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Abstract

The existence of financial corruption creates a problem for political systems because it

plays a role in creating or deepening the gap between the political system and society,

creating political dissatisfaction and revolution. However, in the etymological studies of

Iran's Islamic Revolution, it is not yet clear what role and position dissatisfaction with

financial corruption has in the space of causes of political dissatisfaction with the

Pahlavi rule. The current research has chosen to study the slogans of this revolution to

resolve this ambiguity. The question is: "According to the slogans of the Islamic

Revolution of Iran, what effect and role did the phenomenon of dissatisfaction with

financial corruption have in the occurrence of the Islamic Revolution?" With the

method of content analysis, the result is that: in the slogans of the Islamic Revolution of

Iran, dissatisfaction with financial corruption is the second cause of dissatisfaction with

the government, after dissatisfaction with the political situation, and therefore a

necessary condition for the occurrence of the Islamic Revolution. In their slogans,

revolutionaries protested against rent, embezzlement, general form of financial

corruption and smuggling. Also, the second characteristic of the political system
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demanded by the chanters as an alternative system to the Pahlavi rule is to be free from

financial corruption.
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تأثیر فساد مالی در وقوع انقالب اسالمی ایران

براساس شعارهاي انقالبی
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چکیده
تـر نمـودن   کند چرا که در ایجاد یا عمیقهاي سیاسی ایجاد مسأله میوجود فساد مالی براي نظام

وجـود  شکاف بین نظام سیاسی و جامعه، ایجاد نارضایتی سیاسی و بروز انقالب نقش دارد. بااین
لـل عفضـاي انقالب اسالمی ایران، هنوز معلـوم نشـده اسـت کـه در    شناسانهدر مطالعات ریشه

فسـاد مـالی چـه نقـش و جایگـاهی دارد.      ازنارضـایتی حاکمیـت پهلـوي،  نارضایتی سیاسی از
را برگزیده است. پرسش ایـن  این انقالبي شعارهايپژوهش حاضر براي رفع این ابهام مطالعه

وتـأثیر چـه مـالی فسـاد ازنارضایتیپدیدهایراناسالمیانقالبشعارهاياساسبر«است که: 
با روش تحلیل محتـوا، نتیجـه ایـن اسـت کـه: در      » است؟داشتهاسالمیانقالبوقوعدرنقشی

شعارهاي انقالب اسالمی ایران، نارضایتی از فساد مالی پـس از نارضـایتی از وضـعیت سیاسـی،     
دردومین علت نارضایتی از حاکمیت و لذا شرط الزم وقوع انقـالب اسـالمی اسـت. انقالبیـون    

.انـد داشـته اعتـراض قاچـاق ومالیفسادعامشکلاختالس،رانت،بهترتیبشعارهاي خود به

(نویسـنده  دانشجوي دکتري تاریخ انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسـالمی، تهـران، ایـران   *
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همچنین دومین ویژگی نظـام سیاسـی مـورد مطالبـه شـعاردهندگان بـه عنـوان نظـام جـایگزین          
حاکمیت پهلوي، پاك بودن از فساد مالی است.

فساد مالی، شعار انقالبی، حاکمیت پهلوي، انقالب اسالمی، مخالفین.ها:دواژهیکل

مقدمه.1
تر کردن شکاف بین نظام سیاسـی و جامعـه و بـروز انقـالب نقـش      فساد مالی در ایجاد یا عمیق

هاي اقتصادي و فساد مالی یکی از چهار عامـل مـؤثر در بـروز    کرین برینتون گالیهدارد. به گفته
). 41و 38: 1363چهار انقالب تأثیرگذار روسیه، انگلستان، آمریکا و فرانسه بوده است (برینتـون  

نگـرد؛  نفع معـدود فسـادگران مـی   فساد مالی را به ضرر منافع اقتصادي اکثریت و بهجامعه پدیده
هاي فاسـد  آمیز در جامعه گردیده و به نوعی نظاماین پدیده موجب بروز نگرش منفی و اعتراض

زدن بـه  هاي اصالحی، دامن سازد و ممکن است به بروز جنبشرا با فقدان مشروعیت روبرو می
و همـدمی 87و 79: 1383هـاي حکـومتی بینجامـد (ربیعـی     ها و کمک بـه زوال نظـام  شورش
گـردد کـه  ثباتی و نارضایتی سیاسی می). فساد مالی باعث بی76: 1383نیاو معصومی46: 1387

. ایـن بعـد، مسـئله   )228- 224و50–48: 1388گـر : نـک (اسـت انقالببروزالزمشرایطاز
ر در باب وقوع انقالب اسـالمی ایـران و سـقوط نظـام شاهنشـاهی اسـت. ابهـام        پژوهش حاض

گیري نارضایتی سیاسی در روند انقالب اسالمی ایران، فسـاد مـالی   موجود این است که در شکل
حاکمیت نقش داشته یا نداشته است.

المی در آثار معدودي از منابع و مآخذ تاریخ انقالب اسالمی آمده اسـت کـه در انقـالب اسـ    
ایران یکی از انتقادهاي مخالفان بـه حکومـت وقـت فسـاد مـالی آن بـوده اسـت (بـراي مثـال:          

) ولی هنـوز نقـش نارضـایتی ناشـی از     382: 1380؛ میالنی 77و 52- 1: 1357سیدجوادي حاج
فساد مالی در انقالب اسالمی به طور کامل و عوامل فساد (شخص یا اشـخاص فاسـد) از منظـر    

واکـاوي بـا اسـت درصـدد حاضـر مستند مشخص نگردیـده اسـت. پـژوهش   مخالفان به طور 
مرتفـع راموجـود ابهاممخالفان،سیاسینارضایتیعینینمودعنواناسالمی بهانقالبشعارهاي

يمطالعـه بـراي مهـم و دسـت اول  منـابع ازشـعارها یکـی  ها،انقالببهکلینگاهیدر.سازد
انقـالب و ایـدئولوژي نگرشکنندهبیانشعارهاي انقالب).5: 1386زاده (حسناست هاانقالب

عوامـل وعلـل بازگوکنندهآرمانی ونظامهايویژگیواهدافوضع موجود،بهانقالبیون نسبت
درمخالفـان انقالبـی کـنش نمـود عنواننیز بهاسالمی ایرانانقالبشعارهاي. هستندنارضایتی
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نارضـایتی علـت شـناخت دراولدستهمنبعیوشوندمیشناختهحکومتوضعیتبهاعتراض
شـعارهاي مطالعـه بابنابراینآیند،میحساببهصاحبانشاننظرموردآرمانیيجامعهوسیاسی
.بردمالی پیفسادنارضایتی ازيگسترهبهتوانمیایراناسالمیانقالب

ازایـران پدیـده نارضـایتی   بر اساس شعارهاي انقالب اسالمی «کهاستاینپرسش اساسی
پاسـخ بـه ایـن    راسـتاي در»مالی چه تأثیر و نقشی در وقوع انقالب اسالمی داشته اسـت؟ فساد

اسـالمی انقـالب جریـان درالـف) آیـا  هاي جزیی باید پاسـخ داده شـود:  پرسش، بدین پرسش
نسـبت  سـهمی چـه شعارهامجموعبیندرشعارهاایناست؟شدهدادهمالیفسادعلیهشعاري

ب) شعارهاي علیـه فسـاد مـالی چـه مـاهیتی دارنـد و بـه        دارند؟هاي مخالفانبه دیگر خواسته
کدامیک از مصادیق فساد مالی مربوط هستند؟ سهم هر یک از مصادیق فساد مـالی از نارضـایتی   
عمومی چقدر است؟ و ج) آیا در شعارها نارضایتی از فساد مالی، سیاسی شده است؟ یعنی ایـن  

اند و یا خیـر؟ پـژوهش حاضـر در    ا حاکمیت از منظر مخالفان عامل فساد مالی شناخته شدهکه آی
دهد.ها پاسخ تالش است با روش تحلیل محتوا به این پرسش

پیشینه پژوهش1.1
ناگفته نماند که هنوز پژوهشی در این ارتباط و با این نوع بررسی انجـام نگرفتـه اسـت. بررسـی     

)1383(پنـاهی هاي بررسی شـده محمدحسـین  مالی در شعارها در مقولهاعتراض نسبت به فساد
جاي نگرفته است.»ایراناسالمیانقالبشعارهايشناسیجامعه«توجهقابلکتابدر

. چهارچوب مفهومی2
فساد مالی و مصادیق آن2.1

کسـب عمـومی بـراي  قدرتشخص دولتی یا غیردولتی ازفساد مالی عبارتست از: سوء استفاده
گروهی. براي عملیاتی شدن سنجش متغیر فساد مـالی بایـد مصـادیق آن    یاشخصیمنفعت مالی

ايجـایزه یـا ): درآمـد Rentالف) رانت (را مورد بررسی قرار داد. مصادیق فساد مالی عبارتند از: 
تعلـق نهادهـا یاواشخاصیاشخصبهشده،تصاحبخاصامتیازاتازاءدرکهاستسرشار

درخواسـت یاپذیرشپیشنهاد، پرداخت،«):Briberyارتشاء ()؛ ب) 36: 1383گیرد (همدمی می
اسـت  منصـب یـک وظـایف نقـض مسـتلزم یـا وغیرقـانونی کـه عملـی انجـام مقابلدرمال

(Transparency international 2009: 5)ج) اختالس (؛Embezzlement   دزدي کـارگزار دولـت از :(
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هـاي  جایگـاهش در اختیـارش قـرار گرفتـه تـا در زمینـه      است کـه بـه واسـطه   منابع و امکاناتی 
شـامل است؛گمرکیتخلفی): «contraband(قاچاق) ؛ د)Green 1993: 96(مشخصی هزینه نماید 

) تعرفـه (نظـارت ازفـرار منظـور بهومخفیانهروشبهگمرکیمرزیکطولدرکاالجاییجابه
).31: 1382احمديو76: 1377بنائی(کشورداخلبهغیرقانونیکااليورودیاو»گمرکی

رابطه مصادیق فساد مالی و شعار انقالبی2.2
ها علیـه آن  مخالفین پس از نارضایتی از شرایط سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی در خیابان

له اقتصـادي بـه   دهند. فساد مالی و مصادیق آن به عنوان یـک مسـئ  و براي جایگزین آن شعار می
حاکمیت  باشد و در شعارها نمـود یابـد (نـک: نمـودار     ازنارضایتیتواند ایجادگراین شرح می
ي نـابرابر جامعـه شـاهد برخـورداري     ها در یک دولت رانتیر با شیوهبا تقسیم رانتشماره یک): 

اقتصـادي،  سـاختارهاي درفسـاد هـاي شـبکه وجـود باهاي اقتصادي نیست.همگان از فرصت
) و ایـن وضـعیت   59: 1381یابند (خضـري  ها دست نمیرغم تالش به این فرصتسایرین علی

ایجادکننده احساس تبعیض اقتصادي است که مردم تحت تاثیر آن، خواهـان چیـزي بـیش از آن    
مند شوند تـا بـدان حـد کـه اقـدام بـه       حاضرند آنان از آن بهره» از ما بهتران«چه خواهند شد که 

شود. این شرایط بر مقبولیت نظـام سیاسـی تـأثیر منفـی مـی      سیاسی محتمل الوقوع میخشونت
کـاهش وجامعـه عمـومی اعتمـاد سلب). اختالس باعث169- 164و1388:182گذارد (گر
بایـد کـه رادولتـی منـابع مـردم اخـتالس، وقوعباکهچرااستحاکمسیاسینظاممشروعیت

انگشـت وبیننـد مـی سیاسیمسؤولینشخصیمنافعيازیچهبراشودعمومیهايهزینهصرف
گیرنـد. ارتشـاء باعـث ایجـاد نـابرابري در کسـب       مـی سیاسینظامموجودیتسويبهرااتهام

گذاري) مـابین متقاضـیان اسـت.    هاي تولید و سرمایههاي مادي (چون أخذ مجوز در زمینهارزش
گان، از کسـب  طلبی رشوه گیرندهخواهند رشوه پرداخت کنند به سبب منفعتمتقاضیانی که نمی

تقاضیانی که در یک نظـام سیسـتماتیک فاسـد،    مانند. حتی از بین مهاي مادي مزبور باز میارزش
هـاي مـورد نظـر    پردازنـد بـه ارزش  اند، متقاضیانی که رشوه بیشتري میراضی به پرداخت رشوه

) و در هـر دو حالـت   207- 205: 1389شـوند (مـداح   یابنـد و مـابقی محـروم مـی    دست مـی 
ساسی کـه احتمـال دارد بـه    دانند، احکنند و نظام سیاسی را مقر میمتقاضیان احساس تبعیض می

خـروج و. ورود)169- 164و182: 1388گـر (نارضایتی سیاسی و خشونت سیاسی بینجامـد  
راقاچاقچیـان جیـب به وسـیله اعضـاي حاکمیـت   )عتیقهیامخدرموادچون(غیرقانونیکاالي
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ابـانی، بی(و بر کاهش متغیر مقبولیت سیاسی نظام حاکم مـؤثر اسـت  کندپرمیجامعهصالحعلیه
).78: 1387پوروطنو78: 1389موسوي

: رابطه فساد مالی و شعار انقالبی ضد فساد1نمودار شماره 
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شعارهاي انقالب اسالمی ایران2.3
) و ایـن شـعارها از نظـر    47: 1383انقالب اسالمی ایران پرشعارترین انقـالب دنیاسـت (پنـاهی   

- 2شعارهاي اعتراضی بـه وضـعیت حکومـت پهلـوي،     - 1شوند: محتوا به پنج محور تقسیم می
شـعارهاي پـس از سـرنگونی    - 3سـازي حکومـت،   شعارهاي مربـوط بـه چگـونگی سـرنگون    
شــعارهاي مربــوط بــه - 4هــاي حکومــت گذشــته، حکومــت پهلــوي در رابطــه بــا شخصــیت

- 6هاي بین المللـی و  ها و شخصیتشعارهاي مربوط به نظام- 5هاي سیاسی انقالب، شخصیت
).208شعارهاي مربوط به نظام آرمانی انقالبیون (همان: 

نارضایتی سیاسی2.4
ـ   روز انقـالب اسـت. ایـن مفهـوم بـدین معناسـت کـه        ایجاد نارضایتی سیاسی یکی از عوامـل ب

بـه سـمت  «هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محرومیتهاي اکثریت حاصلنارضایتی
اگر نظـام  » هستند.مشخصسیاسیتمرکزدارايآشکاراکهشودهدایتآمیزياعتراضاقدامات

گیـرد.  سیاسی شـکل مـی  نارضایتیسیاسی منبع محرومیت باشد یا منبع محرومیت شناخته شود 
عنوان شـروط کـافی   نارضایتی سیاسی شرط الزم بروز انقالب است و به همراه دو عامل دیگر به

- 224و 50–48: 1388گرایانـه) انقـالب روي خواهـد داد (گـر    (توجیهات هنجاري و فایـده 
228.(

ي آماري شعارهاجامعه.3
میان شعارهاي گفته شده کـه همگـی مـورد بررسـی     هاي پژوهش ازبا توجه به مسئله و پرسش

شود و مابقی بـه مسـأله و سـؤال پـژوهش     اند دو گروه شعار براي واکاوي انتخاب میقرار گرفته
کنند: اول، شعارهاي انتقادي به وضعیت حاکمیـت پهلـوي کـه در واقـع     حاضر ارتباطی پیدا نمی

ادي، فرهنگـی و اجتمـاعی پیشـاانقالب    علل نارضایتی مخالفین از وضعیت سیاسـی، اقتصـ  آیینه
اي کـه بـه دنبـال آن هسـتند.     است و دیگري شعارهاي مخالفین در توصـیف وضـعیت آرمـانی   

ي اول مشخص خواهد کرد که اوالً چـه سـهمی از شـعارها در اعتـراض     بررسی شعارهاي دسته
انـد. واکـاوي   تهبه فساد مالی بوده است و ثانیاً مخالفان چه کسـانی را مسـئول فسـاد مـالی دانسـ     

گـرِ  ي دوم نشان خواهد داد که آیا وضعیت آرمانی مـوردنظر مخـالفین توصـیف   شعارهاي دسته
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آنچـه مخـالفین   «نظامی بدون فساد مالی است؟ در واقع، واکاوي ایـن دو دسـته شـعار واکـاوي     
در رابطه با فساد مالی است.  » خواستند و آنچه به دنبال آن بودندنمی

) از شـعارهاي انقـالب اسـالمی    1383آوري شـده پنـاهی (  فهرست جمعدر این پژوهش از
هـاي کشـور، آرشـیو اسـناد برخـی از      استفاده شده است که به بیان وي با بررسی منابع کتابخانـه 

همچنین به منظـور  ). 44- 39: 1383آوري شده است (پناهیهاي مرتبط و نشریات جمعسازمان
زمان به بیان آشکار و محتواي شعارها توجه شـده  طور همبهجامع متغیر فساد مالی تحقق مطالعه

توجهی به مضمون شعارها هـدف را  است چرا که اکتفاي صرف بر شمارش کلمات خاص و بی
سازد. دیگر این که برخی از شـعارهاي انقـالب تنهـا یـک مضـمون اصـلی ندارنـد و        میسر نمی

ته باشند و در نتیجـه ایـن شـعارها    هاي بیشتري داشممکن است برخی دو یا سه و حتی مضمون
عدد اسـت.  4512اساس تعداد شعارهاي مورد بررسی گیرند. برایندر بیش از یک مقوله قرار می

انـد. ایـن دسـته شـعارها     شعار در اعتراض به وضعیت حاکمیت پهلوي سرداده شـده 857تعداد 
738وضعیت آرمـانی  درصد مجموع شعارها است. فراوانی شعارهاي مخالفین مربوط به 99/18

درصد مجموع شعارهاست. فراوانی مجموع این دو گـروه شـعار   35/16شعار است و این تعداد 
درصـد  34/35است کـه  1595اند، که براي احصاء اعتراض به فساد مالی پهلوي انتخاب گردیده

شود.  مجموع شعارها را شامل می

ز شعارهاالگوي استخراج نارضایتی از فساد مالی حکومت ا.4
بنـدي روش  به علت تفاوت ماهويِ دو گروه شعار مورد مطالعه پـژوهش الزم اسـت بـه تقسـیم    

بندي این روش تجزیه و تحلیـل و  جمع1تجزیه و تحلیل هر گروه پرداخته شود. جدول شماره
بندي و واحدهاي تحلیل است.نماي مقوله

ي اولشعارهاي دسته1.4
گیرد:  معیار مدنظر قرار میبراي تجزیه و تحلیل این شعارها سه

معیار نخست این است که چه سهمی از این شعارها علیه وضعیت اقتصـادي حاکمیـت داده   
انـد  ها اعتراض کردهاند. براي مشخص شدن این سهم چهار مقوله که شعارها به وضعیت آنشده

هر مقوله، سـهم اعتـراض بـه وضـعیت اقتصـادي      شود و پس از تحصیل سهم در نظر گرفته می
آمـده اسـت   1دست خواهد آمد. این چهار مقوله که واحدهاي تحلیل آنان در جـدول شـماره   به
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اعتراض به وضعیت سیاسی؛ اعتراض به وضـعیت اقتصـادي، اعتـراض بـه وضـعیت      عبارتند از: 
).218- 211: همان(فرهنگی و اعتراض به وضعیت اجتماعی 

اسخ بدین پرسش است که چه سهمی از شعارهایی که در مخالفت بـا وضـعیت   معیار دوم، پ
اند؟ براي پاسخ، این مقوله بـه دو  اند، به فساد مالی اعتراض داشتهاقتصادي حاکمیت سرداده شده

واحد تحلیلِ اعتراض به فساد مـالی و سـایر معضـالت اقتصـادي تقسـیم شـده اسـت. بـا ایـن          
ص خواهد شد.بندي سهم مورد پرسش مشختقسیم

معیار سوم، استخراج متغیر اعتراض به فساد مالی از شعارها است. بـراي تحقـق ایـن منظـور     
دو مالحظه وجود دارد:

ي نخست توجه به شعارهایی است که مستقیماً در محتواي آشکار یا مضمونی خـود  مالحظه
کـه بـا کـاربرد    اند کردهدیگر) به فساد مالی و مصادیق آن اعتراض متغیردادنقرارواسطه(بدون

و نسبت دادن آن به حاکمیت در شعارها (که فساد مـالی را نیـز شـامل    » هر فساد«ي صریح واژه
به هر یک از مصادیق فساد مـالی در نظـر گرفتـه    واسطهشود) و از سوي دیگر اعتراض بدونمی
اقتصـادي امتیـازات سـبب بـه جامعهزعمبهدار(ان) کهسرمایهبهاعتراضشود. به این ترتیب می

دار حـق تـو را   کارگر و برزگـر قهرمـان، سـرمایه   «بودند (براي نمونه شعار: شدهمکنتصاحب
مـا شـاه دزد   «حکومـت (شـعار:   چپـاولگري ودزديبـه اعتـراض ، اعتراض به رانت و »)ربوده
حاکمیـت بـه قاچـاق دادننسـبت شـود و اعتراض به اختالس در نظر گرفته مـی ») خواهیمنمی

.استداشتهاعتراضقاچاقبه) »هروئینباندرهبراشرف: «شعار(
هـاي فسـاد مـالی    ي دوم، توجه به اعتراضاتی است که در شعارها نسبت بـه معلـول  مالحظه

) مضـموناً بـه فسـاد    هاي فساد مـالی شده است. در واقع این شعارها با یک متغیر میانجی (معلول
اعتـراض غیرمسـتقیم بـه فسـاد     «ند و لذا این نوع اعتـراض  اعنوان علت) اعتراض داشتهمالی (به

هـاي  شـعارهایی کـه در اعتـراض بـه تبعـیض، نبـود فرصـت       ترتیـب  اینشود. بهتلقی می» مالی
اند، مصادیق اعتـراض مخالفـان   اقتصادي مشترك براي عموم و محرومیت و استثمار سرداده شده

بـر  انـد حمـل  تبعـیض و نـابرابري داده شـده   شوند؛ شعارهایی که علیهبه رانت در نظر گرفته می
کنند.  مخالفت با فرآیند ارتشاء نیز می
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ي دومهاي دستهشعار2.4
مخالفین اسـت  در شعارهاي مربوط به خصلت آرمانی، وضعیتی بدون فساد مالی نیز مورد مطالبه

. ایـن شـعارها بـه دو    کنندو لذا این شعارها مضموناً فساد مالی را طرد کرده و به آن اعتراض می
سبک خواهان برقراري وضعیت بدون فساد هستند. در سبک اول در بیانی مستقیم بـا اسـتفاده از   

اسـالم  («کننـد  براي شرایط خواستنی، به ضدفساد بودن وضعیت آرمانی اشـاره مـی  » فساد»واژه
ا بـه فسـاد   و در واقع اعتراض خـود ر ») اش کوبیدن فساد استدین جنبش و جهاد است، برنامه

بـردن از  نماینـد. ایـن شـعارها در سـبک دوم بـا بهـره      مالی موجود در حکومت وقت ابـراز مـی  
ازحمایـت برابـري، ومسـاوات عـدل، وهـاي فسـاد مـالی چـون عـدالت     هاي معلـول دیگري

هـاي فسـاد مـالی (تبعـیض، نـابرابري و محرومیـت)       مستضـعفین بـه طـرد معلـول    ومحرومین
در این راستا سبک اول شـعارها مصـداق   »). عدالت، این است شعار ملتمساوات،(«پردازند می

تبعـیض، نـابرابري و   کننـده مخالفت با شکل عـام فسـاد مـالی و سـبک دوم شـعارها کـه نفـی       
هاي رانت و ارتشاء) هستند مصادیق مخالفت بـا رانـت و ارتشـاء در    عنوان معلولمحرومیت (به
شوند.نظر گرفته می

عاملین فساد مالی از منظر مخالفان  سنجش3.4
شـوند. اول، شـعارهایی کـه    اند بـه دو دسـته تقسـیم مـی    شعارهایی که شاه را مخاطب قرار داده

اند و در محتواي خـود علـت نارضـایتی    اقدامات شاه را محکوم کرده و صفتی به شاه نسبت داده
ي دیگر، فقـط شـاه را   دسته»). وند دزد و قاتلپیوند شاه و کارتر، پی«را با خود دارند (براي نمونه: 

اند و لذا علت نارضایتی قابل تشخیص نیست (بـراي  مخاطب قرار داده، محکوم و یا تهدید کرده
همـین نیـز سـلطنتی خانـدان بـه اعتراضپیرامون»). کشیممیراتوشاهها،تودههمتبه«نمونه: 

اشـرف رهبـر   («انـد  کـرده مذمتراپهلويدانخانعلت،ذکرباکهرویه وجود دارد، اعتراضاتی
»). بمیـره چشـمت جلـو الهـی ولیعهـدت  الهـی، «انـد ( نکـرده ذکـر راعلتـی یاو»)باند هروئین

انـد، مضـموناً   شعارهایی که بدون ذکر علت، محمدرضا شاه و خاندان سلطنت را محکوم ساخته
تکنیـک دوم و معتبرتـر،   ).279: نـک همـان  (مصداق اعتراض به فساد مالی این دو نیـز هسـتند   

عاملین فساد مالی از بطن شعارهایی اسـت کـه درمـذمت مسـتقیم فسـاد مـالی سـرداده        احصاء 
عاملین مورد نظر مخالفین عبارتنـد از:  »). این است شعار دولت، دزدي، غارت، جنایت(«اند شده

ن).دار(احاکمیت (شاه، خاندان سلطنت و دولت)، نوع نظام سیاسی و طبقه سرمایه
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بندي و واحدهاي تحلیل: مقوله1جدول شماره 
فساد مالی مورد اعتراضواحدهاي تحلیلمقوالتشعارها

شعارهاي مربوط به نفی و محکوم کردن حکومت

ض به وضعیت سیاسی
اعترا

بدون ذکر دلیل در مذمت شاهمحمد رضا شاه

با ذکر دلیل در مذمت شاه

خاندان سلطنتی

دلیل در مذمت خاندان بدون ذکر 
پهلوي

با ذکر دلیل در مذمت خاندان پهلوي

اعتراض به 
وزیرهانخست

اعتراض به دولت

اعتراض به نظام 
سلطنتی

اعتراض به ساواك

اعتراض به 
هاي سیاسیارزش

اعتراض به وابستگی 
حاکمیت

دیگر موارد

اعتراض به وضعیت 
ض بهاقتصادي

اعترا
فساد مالی

ض مستقیم به فساد مالی
اعترا

شکل عام فساد مالیاعتراض به فساد حاکمیت

اعتراض به قاچاق اعضاي حاکمیت
عتراض به ارتشاء

اعتراض به أخاذي
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اختالسچپاولگريودزديبهاعتراض

رانتداراناعتراض به سرمایه

اعتراض 
غیرمستقیم 
به فساد 

مالی

اقتصاديهايفرصتبه نبوداعتراض
رانتبراي عموممشترك

رانت و ارتشاءتبعیضبهنسبتاعتراض

رانتاعتراض به محرومیت و استثمار

سایر

اعتراض به وضعیت 
فرهنگی

اعتراض به 
هاي اجتماعیارزش

ارزش رفاه مادي

گراییمصرفارزش 

سایر
اعتراض به 

هنجارهاي اجتماعی
قوانین اجتماعی

سایر
سایر

اعتراض به وضعیت 
اجتماعی

اعتراض به آزادي و وضعیت زنان

اعتراض به نابرابري هاي اجتماعی

مسائل و انحرافات اجتماعی

سایر

شعارهاي
مربوط

به
وضعیت

آرمانی

فساد مالیآرمانیوضعیتنبودنفاسدخصلتبهمستقیماشاره

بهغیرمستقیماشاره
نبودنفاسدخصلت

آرمانیوضعیت

رانت و ارتشاءدادگريوعدالتعدل،برقراريخواهان

رانت و ارتشاءمساواتوبرابريبرقراريخواهان

رانت و ارتشاءمحرومیننفعبهآرمانیوضعیتبرقرارخواهان
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هاتجزیه و تحلیل داده.5
شعارهاي دسته اول1.5

نارضایتی از فساد مالی دومین علت نارضایتی مخالفین از حاکمیت1.1.5
وضعیت حاکمیت پهلوي در اعتراض بـه وضـعیت سیاسـی، معضـالت     کنندهمحکومشعارهاي

95از اقتصادي، وضعیت اجتماعی و فرهنگی اسـت. بیشـترین اعتـراض شـعاردهندگان (بـیش      
درصـد  5/3درصد) مربوط به وضعیت سیاسی است و اعتراض به معضالت اقتصادي بـا سـهم   

دوم قرار دارد. به عبارت دیگر نارضایتی از معضالت اقتصادي حکومـت وقـت پـس از    در رتبه
هـا  نارضایتی از وضعیت سیاسی دومین علتی بوده است که مخالفین را علیه حاکمیت به خیابـان 

).2کشانده است (نک: جدول شماره براي انقالب 

: توزیع فراوانی شعارهاي مربوط به نفی وضعیت موجود2جدول شماره 
درصدفراوانیمقوالت

81733/95اعتراض به وضعیت سیاسی
305/3اعتراض به معضالت اقتصادي
/.670اعتراض به وضعیت اجتماعی
/.446اعتراض به وضعیت فرهنگی

857100مجموع

بیشترین شعارهاي اعتراضی نسبت به معضالت اقتصادي، مربوط به نفی فسـاد مـالی اسـت.    
درصد) مربـوط بـه   10مورد (3درصد) از این شعارها در اعتراض به فساد مالی و 90مورد (27

سایر معضالت اقتصادي موجود است. با این حساب در مجموع فضـاي علـل نارضـایتی، سـهم     
گیـرد. در  پس از نارضایتی از وضعیت سیاسی در جایگـاه دوم قـرار مـی   نارضایتی از فساد مالی

اند.واقع شعار دهندهگان پس از وضعیت سیاسی به فساد مالی اعتراض داشته

شناسی اعتراض مخالفین به فساد مالیگونه2.1.5
انـد و  کـرده طور مستقیم فساد مالی را محکـوم  مالی بهفسادکنندهنفیدرصد از شعارهاي88/88

اند. در مقایسه ایـن دو فراوانـی   طور غیرمستقیم در نفی فساد مالی سرداده شده) به11/11مابقی (
شعارهاي اول، هشت برابر شعارهاي دوم است.
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اند:دیگر) فساد مالی را محکوم کردهمتغیردادنقرارواسطهشعارهایی که مستقیماً (بدون
انـد. انتسـاب   اسـتفاده کـرده  » فسـاد «ي درصد این شعارهاست) از واژه25مورد (که 6الف)

گردد. در چهار مـورد از ایـن شـعارها،    فساد به شکل عام به حاکمیت، فساد مالی را نیز شامل می
فسـاد هـر عامـل شاهنشـاهی، نظـام («شناسانه به فساد مالی وجود دارد: سه شـعار  نگاهی ریشه

، نـوع  »)اسـت فسـاد هرمظهرشاهنشهی،نظام«، »استفسادسرچشمهاهنشاهیشرژیم«، »است
رسـد صـاحبین ایـن    فساد مالی دانسته است. بـه نظـر مـی   » مظهر«و » سرچشمه«، »عامل«نظام را 

شعارها، بر این باور بودند که سازوکار نظام شاهنشاهی که قدرت سیاسی و اقتصادي را در یـک  
و بـه آنـان قـدرت    (Beblawi and Luciani 1987: 6-7)نمایـد  یي حاکم متمرکز مشخص و طبقه

ونـان قراردادهـاي مجوزهـا، گزینشـی ي مزایاي اقتصادي (در قالب اعطـاي بخواهانهتوزیع دل
: 1376مزایا (حـاجی یوسـفی   دیگروهاانحصاري، معافیتامتیازاتبهره،بدونهايوامدار،آب
باعث فساد مالی موجود اسـت (نـک: اسـناد النـه جاسوسـی      دهد، ) را بین حامیان خود می154

فسـاد معرفـی نمـوده    » ریشـه «)). یک مورد دیگر این نوع شـعارها، آمریکـا را   429: 2، ج 1389
بر اساس اسناد سفارت آمریکا، مخالفان به این بـاور  ». استفسادهرریشهآمریکاآمریکا«است: 

). البتـه بـر اسـاس    320: 3نقـش دارد (همـان، ج   رسیده بودند که آمریکا در فساد رژیم پهلـوي 
هـا و  کـن کارچاق«هاي آمریکایی در زمان رقابت در فضاي اقتصادي ایران از همین اسناد شرکت

رژیـم بـا جنـگ بـراي «). دو شعار دیگر (429- 426: 2کردند (همان، ج استفاده می» رشوه دادن
اسـت، جهـاد آغـاز سرشهریورهفدهم«و»شاهاینبرمرگمجاهد،ايمسلسلکنتهیهفاسد،
) نیز حکومت وقت را فاسد معرفی کرده و راه خالصـی از  »استفساديخاتمهماشهیدانخون

داند.حکومت فاسد را مبارزه می
درصــد ایــن شــعارها)، دزدي حاکمیــت (اخــتالس) آشــکارا و یــا 6/41مــورد (10ب) در 

در قبـال  » غـارت «و » غـارتگر «، »دزد«صـفات  مضموناً محکوم شده است. در این شعارها یـا از 
دولـت، شعاراستاین«، »جنایتغارت،دزدي،دولت،شعاراستاین(«حاکمیت استفاده شده 

خـواهیم، نمـی مـوز وشیرما«، »قاتلودزدپیوندکارتروشاهپیوند«، »غارتوچماقوچوب
آمریکـا آمریکـا حـامی    «، »آزادگان در زنـدان، مـیهن بـه دسـت دزدان    «، »خواهیمنمیدزدشاهما

خر رضـا کره«و یا مضموناً به چپاول شاه و حکومت اشاره گردیده است: ») غارتگران [حاکمیت]
بـرد؟ کـی رانفـت «، »بلـه خورديروآنهاپولبله،برديراماگازبله،برديرامانفتبله،شاه

زنـی  ها میاي که پرپرکنی جوانه«، »پهلويخورد؟کیراپولششوروي،برد؟کیراگازآمریکا،
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شـه ایـن کـه ايلقمـه «و » هـا کشی خلق مسلم خدا، تا که خود پرکنی خزانهها، میآتش به خانه
.»کردخواهیمدربهناپاکشحلقومازآخراست،آوردهبدرمازکام

ي دار(ان)، که بـه زعـم مخـالفین بـه واسـطه     رمایهدرصد شعارها) به س1/29مورد (7درج)
دار انـد. در ایـن شـعارها، سـرمایه    امتیازات اقتصادي (رانت)، صاحب مکنت شده بودنـد، تاختـه  

و ») ربـوده راتـو حقدارسرمایهقهرمان،برزگروکارگر«(شعار » کارگر و برزگر«ي حق رباینده
دشـمن متـرفین، ،]مـرفهین [متـرفین «، »بشـر نـوع دشـمن دار،سـرمایه دولت«جامعه (» دشمن«

کـارگران، اتحـاد «یش خواسته شـده اسـت (دو شـعار ِ   »نابود«و » مرگ«) نامیده شده  و »مسلمین
گـان بـه   ). همچنـین، شـعار دهنـده   »گـردد بایـد نـابود داريسرمایهنظام«و »دارانسرمایهمرگ

دشــمنابــوذر،ابــوذر،)»زدهدار (و رانــت) نیــز دســت الگوســازي پاکدســتی در برابــر ســرمایه
انـد:  داران را از قـدرت خـود ترسـانده   و سـرمایه ») داردادامهراهتمستضعفان،امیددار،سرمایه

.»ندارندخبرگویامستضعینقدرتازندارند،سربهعقلی] مرفهین[مترفینومستکبرین«
درصـد ایـن شعارهاسـت، بـه قاچـاق      16/4کـه  ») هروئینباندرهبراشرف(«مورد 1د) در 

اند.تاخته
انـد  شده مخالفان در شعارهایی که مستقیماً علیه فساد مالی سـرداده بر اساس فراوانی توصیف

اند، سـپس بـه   اند، پس از آن به رانت موجود حمله کردهدر درجه اول به اختالس اعتراض داشته
اند.را محکوم کردهشکل عام فساد مالی اعتراض نموده و پس از آن قاچاق

اسـتعمار، «شـعارِ (دوانـد شـده سـرداده مـالی فسـاد علیـه غیرمستقیمطوربهکهشعارهایی
) در اعتـراض بـه   »اسـت پیـروز زحمـتکش است،نابوداستثمار«و»استنابوداستثماراستبداد،

اند.  محرومیت و استثمار (معلول رانت) سر داده شده
انـد.  بیان مخـالفین بیشـترین اعتـراض را بـه رانـت داشـته      دودر مجموع این شعارها در هر

درصد این شعارها در اعتـراض بـه رانـت بـوده اسـت. در جایگـاه دوم، مخالفـان از        41نزدیک 
اند. پـس از  درصد این شعارها به اختالس اعتراض کرده33اند. بیش از اختالس نارضایتی داشته

نسبت به شکل عـام فسـاد مـالی صـورت گرفتـه      درصد اعتراض مخالفان 22اختالس، بیش از 
است (نـک: جـدول   است و در نهایت قاچاق در جایگاه (چهارم) باعث نارضایتی مخالفان شده

).3شماره
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: توزیع فراوانی اعتراض به مصادیق فساد مالی در هر دو بیان3جدول شماره 
درصد فراوانیفراوانیمصداق مورد اعتراض

622/22در شکل عاماعتراض به فساد مالی
933/33اعتراض به اختالس
1174/40اعتراض به رانت

00اعتراض به رانت و ارتشاء
170/3اعتراض به قاچاق حاکمیت

27100مجموع

ي دومشعارهاي دسته2.5
مخالفیندرخواستموردنظامخصلتدومینفسادبدوننظام1.2.5

ایـدئولوژي ادبیـات آرمـانی کـه در  وضـعیت بـه مربـوط مخالفیندرصد شعارهاي95بیش از 
اند خواهـان یـک وضـعیت آرمـانی سیاسـی (خواهـان آزادي،       گرفتهشکلایراناسالمیانقالب

5/4استقالل، جمهوري اسالمی، حکومت اسالمی و غیـره) هسـتند و در مرتبـه بعـدي بـیش از      
مضموناً معترض به فساد مـالی اسـت. در   درصد این شعارها خواهان برقراري نظام بدون فساد و

واقع برقراري وضعیتی بدون فساد خصلت دوم وضعیتی بود که مخالفین بـه دنبـال آن بودنـد و    
دادنـد  شـعار مـی  » فاسـد «ها آمده و براي رسیدن به آن علیـه حکومـت   براي تحقق آن به خیابان

).4(نک: جدول شماره

ي مخالفین مربوط به وضعیت آرمانی: توزیع فراوانی شعارها4ي جدول شماره
درصدفراوانیآرمانیوضعیتبهمربوطمخالفینانواع شعارهاي

3460/4شعارها خواهان یک وضعیت آرمانی بدون فساد
70439/95شعارهاي خواهان یک وضعیت آرمانی سیاسی

738100مجموع

مالیفسادبهمخالفیناعتراضشناسیگونه5.2.2
دهد که ایـن شـعارها در   فراوانی شعارهاي خواهان وضعیت آرمانی بدون فساد نشان میبررسی 

ارتشاء) در برابر فسـاد  ورانتهايمعلولهايدیگريازاستفاده(دو سبک مستقیم و غیرمستقیم
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درصـد از  94/2مالی موجود به دنبال استقرار وضعیتی بدون فساد مالی هستند. تنها یـک شـعار (  
وضـعیت بـودن ضدفسـاد بـه »فساد«يواژهازاستفادهبامستقیمبیانی) است که دراین شعارها

اشبرنامـه اسـت، جهـاد وجنـبش دیـن اسـالم «کند: شعارِ میاشارهآرمانی مورد نظر انقالبیون
با سردادن این شعار مخالفین مضموناً اعتراض خود را نسبت به فساد مـالی  ». استفسادکوبیدن

ي اسـالم (ایـدئولوژي جـایگزین انقـالب) را مبـارزه بـا فسـاد موجـود         نموده و برنامـه نیز ابراز 
اند.دانسته
رانـت و  هـاي معلولازاستفاده(غیرمستقیمبیانیبادرصد از این شعارها)05/97شعار (33
)محـرومین ازحمایـت برابـري، و]معنـاي تسـاوي  بـه [مساواتعدل،ویعنی عدالت(ارتشاء
سـان  انـد و بـدین  را نفی نمـوده )محرومیتونابرابريیعنی تبعیض،(رانت و ارتشاءيهامعلول

وضـعیت برپـایی خواهـان اعتراض خود را به این دو مصداق فساد مالی موجود ابـراز داشـته و  
عـدل جمهـوري بـاد برقـرار «برخـی از ایـن شـعارها (شـامل:     .مالی هسـتند فسادبدونآرمانی

مظهـر توحیدي،حکومت«؛ »خمینیامامرهبريبهاسالمی،عدلجمهوريبادبرقرار«؛ »اسالمی
تشـکیل مسـلمانان، نهـایی هـدف «؛ »اسـت ودادعدلمظهراسالمیجمهوري«؛ »استودادعدل

وعـدل مظهـر اسـالمی، جمهورياست،انقالبرهبرخمینیماامام«؛»اسالمیعدلجمهوري
مـردم الغـاء  انقـالب شاهنشاهی بانظام«و » اسالمیحکومتآگاهی،برابري،آزادي،«؛ »استداد
و » برابـري «، »عـدالت ) «»گـردد بایـد مستضـعفین ایجـاد  دسـت متقـین بـه  گردد، حکومتباید

اي عنوان معلول رانت و ارتشاء) را خصلت نظام سیاسـی محوري (دیگري تبعیض به»مستضعف«
عارها ایـدئولوژي انقـالب، رهبـر و    دانند که به دنبال استقرار آن هستند. گـروه دیگـر ایـن شـ    می

عنـوان بـه تبعـیض (دیگـري » مستضـعفین «و » مسـاوات «، »داد«، »عـدل «طرفداران او را حامیان 
آزادگـی «، »اسـت اسالمپرتودرمستضعفان،نجات«اند: شعارهايِ ارتشاء) دانستهورانتمعلول

شـعار عـدالت، ایثـار، احسـان، «، »خمینـی امروزبود،حسینیدیروزحسینی،امتوبودعدلو
یـارانش وخمینـی «؛»سـربازانش وعـدالت، حسـین  وحـق مبارزینبادپیروز«؛ »ماستمکتب
ایـن مسـاوات، برابـري، آزادي،«؛ »دادندوعدلحامیسربازانشودادند، خمینیوعدلحافظ
سـوي بـه پـیش مستضـعف، کـارگر، انسـان، نجـات راهقرآنکالم«؛»اسالم، هدفشعاراست
خمینـی بردرود«؛ »مستکبرینسقوطمستضعفین،قیامپیام،ایندهدمیمااسالممکتب«؛ »هدف
گروه دیگـر ایـن شـعارها (شـامل:     ». توستیاوراسالمرنجبر،مستضعف«و » مستضعفانحامی

هـر چـه  «، »عـدل وتوحیـد پـرچم اهتزازدرهمیشه«، »ملتشعاراستاینعدالت،مساوات،«
تمـام مسـلمین، وحـدت از«، »ماسـت مسلمحقمساوات،آزادي،«، »برابرينظامد،باترگسترده
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» نجـات «و » عـدل «، »برابـري «، »عـدالت «، »مسـاوات «خواهـان  ») گردنـد بایـد آزادمستضعفین،
ــدرت    ــر صــحبت از ق ــعاري دیگ ــتند. ش ــرفهین و » مستضــعفین«مستضــعفین هس ــر م در براب

گویـا مستضـعفین قدرتازندارند،سربهعقلیمترفینومستکبرین«کند: شعارِ داران میسرمایه
و حمایت مستضـعفان  » عدل«؛ و گروه دیگر این شعارها به الگوسازي براي برقراري »ندارندخبر

، »علـی عـدل حکومـت بـرادري، برابـري، «زنند: شـعارهايِ  براساس ایدئولوژي تشیع دست می
عـدل حکومـت گـرا، راسـت نـه گـرا، چپنه«، »داردادامهراهتمستضعفان،امیدابوذر،ابوذر،«

».علیعدلحکومتشوروي،نهآمریکا،نه«و » خدا
(قریـب بـه   16با این حساب در این شعارها برقراري عدل، عـدالت و دادگـري بـا فراوانـی     

7درصد این شعارها)، اولین درخواست مخالفین و برقراري برابري و مساوات بـا فراوانـی   5/48
درصـد  30صد این شعارها) دومین درخواسـت مخـالفین بـوده اسـت. بـیش از      در21(بیش از 

محرومین هستند. مخـالفین خواهـان برقـراري    نفعبهآرمانیوضعیتبرقرارشعارها نیز خواهان
یک نظام اقتصادي بدون فساد و عاري از مصداق رانت و امتیازات انحصاري اقتصادي و ارتشـاء  

حـق مـابقی جامعـه بـه     کنندهعدالت، مساوات، برابري اقتصادي و تضییعاند که از بین برندهبوده
)5گان بود (نک: جدول شماره دهندهخواران و رشوهنفع رانت

: توزیع فراوانی شعارهاي خواهان خصلت آرمانی بدون فساد با بیانی غیرمستقیم5ي جدول شماره

درصدفراوانیمصداق مورد اعتراضدرخواست شعارها

1648/48رانت و ارتشاءخواهان برقراري عدل، عدالت و دادگري
721/21رانت و ارتشاءخواهان برقراري برابري و مساوات

1030/30رانت و ارتشاءمحرومیننفعبهآرمانیوضعیتخواهان برقرار
33100- مجموع

در اعتـراض بـه   درصد شعارهاي مخالفین مربوط به وضعیت آرمـانی 97در مجموع بیش از 
رانت و ارتشاء بوده است. اعتراض به شکل عام فساد مالی در جایگاه بعدي اعتراضات مخالفـان  

قرار داشته است.
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سهم مصادیق فساد مالی از اعتراضات مخالفین در شعارها5.3
درصـد، بیشـترین اعتـراض بـه     09/54شـعار، بـه میـزان    61از 33با اختالف باالیی با فراوانـی  

گیـري بـراي تشـخیص اعتـراض نسـبت بـه دو       گیرد. با معـدل رانت و ارتشاء تعلق میمصداق
درصـد) اسـت. از   04/27درصـد (دقیقـاً   27متغییر، سهم هر یک از اعتراض مخـالفین بـیش از   

آنجایی که مصداق بعدي مورد اعتراض و باعث نارضایتی مخالفین همچنان رانـت (بـا فراوانـی    
درصـد) اعتراضـات   34/45درصـد (بـه طـور دقیـق     45ش از درصد) است، در کـل بـی  03/18

). در ایـن رابطـه گفتنـی    1مخالفین به فساد مالی نسبت به رانت بوده است (نک: نمودار شـماره  
تدریج بـا ارتبـاط   داران معروفی بودند که به، سرمایه1357تا انقالب 1332است که پس از مرداد 

ي دست یافته بودند که اخبار مربوط به آنان در گوشـه و  با مراکز قدرت و دربار، به رانت اقتصاد
علی خـرم، حبیـب   توان از رحیمکنار فضاي مطبوعاتی و سیاسی ایران مطرح بود. براي نمونه می

) امیـر هوشـنگ دولـو، علـی     6: 23/2/1340ثابت پاسال و اسـداهللا رشـیدیان (نـک: خوانـدنیها     
اش بـیش از  در این میـان هژبـر یزدانـی و دارایـی    رضایی، هژبر یزدانی و منصور یاسینی نام برد.

پا کـرده بـود. در مطبوعـات ایـن دوره بـراي نمونـه پیرامـون وي آمـده اسـت:          همه سروصدا به
(همـان  » زننـد! دار بـزرگ تهرانـی) کتـک هـم مـی     داران ایرانـی (هژبـر یزدانـی سـرمایه    سرمایه«

: 2/7/1356(همـان  » جـا بخـرد  را یـک تواند همه ثروتمندان ایرانمردي که می«)؛ 7: 23/5/1353
اند.... ادعا دارند که تمام ثروتمندان ایـران  شخص معلوم الحالی جسارت را بجائی رسانیده«)؛ 16

تواننـد بخرنـد... شـخص مزبـور بوسـیله ایـادي خـود فقـط از         جا مـی را از خرد و کالن را یک
د آنهم بـا انـواع تهدیـدات کـه     گیرریال پول وام می120000000000هاي این کشور مقدار بانک

هژبـر  «)؛ طبق گفته سناتور جاللی نـائینی در مجلـس سـنا    17: 26/1/1357(همان» سوابقی دارد
هـاي  هاي متنفذي، پنج میلیارد و دویسـت میلیـون تومـان، سـر بانـک     یزدانی با همدستی پشتیبان

هـا در  وي دوم در این سال). اقتصاد رانتی پهل6: 15/7/1357(همان » دولتی کاله گذاشته است....
پروري کرده بود که مخـالفین نیـز از آن آگـاهی داشـتند. از سـال      »سلطان«ي اقتصاد ایران، عرصه
» سـلطان شیشـه  «، منصـور یاسـینی   »سلطان آهـن «، علی رضایی 1357ي انقالب تا آستانه1342

سـلطان  «لـو  ) و امیر هوشنگ دو187: 194، جلسه 24(نک: مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره 
لقب گرفته بودند. انقالبیـون در شـعارها بـه ایـن     )21و 1: 13/3/1340نک: اطالعات» (خاویار

اند.اي اعتراض نمودهخواري این طبقه به نحو گستردهاقتصاد رانتی و رانت
خشم و اعتراض مخالفین به فساد مـالی را بـر انگیختـه اسـت،     درصد27ازارتشاء که بیش

جویان براي کسب رانـت و امتیـازات ویـژه اقتصـادي بـوده اسـت.       بیشتر ابزاري در دست رانت
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حـاکی  1357تـا  1330جمهوري از سال ریاستاسنادوپژوهشمرکزدرموجوداسنادبررسی
ي دولـت رخ داده اسـت (نـک: گـل     سـامانه مورد ارتشـاء در  72ها از این است که در این سال

رشوه [منصـور یاسـینی] بـه سـرهنگ نصـیري، رئـیس       «توان از ). براي نمونه می1392محمدي 
(اسـناد النـه   »خـط آهـن  واگـن 50در مـورد گمرکـی عـوارض از پرداختاجتناببرايساواك 

هـاي  در دورهي مجلس شوراي ملـی  گیري مهدي پیراسته، نمایندهرشوه)، 213جاسوسی، همان: 
ــان:    ــارس و خوزســتان (هم ــتاندار ف ــز295شــانزدهم و هجــدهم و اس ــنادبررســیو مرک اس

گیري جواد خادم وزیر مسکن و شهرسـازي شـاپور بختیـار    رشوه)، 11- 110الف: 1387تاریخی
اوقـاف وحـج مدیرانازیکیهزارتومانیصدچندارتشاء) و387همان:جاسوسی،النه(اسناد

) نام برد.7: 6/8/1357خواندنیها (
درصـد)  75/14درصـد (بـه طـور دقیـق     15نزدیـک  9اختالس در جایگاه سوم با فراوانـی  

موجـود در  ي اسـناد  اعتراض مخالفین به فساد مالی را داشته است. الزم به ذکر است که مطالعـه 
شمسـی  1357تـا  1330مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوري نشان داده اسـت کـه از سـال    

رتبـه دولتـی انجـام    درصد آن را مـأموران عـالی  65مورد اختالس رخ داده که تقریباً 344داد تع
میلیـون 300هـا بـراي نمونـه اخـتالس    ). اخیرتـرین اخـتالس  1392اند (نک: گل محمدي داده

؛ )16/2/1357:40خوانـدنیها  (1355سـال دررسـتاخیز حـزب کلدبیرمهدويفریدونتومانی
یـک بـا شـکر معامالتدربازرگانیوزارتمعاونانازنفردوتومانیمیلیون300استفادهسوء«

تعـاونی شـرکت درتومـانی میلیون300اختالس«) و 50: 26/1/1357(همان» خارجیشرکت
بوده است.)9/2/1357:4همان(1357در سال »کامیونداران

سـهم ایـن نـوع اعتـراض بـا      د. شعار علیه شکل عام فساد مالی در جایگاه چهـارم قـرار دار  
درصد) است.47/11درصد (به طور دقیق 11بیش از 7فراوانی 

63/1درصـد (بـه طـور دقیـق     2نزدیـک  1قاچاق هیئت حاکمه در جایگاه پنجم، با فراوانی 
درصد) خشم و اعتراض مخالفین به فساد مالی را باعث گشته است. مخالفین بـا سـردادن شـعار    

به اشتغال اشرف پهلوي خواهر دو قلوي شاه در قاچـاق مـواد مخـدر    » هروئیناشرف رهبر باند «
از 1350ي هـاي اوایـل دهـه   اند. اخبار موجـود در سـال  با سوءاستفاده از مقامش اعتراض نموده

قاچاق مواد مخدر و سایر کاالها توسط خانـدان سـلطنت، مخـالفین را معتـرض کـرده بـود. بـر        
مخـدره  مـواد وتریاكقاچاقچیانباندبزرگترینپهلوىاشرف«اساس اسناد در دسترس ساواك 

بر اسـاس اخبـار منـدرج در    ). 51: 1381کرد (مرکز بررسی اسناد تاریخی می» سرپرستىراایران
در 1340/ آبـان  1961ي آلمانی اشپیگل و مجله آمریکایی ساگا اشـرف پهلـوي در نـوامبر    مجله
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ي پالستیکی مملوء از هروئین پر کرده بود، دستگیر شـد  هاهاي خود را از کیسهحالی که چمدان
اسـفند / 1972اش شد. ایـن خبـر در مـارس   سوئیس باعث آزاديرتبهي مقامات عالیو مداخله

ها درج گردید و بازخورد مطبوعاتی جهـانی  در این روزنامه1352/ آبان 1973و در نوامبر 1350
شرف، حمیدرضـا پهلـوي نیـز در قاچـاق مـواد      عالوه بر ا). 464- 463: 1372داشت (فردوست 

). شـهرام  88و 14: 1391مخدر و کاالهاي دیگر دست داشـت (مرکـز بررسـی اسـناد تـاریخی      
کرد و از این راه سود کالنـی بـه جیـب زده    نیا پسر اشرف نیز در قاچاق عتیقه فعالیت میپهلوي

شمسـی  1350از اوایـل  همچنـین ). 347: 1380و میالنـی  128- 127: 1372بـود (نـک: نراقـی    
هـا  شـد کـه بـدبینی   ایجـاد شاه پیرامون  قاچاق مـواد مخـدر  برايالمللیبیندر سطحافتضاحی

1350اسـفند  /1972هوشنگ دولو در مـارس  امیري ایران تشدید کرد. نسبت به وي را در جامعه
کـه در ایـن   ). شـاه  408: 1369(بهنـود  پلیس دستگیر شدسیلهودر حال قاچاق تریاك بهدر ژنو

و بـه ایـران فرسـتاد    ) 209: 1380نک: علم زمان در سوئیس بود مداخله نمود و او را آزاد کرده (
و دخالـت مسـتقیم شـاه در آزادي وي، در   یسئرسوایی دولـو در سـو  ). 95: 1365(نک: هویدا 

تحـت حمایـت   «اي با عنوان هدر مقال، 1350اسفند 23/ 1972مارس 13مجله آلمانی اشپیگل در 
/ فـروردین  1972در اواخـر مـارس   ).465: 1372(فردوسـت  الملی یافـت  بازتاب بین»شاهنشاه

اي تحت عنـوان  شد در مقالهکه در خارج از کشور منتشر می» نهضت روحانیت«نامه ، هفته1351
نوشـت (مرکـز   ماجرااینپیرامون» مهرآریا هروئین«و با کاریکاتوري با عنوان » آبرویی بزرگبی«

/ آبـان  1973در نـوامبر  نیـز  »ساگا«آمریکایی يمجله).14- 13ب: 1387بررسی اسناد تاریخی 
و مـواد مخـدر  چیـان قاچـاق پیرامون دخالت شاه در آزادي دولو نوشت و اظهار کرد کـه  1352

: 1372(فردوسـت  یس ذخیـره دارنـد  ئهـاي سـو  میلیـارد دالر در بانـک  5درباریان ایران بیش از 
463 -464  .(

: فراوانی اعتراضات به مصادیق فساد مالی1نمودار شماره 

١١.۴٧%

١۴.٧۵%

۴۵/٣۴%

٢٧/٠۴%

١/۶٣% اعتراض به شکل عام فساد مالی 

اعتراض به اختالس

اعتراض به رانت

اعتراض به  ارتشاء

اعتزاض به قاچاق



295)اسماعیل حسن زادهو علیرضا محسنی ابوالخیري(تأثیر فساد مالی در وقوع انقالب اسالمی ایران 

مالی در شعارهافساداصلیحاکمیت پهلوي عامل5.4
شـعارهایی کـه بـدون    بیان آشکار و مضمون شعارها قابل شناسایی هستند. درمالیفسادعاملین

اند، مضموناً مصـداق اعتـراض بـه    ذکر علت، محمدرضا شاه و خاندان سلطنت را محکوم ساخته
شـاه و خانـدان سـلطنت منفـورترین اشـخاص در      اوالً تواننـد باشـند.  فساد مالی این دو نیز مـی 

گـان قـرار   شعارها هستند و ثانیاً بیشتر در فحواي کلی و بدون ذکر علـت، مخاطـبِ شـعاردهنده   
76/67مـورد ( 288مـورد اسـت کـه    425کننـده بـه شـاه    اند. فراوانی کل شعارهاي حملهگرفته

انـد. ایـن امـر پیرامـون     دیـد کـرده  درصد از این شعارها) بدون ذکر علت شاه را نکوهیده و یا ته
مـورد 33خاندان سـلطنت بهکنندهحملهشعارهايکلخاندان سلطنتی نیز صادق است. فراوانی

درصد از این شعارها) به خاندان سلطنت بـا بیـانی کلـی و بـدون     57/57مورد (19است که در 
ر شـعارها از میـان   تـوان گفـت کـه د   نظـر مـی  ذکر علت حمله شده است. بنابراین از این نقطـه 

اند.هاي فضاي سیاسی عصر، شاه و خاندان سلطنتی عاملین فساد مالی شناخته شدهشخصیت
اند نیـز عـاملین فسـاد مـالی     شعاري که در مذمت مستقیم فساد مالی سرداده شده27از بطن 
درصد این شعارها حاکمیـت (محمدرضـا شـاه، خانـدان سـلطنت و      59اند. بیش از قابل احصاء

درصد این شـعارها، محمدرضـا   22/22تر در اند. در نگاه جزئیلت) را عامل فساد مالی دانستهدو
کـن تهیهفاسد،رژیمباجنگبراي(«شده است. یکی از این شعارها شاه عامل فساد مالی دانسته

شـاه را فاسـد دانسـته و برخـی شـاه را بـه طـور        » رژیم») «شاهاینبرمرگمجاهد،ايمسلسل
هـا، خانـه بـه آتـش زنـی مـی هـا، جوانهپرپرکنیکهاي«اند: و غارتگر معرفی کرده» دزد«تر دقیق
، »قاتـل ودزدپیونـد کـارتر، وشاهپیوند«، »هاخزانهکنیپرخودکهخدا، تامسلمخلقکشیمی

آوردهبـدر مـا زکـام شـه ایـن کهايلقمه«، »خواهیمنمیدزدشاهماخواهیم،نمیموزوشیرما«
گـاز بله،برديرامانفتبله،رضاشاهخرکره«و » کرددرخواهیمبهناپاکشحلقومازآخراست،

درصد ایـن شـعارها، دولـت عامـل فسـاد      81/14در ». بلهخورديروهاآنپولبله،برديراما
، »جنایـت غـارت، دزدي،دولـت، شـعار استاین«گر معرفی شده است: »غارت«و » دزد«مالی، 

». آزادگان در زندان، مـیهن بـه دسـت دزدان   «، »غارتوچماقوچوبدولت،شعاراستاین«
دارپـرور  مضموناً دولت را نظـامی سـرمایه  ») گرددبایدنابودداريسرمایهنظام(«شعاري دیگر نیز 

درصد شعارها، به خاندان سلطنت به عنـوان عوامـل فسـاد مـالی     11/11معرفی نموده است. در 
شـوروي، بـرد؟ کـی راگـاز آمریکـا، بـرد؟ کیرانفت«یکی از این شعارها (حمله شده است.

کند و دو شعار دیگر نیز بـه  گر معرفی می)، خاندان پهلوي را غارت»پهلويخورد؟کیراپولش
11/11». هـروئین بانـد رهبـر اشرف«و » کارههمهاشرفبرمرگ«کنند: اشرف پهلوي حمله می
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نفـت ملـت رو بـردي، خـون ملـت رو      «و » اسـت فسـاد هـر ریشهآمریکا«درصد این شعارها (
، نیـز آمریکــا را بـه علــت   »)آمریکـا آمریکــا حـامی غــارتگران  «و » خـوردي، مــرگ بـر آمریکــا  

اند.سیاست هیأت حاکمه، عامل فساد مالی دانستهسوء
انـد  بخـواهی حاکمیـت بـوده   هـاي دل دار که صاحبان رانـت ي سرمایهپس از حاکمیت، طبقه

دار را انـد. برخـی از ایـن شـعارها، سـرمایه     درصد اعتراضات را به خـود معطـوف کـرده   22/22
،]مـرفهین [متـرفین «انـد:  دار دسـت زده مردم دانسته و به الگوسازي در تقابـل سـرمایه  » دشمن«

. »داردادامـه راهـت مستضـعفان، امیددار،سرمایهدشمنابوذر،ابوذر،«، »مسلمیندشمنمترفین،
گر معرفـی  دار را غارتسرمایه») ربودهراتوحقدارسرمایهقهرمان،برزگروکارگر(«گر شعار دی

اتحـاد کـارگران، مـرگ    «است: دار را طلب کردهو نابودي سرمایه» مرگ«کرده و دو شعار دیگر، 
زده . شعار دیگر نیز به تهدید این طبقه دسـت  »گرددبایدنابودداريسرمایهنظام«و » دارانسرمایه
».مستکبرین و مترفین عقلی به سر ندارند، از قدرت مستضعین گویا خبر ندارند«است: 

درصد این شعارها نوع نظام سیاسـی (نظـام شاهنشـاهی) را    5/18در جایگاه چهارم، بیش از 
براي جنگ با رژیم فاسد، تهیه کـن مسلسـل اي   «اند: معرفی کرده» فاسد«و » عامل و مظهر فساد«

رژیم شاهنشاهی سرچشمه فساد است حکومت اسالمی، منشأ عـدل  «، »بر این شاهمجاهد، مرگ 
نظـام  «، »زندگی مصرفی معادل بردگی است نظام شاهنشهی، مظهر هر فساد اسـت «، »و داد است

هفدهم شـهریور  «و » شاهنشاهی، عامل هر فساد است جمهوري اسالمی، مظهر عدل و داد است
».  خاتمه فساد استسر آغاز جهاد است، خون شهیدان ما

86/96در مرتبه اول با اختالف فاحش نسبت به دیگـر عناصـر،  بندي باید گفتدر یک جمع
درصد شعارها حاکمیت (شامل محمدرضا شاه، خاندان سلطنت و دولـت) را عامـل فسـاد مـالی     

ا ي شعارها بـه ترتیـب از آنِ محمدرضـ   اند. سهم هر یک از مصادیق حاکمیت از این اشارهدانسته
1درصـد) و دولـت (بـا بـیش از     5/6درصد)، خاندان سلطنت (بـا بـیش از   88شاه (با بیش از 

حاکمیت) با اخـتالف زیـادي از   هرمدرصد) است. در بین هیأت حاکمه، محمدرضا شاه (رأس
عناصر دیگر حاکمیت عامل اصلی فساد مالی دانسته شده اشت. پس از هیأت حاکمه، نـوع نظـام   

انـد (نـک:   درصد شعارها را متوجه خود کرده5/1دار(ان) هر کدام نزدیک ایهسیاسی و طبقه سرم
). با این حساب باید گفت نارضایتی از فساد مالی، سیاسی شده است.7جدول شماره
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: توزیع فراوانی عاملین فساد مالی در بیان آشکار و مضمون شعارها7جدول شماره 
فراوانیدرصد فراوانیعاملین فساد در شعارها

29402/88شاهمحمدرضاشخص

2258/6خاندان سلطنت
419/1دولت

389/0حاکمههیأت
549/1(نظام شاهنشاهی)نوع نظام سیاسی 

648/1دار(ان)طبقه سرمایه
334100مجموع

. نتیجه گیري6
نارضـایتی  سیاسـی دومـین علـت    وضعیتازنارضایتینارضایتی از فساد مالی پس ازالف) 

انقالبیون در شعارها به شکل مستقیم و غیرمسـتقیم (اعتـراض   مخالفین از حاکمیت پهلوي است.
انـد و بـه ترتیـب بـه رانـت،      مالی) علیه فساد مالی و مصادیق آن شـعار داده فسادهايبه معلول

اند.اختالس، شکل عام فساد مالی و قاچاق اعتراض داشته
(آزادي، سیاسـی آرمـانی نظامیکدرخواستازد مالی پسب) نظام جایگزین عاري از فسا

دومین خصـلت نظـام مـورد درخواسـت     استقالل، جمهوري اسالمی، حکومت اسالمی و غیره) 
مخالفین بوده است.  

ج) در کل سهم مصدایق فساد مالی از نارضایتی به ترتیب متعلق اسـت بـه: رانـت، ارتشـاء،     
اختالس، شکل عام فساد مالی و قاچاق.

درصـد  5/96بـیش از  انـد. در کـل   د) در شعارها، هیأت حاکمه عامل فساد مالی دانسته شده
انـد  شعارهاي علیه فساد مالی هیأت حاکمه (شاه، خاندان سلطنت و دولت) را عامل فساد دانسـته 

.  و بر این اساس نارضایتی از فساد مالی، سیاسی شده است
از فساد مـالی از منظـر سـهم، دومـین متغیـر سـبد       انقالب، نارضایتیيآستانهباید گفت در

ازنارضـایتی عامـل نارضایتی سیاسیِ عمومی (به عنـوان شـرط الزم وقـوع انقـالب) و دومـین     
با این حساب باید فساد مالی موجـود و نارضـایتی عمـومی از آن را    پهلوي بوده است. حکومت

عه نابرابري ایجـاد کـرده و باعـث    وجود رانت و ارتشاء در جامشرط الزم وقوع انقالب دانست. 
بـود شـده باعـث خاص)متقاضیاندستدرابزاريعنوانارتشاء (بهوتبعیض شده بود. رانت
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بـه دانسـتند) را میآنمستحقپذیريتوجیهنحوهبهراخود(کهايآرمانیزندگیشرایطهاتوده
کنند و نظام سیاسـی (توزیـع   محرومیتاحساسوبدهنددستازامتیازاتصاحبيطبقهنفع

بـراي مخـالفین بیـانگر ایـن     کننده رانت و ایجاد کننده ارتشاء) را عامـل آن بشناسـند. اخـتالس   
شخصـی منـافع بازیچـه شـد، عمومی مـی هايهزینهصرفواقعیت بود که منابع دولتی که باید

ن، قاچـاق (مـواد   مخـالفی سیاسی است و لذا نظام سیاسی را عامـل اصـلی آن دانسـتند.   مسئولین
کنـد.  دیدند که منافع عمومی جامعـه را فـداي منـافع قاچاقچیـان مـی     مخدر و کاال) را عاملی می

مخالفین عقیده داشتند قاچاق مواد مخدر که با سوء استفاده از قدرت عمـومی خانـدان سـلطنت    
تند.ضرر منافع عمومی است و در این مورد نیز نظام سیاسی را مقصر دانسصورت گرفته به

نامهکتاب
)، جرم قاچاق یا آناتومی اقتصادي، تهران: نشر میزان.1382احمدي، عبداهللا (

هـاي  موسسه مطالعات و پژوهش، تهران: 2چ، جلدهاي دوم و سوم)،1389(اسناد النه جاسوسی آمریکا
.سیاسی

نشر نو.)، کالبد شناسی چهار انقالب، ترجمه محسن ثالثی، تهران، 1363برینتون، کرین (
)، آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کاال، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.1377بنائی، رضا (

جاویدان.تهران:بختیار،تاضیاالدیناز)،1369مسعود (بهنود،
شـماره ،3سـال کارگاه،،»اقتصادبرآناثراتوکاالقاچاق«)، 1389موسوي، احمد (بیابانی، غالمحسین؛

11.
شناسی شعارهاي انقـالب اسـالمی ایـران، تهـران: دانـش و اندیشـه       )، جامعه1383پناهی، محمدحسین (

معاصر.
اطالعـات مجلـه ،»مفهـومی بررسییک: رانتیریسمورانتیردولترانت،«)، 1376یوسفی، محمد (حاجی

.126و125شمارهاقتصادي،وسیاسی
، فصلنامه مطالعـات ملـی، سـال    »ارهاي انقالب اسالمیهویت ملی در شع«)، 1386زاده، اسماعیل (حسن
.3، شماره8

پژوهشـکده تهـران: رانتـی، اقتصـادي –اجتمـاعی هـاي هزینـه وجـویی رانت)،1381خضري، محمد (
راهبردي.مطالعات

.1383)، فساد مالی، تهران: کانون اندیشه جوان، 1383نیا، غالمعلی (دادگر، حسن، معصومی
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وزارت:تهـران سوم،جهانهايدولتدرفسادسیاسیشناسیجامعه! فسادبادزنده)،1383(ربیعی، علی 
اسالمی.ارشادوفرهنگ

.10519شماره،35سال)،13/3/1340اطالعات (روزنامه
، تهران: انتشارات مازیار.2، چ 1اهللا علم، ج هاي امیر اسد)، یادداشت1380علم، امیر اسداهللا (

ها، چاپ دوم، تهران: افق.  )، نامه1357سیدجوادي (جعلی اصغر، حا
اطالعات.تهران:،2جپهلوي،سلطنتسقوطوظهور)،1372حسین (فردوست،

پژوهشـکده : زاد، تهـران مرشديعلی، ترجمه3چ کنند؟،میشورشهاانسانچرا)،1388(گر، تدرابرت
راهبردي.مطالعات

شناسی دولت در ایـران در دوره پهلـوي: فسـاد سیاسـی بـه روایـت       آسیب«)، 1392احمد (محمدي،گل
، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره دوم.»اسناد

لوح مشروح، متن قابل جستجوي مذاکرات مجلس شوراي ملی و اسالمی، نسخه دوم.
س)،2/7/1356؛ (46ش،37س)،23/5/1356؛ (67شـماره ،21سـال )،23/2/1340مجله خوانـدنیها ( 

،38س)،16/2/1357؛ (33ش،38س)،9/2/1357(؛31ش،38، س)26/1/1357؛  (2ش،38
.7ش،39س )،6/8/1357؛ (4، ش 39)، س 15/2/1357(؛34ش

، فصـلنامه مدلسـازي   »لیـزرل رهیافـت : اقتصـاد بـر فسـاد  نهاديکیفیتاثرتبیین«)، 1389مداح، مجید (
ه دوم.اقتصادي، سال چهارم، شمار

، تهـران:  1پهلـوي، چ  اشـرف سـاواك، اسـناد روایتبهدربارزنان)،1381تاریخی (اسنادبررسیمرکز
اطالعات.

کردسـتان دمکـرات حزب: ساواكاسنادروایتبهچپالف)، جنبش1387مرکز بررسی اسناد تاریخی (
اطالعات.: ، تهران1جایران،

، 1ها و کاریکاتورهاي مردمی به روایـت اسـناد سـاواك، چ    ب)، طرح1387مرکز بررسی اسناد تاریخی (
تهران: اطالعات.  

، 25کتـاب سـاواك، اسـناد روایتبهحمیدرضا: پهلويعصر)، رجال1391مرکز بررسی اسناد تاریخی (
اول، تهران: اطالعات.چ

اختران.: تهرانهویدا،معماي)،1380میالنی، عباس (
)، از کاخ شاه تا زندان اوین، چاپ اول، ترجمه سعید آذر، تهران: انتشارات رسا.1380نراقی، احسان (
هـا و راهبردهـاي مبـارزه بـا آن)، تهـران:      )، فساد مالی (علـل، زمینـه  1387سرا، ابوالفضل (همدمی خطبه

پژوهشکده مطالعات راهبردي.
اطالعات.تهران:مهران،. ا. حمهترجشاه،سقوط)،1365فریدون (هویدا،
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دوم،دورهکارگـاه، ،»کشـور اقتصـادي امنیـت بـر آنتـأثیر وکاالقاچاق«،)1387رضا (پور، علیوطن
.3شماره
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