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 حسین اصبغی

 مقدمه

اي بوده است كه از طريق آن يك طبقه اجتماعي بر ديگر طبقات اجتماعي حكم رانده است. هنگامي كه دولتي، سيماهاي دولت، همواره وسيله

: پشت صحنه آيد اين استشود، نخستين پرسشي كه به ذهن ميدهد و رژيمي سياسي به رژيم سياسي ديگري تبديل ميتغيير مياش را بيروني

دهند همان طبقه پيشين در كرسي قدرت است، هاي صريحي نشان ميرسد؟ اما هنگامي كه نشانهچه خبر است؟ آيا طبقه جديدي به قدرت مي

 (.12: 2831)گرن،  شود؟بد: در اين بلبشو چه منافعي عايد طبقه حكمران ميياپرسش به اين شكل تغيير مي

ورد شوند و به عنوان افكار كلي مبه افكار كلي تبديل مي تحت نظم بورژواييهر مصلحت خاصي و هر نهاد اجتماعي معيني »از ديدگاه ماركس 

با اين حال چگونه ممكن است يك مصلحت يا نهاد معين، با ادعاي برتري بر انديشه، خود را به عنوان يك مقوله ديني  .گيرندبحث قرار مي

  .(Marx, 1972: 54) «تحميل كند؟

 كند تا خود را از خطر سلطه بر خود رها سازد؛ براي آنكه قدرتپذيرد كه مصلحت خاص او ايجاب ميماركس، بورژوازي ميبر اساس نظر 

ه كشي از ديگر طبقات ادامه دهند و بتوانند به بهرهاش شكسته شود. بورژواها تنها به شرطي مياش حفظ گردد، بايد قدرت سياسياجتماعي

ي اري سياساعتبمند شوند كه طبقه آنان نيز در كنار ساير طبقات به بيتوانند همچنان بدون مانع از مالكيت، خانواده، دين و نظم بهرهشرطي مي

 (.Ibid: 55) محكوم گردد

و « اتي در فرانسهنبرد طبق»، «مانيفست كمونيست»مختلف او بويژه  چنانكه از بطن آثار طبيعتاٌ منظور ماركس از بي اعتباري سياسي بورژوازي 

ذير هم سياسي امكان پ مي توان درک كرد، الغاي قدرت سياسي طبقه سرمايه دار نيست. اساساً چنين فروپاشي« ر لوئي بناپارتموهجدهم بر»

فروپاشي قدرت سياسي، موجوديت طبقه سرمايه دار نيز دچار زوال و انحطاط خواهد شد. در واقع منظور ماركس  فرض نخواهد بود چرا كه با

ه، راهي جز ارانبحران و براي تداوم استيالي خود بر طبقه كارگر و استمرار مناسبات سرمايه دتعميق اين است كه طبقه سرمايه دار در شرايط 

واگذاري قدرت سياسي از سوي قشري به قشر ديگر در درون طبقه خود نخواهد داشت. از اين نظر، كنترل ماشين دولتي توسط يك اليه از 

نه تمام ئيآچنانكه قبالً هم اشاره شد،  دولت .سلطه يك طبقه جديد نيست معنايبه هرگز بورژوازي كه سابقاٌ از چنين موقعيتي برخوردار نبود، 

نماي پيش شرطها و ملزومات انكشاف يا ماندگاري و استيالي شيوه توليد حاكم در هر دوره است كه كل جامعه نمايش سطح مشخص توسعه 

 اي انداموار از استحكامات سياسي، نظامي، مدني، فرهنگي، اخالقي، ايدئولوژيكدولت به اين اعتبار مجموعه. باشدو انكشاف اين شيوه توليد مي

هاي هكند تا از طريق آن در همه عرصو اجتماعي است كه شيوه توليد مسلط هر عصر متناسب با نيازهاي انكشاف، استيال و بقاي خود معماري مي

ه طبقه سرماي يابزار استيالدولت  داري نيز سرمايه. بنابراين تحت نظام حيات اجتماعي عليه طبقه كارگر و استثمار شونده مشغول كارزار باشد

وني در بدون دگرگ بر طبقه كارگر مي باشد.مدني، اخالقي، فرهنگي، ايدئولوژيك و اجتماعي مورد نظر آن  و تحميل نظم سياسي، حقوقي، دار

 روابط توليد و الغاي شيوه توليد حاكم، هر نوع تغييري در ساختار قدرت سياسي و يا قبضه ماشين دولتي سرمايه، صرفاً جا به جايي يك بخش



عرصه مبارزه ميان دو طبقه سرمايه دار و كارگر است و تا  سرمايه داريجامعه از ديدگاه ماركس،  وازي با بخشهاي ديگر آن خواهد بود.بورژ

ناخت به اين ترتيب، براي ش سرمايه حاكم است، طبقه سرمايه دار به سلطه و استثمار طبقه كارگر ادامه خواهد داد. زماني كه رابطه مبتني بر

ها و عناصر بنيادي منازعه اجتماعي و ماهيت دولت در ايران نيز همچون ساير جوامع، در درجه نخست بايد شيوه توليد حاكم و مناسبات ويژگي 

اجتماعي متناظر با آن را در نظر داشت. بدون توجه به اين مؤلفه هاي اساسي، فهم واقعي فرايند مبارزه طبقاتي و ماهيت دولت در  -اقتصادي

 ( نه تنها امكانپذير نيست بلكه بسيار گمراه كننده نيز خواهد بود.2831-21سالمي)جمهوري ا

سوسياليستي نبود زيرا خصلت طبقاتي آن، ايدئولوژي آن و  انقالب مسلماً يك»در ايران  2831 انقالباز ديدگاه برخي نويسندگان، براي مثال،  

توان نامگذاري كرد زيرا در اجتماعي نيز نمي انقالبرا حتي يك  قيامسازد. اين دستاوردهاي آن هيچكدام اعطاي چنين عنواني را ميسر نمي

لكيت وسايل توليدي در ايران خبري نيست و منشأ هاي دولت بازرگان از هيچگونه دگرگوني اساسي در مااهلل خميني و سياستبرنامه آيت

رگان اهلل خميني و بازاجتماعي و در واقع ارتباطات خانوادگي بسياري از افراد و دولت جديد با منشأ اجتماعي مقامات سابق مشابه است. آيت

-823: 2833)هاليدي،  «سازمان ارتش شدندها مخالفت كردند و به سرعت سرگرم تجديد هاي كنترل كارگران در كارخانههر دو با درخواست

821.) 

 يامق، طبقه كارگر به شكلي سخاوتمندانه و كامالً خارج از مدار مناسبات مسلط توليدي و پويه مبارزه ضد سرمايه داري هاليديدر اينجا، 

 31 يامقتلقي مي كند كه در خصوص  اجتماعي را توسط دولت امري ممكن انقالب. از سوي ديگر، مورد بررسي قرار مي دهد سوسياليستي را

 قالبانكه هيچ  است در حالياين ايران صرفاً به دليل نوع برنامه ريزي و منشأ اجتماعي و ارتباطات خانوادگي رهبران آن تحقق نيافت. در 

باشد  والني عليه سرمايه داريدر كارزار طبدون آگاهي طبقاتي توده كارگران كه معطوف به امحاء نظام بردگي مزدي  يا اجتماعي سوسياليستي

 رشد سميكمون اي سمياليسوس نام ريز ينينو ديتول وهيش يدار هيسرما يالياست دوره دراساساً  سوسياليستي نيست. انقالبواجد اطالق صفت 

نوعي انتقال قدرت سياسي از سوي اليه اي از بورژوازي به اليه اي ديگر خواهد  هر تغييري بدون اين پيش فرض ها صرفاً بنابراين .كند ينم

سوسياليستي بلكه نوعي سرمايه داري دولتي است كه ظهور آن  انقالببود. در واقع آنچه مورد نظر هاليدي مي باشد نه سوسياليسم واقعي يا 

و بعدها در بسياري از نقاط جهان تجربه  روسيه، شوروي تحت سلطه استالين2221 اكتبر انقالبايران، در جريان  2212فوريه  قيامدهه ها قبل از 

 شدرعبارت بود از  كرد يم نييتع را هدف و افق و متيعز نقطه و داشت تيموضوع آنچه كشورها همه ينيلن احزاب و ها كيبلشو يبرا شد.

 ستم،يس نيا به سميكمون و سمياليسوس نام اطالق جامعه، و كارگران سر يباال دولت كي دست در ها هيسرما تيمالك انحصار ،يدار هيسرما

 هيسرما يدولت تيمالك خاطر به را كار يروين فروش و ديخر رابطه نيهم نكهيا و شيخو كار يروين فروش به كارگر يها توده ساختن مجبور

تحت  2831مورد نظر هاليدي، به ويژه در طي سالهاي دهه  سوسياليسماين شكل از . اتفاقاً كنند القاء آله ديا و استثمار بدون جامعه ،ياجتماع

تا  تماعي،و پاسخ به مقتضيات سامان پذيري سرمايه اج داريتداوم انباشت و بقاي توليد سرمايهتأثير پويه مختل انباشت داخلي سرمايه، فرايند 

 حدود زيادي در ايران نيز برقرار شد.

اي ، هيچ اشارهخميني[ آيت اهلل]در كتاب حكومت اسالمي »چون  بغايت سرمايه ساالر از دولت، عقيده دارند كه نويسندگان ديگري نيز با تعريفي

خميني، جمهوري اسالمي را تنها به عنوان شكل مناسب دولت [ آيت اهلل]دهد اين دليلي است كه نشان مي ،به جمهوري اسالمي وجود ندارد

 هيچ جايگاهي براي .دهد. در مرحله نهايي، حاكميت متعلق به ديوانساالري ديني استرد توجه قرار ميبراي دوره گذار به حكومت اسالمي مو

حاكميت و برتري مردم نسبت به دولت به عنوان تجلي اراده ملي وجود ندارد و نظام قضايي بايد غيرعرفي و تحت كنترل ديوانساالري ديني 

  .(Arjomand, 1988: 149) «دي ماهيت عيني يك دولت مدرن تئوكراتيك را در نظر داشتتا حدو [خميني آيت اهلل]، رباشد. از اين نظ



آيت اهلل خميني و اسالميزه « حكومت اسالمي»نيز اساساً نادرست است. چرا كه عدم اشاره به نام جمهوري اسالمي در كتاب « امير ارجمند» ادعاي

اسالمي به هيچ وجه نشان دهنده ماهيت صرفاً تئوكراتيك آن نيست. براي شناخت كردن نظام قضايي و عرفي زدايي از ساحت دولت جمهوري 

 ماهيت و كاركرد واقعي دولت چنانكه اشاره شد، مي بايست به رابطه توليد مسلط بر جامعه و مبارزه طبقاتي جاري در آن رجوع كرد. همانطور

نيز در ايران تداوم يافت و حتي طبقه سرمايه دار از نقطه نظر طول و عرض  2831 قيامكه نشان خواهيم داد، رابطه توليد سرمايه داري بعد از 

جمعيتي و حدود مالكيت خود رشد قابل مالحظه اي پيدا كرد. در عين حال، فرايند استيالي روحانيون و شكل گيري جمهوري اسالمي، مقدم 

مدار بورژوازي در پويه مبارزه ممتد طبقاتي طي دوره پيش و پس از بر هر چيز تحت تأثير موقعيت نيروها و اليه هاي شريعت ساالر و فقاهت 

قرار داشت. بنابراين، سرشت و كاركرد اساسي دولت جمهوري اسالمي را مي بايست در بطن مناسبات مسلط سرمايه داري  2831بهمن  قيام

بورژوازي هر كشور ملكرد دولت نمايان مي شود. جستجو كرد. طبيعتاً در بطن توليد سرمايه داري تعارضاتي وجود دارد كه در شكل و ع

وري هايي كه به لحاظ طول و عرض مالكيت، سهم در قدرت سياسي، بهرهاست؛ اليه يهاي مختلفقبالً هم اشاره شد متشكل از اليه همانطور كه

ي، ريزي نظم اقتصادي، سياسكدام خواستار برنامه ها به همين خاطر با هم مناقشه دارند و هراز سرمايه و كسب سود با هم تفاوت دارند. اين اليه

ن توان نماينده رويكردهاي معيداري را ميبري هر چه بيشتر خود هستند. بر همين اساس، دولت سرمايهحقوقي و مدني سرمايه، منطبق بر سهم

ايه اجتماعي است. بخشي خواستار انتقال بخشي از بورژوازي خواستار توسعه مالكيت دولت بر سرم .در درون طبقه بورژوازي قلمداد نمود

ها است. در عين حال يك رويكرد خواستار استقرار ديكتاتوري مطلق و رويكرد مالكيت و بخشي خواستار گسترش مالكيت انفرادي سرمايه

 وضعيتي است كه كل گويد. موفقيت يا عدم موفقيت هر رويكرد هم عميقاً تابعديگري سخن از انتخابات، دمكراسي و حق رأي عمومي مي

 داري دارد.سرمايه اجتماعي در چارچوب تقسيم كار جهاني سرمايه

، جامعه ايران شاهد ورود نيروهاي اجتماعي گوناگوني به صحنه سياسي گرديد كه هر كدام از اين نيروها، 2831با سقوط دولت پهلوي در بهمن 

كردند. هر چند موقعيت پيشين اليه ها و قشرهاي تشكيل دهنده طبقه حراز ميهستي اجتماعي خود را از بطن شيوه توليد حاكم بر جامعه ا

اي گرديد، سرمايه دار، در نتيجه دگرگوني سياسي و بي ثباتي ناشي از فروپاشي دولت پهلوي دستخوش تغييرات و جا به جايي هاي قابل مالحظه

رمايه داراري و توسط دو طبقه اصلي يعني طبقه ست تحت شيوه توليد سرمايهيعني كنترل روند توليد، در نهاي مبارزهاصلي  كانونبا اين حال، 

 هاي ويژگيعناصر تشكيل دهنده طبقات اصلي جامعه براي درک  گرديد. از اين نظر، شناخت مهمترين نيروها ودار و كارگر ايران تعيين مي

كثيري احزاب، دسته جات، سازمان ها، تشكالت، جنبش ها، جبهه  مبارزه طبقاتي و ماهيت دولت از اهميت بااليي برخوردار است. طبيعتاً تعداد

ت رها و انواع گروههاي فعال ديگر نيز در بطن اين نيروها شكل مي گرفتند ليكن در نهايت منافع طبقاتي آنها را نمايندگي مي كردند. به عبا

، شناخت نيروهاي اجتماعي تشكيل دهنده طبقات مي باشدحائز اهميت  نوشتهو ماهيت دولت از ديد اين  مبارزه طبقاتيديگر، آنچه درباره 

 اصلي جامعه است نه صرفاٌ احزاب و دسته جات سياسي.

نويسندگان  به ايران، الزم است به اين نكتۀ مهم اشاره كنيم كه نقل قول ها، اشارات و ارجاعات مبارزه طبقاتي درقبل از شروع هر بحثي پيرامون  

بلكه بيشتر به عنوان زمينه اي براي بحث راجع به موقعيت نيروهاي اجتماعي و  .ديدگاه هاي آنان نيست به معني تأييد مختلف در اين فصل

ير نقد گفته هاي نويسندگان، تحليلي مستقل از تفاس به گاهمورد استفاده قرار مي گيرند. از اين نظر،  قيامكاركرد دولت در ادوار مختلف پس از 

 آنان ارائه خواهد شد. 

 

 



 مبارزه سیاسیبر بستر  اجتماعی نیروهای

 جناح مشروطه خواه و لیبرال بورژوازی

داد. اين جناح كه شامل احزاب اپوزيسيون تشكيل مي 2831در  قيامجناح مشروطه خواه بورژوازي، بخشي از كل بورژوازي ايران را تا زمان وقوع 

د تحت رژيم قديم بودند، سوداي تغيير ساختار سياسي را نيز در سر اند، با اين كه خواهان حفظ ساختار اجتماعي موجوقديمي شناخته شده

پروراندند. به طور كلي، اين احزاب، هوادار استقرار رژيمي ليبرال بودند. در واقع، اگرچه آنها در يك مقطع از پذيرش سلطنت مشروطه بر مي

مان قانون اساسي بايد چارچوب آرايش و نظم سياسي جديد ( حمايت كردند، اما بعدها تأكيد كردند كه ه2213حسب قانون اساسي قديم )

ود، در جباشد. اين احزاب به عنوان احزاب مقامات باال و متخصصان بر تغيير سياسي از اقتدارگرايي به دمكراسي پارلماني تأكيد داشتند. با اين و

 شدندوي قضات، بوروكراسي دولتي و محافل بازرگاني حمايت ميمقايسه با ساير احزاب، براي توده مردم كمتر شناخته شده بودند و عمدتاً از س

 .(231: 2828)بشيريه، 

شد. كانون وكال و جامعه جبهه ملي مهمترين حزب جناح مشروطه خواه بورژوازي بود و شامل حزب ايران و حزب ناسيوناليست ايران مي

جبهه ملي خواستار تصويب قانون اساسي جديدي، مشابه قوانين اساسي  ،قيامها نيز روابط نزديكي با اين حزب داشتند. بعد از سوسياليست

كشورهاي دمكراتيك اروپاي غربي شد. همچنين از دولت خواست بخش خصوصي را مورد تشويق و حمايت قرار دهد. به عقيده جبهه ملي، 

قانان عليه داران يا دهني مبارزه زحمت كشان عليه سرمايهاي طبقاتي. يع، جنبشي مردمي بود و نه منازعهقيام، نابودي ديكتاتوري بود. قيامهدف 

 .(233)همان:  مالكان

قدرت را در دست گرفت. اين حزب قائل به نوعي دمكراسي پارلماني بود.  قياماز ديگر احزاب مهم مشروطه خواه، نهضت آزادي بود كه بعد از 

يك ارمغان غربي و يك فرهنگ يا سنت بيگانه براي ايران و مسلمانان به  قيامبوده و اصوالً  قيامايران فاقد تجربه » از ديد رهبران اين حزب، 

 (.31: 2838)بازرگان، « رفتشمار مي

هاي حزب توده و چپ»كردند؛ از نظر آنها رهبران نهضت آزادي، به صراحت مخالفت خود را با احزاب چپ به ويژه حزب توده اعالم مي

از ديدگاه نهضت آزادي،  .(233)همان:  «اندو پياده كردن شعارهاي اصلي و بعدي نداشته قيامدر پيروزي مرحله اول  آزموده، نقش مستقيمي

همچنين  .(33: 2831)بازرگان، « االجرا استقانون اساسي و قوانين و مقررات نظامات قبلي، مادام كه تغيير صحيح و مطلوب پيدا نكرده الزم»

آنچه امروز ما به آن نياز داريم، بخش خصوصي است، زيرا ما هيچ گاه بخش خصوصي »اقتصادي تأكيد داشت كه:  - در مورد مسايل اجتماعي

هاي مرتبط با دربار بود و به همين دليل، نه تجارت آزاد وجود ايم. در گذشته، بخش خصوصي شامل تعدادي از خانوادهدر اقتصادمان نداشته

 .(233: 2828به نقل از بشيريه، 2833)بازرگان، « داشت و نه رقابت

توان به حزب جمهوري خلق مسلمان و حزب راديكال از جمله احزاب ليبرال بورژوازي كه در جريان سقوط رژيم پهلوي به وجود آمدند مي

. برخوردار بود اشاره كرد. حزب جمهوري خلق مسلمان كه فعاليت اصلي آن در استان آذربايجان بود از حمايت جدي بازرگان و تجار تبريز

 .(233: 2828)بشيريه،  كرداين حزب از تصويب قانون اساسي سكوالر از سوي مجلس ملي مؤسسان حمايت مي

و بالبداهه توسط بخشي از بورژوازي براي سهم خواهي و مطالبه سهم افزون  مشخصه اصلي حزب جمهوري خلق مسلمان اين بود كه اساساً

در واقع اعالم موجوديت آن زماني است كه ديگر مشروطيت و سلطنت به شيوه سابق  .به وجود آمدند 2831 امقيتر از شركاء و رقبا در جريان 



وجود نداشت. بكارگيري عنوان جمهوري از سوي حزب مذكور بيش از هر چيز تالشي از سوي برخي مؤسسان آن براي تطبيق با شرايط روز 

 روعه جويي آنان به شمار مي رفت. و فاصله گرفتن از پيشينه سلطنت طلبي يا حتي مش

حزب راديكال نيز حزبي سكوالر و ليبرال و خواهان احياي بخش خصوصي بود. اين حزب از سوي كانون وكال، كانون نويسندگان و سازمان 

شد، به واسطه مي هاي مردمي نوظهور اعمالشد. به طور كلي، اين احزاب در زماني كه قدرت واقعي در سازمانملي دانشگاهيان حمايت مي

 (.233 -231)همان:  فقدان منابع سازماني و پايگاه اجتماعي وسيع، عمدتاً بر بوروكراسي و قضات به جا مانده از رژيم گذشته متكي بودند

دوره پس  تا دارانه دوره پهلوي مالحظه كرد كهبايست بر بستر مناسبات سرمايهخواه بورژوازي و عاليق آن را ميخصلت اساسي جناح مشروطه

هدف اصلي جناح مشروطه خواه بورژوازي  ،ادامه داشت. چنانكه ماركس تصريح مي كند سرمايهسياسي قدرت و خروج آن از ساختار  قياماز 

 شفقط انجام اصالحاتي در شيوه برگزاري انتخابات است تا دايره افراد صاحب امتياز سياسي از بين خود طبقه دارا گستر»سياسي  قيامدر هر 

از رهبران نهضت آزادي و نخست وزير  - همان طور كه بازرگان .(Marx, 1972: 16« )يابد و به سلطه انحصاري اشرافيت مالي پايان دهد

نظام موجود را به هواي نظامي كه هنوز جانشينش نشده و ساخته نشده بر هم نزنيد... آيت اهلل خميني در آن مجلس »گويد: مي - دولت موقت

ه و مأموريت به اين نكته خيلي مهم و اساسي اشاره كردند كه قانون اساسي قديم مالک عمل و مبناي كار ما است منهاي آنچه به معرفي بند

 .(33: 2831)بازرگان،  «سلطنت مربوط است

حت تأثير ت هاي بعد ورهدار حاكم، در دواين گرايش به اصالح در شيوه برگزاري انتخابات و گسترش دايره نفوذ سياسي در بين طبقه سرمايه

ان به استراتژي عمده اصالح طلب ،اعمال نظم سرمايه داري عليه طبقه كارگر بهره گيري از ساز و كار جديد به منظور ضرورت منازعه طبقاتي و

دار حاكم بر ايران تبديل شد. يكي از داليل رجوع به آثار و تبليغ ديدگاههاي نهضت مذهبي به عنوان يكي از اليه هاي تشكيل دهنده طبقه سرمايه

كرد. اين در حالي بود كه اصالح  مي توان تحليلر را از همين منظ« دوم خرداد»آزادي از سوي عناصر شاخص اصالح طلبان در دوره موسوم به 

 يسياس قدرت ساختاراز مخالفين اصلي جناح مشروطه خواه بورژوازي و يكي از عوامل مهم خروج آنان از  قيامدر سالهاي اوليه  طلبان مذهبي

 رفتند.به شمار مي

 

 روحانیون

درت قاي در ساختار وم قرن نوزدهم، روحانيت نقش تعيين كنندهداري از نيمه دتا پيش از ادغام جامعه ايران در روند انكشاف و توسعه سرمايه

در مقاطعي از قدرت و نفوذ آنها كاسته شده است، ليكن  2831 قيامهر چند از آن زمان تا  .كرده استسياسي حاكم بر جامعه ايران ايفا مي

 «واقعيتي اجتماعي»رسد روحانيت را بايد در مقام مي رفته است. به نظرروحانيت شيعه همواره بخشي از طبقه حاكم در ايران به شمار مي

اي از روابط و مناسبات آشكار و پنهان با پيرامون خود است و بايد نسبت به جهان بيروني نگريست كه مانند هر واقعيت اجتماعي ديگر، مجموعه

عي كند. دين كه بر شالوده مفاهيمي مابعدالطبيآشكار ميخود تعريف شود. هر تعريفي از روحانيت، تنها بخشي از روابط دروني و بيروني آن را 

الوه بر ع شود. كاركرد اصلي روحانيت، بدل كردن دين به ايدئولوژي است.و انتزاعي استوار است، در نظام روحانيت به واقعيتي تجربي بدل مي

را با قدرت  ايروابط ويژهبه اين ترتيب، كنند و مي د دنيوي دست مايه بازرگاني و داد و ستنيز را  «سپهر معنوي»يا  «امر قدسي» ونروحانياين، 

 .(81: 2832خلجي، نك: ) نمايندمي برقرار و مالكيت سرمايه اجتماعي  ابزارهاي توليد اقتصادي ،سياسي، پول، تكنيك



ه در برابر با منش آشتي ناپذيري كدر عصر صفوي، اين فرض قديم را كه ثبات دولت وابستگي عميق با مذهب راستين دارد، پذيرفتند و آن را 

ان رسد كه صفويان، تا حدي شيعه گري را به عنوانحراف از ديانت صحيح در پيش گرفته بودند همراه ساختند. از اين گذشته محتمل به نظر مي

حدت به وجود آورند و هر يك مذهب دولتي به خاطر تفكيك قلمرو خود از امپراتوري عثماني وارد كردند تا در ميان رعاياي خود احساس و

 .(11: 2812)لمتون،  نوع انحراف از ديانت صحيح جديد را سركوب سازند

ت رفدر آن عصر، علما و روحانيون حضور آشكاري در دستگاههاي دولتي داشتند. مقام صدر مهمترين منصب مذهبي در اين دوره به شمار مي

حانيت شيعه در اين دوران به شدت فراگير شد. قواعد االحكام اثر معروف عالمه حلّي و شيخ االسالم تحت نظر او بود. سلطه ايدئولوژيك رو

يي شدند: از يك طرف علمارفت. در اين دوران، روحانيون از نظر وابستگي به حكومت به دو دسته تقسيم ميمبناي نظام حقوقي به شمار مي

كردند، او از طرف ديگر علماي غيررسمي بودند كه هيچ يني را اشغال ميبودند كه به وسيله حكومت تعيين و حمايت شده و مناصب رسمي د

شد براي تدريس، موعظه و قضاوت مشغول منصب دولتي نداشتند اما به عوض در مدارس علميه و يا دادگاههايي كه به وسيله ايشان اداره مي

هاي تشيع، كه تا كنون نيز حفظ آوردند. يكي از ويژگيبه دست ميشدند و مخارج خود را نيز از محل عوايد وقف و يا هداياي مالي مقلدين مي

 .(11: 2833هاي خاص مذهبي و جلوگيري از رسيدن آنها به دست حكومت بوده است )كدي، شده، توفيق علما در كنترل بعضي ماليات

ن اي مبتني بر همكاري برقرار بود. البته ايشد و رابطهدر دوران قاجار و تا پايان قرن نوزدهم، روابط علما از سلطنت به رويارويي جدي كشانده ن

هاي مختلف بر حسب شخصيت پادشاه در نوسان بود. براي مثال در دوره فتحعلي شاه، همكاري علما و سلطان در سطح بسيار همكاري در دوره

برخي نويسندگان بر اين باورند  .(111: 2832لگار، )ا بااليي قرار داشت در حاليكه در عهد ناصرالدين شاه از ميزان همكاري به شدت كاسته شد

در واپسين سالهاي پادشاهي ناصرالدين شاه، رابطه علما و سلطنت به تدريج دچار تغييراتي گرديد كه ريشه در مناسبات اقتصادي دولت با »كه 

شد لذا ي غيرمسلمان منجر به نابودي اسالم ميكشورهاي بيگانه در شرايط نيمه استعماري داشت. از ديد روحانيون، همكاري دولت با كشورها

برخالف آنچه  (.Arjomand, 1984: 232-250 )« تري نسبت به گذشته پيدا نمودها با دولت از سوي روحانيت شكل جديمخالفت

ه اي حسنه با حاكمان ريشه مجادالت در ستيز با غرب نبود. بسياري از روحانيون طي همين دوره و پس از آن رابط مي گويد،« اميرارجمند»

انگليس داشتند. چنانكه براي ابراز مخالفت گاهي در سفارت بريتانيا تحصن مي جستند و يا به دولت انگليس متوسل مي شدند. شالوده واقعي 

كدام يك  ه در حلقهاختالف، تعارض يا اشتراک منافع اين و آن بخش بورژوازي نوپاي ايران با سرمايه هاي غربي بود. روحانيون به اعتبار اينك

 از اين بخش ها و اليه ها قرار داشتند نوع نگاهشان به غرب توسل آميز يا ستيزه گر مي شد.

بدين سان فعال شدن سياسي علما و روحانيون از اواخر قرن نوزدهم به بعد را بيشتر بايد محصول مواضع واكنشي اوليه آنها در مقابل نفوذ 

 .(111: 2811)بشيريه،  جه نظريه امامت و مخالفت با قدرت غيردينيغرب دانست تا نتي [سرمايه هاي]

اي جنبه رسمي هم يافت و بر طبق قانون اساسي مقرر مشروطه، قدرت سياسي علما در دستگاه حكومت تا اندازه قيامپس از »از ديدگاه بشيريه، 

دار شود اما در عمل هيأت مذكور تشكل نشد و با گسترش را عهدهاي از علما مسئوليت تطبيق قوانين مجلس با موازين شرع شد هيأت پنج نفره

در دوران رضا شاه، در »همچنين . )همان(« نفوذ گروههاي روشنفكر مدرن و تشديد روند نو سازي ايران نفوذ روحانيون رو به كاهش گذاشت

ان هايي وارد شد. در دولت رضاشاه كه متشكل از نظامينتيجه نوسازي ايران به سبك غربي بر موقعيت اجتماعي و نفوذ سياسي روحانيون آسيب

 )همان(. « و برخي روشنفكران غربگرا بود، طبعاً جايي براي روحانيت و علما وجود نداشت



 ، آنچه رضاشاه انجام مي داد نه وارد ساختن ضربه بر پيكر دين و روحانيت بلكه همسوسازي اينها با الزامات و«بشيريه»البته برخالف گفته 

نيازهاي پويه گسترش سرمايه داري در چارچوب برنامه ريزي ها و نسخه پيچي هاي يك بخش معين بورژوازي بين المللي و داخلي بود. 

 چنانكه براي مثال اصل نظارت پنج مجتهد بر اجراي قانون اساسي، در دوره رضا شاه و بر اساس حكم وي براي مدتي الزم االجرا شد.

سياسي سركوب شده، رها شدند و بخشي از نفوذ اجتماعي از  - فروپاشي ساخت دولت رضاشاهي، نيروهاي اجتماعي با 2811-81در سالهاي 

نه روحانيون و نه حتي جبهه ملي و مصدق قدرت بسيج چنداني نداشتند در اين دوره دست رفته خود را بازيافتند. برخالف روايت هاي موجود، 

ي در سطح تمامي اليه ها و نيروهاي اجتماعي برخوردار بود. به همين دليل هم بعد از سقوط دولت بلكه حزب توده بود كه از چنين نفوذ

 مصدق، بيشترين فشارها و سركوب از سوي حكومت متوجه حزب توده، رهبران و پيروان آن شد.

به بعد شكاف  2811شد اما از سال ميان دربار و روحانيت تضاد و كشمكش سياسي پيدا ن 2811تا سال  2881پس از سقوط دولت مصدق در 

را تشكيل داد. بدون ترديد، اين استدالل  2831 قيامهاي عمده اي به خود گرفت به طوري كه يكي از زمينهميان دولت و روحانيون شكل فزاينده

ما طراحي دژ و سنگر منافع خاص عل كافي نيست كه رويارويي علما با شاه به اين دليل اتفاق افتاد كه شاه يك برنامه نوسازي را با هدف تصرف

را موجب گرديد. ي قشرهاي مياني و تحتاني بورژوازي هايي رخ داد كه همگرايي و وحدت سياسدر دوره پهلوي دوم دگرگوني .واجرا كرد

ن المللي داري بييههاي كشاورزي، صنعت و تجارت بود و در پيوند با سرماهاي اقتصادي دولت قوياً به نفع بنگاههاي بزرگ در بخشسياست

دل، )نك: مع اي عيني براي اتحاد علما و گسترش قدرت آنها به وجود آمدشد. بنابراين، پايه قشرهاشديداً موجب برانگيختن خصومت اين 

ز زماني كه تا زمان اجراي اصالحات ارضي، جناح محافظه كار علما )بروجردي و بهبهاني( به حمايت خود از شاه ادامه دادند. ا .(232: 2831

صحبت در مورد اصالحات ارضي عموميت پيدا كرد، صداي مخالفت علما بلند شد. نگراني علما در خصوص تهديدهاي اصالحات ارضي به 

اي از طبقه بود كه به نهادهاي مذهبي تعلق داشت. از لحاظ تاريخي برخي از علما بخش عمده اي هاي ارضي خود آنها و اراضيدليل دارايي

شان را از دست دادند، اما با اين حال، علما تا دادند. گرچه در دوره رضاشاه نهادهاي مذهبي و علما مقدار زيادي از اراضيرا تشكيل مي فئودال

 .(231)همان:  همچنان اراضي قابل توجهي را صاحب بودند 2811زمان اصالحات ارضي در اوايل دهه 

هاي گوناگون در درون روحانيت گرديد. اگرچه اردوگاه روحانيت، تركيبي نامتجانس را ديگر، منجر به پيدايش جناح قيام، مثل هر 2831 قيام

دادند. روحانيون بيش از هر اليه ديگر بورژوازي، شد، با اين حال در عرصه نبرد با رقباي خويش انسجام چشمگيري را از خود نشان ميشامل مي

هايي از كردند. عالوه بر اين، روحانيون به منظور شكست مخالفان خود، ائتالفي را با بخشته بودند و از آن دفاع ميمنافع مشترک خود را شناخ

هاي مختلفي بر عهده داشتند كه هاي گوناگون را جناحنمايندگي اين حوزه»بازاريان، تجار و قشرهاي مياني و پايين بورژوازي تشكيل دادند.

ها عمدتاً در درون حزب جمهوري اسالمي سازماندهي شده (. اين جناح831: 2831)ميالني،  «شان وجود نداشتمنافع گاهي سازگاري الزم بين

 د يكبودند. جناح محافظه كار كه از حمايت تجار ثروتمند، زمينداران و علماي طراز اول برخوردار بود، مدافع نظام بازار آزاد بود و بر ايجا

ورزيدند. آنان مخالف مالكيت و مديريت صنايع بزرگ توسط دولت، تعيين هرگونه حد و مرزي شكوفا تأكيد ميسيستم اقتصادي گسترده و 

براي مالكيت خصوصي، ملي سازي قدرت خارجي و اصالحات ارضي بودند. از جنبه اجتماعي، محافظه كاران خواستار اجراي دقيق قوانين 

صول آن، برخي احكام اسالمي خاص فراتر از زمان و مكان و از اين رو مصون از تغيير و اصالح اسالمي بودند. آنان از فقه سنتي كه بر اساس ا

 كردند.از سوي علما يا فقيه هستند، جانبداري مي

ي برخوردار بود، از مساوات قيامجناح تندرو كه از حمايت اليه هاي مياني بورژوازي ، فروشندگان، علماي طراز وسط و بسياري از نهادهاي 

اي بزرگ، هكردند. تندروها به منظور دستيابي به اهداف خويش، از مالكيت و مديريت دولتي صنايع و بانكطلبي و خودكفايي طرفداري مي

كردند. از جهاتي هاي دولتي حمايت ميملي سازي تجارت خارجي، محدود سازي مالكيت اموال، اصالحات ارضي فراگير و تشكيل تعاوني



ه آنان مدافع شكل ناتمامي از سرمايه داري دولتي در چارچوب ضوابط اسالم بودند. جناح سوم ميان محافظه كاران و توان گفت كچند مي

عمل گرايان از واقع گرايي كافي »داد. ترين جناح را در ايران تحت رهبري آيت اهلل خميني تشكيل ميتندروها، جناح عملگرا بود كه ضعيف

اهلل خميني به جناح حاكم خود جهت تغيير ايران و يا جهان اسالم برخوردار بودند و در دوران پس از آيتبراي تشخيص محدود بودن قدرت 

 (.831-833)همان:  «تبديل شدند

واقعيت اين است كه صرف بركنار بودن روحانيون از قدرت سياسي به ويژه در دوره پهلوي و حاكميت بورژوازي سلطنتي نشان دهنده خصلت  

داري اين قشر نيست بلكه روحانيون در بطن مناسبات سرمايه داري حضور داشته و به استمرار اين مناسبات ياري رسانده اند. درباره  غير سرمايه

نمي توان از روحانيت صرفا به عنوان يك نهاد، سكت، فرقه يا مروجان شريعت بحث كرد. با  2831 قيامروحانيت مستقر در قدرت پس از 

بورژوازي نقش مسلط خود در قدرت سياسي سرمايه را از دست داد و يك بخش ديگر جاي آن را گرفت. در ميان اين يك بخش  قياموقوع 

ل وبخش جديد همه گونه افراد و اليه ها وجود داشتند. روحانيون نيز به عنوان افرادي از اين بخش بورژوازي نقش فعال داشتند. روحانيت در ط

شرايط تاريخي بسيار كم سابقه اي كه نصيبش شد، دست به سازماندهي نيروهاي خود زد. البته اين سازماندهي با استفاده از  31و 11دهه هاي 

لزوما سمت و سوي ضد رژيمي نداشت چرا كه ساواک برتمامي تار و پود اين سازمان يابي كنترل كامل داشت. ظرف اين سازمان يابي انبوه 

ها، مسجدها، مدرسه ها و نهادهاي ديگر بود. مدرسه علوي، مدرسه رفاه، انجمن حجتيه، هيئت هاي انجمن ها، كانون ها، حسينيه ها، سازمان 

كثيره مؤتلفه، سازمان هاي عديده خيريه و...همه در دست اين بخش بورژوازي بود. در اينجا، در درون اين جمعيت ها كل اين بخش بورژوازي 

وردند. روحانيون، طرفداران نهضت آزادي، عناصر مذهبي جبهه ملي هم درون همين جمعيت از سياسي گرفته تا غير سياسي به هم پيوند مي خ

ها را ادها بودند. البته رژيم شاه از فعاليت آنها استقبال مي كرد زيرا وجود آنها را سد راه توسعه نفوذ چپ مي ديد. از اين مهم تر كل اين نه

براي مهار جنبش كارگري و سركوب همه جانبه فكري اين جنبش بكار مي گرفت. باتوجه به سرشت مشخص طبقاتي خود، همچون ابزاري 

، 2831 يامقدوره پس از  از همين نيروها تشكيل مي گرديد. در قيامواقعيت مهم اين است كه استخوان بندي واقعي ساختار قدرت سياسي بعد از 

 .تكميل شدسرمايه قدرت سياسي  ختارعروج آنها در سابا و نقش روحانيون در چارچوب روابط سرمايه داري 

 

 زمینداران

، دولت موقت وضع موجود در مالكيت ارضي را كه در نتيجه اجراي قوانين اصالحات ارضي برقرار شده بود به رسميت 2831 قيامپس از 

انوني واگذار و احياي اراضي كه در شناخت. زمينداريهاي بزرگ به ويژه در آذربايجان، كردستان و گرگان باقي مانده بودند. به موجب اليحه ق

رسيد، به منظور حفظ امنيت در مناطق روستايي، كل نقل و انتقاالت ارضي انجام شده بر اساس قوانين  قيامبه تصويب شوراي  2832ارديبهشت 

انون تشكيل شدند موظف هاي هفت نفره واگذاري و احيا اراضي كه به موجب اين قاصالحات ارضي، قانوني شناخته شد. در عين حال هيأت

ين ابه واگذاري اراضي موات و همچنين اراضي مصادره شده و اراضي باير و داير متعلق به مالكان بزرگ مازاد بر حد نصاب قانوني گرديدند. با 

زمينداران در پي حال با توجه به خالء قدرتي كه در نتيجه فروپاشي نهادهاي قدرت نظام قديم در سطح روستاها پيش آمد در برخي موارد 

در نتيجه، زمينداران به  .(111-113: 811)بشيريه،  تصرف زمينهايي برآمدند كه به موجب قوانين اصالحات ارضي ميان دهقانان تقسيم شده بود

 ي و انتقام جوييهاي هفت نفره مسئول توزيع زمين را متهم به افراط گرايمقاومت خود در مقابل اجراي اصالحات ارضي ادامه دادند. آنها هيأت

شوند. آنها از اند كه مشمول قانون اصالحات ارضي نميها به مصادره اموال برخي از زمينداران پرداختهكردند و مدعي شدند كه اين هيأت

ي ان حتهاي هفت نفره در دادگاهها پرداختند. برخي زميندارهاي بسيار عليه هيأتاهلل خميني درخواست كمك نموده و به طرح شكايتآيت



هاي تهديدآميز به دفتر آيت اهلل خميني كردند و در همدان نيز به انتشار و پخش فتوايي قديمي از آيت اهلل خميني پرداختند اقدام به ارسال تلگرام

تفاق گرچه اين كار به تعداد زيادي ا .(Moaddel, 1991: 326) كه در آن غصب زمين، تصرف مالكيت خصوصي بوده و بنابراين باطل است

اسخ ر پنيفتاد، اما مواردي از آن در چند استان از جمله كردستان، آذربايجان غربي، خراسان و بلوچستان روي داد. علماي طراز اول محافظه كار د

. به اين دبه استفتاي افرادي از طبقه زميندار راجع به مسأله زمينداري، به طور جدي و با حرارت در حمايت از مالكيت خصوصي زمين فتوا دادن

ان نترتيب قواعد اصلي فقه اسالمي دربارة زمينداري و مناسبات ميان زميندار و دهقان توسط اين علماي زنده از نو تأييد شد و از آنجا كه اي

 .(111-112: 2831)اشرف و بنوعزيزي،  مراجع تقليد بودند، اطاعت از آنان بر شيعيان فرض بود

ند، محدود كرده افراد سنتي، كه به طور عمده تقدس زمينداري خصوصي را بر اساس فقه اسالمي بيان ميمسأله دفاع از تقدس مالكيت تنها ب

]سرمايه داران زميندار[ نيز بر نقش كاركردي كشاورزي تجاري  تر تجارينماند. بورژوازي زميندار، از جمله اكثر كشاورزان متوسط و بزرگ

 يد كردندتأك - در شرايط جنگ با امپرياليسم و شيطان بزرگ به گفته آنها - ور به خودكفاييمدرن ]سرمايه داري كشاورزي[ در رساندن كش

با يافتن متحداني در ميان روحانيون سرشناس و اعضاي دولت موقت و در واقع با تسلط  ]سرمايه داران زميندار[كشاورزان تجاري  (.111)همان:

هاي كشاورزي مدرن و اراضي خصوصي به عمل آوردند از جمله اين حفاظت از مجتمعبر بخش كشاورزي دولت ، چند اقدام در راستاي 

شت، تهيه هاي قابل كاي قانوني براي مجازات متصرفان زمينتوان به راه اندازي تبليغات گسترده بر ضد تصرف اراضي، تهيه اليحهاقدامات مي

رانجام كرد و سهاي موات، باير و مراتع ملي شده محدود ميمين را تنها به زمينزيك اليحه اصالحات ارضي كه واگذاري اراضي به روستائيان بي

]سرمايه داران زميندار[ در شوراهاي كشاورزي اشاره كرد كه در واقع جايگزيني براي شوراهاي دهقانان و كارگران  متحد شدن كشاورزان تجاري

 .(118كردند )همان: تقاضا ميكشاورزي بودند كه چپ گرايان و كارگران به طور دايم آن را 

و اين قبيل مفاهيم كه در بحث هاي اشرف و بنوعزيزي،  «كشاورزي تجاري مدرن»، «كشاورزان متوسط و بزرگ تر تجاري»درباره اصالحاتي نظير 

ي بورژوازي اددانان يا نمايندگان فكراز آنها نام برده مي شود بايد به اين نكته بسيار مهم اشاره كرد كه اين اصالحات اساساً ساخته و پرداخته اقتص

 در .است. آنها همانگونه كه كل سرمايه داري ايران را تجاري قلمداد ميكنند، سرمايه داران زميندار را هم كشاورزان تجاري به حساب مي آورند

، ي نامندم« كشاورزي تجاري»نويسندگان، واقع بنياد اين نظريه پردازيها بر نفي تسلط سرمايه داري در ايران استوار است. بهرحال آنچه اين 

كشاورز تاجر يا كشاورزي تجاري وجود  اً. تحت سلطه سرمايه داري، اساسو نه چيز ديگر است سرمايه داري سرمايه داري ارضي يا كشاورزي

 ندارد بلكه بجاي آن بايد از سرمايه دار زميندار يا سرمايه داري ارضي سخن به ميان آورد. 

مايه داران زميندار و سرمايه داري ارضي به عنوان يكي از نيروها و وجوه عمده اجتماعي و همچنين بخشي از كل بورژوازي رشد به هر حال سر

نيز نه تنها از حيث مالكيت و سلطه بر ابزار توليد دچار انحالل و فروپاشي نشدند بلكه همان طور  2831 قياميابنده جامعه ايران، در دوره پس از 

مايه سر توليدبقاي اي در ، نقش عمدهقشرهاي بورژوازي م ديد در اواخر دوره نخست و ابتداي دوره دوم، در ائتالف با ديگر اليه ها وكه خواهي

 ايفا نمودند.فاز جديد توسعه كاپيتاليستي گيري كارگر و شكل مالكيت از توده سلب، يدارا

 

 دهقانان

 اند و بيشتر از سوي گروهها و نيروهاي سياسي گوناگون بسيجاي در تحوالت سياسي نداشتهنندهدر تاريخ معاصر ايران، دهقانان نقش تعيين ك

 (.123-111: 2811)بشيريه،  اندشده



، مناطق روستايي صحنه برخورد ميان دهقانان و زمينداران بود. مبارزه دهقانان، در آغاز، معطوف به تصرف زمين قيامطي مرحله نخست پس از 

 هاوستاركارگران در  تر را نيز دربرگرفت. به طور كلي، كانون توجه دهقانان وهاي زراعي كوچكبزرگ بود اما دامنه آن به تدريج زميندر امالک 

 متوجه مواردي از قبيل: 

 ؛مصادره اموال مالكان فراري -2

 ؛مصادره اراضي مورد اختالف ميان مالكان و زارعان -1

 ؛ي شدهتصرف اراضي جنگلي و مراتع مل -8

 ؛هاي توليد كشاورزيهاي سهامي زراعي و تعاونيانحالل شركت -1

)اشرف،  شدها و رباخواران ميهاي تعاوني، بانكهاي مربوط به اصالحات ارضي به شركتخودداري از بازپرداخت ديون و اقساط وام -3

2832 :11-13). 

تركمن صحرا، كردستان، آذربايجان غربي و گيالن در قياس با ديگر نقاط كشور ها و اقدامات سازمان يافته دهقاني در مناطقي همچون حركت

 )همان(.  تر بودندموفق

اي سازمان اجتماعي وجود هاي قبيلههاي روستايي تنها توسط دهقانان آغاز نشده بود. در مناطقي از خراسان كه هنوز شكلرحال، آشوبه به

هاي ندر صدد بودند تا با استفاده از آشفتگي عمومي، زمي فئودالهاو سيستان و بلوچستان، خوانين و  هايي از كردستان، فارسداشتند و در قسمت

 (.Moaddel, 1991: 320) خود را كه در جريان اصالحات ارضي شاه از دست داده بودند، بازپس گيرند

ت. در نواحي شمال در مواردي زمينداران اراضي سابق اي ميان دهقانان و زمينداران سابق صورت گرفهاي مسلحانهدر برخي مناطق درگيري

خود را پس گرفتند. در مواردي ديگر، دهقانان به تصرف اراضي زمينداران دست زدند. برخي از اين اراضي بعداً به منظور كشت موقت به 

 (.111: 2811)بشيريه،  روستائيان واگذار شد

اي مخالفان و موافقان شاه به ويژه شديد بود، كردستان بود. به ناگزير اين منطقه اولين منطقهميان  قياميكي از نقاطي كه زد و خوردهاي پيش از 

را در سطح  يامقفعال سياسي در نتيجه عدم رضايت از تغييرات واقعي صورت نگرفته كوشيدند كه خود،  ]كارگران[ شد كه در آن روستانشينان

رت بزرگ مالكان در كردستان بيش از هر جاي ديگر ايران بوده است. بنابراين ايجاد روابط سنه به طور كلي، تعداد و قد .محلي به اجرا درآورند

]كارگران  يانروستائ يان را كه معتقد بودند بزرگ مالكان بايد به دليل همكاري با شاه و استثمارقيامدر اسرع وقت بسياري از  د،با حكومت جدي

 .(133-133: 2832)هوگالند،  به خشم آورد پس بدهند مانتقا روستانشين[

 سياسي معارض را در مناطق شهري -، اصوالً مناطق روستايي را در كانون توجه قرار داد و نيروهاي اجتماعيقيامفروپاشي رژيم قديم و پيروزي 

هاي گرگان حانه در دشت، تصميم قبايل تركمن به مبارزه مسل2831به رقابت با يكديگر براي جلب حمايت روستائيان واداشت. در اواخر سال 

، فدائيان مركز فرهنگي و سياسي تركمن و هيأت مركزي شوراهاي قيامور ساخت. در ماههاي اول و گنبد، مسأله ارضي را بار ديگر شعله

و  ميندارانهاي غصب شده را بر مبناي جماعتي و اشتراكي به زحمتكشان تركمن برگردانند. پس از آن، زها را سازمان دادند تا زمينتركمن

برخي از رهبران مهم تركمن دستگير و اعدام شدند.  2833حكومت اسالمي به مبارزه شديدي بر ضد شوراهاي تركمن دست زدند. در بهمن 

اسالمي، دفاتر هيأت مركزي و مركز فرهنگي و سياسي را تصرف و دهها نفر از كادرها را دستگير كردند.  قيامدر همان زمان، سپاه پاسداران 



دائيان و مجاهدين به همراه تعدادي از گروههاي چپ گراي ديگر، در برخي مناطق روستايي در شمال و غرب كشور فعال بودند و دانشجويان ف

 آنان با اختصاص دادن بخشي از نشريات روزانه يا هفتگي خود به مسأله دهقانان، آن را تشديد نمودند و نوجوانان را به روستاها گسيل كردند.

 .(183-181: 2831اشرف و بنوعزيزي، نك: )

بورژوازي  براي قشرهاي مختلفي جدي كردند، تهديدآنها را حمايت مي هاي چپ گراكه سازمان هاروستاخيزش هاي كارگري و دهقاني در  

ن رفت. واكنش مقامات به ايبه شمار مي جناح هاي درون و پيرامون ساختار قدرت سياسيو  ، بقاياي فئوداليسمزمينداربه ويژه سرمايه داران 

در  .و روحانيون محلي در كنار دهقانان قرا گرفتند قيامدر برخي مناطق، پاسداران  كرد.تحوالت، بسته به تضاد منافع آنان نقطه به نقطه فرق مي

رد نظم كها بود و تالش مي، مخالف تصرف زمين، دولت موقتطبيعتاً ايستادند. يا سرمايه داران زميندار نواحي ديگر، آنها در سمت زمينداران

را به مناطق روستايي برگردانده و از مالكيت خصوصي دفاع نمايد. در عين حال، سخنراني آيت اهلل خميني و رهبران حزب جمهوري اسالمي 

يت اهلل آ       اد كرد. به عنوان مثال، هاي دولت براي كنترل فضاي متشنج كشور ايجدر حمايت از اقشار تهيدست، مانعي جدي در مقابل برنامه

دولت  ظاهراً اين سخنان تأثير فوري بر تضعيف« كشور به زاغه نشينان تعلق دارد. مستضعفين ثروت كشور هستند.»خميني بارها اعالم كرد كه 

 .(Moaddel, 1991: 321) شدليبرال داشت و در عين حال موجب افزايش محبوبيت روحانيون در بين دهقانان مي

تر اين بود كه سخنراني روحانيون در دفاع از دهقانان، بحث اصالحات ارضي را در متن اسالم قرار داد. اين بدان معني با اين حال، واقعيت مهم 

 صبايست اسالمي باشد. بدين سان، اين مسأله كه چه چيزي ماهيت اسالمي اصالحات ارضي را تعيين و مشخبود كه هرگونه اصالح ارضي مي

رجسته اكثريت روحانيون ب هاي گوناگون روحانيون مطرح بود. با توجه به اينكهسازد، موضوع تفاسير متضادي قرار گرفت كه در ميان جناحمي

سياسي  زمين حمايت كرده بودند، اكنون كه داراي قدرت و نفوذ قابل مالحظهخصوصي  به لحاظ اقتصادي محافظه كار بودند و اغلب از مالكيت

در همين حال حزب حاكم  .(Ibid) شدند، اجراي يك برنامه راديكال اصالحات ارضي با موانع ايدئولوژيكي غيرقابل حلي روبرو ميبود

بر ضد دولت موقت  2833ريزي بحران گروگان گيري در آبان جمهوري اسالمي، روحانيون و نخبگان در حال ظهور حكومت اسالمي با طرح

اعتبار كردن گيري شد: بياي راديكال به خود گرفت. اين چهره راديكال به سوي دو هدف جهتبه سرعت چهرهو حمايت كامل چپ گرايان، 

قوه  نقش قيامهاي چپ گرا از مواضع چپ. پس از استعفاي دولت، كابينه موقت شوراي هاي عضو دولت موقت و خلع نيروها و سازمانليبرال

ها و زير فشار روزافزون چپ كرد. حزب حاكم براي مقابله با ابتكار و اقدامات راديكالت ايفا ميمجريه حاكم بر ايران را به جاي دولت موق

گرايان راجع به مسأله ارضي، تصميم گرفت نقش رهبري را در موضوع بسيار مهم تقسيم اراضي، خود به عهده بگيرد. براي اين منظور، رضا 

مي و شرايط مذهبي مالكيت زمين، به معاونت وزارت كشاورزي در امور اراضي منصوب شد. اصفهاني، نويسنده چند كتاب درباره اقتصاد اسال

ان ]سرمايه داران زميندار يا زمينداري سرمايه داري[ اصفهاني يك اليحه اصالحات ارضي تهيه كرد كه پس از چند بار اصالح شدن به نفع زميندار

او  .(118-111: 2831)اشرف و بنوعزيزي،  به تصويب رسيد قيامدر شوراي  2832 عاقبت در فروردينو مالكان فئودال در مناطق مختلف، 

رسيد اقدامي هماهنگ براي كاهش نفوذ تقسيم عادالنه زمين از كردستان و تركمن صحرا آغاز خواهد شد كه به نظر مي تأكيد كرد كه واگذاري و

 .(82: 2832)اشرف،  چپ گرايان در اين مناطق بود

اهلل روحاني در قم و آيت اهلل قمي در مشهد، شدت نسبت به اين اليحه واكنش نشان دادند و روحانيون محافظه كاري همچون آيتزمينداران به 

مخالفت خود با اليحه اصالحات ارضي را اعالم كردند. در نتيجه تالشهاي جمعي و هماهنگ زمينداران، حاميان آنها در حكومت و روحانيون 

بدون آنكه قادر به اتخاذ يك تصميم باشد به مدت نسبتاً طوالني درگير مسأله مربوط به اليحه جديد اصالحات ارضي  يامقمحافظه كار، شوراي 

شد. زمينداران و روحانيون محافظه كار در نهايت موفق شدند محتواي اليحه اصالحات ارضي را به شدت تغيير دهند به طوري كه نسخه جديد 

اعالم گرديد، رضايت طرفداران اصالحات را جلب نكرد. در نتيجه، تظاهرات گسترده دهقاني براي بدست آوردن  2832آن كه در نيمه فروردين 



زمين در تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور سازماندهي شد. اين تظاهرات، حمايت كارگران و ديگر عناصر همراه داخل و خارج از حكومت 

و عمدتاً تحت تأثير جدال بخشهاي مختلف بورژوازي و جناح هاي درون و  سوي توده كارگران از فشارهابرخي را در پي داشت. به دنبال 

رسيد و وزير كشاورزي موظف به  قيامبه تأييد شوراي  2832، اين اليحه در ارديبهشت پيرامون ساختار قدرت سياسي براي بازتقسيم زمين ها

  .(Moaddel, 1991: 322) اجراي قانون اصالحات ارضي گرديد

كرد كه يك ستاد مركزي مستقل براي تقسيم اراضي متشكل از پنج عضو به نمايندگي از ولي فقيه، جهاد سازندگي و وزارت مواد قانون مقرر مي

ي هفت هاهاي كشاورزي، كشور و دادگستري، تشكيل شود و مسئوليت اجراي قانون را به عهده بگيرد. ستاد مركزي موظف بود كه هيأتخانه

ها تشكيل بدهد؛ اين هيأت شامل دو نماينده از وزارت كشاورزي، يك نماينده از جهاد سازندگي، يك نماينده را در همه استانها و شهرستاننفره 

، سي و 2831تأسيس شد و تا اوايل  2832از ولي فقيه، يك نماينده از وزارت كشور و دو نماينده از مردم محلي بود. ستاد مركزي در خرداد 

هزار هكتار  231هاي هفت نفره، واگذاري حدود ت هفت نفره در سراسر كشور تشكيل داد. دستاوردهاي عمده ستاد مركزي و هيأتشش هيأ

زمين و دهقانان كم زمين بود. عالوه بر آن، هزار زمين باير، احيا شده و مصادره شده به مالكيت دائمي روستائيان بي 88زمين موات و حدود 

ره در هاي هفت نفهاي هيأتين قابل كشت اما مورد اختالف، به طور موقت به دهقانان انتقال داده شد. نتايج سياسي فعاليتهزار زم 311حدود 

هاي روستايي؛ كاسته شدن از ناآرامي و كشمكش بر سر زمين؛ گسترش قدرت مناطق روستايي از اين قرار بود: برقراري نظم و قانون در جماعت

هزار شوراي اسالمي روستا و اخراج گروههاي راديكال و چپ گرا از روستاها و جايگزيني  22ايي از طريق تأسيس حدود مركزي در مناطق روست

  .(113-111: 2831)اشرف و بنوعزيزي،  آنها با عناصر اسالمي و وابسته به هيأت حاكم

ن، نشان آ پيرامون در برخورد با مسأله ارضي و منازعات هاو نيز رويكرد طبقاتي آن قيامبه طور كلي، تركيب طبقاتي دولت موقت و شوراي 

بود. اين روند از يك سو خصلت  سياسيه مبارزاليه ها و قشرهاي مختلف بورژوازي در فاز جديد  پيشين دهنده استمرار عاليق و گرايشات

مراحل  ها و تركيب طبقاتي دولت درگيري ائتالفهاي شكل كرد و از سوي ديگر زمينهاجتماعي آينده را تعيين مي -منازعه و مناسبات اقتصادي

قبل از هر چيز در امتداد منافع طبقه سرمايه دار و تداوم روابط  قيامنمود. به عبارت ديگر، رويكرد دولت موقت و شوراي بعدي را مشخص مي

و احزاب چپ گرا را به رسميت نشناخت و  هاي دهقانيسرمايه داري پيشين در ساختار قدرت سياسي جديد بود. در اين دوره، دولت اتحاديه

و افراد سرشناس محلي خوانين و فئودالها، سرمايه داران زميندار  به همين دليل نيروهاي دولتي در برابر چپ گرايان و دهقانان به حمايت از

 پرداختند.

يخ نگاري كرده اند يك چيز را به كلي از ياد برده اند. سواي همه اينها، نويسندگاني كه در مورد اصالحات ارضي اين دوره ابراز نظر نموده و تار

مسأله اصلي دولت در اين زمان نه اصالحات ارضي و راه حلهاي مختلف اجراي اين اصالحات، نه چگونگي تقسيم زمين ميان دهقانان كه بيش 

يرامون ساختار قدرت سياسي براي بازتقسيم از هر چيز و مقدم بر همه چيز جدال بخشهاي مختلف طبقه سرمايه دار يا جناح هاي درون و پ

خانواده ايزدي در شيراز در زمره مالكان و فئودالهاي بزرگ »زمينها، كشت و صنعت ها و به قول ماركس فارم هاي سرمايه داري بود. براي مثال، 

)نك: اشرف و بنوعزيزي،  «خود داشتند دوره شاه بودند و بخش عظيمي از زمين ها و باغات و كشتزارهاي دهات اطراف شيراز را در مالكيت

با شتاب زياد روند سرمايه دار شدن مي  11(. افراد خانواده ايزدي در زمره فئودال هايي بودند كه حتي پيش از رفرم ارضي دهه 111: 2831

الهاي ينان جبهه ملي هم بود و در سپيمودند و سعي در جايگزيني مالكيت فئودالي با زمينداري سرمايه داري داشتند. علي محمد ايزدي از صدرنش

مسؤليت كميته شيراز جبهه را به عهده داشت. ايزدي پس از اصالحات ارضي راهي امريكا شد و در روزهاي بعد از قيام وزير كشاورزي  11تا  81

ن ها را عليه ايزدي و بازرگان گرديد. جناح رقيب نهضت آزادي و به طور مشخص، حزب جمهوري اسالمي در آن زمان گسترده ترين كمپي



نيروهاي حزب اللهي را براي طرد ايزدي از كابينه بسيج كردند. آنچه در اين ميان رخ مي داد هيچ ربطي به اصالحات  و خانواده او به راه انداختند

 صيب خود سازد.مي خواست تا متناسب توان خود مالكيت اراضي رقبا و شركا را ن بخش تازه به قدرت رسيده بورژوازيارضي نداشت. 

ا بيك بخش ديگر بورژوازي و در رأس آن روحانيون از بسيج زدايي از مردم باز ماند، بورژوازي در حالي كه دولت موقت به اين ترتيب و 

ت سشيوه احزاب را بهو توجه به درجه آگاهي توده ها، سازوكارهاي ايدئولوژيك و در اختيار داشتن ابزار كافي قدرت ، مالكيت و حاكميت 

 .روي آوردندكارگري عليه اليه هاي ديگر طبقه كارگر در سطحي گسترده  تودهبخشهايي از بسيج گراي بورژوازي به 

 

 

 2خرده بورژوازی

. از داري بوده استواره تابعي از حدود رشد و توسعه سرمايهمه - به ويژه در طي قرن بيستم - هاي سياسي خرده بورژوازيو نقش تگرايشا 

ويه س قرن نوزدهم، مواضع خرده بورژوازي با پوشش ناسيوناليسم شيعي، يكي از دوم داري در نيمهدر مراحل اوليه انكشاف سرمايهاين حيث 

رود. ماركس در مانيفست كمونيست و در توصيف هاي مربوط به واكنش اين قشر به هجوم سرمايه غربي به ايران طي آن دوره به شمار مي

قشرهاي متوسط اعم از صنعتگر كوچك، كاسبكار، پيشه ور و دهقان، همه براي آن عليه بورژوازي مبارزه مي كنند كه » خرده بورژوازي ميگويد:

ي نيستند بلكه محافظه كارند. از آن هم باالتر، آنها ارتجاعي قيامهستي خود را به عنوان قشرهاي متوسط از نابودي نجات دهند. بنابراين آنها 

ي هستند، در حدودي است كه با خطر احتمالي رانده شدن به قيامچرخ تاريخ را به عقب بازگردانند. وقتي هم كه آنها هستند زيرا مي كوشند 

درون پرولتاريا مواجه مي شوند؛ درحدودي است كه از منافع آينده خود دفاع مي كنند نه از منافع كنوني خود؛ در حدودي است كه از نظرات 

   (.Marx,1972:19) «نظرات پرولتاريا را جايگزين آن سازند خاص خويش دست برمي دارند تا

داري داري تأكيد دارند. وقتي شيوه توليد سرمايهماركس و انگلس بر گرايش خرده بورژوازي به تحليل و حذف شدن در يك فرماسيون سرمايه

تريزه تر آن نيز پرولشوند و توده بزرگازي ادغام ميمسلط و توسعه يافته شد، بخشي از اعضاي خرده بورژوازي به اشكال گوناگون در بورژو

شود. با اين حال، ايدئولوژي خرده بورژوازي، تحت تأثير ايدئولوژي بورژوايي مسلط، متناسب با موقعيت طبقاتي خاص آن يعني توليد و مي

مبهم خرده بورژوازي، ايدئولوژي آن به علت موقعيت طبقاتي  .(Poulantzas, 1979: 238-240) گيردمالكيت در مقياس خرد شكل مي

هاي ايدئولوژيك خرده بورژوايي و اشكالي از ايدئولوژي طبقه كارگر است. خرده بورژوازي تركيبي از عناصر متضاد ايدئولوژي بورژوايي، مؤلفه

تصادي با بورژوازي و پرولتاريا، به اق 1شود و به خاطر نزديكي و ضديتبه دليل انزواي اقتصادي آن كه به فردگرايي خرده بورژوايي منجر مي

مافوق طبقات اعتقاد دارد. از دولت انتظار دارد كه از او حمايت كرده و مانع سقوطش شود. اين غالباً به پرستش قدرت منجر « طرفبي»دولت 

جامعه را  8نقش ميانجي بيند. در تصورشطرف است، يكي ميشود همچون خودش بيشود: خرده بورژوازي خود را با دولت كه فرض ميمي

  .(Ibid: 240-241) گويد، دوست دارد كه كل جامعه خرده بورژوازي شودكند و همانطور كه ماركس ميايفا مي

 دهد. البته موضوعاصلي را تشكيل مي كند، مالكيت خصوصي هستههاي اعتراضي كه خرده بورژوازي در آن نقش مهمي ايفا ميدر جنبش

، هاييدهد. در چنين جنبشداري را تشكيل ميل مورد توجه تمام احزاب بورژوايي است چون شالوده جامعه سرمايهمالكيت خصوصي در اص

                                                           
1 - petty-bourgeois 
2 - antagonism 
3 - arbitrato 



آيند كه بر اثر ورشكستگي اقتصادي، پايگاه اجتماعي آنها تنزل كرده يا در تهديد بيش از همه آن قشرهايي از طبقه متوسط بورژوازي گرد هم مي

جاري هاي بزرگ تشان از جانب شركتدانند كه موجوديت اقتصاديوران و دكانداران كوچك به خوبي ميند. پيشهمستقيم چنين خطري قرار دار

زرگ نيستند هاي بهاي كوچك قادر به رقابت با سرمايهها مورد تهديد قرار گرفتهاست. توجه به اين واقعيت كه صاحبان سرمايهو صنعتي و بانك

هاي ولي ضديت با سرمايه .(83-12: 2833)نك: كونل،  گرددداري در درون خرده بورژوازي ميد سرمايههاي ضموجب پيدايش برخي خواست

شود، چرا كه اين ضديت با دفاع از مالكيت خصوصي همراه است. هدف بزرگ از سوي خرده بورژوازي، منتهي به نهضت سوسياليستي نمي

اقتصاد نيست بلكه خواستار بازگشت به اشكال اقتصادي ماقبل  وسايل توليد و هاي چپ، اشتراكي كردنخرده بورژوازي، بر خالف جنبش

 .(12)همان:  داري است. از اين رو خرده بورژوازي نهضتي كامالً ارتجاعي استسرمايه

آلمان و ديگر  فاشيسم دربرخالف تحليل ها و تفسيرهاي رايج ميان متفكران و نظريه پردازان چپ بويژه آن دسته از نويسندگاني كه به تحليل 

عكس هستي اجتماعي خود را نيز از درون مناسبات سرمايه داري احراز الكشورها پرداخته اند، خرده بورژوازي نه تنها ضد سرمايه داري نيست ب

 كرده و همواره در پيوند با ديگر اليه هاي بورژوازي قرار داشته است. 

ر ايران را واجد خصلت خرده بورژوازي مي دانند در حاليكه بازاريان، چنانكه قبال هم اشاره شد، برخي پژوهشگران ايراني به غلط، كل بازار د

و بنا به ضرورت هاي سرمايه داري ايران، سطوح  قيامنظير روحانيون، بورژوازي مشروطه خواه و ليبرال تا قبل از  قشرهاييهمراه با اليه ها و 

، اين قشرها در ساختار قدرت سياسي جايگزين اقشار سابقاً مسلط بورژوازي شدند. آنچه مي قيام مياني بورژوازي را شكل مي دادند. پس از

مايه رتوان خرده بورژوازي ناميد در واقع همان بخشهايي از دهقانان، كسبه، پيشه وران و افزارمنداني بودند كه در واكنش به فاز جديد توسعه س

ظور نجات هستي خود از خطر نابودي به جاي ملحق شدن به صفوف جنبش كارگري، به حمايت از داري در سالهاي پاياني رژيم شاه و به من

مياني و پائين بورژوازي كه در اين زمان ژست سرمايه ستيز به خود مي گرفت پرداختند. قشر مذكور در دوره جمهوري اسالمي و با احراز  اليه

يج و گاه به سرعت، موقعيت خود را در اليه مياني و باالي بورژوازي تثبيت نمود. بنابراين، موقعيتي تازه در درون طبقه سرمايه دار حاكم به تدر

بحث از خرده بورژوازي بعنوان يكي از اليه هاي ثابت تشكيل دهنده جمهوري اسالمي، اساساً نادرست و گمراه كننده خواهد بود. اينها در 

يا حتي  بودند. جمعيت بسيار كثيري از اين اقشاربوده يا اساساً سرمايه دار ني پائين بورژوازي قشرهامتعلق به مراحل اوليه استقرار نظام اسالمي، 

اليه هاي ديگر اجتماعي عمالً جايي در اين يا آن گوشه عريض و طويل ماشين دولتي نوظهور و در حال شكل گيري براي خود به چنگ آوردند. 

 و متوسط سپاه پاسداران گرديدند، در صدها نهاد نوساخته صاحب موقعيت گرديدند و در رأس الابه طور مثال به مجلس راه يافتند، رده هاي ب

 سازمان ها و دستگاههاي دولت قرار گرفتند. همزمان عظيم ترين بخش سرمايه ها و مراكز كار و توليد نيز در اختيار رژيم جديد قرار گرفت.

شمار زيادي از كساني كه وارد اين همان گونه كه اشاره گرديد، و بنگاه هم تأسيس شد.  براي اداره اين مراكز صدها بنياد و كانون و جمعيت

 شدند، يا به اليه پائين بورژوازي تعلق داشتند و يا اصالً سرمايه دار نبودند اما در مراحل بعد با استفاده از همه اهرم هاي موجود در هادستگاه

تند تا در مالكيت خصوصي سرمايه ها شريك شوند، سرمايه دار گردند، در حوزه هاي مختلف تمامي توان خود را به كار گرف ،ساختار قدرت

ق لشركت تأسيس كنند و از بانك ها زير عناوين مختلف سرمايه خارج سازند. به اين ترتيب، موقعيت كساني كه قبالً به اليه خرده بورژوازي تع

عريف مي شد. هر چند صاحبان موقعيت جديد با پوششي اسالمي و شيعي، اساساً منكر داشتند نيز اكنون در چارچوب كار و سازمان سرمايه ت

 سرمايه دار بودن خود مي شدند، ليكن اين ادعا يا تصور نمي توانست هستي اجتماعي آنها را خارج از مفصلبندي سرمايه تعيين نمايد. 

نوسازي و صنعتي كردن كشور، وضع خرده بورژوازي سنتي ايران رو به در نتيجه گسترش  2811- 31از ديد برخي نويسندگان، طي سالهاي 

افول بيشتر رفت. خرده بورژوازي بازار و به ويژه بخش افزارمندان و صنعتگران سنتي، بر خالف صاحبان صنايع جديد از سياستهاي حمايتي 

  .(232: 2811)بشيريه،  ددولت در زمينه تأمين اعتبار، بخشودگي مالياتي و حمايت گمركي برخوردار نبودن



ه ب در اين دوران، استراتژي توسعه دولتي همراه با سياست واگرايي از بازار، فضاي سياسي جديدي براي بازار تهران ايجاد كرد تا صنايع جديد

كرد دنبال مي ستراتژي توسعهوسيله مقررات دولتي احيا گرديده و رونق يابند. دولت پهلوي، جايگزيني واردات را با صنعتي سازي به عنوان يك ا

 .(Keshavarzian, 2007: 139) كه معطوف به ايجاد كاالهاي توليدي و مصرفي بادوام و اعمال محدوديت بر قيمت كاالهاي وارداتي بود

ي بود. ل فروپاشخرده بورژوازي در اين سالها به عنوان يك طبقه منسجم از لحاظ فكري، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در حا» از نظر بشيريه، 

 هاي قرض الحسنه و گروههايهاي اسالمي و صندوقدر واكنش به چنين تحوالتي، قشرهاي مياني بورژوازي )خرده بورژوازي( به تشكيل بانك

مت ساي پيدا كرد. احزاب و گروههاي سياسي اسالمي ق، بازار نقش سياسي قابل مالحظهقياماسالمي مثل حزب ملل اسالمي دست زدند. پس از 

جامعه »همه اصناف بازار در تهران در درون  قيامكردند. در سالهاي اوليه اي از حمايت اجتماعي خود را از خرده بورژوازي بازار كسب ميعمده

سازمان داده شدند. حزب جمهوري اسالمي در دوران فعاليت خود در اين سالها، حاميان خود را از درون اين بخش از بازار بسيج « اصناف

اهلل را از ميان يعني حزب ترين حاميان خوداين حزب به منظور مقابله با تظاهرات اپوزيسيون، فعال» . همچنين(211: 2811)بشيريه، « كرديم

 هايشدند. همچنين، آنان با سپاه پاسداران و كميتهها عمدتاً از ميان مغازه داران كوچك استخدام ميكرد. حزب اللهيهمين اصناف بسيج مي

ست داده ها از دنيز مرتبط بودند. در رژيم قديم، نفوذ اصناف كاهش يافته بود و آنها  موقعيت خود را به عنوان واحد اصلي تعيين ماليات قيام

دند. شاصناف بازار مجدداً اين موقعيت را به دست آوردند و در كميسيون ماليات وزارت اقتصاد صاحب نماينده  قيامبودند. با اين وجود، بعد از 

، اين اصناف در تعيين ماليات حق اظهار نظر داشتند. بنابراين، مجموعه بازار قديم، مساجد و مدارس مذهبي 2831بر اساس قانون ماليات مصوب 

 .(111: 2828)بشيريه، « دادند، بخشي از پايگاه اجتماعي رژيم اسالمي را تشكيل مي

آنان به »استخوان بندي تشكيالتي جمهوري اسالمي را سازمان داد.  ،2831 قيامپس از  ازينويسندگان ديگري نيز عقيده دارند كه خرده بورژو

هايشان، نخستين كساني بودند كه در سطوح مختلف دستگاه دولت، از كارمند ساده دفتري و نگهبان زندان گرفته تا مديران همراه خانواده

 (.122: 2831بهداد و نعماني، «)، وزيران و اعضاي مجلس اسالمي، جاي گرفتندهاي دولتي و بنيادهاي اسالمي، سران سپاه پاسدارانشركت

 هايژوازي ناميده مي شدند، به كمك قدرت سياسي و نفوذشان در مراكز فعاليترخرده بو 2831 قيامافراد و اليه هايي كه تا پيش از اين، عالوه بر

دار را در از انباشت سرمايه را در اختيار گرفتند و شبكه نخبگان جديد سرمايهرانت جويانه و كمترين واهمه از خطر سياسي، كنترل انبوهي 

يج ها، ملي كردن منابع، بسهاي دولتي و بوروكراسي دولتي ايجاد كردند. مصادرهساختار تازه شكل گرفته انحصارات در حول بنيادها، شركت

 (.811)همان:  وند بورژوا شدن اين افراد را سرعت بخشيدجنگي و كنترل گسترده دولت بر بازار در دهه آيت اهلل خميني، ر

 تبا اين حال، مي بايست بر اين نكته تأكيد كرد كه تعلقات عقيدتي يا قشربندي نيروهاي درون دولت هيچ چيز را روشن نمي كند. آنچه مهم اس

دني، حقوقي، فرهنگي و ... سرمايه و اعمال اين نظم سرمايه داري بودن دولت است و اينكه دولت نهاد برنامه ريزي نظم اقتصادي، سياسي، م

عليه طبقه كارگر است. حال ممكن است و فراوان اتفاق افتاده است كه حتي عده اي با خاستگاه و ريشه كارگري هم عامل و عنصر چرخش 

آويزد و يا « فاشيسم»است به را ساز و كار چرخش خود كند. ممكن « دموكراسي»اين نظم و اين ماشين قدرت باشند. دولت ممكن است 

 را ايدئولوژي مسلط خود برگزيند. خود اين گزينه ها را موقعيت خاص و ملزومات روز و شرايط جاري سرمايه تعيين مي كند. « مذهب»

ه اين بحث هم در مورد خرده بورژوازي به ويژه در طول قرن بيستم بسيار بيشتر از طبقه كارگر يا هر پديده اجتماعي ديگر بحث شده است و

ها در خدمت منحرف ساختن مبارزه طبقاتي ضد سرمايه داري توده هاي كارگر بوده است. ماركس از خرده بورژوازي صحبت كرده است اما 

يشه پآنچه در آن روزگار زير اين نام مورد نظر بود به گونه اي بسيار فاحش با آنچه بعدها ديگران گفتند تفاوت داشت. ماركس دهقانان، كسبه، 

نها براي آ وران و كساني را خرده بورژوا مي خواند كه: اوال فروشنده نيروي كار نبودند، ثانيا قطعه زمين يا دكه اي داشتند كه در واقع ابزار كار

بسيار  اامرار معاش بود، به مالكيت آن عشق مي ورزيدند، سخت و مصر براي حفظ اين مالكيت تالش مي كردند. خواستار توسعه آن بودند ام



ا بازتوليد ابزار كار و توليدشان ر ،كم موفق مي گرديدند. به بيان دقيق تر در چارچوب بازتوليد ساده سرمايه داري فعاليت مي نمودند. با كار خود

ي از ديل بخشمي نمودند و در همان حال وسايل معيشت خود را هم كم يا بيش فراهم مي ساختند. قادر به فراهم سازي سرمايه الحاقي يعني تب

 محصول كار به سرمايه جديد و توسعه مداوم انباشت سرمايه نمي گرديدند. حتي اگر در كنار خود كارگري را به كار مي گرفتند و استثمار مي

ورژوا خرده ب چه اگر مي آوردند و قادر به ادامه اين وضع مي شدند ديگر نه ؛را به دست نمي آوردند كردند باز هم امكان انباشت گسترده سرمايه

 اكه سرمايه دار متوسط با بزرگ بودند. ماركس اين جماعت را به درستي خرده بورژوا با بورژوازي خرد مي ناميد و وجود تاريخي آنها را گذر

بديل شدن ت عت انباشت گسترده وتصور مي كرد. دليل اين تصور هم روشن است. رشد سرمايه داري اينان را زير فشار قرار مي داد. يا بايد بضا

سرمايه دار متوسط و بزرگ را پيدا مي نمودند و در غير اين صورت يا به شكل غالب، مجبور به فروش نيروي كار مي شدند و به طبقه كارگر  به

ياليسم پرودوني سوس سوسياليسم مورد نظر آنها مثالً مي پيوستند. ماركس به لحاظ سياسي رويكرد اين اليه اجتماعي را ارتجاعي مي ناميد و دقيقاً

ارتجاعي مي خواند. دليل اين ارتجاعي دانستن هم روشن است. قشري از جامعه كه در شيرازه هستي اقتصادي و اجتماعي خود خواستار  را عميقاً

طي و احفظ گذشته و بقاي وضع موجود بود. خرده بورژوازي در محاسبات ماركس چنان وضعي داشت اما بعد از وي لنين آن را به شكلي افر

دموكراتيك قلمداد كرد. مائو گفت كه خرده بورژوازي در كنار پرولتاريا  قيامالبته غير واقعي مورد توجه قرار داد و وجودش را شرط پيروزي 

 يبراي سوسياليسم هم خواهد جنگيد. لنينيسم و مائوئيسم و تروتسكيسم و ايسم هاي ديگر به موازات اين تفسيرها، عظيم ترين بخش بورژواز

سن » جالب است كه لنين ي آن كتابهاي فراواني نوشتند.قيامي بودن و حماسه آفريني هاي قيامرا هم خرده بورژوازي نام نهادند و در ستايش 

ي بورژوازي خواند. با ادامه اين وضع، خرده بورژوازي در استراتژي چپ جهاني از نقش قيامدر چين را مظهر و جلودار راديكاليسم « يات سون

تر برخوردار گرديد. همزمان بخش بسيار بيشتري از بورژوازي مفتخر به خرده بورژوا بودن  يقياممكان و موقعيت بسيار تاريخ سازتر و و 

گرديد. به طوري كه اساساً طبقه كارگر فراموش شد و همه بحث ها حول خرده بورژوازي و نقش تاريخي آن شكل گرفت. خرده بورژوازي 

فقط سلف واقعي خود در بحث هاي ماركس نبود. اينكه چرا چنين شد باز هم پاسخ روشني دارد. براي بلشويك ها و  ديگر همه چيز بود و

احزاب لنيني همه كشورها آنچه موضوعيت داشت و نقطه عزيمت و افق و هدف آنها را تعيين مي كرد عبات بود از: رشد سرمايه داري، انحصار 

باالي سر كارگران و جامعه، اطالق نام سوسياليسم و كمونيسم به اين سيستم، مجبور ساختن توده هاي  مالكيت سرمايه ها در دست يك دولت

كارگر به فروش نيروي كار خويش و اينكه همين رابطه خريد و فروش نيروي كار را به خاطر مالكيت دولتي سرمايه اجتماعي، جامعه بدون 

 استثمار و ايده آل القاء كنند.

ورژوازي به صورت تيتروار اين گونه بوده است و آنچه بشيريه، پوالنزاس، كشاورزيان، بهداد و نعماني در باره اين جريان گفته ماجراي خرده ب

ه هاي گذشتگان است. در اين باره مي بايست به سه نكت اند صرفا بازگوئي بخشهايي از نظريه پردازي ها، نسخه پيچي ها و استراتژي نويسي

اوالً، همه اين محققان يك بخش وسيع بورژوازي از جمله صاحبان سرمايه تجاري را خرده بورژوازي قلمدادكرده اند، دوماً، اساسي توجه كرد. 

نموده  اهمه اينها يك بخش طبقه كارگر و به طور مثال معلمان و پرستاران و هر نويسنده يا مترجم و بهيار و .... را هم نشان خرده بورژوازي اعط

همه اينها بر روي مرز فاحش و بارز ميان سرمايه تجاري دوران ماقبل سرمايه داري و دوره سرمايه داري خط كشيده اند و به همين  اند و سوماً،

 اول بخشي از بورژوازي را خرده بورژوازي كرده اند و سپس اين بخش را به شيوه توليد ماقبل سرمايه داري پيوند زده اند.  ،خاطر

شد. اما آنچه وجود داشته است اوالً به اين وسعتي نيست كه اين  2831 قياموجود خرده بورژوازي در دوره قبل و بعد از  اساساً نمي توان منكر

 نمي كرده است. محققان تصوير مي كنند و ثانياً در سير رخدادهاي روز نقش چنداني ايفا

 



 كارگران

داد كه درصد( طبقه كارگر نامنسجمي را تشكيل مي 1/11ميليون نفر از نيروي كار شاغل در ايران ) 3/8، قيام، با نزديك شدن 2833در سال 

درصد ديگر  23ميليون نفر( كاركنان بخش خصوصي بودند.  21/1درصد از اين كارگران ) 31دار بود. حدود متناسب با پراكندگي طبقه سرمايه

نفر( بخش مهم  321111، كارگران كشاورزي )2833تماعي و فعاليت اقتصادي بودند. در سال نفر( كارگران دولت در خدمات اج 333111)

 .(233-231: 2833)بهداد و نعماني،  دادندبعدي طبقه كارگر بخش خصوصي را تشكيل مي

تحقق ارزش  ف كنيم كه به ايجاد واگر طبقه كارگر را در سطح وسيع اقتصادي شامل همه كارگران مزدبگير در فرايند توليد، توزيع و مبادله تعري

توان كل افراد طبقه كارگر در ايران را بيش از چهار ميليون نفر برآورد كرد كه نشان دهنده رشد كمي طبقه كارگر ايران كند، مياضافي كمك مي

  .(Bayat, 1987: 26) در قياس با ديگر كشورهاي همطراز بود

نفر كارگران در  333111درصد( نيروي كار مزد بگير را در استخدام داشت كه از اين تعداد  22ميليون ) 31/2، دولت 2833همچنين در سال 

هاي اقتصادي بودند. در چنين شرايطي، كمبود نيروي كار ماهر در صنعت همراه با سركوب سياسي، مانع از سازماندهي خدمات اجتماعي و فعاليت

سمت گيري دولت، يك بازار نسبتاً كوچك  يش ديگر همراه بود: اوالً جايگزيني واردات وگرديد؛ اين وضعيت با دو گرانيروي كار مستقل مي

براي محصوالت به وجود آورد و برخي صنايع را در موقعيت انحصاري قرار داد و ثانياً، تسريع روند صنعتي شدن تقاضاي گسترده براي نيروي 

 (.Ibid:27) ساختكار ماهر را مطرح مي

، بسيار بيشتر از ارقامي است كه 2831 قيامه ها و اطالعات مذكور، به نظر مي رسد شمار كارگران در يكي دو سال پيش از عليرغم اهميت داد

ذكر كرده اند. اين نويسندگان، همگي يك بخش وسيع طبقه كارگر را خرده بورژوازي مي نامند. به طور مثال كل « بيات»و « بهداد و نعماني»

بهياران و مددكاران اجتماعي و پزشكي، عده كثيري از خبرنگاران، مترجمان، كاركنان روزنامه ها، جمعيت قابل توجه  معلمان، كل پرستاران و

تكنيسين ها، كارگران ادارات مختلف و خيلي هاي ديگر. معضل اين محققان آنست كه تعريفي بغايت سرمايه ساالر از كارگر دارند. در روايت 

صورت مستقيم سرمايه و سود توليد مي كند. در واقع از اين مسأله غفلت مي نمايند كه توليد سرمايه داري يك آنها كارگر كسي است كه به 

نيز نياز محتوم توليد و سامان پذيري سرمايه « خدماتي»پروسه است و در اين پروسه آموزش، پرورش، درمان و بسياري از امور به اصطالح 

ي دوم و سوم اين پژوهش اشاره شد، كارگر انساني است كه نيروي كار خود را مي فروشد، با فروش اجتماعي هستند. همانطور كه در فصلها

نيروي كارش از كار و محصول كار و پويه تعيين سرنوشت كار و توليد و زندگي خود منفصل و ساقط مي گردد. بسياري از انسان ها حقوق 

نمي باشند. جمعيت كثيري از حقوق بگيران سرمايه دار هستند زيرا كه كارشان مديريت و    مي گيرند اما كارگر نيستند زيرا واجد اين شرايط 

برنامه ريزي نظم اقتصادي، سياسي، فرهنگي، حقوقي، مدني و اجتماعي سرمايه و تحميل اين نظم بر توده هاي كارگر است. حقوق آنان نيز 

رگر نصيب آنان مي گردد. كارگر مي تواند مولد يا غيرمولد باشد. كارگر سهمي است كه از كل اضافه ارزش توليد شده توسط توده هاي كا

 غيرمولد و به طور مثال كارگران فروشگاهها كاري انجام مي دهند كه بدون آن اضافه ارزش هاي توليد شده در حوزه توليد قابل تحقق نخواهد

كارگر را مبنا گيريم آنگاه جمعيت كارگران شاغل در يكي، دو سال بود. جاي بحث در اين پهنه بسيار زياد است. اگر تعريف درست و واقعي 

مي    ميليون هم افزون بوده است. فراموش نكنيم كه اين محققان، اليه اي از كارگران كشاورزي را هم دهقان  3تا  3شايد از  قيامپيش از 

ر آن به هيچ وجه كفاف معيشت او را نمي دهد. اين بخش حتي پندارند. به طور مثال فردي كه قطعه زمين بسيار ناچيزي دارد و كشت و زرع د

ولت د اگر نيروي كار خود را نفروشند، اگر كارگر فصلي نباشند، باز هم كارگرند. وضعيت اين گونه است كه آنها كارگر اين يا آن سرمايه دار يا

به اين دليل روشن كه آنها هر روز يك شيفت و دو شيفت كار  سرمايه داري نمي باشند اما كارگر سرمايه اجتماعي يعني كل سرمايه مي باشند.



و توليد مي كنند، مزدشان بيش از يك كارگر نيست. در تهيه و تدارک وسايل كار خود سهم قابل توجهي از محصول كار و نتيجه زحمت خود 

به تبعيت از قوانين بازار سرمايه هستند و باز هم را تحويل صاحبان سرمايه مي دهند و سود آنان مي سازند، به گاه فروش محصول كار مجبور 

 بخشي از فراورده كار خويش را از دست مي دهند.

سازماندهي فاشيستي  ، رژيم براي غلبه بر بحران، به2831-2833هاي اقتصادي و كاهش قيمت نفت طي سالهاي به هر حال، با تشديد بحران

بر سر چالش همزمان بحران  هاي مختلف بورژوازياليهاختالف هر چه بيشتر به اين خود روي آورد كه گسترده  يدر سطح ها توده بخشي از

بحران سرمايه جهاني و بحران داخلي سرمايه داري و مشكالت اقتصادي پيامد آن همچون گراني و كمبود مايحتاج اساسي  .دامن زد و سلطه

افزايش يافت. در پايان سال  12، شمار اعتصابات به 2833رانگيخت. در سالمردم، دستمزدهاي واقعي را پائين آورد و اعتراض كارگران را ب

، اعتصاب همه بخشهاي اقتصادي، دولتي و اداري را در بر گرفته بود. اگر چه رژيم در گذشته قادر بود كه بوسيله نيروهاي سركوبگر، 2833

ي، قيامگيري وضعيت با شكل (.231: 2831كارگري پايان دهد )معدل، تظاهرات را سركوب كند اما در اين زمان ديگر نمي توانست به اعتصابات 

و بالفاصله پس از آن،  قيامهاي متحد همچون شوراي كارگران و كارمندان در طول فعاليت كارگري نيز وارد فاز ديگري شد. تشكيل سازمان

راي تأثيرات گسترده سياسي و ايدئولوژيك بر كارگران و رفت كه داتجربه منحصر به فردي از خود مختاري و مشاركت دمكراتيك به شمار مي

ها و دستگاههاي مختلف تالش كردند تا كنترل توليد، مديريت و توزيع را با هدف توانمند كردن هاي چپ بود. شوراها در كارخانهسازمان

گيري ايدئولوژيكي (. اما موضعMoghissi & Rahnema, 2001: 200كارگران براي سهيم شدن در روند سياسي كشور به دست گيرند )

عالوه بر اين، شوراها با ابهامات قانوني و  هاي متضاد كارگران و مزد بگيران تبديل كرد.اعضاي شوراها، آن را به محل مبارزات سخت و برنامه

الم گراها، هر كدام به نوعي تالش گراها و اسها، مليسه جريان سياسي عمده در ايران معاصر يعني سوسياليست .سازماني ديگري مواجه شدند

هاي اند تا جنبش كارگري را شكل داده و آن را تحت كنترل خود قرار دهند. در حالي كه فقدان انسجام ايدئولوژيكي و سازماني، گرايشكرده

 (. Ibid) متضاد را در درون جنبش استمرار بخشيده و موجب سردرگمي ايدئولوژيكي آن مي شد

ها را بر عهده گرفتند. در بيشتر موارد، كارگران توانستند ساعات كاري را كاهش دهند، ، شوراهاي كارگري، مديريت كارخانهيامقبالفاصله پس از 

باال  اارزيابي و طبقه بندي شغلي مطلوبتري را به اجرا بگذارند، مديران فاسد را اخراج كنند، كارگران بيشتري را بكار گيرند، سطح دستمزدها ر

هاي موجود، رسيد به تعداد كارخانهقوق مديران را كاهش دهند و معاينه سالمتي كارگران را به طور مرتب انجام دهند. به نظر ميببرند، ح

  .(Moaddel, 1991: 324) هاي مختلف كنترل كارگري در ايران وجود داشته باشدشيوه

ها از سوي كارگران به تدريج فروكش حقوق و سهيم شدن در سود كارخانه، جنبش روبه رشد كارگري با تقاضاي افزايش 2833در طول تابستان 

ساعت كار در  11كرد. در خوزستان و آذربايجان، به دليل گستردگي طبقات كارگري در اين مناطق، كارگران بدنبال برقراري حداقل دستمزد، 

-Azad, 1980: 21) اي زدندهاي منطقهجهت تأسيس اتحاديههفته وايجاد سنديكاي مستقل كارگري بودند. آنها همچنين دست به اقداماتي 

22).  

بايست به چند نكته اساسي توجه كرد. پس از آنكه شوراها توسط كارگران سازماندهي شدند، گروههاي در بررسي علل ظهور و افول شوراها مي

يه چپ كه گرايش بيشتري به اين شوراها داشتند، آنها را شب پايه براي آن پرداختند. گروههايسياسي به تبليغ آن و ارائه يك چارچوب نظري بي

، ايروسيه، بر خالف شوراهاي كارخانه قيامكردند در حالي كه شوراهاي برآمده در روسيه ظهور كردند، قلمداد مي قيامشوراهايي كه در جريان 

كردند و دغدغه آنها عمدتاً سياسي بود. در عين حال، مايندگي ميفراتر از محل كار رفته، نه تنها كارگران بلكه روستائيان و سربازان را نيز ن

هاي حزب جمهوري اسالمي با تكيه بر دو آيه از قرآن تالش كردند تا خاستگاهي قرآني براي شورا فراهم نمايند. حزب جمهوري ايدئولوگ

  .(Bayat, 1988: 44) آن خارج سازداسالمي در صدد تغيير مفهوم شوراگرايي بود تا آن را از انحصار مفهوم ماركسيستي 



موجب گرديد تا سرمايه نتواند به  - و بالفاصله پس از آن قيامدر طول  - به طور كلي، بحران در فرايند انباشت سرمايه و تنزل نرخ سود

راتر ز تقاضاهاي دفاعي خود في شده پاسخ گويد. اين ناتواني سرمايه شرايطي مادي براي كارگران فراهم ساخت تا اقيامتقاضاهاي نيروي كار 

ها را بر عهده هاي مالي شركتها را در اختيار گرفته و خود به اداره آنها بپردازند، فعاليترفته و به اعمال تهاجمي مستقيم متوسل شوند: كارخانه

عتصابات، تجمعات، اعتراضات، تظاهرات، حادثه از جمله ا 811شاهد حداقل  قيامماه اول پس از  3ها را به اشغال در آورند. گرفته و كارخانه

  .(Ibid: 45گرفت )واحد بزرگ صنعتي را دربر مي 133گيري بود. اين حوادث دستكم اشغال و گروگان

راهبرد تهاجمي، كسب شكل جديد آگاهي متمايل به كنترل از  خاذعالوه بر بحران در فرايند انباشت و كاهش نرخ سود، ديگر عامل دخيل در ات

كست ما براي ش»بود. اين آگاهي مبتني بر اين احساس كارگران بود كه  قيامارگران و توسعه آن بود. اين شكل جديد، محصول بحران سوي ك

، بر طبق شرايط زندگي خود به قيامهاي اجتماعي درگير در با اين حال، هر كدام از اليه«. ايم، پس حق تعيين آينده را نداريمدادن مبارزه كرده

(. در مقابل، Ibid) اي تجلي پيدا نمودپرداختند. براي طبقه كارگر صنعتي، اين آگاهي در ايده وعملكرد شوراهاي كارخانهين آگاهي ميبيان ا

 سياست دولت موقت در برخورد با كارگران همچون سياست آن در برخورد با دهقانان، اساساً در تقابل و ستيز با شوراهاي كارگري قرار داشت.

اصلي دولت سرمايه داري در شرايطي است كه فرايند انباشت سرمايه  ها و وظايفنين سياستي چنانكه قبالً هم اشاره شد، يكي از كاركرداتخاذ چ

دچار اختالل گرديده و نرخ سود با كاهش چشمگير مواجه مي شود. تحت اين شرايط سركوب سازمان ها و شوراهاي كارگري و استثمار طبقه 

 جديدي مي شود.كارگر وارد فاز 

ناميدند، اما در عمل جمهوري اسالمي نتوانست استقالل شوراهاي كارگري  قيامآيت اهلل خميني و پيروانش نيز اگرچه در ابتدا كارگران را ستون 

ارگران رمايان و هم كرا تحمل كند. با توجه به اينكه روحانيون منكر وجود تضاد طبقاتي در جامعه بودند، اين ايده مدام مطرح مي شد كه هم كارف

يك واحد صنعتي عضو شوراهاي كارگري هستند و در مواردي كه شوراهاي كارگري تأسيس شدند، كارگران اجازه نداشتند تا اتحاديه مستقل 

روحانيون ، عمالً زمينه خلع سالح كارگران از حق اعتصاب به وجود آمد. 2832كارگري را تشكيل بدهند. با آغاز جنگ ايران و عراق در سال 

در خطر است و نياز فوري به افزايش توليد وجود دارد، انجمني « جنگ تحميلي آمريكا و عراق»به دليل « سنگر اسالم»حاكم با اين توجيه كه 

 ,Moaddel) ها را براي سركوب كردن هر نوع اعتصاب كارگري سازماندهي كردندانجمن اسالمي مستقر در كارخانه 211متشكل از نمايندگان 

1991: 326-327). 

جنگ قدرت و تالش جناح هاي مختلف بورژوازي براي تسلط بيشتر بر دستگاه دولت، موجب شد تا در مورد كارگران صنعتي، روحانيون 

ه به كتري نسبت به دولت موقت را در پيش گيرند. دولت موقت با بيان اين استدالل كه صنايع ملي شده جديد نه به كارفرماها بلبرنامه راديكال

ت بعد از سقوط دول قيامعموم مردم تعلق دارد، خواهان لغو برنامه تقسيم سود كارگران در اين صنايع بود. يكي از نخستين اقدامات شوراي 

موقت، عرضه مجدد تقسيم سود همراه با ايجاد تغيير اندكي در آن بود. در مورد سنديكاهاي كارگران، حزب جمهوري اسالمي به جاي آنها 

هاي اسالمي كار را برپا كرد. وضع و برقراري چنين شوراهايي كه تنها جنبه مشورتي داشت، با مخالفت برخي از سنديكارهاي مستقل شورا

 ي، به ادغام سنديكاهاي كارگري در درون حزب حاكم پرداختقيامدرواكنش، دولت با اعالم اعتصابات با عنوان عملي ضد  كارگري روبرو شد.

 .(111-118: 2828)بشيريه، 

اند. عالوه بر دولت موقت، هاي متفاوتي درباره شوراها داشتههاي مختلف، نگرشهاي مختلف حكومت اسالمي در زمانبه طور كلي، جناح

بود. حزب جمهوري اسالمي براي اجراي اين سياست و با هدف « تعاوني گرايي اسالمي»جناح تندرو در درون روحانيت در صدد ايجاد نوعي 

كار روحانيون مدعي بود كه قدرت در داد. جناح محافظهها، آن را هم در محل كار و هم در جامعه مورد استفاده قرار ميليبرال اعتبار ساختنبي

شوراها به اين دليل كه نهاد قدرتي از پائين  لذا گيردنشأت ميوي ايب ناسالم از باال يعني از خداوند و به واسطه امام و در غياب امام از طريق 



، شوراهاي جديد اسالمي را براي يك سال ممنوع 2831د توكلي وزير كار در سال مدادند، غيراسالمي بودند. به همين دليل بود كه احل ميتشكي

 .(Bayat, 1988: 51) كرد اما مقاومت كارگران و مبارزه قدرت در درون دولت منجر به بركناري او شد

 كه مي توان به دو مورد از آن اشاره كرد:  ل مختلفي به خود گرفتندهاي فوق اشكاهاي عملي سياستداللتبهر روي، 

ت توانسمحاصره اقتصادي كه از طريق آن )با فرض كنترل همه جانبه نظام بانكي، اعتبار، وام، عمليات صادرات و واردات و ...( دولت مي -2

 شوراهاي نافرمان را به زانو در آورد. 

يله ارعاب، توطئه، بازداشت و مانند آن به صورت اقداماتي شايع درآمد. اين سياست پس از حوادث سركوب سياسي خشونت بار به وس -1

 .(Ibid) صدر، روحانيون دستگاه دولت را در دست گرفتند، وارد مرحله جديدي شدكه به دنبال سقوط بني 2831تيرماه 

را تحت نظارت خود قرار دهد. اين امر منجر به شكست شوراهاي كارگري  دولت تالش كرد تا با مقابله با كثرت گرايي و استقالل شوراها، آنها

  .(Moghissi & Rahnema, 2001: 207) و تشكيل شوراهاي اسالمي دولتي و آموزش و تربيت ايدئولوژيكي كارگران و كارمندان شد

تضادها ناشي از منافع كوتاه مدت و بلند مدت شوراها  عالوه بر اين، بايد به تضادهاي دروني كه منجر به اضمحالل شوراها شد اشاره كرد. اين

 قبود. به طور خالصه، شوراها خواستار همان كاركردهاي مديريتي گذشته بدون روابط قدرت همراه آن بودند؛ اما آشكار بود كه اين تمايل تحق

با خود يا موقعيت خود همراه دارد كه به صورت نخواهد يافت زيرا در ساختار سلسله مراتبي مديريت، هر عامل، درجه مشخصي از قدرت را 

برد. تأثير فوري اين تضادها براي شوراها، تضعيف كلي قدرت آنها و تبديل شدنشان به نهادهايي بود كه صرفاً داراي قدرت عيني به كار مي

ز شد كه شوراهاي طرفدار حزب آغا 2831رسمي بودند. از ميان رفتن يكباره شوراهاي مستقل درست پس از سخت گيري سياسي تيرماه 

 .( Bayat, 1988: 52-53) ها سلطه يافتندهاي اسالمي بر كارخانهجمهوري اسالمي و انجمن

؛ اند اساسي داشتهنقش  مي توان گفت در اين زمينه دو عامل 2831 قيامدر تحليل نهايي پيرامون علل شكست جنبش كارگري در دوره پس از 

حزب توده و پيش از آن حزب كمونيست ايران و در يك كالم احزاب  از سوي ويرانگر نقشايفاي يكي سركوب مستمر ساليان متمادي و دوم 

اين جريانات در فواصل زماني معيني كه شرايط تا حدودي مهيا بود به جاي تالش براي سازمان يابي شورايي و سراسري  .لنيني و اردوگاهي

كوشيدند تا جنبش كارگري را پشت سر حزب خود به صف كنند و كل قدرت اين جنبش را  ؛ري كارگران فقط يك كار كردندضد سرمايه دا

 2831بهمن  قيامابزار تقويت يك قطب سرمايه داري در مقابل قطب ديگر سازند. شوراهاي كارگري به وجود آمده در روزهاي پيش و پس از 

خودجوش كارگران به دنبال تحمل هولناک ترين شكست ها بود. كارگران در برخي از كارخانه ها شورا  در بهترين حالت نماد سرمايه ستيزي

ساختند و بر بام قدرت اين شوراها كارخانه را از چنگ سرمايه دار خارج ساختند. اما آنها اين كار را از درون يك جنبش شورايي هدف دار 

گران درون اين شوراها از حمايت شوراهاي ديگر برخوردار نبودند. همبستگي طبقاتي ميان كارگران انجام نمي دادند و توان آن را نداشتند. كار

و شوراهاي كارگري وجود نداشت. هدف كارگران بيش از آنكه تعرض به سرمايه باشد خالصي از فاجعه بيكاري و مشكالت ديگر بود. اين 

در به مقاومت نبودند و بسيار زود از پاي در آمدند. جالب است كه نقش نيروهاي شوراها به همين دليل هم در مقابل حمالت نظام جديد قا

چپ در اين رابطه نيز بسيار اسفبار بود. هر گروه و حزب و سازماني فقط تالش مي كرد تا چند كارگر را وارد ويترين تشكيالت خود كند و 

ه براي اين محافل اهميت نداشت سازمان يابي شورايي، سراسري و سرمايه وجود اين كارگران را گواه كارگري بودن خود خواند. تنها چيزي ك

 ستيز جنبش كارگري بود.

 



 های چپ گرااحزاب و سازمان

هاي ، چپ با مشكل عدم تفاهم با رژيم جديد يا اتخاذ يك سياست همزيستي يا رويارويي مواجه شد. بيشتر سازمان2831بهمن  قيامپس از 

ري بچپ تصميم گرفتند كه به حمايت محدود يا دفاع كامل از اقتدار و نظم سياسي جديد ادامه دهند. تنها دو سازمان از آغاز به طور جدي با ره

رخاستند: سازمان مائوئيستي پيكار و گروهي به رهبري چريك فدايي سابق اشرف دهقاني. مخالفت اين دو گروه مبتني بر جديد به مخالفت ب

كرد يا حزب دار و كمپرادور است. پيكار از مجاهدين، كه حتي آنها را چپ قلمداد نمياين انگاره بود كه رژيم جديد همچنان رژيمي سرمايه

 ن كردهاي خود را متوجه فدائيااشتياقي سرشار به حمايت برخاسته بودند، انتظار چنداني نداشت و انتقادات و بحثتوده، كه از نظم جديد با 

گروه كوچك و متوسط  21پيكار بزرگترين سازمان چپ مخالف جمهوري اسالمي بود اما تنها سازمان نبود. بيش از  . البته(31: 2833)مقدم، 

 ه داشتند.ديگر نيز مواضع و نظرياتي مشاب

كرد كه ديگر حمايت كامل از آيت اهلل خميني و حزب جمهوري اسالمي بود. حزب توده درخواست مي قيامسياست حزب توده بعد از 

ت كرد دسهاي راديكال از رژيم حمايت كنند و احزاب سياسي مخالف را عمال امپرياليسم قلمداد كرد. همچنين به كارگران توصيه ميسازمان

نزنند زيرا اين كار فقط به نفع اياالت متحده خواهد بود. حزب توده از ملي كردن صنايع سنگين، بانكها و تجارت داخلي حمايت  به اعتصاب

خواستار آن بود كه به عنوان يك مخالف قانوني  2881تا  2811در واقع، بنا بر يك پژوهش، حزب توده در فاصله  .(122: 2831)امجد،  كردمي

 .(111-112: 2831)بهروز،  ه شودبه رسميت شناخت

دمكراتيك ملي بود. همچنين حزب  قيامداري و نقش خرده بورژوازي در به طور كلي، حزب توده طرفدار عمده نظريه راه توسعه غير سرمايه 

 خشي آن كمك كردوعيت بتوده طرفدار پيشگام ايده روحانيت مترقي بود. به اين ترتيب با تأكيد بر ماهيت ضد امپرياليستي روحانيت به مشر

 .(33:  2833)مقدم،

بر خالف موضع صريح پيكار در قبال رژيم جديد، فدائيان در فرمول بندي خط مشي خاص درباره رژيم جديد دچار مشكل بودند و در هفته 

ي اجه بودند، ناتواني آنها در دستيابترين مشكلي كه فدائيان با آن موها و مواضع متفاوت و متعارضي ارائه دادند. جديتحليل - كار - نامه خود

(، ماهيت خرده بورژوازي و مانند آن بود. قيامهاي حاكمه جديد )دولت موقت و شوراي ، منش هيأتقيامبه اجماع نظر داخلي درباره ماهيت 

ده ساس اين انگاره ترديد آميز كه خرهشدارهاي اوليه فدائيان درباره تعصب اسالمي راه را براي بروز ديدگاهي جزمي عليه بورژوازي ليبرال بر ا

، با چشم پوشي از مشي 2831سرانجام، فدائيان طي سال  .(32)همان:  بورژوازي به عنوان يك قشر اجتماعي به طبقه كارگر نزديك است، گشود

مي آنها رگرفته از درک مفهوجاري دولت تصميم گرفت تا از ضديت واقعي با امپرياليسم از سوي جناح راديكال رژيم حمايت كند. اين موضع ب

هاي گران بزرگ، كشت و صنعت و شركتداري ايراني مساوي است با شاه به اضافه صنعتبود. به اين معنا كه: سرمايه نداري ايرااز سرمايه

  .چند مليتي )همان(

ر و منابع و امكانات سازماني بيشتري داشت تدر بين احزاب و گروههاي چپ گراي اسالمي، تنها سازمان مجاهدين خلق پايگاه اجتماعي گسترده

اي به آيت اهلل خميني، خواستهاي خود را در از ميان ظاهر شد. مجاهدين طي نامه قيامو به عنوان يكي از رقباي قدرت در سالهاي پس از 

ه هاي قومي خالصاني به اقليتت و اعطاي حقوق خودگرداكارگران و كشاورزان از مالي معافيتبرداشتن طبقات انحصارطلب و استثمارگر، 

داري ملي و بازار نيستند (. با اين وجود، مجاهدين در جاي ديگر هم اعالم كردند كه در اين مرحله مخالف سرمايه88-81: 2832كردند )بشيريه، 

ازرگان بودند، با اين همه كادر (. اگرچه برخي از پايه گذاران سازمان مجاهدين، روزگاري از ياران نزديك نهضت آزادي ب221: 2828)بشيريه، 

ري گرفته تا محاكمه فو قيامهاي رهبري مجاهدين نسبت به دولت موقت، موضعي خصمانه داشت. مجاهدين در تمام موارد مهم از تشكيل كميته



: 2831ي، پنداشتند )ميالنميهاي وي را بسيار محافظه كارانه كردند و سياستعناصر وابسته به رژيم پهلوي، با ديدگاههاي بازرگان مخالفت مي

 (. در عين حال همه جا از بازرگان در مقابل حزب جمهوري اسالمي دفاع مي نمودند. اتفاقاً مجاهدين به همين خاطر يعني به دليل جانبداري111

مي و سران حزب به از ليبرال ها مورد اعتراض نيروهاي چپ بودند. محور واقعي كمپين رجوي در آن زمان مخالفت با حزب جمهوري اسال

 ويژه بهشتي و رفسنجاني و افرادي از همچون آيت بود.

دادند و تنها در فكر ارتقاء ، چپ ماركسيستي به واسطه اينكه مجاهدين با سرسختي تمام جبهه متحد چپ را مدنظر قرار نمي2832در اواخر 

زار دهنده بود، اتحاد مجاهدين با بني صدر، رئيس جمهوري بود كه سازمان و نفوذ خود بودند، دچار يأس و نااميدي شد. مخصوصاً چيزي كه آ

رغم ستايش از آيت اهلل خميني در مجاهدين علي .(31-38: 2833)مقدم،  روز افزايش يافته اش روز بستيز وي با همقطاران سابق روحاني

ركيب را با ديدگاهي نو از اسالم تكمپرادور  داريليسم و سرمايه، به دليل آنكه ايدئولوژي آنها كه مفاهيم نئوماركسيستي، مانند امپريا2832سال 

 اي غيراسالمي مورد انتقاد آيت اهلل خميني قرار گرفت.كرد، به عنوان ايدئولوژيمي

در شوراهاي كارگري تهران و ساير مناطق شهري بزرگ فعال بودند.  2833و  2831فدائيان در كنار مجاهدين و بر خالف حزب توده در سالهاي 

باعث انشعاب آن به گروههاي اكثريت و اقليت  2833الشعاع خود قرار داد به طوري كه در خرداد اما بحران داخلي فدائيان اين تالشها را تحت

دانست با آن د. فدائيان اكثريت در حمايت از مشي ضد امپرياليستي و مترقي رژيم، پيرو حزب توده و فدائيان اقليت كه رژيم را مرتجع ميگردي

داران طبقه متوسط و خرده بورژوازي به نفع خرده بورژوازي از ميان رفته و مخالف بودند. استدالل آنها اين بود كه ائتالف اوليه ميان سرمايه

 قيامهاي جديدي است كه در طي داري و نهادهاي به جاي مانده از رژيم كهن و جلوگيري از ارگانرژيم درگير بازسازي ساختارهاي سرمايه

-38: 2833)مقدم،  اند. همچنين اين گرايش خيانت حزب توده و ماجراجويي و اقدامات ضد دمكراتيك مجاهدين را محكوم كردظاهر شده

بني صدر و مجاهدين را مورد حمله قرار داد، چپ نيز  2832كه حزب جمهوري اسالمي با حمايت آيت اهلل خميني در سال . اما هنگامي (31

)امجد،  حزب توده نيز به طور كامل از صحنه منازعات سياسي ايران خارج گرديد 2832به واپسين روزهاي خود رسيد. سرانجام در ارديبهشت 

2831 :111.) 

برخي نويسندگان كه درباره اشاره كرد.  «كومله»و  «حزب دمكرات كردستان»توان به هاي مهم چپ گراي محلي، ميسازماناز جمله احزاب و 

( به رهبري عبدالرحمن قاسملو، شاخه حزب KDPحزب دمكرات كردستان )»اين دو سازمان مطلب نوشته اند، اين گونه روايت  مي كنند كه 

رفت. اين حزب خواهان خودمختاري كردستان از جمله تأسيس نظام قضايي، دولت و پارلمان د به شمار ميتوده در دوره پس از جنگ جنبش كر

تر از حزب دمكرات، شعار اصلي آن نيز خودمختاري كردستان و دموكراسي براي ايران بود. اما راديكال» .(122: 2828)بشيريه، « محلي بود

تأسيس شده بود. اين سازمان گروهي مائوئيست بود  2831و روشنفكران كرد وغير كرد در دهه  حزب كومله بود. سازمان كومله توسط كارگران

و روابط نزديكي با سازمان پيكار داشت. بر عكس حزب دمكرات، هدف كومله محدود به پيگيري خودمختاري كردستان نبود، بلكه براي برپايي 

كومله به عنوان حزبي مائوئيست كوشيد دهقانان بدون زمين ». همچنين (112: 2831 )امجد،« كرديك دولت سوسياليست در ايران نيز نبرد مي

ها و شوراهاي دهقاني محصول كار و فعاليت را بسيج و از ميان آنها نيروي پيش مرگ خود را سازماندهي كند. در اصل، سازماندهي اتحاديه

كه  داد تا به اين دليلپرداختند. اين امر به مالكان امكان ميو خورد با مالكان ميرفتند و به زد حزب كومله بود. دهقانان مسلح در شهرها رژه مي

هستند، از دولت سالح دريافت كنند. حزب كومله خواهان زمين براي « هاخرابكاري كمونيست»هاي دهقاني بخشي از ها و اتحاديهجنبش

هاي دهقاني و احزاب چپ گرا را به رسميت نشناخت و به ود. دولت اتحاديهكشاورزان، مصادره اراضي بزرگ و توزيع آنها در ميان دهقانان ب

 اهمين دليل نيروهاي دولتي در برابر چپ گراها و دهقانان به حمايت از مالكان و افراد سرشناس محلي پرداختند. در مواجهه با تقاضاي كرده

ره با رهبران كرد بپردازد. اين هيأت از دست يابي به توافق ناكام ماند و در براي استقالل، دولت موقت كوشيد با اعزام هيأتي به مهاباد به مذاك



كه جنگ  2833مانع از ادامه مذاكرات شد. منازعات همچنان تا مرداد  قيامهاي حزب دمكرات و پاسداران ، جنگ ميان پيش مرگ2833فروردين 

كردستان به دست نيروهاي دولتي افتاد. جنگ و حضور نيروهاي مسلح  تمام عياري در گرفت، ادامه يافت. حزب كومله برچيده شد و شهرهاي

 .(121: 2828)بشيريه،  «كردنددولتي موجب تقويت مالكان شد كه با آنها همكاري مي

 روايت هاي فوق،نادرستي بخش عمده سرنوشت آنها در جريان مبارزه و ، «كومله»و « حزب دمكرات كردستان»در اينجا الزم است پيرامون 

 توضيح كوتاهي ارائه شود.

را براي خود انتخاب كرده « ي زحمتكشان كردقيامسازمان »اوالً، كومله حزب نبود و خود را حزب نمي دانست. تشكيل دهندگان كومله نام  

ه بعد، اين تاريخ بنام گرفت. از « حزب كمونيست ايران»به لحاظ نيرو و امكانات هسته اصلي تشكيل حزبي شد كه  2831بودند. كومله در سال 

 هحتي تا همين امروز و به دنبال انبوه انشعاب ها باز هم كومله اصلي خود را سازمان كردستان حزب كمونيست ايران مي نامد. به عالوه اينك

 نند.بعدها خود كومله نيز دچار انشعاب داخلي شد و امروز برخي از نيروهاي منشعب از كومله خود را حزب كومله.... معرفي مي ك

دوماً، هيچ كدام از دو جريان حزب دموكرات يا كومله بحث استقالل را پيش نمي كشيدند. كومله و حزب كمونيست از حق تعيين سرنوشت 

 ملي حرف مي زدند.

يم رژسوماً، كومله در پي تهاجم ارتش جمهوري اسالمي به كردستان و شروع جنگ طوالني ميان پيشمرگه ها در يك سوي و نيروهاي نظامي 

به بعد  31به اين مقاومت ادامه داد. اين جنگ باز هم ادامه يافت. از سال  32و  33از سوي ديگر دست به مقاومت زد. در تمامي طول سال 

 ابنيروهاي پيشمرگ به تدريج به داخل كردستان عراق و مناطق تحت نفوذ اتحاديه ميهني عقب نشيني كردند. در واقع، ماجرا اين گونه نبود كه 

 كومله از صحنه جدال محو گردد.  ارتش 33حمله سال 

بايست در تصور آنها از نقش جنبش سازمان يافته را مي قيامهاي چپ در ايران بعد از به طور خالصه، مشكل بنيادي كل احزاب و سازمان

وليد مثابه سوسياليسم و دگرگوني در مناسبات تسياسي به  قيامشورايي كار در متن مبارزه سراسري عليه سرمايه و كار مزدي و رويكرد آنان به 

، نيروهاي اجتماعي حاضر در متن مبارزه 2831 قيامجستجو نمود. اغلب سازمان ها و گروههاي چپ گرا نسبت به شناخت فرايند هاي منجر به 

»....  :تصريح مي كند چنانكه ماركس عاجز بودند.درگير بحران، سياسي و درک ماهيت دولت جمهوري اسالمي به مثابه يك دولت سرمايه داري 

در دولتي كه يكباره بر اثر پيروزي خلقي بر سر كار آمده، هيچ چيز مشخص سوسياليستي وجود ندارد. دولت سوسياليستي در يك كشور 

ف اوليه براي تحقق اهداتواند در رأس قرار گيرد مگر آنكه شرايط به سطحي رسيده باشد كه بتواند بوژوازي را مرعوب كرده و فرصت الزم نمي

  .(Marx & Engels, 1992: 65-67) «و اقدام مؤثر را به دست آورد

 

 مبارزه برای كسب قدرت

 .در تهران، باعث افتراق در ميان نيروهاي چپ گرا شد 2833آبان 28طبقات اجتماعي، اشغال سفارت آمريكا در  در جريان منازعه ميان نيروها و

ايت شود تلقي كردند. برخي ديگر از اين مسأله حمبرخي آن را به عنوان يك نبرد ضد امپريايستي حقيقي كه منجر به راديكاليزه شدن جامعه مي

 رسيد، مسأله گروگانگيري در سفارت آمريكا دربنظر مي .(111: 2831كردند تا خودشان را از اتهام همدستي با اياالت متحده برهانند )امجد، 

تهران، نتيجه تناقضات داخلي نظام بود كه در شرايط منازعه فرسايشي ميان نيروهاي اجتماعي موجود، به صورت يك راه حل فوري مطرح 

گرديد. همان طور كه ماركس گفته است، تضادهاي دروني بورژوازي در شرايط بي ثباتي سياسي، زماني كه غيرقابل حل به نظر برسند، خود را 



(. بنابراين، توجه به Marx, 1972: 112دهد )دشمن خارجي و تفوق يك نيرو يا جناحي از بورژوازي بر سايرين نشان مي در جنگ با يك

اسي و منافع اقتصادي و سي بلكه انعكاس تضاد -آنگونه كه برخي مي پندارند -دشمن خارجي نه يك كشاكش ايدئولوژيك يا نفرت تاريخي

هدين ، به ويژه مجا«چپ»مختلف بورژوازي از جمله روحانيون، ليبرالها و سازمانها و دسته جات موسوم به  بخشهايجنگ قدرتي بود كه در ميان 

 سايرين و حذف رقباي سياسي جريان داشت. بر غلبهبراي خلق 

ند. اشغال تثبيت نمايبحران گروگانگيري به جناح تندرو روحانيون فرصت داد تا نيروهاي چپ و ليبرال را خلع سالح كنند و موقعيت نظام را 

 .(823: 2813)استمپل،  اي بود كه به تقسيم افكار وعقايد منجر گرديدسفارت وسيله

سپرده شد. واقعه سفارت به رهبري حزب جمهوري اسالمي اجازه  قيامبعد از واقعه سفارت، بازرگان استعفا داد و كليه وظايف وي به شوراي 

 (.113: 2831و نيروهاي چپ را حول شعارهاي ضد آمريكايي گرد آورد )امجد، داد تا بخشي از جمعيت كارگر، دهقانان 

هاي سفارت اشغالي آمريكا به عنوان مدرک عليه جناح اخير در مبارزه ميان روحانيون و جناح مشروطه خواه و ليبرال بورژوازي، از پرونده 

سناد از روابط ميان مقامات آمريكا و جناح مشروطه خواه بوژوازي )ميانه استفاده شد. دانشجوياني كه سفارت را اشغال كرده بودند با ترجمه ا

خواه بورژوازي از جمله نهضت آزادي باقي ماند. اين هاي دانشجويان محدود به جناح مشروطهروها( پرده برداشتند. با اين وجود، افشاگري

سفارت بود. حزب جمهوري اسالمي با اعالم حمايت از وضعيت به دليل موفقيت حزب جمهوري اسالمي در مهار تدريجي مركز قدرت 

]احتماالً اعضاي نفوذي سازمان مجاهدين[ اخراج  دانشجويان، توانست به درون سفارت رسوخ كند كه در نتيجه آن برخي از دانشجويان راديكال

ي بود و به جناح مشروطه خواه بورژوازي هاي سفارت گزينششدند و جاي آنها را اعضاي حزب جمهوري اسالمي گرفتند. بنابراين افشاگري

 (.111-112: 2828محدود ماند )بشيريه، 

 در اولين دور بركناري جناح مشروطه خواه بورژوازي، بخش تندرو روحانيون توانست قانون اساسي مورد نظر خود را تدوين كند. منازعه قانون

ي جمهور»و نهضت آزادي از « جمهوري دمكراتيك خلق»ر حالي كه فدائيان از هاي مربوط به نامگذاري ساختار جديد آغاز شد. داساسي با بحث

با اين استدالل كه افزون صفاتي همچون دمكراتيك و مترقي به « جمهوري اسالمي»راندند، آيت اهلل خميني بر نام سخن مي« دمكراتيك اسالمي

در حقيقت، روحانيون و ديگر گروههاي متحد  .(131: 2831د )ميالني، ورزيمعناي مستثني كردن اسالم از هر كدام از اين دو است، اصرار مي

 هاي در قدرت، فعالينآنان در اين زمان از جمله قشرهاي مختلف بورژوازي نظير نظاميان، بوروكراتها، كارخانه داران، تجار، زمينداران، ايدئولوگ

رباره نظام ها و نظرات خود دبه تدريج نسبت به خواسته حتاني بورژوازيدر يك كالم عناصر رسته هاي فوقاني، مياني و تسياسي و عقيدتي و 

سياسي مطلوب خويش و جايگزيني نوعي از سياست و نظم و برنامه ريزي سياسي با نوعي ديگر پي برده و اينك از موضع قدرت در پي تأسيس 

 آن بودند.

كردند، در قانون اساسي جديد گنجانده شد. الوقوع لحاظ ميقريب« اتوريديكت»اصل واليت فقيه كه جناح مشروطه خواه بورژوازي آن را شبح 

مام، ا دوره غيبت گرفت و دربر اساس قانون اساسي جديد، جمهوري اسالمي دولتي تئوكراتيك بود كه در آن حاكميت از خداوند نشأت مي

نصب فقهاي شوراي نگهبان براي نظارت بر قانونگذاري و عهده فقيه عادل و پارسايي قرار داشت كه حوزه اختياراتش از ررهبري جامعه ب

 .(118: 2828)بشيريه،  گرفتنيروهاي مسلح تا بركناري رئيس جمهوري را دربر مي كل فرماندهي

 هتصويب قانون اساسي مرحله دوم مبارزه ميان جناح تندرو روحانيون در قدرت و جناح مشروطه خواه بورژوازي را تشديد كرد. در شرايطي ك

ت آي - جبهه ملي و نهضت آزادي تحت تأثير بسط قدرت حزب جمهوري اسالمي قرار گرفته بودند، حزب جمهوري خلق مسلمان و رهبر آن

مقاومت بيشتري در برابر جناح تندرو روحانيون از خود نشان دادند. در تبريز، زادگاه شريعتمداري، زد و خوردهايي ميان  - اهلل شريعتمداري



رقيب و هودار آيت اهلل شريعتمداري و آيت اهلل خميني رخ داد. سرانجام، پس از آنكه راديو و تلويزيون دولتي از سوي هواداران  يامقهاي كميته

ها و دفاتر حزب جمهوري خلق مسلمان را مصادره و رهبران آن را بازداشت اعزامي از تهران، كميته قيامشريعتمداري تصرف گرديد، پاسداران 

(. آيت اهلل شريعتمداري تحت فشار رهبران ديني از حمايت 2833دي  23ديو و تلويزيون تبريز را به كنترل خود در آوردند )اطالعات، كرده و را

اعضاي حزب اعدام شدند و تعدادي از بازرگانان بزرگ تبريز به واسطه  اعالم شده بود دست برداشت. يازده نفر از رهبران و قيامحزبي كه ضد 

اش محصور شد و عمالً تحت مالي و تأمين بودجه حزب جمهوري خلق مسلمان دستگير و زنداني شدند. شريعتمداري نيز در خانهحمايت 

 .(111: 2828بازداشت خانگي قرار گرفت )بشيريه، 

هاي ضد آمريكايي، حول شعاراليه هايي از توده كارگري با منزوي شدن نيروهاي چپ گرا و جناح مشروطه خواه بورژوازي و سازماندهي 

رد صالحيت كانديداي مجاهدين خلق و به دنبال  رهبران حزب جمهوري اسالمي نيروهايشان را براي انتخابات رياست جمهوري بسيج كردند.

ها احاين جنهاي گوناگون روحانيون بر سر كانديداي واحد، بني صدر كه در اين زمان توانسته بود خود را در ميانه نيز عدم هماهنگي ميان جناح

حفظ كند، به پيروزي رسيد. پس از انتخابات رياست جمهوري، رهبران حزب جمهوري اسالمي تمامي تالش خود را براي سلطه بر مجلس به 

كار گرفتند. اسنادي كه دانشجويان عليه جناح مشروطه خواه بورژوازي از جمله بني صدر ارائه كردند، در موفقيت كانديداهاي حزب جمهوري 

الشعاع حزب جمهوري اسالمي اكثريت مطلق آراء را به دست آورد و آراء بني صدر را تحت 2832المي مؤثر واقع شد. در انتخابات ارديبهشت اس

 ياسيس قدرتساختار  صدر را بيش از پيش تضعيف كرد. در اين زمان، روحانيون تسلط خود درقرار داد. نخست وزيري رجايي، موقعيت بني

هوري و مساجد توسط حزب جم قيامها، راديو و تلويزيون، بنيادهاي برآمده از صار اختصاصي مجلس، نظام قضايي، پاسداران، كميتهرا كه در انح

، حزب جمهوري اسالمي و دانشجويان هوادار آن پس از زمينه 2832در تير  .(181: 2831)امجد،  يافت قطعي كرده بودنداسالمي بازتاب مي

وع صدر، موضخواه و موقعيت متزلزل بنيهاي خود عليه بقاياي بورژوازي مشروطهنظام حاكم براي هماهنگ ساختن تالشهاي سازي ايدئولوگ

ناشي »فرهنگي را به منظور پاكسازي دانشگاهها از عناصر مخالف مطرح كردند. به اين ترتيب بود كه آيت اهلل خميني، عقب افتادگي ايران را  قيام

، ج 2832دانست )خميني، « هاروشنفكران دانشگاهها از جامعه اسالمي ايران و ناتواني آنان در برقراري ارتباط با توده از فقدان شناخت دقيق

ز نظم اقتضاي روبلكه  اسالمي و ايدئولوژيك عليه روشنفكران يك طرحلزوماً نه  و پاكسازي دانشگاهها فرهنگي قياممسأله در واقع،  (.1: 28

روج جريان داشت و به اين ترتيب زمينه را براي ع ي بود كه در ميان بخشهاي مختلف بورژوازيقدرتجنگ و  تاليستيفرهنگي و سياسي كاپي

 . اليه شريعت ساالر و فقاهت مدار در ساختار قدرت سياسي فراهم مي ساخت

از جامعه را تحت كنترل خود در آوردند. هاي ديگري ش، روحانيون به دنبال انشعابي كه در سازمان چريكهاي فدايي رخ داد، بخ2832در تير 

بسياري از اعضاي كميته مركزي سازمان فدائيان )اكثريت( در ائتالف با حزب توده به حمايت از حزب جمهوري اسالمي برخاستند. از سوي 

نيروهاي چپ گرا، بر  ديگر، بخش كوچكي از سازمان مذكور )اقليت( خواهان محو بلوک حاكم شدند. با اين حال اين انشعاب ضمن تضعيف

در حالي كه بني صدر و حزب جمهوري اسالمي گرفتار  (.Taheri, 1985: 255قدرت روحانيون و حزب حاكم جمهوري اسالمي افزود )

 به همراه تعدادي از افسران نيروي هوايي در پايگاه هوايي شاهرخي 2832تير  23سلطنت طلب در  ينبرد قدرتي شديد بودند، بقاياي بورژواز

، 2832اسفند  21)نوژه( طرح يك كودتا را ريختند. اما اين طرح فاش شد، بسياري از افسران دستگير شدند و چندين نفر از آنها اعدام گشتند. 

صدر و حزب جمهوري اسالمي بود. بني صدر در مواجهه با از دست دادن فزاينده قدرتش، بر شدت انتقادات شاهد اوج كشمكش ميان بني

 اگرچه آيت جمهوري اسالمي افزود. در ميان متحدان سياسي رئيس جمهور، سازمان مجاهدين و طرفداران آن نيز وجود داشتند. خود از حزب

ر صدر موجب تغييصدر خواست با يكديگر همكاري كنند، اما حمايت مجاهدين از بنياهلل خميني براي مدتي از حزب جمهوري اسالمي و بني

 .(113: 2828)بشيريه،  ر مورد او شداهلل خميني دعقيده آيت



تهران، وي خواستار مقاومت عمومي عليه ديكتاتوري شد  قياماز سوي دادستان عمومي و متعلق به بني صدر  اسالمي قيامبا بسته شدن روزنامه 

و  اين عمل را شورش عليه اسالم تعبير اهلل خمينيپرداختند. آيت قيامو مجاهدين طرفدار وي با ريختن به خيابانها، به زد و خورد با پاسداران 

يشه اهلل خميني تصميم گرفت يكبار و براي همصدر نبرد قدرت را كامالً باخته بود و آيتاو را از فرماندهي كل قوا بركنار كرد )همان(. اكنون بني

صدر جمهوري اسالمي، عدم كفايت بني، مجلس تحت كنترل حزب 2831خرداد  12او را از صحنه سياسي كشور خارج كند. به اين ترتيب در 

 (.181: 2831را اعالم كرد )امجد، 

 

 دولت  تركیب طبقاتی

به همين جهت ساختار طبقاتي جامعه دست نخورده باقي ماند و خيزش  .ي سياسي بود كه منجر به سقوط ديكتاتوري شاه شدقيام، 2831 قيام

ضد سرمايه داري ناميد چرا كه مؤلفه اصلي و  قيامرا نمي توان يك  2831 قيامطبعاً،  (.123: 2831)امجد،  اجتماعي تبديل نشد قيامها به توده

در آن به چشم نمي خورد. همان طور كه قبال هم اشاره شد، بدون وجود چنين جنبشي  نيرومند سازمان يافته ضد كار مزديتعيين كننده جنبش 

جا به  نوعي، صرفاً اليه از بوژوازي به جاي اليه ديگر . بنابراين، قرار گرفتن يكبود اجتماعي يك دعوي غيرواقعي خواهد قياماساساً ادعاي 

ناسب را مت حقوقي و مدني مورد نظر خودبرنامه ريزي نظم اقتصادي، سياسي،  هر بخش، كه جايي در ساختار قدرت سياسي سرمايه مي باشد

 . ي و تكاپو براي سركوب و استثمار طبقه كارگر انجام مي دهد، پروسه سامان پذيري سرمايه اجتماعبا ملزومات سرمايه داري

دولت جمهوري اسالمي از همان ابتداي تأسيس، ويژگي هاي يك دولت سرمايه داري متشتت درگير در پروسه تشكيل و انسجام و آرايش و 

داد. يك دولت بورژوازي كه رسالت و نقش  جا به جايي و استخوان بندي در شرايط بي ثبات بعد از وقوع يك قيام سراسري را بازتاب مي

 دئولوژيكو اي اجتماعي ،حقوقي ،سياسي ،روزش اوالً استيالي تام و تمام بر جنبش كارگري و نيروهاي مخالف و ثانياً بازسازي نظم اقتصادي

 رده بودند. يك بخش شامل كل نيروهائيسرمايه داري بود. دو بخش بورژوازي در اين ساختار نوعي تقسيم كار نانوشته را در ميان خود پديد آو

اين نيروها در مراحل بعد، كارگزاران سازندگي و جناح راست و كمي اين  .مي شد كه در آغاز حزب جمهوري اسالمي را تشكيل مي دادند

يدي سرمايه يخته نظم تولمي كوشيد تا شيرازه در هم رر طرف تر اصالح طلب و اصول گرا و ليست طويلي از اين اسامي نام گرفتند و بخش ديگ

هايش برنامه ريزي و سياست گذاري و اعمال نظم سرمايه در حوزه هاي مختلف  را باز گرداند. اين دولت هر چه بود دولت سرمايه بود و جناح

ردد گرايان بر مي گو به شكل هاي گوناگون را انجام مي دادند. وقتي از دو بخش بورژوازي در اين گذر صحبت مي كنيم تا جايي كه به اسالم 

كارگران و زحمتكشان، وقوع  31منظور اصالً اين نيست كه همه اينها پيشينه سرمايه دار بودن داشتند. جمعيت كثيري از اينها به يمن جنبش سال 

دار مي  رمايهمي شدند. س قيام، سقوط رژيم شاه، فرار يك بخش طبقه سرمايه دار و باالخره عروج به قدرت سياسي به سرعت صاحب سرمايه

گرديدند و سرمايه دار شدن آنها به لحاظ سيماي حقوقي و صوري ماجرا گاه شكل دولتي و گاه خصوصي داشت. اهميت اين موضوع در مرحله 

هاي مختلف بورژوازي بر سر مالكيت دولتي، خصوصي و تعاوني بخش و با بروز اختالف ميان 2833تا  2831بعد يعني فاصله ميان سالهاي 

 يه، بيش از پيش آشكار گرديد.سرما

لف مخت اليه ها و قشرهايمالحظه گرديد كه نه تنها مناسبات پيشين دگرگون نشد بلكه  2831تا  2831در بررسي منازعه اجتماعي طي سالهاي 

زرگانان و خرده بورژوازي نظاميان، زمينداران، با مديران، روشنفكران، ليبرال، روحانيون،و  طبقه سرمايه دار همچون بورژوازي مشروطه خواه

ته غياب يك جنبش آگاه سازمان يافاز طبقه كارگر نظير دانشجويان، معلمان، بخشي از مزد بگيران دولت و غيره در  اليه هاييهمراه با دهقانان و 

 پرداختند. دفازي جدي در سرمايه داري اجتماعي - ، به بازتوليد مناسبات اقتصاديهمه جانبه بورژوازي استياليو تحت  و سرمايه ستيز كارگري



به دليل تشديد فزاينده تضاد منافع در طي اين سالها و امكان دستيابي »برخي نويسندگان كه درباره اين دوره مطلب نوشته اند، عقيده دارند كه  

ر و بورژوازي طبقه كارگ تواند براي مدتيبايست به تأمل درباره استقالل نسبي دولت پرداخت؛ يعني دولتي كه ميبه قدرت سياسي، ظاهراً مي

 (.218: 2833)پروين و تقوي،  «را دستكاري كند و مستقل از هر دو باقي بماند

به هيچ وجه از استقالل نسبي برخوردار نبود در واقع مي توان گفت كه دولت طي  -چنانكه مالحظه شد - اما دولت طي دوره مورد بحث

كرد؛ طبقه اي كه تنها از حيث عناصر و اليه هاي تشكيل دهنده سرمايه دار را نمايندگي مي ، منافع كل طبقه در مجموع 2831تا  2831سالهاي 

آن دچار جابه جايي شده بود و شرط بقاي خود را در واگذاري قدرت سياسي به بخشهاي ديگر ازجمله روحانيون و اليه هاي مياني و پائين 

ين ابه معناي تسخير قدرت توسط روحانيون يا خرده بورژوازي و  صرفاًل قدرت از قشري به قشر ديگر بورژوازي مي ديد. از اين نظر، انتقا

ريعت ساالر و ش محوريت نيروهايدولت سرمايه داري با  سازيو باز كاپيتاليستيمناسبات  تداومنبود. آنچه اهميت داشت  قبيل تعابير نادرست

 بود. بورژوازي فقاهت مدار
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