
انقالب ایران

ریشه های ناآرامی و شورش



Mehran Kamrava
Revolution in Iran: The Roots of Turmoil

Routledge, 1990

سرشناسه: ک ام روا، م ه ران ،   ۱۳۴۳ -   
Kamrava, Mehran

 عنوان و نام پديدآور:   انقالب ایران: ریشه های ناآرامی و شورش / مهران کامروا  ؛ ترجمه مصطفی مهرآیین.  
 مشخصات نشر: تهران: نشر کرگدن  ، ۱۳۹۸.

 مشخصات ظاهری:   ۲۹۶ص.
 شابک: 978-622-6420-45-7
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Revolution in Iran: the roots of turmoil :يادداشت:   عنوان اصلی 
 یادداشت:   کتابنامه:ص.۲۶۱.  

 یادداشت:   نمایه.  
 موضوع: ایران -- تاریخ   -- انقالب اسالمی، ۱۳۵۷ -- علل

Iran -- History -- Islamic Revolution, 1979 -- Causes :موضوع 
 موضوع: ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷
Iran -- History -- Pahlavi, 1941-1978 :موضوع 

 شناسه افزوده: مهرآیین، مصطفی،   ۱۳۵۳   -     ، مترجم
Mehraeen, Mostafa :شناسه افزوده 

 DSR۱۵۵۱     :رده بندی کنگره 
 رده بندی دیویی:     ۹۵۵/۰۸۳ 

 شماره کتابشناسی ملی: ۵۶۹۹۳۱۵



انقالب ایران
ریشه های ناآرامی و شورش

مهران کامروا

ترجمۀ
مصطفی مهرآیین



IV

ان
ایر

ب 
قال

ان

مجموعۀ ایران پژوهی - ۱

) دبير مجموعه: مصطفی مهرآیین )عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

انقالب ایران: ریشه های ناآرامی و شورش

نویسنده: مهران کامروا

) مترجم: مصطفی مهرآیین )عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ويراستار: پریا عباسی

مدير هنرى: سحر ترهنده

ناظر چاپ: على محمدپور

ليتوگرافى: نقش سبز

چاپ و صحافى: نقش جوهر

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۲۰-۴۵-۷

چاپ اول: ۱۳۹۸

تيراژ: ۷۰۰ نسخه

قيمت: ۵۰۰۰۰ تومان

همۀ حقوق براى ناشر محفوظ است.
نشر كرگدن: تهران، صندوق پستى ۱۷۱۶- ۱۳۱۴۵

www.kargadanpub.com
telegram.me/kargadanpub



V یادداشت دبیر مجموعه

یادداشت دبیر مجموعه

امروزه وجود واقعیتی »عینی« به نام »ایران« را می توان به آسانی حس کرد. ایراِن 
عینیت یافته کشوری است با مرزهای جغرافیایی نسبتاً مشخص، جمعیتی معین 
و نظمی اجتماعی که در آن پدیده هایی همچون تولد، کودکی، جوانی، عشق، خرید، 
فقر،  کار،  کودکان،  تربیت  خانواده،  خیابانگردی،  مصرف،  تولید،  گشت وگذار، 
دانشگاه، ازدواج، ورزش، استادیوم، راه، ماشین، کامپیوتر، موبایل، اینترنت و ... 

از موجودیت هایی عینی برخوردارند.
بااین حال، دنیای نمادها و نشانه ها یا به طور کلی »زبان« تنها مجرای موجود و 
در دسترس برای پیوند زدن انسان ایرانی با این جهان عینی است. به عبارت دیگر، 
زبان تنها مجرای ما انسان ها برای دستیابی به جهان عینِی انباشته از واقعیت های 
زندگی است. آنچه گفتیم، به تعبیر برگر و ال   کمن، دو جامعه شناس برجسته، بدان 
معناست که واقعیت صرفاً امری بیرونی که »آنجا« قرار داشته باشد نیست، بلکه 
توسط زبان و روایت های زبانی ما انسان ها از آن ساخته می شود. در این معنا، 
ا   گرچه جهان وجود دارد، اما ما انسان ها همواره با نقشه ای از جهان روبه روییم و  
طبق همان نقشه جهان را می فهمیم و با آن تعامل می کنیم. زبانی که ما به واسطۀ آن 
جهان را می سازیم و آن را دسترس پذیر می کنیم، البته، در یک سطح عمل نمی کند. 
این زبان، به باور برگر و ال   کمن، از بنیادی ترین سطح یعنی سطح »توضیحات« یا 
همان سطح واژگان و مفاهیم اولیه برای نظم بخشیدن به اشیا، رویدادها و افراد 
و جای دادن آنها درون طبقه بندی های متفاوت آغاز می شود و تا باالترین سطح 
یعنی »قلمروها یا دنیاهای نمادین« که مرکب از سنت های نظری دقیق تر، علوم 
متفاوت، فلسفه ها، نظام های هنری، گفتمان های ادبی و باورهای مذهبی است 

ادامه می یابد.
زبان پژوهش علمی، چنان که برگر و ال   کمن به آن اشاره می کنند، از مهم ترین 
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انسانی  زندگی  و  اجتماعی  جهان  از  ما  روایت  به  که  است  نمادین  قلمروهای 
ایران  ا   گرچه واقعیت »عینِی«  ابعاد متفاوت آن شکل می بخشد. در نتیجه،  و 
قابل لمس و مشاهده است، تحقیقات مربوط به ایران که مجموع آنها را می توان 
»ایران پژوهی« نامید از مهم ترین دنیاهای نمادینی اند که به روایت ما از جامعۀ 
ایران شکل می بخشند و اصوالً وجود جامعۀ ایران را برای ما ممکن می سازند. 
به عبارت دیگر، زبان پژوهش  علمی دربارۀ ایران این قابلیت را دارد که میانجی 
فهم ما از جامعۀ ایران و تحوالت آن باشد و به عنوان عنصری فرهنگی-اجتماعی 
ما را به عمق الیه های حیات اجتماعی مان ببرد و درکی نسبتاً عمیق از وضعیت 
این جامعه به ما عرضه کند. در واقع، روایت های حاصل از مطالعات ایران پژوهی 
و  فردی  سوبژکتیویته های  به  شکل دهی  در  که  روایت هایی اند  مهم ترین  ازجمله 

جمعی ما تأثیرگذارند.
در  »ایران شناسی«  علمی  گروه های  وجود  به واسطۀ  سو،  یک  از  امروزه، 
زیاد  نسبتاً  تعداد  وجود  دلیل  به  دیگر،  سوی  از  و،  سراسر جهان  دانشگاه های 
محققان عالقه مند به پژوهش دربارۀ جامعۀ ایران، با حجم انبوهی از تحقیقات 
با موضوع جامعۀ ایران و ابعاد متفاوت آن روبه روییم که آشنایی با آنها می تواند 
به دیدن الیه های پنهان تاریخ این جامعه و امیدهای نهفته در آن کند.  ما را قادر 
این تحقیقات با عمیق تر کردن دانش نظری و روش شناختی ما از اَشکال متفاوت 
پژوهش دربارۀ جامعۀ ایران، می تواند مانع از انجام پژوهش هایی ضعیف و فاقد 

کیفیت در دانشگاه ها و مرا   کز تحقیقاتی ما شود.
امید است در مجموعۀ »ایران پژوهی« بتوانیم با انتشار پژوهش های مربوط به 
 ایران به غنای دانش جامعۀ علمی از آنچه نام »ایران« بر خود دارد، کمک کنیم.

از همۀ محققان و مترجمان ایران پژوه درخواست می کنیم ترجمه ها و تألیف های خود را 
در اختیار این مجموعه قرار دهند تا با انتشار آنها هدف این مجموعه یعنی »بازسازی 

گفتمانِی مفهوم ایران« ممکن شود.

مصطفی مهرآیین
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1 یادداشت دبیر مجموعه

مقدمۀ مترجم

پرسش این پژوهش همانند همۀ دیگر پژوهش های مربوط به انقالب ایران صریح و 
پاسخ به  روشن است: چرا در سال ۱۳۵۷ در ایران انقالب شد؟ نویسندۀ کتاب در 
این پرسش کوشیده است با اتخاذ رویکرد نظری متفاوت، و به تبع آن جمع آوری و 
تحلیل داده ها، پژوهش خود را از دیگر پژوهش ها متمایز کند. به لحاظ نظری، تحلیل 
این پژوهش مبتنی بر دیدگاه ترکیبی بدیعی است. محقق کوشیده است از راه تلفیق 
نظریه های جامعه شناختی انقالب )نظریۀ ارزش-نظام چالمرز جانسون( با نظریه های 
روان شناختی )نظریۀ روان شناسی توده ها تد ِگر و جیمز دیویس( و نظریه های سیاسی 
)نظریه های تدا اسکاچپول، ساموئل هانتینگتون، جرالد گرین و چارلز تیلی( نشان دهد 
بررسی علل یک انقالب نیازمند رویکردی چندرشته ای است، به ویژه رویکردی که با 
تأکید بر جزئیات، به بررسی سیاست )دولت( و شرایط فرهنگی-اجتماعی )جامعه( 
پیش از انقالب بپردازد. به باور نویسنده، تمایز مفهومی میان »دولت« و »جامعه« و 
بررسی تحوالت شکل گرفته در این دو قلمرو - مسئله ای که بیشتر نظریه های انقالب 
آن را نادیده انگاشته اند - برای فهم صحیح و کامل علل انقالب دارای اهمیت اساسی 
است. نویسنده مبتنی بر تمایزی کلی که میان دولت و جامعه برقرار می کند،  انقالب را 
»حرکت و جنبش گروه های مختلف اجتماعی - گروه هایی که جایگاه استراتژیکی در 
جامعۀ خود دارند - برای به  دست آوردن قدرت و اقتدار نخبگان حاکم به هنگام ضعف 
و آسیب پذیری دولت« تعریف می کند. به باور کامروا، وقوع یک انقالب موفق نیازمند 
وجود مجموعه ای از شرایط الزم »اجتماعی« و »سیاسی« است. به لحاظ سیاسی، »الزم 
است قدرت و اقتدار نخبگان حا   کم درنتیجۀ وقوع برخی تحوالت داخلی یا بین المللی 
به صورت معناداری تضعیف شود. گروه هایی که در پی سرنگونی نخبگان حا   کم هستند، 
از ضعف قدرت سیاسی حکومت بهره برده و باعث سرنگونی حکومت می شوند. در 
جامعه نیز باید تمایل به تغییر انقالبی وجود داشته باشد. برای اینکه گروه های مخالف 
نظام سیاسی بتوانند مشروعیت مردمی را به دست آورند و حمایت آنان را در سرنگونی 
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رژیم حا   کم کسب کنند، وجود دو عامل اجتماعی ضروری است. نخست اینکه، گروه های 
مخالف باید ابزارهای اجتماعی الزم را برای نشر شعارها و تبلیغات خود در جامعه و 
ایجاد پیوندهای الزم با طبقات مردم داشته باشند. ... دوم اینکه، توده های مردمی از 

شرایط اجتماعی ناراضی باشند و به حمایت از گروه های مخالف گرایش پیدا کنند«.
محقق پس از طرح این مباحث نظری، در چهار فصل بعدی پژوهش خود سعی در 
ارائۀ قصه ای تاریخی-تجربی دربارۀ چهار موضوع زیر دارد: ۱. ساخت دولت پهلوی،  
وجه  که  موضوعاتی  )به عنوان  رژیم  مخالف  گروه های  فعالیت های  و  ۲. تشکیالت 
»سیاسی« تحلیل محقق را نشان می دهند(، ۳. تغییرات اجتماعی-اقتصادی جامعۀ 
ایران پیش از انقالب و ۴. فرایند بسیج انقالبی )به عنوان موضوعاتی که وجه »اجتماعی« 
تحلیل محقق را نشان می دهند(. آنچه این پژوهش را از دیگر پژوهش های مربوط به 
انقالب ایران متمایز می کند نوع داده هایی است که محقق کوشیده است برای معتبر 
ساختن قصۀ تاریخی خود از انقالب ایران به آنها دست یابد. برای دستیابی به این داده ها، 
به ویژه داده های مربوط به ساختار دولت پهلوی و فعالیت های مخالفان رژیم، محقق 
مبادرت به انجام مصاحبه هایی وسیع با افراد مختلف درگیر در فرایند انقالب ایران کرده 
است. این داده ها انباشته از نکات تازه در خصوص فرایند انقالب و چگونگی تحقق آن 
است. بازخوانی داده های جامعه شناختی-اقتصادی مربوط به انقالب ایران و جای دادن 

آنها در یک قصۀ جامعه شناختی دقیق از وجوه امتیاز پژوهش حاضر است.
از دکتر حسین شیخ رضایی، مدیر محترم نشر کرگدن، که با لطف و مهربانی خود 
امکان چاپ این کتاب را فراهم آورد سپاسگزارم. همچنین وظیفۀ خود می دانم از زحمات 
سرکار خانم پریا عباسی، ویراستار محترم متن، که بی هیچ اغراقی با ویرایش خود متن را 

تبدیل به متنی روان و روشن کرد، قدردانی کنم.
من این متن را به نمایندگی از همۀ زن-مادران این سرزمین که به نوعی درگیر فرایند 
انقالب ایران و پیامدهای آن بوده اند به زن-مادرم، خیری دارایی، تقدیم می کنم. ژولیا 
کریستوا، متفکر بلغاری االصل فرانسوی، در کتاب خود انقالب زبان شاعرانه معتقد 
بود هیچ انقالبی بدون انقالب در زبان ممکن نمی شود. معتقدم زبان انقالب ایران 
زبان زن-مادران این سرزمین بود که انقالبیون را دعوت به ایجاد تغییر در جامعۀ خود 
می کرد. امیدوارم روزی محققی بتواند این ویژگی انقالب ایران را به زیبایی بررسی کند.

مصطفی مهرآیین



3 پیش گفتار

پیش گفتار

این کتاب علل انقالب ۱۳۵۷ ایران را بررسی می کند. در سال های اخیر، 
می کوشند  متفاوت  شیوه هایی  به  که  یافته اند  انتشار  بسیاری  علمی  آثار 
بررسی  را  ایران  انقالب  زمینه ساز  اقتصادی  و  اجتماعی  تاریخی،  شرایط 
در مطالعۀ  نو  دو چشم انداز  ارائۀ  و  کتاب طرح  این  در  کنند. هدف من 
که ممکن است به تفصیل  انقالب ایران است:  نخست، کوشیده ام تا آنجا 
کید بر جزئیاْت تمام اطالعات و داده های واقعی مربوط به انقالب  و با تأ
پهلوی،  تشکیالت و  به ساخت دولت  به ویژه اطالعات مربوط  را،  ایران 
فعالیت های گروه های مخالف رژیم و همچنین اطالعات مربوط به تغییرات 
اجتماعی-اقتصادی را که پیش از انقالب در ایران روی دادند،  جمع آوری و 
تحلیل کنم. دوم اینکه، تفسیر و برداشت من از علل انقالب ایران با آنچه 

تا   کنون در ادبیات انقالب مطرح شده است، تفاوت دارد.
نوشتن دربارۀ انقالب، برای من، هم سعی و کوشش فردی و هم جهد و 
تالش دانشگاهی بوده است. با نوشتن این کتاب کوشیده ام قدمی هرچند ناچیز 

در راه رسیدن به فهم و شناخت صحیح تر از این جنبش تاریخی مهم بردارم.

پیش گفتار
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عمیقاً مدیون و مرهون کسانی هستم که از راه های مختلف مرا در کامل ان
یاری کردند. از جان دان۱ و ارنست گلنر۲ که صورت اولیۀ  کردن این اثر 
فصول متفاوت کتاب را مطالعه و دربارۀ آن اظهارنظر کردند  سپاسگزارم. 
جان باربر۳، جفری هاثورن۴ و ادوارد مورتیمر۵ نیز تمام دست نوشت را مطالعه 
 و نکات بسیار ارزشمندی دربارۀ محتوا و شکل کتاب به من گوشزد کردند؛
 از آنان بسیار متشکرم. پیتر آوری۶ شایستۀ سپاس و تقدیر خاص من است.
او به عنوان استاد و استاد راهنمای من در کالج کینگ،  کمبریج، با صبر 
اینکه دانشجوی او بوده ام بسیار  از  و عالقه کار مرا دنبال می کرد و من 
خوشحال ام. خانم افخمی از بنیاد مطالعات ایران و دکتر قاسمی از کانون 
ایران،  با محبت صمیمانۀ خود،  مالقات با برخی چهره های نظامی و غیرنظامی 
 رژیم پهلوی را برایم تدارک دیدند، از اعتماد و کمک آنان بسیار سپاسگزارم.
 همچنین از تمام کسانی که هنگام نوشتن این اثر پذیرفتند با آنان مصاحبه کنم،

تشکر می کنم و امیدوارم توانسته باشم به نحو کافی دیدگاه ها و نظرات آنها 
را در اینجا مطرح کنم. از خانم والریه حیدر نیز به دلیل همکاری در ویرایش 
کتاب و واژه پردازی عالی آن سپاسگزاری می کنم. و باالخره سپاسگزار والدین 
و بسیاری از دوستانم هستم که در جریان نوشتن کتاب مرا حمایت و تشویق 
آن از  کتاب  این  که  را  مسئولیت هرگونه خطا و کمبودی   کردند. شخصاً 

رنج می برد، به طور کامل بر عهده می گیرم.
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