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 سخن ناشر
 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 «درجات اوتواالعلم والذین امنوا منكم الذین اهلل یرفع»

 گرداند.می ( رفیعرا )در دو جها  عالم و دانشمندا  ایما  اهل خداوند م ام
 

 (11 ـ آیه مجادله مباركه )سوره

 

اندوزی در اســالم تا آ  پایه اســت که خداوند کریم در قرآ  ارزش و جایگاه علم و دانش

 مجید، ابالغ رسالت رسول خود را برای هدایت بشریت، به اقرأ آغاز نمود.

هدایت بشــر، تكامل، ســعادت و ت رب به اات اقدس الهی در گرو کســت معرفت و 

ستا د شهید مطهری، زیبایی ع ل است و تحصیل علم و دانش است، علمی که به تعبیر ا

 یابد.انسا  خداجوی، معبود خود را در آ  می

ــلولیت ــر کتت و آ ار یكی از مس ــگاه در کنار تعلیم و تربیت، نش های مهم هر دانش

ـــگاه جامع امام حســـین ـــت. معاونت پژوهش و فناوری دانش منظور نیز به )ع(علمی اس

یابی به مرجعیت علمی فرهنگی و علمی جامعه، دستشد مشارکت فعال در بالندگی و رُ

های های مأموریتی و ایفای رســـالت خطیر خود در تولید دانش و انتشـــار یافتهدر حوزه

ساتید  شگرا  و ا شویق پژوه ستر الزم را جهت ت علمی، افتخار و تالش دارد تا زمینه و ب

 محترم در عرصه تولید علم، فراهم و تسهیل نماید.

های انتشاراتی مؤسسه ر سایه الطاف بیكرا  الهی و با گسترش فعالیتامید است د

 ، این رسالت خطیر تح ق یابد.)ع(چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین

 )پنج(



 

 

و شـــهدای گران در ان الب اســـالمی و دفاع  )ره(در پایا  بر روح تابناك امام راحل

ـــتر مم دس درود می چه بیش با آرزوی توفی ات هر ـــتیم و   ام معظم رهبری و فرس

ضا داریم با ارائه  ساتید، فرهیختگا  و اهل ن د و نظر ت ا شور، از ا سالم و ک خدمتگزارا  ا

 نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری فرمایند.

 

 و عليه التكالن التوفيق اهلل و من 

 و فناوري پژوهش معاونت 

 ()عحسينامام جامع دانشگاه 

 

 )شش(



 

 

 

 

تردید نباید كرد كه دنياي استكبار، بيداري مسلمانان 

شرفت ملت سالمی و پي هاي هاي ما در ميدانو اتّحاد ا

سلطه و ست و نوآوري را، بزرگترین مانع  سيا  دانش و 

ــيطره جهانی دود می ــمارد و با همه توان با آن س ش

ستعماري پيش می ستعمار و نوا ستيزد. تجربه دوران ا

لت ما م كه دوران روي  ــت. امروز  مان اس ــل هاي مس

به ید از آن تجر با ــت  مار فرانوین اس ــتع ها درس اس

ــمن را بر  بياموزیم و بار دیگر براي مدّتی طوالنی، دش

 سرنوشت دود مسلط نكنيم.

 

  19/10/1384ام معظم رهبري مق 

 

 

 

 

پژوهشگر ارجمند؛ این کتاب برای مطالعه جنابعالی تقدیم  استاد/

 دسترس سایر افراد قرار ندهید. شده است لذا خواهشمند است در

 )هفت(



 

 

 مقدمه

ــال  ــلمبود که از طریق یكی از  92خرداد ماه س ــتا  فاض ــدم  دوس یكی از که متوجه ش

ــجویا   ــال در ایرا  تح ی ات دوره دانش ــتو  برای مدت دو س ــگاه پرینس دکتری دانش

سازندگی در قالت پایا  ضوع تاریخ جهاد صلی را با مو ست. این  انجام دادهنامه خود مف ا

مطالعه این نهاد متمرکز  مدتی بر مکه خودداشــت  برای من اهمیت بدین دلیل موضــوع

ــجو یا مح  ی را دیده بودم ــده بودم ولی کمتر دانش در یا این عنوا  مطالعه آ  را  که ش

دســتور کار خود قرار دهد. ل ا برای آنكه محافل علمی را متوجه اهمیت مطالعه این نهاد 

. پت از را به دســت آورم نامهمتن این پایا گرفتم مولود ان الب اســالمی نمایم تصــمیم 

ستجوی  سیارج سی این پا ب شدم متن انگلی ستانم متوجه  نامه در یا از طریق یكی از دو

ست. پایا  شاورزی ا به  ای کهصفحه 300ای نامهاختیار یكی از کارمندا  وزارت جهاد ک

ـــیوه تح یق میدانی در  ـــاحبه با حدود  8ش ـــور و مص ـــتا  مرزی کش تن از  100اس

شكسوتا  جهاد ضمن این پی ست.  شده ا سی سازندگی تدوین  که مح ق بعدها برای برر

 رج از کشور به لبنا  و افری ا نیز سفر کرده است.های جهادسازندگی در خافعالیت

واقعا مطملن نیستم که اگر دانشجویی از ایرا  بخواهد در مورد نهادهایی که ساب ه 

ـــفر کند و تح ی ات مفصـــلی در مورد  نظامی در کارنامه خود دارند به ایاالت متحده س

به او اجازه میآ  باید ادهند یا خیر؟! ولها انجام دهد  خوبی د که مح ق بهراعا  کی 

حتی آ  را در اختیار  به دســت آورده که ما را از کشــور با ارزشــیعمل کرده و اطالعات 

صاحبه سنده در اوج م شدم که نوی سوی دیگر متوجه  ست. از  شوندگا  نیز قرار نداده ا

ر در آ  وارد ایرا  شده و تح ی اتی نیز در مورد وضعیت کشو 1388سال  هاینابسامانی

است. ل ا در اینجا الزم است از آقای دکتر محمود مهام،  داشتهها به صورت میدانی سال

مدیر گروه مطالعات ان الب اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تشكر نمایم که 

مطالعه تاریخ  نامه، تح ی ی فراتر ازدریافت که این پایا  نامهبا مطالعه دقیق این پایا 

های نهادهای مدنی در طراحی های پنها  آ  به ظرفیتدر الیه کهجهاد سازندگی است 

 )سيزده(



 

 

ایشا  در ن د  . از این رواسالمی نیز پرداخته شده استهای غیر مستمر در جمهوری نزاع

بایی خود این عنوا  را برای پایا  با ـــین  نامه انتخاب کرد. همچنین از آقای دکتر حس

ارم که زپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نیز سپاسگ هیلت علمی محترم عضو مجرد

ـــخ ـــازندگی  ایرد تحلیلی که مح ق بر در ایهای قانع کنندهبا ن د خود پاس جهاد س

های تواند به مح  ا  داخلی نشا  دهد که چه ظرفیتنامه میارائه داد. این پایا  ،نگاشته

ور موجود اســت و و ان الب در این کشــ )ره(امامعلمی عظیمی در نهادهای مولود گفتما  

سیر و  "دیگرا "و  ما از آ  غافلیم ضانه تفا ضا مغر سانه و بع شنا شرق  در قالت مطالعات 

 تعابیر نابجا و غلطی را از این نهادها به جامعه علمی مصادره می کنند.

 ما ه هموارهاهلل ایزدخواه کهای دوست بزرگوارم آقای دکتر روحدر پایا  از راهنمایی

ـــیر یاری  پیمود  را در ـــناس دفتر نمایندگی کردهاین مس اند و از آقای طاهری کارش

نامه را در اختیار ما قرار ف یه در وزارت جهاد کشــاورزی که متن انگلیســی این پایا ولی

دقت و وسواس متن انگلیسی آ  را به فارسی  او از آقای هادی جعفری ارسلو که ب ندداد

 نمایم.تشكر می ،ودندبرگردا  نم

 

 محسن جعفري 

 پژوهشگر مركز مطالعات مدیریت جهادي 
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 )چهارده(



 

 

 

 

 

 

 
 

 تاریخچه سازمانی

 جهاد سازندگی ایران

 (1390-1358سازی )سیس تا نهادیأاز ت
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 چكيده

و تح ی ات آرشیوی در  کنندگا این رساله، بر اساس یک سال مصاحبه، مشاهده شرکت

پاسخ دهد: جمهوری اسالمی ایرا   پرسشاین ایرا  و لبنا  نگاشته شده و قصد دارد به 

در داخل و اعمال خود را قدرت  ،چگونه توانســت با اســتفاده ابزاری از توســعه روســتایی

ای اســت که تاریخچه ؟ این اولین رســالهتحكیم بخشــددر خارج از کشــور را  شنفوا

سازندگی ایرا  سازما  را سازمانی جهاد  ست،، که یک  ساان البی ا ستایی پ سعه رو از  تو

ــیها، جنبشمنظر ان الب و حیات ارتباطی مورد  گراییها، فراملیهای اجتماعی، بروکراس

سیت )فاز اول( یک ضدجنبش أدهد. جهاد سازندگی در اوایل تیابی قرار و ریشه بررسی

ـــالمی در تحكیم قدرت  ]ره[خمینی  ]امام[اهلل اهلل روحبود که به آیت و حزب جمهوری اس

ــایر جنبش ــتایی علیه س ــیه روس های اجتماعی رقیت و جنگ با نیروهای عراقی در حاش

شور یاری می ساند. نخبگا  پغرب ک و حزب  ]ره[خمینی  ]امام[ساان البی نوظهور )یعنی ر

ــته از جنبش اجتماعی )یعنی جهاد  ــازما  برخاس ــادره یک س ــالمی( با مص جمهوری اس

ساختارهای  سازندگی( ستفاده از  سیج مردمی با ا سیج  موجود برایو کنترل نیروهای ب ب

صتمردم سازی فرهنگی، فر سی و زیر سیا ستند های  صل توان حكومت و بین روابط  هفا

و حزب  ]ره[خمینی  ]امام[اهلل . جهاد سازندگی، در راستای کمک به آیترا کم کنندجامعه 

سالمی  شت که تحكیم قدرت، عمدتاً به روش برایجمهوری ا ها آ های غیرقهری اتكا دا

ـــامل حمایت ویژه، ال ای فكری، کرد. این روشاغلت از رقبای خود اقتباس میرا  ها ش

 ]امام[اهلل و پشــتیبانی آمادی بود. آیت مخفی نزاع غیرمســتمر، عملیات ،]مخالفین[ج ب 

با تبدیل را جهاد ســازندگی  ،و حزب جمهوری اســالمی، پت از تحكیم قدرت ]ره[خمینی 

سازما  ان البی و سیج خارج از یک  سمی از حالت ب ضدجنبش به یک وزارتخانه ر و  یک 

ـــده که از . این تبدیل کردند به یک نهاد دولتیآ  را  دگرگونی بین عملگرایا  ج ب ش

سازندگی حمایت می شد  جهاد  روهایی که بردند و تندکردند و از آ  نفع میبروکراتیزه 

کردند، شكاف ایجاد کرد. پت از تبدیل و در برابر آ  م اومت می ندبا این روند مخالف بود

ــد   ــدور ان بهش ــالمی در ص ــازندگی به جمهوری اس ــایر وزارتخانه، جهاد س  الب به س

. جهاد سازندگی در لبنا ِ شیعه با جنبش کمک کردورهای مسلما  و در حال توسعه کش

م اومت محلی آ  کشور، حزب اهلل، همكاری کرد تا یک سازما  توسعه محلی مانند خود 



 

 

سالمی  سازندگی به یک نهاد دولتی، جمهوری ا در آنجا ایجاد کند. با اینكه تبدیل جهاد 

تندروهای سابق جهاد سازندگی  کرده اما مال کنترل و محدودیت بر این نهادبه اع را قادر

ــیج گروه طلبان پیوسالال ه  []به اصالال   ــطوح بروکراتیک و مردمی در حال بس های در س

کارا  و حامیا  حكومت در ند. محافظهرای به چالش کشــید  وضــع موجود بودکوچک ب

سطح دولت و جامعه، با ب سازندگی نیز، در  صیل ه کارگیری نمادها و تاکتیکجهاد  های ا

سعی در مخالفت و م اومت در برابر این تالش سازندگی  صالح)اولیه( جهاد  طلبا  های ا

 دهد.به خوبی ماهیت سیاست جناحی در ایرا  را نشا  میامر ند که این داشت

 

 مقدمه

شاهد سر جها  عرب  سرتا های مستبد هایی هستیم که حكومتجنبش ظهور امروزه در 

ــندمیرا یكی پت از دیگری به چالش  ــرنگو  می کش ــال کنندو س ، پدیده 1357. در س

پادشاه دیكتاتوری به نام  ،مشابهی در ایرا  رخ داد که در آ  یک جنبش گسترده مردمی

. تاریخ، سرنگو  کردشدکه توسط غرب حمایت میرا ( 1357-1320محمدرضا پهلوی )

-7135) ]ره[خمینی  ]امام[اهلل اهلل روحاره به قدرت رسید  آیتشناسا  دربدانا  و جامعه

(، رهبر م هبی و سیاسی ایرا  که به جای محمدرضا شاه به مسند قدرت نشست، 1368

صحبت میبه طرز غایت سانه  شده بود. شنا کنند، گویی که این امر عملی از پیش انجام 

شا  ان الب شنا(، دو جامعه1993اما جا  فورا  و جف گودوین ) سی که زمینه مطالعات

سایر ان الب شا  میایرا  و  ست، خاطر ن شاه به  نمایند کهها سرنگونی  ان الب ایرا  با 

ــاله بین آیت ــید، بلكه تا پایا  جنگ قدرت چهار پنج س و  ]ره[خمینی  ]امام[اهلل پایا  نرس

ـــو ـــالمی از یک س متجاوز  یروهایای از رقبای داخلی و نو مجموعه حزب جمهوری اس

 ادامه داشت. عراقی از سوی دیگر

ستند، فرایندهای با وجود اینكه ان الب ها ماهیتاً جایگزینیِ یک نظام با نظام دیگر ه

شت پرده که منتج به این نتیجه می سیار زمانبر و پیچیده پ ستندشوند ب ساله با ه . این ر

که یک سازما  توسعه روستایی پساان البی است،  ررسی و تحلیل جهاد سازندگی ایرا ب

ـــوع می علیه رقبای داخلی و را پردازد که چگونه نخبگا  نوظهور قدرت خود به این موض

سرنوشت فعاالنی که به این نخبگا  در نیل به اهدافشا  که اینو  محكم کردندخارجی را 

ـــ .نمایند، چه خواهد بودکمک می ـــیاری از تحلیلاالت مطملناً دغدغه بؤاین س گرانی س



 

 

 1های بهار عربیپت از جنبشرا نظم آینده کشــورهای عرب کنند، میاســت که ســعی 

 .شناسایی و درك کنند

ضر در درك بهتر ایرا ِ پت ا ساله حا سهم ر صیف  ز این م دمه در بخش اول به تو

ی اســشــنپردازد. در بخش دوم، روشهای اجتماعی میها و جنبشان الب و ســایر ان الب

ستفاده در انجام پژوهش  سازندگی درتاریخچه و فعالیت دربارهمورد ا ایرا  و  های جهاد 

سودمند در  سوم م دمه به تعریف مفاهیم نظری  ست. بخش  شده ا ضیح داده  لبنا  تو

 درك سیر تاریخی سازما  جهاد سازندگی پرداخته است.

 

 بخش اول

سته از ت سه د ضر به غنای  خی و نماید: ادبیات تاریکمک میلیفات آکادمیک أپژوهش حا

ــی با  ــیاس ــوعس ــوع ان الب موض ها و ایرا  پت از ان الب و ادبیات علوم اجتماعی با موض

 های اجتماعی. جنبش

ـــا 1988  ارجمند 1984)بخش مح  ا  ایرا  پت از ان الب    معدل 1989  پارس

سلم1993 سخ(2002   م سش  ، پا و حزب جمهوری  ]ره[خمینی  ]امام[اهلل که آیترا این پر

ـــالمی چ های عمدتاً در نهادهای قهری مانند دادگاه گونه قدرت خود را تحكیم کردند،اس

سدارا  )که یک نیروی نظامی نخبه با ، گروهان الب سپاه پا صی و  شخ شار لباس  های ف

ستجو می ست( ج شمنا  داخلی و خارجی ا کنند. به هدف محافظت از ان الب در برابر د

جوهره جمهوری  ]یسالالال [ترور»که  گویدمی (260، ص. 1993)منصـــور معدل  عنوا  مثال،

ناچیز  توضــیح وقایع و پیامدهای ان البدر را من اهمیت نیروی قهریه  2«.اســالمی اســت

ــازمانی که با روشنمی ــی س ــمارم، ولی پژوهش من با بررس های غیرقهری در تحكیم ش

اسالمی ن ش حیاتی ایفا کرد، به تحلیلو حزب جمهوری  ]ره[خمینی  ]امام[اهلل قدرت آیت
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ست که « هانت. جی مدرگنتا»این نگرش یادآور دیدگاه  -2 سم ا نظریه پرداز آمریكایی در معرفی امپریالی

صد براندازی وضع موجود»هر حرکتی که  شد به عنوا  امپریالیسم معرفی می« ق شته با شود! به را دا

نفی وضـــع موجودِ اســـتكباری، به عنوا  رفتاری امپریالیســـتی قمداد این ترتیت هرگونه مخالفت و 

هاجم عوی میمی جاوز و م با مت مدافع  جای مظلوم و  ـــود و  یهگردد. اینش یت ها رو های نرم تثب

(، 1379زاده، ســیدحســین)های ســلطه گر اســت. برای اطالعات بیشــتر بنگرید به: ســیفقدرت

 .64های فكری، چاپ دوم، تهرا : سمت، صنی و قالتپردازی در روابط بین الملل: مبانظریه



 

 

ـــتری می باال های ـــدجنبش دهدظرافت و عمق بیش ـــازندگی ماهیتاً یک ض . جهاد س

ها و اهل تسنن گرا، قومیتهای چپجنبش کرد پساان البی بود که هدف اولیه آ  خنثی

 روستایی ایرا  بود.  هایدر حاشیه

ست که جهاد  ضر اولین تح ی ی ا های خود سازندگی را در مرکز تحلیلپژوهش حا

 در مهم های ان البیقرار داده اســت. با وجود اینكه جهاد ســازندگی همواره یكی از نهاد

جه ، تواســت هایی که از ایرا  پت از ان الب شــدهجمهوری اســالمی بوده اســت، روایت

ـــازما   اندکی یریه خی و اقتصـــاد ،های اجتماعیفعالیتانجام به  را و آ  کردهبه این س

سازندگی را ناندمحدود کرده سی جهاد  سیا شا  . در م ابل، من در این پژوهش اهمیت 

ـــیح می به آیتداده و توض ـــازما  چگونه  و حزب  ]ره[خمینی  ]امام[اهلل دهم که این س

سایر بخش صدور ان الب ایرا  به  سالمی در تحكیم قدرت خود و   های جها جمهوری ا

سالم شورهای در حال ا سعه کمک  و ک ب ان ال . در حالی که مح  ا  ایرا  پت ازکردتو

ت نمایند، من حكوممیمعطوف ها و احزاب برجســته به شــخصــیت عمدتاً توجه خود را 

خاص از  كاملی یک سازما ایرا  را به اجزای سازنده آ  تفكیک کرده و به بررسی روند ت

 پردازم.سیت آ  در ان الب تا به امروز میأابتدای ت

  اعی اج م ،م، نمونه کوچکی از تغییرات سیاسیزمانی که من مورد بررسی قرار دادسا

بوده است. اعضای جهاد  ]از زمان انق ب تا کنون[اق صادی در جمهوری اس می 

 ذهبی سرسختبه مبارزان مبعداً گرا بودند، آلجوان   ایده یسازندگی که در اب دا فعاالن

که در  افرادیطیف همان به دقیقاً  ،  سپس به سیاس مداران   تاجران موفق تبدیل شدند

ک به ر در در مابه سیس سازمان از آنها م نفر بودند. جهاد سازندگی همچنین أاب دای ت

نق بی به ، چرا که جهاد با تغییر شکل از یک سازمان اکندکمک مینظام بر کراسی ایران 

 شد.تبدیل به بزرگ رین نهاد بر کراتیک در ایران  ،ییک  زارتخانه رسم

ـــوع ان الب با موض یات علوم اجتماعی  به غنای ادب  ها و نظریه جنبشپژوهش من 

، 1982)اسالالکاچپول ها   ان البا  و مح  ا. متخصــصــکندنیز کمک می )SMT( 3اجتماعی

س ون 1993؛ فوران   گود ین 1990؛ فرهی 1988 می به ظرفیت باالی بسـیج مرد ،(2001؛   گولدا

ـــاره  ـــورهای ان البی اش و حزب  ]ره[خمینی  ]امام[اهلل و تحكیم قدرت آیت کندمیدر کش

مدیو  موف یت آ  ـــالمی را  ـــیج عموم مردم میجمهوری اس ند. ولی این ها در بس دان
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فرایندهای مبهم هدایت شـور ان البی و انریی مردمی به سـمت به اشـاره  ا  تنها بامح  

شــكیل نهادهای نظامی و اجرایی بســنده کرده و به ترســیم دقیق و ســیســتماتیک ت

سیج مردمی نمیمكانیزم شت این ب پردازا  نظریه جنبش پردازند. در م ابل، نظریههای پ

ماعی  تار )مکاجت تار  2001  تیلی  آدام،  كانیزم ،(2011؛  ـــی را برای م های عینی و ملموس

ند از اعبارت ســنتیهای شــمارند. این مكانیزمرمیب ]نیر های مردمی[توضــیح بســیج 

بعد به جهاد های های سیاسی و زیرسازی فرهنگی که در بخشساختارهای بسیج، فرصت

 خواهم کرد. ضافهسازندگی ایرا  ا

شكاف ضر همچنین  های موجود در ادبیات نظریه جنبش اجتماعی را به پژوهش حا

 کند. دو طریق پر می

که  کندسیاسی را دوقطبی ترسیم می بازیِ جنبش اجتماعی زمینِاول اینكه نظریه 

ها با های اجتماعی هســتند. حكومتجنبش شها و ســمت دیگریک ســمت آ  حكومت

یا  اصالحات سیاسی( سعی در فرونشاند  با استفاده ازگیری و سازش )سرکوب یا سهل

ـــایت جنبش   ها به عنواكومتها نیز با حو این جنبش کنندمیهای اجتماعی جلت رض

نه فهدف حمالت یا متحدا  خود تعامل می ـــیم دوگا راتر نمایند. من پا را از این ت س

ایرا   گ اشــته و مرزهای روابط بین حكومت و جامعه را با ترســیم اینكه نخبگا  نوظهور

لت جچگونه حمایت بسیج مردمی برای تحكیم قدرت در داخل و اعمال نفوا در خارج را 

ملی به  ینكه کنشگرا  اجتماعی چگونه در براندازی رقبای خود و کست جایگاهو ا نمودند

 دهم.حمایت نخبگا  متكی بودند، گسترش می

دوم، هنگامی که فعاال  ]اجتماعی[ در دســـتیابی به اهداف ســـیاســـی خود موفق 

ــت میمی ــكس ــوند یا ش ــازما ش ــودیا منحل می یابدتغییر میهای آنا  خورند و س  ش

سیج خارج»بهتر  )به عبارت   نظریه جنبش اجتماعی اشود(، عالقه مح  می« از حالت ب

داســتا  با تحكیم نه تنها شــود. ولی من با آگاهی از این واقعیت که به موضــوع کمتر می

شود، به بررسی علل و تر نیز میاز برخی جهات حتی جالت بلكه رسدقدرت به پایا  نمی

پردازم. با بررسی روند تبدیل جهاد بسیج عمومی می نتایج خروج جهاد سازندگی از حالت

ــمی، من مفهوم  ــازما  ان البی به یک وزارتخانه رس ــازندگی از یک س ــازی نهادی»س س

 کنم.یا هما  ج ب فعاال  توسط حكومت را مطرح می 4«حكومتی
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های سازماندهی شده در یا هما  مجموعه کنش 5«بسیجخرده»من با تشریح مفهوم 

ای دهم که چگونه شبكه چندپارهبرای اصالح حكومت و جامعه، نشا  می م یاس کوچک

سعی در به  سازما  به یک وزارتخانه  سازندگی پت از تبدیل این  سابق جهاد  ضای  از اع

 .کردندچالش کشید  و دفاع از جمهوری اسالمی در سطح عموم مردم 

 

 شناسیبخش دوم: روش

ساله، ستفادهابتدا باید روش قبل از ورود به مفاهیم نظری این ر سی مورد ا در انجام  شنا

ساپژوهش بر روی تاریخچه و فعالیت شرح دهم. من بین  سازندگی را  ای هلهای جهاد 

ر کدام دم که هانجام دا مطالعات میدانیدر ایرا  سه مناسبت متفاوت  به 1390 تا 1388

شیدسه الی چهار ماه طول  ستا ک شهر، آاربایجا ، بوهای . در طول این مدت، من در ا

کنندگا  فارس، گلســتا ، اصــفها ، خراســا ، ســمنا ، تهرا  و یزد به مشــاهده شــرکت

ن در سفرهایم . ممنابع بایگانی را مورد مطالعه قرار دادمو  م، با آنا  مصاحبه کردمپرداخت

ستا  صیالت تكمیلی به این ا شجویا  م طع تح ماعی مطالعات اجت بخشها معموالً با دان

شگاه تهرا  همراه بودم، معهو جا ستایی دان سی رو شگاهی[شنا ستا ]دان سال که در تاب   

ن پژوهشــگر مهما  بودم. این دانشــجویا  که در همیبخش در آ   1390و پاییز  1389

ا جلت میرو اعتماد آنا   ند، مرا به اهالی بومی معرفیها متولد و بزرگ شــده بوداســتا 

فارسی  زبا  که در آ  ز خارج از تهرا ، از موسسه دهخداه کردند. من قبل از مسافرت ب

 را یاد گرفته بودم، مجوز پژوهش و مسافرت دریافت کردم.

مناطق جغرافیایی خارج از  کردم تمرکزم را برام تالش من در طول مطالعات میدانی

سازندگی  صادفی در آ  جا پایتخت که جهاد  شت، معطوف نمایم. ت شتری دا فعالیت بی

سازندگی تالش نبود شیه های خود را برکه جهاد  ستایی که مراکز نزمناطق حا اع و ای رو

ــی به عبارت دیگر، مناط ی که در آ  قومیت .تنش بودند، متمرکز کرده بود ــورش های ش

شتند و گاهی نیز متمادی های سالچپگرا  صم عراقی همكاری حضور دا با نیروهای متخا

و  ایجا ، گلســتا ، خوزســتا ، کردســتا ای آاربهکردند. این مناطق شــامل اســتا می

یجا ، محل زندگی اکثریت سیستا  و بلوچستا  بودند که همگی به استثنای استا  آاربا

ـــنی م هت مبنی بر  ]ره[خمینی  ]امام[اهلل بودند که از قبول دکترین والیت ف یه آیت س
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ــخ   ــیعه )ش ــط یک روحانی ش ــاس ]ره[خمینی  ]امام[اینكه حكومت باید توس ( و بر اس

ــریع ــر باز می تش ــود، س ــالم( اداره ش ــای زدند. در همین مناطق بو)قانو  اس د که اعض

ــازندگی ــلح جهاد س ــربازی  غیرمس ــالح را بلد  نرفته بودندکه خدمت س و نحوه کار با س

شته می شت و یا ک شخصی برای حفظ جا  خود  ،بنابراین .شدندنبودند، بازدا به محافظ 

 داشتند. نیاز سپاه پاسدارا  سازما  برادر خود،یا 

سازندگی، متخصص ام بامن در طول مطالعات میدانی سابق جهاد    توسعه ااعضای 

ستایی شمال ایرا ، جایی که گروه چپگرای  رو ستا  در  ستا  گل ستاییا  ا فداییان و رو

و حزب  ]ره[خمینی  ]امام[اهلل علیه آیت کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمنبه همراه  خلق

 هوری اسالمی قیام کردند، مصاحبه نمودم. جم

اهلل در استا  آاربایجا  شرقی، جایی که حصر خانگی آیت مطالعات میدانی مشابهی

ف یه با اسالم و اراده به دلیل اعالم عدم تطابق والیت  بود که او محمدکاظم شریعتمداری

 ، انجام دادم.قرار گرفته بود اعتراضات گسترده مردمیمورد مردم 

سیاسی و بیأتم ستا سفانه به دلیل حساسیت  های کردستا  و سیستا  و  باتی ا

ولی این ناکامی را با مصاحبه  .ها نشدمبلوچستا  موفق به انجام کار میدانی در این استا 

ستا  سایر ا سازندگی در تهرا  و مرکز  سابق جهاد  ضای  ستا   هابا اع که در این دو ا

 م.فعالیت داشتند، جبرا  کرد

صاحبه نیمه صد م سی دقی هدر مجموع، حدود یك ساعته با تاای ساختارمند   سه 

 های فوق )ضمیمهو روستاییا  استا    روستاییااعضای سابق جهاد سازندگی، متخصص

ــاحبه یک را ببینید( انجام دادم ــف این مص ــبط و پیاده کردم. برای که ت ریباً نص ها را ض

شبكه صاحبهایجاد  ابتدا از طریق یک کتابدار در کتابخانه ملی ایرا  و شوندگا ، ای از م

ــدم. این چند جامعه ــگاه تهرا  به افراد مربوطه ارجاع داده ش ــتایی در دانش ــناس روس ش

اعضــای ســابق جهاد اســاتید، عالوه بر دانشــجویا  کارشــناســی ارشــد و دکتری، مرا به 

 ز معرفی کردند. ، نیندتایی که ساب اً دانشجوی آنا  بود  روساسازندگی و متخصص

ـــتر ـــت زما ، بیش ـــدم که در آ  متكی برفی گیری گلولهبه روش نمونه با گ ش ش

 کردند.شوندگا  مرا به دوستا  و آشنایا  خود معرفی میمصاحبه

ـــاحبه ـــا  درباره جهاد خاطرات و دیدگاه درباره ها، من از افراددر این مص هایش

سسازندگی می سیدم، از اینكه چرا و چگونه ب  ]امام[اهلل چطور به آیت و شدایجاد یج پر



 

 

ـــالمی  ]ره[خمینی  تو حزب جمهوری اس باره    یر آ  برأدر تحكیم قدرت کمک کرد، در

ستایی، درباره فعالیت سعه رو سازی پت از جنگ، در مورد تو هایش در طول جنگ و باز

ناکامیموف یت نه  هایش، چگونه و چراها و  بدیل به یک وزارتخا با ت ـــپت  وزارت و س

شد شاورزی ادغام  سابق ا ک ضای  سازما  اکنو  چه جایگاهی داو اینكه اع و چه  رندین 

. با توجه به فضــای امنیتی حاکم بر کشــور در دورا  ریاســت دهندانجام میهایی فعالیت

ـــ1392-1384نژاد )جمهوری محمود احمدی های االت خود را ابتدا از فعالیتؤ(، من س

ســپت وارد موضــوعات حســاس ســیاســی  کردم،میشــروع مربوط به توســعه روســتایی 

صاحبهمی ستانه بین  دادمیشوندگا  اطمینا  خاطر شدم. این امر به م و نوعی روابط دو

شینه ومن و آنها ایجاد می صاحبه کرد. پی شغلی متنوع م تر عینی شوندگا  باعثزمینه 

 های تجربی این پژوهش شده است.شد  یافته

سازندگی را به دلیل عدم اصصبه عنوا  مثال، متخ   توسعه روستایی معموالً جهاد 

مه نا عدم تخصـــ  الزم و ریزی، بیبر مالی دولتی ب میزتجربگی،  نابع  رای هدر داد  م

جهاد  دادند. روســتاییا  نیزاهمیت، مورد انت اد قرار میکیفیت و کمهای بیپرویه اجرای

به مورد انت ا ـــا به دالیل مش ندگی را  ـــاز با وجود ادعای  گفتندمیداده و قرار  دس که 

ن را به آنها تحمیل از سوی جهاد، این سازما  مدل توسعه باال به پایی« مشارکت مردمی»

یا کرده و توجه و اجرا  ریزیگیری، برنامههای آنا  در تصـــمیمو اولویت زهابه دانش، ن

سازما ندارد سبت به  ستالژی قوی که ن سابق نیز به دلیل حت نو ضای  شتند و  . اع دا

ــاس می ــازما  را به اینكه احس کردند باید در م ابل انت ادات از آ  دفاع کنند، معموالً س

 ستودند.می زما  جنگای و دستاوردهای توسعهکست دلیل تعهد باالی آ  و 

صاحبه سواالت م سخ  ستهها را من پا شتری در مبندی کردد بایگانی  و تح ی ات بی

ـــاورزی  بایگانیی و کتابخانه مجلت و همچنین کتابخانه مل . جهاد انجام دادموزارت کش

و وزارت جهاد کشاورزی را تشكیل  با وزارت کشاورزی ادغام شد 1380 سازندگی در سال

ــوبهگزارش ،هابایگانیدهد. من در این داد که تا به امروز به فعالیت خود ادامه می ها، مص

شده بودند ها دربارهر روزنامهکه د را و م االتی هاها، کتاب شته  سازندگی نو جمع ،جهاد 

ا غربال کنم چرا که ها رمجبور بودم آ  آوری و تحلیل کردم. من هنگام بررسی این منابع

از جمله دفتر روابط عمومی جهاد  های وابسته به حكومتتوسط سازما  هابسیاری از آ 

ع تبلیغاتی، اطالعات ارزشــمندی مناب بین انبوه این درســازندگی منتشــر شــده بود. ولی 

 شد.های جهاد سازندگی نیز یافت میباره تاریخچه و فعالیتدر



 

 

زبا  در پژوهش و نگارش این رســاله بســیار ســودمند بودند. منابع فارســیاز برخی 

سازما ، عباس آخوندی، یكی از پایه شورای مرکزی این  ضو  سازندگی و ع گ ارا  جهاد 

خاطرات تاسیت جهاد سازندگی: از بودجه یک و نیم میلیاردی »عناوین  اخیراً دو م اله با

سازندگی تا جاده آبادا  سازندگی: آیینه»( و 2012« )شهید رجایی برای جهاد  ای جهاد 

کرده ( نگاشته است. در این م االت، آخوندی با جانبداری آشكار سعی 2013« )از ان الب

ست سازندگی در برابر انت ادا ا ص  جهاد، عدم کمک تی چو  عدم تجرباز جهاد  ه و تخ

ـــعه . در عین حال، م االت آخوندی حاوی دفاع کندو هدر داد  منابع دولتی  به توس

شمندی درباره برخی  سازندگی جنبهاز اطالعات ارز ست.های جهاد  ئولویی از جمله: اید ا

سازما  در م ابل جها  شمكش حزبی بین حزب انهساالربینی فنچپگرای  جمهوری   ک

وزیر و رئیت جمهور محمدعلی رجایی( و و نخســـت ]ره[خمینی  ]امام[اهلل اســـالمی )آیت

سر کنترل و  صدر( بروزیر مهدی بازرگا  و رئیت جمهور ابوالحسن بنیها )نخستلیبرال

ــمی )توزیع أت ــتاندارد و رس ــازندگی  عدم وجود یک رویه عملیاتی اس مین مالی جهاد س

ها(  مشكل محافظت از اعضای غیرمسلح و آموزشها و شهرستا تا منابع از مرکز به اس

شخصی آنا ( سلحانه در م ابل ندیده )و محافظا   اندازی عملیاتمخالفا   راه حمالت م

 که احزاب مختلف« مدیریت جهادی»م های جهاد سازندگی در زما  جنگ  و ایجاد مفهو

ــال  ــت جمهوری س ل به اهداف ، آ  را برای نی1392از جمله کاندیداهای انتخابات ریاس

 ند.سیاسی خود مصادره کرد

مانی لطف ـــل تاب عیســـی س ندی، ک با عنوا  عالوه بر م االت آخو بادی  تاریخ »آ

سازندگی به رشكل سا گیری و فرهنگ جهاد  ای گنجینه (2000« )وایت جهادگرا  خرا

شمند درباره تاریخ آغازاز اطال ست. در این  عات ارز سازندگی ا آبادی با کتاب، لطفجهاد 

استفاده از انواع منابع اصلی مانند مصاحبه با اعضا، اسناد سازمانی )مانند منشور سازمانی 

ســازندگی را هم در ســیت جهادأریخچه اوایل تهای دولتی، تانامهو آیین ها(و یادداشــت

سطح ملی و هم در سطح استا  خراسا  بازسازی نموده است. من در پیوست شماره سه 

سازندگی را از کتاب لطفا سازما  جهاد  سمی  شور ر ساله، من ارائه آبادی ترجمه و ین ر

ئولویی، ساختار، مسلولیتارزشمندی را در زمینه اهداف، اید. این منشور اطالعات امکرده

دهد. از این اطالعات در می ارائههای دولتی و روابط جهاد ســازندگی با ســایر ســازما  ها

صد دارم اطال های مختلف اینبخش ست. در آینده، ق شده ا ستفاده  ساله ا عات بیشتری ر

اساس و کتابی را بر کنمآبادی استخراج جهاد سازندگی از کتاب لطف درباره تاریخچه آغاز



 

 

 لیف نمایم.أین رساله تا

سابق جهادمحمدجوا با  حجیمازندگی و وزیر اقتصاد، کتابی سد ایروانی، معاو  وزیر 

لیف و منتشر نموده است. کتاب أ( ت1999-1998« )جهاد سازندگیی و نهادگرای»عنوا  

ــعه  ــازندگی در توس ــاب ه جهاد س ایروانی حاوی انبوهی از جزئیات دقیق و فنی درباره س

ست. ولی بخش ستایی ا شمند های اولرو ستیه کتاب از این جهت ارز شامل موارد  ا که 

شدزیر می ستاجتماعیشناختی و ا: آمار مربوط به روندهای جمعیتبا صادی رو ها قبل اقت

های ســازمانی و شــرح ســیت و بســیج جهاد ســازندگی  چارتأو بعد از ان الب  دالیل ت

ــماره چهار را ببینید(   ــت ش ــازندگی )پیوس ــازمانی در حال تكامل جهاد س ــاختار س س

در  نیزتوسعه روستایی و کشاورزی و ها و دستاوردهای جهاد سازندگی در زمینه فعالیت

ستگ ایرا  و عراق  زما  جن سازما  فهر شرح  شرکتو  ساها و  زندگی، هایی که جهاد 

سایر وزارتأترا  هاآ  پت از تبدیل به وزارتخانه ، به ویژه وزارت هاخانهسیت کرده و یا از 

صاحت کرد شاورزی، ت صری از اولین عملیات برو هک شرح مخت مرزی   و جدول آماری و 

 سازما .

مرزی جهاد های برو این رســاله، یعنی عملیاتدر خصــوص موضــوع فصــل ســوم 

صر فعالیت»سازندگی،  سازما های دفتر امور بینگزارش مخت المللی و های بینالملل و 

ــالمنط ه ــاورزی، حاوی « 1388-1387و  1387-1386های ای در س وزارت جهاد کش

و اقدامات آینده در  و توضیح جداول اهداف، دستاوردها شامل شرح –ی جامع یهاخالصه

ها مرا قادر به تفكیک کشور است. این گزارش –ها و خدمات چندجانبه نامهزمینه مواف ت

ضوع نمود که فعالیت شرکتبه ارزیابی این مو شاورزی و  های های فراملی وزارت جهاد ک

سترش یافته  70و اوایل دهه  60تابعه آ  چگونه از دهه  شرفت و گ سی تا کنو  پی شم

 است.

سازندگیبا وجود اینكه  سیج  شاورزی پر از تبلیغات 2003) طر  ب ( وزارت جهاد ک

م هبی و سیاسی است، ولی دارای اطالعات ارزشمندی است که من در فصل چهارم این 

ساله در ایل مبحث امنیتی سط محافظهر سازندگی تو کارا  نظام در دوره سازی جهاد 

ــالحات ) ــتفاده(، از آ 1384-1376اص آید، برمی ام. همانطور که از عنوا  آ کرده ها اس

ضوع این طرح تاریخچه و فعالیت سال مو سازمانی که در  ست،  سازندگی ا سیج  های ب

ستور رهبر ایرا   1379 سید به د سازندگعلی خامنهآیت اهلل  سط وزارت جهاد  ی، ای تو

سدارا  سپاه پا شاورزی،  سازندگی وزارت ک سیج  شد. از طریق ب شكیل  سیج ت ، این و ب



 

 

ها و آموختگا  دبیرســتا ، دانشکندمیطلبا  دور و از اصــالح نهادها جوانا  را بســیج

ــگاه ــتگاهدانش ــاورزی و دس ــتخدام بخش کش و با ابراز  آورددر میهای امنیتی ها را به اس

. این کتاب کندمی های محروم جمعیت روســتایی حمایت آنها را جلتهمدردی با بخش

و  کارکنا سیت بسیج سازندگی، تعداد أدرخصوص چگونگی ت اییهحاوی آمار و توصیف

ستخدام، فعالیت سازما  دجوانا  تحت ا ستاوردهای  سعه ها و د شاورزی و تو ر زمینه ک

 های همكار و وابسته آ  است.و سازما  روستایی

هایی که از پوســترهای ها و عكتهای حاصــل از مصــاحبهها را با یافتهمن این داده

نیروی سازما  گرفته بودم )از جمله در یكی از روستاهای اطراف یزد( کامل کردم. ج ب 

ـــایت کانو  جهادگرا  )وب ـــازا   ( وwww.kanoonejahadgaran.irس ـــنگرس کانو  س

سازندگی ت (، کهwww.ksb1383.irسنگر )بی سابق جهاد  ضای  سط اع سیت و اداره أتو

درباره  مفیدی، نیز حاوی اطالعات رنددی با بسیج سازندگی همكاری داو تا حدو شوندمی

سازما   ستاین  سازندگی از یا کمپ« تهجر»، به ویژه درباره ا سیج  های جهادی که ب

های می برای انجام پرویهیا تعطیالت رس ا  ایرانی را در تعطیالت تابستا طریق آنها جوان

 .ندکخدماتی به روستاهای محروم اعزام می

ســیت خود به أمناســبت دهمین و بیســتمین ســالگرد توزارت جهاد ســازندگی به 

( و 1991« )1368 تا 1358ده سالالال سالالابقه عملکرد جهاد سالالازندگی از » کارنامه ترتیت

سالالاله جهاد  20ی سالالال ت ب برای سالالازندگیا نگاهی بر عملکرد   دسالال ا ردها 20»

هایی توســط وزرای جهاد ( را منتشــر کرد. هر دو مجلد حاوی بیانیه2001« )سالالازندگی

ـــور )مانند آیت ـــته کش ـــازندگی و نخبگا  برجس ای و ، خامنه]ره[خمینی  ]امام[اهلل س

 ]امام[اهلل آیت 1358خرداد  27رفســنجانی( درباره ســازما  بودند، از جمله ســخنرانی 

ســیت جهاد ســازندگی که من این ســخنرانی را به منظور ترســیم أو اعالم ت ]ره[خمینی 

ــازی فرهنگی که آیتروش ــكل ]ره[خمینی  ]امام[اهلل های زیرس ئولویی دهی به ایدبرای ش

ام. این مجلدها همچنین شامل جهاد سازندگی استفاده کرد، ترجمه و در فصل یک آورده

صری از جهاد صیفسازندگی و انو تاریخچه مخت شاورزی و  اع آمارها و تو ستاوردهای ک د

اعداد و ارقام با زما  قبل از از روســتایی این ســازما ، از جمله م ایســه برخی  ]توسالالعه[

دقیق و  هایوصیفها حاوی تان الب، هستند )پیوست پنج را ببینید(. به عالوه، این کتاب

به شــد  از تبدیل  که جهاد ســازندگی پت اســت باره مراکز تح ی اتی متعددعمی ی در

http://www.kanoonejahadgaran.ir/
http://www.ksb1383.ir/


 

 

ــ ــه ت ــخــان ــــیــت کــردأوزارت ــ س ــا ب ــــت آورد  هی ــن اطــالعــات در –دس  کــه ای

های به شرح مختصر فعالیت های فوق[]ک اباند. جلد اول شده ارائهوم این رساله فصل د

 پردازد که موضوع فصل سوم این رساله است.مرزی جهاد سازندگی میبرو 

ی به عملكرد ســازما  همواره موضــوع در طول فعالیت جهاد ســازندگی، آمار مربوط

ــت برانگیز بودهجنجال ــازندگی اس د را وجود خو ]ضالالر رت[این آمار  با، چرا که جهاد س

نطور که . همادهدهای خود ادامه میتوجیه کرده و با دریافت بودجه از دولت به فعالیت

ـــت( در م االت خود 2013، 2012آخوندی ) ـــته اس هاد : آمار مربوط به عملكرد جنوش

ضوع بحث شدید بین احزاب مختلف بودهسازندگی همواره مو ست های  تدا، . از هما  ابا

کردند های وابسته به حزب جمهوری اسالمی ساب ه و عملكرد جهاد را تحسین میروزنامه

ــازما های لیبرال این آمار را با هدف بیدر حالی که روزنامه ــاختن س به چالش  اعتبار س

 کشیدند.می

ــا ــهایی از کتابزندگی در بخشجهاد س ــتمین هایی که به مناس بت دهمین و بیس

سایر نهادها متمایز شده بودمنتشر آ   سیتأسالگرد ت سته د، دستاوردهای خود را از  ان

ه جهاد کدانســتم ، زیرا میکردماســت. ولی من در مواجهه با این آمار و اطالعات احتیاط 

سایر وزارتخانه های خود متكی بهسازندگی در اجرای پرویه ستها کمک و حمایت  . هر ا

ــعه ــیف عملكرد توس ــیم نمای کلیدو کتاب، عالوه بر توص ــازندگی، به ترس  ای جهاد س

شرکتسازما  سازندگی ها و  سه این دو اندپرداختههای تحت کنترل جهاد  تاب ک. م ای

ستردهو گتر ایدهد که جهاد سازندگی در دو دهه اول تاسیت خود بسیار حرفهنشا  می

تاب های وابســته به جهاد ســازندگی در ک. همچنین، انبوه تبلیغات شــرکتبوده اســت تر

ـــرمایهدوم حاکی از ارزش ـــت که در دهه های نلولیبرال و فرهنگ س  – 1370داری اس

 به سازما  نفوا کرده بود. –مصادف با ریاست جمهوری رفسنجانی 

ــتا   ــتفاده از بورس پژو1391من در تابس ــطه پرویه علوم ، با اس ــی که به واس هش

و به عنوا  پژوهشــگر  ســیاســی خاورمیانه دانشــگاه جورج واشــنگتن دریافت کرده بودم

سوی خاور نزدیکؤمهما  در م سه فران شابهی را  در بیروت، 6س  دربارهمطالعات میدانی م

ـــیعه انجام دادم. هدف از این پژوهش فعالیت ـــازندگی در لبنا  ش های فراملی جهاد س

ه تجربیات و روند تكاملی این سازما  در ایرا  و لبنا  بود. در ایرا ، اعضای سابق م ایس
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نفوا جهاد سازندگی با هدف حفظ میراث سازما  و پیشبرد اهداف سیاسی خود با و ای

اهلل، جنبش م اومت من همكاری کردند. ولی شــاخه لبنانی ســازما  که وابســته به حزب

سنل  نداد محلی لبنا  بود، به من اجازه صحبت کنمآ با پر اهلل به من اجازه . اما حزبها 

سی به م ستر سه تح ی اتی خود، ؤد سازی»س ستند شورتی برای مطالعه و م  ، را7«مرکز م

ـــت. در نتیجه ـــاحبه داد که نتایج محدودی داش ـــرکا و  خود راهای من مص عمدتاً با ش

  روستایی، کشاورزا  و ا  شهرداری، متخصصیا  جهاد سازندگی، از جمله مسلوالمشتر

است الل خود  1380از سال آ  روستاییا  انجام دادم. بر خالف ایرا  که جهاد سازندگی 

 را از دست داده بود، مطالعات میدانی من در لبنا  فرصت ارزیابی عملكرد کنونی سازما 

 برایم فراهم نمود. که هنوز در کشور فعال است، را

 بخش سوم: مفاهيم نظري

ــكیل میمفاهیم  ــازما   دهندنظری که زیربنای این پژوهش را تش ــیر نهادی این س با س

 از ان الب، نخبگا  سیاسی نوظهور مطاب ت دارند. پت –یا این ضدجنبش  –پساان البی 

شتند، بار دیگر این  سابق مهارت دا سرنگونی رییم  سیج مردم برای  که از هما  ابتدا در ب

ها قدرت خود علیه رقبای داخلی و ها و جنبشســازما و با بســیج  ندند را تكرار کردفرای

حكومت . فری بر این اســت که این نخبگا  ســیاســی، همانند نمودندخارجی را تحكیم 

صد  ستبد پیش از خود، ق شتندم سی کثرت ندا شارکت در یک دموکرا گرا از رقبا برای م

کمک به تحكیم  ها به منظورها و جنبش. نخبگا  سیاسی برای بسیج سازما دعوت کنند

های کالسیک نظریه جنبش اجتماعی، از جمله ساختارهای به مكانیزم هاقدرت توسط آ 

هستند. ساختارهای بسیج اجزای متكی و زیرسازی فرهنگی  های سیاسیبسیج، فرصت

ستند  سازما  ه اندازی، های راه. به منظور کاهش هزینه(2001  تیلی  آدام، تار )مکسازنده 

شبكهنخبگا   سی از  سیج که در طول ان الب و ای از فعاال سیا ست و ب سیا ارد دنیای 

شد ستفاده میعمومی  صتند، ا سی عبارتکنند. فر سیا ساختاری که اهای  شرایط  ند از 

ــیج عمومی را تعیین می ــیر نهادی این )همان(کنند احتمال و موف یت بس ــی س . در بررس

باید به خاطر  –ج از حالت بســیج یعنی بســیج و ســپت خرو –ضــدجنبش پســاان البی 

که مخت  به م اطع تاریخی بوده و در طول زما  تغییر می هاداشـــت که این فرصـــت

ــازی فرهنگیمی کنند، ــهیل یا محدود نمایند. زیرس ــیج عمومی را تس فراینِد  ،توانند بس
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سناد سیر، ا ست که ب جمعی تف ساخت اجتماعی ا صت و کنش هو  سطه بین فر عنوا  وا

سی و گروه)همان(کند عمل می سیا سازی فرهنگی . نخبگا   سازما  از زیر های مرکزی 

به هنگام الحاق  هابه اعمال آ  ید ج ب فعاال ، اعطای هویت به آنا  و معنابخشــ برای

 کنند.استفاده می در آ به ضدجنبش و فعالیت 

 ، قبل از مرحله تحكیمکنندنخبگا  ســـیاســـی و فعاالنی که به آنها مســـاعدت می

های سازمانی رییم سابق و رقبای کنونی خود را ت لید و تاکتیک هاراهبردها، قدرت، قالت

ند. مح  می مای با عنوا  ان یده  پد ماعی از این  یه جنبش اجت یا  8«بریكوالی»  نظر

ها، جنبشبازترکیت نوآورانه عناصر به منظور ساخت روش جدیدی برای آرایش سازما »

سایر گونه ها، نهادها . در عین (56، ص. 2005)کمپبل کنند یاد می« های فعالیت اجتماعیو 

 ها( از یک سوحال، نخبگا  و فعاال  با کشید  خطوط فاصل مصنوعی بین خود )خودی

 9«هامرزبندی کرد  فعال»ها( از ســوی دیگر، به و رییم ســابق و رقبایشــا  )غیرخودی

 نمایند.می ران[]بین خود   دیگمتوسل شده و سعی در ایجاد تمایز 

سیج ساان البی ب به منظور کمک به نخبگا  برای تحكیم قدرت، از  شدهضدجنبش پ

عه کنش فاده میمجمو ـــت ند. انواع کنشهای قهری و غیرقهری اس های غیرقهری ک

بارت یت ویژهاع ما ج ب11، ال ا10ند از ح ـــتمر12،  نه13، نزاع غیرمس یا یت  14، کنش مخف ما و ح

ها در ه هما  تخصـــی  منابع مالی یا رانت به افراد یا گروه. منظور از حمایت ویژ15آمادی

شامل توزیع خدمات، نهاده ست. این نوع حمایت  سی ا سیا ها و اعتبار ازای جلت حمایت 

 ی در انتخابات یا سایر اشكال حمایت سیاسی است. أدر ازای کست ر

یعنی کند: ج ب گونه تعریف میج ب را این (13-15، صالال . 1966)فیلیپ ســلزنیک 

گ اری... به عنوا  رهبری یا ساختار سیاست ]نظام[عناصر جدید در »به عضویت درآورد  

ــی برای دفع تهدیدات علیه  بات یا موجودیت  ــدجنبش «. ]آن نظام یا سالالاخ ار[روش ض

ساان البی افراد محلی )مانند ریش ستاها و بزرگ ا سفیدپ که دارای نفوا و  را قبایل( ا رو
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وارد  سر تصاحت قدرت به چالش بكشند، توانند نخبگا  را برو می هستندقدرت سیاسی 

شهرداری سمی مانند  سی ر سیا شوراها مینهادهای  شكیل  ،نماید. نتیجه ج بها و  ت

سازما أنهادهایی مشابه نهادهای ت سته ها و جنبشسیت شده توسط  های رقیت و برخا

 از فضای سیاسی موجود است.

ساان البی، عالوه  ستضدجنبش پ سیا سمی و  سی ر سیا های از پیش بر نهادهای 

خیابانی  هایو تجمع به نزاع غیرمستمر از طریق سازماندهی راهپیمایی اقدام تعیین شده،

سط مخالفا  می هایو اعترای هابرای م ابله با تجمع شده تو . کنش مخفیانه کندبرگزار 

افتد که کنشگرا ، ی اتفاق میزمان»های قهری و غیرقهری قرار دارد، که در مرز بین کنش

شناخته باقی بماندها، یا اهداف آ  کنشکنش ، ص. 2003)ارل « ها باید برای عموم مردم نا

هایی و افراد و گروه کندمیدجنبش با نیروهای امنیتی همكاری . در این نوع کنش، ض(48

و  اچاقچیا انند فعاال ، شورشیا ، قشوند )مکه برای نخبگا  سیاسی تهدید محسوب می

که  وقتیدرگیری مسلحانه یا  هنگامنماید. اعالم اتهام می هاآ  غیره( را شناسایی و علیه

، سازما  به نیروهای خط م دم حمایت کندجامعه ان البی نامتحد تجاوز کشور دیگری به 

ئه می ـــنل، نماید. منظور از حمایت آمادی فراهم آوآمادی ارا رد  آموزش نظامی، پرس

 های نظامی است.و تاسیسات برای حمایت از عملیات تجهیزات

های غیرقهری اســتفاده کنش با اینكه ضــدجنبش پســاان البی معموالً از مجموعه

متغیر  ،غیرمستمر /یرقهری و مستمراین مجموعه در امتداد دو طیف قهری/غ اما کند،می

طیف مســتمر قرار دارند،  انتهایه حمایت ویژه و ج ب در . با اینكرا ببینید( 1)شالالکل اســت 

سبتاً قهریلیكن  ست چرا که کاالها و خدمات برحمایت ویژه ن سی تر ا سیا ساس رفتار  ا

شرکت در انتخابات( بین آنها توزیع می ساب ه  سه شودریافت کننده )مانند  د. ال ا در م ای

ستمر )مانند راهپیمایی ستمر هاتجمع، با نزاع غیرم ضات خیابانی(، م ست چرا تر او اعترا

و مراکز م هبی( ولی خارج  هاتواند درو  نهادهای عمومی )مانند مدارس، کتابخانهکه می

 طیف مسـتمر/ انتهای. ولی نزاع غیرمسـتمر در انجام شـود از نهادهای سـیاسـی رسـمی

ستمر قرار نمی سگیرد، چرا که میغیرم سی برانگیخته، حمایتتواند تو سیا یا  ط نخبگا  

شود. ببهره ستمر تا حد زیادبرداری  ستند، ولی هر ا اینكه ال ا و نزاع غیرم ی غیرقهری ه

کنشگرا   کنندمیعضای مرکزی و فعاال  سعی بدین معنا که ا .قهریت دارنددر خود  دو

شرکت در را اجتماعی سی یا قبول یک اید به  سیا  ،ئولویی و یا نظام اعت ادییک فعالیت 

 .قانع کنندم هبی یا سیاسی خاص 



 

 

ست چرا که میحمایت آم ستمر ا هی یا تواند درو  م ر فرماندادی فرایندی عمدتاً م

شوداز طریق همكاری با نیروهای نظامی  تواند ، می. ولی حمایت آمادی، همانند ال اانجام 

ــت ــگرا  غیرحكومتی )مانند تروریس ــط کنش ــبهتوس  و منظمناهای نظامیا ، ارتشها، ش

، جنگندبا کنش ســربازانی که در خط م دم میها( نیز انجام شــود. در م ایســه چریک

نا که بدین مع .است. ولی نوعی عنصر قهریت در خود دارد حمایت آمادی نسبتاً غیرقهری

گیری در هنگامشــود، ولی ها میبا وجود اینكه حمایت آمادی منجر به نجات جا  انســا 

 دی به دشمناهدف از آ  وارد کرد  آسیت جسمی و خسارت م شود کهارائه مینظامی 

مر باشد تواند مستمر یا غیرمستمی است. کنش مخفیانه نیز همانند ال ا و حمایت آمادی

ــتگاه امنیتی  ــت هم درو  و هم خارج از م ر فرماندهی دس  ]حکومت[چرا که ممكن اس

شود سازندگی خارج از م ر فرماندهی نانجام  یروهای . از آنجایی که کنش مخفیانه جهاد 

، در این پژوهش کنش مخفیانه به انتهای غیرمســـتمر طیف ه اســـتانجام شـــدامنیتی 

ست.نزدیک ست تر ا ستمر و چه غیرم شت که الزمه کنش مخفیانه، چه م مر، باید توجه دا

 نماید.تر میرا قهریهمكاری با دستگاه امنیتی است که آ 

سیاسی در تحكیم قدرت کمک  سا ان البی به نخبگا    کندهنگامی که ضدجنبش پ

شد )و حتیگر در خدمت مو دی شد(، با تغییر ماهیت یا مغایر با منافع آنا   نافع آنها نبا با

گردد. تحكیم قدرت یا هما  انحصار قدرت انحالل کامل از حالت بسیج عمومی خارج می

سیج مردمی را  ست که ب سی ا سیا صت  سط حكومت نوعی فر در درو  قلمروی مرزی تو

ساله با اتكمحدود می ضیح میا به دو مكانیزم عِلّنماید. این ر دهد: اول، ی این فرایند را تو

ـــتفــاده از مفهوم  ــا اس ـــی ) 16 ابسالالال گی بالاله نخبگالالانب ـــپتر کریس  (، 1996هــانس
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م کککالاد . مجموعکککن    1شککککککک ککک   ن     د  ا  هکککای نکککککککککالب     اکککککککککاا

 دو محو  قهری/غیرقهری و ما مر/غیرما مر

 

سازما ، که در دریافت می بیا  شترمنابع کند که  سته به نخبگا  مادی و نمادین بی  واب

صمیم می ست هنگامی که نخبگا  ت ضای خود، مجبور ا ست تا اع زما  خروج  که گیرندا

ست،  سیده ا سیج فرا ر سته در م ابلسازما  از حالت ب سر تعظیم  ها و ترجیحخوا آنا  

اه هستند که (، نخبگا  از این واقعیت آگ1968فرود آورد. به اعت اد ساموئل هانتینگتو  )

ـــورهای ان البی که  ـــیج عمومی در طوالنی مدت برای کش قدرت به تازگی  هادر آ بس

ــده ــت، می تحكیم ش ــكلاس ــد. دوم، نظریه جنبش آفرین و عامل بیتواند مش  باتی باش

ـــیوه غرب ـــیج عمومی فری را بر این می مداراجتماعی به ش گ ارد که فعاالنی که از بس

این  که شـوندمیتبدیل نفع های ایحزاب سـیاسـی یا گروهبه اعضـای ا شـوندخارج می

ــرایطی رخ می ــیســتمی مانند آ دهد که دگرگونیاتفاق در ش هنگام  چههای عظیم و س

افتد، رخ ندهد. در م ابل، این رســاله به بررســی وقوع ان الب یا تغییر حكومت اتفاق می

نوا  مل فعاال  در حكومت، به عسازی حكومتی یا هما  ادغام کافرایند پساان البی نهادی

 پردازد.می مثال در یک وزارتخانه دولتی

سرنوشت فعاالنی که سی هنگام تعیین  سیا در تحكیم قدرت به آنا  کمک  نخبگا  

توانند به سرکوب متوسل شوند که این رو دارند. اول، نخبگا  می، سه گزینه پیشاندهکرد



 

 

شونت توانند حمایت مالی همراه دارد. دوم، نخبگا  میآمیز آنا  را به کار خطر واکنش خ

که فعاال  ای غیرمطلوب خواهد داشت، چرا قطع کنند که این نیز نتیجه از فعاال را خود 

سادگی می از کنترل آنا  خارج سوم، نخبگا  میو به  شوند.  توانند علیه آنها وارد عمل 

احتمال خشونت را کاهش داده و ر این کانمایند که اقدام سازی حكومتی به نهادی توانند

هایی از دهد. قبل از ایرا  ان البی، نمونهفعاال  را در حوزه قدرت و اختیار آنا  قرار می

شتسازی حكومتی وجود نهادی . برای مثال، رئیت پلیت برلین، کارل فا  هینكلدی دا

ست ،(1848-1856) شك شور پروسان البیو   ادغام کرد   17خورده را در اولین دفتر آمار ک

سعود ) سعودی، محمد ابن  ستا   شاه عرب نظامیا  پرشور و (، شبه1953-1932یا اولین 

ـــت م هبی )به نام اخوا ( را در تحكیم قدرت به وی کمک کردند ج ب گارد  که متعص

ســازی حكومتی در طول تاریخ های فراوانی از نهادیملی این کشــور نمود. با اینكه نمونه

ــا دارد اماوجود  ــر برای اولین بار این مفهوم را رس در  کرده و آ  را نظریه پردازیله حاض

 های اجتماعی اعمال کرده است.ها و جنبشادبیات مربوط به ان الب مورد

و ســـرخوردگی را علل  انگیزگیبر خالف نظریه جنبش اجتماعی که خســـتگی، بی

سیج می شا  میخروج فعاال  از حالت ب ساله ن توانند این متغیرها میدهد که داند، این ر

سیج که  ساان البی از حالت ب ضدجنبش پ ضای  شند. خروج اع سیج نیز با پیامد خروج از ب

سازی حكومتی است، باعث ایجاد دوپارگی در سازما  نتیجه وابستگی به نخبگا  و نهادی

ــود بهمی ــیج عمومی و نهادیگونهش ــرخورده با خروج از بس ــازی ای که تندروهای س س

ــده  کنندیمخالفت م ــرانجام نفع  ]در حکومت[و عملگرایا  ج ب ش و  برندمیاز این س

ـــار اعمال می ـــتن آ  فش ـــوع با برای به وقوع پیوس قانون آهنین جرگهکنند. این موض

ـــاس آ  یک گروه غالت در یک ( مطاب ت دارد که بر1915میچلز ) رابرت 18سالالالاالری اس

سی تعهدات مربوط به ارزش سیا شرفت حرفههای سازما   ست پی ای و ان البی را برای ک

 کند.منافع مادی رها می

اجتماعی  ،کست مشاغل دولتی و پیشرفت سیاسیبا وجود اینكه تندروها هم با نوید 

بخش عمومی ظرفیت ج ب همه آنها را ندارد. در نتیجه،  اما شوند،اقتصادی وسوسه میو 

سمت عموم مردمتندروهای  سی را به چالش  وندرمی سرخورده دوباره به  سیا و نخبگا  

                                                      
 را دربر دارد. شرقى آلما  و بخش غربى لهستا  امروزه بخش سرزمینى که -17

18- Iron Law of Oligarchy 



 

 

کند. دیوید استرنگ و های جدیدی از نزاع ایجاد میبه نوبه خود چرخهامر کشند. این می

سازما  را  (282، ص. 2005)دونگ ایل جونگ  سط تندروهای  شده تو خرده »چالش ایجاد 

های سازماندهی شده در م یاس کوچک برای به چالش کشید  یا مجموعه کنش« بسیج

 نامند.وضع موجود جامعه می

 


