
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 936 در موزه انقالب  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:

 

 

 انقالب
 

 و است شدن رو و پشت یا شدن رو و زیر معنای به واَگشت یا انقالب

 دورانی چرخش معنای در و بود اخترشناسی علم اصطالحات از آغاز در

 انقالب فالسفه. رفتمی کار به اول جای به ستارگان بازگشت و افالک

 شده لزوماعوض شیی یک ماهیت و ذات که نمایندمی بیان گونه این را

 که ایتوده اجتماعی جنبش گونه هر شناسان جامعه نگاه در و باشد

 انقالب بینجامد، اجتماعی دگرگونی یا اصالح عمده فرایندهای به

 شودمی گفته هاانقالب از دسته آن به بزرگ هایانقالب. شودمی نامیده

 جامعه یا کشور یک اجتماعی ساختار و حکومت در اساسی تغییرات با که
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 و فرانسه کبیر انقالب به توانمی جمله آن از که اندبوده همراه

 [1].کرد اشاره ایران اسالمی انقالب و روسیه ۹۱۹۱ انقالب

 تاریخچه-1-1

 

 مصر انقالب جریان در مصری انقالبی یک

 باستان دوران از ماندهباقی متفاوت هاینوشته کهچنان انقالب پدیده

 فاصله در علمی، پژوهش یک براساس. دارد بسیار قدمت دهدمی نشان

 پیوست وقوع به باستان یونان در انقالب ۴۴ م،. ق ۹۴۰ تا م. ق ۰۶۶

 و انقالب ۹۱۶ شاهد باستان رم. م ۴۱۰ تا م. ق ۹۶۱ فاصله در و

 [2]بود. شده ثبت عمده اغتشاش

 

 انقالب مفهوم تحلیل-1-2

 رو این از و بوده بسیار ابهام دارای خود معنای در واژه این

 چند یا یک مورد، به بسته که دانست «کیفی تغییر» یک را آن توانمی

 .شودمی همراه آن با نیز زیر صفات از صفت

 

 رخداد زمینه   به بسته انقالب-1-3
 در» صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ سیاسی ٔ  حوزه در که کیفی تغییر

 «سیاسی ٔ  حوزه

 در» صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ اجتماعی ٔ  حوزه در که کیفی تغییر

 «اجتماعی ٔ  حوزه

 در» صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ فرهنگ ٔ  حوزه در که کیفی تغییر

 «فرهنگی ٔ  حوزه

 در» صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ اقتصاد ٔ  حوزه در که کیفی تغییر

 «اقتصادی ٔ  حوزه

 ٔ  حوزه در» صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ هنر ٔ  حوزه در که کیفی تغییر

 «هنری

 ٔ  حوزه در» صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ علم ٔ  حوزه در که کیفی تغییر

 «علمی

 در» صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ ارتباطات ٔ  حوزه در که کیفی تغییر

 «ارتباطات ٔ  حوزه



 

 

 در» صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ اطالعات ٔ  حوزه در که کیفی تغییر

 «اطالعات ٔ  حوزه

 در» صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ فناوری ٔ  حوزه در که کیفی تغییر

 «فناوری ٔ  حوزه

 رخداد سرعت منظر از انقالب انواع

 صفت نمودن اضافه: دهدمی رخ ناگهانی طور به که کیفی تغییر

 «ناگهانی»

 صفت نمودن اضافه:گیردمی صورت تدریجی طور به که کیفی تغییر

 «تدریجی»

 خشونت با رابطه منظر از انقالب انواع

: است شده استفاده خشونت از آن به دستیابی برای که کیفی تغییر

 «آمیزخشونت» صفت نمودن اضافه

: است نشده استفاده خشونت از آن به دستیابی برای که کیفی تغییر

 . «پرهیزخشونت» صفت نمودن اضافه

 فراگیری میزان منظر از انقالب انواع

 صفت نمودن اضافه. گیردمی صورت هاحوزه ٔ  همه در که کیفی تغییر

 «جانبههمه»

 «جزئی» صفت نمودن اضافه. گیردمی صورت حوزه یک در که کیفی تغییر

 تحلیلی و مناسب توضیحی توانمی یکدیگر، با باال موارد ترکیب با

 :گفت توانمی مثالا [. ۹]داد بدست مذکور رخداد از

 

 در تنها) جزئی و پرهیزخشونت ناگهانی، کیفی، تغییر" یک ایران

 .دید خود چشم به ۹۵۹۱ سال در را(" سیاسی ٔ  حوزه

 در تنها) جزئی و پرهیزخشونت تدریجی، کیفی، تغییر" یک ایران

 .دید خود چشم به ۹۵۹۱ سال در را(" فرهنگی و اجتماعی هایحوزه

 دو در را" جانبههمه و آمیزخشونت تدریجی، کیفی، تغییر" یک ایران

 .است دیده خود چشم به اخیر قرن

 بیستم سده هایانقالب

 اند،داده رخ توسعه حال در جوامع در بیستم قرن انقالبهای بیشتر

 را نتایج ترینعمیق که انقالبی رویداد دو. صنعتی کشورهای در نه

 چین ۹۱۴۱ انقالب و روسیه ۹۱۹۱ انقالب اند،داشته جهان کل برای



 

 

 دادند، رخ دهقانی و روستایی عمدتاا  جوامع در انقالب دو هر. بودند

 دست شدن صنعتی از باالیی سطح به تاکنون هنگام آن از شوروی اگرچه

 قرن این در را انقالب نیز سوم جهان کشورهای از بسیاری. است یافته

 و کوبا ویتنام، مصر، ترکیه، مکزیک، مثال برای اندکرده تجربه

 پشت را انقالبی( میالدی ۹۱۱۴) شمسی ۹۵۹۱ سال در ایران. نیکاراگوئه

 انقالب به پرداختن از غربی متفکران و شناسان جامعه برخی. گذاشت سر

 یک که گیدنز کردند، پرهیز آن مورد در پردازینظریه و ایران

 انگلیس اسبق وزیر نخست بلر تونی مشاور و انگلیسی شناسجامعه

 در که انقالبهایی بیان در خود شناسیجامعه مبانی کتاب در باشدمی

 .است نبرده ایران ۹۱۱۴ انقالب از نامی است داده رخ بیستم قرن

 

 انقالب هاینظریه-1-4

 مهم بسیار گذشته قرن دو طی جهان تاریخ در انقالبها که آنجا از

 کوشش منظور به گوناگونی هاینظریه که نیست انگیزشگفت اند،بوده

 اوایل در هانظریه این از برخی. است آمده بوجود آنها تبیین برای

 زمینه این در رویکرد مهمترین گردیدند؛ تنظیم اجتماعی علوم عمر

 انقالبهایی از یک هر از پیش مدتها مارکس. است مارکس کارل نظریه

 که بود آن بر اما کرد،می زندگی داده رخ او هایاندیشه نام به که

 نظر در انقالبی دگرگونی شرایط از تحلیلی عنوان به تنها نظریاتش

 گونه این پیشبرد برای ایوسیله عنوان به بلکه نشود، گرفته

 نظر صرف مارکس، هایاندیشه. گیرد قرار استفاده مورد دگرگونیها

 دگرگونیهای بر زیادی العادهفوق عملی تأثیر آنها، حقیقی اعتبار از

 به دیرتر بسیار دیگر مهم هاینظریه. اندداشته بیستم قرن اجتماعی

 مانند) اولیه انقالبهای هم اندکرده کوشش اندیشمندان و آمدند وجود

. کنند تبیین را بعدی انقالبهای هم و( فرانسه یا آمریکا انقالبهای

 فعالیت اندکوشیده و ساخته ترگسترده حتی را تحلیل دامنه برخی

 .کنند تبیین اعتراض یا شورش دیگر شکلهای با ارتباط در را انقالبی

 

 بر وی. کردمی تکیه سخت انقالب ضرورت یا «ناپذیریچاره» بر مارکس

 از و است جامعه تولیدگر نیروهای تکامل از ناشی انقالب که بود آن

 کنونی، اجتماعی و سیاسی نظام و روابط با نیروها آن ناسازگاری

 را تولید رشد جلوی روابط و نظام این که هنگامی. آیدمی پدید

. شودمی آغاز اجتماعی هایانقالب ٔ  دوره و شودمی سخت بحران بگیرند،

 طبقات و بدهند دست از را خود پایگاه خواندنمی زبردست طبقات

 هایانقالب به برخورد این و بمانند کنونی وضع در خواندنمی زیردست

 لوکوموتیو» و پیشرفت ناگزیر عامل را انقالب مارکس. انجامدمی خونین

 داند.می «تاریخ



 

 

 

 انقالب بر مؤثر عوامل-1-5

 جاری وضع از عمیق نارضایتی-1-5-1

 نازضایتی هر ولی است تغییر ٔ  آورنده وجود به عنصر نارضایتی

 حد به باید نارضایتی این بلکه گردد، تبدیل انقالب به تواندنمی

 کمکم تا باشد آمده در موجود سیاسی ٔ  پیکره در اصالح از ناامیدی

 ظهور نارضایتی، این هایشاخصه از دیگر یکی. شود منجر خشم عنصر به

 .است گان نخبه و قشرها و هاطبقه در

 

 نو هایایدئولوژی جایگزین و پیدایش-1-5-2

 نحوی به که است عقیدتی و فرهنگی اشتراکات معنی به ایدئولوژی

 گفتاری انقالب نوعی خاصش معنای به ایدئولوژی گردد،می بیان نمادین

 وضع از ناراضی افراد روی پیش را جدیدی اهداف که شودمی محسوب

 هایایده و نظریات ٔ  ارائه به آنها حول در تا دهدمی قرار موجود

 ایدئولوژی ظهور بدون انقالبی هیچ که گفته برینتون. شود اقدام جدید

 که را دسترسی از دور اهداف ایدئولوژی این. گیردنمی شکل جدید

 بخشد، تحقق را آنها تواندنمی حکومت و است موجود حکومت کمبود

 برای آینده در آنها ارضاء از عقالیی رضایتی هم تا رودمی نشانه

 نخبه ساختارهای به آرمانهایش با هم و کند استفاده عامیون جذب

 .کند هماهنگ جهت یک در را آنها و بدهد ساخت گان

 

 ٔ  آینده و حال در هاچهاچوب و روندها چگونگی در انقالب هر ایدئولوژی

 عبارتی به دارد اساسی بسیار نقش انقالب آن شکست یا و پیروزی

 که عوامل دیگر و رهبری هاینقش جایگزین، حکومت پیروزی، چگونگی

 انقالب آن ایدئولوژی از آیندمی آن دنبال به انقالب یک پیروزی با

 نزدیکتر جامعه آن هایآرمان به ایدئولوژی این چه هر و خیزندمی بر

 است تر موفق و نزدیکتر پیروزی باشد

 

 آنارشیستی روحیه   گسترش-1-5-3

 این در. است انقالب یک آنارشیستی دوران آغاز انقالبی ٔ  روحیه گسترش

 به رسیدن برای که است رسیده قدرت آن به دیگر جامعه زمان

 انتقادهای ها،شورش. باشد آنها به کردن عمل پی در هایشخواسته

 همه و همه... و آرام غیر هایتظاهرات کنایه، از خالی و مستقیم

 ٔ  مرحله در. است نارضایتی از سطح این به جامعه رسیدن هاینشانه از

 برای پشیمانی، نوعی عامی مردم هنوز ایدئولوژی، بروز یعنی دوم،



 

 

 همراه خود با را موجود وضع حفظ و آینده در تغییرات با مقابله

 کاری محافظه این دیگر انقالبی روحیه گسترش ٔ  مرحله در ولی دارند

 این چه هر. شودمی تبدیل تنفر نوعی به و رودمی بین از تدریج به

 پر و تر خونین هاانقالب ٔ  چهره باشد بزرگتر و دارتر ریشه تنفر

 نهادهای شدن نابود بر عالوه آنها در زیرا شوند،می نیز تر اضطراب

 مردم خشم مورد هم پیشین حکومت عوامل و کارکنان پیشین، حکومت

 ٔ  شاخصه دوره این آمدن وجود به کلی طور به. گرفت خواهند قرار

 جامعه کل بر را حس این قبل مراحل از کدامهیچ است، انقالب بروز

 ٔ  دوره به ورود ولی شوند منجر انقالب به توانندمی که کنندنمی القاء

 جهل وجود طرفی از و کندمی ناممکن را عقب به بازگشت آنارشیستی،

 روحیه این دهند،می ادامه سرکوب ٔ  ادامه به تنها که حکومت سران در

 انقالب به که رودمی پیش حد آن تا و کندمی پیش از بیشتر روز هر را

 [3].گردد منجر

 

 رهبر وجود-1-5-4

 جریان در. دارد ایدئولوژی با ایاندازه و حد بی تشابه رهبر، وجود

 انواع بلکه شود،نمی حاکم ایدئولوژی یک همیشه انقالب یک

 و تر عام ایدئولوژی ولی اند فعال یکدیگر کنار در هاایدئولوژی

 فعالتر نقش انقالب روند در که است کسانی منظور) اکثریت به نزدیکتر

 رهبری خود درون از( دارند تری پذیرفتنی و بارزتر ایدئولوژی و

 برای آوایی هم نقش و گیردمی نظر در نیروها این بسیح برای را

 و سیاسی هاویژگی برداشتن عالوه رهبر این. گرددمی شروع انقالب

 داشته هم را حکومت مقابل در ایستادن شجاعت باید قشری و اجتماعی

 در نیز هادسته و هاگروه دیگر با تعامل و تعادل همچنین. باشد

 پاریس در که زمانی خمینی هللاآیت. دارد مهمی بسیار نقش پیروزی روند

 هایایدئولوژی حتی که هاگروه این با تعامل مورد در داشت اقامت

 و گرفت شکل انقالب بر غالب نیروی وقتی ولی کوشید داشتند مخالف

 کوبا در کاسترو فیدل. یافت پایان همکاری رسید، پیروزی به انقالب

 یک رهبری با که هاانقالب این داشت، عهده بر را کوبا انقالب رهبری

 هایانقالب را رسندمی موفقیت به آنها بروز ٔ  شاخصه عنوان به نفر

 نفر یک که نیست گونه این هاانقالب غالب در ولی نامندمی نفری تک

 انقالب مانند گاهی. کند مهیا را هانارضایتی و نیروها بسیج بتواند

 و نیکاراگوئه ۹۱۱۱ انقالب فرانسه، انقالب الجزایر، روسیه، ۹۱۹۱

 بیشترین که گرددمی بر دسته یا و گروه یک به رهبری چین ۹۱۴۹ انقالب

 ولی دارند، اختیار در را تر مقبول ایدئولوژی و دارند را پیروان

 رامی آخر حرف که دارند را مشهوری هایشخصت نیز هادسته این کل در

 در آل احمد روسیه، ۹۱۹۱ انقالب در بلشویسم و لنین مثالا  زنند



 

 

 ۹۱۴۹ انقالب در مائو فرانسه، انقالب در روبسیر و برینتون الجزایر،

 .چین

 

 انسان آزادی-1-5-5

 است ممکن شودمی گفته انقالب آمدن وجود به برای که دالیلی تمامی

 تمام وریشه مادر که است موجود اصلی دلیل یک فقط ولی باشد، صحیح

 عقیدتی ازلحاظ چه است آزاد موجودی انسان ذاتاا  واینکه است عوامل

 مثبت هم هرچند قوانین جوامع، تمامی در. اجتماعی ویا ویاسیاسی

 درونی تضاد این که، هرچند تضادهستند، در انسان باذات باشند،

 بدون مردم اکثر انقالبها تمامی در که مثال این باذکر. باشد اندک

 زمانی تا پیروزشود انقالب واگر شوندمی وجمعیت توده پیرو کافی اطالع

 خوشحالی و شور در مردم باشد نکرده قدرت اعمال جدید سیستم هنوز که

 تثبیت محض به و است آزادی حس از ناشی که برندمی سر به زیادی

 مثال. است آزادی سلب حس از ناشی هم ان ایجادمیشودکه خفقان قدرت،

 ورانندگی راهنمایی پلیس که زمانی رانندگی تخلفات اینکه واضح

 مراتب به کند راکنترل رانندگان بیشتری باشدت ویا قدرت اعمال

 دهنده هشدار عالیم یکسری با فقط رانندگان که است بیشتراززمانی

 بسیار امری دنیا تمامی و جامعه در همکاری. پردازندمی راننگی به

 وباعث کندمی کمک هازمینه تمامی در اهداف پیشرفت به که است مثبت

 اعمال غرور، طمع، تبعیض، سوءاستفاده، زمانیکه تا شودمی اتحاد

 باشد نکرده باز را خود راه... و وعقیده قدرت

 

 انقالب نتایج-1-6

 است رویدادهایی همان تأثیر تحت ایاندازه تا انقالب از بعد وقایع

 انقالبی مبارزه دوره یک از بعد گاهی. اندشده انقالب به منجر که

. گرددمی گسیختگی هم از و نفاق دچار شدت به و شده فقیر کشور

 مبارزه قدرت برای که دیگری گروههای یا خورده شکست رژیم بقایای

 مجدداا  و کرده گردآوری دوباره را خود نیروهای است ممکن کنند،می

 دشمن جدید حکومت با مجاور دولتهای اگر. بزنند تهاجم به دست

 شودمی کمتر اجتماعی بازسازی در جدید حکومت موفقیت احتمال باشند،

 جدی حمایت آماده و کرده طرفداری جدید حکومت از آنها آنکه مگر

 .باشند آن از

 

 کالسیک هایانقالب

 ایران در



 

 

 ایران مشروطه جنبش

 ایران مشروطه جنبش: اصلی نوشتار

 

 بختیاری مجاهدین دست به تهران فتح پوستر-1-7
 دوره در که است رویدادهائی و هاکوشش مجموعه ایران ٔ  َمشروطه ُجنِبشِ 

 تبدیل برای قاجار شاه محمدعلی دوره در سپس و قاجار شاه مظفرالدین

 مجلس تشکیل به منجر و داد رخ مشروطه حکومت به استبدادی حکومت

 .شد ایران اساسی قانون اولین تصویب و ملی شورای

 

 ایران 13۳7 انقالب-1-8
 ایران ۹۵۹۱ انقالب: اصلی نوشتار

 

 ایران به ورود هنگام ایران اسالمی انقالب رهبر خمینی هللاآیت

( اسالمی انقالب به مشهور) ایران، در خورشیدی هجری ۹۵۹۱ سال انقالب

 ایران دانشجویان و روشنفکران احزاب، مردم، اکثریت مشارکت با که

 کار روی ٔ  زمینه و سرنگون، را ایران پادشاهی نظام پذیرفت، انجام

 روحانی یک خمینی، هللاروح هللاآیت رهبری به اسالمی، جمهوری نظام آمدن

 این در اسالمی، شخصیتهای و تفکرات. کرد فراهم را ایران در شیعه،

. خواند اسالمی انقالب را آن خمینی و داشتند ایبرجسته حضور انقالب

 .شودمی شناخته نیز ۹۱ بهمن انقالب نام با انقالب، این

 جهان در

 فرانسه کبیر

 فرانسه انقالب: اصلی نوشتار

 سیاسی اجتماعی هایدگرگونی از ایدوره( ۹۱۴۱–۹۱۱۱) فرانسه انقالب۹

 انقالب چند از یکی انقالب، این. بود اروپا و فرانسه سیاسی تاریخ در

 بسیار، هاینشیب و فراز از پس که است جهان تاریخ طول در مادر

 پیامدهای ایجاد و فرانسه در جمهوری به سلطنتی نظام تغییر به منجر

 .شد اروپا کل در عمیقی

 روسیه ۹۱۹۱ اکتبر

 روسیه ۹۱۹۱ انقالب: اصلی نوشتار

 هابلشویک رهبر لنین والدیمیر



 

 

 با ۹۱۹۱ سال در که بود روسیه در سیاسی جنبشی روسیه، ۹۱۹۱ انقالب

 بود آمده کار روی به تزارها حکومت از بعد که موقت دولت سرنگونی

 برقرار ۹۱۱۹ سال تا که) شوروی اتحاد برپایی به و رسید خود اوج به

 .گرفت صورت مرحله دو در انقالب این. انجامید( بود

 چین ۹۱۴۹

 آمریکا انقالب

 و رویدادها مجموعه (American Revolution :انگلیسی به) آمریکا انقالب

 آمریکای ایالت سیزده جدایی به منجر که است تغییراتی و هااندیشه

 اولین. گردید آمریکا ٔ  متحده ایاالت تأسیس و بریتانیا از شمالی

 پادشاهی عمل شدت دنبال به که شد شروع بوستون شهر از هادرگیری

 متشکل ایکنگره نیویورک در ۹۱۰۹ در. یافت گسترش سرعت به انگلستان

 کنگره این در هانشین کوچ این سران که شد تشکیل نشین کوچ ۱ از

 کوچ رهبران ۹۱۱۹ مه در و شدند پیمان هم انگلیس علیه اقدام برای

 آماده اشغالگران با مبارزه برای که کردند درخواست مردم از نشین

 .شوند

 آمریکا متحده ایاالت جمهور رئیس اولین و ژنرال واشنگتن جرج

 مخملی هایانقالب

 رنگی انقالب: اصلی نوشتار

 

 میانه آسیای و اروپا شرق در رنگی هایانقالب-1-9
 میالدی یکم و بیست قرن اوایل و بیستم قرن اواخر در که تحوالتی به

 در کمونیسم فروپاشی از پس خشونت، بدون مبارزات ٔ  نظریه ٔ  پایه بر

 هیئت تمایل تغییر باعث و آمد وجود به سابق شوروی اقمار برخی

 .گویندمی گردید، غرب بلوک به شرق بلوک از کشورها این ٔ  حاکمه

 مخالفان رهبر زمان آن در که چک، پیشین جمهور رئیس هاول واسالو

 .برد کار به را عبارت این بار اولین بود، کشور این

 (گرجستان) رز گل

 رز گل انقالب: اصلی نوشتار

 کشور در ۹۵۴۱ سال در که بود خونریزی بدون انقالبی سرخ گل انقالب

 را شواردنادزه ادوارد وقت جمهور رئیس و افتاد اتفاق گرجستان

 .کرد برکنار

 (اوکراین) نارنجی



 

 

 نارنجی انقالب: اصلی نوشتار

 که است اوکراین در اعتراضات و اتفاقات از یکسری نارنجی انقالب

 پایان از بعد بالفاصله. گرفت انجام ۱۶۶۹ ژانویه تا ۱۶۶۴ نوامبر از

 یگسترده فسادهای انتخابات در که شد ادعا ۱۶۶۴ سال در انتخابات

 گرفته انجام مستقیم تقلب و دهندگان رای تهدید و ارعاب مالی،

 و انتخاباتی مبارزات جریان در یوشچنکو ویکتور شدن مسموم. است

 این در یوشچنکو سرسخت رقیب یانوکوویچ ویکتور داشتن دست احتمال

 روز ۰ از پس. برافروخت را اوکراین نارنجی انقالب آتش قضیه،

 که) انتخابات نتیجه کشور این پارلمان یوشچنکو حامیان تظاهرات

 مخدوش( کردمی اعالم برنده را روسیه حمایت مورد نامزد یانوکوویچ

 نظارت زیر که انتخابات یدوباره برگزاری با و کرد اعالم ملغا و

 کسب با یوشچنکو ویکتور بود، المللیبین و داخلی ناظران موشکافانه

 [۴][۵.]گرفت دست در را قدرت آرا درصد ۹۱

 شورش با انقالب تفاوت

 نتایج به توجه با که است اهدافی در «انقالب» و «شورش» تمایز وجه

 اصالح از فراتر معموالا  دولت مخالفان هدف درشورشها،. میشود دنبال

 یا دولت، در افرادی یا فرد یاتغییر خاص، ناخشنودیی جبران یا

 و اهداف دولت مخالفان انقالبها در اما. رودنمی دولت خطمشی

 را موجود نهادهای که میگیرند ایدئولوژی یک در را خود انگیزههای

 گروههای و نخبهها دولت، میان و میکند معرفی شر یا غلط وبن ازبیخ

 در تغییر. است داده تغییر را فوق تصور شود، دست به دست مردمی

 اختیار در تازهای منابع اقتصادجهانی و الملل،بین سیاست فناوری،

 دیگر بعضی و قویتر را دولتها بعضی و میگذارد گوناگونی گروههای

 که است چشمگیرتر کشورهایی در خصوصاا  تحوالت این. میکند ضعیفتر را

 شوروی اتحاد و آمریکا متحده ایاالت استراتژیک رقابت درگیر کامالا 

 قرن اواخر در( انقالب برای تالش و) انقالب رو، این از. بودهاند

 نیکاراگوئه، ایران، در مثالا  -است شده دیده وفور به بیستم

 مستمر ویژگیهای از همچنان احتماالا  و -فیلیپین لهستان، افغانستان،

 [4]بود. خواهد جهان سیاست

 

 مشارکت با خورشیدی هجری ۹۵۹۱ سال ماه بهمن در ایران ۹۵۹۱ انقالب

 پهلوی، حکومت مخالف سیاسی احزاب بازاریان، مردم، مختلف طبقات

 پذیرفت، انجام ایران در شیعه روحانیون و دانشجویان روشنفکران،

 نظام آمدن کار روی ٔ  زمینه و سرنگون، را کشور این پادشاهی نظام و

. کرد فراهم را خمینی هللاروح شیعه، روحانی رهبری به اسالمی، جمهوری

 ایبرجسته حضور ضدسلطنتی انقالب این در اسالمی، هایشخصیت و تفکرات



 

 

 نام با انقالب، این[ ۹.]خواند اسالمی انقالب را آن خمینی و داشتند

 .شودمی شناخته نیز ۹۱ بهمن انقالب

 

 خود قدرت تثبیت به شاه محمدرضا ،۹۵۵۱ سال مرداد ۱۴ کودتای از پس

 اصلی محور که سفید انقالب به موسوم برانگیزجنجال هایطرح و پرداخت

 هاطرح این اجرای. گذاشت اجرا به داد،می تشکیل ارضی اصالحات را آن

 و اقتصادی توسعه موجب نفتی، درآمدهای برابری چند افزایش و

 طبقاتی اختالف افزایش حال عین در و ایران اجتماعی ساختار دگرگونی

 کردن معطوف با شاه. گشت ۹۵۹۶ و ۹۵۴۶ هایدهه در اجتماعی تنشهای و

 احزاب و جدید متوسط طبقه سرکوب بر خویش اطالعاتی و امنیتی اقدامات

 اسالمی جدید مبارز تفکرات و روحانیون مقابل در را خود سکوالر،

 آمریکا دولتهای از وی جانبداری نیز و او اصالحات. ساخت پذیرآسیپ

 این در. شد روبرو خمینی ویژه به روحانیون مخالفت با اسرائیل، و

 بر( شریعتی علی مهمتر همه از) ایران روشنفکران از شماری دوران

 از انقالبی تفسیری و نهاده عمیق تأثیری شیعه سیاسی تفکر احیای

 ویژه به مردم اذهان در ساز،رهایی ایدئولوژی یک عنوان به را شیعه

 تبعید سالهای در نیز خمینی. گذاشتند جای به دانشجویان و محصالن

 جای به فقها رهبری به اسالمی حکومت یک ایجاد خواهان چند هر خود،

 مسائلی و رژیم ضعفهای نقطه طرح به بیشتر بود، موروثی سلطنت

 این در. شدمی ایران مسلمان مردم توده نارضایتی موجب که پرداختمی

 شکل گرااسالم و مارکسیست چریکی سازمانهای شماری همچنین دوران

 با نهایتاا . داشتند اعتقاد رژیم با مسلحانه مبارزه به که گرفتند

 در مذهب و بازار خصوص در رستاخیز دولتی حزب نادرست هایسیاست

 سیاسی غیر و کار محافظه روحانیون و بازاریان ،۹۵۹۶ دهه اواسط

 .پیوستند مخالفان صفوف به تاریخی، متحد دو عنوان به نیز

 

 سال در سیاسی فضای شدن بازتر با مذکور، هاینارضایتی و هاتنش

 بشر حقوق مدافع نهادهای و آمریکا دولت فشارهای دلیل به که ۹۵۹۰

 تظاهرات صورت به سال، همان زمستان و پاییز از بود، پذیرفته صورت

 از راهپیمایی، برگزاری برای معترضان. داد نشان را خود خیابانی

 سیاسی استفاده اعتراضات، جانباختگان چهلم مراسم چون شیعی هایسنت

 سینما سوزیآتش فاجعه چون رویدادهایی[ ۴[]۵[]۱.]آوردند عمل به

 در جمله از) هاتظاهرات از تعدادی در معترضان کشتار آبادان، رکس

 به شاه دیرهنگام امتیازهای و ،(شهریورماه در سیاه جمعه واقعه

[ ۹.]شد مصالحه امکان رفتن دست از و اعتراضات تشدید موجب مخالفان،

 به کارگر طبقه پیوستن و گسترده اعتصابات وقوع به اقتصادی رکود

 پیوستن با. انجامید کشور اقتصاد شدن فلج نتیجه در و هاتظاهرات

 اعتراضات دامنه ها،تظاهرات به شهری تهیدستان همچنین و کارگران



 

 

[ ۰.]رسید تن میلیونها حتی و هزار صدها به نفر هزار هاده از

 وزیر نخست دولت موفقیت عدم و کشور از شاه خروج از پس سرانجام

 ایران به خمینی هللاروح ۹۵۹۱ بهمن ۹۱ در بختیار شاپور گراملی

 هزاران و چریکی هایسازمان مسلحانه نبرد روز دو از بعد. بازگشت

 بهمن ۱۱ در ارتش بیطرفی اعالم و شاهنشاهی گارد با مسلح داوطلب

 جمهوری» نظام آن، متعاقب[ ۴[]۱.]رسید پیروزی به انقالب ،۹۵۹۱

 نام به شیعه از خاصی تفسیر ٔ  برپایه دینی حکومتی قالب در «اسالمی

 [۹۶][۱.]گردید پیشین نظام جایگزین فقیه ولی

 

 

 

 

 انقالب هایریشه-1-11

 

 بر سوار مرداد، ۱۴ کودتای در کنندگان شرکت و مصدق محمد مخالفان

 .شاهنشاهی ارتش «ِشرَمن» تانکهای

 ایران انقالب علل و زمینهپیش

 توانمی ایران، ۹۵۹۱ انقالب اصلی ریشه جستجوی در معتقدند محققان

 برکناری از پس[ ۹۵[]۹۱[]۹۹.]بازگشت ۹۵۵۱ سال مرداد ۱۴ کودتای به

 در ایران دوم، جهانی جنگ هنگامه در متفقین توسط پهلوی رضاشاه

 در سیاسی باز فضای زمان ترینطوالنی ،۹۵۵۱ تا ۹۵۱۶ سالهای بین

 نه و روشنفکران دوره این در. دید خود به را معاصر تاریخ

 قدرت ساختار علیه هاتوده سازماندهی و بسیج اندرکاردست روحانیون،

 ملی جبهه سپس و توده حزب نخست - مذهبی غیر سازمانهای و بودند

 شهری کارگر طبقه و متوسط طبقه موفقیت، با - مصدق محمد رهبری به

 گرایملی یک عنوان به مصدق دوران، این طی در[ ۹۴.]کردند جذب را

 اعطای به بخشیدن خاتمه و نادرست خارجی سیاست اصالح خواستار محبوب،

 یاری به او[ ۹۹.]شد خارجی ابرقدرتهای به عمده امتیازهای

 کارگری بزرگ اعتصابات همچنین و متوسط طبقه گسترده هایتظاهرات

 شدن ملی نهضت توانست توده، حزب سازماندهی به نفت صنعت بخش در

 به موفقیت با حکومت، بر فشاری اهرم عنوان به را ایران نفت صنعت

 رسیده وزیری نخست به عمومی اشتیاق و شور تأثیر تحت و ببرد پیش

 را ارتش بر ایران جوان شاه پهلوی محمدرضا اختیار و تسلط حتی و

 دولت و نفتی انحصارات برای نفت صنعت شدن ملی. افکند خطر به

 جنبش، این که ویژه به بود، ناپذیر جبران ایضربه بریتانیا



 

 

 به منطقه کشورهای دیگر مردم برای ایمحرکه نیروی به توانستمی

 ابرقدرت دیگر منفعت سانبدین و شود تبدیل خویش، حقوق کسب منظور

 بریتانیا سرانجام. افکند مخاطره به نیز را متحده ایاالت وقت،

 نظامی کودتای یک اندازیراه به برای را آمریکا موافقت توانست

 هوادار نیروهای کمک به آمریکا و آورده دست به مصدق دولت علیه

 روحانیون و علما) مذهبی دستگاه پشتوانه با و ایران ارتش در سلطنت

 و زمینداران از برخی و( آنها پیروان و وعاظ و اول طراز

[ ۹۱[]۹۰[]۹۹.]نمود سرنگون را وی دولت کار،محافظه سیاستمداران

 جای به جامعه فضای بر مدت طوالنی و سزا به تأثیری رویداد این

 گرایی،ملی خواهی، جمهوری چون گوناگونی گرایشهای عصر در و گذاشت

 ارتش، و پهلوی سلطنت بیطرفانه، خارجی سیاست و سوسیالیسم به گرایش

 داریسرمایه غربی، ابرقدرتهای سرسپرده عنوان به عمومی، افکار در

 وقوع با. شدند شناسانده بریتانیا و آمریکا اطالعاتی سازمانهای و

 و شده سرکوب توده حزب و ملی جبهه چون سیاسی سازمانهای کودتا،

 محکوم اعدام حتی و مدت بلند یا و کوتاه حبسهای به آنها اعضای

 جدید دشمن عنوان به نیز متحده ایاالت بریتانیا، بر عالوه و شدند

 سکوالر نیروهای سرکوبی دیگر، سوی از. شد شناخته ایران امپریالیستی

 هموار اسالمی جدید جنبشهای پیدایش برای را راه مذهبی، غیر و

 [۹۱].نمود

 

 اجتماعی هایتنش اقتصادی، توسعه   قدرت، تثبیت-1-11

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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