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The main question of the paper is what the structural and agency backgrounds of the 
Nationalization Movement of the Oil Industry and the Islamic Revolution of Iran 
are. To answer this question, Anthony Giddens' Structuration Theory has been used. 
For Giddens, the structure and agency are two sides of a coin, and the integrated 
analysis of the structure- agency must be used to explain social phenomena. The 
method of this research is documentary and historical analysis, and a note -based 
tool for collecting information is used. The research hypothesis is that the 
simultaneous presence of structural and agency causes the occurrence of the 
National Oil Movement and Islamic Revolution movement. The findings of this 
research show that in the structural aspect, the most important factors in the national 
oil movement are: in the economic dimension the oil issue, in the social dimension, 
the coalition of clerics, intellectuals and marketers, in the field of domestic politics, 
the dictatorship of government and in foreign policy, the support of the super powers 
of the Mohammad Reza king, and in the cultural field, the dominant ideology of 
nationalist ideology. In the structural aspect, the most important factors in the 
Islamic revolution are: in the field of economy, dependent and uneven development 
and the rentier state, in the social dimension, the coalition of all classes, in the field 
of domestic politics, the absolute dictatorship mode of government, and in the 
foreign policy, dependence of Shah government on super powers, and in the cultural 
dimension, the dominant and mobilizing ideology of Shi'ism. 
       But in the agency aspect, in the National Movement, the coalition of Dr. 
Mossadegh as a representative of the national flow and Ayatollah Kashani as a 
representative of the religious flow, was effective. In the Islamic Revolution, there 
was again a coalition between religious, intellectuals and market forces, but the 
unique leadership of the revolution was by Imam Khomeini and religious flow as the 
main agents of it. 
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 چکیده
شـدن نفـت و انقـالب     ینهضت مل يو کارگزار يساختار يها ینهمقاله آن است که زم یال اصلؤس

استفاده شده است.  یدنزگ یآنتون یابیساختار یهال از نظرؤس ینپاسخ به ا ي. برایستچ یرانا یاسالم
 ـسـاختار    یقـی تلف یـل از سـطح تحل  یـد انـد و با  سکه یک يساختار و کارگزار دو رو یدنزبه نظر گ
و  یخیو تـار  ياسناد یلپژوهش تحل ینروش ا  استفاده کرد. یاجتماع يها یدهپد یینتب يبرا کارگزار

آن اسـت   یـق تحق یهاطالعات استفاده شده است. فرض آوري جمع ياز اسناد برا يبردار یشاز ابزار ف
 ینفت و انقـالب اسـالم   یباعث رخدادن نهضت مل يو کارگزار يکه حضور همزمان علل ساختار

 ینتـر  مهـم  ياقتصـاد  ینـه در زم ي،در بعـد سـاختار   دهد یپژوهش نشان م ینا هاي یافتهاست.  دهش
روشـنفکران و   یون،ائـتالف روحـان   یاجتمـاع  ینـه له نفـت، در زم ئنفـت مسـ   یعوامل در نهضت مل

 یـت حما یخـارج  یاسـت و در س یکتـاتوري د یحکـومت  یوهشـ  یداخلـ  یاسـت س ینهدر زم یان،بازار
بـوده اسـت.    یونالیستیناس یدئولوژيغالب ا یدئولوژيا  یفرهنگ ینهو در زم ه،بزرگ از شا يها قدرت

توسعه وابسته و نـاموزون   يقتصادا ینهدر زم یعوامل در انقالب اسالم ینتر مهم ياما در بعد ساختار
 یحکـومت  یوهشـ  یداخلـ  یاسـت س ینـه در زم ی،ائتالف همه طبقات یاجتماع ینهدر زم ی،و دولت رانت

غالب  یدئولوژيا یفرهنگ ینهها، و در زم به قدرت یوابستگ یخارج یاستو در س لقهمط یکتاتوريد
  .بوده است یعتش یدئولوژيا گر یجو بس

و  یملـ  یـان جر ینـده ائتالف دکتر مصـدق بـه عنـوان نما    ی،در نهضت مل ي،اما در بعد کارگزار
 یـان باز هـم ائـتالف م   ی،ثر شد. در انقالب اسالمؤم یمذهب یانجر یندهبه عنوان نما یاهللا کاشان یتآ
منحصر به فـرد انقـالب بـا امـام      يرهبر یصورت گرفت ول يو بازار يروشنفکر ی،مذهب یروهاين

   آن بود. یبه عنوان کارگزار اصل یمذهب یانو جر )( ینیخم

  .ساختارها، کارگزارها یران،ا یشدن نفت، انقالب اسالم ینهضت مل: کلیدي واژگان
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  مقدمه

در تاریخ معاصر ایران، شاهد پنج جنبش مهم براي رهایی از استبداد داخلی و 
امپریالیسم خارجی هستیم. جنبش تنباکو، انقالب مشروطه، نهضت ملی نفت، قیام 

هاي مهمی در نیل به این مقصود بودند. دو  پانزدهم خرداد و انقالب اسالمی حرکت
جنبش اول استبداد داخلی را هدف گرفته بودند و سه جنبش بعدي هم با استبداد 
داخلی و هم با امپریالیسم خارجی در چالش بودند. در این مقاله به مقایسه علل رخداد 

 شود. هدف آن است تا علل ساختارياخته میانقالب اسالمی و نهضت ملی نفت پرد
 (علل دور) و علل کارگزاري(علل نزدیک) در این دو انقالب بررسی شوند.

  پیشینه تحقیق

هاي کلیدي در نهضت مشروطه  گروه«اي با عنوان  ) در مقاله1389( مهدي ابوطالبی -1
ثیرگذاري أتبه بررسی نقش طبقات متوسط و سنتی و جدید و میزان  » و ملی شدن نفت

گیري جنبش ملی شدن نفت پرداخته است و  ها، در مقایسه با سایر عوامل، در شکل آن
گروه روحانیون، روشنفکران، بازاریان و کارگران را  ها عملکرد چهار در سطح گروه

تفاوت بین این اثر و پژوهش حاضر در این است که اثر حاضر به   بررسی کرده است.
و انقالب اسالمی پرداخته  کارگزار نهضت ملی نفت  ـ اختارمقایسه عوامل س نقش و 

است در صورتی که اثر فوق به بررسی برخی علل کارگزاري نهضت ملی نفت و 
  مشروطه پرداخته است.

علل ظهور و افول نهضت ملی «اي با عنوان  )، در مقاله1394( پور، نورانی جالل -2
اسالمی را از دالیل   بعیت از رهبران ملی وعواملی مانند اتحاد بین مردم، ت» نفت ایران

،  کند و در مقابل شکست اتحاد بین رهبران نهضت اصلی نهضت ملی نفت تلقی می
فریب مردم توسط مزدوران داخلی و خارجی و در نهایت انحراف از اهداف اصلی را از 

  یسهمقا  شمارد. در صورتی که پژوهش حاضر به نقش و بر می دالیل شکست نهضت ملی 
  و انقالب اسالمی پرداخته است.  کارگزار نهضت ملی نفت ـ تمامی عوامل ساختار

بازار و نهضت ملی شدن «اي با عنوان  )، در مقاله1391( صابري، شیخ نوري -3
کید دارد که بازار نقشی سیاسی و اقتصادي در ملی شدن أاین امر ت بر» صنعت نفت
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چنین همسویی و مشارکت عمومی صنعت نفت و نخست وزیري مصدق دارد و هم
از اهداف اصلی نهضت قرار داشت و » استقالل«و » حاکمیت ملی« بازاریان حول محور

تحقق حاکمیت ایران بر منابع و منافع ملی خود، برداشت بازاران نسبت به ملی شدن 
شد. در صورتی که در پژوهش حاضر  صنعت نفت در بعد سیاسی و اقتصادي تلقی می

نوان یکی از عوامل کارگزاري مهم در پیروزي نهضت ملی نفت و انقالب بازار به ع
  شود. اسالمی ایران محسوب می

» علل و عوامل انقالب اسالمی«اي با عنوان  )، در مقاله1385( زاده، باقر حشمت - 4
المللی و  مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادي، فرهنگی را بررسی کرده و در کنار شرایط بین

ریختگی  حقوق بشر کارتر به عوامل داخلی مانند افزایش درآمد نفت و بهم خارجی مانند
، رواج فساد، ظلم و دیکتاتوري اشاره کرده  ها قدرت اقتصادي، وابستگی شاه به سیاست ابر

ترین علت براي ایجاد انقالب فکر و اراده انسان تلقی  دارد مهم است و در نهایت بیان می
حاضر در کنار عوامل ساختاري اقتصادي، سیاسی،  کند. در صورتی که پژوهش می

  . پردازد فرهنگی به عوامل کارگزاري انقالب اسالمی و نهضت ملی نفت نیز می
» نفت روحانیت و ملی شدن صنعت«اي با عنوان  )، در مقاله1388( رهدار، احمد - 5

زمانی که  دارد تا کند و بیان می ثر روحانیت در نهضت ملی نفت را تبیین میؤبه نقش م
کردند، نهضت  ها حمایت می گرا حضور داشتند و از آن روحانیت در کنار گروهاي ملی

شدن صنعت نفت دست یافت اما به محض  هاي زیادي از جمله ملی به موفقیت
نشینی کردند و از ملی کردن صنعت نفت  ها هم عقب گرا کنارگیري روحانیت، ملی

حاضر در این است که این اثر تنها به نقش دست کشیدند. فرق اثر مذکور با پژوهش 
یکی از مهمترین علل کارگزاري نهضت ملی نفت پرداخته است در صورتی که پژوهش 
حاضر به نقش تمامی علل کارگزاري و ساختاري در نهضت ملی نفت و انقالب 

  اسالمی پرداخته است.
» پیروزي انقالب اسالمینقش نخبگان در «اي با عنوان  )، در مقاله1383( فر شیبانی - 6

کند و بیان  ثر نخبگان ارزیابی میؤیکی از علل مهم پیروزي انقالب اسالمی را نقش م
ثیر در تحوالت انقالبی ایران در دهه أ)، بیشترین ت( دارد پس از رهبري امام خمینی می

  هاي فرهنگی و سیاسی بوده است.  ه وقفه چهر هاي بی چهل و پنجاه، از سوي تالش
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تحلیل روابط کاشانی و نواب « اي با عنوان )، در مقاله1392( جهرمی ارگرک -7
به این نکته اشاره دارد که نهضت ملی نفت » و نهضت ملی نفت  صفوي در پیروزي

آید که در پیروزي و شکست این  ایران از مهمترین رویدادهاي تاریخ ایران به شمار می
ن میان نقش عناصر مذهبی مانند نواب اند که در ای ثري دخیل بودهؤنهضت عوامل م

بدیل و  اهللا کاشان نقشی بسیار بی صفوي به عنوان رهبر جمعیت فدائیان اسالم و آیت
  مهمی بوده است.

بازبینی   به» گیري انقالب اسالمی شکل«)، در کتاب خود با عنوان 1381( میالنی -8
ن نفت، گسترش صنایع، ، سیاسی و اجتماعی مانند پدید آمد و تحلیل شرایط اقتصادي

پردازد که در حکم کاتالیزور  ارگران و نخبگان جدید میک، بازار،  پیدایش طبقه متوسط
  کند.  هاي ظهور آن را فراهم می انقالب زمینه

ها  مروري تحلیلی بر زمینه«اي با عنوان  )، در مقاله1380( حاجی بابایی، نزهت -9
ره دارد که برجستگی انقالب ایران این بود که به این نکته اشا» و عوامل انقالب اسالمی

گسترده و  زهدر عصر سکوالریسم، در چارچوب دین لحظه به لحظه ادامه یافت و حو
) و انگزش اسالم ناب از مهمترین علل ( بدیل امام ساز مردم، رهبري بی سرنوشت

  وقوع انقالب اسالمی است.
» مذهب در انقالب اسالمی ایراننقش «اي با عنوان  )، در مقاله1393( روحی -10

هاي اسالمی متمایز  پردازد که انقالب ایران را از سایر انقالب هایی می به بیان مشخصه
گیري انقالب در ایران مذهب بوده  افزار شکل نرم کند به صورتی که ایدئولوژي و می

، هاي زندگی بشر، همچون رفاه و توسعه اقتصادي هرچند انقالبیون به سایر جنبه
تر،  مشارکت سیاسی و استقالل خود نیز توجه داشتند اما همه موارد در طرحی کلی

  شد. خواهی خالصه می یعنی اسالم

  مبانی نظري .1

بندي کلی  در یک تقسیم یابی آنتونی گیدنز است. مبناي نظري این مقاله نظریه ساختار 
کنند. در  تقسیم میشناسی، به دو سطح تحلیل خرد و کالن  سطوح تحلیل را در جامعه

هاي انسانی و در سطح کالن، واحد تحلیل ساختارهاي  سطح خرد، واحد تحلیل عاملیت
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خر یک سطح تحلیل تلفیقی هم به دو سطح تحلیلِ أشناسی مت اجتماعی است. در جامعه
شناسانی همچون گیدنز، بوردیو و  گفته شده اضافه شده است که در کار جامعه

  . شود هابرماس دیده می
هاي  طرفدارن سطح تحلیل خرد عقیده دارند که این عامالن انسانی هستند که پدیده

ها در ذهن دارند  ها، عقاید، آرا، معانی و تفاسیري که آن سازند و دیدگاه اجتماعی را می
هاي انسانی  دهند. لذا براي پی بردن به دالیل کنش هایی است که انجام می عامل کنش

ها به هدفمندي، ارادي بودن و  م روي آورد. آنیتفسیر و تفهباید به هرمنوتیک و 
  هاي انسانی معتقدند. مندي کنش نیت

هایشان به عاملیت انسانی توجهی  طرفداران سطح تحلیل کالن در تحلیل ،در مقابل
هاي اجتماعی را باید در ساختارهاي کالن اجتماعی  ندارند و معتقدند علل پدیده

اي انجام  ماعی درون ساختارهاي از پیش تعیین شدههاي اجت جستجو کرد. کنش
هاي انسانی را محدود به  ها هستند. ساختارهاي اجتماعی کنش شوند و محدود به آن می

  سازند.  الزامات خویش می
کند که  گیدنز در این است که براي غلبه بر این دوگانگی، پیشنهاد می   اهمیت نظریه 

د و ناعمال اجتماعی در نظر گرفته شو   تلف کلیهعاملیت و ساختار، صرفاً وجوه مخ
معتقد است که جدا کردن این دو، یک تمییز تحلیلی است و نه واقعی در این 

کنش فرد.    زمان هم اجبارکننده هستند و هم نتیجه انداز، ساختارهاي اجتماعی، هم چشم
هم هست. ساخت از  »تواناساز«است، » وادارکننده«گیدنز، ساخت در عین اینکه    به گفته

  .دهد کند و از طرف دیگر به او امکان کنش می یک سو فرد را محدود می
دهند. عاملیت  انجام می ها عمالً از نظر گیدنز عاملیت یعنی چیزهایی که عامل 

مربوط به رویدادهایی است که فرد عامل آن است. رویدادي که اگر فرد دخالت 
ها داراي توانایی و قدرت  به نظر گیدنز عامل ).Giddens, 1984:9داد ( کرد روي نمی نمی

اند. کنشگر محدودیت دارد ولی این بدان معنا نیست که  ثیرگذاري بر دنیاي اجتماعیأت
  ثیرگذار نیست.أاي ندارد و ت چاره

هاي اجتماعی مشابه قابل تشخیص  ساختار هم قواعد و منابعی است که وجود عمل
دهد  مند می ها شکل نظام کند و بدان را امکانپذیر می هاي متفاوت ها و مکان در زمان
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)Giddens, 1984:17.(  ها  هاي عامالن انسانی و از طریق آن اما ساختار فقط در کنش
ها  توان آن یابد. در واقع عاملیت و ساختار دو روي یک سکه هستند و نمی موجودیت می

دهد، اما در  نسانی را سازمان میهاي عامالن ا را جدا از هم تحلیل کرد. ساختارها، کنش
) Giddens, 1989: 256شوند ( ها تثبیت و بازتولید می عین حال خود نیز از طریق کنش

ها باشد، اما تصور   کننده کنش تواند محدود البته گیدنز منکر آن نیست که ساختار می
کید بر أاز تها  کنند. وانگهی آن شناسان در اهمیت این محدودیت اغراق می کند جامعه می

اند.  سازد کوتاهی کرده کند و هم توانمند می اینکه ساختار همیشه هم محدود می
دهند که در صورت  هاي انسانی امکان انجام کارهایی را می به عامل ساختارها غالباً

. در این مقاله بر اساس  )Giddens, 1984: 163فقدان ساختارها قادر به انجام آن نبودند (
هاي ساختاري و عاملیتی (کارگزاري) دو رویداد  گیدنز به مطالعه زمینهمدل نظري 

نهضت ملی نفت و انقالب اسالمی پرداخته شده است. در طول مطالعه همواره این 
نظري بوده است که رویدادهاي اجتماعی نهضت نفت و انقالب ّ چارچوب نظري مد

، کنش عامالن انسانی این دو هاي ساختاري دادند مگر آنکه زمینه اسالمی هرگز رخ نمی
یداد را هدایت کرده و همزمان کنش این عامالن انسانی، بر ساختارهاي اجتماعی ور
ها را متحول ساخته و بازتولید نموده است. فرض نظري این مقاله آن  ثیر گذارده و آنأت

دو طور همزمان این  ههم ب هاي ساختاري و کارگزاري آن است که بدون مهیا بودن زمینه
هاي  افتادند. در واقع ساختارهاي اجتماعی باعث کنش ساز اتفاق نمی رویداد تاریخ

ها بر ساختارهاي اجتماعی اثر  طور همزمان این کنش هانقالبی عامالن انسانی شده و ب
گزاري رهاي ساختاري و کا ها را متحول ساخته است. در ادامه بحث زمینه گذاشته و آن

  شوند. عی بررسی میاین دو رویداد مهم اجتما

  هاي ساختاري در نهضت ملی نفت و انقالب اسالمی زمینه .2
  هاي ساختاري نهضت ملی نفت زمینه .2-1
 هاي اقتصادي نهضت ملی نفت زمینه. 1- 2-1

ملی شدن صنعت نفت ایران جنبشی بود که از مجلس شروع شد و واکنشی بود به 
ي ایران گرفته بودند از جمله امتیاز رویتر، ها امتیازاتی که بیگانگان تا آن زمان از دولت

از  ). 2012گلشاییان (فدایی،  ـ و قرارداد الحاقی گس 1312قرارداد دارسی، قرارداد 
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هاي زمان کشف و استخراج نفت در ایران اهمیت نفت براي انگلیس و دیگر قدرت
نگاهی گذرا به ). 155: 1385 (کریمی، ساالران ایرانی افزایش یافت جهانی و نیز قدرت

رفت، این  این امتیازات و قراردادهایی که طی آن نفت ایران توسط انگلستان به تاراج می
  .کند یید میأموضوع را ت

ش اجازه تجارت و نقل و فروش گاز طبیعی، نفت،  1280دارسی در سال  قرارداد 
طرف قیر و موم طبیعی در ایران براي مدت شصت سال را به انگلستان اعطا کرد و 

ایرانی معاف بودن از مالیات را در طول مدت امتیاز را تضمین کرد و در مقابل، طرف 
الزحمه به برداري از معادن را به عنوان حق درصد از عواید بهره 16مقابل متعهد گردید 

  ).47-48: 1361 دولت ایران بپردازد (مدنی،
ر انگلیس قرار به مدت شصت سال نفت ایران در اختیا 1312قرارداد براساس  
سال گذشته بود؛ حال با قرارداد  32که از قرارداد شصت ساله دارسی  حالی گیرد؛ در می

). همچنین شرکت 165: 1369کدي،  (  یافتجدید شصت سال دیگر نیز ادامه می
االمتیاز ایران مشمول  انگلیسی از پرداخت مالیات به دولت ایرن معاف، ولی سهم حق

میلیون لیره  9دولت ایران  1327آمد دولت انگلستان بود. در سال مقررات مالیات بر در
  ).248-249: 1372 االمتیاز دارد (ذوقی، انگلیس حق

قرارداد الحاقی قرارداد دیگري است که قرار بود بین دولت ایران و انگلیس منعقد 
، مذاکره براي »موازنه منفی«طی طرحی با نام   1323آذر  11شود. دکتر مصدق در 

به  ـ گسـ   اگذاري امتیاز نفت را ممنوع کرد. انگلستان نیز با فرستادن نماینده خودو
شیلینگ در  4االمتیاز ایران از  د کرد. طی این قرارداد حققایران، قرارداد الحاقی را منع

شیلینگ افزایش یافت. اما این افزایش کاذب بود و در  6به   1312  هر تن در قرارداد
-1329هاي  شیلینگ سابق بود تا جایی که طی سال 4لینگ، همان شی 6عمل پرداخت 

میلیون پوند بود که  250سود خالص شرکت انگلیسی پس از کسر مالیات بالغ بر  1324
  ). 231- 231: 1369 میلیون پوند به ایران دادند (کدي، 90تنها 

تیاز شد؛ حق امبنابراین در اجراي قرارداد نفت، نسبت به ایران اجحاف روا می
هاي تسلط انگلیس بر  رفت. سال مبلغی ثابت بود اما سود شرکت روز به روز باال می

نفت ایران مقارن بود با محروم شدن جامعه ایران از بخش عمده امکاناتی که درآمد 
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  توانست در اختیارش قرار دهد. عادالنه نفت می

  هاي اجتماعی نهضت ملی نفت  زمینه. 2- 2-1

و مدرن بیش از سایر طبقات اجتماعی در نهضت ملی نفت نقش  دو طبقه متوسط سنتی 
وران و کاسبان خرده  اي از روحانیون، بازاریان، پیشه داشتند. طبقه متوسط سنتی مجموعه

اجتماعی معاصر از جمله نهضت ملی کردن ـ  بورژوازي بودند که در تحوالت سیاسی
دینی  مبارزه با قوانین غیرصنعت نفت نقش مهمی ایفا کردند. هدف مشترك این طبقه 

که در طی تصویب قانون ملی شدن نفت،  طوري در جریان تحوالت مزبور بود. به
هایی علیه مداخالت بیگانگان موضع گرفتند و تالش کردند روحانیت با ارائه اعالمیه

مردم را آگاه کرده و به تظاهرات در جهت ملی شدن نفت شکل دهند، و بازاریان با 
هاي اقتصادي به حمایت از دولت مصدق پرداختند. بنابراین در طی و کمک بستن بازار

طلبانه و هاي استقاللگرایان، از اهداف و آرماناین جنبش طبقه سنتی در کنار ملی
  ). 64-66: 1392 گرایانه جبهه حمایت کرد (شیخ نوري، صابري، ملی

طبقه متوسط جدید  دیگر از عوامل مهم اجتماعی در نهضت ملی نفت پیدایش  یکی
ها ). رشد نظام اداري، نیاز روزافزون به تکنیسین108: 1370کرده بود (افروغ،  و تحصیل

گیري این آموزي به سبک غربی، باعث شکل گسترش سواد و مدیران در همه سطوح، و
 ).59: 1392صابري،  طبقه جدید شد (شیخ نوري،

قضات، پزشکان، مهندسان و در واقع طبقه متوسط جدید در ایران شامل وکال، 
  اجتماعی نقشی فزاینده ـ هاي سیاسیاستادان دانشگاه است که در رهبري نهضت

مشترکی  ). در نهایت این نیروها به خاطر اهداف60: 1392 صابري، داشتند (شیخ نوري،
وارد جبهه ملی شدند و مبارزه مشترك خود  مانند جلوگیري از استبداد و استعمار متفقاً

 را بر علیه مجموعه دربار، ارتش، شرکت نفت به مالکیت انگلیس آغاز کردند.

  هاي سیاسی نهضت ملی نفت زمینه .3- 2-1 

قصدي به جان شاه صورت پذیرفت که فرصت مناسبی  سوء 1327بهمن  15در تاریخ 
ستعماري خود را تقویت کند؛ چرا که تا ا ـ در اختیار شاه قرار داد تا قطب استبدادي



 69    یرانا یصنعت نفت و انقالب اسالم شدن ینهضت مل يو کارگزار يساختار هاي ینهزم

هاي سیاسی زیادي خود  باعث شده بود که گروه هاي سیاسی داده شده  قبل از آن آزادي
رو شاه از این فضاي ترور استفاده  این را محق در دخالت در کلیه امور مملکت بدانند. از

  و به اقدامات زیر دست زد:
ود، تالش براي ایجاد موازنه سیاسی بیش غیرقانونی اعالم کردن حزب توده ب ،اول

از هر چیز در غیرقانونی اعالم کردن حزب توده و دستگیري و محاکمه رهبران و نیز 
العاده مجلس تشکیل شد  بهمن جلسه فوق 15تغییر قانون اساسی متجلی شد. لذا فرداي 

  ).196: 1385 و دولت حزب توده را غیرقانونی اعالم و آن را منحل کرد (کریمی،
سسان ؤمجلس م سسان بود. پس از ترور نافرجام، فوراًؤتشکیل مجلس م، دوم

: 1384 (ازغندي، تشکیل شد تا به نفع موقعیت شاه در قانون اساسی تجدید نظر کند
  دست آورد. هنظر شاه حق انحالل مجلسین را ب ). بر اساس این تجدید232

تنهایی  اي ملی به، تشکیل مجلس سنا بود. با تشکیل مجلس سنا، شورسوم
گیرنده نبود؛ نظر مجلس سنا فقط جنبه استصوابی داشت. انگیزه شاه از تشکیل  تصمیم

  ).197: 1385 (کریمی، مجلس سنا، سلب قدرت از مجلس شوراي ملی بود
  اهللا کاشانی اهللا کاشانی به لبنان بود. پس از ترور نافرجام شاه، آیت چهارم تبعید آیت

به ظن دست داشتن در ترور شاه، دستگیر و تبعید شد. بنابراین ترور شاه در حقیقت 
شد. نتیجه  استعماري تمام می ـ یک کودتا بود که در هر صورت به نفع قطب استبدادي

این اقدامات آنکه شاه با استفاده از فضاي پس از ترور تالش کرد فضاي سیاسی را به 
شروع روند ملی  ارگرایی گام برداشت. بنابراین قبل ازنفع خود ببندد و به سوي اقتد

رضا شاه فضاي سیاسی جامعه را به سوي اقتدارگرایی  ، محمد1328شدن نفت در سال 
  مدنی را تضعیف نماید.  کرد جامعه برد و تالش می به پیش می

  هاي فرهنگی نهضت ملی نفت  زمینه . 4- 2-1

ه نقش مهمی ایفا کردند که شامل خرده فرهنگ عمد در جریان ملی شدن نفت سه خرده
فرهنگ  فرهنگ کمونیستی و خرده گرایی)، خرده لیبرالیسم (ملیـ  فرهنگ ناسیونال

  مذهبی است.
گرایی) اندیشه غالب نهضت ملی نفت است.  فرهنگ ناسیونال لیبرالیستی (ملی خرده
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از   دوستیپرستی و وطن خواهی، دموکرات بودن، میهن ضد امپریالیست بودن، مشروطه
فرهنگ است. این ایدئولوژي خواهان آزادي و استقالل کشور بود  هاي این خردهویژگی

  ).175: 1372 (کاتوزیان،
از نظر این جبهه، شرکت نفت انگلیس و ایران، نمونه مجسم امپریالیسم استثمارگر 

به خیزش عدالتی اجتماعی و اقتصادي بود. جبهه ملی با توجه  بریتانیا و منبع اساسی بی
توانست مردم  دانست که می را موضوعی می» له نفتئمس«گرا در جهان، هاي ملیجنبش

که از سوي » نظمی کهن«را حول محور آن متحد سازد و اعتراض آنان را نسبت به 
شرکت نفت انگلیس و ایران به وجود آمده بود، برانگیزاند و مبانی سلطه استعماري 

  ).152-153: 1390 اکمیت ایران فرو بریزاند (مقصودي،طوالنی آن را با برگرداندن ح
لنینیسم بود.  ـ فرهنگ مارکسیسم ایدئولوژي دیگر در دوران نهضت ملی نفت، خرده

دولت به یک جمهوري سوسیالیستی از طریق رهبري  تبدیل، این ایدئولوژيهدف 
که به عنوان بخشی از طبقه کارگر در نتیجه دیالکتیک پیکار طبقاتی  بودانقالبی پیشرو 

در نهضت ملی نفت، حزب توده تبلور اندیشه کمونیستی رسد.  به آگاهی طبقاتی می
شد و لذا  هاي این ایدئولوژي مصدق نماد بورژوازي محسوب می بود. مطابق تحلیل

شوروي نماد جنبش  شد و اتحاد ها شناخته می دولت او همکاسه امپریالیست
  هاي آن تبعیت کرد. بایست از دستورالعمل سوسیالیستی جهانی بود که می

هاي موجود در دوره نهضت ملی نفت، فرهنگ مذهبی بود که از دیگر ایدئولوژي
شود. در واقع گرایش عمده اهللا کاشانی و نواب صفوي دیده می در طیف طرفداران آیت

اهللا العظمی  فرد عالم تشیع، آیت جع منحصر بهمذهبی در آن زمان که از سوي مر
شد، عدم دخالت روحانیون در سیاست بود. ولی در کنار این بروجردي، هدایت می

اهللا کاشانی شکل گرفته بود و  فرهنگی مذهبی تحت هدایت آیت گرایش اصلی، خرده
با پنداشت. این خط فکري به دنبال مبارزه دخالت روحانیت در سیاست را مجاز می

  شاهی به شکل مبارزه براي ملی کردن نفت درآمد.  استبداد و ظلم ستم
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  هاي ساختاري انقالب اسالمی ایران زمینه .2-2
  هاي اقتصادي انقالب اسالمی ایران زمینه .1- 2-2

که در این  طوري هاي اقتصادي انقالب اسالمی رانتی شدن دولت است به یکی از زمینه
شد و حکومت ایران به یک  مین میأولت از طریق نفت تدرصد از درآمدهاي د 42زمان 

 داري جهانی تبدیل شد. نهایتاًغرق در دالرهاي نفتی و وابسته به سرمایه» دولت رانتیه«
داد و هرگونه السکوت میها حق دولتی که مستقل از مردم بود با درآمدهاي نفتی به آن

شاه در اتحاد با هیچ طبقه اجتماعی کرد. در نتیجه ها را سرکوب می مخالفتی از سوي آن
هاي نارضایتی عمومی و همچنین  کرد و همین امر زمینهمستقلی حکومت نمی

  ).124-125: 1382 اقتدارگرایی دولت را فراهم کرده بود (اسکاچپول،
هاي اقتصادي انقالب اسالمی اصالحات ارضی شاه بود که با از دیگر زمینه

یکی از اهداف شاه در روند اصالحات ارضی تمایل او هاي فروانی مواجه شد.  مخالفت
داران سنتی از یک طرف و وابسته کردن طبقه دهقان به دولت  به تضعیف قدرت زمین

). شاه در 130: 1382 ها از طرف دیگر بود (فورن، ها در تعاونی از طریق جذب آن
  برو گردید:هایی رو اجراي برنامه اصالحات ارضی موفق نبود و این طرح با مخالفت

درصد کشاورزان اجازه کار بر روي قطعه  90اول آنکه براساس این اصالحات 
دست  که نیمی از دهقانان بدون زمین هیچ چیز به حالی دست آوردند در زمینی به

دست آوردند به ناگاه متوجه شدند که زمین اعطایی  نیاوردند. آن دسته که زمین به
  مین کنند.أهایشان را ت خانوادهتوانند  قدر کوچک است که نمی آن

داران بزرگ باقی ماند در  هاي کشاورزي در کنترل زمین دوم، نیمی از کل زمین
ن ثروتمند را، به امید کسب حمایت ادار نتیجه شاه فقط حمایت بسیاري از زمین

  کشاورزان، از دست داد. 
کسانی سوم، درآمد اندك، سطح بهداشت پایین و تحصیالت محدود، مشکل عمده 

کردند؛ درنتیجه  ها امرار معاش می بود که سعی کردند از طریق کشاورزي در این زمین
هاي رو  ها به امید کسب امتیازات شهري مهاجرت کردند و به هزینه از روستاها به شهر

  ). 124-125 :1382 به رشد دولت وابسته شدند (اسکاچپول،
هاي  افی خارجی در زمینهاي ناک چهارم، حمایت نامتناسب دولت و فعالیت
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گذاري در کشاورزي را تا حدود سه  کشاورزي روند رشد در بخش نوپاي سرمایه
میلیون  6/2تا سقف  1977که واردات مواد غذایی در سال  حالی درصد کاهش داد، در

  .)130: 1382دالر افزایش یافت (فورن، 
جود آورد. که در این  به ها را  و مخالفت ها  مجموعه این عوامل طیفی از نارضایتی

تر بود؛ اول اینکه، رهبران مذهبی دار تر و ریشه هاي مذهبی گسترده میان مخالفت
» آزادي زنان«کار هم به اصالحات ارضی شاه و هم با طرفداري ساختگی شاه از  محافظه

بین، هر دو، نگران آینده  کار و روشن مخالف بودند، دوم، رهبران مذهبی محافظه
شد؛ بودند، که یکی از ارکان مهم استقالل مالی جامعه مذهبی محسوب میموقوفات 

کردند که بر خالف استبداد سنتی ایران ها پیدایش استبدادي را حس می سوم همه آن
از  1342رو قیام خرداد  این نابود کند؛ از قصد داشت خودمختاري رهبري شیعه را 

ازاریان و مردم عادي شهرها حمایت همه نیروهاي ضداستبدادي مراجع شیعه، ب
  ). 352: 1373 (کاتوزیان، شدبرخوردار

  هاي اجتماعی انقالب اسالمی ایران زمینه  .2- 2-2

هاي سریعی را به خود دید. این  به بعد دگرگونی 1340هاي  جامعه ایران طی سال
ر ). د81: 1375 ثیر خود قرار داد (دالوري،أتحت ت ها جامعه شهري را شدیداً دگرگونی
 3/24از  درصد نیروي شاغل در بخش خدمات و صنعت  1352-1355هاي  طی سال

درصد  5/47درصد به  37درصد رسید؛ و درصد با سوادان کشور از  8/31درصد به 
رسید. در نتیجه در عصر پهلوي طبقات جدیدي در شهرها به وجود آمدند که با رشد 

دلیل تمایل رژیم سلطنتی به  آگاهی سیاسی خواستار مشارکت سیاسی شدند، اما به
تمرکز قدرت، درخواست مشارکت این اقشار سرکوب شد و این عامل به ایجاد شرایط 

هاي  المللی نسبت به رژیم شاه، گروه هاي بین انقالبی کمک کرد. همچنین با تغییر دیدگاه
م طور علنی از رژی هاي سرگشاده به سیاسی مخالف فرصت پیدا کردند که با نوشتن نامه

شاه و عملکردهاي او انتقاد کنند. همزمان با آن، انتشار مقاله روزنامه اطالعات و 
اي ابتکار عمل را از دست عناصر طبقه متوسط جدید  هاي زنجیره حوادث قم و اربعین

خارج ساخته و دست عناصر طبقه متوسط سنتی به ویژه روحانیت سپرد. به این ترتیب 
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عیت نظام سلطنتی در نزد اکثریت افراد جامعه از با افزایش مشارکت نظامی، مشرو
زده  هایی که به زور از صحنه سیاست کنار دست رفت. با ایجاد فضاي باز سیاسی گروه

وارد صحنه سیاست شدند و زمینه براي ظهور و بروز شرایط انقالبی  شده بودند، مجدداً
  ).  365-368: 1385 (معمار، را فراهم کردند

  هاي سیاسی انقالب اسالمی ایران  زمینه. 3- 2-2 

 1342-1357هاي  هاي سیاسی انقالب ایران دیکتاتوري شاه در بین سال ترین زمینه مهم
هاي این نهاد سرکوبگر عبارت بودند از درآمدهاي نفت، سرکوب، کنترل  است. شالوده

س أساالري و نظام حزبی. درآمدهاي نفت موقعیت شاه را در ر اجتماعی، دیوان
  بخشید.  ت استحکام میحکوم

هزار نفر در  413به  1350هزار نفر در سال  191تعداد پرسنل نیروهاي مسلح از 
(پنجمین ارتش مسلح بزرگ جهان) رسید، این ارتش در داخل براي کنترل  1355سال 
گرفت. ساواك مطبوعات را سانسور و  هاي اجتماعی مورد استفاده قرار می بحران

هاي دولتی را زیر نظر داشت و  کرد، در عین حال اتحادیهرل مینیروهاي دولتی را کنت
المللی،  ساخت. بر اساس یک گزارش سازمان عفو بین مخالفین سیاسی را مرعوب می

در ایران وجود داشت. همین  1353هزار زندان سیاسی در سال  100هزار تا  25بین 
تر از ایران در مورد حقوق اي بدگزارش حاکی از آن بود که هیچ کشوري در دنیا سابقه

هزار  304تحت کنترل دولت قرار داشت؛  بشر نداشت. نهادهاي ثروت و قدرت مطلقاً
نفر کارمندان از ارشد دولت و پارلمان همه زیر نظر شاه قرار دارند. نمایندگان پارلمان 

و » بله قربان«دادند که به عنوان حزب  را اعضاي دو حزب طرفدار شاه تشکیل می
  ).134: 1382 معروف بودند (فورن،» چشم قربان«حزب 

  هاي فرهنگی انقالب اسالمی ایران  زمینه .4- 2-2

هاي متعدد از قبیل ناسیونالیسم و  مشی رغم وجود افکار و خط در انقالب اسالمی، علی
الگوي اصلی مبارزه و انقالب قرار گرفت؛ چرا که بافت » اسالم«سم، یلنینـ  مارکسیسم

که ساختارهاي مورد  ی جامعه ایران یک بافت مذهبی مبتنی بر اسالم بودفرهنگ ـ فکري
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در خود به صورت نهادین درآورده  ـ هاي مذهبی تئها و هی مساجد، انجمن ـ نیاز را
ناسیونالیسم افراطی توسط رژیم از طریق برگزاري   که عواملی مانند تبلیغ طوري بود؛ به
بهاییت  عیف ایمان مردم از طریق حمایت ازساله، تخریب عقاید و تض 2500هاي  جشن

، الغاي قوانین اسالمی در نظام قضایی و »مرتجع«و معرفی روحانیون به عنوان عناصر 
گسترش فساد و فحشا، خشم و هیجان عناصر مذهبی و روحانیون را برانگیخت 

به تشیع و ها ناشی از اعتقاد راسخ مردم ایران  ). بروز این نارضایتی15: 1384 (ابوطالبی،
ها براي مذهب و روحانیت قائل بودند  نظام اعتقادي آن و احترام خاصی بود که آن

  ). 50: 1370 (صمیمی،

  نهضت ملی نفت  نقش کارگزاران انقالبی در انقالب اسالمی و .3
 نقش کارگزاران انقالبی در نهضت ملی نفت .3-1
  گراها در نهضت ملی نفت نقش ملی. 1- 3-1

مدرضاشاه در اداره کشور، فرصتی مناسب براي دکتر مصدق و هاي جدي مح ضعف
دست  اي از مردم را براي ملی کردن نفت به یارانش فراهم آورد تا رهبري طیف گسترده

و نوزده نفر دیگر از یارانش، در اعتراض به آزاد نبودن  گیرند. در اولین اقدام مصدق 
قدامات جدي این گروه به حدي انتخابات در دربار شاه تحصن کردند. این تحصن و ا

به درخواست آنان جامه عمل پوشانده و  در حکومت شاه نگرانی ایجاد کرد که سریعاً
قانونی در انتخابات پایان دهند. پس از این اقدام، اعضاي کمیته مذکور  قول دادند به بی

: 1384 (آبراهامیان، گرفتند» جبهه ملی«تصمیم به ایجاد تشکل و ائتالف وسیعی به نام 
). جبهه ملی در منزل دکتر مصدق شکل گرفت و از سیاستمدارانی تشکیل شد که 311

). این 2014هدفشان حفظ حقوق ایران در صنعت نفت بودند (گلشنی و جدیدي، 
هاي توسعه سیاسی، برگزاري انتخابات عادالنه، اش بر درخواستجبهه در اولین بیانیه

کید کرد. با گسترده شدن جبهه و تدوین أتلغو حکومت نظامی و آزادي مطبوعات 
اساسنامه، احزاب دیگري از جمله حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و 

(شیخ نوري،  هاي متفاوت به آن پیوستندها و انگیزهجامعه مجاهدین اسالم با پایگاه
 ).54: 1392 صابري،

، آزادي و مبارزه با نفوذ ها، برقراري عدالت اجتماعیزمینه اصلی شعار این گروه 
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خارجی بود و نقطه اشتراکشان، کوتاه کردن دست سلطه خارجی از منابع نفتی و منافع 
ملی بود. در واقع از آن جایی که در این زمان ابزار و شیوه اجراي قوانین و مقررات متزلزل 

  م شد.ملی شدن نفت فراه شده بود، زمینه گردهمایی براي تشکیل جبهه ملی و نهایتاً

  ها در نهضت ملی نفت نقش مذهبی .2- 3-1
  اهللا کاشانی و نهضت ملی نفت آیت .1 -2- 3-1

ها به صحنه مبارزه را به خوبی ایفا کرد و  نقش بسیج مردم و کشاندن آن  یکاشان اهللا یتآ  
  اي که به پشتوانه قوي مردمی خود داشت، باعث شد تا سایربا فشارهاي سیاسی

). نقش 53-54: 1388 (رهدار،  مخالفان ملی شدن نفت نتوانند کاري از پیش برند
  شود:هاي مردم در قالب سه دوره مطرح میکاشانی در بسیج تودهاهللا آیت

) که 1330 تا اردیبهشت 1327 دوره قبل از نخست وزیري مصدق (بهمن -1
  هاي او شامل موارد زیر است: ترین فعالیت عمده

هایی در جهت لغو امتیاز نفت و تالش براي استیفاي کامل  ار اعالمیهانتش اول،
 )؛71: 1391حقوق ملت ایران (ابوطالبی، 

 حمایت ایشان از فدائیان اسالم در جریان ترور هژیر؛  دوم،
و ترغیب به شرکت در تظاهرات برپاشده توسط  1329اسفند  11اعالمیه  سوم،

 )؛ 100-92: 1385فدائیان اسالم (حسینیان، 
 ).23: 1385 حمایت از فدائیان در ترور رزم آرا (مدنی، چهارم،

) که شامل موارد 1331تا تیر  1330(اردیبهشت  دوره اول تشکیل دولت ملی -2
  زیر است:
  هاي داخلی و خارجی؛ حمایت از دولت نوپاي مصدق در برابر کارشکنی اول،
 انگلیس؛  تهدید به حکم جهاد در برابر تهدید حمله نظامی دوم،
اهللا کاشانی در صورت عدم برکناري  اللحن و اعالم جهاد آیت اعالمیه شدید سوم،

 قوام؛
 (خلیلیان، و بازگشت مصدق 1331 تیرماه 30اهللا کاشانی در  نقش بارز آیت چهارم،

1372 :62-6(.  
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  ) که شامل موارد زیر است:1332تا مرداد  1331(تیر دوره دوم تشکیل دولت ملی - 3
 اهللا کاشانی با دکتر مصدق در زمینه گرفتن اختیارات ویژه؛ مخالفت آیت اول،
اهللا کاشانی با دکتر مصدق در زمینه اجراي رفراندوم به منظور  مخالفت آیت دوم،

 منحل کردن مجلس هفدهم؛
(گروهی  دکتر مصدق در تمدید الیحه اختیارات اهللا کاشانی با  مخالفت آیت سوم،

 .)29-36: 1358 می ایران و اروپا،از هواداران نهضت اسال
اهللا کاشانی در کنار هم بودند  در نهضت ملی نفت تا زمانی که دکتر مصدق و آیت 

که این همکاري منجر به ملی شدن  هاي چشمگیري کسب کردند تا جایی موفقیت
صنعت نفت و خلع ید انگلستان شد. اوج این موفقیت در پیروزي قیام سی تیر دیده 

ما از این مقطع به بعد به دلیل ایجاد شکاف در سطح رهبري، مسائلی ایجاد شود. امی
   انجامد.شود که به شکست نهضت ملی نفت میمی

  فدائیان اسالم و ملی شدن صنعت نفت .2-2- 3-1

کرد؛ سید مجتبی  رهبر این گروه مذهبی که براي ایجاد دولت اسالمی در ایران تالش می 
نواب صفوي معروف گردید. سالح عمده فدائیان، ترور بود. فدائیان میرلوحی بود که بعدها به 

تا ابتداي نخست وزیري دکتر مصدق از نهضت ملی و سیاست ملی شدن نفت جانبداري 
  توان در موارد زیر خالصه کرد: ) که حمایتشان را می298: 1372 کردند (کاتوزیان،

    .وسط سید حسین امامیترور هژیر به عنوان عامل اصلی تقلب در انتخابات ت -
اهللا کاشانی و تحصن یک هیئت هفتاد نفره از  اعتراض نواب صفوي به تبعید آیت -

  .اهللا بروجردي  فدائیان در منزل آیت
  .توسط خلیل طهماسبی از اعضاي فدائیان اسالم  آرا ترور رزم -
ن مخالف ملی تری آرا به عنوان اصلی بنابراین فدائیان با ترور کسانی چون هژیر و رزم 

که پس از آن  طوري شدن صنعت نفت، روند ملی شدن صنعت نفت را تسریع بخشیدند به
بر خالف معمول حکومت نظامی اعالم نشد؛ بلکه آزادي بیشتر به تظاهرات و اجتماعات 
جبهه ملی داده شد. عالوه بر آن زنگ خطري براي نمایندگان وابسته به انگلیس به صدا 

  ).298- 300: 1372 (کاتوزیان، نفت بودند سدي مانع ملی شدن  درآمد که به عنوان
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  بازار و نهضت ملی شدن نفت  .2-3- 3-1

فعال در جامعه ایران با  بازاریان به عنوان بخشی از نیروهاي سیاسی و اجتماعی
بازار در  هاي اقتصادي و سیاسی به حمایت از نهضت ملی نفت پرداختند.  فعالیت

اقدامات روابط خود را با دولت در راستاي تحقق اهداف نهضت یعنی کدام از این  هر
ایده ملی شدن نفت دنبال کرد. بنابراین بازاریان براي استقالل و حاکمیت ملی ایران و 
تحقق توسعه سیاسی و اقتصادي در جهت در دست گرفتن منافع حاصل از منابع ملی 

 دند:به اشکال سیاسی و اقتصادي نهضت ملی را حمایت کر
که به دستگاه روحانیت و » وجوهاتی«در عرصه اقتصادي قسمت مهمی از 

شد از ناحیه بازار بود. بازار در سازماندهی اهللا کاشانی پرداخت می روحانیونی مثل آیت
مراسم مذهبی شیعه در مساجد و منازل خصوصی نقش مستقیم و غیرمستقیم داشت 

  ).173-174: 1372 (کاتوزیان،
شد و کمیته اصناف در بازار در حکم ارگان  موعه اصناف تشکیل میبازار از مج 

ملی به عضویت آن درآمد   مرکزي تمام بازار بود؛ کمیته به مجرد تشکیل جبهه
). همکاري بازار با جبهه ملی و احزاب حامی نهضت ملی در 174: 1372 (کاتوزیان،
دهد. بازار را نشان می  یاسیها، اعتراضات و تعطیلی بازار اثرگذاري نقش س قالب بیانیه

اهللا کاشانی، خواستار الغاي امتیازات نفت ایران و انگلیس و  کسبه بازار به پیروي از آیت
سیسات شرکت مزبور به دولت ایران و ملی شدن نفت در تمام أواگذار کردن کلیه ت

  ).5: 1391 ایران شدند (شیخ نوري، صابري،

  صنعت نفت حزب توده در نهضت ملی شدن. 2-4- 3-1

در زمان ملی شدن صنعت نفت، حزب توده که آشکارا به یک حزب کمونیست 
طور علنی مشی خصمانه در برابر نهضت ملی شدن  به عیار ایرانی بدل شده بود،  تمام

). دالیل مقابله حزب توده با دولت ملی دکتر 240: 1380 نفت در پیش گرفت (طبري،
کرد: اول آنکه، حزب توده حزبی مارکسیست توان در دو دلیل خالصه  مصدق را می

باعث   لنینیست بود و حمایت ضمنی آمریکا از مصدق در سال اول نخست وزیري او،
). 211: 1373شده بود که وي را به عنوان عامل امپریالیسم آمریکا تلقی کنند (کاتوزیان، 
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با ایاالت دوم، ملی شدن نفت از نظر حزب توده به معناي عوض شدن جاي بریتانیا 
که براي شوروي در نفت شمال سهمی در  حالی متحده در حوزه نفت جنوب بود، در

  ). 169-171: 1372 کاتوزیان،( نظر گرفته نشده بود
حزب توده مشی خود را تغییر داده  1331تیر  30اما ذکر این نکته مهم است که از 

گوید:  تیر می ام ثه سیکه کیانوري درباره حاد طوري و به طرفداري مصدق پرداخت. به
تیر نقش کوچکی داشتند اما دیر به میدان آمدند چرا که ما  30نیروهاي حزبی در «...

 »قدر طرفدار دارد... کردیم که مصدق این تیر آمادگی نداشتیم و باور نمی 30براي 
  ).240: 1385(کریمی، 

 1332مرداد  25ادامه داشت تا جایی که در جریان  1332مرداد  25این طرفداري تا 
کیانوري مدعی شد که با فعالیت ما کودتا عقیم ماند. اما واقعیت آن است که در جریان 

قدرت سازمانی و نفوذ در ارتش و با وجود   رغم حزب توده علی مرداد، 28کودتاي 
توانست مانع از وقوع کودتا گردد ولی از  هاي مکررش با آمریکا و شاه می مخالفت

  .)243: 1385(کریمی،  این باره امتناع ورزید گونه اقدامی در هر

  مجلس و نهضت ملی شدن صنعت نفت .2-5- 3-1

آیند که در فضاي باز سیاسی  از جمله مجالس مهمی به شمار می 17تا  13مجالس 
د. دهی به فضاي سیاسی جامعه نقش مهمی را ایفا نمودن شکل گرفتند و در شکل

که با تالش و  ت استها ملی شدن نف سال آفرینی مجلس در طول اینترین نقش مهم
ترین حرکت مجلس در جهت مقابله با  و مهماست پیگیري نمایندگان مجلس رخ داده 

ر این مجلس د. دهاي خارجی بود. سرآغاز این جریان از مجلس چهاردهم بو قدرت
 طرح موازنه منفی ارائه شد که در برابر آنطرح واگذاري امتیاز نفت شمال به شوروي 

 مورد در نبایدهیچ دولتی  مطرح شد. بدین معنی که  توسط نمایندگانی چون مصدق
  .)231-231: 1369 (کدي، امتیازهاي نفتی مذاکره کند

هنگام خروج نیروهاي بیگانه از ایران، شوروي نیروهاي خود را از شمال کشور  
خارج نساخت؛ قوام در مذاکره با نماینده شوروي سادچیکف متعهد شده بود که 

افکار  قرارداد نفت شمال را پیگیري کند، اما این قرارداد در مجلس پانزدهم رد شد.
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به همین  شود؛ ن در نفت جنوب تأمین نمیعمومی ایران معتقد بود که منافع ملی ایرا
خاطر مجلس دولت را موظف کرد تا به بررسی ابعاد عملکرد شرکت نفت جنوب 
بپردازد و طرق احیاي حقوق ایران را به مجلس گزارش دهد. در همین دوره میان 

گلشائیان به تصویب رسید که سلطه انگلیس بر  ـ دولت ایران و انگلیس قرارداد گس
در اواخر دوره مجلس پانزدهم این قرارداد به . نمود چنان ابقاء می را هم نفت صنعت

مجلس ارائه شد که اکثریت نمایندگان با آن موافق بودند ولی با اتالف وقت توسط چند 
زاده این طرح به تصویب نرسید.  ريئتن از نمایندگان اقلیت مجلس نظیر مکی و حا

جلس در این دوره باشد که مصدق و اعضاء ترین م مجلس شانزدهم شاید به نوعی مهم
جبهه ملی در آن یک کمیسیون نفت تشکیل دادند که این کمیسیون وظیفه داشت طرق 

قرارداد گس گلشائیان،  رداحیاي حقوق ایران را بررسی کند. کمیسیون مزبور ضمن 
آرا و  رغم مخالفت رزم علی. طرح بدیلی ارائه داد که به ملی شدن نفت منجر شد

طرح ملی شدن نفت را به اتفاق آرا به تصویب  1329ها، مجلس در اسفند  طلب طنتسل
سقوط کرد و مجلس مصدق را نخست وزیر ء رساند و در این بین دولت حسین عال

: 1385 (اکبرزاده، دنمود. با آمدن مصدق و ماجراي خلع ید، صنعت نفت ایران ملی ش
110-106.(  

 قالب اسالمی ایراننقش کارگزارن انقالبی در ان .3-2
  ها (امام و یارانش) در انقالب اسالمی ایران نقش مذهبی. 1- 3-2

بدیل رهبري در روند انقالب است. در  ها نقش بی ترین علل وقوع انقالب یکی از مهم
ها  انقالب اسالمی ایران پیوند دینی و تاریخی مردم با روحانیت موجب اعتماد خاص آن

) در جریان این نهضت شد. شعارهایی بالمنازع امام خمینی (به این قشر و رهبري 
) ( حاکی از رهبري مطلق امام خمینی» اهللا اهللا، رهبر فقط روح حزب فقط حزب«مانند، 

  ).104: 1387 در طول نهضت است (نصیري،
ترین  مهم  منازع مردم تبدیل شدند. با تبعید امام به نجف اشرف، ایشان به رهبر بال

اقدام امام در نجف، تدریس موضوع والیت فقیه بود که در نهایت در قالب کتابی تحت 
عنوان حکومت اسالمی به چاپ رسید. این حرکت امام در انسجام تفکر و اندیشه 
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  ).154: 1382 ثیر زیادي گذاشت (جعفریان،أسیاسی مبارزان مذهبی ت
، امام نیز با 1356ماه  ر ديهاي انقالب دور شدن جرقه با شتاب گرفتن و شعله

مل را جایز ندانسته و با درك صحیح از اراده مردم، که با أتشخیص موقعیت مناسب ت
هایی چون ایثار و شهادت همراه بود، عزم قاطع خود را در ادامه مبارزه اعتقاد به ارزش 

اسی تا سرنگونی رژیم دنبال کرند. ایشان براي پیشبرد انقالب از نمادهاي فرهنگ سی
کردند. از جمله این موارد تشبیه شهداي انقالب به شهداي کربال،  شیعه استفاده وافر می
  ).135-136: 1383 ) و ایثار یاران وي بود (شیبانی،شهادت امام حسین (

  ها و انقالب اسالمی ایران چپ .2- 3-2

در دوران انقالب اسالمی هوادارن فکري و ایدئولوژیک حزب توده در جهت تحقق 
کردند و جنبش اجتماعی و سیاسی مردم ایران را به سمت و  جامعه کمونیست تالش می

دادند. بنابراین به نحوي تاکتیکی به انقالبیون  هاي خود سوق می سوي باورها و تحلیل
  ).327-329: 1373 کردند (نجاتی، براي از بین بردن شاه کمک می

قیام «را  1342خرداد  15یام به نحوي که در زمینه تبلیغات، رهبري حزب توده ق
اهللا طالقانی و دیگر  ، آیت»اهللا خمینی آیت«نامید؛ از مبارزه » خشم و کین علیه شاه

روحانیون در اعتراض به تصویب قانون کاپیتوالسیون ستایش کرد و لزوم اتحاد کلیه 
اما رژیم پس  نیروهاي ملی و ضد استعماري را براي طرح مبارزه مشترك پیشنهاد نمود.

محکوم کرد. فعالیت  طوالنیهاي  دستگیر و به زندان از چندي عناصر اصلی حزب را
با  1357شد. حزب توده در تظاهرات متوقف  1346حزب توده در ایران عمالً از سال 

صدور چند اعالمیه از جنبش انقالبی مردم و نیز پیشنهاد ایجاد جبهه متحد آزادي ملی و 
مبارزه مسلحانه پشتیبانی کرد. همچنین کمیته مرکزي حزب توده در جانبه  تدارك همه

را در تشکیل شوراي انقالب اسالمی » اهللا خمینی آیت«ابتکار  1357دي ماه  27اعالمیه 
یید نمود و پس از تعیین مهندس بازرگان به نخست وزیري، لزوم پشتیبانی از دولت أت

نیز، حضور علنی خود را در صحنه اعالم  1357بهمن  23کرد و در اعالمیه  کیدأاو را ت
  ).327-329: 1373 کرد (نجاتی،
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  بازار و انقالب اسالمی ایران .3- 3-2

شود، نقش کید زیادي میأترین متغیرهایی که بر آن در وقوع انقالب ایران ت یکی از مهم
ادي و توان از دو جنبه اقتص یند انقالب اسالمی را میآبازار سنتی است. نقش بازار در فر

  سیاسی مورد بررسی قرار داد.

  نقش اقتصادي بازار در جریان انقالب اسالمی .3-1- 3-2

از لحاظ اقتصادي بازار نقش مهمی در پشتیبانی و حمایت از مبارزات انقالبی و 
  شت:انقالبیون دا

ها در شهرهاي بزرگ در کنار بازار و توسط بازاریان  هیبسیاري از مساجد و حسین -
گذاري شده است، مانند:  ها نام این مساجد به نام بانیان آن د. برخی ازش ساخته می

  اکبر بزاز، مسجد حاج حسین بلورفروش و... مسجد جلیلی، مسجد حاج علی
بازاریان  هاي مالی الحسنه در بازار یا مساجد و کمک هاي قرض تأسیس صندوق -

  ).22-23: 1383 مهري،( هاي حمایت بازار از نهضت انقالبی ایران بود یکی از راه
ها خود را ملزم به پرداخت وجوهات  با توجه به اعتقادات مذهبی بازاریان، آن -

مین أ. در واقع درآمد روحانیون از این راه تدانستند هاي علمیه می شرعیه به علما و حوزه
  .)499: 1388 (فورن،شد  می

اعتصابات گسترده آن  از بعد پشتیبانی مالی بسیاري ازاعتصابات دانشجویی و -
 1357هاي سال  شدگان درگیري هاي کشته همچنین حمایت مالی خانواده کارگري و
  .)657  :1377 (آبراهامیان،

  نقش سیاسی بازار در انقالب اسالمی ایران .3-2- 3-2

گیري تظاهرات  از لحاظ سیاسی موقعیت بازار و جمعیت آن نقش مهمی در شکل
با جمعیت  چندین هزار مغازه داشتند و ثانیاً بازاریان اوالًمردمی داشت. با توجه به اینکه 

افتاد، بازار را بسته و در مساجد  زیادي از مردم در ارتباط بودند، هرگاه که اتفاقی می
شد و تا  تعطیلی بازار باعث نارضایتی مردم و اعتراض به دولت می کردند. تجمع می

). برخی 498: 1388 (فورن،کرد  میگیري تظاهرات مردمی را فراهم  حدي زمینه شکل
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  توان به موارد زیر خالصه کرد: هاي سیاسی بازاریان را می دیگر از فعالیت
حقوق  اتحادیه نگهبانان قانون اساسی و« تشکیل مبارزه بازاریان با رژیم به وسیله - 
 ؛1341 در جریان اصالحات ارضی شاه و رفراندوم بهمن ها تن از تجار توسط صد »فردي
دي  17تعطیلی و واکنش جدي بازار در جریان انتشار مقاله روزنامه اطالعات در  -

 ها مبتنی بر عذرخواهی علنی رژیم از جامعه روحانیت؛ و درخواست آن 1356ماه 
هاي  تمام اربعین  تعطیلی بازار و اعتراضات گسترده بازاریان در حوادث قم و -
 .1356-1357هاي  اي پس از آن در سال زنجیره

تا لحظه ورود حضرت امام خمینی به ایران ادامه یافت  اعتراضات و تظاهراتاین  
 (آبراهامیان، ایران از یاد نبرد و بازار نیز نقش بایسته خود را تا پیروزي قاطع مردم 

1377 :629-627(.  

  گراها و انقالب اسالمی ایران ملی .3-4

تاحدودي در سیاسی کردن و در روند هایی که در جریان انقالب اسالمی از دیگر گروه
  ها جبهه ملی و نهضت آزادي قرار داشتند. س آنأگراها بودند که در ر انقالب سهیم بودند ملی

  جبهه ملی و انقالب اسالمی .1- 3-4

و استفاده از  1332تا  1328هاي  رغم تجربیات عینی خود در سال گرا، به ملی  جریان
هاي نزدیک به شروع انقالب اسالمی فعالیتی  الس شهرت و محبوبیت دکتر مصدق، تا

به دنبال اعالم فضاي باز سیاسی از  1356اما بار دیگر در سال )؛ 61: 1381 (ذوعلم، نداشت
ترین ضربه را در درازمدت  آنچه بزرگ ملی به فعالیت پرداخت، هجانب حکومت شاه، جبه

رگان و متحدان او از این جبهه گیري مهندس باز بر پیکره جبهه ملی وارد کرد همانا کناره
  ).153: 1387 ها را از ارتباط با جامعه روحانیت محروم کرد (میالنی، بود که آن

گرایان به غرب گریخته و جبهه ملی در تبعید را  برخی از ملی 1332پس از کودتاي 
تشکیل دادند. این جبهه به دو سازمان سکوالر و اسالمی رقیب که هر دو داعیه پیروي 

سیس أشد و هر دو سازمان مذکور در ت ستین از خط مصدق را داشتند، تقسیم میرا
اتحادیه دانشجویان ایرانی مقیم اروپاي غربی و آمریکاي شمالی نقش داشتند. 
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هاي دوگانه مزبور در مقایسه با همتایان داخل کشور خود، از جهت عقیدتی،  سازمان
نهضت آزادي مهندس بازرگان در ایران و نیز تندروتر بودند. یکی از این دو سازمان با 

 ) در عراق ارتباط داشت. گروه دیگر که مدافع ناسیونالیسم بود، عمدتاًامام خمینی (
هاي چریکی فعال در  به نشر و اشاعه ادبیات انقالبی همت گماشته و به حمایت سازمان
ها با سایر یان چریکایران، در سطح اروپا و آمریکا پرداخت و همچنین کانال ارتباطی م

). جبهه ملی به دلیل دفاع از ناسیونالیسم 154 (همان، هاي تندروي خاورمیانه بود گروه
دار مصدق از قدرتی بالقوه نیرومند برخوردار بود و  ایرانی و نقش آن به عنوان میراث

  کرد. شاید به همین دلیل بود که ساواك آن را تهدیدي براي رژیم شاه محسوب می

  نهضت آزادي ایران و انقالب اسالمی ایران .2- 3-4

 .ملی ایران بوجود آمد هبه عنوان یک گروه منشعب از جبه 1340نهضت آزادي در سال 
حفظ «بازرگان به عنوان یکی از مؤسسین آن، هدف از تشکیل نهضت را مهندس 

 عنوان کرده است» اصالت نهضت ملی، در چارچوب وحدت با جنبش نوین اسالمی
  .)208: 1382 ان،(جعفری

به مبارزه ) (گیرى انقالب اسالمى، نهضت آزادى با حمایت از امام خمینى  با اوج 
هاى خود را در  با رژیم پرداخت و با افزایش تماس و همکارى با روحانیت تالش

چهارمین روز بازگشت به  در )امام ( و راستاى تحقق انقالب اسالمى افزایش داد
  ).385: 1377 (پارسانیا، به نخست وزیري منصوب کرد رامهندس بازرگان  ایران

  گیري نتیجه

کارگزاري  و ي ردر این مقاله تالش شد با یک سطح تحلیل تلفیقی، ابعاد مختلف ساختا
شود به  بررسی شود. در اینجا تالش می  هاي وقوع نهضت ملی و انقالب اسالمی زمینه

ترین عامل در  ساختاري، در زمینه اقتصادي مهممقایسه این ابعاد پرداخته شود: در بعد 
هاي نفتی بود، اما در انقالب اسالمی  له نفت و اجحاف در قراردادئنهضت ملی، مس

اي اساسی محسوب  لهئرانتی شدن دولت و استقالل دولت از طبقات مسلط جامعه مس
شد. در زمینه اجتماعی، در نهضت ملی ظهور طبقات متوسط جدید همچون  می
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ها با  نفکران، دانشگاهیان، کارمندان، معلمان، وکال، قضات و غیره و همبستگی آنروش
ترین عامل بود. در انقالب  طبقات متوسط سنتی یعنی صنوف بازاري و روحانیون مهم

طور که گفته  شود. همان ترین عامل محسوب می اسالمی هم همبستگی این طبقات مهم
هاي وسیع و ظهور طبقات جدیدي  جرتشد نوسازي دهه چهل شمسی منجر به مها

داران صنعتی و مالی و افول طبقات دهقانی و ایلیاتی شده  مانند کارگران صنعتی، سرمایه
کننده در انقالب اسالمی طبقات شهري  ترین طبقات مشارکت بود و به همین دلیل مهم

هضت ملی، بودند و روستاها و ایالت در آن نقش کمتري داشتند. در زمینه سیاسی، در ن
طریق دیکتاتوري پیشه ساخت و از طریق دربار و نمایندگان حامی  1327شاه از سال 

خود در مجلس تالش کرد قدرت خود را بیشتر و نخست وزیر را محدود سازد. 
هاي بزرگ در جهت حمایت از شاه و علیه نهضت ملی بود و  سیاست خارجی قدرت

ختند. در انقالب اسالمی هم شاه با سرکوب در آخر نیز حکومت ملی را با کودتا براندا
شمسی،  57خرداد و پس از آن با سرکوب تمامی نیروهاي مخالف تا سال  15قیام 

دیکتاتوري  هاي چریکی و نظامی سوق داد و به حکومتی کامالً انقالبیون را به حرکت
نهضت کرد. در زمینه فرهنگی، در  شد که بر پایه نیروهاي نظامی و امنیتی حکومت می

ملی ایدئولوژي غالب ایدئولوژي ناسیونالیستی بود و بدنه اصلی روحانیت به زعامت 
ثیر أکرد، تنها نیروي مذهبی که ت اهللا العظمی بروجردي دخالتی در سیاست نمی آیت

اهللا کاشانی و فداییان اسالم بودند. اما در انقالب  زیادي در نهضت نفت داشت آیت
) گر، ایدئولوژي تشیع بود و با رهبري امام خمینی ( بسیجاسالمی، ایدئولوژي غالب و 

دست  ههاي مذهبی پیشتازان انقالب بودند و رهبري آن را ب روحانیون و سایر گروه
  گرفتند و نیروهاي مذهبی جریان اصلی نیروهاي انقالبی بودند.

 گرا به رهبري در بعد کارگزاري، در نهضت ملی، ابتدا ائتالف بین نیروهاي ملی
اهللا کاشانی و  دکتر مصدق و تحت لواي جبهه ملی، با نیروهاي مذهبی به رهبري آیت

ها از  نیروهاي بازار سبب پیروزي نهضت و ملی شدن نفت و بیرون راندن انگلیسی
صنعت نفت شد. در انقالب اسالمی، باز هم ائتالف میان نیروهاي مذهبی، روشنفکري 

ها و طبقات به  ورت گرفت و سپس سایر گروهو بازاري به عنوان نیروهاي پیشتاز ص
) و هوداران و یاران ایشان بود. منازع نهضت با امام خمینی ( ها پیوستند. رهبري بال آن
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هاي فدایی خلق، سازمان  مذهبی چه چپ مانند حزب توده، چریک هاي غیر سایر گروه
آزادي و مجاهدین خلق و غیره؛ و چه راست مانند بقایاي جبهه ملی، نهضت 

هاي مستقل همه در پشت رهبري ایشان قرار گرفتند و به همین ترتیب  شخصیت
ائتالفی همه گروهی و همه طبقاتی علیه نظام شاهی صورت پذیرفت که در آخر منجر 

  به براندازي آن شد. 
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  علل ساختاري و کارگزاري نهضت ملی نفت -1مدل شماره 

  
  منبع: نویسندگان

زمینه هاي نهضت 
ملی نفت

زمینه هاي 
ساختاري

زمینه هاي 
اقتصادي به 

خصوص مساله 
نفت

قرارداد نفتی 
دارسی

قرارداد نفتی 
1933

  -قرارداد گس
گلشائیان

زمینه هاي 
اجتماعی

ظهور طبقه 
متوسط جدید

طبقه متوسط  
جدید

طبقه متوسط 
سنتی

زمینه هاي 
سیاسی

سیاست داخلی دیکتاتوري شاه 
32-27

تبعید آیت اهللا 
کاشانی

تشکیل مجلس 
سنا

غیرقانونی کردن  
حزب توده

تشکیل مجلس 
موسسان

سیاست خارجی نقش انگالیس و 
آمریکا

طرح دعوا علیه 
ایران در الهه

مانورهاي نظامی 
در خلیج فارس

طرح مشترك 
1332کودتا

زمینه هاي 
فرهنگی

خرده فرهنگ 
ناسیونالیستی

خرده فرهنگ 
کمونیستی

خرده فرهنگ 
مذهبی

زمینه هاي 
کارگزاري

مذهبی ها
آیت اهللا کاشانی

فدائیان اسالم

حزب توده

ارتش

سازمان نظامی 
حزب توده

سازمان جوانان 
ناسیونالیستی

بازار
نقش اقتصادي

نقش سیاسی

لوطیان
1332اسفند  9

1332مرداد  28

نمایندگان مجلس
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  ساختاري و کارگزاري انقالب اسالمی ایرانعلل  -2مدل شماره 

  
  منبع: نویسندگان

  کتابنامه
، ۹۸، شـماره معرفـت، »شیعه در انقالب اسالمی ایـران نقش فرهنگ سیاسی« .)۱۳۸۴( ابوطالبی، مهدی

  .۱۰-۲۳صفحه 
 ،»نقش عناصر و نمادهای مذهبی شیعه در نهضت ملـی شـدن صـنعت نفـت« .)۱۳۹۱( ابوطالبی، مهدی

  .۶۹-۸۸، صفحه ۱۷۲شماره، معرفت
، چاپ اول، تهـران: مرداد ۲۸جبهه ملی ایران از پیدایش تا کودتای  .)۱۳۷۸( کوروش اردالن، علی، زعیم،

  ایران مهر.
چاپ سـوم، تهـران:  )،۱۳۲۰-۱۳۵۷تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران ( .)۱۳۸۴( ازغندی، علیرضا

  سمت.
، مطالعات راهبردیمحمد تقی دلفروز،   ، ترجمه»اسالم شیعی در انقالب ایران« .)۱۳۸۲(، تدا اسکاچپول 

  .۱۱۹-۱۴۲، صفحه ۱۹شماره
  .۲، شمارهفصلنامه راهبرد، »طبقات اجتماعی در دوران پهلوی« .)۱۳۷۲( افروغ، عماد

رهبری در نهضـت مشـروطیت، نهضـت ملـی شـدن صـنعت نفـت، انقـالب . )۱۳۸۰( اکبرزاده، فریدون
  مرکز اسناد انقالب اسالمی. :تهران ،اسالمی

  ، تهران: صدای معاصر.تحوالت سیاسی و اجتماعی در دوران پهلوی .)۱۳۸۱( امینی، علیرضا
 :، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهرانایران بین دو انقالب .)۱۳۷۸( آبراهامیان، یرواند

  نشر نی.
، چـاپ سـوم، قـم: معاونـت امـور اسـاتید و دروس ب اسالمیپژوهشی در انقال .)۱۳۷۷( پارسانیا، حمید

زمینه هاي  علی نقالب اسالمی ایران 

زمینه هاي 
ساختاري

زمینه هاي 
اقتصادي

نوسازي و 
اصالحات 

ارضی

رانتی 
شدن 
دولت

  زمینه هاي
اجتماعی

شکاف بین 
توسعه 

اقتصادي و 
:  سیاسی

مهاجرت هاي 
وسیع و ظهور 
طبقات جدید

  زمینه هاي
سیاسی

سیاست 
داخلی

دیکتاتوري 
شاه 

57-42

سیاست 
خارجی

نقش 
آمریکا 

سیاست حقوق 
بشر کارتر

کنفرانس 
گودآلوپ

زمین هاي 
فرهنگی

ایدئولوژي 
تشیع

زمینه هاي 
کارگزاري

مذهبی ها

امام و 
شاگردان و 
طرفداران 

ایشان

چپ ها

حزب 
توده

فدائیان 
خلق

ملی گراها

جبهه 
ملی

نهضت 
آزادي

بازار

نقش 
اقتصادي

نقش 
سیاسی

ارتش لوطیان

محرم 
1342

15 
خرداد 
1342
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  معارف اسالمی.
، چـاپ ۱۳۲۰-۱۳۵۷هـای  سیاسی ایران سال ـ های مذهبی ها و سازمان جریان .)۱۳۸۲( جعفریان، رسول

  موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. :چهارم، تهران
  مرکز اسناد انقالب اسالمی: ، تهرانبازخوانی نهضت ملی ایران .)۱۳۸۵( حسینیان، روح الله

، صـفحه ۷، شـمارهمعرفـت، »تحلیلی بر نهضت ملی شدن نفت ایـران« .)۱۳۷۲( خلیلیان، محمد جمال 
۶۶-۵۹.  

، »ها و علل اجتماعی وقوع انقالب اسالمی ایـران زمینه طرحی برای مطالعه « .)۱۳۷۵( دالوری، ابوالفضل
  .۴۸-۸۸، صفحه ۹  شماره فصلنامه راهبرد،

، صـفحه ۲شـماره  اندیشه انقالب اسالمی،، »گیری رهبری امام خمینی روند شکل« .)۱۳۸۱( علیذوعلم،  
۷۰-۵۵.  

  ، تهران: پاژنگ.اقتصادی نفت ایرانـ  مسائل سیاسی .)۱۳۷۲( ذوقی، ایرج
المللـی  (مجموعه مقاالت کنگره بـین یند انقالب اسالمیآایدئولوژی، رهبری و فر .)۱۳۸۵( رهبری، مهدی

  اسالمی)، جلد اول، تهران: عروج.انقالب 
  .۴۷- ۱۲۸، صفحه ۲۰، شماره پانزده خرداد، »روحانیت و ملی شدن صنعت نفت« .)۱۳۸۸( رهدار، احمد

  ، چاپ اول، تهران: مرکز.۱۳۰۴-۱۳۴۲ها در سیاست عصر پهلوی  لومپن .)۱۳۸۵( زاده محمدی، مجتبی
  پیـک تهـران: محمود طلوعی،  ، ترجمهوادلوپگ  و زندگی: کنفرانس  قدرت. )۱۳۶۸( ژیسکاردستن، والری

  .نشر و ترجمه
، اندیشه انقـالب اسـالمی، »نقش نخبگان در پیروزی انقالب اسالمی« .)۱۳۸۳( فر، محمدحسین شیبانی

  .۱۳۲-۱۴۵، صفحه ۱۲و  ۱۱ شماره
، »نقش طبقات متعدد در جنبش ملی شدن صنعت نفت« .)۱۳۹۲( شیخ نوری، محمد امیر، صابری، شیدا

  .۵۱-۷۱، صفحه ۱۸شماره  ،خن تاریخس
  ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: اطالعات.پشت پرده تخت طاووس .)۱۳۷۰( صمیمی، مینو

 فصـلنامه علـوم، »های کلیدی در نهضت مشروطه و ملی شدن صـنعت نفـت گروه« .)۱۳۸۰( طبری، نقی
 .۲۲۹-۲۴۴، صفحه۱۶سال چهارم، شماره  ،سیاسی

  ، جلد اول، تهران: اطالعات.ظهور و سقوط سلطنت پهلوی .)۱۳۶۸( فردوست، حسین
 پژوهشـنامه، ترجمه سیدصدرالدین موسـی،۱۹۷۷-۱۹۷۹ تحلیلی نظری از انقالب .)۱۳۸۲(، جان فوران

  .۱۱۹-۱۵۶، صفحه ۱۹، شماره متین
، ترجمـه احمـد تـدین، تهـران، مقاومت شکننده، تـاریخ تحـوالت اجتمـاعی ایـران .)۱۳۸۸(، جان فوران

 رات خدمات فرهنگی رسا.انتشا
، چـاپ اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسـله پهلـوی .)۱۳۷۳کاتوزیان، محمدعلی همایون (

  تهران: مرکز. چهارم، 
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