فصلنامه «پژوهشهای انقالب اسالمی»
انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

سال هفتم ،زمستان  ،1331شماره 21
صفحات  133ـ 111

Islamic Revolution Researches
Scientific Association of Islamic
Revolution In Iran
Vol. 7, Winter 2018, No 27

انقالب اسالمی ایران؛ انقالبی آزادی خواهانه
1

مصطفی قربانی
محمد شفیعیفر
3
مهدی حاجیان
2

چکیده
در تالش برای ارائهی تحلیل نوینی از انقالب اسالالمی ایالس سال اط مطالر
شده که «آیا انقالب اسالمی را میتالوان انقالبالی آزادیخواهاناله دانتال »
فرض بر ایس اس که انقالب اسالمی رستاخیز مل ایران برای فراز کالردن
آرمان آزادی بوده و در آن آزادی در هر دو وجاله منفالی و متشالتج ت لالی
یافته اس  .پژوهج حاضر به شیوه توصیفی– تحلیلی ان ام شالده و یافتاله
های آن نشان میدهد که انقالب اسالمی ایران به طور عمده در پاسال باله
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شکل گرفته و در مقابل ایس انقالب پاس مطلوب باله ایالس متالائل (آزادی
متش ) را در تأسیس و تحقق ارزشهایی چون مردمساالری دینالی آزادی
تالش برای حفظ استقالط و حاکمی ملی و همچنیس کارآمدی با تأکید بر
عدال و محرومی زدایی مفصلبندی کرده اس .
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واژگان کلیدی
انقالب اسالمی ایالران آزادی مالردم سالاالری دینالی اسالتقالط کارآمالدی
اسالمزدایی استشداد داخلی سلطه خارجی

مقدمه

چیستی ،چرایی و چگونگی انقالب اسالمی ایران را از نقطه نظرهای مختلف سیاسی ،جامعه شناختی،
روان شناختی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...مورد بررسی قرار دادهاند (ر.ک :ملکوتیـان .)66-64 :1381،بـا
1

این حال و علیرغم فراوانی شعارها و خواستههای آزادیخواهانهی مردم در جریان مبارزات انقالبی ،
همچنین ،تأکید برخی تبیینها از انقالب اسالمی بر ماهیت استبدادی رژیم شاه به عنوان عامل وقوع
انقالب اسالمی (به عنوان نمونه ر.ک :زیبـاکالم ،161-163 :1331 ،آبراهامیـان،331-611 :1381 ،
کاتوزیان ،)213-235 :1316 ،تبیین این انقالب به عنـوان انقالبـی آزادیخواهانـه کـه در آن مـردم
درصدد بودند تا آرمان آزادی را در حیات سیاسـی اجتمـاعی خـود محقـن کننـد ،چنـدان در ادبیـات
تولیدشده پیرامون چیستی و چرایی انقالب اسالمی ،جا نیفتاده است .به بیان دیگر ،انقـالب اسـالمی
ایران عالوه بر دو انقالب بزرگ فرانسـه ( )1183و روسـیه ( )1311در زمـرهی سـه انقـالب بـزرگ،
اجتماعی یا بنیادین جهان قرار دارد (اسکاچپول )113-121 :1382 ،که هرکدام سـب رشـد الگوهـا،
شیوهها و اندیشههای جدید در حوزه سیاست و اجتماع شدهاند؛ انقـالب فرانسـه ،بـه انقالبـی آزادی-
خواهانه ،انقالب روسیه به انقالبی عدالتخواهانه (برابریطل ) و انقالب اسالمی ایران نیز به انقالبی
اسالمی ،با جامعیت آرمانی ،که در آن بر رابطهی همنشینی میان عدالت و آزادی تأکید شده ،شـهرت
یافته اند .با این حال ،به سب برجسته شدن ماهیت اسالمی این انقالب ،ناظران بیشتر آن را انقالبـی
عقیدتی ،ارزشی و ایدئولوژیک قلمداد کردهاند که به همین سب  ،بار شدن سایر تحلیلها و مفاهیم بر
آن ازجمله آزادی در محاق قرار گرفته است .از این رو ،سؤال اصلی پـووه

حاضـر ایـن اسـت کـه

«ضمن محفوظ و مفروض دانستن ماهیت اسالمی انقالب اسـالمی ،آرمـان آزادی چـه جایگـاهی در
انقالب اسالمی داشته است؟» فرضیه نیز عبارت از این است که« :انقالب اسالمی ایران تجلی اراده-
 .1براساس پووهشی که دکتر محمدحسین پناهی دربـارهی شـعارهای انقـالب اسـالمی انجـام دادهانـد ،از میـان
شعارهای مربوط به اهداف انقالب اسالمی ،اهداف سیاسی با فراوانی  33/4درصد ،بعـد از اهـداف فرهنگـی در
رتبه ی دوم قرار دارند و در میان اهداف سیاسی ،شعارهای مرتبط با آزادی سیاسی و حقوق سیاسی با اختصـا
 24/6درصد ،بیشترین فراوانی شعارهای مرتبط با اهداف سیاسی انقـالب اسـالمی را بـه خـود اختصـا داده
است(پناهی.)11-18 :1313،
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متجلی شـده اسـت» .درواقـ،،

اسالمی بودن انقالب  ،1351نافی آرمان آزادی نیست و اسالمیت ،اعم از آزادی ،عدالت ،اسـتقالل و
بسیاری از ارزشهای سیاسیِ دیگر است.
 -1انقالب اسالمی ایران از نظرگاههای مختلف

پیرامون تبیین انقالب اسالمی ،مباحث و تحلیلهای فراوانی عرضه شده است که در اینجا صـرفا بـه
چند مورد از آنها اشاره میشود .اسکاچپول که در کتاب «دولتها و انقالبهای اجتماعی» ،تحلیلـی
ساختاری از انقالبها ارائه کرده است ،با وقـوع انقـالب اسـالمی و ناکارآمـدی گـزارههـای تحلیلـی
نظریهاش در تبیین انقالب اسالمی ،به بازاندیشی در نظریـه خـود پرداخـت و در مقالـهای بـا عنـوان
«دولت رانتیر و اسالم شیعی در انقالب ایران» ،بر نق

عوامل فرهنگی در تحلیـل انقـالب اسـالمی

تأکید کرد .وی انقالب ایران را یک انحراف شدید از ترتیبات علّی که در انقالبهای فرانسه ،روسـیه
و چین رخ داد ،میداند و برخالف دیدگاه های پیشین خود معتقد است که انقالب ایران تنهـا انقـالب
در طول تاریخ است که به گونهای «آگاهانه» به وسیله ی یک جنـب

اجتمـاعی تـودهای« ،ایجـاد»

شده است (اسکاچپول .)122 :1382 ،به باور اسکاچپول ،نظریهپردازانی که مدرنیزاسیون سـری ،را بـه
تنهایی علت انقالب ایران میدانند ،اشتباه میکنند ،بلکه پتانسیل انقالبـی در ایـن انقـالب در حـوزه
اجتماعی مستقل و منسجم بازار قرار داشت کـه در دهـه  1311علـیرغـم آسـی دیـدگی از فراینـد
مدرنیزاسیون ،سالم باقی ماند .اما در توضیح اینکه چرا و چگونه ایرانیان به سمت انقـالب رفتنـد ،وی
بر متغیرهای مذهبی شیعه در جامعـه و سیاسـت ایـران تأکیـد مـیکند(اسـکاچپول .)123 :1382 ،از
دیدگاه اسکاچپول ،شبکهها (روحانیون انقالبی ،مساجد و  ،)...صورتبندیهای اجتمـاعی و اسـطوره-
های محوری اسالم شیعه ،به ویوه امام حسین ،به هماهنگ ساختن مقاومـت تـودههـای شـهری
کمک کردند و اراده اخالقی الزم را برای مقاومت آنها در برابر سرکوب ارتـ
بدان معناست که یک بخ

فـراهم کردنـد .ایـن

سنتی از زندگی ایرانیان ،مناب ،سیاسی حیاتی را برای ایجاد یک جنـب

انقالبی فراهم کرد (اسـکاچپول .)131-132 :1382 ،توجـه بـه متغیرهـای فرهنگـی و نقـ

اراده و

آگاهی در وقوع انقالب اسالمی ،نقطه قوت تحلیل اسکاچپول است ،اما در عین حال ،وی از توجه بـه
متغیرهای اجتماعی  -اقتصادی در تحلیل خود غفلت کرده است.
جان فوران از نظریهپردازان نسل چهارم تئـوریهـای انقـالب ،چـارچوبی تلفیقـی بـرای تحلیـل
انقالب اسالمی ارائه میکند .وی در این چارچوب بر چند عنصر؛ فشـارهای نظـام جهـانی ،توسـعهی
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وابسته و تأثیر آن بر وجوه تولید داخلی ،ماهیت سرکوبگر دولت ،فرهنگ سیاسی مقاومتو بحرانهـای
اقتصادی تأکید میکند (فوران .)534 :1331 ،از دیدگاه وی ،رویدادهای سالهـای  1355 - 1351در
ایران از الگوی ائتالفهای مردمی ،شهری و چندطبقه پیروی میکرده است (فـوران )535 :1331 ،او
توضیح میدهد که از کودتای  28مرداد تا پیروزی انقـالب اسـالمی ،فصـل گـذار کشـاورزی ماقبـل
سرمایه داری و صنعتی شدن سری ،بخ

شهری به یاری درآمدهای نفتی بود .به بـاور فـوران ،بـرای

بررسی تحوالت این دوره ،مفهوم «توسعه وابسـته» قـدرت توضـیحدهنـدگی بیشـتری دارد (فـوران،
 .)653-641 :1331درواق ،،به سب توسعه وابسته و سرکوبگری دولت ،جامعه ایران شـاهد افـول و
جابجایی شدید اقتصادی و سرکوب سیاسی طبقهها و گروههای اجتماعی متعدد بود .گروهها و طبقه-
های مختلفی که از صافی فرهنگ های موجود ،اعم از اسالم به روایتهای مختلف آن ،ناسیونالیسـم
غیردینی و مارکسیسم ،به این وضعیت مینگریستند ،رژیم پهلوی و دولت حامی آن؛ یعنـی آمریکـا را
علت عمدهی مشکالت ایران تلقی میکردند .بنابراین ،امکان ائـتالف گسـترده فـراهم شـد (فـوران،
 .)534 :1331علیرغم آنکه فوران در الگوی تحلیلـی  -تلفیقـی خـود کوشـیده تـا عناصـر مختلـف
ساختاری و کارگزاری را در تبیین انقالب اسالمی به کار بندد ،امـا در نهایـت ،وی در تحلیـل تـاریخ
تحوالت ایران به طور اعم و انقالب اسالمی به طور اخص ،به مالحظات طبقاتی ومعیارهای مادی -
معیشتی ارجحیت میدهد و به سایر جنبهها توجه اندکی کرده است.
ایرواند آبراهامیان علت اصلی وقـوع انقـالب اسـالمی ایـران را «توسـعه نـاموزون» ( Uneven

 )developmentمیداند؛ بدین معنا که شاه در سطح اجتماعی – اقتصادی اقدام به نوسازی کرد ،اما
در سطح سیاسی نتوانست دست به چنین اقدامی بزند .به باور وی ،این امر به پیوندهای بین حکومت
و ساختار اجتماعی لطمه زد ،مجاری ارتباطی نظام با مردم را مسـدود کـرد ،شـکاف بـین حکومـت و
نیروهای اجتماعی جدید را عمینتر کرد و مهمتر اینکه ،اندک پلهایی را که در گذشته میان حکومت
با نیروهای اجتماعی سنتی ،بویوه بازاریان و مقامـات مـذهبی بـود ،ویـران کـرد (آبراهامیـان:1381 ،
.)331
از دیدگاه آبراهامیان ،شاه برای فاین آمدن بر این ضعف (عدمتوسـعه یـافتگی سیاسـی) ،باادغـام
دوحزب ایران نوین ومردم،حزب رستاخیزراایجادکردودولتیتک حزبی به وجودآورد ،اما حزب رستاخیزبه
جــای ایجادثبــات ،رژیــم راتضــعیف ،وســلطنت رابیشازپیشــازملت جــداکرد؛ زیرابســی تــودههاکــه
درصددتحقق

بود ،فریفتن تودهها بودکه بهنوبهخودنارضایتیتودهای ایجادکرد .ضمن اینکه انحصاری

شدن سـازمانهاوارتباطـات ،نیروهـای اجتمـاعی راازدسترسـی بـه مجاریانتقالنارضـایتی هاوخواسـته-
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هایشانبهعرصهسیاســــیمحروم کــــرد .در نتیجــــه ،مردمهرچهبیشترامیدبهاصالحراازدســــتداده،
انگیزهبیشتریبرایانقالبیافتند (آبراهامیـان .)613-613 :1381 ،مشـخص اسـت کـه براسـاس تحلیـل
آبراهامیان ،اگر رژیم شاه درصدد مدرنیزه کردن کشور نبود ،نارضایتی و انقالبی صـورت نمـیگرفـت،
حال آنکه حتی قبل از شروع برنامههای مدرنیزاسیون شاه ،مخالفت و نارضایتی گسترده از رژیم وجود
داشته است .عالوه بر این ،آبراهامیان به پیامدهای برنامههای توسعهای رژیم بر ساحتهای مختلـف
زندگی مردم ،ماهیت نامشروع و دست نشاندهی رژیم پهلوی ،تأثیر ایدهها و ایـدئولوژی در انقـالب و
 ...توجه نکرده است.
نیکی کدی نیزبا اتخاذ رهیافتی چندعلتی در تحلیل انقالب اسالمی ،معتقد است که این انقـالب،
انقالب مذهبی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...بود .درواق ،،به باور کدی ،نارضـایتیهـای متعـددی
که در طی سال ها ایجاد شده و حالت انباشته به خود گرفته بود ،با پیوند اسالمی تـودههـای مـردم و
تفاسیر جدیدی از دین که ایدههای انقالبی را توجیه میکرد ،آمیخته شد و در سطح وسیعی در جامعه
گسترش یافت (کدی .)15-14 :1315 ،به عبارت دیگر ،کدی در رهیافت خود برای تحلیـل انقـالب
اسالمی بر عوامل مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...تأکید میکند و علـت انقـالب اسـالمی را
آمیزهای از سلطه و نفوذ اقتصادی غرب ،فقدان طبقات و گروههای اجتماعی که پایگاه قـدرت دولـت
باشند ،تأثیر منفی نوسازی بر طبقات اجتماعی ،سرکوب سیاسی و فقدان آزادیها ،تحـول در اندیشـه
شیعی و رادیکال شدن آن و سرانجام ،ائتالف همهی گروهها زیرنظـر روحانیـت را مجموعـه عـواملی
میداند که به شکلگیری و پیروزی انقالب اسالمی ایران منجر شد .به بیان دیگر ،کـدی پیامـدهای
منفی نوسازی شتابانِ وابسته به غرب ،در کنار سرکوب سیاسی و فقدان آزادی و تحولدراندیشه شـیعه
وجنبهانقالبییافتنآن را سه عامل اساسی در شکلگیری انقالب اسالمی میداند (کـدی.)313 :1315 ،
هرچند کدی تالش کرده تا عناصر و عوامل مختلف را در شکلگیری انقالب اسـالمی دخیـل بدانـد،
اما دیدگاه وی از وزانت نظری برخوردار نبوده ،بلکه بیشتر ماهیت توصیفی  -تاریخی دارد.
حمید عنایت هم با تحلیلی فرهنگی – ایدئولوژیک و در عین حال تـاریخی از انقـالب اسـالمی،
ویوگی منحصربه فرد این انقالب را نق

مذه شیعه در شکلگیری آن میداند .براین اسـاس ،وی

معتقد است که انقالب معلول بازتفسیر و تغییر در برداشت از مفاهیم و آموزههای شیعی بـویوه تقیـه،
انتظار و عاشورا بود .به گونهای که تقیه از حالت انفعالی و سکوت در برابـر وضـ ،موجـود بـه مبـارزه
مخفی تغییر معنا یافت ،انتظار نیز دیگر به معنای سازش با ظلم ،تا زمانی کـه امـام زمـان ظهـور
کند ،نبود ،بلکه به عنوان برنتافتن ظلم و تالش برای ایجاد حکومت عدل مطـر شـد و ( ...عنایـت،
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بیتا .)8-3 :همچنین از نظر عنایت ،علما از حرکتهای انقالبی در تـاریخ معاصـر ایـران درسهـایی
گرفتند و آنها را در انقالب اسالمی به کار بستند .ازجمله اینکه آموخته بودند که هرگـاه بـه صـورت
متحد و جدی مبارزه کردهاند ،حرکتشان به موفقیت انجامیده و دوم اینکه نبایـد در مسـیر مبـارزه بـه
نیروهایی که نمیشناسند ،اعتماد کرده و قدرت را به آنها واگذار کنند .مشـخص اسـت کـه عـواملی
چون اوضاع اقتصادی ،ماهیت دستنشاندگی ،استبداد و  ...که هرکدام در شکلگیری انقالب اسالمی
نق

داشتهاند ،در تحلیل عنایت جایی ندارد.
فرامرز رفی،پور نیز با ارائهی تحلیلی روانشناختی از انقالب اسالمی ،علت انقـالب را محرومیـت

نسبی می داند .وی محرومیت نسبی بلندپروازانه را مبنـای تحلیـل خیـزش ملـت ایـران در سـال 51
دانسته ،معتقد است که اقدامات شاه برای مدرنیزاسیون و توسعه کشور ،هـم سـب تشـدید نـابرابری
اجتماعی شد و هم امکانات و توانـایی درک ایـن نـابرابری را فـراهم کـرد (رفیـ،پـور.)113 :1311 ،
درواق ،،رشد اقتصادی سب پیدای

قشر متوسط شد که این قشـر ،ارزش هـای جدیـد قشـر بـاالی

جامعه را به قشر پائین انتقال میداد .از این طرین ،جریان مقایسه اجتماعی که تا پی

از این همـواره

در درون یک قشر انجام می گرفت ،همه اقشار جامعه را دربرگرفت .با این مقایسه ،احسـاس نیـاز بـه
کاالهای جدید افزای

یافت و عدم موفقیت در ارضـای ایـن نیازهـا ،احسـاس محرومیـت نسـبی را

گسترش داد .درواق ،،به باور رفی،پور ،افزای

امکانات ،کفاف احساس نیاز را نمیداد .در این شـرایط،

با طر سیاست حقوق بشر کارتر ،موان ،ابراز نارضایتیها نیز برداشته شد تا اینکه توهین حکومـت بـه
شئون مذهبی نیز به ماجرا اضافه و انفجار انقالبی صورت گرفـت (رفیـ،پـور .)116 :1311 ،براسـاس
تحلیل رفی،پور ،انقالب اسالمی میبایست بیشتر ماهیت اقتصادی داشته باشـد و طبقـه متوسـط نیـز
عامل آن باشد .حال آنکه انقالب اسالمی بیشتر ماهیت فرهنگی و همهگیر داشته است.
دیدگاههای ذکرشده پیرامون تحلیل انقالب اسالمی و سایر دیدگاهها عمـدتا معطـوف بـه تبیـین
شرایط شکلگیری و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی بودهاند و به این مسئله که انقالب اسالمی بـا
نفی شرایط موجود درصدد تحقن چه آرمان (هایی) بوده است ،اشارهای نکردهاند و یا اینکـه بـه طـور
مختصر بدان پرداختهاند.
 -2چارچوب نظری

از میان بحثهای مختلفی که دربارهی مفهوم آزادی ارائه شده است ،در پووه

حاضر دیدگاه آیزیـا

برلین در مورد آزادی به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده اسـت .درواقـ ،،وجـه برجسـتهی بحـث
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برلین این است که آزادی را به دو وجه یا مفهوم تعریف کـرده و تعریـف وی از ایـن دو وجـه آزادی،
بدون توجه به معنـای آزادی در قـاموس آمـوزههـای لیبرالـی ،چـارچوب نظـری و روش قدرتمنـد و
ارزشمندی را برای تحلیل مسئلهی پووه

حاضر ارائه میدهد.

 .1-2آزادی از دیدگاه آیزیا برلین

برلین آزادی را دو گونه تعریف کرده است :آزادی منفـی و آزادی مثبـت« .مفهـوم منفـی» آزادی در
پاسخ این سؤال مطر میشود« :چیست و کجاست آن قلمروی کـه در محـدودهی آن ،شـخص یـا
گروهی از اشخا  ،عمال آزادی دارند یا باید آزادی داشته باشند تا بـدون دخالـت دیگـران ،آنچـه را
بخواهند عمل کنند و آنچنان کـه مـیخواهنـد باشـند؟» (بـرلین .)234-231 :1348 ،آزادی در ایـن
مفهوم ،قلمرویی است که در داخل آن ،شخص میتواند کاری را که میخواهد ،انجام دهد و دیگـران
نتوانند مان ،کار او شوند .به عبارتی ،آزادی در این معنی ،در امان بودن از مداخلهی دیگران است و از
این رو ،هرچه حدود عدم مداخله فراتر رود ،محـدودهی آزادی وسـی،تـر خواهـد بـود (بـرلین:1348 ،
 .)238آزادی در اینجا به معنی «آزادی از» چیزی است؛ یعنـی محفـوظ مانـدن از مـداخالت غیـر در
داخل مرزی که علیرغم متغیر بودن ،قابلشناسایی است .از نظـر بـرلین ،مفهـوم منفـی آزادی برابـر
است با همان منظور لیبرالها در عصر جدیـد از آزادی .بـه عبـارتی ،وی مـینویسـد کـه فیلسـوفان
کالسیک سیاست در انگلستان مانند هابز و جرمی بنتهام وقتی کلمه آزادی را به کار میبردند ،همین
معنی را مدنظر داشتند .نکته جال این است که برلین ،آزادی منفی یا جلوگیری از مـداخالت غیـر را
دفاع از آزادی نیز میداند (برلین.)263-266 :1348 ،
«مفهوم مثبت» آزادی در پاسخ به این سؤال مطر میشود« :منشأ کنترل یا نظارتی که میتواند
کسی را وادار سازد که به فالن طرز خا

عمل کند یا فالن طور معین باشـد ،چیسـت و کیسـت؟»

(برلین .)231 :1348 ،برلین ،مفهوم مثبت آزادی را برخاسته از تمایل فرد برای آقـا و صـاح اختیـار
خود بودن ،میداند .از دیدگاه برلین ،آزادی به این مفهوم ،فاعلیت ارادهی انسانی در تعیین سرنوشـت
خوی

بوده و وجه متمایزکننده انسان از اشیا و حیوانات است .وی در این باره مینویسد:
آرزوی مس آن اس که زندگیای که مالیکالنم و تصالمیماتی کاله مالیگیالرم در
اختیار خودم باشد و به هیچ نیرویی از خارج وابتته نشاشد .میخواهم آل فعالل
خود باشم و نه آل فعل دیگران میخواهم عامل باشم و ناله معمالوط .دالیالل و
هدفهای کارم را خودم تشخیص بالدهم و مالاط خالودم باشالد و عوامالل اجنشالی
دیگری در مس م ثر نشاشد .میخواهم کتی باشم و ناله هالیچ کالس .مالیخالواهم
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فاعل و تصمیمگیرنده باشند .نمیخواهم دیگران درباره ی مالس تصالمیم بگیرنالد.
میخواهم خود راه خویج را برگزینم نه آنکه به وسیلهی دیگران و تح تالأثیر
عوامل خارجی به راهی کشانده شوم  ...میخواهم خود هدف و روش خالویج را
انتخاب کنم و آن را به تحقق برسانم .ایس دس کم جزئی اس از مفهالومی کاله
وقتی خود را حیون عاقل میخوانم در نظر دارم .چیزی اس که مرا باله عنالوان
آدمی زاد از سایر موجودات دنیا ممتاز میگرداند  ...هر قدر کاله باله ایالس آرزوهالا
دس یابم خود را همان قدر آزاد احتاس میکنم و به همان اندازه کاله تحقالق
آنها را دور از دسترس بدانم احتاس بردگی میکالنم» (بالرلیس -252 :1338
.)249

به باور برلین ،در توجیه لزوم انسان به مثابه صاح اختیار خود ،به توان عقلـی انسـان اسـتدالل
میشود ،اما میان عقالنی بودن و رفتار آزاد نمیتوان رابطهی عقالنی و مثبت برقرار کـرد؛ مـیتـوان
پذیرفت که انسان چون عاقل است ،باید آزاد باشد یا چون میتواند عاقـل باشـد ،پـی مـیتوانـد آزاد
باشد .با این وجود ،دو مشکل مهم از مقوله ی آزادی؛ یعنی خود را صاح اختیـار دانسـتن در مفهـوم
مثبت آزادی پی

میآید:

 -1خدشهدار شدن و تحدید عقل به وسیلهی سایر گرای ها و غرایز انسانی
 -2بعید بودن تحقن یک عقالنیت مطلوب در افراد.
نقد اول مشروعیت آزادی را موردسؤال قرار مـی دهـد و نقـد دوم ،آزادی را تـا تحقـن عقالنیـت
مطلوب یا تبعیت از مراج ،عقالنی به تأخیر میاندازد (نقل از :قادری.)31-38 :1382 ،
در جم،بندی این بخ

باید گفت که آزادی منفی (آزادی از) از دیدگاه بـرلین بـه رفـ ،موانـ ،و

محدودیتهای پی روی انسان و آزادی از کنتـرل و مداخلـهی دیگـران اشـاره دارد و آزادی مثبـت
(آزادی برای) به توانایی انسان در ایجاد مطلوبیتهای موردنظر خود .مسـلم اسـت کـه ایـن دو شـنّ
آزادی ،الزم و ملزوم یکدیگرند و به تعبیر دقینتر ،انسان تنها زمانی میتوانـد فاعلیـت مختـار داشـته
باشد (آزادی به مفهوم مثبت) که ابتدا موان ،و محدودیتهای پی

روی این فاعلیـت برداشـته شـود

(آزادی منفی) .بنابراین ،میتوان گفت که آزادی منفی ،مقدمـهای بـرای تحقـن آزادی مثبـت اسـت.
درواق ،،در اینجا آزادی در دو گام محقن میشود؛ ابتدا موان ،آزادی نفی و طرد میشود ،اما این نفی و
طرد به چه منظوری صورت میگیرد؟ بدین منظور که زمینههای الزم برای کـن
انسان فراهم شود و انسان با اختیار و ارادهی خود بتواند سرنوشت خود را رقم بزند.

و فاعلیـت مختـار
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 -3انقالب اسالمی ایران؛ تجلی آزادی

بدیهی است که برلین از اندیشمندان بـزرگ لیبـرال اسـت و آزادی مـدنظر وی ،آزادی در چـارچوب
مکت لیبرالیسم است که آزادی به این معنا ،در اینجا موضوع بحث و بررسی نیسـت ،بلکـه آزادی در
ظرف بزرگ اسالم معنا میشود .ضمن اینکه آنچه در اینجا موردتوجـه اسـت ،بیشـترروش بـرلین در
تقسیم آزادی به دو وجه منفی (سلبی) و مثبت (ایجابی) است ،نه ماهیت آزادی .درواق ،،تقسیمبنـدی
وی از آزادی به دو گونه منفی و مثبت میتواند مبنایی برای تحلیل انقالب اسالمی ایران قرار گیـرد؛
بر این اساس ،چنانچه آزادی را به روشی که برلین آن را تعریف کرده ،مبنای تحلیل انقالب اسـالمی
قرار دهیم ،این انقالب دارای دو وجه سلبی و ایجابی است؛ در وجه سلبی انقالب اسالمی در پی نفی
استبداد داخلی ،سلطه خارجی ،سیاستهای اسالم زدایی رژیم شاه و وضعیت نامطلوب اقتصادی ایجاد
1

شد و در وجه ایجابی ،این انقالب ،تحولی برای دستیابی و تحقن مردمسـاالری دینـی ،اسـتقالل ،
آزادی ،کارآمدی ،محرومیتزدایی ،رف ،فقر و استضعاف بود .درواق ،،انقالب اسالمی اقدامی برای فراز
کردن آرمان آزادی در حیات فردی و اجتماعی ایرانیانِ مسلمان بود که تالش برای تحقن این آرمان
در دو مرحله صورت گرفت؛ ابتدا علیه موان ،آزادی؛ یعنی استبداد داخلی ،سلطه خارجی ،اسـالمزدایـی
رژیم شاه و وضعیت نامطلوب اقتصادی اعتراض و انقالب صورت گرفت و این موان ،از سر راه برچیده
شد و در گام بعدی ،ملت ایران در مسیر تعیین سرنوشت خود (آزادی مثبت) کوشید تا به ارزشهـایی
چون مردمساالری دینی ،استقالل ،آزادی ،کارآمدی ،محرومیتزدایی ،رف ،فقر و استضعاف و  ...دست
یابد و آنها را در حیات سیاسی اجتماعی خود محقن کند.
 .1-3آزادی در وجه منفی در انقالب اسالمی

همانگونه که گفته شد ،به طور عمده انقالب اسالمی «نه» بزرگی به چند مسئله بود که طـرد و نفـی
این مسائل ،تجلی آزادی منفی است .این مسائل عبارتاند از:
 .1-1-3استبداد داخلی

روند  31ساله حکومت پهلوی دوم نشان میدهد که بعـد از کودتـای  28مـرداد بتـدری  ،جنبـههـای

 -1استقالل هم به معنای آزادی عمل ملتها و اختیار یک کشور در عرصۀ جهانی است (رمضـانی )38 :1332 ،و
سلطۀ خارجی نیز مان ،این آزادی است .درواق ،،استقالل یعنی آزادی نسبی یـک کشـور از دخالـت کشـورهای
دیگران در امور داخلی خود ،بعالوه توانایی بیان و اجرای نظریات خود در صحنه بـینالمللـی یـا ابـراز و امعمـال
سیاست مستقل درامور خارجی (اسمیت و باربر.)231-232 :1312 ،
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شخصی ،اقتداری و استبدادی این رژیم تقویت شد .درواق ،،در سالهـای قبـل از ملـی شـدن نفـت،
باتوجه به تعدّد بازیگران داخلی و قدرتهای خارجی (آبراهامیان ،)153 :1381 ،شاه به لحـاظ قـدرت
در موقعیتی شکننده قرار داشت و تنها اقدام قابل توجه وی برای دستاندازی تمـامعیـار بـه قـدرت،
بازنگری در قانون اساسی بود که طبن آن ،حن انحالل مجلسین به شاه واگذار شد کـه براسـاس آن
درواق ،،اصل «قدرت ناشی از ارادهی شاه» ،جایگزین اصـل «قـدرت ناشـی از ارادهی ملـی» گردیـد
(ازغندی .)136 :1385 ،با این حال ،بعد از کودتا ،باتوجه به سرکوب شدید مخالفان ،ایجاد سازمانهـا
و دستگاههای جدید اطالعاتی ،پلیسی و امنیتی و همچنین حمایت قدرتهای خارجی ،بویوه آمریکـا،
رژیمی اقتدارگرا ایجاد کرد که بتدری جنبههای شخصی آن تقویت شد و از سالهـای ابتـدایی دهـه
 61به بعد به سلطانیسم سوق یافت.به عبارتی ،از سال  62بـه بعـد ،دو عامـل عمـده سـب گـذار از
اقتدارگرایی به دیکتاتوری سلطنتی نظامی شد؛ اول آنکه با اصالحات ارضی ،معادلهی قدرت به ضـرر
زمین داران و به نف ،دولت تغییر کرد و درواق ،،قدرت دولتی جایگزین قـدرت زمـینداران در روسـتاها
شد و همزمان ،با سرکوب قیام  15خرداد ،آنگونه که عَلَـم بعـدها همیشـه بـه شـاه مـیگفـت (ر.ک:
میالنی ،)641 :1332 ،رژیم تصور میکرد که مخالفان عمدهی خود؛ یعنی کمونیستها و مذهبیها را
سرکوب کرده و دیگر مخالفی ندارد و دوم اینکه درآمدهای فزاینده نفتی ،مناب ،مالی و ارزی مهمی را
در اختیار شاه قرار میداد (کاتوزیان .)223-236 :1332 ،میتوان گفت ساختار قدرتی کـه محمدرضـا
شاه در دورهی بعد از کودتا ایجاد کرد ،از چند ویوگی برجسته برخوردار بود:
الف) شخصی بودن :شاید بتوان گفت که ساختار قدرت شخصی شده ،مهمترین و پایدارترین
ویوگی ساختار قدرت پهلوی دوم از سال  1362به بعد بود .متأثر از همین ویوگـی بـود کـه شـاه بـه
کانون فائقه قدرت در ایران تبدیل شد و عمال نق

همهی قوای حکومت را بـازی مـیکـرد .جالـ

آنکه ،خود شاه این ویوگی را اقتضای وضعیت ایران میدانست (ر.ک :پهلوی(1355 ،الـف) .)18 :ایـن
ساختار چند پیامد عمده داشت :مهمترین پیامد ،افزای

شی تمایل به دیکتاتوری بود (ر.ک :پهلـوی،

(1355ب) .)14 :غلبه شبکه روابط شخصی و پیوندهای غیررسمی و در محاق قرار گـرفتن سـازمان-
هــای رســمی بوروکراتیــک و قــانونی (حجاریــان 65 :1316 ،و ر.ک :ازغنــدی )11-12 :1385 ،و
گستردگی و در عین حال ،تصل روزافزون حلقهی درونی و هستهی مرکزی قدرت که پیامد مستقیم
و مهم آن ،گسترش فساد بود (در زمینه گسترش فسـاد ر.ک :کاتوزیـان ،264 :1332،فـوران:1331 ،
 ،646سوداگر )165-168 :1343 ،از دیگر پیامدهای شخصی شدن قدرت بود.
ب) استقالل از جامعه :درآمدهای نفتی ایران ،از  22/5میلیون دالر در سال  1333به نزدیک
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 21میلیارد دالر در سال  1355رسید (فوران 643 :1331 ،و آبراهامیان .)331 :1381 ،پیامد مهم ایـن
افزای

انفجاری درآمد ،رونن بخشیدن استبداد نفتی ،از بین بردن بقایای واق،بینی ،حزم و احتیاط در

شاه و مزدوران

(کاتوزیان )284 :1316 ،و در یک کالم ،استقالل آن از جامعه ،طبقات و گروههـای

اجتماعی بود .به بیان دیگر ،در سایهی افزای

درآمدهای نفتی ،ویوگـی نخسـت حکومـت پهلـوی و

پیامدهای آن تقویت شد .درواق ،،رانتهای نفتی حداقل سه تأثیر عمده بر ماهیت دولت پهلـوی دوم
گذاشت که عبارتاند از« :تأثیر رانتیر»« ،تأثیر سرکوب» و «تأثیر نوسازی» (ر.ک .) Ross,2001:در
زمینه تأثیر رانتیر باید از سه اثر مالیاتی ،هزینهای و حامیپروری نام برد؛ بـدین معنـا کـه بـا افـزای
درآمدهای نفتی ،دولت دیگر نیاز چندانی به گرفتن مالیات از مردم نداشت که ایـن امـر بـه اسـتقالل
بی

از پی

رژیم از جامعه و طبقات اجتماعی منجر شد .در بُعد دیگر نیز شاه به جای تکیه بر مردم،

با تکیه بر همین درآمدها ،گروههای حامی تشکیل داد و حلقهی درونی قـدرت را گسـتردهتـر کـرد و
نق

حامی بزرگ را برای درباریان و گروههای وابسته به آنها ایفا کرد (گازیوروسکی.)238 :1311 ،

به تأثیر سرکوب و نوسازی در ادامه اشاره خواهد شد.
ج) میلیتاریسم و سرکوب :این امر در افزای

جنـونآمیـز و سرسـامآور خریـد تسـلیحات و

تقویت سازمانهای نظامی ،اطالعاتی و امنیتی و گسترش حوزهی مانور و اقـدام آنهـا نمـود یافـت.
قابل ذکر است که از سال  1323تا  ،1354ایران  11میلیارد دالر از آمریکا سال خریداری کرد که از
این رقم 14 ،میلیاردش مربوط به سال  1351به بعد اسـت (فـوران .)512-513 :1331 ،هزینـههـای
دفاعی از  1/3به  3/3میلیارد دالر در سال  1351رسید و تعداد نیروهای مسلح نیـز از  131هـزار بـه
 613هزار نفـر در فاصـلهی سـالهـای  1351-54رسـید (فـوران .)645 :1331 ،مهمتـرین کـارکرد
نیروهای مسلح و سایر شبکهها و سازمانهای امنیتی موازی ،کنترل و سرکوب شدید مخالفان رژیم و
جلوگیری از هرگونه انتقاد بود .پیامد این وضعیت ،تقویت متقابل و همزمانِ وابستگی به خارج و تنفر،
خشم و سرخوردگی در داخل بود.
د) تحکیم خصلت دستت نشتاندگی :بعـد از کودتـای  28مـرداد ،متـأثر از تـرس شـاه از
کمونیســم و ناصریســم در منطقــه (ر.ک :میالنــی )253-254 :1332 ،و بواســطهی درک ماهیــت
نامشروع ،کودتایی و فاقد پایگاه اجتماعی ،رژیم شاه در جهت وابسـتگی روزافـزون بـه آمریکـا پـی
رفت (گازیوروسکی 33-61 :1311 ،و  .)152-156به این ویوگی که به وابسته بودن رژیـم شـاه بـه
قدرتهای خارجی اشاره دارد ،در ادامه پرداخته میشود.
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 .2-1-3سلطه خارجی

اغل گفته شده که محمدرضا شاه نیز مانند پدرش ،ستونهای قـدرت و حکـومت

را بـر سـه رکـن

ارت  ،بوروکراسی و دربار استوار ساخت (ر.ک :آبراهامیان ،)338 :1381 ،حال آنکه حکومـت وی ،بـه
ویوه بعد از کودتا ،دارای رکن چهارمی نیز بود که عبارت بود از برخورداری از حمایـت یـک ابرقـدرت
خارجی؛ یعنی آمریکا .جمله معروف شاه خطاب به کیمروزولتپسازکودتای  28مـرداد ،بخـوبی گویـای
این موضوع است« :من تاج وتخت خودرامدیون خدا ،ملتم ،ارت

وشما (آمریکا) میدانم» (شوکراس،

 81 :1343و میالنی.)261 :1332 ،
درواق ،،هرچند شاه از همان سال  1321مایل بود که با آمریکا همپیمـان شـود ،امـا تنهـا بعـد از
کودتاست که پیوندهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی بیسابقهای با آمریکا برقرار میکنـد ،بـه گونـهای
که در راهبرد سیاست خارجی ایران که بعد از کودتا و تحت عنوان «ناسیونالیسم مثبت» اتخـاذ شـد،
ابتدا اتحادباغرب وحفظ امنیت ازطرین آن مطر شدو سـپی در راهبـرد «مسـتقل ملـی» ،از اواسـط
دههی  61به بعد ،از آمریکا به عنوان قدرت حامی نام برده شد (ازغندی.)68 :1314 ،
توضیح آنکه ،با سرنگونی دولت مصدق ،نشانههای چرخ

بزرگ در سیاست خـارجی ایـران ،بـه

صورت پررنگ شدن اتحاد با غرب ،آشکار گردید؛ با این تفاوت که این مسئله بـه تغییـر محـور نفـوذ
خارجی در ایران از انگلیی به آمریکا منجر شد .بنابراین ،در قالـ کنسرسـیوم نفتـی ،از نفـت ایـران
سهم  61درصدی به آمریکا واگذار شد .عالوه بر این ،در بُعد منطقهای نیز از این زمان به بعد ،ایـران
به نحوی ذیل سیاست خارجی امریکا تعریف شد و در سیاست خارجی آمریکا نق هایی هم به ایـران
واگذار شد که عضویت در پیمان نظامی بغداد بهترین شاهد مثـال آن اسـت .در ادامـه نیـز بـا وقـوع
کودتــای کمونیســتی در عــراق ( )1331و خــروج ایــن کشــور از پیمــان بغــداد ،پیمــان دفــاعی
دوجانبهایبینایرانو آمریکا امضاشـدوازطرین تصـوی قـانون جلـ وحمایـت ازسـرمایههـای خـارجی،
سرمایهگذاریهای توسط آمریکادرایران انجام گرفت .اقدام دیگر ایران برای نزدیکی بی

از پی

به

غرب و آمریکا ،شناسایی رژیم صهیونیستی به صورت دوفاکتو در سال  1333بود.
درواق ،،توسعه نفوذ آمریکا در ایران سب شده بود که بادسـت بـه دسـت شـدن قـدرت درمیـان
زمامداران دموکرات وجمهوری خواهدر آمریکا ،اوضاع داخلی وسیاست خارجی ایـران دگرگـون شـود.
چنــــین بودکــــه دراواخردهــــه  61ش ،بارویکارآمــــدن «کنــــدی» درآمریکاوآغازاصــــالحات
موردنظرآمریکادرایران ،برگ دیگری از سلطهی آمریکا بر ایران رونمایی شد .اما اوج سلطهی آمریکـا
بر ایران در این زمان با تصوی کاپیتوالسیون به نف ،دهها هزارمستشار نظامی ایـن کشـور در ایـران
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جدی امام خمینی مواجه شد (ر.ک :صحیفه امام ،ج.)615 :1

با این حال ،سلطه ی آمریکـا بـه ویـوه بـاروی کارآمدننیکسـونوطر دکتـرین اوگسـترش یافـت
(هوشنگ مهدوی .)625-624 :1313 ،براسـاس ایـن دکتـرین وهمچنـین خواسـت خودشـاه ،ایـران
مسئولیت امنیت منطقه راقبول کرد؛ «ژاندارم منطقه» شد وروابط بازرگانی وتجاریاش با آمریکـا ،بـه
ویــوه درزمینــه نظــامی گســترش زیــادی یافــت .عــالوه براین،درزمینــههــای دیگرنیزقــراردادی بــه
ارزش15میلیارددالر،بدون صادرات نفتی ،به مدت پن سال میان ایـران و آمریکـا بـه امضـا رسـیدکه
ازجمله موارد مطر شده در آن ،فروش هشت نیروگاه اتمی به ایران بود (ازغندی.)315 :1314 ،
در مجموع ،پیوستگی و درهم تنیدگی و در عین حـال وابسـتگی و سرسـپردگی شـاه بـه آمریکـا
بحدی بود که به نوشته جان فوران« ،هیچ کشور دیگری را نمیتوان یافت که آمریکا تا ایـن حـد در
آن نفوذ کرده باشد» .ابعاد این نفوذ به گونهای بود که در سال  ،1351حدود  511شـرکت آمریکـایی،
 111میلیون دالر در ایران سرمایهگذاری کرده بودند و  12بانک بزرگ آمریکـا 2/2 ،میلیـارد دالر در
ایران دارایی داشتند 31111 .آمریکایی در ایران فعالیت داشتند و هر تکنسین نظـامی ،ماهانـه 3111
دالر از دولت ایران حقوق میگرفت .قابل ذکر است که در این زمان 21 ،درصد از درآمد نفتی ایـران
صرف خرید تسلیحات از آمریکا میشد (فوران.)512 - 513 :1331 ،
بــازخورد ایــن وابســتگی در جامعــه و تبعــات آن بــرای رژیــم شــاه بســیار گــران تمــام شــد؛
زیراازدیدبسیاریازایرانیان ،اقدامات شاه به معنای ازدست رفتن استقالل کشوربود ودرنهایـت نیـزهمین
احساس عمومی ،یکیازسرچشمههای ژرف بیگانگی وبیزاری مردم ازرژیم شاه شـد (رمضـانی:1332 ،
 .)58درواق ،،بیگان گیوبیزاریایرانیان ازآمریکابه این تصورمردم بازمی گشـت کـه آن کشورباپشـتیبانی
نظامی ،اقتصادی وسیاسی ازرژیم شاه ،احساس عزت واستقالل ایران راجریحهدارکرده است .بـرهمین
اساس است که برخی انقالب اسالمی را «انقالب دوگانـهی بیگـانگی و بیـزاری فزاینـده» از شـاه و
آمریکا دانستهاند.
 .3-1-3اسالم زدایی

«نَه» دیگر مردم در انقالب اسالمی ،نفی و طرد اقدامات اسالم زدایانهی رژیم شاه بود که مـیتـوان
آن را هم محصول دو عامل پیشین (استبداد داخلی و وابستگی خارجی) و هم به عنوان اقدامی بـرای
تحکیم آن دو قلمداد کرد .درواق ،،هرچند شاه در مخالفت با اسالم ادامه دهندهی راه پدرش بود ،امـا
روند مخالفت وی با اسـالم ،از اوایـل دهـهی  61و بواسـطهی رحلـت آیـت اهلل بروجـردی ،سـرعت
بیشتری به خود گرفت .از این رو ،در نخستین حرکت ،اقدام به تصوی الیحهی انجمنهای ایـالتی و
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والیتی کرد که آشکارا نقض اصول مذهبی بود .با این حال ،بعد از قیـام  15خـرداد  62و پیشـاهنگی
علما و نیروهای مذهبی در مخالفت با رژیم ،سرکوب علما و نیروهای مذهبی و مخالفت بـا مـذه و
مظاهر آن ،بی

از پی

در دستورکار رژیم قرار گرفت .به طور خالصه میتوان گفت کـه عـالوه بـر

گسترش سپاه دین به جای روحانیون ،تغییـر تقـویم کشـور بـه تـاریخ شاهنشـاهی ،میـدان دادن بـه
نیروهای بهائی و درج مقاالت ضددینی درنشریاتی مانند مجله جوانان حزب رستاخیز (ر.ک :کـاظمی،
 ،)611 :1384گسترش قمارخانـه هـا ،مراکزفحشـا ،مشـروب فروشـیهاونمـای

فـیلمهـای مبتـذل

درسینماوتلویزیون بخشی ازتالشها و اقدامات رژیم دررویارویی بافرهنگ اسالمی بود .به بیان دیگر،
بیتوجهی به ارزشهای دینی و بیتفاوتی نسبت به خواستههای مردم و علمای مذهبی ،رواج فساد و
فحشا ،عدم پایبندی به شعائر اسالمی و عدم مراعات عفـت عمـومی ،بـویوه در مراسـمهـایی ماننـد
جشن های  2511ساله شاهنشاهی و جشن هنر شـیراز (ر.ک:پارسـونز ،)231 - 238 :1343 ،اشـتغال
بهائیها و صهیونیستها در پست های کلیدی و حساس دولتی که از دید مردم ،نشان از عناد رژیم با
اسالم بود ،تغییر تاریخ اسالمی و تروی و تبلیغ ارزشها و سنتهـای قبـل از اسـالم و  ...احساسـات
مذهبی مردم و علما را جریحهدار کرده بود (محمـدی .)81 - 81 :1381 ،پیامـد مهـم سیاسـتهـای
اسالمزدایی شاه این بود که فاصلهی حکومت با مردم را بی

از پـی

گسـتردهتـر کـرد و دوقطبـی

غیرقابل ترمیمی راکه مبتنی بر صفآرایی اکثریت مردم و علما در مقابل رژیـم از یـک سـو و رژیـم،
دربار و وابستگان آنها از سوی دیگر بود ،شکل داد (محمدی)11 :1381 ،؛ دوقطبیای که هـیچ گـاه
ترمیم و بازسازی نشد.
 .4-1-3ضعف و ناکارآمدی اقتصادی

افول اقتصادی و تهدید زندگی و معیشت اقشار مختلف نیز ازجمله عواملی است که ایرانیان با دسـت
یازیدن به انقالب درصدد نفی و طرد آن بودند (آزادی منفی) .درواق ،،هرچند افزای

درآمدهای نفتی

منجر به رونن و تسری ،در برنامههای توسعه شـد (آبراهامیـان ،)331 - 331 :1381 ،امـا پیامـدهای
سیاستهای توسعهای رژیم ناگوار بود .توضیح آنکه از سال  1352به بعد ،خطوط وابستگی در اقتصاد
ایران تکمیل شد و دوره سرمایهگذاری کـامال وابسـته ای آغـاز شـد کـه بـه مـدد درآمـدهای نفتـی،
فرایندهای اقتصادی از قبل موجودرا شتاب بخشید که البته به سرعت از کنتـرل خـارج شـد (فـوران،
 611 - 611 :1331و معدل .)82 - 85 :1382 ،پیامدهای این سرمایهداری بر اقتصاد ایران ناگوار بود
که در اینجا به عنوان نمونه به بررسی این پیامدها در دو بخ

مهم اقتصادی میپردازیم:
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الف) کشاورزی

کشاورزی در این دوره دستخوش تحوالت عظیمی شد که ناشی از اجرای اصالحات ارضـی بـود .بـا
این وجود ،در اثر اجرای اصالحات ارضی نه تنها وضعیت کشاورزی بهبود نیافت ،بلکه سطح زندگی و
معیشت روستانشینان همچنان پائین ماند ،به گونهای که در فاصله سالهـای  38 ،1351-54درصـد
روستائیان از سوء تغذیه رن میبردند و چهار درصد نیز شدیدا سوءتغذیه داشـتند .عـالوه بـر ایـن ،بـا
گذشت یک دهه از اجرای اصالحات ارضی ،تولید کشاورزی دچـار افـت شـد و بـه نسـبت سـرانهی
جمعیت عق ماند .به عنوان مثال ،در سـال  ،1351مصـرف روسـتائیان  1/3میلیـارد ریـال از تولیـد
کشاورزی بیشتر بود (کاتوزیان .)351 :1316 ،ادامه این روند در سال های بعد سب شد کـه در سـال
 16 ،1354درصد نیازهای غذایی کشور از خارج وارد شود (فـوران ،613 :1331 ،در مـورد پیامـدهای
اصالحات ارضی ر.ک :صمیمی.)141 - 148 :1348 ،
ب) صنعت

جایگزینی وارادات وتوسعهی صادرات دو راهبرد برای توسعهی اقتصادی کشور از سـالهـای دهـهی
 61به بعد بود که به ترتی اتخاذ شد .براساس الگـوی جـایگزینی واردات ،دولـت درصـدد بـود کـه
محصوالت وارداتی را خود درداخل تولیدکند .در الگویدوم (درسـالهـای آغـازین دهـه ،)51برصـنای،
سرمایهای وانرژیپایه مانندسیمان ،فوالدوپتروشیمی تأکیـد شـده بـود .اماباتوجـه بـه پیچیـدگی ایـن
صنای ،،ایران روزبه روزبه کشورهای صاح تکنولوژی وشرکت های چندملیتی بیشتروابسـته مـی شـد
(ملک محمدی .)13 - 11 :1381 ،عالوه بر این ،به دلیل وابستگی صنعت به نفت وهمچنـین تکیـه
برکشورهای غربی وشرکت های چندملیتی رژیم نتوانست بخ

صنعت رادرکشـوربومی کنـد .ضـمن

اینکه پیشرفت صنعتی ایران ،به نف ،سرمایه داران وطبقه ی متوسط به باالی جامعـه ومقامـات دولتـی
وتکنوکرات هاشد (رویایی و یاوری ،)111 :1313 ،به طوری که تنهـا  65خـانواده 85 ،درصدشـرکت-
هارادرکنترل داشتند .این در حالی بودکـه وضـعیت کـارگران مسـاعدنبود؛ درسـال  ،1353حـدود 13
درصدکارگران ،کمترازحداقل دستمزدقانونی مزدمیگرفتندواکثریت مردم شهرهازندگی سختی داشـتند
(فوران.)683 - 635 :1331 ،
درمجموع ،ازسال های دهه1361به بعد ،نرخرشدصنعتی ایراندست کمازدوجهت گمـراه کننـده بـود:
اوالسهم صنعت ازتولیدناخالص ملی  18درصدبودودرمقایسه باسهم بخ

خدمات وسهم نفت که هر

کدام  35درصدبود ،رقم باالیی نبود .ثانیا دراین دوره ،صادرات صنعتی غیرنفتی دوتاسه درصدصـادرات
ایران راتشکیل می دادکه اینهم ناچیزبود .عالوه براین ،بخ

صنعتی تاحدزیادی به مشارکت خارجیان
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وابسته بود؛ سرمایه خارجی درصنای ،جنبه غال داشـت وحتـی درصـنای ،نسـبتابومی مانندبافنـدگی،
جاپایی بازکرده بود (هالیدی .)145-181 :1358 ،قابـل ذکراسـت کـه درسـال  ،1351شـرکت هـای
دارویی  85تا  111درصدبه واردات اتکاداشتند؛ شرکت های شیمیایی  41تا  111درصد ،بافنـدگی 81
درصد ،بعضی صنای ،غذایی  11درصدوپارهای ازمصالح ساختمانی  51درصـد (نقـل از فـوران:1331 ،
.)686
در جم ،بندی این بخـ  ،کاتوزیـان مـینویسـد« :آنچـه درایـران رخدادنـه پیشـرفت اجتمـاعی
واقتصادی بودونه مدرنیسم ،بلکه شبهمدرنیسمی بوده که عوایدنفت آنراتسـری ،کـرد  ...هنگـامی کـه
کشوردرآستانه دروازه های تمدن بزرگ قرارداشت  ...حمل ونقل شهری درهمه جابه ویـوه تهـران بـه
قدری خـراب بودکـه غیرقابـل توصـیف اسـت .وضـ ،مسـکونی جزبـرای وابسـتگان دولـت وجامعـه
تجاروحشتناک بود .اغل شهرهای کوچک وبزرگ ازجمله تهران فاقدسیستم فاضـالب کارآمدبودنـد،
( »...کاتوزیان .)323 :1316 ،بنابراین ،اینگونه بود که در جریان مبارزات انقالبـی ،ائتالفـی همـهگیـر
علیه رژیم شکل گرفت.
 -4آزادی مثبت در انقالب اسالمی

پرس

اساسی در اینجا این است که انقالب اسالمی ایران برای تحقن چه آرمانها و اهدافی شـکل

گرفت؟ پاسخ به این پرس  ،در اصل پاسخ به وجه ایجابی آزادی به روایت برلین اسـت .درواقـ ،،در
وجه منفی بحث بر سر این بود که انقالب اسالمی« ،نه» به چه چیزهایی بود و در اینجـا بحـث ایـن
است که انقالب اسالمی برای تحقن چه اهدافی شـکل گرفـت؟ بـه عبـارت دیگـر ،در اینجـا پاسـخ
ایجابی مردم ،رهبران و ایدئولوگهای انقالب اسالمی به عارضههـا و مسـائلی کـه در جامعـه وجـود
داشت و زمینههای شکلگیری و نض انقالب را فراهم کرد ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1-4مردم ساالری دینی

مردم ساالری دینی که در شعار مردم برای برپایی «جمهوری اسالمی» متجلی بود ،آرمانی بود که در
پاسخ به ویوگی های شخصی و استبدادی رژیم شاه و حذف دیـن از عرصـه سیاسـت (سیاسـتهـای
اسالم زدایانهی آن) مطر میشد .درواق ،،مردم با طر شعار جمهوری اسالمی که امـروزه از آن بـه
مردم ساالری دینی تعبیر میشود ،خواهـان حاکمیـت دیـن و ارزشهـای الهـی در جامعـه و تعیـین
سرنوشت شان به دست خود و در چارچوب ضوابط الهی بودند .به عبارتی ،حکومت اسالمی (جمهوری
اسالمی) ازنظرآنان بایسـتی واجـدویوگی هـایی چـون برپایـه قـرآن بـودن وپـذیرفتن اصـل رهبـری
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وجمهوریت میبود (مرکز اسناد انقالب اسالمی .)132 :1313 ،این آرمان ،در زمرهی نخستین اهـداف
انقالب اسالمی و شاید بتوان گفت مهمترین هدف انقـالب اسـالمی بـود ،بـه گونـهای کـه امـام

دراولــین بیانیــهی مبــارزاتی شــاندر  15اردیبهشــت  1323باشــروع بیانیــهی خودباآیــهی شــریفه
«قُلْانَّمااعِظُكُمبِواحِدَةٍأنْتَقُومُوالِلّهِمَثنىوَفُرادى» مردم رابه قیام برای خدافراخواندند؛ قیام بـرای خـدا،
قیامی که مبتنی برحضورمردم درصحنه باشد .وجه ایجابی ایـن قیـام در مراحـل بعـدی نهضـت بـه
صورت خواستهی برپایی «جمهوری اسالمی» با همان دو رکن متجلی شد (رک :شفیعیفـر.)1335 ،
در این زمینه ،امام خمینی با اینکه از سال  1368نظریۀ والیت فقیـه را بـه عنـوان مبنـایی بـرای
تشکیل حکومت اسالمی ارائه داده بودند ،در  22مهر 1351درپاریی درمصاحبه بـا «فیگـارو» بـرای
اولین باردرخصو

نوع نظام سیاسی آینـده از «جمهـوری اسـالمی» نامبردنـد و سـپی در توضـیح

خصوصیات آن فرمودندکه «حکومت جمهوری اسالمی مبتنی برضوابط اسالم ،متکی به آرای ملـت»
خواهد بود (صحیفه امام ،ج .)363 :6درواق ،،مردم ساالری دینی نظامی اسـت کـه درآنحاکمیـت بـه
خداوند تعلن داردوباعقیده و ایمان و عواطف وآرای مـردم پیونـدخورده اسـت (ر.ک :سـعیدی:1332 ،
.)225
 .2-4آزادی

«آزادی» در کنار «استقالل» و «جمهوری اسالمی» یکـی از سـه رکـنِ مشـهورترین شـعار انقـالب
اسالمی بود .اهمیت آرمان آزادی که در اینجا به معنای رهایی از سـلطه و دیکتـاتوری ،حـن تعیـین
سرنوشت ،حن مشارکت سیاسی و  ...است (مرکز اسناد انقالب اسالمی ،)161 :1313 ،بحـدی اسـت
که در میان شعارهای سیاسی انقالب ،بیشترین میزان فراوانی ( 24/6درصد) را به خود اختصا

داده

است (پناهی .)18 :1313 ،درواق ،،به موازات تثبیت ویوگیهای استبدادی رژیم شاه ،شـرایط خفقـان،
سرکوب و اختناق و نادیدهگرفتن حقوق مختلف ملـت ،خواسـتهی آزادی روز بـروز بیشـتر در فضـای
مبارزاتی علیه رژیم و در میان عموم مردم مطر میشد (فارسـون ،مشـایخی .)21 :1381،در همـین
راستا ،امام به دلیل ماهیت استبدادی رژیم پهلـوی ،آن را ضـدآزادی دانسـته ،در اعتـراض بـه سـل
آزادی های اجتماعی از سوی رژیم ،آزادی را عطیهای الهی قلمداد کردند که اسالم آن راامری فطری
میداند و براین اساس ،بر ادعای رژیم مبنی بـر «اعطـای آزادی» بـه مـردم تاختنـد (ر.ک :صـحیفه
امام ،ج  .)614-611 :3سردادن شـعارهایی چـون «آزادی آزادی ایـن اسـت شـعارملی»« ،آزادی
تنهاآرزوی من است ،پیروزی عاقبت مال من است»« ،مکتـ خمینـی مکتـ آزادگـی اسـت هـدف
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ازنهضت شرهایی ازبردگیاست»« ،نهال آزادی راباخونخودآبیاری کن» و  ...ناظر به این خواسته بود.
 .3-4استقالل و حاکمیت ملی

حاکمیت ملی و حفظ استقالل کشور در برابر سلطهی خـارجی ،همانگونـه کـه در یکـی از مهمتـرین
شعارهای انقالب؛ «استقالل ،آزادی ،حکومت اسالمی (جمهوری اسـالمی)» بـر آن تأکیـد و تصـریح
میشد ،در زمرهی آرمانها و اهداف انقالب اسالمی قرار دارد .درواق ،،در کنار و حتی در ذیل تـالش
برای احیای اسالم ،مسئلهی استقالل وحاکمیت ملی نیز در انقالب اسالمی بسیار حائزاهمیـت اسـت.
بر همین اساس ،مخالفت باوابستگی رژیم شاه به غرب وبه ویوه آمریکا و تأکیـد بـر حفـظ اسـتقالل
کشور از نفوذ ،دخالت و سلطهی خارجی ،از شعارهای اصلی مردم در جریان مبارزات انقالب بـود .بـه
عبارتی ،به موازات تالش برای سرنگونی نظام شاهنشاهی ،یکیازاهداف اصلی انقالب اسـالمی ،قطـ،
نفوذ خارجی و وابستگی به آمریکابود .در این زمینه ،امام خمینـی در اسـفند  51بـه هنگـام تـرک
تهران به مقصد قم در این باره فرمودند (صحیفه امام ،ج:)241 - 242 :4
مل ش اع بایدتوجه داشته باشالدکه گرچاله اسالتشدادداخل فروریخال ومالردم
آزادى رالمس کردهاند ول هنوزریشههالاى اسالتعمارآمریکا شالوروى انگلتالتان
وصهیونیتم وسایردوَلچپاولگرازایس مرزوبوم کامالًقطعس شده اسال  ...بایدسالع
کنالیم تمالالام اشالالکاط نفوذآمریکالالا چالاله اقتصالادى وچالاله نظالالام
وفرهنگ

چالاله سیاسالال

راازبیس بشریم ومالس امیالدوارم کاله ملال ایالران باله ایالس مهالم هرچاله

زودتربرسد.

به همین دلیل یکی ازشعارهای اصلی مردم «استقالل» بودودراین راستاشـعارهایی برضـدّآمریکا،
شوروی،انگلیی وحامیان داخلی آنها می دادند .شعارهایی چون «نابودبادسلطه امپریالیسـم آمریکـا»،
«آمریکایی بروخانه ات»« ،دست خونین آمریکاازایران خالی»« ،استقالل ،آزادی ،جمهوری اسـالمی»،
«آزادی نهایی ،جمهوری اسالمی***پیروزی نهایی ،اخراج آمریکایی» و  ...ناظر به این موضوع بـود.
عالوه بر این ،اهمیت استقالل به عنوان یکی از آرمانهای انقالب اسالمی بحدی بود کـه بالفاصـله
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،شعار «نه شرقی ،نه غربـی ،جمهـوری اسـالمی» بـه عنـوان راهبـرد
سیاست خارجی انتخاب شد که خود بخوبی گویای تالش انقالبیون برای فراز کردن آرمان اسـتقالل
و قط ،وابستگی به بیگانگان است.
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 .4-4کارآمدی و محرومیت زدایی

هرچند میزان شعارها و خواستههای اقتصادی در جریان مبـارزات انقـالب اسـالمی نسـبت بـه سـایر
1

شعارها بسیار کم بوده ؛ اما این بدین معنا نیست که مردم از اوضـاع اقتصـادی در زمـان رژیـم شـاه
راضی بودند ،بلکه عمدتا بدین معناست که از نظر آنها ،مسائل اقتصادی و معیشتی اولویـت کمتـری
نسبت به سایر مسائل داشتند .درواق ،،اگرچه انقالب اسالمی بیشتر ماهیـت فرهنگـی – ایـدئولوژیک
دارد ،اما در عین حال ،این نافی تالش مردم برای بهبود اوضاع اقتصادی نیست؛ زیـرا همانگونـه کـه
گفته شد ،رژیم شاه از بحران جدی در حوزه کارآمدی رن میبرد .به عبارتی ،اوضاع اقتصـادی در آن
زمان به اندازه ای نامطلوب بود که حتی شعارهایی در اعتراض به نبود ملزومات اولیه زنـدگی سـرداده
میشد .بنابراین ،طبیعی است که در کنار تالش برای رف ،وابستگی و حفظ اسـتقالل کشـور ،احیـای
ارزشها و حاکمیت دینی و  ،...بهبود اوضاع اقتصای و رف ،فقر ،استضعاف و محرومیت از جامعـه نیـز
موردتوجه قرار گیرد .به همین دلیل ،از میان شعارهای اقتصادی انقالب اسالمی 83/8 ،درصد به نفی
فقر و محرومیت و حمایت از طبقات محروم اختصا

داشت (پناهی .)81 :1313 ،به عبـارت دیگـر،

تالقی و هم افزایی ناکارآمدی رژیم شاه و پیامدهای آن ،ازجمله شکاف طبقاتی از یـک سـو و تأکیـد
رهبران و ایدئولوگهای انقالب اسالمی مبنی بر تقویت عدالت اجتماعی ،کارآمدی بیشتر در کـاه
فاصله طبقاتی ،رف ،فقر ،استضعاف و محرومیت در جامعه معنـا پیـدا مـیکـرد .درواقـ ،،در چـارچوب
گفتمان امام خمینی ،عدالت نمود و هدف اصلی کارآمدی است کـه از طریـن رفـ ،محرومیـت از
جامعه محقن میشود (ر.ک :مروی .)1311:125 ،از دیدگاه امام ،تنها یک حکومت اسالمی کارآمد
میتواند مملکت را از چنگال ظلم و تعدیات و عق ماندگیهای گذشته و در عین حال ،وابستگی بـه
خارج رها سازد و همچنین ،زمینهساز پیگیـری اهـداف اسـالمی باشـد (ر.ک :پروانـه- 181 :1331 ،
.)113
نتیجه گیری

بحث و بررسی در پووه

حاضر نشان داد که در کنار سایر تبیینهـا و تحلیـلهـا دربـارهی چرائـی

انقالب اسالمی ایران ،این انقالب براستی میتواند یک انقالب «آزادی خواهانه»و «رهـایی بخـ »
 -1از میان شعارهای انقالب اسالمی ،اهداف و ارزشهای اقتصادی ،شامل  33شعار ( 5/3درصد از کل شـعارهای
مربوط به اهداف انقالب) بوده که بیانگر اولویت کمتر بُعد اقتصادی از نظـر مـردم و انقالبیـون اسـت (پنـاهی،
.)351 :1332
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تلقی شود؛ زیرا در این انقالب ،مردم به رهبری علمای دینی و سایر رهبـران انقالبـی ،بـا تشـخیص
مسائل و معضل های جامعه ،درصدد نفی و طرد آن شرایط و مسائل و تعیین سرنوشت خود ،در قالـ
تحقن ارادهی انقالبیشان و جامه عمل پوشاندن به آنچـه مطلـوب مـیپنداشـتند ،برآمدنـد .درواقـ،،
انقالب اسالمی را میتوان تحقن اراده ی آزاد و فاعلیت و عاملیت ایرانیان دانست که طـی آن مـردم
ابتدا از استبداد ،سلطهی خارجی ،لگدمال شدن ارزشهای اسالمی و افول اقتصادی رهـایی یافتنـد و
سپی با مبنا قراردادن اسالم ،درصدد تحقن ارزشها و آرمانهایی چون مردم ساالری دینـی ،آزادی،
استقالل از بیگانگان ،کارآمدی ،عدالت و رف ،فقر ،استضعاف و محرومیتزدایی بودند .به عبـارتی ،در
جریان شکلگیری و پیروزی انقالب اسالمی ،اسالم ،قال  ،ظرف و محتوایی بود کـه بـا تمسـک بـه
آن ،هم شرایط موجود نفی میشد و هم راهحلها و پاسخهایی برای حل مسائل ارائه میشد.
برمبنای تحلیل ارائه شده در این پووه  ،میتوان امکان وقوع تحول انقالبی در ایـران امـروز را
منوط به دو مجموعه عوامل دانست؛ عوامل ایجابی ازجمله تقویـت جنبـههـای شخصـی و اقتـداری
حکمرانی و فاصله گرفتن آن از توجه به خواستهها و حقوق مختلف مردم ،تبعیض و شـکاف طبقـاتی،
بویوه میان کارگزاران نظام و مردم ،سوق یافتن به سمت وابستگی و پذیرش سلطهی خـارجی ،بـی-
توجهی به ارزشها و باورهای مذهبی مردم ،ناکارآمدی اقتصـادی و افـول سـطح زنـدگی و معیشـت
عموم و  . ...به میزانی که این جنبهها و ویوگیها تقویت شود ،امکان خیزش انقالبی محتملتر مـی-
شود.
از سوی دیگر ،عمل به موازین مردم ساالری دینی ،پاسداشت آزادی ،تحقـن کارآمـدی ،عـدالت،
محرومیت زدایی ،دقت و حساسیت در حفظ استقالل ملی ،کاه

وابستگی به خارج و سد کردن نفوذ

و سلطهی خارجی و  ...مجموعه عوامل سلبی و کنترل کننده یا کاهندهی امکان وقوع تحول انقالبی
در ایران است و به میزانی که این عوامل تقویت شـود ،زمینـههـای وقـوع تحـول انقالبـی در ایـران
کاه

مییابد.
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