه) 

  (2091علمی ایران در جهان ) 91رتبه 

 ارجاع؛ 23399ترین ارجاعات علمی در منطقه با ایران دارای بیش 

 ل  19: 9911، 20ترین ارجاعات علمی )ایران ایران هفدهمین کشور جهان با بیش

 (.(Scimago Journal & Country Rank)؛ سایماگو 10

  نیوساینتیسر: ایران دارای  2090سرعر رشد علمی ایران )طبق گزارش سال

ترین نرد رشد علمی در جهان، ایران پیشروترین کشور جهان در عرصه سریع

؛ نیو 14: 9911، 20برابر میانگین جهانی( )ایران  99تولیدا علمی، نرد رشد علمی 

 (.(New Scientist)ساینتیسر 

 المللی در حوزه توسعه انسانیهای ایران در آمارهای بینبرترین جایگاه ـ

  ایران رتبه شصر در  2093براساس گزارش توسعه انسانی سازمان مل  در سال

؛ به نق  از دتتر 11: 9911، 20رشد توسعه انسانی جهان را داشته اسر )ایران 

 سازمان مل  متحد(. برنامه توسعه
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 ی نتیجه گیر

ها، بخصوص انقلاب اسلامی ایران، باید توجه داشته باشیم که در تبیین و تحلی  انقلاب     

ها را در قالب یک نظریه بیان کرد و توان آنهای زیادی دارند و نمیها پیچیدگیانقلاب

ی عام انقلاب دن یک نظریههای مختلف باشد بر به کار برای که تلفیقی از نظریهنظریه

 ترجیح دارد.

بینی سببسو نگری و تککه تا  دودی از یکرغم اینی نامتوازن بهنظریه توسعه     

ی اقتصاد دور اسر و به عوام  مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظر دارد و نشان نظریه

های رشد رشد چشمگیری در شاخص 9950و  9940های دهد که چگونه طی دههمی

اقتصادی و اجتماعی )از قبی  تولید ناخالص ملی، سطح آموزش و ...( صورت گرتر اما 

ها در تر تلاشی نظام سیاسی، بیشها به جای بسط و توسعهدر عین  ال در همین سال

مهم و تأثیرگذاری  عوام  گفر توانگرتر، اما باز می انقباض در نظام سیاسی صورت جهر

ترین این عوام ، قدرت و اند؛ شاید مهمرد توجه این نظریه قرار نگرتتهوجود دارند که مو

ی نامتوازن نقشی به این عام  قائ  ی توسعهی سرکوب  کومر باشد که نظریهیا اراده

 نیسر.

در ک  باید گفر که در بررسی علر وقوع انقلاب اسلامی ایران باید به این نکته توجه      

ها، شرط کاتی وجود ندارد، بلکه ما با شرایط مختلفی انقلاب داشته باشیم که در وقوع

ای، شرایط کاتی را تشکی  مواجه هستیم که در ارتباط با یکدیگر و به صورت مجموعه

ای جامع ارائه دهیم باید بینانه برسیم و نظریهی واقعدهند. بنابراین اگر بخواهیم به نتیجهمی

تردید نقشی برجسته در وقوع ، از عام  مذهب ل که بیبه عوام  مختلفی توجه داشته باشیم

ی توطئه نیز نباید به سادگی نادیده انقلاب اسلامی ایران داشته ل تا سرکوب.  تی نظریه
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گرتته شود؛ شاید در خودجوش بودن انقلاب اسلامی کمتر تردیدی وجود داشته باشد، اما 

یران به کنفرانس گوآدلوپ و هستند کسانی که در مورد علر وقوع انقلاب اسلامی ا

ها نقش آمریکا در خنثی کردن ارتش ایران ی آنمذاکرات انقلابیون با آمریکا ل و به گفته

-های خود ارائه میکنند و دلای  و مدارکی نیز برای گفتهدر برخورد با انقلابیون ل اشاره می

 دهند.

ترین امی به عنوان یکی از مهمرسد که انقلاب اسلبا توجه به مطالب بالا به نظر می     

تری مورد تجزیه و تحلی  موضوعات در علوم اجتماعی و سیاسی، باید با دقر عم  بیش

های گوناگون ل مانند قرار گیرد و تلاش شود تا ابعاد مختلف آن تبیین گردد. شناخر نظریه

چنین آشنایی ی نامتوازن که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرتر ل و همی توسعهنظریه

تواند به غنای تحلی  اندیشمندان ی انقلاب، میپردازان مختلف در زمینهی نظریهبا اندیشه

ای جامع در این زمینه که ایرانی از این رویداد کمک رساند و راه را برای ارائه نظریه

 های وقوع انقلاب باشد، هموار سازد.ی عوام  و نظریهبرگرتته از کلیه
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 ابعمن
 شمس نی س روزمند،ی، ترجمه کاظم تدو انقلاب نیب رانیا .(9911) رواندی ان،یآبراهام (9

 .نشر مرکز :تهران ،یچ رشانهیو محسن مد آوری

، به کوشش (7516زندان  های ادداشتی) منیمن با اهر کاریپ .(9919ا مد ) آرامش، (2

 .دیانتشارات مج :خسور آرامش، تهران

، (یسیو تأس ینظر استیعلم س ی)مبان یاسیش دانش سآموز .(9931) نی س ه،یریبش (9

 .انتشارات نگاه معاصر، چاپ هشتم :تهران

انتشارات  :تهران زاد، یمرشد یعل ترجمه ،ها و انقلاب یعلوم اجتماع .(9933استن ) لور،یت (4

 .دانشگاه شاهد

 ،24، شماره مجله کار و جامعه ،«یو دموکراس یتوسعه اقتصاد» .(9911) یمهد ،یرهبر (5

 .91ل  91 صص

 ،یمرکز اسناد انقلاب اسلام :تهران ،رانیا یاقتصاد و انقلاب اسلام .(9939) یمهد ،یرهبر (1

 .چاپ دوم

 .نور امیانتشارات دانشگاه پ :، تهرانانقلاب های یتئور .(9931) دیسع ،یصادق (1

انتشارات مرکز اسناد  :تهران ،یو توسعه اقتصاد یدولت پهلو .(9939) میابراه ،یعباس (3

 .ینقلاب اسلاما

 .انتشارات چاپخش :تهران ،یدولت در عصر پهلو .(9915) میابراه وضات،یت (1

نشر  :تهران ،یو نهضت مل یاستبداد، دموکراس .(9912( )ونی)هما یمحمدعل ان،یکاتوز (90

 .مرکز

حکومت  کی جادیو شاه، ا کایآمر خارجی استیس .(9919مارک ) ،یوروسکیگاز (99

 .انتشارات رسا :زنگنه، تهران دیشترجمه جم ،رانیدر ا رپذی سلطه

 تیبه روا یمذهب یروهایو ن ی)سلسله پهلو جیکمبر خیتار .(9919عباس ) مخبر، (92

 .چاپ اول ام،یقتهران: ، (جیکمبر خیتار
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 یمجموعه مقالات انقلاب اسلام، «انقلاب های هیبه نظر ینگرش» .(9914) رای م رزاده،یمش (99

 .یو دروس معارف اسلام دیعاونر امور اساتانتشارات م :، قم9جلد ، آن های شهیو ر

 .نشر قومس، چاپ پنجم :، تهرانانقلاب های هیدر نظر یریس .(9933) یمصطف ان،یملکوت (94

 یتا جمهور یاز سلطنت پهلو یانقلاب اسلام یرگی شکل .(9939محسن ) ،یلانیم (95

 .انتشارات گام نو، چاپ سوم :عطارزاده، تهران یترجمه مجتب ،یاسلام

 .انتشارات رسا :تهران ،رانیا ی و پنج ساله ستیب خیتار .(9919لامرضا )غ ،ینجات (91
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