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 ۶ژوﺋن ۲۰۰۰

آﯾﺎ رژﯾم اﯾران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت؟
ﺑﺣث در ﺑﺎره ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و درک اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ی ﭘر اھﻣﯾت ،ﺑﺣﺛﯽ روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ ﯾﺎ آﮐﺎدﻣﯾﮏ
ﻧﯾﺳت ،اﯾن ﺑﺣث ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ھﺎی روزﻣره ی ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اوﺿﺎع ﺟﺎری و ﺑﯾﺳت ﺳﺎل اﺧﯾر اﯾران
ﺑرﻣﯽ ﮔردد ،از ﺟﻣﻠﮫ آن ﮐﮫ:
.۱

ﭼﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری را ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ اش ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و اﻋدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و  ۷۰ﺳﺎل ﺑﻌد ﭘﯾروان راﺳﺗﯾن او ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را در اﯾران
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻗﺑﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

.۲

ﭼﮫ ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾروان راﺳﺗﯾن ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری ﭘس از ﺷﺻت ﺳﺎل ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون
رﺿﺎﺷﺎھﯽ و ﷴ رﺿﺎ ﺷﺎھﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﻧد و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ
از ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﮐﺷﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌدا ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ آن ھﺎ را ﺗﺎر و
ﻣﺎر ﮐﻧﻧد؟

.۳

از آن ﻣﮭم ﺗر آن ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾرو ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧﺳت اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﺳﺑﮫ و
ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐوﭼﮏ و ﻓﻘرای ﺷﮭر و ده را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﮐﺷد و از طرﯾﻖ ﺑﺳﯾﺞ اﯾن ﻧﯾروھﺎ
دﮔراﻧدﯾﺷﺎن را ﺳرﮐوب ﮐﻧد؟

.۴

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾن ﻧﯾرو در زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و روﺑﻧﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﮐﺟﺎﺳت؟

.۵

در ﻋرض ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ ﺗﺣوﻻﺗﯽ در ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و آن
ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ،آن ﮐﺳﺑﮫ و ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐوﭼﮏ و آن ﻓﻘرای ﺷﮭر و ده و آن ﺣﺎﺷﯾﮫ
ﻧﺷﯾﻧﺎن ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه آﻧﺎن روﺷﻧﻔﮑران ﺟوان ﻣذھﺑﯽ و ﻣﺗﻌﺻب
آن روز )رھﺑران ﭘﺎﺳداران ،ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻣﮭره ھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼب،
ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧدﮔﺎن داﻧﺷﮕﺎه و ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﻣﻌﻣم و ﻏﯾر ﻣﻌﻣم رژﯾم و ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎی
ﺳرﮐوب ﻧﯾروھﺎی دﮔراﻧدﯾش آن روز( ،اﻣروز در زﻧدان ھﺎی رژﯾم ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،در
روﺷﻧﺎﺋﯽ روز ﺗوﺳط رژﯾم ﺗرور ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺧطر اﻋدام و ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؟

.۶

ﭘدﯾده ی  ۲ﺧرداد ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮫ اﺳت ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در اﻧﻘﻼب؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺗرﻓﻧد از
ﺳوی ﻗدرت ﺣﺎﮐم ﺑرای ﺣﻔظ رژﯾم اﺳت؟ ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎرز آن ﺗﺣوﻟﯽ ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ در ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳت؟

.۷

اﮔر ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎی ﺳرﮐوب دﯾروز ،اﻣروز ﺧود در زﻧدان اﻧد ،آﯾﺎ ﺗﺿﺎد ﻣﯾﺎن اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن و
زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن آن ھﺎ ﯾﮏ ﺗﺿﺎد ﺑﺎﺳﻣﮫ ای و دروﻏﯾن اﺳت ،ﯾﺎ ﺗﺿﺎدی اﺳت آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﮫ ﻻﺟرم
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﯾﮏ ﺳوی اﯾن ﺗﺿﺎد ﺑﺎﯾد ﺣذف ﺷود؟ اﯾن ﺗﺿﺎد آﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزی اﺳت و ﯾﺎ
ﯾﮏ درﮔﯾری ﺟدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ؟

.۸

ﺑﮫ ﮐﻼم ﺳﺎده ﺗر ،آﯾﺎ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺟﻧﺎح ﺑﺎزار و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺧﺗﻼف ﻣﯾﺎن دو
ﺟﻧﺎح از ﺑورژوازی اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ دﻋوای زرﮔری اﺳت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﮑس ﺗﺿﺎد ﻣﯾﺎن
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ﺑﺎزار و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت؟ ﺗﺟﺎر ﺑﺎزار و روﺣﺎﻧﯾون
طرﻓدار آن ھﺎ ﺧﻣﯾره ی ﺑورژوازی دارﻧد؟ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﮑس ھم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎدی آﻧﺎن ﺿد ﺑورژوازی
اﺳت و ھم ﻓرھﻧﮓ آن ھﺎ؟ ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر آﯾﺎ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ،ﻣﺻﺑﺎح ﯾزدی ،ﻣﮭدی ﮐﻧﯽ ،طﺑﺳﯽ،
ﻧﺎطﻖ ﻧوری ،ﺟﻧﺗﯽ ،ﺧزﻋﻠﯽ و ﻋﺳﮕر اوﻻدی )ﻣﮭره ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران( از ﺳﻼﻟﮫ ی
ﺟﺎن ﻻک ،آدام اﺳﻣﯾت ،ﮐﺎﻧت ،ھﮕل ،ﻣﺎﮐس وﺑر ،ﮐﺎرل ﭘوﭘر و ﻣﯾﻠﺗون ﻓرﯾدﻣن ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻋﮑس اﺧﻼف واﻗﻌﯽ ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری اﻧد؟ آﯾﺎ ﻓرھﻧﮓ اﯾﻧﺎن ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﺑورژواﺋﯽ اﺳت
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری؟
.۹

و ﺑﺎﻻﺧره ﺳوال ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی زﯾر ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھﻣﮫ ی ﺳواﻻت ﺑﺎﻻ در ﺑطن آن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت:
آﯾﺎ اﯾران ﮐﺷوری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ اﯾران از ھﻣﺎن ﺧﺻوﺻﯾﺎت زﯾرﺑﻧﺎﺋﯽ و
روﺑﻧﺎﺋﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺣﻘوﻗﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺳوﺋد ،اﻧﮕﻠﯾس و آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑرﺧوردارﻧد؟

ھﺳﺗﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ،ﭼﮫ در داﺧل اﯾران وﭼﮫ ﺧﺎرج ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اوﺿﺎع اﯾران ﭼﻧﺎن ﺑﻐرﻧﺞ و ﭘﯾﭼﯾده
اﺳت ﮐﮫ اﺻوﻻ ھﯾﭻ ﺗﺋوری و ﻧظرﯾﮫ ﭘردازی وﯾژه ای ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎ و ﻣﻌﺿﻼت ﮔذﺷﺗﮫ و ﮐﻧوﻧﯽ
آن ﻧﯾﺳت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻣﺎ ،ھﯾﭻ ﺗﺣﻠﯾل دﯾﮕری ﺟز ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی اﺻول ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺣوادث ﺑﯾﺳت ﺳﺎل اﺧﯾر – اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن و ﺳﯾر ﺣوادث ﺑﻌد از آن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز – را ﺑﮫ طور ﻋﻠﻣﯽ ﺗﻔﺳﯾر
و ﺗﻌﺑﯾر ﮐﻧد.
ﮐﻠﯾد ﺣل اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﯾز درک ﻣﻔﮭوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻣﻌﯾﻧﯽ از رﺷد آن
ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘدﯾدار ﺷدن ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷد؛ ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن دو ﻣﻔﮭوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری؛ ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻋﻣﻠﮑرد آن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ؛ ﺷﯾوه ی ﻋﻣﻠﮑرد آن در ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐزی و اﺛرات آن ﺑر
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و ﻏﯾره اﺳت.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ،اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ و اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﺛرات اﯾن ﭘدﯾده ی ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑر ﮐﺷور ﻣﺎ ازاواﺋل ﻗرن ﻧوزده ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﻧﺷود ،درک اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن و آﻧﭼﮫ ھم اﮐﻧون در ﺑطن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران ﻣﯽ ﮔذرد ﻣﻣﮑن ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای درک ﻋﻣﯾﻖ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ی ﻣﻔﮭوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﭼون ﮐﺎر ،ﺗوﻟﯾد ،ﺻﻧﻌت ،ﺗﺟﺎرت ،ارزش ،ارزش اﺿﺎﻓﯽ و اﻧواع آن و ﻏﯾره ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ
ﺷود .در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ی ﻣﺧﺗﺻر اﻣﺎ در درﺟﮫ ی اول ﺗﺎﮐﯾد را ﺑر ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧواھﯾم
ﮔذاﺷت .دﻟﯾل آن ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﺑرای ﮔﺷودن ﻣﻔﮭوم ﯾﺎ ﻣﻘوﻟﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎرﮐس
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧم اﯾن اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑدون ﺑﮭره ﮔرﻓﺗن از ﻣﻘوﻻت ﮐﺷف ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط
او اﺻوﻻ ﻣﻘوﻟﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻗول ﺳوﻣﺑﺎرت ) (Sombartاﮐﺛر
اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺑورژوا و ﺣﺗﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺗﺻﺎد ﻟﻐت ﯾﺎ ﻣﻔﮭوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﯽ
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽ داﻧﻧد )ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو ،ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،۲۰۰۱ﺻﻔﺣﮫ .(۵۰
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭼﯾﺳت؟
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ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد از زﺑﺎن آدام اﺳﻣﯾت و در دﺳﺗﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﻓﻠﺳﻔﯽ  ۱۸۴۴او دﯾده ﻣﯽ ﺷود» :ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﻣﯾت ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﮐﺎر اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده و اﻧﺑﺎر ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود«).(۱
ﭘس ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﮐﺎر اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده .اﻣﺎ آﯾﺎ ھرﻧوع ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ھرﻧوع ﮐﺎری از ﻧوع
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت؟ ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣدت ھزاران ﺳﺎل – از زﻣﺎن ﻣﺻر ،ﯾوﻧﺎن و
روم ﻗدﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن ﻓﻧﯾﻘﯾﺎن و ﯾﮭودﯾﺎن اروﭘﺎی ﻗرون وﺳطﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل اﻧﺑﺎﺷت ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﻼﻓﺻل ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد و اﻧﺑﺎﺷت آن ﺑﮫ
ھﯾﭻ رو ﺷﮑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣدت ھزاران ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از
اﺷﮑﺎل اﻧﺑﺎﺷت ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ در ﺷﯾوه ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری – از ﻋﺷﯾره ای و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
ﺑرده داری و ﻓﺋوداﻟﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .طﯽ آن ھزاران ﺳﺎل ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ آن ﺗوده ھﺎی ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧﻧده – ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﻧﺻﯾب ﺑرده داران ،ﻓﺋودال ھﺎ ،روﺳﺎی ﻗﺑﺎﯾل و ﻋﺷﺎﯾر ،روﺣﺎﻧﯾﺎن و
دﯾﮕر اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﻏﯾر ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺷده – ﺑﮫ ﺻورت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧزد ﺗﺟﺎر و رﺑﺎﺧواران ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷده
اﺳت.
ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ،در ﻣﻌدودی ﮐﺷورھﺎ ،در ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﻧﯽ از رﺷد ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﻟده و ﺗﺟﻣﻊ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺷراﯾط دﯾﮕر )از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﮐﺎﻓﯽ در اﺛر ﻏﺎرت دﯾﮕر ﺑﺧش ھﺎی
ﺟﮭﺎن و دﯾﮕر ﻋوﻣل ﭘﯾﭼﯾده ی ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ( ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘوﯾﺎﺗرﯾن ﺑﺧش اﻧﺑﺎﺷت ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،وارد ﺻﻧﻌت ﻣﯽ ﺷود و وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐوﭼﮏ و ﭘﺎﮐﻧده را ﺑﮫ ﺗﺻرف در ﻣﯽ آورد و
ﺳﭘس طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣواﻧﻌﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺳر راه آن اﺳت ﮐﻧﺎر ﻣﯽ زﻧد و ﯾﺎ ﻣﻘﮭور ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ﻓراﮔﯾر ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﺳوﺧت و ﺳﺎز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻌرﯾف ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و درک واﻗﻌﯽ ﻣﺣﺗوای آن ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ دﻧﺑﺎل ﮐردن ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ ی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎری ،رﺑﺎﺋﯽ و ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ظﮭور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﻧﻣودھﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘوﯾﺎﺗرﯾن طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗﺎز اﺑداع و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺷﯾوه ھﺎی ﻧوﯾن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓرھﻧﮓ ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺣﻘوق و ﻗواﻧﯾن ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮔردﯾدﻧد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .ﻣﺣﺗوای اﺳﺎﺳﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎرﮐس را ﻣﯽ ﺗوان در دﻧﺑﺎل ﮐردن اﯾن ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﯾد.
ﺷﯾوه ی ﺗﺣﻠﯾل و روش ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐس اﻣﺎ ﺷﯾوه ای اﺳت ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ و او از
ھﻣﺎن اﺑﺗدا )از ھﻧﮕﺎم ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری ھﺎی وﺳﯾﻌش در ﺳﺎل  (۱۸۴۴راه ﺧود را از آن ھﺎ ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ
ﺧواھد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﯾن اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﻓرض ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗوﺿﯾﺢ دھد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ رﯾﺷﮫ ی
ﻗﺿﺎﯾﺎ ﭘﯽ ﺑرد .ﻣﺎرﮐس اﯾن ﺷﯾوه ی ﺗﺣﻠﯾل ﺧود را در ﻣﻘدﻣﮫ ی ﭘر اھﻣﯾت ﮔروﻧد رﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮐﻧد .در ﺗﺣﻠﯾل زﯾر ،ﺿﻣن اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روش ﮐوﺷش ﺧواھم ﮐرد از ﺑﺧش دﯾﮕری از دﺳﺗﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎرﮐس ﮐﮫ زﯾر ﻋﻧوان ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓراﯾﻧد ﺑﻼﻓﺻل ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾدﻧد ﺑرای دﻧﺑﺎل ﮐردن ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم.
ﻧﮑﺗﮫ ی ﻧﺧﺳت در ﺗﺣﻠﯾل ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد در ھر دوران ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﺳﮫ ﻋﺎﻣل ﯾﺎ ﺣوزه ی
ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ،ﺗوزﯾﻊ و ﻣﺻرف ،ﺗوﻟﯾد ﺟﻧﺑﮫ ی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دارد .ﻣﺎرﮐس در ﻣﻘدﻣﮫ ی
ﮔروﻧد رﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
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»ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ رﺳﯾم اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ،ﺗوزﯾﻊ ،ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ﻣﺻرف ﯾﮑﺳﺎﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻧﺎﺻر
ﯾﮏ ﮐﻠﯾت ) (totalityﯾﺎ وﺟوه ﮔوﻧﺎﮔون ﯾﮏ وﺣدت اﻧد .ﺗوﻟﯾد ،ﻋﺎﻣل ) (momentﻏﺎﻟب ،ھم در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧود  ...و ھم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋواﻣل دﯾﮕر اﺳت .ﻓراﯾﻧد ]ﺗوﻟﯾد ،ﺗوزﯾﻊ و ﻣﺻرف[ ،ھﻣﯾﺷﮫ از
ﻧو ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ھر ]ﺷﯾوه ی[ ﺗوﻟﯾد ﻣﻌﯾﻧﯽ ] ....ﺷﯾوه ی[ ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﻣﺻرف ،ﺗوزﯾﻊ
و ﻣﺑﺎدﻟﮫ و راﺑطﮫ ی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﯾﺎن اﯾن ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد«(۲) .
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺧواھﯾم دﯾد ،از ﻧظر ﻣﺎرﮐس اﺛر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل – و در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧده – ﺑر ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد دارد ،اﻣﺎ در دراز ﻣدت و ﺗﺎرﯾﺧﺎ ً ﺟﻧﺑﮫ ی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﺗﺣﻠﯾل ﻓرﻣﺎﺳﯾون ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی  -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی.
ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎری و رﺑﺎﺋﯽ از ﻧظر ﻣﺎرﮐس ﭼﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ دارﻧد .او ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:

»ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل در ھﻧد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی رﺑﺎﺧوار ﻣﺎده ی ﺧﺎم ﯾﺎ اﺑزار و ﯾﺎ ھردو را ﺑﮫ ﺻورت وام ﺑﮫ
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﺑﻼﻓﺻل ﻣﯽ دھد .ﺑﮭره ی ﺳرﺳﺎم آوری ﮐﮫ اﯾن ]ﺳرﻣﺎﯾﮫ[ ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺑﮭره ای ﮐﮫ
ﺻرف ﻧظر از ﻣﻘدار آن از ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی اﺻﻠﯽ اﺧﺎذی ﻣﯽ ﮐﻧد ،ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ
دﯾﮕر اﺳت .رﺑﺎﺧوار ﺑﺎ اﺧﺎذی ﮐﺎر ﺑﻼﻋوض] ،ﯾﻌﻧﯽ[ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﺑﻼﻓﺻل ،ﭘول ﺧود
را ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد(۳) «.
اﻣﺎ آﯾﺎ رﺑﺎﺧوار ھﻧدی ﮐﺎر ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﺑﻼﻓﺻل را در ﭼﺎرﭼوب ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .ﻣﺎرﮐس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ھﻣﺎن ﺟﺎ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد:

» ]رﺑﺎﺧوار[ اﻣﺎ در ﺧود ﻓراﯾﻧد ﺗوﻟﯾد – ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﻧﺗﯽ آن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد – آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ – دﺧﺎﻟت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد(۴) «.
او ﺳﭘس در ﻣورد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺗﺟﺎری ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:

»ﻣﺛﺎل دﯾﮕر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺗﺟﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﺑﻼﻓﺻل ﺟﻧس ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ
ﺷﺎﯾد وام ھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣواد ﺧﺎم و ﻏﯾره ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭘول ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣﯽ دھد ،ﺳﭘس ﻣﺣﺻول آن ھﺎ را
ﺟﻣﻊ ﮐرده و ﻣﯽ ﻓروﺷد«.
در اﯾن ﻣورد ﻧﯾز ﺗﺎﺟر در ﻓراﯾﻧد ﺗوﻟﯾد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺻﻧﻌﺗﯽ آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود – دﺧﺎﻟت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎرﮐس٬٬ :در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﮐﺎر ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ﻣﺷﻣول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﺷده اﺳت(۵) ٬٬.
ﺷﻣول ﮐﺎر ﺗﺣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﮐﺎر و ﺗوﻟﯾد زﻣﺎﻧﯽ از ﺷﮑل ﺳﻧﺗﯽ )ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯾرون( ﻣﯽ
آﯾد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم در اﻣر ﺗوﻟﯾد دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد .در آن ﺻورت ﮐﺎر ﻣﺷﻣول
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎرﮐس زﯾر ﻋﻧوان ﺷﻣول رﺳﻣﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:

»ﻓراﯾﻧد ﮐﺎر ،وﺳﯾﻠﮫ ی ﻓراﯾﻧد ﺗوﻟﯾد ارزش اﻓزوده ) (valorizationو ﺧودﺳﺎزی ارزش اﻓزوده
ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻓراﯾﻧد ﮐﺎر ﻣﺷﻣول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود  ....و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾر و
ﮔرداﻧﻧده ،در اﯾن ﻓراﯾﻧد دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﻧظر او ]ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار[ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم
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ﮐﺎر دﯾﮕران ﻧﯾز ھﺳت .اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻣول رﺳﻣﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ
) (Formal subsumption of labor under capitalﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرم(۶) «.
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﺑﻼﻓﺻل وام ﺑدھد و
از طرﯾﻖ ﺑﮭره ی ﺳرﺳﺎم آور ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎر )ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ( او را اﺧﺎذی )ﺳرﻣﺎﯾﮫ رﺑﺎﺋﯽ( ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺟﻧس
ﺳﻔﺎرش دھد و ﻣﺣﺻول ﮐﺎر ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﺑﻼﻓﺻل را ارزان ﺑﺧرد و ﮔران ﺑﻔروﺷد و از اﯾن طرﯾﻖ ﮐﺎر
اﺿﺎﻓﯽ او را ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود در آورد )ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺗﺟﺎری( .ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎل ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد را ﻧﯾز از
دﺳت ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﺑﻼﻓﺻل ﺑﯾرون ﻣﯽ آورد و ﭼون اﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﯾﭻ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﺟز ﻧﯾروی ﮐﺎر
ﺧود ﻧدارﻧد ﺗﺎ از طرﯾﻖ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧداﺧﺗن آن اﻣرار ﻣﻌﺎش ﮐﻧﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار اﯾن ﻧﯾروی ﮐﺎر را
ﺧرﯾده و ﺑﮫ ﮐﺎر وا ﻣﯽ دارد .اﯾن ،اوﻟﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﯽ ﺗواﻧد از
طرﯾﻖ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﺑﻼﻓﺻل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺧود را اﻓزاﯾش دھد ).(valorization
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻣﺎرﮐس اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ را ﻧﯾز ﻣرﺣﻠﮫ ی وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻣﯽ داﻧد .او در اداﻣﮫ ی
ﻣطﻠب ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:

»]ﺷﻣول ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ[ ﺷﮑل ﻋﻣوﻣﯽ ھر ﻓراﯾﻧد ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت ،در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﻧﺎر ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺷﮑل ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اش ﯾﺎﻓت
ﺷود ،ﭼرا ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ ﻧوع دوم )ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری( اوﻟﯽ را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ در
ﻣورد ﺑﺎﻟﻌﮑس آن اﻟزاﻣﺎ ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت ]ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣول ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻏﯾﺎب ﺷﯾوه ی
ﺗوﻟﯾد وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﺎﻓت ﺷود[(۷) «.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎرﮐس اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ را ،ﻣرﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ در آن ﮐﺎر ﻣﺷﻣول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷده اﺳت؛ اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﮐﺎر ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ وﺟود دارد؛ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺻﺎﺣب وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد اﺳت و ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﺑدﯾل ﺷده
اﺳت ،ھﻧوز ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻣﯽ داﻧد.
ﺣﺎل اﯾن ﺳوال ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎرﮐس ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎری و رﺑﺎﺋﯽ را ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻣرﺣﻠﮫ ی وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻣﯽ داﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺷﻣول رﺳﻣﯽ ﮐﺎر زﯾر
ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﻧﯾز ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﻧوع ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،ﭘس ﺑرای او ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ وﺟﮫ ﻣﺷﺧﺻﮫ
و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی ﻣرﺣﻠﮫ وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت؟ او در ھﻣﺎﻧﺟﺎ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد:

»ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ]ﺑﺎ وﺟود ﺷﻣول رﺳﻣﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ[ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر
ﺑﻧﯾﺎدی در ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ ﻓراﯾﻧد ﮐﺎر و روﻧد ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗوﻟﯾد ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ،واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﺎر را آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾر ﺷﻣول ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷد .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر ،ﻓراﯾﻧد ﮐﺎر ﻣوﺟود را
آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ھﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓراﯾﻧدی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﯾوه ی ﮐﺎر ﻣﻣﮑن و ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺣول ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺗﺻرف
ﺧود در ﻣﯽ آورد(۸) «.
در اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ی ﻣﺎرﮐس دو ﻧﮑﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﻧﺧﺳت آن ﮐﮫ ﺗﮑﯾﮫ ی ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ او ﻧﮫ ﺑر رواﺑط
ﺗوﻟﯾد )ﺗﺳﻠط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑر ﮐﺎر( ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻓراﯾﻧد ﮐﺎر و ﺷﯾوه ی ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗوﻟﯾد اﺳت .دوم آن ﮐﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﺗوﻟﯾد
ﭘﯾﺷش از ﺗوﻟﯾد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای )ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎھﯽ( را ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ﻣﻣﮑن )ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری(
ﻣﯽ داﻧد .او در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
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»ﻣﺛﺎل آن ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ) (handicraftاﺳت ﮐﮫ ﺷﯾوه ی ﮐﺷﺎورزی ھم ﺧوان ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد و
ﻣﺳﺗﻘل دھﻘﺎﻧﯽ اﺳت .اﮔر ﭘس از ﺗﺳﻠط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﻐﯾﯾری در ﻓراﯾﻧدھﺎی ﮐﺎر ﺳﻧﺗﯽ ﺟﺎ اﻓﺗﺎده ﺻورت ﮔﯾرد،
اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺗدرﯾﺟﯽ ﺷﻣول ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ] .ﯾﻌﻧﯽ[ ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷدت
ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐﻧد؛ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺷود؛ ﻣﻣﮑن اﺳت زﯾر ﻧظر ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻧﻔﻊ طﻠب
ﭘﯾﮕﯾرﺗر و ﻣﻧظم ﺗر ﺷود .اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺗﺎﺛﯾری روی ﺧﺻﻠت ﻓراﯾﻧد واﻗﻌﯽ ﮐﺎر و ﺷﯾوه
ی واﻗﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧدارد .اﯾن ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ﺗﻔﺎوت ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
)ﺗوﻟﯾد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای در ﻣﻘﯾﺎس وﺳﯾﻊ( دارد .ﻧوع اﺧﯾر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ وﺿﻊ ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾد را دﮔرﮔون ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐل ﺷﯾوه ی ﺑﺎﻟﻔﻌل ﮐﺎر و ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ ﻓراﯾﻧد ﮐﺎر ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد(۹) «.
ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر از ﻧظر ﻣﺎرﮐس در ﻣرﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺷﻣول ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷﮑل رﺳﻣﯽ و ﻧﮫ واﻗﻌﯽ
دارد ،ھﻧوز ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﯽ ﺑرﻗرار ﻧﯾﺳت .و ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت؟ او در اداﻣﮫ ی ﺑﺣث
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد:

»ﻧوع اﺧﯾر ]ﺷﻣول رﺳﻣﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ[ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از اﺟﺑﺎر ﮐﮫ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺗوﺳط آن و ﺑﺎ
طوﻻﻧﯽ ﮐردن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ]از ﮐﺎرﮔر[ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود – ﺷﯾوه ی زور و اﺟﺑﺎری ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ی
آن ﻧﮫ در رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺳﻠط و ﺗﺎﺑﻌﯾت ]ﻣﺛل دوران ﻓﺋوداﻟﯽ[ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻرﻓﺎ در وظﺎﺋف اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﺗﻔﺎوت ]ﮐﺎرﮔر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار[ اﺳت – در ھردو ]ھم ﺷﻣول رﺳﻣﯽ و ھم واﻗﻌﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ[
ﻣﺷﺗرک اﺳت(۱۰) «.
ﭘس راﺑطﮫ ی ﮐﺎرﮔر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار در اﯾن ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ﮔرﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻋﻣده ﺑﺎ راﺑطﮫ ی ﺳﻠطﮫ و
ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻓﺋوداﻟﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺧواھﯾم دﯾد ھﻧوز آﻟوده ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﺟﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل طوﻻﻧﯽ
ﮐردن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﺷدت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎر زﯾر ﻧظﺎرت ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻧﻔﻊ طﻠب ظﺎھر ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد )ﺑﺎ طوﻻﻧﯽ ﮐردن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر( از ﮐﺎرﮔر ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﻣﯽ
ﺷود ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣطﻠﻖ اﺳت .
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭼﯾﺳت؟ ﻣﺎرﮐس اﯾن ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد را زﯾر ﻋﻧوان
ﺷﻣول واﻗﻌﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ) (Real Subsumption of Labor under Capitalﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد:
٬٬در ﻓﺻل ] IIIﺟﻠد اول ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل[ اھﻣﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺳﺑﯽ (Relative Surplus
) Valueرا ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻧﺷﺎن دادﯾم .اﯾن ]ﭘدﯾده[ زﻣﺎﻧﯽ ظﺎھر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ھر ﻓرد ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑرای

ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؛ آن ھم ﺗوﺳط اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض آن ﮐﮫ
ارزش ﻓراورده ی وﯾژه ی او ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از ارزش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن رود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎﻻﺗر از
ارزش آن ﻓراورده ﻓروﺧﺗﮫ ﺷود ،ارزش و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای او ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد.٬٬
)(۱۱

اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دارد .ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ رﻗﺎﺑت ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ھر ﮐﺎﻻﺋﯽ ﯾﮏ ارزش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
– ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻧﻌﻘد ﺷده در ﮐﺎﻻ اﺳت – ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن ﻧرخ ﺳود ﺧود
اﻧﮕﯾزه ی ﺑﺳﯾﺎر ﻗدرﺗﻣﻧدی دارد ﮐﮫ زﻣﺎن ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻻزم ﻣﻧﻌﻘد ﺷده در ﮐﺎﻻی ﺧود را داﺋﻣﺎ ﺗﻘﻠﯾل دھد ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ھزﯾﻧﮫ ی ﺗوﻟﯾد ﯾﺎ ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ی ﮐﺎﻻی ﺧود را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد .اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﺗواﻧد در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﺎھش زﻣﺎن ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻻزم ﻣﻧﻌﻘد ﺷده در ﮐﺎﻻ )ﮐﺎھش ارزش ﮐﺎﻻ( آن را ﺑﮫ ھﻣﺎن
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ﺑﮭﺎی رﻗﺑﺎی ﺧود ﺑﻔروﺷد ،ﻧرخ ﺳود او اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑر رﻗﺑﺎ ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﯾد .آﻧﭼﮫ ﻣوﺟب ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی
ﻋظﯾم و ﺷﮕرف ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷده – و ﻣﺎرﮐس ﺑﯾش از ھر ﮐس اﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎ را ﺑﺎ ﺑﻼﻏت ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎم
ﺗر ﺑﯾﺎن ﮐرده – ھﻣﯾن اﻧﮕﯾزه ی ﭘﺎﺋﯾن آوردن ارزش ﮐﺎﻻ ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐم ﮐردن زﻣﺎن ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻻزم ﻣﻧﻌﻘد
ﺷده در ﮐﺎﻻ اﺳت .دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺻود راھﯽ ﻧدارد ﺟز ﻧوآوری ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ – ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ .از اﯾن
رو ﻣﺎرﮐس ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﺟﻧﺑﮫ ی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی و اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﺑﮫ
وﺟود آوردن ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺳﺑﯽ و ﮔذار از ﺷﻣول رﺳﻣﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﻣول واﻗﻌﯽ ﮐﺎر زﯾر
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺣث ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی و اﺛر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی آن ﺑر ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم:

»ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎر ،ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ]و[ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷده ی ﮐﺎر از
طرﯾﻖ ﺗﻌﺎون ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد؛ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه ،ﮐﺎرﺑرد ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و در ﻣﺟﻣوع دﮔرﮔوﻧﯽ
ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی اﺳﺗﻔﺎده ی آﮔﺎھﺎﻧﮫ از ﻋﻠم ،ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ،ﺷﯾﻣﯽ و ﻏﯾره در ﺟﮭت اھداف ﻣﻌﯾن
ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻏﯾره و ﻣﺷﺎﺑﮭﺎ از طرﯾﻖ اﻓزاﯾش ﻋظﯾم ﻣﻘﯾﺎس ]ﺗوﻟﯾد[ ھﻣﺧوان ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد )ﭼرا ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﺟﻣﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﮑﺎﻣل اﻧﺳﺎن،
ﭼون رﯾﺎﺿﯾﺎت ،را در ﻓراﯾﻧدھﺎی ﺑﻼﻓﺻل ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد و ﺑﺎﻟﻌﮑس ﭘﯾﺷرﻓت در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻋﻠوم
ﻣﺳﺗﻠزم ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗوﻟﯾد ﻣﺎدی اﺳت( .ﮐل اﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷده )در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﻧزوی ﺷده اﻓراد( و ھﻣراه ﺑﺎ آن اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻠوم )ﻣﺣﺻول ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(
در ﻓراﯾﻧد ﺑﻼﻓﺻل ﺗوﻟﯾد ،ﺷﮑل ﻗدرت ﺗوﻟﯾدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد«.
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﺑﺣث در ﺑﺎره ی ﻧﻘش ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی در اﯾﺟﺎد ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
ﻣﺎرﮐس ﻣﯽ اﻓزاﯾد:

»اﮔر ﺗوﻟﯾد ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣطﻠﻖ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺷﻣول رﺳﻣﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت ،در آن ﺻورت ﺗوﻟﯾد
ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻣول واﻗﻌﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود(۱۲) «.
ﻣﺎرﮐس در ﺟﺎی دﯾﮕر در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:

»ﺑﺎ ﺷروع واﻗﻌﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻣل )و داﺋﻣﺎ ﺗﮑرار ﺷوﻧده( در ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ،در
ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﮐﺎرﮔر و در راﺑطﮫ ی ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﺑﺎ ﺷﻣول
واﻗﻌﯽ ﮐﺎر زﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺗﻣﺎم ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﻣورد ﮐﺎر ﮔﻔﺗﯾم اﮐﻧون ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺑدل ﻣﯽ ﮔردد.
ﻧﯾروی ﻣوﻟد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎر اﮐﻧون ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھﻣراه ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد در ﻣﻘﯾﺎس وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﺑرد ﻋﻠم و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﯾﮏ ﺳو ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد
ﺧودوﻧد و اﯾﺳﺗﺎده ﺑرﭘﺎی ﺧود ) (sui generisﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺷﯾوه ی ﻧوﯾﻧﯽ از ﺗوﻟﯾد ﻣﺎدی ﺑﮫ
وﺟود ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺷﮑل ﻣﻧﺎﺳب آن ﭘﯾش ﻓرض ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻣﻌﯾﻧﯽ در ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد ﮐﺎر
اﺳت(۱۴) «.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﮔر ﺑﺧواھﯾم اﺻول ﺑﻧﯾﺎدﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﺎرﮐس در ﺑﺎره ی ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد وﯾژه ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﻧﻘد اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺷﺎﻣل ﮔروﻧد رﯾﺳﮫ ،ﺗﺋوری ھﺎی ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل
ﻓﮭرﺳت وار ﺑرﺷﻣرﯾم ،ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐﻧﯾم:
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 .۱در ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﻣﺎﺳﯾون اﻗﺗﺻﺎدی – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧوع ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،از ﻣﯾﺎن ﺣوزه ھﺎی ﺗوﻟﯾد ،ﺗوزﯾﻊ
و ﻣﺻرف ،ﺗوﻟﯾد ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت .ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ھم ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی ﺷﯾوه ی ﺗوزﯾﻊ
)ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی( و ھم ﺷﯾوه ی ﻣﺻرف اﺳت؛ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی اﻟﺑﺗﮫ اﺛر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
ی ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑر ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺗﺿﺎد ﻣﯾﺎن ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ در
ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺛر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای روی ﺷﯾوه ی ﺗوزﯾﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .۲ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﺗوﻟﯾد ،ﮐﺎر ﺳﺎزﻧده ی اﻧﺳﺎن و دﺳت ﺑردن او در طﺑﯾﻌت از طرﯾﻖ اﺑداع و
اﺧﺗراع اﺑزار ﺟدﯾد و ﭘﯾﺷرﻓت داﻧش ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺣﺻول ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
 .۳ﺟﻧﺑﮫ ی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻣوﻟد اﺳت و ﻧﮫ اﺑزار و وﺳﺎﺋل
ﺗوﻟﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ،ﮐﺎر ﺳﺎزﻧده ی اﻧﺳﺎن ھﺎ )ﺳوژه( روی طﺑﯾﻌت )اﺑژه( اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ اﯾن
اﺑزار و وﺳﺎﺋل اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،داﻧش ﻋﻣوﻣﯽ و ﺷﯾوه ی ﺑرﺧورد اﻧﺳﺎن ھﺎی ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی طﺑﯾﻌت – و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت – )ﻓرھﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ( اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺳطﺢ ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﻟد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ..............از ﺻﻔﺣﮫ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺟﺎ اﻓﺗﺎده........................
 ...اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا از ﺻﻧﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﮐﺷور ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐردﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ ی ﭘر اھﻣﯾت دﯾﮕر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ از اﺑﺗدای
ظﮭور ﺧود ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن داﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ ﭘﯾداﯾش اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ در اﺳﺎس
ﺷﮑل ﻣﻠﯽ داﺷت و اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ در رﻗﺎﺑت و ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر رﺷد ﮐردﻧد ،اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ ھﯾﭻ ﺣد و ﻣرزی ﺑرای ﮔﺳﺗرش و اﻧﺑﺎﺷت ﺧود ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻣﺣدوده ی ﻣﻠﯽ،
ﭘﺎﺳﺧﮕوی اﯾن ﮔﺳﺗرش ﻧﯾﺳت ،از ھﻣﺎن اﺑﺗدا در ﺟﺳﺗﺟوی ﻗﻠﻣروھﺎی ﺗﺎزه ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣواد ﺧﺎم
ارزان ،ﮐﺎر ارزان و ﺑﺎزار ﺑرای ﻓروش ﻓراورده ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧود و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺳودآور ﺑوده اﻧد و
رﻗﺎﺑت ﻣﻠﯽ اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑر ﺳر ﺗﺳﺧﯾر ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺗﺎزه ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﺷﮑل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت.

** * *
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﭼﻧد ﮐﺷور اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋدی ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑردﯾم ،اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧود
را ﭘﯾش از ﺳﺎﯾر ﺟﺎھﺎی دﻧﯾﺎ ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧﯾز ﭘﯾش از ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر
ﺷﮑل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت و ﻗﺑل از دﯾﮕران ﺑﮫ ﻓﮑر ﻗﻠﻣروھﺎی ﺗﺎزه ﺟﮭت ﮐﺳب ﺣداﮐﺛر ﺳود و اﻧﺑﺎﺷت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد.
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اﺛرات ) (impactاﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﺑر دﯾﮕر ﺑﺧش ھﺎی ﺟﮭﺎن و ﺳرﻧوﺷت آن ﺑﺧش ھﺎ
ﻣوﺿوع ﺑﺣث ھﺎی ﮔﺳﺗرده ای در ﺟﻧﺑش ﭼپ از زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑوده اﺳت.
ﻓﺷرده ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن اﺧﺗﻼف ﻋﻘﯾده در اﯾن ﺑﺣث و ﺟدل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺧﯽ )ﺑرﻧﺷﺗﯾن ،ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ،
ﺑﯾل وارن و ﻏﯾره( ،اﺛرات اﯾن ﺑﺧش ھﺎ اﺛری ﺗﻣدن ﺑﺧش و ﭘﯾﺷرو ﺑوده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ھر دﻟﯾل در ﮔوﺷﮫ ای از اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ آﻏﺎز ﮔردﯾد ،اﯾن ﻧظﺎم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧون ﻧظﺎﻣﯽ
ﻣﺗرﻗﯽ و ﭘﯾش روﻧده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧظﺎﻣﯽ وﺣدت ﺑﺧش ،دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن )از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷورھﺎی
دارای ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد آﺳﯾﺎﺋﯽ و اﺳﺗﺑداد ﺷرﻗﯽ( را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﮐﺷﺎﻧد و اﯾن ﺟواﻣﻊ اﯾﺳﺗﺎ و ﻧﺑﺎﺗﯽ را ﺑﮫ
ﺣوزه ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﺣرک ،و ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾﺷروﻧده ی ﺑﺷر ﮐﺷﺎﻧد.
در ﺑراﺑر اﯾن روﻧد ﻓﮑری ،دﯾدﮔﺎه دﯾﮕری )ﻟﻧﯾن ،ﭘل ﺑﺎران ،ھری ﻣﮕداف ،ﺳﻣﯾر اﻣﯾن و ﻏﯾره(
وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت دﯾدﮔﺎه ﻣﺎرﮐس در ﺑﺎره ی ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑر دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺟز
اﯾن ﺑوده و ورود اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﻧظﯾر ﭼﯾن ھﻧد و اﯾران را از ﻋﻠل اﺻﻠﯽ ﻋدم وﻗوع اﻧﻘﻼب
ﺻﻧﻌﺗﯽ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد.
ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن دو ﺧط ﻓﮑری ،از ﺟﮭت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧت اﻗﺗﺻﺎدی – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﭼون اﯾران،
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ اﺳت .ﺧط ﻓﮑری اول ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﭘﯾﺷﻘراول ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ داﻧد )ﺑﯾل وارن( و ﻣﻌﺗﻘد
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ،دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ را از ﻣرﺣﻠﮫ ی ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺷﺎﻧده اﺳت
و از اﯾن رو ھﻣﮫ ی ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ،از ﺳوﺋد ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ زﯾﻣﺑﺎﺑوه ،از ﻣﻧطﻖ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷده اﻧد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن دﯾدﮔﺎه ﻣﺎرﮐس از ﺑﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﻧظر اﻓرادی ﭼون ﺑﯾل وارن و ﻏﯾره ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت،
در اﯾﻧﺟﺎ ﮐوﺷش ﺧواھم ﮐرد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﺿﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد اﺛرات ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑر
اﯾران را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺷﮑﺎﻓم ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ اﺛراﺗﯽ ﺗﻣدن ﺑﺧش ﺑر اﯾران داﺷﺗﮫ اﻧد و
ﯾﺎ درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس ﺷﯾوه ی ﻋﻣﻠﮑرد آن ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣواﻧﻊ اﺻﻠﯽ وﻗوع اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ در اﯾران ﺑوده اﺳت.
ﻻزم ﺑﮫ ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎره ی رواﺑط اﯾران و اﻧﮕﻠﯾس در ﻗرن  ۱۹ادﺑﯾﺎت وﺳﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ
وﺟود دارد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﮑﯾﮫ ی اﺻﻠﯽ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺑر ﺟﻧﺑﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن رواﺑط ﺑوده اﺳت ،ﺑرﺧﯽ از
اﯾن ﺗوارﯾﺦ ﭼﻧﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯾس ﻣرﮐز ﺗوطﺋﮫ در اﯾران ﺑوده اﺳت .در
واﮐﻧش ﺑﮫ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﯽ ،اﮐﻧون ادﺑﯾﺎت وﺳﯾﻊ دﯾﮕری در ﻣﺣﮑوم ﮐردن ﺗﺋوری ﺗوطﺋﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ
در ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻠﺗﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﭘﺎراﻧوﯾﺎی ﺗوطﺋﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﺷﮑﺎل ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﮔروه اﺧﯾر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک را از ﻧظر دور داﺷﺗﮫ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ از
اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻏﺎﻓل ﻣﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾن ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﮕﻠﯾس
ﭼرا ﺑﺎﯾد ﭼﻧﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﮐردﻧد و اﯾن ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ی اﯾن ﻣﺎﻣورﯾن ،دﻓﺎع از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده
ی اﻧﮕﻠﯾس ﺑوده اﺳت و در اﯾن راه ،در ﺻورت ﻟزوم از اﻧﺟﺎم ھﯾﭻ ﺗوطﺋﮫ و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻧﯾز اﺑﺎ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد – و
ﻧدارﻧد.
ﺑرای ﮔﺷودن ﻣطﻠب اﺑﺗدا ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾران دو ﻗرن ﭘﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم(۱۶) .
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ﺑﮫ رﻏم ھﻣﮫ ی ﺷﮑﺳت ھﺎ ،ﻏﺎرت ھﺎ و ﭼﭘﺎول ھﺎ و ﮐﺷﺗﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣردم اﯾران از ﻗرون ﭘﯾش از
دﺳت ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﮑﺎم داﺧﻠﯽ ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﻧد ،وﺿﻊ آن ھﺎ ﭼﻧﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎطر ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘس از ﮔﺷت و ﮔذار وﺳﯾﻊ در ﮐﺷور ،آن را ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد:

»زارﻋﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﺑداد ﺣﮑﺎم ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺑر دوش آﻧﺎن ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن
ھﻣﮫ ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﺗب و ﺗﻣﯾز و ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺎن ﮔﻧدم ،ﻗدری ﻣﺎﺳت و ﮔﺎه
ﻣﻘداری ﺳوپ ﮔوﺷت دار و ﭘﻠو ﻣﯽ ﺗوان در آن ﺟﺎ ﯾﺎﻓت .زن ،ﺑﭼﮫ ھﺎ و ﻣرد ﺧﺎﻧﮫ ﻟﺑﺎس ﮐﺎﻓﯽ –
ﮔرﭼﮫ ﻧﮫ ﭼﻧدان ﻗﺷﻧﮓ – ﺑﮫ ﺗن دارﻧد  . ...در واﻗﻊ دﺳﺗﻣزد ﺑﺎﻻ دﻻﻟت ﺑر ﺳود ﺑﺎﻻی ﮐﺷﺎورزی
دارد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﻣواد ﻏذاﺋﯽ ارزان اﺳت(۱۷) «.
ﻧﺎظر دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﮐﺎرﮔران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣزد ﺧوﺑﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ھم
ﻣﺗﺣرک ھﺳﺗﻧد و ھم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آن ھﺎ زﯾﺎد اﺳت .اﺗﺑﺎع ﺷﺎه زﯾﺎد ﻓﻘﯾر ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﻘر ﺷدﯾد در اﯾن
ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر اﺳت(۱۸) «.
در واﻗﻊ اﯾران در در دھﮫ ی اول ﻗرن ﻧوزدھم ﮐﺷوری اﺳت وﺳﯾﻊ )ھﻧوز ﻗﻔﻘﺎز و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آن
ﺟدا ﻧﺷده( ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت اﻧواع ﮔوﻧﺎﮔون ﻓراورده ھﺎی ﮐﺷﺎورزی را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺻﺎدر ﮐﻧد و از
ﺷﻣﺎر زﯾﺎد و ﻣﺗﻧوﻋﯽ از ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور اﻧدام وار )ارﮔﺎﻧﯾﮏ( ﺑﺎ
ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی آن ﭘﯾوﻧد ﺧورده و آن را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾران ﻧﯾز ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﭘﻠﺋون اﺷﺗﯾﺎق ﻓراواﻧﯽ ﺑرای ﺑرﻗرای ارﺗﺑﺎط اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺷور ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻋﻠوم و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ﻧﯾز – ﻻاﻗل در ﺳطوح ﺑﺎﻻی
ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﻣﮭﻧدﺳﯾن و ﺗﮑﻧﯾﺳﯾن ھﺎی ﻓراﻧﺳوی ﺑﮫ اﯾران دﻋوت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ی ﺗوپ ﺳﺎزی در آن ﺟﺎ ﺑرﭘﺎ ﺳﺎزﻧد و در ﺿﻣن اﯾراﻧﯾﺎن را ﺑﺎ ﻋﻠوم و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد آﺷﻧﺎ ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﮔروه ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ژﻧرال ﮔﺎردان ﺑﮫ اﯾران ﻣﯽ آﯾد و ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
در ﻣﺟﻣوع اﯾران اواﯾل ﻗرن ﻧوزده ﮔرﭼﮫ از اروﭘﺎ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده اﺳت ،اﻣﺎ از ژاﭘن ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗر
ﻧﯾﺳت و ھﯾﭻ دﻟﯾل داﺧﻠﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد آن را از راھﯽ ﮐﮫ ژاﭘن طﯽ ﮐرد ﺑﺎزدارد )ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
در اﯾن ھﻧﮕﺎم ھﻧد از ژاﭘن – و در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از اﻧﮕﻠﯾس ھم – ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر اﺳت ،ھﯾﭻ دﻟﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ی
داﺧﻠﯽ وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ ھﻧد ﻧﺗواﻧد از ژاﭘن ﭘﯾﺷﯽ ﮔﯾرد .و از اﯾن رو ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی ھﻧد ،اﯾران و ﭼﯾن از ﯾﮏ
ﺳو و ژاﭘن از ﺳوی دﯾﮕر ،ﮐﻠﯾد ﭘر اھﻣﯾﺗﯽ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ اﺳت( .ﭘرﺳش آن اﺳت ﮐﮫ
آﯾﺎ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدن اﯾران و ھﻧد از ﻗﺎﻓﻠﮫ ی ﺗﻣدن دﻟﯾل ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻧژادی ﯾﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ داﺷت؟ آﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐم
ﺑﺎراﻧﯽ ،اﺳﺗﺑداد ﺷرﻗﯽ ﯾﺎ ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺑود؟ دﻧﺑﺎل ﮐردن ﻋواﻣل ﺑﺎﻻ و اﺛرات ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای آن در
ﺗﺎرﯾﺦ ژاﭘن ﺑﺎ ﭼﯾن ،ھﻧد و اﯾران ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﺑودن اﯾن ﺗﺋوری ھﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ھرﯾﮏ از ﻋواﻣل ﺑﺎﻻ – ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از آن ھﺎ – ﺑر ﻣﺳﯾر ﺣوادث ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺑوده
اﺳت .ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﻣﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕر اﺳت .اﯾن ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ،ﺗﺎﺛﯾر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻏرب و رﺧﻧﮫ ی آن ھﺎ در ﻧﮭﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺷور ﻣﮭﻣﺎﻧدار اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ
ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺎﻣل داﺧﻠﯽ در اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻧﻘﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ اﺳت .در
ﺟواب ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده و ﻗواﻧﯾن ﻋﻣﻠﮑرد آن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،و ﺑﮫ وﯾژه از اواﺧر
ﻗرن  ۱۸ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن را ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﺣﯾﺎط ﺧﻠوت ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود ﺑدل ﮐرده ﺑود.
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ﺳﯾر ﻗﮭﻘراﺋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران در واﻗﻊ ﭘس از ﺷﮑﺳت ﻧظﺎﻣﯽ اﯾن
ﮐﺷور از روس ھﺎ و ﺗﺣﻣﯾل دو ﻗرارداد ﺳﻧﮕﯾن ﮔﻠﺳﺗﺎن ) (۱۸۱۳و ﺗرﮐﻣﺎﻧﭼﺎی ) (۱۸۲۸ﺑﮫ اﯾران و ﺑﮫ
وﯾژه ﭘس از اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﭘﺎرﯾس ) (۱۸۵۷زﯾر ﻓﺷﺎر ﻧﺎوﮔﺎن ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ اﻧﮕﻠﯾس و ﺗﮭدﯾد آن ﮐﺷور ﺑﮫ
اﺷﻐﺎل ﺟﻧوب اﯾران آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد.
اﺛر ﻣﻧﻔﯽ اﯾن ﻗراردادھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ از دﺳت دادن ﺑﺧش ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از ﺧﺎک ﮐﺷور ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
وﯾراﻧﮕر ﺗرﯾن ﺑﺧش اﯾن ﻗراردادھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﮔﻣرﮐﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎھﯽ اﯾران
را در ﺑراﺑر ﻓراورده ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و روﺳﯽ ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐرد .طﺑﻖ اﯾن ﻗراردادھﺎ ﻓراورده
ھﺎی ﮐﺷور ﻏﺎﻟب و ﺗﺟﺎر آن در اﯾران از ﭘرداﺧت ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﮔﻣرﮐﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی داﺧﻠﯽ )ﻧواﻗﻠﯽ(
ﻣﻌﺎف ﺷدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑرای ﺗﺟﺎر اﯾراﻧﯽ ﺑرﺟﺎی ﻣﺎﻧد .ارواﻧد آﺑراھﺎﻣﯾﺎن ﭘﯾﺎﻣدھﺎی
ﭼﻧﯾن ﻗراردادھﺎﺋﯽ را ﭼﻧﯾن ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد:

»ﺷﮑﺳت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دادن اﻣﺗﯾﺎزات ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷد؛ اﻣﺗﯾﺎزات ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم
اﻗﺗﺻﺎدی ﮔردﯾد؛ ﺗﺳﻠﯾم )ﮐﺎﭘﯾﺗوﻻﺳﯾون( اﻗﺗﺻﺎدی ،راه را ﺑرای رﺧﻧﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎز ﮐرد؛ رﺧﻧﮫ و
ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﺎ ﺗﺧرﯾب و ﻧﺎﺑودی ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﻣوﺟب از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮔردﯾد(۱۹) «.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس اﮔر از ﯾﮏ ﺳو ﻗواﻧﯾن ﺷدﯾدی در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﮔذراﻧد ﺗﺎ از ورود ﮐﺎﻻھﺎی
رﻗﯾب ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ آن ﮐﺷور ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد و ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ آن ﮐﺷور ﺿﺎﻣن اﺟرای اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑود ،از
ھﻣﯾن ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﮔﺷودن دروازه ھﺎی دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ روی ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧودش اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐرد .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﮔﺳﺗرش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دارد .ﺑﮫ ﻗول دﮐﺗر
اﺑراھﯾم رزاﻗﯽ:

»در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻧوز در آﻏﺎز راه اﺳت ،از ﺷﯾوه ی ﻏﺎرت
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ی ﺑرﺗر ،ﻣﻐول وار ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ را درھم ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و در آن ﺟﺎ ﮐﮫ
اﯾن اﺑزار ﮐﺎراﻣد ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﺗری ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﺋﯽ واﺳطﮫ ی ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎﻻھﺎی
آن ھﺎ را ﺑﺎ ھدف ﻏﺎرت ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد(۲۰) «.
ﻣﺎرﮐس اھﻣﯾت ﺑرﺗری ﺗﺟﺎری اﻧﮕﻠﯾس در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از راﺑطﮫ ی ﻏرب ﺑﺎ ﺷرق را در اوان ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد:

» ....اﻣروزه ﺑرﺗری ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﺑرﺗری ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ،در دوران ﺑرﺗری ﺻﻧﻌﺗﯽ اﻣﺎ ،اﯾن
ﺑرﺗری ﺗﺟﺎری ﺑود ﮐﮫ ﺑرﺗری ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد و اﯾن اﺳت دﻟﯾل ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای ﮐﮫ ﻧظﺎم
ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﺎزی ﮐرد(۲۱) «.
ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس از آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻋﺑﺎرت از ﻧﻘش ﻣﺳﺗﻌﻣرات در اﻧﺑﺎﺷت اوﻟﯾﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ و
ﻓراھم ﺷدن ﺷراﯾط از طرﯾﻖ آن ﺑرای وﻗوع اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ در اﻧﮕﻠﯾس اﺳت .او در ھﻣﺎن ﺟﺎ و در اﯾن
راﺑطﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
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»ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺑﺎزار ﻓروش ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﻌﺗﯽ را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐردﻧد و از طرﯾﻖ اﻧﺣﺻﺎر اﯾن ﺑﺎزارھﺎ،
اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .ﻏﻧﺎﺋم ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آﻣده در ﺧﺎرج اروﭘﺎ از راه ﭼﭘﺎول ﻋرﯾﺎن ،ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ
ﮐﺷﺎﻧدن و ﻗﺗل و ﮐﺷﺗﺎر ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺎدر ﺳرازﯾر و در آن ﺟﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺷد(۲۲) «.
اﻧﮕﻠﯾس ھﯾﭼﮕﺎه اﯾران را ﭼون ھﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ی ﺧود ﺗﺑدﯾل ﻧﮑرد ،ﭼرا ﮐﮫ
ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳر ھﺎرﻓورد ﺟوﻧز ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻔﯾر ﺧود در اﯾران ،ﺑﮫ ﺟﺎی در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن راه اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ،
راه ﻧﻔوذ در درﺑﺎر ﻓﺎﺳد اﯾران از طرﯾﻖ رﺷوه و ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑرﮔزﯾد و اﯾران را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره
ﺑدل ﺳﺎﺧت .ﺷﯾوه ی ﻋﻣﻠﮑرد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در اﯾران اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣرات آن ﮐﺷور
ﻧداﺷت.
ھﺟوم ﺟدﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻏرب ﺗﻔﺎوت ﮐﯾﻔﯽ ﺑﺎ ھﺟوم ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن داﺷت .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن
ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭘس از ﺗﺧرﯾب و ﮐﺷﺗﺎرھﺎی اوﻟﯾﮫ ،در اﯾران اﺳﺗﻘرار ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد و از ان ﭘس ﯾﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی
اداری – ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾن ﮐﺷور ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﯾﺎ ﺧود ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟدﯾد و ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آوردﻧد .اﻣﺎ
در اﺳﺎس ھﻣﮫ ی اﯾﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻣﮭﺎﺟم ﺟدﯾد از ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر ﺑود و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﻧظر ﻧظﺎﻣﯽ و ﻓن
آوری ﺑرﺗری ﮐﺎﻣل داﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﯾﺎل اﯾراﻧﯽ ﺷدن ﻧﯾز ﻧداﺷت .ھدف آن ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن ﺣداﮐﺛر ﺳود و
اﻧﺗﻘﺎل آن ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺎدر ﺑود .ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن ﻗدﯾم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺿرﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – اﻗﺗﺻﺎدی و
ﮐﺷور وارد ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺳم اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻣﮭﺎﺟم ﺟدﯾد ﭼون زاﻟوﺋﯽ ﺑﮫ ﺗن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧود
)ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن( ﭼﺳﺑﯾده و او را دﭼﺎر ﺧون رﯾزی ﻣزﻣن ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ او را از ﭘﺎی در آورد.
ﻣﺎرﮐس ﻧﻘش ورود اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ھﻧد را ﭼﻧﯾن ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧد:

»ھﻣﮫ ی ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺗﺟﺎوزات ،اﻧﻘﻼﺑﺎت ،اﺳﺗﯾﻼھﺎ و ﻗﺣطﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿرﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑر ﭘﯾﮑر ھﻧدوﺳﺗﺎن وارد ﺷد ،ﮔرﭼﮫ ﺑﮫ طور ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی ﭘﯾﭼﯾده ﺳرﯾﻊ و ﻣﺧرب ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد] ،اﻣﺎ[ از ﻗﺷر آن ]ﮐﺷور[ ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﻧرﻓﺗﻧد] .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ[ اﻧﮕﻠﯾس ﺗﻣﺎم ﺑﺎﻓت ھﻧد را از
ھم ﮔﺳﯾﺧت و ھﯾﭻ اﺛری از ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آن ھﻧوز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد .از دﺳت دادن دﻧﯾﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﺟدﯾدی ﺑﮫ دﺳت آورد ،ﺑﮫ ﻓﻼﮐت ﮐﻧوﻧﯽ ھﻧد ﻧوﻋﯽ اﻧدوه وﯾژه ﻣﯽ ﺑﺧﺷد«.
)(۲۳

اﯾن ﺗﻔﺳﯾر را ﺑﮫ طور ﮐم و ﺑﯾش دﻗﯾﻘﯽ در ﻣورد اﯾران ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد.
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﭘس از ﻧﻔوذ در درﺑﺎر و ﺗﺳﻠط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر اﯾران ،در ﺳراﺳر ﻗرن ﻧوزده ﺑﮫ طور ﺣﺳﺎب
ﺷده ای از ھرﮔوﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی ﻻزم ﺑرای وﻗوع ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ درون ﺟوش را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐرد ،ﺟﻠوﮔﯾری ﮐردﻧد .در واﻗﻊ ﻣﺣﺗوای اﺳﺎﺳﯽ رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﯾران و اﻧﮕﻠﯾس در ﻗرن  ۱۹ﭼﯾزی ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﯾس در اﯾران ،اﺗﺣﺎد و ھﻣﮑﺎری آﻧﺎن ﺑﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن و
ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾش ﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﭼﮫ در درﺑﺎر و ﭼﮫ در ﻣﯾﺎن ﺳران ﻗﺑﺎﺋل و ﻋﺷﺎﯾر و ﯾﺎ اﻋﯾﺎن و
اﺷراف و روﺣﺎﻧﯾون از ﯾﮏ ﺳو ،و ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزی ﺣﺳﺎب ﺷده ﻋﻠﯾﮫ ھر ﻓرد ﺧواھﺎن ﭘﯾﺷرﻓت اﯾران از ﺳوی
دﯾﮕر ﺑود .اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ در دھﮫ ی  ۱۸۲۰ﺑﺎ ﻋﺑﺎس ﻣﯾرزا در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧواﺳﺗﻧد و در دھﮫ
ھﺎی  ۱۸۳۰و  ۱۸۴۰ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻓراھﺎﻧﯽ و اﻣﯾر ﮐﺑﯾر ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ﮐردﻧد و در
ﺷﮑﺳت آن ھﺎ ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﮐردﻧد .آﻧﺎن در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ از ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾش ﭼون آﻗﺎ ﺧﺎن
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ﻧوری و ﻣﯾرزا آﻏﺎﺳﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺻدارت ﻋظﻣﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐردﻧد ،در ﺣذف و ﻧﺎﺑودی ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم و
اﻣﯾر ﮐﺑﯾر ﻧﻘش ﻣوﺛری ﺑﺎزی ﮐردﻧد .دﻟﯾل ﺧﺷم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻧﮕﻠﯾس از ﻋﺑﺎس ﻣﯾرزا و اﻣﯾر ﮐﺑﯾر اﯾن ﺑود ﮐﮫ
اﯾن دو ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﺑودﺟﮫ ی اﺻﻼﺣﺎت ﺧود ﺧﯾﺎل ﺑﺳﺗن ﺗﻌرﻓﮫ ﮔﻣرﮐﯽ ﺑر ﮐﺎﻻھﺎی روس و اﻧﮕﻠﯾس و
ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ  -ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ از ﻓراﻧﺳﮫ و اﺗرﯾش داﺷﺗﻧد) .اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﭘﯾش از آن – ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘﻠﺋون در واﺗرﻟو – ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐردﻧد ﻓﺷﺎر ﺑر درﺑﺎر ﺑرای ﺑﯾرون ﮐردن ژﻧرال ﮔﺎردان از
اﯾران ﺑود و در اﯾن ﮐﺎر ﻣوﻓﻖ ﺷدﻧد (.ﺑدﯾن ﺳﺎن ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺷﮑﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﻧﯾﻣﮫ ی اول ﻗرن،
ﮐﮫ ھدف آن ھﺎ ﺷﮑﺳﺗن ﻓﺷﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ  -ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑود ،ﺷﺎھﺎن ﻗﺎﺟﺎر  -ﺑﮫ وﯾژه ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه -
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﺳﻠﯾم ﻓﺷﺎر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﺷدﻧد و ﻧوﻋﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اﺻﻼﺣﺎت در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ھدف آن ﺗﺣﮑﯾم
ﻗدرت درﺑﺎر در ﺑراﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن داﺧﻠﯽ ﺑود .ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻻﺟرم ﺳرﺳﭘردﮔﯽ درﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﺎن در ﺑراﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾران ﺑود )ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﺗوﺳط رﺿﺎ ﺷﺎه و ﷴ
رﺿﺎ ﺷﺎه دﻧﺑﺎل ﺷد(.
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺗﺧﺎذ ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ از ﺳﺎل ھﺎی دھﮫ ی  ۱۸۷۰ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾرزﻣﯾﻧﯽ
و روزﻣﯾﻧﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺛﻣن ﺑﺧس ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور ﻧﯾز ﻋﻣﻼ از
ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود .ﺳﺎل ھﺎی  ۱۸۷۰ﺳﺎل ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب در ﯾﮏ ﺑﺣران
اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻣﯾﻖ ﻓرو رﻓﺗﮫ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎﯾش ﺳﺧت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻔری ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺳودآور ﻣﯽ ﮔردﻧد
و از دﯾﮕر ﺳو ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ،ھم ﺑرای ﺳﻔرھﺎی ﭘرﺧرج ﺧود ﺑﮫ اروﭘﺎ و ھم ﺑرای ﺟﺑران ﮐﻣﺑود ﺑودﺟﮫ
ی ﮐﺷور ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘول ﻧﻘد ﻣﯽ ﮔردد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺣراج ﻣﻧﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﮐﺷور و دادن اﻣﺗﯾﺎز ﺑﮫ
ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﻣﯽ زﻧد .ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات – اﻣﺗﯾﺎزی ﮐﮫ ﺷﺎه در ﺳﺎل  ۱۸۷۲ﺑﮫ ﺑﺎرون ﺟوﻟﯾوس روﯾﺗر
داد – ﺗوﺳط ﻟرد ﮐرزن ﭼﻧﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده اﺳت :اﯾن ﻗرارداد »ﺣﺎوی ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن ﻧوع ﺗﺳﻠﯾم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻗﻠﻣرو ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﮐﺳﯽ آن را ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧواب ھم ﻧدﯾده اﺳت«(۲۴) .
ﻣﺎﺣﺻل ﺗﻣﺎم اﯾن روﯾدادھﺎ در ﻗرن  ۱۹اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎظران و ﺳﯾﺎﺣﺗﮕران ﺧﺎرﺟﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم –
ﺑرﺧﻼف آﻏﺎز ﻗرن ﻧوزدھم – ﺷﺎھد ﻓﻘر ﮔﺳﺗرده ،ﻋدم اﻣﻧﯾت اﻗﺗﺻﺎدی  -ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺷراﯾط ﺳﺧت زﻧدﮔﯽ،
ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﻧﺎطﻖ دھﻘﺎﻧﯽ )در ﺑر ﮔﯾرﻧده ی اﮐﺛرﯾت ﺟﻣﻌﯾت( اﯾران ﺑوده اﻧد(۲۴) .
اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣرﮐت ﺑزرگ و ﺗوده ﮔﯾر ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد ،ﺳﻠطﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﻘر و
ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺑود .ﭘﯾروزی اﯾن اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺳرآﻏﺎزی ﺑرای ﻗدم ﮔذاﺷﺗن در راه ﺗوﺳﻌﮫ ی واﻗﻌﯽ
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑﺎﺷد .ﻗرارداد ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ  ۱۹۰۷ﻣﯾﺎن روس و اﻧﮕﻠﯾس ،ﺗﻘﺳﯾم اﯾران ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﻧﻔوذ
آن دو اﺑر ﻗدرت و اﺷﻐﺎل ﺑﻌدی اﯾران در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺗوﺳط آﻧﺎن آﺧرﯾن ﺿرﺑﺎت را ﺑﮫ دﺳت آﻧﺎن ﺑر
اﯾن اﻧﻘﻼب ﺑزرگ و اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور زد و اﯾران را ﺑﮫ ورطﮫ ی ﯾﮏ ﺑﺣران ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی،
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮔﺳﺗرش ﻗﺣطﯽ و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾﮏ ،ﺗﺣﻘﯾر ﻣﻠﯽ ،طﻐﯾﺎن ﻋﺷﺎﯾر،
ﻋدم اﻣﻧﯾت و ﻧظم و اﻣﮑﺎن ﺗﺟزﯾﮫ ی ﮐﺷور در ﺳﺎل ھﺎی ﭘس از ﺟﻧﮓ اول ﺷراﯾطﯽ را ﻓراھم آورد ﮐﮫ
ﻣردم ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد ﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﻗوی و ﻣردی ﻗدرﺗﻣﻧد در راس آن ﺑدھﻧد .ﮐﻣﮏ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﻗدرت ﮔﯾری رﺿﺎﺧﺎن ﻣﯾرﭘﻧﺞ و ﻗدرت ﮔﯾری دودﻣﺎن ﭘﮭﻠوی ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر ﺑود:
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 .۱ﻗرارداد ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ وﺛوق اﻟدوﻟﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور را از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﺑرد و اﯾران ﻋﻣﻼ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣﺳﺗﻌﻣره ی اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷد .ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم در ﺑراﺑر اﯾن ﻗرارداد )ﭘس از ﺑرﻣﻼ ﺷدن
آن( ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر دﯾﮕر ﮔردد.
 .۲ﮐﺷف ﻧﻔت در ﺟﻧوب اﯾران و ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﯾدن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼﺎه در ﺳﺎل ۱۹۰۸؛ وﺟود ﻟوﻟﮫ ھﺎی ﻧﻔت
و ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت آﺑﺎدان ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟدﯾد و ﭘر اھﻣﯾﺗﯽ ﺑرای اﻧﮕﻠﯾس و ﺑرﯾﺗﯾش ﭘﺗروﻟﯾوم در اﯾران ﺑﮫ وﺟود
آورده ﺑود .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗن ﻣﯾزان ﻧﺎاﻣﻧﯽ در ﮐﺷور ،ﺗﻔﻧﮕداران ﺟﻧوب و اﯾل ﺑﺧﺗﯾﺎری ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻣﻧﯾت اﯾن ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ دوﻟت ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣرﮐزی ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﯾن
ﻧﯾﺎز را ﺑرطرف ﮐﻧد.
 .۳وﻗوع اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر در روﺳﯾﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑر اﯾران اﺛر ﺑﮕذارد و ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺣﯾﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾس را در اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧطر اﻧدازد .اﻧﻘﻼب ﻓورﯾﮫ ی روﺳﯾﮫ و ﺑراﻓﺗﺎدن ﺗزار ﭘﯾش
از آن ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ اﯾران ﮐرده ﺑود.
از دﯾدﮔﺎه دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس روی ﮐﺎر آﻣدن ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران ﻗزاق ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾروﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﺟﻧوب ﻗﻔﻘﺎز
ﺑﮫ ھﻣراه ﻟﺷﮕر دﻧﺳﺗر وﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ ﺟﻧﮕﯾده ﺑود ،ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ آن ﮐﺷور در اﯾران ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﻧﺎﺳب ﺑود.
.
اﮔر اﯾن اﺻل ﺑﻧﯾﺎدﯾن و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ) (ontologicalرا ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﺗﮑﺎﻣل
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻣوﻟد آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯾت ھﺎ ،اﺑداﻋﺎت ،اﺧﺗراﻋﺎت و ﻧوآوری
ھﺎی ﺧود ﻗدرت ﺗوﻟﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺷﯾوه ی ﺗوﻟﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺗﺣول ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد؛ اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ
ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠم ،ھﻧر ،ادﺑﯾﺎت ،ﻓﻠﺳﻔﮫ و داﻧش ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺧش ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾری از ﺗوﻟﯾد در ﻗﻠﻣرو ذھن
اﻧﺳﺎن ھﺎ اﺳت و ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠﻣﯽ – ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﺧواھد ﺑود ﺟز ﺑﺎ آزاد
ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾروھﺎی ﺧﻼﻗﮫ ی آن ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﯾن آزادﺳﺎزی ﺗﻧﮭﺎ در ﺷراﯾط ﺗوﺳﻌﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؛
آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻗﺿﺎوﺗﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ در ﺑﺎره ی ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون رﺿﺎ ﺷﺎھﯽ و ﷴ رﺿﺎﺷﺎھﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت
و ﺑﮫ اﯾن راز ﺳر ﺑﮫ ﻣﮭر ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﭼرا ﭘس از ﺷﺻت ﺳﺎل ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون از اﯾن دﺳت ،ﭘﯾروان راﺳﺗﯾن
ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن راﺣﺗﯽ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را در اﯾران ﻗﺑﺿﮫ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺣﺗوای اﺻﻠﯽ ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﻧﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر آزادﺳﺎزی ﺧﻼﻗﯾت ھﺎ و ﻧوآوری ھﺎی ﻧﯾروھﺎی
داﺧل ،ﺑﻠﮑﮫ درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس ،ﺗﮑﯾﮫ ﺑر زور و ﺳرﮐوب اﯾن ﺧﻼﻗﯾت ھﺎ از طرﯾﻖ ﺑرﻗراری ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘﻠﯾﺳﯽ و از ﻣﯾﺎن ﺑردن ھرﮔوﻧﮫ آزادی و آزاد اﻧدﯾﺷﯽ؛ ﺣذف ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ؛ ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن
و ﻧﺎﺑودی ﺑﮭﺗرﯾن اﺳﺗﻌدادھﺎی ﮐﺷور از ﯾﮏ ﺳو ،و اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ اﺻﻼﺣﺎت از ﺑﺎﻻ در ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن
اﻣﻧﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺳﮭﯾل ﺣرﮐت آن ھﺎ از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﻧظﺎم اداری و آﻣوزﺷﯽ ﻣدرن ،ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾوه
ی زﻧدﮔﯽ ﻣردم و ﺷﯾوه ی ﻣﺻرﻓﯽ آﻧﺎن در اﯾن راﺳﺗﺎ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﮐردن اﯾران ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ و
ﻓراورده ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳوق دادن ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷور ﺑﮫ ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﺗﮏ ﻣﺣﺻوﻟﯽ و ﮐﺎﻣﻼ
واﺑﺳﺗﮫ و ﺗﺛﺑﯾت ﺳﻠطﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر ﺷﺎھرگ ﺟدﯾد اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔت ﺧﺎم ،از ﺳوی دﯾﮕر
ﺑود .اﯾﺟﺎد ارﺗش ،ﭘﻠﯾس و دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣدرن ﻧﮫ در ﺟﮭت ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾران ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ
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ﺧﺎرﺟﯽ و ﻗدرت ﺧﺎﻧدان ﭘﮭﻠوی و ھﯾﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ی طرﻓدار آن در ﺑراﺑر ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺧﺎﻟﻔت داﺧﻠﯽ
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺿد ﻣردﻣﯽ ﺑود.
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﮫ ی  ۱۳۲۰و اواﯾل دھﮫ ی  ۱۳۳۰دوﻣﯾن ﺣرﮐت ﻋظﯾم و ﺗوده ﮔﯾر
ﻣردم اﯾران ﺑرای رھﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﺗوان ﺑﺎﻟﻘوه و ﺳرﮐوب ﺷده ی ﯾﮏ ﻣﻠت زﯾر ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﺳرﮐوب ﺧﺎﻧدان
ﭘﮭﻠوی و ﺳﻠطﮫ ی ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ آن ھﺎ ﺑر اﯾران ﺑود.
ﻋﻣﻖ ﮔﯾری اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی آزاد ﮐردن ﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎ و
ﺧﻼﻗﯾت ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ داﺧل؛ ﺑﺎ ﺟﻠوﮔﯾری از ورود ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎر ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺟﻣﻠﯽ و دﯾﮕر ﮐﺎﻻھﺎی ﻏﯾر
ﺿروری و ﺣﻣﺎﯾت از ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط داﺧﻠﯽ؛ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ و ﺗﺧﺻﯾص ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﺷور در ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﺻﻧﻌت درون ﺟوش و ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺷﺎورزی
اﯾران و ﺑﮫ وﺟود آوردن ﺧود ﮐﻔﺎﺋﯽ ﻏذاﺋﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت رھﻧﻣون اﯾران ﺑﮫ ﺳوﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺣﺻل ﻧوﻋﯽ اﻧﻘﻼب
ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻣﺎ ﺑرای ھﯾﺎت ھﺎی
ﺣﺎﮐﻣﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻧﺑود ،و از اﯾﻧرو ھﯾﺎت ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﮫ ی اﯾن دو ﮐﺷور – ﺑﮫ وﯾژه
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎرﺗل ﻧﻔت – ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت دﮐﺗر ﻣﺻدق ﮔرﻓﺗﻧد.
دوﻟت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐودﺗﺎی  ۲۸ﻣرداد و ﺑراﻧداﺧﺗن دﮐﺗر ﻣﺻدق ﺑﺎزھم ﺑر
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن و ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾش ﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﮐردﻧد؛ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﻣرﮐب از
ﭘﯾروان راﺳﺗﯾن ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری و وطن ﻓروﺷﺎن ﻣرﺗﺟﻌﯽ ﭼون ﺷﺎه ،اﺷرف ،ﻓﺿل ﷲ زاھدی،
ﺑرادران رﺷﯾدﯾﺎن و اﻣﺛﺎل آﻧﺎن (۲۵) .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳرﺷت ﺧود و ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﻌﯾت از ﻗواﻧﯾن ﺑﯽ اﻣﺎن اﻧﺑﺎﺷت اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ،ﺑﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی داﺧل ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯽ
ﺧواه ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد ﺗﺎ از ﭘﯾﺷرﻓت اﯾران ﺑﮫ ﺳوی ﻧوﻋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺳﺗﻘل و درون زا ،ھﻣراه ﺑﺎ آزادی و
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ و ﺑورژواﺋﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد و اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
اﻧﺟﺎم دادﻧد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﯾران ،ﺑﻠﮑﮫ در ﮔواﺗﻣﺎﻻ ،ﺑرزﯾل ،اﻧدوﻧزی ،ﺷﯾﻠﯽ ،ﮐﻧﮕو و ده ھﺎ ﮐﺷور
دﯾﮕر آﺳﯾﺎﺋﯽ ،آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻧﯾز ﭘﯾﺎده ﺷد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻣدرﻧﯾزاﺳون ﻣﺗﻌﺎﻗب اﯾن ﮐودﺗﺎھﺎ – ﮐﮫ در اﯾن ھﻧﮕﺎم دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ رھﺑری اﺟرای آن ھﺎ
را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و واﻟت راﺳﺗو ) (Walt Rostowﻧظرﯾﮫ ﭘرداز اﺻﻠﯽ آن ﺑود – در ﺗطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣرﺣﻠﮫ
ی ﺟدﯾد ﮔردش ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول دﮐﺗر اﺑراھﯾم رزاﻗﯽ:

»در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺳوم ﺑﺎ ﺗراﮐم ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺷدن اﻟﮕوی ﺗوﻟﯾد ﻣواد
ﺧﺎم ﮐﺷﺎورزی و ﻣﻌدﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ]و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات[ و ﻣﻘﺎوﻣت ﺷدﯾد ﻣردم اﯾن
ﮐﺷورھﺎ و ﻗطب ﺑﻧدی ﺟدﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻋدم اﻣﮑﺎن اﻋﻣﺎل ﺷﯾوه ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری ،روش ھﺎی ﻧو
اﺳﺗﻌﻣﺎری در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺳﭘس
ﭘرداﺧت وام و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺗﻌﻣﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  ....در
ﻣرﺣﻠﮫ ی ﭼﮭﺎرم ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﻣﻘﺎوﻣت و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧدن اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺳب ﺷده و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﮑﺳت در
ﮐﺳب اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗوﺟﮫ ﺟﮭﺎن ﺳوم ﺑﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ھدف
رﺷد اﻟﮕوی ﻣﺻرف ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﻣﺳﺗﻌﻣرات ]و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات[،
اﯾﺟﺎد ﺻﻧﺎﯾﻊ واﺑﺳﺗﮫ ی ﻣﺻرﻓﯽ ،ﺑرﺧورداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟدﯾد ،ﺣﻣل و ﻧﻘل و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ،
زﯾر ﺳﻠطﮫ ی ﺷرﮐت ھﺎی ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ در ﻣﺳﺗﻌﻣرات ]و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات[ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺟﺎز داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
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اﯾﺟﺎد اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ اﻟﮕوی ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف واﺑﺳﺗﮫ را در ﺟﮭﺎن ﺳوم ﮔﺳﺗرش داده و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ از
ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﻣورد ﻧوع ﺟدﯾدی از واﺑﺳﺗﮕﯽ را ،ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ ی ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺻرﻓﯽ،
ﻗطﻌﺎت ،ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد(۲۶) «.
ﺑود:

ﭘﯾﺎده ﮐردن ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﺋﯽ در اﯾران – ﻣﺣﺗوای اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد – دارای ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی زﯾر
 .۱ﺳرﮐوب و ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﭘﻠﯾﺳﯽ ھرﮔوﻧﮫ ﻧدای آزادی ﺧواھﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧﺷﮑﺎﻧدن رﯾﺷﮫ ی ﺧﻼﻗﯾت
ھﺎ ،اﺑداﻋﺎت و ﻧوآوری ھﺎی اﺻﯾل و واﻗﻌﯽ در ﮐﺷور و در ﻋوض ﻣوﺟب ﺷدن ﺳﯾل ﻓرار
ﻣﻐزھﺎ ﺑﮫ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ – اﮐﺛرا ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺎﻣل و ﺣﺎﻣﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﺎی ﺷﺑﮫ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﭼون آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس؛
 .۲ﺑﺎزﮐردن دروازه ھﺎی ﮐﺷور ﺑﮫ روی ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻧﯾﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ی ﮐﺷورھﺎی اﺻﻠﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و در ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﻣﯾﺎن ﺑردن اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎھﯽ داﺧل ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز اﺻﻠﯽ رﺷد ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی درون زا و ﻣﺳﺗﻘل
ﮐﺷور ﺑﺎﺷد؛
 .۳ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺷﺎورزی داﺧﻠﯽ در ﺟﮭت ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ ﻏذاﺋﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻟطﻣﮫ ﺧوردن ﺑﮫ
ﮐﺷﺎورزی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﺧﺻﯾص ﺑﺧش ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از زﻣﯾن ھﺎی زﯾر ﮐﺷت ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻓراورده
ھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ارزان ﻗﯾﻣت ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )ﺳد ﺳﺎزی و اﯾﺟﺎد ﺷرﮐت ھﺎی ﮐﺷت و
ﺻﻧﻌت( و ﺧﺎﻧﮫ ﺧراﺑﯽ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ دھﻘﺎن و راھﯽ ﺷدن آن ھﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺷﮭرھﺎ؛
 .۴ﮔﺳﺗرش ﺟﺎده ھﺎ ،ﻓرودﮔﺎه ھﺎ ،ﺑﻧﺎدر ،ھﺗل ھﺎ ،آﺳﻣﺎن ﺧراش ھﺎ و وﺳﺎﺋل ارﺗﺑﺎطﯽ راه دور در
ﺟﮭت ﺗﺳﮭﯾل داد و ﺳﺗد ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺟﺎری ﻋواﻣل داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷرﮐت
ھﺎی ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ؛ ﮔﺳﺗرش ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣوﻧﺗﺎژ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﮑﻣﯾل ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر
ارزان داﺧل و ﮔﺳﺗرش ﺑﺎزار اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ؛ و از ھﻣﮫ ﻣﮭم ﺗر ﮔﺳﺗرش ﻣﻌﺎدن و ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﺧﺎم
اوﻟﯾﮫ – در درﺟﮫ ی اول ﻧﻔت ﺧﺎم – و ﺗﺑدﯾل اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای
اﺳﺎﺳﯽ آن ﻓروش ﻧﻔت ﺧﺎم ﺧرﯾد اﺳﻠﺣﮫ و دﯾﮕر ﻓراورده ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﺷورھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت؛
 .۵ﺑﮫ وﺟود آوردن ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﭘرروﻧﻖ و ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ی ﻣﺗوﺳط از اﯾن طرﯾﻖ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣواھب
ﻓروش ﺳرﺳﺎم آور ﻧﻔت ﺧﺎم و اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺳﺗﮫ ﻧﺻﯾب آن ھﺎ ﻣﯽ ﺷد و ﺧرﯾداران ﮐﺎﻻھﺎی
وارداﺗﯽ از ﮐﺷورھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑودﻧد؛
 .۶ﮔﺳﺗرش ﻓرھﻧﮓ ﻣﺻرﻓﯽ ،ﺗﺟﻣل ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای و ﺗﺣﻘﯾر ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر داﺧﻠﯽ و زوال
ﺗدرﯾﺟﯽ آن ﮐﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧده ی ﭼﻧﯾن اﻗﺗﺻﺎدی ﭘرروﻧﻖ ﺑود.

اﯾن ھﺎ ﭼﮑﯾده ی دﺳت آوردھﺎی اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد ﺷﺎه و ﺗوﺳﻌﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی او ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی ۲۸
ﻣرداد و ﺑﮫ وﯾژه ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد ﺷﺎه و ﻣردم ﺑود .ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ﺑرﭘﺎ ﺷده ﺗوﺳط ﺷﺎه ،ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﻓوﻻد اھواز ،ﻣﺎﺷﯾن ﺳﺎزی اراک ،ﺗراﮐﺗور ﺳﺎزی ﺗﺑرﯾز ،ذوب آھن اﺻﻔﮭﺎن و ﻣس ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮐﮫ ﻗرار
ﺑود زﯾرﺑﻧﺎی ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﺻﻧﻌﺗﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورد .اﯾن ھﺎ ﭼون اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻧﯾن ھدﻓﯽ ﻧداﺷﺗﻧد و ﭘروژه ھﺎﺋﯽ
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ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑرای ﺧرج ﮐردن ﺑﻘﯾﮫ ی ﭘول ﻧﻔت ﺑود ،و طﺑﯾﻌﺗﺎ اﮐﺛرا ﺿرر ﻣﯽ دادﻧد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ﺳرﭘﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷوﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠﻘﺎ از ﻗواﻧﯾن ﺳود دھﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری طﺑﻌﯾت ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن
ھﺎ در اﺳﺎس وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑود ﺑرای ﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺳوی دروازه ھﺎی ﺗﻣدن ﺑزرگ روان
اﺳت .ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﭘﯾﭻ و ﻣﮭره آن ھﺎ ﺧراب ﻣﯽ ﺷد ،آن ھﺎ را ﺑﺎﯾد
ﺑﺎ ﭼﮫ ﻗﯾﻣت ﺳرﺳﺎم آوری از ﺧﺎرج وارد ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﭼرا؟ ﭼون ﺻﻧﺎﯾﻌﯽ از اﯾن دﺳت – ﺑﮫ ﺧﻼف ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﻣوﺟود در ﮐﺷورھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری – ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘﯾوﻧد اﻧداﻣواری )ارﮔﺎﻧﯾﮏ( ﺑﺎ دﯾﮕر ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﺑﺎ
ﺳطﺢ داﻧش و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻗدرت ﺗوﻟﯾدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧدارد و ﮐﺷور اﺳﺎﺳﺎ ﻓﺎﻗد ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت .ﺑﮫ
ﺳﺧن دﯾﮕر اﯾن ﻧوع ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺻرﻓﺎ اﻋﺿﺎی ﭘﯾوﻧدی ﻧﺎﻣﺎﻧوﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻻﺟرم اﯾن ﺑدن روزی آن
ھﺎ را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐرد – و ﮐرد) .دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺑﮫ آھن ﭘﺎره ﺑدل ﺷدﻧد(.
ﻣﺣﺗوای ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ اﯾن ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون و ھدف اﺳﺎﺳﯽ آن از دﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده ادﻏﺎم ﺑﺧش ھﺎی
ھرﭼﮫ وﺳﯾﻊ ﺗری از ﺟﮭﺎن در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ رھﺑری ﭼﻧد ﮐﺷور اﺻﻠﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده – زﯾر ھژﻣوﻧﯽ
ﮐﺷور ﻋﺎﻣل ﮐودﺗﺎ و ﺣﺎﻣﯽ آن ھﺎ؛ ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﮐردن ﺑﺧش ھﺎی ھرﭼﮫ ﺑزرﮔﺗری از ﺟﮭﺎن در ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗﺑدﯾل اﯾن ﺑﺧش ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﺧﺎم اوﻟﯾﮫ ی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﮐﺷﺎورزی و ﮐﺎر
ارزان ﺑرای ﮐﺷورھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﺑﺎزار ﻓروش ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﺷورھﺎی اﺧﯾر و ﺣﻔظ ﺑرﺗری
ﮐﺎﻣل ﻋﻠﻣﯽ ،ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ و ﺗﻣرﮐز ﻣدﯾرﯾت طرح و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗوﻟﯾد در اﯾن ﮐﺷورھﺎ اﺳت.
در اﯾن ﻧوع ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون ،ﮔرﭼﮫ رواﺑط و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ وﺳﯾﻌﺎ ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،اﻣﺎ در ﭘﺷت ﺟزاﯾر ﭘرزرق و ﺑرق ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﺧدﻣﺎت واﺑﺳﺗﮫ
درﯾﺎﺋﯽ از ﺷﯾوه ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺣﻘﯾر ﺷده و ﺗوﺳری ﺧورده ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھﻧد – از ﺗوﻟﯾد ﻋﺷﯾره ای و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑزار ﺳﻧﺗﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ از ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ دھﻘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺳﻧﺗﯽ روی زﻣﯾن ھﺎی دﯾم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻏﻠب ﺑرای ﻗطره
ای ﺑﺎران ﭼﺷم ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دارﻧد ﺗﺎ ﺻﻧﻌﺗﮕران دﺳﺗﯽ ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ؛ از ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﮐﺳﺑﮫ ی ﺳﻧﺗﯽ و
ﺑﺎزاری ﮐﮫ ﺑرای »ﺣﻼل ﮐردن« ﻧﺎن ﺧود ﺧﻣس و ذﮐﺎت و ﺣﻖ اﻣﺎم ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑﮫ ﺣﺞ ﻣﯽ روﻧد ﺗﺎ
ﺳﻠف ﺧران و رﺑﺎﺧواران زاﻟو ﺻﻔت ﺷﮭر و ده . ....
اﯾن ﻧوع ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون ﻓرھﻧﮓ ھﻣﺳو ﺑﺎ ﭼﻧﯾن زﯾرﺑﻧﺎی ﭘر ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد ،ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﺷت ﺟزاﯾر ﭘر زرق و ﺑرﻗﯽ از ﻓرھﻧﮓ ﻣدرن ،درﯾﺎﺋﯽ از ﻓرھﻧﮓ ﺗﺣﻘﯾر ﺷده و ﺗوﺳری
ﺧورده ی ﺳﻧﺗﯽ در اﻋﻣﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد – از رواﺑط ﻗوﻣﯽ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای و ﻋﺷﯾره ای
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ رواﺑط ﺷﺎﮔرد و اﺳﺗﺎدی؛ از دﻋﺎ ﺧواﻧﯽ دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ھﻣراه آﺧوﻧد ﻣﺣل ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ روﺿﮫ ﺧواﻧﯽ
و ﺳﯾﻧﮫ زﻧﯽ و زﻧﺟﯾرزﻧﯽ؛ از ﻣراﺳم ﺣﺞ و راﺑطﮫ ی ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎزاری ھﺎ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯾون ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗﻣﺎم
رواﺑط درھم ﭘﯾﭼﯾده ی ﺳﻧﺗﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺷﯾوه ی ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن و ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن و ازدواج و طﻼق ....
و ﭘﯾروان ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری در ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎ و ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد و ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻت
ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻗدرت ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
ﭘﺎرادوﮐس )ﺗﻧﺎﻗض ﭘﯾﭼﯾده ی( اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن  ۱۳۵۷را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در اﯾن واﻗﻌﯾﺎت ﻣﻠﻣوس ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﯾن
ﻧوع ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .ﻋﻠت ﻗوت ﮔﯾری ﭘﯾروان راﺳﺗﯾن ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری را ﻓﻘط در
ﮐﺎرﯾزﻣﺎی رھﺑر اﻧﻘﻼب ﯾﺎ زﯾرﮐﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ او ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت .در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﻠت آن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ
ی اﯾران ﺗوﺟﮫ ﮐرد .ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ﮔﯾری آﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐرد :ﺑﺣران
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ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود؛ طرح آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ﻧﮫ ﻏرﺑﯽ و اوج ﮔﯾری ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ
ﻣذھﺑﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ؛ ﺗﺷﺧﯾص و ﺗﻌﯾﯾن ﭘﯾروان ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری از ﺳوی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم )ﮐﻧﻔراﻧس
ﮔواداﻟوپ( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐم ﺧطرﺗرﯾن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﭘس از ﺳﻘوط ﺷﺎه ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ دراز ﻣدت ﺧود در ﻣﻧطﻘﮫ
و ﺻﺎف ﮐردن ﺟﺎده ﺑرای ﻗدرت ﮔﯾری ﺳرﯾﻊ آن ھﺎ در ﺟﮭت ﺳرﮐوب ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواه و ﺟﻠوﮔﯾری
از ﻋﻣﻖ ﮔﯾری اﻧﻘﻼب  ....ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﭼﻧﯾن ﻧﯾروﺋﯽ ،از آﻧﺎن در درﯾﺎﺋﯽ از ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ در زﯾرﺑﻧﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ و روﺑﻧﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ آن ،ﯾﻌﻧﯽ از اﻋﻣﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران ﺳر ﺑرآورد.

.
اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷ - ۱۳۵۶ﺳوﻣﯾن ﺣرﮐت ﻋظﯾم ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ،ﺳﻠطﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ در
ﻋرض ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﻗرن ﺑود ،و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧواﺳت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ،ﭼﮫ در دھﮫ ی اول
ﻗرن و ﭼﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﻣﯾﺎﻧﯽ آن – ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣدﺳﺗﯽ و ھﻣﮑﺎری ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗدرت ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﮭﺎﻧﯽ – ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﮐﺷﺎﻧده ﺷده ﺑود ،و ﺷﻌﺎرھﺎی آن ﻧﯾز اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧد.
ﺗﻧﺎﻗض ﮐم ﻧظﯾر اﯾن اﻧﻘﻼب اﻣﺎ ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد در اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﺗﺑﻠور ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش از
ﯾﮏ ﺳو ﺟﻧﺑﮫ ای ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣردﻣﯽ و ﻓراﮔﯾر داﺷت و ﺑﯾش از  ۹۰٪از ﺗوده ھﺎی ﻣردم از ھر ﻗﺷر و طﺑﻘﮫ ای
را در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓت ،از ﺳوی دﯾﮕر اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﮏ ﺑورژوازی ﺑوﻣﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد،
اﺳﺗﺧواﻧدار ،اﺳﺗوار و ﻣﺳﺗﻘل از ﯾﮏ ﺟﺎﻧب و طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔری ﻗدرﺗﻣﻧد ،اﺳﺗﺧواﻧدار ،اﺳﺗوار و ﻣﺳﺗﻘل از
ﺟﺎﻧب دﯾﮕر )ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧوع ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾوﻧﯽ ﮐﮫ اﺳم ﺑردﯾم( و ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺷراﯾط دﯾرﭘﺎی داﺧﻠﯽ
)ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ( و ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑردﯾم ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷﯾوه ھﺎی
ﺗوﻟﯾد ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری – ﭼﮫ در زﯾرﺑﻧﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭼﮫ ﺑﮫ وﯾژه در روﺑﻧﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ آن – ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد از ﮐﺎرﯾزﻣﺎ ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺑﯽ ﻟﮑﮫ و زﯾرﮐﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ رھﺑر ﺧود ﺑر ﺷﻌﺎرھﺎی اﯾن اﻧﻘﻼب ﻋظﯾم ﺳوار
ﺷده و ﺑورژاوزی ﺑﯽ اﺳﺗﺧوان و ﭼپ واﺑﺳﺗﮫ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ی اﯾران را – ﮐﮫ ﺧود ھردو ﻋﻣﯾﻘﺎ آﻟوده ﺑﮫ
ﻓرھﻧﮓ ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾران ﺑودﻧد – ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﮐﺷد و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣذھﺑﯽ اﯾن
ﻧﯾروھﺎ را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ از ﻣﯾدان ﺑﮫ در ﮐرده و ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﻧد و ﻗدرت ﺧود را ﺗﺣﮑﯾم ﺑﺧﺷد.
ﻧﮑﺗﮫ ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘر اھﻣﯾت دﯾﮕر ﮐﮫ در ﻣورد ﺟﺎﻣﻌﮫ ی وﯾژه ی اﯾران ﻧﺑﺎﯾد از ﻧظر دور داﺷت اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺳﻼﻟﮫ ی ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ،ﻻاﻗل از اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ اﯾن ﺳو ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروﺋﯽ ﺑﯾرون از
ﺣﮑوﻣت  -و در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ آن  -ﻣدﻋﯽ ﮔرﻓﺗن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوده اﺳت .از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻗدرت روز  -ﺑﮫ
وﯾژه در دوران ﺳﻠطﻧت ﭘﮭﻠوی  -ھم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﺎن و ھم ﺗﺟﺳم ﯾﮏ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑوده اﻧد؛ اﯾن ﻧﯾرو در ﭼﺷم ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم  -ﺗوده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در درﯾﺎی ﻋﻘب
ﻣﺎﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮫ در زﯾر ﺑﻧﺎ و ﭼﮫ در روﺑﻧﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ آن ﻏوطﮫ ور ﺑودﻧد  -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروﺋﯽ ﺿد
دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ﺿد ﺳﻠطﮫ ی اﺟﻧﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و از اﯾن رو ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷروﻋﯾت آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت
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زﻣﯾﻧﯽ داﺷﺗﻧد .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﺎن از ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳو ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺞ ﺗوده ھﺎ و
دﺧﺎﻟت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳرﻧوﺷت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺑوده اﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ ی ﭘر اھﻣﯾت دﯾﮕر در اﯾن راﺑطﮫ آن ﮐﮫ از ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳو ،ﻧﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ روﻧد ﻓﮑری ﯾﮑدﺳت ﻣطرح ﮔردﯾده و ﻧﮫ روﺣﺎﻧﯾون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺎﺳت ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺷر ﯾﮑدﺳت
ﻋﻣل ﮐرده اﻧد .در اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده و ﻧﻣود ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾروھﺎی ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﺎﻣﻌﮫ ،راﺳت اﻓراطﯽ و رادﯾﮑﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا – ھﻣﺳو ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ی
ﺗزاری ـ در ﺑراﺑر ﻓﮑر ﻣﺷروطﯾت )اﻧﻘﻼب ﺑورژواﺋﯽ( اﯾﺳﺗﺎد؛ ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ و طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان روﺣﺎﻧﯾون
اﻋﺗداﻟﯽ در اﺑﺗدا ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ھﻣراھﯽ ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻣﻖ ﮔﯾری آن در ﺑراﺑرش اﯾﺳﺗﺎدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دﻣوﮐرات رادﯾﮑﺎل در ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ دﺳت روس ھﺎ ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷد.
در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ دھﮫ ی  ،۱۳۳۰ﭘﯾروان ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ )ﺑروﺟردی ،ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ( ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻدق
و ﺟﻧﺑش ﻣردم ﻗد ﻋﻠم ﮐردﻧد و ﺑﺎ درﺑﺎر و دوﻟت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس در ﺑراﻧداﺧﺗن دوﻟت دﮐﺗر ﻣﺻدق
ھﻣﮑﺎری ﮐردﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﯾت ﷲ زﻧﺟﺎﻧﯽ و طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧدﻧد و روﺣﺎﻧﯾون دﯾﮕری ﭼون
آﯾت ﷲ ﺑرﻗﻌﯽ ﺟزو طﯾف دﻣوﮐرات رادﯾﮑﺎل ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
وﺟﮫ ﺗﻣﺎﯾز اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم و آﻧﭼﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب را ﭘدﯾده ای
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎح راﺳت و رادﯾﮑﺎل ﻣذھﺑﯽ )ﭘﯾروان ﺷﯾﺦ ﻓﺿل
ﷲ( ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ زﯾرﮐﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐم ﻧظﯾری ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺣﺎﮐم زﻣﺎن را – ﺣﺎﮐﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎد
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﺳﺎد ﺑود – ﺑﺎ ﺧواﺳت واﻗﻌﯽ ﻣردم ،ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی و
ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ھﻣﺳو و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﻠوه دھﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﺗﺿﺎد اﺻﻠﯽ آن ھﺎ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
ﭘﮭﻠوی ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرو و ﻣظﺎھر ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون آن ﺑود و ﻧﮫ ﺟﻧﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری و واﺑﺳﺗﮕﯽ آن.
ﺑدﯾﻧﺗرﺗﯾب ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻋواﻣل ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺿﻌف ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ و
ﭼپ و ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در آن ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎده را ﺑرای راھﺑری اﯾن ﻧﯾروی ﭘﯾش ﻣدرن )ﭘﯾش
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری( ﺻﺎف و ﺑﮫ ﻗدرت ﮔﯾری آن ﮐﻣﮏ ﮐرد.
ﻗدرت ﮔﯾری اﯾن ﻧﯾروی راﺳت اﻓراطﯽ اﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﮭم ﺗر دﯾﮕری را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آورد .اﯾن
ﻧﯾرو ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣﮑﺎم دﯾﮑﺗﺎﺗور ،واﺑﺳﺗﮫ و ﻓﺎﺳد ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﺑﺎ آن ھﺎ ﻣﺑﺎرزه ﮐرده ﺑود و از
اﯾﻧرو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ در ﺻف اﻧﻘﻼﺑﯾون داﺷﺗﮫ و ﺗﻘدس ﺧود را در ﭼﺷم ﻣردم ﺣﻔظ ﮐرده ﺑود ،اﮐﻧون ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﯾده و ﻣردم ﻣﺟﺎل آن را ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ آن ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر ،اﯾن
ﻧﯾرو ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود را در ﻻﺑﻼ و ﻣﻧﺎﻓذ ﻋﻣﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده و زﯾر ﭘوﺷش ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ظﻠم ﺑﮫ
ﺗوده ھﺎی ﻣردم وﻋده ی ﺑﮭﺷت داده ﺑود ،اﮐﻧون – ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدرن – ﺑر ارﯾﮑﮫ ی ﻗدرت
ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﭘﻧﮭﺎن ﺷدن ﻧداﺷت.
اﮔر ﻣﻌﺿل ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده و دردﻧﺎک ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران )ﻋﻠل ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ آن( را ﺑﮫ آﺑﺳﮫ ای ﭘر ﭼرک
ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ،ﻣردم ﺑﺎ ﻧﯾﺷﺗر زدن ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻋﻼﺟش ﮐﻧﻧد ،اﻧﻘﻼب ۱۳۵۷
ﭼون ﭼﺎﻗوی ﺟراﺣﯽ ﻋﻣل ﮐرد و اﯾن آﺑﺳﮫ را ﺳراﺳر ﺷﮑﺎﻓت و ھر آﻧﭼﮫ ﻣﺣﺗوﯾﺎت آن ﺑود ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻌﻔن
ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده اش ﺑﯾرون رﯾﺧت.
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ﺑﮫ رﻏم ﺗﻣﺎم ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾر اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺗوده ای ﭘﯾﺷﯾن ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد،
ﺧواﺳت ھﺎی ﻣردم )اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری( ﻋوض ﻧﺷده ﺑود .ﺧواﺳت رھﺑری ﺟدﯾد اﻣﺎ
ﭼﯾزی ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺧواﺳت ھﺎ ﺑود .ﺧواﺳت ﻣردم ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﺟﻠو و رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ
ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ی واﻗﻌﯽ ﺑود؛ ﺧواﺳت ﺣﮑﺎم ﺟدﯾد اﻣﺎ ﻋﻘب ﮐﺷﯾدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﭘﯾش – ﯾﺎ ﻻاﻗل ﺑﮫ
دوران ﻣﺎﻗﺑل ﻣﺷروطﮫ – و ﻧﻔﯽ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣردم در ﭼﻧد دھﮫ ی ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾز
ﺗﻧش ﻣﯾﺎن ﻧﯾروی راﺳت اﻓراطﯽ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده از ﯾﮑﺳو و ﻣردم از دﯾﮕر ﺳو ،از ھﻣﺎن ﻣﺎه ھﺎی اول
اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺧوﻧﯾن آﻏﺎز ﺷد.
طﻧز روزﮔﺎر )دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ( – طﻧزی ﮐﮫ ﺑﺎز ھم ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد داﺷت – اﻣﺎ در اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﻧﯾروی ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ی ﺟدﯾد از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻣﻧﻔﯽ ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺛﺑت ﺑرای وﻗوع ﯾﮏ ﺟﮭش ﺑزرگ ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷد .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر اﮔر در ﻋﺻر
روﺷﻧﮕری ﺑزرﮔﺎﻧﯽ ﭼون وﻟﺗر ،روﺳو ،دﯾدرو و ھوﻟﺑﺎخ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﻣﺛﺑت ،اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺑزرﮔﯽ در اروﭘﺎ ﺑﮫ وﺟود آوردﻧد ،ﭘﯾروان ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ اﮐﻧون اﯾن ﻧﻘش را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﻣﻧﻔﯽ
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھرﭼﮫ رژﯾم در ﻋﻘب ﮐﺷﯾدن ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺎی ﻗرون وﺳطﯽ ﺗﻘﻼ ﻣﯽ
ﮐرد ،ﻋﺷﻖ ﻣردم ﺑﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷد .و اﯾن ﺑﺎر آﺛﺎر اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ – ﺑرﺧﻼف
ﮔذﺷﺗﮫ – ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ﺑﮫ ﮔروه ھﺎ و اﻗﺷﺎر ﻣﻧوراﻟﻔﮑر ﻣﺣدود ﻧﻣﺎﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻔوذ ﮐرد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب رژﯾم ﺣﺎﮐم ﺟدﯾد اﮔر از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ  -ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧﯾﺎل ﮐﺷﺎﻧدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻗرون وﺳطﯽ
را داﺷت و در راﺳﺗﺎی ﭼﻧﯾن ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣطﺎﺑﻖ اﯾن ﺷﯾوه ی ﺗﻔﮑر را در ﮔرﻣﺎﮔرم اﻧﻘﻼب ﺑﮫ
ﻣردم ﻗﺑوﻻﻧد ،در ﻋﻣل اﻣﺎ ﺧواﺳت ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣردم ﭼون دﯾﮓ ﺟوﺷﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺗﻣﮭﯾدات
اﻣﮑﺎن ﺧﺎﻣوش ﮐردن آﺗش زﯾر آن وﺟود ﻧداﺷت .رژﯾم از ﯾﮏ ﺳو ﺧﯾﺎل اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ
اﻣت ﻣﺳﻠﻣﺎن ،ﻣطﯾﻊ و ﯾﮑدﺳت را داﺷت؛ از ﺳوی دﯾﮕر اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
 ٪۴۰از ﺻﻧدﻟﯽ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ی ﺷﮭدا و ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن اﺧﺗﺻﺎص داد ،ﻣﻧﺎطﻖ دھﻘﺎﻧﯽ را
ﺟﺎده ﮐﺷﯽ ﮐرد و ﺑﺎ دادن ﺑرق ﺑﮫ آن ھﺎ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون را ﺑﮫ دھﺎت ﺑرد و ﺑﻌد ھم داﻧﺷﮕﺎه آزاد را –
ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﻗﺷر ﺑوروﮐرات ﻣرﻓﮭﯽ ﺑرای رژﯾم ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد – ﺑﮫ اﻗﺻﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺷور ﺑرد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ در
ھﻣﺎن ده ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل اول ﺑﯾش از  ۹۰٪از ﺟواﻧﺎن زﯾر  ۲۵ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳواد ﺷدﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرک ھﺎ و
دھﺎت ﺻﺎﺣب داﻧﺷﮕﺎه و داﻧﺷﺟو ﺷدﻧد.
ﺳﯾﺎه ﭘوﺷﯽ وﻧﺑود ﺗﻔرﯾﺣﺎت زﻣﺎن ﺷﺎه ﺟواﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﮐوه ﻧوردی و ورزش ﮐﺷﺎﻧد و ﺟﻠوﮔﯾری
از ورود ﻓﯾﻠم ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﮭﺷﯽ ﺑزرگ در ﺻﻧﻌت ﻓﯾﻠم ﺳﺎزی اﯾﺟﺎد ﮐرد؛ دﺧﺎﻟت در رﯾزﺗرﯾن اﻣور
ﺧﺻوﺻﯽ ﻣردم ﻋﺷﻖ ﺑﮫ آزادی ھﺎی ﻣدﻧﯽ را ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎﺧت و ﺗرس از اظﮭﺎر ﻋﻘﯾده ی ﺷﺧﺻﯽ ،ﺳﯾل
ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آورد .ﺳﺧت ﮔﯾری در راﺑطﮫ ی دﺧﺗر و ﭘﺳر در ﺑﯾرون ،راﺑطﮫ ی
اﯾن دو را در ﻣﻧزل ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﮐرد ،ﻣﻧﻊ ﻧوﺷﯾدن و ﭘوﺷﯾدن ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷد ،ﺗﺧﺻص در ﭘرورش
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر و ﻟﺑﺎس ھﺎ رﻧﮕﯾن ﺗر ﺷد؛ ھرﭼﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧدﮔوھﺎی رﺳﻣﯽ ﺑﻠﻧدﺗر ﺷد ،ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن
آﺧرﯾن ﺗوﻟﯾدات ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺷد؛ ھرﭼﮫ ﺳﺧت ﮔﯾری در ﻧﻣﺎﯾش ﻓﯾﻠم ھﺎی ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺷدﯾدﺗر ﺷد،
ﺑﺎزار ﺳﯾﺎه ﻓﯾﻠم ھﺎی ﻗﺑﯾﺣﮫ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺷد و ھرﭼﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ رژﯾم ﺑﻠﻧدﺗر و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﺗر
ﺷد ،ﻋﻼﻗﮫ ی ﻣردم ﺑﮫ ﻣظﺎھر ﺷﯾطﺎن ﺑزرگ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯾﺷﺗر ﺷد.
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رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ وﻋده ی ﺑﮭﺷت ﺑﮫ ﻣردم داده ﺑود ،در ﻋﻣل زﻧدﮔﯽ را ﺑرای ﻣردم ﺑﮫ ﺟﮭﻧم واﻗﻌﯽ ﺑدل
ﮐرده ﺑود و از اﯾﻧرو ھرﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ آن )ﮔروﮔﺎﻧﮕﯾری و ﺟﻧﮓ وﯾراﻧﮕر ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ( و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اش ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺳﺧت ﺗری روﺑرو ﻣﯽ ﺷد ،ﮔروه ﺑﯾﺷﺗری از ﻣردم از آن روی ﺑر ﻣﯽ
ﮔرداﻧدﻧد.
اﮔر رژﯾم ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﺗﻧﺎﻗض ھﺎی ﺣل ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﻣﯾﺎن وﻋده ھﺎ و ﻋﻣﻠﮑردش ھر روز ﻣﻧزوی ﺗر
ﺷده و در آن ﺷﮑﺎف ﻣﯽ اﻓﺗﺎد ،در ﭘﺎﺋﯾن ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺗری از ﻣردم آﮔﺎه ﺗر ﺷده و در ﺑراﺑر آن ﻣﯽ
اﯾﺳﺗﺎدﻧد .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر ،اﮔر ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺑﯾرون ظﺎھری آرام داﺷت و ﻓﻘط ﮔﮭﮕﺎه ﺷورش ھﺎی ﺧود ﺑﮫ
ﺧودی در اﯾﻧﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺳرﯾﻌﺎ ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷد ،در ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ
درﺣﺎل وﻗوع ﺑود؛ اﻧﻘﻼب در ﺧودآﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ ،در ﺑﺎﻻ رﻓﺗن آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﻣردم  -ﺑﮫ وﯾژه زﻧﺎن و ﻧﺳل ﺟوان دوران اﻧﻘﻼب.
در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﮔﯾر ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣداوم ﺑود ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ۱۳۵۶آﻏﺎز ﺷده و در ده ﺳﺎل
اول ﺑﻌد از ﻗﯾﺎم ﺑﮭﻣن در آن وﻗﻔﮫ اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ ھر روز ﻋﻣﻖ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔرﻓت .دوم ﺧرداد
 ۱۳۷۶ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﻣود ﺑﯾروﻧﯽ اﯾن اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ در ﺷﮑل ﺗوده ﮔﯾر آن ﺑود .ﺷورش ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺧودی
ﭘﯾﺷﯾن در اﺳﻼم آﺑﺎد ،ﻗزوﯾن ،ﻣﺷﮭد ،ﺷﯾراز و ﺑﺳﯾﺎری ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر اﮔر ﻣﺣدود ،ﺟﺳﺗﮫ ﮔرﯾﺧﺗﮫ و ﻏﯾر
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ رژﯾم ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت آن ھﺎ را ﺳرﮐوب ﮐﻧد ،دوم ﺧرداد
ﺣرﮐت ﻋظﯾم و ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣردم در ﺑراﺑر رژﯾم ﺑود ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺳرﮐوب آن را ﻧﺑود .ﺟﻧﺑش ۲ﺧرداد
ﺟﮭش ﮐﯾﻔﯽ آن ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﻣﯽ ﻣﺗراﮐم ﺷده ی ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯾش ﺑود.
آن ﺗوده ھﺎی ﮐﺎرﮔر ،دھﻘﺎن ،ﻓﻘرای ﺷﮭر و ده و ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻧﺷﯾن ،آن ﮐﺳﺑﮫ ی ﺧرد و ﻣﺗوﺳط ،آن ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧﻧده ی ﺧرد و ﻣﺗوﺳط ،داﻧش آﻣوز ،داﻧﺷﺟو ،ﮐﺎرﻣﻧد و آن روﺷﻧﻔﮑر ﻣذھﺑﯽ و ﻣﺗﻌﺻﺑﯽ ﮐﮫ روزی ﺑﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آن رای ﻣﺛﺑت داده ﺑود و رژﯾم ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﺧﺷﯽ از آن ھﺎ را در ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺎی اﻧﻘﻼب ،ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و ﻣﺳﺎﺟد ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرده و ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و ﻣﻠﯽ و دﯾﮕر
دﮔراﻧدﯾﺷﺎن را ﺗوﺳط آن ھﺎ ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﻧد ،اﮐﻧون ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺧود ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت رژﯾم ﭘﯽ ﺑرده و از طرﯾﻘﯽ
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ،اﻣﺎ ﭘر طﻧﯾن ،ﺑﮫ آن ﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت.
اﯾن ﻧﯾروی ﻋظﯾم ﺧواھﺎن ﭘﯾﺷرﻓت و آزادی ﮐﮫ ﻣﺣروم از رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣﻧﺳﺟم و
دور اﺋﺗﻼف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯽ اﻧﺳﺟﺎﻣﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن دوم ﺧرداد ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺣﻠﻘﮫ زد.
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ﺑود ،ﺑﮫ ِ
اﯾن ﺣرﮐت ﺑزررگ روﺷﻧﻔﮑران ﺧود را داﺷت،روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﮐﮫ از درون ھﻣﯾن ﺗوده ھﺎی ﻧﺎآﮔﺎه ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ
و ھﻣراه آﻧﺎن در ﺳرﮐوب دﮔراﻧدﯾﺷﺎن ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد و اﮐﻧون ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣراه آن ھﺎ از رژﯾم روی ﮔرداﻧده
ﺑودﻧد؛ روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﮐﮫ روزی ﺗﺋورﯾﺳﯾن ﺳﭘﺎه و وزارت اطﻼﻋﺎت و اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑﺳﺗن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ
ﺑودﻧد اﮐﻧون زﯾر ﺗﺎﺛﯾر اﻧﻘﻼب ﺑزرگ و دروﻧﯽ ﻣردم وﺳﯾﻌﺎ دﺳت ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ زده و ﺣﺎل ﺧواھﺎن آزادی،
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ ﺑورژواﺋﯽ ﺑودﻧد.
اﯾن اﺋﺗﻼف از طﯾف وﺳﯾﻌﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﻣذھﺑﯽ طرﻓدار وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻧظﺎرﺗﯽ ﺗﺎ اﻓراد و
ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾر ﻣذھﺑﯽ )ﺳﮑوﻻر( ﺧواھﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻠﯽ و ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﮔردش ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﺑر
ﻣﯽ ﮔﯾرد .آﻧﭼﮫ اﯾن اﺋﺗﻼف را ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ دھد ﻣﺧﺎﻟﻔت آن ﺑﺎ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻧوع وﻻﺋﯽ ﯾﺎ ذوب در وﻻﯾت
اﺳت.
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اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﺗﺿﺎد ﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐوﭼﮏ و ﺑﯽ اھﻣﯾت ﺑﮫ ﻧظر رﺳد ،اﻣﺎ در ﻋﻣﻖ اﺧﺗﻼف
ﻣﯾﺎن دو دﯾدﮔﺎه از ﺑﻧﯾﺎن ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎھم اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺧواھﺎن ﻧظﺎرت رای دھﻧدﮔﺎن ﺑر ارﮔﺎن ھﺎی ﮐﻠﯾدی و
ﺣﺎﮐم اﺳت – ﻋﻠﯾرﻏم وﺟود اﺧﺗﻼف ﺑر ﺳر رﺳﯾدن ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺗﻔﺳﯾر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﯾزان ﺗﻐﯾﯾر و
اﺻﻼح در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﮐل ﮔردش ﮐﺎر ﻧظﺎم ،و دﯾﮕری وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ را ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﺧدا  -و ﻧﮫ ﻣردم  -و
ﺣﺎﮐم و ﻧﺎظر ﺑر اﻋﻣﺎل ﺗوده ھﺎ ﻣﯽ داﻧد و او را ورای ﻧظﺎرت ﻣردم رای دھﻧده ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
ﮔروه اول – ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف – ﺧواھﺎن آزادی ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ ﺑورژوازی اﺳت و
ﮔروه دوم ،دﻣوﮐراﺳﯽ ،آزادی و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ ﺑورژواﺋﯽ را ﻧﺎﻓﯽ اﺻل وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطر
ﺑرای ﮐل ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
ﮔروه اول – ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف – ﺧواھﺎن ﻧوﻋﯽ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ اﺳت و ﮔروه دوم ﭘﺎﯾﮫ در ﻧﯾروھﺎی ﭘﯾش
ﻣدرن و از ﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ آن ﻧﯾروھﺎ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔروه اول – ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف – طرﻓدار
ﺑرﺧورد ﻋﻠﻣﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از اﺻل ﺧودﮔرداﻧﯽ و ﺗﺧﺻص در ﮔرداﻧدن اﻣور ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت؛ ﮔروه دوم
ﺧواھﺎن ﺑرﺧورد ﻣﮑﺗﺑﯽ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از اﺻل ﺗﻌﺑد در اﯾن اﻣور اﺳت.
ﮔروه اول – ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف – ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻣظﺎھر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑورژواﺋﯽ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔروه دوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎری و دﻻﻟﯽ و ﺷﯾوه ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﭘﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری و ﻓرھﻧﮓ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن را.
ﮔروه اول – ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف – در راﺳﺗﺎی ﻣرﺣﻠﮫ ی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﻣرﺣﻠﮫ
ای ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣداوم ﮐﻧوﻧﯽ در ﺣﺎل ﮔذار از آن اﺳت؛ ﮔروه دوم ﺧواھﺎن ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻗرون و
اﻋﺻﺎر ﭘﯾﺷﯾن اﺳت.
ﮔروه اول ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد ،طﯾف وﺳﯾﻊ و ﮔوﻧﮫ ﮔوﻧﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر
ﺳﺎزﺷﮑﺎر،
ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر و ﺧواھﺎن ﺣﻔظ ﻧظﺎم در ﭼﺎرﭼوب وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻧظﺎرﺗﯽ را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد ﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺧواھﺎن
ﺗﻐﯾﯾرات رﯾﺷﮫ ای در ﺑﻧﯾﺎن ھﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﮔردش ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ .اﻧﻘﻼب ﻣداوم ﮐﻧوﻧﯽ ھر روز ﻋﻣﻖ
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد و ھﻣﺧوان ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣﻖ ﮔﯾری ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺧود را ﻧﯾز ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد و ﺑﮫ
ﺑﺧش ھﺎ و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن طﯾف وﺳﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣﮏ ﻣﯽ زﻧد .ﯾﮏ روز ﺧﺎﺗﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺳﻣﺑل و ﻗﮭرﻣﺎن ﺧود ﺑر ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد و روز دﯾﮕر ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐرﺑﺎﺳﭼﯽ او را ﭘﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﯾﺧﮑوب ﻣﯽ ﮐﻧد؛
ﯾﮏ روز ﻋﺑدﷲ ﻧوری ﻧﻣﺎد ﻣﻘﺎوﻣت او ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺗﺎب ﺷوﮐران اﺻﻼح ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻧﺎﯾﺎب ﻣﯽ ﺷود ،روز
دﯾﮕر ﺗﯾراژ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻣس اﻟواﻋظﯾن و ﺟﻼﺋﯽ ﭘور ﺑﮫ ﺻدھﺎ ھزار ﻣﯽ رﺳد؛ ﯾﮏ روز ﺗﯾراژ ﮐﺗﺎب
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳرخ ﭘوش ﮔﻧﺟﯽ ﺑﮫ ده ھﺎ ھزار ﻣﯽ رﺳد و ﯾﮏ روز دﯾﮕر ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﺳﯾﻧﺎ ﺷﺎھد ﺗﺟﻣﻊ ﺑزرگ طرﻓداران ﺣﺟﺎرﯾﺎن ﺗرور ﺷده از ﺳوی رژﯾم ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯾزان ﻋﻣﻖ ﮔﯾری اﯾن ﺟﻧﺑش و ﺧواﺳت ھﺎی ﻣردم را از آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺣدس زد ﮐﮫ رژﯾم ﺑﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ  -ﻣذھﺑﯽ اﺟﺎزه ی ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﭘﻧﺟم را داد – ﭼرا ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن داﺷت ﻣوﻓﻖ
ﻧﺧواھﻧد ﺷد – در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﺷﺷم اﻣﺎ ﺟرات ﺷرﮐت دادن آن ھﺎ را ﻧداﺷت .ﻧﺷﺎﻧﮫ ی دﯾﮕر آن ﮐﮫ
ﺣزب ﮐﺎرﮔزاران ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻣﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧﻣﺎد اﺻﻼﺣﺎت و رھﺑر آن ﺳردار ﺳﺎزﻧدﮔﯽ ﺑود ،در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻣﺟﻠس ﺷﺷم دﭼﺎر ﺳﺧت ﺗرﯾن ﺷﮑﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷد.
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در اﯾن اﻧﻘﻼب ﻣداوم ﮐﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در آن را طﯾف وﺳﯾﻌﯽ ﻣرﮐب از ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن،
ﻓﻘرای ﺷﮭر و ده ،ﮐﺳﺑﮫ ی ﺧرد و ﻣﺗوﺳط ،ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧرد و ﻣﺗوﺳط ،داﻧش آﻣوزان ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن،
ھﻧرﻣﻧدان ،ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ و ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد – رادﯾﮑﺎل ﺗرﯾن ﺧواﺳت ھﺎ از آن
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﺳت و آﻧﭼﮫ اﻧﻘﻼب را ﻋﻣﻖ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم رادﯾﮑﺎل ﺗر ﻣﯾﮑﻧد ﻧﯾزﺣرﮐت
و ﻣﺑﺎرزه ی ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﺳت )ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از آن را زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد(.
اﯾن ﻧﯾروی ﻋظﯾم – ﮐﮫ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ در ﺧودآﮔﺎھﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ او ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ – ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻧﻣﺎدھﺎی ﺧود را در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد و ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی درﺟﮫ ی آﮔﺎھﯽ و ﺧواﺳت ھﺎی
ﻣﻘطﻌﯽ ﺧود ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣﺣﮏ ﺻﺣت و ﺳﻘم ﻣﯽ زﻧد .دوام اﯾن ﻧﻣﺎدھﺎ در ﺻﺣﻧﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﻧﯾز
ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ آن دارد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﮏ ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ دھد.
در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺻﺣﺑت از اﺻﻼح ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ،ﺑﯾش از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣل ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد ،ﺑﺣﺛﯽ روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ و اﻧﺗزاﻋﯽ ﺧواھد ﺑود .ﺳرﻧوﺷت اﻧﻘﻼب ﻣداوم ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋواﻣل
ﭘرﺷﻣﺎر داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ھرﯾﮏ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﺣث ﻣﻔﺻل و ﺟداﮔﺎﻧﮫ دارد .ﻗدر ﻣﺳﻠم آن اﺳت ﮐﮫ
ﻣردم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ آﻧﺎن در ﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺣل ﺧواھد ﺷد .ﺣل اﯾن ﻣﻌﺿل ﻧﯾز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ی دراز ﻣدت ،ﻣداوم و ﭘﯾﮕﯾر دارد ﮐﮫ داﻣﻧﮫ ی
آن ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﮫ ﻓراﺗر از اﯾران و ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ رود و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺟﮭﺎﻧﯽ و روﻧد ﻣﺑﺎرزه در ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳوم و ﺑﮫ وﯾژه در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗروﭘل دارد.
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ،ھرم ﻗدرت و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب آن را ﭼﻧﺎن ﺗﻧظﯾم ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ارﮔﺎن ھﺎی
ﮐﻠﯾدی ،ﯾﻌﻧﯽ اھرم ھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻗﺿﺎﺋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در دﺳت ﮔروه
ﮐوﭼﮑﯽ ﻣرﮐب از ﻧﻣودھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎری و دﻻﻟﯽ و طرﻓداران آن ھﺎ در ﻣﯾﺎن روﺣﺎﻧﯾون
– ﻣداﻓﻌﯾن وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻧوع وﻻﺋﯽ – ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد؛ ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت در ﭼﺎرﭼوب ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ،ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﺻﻠﺢ طﻠﺑﺎﻧﮫ از ﺳوی ﻗوه ی ﻣﺟرﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﻘﻧﻧﮫ را ﺧﻧﺛﯽ و ﺑﯽ اﺛر ﮐﻧد .از دﯾدﮔﺎه ﻣردم
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﺣﺑت از رژﯾم ﻣﯽ ﺷود ﻣﻧظور ھﻣﯾن ﮔروه ﮐوﭼﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت واﻗﻌﯽ را در دﺳت دارد.
در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ – ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﺗوده ھﺎ ھر روز آﮔﺎه ﺗر و رادﯾﮑﺎل ﺗر
ﻣﯽ ﺷود و از ﺳوی دﯾﮕر رژﯾم ﺣﺎﮐم ھرﮔوﻧﮫ آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ را ﺧطری ﺟدی ﺑرای ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد –
ﺗﻧش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھر روز ﺷﮑل ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﺧود ﺧواھد ﮔرﻓت – آﻧﭼﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب را ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد
آﮔﺎھﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣردم و در ﺻﺣﻧﮫ ﺑودن آن ھﺎ اﺳت .آﻧﭼﮫ آن را ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﺑود ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ
اﺣزاب ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ی طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش اﺳت.
ﭘﺎﯾﺎن
/۱۶ژوﺋن۲۰۰۰/
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ﭘﺎﻧوﯾس ھﺎ
.۱

ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس  -اﻧﮕﻠس ،ﺟﻠد ﺳوم ،ﺻﻔﺣﮫ ی ۲۴۷

.۲

ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ،ﺟﻠد  ،۲۸ﺻﻔﺣﮫ ی ۳۶

.۳

Capital, Volume I, Vintage Books – 1977, page 1023

.۴

ھﻣﺎﻧﺟﺎ

.۵

ھﻣﺎﻧﺟﺎ

.۶

ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ی ۱۰۱۹

.۷

ھﻣﺎﻧﺟﺎ

.۸

ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ی ۱۰۲۱

.۹

ھﻣﺎﻧﺟﺎ
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.۱۰

ھﻣﺎﻧﺟﺎ

.۱۱

ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﺎت  ۱۰۲۳و ۱۰۲۴

.۱۲

ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ی ۱۰۲۴

.۱۳

ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ی ۱۰۲۵

.۱۴

ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ی ۱۰۳۵

.۱۵

ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس – اﻧﮕﻠس ،ﭼﺎپ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺟﻠد  ،۱۲ﺻﻔﺣﺎت  ۱۵۲و ۱۵۳

.۱۶

در اﯾن ﺑﺧش وﺳﯾﻌﺎ از ﮐﺗﺎب اﯾران ﻣﯾﺎن دو اﻧﻘﻼب ﻧوﺷﺗﮫ ی ارواﻧد آﺑراﻣﯾﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ام .ﺑﮫ
دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺷﺗر آﺛﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧود ﻣﺎﻣورﯾن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.

.۱۷

ﺑﮫ ﻧﻘل از  J. Fraserدر ﮐﺗﺎبErvand Abramian: Iran between two Revolutions, :
Princeton Post, 1982, page 71.

.۱۸

ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ی ۷۰

.۱۹

ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ی ) ۵۲ﺗﺎﮐﯾد از ﻣﺎ اﺳت(

.۲۰

ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ ی اطﻼﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ  -اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺷﻣﺎره ی  ،۲۴ﺻﻔﺣﮫ ی ۴۹

.۲۱

ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل ،ﺟﻠد اول ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭼﺎپ  ،Kerrﺻﻔﺣﮫ ی ۸۲۵

.۲۲

ھﻣﺎﻧﺟﺎ

.۲۳

ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس – اﻧﮕﻠس ،ﭼﺎپ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺟﻠد  ،۱۲ﺻﻔﺣﺎت  ۱۲۶و ۱۲۷

.۲۴

ﻧﻘل از ارواﻧد آﺑراھﺎﻣﯾن ،ﺻﻔﺣﮫ ی ۵۵

.۲۵

ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﭘر اھﻣﯾت ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ۱۶ ،آورﯾل  ،۲۰۰۰ﺻﻔﺣﮫ ی اول

.۲۶

ﻣﺟﻠﮫ ی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ی اطﻼﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ  -اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺷﻣﺎره ی  ،۲۴ﺻﻔﺣﮫ ی ۴۹

