
  احمدرضا صدري
مقالي كه پيش روي شماست، به روايت و تحليل 
يكلي از رويدادهلاي شلاخص تاريلخ انقلاب 
مي پردازد كه همانا پايه گذاري نهاد »كميته انقاب 
اسامي« است كه درساليان اوليه تأسيس نظام، 
درسپهر سياسي و اجتماعي كشور نقشي مهم و 
درخور توجه ايفا نمود. پيدايش اين نهاد، ريشه در 
شرايط و فعل و انفعاالت سياسي- اقتصادي ميانه 
سلال 1357 دارد كه در اين مقال بدان پرداخته 
شده است. اميد آنكه تاريخ پژوهان را مفيد افتد. 

  
دردوران پيش از اوج گيري انقالب اسالمي وبه طور 
مشخص25س��ال پس از كودتاي28 مرداد، به طور 
نادر اعتصاباتي در كش��ور اتفاق افتاده بود و ساواك 
و ش��هرباني به ش��دت با آن برخورد كرده بودند. به 
طور خالصه در جزيره  ثبات جاي��ي براي اعتصاب، 
كه سمبل نارضايتي و آشوب تلقي مي گرديد، وجود 

نداشت. 
  آغازيلن روزهلاي شلهريور 1357، طليعه 

اعتصابات
اولين طليعه اعتصاب از اوايل ش��هريور1357 آغاز 
ش��د. اعتصابات گس��ترده نش��ان مي داد كه هيئت 
حاكمه ضعيف و مخالفان بس��يار قدرتمند شده اند؛ 
چراكه كاركنان كارخانه ها و ادارات افرادي شناخته 
شده و داراي شغلي معين و درآمدي مستمر هستند 
كه وابس��تگي هاي فراواني به كار خ��ود دارند و نوعاً 
محافظه كار هستند، لذا به جنبش در آوردن چنين 
افرادي دش��وار اس��ت. در مقاب��ل، راهپيمايي ها و 
تظاهرات» رفتار جمعي« گذراس��ت كه شناس��ايي 
عامالن آن دش��وار بوده و ش��ركت كنندگان قيد و 
تعهدي براي تجمع بعدي ندارند، بنابراين اعتصاب 
در رژيم پهلوي نش��انه  اوج بحران و رس��يدن امواج 
انقالب به اركان اساس��ي حكومت است. راهپيمايي 
و تظاهرات خونين 17 ش��هريور، كه ضربه سنگيني 
براي مردم و انقالبيون بود، به ج��اي آنكه انقالب را 
متوقف نمايد آن را ش��تاب بخشيد و مردم بالفاصله 
قهر خود را به صورت بروز و گسترش اعتصابات نشان 
دادند. در اينجا صنعت نفت پيشتاز بود. در نوزدهم 
شهريورماه نيز كاركنان پااليش��گاه تهران اعتصاب 
كردند. به تدريج، اعتصاب به مناطق نفتي جنوب و 
پااليشگاه آبادان كشيده شد و موضوع جدي تر شد. 
ريشه  اصلي تحريك اعتصابيون آبادان، حادثه  سينما 
ركس آبادان اس��ت. در جريان به آتش كشيدن اين 
مكان در28 مرداد، 11 نف��ر از كاركنان صنعت نفت 
آبادان قرباني شدند و انگش��ت اتهام مردم به سوي 
حكومت نشانه رفت. براس��اس اسناد منتشر شده از 
سوي دانش��جويان پيرو خط امام، س��وليوان، سفير 
امري��كا در ايران، از ابتداي اعتصاب��ات صنعت نفت، 
گزارش آن را به طور مستقيم و مجزا به امريكا ارسال 
مي كرد كه اين امر نشان       دهنده  اهميت زياد نفت در 

روابط دو كشور است. 
با آغاز ماه محرم الح��رام به طور كلي جنبش انقالبي 
ايران و به تبع آن اعتصابات، موج بلند تري يافت. در 
گزارش سيزدهم آذر س��فارت امريكا، اين مطلب به 
چشم مي خورد:»وضعيت كارگري حوزه هاي نفتي 
ايران همچنان وخيم تر مي ش��ود... كلي��ه  منابع ما 
گزارش مي كنند كه از سرگيري اعتصابات در بخش 
نفت منحصراً به دعوت ] امام[ خميني نسبت داشته 
و حتي يك نمونه  مش��هود از منطق اقتصادي در آن 
وجود ندارد. ... ما انتظار داري��م وضعيت حداقل در 

خالل چند روز آينده بهتر شود.«
در گزارش بيست ويكم آذر سفارت امريكا نيز چنين 

آمده اس��ت:»اعتصابات فعلي كاركنان اسكو به نحو 
قابل مالحظه اي از اوايل نوامبر گس��ترده تر است... 
يكي از مقامات ارشد اس��كو به ما گفت: اعتصابيون 
اظهار داشته اند هيچ گونه شكايتي از شركت ندارند، 

بلكه اعتصاب، يك مسئله  ايدئولوژيك است.« 
  آغاز اعتصاب كاركنان شركت نفت

س��رانجام روز شش��م دي ماه صادرات نفت به كلي 
متوقف شد و فقط در حد نيازهاي داخلي و به ميزان 
روزانه چند صد هزار بش��كه توليد مي ش��د. با قطع 
كامل صادرات نفت، ش��اه از اصلي ترين منبع قدرت 
خود محروم شد و سقوط او سريع تشديد گرديد. در 
بحبوحه  انقالب، كه دامنه  اعتصاب ها گسترش يافته 
بود، عده اي از انقالبيون به اين نتيجه رسيدند كه اگر 
وضع به اين طريق پيش برود مردم نيز دچار زحمت 
و زيان خواهندشد؛چراكه تأمين بخشي از مايحتاج 
مردم مانند سوخت زمس��تان، آب آشاميدني، حمل 
و نقل شهري و بين ش��هري و خدمات بيمارستاني، 
در پي گس��ترش اعتصابات با مشكل روبه رو مي شد. 
از اين رو، الزم بود اعتصابات به گونه اي سازماندهي 
ش��ود كه مردم كمتر دچار مشكل ش��وند، لذا امام 
دس��تور تش��كيل كميته  تنظيم اعتصابات انقالب 
اس��المي را صادر كردند. دكتريداهلل س��حابي كه از 
سوي امام خميني)ره( براي تشكيل كميته  تنظيم 
اعتصابات انتخاب شده بود، درباره  نحوه  تشكيل اين 

كميته مي گويد:
»در حين توسعه  اعتصابات و خصوصاً با بروز مظاهر 
خش��ونت آميز آن، اين فك��ر پديد آمد ك��ه موضوع 

اعتصابات هر چند عامل مؤثري براي از كار انداختن 
يا حداقل تضعي��ف نيروي اجرايي دولت اس��ت، اما 
اگر بدون هدف حس��اب ش��ده و غيرمنطقي باشد و 
در توس��عه  آن مراقبت الزم به عم��ل نيايد، اثرهاي 
زيان بخشي در ايجاد عسرت عمومي و به هدر رفتن 
اموال عمومي و جلوگيري از تحرك ملي و ايجاد افكار 
ضد انقالبي خواهد داش��ت. مثاًل با توس��عه  بي رويه  
اعتصابات، در تخليه  بارهاي تجارتي در بند و خصوصاً 
گندم و مواد غذايي و توق��ف نيروهاي حمل و نقل و 
شبكه هاي توزيع، بر عس��رت عمومي افزوده خواهد 
ش��د و با تحريك بدخواهان، افكار ضدانقالبي رو به 
توسعه خواهد گذاشت و اشكاالت و موانع تازه اي را 
براي ادامه  منطقي اعتصابات )در صورتي كه پايداري 
در اعتصابات الزم باشد( ايجاد خواهد نمود. با مطالعه 
و بررسي چگونگي مسئله  مذكور، باالخره مصلحت 
ديده ش��د كه كميته اي مركب از افراد بصير ، مؤثر 
و مؤمن به انقالب تش��كيل ش��ود كه حسن جريان 
اعتصابات را در سطح كشور زير نظر بگيرد و در تعديل 
و تنظيم اعتصابات هم در جهت پيشبرد انقالب و هم 
در جلوگيري از زيان هاي سياسي و اجتماعي نسبت 
به پيش��رفت انقالب و به ثمر رسانيدن آن مجاهدت 
الزم را بنمايد. نتيجه  اين بررس��ي به وس��يله  آقاي 
مهندس ب��ازرگان در تهران و با واس��طه  آقاي دكتر 
يزدي در پاريس به استحضار امام رسيد و ايشان پس 
از تصويب، اجازه  تش��كيل چنين كميته اي را دادند 
و افراد اصلي آن را نيز معي��ن نمودند و بدين ترتيب 
كميته  تنظيم اعتصابات انقالب اسالمي، مقارن رفتن 

شاه از ايران شروع به كار نمود.« 
  شكستن محدود اعتصاب كاركنان شركت 

نفت
اما يكي از مهم تري��ن و تأثيرگذارترين اقدامات امام 
خميني، هنگام اقامت در فرانسه، شكستن محدود 
اعتصاب كاركنان شركت نفت بود. اين اقدام كارايي 
انقالبيون را در كنترل امور كش��ور به خوبي نش��ان 
داد؛ چراكه نفت تنها مصرف صادراتي نداشت، بلكه 
يكي از ضروري ترين مايحتاج مردم به ويژه در فصل 
زمستان بود. اگر اعتصاب كاركنان شركت نفت ادامه 
مي يافت، ميزان توليد نفت به صفر مي رسيد و مردم 
از نظر سوخت در تنگنا قرار مي گرفتند. براي رفع اين 
مشكل، امام خميني طي حكمي مهندس بازرگان را 
مأمور كردند با سفر به خوزستان بر اعتصاب كارگران 
شركت نفت نظارت نمايد تا نفت به اندازه  نياز كشور 
توليد شود و مردم به  زحمت نيفتند. مهندس مهدي 
بازرگان درباره  فلسفه  تشكيل اين كميته و اينكه در 

چه شرايطي تشكيل شد، مي نويسد:
» پس از آنك��ه به دس��تور امام خمين��ي، اعتصاب 
كارگران در سراسر مملكت، خصوصاً در شركت نفت 
پيش آمد، به عنوان وسيله اي برنده و حربه اي قاطع 
عليه شاه و دستگاه حاكم به كار گرفته شد. اعتصابات 
اثر مفيدي بخشيد، يعني دستگاه را متزلزل كرد ولي 
براي مردم هم ناراحتي پيش آورد. زمس��تان بود. با 
محروم ش��دن مردم از نفت و بنزين حت��ي بيم آن 
مي رفت كه نانوايي ها هم تعطيل ش��وند و مردم نان 
نداشته باشند. خالصه حالت وحشتي به وجود آمده 
بود و دستگاه تمايل داش��ت كه بيشتر به اين حالت 
وحش��ت دامن بزند و آتش بيار معركه باشد و از اين 
طريق فشار و ناراحتي عليه مبارزان و آقاي خميني 
ايجاد كند. البته چپي ها هم به اين حالت وحش��ت 
دامن مي زدند و مي خواس��تند ك��ه چنين وضعيتي 
پيش آيد. بنابراين، اين مس��ئله مط��رح بود كه چه 
كنيم كه اعتصاب باشد، يعني گلوي شاه با اعتصاب 
كارگران ش��ركت نفت و عدم صدور نف��ت و تقليل 

 در شلرايطي كه با يك ناامني سلاده 
مي شلد انقلاب را واژگلون كلرد و 
جلوي رشلد انقاب را گرفت، مرحوم 
شلهيد مطهري)ره(، خدمت حضرت 
امام)رضلوان اهلل تعالي عليله( عرض 
كلرد كله االن وقلت آن اسلت كله 
يك نهاد مسللحي تحلت فرماندهي 
روحانيلت تشلكيل بدهيم و كسلي 
كه بلراي تأسليس ايلن نهلاد خوب 
اسلت، آقلاي مهدوي كنلي اسلت«
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گذري بر زمانه و كارنامه »كميته مديريت اعتصابات« دردوران اوج گيري انقاب اسامي
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  نيما احمدپور
داريوش اسدزاده از جمله 
چهره هاي��ي اس��ت كه 
عالوه بر قدمت و تكاپوي 
ديرين در دو عرصه تئاتر 
و س��ينما، عاليق »تاريخ 
پژوهي« نيز دارد. كساني 
كه به منزل مس��كوني او 
راه يافته ان��د وكتابخانه 
بزرگِ شخصي او و نيز ساعاتي كه او در سن 94 سالگي 
ديده اند،جملگي تصديق كننده اين مدعايند. از او طي 
اين چند س��ال، عناويني كتاب در ب��اره تاريخ تئاتر، 
تاريخ هنر نمايش و تاريخ معاصر ايران منتش��ر شده 
كه مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفته است. اثري 
كه در اين يادداشت مجمل درپي معرفي آن هستيم، 
يكي از همين دست آثار تاريخي اس��دزاده است كه 
جس��تارهايي درتاريخ معاصر اي��ران را پي مي گيرد 
و»برگ هاي خواندنی«نام دارد. او در اين اثر تكه هايي 
از تاريخ معاص��ر را جدا و خواننده را با آن آش��نا كرده 
است. از مؤلف در ديباچه كوتاه برگ هاي خواندني با 

ذكر اين بيت كه:
حافظ سخن بگو كه در صفحه جهان

اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر
آورده است:

»به نام آن كه هستي نام از او يافت
پس از شكر و ثناي خداوند متعال كه آفريدگار جهانيان 
است و درود بر محمد مصطفي)ص( كه خاتم پيغمبران 
است و با مطالعه حاالت گذشتگان كه گنجينه اي بر 
اصحاب فضل به نقل نوادر كه مجموعه اي اس��ت در 
باره حاالت، رفتار و گفتار از وقايع گذش��ته كه پايگاه 
پرارج ترين و گرانبهاترين ش��ناخت بشري كه نقدها 
را عيار مي بخشد و آينه ها را پاك و روشن مي سازد و 
نيك انديشان، درستكاران و پرچمداران را به آسمان 
برمي افروزد و تمدن و فرهنگ شكوهمند ايران اسالمي 
كه يكي از باش��كوه ترين تمدن هاي انس��اني است بر 
روند پربركت و س��بزتر يادآور مي شود كه براي تاريخ 
و فرهنگ ايران منبع ارزنده است كه باعث روشنگري 

آيندگان، عبرتي از ناداني ها و ناكامي هاست.« 
اس��دزاده دريكي از اين برگ ه��اي خواندني نكته اي 
آورده است تحت عنوان»اظهار عقيده دكتر باستاني 
پاريزي راجع به هم واليت��ي خود خواجوي كرماني.« 
مي دانيم كه خواجو و باس��تاني هردو اهل كرمانند و 
همين موجب داوري نامأنوس باستاني درباره حافظ 
شده است. داستان از اين قرار است كه مرحوم باستاني 
با سرودن قطعه شعري و به رغم بي ادعايي خواجوي 
كرماني دربرابر خواجه ش��يراز، همش��هري خود را از 
حافظ برتر دانسته اس��ت. تفصيل داستان دريكي از 

برگ ها، اينگونه آمده است:
»در آثار تاريخي شيراز بعد از نماي دروازه قرآن در تنگ 
اهلل اكبر به قبر خواجوي كرماني برمي خوريم كه در آنجا 
دفن شده و تن خواجوي كرماني به شيراز به تنگ افتاده 
است. اهلل اكبر گرچه خواجو در برابر سعدي و حافظ به 
قول باستاني پاريزي ادعايي ندارد و به ظواهر اهميتي 

نمي دهد يا همانطور كه خودش گفته است:
پيش صاحب نظران ملك سليمان باد است

بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است
اينك گويند كه بر آب نهاده است جهان 

مشنو  اي خواجو كه بنيان جهان بر باد است
دل بر اين پيره زن عشوه گر دهر مبند

كاين عروس است كه در عقد دو صد داماد است
و بعد حافظ بيان نكته را از او گرفته و گفته است:

مجو دوستي عهد از جهان سست نهاد 
كه اين عجوزه عروس هزار داماد است

و دكتر باس��تاني پاريزي غزل خواجو را از حافظ برتر 
مي داند و شايد خواسته است حق همشهري گري به جا 

آورد.  البته خود حافظ هم گفته است:
استاد غزل سعدي است پيش همه كس اما

داد سخن حافظ طرز سخن خواجو «
مطالعه اين اثر شيرين تاريخي مي تواند عالقه مندان 
را با زوايايي مغفول ازتاريخ كش��ور آش��نا كند و البته 
ايشان را به دست اندازها و دش��واري هاي فهم تاريخ 

سوق ندهد. 

  نظر وگذري بر
 »برگ هاي خواندني« داريوش اسدزاده

 گزينش هايي از فرهنگ
 و سياست  معاصر ايران

    داريوش اسدزاده در كتابخانه شخصی

عايدات دولت در دست ملت، سفت و محكم باقي 
بماند ولي مردم رنج نبرند.« 

  تجربله تنظيلم اعتصابلات در ديگلر 
كشورهاي انقابي

 از آنجا با ب��روز انقالب، س��اختار هاي امنيتي و 
انتظامي رژيم س��ابق فرو مي ش��كند، لذا براي 
حفظ امنيت عمومي و رف��ع نيازهاي مردم و بر 
طرف ساختن مشكالت ناشي از عوارض انقالب 
و احياناً دفاع از انقالب در برابر تهديدات، نياز به 
ايجاد نهادها ي خودجوش و شبه نظامي از درون 
مردم احس��اس مي ش��ود؛ نهادهايي كه از متن 
مردم تشكيل يافته و وظيفه  مراقبت و پاسداري 
از انقالب را در ش��رايط بحراني كش��ور عهده دار 
هس��تند. اين تجربه در انقالب هاي مختلف دنيا 
از جمله انقالب فرانسه و كوبا نيز مصداق دارد و 
نگاهي به تاريخچه  آنها اين مسئله را ملموس تر 

مي نمايد. 
در كوبا پس از مبارزات گس��ترده  مردم انقالبي 
عليه اس��تثمارگري امريكايي ها، فيدل كاسترو 
نيروي چريكي كوچكي در مكزيك تشكيل داد 
كه اعضاي آن82 نفر بودند و در اواخر سال1956 
وارد كوبا شدند، اما به زودي توسط نيروي هوايي 
باتيستا شناسايي شده و مورد حمله  ارتش قرار 
گرفتند؛ تنها22 نفر زنده ماندند كه 10نفري از 
نيروي  هواي��ي و 12 نفر ديگر از جمله كاس��ترو 

توانس��تند فرار كنند و گروه چريكي جديدي را 
تشكيل دهند. نيروهاي كوچك چريكي مردمي 
كه تع��داد نفرات آنه��ا هيچ گاه بي��ش از 2هزار 
نفر نبود، در براب��ر تجاوز ارت��ش 40هزار نفري 
و نيروي هوايي ق��رار گرفته بودند. ام��ا با وجود 
اي��ن انقالب پيروز ش��د و كميته ه��اي مردمي، 
خلقي و ش��به نظامي به عنوان حافظان انقالب 
تشكيل و گسترش يافتند. شايان توجه است كه 
امروزه، هنوز پس از گذش��ت سال هاي طوالني، 
كميته ه��اي مردمي كوبا همچنان مس��تقر و پا 
بر جا هستند و نقش مهمي در تأمين امنيت آن 

كشور ايفا مي كنند. 
  تجربله كميته هلا در دوران انقلاب 

مشروطيت ايران
 در كش��ور ما پس از پيروزي انق��الب و با تدبير 
حضرت امام خميني)ره( اين كميته ها تشكيل 
ش��د. در واقع، حضرت ام��ام ب��راي حفاظت از 
امنيت داخل��ي جمهوري اس��المي و براي دفاع 
در برابر تهدي��دات خارجي و ب��رون مرزي اين 
كميته را بني��ان نهادند، زي��را در تجربه  انقالب 
ناكام مشروطه، آس��يب ناش��ي از ضعف يا خأل 
چنين كميته هاي مردمي و شبه نظامي به خوبي 
ملموس بود كه بعدها به ظه��ور و قدرت يافتن 
عناصر اس��تبدادي دوره  محمدعلي ش��اه مانند 
محمدولي تنكابن��ي به عنوان رئي��س پليس و 
رئيس نيروهاي مسلح پس از فتح تهران انجاميد. 
در انقالب مشروطيت ايران، نهادهايي شبه نظامي 
و انتظامي در قال��ب كميته هاي انقالب به وجود 
آمد كه مهم ترين آنها كميته  انقالبيون متشكل 
ش��ده در باغ ميكده  ته��ران بود ك��ه اعضاي آن 
عبارت بودند از: سيد جمال الدين واعظ اصفهاني، 
ملك المتكلمي��ن و دولت آبادي كه با نظر س��ه 
روحان��ي برجس��ته يعني آيت اهلل س��يدعبداهلل 
بهبهاني، آيت اهلل سيدمحمد طباطبايي و آيت اهلل 
ش��يخ فضل اهلل نوري ش��ب نامه هايي را منتشر 
مي كردن��د. متعاقب انقالب مش��روطيت ايران، 
كميته هاي مردمي انقالب در ته��ران و به ويژه 

در شهر تبريز تش��كيل گرديد كه در شهر تبريز 
به نام مجاهدان تبريزي به فرماندهي ستارخان و 
باقرخان به فعاليت انقالبي پرداختند. ستارخان 
و باقرخان و نيروهاي آنان در تصرف شهر تهران 
در دوران اس��تبداد صغير)محمدعلي شاه(نقش 
اساسي داش��تند. نفوذ عناصر مش��كوك و بعضاً 
وابسته به سياس��ت هاي انگلس��تان در انقالب 
مش��روطيت باعث انح��راف آن از مس��ير اصلي 
و مردمي آن ش��د و در نتيجه ش��خصيت هايي 
نظير آيت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني ترور و سپس 
آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري اعدام و كساني مانند 
س��تارخان و باقرخان نيز خانه نش��ين گرديدند 
و نهادهاي مردم��ي نظير كميته ه��اي انقالب، 
امكان استمرار حيات را نيافتند. در واقع انقالب 
مش��روطيت به دلي��ل فقدان رهبري منس��جم 
و يكپارچه و نف��وذ عناصر غرب��زده و متمايل به 
انگلس��تان و جدا ش��دن رهب��ران از توده هاي 
مردم، نتوانست به اهداف اصلي خود دست يابد. 
براي درك ض��رورت ايج��اد كميته هاي انقالب 
اسالمي، توجه به مطالب ذكر شده درباره  انقالب 
مشروطيت و نگاهي گذرا به شرايط انقالبي ايران 
در ماه هاي پاياني س��ال1357 و ابتداي س��ال 

1358 كافي است. 
  ضلرورت تشلكيل سراسلري كميته ها 

پس از پيروزي انقاب اسامي
تعطيلي بسياري از اداره ها و سازمان ها از جمله 
سازمان هاي امنيتي و انتظامي، احتمال كودتاي 
نظام��ي، قدرت گرفت��ن گروه ه��اي ضدانقالب 
در تهران و برخي اس��تان ها، اعالم اس��تقالل و 
خودمختاري در برخي نقاط م��رزي، تهديدات 
خارج��ي و... گوش��ه اي از اي��ن دش��واري ها و 
بحران هاست. آيت اهلل س��يداحمد علم الهدي در 

اين باره چنين مي گويند:
»انقالب پيروز ش��ده اس��ت، نه دول��ت دارد، نه 
مجلس، نه تشكيالت، نه يك الف قانون براي اداره  
جامعه  انقالبي. از آن طرف هم تمام جريان هاي 
ضددين و الحاوي يا التقاطي بسيج شده اند و به 
اسم جريان هاي انقالبي، با انقالب اسالمي مبارزه 
مي كنند و از س��وي ديگ��ر، بازمان��دگان رژيم] 
سابق[ به اسم حفظ تاج و تخت به جان اين نظام 
افتاده اند. در چنين ش��رايطي كه ب��ا يك ناامني 
ساده مي شود انقالب را واژگون كرد و جلوي رشد 
انق��الب را گرفت، مرحوم ش��هيد مطهري)ره(، 
خدمت حض��رت امام)رض��وان اهلل تعالي عليه( 
عرض كرد كه االن وقت آن اس��ت كه يك نهاد 
مس��لحي تح��ت فرماندهي روحانيت تش��كيل 
بدهيم و كس��ي كه براي تأسيس اين نهاد خوب 

است، آقاي مهدوي كني است«. 
حضرت امام نيز اولين حكم انتصاب را به آيت اهلل 
محمدرضا مهدوي كني صادر فرمودند. تهديداتي 
كه ضرورت ايجاد كميته   انقالب اسالمي را ايجاب 

مي كرد، مي توان بدين ترتيب برشمرد:
1� تهديداتي كه از ناحيه  عناصر رژيم احس��اس 
مي شد: بعضي از عناصر ارتش و... كه به حكومت 
پهلوي وف��ادار بودند، مترصد فرصت��ي بودند تا 

كودتايي را در كشور سازماندهي كنند. 
2� گروهك ها:دومين تهديد از سوي گروهك ها 
و جناح هاي سياسي غير مسلمان) با ايدئولوژي 
غير اس��المي يا التقاطي( بود. گروه هايي مانند 
چريك هاي فداي��ي خلق، س��ازمان مجاهدين 
خلق، سازمان پيكار، حزب دموكرات و... با خط 
امام تقابل داش��تند و بعدها نقش مخرب خود را 
در حوادث خلق تركمن و خلق كرد در كردستان، 
حزب دموكرات و گروه هايي كه هوادار عزالدين 
حس��يني بودند، در جنوب س��ازمان خلق عرب 
و در بلوچستان س��ازمان خلق بلوچ) كه عمدتاً 
از س��وي گروه هاي چپ ماركسيس��تي حمايت 
مي شدند( تنش ها و مش��كالتي را براي انقالب 

پديد مي آوردند. 
3� تهدي��دات خارجي: س��ومين خط��ر، تهديد 
خارجي ب��ود، به وي��ژه امري��كا و رژيم هايي كه 
در منطق��ه حضور داش��تند و پي��روزي انقالب 
اس��المي برايشان خوش��ايند نبود. ) مانند رژيم 

بعث عراق(. 
4� بي نظم��ي اداري و بحران س��اختاري: بحث 
ديگري كه آن ايام مط��رح بود، درهم ريختگي و 
زوال ساختارهاي مختلف رژيم پيشين بود. بخش 
اقتصاد در هم ريخته، كارخانه ها تعطيل شده و 
كارگرها دست از كار كشيده بودند. سرمايه دارها 
و عناصر متعلق به رژيم پيش��ين، ف��رار كرده و 
بخش هاي اقتصادي و توليدي دچار مشكل شده 
بودند. بخش هاي امنيتي و ارتش در تحير بودند 
و هنوز نمي دانستند كه مي ش��ود به آنها اعتماد 
كرد يا نه؟ در ميان اين نيروها، عناصري بودند كه 
نسبت به رژيم پهلوي وابستگي و تعصب داشتند. 
ساختارهاي فرهنگي هم دچار مشكل شده بودند. 
در دانشگاه ها هم درهم ريختگي بود. همانگونه 
كه» مون درك« در كتاب گفتارهايش مي گويد: 
»انقالبيون تجربه  كارهاي اجرايي و حكومتداري 
را ندارند، وقتي ه��م ك��ه روي كار مي آيند، در 
بخش هاي مديريتي دچار مش��كل مي شوند.« 
بنابراين شرايط از جهت اداري و مديريتي دچار 
تش��تت و تنش بود. مجموعه  اين شرايط سبب 
ش��ده بود كه در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
يك نيروي مردمي ش��به نظامي متعلق به خود 
انق��الب، از درون م��ردم و مورد اعتم��اد امام به 
نام» كميته هاي موقت انقالب اس��المي« ايجاد 
شود. نگاهي به اين موارد و شرايط نشان مي دهد 
كه عدم ايج��اد كميته در اوان پي��روزي انقالب 
اس��المي مي توانس��ت چه آثار زيانباري را براي 
انقالب و كشور به دنبال داش��ته باشد و حتي به 
عقيم ماندن تمام تالش ها و مجاهدت هاي ملت 

ايران بينجامد. 

يكي از مهم ترين و تأثيرگذارترين 
اقداملات املام خمينلي، هنلگام 
اقامت در فرانسه، شكستن محدود 
اعتصلاب كاركنلان شلركت نفت 
بود. اين اقلدام كارايلي انقابيون 
را در كنتلرل امور كشلور به خوبي 
نشان داد؛ چراكه نفت تنها مصرف 
صادراتلي نداشلت، بلكله يكي از 
ضروري تريلن مايحتلاج ملردم به 
ويلژه در فصل زمسلتان بلود. اگر 
اعتصلاب كاركنلان شلركت نفت 
ادامه مي يافت، ميلزان توليد نفت 
به صفلر مي رسليد و ملردم از نظر 
سلوخت در تنگنا قرار مي گرفتند

در كشلور ما پس از پيروزي انقاب 
و با تدبير حضرت امام خميني)ره( 
اين كميته ها تشكيل شد. در واقع، 
حضرت امام براي حفاظت از امنيت 
داخلي جمهلوري اسلامي و براي 
دفلاع در برابر تهديلدات خارجي 
و برون ملرزي اين كميتله را بنيان 
نهادند، زيرا در تجربه  انقاب ناكام 
مشروطه، آسليب ناشلي از ضعف 
يا خأل چنين كميته هلاي مردمي و 
شلبه نظامي به خوبلي ملموس بود
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