
  

 شان را درک کردبیني و عللتوان پیشها را ميآیا انقالب
 *نیکي کدي: نویسنده

 احمد درستي: مترجم
  14/3/85: تاریخ تأیید 28/2/85: تاریخ دریافت

رخ داده است و تاكنون توسط  1357/1979هاي اجتماعي است كه در سال انقالب اسالمي ایران یكي از انقالب
نوشتار حاضر كه توسط خانم . محققان داخلي و خارجي از زوایاي مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

ها پاسخ دهد كه آیا انقالب اسالمي ایران، نیكي كدي در این زمینه نوشته شده، درصدد است تا به این پرسش
پذیر بود؟ و به بیان دیگر اگر اعضاي سفارت، عناصر اطالعاتي بومي را كنار نگذاشته و با بیني آن امكانپیش

پذیر بود؟ ایران بینيكردند آیا بازهم رفتار آنها و به تبع آن، انقالب ایران پیشتعداد بیشتري از مردم تماس برقرار مي
 چه تفاوتي با دیگر كشورهاي اسالمي داشت؟

 .انقالب، انقالب ایران، امام خمیني، روحانیت: هاي كلیديواژه

 پذیر بود؟بیني انقالب ایران امكانآیا پیش

م این است كه اگر افراد /1978 – 79» اسالمي«بند همیشگي ادبیات و آثار مربوط به انقالب ایران یا انقالب ترجیع
. بیني انقالب ایران هم امري ضروري و هم امكان پذیر بود كردند، پیش بیشتري دربارة طرز تفكر ایرانیان تحقیق مي

هاي مربوط به  م است، چرا كه او همة فعالیت/ 1970بیشتر انتقادات، متوجه نمایندة آمریكا در ایران اواخر دهة 
 .بررسي طرز تفكر ایرانیان را كنار گذاشته بود و با خیالي آسوده، اطمینان داشت كه رژیم شاه از هر نقصي مبراست

رسد،  این طرز تلقي عوام پسندانه كه البته در جاي خود در مورد ناآگاهي مقامات رسمي آمریكایي درست به نظر مي
اما سؤال این است كه اگر اعضاي سفارت، ] 1.[خورد به چشم مي» جیمزبیل«اخیرًا در كتاب شیر و عقاب اثر 

كردند و از طرز فكر و نحوة  عناصر اطالعاتي بومي را كنار نگذاشته، با تعداد بیشتري از مردم تماس برقرار مي
بیني پذیر بود؟ تمامي شواهد،  كردند، آیا باز هم رفتار آنها و به تبع آن، انقالب ایران پیش رفتار آنها گزارش تهیه مي
. گیریم دهد، به منزلة بهترین گروه شاهد، پژوهشگران آمریكایي ایران معاصر را در نظر مي عكس مسئله را نشان مي

م انجام داده بودند، چیزي شبیه به انقالبي را كه رخ داد،  1970اي را در ایران دهة  این افراد كه مطالعات گسترده
كند، چه پژوهشگران سیاسي كه با اطالعات مربوط به حكومت  این موضوع در مورد همه صدق مي. بیني نكردند پیش

كردند؛ و هم  و مخالفان سر و كار داشتند و چه اقتصاد داناني كه در مورد مشكالت جدي اقتصادي اظهار نظر مي
نگاران كه دربارة همة طبقات شهري و روستایي و حتي روحانیان تحقیق  چنین انسان شناسان و جامعه شناسان و تاریخ

شد براي  دیدند كه اصالحات، بسیار كمتر از آن چه ادعا مي دادند، آنها مي شان گوش فرا مي هاي كردند و به حرف مي
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گذراندند و  مهاجرین روستایي در شهرها از لحاظ اجتماعي و اقتصادي زندگي سختي را مي. دهقانان مفید واقع شده بود
رو بود، اما بیشتر این مشكالت در دیگر كشورهاي صادر كنندة نفت  اقتصاد متكي به نفت با انبوهي از مشكالت روبه

ها و طبقات مختلف ایرانیاني كه توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته بودند، انقالب  از گروه. نیز وجود داشت
رسد، سازمان اطالعات آمریكا حتي اگر با مردم عادي  از این رو به نظر مي. كردند بیني نمي قریب الوقوعي را پیش
كرد، باز هم بسیار بعید بود كه آنها را براي مقابله با بحراني قریب الوقوع، آن هم در حد یك  نیز ارتباط برقرار مي

در این مقاله منظور از . (تر بگیرند انقالب، مهیا كند، ضمن این كه امكان داشت مردم نسبت به رژیم، موضع انتقادي
م  1978باشد، نه صرفًا مرحلة اخیر آن كه در اواخر  م مي 1979م و فوریة  1978انقالب دورة زماني بین ژانویة 

 ).شد بیني مي پیش
كنند كه آنها  اي از افراد آگاه دربارة ایران، با بازاندیشي و بازنگري ادعا مي واقعیت این است كه امروزه عده

از . بیني جنبش انقالبي بودند گرفتند، قادر به پیش شان بهره مي ها و اطالعات در صورتي كه از دانسته) ها امریكایي(
سفیر انگلیس در ایران قبل از ] Sir Anthony parsons[اشخاص قابل ذكر در این مورد، سر آنتوني پارسونز،

پارسونز در زندگي نامه خود آورده است كه اطالعاتش دربارة قدرت روحانیون . باشد انقالب و در حین انقالب مي
كرد كه براي قدرت آنها در اواخر دهة  بایست او را مجاب مي هاي انقالبي پیشین مي ها و جنبش ایراني در شورش

رسد مسئله  این نوع انتقاد از خود قابل تحسین است، اما به نظر مي) گرچه] (2.[قائل شود) بیشتري(م اهمیت  1970
هاي  با این كه اشخاص ایراني و غیر ایراني بسیاري بودند كه از سابقة روحانیون ایران در حركت. فراتر از اینهاست

شان  اطالع داشتند اما آنها نیز هم چون پارسونز در بهره گرفتن از اطالعات 20و اوایل سدة  19انقالبي اواخر سده 
ناكامي این افراد چندان عجیب هم نیست، چون ) البته. (بیني یك خیزش مذهبي روحاني جدید ناکام ماندند براي پیش

م به بعد تحوالت همه جانبه و فراگیري را از لحاظ ساختار اقتصادي، درآمدهاي نفتي،  / 1921ایران از ) جامعة(
گذاشته و روحانیت نه در ظاهر بلكه در عمل، به  سر مي هاي دیگر، پشت تربیت، حقوق و بسیاري از عرصةتعلیم و 

عالوه بر این شواهدي در دست نیست كه روحانیان مخالف . تري را در اجتماع پذیرا شده بود اجبار نقش بسیار پایین
خمیني نیز امیدوار بوده باشند كه بتوانند شاه را حداقل بدون یك دوره تدارك دراز مدت كه الزمة چنین ) امام(حتي خود 

تنها عدة قلیلي از افراد غیر ایراني نظیر حامد الگار كه مورد حمایت اپوزسیون روحاني . كاري است، سرنگون كنند
 .بیني انقالب بسیار نزدیك شدند، اما حقیقتًا نتوانستند این كار را انجام دهند بودند به پیش

اطالعي و ناآگاهي آنها تفاوت  اطالع بودند، اگر چه میزان بي كوتاه سخن این كه همگان از انقالبي كه در راه بود بي
كساني كه از . كرد داشت و این مسئله هم در مورد ایرانیان از هر طبقه و صنفي و هم خارجیان بسیار آگاه صدق مي

كنند،  هاي سیاست خارجي بحث مي كنند، زماني كه از معایب و ناكامي عدم اطالع سفیر ایاالت متحده انتقاد مي
م به  / 1953در ) ها آمریكایي(موضوع بسیار قابل توجه آن است كه اگر ما . دارند) در خور توجهي(مطالب 

اما نه سقوط مصدق و حمایت مشتاقانه . سرنگوني مصدق كمك نكرده بودیم مسلمًا از انقالب اسالمي نیز خبري نبود
بیني و برخورد مؤثر با انقالب  ما از شاه نتیجة شكست اطالعاتي ما بود و نه چنین شكستي، عدم توانایي ما در پیش

 .كند اسالمي را توجیه مي
بیني كنند، شاید بهتر باشد  در وضعیتي كه آشكارا هیچ كس، حتي افراد بسیار مطلع، نتوانستند انقالب موفقي را پیش

به این سؤال روي آورد كه آیا تحت شرایط مناسب اطالعاتي، » نبود؟) انقالب(چرا كسي به فكر آن «از طرح سؤال 
بیني  بیني كنند؟ پژوهش حاضر، ما را به سؤاالت اساسي درباب انقالب، پیش توانند انقالب را پیش افراد بسیار مطلع مي

 .تاریخي و اصل علیت رهنمون خواهد نمود
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بیني پذیر باشند، آن است كه چون انقالب، حادثه بزرگي  ها قاعدتًا بایستي پیش اشتباه بیشتر كساني كه معتقدند انقالب
بایست آشكارا و  هاي آن نیز مي جویند، ریشه است و جمعیت زیادي از مردم به طور چشمگیر در آن شركت مي

 .پذیر باشد گسترده و تشخیص
 

اند كه افزایش و سپس افت انتظارات بعد از باال  ها مورد توجه قرار گرفته اي كامل از علت در ارتباط با ایران مجموعه
م و تورم متعاقب آن، مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها، از خود بیگانگي فرهنگي، / 1973رفتن قیمت نفت در 

با كمال تأسف، همان گونه . روند جمله به شمار مي. استبداد، خصومت نسبت به ایاالت متحده و موارد دیگر از آن
ها در كشورهاي دیگر نیز وجود  نشان داده شده، بیشتر این علت] Henry Munson[كه در اثر جالب هنري مانسون

اند نه علل كافي آن براي  احتماًال این موارد از علل ضروري انقالب ایران بوده. داشته، اما منجر به انقالب نشده است
م اثرات افزایش و كاهش ناگهاني قیمت نفت در دیگر كشورها دیرتر، ولي شدیدتر از ایران قبل / 1979مثال، بعد از 

اساسًا در ایران عوامل و ] 3.[از انقالب، احساس شد، اما در هیچ یك از آنها موجب بروز شورش و یا انقالب نگردید
هاي محلي دست به دست هم داده و منجر به فوران  عللي كه نظیر آنها در كشورهاي دیگر وجود داشت با ویژگي

گیري كنوني، كشوري كه در آستانه انقالب قرار دارد نسبت به كشورهایي  هاي اندازه به هر حال با شیوه. انقالب شدند
 .رسد تر به نظر نمي كه در آنها از انقالب خبري نیست، انقالبي

ها كه مؤید نظریة فوق  تعدادي از آزمون. باشد» نظریة آشوب«ترین مورد مشابه در این زمینه  رسد مهم به نظر مي
 :دهند كه یك تغییر بسیار جزئي ممكن است به تغییرات بعدي بسیار عظیم منجر شود هستند به وضوح نشان مي

اي كه از آن  تواند به تغییرات همه جانبه در برون دادها منتهي شود ـ پدیده دادها به سرعت مي تغییرات جزئي در درون
براي مثال، در هواشناسي در چنین موردي از . شود یاد مي» وابستگي بسیار حساس به شرایط جزئي«تحت عنوان 

] Peking[كنند ـ دیدگاهي كه براساس آن، حركت پروانه در هواي پكینگ تعبیر نیمه شوخي تأثیر پروانه استفاده مي
 ] 4.[ها را در نیویورك تغییر دهد تواند ماه آینده سیستم طوفان مي

م هنگام /1961گامان نظریة آشوب در  و از پیش M. I. T. تي. آي. از دانشگاه ام] Edvard Lorenz[ادوارد لورنز
اي وضعیت آب و هوا تصادفًا متوجه شد كه اگر به جاي ایجاد شش نقطه بر روي صفحه،  كار بر روي سیستم رایانه

راه میانبر را در پیش گیرد و سه نقطه ایجاد كند، سیستم وضعیت آب و هوایي به سرعت از حالت اولیه دور خواهد 
تواند نشانه تغییرات  اي در جهان واقع به این معنا خواهد بود كه هر تغییر بسیار كوچك در ابتدا مي چنین مسئله. شد

بیني وضع هوا در طوالني  بالفاصله او اظهار داشت كه پیش. كالن بعدي باشد كه در اغلب موارد نیز چنین است
. [بیني است غیر قابل پیش) غیرادواري(بعدها اعالم كرد كه هر نوع سیستم فیزیكي نامتناوب . مدت غیر ممكن است

با ) ادواري(پذیرند و بسیاري از فرآیندهاي فیزیكي متناوب  آمدهاي این نظریه را نمي مطمئنًا همة افراد نتایج و پي] 5
رسد كه حوادث پیچیده مربوط به انسان  اما این فرض به نظر منطقي مي. ابزارهاي آزمایشي مناسب قابل سنجشند

بیني شباهت داشته باشند تا فرآیندهاي متناوب  ها بیشتر به فرآیندهاي فیزیكي نامتناوب غیر قابل پیش نظیر انقالب
بیني پذیرند و عللي دارند كه هم طوالني  ها پیش عالوه بر این، همان گونه كه اشاره شد برخي از انقالب. بیني پذیر پیش

 .مدت بوده و هم به موقع قابل مشاهده هستند
به طور گسترده بر این باورند كه } طرف داران این نظریه{دهد،  امروزه تئوري تكامل، دیدگاه نسبتًا مشابهي ارائه مي
توانست به مسیر كامًال متفاوتي در روند تكامل منتهي  هاي دور مي تغییرات احتمالي و خود به خودي جزئي در گذشته

[استفان جي گلد. شد مندي و خود آگاهي موجودات انساني منجر نمي موجودي به هوش) پیدایش(شود، تغییري كه به 
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Stephen Jay Gould [ حیات شگفت انگیز«این بحث را در آغاز«]Wondesfu [با «: كند چنین خالصه مي
كامًال متفاوت، اما به همان ) مسیري(امكان داشت آبشار تكامل در ) بخش اساسي رویداد(جابجایي جزئي در آغاز 
اي كه هیچ نوعي از موجودات به وجود نیاید كه قادر باشد گاهشماري براي خود تهیه  به گونه. اندازه قابل فهم فرو ریزد

، به همان اندازه تغییرات كوچك ] 6.[كند یا از گذشته خود تصویري داشته باشد متفاوت در ابتدا } اما با كیفیت{منطقًا
 ).تر از ما منجر شود توانست به پیدایش موجوداتي با هوش مي

اي از زمان را جدا كرده و  ها، لحظه توانیم نه در مورد وضعیت آب و هوا، نه در مورد تكامل و نه در انقالب ما نمي
یكي از حوادث طبیعي كه (ادعا كنیم كه این نقطة آغازیني است كه موجب انقالب، تكامل بشریت و یا آتش فشان 

توانیم یك تاریخ و زمان، یا چند روز و اوقاتي  با این حال در بیشتر موارد مي. شده است) شود انقالب با آن مقایسه مي
اند، برگزینیم و براي مقاصد علمي ـ  از زمان را كه با ویژگي متفاوتي از یك پدیده در ارتباط بوده و یا به آن منجر شده

در ارتباط با انقالب ایران یك شخص ممكن است به طور منطقي . هاي آغاز اعالم كنیم تحلیلي، آنها را به منزلة نكته
با این حال . م توسط سازمان سیا وكمك بریتانیا را به منزلة نقطة آغاز انتخاب كند / 1953سرنگوني مصدق در 

این روند . گردند هاي بسیار دور بر مي برخي از عوامل و عناصر تحلیلي به ویژه نقش خاص روحانیت شیعه، به زمان
 1973هاي شاه در قبال افزایش قیمت نفت در  یابي هم دوش با تحوالت و تغییرات جاري نظیر اقدامات و واكنش علت

 .كند تر مي ها را مشكل بیني انقالب این نوع تعامالت همیارانه مداوم و پیچیده، پیش. یابد م به طور مرتب تغییر مي/ 
 

دیگر فرق  اگر چه ایران از بسیاري جهات با دیگر كشورهاي جهان سوم تفاوت داشت و با این كه همة كشورها با یك
به هیچ وجه، نه . اند هایي در ایران منجر به انقالب شده دارند، دالیل بسیار اندكي وجود دارد كه فكر كنیم چنین تفاوت

استبداد و نفرت گسترده از شاه مختص به ایران بود و نه اتكاي بیش از حد به درآمدهاي نفتي، مهاجرت گسترده 
روستاییان به شهرها، شكاف روز افزون توزیع درآمدها، شكنجه زندانیان سیاسي و یا خصومت مردمي نسبت به 

 .وابستگي به ایاالت متحده
ناسازگاري بیش از حد میان استبداد و طبقات اجتماعي و : ترین عوامل متفاوت در ایران عبارت بودند از احتماًال مهم

توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، نقش منحصر به فرد نهادهاي روحاني و رهبري مذهبي با ایدئولوژي اسالمي، شخصیت و 
هاي خارجي  نارضایتي از وابستگي به قدرت. العاده زیاد بین شاه و جامعه مدني شد اقدامات شاه كه باعث گسست فوق

ها با وضعیت كشورهاي دیگر، این كه به فكر هیچ كس خطور نكرد  ها یا تفاوت نظر از مشابهت صرف. نیز مهم بود
كه تركیب این عوامل، در حد خود كافي است تا به انقالبي قریب الوقوع منتهي شود، دلیلي بر كوري یا حماقت مردم 

هاي نسبتًا جزئي در ابتداي امر نسبت  همان گونه كه در مثال مربوط به وضعیت آب و هوا مالحظه شد تفاوت. نیست
ها و  برخالف مورد آب و هوا، افزایش تفاوت. هاي فزاینده از آنها منجر شود به كشورهاي دیگر ممكن است به تفاوت

} امام{شاه و ) تحت تأثیر رفتارهاي(ها بیشتر تحت تأثیر كنش و رفتار اشخاص و در این مورد خاص، عمدتًا  جدایي
 شاه را كه  توانستند عملكردهاي ضعیف و ناسنجیده بدون شك مشكل است، بپذیریم كه ناظران مي. خمیني قرار داشت

تكامل، ) روند(ها و مشابه وضعیت آب و هوا  هم چون بیشتر انقالب. بیني كنند سهمي در پیروزي انقالب داشتند، پیش
  جدایي و انحراف از مسیر كشورهاي غیر انقالبي به صورت انباشتي و فزاینده صورت گرفته و مانند بهمن كه لحظه

ها نیز تا حدودي خود به خود شكل  شود، انقالب تر مي به لحظه ساخته شده و به این طرف و آن طرف رفتن بزرگ
 .گیرند مي

ذكر این مطلب به معناي نادیده گرفتن گوناگوني و تنوع گستردة علل مهم ساختاري، اقتصادي و طبقاتي براي انقالب 
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هایي است كه در آنها ایران كمترین خصوصیات تعیین كننده را  نیست، بلكه صرفًا براي نمایش آن است كه این، حوزه
كنند، نه علل   را مهیا مي ها، علل الزمة انقالب ها و زمینه این حوزه. داراست كه باعث تمایز آن از دیگر كشورها باشد
هاي خاص و منحصر به فردي كه در باال به آنها اشاره شد، شرایط  كافي آن را، و تنها در تركیب و ادغام با ویژگي

من با ذكر این مطلب كه زمینه انقالب ایران به حد كافي شاخص و چشمگیر نبود كه انقالب . آید انقالبي به وجود مي
اي  بیني بوده و فاقد علل زمینه ها به همین اندازه غیر قابل پیش منظورم آن نیست كه همه انقالب. بیني پذیر باشد پیش

توانند برآمده از عللي به ظاهر كوچك  آمدها و نتایج عظیم مي برعكس، زماني كه پي. شاخص و تعیین كننده هستند
انقالب بلشویكي نمونة بارزي از . توانند برآمده از علل بزرگ و كامًال آشكار نیز باشند چنین نتایجي مي. باشند

در انقالب بلشویكي شماري از علل وجود داشت كه در . تفاوت دارد) در این زمینه(انقالباتي است كه با انقالب ایران 
تضاد و تقابل چشمگیر میان توسعه اقتصادي و تداوم استبداد و : همان زمان مردم به آنها توجه داشتند از آن جمله

فقدان توسعة سیاسي، طبقة دهقانان و كارگران ناراضي، تجمع كارگران ناراضي در صنایع بزرگ شهري، استبداد غیر 
م به بعد  / 1905این واقعیت كه روسیه از . مردمي و متلون و فراتر از همه اینها تداوم جنگ مرگبار و غیر مردمي

 1914با فاصله اندك در . گوي مشكالتش نبود، حاكي از وضعیت انقالبي بود دو انقالب را تجربه كرده بود كه پاسخ
آور انقالب تلقي كردند و به زودي انسجام و وحدت  اي آن را پیام م اعتصابات گسترده نظامي شكل گرفت كه عده/ 

هایم هم از سوي جناح چپ و هم  بیني در مورد انقالب، پیش. ملي كه در آغاز جنگ شكل گرفته بود، از هم گسست
بیني نشد، اما خطرات آن براي  م پیش1917خصوصیات دو انقالب . روها صورت گرفت از جناح راست و هم از میانه

 ]7. [نظام سلطنتي و نظام اجتماعي بیان شد
اي از عناصر  اي گسترده بودند كه اگر پاره هاي دیگر، علل مؤثر و مهم به اندازه در انقالب روسیه و برخي از انقالب

در انقالب ایران شاید این . شدند، احتمال وقوع انقالب باز هم زیاد بود و عوامل ملي انقالب از میان برداشته مي
به هر حال . برخي از رفتارهاي شاه امكان داشت موجب انحراف انقالب شود} تغییر در{تصور وجود داشته باشد كه 

اي داشته باشند، در برخي موارد چنین است و  مسئله آن نیست كه همیشه حوادث مهم، علل ساختاري یا سیاسي عمده
تي موارد اول را مي(در برخي موارد این چنین نیست  . و موارد دوم را كم داده نامید] Overdeter Mined[توان چند عّل

]Overdeter Mined[در مواردي ). كردند نظر از معاني كه فروید و آلتوسر از این اصطالح مراد مي البته صرف
گیري وجود دارد،  ها محتمل است یا به این سبب كه هم زمان با جنبش انقالبي بحران اجتماعي همه بیني انقالب پیش

 1930هاي  مثل روسیه و یا این كه تعداد نیروهاي انقالبي بسیار زیاد، قابل توجه و نیرومند باشند مانند چین در دهه
 .ها بیشتر اراضي را تحت تصرف خود داشتند م یعني درست هنگامي كه كمونیست / 1940و 

بیني پذیر باشند كه اغلب هم نادرست  ها بایستي پیش در كنار این درك عمومي كه حوادث عظیم و مهمي نظیر انقالب
شود  سخن منتقدان این است كه چگونه مي. هاي صددرصد نیز دیدگاه هاي بدبینانه وجود دارد است، نسبت به بازنگري

توانند چگونگي  كردند حال اطمینان داشته باشند كه مي اشخاصي كه كامًال دربارة وقوع رخدادها و اتفاقات اشتباه مي
مداران از حوادث امري رایج است، اما   اندیشوران و سیاست وقوع آنها را تبیین نمایند؟ گرچه شك و تردید در مورد تبیین

. بیني كنند صالحیت تبیین آن را هم نداشته باشند اي را پیش این نیز درست نیست كه افرادي كه نتوانستند حادثه
براي مثال، وضعیت آب و هوا در نظر بگیرید، با وجود . دیگر تفاوت دارند بیني و تبیین این دو فرآیند كامًال با یك پیش

دانند، اما همین افراد حداقل در مواردي كه  هاي بلند مدت را ناممكن مي بیني این كه امروزه دانشمندان عمومًا پیش
به . گیري كنند اطالعات كافي داشته باشند، قادرند تغییرات یك طوفان را از مراحل اولیة آن تا مرحلة آرامش طوفان پي

گیري  سهولت نسبي پي. بیني كرد توان پیش همین سان انقالب گذشته ممكن است قابل فهم باشد، اما انقالب آینده را نمي
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بیني در آن است كه همة حوادث و اتفاقاتي كه ممكن بود با تغییر جزئي شرایط، در موارد  و ردیابي در مقایسه با پیش
بیني شرایط آب و هوایي در  لذا دیگر لزومي ندارد كه هم چون موارد مربوط به پیش. اند مختلف رخ بدهند، اتفاق نیفتاده

تواند به یك دسته از  هر شخص صرفًا مي. شمار را به حساب آورد انقالب، شرایط بي) بیني پیش(دراز مدت و یا 
اي از تحوالت پیچیده یا ساده كه  المقدور تحلیل ساده شدة دسته اند بپردازد و بدین ترتیب حتي تحوالتي كه واقعًا رخ داده

ها به چشم  اگر چه اختالف نظر فراوان و قابل توجهي در تحلیل انقالب. اند، ارائه نمایند منجر به وقوع انقالب شده
با این حال در این ) هاي تحلیل گران اجتماعي و سیاسي چیز عجیبي نیست البته اختالف نظر در دیدگاه(خورد،  مي

 .زمینه نقطه نظرات مشترك و توافقات زیادي هم وجود دارد
خواهند حوادث را  تواند مایة دلگرمي و رضایت افرادي شود كه از متخصصان خود مي نمي) توجیهات(هیچ یك از این 

اي كه آنها در مورد رخدادهایي كه در جهان ناپایدار و متغیر اتفاق خواهد افتاد،  بیني كنند، به گونه تر پیش دقیق
هاي بسیار نامطلوب هنوز هم جاي متخصصان و  رغم گزارش مطبوعات ما علي. اطالعات بیشتري داشته باشند

 .اند كارشناسان را گرفته
اند بلكه تحوالت بزرگ و شبه انقالبي نظیر آن چه كه از اواخر دهة  بیني نشده هاي كالسیك نیستند كه پیش تنها انقالب

آمدهاي  م و پي / 1991م در اتحاد جماهیر شوروي و اروپاي شرقي رخ داد شامل كودتاي نافرجام اگوست  / 1980
مطمئنًا . توان از آنها نام برد اي است كه مي بیني نشده آن و یا تحوالت معكوس آن در چین، معدودي از موارد پیش

بیني هستند از جمله این كه در دهه آتي در  برخي از تحوالت سیاسي وجود دارند كه با اطمینان باالیي قابل پیش
ها خواهد بود یا از جمهوري  م رئیس جمهور یا از دموكرات / 1996ایاالت متحده كودتاي موفق رخ نخواهد داد و در 

هاي دقیقي صرفًا در چنان شرایط پایدار و با ثباتي  بیني مشكل این است كه چنین پیش) نه از احزاب دیگر(خواهان 
آمدهاي آن شك نداشته باشد و لذا چنین  پذیر است كه اگر هر اتفاق هم رخ دهد هیچ كس نسبت به نتایج و پي امكان

بیني در نظر گرفت، اگر چه نظیر چنین اظهاراتي در   توان به منزلة پیش اظهاراتي در مورد ایاالت متحده را حتي نمي
به همان اندازه كه . آید بیني به شمار مي مورد بسیاري از كشورها خدشه پذیر بوده و به همین دلیل در مورد آنها پیش

به طور كلي . تر خواهد بود هاي كامل براي متخصصان مشكل بیني شویم ارائه پیش با شرایط ناپایدارتر مواجه مي
) با این حال. (بیني بیشتر مطلوب است، اما به همان نسبت ناممكن تحوالت هر اندازه ناگهاني و چشمگیر باشند، پیش

نگري  این عقیده در ذهن اغلب مردم و احتماًال اكثریت آنها باقي است كه اگر كارشناسان اطالعات بهتر و واقع
سوابق گذشته حاكي از آن است كه هر چه . هاي عمده بر خواهند آمد بیني دگرگوني بیشتري داشته باشند از عهدة پیش

بیني  به عبارت دیگر، دقت پیش. بیني آن كمتر خواهد بود حادثه غیر متعارف و دگرگون ساز باشد احتمال پیش
 .حوادث با اهمیت آنها رابطة معكوس دارد

بیني كنند، لكن  گرچه فعًال خیلي زود است، امیدوار باشیم كه دیگر از اندیشمندان خواسته نخواهد شد حوادث را پیش
توان اظهار نمود كه اندك درك ما از وضعیت موجود به احتمال زیاد بیش از آن كه نتیجة مساعي ماوراي  مي

كلید . رود به شمار مي)آن حادثه(بیني تغییرات و تحوالت ناگهاني باشد، نتیجة مهم ما از منشأ و عناصر اصلي  پیش
اي نظیر انقالب، آن است كه مشخص كنیم تفاوت اصلي كشورهایي كه درگیر وقوع انقالب شدند با  ه فهم حوادث عمد

آید كه  همان گونه كه در باال ذكر شد این گونه به نظر نمي. اند در چیست سر نگذاشته كشورهایي كه انقالبي را پشت
گیري رویدادها یا بازگشت به گذشته در طول زمان هم  ها همیشه در ابعاد انقالبي باشند، بلكه مزایاي بعدي پي تفاوت

آورد تا ببینیم كه چه عوامل و عناصري كلیدي باعث  در كشورهاي انقالبي و هم غیر انقالبي این امكان را فراهم مي
 .شوند انقالبي شدن و یا انقالبي نشدن كشور مي
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 ایران چه تفاوتي با دیگر كشورهاي اسالمي داشت؟

همان طور كه یك شخصي در . دیگر تفاوت دارند ها با یك اند، همان گونه كه انسان دیگر متفاوت همة كشورها با یك
توان بر تشابهات و نیز  بیني نسبتًا یكسان هم مي تواند هم نیمة پر را ببیند و هم نیمة خالي را، با واقع مورد یك لیوان مي

پذیر نیست، حتي در مواردي  تاریخ به آساني كمیت. بر تمایزات كشورهاي انقالبي با كشورهاي غیر انقالبي تأكید كند
هایي از یك كل و با دست برداشتن از تالش براي درك پیچیدگي كلیت  نظیر شرایط جوي، صرفًا با جدا كردن بخش

گر روندهاي قابل سنجش تمایزات فزاینده باشد، فراهم  داري كه نشان وضع آب و هواست كه امكان ترسیم الگوي معنا
 .آید مي

: داشته باشد این است) انقالب(اي با علل  هاي تطبیقي كه ارتباط گسترده براي بررسي انقالب، پرسش مربوط به تفاوت
هایي میان كشوري كه انقالب در آن رخ داده و كشوري كه در آن انقالب رخ نداده، وجود دارد كه به شرح  چه تفاوت«

م با وجود اختالف نظر میان تحلیل گران،  / 1978ـ  79در خصوص ایران » كند؟ و تبیین انقالب در اولي كمك مي
تكامل ) 1: این سه حوزه عبارتند از. ام كه سه حوزة عمده تمایزات اساسي و كلیدي وجود دارند من بر این عقیده

هاي  ویژگي)2پذیر ساخت؛  دارانش را امكان مند و شبكه طرف خمیني قدرت} امام{روحانیت شیعه در ایران كه ظهور 
تضاد عمده میان ساخت سیاسي استبدادي در حال تشدید و تغییر و تحول ) 3شخصیتي شاه و شیوه حكومت او و 

اقتصادي ـ اجتماعي سریع، نابرابر و اجباري كه همة طبقات را تا حدودي بیگانه كرد و احتماًال این سومین حوزه، 
دیگر تعامل داشته و دچار تغییر  هر سه این عناصر و عوامل در طول زمان با یك. رود ترین تفاوت به شمار مي مهم
به طور قطع، عامل سوم كه بر كل جامعه تأثیر داشت از لحاظ اجتماعي بیشتر مخرب بود و این چیزي . اند شده

است كه فریده فرهي در كتاب بررسي تطبیقي ایران و نیكاراگوئه و محسن میالني در كتابش با شرح و ارائه تحقیقي 
از سوي دیگر، بخش بزرگي از عوامل ] 8. [اند متقاعده كننده و چند عاملي از انقالب شدیدًا از آن دفاع كرده

تواند به منزلة تنها عامل اساسي براي تبیین چرایي تفاوت ایران با  ساختاري در كشورهاي دیگر وجود داشت كه نمي
هاي خارجي  به همین نحو، خصومت و مخالفت ایرانیان با اطاعت و حرف شنوي شاه از قدرت. دیگر كشورها باشد

 .یك عامل طوالني مدت بود كه فقط با جمع شدن عوامل دیگر، به عنصر انقالبي تبدیل شد

 شرح و بسط سه عامل یاد شده

برخالف نظري كه به طور گسترده در میان اندیشوران و عموم مردم از مقبولیت برخوردار است، اساسًا تشیع في ) 1
مند  تر از تسنن غالب نیست، بلكه تكامل نهادهاي شیعي در ایران كه خود را در اختیار یك روحاني قدرت نفسه انقالبي

كه هر ) ع(و فرزندش حسین) ع(مسلمًا در تشیع كه حول محور شخصیت علي). باشد تر مي مهم(انقالبي قرار دارد، 
هاي انقالبي خاصي  ها و قابلیت دو براي به دست گرفتن جامعة اسالمي به كوشش نظامي ناموفق دست زدند، پتانسیل

كه اكثریت شیعیان ایران و خاورمیانه را تشكیل ) شیعة دوازده امامي(به هر حال شاخة اصلي شیعه . وجود دارد
ها به منزلة دكترین مسلط شیعه دوام آورد  این دیدگاه قرن. آمیز رشد كردند هاي مسالمت دهد، در ابتدا از طریق روش مي

اي تبدیل گردید براي اجتناب از داشتن یك رهبري كه  پذیر، به وسیله اي توجیه و غیبت آخرین و دوازدهمین امام به گونه
 .هاي سیاسي باشد ها و جنبش توانست كانوني براي وفاداري مي

میالدي طي یك جنبش سیاسي و غیر سنتي شیعیان دوازده امامي ایران را  1501تنها از زمان سلسلة صفویه در 
در دوران اولیة سلطنت صفویه، . تسخیر كردند، مجددًا شیعیان دوازده امامي به طور جدي در عالم سیاست وارد شدند
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علما و روحانیون وابسته به حكام بودند، اما به محض آن كه آنها به قدرت اقتصادي و ایدئولوژیك خود شكل دادند 
، به ویژه پس از سقوط صفویه در 18این روند در سدة . شروع به ادعاي استقالل براي صنف و شأن روحانیت نمودند

م تقویت شد و بسیاري از روحانیون به شهرهاي مقدس عراق كه تحت سلطة عثماني بود كوچ كردند و خود  / 1722
در همین زمان بود كه یك مكتب فكري در میان روحانیون سلطه . را از كنترل و اختیار حكومت ایران منفك ساختند

ممكن بود، (یافت كه مدعي بود، واجب است هر شخص معتقد و مسلمان یك فقیه جامع الشرایط را براي تقلید برگزیند 
هاي  بود كه پایه} اجتهاد{این موضوع . و والیت او را پذیرا شود) اي چند نفر داراي چنین شرایطي باشند در هر دوره

ایدئولوژیك براي نفوذ و سلطه بر معتقدان و مسلمانان را ایجاد كرد، نه باورهاي اولیه شیعي كه نظیر آن در میان اهل 
براي ) نظر او(توان از روحاني، سخن به میان آورد كه  مسلمًا تنها در میان شیعیان است كه مي. سنت وجود ندارد

 .صحت اعمال مؤمنان ضرروي است
در دورة سلطنت قاجاریه در اوایل سدة نوزدهم . استقالل اقتصادي روحانیت شیعه نیز به همین اندازه اهمیت داشت

در كشورهاي . میالدي روحانیت شیعه موفق شد به حق خود در مورد اداره و جمع آوري وجوه مذهبي رسمیت بخشد
ها  و هم چنین حكومت. هاي مذهبي به وسیلة حكومت به طور روز افزون تغییر پیدا كرد ت سني نشین از یك سو مالیا

م،  / 19و  18در سدة . هاي مذهبي پافشاري نمودند، چیزي كه در ایران كمتر واقعیت داشت بر كنترل فزاینده موقوفه
استقرار رهبران اصلي روحانیت شیعه در عراق تحت حاكمیت عثماني و خارج از محدودة حكومت ایران شرایطي را 

و ) استانبول(ایجاد كرد كه به استقالل دراز مدت دستگاه پاپي شباهت داشت تا به نظام قیصر ـ پاپي در قسطنطنیه، 
 .مسكو رهبران مذهبي مهم در مركز امپراتوري مستقر شده و تحت نظارت مستقیم حكومت قرار داشتند

-در سدة نوزدهم میالدي حضور رهبر مذهبي واحدي كه سخنان او به منزلة قانون یا حكم دیني از طرف مؤمنان الزم
در این سده، شماري از تحوالت نیز رخ داد كه رهبران و بزرگان سلسله مراتب غیر . االتباع تلقي شود، مرسوم گردید

این تحوالت، فشارهاي قرین توفیق علما در راه اندازي . رسمي مذهبي را به همكاري در عرصة سیاست ترغیب نمود
م پیدا شده / 1840هاي علما بر ضد مكتب نو ظهور بابیت كه در دهة  م ، فعالیت / 1829جنگ علیه روسیه در 

م را شامل  / 1873در پیوستن به جنبش و حركت لغو امتیاز نه چندان مشهور رویتر در ) اقدامات آنها(بود و 
مشاركت گستردة علما در حركت و جنبشي موفقیت آمیز علیه انحصار توتون و تنباكوي فردي از اتباع . شود مي

 .تري یافت م ابعاد وسیع / 1905ـ  1911م و شركت آنها در انقالب مشروطه  / 1891ـ  92بریتانیا در 
هاي تمركز گرایي و نوسازي رضا شاه و پسرش محمدرضا، اگر چه قدرت روحانیت را كاهش داد، اما  ها و طرح برنامه

ساختار سلسلة مراتبي و قدرت و استقالل مالي آنها دست نخورده باقي ماند و به همین . در واقع آنها را تضعیف نكرد
 / 1963خمیني این توانایي را داشتند كه شورشي بزرگ علیه انقالب سفید شاه در ] امام[دلیل روحانیون تحت رهبري 

 .م ترتیب دهند
 

خمیني با دقت تمام از محكوم كردن آن اجتناب كرد، اما تعدادي از روحانیت كه از } امام{اصالحات ارضي كه 
، حق رأي زنان، استبداد سلطنتي و سر سپردگي به ایاالت )شدند این كار را انجام دادند برخي بندهاي آن متأثر مي

امام خمیني كه از حمالت خود به حكومت . متحده آمریكا از مسائلي بود كه بعدها مورد مخالفت روحانیون قرار گرفت
م به عراق تبعید شد، تحت فشار حكومت شاه  / 1965م به تركیه و از آن جا در  / 1964داشت در  دست بر نمي

سپس به فرانسه عزیمت نمود كه در آن جا تأثیر و نفوذ او بر ایران . م از آن كشور نیز اخراج شد / 1978در 
زیادتر شد، ایشان در عراق و فرانسه تحت تأثیر جوانان مسلمان نوگرایي هم چون بني صدر و ابراهیم یزدي قرار 
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 .گرفت
. دادند خمیني تشكیل مي] امام[عناصر اصلي رهبري انقالب و صاحبان مقامات حكومتي پس از انقالب را شاگردان 

بایست مستقیمًا حكومت كنند كه  شد كه روحانیت مي هاي متكامل خود را كه در این دیدگاه خالصه مي ایشان ایده
اي  بسیاري از این شاگردان در ایران شبكه. رفت، به شاگردانش آموخته بود اي نو براي شیعه و اسالم به شمار مي ایده

را تشكیل دادند كه هم قبل از انقالب و هم در جریان انقالب اسالمي اهمیت داشت كه تعدادي از آنها در تشكیالت 
 .مخفي بازاریان تهران جایگاه مهمي داشتند

هاي خارجي و  مند روحانیون مخالف حكومت با اصناف و تجار سنتي بازار كه مخالف رقابت العاده قدرت اتحاد فوق
این اتحاد موجب مشاركت علما در . بخشید) قوي(اي  دولتي بودند به جنبش انقالبي و اعتراضي جدید مردم ایران انگیزه

وابستگي و ارتباط . اي در سدة گذشته شده بود كه در ابتداي كار مصدق نیز پشتیبان او بود هاي توده بیشتر حركت
ها و اقدامات اصلي علما،  گیري ایدئولوژي و اقدامات علما كمك كرد، محرك فعالیت بازار با نهادهاي مذهبي بر شكل

برخالف دیگر كشورهاي مسلمان، بازار ایران همیشه به صورت گسترده در دست . تجار و بازاریان پشت صحنه بودند
 . قرار داشتند ها در اقلیت مسلمانان بود و یهودیان، مسیحیان و دیگر فرقه

م یك سازمان سلسله مراتبي را كه خواستار اطاعت  / 1501توان گفت كه روحانیان ایران از  به طور خالصه مي
مؤمنان بود توسعه دادند و موقعیت ایدئولوژیكي خود را كه در وهلة اول بر استقالل علما و در نهایت بر حق حكومت 

آنها بیش از علماي دیگر كشورها با بازار ارتباط . ورزید، تكامل بخشیدند شان اصرار مي رهبري روحانیون و پیروان
 ]9. [سازمان یافته داشتند

گیرد، اما در اصول شیعه و  تر از اهل سنت صورت مي آرایي اي در میان شیعه، ساده توان گفت كه چنین صحنه مي
این واقعیت كه شیعیان در بیشتر كشورهاي . بندي نخستین آن چیزي نیست كه ضرورت آن را موجب شود یا شكل

اند، مؤید نظریة ماست و آن چه كه امروزه  دیگر تا به امروز، چنین ساختار سلسله مراتبي و دكترین منسجمي نداشته
ضمن آن كه این مسائل در تعدادي . باشد كه اساسًا متأثر از ایران است آن كشورها دارند مربوط به تحوالت اخیر مي

هاي اهل سنت مطرح شد، اما واقعیت آن است كه پیشگامان اندیشه دولت اسالمي در سدة حاضر از  از شورش
م تأثیرات  / 1960در اواخر دهة ) امام خمیني(رسد در آخرین تحوالت فكري  پیروان اهل سنت بودند و به نظر مي

 .اند مثبتي داشته
 

گري در ایران تا حدي به دلیل ضرورت منطقي تحول نهادها به صورت انقالبي در آمد،  این بدان معنا نیست كه شیعه
هاي فراگیر اقتصادي ـ اجتماعي و سیاسي، كمك كردند  بلكه این تحوالت پیشین بودند كه در هر مرحله متأثر از زمینه

خمیني اصول نظري خود را نه به ] امام[از دیدگاه ذهن گرایانه، . تا تحوالت و رویدادهاي انقالبي مؤثر واقع شوند
 نهادهاي شیعي و نهادهاي قدرت، بلكه به دلیل اعتقاد بر شیطان صفتي و نا مشروعیت شاه و  علت تحول و تكامل

در . بایست جاي خود را به دولت اسالمي واگذار نماید، ارائه نمود این كه وي مترسك امریكا و اسرائیل بود و لذا مي
هاي مشابهي، ارائه شدند، اما شرایط الزم براي انقالب اسالمي فراهم نبود  ابتدا در كشورهاي مسلمان سني نشین دكترین

توان به سید قطب در مصر و مودودي در پاكستان اشاره كرد كه هر دو بسیار زودتر از امام  مي) از آن جمله(ـ 
اند در  ها به آن اندازه كه در شرایط عیني متفاوت خواندند، این دكترین خمیني مردم را به تشكیل حكومت اسالمي فرا مي

گردد كه به  هاي عیني به ساختار سلسله مراتبي روحانیت بر مي بخشي از این تفاوت. اصول اعتقادي متفاوت نیستند
علت سازمان و دكترین در حال تحول آن و ارتباطش با بازار، به ابزاري بسیار كارآمد و مؤثر براي تحقق بخشیدن به 
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سر خوردگي از غرب و . دولتي اسالمي در آمد كه هیچ نیرویي مشابه آن در خارج از ایران قادر به این اقدام نبود
 .نظریات غربي اگر چه منحصر به ایران نبود، ولي اهمیت داشت

بر ضرورت ] Sami Zubidu[چنین تغییري از تحول ایدئولوژیك و سازمان روحانیت در ایران با اصرار سامي زبیده
آمدهاي در حال تغییر ایدئولوژي اسالمي كه به وضوح در كتاب اسالم ، مردم و دولت بیان شده  ها و پي مطالعة زمینه
دانم  اي از آن نمي من نیز هم چون زبیده، اهمیت اسالم در پهنة سیاست فعلي مسلمانان را نشانه] 10. [مطابقت دارد

كه اسالم آن چنان با غرب تفاوت دارد كه سیاست اسالمي را بایستي به منزلة وجه ثابت و تقریبًا غیر قابل تغییر 
سیاست اسالمي مدرن در ایران و نقاط دیگر مشحون از ارجاعات . سیاست در كشورهاي اسالمي در نظر گرفت

مدرني نظیر دولت، ملت، پارلمان، قانون اساسي، جنگ براي حفظ مرزهاي ملي و در ایران بعد از انقالب، مصلحت 
گر كه روز به روز در حال رشد  نظام است كه به مثابة حكم مبرم اسالمي توجیه شده و بر دموكراسي دولتي مداخله

و دیگر كشورهاي ( هاي سوسیالیستي تا این اواخر در ایران  گرایان غیر اسالمي و حتي جنبش نفوذ ملي. است
در درون . حاكي از آن است كه جریان اسالم گرایي فعلي، لزومًا یك روند دائمي و همیشگي نخواهد بود) مسلمان

كه اخیرًا بیشتر تعدیل شده و حتي سمت و (ها از اسالم در حال تغییر است ـ  حكومت روحانیون تفاسیر و برداشت
 ).اند سوي سكوالري پیدا كرده

 
اگر چه شاه . شود شاه و اقدامات او مربوط مي) شخصیت(دومین تفاوت عمده ایران با دیگر كشورهاي مسلمان به ) 2

گردد  رود، اما اگر به كشورهاي مسلمان توجه شود، مشخص مي در مقیاس جهاني جزء مستبدترین حكام به شمار نمي
پادشاهان مراكش، عربستان سعودي و . اند كه دیگر سالطین مسلمان در قیاس با شاه استبدادي كمتري به خرج داده

اي از  مجموعه. دانستند كه چگونه رفتار كنند و به چه نحو همكاري و حتي سازش نمایند اردن بسیار بهتر از شاه مي
این . عوامل، دست به دست هم داده و شاه را به سوي استبداد سوق دادند كه در جاهاي دیگر نظیر آنها وجود نداشت

رهایي از دست مصدق و تهدیدات نیروهاي چپ گرا به وسیلة ایاالت متحده كه به صورت : عوامل عبارت بودند از
كردند، درآمدهاي فزاینده و كالن نفت كه هر نوع نگراني در مورد مالیات دهندگان را از  عیني از استبداد او حمایت مي

قید و شرط نظامي و سیاسي  برخورداري از حمایت تقریبًا بي. نمود هاي بلند پروازانه را ترغیب مي بین برده و طرح
ایاالت متحده، میراث به جامانده از پدري دیكتاتور كه هم مایة ترس او و هم در صدد تقلید از او بود، درست مثل 

هاي نفت دربارة تبدیل سریع ایران به یكي  اش پس از افزایش قیمت فردریك كبیر و پدرش، و پندارهاي خود بزرگ بینانه
 .هاي پیشتاز دنیا از طریق اصالحات مخرب و غیر واقع بینانة اجتماعي از قدرت

اي نامناسب در وجود شاه جمع  هاي متضاد به گونه داد از طریق گرایش عواملي كه شاه را به سوي دیكتاتوري سوق مي
از جمله اعتقادات و باورهاي وي آن بود كه بریتانیا و . شدند شده بودند كه خود باعث تضعیف این دیكتاتوري مي

توانند آن را سرنگون كنند و یا این  افتد اگر تمایل داشته باشند مي اي را كه اتفاق مي ایاالت متحده در ایران هر حادثه
هاي سفراي بریتانیا و ایاالت  این موضوع هم در آخرین زندگي نامة شخصي وي و هم در گزارش. كه حفظ نمایند

اعتقاد شاه به این كه همة مسائل را ایاالت متحده باید به او دیكته كند و یا این كه . متحده به وضوح مشخص است
اي از تجارب عملي وي بر  احتماًال علیه او در حال توطئه است، تا حدودي به برداشت اغراق آمیز شاه از پاره

م تا  / 1977گشت و همین مسئله تردیدهاي مداوم وي براي تصمیم گیري در مورد یك سلسله از اقدامات از  مي
اش از  هاي عمًال ضعیف حقوق بشر كارتر و تقاضاي همیشگي م ، بیم و هراس وي در مواجهه با سیاست/ 1979

 .كند سفراي بریتانیا و ایاالت متحده براي ارائه توصیه به او را توجیه مي
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كرد،  م با خشونت عمل مي / 1978رسد اگر شاه در ابتداي وقوع انقالب مثًال در بهار  كامًال محتمل به نظر مي
تلفیقي از شخصیت شاه با مالحظات مربوط به . ممكن بود حداقل به مدت چند سال وقوع انقالب را به تعویق بیاندازد

هاي كارتر در تصمیم او به برخورد تردید آمیز و  اش و حق آتي جانشیني پسرش احتماًال بیش از سیاست بیماري
 .متزلزل با انقالب مؤثر بودند

كند كه فرماندهان ارتش و بیشتر  سعید ارجمند در كتاب اخیر خود در تحلیلي از انقالب بر این واقعیت تأكید مي
هاست، به او وفادار ماندند، اما وي از به كار  داران شاه تا پایان انقالب كه یك امر غیر منتظره در انقالب طرف

نیز به اهمیت كلیدي و اساسي شخصیت شاه ] Marvin Zonis[ماروین زونیس] 11. [گرفتن مؤثر آنها خودداري كرد
شاه نه از لحاظ روحي و نه از لحاظ تشكیالتي براي شورش آماده نبود و نیز ] 12. [كند در عدم قاطعیت وي تأكید مي

 .طرحي مناسب براي مواجهه با آن نداشت
 
اي  تضاد فزاینده میان استبداد سیاسي و نیروهاي سیاسي ـ اقتصادي برآمده از تغییر و تحول، آن چنان حوزة گسترده) 3

در این جا من بحث خود را صرفًا به فهرست كردن . است كه مشكل بتوان در این محدودة كوچك از عهدة آن بر آمد
تمركز نوسازي تقریبًا در كل ایران با تحول عمدة اقتصاد ـ اجتماعي در یك دورة زماني پنج ساله كه : این عوامل نظیر

 .كنده شدند، محدود خواهم كرد) زندگي سنتي(ها قدیمي و راه و رسم  در طي آن مردم، اغلب بیش از یك بار، از خانه
هاي مدرن و آموزش و پرورش، خلع سالح و اسكان ناتمام قبایل  تقریبًا صنعتي سازي همة ایران، تمام فرا ساخت

نشین قبلي، ورود زنان به عرصة حیات عمومي و كشف حجاب بسیاري از آنان، نوسازي بسیاري از  مند و كوچ قدرت
شد، اصالحات ارضي، كاهش قدرت  قوانین كه شامل قوانین حساس مربوط به خانواده و احواالت شخصي نیز مي

روحانیون و بازاریان، رشد سریع جمعیت، شهرنشیني متراكم در شهرهاي بازسازي شده و گسترش یافته و ایجاد و 
م متمركز  / 1972ـ  1977بازسازي نوین و تقریبي نیروهاي ارتش و ساختارهاي حكومتي و دولتي، در دورة زماني 

رفت و تنها مدت كوتاهي پس از جنگ جهاني دوم، جلسات  همه چیز بر مبناي خواست ملوكانه پیش مي. شده بود
ها و طبقات ناراضي سركوب شدند  گروه. واقعي مجلس برقرار بود و نمایندگان بیان كنندة تصمیمات عامه پسند نبودند

م، فرصت  / 1953هاي سیاسي سكوالر مخالف پس از  سركوب گروه. نهاد وقعي نمي) هاي آنها خواسته(و كسي به 
هاي مذهبي قرار  توانستند در منازل و مكان و متحدان آنها فراهم آورد كه مي) مبارز(مناسبي براي روحانیان مخالف 

اي كه در آن شاه به منزلة سمبل یزید، خلیفة اموي كه دستور قتل امام حسین را  گذاشته و با استفاده از زبان رمز گونه
 .گرفتند صادر كرده بود، بهره مي

گردید و یا اگر به مشكالتي هم چون شكاف فزایندة درآمدها و یا  پذیر مي در حقیقت اگر مشاركت سیاسي امكان
شد، امكان داشت این ظرف جوشان، به سردي بگراید، اما رژیم  معضالت مربوط به مهاجران شهرها و بازارها توجه مي

تحول با وجود ) فرایند(اي كه در حال ایجاد آن بود و یا ترغیب و مشاركت در  به جاي توجه به عوامل انساني جامعه
 .هاي تكنوكراتها توجه كرد ساخت، به ایده تر مي نمود، اما آن را مطمئن آن كه روند تحول را كندتر مي

هاي اسالم  یكي از ابعاد این موضوع این است كه چرا شاه به طور استثنایي در میان پادشاهان و حكام سرزمین
سرانجام حمایت همة طبقات اجتماعي را از دست داد؟ این عامل كلیدي و عنصر اساسي كه هر انقالبي عنصر 

این عامل در كتاب امیر فرمان فرما در . قرار گرفته بود» ارجمند«اي دارد مورد توجه  واكنش پذیر و ارتجاعي عمده
 .كند ها به خوبي شرح داده شده است، در جایي كه وي بیان مي تطبیقي ضد انقالب) مطالعة(مورد 

داند كه در ایران نیروهاي دائمي  در ایران هیچ نیروي ضد انقالبي مؤثر وجود نداشت و این امر را ناشي از آن مي
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در واقع انقالب ایران، در آن واحد هم انقالبي بود و هم . دادند ضد انقالب بخشي از نیروهاي انقالب را تشكیل مي
 ]13. [ضد انقالبي

م و اصالحات شاه در  / 1960این خصلت توأمان انقالبي و ضد انقالبي به انقالب به اصطالح سفید اوایل دهة 
م شاه یك سري اصالحات ارضي انجام داد كه با وجود  / 1960شود در اوایل دهة  م مربوط مي / 1970اواسط دهة 

شد به نفع دهقانان بود، اما زمین داران بزرگ را كه به  هاي ناهمگون و بسیار كمتر از آن چه تبلیغ مي آن كه به شیوه
گرفتند از میان برداشت و هم چنین كنترل مستقیم زارعین و كشاورزان در  اي بین شاه و دهقانان قرار مي صورت طبقه

این مسئله در كنار رشد زاد و ولد و نرخ پایین مرگ و میر، موجب مهاجرت گسترده . دست دولت قرار گرفت
در روسیه ] Stolypin Reforms[مقایسه میان این اصالحات با اصالحات استولیپ. (روستاییان كم زمین گردید

میان بازاریان و تجار نسبتًا دولتي و یا وابسته به حكومت به نفع گروه دوم، تبعیض قائل ). تواند آموزنده باشد مي
هاي مذهبي را تضعیف نمود و آنها  هاي قدرت روحانیان و هیئت اصالحات ارضي، و نیز اقدامات دیگر پایه. شدند مي

م به خوبي نمایان  / 1963علیه انقالب سفید در سال ) اعتراض(را باز هم به مخالفت بیشتر واداشت كه در شورش 
ور  قانون حمایت از خانواده كه متضمن برابري بیشتر زن و مرد بود، بار دیگر آتش خشم روحانیت را شعله. شد

فكر، طبقة  هاي روشن هاي مخالف پیشین كه از میان گروه بدین ترتیب ایران شاهد وضعیتي بود كه گروه. ساخت
هاي  شدند و گروه متوسط جدید و كارگران برخاسته بودند كمتر با رشد و توسعه بدون اصالحات سیاسي ارضي مي

كردند، بعدها مخالفت خود را تشدید كردند كه روحانیان و بازاریان  مهمي كه قبًال به صورت جزئي با شاه مخالفت مي
اند در ایران با  هاي ضد انقالبي لذا طبقاتي كه اغلب در نقاط دیگر جزء گروه. اند بیشتر قابل توجه) در این بین(

 .طبقات همیشه انقالبي در مخالفت با رژیم پیشین هم صدا شدند
در حالي كه . م با اصالحات جدید افزایش یافت / 1970جدایي و انفكاك شاه از تمام طبقات شهري در اواسط دهة 

ها به كارگران نیز موجبات نارضایتي  ایجاد نظام تك حزبي مورد پسند عامه مردم قرار نگرفت، فروش سهام شركت
مبارزه ناگهاني و تبعیض آمیز با گران فروشي كه به جریمه و زنداني . داران را فراهم آورد گسترده كارگران و سرمایه

م مورد پذیرش عمومي  / 1977هاي ریاضت اقتصادي در  شدن حتي تجار خرده پا نیز منجر شد، هم چون برنامه
 .در نتیجه همة طبقات در تنفر نسبت به سر سپردگي به ایاالت متحده و ارتباط با اسرائیل متحد شدند. قرار نگرفت

به زبان اندیشه اجتماعي معاصر، دولت ایران شدیدًا خود . توان تبیین كرد اي دیگر نیز مي این موضوع را به گونه
البته ضرورتًا بدان معنا نیست كه از بعد سیاسي بر این دولت نسبت به بقیة كشورها دیكتاتوري . مختار و مستقل بود

اي فزاینده بدون هم آهنگي و بدون توجه به  شدیدتري حاكم بود، بلكه بیشتر بدان مفهوم است كه این دولت به گونه
در كتاب اخیر خود اذعان ] Mark Gosiorowski[مارك گازیورسكي. كرد ها و طبقات عمدة اجتماعي فعالیت مي گروه
 :با انقالب سفید از لحاظ زماني تقارن دارد) دولت(كند كه پیدایش این استقالل  مي
 

طبقة . توان سالي در نظر گرفت كه سرانجام در آن دولت شدیدًا خود مختار و مستقل ایجاد شد م را مي / 1963سال 
اصالحات ارضي .... هاي باالي سنتي بیشتر نفوذ خود را از دست دادند طبقه. ... متوسط جدید شدیدًا تضعیف شد

. ... بورژوازي ایران هم چنان ضعیف و وابسته به دولت باقي ماند. اساسًا و بالفاصله این طبقه را از میان برداشت
م  / 1963بدین ترتیب در پایان سال . طبقة كارگر صنعتي از زمان فروپاشي حزب توده نتوانست بر دولت فشار آورد

 ]14.[منابع اصلي تأثیر گذار خود را از دست دادند... اعضاي طبقات سنتي متوسط و پایین 
این . هاي مخالف و رهبران آنها شد اي سخت جهت سركوب همة گروه م وارد مبارزه / 1977تا  1963حكومت از 
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هاي  هاي رادیكال و اغلب شبكه هاي چریكي و گروهي دیگر به فعالیت اي از مخالفان به جنگ مسئله باعث شد كه عده
هاي  مند بود، اما همین مسئله گروه اگر چه دولت مستقل براي مدت كوتاهي بسیار قدرت. زیرزمیني شیعي روي آورند

. مخالفي را به وجود آورد كه دیگر نه به اصالحات بلكه به سرنگوني و دگرگوني كامل در ماهیت دولت معتقد بودند
ایاالت متحده با ایجاد . در این بعد نیز هم چون دیگر ابعاد انقالب ایران، طنزي متناقض و دیالكتیكي نهفته است

م ، و هم چنین با ترغیب  / 1953انگیز مصدق در  با سرنگوني بسیار شگفت) مطیع(دولت وابستة سراپا گوش 
هاي سنگین نظامي و آموزش نیروهاي امنیتي به  اصالحات از باال در دورة ریاست كندي و كارتر و نیز با فروش

آن چه به . ایجاد دولت كمك كرد كه این دولت كمتر رغبتي به دموكراتیزه كردن و یا توجه به منافع ملت خود داشت
هاي  ضعف و زبوني گردید و شاه با سركوب گروه) مایة(مندي باشد به طرز مهلكي  قدرت و توان) مایة(رسد  نظر مي

هایي كه ریشه كن كردن آنها بسیار مشكل بود  اصالح طلب مشهور، به ترغیب و افزایش مخالفان انقالبي به ویژه دسته
نما  در صورتي كه سیاست ایاالت متحده كمتر به تهدیدات شدیدًا بزرگ. و نیز تند روهاي اسالم گرا و روحاني پرداخت

خواست در  كه همین مسئله دولت ایاالت متحده را وا داشته بود كه هر چه شاه مي(پرداخت  شدة شوروي علیه ایران مي
به (داد و حداقل  هاي سیاسي تمایل نشان مي و نیز در صورتي كه دولت ایران به برخي سازش) اختیار او قرار دهد

تر، اگر  كرد، امكان داشت دولت ایران به یك دولت با ثبات برخي از طبقات و مخالفان سیاسي توجه مي) هاي خواسته
 .چه به ظاهر كم اقتدارتر تبدیل شود

هاي حكومتي و نیازهاي اجتماعي به سرعت افزایش یافت كه موجب  م جدایي و واگرایي میان سیاست / 1953بعد از 
تلفیقي از وابستگي دراز مدت به ایاالت متحده . بروز نارضایتي فزاینده شد و در نهایت به پیدایش انقالب منجر گردید

ـ كه از زمان پشتیباني آمریكا از سرنگوني مصدق نیز تقویت شده بود ـ و درآمدهاي فزایندة نفت، شاه را قادر ساخت 
اش  این مسئله باعث شد كه او به توهمات خود بزرگ بینانه. كه هر چه بیشتر، منافع و نیازهاي مردم را نادیده بگیرد

 .هاي عظیمي كه كمتر ریشه در واقعیات ایران داشت، سوق دهد كه وي را به سوي برنامه

 بیني ناپذیري بیني پذیري و پیش پیش: هاي كوچك و بزرگ تفاوت

كند،  هاي مهم و منحصر به فرد ایران تأكید مي خاص ایران كه بر خصلت) هاي ویژگي(از بحث باال در مورد وجوه 
بیني ناپذیر بود مخالف باشد اما به ممكن است به نظر رسد كه با نظریه قبلي من درمورد این که انقالب ایران پیش

: ها در دیگر كشورهاي مسلمان نیز وجود داشت مانند اول آن كه مشابه برخي از این ویژگي. چند دلیل چنین نیست
اگر چه موقعیت و محبوبیت (هاي گوناگون و بسیار ناگهاني و همه جانبه نوسازي در تركیة عصر آتاتورك  شیوه

؛ اصالح قانون خانواده بسیار رایج بود، به همین نحو تغییرات اساسي در )ها بود تر از پهلوي آتاتورك بسیار مستحكم
تعلیم و تربیت، نوسازي اقتصادي در كنار آشفتگي اقتصادي ـ اجتماعي و حتي اصالحات ارضي، از سوي دیگر، 

چنین عوامل و عناصري صرفًا . عناصر اصلي استبداد و فقدان مشاركت سیاسي در بسیاري از كشورها وجود داشت
شوند و از این روست كه من عناصر بسیار   هنگامي كه تلفیق مناسبي داشته باشند به عوامل انقالبي تبدیل مي

اگر چه این عوامل مهم بر پایة . مشخص و كامًال دقیق مربوط به ماهیت روحانیون و شاه را در ابتدا ذكر كردم
بیني انقالب  توان چنان دقیق ارزیابي كرد كه به پیش تجارب گذشتة تاریخ بشري است، اما اهمیت آنها را پیشاپیش نمي

نه در تجارب ایرانیان و نه در كشورهاي دیگر، عاملي وجود ندارد كه آدمي را متقاعد كند كه روحانیون . منتهي شود
به همین نحو، اگر چه بسیاري از . اي مؤثر از عهدة رهبري انقالب و حكومت متعاقب آن برآیند توانند به گونه مي
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هاي ما از گذشته انسان  هاي شاه براي همه شناخته شده بود، اما با این حال براساس دانسته اشتباهات و نقطه ضعف
و یا رویدادهاي ایران، دلیلي وجود ندارد كه گمان كنیم شاه ضرورتًا با یك انقالب مواجه خواهد شد كه در آن صورت، 

م  / 1963كه دوست نزدیك و مشاور شاه بود و در » اسداهللا اعلم«شخصي مانند . همه چیز را از دست خواهد داد
حتي عدم حمایت اساسي شاه از سوي همة . شاه را به استفاده از زور توصیه كرد، احتماًال نظر متفاوتي خواهد داشت

طبقات اجتماعي بدان گونه كه در جریان انقالب یك باره به جریان افتاد، و قابل ارزیابي گردید در مواقع دیگر قابل 
 .سنجش نبود

مشكل دیگر در رابطه با انقالبات دراز مدت نظیر انقالب ایران آن است كه نتایج آن تا حد زیادي در اثر تعامل 
اگر ما تنها یكي از متغیرهاي این حادثه را در . گردد پیچیدة رخدادها و حوادث در طول دورة طوالني انقالب تعیین مي

 / 1979م تا به قدرت رسیدن امام خمیني در اوایل  / 1977فكران در اواخر سال  اي بین اولین اعتراض روشن فاصله
در جریان وقوع انقالبي در عرض یك . م در نظر آوریم، احتماًال قادر خواهیم بود پیچیدگي چنین انقالبي را درك كنیم

ها  ماه ممكن است به آن اندازه تصمیمات سیاسي سرنوشت ساز اتخاذ شود كه در وضعیت عادي چنین كاري، دهه
در كشوري مثل ایران، . (وقت نیاز دارد و هر یك از این تصمیمات ممكن است نماي كلي حوادث را در هم بریزد

براي ارائه ). سال اتفاق افتاده بود 25انبوهي از اقدامات سیاسي در عرض چند هفته اتفاق افتاد كه قبًال در عرض 
توان یك متغیر را جداگانه در نظر گرفت مثًال تصمیمات شاه یا رژیم او را ـ از این جهت  نماي كلي این واقعیت مي

اند  تصمیم را گرفته) چندان اهمیتي ندارد(یا شاه و رژیم او : بایستي یك موقعیت ساده دو وضعیتي را مفروض دانست
وضعیت خنثي به وضوح، طیفي از . خواستند نگیرند خواستند چنین تصمیمي را بگیرند و یا مي مي) كه از ابتدا(

اكتفا خواهیم ) مثبت و منفي(كشد، اما براي ساده كردن موضوع به همین دو حالت  گزین را پیش مي احتماالت جاي
 .كرد

توان به تصمیمات كلیدي و اساسي شاه در ایجاد فضاي باز  براي مشخص كردن عناصر این مدل انتزاعي، مي
) تصمیم گرفته شد كه(هایشان داده شد و  م اشاره كرد كه به مخالفان رژیم اجازة بیان خواسته / 1977در ) سیاسي(

م از سوي شاه تصمیم اساسي براي چاپ مطالب  / 1978در ژوئن ... اعتراضات میانه رو قلع و قمع نشوند و غیره
هاي ادواري ساالنه گردید كه  خمیني گرفته شد كه منجر به اولین تظاهرات از تظاهرات و راهپیمایي} امام{موهن دربارة 

در تابستان و . به دنبال آن تصمیم گرفته شد براي مقابله با تظاهرات بعدي، به صورت محدود از زور استفاده شود
بهار اقدامات بیشتري براي آزادسازي فضاي سیاسي انجام گرفت، اما اقدامات ضد آن نیز به صورت جزئي در آخر 

سركوب خونین تظاهرات در پاییز از دیگر تصمیمات كلیدي . م با اعالم حكومت نظامي صورت گرفت / 1978سال 
نیز جزء . (رفت، همان گونه كه تصمیم به عدم استفاده از آن به صورت گسترده در مواقعي دیگر به شمار مي

 ).تصمیمات مهم بود
اقدامات دیگر در هر موقعیتي كه ممكن است در برخي موارد بسیار مهم باشد، وضعیت كلي را تحت تأثیر قرار 

 .هایي كه اغلب سه احتمال یا بیشتر داشتند گزین صرفًا با دو برابر شدن جاي. داد مي
ها  م به میلیون / 1979تنها شمار اندكي از تصمیمات الزم بود كه به دالیل مختلف براي تصمیمات رژیم در فوریة 

توجه شود، فقط  2×64=125مندانة كارخانجات تولید دوربین در استفاده از عبارت  اگر به مثال هوش. (مورد برسد
تر با تعداد نسبتًا  اي الزم است تا به یك میلیون برسد؛ با حساب و كتاب دقیق بیست عدد از چنین تصمیمات دو گزینه

 .)توان به این عدد رسید كمتري مي
م و اقدامات بازیگران  / 1978هاي عمومي، اعتصابات فلج كنندة اواخر  حال اگر كسي متغیرهایي هم چون جنبش
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تعدادي از . رسد ها مي اصلي خارجي را در نظر آورد و به موارد قبل اضافه كند، میزان احتماالت بالفاصله به بیلیون
آورند و صرفًا بخش قلیلي از آنها واقعًا به همان نتایج  آمدهاي اساسًا متفاوتي را به دنبال مي این احتماالت، نتایج و پي

 .شود آمدها منتهي مي و پي
ها و  توان دنبال كرد به میلیون هایي كه عمًال مي راه) حقیقت(با این حال، من اعتقاد ندارم كه در جهان واقعیت 

. وجود داشته باشد) واقعاً (ها و یا حتي دو عدد از چنین مسیرها  كنم كه صدها، ده من باور نمي. ها مسیر برسد بیلیون
یت از آن نام (اي برآمده از پدیدة قبلي است  در عین آن كه معتقدم هر پدیده همان چیزي كه تحت عنوان اصل عّل

} پذیرش{. اند، جلو خواهند رفت ، اما اعتقاد شخصي من این است كه حوادث صرفًا در مسیري كه پیش گرفته)برند مي
گیري بقیة بحث  طلبد، براي پي نامند و بحث آن در این جا وقت زیادي را مي این فكر، كه برخي آن را جبرگرایي مي

مورد نظر من ضروري نیست حتي در صورتي كه شماري از جریانات تاریخ روندي متفاوت از آن چه كه امروز شاهد 
شماري از روندهاي } وجود{در واقع اعتقاد به . (كرد كردند، باز هم اساس بحث من چندان فرقي نمي آن هستیم طي مي

 .)دهد بیني حوادث را افزایش مي واقعًا محتمل، مشكالت مربوط به پیش
 

اما . هر تحول و تصمیمي براي این كه تحقق پیدا كند به یك یا چند دلیل نیاز دارد كه احتماالت دیگر فاقد آن هستند
و یا (موضوع آن است كه این دالیل اغلب براي معاصران نامشهود است و حتي در مقایسه با نیروهاي دیر پا 

مانند بیماري شاه كه در مقایسه با نیروهاي عمومي تاریخي، عاملي . (جرئي و یا تصادفي باشند) روندهاي بلند مدت
بیني ناپذیري بسیاري از رخدادهاي موردي،  بنابراین تلفیقي از تعامالت پیچیده با پیش). آید تصادفي به شمار مي

اي یك بار  هنگامي كه حادثه. كند آمدهاي آنها را چندین برابر مي هاي طوالني مدت و پي بیني انقالب مشكالت پیش
توان مسیرهایي كه حادثه آنها را طي نكرده حذف كرد و به مطالعة نیروهایي پرداخت كه این  اتفاق افتاد به راحتي مي
رشد انقالب را كه ) روند(توان به صورت منطقي تصویري فراگیر از علل و  بدین ترتیب مي. اند حادثه را به وجود آورده

 .شد، ارائه نمود بیني مي فوق العاده پیچیده بود و احتماالت موجه بسیار زیادي داشت كه از قبل پیش
مشكالت موقعي {: ها نباشد همان نظریة قدیمي دوتكویل است كه نتیجة دیگري كه ممكن است چندان خوشایند لیبرال

اي از نظریة  توان برداشت اصالح شده گیري مي به این نتیجه. }شود نه بدتر تر مي كنند كه اوضاع راحت بروز مي
آورند كه مردم ركود و تنزلي در اوضاع رو به بهبود قبلي  ها زماني سر بر مي انقالب: را اضافه كرد كه» منحني جي«

من بدون این كه میان عناصر سیاسي و اقتصادي این اظهار نظر تمایزي قائل شوم خاطرنشان ] 15. [تجربه كنند
كنم كه اندكي آزادسازي سیاسي پس از یك دورة طوالني مدت سركوب سیاسي، همان گونه كه در اروپاي شرقي  مي

هاي خوش بینانة  از این رو، دستورالعمل. گردد شاهد آن بودیم، اغلب به تقاضاي بیشتر براي تغییر و تحول منجر مي
آید، البته نه به این دلیل كه باعث محدودیت قدرت مستقیم  ها ناخوشایند مي حقوق بشر از دیدگاه بسیاري از دیكتاتوري

رسد  در هر حال، در جهان معاصر به نظر نمي. اندازد گردد، بلكه به آن سبب كه رژیم آنها را به مخاطره مي آنها مي
اي براي درمان مشكالت اقتصادي و ساختاري  استبدادي چاره) هاي  حكومت(كه نه اصالحات از باال و نه سرنگوني 

تر باید  اي جدي امروزه در ایران و اروپاي شرقي، به گونه. گذارند، باشند هاي اجتماعي اثر مي بنیادي كه بر اكثر گروه
مشاركت مردم و ظهور جدي، تحوالتي را كه مفیدند ایجاد ) هاي فراهم آوردن زمینه(به این مسئله اندیشید كه چگونه با 

هاي اصلي جامعه را  شود در صورتي كه ترجیحات واقعي گروه به ویژه آن كه، آزاد سازي كه از باال اعمال مي. كرد
این تصور كلي در غرب كه یك برنامة دموكراتیزه .  آید هاي آنها بر تواند از تأمین خواسته مدنظر قرار ندهد، مشكل مي

ها را از میان   برآوردن همة نیازها و كمبودهاي بومي برآمده و نارضایتي كردن و حقوق بشر فراگیر و خاص از عهده
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ها توصیه شود كه  شایسته است به دولت. دارد، بسیار بعید است كه در هر مورد خاصي مصداق داشته باشد بر مي
هاي مربوط به هر نوع برنامة  ها رایزني كنند و داده چه قبل از انقالب و چه پس از آن با اتباع و نمایندگان آن

یابد مگر آن كه هم نیت خیر در كسب اهداف عمومي وجود داشته  اصالحي را جدي تلقي نمایند و این تحقق نمي
و این دو عواملي هستند كه به ندرت ظاهر ) پذیر باشد امكان(باشد و هم آزادي الزم براي اقدامات براساس منافع 

هاي ملي گرایانه انحصار طلب، مذهبي و قومي، راه حل و مشكالت اجتماعي را  در حال حاضر دكترین. شوند مي
 .اند تر كرده بسیار پیچیده

تا امروز، انقالب ایران از این وجه كه یك گروه مذهبي سنتي با ایدئولوژي بازسازي شدة سنتي ـ مدرن به قدرت 
توانیم علل این  مي) و مطالعة پس از حادثه(ما با استفاده از مزایاي واپس نگري . اند، منحصر به فرد است رسیده

یابي كنیم خمیني } امام{ویژگي كامًال منحصر به فرد انقالب و نقش كلیدي كه شخصیت . انقالب منحصر به فرد را ردّ
و شاه در آن ایفا كردند، به عالوة علل ساختاري كه تا حدودي مشابه بسیاري از كشورهاي دیگر بود، در مقابل هر 

 .بیني آن برآمد، ایستادگي كردند كس كه در صدد پیش

 :هانوشتپي

 .دانشجوي دکتري علوم سیاسي دانشگاه تهران و پژوهشگر دانشگاه مفید* 

از نکته نظرات حاضران درآن جلسه به.ارائه شد .M.I.T ویراست اولیه این مقاله به عنوان سخنراني جورج آنتونیوس براي مرکز مطالعات نظریه تطبیقي اجتماعي تاریخي در دانشگاه  
 .و دیدگاه هاي پري اندرسون تشکر مي کنم(Philip khoury)ویژه آقایان علي بنو عزیزي و فیلیپ خوري
1 . James A. Bill, The eagle and the Lion: The Tragedy of American- Iranian Relations (New Haven and London: Yale University 
Press, 1988) 
2. Anthony Parsons, The Pride and the Fall: Iran, 1974-79 (London: 
Jonathan Cape t9S4). pp. 134-37. 

 .این مطلب دربخشي ازبررسي تطبیقي هنري مانسون پسر بیان شده است . 3

Henry Munson, Jr. , Islam and Revolution in the Middle East  
(.New Haven and London: Yale University press 1988), pp.111-12 
4. James Glieck,chaos:Making a new Science(New York:Penguin 
Books. 1987), p.8 
5. Gliek , Chaos, Ch. 9 “The Butterfly Effect” pp. 9-32 
6. Stephen jay Gould, Wonderful life: The Burgess Sale and the Nature of History (New York and London: W. W. Norton & Company, 
1989),p.l5 

 :نگاه كنید به . 7

Leopold H. Halmson, "The Problem of Social Stability in Urban Russia", 1905-1917," in -Michael Chermavsky, ed., The Structure of 
Russian History:Interpretive Essays (New York: Random House, 1970). pp. 341-80. 

 و همچنین 

Hans Rogger," The question Remains Open, In Robert H. McNea,ed.,Russia in Transition, 1905-1914:.Evolution or Revolution? (New 
york: Rheh and Winston, 1970).PP.102-09 
8. Farideh Farhi, States and Urban-Based Revolutions (Urbana University of hilpois Press, 1990) 
Mohsen M. Milani, The Making of Iran's IslamIc Revolution: From Monarchy to Islamic Republic (Boulder, Colorado: Westview Press., 
1988).  
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 :این کتاب با مشخصات زیر به فارسي ترجمه شده است
 1381تهران،گام نو،-.میالني،محسن،شکل گیري انقالب اسالمي ازسلطنت پهلوي تا جمهوري اسالمي ایران،مترجم مجتبي عطارزاده

 :برخي از نوشته هاي نخستین در مورد انقالب اسالمي به شرح زیر مي باشد

Shaul Bakhash, The Reign of the Ayatollhs: Iran and the lslamic Revolution (New York: Basic Books, 1984) 
Hossein Bashiriyeh, The State and Revolution in Iran (New York: St. Martin's Press, 1984) 
Nikki R Keddie, Roots of Revolution(New Haven: Yale University Press, 1981) 

. این کتاب با عنوان ریشه هاي انقالب ایران به فارسي ترجمه شده وبه عنوان یکي از کتاب هاي معتبر در دانشگاه هاي مختلف کشورموردمراجعه اساتید و دانشجویان مي باشد
 :مشخصات کتاب شناختي این اثر به شرح زیر مي باشد

  1369قلم،:تهران -.،ریشه هاي انقالب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهي .کدي،نیکي،آر

Gary Sick, All Fall Down; America's Tragic Encounter with Iran (New York:Random House, 1985). 
Ervand Abrahamian,Iran: Between Two Revolutions (Princton: Princton University Press, 1982. 

 :از این کتاب دو ترجمه به با مشخصات زیر در دسترس است
 1378نشر مرکز،:تهران-.آبراهامیان،یرواند، ایران بین دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمي،ترجمه کاظم پیروزمند،حسن شمس آوري و محسن مدیر شانه چي_

 1377نشرني،:تهران -.درآمدي بر جامعه شناسي ایران معاصر،ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهیم فتاحي ولي الیي:آبراهامیان،یرواند، ایران بین دو انقالب_ 

Fred Halliday, Iran: Dictatorship and Development (New York: Penguin, 1979). 

 :این کتاب با مشخصات زیر به فارسي ترجمه شده است
 1358نا،بي: تهران -.هالیدي،فرد،دیکتاتوري وسرمایه داري در ایران،با مقدمه و موخره نویسنده ،ترجمه فضل اهللا نیک آیین

 . باشد که ذیال برخي از آنها ذکر مي شوداهتمام فراوان وآثار وادبیات علمي گسترده اي در موضوع انقالب اسالمي در دسترس مي
 : در خصوص تحول سیاسي روحانیت در ایران نگاه کنید به. 9

Nikki R. Keddie,ed., Religion and Politics in Iran (New Haven and London: Yale University Press, 1933) 
Juan R. Cole and Nikki R. Keddie, eds., Shi’ism and Social Protest (New Haven and London: Yale University Press, 1986) 
Said Amir Arjomand, The Shadow of God and the Hidden Imam: Religion, Political Order, and Social Change in Shi’is Iran from the 
Beginning to 1890 (Chicago: University of Chicago Press, 1984) 
Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in Pahlavi Period (Albany: State University of 
New York Press, 1930)  
Michael Fischer, Iran: From Religious Dispute to in Revolution (Cambridge: Harvard University Press, 1980) 

 :مشخصات برگردان فارسي این اثر به شرح زیر است
  1383باز،:تهران -.فیشر،مایکل،ایران از مباحثات مذهبي تاانقالب،ترجمه حسین مطیعي امین

Hamid Algar, "The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth-Century Iran," in Nikki R. Keddie, ed. Scholars, Saints, and Sufis; 
Muslim Religious Institution in the Middle East since 1500 (Berkeley: University of California Press, 1972), pp.231-256. 
10. Sami Zubaida , Islam, the People and the Sate: Essays on Political Ideas and Movements in the Middle East (London and New 
York : Routledge , 1989). 
11. Said Amir Arjomand, The Turban for he Crown: The Islamic Revolution in Iran (New York and Oxford: Oxford. University Press 
1988),p.120.  
12. Marvin Zonis . Majestic Failure: The Fall of the Shah (Chicago : University of Chicago Press, 1991). 

 1371نور،:تهران -.مالحظاتي درباره سقوط شاه،ترجمه اسماعیل زندي و بتول سعیدي:زونیس،ماروین،شکست شاهانه

13.Amir Farman Farma, "A Comparative Study of Counter-Revolutinary Mass Movements during the French, Mexican, and Russian 
Revolutions with Contemporary Application (Dhal : Politics, Oxford University , Oxford, 1990), chap. Vi. 

 .برگزار شد،شنیده ام1989خودم این کتاب را ندیده ام اما تحلیل هاي نویسنده در باره ایران را درکنفرانسي که در مرکز مطالعات خاورمیانه لندن ،سال من 
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14. Mark J, Gasiorowski , U,S, Foreign Policy wd the Shah(O,Hara: Cornell University Press, 1991), p. 187.  

 :دو برگردان فارسي از این کتاب دردست است
 1371رسا،:تهران-.ایجاد یک حکومت سلطه درایران،ترجمه جمشید زنگنه،با مقدمه غالمرضا نجاتي: گازیوروسکي،مارک،سیاست خارجي آمریکا و شاه_

 1371نشر مرکز،:تهران -.بناي دولتي دست نشانده در ایران،ترجمه فریدون فاطمي: گازیوروسکي،مارک،سیاست خارجي آمریکا و شاه__
-دیویس و دیگر نظریه"منحني جي"دراینجا در صدد ارزیابي نظریه هاي متعدد انقالب نیستم ،اگر چه تحت تاثیر تعدادي از آن ها قرار داشته ام،براي نقدوارزیابي تئوري . 15
 :مراجعه شود به"آتشفشاني"هاي

Rod Aya , Rethinking Revolution and Collective Violence: Studies on Concept Theory and Method (Amsterdam Het Spinhuis, 1990) 

 :دیگر کتاب هاي جدید مرتبط با این موضوع عبارتنداز

Mehran Kamrava, Revolution in Iran: The Roots of Turmoil (London:Routledge, 1990) 
Misagh Parsa, Social Origin of the Iranian Revolution (New Brunswick: Rulger University Press, 1989) 
Jack A. Goldstone, Revolutions and Superpowers, in Jonathan  
R.Adelman, ed., Superpowers and Revolution (New York: Praeger, I986) 
_ , "Theories of Revolution: The Third Generation " World Politics” 32 (April. 1980) 425-44 
Theda Skocpol, State and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russian, and China (Cambridge: Cambridge 
University Press. 1979) 
_, "Renter State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution" Theory and Society 11 (May 1982) pp. 265-304. 

 : براي پاسخ ها و واکنش هایي در همین زمینه مراجعه شود به 

Nikki R. Keddie , Walker Goldfrank, and Eqbal Ahmad; and J. Gugler, "the Urban Character of Contemporary Revolutions," 
Comparative International Development xvii, 2(Summer1982), 60-73. 

 :اصلي ترین اثر و مطالعه تطبیقي جدید در باره انقالب هاي معاصر ،کتاب زیر است

Jack Goldstone, Revolution and Rebellion in the Early  
Modern World (Berkeley: University of California Press. 1991) 

تاکیدات اولیه بسیاري از مطالعات بر نقش دولت وشرایط .هایي از ایرانیان که درباال ذکر شد،از من کمتر براي ایدئولوژي وروحانیت نقش واهمیت قائل شده اندها و نوشتهکتاب
در هر حال این نگاه او ،نگرش درستي نیست که نخسین . اقتصادي را مي پذیرم ومعتقدم که ادعاها واستدالل هاي اساسا جمعیت شناختي گلدستون جاي چون و چرا دارد_اجتماعي

حرکت ها وجنبش هاي عصر جدید در امپراتوري عثماني وچین از حرکت ها وجنبش هاي اجتماعي در غرب ، کمتر ماهیت انقالبي دارند،چون درغرب نگرش خطي و هزاره اي به تاریخ 
در میان مسلمانان اهل سنت اندیشه مهدي موعود از قبل وجود داشت،و تا پیش از ورود به دوران مدرن شورش هاي هزاره اي متعددي در بین آنها با آرزوي تحقق .وجود دارد

 . در این نظریه ادواري ابن خلدون یک مورد استثنائي وخالف آمد عادت بود.حکومت الهي اتفاق افتاد
یادم آمد که دو باره بر این نکته تاکید کنم که به اعتقاد من همه )سیا(با شنیدن اظهارات رابرت گیتس ،نامزدجورج بوش براي ریاست آژانس اطالعات مرکزي آمریکا  1991اکتبر 16

تحلیل هاي ایدئولوژیک نادرست ،حتي در مورد روند ها و حوادث غیر انقالبي که قابل پیش بیني اند ،منجر به پیشگویي هاي نادرست مي . گونه پیشگویي هم نا درست نیست
با این حال سازمان .اکثر اندیشمندان ایراني از وجود نا رضایتي عمومي وگسترده نسبت به رژیم شاه آگاه بوده و مي دانستندکه این شیوه حکمراني چندان دوامي نخواهد داشت .شود

تنها به خطرات و تهدید شوروي که بي نهایت هم بزرگ نمایي شده بود توجه داشت و با درخواست شاه از برقراري ارتباط با مخالفان رژیم که به زعم آنها چندان اهمیتي هم " سیا"
 .نداشتند،چشم پوشي کرد
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