
 

 

 

 *دولت رانتير و اسالم شيعي در انقالب ايران
 

 مترجم: محمدتقي دلفروز           مؤلف: تدا اسكاچپول 

 

 مقدمه
شگفتي  1979و  1977سرنگوني شاه ايران، پيروزي و روند انقالب ايران بين سالهاي 

ن و نگـارا  ناظران خارجي را به همراه داشت، از دوستان آمريكايي شاه گرفتـه تـا روزنامـه   
نظران سياسي و انديشمندان علوم اجتماعي از جمله افرادي نظير خود من كـه بـه    صاحب
گر  شوند، همه ما با شگفتي و شايد ناباوري نظاره انقالبات شناخته مي» متخصصين«عنوان 

هاي اجتمـاعي   ايم. همچنين بعضي از ما تشويق شديم تا به بررسي واقعيت اين وقايع بوده
اند، بپـردازيم. بـراي مـن ايـن بررسـي غيرقابـل        در پس اين وقايع نهفتهسياسي ايران كه 

اي خالف قاعده و غيرعـادي   ها برايم پديده اجتناب بود، زيرا انقالب ايران از بعضي جنبه
است اما پديدار شدن اين انقـالب  » انقالب اجتماعي«گمان اين انقالب نوعي  نمود. بي مي

شــاه انجاميـد باعــث بـه چــالش كشـيده شــدن     بـه ويـژه در وقــايعي كـه بــه سـرنگوني    
هـاي فرانسـه، روسـيه و     اي ـ تاريخي انقالب  هايي شد كه من در بررسي مقايسه بيني پيش

 چين مطرح كرده بودم.
هـاي سـريع و    به وجـود آورنـدة دگرگـوني   » هاي اجتماعي انقالب«بنا به تعريف من 

ولوژي مسـلط آن هسـتند. بـه    بنيادين در ساختارهاي دولتي و طبقاتي يك كشـور و ايـدئ  
هاي طبقاتي از پايين اجتمـاع   هاي اجتماعي حداقل تاحدي با كمك شورش عالوه، انقالب

پيوندند. انقالب ايران در ظاهر با اين برداشـت منطبـق اسـت. در ايـران يـك       به وقوع مي
كرد كه در رأس آن شاه قرار داشت و خود  ديكتاتوري نظامي سلطنتي مطلقه حكومت مي

ناميـد.   ساله كوروش كبير، پادشاه ايراني جهان وطني مي 2500بر مبناي تصوير قديمي  را
گذاران خـارجي و داخلـي كـه بـه      هاي دولتي، سرمايه طبقه مسلط ايران شامل بوروكرات

ظاهر در رويه فرهنگي طرفدار غرب بودند، به وسيله سيسـتم حمايـت اربـاب منشـانه و     
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هايي عليه  زديكي داشتند. انقالب خود دربردارنده شورشمقررات با دستگاه دولت پيوند ن
طبقه مسلط به وسيله كارگران شهري، بيكاران و طبقات متوسط قـديم و جديـد بـود. در    

داران برخـوردار از   داران (به ويژه سـرمايه  نهايت عزل شاه با خلع يد از بسياري از سرمايه
جـدد دسـتگاههاي اداري، قضـايي و    امتيازات سياسي)، مقامات عاليرتبـه و سـازماندهي م  

هاي زندگي غربي و حاميـان تشـيكالتي گروههـاي مسـلط      قهرية دولت و حمله به سبك
غربي شده در ايران توأم بود. در ايران نيز ماننـد اكثـر كشـورهاي جهـان سـومي معاصـر       
تمايزگذاري قاطع ميان انقالب سياسي و اجتماعي دشوار است چرا كـه در ايـن كشـورها    

كننـد. امـا    و نخبگانش نقشي بسيار محوري در مالكيت و كنتـرل اقتصـاد ايفـا مـي    دولت 
انقالب ايران چنان آشكارا متكي بر توده مردم بود و چنـان دگرگـوني كـاملي در روابـط     
اجتماعي ـ فرهنگي و اجتماعي ـ اقتصـادي پديـد آورد كـه بيشـتر بـا الگـوي انقالبـات          

بـا يـك انقـالب صـرفاً سياسـي كـه در آن تنهـا         اجتماعي بزرگ تاريخي انطباق داشته تا
 شوند. نهادهاي حكومتي دگرگون مي

هـاي اجتمـاعي (نـه تنهـا مطالعـه عميـق مـن در مـورد          آثار قبلي من در مورد انقالب
تـر مـن در مـورد انقالبـات      هاي فرانسه، روسيه و چين بلكه حتا تحقيقات سطحي انقالب

علل اين نوع وقايع منجر شد. به نظـر مـن    معاصر جهان سوم) به نتايج مشخص در مورد
هاي اجتماعي فقط محصوالت مدرنيزاسيون سريع كه بـه نارضـايتي و سـردرگمي     انقالب

اند كه اين توالي  پردازان اظهار داشته انجامد, نيستند. بسياري از نظريه اجتماعي گسترده مي
كنم كه  بر اين نكته تاكيد مي ) اما من به پيروي از چارلز تيلي2انجامد.( علّي به انقالب مي

دارنـد،   ها را پايدار نگـه مـي   هاي توده بدون سازماندهي جمعي مستقل و منابعي كه تالش
) بـه  3توانند نارضايتي را به اقـدام سياسـي مـؤثر تبـديل كننـد.(      هاي طبقه پايين نمي توده

ي سركوبگر ماقبل ها اي، سازمان عالوه، براي موفقيت و يا حتي پيدايش اقدام انقالبي توده
گرانـه   انقالب بايد از پيش تضعيف شده باشند. در حقيقت، به لحاظ تاريخي اقدام شورش

اي به خودي خود قادر به غلبه بر سركوب دولت نيست. در عوض فشارهاي نظـامي   توده
شوند براي  هاي سياسي ميان طبقات مسلط و دولت همراه مي از خارج كه اغلب با شكاف

هاي اجتماعي انقالبـي از پـايين ضـروري     و بازنمودن راه براي شورش تضعيف، سركوب
هـاي انقالبـي كـه در آنهـا      هاي اجتماعي به وسـيله جنـبش   اند. به عقيده من، انقالب بوده

رهبري ايدئولوژيك براي سرنگوني نظام موجود و استقرار نظـام جديـد اقـدام بـه بسـيج      
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هاي  هاي انقالبي اغلب تا پس از فروپاشي رژيم اند. رهبري كند، به وجود نيامده ها مي توده
انـد. همچنـين    اند و يا بـه لحـاظ سياسـي  در حاشـيه بـوده      ماقبل انقالب يا وجود نداشته

ها و اهداف معيني جـداي   آل گروههاي مردمي به ويژه دهقانان با شورش براي تحقق ايده
هاي را به وسيله  كيم انقالبهاي انقالبي كه تح ها و اهداف مورد حمايت رهبري ال از ايده

هـاي انقالبـي كمـك     رسـانند، بـه دگرگـوني    هاي دولتي جديد به انجام مـي  ايجاد سازمان
پردازاني  به طور مداوم همه نظريه» هاي اجتماعي ها و انقالب دولت«اند. من در كتابم  كرده

دانند، مـورد   ياي م هاي اجتماعي انقالبي و توده ها را محصول ماهرانه جنبش را كه انقالب
هـا   ام. در عوض بر يك ديدگاه ساختاري تأكيد دارم كه براساس آن انقالب انتقاد قرار داده

هاي متفاوت هستند، گروههايي كه حتـي   ها و انگيزه محصول تالش گروههايي با موقعيت
كننـد. در ايـن كتـاب بـه نقـل از       تحت هدايت مشترك يك ايدئولوژي انقالبي عمل نمي

شـوند   هـاي ايجـاد نمـي    انقالب«ام كه  داري بود، گفته س كه طرفدار الغاي بردهوندل فيليپ
 »دهند. بلكه رخ مي

مراحل اوليه انقالب ايران آشكارا عقايد قبلي مرا دربارة داليل انقالبـات اجتمـاعي بـه    
رسـد انقـالب    چالش كشيد. در اين رابطه سه مشكل به ذهن آمد. اول اينكه بـه نظـر مـي   

و با شـتاب   1960صول مدرنيزاسيون بسيار سريع بوده است. در خالل دهه ايران فقط مح
هاي گسترده از روستاها به  جامعه ايران اصالحات ارضي، مهاجرت 1970بيشتري در دهه 

سـابقه، و گسـترش ناگهـاني آمـوزش      شهرها (به ويژه تهران)، صنعتي شدن با شتابي بـي 
ذارند. وقتـي انقـالب رخ داد بـه نظـر     ابتدايي، متوسـطه و دانشـگاهي مـدرن را از سـرگ    

هاي جامعه ايـران از شـاه و وضـعيت خودشـان ناراضـي بودنـد.        رسيد كه همه بخش مي
بنابراين شايد انقالب محصول اغتشاش و گسيختگي جامعه، سردرگمي اجتماعي و عجـز  

 و نارضايتي عمومي از سرعت تغيير بود.
ها، در انقالب ايران شاهديم كـه   انقالبدوم اينكه، در انحرافي آشكار از قواعد تاريخ 

هزار نيري مجهز) در فرايند انقالب  300هاي مدرن با بيش از  ارتش و پليس شاه (سازمان
كامالً ناكارآمد نشان دادند، بدون اينكه شكستي نظـامي   1979و اوايل  1977هاي  بين سال

ارد شـده باشـد كـه    در يك جنگ خارجي رخ داده باشد و يا اينكه فشارهايي از خـارج و 
) 4آميز ميان دولت و طبقات مسلط شود.( باعث تضعيف رژيم شاه يا برخوردهاي تعارض
دفاع باقي ماند بلكه ثابـت شـد كـه ايـن      نه تنها شاه، به واسطه ناتواني نيروهاي مسلح بي
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نيروها خودشان نيز قادر به جايگزيني شاه با يك رژيم نظامي (با يك رژيم تحت حمايت 
هاي دولت موجود را حفظ كند، نيستند. در عوض هـم   ن) كه بتواند تماميت سازماننظاميا

 اي غرق شدند. شاه و هم نيروهاي مسلحش در يك جنبش انقالبي توده
اي  سوم اينكه، در حقيقت اگر تنها يك انقالب در طول تاريخ وجود داشته كه به گونه

شـده  » ايجاد«رنگوني نظام قديمي اي با هدف س آگاهانه بوسيله يك جنبش اجتماعي توده
همـة   1978شك آن انقالب, انقالب ايرانيان عليه شاه بوده است. تا اواخر سـال   باشد، بي

هاي جامعه شهري ايران تحـت هـدايت اسـالم شـيعي بـا هـم متحـد شـدند و در          بخش
ت ناپذير با شاه و همه كساني كه پيوند خود را با او حفظ كرده بودند، تح مخالفتي سازش

  ا... خميني در آمدند. يك سلسله تظـاهرات  رتبه شيعه يعني آيت رهبري يك روحاني عالي
رحمانـه ارتـش هـر     سابقه كه حتي در برابر سركوب بي هاي بي اي و اعتصاب شهري توده

شـد، بيكـاران، كـارگران، صـنعتگران،      شـان افـزوده مـي    روز بر وسـعت و شـور انقالبـي   
 ت رده مياني ايران را به مبارزه با رژيم شاه كشاندند.دانشجويان، بازرگانان و مقاما
هاي غربـي سـالها رويـاي انجـام آن را داشـتند (البتـه بـدون         آنچه را كه سوسياليست

آمد) جمعيت شهري ايران با بسـيج   موفقيت، به جز در مواردي كه جنگ به كمك آنها مي
انجـام دادنـد. انقـالب    » يامپرياليست«و » فاسد«عليه سلطنت » فراگير«شدن در يك جنبش 

اي آگاهانه و منسجم به ويژه در مرحلـه آغـازين يعنـي     مردم ايران رخ نداد، بلكه به گونه
 ».  ايجاد شد«سرنگوني رژيم شاه 

بنابراين شكي وجود ندارد كه وقوع انقالب ايران يك انحراف شديد از ترتيبات علّـي  
آيـد. خوشـبختانه مـن در     ه شمار مـي هاي فرانسه، روسيه و چين رخ داد، ب كه در انقالب

به صراحت امكان كارايي يك نظريه علّـي عمـومي   » هاي اجتماعي دولت و انقالب«كتاب 
هاي را كه بتواند در همه زمانها و مكانها به كار رود، رد نمـودم. در يـك    در مورد انقالب

رانسه، روسيه درست مانند انقالبات ف«استدالل مشكل آفرين كه براساس آن انقالب ايران 
گيري كتابم گفتم كـه چـارچوب    تلقي شود، گرفتار نشدم. با اين وجود، در نتيجه» و چين

اساسي تحليلم، براي ديگر انقالبها حتي در جوامعي متفاوت و شرايط تـاريخي ـ جهـاني    
مورد مطالعه من، قابل كاربرد است. در حقيقت انقالب ايـران  » كالسيك«متفاوت با موارد 

در يك ديدگاه ساختاري دقيق و مبتني بر بستر تاريخي درك شود، ديدگاهي كـه   نيز بايد
كنـد و   يافته را در ايران بررسـي مـي   روابط متقابل دولت، جامعه و عرصه سياست سازمان
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دهد. تنها بـا چنـين    المللي متغير قرار مي اين كشور را در بسترهاي سياسي و اقتصادي بين
هاي اجتماعي ـ سياسـي    هاي رژيم شاه، ريشه پذيري م آسيبتواني ديدگاهي است كه ما مي

هاي ديگر) جنبش انقالبي را كه ايـن رژيـم را سـرنگون سـاخت و      (در مقايسه با انقالب
هاي دولت جديد در ايران  برسر ايجاد سازمان 1979اي كه از اوايل  مبارزات قابل مالحظه

هـايي تفسـير نمـود كـه بـه لحـاظ        البتوان در ق رخ داد درك نماييم. انقالب ايران را مي
ها و انقالبات اجتمـاعي سـازگارند و    تحليلي با اصول تبييني مورد استفاده در كتاب دولت

اين چيزي است كه من بايد آن را به طور خالصه نشان دهم. اما اين انقالب برجسته مـرا  
هاي فرهنگي  تهاي عقايد و برداش سازد كه درك خود را از نقش احتمالي نظام مجبور مي
گيري اقدام سياسي تعميق بخشم. در اين مقاله من به طور مكرر به اين موضـوع   در شكل
 كنم.   اشاره مي

 
 هاي دولت خودكامة رانتير پذيري الف. آسيب

» پادشـاه خودكامـه  «هاي قديم در فرانسه, روسيه و چين  شاه ايران مانند حاكمان رژيم
يار قدرتمندتر از پادشاهان خودكامه قديم بود. چرا كـه  اي مهم شاه ايران بس بود و از جنبه

رحم و قدرتمند در اختيـار داشـت. امـا     او يك ارتش مدرن و يك نيروي پليس مخفي بي
هاي كشاورزي فرانسه، روسيه و چين ماقبل انقالب  بوروكراسي«دولت شاه بسيار كمتر از 

 ريشه داشت.» در جامعه و به ويژه جامعه روستايي
بودنــد، كــه عليــرغم شــكوه » مســتبداني«ر قــرن نــوزدهم پادشــاهان ايــران در سراســ

دار  شان تنها با ايجاد اختالفاتي ميان قبايل مسلح، حاكمان زمين انگيز اقتدار شخصي حيرت
) دولـت مـدرن   5كردنـد.(  اي و گروههاي صنفي خودگردان شـهري حكمرانـي مـي    منطقه

پـس از رضـاخان ايجـاد     1920نها در دهـه  ايراني با ارتش و دستگاه اداري متمركز ملي ت
اي كوچك بود كه در كودتايي قدرت را به دسـت   شد. رضاخان افسر نيروي نظامي حرفه

گرفت و به منظور آرام سـاختن و متحـد نمـودن كشـور، قـدرت خـود را گسـترش داد.        
خود را شاه ايران ناميد) نوعي بوروكراسـي كشـاورزي    1925رضاشاه پهلوي (او در سال 

دار همزيسـتي داشـت. در طـي     جاد كرد، يعني دولت متمركزي كـه بـا متنفـذين زمـين    اي
سلطنت رضاشاه ايران به وحدت ملي و اسـتقالل بيشـتر از هـر زمـان ديگـري در دوران      

هـاي بـزرگ    مدرن دست يافت اما همچنان سرنوشتش در گرو منـافع ژئوپليتيـك قـدرت   
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ه وسيله بريتانيا و اتحاد شوروي اشـغال  رقيب باقي ماند. در طي جنگ جهاني دوم ايران ب
ها را مرتكب شده بود تبعيد شد. پـس از جنـگ،    شد و رضاشاه كه اشتباه دوستي با آلمان

ايران مبارزه براي كسب استقالل از دست رفته خويش را آغاز كرد. ابتدا بـر عليـه اتحـاد    
سـت ناسيوناليسـم   اين كشـور. پـس از شك    شوروي و سپس بر عليه بريتانيا و منافع نفتي

پوپوليستي محمد مصدق, آمريكا محمدرضاشاه را تشويق به احياي قدرت سلطنتي كـرد.  
مورد حمايـت سـازمان سـياي آمريكـا      1953پهلوي دوم كه براي شكست مخالفانش در 

تـر بـا هژمـون جديـد يعنـي       آميز و سپس جسورانه اي احتياط قرار گرفته بود البته به گونه
اتحاد ريخت. كمك يك ابرقدرت امپرياليستي دوردسـت، قـدرت رو   اياالت متحده طرح 

تـر يعنـي    هـاي امپرياليسـتي قـديمي    به رشدي را به دولت ايران در روابط خود با قـدرت 
اي در  بريتانيا و روسيه بخشيد و در نهايت اين دولـت را بـه يـك قـدرت نظـامي منطقـه      

 خاورميانه تبديل ساخت.
اي  داخلي دولت ايران نيز تغيير كرد و دولت به گونـه هاي  در زمان محمدرضاشاه پايه

فزاينده به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته شد. حكومت ايـران بـه يـك    
داري  ، غرق در دالرهاي نفتـي تبـديل شـد و بـه آهنـگ اقتصـادي سـرمايه       »دولت رانتير«

ـ    1960) به ويژه پس از دهـه  6جهاني سخت پيوند خورد.( ازي بـه كسـب   ايـن دولـت ني
درآمد مالياتي از مـردم خـودش نداشـت و مبنـاي اقتصـادي درآمـدهايش يـك صـنعت         

گيري شده به سمت صادرات بود كه تنها درصد كوچكي از نيروي كار داخلي را به  جهت
هـاي   هايش در حوزه گرفت. پيوندهاي اصلي دولت با جامعه ايران به واسطه هزينه كار مي

خت و سازهاي مـدرن و سوبسـيدهاي مصـرفي نظـاير اينهـا      هاي توسعه، سا نظامي، طرح
شد. دولت ايران كه حيـاتش درگـرو مـردم بـود بـا درآمـدهاي نفتـي بـه آنهـا           برقرار مي

شان را تغيير داد و هرگونه مخـالفتي از سـوي آنهـا را     داد. آرايش زندگي السكوت مي حق
مسـتقلي حكومـت    سركوب كرد. شاه از طريق و يـا در اتحـاد بـا هـيچ طبقـه اجتمـاعي      

را » انقـالب سـفيد  «داران  شاه به منظور خريداري سهم زمـين  1960كرد. در طي دهه  نمي
ها را ميان دهقانان ثروتمندتر بـاز توزيـع نمـود و كنتـرل بوروكراتيـك       شروع نمود، زمين

ريزي ضعيف، بخش اعظم اقتصاد كشـاورزي   دولت را در روستاها گسترش داد. اما برنامه
ها دهقان فقيري را به مهاجرت به شـهرهاي كوچـك    قي نگاهداشت و ميليونرا ضعيف با

و بزرگ مجبور ساخت. جمعيت شهري ايران افزايش يافت و تا قبل از انقالب حدود بـه  
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درصد رسيد و همه اقشار شهري بـراي امتيـازات، اشـتغال و خـدمات بـه شـدت بـه         50
 هاي رو به رشد دولت وابسته شدند. هزينه

ن ماقبل انقالب به عنوان يك دولـت رانتيـر ثروتمنـد بـه لحـاظ سياسـي از       رژيم ايرا
پـذير بـود. بـه خـاطر آرايـش       پذير، از جهات ديگري به طور بالقوه آسـيب  جهاتي آسيب

اكولوژيك و اجتماعي ـ سياسـي خـاص روسـتاها، دهقانـان ايرانـي فاقـد توانـايي بـراي          
شـان اهميـت    شـورش كننـد شـورش   توانسـتند   ) اما حتي اگر مي7شورش مستقل بودند.(

گاه اصلي رژيم شاه نبودند و كشاورزي در اقتصاد  داران تكيه چنداني نداشت چرا كه زمين
شد. صنعت، ساخت و سـازها و خـدمات محـور     كشور هر روز بيشتر به حاشيه رانده مي

شـدند. خـود ايـن     هاي رژيم تغذيه مالي مـي  توسعه اقتصاد ملي بودند كه به وسيله هزينه
المللـي بـراي نفـت داشـتند. وقتـي       ها پيوند تنگاتنگي با قيمت نفت و تقاضاي بـين  هزينه

افـزايش داد شـاه ناگهـان از درآمـد      1970هاي نفت را در اوايـل دهـه    كارتل اپك قيمت
هاي مدرنيزاسيون نظامي و صـنعتي برخـوردار شـد. در كنـار      عظيمي براي پيگيري برنامه

هاي جديد اشـتغال، ايرانيـان شهرنشـين     تمزدها و فرصتسودهاي بادآورده و افزايش دس
هاي ماهر و برتر خـارجي   شاهد افزايش تورم و ورود خيل عظيمي از كارگران و تكنسين

تقاضـاي جهـاني بـراي نفـت ايـران كـاهش يافـت،         1975ـ77هاي  بودند. سپس در سال
همه اقشار شـهري  ها به اجبار متوقف شد و كارگران زيادي بيكار شدند.  بسياري از طرح

دانستند و شاه، خود به عنوان تجسم خودكـامگي اقتـدار دولـت تلقـي      دولت را مقصر مي
) او 8شد. در حقيقت شاه پادشاهي تشريفاتي نبود بلكه مستبد پاتريمونيال فعـال بـود.(   مي

داد  گرفـت و اجـازه نمـي    ها و افسران نظامي را بر عليه يكديگر بـه بـازي مـي    بوروكرات
ها و اقتدارهاي مسؤول شكل بگيرنـد. شـاه همـه تصـميمات      اي پايدار يا دستگاهه ائتالف

هاي اقتصادي دولتي را به  گذاري مهم را در مورد انتصابات رسمي، تجهيز ارتش و سرمايه
تحـت فشـارهاي    1977ــ 78هـاي   كرد. هنگامي كه دولت ايران در سـال  تنهايي اتخاذ مي

بسيار برجسته شد، نارضايتي اجتماعي عمومي بـر   انقالبي قرار گرفت نقش استبدادي شاه
شخصيت پادشاهي او متمركز بود اما بدون او دولت قادر به كار نبود. براي مثـال افسـران   
ارتش فاقد همبستگي صنفي براي خلع شاه با كودتا و نجات دولت بـه هزينـه خلـع وي    

ه گوشزد كرد كه ايـران را  به شا 1979بودند. به عالوه هنگامي كه اياالت متحده در ژانويه 
ترك كند مقامات بـاالي حكـومتي نتوانسـتند در مواجهـه بـا يـورش انقالبـي انسـجام و         
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همكاري مطلوب داشته باشند (براي مثال يك ژنرال برجسته ارتـش و جانشـين فرمانـده    
 )9ا... خميني پيوستند.)( ساواك حتي قبل از سرنگوني رژيم مخفيانه به آيت

توانستند اهميت كمـي داشـته باشـند.     هاي ياد شدة رژيم شاه، مي ريپذي اما همه آسيب
شاه به طوركلي هم ثروت سرشاري در اختيار داشت و هم يك نيـروي سـركوبگر قـوي،    

ها و درآمدهاي نفتي هرچه بوده باشـد بـه هـر حـال شـاه بايـد ماننـد         فراز و فرود قيمت
(حاكمـاني بـا منـابع و قـدرتي      بسياري از ديگر حاكمان جهان سوم توان آن را داشت تـا 

كمتر از او) امواج نارضايتي اجتماعي شهري را فرو نشاند. اينكه شاه قادر به بقا نبود و به 
العاده پايدار  هاي فوق تواند با رجوع به تالش همراه دولتش در انقالب غرق شدند تنها مي

ها بـه نوبـه    الشجمعيت شهرنشين ايران براي سرنگوني رژيمش توضيح داده شود. اين ت
هـاي ارتباطـات و رهبـري مـذهبي      خود در مراكز زندگي اجتمـاعي شـهري و در شـبكه   

هـايي از مخالفـت    اسالمي ريشه داشتند. اكنون زمان آن فرا رسيده كه بـه چنـين حمايـت   
 شديد با شاه نگاهي بيفكنيم.

 
 ب. جوامع شهري مبناي مقاومت سياسي

هـاي   تـرين شـورش   لحـاظ سياسـي پراهميـت    هاي اجتماعي, به در بسياري از انقالب
اند يعني جوامعي كه به وسيله تغييـرات اجتمـاعي    مردمي در جوامع روستايي ريشه داشته

اند. اما هنوز به عنوان مراكز منسجم و مسـتقل مخالفـت    ناشي از مدرنيزاسيون آسيب ديده
ي دهقـاني مبنـاي   اند. اما جوامع روسـتاي  با طبقات حاكم و دولت به قوت خود باقي مانده

هاي بسـته   هاي مردمي در انقالب ايران نبودند. در عوض مخالفت با شاه در مكان شورش
اجتماعي شهري كه در آنها امكان مقاومت منسجم و مستقل جمعي وجود داشت، متمركز 
بود. در ايران به لحاظ تاريخي عرصه اجتماعي ـ اقتصادي بازار، كانون زندگي شهري بود  

قوي ميان تجار، و صنعتگران بـازار و توليدكننـدگان محصـوالت كشـاورزي      و پيوندهاي
روستا وجود داشت. البته همان طور كه شاهان پهلوي از قدرت دولت به منظـور پيشـبرد   

كردنـد   دارانه مـدرن و اشـكال جديـد زنـدگي شـهري اسـتفاده مـي        صنعتي شدن سرمايه
و تجاري كنار گذاشته شده و تحـت   بازارهاي تهران و ديگر شهرها هم به لحاظ اقتصادي

هاي مدرنيزاسيون، گروهها و منابع جديد را نيز بـه سـوي    فشار قرار گرفتند. اما نابساماني
بــازار ســوق داد: مهــاجران روســتايي در جســتجوي كــار و خــدمات اجتمــاعي بودنــد.  
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درصـد   72، 1977هاي صنعتي ـ فني كوچك گسترش يافتند (بطوري كه تا سـال     شركت
ارگران در واحدهاي ده نفره يا كمتر مشغول بودند). همچنين تجـار بـازار از عمـده    كل ك

فروشان كماكان، بخش اعظم تجارت وارداتي رو بـه رشـد را    فروشان مهم گرفته تا خرده
كردنـد، در دسـت    ها با آن غذا و پوشاك خـود را تـأمين مـي    كه شهرنشينان و غيرمتمكن

هاي مردم غيرسازمان يافتة  ايران كه به هيچ وجه توده) جوامع شهرنشين سنتي 10داشتند.(
منزوي و سردرگم نبودند همچنان به عنوان مراكز مهم فعاليت اقتصادي و زندگي انجمني 
باقي ماندند. گروهها و مراسـم مـذهبي اسـالمي در متحـد سـاختن تجـار، صـنعتگران و        

م فقه و شـريعت آمـوزش   كردند. روحانيون براي تفسير احكا كارگران نقش مهمي ايفا مي
شد و بـه ثروتمنـدان    ديده بود. براساس اين احكام براي دعواهاي تجاري حكم صادر مي

گرفـت. هـم    براي ارائه خدمات رفاهي شخصي به متدينان انقالبي فقيرتر ماليات تعلق مي
ها و مراسم روزهاي  وعاظ روحاني و هم متدينين غيرروحاني به طور منظم نماز جماعت

 )11كردند.( سالمي را برگزار ميمقدس ا
رسيد  هاي مدرن رو به گسترش جامعه ايران كه به نظر مي بازار حتي از پيوند با بخش

مند بـود.   هايش بودند، بهره (و به مفهومي واقعاً اينچنين بود) در حال كنار گذاردن فعاليت
ديـدي گـرايش   ها بـه مشـاغل ج   بسياري از دانشجويان ايراني كه در بوروكراسي يا حرفه

هـاي صـنعتي    هاي ثروتمندتر در طرح ها بودند و بسياري از بازاري داشتند فرزندان بازاري
تحت حمايت دولت شركت جسته بودند. در حقيقت عليرغم مدرنيزاسيون تحت حمايت 

اي قابل درك در اتحادي ضعيف بـا رژيـم شـاه شـركت      توانست به گونه دولت، بازار مي
هـاي سـنتي    رسيد شاه مصمم است با جنبه به نظر مي 1970واسط دهه داشته باشد. اما تا ا

حيات بازار مبارزه كند. او تالش نمود تا شوراهاي مستقل تجار را تحت كنترل دولـت در  
آورد و دخالت دولـت را در تجـارت عمـده فروشـي و خـرده فروشـي گسـترش دهـد.         

فروشـان ادعـايي در بـازار     را عليه سودجويان و گران» ضد فساد«همچنين او يك مبارزه 
وقفه شـاه بـراي كنـار گـذاردن      هاي بي آغاز نمود. همه اين اقدامات مصادف بود با تالش

هاي آموزشي، حقوقي و رفاهي كه به طـور تـاريخي بـه آنهـا تعلـق       روحانيون از فعاليت
داشت. بنابراين هرچند بازار همچنان يـك حـوزه اجتمـاعي حيـاتي و متحـد و تاحـدي       

مراكز قدرت دولت در ايران باقي ماند اما شاه به رهبران اين حوزه حمله كرد و  مستقل از
 )12شان را برانگيخت.( موضع دفاعي و مخالفت بالقوه
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جوامع سـنتي شـهري    1978و  1977هاي  اي ضد شاه در طي سال هاي توده در جنبش
دنـد. كـارگران   ايران نقش انكارناپذيري در بسيج و تقويت هستة مقاومت مردمي ايفـا نمو 

هاي طبقـه   كردند و مخالفت هاي اقتصادي بازار اعتصاب مي صنعتي مدرن با اتكا به كمك
اي سكوالر با شاه به اتحاد با رهبران روحاني و غيرروحاني بازار متكي بـود   متوسط حرفه

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي مسـتقر      اي را از طريق شبكه هاي توده توانستند حمايت كه مي
كنند مدرنيزاسيون سـريع بـه تنهـايي     پردازاني كه استدالل مي ند. آن دسته از نظريهبسيج كن

علت انقالب بود در اشتباه هستند، من براين باورم كه برنامه مدرنيزاسـيون، گسـيختگي و   
دهي جمعي و منابع مستقلي را كه مـردم بـراي تـداوم     نارضايتي به تنهايي توانايي سازمان

دهنـد. در   ان قدرت سياسي و اقتصادي احتياج دارند به آنهـا نمـي  مقاومت در برابر صاحب
هـا   اسـكان ميليـون    ايران موضوع اساسي اين بود كه شهرهاي كوچك و بزرگ فقط محل
هـاي دولتـي وابسـته     مهاجر روستايي ساده كه براي تداوم زندگي تنها به مشاغل و هزينـه 

جتماعي منسجم و مستقل بازار، قـرار  باشند، نبودند. در عوض پتانسيل انقالبي در حوزه ا
گي از فراينـد مدرنيزاسـيون، بـه عنـوان يـك       ديده عليرغم آسيب 1970داشت كه در دهه 

هـا شهرنشـين ايرانـي،     عرصه زندگي اجتماعي برخوردار از استقالل سياسي براي ميليـون 
يـران  سالم باقي ماند. اما هنوز اين معما براي ما حل نشـده اسـت كـه چـرا شهرنشـينان ا     

هـا را   نظر از اينكه به طور جمعي قادر بودند دست به تظـاهرات بزننـد و اعتصـاب    صرف
ادامه دهند در سطحي چنين گسترده و هماهنگ به اين اقدامات مبادرت نمودند. همچنين 

هـا و در طـول    ايم كه چرا در اقدامي كـه در بـين ملـت    هنوز توضيحي در اين مورد نداده
اي  هـاي تـوده   داد بسيار زيادي از ايرانيان مايل بودند در تظاهراتتاريخ غيرمعمول بود تع

درپي كه در نهايـت، باعـث تضـعيف، مـأيوس و فلـج شـدن ارتـش، شـاه و حاميـان           پي
اش شد، به مواجهه با مرگ بروند. براي پاسخ به اين سـؤاالت مـا بايـد جايگـاه      آمريكايي

در جامعه و سياست ايران را بررسـي  ها و اعتقادات مذهبي شيعه  تاريخي و متغير سازمان
 كنيم.
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 ج. نقش اسالم شيعه در ايجاد جنبش انقالبي
اسالم شيعي يكي از مذاهب مهم اسالم است امـا شـاخه مسـلط و اكثريـت نيسـت و      
ايران كشوري است كه در آن نه اهل تسنن بلكه اهـل تشـيع در اكثريـت هسـتند. اسـالم      

اي براي توجيـه مقاومـت بـر     نابع سمبليك برجستهشيعي به عنوان جهان بيني مذهبي از م
عليه حكومت غيرعادالنه و مشروعيت بخشيدن به رهبران مذهبي به عنوان رقباي دولـت  
برخوردار است. اسطوره مؤسس چنين سنتي، داستان شهادت مشتاقانه [امـام] حسـين بـا    

روع در هدف مشروع مقاومت در برابر خليفه غاصب، يزيـد اسـت. همچنـين اقتـدار مشـ     
جامعه شيعه در طول تاريخ ميان رهبران سياسي و مذهبي تقسيم نشده و هيچ يك از آنهـا  

از نظرهـا  ]ميالدي[را كه در قرن نهم » امام غايب«تواند به طور كامل ادعاي نمايندگي  نمي
غايب شد، داشته باشد. روحانيت شيعه براي تفسير احكام اسالمي براي مؤمنـان پـرورش   

وانند به همان خوبي و يا بهتر از پادشاهان ادعا كنند كه بـه درسـتي اراده امـام    ت يافته و مي
 كنند. غايب را نمايندگي مي

هـا (بـويژه در دوران    اما در سير واقعي تاريخ ايرانيان، اسـالم شـيعي در برخـي برهـه    
هـا بـراي توجيـه     سلسله صفويه) براي توجيه اتحاد علما با پادشـاهان و در برخـي برهـه   

داني روحانيت پارسا از عرصه دنيـوي، فاسـد سياسـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه        روگر
اي  توانـد در ميـان مؤمنـان عـادي بـه گونـه       ) بـه عـالوه، اسـطوره حسـين مـي     14است.(
پذيرانه به طلب شفاعت براي تضمين نجات و سعادت فردي منجـر شـود و نـه بـه      سلطه

) بـه طـور خالصـه،    15ناعادالنـه.(  طلبانه در اعتراض به حكومت اقدامات جمعي شهادت
شوند بلكه مؤمنان شيعه  اي منطقي از اعتقادات شيعه استنتاج نمي تحوالت سياسي به گونه

ها و ديدگاههاي مذهبي در حيات متغير جامعه ايران  برحسب جايگاههاي مختلف فعاليت
شاهان ضـعيف  اند. تا قرن نوزدهم در زمان  هاي سياسي متفاوتي برانگيخته شده به فعاليت

داران و هـم   قاجار روحانيون منابع مالي مستقلي كسب نموده بودند هم در كسوت زمـين 
گان وجوهات شرعي (نيمي از وجوهات براي حمايت طـالب   آوري كنند در كسوت جمع

گرفت و نيمي براي رفاه اجتمـاعي كـه بوسـيله علمـاي      علوم ديني مورد استفاده قرار مي
شد). روحانيون از پيروان قدرتمندي نيز درميان مردم بـه   رداخت ميا...ها پ برجسته يا آيت

هاي قرن نوزدهم كه شاهان  مند بودند. در بعضي از برهه ويژه در شهرها و شهرستانها بهره
دادنـد روحـانيون    در مقابل مداخالت امپرياليست غربي در جامعه ايران متزلزل نشان مـي 
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هـاي حكومـت بسـيج     مي عظيمي را عليه سياستاسال» ناسيوناليستي«برجسته اعتراضات 
) اما روحانيت در هيچ سلسله مراتب واحد و معظمي انسجام نيافتـه بـود و   16كردند.( مي

دار قاجـار, روسـاي قبايـل و     هاي پيچيده بـا نهـاد متنفـذان زمـين     آنها به بسياري از شيوه
مـدرن حمايـت    طلـب  هاي اصالح مقامات موروثي پيوند داشت. بعضي از علما از جنبش

كه شاه قدرت سـلطنتي خـود    1953اند اما در قرن بيستم (در حقيقت از اواخر سال  نموده
را با كمك اياالت متحده بازيافت) ديگر روحانيون برجسته، حمايـت فعاالنـه يـا ضـمني     
قوي از سلطنت ايران به عنوان يك نهاد به عمل آوردند. تنها پس از آنكه پهلـوي دوم بـه   

دوستي خود با روحانيت خاتمه داد روحانيت وزنه سياسي خود را به سمت  طور قطع به
 )17مخالفت سياسي شديد و حمايت از انقالب تغيير داد.(

هـاي مدرنيزاسـيون    شاه ايران از قـدرت دولـت و برنامـه    1970و  1960هاي  طي دهه
 1960هـه  ) اصالحات ارضي از بـاال در د 18براي حمله به روحانيت شيعه استفاده نمود.(

از بسياري از روحانيون منفرد و همچنين نهادهاي مذهبي خلع مالكيت نمود و پيونـدهاي  
دار قطع كـرد. اصـالحات آموزشـي، رفـاهي و حقـوقي،       روحانيون را با طبقه باالي زمين

اي و داراي شغل دولتي براي روحانيون شـيعه در همـه    منجر به خلق رقباي مدرن، حرفه
هايي را كه از گزند شاه مصون ماند عبـارت   سنتي آنها شد. حوزه وظايف اجتماعي مهم و

بودند از تعداد اندكي از مراكز سنتي آموزش مذهبي (نظير قم) كـه اكنـون از سـوي اكثـر     
تـوجهي قـرار گرفتـه     دانشجوياني كه درصدد دستيابي به آموزش عالي بودنـد، مـورد بـي   

ها كه همچنان به صـورت داوطلبانـه    ريبودند، و ديگري اتحاد اجتماعي روحانيون با بازا
اي تحقيرآميـز اظهـار    دادنـد. شـاه بـه گونـه     هات مذهبي به آنها ادامه مي به پرداخت وجو

كهنه پرسـت بـا پيشـرفت اجتنـاب ناپـذير مسـير       » عمامه به سر«داشت كه روحانيون  مي
اتفاق بيفتـد  مدرنيزاسيون به آهستگي از صحنه محو خواهند شد. اما قبل از اينكه اين امر 

روحانيون كه هنوز پرشمار بودند و حاميـان غيرروحـاني و دانشـجوي آنهـا هنـوز قابـل       
جويانـه سياسـي    گرايي اسالمي پوپوليسـتي و سـتيزه   مالحظه بود با ايجاد يك نوعي سنت

به عراق تبعيـد شـده بـود بـا ايـراد       1960ا... خميني كه در دهه  واكنش نشان دادند. آيت
ها و زوار به مخالفت با شاه به عنوان عامـل امپرياليسـم خـارجي و     طلبه هايي براي خطابه

ضداسالمي پرداخت و از علما دعوت كرد كه در مخالفت مستقيم با يك چنين حكومـت  
هـا و   ) درخواسـت 19اظهار كننـد.( » جامعه اسالمي«اي حق خود را براي رهبري  ناعادالنه



 

 

۱۳ 

ن           

هاي قـم بـه تفكـر غالـب تبـديل شـد و از        طلبها... خميني به تدريج در بين  هاي آيت پيام
هاي از قبل موجودي كه روحانيون و غيرروحـانيون پرداخـت كننـده وجـوه      طريق شبكه

) 20ساختند در سراسر كشور (به ويژه شـهرها) منتشـر شـدند.(    شرعي را به هم مرتبط مي
رژيم او طنـين  هاي  با تنفر گسترده ايرانيان از شاه و سياست 1970همه اين افكار در دهه 
رسيد بيش از آنكه با مطالبات بومي مـردم ايـران    هايي كه به نظر مي بلندي يافتند، سياست

هماهنگ باشند با افزودن قدرت ارتش، تضمين تأمين نفـت بـراي غـرب و رهنمودهـاي     
 بعدي اياالت متحده هماهنگ بودند.

باطي ميان روحانيون هاي ارت ها و سمبل هنگامي كه اعتراضات عليه شاه آغاز شد شبكه
شيعه و غيرروحانيون (مساجد و مراسم مذهبي) به عناصري تعيين كننـده در سـازماندهي   

ع) »(حسـين «) اسطوره 21و تداوم مقاومت عمومي گسترده در مقابل دولت تبديل شدند.(
كرد.  فراهم مي» يزيد مستبد و اهريمن زمانه«چارچوبي براي واكنش بر عليه شاه به عنوان 

هـاي   ها همگي شـيوه  هاي هفتگي و مراسم تشيع جنازه د و مراسم مذهبي، نماز جمعهاعيا
آمدنـد.   اي به حسـاب مـي   اي براي كاناليزه نمودن عمل سياسي همزمان توده شناخته شده

توانستند حتي فراتر از هويت مذهبي با يكديگر متحد شوند چـرا كـه    همچنين ايرانيان مي
ا... خميني يك راه بومي ملي براي بيان مخالفت  ستوار آيتاسالم شيعه و رهبري اخالقي ا

شـناختند،   مشترك با شاه منزوي كه او را تا حد بسيار زيادي در ارتبـاط بـا بيگانگـان مـي    
توانستند تحـت ايـن عنـاوين در انقـالب مشـاركت       داد. حتي ايرانيان سكوالر مي ارائه مي

هـا بودنـد)    هـاي بـازاري   ه از خـانواده كنند. همچنين ايرانيان متـدين (بـويژه جوانـاني كـ    
توانستند براي پذيرش شـهادت در مقابـل سـركوب از اسـطوره [امـام] حسـين الهـام         مي

شـد كـه بـه     اي عظيم اغلب به وسيله كساني رهبري مـي  بگيرند. از اين رو تظاهرات توده
ايـن  شان براي پذيرش خطر مرگ به وسيله ارتش شاه، كفن به تن داشتند.  عالمت آمادگي
هاي ايراني مايل بودند بـه طـور پيـاپي بـا ارتـش       رو اهميت داشت كه توده موضوع از آن

اروپايي در طول تاريخ ديده شده بـود    تر از آنچه در تظاهرات روبرو شوند و بسيار مصمم
پيامدهاي جاني آن را پذيرا گردند. اين مقاومت آنقدر ادامه يافت كه ترديـد و دودلـي در   

ادرهاي عادي ارتش براي شليك به سوي مردم آغـاز گرديـد. بنـابراين در    هايي از ك بخش
شد در حالي كه ارتش به عنـوان ابـزار سـركوب     طي زمان بر تعداد تظاهركننده افزوده مي

 شد. تر و غيرقابل اتكاتر مي هر روز منفعل
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به طور خالصه اسالم شيعه هم به لحاظ سازماني و هم به لحـاظ فرهنگـي در ايجـاد    
ا...  اي كه آشـكارا از آيـت   الب ايران نقشي تعيين كننده داشت. روحانيون راديكال شدهانق

كشـيدند،   هاي سياسـي كـه شـاه را بـه چـالش مـي       كردند به انتشار ايده خميني پيروي مي
هاي محوري اسالم شـيعه   هاي اجتماعي و اسطوره ها، صورتبندي پرداختند. بنابراين، شبكه

هاي شهري كمك نمودنـد و اراده اخالقـي الزم را بـراي     تودهبه هماهنگ ساختن مقامت 
مقاومت آنها در برابر سركوب ارتش فراهم كردند. همه اين مسائل بدان معناست كه يـك  

هايي جديد در حال  زندگي ايرانيان (اگرچه اين بخش سنتي در شيوه» سنتي«بخش بسيار 
در حال تغيير ايران بـود) منـابع   انطباق خود با عرصه اجتماعي ـ سياسي مدرن و همواره  

سياسي حياتي را براي ايجاد يك جنبش انقالبي برخوردار از ظاهري بسيار مـدرن فـراهم   
اند كـه قبـل از اينكـه يـك انقـالب       پردازان انقالب استدالل نموده نمود. بسياري از نظريه
ايت و بسـيج  اي را هـد  هاي انقالبي بايد پيـروان تـوده   ها و سازمان ممكن شود ايدئولوژي

هـايي   هاي اجتماعي گذشته صادق بوده است، انقـالب  كنند. اما اين امر بندرت در انقالب
اي ناخواسته بر همه كشورهاي پيش گفته وارد شـدند. در   بلكه به گونه» ايجاد نشدند«كه 

اما نه به دست هيچ حزب انقالبـي مـدرني   » ايجاد شد«مورد منحصر به فرد ايران انقالب 
هـاي   هـاي اسـالمي يـا چريـك     سياسي؛ به عبارت ديگر نه بـه وسـيله چريـك   در عرصه 

ماركسيست، نه به دست حزب كمونيست توده و نه به وسيله جبهه ملي سـكوالر ليبـرال.   
در عوض انقالب ايران از طريق مجموعه اشكال فرهنگي و سازماني ايجاد شد كـه كـامالً   

هايي كه به مراكز مقاومت مردمـي   وزههاي اجتماعي شهري جاي گرفته بودند، ح در حوزه
ايـن  » شود ايجاد مي«در برابر شاه تبديل شدند. حتي هنگامي كه يك انقالب تا حد زيادي 

زا در برابر اقتـدار حـاكم و نيـز بـه خـاطر وجـود        امر به خاطر وجود يك فرهنگ چالش
تـاريخ در  هاي سياسي است كه در طول  هاي ارتباطات مردمي برخوردار از كارويژه شبكه

هاي ارتباطات بـه خـودي خـود     اند. فرهنگ و شبكه تار و پود زندگي اجتماعي تنيده شده
كنند. اما اگر يك تالقي تاريخي ايجاد شود بـه طـوري    اي را ديكته نمي عمل انقالبي توده

هـاي اجتمـاعي مخـالفي روبـرو شـود كـه از بسـتگي،         پذير با گـروه  كه يك دولت آسيب
هـاي اخالقـي و    تصادي مستقلي برخوردار باشند آنگاه انواعي از سمبلاستقالل و منابع اق

تواننـد   اند مـي  اشكالي از ارتباطات اجتماعي كه در ايران به وسيله اسالم شيعه عرضه شده
اي كـه بـه طـور     ايجاد آگاهانه يك انقالب را تداوم بخشد. هيچ شـعار انقالبـي نوآورانـه   
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توانـد ايـن    شـود نمـي   سـر داده مـي  » ها توده«اي ناگهاني درخالل يك بحران اجتماعي بر
اي از كردارهـاي اجتمـاعي كـه سـالهاي      بينـي و مجموعـه   مقصود را تأمين كند. اما جهان

 توانند يك جنبش انقالبي آگاهانه را تدوام بخشد. متمادي در يك جامعه وجود دارند مي
 

 د. پس از شاه: مبارزه برسر يك دولت جديد ايراني
خمينـي بـه صـف     …ا اتحاد انقالبي گسترده و ناهمگوني كه حول آيـت پس از اينكه 

هـاي   شده بود در ايران به پيروزي رسيد بسياري از ناظران غربي اميدوار بودند كه ليبـرال 
بينانـه غربـي    هـاي خـوش   متمايل به غرب رژيم جديد را تشكيل دهند. براساس اسـتدالل 

سالم متكي بود امـا انقـالب در اسـاس    هاي سمبليك ا ها و صورت سرنگوني شاه بر قالب
 1979) امـا همـانطور كـه ماههـاي     22اي بود براي برپايي ليبرال دموكراسي ايراني.( مبارزه

هـاي جببـه ملـي يكسـره جـاي خـود را بـه حاميـان روحـاني و           سپري شـدند و ليبـرال  
غيرروحاني نوعي جمهوري اسالمي سپردند كـه در قـانون اساسـي جديـد آن اختيـارات      

) نـاظران غربـي بـه    23بينـي شـده بـود.(    اي براي رهبر مذهبي عالي و فقها پـيش  ردهگست
اي كه در اتحادي متزلزل بـا حـزب جمهـوري اسـالمي تحـت       روشنفكران تحصيل كرده

كردند حكومت را به دست گيرند اميدوار بودند. فرض بر اين  سيطره روحانيون تالش مي
يـان برخـوردار از تحصـيالت سـنتي، افـرادي      ها و ديگـر ايران …ا بود كه روحانيون، آيت

مانده هستند و به لحاظ فني صالحيت اداره يك نظام سياسـي مـدرن را ندارنـد. بـه      عقب
شـد   بايـد احيـا مـي    اي  ويژه پس از اينكه عراق به ايران تجاوز كرد و رهبري نظامي حرفه

ايـران بـار ديگـر در    در » تكنوكراتها«الوقوع  هاي مربوط به روي كار آمدن قريب بيني پيش
ها حال كه جمهـوري خواهـان    بيني ) بر اساس اين پيش24هاي غربي رونق گرفت.( رسانه

اي نظيـر افسـران    هـاي حرفـه   خورده بودند مقامات برخـوردار از آمـوزش    ليبرال شكست
توانستند در جانشيني (يا مهار قـدرتهاي) روحـانيون    هاي حكومت مي ارتش يا بوروكرات

رو بسياري از نـاظران غربـي از موفقيـت     ما چنين تحوالتي واقع نشد. از اينموفق شوند. ا
گام به گام روحانيون شيعه و حاميانشان در تحكيم سـلطه فرهنگـي و سياسـي خـود بـه      

 عنوان حافظان انقالب ايران متعجب بودند.
 انـداز تـاريخي بـا سـير     به اين سو در يك چشـم  1979اما اگر وقايع ايران را از اوايل 

) در 25رسد.( مبارزات در انقالبات اجتماعي پيشين مقايسه كنيم خيلي عجيب به نظر نمي
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ها و سوسيال دموكراتها كه خواهان محـدود كـردن يـا     انقالبات اجتماعي كالسيك، ليبرال
اي اجتناب ناپذير جاي خود را به رهبران سياسي  غير متمركز نمودن قدرت بودند به گونه

اي براي خلق نهادهاي اجبـار   يل به بسيج و كاناليزه كردن حمايت تودهدادند كه قادر و ما
هـاي دولـت جديـد كـه در شـرايط اجتمـاعي        اي با هدايت مركزي بودند. سازمان و اداره

هاي ماقبل انقالب يا ترتيبات سياسي نافرجـام ليبـرال،    انقالبي ايجاد شدند بيشتر از دولت
هـاي دولـت جديـد از رابطـه بـا       وه، سـازمان ها را جذب و متحـد كردنـد. بـه عـال     توده

تـر   هاي خارجي و طبقات اجتماعي داخلي به لحاظ ايدئولوژيك و سازماني مستقل قدرت
هاي دولتي را ايجاد كرد (رهبـري   كردند. رهبري سياسي خاصي كه چنين سازمان عمل مي

غيـر متمركـز    هاي انقالبـي، ليبـرال يـا    حل هايي كه از راه كه در طي زمان بر ديگر رهبري
هـاي   بينـي  هـا و جهـان   هاي سياسـي بسـيج تـوده    كردند، پيروز شد) به توانايي حمايت مي

ايدئولوژيكي مجهز بود كه در استفاده از ابزار زور براي برقراري كنترل مـردم انقالبـي بـه    
دادند. بنابراين براي درك اين موضوع كه كدام رهبـري سياسـي در    آنها اعتماد به نفس مي

قدرت دولت (حـداقل در مراحـل اوليـه) در وضـعيت اجتمـاعي انقالبـي پيـروز          تحكيم
تـرين   خواهد شد، نبايد بپرسيم كه كدام رهبران با بعضي از معيارهاي غربي يا فني, مـدرن 

آيند بلكه بايـد بپرسـيم كـه كـدام يـك، از منـابع سياسـي مناسـب          رهبران به حساب مي
منابع را در شـرايط تـاريخي مفروضـي بـه وجـود       توانند به آساني اين برخوردارند يا مي

آورند. در ايران پس از سقوط شاه و فروپاشـي نسـبي دولـت او، ايـن روحـانيون شـيعه       
ا... محمد بهشتي  ا... خميني و با سازماندهي آيت راديكال بنيادگرا بودند كه به رهبري آيت

وزي به عنوان سازندگان در قالب حزب جمهوري اسالمي توانستند منابع الزم را براي پير
 دولت انقالبي ايجاد نمايند.

خمينـي بـه   » امـام «بعضي از منابع رهبران روحاني، فرهنگي بودند. براي مثـال نقـش   
عنوان يك كانون محوري مداوم براي رهبري انقالبي با اشتياق انتظارگونـه مردمـي بـراي    

هـم سـالها پـيش از ديـدگان     شـد (امـام دوازد   انداز مي ظهور امام دوازدهم پر معنا و طنين
ناپديد شد و شيعيان منتظر ظهـور او و برقـراري جامعـه اسـالمي كامـل در پايـان تـاريخ        

ــابع   26هســتند).( ــي، من ــابع فكــري در دســترس كــل رهبــري انقالب ) يكــي ديگــر از من
ايدئولوژيك بودند كه از تفسير سياسي و انقالبي از اسالم و رهبري روحاني كه به وسـيله  

نگـار ايتاليـايي    روزنامـه  1979گرفتنـد. در پـائيز    ني پرورده شده بود، نشأت مـي امام خمي
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ا... خمينـي انجـام داد و سـؤاالتي را در مـورد      اوريانا فـاالچي مصـاحبه مهمـي بـا آيـت     
هاي ميان دموكراسي و حكومت روحانيون كه به زودي در قانون اساسـي اسـالمي    تزاحم

 تجسم يافت، مطرح نمود: 
: در طرح قانون اساسي، مجلس خبرگان اصلي را تصـويب نمـود... كـه    سؤال فاالچي

براساس آن رياست كشور با مقام مذهبي عالي خواهد بود، يعني شما. و تصميمات عـالي  
تنها به وسيله كساني كـه بـه خـوبي از قـرآن آگـاهي دارنـد اتخـاذ خواهـد شـد، يعنـي           

ها همچنان به وسيله  اساسي سياستروحانيون. آيا اين بدان معنا نيست كه براساس قانون 
 روحانيون تعيين خواهند شد و نه كس ديگري؟

خميني: اين قانون كه مردم آن را تأييد خواهند كرد بـه هـيچ وجـه در     …ا پاسخ آيت
تعارض با دموكراسي نيست. از آنجا كه مردم روحانيت را دوسـت دارنـد، بـه روحانيـت     

وحانيت هدايت شوند پس درست اين اسـت كـه   ايمان دارند و خواهان آنند كه بوسيله ر
اقتدار مذهبي عالي بايد بر كار نخست وزير يا رئـيس جمهـور نظـارت كننـد تـا مطمـئن       

 ).27كنند.( كنند يا برخالف قرآن عمل نمي شوند كه آنها اشتباه نمي
اش خود را مفسران برحق اسالم و بـه طـور    ا... خميني و حاميان روحاني بنابراين آيت

دانستند. همچنين اسـالم   شايسته پيروي رضايتمندانه همه مقامات و مردم ايران مي طبيعي
ا... خمينـي بـه فـاالچي اظهـار      از نظر آنها يك دين كامل و جامع بود. همانطور كـه آيـت  

هايي نظير دموكراتيك ندارد. زيرا كه اسالم همه چيـز   كلمه اسالم نيازي به صفت«داشت: 
آور است كـه كلمـه ديگـري را بـه      گرفته است. براي ما تأسفاست، همه چيز را در نظر 

هـاي مـورد    ) مخالفاني كه در مخالفت بـا سياسـت  28».(اسالم كه كامل است، اضافه كنيم
شـيطان  «و » فاسـد «توانسـتند بـه عنـوان     ا... خميني ظهور نمودند به راحتي مـي  تأييد آيت

قعـي، پـس قضـات روحـاني     تلقي شوند، نه به عنوان بخشي از ملـت اسـالمي وا  » صفت
كردنـد اعضـاي    توانستند به همان راحتي كه مقامات رژيم شـاه سـابق را محكـوم مـي     مي

 ها را محكوم كنند.   ها، كردها يا ماركسيست گروههاي ضد شاه سابق نظير ليبرال
هاي سياسي جنبش انقالبـي عليـه شـاه، روحانيـت شـيعه بـه خـاطر         عالوه بر ميراث

تري در مبارزه براي بسيج و كانـاليزه   تماعي نيز از امتيازات قطعيجايگاهش در ساختار اج
هـاي   منـد بـود. گـروه    ها براي تشكيل يك رژيم جديد در ايـران بهـره   كردن حمايت توده

هـاي   ليبرال و احزاب چپ شايد در دانشگاهها، در بين طبقات متوسـط و در بـين بخـش   
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منـد بودنـد امـا روحـانيون از طريـق       ههايي بهر سازمان يافته نيروي كار صنعتي از حمايت
مساجد، محاكم شرع محلي و نهادهاي آموزشي و رفـاهي محلـي غيـر رسـمي دسترسـي      

نظيري به مردم داشتند. در زمان شاه سركوب و نظـارت شـديدتري بـر عليـه مخالفـان       بي
سكوالر صورت گرفته بود و براي آنها مشكل شده بود كه آشكارا به جلب حمايت مـردم  

هاي محوري براي بسـيج انقالبـي    محل 1978و  1977زند. به عالوه در طي سالهاي بپردا
طبقات پايين و متوسط، جوامع سنتي شهري بودند كه در اين جوامـع روحانيـت رهبـري    

 اي داشتند. تثبيت شده
پس از اينكه رژيم شاه از بين رفـت تظـاهرات مردمـي بـه رهبـري روحـانيون شـيعه        

بـه عنـوان يـك نمـاد     » امپرياليسم آمريكا«يابد اما اين بار عليه  توانست تداوم همچنان مي
هاي آمريكا را در گذشته به يـاد داشـتند و نيـز برعليـه      قدرتمند براي ايرانياني كه دخالت

شدند.  همه نيروهاي سياسي داخلي كه به وسيله نخبگان غيراسالمي يا سكوالر رهبري مي
هـاي محلـي بـراي نظـارت تحـت رهبـري        درون محالت، شبه نظاميـان مسـلح و كميتـه   

روحانيون سازمان داده شدند. روحانيون برجسته پس از رسيدن به قدرت از طريـق نظـام   
سـاخت تـا بـراي رأي دادن از     سواد ايرانيان را مجبور مي انتخاباتي كه در عمل اكثريت بي

 1979روحانيون كمك بخواهند، بر مجلس جديـد مسـلط شـدند. آمـوزش فقـه پـس از       
تصـفيه شـدند و   » تاثيرات فرهنـگ غـرب  «سترش زيادي يافت، در ضمن دانشگاهها از گ

سپس تا انجام اصالحات اساسي در مواد درسـي تعطيـل گرديدنـد. دادگاههـاي اسـالمي      
شان را در نظام قضايي دوبـاره بـه دسـت آوردنـد و قـوه قضـائيه        محوريت از دست رفته

صـالحيت خـود دانسـت. مراكـز احتمـالي       تجديدنظر در قوانين و اقـدامات اداري را در 
هـاي بوروكراتيـك و يـا رياسـت      رقابت درون دولت نظير فرماندهي ارتش يا وزارتخانـه 

جمهوري در زمان ابوالحسن بني صدر، همگي تحت كنتـرل رؤسـاي محـاكم، مجلـس و     
حزب جمهوري اسالمي در آمدند. جالب اينجاست كه در كل تاريخ مذهب و دولـت در  

هـايش را بـا دولـت يكـي كـرد. ايـن اقـدام         ه اصلي روحانيت، اقتدار و فعاليتايران، بدن
در ايران نبود بلكه يك انحراف بديع در تاريخ معاصر ايران به شـمار  » بازگشت به سنت«

هـا در فرانسـه انقالبـي و     اش هماننـد ژاكـوبن   ا... خميني و حاميـان  آمد كه در آن آيت مي
سازي و كنتـرل   بي براي خود نقش پيشتازي در دولتها در روسيه و چين انقال كمونيست

 دولت قائل شدند.
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هاي مونتانارو در فرانسه قبل از پايـان دوره فتـرت    هاي ايران مانند ژاكوبن آيا تئوكرات
هـاي روسـيه و چـين كنتـرل      انقالبي از قدرت ساقط خواهند شد و يـا ماننـد كمونيسـت   

ه اين مقاله رو به پايان بـود يعنـي تابسـتان    پيشگامانه خود را حفظ خواهند كرد؟ زماني ك
براي پاسخ به اين سؤال خيلي زود بود. اما پـس از آن رهبـران شـيعه ايـران ثابـت       1981

كردند كه از توانايي تأسيس جمهوري اسالمي برخوردار هستند و اين در حـالي بـود كـه    
(چـه رسـد بـه    اي داخلي روبرو بودنـد و هـم در مـديريت     هاي منطقه آنها هم با شورش

توسعه) توليد اقتصاد ملي در كشاورزي و صنعت موفقيت چنداني نداشتند. چـرا فشـارها   
باعث تضعيف حكومت روحانيون در ايـران قبـل از اواسـط سـال     » عيني«هاي  و شكست

دهنـده توانـاي رژيـم     ا... بهشتي سازمان نشدند؟ و اگر پس از مرگ غيرمنتظره آيت 1981
و پس از وفات، پيشتازان روحاني در حفظ كنترل خود بر اوضاع ) 1981(در اواخر ژوئن 

 توانيم از يك رژيم اسالمي پايدار داشته باشيم؟ شوند، چه تصويري مي موفق 
المللـي مسـاعدي بـراي بقـا      نكته اينجاست كه جمهوري اسالمي ايران از شرايط بـين 

براي با تجـاوزات   1790ه مند بوده است. در حالي كه انقالبيون فرانسه در اواسط ده بهره
شان روبرو بودنـد ايـران انقالبـي بطـور      اي از سوي اتحاد دشمنان اروپايي نظامي چندگانه

مستقيم تنها با عراق وارد يك جنگ خارجي شد، يعني دولتي با جمعيتي كمتـر كـه قـادر    
 هاي اوليه را تداوم بخشد. در ضمن، اتحاد شوروي ابرقدرت همسـايه ايـران   نبود پيروزي

از ترس تحريك اياالت متحده مايل به دخالت مستقيم در ايران نيست. ايرانيـان بـه طـور    
كننـد امـا فاصـله زيـاد و      شان امپرياليسم آمريكا را سـرزنش مـي   مداوم در تبليغات داخلي

شـود. بنـابراين    حضور نزديك روسيه مانع تجاوز نظامي ابرقـدرت آمريكـا در ايـران مـي    
اي سمبليك استقالل انقالبي خود را در برابـر   نسته است بگونهجمهوري اسالمي ايران توا

هاي نظـامي   اتحاد شوروي و (به ويژه) امپرياليسم آمريكا اظهار كند بدون اينكه از واكنش
 اين دو ابرقدرت ترسي داشته باشد.  

اين كشور مفيد   قدر كه براي موقعيت ژئوپوليتيك المللي ايران همان نقش اقتصادي بين
المللـي مـداوم نفـت اگرچـه بـه       راي انقالبيون اسالمي نيز مفيـد بـود. فـروش بـين    بود ب

تر از قبل از انقالب و قبل از جنگ با عـراق، در بقـاي مـالي جمهـوري      هايي پايين قيمت
اسالمي نوپاي ايران در ميان يك جنگ بدون پيـروز و آشـوب اقتصـادي داخلـي نقشـي      

هـاي جديـد اغلـب مشـكالت      اعي گذشته رژيمكليدي ايفا كرده است. در انقالبات اجتم
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ساختند. همـانطور كـه ديـديم ايـران      ها متبلور مي هاي جديد جذب توده مردم را در شيوه
ماقبل انقالب يك دولت رانتير بود كه در آن درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گـاز بـه   

وند در خريد بي هاي اقتصادي مولد هزينه ش گذاري وسيله دولت به جاي اينكه در سرمايه
شـدند. جمهـوري    حد و حصر جنگ افزارهاي مدرن و مصارف تجملي نخبگان هزينه مي

توانست براي مدتي يك نوع ديگر از دولت رانتير باشد يعني يك دولت رانتير  اسالمي مي
ها را در ازاي متابعت اخالقي در مقياسي بيش  پوپوليستي رفاه محور كه در آن علما نشريه

توانست  كردند. از اين رو بيكاري و كم اشتغالي همچنان مي بين مردم توزيع مياز قبل در 
هـايي كـه از طريـق     در سطوحي باال در يك اقتصاد ملي راكد تداوم يابد. مانند همه رژيم

اش  انقالب اجتماعي ايجـاد شـدند جمهـوري اسـالمي ايـران در مـنش اخالقـي رسـمي        
 پارسايانه يا خشك مقدس است. 

ايع ايران ممكن است رهبري انقالبي شيعه را پشت سر بگذارنـد، روحـانيون   البته، وق
ممكن است وحدت سياسي و حاميان خود را از دسـت بدهنـد يـا يـك حـزب سياسـي       

اي و براندازي داخلي باعث تجزيه كشور  هاي منطقه سكوالر وارد ميدان شود و يا شورش
نها مهر تأييدي است بـر امكـان وقـوع    شوند. اما اگر نظام جمهوري اسالمي پايدار بماند ت

يك پديده عجيب در جهان آخر قرن بيستم: هنگامي كه يـك فرهنـگ متمـايز سياسـي ـ      
تواننـد   سازي انقالبي و درآمدهاي نفتي بـا هـم تالقـي كننـد مـي      مذهبي، مقتضيات دولت

 قدرت را به مدافعان مدرن يك جمهوري اسالمي زاهدانه بسپارند.  
آيـد كـه شـايد نيـروي محركـه آن       طفي در تاريخ ايران پديد ميدر آن صورت نقطة ع

 حتي از وقايع انقالبي كنوني نيز بيشتر باشد.
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