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دیکتاتوری لمپن ها
جستارهايی پیرامون پديده لمپنیسم از کودتای سیاه رضاخان تا سقوط رژيم پهلوی

محمد جعفربگلو1

چکيده 
بهره گيری از لمپنيسم برای سركوب جنبش های اجتماعی و شكل دهی به جريانات سياسی 
كاذب، در دوران پهلوی سابقه دارد؛ به طوری  كه در جريان كودتای سوم اسفند 1299 و نيز 
كودتای 28مرداد1332 شاهد نقش آفرينی اين گروه در سياست هستيم. در دوران پهلوی، 
شرايط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسترساز رشد لمپنيســم در ايران شد و در آستانه 
پيروزی انقالب اسالمی، لمپن ها كه طی دهه های چهل و پنجاه تا حدودی از كنش های سياسی 
به دور مانده بودند، به حربه ای در دست رژيِم در حال سقوط بدل شدند تا به مثابه سدی 

برای مقابله با سيل انقالب اسالمی عمل كنند. 
اين نوشتار بر آن است تا ضمن مروری تاريخی، نمونه هايی از بهره گيری رژيم پهلوی از 
لمپنيسم را )از كودتای سوم اسفند 1299 تا بهمن 1357( مورد بازخوانی قرار دهد. از آنجا 

1. دانش آموخته كارشناسی ارشد تاريخ انقالب اسالمی
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كه تنها در مواجهه با انقالب اسالمی بود كه حربه رژيم پهلوی در استفاده از لمپنيسم شكست 
خورد، اين پژوهش خواهد كوشيد تا با شيوه  توصيفی- تحليلی به اين پرسش پاسخ دهد كه 
چه عامل يا عواملی منجر شد تا توطئه  رژيم پهلوی مبنی  بر استفاده از اوباش و لمپن ها در برابر 
حركت  انقالبی مردم ايران در سال 57، به شكست منتهی شود. فرضيه پژوهش، ساماندهی 
گروه های مردمی در برابر چمــاق داران را عامل اصلی ناكامی اين سياســت رژيم پهلوی 
می داند. شايان ذكر اســت كه داده های اصلی اين تحقيق بر پايه  اسناد و منابع كتابخانه ای 

استوار است. 
کلیدواژه ها: لمپن، رژيم پهلوی، انقالب اسالمی 

طرح مسئله
آوازه  لمپن ها در تاريخ معاصر ايران با كودتای 28مرداد1332 پيوندی ناگسستنی دارد؛ 
آنجا كه اين گروه به عنوان بازوی اجرايی كودتا، زمينه های بازگشت شاه به سلطنت را فراهم 
كرده و نماينده  آنان به »تاج بخش« ملقب شد؛ با اين  حال اين قشر در بسياری از رخدادهای 
تاريخ سياســی ايران به ويژه در دوره پهلوی نقش آفرين بوده اند. اين رژيم در بزنگاه های 
سياسی، از كودتای ســياه رضاخان تا ماجرای جمهوری خواهی سردارســپه و از كودتای 
28مرداد1332 تا حوادث مرتبط با قيام 15خرداد1342، با سازماندهی دسته های اوباش، 

اين گروه ها را در راستای اميال خود وارد صحنه سياسی كشور می كرد. 
تحركات، اقدامات و نقش اين پديده اجتماعی در سياست ايران در عصر پهلوی از سوی 
نويسندگانی مورد بررسی و تحقيق قرار گرفته اســت و آثار معدود اما ارزشمندی نيز در 
اين رابطه وجود دارد. به عنوان نمونه می توان به كتاب لمپنيسم كه توسط علی اكبر اكبری 
نگاشته شده است اشاره كرد. اين اثر پديده لمپنيسم را تا سال 1342 مورد بررسی قرار داده 
و با رويكردی جامعه شــناختی، به تبيين نقش اجتماعی و سياسی اين پديده پرداخته است. 
نويسنده ای ديگر در كتاب لمپن ها در سياســت عصر پهلوی نمونه های تاريخی فراوانی از 
نقش اين قشر در دوران رضاخان و محمدرضاشاه ارايه می دهد. بازه زمانی تحقيق ذكرشده 
ســال های 1299 تا 1342 را در بر می گيرد و مجتبی  زاده محمدی، نويسنده اين كتاب، با 
بررسی نقش لمپن ها در رخدادهای منتهی به قيام 15خرداد، مباحث خود را پايان می دهد. 

علی رهنما نيز در پژوهشــی با عنوان »الت ها، فرصت طلبان، سربازها، جاسوس ها: شرح 
سرنگونی مصدق در چهار روز« كه مشخصاً به واكاوی وقايع روزهای 25 تا 28مردادماه1332 
اختصاص دارد، روايتی مفصل از نقش لمپن ها در عمليات موسوم به »آژاكس« ارايه می دهد. 
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عالوه بر تحقيقات فوق، چند مقاله نيز در اين 
رابطه به رشته تحرير درآمده است كه مهم ترين 
آنها مقاله ای تحت عنوان »نقش عوامل مطرود در 
تحوالت اجتماعی« به قلم محمد جاسمی و مقاله ای 
از حسين الری با عنوان »لمپن ها، بريدگانی كه 
نفرت می فروشند« می باشد. همچنين پژوهش 
ديگری به »بررســی نقش لمپن ها در انتخابات 
و بلواهای دوره هــای هفدهم و هجدهم مجلس 

شورای ملی« می پردازد و مقاله ای با عنوان »لمپن ها در گذار از مشروطيت به عصر پهلوی اول« 
تحركات اين گروه را در سال های اوليه قدرت گيری رژيم پهلوی بررسی می كند. 

همه اين پژوهش ها بدون استثناء دو وجه مشترك دارند: اول اينكه محدوده زمانی هيچ 
كدام از آثار فوق از سال 1342 فراتر نرفته و به تعبير ديگر، نقش لمپن ها در مقابله با انقالب 
اسالمی تاكنون در هيچ  پژوهشی مورد بررســی قرار نگرفته است؛ و دوم اينكه هيچ  يك از 
تحقيقات انجام شــده، به طور مبسوط به ريشه يابی داليل رشــد و نمو لمپنيسم در دوران 

سلطنت محمدرضا پهلوی نپرداخته  است. 
پژوهش پيــش  رو با نــگاه به نقــش لمپن ها در سياســت عصر پهلــوی )رضاخان و 
محمدرضاشاه(، عملكرد اين پديده را در مقابله با انقالب اسالمی بررسی كرده و چرايی رشد 
و توسعه لمپنيسم در دوره سلطنت پهلوی دوم را واكاوی می كند. اين تحقيق بر آن است تا 
با بررسی اسناد، واكاوی خاطرات و تورق مطبوعات، به سؤاالتی از اين دست پاسخ دهد كه 
علل توسعه چماق داری در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی چه بود؟ حاكميت چه نقشی در 
توسعه  لمپنيسم در اين دوره داشت؟ چه نمونه هايی از استفاده رژيم پهلوی از چماق داران 
عليه انقالب اسالمی در سال 57 وجود دارد؟ و چه عامل يا عواملی منجر به شكست سياست 

رژيم پهلوی در بهره گيری از اوباش در مواجهه با انقالب اسالمی شد؟

تعریف لمپنيسم و تبيين جایگاه اجتماعی لمپن ها 
در زبان فارسی، معادل مناسبی برای تعريف واژه  »لمپن« وجود ندارد و كلمات جاهل، الت، 
بزن بهادر، اوباش، گردن كلفت، اراذل و كاله مخملی، گرچه هر كدام يادآور يكی از جنبه های 
لمپنيسم هستند و گوشه ای از خصوصيات اجتماعی لمپن ها را در ذهن تداعی می كنند، اما 

هيچ  كدام از اين واژه ها نمی توانند معادل مناسبی برای آن مفهوم باشند. 

آمدن  کار  روی  از  پیش  گرچه 
رژیم پهلوی، قاجارها و به  ویژه 
محمدعلی شاه از لمپن ها و چاقوکشان 
سود  خود  اهداف  راستای  در 
گروه  این  دخالت  اما  می جستند، 
در تاریخ و سیاست ایران از دوران 
رضاخان رنگ و بوی بیشتری پیدا کرد 

و تبدیل به یک پدیده اجتماعی شد
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»لومپن« يا »لمپن« يك اصطالح آلمانی است كه معموالً به  طور عام برای افراد رانده شده 
از طبقه، وازده، به فساد كشيده شــده و فاقد جايگاه و هويت طبقاتی به كار می رود. در واقع 
لمپن ها دسته ای از افراد جامعه اند كه به  تنهايی طبقه خاصی را تشكيل نمی دهند بلكه خود 
زيرمجموعه ای از پست ترين طبقه شهری می باشند. لمپن از آنجا كه شغل ثابت و درآمد 
معينی ندارد، از طريق طفيلی گری، دست فروشی و مشاغل كاذب كسب درآمد كرده و با 
توسل به زور بازو و اعمالی چون چاقوكشــی، درگيری، دعوا، ارعاب، باج گيری و... گذران 

زندگی می كند و به خواسته هايش دست می يابد.1 
لمپن برای رسيدن به هدفش به هر اقدامی دست يازيده و در ازای دريافت اندك پولی، 
قدرت بازوی خود را در اختيار ارباب قرار می دهد. آنان »اوباش جوان قلچماقی معروف به 
چاقوكشان هستند كه می توانند برای هر نوع عمل فاسد يا وحشت افزا به كار گرفته شوند.«2 
لمپن، درك صحيحی از اوضاع سياسی ندارد، اما با اندك تحريكی وارد اين حوزه شده و در 
راستای اميال شخصی، و نه اجتماعی گام برمی دارد.3 به تعبيری بهتر: »معموالً دخالت لمپن ها 
در جريانات سياسی از روی آگاهی و تشخيص منافع و حقوق سياسی نيست؛ به همين علت در 
اكثر موارد و در شرايط خاص، تحت تأثير و تحريك نيروهای ارتجاعی به حوادث و جريانات 
سياسی می پيوندند؛ به طوری كه ارتجاع- استعمار در حساس ترين و طوفانی ترين روزهای 
تاريخی، به منظور مرعوب كردن نيروهای انقالبی و برپا كردن آشوب و تخريب و ايجاد رعب 

و وحشت، با پول و وعده و وعيد از نيروهای لمپن استفاده می كند.«4 
اصطالح »لومپن پرولتاريا« نخستين بار توســط كارل ماركس در كتاب نبرد طبقاتی در 
فرانسه، برای توصيف قشرهای رانده شده  اجتماعی به  كار برده شد.5 ماركس اعتقاد داشت 
لومپن  پرولتاريا در هر شهر بزرگ، توده ای متمايز از پرولتاريای صنعتی را تشكيل می دهد كه 
كانون انواع و اقسام دزدان و جنايتكاران است. وی همچنين لمپن ها را »قشر ضدانقالبی و تفاله  
ديگر طبقات« می نامد كه به خاطر فقدان امتياز، از دسترنج ديگران ارتزاق كرده6 و از آنجاكه 
فاقد آگاهی سياسی و اجتماعی هستند، به آسانی نفع جمعی را فدای منفعت شخصی می كنند. 
نكته  مهم در بحث ماركس در تعريف لمپن ها، تأكيد او بر نقش سياســی- ارتجاعی اين 

1. محمود طلوعی، فرهنگ جامع علوم سياسی، تهران، علم، 1377، ص759. 
2. يرواند آبراهاميان، كودتا، ترجمه محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1392، ص266. 

3. شمس الدين فرهيخته، فرهنگ فرهيخته، تهران، زرين، 1377، ص641. 
4. علی اكبر اكبری، لمپنيسم، تهران، سپهر، 1352، ص26. 

5. بهروز گرانمايه، »لمپنيسم يا بداخالقی رســانه ای در مطبوعات ايران«، تهران، راه  نو، ش10، تيرماه 1377، 
ص26. 

6. محمد جاسمی، »نقش عناصر مطرود در تحوالت اجتماعی«، بی جا، بی تا، ص145-147. 
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قشر اجتماعی است و اين دقيقاً بعدی است كه در رابطه با موضوع نوشتار پيش  رو از اهميت 
برخوردار است؛ در واقع اين نوشتار بر آن است تا نقش لمپن  ها در مواجهه با انقالب اسالمی 
را بررسی كند. از اين منظر، مقصود از »لمپن« در پژوهش پيش  رو گروه های چماق  به  دستی 
است كه از ســوی حاكميت پهلوی اجير می  شــوند تا با حمله به اجتماعات مردمی، نقشی 
بازدارنده در مسير انقالب ايفا كنند. اين گروه كه فاقد مشی سياسی مشخص بوده و اغلب 
خود را »سلطنت طلب« معرفی می كردند، در كنار نيرو های نظامی، به ابزاری برای مواجهه  

با انقالب اسالمی بدل شدند. 

رضاخان و نمایش جمهوری لمپن ها 
گرچه پيش از روی كار آمدن رژيم پهلوی، قاجارها و به  ويژه محمدعلی شاه از لمپن ها و 
چاقوكشان در راستای اهداف خود سود می جستند،1 اما دخالت اين گروه در تاريخ و سياست 
ايران از دوران رضاخان رنگ و بوی بيشتری پيدا كرد و تبديل به يك پديده اجتماعی شد. 
در پی كودتای سوم اسفند 1299، اين گروه زير ســايه نيزه قزاقان و در معيت »مأموران 
تأمينات«، ضمن بازداشــت مخالفان كودتا، فرصت اقدام را از ديگر جريان های سياســی 
گرفتند.2 رضاخان همچنين در راستای دستيابی به اهداف بعدی خود كه مهم ترين آن تغيير 
سلطنت در ايران بود، به نحوی گسترده  از لمپن ها استفاده كرد. در هنگام نخست وزيری وی، 
اين گروه ها زمينه افكار عمومی را برای به قدرت رسيدن رضاخان فراهم كردند و در ماجرای 
جمهوری خواهی نيز گروه هايی از اوباش و لمپن ها صحنه گردان بودند. عبداهلل مستوفی كه 
در جريان جمهوری خواهی رضاخانی شاهد عرض اندام و تحركات لمپن های اجيرشده يا به 

تعبير خودش »بچه الت ها« بود در اين باره می نويسد: 
در بعد از ظهر 27حوت )5شهريور( در ديوان محاكمات ماليه مشغول 
كار بوديم كه يك مرتبه صدای جنجال و هياهوی زيادی از بيرون شنيده 
شد. اين ملت بود كه جمهوری می خواست؟! پس از پايان كار، هنگام عصر 
برای ديدن اين دستجات و تماشای اين جمهوری خواهی مصنوعی، عمداً 
پياده از خيابان های الله زار، شاه آباد و جلوی مجلس و خيابان نظاميه آمدم. 
در بين راه جمعيت های 200-300 نفری كه در ميان آنها بچه الت هايی هم 
مشاهده می شدند، ديدم. اينها بيرق های سرخی در دست گرفته و عده ای 

1. جان فوران، مقاومت شــكننده: تاريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويه تا سال های پس از انقالب اسالمی، 
ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1378، ص274-276. 

2. علی اصغر شميم، ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران، زرياب، 1388، ص645. 
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هم پيراهن ســرخ در دست داشتند... و در 
خيابان ها گردش می كردند.1 

اوباش اجيرشــده توســط رضاخان، در 
جريــان جمهوری خواهــی در مجلس نيز 
غوغايــی به پــا كردند؛ به طــوری كه به 
درگيــری ختــم شــد. در دوم مهرماه، 
سردارســپه كه گمان می كرد با تصويب 
مجلس به مراد خود خواهد رسيد، كوشيد 
با ارعاب، نماينــدگان را وادار به تصويب 
جمهوری كند. در اين ميان گروه های اوباش 
كه نظاميان لباس شخصی نيز در ميان آنها 
ديده می شدند، در حمايت از جمهوری، دست به يك تظاهرات ساختگی زدند. از سوی ديگر، 
دسته ای متشكل از مردم و حاميان آيت اهلل مدرس كه پارچه نوشته ای با اين مضمون كه »ما 
جمهوری نمی خواهيم« حمل می كردند، وارد خيابان ها شده و به سمت مجلس رفتند. در اين 
گير و دار، دسته كوچكی از اوباش كه توسط سردارسپه كاماًل تجهيز شده بودند، با چوب و 
چماق و دشنه و با فرياد »زنده باد جمهوری«، عربده كشان وارد مجلس شدند و بنای درگيری 

گذاشتند؛ اما از آنجا كه تعداد مردم بسيار بيشتر بود، در اين بلوا لمپن ها ناكام ماندند.2 
عالوه بر اين، سردارسپه در مواجهه با قوام و در راســتای به زير كشيدن كابينه او نيز از 
نيروی اوباش استفاده كرد و با راه اندازی دسته های مزدور كه ابايی از قتل و غارت و تخريب 
نداشتند، وانمود كرد كه دولت قوام قادر به برقراری امنيت در پايتخت نيست. طولی نكشيد 
كه رضاخان با استفاده از بی اطالعی مردم، تحريك احساسات جمعی و با كمك لمپن های 

اجيرشده توانست موقعيت خويش را بيش از پيش تقويت كند.3 
در دوران نخســت وزيری رضاخان نيز هنگامی كه مجلس قصد استيضاح او را داشت 
بار ديگر اوباش مجهز وارد صحنه شدند تا با فضاســازی، مانع از اقدام مجلس شوند. در 
27مرداد1303 و درست در موعد جلسه مجلس به منظور استيضاح نخست وزير، گروهی از 
لمپن ها كه با چوب و چماق و دشنه و ششلول مجهز شده بودند، در معيت نظاميان در حوالی 
بهارستان اجتماع كردند. آنها مترصد حمله به برخی نمايندگان مخالف رضاخان بودند. اين 

1. عبداهلل مستوفی، شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دوره قاجار، تهران، زوار، 1371، ج3، ص589. 
2. مجتبی زاده محمدی، لومپن ها در سياست عصر پهلوی، تهران، مركز، 1389، ص73-74. 

3. همان، ص75. 

رضاخان که پیش از به دست گیری 
قدرت در مواقع ضروری از نیروی 
لمپن ها استفاده می کرد، پس از رسیدن 
به تخت و تاج از آنجا که می دانست 
هر حزب و گروهی با استخدام آنان به  
راحتی می تواند به مقاصد خود دست 
یابد و نیز از آن جهت که به دنبال ایجاد 
یک حکومت مرکزی قدرتمند بود، 
دست از حمایت لمپن ها برداشته و با 
تشکیل شهربانی، نظمیه و ژاندارمری 
تالش کرد تا با کنترل آنان به نفوذ این 

قشر در سیاست ایران خاتمه دهد
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چماق  به  دست ها با حمله به مدرس، حائری و كازرونی، آنها را زير ضربات مشت و لگد و 
چماق گرفته و مضروب كردند. در اثر اين اغتشــاش، و در اثر بيم جانی برخی نمايندگان، 

مجلس استيضاح را پس گرفت.1 
رضاخان كه پيش از به دست گيری قدرت در مواقع ضروری از نيروی لمپن ها استفاده 
می كرد، پس از رسيدن به تخت و تاج از آنجا كه می دانست هر حزب و گروهی با استخدام 
آنان به  راحتی می تواند به مقاصد خود دست يابد و نيز از آن جهت كه به دنبال ايجاد يك 
حكومت مركزی قدرتمند بود، دست از حمايت لمپن ها برداشته و با تشكيل شهربانی، نظميه و 
ژاندارمری تالش كرد تا با كنترل آنان به نفوذ اين قشر در سياست ايران خاتمه دهد.2 او حتی 
كوشيد تا با تخريب محله قديمی سنگلج، پايگاه اين قشر را هدف گرفته و ويران كند. نتيجه 
اين اقدامات، به حاشيه رفتن لمپن هايی بود كه نقش ويژه ای در روی كار آمدن رضاخان و 

تثبيت سلطنت او داشتند. 

محمدرضا پهلوی و بهره گيری از لمپنيسم 
گرچه در اواخر سلطنت رضاخان، تالش شــد تا لمپن ها از صحنه سياسی ايران به دور 
بمانند، اما سياست مهار لمپن ها كه رضاشاه آن را در پيش  گرفته بود تنها تا شهريور 1320 
پابرجا ماند. با سقوط ديكتاتوری رضاشاه، به داليلی نظير كاهش تسلط حكومت مركزی و 
مهاجرت های بی رويه از روستا به شهر، بار ديگر شاهد ظهور و رشد لمپن ها در جامعه ايران 
هستيم. اين گروه با مهندسی حاكميت، از ســال 1332 بار ديگر وارد جريان های سياسی 
می شوند و تا بهمن 57 به طور جسته و گريخته در مقابل جنبش های آزادی خواهانه ملت 

ايران قرار می گيرند. 
در اوايل سلطنت پهلوی دوم، با هدف كنترل اوباش، قوانينی برای مهار آنها وضع شد. در 
همين راستا، در سال 1323 قانون دستگيری، محدودسازی و تبعيد اوباش به اجرا گذاشته 
شد. بر همين اساس، بســياری از چاقوكشــان كه مخل امنيت جامعه شناخته  می شدند، 
ابتدا به آبادان و سپس به بندرعباس تبعيد شدند.3 اما دســتگاه پهلوی دوم، از اوايل دهه 
سی، با يك چرخش در سياست اوليه  خويش، كوشيد با تســلط بر اوباش، آنان را به ابزار 

1. محمدعلی )همايون( كاتوزيان، اقتصاد سياسی ايران، تهران، مركز، 1388، ص133-134. 
2. مجتبی زاده محمدی، همان، ص68-69. 

3. محمد جعفربگلو، لوطی انقالبی )زندگی و زمانه شهيد طيب حاج رضايی(، تهران، سوره مهر، 1399، ص29-
 .28
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دست خود بدل كرده و در شرايط مختلف از اين 
گروه به سود خود اســتفاده نمايد.1 بدين ترتيب 
بهره گيری محمدرضا پهلوی از قدرت بازدارنده  
لمپن ها، از اوايل دهه ســی، كليد خورد. در اين 
سال ها، اين گروه ها در پناه شاه، درباريان و احزاب 
قدرت طلب ســر برآوردند و در اكثر جريانات 
سياسی- اجتماعی دوران پهلوی دوم نقش آفرينی 

كردند.2 
در اين دوره، اوج دخالت لمپن ها در سياست 
را می توان در سه حادثه مهم نهم اسفند 1331، 
ربوده شدن محمود افشارطوس رئيس شــهربانی دولت مصدق در ارديبهشت 1332 و 
كودتای 28مرداد همان سال مشــاهده كرد. اقداماتی كه در نهايت منجر به سقوط دولت 
دكتر محمد مصدق و بازگشت شاه به قدرت شد و سردسته لمپن ها يعنی شعبان جعفری به 

دريافت لقب »تاج بخش« مفتخر گشت. 
در نهم اسفند 1331، درست هنگامی كه اختالفات شاه با مصدق به نقطه جوش نزديك 
شد، خبر درخواست نخست وزير مبنی بر خروج شاه از كشــور در تهران پيچيد. در چنين 
فضايی، گروهی از لمپن ها به سركردگی طيب حاج رضايی، پس از ساماندهی دستجات خود، 
به سرعت در مقابل كاخ مرمر اجتماع كرده و با فرياد »مرگ بر مصدق« مخالفت خود را با 
خروج شاه از كشور اعالم كردند. در ارديبهشت سال بعد، سرتيپ محمود افشارطوس، رئيس 
شهربانی دولت مصدق با كمك چند تن از اوباش به سركردگی امير رستمی معروف به پهلوان 
كچل ربوده شد. چند روز بعد جنازه افشارطوس در حالی كه آثار شكنجه بر آن نمايان بود، 
در حوالی لشكرك يافت شد.3 بعدها روشن شد امير رستمی كه از سوی رهبران كودتا اجير 
شده بود، در ازای دريافت 20 تومان در ربايش رئيس شهربانی مصدق نقش داشته است. 

روز 28مرداد1332، اوج خوش رقصی لمپن های اجيرشده بود؛ اين گروه كه با پول تطميع 
شده بودند، نقش ويژه ای در رخدادهای روز 28مرداد1332 داشتند. در ساماندهی و تجهيز 
و تطميع گروه اوباش، برادران رشيديان نقش اصلی را بر عهده داشتند. آنها با تزريق پول به 

1. مجتبی زاده محمدی، همان، ص95. 
2. جان فوران، همان، ص359. 

3. سهراب يزدانی، كودتاهای ايران، تهران، ماهی، 1395، ص323. 

با سقوط دیکتاتوری رضاشاه، به 
دالیلی نظیر کاهش تسلط حکومت 
مرکزی و مهاجرت های بی رویه 
از روستا به شهر، بار دیگر شاهد 
ظهور و رشد لمپن ها در جامعه 
ایران هستیم. این گروه با مهندسی 
حاکمیت، از سال 1332 بار دیگر 
وارد جریان های سیاسی می شوند و 
تا بهمن 57 به طور جسته و گریخته 
در مقابل جنبش های آزادی خواهانه 

ملت ایران قرار می گیرند



65
13

99
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

   پ
  6

و 6
 6

ه 5
مار

  ش
م 

ده
هج

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

نها
لمپ
ری

اتو
یکت
د

اين گروه، آنها را روانه خيابان ها كردند.1 اين نيروی چماق  به  دست به عنوان بازوان اجرايی 
كودتا، در آن روز نقش ويژه ای ايفا كردند و پيــروزی كودتا مرهون تالش آنان بود. از اين 
زمان به بعد بود كه شــاه بيش  از پيش به قدرت لمپن ها واقف شد و برای قدردانی از آنان 
عالوه بر واگذاری امتيازهای مختلف به آنها، دست اين گروه را در چپاول و غارت مردم باز 

گذاشت. 
رژيم شاه از ســال 1332 تا 1342 بارها در مواقع بحرانی دسته های اجيرشده  اوباش را 
روانه  خيابان ها كرد تا از شكل گيری جريان های انقالبی جلوگيری كند. با وجود اينكه در اين 
سال ها كشور از لحاظ سياسی در حالت خفقان به سر می برد، اما باز هم گاه  و بی گاه نارضايتی ها 
و مخالفت های مردم به  صورت برپايی ميتينگ ها، تجمع ها و تظاهرات بروز می يافت. اين 
اختالف ها در اواخر ســال 1341 و در مخالفت با رفراندوم شاه اوج گرفت كه تحت تأثير 
فعاليت روحانيون برجسته با رهبری امام خمينی)ره( به منصه ظهور رسيد. رژيم پهلوی بنا به 
رويه  سابق خود برای مقابله با اين حركت، شيوه  استخدام اوباش خيابانی را در پيش گرفت. 
برای نمونه می توان به حمله  چاقوكشان به دانشگاه تهران در بهمن 1341 و فعاليت اوباش 
در جريان مسافرت شاه به قم در همان سال اشاره كرد.2 عالوه بر اين، در خرداد همان سال 
نيز رژيم شاه با تجهيز اوباش، آنها را به مقابله با مردم فراخواند. در خاطرات انقالبيون آمده 

است كه: 
مدرســه حاج ابوالفتح كانون خروش مردم در 15خــرداد42 بود. آن 
روز بعضی از اراذل و اوباش به سركردگی شعبان بی مخ با دشنه و چاقو در 

مدرسه حاج ابوالفتح جهت اذيت و آزار مردم جمع شده بودند.3 
هر چند در 15خرداد1342، اوباش در معيت مأموران رژيم، نقش ويژه ای در سركوب 
مردم و معترضان داشتند، اما گروهی از جوانمردان به رهبری طيب حاج رضايی كه به خاطر 
عشق و عالقه به امام خمينی خود را به صف نخست قيام رسانده بودند، تا پای جان در اين 
مسير گام زدند. طيب حاج رضايی كه نقش ويژه ای در قيام 15خرداد1342 داشت و محرك 
اصلی بازار محسوب می شد، سرانجام در 11آبان آن سال به جرم طرفداری از امام خمينی 

به همراه حاج اسماعيل رضايی تيرباران شد.  

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص217. 
2. رك: غالمرضا نجاتی، تاريخ سياســی بيســت و پنج ســاله ايران )از كودتا تا انقالب(، تهران، رسا، 1390، 

ص211-221. 
3. حميد كرمی پور، خاطرات آيت اهلل خزعلی، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1382، ص108. 
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عوامل توسعه  لمپنيسم در دوران پهلوی دوم 
از اصلی ترين داليل توســعه سياســت های رژيم پهلوی در بازتوليد لمپنيسم در دوران 

سلطنت محمدرضا پهلوی می توان به موارد زير اشاره كرد: 
الف. تبعات ناشی از اجرای اصالحات ارضی 

از ابتدای دهه چهل در پی تغييراتی كه در ســاختار اقتصادی و اجتماعی كشور به وجود 
آمد، يعنی توجه به بخش صنعت و عدم توجه به بخش كشاورزی، بسياری از روستاييان به 
اميد يافتن شغل بهتر و استخدام در كارخانجات، به شهر ها مهاجرت كردند، اما عماًل به علت 
عقب ماندگی نيروهای توليدی، ضعف صنايع و فعاليت های اقتصادی، فقدان كار و... بخشی 

از اين افراد كه ظرفيت آن را نيز داشتند، به صفوف لمپن ها پيوستند. 
اين روند مهاجرت، در اوايل دهه چهل و در پی انجام سياست اصالحات ارضی شدت پيدا 
كرد؛ بدين ترتيب سيل عظيم كشاورزانی كه كار در زمين زراعی را از دست  داده بودند، به 
اميد درآمد بيشتر راهی شهرها شدند؛ اين در حالی بود كه امكانات موجود در شهر پاسخگوی 
نيازهای اين جمعيت نبود. لذا روســتاييانی كه عمدتًا تحت تأثير سياست دولت در قالب 
اصالحات ارضی ده را ترك گفته، برای يافتن كار و ساختن زندگی بهتر به شهر گريختند،  عماًل 
به علت عقب ماند گی نيروهای توليدی و ضعف صنايع و فعاليت های اقتصادی،  بسيار زود 
سقوط كردند. در اين ميان، گروه هايی از اين افراد كه مستعد ورود به جرگه لمپنيسم بودند، بر 

اثر فشارهای اقتصادی و ضعف های فرهنگی و اجتماعی، به خيل لمپن ها ملحق شدند. 
ب. سیاست های نادرست فرهنگی رژيم 

سياست نادرست فرهنگی رژيم پهلوی از ديگر عوامل توسعه لمپنيسم بود. در اين راستا 
سينمای ايران دوران پهلوی به خصوص در دهه  پنجاه، بازتاب روشنی از وضعيت جامعه   آن 
دوره است. سينمای ايران به صحنه  نمايش زندگي طيف وسيعی تبديل می شود كه ولگردان، 
دزدها،  قاچاقچي ها، رقاصه ها،  فواحش، قمارباز ها، دالالن،  قداره بندان، باجگيران و... را در بر 
می گيرد. در سينمای ايران دهه پنجاه، بسياری از لمپن ها اغلب با چهره ای مثبت در قالب 

يك قهرمان تصوير شده اند. 
پ. ساختار غیردموکراتیك قدرت در رژيم پهلوی

اساسًا ســاخت قدرت در دوره پهلوی مبتنی بر روابط قدرت شخصی بود كه موجبات 
گسترش روابط شخصی و غيررسمی شدن فرآيندهای سياسی را فراهم می ساخت. در چنين 
سيستمی، دخالت لمپن ها در جريانات سياسی از روی آگاهی، تشخيص منافع ملی و حقوق 
سياسی نبود؛ بلكه در اكثر موارد تحت تأثير و تحريك نيرو ها و جريانات سياسی ديگر صورت 
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می گرفت. استبداد، ارتجاع و استعمار، در حساس ترين روزهای تاريخی، به منظور مرعوب 
كردن انقالبيون و برپا كردن آشوب و تخريب، با پول و وعده و وعيد از نيروهای لمپن استفاده 

می كردند. 
ت. ساختار شبه مدرنیستی اقتصاد شهری و توسعه ناموزون صنعتی 

لمپنيسم، پديده ای شكل گرفته از پيامدهای رشد سريع سرمايه داری وابسته بود كه به 
واسطه  سياست توسعه  ناموزون رژيم پهلوی گسترش يافت. با توسعه حلبی آبادها و افزايش 
مهاجرت، كيفيت زندگی بســياری از خانواده ها پايين آمد. از سال 45 تا سال 55، درصد 
خانواده های شهری كه در يك اتاق زندگی می كردند از 36 به 43 رسيد و در آستانه  پيروزی 
انقالب اسالمی، 42 درصد خانواده های تهرانی مسكن مناسبی نداشتند. مجموعه  فرآيند 

فوق به توسعه لمپنيسم كمك كرد.1 
در اوايل دهه چهل، كارخانه ها و صنايعی كه مولود صنعتی شــدن كشور بودند، به دليل 
ساختار شبه مدرنيستی و نيز ناتوانی از رقابت با كاالهای خارجی، به  سرعت بسته می شدند 
كه نتيجه آن افزايش تعــداد بيكاران بود. لذا اين جمعيت بيكار، ســرگردان و كم درآمد، 
مجبور می شد تا در حاشيه شهرها ساكن شده و در معرض گرايش به لمپنيسم قرار گيرد. به 
بيان ديگر »بحران مدرنيزاسيون عوام گرايانه و نيز سقوط اقتصاد سوسياليستی، به فرآيند 
پرولتاريايی2 شدن جامعه« ختم شد.3 به تعبير آنتونی پارسونز )سفير كبير بريتانيا در ايران 

طی سال های 52 تا 57(: 
عوارض توسعه ناموزون، زيربنای اجتماعی كشــور را به لرزه درآورد. 
روستاييان كه به شهرها سرازير شده بودند به زودی به پرولتاريای بی ريشه 

)كارگران بی ريشه( و ساكن حلبی آبادهای حومه بدل شدند.4 
ث. الگوهای اقتصادی اقتباسی و غیردينی

در عرصه اقتصادی، برنامه ريزی  غيربومی و تقليدی و روی آوردن به الگوهای برگرفته 
از غرب، بدون انطباق آن با شرايط روز جامعه، فرهنگ و امكانات كشور، عالوه بر زيان هايی 
كه به جامعه تحميل ساخت به توسعه لمپنيسم در ايران دامن زد. به خصوص اينكه الگوی 

1. رك: حميدرضا ملك محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1381، 
ص51-126. 

2. طبقه كارگر، طبقه ای كه تنها با فروش نيروی كارش امور معاش خود را می گذراند. 
3. آصف بيات، سياست های خيابانی: جنبش تهيدستان در ايران، ترجمه اسداهلل نبوی چاشمی، تهران، پرديس 

دانش، 1391، ص48. 
4. آنتونی پارسونز، غرور و ســقوط، ترجمه سيد محمدصادق حسينی عســكرانی، تهران، مركز اسناد انقالب 

اسالمی، 1390، ص29. 
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توسعه كشــور صرفًا بر رشــد اقتصادی، بدون منظور 
داشتن توزيع عادالنه درآمدها تأكيد داشت. بی ترديد 
ثمره مهم آن، تعميق بيشــتر شــكاف طبقاتی و دوری 
جستن از عدالت اجتماعی بود. لذا می توان گفت كه در 
دوره محمدرضاشاه شيوه غالب در مناسبات و شاخصه 
فكری و رفتاری لمپن ها بازتاب شيوه  سنتی و شبه مدرن 

مناسبات اقتصادی، تجاری و خدماتی بود. 

سياست های محمدرضا پهلوی در استفاده ابزاری از لمپنيسم در مواجهه با 
انقالب اسالمی )مورد مطالعاتی: پایيز و زمستان 57(

عالوه بر علل فوق، بی ترديد مهم ترين علت توسعه  لمپنيسم در دوران پهلوی، از تمايل اين 
رژيم به بازآفرينی يك گروه دست پرورده نشأت می گرفت. دستگاه پهلوی درصدد بود تا با 
خلق يك قشر وابسته به دربار كه اصطالحاً »غالم حلقه به  گوش« شاه بوده و از قدرت بازو نيز 
بهره مند هستند، در راستای اهداف خود استفاده كند. اين عامل خود به خود منجر به توسعه 
لمپنيسم گرديد. رژيم قصد داشت همانند سال های 1299، 1332 و 1342، با استفاده از اين 
گروه های چماق به دست، مردم را سركوب كرده و بدين طريق به اهداف خويش دست يابد. 
شواهد تاريخی حكايت از آن دارد كه در آســتانه  پيروزی انقالب اسالمی، رژيم پهلوی 
قصد داشت با استفاده از لمپن های اجيرشده، انقالب مردم ايران را كنترل كند. در بسياری از 
موارد اوباش در كنار مأموران رژيم به ضرب و شتم مردم می پرداختند. در اين روزها، نمود 
عينی ظهور پديده لمپنيسم در مواجهه  با خيزش عمومی مردم، رشد »پديده چماق داران« در 

ماه های منتهی به پيروزی انقالب اسالمی بود. 
روز 24مهرماه1357، يكی از بزرگ ترين عمليات الت های اجيرشده در كرمان، فاجعه ای 
عظيم خلق كرد. در اين روز مردم  كرمان  از ساعت  10 صبح به  دعوت روحانيون  شهر، در مسجد 
جامع  تجمع  كردند تا ياد شهداي  ميدان  ژاله   تهران  را پاس  بدارند. ساعت  11:30 هنوز واعظ   در 
حال  سخنراني  بود كه  عده اي چماق به  دست  به  مسجد حمله  كردند و در نخستين اقدام، دو درب 
ورودي  مسجد را به  آتش  كشيدند. سپس »چماق  به  دستان  در حمايت  پليس  به  مردم حمله  

كردند و عده  بی شماری را زير ضربات  چماق ، زنجير، پنجه  بوكس  و چاقو گرفتند.«1 

1. روح اهلل حسينيان، يك سال مبارزه برای سرنگونی شــاه )بهمن 1356 تا بهمن 1357(، تهران، مركز اسناد 
انقالب اسالمی، 1387، ص516. 

رژیم شاه از سال 1332 تا 
1342 بارها در مواقع بحرانی 
دسته های اجیرشده  اوباش 
را روانه  خیابان ها کرد تا 
جریان های  از شکل گیری 

انقالبی جلوگیری کند
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حجت االسالم  عباس پورمحمدی كه به هنگام حمله  اوباش به مسجد جامع كرمان در آن 
شهر حضور داشت و خود شاهد تحركات لمپن ها در اين واقعه بود، به ياد می آورد: 

كولی ها با حمايت نيروهــای نظامی رفتند روی پشــت بام و آجرهای 
پشت بام را پرت كردند به جمعيت مردم. بعد از آن، مأموران شروع كردند 
به تير زدن به درها و شيشــه ها. نيروهای ساواكی و نظامی با تيراندازی به 
داخل مسجد و شليك گاز اشــك آور موجب زخمی شدن تعداد زيادی از 
جمعيت شدند؛ به  نحوی كه لباس اكثر افراد، اگر هم زخمی نبودند، به خون 
ديگران آغشته شــده بود... مدت زيادی اين عمل ادامه داشت و هيچ راه 

گريزی هم نبود...1 
بر اثر حمله  اوباش به مسجد،  صدها نفر مجروح  شــدند و پنج نفر از مردم  كرمان نيز به  

شهادت  رسيدند. 
بر اساس خاطرات شعبان جعفری، در آستانه خروج شاه از كشور، دستگاه پهلوی كوشيد 

تا با تجهيز اوباش، در برابر انقالب بايستد. شعبان بی مخ می گويد: 
... اين سری آخر، همان موقعی كه شاه می خواست نخست وزير تعيين كند 
و برود بيرون و اين پيشامدها شد، تازه فرستاد عقب ]فتح اهلل[ فرود. فرود 
رفت آنجا. فردايش آمد من را خواست. رفتم پهلويش. گفت: چند تا اين 
صنف ها را... اسم هايشان را داد و گفت: »...اينها را خبر كن، خودت هم برو 
و بچه هايت را بياور، فردا می خواهم ميتينگی چيزی راه بيندازيم.« ما آمديم 

و اينها را خبر كرديم...2 
در همين رابطه گروهی از اوباش بعد از پيروزی انقالب، با ارســال يك دست نوشته به 

دادستانی و امضای آن چنين اعتراف كردند: 
بدين وسيله به اطالع می رساند كه ما افراد امضاكننده زير را آقای... در 
زمان ]ناخوانا[ تعليم می دادند كه با به دست گرفتن چماق، تظاهركنندگان 
را سركوب نماييم و برای انجام اين وظيفه دستور داده بودند كه هر وقت من 
دستور دادم آماده ها با چماق حاضر باشند و چند مرتبه تمرين داشتيم...3 

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، 1380، جلسه 1. 
2. هما سرشار، خاطرات شعبان جعفری، تهران، ثالث، 1384، ص338. 

3. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، ش بازيابی 3235، ص78. 
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بعد از فــرار محمدرضــا پهلوی از كشــور در 
26دی ماه57، تحركات لمپن ها و مقابله  اين گروه با 
انقالب اسالمی در سطح وسيع ادامه يافت. دستگاه 
پهلوی كوشــيد تا با بهره گيری از ظرفيت اوباش، 
با انقالب اســالمی مقابله كند. استفاده از لمپن ها به  
منظور مقابلــه با جريان های انقالبــی، در اين برهه  
زمانی عالوه بر اين  كه می توانســت توان گروه های 
نظامی را دوچندان كند، به  نوعی برای رژيم پهلوی 

مشروعيت زا نيز تلقی می شــد؛ چراكه اين افراد در محافل سياســی به عنوان گروه های 
سلطنت طلب معرفی می شدند كه خواستار ابقای رژيم شاهنشاهی بودند. 

با وجود اين، هر چه به روزهای منتهی به پيروزی انقالب نزديك می شويم، برخورد اين 
قشر با مردم خونين تر می شود. يكی از اين برخوردهای خونين، در 27 دی ماه 57 در اهواز 
رخ داد. بنابر گزارش های موجود از ساعت 10 و 30 دقيقه صبح روز چهارشنبه 27دی ماه 
گروهی از لمپن های اجيرشده كه از سوی نظاميان مسلح حمايت می شدند، به اجتماع مردم 
كه خروج شاه از كشور را جشن گرفته بودند حمله كرده و ضمن ضرب و شتم مردم، آنان 
را مجبور می كردند شعار »جاويد شاه« سر دهند. اين گروه، عامل بسياری از خرابكاری ها و 
خسارت ها در سطح كشور بودند؛ به طوری كه در همان روز اوباش در مركز تجاری و بازار 
اهواز آسيب های فراوانی به بار آوردند و در خيابان های سی متری، نادری و 24متری به ده ها 
فروشگاه و بانك حمله كردند و يك رستوران را ويران ساختند. چنان كه گزارشگر روزنامه 
اطالعات خبر می دهد، اوباش روی پل اهواز جلوی اتومبيل ها را می گرفتند و از سرنشينان 
می خواستند كه تصوير امام خمينی)ره( را برداشته و عكس شاه را به جای آن نصب كنند و 

بوق زنان فرياد »جاويد شاه« سر دهند.1 
همين روزنامه در اول بهمن 57 طی گزارشــی با عنوان »چماق  به  دســت ها جاده های 
كرمانشاه را قرق كردند«، از هم دســتی نيروهای حكومتی و لمپن ها برای مقابله با جريان 

انقالب پرده برداشت. در اين گزارش آمده بود: 
از عصر پريروز در كرگاه بين راه كرمانشاه به شاه آباد و راه كرمانشاه به 
همدان، پاوه و كامياران، عده ای چماق به دســت با قرق كردن جاده ها راه 
را بر اتومبيل ها بسته اند و ضمن شكستن شيشه  اتومبيل ها، سرنشينان آنها 

1. اطالعات، چهارشنبه 1357/10/27، ص2. 

 ،1342 15خرداد هر چند در 
اوباش در معیت مأموران رژیم، 
نقش ویژه ای در سرکوب مردم 
و معترضان داشتند، اما گروهی 
از جوانمردان به رهبری طیب 
حاج رضایی که به خاطر عشق 
و عالقه به امام خمینی خود را به 
صف نخست قیام رسانده بودند، 
تا پای جان در این مسیر گام زدند
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را مورد ضرب و جرح قرار داده اند. ضمنًا آنها داخل اتومبيل ها را بررسی 
كردند تا اگر عكسی از امام خمينی بود شدت عمل بيشتری به خرج دهند 
و به زور كتك و نابود كردن اتومبيل، سرنشين آن را وادار به طرفداری از 
رژيم نموده و از او بخواهند كه جاويد شاه بگويد. شاهدان عينی می گويند كه 
چماق به  دست های جاده ها به تحريك ژاندارمری دست به اين كار می زنند؛ 
به دليل اينكه اوالً اين گروه در نزديكی ژاندارمری مســتقر هستند و دوم 
اينكه در بعضی نقاط عده ای از سرنشينان اتومبيل ها، عده ای از ژاندارم ها را 

در ميان آنها ديده  اند. 
بر اساس همين گزارش، ژاندارمری هيچ اقدامی در راستای جلوگيری از هجوم اوباش به 

سوی مردم انجام نمی داد.1 
در پی تحركات لمپن ها در اول بهمن 57 نيز، تيتر اخبار آن روز اين  چنين بود: 

تلفات ِ آشوب  چماق داران  در چند شهر
در حمله   چماق  به دستان  به  صحنه  سه نفر شهيد شدند

در حمله  چماق  به  دستان  به  مشكين شهر پنجاه نفر شهيد شدند
چماق  به  دستان  در خوي  يك  روحاني  را شهيد كردند

چماق  به  دستان  جاده هاي  كرمانشاه  را قرق كرده اند...2 
در اين ميان بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه غارت مردم نيز از اهداف ديگر اوباش 
بود؛ آنها با حمله به مغازه ها، بانك ها، پاساژها، بازار و... درصدد غارت برآمدند و بدين ترتيب 
خوی لومپنيستی خود را بار ديگر به رخ كشيدند. علی اكبر اكبری اين خصلت لمپن ها را به 

خوبی تفسير می كند: 
درست اســت كه لمپن ها در اين مواقع با گرفتن چند تومان دست به 
آشوب و حريق و تخريب و كشتار می زنند، ولی منظور اساسی و مهم آنها از 
آشوب و بلوا، غارت و چپاول مراكزی است كه با فروش اموال و ثروت های 

آن، پول قابل توجهی به دست آورند.3 
لمپن های استخدام شــده از سوی دربار حتی از قتل و كشــتار مردم نيز ابايی نداشتند و 
اساسًا آنها برای همين اجير شده بودند. در اربعين سال 57 لمپن ها در درگيری با انقالبيون 

1. اطالعات، يكشنبه 1357/11/1، ص3. 
2. روح اهلل حسينيان، همان، ص863. 

3. علی اكبر اكبری، همان، ص27. 
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نجف  آباد اصفهان، چهارده نفر را شهيد و حدود 150 نفر را مجروح كردند.1 در همين روز، 
شــهر شــاهد هجوم لمپن ها به معترضين بود. در اين روز گروهی از اوباش به سركردگی 
علی شــهبازی معروف به علی قواد به مردم حمله می كنند و ضمن ضرب و شتم بسياری 
از انقالبيون، جوانی به نام علی مراد غفوريان را نيز به ضرب گلوله به شــهادت می رسانند. 
همچنين در همان روز، هجوم اوباش به انقالبيون در مشكين شهر بيش از پنجاه كشته بر جای 
گذاشت.2 روزنامه كيهان هم از همكاری اوباش و مأموران ژاندارمری در حمله به مردم در 
خلف آباد و هرسين و كشته شدن سه تن از انقالبيون اين شهر به دست لمپن ها خبر می دهد.3 
همچنين روزنامه اطالعات در يكی از شــماره های خود ذيل گزارشــی با عنوان »مأموران 
شورشی و چماق به دست ها مردم رضاييه را به گلوله بستند«، از همراهی لمپن ها با نيروهای 

حكومتی به منظور مقابله با انقالبيون خبر داد.4 
با مراجعه به اسناد موجود، سوءاستفاده  دستگاه پهلوی از چماق داران در مقابل مخالفان 
رژيم، بيش از پيش ثابت می شود؛ گزارش بخش 341 اداره كل سوم ساواك در 10آذر57، 

حكايت از تجهيز اوباش و صدور دستور حمله چماق داران به مردم توسط ساواك دارد.5 
روزنامه اطالعات در 9بهمن57 و در آستانه بازگشت امام خمينی به ميهن گزارش داد: 

عده ای چماق به دست در حالی كه شعار جاويد شاه و شاه بايد برگردد، 
می دادند در طول خيابان آيزنهاور بــه راهپيمايی پرداختند. اين گروه كه 
به چوب دستی و قمه مجهز بودند فريادزنان وارد دانشگاه صنعتی شدند 
و به گروهی از دانشــجويان حمله كردند. دانشــجويان با ديدن چماق به 
دست ها متفرق شدند و چماق به دست ها بعد از شكستن شيشه  اتومبيل ها و 
مينی بوس های داخل دانشگاه به دفتر دانشگاه حمله كردند و در و پنجره  آن 
را شكستند. تظاهركنندگان آنگاه در خيابان آيزنهاور كيوسك های فروش 
روزنامه  اطالعات و كيهان را به آتش كشيدند و خساراتی به كيوسك های 

تلفن و ساختمان های سر راه خود در خيابان آيزنهاور وارد كردند.6 

1. اطالعات، شنبه 1357/10/30، ص2. 
2. اطالعات، يكشنبه 1357/11/1، ص2. 

3. كيهان، يكشنبه 1357/11/1، ص3. 
4. اطالعات، دوشنبه 1357/11/2، ص2. 

5. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، ش پرونده 2-18147، ش بازيابی 2607، ص20. 
6. اطالعات، دوشنبه 1357/11/9، ص3. 
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نحوه  مواجهه  انقالب اسالمی با لمپنيسم سازمان دهی شده
با وجود تحركات لمپن ها و تالش برای مقابله با جريان انقالب، برخالف نمونه های پيشين 
)كودتای سوم اسفند و كودتای 28مرداد( اين گروه هرگز قادر نبود تا به مثابه سدی در برابر 
سيل بنيان برانداز انقالب اسالمی ايفای نقش كند. مهم ترين علت ناكامی اين سياست رژيم، 

رهنمودهای رهبری نهضت و سازماندهی گروه های مردمی در مقابل چماق داران بود. 
با شدت  يافتن  عمليات  اوباش عليه انقالب اسالمی، امام خمينی اين اقدامات رژيم پهلوی 
را محكوم كردند. ايشان در 25آذر57، طی يك سخنرانی، گروه های اوباش را اجيرشده از 

سوی حاكميت دانسته و درباره نقش شاه در تجهيز اوباش فرمودند: 
ايشان ]شاه[ به ما خيانت كرده، ايشان جنايت كرده، ايشان ذخاير ما را 
به شما و امثال شما داده و ما می خواهيم كه خودمان آزاد باشيم، خودمان 
مستقل باشيم، خودمان مملكتمان را اداره كنيم... آيا حق ندارند اهالی يك 
مملكتی، آرام اين حرف را بزنند كه ما نمی خواهيم ايشان را؟! اگر دنبال اين 
معنا كه مردم روز تاسوعا و عاشورا آرام گفتند ما اين ]شاه[ را نمی خواهيم، 
و همه عالم ديدند كه اكثريت قاطع قريب به اتفاق اســت كه ايشــان را 
نمی خواهند، همه بازارهای ايران، همه مملكت ايران، و شهرستان]های[ 
ايران، همه دهات ايران فرياد كردند ما نمی خواهيم شما را. اگر ايشان بعد 
از اين كاری كه مردم كردند و اين رفراندومی كه مردم ]برگزار[ كردند، 
گفته بود كه بســيار خوب نمی خواهيد، من می روم يك كس ديگر بيايد، 
جنگ و نزاع می شد ديگر؟ دعوا داشــت ديگر؟ ايشان برخالف قوانين 
بين المللی دنيا عمل كرده اســت: دنبال اين معنی كــه مردم آرام گفتند 
ما شما را نمی خواهيم، چماق دار كشيده، ارتشــش را و- نمی دانم- قوای 
انتظامی اش و همه را وادار كرده به اينكه مردم را بزنند، و به اسم مثاًل چماق 
به  دست ها و... بيايند توی راه، توی شهرها بگويند »جاويد شاه«! خوب اين 
معنا واقع شده است كه مردم آرام گفتند نه، و ايشان كتك زده مردم را، 
ايشان كشته از مردم، ايشان خانه های مردم ريخته، با مسلسل توی خانه ها 
هم حمله كردند، مساجد را آتش زدند، اين همه وحشيگری را كردند؛ شما 
می فرماييد كه بعد از همه اين وحشــيگری ها، شما ايشان را باز پشتيبانی 
كرديد و می گوييد آنهايی كه می گويند كه چرا اين كارها می شود، آنهايی 

كه تظاهر آرام كردند، آنها خالف می گويند! 
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امام در همين سخنرانی حكم كردند: 
... اين چماق به  دستان واجب  القتل اند؛ همه  شان را بايد كشت. هر كس 
پيدا كند اين چماق به  دست هايی كه مفسد فی االرض هستند و در زمين 

دارند فساد می كنند، هر كه يكی از اينها را پيدا كرد بكشد او را...1 
امام  خميني همچنين  طی پيامی از پاريس از مردم  خواســتند تا »خودشان  مواظب  نظم  
مملكت  باشــند و جوانان  غيور ما كنترل  شهرســتان ها و دهات  و قراء را به  دست  گيرند و 
نگذارند كساني  كه  آشوب طلب اند در اين  قراء و قصبات  و شهرستان ها- خدای ناخواسته- 
دست  به  خرابكاري  بزنند.«2 ايشان گروه های مردمی را به مقاومت در برابر اوباش تشويق 

كرده و فرمودند: 
ملت شريف بايد تا نتيجه نهايی، دست از مبارزات پرشور خود بر ندارند، 
كه نمی دارند. بايد به اعتصابات و تظاهــرات ادامه دهند و در صورتی كه 
چماق به  دستان و يا مفسدين به آنان حمله كردند، می توانند دفاع از خود 

كنند اگر چه منتهی به قتل آنان شود.3 
به دنبال دستور رهبری نهضت، نيروهای انقالبی به تشكيل و سازماندهی كميته هاي  انتظامي  

و پاسداري  اقدام كردند . اولين  كميته هاي  حفاظت  در شهرهاي  زنجان  و آمل  تشكيل  شد. 
در زنجان  گروه هاي  دانش آموزي  حفاظت  از بــازار زنجان  را به  عهده  
گرفتند. در اين  طرح  يك  گــروه  پنجاه  نفري  دانش آموزي  در هر شــب  
حفاظت  از بازار و اماكن  مردمي  را به  عهده  داشــتند. در آمل  نيز پس  از 
درگيري هاي  خونين  و شايعه  آتش  زدن  بازار، عده   كثيري  از دانش آموزان  

و جوانان  آمل  مسئوليت  حفاظت  خياباني  را به  عهده  گرفتند.4 
در تهران نيز گروه های داوطلب مردمی تشكيل شــد تا به حفاظت از معابر، خيابان ها، 
كوچه ها، محالت و... بپردازد. روزنامه كيهان در اول بهمن 57، درباره يكی از اين گروه های 

مردمی گزارش داد: 
... اهالی جواديه نيز به مانند ســاير محالت تهران، عده ای از جوانان را 
مسئول انتظامات و پاس شب ها قرار داده اند تا مردم بتوانند با آرامش خاطر 

شب را بگذرانند...5 

1. صحيفه امام، ج5، ص253. 
2. همان، ص484. 
3. همان، ص428. 

4. روح اهلل حسينيان، همان، ص854. 
5. كيهان، يكشنبه 1357/11/1، ص2. 
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تشكيل گروه های ضربت مردمی برای مقابله با چماق داران تا حدود زيادی توطئه های 
دربار را خنثی كرد. اين گروه های مردمی در ابتدا با تجهيزات اوليه در برابر اوباش ايستادند. 
در همين رابطه روزنامه اطالعات در 30دی ماه، ذيل خبری با اين تيتر: »مردم: منتظر چماق 

به دستان هستيم« گزارش می دهد: 
بعد از ظهر پنجشنبه در بين مردم تهران شايع شد كه عده ای چماق به 
 دست می خواهند در محالت به مردم حمله كنند. مردم بالفاصله خود را... 
آماده مقابله با چماق به دستان كردند. در خيابان سلسبيل و آريانا و جی و 
نيروی هوايی، تمام جوانان در حالی كه آماده مبارزه با چماق به دستان بودند 
در سر چهارراه ها و جلوی كوچه ها اجتماع كرده بودند. در خيابان شهباز و 
ميدان ژاله، گروه های مردم در بالكن خانه ها و پشت بام ها آماده شده بودند 

تا به محض ديدن چماق به دستان، آنها را به محاصره درآورند.
همين گزارش افزود: 

مردم آريانا می گفتند امام خمينی رهبر ما در اعالميه ای گفته اســت: 
قتل چماق به دستان واجب است و چنانچه ما نيز آنها را پيدا كنيم به قتل 

می رسانيم؛ همان طور كه آنها برادران و خواهران ما را می كشند... 
اين قبيل اقدامات مردمی ضمن اينكه موجب عقب نشينی اوباش و چماق داران می شد، 
روحيه مردم را نيز باال می برد. بر اساس همين گزارش، »زنی كه با بچه هايش سر كوچه ای 
در خيابان ژاله آماده مقابله با چماق به دست ها بود می گفت: چماق به دستان به جان و مال 
مردم رحم نمی كنند و فكر می كنند با به راه انداختن چند صد نفر می توانند انقالب مردم را از 
بين ببرند در حالی كه ما از گلوله و مسلسل نترسيديم ]آن وقت[ از چند نفر چماق به دست 

واهمه داشته باشيم؟«1 
در اين ميان، قشــرها و گروه های مختلف نيز آمادگی خود را جهــت مقابله با لمپن ها 
اعالم كردند. به طور نمونه پس از تحركات اوباش، بازاريان تهران اعالم كردند: »با حمله 
چماق داران به شدت مقابله خواهند كرد.« به گزارش روزنامه اطالعات »بازاريان گفتند در 
شرايطی كه ساعات منع عبور برقرار است، چماق داران توانسته اند از خيابان ها عبور كنند و 
به پاساژها حمله نمايند. هر گاه چماق داران بخواهند دوباره به بازار حمله كنند، با شدت هر 

چه بيشتر با آنها مقابله خواهد شد.«2 

1. اطالعات، شنبه 1357/10/30، ص7. 
2. همان. 
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رفته رفتــه ايــن گروه هــای مردمی، 
سامان دهی شــد. با شــكل گيری كميته 
اســتقبال از امام خمينی، واحد انتظامات 
آغاز به كار كرد. يكی از وظايف اين واحد، 
مواجهه با اوباش سلطنت طلب بود. واحد 
انتظامات با هدف حفظ نظم و ايجاد امنيت 
تشكيل شد و وظايفی چون مراقبت و تأمين 
امنيت همه جانبه شــهر، تأمين انتظامات 
راهپيمايی ها، انتظامات مراكز و ارگان های 
حساس و... را بر عهده داشت.1 واحد انتظامات يا حفاظت، از جمله واحدهايی بود كه بعد از 
ورود امام تغييرات عمده ای يافت. قبل از ورود امام، اين گروه ها كه اغلب داوطلبانه تشكيل 
شده بود، ضابطه مند شــده و جذب افراد نيز طی مراحل خاصی ممكن شد. اين گروه ها در 
مدرسه رفاه تحت آموزش قرار گرفتند تا در موقعيت ها و شرايط مختلف، آمادگی داشته 
باشند. رفته رفته اين گروه ها با نظارت كميته اســتقبال از امام خمينی، تجهيز شدند. همين 
گروه ها در روز ورود امام خمينی به كشــور در 12بهمن57، عهده دار تأمين و حفظ امنيت 
مراســم بودند. پس از ورود امام خمينی به كشور، گروه های مســلح همچون امت واحده، 
توحيدی صف، موحدين، فالح، فلق و منصورون به عنوان »حافظ امنيت« اقدام به مقابله با 

اوباش و چماق داران كردند و تأمين امنيت شهر را نيز بر عهده گرفتند.
عالوه بر تجهيز و ساماندهی گروه های ضربت در برابر اوباش، اوج گيری مبارزات مردمی 
نيز مانع از كاميابی چماق داران می شد. زمان هر چه به روزهای منتهی به ورود امام نزديك تر 
می شد، هيجان و شور مردمی نيز شــدت می يافت. همين عامل موجب طغيان احساسات 
مردمی می شد كه گروه های اجيرشــده ای چون اوباش را يارای مقابله با آن نبود. روزنامه 
اطالعات در 30دی57 با اشاره به خرابكاری اوباش در نجف آباد و پاسخ كوبنده مردم به 

چماق داران نوشت: 
ديروز ده ها هزار نفر از مردم منطقه اصفهان به كمك نجف آباد آمدند... 
بيست نفر از چماق به دســت ها هم اكنون در دست نجف آبادی ها اسير 

هستند.2 

1. اكبر قاسملو و معصومه آقاجان پور، تاريخ شــفاهی كميته استقبال از امام خمينی، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1393، ص64. 

2. اطالعات، شنبه 1357/10/30، ص2. 

از اصلی ترین دالیل توسعه سیاست های 
رژیم پهلوی در بازتولید لمپنیسم در 
دوران سـلطنت محمـدرضـا پـهـلوی 
می توان به الف. تبعات ناشی از اجرای 
اصـالحـات ارضی، ب. سیـاسـت های 
نادرسـت فرهنگی رژیـم، پ. سـاختار 
غیردموکراتیک قدرت در رژیم پهلوی، 
ت. ساختار شبه مدرنیستی اقتصاد شهری 
و توسعه ناموزون صنعتی و ث. الگوهای 
اقتصادی اقتباسی و غیردینی، اشاره کرد
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همچنين عامل ديگری كه موجب شكست سياست های رژيم پهلوی در استفاده  ابزاری از 
لمپنيسم شد، تضعيف نيروی نظامی بود. چراكه با تضعيف قوای انتظامی كه پشتوانه  اوباش 

محسوب می شد، چماق داران نيز ضعيف شده و به گوشه ای خزيدند. 

نتيجه
لمپنيسم از ابتدای كودتای ســياه رضاخان به عنوان يك پديده سياسی و اجتماعی وارد 
مناسبات اجتماعی شد و در دوره سلطنت پهلوی دوم، بهره گيری از لمپنيسم كنترل شده، در 
راستای تحقق سياست های نامشروع حاكميت، به  طور وسيع از مرداد 1332 آغاز گرديد. 
اوباش كه به عنوان بازوی اجرايی كودتا، نقش ويژه ای در بازگشت شاه به قدرت داشتند، 
پس از نمونه  موفق 28مرداد، به عنوان عاملی بازدارنده در برابر حركت های انقالبی مورد 

استفاده قرار گرفتند. 
در اين ميان، سياست های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رژيم پهلوی در دهه چهل نيز به 
رشد و توسعه  اين پديده  اجتماعی كمك كرد. تا اينكه در ماه های منتهی به پيروزی انقالب 
اسالمی، حاكميت بار ديگر با وارد كردن گروه های لمپن به خيابان ها، كوشيد تا از اين قشر به 

عنوان عاملی بازدارنده در برابر جريان انقالب بهره گيرد. 
اما پس از رهنمودهای امام خمينی، گروه های مردمی ســاماندهی شــدند تا سدی در 
برابر خرابكاری اوباش باشند. عالوه بر اين، اوج گيری مبارزات مردمی نيز مانع از كاميابی 
چماق داران می شد. همچنين با تضعيف قوای نظامی كه پشتوانه اوباش بودند، لمپن ها چاره ای 
جز عقب نشينی در برابر طوفان انقالب نداشتند و استفاده از لمپنيسم به عنوان ابزاری برای 

مهار طوفان انقالب، سياست نادرستی بود كه هرگز بقای سلطنت پهلوی را تضمين نكرد. 


