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چرا انقالب شد، چرا دیگر نشد، اگر �ی شد چه می شد،  
 ؟ خواهد شد چه    و حاال 

 

 بدالحامد حسیین ع

 95دی ماە 

ها و  "خرد مندان همارە در طلب آن خوا�ش هایی از واقع�ات اند که دا�سته
 تصورات و تما�الت از پ�ش شکل گرفته شان را به چالش � کشند."

"نه این درست است که واقع�ت ساخته ذهن ��ش است، و نه آن درست که ذهن�ت 
ی تنها آینه ای منعکس کنندە ی واقع�ت. ذهن�ت ما بخ�ش از واقع�ت اجتما�  ��ش

وط شدە است."    ما را � سازد که خود توسط آن م�ش
 

 ! هنوز ویرایش و به روز رسانی و تکمیل نشده استنوشته شده و  95این مقاله نسخه ی اولیه مطلبی است که در سال  -تذکر
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  مقدمه 
ن سالگرد انقالب  ( و  به � و بر معادالت جهاین   از تحوالت جهاین متاثر شد ایران نزد�ک � ش��م. انقالیب که  1357) 1979هشتمنی

و ایران استثنایی را برای مردم جد�د و پا�ان داد و فرصیت را ب�ش از دو هزار سال تار�ــــخ سلطنت و خالفت و شاهنشا�  تاث�ی گذاشت. 
وهای س�ا�   رمانهای تار��ن شکل گرفته � صدها سال مبارزە با قدرت فراهم نمود. آتحقق  جهتاین کشور  و جامعه مدین  ن�ی
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 �سمردم ایران ا�نون نزد�ک به چهار دهه  
گ

تج��ه کردە اند.   "جمهوری اسال�" عنوان  با   ی جد�د  س�ا�  از انقالب را تحت نظام  زند�
�ا متوسط شش تولد بر هر  رشد جمع�ت درصد  3(با ن�خ باالی  انقالب�ک دهه قبل از رشد چشمگ�ی جمعییت که از قبل از  در اثر 

وع شدە و تا  زن)  �ت، ه بعد از آن تداوم �افتده �ک�ش ند �ا ە ا ایران �ا این انقالب را با چشم خود ند�دفع� مردم  درصدی  85 ا���
ا�ط س�ا� قبل از آن را  از  قابل توج� �ا تج��ه ی  فهم تحل���س�ار جوان تر از آن بودند که  . از این رو داشته باشند انقالب و �ش

تنظ�م شدە توسط   و غ�ی در�   و ف�لم ها و گفتگوهای ب��دە و ناقص و گ��ن�ش و کتب در�   خود   مت� به حافظه های شخ� والدین
ن حا�م�ت هستند.  درصد  85و ) انقالب را ند�دە انداصلن سال دارند ( 40ایران کم�ت از  ی کنوین  درصد جامعه 70 حا�م�ت �ا مخالفنی

و  ساله بودە اند  16زمان انقالب هنوز نوجوان کم�ت از  در  ن امروز درصد ایران�ا 15�عین حدود ساله اند ( 54جمع�ت فع� کم�ت از 
�ک به مثابه ی بل�غ نوجواین بودە است و در نت�جه خوا�ش آنها از انقالب ه�جانات رابطه آنها با انقالب رابطه احسا� و متاثر از 

ا�ط قبل از انقالب را به خویب ب�اد آورد  ). به عبارت د�گر تنها جمعییت که �عمل پرشور و احسا� خا� از عقالن�ت است!   تواند �ش
  است.  )سال 54باالی سن ( جامعهد�گر درصد  15تنها  کم�ت احسا� ارائه کند،  و درک معقول تر 

�ت این  ،)و این اما خ�� مهم است(اما  ا�ط و اوضاع قبل از انقالب را به �اد  15ا��� درصد با�ت ماندە از جم�عت ایران که � توانند �ش
ن آورند  شهر�شینان طبقات متوسط و باالی جامعه هستند (به علت این که عمر متوسط روستائ�ان و اقشار فق�ی قبل از انقالب بنی

ن  50تا  40  � بودە اس 55تا  50و بعد از انقالب بنی
گ

ا�ط سخت اقتصادی زند� ت و در نت�جه ب�ش�ت کساین که قبل از انقالب در �ش
ن بر این امر اضافه کن�د کساین که به شکل فعال قبل و بعد از انقالب در مبارزات مرد� و )1کردە اند دگر در م�ان ما ن�ستند . همچننی

کت داشته اند وجان باخته اند. ا جنگ با عر  که عمدتن از طبقات متوسط و باالی   حافظه جم� با�ت ماندگانبنابراین اتکا به  ق �ش
ا�ط  درست هر گونه تص��ر  شهری کم�ت فعال �ا غ�ی فعال بودە اند، قبل از انقالب را مخدوش دشوار اقتصادی و نابرابری های از �ش

 عمدتن درصد  15و  زمان انقالب و کودکان درصد نوجوانان 15درصد با�ت ماندە ( 30درصد جمع�ت جوان ما از  70آنچه � کند. 
) 2) انقالب امری احسا� و غ�ی منط�ت و یب خردانه بود و (1اعضای طبقات متوسط شهری) � شنود طب�� است که این باشد که (

 خو�ش ز�ر دلشان زدە  بود. به اندازە کا�ن رفاە داشته و مردم 

که خصوصن   و یب ثبایت و عدم وجود آیندە ای روشن ه��یت یب و   اقتصادیی و مشکالت عد�دە  افسار گس�خته نارضاییت و تورم
جوانان ا�ط حق��ت قبل  است امروز  گ��بان گ�ی � به منابع قابل اعتماد و یب خدشه ی ا�ساین جهت درک �ش از �ک طرف و عدم دس�ت

  : شکل دادە است 57ب در مورد انقال  را در ذهن این �سل اسا� چندین سوال از انقالب،

 و با آرامش ب�ش�ت  و مردم خوشحال تر  از انقالب به�ت و ز�با تر نبود  آ�ا واقعن لزو� داشت که �سل  قب� انقالب کند؟ آ�ا زمان قبل
ا�ط اسفبار به  انقالب منجر شد  ا�ط  ،نبودند؟ ا�ر بودند چرا �س انقالب کردند؟ و ا�ر �ش انقالب  تر بعد از انقالب به دشوار چرا �ش

آ�ا ا�ر د�گر انقالب ن� شود به خاطر این است که مردم � دانند انقالب ها چه قدر بیهودە و پر ه��نه ؟ گرد�د های بعدی منجر ن
هستند و در نت�جه تصم�م گرفته اند که د�گر انقالب نکنند؟ آ�ا انقالب ایران اصلن �ک توطئه خار�ب عل�ه مردم و شاە برای از خط 

 همان قدرت های خار�ب مریئ و نامریئ که ا�نون بقای نظام کنوین به نفعشان است؟کردن ایران نبود؟ توسعه خارج  

�سلهای وقیت که به حافظه  �ا جوابهایی دور از واقع�ت و متوهمانه �افته اند.    جواب قانع کنندە ماندە اند   بدونهمچنان  �ا  این سواالت  
 ،مراجعه � کنند آنها را هم چندان خوشحال از نت�جه انقالب ن�افته و چون شبکه های ماهوارە ای را مشاهدە � کنند  گذشته شان

شبانه روز شاهد مصاحبه با فالن و بهمان انقالیب اسالم گرای حاال اصالح طلب شدە �ا مارکس�ست حاال �ما�ه ساالر شدە هستند 
هایی از زمان شاە را مشاهدە م�کنند که در آن  در شبکه های اجتما� ف�لم ابراز �ش�ماین � کنند.  که مدام از اینکه انقالب کردە اند 

های خلوت و مرداین با کت و شوار اتو کش�دە در حال پرسه زدن و خندین و خوردن و  یب حجاب و خ�ابان خوش س�مای شهری زنان
ا�ط گل و منگ�آه صدای مناجات موذن زادە بهم در پ�ش زمینه  خ��دن هستند.  ن �ش ان  همراە نها �ادآوری � کند که در چننی با دخ�ت

 با آواهای خوش معنوی در �شت صحنه دین و ا�مان شخ� خود را هم  آنها � توا�ستند  و�س� به دست، یب حجابو ��ان 
گ

زند�
 داشته باشند! 

همه اینها  هم  ا�ر باشد و زندان و شکنجه در این ف�لم ها و عکس ها ن�ست.  محروم�تیچ اثری از حلیب آباد ها وروستا ها و فقر و ه
! ساخته و پرداخته شدە اند   و توج�ه کاسیت های امروز�ن  �فن برای تخ��ب چهرە شاە  تعب�ی � شوند که  حا�م فع�تول�دات نظام  به  
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ان ماهروی � ین ژوپ  �شسته اند و چهرە ی �ک کشور متمدن ن روی ن�مکیت تهرا در پرد�س دا�شگاە  ظاهرن هم در کنار  برتن، دخ�ت
  آزادی در ذهن بینندە تدا� � کنند. با زناین آزاد و درس خواندە غریب را 

گ
 آنان تج� �افته است.  چهرە های در  و رفاە و فرخند�

ن ؟ کدامچه �شاین از آزادی داشت  مرداد   28کودتای  اما    ض چه  کودتا؟ ساوا� و سا�سور   نی ن مردم مع�ت ، ؟ کدام سا�سور و به رگبار �سنت
ان کشته ها   ؟کدام کشتار  ن افتاد، اتفاق  از انقالب و بعد  ،� شد  تصور  چه چند ک�لویی کم�ت از آن ها و زندان�ان س�ا�  و اعدا�م�ی
ان روستایی و کودکان کار ! بودە است تو گویی   ! دست به دست ن� شود  قبل از انقالبدر زمان    این و معتادان خ�اب  هیچ تص��ری از دخ�ت

 ! با�د خ�� کم�ت از حاال باشند  بودند وجود داشته  هم و ا�ر  وجود نداشتند 

 

،  تص��ری   نشاە آر�امهر هرا �شان � دهد که تنها ساختمان بزرگش ب�مارستان ظاهرن اهدایی شایب آب و علف  ب�اباین    قد�� از شهر دیب
هیچ حکاییت از مذا�رات �شت پردە شاە و انگل�س برای عقب �شیین از ادعای  شد�م!  ما چه به ع��هاست و ا�نون دیب چه شدە،

ن سه ج��رە ای که اساسن  1347مال��ت بح��ن و اعالن شاهنشاە مبین بر رضا�ت وی در سال  بر جدایی بح��ن در ازای باز�س گرفنت
که ب�مارستان   تص��ری از شهرستانها و روستاهای فقر زدە یب آب و برق و گاز و جادە  قبل از انقالب  هیچ متعلق به ایران بودند ن�ست! 

تو گویی مناطق   . منت�ش ن� شود   هم نداشتند و بعضن ق��این کارآموزی پزشکان هندی و پا�ستاین � شدند،ایراین  �ک پزشک    که هیچ،
آ�ا  ە بودند، همه غرق در تنعم و خو�ش بودند �ا اصلن وجود خار�ب نداشتند! درصد جمع�ت را در خود جای داد  60روستایی ما که 

ن  ند از طبقات پاینی ن داشتند تا عکس و ف�لم بگ�ی ند و حلیب آبادها و زاغه �شینان  آنها که دور�نی بودند که از خودشان ف�لم و عکس بگ�ی
ها عکس دار�م و آنها را خوب � شناس�م    اما امروز ا�ر از گورخواب  ک� این را ن� پرسد!   و حاال ما حال و روزشان را به�ت درک کن�م؟! 

ی از از آن جهت ن�ست که ا�نون  � به شبکه های  جوانان شهری و روستایی و شهرستاین  جمع کث�ی ن و م��ا�ل و دس�ت صاحب دور�نی
دروازە های ر مکان و به هراندازە فاجعه باشد. اما گورخوابان ع�  �س با�د هرزمان و ه ،ا�ر گورخوایب فاجعه است  2اجتما� هستند؟

ن گور برای هم�شه آرم�دە اند؟ طالیی تمدن و انقالب شاە و مردم،    امروز در کدامنی

نت در هر دق�قه دهها تص��ر و  �سل جد�دی که از ط��ق م��ا�ل در احسا�  جمله های تلگرا�تک ها و کامپیوترهای شخ� و این�ت
احسا� و انقالیب شدن �سل   همزمان  و   دست به دست � کنند را    ع��ها و اسالم با ما  چه کردند و   مورد این که چه بود�م و چه شد�م

ند  به گونه ای که ب�ماری های غالب جامعه از ،  3م�ف � کنند  والدینشان (در قبل از انقالب)برابر  سه  امروز ،  قب� را به سخرە � گ�ی
اما وقیت به حافظه والدینشان مراجعه �  . )و چا�ت مزمن ی طبقات مرفه شدە است (کم�ت عفوین و ب�ش�ت قلیب ود�ابیت ن�ع ب�ماری ها

 هایی  شان �سلهای قب�بدون اینکه توجه کنند که  ،که آنها به لحاظ رواین شاد تر بودند   وند ن � ش ،(همان � درصد) کنند 
گ

 زند�
حسادت ها و چشم  مادە گرایی و فردگرایی و خودپرسیت و  ، و تر  خورا�شان غ�ی صنعیت  ،و م�فشان کم�ت و مح� تر  داشتند سادە تر 

ن هاو  کتاز �ک  ی چون پ�کان مونتاژ (ی آلودە کنندە ای هم چش� ها و رقابت ها و ماشنی را کم�ت سوار �  )ی انگل��ورشکسته  �ش
ن و هر دق�قه از �شت و روی  اعتها سوقت برای ای ز�بایی و رنگ و لعابها و جرا� ه پول برای  و  شدند  �شت تل����ون و ماهوارە �شسنت

ن و  ی را پ�ادە و با چ�خ و وسا�ل نقل�ه عمو� � � کردند و  داشتند.  ی کم�ت   کردن  منت�ش خود عکس گرفنت هنوز  مسافت های ب�ش�ت

 
� دارند.    40  -  2 نت دس�ت  درصد مردم ایران امروز به این�ت
ن المل� در مورد ایران    -  3 ن نگاە کن�د به شکل    -طبق آمار بنی  در این مقاله.   3همچننی
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ی را دور هم به گفت و شنود و هم�اری و هم��سیت  به اسم سلطنت چه  ،� گذراندند. اما همه این ها قرار بود عوض شود  زمان ب�ش�ت
از قبل از انقالب گذاشته شدە بود و انقالب و جنگ نه  ،د طور که �شان خواهم دا  چه به  اسم اسالم�ت. سنگ بنای این تغی�ی همان

ی دادند که تنها آن را به تاخ�ی انداختند     هم جنبه های مثبت اش را و هم جنبه های من�ن اش را.   ؛در ماه�ت آن تغی�ی

(که ا�نون به مدد �ف   هرچند با طول عمر متوسط کم�ت   اما شادی �سل های قد�� اش  ،�سل جد�د م�ف ب�ش�ت و به�ت را � طلبد 
کم�ت   گرایی   از م�فنا�ش  پزش� طوالین تر شدە) های باالی مراقبت های هه��ن  م�لیونها دالر درسال جهت م�ف انواع داروها و 

 اقتصادی ب�ش�ت   ،بود 
گ

 های سادە  . این خاطرە خوشنه توسعه �افت�
گ

 متجددانه   کمبود �سل قب� که نا�ش از    زند�
گ

روان پ���ش های زند�
وی و  و   ن سنگ بنای   که به قول خودش برای باز کردن دروازە های تمدن،رژ��  همان  ؛م��ن بود، به پای رژ�م قب� نوشته � شود م�ن

 و ما بعد توسعه شتاب زدە ای را � گذاشت که وقیت مجددن بعد از جنگ عراق 
گ

جز  ، نت�جه آن عملناح�ا شد در دولت سازند�
 ها و رقابت

گ
ن م�ف زد�   ها  و صنعیت شدن اقتصادی  ی های کشندە همنی

گ
و روان پ���ش های  ها و امراض عج�ب و غ��ب و آلود�

 مادی گرا�
گ

و جرم و اعت�اد و خ�انیت که  خانوادە د فرو�ا�ش بن�ا و  ز�ست نابودی منابع مح�ط و انه و دور از معن��ت و ا�سان�ت زند�
 و ن� توا�ست باشد.  نبود اند ا�نون �س�اری گرفتارش 

وهای مرموزخار�ب باشد!  ،آ�ا مردم قبل از انقالب خو�ش ز�ر دلشان زدە بود؟ ا�ر نه که حا�م�ت   در حا��س انقالب با�د دس�سه ن�ی
با توطئه که از این تخاصم با غرب ظاهرن خسته شدە اند   �سل جوان ،ایران هموارە از دشمین غرب عل�ه اسالم صحبت � کند فع� 

ن انقالب  انه و توطئه محورانهدرواقع به نو� همان گفتمان دشمن دا�سنت ن این  را به شیوە د�گری در ذهن خود بازسازی کردە اند.  ست�ی
اطوری پار� جا�گ��ن شدە است! با اشتباە ن انقالبدا� و توطئه بار دشمن اسالم با دشمن تمدن و ام�پ تصوری به غا�ت غلط از  ،سنت

که مانع از درک درست تحوالت جاری و آیت توسط آنها �   جوانان � سازند را در ذهن  تار��ن و تحوالت  های اجتما�ماه�ت انقالب
از درک  مانع بحران انقالب،عدم درک درست چرایی �ک انقالب و نقش و مسئول�ت حا�م�ت قبل از انقالب در به وجود آوردن شود. 

 س�ا� و اجتما� 
گ

 � شود.  امروزشاندرست نقش و مسئول�ت خود این جوانان در هدا�ت زند�

را روی دست این ملت گذاشتند این قدر قوی بودند و قوی  یب حاصل که �ک انقالب  یب نظ�ی تمدن پار�  ی آ�ا دشمنان توسعه
در  آ�ا ملت ایران �ک مشت عروسک خ�مه شب بازی وضع�ت حا�ن همچنان تداوم � �ابد؟  و ارادە نکنند، هستند که تا نخواهند 

مانند تصم�مات تناب قابل اج�ا انقالب �ک تصم�م جم� آبودند که ن� فهم�دند چه � کنند و  ها  نا دستان پنهان عروسک گرد
 

گ
ن به �ک پ�ک ن�ک خانواد� دود � شد و به هوا  برنامه های توسعه اش به خودی خود  تداوم آ�ا استبداد شا� در اثر ؟ بود  برای رفنت
د�گر مانند  ی جهان سو� مت� به صادارات منابع اول�ه برخالف سایر نظام های استبدادی  ،و ایران کاملن به طور استثنایی  � رفت؟

  تبد�ل � شد؟ مت� به خود  به �ک کشور ارو�ایی  و لییب و ع��ستان و پا�ستان و عراق و مک��کم� 

ن �ک ملت در دور باطل استبداد، مقا�سه و به�ت  ن قب��شان دادن  و بدتر  �� از شیوە های نگه داشنت �سبت به بعدی هاست.  حا�منی
 اینگونه با �ک ت�ی دو �شان � زنند: 

ا�ر رژ�م قب� مستبد  کم و ز�ادش هست!   اش امری طب�� و اجتناب ناپذیر �شان � دهند، تنها مشکل به جای انقالب استبداد را  - ۱
بود به خاطر این بود که همه مستبد بودند و رژ�م قب� ن� توا�ست نباشد! اما حاال ر�شه استبداد از �تا� جهان کندە شدە و ماندە 

 ! مستبد تر از قب� است که  انایر  حا�م�ت فع�

ن مستبد خوب و دلسوز قب� در حق خود و �نوشت ممل�ت شان جنا�ت  -۲ ن � کنند که با برانداخنت نت�جه کردە اند و در   به مردم تلقنی
ا�طزمینه را برای تداوم  ،باور به خ��ش را در آنها کشته اعتماد به نفس و  کنوین و پذیرش استبداد آیندە و تضع�ف روح�ه ی   �ش

ض به وضع کنوین  اض فراهم � کنند. در ظاهر مع�ت و مه��ان   اما در عمل مردم را سف�ه و محتاج �ک آقا باال� به�ت   ،اند   مقاومت و اع�ت
هایی که امروز آرزوی   همان  ،ت بعدی کار به جایی � رسد که در نظام �ا دول  . اینگونه حیت ا�رنظام حا�م عوض شود،معر�ن � کنند   تر 

 نظام قب� را � کنند خود آرزوی دولت �ا رژ�م فع� را خواهند کرد! 

خواین نا�ساماین های دیروز این نوشته به هیچ وج� قصد توج�ه �ا کمرنگ سازی نا�ساماین های امروز را از ط��ق باز  در  از این رو،
ن کار  شکل د�  از را ما  ،دیروز  از آنجا که عدم شناخت درست تار�ــــخبل�ه  درست ن� دانم. را هم  ی ندارم، همانطور که عکس چننی

ن به تار�ــــخ فردا عاجز � سازد  به س�ی تحوالیت که  منجر به  خا� از تعصبات و احساسات نگا� عمیق تر و عل� تر  ،موفق�ت آم�ی
 ی پد�دەخود تصورات متوهمانه از انقالب ایران ر�شه در عدم شناخت جامعه شناسانه از  . شد الزم � آ�د  انقالب ایران و ما بعد آن

�ــــخ خود به درک نادرست از جامعه و تار  وعدم درک تحوالت تار��ن ایران و جهان دارد.  تار��ن پ�چ�دەی به مثابه �ک پد�دە  انقالب
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ن�ن ناخواسته ی حقوق ذایت ا�ساین خصوصن حق اعتماد به نفس و  تضع�فخود و در نت�جه اجتما� درک نادرست از شخص�ت 
ن  � شود. قدرت در ذهن�ت ما نفوذ کردە و جایی برای عزت نفس ا�ساین مان با�ت ن� گذارد. وظ�فه ما انتقال  �نوشت خ��ش تعینی

ن قدرتمند ر  خواهد بود،قدرت به مردم ن �ک من�ب موعود که  ؛که ما و جامعه ما را نجات خواهد داد   خواهد شد �ایی مان ؤ بل�ه �افنت
 را برای ما بازسازی خواهد کرد!  گذشتهدرخشان  به اصطالح تار�ــــخ 

برای فهمشان  قدر پ�چ�دە هستند که نآاجزای غ�ی خود مختار است  تعدادی  که متشکل از   بدن ا�ساین مکان�سم های ح�ایت در ا�ر 
ن  �ک جامعه که حاصل تعامل م�لیونها ، چرا نبا�د انتظار داشت که درک تحوالت هست�م علم پزش� ی دن�ای پ�چ�دە  ن�ازمند ساخنت

!؟ در حا� که علم پزش� از مرحله جر و �م ن�ازی به دا�ش و پژوهش های پ�چ�دە و رشته های عل� نداشته باش ،است مختار  ا�سان
و خا�ش�ی را برای درمان هر دردی تج��ز � کردند عبور کردە است، اما علم  ماچالغ ل گکه �ش  یی وام و حک�م با�ش هابحث کردن با ع

ش و تک�ه به آن خصوصن در کشورهای و یب اعتمادی است جوان جامعه شنا� هنوز دچار گمنا� است  در حال و اهم�ت گس�ت
و با�د در  برای جامعه شناسان �س�ار سخت � کند. از �ک طرف مردم حق دارند درک �شدە است!  این واقع�ت تلخ، کار را  توسعه

فکر کنند و حرف بزنند و وارد عمل جم� شوند و از طرف د�گر حرف زدن با مردم بدون تک�ه شان مورد جامعه و تحوالت اجتما� 
 . به �ک نظام اصطالحات عل� که قابل درک برای مردم عادی باشد �س�ار دشوار است

ن جوانان نخبه کشورهای جهان سو�، ب�ش�ت جذب رشته های پردرآ مد � شوند و کار علوم ا�ساین و اجتما� ب�ش�ت به کساین همچننی
، جامعه شنا� واردایت را از ط��ق کتب  که رغبیت به این رشته ها ندارند  ن ک��ن وا�ذار � شود که عمدتن در دا�شگاهها با سطح پاینی

ن در تناسب با گرا�ش ا�دئولوژ�ک ن و معلمنی جمنی شان انتخاب � شوند � آموزند! بر این اضافه کن�د   بد ترجمه شدە که به انتخاب م�ت
ن کتابهای �گرم کنندە و ادعاهای گزاف مو�ب از شومن های مد� تار�ــــخ شنا� و جامعه شنا نیت � که با نوشنت در شبکه های این�ت

افسانه با�ن ها و برداشت های �کس��ه خود را به نام واقع�ت   ،ضمن �دک کش�دن عناو�ن و مدارک دا�شگا�و تل����وین و ماهوارە ای  
 به خورد ملت � دهند. 

ن تحوالت اجتما�  برای مکالمه  از طرف د�گر  با مردم غ�ی متخصص که در مورد جامعه اظهار نظر � کنند و بحث سادە سازی تبینی
ن جامعه شناسان هم �ک اتفاق نظر واحد به  ی از جامعه و جامعه شنا� ب�انجامد. ضمن این که بنی خود � تواند به بدفه� ب�ش�ت

 جامعه (که  
گ

دە تر از بدن �ک ا�سان است) وجود ندارد. از این رو جامعه شناسان شا�د به�ت باشد ضمن برابر پ�چ�   صدها علت پ�چ�د�
ن آوردن سطح مکالمات خود، س� در باالبردن شعور جامعه شناخیت مردم  نمایند و تالش کنند تا بدفه� ها و باورهای غلط و  پاینی

در حال�که برای ب�ش�ت مردم در هنگام  کتب پژوه�ش متن�ع شوند.   سادە لوحانه از جامعه را به چالش کش�دە و مشوق مردم به خواند 
وی از تج��زات ن�ست اما جامعه شناس با�د به دنبال مردم بدود و س� کند تا نه تنها آنها   ،ب�ماری چارە ای جز مراجعه به پزشک و پ�ی

ن �سبت به کل�ت  ،را مطالعه و خود را در مورد آنها آ�اە نما�د   � کنند بل�ه آنها را ن�ی
گ

علل ب�ماری های و  جامعه ای که در آن زند�
در مورد علل ب�ماری اش اتالف وقت پزشک  ی که تخص� ندارد بحث کردن �ک پزشک با �ک ب�مار  جرو  اجتما� شان آ�اە نما�د. 

شناس با�د از بحث و گفتگو با مردم بخ�ش از کار شناخت جامعه و ب�ماری ها�ش است. �س جامعه  ،اما برای جامعه شناس . است
ن آ�د و همدوش و هم��ان مردم شود. عا ب�ج  ذهن�ت مردم از واقع�ات اجتما� و تار��ن شان (چه درست و چه ج  تک�ب دا�شگا� پاینی

 نادرست و چه ن�مه درست) بخ�ش از آن واقع�ت هاست. 

 انقالب ایران س� دارم تا جزئ�ات به عنوان �ک جامعه شناس در این مقاله به جای توضیح   لذا،
گ

نه تنها تناقضات چرایی و چگون�
ن آنچه در مورد انقالب به عنوان �ک پد�دە تار��ن عمو� شدە است را با بن�ادی ت��ن مفروضات جامعه شنا� �شان دهم، بل�ه  بنی

ن  خوانندگان تا  باز کنم در مورد ماه�ت انقالب ایران زدە  تصورات غلط و توهمات عوامز�ر سوال بردن  در�چه ای را برای بههمچننی
ن بین�ش مشوش از گذشته، و بمباران شدن توسط تصاو�ر  هنگام مطالعه منابع موجود  مستقالنه به نت�جه  ،انتقادی  بتوانند با داشنت

ی برسند و اس�ی ذهن�ت ها  تالش کردە ام تا  از عصارە نظ��ات  و مطالعات وسیع جامعه شنا�   �شوند.   موجود   و �کسونگری های گ�ی
ن منابع تحل�� متنو� در مورد انقالب ایران  انقالب ها و جامعه شنا� توسعه و تحوالت اجتما� در حد ممکن بهرە جسته   و همچننی

م. با این حال امکان ن ن ه�ی ی ز�ان تخص� تا آنجا که � شود ب�پ ن داستان گونه و خا� و از بکارگ�ی از اصطالحات تکن�� با توجه به وشنت
ماه�ت استدالل ها وجود نداشت.  ام�دوارم خوانندگان عالقه مند ص�ب و حوصله به خ�ج دادە و مطالب را مورد به مورد با دقت 

این ن��سندە را به فهم به�ت انقالب و ، تحص�الیت  و با هر نگا� و  مسلمن نظرات خوانندگان از هر ق�ش و سط� مطالعه فرمایند. 
جامعه بعد از انقالب و رفع نواقص �اری خواهد رساند. انقالب فقط �ک واقعه در گذشته نبودە بل�ه همچنان در ذهن و احساس ما 

 جاری و در حال تحول است و بر رفتارهای اجتما� ما تاث�ی گذار. 
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داز�م �س اجازە ده�د در بخش اول  دو�ارە "چرا و در بخش دوم  )57(با تمرکز بر انقالب  "انقالب ها چه ن�ستند"که   به این امر ب�پ
 ! "خواهد شدچه چه � شد و حاال  "ا�ر انقالب �شدە بود ودر بخش سوم  "�شد انقالب

 

 ؟ ن�ستند انقالبها چه  -بخش اول
 

 انقالبدر مورد  باور غلطپانزدە 
 

ن اسا� انقالب �عین تغی�ی نظام حا�م و ق 1 توهم   ! ؟و مدین  مسلحانه مستمر  و مبارزات ی تودە ای از ط��ق شورشها آنواننی

هرچند این بخ�ـــــش از تع��ف انقالب اســـــت اما همه آن ن�ســـــت. انقالب ها �فن تغی�ی نظام ســـــ�ا� نبودە بل�ه تغی�ی  پاســـــخ: 
ن مســـتقلبط و روا  و این تغی�ی نظام ارزشـــها  نظام ارزشـــها و روابط اجتما� �ک جامعه هم هســـتند  و متمادی   خود عامل �ســـبنت

وع شـدە و  ه ها از ده اسـت که تری  در صـوریت که سـاختار قدرت به اندازە کا�ن برای جذب آنها و جذب  قبل از وق�ع انقالب �ش
ـــــــــان نـدهـد، درنهـا�ـت ـــ ـــ ر  بـه تـاث�ی گـذاری د  تغی�ی قـدرت،بعـد از  ی هـاه نمود بـارز �ـافـته و تـا دهـ  برانـدازی آندر  در آنهـا انعطـاف �شـ

ــها  ـــــــــ ـــ ـــــــــــهودی را بازی � کند. مثلن  جد�د  و روابط جامعه ادامه � دهد. ارزشـ ـــ در طوالین مدت نقش تار��ن موثر تر اما کم�ت مشـ
اما اند�شــــه راهنمای این  ،مخوف تر ناپلئوین انجام�د ظاهرن هرچند انقالب فرا�ســــه به بازگشــــت مکرر اســــتبداد آنهم به شــــکل 

دەانقالب در م�ان فرا�ســـــــوی ها در �تا� ارو�ا   ش   ءشـــــــد و منشـــــــا  گســـــــ�ت  در راســـــــتای گســـــــ�ت
گ

تحوالت عمیق اجتما� و فرهن�
در دهه های   اســـــتبداد دموکرات�ک و ســـــکوالر گرد�د. بنا براین انقالب ها را ن� توان "به �ف" بازگشـــــت �ا بازســـــازی  نظامهای 

ن اند�شه �ا اصول راهنمای انقالبمورد قضاو  ،بعدی    و روابط متحول شدە اجتما� ت من�ن قرار داد. در مورد انقالب ایران ن�ی
ام لزوم عق�دە و  از جمله اهم�ت جمهور�ت و برابری و آزادی ب�ان و  ن قدرت ســـ�ا� و اقتصـــادی به اخالق همچنان در م�ان  ال�ت

ی  ــلهای بعد از انقالب تداوم �افته و بر شــــــکل گ�ی ن تجنبش اصــــــالحات و ما بعد آن تاث�ی داشــــــت�ســــ ات  . این انقالب همچننی اث�ی
ن المل� و منطقه   . ای برجای نهاد عظ�م بنی

 

 به اوج رس�دن استبداد مطلقه اند!؟  انقالب ها محصول 2 توهم 

عنوان  همانطور که ال�سـ�س دوتوک��ل ف�لسـوف سـ�ا� که دو انقالب فرا�سـه و ام��کا را از نزد�ک مطالعه کردە اسـت پاسـخ: 
ا�� � کند،  که استبداد �شد�د شدە است رخ ن� دهند. بل�ه زماین رخ � دهند که بعد از �ک دورە طوالین  انقالب ها در �ش

عل�ه مصـدق تا ن�مه   1953. رژ�م شـاە بعد از کودتای �ک دورە ی گشـا�ش �سـیب سـ�ا� را شـاهد�م   ،خفقانمطلقه و اسـتبداد 
ن حزیب که حا�م�ت مطلقه اســــــــتبدادی از ط��ق دســــــــتگاە مخوف ســــــــا م�الدی، دهه هفتاد  وا� برقرار کرد و تنها حزب رســــــــتاخ�ی

 حق فعال�ت س�ا� داشت!  ،خود شاە تاس�س کردە بود و عض��ت درآن اجباری بود 

ن به شــــعور ملیت  به مثابه این �ک خدشــــه مبارزە با تمرکز قدرت و عدالت طلیب داشــــتند و  طوالین که ســــابقه   تل�ت � شــــد  توهنی
. عزت نفس آنان خصــــــــــوصــــــــــن به دل� ای بود بر  ـــــــــتبداد به قدرت های خار�ب  این اسـ

گ
ـــــــــت� ض و   ل وا�سـ ن مردم مع�ت به رگبار �ســــــــــنت

ن س�ا� و اجتما�  سا�سور کتب انتقادی و شکنجه و رعب و وحشت از خص�صه های بارز  رژ�م شاە بعد از کودتا بود. فعالنی
ا�ط بعد از انقالب ن� توان مق� دا�ست. آن  و ارزشها  اساس دادە های زمان خود نها بر آموقع را به خاطر عدم پ�ش بیین �ش

وطه به بعد  ان اســـــتبدادی   و خواســـــته های تار��ن شـــــکل گرفته خصـــــوصـــــن از زمان مـ�ــــش ن به ارز�ایب رفتار رژ�م شـــــاە به لحاظ م�ی
ان اختناق شـاهنشـا� وا�نش �شـان داد   و فاصـله آن با آرمانها�شـان بودن ن ند. قضـاوت من�ن بعد از سـه چهار دهه و مقا�سـه م�ی

ا� ن ســ�ا� در ط بعدی آن مقا�ســه ای ن�ســت که با �ش همانطور که مردم زمان ما  ،زمان شــاە توا�ســته باشــند انجام دهند  فعالنی
ـــــــــته های فع�  ـــــــــاس حدس و گمان و دا�سـ ند و فقط براسـ ـــــــــ�ا� خود له �ا عل�ه نظام حا�م فع� یب خ�ب از عواقب کنش های سـ

 خود قضاوت و عمل � کنند.  

که ســــــــ� در ترم�م چهرە به شــــــــدت مخدوش   م�الدی  70در اواســــــــط دهه  ئ�س جمهور دموکرات ام��کا با روی کار آمدن کارتر ر 
ن حقوق �ـ�ــــــش داشـــــــتی شـــــــدە    ،ام��کا بعد از جنگ دهشـــــــتنا� و�تنام و شـــــــکســـــــت و بدنا� این کشـــــــور به علت ز�ر پا گذاشـــــــنت
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ن  ا�ط ســـــ�ا�  متعاقنب بر  توا�ســـــت کارتر نجا که شـــــاە به کمک های ام��کا محتاج و وا�ســـــته بود  آشـــــد و از  ضعو در ایران هم �ش
فراهم    شـا�د  بل�ه فشـار آورد تا فضـای سـ�ا� را باز کنند  ام��کا برای بازسـازی چهرە ام��کا   وا�سـته به شـاە و سـایر د�کتاتورهای 

اضات را تقل�ل دهد  ،زمینه مشارکت صوری مردم در نظامکردن   . اع�ت

ــــــــــت،  �این امر اما  ـــ ن و رعب و وحشـ ــــــــــدە س از مدتها �کوب قهر آم�ی ـــ دە شـ ــــــــــش فروخوردە   ی دردهای زمینه را برای جه�دن ف�ن فـ�ـــ
وهای ســ�ا� ایران فراهم کرد.  و نخســت وز�ر   از کشــور  و ســپس خروجش "صــدای انقالب شــما را شــن�دم"که   شــاە  ی ت��ه  ن�ی

د�گر خ�� دیرتر از آن بود که  )�خت�ارجبهه م� (شـاپور  مصـالحه جوی ضـع�ف و �� از عنا�  و غ�ی انتخابایت  کردن فرما��ـش 
وع�ت تخ��ب شــدە نظام شــاهنشــا�  چه  بود را بازســازی کند.  تحم�� و وا�ســته و یب ر�شــه در تار�ــــخ ایرانکه از اســاس را  مـ�ـش

ن حرکیت را �شــان  از ت��ه کاری وی انگارد؟� توا�ســت ک�ــ براســیت  ن ســوم ب�دار شــدە بود و خواهان  از دهه ها قبل، جها چننی
ش   ن این را درک کند؟ها�شــــا. چرا با�د ایران�ان منتظر � شــــدند تا شــــاە شــــاگشــــته بود اســــتقالل و جمهور�ت و دموکرا�   گســــ�ت

ن نظام  ،اعتصـــــابات کارگری خصـــــوصـــــن در صـــــنعت نفت وهای انقالیب برای یب مورد دا�ســـــنت اقتصـــــاد را فلج ســـــاخته و اجماع ن�ی
، اعتصـابات به سـایر بخش  و خروجش از کشـور   با شـکشـته شـدن تابوی شـاەراری جمهور�ت شـکل گرفته بود. شـاهنشـا� و برق

ش �افت و ترس ها فرور�خت و خ�ابانها از مرد� که عدالت و آزادی و اخالق اســال� را برای رفع فســاد ها و یب ه��یت   ها گســ�ت
ای مختلف ام�دوار به آیندە باالخرە طعم موثر بودن را � چشــ�دند. و د�دگاههر ها � خواســتند پر شــد. زنان و مردان از اقشــار 

ـــــــــجام اجتما� و نفت به در خانه  ـــــــــان�ت در همکاری ها و برادری ها و ا�سـ �کد�گر بردن ها تج� عیین و عم� � �افت. ی ا�سـ
�ت  وهای اجتما�ا��� ونها�ت تالش خود را  را�ن نبودند به کم�ت از تغی�ی کل�ت نظا� که با کودتای خار�ب حا�م شـدە بود،  ن�ی

ن از   28کردند تا واقعه کودتای  مرداد که در حافظه تار��ن شــــــان تا آن زمان همچنان زندە بود تکرار �شــــــود. الزم بود تا همه چ�ی
    اساس عوض شود.  

 

ــ�ــدن فقر و فال�ــت 3 توهم  ــــــ ـــ ـــ ـــــــــــول بــه اوج رسـ ـــ ــــــــــت دادن نــدارنــد  مطلق انقالب هــا محصـ ـــ ـــ ی برای از دسـ ن ــتنــد کــه چ�ی ـــــــــ ـــ  ! ؟تودە هــایی هسـ
  

ن جمله معروفپاســــخ:  از ا�لســــ�س دوتوک��ل هســــت که با واقع�ت �ســــ�اری از انقالب های اجتما� همخواین   د�گری  همچننی
ــــــــــتند و  : دارد  ن ن�سـ ــــــــــد�دن فق�ی �ا فقرای یب چ�ی ــــــــــار شـ ــــــــــینند به ثمر  مزمن در دوران فقر انقالبها انقالبیون از م�ان اقشـ . در  ن� �شـ

ا�ط  ها و سـ�اە تر  نآ�کوب شـد�د  اقتصـادی ممکن اسـت شـورشـهای کور جم� ا�جاد شـود که در بر�ن موارد به تاسـف بار �ش
انجامد اما این شــورشــها با انقالب فرق � کنند. عمومن این شــورشــها به ه�ج و  حا�مه ســقوط �ک نظام  شــدن اســتبداد �ا گا�

  هنگام �ک افولمعمولن انقالبها در برعکس! د. ن زوری قدرت � انجام �ا انتقال پس تصــــــــاحبم�ج �ا کشــــــــتارهای جم�  و ـســـــــ 
و  رشــد اقتصــادی به رشــد انتظارات . بعد از �ک دوران شــکوفایی �ا رشــد اقتصــادی رخ � دهند  اقتصــادی غ�ی قابل انتظار،-ما�

و �ا دشـــــمن خار�ب را نتوان  اقتصـــــادی کشـــــور  بعد از رشـــــد �ا افول �ســـــیب انجام�دە و ســـــقوط  افزا�ش مـ�ــــف ، وقیت که هیچ ن�ی
ا�ط مقـ�ــــــــ دا�ســـــــــت، ر�ن از تغی�ی نا�هاین �ش ن شـــــــــد�د متـ�ــــــــن ا�ط در ایران دهه هفتاد  منجر � شـــــــــود  به وا�نش �ســـــــــبنت . این �ش

ــ) رخ داد. پولهای   ــادی   کالن نا�ش از م�الدی (پنجاە شــــــم�ــــ و اتخاذ برنامه گران شــــــدن نفت در این دورە به رشــــــد نا�هاین اقتصــــ
  ،نفت دو ســــال قبل از انقالب در آمد اما با ســــقوط نا�هاین   صــــنعیت توســــط شــــاە منجر شــــد. -های بلند پروازانه توســــعه شــــهری 
وهای بازار و طبقات متوســط   د و کارگران صــنعیت  نوک�ســه شــهری ن�ی

گ
شــدند که به لحاظ احســا� و ذهین ب�شــ�ت  چار �خورد�

ە شـــدن آنها هســـتند به  و تدر��ب تر  تر  طوالین مدت بدتر اما  قتصـــادی از وقیت که مردم دچار مشـــکالت ا  ن اما  � انجامد.  راد�کال�ی
 قطعن این تنها علت انقالب نبود.  

 شـــــــاە به قدرت های خار�ب و �ف مقادیر کالن درآمد نفیت 
گ

�ت وقیت که مشـــــــکالت اقتصـــــــادی  ،خ��د اســـــــلحه بهوا�ســـــــت� ا���
   90اعت�اد به درآمد نفت (جامعه را فرا�رفته اســـــــــت و خاموش 

گ
درصـــــــــد درآمد م� همچنان از نفت بود) و در نت�جه شـــــــــکنند�

وهای فعال مدین و روشنفکری جامعه را از شیوە ادارە اقتصادی ممل�ت نارا�ن  و  اقتصاد دراثر باال  ن شدن ق�مت نفت ن�ی پاینی
از انقالب این اعت�اد به نفت و نوســانات ق�مت  کرد. این نارضــاییت حیت به ســط�ح باالی حکومیت هم کشــ�دە شــد. این که بعد 

ی نبود که در آن زمان قابل پ�ش بیین باشــــد. انقالبیون و منتقدین خواهان تغی�ی نظام اقتصــــادی وا�ســــته به  ن نفت با�ت ماند چ�ی
د منهای نفت تز اقتصا تغی�ی رژ�م مستبد و وا�سته،نفت بودند و � خواستند که حاال که صدا�شان شن�دە ن� شود از ط��ق 

ل آنها  و استقالل اقتصادی از ابرقدرتها   را عم� سازند.  و بازارهای تحت کن�ت
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در مجم�ع ب�شــــ�ت انقالب ها به لحاظ زماین وقیت اتفاق � افتند که �ک افول اقتصــــادی بعد از �ک شــــکوفایی همزمان � شــــود  
وهای مخالف ون برای ن�ی ن المل� از ب�ی ـــــــــا�ش بنی ـــــــــار  با �ک گشـ وناز   �ا فشـ ـــــــــای داخ� ب�ی . هم در  بر حکومت برای باز کردن فضـ

ــ دهه  70ایران دهه  ــ�اســــــت های  2010م�الدی و هم در مـ�ـــ ــادی نا�هاین با ســــ   ســــــ�ا�توســــــعه مشــــــوق  م�الدی بحران اقتصــــ
ن سـ�اسـت های همزمان شـد.  )در مورد ایران ج�� کارتر و در مورد مـ� بارا� او�اما ( توسـط ام��کا  ات  دموکر   خار�ب  تفاوت بنی

ن مقدار تفاوت،های ام��کا و جمه ن را سـاخته، خصـوصـن در خاورم�انه  وری خواهان شـا�د ز�اد نباشـد اما همنی روا� تامل برانگ�ی
کارتر تا کنون هرگاە جمهوری خواهان در کاخ ســـــــف�د بودە اند در این منطقه شـــــــاهد جنگ باشـــــــ�م و هروقت  که از زمان  بطوری  

ــهـای   حـا�م بودە انـد،دموکراتهـا  ـــــــــ ـــ ــــــــــــتاجتمـا� �ـا انقالب  قوی کـاهش حمـا�ـت آنهـا از د�کـتاتورهـا بـه ظهور جنبشـ ـــ . کمـک کردە اسـ
 –اشغال افغا�ستان و عراق؛ او�اما  –جبنش اصالحات ایران؛ بوش  -جنگ ایران و عراق؛ کلینتون  -انقالب ایران؛ ر�گان -(کارتر

 .(  بهارعریب

 

 ند و ارتبا� به تحوالت عظ�م تر جهاین ندارند؟! انقالب ها پد�دە های م� خاص کشور انقالیب هست 4 توهم 

ات عم��ت بر وق�ع و  ا�ط جهـاین تـاث�ی ـــــــــــخ: �ش ـــ ــکـل انقالب هـا دارد.  مـاه�ـتپـاسـ ـــــــــ ـــ در دورە هـای   "امواج تـار��ن "انقالب هـا در شـ
 . گرفته اند مختلف سه سدە اخ�ی از زمان انقالب فرا�سه و ام��کا در جهان شکل  

ــکا�پول تدا  ". ا�ر دقیق تر بخواه�م بگ���م با�د  (جامعه شــــــنا� انقالب) اســــ زماین گفت که "انقالب آمدین اســــــت نه ســــــاختین
"هم آمدین هســـــتند آن  ها انقالب "بگ���م که  . �عین انقالب در �ک کشـــــور معمولن به شـــــکل مجزا از  در شـــــکل موجهای جهاین

گران اســت این اســت که آنها انقالب ها مشــک� که دامن گ�ی �ســ�اری از تحل�ل  ســایر تحوالت انقالیب در ســایر کشــورها ن�ســت. 
ـــــــــه موردی مطـالعـه و تحل�ـل � کننـد. امـا همـان ـــ ـــ ـــــــــه دو سـ ـــ ـــ ــکـل مقـا�سـ ـــــــــ ـــ ن و  را بـه عنوان وقـایع مجزا و گـا� بـه شـ طور کـه محققنی

ـــــــــندگان کتاب " ـــــــــه تار��ن انق، 2015( "نوشــنت انقالبن��سـ ـــــــــدە) با مقا�سـ ـــــــــان � دهند:  ال هنوز ترجمه �شـ بها در �تا� جهان �شـ
 ! نقالب وا��ی دار استو�روس ا 

 

 
 

ـــــــــــود.  ـــ  بـــه راحیت  � توان چنـــدین م�ج جهـــاین انقالب را  انقالب ایران هم بـــا�ـــد در زمینـــه  این موجهـــای جهـــاین انقالب برر� شـ
 اما از خصا�ص خاص �گانه ای برخوردارند:  وجه تفاوت های �س�اری دارند،انقالبهای مست�ت در هر م�ج  �شخ�ص داد. 

ــ  ،موج اول وطه خوا�: وطه خواهموج انقالب های مـرش ـــــــــش وطه در ایران در زماین رخ داد که تب مـ�ـــ ـــــــــش برای تحد�د   انقالب مـ�ـــ
ـــــــــــلطنت ـــ اطوری �� بعد از د�گری در حال برای ن�م قرن  قدرت سـ ـــــــــــلطنیت و ام�پ ـــ ـــــــــــ�ت جهان را گرفته بود و حکومت های سـ ـــ ب�شـ
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ــ�ه تزاری از ژاپنســـقوط �ا  وطه شـــدن بودند. شـــکســـت روسـ ــ�ه  مـ�ــش  تزار روسـ
گ

و اوج  یب حاصـــل  تداوم جنگ در در اثر خودکام�
وطه خوا� در این کشــــور  ن انقالب مـ�ـــش وطه خوا� ایران تاث�ی گذاشــــت همزمان گرفنت که هردو    1905تا ســــال  بر جنبش مـ�ـــش

وطه انقالب ن نا آرا� ها وانقالب ها در  اواســــط . به بار �شــــســــتهمســــا�ه در دو کشــــور  مـ�ـــش قرن نوزدهم مصــــادف با اوج گرفنت
ال�سـم و سـوسـ�ال�سـم و ناسـیونال�سـم در م�ان انقالبیون عل ز�ان غالب جنبش ها  ان�ه مطلقه گرا�ارو�ا بود. ا�دئولوژی های لی�ب

ن ا�نون با�سـیت  . شـدند  ن در حال زادە شـدن بود و سـالطنی ن ها�شـان را با  مفهوم ملت در خارج از مرزهای ارو�ا ن�ی مال��ت �زمنی
�ک � شــــدند.  که بعد از شــــکســــت ناپلئون پادشــــا� را به فرا�ســــه بازگرداندە    شــــاە فرا�ســــه ،ف�ل�پ-ســــلطنت لویی  ملت شــــان �ش

ــال   د�گری � انقالب  بود، ـــــــــ ـــ ـــــــــــقوط کرد  1848در سـ ـــ ـــــــــــت سـ ـــ . جنگهای داخ� در آلمان و دانمارک و ایرلند در  گرفت. مان�فسـ
نوشـــته شـــد و از کارگران جهان خواســـت تا متحد شـــوند. این م�ج ابتدا   1848ســـال همان و انگلس در کمون�ســـم توســـط مارکس 

اضـــــــــات  مذهیب (مانند تح��م تنبا�و -به شـــــــــکل مبارزات ضـــــــــد اســـــــــتعماری م� ی و اع�ت روحانیون و�ازاری ها عل�ه مرد� به ره�ب
کت  ن انحصـــــــاری با �ش   و ســـــــپس در شـــــــکل )ر�ب در دوران نا�الدین شـــــــاەو شـــــــخصـــــــ�ت های �ما�ه ســـــــاالر خا ها قراردادهای ننگنی

وطه در ایران ظاهر شد. این م�ج حدود ن�م قرن از اواسط قرن نوزدهم تا اوا�ل قرن ب�ستم   زمان مظفر الدین شاە انقالب م�ش
 در جهان طول کش�د.  

در دهه دوم قرن ب�ســـــــتم : و ظهور و ســقوط دولت های فاشــیســتی دهقانی‐موج انقالب های ســوســیالیســتی و کارگری ،موج دوم
سـوسـ�ال�سـیت از جمله انقالب بلشـ��� روسـ�ه و جنبش سـوسـ�ال�سـیت در آلمان (جمهوری  دهقاین ای عظ�م کارگری و ه جنبش

نبش های انقالیب ســوســ�ال�ســت �ا عدالت طلب رشــد کردند که به اوج رســ�د. همزمان در ایران ج مجارســتانشــورایی مونیخ) و 
زا کوچک خان جنگ� بود. عمر این جنبش با تق��ت استبداد رضا خاین توسط غرب  ی م�ی مهم ت��ن آنها نهضت جنگل به ره�ب

ی از رشـــد  ــ�ال�ســـم جهت جلوگ�ی ســـتعماری  جنگ جهاین اول قدرتهای ا در ایران و ســـپس جنگ جهاین اول پا�ان �افت. اما  ســـوسـ
اما رشـــد نهضـــت های فاشـــ�ســـیت و  داد  تار��ن برای رهایی به جوامع تحت اســـتعمار فرصـــت  جنگ ارو�ایی را تضـــع�ف نمود. این

ا�ط وخ�م اقتصــادی بعد از جنگ جهاین اول و رشــد کمون�ســم  ش اند�شــه  ،نژاد پرســت و میهن پرســت در وا�نش به �ش به گســ�ت
ها و ســـــ�اســـــت های فاشـــــ�ســـــیت در ارو�ا و ژاپن و ســـــایر کشـــــورها خصـــــوصـــــن در ایران رضـــــاخاین انجام�د. اســـــتبداد رضـــــا خاین از  

و جعل تار�ــــخ که  "نژاد آر�ایی "فرهنگ مذهیب و سـنیت فاصـله گرفت و ارزشـهای شـبه فاشـ�سـیت باسـتان پرسـتانه را برگ��د. جعل 
وع شــــ  این  4تل�ت شــــدند!  "آر�ایی نژاد "ایراین  همه اقوام مختلف دە بود به ذهن�ت مردم ایران تزر�ق شــــد. از ارو�ای فاشــــ�ســــم �ش

، ایران را ع� رغم اعالم یب طر�ن رســــ�، به جبهه فاشــــ�ســــم نزد�ک و زمینه ســــاز  انتخاب در نها�ت در ج��ان جنگ دوم جهاین
ن و نابودی همان ز�ر سـاختارهای بوجو  د آمدە شـد. ار�ش مخوف رضـاخاین که نهضـت های مرد� اشـغال کشـور توسـط متفقنی

 را �کوب � کرد، ه�چگونه مقاومیت در برابر اشغال نظا� ایران نتوا�ست از خود �شان دهد!  

ن و مـ�ـــ و کرە اوج گرفتند.   : موج انقالب های ضـد  اسـتع�ری جهان سـومی ،موج سـوم جنبش های اســــتقالل طلیب در هند و چنی
ن  ــــــــــتقالل طلیب ها مقاومت � کردند و در مـ�ــــــــــ برای اولنی ــــــــــتند. قدرتهای ارو�ایی در برابر اسـ  بار زنان به تظاهرات خ�اباین پیوسـ

ن   تحقق خواســــت این جنبشــــها تا پا�ان جنگ جهاین دوم �عین زماین که د�گر اشــــغال گری و اســــتعمار مســــتق�م ه��نه ای ســــنگنی
ـــــــــدە ارو�ایی داشــــــــــت به تع��ق افتاد  ـــــــــتهل� شـ در   گرا�انه  عظ�م م� های  جنبش . بعد از جنگ جهاین دوم برای قدرت های مسـ

ن تا  ن  شمال آف��قا �ا� جهان تحت استعمار اوج گرفتند. از هند و چنی خصوصن انقالب ک��ا درجوار استعمار   و آم��کای التنی
�شک�ل نهضت ها و احزاب س�ا�  . ایران هم استثنا نبود. تبع�د رضا شاە و جواین شاە جد�د فرصت الزم را برای جد�د آم��کا 

با آزادی �ســــــــیب ب�شــــــــ�ت و در نت�جه تحقق خواســــــــت اســــــــتقالل اقتصــــــــادی و ســــــــ�ا� را فراهم آورد. چون ایران تحت اســــــــتعمار  
جنبش اســـــــتقالل طلیب در شـــــــکل جنبش اصـــــــالحات م� شـــــــدن نفت نمود �افت. با مقاومت دســـــــتگاە حا�مه و  ،مســـــــتق�م نبود 

ا�ن در�اری و  کت طبقات ا�ش ــت  ب��تان�ا  ها و دولت ســـودجوی �ش ــش  ند،که بر نفت ســـلطه داشـ ــلح  که ابتدا اصـــالح طلبانه  جنب�ـ و صـ
ە ( ج��انه ن �د.  ممصـــــــدق انجا مرد�عل�ه دولت ، 6ام آی -به فرار شـــــــاە و ســـــــپس کودتای ســـــــ�ا کار ) شـــــــدە  تر عمیقبود، راد�کال�ی

ن جنبشـهای چپ مسـلحانه  بازگشـت شـاە با �کوب شـد�د احزاب و �شـد�د اختناق همراە گشـت. مبارزات ایراین ها با اوج گرفنت
ن جبنش های ضـــــد جنگ و�تنام  ن و اف��قا و اوج گرفنت و  60و جنبش حقوق مدین ســـــ�اهان در ام��کا در دهه ها در ام��کای التنی

اض به ســـــــفر شـــــــاە ایران به 1968خصـــــــوصـــــــن در ســـــــال  دا�شـــــــجویی در �تا� ارو�ا تظاهرات و م�الدی  70 (�ک نمونه در اع�ت
اوج   تبد�ل کرد) افکار عمو� غربلمان که منجر به کشـــــــته شـــــــدن �ک دا�شـــــــجو شـــــــد و چهرە شـــــــاە را به چهرە ی منفورتری در آ

ـــــــــــدن نفت که با کودتا 1979 انقالبگرفت تا �انجام  ـــ ـــــــــــدە جنبش م� شـ ـــ ب��اد  1953ی ایران در نها�ت به آرزوی �کوب شـ

 
فته است.    -  4  نه نژاد پا�ه ز�ست شناخیت و ا�سان شناخیت دارد و نه کلمه آر�ایی در ایران و هند باستان در اشارە به قوم خا� بکار م�ی
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ـــــــــ�ا�  ـــ ـــــــــتقالل سـ ـــ ـــــــــادی  رفته بود برای اسـ ـــ جامه ی عمل   آزادی و عدالت اجتما� تحک�م  و  ت�س جمهور�و تاـســــــــــــ ایران  و اقتصـ
 .  پوشان�د 

قرن  جهان سـو�  و اسـتقالل طلبانه ی ضـد اسـتعماری انقالبها ن�عاز  خ��ن انقالب ها آ را شـا�د بتوان انقالب ایران و ن�کارا�وئه
 . ب�ستم دا�ست

 

 
 

ی خواهی ،موج چهارم ــاد تضـــع�ف  : جامعه مدنی و موج انقالب های و دموکراـس ــادی   شـــوروی نا�هاین اقتصـ بعد از �ک رشـــد اقتصـ
ا�ط ایران دهه  ورت اصـــالحات ســـ�ا� از ط��ق بازکردن فضـــا (همانند �ش به انفجار  )م�الدی  70چشـــم گ�ی و همزماین آن با �ن

ق انجام�د.  در اواخر دهه هشــــتاد مو�ب از انقالبها و نا آرا� ها در کشــــورهای کمون�ســــیت ســــابق و ناآرا� ها وفرو�ا�ش بلوک �ش
ن عل�ه  �ت و ســــــــپس فرو�ا�ش  چنی اســــــــتبداد حا�م�ت های کمون�ســــــــیت شــــــــکل گرفت. این انقالبها ســــــــقوط د�کتاتورهای ارو�ای �ش

ن�م دهه   ،به اند�شــــه راهنمای این م�ج تبد�ل شــــدە بود و این ا�دە در ایران "جامعه مدین ی "شــــوروی را به همراە آوردند. ا�دە 
ـــــــــ�ا� و بر � کار آمدن  ـــ ــــــــــــالحات سـ ــــــــــــکل جنبش اصـ ـــــــــ�اری خات� را گور�اچف ایران �  دولت خات� تبلور �افت. بعد به شـ ـــ �سـ

دا�ســــتند که اصــــالحا�ش � تواند به تغی�ی کل�ت رژ�م منجر شــــود. اما اصــــالحات در ایران نه با ســــقوط اقتصــــادی بل�ه با رشــــد  
ن المل� در دهه  ش فضای کسب و کار بنی  م�الدی همراە بود.   90ق�مت نفت و گس�ت

ق،در ســـقوط کمون�ســـم  موج انقالبهای مخملی و رنگی: ،موج پنجم ش  ام�د به بلوک �ش اما اتخاذ   . دموکرا� را تق��ت کرد  گســـ�ت
ســـــــ�اســـــــت های �ما�ه داری در غ�اب نهادهای دموکرات�ک و مدین قوی زمینه اقتصـــــــادی رشـــــــد ماف�اهای ما� را در روســـــــ�ه و 

�ت فراهم نمود. امواج انقالبها  این ن مانند انقالببار ب ارو�ای �ش چکســـــــالوا� و انقالب گرجســـــــتان و  ه شـــــــکل انقالبهای مخملنی
ســــتان و  ن شــــکســــت اصــــالحات و بازگشــــت اصــــول گرایی پ��ول�ســــیت �س از درایران  انقالب ها م�ج این  اوکراین شــــکل گرفت.  قرق�ی

اضـــــات به به شـــــکل احمدی نژاد،  ن و اع�ت ن در زماین که انقالب های  نتایج انتخاباتجنبش ســـــ�ب  (انقالب از ط��ق مشـــــارکت رنگنی
ـــــــــــط   انتخابات) مد روز بودند اتفاق افتاد.  تغی�ی از ط��ق در قدرت و  حزیب  ـــ ن به دل�ل اتخاذ �ک رنگ خاص توسـ انقالبهای رنگنی

ن نام  خواهان انتقال قدرت، حزب اپوز�ســـــیون ن و جنبش اش به همنی  نام�دە � شـــــدند. در ایران این رنگ رنگ ســـــ�ب
گ

انقالب رن�
ن م�ج انقالبهای  ظهور کرد. عمر  ـــــــــــبت به  و عمومن کوتاە  رنگنی ـــــــــــاد �ما�ه داری �ا یب تفاویت آنها �سـ به دل�ل همرایی آنها با اقتصـ

 . با نا�ا� همراە بودند  عدالت اجتما�

در وا�نش به افول غ�ی منتظرە اقتصــاد های غریب بعد از �ک دورە شــکوفایی حباب گونه و در   :انقالبهای بهاری ، موجموج ـشـشم
و �من و بح��ن  نت�جه ســـقوط اقتصـــاد های شـــکنندە خاورم�انه ای مت� به د�کتاتورهای وا�ســـته به غرب (مانند مـ�ــ و تو�س

ـــــــــات و انقالبهـا پـد�ـد آمـد. م�ج جـد�ـدی ا  ،2008) در اثر بحران مـا� و مرا�ش ـــ ـــ اضـ ، یب حزب، خـارج از حـا�مـ�ت، و  ز اع�ت یب ره�ب
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نیت  ـــــــــــپس الهام بخش جنبش های   وردند آپد�د خاورم�انه ی برای تحوالت انقالیب در بهارهای عریب زمینه جد�د م�ج ،این�ت و سـ
�ت در   جد�د عدالت طلبانه در ارو�ا (مانند جنبش های ضــــد ر�اضــــت اقتصــــادی در یونان و اســــپان�ا) و جنبش اشــــغال وال اســــ�ت

 انقالبیون (مـ�ــــ و اما شـــــکســـــت این جنبش ها در اثر مداخالت خار�ب (لییب و ســـــور�ه) و �ا عام��کا شـــــدند. 
گ

دم ســـــازمان �افت�
ا�ط ایران تاث�ی بگذارند ضــــمن این که رشــــد ج��ان اعتدال گرایی و  �من)، عمر این بهار ها را کوتاە تر از آن کرد که بخواهند بر �ش

ض را به طور �ســـــــــیب فراهم نمود.  از   هواهم انتخاب روحاین و بازگشـــــــــت �ســـــــــیب اصـــــــــالح طلبان کندرو زمینه آشـــــــــیت با مردم مع�ت
ی نمود و  اصـــالح طلیب در این کشـــور  شـــدن ج��انات تر  راد�کالچون ترمزی از   و �من شـــدن ایران،ســـور�ه و عراق و لییب  جلوگ�ی

وع�ت ا�ط از ط��ق تعد�ل روابط با غرب و توافق ات� به تداوم مـ�ـــش انعطاف نظام  نظام کمک نمود.  و ثبات ام�د به بهبود �ش
وزی  2013 اتو توانایی آن در �سیج مردم برای مشارکت در انتخاب س��اپ خا� کنندە فشار شا�د روحاین به نو�  حسن و پ�ی

ورت و مرتفع کنندە  ی �ن مدن آاین بدین معنا ن�ســـــــت که به طور برنامه ر�زی شـــــــدە ای از پد�د بهار ایراین شـــــــد. �ک شـــــــکل گ�ی
ی این گونه انقالب در ایران مه�ا �شـــــــد �ک انقالب بهاری در ایران ا�ط الزم برای شـــــــکل گ�ی ە ممانعت شـــــــد. بل�ه تجمع همه �ش

 .  بود 

    

ی  5 توهم     ! ؟انتخاب �ک ملت اند  �ا انقالب ها محصول �ک تصم�م گ�ی

اعضـــــــای �ک خانوادە که  مانند به  �ا ملت جامعه�ک انقالب ها پد�دە های اجتما� تار��ن پ�چ�دە و عظ�م هســـــــتند. پاســـــــخ: 
ند  ا�ط و عوامل مختلف که  ! ن� کند  عملدور هم جمع � شـــــوند و تصـــــم�م � گ�ی وها و �ش ن ن�ی جوامع در اثر برایند تعامل بنی

دهند. در ب�ش�ت موارد انقالب ها همانطور که تدا اسکا�پول نظ��ه پرداز جامعه نها ر�شه های دی��نه تار��ن دارند رخ � آهمه 
در عمق ســــاختارهای ســــ�ا� و اقتصــــادی و اجتما� هســــتند که حل آنها از در چارچوب  هایی  بحرانشــــنا� انقالب � گ��د 

که تصــــــم�مات و نظرات و تفکرات و   این بدین معنا ن�ســــــت. � شــــــوند  اجتناب ناپذیر نظام حا�م ناممکن و در نت�جه در نها�ت 
ن اعمال  ی بر روند تحوالت ندارد  سـ�ا�  فاعلنی ل برآیند تحوالت کالن را  ،تاث�ی  اما هیچ گروە �ا شـبکه �ا عامل خا� قدرت کن�ت

ـــــــــتندبه عبارت د�گر "انقالبها به خودی خود  ندارد.  به تنهایی  ـــ ـــــــــم�مات و اعمال هیئت های اجتناب ناپذیر ن�سـ ـــ حا�مه و " و تصـ
وهای مخالف در روند آنها تاث�ی � گذارند  ــــــــــت برآیند  ،ن�ی ــــــــــت که "انقالبها  پ�چ�دە ی اما درسـ ــــــــــم�مات اسـ را در  این اعمال و تصـ

 ".  � کنداجتناب ناپذیر و غ�ی قابل پ�ش بیین نها�ت 

 

ـــــــــاندن �ک ملت از ط��ق تح��ک کر  6 توهم  ـــ ـــــــــول توطئه های قدرت های خار�ب برای به فال�ت کشـ ـــ تغی�ی   بهدن آنها انقالب ها محصـ
 ؟رژ�م س�ا� آنها هستند! 

ن باوری توســــط طرفدراران رژ�م پاســــخ:   ســــابق،اشــــاعه دادە � شــــود تا ضــــمن مرد� جلوە دادن رژ�م ســــاقط شــــدە عمومن چننی
بازگشــت "توطئه حس اعتماد به نفس را در مردم کشــته و امکان  تئوری لب نمایند. اما با اشــاعه ســ مســئول�ت را از حا�مان قب� 

عروســـــــــک های خ�مه شـــــــــب بازی   �فن ! ا�ر مردم انقالب نکردە اند �ا هم تضـــــــــع�ف � نمایند خود را نظام مورد نظر  "مرد�
ـــــــــان  ارادە قدرت های عظ�م خار�ب  به شــــــــــیوە    ار�ب قدرتهای مرموز خبنابراین را� جز توســــــــــل به همان  ،بودە اند  در انقالب شـ

ــازگردادن رژ�م م ــا  عزولهـــای مختلف برای بـ ــانـــد. رژ�م بعـــد از انقالب  برانـــدازی �ـ ــا�ت ن� مـ ــا در عمـــل،بـ ــا  امـ برخالف انقالب هـ
 قشــدن عوامل کالن ا  راەتحرکات وســیع مرد� و اجتما� هســتند که با همکودتاها، 

گ
مانند نابرابری و تصــادی وســ�ا� و فرهن�

اضات و ناتو   اتفاق � افتند. ایی های نظام حا�م در حل معضالت ان�کوب اع�ت

ـــــــــت. بــا این حــال تالش قــدرت هــای خــار�ب  ـــ ـــ وسـ ان ابرقــدریت آن ن�ی ن ویی فــارغ از م�ی ا�ط کالین فراتر از توان هر ن�ی ن �ش ل چننی کن�ت
وهای انقالیب است وقیت که انقالب   سو و همکار و هم ها  نفوذ در انقالبب�ش�ت در مس�ی  دگر اجتناب ناپذیر کردن بخ�ش از ن�ی

ا�ط داخ� مناســـب نباشـــد  شـــدە اســـت.  ا�ط داخ� هم خود مجموعه در هم   ،تا �ش مداخالت خار�ب تاث�ی گذار ن�ســـتند. این �ش
ن در کتاب  ــی هاآم�خته ای از عوامل مختلف اند. مثلن جان والنت ــورشـ ــته شـ ی  همزماین  ناخواسـ ــــــــــــکل گ�ی چندین عامل را در شـ

ا�ط �سـیج عمو� اع�ت  تحقق ناموزون، اقتصـادی  انقالب های جهان سـو� مانند انقالب ایران بر � شـمارد: توسـعه اضـات،   �ش
 و س�ا�.  نظام حا�مهخود  ، ائتالفها له �ا عل�ه نظام، نقشبحران در متجدد سازی کشور 

گ
 ، آ�ا� های فرهن�

 درک کرد کـه در آن این وی 
گ

ن فرهن� ـــــــــادی را بـا�ـد در منت ـــ ـــ ـــــــــاییت هـای اقتصـ ـــ ـــ ــــــــــــاس تحلـ�ل اش از انقالب هـا � گ��ـد: "نـارضـ ـــ بر اسـ
ــاماین ها توســــــط مردم ــاییت ها از ط��ق آنها ابراز �  نا�ســــ ــ�اســــــت هایی که این نا رضــــ ن ســــ فهم�دە و تج��ه � شــــــوند و با�د در منت
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. قدرت بالقوە �ســـیج کنندە این نارضـــاییت تحل�ل نمود  گردند  . در ب�شـــ�ت موارد نارضـــاییت  های اقتصـــادی الزم هســـتند اما نه کا�ن
،  1984کار بوجود آیند" (  ر�شـــــــــه دار در فرهنگ جامعه برای این ها تنها وقیت بالفعل � شـــــــــود که ســـــــــازمان د� های ســـــــــ�ا� 

در زمینه ایران قبل از انقالب، بازســـــازی فرهنگ عدالت طلبانه و  ب�شـــــ�ت توضـــــیح � دهم،همانطور که بعدن ). 30-20صـــــص 
ن مســــــلمان و جنبش دا�شــــــجویی و حا�م�ت عادالنه ع�)  ک��ال شــــــ�� (خصــــــوصــــــن نهضــــــت  ح��ت خواهانه  و توســــــط مصــــــلحنی

ی فراهم  -جوانان مذهیب  ن ســـــوســـــ�ال�ســـــت، ز�ان قابل فه� را برای مردم جهت ب�ان خواســـــته ها و تظلم خوا� و اســـــتبداد ســـــت�ی
ال�سم و سوس�ال�سم �ا مذهیب  رقابت با آن  سنیت منفعل توان -کرد. ز�این که هیچ �ک از سایر ا�دئولوژی های واردایت مانند لی�ب

واصالح طلیب   نداشتند. این ز�ان بعد از انقالب تداوم ن�افت بل�ه برعکس توسط روشنفکری مذهیب عمو� را در �سیج افکار 
ی، �ان اصـــــالح طلیب بعد از انقالب (�وش ە و عرفاین ، شـــــبســـــ�ت ن ال�ی ســـــ�ا�)  و در نت�جه  ( مســـــل� ) ا�دئولوژی زدایی و لی�ب غ�ی

 شد.  

  

ان کار�زمات�ک راە انداخته شدە و  7 توهم   !  ؟به نت�جه � رسند  انقالب ها توسط ره�ب

ـــــــــــخ:  ـــ ـــــــــان را پـد�ـد �  جنبش هـا پـاسـ ـــ ـــ ا�شـ ان آره�ب ـــته هـا و ارمـانهـای ورنـد و ره�ب ـــــــــ ـــ نقش  جنبش هـای انقالیب  در فرمولـه کردن خواسـ
ی بازی � کنند را   سخنگو و هدا�ت کنندە و اتحاد بخش �یت پد�د ن� آ�د و بدون ره�ب ا�ط انقالیب هیچ ره�ب انقالب   ،. بدون �ش

،  پ�دا ن� کنند.   ســــــجام و جهتا�ها ســــــخن گو و  ، گاندی رو�ســــــپ�ی ن ن جورج واشــــــنگنت و ، مائو، ماندال،  ، لننی ان  و کاســــــ�ت ــایر ره�ب ســــ
، ا�ر در هر زمان د�گری به دن�ا � آمدند شـــــا�د اشـــــخاص عادی ب�شـــــ�ت ن� شـــــدند و ا�ر به جای آنها کســـــاین د�گری در   انقالیب

ن د�گری بود.  ان انقالبها چ�ی در مراحل قبل  این شـــــــخصـــــــ�ت ها عمومن جنبه وحدت بخش  زمانه آنها به دن�ا � آمدند نام ره�ب
وزی انقالب را   ن طبقـات و گروههـای مخت از پ�ی ن� تواننـد   معمولن لف هم بـازی � کنـند کـه بـدون حمـا�ـت ائتال�ن آن گروههـا بنی

ی برسـند.  ن گروهها وجود ندارد، مجموعه ی مؤتل�ن از شـخصـ�ت  به ره�ب در مواق� که �ک شـخصـ�ت کار�زمات�ک �ا واسـط بنی
ـــــــــــدە اما عمومن بعد از انقالب جنگ قدرت به غلبه �� برد�گران � انجا ـــ ـــــــــــ� های کل�دی جلودار شـ ـــ ی متمرکز و رسـ مد و ره�ب

د.    انقالب بعد از انقالب شکل � گ�ی

 

ــــــــــال بعد از تغی�ی رژ�م �  8 توهم  ـــ ــــــــــدە به تغی�ی رژ�م حا�م و چند سـ ـــ ــــــــــالهای ملتهب منجر شـ ـــ ــــــــــت که محدود به سـ ـــ انقالب �ک اتفاق اسـ
 ! ؟شوند 

وطه خوا� و  ایران ر�شــــه در مبارزات تار��ن  1979انقالبها ر�شــــه های عمیق تار��ن دارند. انقالب پاســــخ:  مردم از زمان مـ�ـــش
 رضــــاخاین و جنبش م� شــــدن نفت و �کوب اســــتبداد کب�ی و محمد ع� شــــا� ســــپس مقاومت شــــکنندە عل�ه اســــتبداد صــــغ�ی 

ات   ــال مذکور را دارد و همچنان تاث�ی کودتایی آن و ســـــــــپس مقاومت های بعدی �کوب شـــــــــدە تا زمان به تحقق رســـــــــ�دن در ســـــــ
ــــــــــادی و  ـــ   عمیق اجتما� و اقتصـ

گ
ــــــــــت. فرهن� ـــ ــــــــــته اسـ ـــ ر کتاب  به عبارت د�گر همانطور که جان فوران د  در دورە های بعدی داشـ

انقالب ایران محدود به  ،هنوز ترجمه �شـــــــدە) �شـــــــان � دهند  2016( انقالب ابدیالبلوشــی در کتاب  و ح�د  مقاومت شــکننده
ـــــــــ�دە و آنچه ما به   کب�ی �ا   ن�ســــــــــت. انقالب ایران از ن�ع انقالبهای  1979وقایع  ـــــــــاختاری اســــــــــت که �ک قرن به طول کشـ کالن سـ

وطه و نهضـت م� شـدن نفت و انقالب  ن � شـناسـ�م پ�ک ها �ا قله های این روند طوالین   57عنوان انقالب مـ�ش و جنبش سـ�ب
ن هر تحوالت عمیق ســاختاری هســتند که  ون زدە و به � حد  30تا  25تق��نب قدرت حا�مه �شــاخ شــدن با  ســال از ز�ر آب ب�ی

 رس�دە اند.  

 

 ! "� خواهند"اما ن� دانند چه  "ن� خواهند"انقالیب ها � دانند چه  9 توهم 

  در مراحل نهایی   پذیر شدنپ�ش بیین و اجتناب ناغ�ی قابل و هرچند انقالبها به علت خصلت غافل گ�ی کنندە پاسخ: 
گ

و پ�چ�د�
ن شان امکان  ند  تول�د جا�شنی وهای انقالیب � گ�ی اما این امری طب�� است و ب�ش�ت از   ،نظام سابق را به شکل تدو�ن شدە از ن�ی

ن  نظام انکه عدم اطمینان به ـــــــــ�دن به توافق بر � نظام جا�گ جا�شــــــــــنی �ن و � باعث تضــــــــــع�ف �ا انحراف انقالب شــــــــــود عدم رسـ
ی ها برای پرکرد  ـــــــــــود تا تنها گروهها ءخال  ندرگ�ی ـــ ـــــــــــه دارتر در عمق جامعه قدرت باعث � شـ ـــ ــازمان د� به�ت و ر�شـ ـــــــــ ـــ یی که از سـ

ــــــــــــیج کنند، برخوردارند  ی را �سـ ــــــــــــ�ت ـــــــــند.  و � توانند منابع ب�شـ ـــ ن کنندە نظام آیت باشـ ــــــــــــت برای  تعینی ــــــــــــت جد�دی اسـ انقالب فرصـ
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ـــــــــازماند� که دارند تحقق آرمانهای خود را تج��ه کردە و  ان ظرف�ت و توانایی و سـ ن نظرات خود را  گروههای مختلف تا بنا بر م�ی
وهای انقالیب به علت خارج از حا�م�ت بودن، تج��ه ی حکومت کردن و برنامه  ـــــــــ�ت ن�ی به آزمون گذارند. طب�� اســــــــــت که ب�شـ

   . به بار � �شستر�زی کالن نداشته باشند که ا�ر � داشتند به جای انقالب اصالحات 

  

 ع� انقالب ها به پا�ان رس�دە است! انقالب ها همه به شکست منجر شدە اند و از این رو  10 توهم 

ی دولتپاســــخ:  -همانطور که قبلن �شــــان داد�م عـ�ـــ انقالب ها پا�ان ن�افته اســــت بل�ه انقالبهای اجتما� از زمان شــــکل گ�ی
ملت ها به اشکال و در امواج مختل�ن (حداقل شش م�ج) ظاهر شدە اند و امکان ظهور آنها بنا به هیچ دل�ل قانع کنندە ای در  

ن و رفت و    جد�د منت�ن ن�ســــت.   های آیندە در شــــکل موج امواج انقالیب تمام ن� شــــوند بل�ه دچار تطور و دگرگوین و افت و خ�ی
 بازگشت � شوند. 

 دارد  در مورد ارز�ایب نتایج انقالب ها این � 
گ

ـــــــــت� ـــــــــت را چه گونه تع��ف کن�م. که سـ وزی و شــــــــــکسـ ـــــــــ�ت انقالبها   پ�ی هرچند در ب�شـ
ـــــــــه عوض � کند و   آرمانهای انقالبیون ـــ ا�ط تار��ن �ک جامعه را برای هم�شـ ــــــــــــت اما انقالب �ش به تمام و کمال تحقق ن�افته اسـ

این کـه تحقق ن�ـافتـه انـد در وجـدان تـار��ن و نـاخودا�ـاە جـامعـه بـا�ت مـانـدە و هرزمـاین کـه مجـددن امکـان ظهور پ�ـدا  ن آرمـانهـا بـه م�ی
وهای مدین منجر � شـــوند. اســـ  تمرار در دموکرا� خوا� و عدالت طلیب و اســـتقالل م� و عزت نفس  کنند به فعال کردن ن�ی

وطه تا کنون در جامعه ایران به عنوان اند�شــــــــه های راهنما و ارزش  ا�ســــــــاین و حقوق شــــــــهروندی حد اقل از زمان انقالب مـ�ـــــــش
 های متعا� با�ت ماندە و ه��ار در اشکال جنبش های مختلف ظهور و نمود �افته اند. 

-راحیت با �ک نظام اقتصـــــــــادیه �ک نظام ســـــــــ�ا� و اقتصـــــــــادی �ســـــــــته ب ،بدون خشـــــــــونت ،انقالب �کدر که   م دار� ا�ر انتظار 
ن ســـــــــ�ا� باز جا . از آنجا که انقالبها عمومن اجتناب  م خ�� ا�دە آل�ســـــــــت هســـــــــت�  ما با�د گفت که  شـــــــــود و کار پا�ان �ابد، �شـــــــــنی

ــــــــــوند  ناپذیر  ن  � شـ ــــــــــالمت ام�ی ــــــــــته بودن راههای مسـ ــــــــــالح رژ�م های  و نا�ش از �سـ ــــــــــتند  حا�م اصـ ن� توانند بدون منازعه و   ،هسـ
با این حال کارنامه انقالب ایران در ســــالهای ا�جاد شــــدە در قدرت باشــــند.  صــــوصــــن بعد از ســــقوط رژ�م قب� و خأل خشــــونت خ

ن وقیت که رژ�م های مســـــــتبد حا�م   ی  پرخشـــــــونت�ســـــــبت به ســـــــایر انقالب ها اول�ه �ســـــــ�ار ا�ســـــــاین تر و معتدل تر بود. همچننی
ا�ط انقالیب مساعد  ،اقدام � کنند حیت حلقه های داخ� خود وحذف کردن  راههای اصالح از باال را � بندند و به طرد  ا�ر �ش

ن توســــط مردم و نهادهای مدین مانند اتحاد�ه های کارگری  در شــــکل �ک   مخالف ســــ�ا� های و ســــازمان  برای تغی�ی آنها از پاینی
پد�د ن�ا�د فجا�� �س عظ�م تر از فجا�� که ممکن اســـــــت در �ک انقالب رخ دهد � تواند انتظار آن جامعه را  ائتالف عمدە

فجا�� مانند مداخله خار�ب و جنگ های خانما�ســـوز قومییت مانند جنگ بال�ان و کودتا. مشـــارکت طبقات کارگری در  بکشـــد. 
ی   شـــــکال ســـــازماند� شـــــدە و نهادهای مدین جا ا  این که در ســـــالهای قبل از انقالب فرصـــــت شـــــکل گ�ی ن افتادە در انقالب ها به م�ی

ــــــــــاە ایران) برای عدم   وین بر د�کتاتورها (مانند شـ ــــــــــارهای ب�ی ن فشـ ــــــــــونت و خون��زی � کاهد. همچننی ــــــــــدت خشـ ــــــــــته اند از شـ داشـ
ی  ی مفرط شــــــکنجه و خفقان هم به شــــــکل گ�ی نهادهای مدین و کارگری کمک � کند و هم از �شــــــد�د خشــــــونت توســــــط  بکارگ�ی

وهـای نظـا� � کـاهـد.  ی � کنـند.  ن�ی ـــتارهـای    فجـا�� کـه در بـنابراین گـا� انقالب هـا از رخ دادن فجـایع عظ�م تری جلوگ�ی ــــــ ـــ ـــ کشـ
 شاهد آنها بود�م.   و سور�ه و لییب صدام و عراق  طالبان افغا�ستانو  کامب�ج

ن  ــــــــــان داد که امکانبهار عریب  همچننی ــــــــــد    هرچند کوتاە اما �شـ ــــــــــت عـ�ــــــــــ انقالبها وجود دارد و همانطور  که قبلن گفته شـ بازگشـ
ی جهان م�الدی به علت سقوط کمون�سم و رشد جهاین شدن �ما�ه داری ع� انقالبها 2000و  1990هرچند در دهه های 
و نهاد قدرت و عدم توازن قوا، شـــــاهد مبارزات و در  ســـــت اما تار�ــــخ �ـ�ــــش تا �ـ�ــــش ه ،به ظاهر پا�ان �افت ســـــو� برای اســـــتقالل

 .  مواردی انقالب هایی خواهد بود 

 

 کار �ک عدە �ا گروە �ا ا�دئولوژی �ا طبقه خا� است!   ،انقالب 11 توهم 

ن طبقات داد  ننظ��ه پرداز انقالب �شا اسکا�پول تدا  همانطورکهپاسخ:  ن دولت و طبقات اجتما�، و بنی : تحل�ل روابط بنی
ن دولت با دولت های د�گر اجتما�   انقالبها برخالف کودتا ها �ا اصالح   است. برای فهم انقالب هاسا�  امری  با �کد�گر،  و بنی

 هرچند  ،خا� باشند  هاند�شن هستند که دست پخت �ک گروە �ا آاز  و پ�چ�دە تر  �س�ار عظ�م تر  ،طلیب های س�ا� از باال 
ان قد ن اضات به درجات و اشکال مختلف رت در گروههای مختلف بنا بر م�ی نقش بازی � کنند.  �سیج منابع و سازماند� اع�ت
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ی خواهند �افت،امانقالبها  وهای جامعه به نو� اجماع �ا ائتالف  کان پد�د آمدن ب�ش�ت � رسند لیب سوقیت که عمدە ت��ن ن�ی
که عل�ه مرک��ت است  شامل بر�ن از نخبگان خود نظام که )  در برقراری نظا� بعدی نه لزومن ا�جایب اتحاد در ن�ن حکومت (

 است.  شدەغ�ی قابل اصالح  ا�نون در طبقات حا�مه اش اختالف افتادە است و 

 

 ! ؟انقالب ها پد�دە های عمدتن برنامه ر�زی شدە ای هستند  12 توهم 

طرا� شدین ن�ستند بل�ه "آمدین انقالب ها   اسکا�پول �شان داد: معروف پژوهش  جمله  مطالعات از  بر�ن  همانطور که    پاسخ: 
ل به مرحله ای � رسد    ساختار قدرت در  بحرانهای عیین  -هستند"  �ا �ک طبقه �ا گروە خاص خارج  طبقه حا�مهکه از کن�ت
ا�ط سقوط شاە و  هم عوامل عمدە ای در کنار ان مجموعه . در مورد انقالب ایر )� شوند  : وردند آانقالب را پد�د  تحقق �ش

ن شدن های و  از عوامل کوچک و شخ� مانند ب�ماری مخ�ن �طان شاە ایران تا باال  رشد اقتصادی و ناهمخواین  نا�هاین  پاینی
 مردم از پایتحم�ل شدە های تحوالت س�ا� اقتصادی 

گ
ن از باال با ظرف�ت پذیرش فرهن� تا مداخالت خار�ب از جمله فشار  ،نی

ا�ط انقالیب   ا�ط جنگ �د و �ش وهای مخالف شاە تا �ش ن ن�ی وهای کارتر بر شاە برای باز کردن فضا تا ائتالفها و روابط بنی رشد ن�ی
د (ماننچپ و ضد استبدادی و جنبش عظ�م دا�شجویی و حقوق مدین و ضد جنگ و�تنام در غرب که تحص�ل کردە هایی ایراین  

( �عیت وع شدە بود  ها  تا رشد اسالم گرایی که از دهه ،را متاثر کردە بود  ع� �ش ن �ش تا رشد  ،قبل در م� توسط اخوان المسلمنی
نا�ش  70جنگهای شکست خوردە اعراب و ا�ائ�ل و بحران ما� دهه  از ا�ائ�ل و جنا�ات آن و  منطقه انزجار مردم مسلمان

 که با شاە ایران ن�از به مقابله با رشد تهد�د صهیون�س� از سقوط ق�مت نفت نا�ش از جنگ اعراب و ا�ائ�ل، تا احساس
ق�ت شاە در مرد� تا شکست برنامه اصالحات ار�ن و عدم موف ،تا رشد مبارزات مسلحانه چگوارایی  روابط حسنه داشت،

انه چند دە م�لیون دالری  ی  ساله 2500تا حیت جشن  ،جلوە دادن حا�م�ت بعد از کودتا�ش که در آن   در تخت جمش�د  متک�ب
ا�� رخ  در حد تماشا�پ هم دعوت �شدە بودند مردم ایران  نمایندگان   سا� داد که استانهای جنویب دچار خشک  و همزمان در �ش

مرموز  های و مرگ (به حق �ا ناحق) که از چشم ساوا� د�دە شد بادان  آکش�دن مرموز سینما رکس   �شآتا به  شد�د بودند،
�عیت  ن خودش مصط�ن خمیین و ع� �ش  و جالل آل احمد که به گردن شاە (به علت همه کارە خواسنت

گ
و سابقه  و صمد بهرن�

ون  �ک و پذیرش درخواست شاە توسطاو دوسیت شاە و صدام در  و  )اش مخوف ساوا� آقای خمیین از  راندنصدام برای ب�ی
ن المل� تر شدن  کهعراق که به پار�س   این اتفاقات به ن��ه خود نقش خود وهمه ..... همه  کرد فراهم   را  وی چهرە ی زمینه بنی

ی آضمن این که امکان بوجود آوردن و برنامه ر�زی همزمان  ،را بازی کردند   ،چه داخ� چه خار�ب  نها برای هیچ قدرت ��ش
 . شتوجود ندا به تنهایی  و قوی  بزرگ  ر دقهرچ

  

ن کرد  13 توهم   ! ؟انقالبها را � توان بر اساس �ک الگوی واحد درک و تبینی

ن همزمان مدنآانقالبها در اثر گرد هم  پاسـخ: همانطور که گفته شـد، ا�ط متعددی به اضـافه شـا�س و  �ا حادث شـدن تق��نب �ش
کند اما با این حال  پد�د آمدەتصـــــــادف  ن ب�شـــــــ�ت انقالبها مشـــــــ�ت ا�ط مذکور در بنی و تک عام� ن�ســـــــتند. هرچند بر�ن از عمدە �ش

ــــــــــــور د�گر فرق � کند و بر� تج��ه �ک انقالب را ن� توان به  ــــــــــــور به کشـ ا�ط مختلف الزم برای تحقق  انقالبها از �ک کشـ �ش
ن همزمان و ظاهرن همشکل   ،مثالبه عنوان بهای د�گر بدون مالحظات جدی تعم�م داد. انقال  سلسله بهارهای عریب  که تق��نب

ن   ـــــــــــم های مختلف داخ� و خار�ب مختلف به نتایج  و عواقب مختل�ن انجام�د. تعادلها و تعاملها بنی ـــ اتفاق افتادند اما دینام�سـ
وهای نظا� ـــــــــــدە و ن�ی ـــــــــــازماند� شـ وهای سـ وهای داخ� با خار�ب د  ن�ی ـــــــــــکل د� به   ر داخل و مداخالت خار�ب  تعامل ن�ی درشـ

با یب رونق شـــدن نظ��ه های جهاین ســـازی و رشـــد راســـت افرا� میهن پرســـتانه (با م� گرایی موثر اند.   و مابعد انقالب انقالب
ی درایران بود�م. انتظار  باسـتان پرسـیت و  ایران/کورششـاهد رشـد  ،) در �ا� جهاناسـتقالل طلبانه اشـتباە �شـود  پرسـیت ب�شـ�ت

، � رود که در رقابت های انتخابایت  که البته در زمان (باســـــتان پرســـــتانه وطن پرســـــتانه و ســـــ� کنند از احســـــاســـــات  نامزدها  آیت
 " وع�ت به شــــــدت آســــــ�ب د�دە دولتاحمدی نژاد تحت عنوان "مکتب ایراین ــش ن ظهور �افت ،جهت ترم�م مـ�ـــ به طور   )موقنت

ند.  محتاطانه تری   ب�ش�ت بهرە گ�ی
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ــــــــــورهای انقالیب به علت  مردم 14 توهم  ــــــــــنیت  کشـ ــــــــــعه  بودن، سـ دهندە ی دولت های مدرن را قدرت درک و فهم اهم�ت برنامه های توسـ
اسیون رشد ن�افته بود! ا شعور اجتما� همزمان ب�ا ! ؟نداشتند  ن  ؟رشد اقتصادی و مدرن�ی

وع شــــدە اند ـ�ـــ توســــعه �ایب  و تجدد در اشــــکال امروزی در ع انقالب ها این درســــت اســــت که  پاســــخ:  . در دوران های  از باال �ش
ـــــــــــع�ف قدرت �ک حا�م�ت که عموم ،قد�م  ـــ ـــــــــــور�د و �  نبا تضـ ـــ حا�م�ت های �ک قوم بر اقوام د�گر بود قوم�ت د�گری � شـ

ـــــــــله جد�دی را تاســــــــــ�س � کرد. اما در عـ�ـــــــــ تجدد  ختتا ـــــــــلسـ ن از  مدند. آهای فراقومییت پد�د  ملت-دولتو سـ برای فراتر رفنت
اع شــــد و ســــ� کردند تا با پوشــــاندن �ک فرهنگ و ز�ان و �ک خوا�ش خاص تار��ن  ،مفهوم قوم�ت بر پ�کرە   مفهوم مل�ت اخ�ت

جا ب�اندازند.   به عنوان امری طب��این مفهوم را در ذهن ها  جوام� که از ط��ق مرز�ندی های اســـــــــتعماری شـــــــــکل � گرفتند،
و میهن پرســیت صــد  �ســ�اری از این دولت ها در جهان ســوم ســ� در متجدد کردن مقتدرانه کشــور خود داشــتند. این ن�ع تجدد 

ــان نداشـــت بل�ه حیت �ک  البته ــتبداد ا�شـ ــن با اسـ شهیچ تناق�ـ ــتبدادی محتاج تق��ت خود از ط��ق گســـ�ت صـــنعت و  دولت اسـ
�  های تاســــ�س دا�شــــگاه شــــامل حیت  ،گونه  توســــعه های این. ســــتا و بمب و ار�ش مجهز   فتکنولوژی و خط راە آهن و تلگرا 

ن � شـــــود و �ف تاســـــ�ساما غ�ی ســـــ�ا� های درس خواندە تکنوکرات  به ز�ر برای تول�د  دوســـــیت  -دل�ل بر فرهنگدا�شـــــگاە  ن�ی
ن رژ� گرفتند نه به خاطر انکه غ�ی از این شـــــــیوە اســـــــتبدادی را پ�ش  ملت های جد�د همه  "تجدد  پدران. "هایی ن� شـــــــود  م چننی

نکته این اســــت  اما  ،. البته تفاوت ها هســــترا� برای توســــعه نداشــــتند بل�ه به خاطر یب  ر�شــــه بودن در تار�ــــخ حق��ت خ��ش
ورتن روح�ه اســـــتبدادی و صـــــنعیت ســـــازی �ک کشـــــور که  که   پدر تجدد �ک کشـــــور  ،ن�ســـــتند و بل�ه در نها�ت �کد�گر ناقض  �ن

��ب به پدر تخ مجهز ساخته، با تمرکز فساد آور قدرت و خودرایی در نها�ت و دا�شگاە و راە آهن ه و جادە و ار�شسد و کارخان
 ونابودی کشور هم تبد�ل � شود.  

اما در مورد کشـــــوری مانند ایران با  ،�د آممکن اســـــت طب�� به نظر ن�از به تمرکز قدرت و اقتدار برای توســـــعه اول�ه �ک کشـــــور 
" د صــد ســاله دموکرا� خوا� "ســابقه چند هزار ســاله تمدین و خصــوصــن چن 

گ
زمینه  )به قول نامجو( مدرنیته ی اخالق ســ�

تعامل با جامعه را از دســــت داد و به امری تحم�� و غ�ی مرد� تبد�ل شــــد. چه �ســــا کشــــوری که توســــعه ای کند را اما به شــــکل  
ـــــــــــالحات مِ بو� ب ـــــــــــود (مانند اصـ ـــــــــــورای    ��ب در ژاپنه جلو � برد و موفق � شـ ـــــــــــل مهم آن عبارت بودند از : ب��ایی شـ که دو اصـ

) و چه �ســـــــا کشـــــــورهایی که توســـــــعه های تند و ��ــــع را با زور و قلدری و مشـــــــوریت و دخالت همه طبقات در ادارە امور ممل�یت 
     � انجامند. و وا�نش شد�د مردم  برند و به شکست و عقب گرد  بدون اتکا به ظرف�ت ها و ارزش های بو� پ�ش �

دولت دموکرات�ک مصــــدق اما �شــــان داد که � توان اقتصــــاد �ک کشــــور را تحت بدت��ن تح��م های نفیت از جانب ابرقدرت ها 
ون آمد و منابع از  ،چرخاند  وز ب�ی ن المل� پ�ی خود جوش و  و را م� کرد و توســــــعه را به شــــــکل مرد�  عمدە کشــــــور  دادگاههای بنی

ــــــــــتقل و  ــــــــــتبداد وجود  پ�ش برد. دموکرات�ک  مسـ ــــــــــعه بدون اسـ ــــــــــاە و پدرش امکان توسـ ــــــــــدق هرگونه ادعا که در زمان شـ تج��ه مصـ
ـــــــــادی از امکان توســــــــــعه دموکرات�ک اق نداشــــــــــت را باطل � کند. آری، رژ�م اما این خود  مردم ایران به زور گرفته شــــــــــدە بود،تصـ

ایی ا�فا کرد و هرگز در مسـ�ی توسـعه اقتصـادی ایران روند گشـا�ش سـ�ا� ه که در این امر نقش ب  پهلوی بود  و تقسـ�م قدرت  �ن
ن طبقات اجتما�  را پ�ش نگرفت مگر وقیت که دگر خ�� دیر بود!  بنی

 

 شعور اند و از این رو با احسا� شدن و احسا� کردن مردم به تصم�مات غ�ی عقالین و مخرب و انقالبها انفجار شورهای یب  15 توهم 
 � شوند! 

گ
ش خشونت منجر � شوند  و باعث عقب افتاد�  ؟گس�ت

ن در انقالبها پاســـــخ:  ل محل ظهور �افته و �ســـــا عامل �شـــــد�د خشـــــونت شـــــوند. اما این هم   ،مطمئنن عواطف جم� خارج از کن�ت
نقدر که شـــــــعور  آســـــــت. هیچ جامعه ای به شـــــــکل منط�ت و صـــــــددرصـــــــد عقالین عمل ن� کند. ا�ســـــــانها غ�ی قابل انتظار ن�ی امر 

. این که این انرژی عظ�م چگونه تخل�ه شــود امری اســت  احســاس بخ�ــش از ا�ســان�ت ا�ســانهاســت ابراز  و  شــور هم دارند  ،دارند 
وهای فعال تر و سازماند �عیت از چهرە که با�د در حد ممکن توسط ن�ی ان تنظ�م شود. به عنوان مثال ع� �ش � تر شدە و ره�ب

ـــــــــان محورانه ـــ ـــــــــته کردن عنا� ا�سـ ـــ ) های متنفذ انقالب ایران با عقالین کردن دین وخرافه زدایی و برجسـ ــــــــــــیت و مدرن و  (اومان�سـ
ــ�ال�ســــــت  بعد از   گونه آنها   داعشهور ظدر تقل�ل نفوذ اســــــالم گرایی افرا� و  ارائه کرد  اســــــالمدر برداشــــــت خا� که از ســــــوســــ

 به شــوروی که �ک دهه بعد ســقوط کرد)  انقالب لنین�ســیت از �ک طرف و رفع احتمال  انقالب
گ

نقش از طرف د�گر (و وا�ســت�
  و س�ا� و ا�دئولوژ�ک ب�دار و فعالوی  نه تنها اژدهای مذهب را ب�دار نکرد (که این اژدها دهه ها پ�ش در منطقه    بازی کرد. 
ش احســاســات اســالم گرایی در اثر فســاد دولت  و پا�ســتان و  اخوان المســل�من در م�ــ و وهاب�ت در ع��ســتان  – شــدە بود  گســ�ت
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وعه  نهضـــــت های اســـــال� در �ســـــیج افکار عمو� عل�ه تهد�د صـــــهیون�ســـــم رشـــــد های ســـــکوالر وا�ســـــته به غرب و  و حیت مـ�ــــش
�عیت و  ) بل�هخوا� و فدائ�ان اســــــالم در ایران رام  را در زمینه ایران  ی ب�دار شــــــدەاین اژدها ،م� مذهیب ها  برعکس نهضــــــت �ش

�ت  تر  وهای مذهیب جوان م�ت     .  پد�د آورد  مذهیب  را در مقابله با �شد�د ارتجاعو تحص�ل کردە متدین نمود و ن�ی

  

 

 وخ�م تر ظاهرن ع� رغم وجود مشکالت  ید�گر انقالب ایران،  57بعد از انقالب  چرا  -بخش دوم
 ؟ �شد  حادث

 
 !  دە غفلیت که بعد از انقالب �ا �شد �ا کم شد. حداقل تا سالهای اخ�ی

 

ی شد) عنوان   دە غفلت اسا�این سوال را در دە نکته در مورد  به پاسخ رژ�م پهلوی که بعد از انقالب تکرار �شد (�ا در ابعاد کم�ت
 � نما�م: 

ە از شـاخص ت��ن چهر  و عزت هللا سـحایب  آ�ت هللا سـ�د محمود طالقاین  مهندس مهدی بازرگان،: غفلت از اهم�ت اصـالحات .1
  فضـــا را اند� باز تحت فشـــار کارتر بخواهد ســـالها قبل از این که شـــاە ( و موســـســـان نهضـــت آزادی ایران منتقد آزادی خواە  های 
وهای جوان انقالیب تندرو به زودی با�د  ،حا�ن به انجام اصــــالحات �شــــود  رژ�م شــــاە هشــــدار دادند که ا�ر  )کند و مســــلح با ن�ی

ا  ه کرد که آن  عنوانبه متین مهم برای مبارزان ســـــــ�ا� آن روزگار تبد�ل شـــــــد. بازرگان در دادگاە دفاع�ات بازرگان ( رو�رو شـــــــود. 
ی � ــتند که از راە قانوین خواســــــته خود را پ�گ�ی ــن�دە �شــــــد  . )کنندآخ��ن گرو� هســــ اما همانطور که  . این هشــــــدار آنها البته شــــ

ن ره�ب انقالب ،بعدن بازرگان نوشـت با انحصـاری کردن همه تصـم�مات و مداخله شـخ�ــ   خود شـاە بود که ،به طور من�ن  اولنی
ن قانون اســا� ممل�یت  ر�ز و درشــت در همه امور  وطه زمینه ســاز ســقوط خود شــد. و ز�ر پا گذاشــنت اند� انعطاف هرچند    م�ــش

ن نا�ا�ن � توا�ســـــت �نوشـــــت را عوض کند. شـــــاە تصـــــور � کرد با  اختالفات  بهرە بردن از  و   خود عل�ه �کد�گر تح��ک مخالفنی
ــا، � تواند بدون  ا�دئولوژ�ک آنها، وهای  ن�از به باز کردن فضـــــــ ــتفادە از  مخالف خود ن�ی نهضـــــــــت روشـــــــــنفکری  را خنی� کند. اســـــــ

�عیت مذهیب ( ؛عل�ه کمون�ســت ها و  و دا�شــج��ان مســلمان)، �ش عل�ه مارک�ســســت ها و   مذهیب ها اســتفادە از  روحانیون انقالیب
ال،مذهیب ها-م�و  مذهیب ها مارکسـ�سـت ها عل�ه  -و اسـتفادە از م� ها عل�ه مذهیب ها و مذهیب ها عل�ه م� ها و م� ی لی�ب

ن قابل تقل�ل به ســــــــ�اســــــــت نبود و ن�ســــــــت.  وهای مذهیب ها! با این حال همه چ�ی جامعه فراتر از بازی های ســــــــ�ا� عمل �  ن�ی
  کنند.  

ورتشـــــاە البته به  به  نه دی و دردهه شـــــصـــــت م�ال مشـــــاور�ن ام��کایی اش ه توصـــــ�ه البته ب( باالخرە یپ برد انجام اصـــــالحات  �ن
ن  2) اصــــــــالحات ار�ن و (1: (وی دارای اهم�ت بودند  ات اجتما�اصــــــــالحبرنامه دو  !). ایراین  توصــــــــ�ه منتقدین ) اصــــــــالح قواننی

 . ا�شانخانوادە به نفع زنان و دادن حق رای به 

ە شـدن  برای خ��دن وفاداری اقشـار روسـتایی در برابر جنبشـهای مخالف شـهری  برنامه اصـالحات ار�ن را  ن ی از راد�کال�ی و جلوگ�ی
رکت روستائ�ان و کشاورزان بهرە مند بودند (انقالب  از مشا در جهان سوم�س�اری از انقالبهای ضد استعماری  . آنها آغاز نمود 

ن به عنوان نمونه).  ن اما حیت  هند و چنی ).   هم  اصـالحات همنی توسـط مشـاور�ن ام��کایی طرا� شـدند (ولف الدجنسـ� آم��کایی
ن ها از فئودالها گرفته شــــد  �ن  ،زمنی ان یب  و کارگر  کشــــاورزان فصــــ�  . دادە شــــد صــــاحب نام دهقانان خداها و  کد و  ها  نآبه مبا�ش

، ن ن ها وب ت��ن غای از مر بخش عمدە ن بعدماندند.  و مال��ت مل�همچنان یب  زمنی کت های کشــت و صــنعت   زمنی توســط �ش
د خ��دە شـــدبه ثمن بخس  ن ها کار � کردند را بگ�ی ــاورزی که روی این زمنی ە شـــدە جای کارگران بخش کشـ ن ــاورزی مکان�ی .  ند تا کشـ

ن شــــدە کارهای ســــاختماین  در  تا  روانه شــــهرها و حلیب آبادها شــــدند  و کارگران کشــــاورزی  با اندک پولهای بادآوردە دهقانان یب زمنی
کت های �ما�ه ســــاالر   از نظا� در نها�ت و  مشــــغولنامولد �ا در بازار ســــ�اە  ،�ا به گدایی و اعت�اد دچار  ،بکار گرفته شــــوند  و   �ش

ن نظام  ،انحصـــاری  ن  ا� شـــد. خاین �ا فئود -خانقب� جا�شـــنی ن از ط��ق وکالی اصـــالحات تازە همنی ــته  هم با مقاومت خواننی وا�سـ
 و روند آن کند گرد�د.   مجلس رو�رو بود ی 



 

   
© Dr S A Hamed Hosseini, 2017 

حه
صف

 
17 

ن به نفع زنان هم مهم بود.  اما تنها زنان   این � توا�ســـت برای شـــاە وفاداری زنان و تجدد ا�شـــان را به ارمغان آورد.  اصـــالح قواننی
اما در زماین که فقط �ک حزب حق رقابت با   ،طبقات متوســط شــهری و طبقات باال منتفع شــدند. حق رای برای زنان مهم بود 

ـــــــــــت ن حق رایی  ،رای دادن برای مردان هم یب معین بود  و  خودش را داشـ ــب�ه �ک  برای زنان چننی ـــــــــ ـــــــــــ�ت شـ ـــــــــــو�ن ب�شـ ! حقوق بود شـ
�ت زنان آن یب ســــــواد �ا کم ســــــواد بودند اما  ،خانوادە برای زنان مهم بود  و متاثر از روابط ســــــنیت زن و مرد،   در جامعه ای که ا���

ــته باشـــد. چه فا�دە ای  این تغی�ی  وهای ســـنیت به عنوان غر  ،ضـــمن این که  � توا�ســـت داشـ ب زدە و  این اصـــالحات از جانب ن�ی
وهای روشــنفکر و خصــوصــن چپ  تفســ�ی شــد و و حمله به بن�اد خانوادە ها ولنگار کردن زنان در شــهر  به عنوان پروژە  توســط ن�ی

  . ای جهت انحراف اذهان از شکافهای طبقایت 

 

 

 

ی بود. به عنوان �ک  بتالشـــــــهای جن  در مقابل ش روشـــــــنفکری مذهیب برای ارتباط با مردم و خصـــــــوصـــــــن زنان در حال شـــــــکل گ�ی
�عیت تحت عنوان   مهم،ی نمونه  زن  �ک زین که نه �ک  عنوانو مدل کردن فاطمه به  فاطمه فاطمه استکتاب معروف ع� �ش
ــــــــــــب خوان در چـادر پ�چ�ـدە ی  متحجر  مرتجع ـــ ــبـانـه روز گ��ـان نمـاز شـ ــــــ ـــ ـــ  �ـه بلیب ه��ـت،  ی  از خود ب�گـانـهزن  �ـک بود و نـه و شـ

توسط   ،کنار ع� � ا�ستد و مبارزە � کند و جا�ش را نثار   برای عدالت اجتما� در  که  م�ادین عمو�،خطییب شجاع در م�ان 
ا�ط تجدد  ان جواین که در �ش به  به دنبال بازسـازی ه��ت خود بودند  ناموزن افسـار گسـ�خته ی غرب زدە،زنان مسـلمان و دخ�ت

ـــــــــد  ـــ ـــــــــاس قدرت اجتما� داد.  الگو و به عنوان �ک  راحیت جذب شـ ـــ فاطمه همچنان   چهرەبه آنها عزت و اعتماد به نفس و احسـ
ــــــــــا�ه وال�ت همـ�ــــــــــش ع� و پدرش  ــــــــــ�ا� ماند اما تنها به عنوان زین که در سـ ــــــــــطورە تار��ن سـ بعد از انقالب به عنوان �ک اسـ

ن تصــ��ر در غ�اب تصــ��ر انقالیب ضــد قدرت قبل از انقالب برای قـ�ـش   ،محمد به کار تق��ت نظام والیی � آ�د با این حال همنی
وهای مخالف نظام اسـال� از  ە بخش بود. ن�ی ن از شـخصـ�ت های   هر گونه اسـطورە سـازی  تداوم سـنیت وفادار به اندازە کا�ن انگ�ی

ە بخ�ش را از دست دادند.   دیین  ن  له �ا عل�ه قدرت اجتناب نمودە و در نت�جه زمینه انگ�ی
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ن عامل عظ�م مذهب : غفلت از قدرت مذهب .2 ـــــــــد  قالبقبل از ان ،همچننی ـــــــــنفکرانه تعب�ی شـ ـــــــــاز   ،به شــــــــــیوە ای که روشـ زمینه سـ
وها ن ن�ی ـــــــــــنیت ی مختلف مخالف و ارتباط قوی آنها با تودە های اتحاد بنی ـــ ـــــــــــنفکری   گرد�د.   مذهیب -سـ ـــ وهای روشـ ــ�اری از ن�ی ـــــــــ ـــ �سـ

بل�ه حیت با آن رابطه ای ا�دئولوژ�ک برقرار کردند   مشـک� با مذهب اصـالح شـدە ن� د�دند (خصـوصـن چپ) نه تنها سـکوالر 
وهای مخالف  کردنو قهر  از �ک طرف مذهب اما بعد از انقالب با رســ� و حکومیت شــدن 5. تا خأل ارتبا� با تودە را پرکنند  ن�ی

وهـای  ،بـا آن و بخش عظ�م برای تق��ـت ن�ی وهـای  عمـل ن منتقـد و جنبش هـای مـدین دگر بـه مـاننـد عـامـل اتحـاد و ن�ی � کنـد. ن�ی
ا� و متوهمـانـه مل�ـت و  ،مخـالف نظـام بعـد از انقالب ن ـــــــــــونـد کـه   ایران�ـتتنهـا بـه مفـاه�م نـا�ـا�ن و ان�ت ـــ و تمـدن پـار� مت� � شـ

ک در ذهن�ت مردم ارتباط برقرار کند    اما مفهوم مل�ت مفهمو� گله گشــــاد اســــت ،هرچند � تواند به نو� با ه��ت م� مشــــ�ت
�ت ســـــ�ا� فرهنگ و مشـــــوق ا�ســـــجام اجتما� و حقو�ت   اخال�ت  منســـــجم  ظامکه از دل آن هیچ ن قابل تعامل با جنبشـــــهای م�ت

ە قوی  )که م� گرا ن�ستند(جهان  ن ون ن�  ،مگر درمواردی که کشوری در اشغال خار�ب استبرای ایثار کردن و انگ�ی  �د. آب�ی

ە ای، در نت�جه برای تول�د نظام اخال�ت  ن ن نظام حا�م بعد از انقالب و انگ�ی ـــــــــــ�ت مخالفنی ـــ ـــــــــــور های  ،ب�شـ ـــ ن المل� به منشـ حقوق بنی
ضـــمن اینکه حقوق  ،برای عامه مردم ن�ســـت �ا ز�ان خودی  و حقوق شـــهروندی مت� � شـــوند. این ز�ان هنوز قابل فهم  ی �ـ�ــش 
ا� �ـ�ــــش  ن ب�شـــــ�ت به درد انتقاد از قدرت د. و �ســـــیج مرد� را ندار منســـــجم  توان ا�جاد ه��ت  به عنوان مجموعه ای از اصـــــول ان�ت

وهای تحصـــــــ�ل کردە مدین � خورد  وهای  . و در نها�ت به نو� مطالبه گرایی تبد�ل � شـــــــود  توســـــــط ن�ی در �ک کالم ب�شـــــــ�ت ن�ی
، خود را از سالح مذهب خلع سالح کردە اند  مذهب   ،! اصالح طلبان هم مخالف بعد از انقالب، به جز اصالح طلبان حکومیت

ن ا�شــــان را به شــــکل  ە شــــدە (شــــخ�ــــ شــــدە) � خواهند. امام حســــنی ن ال�ی برای  دگر "عق�دە و جهاد" برا�ش مهم ن�ســــت بل�ه لی�ب
وها با برداشـــــــیت  تعا� عرفاین و اخال�ت بود که کارش به ک��ال و کشـــــــتار خود و خانوادە ودوســـــــتا�ش کشـــــــ�دە شـــــــد!  ب�شـــــــ�ت این ن�ی

اشــــتباە گرفته و در نت�جه تما�� به اســــتفادە   "جدایی دین از ســــ�اســــت"را با  "جدایی دین از حکومت"نادرســــت از ســــکوالر�ســــم 
 . با قدرت ندارند  ایت خود از مذهب در س�است مبارز موثر 

توسـعه �ک کشـور ا�ر به شـکل نامتوازن باشـد �عین تنها در بخش هایی خاص و منتفع کنندە اقشـار   : غفلت از توازن در توسـعه .3
د و آنها را وارد �ک برنامه همه خا� باشـــــــد هرچه قدر هم که  �ت و موفق باشـــــــد ا�ر ســـــــایر بخش ها و اقشـــــــار را ناد�دە بگ�ی م�ت

و� متوازن باشــد با پذیرش ب�شــ�ت مرد� و آرام  جانبه نکند با مقاومت و در نها�ت با شــکســت مواجه � شــود . اما ا�ر توســعه 
تنها طبقات متوســط و باالی شــهری را تحت تاث�ی قرار داد و  موفق�ت ب�شــ�ت همراە خواهد شــد. توســعه نامتوازن شــتاب زدە که

 
ح�أە عق�دە  الان به عنوان مثال �� از معروف ت��ن دفاع�ات تار�ــــخ مبارزات قبل از انقالب از خ�و گل��ن مبارز مارکس�ست این گونه آغاز � شود:  " - 5

ن شه�د بزرگ خلقو جهاد. سخنم را با گفته ن بار -كنم. من كه �ك ماركس�ستهای خاورم�انه آغاز � ای از موالحسنی لنین�ست هستم برای نخستنی
ای  عمرم، من قطرە زنم و حیت برای عدالت اجتما� را در مكتب اسالم جستم و آنگاە به سوس�ال�سم رس�دم. من در این دادگاە برای جانم چانه ن� 

ن از عظمت خلق زا كوچك  ستارها و ح�در اوغ�ها،  ها، �عقوب ل�ث    ها و ماز�ارها و بابك های مبارز ایران هستم. خل�ت كه مزدك ناچ�ی ها، �س�ان ها و م�ی
مبارز و دالور هستم. از اسالم سخنم را آغاز كردم   زنم چرا كه فرزند خلقها داشته است. آری من برای جانم چانه ن�ها و وارطان    روز�ه  ها ،ها، اراین  

، شیخ محمد خ�اباین های رهایی  اسالم حق��ت در ایران هموارە دین خود را به جنبش  ها نمودار صادق  بخش ایران پرداخته است. س�د عبدهللا بهبهاین
ن اسالم حق��ت دین خود را به جنبش  این جنبش   كند".  بخش م� ایران ادا �   های آزادیها هستند و امروز ن�ی
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اشـتباە د�گر نظام شـاهنشـا� بود. توسـعه بعد از انقالب   ه �ا �شـت � رهای � کند،اقشـار وسـیع پاییین جامعه را ناد�دە گرفت 
ـــــــــــن   ـــــــــــوصـ ـــــــــــ�ت و با موانع فراوان داخ� و خار�ب   برنامه های اول�ه هرچند کندتر  �خصـ ن اما  ،ب�شـ ـــــــــــبنت (برای  بود.  همه گ�ی تر �سـ

 رج�ع شود).   غفلت های بعدی به ب�ش�ت جزئ�ات 

 

 

 

 

ش برنامه های توسعه روستایی (برق رساین و گاز بعد از کاهش نابرابری   : اجتما� عدالتفلت از اهم�ت غ .4 انقالب با گس�ت
ن  ایران که رساین و تل����ون و آموزش و پرورش برای شصت درصد جمع�ت و انفجار جمعییت این ق�ش و  بودند  روستا �شنی

ش تبل�غات رادیو تل����وین به روستاها و جنگ هشت ساله که  ش شهری شدن و وارد شدن به س�است و اقتصاد و گس�ت گس�ت
ن است)مستلزم خ��دن  طبق آمار توسعه  . از جمله س�است هایی بود که به بقای نظام جد�د کمک کرد  وفاداری اقشار پاینی

،ج ان نابرابری اقتصادی از  هاین ن در درصد  46به  قبل از انقالب، (مرحله خطرنا�) مطلق ی نابرابر  درصدِ  56شاخص جیین م�ی
از �س�اری از کشورهای  ،نابرابری مطلق از  درصد  38سقوط کرد. ( در سالهای اخ�ی درصد  38دهه اول انقالب و سپس به 

ن  ن قابل مقا�سه با ن�خ نابرابری در ا�ائ�ل، ام��کا  مالحظه ای کم�ت استبه طور قابل  و اف��قای جنویب ام��کای التنی و همچننی
ش نابرابری های عیین در ) 1(شکل  ). و ترک�ه ش اخبار فساد های ما� و رکود و  اخ�ی  �ک دهه ی با این حال گس�ت و رشد و گس�ت

شخطر بالقوە   ا نظام حا�مه ایران را ب ممکن است که  ،تورم اقتصادی   . کند مواجه  در سالهای آیت نارضاییت ها  گس�ت

https://planetplunder.wordpress.com/2017/01/08/iranian-revolution-1979/31341_322/
https://planetplunder.wordpress.com/2017/01/08/iranian-revolution-1979/halabi/
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و و مکزیک و شیلی  و برزیلآرژانتین  ز(ا 2005تا سال  ایران در مقایسه با سایر کشوره رضیب  جینی (درصد از نابرابری مطلق) ‐ 1شکل 
 است) و از ارسائیل و امریکا و ترکیه نیز اخیرن کمرت شده کمرت بودهآفریقای جنوبی همواره 

 

5.  : ــیب ــ ــ ـــ ــ ان غفلت از فقر �ســ ن ـــــــــــوم  م�ی ـــ ـــــــــــتم فقر در دوران قبل از انقالببعد از انقالب فقر در دهه های دوم و سـ ـــ طبق   به �ک هشـ
ن المل�آ ش و تداوم برنامه های دولیت توســـعه که مولد شـــغل ســـقوط نمود ( مارهای بنی برای طبقه تحصـــ�ل  ب�شـــ�ت در اثر گســـ�ت

افزا�ش یب ســـابقه ق�مت نفت از اواســـط دروان  درآمد و تزر�ق  شـــبه دولیت بود -کردە جد�د در بخش تازە متولد شـــبه خصـــو�
  ضـــــمن افزا�ش تورم در نظام بان� که با افزا�ش یب ســـــابقه مـ�ــــف در م�ان خانوارهای ایراین  خات� تا اواخر دوران احمدی نژاد 

ان جمعییت که در ز�ر خط فقر   . )3و 2شــــــکل  – همراە شــــــد  ن ، م�ی  �  2براســــــاس شــــــاخص های توســــــعه جهاین
گ

دالر در روز زند�
ان متوســط فقر د کنند در ایران به  ن ر کشــورهای خاورم�انه و شــمال اف��قا و کشــورهای جهان با درآمد متوســط  مراتب کم�ت از م�ی

وع شــــدە بود بعد از  روند رو به رشــــد مـ�ـــف خانوار که تق ). 3و باالی متوســــط اســــت (شــــکل  ن از دو دهه قبل از انقالب �ش ��نب
ـــــــــد ادامــه �ــافــت. جنــگ و انقالب تنهــا �ــک تــاخ�ی �ــک دهــه ای بــا کــاهش حــدودن �  ـــ ـــ جنــگ بــا عراق مجــددن بــا همــان ن�خ رشـ

ان باالی نابرابری و فق . )2(شـــــــــکل  درصـــــــــدی در این روند ا�جاد کردە بودند  ن رشـــــــــد   ،ر تفاوت اما در این بود که قبل از انقالب م�ی
�ت مردم محسوس ن� نمود.   اقتصادی را برای ا���
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  بود. �ســ�اری ن�ازهای ثان��ه ی مادە برای م�ــف  و ارضــاآبازار داخ� ایران با رشــد طبقه متوســط تحصــ�ل کردە  بعد از جنگ   
ن  صــاحب افتادە حیت در اعماق روســتاهای مناطق دور  � به منابع انرژی فســ�� ماشــنی شــدە بودند.   و م��ا�ل و مســکن و دســ�ت

ــا  به جامعه باعث رشـــد مـ�ــف و  هرچند تزر�ق پول اســـا� ب�شـــ�ت توســـط طبقه -برای مـ�ــف ب�شـــ�ت ن�ازهای فرا افزا�ش تقاضـ
به دل�ل دال� شـدن رو�ه مردم هم عموم اما همچنان قدرت خ��د  ،و رشـد حباب مسـکن و تورم شـد�د انجام�د جد�د متوسـط 

ن ها کم ن� آورد افزون منابع درآمدی خانوارها    هوا و ســـــوء مدی��ت ها  . هرچند نارضـــــاییت از ک�ف�ت ماشـــــنی
گ

کم نبود اما   و الود�
خصـــــــو� های مختلف کســـــــب درآمد در بازار به ظاهر آزاد و غ�ی رســـــــ� خ��د و فروش اجناس واردایت داغ شـــــــدە بود.  ەشـــــــیو 

) اما دســـت همه را در ج�ب هم گذاشـــت  و دولت افزون کردە بود برابری ها را ســـازی اقتصـــادی نا  را از وظ�فه(در دو دهه اخ�ی
 توســـــــعه دهند 
گ

ن شـــــــغل مشـــــــوق روابط بازاری به  � از دولت  نابرابری ها  رفع و  برای همه تقل�ل دادە و در نت�جه مســـــــئول�ت تامنی
ن دولیت را هم هموارە در  دادە شـــد.  حوالهنامریئ به خود مردم و بخش شـــبه خصـــو� گرفته شـــد و  اینگونه شـــما حیت مســـئولنی

 ! � بین�د  از اوضاع رسانه ها نارا�ن 

 

 

   ) بعد از احتساب نرخ تورم  1384( 2005)  تا سال  1344(  1965از سال   مرصف نهایی کل خانوارهای ایرانی رسانه میزان افزایش ‐2شکل 
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در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه ای و کشورهای با   دالر در روز زندگی می کنند  2که زیر خط فقر   ایران بعد از انقالب جمعیت افول قابل توجه –  3ل شک
 درآمد متوسط و باالی متوسط و التین امریکایی 

 

دهه اخر شــــــاە قبل از   نصــــــفرشــــــد اقتصــــــادی در دهه اول انقالب به : غفلت از توز�ــــع عادالنه نتایج توســـــعه و ز�رســـــاختارها  .6
ط عراق به خصــــوصــــن تخ��ب صــــنعت نفت توســــ  تحم�� و  بل�ه جنگمردم نه دولت �ا نظام ب�شــــ�ت اما  ،انقالب ســــقوط کرد 

ی در اقتصاد  حما�ت قدرتهای جهاین را مق� � دا�ستند.  اشاعه تعاوین ها هرچند نا موفق اما به مردم احساس مشارکت به�ت
ـــــــــــمن اینکه تعاوین  ـــ ن ق�مت ها و تورم در دوران جنگ نقش مه� بازی کردە بود  ها  داد ضـ ـــــــــــنت ـــ ن نگه داشـ بعد از جنگ  ند. در پاینی

ان دهه قبل از انقالب رس�د. در حال�که رشد اقتصادی در قبل از انقالب فقط طبقات مرفه شهری  ایران رشد اقتصادی  ن به م�ی
اما برنامه های توســــــــعه اقتصــــــــادی   ،فرهنگ بو� مردم کوچه و بازار و روســــــــتای�ان ب��دە بود  با  را منتفع � کرد و ارتباط خود را 

 بـا فرهنـگ عـامـه مردم را بعـد از انقالب ه
گ

ی برخورد دار بودنـد امـا ارتبـاط فرهن� رچنـد در اثر جنـگ و تح��م هـا از �عـت کم�ت
ا�شــــــان به مدرســــــه  هزاران خانوادە ای داشــــــته ( ان   ،� شــــــدند  در زمان شــــــاە که مانع از فرســــــتادن دخ�ت ا�نون با خ�ال راحیت دخ�ت

ــتادند  ـــــــــ ـــ ـــــــــــهای نظام جد�د قرار � گرفتند، تل����ن � خ��دند و � د�دنخود را � فرسـ ـــ ) و منافع د و تحت تاث�ی تبل�غات و ارزشـ
و ســــهم�ه   حروم اول��ت دادە � شــــد (گاز ک�ــــش مناطق مبه توســــعه به شــــکل متعادل تری توز�ــــع � شــــد بل�ه حیت در مواردی 

راهنمای برنامه ر�زی   . خودکفایی بخش مه� از اصـــــــــولســـــــــازی در روســـــــــتاها و ...) و کلین�ک کنکور مناطق محروم  و مدرســـــــــه
 های اقتصادی دردو دهه اول انقالب بود. 

� ،  2004تا ســـــال  1984در فاصـــــله   ن جمع�ت (فقرا) به برق از  25دســـــ�ت درصـــــد و به آب لوله   94درصـــــد به  37درصـــــد پاینی
  76ن و درصـــد صـــاحب تل����و  77درصـــد صـــاحب �خچال،  80و در نت�جه در  م�ان این قـ�ــش  رســـ�د درصـــد  79به  31ک�ـــش از 

ان مـ�ـــف و در درصــــد صــــاحب اجاق گاز شــــدند.  ن مد شــــهری مهم اســــت. در دو دهه  آمد روســــتایی در مقا�ســــه با مـ�ـــف و در آم�ی
ان درآمد و مـ�ـف روســتائ�ان هرچند هرگز به حد درآمد و مـ�ـف شــهر  ن ه��نه (که البته با�د گفت  ها نرســ�د ی اول انقالب م�ی

ن این دو  اند)، کم تر مخارج در روسـتا ها هم   ، اما شـکاف بنی بخ�ـش از آن به علت افزا�ش درآمد و  ،کاهش چشـمگ�ی داشـت  قـ�ش
. اما بعد از  و ارزش ر�ال م�ــف روســتائ�ان و بخ�ــش به علت کاهش درآمد و م�ــف شــه��ان در اثر جنگ و کاهش ق�مت نفت

ن با �ک ن�خ رشــد برنامه های آزاد ســازی اقتصــادی و خصــو� ســازی  داشــته   با حفظ فاصــله افزا�ش درآمد شــهر و روســتا تق��نب
ــــــــــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــع: . اسـ ـــ ـــــــبـ ـــ ـــ ـــــــنـ ـــ ـــ the-since-inequality-and-poverty-https://www.brookings.edu/opinions/iran-(مـ

utionrevol / ( 

https://www.brookings.edu/opinions/iran-poverty-and-inequality-since-the-revolution/
https://www.brookings.edu/opinions/iran-poverty-and-inequality-since-the-revolution/
https://www.brookings.edu/opinions/iran-poverty-and-inequality-since-the-revolution/
https://www.brookings.edu/opinions/iran-poverty-and-inequality-since-the-revolution/
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ات ن�خ تورم و قدرت خ��د  رشد اقتصادی به لحاظ شاخص �انه تول�د ناخالص م� و �انه درآمد م� بعد از احتسات تغی�ی
ــال  ەمردم به جز در باز  که برفروش نفت و تجارت تاث�ی من�ن داشــــــت    2011های کوتاە مدت و تا زمان �شــــــد�د تح��م ها در ســــ

ــته به نفت بودە اســـت، اما قبل  4هموارە مثبت بودە اســـت (شـــکل  ). هرچند این رشـــد درآمد قبل و بعد از انقالب هموارە وا�سـ
ن  ـــــــــنت ـــــــــنیت و کودتایی   از انقالب، بخش قابل توج� از این درآمد  با توجه به نداشـ ـــــــــد سـ پا�گاە اجتما� قوی (به دل�ل ماه�ت ضـ

وهای نظا� با تزر�ق درآمد به  ـــــــــــمن تق��ت ن�ی ـــ ـــــــــــد. حال آنکه بعد از انقالب نظام حا�م ضـ ـــ ــاە) �ف تق��ت ار�ش شـ ـــــــــ ـــ رژ�م شـ
ن جامعه به خ��د وفاداری اقشـــار مذکور  ە اجتما�  و تق��ت پا�گا از ط��ق جذب آنها در شـــبکه های �ســـیج و ســـپاە ســـط�ح پاینی

ا�ط رکود خود،  ن جوانان و کشاورزی  بخش تول�د  در  خصوصن در �ش  اقدام نمودە است.  و تورم و ن�خ باالی ب�کاری در بنی

 

 

هرگز به میزان قبل  رسانه ، درآمد ملیو تحریم ها در آمد رسانه ملی و تولید رسانه ناخالص ملی بعد از احتساب تورم و قدرت خرید (علی رغم نوسانات  ‐ 4شکل 
 از جنگ سقوط نکرد) 
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یا نرخ باالی درصد  /و : تقارن بین رشد باالی تورم و نرخ منفی رشد اقتصادی رکودی شدید)‐تورم  جهنمی ( برهه های حساس اقتصادی در اثر شکاف  ‐1‐4شکل 
 سیاسی ‐شکل گیری جبنش های اجت�عی بیکاری طوالنی مدت (نسبت به کل میزان بیکاری) و

  

 

 

 ) 1‐4و رخداداهای جهانی و تورم در ایران (شکل  نفت   نوسانات قمیت  بین قارنت ‐ 2‐4شکل  
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ــــــــــکل     2-4شـ
گ

ــــــــــت� ــــــــــان � دهد. افزا�ش ق�مت نفت به علت وا�سـ ــــــــــانات قم�ت نفت و ارتباط آن با رخدادهای جهاین را �شـ نوسـ
 برنامه های توســــــعه   آناقتصــــــاد ایران به 

گ
به �عت بر رشــــــد اقتصــــــادی این کشــــــور تاث�ی � گذارد. اما همزمان به علت وا�ســــــت�

ــاد ایران به شـــــــــکل وامهای کالن بان� تزر�ق � کنند.  ایران به در آمد نفت ه��ار درآمد نفت افزا�ش � افته آن را به بازار و اقتصـــــــ
ــــــــــادی  ــــــــــتغال زایی پا�دار در بخش تول�د، این تزر�قات به دل�ل عدم تنظ�مات کا�ن اقتصـ ــــــــــاختها و اشـ به تول�د   جهت تق��ت ز�رسـ

ــام آور در فعال�ت های زود بازدە) ـــــــــ ـــ ـــــــــــد �سـ ـــ ــادی (رشـ ـــــــــ ـــ  باعثانجام�دە و در نت�جه  � نامولد در بازارهای دال حباب های اقتصـ
ا�ر با رشـــــــد درآمدهای خانوار همراە نباشـــــــد بر تقاضـــــــا اثر من�ن گذاشـــــــته و با کاهش قدرت  . افزا�ش تورمشـــــــود افزا�ش تورم � 

ــادی را کاهش � دهد (ارزش پول داخ� خ��د مردم، ن  رشـــد اقتصـ کاهش � �ابد) و در نت�جه رشـــد اقتصـــادی که با�د حاصـــل   ن�ی
افزا�ش درآمد نفیت باشــــــد توســــــط تورم بلع�دە �ا کوچک تر � شــــــود. رشــــــد بخش های حبایب اقتصــــــادی به رشــــــد نابرابری های  

وت ع�ان اجتما� � انجامد که معمولن در شـــــــاخص هایی مانند شـــــــاخص جیین که متاثر از درآمد طبقه متوســـــــط اســـــــت و تفا
ن دو انتهای طبقات باالیی  ن به خویب �شان دادە ن� شود بنی  . و پاینی

ا�� که نابرابری ها  ا�ر افزا�ش تورم ادامه �ابد و رشــــــــد اقتصــــــــادی افت نا�هاین و شــــــــد�د کند  کاهش   و�ا ب�کاری درازمدت در �ش
ــاییت ها ،�ا بل�ه افزا�ش �افته اند  ن�افته اند  ــاییت ا�ر فرصـــت  افزون شـــدە به رشـــد جنبش های اجتما� � انجامد.  ی نارضـ نارضـ

ـــــــــکل شــــــــــورش های اتفا�ت شــــــــــهری بزرگ بروز � کند.  ـــــــــ�ا� انتخابایت و ا�رنه به شـ ـــــــــ�ا� از باالب�ابد به شــــــــــکل جنبش سـ این  سـ
)-نا�ش از بزرگ شـدن شـکاف تورم وضـع�ت های قرمز    رشـد (ن�خ تورم باال و رشـد اقتصـادی من�ن

گ
 �ک )1-4شـدە در شـکل  (رن�

 سه بار بعد  از انقالب رخ دادە اند.  بار قبل از انقالب و 

ــــــــــط اعراب) و عدم  ـــ ـــــــــــــوک نفیت (تح��م فروش نفت به متحدین ا�ائ�ل توسـ بار اول: افزا�ش نا�هاین ق�مت های نفت در اثر شـ
ـــــــــــد. این ا  ن به این تح��م به افزا�ش نا�هاین درآمد نفیت رژ�م شـ ـــــــــــنت ــاە به پیوسـ ـــــــــ ـــــــــــنعت نفت و گاز و قبول شـ ش صـ ـــــــــــ�ت م��اعث گسـ

ان  ن درصـــــدی را شـــــاهد بودند. این افزا�ش نا�هاین درآمدی باعث بازنگری در   4شـــــد. صـــــنایع رشـــــد  درصـــــد  500ســـــاختمان به م�ی
ان �ما�ه گذاری برای برنامه مذکوردو�رابر شــــد. تزر�ق پول در بر�ن از   ن برنامه پنجم توســــعه پنج ســــاله شــــد. در این بازنگری م�ی

ان الزم را نداشـته   بخش به ن شـکل گ��ن�ـش به افزا�ش تقاضـا انجام�د در حال�که کشـور هنوز قدرت تول�د الزم برای عرضـه به م�ی
ن به تورم از ط��ق  تازە تاســـــ�س وا�نش حزب  درصـــــد رســـــ�د.  50به  74ن�خ رشـــــد تورم به شـــــکل �ســـــام آوری در ســـــال  رســـــتاخ�ی
با وجود تورم باال اما رشـــــد درآمد اقتصـــــادی  به نارضـــــاییت ها دام زد.  م مصـــــنو�حمله به بازار و متهم کردن بازار�ان به ا�جاد تور 

 همچنان باال بود. 

د. اما وقیت ع��ســـــــتان در  1974در ســـــــال اما    تح��م فروش نفت پا�ان �افت اما ایران تالش کرد تا در او�ک قم�ت نفت را باالب�ب
ی شــــاە ادعا نمود که قصــــد کاهش ق�مت نفت را از ط��ق افزا�ش تول�د دارد  1977ســــال  (برای مقابله با تصــــم�م او�ک به ره�ب

مواجه شـــــد. ســـــقوط رشـــــد  درصـــــدی  40 با کاهشآن تا تا�ســـــتان همان ســـــال فروش نفت ایران و در آمد برای افزای ق�مت ها) 
ه بر کســــب و کار فشــــار آوردە هزاران کارگر را که تازە در بخشــــهای �ک بودجه ر�اضــــیت را اجرا کند کاقتصــــادی باعث شــــد تا شــــاە 

حبایب مانند ســـــــاختمان مشـــــــغول کار شـــــــدە بودند را ب�کار کردە و اعتماد طبقه متوســـــــط به قدرت مدی��ت اقتصـــــــادی رژ�م را به 
ن مناطق شهری توسعه �افت  .  شدت خدشه دار کند  ان نابرابری درآمد و شکاف عمیق بنی ن ه و مناطق شهری فق�ی و باال بودن م�ی

، �ال�ســــیت و جنشــــهای ســــوســــ�ال�ســــیت ن المل� ضــــد ام�پ ، وجو بنی ش  1978در ســــال به �شــــد�د مبارزات  روســــتایی انجام�د. گســــ�ت
ــابات کارگری در بخش نفت ــ�ار د�گر که در این مقاله عنوان شـــدە اند) اعتصـ ــافه علل �سـ ــته به نفت را  ( به اضـ ــاد وا�سـ به اقتصـ

 فلج کرد. 

ن تورم باال و رشــــد من�ن اقتصــــادی شــــکاتداوم  به تداوم تنشــــهای هم  و نابرابری ها و جنگ قدرت بالفاصــــله بعد از انقالب ف بنی
افزا�ش ق�مت نفت در دهه هشـــــتاد  کمک کرد.   و ثبات ســـــ�ا� به نفع �ک طرف ه قدرتبه قبـضــــ جنگ وق�ع داخ� دامن زد. 

ـــــــــــپس بعــد از جنــگ وامهــا نمود.  بــه علــت جنــگ ایران و عراق خود بــه تغــذ�ــه و تــداوم جنــگ کمــک ـــ ی بــانــک جهــاین بــه بــازارو سـ
رشـد   در اواخر دهه هشـتاد م�الدی، سـقوط ق�مت نفتهمراە با تورم را باال بردە و اقتصـاد خصـو� سـازی شـدە تزر�ق شـدە، 

تورم همچنان افزا�ش �افت  ،. در دورە دوم دولت رفســــنجاین اتفاق افتادند  1371اقتصــــادی را من�ن کردە و شــــورشــــهای شــــهری 
ن ن�خ رشــــــد اقتصــــــادی  اما  اما به ســــــمت انتهای این دولت مجددن رشــــــد اقتصــــــادی به علت  و التهاب خواب�د.  بهبود �افتموقنت

ــها با دولت های ارو�ایی کاهش �افت ـــــــــ ـــ ـــــــــــکاف تورمدر نت�جه و  �افته در حال�که ن�خ تورم همچنان افزا�ش تنشـ ـــ ـــــــــد  -دو�ارە شـ ـــ ـــ رشـ
.  خود را تخل�ه نمود  (خات�) � زد مخالف تری   اصالح طلیب از ط��ق رای دادن به کاند�دایی که ساز  حادث شدە و به جبنش

نابرابری  درصد با�ت ماند.   20وش حرشد تورم حول و  اما مثبت ماند  به علت تنش زدایی با غرب ن�خ رشد اقتصادی  ،بعد از آن
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رشـــــد مـ�ــــف با مظاهر غریب در    وعدە دادە شـــــدە حاصـــــل �شـــــد. ها انچنان که انتظار � رفت کاهش ن�افت و توســـــعه ســـــ�ا� 
�اس اجتما� خصــــوصــــن در م�ان جوانان و طبقه  دوران اصــــالحات به �شــــد�د نگراین ها در اقشــــار روســــتایی و ســــنیت دامن زد. 

ال�ســـم   انجام�د.  در برابر کاند�دای پ��ول�ســـت ســـنیت  2005متوســـط شـــهری از اصـــالح طلبان به شـــکســـت آنان در انتخابات  لی�ب
س�ا� در ترک�ب با اقتصاد بازار آزادی احتمال ظهور راست گرایی افرا� را ز�اد � کند ان چنان که در مورد ظهور ترامپ بعد  

  از او�اما شاهدش بود�م و در ایران با ظهور دولت احمدی نژاد. 

ن شـــــــد  1388اختالفات انتخابایت ســـــــال  ی جنبش ســـــــ�ب ا�� . منجر به شـــــــکل گ�ی که رشـــــــد اقتصـــــــادی با افزون شـــــــدن یب   اما در �ش
ل تورم  ــابقه ق�مت نفت و کن�ت اضــــــات-همراە شــــــدە بود (�عین شــــــکاف تورمســــ ــش  رشــــــد کاهش �افته بود) اع�ت به کل جامعه منتـ�ـــ

 
گ

ن را همراە نکردە به شکست و �خورد� در دوران دولت دوم  در نها�ت با �شد�د تح��م ها   انجام�د.  ب�ش�ت  �شدە و اقشار پاینی
ـــــــــاد م��ض نامولد  و کاهش ق�مت نفت و افزا�ش مجدد تورمنژاد  احمدی  ـــــــــد   نا�ش از تزر�ق پول به اقتصـ به باالی ب�ســــــــــت درصـ

ا�ن در شـــکل -شـــکاف تورم به کاند�دای منتقد �ا ج��ان  �ســـیج برای رای دادنرشـــد مجددن ظاهر شـــدە و جنبش �خوردە اع�ت
 اعتدال ظهور نمود. 

ـــــــــکاف تورمهور وضــــــــــع�ت های قرمز �ا ظد در همه موار   ـــــــــد -شـ ـــــــــات از ط��ق ف�ن های کم�  تنش ،بعد از انقالب رشـ اضـ ها و اع�ت
 نابرابری های اجتما� قبل از انقالب نبود ،و هدا�ت شــــــــدە اند ب انتخابات جذ

گ
ە  ضــــــــمن اینکه نابرابری های اجتما� به بزر�

ش نا  . اند  ن مکان�ســــــــم هایی و انعطاف ناپذیری رژ�م و گســــــــ�ت آرا� ها به همه اقشــــــــار  اما قبل از انقالب به علت عدم وجود چننی
ن  ا�ن راد�کال تر شدە و جامعه از باال تا پاینی  .  یب شدند انقال ، جنبشهای اع�ت

ــالهای  ، انتظار � رود که در سـ در دوران ر�اســـت جمهوری ترامپ تنش های  ا�ر جهاین رخ ندهد ( ای  ق�مت نفت ا�ر حادثه آیت
ن المل� خصــــــوصــــــن در خاورم�انه ب�شــــــ�ت  ا�ر تح��مها رشــــــد اقتصــــــادی ایران  )، با رشــــــد مال�م همراە باشــــــد. بنابراین؟! شــــــوند �بنی

ن توســط غرب  از �ک طرف و عدم آاما لغو برجام �ا تضــع�ف  هش �ابند مثبت شــدە و � ماند. خصــوصــن در ارتباط با ارو�ا کا
(خصـوصـن اینکه افزا�ش درآمد نفیت ایران هم�شـه به علت نبود برنامه ر�زی اقتصـادی تول�د محور توانایی دولت در مهار تورم 

 � تواند ب) دامن � زندتورم  �شــد�د  به رشــد حباب ها و 
گ

مانند    جامعه بقات متوســط و نارضــایی طبقات ضــع�فط ه �خورد�
اضـات  ت� شـود ن م اواخر دورە خات� . این امر به بازگشـت محافظه کاران به قدرت در فضـای دلـ�د شـدە کمک � کند. اما اع�ت

ـــــــــد من�ن افزا�ش  ظهور خواهند کرد که های اجتما� غ�ی انتخابایت  وقیت به شــــــــــکل جنبش ـــــــــادی  تورم با رشـ از �ک طرف و  اقتصـ
ش نابرابری ها  اضــات  در  و ا�ســداد ســ�ا� گســ�ت اضــات ا�ر از ط��ق انتخابات تخل�ه �شــود، � . همراە شــود تخل�ه اع�ت این اع�ت

ا�ط    تواند به شــــــکل شــــــورشــــــهای شــــــهری بروز کند  ن �ش که خود باعث �شــــــد�د ا�ســــــداد ســــــ�ا� توســــــط نظام � شــــــوند. در چننی
�ســـــــته به غرب و فشـــــــارهای خار�ب برای کاهش ا�ســـــــداد ســـــــ�ا� ن�ســـــــت اما اختالفات حســـــــا� هرچند نظام بعد از انقالب وا 

ە شدن بدهد.   ن اضات برای راد�کال�ی   داخ� � تواند این فرصت را به اع�ت

ن  تنها کا�ن اســــــــت تا حوادث خا�به عنوان مثال،  ن گروههای صــــــــاحب قدرت بر � توز�ــــع  تنش های داخ� مانند باال�رفنت  بنی
وهای نظا� و ســـــــنیت که دارای مقبول�ت اجتما� ن�ســـــــت و  ره�ب  جا�شـــــــیین  بر �  قدرت �ا  ن �ک شـــــــخصـــــــ�ت مورد نظر ن�ی (بنی

وهای نظا� و �ســـته شـــدن کامل �ا شـــد�د   وهای نظا�) به غلبه ن�ی شـــخصـــییت با مقبول�ت اجتما� باالتراما نامطلوب ازنظر ن�ی
ە شدن مطا ن ن فرصیت که از ا�سداد س�ا� در  فضای س�ا� منجر گشته و در وا�نش باعث راد�کال�ی لبات مرد� شدە و در اولنی

ی های داخل قدرت اثرفشارهای خار�ب �ا سقوط اقتصادی  سنار�وهای  کاسته شود به شکل جنبش انقالیب ظهور کند.   �ا درگ�ی
ن جنگ خار�ب برای کســـــــب حما�تمختل�ن ممکن اســـــــت رخ دهد. مثلن   ممکن اســـــــت که حا�م�ت نظا� به ســـــــمت برافروخنت

بخ�ــش از مردم و تثب�ت نظام ســوق دادە شــدە و� در نها�ت به دل�ل عدم �شــتیباین مردم، شــکســت در جنگ را بعد از تحم�ل  
وهای خار�ب ظاهر شوند.  مدی��ت بحران تنشهای  خرایب های فراوان رقم زدە �ا جنگ های داخ� مانند سور�ه در اثر نفوذ ن�ی

وع و مرد� و شـــــــناخته شـــــــدە در � چند   داخل حا�م�ت و �ســـــــه�ل انتقال قدرت به �ک ی بعدی با وجه ی مـ�ــــــش دســـــــتگاە ره�ب
 سال آیت در حد مدی��ت اقتصادی کشور برای بقای نظام کنوین ح�ایت است.  

قدرت همکال� با مردم را نداشـته و ب�شـ�ت با تحول تحم��   ،برنامه های توسـعه قبل از انقالب: غفلت از فرهنگ غالب مردم .7
ن بر فرهنگ هنوز مذهیب مردم به شـــــــکل واردات ��ــــع و شـــــــوک کنندە مظاهر غرب و غریب شـــــــدن همراە   و ��ــــع از باال به پاینی

ال شـــدن بود تا وســـ�له توســـعه علم و دا�ش بدون آســـ�ب زدن به بافت  . شـــد   ســـنیت  آموزش و پرورش وســـ�له غریب و لی�ب
گ

فرهن�
مردم. در حا� که در بعد از انقالب با تزر�ق فرهنگ ســــنیت در کتب در� (حیت تصــــاو�ر به تصــــاو�ر روســــتائ�ان در کتب در�  
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ی جز �ک مشـــــــت را فراهم نمود  با شـــــــصـــــــت درصـــــــد از مرد� موثر تبد�ل شـــــــد) زمینه ارتباط  ن که هرگز در محاســـــــبات شـــــــاە چ�ی
 

گ
م��کایی آرژ�م شاە برنامه های توسعه اقتصادی خود را از ط��ق مشاور�ن  . نبودند  شوند  مآب ب�سوادی که با�د شهری و فرن�

اسیون. طبق این نظ��ه توسعه اقتصادی و  ن وارد � کرد. در آن زمان نظ��ه ای بر این برنامه ها حا�م بود به نام نظ��ه ی مدرن�ی
این نظ��ه بعدن باطل شــــد. اما اتکای انفعا� شــــاە به صــــنعیت از ط��ق تحول در فرهنگ و مدرن و ســــکوالر کرد�ش ممکن بود. 

ن الگوی توسـعه ای و تصـور این که با مدرن و غریب کردن فرهنگ زمینه صـنعیت سـازی و توسـعه اقتصـادی فراهم  � شـود   چننی
ــان داد که برای توســــــعه تکنولوژ�ک شــــــما ن�ازی به تحول  ــاە در این زمینه بود. تج��ه اما �شــــ ــتباە شــــ در ســــــنت ها بزرگ ت��ن اشــــ

. �ک معتقد به غیبت امام  بل�ه با�د توسـعه را بو� کردە و به سـنت ها گرە زدە و زمینه مشـارکت سـنیت ها را فراهم کن�د  ندار�د 
و ســـــازی گرا ج��ای انرژی هســـــته ای، کارخانه    لم � تواند به اندازە �ک ا�ســـــان یب دین ع عل�،غ�ی  باورهای مشـــــابهو  دوازدهم 

ب�شــــــ�ت معتقدین ســــــنیت � توانند دو فضــــــای مجزا در ذهن خود �� برای   زی و موشــــــک ســــــازی باشــــــد. ســــــد ســــــازی و جادە ســــــا
ــــــــــنعیت ود�گری  ـــ ــــــــــعه صـ ـــ ــــــــــا در د�گری نفوذ کند! حفظ توسـ ـــ در غرب هم   اعتقادات خرا�ن مذهیب ا�جاد کنند بدون انکه �ک فضـ

ون � نهند و بر � کار � را در مورد مســــیح � گ��ند و �   خرافایت �ســــ�اری چون پا در کل�ســــا � گذارند  شــــنوند و چون پای ب�ی
 روند روشهای تخص� و بوروکرات�ک کاری خود را انجام � دهند! 

ـــــــــــت. در حا� که رژ�م   ـــ ن آن با عامه مردم هم امری مهم در منفعل کردن تودە هاسـ امر همکال� و هم��این نظام حا�م و مخالفنی
آین و غرب زدە (اسـتفادە از مشـاور�ن غریب در سـط�ح باالی توسـعه اقتصـادی  شـاە با اتخاذ شـیوە های متجدد سـازی تقل�دی و 

ـــــــــان امکان   ـــــــــنیت و مذهیب شـ ـــــــــهای سـ ـــــــــتفادە از گفتمان های غ�ی قابل فهم توســــــــــط مردم عا� و در مغایرت با ارزشـ و نظا�) و اسـ
ن رژ�م شـاە خصـوصـن مذهیب ها و م� مذهیب ها و   ،متقاعد سـازی و جلب همکاری و همرایی مردم را از دسـت دادە بود  مخالفنی

به ترت�ب گفتمان های قابل فهم  اقشــــار کم ســــواد و یب ســــواد شــــهری و روســــتایی و طبقه متوســــط شــــهری و   ها  و چپ م� گراها 
و  م�  -یب و مذه ســ�ا� شــدە ســنیت -مذهیب خصــوصــن  ( ها تحصــ�ل کردە را با تک�ه بر ارزشــهای معمولشــان داشــتند. وقیت که ن�ی

ن با اقشار و طبقات متوسط و تحص�ل کردە و طبقه کارگر  ال) متفق شدند، اقشار و طبقات پاینی و کارمند در   متجدد چپ و لی�ب
�ک مسـ�ی و راسـتا به حرکت در آمدند. بعد از  انقالب این امر برعکس شـد. در حا� که نظام حا�م فع� همچنان به مذهب و  

ن  پا�گا� در م�ان مذهیب  قدرت حرف زدن به ز�ان قابل فهم مردم را از دســـــت دادە اند.  ،نظام ســـــنت ها  تک�ه � کند، مخالفنی
ە بخ�ـــــــش برای اقشـــــــار خصـــــــوصـــــــن جوان غ�ی مذهیب شـــــــدە  ن با تضـــــــع�ف مذهب  ندارند. هم ها ندارند و ا�دئولوژی اتحاد و انگ�ی

ن با تک�ه به احســاســات میهن پرســتانه و ضــد عرب و ضــد اســال� قابل  احســا� و متعصــبانه ی  ز�ان جد�د هرچند این مخالفنی
ــار مردم باز�افت کردە اند  ـــــــــ ـــ ن   ،فه� را برای بر�ن از اقشـ ـــــــــــه متحد کنندە بنی ـــ وها تا این لحظه امکان پرورش �ک اند�شـ اما  این ن�ی

ە بخش برای حرکات اســـا�  قوم�ت ها و ا�دئولوژی های  ن ه  مختلف را ندارد. چســـب مل�ت و ایران�ت آنقدر قوی ن�ســـت ک انگ�ی
   این تکه های شکسته مقاومت را بهم متصل نگه دارد.  

ـــــار محروم .8 ــ ـــ ــ ـــــــــــعه : غفلت از آموزش و پرورش اقشــ ـــ ـــــــــــت آوردهای غ�ی قابل انکار آتوسـ ـــ ت آور حیت و  موزش و پرورش از دسـ   ح�ی
ن  42تنها  1976در سـال انقالب بود.    97ب�ش از به  2012سـال با سـواد بودند. این ن�خ در سـال  24تا  15درصـد زنان ایراین بنی

درصــــد مردان روســــتایی ســــنوات   40زنان روســــتایی تنها به اندازە  ،در زمان انقالب ســــف�د شــــاە و مردم . )5(شــــکل  درصــــد رســــ�د 
ان ســــنوات تحصــــ�� زنان 90این �ســــبت به  عراق، بعد از جنگتا اما  ،تحصــــ�� داشــــتند  ن (حیت در   درصــــد رســــ�د. در شــــهرها م�ی
افزا�ش تحصـ�الت �ـ�ان  برای سـ�اسـت  تغی�ی  شـد تا مجلس ایران به دنبال باعثشـد که از مردان هم ب�شـ�ت  سـطح دا�شـگا�)

ن متولدین دهه )6(شــــکل  و این روند را در ســــالهای اخ�ی کند نما�د  ب�افتد  ان نابرابری تحصــــ�� بنی ن  درصــــد  60م�الدی از  50. م�ی
ن متولدین دهه  نابرابری مطلق درصـــــد  36به  نابرابری مطلق ش اموزش و پرورش در اثر گـســــ  70بنی در حا� که بعد   کرد.   نزول�ت

ان مردان تحصــــــــ�ل کردە نزد�ک شــــــــد و برابری جنســــــــییت در حوزە آموزش و  ن ان/زنان تحصــــــــ�ل کردە به م�ی ان دخ�ت ن از انقالب، م�ی
ن هرچند به سطح برابری نرس ،پرورش و آموزش عا� بعد انقالب حاصل گرد�د  وی کار ایران ن�ی ان مشارکت زنان در ن�ی ن �د اما م�ی

ی مواج شد (شکل   ). 6در دهه های اخ�ی با افزا�ش چشم گ�ی
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 بعد از انقالب   نرخ باسوادی در کل و نرخ باسوادی زنان نسبت به مردان  افزایش شصت/ هفتاد درصدی –  5شکل 

 

رسید و درصد زنان تحصیل کرده با تحصیالت دانشگاهی در   2007درصد (برابری) در سال    50درصد مردان قبل از انقالب به    33از دیپلمهنسبت زنان ‐ 6شکل 
 . رسید 2007درصد درسال   40به   میالدی  90درصد در دهه 20کار از   ینیرو 

  

ش     و  شــــــاە بود اما این برنامه �ســــــ�ار دیر م�الدی  70موزش به روســــــتاها و اقشــــــار کم درآمد هرچند جزو برنامه های دهه آگســــــ�ت
آن با مقاومت �ا عدم تما�ل مردم همراە   ی  ضمن این که به علت ماه�ت از فرهنگ ب�گانه ). 6(شکل  کند و محدود انجام شد 

اضـــــــــات در م�ان اقشـــــــــار فق�ی و محروم  نآبود.  ش اع�ت در دوران انقالیب شـــــــــدن قدر دیر بود که دگر مجا� برای مقابله با گســـــــــ�ت
ی  شـار نتوا�سـت قدر م�ان این ا  انقالیب جامعه با�ت نماند و از نفوذ مذهب  هایی  کند. جلوگ�ی برنامه های شـتاب  که �ا در اثر   قـ�ش
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ن های اطراف شـهرهای بزرگ شـدە بودند �ا در روسـتاها بعدن به سـپاه�ان و زدە شـاە و اصـالحات عر�ن ا�نون حلیب آبا د �شـنی
ن نظام بعد از انقالب صـبانحافظان و صـاحب من  ش نهادهای انقالیب همراە با اموزش و سـازماند� و  نظا� حا�منی در اثر گسـ�ت

 خدمات درماین و بهداشیت تبد�ل شدند.  

ن بد و بدتر  انتخاباحســاس غفلت از اهم�ت صــندوق رای و  .9 ان : بنی ن زادی و دموکرا� در ایران بعد از انقالب در  آهرچند م�ی
رژ�م  هردوشـــاەاز انقالب ( قبلاندک اســـت اما در مقا�ســـه با دوران  از �ســـ�اری جهات مقا�ســـه با کشـــورهای توســـعه �افته هنوز 

�ـت مردم یب معـنا بود) ـــ�ا� پهلوی کـه بـا کودتـا بر �کـار امـدە بودنـد و انتخـابـات برای ا��� ـــــــــ ـــ ــــــــــــا�از  ، نظـام سـ ـــ خودکـامه "�ـا  پـادشـ
 شـخصـ�ت گرا "�ا  "شـخ�ـ 

گ
ن مسـئول�ت    (سـلطنیت حا�م�ت �ک خانوادە و شـبکه خانوادە های وا�سـته "خودکام� که بار سـنگنی

و نهادها (حا�م�ت گروهها   ال�گار�-شــبه جمهوری نظام �ک ) به ت را انحصــاری � کنندرا و در نت�جه متهم شــدن برای مشــکال 
�ت متحد کنندەو ســازمانها  که چرخش قدرت را از ط��ق انتخابات دورە ای در ســط�ح مختلف م� و اســتاین    ز�رســا�ه �ک ره�ب

ن فرا�ســـــیونهای نظام و مح�  ب هرچند نه هرگز به کفا�ت اما در حد ا�جاد  نظام بعد از انقال   ) تبد�ل شـــــد. �ســـــه�ل � کنندبنی
ن و منتقدین یب ح(مردم  ،احســــــاس عدم ن�از به انقالیب د�گر  ن گروههای   های انتخابایت  از ط��ق رقابتمذهب) را -یت مخالفنی بنی

به پای   قابل مقا�ســه با ام��کا و ارو�ا و حیت باالتر از �ســ�اری از کشــورهای منطقهمختلف ســ�ا� داخل حا�م�ت در ســطو� 
ـــــــــــندوق ها �   ـــ ـــــــــــاند صـ ـــ د!  و  کشـ وهای مدین مخالف خود کمک مجاین � گ�ی درنت�جه در   حیت در این زمینه از بخش عمدە ای ن�ی

ی را در قدرت سه�م ە طبقات و گرو  زمان،مقا�سه با رژ�م شاە تا این   . و مشارکت دادە است کردە  های اجتما� ب�ش�ت

ــــــــــت و اینکه تا چه  ن اسـ ــــــــــت �ک چ�ی ــــــــــارکت تا چه حد معنادار و حق��ت اسـ ــــــــــارکت در ذهن�ت  حد این که این مشـ ان مشـ ن ن م�ی همنی
ن د�گر. در هر حال  ن � کند چ�ی مشــــارکت کنندگان و رای دهندگان به آنها احســــاس عدم ن�از به تندروی و راد�کال شــــدن را تلقنی

ن حس که  در حا� عامل ذهن�ت کم اهم�ت تر از عامل عین�ت ن�ســــت.  ن بد و بدتر برای �ســــ�اری در زمان  حیت همنی انتخاب بنی
ن بد و بدتر انتخاب"این  به طور ذهین  بعد از انقالب حداقل اما  بود، ممکننه معین داشــــت و نه  شــــاە  و احســــاس اهم�ت   "بنی

وع�ت بخش برای کل�ت نظام  ن مشــــارکت در انتخابات که خود در نها�ت مـ�ـــش ان  ە اســــت. دادە شــــد به �ســــ�اری  اســــتداشــــنت ن م�ی
از ســــــــطح مشــــــــارکت در   ع� رغم نظارت های اســــــــتصــــــــوایب شــــــــد�د از باال، مشــــــــارکت مردم در انتخابات در ایران بعد از انقالب

ــــــــــکل  در آم��کا، انتخابات ــــــــــت  (شـ ــــــــــ�ت نبودە کم�ت هم نبودە اسـ ــــــــــطح7ا�ر ب�شـ ــــــــــد تای�د   ، سـ ــــــــــارکت مردم در انتخابات و درصـ مشـ
را با ســــطح مشــــارکت در انتخابات ام��کا از زمان انقالب   بعد از انقالب  از موســــســــه بروکینگز صــــالح�ت شــــدە ها در انتخابات 

 )ایران براساس ادارە امار ام��کا مقا�سه � کند
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 در مقایسه با درصد مشارکت در انتخابات امریکا  در انتخابات و درصد تایید صالحیت شده ها ایران رصد مشارکت مردمدر ‐7شکل 

 

ــ�ا� و ژئ��ولیت�ک .10 ـــ ــ ــتقالل ســ ـــ ــ ـــــــــه با رژ�م هایی که با قدرتهای خار�ب وارد رابطه : غفلت از اهم�ت اســ ـــــــــمانهدر مقا�سـ �  خصـ
 شوند، 

گ
ن منابع ما� و �ما�ه گذاری ها وحما�ت س�ا� و نظا� �ک رژ�م وا�ست� را �س�ار   آن ،به قدرتهای خار�ب جهت تامنی

اضـات اسـتقالل طلبانه تر در برابر تحوالت جهاین و یر آسـ�ب پذ در مورد د�کتاتورهای وا�سـته جهان  امر این  . � کند داخ� اع�ت
ن تا  ســـوهارتو در اندونزی تا د�کتاتورهای وا�ســـته قرن جد�د مانند بن ع�  ســـو� قرن گذشـــته از شـــاە ایران تا مارکوس در ف�لیپنی

ت م� و مذهیب مردم خود از ط��ق مخاصـــــــــمه جویی با  و مبارک صـــــــــدق � کند. در حا� که نظامهای �ســـــــــته ای که بر رگ غ�ی
ن بخش قابل تو  جنگ  را ب�شــ�ت دارند.  ج� از مردم خود قدرت های جهاین ولو در خطابه اســتفادە � کنند شــا�س همراە داشــنت

وی  60نـاجوانمردانـه و�تـنام در دهـه  ـــــــــاە ایران را هم بـه عنوان ن�ی ـــ ـــ ــــــــــــت کرد. این امر شـ ـــ م�الدی از ام��کـا چهرە منفور جهـاین درسـ
�ت نمـاندە   ـــــــــــنفکر م�ت ـــ وی روشـ موتلف ام��کـا و ژاندارم برقراری نظم ام��کـایی در منطقـه ما و حیت جهـان منفور جلوە داد. هیچ ن�ی

ــــــــــــل ام��کـا در عراق و بود کـه ا  ـــ ـــــــــد. بـا آنکـه ن�م قرین از جنـگ و�تنـام � گـذرد امـا مـداخالت اخ�ی ویب حـاصـ ـــ ـــ ـــــــــاە متنفر نبـاشـ ـــ ـــ ز شـ
افغا�ســــــتان که باعث یب ثبایت منطقه شــــــدە اســــــت و ائتالف آن با �� از مســــــتبد ت��ن رژ�م های منطقه (ع��ســــــتان ســــــعودی) و 
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ـــــــــیت من�ن ت��ن چهرە را در  ـــــــــهیون�سـ ـــــــــتحما�ت آن از رژ�م صـ ـــــــــ�م کردە اسـ (به تای�د   اذهان مردم منطقه خاورم�انه از ام��کا ترسـ
بخ�ـــــــش مهم از   حما�تبا ام��کا  های حا�م�ت ایران  . تداوم مخالفتپ�ما�ش های اجتما� موســـــــســـــــات ام��کایی در منطقه ما)

   کردە است. تودە های مردم را در داخل و در منطقه با خود همراە  

 

 

 

 خواهد شد؟ و حاال چه   ؟چه � شد  بود  ەانقالب �شدا�ر   -بخش سوم 
  

پاســــــخ به این ســــــوال �ســــــ�ار دشــــــوار اســــــت. مجموعه عوامل داخ� و خار�ب و حضــــــور م�ج جهاین انقالب های جهان ســــــو� امکان  
ادە بر اسـاس نچه اتفاق ن�افت آ تصـور  (به همان دشـواری پ�ش بیین سـقوط رژ�م شـاە).  تصـور تداوم رژ�م شـاە را �سـ�ار دشـوار � کند 

�ک دهه  اســت. اما  در حوزە توســعه اقتصــادی با�د گفت که  �س صــعب و ناشــدین تصــور عدم اتفاق آنچه اتفاق افتادە اســت کاری 
ق ســــقوط شــــاە،بعد از  ش �افتند که از اتفاق در ایران   بلوک �ش ســــقوط کرد و الگوهای اقتصــــادی بازار آزادی در �تا� جهان گســــ�ت

ش نابرابری ها در ســــطح جهان و داخل کشــــورها و رشــــد اختصــــا� ســــازی به نام  بعد از جنگ عراق هم اتخاذ شــــدند و باعث گســــ�ت
هم   نشـا�رژ�م شـاه قوی احتمال به بنابراین  . شـدند  �کدر غ�اب نهادهای دموکرات و فسـادهای ما�خصـو� سـازی و انحصـارات 

ـــــــــــال�، ـــ ن برنامه هایی را وارد و عم� � کرد  مانند هر نظام د�گر از جمله نظام جمهوری اسـ ـــــــــــت تا مانند   چننی ـــ اما برای اینکار ن�از داشـ
 خود در م�ــان مردم و نهــادهــای مــذهیب همراە کنــ 

گ
ـــــــــت حــا�م�ــت بعــد از انقالب آنهــا را بــا پــذیرش فرهن� ـــ ـــ ن برنــامــه هــای را �شـ د و چننی

ن بر طبل سـنت ها و ارزشـهای مذهیب انجام دهد  و و کرە شـما� تا این  ( . صـحنه ی نواخنت  ف�دل کاسـ�ت
گ

به جز ک��ا تا زمان باز�شـسـت�
ــتکبار جهاین شــــــعار � د  اواخر، حیت  ن برنامه ادە اند،رژ�م هایی که عل�ه اســــ �ن  ورتدر این ـصـــــ  هایی را وارد و اجرا کردە اند).  چننی به�ت

ا�ط ایران شـــاهنشـــا� در قرن ب�ســـت و �کم وضـــعییت به�ت از مـ�ــ و تو�س ن� تواند باشـــد. احتمالن چند ســـال پ�ش  ن ما از �ش تخمنی
ــ و مبارک مـ�ــــــــی از قدرت افتادە و  ــــــ ن پدر شـــــــــدە بود در �ک بهار زودگذر ایراین به مانند بن ع� تو��ـ ــاە دوم که جا�شـــــــــنی ــا شـــــــ رضـــــــ

ن آن �ک حکومت نظ �ا مجموعه درهم بره� از احزاب ســـ�ا� در �ک نظام جمهوری یب ثبات مانند تو�س   مانند م�ـــ  ا�جا�شـــنی
 بود.  



 

   
© Dr S A Hamed Hosseini, 2017 

حه
صف

 
32 

؟  س�د که از کجا � داین آ�ا ا�ر برنامه های توسعه اقتصادی شاە ادامه � �افت ما حداقل کرە جنویب �ا تایوان  اما شا�د همچنان ب�پ
 د�م؟ ن� شد�م؟  ترک�ه که � شحداقل اش �ا مالزی ن� شد�م؟ 

ن شــاە خود از جمله عوامل انقالب و انقالیب شــدن موش � کند برنامه های توســعه ناموزو گذشــته از این که این ســوال مجددن فرا 
ن فراموش کن�م  حق�قتاما ا�ر این  ،جامعه فعال ســ�ا� ایران بودند  برای پاســخ دادن به ســوال با�د به نظام جهاین ســلطه  ،را موقنت

ن به عنوان منبع اول�ه و اص� درآمد جهت تق��ت توسعه اقتصادی توجه کن�م.   و گاز  وجا�گاە ایران به مثابه �ک کشور نفت  خ�ی

تول�د آن ه��نه  نظام جهاین ســلطه براســاس نظ��ه م��ت �ســیب اقتصــادی بنا شــدە اســت. کشــور شــما در هرچه م��ت �ســیب دارد در 
ــــــــش از �ک درآمد ب�شـــــــــ�ت و توســـــــــعه ��ــــع تری را کســـــــــب خواهد کرد. �ما�ه گذاری خار�ب بزرگ�ت و کم�ت و  این نظ��ه به عنوان بخ�ـ

ال�ســـــــــم  ــادی به نام نولی�ب ــادی  �ا ا�دئولوژی اقتصـــــــ ــازی اقتصـــــــ ــاد) آزاد ســـــــ ــش از مکتب نوکالســـــــــ�ک در اقتصـــــــ ــــــ بعد از فرو�ا�ش   (�ا  بخ�ـ
ـــــــــــم بـه عنوان  ـــ ـــــــــاد (متـاثر از مکتـب کمون�سـ ـــ ـــ ــتـه اقتصـ ـــــــــ ـــ ن المل� مـا� و خ�ـل دا�ش آموختگـان رشـ نظری یب بـد�ـل از ط��ق نهـادهـای بنی

ن به همه دولتها و سـ�اسـتگذاران القا شـدە ی نخبگان وا�سـته شـان،نوکالسـ�ک) و اتاق های فکر  �ا از ط��ق فشـارهای نرم مانند   تق��نب
ن نظامهای غ�ی �ا کم�ت دموکرات�ک جهت ارضـــــای ن�ازها و خواســـــته   اســـــت.  وام ها و �ما�ه گذاری های خار�ب تحم�ل شـــــدە همچننی

 ها�شان به توسعه ��ــــع تر اقتصادی احت�اج داشته اند.  های مادی ملت

ــتغـال و افزا�ش رفـاە اجتمـا� و  ی پر ه��ـنه ی  دولـت د�گر وظ�فـه ،طبق این نظ��ـه ـــــــــ ـــ ــادی برای ا�جـاد اشـ ـــــــــ ـــ برنـامـه ر�زی متمرکز اقتصـ
کاهش فقر و نابرابری را ندارد. هدف دولت ها با�د بهینه ســازی فضــای کســب و کار و باشــند. بنابراین دگر الزم ن�ســت که دولت ها 

ه دســــت دســــتان پنهان بازار و رقابت های بازاری  در امور اقتصــــادی خصــــوصــــن تق��ت بخش تول�د داخ� مداخله کنند. با�د کار را ب
ن عرضـــه و تقاضـــا  خود به خود به رفع مشـــکالت اجتما� منجر شـــود.  د تا تعادل بنی همه برای رفع خود کفایی در تول�د د�گر به ســـ�پ

ـــــــــنگیین بر دوش دولت ها � گذارد. دولت ها با�د مال�ات را در  ی ن�از  ی اســــــــــا�،ن�ازها ـــــــــش که در آن   ن�ســــــــــت. این کار ه��نه سـ بخ�ـ
و با�د �ارانه را در بخش های   ممل�تشـان م��ت �سـیب �سـبت به سـایر ممال� دارد بکاهند تا مشـوق جذب �ما�ه های خار�ب شـوند 

ـــــــــــوند  ـــ ن تول�دگران خار�ب و داخ� شـ ـــــــــــوق رقابت بنی ـــ با تق��ت بخش با م��ت (در مورد ایران  . تول�دی که م��ت ندارند بکاهند تا مشـ
و با تزر�ق پول حاصــــل � توانند به رفع  در نت�جه موتور حرکت اقتصــــادی اقتصــــاد آن کشــــور خواهد شــــد  ذکور بخش م نفت و گاز)

ـــــــــــورهـــای د�گر در حوز  ـــ ــازهـــای مردم از ط��ق واردات از کشـ ــایی کـــه م��ـــت تول�ـــد نـــدارنـــد اقـــدام کننـــد  ەن�ـ .  این نظ��ـــه هرچنـــد دگر هـ
وعییت ندارد و هیچ تج��ه ای  ن المل� و حیت گزارش های اخ�ی نهاد های  آن را تای�د ن� کند  موفق�ت پا�دار و موثر  مـ�ـــــــش مشــــــــوق بنی

اما همچنان اصـل راهنمای توسـعه اقتصـادی � سـه دهه گذشـته در ا��� نقاط جهان بودە و  این سـ�اسـت آن را ز�ر سـوال بردە اند،
ش است بازگشت �سیب به تنها مقاومت اسا� در برابر این  ا�ديولوژی که در حال حا�ن با موفق�ت س�ا�  هست.   در حال گس�ت

وهای چپ متفرق ترو ضــــــــع�ف تر از آن بودە اند که در عرصــــــــه جهاین نظام بد�ل را از   م� گرایی توســــــــط راســــــــت افرا� اســــــــت. ن�ی
 ط��ق تغی�ی در ســـــ�اســـــت جلوە دهند مگر در حوزە ام��کای جنویب (پ��ول�ســـــم چپ در ونزوئال و بولیوی و ...) که در ســـــالهای اخ�ی 

وزی ها با   شد�د مواجه شدە است.   ضعف و افولع� رغم بر�ن پ�ی

 ر اقتصاد �ک کشور تنها ب تمرکز است.  و پا�دار  توسعه مستقل و متوازن با   در منافات کامل آزادسازی مذکور  س�است اقتصادی این 
� کند که نوسـانا�شـان بر اقتصـاد  کشـور را وا�سـته به سـایر اقتصـادها خصـوصـن اقتصـادهای قوی تر   ،آنچه در آن م��ت �سـیب دارد 

 اقتصـــادی  د. نتاث�ی دار   جهاین 
گ

 و وا�ســـت�
گ

 ســـ�ا� و یب ثبایت های داخ� و فســـاد ما� نا�ش از تمرکز قدرت  ،با خود  شـــکنند�
گ

وا�ســـت�
استانداردهای  . استانداردهای کاری و امن�ت شغ� و استقالل در تول�د خورا� و پوشا� و به همراە � آورد حول بخش با م��ت را 

بر در اثر یب توج� بخش دولیت و خصـــــــــو� ســـــــــقوط � کنند. دولت به جای اتخاذ  -ز�ســـــــــت مح�� همه به عنوان عنا� ه��نه
و  ســـــــت ، ه��نه های عظ�� را به دوش تول�د با کاهش �ارانه تول�د و مـ�ــــــف و کاهش مراقبت از مح�ط ز� داران،مال�ات از �ما�ه 

ــاری اقتصـــادی ســـودهای کالن و حقوق  و  ،ند مـ�ــف کنندگان منتقل � ک مزا�ای فراوان کســـب تا �ما�ه داران و شـــبکه های انحصـ
ی قدرتهای اقتصـــــــــادی و دولت های مقتدر حا� آن  ی در نت�جه متضـــــــــمن بقای نظام ســـــــــلطه  کنند. این امر  ــاالر به ره�ب �ما�ه ســـــــ

 به غرب بنابراین ا�ر نظام شاهنشا� ادامه � �افت در سا�هاقتصادهاست. 
گ

) WTOو پذیرش در سازمان تجارت جهاین (  وا�ست�
و اتخاذ شیوە های توسعه اقتصادی غریب جز به �انجا� نه چندان متفاوت با حال و روز امروز جامعه ما ن� رس�د �ا آن که با�د  

ن  ن چ�ی ــــــــــــد که چننی ق جز از ط��ق مبارزات ی به مرور به نظا� کاملن متفاوت و دموکرات�ک تبد�ل � شـ  مرد� نه در غرب و نه در �ش
 امکان پذیر نبودە و نخواهد بود.  
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ن �ک دولت و ملت اش عظ��اصـــــ�ل و  همکاری  ،برای گ��ز از جاذبه ی عظ�م نظام جهاین ســـــلطه �ا مجموعه ای از دولت ها و  بنی
ن تعاون و ائتالف دولت و ن�ا ملت ها  ن ملیت تنها وقیت م�ـ�ــــــــ � شـــــــــود که نه تنها دولت به شـــــــــیوە ز اســـــــــت. چننی دموکرات�ک  حق�قنت

ــانه های  ندە و ناظر و مشــــــارکت   مســــــتقلانتخاب شــــــود و نهاد های دموکرات�ک مرد� مانند رســــ و اتحاد�ه ها و شــــــوراها تصــــــم�م گ�ی
ــند بل�ه حیت خود بنگاهها  ــادی به شـــکل دموکرات�ک و مرد� و فعال�ت های  کنندە باشـ ادارە شـــوند. ارادە و در مال��ت کارکنان  اقتصـ

ا�� در حکومت هایی که مت� به درآمد های نا�ش از  ن �ش مواد اول�ه در بازار صـــــــادرات عزم و اعتماد به نفس برای رســـــــ�دن به چننی
عل�ه  � شــــــانطبقات اجتما� داخ همراە با �ف درآمد برای خ��د وفاداری بر�ن از اقشــــــار و   بر جامعه های خار�ب و ســــــلطه گری 

 . هستند هرگز به خودی خود بوجود ن� آ�د  سایر اقشار 

 اما همچنان به شـیوە پذیرش نظ��ه ،� شـد تا انقالب منت�ن شـود  هم  اصـالح سـ�ا� �فن د و بنابراین ا�ر رژ�م شـاهنشـا� � مان
(اقتصـــــاد های صـــــادر کنندە نفت و گاز و ایران از کشـــــورهای هم قطار خود ، فوق ادامه � داد  از باال تزر�ق شـــــدە ی  اقتصـــــادی  های 

ن قابل مقا�ســـــــــه با غرب برســـــــــد �ا با�د به �ک قدرت ســـــــــ�ا�  فته تر ن� شـــــــــد. و ا�ر � خواســـــــــت به توســـــــــعه حق�قنت -معادن) پ�ـ�ــــــــش
 شـاە به مرکز  سـلطه گر تبد�ل � شـد (امری که از جانب غرب هرگز پذیرفته نبود   جهاین در کنار سـایر قدرتهای  اقتصـادی 

گ
  و وا�سـت�

ن ســودای اســتقاللســلطه جهاین خود مان� بود، و  داشــتند کودتا ن� کردند) و  دموکرات�ک گرنه عل�ه مصــدق و جنبش هایی که چننی
وطه بود�شحیت �ا  �ا نظام شاهنشا� چنان متحول و مرد� � شد که دگر از شاهنشا� و  این بدین  هیچ با�ت ن� ماند.  هم  م�ش

گ��ز از  دارای قدرت مطلقه اســـت و انقالبها و عدم انقالب ها توســـط آن تنظ�م و اجرا � شـــود.  معنا ن�ســـت که نظام ســـلطه جهاین  
ن گ��زی  بودە و هســـــــتممکن  هموارە  جاذبه ســـــــلطه جهاین  �ت �ک ســـــــدە اخ�ی مردم ایران در جهت چننی . اصـــــــلن تما� تالشـــــــهای م�ت

 و این فرصت در زمان انقالب پد�د آمد. انقالب در واقع �ک فرصت بود نه �ک مصیبت.  بودە و هست

 به از تنها راە گ��ز از نظام سلطه جهاین فشار مرد� برای مرد� کردن اقتصاد و رهایی آن 
گ

سوخت های فس�� و گذار کامل  وا�ست�
با پ�دا�ش و  اســــت. فعال در این حوزە دموکرات�ک -صــــادی تعاوین به منابع انرژی تجد�د پذیر ازط��ق تاســــ�س نهادها و بنگاههای اقت 

 به نفت وگاز وســـــــایر  
گ

رشـــــــد و به �فه شـــــــدن تول�د انرژی از منابع تجد�د پذیر فرصـــــــت تار��ن د�گری پ�ش آمدە اســـــــت تا وا�ســـــــت�
ن مناب� به دل�ل عدم انحصــــاری بودن ا ممنابع فســــ�� و معدین محدود برای ه ە شــــدن �شــــه قطع شــــود. ماه�ت چننی ن مکان دموکرات�ی

اقتصـــــاد را فراهم � کند. اما دا�ش و فن آوری الزم �ف بودجه های قابل توج� را برای تول�د انرژی پا� � طلبد. الزم اســـــت تا 
افکار عمو� در جهت فشــار بر برنامه ر�زان جهت تق��ت تول�د انرژی های پا� (که در حال حا�ن فقط �ک دهم درصــد کل تول�د  

کت های تعاوین فعال  شور را شامل � شوند!) و تق��ت مادی  و معنوی  مانند کمک �ارانه ای و تخف�فانرژی ک های مال�ایت به �ش
ـــــــــو�  کت های خصـ ـــــــــارکیت (دموکرات�ک) و مال��ت جم� را اتخاذ � کنند در برابر �ش ـــــــــاختار مدی��یت مشـ در این حوزە جد�د که سـ

وهای مستق  انحصارگر �سیج شوند.   ل روشنفکری و مدین جامعه با�د تبد�ل این اهداف به خواست م� جامعه باشد. کوشش ن�ی

. ماندن در این پارادا�م جز به شــدە اســتتوســعه وا�ســته به ســوخت های تجد�د ناپذیر از جمله هســته ای به پا�ان راە خود نزد�ک 
ان ناپذیر و ب�کاری و رکود اقتصـادی و کمبود منابع و مواد  رهای ج�ب در نت�جه  رشـد فسـاد و  انحصـارات اقتصـادی و  اول�ه و تداوم �ن

 هوا 
گ

ن و الود�  فروش ن� انجامد. ایران � تواند از مدت تر و خشـکسـا� های طوالین و آب و خا�  نزاع و جنگ و گرما�ش کرە زمنی
ــاد �با�ت ماندە نفت و گاز خود  ــاو هدا�ت �ما�ه داخ� و مشـــارکت به فعاالن اقتصـــادی خار�ب حا� اقتصـ ــاالر، -سـ مســـ�ی �ما�ه سـ

ن و مشــــارکیت را فراهم نمودە و به لحاظ توســــعه ای  جه�ــــش فراســــوی حیت جهان مدرین که  ،رســــ�دن به �ک اقتصــــاد صــــد درصــــد ســــ�ب
 گ�ی کردە است را برای خود �سه�ل نما�د.  فس�ل شدە منابع فس��   هنوزدر پارادا�م 

ـــــــــود. به جای  ـــ ـــــــــ � شـ  و تار��ن م�ـ�ـــ
گ

ـــــــــهای فرهن� ـــ ن حرکیت تنها با تک�ه بر ارزشـ تار��ن مانند   تک�ه بر توهماتاما ارادە جم� به چننی
با�د ارزشـــهایی چون طب�عت گرایی و صـــلح گرایی و ســـادە ز�ســـیت و تعهد به نجات جامعه (خلق) و  باســـتان پرســـیت و قوم�ت محوری،

   . نمود به خودا�ا� عمو� بازآوردە و بازسازی را تانه (خدا) طبع�ت (خلقت) و اخالق دگردوس

ن  دی��نه ایراین  �ت ایران برای تحقق  این هدف اســــــت. -قهر کردن با مذهب و ســــــنن وهای م�ت با�د از   اســــــال� مان� بزرگ بر � راە ن�ی
اقتصــــادی کشــــور  شــــیوە تول�د ه ای در درج 180اعمال هرگونه فشــــار چه از ط��ق انتخابات چه از طرق غ�ی انتخابایت برای چرخش  

ورت و اهم�ت این تحول هنوز  . در�ــــغ ننمود  توســـــط طبقه روشـــــنفکر و جامعه مدین ایران که صـــــاحب قدرت رســـــانه ای  حیت اما �ن
  داری عجییب اسـت. �عین تصـور � کند ن هسـتند درک �شـدە اسـت. جامعه روشـنفکری ایران چه داخل چه خارج دچار خود اسـتثنا پ

ــتثنایی  اســـت که یرانا   این فقط ا�ط اسـ گ�ی کردە اســـت و از درک ر�شـــه های عمیق مشـــکالت این کشـــور در نظام   تار��ن خا� در �ش
یب خ�ب  ی �ما�ه و علل مشــاب� که ســایر جوامع را به مشــکالت ق��نه ای دچار کردە و در اشــکال مختلف ظاهر شــدە جهاین ســلطه
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وهای مدین ماندە  وهای  است. این باعث شدە است تا ن�ی  ایران برخالف روشنفکران قبل از انقالب فاقد هرگونه ارتباط عمیق با ن�ی
�ت و جنبش ها و مبارزات جهاین عل�ه شیوە های رو�ه زوال تول�د �ما�ه داری شوند.  با گذشته گرایی چه به شکل �فن مذهیب  م�ت

      �ا مارکس�سیت �ا وطن پرسیت ن� توان راە به جلو باز کرد. 

ـــــــــود کرد  حیت در  ا�� که هیچ کاری ن� شـ ـــــــــ�دە اند، اما حتمن � توان جهت حرکت و  �ش ـــــــــادها به اوج رسـ ـــــــــارطلیب ها و فسـ و انحصـ
�ت از نظام سـلطه �ما�ه، همفکر و همصـدا  ی برای نجات �ـ�ش �ت در حال شـکل گ�ی اهداف را شـناخت، � شـود  با جنبش های م�ت

   همچنان فرهنگ و � توان شد و مبادله فکری کرد، 
گ

ن ز�این جهت ب�ان اهداف و دردها و چرایی  ها و چگون� ن را در راستای �افنت سنن
ش  های به�ت شـد. ها بازسـازی نمود و منتظر فرصـت  �ا� در  آ� توان از شـبکه های اجتما� به جای وقت ک�ـش به کسـب و گسـ�ت

ــتفـادە نمود.  ـــــــــ ـــ ـــــــــــکـ�ل اجتمـاعـایت  مورد چـه بـا�ـد کردهـا اسـ ـــ ـــــــــارکـتبر مبـنای تعـاون  کوچـک  � توان بـه �شـ ـــ ـــ ا�ـت برابر و مشـ در کـار و  و �ش
ی به هدف  مدی��ت دموکرات�ک دســـــــت زد. تعاون ن�ازمند اخالق اســـــــت و اخالق ن�ازمند جهان بیین که در آن هســـــــیت و وجود �ـ�ــــــش

 .  و یب معنایی
گ

�ت را ق مندی  و شـــعورمندی خلقت گرە خورد باشـــد نه به تصـــادف و بیهود� ن جهان بیین م�ت رنهاســـت مبارز�ن این چننی
اث گذاشته اند. کا�ن است آن را اح�ا کن�م.    موحد در تار�ــــخ ما برای ما به م�ی

ی برای تفکر و جســـتجو و فعال�ت دارد ا�ر ارادە و آ�ا�  ــش از مردم که امکان و فرصـــت ب�شـــ�ت در این مســـ�ی حرکت   ما به عنوان بخ�ـ
ن هد�ن تحت فشار قرا   برقرارکند، ر دهد کند و دولت ها را برای رس�دن به چننی

گ
هیچ قدرت خار�ب �ا داخ�   و با مردم ارتباط فرهن�

   .  مانع از تحقق خواسته های به حق شود ن� تواند 

در نها�ت با�د مجددن خاطر �شــان کنم که تحوالت ســ�ا� و اجتما� �ســ�ار پ�چ�دە تر از آن هســتند که به راحیت بتوان روند آنها 
ــــــــــترا پ�ش بیین کرد. تالش این مق ــــــــــان دهد چرا تا کنون روند تحوالت این گونه بودە اسـ که اتفاق افتادە اند. ع�   اله این بود که �شـ

ن �ــک قرن مطــالعــه انقالب هــا   انقالب هــای اجتمــا� بــه لحــاظ جــامعـه  ،رغم تق��نب
گ

ــنــاخــت چرایی و چگون� ــــــ ـــ ـــ مــا  هنوز در ابتــدای شـ
ا�ط و این که تورم افســــار گســــ�خته و ب�کاری و نابراب شــــناخیت هســــت�م.  ری هایی که در ســــالهای اخ�ی در ایران �شــــد�د شــــدە اند چه �ش

و ارو�ا در ام��کا و  راســـــــــت افرا�و چه جنبشـــــــــهایی را باخود داشـــــــــته باشـــــــــند و تحوالت جهاین خصـــــــــوصـــــــــن با روی کار آمدن ترامپ 
ا�� را فراهم کنند قابل پ�ش بیین دقیق ن�ســــت و  ن چه �ش ش احتما� تنش ها با روســــ�ه و چنی تحل�ل جدا�انه ای را � طلبد.  گســــ�ت

آنچه برای  اما آنچه ما � توان�م به عنوان صــــالح  و مســــئول�ت خود �شــــخ�ص دادە و انجام ده�م وا�ســــته به پ�ش بیین ها ن�ســــت. 
، کســــب آ�ا� و شــــعور تار��ن و تق��ت ارادە و عزت نفس و ما �ســــ�ار اهم�ت دارد مطالعه جامع تر تار�ــــخ جامعه خود  �ســــل جوان

-توســـط شـــومن های عالم  و رهایی از بند توهمایت اســـت که شـــبانه روز در رســـانه های جم� و اجتما� قالل در اند�شـــه و عملاســـت 
 منت�ش � شوند.  نما 

ـــــــــان ها تار�ــــخ  پا�ان، در  ـــ ــــــــــــحبت را به پا�ان ب��م که "ا�سـ اجازە ده�د که با این جمله معروف کارل مارکس در کتاب هجدهم برومر صـ
ن آنگونه که � خواهند.  ـــــــــازند اما نه عینن ا��  [چون] خود را � سـ ـــــــــازند  آنها تار�ــــخ را تحت �ش ـــــــــند ن� سـ که خود انتخاب کردە باشـ

ــــــــلـــــــــه ی بـــــــــلـــــــــ�ـــــــــه در ـمــــــــ  ــــــــابـ ــــــــــا فـــــــــعـــــــــال قـ ـــ ـــ ـــ ـــ ا�ـــــــــ� � سـ ــــــــتـــــــــه بـــــــــا �ش ــــــــافـ ــــــــقـــــــــال �ـ ــــــــتـ ــــــــا انـ ــــــــهـ ـــــــتـــــــــه بـــــــــه آنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــت. زنـــــــــد کـــــــــه از گـــــــــذشـ ـــ ـــ ـــ ـــ  " اسـ
 

 :  منابع برای مطالعه ب�ش�ت

ــــــــکنندە .1 ــــــــال مقاومت شـ ــــــــ تا انقالب ~ 879م�الدی مطابق با  1500: تار�ــــخ تحوالت اجتما� ایران: از سـ ــــــــم�ـ ، ترجمه احمد جان فورانشـ
 https://goo.gl/ytIvcPتدین 

2.  . ـــــــش ین ـــــــا�. �ـ�ـــــــ ـــــــد ابراه�م فتـ ـــــــدی و محمـ ـــــــل محمـ ـــــــد گـ ـــــــه احمـ ـــــــان. ترجمـ ـــــــام�ـ ـــــــد آبراهـ ـــــــور یروانـ ـــــــ ـــــــه پروفسـ ـــــــتـ ـــــــ ن دو انقالب، نوشـ ایران بنی
com.pdf-tarikhfa-www-ionsrevolut-tow-between-http://up.tarikhfa.com/uploads/iran 

. نوشته مری هگلند. (هنوز ترجمه �شدە است).  .3  https://goo.gl/4k0nFMروزهای انقالب: نا آرا� س�ا� در �ک روستای ایراین
ــــــور محمد ع� همایون کات .4 ــــــله پهلوی. پرفسـ ــــــلسـ وط�ت تا پا�ان سـ ــــــ�ا� ایران: از مـ�ــــــش ــــــاد سـ ن اقتصـ ــــــ و کامب�ی ــــــا نف��ـ وز�ان. ترجمه محمدرضـ

 http://ketabnak.com/merger.php?dlid=76575ع��زی. 
ــــــــــن  .5 ــــــــــدیـ ــــــــــد تـ ــــــــــمـ ــــــــــه احـ ــــــــــمـ ــــــــــرجـ ــــــــــان. تـ ــــــــــوز�ـ ـــاتـ ـــــــ ــــــــــون کـ ـــایـ ـــــــ ــــــــــمـ ــــــــــ� هـ ــــــــــد عـ ــــــــــمـ ــــــــــحـ ــور مـ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــروفسـ ــــــــــران، پـ ــــــــــدرت در ایـ د قـ ــــــــــ�ب ــــــــــدق و نـ ـــــــ ـــــــ مصـ

http://ketabnak.com/merger.php?dlid=28767 
ر. ترجمه لطف هللا میث�.  .6 ن ــــتیون کی�ن ـــــــ ــــته اسـ ـــــــ ــــاە. نوشـ ـــــــ mardane-http://up.ketabfarsi.ir/books/pdf/hameye-همه مردان شـ

shah.pdf 

https://goo.gl/ytIvcP
http://up.tarikhfa.com/uploads/iran-between-tow-revolutions-www-tarikhfa-com.pdf
https://goo.gl/4k0nFM
http://ketabnak.com/merger.php?dlid=76575
http://ketabnak.com/merger.php?dlid=28767
http://up.ketabfarsi.ir/books/pdf/hameye-mardane-shah.pdf
http://up.ketabfarsi.ir/books/pdf/hameye-mardane-shah.pdf
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