
نوشته ای قدیمی از یرواند آبراهامیان در مورد خمینی. آیا خمینی آن چنان که معروف است بنیادگرایی بود که می خواست ق���وانین
و دستورات  قرآن، پیامبر و امامان شیعه را مو به مو به اجرا گذارد؟ اگر چنین است چرا  در  نامه ای به  خامنه ای گفت که ولی��ت
فقیه «بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد» و حکومت اسلمی «مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.» ؟
یا اینکه وی پوپولیستی مذهبی بود که از نفوذ خود به عنوان یک روحانی بزرگ شیعه، برای بسیج مردم حداکثر استفاده را نمود؟

در مقاله زیر که بیش از یک ربع قرن پیش به چاپ رسید، یرواند ابراهامیان به بررسی این موضوع می پردازد. 
:لزم به ذکر این مطلب است که مترجم متأسفانه  به علت عدم دسترسی به مقالت، و کتاب ه��ای فارس��ی اس��تنادتذکر مهم

شده در این مقاله، آن ها را از متن انگلیسی دوباره به فارسی ترجمه نموده است.

خمینی: بنیادگرا یا پوپولیست؟
۱۹۹۱برگرفته از: نیولفت ریویو، اوریل 

نوشته: یرواند آبراهامیان
برگردان: رضا جاسکی

۹۳۶۷تعداد کلمات: 

«چگونه ایت الله روح الله خمینی تبدیل به امام شد؟ بسیار شبیه حضرت ابراهیم. او خواس��ت خ��دا را انج��ام داد، بت ه��ا را
شکست، حاضر به فدای پسر خود بود، بر علیه ظالمین قیام کرد، و رهبر مستضعفین برعلیه مستکبرین گشت.» مع��اون

۱۹۸۹ ژوئن ۲۱پارلمانی ایران، کیهان هوایی، 

�ا  مان�دگار��ه در خاطره ه��ا اینک�اصطلح لغزنده «بنیادگرا» اغلب  از جهات مختلفی   به سمت خمینی پرتاب شد،  ت
�ت.��رای*گش��ت. ب��م اس��تیزه جویی و رادیکالیس��تیزی، س��داعی بیگانه س��ب ت��ن برچس��اران، ای��رای محافظه ک� ب

�ی�لیبرال ها،  به معنی افراط گرایی، تعصب و سنت گرایی است. برای رادیکال ها،  یاداور تصویری از تاریک اندیش
�ان-��رای خاورشناس�دینی، نیاکان گرایی سیاسی،  رد علم، تاریخ، مدرنیته، روشنگری، و انقلب صنعتی است. ب
 
�ا��لم ذات��ان اس��ه جه��ان در م�ورد اینک��د-فرض اساسی ش���ایی می کنن��انه حکمفرم��ات خاورمی�که هنوز ب�ر مطالع
تغییرناپذیر، غیرمنطقی، عقب گرا، و ناتوان از آزاد شدن از تاریخ اولیه خود اس�ت، را تق�ویت می کن�د. ش�اگردان
�ی��ا عرب��ی ی��ادل فارس�خمینی در ایران  خرسند از مفهوم ان،  برای  این اصطلح   که در غرب  رایج است اما مع

�ی واژه «��ی تحت الفظ��ه معن��ان» ، ک��د «بنیادگرای��ه جدی��دارد، کلم��داعfundamental-istن��ت، را اب�» اس
�وده ب�ه��ا غ�رب زده (آل��اطی  ی��وان  التق��ه عن��ود را   ب��ان خ�نمودند.نکته جالب توجه اینکه همان ش�اگردان، مخالف

۱۹۸۸نسخه کوتاه تر این مقاله اولین بار در کنفرانسی در مورد بنیادگرایی مذهبی تطبیقی ، که در دانشگاه شهر نیویورک در ماه مه *
برگزار گشت، ارائه شد.



بیماری های غربی) تقبیح می کنند. 

«بنیادگرایی»: یک اسم بی مسمای ماندگار
�ال��ه انتق��م ک��تدلل کن��واهم اس��ن می خ��ا م��ت، ام��ده اس��ایعه ش��ترده ای ش�حتی اگر کلمه «بنیادگرا» به طور گس
�ر در��ی معاص��ش سیاس��ک  جنب�اصطلحی که توسط پروتستان ها در اوایل قرن بیستم در آمریکا ابداع شد،  به ی
 اشتباه نیز می باشد. برخی از دلیل آن چنین هستند.

 
خاورمیانه نه فقط گیج کننده و گمراه کننده است، بلکه کامل

�د��ت، باش��انی اس��ای انس��اری از خطاه��ی ع�اول، اگر منظور از بنیادگرایی اعتقاد فرد به این که کتاب مقدس متن
�ن اس�ت ک�ه ک�ل��لم ای��لی اس�آنگاه همه مومنان مسلمان را باید بنیادگرا فرض کرد؛ چرا که  در هر حال، بن�د اص

قرآن کلم مطلق خداست.
دوم، اگر این اصطلح به این مفهوم است که هر مؤمنی می تواند معنای واقعی دین را از طریق مراجعه مستقیم
�ه��ود.  او ب��ادگرا نب��ک بنی��وجه ی��ه هیج��ی ب��اه خمین�به متن اصلی، بدون مراجعه به روحانیت (علما) درک کند، آنگ
�د��د بودن��ته ب�ود  ک�ه معتق��رون گذش��ان اخب�اری ق�عنوان عضو ارشد مکتب شیعه  اصولی، از مخالفان دگراندیش
�ثریت�مومنان می توانند اسلم را عمدتا با تکیه بر قرآن درک کنند. به عکس، خمینی اصرار داشت  قرآن برای اک
�انی�قریب به اتفاق بسیار پیچیده بود و حتی جبرئیل فرشته که قرآن را برای محمد ارمغان اورد، قادر به درک «مع
درونی» آنچه که او منتقل می کرد، نبود. خمینی اغلب استدلل می کرد فقط کسانی که با زبان عربی آشنا بودند،
�د، و از��رده بودن��العه ک��ته را مط�اموزه های شیعه دوازده امامی را می دانستند، آثار دانشمندان مذهبی قرون گذش
.١همه مبهم تر، به نحوی از موهبت عرفان برخوردار شده بودند، می توانستند  این «لیه های درونی» را درک کنند

�ی اس�لم را درک��ان-می توانستندجوهر درون��تنها عالم ترین روحانیون-و  البته فقط چند ت�ن منتخ�ب از می�ان ان
کنند.

�ک��ی ی��اره خمین��اه دوب��ی اس�ت، آنگ��ر طلی��ک عص��اره ی��اد دوب��رای ایج��ای تلش ب�سوم، اگر بنیادگرایی به معن
بنیادگرای صاف و پوست کنده ای نبود. این حقیقت دارد که در جوانی او  به طور ضمنی می گفت که مکه محمد و
�تی��ه ح��ود ک��تدلل می نم�خلفت علی مدل هایی برای تکرار کردن بودند. اما این نیز حقیقت دارد که او اغلب اس

�رخوش٢پیامبر وامام اول نتوانسته بودند مشکلت وحشتناک دوران خود را از میان بردارند.� از آن گذشته، او  س
از پیروزی انقلب افتخار می کرد که جمهوری اسلمی ایران در اجرای دین حقیقی در تمام حوزه های زندگی،  به

؛ همچنین نگاه کنید به سخنرانی خمینی در روزنامه های، جمهوری اسلمی،۳۲۲، ص ۱۹۴۳روح الله خمینی، کشف السرار، تهران ١
؛ برای عرفانی ترین۱۹۸۷ نوامبر ۱۸؛ کیهان هوایی، ۱۹۸۶ اوت ۲۵، اطلعات، ۱۹۸۷ نوامبر ۱۸؛ اطلعات، ۱۹۷۹  دسامبر ۲۲–۳۱

؛ برای تجزیه و تحلیل مختصری از۱۹۹۰ مه ۲۳–۳۰نوشته خمینی، نگاه کنید به خمینی، نامه به فاطمه طباطبایی، کیهان هوایی، 
۱–۳، ص. ۱۹۸۹ ، تابستان ۶تأثیر عرفان بر خمینی، نگاه کنید به ن. پاکدامن، «تا مرگ»، نشریه چشم انداز، شماره 

۱۹۸۴ مه ۹؛ کیهان هوایی، ۱۹۷۹ دسامبر ۲۸خمینی، سخنرانی، اطلعات، ٢



�لمان قبل�ی، ب�ه ش�مول ج�امعه پی�امبر، پیش�ی گرفت�ه ب�ود.�٣ویژه در حوزه های مادی و معنوی،  از همه جوامع مس

�رای��ود. ب��لمین ب��ی مس��ر طلی��ای عص��ه خلف��ام و هم�خلصه، جمهوری اسلمی ایران جایگزین مکه محمد و ام
برخی این بوی توهین به مقدسات را می داد.

�ده��امی زبی��ه س��انطور ک��اه هم�چهارم، اگر بنیادگرایی حاکی از رد ملت-دولت با مرزهای معاصر دولتی است، آنگ
�امعه٤نشان داده است خمینی واجد ای�ن ش�رایط نیس�ت��م ج��ود امپریالیس��ا نم��انی ادع�. درس�ت اس�ت ک�ه او زم

اسلمی (امت) را به دولت ها و ملت های  رقیب تقسیم  کرده بود. این نیز حقیقت دارد که  او در  نوشته های اولیه
�راز��ریح تر اب��رض را ص��ن ف��دتر ای��ته های بع��ذیرد؛ و در نوش�خود وجود ارضی دولت-ملت را به طور تلویحی می پ
�تی�می کند. او بیش از پیش از میهن ایران، ملت ایران، ایران دوستان، و مردم شریف ایران صحبت نمود. او ح
�درش در��ه پ��اطر ک��دین خ��وری، وی را  ب��ت جمه��ات ریاس��ه انتخاب�به هنگام  ورود   یکی از حامیان وفادار خود  ب
�ه��د ب��اری، می توانن��اویر انحص��ا و تص��ا نماده��راه ب��ی، هم�افغانستان به دنیا آمده بود، رد صلحیت نمود. زبان مل

توضیح اینکه چرا خمینی در صدور انقلب به خارج از مرزهای ایران شکست خورد، کمک نمایند.
�اب��ود را ایج��لی ی�افت می ش��ایی ک�ه در مت�ون اص�پنجم، اگر پنیادگرایی اجرای دقیق قوانین، و همچنی�ن نهاده
می کند، آنگاه باز هم خمینی  بنیادگرا نبود. بسیاری از قوانین سفت و سخت خمینی، از جمله آن هایی که مربوط
�لمی��ر اس��ابقه غی��وانین س��د-برخی از آن ق���ود دارن��دی  وج�به حجاب هستند  نه در قرآن بلکه در سنت های بع
�ا��ه اس�ت ت��ایه م�دل خلف�ت اولی�دارند. به طرز مشابهی، کل ساختار قانون اساسی جمهوری اسلمی کم�تر ب�ر پ
�ی از��د، یک�جمهوری پنجم دوگل. وقتی نمایندگان مجلس شروع به سؤال  در مورد  موازین قوانین اسلمی نمودن
�لم��خ اس��ای تاری��ما در کج��خ داد: «ش��وبانه پاس��نجانی مغض��می رفس��ی،  هاش��اگردان خمین��ن ش�نزدیک تری
�ام��ا انج��ه م�پارلمان،رئیس جمهور، نخست وزیر، و کابینه وزیران پیدا می کنید. در واقع،  هشتاد درصد آنچه را ک

�ترین٥می دهیم هیچ سابقه ای در تاریخ اسلم ندارد.»��ده ای در نزدیک�   گسست خمینی  از سنت به ط�رز خیره کنن
�ات��ر قض��ه اگ� بر این تأکید می کرد ک

 
عرصه  به قلبش،  یعنی قانون اسلمی،  آشکار شد. او قبل از انقلب مطلقا

�تنند،��ایی ازاد می گش��ی قض��ا گیربازرس��ت و پ��د دس��ژه از فراین��ه وی��ت، ب��داخله دول�  از م
 
�امل��ا) ک��ذهبی (فقه�م

�د��را در اورن��ه اج��زرگ٦می توانستند شریعت (قانون مقدس) را ب��اختار ب��ه س��د ک��لحت دی��س از انقلب مص�. او پ
�وعی از��ال ن��م اعم��تی و ه��ه یکنواخ��اهر ب��م تظ�کنترل مرکزی قضایی ، از جمله فرایندبررسی دقیق را به منظور ه

 ٧کنترل بر قضات محلی، حفظ نماید.
�رایط��ن ش�ششم، اگر بنیادگرایی به معنای پایبندی به سنت جزمی و رد جامعه مدرن است، آنگاه خمینی واجد ای

۱۹۸۲ دسامبر ۴خمینی، سخنرانی، ایران تایمز، ٣
۱–۳۷، ص ۱۹۸۹س. زبیده، اسلم، مردم، و دولت، لندن ٤
نقل شده از س. بخاش، «اسلم و عدالت اجتماعی در ایران، در مجموعه ای با ویراستاری م. کرامر، تشیع، مقاومت، و انقلب، کلرادو٥

۱۱۳، ص ۱۹۸۷
۱۳–۱۴، ص. ۱۹۷۸خمینی، ولیت فقیه: حکومت اسلمی، تهران، ٦
۱۹۸۷ دسامبر ۲۰سخنرانی رفسنجانی در کیهان هوایی، ٧



�د.��و  دارن��دن ن��نعتی و  تم��ات ص��ه واردات فن اوری، کارخانج��از ب��لمانان نی�نیست. او اغلب تأکید می کرد که مس
�ه��نت گرایان ب��د. س��خره می کردن��ودن» مس��ه ب��اطر «کهن��ه خ��نت گرایان را ب��ب س��اگردانش اغل��ن ش�نزدیک تری
�تی��وان، ح��تران ج��اب دخ��ر حج��رار ب�وسواس در خلوص مراسم؛  جلوگیری دخترانشان از رفتن به مدرسه؛ اص
�طرنج؛ و��ازی ش��ک و ب��ر، موزی��ون هن��ری چ�هنگامی که هیچ مردی حضور نداشت؛ محکوم کردن اشتغالت فک
�م��ون،  مته��ا و تلویزی��و، هواپیم��ن، رادی��ل، تلف��امه،برق، اتومبی���تفاده از روزن��ای اس��اع از مزای��ه امتن��دتر از هم�ب

�د٨می شدند .��نت گرایان بای��اگردان خمین�ی: «ای�ن س��ر از ش��ی دیگ��انی، یک��تی کرم��لم حج� به گفته حجت الس
�تایش��ه س�ارتجاعی خوانده شوند، زیرا آن ها از ما می خواهند که به دوره خر برگردیم. آنچه که بدان نیاز داریم ن

 مفاهیم، اگر نخواهیم از اصطلحات نام ببریم، این ادعا که خمینیسم٩گذشته، بلکه یک رنسانس اصیل است.»
 رجوعی دیگر  به «بیماری مسری» سنت گرایی قدیمی  که اسلم از همان شروع خود از آن رن�ج می ب�رد، را

 
صرفا

 ١٠به باد سخره می گیرند.
�ی�هفتم، اصطلح «بنیادگرایی» به خاطر ریشه های آن در پروتستانیسم  ابتدای قرن بیستم امریکا، معنی سیاس
�ش��ود [جنب��اعی»  خ��ل اجتم�واضح محافظه کارانه ای دارد. بنیادگرایان امریکایی، بر علیه واعظان معاصر «انجی
�د، و��ان دادن�اجتماعی مسیحی طرفدار عدالت اجتماعی در آمریکا و کانادا  در اوایل قرن بیستم. م.] واکنش نش
�ی��یر تحت الفظ��ق تفس��ات روح»  از طری��ه «نج��امعه بلک�استدلل می نمودند که  هدف دین حقیقی نه دگرگونی ج
�ر،��ارت دیگ��ه عب��دمریم ب�اکره  ب�ود. ب��م، روز داوری، و تول��ه داروینیس��ائل مرب�وط ب�انجیل-به وی�ژه در م�ورد مس
�ی و��ائل سیاس��دغه مس�خمینیسم  در حالی که به هیچ وجه بی اعتنا به  مسائل عقیدتی نیست، اما در وهله اول دغ
�عفین�اجتماعی -انقلب علیه نخبگان سلطنت طلب، اخراج امپریالیست های غربی، و بسیج به اصطلح مستض
�ائل��ار عقی�ده رس�می در م�ورد مس��ت از اظه��ه ب�ه دق�بر علیه مستکبرین را داشت. در واقع، خمینی به خ�اطر آنک
�ابل رویت ترین��ر  ق��داوم ب��ور م�اعتقادی باطنی اجتناب کرد، توانست قدرت را کسب نماید. در عوض، آن ها به ط

کاستی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انگشت نهادند.
�ه��ری، ب�در نهایت، اصطلح «بنیادگرایی» تصویر غیر قابل انعطاف ارتدکسی، اصالت سنتی، و رد نواوری های فک
�ار خ�ود، در عرص�ه سیاس�ی��ود انک��ا وج��ی ب�ویژه نواوری های خارج را به خاطر خطور می دهد. در حالی که، خمین
�د و��دس  بی قی��نت های مق�بسیار انعطاف  پذیر بود، و به طرز قابل ملحظه ای نواور، و به همان اندازه نسبت به س
�عارها و��ا، ش��داخت. او واژه ه��ه دور ان� به این خاطر مهم است زیرا بسیاری از مفاهیم شیعه را ب

 
اسانگیر. او دقیقا

�ویی� ن
 
�امل��یعی ک�همچنین ایده هایی را از جهان غیرمسلمان وام گرفت. و با انجام چنین کاری،  او یک تفسیر ش

�ان��م جه�از دولت و جامعه  فرموله کرد. محصول نهایی، اشتراک کمتری با بنیادگرایی معمولی نسبت ب�ه پوپولیس
سومی، به ویژه امریکای لتین دارد. البته، خمینیسم-بر خلف بسیاری از پوپولیست های دیگر،  یک بعد مذهبی

۱۹۸۸ دسامبر ۵  نوامبر- ۴حجتی کرمانی، فقیه و تمدن مدرن، روزنامه اطلعات، ٨
همانجا٩

، ص.۱۹۸۴س. ارجمند، سنت در ایران قرن بیستم، در مجموعه از ناسیونالیسم تا اسلم انقلبی با ویراستاری س. ارجمند، البانی ١٠
۲۳۲–۱۹۵



�ژه��ران-به وی��نیز  دارد. اما این عموما  به خاطر بنیادگرایی جنبش نیست،  بلکه  شیعه  بخشی از فرهنگ عامه ای
 ١١بازار و طبقه متوسط است.

معنای پوپولیسم
�ط��ه متوس��ه طبق��وط ب�اصطلح پوپولیسم نیاز به شرح و تفسیر دارد. منظور من از پوپولیسم،  جنبشی عمدتا مرب
�ارجی و��رمایه خ��م، س��ه امپریالیس��ر علیل��ال ب�است  که طبقات پایین، به ویژه فقرای شهری را با شعارهای رادیک
نخبگان سیاسی بسیج می کند. جنبش های پوپولیستی برای بسیج «مردم عادی» از شخصیت های کاریزماتیک،
�ول��ا ق��ند. آن ه��ته باش�همچنین نمادها، تصاویر و زبانی استفاده می کنند که ارزش زیادی در فرهنگ مردمی داش
�د. از هم�ه� مس�تقل از غ�رب نماین

 
�امل��ان را ک��تاندارد زن�دگی ،کشورش��ردن ش�دید اس�می دهند که به منظور بال ب

�ور��ه ط��ی ب��الکیت خصوص��ل م� از تهدید خرده بورژوازی و کل اص
 
مهم تر، آن ها  ضمن حمله به وضع موجود عمدا

�ه��ادی-اجتماعی، بلک���ت انقلب اقتص��ر اهمی��ه ب��ار ن�گذرا خودداری می کنند. بنابراین جنبش پوپولیستی به ناچ
بازسازی فرهنگی، ملی و سیاسی تأکید می کند. 

�رون در��ط پ��ه توس��ایی ک�این تعریف به بهترین وجهی برای  جنبش های توده ای در امریکای لتین، به ویژه آن ه
�ه��ب ب��ه اغل��ایی ک��وع از جنبش ه��ه ن��ا، آن س�ارژانتین و وارگاس در برزیل رهبری شدند، قابل ا ستفاده است. ام
�ا؛ و�اشتباه برچسب پوپولیستی خورده اند: نارودنیک های روسیه، فاشیست های اروپایی، به ویژه در آلمان و ایتالی
�ه��اده ک��ل س��ن دلی��ه ای��یه را ب�جنبش های ازادی بخش ملی آفریقایی،  را مستثنی می کند. آن نارودنیک های روس
ان ها سوسیالیست های انقلبی بودند،  برای مالکیت خصوصی احترامی نداشتند ، و اینکه آن ها در پی هیچ چیز
�ه��ود آنک��ا وج��ت ها را ب��د. آن،  فاشیس�کمتری به جز تخریب کامل ساختار طبقاتی موجود  نبودند، مستثنی می کن
�ایت��ان از حم�نقاط مشترک زیادی با پوپولیسم داشتند را به دلیل کمتر ساده ای مستثنی می کند ، از جمله اینکه ان
�ن،��ر ای��د. علوه ب�طبقات بال (از افسران ارتش، زمین داران بزرگ، بانکداران و صاحبان صنایع) برخوردار بودن
�رون��ت بی��ا را از سیاس�آن ها  به جای بسیج فعالنه طبقات پایین تر  هدفشان سیاست زدایی بود. فاشیسم توده ه
�یاری�راند؛ پوپولیسم آن ها را دعوت به ان، و حتی تحریک  به ورود به آن می کند. این تعریف همچنین شامل بس
�درت های��وجه ق��ود را مت��ا حملت خ��ه آن  جنبش ه��ود ک��ل نمی ش�از جنبش های ناسیونالیستی آفریقا به این دلی
خارجی می کردند و نه نخبگان بومی؛ و  مردم را نه از طریق سیاست توده ای بلکه بر پایه شبکه های س�نتی ب�ده-

١٢بستانی بسیج می نمودند.

۳۴۵، ص. ۱۹۸۵برای پیوند بین بازار و تشیع نگاه کنید به ر. متحده، ردای پیامبر، نیویورک ١١
،۳برای بحث در مورد اصطلح «پوپولیسم سیاسی»، نگاه کنید به  موزلیس، «در باره مفهوم پوپولیس��م»، در سیاس��ت و ج��امعه ش��ماره ١٢

؛ ا. هنسی، فاشیسم و پوپولیسم در امریکای لتی��ن در مجم��وعه فاشیس��م، لس انجل��س۱۹۶۹؛ یونسکو و گلنر، پوپولیسم، لندن ۱۹۸۵
 ؛۱۹۷۷  ؛ لکلئو، سیاست و ایدئولوژی در نظریه مارکسیستی، لندن ؛ م. ۱۹۸۱؛ م. کانووان، پوپولیسم، لندن ۲۵۵–۲۹۶، ص. ۱۹۷۸

 ؛ و ت. دی۱۹۷۸م. کونیف، پوپولیسم امریکای لتین در چشم انداز تط��بیقی؛ گ. گرم��انی، اقت��دارگرایی، فاشیس�م و پوپولیس�م مل��ی، 



�ادات��ار ص�داقت او در اعتق�من در تعری�ف خمین�ی ب�ه عن�وان ی�ک پوپولیس�ت، ب�ه ج�ای بنی�ادگرا،  ن�ه قص�د انک
مذهبی اش را دارم و نه اقتدار مضاف او به خاطر رهبر روحانی بودنش. ما تا حدی باید خمینیسم را مانند  یک نوع
�وی�پرونیسم مذهبی ویژه ای، در مقابل جذبه خالصانه تر سکولر پرون، وارگاس یا حتی صدام حسین-با وجود تق
�ر��ذهبی در نظ��یت م��ک شخص�بازیافته اخری-بپذیریم. اما این بدان معنی نیست که خمینی را باید عمدتا مانند ی
�ود.چنین���وجیه نم��ود را ت��ان نم��ه او بی��کولری ک��د س��وعات قدرتمن��ن موض��ت کم گرفت��ه دس��ا اینک��ت؛ و ی�گرف
�ذهبی�شخصیت هایی چون ساونارول، گاندی، و پیوریتن های انقلب انگلیس دارای اعتقادات معنوی و اقتدار م
�ش از��بات س�کولر  بی�بودند، در عین آنکه بدون شک اهداف سکولر را پیش بردند، و تأثیر انان همیشه بر مناس
�ن� از ای

 
�ا��ت، دقیق��ده اس��اط ش��یعه مح��ذهب ش��ه در م�مناسبات مذهبی بوده است. پوپولیسم خمینی، در حالی ک

�رش آن��یع-به وی�ژه نگ���د و تی�ز اص�ول سیاس�ی اساس�ی تش��یر تن�جهت مهم است که آن مجددا  موفق به تفس
نسبت به دولت و جامعه گشت.

تئوری های شیعه در مورد دولت
�ت��جم از دول�در طول قرون وسطی علمای شیعه، بر خلف همتاهای سنی خود، موفق به توسعه یک تئوری منس
�اهان��ناختند، پادش��میت ش��ه رس��امبر ب��روع پی�نشدند. سنی ها، خلفای اموی و عباسی را به عنوان جانشینان مش
�امبر گفت�ه��ه پی��ر ن�ه آنک�حاکم را تا آنجایی که این حکام هنجارهای اسلمی را نقض نمی کردند، می پذیرفتند. مگ
بود: «امت من هرگز خطا را نمی پذیرد»؟ مگر نه آنکه قرآن فرمان داده بود: «از خدا، پیامبرش، و فرماندارانی که
�ان از��ه حاکم��رد ک�از خود شما هستند، اطاعت کن»؟ آیا غزالی ، فیلسوف برجسته قرون وسطی، استدلل نمی ک
�تر از��تم به�سوی خدا منصوب گشته اند، که شورش بر علیه انان برابر با رد خداوند متعال، و چهل سال ظلم و س
فقط یک روز  هرج و مرج است؟ نتیجه اینکه روحانیت اهل سنت اطاعت سیاسی را با وظیفه شرعی، و نافرمانی

مدنی  را با ارتداد مذهبی مرتبط می نمود.
�امبران��ی پی��ان حقیق��تدلل ک�ه وارث��ا ای�ن اس��ه را ب��له های اولی��ا سلس�� اما علمای شیعه مردد و منقسم بودند.انه
�ه�می بایستی دوازده امام می شدند،  رد نمودند. این خط با علی، پسرعموی پیامبر، و  دامادش شروع شد که بنا ب
آن ها به عنوان امام (رهبر)  امت مسلمان برای جانشینی تعیین شده بود. این موضوع با  حسین پسر علی و امام
�ه��امبر ب��رگ پی�سوم که بر علیه یزید، غاصب خلفت، شورش نمود و در جنگ کربل چهل و هشت سال پس از م
�ای��ه نام ه��ن ب��ه همچنی��م، ک��ام دوازده��ان، ام��تقیم ان��رد مس��ل م��ا آخری�ن نس�شهادت رسید، ادامه یافت. آن ب
�ین��هادت حس��س از ش��رن پ��ک ق� ی

 
�اهرا�مهدی  ،  امام منتظر و صاحب زمان نیز معروف است، پایان یافت. او ظ

�رای��ا  راه را ب��ده ت��اهر ش�ناپدید گشته، اما در آینده هنگامی که در  جهان فساد، ظلم و ستم حکمفرما می گردد ظ
روز داوری مهیا کند. 

�ورد��دت در م��ه ش��ا ب��ا آن ه��ت، ام�اگر چه علمای شیعه موافقت داشتند که فقط امام غایب مشروعیت کامل داش

۱۹۶۵تل، پوپولیسم و رفرم در امریکای لتین، در مجموعه موانع تغییر در امریکای لتین، اثر س. ولیز، 



�ه��ه هم�دولت های موجود-حتی دولت های شیعه-بین خود اختلف داشتند. عده ای استدلل می کردند، از آنجا ک
�تی��ا می بایس�حاکمان در اصل غاصب بودند، مومنان واقعی می باید مثل طاعون از مقامات دوری می جستند. آن ه
�ات را�اداره دولت را رد می کردند؛ از نماز جمعه که همواره سپاسگذار پادشاه بودند، خودداری می نمودند؛ اختلف
�دند؛ و��ل می ش��ه متوس��ه تقی��ر ب��ام خط��د؛ هنگ��اع می دادن��تی، ارج�به کارشناسان حقوقی خودی و نه قضات دول

خمس، مالیات اصلی مشروع را نه به حکومت بلکه به رهبران روحانی، به عنوان نایب امام، می پرداختند.
�تر از��د به��ت ب��ه دول��د ک��دعی بودن��ا م��ذیرد. آن ه�ولی دیگران استدلل می نمودند که فرد باید با اکراه  دولت را بپ
�ی،��ام عل�نداشتن دولت است؛ اینکه بسیاری از امامان به طور قاطعانه مخالف شورش های  مسلحانه بودند؛ و ام
�ا��دار داده ب�ود. آن ه�در کتاب  مشهور خود نهج البلغه (راه بلغت) در مورد خطرات ناش�ی از ه�رج و م�رج  هش
�د�همچنین اشاره می کردند که جعفر صادق، امام ششم و فاضل ترین امام، تأکید نموده بود که «اگر حاکم شما ب

است، از خدا بخواه  او را اصلح خواهد کرد، اما اگر او خوب است، از خد بخواه عمرش را طولنی نماید.»
�ال ��س از س��یعه در۱۵۰۱برخی دیگر از صمیم قلب دولت را پذیرفتند-به ویژه پ��له ش��فویان سلس��ه ص��امی ک� هنگ

�اه��ه ش��د ک��تدلل نمودن�ایران را برقرار نمودند. با تبعیت از نمونه مجلسی، عالم الهی معروف صفویان، آن ها اس
�ت��تقیم ب�ه  لعن��ه ط�ور مس�سایه خدا بر روی زمین بود؛ که اطاعت از انان حق الهی شان بود؛ که نفاق سیاس�ی ب
�انیون��اهان و روح��ه پادش��د؛ ک�ابدی منجر می گشت؛ که بدون سلطنت شورش های اجتماعی اجتناب ناپذیر بودن
�ه��ود ن��تدلت خ��ب در اس��انیون اغل�ستون های مکمل دولت بودند و هر دو  از ردای امام سهم می بردند. این روح
�ل��اعت ک�ن»، نق��تند، اط��دارانی ک�ه از خ�ود ش�ما هس�فقط  از غزالی، بلکه از این فرمان معروف قرآن از « فرمان

می اوردند.این شکل   برداشت شیعه از دولت تصویر قرینه محافظه کاران سنی بود.
�چ��ه هی��ت ک��ن اس��ت ای��وجه اس�آنچه در این بحث ها ی ناپیوسته که  در حدود یازده قرن به طول انجامید، قابل ت
�م��ای اعل��ه علم��ا اینک��ت ی��روع اس��ود نامش�نویسنده شیعه، حتی به صراحت ادعا ننمود که پادشاهی به خودی خ

 عقیده داشتند که مسئولیت اصلی روحانیت، که  آن ها به ولیت فقی�ه ارج�اع١٣اجازه کنترل دولت را داشتند
 
. اکثرا

�ای دوازده��ادیث)  و اموزه ه��امبر (اح�می کردند، عمدتا غیرسیاسی بود. علما می باید بر اساس قران، سنت های پی
�ه روز��وانین را ب��ن ق��ل ای��تفاده از عق��من اس��د ض��ن می بای��ا همچنی�امام  قوانین (فقه) را مطالعه می نمودند. آن ه
�ان��س را در می�توا می دادند؛ در اختلفات حقوقی داوری می کردند؛ و خم

ت
می نمودند؛ در مورد نگرانی های جدید ف

�ه��ت فقی��ان ولی��ثر ان�بیوه زنان شایسته، کودکان یتیم، طلب و سادات فقیر تقسیم می نمودند. در واقع، برای اک
�ود��افع خ�چیز بیشتری به جز سرپرستی قانونی روحانیون ارشد از کسانی که فرض می شد توانایی مواظبت از من
�ای��ه علم��ود ک�را نداشتند-افراد زیر سن قانونی، زنان بیوه، دیوانگان- نبود. برای عده کمی، این به معنای آن ب
�ه��امعه را ب��ام ج��کار تم�اعلم قدرت ورود به نزاع سیاسی را داشتند، اما فقط به طور موقت و اگر حاکم به طور آش

�انی۱۸۹۱خطر می انداخت. در سال ��ترین  روح��وان بزرگ��ه عن��ه ب��انی ک��ن کس�، محمد حسن شیرازی یکی از اولی
�ک�ارشد زمان خود (مرجع تقلید) شناخته می شد، فتوایی را بر علیه دولت به خاطر فروش امتیاز عمده تنباکو به ی

در اوایل قرن نوزدهم روحانی به نام احمد نراقی ادعا کرد که روحانیت اختیار شاهان را داشت. اما او این اختیار را نه تعریف می کند و نه١٣
ادعاهای سیاسی صریحی را مطرح می سازد. نگاه کنید به حمید دباشی، انتشار اوایه ولیت فقیه، در کتاب انتظارات هزاره



�س از��ت و او پ�  با مشاوران بد دربار مخالفت داش
 
شرکت انگلیسی صادر کرد. اما ضمن آن او تأکید کرد که صرفا

�ال ��ابهی، در س��ه ط�ور مش��ود. ب��ارج ش��ت از سیاس�ت خ��و می گش�ت، می توانس��ن لغ��رداد ننگی��ه آن ق�۱۹۰۶آنک
�د،��رکت نمودن�روحانیون برجسته-که آن زمان از عنوان جدید ایت الله استفاده می کردند-در انقلب مشروطه ش
�دازی کمیت�ه��الت راه ان��ه در به�ترین ح�اما هدف انان نه سرنگونی سلطنت و نه ایجاد یک حکومت دینی ب�ود، بلک
�ته��اق داش��ریعت انطب��ا ش��ان ب��ط پارلم�نظارت روحانیون ارشد برای اطمینان از این که قوانین تصویب شده توس

باشد، بود. 

برداشت جدید خمینی از دولت
�ر او در س�ال ��ن اث��ود. اولی��از نم��ات معم�ولی ش�یعه آغ��ا ابهام��ام۱۹۴۳خمینی فعالیت های سیاسی خ�ود را ب� ب�ه ن

�ان��ه خ�اطر پ�اره ای از گناه�کشف السرار نوشته شد ، وی در آن رض�ا ش�اه ، ک�ه ب�ه ت�ازگی خل�ع  ش�ده ب�ود،  را ب
�ات  ض�د م�ذهبی،��ات م�ذهبی، گس�ترش احساس��الکیت موقوف��لب م��ه، س��ای علمی�سکولر-برای بستن حوزه ه
�یقی��رای «موس��ی و اج��روبات الکل��رف مش��ازه مص��تی، اج��ای دول��ا دادگاه ه��ریعت ب��ای ش��ایگرینی دادگاه ه�ج
�ادر  و  در��وعیت چ��ترک، و ممن�پراحساس»، اجبار مردان به پوشیدن کله به سبک غربی، ایجاد مدرسه های مش

�اج١٤نتیجه  «وادار کردن زنان برای برهنه رفتن در خیابان»-محکوم نمود�. اما او به صراحت خواسته سرنگونی ت
�ز��یعه هرگ��انیت  ش��ه روح��رد ک��تدلل ک��ود. او اس��وب» رد نم��اهان خ�و تخت را به طور کلی و به ویژه برای «پادش
�ه «��را ک��ت، چ��وده اس�مخالف دولت به خودی خود نبوده، حتی هنگامی که دولت دستورات ضداسلمی صادر نم

�ای ح�ق حک�ومت را١٥نظم در هر صورت بهتر از بی نظمی است.»��انی هیچ گ�اه ادع� وی تأکید نم�ود ک�ه هی�چ روح
�رده، و��ت ش�رکت ک��وده، در دول��اع نم��ود  دف��ان خ��ی ، از حاکم��ه مجلس�ننموده است؛ که بسیاری از انها، از جمل
�ان��ادری از حاکم��وارد ن�مومنان را به پرداخت مالیات و همکاری با مقامات دولتی تشویق نموده اند. اگر آن ها در م
�لطنت». او�خود انتقاد نموده اند، این به خاطر مخاافت با پادشاهان خاصی بوده است، و نه ضدیت با «کل پایه س

.١٦همچنین به خوانندگان خود یادآوری نمود که حضرت علی «حتی بدترین خلفای اولیه» را نیز پذیرفت
�داد��ذارد، تع��ترام گ��انیت اح��ه روح��د ب��اه بای��ود،  پادش�بیشترین چیزی که خمینی در کشف السرار خواست این ب
�ازگار اس�ت. او��ریعت س��ا ش��تی ب��وانین دول�بیشتری از آن ها را به پارلمان جذب کند، و اطمینان حاصل شود که ق
�ین��ذهبی )، متخصص��دانان م��ا (حقوق��ژه فقه��ه وی��ا، ب�استدلل نمود، شریعت دوای همه دردها را داشت؛ و علم

١٧شریعت بودند که مانند پزشکان عالی رتبه می دانستند چگونه به درمان این بیماری های اجتماعی بپردازند.

�ورش۱۹۶۰ و ۱۹۵۰  ، ۱۹۴۰خمینی این نگرش سنتی نسبت به دولت را در طول دهه های ��تی در ش�  حفظ نمود. ح

 ۱–۶۶خمینی، کشف السرار، ص. ١٤
۱۸۵–۱۸۸همانجا، ص. ١٥
۲۲۶همانجا، ص. ١٦
۱۹۵همانجا، ص. ١٧



�وت۱۹۶۳خونین ��ز دع� ، وقتی که او به عنوان پر سر و صداترین روحانی مخالف محمد رضا شاه  ظهور کرد، هرگ
�دیل��ی:از تب��د مل��کولر و ض��ان س�به انقلب برای سرنگونی سلطنت ننمود. به جای آن ، او از شاه به خاطر گناه
�ه�شدن به یک ابزار بی خبر از «توطئه امپریالیستی- یهودی»؛ اجازه حق رأی به زنان در انتخابات محلی؛ اجازه ب
�یاه»؛��اعیون س��وان «ارتج�شهروندان برای سوگند بر روی «هر کتاب مقدس»ی؛ لکه دار نمودن روحانیون به عن
پایمال کردن قانون اساسی؛  ظاهرا، دادن مقامات بال به بهائیان؛ جانبداری از اسرائیل در مقابل اعراب، طوری
�ق��د از طری��ه  دلر قدرتمن��یون» ب� یهودی هستند»؛ و  «کاپیتولس

 
که« براداران سنی ما فکرمی کنند شیعیان واقعا

�ون ی�ک اش�پز آمریک�ایی١٨معافیت پرسنل نظامی آمریکا از قوانین ایران ، انتقاد نمود.� او استدلل نم�ود  « هم اکن
می تواند یکی از رهبران مذهبی را ترور کند یا اینکه شاه را زیر بگیرد بدون آنکه نگران اجرای قوانین ما باشد..»
�ان خ�ود��ه مخاطب� ب

 
�ددا��ی. خمین�ی مج��د انقلب��ک تهدی��ه   ی�این  انتقادات بیشتر به عنوان یک اخطار بود ت�ا اینک

 وی اظهار «غم و اندوه عمیق» کرد که چرا شاه به بدرفتاری خود١٩یادآوری نمود که حضرت علی خلفا را پذیرفت.
�د.� وی تاکی�د نم�ود ک�ه او می خواه�د ش�اه٢٠با علما، که او آن ها را «نگهبانان واقعی اسلم» خوان�د، ادام�ه می ده

 و ح�تی در س�ال٢١جوان اصلحات را به گونه ای پیش ببرد که او مجبور ب�ه رفت�ن راه پ�در یعن�ی مه�اجرت نش�ود.
 ، او  بعد از اخراجش، به پذیرش مشروعیت سلطنت ادامه داد. در یکی از چند  اعلمیه کمی که در اواسط۱۹۶۵
�رائیل تش�ویق۱۹۶۰دهه ��ر علی�ه اس��لمان ب��ای مس�  صادر نمود، او پادشاهان مسلمان را به همکاری با جمهوری ه

٢٢نمود. 

�دام۱۹۶۰خمینی برداشت جدید شیعه از دولت  یا جامعه را تا اواخر دهه ��ه ک��وم نیس�ت ک��ه معل��داد. البت� توسعه ن
�ه��ادت ب��ت. او ع�تاثرات فکری باعث این تغییر شد. خود خمینی تمایلی به اعتراف به تدوین برداشت جدید نداش
�ت .��د، را  نداش��ارجی بودن��ابع خ��ر من��زوم-خصوصا اگ���ع ل�پانویسی در آثار خود و  قدرشناسی از کسی،  در موق

�اکت۱۹۶۵–۱۹۷۰بیشتر اینکه، او در سال های حیاتی � س
 
 هنگامی که اواین  ایده های جدید را توسعه می داد، کامل

بود، به ندرت مصاحبه می نمود، خطبه می خواند و یا اعلمیه صادر می کرد.
بنابراین ما فقط می توانیم در مورد ریشه های این ایده های جدید حدس و گمان بزنیم. ممکن است آن ها از طرف

�ور۱۹۶۴علمای شیعه عراق، جایی که او بعد از سال ��ز بط��راق  نی��یعه ع��ای  ش��ند؛  علم��ده باش�  زندگی می کرد آم
�ا��د. ی��أثر بودن��راق داش�ت، مت��یعیان ع�عمیقی از حزب کمونیست عراق، که سال ها ریشه های عمیقی در میان ش
�د،��ایین تر بودن��ط پ�ممکن است ایده ها از دانشجویان جوان خمینی که در آن زمان بیش از پیش از طبقات متوس
�ق،��دین خل��ازمان مجاه��ژه س��ه وی��ی، ب��نفکران ایران��ا از روش�سرچشمه گرفته باشند. یا اینکه ممکن است  آن ه

، نگاه کنید به حمید روحانی، نهضت امام خمینی،۱۹۶۲–۱۹۶۴برای سخنرانی ها و بیانیه های خمینی در طی  این سال ها، به ویژه ١٨
۱–۳۵، ص ۱۹۷۳؛ جبهه آزادی برای مردم ایران، خمینی و جنبش، ۱۴۲–۷۳۵، ص. ۱۹۸۴

۱۹۵روحانی، جلد یک، ص. ١٩
۱۹۸همانجا، ص. ٢٠
۴۵۸همانجا، ص. ٢١
۱۵۹روحانی، جلد دو، ص. ٢٢



�لمان عل�ی ش�ریعتی آم�ده باش�ند. ای�ن��ال مس��اله نویس رادیک��ی در تبعی�د، و رس��جویان ایران�کنفدراسیون دانش
روشنفکران تحت تأثیر مارکسیسم، به ویژه کاستروئیسم و مائوئیسم بودند.

 آنچه  باعث تغییر دیدگاه های خمینی شد قابل بحث است، اما نه تغییرات واقعی دیدگاهایش. او سکوت طولنی
�امی از۱۹۷۰خود را در اوایل دهه ��ه ن��دون آنک��د، ب� با دادن مجموعه ای از سخنرانی ها، با حمله به روحانیون ارش

�ات��رار از واقعی�آن ها ببرد، شکست؛ او ادعا کرد که این روحانیون از حوزه های علمیه به عنوان پناهگایی برای ف
�ت��ی تح��ه فارس��ه زودی ب��دند، ب��ی داده ش�سیاسی استفاده می کردند. این سخنرانی ها که در اصل به زبان عرب
عنوان ولیت فقیه: حکومت اسلمی منتشر گشتند .خمینی  در این سخنرانی ها اعلم نمود که  اسلم ذاتا تحت
�د��رکی» بودن��ای «مش�هیچ شرایطی با هیچ شکلی از سلطنت سازگار نبود. او استدلل نمود که پادشاهی ها نهاده
که بنی امیه «مستبد» آنها را از امپراطوری های  روم و ایران باستان وام گرفته بودند؛ که پیامبران کهن، به ویژه
�ام��ه  ام��د؛ و اینک��خیص دادن��ی تش��اوینی را غیراخلق��ن عن��ا چنی��را آن ه�موسی، با فرعون ها مخالفت نمودند زی
�ود. او��اهی ب��ودن پادش��ی ب��الف ارث��ل  مخ��را وی در اص��ود زی��د نم��رای آن بلن��ربل را ب�حسین پرچم شورش در ک
�د فی الرض��تی)، و فاس�همچنین استدلل نمود که پادشاهی ها معادل طاغوت (خدایان دروغی)، شرک (بت پرس
�ن��ی ای��وک -خمین��ال  ملک المل�بودند.  همچنی خمینی عنوان کرد، محمد پیغمبر اعلم کرده بود که در چشم متع

عنوان را برابر با «شاه شاهان» معنی کرد- منفورترین عنوان در میان تمامی عناوین بود.
�اری��ا همک��ا آن ه��د ب��لمانان نبای�خمینی  اصرار داشت که وظیفه مقدس مسلمین مخالفت با پادشاهان است. مس
�ه خ�ود را��ا پ�ول بپردازن�د، و ن�ه ب�ا عم�ل تقی�کنند، نباید  به نهادهایشان  مراجعه کنند، نبای�د ب�ه بوروکراس�ی آن ه
�تر��رد، بیش��افه ک��د. او اض��ده دارن��ه عه��ان را ب��ه ان��ر علی��ام  ب��ئولیت قی��لمین مس��س، مس�محافظت کنند. به عک
�تثنا-از�پادشاهان، کلهبردار، ستمگر بوده و قتل عام نموده اند. او فراتر می رود و اصرار دارد پادشاهان بدون اس
�اد��ادل» ی��ام «ع��ه ن��ان از او ب��تانی ک�ه ایرانی��یروان ح�اکم  باس��فوی، و نی�ز انوش�جمله شاه عباس، شاه معرف ص

٢٣می کنند -همه ناعادل بوده اند.

خمینی ضمن محکومیت سلطنت،دلیل مختلفی که چرا علما ، به ویژه فقها، حق الهی حکومت کردن را داشتند،
�رد ک�ه٢٤را ارائه کرد.��یر ک��اعت ک�ن» را چنی�ن تفس��تند، اط��ما هس� او فرمان قرآنی از « فرماندارانی که از خود ش

�امعه�مسلمانان باید از فقها پیروی می کردند. پیامبر به امامان همه چیز-اختیار همه جانبه-حق رهبری و هدایت ج
�ه��انبه را ب��ه ج��ار هم��ن اختی��دن، ای�و نیز تفسیر و اجرای شریعت را داده بود. و امام دوازدهم، به هنگام غایب ش
�ر ن�ه�فقها عطا کرده بود. مگر نه اینکه علی دستور داده بود که «همه مومنان از جانشیان وی اط�اعت کنن�د؟» مگ
�ل��نت های او را منتق��ن و س�اینکه او توضیح داده بود که منظور وی از «جانشینان»اش  «کسانی هستند که فرامی
�انی�می کنند، و ان ها را به مردم می اموزند؟» مگر نه آنکه امام دوازدهم به نسل های آینده  دس�تور اط�اعت از کس
�ود�که این اموزه ها را می دانستند را داده بود، زیرا آن ها نمایندگان او در میان مردم بودند،  به همان طریقی که خ
�م��ت خت��ه بهش��ش ب��ه دان��ود ک��رده ب��امبر اعلم ک��ود  پی�او نماینده خدا در میان همه مؤمنین بود؟ مگر نه آنکه خ

۱۹۸۵ دسامبر ۲خمینی، سخنرانی، تطلعات، ٢٣
۷۶–۱۲۷خمینی، ولیت فقیه، ص. ٢٤



می شود و «مردان دانش» از چنان برتری بر انسان های عادی برخوردار بودند که ماه کامل نسبت به ستاره؟ مگر
�رای��رای درک و اج��ا را ب�ه

ه
�رای اج�رای ش�ریعت، و فق��ت را ب��دایت ج�امعه، دول�نه اینکه خدا ش�ریعت را ب�رای ه

�امبر و��تند ک�ه پی��دار»ی هس��ان ص�لحیت و «اقت��ا دارای هم�شریعت افریده بود؟ خمینی نتیجه می گیرد، که فقه
�ه��د. ب��ریعت دارن��ه ش��برمی ب�امامان؛ و اصطلح ولیت فقیه به معنی «صلحیت حقوقی  بر مومنان» ی که نیاز م

٢٥عبارت دیگر، نافرمانی از فقها به معنی نافرمانی از خدا بود.

�ر��ه نظ��ود  ب��ن ب�خمینی به هنگام معرفی ولیت فقیه خود به شنوندگان هشدار داد، که این «اسلم حقیقی» ممک
�د.��ب» برس��ت ها و٢٦«عجی��ان، امپریالیس��وطئه یهودی��ر ت��ده ها، در اث��ی س��ط در ط��ار غل��ترش افک��د از گس� بع

�ذف��م ح��ای مه��ه از نقل قول ه��د. واژه فقی�سلطنت طلبان، خسارات سنگین بود. احادیث مهم سوتعبیر شده بودن
�انیون بای�د در��اد ک�رده بودن�د ک�ه روح��تمانیک ای�ن تص�ور را ایج�شده بود. به علوه، مقامات دولتی به طور سیس
�یار��طلح بس��ه اص��وری ک��ه ط�محدوه حوزه علمیه دیده شوند و در عرصه سیاست جدلی حضور نداشته باشند. ب
�ت.��ی داش��اران روان��ان و بیم��ان، یتیم��ا از بیوه زن��تی علم��ه سرپرس�مهم  ولیت فقیه تحریف شده و فقط اشاره ب
�رای حف�اظت��ی ب��ای بحران�خمینی به مخاطبان خود یادآوری می کند، با وجود این کاستی ها، روحانیون در دوره ه

�ران تنب�اکو در س�ال ��لطنتی قی�ام ک�رده ب�ود-در بح��تبداد س��م و اس�، در انقلب۱۸۹۱ایران و اسلم از امپریالیس
. خمینی تأکید۱۹۶۳، در روزهای تاریک رضا شاه، و البته، در قیام علیه محمد رضا شاه در سال ۱۹۰۶مشروطیت 

�ر علی�ه��اهی مل�ی» را زن�ده نگ�ه داش�تند و در «س�نگر اس�تقلل» ب��ارچه «اگ��ا، علم�ا یکپ�می کند، در ای�ن بحران ه
٢٧امپریالیسم، سکولریسم و دیگر ایسم های وارداتی از غرب پایدار ایستادند.

تغییر نگاه خمینی به جامعه
�ه ��ش از ده��ته های پی��افت. او در نوش��عه ی��ل ب�ه۱۹۷۰ به طور موازی، نگرش خمینی نسبت به ج�امعه توس� ، تمای

�ات��ای علم�ای ش�یعه، و در ادبی��ه،  در اموزه ه�پذیرش برداشت های سنتی از جامعه به صورتی که،  در نهج البلغ
«اینه شاهزادگان» [ادبیاتی که به پند و نصیحت حکمرانان می پردازد. پندنامه م ] که در دربارهای صفوی و قاجار
�امعه را��م ج��ی و ه��الکیت خصوص��م م��دا ه��ه خ��ولی ک�نوشته شده بودند، را  داشت. وی فرضیات پدرسالنه معم
�د سرنوش�ت خ�ود را��کیل ش�ود؛ ک�ه فق�را بای�آفریده بود؛ که  جامعه  باید از سلسله ای از اقشار وابسته به هم تش
�ودداری��ی خ��رف تجمل��ند، و از مص��دا باش�بپذیرند و به اغنیا غبطه نخورند؛ که ثروتمندان می بایست شکرگذار خ
�ان�نمایند، و سخاوتمندانه به فقرا بخشش کنند، را می پذیرفت. او اغلب تأکید می کرد که شریعت از ثروت به س
�ه��اوز ب��وگیری از تج��ا جل�یک «هدیه الهی»محافظت می کرد، که دولت وظیفه  مقدس توازن سالم  بین اقشار را ب
�تفاده��درت اس��ه ن��ه ب��ته های اولیه اش  از واژه طبق��ه  او در نوش�حقوق یکدیگر ،  به عهده داشت. قابل توجه اینک

۱۰۶همانجا، ص. ٢٥
۸۵همانجا، ص. ٢٦
۱۹۸۹؛ و کیهان هوایی، ا مارس ۱۹۸۱ ژانویه ۱۰سخنرانی خمینی، روزنامه اطلعات، ٢٧



�رای علم�ای��رد. ب�می کرد، و با وسواس از واژه انقلب اجتناب  می نمود، هر چند که گاهی اوقات از قیام نام می ب
عادی، انقلب اصطلحی خطرناک و  متضمن انارشی، نفرت طبقاتی، و دنیایی وارونه بود.

�ر۱۹۷۰اما در نوشته های پس از ��عفین در براب��د: مستض��یم می ش��م  تقس��ه  متخاص��ه  دو طبق��امعه ب��ی،  ج�  خمین
�ر��ین ها در براب��یطان؛  زاغه نش��ومت ش��ر حک��عف در براب��ت مستض��دان؛ مل��ر ثروتمن��را در براب��تکبرین؛ فق�مس

کوخ نشین ها؛ طبقه پایین در برابر طبقه بال؛ و طبقه مستمندان در برابر طبقه اعیان.
�ن واژه��درت از ای��د. او بن�کلید این تحول را می توان  در  روشی که خمینی از واژه مستضعفین استفاده می کرد، دی
�ع» و��ان «خاض��ی  مومن��ور او معن�ای قرآن��امی ک�ه می ک�رد، منظ�در نوشته های اولیه خود استفاده می نمود. و هنگ

�خنرانی۱۹۷۰«نجیب» مطیع-به ویژه یتیمان، بیوه ها و بیماران روانی بود. اما او در دهه � در هر خطبه، س
 
 ، تقریبا

و اعلمیه  آن را بکار برد. اما  از آن برای ترسیم ، فقیر خشمگین، مردم «استثمار شده»، و« توده های ستمدیده»
�ه��ترش داده و ن��ج گس��ه تدری��طلح را ب�استفاده می کرد. همچنین باید اشاره نمود که او  پس از انقلب، این اص
�د، را در آن وارد��تیبانی می کردن��د پش�فقط طبقه متوسط  دارا بلکه حتی نخبگان ثروتمندی که فعالنه از نظم جدی

�باهت های۱۹۸۰نمود. بنابراین، در اواسط دهه ��ه ش��ترده ک��وژه  گس�، اصطلح مستضعفین به  مقوله ای از یک س
sansزیادی به اصطلح   culottes ،   وبن��لوار کوت�اه)   ژاک�،   (م�ردم ع�ادی)Manrbaen (بدون شورت، ش

�وکارنو،��رون، و descamisadosس��ت) پ��دون ک��راد (ب��اس،trabalhadores   اف��هری) وارگ��ارگران ش�  (ک
داشت، بدل شد.

�رح۱۹۷۰خمینی در اعلمیه های رسمی خود در دهه ��ه را مط��ت فقی�، به ندرت  مسائل اعتقادی و اندیشه کلی ولی
�ه�می کند. در عوض، او شاه را در مورد مسائل حساس اجتماعی و اقتصادی مورد هدف قرار می دهد. وی شاه را ب
گسترش شکاف بین فقیر و غنی؛ رفیق بازی؛ طرفداری از مقامات عالی و دیگر کراواتی ها؛ هدر دادن منابع نفتی
�ت��اختگی؛ محرومی��اژ س��ات مونت��دازی کارخانج��ترش؛ راه ان��ال گس��ه- در ح��ی  همیش��ش و بوروکراس��رای ارت�ب
�ه��ن ب�روستائیان از خدمات ضروری، از جمله درمانگاه ها، مدارس، برق و حمام های عمومی؛  قصور در دادن زمی
�زرگ و�دهقانان بی زمین؛ محکوم کردن طبقه کارگر به زندگی در فقر، بدبختی و خرحمالی؛ ایجاد حلبی ابادهای ب
�ای��ر رقب��ان در براب��ازار ب�ه خ�اطر امتن�اع از حم�ایت از ان��تگی ب��دها؛ ورشکس�غفلت در خانه سازی  برای کم درام
�رم،��ش ج��ا افزای��ارزه ب��طه ع�دم مب�خارجی و کارافرینان فوق العاده ثروتمند؛ و تشدید مشکلت اجتماعی به واس

 ،  متهم نمود.٢٨فحشا،  اعتیاد به الکل و مواد مخدر.
�ای��الی ازادی ه��ان ع�رب، پایم��ل جه��رائیل در مقاب��ده و اس��الت متح��ک ب�ه ای�در عین حال، خمینی شاه را به کم
�ران،��لم و ای��عیف اس��رای تض��ی ب��م فرهنگ��تفاده از امپریالیس�سیاسی ، افزایش وابستگی ایران به غرب، و اس
�م، و از��م و صهیونیس��ط امپریالیس��رون توس��لم  از بی�محکوم نمود. خمینی به طور مداوم هشدار می داد که اس

داخل توسط «ستون پنجم»  -سلطنت طلب ها، لیبرال ها، سکولرها و چپ ها در خطر انقراض قرار داشت.
�ر��ه نظ��ال ب��یار رادیک�خمینی در این نکوهش ها به شعارهای پوپولیستی متوسل شد. در نگاه اول، این شعارها  بس

؛ و پیام مجاهد۱۹۷۲–۱۹۷۹برای سخنرانی های خمینی در مورد مسائل یاد شده نگاه کنید به روحانی، جلد اول؛ جاما، خبرنامه، ٢٨
۱۹۷۸–۱۹۷۲



�ی را��الکیت خصوص��أله م��م و  مس�می رسند، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که گفتارش در جزئیات  بسیار مبه
�ار��ه ک��ل و بع�د از انقلب ب��ای قب�مسکوت می گذاشت.  بسیاری از مطالبات خمینی به عنوان شعار در تظاهرات ه

٢٩گرفته شدند. آن ها شامل چنین احکامی بودند:

اسلم متعلق به مستضعفین است، نه مستکبرین.
اسلم طرفدار برابری و عدالت اجتماعی است.

اسلم نماینده زاغه نشینان است، نه کاخ نشینان.
اسلم اختلفات طبقاتی را از بین می برد.

ما طرفدار اسلم هستیم، نه کاپیتالیسم و فئودالیسم.
سرچشمه اسلم توده هاست نه ثروتمندان.

در جامعه واقعی اسلمی حلبی آباد وجود نخواهد داشت.
در جامعه واقعی اسلمی دهقان بی زمین وجود نخواهد داشت.

وظیفه علما آزادی گرسنگان از چنگال ثروتمندان است.
اسلم افیون توده ها نیست.

فقرا طرفدار پیفمبر بودند، ثروتمندان بر علیه او.
فقرا برای انقلب اسلمی می میرند، ثروتمندان بر علیه آن توطئه می چینند.

شهدای انقلب اسلمی اعضای تمام طبقات پایین-دهقانان، کارگران صنعتی، بازاریان و بازرگانان بودند.
مستضعفین جهان متحد شوید.

مستضعفین جهان باید یک حزب مستضعفین بسازند.
مشکلت شرق از غرب می اید، خصوصا از امپریالیسم امریکا.

نه شرقی نه غربی فقط اسلمی.
ملل تحت ستم جهان،  در برابر ستمگران امپریالیستی متحد شوید.

�دند.��ادر ش�برخی از رادیکال ترین اعلمیه های خمینی در روزهای ماه مه-به مناسبت پیروزی انقلب اسلمی-ص
�تی۱۹۷۹او در سال �  اعلم کرد که هر روز باید روز کارگران در نظر گرفته شود،  زیرا کار  منبع همه چیز است، ح

  او کارگران را به [چرخ عظیم جوامع بشری م] تشریح نمود، و از آن ها به عنوان۱۹۸۰در سال ٣٠بهشت و دوزخ.
�م��ر امپریالیس��م در براب�«ارزشمندترین طبقه در جامعه» ستایش کرد، و آن ها را ترغیب نمود تا به ایستادگی محک

�هید ارزش دارد» و۱۹۸۲ به طور مشابهی، او در سال ٣١ادامه دهند.� اعلم کرد که « عرق کارگر  به اندازه خون ش

. همچنین نگاه۱۹۸۳ اوریل ۲۳ فوریه -۱۵برای استفاده این شعارها نگاه کنید به انون، «ظالمین و مظلومین»، روزنامه اطلعات، ٢٩
۱–۳۲، ص. ۱۹۷۹کنید به، حزب توده، «حزب توده از خط امام پشتیبانی می کند»، تهران 

۱۹۷۹ مه ۲خمینی، سخنرانی ماه مه، اطلعات، ٣٠
۱۹۸۰ مه ۳خمینی، سخنرانی ماه مه، اطلعت، ٣١



٣٢«یک روز  زندگی کارگر ارزشمندتر از تمام زندگی یک سرمایه دار استثمارگر است»

�ه��ود ک��د ب�علوه بر این، خمینی تاریخ صدر اسلم را برای تقویت این مفاهیم پوپولیستی  بازنویسی کرد. او معتق
�اجر��ه ت��ود و ن�برخلف شایعات سنتی پیامبر یک چوپان خاضع بود و نه یک بازرگان موفق؛ که حضرت علی سقا ب
�عفین ب�ه مس�تکبرین  و��ر روزی بودن�د ک�ه مستض�کامیاب؛ که بسیاری از پیامبران که�ن ک�ارگرانی س�اده ، و منتظ
�ام،��ات عظ��ه آی��یعه، از جمل��ای ش��ه علم��رد ک��تدلل می ک�مستکبرین به مستضعفین تبدیل شوند. او همچنین اس

٣٣مردم عادی بودند، شیبه مردم خاکی  زندگی می کردند، و با دارایی اندکی می مردند.

�رد، او دو  واژه ،۱۹۷۹ شعارهای پوپولیستی خمینی در سال � به اوج خود رسید. هنگامی که رژیم قدیمی سقوط ک
�رد-انقلب و جمه�وری. او در آن�که تا آن زمان با وسواس پرهیز نموده بود،  را به فرهن�گ سیاس�ی خ�ود وارد ک
�بیت��ود تث�هنگام استدلل می نمود،  انقلب اسلمی راه را برای  جمهوری اسلمی هموار می کند و آن  به نوبه خ
�وی، از نی�از، گرس�نگی، بیک�اری،��س ای�ران پهل�یک جامعه اسلمی واقعی را شتاب می بخشد. این ج�امعه برعک
محله های فقیرنشین، نابرابری، بیسوادی، جرم و جنایت، اعتیاد به الکل، فحشا، مواد مخدر، پارتی بازی، فساد،
�ر� مستقل ب

 
استثمار، سلطه خارجی-و بله، حتی از روتین های  بوروکراسی بری بود. در عوض، آن جامعه ای واقعا

اساس برابری، برادری و عدالت اجتماعی خواهد بود.
�ه��یعه ب��ا، ش��د. ط�ی قرن ه��ذف کن�با این حال خمینی توانست در این مدینه فاضله دو اصل دیگر شیعه سنتی را ح
�ی اعلم��ان خمین��ت. در آن زم��لم می نگریس�دوران مکه محمد / خلفت امام حسین به عنوان عصر طلیی اس
�یعیان��ا، ش��ی قرن ه�نمود که ایران انقلبی دیگر از این جوامع اولیه و مشکلت لینحل شان پیشی گرفته بود. ط
�تی�معتقد بودند که مهدی زمانی باز خواهد گشت که جهان پر از ظلم و ستم شود. آنگاه خمینی استدلل کرد  وق
�ورها��ر کش��ه دیگ�که دیگر مسلمانان جهان به اسلم بازگشته، یک جامعه عادلنه ایجاد کرده،  و انقلب خود را ب

 اصل سکوت سنتی زیر و رو شده بود. ٣٤صادر نمایند، انگاه او ظهور می کند.

قانون اساسی جمهوری اسلمی
�انون��ت.: ق��اهده اس�پوپولیسم خمینی در دو عدد از مهمترین متون جمهوری اسلمی بعد از انقلب نیز قابل مش

 توسط مجلس خبرگان -که اکثر۱۹۷۹–۱۹۸۰اساسی جمهوری اسلمی، و وصیت نامه او. قانون اساسی در سال 
�ال��ال۱۹۸۰انان از شاگردان خمینی بودند آماده گشت. آخرین وصیت نامه خمینی در س��ط س��م، در  اواس�   تنظی

 بلفاصله پس از مرگش منتشر شد.۱۹۸۹ مورد بازبینی، و در سال ۱۹۸۳
�ک س�ند طاقت فرس�ای��ه ی��بییر ب��اد و پن�ج بن�د ان، قاب�ل تع��ک ص�د و هفت��ا ی��انون اساس�ی ب�در نگاه اول، مت�ن ق

۱۹۸۲ مه ۲خمینی، سخنرانی ماه مه، ایران تایمز، ٣٢
۱۹۸۳ مه ۲۷خمینی، سخنرانی ، ایران تایمز، ٣٣
-۱۹۸۲ مارس ۲۷؛ ایران تایمز، ۱۹۸۸ اوریل ۱۳خمینی، سخنرانی ، اطلعات  ٣٤



�ق و٣٥«بنیادگرایانه»  است.� آن با اعلن اینکه جمهوری اسلمی ایران بر پایه «اعتقادات اساسی» به حکومت ح
�وانین؛��ان ق��ادی آن در بی��ش بنی��ی و نق��ی اله�عدل قران؛ ایمان به خدای یکتا و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ وح
�انون��دهای ق��ه بن��د ک��ن اعلم می کن��ود. آن همچنی��از می ش�معاد  و نقش سازنده آن در «سیر تکامل انسان» آغ
�له��انع از وص��وع م�اساسی  برای رهبری تا ظهور مجدد  امام زمان  بر کره زمین باقی خواهد ماند. اما همین موض
�گاه��ن باش��ه ای�پینه کردن شدید همان بندها در ده سال بعد نگشت؛ آن همچنین  یک آزمون مذهبی برای ورود ب

منحصر بفرد [مجلس خبرگان م] به منظور وجین کردن روحانیون رادیکال تر  ارائه داد.
�منی و��وم ض��ک، مفه��ری از مستمس��واهیم ذک��ر نخ�اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که متن قانون اساسی، اگ
�ر� از جمهوری پنجم فرانسه، گرفته شده و ب

 
زمینه آن بکنیم، بسیار غیربنیادگراست. ساختار مرکزی آن مستقیما

�ک��ه  ی�پایه  نظریه منتسکیو در مورد جدایی قدرت ها قرار دارد.  دولت را به قوه مجریه به رهبری رئیس جمهور ک
�ک��ا؛ و ی� متمرکز را سرپرستی می کند؛ قوه قضائیه با قدرت تعیین قضات محلی و بررسی احکام آن ه

 
دولت کامل

مجلس ملی که توسط حق رأی عمومی بزرگسالن انتخاب می شود؛ تقسیم می کند. خمینی سال ها معتقد بود که
�لمی��د اس��ق رای،  ض��ان از ح�حق رأی زنان ضد اسلمی بود. اما او در آن هنگام استدلل کرد که محرومیت  زن

است. 
�ه��ی فقی�در صدر این قانون اساسی متعارف،  مفهوم جدید ولیت فقیه خمینی قرار داشت. خمینی که به عنوان ول
توصیف شده بود،  قدرت اخراج رئیس جمهور، انتصاب فرماندهان اصلی ارتش، اعلم جنگ و صلح، و انتخاب
روحانیون ارشد شورای نگهبان که مسئولیت اصلی شان حصول اطمینان  از این که تمام قوانین تصویب شده در
�الی��ه ع�مجلس مطابق شریعت باشد،  را داشت.  قانون اساسی اضافه نمود که اگر پس از مرگ خمینی هیچ فقی
�اب��ان انتخ��س خبرگ��ط مجل��ه توس��دی ک��انیون ارش��ر از روح�وجود نداشته باشد، آنگاه رهبری به سه یا پن�ج  نف

می شوند، واگذار خواهد شد.
�وع�در واقع، پس از مرگ خمینی چنین ولی فقیهی وجود نداشت. و مجلس خبرگان که به خوبی آگاه از این موض
بود که فقهای ارشد به پوپولیسم انان اعتماد نداشتند، به سرعت قانون اساسی را اصلح  و شرط مرجع تقلید را
�ود و�حذف نمودند، به طوری که حجت السلم خامنه ای توانست جایگاه خمینی را به ارث برد.خامنه ای نه فقیه ب
نه مرجع تقلید، و نه حتی ایت الله پذیرفته شده ای توسط همگان در آن هنگام. این اصلحیه، در حالی که اشکارا
�ود.��عیف نم��ی را تض��ه خمین�ماهیت عمل گرایانه خمینیسم را نشان می دهد، ناخواسته پایه های مذهبی ولیت فقی
�ا��انی-می بایست اعط�زیرا خمینی استدلل کرده بود که حق حکومت به ارشدترین فقی�ه م�ذهبی -و ن�ه ه�ر روح

شود زیرا انها تخصص مدرسی در مورد شریعتی که خدا برای تنظیم جامعه آفریده بود، را داشتند. 
�وری��دال امیز انقلب و جمه��طلح ج��ا  دو اص��تی اس�ت. آن، ب��عارهای پوپولیس�قانون اساسی همچنین حاوی ش
�ه��ز ب��در، و نی��ع عالیق��وری، و  مرج��ذار جمه�شروع می شود.  از خمینی نه فقط به عنوان رهبر انقلب بلکه بنیانگ
�ل��د – تجلی��اص داده بودن�عنوان یک امام-عنوانی که شیعیان ایرانی به طور سنتی برای دوازده امام اصلی اختص

 ژوئن۱۹. برای اصلحات بعدی نگاه کنید به کیهان هوایی، ۱۹۷۹ نوامبر ۳۰برای متن کامل قانون اساسی نگاه کنید به ایران تایمز، ٣٥
۱۹۸۹



٣٦می کند. در واقع، روحانیون محافظه کار چنین عنوانی را به عنوان کفر تلقی نمودند.

قانون اساسی در ادامه -چون تعهدی قانونی- وعده ارائه حقوق بازنشستگی،  تأمین اجتماعی، مزایای بیکاری،
�د. آن��هروندان را می ده��ه ش��ان ب��دایی و نی�ز متوس�طه رایگ�حقوق برای ناتوانان، خدمات پزش�کی، آم�وزش ابت
همچنین  ریشه کن کردن احتکار، ربا، انحصارات، بیکاری، فقر و محرومیت اجتماعی؛ و «برنامه ریزی اقتصادی
�بری و م�دیریت�به شیوه ای که تمام افراد  وقت و فرصت برای بهبود اخلق و توسعه اجتم�اعی، و ش�رکت در ره

کشور را بدهد»،  را متعهد می شد. 
�تند انقلب��ه م�دعی هس��ی ک��اران غرب��وجه روزنامه نگ��ارج از ت�بنظر می رسد که این بندهای قانون اساسی در خ

 علوه بر این قانون اساسی قول داد که ایران را٣٧ایران به خاطر رد چیزهای مادی انجام شد، قرار گرفته است.
�د؛�کامل-از نظر فرهنگی، کشاورزی و صنعتی-مستقل سازد؛ از سلطه اقتصادی خارجی ها در کشور جلوگیری کن
�عفین��ارزه  مستض��ه مب��لمانان  تلش ورزد؛ و ب��ل مس��دت کام�تمام امتیازها اقتصادی به انان را لغو کند؛ برای وح

جهان بر علیه سرکوبگران کمک نماید.
�ودجه��وازنه ب�قانون اساسی با وجود شعارهای رادیکال، حفاظت از مالکیت خصوصی را تضمین نمود. آن وعده م
�ارت، خ�دمات و ص�نایع��اورزی، تج��ش خصوص�ی در کش��لطه بخ�دولتی، تشویق «تملک مسکن»، و احترام به س
�ر��دین و دیگ��ه  مجاه��طلحی ک��دی، اص��م توحی��تی نظ��ارت سوسیالیس� از عب

 
�دا��تر، آن عم��ک را داد. بیش�کوچ

�ی��انون اساس��ه در ق��تند ک��ت ها-و می خواس��رخلف  پوپولیس��د- ب��تفاده می کردن��ال از آن  اس��لمیون رادیک�اس
 هنگامی که قانون انتخابات جدید به صراحت ورود کسانی۱۹۸۹جمهوری مندرج گردد، خودداری نمود. در سال 

�ن��ر ای�که درجات تحصیلی عالیه نداشتند را منع نمود، محدودیت های این پوپولیسم اشکارتر شد. ظاهرا،  تلقی ب
بود،  فقط کسانی که دارای آموزش عالی هستند  واجد شرایط نمایندگی مردم می باشند.

وصیت نامه خمینی
�ار در۳۵وصیت نامه ��ا انتش��تن ت��ان نوش� صفحه ای دست نویس خمینی، حتی با وجود  تغییرات عمده ای که از زم

. مقدمه آن اسلم واقعی را،  پیام «ازادسازی» و «عدالت اجتم�اعی»٣٨آن صورت گرفت،  ساختار منسجمی دارد
�ذهب» ، اعلم��ت و م��رف نظر از ملی��ان، ص��تم جه��ت س��ردم تح��ه «م�نه فقط برای ایرانیان و مسلمانان بلکه هم
�ط��ط توس��ه فق��ی -ن��وطئه بین الملل��ا ت��داوم ب�می نماید. آن همچنین هشدار می دهد که این  پیام واقعی به طور م
�لم را��دل اس�صهیونیست ها، کمونیست ها، امپریالیست های شرقی و غربی، بلکه  مارکسیست هایی که لباس مب

برای بحث در مورد اصطلح جدل انگیز امام نگاه کنید به م. فیشر، «امام خمینی: چهار سطح  از درک»، در مجموعه «صداهای٣٦
اسلم رستاخیزگر» با ویراستاری ج. اسپوزیتو؛ و س. ارجمند، «عمامه به جای تاج».

ر. رایت ضمن بررسی کتاب ارجمند به نام «عمامه به جای تاج»، ادعا می کند که در انقلب مردم «برای درخواست آزادی و چیزهای٣٧
۱۹۸۹ دسامبر ۱۰مادی کمتر بپا خاستند.» نگاه کنید به بخش بررسی کتاب نیویورک تایمز، 

۱۹۸۹  ژوئن ۱۴احمد خمینی، متن کامل وصیت نامه الهی و سیاسی امام خمینی، کیهان هوایی، ٣٨



�تان،�به تن دارند، لیبرال های آلوده غربی، روحانیون فرصت طلب، و ستمگران منطقه-یعنی سعودی ها در عربس
شاه حسن در مراکش، شاه حسین در اردن، و صدام حسین تحریف می شود. 

�نفکران��ه؛ روش��ای علمی��ا  و حوزه ه��ی دارد. آن علم��ای معین��ه گروه ه��اب ب��ایی در خط��ش  ه��ر  بخ��ن حاض�مت
�ی-ارتش���ای ارتش�تحصیل کرده دانشگاهی؛ نمایندگان مجلس؛ قوه قضائیه؛ قوه مجریه، به ویژه ک�ابینه؛ نیروه
�ان در تبعی�د، ب�ه وی�ژه��ا؛ مخالف�منظم و همچنین پاسداران انقلب؛ رسانه ها،  شبکه رادیو- تلویزیون و روزنامه ه
�رار��اب ق��ورد خط��ک را م�احزاب مارکسیستی؛ و  آخر اما نه بی اهمیت، از بازاریان، مغازه داران، تجار و تجار کوچ

می دهد. او  در هر بخش در مورد  خطر همیشه حاضر توطئه های خارجی و «ستون پنجم» هشدار می دهد.
�ه از��روم» و ن�خمینی در خطاب به مجلس تأکید می کند که نمایندگان باید همچنان از «طبقه متوسط و جامعه مح
�ر��نگی، فق�صفوف «سرمایه داران، غاصبان زمین، و طبقه بالیی که از شهوت لذت می برد و چیزی راجع به گرس
�ل�و پابرهنگی» نمی داند، باشند. او در خطاب به وزرا و کارمندان دولت به آن ها یادآوری می کند که انقلب به دلی
�ا ای�ن حم�ایت را از��د ک�ه اگ�ر آن ه��دار می ده�مشارکت فعال «طبقات محروم»  موفق شده ب�ود. او همچنی�ن هش
�ان تأکی�د��اب ب�ه بازاری�دست بدهند، آنگاه آن ها به تبعید به دنبال رژیم  پهلوی خواهند رفت. همچنی�ن، او در خط
�نعت��اورزی و ص��ی در کش��رمایه گذاری خصوص��د.  س��ت می کن��ی حراس��الکیت خصوص��لم از م��ه اس��د ک�می کن
�رخلف کمونیس�م اهمی�ت  بخ�ش��ا ش�ناخت م�الکیت  » اس�ت، و ب�راتشویق می نماید ، و ان یک «رژی�م معت�دل ب
خصوصی در ارائه «عدالت اجتماعی» و به راه انداختن «چرخ های اقتصاد سالم» را تصدیق می کند. او در اخرین
�ه��وند، بلک��ر آزادی ش�وصیت  خود  در خطاب به مسلمین و محرومین جهان می گوید که آن ها نباید منفعلنه منتظ
�رف��ه در مص��ایی ک��ینان و آن ه��اخ نش��ان-جنایتکاران، ک���پرده ان�باید به پا خاسته و امپریالیست ها و عمال سرس

تجملی غرق شده اند- را  سرنگون سازند.

خمینیسم و پوپولیسم
�وع،  از��ن موض��ت. ای��ن اس��ای لتی�بنابراین خمینیسم، با وجود ابعاد دینی خود، از جهاتی شبیه پوپولیسم امریک
�ه��ی ب��تگی سیاس��ای وابس�آنجا که ایران مدرن و امریکای لتین اشتراک زیادی چون:   وابستگی اقتصادی به ج
�زرگ��رادور ب��ورژوازی کمپ��امل ب�غرب؛ انقیاد غیررسمی به جای انقیاد رسمی به امپریالیسم؛  یک طبقه بال که ش
می شود؛ یک طبقه متوسط ضدامپریالیست؛ یک طبقه کارگر سازمان نیافته توسط چپ؛ و  هجوم اخیر  مهاجران
�ن-��ای لتی�روستایی به حلبی ابادهای بزرگ  ، دارند، چندان تعجب اور نیست. خمینیسم -مانند  پوپولیسم امریک
�ارجی و��درت های خ��ه ق��ر علی��ال ب��ر رادیک��ه نظ�عمدتا، یک جنبش طبقه متوسط است که توده ها را با شعارهای ب
طبقات متجاوز بسیج می کند. اما آن ضمن حمله به صاحبان قدرت، مراقب احترام به مالکیت خصوص�ی اس�ت و
�انی��ا دارای ارم�از پیشنهاداتی که  می توانند موجب تضعیف خرده بورژوازی شوند، اجتناب می ورزد. این جنبش ه
�د،��تفاده می کنن��اکم اس��ان ح��ه نخبگ��ر علی��اتی  ب�مبهم هستند  و برنامه دقیقی ارائه نمی دهند. آن ها از زبان طبق
�تر��ا بیش��د. آن ه�اماوقتی که نظم کهن برچیده شد، آن ها  به نیاز  بر همبستگی اجتماعی و وحدت ملی تأکید دارن



�ره��ا چه��ع. انه��د و توزی�علقمند  به تغییر نهادهای «فرهنگی» و آموزشی هستند تا اینکه براندازی شیوه های تولی
�ی ان،��ره انقلب��د. چه��ا گردی��ر پ��د ب�دوگانه ژانوسی دارند: انقلبی بر علیه رژیم ، محافظه کار وقتی که رژیم جدی
�ت ها و��ت ها، مائوئیس��ز تروتسکیس��ترویی ها و نی��ا و کاس��یال دمکرات ه��ا-از سوس��ه  چپ ه��تیبانی اولی��ل پش�دلی

استالینیست ها-  از آن ها می باشد. بنیادگرایی مذهبی هرگز نمی تواند چنین پشتیبانی  را کسب نماید.
�نفکران،��ان روش��د: در می��ایی می بینن��ر ج��ی را در ه��وطئه» بین الملل�خمینیسم -مانند این نوع از پوپولیسم ها-«ت
�د،��رار دارن��ه در چ�پ ق��ایی ک��تی آن ه��ان، ح��ذهبی. مخالف��ومی و م��ای ق�سیاسیونی که همنوا نیستند، و اقلیت ه
�ا «کمونیس�ت های�«ستون پنجمی های» خطرناک تلقی می شوند. خمینی مارکسیست هایی را به سبب اینک�ه آن ه
�وع می کنن�د،��ومی» رج��ه های ب��د ک�ه ب�ه «ریش�طرفدار امریکا» بودند، اعدام نمود.  این پوپولیست ها ادعا می کنن
�عه��تی توس��رمایه داری و غیرکمونیس��وم غیرس�«ایده های گسترده اندیش» جهانی را ریشه کن می سازند، و راه س
�ژه از��د-به وی���رض می کنن��ارج ق��ای خ��عارها را از دنی��اهیم وش��یاری از مف��ع، بس��ا در واق��د.  ام�راترسیم می نماین
�تفاده��ردم اس��یج م��رای بس�سوسیالیسم اروپایی. این پوپولیست ها از تمام سازمان های توده ای و سیاسی عامه ب
�اد��م و دموکراس�ی مردم�ی بی اعتم�می کنند، ولی هم زمان نسبت به  هر شکلی از ک�ثرت گرایی سیاس�ی، لیبرالیس
�ط��ه متوس�هستند. همه آن ها نگرش مبهمی نسبت به دولت دارند. از یک طرف، آن ها خواهان  حکومتی که طبق
�ل�را تهدید نماید، نیستند. از سوی دیگر، آن ها برای تقویت خود، خواهان حکومتی هستند که حیطه خود را  به ک
�ه�جامعه از طریق ارائه مزایای اجتماعی به قشر فقیر شهری گسترش دهد. به علوه، این پوپولیست ها رهبر را ب
�اریخی،��ه های ت��ر ریش��ه مظه��رار دارد، بلک��ردم ق��التر از م��یار ب�سطح نیمه-خدایی ارتقا می دهند که نه فقط بس
�بر��درت از ره��ردم، ق��ورد م��حبت در م��ه ص��ود هم��ا وج��د. ب��ا می باش��ی  آن ه��هدای انقلب��ده، و ش��ت این�سرنوش
�ایی��ای لتی�ن تفاوت ه�سرچشمه می گیرد و نه از مردم. با وجود همه این شباهت ها، خمینیسم و پوپولیسم امریک
�ذهبی��ه های م�دارند. اولی عمدتا از طریق شیعه سخن می گفت، در حالی که دومی از ناسیونالیسم سکولر. ریش
�ان��ژه در می��لم-به وی���ان اس��ن آن در جه��ه طنی�و کژی خمینیسم، در تلفیق با موضوعات رادیکال سکولر ان، ب
�کال��ه اش��بت ب��وند، نس��ان می ش��ی بی��ان دین�شیعیان- کمک نمود . حتی ممکن است  انواع پوپولیسمی که  با زب
�ر��رز فک��ه و ط��تن در روحی��ق داش��ه عمی�سکولر رادیکال تر به نظر رسند، زیرا اولی اعتماد به نفس خود را از ریش
�رایط��ر ش��د از نظ��ام گرفتن�مردم کسب می کند. همچنین می توان گفت که بسیج های مردمی که از خمینیسم اله
�ه��تی ک��ا وق��ن جنبش ه��را  ای��د، زی��ر  بودن��اس «انقلبی »ت��ت ها و وارگ��ای پرونیس��ش ه��ه جنب��بت ب��ی نس�سیاس

رهبرانشان در قدرت بودند نیروی محرکه اولیه خود را یافتند.
�رمایه داری��م و «س��م، صهیونیس��ومیت امپریالیس�بعد از مرگ خمینی، وارثان او-خامنه ای و رفسنجانی-به محک
�ا��ال آن ه��عارهای رادیک��اظت می کنن�د، ش��ورژوازی حف��وال خرده ب��ال از ام�استثمارگر» ادامه داده اند، و در عین ح
�ارت خ�ارجی س�خنی��ازی تج��ازتوزیع در آم�د و ملی س��ی، ب��لحات ارض��ر از اص��ا دیگ�کم رنگ تر شده اس�ت. آن ه
�ازار را جل��ی ب��ایل دین��د، فض��تایش می کنن��ریف»س�نمی گویند. در عوض آن ها از تجارت به عنوان یک «حرفه ش
�ی��الکیت خصوص�می زنند، از «افراط گرایان» به خاطر «ایده های کودکانه »شان انتقاد می کنند، و بین اسلم که م
�گرایان اس�ت» ف�رق ق�ائل��ران و همجنس��تراک هم�ه چی�ز، از جمل�ه همس�را تقدیس و کمونیسم که طرفدار «اش



�رای��وق فق��اعی و حق��دالت اجتم��ورد ع��تر در م�می شوند. آن ها رادیکال ها را از مواضع قدرت وجین کرده اند. کم
�ای��ادی، مهارت ه��وق های اقتص��ره وری، خصوصی س�ازی، مش��تر در ب�اره به�حلبی ابادها صحبت می کنند، و بیش
�ه�مدیریتی و مکانیزم  های  بازار آزاد سخن می گویند. پاسخ آن ها به مشکل بیکاری  وحشتناک، نشت اقتصادی ک
�م��د. رژی��ترش می یاب��ی گس��ور بین الملل��ه ام��ی ب��ن عمل گرای��د. ای�سزوار تحسین مکتب ش�یکاگو اس�ت، می باش
�ا��ش را ب��ت. آن روابط��انی اس��ک جه�خواهان جلب اعتماد سرمایه خارجی و کمک های ویژه غربی، به ویژه از بان
�ان را��یعه لبن��ای ش� گروه ه

 
�ال��ت. احتم�اروپا، از جمله انگلستان، و کشورهای حوزه خلیج فارس عادی ساخته اس

�ت.��ده اس�تشویق به آزادی گروگان ها نموده است. از جنبش استقلل در جمهوری اذربایجان شوروی دلسرد ش
�ر��ین-به نظ���یعه ص�دام حس��الفین  ش��ا مخ��اطش ب�به علوه، با وجود بحران فعلی در عراق، ایران-علیرغم ارتب
�راق��انده در ع��م دست نش��ک رژی��تقرار ی��رس از اس��اطر ت��ه خ�می رسد که کمتر انگیزه صدور انقلب به عراق ، ب
�ر��یاری دیگ��د بس��م، مانن��ری ها،  را دارد. خمینیس��عودیها و مص��ا س��راه ب��ی ها هم��ا و انگیس��ط امریکایی ه�توس
پوپولیست ها، توانسته است شعارهای رادیکال را به نفع سیاست عملی،  بدون نقض ایدئولوژی مبهم خود،  کنار

گذارد-اما، البته، با ریسک تضعیف حمایت گسترده مردمی اش.

 ۱۹۹۱ ، مارس-اوریل ۱۸۶برگرفته از نیولفت ریویو، شماره 
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