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باتوجه به فقر پژوهش در زمینه
فلســفه سیاســی در ایران ،دکتر
موســی نجفــی ضمــن توجــه
بــه تاریــخ ،مباحــث بنیــادی
رضا
صفری علــوم سیاســی را نیــز در کانون
دکترای
تاریخ اسالم توجه خویش قرار داده اســت.
پژوهشهایاوآمیزهایازتاریخ
سیاســی و علوم سیاسی و فلســفه سیاسی است.
تاریخبــرایاو،فقطگذرگاهیبراینیلبهمقصود
و رســیدن بــه چیــزی اســت کــه وی آن را «جوهر
سیاســت» مینامد؛ بههمیــن دلیل ،او به هرســه
حوزه ســرزده و به تأمل نشسته و مطالعه و تحقیق
کرده اســت .او ســرانجام ،دریافته است که تاریخ
معاصرمادرچنبره؛سهدشواریعمدهگرفتارآمده
است :ســیطره فرهنگ مستشــرقان و مشهورات
زمانهوتحریفوقایعتاریخمعاصر.بههمیندلیل،
آثاری که وی به تنهایی یا با همراهی همکاران خود
تألیفکرده،همگیدرپاسخبهایننیازبودهاست.
درپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،با
او درباره وجوه مختلف انقالب مشروطه و انقالب
اســامی اعــم از اشــتراکات و افتراقات در آســتانه
توگونشستیم.
چهلسالگینظاماسالمیبهگف 
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عبرتهای انقالب اسالمی از انقالب مشروطه

جنــاب آقای دکتر نجفی در آســتانه چهلمین
ســالگرد پیروزی انقالب اســامی هســتیم .بعد
از گذشــت چهــار دهــه از انقالب ،امــروز بهنظر
میرســد راحتتر بشــود درباره نسبت انقالب
مشــروطه و انقالب اســامی ســخن گفــت .در
بررســی تاریــخ انقــاب اســامی و نیــز انقالب
مشروطه ،از چه آرمانها و شعارهایی در این دو
انقالب میتوانیم ســخن بگوییــم و اصوالً بین
این آرمانها و شعارها چه افتراقات و اشتراکاتی
وجوددارد؟ازطرفدیگرجنابعالیمعتقدیدکه
قیام تحریم تنباکو ،مدخل و کلید فهم نهضت
مشروطه اســت .بهنظر شما ،نهضت تحریم از
چه چیزهایی در نهضت مشــروطه پردهبرداری
میکند؟
بنــای بنــده در این گفتــار بر این نیســت که
بــه نویســندگان ســکوالر اســتناد کنم؛ امــا این
نویســندگان گاه ،ناخواســته بــه واقعیتهــای
انکارناپذیــر اشــاره کردهاند .احمد کســروی در
تاریخمشروطهمینویسد:قیامتنباکونخستین
تــکان تودههــا بــود .این جملــه کامالً درســت
است .میرزا یحیی دولتآبادی هم به این نکته
اشاره میکند که دخالت روحانیان در سیاست
در جنبــش تنباکــو ،بذری در مزرعــه روحانیت
پاشــید و چنــان روحانیــت را با سیاســت پیوند
داد که نمیتوان آنها را براحتی از هم جدا کرد؛
یعنی نقطه عطف ورود روحانیان به سیاست
ایران شــد .روشــن اســت که روحانیان قبالً هم
در سیاســت دخالت میکردنــد .حاج مالعلی
کنی و ســید محمدباقر شفتی هم در سیاست
دخالت میکردند ،اما نه در قالب نهضت؛ زیرا
اساساًزمینه شکلگیری نهضت وجود نداشت.
صفویــه نظــام نســبتاً مقبولــی بــود ،در دوره
افشــاریه هم که اصالً مطلب چیز دیگری بود.
اوایــل دوره قاجاریه که دوره جنگهای ایران و
روس بود ،وقوع نهضت به تضعیف کشور و به
نفع روسها منجر میشد و اساساً استعماری
نبــود که نهضتی شــکل بگیــرد .درواقــع ،بعد
از ایــن جنگها بود که اســتعمار به ایــران وارد
شــد و نهضت تحریــم اولین نهضــت بیداری
بــود که در مقابل آن شــکل گرفت .نهضتی که
در آن ،روحانیــان و مــردم به طــور همه جانبه
شرکت کردند .شاید بتوان این نهضت را فقط
با قضیه قتل الکساندر گریبایدوف مقایسه کرد
کــه نه ملی بود و نه نقش مردم و روحانیان در
آن پررنــگ بود .آن ماجرا بیشــتر ،واکنشــی در
مقابل ســلطه و ظلم بــود؛ اما نهضت تحریم
بیشــتر از اینکه واکنش باشد ،سرفصلی جدید
بــود .قضیــه گریبایدوف بــه زورگویــی روسها
و تکبــر ســفیرُ ،مهر پایــان زد .به نظــر بنده ،به
خــاف تحلیلهایی که ایــن حرکت را محکوم
میکننــد ،این حرکت در جای خودش ،بســیار
هم غرورآفرین بود .تفاوت جریان گریبایدوف
با اشغال ســفارت امریکا در  ۱۳آبان این است
کــه  ۱۳آبان پایان دوره ســلطه اســت و شــروع
مبارزه علیه غرب؛ اما بهنظر میرسد انعکاس
اثباتی جریان گریبایدوف ،بعداًدر تنباکو پدیدار
و ثمره هردو در مشروطه مشاهده شد .مرحوم
سید حسن مدرس درباره اینکه نهضت تنباکو
توانست به مشروطه ختم شود ،دلیلی میآورد
که درخور توجه است.
ایشــان بقــای حکومتهــا را در احترامــی
میبیند که مردم برای آنها قائل هستند .قیام
تحریم تنباکو ،احتــرام حکومت را نزد مردم از
بیــن برد و وقتی احترام حکومــت از بین برود،
به تعبیــر مرحوم مدرس بــه درختی میماند
که دیگر شــکوفه نمیدهد .بــرای اولین بار ،در
نهضت تحریم بود که زنها در نهضت شرکت
کردند و ناصرالدین شاه را «شاه باجی سیبیلو»
خواندند .کســی که تــا دیروز ظــلاهلل بود ،حاال
«باجی ســیبیلو» شــده اســت .البتــه اینکه چه
شد که غرب بخشــی از میوه درختی را چید که
روحانیان و مردم در مشــروطه کاشــتند ،بحث
دیگری است.
باتوجــه به اینکه شــما قیام تحریم را ســرآغاز

تبدیــل وضعیت مــردم از تودهای بیشــکل به
ملتمیدانید،ظرفیتاجتماعیاینقیامراتا
چهحدارزیابیمیکنید؟آیاظرفیتاجتماعی
این قیام در حدی بــود که مانند برخی مورخان
یا سیدجمال ،از میرزای شــیرازی انتظار انقالب
کردن و خاتمه دادن به نظام ســلطنتی را داشته
باشیم؟
بهنظــر بنــده ،دیــدگاه ســیدجمالالدین
اسدآبادی و انتظار او مخلوطی از واقعیتهای
نهضت بیداری اســامی و اوهام ایشان است.
شــما فــرض کنیــد االن ،قهرمانــی در بســتر
بیماری است.
حــال از طرف دیگر بیاییــد به موضوع نگاه
کنیم؛ ما یک مشــروطه داریم و یک انحراف از
مشروطه .مشــروطه برای ایران ،دستاوردهای
عظیمــی داشــته کــه تجســم اصلــی آن در
شکلگیری انقالب اسالمی است؛ ولی تجسم
انحراف مشروطه ،اســتبداد رضاشاهی و دوره
پهلوی اســت .مهمترین درســی که میتوانیم
از مشــروطه بگیریــم ،پاســخ بــه ایــن پرســش
اســت :چطور میشــود نهضتی اســامی که با
تالش مــردم و بــرای رفع ظلم و قطع دســت
بیگانگان در کشور آغاز شد ،دقیقاً به سرنوشت
عکس خود دچار شــود و بر مردم تســلط یابد.
عالوه برآنکه دســت بیگانگان نیز در کشــور ما
باز شــد و اســتبدادی به مراتب بدتر از قاجار بر
مــردم تســلط یافت.درواقع ،باید بررســی کرد
چــرا نهضتی که بایــد دردهــای مــردم را دوا و
معضــات جامعه ایــران را برطــرف میکرد،
بهدلیل انحراف ،خودش به بدترین درد تبدیل
شــد .شــناخت ریشــهها و علــل منحرفکننده
مشروطه ،هشــدارهای خوبی درباره حوادث و
فتنههای اخیر و جریانهای ســی سال گذشته
به مــا میدهد؛ یعنی مشــروطه شناســی باید
به انقالب شناســی منجر شود .آسیب شناسی
مشروطه هم میتواند آسیب شناسی انقالب و
ما را درپی داشته باشد؛ ولی چشمانداز و ابعاد
انقالب اسالمی در مقایسه با مشروطه وسیعتر
است .علتش هم این است که چشماندازهای
دوره ما از دوره مشــروطه وســیعتر اســت .این
بدین معنا است که ما میتوانستیم چیزهایی
را ببینیم که مشــروطه خواهان نمیتوانستند.
البتــه گذشــت زمــان نیــز بســیار مهــم اســت.
در زمــان مشــروطه ،مدرنیتــه و دنیــای مدرن
شعارهای فراوانی میداد که خیلی هم جذاب
بودند؛ اما ما هفتادهشــتاد ســال اســت که این
شــعارها را تجربــه کردهایــم و دیدهایــم کــه به
آن هیجــان و جذابیــت و خوشــبینی کــه آنهــا
میگفتند نبود و این گونه انقالب اسالمی اثبات
شــده اســت .باید گفت افق امروز به مراتب ،از
افق مشروطه عمیقتر است و انقالب اسالمی
چشــماندازی دارد که از چشــمانداز مشــروطه
وسیعتر است.
یکــی از نــکات کلیــدی در بررســی مبانــی و
مؤلفههای انقالب مشــروطه و انقالب اســامی
بــدون شــک عنصــر هدایــت و رهبری اســت.
عنصر رهبری در این دو انقالب از چه شاخصها
ومؤلفههاییبرخورداربودهاست؟
ببینیــد هــم در انقــاب مشــروطه و هــم
انقــاب اســامی وجود عنصــر رهبری بســیار
مهم و تأثیرگذار اســت و وزنه ایــن موضوع در

انقالب اســامی بسیار ســنگینتر است و البته
تفاوتهــای جــدی هــم بیــن ایــن دو مقطــع
تاریخی در نظر و عمل وجود دارد و به عبارتی
انقــاب اســامی میــراث گرانقــدر را در نظــر
و عمــل از مشــروطه کســب کــرد و بــه عبارتی
درسهای تاریخی گرفت.
در مشــروطه عنصر رهبــری در کوتاه مدت
بهدنبال اصالح نظام سیاســی بــود؛ اما در دراز
مدت ،شــالوده شکنی کرد .برای مثال اگر شما
کمی به گذشــته برگردیــد میبینید در حکمی
که مرحوم میرزای شــیرازی داد ،نگفت تنباکو
حرام است؛ بلکه آن را مقید کرد و بیش از این،
فرمــود« :الیوم اســتعمال توتــون و تنباکو بای
نحــو کان در حکم محاربه با امــام زمان(عج)
اســت» .دوم اینکــه گفــت :اســتعمال توتون و
تنباکــو ،بازهــم نگفــت کشــیدن آن .این بدین
معنا اســت کــه هرگونه عمل تنباکویــی اعم از
قرارداد ،حمل ،بســتن جعبه و ...حرام اســت.
بــا این رویکرد میــرزا نهاد ســلطنت را در برابر
شــریعت قرار داد .دقت کنیــد میرزا نمیگوید
تنباکو حرام اســت میگوید ایــن قرارداد تنباکو
و حال ســؤال این اســت چه کســی این قرارداد
را امضا کرده ناصرالدین شــاه .میرزا با این کار،
احترام ناصرالدین شــاه و نــگاه ظلاللهی او را
شکســت .بعــد از ایــن اتفاق ،مرحــوم مدرس
که طلبهای در عتبات بود ،نقل میکند احترام
ســلطنت و قاجــار هرگز برنگشــت .این همان
دســتاویزی اســت که با آن مشروطه خلق شد؛
یعنی احترام دولت را شکســت .با مشــروطه،
دولت به جادهای افتاد که انتهای آن سرنگونی
بود.
اگــر بخواهم ســؤالم را ملموستــر بیان کنم،
در دوران مشــروطه ،علمــا ،رهبــری نهضــت و
هدایــت تودههای مردم را بــه عهده گرفتند؛ اما
نفوذیهــا ،بیگانگان ،اســتعمار و دنیــای غرب،
در میــان راه ،این جریان را منحــرف کردند .این
قضیه در جریان انقالب اسالمی ،باوجود اینکه
مشــکالت بســیاری هم بــه وجــود آورد ،محقق
نشــد؛ یعنی رهبری امــام خمینــی(ره) و بعد از
ایشان،رهبریآیتاهللخامنهایبهگونهایبود
کهتجربهمشروطهتکرارنشد.همچنین،باوجود
کارشــکنیها و حــوادث بســیار ،نقــش رهبری و
والیت فقیه در حفظ ارکان و اســاس نهضت و
نظام بیبدیل بوده است .بررسی این دو رویداد
دراینحوزه،بهصورتتطبیقچگونهاست؟
مرجعیــت ،صــرف نظــر از اشــخاص و
جایگاهــش ،جایــگاه و منصب خاصی اســت
کــه ایــن افتخار نصیــب برخــی میشــود .این
طور نیســت که کســی بیاید و بگوید من مرجع
هســتم و رساله نوشــتم و شــرف این جایگاه را
پیدا کند.شــأن و منزلت بســیاری میخواهد تا
کســی به ایــن جایگاه برســد زیرا اصــاً مقامی
عادی نیســت .به نحوی ،حمایــت ومدد امام
زمان(عــج) را میخواهد .در بعد دیگر ،یعنی
انقالب اســامی ،امــام فقیه جامعالشــرایطی
بود و بر اوضاع زمانه آگاهی و بصیرت داشت.
نکته مهم ،تجربهای اســت که امام خمینی از
جریان مشــروطه به دســت آورد؛ امــا در زمان
مشــروطه ،ایــن تجربه وجــود نداشــت و برای
اولیــن بار اتفــاق افتاد .نمیتوانیــم به علمای
مشــروطه بگوییــم چــرا بعضــی اشــتباهها را
مرتکب شــدید؛ زیرا بار اولشان بود که این بچه
را بزرگ میکردند و نمیدانســتند این کودک
ممکن اســت شــرور هم باشــد .باالخــره ،باید
کســی این مایــع را مینوشــید ،تا بفهمــد زهر
اســت یا نه .وقتی نوشیدند ،تازه متوجه شدند
همین طور هم نمیشود این جام را سرکشید.
امــام خمینــی(ره) بهدلیــل تیزبینیشــان در
تاریخ ،تجربه مشروطیت را به انقالب اسالمی
انتقال دادند .این عبرت در دوره مشروطه هم
وجــود دارد؛ ولی همــان طورکه گفتم ،بعضی
عبرتها هستند که همان زمان پیش نمیآیند
و بایــد زمانی از آنها بگــذرد .این روند طبیعی
تاریخ اســت و کاری به مشروطه و ...هم ندارد.

مشــروطه خواهان هم بایــد از صفویان عبرت
میگرفتند .فرقی نمیکند و هر دورهای عبرت
خودش را دارد.
در این عرصه ،واقعیتی وجود دارد که بسیار
مهم است و آن اینکه مشروطه خواهان ،جدای
از شــیخ فضلاهلل نوری به روشنفکران و غرب
خوشبین بودند؛ یعنی هنوز خباثت و زهراینها
را نچشــیده بودند؛ البته نه زهر خــود غرب را و
نــه زهرغــرب زدههــا را .امام خمینــی(ره) هم
خطــر غــرب و هــم خطر غــرب زدههــا را دید؛
لــذا به اینها خوشــبین نبود و چون خوشــبین
نبود ،کاری هم به دست آنها نداد؛ یعنی نهاد
روحانیت را در قانون اساسی برای والیت فقیه
رســمی کرد .در مشــروطه این کار نشــد؛ یعنی
در قانون اساســی مشــروطه ،روحانیــان غیر از
نظارت بر قوانین ،نقش دیگری نداشتند .امام
خمینــی(ره) از مشــروطه درس گرفت که باید
رأس حکومت دســت خود روحانیان باشد و از
دســت مراجع و دین شناسان خارج نشود؛ واال
آنهــا را حــذف خواهنــد کرد .بزرگترین درســی
که ایــن نظــام از مشــروطه گرفت نهادســازی
روحانیان بود .در مشــروطه ،انرژی فراوان بود،
علمــا هم آن را کشــف کردند؛ چون توانســتند
نهضت را آغاز کنند .اما بهدلیل آنکه نتوانستند
آســیبها را درســت ببیننــد ،نتوانســتند از این
انرژی ،در نظریه بزرگ دینی مطابق خودش،
درســت استفاده کنند؛ البته برخی مواقع ،حق
داشتند که نتوانند.
یکــی از ســؤاالت مهــم در بررســی انقــاب
مشــروطه و انقــاب اســامی ،نقــش بازاریان و
اصناف در روند تحوالت است .این قشر همواره
در ادوار مختلف تاریخی با توجه به اینکه نبض
اقتصــاد و بــه عبارتی نبض معیشــت و زندگی
مــردم بدانهــا وابســته بــود در رونــد تحــوالت
تأثیرگــذار بودند .ایــن نقش و تأثیرگــذاری را در
انقــاب مشــروطه و انقــاب اســامی چگونــه
میبینید؟
از موضوعات جالبی که میتوان در انقالب
مشــروطیت یافــت ،بصیــرت تاریخی اســت.
این بصیرت تاریخی که از مشــروطه به دســت
میآید ،میتواند ســرآغاز بصیرت سیاســی در
عصر انقالب اســامی باشــد؛ یعنــی بصیرت
تاریخــی از مشــروطه ،بــه بصیــرت تاریخی در
انقالب اسالمی منجر شــود و این خود ،ارتباط
ایــن دو را بیشــتر میکنــد .و افزایــش بصیرت
سیاســی در ایــن زمــان ،بــا بصیــرت تاریخــی
رابطه مستقیم دارد و این رفت و برگشت بین
بصیرت سیاسی و تاریخی ،به ما توان تحلیل و
قدرت تفکر در برابر مسائل میدهد؛ درنتیجه،
ما را از تاریکیها و شــبهات نجــات خواهد داد.
انقــاب مشــروطیت پیــش از اینکــه انقــاب
رهبــران و نخبــگان باشــد ،انقــاب تودههــای
مردم اســت؛ البتــه انقالب مشــروطه رهبرانی
از علمــا نیــز دارد .برخــی اوقات ،روشــنفکران
نیز مدعی این موضوع شــدهاند؛ ولی واقعیت
این اســت کــه خود مردم در انقالب مشــروطه
متحول شــدند .انقالب مشروطیت ،نخستین
تجربــه مــردم ســاالری در ایــران بــود؛ چــون
نخســتین تجربه بــود ،مردم افــت و خیزهایی
پیــدا کردند و به آفتهایی نیز دچار شــدند .به
هرحــال ،اصل ایــن قضیه نوع رفتــار مردم در
آن زمان اســت؛ البته نقش رهبران با بصیرت
روحانی در انقالب ،بسیار اهمیت دارد .در این
میــان هم در انقالب اســامی و هم در انقالب
مشــروطه بازاریان و کسبه و اصناف با توجه به
نقــش و جایگاهی کــه در میان مردم داشــتند
نقش مهمی در آگاهی بخشی و نیز تأثیرگذاری
بر مردم را داشــتند .بهدلیل این جایگاه اســت
که شــما میبینید وقتــی بازاریــان در دورههای
مختلف تاریخی دست از کسب و کار میکشند
نبض اقتصاد کشــور خاموش میشــود و نکته
پایانــی اینکه بین نهاد دین و بازاریــان در دوره
قاجاریــه و انقالب اســامی یک پیوند تناتنگی
وجود دارد.
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(ره)

فرود در قلب مردم

در فرآینــد تحلیلــی رخــداد  ۱۹بهمــن( ۵۷روز
در مسیر
نیــروی هوایــی) بدرســتی میتــوان دریافت اگر
تاریـــــخ
رهاورد انقالب اسالمی آزادی ملت ستم کشیده
ایران از یوغ استعمار و بردگی بود ،برای نظامیان
ایــن موهبت دوچنــدان بود چــرا که ارتشــیان از
ســتم مضاعفی که به آنان وارد میآمد ،همواره
رنج میبردند از احساســات پاک وطن پرســتی
آنان با پوشــش «مأموریت برای وطنم» جهت
حفظ رژیم شاهنشاهی سوءاستفاده میشد.
سید حکمت
قاضی میرسعید نیــروی هوایــی در هــر کشــوری به علت شــرایط
کهنه سرباز خاصتکنولوژییکیازمنحصربفردتریننیروها
نیروی هوایی در بخــش دفــاع و نظامــی گــری اســت و همین
ویژگی باعث شد تا رژیم سرمایهگذاری بیحدی بر این نیرو نماید.
در دهــه پنجاه رشــد خریدهای نظامی بویژه سیســتمهای هوایی اعم
از آفندی و پدافندی از امریکا بشــدت افزایش یافت و ســیل چهل هزار
مستشــار نظامــی به بهانــه راهاندازی تجهیزات و سیســتمها بــه ایران
سرازیر شد ،بهطوری که اغلب شعبات نیروی هوایی مملو از مستشاران
خارجــی بود که بعضاً بــا دخالتهای نابجای خــود موجبات تحقیر و
دلســردی کارکنان متخصص را فراهم میآورد .وجود این تبعیضات،

بیعدالتی و زورگویی بهگونهای بود که دیگر برای کارکنان نیروی هوایی
قابل تحمل نبود.
امام خمینی(ره) از همان آغاز با اتکا به باورها و شــعائر اســامی قلب
اکثر نظامیان مؤمن و مخلص را نشانه رفت و با تسخیر قلبها توانست
ارتش را با ملت پیوند دهد .این رهنمودهای ارزشــمند که از طریق نوار
کاســت و اعالمیــه در دســترس عناصر انقالبــی قرار میگرفــت ،تمام
تبلیغات روزانه شاهنشــاهی که سعی در جداســازی بین ارتش و مردم
داشــت را در هــم میریخت.یــک هفتــه از ورود تاریخــی امام بــه ایران
میگذشــت ،هنوز رژیم پا برجا و شــاپور بختیار مدعی مقاومت در برابر
مــردم و انقــاب بود امــا امام ،توفندهتر از هر زمان ســرگرم مســتحکم
نمودن پایههای انقالب بود .مردم هنوز بخشی از سران ارتش و حکومت
را در مقابل خود میدیدند و نگران از آیندهای مبهم و در هراس از روزی
که سرنوشت نهایی انقالب با رویارویی ارتش و مردم خاتمه یابد.
در چنیــن شــرایطی کارکنان نیــروی هوایی در یک حرکــت متهورانه با
پوشیدن لباس فرم نظامی و حضور در اقامتگاه امام در مدرسه علوی
در قلب ملت فرود آمدند و ســند زرینی از افتخار و حماســه را در تاریخ
انقــاب اســامی ایــران به یادگار گذاشــتند؛ حماســهای کــه به حرکت
انقــاب شــتاب خیرهکنندهای بخشــید و طومــار حکومت  2500ســاله
شاهنشاهی را در کمتر از 72ساعت درهم پیچید.

نگاهی به نقش تأثیرگذار صنعت نفت در سرنگونی پادشاهی پهلوی

طالی سیاه ،بالی شاه

ت وهشــت ســال پــس از ملــی شــدن نفــت در
بیســ 
زمســتان  1329ایــن بــار و بازهــم در فصــل زمســتان
یادداشت
نفت ،نقشــی تأثیرگــذار یافــت و اعتصابــات کارکنان
این صنعت در زمســتان ســال  1357تیرخالصی بود
بــه نیم قرن حکمرانــی پهلویها بر ایــران! حاکمانی
کــه خــود را بیــش و پیــش از هرچیــز وابســته به نفت
میدانستند و همین وابستگی نفتی باعث بیتوجهی
به خواست و نظر مردم شده بود!
فرشید خدادادیان نقش نفت در بروز انقالب از چند منظر قابل بررســی
پژوهشگر تاریخ نفت اســت؛ نوســانات قیمــت جهانــی نفت در ســالهای
منتهــی به  ۱۳۵۷که عالوه بر مصرف گرایی ،حاشــیه
نشــینی و تنشهای اجتماعی را بهدنبال داشــت .ناامیدی دوستان «محمد
رضــا پهلــوی» از نجــات وی در کنفرانس گوادلوپ و نقش عربســتان رقیب
ســنتی ایــران در بــازار نفت و البته نقــش اعتصابات کارکنــان صنعت نفت
در ســرنگونی شــاه از جمله این موارد هســتند که در ادامه به اختصار به آنها
پرداخته خواهد شد.
آغــاز افزایش چهار برابری قیمت نفت در بازارهای جهانی از جنگ چهارم
اعــراب و اســرائیل در اکتبــر  ۱۹۷۳میالدی بود .نتیجــه محدودیت صادرات
از جانــب کشــورهای صادرکننــده و تحریم واردات از ســوی امریــکا ،افزایش
قیمتهــای نفت در جهان بود .ایران از این رهگذر ســود کرد ،اما نتوانســت
بدرستی از این فرصت بهره ببرد .واردات فزاینده مواد مصرفی و تسلیحات
نظامی ،مجموعه اقدامات شــاه ایران برای تبدیل شــدن به پنجمین کشــور
صنعتی جهان بود و نکته مهم در وابستگی تمامی این موارد به درآمدی که
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البته هیچ تضمینی برای استمرار آن وجود نداشت .صادرات غیرنفتی ایران
تنها دو درصد از کل صادرات کشور بود.
درآمدهای نفتی همچنین تأثیر عمیقی بر جمعیت شــهری گذاشت .طی
این دوره جمعیت شــهرها افزایشــی انفجار گونه یافت .در حالی که در سال
 ۱۳۴۵تنهــا ۳۸درصــد از مردم ایران در شــهرهایی با بیــش از پنج هزار نفر
جمعیــت زندگی میکردنــد ،در ســال  ۱۳۵۵تقریباً ۴۸درصــد از جمعیت
کشــور ســاکن این گونه شــهرها شــده بودند و در حالی که در سال  ۱۳۴۵تنها
۲۱درصــد مردم در شــهرهایی با جمعیــت بیش از یکصد هــزار نفر زندگی
میکردند ،در ســال  ۱۳۵۵حدود ۲۹درصد در این شــهرها سکونت داشتند.
جمعیــت پایتخــت از  ۲۷۱۹۷۳۰نفر بــه  ۴۴۹۶۱۵۹نفر افزایــش یافت! این
موضوع رشد حاشیه نشینی و مشکالت ناشی از آن را بهدنبال داشت .هرچه
اختالف سطح درآمد شمال شهر با جنوب شهر افزایش مییافت ،اختالف
طبقاتی را نیز بهدنبال میآورد و جامعه را به انبار باروتی آماده انفجار تبدیل
نمــود .ضمن اینکه تورم نیز مهلکترین نتیجــه افزایش قیمت نفت برای
این جامعه شهری نامتوازن بود!
در عرصه جهانی نیز شاه بواسطه این درآمدها دچار سوءتفاهم شد .وی در
سال  ۱۹۷۵میالدی گفت« :اشخاصی هستند که تصور میکنند و شاید هنوز
همچنین تصوری را دارند که من یک بازیچه دست امریکا هستم .برای چه
من باید بپذیرم که یک بازیچه باشم؟ دالیلی برای قدرت ما در دست است
که ما را نیرومندتر از همیشه خواهد کرد ،بنابراین چه دلیلی دارد که ما آلت
دســت دیگران باشــیم؟» این ادعا البته برای شــاه گران تمام شد و امریکا و
دیگر کشورها را به رویارویی با ایران مصمم کرد!
نشــریه «میدل ایســت ژورنال»در شــماره پاییز  ۲۰۰۸میالدی خود مقالهای
مســتند به اسناد سیاســتمداری به نام«اســکو کرافت» منتشــر کرد که مؤید
ایــن تصمیــم بــود .بر اســاس این مقالــه ،بیــن امریکا و عربســتان در ســال

 ۱۹۷۶میــادی بــرای کاهش قیمــت نفت تبانی بــه عمل آمده بــود .تبانی
کــه عالوه بر تأثیر در بازار جهانی نفت پایههای حکومت شــاه را نیز متزلزل
میساخت!
در نشست دسامبر  ۱۹۷۶اوپک در دوحه قطر ،عربستان با هماهنگی امریکا
تــاش جهــت کاهش قیمــت جهانی نفــت را آغــاز کرد«.شــیخ احمدزکی
یمانی» وزیر نفت عربستان کشورهای عضو اوپک را تهدید کرد که آن کشور
تأثیــر افزایش بهای نفــت را با افزایش فروش نفت خــود با قیمت پایینتر
جبران خواهد کرد .سیستم دونرخی اوپک عمالً تا شش ماه ضربات مهلکی
بر اقتصاد ایران وارد کرد.
اعتراضات و اعتصابهای مردمی که از مدتی قبل در ایران شروع شده بود
با بحران مالی جدید ابعادی گستردهتر یافت و با رسیدن این اعتراضات به
کارکنــان صنعت نفت ،جلوه دوم تأثیر نفت در ســرنگونی حکومت پهلوی
را ظاهر ســاخت .در بحبوحه نهایی شدن اعتراضات انقالبی در ایران و پس
توهشــتم مرداد 1357این اعتراضات
از اتفاق ســینما رکس آبادان در بیس 
بیشــتر شــد .یک ماه بعــد و یــک روز پس از هفدهــم شــهریور  ۱۳۵۷دامنه
اعتصابــات به کارکنان صنعت نفت رســید .در ۱۸شــهریور بیش از هفتصد
کارگر پاالیشــگاه تهران در اعتراض به حکومــت نظامی اعتصاب کردند .دو
روز بعد و در بیستم شهریور ،کارگران پاالیشگاههای اصفهان ،شیراز ،آبادان و
تبریز به این اعتصاب پیوستند.
اعتصــاب در صنعــت نفــت بــا انتشــار خبــری از بانــک مرکــزی گســترش
بیشــتری یافــت ۲۷ .شــهریور کارکنان بانک مرکــزی نام  ۱۷۷نفــر از افرادی
را منتشــر کردند که به ادعای ایشــان بیــش از دو میلیارد دالر از کشــور خارج
کردهانــد و در آن لیســت نــام مدیرعامــل وقــت شــرکت ملی نفت ایــران با
اتهــام خروج  ۶۰میلیــون دالر از کشــور جلب توجه میکرد! خبــری که البته
بررســی صحــت آن در فضای انقالب غیرممکن بود .هم زمان با گســترش
فضای انقالبی در کشــور و در آبان ماه  ۱۳۵۷اعتصابات در پاالیشگاه عظیم
آبادان فراگیر شــد به حدی که در پایان ماه ،تولید به  ۱۵۰هزار بشــکه در روز
یعنی معادل یک چهارم تولید معمول سقوط کرد .ظرف چند هفته وضع
نفــت رو بــه وخامت گذاشــت و صفــوف طوالنــی مقابل پمــپ بنزینها به
وجود آمد.
همزمــان بــا این اتفاقــات ،در جزایــر «گوادلوپ» در شــرق دریــای کارائیب،
رؤســای چهــار قــدرت بــزرگ جهان بــه پیشــنهاد فرانســه ،گردهــم آمدند
و بــه بررســی رویدادهــای ایــران و آینــده آن پرداختنــد .در ایــن کنفرانــس،
«جیمــی کارتــر»« ،هلمــوت اشــمیت» صدراعظــم اســبق آلمــان غربــی،
«جیمز کاالهان» نخســتوزیر انگلســتان و«والری ژیســکار دســتن» رئیس
جمهــوری وقــت فرانســه بــا هــدف حفــظ منافــع خــود در ایــران بــه تبادل
نظــر پرداختنــد .کارتــر ،معتقد بود به علــت وضعیت حاکم بر ایــران دیگر
امــکان حمایــت از شــاه وجــود نــدارد .وی توانســت ســران ســه کشــور دیگر
حاضــر در گوادلــوپ را با خود همراه ســازد .ضمن آنکه ژیســکار دســتن نیز
امیــدوار بــود بــا توجه به حضــور «آیــتاهلل روحاهلل خمینــی (امــام ره)» در
فرانســه بتواند نقش واســطه بــا نیروهای مخالــف رژیم شاهنشــاهی را ایفا
کنــد .با شــکلگیری ایــن کنفرانس و ســپس نتایــج آن ،محمدرضــا پهلوی
کــه تصمیــم به خــروج از ایــران داشــت ،کار خود را بــه کلی تمام شــده دید
و متوجــه شــد دیگر حمایتهای پیشــین غرب بــرای او و رژیم شاهنشــاهی
وجود ندارد.
بــه فاصله کمی پــس از اعتصاب کارکنان نفت و قطع جریان نفت از ایران،
نماینــدگان کشــورهای خارجــی چندیــن بار با نماینــدگان رهبــر انقالب در
«نوفل لوشــاتو» دیــدار کردند زیرا آنها بیش از هر چیز نگران قطع مســتمر
طــای ســیاه ایــران بــه بازارهای جهانــی بودنــد .در داخل ایــران نیز تالش
نافرجــام رژیم بــرای بازگردانــدن آرامــش در مناطق نفتخیز بــه نتیجهای
نرســید و بــدون شــک از دســت دادن کنتــرل بــر مناطــق نفتخیــز ایــران و
اعتصابــات کارکنان صنعت نفــت ،تیر خالصی بود بــر رژیمی که پایههای
مردمی خود را از دست داده بود.
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