از انقالب سفید تا انقالب اسالمی
(نقش انقالب سفید در پیدايش انقالب اسالمی ايران ،با تأكید
بر جايگاه امام خمینی(س))
علی شیرخانی
محمد رجائی نژاد

چکیده :انقالب سفید و انقالب اسالمی ،هر دو از وقایعی هستندد هتد دت رتاتیع معا تر
ایران بد وقوع پیوسنداند؛ از جملد رحوالت سیاستی و اجنمتا ی هتد دت تیا رفتاوتهتا
ماهو و ظاهر و اساسی بسیات ،مرربط با هم بوده و یکی زمیددستاز و منتر ر از دییتر ،
چرا هد دت طول هم ارفاق افنادهاند .نخست انقتالب ستفید یتا همتان ا تال ات از بتاال
محمدتضا پهلو دت دهد چهل ،و انقالب اسالمی بد تهبر امام خمیدی هتد انقالبتی بتود
همد جانبد و از پاییا دت دهة پدجاه.
ره ا ال ی پهلتو بتد نونتد ا پتی

تفت هتد دت نهایت  ،بستنر بترا فعا یت

مخا فان آن و ابزات دت دس آنها جه رحریک مردم لید دو

و تژیتم وقت ،تد،

ذا پیامدها مخنلفی تا دت پی دا . ،مخا ف امام خمیدی بد همراه سایر مراجع با بعضی
از ا ول انقالب سفید هد با اهداف خا ی ربییا ،ده بود ،سرانجام موجت دستنییر و
زندانی ،دن ایشان و قیام  51خرداد  5431نردید .ایتا قیتام بتد ظتاهر روستط تژیتم ،تاه
سرهوب ،د ،امّا نقطة طف و سرآغاز مباتزات مردم ایران بد تهبر امام خمیدی نردید
و دت دهد  15ادامد پیدا هرده و دت نهای سال  5411با پیتروز انقتالب استالمی بتد متر
نشس .دت ایا پژوه

رالش ،ده را نق

انقالب سفید دت پیدای

انقالب اسالمی ربیتیا

نردد.
کلیدواژهها  :انقالب سفید ،محمدتضا پهلو  ،ا ال ات ،امام خمیدی ،انقالب اسالمی
 .5ضو هیرت لمی دانشیاه آزاد اسالمی قم
 .1دانشجو دهنرا

قوق رشیع دانشیاه ادیان و مذاه

راتیع دتیاف 5491/9/11 :

E-mail:.sbqq80@yahoo.com
E-mail:mrajaei1348@gmail.com

راتیع پذیرش5494/1/45 :

پژوهشنامه متین/سال شانزدهم/شماره شصت و چهار /پايیز / 131صص 81-68
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مقدمه
پس از هودرا  12مرداد  5441و اسنقرات دوباته تژیم محمدتضا ،اه پهلتو  ،بتد متروت کومت
مطلقد و اسنبداد ،اه رحکیم و رثبی
سیاس

،د .اما دت سال  ،5449همزمان بتا رحتوالری هتد دت تحدة

بیاا مللی تو داد، ،اه ناچات بد رجدید نظر دت سیاس ها تژیم خود نردید.
5

با پیروز جاناف .هدد  ،نتامزد تزب دمکترات دت اننخابتات تیاست

جمهتوت آمریکتا،

سیاس ها خاتجی و داخلی آن هشوت ،دت آسنانة دنرنونیها ویژها قرات نرفت  .و بترا
جلونیر از قیام مردمی دت جهان سوم هد ا نمال سرنیونی تژیم وابسند بد بلوك غرب ،بتد ویتژه
آمریکا تا دت پی دا ، ،تهبران آن هشوت ها تا بد انجام ا ال اری بر اساس دهنریا خود رشویق و
ررغی

نمود.
دت ایران نیز همیام با دییر هشوتها وابسنة جهان سوم ،ایا ا تال ات دت قا ت

فضتا بتاز

سیاسی ،ا ال ات اتضی ،الیحة انجما هتا ایتا نی و والینتی و انقتالب ستفید دت ابعتاد مخنلتف
سیاسی ،اقنصاد  ،فرهدیی ،قوقی و اجنما ی بد اجرا دتآمد .اوج ایا ا ال ات با دوان انقالب
سفید یا «انقالب ،اه و مردم» هد بد طوت فرانیر رمام جدبدها زندنی سیاسی ،اقنصاد  ،اجنمتا ی
و فرهدیی جامعة سدنی ایران تا دت بر مینرف  ،رجلی یاف  .سیاس

سد نفوذ همونیسم و دهنریا

هدد تویکرد زمیددها خاتجی انقالب سفید میبا،د .دت زمیددها داخلی انقالب سفید میروان
بد رحکیم سلطة ،اه و ایجاد طبقد جدید وابسند ،رضعیف و سرهوب نیروها ملی و متذهبی مبتاتز
ا،اته هرد .با او یا نام ها ا ال ات از باال هد با ،رایط داخلی ایتران ستازنات ندا،ت  ،متوج
بی باری ،ناآتامی و ا نراض مومی مردم بد تهبر نیروها مذهبی بد ویژه امام خمیدی آغتاز ،تد
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

و دت نهای

مدجر بد قیام  51خرداد  5431دت ،هرها بزتگ هشوت نردید .قیام  51خرداد و آغاز

مخا ف ها و ا نراضها ،بد ویژه دت دهد پدجاه ،بروز و ظهوت انقالب اسالمی تا دت پی دا. ،
بر ایا اساس پرس

بدیاد ایا پژوه

ایتا است

هتد انقتالب ستفید چتد نقشتی دت انقتالب

اسالمی دا ،؟ برا تسیدن بد پاسع مداس  ،باید زمیددها خاتجی و داخلتی و مرا تل پیتدای
انقالب سفید ،لل مخا ف

مراجع و تو انی  ،بد ویژه امام خمیدی با آن و پیامدها انقالب سفید

موتد برتسی قرات نیرد.

1 . John Fitzgerald Kennedy
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زمیددها خاتجی انقالب سفید منر ر از دهنریا هدد بود .نفتوذ آمریکتا دت ایتران بتا دخا ت
هودرا  12مرداد  5441آغاز ،د و دت سال ها بعد با نفوذ خود روانس

دت

مقاله

زمینههای خارجی انقالب سفید
جا قتدتت استنعمات

ههدد انیلیس تا بد خوبی پر هدد .دت همیا تاسنا و دت چاتچوب اسنعمات نو ،ا ال اری تا بد تژیم
،اه رو ید هرد.
ایران را اوایل دهد  ،5435از نظر مواد غذایی بد طوت هامل خودهفا بود و همبودهای

تا نیز از

دت بخ

سرمایدنذات ها هدیف

هشاوتز  ،طی دو برنامد پدج سا د هد پس از جدت

دوم آغاز ،د ،ننیجد دت ا یرریا د خود ،منوسط و همراه با افزای
افزای

بهرهوت بود و بد نو ی مانع ا لی افزای

بهرهوت  ،ما کی

زمیاها زیتر هشت

جهتانی
و نتد

زمیاها هشتاوتز رلقتی

می،د( .نراهام  33 :5412تت  .)34هدیامی هد هدد دت آمریکا بد قدتت تسید بدون روجد بتد ،ترایط
داخلی ایران و وضع هشاوتز آن و چیونیی توابط اتباب ت ینتی و ما کیت
اتضی و رحدید ما کی

زمتیا ،ا تال ات

خصو ی تا بد ،اه رو ید هرد.

از طرف دییر ،دوته جدید از نسنرش سرمایددات جهانی آغاز ،ده بود هد بتر استاس آن
،ره ها چدد ملیّنی ،خواهان سرمایدنذات دت هلیة ،ئون اقنصاد هشوتها پیرامونی بودنتد
و با ،کلنیر اقنصاد بیاا مللی «وابسنیی جدید» هد بر پایتد سترمایدنتذات ،تره هتا چدتد
ملینی دت هشوتها پیرامون منکی بود ،آمریکا نفوذ خود تا دت ایران ،از طریتق پشتنیبانی از تژیتم
اهم افزای

داد و طتی ستالهتا دهتد  ، 5445ختط مشتی ایجتاد بتات و آتامت

بدهاتنیر قوا نظامی ،پلیسی و رقوی

بدید اقنصاد

وجود نظام ماقبل سترماید دات و نتوع ما کیت
سرمایددات وابسند دت بخ

داخلتی تا بتا

ارخاذ هرد ( هساییزاده .)515 :5439

زمتیا ،از موانتع متده نستنرش فعا یت هتا

هشاوتز ایران بد ،مات میتف ، .تره هتا چدتد ملینتی ،مشتناق

سرمایدنذات وسیع دت هشاوتز ایران بودند .بدابرایا رضاد بیا سرمایددات وابسند ،با مالهیا
بزتگ پدید آمد .آمریکا برا چیره ،دن بر ایا رضاد هد آن تا بزتگرریا مانع روسعد نفوذ خود
دت ایران میدان س  ،فشات سدییدی بر تو طبقد اهمد ایتران واتد آوتد رتا ا تال ات اتضتی بتد
مر لد اجرا دت آید ( هساییزاده .)514 :5439

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

طریق دوت پدبد ،میوه (زتدآ تو و مرهبتات) و خشتکبات جبتران متیهترد .بتا ایتا تال بتا وجتود

( س)
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از پاتامنرهتا دییتتر دت دهنتتریا هدتد  ،انییتتزه ستتد نفتوذ همونیستتم بتتود .آمریکتا بتتا طتتر
ا ال ات دت هشوتها اقمات خوی
جلونیر

سعی هرد از افنادن آنتان بتد دامتان انقتالب یتا همونیستم

هدد (نصرا فهانی .)552 :5425

طر انقالب سفید هدیامی اتائد ،د هد جهان ،اهد ت،د انقالبها و جدب ها مردمتی بتود.
بد قدتت تسیدن جمال بدا دا ر دت مصر دت بیا جهان سومیها ،بد ویژه مسلمانان، ،وت و ،توقی
ایجتتاد هتترده بتتود .همچدتتیا طدتتیا مبتتاتزات و انقتتالب متتردم ا جزایتتر ،انقتتالب هوبتتا و مبتتاتزات
آزادیبخ

مردم ویندام دت همدجا پیچیده بود؛ بد طوت هد ر

انقالب همدجا تا دتبرنرفنتد بتود.

بدابرایا مل ها جهان سوم ،انقالب تا ردها تاه ل مشکالت جامعد خود میپددا،ندد .دو هتا
وابسند بد آمریکا برا جل نظر مردم و رقوی
ا ال اری زدند را اوضاع تا رح

تژیمها خود با رشویق و ررغی

هدنرل خود نیرند (باقی .)531 :5415

سیاس

هدد دو هدف مده تا دت هشوتها رح

رخری

هامل ساخنات اقنصاد و فرهدیی ایا هشوتها دت جه

نفوذ آمریکا رعقی

ناتضاینیهایی هد نانزیر بد سو مقاوم ها قهرآمیز پی

میتف

میهرد:

ررسیس بازاتهتا مصترف و

دییر نیازها اقنصاد آمریکا و ا طا نو ی دموهراسی هدنرل و هدای
توند سیاس

آمریکا دس

بتد

،ده جه

پیشییر از

(پاتسانیا .)193 :5419

خاتجی جاناف .هدد  ،طوت ردظیم ،ده بود هد ا ال ات از طبقتد بتاال و دت

لح و فا انجام پذیرد را با پی دسنی از بد وجود آمدن انقالبها خشون آمیز پیشییر هدد
(بیل .)155 ،523 :5415

5

پس از اجرا ا ال ات هشاوتز دت دهة  5435هد بی

از هر چیز بد د یل ا ترات منحتدان

خاتجی ایران بود ،هدف ا لی ایا ا ال ات ،ایجاد رحوالری بدیادیا دت بدیانها نظم اجنمتا ی
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

ایران بود را مانع بروز رغییرات ناخواسند ،پی بیدی نشده و سخ  ،بد ویژه دت توستناها نتردد .ایتا
ا ال ات از بخ ها اساسی انقالب سفید و هتدف

ایجتاد رحتول بدیتادیا دت پیکتره اجنمتا ی

ایران بود .انقالب سفید و ا ال ات اتضتی ،هتدف سیاستی نیتز دا،ت
اجنما ی ایران بود هد می روانس

موج

ا متتال ا تتال ات ،وفتتادات جمعیتت

و آن مقابلتد بتا رحتوالت

رد ها اقنصاد ،ود .تژیتم ،تاه قصتد دا،ت
توستتنایی ایتتران تا بتتد دستت

رتا بتا

آوتد و رتتر یرات نا،تتی از

1 . Bill, James A.
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(ملک محمد 35 :5425ت .)49

ضروتت ا ال ات دت ایران ،از مدتها پی

مقاله

مخا ف ها جامعد ،هر یا مخا ف ها ا نما ی جوامع توسنایی تا خدثتی یتا هتم تنت

نمایتد

ا ساس می،د ،امتا ایتا ا تال ات ردهتا بترا

جلونیر از انفجاتها اجنما ی نبود ،بلکد برا هشوتها

تدعنی ،بتد ویتژه آمریکتا بتد دتوان

بزتگ رریا هشوت دعنی و رو ید هددده و ادت هددده هاال بد بیشنر هشوتها دنیا ،باید یک بازات
مصرف ایجاد می،د .بدابرایا ،برا تژیتم ،تاه و آمریکتا ،انقتالب ستفید ایتران ضتروتت ذیتل تا
دا: ،
چیز جز رضمیا مدافع ،ره ها چدد ملینی دت ایران نبود .زمیددها آن با نسنرش سرمایددات
رجات بد توسناها و سوق دادن سرمایدها ما کان توسنایی بد ،هرها ،برا نسنرش وزه فعا ی
،ره ها

چدد ملینی فراهم می،د ( قفی خراسانی .)111 :5411

زمینههای داخلی انقالب سفید
دت سالها  5441-5449ایران با مشکالت اقنصاد جد  ،چتون :هستر بودجتد ،وام ختاتجی،
بد محصول هشاوتز و روتم ،دید تو بد ت،د دس

بد نریبان بود .دت آن هدیتام ،تاه ،تدیدا

زیتتر فشتتات آمریکتتا ،انجتتام ا تتال ات دت هشتتوت تا پتتذیرف (فتتوتان  .)141 :5412و بتترا تهتتایی از
مشکالت اقنصاد و فشاتها خاتجی هد موج
لی امیدی ،فرد موتد نظر آمریکا ،موافق

بی باری تژیم ،ده بود با نخست وزیتر دهنتر

هرد .امیدی بد همک اتسدجانی ،ا ال ات اتضی تا بتد

مر لد اجرا دت آوتد و هر چدد هد ا ال ات اتضی از اقدامات دو
ابنکات خود ا الم هرد و با بهرهبردات از آن ،طر ،

امیدی بود ،کتا ،تاه آن تا

مادها جدجا ی معروف بد انقالب ستفید

تا ا الم هرد (آبراهامیان  111 :5419ت .)152
انقالب سفید تت پی

از آنکد پدیدها اقنصاد با،د تت رهنی سیاسی بود .هدف ایا ره

از میان بردا،نا طبقد زمیدداتان بزتگ ،هتد خطتر پدهتان دت مقابتل اقنتدات ،تاه بودنتد ،و ایجتاد
الیدها اجنما ی جدیدرر بود هد موافق کوم
مینرفندد (ملک محمد .)111 :5425

بودند و دت مجمو د سرمایدداتان دعنی جا

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

انقالب سفید هد ،اه آن تا بد دوان ،اهکات دوتان کوم

خود بد متردم رحمیتل متیهترد،

( س)
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یکی از ابعاد مباتزات قدتت دت ایا سالها مداز د میان دتبات و ا،تراف بتود .بدتابرایا ،تاه دت
 5435دت دد برآمد از طریق رشکیل یک هابیدد نیرومدد ا ال طل

قدتت مجلس و ا،تراف تا

دت هم بشکدد .رعطیلی مجلس بد مدت دو ستال و نتیم و ا تال ات اجنمتا ی بتد ویتژه ا تال ات
اتضی نقطد پایان نفوذ ا،رافی

دت سیاس

ایران بتود .دت ننیجتد ایتا اقتدامات نستل سیاستنمداتان

ا،رافی قدیم ایران از حدد خاتج ،دند .ا ال ات اتضی مهمرتریا پو،ت

دتبتات بترا دت هتم

،کسنا قدتت اجنما ی ا،راف زمیددات بود (بشیرید  153 :5413ت .)154
مدهرریا پیامد برنامد ا ال ات اتضی آن بود هد دو  ،قتدتت سیاستی ختود تا جتاییزیا
قدتت زمیددات دت توسناها هرد .سپاه بهدا ، ،سپاه دان  ،سپاه ررویج و آبتادانی ،ستازمان دو نتی
نهادها توسنایی و ...هر یک بد نتو ی پایتد هتا قتدتت دو ت

مرهتز دت توستناها تا رحکتیم

نمودند.
انقالب سفید، ،اه تا بد دوان تهبر مقندت ،نیکخواه ،منرقی و تو،تدفکر بتد جهانیتان معرفتی
میهرد؛ هشاوتزان سادهدل و ق،داس ایران تا برا چدد سال بد پشنیبانی از و برمیانییخ

و

ما کان و محافظدهاتان مندفذ تا هد مانع بزتنی دت برابتر اقنتدات او بودنتد از ستر تاه برمتیدا،ت .
قشرها منوسط جامعد ،بازاتیان ،هاسبان و بد ویژه پیشوایان مذهبی تا هتد دت نذ،تند بتد توتت
یک نیرو سدنی دت اموت هشوت مداخلد میهردند و نیروها مخا ف تژیم تا هد خواهتان آزاد
و دموهراسی بودند سر جایشان مینشاند (نجاری  154 :5415ت  .)151دت وتری هد بتد هتر د یلتی ،تاه
موفق بد اجرا برنامدها خود نمی ،د با اسنفاده از نیروها ضتد ،توتش مخا فتان تا قلتع و قمتع
میهرد.
با روجد بد ایدکد انقالب سفید ،اه ،آخریا ریر رره
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

بتتیا بتتردن نفتتوذ متتذه

تژیم برا رحکیم قدتت و کوم  ،از

و نیروهتتا متتذهبی و جلتتونیر از نستتنرش آن ،اجتترا برنامتتدهتتا

سکوالتیسنی و دت هم ،کسنا هر نوع مخا ف

با تژیم محسوب می،تد ،معاتضتد بتا هتر یتک از

ا ول آن ،بد مدز د نفی همة مواتد آن رلقی می ،د را هر نوع مخا فنی ،معاتضد بتا هتل ا تال ات
قلمداد نردیده و بد ،دت سرهوب ،ود ( میدزنجانی  332 :5439ت )331

آنان هر مخا فی ،بد ویژه مخا فان مذهبی و تو انی و مراجع و لما

وزه لمید قم و دییتر

جاها تا مخا ف آزاد زنان و طرفداتان و وابسنیان ما کیا و زمیدداتان بزتگ قلمداد مینمودنتد

46
نرف .

مقاله

را آنها تا وادات بد سکوت هددد .بدابرایا انقالب سفید ،تاه بتد دستنوت هدتد و ختاتجیهتا انجتام

اصول و مراحل انقالب سفید
انقالب سفید داتا ،

ا ل محوت بود هد بد نفند خود محمدتضا پهلو

باتت بودند از:

 .5ا ال ات اتضی و ا غا نظام اتباب و ت ینی؛
 .4ربدیل هاتخاند هتا دو نتی بتد ،تره هتا ستهامی و فتروش ستهام آنهتا جهت

رضتمیا

ا ال ات اتضی؛
 .3مشاته

هاتنران دت سود خا ص هاتخاندها؛

 .1رجدید نظر اساسی دت قانون اننخابات بد مدظوت ا طا
 .3ایجاد سپاه دان

بد مدظوت سواد آموز و ا،ا د فرهد

قوق هامل و برابر سیاسی بد زنان؛
دت توسناها (پهلو 533 :5411ت .)535

مواد  ،ناند باال دت سد مر لد انجام مینرف  :ا ال ات اتضی دت اتدیبهش
رصوی

مجلس نذ،

و ماده پدجم آن ،یعدی ا طا

ماه  ،5449از

قوق هامل و برابر سیاسی بتد زنتان نیتز دت

،انزدهم مهر ماه  ،5435چدد ماه قبل از انقالب سفید دت هیرت دو

بد رصوی

تسید و بقید متواد

انقالب سفید نیز رح ا شعاع ایا دو موضوع اس  .ا بند ا ال ات اتضی را زمتان یتات آیت اهلل
بروجرد بد ل

نفوذ فرانیر او ،موفقی

چددانی ندا . ،نی پس از ت ل

تو انیون با آن ،اندك بود و ،واهد نیز دت موتد مخا ف
دت بعضی مدابع پی

ایشان نیز مخا فت

امام خمیدی با آن وجود نداتد.

از انقالب با اضافد هردن ستد ا تل دییتر« :ستپاه بهدا،ت  ،ستپاه رترویج

آبادانی ،خاندها انصاف»( ،پهلو بیرتا )5 :انقالب سفید تا داتا ا ول ندناند دانسندانتد .نتی دت
هناب دییر از مدشوت دوازدهناند ،انقالب سفید تا ایدیوند رعریف میهدد:
ا غا تژیم اتباب و ت ینی ،ملی هردن جدیلها ،فروش سهام هاتخاندهتا
دو نی ،سهیم هردن هاتنران دت سود هاتخاندها ،ا تال قتانون اننخابتات،
سپاه بهدا ، ،سپاه ررویج و آبادانی ،خاندها انصاف ،ملتی هتردن آبهتا،
نوساز هشوت ،انقالب ادات و آموز،ی (آزاد تاد .)15 :5411

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

 .1ملی هردن جدیلها و مرارع؛

( س)
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دت مر لد اول؛ دو

امیدی فقط روانس  ،بخشی از برنامة ا ال ات اتضی و دییر ا ال ات

اجنما ی تا بد اجرا دت آوتد .دت ایتا تاستنا امیدتی ختود تا بتد دتوان د ستوز متردم و القمدتد بتد
تو انی

مطر ساخ  .نی برا فری

افکات مومی و جل

نظتر جامعتد تو انیت  ،بتد دیتدات

لما و مراجع قم تف  .دت ایا دیداتها امام خمیدی با دتوان هتردن مطتا بی دت متوتد دیکنتاروت
پهلو و سلطد اسنعمات آمریکا ،و تا ناامید و مریوس ساخ ( مید زنجانی  )343 :5439کتا ستدد
دال بر مخا ف

امام خمیدی با ا ال ات اتضی وجود نداتد .د یتل تدم مخا فت

ا ال ات اتضی ایا اس

هد انجام ا ال ات ،موج

می،د و ایا د یل ا لی دم مخا ف

امتام خمیدتی بتا

هم ،دن ظلم بتر هشتاوتزان و هتاتنران

امام بود ( ک زایی و میر ا مد .)531 :5411

دت راتیع ،انزدهم مهر ماه  ،5435مطبو ات هشوت ،الیحة انجماها ایا نی و والینی مصتوب
هیرت دو

تا ا الم هرد هد دت آن سد نکند وجود دا : ،دادن ق تأ بتد زنتان ،بردا،تنا قیتد

اسالم از ،رایط اننخاب هدددنان و اننخاب ،وندنان ،سوندد بتد هنتاب آستمانی بتد جتا قترآن
(اسالمی  )13 :5414ایا همان انقالب سفید ،اه بود.
مهمرریا ا ول واهد برانییز الیحد باتت بود از:
ا غا ،رط اسالمی و ،رط ذهوتی برا مدنخ هد بر اساس آن ،پس از
مشروطد ،زنان برا او یا بات اجازه ،ره دت اننخابات تا پیدا میهردنتد .و
نیز ا قا سوندد بد هالم اهلل مجید و ربدیل آن بد رحلیف بد هنتاب آستمانی
هد دت ایا وتت همد فرق؛ بابی ،یهود و ...بر اساس بدد اول میروانستندد
دت اننخابات ،ره

هددد و بد هناب آستمانی ختود ستوندد بخوتنتد (بتاقی

)534 :5415
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

از نظر مخا فان مذهبی ،ایا الیحد نقطد آغاز برنامد هجومی ،اه بد اتزشها مذهبی محسوب
می،د .ذا پس از رصوی

و ا الم مصوبد اننخابات انجماها ایا نی و والینتی ،مر لتد نتویدی دت
نستنردة نیروهتا

راتیع مباتزات سیاسی مردم ایران با تژیم ،اه آغاز ،د .ایا الیحتد بتا مخا فت
سیاسی ،بد ویژه نیروها مذهبی بد تهبر امام خمیدی توبرو نردید.

ایشان هد روطئد تژیم تا بد دتسنی دتیافند بود و آن تا مقدمدا برا مباتزه با فرهد
مردم می دانس  ،بالفا لد لما رراز اول قم تا بد مشاوته و رصمیمنیر د

مذهبی

وت هرد (تجبتی 5415

ج  )114 :5و دت ادامد با ا نراض قشرها مخنلف جامعد بد تهبر امام خمیدی دو

لم مجبوت بتد

67
،د.

مقاله

غو تسمی ایا الیحد ،د .با ایا پیروز  ،مباتزه مردم ایران بد تهبر تو انی

واتد مر لد نتویدی

نام نهایی برا اجرایی هردن انقالب سفید برنزات تفرانتدوم بتود هتد دت توز ،شتم بهمتا
 5435دت جو منشدج برنزات ،د و ننیجد آن دود پدج میلیون نفتر موافتق و رعتداد انتدك چهتات
هزات نفر مخا ف ا

الم ،د (طلو ی .)155 :5411

پس از ا الم ننایج و پیام رشویقآمیز هدد بد ،اه ،سترهوب رهت هتا مختا ف بتا ،تدت
،دند.

بازدا،

مخالفت امام خمینی با انقالب سفید
تابطد نهاد تو انی

با ،اه ،دت طول دوتان سلطد

سی ،همزمان با ملی ،دن دع

پهلو داتا فراز و نشی

نف  ،تهبران مذهبی با محوتی

بود .دت اوایتل دهتة

آی اهلل ها،تانی ،بتا مایت

از

دهنر مصدق لید ،اه موضع ردد نرفندد .اما هدیامی هد اختنالف آنتان بتا مصتدق بتاال نرفت ،
دس

از مای

مصدق بردا،ند و نسب

بد ،اه را دود بیتأ ،دند .پس از سقوط مصدق رتا

اوایل دهة چهل توابط تهبران مذهبی با ،اه منعتادل ،تد، .تاه نیتز بتا وجتود آیت اهلل بروجترد ،
برخوتد محناطاند ا دا،

و خود او و خانوادهاش را دود ظواهر و مداسک ظاهر مثل ج و

سفرها زیاتری تا ت ای

میهردند.

اما با ت ل
تو انی

آی اهلل بروجرد و ا الم برنامدها ا ال ی تژیم ،اه ،مر لتة نتویدی از مبتاتزه

با ،اه بد تهبر امام خمیدی آغاز ،د هد نقطة اوج آن ،قیتام  51خترداد  5431بتود .امتام

خمیدی را زمان یات آی اهلل بروجرد بد ا نرام مقام مرجعی  ،سکوت اخنیات هرده و مال واتد
مسائل سیاسی و مخا ف

تسمی با تژیم ،اه نشدند ،اما پس از ت ل

الیحد انجماها ایا نی و والینی مخا ف
نخس

آقا بروجرد و با رصوی

و مباتزه امام خمیدی با تژیم ،اه تسما آغاز ،د.

نوك مالت و ا نراضات لید دو

و نخست وزیتر تژیتم بتود ،چترا هتد هدفشتان

پیشییر و هدنرل ره ها ضد مذهبی تژیم ،اه بود .،و تی هدیتامی هتد کومت  ،متالت
همد جانبة خود تا آغاز هرد و ،خص ،اه واتد مل ،د ،امتام و تو انیت

نیتز راهنیتک دییتر

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

بیشنر از سر نرفند ،د و تدها ن فتر از تو تانیون ،بازاتیتان و طرفتداتان جبهتد ملتی دستنییر و

( س)
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اننخاب هردند ،و آن تویاتویی با ا ل نظام ،اهدشاهی و خود ،اه بود ،هد با ا الم انقتالب ستفید
،اه و برپایی تفراندوم ادامد پیدا هرد و با وقوع قیام  51خرداد  5431تن

و بو دییر نرف .

تژیم ،اه هد مجبوت بد غو تسمی مصتوبد انجمتاهتا ایتا نی و والینتی ،تده بتود و ،تاه هتد
نمتتی روانس ت

،کست

تژیتتم ختتوی

و پیتتروز مخا فتتان تا رحمتتل نمایتتد 49 ،توز پتتس از غتتو

رصوی نامد مزبوت ،دت «هدیره آزاد مردان» هد از ا ضا ،تره هتا رعتاونی توستنایی رشتکیل
،ده بود وایح  ،نانة خود تا با دوان «انقالب سفید» یا «انقالب ،اه و مردم» ا

الم هرد (طلو ی

 592 :5411ت .)591

امام خمیدی بات دییر مراجع قم تا بد رشکیل جلسد و اخذ رصمیم فرا خواند .بدیا ررری
برنزات و دت نهای

جلسد

قرات ،د نمایدده ا از سو تژیم د توت ،تود رتا انییتزه ،تاه تا از طتر ایتا

وایح روضیح دهد .بد همیا مدظوت آقا بهبود (وزیر دتبات) تواند قم ،د و بیدتن
تو انی و لما قم بد نفنیو نشس

با مقامتات

و چدد بات نیز نظرات لما قم تا بد تژیم و پاسعهتا ،تاه

تا بد آنها تساند.
بیننیجد ماندن نفنیو

لما با نمایددة ،اه سب

،د .آنها آیت اهلل تو اهلل هما ونتد تا هتد از

لما بزتگ خرمآباد و داتا ،مّ سیاسی بود بد نزد ،اه تواند هددد، .اه دت پاسع بد پرس هتا
آی اهلل هما وند بد جا ایدکد روضیح تو،دی بد و دهد ،مینوید« :انر آسمان بد زمتیا بیایتد و
زمیا بد آسمان برود ما باید ایا برنامد تا اجرا هدم ،زیرا انر نکدم از بیا میتوم» (تجبتی  5415ج :5
)525

پس از مراجع

آی اهلل هما وند مراجع و لما قم جلسدا رشکیل دادند رتا ننیجتد مالقتات

و با ،اه تا جویا ،وند .امام خمیدی دت جمع لما قم بعد از دیدات هما وند با ،اه فرمود:
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

آقایان روجد دا،ند با،دد هتد بتا وضتعی هتد پتی

آمتده ،آیدتده راتیتک ،و

مسئو ی ما سدییا و د،وات میبا،د .واد ی هتد اهدتون دت جریتان است .
اساس اسالم تا با خطر نابود رهدید میهدد .روطئتد ستاب ،تدها

لیتد

اسالم و مل اسالم و اسنقالل ایران ردظیم ،ده اس  .باید روجتد دا،ت هتد
ایا اد د تا نمیروان با غائلد «رصویبدامد» مقایستد هترد و بتد همتان متالك،
نسب بد ایا ماجرا برخوتد نمود .آن غائلد بد س ظاهر بتد دو ت مربتوط
می،د ،طرف ساب ما دو

بتود؛ ،کست نیتز بتد پتا دو ت محستوب

نردید .و ،کس یک دو

و نی سقوط دو نی دت یک کوم چددان

تژیم و فظ آن از خطر ،بد سقوط دو

مبادتت می،تود؛ کتا دت ایدجتا

مقاله

اهمی نداتد ،اساس تژیم تا بر بتاد نمتیدهتد و نتی نتاهی بترا رحکتیم

67

آن هد توبرو ما قرات داتد و طرف خطاب و ساب متا متیبا،تد، ،تخص
،اه اس

با ایا وضعی
بد دنبال پخ

(امام خمیدی  5421ج .)544 :5

ا المید رحریم تفراندوم از طرف امام خمیدی توز دوم بهما ماه اننشتات یافت

ایا ا المید بازات رهران و مغازهها اطراف آن بسند ،د و جمعیت

و

بتد طترف مدتزل

آی اهلل خوانسات هد نزدیک بازات بود ،بد تاه افناد و رظاهرات ،توز سوم و چهاتم بهما نیز ادامتد
دت توز  14اسفدد ، 5435اه دت نطق خود دت بازدید از پاییاه هوایی دزفول از هلمات زندتده و
اهان آمیز خطاب بد تو انیون اسنفاده هرد .از ایاتو دت نشسنی هد امام خمیدی با مقامات تو انی
قم دا ، ،پیشدهاد هرد هد ید نوتوز از طرف همة لمتا قتم و دییتر توزههتا

لمیتد و نیتز

لما ،هرسنانها ،زا ا الم ،ود .چدد توز پس از ایا نطق و دت آسناند یتد نتوتوز  ،5431امتام
خمیدی ضما ا الم زا

مومی ،ا المیدا رح

دتوان «تو انیت

استالم امستال یتد نداتنتد»

ادت هرد (امام خمیدی  5421ج .)513 :5

امام خمیدی دت ا المیدها و سخدان مباتزهجویانة خود ،بر ایا نکند ررهید میهرد هد برنامدهتا
ا ال ی تژیم از جان
آنهاس

آمریکا و اسرائیل رو ید ،ده و ررمیا هددده مدافع هوراهمدت و بلددمتدت

(امام خمیدتی  5421ج  .)11 :5ذا موج

رضییع قوق مومی مردم و مدافع ملی ایران ،تده و

اسنقالل هشوت تا خد،ددات می نماید و بد سلطة همد جانبة آمریکا و اهمیت

آن بتر سرنو،ت

و

مقدتات مردم مسلمان ایران میانجامد.

نتايج و پیامدهای انقالب سفید
«انقالب سفید» یا «انقالب ،اه و مل » هد بد طوت فرانیر رمام جدبدها زندنی سیاسی ،اقنصتاد ،
اجنما ی و فرهدیی جامعد سدنی ایران تا دت بر مینرف  ،ننتایج و پیامتدها مخنلفتی تا بتر جتا
نذاتد .با ایدکد دت مر لد نخست

هتدف ا تلی محمدتضتا ،تاه از انقتالب ستفید ،یتک انقتالب

اقنصاد و اجنما ی بود ،و ی بعضی از ا ول آن بر ساخنات اقنصاد هشتوت و بخت
رر یر نذا ،؛ برخی نیز بر بخ

هشتاوتز

فرهدیی و اجنما ی ت سیاسی هشوت هد منتر ر از رجدیتد نظتر دت

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

دا،

(طلو ی  599 :5411ت .)591

( س)
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قانون اننخابات بود ،ا ر نذا،ند و کسا عمل طیف مذهبی و تو انی

و قیتام

تا بد دنبتال دا،ت

پانزده خرداد  5431تا بد وجود آوتد .قیام پانزده خرداد بد دوان یکی از ننایج و پیامدها انقتالب
هتد انر چتد ظتاهرا بتا رشتکیالت امدینتی و نظتامی تژیتم دت هتم

سفید داتا جاییاه خا ی اس

هد نهاینا دت سال  5411بد پیروز

،کس  ،کا توند از بیدات و ادامد مباتزه تا بد دنبال دا،
تسید.
نتايج و پیامدهای اقتصادی

محمدتضا پهلو دت هناب پاسخ به تاريخ هدف خود تا از انقالب سفید ایدیوند بیان میهدد:
ما یک هتدف بیشتنر نتداتم و هرنتز آن تا پدهتان نکتردم و آن ستازندنی
ایرانی منرقی و روانا بود هد متردم

هتم از مواهت و مزایتا رمتدن متاد

برخوتدات با،دد و هم از ا نال معدو و اخالقی و فرهدیی (پهلتو :5411
.)545

او دت رشریح و رو یف اقدامار

ادامد میدهد:

دت سال  ،5411ما هدفها ا لی سیاس اقنصاد و اجنما ی هشوتم تا
دت پدج موضوع خال د هردم :نان ،مستکا ،پو،تاك ،بهدا،ت و آمتوزش
برا همیان؛ بر اساس پدج ا ل فوق و بد رداس رتدتیجی جامعتد ایرانتی و
نیازهای  ،اندك اندك ا ول و مبتانی دییتر بترا سیاست اقنصتاد و
اجنما ی هشوت ا الم نمودم ،هد دسناوتد آنها ا تول انقتالب ستفید ایتران
اس

(پهلو .)541 :5411

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

پس مهمرریا اهداف ،اه دت وزه اقنصاد انقالب سفید باتت بودند از :رغییر ا یو هالن
اقنصاد هشوت از هشاوتز و رو ید دسنی بد دع  ،فراهم آوتدن زمیددهتا انبا،ت

سترماید و

،کلنیر هانونها سرمایددات و پیوسنا بد نظام جهانی سرمایددات و بتاالخره رحقتق فرایدتد
نوساز و مدتنیسم برا دنرنون ساخنا سیما ایران بد دوان یک هشوت ق

افنتاده و جهتان

سومی بد هشوت قدترمدد ،پیشرو و دعنی بر مبدا یتک ا یتو و برنامتة مدستجم روستعد و رقویت
دو

بد دوان مرهز بیتقی

انبا،

آیا واقعا محمدتضا پهلو روانس

سرماید و...
دت تاسنا اهداف از پی

بد ننایج د خواه و مثب  ،بد ویژه بد حاظ اقنصاد دس

رعییا ،دة ختود نتام بترداتد و

یابد؟ دت پاسع بد ایا پرس

تا بدظران
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هاه

رو یدات هشاوتز بد ل

هشاوتز
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آتا مخنلفی داتند هد با برتسی آنها میروان نف  :انقالب سفید ننایج مخنلفی بر جا نذا،ت
نقت

دت اقنصاد ملی ا،اته هرد (خلجی .)535 :5425

همچدیا بالفا لد پس از انجام ا ال ات اتضی بود هد توسناییان ،ده و زمیا و زتا

ختود

تا تها هردند و بد سو ،هرها هجوم آوتدند و بد دال ی زمیاها ،هر و هاتهتا هتاذب غیتر
.)513

از دییر ننایج زیانبات اقنصاد  ،بد ویژه دت بخ

ا ال ات اتضی ،دت نحوة اجرا ایتا طتر

بود .دت بعد نظر  ،ا ال ات اتضی تا هماندد ا یو وا د بر رمام زمیاها هشاوتز بتا ستطح
بهرهوت منفاوت موتد اسنفاده قرات دادند ،و ی دت مل هیچ نقشد تاهی هد رفتاوتهتا اقلیمتی،
اجنما ی ،فرهدیی و نظام قوقی اهم بر زمیا ها دت نقتاط مخنلتف هشتوت تا متوتد روجتد قترات
دهد ،دت هات نبود .از طرف دییر ،اه ا ال ات اتضی تا همراه مواتد دییتر چتون ملتی هتردن
جدیل ها ،فروش سهام هاتخانجات بد هاتنران و سرمایدنذاتان خصو تی ،ا طتا
زنان و ایجاد سپاه دان

بد اجرا نذا،

هد واق

زیانبات دییر دا،

تق تأ بتد

و آ ات ستو ا تال ات

اتضی تا دو چددان هرد.
دو
ا

وق

ا ال ات اتضی انقالب سفید  94دت د دهقانان سهمبتر

مد ی بود هد دت بخ

زمیا ،دهاند و ایا تا یک موفقی

ظاهر امر بود .جان فوتان وضعی

ما کی

بزتگ اتزیابی میهرد ،اما از دیتد مخا فتان ایتا فقتط
زمیا پس از ا تال ات اتضتی تا بتر استاس رحقیقتات

اتیک هونلدد 5هات،داس ایا برنامد چدیا ررسیم میهدد:
 5415نفر :بی

از  155هکنات زمیا 33555 ،نفر :بیا  15را  155هکنات 515 ،را  355هتزات نفتر:

بیا  55را  15هکنات 155 ،هزات نفر :بیا  1را  55هکنات 155 ،هزات نفر :بیا  1را  1هکنات ،یک میلیون
نفر :همنر از  1هکنات و155

هزات را یک میلیون و  355هزات نفر :بدون زمیا (فوتان  313 :5412ت .)311

فوتان می افزاید طبق برآوتدها آن زمان برا ررمیا معیش
هکنات زمیا الزم بود و خود پیداس

یک ختانواده دهقتان ،تداقل 1

هد بیشنر دهقانان ،فاقد زمیا هافی باقی ماندند و چون سرماید

( س)

1 . Eric y.Hooglund

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

رو ید مشغول ،دند و دت نروه مصرفهدددنان هاالها

واتداری دتآمدند (سیفزاده  511 :5415ت
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الزم برا هش  ،دا،

و بردا،

دت زمیاها خود تا ندا،ندد ،فقیررر ،دند .ایا سرماید قتبال از

سو ما ک ،اتباب فراهم می،د( .فوتان  )311 :5412آبراهامیان رعداد هسانی تا هتد زمتیا دتیتافنی
آنها همنر از  1هکنات ( 1هکنات پاییارر از د الزم) بود ،یک میلیون و  215هزات خانوات معادل 31
دت د هل دهقانانی هد دت ا ال ات اتضی ا

زمتیا ،تدند ،متیدانتد (آبراهامیتان  112 :5419ت

.)111

او میافزاید :دت وض  31415خانوات  4میلیون و  955هزات هکنات زمیا معادل  15دت تد هتل
زمیا ها قابل هش

ایران تا دت دس

دا،ندد .ایا افراد ،امل خانواده ستلطدنی ،دست انتدتهاتان

هشاوتز رجات از جملتد ،تره هتا چدتد ملینتی ،زمیدتداتان قتدیمی و دت مرربتدا پتاییارتر
هاتمددان دو  ،افسران اتر
زمیاها

و سرماید نذاتان ،هر بودند هد با اسنفاده از نریزناهها قانونی

خود تا نیاه دا،ندد (آبراهامیان  112 :5419ت .)111

دت ایا ،رایط ،ند فقتط وضتع معیشتنی توستناییان و دهقانتان بهبتود پیتدا نکترد ،بلکتد اقنصتاد
هشاوتز نیز آسی

جد دید .بد نفنتد فتوتان ،ستهم هشتاوتز دت رو یتد ناختا ص ملتی از 44

دت د دت  5442بد  14دت تد دت  5432و  9/1دت تد دت ستالهتا 5411تت  5413هتاه

یافت .

همچدیا دت ا ی هد نرخ ت،د ساالند مصرف بد  51دت د میتسید ،نرخ ساالند ت،تد هشتاوتز
بیا  1را  4دت د بود .رو ید نددم ،جو ،برنج ،ردباهو ،نو،

و فرآوتدههتا ،تیر نیتز بتا هتاه

اساسی توبرو ،د (فوتان .)319 :5412

دت هدات آ ات سو اقنصاد  ،ا ال ات اتضتی پیامتدها اجنمتا ی قابتل رتوجهی نیتز دا،ت ؛
بخ

ظیمی از توسناییانی هد قبل از ا ال ات اتضی انرچد زیر سلطد زمیدداتان بزتگ مشغول

هشاوتز بودند ،دت جسنجو هات تاهی ،هر ،دند .ایدان دت چدد دسند جا مینرفندد :نخست
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

دهقانان یا خوشنشیا هایی هد هیچ زمیدی بد آنها نرسیده بود ،دوم دهقانانی هد زمتیا هتافی بترا
اداته زندنی ندا،ندد ،سوم دهقانتانی هتد سترماید الزم بترا هشت

و زتع دت اخنیات،تان نبتود و

چهاتم نروه هوچکرر از دهقانانی هد ررجیح میدادند زمیاها خود تا بفرو،دد و دت جسنجو
نوع دییر از زندنی بد ،هرها مهاجرت هددد .از ایا تو پس از ا ال ات اتضی ،توند مهاجرت
از توسنا بد ،هر چدد برابر ،د و موازند جمعی

هشوت تا بد هم زد.

توسناییانی هد بد ،هرها میآمدند ،نمی روانسندد بد تا نی هات مداسبی بترا ختود دست
هددد و اغل

و پتا

دتنیر مشاغل خدماری سطح پاییا (ماندد هتاتنر ستاخنمان) یتا مشتاغل هتاذب و
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غیرمو د می،دند .آنها ا،یدهایی تا دت ،هرها بزتگ ،کل دادند هد خود مدشر بروز بسیات از
از د طبقد ا از ،هرنشیدان ،نو ی خودآناهی اجنما ی تا دت مهاجران ،تکل داد و ناتضتاینی از
،کاف طبقاری تا باال برد.
از مدظر دییر ،دو

قدتت سیاسی خود تا جاییزیا قدتت زمیدداتان دت توسنا هرد .ستپاه

دان  ،سپاه ررویج و آبادانی ،سازمان دو نی نهادهتا توستنایی (رعتاونیهتا ،وا تدها ا نبتات ،
مرهز تا دت توسناها محکم ساخندد، .تاه بتد یکتی از اهتداف ختود هتد رضتعیف قتدتت

دو

زمیدداتان و رحکیم اسنبداد سیاسی خود بود ،دس

یاف  .اما از آنجا هد میخواس

خود تا مدجی

توسناییان جلوه دهد ،ننیجد هامال خالف خواسنداش بود .ایا تا میروان از خالل نفنتدهتا یتک
دهقان جوان هرد با هونلدد ،هات،داس برنامد ا ال ات اتضی دتیاف :
ما مدتسد و پز،ک الزم داتیم .اما ایدهتا هتم ختاغ اغدیتا هستندد .ا هتاش
ا وال نمیدانسنیم هد موجود بد نام پز،ک وجود داتد .قبال ناآناه بودیم،
اما اال میدانیم هد قرغ و آمپول دتمان دتدهایمان اس  .اما نمیروانیم دت
برابر آنها پول بدهیم .از ایتاتو هودهانمتان جلتو چشتمانمان از بیمتات و
نرسدیی پرپر میزندد .قبال پیران ما مینفندد انر بچتدا بمیترد ایتا دست
خداس  ،اما اال دییر فکر میهدیم دس دو

بدیا ررری

ا ال ات اتضی با ا رات مهی

اس

(فوتان .)312 :5412

اقنصاد و اجنمتا ی ،زمیدتد ناتضتاینی میتق و

نسنردها تا فراهم آوتد .هد انر بخواهیم خال دوات بد آنها ا،اته نماییم ،میروان نف :
 .5برنامد ا ال ات اتضی انقالب سفید با خرد هردن بیشنر امالك بتزتگ هشتاوتز رقریبتا
همد زمیدداتان بزتگ ایران تا از بیا برد و بد طوت اساسی طبقد بتاال ستدنی جامعتد ایتران تا نتابود
هرد.
 .1اجرا ا ال ات اتضی و رغییر ما کی

زمیاها هشاوتز یکی از پیامدها مهم انقالب

سفید بود.
 .4از پیامد ها اقنصاد انقالب سفید ایا اس
مقایسد با برنامد ها اول و دوم با جدی

و قاطعی

هد برنامد ها
بیشنر

مرانی سوم و چهاتم روسعد دت

بد اجرا دت آمتد (خلجتی .)543-531 :5425

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

خاندها ا داف) هدنرل قیم ها و قدتت اجبات هددده ژانداتمر هر یک بد نو ی پایدها قدتت

( س)
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مرانی ملی از هف

دوتان برنامد ها

سال بد پدج سال هاه

داده ،د را با واقعیات و نوسانهتا

اقنصاد هماهدیی بیشنر پیدا هدد.
 .3میزان رو یدات هشاوتز طی دهدها 5935و  5915بد ،تدت هتاه
موج

نیاز بد واتدات و وابسنیی بی

افزای

از پی

هتد ایتا امتر

یافت

ایران بد ملل غرب نردید (میالنتی 553 :5425

ت .)554

 .1رقسیم و روزیع زمیا میان هشاوتزان ،نامنعادل و ناموزون بود و قانون ا ال ات اتضی ،ردها
 2339توسنا از هل  15555توسنا ایران دت آن زمان تا دت بر نرف

و دو

دت مرا ل بعد بتا

اسنفاده از ابزات قانونی ،دتیاف ها ناچیز دهقانان فقیر تا بد نفع هشاوتزان مرفد رغییر داد.
 .3ا ال ات دت واقع ،سب

دنرنونی سیاستی و ت،تد و نستنرش سترمایددات بتد ویتژه ،دت

توسنا ها ،د ذا نسنرش توابط سرمایددات دت توسناها از پیامدها بسیات مهم ا ال ات میبا،د
(سودانر  194 :5439ت  )121دت ایا میان نیروها اقنصاد سدنی بد ،دت رضعیف ،دند.
 .1دتها بازات توسنا بی
رو ید توسنا نیز اهمی

از پی

خود تا از دس

تو محصوالت مصرفی خاتجی و ،هر باز ،د و بافت
داد و ا ال ات بد ،دت ساخ

و باف

توسنایی ایران

تا منحول هرد و توسناها بد دوان یک وا د رو ید ضعیف ،د.
 .2ا ال ات اتضی ردها دت ،مال ایران تت نیالن و مازندتان تت بد ل

وجود سازندنی فراوان

و مدابع طبیعی آب بد زات یا همک هرد .دت ا ی هد دت سایر نقتاط ایتران ،هشتاوتزان بتد لت
همبود آب ننوانسندد بهره مدطقی از زمیا ببرند و ناچتات بتد فتروش آن ،تدند (فیوضتات  552 :5411تت
.)551

نق

 .9هاه
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یک بردا،

هشاوتز

دت اقنصاد ملی و جدایی بیشنر ،هر و توسنا (فوتان  321 :5412ت .)319

دییر معنقد اس ، ،اه دت وزه اقنصاد انقالب سفید خوب مل هرد و دس

بد نوساز زد؛ طبقد منوسط جدید و طبقد هاتنر دعنی تا نسنرش داد ،امتا ننوانست

همزمتان و

همیام با آن دت وزه سیاسی نوساز نماید؛ و ایتا نتاروانی لقتدهتا پیونتد دهدتده کومت

و

ساخنات اجنما ی تا فرسوده هرد؛ تاه ها اترباطی میان نظام سیاسی و مردم تا بست ؛ ،تکاف بتیا
نروه ها

اهم و نیروها اجنما ی مدتن تا بیشنر هرد و مهمرر از همد ایدکتد پلتدهتا اتربتاطی

اندهی تا هد دت نذ،ند پیوند دهدده نهاد سیاسی با نیروها اجنمتا ی ت اقنصتاد ستدنی ،بتد ویتژه
بازات و رجات بود ،ویران ساخ  .بدیا ررری  ،دت سال ، ،5413کاف میان نظام اقنصاد ت اجنما ی
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روسعد یافند و نظام سیاسی روسعد نیافند آنچدان ریض بود هد ردها یک بحران اقنصاد میروانس

نتايج و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
انقالب سفید بد خصوغ ا ال ات اتضی ،جامعد سدنی ایران تا رکان داد و رغییرارتی دت قشترها و
طبقات اجنما ی بد وجود آوتد .هد هم از حاظ اجنمتا ی و هتم از حتاظ سیاستی داتا اهمیت
اس  .ذف ما کیا و زمیدداتان ،بزتگ هد یک الیة قدترمدد اجنما ی ت سیاستی بودنتد و ایجتاد
دا،ند اس  .ا ول فرهدیی انقالب سفید مثل مشتاته
فرهد

سیاستی زنتان و ا تال قتانون اننخابتات،

غربی تا دت جامعد نسنرش داده و زنان تا بد سو انحطاط فکر و اخالقی سوق داد .هد

دت ادامد بحث ،ننایج و پیامدها اجنما ی ت فرهدیی تا بیان مینماییم:
پیامدها سیاسی ت اجنما ی انقالب سفید ،نسنردهرتر از آ تات اجنمتا ی ت اقنصتاد آن بتود و
مدجر بد یک ت،ند رغییرات زنجیرها دت سا خ

طبقتات اجنمتا ی ،تد؛ ماندتد قطبتی ،تدن بیشتنر

طبقات اجنما ی و نسنرش طبقد منوسط.
انقالبی ،دن جامعد با ا قا توابط اتباب ت ت ینی و میلیونهتا توستنایی تا دت مستیر رحتوالت
هشوت قراتدادن مهمرریا پیامد انقالب سفید محسوب می،ود .انقالب سفید با رکتانهتا ،تدید،
نیروها خف ند دت ژتفا جامعد تا بیرون تیخ

و بترا او تیا بتات دت رتاتیع ایترن ،متردم سراستر

هشوت دت ،هر و توسنا ،بد طوت مسنقیم دت برابر مسائل بزتنی قرات نرفندد هد یکی از وازم اساسی
ل آنها، ،ره

فعاالند و همیانی آنها دت اموت سیاسی هشوت بود (خلجی  535 :5425ت.)535

جیمز بیل دت ایا باته مینویسد، :اه میخواس

بتا اجترا برنامتد ا تال ات از بتاال ،دهقانتان

هشوت تا بر ضد طبقد منوسط مباتزهجو منحد هدد و ی با خط هشیدن بد دوت طبقد منوسط ،دتس
همان نیرویی تا هد برا اجرا موفق ا ال ات الزم دا ، ،از دس
یکی دییتر از پیامتدها آن جابجتایی دت ررهیت

نتروههتا

تو انی  ،رضعیف پاییاه اقنصاد اتبابان و رمرهز قدتت اهمی
بود (خلجی .)535 :5425

داد (بیل .)155 :5415

تاهم بتا نادیتده نرفنتد ،تدن
دت دس

بوتوژواز بتزتگ

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

الید ها اجنما ی جدیدرر هد موافق کوم

با،دد ،پیامتدهتا مهتم سیاستی و اجنمتا ی دت پتی

( س)
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امام خمیدی با دوت ا المید ،سخدرانی ها و رلیراف ها چهره واقعتی ،تاه و ماهیت

استنعمات

انقالب سفید تا برمال ساخند و مردم تا از اهداف ،وم تژیم دت طر انقالب سفید ،مطلع ساخ .
انقالب سفید و مباتزات امام خمیدی ،کافی آ،کات و میق بیا تژیم و متذه

پدیتد آوتد و

هیچ فرد مؤما و مسلمان آناهی بد خصوغ دت میان ،هرنشیدان ،تژیم ،تاه تا بتد دتوان تامی و
پشنیبان اسالم نیاه نمیهرد و بد نو

ی چهره ضد مذهبی تژیم نمایان ،د (خسرو .)15 :5419

 .5مهاجرت بد ،هرها:
با انجام و اجرا ا ال ات ،از یک سو ما کان و زمیدداتان بزتگ با هس
بد سم

سرمایدهتا متا ی

،هرها و سرمایدنذات دت دایع تو آوتدند؛ و از سو دییر ،خوشنشتیدان توستنایی

هد زمیدی دتیاف

نکرده بودند و دهقانانی هد زمیاها دتیافنی آنان بتد لت

جوابیو نیازهایشان نبود ،چاته ا غیر از مهاجرت بد ،هرها و اقام
ندا،ندد .از ایا طریق نیرو انسانی دایع مونناژ و مصرفی وابسند و بخ
نیروها انقالبی دت ایا روده ها محروم هد بخ

مده جمعی

هتوچکی قطعتات،

دت ا،ید ،تهرها بتزتگ
خدمات ررمیا می،د اما

،هرنشیا تا رشکیل میدادند ،بد

وجود آمد .میالنی دت موتد مهاجرت بد ،هرها مینویسد:
انرچد برنامد ا ال ات اتضی موج
مسنقیم موجبات ایجاد رد
فاقد زمیا بد ،هر ها

بات سیاسی دت جوامع توسنایی ،تد ،امتا بتدطتوت غیتر

دت جوامع ،هر تا فراهم آوتد .چرا هد میلیونهتا رتا از دهقتانهتا

بزتگ مهاجرت هردند و پیاده نظام انقالب استالمی نردیدنتد (میالنتی :5425

.)554

 .1با انزوا سیاسی ما کیا بزتگ دت اهمی  ،نق

خانها و هدخداها دت دهات ردزل یاف .

اما جا خا ی آنها تا نهادها جدید دو نی پر هردند .هد ایا امر خود تا بتد توتت ایجتاد دههتا
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

سازمان جدید مثل خاند انصاف ،سپاه دان  ،سپاه بهدا،

و ...دت توستناها نشتان داد (میالنتی :5425

 553ت  )554ایا نهادها هد بر ا ر ت،د طبیعی و دتونی بد توسناها تاه نیافند بودند مشکالت اجنمتا ی
و اقنصاد توسناییان تا دو چددان هرد .توسناییان هد با نروه هتا جدیتد ،همستانی و همختوانی
فرهدیی ندا،ندد ،بد دیده بدبیدی بد آنها نیاه میهردند و ایا فضا ناهمیون ،مشتکالت توستنا و
هشاوتز تا بیشنر هرد و بد هش
بی

از پی

و زتع دمد اساسی زد .وجود ایا دونانیی ،فساد و اترشا تا

دت توسناها نسنرش داد و مشکالت توسناها و سرخوتدنیها تا بیشنر هرد.
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نسنرش مراهز فساد ( ک زایی و میرا مد  595 :5411ت.)521

مقاله

 .4رخری

فرهد

اسالمی بد ویژه قشر جوان با تواج فرهد

مبنذل غربی از طریق تساندهتا و

نتايج و پیامدهای سیاسی
انقالب سفید جه
مطر ،د .سیاس

رحکیم سلطد ،اه از طریق دت هم ،کسنا قدتت ما کتان و زمیدتداتان بتزتگ
ضد مذهبی تژیم و انجام توند غیر قانونی تفراندوم ،با تث مخا فت

مذهبی و مردمی بد ویژه تو انی

بد تهبر امام خمیدی ،د هد سرانجام مباتزه لید تژیتم بتد بتات

و قیام  51خرداد  5431بد دوان یکی از ننایج و پیامدها انقالب سفید ،کل نرف

قیق

هد دت

میروان وقوع قیام  51خرداد تا مهمرریا پیامد سیاسی ت اجنما ی انقالب سفید دانس .

پیامدها سیاسی انقالب سفید باتردد از:
 .5ذف ما کیا بزتگ و دتهم ،کسنا قدتت ما کان :زمیدداتان ،الیدا اجنما ی تا رشکیل
میدادند هد بد وتت با قوه قادت بودند دت مقابتل دو ت
دسنیاه دو نی بودند و تقاب

میان ایا دو بی

بایستندد .زمیدتداتان نتو ی تقیت

بترا

از آنکتد اقنصتاد با،تد ،سیاستی بتود و هتدف از

انقالب سفید ،از میان بردا،نا طبقد زمیدداتان بزتگ بود هد خطتر پدهتان دت مقابتل اقنتدات ،تاه
محسوب می،دند (ملک محمتد  )111 ، 34 ،31 :5425با انجام ایا متل ،بتی

از پتی

بتر استنبداد و

دیکناروت ،اه افزوده ،د.
از پیامدها انقالب سفید ،تویاتویی مردم ،بد ویژه تو انی  ،با ا ل تژیم و ،خص ،اه بوده
اس

دت ا ی هد دت ره ها پی

از آن ،مخا ف

اسداهلل لم بوده و انقالب سفید ،اه ،موج

با دو

تژیتم و نخست وزیتر تژیتم مثتل

،د را تویاتویی با ا تل نظتام بتد دتوان یتک ،تعات

جدید برا نیروها مذهبی و دییر نیروها سیاسی مطر ،ود و دت قیق

قداست

بتیا ،تاه و

مردم ،کسند ،د.
 .1دت مباتزه امام خمیدی موضو ات جدید مثل وابسنیی ایران بتد آمریکتا و ،ترق و غترب،
اسرائیل و نق

آنها دت ایران مطر می،ود هد را آن راتیع هم سابقد بوده اس .

امام خمیدی میفرماید:
،اه ،اسنقالل سیاسی ،نظامی ،فرهدیی و اقنصاد ما تا از بتیا بترده است و
ایران تا دت همة ابعاد وابسند بد غرب و ،رق هرده اس

( س)

.)114 :3

(امام خمیدتی  5421ج

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

نشس

نیروهتا
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یکی از لل قیام مردم مسلمان ایران لید ،اه ،مای بیدتیغ او از استرائیل
غا

اس  .و ،اه ،نف اسرائیل تا ررمیا میهدتد ،ایتران تا بتازات مصترف

هاالها اسرائیل هرده اس

(امام خمیدی  5421ج .)549 :1

 .4یکی دییر از ننایج و پیامدها انقالب سفید ،قیام مردمی  51خرداد  5431بود قیتام متذهوت
نقطد طفی دت مباتزات مردم لید تژیم محسوب ،ده و زمیددساز انقالب بهما  5411و برانتداز
تژیم ،د .قیام  51خرداد  5431انرچد دت ظاهر پیروز نشتد و بتد دست
تژیم، ،کس

خوتد کا دسناوتدها

ظیمی بد همراه دا،ند است

نیروهتا نظتامی و امدینتی
از قبیتل نستنرش بیتدات و

آناهی دت میان قشرها وسیع مردم دت زمیدد مسائل سیاسی هشتوت ،افشتانر و نمایانتدن ماهیت
تژیم ضد اسالمی ،اه ،ایجاد امید پیروز و ،کسنا افساند قدتت ،اه و ساواك و رحول دتیافت
نیروها انقالب و خاسنیاه فکر

آنان (دهشیر .)49 :5419

قیام  51خرداد هد نقطد طفی دت مباتزات نروهها مباتز بود ،غیر از نروه نهض آزاد هد
مباتزه تا دت چاتچوب قانون اساسی ادامد میدادنتد ،اهثتر نتروههتا مبتاتز ،مبتاتزه تا دت جهت
برانداز تژیم ادامد داده نی برا تسیدن بد ایا مقصد ،ختط مشتی مستلحاند تا دت دستنوت هتات
خود قرات دادند (خسرو .)11 :5419

 .3رحرك دت سیاس
بوتژوا

خاتجی با رکید بر دتآمد فزایدده نف  ،دت چاتچوب مدافع و بید

الیتد

اهم طرفدات آمریکا.

 .1نسنرش موج مخا ف ها نیروها مذهبی با تژیم.
دت طر ا لی ا تال ات پیشتدهاد آمریکتا ،آزاد هتا نستبی و مشتاته
سیاسی و اجنما ی پی بیدی ،ده بود .و ی مباتزه با مذه

متردم دت امتوت

هد دت نفوذ فرانیر و مردمی تو انیت

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

منبلوت بود ،هدف مشنرك دیکناروت ،اه و سلطدنر آمریکا بود .بدابرایا ،انقالب سفید از سو
نیروها مخا ف تژیم بد ویژه نیروها مذهبی با بدبیدی رلقتی ،تده و واهتد
نشان داده ،د .از ایاتو نسنرش موج مخا ف

ردتد دت قبتال آن

نیروها متذهبی بتا تژیتم از پیامتدها دییتر ایتا

برنامد بد ،مات میآید .بر ایا اساس او یا و مهمرریا پیامد برنتزات تفرانتدوم و اجترا انقتالب
سفید ،مخا ف

نیروها مذهبی با آن بود .انقالبی ،دن مردم و آمادنی ،ترایط بترا وقتوع قیتام

لید تژیم ،اه نیز ،ننیجد محنوم همیا ا نراضات او ید بود هد بد قیتام  51خترداد  5431مدجتر ،تد
(خلجی  531 :5425ت .)535
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مقندت ،نیکخواه ،منرقی و تو،دفکر ا ال طل

انقالب سفید دت دد اجرا نق

تهبتر

مقاله

 .3انقالب سفید بر روانایی ها باتنیر دو

افزود و ،اه تا قادت ستاخ

رتا از ختود رصتویر

بتود هتد دت اندیشتد نشتودن دتوازههتا رمتدن

بزتگ بر تو مردم هشوتش میبا،د (نجاری  154 :5415ت  .)151همچدیا تژیم بتا ربلیغتات وستیع دت
اننساب واپسیرایی و ههددپرسنی بد تو انیون روانس
ربلیغات تژیم روانس

پشنیبانی مردمی مخا فان تا رضتعیف ستازد.

دت یک مقطع زمانی هوراه با ث جذب اقشات وام ،ود و بد قدتت مخا فیا

 .1هس
مشاته

وجهد جهانی با نشان دادن وجود یک نظام سیاسی دموهراریتک و آزاد ،تفتاه نستبی،
مومی و روجد همد جانبد ،اه بد جامعد و هو،

دت تاه ل و تفع نرفنات ها متردم

(خلجی  534 :5425ت .)535

 . 2انقالب سفید با ث ،د را مخا ف ها همة نروهها سیاسی ت اجنما ی ،بد ویژه نیروهتا
مذهبی بروز پیدا هرده و آ،کات ،ود .ایا مخا ف ها نسنرده دت توز  51خرداد  5431بد مر لتد
نهایی خود تسید و بد انفجات خواسندها

مومی مردم مدجر ،د.

فرجام سخن
برتسی مخا ف

امام خمیدی با انقالب سفید ،اه موضوع محوت ایا مقا د بود .مبا ث فتوق نشتان

داد هد انقالب سفید هم مدشر خاتجی و هم داخلی دا،ند اس  .زمیددهتا ختاتجی انقتالب ستفید
بیشنر منر ر از دهنریا هدد بود .زمیددها داخلی انقالب سفید هم منر ر از قدتت ما کیا بتزتگ
و ،خص ،اه بود .مالهیا بزتگ همیشد دت مقابل دو

مرهز بد دوان قدتری بزتگ محسوب

می،دند .کا با انجام ا ال ات اتضی و انقالب سفید، ،اه روانس
طبقدا جدید هد امی تژیم بودند بدوجود آوتد، .اه همچدیا روانس

قدتت ایا نروه تا بشکدد و
با ایا هات با تث رقویت

قدتت ،خصی خود و دتبات ،ود و انر هم مختا فیدی پیتدا ،تدند ،سترهوب نمایتد .ننیجتد آنکتد
انقالب سفید پس از طی مرا ل زمانی یعدی ا ال ات اتضی ،سپس رصتوی

الیحتد انجمتاهتا

ایا نی و والینی ،سرانجام دت زمسنان  5435مطر ،د و بد تفراندوم نذا،ند ،د.
انقالب سفید ررهید بر ا ال ات اتضی دا . ،انقالب سفید با ث خترد ،تدن بیشتنر امتالك
بزتگ هشاوتز و رغییر ما کی

زمیاها هشاوتز ،د و همچدیا میتزان رو یتد هشتاوتز بتد

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

ضربد زده و آنها تا رح ا شعاع خود دتآوتد.

( س)
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،دت هاه

و وابسنیی تا ،دت بیشنر بخشید .از پیامدها اجنما ی و فرهدیی میروان بد

یاف

ایجاد طبقد جدید منوسط و قطبی ،دن طبقات اجنما ی ،انقالبی ،دن جامعد با ا غا نظام اتباب ت
ت ینی ،نمایان ،دن چهره و ماهی
و تواج فرهد

مذه

تژیم ،اه ،مهاجرت بد ،هرها ،نمایان ،دن ،کاف بیا تژیتم و

مبنذل غربی ا،اته هرد .بر اساس ننایج و پیامتدها سیاستی انقتالب ستفید

دتیافنیم هد انقالب سفید با ث ذف ما کیا بزتگ و دتهم ،کسنا قدتت آنتان ،تد؛ کتا بتد
ل

دتبردا،نا مسائ ل ضد مذهبی و اهداف ،وم آن ،موج

،خص ،اه نردید .موج مخا ف

تویاتویی مردم و تو انی

با تژیم

نیروها مذهبی نیز دت قیام  51خترداد  5431جلتوهنتر ،تد هتد

یکی از ننایج و پیامدها مهم سیاسی انقالب سفید بود.
بد نظر میآید با روجد بد آنچد راهدون دت ایا نو،ند ،بد دوان لل مخا ف
موتد برتسی قرات نرف

میروان بد ننایجی دس

امام با انقالب سفید

یاف :

 .5انقالب سفید منر ر از دهنریا هدد و سد نفوذ همونیسم او بود .و ،اه نیز با دتهم ،کسنا
قدتت ما کیا بزتگ و سرهوب مخا فان دت دد رحکیم و رقوی
و دتبات بوده اس

سلطد و قدتت ،خصتی ختود

و برا ایدکد طر انقالب سفید موتد اتزیابی قرات نیرد ،ابندا ا ال ات اتضی

و سپس الیحد انجماها ایا نی و والینی و دت نهای

انقالب سفید مطر ،د.

 .1مخا ف ها امام خمیدی نا،ی از اندیشدها سیاسی اوس  .ایشان اساسا قائل بتد آمیخنیتی
دیا و سیاس
تا کوم

اس  .خدا محوت و رو ید و نفی طاغوت ،موج
طاغوت دانسند و با طر نظرید «والی

سفید تا رح

فشات آمریکا و دت خأل مرجعی

می،ود هد ایشان تژیم پهلتو

فقید» بد مباتزه با تژیم بپردازد، .اه نیز انقتالب

هد بعد از ت ل

آی

بود ،مطر میهدد .امام خمیدی نیز با دتك مسائل فوق بد مخا ف
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

پرداخ

هد دت نهای

اهلل بروجرد بد وجود آمده
نسنرده و همتد جانبتد بتا تژیتم

بد دسنییر ایشان و قیام  51خرداد  5431مدجر ،د.

 .4پیامدها اقنصاد  ،اجنما ی ،فرهدیی و سیاسی انقالب سفید نشان متیدهتد هتد انتر چتد
انقالب سفید با ث دت هم ،کسنا قدتت ما کیا بزتگ ،د و ننایجی هوراه مدت برا تژیتم دت
پی دا،

کا دت مجموع و دت نهای

بد ،کس

انجامید و قیام  51خرداد  5431نیز نویا آن میبا،د.

بدیا ررری  ،فرضید پژوه
باال ذهر ،ده اس ) ،با ث مخا ف

ننوانس

بد اهداف موتد نظر دس

پیدا هدتد و دت قیقت

بد ا بات میتسد هد مجمو دا از ( وامل ذهدی و یدتی هتد دت
امام خمیدی با انقالب سفید ،ده اس .
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آبراهامیان ،یرواند )5419( .ايران بین دو انقالب ،ررجمد ا مد نل محمد و محمد ابراهیم فنا ی ،رهران:

مقاله

منابع
نشر نی ،چاپ پدجم.


آزاد تاد ،روتج )5411( .انقالب اداری و شناخت سرشت انسانی ،رهران :سازمان چاپ ربریز.



اسالمی ،غالمرضا )5414( .غروب خورشید فقاهت :نگرشی بر زندگی نامه و آثار و مبارزات مرحوم آيتاهلل

العظمی آقای خويی ،قم :محدث.


امام خمیدی ،سید تو

اهلل )5421( .صحیفة امام (دوره

جلدی) رهران :مؤسسة ردظیم و نشر آ ات امام



باقی ،ماد ا دیا )5415( .بررسی انقالب ايران ،قم :نشر رفکر.



بشیرید ،سیا )5413( .جامعه شناسی سیاسی :نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،رهران :نشر نی.



بیل ،جیمز ا )5415( .شیر و عقاب :روابط بد فرجام ايران و آمريکا ،ررجمد فروزنده بر یان (جهانشاهی)،
رهران :نشر فاخند.



پاتسانیا ،مید )5419( .حديث پیمانه :پژوهشی درباره انقالب اسالمی ،قم :نشر معاتف ،چاپ چهاتم.



پهلو  ،محمدتضا( .بیرا) گزيده تألیفات ،نطقها ،پیامها ،مصاحبهها و بیانات محمدرضا شاه پهلوی ،رهران:
آموزش و پروتش.



تتتتتتتتتتتتتتتت  )5411( .پاسخ به تاريخ ،بد هو،



قفی خراسانی ،لیتضا )5411( .سیر تحوالت استعمار در ايران ،مشهد :نشر نیکا.



خسرو  ،لی )5419( .بررسی استراتژی امام خمینی در رهبری انقالب اسالمی ،قم :پیک جالل.



خلجی ،باس )5425( .اصالحات آمريکايی و قیام  1خرداد ،رهران :مرهز اسداد انقالب اسالمی.



دهشیر  ،محمدتضا )5419( .درآمدی بر نظريه سیاسی امام خمینی ،رهران :مرهز اسداد انقالب اسالمی،

،هریات ماهان ،رهران :مهر ،چاپ دوم.

چاپ اول.


تجبی ،محمد سا )5415( .زندگی نامه سیاسی امام خمینی از آغاز تا تبعید ،رهران :هنابخاند ملی .



سودانر ،محمدتضا )5439( .رشد روابط سرمايهداری در ايران :مرحله گسترش  ، 13 – 111رهران:
اننشاتات ،علد اندیشد.



سیفزاده ،مید )5415( .بررسی کتاب پاسخ به تاريخ محمدرضا پهلوی ،رهران :نشر اتف ،چاپ دوم.



طلو ی ،محمود )5411( .داستان انقالب ،رهران :مهاتت ،چاپ پدجم.




مید زنجانی ،باس )5439( .انقالب اسالمی و ريشههای آن ،رهران :هناب سیاسی.
فوتان ،جان )5412( .مقاومت شکننده تاريخ تحوالت اجتماعی ايران از سال  111میالدی مطابق با 613

شمسی تا انقالب ،ررجمد ا مد ردیا ،رهران :مؤسسد خدمات فرهدیی تسا ،چاپ دوم.


نراهام ،تابرت )5412( .سراب قدرت ،ررجمد فیروز فیروزنیا ،رهران :سحاب هناب.

( س)



فیوضات ،ابراهیم )5411( .دولت در عصر پهلوی ،رهران :اننشاتات چاپ پخ .

از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي (نقش انقالب سفيد در پيدايش انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر جايگاه امام خميني

خمیدی ،چاپ چهاتم.
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پژوهشنامة متين

کزایی ،نجف و مدصوت میرا مد

 )5411( .زمینههای انقالب اسالمی ايران ،قم :مؤسسد فرهدیی

اننشاتاری ائمد.


هساییزاده ،بدا علی )5439( .تحوالت اجتماعی در روستاهای ايران، ،یراز :نوید.



ملک محمد  ،مید تضا )5425( .از توسعه لرزان تا سقوط شتابان ،رهران :مرهز اسداد انقالب اسالمی،
چاپ اول.



میالنی ،محسا )5425( .شکلگیری انقالب اسالمی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسالمی ،ررجمد مجنبی
طات زاده ،رهران :نام نو ،چاپ اول.



نجاری ،غالمرضا )5415( .تاريخ سیاسی  1ساله ايران :از کودتا تا انقالب ،رهران :مؤسسد خدمات فرهدیی
تسا.



نصر ا فهانی ،محمد و لی نصر ا فهانی )5425( .بنیانهای انقالب اسالمی ايران ،ا فهان :فرهد
مردم ،مجمع نروهها معاتف اسالمی مدطقد چهات.
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