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 2008/ نوامبر/25 -مرتضی محیط 

 سؤالپاسخ به سه 

 اشاره

و واکنش نیروهای سیاسی  1357تاریخی انقالب بهمن  های زمینهاول شما که مربوط به  پراهمیتبرای پاسخ دادن به سه پرسش 

به این دلیل ساده:  هم آننگاهی گذرا به تاریخ دستکم یکصد سال گذشته ایران انداخت،  باید ناچارمختلف به این انقالب است 

سیاسی او هستند، از  های سنتو  ها دیدگاهنوری و  هللا فضلرسیدند از یکسو دنباله شیخ  قدرت به 1357 ماه بهمنگروهی که در 

و در صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق نبش بزرگ ملی شدن سوی دیگر همین به قدرت رسیدگان نقش اساسی در نابودی ج

امنیتی و جاسوسی امریکا و انگلیس همکاری کردند. بنابراین برخالف دیدگاه بخشی از" چپ " های خارج  های دستگاهاین راه با 

ن کینزرواستی) مانند 
1
 28کودتای  ی دنبالهمرداد نبود بلکه اساساً  28کودتای  در برابرواکنشی  تنها نه، قدرت گیری این گروه (

نظام جهانی سرمایه و اثرات نابودگر آن بر  ی مطالعهتاریخ دردناک صدساله اخیر کشورمان بدون  آن برمرداد بود. افزون 

 نخواهد بود. درک قابلایران  ازجملهمنطقه خاورمیانه و 

نیروی  ود را که دخالت فعال کس آنو هر  زنند میطرفداران تئوری " از ماست که برماست " از مطالعه این نظام جهانی سرباز 

به داشتن "  کند میدر امور ایران را گوشزد  –بعداً امریکا   -خارجی اهریمنی یعنی روسیه تزاری و امپریالیسم انگلیس و 

 دهد میاز شک نشان  ای سایهاخیر بیرون آمده بدون  های سال. اسناد و مدارک پراهمیتی که در کنند میتئوری توطئه " متهم 

دولت انگلیس بوده است، چگونه بعد از جنگ دوم  موردحمایت 19گونه " اسالم سیاسی " ) بنیادگران اسالمی ( از اواخر قرن چ

پس از  ماه یک)  1953آن کشور در ماه سپتامبر  جمهور رئیس آیزنهاورو  گیرد میجهانی دولت امریکا این وظیفه را به عهده 

مرداد ( از سعید رمضان 28کودتای 
2
و در همان تاریخ کنفرانس پراهمیتی در  کند میهبر اخوان المسلمین در کاخ سفید پذیرایی ر

و طرح بزرگ مبارزه با نیروهای ملی،  کنند میو از تمام رهبران بنیادگرای اسالمی دعوت  کرده برگزار دانشگاه پرینستون

از روابط تنگاتنگ میان اخوان المسلمین و شخص  ای گسترده. در همین رابطه اسناد و مدارک شود میچپ، و سکوالر ریخته 

ناصر و لاخوان المسلمین مصر چه نقشی در برانداختن جمال عبدا دهد میکه نشان  انتشاریافتهکاشانی  هللا آیتسعید رمضان و 

 1332رداد م 28چه نقشی در برانداختن دولت مصدق در کودتای  –فدائیان اسالم  ویژه به –کاشانی و اطرافیانش  هللا آیت

چنین سرنوشتی پیدا کرد. و  1356-57انقالب  –. با توجه به این واقعیات است که باید دید چگونه انقالبی به این عظمت اند داشته

 الزم است قدری به عقب برگردیم: رو ازاین

هماهنگ و منطبق با کدیگر یکشاورزی، صنعت و خدمات آن با  های بخشو  خود به متکیدر دوران صفویان، اقتصاد ایران » 

سرمایه گزاری های  ازنظردر هر بخش، آثار جاذب خود را  ای توسعه هرگونهجامعه بودند.  در چنین شرایطی  های نیازمندی

از اقتصاد ایران و عموماً دارای مازاد  ای حاشیه. در آن زمان تجارت خارجی بخش گذاشت می ها بخشبر دیگر  یالقائی و جنب

به خارجیان در این دوره، بیشتر با دریافت امتیازات متقابل همراه بود و پویایی اقتصاد ایران که  شده هدادبود. امتیازات 

پشمی و نخی، سرب،  های پارچهبود و وارداتش را  وری پیشهابریشمی و دیگر تولیدات صنایع  های بافتهصادراتش قالی، ابریشم، 

برخوردار بود که شکوفایی صنایع داخلی و کسب مازاد  هایی بنیاناز چنان  ،داد میقلع، ادویه و شکر، عطریات و غیره تشکیل 

اقتصادی  –سده نوزدهم، کشورهای استعمارگر روسیه و انگلیس، با توجه به شرایط سیاسی  اوایل. از شد میتجاری را موجب 

اراضی و تشدید  اندازی دستبه اقتصادی آن، از شمال و جنوب و شرق کشور، شروع ] نسبی[  ماندگی عقبحاکم بر ایران و 

مواد اولیه و ارزان برای صنایع رو به توسعه در اروپا و فروش  تأمیندخالت در امور اقتصادی و سیاسی ایران کردند. تهیه و 

استعمارگر روسیه و انگلیس را بر آن داشت تا بازار بسته اقتصاد ایران را با نابودی صنایع  های دولتمازاد تولیدات این صنایع، 

«آن به روی خود بگشایند.
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و کشتارهایی که مردم ایران در قرون پیش از دست مهاجمین خارجی و بسیاری از  ها چپاولو  ها غارت، ها شکستهمه  رغم به

مل شدند وضع مردم تا ابتدای قرن نوزده نیز چنان بود که یک ناظر خارجی پس از ی متحداخل اندیش تاریکحکام فاسد، مستبد و 

 :کند میگشت و گزار وسیع در کشور شرایط ایران را چنین توصیف 

                                                           

1
توان به  آثار مشهور او در ایران می ازجملهاست.  ایاالت متحده آمریکا اهل نگار روزنامه و نویسنده ،۱۹۵۱اوت  ۴زادٔه Stephen Kinzer :  - استیون کینزر

 .اشاره کرد همه مردان شاه کتاب

 
 . بود و یکی از رهبران اخوان المسلمینا - در ژنو ۱۹۹۵آگوست  ۴، درگذشت شبین الکوم ۱۹26آوریل  ۱2زاده  - سعید رمضان2

 
 ( ۱2- ۱3صفحات  –آشنایی با اقتصاد ایران: دکتر ابراهیم رزاقی ) نشر نی 3
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نسبتاً راحت و تمیز  ها آن های خانه همه بااین. کند میزارعین کسانی هستند که استبداد حاکم، بیش از همه بر دوش آنان سنگینی » 

یافت. زن،  توان میو معموالً مقدار کافی نان گندم، قدری ماست و گاه سوپ گوشت دار ) آبگوشت با خورشت( و پلو در آنجا 

سطح دستمزد باال داللت بر سود باالی  درواقعبه تن دارند ...  –قشنگ  چندان نهگرچه  –و مرد خانه لباس کافی  ها بچه

«غذایی ارزان است. که قیمت مواد حال درعینکشاورزی دارد، 
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و تحمیل دو  ها روساز  پس از شکست نظامی این کشور درواقعسیر قهقرایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران 

( زیر 1858پس از امضای قرارداد پاریس ) ویژه به( به ایران و 1828( و "ترکمانچای" )1813قرارداد سنگین "گلستان" )

 .گردد میفشار ناوگان دریایی انگلیس و تهدید نظامی آن کشور به اشغال جنوب ایران آغاز 

. ویرانگرترین بخش این قراردادها، گیرد نمیوسیعی از خاک ایران پایان  های بخش کردن جدااثر نابودگر این قراردادها تنها با 

انگلیسی و  قیمت ارزانصنعتی  های فراوردهو کارگاهی ایران را در برابر  دستی صنایعکه  بود گمرکیتعرفه مواد مربوط به 

 .کرد می پذیر ضربهروسی 

هنگام  بار یکجز  –امتیاز تجارت هر نوع کاال و معافیت از حقوق گمرکی را » طبق این قراردادها کشور غالب و تجار آن 

و  ها ایالتداخلی در  تولیدشدهدر شرایطی بود که کاالهای  همه اینآوردند.  دست به –ن پنج درصد به میزا هم آنورود با خروج، 

و همین امر امکان  شد می، نواقلی ...( چند بار عوارض دریافت بانی دروازهگوناگونی ) راهداری،  های عنوانشهرهای مختلف با 

.«کرد میراهم کاالهای خارجی را با کاالهای ایرانی ف خردکنندهرقابت 
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 به قول یرواند آبراهامیان:

شکست نظامی منجر به دادن امتیازات سیاسی شد؛ امتیازات سیاسی موجب تسلیم اقتصادی گردید؛ تسلیم اقتصادی، راه را برای »

اجتماعی  گسیختگی ازهمو کارگران موجب  دستی صنایعرخنه اقتصادی باز کرد، رخنه و نفوذ اقتصادی با تخریب و نابودی 

«گردید.
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از هرگونه توسعه سیاسی  ای شده حساب طور به، در سراسر قرن نوزده پس از نفوذ در دربار و تسلط سیاسی بر ایران ها انگلیسی

محتوای جلوگیری کردند.  کرد میدرون جوش را فراهم  انقالب صنعتیو اقتصادی که امکان ایجاد شرایط الزم برای وقوع 

که از عناصر مرتجع و سفاکی چون  حال درعین" چیزی جز این نیست. آنان 19ایران و انگلیس در قرن  روابط سیاسیاساسی "

و امیرکبیر نقش  مقام قائمدر حذف و نابودی  کردند میآقاخان نوری و میرزا آغاسی برای رسیدن به صدارت عظما پشتیبانی 

بودجه اصالحات خود  تأمیناین بود که این دو برای  مقام قائما و . دلیل خشم نمایندگان انگلیس از عباس میرزبازی کردند مؤثری

تکنولوژیک از فرانسه و اتریش  –علمی  های کمکخیال بستن تعرفه گمرکی بر کاالهای وارداتی روس و انگلیس و گرفتن 

 نبود. تحمل قابلر تهران د شان خانه سفارتدر  ها آنصنعتی انگلیس و نمایندگان  داران سرمایهبرای  ها برنامهداشتند. این 

سیاسی خارجی  –تقویت کشور در برابر فشار نظامی  ها آنکه هدف  19اصالحی نیمه اول قرن  های برنامهبه دنبال شکست 

شدند و سیاستی در پیش گرفتند که هدف آن  ها انگلیسیکامل تسلیم فشار  طور به – شاه ناصرالدین ویژه به –بود، شاهان قاجار 

منابع روزمینی و  تنها نهبه بعد  1870دهه  های سال سان از بدینتحکیم قدرت دربار و هیئت حاکمه در برابر مخالفین داخلی بود. 

 س به خارجیان داده شد بلکه استقالل ایران عمالً از میان رفت.خزیرزمینی ایران به ثمن ب

 19قرن  اوایلبرخالف  –خارجی در آغاز قرن بیستم  گران سیاحتاین بود که ناظران ئ  19ویدادها در قرن ماحصل تمام این ر

در مناطق روستایی ایران ) که اکثریت  ویژه بهسیاسی و شرایط سخت زندگی  –شاهد فقر گسترده، عدم امنیت اقتصادی  –

 .اند بوده( گرفت برمیبزرگ جمعیت را در 

زیر  حال درعینبود که  عدالتی بیتین حرکت بزرگ و توده گیر مردم علیه استبداد، سلطه خارجی و فقر و انقالب مشروطه نخس

 توانست میروسیه صورت گرفت. پیروزی این انقالب  1905شکست روسیه از ژاپن و انقالب  ازجملهتحوالت جهانی  تأثیر

میان روس و انگلیس،  1907ی ایران باشد. قرارداد پنهانی واقعی اقتصادی و سیاس ی توسعه درراهسرآغازی برای قدم گذاشتن 

تقسیم ایران به مناطق نفوذ آن دو ابرقدرت و اشغال بعدی ایران در جنگ اول جهانی توسط آنان آخرین ضربات را به دست 

سی و اجتماعی کشاند. اقتصادی، سیا ی جانبه همهآوردهای این انقالب بزرگ و استقالل ایران زد و این کشور را به ورطه بحران 

 تردیدی نیست که ضعف نیروهای اجتماعی، ضعف رهبری انقالب و اختالف میان این نیروها در شکست انقالب نقش داشت.
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 (7۱صفحه  چاپ انتشارات دانشگاه پرینستون( و )۹۱)نشر نی صفحه  ایران بین دو انقالب: یرواند آبراهامیان
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 (۱3ه صفح –آشنایی با اقتصاد ایران: دکتر ابراهیم رزاقی ) نشر نی 
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، طغیان قبائل و عشایر، عدم امنیت و نظم و امکان تحقیر ملی، اپیدمیک های بیماریاقتصادی، گسترش قحطی و  گسیختگی ازهم

بودند تن به حکومت  حاضر راحتی بهپس از جنگ اول جهانی، شرایطی را فراهم آورد که مردم  های سالتجزیه کشور در 

 آن دهند. رأسمرکزی قوی و " مردی قدرتمند" در 

 قدرت گیری رضاخان میرپنج و خاندان پهلوی

 خاندان پهلوی به دالیل زیر بود: گذاری بنیانسیاسی انگلیس به قدرت گیری رضاخان و  –کمک نظامی 

استقالل کشور را از میان می بُرد و ایران عمالً به یک مستعمره انگلیس تبدیل  ها انگلیسبا  الدوله وثوقپنهانی  قرارداد .1

دیگر منجر  عیار تمامبه یک انقالب  توانست می. مقاومت مردم در برابر این قرارداد )پس از برمال شدن آن( شد می

 گردد.

نفت و  های لوله، وجود 1908یدن نخستین چاه نفت مسجدسلیمان در سال کشف نفت در جنوب ایران و به ثمر رس .2

آورده بود. با  وجود بهبرای انگلیس و شرکت بریتیش پترولیوم در ایران  پراهمیتینفتی آبادان منافع جدید و  تأسیسات

را  تأسیساتامنیت این  توانستند نمی تنهایی بهدر کشور، "تفنگداران جنوب" و ایل بختیاری دیگر  ناامنیباال گرفتن 

 این نیاز را برطرف کند. توانست میتضمین کنند. تنها یک دولت قدرتمند مرکزی 

بر ایران اثر گذارد و "منافع حیاتی" انگلیس را در این کشور به  توانست می راحتی بهوقوع انقالب اکتبر در روسیه  .3

 خطر اندازد. 

از دیدگاه دولت انگلیس، روی کار آمدن یکی از افسران قزاق، یعنی نیرویی که هم در سرکوب انقالب مشروطه نقش داشت و هم 

دآیرونسایآنکه ژنرال  ویژه به –جنگیده بود  ها بلشویکنستِرویل علیه د  قبالً در جنوب قفقاز به همراه لشکر 
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خصوصیات 

 برای حفظ منافع آن کشور در ایران بسیار مناسب بود. –کرده بود  تائید"شایسته" این افسر را 

. برای ارزیابی از دوران دیکتاتوری سیاه شود میدر چنین شرایط داخلی و جهانی است که مقدمات قدرت گیری رضاخان فراهم 

ارتجاع مذهبی  واکنشکشورمان همین بس که پدیده خمینی و خمینیسم در اساس  درازمدترضاشاهی و اثرات مخرب آن بر آینده 

 ضد انسانی رضاشاه بود. های سرکوبدر برابر 

یک  مولدهنیروهای در تکامل  کننده تعیین( را بپذیریم که عامل ontologicalچرا؟ چون اگر این اصل بنیادین و هستی شناختی ) 

 برند میجامعه را باال  قدرت تولیدد خو های نوآوری، ابداعات، اختراعات و ها خالقیتکه با  اند جامعهآن  مولّد های انسانجامعه، 

 ناپذیری جدایی؛ اگر بپذیریم که پیشرفت علم، هنر، ادبیات، فلسفه و دانش عمومی بخش سازند میو شیوه تولید جامعه را متحول 

تن و صنعتی یک جامعه ممکن نخواهد بود جز با آزاد ساخ تکنولوژیک –و پیشرفت علمی  هاست انساندر قلمرو ذهن  تولیداز 

است، آنگاه  پذیر امکان دموکراسیو  آزادییعنی  توسعه سیاسینیروهای خالقه آن جامعه و این آزادسازی تنها در شرایط 

و به این راز تاریخی پی بُرد که  یافت دستدرباره "مدرنیزاسیون" رضاشاهی و محمدرضاشاهی  جانبه همهبه قضاوتی  توان می

نوری به این راحتی توانستند قدرت سیاسی در  هللا فضلپیروان راستین شیخ  دست ازاینسال "مدرنیزاسیون"  60چرا پس از 

 ایران را قبضه کنند.

 عکس بهنیروهای داخل، بلکه درست  های نوآوریو  ها خالقیتآزادسازی  بر تکیه" رضاشاهی، نه مدرنیزاسیونمحتوای اصلی "

طریق برقراری یک دیکتاتوری پلیسی و از میان بردن هرگونه آزادی و و استعدادها از  ها خالقیتزور و سرکوب این  بر تکیه

افراد از یکسو و  ترین دوست وطن؛ به بند کشیدن و نابودی بهترین استعدادها و " جامعه مدنی" های مانده باقیآزاداندیشی؛ حذف 

از طریق ایجاد نظام اداری و  ها نآخارجی و حرکت  های سرمایهامنیت  تأمینانجام یک سلسله "اصالحات" از باال در جهت 

وابسته کردن هر چه بیشتر ایران به  درنتیجهآموزش "مدرن"، تغییر شیوه زندگی مردم و فرهنگ مصرفی آنان در این راستا و 

وابسته و تثبیت سلطه خارجی  محصولی تکاقتصاد یک  سوی بهخارجی و سوق دادن هر چه بیشتر کشور  های فراوردهصنایع و 

. ایجاد ارتش، پلیس و دستگاه امنیتی "مدرن" نه از سوی دیگر بود منابع نفت خامرگ حیاتی و جدید اقتصاد ایران یعنی بر شاه

منافع خارجی و قدرت خاندان پهلوی و هیئت حاکمه طرفدار آن در برابر هرگونه در جهت حفظ منافع ملی ایران بلکه برای حفظ 

 مقاومت داخلی علیه این دیکتاتوری ضد مردمی بود.

، دومین حرکت عظیم و توده گیر مردم ایران برای رها ساختن توان بالقوه و 1330دهه  اوایلو  1320 های سالجنبش ملی 

 بر ایران بود. ها آنیک ملت از زیر بار سنگین استبداد خانواده پهلوی و سلطه حامیان خارجی  شده سرکوب
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 .بود ایران در ۱2۹۹کودتای  ژنرال انگلیسی و طراح اصلی -Edmund Ironside :۱۸۸۰- ۱۹۵۹ -ایدادموند آیرونس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نیروی انسانی  های خالقیتو  ها تواناییآزاد کردن  درنتیجه، با گسترش آزادی و دموکراسی و ملی  جنبشعمق گیری و تداوم این 

کاالهای تجملی و دیگر کاالهای ضروری و حمایت از صنایع   باربندو بی؛ با جلوگیری از ورود خواه ترقیداخل و رشد نیروهای 

صنعتی  های پایهکوچک و متوسط داخلی؛ با بسیج و تخصیص عقالنی نیروهای مادی و انسانی کشور در جهت توسعه و تکامل 

رهنمون کند که  سوئی هبایران را  توانست میآوردن خودکفایی غذایی،  وجود بهبا حمایت از کشاورزی ایران و  ویژه بهدرون و 

و توسعه و پیشرفت موزون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مستقل و اصیل بود. روند  انقالب صنعتیماحصل آن نوعی 

و  –اثرات مثبت خود را به تمام منطقه گسترش دهد  توانست میرشد، آزادی، دموکراسی، استقالل سیاسی و اقتصادی ایران 

ای عربی گرفته تا اندونزی؛ از امریکای التین گرفته تا افریقا. اما چنین روندی برای هیئت حاکمه : از کشورهداد میداشت 

آن دو کشور حاضر به رها کردن کنترل خود بر  های دولتنفتی و هم  های شرکتهم  چراکهنبود  تحمل قابلامریکا و انگلیس 

سخت  توانست میدی  و دموکراسی در ایران این کنترل را نبودند. گسترش آزا فارس خلیجمنابع انرژی ایران و کل منطقه 

تصمیم به سرنگونی دولت دکتر  –صاحبان کارتل نفت  ویژه به -حاکمه امریکا و انگلیس  های هیئتاین  رو ازاینکند.  پذیر ضربه

 مصدق گرفتند.

و  ترین ارتجاعیاز  ای موعهمجو برانداختن دکتر مصدق بازهم بر  1332مرداد  28دولت برای انجام کودتای  واین د

مرتجعی چون  شاه،  فروشان وطننوری و  هللا فضلاز پیروان شیخ  ای مجموعهکردند؛  ترین نیروهای داخلی تکیه اندیش تاریک

زاهدی، برادران رشیدیان و امثالهم. هللا فضلاشرف، 
8

 

و  ترین ارتجاعیانباشت سرمایه، با  امان بیجهانی شده، مطابق با سرشت خود و با تبعیت از قوانین  های سرمایهبه سخن دیگر 

نظام اقتصادی، سیاسی و  سوی بهمتحد شدند تا از پیشرفت ایران  خواه ترقیی، علیه مردم و نیروهای فاسدترین عناصر داخل

"ترس از کمونیسم" انجام  ی بهانهی جلوگیری کنند و این کار را به ، همراه با آزادی و دموکراسی و جامعه مدنزا درونمستقل و 

و  آفریقاییکشور دیگر آسیایی،  ها دهدر ایران بلکه در گواتماال، کنگو، برزیل، اندونزی، شیلی و  تنها نهدادند. این سیاست 

 امریکای التین پیاده شد.

به عهده گرفته بود و والت  را آنگام دولت امریکا رهبری اجرای که در این هن –برنامه "مدرنیزاسیون" متعاقب این کودتاها 

با مرحله جدید گردش سرمایه در سطح جهانی تطابق داشت:  –اصلی آن بود  پردازان نظریه( از  W. W. Rostowراستو ) 

در » های دیگر است سلط بر تجارت کشوربقول دکتر رزاقی: پس از مراحل اول و دوم استعمار که همراه با غارت و چپاول و ت

و ساختاری شدن الگوی تولید مواد خام کشاورزی و معدنی در  یافته توسعهمرحله سوم، با تراکم سرمایه در کشورهای 

 های شیوهو عدم اعمال  المللی بینجدید  بندی قطبمستعمرات ) و نیمه مستعمرات( و مقاومت شدید مردم این کشورها و 

مستقیم و چه غیرمستقیم و  گذاری سرمایه صورت به. صدور سرمایه چه شود می گرفته پیشدر  استعماری نو های روشاستعماری، 

... در مرحله چهارم با گسترش  بخشد میرا تعمیق  المللی بین کار تقسیمسپس پرداخت وام و "کمک" به کشورهای "جهان سوم"، 

کست در استقالل اقتصادی و توجه "جهان سوم" به صنعتی شدن ش دلیل بهو  شده کسبمقاومت و ناکام ماندن استقالل سیاسی 

 نیمه ودر مستعمرات )  یافته توسعهعاملی برای رهایی از هدف رشد الگوی مصرف منطبق با نیازهای کشورهای  عنوان به

 های شرکتلطه و ارتباطات جهانی، زیر س ونقل حملمصرفی، برخورداری از امکانات جدید، مستعمرات(، ایجاد صنایع وابسته 

. ایجاد این صنایع، الگوی تولید و مصرف وابسته را در شود میمستعمرات( سابق مجاز شمرده  نیمه وفراملیتی در مستعمرات )

، مورد نوع جدیدی از وابستگی به مواد اولیه صنایع مصرفی، قطعات، ازخودبیگانگی"جهان سوم" گسترش داده و با توجه به 

«آورد می وجود به باشد میو تکنولوژی  آالت ماشین
9 

 اصلی زیر را داشت: های مشخصهدر ایران بود که  ای برنامهمحتوای اصلی " انقالب سفید" شاه درواقع پیاده کردن چنین 

 های نوآوری، ابداعات و ها خالقیتخشکاندن ریشه  درنتیجهو  خواهی آزادیپلیسی هرگونه ندای  وقمع قلعسرکوب و  .1

به کشورهای عامل کودتا  ویژه به –اصیل  و واقعی در کشور و در عوض ایجاد سیل "فرار مغزها" به دیگر کشورها 

 .و حامی دیکتاتورهای فاشیستی یعنی امریکا و انگلیس

از  درنتیجهو  داری سرمایهو نیمه ساخته کشورهای اصلی  شده ساختهکشور به روی کاالهای  های دروازهباز کردن  .2

اصلی رشد  ساز زمینه توانست میکه  ای کارخانهو کارگاهی داخل به صنایع  دستی صنایعبردن امکان تکامل  میان

 و مستقل باشد. زا درونصنعت و تکنولوژی 

لطمه خوردن به کشاورزی و تخصیص  درنتیجهاز کشاورزان داخلی در جهت خودکفایی غذایی و  حمایت عدم .3

 المللی بینصادراتی به بازار  های فراوردهت مواد غذایی داخل به تولید زیر کش های زمینوسیعی از  های بخش

                                                           
۸

 استیون کینزر خبرنگار نیویورک تایمز -" همه مردان شاهکتاب "–صفحه اول  2۰۰۰آوریل  ۱6نیویورک تایمز 
۹

 ۴۹صفحه  -2۴شماره  –اقتصادی  –مجله ماهانه اطالعات سیاسی  –دکتر رزاقی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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شهرها  سوی به ها آندهقان و راهی شدن  ها میلیون خرابی خانهکشت و صنعت( و  های شرکت)سدسازی و ایجاد 

 لشکر ذخیره کار ارزان. عنوان به

کاالهای  دادوستدارتباطی راه دور جهت تسهیل  ایلوسو  ها خراش آسمانو  ها هتل، بندرها، ها فرودگاه، ها جادهگسترش  .4

تکمیل  منظور بهخارجی و فعالیت تجاری عوامل داخلی و خارجی انحصارات فراملیتی؛ گسترش صنایع مونتاژ 

گسترش معادن و تولید  تر مهمو گسترش بازار این کاالها، و از همه  ارزان داخل باکارکاالهای نیمه ساخته خارجی 

و وابسته که محتوای اساسی  ای پایه تکو تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی  – در درجه اول نفت خام –یه اول خام مواد

 است. داری سرمایهصنعتی کشورهای اصلی  های فراوردهآن فروش نفت خام و خرید اسلحه و دیگر 

نفت  آور سرسامآوردن اقتصادی "پررونق" و یک "طبقه متوسط" از این طریق که بخشی از مواجب فروش  وجود به .5

 داری سرمایهو خریداران کاالهای مصرفی وارداتی کشورهای اصلی  شد می ها آنخام و اقتصاد کامالً وابسته نصیب 

 بودند.

چنین  کننده تکمیل که آنملی و زوال تدریجی و مبتذل؛ تحقیر فرهنگ و هنر  پرستی تجملگسترش فرهنگ مصرفی،  .6

 اقتصادی بود.

توسط  برپاشدهمرداد بود. "صنایع مادر"  28چکیده دست آوردهای "انقالب سفید" و "توسعه سیاسی" آن پس از کودتای  ها این

نمایشی برای خرج پول  های پروژهآورد، چون اساساً چنین هدفی نداشت و  وجود به"اقتصاد صنعتی" شاه که قرار بود زیربنای 

بود تا شاه  ای وسیلهدر اساس  ها این. شدند می داشته نگهبا کمک مالی دولت سرپا  بایست میو  دادند میاین نفت بود، اکثراً ضرر 

که اگر پیچ و  دانند میتمدن بزرگ" روان است. شاهدان عینی این "کارخانجات"  های دروازه" سوی بهبتواند ادعا کند که کشور 

 – دست ازاین. چرا؟ چون "صنایعی" شد میاز خارج وارد  بایست می آوری سرسامبا چه قیمت  شد میخراب  ها آناز  ای هرهم

با دیگر صنایع و با سطح دانش و  واری اندامپیوند  گونه هیچ – داری سرمایهبرخالف صنایع موجود در کشورهای اصلی 

 بود. صنایع صنعتی کنندهتکنولوژی عمومی و قدرت تولیدی جامعه نداشت و کشور در اساس فاقد 

از جهان در  تری وسیعهر چه  های بخشجهانی، ادغام  های سرمایهمحتوای بنیانی این "مدرنیزاسیون" و هدف اساسی آن از دید 

هر  های بخش" کردن سومی جهان؛ "-هژمونی کشور عامل کودتاها زیر  – تولیدکنندهور اصلی "بازار جهانی" به رهبری چند کش

شوروی سابق و اقمار آن( به منبع تولید  ازجملهوسیع ) های بخش" و تبدیل این المللی بین کار تقسیماز جهان در " تری بزرگچه 

و بازار فروش برای کاالهای صنعتی  تولیدکنندهصلی مواد خام و اولیه صنعتی و کشاورزی و کار ارزان برای کشورهای ا

تولید در این  ریزی برنامهو تمرکز مدیریت، طرح و  تکنولوژیک –برتری کامل علمی و صنعتی کشورهای اخیر و حفظ 

یعاً خارجی و فراملیتی وس های سرمایهبرای تسهیل حرکت  و پولی کاالییروابط کشورهاست. در این نوع "مدرنیزاسیون"، گرچه 

 داری سرمایهتولید پیش  های شیوهاز  دریایی، صنایع و خدمات وابسته وبرق پرزرق جزایر، اما در پشت یابد میگسترش 

کارگاه کوچک  ها میلیونگرفته تا  ای قبیلهو  ای عشیرهاز تولید  – دهد میبه حیات خود ادامه  خورده توسریو  تحقیرشده صورت به

و اغلب برای  کنند میدیم کار  های زمینسنتی روی  وسایلکه با  دهقانی ها میلیون؛ از کنند میو متوسطی که با ابزار سنتی کار 

کسبه و تجار  ها میلیونصنعتگر دستی مناطق شهر و روستا، از  ها میلیونباران چشم به آسمان و "رحمت الهی" دارند تا  ای قطره

تا خیل  روند میو به زیارت مقابر متبرکه  پردازند میو حق امام  ذکاتاری که برای "حالل کردن" مال خود خمس و سنتی و باز

 شهر و ده ... زالوصفتو دالالن و رباخواران  خران سلف

 جزایر، به این معنا که در پشت آورد می وجود بهاین نوع "مدرنیزاسیون" فرهنگ همسو با چنین "زیربنای" پرتناقضی را 

سنتی در اعماق جامعه به حیات خود ادامه  خورده توسریو   تحقیرشدهاز فرهنگ  دریاییاز فرهنگ "مدرن"،  وبرقی پرزرق

به همراه آخوند  جمعی دسته باران دعاتا روابط شاگرد و استادی و مرید و مرادی؛ از  ای قبیلهو  ای عشیرهاز رابطه  – دهند می

و کسبه با روحانیون گرفته تا  ها بازاریو زنجیرزنی؛ از مراسم حج و روابط تنگاتنگ  زنی سینهو  خوانی روضهمحل گرفته تا 

سنتی و خانوادگی و شیوه لباس پوشیدن و خوردن و نوشیدن و ازدواج و طالق ... و پیروان شیخ  پیچیده درهمتمام روابط 

و  – شده تقویتآشکار و پنهان  طور بهرژیم و اربابانش و توسط  –در چنین فضا و محیطی به حیات خود ادامه داده  هللا فضل

منتظر فرصت ماندند و شاه با سرکوب و نابودی نیروهای سکوالر، ملی و چپ، ساختن مساجد پرشمار و آزاد گذاشتن آخوندها 

 را فراهم ساخت. ها آندر این خالء سیاسی، مقدمات قدرت گیری 

را نیز باید در این واقعیات ملموس جامعه و این نوع "مدرنیزاسیون" جستجو  1357پارادوکس )تناقض پیچیده( انقالب بهمن 

 دریافت.  توان نمیا زیرکی سیاسی او نوری را فقط در "کاریزما"ی رهبر انقالب ی هللا فضلکرد. علت قدرت گیری پیروان شیخ 

به قدرت گیری آنان کمک شایانی  المللی ینبعلت آن باید به اعماق جامعه ایران توجه کرد. تردیدی نیست که شرایط  جستجوی

بنیادگرایی مذهبی در  گیری اوج" با طرح الترناتیو "نه شرقی، نه غربی" و سوسیالیسم واقعاً موجود" و داری سرمایهکرد: بحران 

سقوط شاه برای  الترناتیو پس از خطرترین کم عنوان بهاز سوی امپریالیسم  هللا فضلسطح جهانی با تشخیص و تعیین پیروان شیخ 
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خود در منطقه ) کنفرانس گوادلوپ درازمدتحفظ منافع 
10
و نامه معروف ویلیام سولیوان 

11
سفیر امریکا به سیروس ونس 

12
 

ری سریع خمینی برای سرکوب یوزیر خارجه امریکا و کوهی از مدارک تازه منتشر شده( و صاف کردن جاده برای قدرت گ

گیری انقالب ) سفر ژنرال هایزر نیروهای ملی و چپ و جلوگیری از عمق
13
معاون فرمانده ناتو به تهران و جلوگیری از  

در  ماندگی عقبدریای  ، از آننیرویی، چنین باوجوداین. دخالت ارتش، ساواک و نیروهای انتظامی در تظاهرات علیه شاه(

 سر برآورد. " جامعه و "روبنای" فرهنگی برخاسته از آن یعنی از اعماق جامعه ایرانزیربنای"

 سقوط خاندان پهلوی و نهاد سلطنت

اجتماعی در عرض کمتر از یک  عدالتی بیسومین حرکت عظیم مردمی علیه دیکتاتوری، سلطه خارجی و  1356-57انقالب 

 دلیل به –میانی آن  های سالو چه در  20اول قرن  ی دههاساسی انقالب مشروطه، چه در  های خواست ازآنجاکهقرن بود، و 

نیز به شکست کشانده شده بود، شعارهای اصلی این انقالب  –جهانی  های سرمایه باقدرتدستی و همکاری ارتجاع داخلی هم

 باقی ماند. جمهوری حکومتو  استقالل، آزادی

عمیقاً مردمی و  ای جنبهکه جنبش از یکسو  شد میکه اشاره شد در این واقعیت متبلور  گونه هماناین انقالب اما،  نظیر کمتناقض 

 گیری شکلعدم  دلیل به، از سوی دیگر گرفت برمیرا در  ای طبقهمردم از هر قشر و  های توده% از 90فراگیر داشت و بیش از 

بورژوازی
14
) به  و مستقل از جانب دیگر دار استخوانو طبقه کارگر قدرتمند،  یکجانبو مستقلی از  دار استخوانبومی قدرتمند،  

فرهنگ عمومی جامعه (  ماندگی عقباز شرایط دیرپای داخلی )  ای مجموعه خاطر بهنیزاسیون" که اسم بردیم( و دلیل نوع "مدر

چه  – داری سرمایهتولید پیش  های شیوهتجاری و داللی و  های سرمایهکه به آن اشاره شد، نمایندگان  المللی بینو شرایط موجود 

"بی لکه" و  ی سابقهتوانسته با استفاده از "کاریزما"  راحتی به–نای" فرهنگی آن در "روب ویژه به" جامعه و چه زیربنایدر " 

 مانده عقبخود بر شعارهای این انقالب عظیم  سوار شده و بورژوازی بی استخوان و "چپ" وابسته و  هبررزیرکی سیاسی 

وسیع  های تودهبال خود کشد و سپس با بسیج به دن –بودند  داری سرمایهکه خود هر دو عمیقاً آلوده به فرهنگ پیش  –ایران را 

 و تارومار کند و قدرت خود را تحکیم بخشد. درکردهاز میدان به  یک به یک"مذهبی" این نیروها را 

از جنبش  هللا فضلسالله شیخ دور داشت این است که  ازنظرنباید  جامعه ویژه ایرانتاریخی دیگر که در مورد  پراهمیتنکته 

مدعی گرفتن قدرت سیاسی بوده است.  –و در تعارض با آن  –بیرون از حکومت  نیرویی عنوان به، سو اینمشروطیت به 

نشانده خارجی و حافظ منافع آنان و هم تجسم دیکتاتوری  دست هم –در دوران سلطنت پهلوی  ویژه به –حکام روز  ازآنجاکه

جامعه چه در "زیربنا" چه "  های ماندگی عقبائی که در دریای توده ه –، این نیرو در بخش وسیع توده مردم اند بودهپلیسی 

 تنها نه رو ازاینو  شده شناختهضد دیکتاتوری و ضد سلطه اجنبی  نیرویی عنوان به –بودند  ور غوطهروبنای" فرهنگی آن 

همیشه قادر به بسیج  وس ایننیست که اینان از جنبش مشروطه به  دلیل بیمشروعیت "آسمانی" بلکه حقانیت "زمینی" داشتند. 

 .اند بودهدر سرنوشت سیاسی کشور  مؤثرو دخالت  ها توده

مطرح  یکدستفکری  روند یک عنوان به، نه اعتقاد مذهبی سو ایندیگر در این رابطه آنکه از جنبش مشروطه به  پراهمیت ی نکته

"کاستیک " عنوان بهگردیده و نه روحانیون 
15
نمونه  عنوان به هللا فضلدر انقالب مشروطه، شیخ  .اند کردهیا قشر یکدست عمل  

و با تمام  کرد میجامعه، راست افراطی و رادیکال سیاسی را نمایندگی  داری سرمایهو نماد شخصی نیروهای ارتجاعی و پیش 

در ابتدا با انقالب  روحانیون "اعتدالی" عنوان بهبهبهانی و طباطبائی  قوا در برابر فکر مشروطیت ) انقالب بورژوائی ( ایستاد؛

                                                           
10

آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربی( )بلوک غرب قدرت مهم ۴میان رؤسای دولت  ۱3۵7/دی ۱۹7۹ای بود که در ژانویه  جلسه کنفرانس گوادلوپ

 .بود- ۵7انقالب  آخرین روزهای پیش از-در آن دوران  ایران برگزار شد و یکی از موضوعات اصلی آن بررسی وضعیت بحرانی جزیره گوادلوپ در
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که از بود  ایران در آمریکاآخرین سفیر 2۰۱3اکتبر  ۱۱درگذشته  - ۱۹22اکتبر  ۱2زاده : William Healy Sullivan - لیوانوویلیام هیلی س

 .کرد خدمت می ایران در ۱۹7۹ تا ۱۹77 سال
 
12

بود. پیش از آن، وی وزیر  ۱۹۸۰تا  ۱۹77از  جیمی کارتر جمهور در دورٔه رئیس وزیر امور خارجٔه آمریکا وکیل آمریکایی و : Cyrus Vance- سیرس رابرت ونس

 .جنگ و معاون وزیر دفاع این کشور بود

13
های انقالب ایران معاون وقت  بود که در سال آمریکایی ژنرال -۱۹۹7سپتامبر22درگذشته  - ۴۱۹2 ژون۱۴زاده Robert Ernest Huyser - رابرت هایزر

 .به ایران سفر کرد ۱3۵7 دی۱۴ هایی ویژه در بود و برای انجام ماموریت اروپا در نیروی هوایی آمریکا فرمانده
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بشری  جوامع های مورد استفاده در تحلیل بندی است که مورد دسته تاریخ و شناسی جامعه یک اصطالح در علم: Bourgeoisieفرانسوی به بورژوازی

داری معرفی  آالت و ابزار( در یک اجتماع سرمایه طبقه اجتماعی بورژوازی را بعنوان صاحبان امکانات تولید )مانند کارخانه، ماشین کارل مارکس های نظریه.است
 .کند می

15
های  شود. در نظام کاست؛ افراد عضو در رتبه انتسابی توزیع می های نقش است. در این نظام؛ مزایای اجتماعی بر اساس نظام اجتماعی ؛ نوعیکاست

 .های دیگر رعایت کنند ای را در رفتار و اعمال خود و رابطه با اعضای رتبه های دیگر را ندارند و باید شرایط ویژه مختلف، حق گذر به رتبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4
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یک دموکرات رادیکال توسط  عنوان بهشیخ محمد خیابانی  که درحالیش ایستادند، همراهی کردند اما با عمق گیری آن در برابر

 ارتجاع به دار آویخته شد.

جنبش مردم قد کاشانی( علیه دکتر مصدق و  ویژه به) بروجردی، بهبهانی و  هللا فضلنیز پیروان شیخ  1330در جنبش ملی دهه 

زنجانی و طالقانی با  هللا آیت که درحالیانگلیس و امریکا در برانداختن دولت او همکاری کردند  های دولتو  دربار باعلم کردند و 

 برقعی جزو طیف رادیکال دموکرات قرار گرفتند. هللا آیتجنبش ملی ماندند و روحانیون دیگری چون 

 کند میدر تاریخ ایران  فرد منحصربه ای پدیدهقرن بیستم و آنچه این انقالب را  های جنبشر نسبت به دیگ 1357وجه تمایز انقالب 

حاکمی  –، مخالفت و تضاد خود با حاکم زمان را نظیری کماین است که جناح راست و افراطی مذهبی توانست با زیرکی سیاسی 

حکومت و  استقالل، آزادیبا خواست واقعی مردم یعنی  –اجتماعی و فساد بود  عدالتی بی، فروشی وطنکه نماد دیکتاتوری، 

"پیشرو" و  های جنبهبا خاندان پهلوی، تضاد با  ها آن اصلیمخالفت و تضاد  که درحالیان جلوه دهد، ینهماو هم سو  جمهوری

 مظاهر "مدرنیزاسیون" آن بود و نه جنبه دیکتاتوری و وابستگی آن.

در آن  المللی بینفرهنگی، ضعف نیروهای سیاسی ملی و چپ و شرایط خاص  ماندگی عقباز عوامل  ای مجموعهبدین ترتیب 

 ( صاف، و به قدرت گیری آن کمک کرد.داری سرمایهمقطع زمانی، جاده را برای رهبری این نیروی "پیش مدرن" )پیش 

وشنفکران و نیروهای سیاسی مختلف به به پرسش سوم مبنی بر اینکه: " ر توان میتاریخی که شرح داده شد   زمینه پیشدر پرتو 

چه بود و چرا جمهوری اسالمی به فاصله کوتاهی پس از انقالب موفق به  ها آنانقالب اسالمی چگونه برخورد کردند، خطای 

 شد" پاسخ داد. ها آنسرکوب 

و در  یافته گسترشنند، رشد و توانسته بودند در ایران ریشه دواصنعتی ملی  های سرمایهاشاره شد، نه  ازاین پیشکه  طور همان

رسیده بود  دهی سازماناز گسترش، انسجام، آگاهی طبقاتی و  ای درجهدرون جامعه جا پای محکمی پیدا کنند و نه طبقه کارگر به 

 – دونیرواز این  یک هیچ درنتیجهدر درون جامعه داشته باشد.  ای گسترده، جا پای محکم و پیداکردهرا  اش واقعیکه نمایندگان 

توان، استقالل   -آزادی، دموکراسی، استقالل، عدالت اجتماعی، سکوالریسم و پیشرفت را نمایندگی کند توانست میکه  دونیرویی

آگاهی سیاسی و بینش روشنی که الزمه رهبری یک انقالب است را نداشتند. فقدان این کیفیات  فکری، استحکام، تهور سیاسی،

خمینی رفتند، به تقویت رهبری او  پابوسو  بوس دستبه  –ملی و چپ  – دونیروکنند این هر زمانی آشکار شد که بخشی تعیین 

 که خطر را تشخیص داده بودند شرکت کردند. نیروهاییپرداختند و در سرکوب 

گروه  درازمدتسیاسی و اهداف  –خطای  این نیروهای سیاسی تشخیص نادرست ماهیت طبقاتی، دیدگاه ایدئولوژیک  ترین بزرگ

و ضد امپریالیست"، خاک به چشم  خواه ترقی بورژوازی خردهنمایندگان "  عنوان به ها آنرسیدگان بود که با معرفی  قدرت بهتازه 

کمک کردند بلکه به سرکوب شرکای  وسطایی قرونبه تحکیم قدرت این نیروی ارتجاعی و  تنها نه سان بدینمردم ایران پاشیدند و 

وهای مخالف ارتجاع یاری دادند و دیری نپایید که خود نیز بهای سنگینی برای خطای وحشتناک و تاریخی "لیبرال" و دیگر نیر

نیروهای چپ و ملی بود و خود در زندان بارها و بارها این  وقمع قلعپیش  ها سالخود پرداختند. برنامه به قدرت رسیدگان از 

 علناٌ اظهار کرده بودند.هدف را 

و بحران داخلی و خارجی است  ای توده" رژیم جمهوری اسالمی غرقه در نارضائی  باآنکهدریافت چرا  توان یم زمینه پیشبا این 

پاسخ داد :  توان میکوتاه  ی جملهمانده و حکومت خود را تا به امروز ادامه داده است؟" این پرسش را تنها با یک  سرپا برچطور 

و مقبول. اما آیا چنین خواهد ماند؟ این نیاز به  یافته سازمانپایه گسترده اجتماعی،  نبود الترناتیوی پرتوان با استقالل فکری، با

 توضیح دارد.

 های جنبشپرچرک تشبیه کنیم که در  ای آبسهآن( را به  ماندگی عقباگر معضل بسیار پیچیده و دردناک جامعه ایران ) معضل 

که این آبسه را  چون چاقوی جراحی عمل کرد 1357، انقالب پیشین، مردم کوشش کردند با نیشتر زدن به آن عالجش کنند

و خواهیم دید چگونه از کف این  –بیرون ریخت  اش کننده ناراحتبود با تمام تعفّن  آنسرتاسر شکافت و هر آنچه محتویات 

 شکافته شده چگونه گوشت تازه جوانه میزند. ی آبسه

( حکومت جمهوریمردم ) آزادی، استقالل،  های خواستپیشین،  های جنبشبا  1357 انقالب چشمگیر های تفاوتتمام  رغم به

ً رسیده و رهبری آن چیزی  قدرت بهبود. اما خواست گروه  مانده برجای بود. خواست  ها خواستمقابل این  کامل طور بهتقریبا

یا  –سال پیش  1400امعه به مدرنیته واقعی بود، خواست حکام جدید، عقب کشیدن ج سوی بهمردم، پیشرفت به جلو و رفتن 

وردهای مردم در چند دهه قبل از انقالب بود. به همین دلیل هم تنش میان دستاو نفی  –انقالب مشروطه  ماقبلالاقل به دوران 

 گرفت. خود بهاول انقالب شکل خونینی  های ماهنیروهای ارتجاعی به قدرت رسیده و مردم از همان 
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جدید از  ی رسیده قدرت بهاین بود که نیروی  –داشت  فرد منحصربهطنزی که بازهم شکل  –طنز روزگار )دیالکتیک تاریخ( 

برای وقوع یک مثبت تبدیل به عاملی  منفی ای نمونه عنوان بهمردم،  های خواستتضاد آن با  دلیل بههمان ابتدای حاکمیت خود، 

شنگری بزرگانی چون ولتر، روسو، هولباخ و جنبش بزرگ فرهنگی در اعماق جامعه شد. به سخن دیگر اگر در عصر رو

اکنون این  هللا فضلآوردند، پیروان شیخ  وجود به، انقالب فرهنگی و فکری بزرگی در اروپا مثبتنمونه هائی  عنوان بهدیدرو 

 وسطی قرون های تاریکیجامعه به  درکشیدن. یعنی هر چه رژیم سعی بیشتری کردند میباز  منفینمونه هائی  عنوان بهنقش را 

 رو هیچبه  –برخالف گذشته  –. و آثار این عشق به آزادی و دموکراسی این بار شد میبیشتر  روشنایی، عشق مردم به کرد می

 محدود نماند بلکه تا اعماق جامعه نفوذ کرد.و اقشار "منورالفکر"  ها گروهبه 

را داشته و در راستای چنین  وسطی قرونجامعه به فرهنگی خیال کشیدن  –سیاسی  ازنظربدین ترتیب رژیم حاکم جدید اگر 

دموکراتیک مردم  های خواستخیالی قانون اساسی مطابق این شیوه تفکر را در گرماگرم انقالب به مردم قبوالند، اما در عمل 

یل ملت خیال تبد سو یکامکان خاموش کردن آتش زیر آن وجود نداشت. رژیم از  تمهیداتچون دیگ جوشانی بود که با این 

تلویزیون را به دهات  –نماینده "مستضعفین" برق و رادیو  عنوان بهایران به یک "امت مسلمان" و مطیع داشت، از سوی دیگر 

به اقصی نقاط کشور رفت و  –که قرار بود قشر بوروکرات  مرفهی برای رژیم تهیه کند  –" دانشگاه آزاد"  هم بعدبرد و 

 ها شهرکسال باسواد شدند و بسیاری از  25% از جوانان زیر 90بعد از انقالب نزدیک به  سال اول 10-15در همان  درنتیجه

 و دهات صاحب "دانشگاه" شدند.

و ورزش کشاند؛ جلوگیری از ورود فیلم  کوهنوردیو نبود تفریحات زمان شاه، جوانان را به  پوشی سیاهاز سوی دیگر نیز، 

مدنی و  های آزادیایجاد کرد؛ دخالت در ریزترین امور خصوصی مردم عشق به  سازی فیلمخارجی جهشی بزرگ در هنر 

در  گیری سختآورد؛  دنبال بهآثار خارجی را  های ترجمهساخت و ترس از اظهار عقیده شخصی، سیل  ور شعلهخصوصی را 

را موجب  ها نوشیدنیپرورش  این دو را به درون منزل کشاند؛ منع نوشیدن تخصص در ی رابطهرابطه دختر و پسر در بیرون، 

رسمی بلندتر شد، کنجکاوی برای  بلندگوهایکرد. هرچه صدای  تر رنگینرا هر چه  ها لباسشد و محدودیت در لباس پوشیدن 

 آخرین تولیدات موسیقی خارجی بیشتر شد...

هر چه  رو ازاینبود و  مردم را به جهنمی واقعی بدل کردهبهشت به مردم داده بود، در عمل زندگی  ی وعدهرژیمی که 

، گروه شد میبا شکست روبرو  اش اقتصادی های برنامه( و ساله هشتو جنگ ویرانگر  گیری گروگان)  اش سیاسی های برنامه

 .گرداندند برمیبیشتری از مردم از آن  روی 

،  در افتد میو در آن شکاف شده  تر منزوی هرروزو عملکردهایش  ها وعدهوجود تناقضات حل ناشدنی میان  دلیل بهاگر رژیم 

. به سخن دیگر در بیرون، جامعه ظاهری آرام داشت و فقط گهگاه ایستادند میآگاه شده و در برابر آن  تری وسیع های تودهپایین 

در حال وقوع  انقالب واقعی، در بطن جامعه شد میکه سریعاً سرکوب  گرفت میصورت  اینجاوآنجادر  خودی خودبه های شورش

زنان و نسل جدید دوران  ویژه بهوسیع مردم  های توده، در باال رفتن آگاهی سیاسی و اجتماعی ها انسان خودآگاهیبود، انقالب در 

 انقالب.

و در ده سال اول بعد از قیام بهمن در آن وقفه  آغازشده 1356بود، انقالبی که از سال  انقالب مداومجامعه درگیر نوعی  درواقع

گرفت. پدیده دوم خرداد  خود بهعمق بیشتری  هرروزخود ادامه داده و  حرکت بهبود و پس از مرگ خمینی دوباره  ایجادشده

، قزوین، آباد اسالمپیشین در  خودی خودبه های شورشنخستین نمود بیرونی این انقالب درونی در شکل توده گیر آن بود.  1376

را  ها آنبا خشونت  توانست می راحتی بهرژیم  درنتیجهبود و  وگریخته جستهگر محدود و مشهد، شیراز و بسیاری شهرهای دیگر ا

 2اکثریت مردم در برابر رژیم بود که امکان سرکوب آن نبود. جنبش  آمیز مسالمتخرداد حرکت بزرگ و  2سرکوب کند، 

 پیش بود. های سال ی شدهخرداد جهشی کیفی آن تغییرات کمِی متراکم 

 ی دهه های سالبه بازگرداندن اوضاع به  ها آنارتجاع حاکم به دست آوردهای حرکت دوم خرداد و کوشش  انام بیتعرض 

انداختن هزاران  زندان بهروزنامه و مجله و دیگر نشریات مخالف ارتجاع؛ سرکوب جنبش دانشجویی و  ها دهبستن  – 1360

 های قتلو غیر معّمم؛ نفر از روشنفکران مذهبی معّمم  ها هددانشجو و شکنجه صدها نفر از آنان؛ زندانی کردن و شکنجه 

از سوی این قوه و عقیم کردن  شده تصویبمخالفین رادیکال و چپ رژیم؛ فلج کردن مجلس شورا از طریق رّد لوایح  ای زنجیره

جلوگیری از انجام هرگونه انتخابات آزاد؛ همه و همه در  درنتیجهعملِی این مجلس؛ برقراری نظارت استصوابی بر انتخابات و 

 چراکهدر چارچوبی کامالً متفاوت با قانون اساسی جمهوری اسالمی حل خواهد شد  ها آنعمل به مردم نشان داد که مسائل بنیانی 

در دست گروه کوچکی  کلیدی ... های ارگانرا چنان تنظیم کرده است که  مراتب سلسلهقانون اساسی کنونی، اهرم قدرت و 

نوع"والئی"  فقیه والیتمدافعین  –در میان روحانیون  ها آنتجاری و داللی و طرفداران  های سرمایهمرکب از نمودهای شخصی 

 را خنثی سازد. طلبانه اصالحاقدام  هرگونه، گروهی که قادر است در چارچوب همین قانون اساسی ماند میباقی  –
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نیفتند مستلزم از چاله به چاه  57دیگر مثل انقالب  بار یک که اینصی مردم ایران از این رژیم و خال"پنجم شما :  سؤالپاسخ 

خالصه کرد: درس گیری از تاریخ پرتالطم کشورمان، شناخت دقیق نظام کنونی حاکم  توان می گونه اینچیست؟" را تنها 

مردم؛ تشخیص و تعیین دقیق صف  دهی سازمانمک به مردم؛ ک های تودهمردم، کار در میان  های توده، آگاه گری برجهان

چنین آماده نبوده است، این شرایط ذهنی ) آگاهی و  گاه هیچانقالبی در سطح جهانی  مادی های زمینهدوستان و دشمنان مردم. 

 آن فراهم شود. پای به( است که باید پا یابی سازمان

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


