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 2003/اکتبر/7محیط رتضی م

"ایرانماندگیعقبتاریخی"هایریشه

و لیبرال از یکسو  راست پردازان نظریهبحثی تازه نیست. بر سر این موضوع، تنها میان  «ماندگی عقب های ریشه»بحث درباره 

و چپ از سوی دیگر اختالف وجود ندارد بلکه در میان خوِد نیروی چپ نیز اختالف دیرینه وجود داشته و دارد. وجود 

 جهانی است. ای مسئلهمختلف در این مورد، تنها مربوط به ایران هم نیست و نباید هم باشد. مسئله،  های دیدگاه

مختلف  دوران درآن و اوج و نزول یک نظر در برابر دیگری  های ریشهه این اختالفات، در اینجا بخواهم به تاریخچ آنکه بی

خواهم پرداخت و سپس مورد  «جهان سوم»کشورهای  «ماندگی عقب»در رابطه با  ها پرسشبپردازم، تنها به طرح یک سلسله 

 قدری بیشتر بیان خواهم کرد. ،ویژه ایران را با تفصیل

 صورت بهتا زمانی که روی کاغذ است صرفاً  ای نظریهضروری است این است که هر دیدگاه یا  اینجاکه یادآوری آن در  ای نکته

صحت یا سقم آن نظریه را به اثبات رساند.  تواند میتنها گذر زمان و رویدادهای تاریخی است که  .یک نظریه باقی خواهد ماند

نخست قرن حاضر بر  های سالدر  آنچه ورفت  «ببرهای کوچک آسیا» سر بر 1990 ی دههپایانی  های سالآنچه در  رو ازاین

بسیار  های درسفقر کشاند،  زیرخطدرصد مردم آن کشور را به  60 وسر اقتصاد پیشرفته، مدرن و ثروتمند آرژانتین رفت 

عوامل مختلف درروند این دو پدیده در  " و نقشماندگی عقبمختلف درباره "توسعه"، " های دیدگاهبرای محک زدن به  ای آموزنده

 است. برداشته

پیش رفت" )نوشته کاظم  غرب وچون "چرا ایران عقب ماند  هایی کتابدر  شده مطرحبنابراین اگر مثالً بخواهیم به نظرات 

 ماندگی عقب دهکنن تعیینکه آیا علت اصلی و ( محک زنیم و دریابیم زیباکالمعلمداری(، "ما چگونه ما شدیم" ) نوشته صادق 

، "شیوه تولید آسیاییآبی کم" چون ایران عواملی چون: سومی جهانکشورهای "
1

"، "استبداد شرقی
2

"، نبود روحیه سوداگری و 

، و یا عوامل فرهنگی چون "فرهنگ شبان رمگی"، "فرهنگ عدم تحمل دگراندیشان"، "فرهنگ داری سرمایه کردن خطر

نپرسیدن و نیندیشیدن"
3

را محک زنیم  ها آنو علمی بودن  ها دیدگاهبوده است، در آن صورت، پیش از آنکه بتوانیم صحت این  

 باید بتوانیم به وقعیات تاریخی زیر پاسخ دهیم:

چگونه است که بقول پال کندی .1
4
که توسط بسیاری از دانشمندان، سال آغاز  1500استاد تاریخ دانشگاه ییل " تا سال  

به هیچ رو برای اروپائیان آشکار نبود که آمادگی تسلط  بر بخش بزرگی از کره خاک را  رود میعصر نوین بشمار 

بود اما این تصور عمومی آنان از  گریخته جستهاز کشورهای شرق  ها آندر آینده خواهند داشت ... و دانش 

نیز اروپا  درواقعبود ... و  درستیبرداشت  ها آنو ارتش بزرگ  ای افسانه های ثروتبزرگ شرق با  های امپراتوری

فرهنگی و اقتصادی، نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرتش بود و اروپا  های فعالیتدر مقایسه با این مراکز بزرگ 

آسیا  های تمدننسبت به  توجهی قابلو دیگر فنون، مزایای  دریاییفرهنگ، علم حساب، علم مهندسی، فنون  ازنظر

میراث تمدن اسالمی بود؟" هرحال بهدانش اروپائی نیز  از فرهنگ ای عمدهنداشت و بخش 
5

 

کتانی، ابریشمی، حریر و  های پارچه –سال پیش  200یعنی تا کمتر از  – 19چگونه است که تا ثلث اول قرن  .2

نبود و چرا  ها آنو امکان رقابت با  کرد میاخت هند، ایران و چین بازارهای اروپا را پر سو اعالی  نظیر کمزربافت 

 ؟کردند میبرای فراگرفتن فنون تولید آهن به هند سفر  1820صنعتگران انگلیسی تا سال 

بود  1به  3کشورها تنها  فقیرترینو  ترین غنیتفاوت میان سطح زندگی مردم در  1820چگونه است که تا سال  .3

( 2000سال بعد ) سال  50رسید و در مدت کوتاه  1به  30ده برابر شد و به  1950این شکاف تا سال  که درحالی

                                                           
1
ارضی وحاکمیت سیاسی درکالبد یک ای عمدتاً کشاورزی است که از ترکیب مالکیت  نشانگر ساختاراقتصادی جامعه« شیوه تولید آسیایی»ازنظر مارکس  

 -حاکم، مازاد اقتصادی تولید کنندگان مستقیم را به صورت مالیات  -حکومت متمرکز به وجود می آید. دولت آسیایی به خاطر سمتِ دوگانٔه خود درمقام مالک 

بلکه ناشی ازاِعمال فشارسیاسی محض از جانب دولت است؛ کند. ازاین رو، روابط تصرف )استثمار( مستلزم روابط طبقاتی نیست،  بهرٔه مالکانه تصاحب می
کند و در عین حال اساساً مستقل از روابط اقتصادی باقی می  امری که درکل مبنای این شیؤه تولیداست. دولت آسیایی باز تولید اقتصاد را تامین و تضمین می

 های معرف این مفهوم و تفسیرهای گوناگون آن درنظریٔه مارکسیستی است. ، ویژگیماند. فقدان نهاد مالکیت خصوصی برزمین وطبقٔه مالک مستقل از دولت
2
شود که با تعریف معمول دیکتاتوری تطابق ندارد. برخالف تعریف دیکتاتوری در این نوع طبقه  دیکتاتوری شرقی به نوع خاصی از حکومتهای استبدادی گفته می 

تواند تغییر دهد و یا حتی به قتل برساند. در حالیکه در تعریف دیکتاتوری قشر اشراف شاه را مورد  اشراف را میاشراف استقالل نداشته و شاه یا رئیس حکومت 
 .کنند دهند. در سیستم دیکتاتوری شرقی معموالً با تغییر سلسله و یا حتی شاه طبقه اشراف هم تغییر می حمایت قرار می

3
ه دار" و ویژگیهای خاص "فرد ایرانی" در مقدمه "انسان در شعر معاصر" محمد مختاری و در نوشته های خصوصیات فرهنگی نامبرده به عنوان عوامل "ریش 

 م.مختلف آرامش دوستدار ذکر شده اند. درکتاب "در دفاع از دیدگاه مارکس" اینجانب به تفصیل نظر محمد مختاری در این زمینه را نقد کرده ا
4
 .در وللسند، نیوکاسل به دنیا آمد، او مورخ انگلیسی در دانشگاه ییل و متخصص در تاریخ روابط بین المللی است 1945ژوئن سال  17پال مایکل کندی در  

5   Paul Kennedy: The Rise and Fall of  the Great Powers Random House – 1987 – p 3-4 
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رسید. و این شکاف با شتاب هر چه بیشتر  1به  75زندگی مردم "شمال" و "جنوب" به میان سطح شکاف وحشتناک 

 در حال عمق  و وسعت گرفتن است؟

تفاوت چشمگیر از جهت سطح زندگی مردِم پنج قاره به چشم  19قرن  چگونه است که اگر تا اوایل دیگر عبارت به .4

"جهان اول"و "جهان سوم" چنان  اصطالح بهشکاف میان  رسیم میپس از جنگ دوم جهانی که  های سال، به خورد نمی

شورهای دالر در سال و رقم مشابه آن در ک 915باال )جهان اول(  درآمد باکه "درآمد سرانه کشورهای  شود میعمیق 

؟"کند میدالر سقوط  54پائین )جهان سوم( به  درآمد با
6
 گیرد میاین شکاف بشدت عمق  رسیم میکه  1990و به دهه  

گیرد" دربرمیجمعیت جهان را  چهارم یککه تنها  شود میمتمرکز  کشورهاییبطوریکه " چهارپنجم قدرت خرید در 
7
 

سرمایه دارِی عضو سازمان همکاری  یافته توسعهکشور  23جهان برای  نیافته توسعهکشور  120و به همین دلیل "

فرمان میرانند مواد کشاورزی و معدنی تهیه  آن برانحصار فراملیتی  200( که حدود OECDاقتصادی و توسعه )

؟"کنند می
8
/2تا به امروز میزان بارآوری کشاورزی در کشورهای "جهان سوم" از  1940و تنها از سال  

1
 2000/1به  

"کند میکشورهای صنعتی سقوط 
9
میلیون زارع "جهان  20 اندازه به" سومی جهانمیلیارد دهقان " 3تولید  درنتیجهو  

؟شود می" اولی
10

 

یک جیپ  توانست میتن کائوچو  4با بهای  1960باید پرسید چرا کشور مالزی در سال  در همین راستا درنتیجهو  .5

کشورهای  1954کائوچو را بپردازد؛ چرا در تن  10بهای  بایست میبرای همان جیپ  1970بخرد و در سال 

عدل 14قهوه تولیدکننده 
11
عدل قهوه در برابر همان جیپ  32سال بعد  8و  دادند میقهوه در برابر یک جیپ  

و در سال  فروخت میتن قهوه  2یک تراکتور  واردکردنبرای  1955؟؛ چرا کشور سنگال در سال پرداختند می

اسب در برابر  60یک تراکتور  1959؟ چرا در سال فروخت میتن قهوه  20 بایست میای همان تراکتور بر 1970

؟ چرا در شد میتن شکر مبادله  115تراکتور مزبور در برابر  1982در سال  که درحالی شد میتن شکر مبادله  26

تیوب اشعه ایکس 39یک تن سیم مسی مساوی با  1959سال 
12
تیوب  3یک تن سیم مساوی با  1982بود و در سال  

یک تن قهوه  1982تن کود شیمیایی بود و در سال  3/37یک تن قهوه مساوی با  1960اشعه ایکس شد؟ چرا در سال 

تن کود شیمیایی شد؟ 6/1مساوی با 
13

 

مدت کوتاه بود در  تر مانده عقب –و حتی ایران  –از هند  مراتب به 19چگونه است که ژاپن، کشوری که تا اوایل قرن  .6

پس  17و  16ال این کشور قدرتمند اروپایی قرن غ، اما در عوض پرتشود میغول صنعتی تبدیل  عنوان بهسال  150

به  سرانجام و( به سیر قهقرایی طی کرده 1703متوئن )و تحمیل قرارداد از شکست نظامی از انگلیس 

" اروپایی تبدیل شد؟مانده عقبکشور"
14
پاسخ داده شود  21باید به این پدیده دراماتیک اوایل قرن  تر پراهمیتو از آن  

چون آرژانتین با  –چه از جهت منابع روزمینی و چه زیرزمینی  – غنی بسیارکه کشوری پرباران، حاصل خیز و 

سال پیش  80تا  ها آنزندگی  سطح ودرصد آن اروپایی تبارند  97میلیونی که  37وسعت هند و جمعیتی  هسرزمینی ب

 کشوربیش از هر  1990 ی دههو بعد از جنگ دوم جهانی از ایتالیا باالتر بود و در  کرد میآمریکای شمالی برابری با 

پول؛ قرارداد عمومی تعرفه و تجارت و سازمان تجارت جهانی  الملل بینجهان از احکام بانک جهانی؛ صندوق  دیگر

درصد از  60بطوریکه  تمند به کشوری فقیر تبدیل شددر مدتی کوتاه از یک کشور ثرو چگونه وپیروی کرد، چرا 

 % رسید؟ 30فقر رفتند و میزان بیکاری به  زیرخطمردم آن 

 طور به هرسال 20باید به این پرسش پراهمیت پاسخ داده شود که کشوری چون چین که تا اواسط قرن  باالخره و .7

داشت  سفلیس مبتالبهعتاد به تریاک و صدها میلیون ، صدها میلیون ممردند میمیلیون نفر در آن از گرسنگی  6متوسط 

بود چگونه  ها فرهنگ ترین افتاده عقبو  ترین خشنرفتار با زنان از  تاز جه ویژه به، ازهرجهتو فرهنگ آن کشور 

پس از پیروزی انقالبش با موفقیت بر این بالهای عظیم اجتماعی فائق آمده و با ساختن زیربنای  ی دههتوانست در چند 

 جهانی بدل شود؟ سطح درصنعتی بزرگ  –اقتصادی عظیمی به یک قدرت اقتصادی 

                                                           
6 Paul Baran: The Political Economy of Growth (MR press – p 136) 
7 Richard Barnet & John Cavanaugh: Global Dreams (1994 p 176) 

8
 44صفحه  24اقتصادی شماره  –اطالعات سیاسی  
9
 2صفحه  – 2003شماره اکتبر  –مجله مانتی ریویو  –سمیرامین  
10
 2صفحه  – 2003شماره اکتبر  –مجله مانتی ریویو  –سمیرامین  
11
 کاال، پنبه، پارچه وکاغذهای بزرگ وسنگین  واحدشمارش دسته عدل: 
12
 0.01تا تیوب اشعه ایکس ) اکثر تیوب های رادیوگرافی و تیوب های رادیولوژی ( از یک حباب شیشه ای از جنس پیرکس که از هوا تخلیه شده ) حدودا  

ه در آن دو مادگی جهت اتصال کابل های فشار میلیمتر جیوه ( به نام اینسرت تشکیل شده که در داخل یک محفظه ) استوانه ای شکل ( فوالدی قرار گرفته ک
 قوی و یک دریچه جهت عبور پرتو ایجاد شده است

13
 نوشته علیرضا ثقفی –سیر تحوالت استعمار در ایران  

14 Harry Magdoff: Economic ???? Of Imperialism – MR press 1972 
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اهمیت  تجه ازآن –اخیر  های سالو تبدیل "ببرهای کوچک آسیا" به مشتی گربه ولگرد در  –طرح پرسش مربوط به آرژانتین 

 ی آیندهصرفاً آکادمیک و روشنفکری و یا مربوط به گذشته نیست بلکه با سرنوشت کنونی و  ها بحثحیاتی دارد که دریابیم این 

در رابطه با پدیده  –کره زمین  زیست محیطو  ها انساناجتماعی آن یعنی  بازتولیدزیربنای  ءکشور ما بلکه کل بشریت و بقا تنها نه

 ارتباط تنگاتنگی دارد. –امپریالیستی است  ی سلطهشکل  ترین پیچیده" که جدیدترین و شدن نیجها" اصطالح به

به مورد ویژه ایران. در اینجا باید یادآور شد که درباره روابط سیاسی ایران و انگلیس در  پردازیم میحال پس از بیان مقدمه باال 

بر جنبه سیاسی این روابط بوده است، برخی از این  ها نوشتهکیه اصلی ت ازآنجاکهادبیات وسیعی به فارسی وجود دارد.  19قرن 

که گویی سفارت انگلیس مرکز "توطئه" علیه ایران بوده است. در واکنش به آن نوع  اند گرفته خود بهتواریخ چنان شکلی 

 برخی درکه  انتشاریافتهطئه" ادبیات وسیع دیگری در محکوم کردن " تئوری تو 1357پس از انقالب  های سال، در نویسی تاریخ

که قبالً اشاره شد علت بنیانی و  گونه همانو  شوند می"پارانوئیای توطئه" معرفی  مبتالبهملتی  عنوان بهایرانیان  ها آناز 

) تئوری از ماست که بر  دهند میایران را به عوامل اقلیمی، فرهنگی و " شیوه تولید آسیایی" نسبت  ماندگی عقب کننده تعیین

قوانین انباشت سرمایه در سطح جهانی و اثرات نابودگر این سرمایه  سو یکماست( اشکال نویسندگان گروه اخیر این است که از 

چند  ی شدهجهانی  های سرمایهسال پیش  200که از همان  کنند میبر کشورهای "مهمان" را نادیده گرفته و از دیگر سو فراموش 

سیاسی خود  -اقتصادی   سلطه زیررا  داری سرمایهبزرگی از جهان غیر  های بخشنظامی برتر توانستند  باقدرتوپایی کشور ار

نمایندگان این  عنوان بهسفارت انگلیس در تهران  مأمورینبدل کنند. نتیجه آنکه  ها سرمایهفعالیت این  خلوت  حیاطکشانده و به 

جهانی شده و صنعتی  های سرمایهدفاع از منافع  مأمورینوظیفه این  چراکهکه کردند  ندکرد میچنان عمل  بایست می ها سرمایه

که امروز هم  گونه هماندرست  –هیچ توطئه و جنایتی نیز ابا نداشتند انگلیس بود و در این راه در صورت لزوم از ارتکاب 

 های سرمایهخدمت به  درراهتوطئه و جنایتی  هگون هیچامریکا و انگلیس در بسیاری از کشورها از انجام  های سفارتخانه

 نیستند گردان رویانحصارات مربوطه 

:کنیم میبرای گشودن وضع ایران ابتدا نگاهی گذرا به دو قرن پیش این کشور 
15

 

و کشتارهایی که مردم ایران در قرون پیش از دست مهاجمین خارجی و بسیاری از حکام  ها چپاول، همه ها شکستهمه  رغم به

چنان بوده است که یک ناظر خارجی پس از  19در ابتدای قرن  ها آنداخلی متحمل شدند، وضع  اندیش تاریکفاسد، مستبد و 

آنان  دوش بره استبداد حکام، بیش از همه کسانی هستند کزارعین : » کند میوسیع در کشور، آن را چنین توصیف  وگذار گشت

نسبتاً راحت و تمیز و معموالً مقدار کافی نان گندم، قدری ماست و گاه سوپ گوشت دار  ها آن های خانه، همه بااین. کند میسنگینی 

سطح دستمزد  درواقع. به تن دارند .. –قشنگ  چندان نهگرچه  –و مرد خانه لباس کافی  ها بچهیافت. زن،  توان میو پلو در آنجا 

«قیمت مواد غذایی ارزان است حال درعینباال داللت بر سود باالی کشاورزی دارد، 
16

 

 ها آنهم متحرک هستند و هم نیاز به  چراکهمزد خوبی درخواست کنند  توانند میکارگران : » نویسد میناظر دیگری بنام بنیامین  

«قر شدید در این کشور بسیار نادر استف های نشانهزیاد است. اتباع شاه فقیر نیستند 
17

 

درواقع ایران در دهه اول قرن نوزدهم کشوری است وسیع ) هنوز قفقاز، بخشی از آسیای مرکزی و هرات از آن جدا نشده 

دیگر صادر کند و از شمار زیاد و متنوعی  کشورهایکشاورزی را به  های فرآوردهاست( که قادر است انواع گوناگون 

بلکه  هاست آنصدور محصوالت آن منبع درآمد خوبی برای تولیدکنندگان  تنها نهو کارگاهی برخوردار است که  دستی صنایع

 .کند میتکمیل  را آن)ارگانیک( با بخش کشاورزی کشور پیوند خورده و  وار اندام طور به

ایران نیز چنان است که ناپلئون اشتیاق فراوانی برای برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با این کشور نشان  المللی بیناعتبار 

چنان است که گروهی از مهندسین و  –الاقل در سطوح باالی مملکتی  –. عالقه به علوم و تکنولوژی جدید نیز دهد می

وپ سازی بر پا سازند و در ضمن ایرانیان را با علم و تکنولوژی تا کارخانه ت شوند میفرانسوی به ایران دعوت  های تکنیسین

جدید آشنا کنند. این گروه به سرپرستی ژنرال گاردان 
18
 .گیرد میو مورد استقبال قرار  آید میبه ایران  

                                                           
تاب دست اول و بیشتر در این بخش از کتاب "ایران بین دو انقالب" نوشته یرواند ابراهامیان به طور گسترده ای استفاده کرده ام. به این دلیل که منابع این ک 15

 اسناد یا آثاری است که توسط خود ماموران انگلیسی نوشته شده است.
 یرواند آبراهامیان –در کتاب ایران بین دو انقالب   J.Frazerنقل از  16
 70کتاب ایران بین دو انقالب صفحه  17
پرووانس، فرانسه( -اوت-دو-در سن میشل لوبزرواتوار، آلپ 1818ژانویه  30درگذشته  -در مارسی، فرانسه  18۶۶ژوئیه  11کلود ماتیو، کنت دو گاردان )زاده  18

 شاه قاجار بود. یافسر فرانسوی و رئیس هیئت اعزامی ناپلئون بناپارت در عهد فتحعل
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دو  و تحمیل ها روسپس از شکست نظامی این کشور از  درواقعسیر قهقرایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران 

پس از امضای قرارداد پاریس ویژه به( به ایران و 1828( و ترکمانچای )1813قرارداد سنگین گلستان )
19

( زیر فشار 1857) 

 .گردد میناوگان دریایی انگلیس و تهدید آن کشور به اشغال جنوب کشور آغاز 

 های بخش. ویرانگرترین این قرارداد گیرد مینوسیعی از ایران پایان  های بخش کردن جدااثر نابودگر این قراردادها تنها با 

صنعتی ارزان انگلیسی و روسی  های فرآوردهو کارگاهی ایران را در برابر  دستی صنایعمربوط به تعرفه گمرکی بود که 

 .کرد می پذیر ضربه

ی( معاف لقداخلی )نوا یها اتیمالکشور غالب و تجار آن در ایران از پرداخت تعرفه گمرکی و  یها فرآورده قراردادهاطبق این 
مین واقعیت بسیاری از تجار ایرانی را برای گریز از هماند،  داخلی برای تجار ایرانی برجای یها اتیمال که یدرحالشدند، 

 چنین یدرست بهرا  ییقراردادهایرواند آبراهامیان پیامدهای چنین  .درل کدی برجاجناس خا دهل و فروشندالپرداخت مالیات به 
 :کند یمخالصه 

امتیازات سیاسی موجب تسلیم اقتصادی گردید؛ تسلیم اقتصادی، راه را  ؛دادن امتیازات سیاسی شد هب رشکست نظامی منج »
 یختگیگس ازهمی موجب هو کارگا یدست عیصنااقتصادی، با تخریب و نابودی  ذوفو ن هخنر ؛خنه اقتصادی باز کردری راب

«گردید  اجتماعی
20

 

 ازجمله -ی صنعتی رقیب خارجی هاتا از ورود کاال گذراند یمر پارلمان د یشدید نسو قوانییکاگر از  انگلیس دولتبدین ترتیب  
مین قدرت هدریایی آن کشور ضامن اجرای این قوانین است، از  یكند و نیرو جلوگیری - یچینو  یهند، ایرانی یها پارچه

برای  تر فیضع یها دولتدرآوردن  زانو به ود وخ صنعتی کاالهایبه روی  کشورهادیگر  یها دروازهنظامی برای گشودن 
. شایان توجه است که در این مرحله از گسترش کند یمداخلی استفاده  یها اتیمالاز تعرفه گمرکی و  کاالهاکردن آن  معاف 

 زاقی: براهیم را دکتر، بقول دارد کننده نییتعش ق، قدرت نظامی ن هجهانی سرمای

ول مغ، تربر هو با اسلح کند یمت استفاده راغنوز در آغاز راه است از شیوه هنوخاسته  یدار هیسرمادر نخستین مرحله، که »
و در آنجا که این ابزار کارآمد نیست با استفاده از برتری ناوگان دریایی، واسطه تجاری  شکند یمم هرگونه مقاومتی را در ه وار

.«کند یمغارت مبادله  باهدفرا  ها آنو کاالهای  شود یمکشورها 
21

 

سرمایه چنین بیان  شدن یجهان"غرب" با "شرق" را در اوان  ی رابطهمرحله از  این رد انگلیس تجاری برتری اهمیت مارکس
 :کند یم

 برتریكه  دبو تجاری برترین، یاما، ا یهکارگا؛ در دوران صنعت آورد یمبه دنبال  تجاری برتری، صنعتی برتریامروزه » 

«کرد.ی که نظام مستعمراتی در آن زمان باز یا کننده نییتعو این است دلیل نقش  آورد یمبه دنبال  صنعتی
22

 

م شدن شرایط از طریق آن هدر انباشت اولیه سرمایه و فرا عبارت از نقش مستعمرات کند یمنقشی که مارکس از آن صحبت 
 :سدینو یم رابطهو در این  جا هماناست. او در  برای وقوع انقالب صنعتی در انگلیس

افزایش  سرمایها، انباشت رهاز این بازا نحصارو از طریق ا کردند یم نیتأمصنعتی را  یها فرآوردهمستعمرات بازار فروش » 
به چنگ آمده در خارج اروپا از راه چپاول عریان، به بردگی کشاندن و قتل و کشتار، به کشور مادر سرازیر و  غنائم، افتی یم

.«شد یمه رمایدر آنجا تبدیل به س
23

 

بنا به پیشنهاد نخستین سفیر  چراکهل خود تبدیل نکرد مکاه رستعمای دیگر به مهند و بسیاری جاهایران را چون  گاه چیهانگلیس  

جونز سرهارفوردخود در ایران 
24

اشغال نظامی، راه نفوذ در دربار فاسد ایران از طریق رشوه و در پیش گرفتن راه  یجا به، 

انگلیسی در ایران اما، تفاوت  یها هیسرمامستعمره بدل ساخت. شیوه عملکرد  مهین کیسیاسی را برگزید و ایران را به  نفوذ
 نداشت. رکشو آنات مستعمربا  اساسی

و  یبرمثال در ایران، مهاجمان گذشته، پس از تخ طور بهجوم پیشین داشت، ه با فیاوت كیفب ترغ یها هیسرما دیدج مجوه 
 گرفتند یماین كشور قرار  یفرهنگ - یپیشرفته ادار یادهاهن ریتأثا تحت ی پس ازآنو  افتندی یم قراراست رانای رای اولیه، دهرکشتا

                                                           
میالدی پس از دومین نبرد انگلیس با ایران برسر مساله هرات جهت صلح بین دو کشور در پاریس منعقد گردید.انگلیس با تصرف  1857معاهده پاریس در مارس  19

 از ایران پیمان د. بر طبق این( کر185۶پاریس ) هایی از جنوب ایران )بنادر خرمشهر و بوشهر و جزایر جنوب( ناصرالدین شاه قاجار را مجبور به قبول پیمان بخش
به افغانستان ملحق گشت و ایران موجودیت کشوری به نام افغانستان را به رسمیت شناخت. در سال  18۶3ادعای خود بر هرات چشم پوشی کرد و هرات در 

 بلوچستان توسط انگلیسها به هند )تحت حکومت بریتانیا( ملحق شد. 1887
 52حه کتاب ایران بین دو انقالب صف 20
 49صفحه  24اقتصادی شماره  –ماهنامه اطالعات سیاسی  21
 825جلد اول چاپ انگلیسی صفحه  –کاپیتال  22
 825جلد اول چاپ انگلیسی صفحه  –کاپیتال  23
نویسنده بریتانیایی بود. او ( دیپلومات و 1847مارس 17مرگ  -17۶4ژانویه  12( )زادٔه Sir Harford Jones Brydgesسر هارفورد جونز بریجز)به انگلیسی:  24

العادٔه  های شرقی یافته بود با پشتیبانی رابرت داندس در سمت وزیر مختار و نمایندٔه فوق نخستین وزیر مختار بریتانیا در ایران بود. او که چیرگی بسیاری در زبان

یافت لقب بارونت رسید که نشانی از ماموریت واالی او در ایران بود. دستاورد به در 1807در این کشور ماند.در  1810تا  1807شد و از  بریتانیا به ایران فرستاده
داشت. او همچنین در  یبزرگ او که در این سفر بدان دست یافت پیمان مودت میان بریتانیا و ایران بود که راه هندوستان را برای فرانسویان همچنان بسته نگاه م

در  1807آورد و نیز راه را برای آشتی میان ایران و روسیه بست.گسیل او به ایران در پی پیمان فینکنشتاین در مه  کار مستشاران انگلیسی در ایران خلل وارد
ها را به واکنش تند واداشت. هنگامی که نخستین نمایندٔه انگلیسی جان ملکم از سفر  لهستان میان نمایندگان فتحعلی شاه قاجار و فرانسه بود که بریتانیایی

 ن چیزی به دست نیاورد سر هارفورد جونز را روانٔه ایران ساختند.به ایرا
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مه اینان ه. در اساس اما، آوردند یمی جدید و متفاوتی به وجود اا خود نهادهیو  کردند یمبرای اداره کشور استفاده  ها آنو از 
ایرانی "ال یاشــت بلكه خد یتکنولوژیك برتر یو علم ینظام ازنظر تنها نه. مهاجم جدید از نوع دیگر بود و شدند یم "انیرای"

 رپیک ری که بتن قدیم با تمام ضربایبود، مهاجم "مادر"دف آن بیرون کشیدن حداکثر سود و انتقال آن به کشور ه .نداشت "شدن
زالویی به تن قربانی خود  چون م جدیدمهاج .شدند یم راین کشو سم، بخشی از جکردند یموارد  راقتصادی، کشو -ی عاجتما
ند را ه. مارکس نقش ورود انگلیس به درآوردآن را از پا  آنکه یبکرد  مزمن یچار خونریزدو او را  یدهسبچ مهماندار"(کشور )"

 :کند یم یبند جمعچنین 

ندوستان وارد شد، ه رکر پیب هک یدرپ یپ یضربات عنوان به ها یقحطا و هداخلی، تجاوزات، انقالبات، استیال یها جنگمه ه» 
[ انگلیس که یدرحال]نرفت.  تر قیعم]اما [ از قشر آن کشور  رسد یمپیچیده، سریع و مخرب به نظر  یزیانگ شگفت طور بهگرچه 

دادن دنیای گذشته،  از دست، خورد ینم منوز به چشه آنن ماساخت دیداثری از تج هیچم گسیخت و هند را از هتمام بافت جامعه 

«بخشد یمند نوعی اندوه ویژه هست آورد، به فالکت کنونی دبه  یجدید ینیاد آنکه یب
25

 

 .کاربردبه  توان یمنیز  انرایی در مورد قدقی شیوب کم طور بهاین تفسیر را  

 یسیاس - نظامیرا بر عوامل  فرهنگیعامل  ایرانچون  "یسوم جهان"ی اکشوره یماندگ عقبکه در مورد علل  ییها آنمشکل  
این است که با نواختن شیپور از سر  دهند یمخارجی و نمایندگان آن بر سرنوشت کشور اولویت  یها هیسرماو اقتصادی و سلطه 

 درواقعاقتصادی در اثر سلطه خارجی را نادیده گرفته و  -اجتماعی  یختگیگس ازهمرهنگی فگشاد آن، عواقب بغایت مخرب 
چنین  .عکسبر هی است و نعی اجتماسته کننده نییتعا آگاهی اجتماعی است که ینگ هبه ما بقبوالنند که این فر خواهند یم

 ریخی.تا می دارد و نهعلپایه  هدیدگاهی ن

رگونه توسعه سیاسی و هاز  یا شده حساب طور به 19وذ در دربار و تسلط سیاسی بر ایران، در سراسر قرن فپس از ن ها یسیانگل 
 درواقعجلوگیری کردند.  کرد یم مب صنعتی درون جوشی را فراهالقوقوع ان یارکان ایجاد شرایط الزم بمی که اتصاداق

 .ستیی جز این نیزچ« دهر قرن نوزد انگلیس، ایران و یروابط سیاس» یاساس یمحتوا

عناصر  ینتر شیاند کیتارو  نیتر یارتجاعآن با  مأمورانوذ انگلیس در ایران، اتحاد و همکاری فیکی از خصوصیات بارز ن 
علیه  شده حساب یتوز نهیکو روحانیان از یکسو و  فاشرا چه در دربار، چه در میان سران قبائل و عشایر و چه اعیان وجامعه، 

با اصالحات عباس میرزا 1820در دهه  ها یسیانگل .فرد خواهان پیشرفت ایران از سوی دیگر بود هر
26
در آذربایجان به  

فراهانی مقام قائماصالحات  یها برنامهبا تمام قوا در  1840و  1830و در دهه  مخالفت برخاستند
27
و امیرکبیر 

28
کارشکنی  

که از عناصر مرتجع و سفاکی چون آقاخان نوری حال نیدرعنقش اساسی بازی کردند. آنان  ها آنکرده و در شکست 
29
و میرزا  

آغاسی
30
بازی  یمؤثرنقش فراهانی و امیرکبیر  مقام قائمو نابودی  حذف درا پشتیبانی کردند، مبرای رسیدن به مقام صدارت عظ 

بودجه اصالحات خود خیال  نیتأماین بود که این دو برای فراهانی  مقام قائمکردند. دلیل خشم نمایندگان انگلیس از عباس میرزا و 
ریش داشتند. این تاز فرانسه و ا کتکنولوژی -علمی  یها کمکبستن تعرفه گمرکی بر کاالهای وارداتی روس و انگلیس و گرفتن 

 -لو روات درون ئاپلن به دنبال شکست -مین دلیل در اولین فرصت هنبود و به  تحمل قابلیچ رو هانگلیس به  برای دولت ها برنامه
 د.ندکر بیرون ایرانا از ردان رال گارفنی ژن هورگ باررد رب ربا فشا

سیاسی  -تقویت کشور در برابر فشار نظامی  ها آندف هکه  19ی نیمه اول قرن ح، اصالیها برنامهبه دنبال شکست  سان نیبد 
در « اصالحات»ی برنامه عشدند و نو ها سیانگلل تسلیم فشار مکا طور به - شاه نیناصرالد ژهیو به - قاجاران هجی بود شارخا

الجرم  یا برنامهچنین  ی جهینت .داخلی بود مخالفانحاکمه در برابر  تئهیدف آن تحکیم قدرت دربار و هپیش گرفتند که 
ً در  یا برنامهملی ایران بود )  برابر منافعخارجی و حفظ منافع آنان در  نیروهایسرسپردگی هر چه بیشتر دربار به  که دقیقا

منابع روزمینی  تنها نه به بعد 1870 ی دهه یها سالاست که از  یا برنامه چنین اتخاذ. به دنبال دوران خاندان پهلوی ادامه یافت(
 دهه یها سال .رود یممیان از  مالً عنیز  وربلکه استقالل سیاسی کش شود یمجیان داده رخاو زیرزمینی ایران به ثمن بخس به 

                                                           
 (127و12۶صفحات  12انگلس )چاپ انگلیسی جلد  –مجموعه آثار مارکس  25
ران بود. وی ولیعهد ای 1833تا  1797های  ( از شاهزادگان قاجار، فرزند فتحعلی شاه و آسیه خانم، که در فاصله سال1212درگذشته  - 11۶8عباس میرزا )زاده  26

 همچنین والی آذربایجان بود. او قبل از مرگ پدرش درگذشت.
مدار، ادیب، شخصیت برجسته و  خورشیدی در تهران( صدر اعظم ایران، سیاست 1214درگذشته  -خورشیدی در هزاوه اراک  1158ابوالقاسم قائم مقام )زاده  27

های وی در رابطه با انگلستان که بدنبال ایجاد  گیری سخت ر نیمٔه اول قرن سیزدهم هجری بود.در عرصه حکومت و سیاست و نیز ادب و هن  تأثیرگذار ایران

ها با وی گردید. ِسر جان کمپبل، سفیر انگلیس، با اخذ بودجه و خرج آن در جهت بدنام کردن میرزا  تجارتخانه و اخذ امتیاز از دولت ایران بود باعث دشمنی آن
ها دریافت  روپیه از آن 1000بگیر انگلیس بود و ماهانه  و حکومت به وی شود. از طرف دیگر میرزا ابوالحسن خان ایلچی که حقوقموفق شد باعث بدبینی مردم 

ها سر و سر دارد و به دنبال سرنگونی شاه است کرد. شاه در سال دوم سلطنت خود  می کرد، اقدام به بدبین کردن شاه و القای این که قائم مقام با روس

 میالدی( دستور داد او را در باغ نگارستان، محل ییالقی خانواده سلطنتی، زندانی و پس از چند روز خفه کردند. 1835)
شاه  های ایران در زمان ناصرالدین کاشان( مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم 1230دی  20اراک، درگذشته: 118۶خان فراهانی )زاده:  میرزا محمد تقی 28

شاه، ششمین پادشاه از  شاه قاجار و پدربزرگ محمدعلی الملوک همسر مظفرالدین شاه قاجار، پدر تاج الدوله، خواهر ناصرالدین میرکبیر همسر عزتقاجار بود. ا
ماه )سه سال  39کبیر دودمان قاجار بود. اصالحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد. مدت صدارت امیر 

چنین انتشار روزنامٔه وقایع اتفاقیه از  گذاری شد. هم های نو به فرمان او در تهران پایه گذار داُرالُفنون بود که برای آموزش دانش و فناوری و سه ماه( بود. وی بنیان
ناصرالدین شاه بود. امیرکبیر پس از این که با دسیسٔه اطرافیان شاه از  آید. سردار عزیز خان موکری داماد امیر کبیر و رهبر قشون شمار می جمله کارهای وی به

 شاه به قتل رسید. جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور ناصرالدین
ش( مشهور به اعتمادالدوله دومین صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار بود. ی کفایتی وی در اداره مملکت سبب  1243درگذشته  - 118۶میرزا آقاخان نوری )زاده  29

 بازگشت اوضاع آشفته قبل از امیر کبیر شد و در همین زمان بود که افغانستان از ایران جدا شد.
ش. در کربال(، آخرین صدر اعظم  1228درگذشته مرداد  -ش. در ماکو  11۶3یا  11۶2معروف به حاجی میرزا آقاسی )زاده  حاجی مال عباس بیات ایروانی 30

هرا کشیده شد. او محمد شاه قاجار بود. او پس از آن که قائم مقام فراهانی به فرمان محمدشاه کشته شد به این جایگاه رسید. در زمان او ایران به سمت قهق

 جا درگذشت. رگ محمد شاه، توسط امیرکبیر به کربال تبعید گردید و همانپس از م
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سخت به دنبال  شیها هیسرما و فرورفتهغرب در بحران عمیق اقتصادی  یدار هیسرماجهان  سو یک از است كه ییها سال 1870
 همخود به اروپا و  پرخرجای هم برای سفره شاه نیناصرالدو از دیگر سو  گردند یمسودآور  یها یگذار هیسرمای برای ر  فم
ط ق. فدزنمیان یجردست به حراج منابع کشور و دادن امتیاز به خا جهیدرنتو  گردد یمبه دنبال پول نقد  ران کمبود بودجه کشورجب
 :است شده یابیارزتوسط لرد کرزن چنین  -داد  رزویتر وسیژول رونبا با 1872سال  در هكه شا یازتیام -از این امتیازات  ییک

به  آن رای حتی یان است که تاکنون کسجرپادشاهی به خا و یکرمتمامی منابع قل منوع تسلی نیتر کامل حاوی »د داراراین ق

«م ندیده است.هخواب 
31

 

 19قرن  لیاواف به خال -خارجی در آغاز قرن بیستم  گران احتیساین بود که ناظران و  19قرن  ریدادها دروصل تمام این حما 
 رندهیدربرگدر مناطق دهقانی ایران )که  ژهیو به یسیاسی و شرایط سخت زندگ -گسترده، عدم امنیت اقتصادی  فقرد هشا -

 .اند بودهاکثریت بزرگ جمعیت است( 

 رزی حال نیدرعبود که  یعدالت یبو  فقرجی و ارخ طهانقالب مشروطه نخستین حرکت بزرگ و توده گیر مردم علیه استبداد، سل 
ال ریتأث  توانست یم. پیروزی این انقالب گرفت یمروسیه صورت  1905 انقالبو  اپنژاز  یهوسرشكست  ازجمله انیهج تتحو 

، و انگلیس میان روس 1907ی پنهانتوسعه واقعی، اقتصادی و سیاسی ایران باشد، قرارداد  درراهسرآغازی برای قدم گذاشتن 
 ت را به دستباضر آخریناول توسط آنان  جهانینفوذ آن دو ابرقدرت و اشغال بعدی ایران در جنگ  تقسیم ایران به مناطق

 یو اجتماع ی، سیاس دیاتصاق ی جانبه همهران بح ی ورطهی این انقالب بزرگ و استقالل ایران زد و این کشور را به اآورده
ب نقش القشکست ان در هاب و اختالف میان این نیروقالان رهبری ضعفی ، عامای اجتروهنی فنیست که ضع دییردت د.كشان
 .داشت یمؤثر

و نظم و امکان  و عشایر، عدم امنیت  قبایلاپیدمیک، تحقیر ملی، طغیان  یابیمارهقحطي و  گسترش،  یاقتصاد یختگیگس ازهم 
وی حاضر بودند تن به حکومت مرکزی ق یراحت بهپس از جنگ اول، شرایطی را فراهم آورد که مردم  یها سالکشور در تجزیه 

 .رأس آن دهند و "مردی قدرتمند" در

 

پهلویجوخاندانپنرضاخانمیریقدرتگیر

 

 زیر بود: لیدالخاندان پهلوی به  یگذار انیبناسی انگلیس به قدرت گیری رضاخان و یس -نظامی  مکک 

الدوله وثوققرارداد پنهانی  -1
32
به یک مستعمره انگلیسی تبدیل  و ایران عمالً  برد یماستقالل کشور را از میان  ها یسیانگلبا  

 دیگر منجر گردد. اریع تمامبه یک انقالب  توانست یممقاومت مردم در برابر این قرارداد )پس از برمال شدن آن(  .شد یم

نفت و  یها لوله؛ وجود 1908در سال  مانیمسجدسلنخستین چاه نفت  رسیدن به ثمرنفت در جنوب ایران و  فبا کش  -2
با باال  .برای انگلیس و شرکت بریتیش پترولیوم در ایران به وجود آورده بود یتیپراهمنفتی آبادان منافع جدید و  ساتیتأس

ا تضمین ر ساتیتأست این منیا توانستند ینم ییتنها بهگر ید بختیاریل یو ا "نگداران جنوبفت"گرفتن ناامنی در کشور، 
 د.از را برطرف کننین یا توانست یم یمرکز دکنند، تنها یک دولت قدرتمن

انگلیس را در این کشور به خطر  "منافع حیاتی"ایران اثر گذارد و  رب توانست یم یراحت به هیدر روس اکتبروقوع انقالب   -3
 همراهقفقاز به  در جنوب ویی که قبالً رنی نییعاز افسران قزاق،  یگاه دولت انگلیس، روي کار آمدن یکیداندازد. از د

ژنرال آیرونساید که آن ژهیو به -جنگیده بود  ها کیبلشولشکر دنسترویل علیه 
33
 دیتائرا  راین افس ه"شایست"خصوصیات  

 ظ منافع آن کشور در ایران بسیار مناسب بود.حفبرای  -کرده بود 

 .شود یمفراهم اخان رضقدرت گیری  مقدماتدر چنین شرایط داخلی و جهانی است که  

ستند نیروهای هحاکمه و دولت انگلیس در ایران،  تئهیواقعیات نامبرده و سرسپردگی آشکار رضاخان به منافع عالیه  رغم به 
ایران را از  که نیا :دارند هسلطنت رضاشا ارزیابی مثبتی از درمجموعکه   -برخی نیروهای "ملی" و "چپ"  ازجمله –سیاسی 

اینکه تمامیت ارضی  کرد؛ و مدرنیزه"ایران را "صنعتی" و " کهتبدیل کرد؛ این  یدار هیسرماالی به کشوری دوفئ ورک کشی
عناصری از حقیقت وجود دارد  ها یابیارزنظم و امنیت برقرار کرد، گرچه در بعضی از این  که نیا ایران را حفظ کرد، و

بودن چنین  کننده  گمراه، تر مهممن نکته  به نظرپوچ بیش نیست، اما  ییادعا" کردن یا "صنعتی کردن" ایران یدار هیسرماو"
 از جهت نادیده گرفتن اثرات نابودگر دیکتاتوری سیاه رضاشاهی برای آینده درازمدت ایران بوده است. ییها یابیارز

                                                           
 55کتاب ایران بین دو انقالب صفحه  31
اش  السلطنه( بود.او در دوره دوم نخست وزیری وزیر ایران بود. وی برادر احمد قوام )قوام ( چند دوره نخست1329بهمن  -ش  1252الدوله( ) حسن وثوق )وثوق 32

اردادی میان بریتانیا و ایران نامور به با بیانیه ای خبر از بستن قر 1298مرداد  18ها، در  ماه گفتگوی محرمانه با بریتانیایی 9( پس از 1299تا تیر  1297)مرداد 
 گرفت. داد. بر اساس این قرارداد همه امورات کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می 1919قرارداد 

در ایران بود. عملیات نهایی کودتا با دستور  1299( ژنرال انگلیسی و طراح اصلی کودتای 1880-1959) (Edmund Ironsideادموند آیرونساید )به انگلیسی:  33
السلطنه وقت هند، و وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، به اردشیر ریپورتر و ژنرال آیرونساید آغاز شد و به فرجام رسید. این  مستقیم لرد ردینگ، نایب

 کودتا به دست رضاخان میرپنج و سیدضیاءالدین طباطبائی اجرا شد.
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Ontological)یشناختهستی چرا؟ چون اگر این اصل بنیادین و  
34

در تکامل  کننده نییتعبپذیریم که عامل  را (

خود  یها ینوآور، ابداعات، اختراعات و ها تیخالقکه با  اند جامعهمولد آن  یها انسان نیروهای مولد یک جامعه،
علم، هنر، ادبیات،  پیشرفت ؛ اگر بپذیریم کهسازند یمو شیوه تولید جامعه را متحول  برند یم را باال هقدرت تولید جامع

 کیتکنولوژ -ی علم و پیشرفت هاست انساناز  تولید در قلمرو ذهن  یریناپذ ییجدافلسفه و دانش عمومی جامعه بخش 
خالقه آن جامعه و این آزادسازی تنها در شرایط  یروهایند بود جز با آزاد ساختن هممکن نخوا هجامع یکو صنعتی 

درباره  جانبه همهقضاوتی به  توان یم آنگاهاست،  رین پذی امکاناتوسعه سیاسی، یعنی آزادی و دموکراس
سال  60و به این راز سر به ُمهر پی برد که چرا پس از  افتی دست"مدرنیزاسیون" رضاشاهی و محمدرضاشاهی 

به این راحتی قدرت سیاسی در ایران را  توانند یمنوری  هللا فضل، پیروان راستین شیخ دست نیازا"مدرنیزاسیون" 
 قبضه کنند.

، بلکه نیروهای داخل یها ینوآورو  ها تیخالق یآزادساز بر هیتک، نه یرضاشاه« مدرنیزاسیون»محتواي اصلي 
و استعدادها از طریق برقراری یک دیکتاتوری پلیسی و از  ها تیخالقزور و سرکوب این  بر هیتک عکس بهدرست 

؛ به بند کشیدن و نابودی بهترین «جامعه مدنی» یها مانده یباقو آزاداندیشی؛ حذف میان بردن هرگونه آزادی 
 یها هیسرماامنیت  نیتأمیکسو و انجام یک سلسله "اصالحات" از باال در جهت  افراد از نیتر دوست وطناستعدادها و 

، تغییر شیوه زندگی مردم و «مدرن»نظام اداری و آموزشی  یکاز طریق ایجاد  ها آنخارجی و تسهیل حرکت 
خارجی و  یها فراوردهبه صنایع و  رانای ررچه بیشتهوابسته کردن  جهیدرنتنگ مصرفی آنان در این راستا و هفر

ی و جدید تیاحو تثبیت سلطه خارجی بر شاهرگ  یمحصول تکیک اقتصاد  یسو بهسوق دادن هر چه بیشتر کشور 
امنیتی "مدرن"، نه در جهت حفظ  عنی منابع نفت خام از سوی دیگر بود، ایجاد ارتش، پلیس و دستگاهیاقتصاد ایران 

ت حاکمه طرفدار آن در برابر هرگونه ئیهخاندان پهلوی و منافع خارجی و قدرت  منافع ملی ایران بلکه برای حفظ
 مردمی بود.مقاومت داخلی علیه این دیکتاتوری ضد 

ا هحرکت عظیم و توده گیر مردم ایران برای ر ین، دوم1330 ی دهه لیاواو  1320پایانی دهه  یها سالجنبش ملی 

بر ایران بود.  ها آنملت از زیر بار سنگین استبداد خانواده پهلوی و سلطه حامیان خارجی  کی شده سرکوبساختن توان بالقوه و 
ای انسانی داخل هنیرو یها تیخالقو  ها ییتواناآزاد کردن  جهیدرنتو  یو دموكراس یآزاد گسترش ، بایجنبش مل نیاعمق گیرې 

ی غیرضروری و حمایت از صنایع اتجملی و دیگر کااله هایکاال بندوبار یب؛ با جلوگیری از ورود خواه یترق نیروهایو رشد 
 یصنعت  یها هیپادر جهت توسعه و تکامل  ورو انساني كشصیص عقالنی نیروهای مادی توسط داخلی؛ با بسیج و تخمو  چککو

رهنمون  ییسو بهایران را  توانست یمغذایی، خودکفایی با حمایت از کشاورزی ایران و به وجود آوردن  ژهیو بهدرون جوش و 
 .ل و اصیل بودقماحصل آن نوعی انقالب صنعتی و توسعه و پیشرفت موزون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مستکه کند 

 و - دهدتمام منطقه گسترش  بهمثبت خود را اثرات  توانست یمروند رشد آزادی، دموکراسی، استقالل سیاسی و اقتصادی ایران 
ت هیئی عربی گرفته تا اندونزی، از آمریکای التین گرفته تا آفریقا، اما چنین روندی برای اشوره، از کداد یمداشت گسترش 

ا کردن کنترل خود هآن دو کشور حاضر به ر یها دولتم هنفتی و  یها شرکتم ه چراکهنبود  تحمل قابلحاکمه آمریکا و انگلیسی 
سخت  توانست یمل را رو دموکراسی در ایران این کنت ینبودند، گسترش آزاد فارس جیخلبر منابع انرژی ایران و کل منطقه 

سرنگونی دولت دکتر مصدق  تصمیم به -صاحبان کارتل نفت  ژهیو به -ت حاکمه آمریکا و انگلیسی هیئ رو نیازاکند.  ریپذ ضربه
 گرفتند.

 شیاند کیتارو  نیتر یارتجاعاز  یا مجموعهبر  همبازو برای برانداختن مصدق  32مرداد  28این دو دولت برای انجام کودتای 
مرتجعی چون شاه،  فروشان وطننوری و  هللا فضلمرکب از پیروان راستین شیخ  یا مجموعهترین نیروهای داخلی تکیه کردند؛ 

زاهدی، برادران رشیدیان و امثالهم. هللا فضلاشرف، 
خود و یا تبعیت  جهانی شده، مطابق با سرشت یها هیسرمابه سخن دیگر  35

متحد شدند تا از  خواه یترقو فاسدترین عناصر داخل علیه مردم و نیروهای  نیتر یارتجاعانباشت سرمایه، با  امان یباز قوانین 
« جامعه مدنی»مراه با آزادی و دموکراسی و ه، زا دروننظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مستقل و  یسو بهایران  پیشرفت

در ایران بلکه در گواتماال، کنگو،  تنها نهانجام دادند. این سیاست «  مترس از کمونیس»این کار را به بهانه جلوگیری کنند و 
 ی التین پیاده شد.ی و آمریکاای، آفریق ییکشور دیگر آسیا ها دهی و برزیل، اندونزی، شیل

لت وانگام دولت آمریکا رهبری اجرایی آن را به عهده گرفته بود و هکه در این  -متعاقب این کودتاها « مدرنیزاسیون»برنامه 

W. W. Rostowراستو)
36

مرحله جدید گردش سرمایه در سطح جهانی بود که  ادر تطابق ب -اصلی آن بود  پردازان هینظر( از 

 :یزاقربه قول دکتر ابراهیم 

و ساختاری شدن الگوی تولید مواد خام کشاورزی و معدنی در  افتهی توسعهدر مرحله سوم، با تراکم سرمایه در کشورهای  »
 یها وهیشو عدم امکان اعمال  یالملل نیبجدید  یبند قطبمستعمرات )و نیمه مستعمرات( و مقاومت شدید مردم این کشورها و 

 میرمستقیغچه  مستقیم و  یگذار هیسرما صورت به. صدور سرمایه چه شود یم گرفته شیپدر  ینو استعمار یها روشاستعماری، 

                                                           
34
بندی کرده و روابط  کند و این اشیا را به صورت تلویحی دسته انسان به فراخور محیطی که در آن قرار دارد، نسبت به اشیای پیرامون خود شناخت پیدا میهر  

 شود. شناسی گفته می آورد هستی دست می کند. به عبارت غیر دقیق، به شناختی که شخص از پیرامون خود به ها را مشخص می بین آن
35
 All the Shah's Menصفحه اول و نیز کتاب اخیر استیفن کینزر خبرنگار نیویورک تایمز زیر عنوان  2000اپریل  1۶ –ک تایمز رنیویو 
36
انسون همچنین دستیار ویژه برای امور امنیت ملی پرزیدنت لیندون ج و( اقتصاددان و نظریه پرداز سیاسی 2003فوریه  13 – 191۶اکتبر  7والت ویتمن روستو ) 

 بود. 19۶9 تا 19۶۶در سال 
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... در مرحله چهارم با گسترش  کند یم تعمیق را الملل نیب کار میتقسسپس پرداخت وام و "کمک" به کشورهای "جهان سوم"، 
استقالل اقتصادی و توجه "جهان سوم" به صنعتی  در کسبشکست  لیبه دلو  شده کسبمقاومت و ناکام ماندن استقالل سیاسی 

)و نیمه در مستعمرات  افتهی توسعهرشد الگوی مصرف منطبق با نیازهای کشورهای  باهدفعاملی برای رهایی  عنوان بهشدن 

 سلطه ریزو ارتباطات جهانی،  ونقل حملمستعمرات(، ایجاد صنایع وابسته مصرفی، برخورداری از امکانات جدید، 

. ایجاد این صنایع، الگوی تولید و شود یمده مستعمرات( سابق مجاز شمرفراملیتی در مستعمرات)و نیمه  یها شرکت

، مورد نوع جدیدی از وابستگی را که یگانگیازخودبمصرف وابسته را در "جهان سوم" گسترش داده و با توجه به 

 ."آورد یم به وجود استو تکنولوژی  آالت نیماشصنایع مصرفی، قطعات، وابستگی به مواد اولیه 

 زیر بود: یها مشخصهدر ایران بود که دارای   یا برنامهپیاده کردن چنین  درواقع محتوای اصلی "انقالب سفید" شاه

، ابداعات، ها تیخالقخشکاندن ریشه  جهیدرنتو  یخواه یآزادپلیسی هرگونه ندای  وقمع قلعسرکوب و  .1

به  ژهیو به –" به دیگر کشورها فرار مغزهااصیل و واقعی در کشور که در عوض موجب سیل " یها ینوآور

 شد –فاشیستی یعنی کشورهای امریکا و انگلیس  یها یکتاتوریدکشورهای عامل کودتا و حامی 

و  یدار هیسرماو نیمه ساخته کشورهای اصلی  شده ساختهکشور به روی کاالهای  یها دروازهباز کردن  .2

 توانست یمکه  یا کارخانهو کارگاهی داخل به صنایع  یدست عیصنااز میان بردن امکان تکامل  جهیدرنت

 و مستقل باشد. زا دروناصلی رشد صنعت و تکنولوژی  ساز نهیزم

طمه خوردن به کشاورزی و تخصیص ل جهیدرنتاز کشاورزی داخلی در جهت خودکفایی غذایی و  تیحما عدم .3

 یالملل نیبصادراتی به بازار  یها فراوردهزیر کشت مواد غذایی داخلی به تولید  یها نیزموسیعی از  یها بخش

 یسو به ها آندهقان و راهی شدن  ها ونیلیم یخراب خانهکشت و صنعت( و  یها شرکتو ایجاد  یسدساز)

 لشکر ذخیره کار ارزان. عنوان بهشهرها 

 دادوستدو وسایل ارتباطی راه دور جهت تسهیل  ها خراش آسمانو  ها هتل، بنادر، ها فرودگاه، ها جادهگسترش  .4

ت تجاری عوامل داخلی و خارجی انحصارات فراملیتی؛ گسترش صنایع مونتاژ کاالهای خارجی و فعالی

 تر مهمارزان داخل و گسترش بازار این کاالها؛ و از همه  باکارتکمیل کاالهای نیمه ساخته خارجی  منظور به

و  یا هیپا تکو تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی  –در درجه اول نفت  –گسترش معادن و تولید مواد خام اولیه 

صنعتی کشورهای اصلی  یها فراوردهوابسته که محتوای اساسی آن فروش نفت خام  و خرید اسلحه و دیگر 

 است. یدار هیسرما

آوردن اقتصادی "پررونق" و یک "طبقه متوسط" از این طریق که بخشی از مواهب فروش  به وجود .5

و خریداران کاالهای مصرفی وارداتی  شد یم ها آننفت خام و اقتصاد کامالً وابسته نصیب  آور سرسام

 .بودند یدار هیسرماکشورهای اصلی 

 که آنو تحقیر فرهنگ و هنر داخلی و زوال تدریجی  تنه ایپایین و  یپرست تجملگسترش فرهنگ مصرفی،  .6

 چنین اقتصادی بود. کننده لیتکم

مرداد بود. "صنایع مادر"  28از کودتای چکیده "دست آوردهای" "انقالب سفید" شاه و "توسعه اقتصادی" او پس  ها نیا

" اصفهان و آهن ذوب" اراک، "تراکتورسازی" تبریز و "یساز نیماشتوسط شاه مانند "صنایع فوالد" اهواز، " برپاشده

ً چنین هدفی نداشت و  به وجودمس سرچشمه که قرار بود زیربنای "اقتصاد صنعتی"   ییها پروژهآورد، چون اساسا

و  – شدند یم داشته نگهبا کمک مالی دولت سرپا  ستیبا یمو  دادند یمبقیه پول نفت بود، اکثراً ضرر نمایشی برای خرج 

در اساس  ها نیا. کردند ینمتبعیت  یدار هیسرمابرخالف ادعای برخی نیروهای "چپ"، از منطق قوانین  جهیدرنت

شاهدان عینی این تمدن بزرگ" روان است.  یها دروازه" یسو بهبود تا شاه بتواند ادعا کند که کشور  یا لهیوس

از خارج وارد  ستیبا یم یآور سرسامبا چه قیمت  شد یم بخرا ها آناز  یا مهرهکه اگر پیچ و  دانند یم"کارخانجات" 

پیوند  گونه چیه – یدار هیسرمابرخالف صنایع موجود در کشورهای اصلی  – دست نیازا. چرا؟ چون "صنایعی" شد یم

ً فاقد  یوار اندام با دیگر صنایع و با سطح دانش و تکنولوژی عمومی و قدرت تولیدی جامعه نداشت و کشور اساسا

ً اعضای پیوندی  به بدن جامعه بودند که  ینامأنوسصنایع صنعتی کننده بود. به سخن دیگر این نوع "صنایع" صرفا

 ن پاره بدل شد(هو کرد. )دیدیم که بیشتر این "کارخانجات" به آ – کرد یمرا "دفع"  ها آنالجرم این بدن روزی 

از  یتر عیوسهر چه  یها بخشجهانی، ادغام  یها هیسرمامحتوای بنیانی این "مدرنیزاسیون" و هدف اساسی آن از دید 

" یسوم انجهزیر هژمونی کشور عامل کودتاها ، " – جهان در "بازار جهانی" به رهبری چند کشور اصلی تولیدکننده

شوروی  ازجملهوسیع )  یها بخش" و تبدیل این  یالملل نیب کار میتقساز جهان در "  یتر بزرگهر چه  یها بخشکردن 

سابق و اقمار آن( به منبع تولید خام و اولیه صنعتی و کشاورزی و کار ارزان برای کشورهای اصلی تولیدکننده و بازار 

تکنولوژیک و تمرکز مدیریت،  –ر و حفظ برتری کامل علمی و صنعتی فروش برای کاالهای صنعتی کشورهای اخی

 تولید در این کشورهاست. یزیر برنامهطرح و 
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خارجی و فراملیتی وسیعاً  یها هیسرمادر این نوع "مدرنیزاسیون"، گر چه روابط کاالیی  و پولی برای تسهیل حرکت 

 یدار هیسرماتولید پیش  یها وهیشخدمات وابسته، دریایی از صنایع و  وبرق پرزرق، اما در پشت جزایر ابدی یمگسترش 

 ها ونیلیمگرفته تا  یا لهیقبو  یا رهیعشاز تولید  – دهند یمبه حیات خود ادامه  خورده یتوسرو  رشدهیتحق صورت به

دیم کار  یها نیزمدهقانی که با وسایل سنتی روی  ها ونیلیم؛ از کنند یمکارگاه کوچک و متوسطی که با ابزار سنتی کار 

صنعتگر دستی مناطق شهر و  ها ونیلیمباران چشم به آسمان و "رحمت الهی" دارند تا  یا قطرهو اغلب برای  کنند یم

و به  پردازند یمکسبه سنتی و بازاری که برای "حالل کردن" مال خود خمس و ذکات و حق امام  ها ونیلیمروستا از 

 شهر و ده .... زالوصفت رباخوارانو دالالن و  خران سلفتا خیل  روند یمزیارت مقابر متبرکه 

، به این معنا که در پشت آورد یم به وجوداین نوع "مدرنیزاسیون"، فرهنگ همسو با چنین "زیربنای" پرتناقضی را 

سنتی در اعماق جامعه به  خورده یتوسرو  رشدهیتحقاز فرهنگ "مدرن"، دریایی از فرهنگ  یوبرق پرزرقجزایر 

دعا گرفته تا روابط شاگرد و استادی و مرید و مرادی؛ از  یا لهیقبو  یا رهیعشاز روابط  – دهند یمحیات خود ادامه 

 تنگاتنگو زنجیرزنی؛ از مراسم حج و رابطه  یزن نهیسو  یخوان روضهبه همراه آخوند محل گرفته تا  یجمع دسته باران

سنتی و خانوادگی و شیوه لباس پوشیدن و خوردن و  دهیچیپ درهمروحانیون گرفته تا تمام روابط  و کسبه با ها یبازار

در چنین فضا و محیطی به حیات خود ادامه داده و منتظر فرصت  هللا فضلنوشیدن و ازدواج و طالق ... و پیروان شیخ 

آخوندها در این  آزاد گذاشتنساختن مساجد و شاه با نابودی نیروهای سکوالر ملی و چپ، برای گرفتن قدرت ماندند و 

 سیاسی مقدمات این قدرت گیری را فراهم ساخت. خأل

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

ر "کاریزما" ی رهبر انقالب یا زیرکی نوری را فقط د هللا فضلراستین شیخ جستجو کرد. علت قدرت گیری پیروان 

ایران توجه کرد. تردیدی نیست که شرایط  ی جامعهدر جستجوی علت آن باید به اعماق   ،یافت توان ینمسیاسی او 

و "سوسیالیسم واقعاً موجود"؛ طرح الترناتیو "نه  یدار هیسرمابه قدرت گیری آنان کمک شایانی کرد: بحران  یالملل نیب

از سوی  هللا فضلبنیادگرایی مذهبی در سطح جهانی؛ تشخیص و تعیین پیروان شیخ  یریگ اوجشرقی، نه غربی" و 

الترناتیو پس از سقوط شاه برای حفظ درازمدت منافع خود در منطقه )کنفرانس  نیخطرتر کم عنوان بهامپریالیسم 

گوادلوپ
37

به سیروس ونس( و صاف کردن جاده برای قدرت گیری سریع خمینی برای  وانیسالنامه معروف ویلیام  و 

 یماندگ عقب، چنین نیرویی، از آن دریای نیباوجوداسرکوب نیروهای ملی و چپ و جلوگیری از عمق گیری انقالب ... 

 .سر برآوردمعه ایران در "زیربنای" جامعه و "روبنای" فرهنگی منبعث از آن یعنی از اعماق جا

 

 سقوط خاندان پهلوی و نهاد سلطنت

 

اجتماعی در عرض کمتر  یعدالت یبسومین حرکت عظیم مردمی علیه دیکتاتوری، سلطه خارجی و  1356-57انقالب 

میانی  یها سالو چه در  20اول قرن  ی دههاساسی انقالب مشروطه، چه در  یها خواست ازآنجاکهاز یک قرن بود و 

به شکست کشانده شده بود،  –جهانی  یدار هیسرماهای  باقدرتبه دلیل همدستی و همکاری ارتجاع  داخلی  –آن 

 شعارهای اصلی این انقالب نیز آزادی، استقالل و حکومت جمهوری باقی ماند.

عمیقاً  یا جنبه سو کیکه جنبش از  شد یمکه اشاره شد در این واقعیت متبلور  گونه هماناین انقالب اما،  رینظ کمتناقض 

به ، از سوی دیگر گرفت یبرمرا در  یا طبقهمردم از هر قشر و  یها توده% از 90مردمی و فراگیر داشت و بیش از 

 دار استخوانو طبقه کارگری قدرتمند،  کجانبیو مستقلی از  دار استخوانبورژوایی بومی قدرتمند،  یریگ شکلعدم  لیدل

از شرایط دیرپای داخلی  یا مجموعه به خاطرنوع "مدرنیزاسیون" که اسم بردیم( و  و مستقل از جانب دیگر )به دلیل

تجاری و داللی و  یها هیسرماموجود که به آن اشاره کردیم، نمایندگان  یالملل نیبعمومی جامعه( و شرایط  یماندگ عقب)

توانستند با  یراحت به –"روبنای" فرهنگی آن  ژهیو بهچه چه در "زیربنای" جامعه و  – یدار هیسرماتولید پیش  یها وهیش

"بی لکه" و زیرکی سیاسی رهبر خود بر شعارهای این انقالب عظیم سوار شده و  ی سابقهاستفاده از "کاریزما"، 

ً آلوده به فرهنگ پیش  –ایران را  مانده عقببورژوازی بی استخوان و "چپ" وابسته و  که خود هر دو عمیقا

از میدان به  کی به کیوسیع "مذهبی" این نیروها را  یها تودهبه دنبال خود کشد و سپس با بسیج  – بودند یدار هیسرما

 و تار و مار کند و قدرت خود را تحکیم بخشد. درکرده

 هللا فضلدور داشت این است که سالله شیخ  ازنظرپراهمیت تاریخی دیگر که در مورد جامعه ویژه ایران نباید  ی نکته

مدعی گرفتن قدرت  –و در تعارض با آن  –نیرویی بیرون از حکومت  عنوان به، سو نیابش مشروطیت به نوری از جن

نشانده خارجی و حافظ منافع آنان  دست هم –در دوران سلطنت پهلوی  ژهیو به –حّکام روز  ازآنجاکهسیاسی بوده است. 

                                                           
37
قدرت مهم بلوک غرب )آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربی( در جزیره  4میان رؤسای دولت  1357/دی 1979ای بود که در ژانویه  کنفرانس گوادلوپ جلسه 

 بود. -57ین روزهای پیش از انقالب آخر-گوادلوپ برگزار شد و یکی از موضوعات اصلی آن بررسی وضعیت بحرانی ایران در آن دوران 
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 یها یماندگ عقبکه در دریای  ییها توده -وسیع مردم یها توده، این نبرد در چشم اند بودهو هم تجسم دیکتاتوری پلیسی 

و ضد سلطه  یکتاتوریدنیرویی ضد  عنوان به –بودند  ور غوطهجامعه چه در "زیربنا" و چه "روبنای" فرهنگی آن 

نیست که اینان از جنبش  لیدل یبمشروعیت "آسمانی" که حقانیت "زمینی" داشتند.  تنها نه رو نیازاو  شده شناختهاجنبی 

 .اند بودهسیاسی کشور  در سرنوشتو دخالت  ها تودههمیشه قادر به بسیج  سو نیامشروطه به 

فکری یکدست  روند کی عنوان به، نه اعتقاد مذهبی سو نیادیگر در این رابطه آنکه از جنبش مشروطه به  تیپراهمنکته 

یک "کاست عنوان بهمطرح گردید و نه روحانیون 
38

 هللا فضل. در انقالب مشروطه، شیخ اند کردهیا قشر یکدست عمل  "

جامعه راست افراطی و رادیکال سیاسی را نمایندگی  یدار هیسرمانماینده و نمود شخصی نیروهای پیش  عنوان به

حانیون رو عنوان بهو با تمام قوا در برابر فکر مشروطیت )انقالب بورژوایی( ایستاد؛ بهبهانی و طباطبایی  کرد یم

شیخ محمد خیابانی  که یدرحالعمق گیری آن در برابرش ایستادند،  اب"اعتدالی" در ابتدا با انقالب همراهی کردند 

 یک دموکرات رادیکال توسط ارتجاع به دار آویخته شد. عنوان به

)بروجردی، بهبهانی و کاشانی( علیه مصدق و جنبش مردم قد علم  هللا فضلنیز پیروان شیخ  1330 ی دههدر جنبش ملی 

 هللا تیآ که یدرحالانگلیس و امریکا در برانداختن دولت دکتر مصدق همکاری کردند  یها دولتکردند و با دربار و 

ل قرار برقعی جزو طیف دموکرات رادیکا هللا تیآزنجانی و طالقانی با جنبش ملی ماندند و روحانیون دیگری چون 

 گرفتند.

در تاریخ  فرد منحصربه یا دهیپدقرن بیستم و آنچه این انقالب را  یها جنبشنسبت به دیگر  1357وجه تمایز انقالب 

، مخالفت و تضاد خود با یرینظ کماین است که جناح راست و رادیکال مذهبی توانست با زیرکی سیاسی  کند یمایران 

با خواست واقعی مردم  –اجتماعی و فساد بود  یعدالت یب، یفروش وطناتوری، حاکمی که نماد دیکت –حاکم زمان را 

با  ها آنمخالفت و تضاد اصلی  که یدرحالدهد،  هو این همان جلو وسهمیعنی آزادی، استقالل و حکومت جمهوری 

 و وابستگی آن." آن بود و نه جنبه دیکتاتوری ونیزاسیمدرن"پیشرو" و مظاهر " یها جنبهخاندان پهلوی تضاد با 

 یالملل نیبفرهنگی، ضعف نیروهای سیاسی ملی و چپ و شرایط خاص  یماندگ عقباز عوامل  یا مجموعهبدین ترتیب 

( صاف و به قدرت گیری آن یدار هیسرمادر آن مقطع زمانی، جاده را برای رهبری این نیروی "پیش مدرن" )پیش 

آورد. این نیرو  به دنبالدیگری را  تیپراهمگیری این نیروی راست و افراطی پیامدهای بغایت  باقدرتکمک کرد. اما 

جایگاه مستحکمی  رو نیازامبارزه کرده بود و  ها با آنکه تابحال با حکام دیکتاتور، وابسته و فاسد به مخالفت برخاسته و 

 آن رارسیده و مردم مجال  به قدرتبود، اکنون  در صف انقالبیون داشت و "تقدس" خود را در چشم مردم حفظ کرده

بودند به ماهیت واقعی آن پی برند. به سخن دیگر این نیرو که تا حال خود را در البال و منافذ عمیق جامعه  داکردهیپ

برای نخستین بار در  –مردم وعده بهشت داده بود، اکنون  یها توده"مبارزه علیه ظلم" به  رپوششیزپنهان کرده و 

 اریکه قدرت نشسته و جایی برای پنهان شدن نداشت. بر -اریخ مدرنت

پرچرک تشبیه کنیم که در  یا آبسهآن( را به  یماندگ عقباگر معضل بسیار پیچیده و دردناک جامعه ایران )علل 

رد چون چاقوی جراحی عمل ک 1357پیشین، مردم کوشش کردند با نیشتر زدن به آن عالجش کنند، انقالب  یها جنبش

و خواهیم دید  –بیرون ریخت  اش کننده ناراحتکه این آبسه را سرتاسر شکافت و هر آنچه محتویات آن بود با تمام تعفّن 

 شکافته شده گوشت تازه در حال جوانه زدن است. آبسهچگونه از کف این 

مردم  یها خواستاشاره شد  که گونه همانپیشین،  یا توده یها جنبشبا  1357چشمگیر انقالب  یها تفاوتتمام  رغم به

کامل مقابل این  طور به)آزادی، استقالل، حکومت جمهوری( عوض نشده بود اما خواست رهبری جدید چیزی تقریباً 

مدرنیته واقعی بود، خواست حکام جدید، عقب کشیدن  یسو بهبود. خواست مردم، پیشرفت به جلو و رفتن  ها خواست

قبل از انقالب  ی دههو نفی دست آوردهای مردم در چند  –به دوران ماقبل مشروطه  الاقل ای -سال پیش 1400جامعه به 

 گرفت. به خودشکل خونینی 

 ی دهیرس به قدرتاین بود که نیروی  –داشت  فرد منحصربهطنزی که بازهم شکل  –طنز روزگار )دیالکتیک تاریخ( 

منفی تبدیل به عاملی مثبت  یا نمونه عنوان بهمردم،  یها خواستتضاد آن با  لیبه دلجدید از همان ابتدای حاکمیت خود، 

یک جهش بزرگ فرهنگی در اعماق جامعه شد. به سخن دیگر اگر در عصر روشنگری، بزرگانی چون برای وقوع 

آوردند،  به وجودمثبت انقالب فرهنگی و فکری بزرگی در اروپا  یها نمونه عنوان بهولتر، روسو، دیدرو و هولباخ 

. یعنی هر چه رژیم سعی بیشتری در کردند یممنفی بازی  ییها نمونه عنوان بهاکنون این نقش را  هللا فضلروان شیخ پی

به آزادی  این عشق و آثار شد یم، عشق مردم به روشنایی بیشتر کرد یم یوسط قرون یها یکیتارعقب کشیدن جامعه به 

و اقشار "منورالفکر" محدود نماند بلکه تا اعماق جامعه  ها گروهبه  رو چیهبه  -برخالف گذشته -و دموکراسی این بار

 نفوذ کرد.

                                                           
38
های  شود. در نظام کاست؛ افراد عضو در رتبه های انتسابی توزیع می کاست؛ نوعی نظام اجتماعی است. در این نظام؛ مزایای اجتماعی بر اساس نقش 

 های دیگر رعایت کنند. رابطه با اعضای رتبهای را در رفتار و اعمال خود و  های دیگر را ندارند و باید شرایط ویژه مختلف، حق گذر به رتبه
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را داشت و در راستای  یوسط قرونفرهنگی خیال کشاندن جامعه به -سیاسی ازنظربدین ترتیب رژیم حاکم جدید، اگر 

 یها خواستدر عمل چنین خیالی قانون اساسی مطابق این شیوه تفکر را در گرماگرم انقالب به مردم قبوالند، اما 

دموکراتیک مردم چون دیگ جوشانی بود که با این تمهیدات امکان خاموش کردن آتش زیر آن وجود نداشت. رژیم از 

 عنوان بهیک "اّمت مسلماِن" مطیع و یکدست را داشت؛ از سوی دیگر  صورت به یا جامعهیکسو خیال برقراری 

دانشگاهی را به خانواده شهدا و دیگر مستضعفان اختصاص داد؛  یها یصندل% از 40"نماینده مستضعفین" نزدیک به 

تلویزیون را به دهات برد و بعد هم "دانشگاه آزاد" را  –رادیو  ها آنمناطق دهقانی را جاده کشی کرد و با دادن برق به 

سال  10-15ر همان د جهیدرنتبه اقصی نقاط کشور برد و  –مرفهی برای رژیم تهیه کند  برو کراتکه قرار بود قشر  –

و دهات صاحب  ها شهرکشدند و بسیاری از  باسوادسال  25% از جوانان زیر 90اول بعد از انقالب نزدیک به 

 "دانشگاه" شدند.

و ورزش کشاند و جلوگیری از ورود  ینورد کوهو نبود تفریحات زمان شاه، جوانان را به  یپوش اهیساز سوی دیگر نیز، 

 یها یآزادایجاد کرد؛ دخالت در ریزترین امور خصوصی مردم عشق به  یساز لمیفدر هنر فیلم خارجی جهشی بزرگ 

 یریگ سختآورد؛  به دنبالآثار خارجی را  یها ترجمهساخت و ترس از اظهار عقیده شخصی، سیل  ور شعلهمدنی را 

این دو را به درون منزل کشاند؛ منع نوشیدن و پوشیدن هر چه بیشتر شد،  ی رابطهو پسر در بیرون  ردر رابطه دخت

شد؛ هر چه صدای بلندگوهای رسمی بلندتر شد، کنجکاوی  تر نیرنگ ها لباسبیشتر و  ها یدنینوشتخصص در پرورش 

شدیدتر شد، "ممنوعه"  یها لمیفدر نمایش  یریگ سختبرای یافتن آخرین تولیدات موسیقی خارجی بیشتر شد؛ هر چه 

شد، عالقه  تر اکارانهیرشد و باالخره هر چه شعارهای "ضد امپریالیستی" رژیم بلندتر و  تر داغ"قبیحه"  یها لمیفبازار 

 مردم به "شیطان بزرگ" بیشتر شد.

هر چه  رو نیازارژیمی که وعده بهشت به مردم داده بود، در عمل زندگی را به جهنمی واقعی بدل کرده بود و 

 یتر سختبا شکست  اش یاقتصاد یها برنامه( و ساله هشتو جنگ ویرانگر  یریگ گروگانسیاسی آن ) یها هبرنام

 روی برگرداندند. آن، گروه بیشتری از مردم، از شد یمروبرو 

، افتاد یمشده و در آن شکاف  تر یمنزو هرروزو عملکردش  ها وعدهوجود تناقضات حل ناشدنی میان  لیبه دلاگر رژیم 

. به سخن دیگر اگر در بیرون، جامعه ظاهری آرام ستادندیا یمآن  در برابرآگاه شده و  یتر عیوس یها تودهدر پایین، 

، در بطن جامعه شد یمکه سریعاً سرکوب  گرفت یمصورت  نجاوآنجایادر  یخودبخود یها شورشداشت و فقط گهگاه 

 یها تودهآگاهی سیاسی و اجتماعی  باال رفتن، در ها انسانهی یک انقالب واقعی در حال وقوع بود؛ انقالب در خودآگا

 زنان و نسل جدید دوران انقالب. ژهیو به –وسیع مردم 

  

 

 


