
  بازخوانی يک پژوهش

 "واکاوی نقش طبقات اجتماعی شهری در انقالب ايران"

 بنکدارتيرداد 

   

 چارچوب تحليلی

تاکنون انديشمندان و صاحب نظران پرشماری هريک، به فراخور ديدگاهها و خاستگاههای فکريشان دالئل و عوامل متعددی را 
 خورشيدی بر شمرده اند که در اين مجال کوتاه فرصت پرداختن و 1357پيرامون چرايی و چگونگی رخداد انقالب ايران در سال 

يان ديدگاهها و نظرياتی که با پرهيز از يکسويه نگری و تک عاملی در نظر گرفتن اين رخداد، اما در اين م. بررسی يکايکشان نميباشد
از جمله اين . ميکنند، از ديد نگارنده از مبنای منطقی تری برخوردارند تالشی جهت دستيابی به يک تحليل همه جانبه پيرامون آن
. وی درج گرديده است” مقاومت شکننده“اشاره کرد که در کتاب " ن فورانجا"تحليلهای چند علتی انقالب ايران ميتوان به بررسی های 

، در )مشروطه و نهضت ملی( دو خيزش پيشين ملت ايران  وی در اين اثر ضمن پيروی از اين روش بر تداوم نظريه خويش در مورد
ميداند که البته ” ائتالف طبقاتی“ی اين حرکتها، فوران نظريه خود را با توجه به ماهيت و خصلت فرا طبقات.  نيز تاکيد ميکند57انقالب 

پيش از وی نيز بسياری از انديشمندان مانند آبراهاميان، کدی، بشيريه، اشرف و همايون بر اين وجه از انقالب ايران تاکيد داشته 
 ) 1.(اند

ميکند که در نيروهای سياسی مختلفی هر يک از طبقات اجتماعی ايران نيز اشاره ” فرهنگ سياسی“فوران در کنار نظريه مذکور بر 
فوران دو قسم فرهنگ سياسی کالن را در اينجا مد نظر قرار ميدهد که عبارتند از فرهنگ سياسی دينی و فرهنگ . متبلور شده اند

" از  عبارتند  سياسی غير دينی و برای هريک نيز زير مجموعه هايی را در نظر ميگيرد که زير مجموعه های فرهنگ سياسی دينی
فرهنگ "فرهنگ سياسی غير دينی نيز شامل ". اسالم ليبرال بازرگان"و " اسالم بنيادين شريعتی" ،"اسالم مبارز آيت اهللا خمينی

ميزان دقت و فراگير بودن تقسيم بندی فوران را در جای خود بررسی ) 2.(ميداند" فرهنگ مارکسيستی"و " مشروطه خواهی ملی
 بنا بر ماهيت شهری انقالب ايران در اين پژوهش نيز به مانند اغلب پژوهشهای مرتبط با اين موضوع تنها ناگفته نماند که. خواهم کرد

به هر روی در اين پژوهش تالش بر اين است که با استفاده از نظريه . به نقش طبقات و گروههای شهری در اين واقعه پرداخته ميشود
اههای ساير نظريه پردازان و به ويژه آبراهاميان، به واکاوی مستقلی پيرامون نقش  فوران و بهره بردن از ديدگ ”ائتالف طبقاتی“

 . سياسی در انقالب ايران پرداخته شود طبقات اجتماعی و نيروهای

 57 صورت بندی اجتماعی ايران در سالهای پس از انقالب سفيد تا انقالب  پيش از هر اظهار نظری در اين مورد ميبايست که به
 از اين روی انقالب سفيد را مبدا اين بررسی قرار ميدهم که در پی انجام اصالحات ارضی در کشور دگرگونی بنيادينی در .پرداخت

تنها مخالفين اين ديدگاه، جريانات مائويست . مناسبات توليدی جامعه پديد آمد و جامعه ايران وارد مسير توسعه سرمايه دارانه گشت
 و کنفدراسيون دانشجويی بودند که جهت پايبندی به تئوريهای انقالبی مائو مبنی بر انقالب دهقانی در عمدتا مستقر در خارج از کشور

باقی اختالفات ) 3.(جوامع فئودال، لجوجانه اصرار می ورزيدند که جامعه ايران هنوز دارای فرمی نيمه فئودالی و نيمه استعماری است
. وارد شده است” توسعه سرمايه دارانه وابسته“ايران به روند  ن اغلب معتقد بودند کهديگر مخالفا. اغلب در مورد کيفيت توسعه بود

اما ترديدی نيست که در اين ) 4.(وجود کاستيهايی در اين روند ترجيح ميدهند را به علت ” رشد“البته برخی مانند کاتوزيان نيز مفهوم 
بوده است و از همين روی نميتوان تغير مناسبات توليدی را در اين ” چکانقالب صنعتی کو“دوران ايران به قول آبراهاميان شاهد يک 

قرار ميدهد که وابستگی را نه به ” نظريه وابستگی جديد کاردسو و فالتو“جان فوران اين روند را در چارچوب . دوره کتمان نمود
ی و داخلی و ناشی از ناتوانی سيستم در جذب عنوان پديده ای کامال تحميلی از خارج، بلکه ناشی از تاثيرات متقابل عوامل خارج

فوران با بهره بردن از اين نظريه، ايران را ). 5.(انباشت و گسترش سرمايه در درون خود به علت محدوديت ساختاری در نظر ميگيرد
ر حال تکامل سرمايه داری بر اين اساس ميتوانيم جامعه ايران را دارای صورت بندی د) 6.(ميداند” مرحله توسعه وابسته“وارد شده به 

 متمايزی با شيوه های توليدی مشخصی  متشکل از طبقات اجتماعی به اين ترتيب جامعه ايران در دوران متاخر پهلوی ميبايست . بدانيم



طبقه . 1: طبقات جامعه شهری ايران را به اين شکل دسته بندی نموده است” ايران بين دو انقالب“در کتاب ” يرواند آبراهاميان”. باشد
اجزای تشکيل دهنده و وضعيت اين  در اينجا به بررسی ) 7.(طبقه کارگر. 4طبقه متوسط حقوق بگير .3طبقه متوسط متمول . 2اعيان 

طبقات، منافع طبقاتی و انگيزه هايشان از شرکت در انقالب بر عليه نظام پادشاهی و سپس به نوع فرهنگ سياسی غالب در ميان 
 جريانات سياسی پوشش دهنده اين مطالبات خواهم پرداخت و آنگاه بررسی ميشود که تا چه هريک و سازمانها و

 بوده اند و  در پيگيری مطالبات فرهنگ های سياسی که نمايندگی ميکرده اند در آن سالها موفق سياسی اين طبقات نمايندگان ميزان
 که نمايندگانی شايسته برای پيگيری مطالبات گروهی و اساسا تا چه ميزان از زمينه های اجتماعی خود آگاهی داشته اند

 .باشند خود طبقاتی

                                                        طبقه اعيان. 1

تجاری و مقصود آبراهاميان از اين طبقه خاندان پهلوی و درباريان، سياستمداران حرفه ای، فرماندهان عالی رتبه ارتش و بورژوازی  
موسسات خصوصی فعال در زمينه های مختلف % 85طبقه اعيان بر . صنعتی، اشرافيت قديمی قاجاری و ديوانی و عشايری ميباشد

شايد . و در اين بين بيش از همگان از مواهب توسعه سرمايه دارانه کشور بهره برد) 8(صنعتی، خدماتی و کشاورزی تسلط داشت
اما اين بدان معنی نيست که اين . ه اين طبقه به همين دليل، فاقد هرگونه منفعتی در سرنگونی رژيم بودچندان نياز به توضيح نباشد ک

اين طبقه در مواجهه با انقالب به چنان بی عملی نا بخردانه ای دچار شد که تمامی . طبقه در سقوط نظام پادشاهی هيچ نقشی نداشت
يکی از اساسی ترين دالئل سقوط رژيم پادشاهی را در روحيه باختگی ها و خود ” ونداريوش هماي“. ناظرين آگاه را به تعجب واداشت
نيز با تمسخر کنايه ميزند که بسياری از اينها انقالب را با تغير کابينه برابر ديده ” محمود عنايت”. زنی های سرآمدان حاکم می داند

گستره اين وازدگی در مقابل امواج انقالب در ميان تمامی ) 10!(ده اندبودند و از همين روی بسياری از آنها با انقالب همدلی هم ميکر
اما در اين ميان بسياری از اعضای طبقه حاکم در ماههای آخر با مشاهده بی عملی .  به اشکال گوناگون پراکنده بود اعضای اين طبقه

. مان کمونيسم، پنهان و آشکار به انقالبيون پيوستندشاه در مواجهه با انقالب يا از سر فرصت طلبی و يا از وحشت سقوط کشور به دا
نمايندگان مجلس رستاخيزی که جملگی توسط ساواک دستچين شده بودند، به يکباره مخالفين سازش ناپذيری گشتند که در ماه آخر برای 

فرماندهان . ايندگی خود را حفظ کننداستعفای پرصداتر با يکديگر رقابت ميکردند به اين اميد که در اولين مجلس رژيم جديد کرسيهای نم
ارتش که پس از فرار شاه خود را بی پيشتيبان تر از هميشه يافته بودند، پنهانی با برخی از رهبران انقالبی مالقات ميکردند و وعده 

تش شاهنشاهی آخرين رئيس ستاد ار” ارتشبد عباس قره باغی“. حفظ سمتهای لشگريشان را در صورت تسليم ارتش دريافت مينمودند
ريس ساواک و تنی چند از فرماندهان ارتش برايش مسجل ” سپهبد ناصر مقدم“در خاطرات خود مدعی ميشود که خيانت امرايی چون 

آنچه وی نميگويد اينست که خود در کانون فرماندهان مسالمت جو و مصالحه گر ارتش قرار داشته و به طور مداوم ) 11.(گرديده است
اما در پديد آمدن چنين وضعيتی برای اين طبقه بيش ) 12.(اولين ريس دولت جمهوری اسالمی در ارتباط بوده است” نمهدی بازرگا“با 

شخصی شدن بيش از حد قدرت در دست وی منجر به آن شد که او و سيستم سياسی کشور در . از همه محمدرضا شاه پهلوی مقصر بود
و در هنگامه ای هم که .  اين ميان رو به ضعف نهاد، همانا سيستم سياسی کشور بوديک راستا قرار بگيرند و واضح است که آنچه در

سيستم با بحران مواجه شده، شاه فاقد قاطعيت در تصميم گيريست و مهار بحران را به سيستمی که دو دهه در تضعيفش از هيچ کوششی 
 چنان سياست زدايی شده اند که فاقد -اشتن مناصب سياسی به رغم د–اجزای اين سيستم نيز . فروگذار نکرده واگذاشته و ميگريزد

                                       .آن هستند کمترين ابتکار عمل و درايت در مقابله با بحران و مهار يا مديريت

دی به مثابه حائل ميان گروه نخبگان حکومتی ايران در اين سالها پرورش يافته احزابی بود که بيش از آنکه به يک حزب که کارکر 
” سياستمدارانی که اينچنين به تعبير. نظام سياسی و جامعه مدنی داشته باشد، به باشگاهی جهت توطئه چينی و تقسيم منابع ميمانست

 بحران پيش رو، بيش از هرچيز به کشمکش با  کرده اند، در مهار” زندگی از قبل سياست“به جای زندگی سياسی همواره ” ماکس وبر
، شاهد بروز پديده 57يکديگر ميپردازند و به اين ترتيب نظامی با شرايط بحرانی، پس ازسقوط کابينه آموزگار در هفته اول شهريورماه

                                                                 .نيز ميگردد" ستيز نخبگان"

انگاره انقالب دو فرآيند را با ”: تی آلبانی در نيويورک در مورد ستيز نخبگان مينويسداستاد جامعه شناسی دانشگاه ايال” ريچارد الکمن“
و ديگری ) سياسی(اين دو فرآيند يکی ستيز نخبگان : هم می آميزد که با هم موازی هستند و فقط گاهی اوقات با هم کنش متقابل دارند

چالش غيرنخبگان ... امی رخ ميدهد که بين نخبگان ستيزه شديد وجود داردبسيج توده ای اغلب هنگ. حرکتهای گاه به گاه توده مردم است
غير ...در برابر يک گروه نخبه فقط زمانی به طور واقعی موثر می افتد که آن گروه در برابر حمله نخبگان رقيب قرار داشته باشد

 دستاويزهايی ايجاد شده که مخاطرات کنش جمعی نخبگان زمانی معترض ميشوند که امواج ستيزه بين نخبگان باال گرفته و فرصتها و
همانطور که گفته شد، ) 13(” .اگر بسيج توده ای عملی شود، ميتواند بر پيامد ستيزه نخبگان تاثيری انقالبی داشته باشد. را توجيه ميکنند

ن کابينه در پی فضای روانی ايجاد سقوط اي. با سقوط کابينه آموزگار رقابتهای درون گروهی نخبگان حاکم جنبه ستيزه به خود گرفت
استيضاح .  پس از فاجعه سينما رکس آبادان که بر آرامش نسبی دو ماهه حاکم بر کشور خط پايانی کشيد، رخ داد شده در سطح جامعه

داده پر سرو صدای هفت تن از نمايندگان مخالف خوان دوره بيست و چهارم مجلس شورای ملی، در ظاهر دليل سقوط کابينه جلوه 
 دانست که در تمامی پنج ماهه باقی مانده از عمر رژيم تداوم  اين رخداد را بايد به مثابه آغازی بر پيدايش ستيز نخبگان حاکم) 14.(شد

 که در بسياری از موارد نيز مبتنی –و آغاز موج دستگيريهای بسياری از دولتمردان سابق ” ارتشبد ازهاری“زمان کابينه  يافت و در 
 به اوج رسيد و عالوه بر اثراتی که از ديدگاه الکمن بر روند انقالب گذاشت، باعث دلسردی و بی -امات واهی و غير واقعی بودبر اته

 .اعتمادی بيشتر نخبگان سياسی نسبت به نظام حکومتی گرديد

عشايری، سالها بود که در زمره  از اعضای طبقه اعيان و اغلب از گروه اشرافيت قديمی قاجاری و  گذشته از آنچه گفته شد شماری
تا افرادی با دلبستگيهای ) مانند بختيار و سنجابی(مخالفان نظام پهلوی قرار داشتند که در ميانشان از افرادی با سوابق آزاديخواهانه ملی 

 خرده فرهنگ در تحليل فوران به فرهنگ سياسی بخش حکومتی اين طبقه اشاره ای نرفته است و تنها به. پيشامدرن وجود داشت



همچنين بايد يادآور شد که بخشهايی از درون . مشروطه خواه ملی اشاره داشته که بسياری از رهبرانش در اين طبقه جای ميگرفتند
فرهنگ سياسی "بخشهای ديگر اين طبقه نيز پيرو . حاکميت هم دارای فرهنگ سياسی کمابيش يکسانی با اين خرده فرهنگ بوده اند

                 .بودندحاکم " شاهنشاهی

 طبقه متوسط متمول. 2 

طبقه تنها وی در اين . ميباشد” خرده بورژوازی سنتی“آنچه آبراهاميان به آن به عنوان اعضای اين طبقه اشاره دارد تنها در برگيرنده 
در حالی که از دوران رضا شاه به اين سو . از تجار سنتی و بازاريان و روحانيون سطح باال ياد ميکند که اعضای سنتی اين طبقه اند

هر دوی اين بخشهای خرده . تدريجا وجه مدرنی از خرده بورژوازی در ايران شکل گرفت که صاحب مشاغل نوين خدماتی بودند
در دهه آخر حکومت پهلوی بهره مند  ميزان زيادی از سطح زندگی باالتری در پی سياستگزاريهای توسعه گرايانهبورژوازی ايران به 

از .  در اروپا همواره بنا به موقعيت آسيب پذير اقتصاديش در جهتگيريهای سياسی دچار نوسان گرديده است خرده بورژوازی. شدند
ون پاريس که اين طبقه را که ابتدا در زمره دشمنان پرولتاريا بود و سپس به متحد آن تا همين روی بود که مارکس با تکيه بر تجربه کم

بدل نمود، متحد نهايی طبقه کارگر در مواجهه با سلطه لجام گسيخته بورژوازی ” لويی بناپارت“زمان استقرار ديکتاتوری فرا طبقاتی 
با وقوع جنگهای متعدد و بحرانهای اقتصادی ناشی از آن در . بت نموداما سير رويدادها خالف نظر مارکس را ثا) 15.(در نظر گرفت

اروپای نيمه اول قرن بيستم، اين طبقه به شکل روزافزونی ماهيت محافظه کارانه به خود گرفت تا جايی که به تامين کننده اصلی 
لنينيسم که برای -ينکه کوچکترين عالقه ای به مارکسيسمپيروان نازيسم، فاشيسم و فاالنژيسم در آلمان، ايتاليا و اسپانيا بدل شد در عين ا

چند دهه نيمه شرقی اروپا را بلعيد نشان نداد و علت اين امر هم در اين بود که اين طبقه بر حفظ کسب و کار کوچکش پافشاری ميکند و 
دی مارکسيستها و ناامنيهای اقتصادی به اتفاقا جريانات فاشيستی بيش از هر جريانی ميتوانست آرامش روانی حفظ کسب و کار را از تع

 .آن بدهند

خرده بورژوازی سنتی در ايران به ويژه از زمان . اما در ايران همانطور که گفته شد با دو گونه سنتی و مدرن اين طبقه مواجهيم
  بقه در دهه های اخيربخش اعظمی از باشندگان اين ط. رويارو شدن با چالش مدرنيته خصلتی به شدت محافظه کارانه يافته است

سرسخت ترين تقابل ذهنی و رفتاری را با هرگونه از تجدد و نوگرايی داشتند ضمن آنکه شمار قابل مالحظه ای از اين طبقه نيز رفته 
ل در پی اما بسياری از اين افراد در گذر يک نس. رفته متاثر از پيامدهای مدرنيته گشته و در مقابل آن انعطاف بيشتری به خرج ميدادند

 صنعتی و –ترقی تحصيلی يا مالی با جا به جايی طبقاتی مواجه شده و وارد جرگه طبقات نوين متوسط شهری و يا بورژوازی تجاری 
 خورشيدی و فروکش کردن مخالفتهای گسترده سالهای ابتدايی 1350ولی با اين حال تا دهه . يا بخش مدرن خرده بورژوازی ميگشتند

جامعه نگريست و در پی سياست زدايی گسترده سالهای ميانی   با ديدی نسبتا منعطف تر به روند نوسازی  ين طبقهدهه پيش، بخشی از ا
اما پاره ای اقدامات . ، همين که حکومت امنيت سرمايه و کسبش را فراهم مينمود، راضی بوده و عملکردی منفعالنه داشت40دهه 

 احساس خطر کرده و با اقليت راديکال هم طبقه اش احساس همدلی  کار اين طبقهحکومت سبب گرديد که اکثريت منفعل و محافظه 
اين اقدامات عبارت بودند از تشکيل کميته های مبارزه با احتکار و گرانفروشی حزب رستاخيز و همزمان توسعه و گسترش . بکند

، قطع بودجه های سری نخست 1354-56ی فروشگاههای مدرن و زنجيره ای کوروش و سپه به صورت اعالنی و اعمالی در سالها
، به لحاظ مادی و همچنين تغير تاريخ رسمی کشور از 1356وزيری در راستای سياستهای رياضت اقتصادی کابينه آموزگار در سال 

يدی رش  و سرانجام و بازهم در همين سال انتشار مقاله 56هجری خورشيدی به شاهنشاهی، افتضاح آخرين جشن هنر شيراز در سال 
مطلق در روزنامه اطالعات و پاره ای موارد ديگر از اين دست به لحاظ روانی، زمينه های نارضايتی خرده بورژوازی سنتی را 

همزمان گسترش آموزش عالی در سطح کشور و ورود دانشجويان پرشماری از روستاها و شهرهای دورافتاده به .. فراهم نمود
 پيرو - حامی  گسترش فضای مذهبی در سطح دانشگاهها زمينه ساز تشکيل شبکه های متعدددانشگاههای تهران و شهرهای بزرگ، و

مجموعه اين عوامل گروههای وسيعی از طبقه خرده بورژوازی سنتی را از ) 16.(بين اين طبقه با نيروهای تازه وارد دانشگاهی شد
 مهمترين عامل به تحرک وا داشته شدن اکثريت اعضای اما بی ترديد احساس خطر اقتصادی. انزوا خارج کرده و به عرصه کشاند

 )17.(محافظه کار اين طبقه بود

اسالم (فرهنگ سياسی بخش سنتی خرده بورژوازی، عالوه بر آنچه که فوران در چارچوب فرهنگ سياسی دينی طبقه بندی نموده 
ای دو بعد ديگر هم ميباشد که يکی اسالم سنتی روحانيت دار) مبارز آيت اهللا خمينی، اسالم بنيادين شريعتی و اسالم ليبرال بازرگان

به نظر ميرسد که فوران در طبقه بندی اش از خرده فرهنگهای سياسی دينی . راست دين و ديگری مارکسيسم اسالمی مجاهدين خلق بود
. دين شريعتی در نظر گرفته استاسالم سنتی را در چارچوب اسالم ليبرال و اسالم التقاطی مجاهدين خلق را در چارچوب اسالم بنيا 

البته الزم به ذکر است که اطالق صفت ليبرال به بازرگان و نهضت آزادی چندان دقيق نميباشد و وی در اين مورد از يک وامگيری 
رده  گروه جريانی به لحاظ نظری محافظه کار بوده که همواره از سنت دينی در کنش سياسی اش بهره ب اين. کالمی بهره برده است

از اين روی دقيقتر است که اين . خط ميانی اسالمگرايان غير سياسی و اسالمگرايان راديکال حرکت نموده است است و همواره در 
 اسالم   اسالم ميانه روی بازرگان علی رغم وجود شباهتهايی با .بناميم" خرده فرهنگ اسالمی ميانه روی بازرگان"خرده فرهنگ را 

اين تفاوت در جهتگيری و فعاليت سياسی اسالم ميانه روی بازرگان برخالف .  دارای تفاوتی عمده با آن نيز بودراست دين محافظه کار
 ديدگاههای علی  به همين شکل اسالم مجاهدين خلق اگرچه در سالهای نخستين پيدايشش از) 18(سياست گريزی اسالم راست دين بود

اتخاذ مشی مسلحانه توسط اين سازمان  تفاوت بود که ميتوان تبلور اين اختالف را در شريعتی تاثير گرفت ولی خود دارای ديدگاهی م
اما اسالم بنيادين شريعتی بيشتر بر قسمی از جريانهای خاص فرهنگی که بعدها به نو انديشی دينی شهرت يافت،اثرگذار . مشاهده نمود 
گهای سياسی دينی،گستره وسيع و غالب زمينه اجتماعی شان در ميان يکی از عمده ترين وجوه مشترک ميان تمامی اين خرده فرهن. بود

ميتوان گفت که برنده اصلی انقالب ايران نيز اين طبقه بوده است که دو فرهنگ سياسی عمده . بخش سنتی طبقه خرده بورژوازی بود
بخش .  به امروز بر عهده گرفته اندحاکميت آن را تا) اسالم سياسی خط امام و بخش قابل مالحظه ای از روحانيت راست دين(آن



چند سالی در قدرت باقی ماند و امروزه هم اپوزسيون نيمه قانونی حکومت را تشکيل ميدهد و بخشی ديگر نيز ) اسالم ميانه رو (ديگر
 .تا مدتها به مثابه منسجم ترين معارض حکومت فعاليت کرد) مجاهدين خلق(

، علی رغم رشد روزافزونش در دوران پهلوی از انسجام و هويت متمايز طبقاتی اما بخش مدرن خرده بورژوازی شهری ايران
مستحکمی برخوردار نگشت و شيوه زيست و فرهنگ سياسی اش در اين سالها همواره متاثر از ساير طبقات اجتماعی و به ويژه طبقه 

ه اين گروه و خرده بورژوازی سنتی، طبقه متوسط متوسط حقوق بگير بود که از ديدی ديگر در کنار آن طبقه متوسط جديد و به همرا
 .شهری را شکل ميداد

 طبقه متوسط حقوق بگير.3 

در ايران آنروز اين طبقه . ن اصلی نارضايتيها و پويشهای سياسی بوده استاين طبقه در ايران نيز همانند ساير کشورهای جهان کانو
اين طبقه همواره خاستگاه اصلی روشنفکران . بدنه اصلی طبقه متوسط شهری را تشکيل می داد و از اين روی اهميتی دو چندان ميافت

از اين روی اين طبقه دارای وزنه . بوده است) رشيدیخو50در ايران تا ميانه دهه(و فعالين اجتماعی و سياسی ونيز اغلب دانشجويان 
حکومت پهلوی در ايران بيش از همه برای اين طبقه امتياز و موقعيت اجتماعی فراهم نمود و . سياسی و اجتماعی سنگينی بوده است

ين طبقه با ناديده گرفتن اما سرانجام ا. تالش در جهت کسب رضايت و حمايت اين طبقه با اعطای فرصتها و امتيازات گسترده داشت
ارتقای سطح زندگی خود و منافع طبقاتی اش در کانون مخالفتها با رژيم پهلوی قرار گرفت و اساسی ترين ضربه را بر پيکر آن وارد 

تصور پيروزی هرجنبش و انقالبی در ايران بدون  به دليل گستره تاثيرگذاری اين طبقه بر فرهنگ عمومی جامعه، در اساس . نمود
اما چگونه بود که اين طبقه چنان برخورد راديکالی را با نظام حاکم در پيش گرفت؟ در .حضور اين طبقه بسيار دور از ذهن مينمايد

 .پاسخ به اين پرسش بايد در ابتدا به روحيات اجتماعی جهانی اين طبقه توجه نمود و سپس شرايط ويژه آن را در ايران در نظر گرفت

درباره روحيات جهانی اين طبقه چنين ” سامان سياسی در جوامع دستخوش دگرگونی“ در کتاب  ”سامئول هانتينگتون“
در بيشتر موارد از کاستی های مادی سرچشمه نميگيرد، بلکه بيشتر از عدم امنيت روانی، از } طبقه متوسط{مخالفت...”:مينويسد

طبقه متوسط شهری، شان ملی،پيشرفت،هدف ملی و .  ميگيرد و احساس گناه شخصی و نياز شديد به احساس هويت مايه خودبيگانگی
هانتينگتون در ادامه گفتارش تاکيد ميکند که تقريبا هيچ دولتی ) 19(”.فرصت اشتراک در بازساری سراسری جامعه را خواستار است

ون رفت از اين بحران باشد بلکه نميتواند همه اين آرمانها را برآورده سازد و اصالحات سياسی نيز نميتواند به تنهايی راهکار بر
وی راهکار تداوم سامان سياسی را در جوامع در حال گذار نه . برعکس ميتواند منجر به بروز نا آراميهای گسترده و حتی انقالب گردد

 )20.(در اصالحات بلکه در سرکوب تند روی طبقه متوسط ميداند

توسعه “ن سياسی را در ايران ناشی از فقدان اصالحات و به تعبير خودش اما برخالف هانتينگتون، آبراهاميان بر هم خوردن ساما
 :وی در تشريح اين نظريه ميگويد. ميداند” ناموزون

 اقتصادی کمک کرد، برای ايجاد نظام سياسی يعنی امکان دادن به تشکيل گروههای فشار، –اگرچه شاه به نوسازی ساختار اجتماعی “
يروهای مختلف اجتماعی، ايجاد پيوند بين رژيم و طبقات جديد، حفظ پيوندهای موجود بين رژيم و باز کردن عرصه سياست به روی ن

 به حيات خود ادامه 1332طبقات قديم، و گسترش دادن پايگاه اجتماعی نهاد سلطنت که به هر حال عمدتا به سبب کودتای نظامی 
 ) 21(”.ميداد،چندان کاری انجام نداد

اما در توضيح ديدگاه هانتيننگتون بايد گفت که نامبرده در اثر مورد اشاره چنين رهنمودی را الزاما به حکومتهای مطلقه نمی دهد 
اشاره وی به حفظ سامان سياسی توسط حکومت توسعه گرا ) ناگفته نماند که وی حکومت سلطنتی را اصوال فاقد منطق تاريخی ميداند(

دموکراسی های طرفدار غرب را که در دوران جنگ سرد در بسياری از کشورهای در حال توسعه، سامان شبه  از اين روی . است
بيشتر مورد خطاب وی هستند که در صورت مهار ننمودن ...) مانند ترکيه و مکزيک و(بخشی سياسی جوامع مذکور را برعهده داشتند 

بر همين اساس بايد گفت که ديدگاه . يهای فردی راست مواجه ميشوندتندرويهای طبقه متوسط با وقوع انقالبهای چپ يا ديکتاتور
زيرا تا وقتی که ساختار نئو پاتريمونيال حاکم حتی . آبراهاميان پيشينه نظری موضوعيت يافتن سرکوب تندرويهای طبقه متوسط است

محمدرضا شاه . دروی اين طبقه سخن گفتمسير مشارکت سياسی کنترل شده طبقه متوسط را مسدود نموده است، نميتوان چندان از تن
 خورشيدی که صورت بندی سرمايه دارانه در جامعه ايران پديد آمده بود به گفته 1350پهلوی ميبايست که دست کم از اواسط دهه 

وکراسی شاپور بختيار اجازه فعاليت به احزاب ميانه روی مشروطه خواه که هيچ نزديکی نه به مارکسيسم و نه حتی به سوسيال دم
تا به اين ترتيب به گونه ای مشارکت سياسی طبقه متوسط جذب شده و بروز گرايشات افراطی را در ميان اين ) 22(داشته باشند می داد 
 .طبقه به حداقل رساند

 طبقه متوسط و اعمال سلطه هرچه بيشتر حکومت از طريق ساواک و  به هر روی مسدود بودن مجاری مشارکت سياسی بر روی 
ب رستاخيز بر اين طبقه نوپای در حال گسترش ضمن آنکه منجر به نوعی گسست فکری در ميان باشندگان قديمی تر اين طبقه که حز

دارای فرهنگ سياسی مشروطه خواه ملی بودند با پيشينه فرهنگ سياسيشان و ايجاد خال بزرگ نظری در اين طبقه در شرايطی که 
اعضای جوان بود، زمينه برای رشد فرهنگ سياسی مارکسيتی و گسترش چپ زدگی افراطی از ساالنه پذيرای ورود شمار زيادی از 

فرجام چنين خاليی را بايد در وقايع . فراهم شد) متاثر از آل احمد و شريعتی و تحوالت منطقه(يکسو و جهان سوم گرايی اسالمی 
ليبرالهای مليگرا نيز عالوه بر .  بری از هرگونه خطا و اشتباه ديداما در اين ميان مخالفين شاه را هم نيز نبايد.  ديد57 و56سالهای 

، از ابتدای روی کارآمدن رضا شاه گزينشی غير عقالنی در زمينه ”ناسيوناليسم در ايران“نويسنده کتاب ” ريچارد کاتم“اينکه به تعبير 
در ) 23(ليه ديکتاتوری مدرنگرای رضا شاه متحد شدندترجيح ليبراليسم بر ناسيوناليسم کرده و با نيروهای پيشامدرن ارتجاعی بر ع



سالهای بعد نيز با تداوم اين رويه به جايی رفتند که در هنگامه اصالحات ارضی حتی وجود فئوداليسم را به صرف مخالف خوانی با 
 .روانه را از خود سلب نمودندو با اقداماتی از اين قبيل خود ظرفيت ايفای يک نقش دموکراتيک و پيش) 24(شاه و امينی منکر شوند 

به اين ترتيب طبقه متوسط شهری ايران در آستانه انقالب فاقد هرگونه ذهنيت و سازماندهی سياسی و اجتماعی در جهت پاسداشت منافع 
کننده ايفا و پيشبرد برنامه هايش بود و به همين دليل عليرغم آنکه بار اصلی انقالب را بر دوش کشيد و در پيروزی آن نقشی تعيين 

 .نمود، به بازنده اصلی اين کارزار مبدل گرديد و سرکوب شديدی را در ابعاد سياسی و اجتماعی متحمل شد

 طبقه کارگر.4 

آبراهاميان هر سه گروه کارگران ماهر صنعتی و جمعيت بی طبقه و غيرماهر تهيدستان به طور عمده حاشيه نشين و نيز کارگران 
گروه از فرهنگ سياسی کمابيش يکسانی بهره مند بوده شايد از اين جهت که هر سه . سنتی را در درون اين طبقه واحد قرار داده است

اما هريک از اين گروهها در انقالب عملکردی که به طور ملموسی متفاوت . اند و مخاطبان اصلی پوپوليسم انقالبی را تشکيل می دادند
ی ديگر مستعد جذب در جريانات هر سه گروه از يکسو متاثر از ارزشها و سنتهای کهن ايرانی و اسالمی بوده و از سو. بود،داشتند

  طبيعی بود که جريانی که هم بر بخش مهمی از. راديکال اسالمی و مارکسيستی که داعيه ايجاد تحوالت عدالت محورانه داشتند، بودند
ين ميان تکيه داشت و هم به طرح شعارها و اقدامات ساختار شکنانه می پرداخت، در ا) ارزشهای اسالمی(باورهای کهن اين گروهها 

اما به هر روی نميتوان اين طبقه را دارای فرهنگ سياسی مطلقا يکدستی فرض نمود و بايد به تنوع ديدگاهها در  . دست باال را بگيرد
تفاوت فرهنگ سياسی اليه های تشکيل دهنده اين طبقه، علت عملکرد متفاوت هريک از اين گروهها در جريان . اين طبقه نيز توجه کرد

 .دانقالب بو

 خورشيدی به نسبت سه دهه پيش از آن، که حزب توده حضور تاثيرگذار و تعيين کننده ای در 1350کارگران ماهر صنعتی در دهه 
تجربه نموده ) به مفهوم گسترش مهارتهای حرفه ای( محافل کارگری داشت، گسترش وسيعی را هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کيفی 

 سياسی اين طبقه دچار گسستی جدی از آموزه های مارکسيستی حزب توده گرديده و مانند ساير طبقات و به همين دليل نيز فرهنگ. بود
تداوم مبارزات چپگرايان ايرانی در اين سالها با . گروههای اجتماعی به شدت از سياست زدايی حاکميت پهلوی دوم متاثر گشته بود

ر درون و برون مرز و سازمانهای تروريستی چريکی صورت ميپذيرفت، حاکميت هم که در شکل گروههای دانشجويی مارکسيستی د
همچنين در اين سالها تغيرات محسوسی در . هرگز موفق به جذب گسترده کارگران و تاثيرگذاری بر گروههای کارگری نگرديد

ان ماهر شهری برخاسته از  خورشيدی اغلب کارگر1320در سالهای دهه .  قومی کارگران ايرانی نيز صورت پذيرفته بود خاستگاه
چند گروه مشخص قومی بودند که اين گروهها عبارت بودند از اقليتهای دينی به ويژه مسيحيان ارمنی و آسوری و يا فرزندان قفقازيها و 

از همه ايرانيان ارانيهای مهاجر از آن سوی ارس و يا آذربايجانيهايی که سابقه اقامت يا کار در قفقاز داشتند و نيز گيالنهايی که بيش 
را درسه قطب  اين ها اکثريت جمعيت کارگری . متاثر از مجاورت جغرافيايی با روسها از سختگيريهای مذهبی به دور افتاده بودند

اما در دو قطب ديگر يعنی نواحی نفت خيز . صنعتی آن روز کشور يعنی تهران، آذربايجان و گيالن و مازندران را تشکيل می دادند
ارخانجات نساجی اصفهان، جمعيت کارگری دارای خاستگاه قومی متفاوتی بودند و عالوه بر ارمنيها از کارگران لر و جنوب و ک

در اين ميان کارگران مسيحی و مهاجرين قفقازی و يا بازگشتگان از اين نواحی و نيز گيالنيها فاقد . پارسی زبان محلی تشکيل ميشدند
از اين روی به راحتی .  سابقه فعاليتهای چپ گرايانه در ميان گروه قومی خويش نيز بهره مند بودنداسالمی بوده و از حساسيت های تند

جذب جريانات کارگری وابسته به حزب توده می شدند و به علت اکثريت نسبی شان در جامعه کارگری، توفيق اين را نيز يافتند که 
 در 1350اما در سالهای دهه ) 25.(کارگران نيز به طور نسبی مسلط کنندفرهنگ سياسی مارکسيستی خود را بر ساير گروههای قومی 

 خارجی، اعزام متعدد گروههای کارگری برای  پی گسترش شهرنشينی، افزايش آموزشهای فنی و حرفه ای، حضور تکنسين های
 دارای نظامهای ارزشی سنتی فراگيری مهارتهای فنی و مواردی از اين دست، گروههای جديد و متنوعی از نقاط مختلف کشور که

طبيعی بود که پس از توقف فعاليتهای علنی و گسترده حزب توده از سال . تری بودند، نيز جذب طبقه کارگر روبه گسترش ايران شدند
 1350 که با گسترش اليه های طبقه کارگر در دهه بعد نيز همراه شد و به ويژه با سطح زندگی به نسبت مرفه کارگران در دهه 1332

، زمينه فعاليت چندانی برای گسترش "گسترش و تعميق محافظه کاری های ناشی از امنيت شغلی مشروط و باال"و از همه مهمتر 
محافظه کاری مورد اشاره سبب گرديد که طبقه کارگر ماهر آخرين . فرهنگ سياسی مارکسيستی در طبقه کارگر باقی نمانده بود

 می داند اما اين هنگاميست 1357آبراهاميان زمان اين پيوستگی را خرداد ماه . ند به انقالب بپيونددگروهی باشد که به گونه ای نظامم
که جمله اعتراضات کارگری رنگ و بوی صنفی دارد و بهتر است که نقطه آغاز پيوستگی طبقه کارگررا از اعتصابات مشخصا 

. معترض فعاالن اسالمی و مارکسيست به طور توامان فعاليت داشتنددر ميان کارگران ) 26.(سياسی اواخر شهريور ماه در نظر گرفت
اما به هر روی وجود سنت و سابقه چپ در فعاليتهای کارگری و نيز ماهيت ذاتی جنبش چپ که معطوف به فعاليتهای کارگری بود، 

 قدرت گيری مجدد در ميان طبقه سبب گرديد که فرهنگ سياسی مارکسيستی تا چند سال ابتدای پس از انقالب موفق به بازسازی و
اما پيش از آن نيز .  بيابد که اينبار نيز تنها با سرکوب دوباره از ميدان به در رود- ونه لزوما فراگير-کارگر گردد و نقشی تاثيرگذار

 .جريانات چپ کارگری نتوانسته بودند که بر هژمونی جريان انقالبی اسالمگرا در ميان کارگران فائق آيند

روه تهيدستان شهری که ترکيبی از کارگران غير ماهر، حاشيه نشينان شهری و گروههای لمپن و بی طبقه بود، فاقد هرگونه پيشينه اما گ
 اجتناب   به مثابه يکی از تبعات1340و فرهنگ سياسی مشخصی بود و در واقع به تدريج در پی اصالحات ارضی و از سالهای دهه 

اعضای اين گروه جملگی از مهاجران روستاها و شهرهای کوچک و . سرمايه دارانه پديدار گرديدناپذير مدرنيزاسيون و توسعه 
 بودند که به علت فقدان مهارتهای فنی و حرفه ای به مشاغل کاذب می پرداختند و از - به ويژه تهران–دورافتاده به شهرهای بزرگ 

به اين ترتيب اين گروه از يکسو دچار گسستی با پيشينه و . وان بودندجذب در مناسبات توليدی و فرهنگی شهرهای در حال توسعه نات
خاستگاه اجتماعی اش گرديده بود و از سوی ديگر ناتوان از جذب در موقعيت نوين خويش بود و به اين دليل همواره دارای انگيزه های 

برخی از . ندازانه در اين گروه در آن مقطع نبوداما اين نارضايتی ها هرگز دال بر وجود گرايشات برا. عينی برای نارضايتی بود



 با استناد به کلياتی چون شرايط دشوار زندگی اين گروه و يا مصاديقی نظير يورش ماموران - به ويژه از طيف چپ–پژوهشگران 
 گروه بود، درصددند  به نواحی خارج از محدوده و تخريب آلونکهايی که زيستگاه اغلب باشندگان اين1356شهرداری تهران در پاييز 

نشانگر اين است ” آصف بيات“اما پژوهش دقيق و موشکافانه . که بر حضور پررنگ و آگاهانه اين گروه در روند انقالب تاکيد نمايند
ی و در روند انقالب نبوده است، بلکه به کلی فاقد احساسات تند ضد شاه که اين گروه نه تنها دارای هيچ نقش کانونی و تعين کننده ای 

در هنگامه ای هم که موج تنشهای براندازانه انقالبيون کشور را فرا گرفته بود و طبقات و اقشار ديگر جامعه . براندازانه بوده است
ايران در صدد سرنگونی رژيم حاکم بوده و به طرح کليات و خواستهای مبهم می پرداختند، تهيدستان شهری با استفاده از فرصت 

 رنگ باختن اقتدار بورکراتيک دولت در پی وقايع انقالبی بود، بيشتر در پی بدست آوردن و تثبيت بدست آمده که همانا
ملموسی که با زندگی روزمره شان در ارتباط بود نظير تصرف و يا استقرار در زمينها و ساختمانهای خالی واجد و فاقد  امتيازات

مينامد،بودند تا حضور مستقيم " مبارزات موازی"يشتر سرگرم روندی که بيات مالکيت بودند و بدين گونه اين گروه در جريان انقالب ب
اما در اين ترديدی نيست که بخشهايی از اين گروه نيز به همراه بخش عمده خرده برژوازی سنتی و ) 27.(در پيکارهای سياسی انقالب

ای پس از انقالب جذب ايدئولوژی و نهادهای حکومت گروه کارگران سنتی و گروه هايی از تازه واردين طبقه متوسط جديد، در ساله
جريانات چپ هم در ميان تهيدستان شهری به گونه ای بسيار کم عمق و سطحی نفوذ کردند ولی هرگز نتوانستند . انقالبی جديد گرديدند

 .که به مثابه رقيبی عمده برای جريان اسالمگرا در ميان فعاالن اين گروه جای گيرند

  - به ويژه در شهرهای سنتی –نتی به همراه خرده بورژوازی سنتی بخش اصلی بدنه جناح اسالمگرای انقالبيون را اما کارگران س
اين گروه بيشتر شامل شاگردان و پادوهای بازار بود که نزديک ترين گروه اجتماعی به اقشار بازاری و روحانی  . تشکيل می دادند

بسياری از باشندگان اين گروه . نگ و بوی مذهبی بيشتری داشت،حضور فعاالنه ای داشتندو در جريان اعتراضات چهلمی که ر. بودند
در عين حال بخشهايی . ازتهيدستان قديمی تر شهری بودند که سابقه سکونتی ديرپا و پيش از اصالحات ارضی در مناطق شهری داشتند

روه قرار ميگرفتند که در هر حال همگی بهره مند از شيوه زيست و از تهيدستان جديد شهری نيز در به لحاظ شيوه توليد در شمار اين گ
در اين گروه جريانات سياسی چپ تقريبا فاقد هرگونه حضوری بودند و در ميان سايرين نيز غلبه با . فرهنگ سياسی يکسانی بودند

 .اسالمگرايان طرفدار انقالب بود

که از جانب جناح " مستضعفين"اگير مخاطب اصلی واژه هدفمند و هوشمندانه به طور کلی گروهها و اقشار طبقه کارگر به گونه ای فر
اسالمگرای انقالبيون ارائه گرديد بودند و اين سبب شد که اين طبقه نقش مهمی در بسيج توده ای جناح مورد اشاره به ويژه در مقاطع 

 .حساس پس از پيروزی انقالب ايفا نمايد

 نمايندگی سياسی

با توجه به آنچه در باال مورد بررسی قرار گرفت، اکنون ميتوان به اين مهم توجه نمود که تمامی طبقات اجتماعی ايران فاقد نمايندگان 
ان که از ساختارهای سياسی متناسب با شرايط اجتماعی نوينشان بودند و از همين روی بود که تنها اقشار و طبقات سنتی و وابستگانش

 .جمعی پيشا مدرن بهره مند بودند، توانستند که به تثبيت موقعيت طبقاتی اشان در سالهای پس از پيروزی انقالب نايل شوند

طبقه اعيان فاقد سازمان و حتی فرهنگ سياسی نظام مند و . در اين سالها طبقات و گروههای مدرن فاقد نمايندگان مدرن سياسی بودند 
طبقه متوسط نيز به همين منوال فاقد فرهنگ . جهت حفظ و پيشبرد منافعش در هنگامه تحليل يا فروپاشی اقتدار نظام حاکم بودمشخص 

و سازمانهای سياسی پيگير منافع و مطالبات اجتماعی اش بود و از اين روی و با توجه به ماهيت رانتير هردو نظام سياسی پيش و پس 
عمده کنشگران سياسی اين طبقه نيز کنش سياسی خود را . ه استقاللی سياسی و اجتماعی از دولت دست يابداز انقالب هرگز نتوانست ب

 داشت، کرده بودند که نه تنها با منافع - و شماری هم دهقانان و روستاييان-معطوف به جريانات چپ که اهدافی معطوف به طبقه کارگر
طبقه کارگر نيز پس از . د، بلکه از جذب مخاطبان فرودستی شان نيز ناتوان ماندندو خواستهای خواستگاه اجتماعی شان در تضاد بو

چندی ضمن آنکه به شدت متاثر از گفتمان غالب اسالم انقالبی واقع شد، در پی فروکش کردن تالطمات انقالبی شاهد گزينش مجدد 
 توسط باشندگان -1359صويب قانون کار جديد در سال  به ويژه در پی ت–" محافظه کاری های ناشی از امنيت شغلی مشروط و باال"

 .دگر انديشش بود

به اين ترتيب ميتوان گفت که در آستانه انقالب، طبقات مدرن جامعه ايران فاقد نمايندگی سياسی بودند و در سالهای پس از آن نيز  
ش کمی و کيفی طبقات و گروههای اجتماعی مدرن هرچند که روند گستر. تاکنون موفق به شکل دهی به چنين نمايندگيهايی نگشته اند

-  عليرغم تمامی فراز و نشيب های پيش رو- در جامعه شهری ايران، دورنمای شکل گيری نمايندگان سياسی طبقات اجتماعی ايران را
     . تحقق يافتنی می نمايد 
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