
انقالب بهمن، خمینی و پل های عبور بسوی قدرت

انقالبات و هر حادثه ب��زرگ ت�اریخی، بی تردی��د از عوام��ل متع��دد سیاس��ی،
اقتص��ادی، اجتم��اعی و ای��دوئولوژیک ت��اثیر می گ��یرد و در ی��ک بس��تر ت��اریخی، ب��ه آن
شکل مشخص و رنگ سیاسی-ای��دوئولوژیک خ��ود را می ده��د. انقالب بهمن ن��یز، از

این فرآیند عمومی تحوالت اجتماعی جدا نبود.

قابل زمانی  در محدوده  باید  را  تاریخی  بزرگ  و حوادث  انقالبات  وقوع  علل 
لمسی درک کرد. گسترش زمینه های تاریخی یک تحول بزرگ ت�ا س�پیده دم ت�اریخ،
در حکم ارائه یک تصویر غیر تاریخی از آن حادثه خواهد بود. زیرا هرچه ما علل دخیل
در انقالب را به زمان های دورتر و سلسله علل بی نهایت بسط دهیم، بهمان اندازه
نیز از ارائه دالی�ل تع�یین کنن�ده و تص�ویری روش�ن از حادث�ه ای مش�خص در خ�واهیم

ب�دیهی بنظ�ر آی�د، لیکن  ماند . شاید یاد آوری این نکات ب�رای ی�ک ذهن کنک�اش گ��ر
بسیاری از تحلیل ه�ا، از جمل�ه خ�ود حک�ومتگران ک�ه مب�انی تحلی�ل خ�ود را ص�رفا از
ایدئولوژی آغاز می کنند و ارتباط بی واس�طه ای بین تفک�ر اس�المی ح�اکم در ش�به

 ب�ر ق�رار می1357جزیره عربستان در هزار و چهار ص�د س�ال قب�ل و انقالب بهمن در 
سازند، در عمل بیک نوع جبریت و تقدیر و در عین حال ی��ک تحلی��ل ف��را ت��اریخی روی
می آورند. در تاریخ تقدیری وجود ندارد، بلکه س��یر ت��اریخ محص��ول مجموع��ه� مداخل��ه
آگاهان��ه و ن��ا آگاهان��ه انس��ان اس��ت. آگ��اهی از خواس��ته ه��ا نش��ات می گ��یرد، و ن��ا

آگاهی، منتجه و تالقی نهائی این خوا سته های متفاوت ست.

عوام�ل دخی�ل در انقالب بهمن را می ت�وان در دو رده کلی عوام�ل داخلی و
بین المللی تقسیم بندی کرد که بدون هم آین��دی و تالقی آنه��ا در ی��ک بس��تر معین
تاریخی، انقالب رخ نمی�داد. ه��ر ن�وع تغی�یر در دو س��وی معادل��ه، تقریب�ا امک��ان وق��وع
انقالب بهمن را غ��یر ممکن می س��اخت.ب��ا در نظ��ر گ��رفتن این ش��مای بس��یار کلی،
عوام�ل دخی�ل درونی را می ت�وان بص�ورت عوام�ل اقتص�ادی، اجتم�اعی، سیاس�ی و

ایدوئولوژیک مقوله بندی کرد، که در یک پیوند ارگانیک با همدیگر قرار داشتند.

از نظ��ر اقتص��ادی، س��اختار اقتص��ادی ای��ران از دوره اص��الحات ارض��ی ببع��د،
تزری��ق در آم��د  بشکل شتابانی بطرف اقتصاد مسلط سرمایه داری حرکت کرده بود.

اقتص�ادی کش�ور،� ش�اخه مت�ورمی از خ�دمات را بوج�ود آورد .  ه�ای نف�تی ب�ه ب�افت
انباشت سرمایه، نه با سرمایه دارانه ک��ردن ن��یروی ک��ار و ج��ذب آن در ص��نعت، بلک��ه
باتکای درآمد های کالن نفتی انجام گرفت. در نتیج�ه، ب�افت اقتص�اد معیش�تی پیش

با سرعت از هم پاشید و جمعیت های ب��زرگی را روان��ه حاش�یه ش��هر سرمایه داری
ه�ای ب�زرگ ک�رد. کش�انده ش�دن مناس�بات روس�تائی پیش س�رمایه داری ب�ه درون
روابط پولی در شهر ها، زندگی روستائیان را تابع نوسان قیمت ه�ا در ش�هر ه�ا می

م�ا قب��ل س��ر مای��ه داری، دهق��ان می توانس��ت  ک��رد. اگ��ر در ی��ک اقتص��اد معیش��تی
نیازمندی های روزمره خود را با تولید خانگی در روستا رفع کند، از آرد ک��ردن گن��دم و
تهی��ه پوش��اک و کفش و غ��یره، ب��ا اس��تقرار مناس��بات س��رمایه داری، او ن��اگزیر ب��ود

آرد خود را در کارخانه آرد سازی، و پوشاک و کفش و همه نیازمن��دی ه��ای خ��ود  که
را که قبال در درون خانواده و یا بشکل تهاتری در روستا انجام می گرفت، از این ببعد
از شهر ها تهیه کند و برای هریک از این خدمات پولی بپردازد که قیمت آنها خ��ارج از
اراده و کن��ترل او ب��ود. اگ��ر ی��ک جمعیت روس��تائی می توانس��ت ه��زار س��ال در براب��ر
بالیای طبیعی مقاومت ورزد و دوباره دوره تازه تولید ساده اقتص��اد معیش��تی را خ��ود
را از سر گیرد،در برابر نوسان قیمت ها ناتوان بود. اگر دهقان در برابر سیل، س��رما و
خشک سالی و انواع بالی��ای ط��بیعی توانس��ته� ب��ود در ط��ول ه��زار س��ال ایس��تادگی
کرده و زندگی و تولید ساده خود را از س��ر گ��یرد، در برب��ر اف��زایش قیمت ه��ا و ت��ورم،
هیچگونه� امکان دفاع از خودرا نداشت و نا گزیر بود که زمین را رها کرده بطرف ش��هر

ها بگریزد.

در کشور های اروپائی، این فرآیند سلطه مناسبات پولی سرمایه داری، که
کن�ده ش�ده از زمین را نداش�ت، هم�راه ب�ود ب�ا  ص�نعت نوپ�ا ت�وان ج�ذب این جمعیت

مهاجرت آنان به طرف سرزمین های بکری نظیر آمریکا، اس��ترالیا و کان��ادا و آمریک��ای
 میلون جمعیت دارد، ت�اکنون بیش�تر از60التین و غیره. کشور ایتالیا، که اکنون حدود 

 میلیون اضافه جمعیت به این سر زمین ها صادر ک��رده اس��ت . آلم��ان و س��وئد در80



 در صد جمعیت خود را ص��ادر ک��رده ان��د، و انگلیس60دوره صنعتی شدن خود، قریب 
شاید باالترین نرخ صدور جمعیت را داشته است.

در ای��ران، همانن��د بس��یاری از کش��ورهای جه��ان س��وم، این جمعیت کن��ده
شده از زمین، در اطراف شهر ها حلق��ه زدن��د و حص��یر آب��اد ه��ا، زورآب��اد ه��ا و حل��بی
نشین ها را بوجود آوردن��د .در ت��اریخ ای��ران، هرگ��ز ب��ه ان��دازه بیس��ت س��اله آخ��ر دوره
سلطنت محمد رضا شاه، جابه ج�ائی عظیم جمعی�تی و تغی�یر در س�اختار آن، و ن�یز

دگر گونی در ساخت اقتصادی و اجتماعی کشور انجام نگرفته بود.

وزن باالی خدمات و اتکای آن به واردات، امکان توس��عه ص��نعتی را در عم��ل
با ظرفی��تی کم��تر از توان��ائی  غیر سود آور می کرد بنحوی که بسیاری از کارخانه ها

خود کار می کردند، حال آنکه برای رفع نیازهای مصرفی همه چیز با تزریق پول نفت
از خارج تهیه می شد که به گسترش مناس��بات داللی و ن��ه ص��نعت ک��ارا، دامن می
زد. این امر بنوبه خود به قطب بندی طبقاتی در ش��هرها و ب��ه حاش��یه پرت��اب ش��دن
بخش اقتص����اد کش����اورزی ش����تاب می داد. در آس����تانه انقالب بهمن، وزن بخش
کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور، با جمعیتی حدود نیمی از جمعیت کشور،

 درصد رسیده بود.9به 

مناسبات سرمایه داری، مانند ظروف مر تبطه ای، کلیه مناسبات اقتص��ادی
ب�از  تکیه بر واردات بی مهار، بش��کلی ب��ه مع��نی  را تابع روابط پولی می سازد . اگر

کردن در های یک اقتصاد توسعه نیافته و یا در حال رشد بروی قدرت رق��ابتی اقتص��اد
های پیش��رفته اس��ت، در مقاب��ل، تزری��ق در آم��د ه��ای کالن نف��تی ب��ه ش��اخه ه��ای
خدمات، ضرورتا به نابرابری دردستمزدها و در آمد ها می انجامد. اگر میانگین در آمد

بهمن بعد از یک دور سخت کشت و برداشت حدود  یک روستائی در آستانه انقالب
 هزار تومان ) بجز شمال که شاه کشت آن برنج بود(، همان درآمد در ش��هر ه��ا ب��ا3

اشتغال به مشاغلی کاذب و واسطه ای می توانست در یک ماه بدست آی��د. در این
صورت روستائی انگیزه ای برای مان�دن در روس�تا و ک�ار ب�ر روی زمین نمی توانس�ت
داشته باشد .بدین طریق بود که در ظرف زمانی کم، جمعیت های ب��زرگ روس��تائی

بو ج��ود آوردن�د ک��ه مانن�د ی��ک  در اطراف شهر ها خیمه زدند و خارج از محدوده ها را
بمب ساعتی، آماده انفجار بود.

این الی��ه جمعی��تی، ظ��رفیت پ��ذیرش ای��دوئولوژی� ه��ای مختل��ف را دارد. در 
آرژانتین،� آنان پایگاه حمایتی پرون بودند و پرون با س��ازمان دادن آن��ان، ناسیونالیس��م
شبه فاشیستی خود را در میان آن��ان رواج داد و از طری��ق هم��ان الی��ه ه��ای حاش��یه

و ن��یز، دموکراس��ی  شهری، جنبش کارگری در شهر ها و تشکل های مستقل آنان
را سرکوب کرد، و با تحمیل ساختارهای سندیکائی که از مدل ایتالیای موسولینی و
قوانین کار وی اتخاذ شده بود، جنبش کارگری را به زائده ای از سیاس�ت ه�ای خ�ود
تبدیل کرد. در مکزیک، همان الیه جمعیتی، پایگاه اجتماعی اصلی جنبش چیباس را
تش�کیل می دهن�د. در ش�یلی آن�ان پایگ�اه نف�وذی چپ رادیک�ال بودن�د، و در ای�ران و
الجزایر و مراکش و مصر، آنان پایگاه اساسی بنی��اد گ��رائی اس��المی را تش��کیل می

دادند، و نخستین جرقه های انقالب بهمن از میان آنان آغاز گردید.

آیا تقدیری بود که تفکر اسالمی و خرد گریز خمینی در میان آنان رواج یابد؟
باید گفت که تفاوتی هست بین مس��لمان ب��ودن و نهض��ت اس��المی. همانگون��ه� ک��ه
باید بین کاتولیک بودن و جنبش فاالنژ قائل به تفاوت شد. چرا ک��ه اینه��ا پدی��ده ه��ای
متفاوتی هستند و برغم داشتن زمینه عام مذهبی، از مولف��ه ه��ای متف��اوت و وی��ژه
ای تاثیر می گیرند که آنان را بصورت جنبش های خاصی در می آورد. این جنبش ها
خص��لت جنبش ه��ای م��درن ش��هری دارن��د. ح��تی تف��اوت ج��دی وج��ود دارد بین دو

 علی��ه اص��الحات ارض��ی و ح��ق رای زن��ان، و1341مضمون شورش خمینی در خ��رداد 
نهضت اسالمی در انقالب بهمن که صورت مساله کامال دگرگون شده ب��ود، خمی��نی
این بار از زنان میخواست که به حکومت اسالمی و قانون اساس��ی او رای دهن��د . و

  یا مدتها با بندهای جیم و دال خود چپ آشفته را مشغول آنها کرد.

از نظر سیاسی، دو فرآیند موازی،� به ق��درت ی��ابی و امک��ان نف��وذ سیاس��ی
خمینی در بین این الیه های حاش�یه ای ک��ه بت�دریج، جنبش ه��ای سیاس�ی داخ�ل

م��رداد ب��ه28ش��هر ه��ا را ت��ابع آن ک��رد، ي��اری رس��اند. دس��تگاه س��لطنت، از کودت��ای 
اینسو، هرگونه دموکراسی و هرگونه تشکل سیاسی و صنفی را بی وقفه سرکوب



ک�رد. در نتیج�ه، در آس�تانه انقالب، ن�ه طبق�ه� ک�ارگر ای�ران تش�کل ه��ای سیاس�ی و
صنفی خود را داشت، نه بورژوازی ایران و نه دهقانان کشور. از اینرو، طبقات مختلف
ایران، در آستانه یک طوفان بزرگ، فاقد اراده سیاسی و یا تش��کل ه��ای دموکراتی��ک
خود بودند. در مقابل، مساجد، حسینیه ها، تکیه های مختلف نوحه خوانی و س��ینه
زنی و زنجیر زنی، بعنوان کانون تجمع ت��وده ای، ک��امال آزاد بودن��د. همین تکی��ه ه��ای

تنها کانون های تجمع توده ای فعال شدند و در سطح  سینه زنی و مساجد، بعنوان
توده ای مهر خود را بر انقالب زدند.

همچنین، نهاد ه��ای مختل��ف پ��رورش مبلغین اس��المی، نظ��یر ح��وزه ه��ای 
باص��طالح" علمی��ه " قم ومش��هد و غ��یره، همچن��ان ب��ه پ��رورش کادره��ای تبیلغ��اتی
اسالمی ادامه می دادند. اضافه بر آن، دس��تگاه س��لطنت، ب��ه نه��اد ه�ائی نظ��یر دار
التبلی��غ اس��المی در قم و مکتب اس��الم، بعن��وان پ��ادزهری در براب��ر امک��ان نف��وذ
ایدوئولوژیک چپ در بین جوانان، کم��ک ه��ای م��الی می ک�رد ک��ه ع��ده ای از آیت هللا
های امروزی، مثل مکارم شیرازی و جعفر سبحانی تبریزی و امثال آن��ان، از فوائ��د آن
در آنروز ها بهره مند بودند. بنابراین، دستگاه سلطنت، با سرکوب نیروهای سیاسی

تعادل سیاسی در جامعه را خود بنف��ع ق��درت گ��یری نیروه��ای  دیگر در جامعه، عمال
مذهبی تغییر می داد.

مشابه چنین فرآیندی در الجزایر نیز در س��ال ه��ای بع��د رخ داد .در آنج��ا ن��یز
جبهه آزادی بخش ملی در الجزایر، بویژه بعد از بقدرت رسیدن بومدین، همان ش��یوه
های محمد رضا شاه در رابطه با احزاب سیاسی را در پیش گرفت. در مقاب��ل، وزارت
فرهنگ الجزایر، برای مقابله فکری با چپ، امکانات وس��یعی را در اختی��ار بنی��اد ه��ای
م��ذهبی و انتش��ار الص��حیفه ، ک��ه می ت��وان آن��را نس��خه مش��ابهی از مکتب اس��الم
تلقی کرد، می گذاشت. فاصله چندانی نبود بین تس�خیر این بنی�اد ه�ای اس�المی،
توسط بنی��اد گرای��ان اس��المی و ق��د علم ک��ردن آن��ان در تش��کلی بن��ام "جبه��ه نج��ات

اسالمی" و بروز یک جنگ داخلی اعالم نشده و خانمانسوز.

دو پدیده دیگ��ر در درون ح��رکت سیاس��ی مت��اثر از اس��الم، ب��ه ق��درت گ��یری
 ببعد، یاری رساند و س��پس خ��ود1340خمینی در سالهای بعد از کودتا و بویژه دهه 

ام��روز تحت عن��وان م��ذهبی  قربانی آن شد. نخست، جریان سیاسی مذهبی ایک��ه
های مکال می توان ن��ام ب��رد و عناص��ری از جبه��ه ملی و نهض��ت آزادی، چه��ره ه��ای

 مرداد و همکاری کسانی چون آیت هللا کاشانی28شاخص آن بودند. بعد از کودتای 
ب��ا کودت��ا علی��ه دک��تر مص��دق، روح��انیت ش��یعه را بی اعتب��ار و بی وجه��ه ک��رده
بود.روحانیت شیعه در حوزه ها، با تحجر فک��ری خ��ود، ن�اتوان از ت�اثیر م�ذهبی در بین
جوانان بود. نوشته های مهدی بازرگ��ان، ک��ه تحص��یل ک��رده فرانس��ه و اس��تاد رش��ته
فیزیک در دانشگاه تهران بود، و تالش وی برای توجیه علمی م��ذهب، بت��دریج زمین��ه

های احیاء مذهب در بین جوانان را فراهم می ساخت.

در آنروزها، بسیاری از طلبه ها و آخوند ها، نوشته های بازرگ��ان را بعن��وان� 
کتب مرجع به جوان��ان توص��یه می کردن�د. دس��تگیری ه��ای دوره ای او ن�یز ب�ر اعتب��ار
سیاسی او و از این طریق بر احیاء اعتبار مذهب می افزود و بخشی از جوانان را ب��ه
مخالفت با دستگاه سلطنت می کشاند. نهضت آزادی و مذهبی ه��ای مکال را، بع��د
از اقدامات سرکوب گرایانه سیاسی و دموکراتیک در جامعه توسط شاه، و حمایت او
از شکلی از مذهب لیبرال، می توان دومین پل عبور خمی��نی ب��ه ق��درت نامی��د. لیکن

همه پل ها زیر پای او هنوز آماده نبودند.

در اواسط دهه چهل، دو جریان رادیک�ال سیاس�ی ک��ه خاس�تگاه اجتم�اعی
آنان با هم تفاوت چندانی نداشت و در مجموع، بیشتر فرزندان جبه��ه ملی بودن��د ت��ا
ح��زب ت��وده، پ��ا ب��ه عرص��ه سیاس��ی گذاش��تند. این دو، ض��من داش��تن پ��اره ای از
اشتراکات، به دو ایدوئولوژی متفاوتی تعلق داشتند و گذشت زم��ان، ب��ر وج��وه تم��ایز
آنان از هم افزوده شد. یکی سازمان مجاهدین و دیگری سازمان فدائی بود. با آمدن
این دو س��ازمان سیاس��ی ب��ه ص��حنه، فض��ا و دی��الوگ سیاس��ی در ای��ران بش��دت
رادیکالیزه شد و شکل مبارزه را هرچه بیشتر بطرف روش ه�ای رادیک�ال س�وق داد .
آمدن بخش هائی از جوانان مذهبی به میان این موج رادیکال، که م��ذهب سیاس��ی

خود زمینه ای مناسب برای بهره گیری خمینی ب��ود، و پ��ل  رادیکا لی را رشد میداد،
عبوری دیگری برای عبور خمینی فراهم می ساخت.



در میان طیف چپ، گرایش سیاسی بطرف مب��ارزه مس��لحانه و ع��دم توج��ه
ب��ه س��ازماندهی ت��وده ای و اش��کال مختل��ف مب��ارزات دموکراتی��ک، ک��ه ده س��ال

زندگی شجاع ترین و فداکار ترین مبارز ین نسل نوپا ب��ر س��ر آن گذش��ت، تم��امی  از
فرج��ه ه��ای ت��اریخی ده س��ال پیش از انقالب را س��وزاند. در نتیج��ه، چپ ای��ران در
آستانه یکی از بزرگترین و پر تالطم ترین دوره های تاریخ، فاقد اب��زار ه��ای سیاس��ی
الزم بود و هرچه بیشتر میدانی خالی در اختیار خمی��نی و ه��واداران او می گذاش��ت

  که هرگز رنج تالش مهمی را به جان نخریده بودند.

Master) هر انقالبی، نهایتا از یک تئوری سیاسی عمده یا باص��طالح از یک
Theory)  غالب در جامعه خود را نشان  تغذیه می کند که بصورت اندیشه سیاسی

 مرداد ببع��د در اذه��ان28می دهد. زمینه های عمومی و روانشناسی آن از کودتای 
بهمن، در  دهس��اله پیش از انقالب  عم��ومی بت��دریج ش��کل گرفت��ه ب��ود .لیکن در

تب��دیل محافل سیاسی و روشنفکری، تئوری " ضد امپریالیس��م "ب��ه گفتم��ان اص��لی
و مهر خود را بر تمامی مباحثات سیاسی زد، که شاه را نماد و عامل داخلی  گردید

آن تلقی میکرد. بهمین دلیل ن��یز دو ش��عار اص��لی انقالب بهمن، یع��نی " آزادی " و "
استقالل" باز تابی از این اندیشه مسلط و تئوری سیاسی عمده بود. طبع��ا، فض��ای

تغذی��ه   در کشورهای جهان سوم خود از عوام��ل1960مبارزات ضد استعمار ی دهه 
این تئوری بود . لیکن این تئ��وری درمی�ان چپ ه�ا ی رادیک��ال، عم��دتا از تئ��وری ه��ای

مایه می گرفت. ب��ر  وابستگی در آمریکای التین و نئو-مارکسیسم حاکم در بین آنان
خالف تئوری کالسیک مارکسیستی، نئو-مارکسیسم ) کسانی چون پل ب��اران، پ��ل
سویزی، آندره گوندرفرانک، ایمانوئل، س��میر امین و دیگ��ران(، امک��ان ص��نعتی ش��دن
یک کشور را بدون گسستن از امپریالیسم، غیر ممکن می دانست. از ای��نرو، انقالب
سوسیالیستی، و گسستن از امپریالیسم، شرط مقدماتی گ��ذر ب��ه ص��نعتی ش��دن
کشور تلقی میشد. دربین هواداران شوروی و حزب توده، این تئوری بشکل راه رشد
غیر سرمایه داری، یعنی برقراری رابط�ه تج�اری و اقتص�ادی ب�ا ش�وروی ک�ه "محم�ل
ه��ای عی��نی سوسیالیس��م را ف��راهم می ک��رد" و همچ��نین ب��ا فاص��له گ��یری از

کشورهای سرمایه داری عنوان� می شد.

در بین م��ذهبی ه��ای مکال، اس��تقالل و خ��ود کف��ائی، ی��ک پیون��د درونی ب��ا
تئوری ضد امپریالیسم بر قرار می کرد. مجموعه این نگرش ها وقتی با تحج��ر فک��ری
و ضد غربی وضد لیبرال روحانیت در می آمیخت، بصورت بستر رودخان��ه ای، ع��زیمت
گاه های ایدوئولوژیک متفاوت را بهم مرتبط می ساخت. تصادفی نبود ک��ه خمی��نی و
همدستان نزدیک او، با حادثه سفارت، بخش غالب او پوزیسیون را از نظ��ر سیاس��ی
خلع سالح کرد . و یا گرایشهای سیاسی رادیکال در طیف چپ، در ایدوئولوژی " ضد
امپریالیستی" کیانوری منحل شدند و تا حد توجیه آدم خ��واری خمی��نی و دار دس��ته

اطرافش پیش رفتند.

تفک��ر" ض��د امپریالیس��تی" ن��ه تنه��ا تالقی گ��اه سیاس��ی-  در دوره انقالب،
تم��ام او پوزیس��یون� علی��ه دس��تگاه س��لطنت ب��ود، و راه را ب��رای آس��ان  ای��دوئولوژیک

بقدرت رسیدن خمینی هموار می کرد، بلکه در دوره بعد از انقالب، بعنوان عامل فلج
کننده چپ و دموکراسی، توسط خمینی و روحانیت بکار گرفته شد. این قف��ل ش��دن
در "ضد امپریالیسمی" کور، نه تنها مانع از سازماندهی نیروهای دموکراتی�ک جامع�ه
در برابر هیوالی سرکوبی بود که قد علم می کرد، و هر گونه خواست دموکراتی��ک را

بلکه  بعنوان لیبرالیسم و مخالف با ضد امپریالیسم مورد طعنه و انتقاد قرار می داد،
خواهان تقویت سرکوبگران با سالح های س��نگین ت��ر میش��د و ی��ا مض��مون و وظیف��ه
اص��لی ش�وراهای کارخان��ه را ض�د امپریالیس��م عن��وان می ک�رد. فاص�له گ�یری از این
تئوری،� به بهای پرداخت سنگین ج��ان ه��زاران قرب��انی بی گن��اه و بع��د از پ��ودر ک��ردن

صف دموکراتیک در جامعه انجام گرفت.

و یا هر تحول بزرگ تاریخی، در عین حال در متن یک ژئوپولیتیک  هر انقالب
و فضای سیاسی بین المللی معینی رخ می دهد و خواه نا خواه در امکان م��وفقیت
و یا شکست آن و یا خط سیر آتی آن اثر می گذارد. انقالب بهمن در دوره معی��نی از

جن��گ س��رد بوق��وع پیوس��ت . ش��اید بت��وان آن��را اس��تثنائی ت��رین  فض��ای بین المللی
فضای مناسب برای راه یابی خمینی بقدرت تلقی کرد. اگر عقربه زمان اندکی تغییر
می کرد، شاید خمینی تا آخر عمر همچنان در بغداد به تدریس فقه مشغول میماند.



در دو قطب جنگ سرد، تعییراتی رخ داده بود که ب��ر امک��ان بق��درت رس��یدن
خمینی اثر گذاشت. در قطب غ��رب و اساس�ا آمریک��ا، انقالب بهمن در دوره ف��ترت در
سیاست خارجی آمریکا بوقوع پیوست. بعد از پایان جنگ ویتن��ام، سیاس��ت خ��ارجی
آمریکا دچار نوعی انفعال ش��ده ب��ود، و آمریک��ای خس��ته و فرس��وده از جن��گ ویتن��ام،
تمایل چندانی برای مداخله نظامی در کشور های دیگ��ر نداش��ت. همچ��نین، آمریک��ا
برای ترمیم زخم های روحی جنگ ویتنام، نیاز به تزری��ق عنص��ر اخالقی در سیاس��ت
بین المللی خ��ود داش��ت ک��ه دف��اع جیمی ک��ارتر از حق��وق بش��ر، بازت��ابی از آن ب��ود.
اضافه بر آن، ضد کمونیسم خمینی، خود ضریب اطمین��انی ب��رای غ��رب و آمریک��ا ب��ود
که کشور بدست چپ ها نخواه��د افت�اد و خمی��نی در پی��ام خ��ود ب��ه ک��ارتر، دقیق��ا ب��ر
همین نکته انگشت گذاشته بود که اگر از او حمایت نش��ود، خط��ر ق��درت گ��یری چپ
وجود دارد. اگر بجای دوره کارتر، دوره نیکسون� و ی��ا ریگ��ان ب��ود، قطع��ا ب��رای خمی��نی

از طرف قطب غرب و آمریکا فراهم نمی شد .  چنین فرجه بین المللی

در قطب شوروی نیز در این دوره، تغییراتی ج�دی انج�ام گرفت��ه ب��ود. تئ��وری
همزیستی مسالمت آمیز با غرب و سیاست راه رش��د غ��یر س��رمایه داری در رابط��ه
باکشور های جهان س��وم، م��وجب میش��د ک��ه خص��لت ض��د کمونیس��تی بس��یاری از
حکومت ها نادیده گرفت��ه ش��ود. ب��ویژه آنک��ه دی��وار دف��اعی آمریک��ا علی��ه َش��وروی، ب�ا
انقالب ایران فرو می ریخت. همچنین، شعار های" ض��د امپریابیس��تی" دوره انقالب،
ابزار تئوریک الزم برای حمایت از آنرا فراهم می کرد. در نتیجه، شوروی و کشورهای
به اصطالح سوسیالیس��تی، از زاوی��ه ض��د امپریالیس��م و آمریک��ا و غ��رب از زاوی��ه ض��د
کمونیسم، به حمایت از خمی�نی و انقالب اس�المی ب�ر خاس�تند. ه�ر گون�ه تغی�یر در

درون این معادله، ممکن بود که مانع از وقوع انقالب بهمن شود.

انقالبات ودگرگونی های ب��زرگ، در عین ح��ال ی��ک نقط��ه� چ��رخش در تع��ادل
قدرت حاکم تا آن لحظه را بهم  نیرو ها را عیان می سازند که در آن ساختار و تعادل

می ریزد و تعادل ق��درت ت��ازه ای را ب��ر ق��رار میس��ازد .از این نظ��ر، نقط��ه چ��ر خش در
انقالب��ات، هم نقط��ه گسس��ت از س��اختار ق��درت پیش��ین ح��اکم اس��ت و هم نقط��ه

استقرار نظام جدید.

لیکن، همانگونه که عوامل تعیین کننده سقوط ی��ک ق��درت سیاس��ی، پیش
از نقطه چرخش در انقالب شکل می گیرد، و بر غم تحول شتابان در فرآیند انقالب و
لحظات چرخش، عوامل دخی��ل در انقالب، بط��ور بط��ئی و م��دت ه��ا پیش از آن نطف��ه
می بندد، که در آستانه چر خش در تعادل ق��درت، همانن��د بس��تر س��یلی بنی��ان کن،
این عوام��ل متع��دد بهم می آم��یزد و بس��تر سیاس��ی معی��نی را ش��کل می دهن��د.
بهمین ترتیب، عناصر و پایه های هر قدرت تازه ای نیز، پیش از بوجود آمدن آن شکل
می گ��یرد. بعب��ارتی دیگ��ر، سرنوش��ت ه��ر ح��اکمیت ت��ازه ای، پیش از زوال ح��اکمیت
پیشین رقم میخورد. آینده جمهوری اس��المی، قب��ل از انقالب بهمن و در جری��ان بهم

بس��تر  پیوس��تن مولف��ه� ه��ای مختلفی ک��ه بت��دریج و ازطری��ق بهم پیوس��تن و ایج��اد
تاریخی خاصی، شکل گرفت. اگر هر یک از عوامل اساس��ی ف��وق ک��ه ب��ه آن اش��اره
ک��ردیم بهم نمی پیوس��ت، ی��ا انقالب بهمن انج��ام نمی گ��رفت و ی��ا تح��ول در مس��یر

دیگری جریان می یافت و نتیجه آن، ضرورتا بقدرت رسیدن خمینی نبود.

در فردای انقالب و در مجلس موسسان نیست که سرشت و نوع حکومت 
ضرورتا، قبل از سر نگ��ونی  آتی تعیین می گردد، بلکه شکل و نوع هر حکومت آتی،

قدرت موجود تعیین می شود. از اینرو، کسانی که می اندیشند ک��ه س��خن گفتن از
نوع حک��ومت آتی در حکم تص��میم گ��یری بج�ای م��ردم اس�ت و م�ردم بای�د خ��ود ن��وع
حکومت خود را از طریق مجلس موسسان انتخاب کنن�د، ن��ه تنه�ا منط��ق تح��والت در
جابه جائی قدرت را نا دیده می گیرند، در حقیقت یک نوع ال ادری گ�ری سیاس�ی را
نمایندگی می کنند .این چیزی نیست جز جانشین کردن عدم آگاهی بجای آگ��اهی
ب��ر خواس��ت و نتیج��ه ای ک��ه ب��رای آن تالش میش��ود. کس��ی ک��ه ندان��د ب��رای ک��دام
شکلی از ق��درت تالش می کن��د، عمال راه را ب��رای دیگ��ران هم��وار ک��رده اس��ت. زی��را

تالش او همچون جویباری خواهد بود که بستر قدرت دیگران را شکل خواهد داد.

در انقالب بهمن نیروه��ای سیاس��ی و اجتم��اعی متف��اوتی دخی��ل بودن��د، 
لیکن یک نیرو مهر خود را بر آن زد، و آن روحانیت شیعه بود. روحانیتی ک��ه در انقالب

، نقش خائنان���ه و1330مش���روطیت نقش دوگان���ه ودر جنبش ملی در س���ال ه���ای 
همدس��ت کودت��ا را ب��ازی ک��رد. بخش��ی از ب��ر آین��د انقالب بهمن، نتیج��ه س��رکوب



توس��ط دس��تگاه س��لطنت ب��ود.ولی بخش دیگ��ر مس��اله ب��ر می گ��ردد ب��ه  سیاسی
بیراهه رفتن نیروهای چپ و دموکراتیک در جامعه، نداش��تن درک روش��ن از خواس��ته
ها، بی اعتنائی به سازماندهی تشکل های دموکراتیک، عدم توجه به مساله زن��ان

و ستم ملی در ایران.

مجلس موسسان، نقطه صفر و یا نقطه آغازی برای حکومت آینده نیست، 
پیشاپیش  نیروهائی که مهر خود را  بلکه میدان مانووری است در چهار چوب نیرو یا

بر حوادث زده اند. ظرفیت های مانوور نیرو ها در آن را نیز ن��یروی هژمونی��ک در بل��وک
ائتالفی، ک��ه خ��ود ض��رورتا از دو طی��ف ائتالفی مثبت و منفی تش��کیل ش��ده اس��ت،
تعیین می کن�د. سرنوش�ت تح�والت، پیش از خ�ود تح�والت رقم زده میش�ود و نقط�ه

به آن بلور بندی روشن خود را می دهد.  تحول، فقط

اگر خواهان یک ایران دموکراتیک هستیم، باید ب��دانیم ک��ه ش��کل و س��اختار
این حک��ومت دموکراتی��ک چگون��ه بای��د باش��د؟ خواس��ته ه��ای دموکراتی��ک نیروه��ای
اجتم��اعی مختل��ف در این کش��ور چن��د ملی��تی و چن��د زبان��ه و چن��د م��ذهبی ب��ه چ��ه
شکلی در آن انعکاس می یابد و یا نیمه محروم جامعه، این ب��ار چگون��ه در آن حض��ور

خواهد یافت؟

از انقالب بهمن و نت��ایج تلخ آن بی��اموزیم . گفتن کلم��ات کلی و تک��رار واژه
دموکراسی کافی نیست. چرا که امروز همه از آن دم می زنند. باید درک روشنی از
هدف ها و خواسته ها داشت و بصراحت آنها را عنوان کرد تا تکرار این کلم��ات کلی،
ب��ار روش��ن سیاس��ی خ��ود را عی��ان س��ازد و دموکراس��ی تنه��ا ب��ا برق��راری ع��دالت
اجتماعی، حقوق براب��ر زن��ان ب��ا م��ردان در تم��ام ح��وزه ه��ای سیاس��ی و اقتص��ادی و
اجتماعی، و نیز برابری حقوقی ملیت ها ، که ما فدرالیس��م را مناس��ب ت��رین ش��کل

می تواند تحقق یابد.  تامین آن می دانیم ،
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