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 ۲۰۰۰ژوئن  ۶

 آیا رژیم ایران سرمایھ داری است؟
، بحثی روشنفکرانھ یا آکادمیک بحث در باره ی سرمایھ داری و درک این مقولھ ی پر اھمیت

ایران نیست، این بحث بھ موضع گیری ھای روزمره ی ما نسبت بھ اوضاع جاری و بیست سال اخیر 
 :برمی گردد، از جملھ آن کھ

ی سرسختانھ اش با ابھ دلیل مخالفت ھچھ شد کھ مشروطھ خواھان شیخ فضل هللا نوری را  . ۱
در ایران سیاسی را  تسال بعد پیروان راستین او قدر ۷۰انقالب محاکمھ و اعدام می کنند و 

 بھ طور کامل قبضھ می کنند؟

 اسیونمدرنیزچھ شد کھ این پیروان راستین شیخ فضل هللا نوری پس از شصت سال  . ۲
ی وسیع رسند و نھ تنھا بخشتوانستند بھ این سادگی بھ قدرت  رضاشاھی و دمحم رضا شاھی

کشند، بلکھ بعدا توانستند بھ راحتی آن ھا را تار و روھای چپ و ملی را بھ دنبال خود از نی
 مار کنند؟

بھ و از آن مھم تر آن کھ این نیرو چگونھ توانست اکثریت بزرگ کارگران، دھقانان، کس .۳
بھ دنبال خود کشد و از طریق بسیج این نیروھا  را تولیدکنندگان کوچک و فقرای شھر و ده

 را سرکوب کند؟ دگراندیشان

 و سیاسی ایران کجاست؟ فرھنگی روبنایاقتصادی و  یزیربناپایگاه این نیرو در  .۴

آن در عرض بیست سال گذشتھ چھ تحوالتی در بطن جامعھ ی ایران صورت گرفتھ و  .۵
رای شھر و ده و آن حاشیھ قکارگران و دھقانان، آن کسبھ و تولیدکنندگان کوچک و آن ف

آنان روشنفکران جوان مذھبی و متعصب  ھمراهھ شد کھ بھ گوننشینان چھ فکر می کنند و چ
رھبران پاسداران، بنیانگذاران وزارت اطالعات، مھره ھای کمیتھ ھای انقالب، (آن روز 

شگاه و خالصھ متفکرین معمم و غیر معمم رژیم و تئوریسین ھای سرکوب کنندگان دان
امروز در زندان ھای رژیم بھ سر می برند، در  ،)سرکوب نیروھای دگراندیش آن روز

 روشنائی روز توسط رژیم ترور می شوند و در خطر اعدام و قلع و قمع قرار می گیرند؟

انقالب در انقالب؟ آیا یک ترفند از  چیست؟ آیا یک افسانھ است یا یک خرداد ۲ پدیده ی .۶
سوی قدرت حاکم برای حفظ رژیم است؟ یا نشانھ بارز آن تحولی بنیانی در بطن جامعھ 

 است؟ 

میان این زندانیان و  آیا تضاد  اگر تئوریسین ھای سرکوب دیروز، امروز خود در زندان اند، .۷
کھ الجرم  آشتی ناپذیرضادی است یا ت ،زندانبانان آن ھا یک تضاد باسمھ ای و دروغین است

است و یا  بازی خیمھ شبیک آیا این تضاد  حذف شود؟ این تضاد بایدباید بھ نفع یک سوی 
 یک درگیری جدی تاریخی؟

دو تنھا یک اختالف میان  سرمایھ داری صنعتیو جناح بازار بھ کالم ساده تر، آیا تضاد بین  .۸
و یا بھ عکس تضاد میان  است و در نتیجھ یک دعوای زرگری است جناح از بورژوازی
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یک تضاد آشتی ناپذیر تاریخی است؟ تجار بازار و روحانیون  سرمایھ ی صنعتیو  بازار
یا بھ عکس ھم منافع مادی آنان ضد بورژوازی  ؟دارند بورژوازیطرفدار آن ھا خمیره ی 

ای، مصباح یزدی، مھدی کنی، طبسی، است و ھم فرھنگ آن ھا؟ بھ سخن دیگر آیا خامنھ 
از ساللھ ی ) مھره ھای کلیدی حاکم بر ایران(ناطق نوری، جنتی، خزعلی و عسگر اوالدی 

، کارل پوپر و میلتون فریدمن ھستند یا بھ آدام اسمیت، کانت، ھگل، ماکس وبر  جان الک،
بورژوائی است عکس اخالف واقعی شیخ فضل هللا نوری اند؟ آیا فرھنگ اینان یک فرھنگ 

 و یا یک فرھنگ پیش سرمایھ داری؟ 

: و باالخره سوال تعیین کننده ی زیر کھ پاسخ بھ ھمھ ی سواالت باال در بطن آن نھفتھ است .۹
و  زیربنائیعنی آیا ایران از ھمان خصوصیات ی ؟است سرمایھ داریآیا ایران کشوری 

س و آمریکا د، انگلیسیاسی، حقوقی و فرھنگی برخوردار است کھ فرانسھ، سوئ روبنائی
  برخوردارند؟

ھستند کسانی، چھ در داخل ایران وچھ خارج، کھ می گویند اوضاع ایران چنان بغرنج و پیچیده 
است کھ اصوال ھیچ تئوری و نظریھ پردازی ویژه ای پاسخگوی پیچیدگی ھا و معضالت گذشتھ و کنونی 

 .نیست آن

بر پایھ ی اصول بنیانی مارکس نمی تواند  جز تحلیل طبقاتیبھ نظر من اما، ھیچ تحلیل دیگری 
بھ طور علمی تفسیر را  – انقالب بھمن و سیر حوادث بعد از آن تا بھ امروز –حوادث بیست سال اخیر 

 . و تعبیر کند

، تاریخ حرکت سرمایھ تا مرحلھ ی معینی از رشد آن سرمایھکلید حل این مسالھ نیز درک مفھوم 
؛ تاریخ ظھور سرمایھ داریو  سرمایھکھ منجر بھ پدیدار شدن نظام سرمایھ شد؛ تفاوت میان دو مفھوم 

و اثرات آن بر  مرکزیعملکرد آن در سطح جھانی؛ شیوه ی عملکرد آن در کشورھای  و سرمایھ داری
 .و غیره است پیرامونیکشورھای 

 جھانیاین پدیده ی سرمایھ داری و اثرات جھانی و این عملکرد این تاریخ  زمانی کھ این مفاھیم، تا
بطن  در ھم اکنونو آنچھ  ندرک انقالب بھم  بر کشور ما ازاوائل قرن نوزده تا بھ امروز شکافتھ نشود،

 .می گذرد ممکن نخواھد بود جامعھ ی ایران

 سرمایھ داریو تفاوت آن با  سرمایھجانبھ ی مفھوم تردیدی نیست کھ برای درک عمیق و ھمھ 
و انواع آن و غیره شکافتھ  ارزش اضافی، ارزش، تجارت، صنعت، تولید، کارمفاھیمی چون  ابتدا باید

خواھیم  سرمایھدر این نوشتھ ی مختصر اما در درجھ ی اول تاکید را بر سیر تکاملی حرکت . شود
از نوشتھ ھای مارکس  سرمایھ داریدلیل آن کھ در این جا برای گشودن مفھوم یا مقولھ ی . گذاشت

استفاده می کنم این است کھ در واقع بدون بھره گرفتن از مقوالت کشف شده و یا بھ کار گرفتھ شده توسط 
اکثر  (Sombart)رت بھ قول سومبا. می تواند قابل فھم باشدناو اصوال مقولھ ی سرمایھ داری 

اقتصاددانان بورژوا و حتی نویسندگان تاریخ اقتصاد لغت یا مفھوم سرمایھ داری را بھ طور کلی بی 
 ).۵۰، صفحھ ۲۰۰۱مانتلی ریویو، سپتامبر (اعتبار می دانند 

 سرمایھ چیست؟
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ھای  و در دستنوشتھ از زبان آدام اسمیت می کند سرمایھ مارکس از ی کھیکی از نخستین تعاریف
و انبار شده است کھ  کار انباشتھ شدهسرمایھ کمیت معینی از «: او دیده می شود ۱۸۴۴ادی فلسفی اقتص

 ).۱(»باید بھ کار گرفتھ شود

اما آیا ھرنوع سرمایھ و ھرنوع کاری از نوع . کار انباشتھ شدهپس سرمایھ چیزی نیست جز 
از زمان مصر، یونان و  –سرمایھ بھ مدت ھزاران سال . است؟ بھ ھیچ رو چنین نیست سرمایھ داری

در عین حال  سرمایھ. یقیان و یھودیان اروپای قرون وسطا وجود داشتھ استروم قدیم گرفتھ تا در میان فن
آن بھ  اشتو انب اما شیوه ی تولید  ،است تولیدکنندگان بالفصل بوده نباشت کار اضافیاز اشکال اکھ یکی 

بھ عنوان یکی از   بھ سخن دیگر، سرمایھ بھ مدت ھزاران سال،. نداشتھ است داری سرمایھھیچ رو شکل 
از عشیره ای و قبیلھ ای گرفتھ تا  – شیوه ھای تولید پیش سرمایھ داریدر  اشکال انباشت کار اضافی

اضافی آن توده ھای تولید  طی آن ھزاران سال بخشی از کار. برده داری و فئودالی وجود داشتھ است
عالوه بر کار اضافی کھ نصیب برده داران، فئودال ھا، روسای قبایل و عشایر، روحانیان و  –کننده 

جمع می شده  رباخوارانو  تجارنزد  سرمایھبھ صورت  – هدیگر اقشار و طبقات غیر تولید کننده می شد
 .است

رشد نیروھای بخشی از این سرمایھ ھای انباشتھ شده، در معدودی کشورھا، در شرایط معینی از 
از جملھ انباشت سرمایھ ی کافی در اثر غارت دیگر بخش ھای (و تجمع یک سلسلھ شرایط دیگر مولده 

ی ، بھ عنوان پویاترین بخش انباشت کار اضاف)جھان و دیگر عومل پیچیده ی جغرافیائی و فرھنگی
د و را بھ تصرف در می آورو پاکنده  وارد صنعت می شود و وسایل تولید تولید کنندگان کوچکجامعھ، 

موانعی را کھ بر سر راه آن است کنار می زند و یا مقھور خود می کند  سپس طی چند سال بعد بھ تدریج
 .تبدیل می شود ماعیقدرت فراگیر بازتولید سوخت و ساز اجتبھ  سرمایھ ی صنعتیو باالخره بھ عنوان 

و درک واقعی محتوای آن تنھا از طریق دنبال کردن سیر تاریخی استحالھ ی  سرمایھ داریتعریف 
این  شخصیو ظھور نمایندگان یا نمودھای  سرمایھ ھای صنعتیبھ  و کاالئی ربائی، تجاریسرمایھ ھای 

ری شیوه ھای نوین و مبارزه با سرمایھ ھا بھ عنوان پویاترین طبقھ ای کھ پیشتاز ابداع و بھ کارگی
محتوای اساسی . سرمایھ داری گردیدند امکان پذیر است پیش قوانین و حقوق و سرمایھ داری فرھنگ پیش

 .نوشتھ ھای مارکس را می توان در دنبال کردن این سیر تاریخی دید

از  او و کالسیکاست متفاوت با اقتصاد سیاسی  ای شیوهاما  مارکس شناسی روش و تحلیل ی شیوه
 می و می کند جدا ھا آن از را راه خود )۱۸۴۴ سال در ھای وسیعش برداری یادداشت ھنگام از( ھمان ابتدا

 ی ریشھدھد و یا بھ عبارتی می خواھد بھ  توضیح گیرند می فرض اقتصاددانان این کھ را خواھد آنچھ
بھ تفصیل باز می  گروند ریسھقدمھ ی پر اھمیت مارکس این شیوه ی تحلیل خود را در م. قضایا پی برد

م کرد از بخش دیگری از دستنوشتھ ھای من استفاده از این روش کوشش خواھدر تحلیل زیر، ض .کند
تاریخی  رسیدند برای دنبال کردن سیر چاپ بھ تولید بالفصل فرایند نتایج عنوان زیر اقتصادی مارکس کھ

 . سرمایھ استفاده کنم

در ھر دوران تاریخی این است کھ از سھ عامل یا حوزه ی  شیوه ی تولیدنکتھ ی نخست در تحلیل 
مارکس در مقدمھ ی . توزیع و مصرف، تولید جنبھ ی تعیین کننده دارد ،فعالیت اقتصادی، یعنی تولید

 :گروند ریسھ می نویسد
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و مصرف یکسانند، بلکھ عناصر  توزیع، مبادلھ  نتیجھ ای کھ بھ آن می رسیم این نیست کھ تولید،«
غالب، ھم در  (moment)تولید، عامل . ندا گوناگون یک وحدتیا وجوه  (totality)یک کلیت 

، ھمیشھ از ]تولید، توزیع و مصرف[فرایند . و ھم در رابطھ با عوامل دیگر است... رابطھ با خود 
توزیع   معینی از مصرف،] شیوه ی.... [تولید معینی ] شیوه ی[پس ھر . نو با تولید آغاز می شود

 )۲(. »و مبادلھ و رابطھ ی معینی میان این عوامل تعیین می کند

و در مقاطعی تعیین  –خواھیم دید، از نظر مارکس اثر دیالکتیکی متقابل  کھ ھمانگونھ تولیدی، مناسبات
ً بر شیوه ی تولید دارد، اما در دراز مدت و تاریخ –کننده  جنبھ ی تعیین کننده در تحلیل فرماسیون ھای  ا

 .مناسبات تولیدینھ  و است شیوه ی تولیداجتماعی  -اقتصادی 

 :او می نویسد. از نظر مارکس چھ ماھیتی دارند ربائیو  تجاریبا این مقدمھ ببینیم سرمایھ ھای 

بھ طور مثال در ھند، سرمایھ ی رباخوار ماده ی خام یا ابزار و یا ھردو را بھ صورت وام بھ «
کھ  جذب می کند؛ بھره ای] سرمایھ[بھره ی سرسام آوری کھ این . تولید کننده ی بالفصل می دھد

، منتھا با نامی ارزش اضافی، کند اخاذی میاصلی صرف نظر از مقدار آن از تولید کننده ی 
بالفصل، پول خود   ه یتولید کنند اضافی کار ]یعنی[رباخوار با اخاذی کار بالعوض، . است دیگر

 )۳( ».را بھ سرمایھ تبدیل می کند

بھ  چارچوب شیوه ی تولید سرمایھ داری اما آیا رباخوار ھندی کار تولید کننده ی بالفصل را در
 :مارکس بالفاصلھ در ھمان جا ادامھ می دھد. سرمایھ تبدیل می کند؟ بھ ھیچ رو چنین نیست

آنگونھ کھ ھمیشھ  –کھ بھ شکل سنتی آن ادامھ می یابد  –در خود فرایند تولید اما ] رباخوار[ «
 )۴( ».دخالت نمی کند –صورت می گرفتھ 

 :سرمایھ ی تجاری می نویسد او سپس در مورد

و یا  است کھ بھ چند تولید کننده ی بالفصل جنس سفارش می دھد سرمایھ ی تجاریمثال دیگر «
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

یا  .دخالت نمی کند – بھ شکل صنعتی آن انجام می شود در این مورد نیز تاجر در فرایند تولید، کھ
 )۵( ٬٬.در اینجا نیز کار بھ ھیچ رو مشمول سرمایھ نشده است٬٬ :بھ قول مارکس

می ) ونپیش سرمایھ داری بیر(زمانی از شکل سنتی  تولید و کار  تحت سرمایھ چیست؟ کار شمول
کار مشمول در آن صورت . در امر تولید دخالت می کند بھ طور مستقیمبار  آید کھ سرمایھ برای نخستین

ھای  در مراحل اولیھ ی فعالیت سرمایھ سرمایھ زیر کار رسمی شمول ناعنو زیر مارکس .شود می سرمایھ
 :صنعتی می نویسد

و خودسازی ارزش افزوده  (valorization)ارزش افزوده  تولید فرایند کار، وسیلھ ی فرایند«
و سرمایھ دار بھ عنوان مدیر و .... فرایند کار مشمول سرمایھ می شود . توسط سرمایھ می شود

این بھ معنای استثمار مستقیم ] یعنی سرمایھ دار[از نظر او . در این فرایند دخالت می کند ،گرداننده
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ل رسمی کار زیر سرمایھ این چیزی است کھ از آن بھ عنوان شمو. کار دیگران نیز ھست
(Formal subsumption of labor under capital)  ۶( ».نام می برم( 

بدھد و  وامدر این مرحلھ سرمایھ دار دیگر بھ این شکل عمل نمی کند کھ بھ تولید کننده ی بالفصل 
 جنسیا کند و ) سرمایھ ربائی(او را اخاذی ) کار اضافی(از طریق بھره ی سرسام آور بخشی از کار 

تولید کننده ی بالفصل را ارزان بخرد و گران بفروشد و از این طریق کار  محصول کارسفارش دھد و 
سرمایھ دار وسائل تولید را نیز از حال بلکھ ). سرمایھ ی تجاری(اضافی او را بھ تصرف خود در آورد 

رمایھ ای جز نیروی کار دست تولید کننده ی بالفصل بیرون می آورد و چون این تولید کنندگان ھیچ س
این نیروی کار را بنابراین سرمایھ دار تا از طریق بھ کار انداختن آن امرار معاش کنند،  خود ندارند

است، چرا کھ سرمایھ دار می تواند از  سرمایھ داریاولین مرحلھ ی  ،این. می دارد بھ کار وا خریده و
 . (valorization) افزایش دھدی خود را  تولید کننده ی بالفصل سرمایھ استثمار مستقیمطریق 

او در ادامھ ی . سرمایھ داری نمی داند مرحلھ ی ویژه یبا این ھمھ، مارکس این مرحلھ را نیز 
 :مطلب باال می نویسد

 میاما عین حال  ، درھر فرایند تولید سرمایھ داری است عمومی شکل ]سرمایھ زیر کار شمول[«

در شکل پیشرفتھ اش یافت  شیوه ی تولید ویژه ی سرمایھ داریدر کنار  یتواند بھ شکل خاص
اولی را در بر می گیرد، اما در ) ی تولید ویژه ی سرمایھ داری شیوه( دوم نوع گرچھ شود، چرا کھ

یعنی شمول کار زیر سرمایھ می تواند در غیاب شیوه ی [مورد بالعکس آن الزاما صادق نیست 
 )۷( »].شودی سرمایھ داری یافت  تولید ویژه

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 کاال تبدیل شده 

 . ی تولید سرمایھ داری نمی داند است، ھنوز شیوه

کھ اگر مارکس نھ تنھا سرمایھ ھای تجاری و ربائی را سرمایھ ھای حال این سوال پیش می آید 
کار زیر  رسمیدر مرحلھ ی شمول  صنعتینمی داند، بلکھ سرمایھ ھای  سرمایھ داریویژه ی  مرحلھ ی

وجھ مشخصھ سرمایھ را نیز سرمایھ ھای واقعی نوع سرمایھ داری نمی شناسد، پس برای او چھ عاملی 
 :سرمایھ داری است؟ او در ھمانجا ادامھ می دھد ویژه یھ مرحل و تعیین کننده ی

بھ معنای یک تغییر  خود این تغییر بھ خودی] با وجود شمول رسمی کار زیر سرمایھ[با این ھمھ «
بلکھ برعکس، واقعیت این است کھ   نیست،تولید روند بالفعل یند کار و ابنیادی در ماھیت واقعی فر

را  کار موجودبھ سخن دیگر، فرایند . سرمایھ کار را آنچنان کھ می یابد زیر شمول خود می کشد
نچنان کھ ھست، یعنی فرایندی کھ توسط شیوه ی کار ممکن و متفاوتی تحول یافتھ است بھ تصرف آ

 )۸( ».خود در می آورد

روابط نخست آن کھ تکیھ ی بنیانی او نھ بر . اساسی نھفتھ است در این جملھ ی مارکس دو نکتھ
تولید دوم آن کھ شیوه ھای  .است شیوه ی بالفعل تولیدو  کار فرایند، بلکھ بر )تسلط سرمایھ بر کار( تولید

) پیش سرمایھ داری(را شیوه ی تولید ممکن ) یعنی صنایع دستی و کارگاھی(کارخانھ ای پیشش از تولید 
 :او در ادامھ می نویسد. می داند
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است کھ شیوه ی کشاورزی ھم خوان با اقتصاد خرد و  (handicraft)مثال آن صنایع دستی «
کار سنتی جا افتاده صورت گیرد،  ھایاگر پس از تسلط سرمایھ تغییری در فرایند. مستقل دھقانی است

کار ممکن است شدت ] یعنی. [این تغییرات چیزی نیست جز پیامدھای تدریجی شمول کار زیر سرمایھ
بیشتری پیدا کند؛ ساعات کار ممکن است طوالنی تر شود؛ ممکن است زیر نظر سرمایھ دار نفع طلب 

شیوه اثیری روی خصلت فرایند واقعی کار و این تغییرات اما بھ خودی خود ت. پیگیرتر و منظم تر شود
 شیوه ی تولید ویژه ی سرمایھ داریاین شیوه ی تولید تفاوت چشمگیری با تکامل . عی فعالیت نداردقی وا

نوع اخیر نھ تنھا وضع عوامل مختلف تولید را دگرگون می . دارد) تولید کارخانھ ای در مقیاس وسیع(
 )۹( ».واقعی فرایند کار بھ وجود می آوردالفعل کار و ماھیت در کل شیوه ی ب انقالبیکند، بلکھ 

 واقعیو نھ  رسمیدر مرحلھ ای کھ شمول کار زیر سرمایھ شکل بھ سخن دیگر از نظر مارکس 
و چرا چنین است؟ او در ادامھ ی بحث . برقرار نیست شیوه ی تولید سرمایھ داری واقعیدارد، ھنوز 
 :ادامھ می دھد

کھ کار اضافی توسط آن و با  اجباربھ مثابھ شکلی از ] شمول رسمی کار زیر سرمایھ[نوع اخیر «
کھ پایھ ی  زور و اجباریشیوه ی  –بیرون کشیده می شود ] از کارگر[طوالنی کردن ساعات کار 

، بلکھ صرفا در وظائف اقتصادی ]مثل دوران فئودالی[آن نھ در روابط شخصی تسلط و تابعیت 
] واقعی کار زیر سرمایھ ھم شمول رسمی و ھم[در ھردو  –است ] کارگر و سرمایھ دار[ تمتفاو

 )۱۰( ».مشترک است

پس رابطھ ی کارگر و سرمایھ دار در این شیوه ی تولید گرچھ تفاوتی عمده با رابطھ ی سلطھ و 
طوالنی  شکل ت کھ بھاس اجباردارد، اما بھ دالیلی کھ خواھیم دید ھنوز آلوده بھ نوعی  فئودالی تابعیت

بھ عبارت . سرمایھ دار نفع طلب ظاھر می گردد تراو شدت بخشیدن بھ کار زیر نظ کردن ساعات کار
از کارگر بیرون کشیده می ) با طوالنی کردن ساعات کار(کھ در این شیوه ی تولید  ارزش اضافیدیگر 
 .است  ارزش اضافی مطلقشود 

وه ی تولید را زیر عنوان یچیست؟ مارکس این ش سرمایھ داریشیوه ی تولید ویژه ی حال ببینیم 
 :چنین بیان می کند (Real Subsumption of Labor under Capital) شمول واقعی کار زیر سرمایھ

 Relative Surplus)ارزش اضافی نسبی  ی اھمیت تعیین کننده ] جلد اول کاپیتال[  IIIدر فصل ٬٬
Value) زمانی ظاھر می گردد کھ ھر فرد سرمایھ دار برای ] پدیده[این . را بھ تفصیل نشان دادیم

آن کھ برانگیختھ می شود؛ آن ھم توسط این واقعیت کھ بھ محض  ابتکار عملبھ دست گرفتن 
بھ بھائی باالتر از  و در نتیجھ رود پائین تر از ارزش اجتماعی آن ارزش فراورده ی ویژه ی او

 .٬٬ھ وجود می آیدرای او بب ارزش اضافی، ارزش و در نتیجھ فراورده فروختھ شود آن ارزش
)۱۱( 

می دانیم کھ رقابت موجب می شود ھر کاالئی یک ارزش اجتماعی . این نکتھ نیاز بھ توضیح دارد
ود خ نرخ سودسرمایھ دار برای باال بردن . پیدا کند –کھ عبارت از زمان کار منعقد شده در کاال است  –

خود را دائما تقلیل دھد یا  زمان کار اجتماعا الزم منعقد شده در کاالیانگیزه ی بسیار قدرتمندی دارد کھ 
اگر چنین کند، یعنی . رساندبی کاالی خود را بھ حداقل  بھای تمام شدهبھ عبارت دیگر ھزینھ ی تولید یا 

آن را بھ ھمان ) کاھش ارزش کاال(منعقد شده در کاال  زمان کار اجتماعا الزمبتواند در عین حال کاھش 
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آنچھ موجب پیشرفت ھای . نرخ سود او افزایش می یابد و بر رقبا فائق می آید  بھای رقبای خود بفروشد،
و مارکس بیش از ھر کس این دستاوردھا را با بالغت ھرچھ تمام  – شگرف سرمایھ داری شده عظیم و

ه ی پائین آوردن ارزش کاال، یعنی کم کردن زمان کار اجتماعا الزم منعقد ھمین انگیز –تر بیان کرده 
از این . تکنولوژیک –نوآوری ھای علمی دست یابی بھ این مقصود راھی ندارد جز . شده در کاال است

در بھ  انقالب صنعتیو  تکنولوژی علم ورو مارکس ھمانجا برای نشان دادن جنبھ ی تعیین کننده ی 
کار زیر  واقعیکار زیر سرمایھ بھ شمول  رسمیو گذار از شمول  ارزش اضافی نسبیوجود آوردن 

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

از  اجتماعی شده ی کار] و[کار، یا نیروھای مولد مستقیما اجتماعی  اجتماعی نیروھای مولد«
طریق تعاون بھ وجود می آیند؛ تقسیم کار در کارگاه، کاربرد ماشین آالت و در مجموع دگرگونی 

ی آگاھانھ از علم، مکانیک، شیمی و غیره در جھت اھداف معین  استفاده تولید بھ وسیلھ ی
چنین تکاملی  ھمخوان با] تولید[ مقیاستکنولوژی و غیره و مشابھا از طریق افزایش عظیم 

تکامل انسان،  عمومیچرا کھ تنھا کار جمعی است کھ می تواند دستاوردھای (صورت می گیرد 
چون ریاضیات، را در فرایندھای بالفصل تولید بھ کار برد و بالعکس پیشرفت در زمینھ ی علوم 

ر د(ه کار اجتماعی شد کل این تکامل نیروھای مولد). مستلزم سطح معینی از تولید مادی است
) محصول عمومی تکامل اجتماعی(و ھمراه با آن استفاده از علوم   )مقایسھ با کار منزوی شده افراد

  ».بھ خود می گیرد قدرت تولیدی سرمایھ، شکل فرایند بالفصل تولیددر 

علم و  تکنولوژی در ایجاد شیوه تولید ویژه ی سرمایھ داری، نقش بھ دنبال این بحث در باره ی 
 :افزاید مارکس می

کار زیر سرمایھ است، در آن صورت تولید  رسمیبیانگر شمول  مطلقاگر تولید ارزش اضافی «
 )۱۲( ».کار زیر سرمایھ در نظر گرفتھ شود شمول واقعیمی تواند بھ عنوان  نسبیارزش اضافی 

 :مارکس در جای دیگر در ھمین راستا می نویسد

در شیوه ی تولید، در ) و دائما تکرار شونده(شروع واقعی کار زیر سرمایھ یک انقالب کامل  با«
با شمول  .کارگران و سرمایھ داران بھ وجود می آیدبارآوری کار کارگر و در رابطھ ی میان 

. واقعی کار زیر سرمایھ، تمام تغییراتی کھ قبال در مورد کار گفتیم اکنون بھ واقعیت بدل می گردد
اکنون تکامل یافتھ و ھمراه با تولید در مقیاس وسیع کاربرد علم و  نیروی مولد اجتماعی کار

از یک سو خود را بھ صورت یک شیوه ی تولید  داری تولید سرمایھ. تکنولوژی صورت می گیرد
ی نوینی از تولید مادی بھ  شیوه و سازد می مستقر (sui generis)خودوند و ایستاده برپای خود 

ی در تکامل نیروھای مولد کار ی معین مرحلھ ن پیش فرضآوجود می آورد کھ شکل مناسب 
 )۱۴( ».است

تولید ویژه ی سرمایھ  ی شیوهبدین ترتیب اگر بخواھیم اصول بنیادین دیدگاه مارکس در باره ی 
 کاپیتال، و ارزش اضافیی ھای ، تئورگروند ریسھ، شامل نقد اقتصاد سیاسیرا بر پایھ ی  داری

 :نیماشاره کباید فھرست وار برشمریم، بھ موارد زیر 
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، از میان حوزه ھای تولید، توزیع نوع سرمایھ داریاجتماعی  –تعیین فرماسیون اقتصادی در  .۱
شیوه ی تولید ھم تعیین کننده ی شیوه ی توزیع . و مصرف، تولید عامل تعیین کننده است

تعیین کننده البتھ اثر دیالکتیکی و ھم شیوه ی مصرف است؛ مناسبات تولیدی ) مناسبات تولیدی(
سرمایھ در  و تضاد میان کار مثال طور بھ .باشد داشتھبر شیوه ی تولید می تواند  یمتقابلی 

 .ی توزیع داشتھ باشد شیوه روی ای کننده تعیین مقاطعی می تواند اثر

کار سازنده ی انسان و دست بردن او در طبیعت از طریق ابداع و   عامل تعیین کننده در تولید،. ۲
است کھ  علم و تکنولوژییا در یک کالم  ،دانش عمومی جامعھپیشرفت  اختراع ابزار جدید و

 .است محصول عمومی تکامل جامعھ

و نھ ابزار و وسائل  ستا انسان ھای مولد، نیروھای مولد اجتماعیجنبھ ی تعیین کننده در  .۳
این خالق  است کھ )ابژه(روی طبیعت ) سوژه(انسان ھا  کار سازنده یتولید، چرا کھ این، 
دانش عمومی و شیوه ی برخورد انسان ھای ھر جامعھ با  ،یجھدر نت. ابزار و وسائل است

است کھ تعیین می کند سطح نیروھای ) فرھنگ جامعھ( –و ماورای طبیعت  –نیروھای طبیعت 
  ........................جا افتاده ۱۳تا  ۱۱از صفحھ ..............تا مولد یک جامعھ

 

 کھ با تمام قوا از صنایع داخلی و تولید کنندگان را پشت سر گذاشتند خود زمانی انقالب صنعتی ...

 .خود محافظت کردند کشور

از ابتدای سرمایھ ھای صنعتی سرمایھ داری این است کھ  نظام تاریخ در دیگر اھمیت پر ی نکتھ 
بھ این معنی کھ گرچھ پیدایش این سرمایھ ھا در اساس . داشتھ اند جھانی شدنگرایش بھ  ظھور خود

اما از آن جا کھ این   داشت و این سرمایھ ھای ملی در رقابت و تضاد با یکدیگر رشد کردند، ملیشکل 
 ،ھیچ حد و مرزی برای گسترش و انباشت خود نمی شناسند و محدوده ی ملی سرمایھ ھای ملی

پاسخگوی این گسترش نیست، از ھمان ابتدا در جستجوی قلمروھای تازه جھت دستیابی بھ مواد خام 
، کار ارزان و بازار برای فروش فراورده ھای صنعتی خود و سرمایھ گذاری سودآور بوده اند و ارزان

رقابت ملی این سرمایھ ھا بر سر تسخیر سرزمین ھای تازه برای فعالیت خود شکل جھانی بھ خود گرفتھ 
 .است

 

* *   *  * 
 

، انقالب صنعتی خود بردیمبھ دلیل شرایط مساعدی کھ نام  ،ای غربیپاز آن جا کھ چند کشور ارو
را پیش از سایر جاھای دنیا پشت سر گذاشتند، سرمایھ ھای این کشورھا نیز پیش از کشورھای دیگر 

بھ خود گرفت و قبل از دیگران بھ فکر قلمروھای تازه جھت کسب حداکثر سود و انباشت  شکل جھانی
 .سرمایھ بھ راه افتاد
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بر دیگر بخش ھای جھان و سرنوشت آن بخش ھا  سرمایھ ھای متحرکاین  (impact)اثرات 
. بوده استامروز از زمان حیات مارکس و انگلس تا بھ موضوع بحث ھای گسترده ای در جنبش چپ 

 برنشتین، کائوتسکی،(فشرده ترین بیان اختالف عقیده در این بحث و جدل این است کھ بھ نظر برخی 
یعنی اگر شیوه ی تولید . بوده است و پیشرو مدن بخشت، اثرات این بخش ھا اثری )بیل وارن و غیره 

سرمایھ داری بھ ھر دلیل در گوشھ ای از اروپای غربی آغاز گردید، این نظام نھ تنھا بھ عنون نظامی 
از جملھ کشورھای (، دیگر کشورھای جھان وحدت بخشنظامی  عنوان رونده، بلکھ بھ مترقی و پیش

بھ  را نباتی و ایستاال خود کشاند و این جوامع را بھ دنب) داد شرقیاستبو  تولید آسیائی شیوه یدارای 
 .و بھ دیگر سخن بھ قلمرو تاریخ پیشرونده ی بشر کشاند حوزه ی فعالیت سرمایھ داری و تحرک، 

) لنین، پل باران، ھری مگداف، سمیر امین و غیره(دیدگاه دیگری   در برابر این روند فکری،
دیدگاه مارکس در باره ی تاثیر این سرمایھ ھا بر دیگر کشورھای جھان جز  وجود دارد کھ معتقد است

قوع انقالب این بوده و ورود این سرمایھ ھا بھ کشورھائی نظیر چین ھند و ایران را از علل اصلی عدم و
 .دانستھ اند صنعتی در این کشورھا

کشورھائی چون ایران،  اجتماعی – اقتصادیساخت تفاوت میان دو خط فکری، از جھت ارزیابی 
و معتقد ) بیل وارن(خط فکری اول، امپریالیسم را پیشقراول سرمایھ داری می داند . تفاوتی بنیانی است

کشانده است  سرمایھ داریبھ  پیش سرمایھ داریاست کھ این سرمایھ ھا، دیگر کشورھا را از مرحلھ ی 
تبعیت می  منطق سرمایھ داریمبابوه، از از سوئد گرفتھ تا زی و از این رو ھمھ ی کشورھای جھان،

 .شده اند سرمایھ داری کشورھائی کنند، یا بھ عبارتی ھمھ

از آنجا کھ بھ نظر من دیدگاه مارکس از بنیان با نظر افرادی چون بیل وارن و غیره متفاوت است، 
بر  گلیسیسرمایھ ھای متحرک اناثرات در اینجا کوشش خواھم کرد تا جائی کھ فضا اجازه می دھد 

بر ایران داشتھ اند و  تمدن بخشیم کھ آیا این سرمایھ ھا اثراتی ایران را بھ عنوان نمونھ بشکافم تا دریاب
 .در ایران بوده است انقالب صنعتید آن ھا یکی از موانع اصلی وقوع ربھ عکس شیوه ی عملک یا درست

ادبیات وسیعی بھ فارسی  ۱۹ روابط ایران و انگلیس در قرنالزم بھ تذکر است کھ در باره ی 
این روابط بوده است، برخی از  سیاسی ی از آنجا کھ تکیھ ی اصلی این نوشتھ ھا بر جنبھ. وجود دارد

در . در ایران بوده است توطئھھ گوئی سفارت انگلیس مرکز این تواریخ چنان شکلی بھ خود گرفتھ اند ک
انتشار یافتھ کھ  تئوری توطئھی در محکوم کردن یگرواکنش بھ آن تاریخ نویسی، اکنون ادبیات وسیع د

اشکال نویسندگان . معرفی می شوند مبتال بھ پارانویای توطئھملتی  نان ایرانیان بھ عنوانآدر برخی از 
این سرمایھ ھای متحرک را از نظر دور داشتھ و در نتیجھ از  اقتصادی ی جنبھ گروه اخیر این است کھ

سرمایھ ھای انگلیس  نمونھ ھای شخصیانگلیس بھ عنوان  مامورین سفارت ھاین مسالھ غافل مانده اند ک
دفاع از سرمایھ ھای جھانی شده  ،می کردند کھ کردند و این کھ وظیفھ ی این مامورین عمل چنان چرا باید

و  –اند  ھو جنایتی نیز ابا نداشتتوطئھ  یچر این راه، در صورت لزوم از انجام ھدی انگلیس بوده است و 
 .ندرندا

 )۱۶. (برای گشودن مطلب ابتدا نگاھی بھ ایران دو قرن پیش می کنیم
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ھا، غارت ھا و چپاول ھا و کشتارھائی کھ مردم ایران از قرون پیش از  ی شکست بھ رغم ھمھ
دست مھاجمین خارجی و حکام داخلی متحمل شدند، وضع آن ھا چنان بوده است کھ یک ناطر خارجی 

 :وسیع در کشور، آن را چنین  توصیف می کندپس از گشت و گذار 

با این . زارعین کسانی ھستند کھ استبداد حکام بیش از ھمھ بر دوش آنان سنگینی می کند«
ھمھ، خانھ ھای آنان بسیار مرتب و تمیز و معموال مقدار کافی نان گندم، قدری ماست و گاه 

 –زن، بچھ ھا و مرد خانھ لباس کافی . ن جا یافتآمقداری سوپ گوشت دار و پلو می توان در 
داللت بر سود باالی کشاورزی  در واقع دستمزد باال... . بھ تن دارند  –گرچھ نھ چندان قشنگ 

 )۱۷( ».واد غذائی ارزان استمکھ قیمت حال دارد، در عین 

کنند، چرا کھ ھم کارگران می توانند مزد خوبی درخواست «: ناظر دیگری بھ نام بنیامین می نویسد
نشانھ ھای فقر شدید در این . اتباع شاه زیاد فقیر نیستند. متحرک ھستند و ھم نیاز بھ آن ھا زیاد است

 )۱۸(» .کشور بسیار نادر است

ھنوز قفقاز و افغانستان از آن (وسیع  استدھم کشوری نوزقرن در دھھ ی اول در واقع ایران در 
گون فراورده ھای کشاورزی را بھ کشورھای دیگر صادر کند و از کھ قادر است انواع گونا) جدا نشده

با ) ارگانیک(شمار زیاد و متنوعی از صنایع دستی و کارگاھی برخوردار است کھ بھ طور اندام وار 
 . بخش کشاورزی آن پیوند خورده و آن را تکمیل می کنند

انی برای برقرای ارتباط اقتصادی و اعتبار بین المللی ایران نیز چنان است کھ ناپلئون اشتیاق فراو
الاقل در سطوح باالی  –عالقھ بھ علوم و تکنولوژی جدید نیز . سیاسی با این کشور نشان می دھد

ان دعوت می شوند تا مملکتی چنان است کھ گروھی از مھندسین و تکنیسین ھای فرانسوی بھ ایر
. شنا کنندیان را با علوم و تکنولوژی جدید آسازی در آن جا برپا سازند و در ضمن ایران کارخانھ ی توپ

 .قبال قرار می گیردن بھ ایران می آید و مورد استاین گروه بھ سرپرستی ژنرال گاردا

در مجموع ایران اوایل قرن نوزده گرچھ از اروپا عقب مانده است، اما از ژاپن عقب مانده تر 
ھمانگونھ کھ (راھی کھ ژاپن طی کرد بازدارد  وجود ندارد کھ بتواند آن را از داخلینیست و ھیچ دلیل 

پیشرفتھ تر است، ھیچ دلیل قانع کننده ی  –و در زمینھ ھائی از انگلیس ھم  –در این ھنگام ھند از ژاپن 
از یک  و چین رانیا  و از این رو مقایسھ ی ھند،. وجود نداشت کھ ھند نتواند از ژاپن پیشی گیرد داخلی

ھ پرسش آن است ک). و ژاپن از سوی دیگر، کلید پر اھمیتی برای یافتن ریشھ ھای عقب ماندگی است سو
کم داشت؟ آیا بھ دلیل  جغرافیائییا  نژادی، فرھنگیدلیل  ی تمدن قافلھآیا عقب ماندن ایران و ھند از 

اثرات مقایسھ ای آن در بود؟ دنبال کردن عوامل باال و  شیوه ی تولید آسیائییا  د شرقیاستبدا، بارانی
این بدان معنی نیست کھ . تاریخ ژاپن با چین، ھند و ایران بی پایھ بودن این تئوری ھا را نشان می دھد

بر مسیر حوادث تاریخی این کشورھا بی تاثیر بوده  –یا مجموعھ ای از آن ھا  –ھریک از عوامل باال 
سرمایھ ھای  جھانی شدنل تعیین کننده، تاثیر اماین ع. اما در جای دیگر است عامل تعیین کننده. است

ممکن است با . است ھماندارمدی، سیاسی و فرھنگی کشور غرب و رخنھ ی آن ھا در نھادھای اقتصا
در . کننده داشتھ است نقشی تعییندر این سرنوشت  عامل داخلیگفتھ شود کھ  قوانین دیالکتیکسل بھ وت

جواب باید گفت کھ سرمایھ ھای جھانی شده و قوانین عملکرد آن در سطح جھانی، و بھ ویژه از اواخر 
 .بھ بعد، بسیاری از نقاط جھان را عمال بھ حیاط خلوت عملکرد خود بدل کرده بود ۱۸قرن 
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شکست نظامی این  در واقع پس از سیاسی و فرھنگی ایران ،سیر قھقرائی اقتصادی، اجتماعی
بھ ایران و بھ ) ۱۸۲۸( ترکمانچایو ) ۱۸۱۳( گلستانکشور از روس ھا و تحمیل دو قرارداد سنگین 

زیر فشار ناوگان نیروی دریائی انگلیس و تھدید آن کشور بھ ) ۱۸۵۷(ویژه پس از انعقاد قرارداد پاریس 
 .اشغال جنوب ایران آغاز می گردد

. اثر منفی این قراردادھا تنھا با از دست دادن بخش ھای وسیعی از خاک کشور پایان نمی گیرد
بود کھ صنایع دستی و کارگاھی ایران  تعرفھ ھای گمرکیویرانگر ترین بخش این قراردادھا مربوط بھ 

فراورده طبق این قراردادھا . را در برابر فراورده ھای صنعتی انگلیسی و روسی ضربھ پذیر می کرد
) نواقلی(ھای کشور غالب و  تجار آن در ایران از پرداخت تعرفھ ھای گمرکی و مالیات ھای داخلی 

ارواند آبراھامیان پیامدھای . معاف شدند، در حالیکھ مالیات ھای داخلی برای تجار ایرانی برجای ماند
 :می کند چنین خالصھچنین قراردادھائی را 

تیازات سیاسی شد؛ امتیازات سیاسی منجر بھ تسلیم شکست نظامی منجر بھ دادن ام«
، راه را برای رخنھ ی اقتصادی باز کرد؛ رخنھ و اقتصادی )کاپیتوالسیون(اقتصادی گردید؛ تسلیم 

اجتماعی  ھم گسیختی کارگاھی موجب از نابودی صنایع دستی و با تخریب و نفوذ اقتصادی،
 )۱۹( ».گردید

از یک سو قوانین شدیدی در پارلمان می گذراند تا از ورود کاالھای اگر بدین ترتیب دولت انگلیس 
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 کاالھای صنعتی خودش استفاده 

بھ قول دکتر . قدرت نظامی نقش تعیین کننده دارد ز گسترش جھانی سرمایھ، در این مرحلھ ا. می کرد
 : ابراھیم رزاقی

از شیوه ی غارت  است، هدر نخستین مرحلھ، کھ سرمایھ داری جھانی ھنوز در آغاز را«
، مغول وار ھرگونھ مقاومتی را درھم می شکند و در آن جا کھ استفاده می کند و با اسلحھ ی برتر

ر کارامد نیست، با استفاده از برتری ناوگان دریائی واسطھ ی کشورھا می شود و کاالھای این ابزا
 )۲۰(» .آن ھا را با ھدف غارت مبادلھ می کند

اوان جھانی را در  شرقبا  غربمارکس اھمیت برتری تجاری انگلیس در این مرحلھ از رابطھ ی 
 :چنین بیان می کند شدن سرمایھ

، این اما می آورد، در دوران برتری صنعتی بارامروزه برتری صنعتی، برتری تجاری بھ .... «
نظام برتری تجاری بود کھ برتری صنعتی بھ وجود می آورد و این است دلیل نقش تعیین کننده ای کھ 

 )۲۱(» .در آن زمان بازی کرد مستعمراتی

و  انباشت اولیھ ی سرمایھمستعمرات در از نقش نقشی کھ مارکس از آن صحبت می کند، عبارت 
ان جا و در این ماو در ھ. است فراھم شدن شرایط از طریق آن برای وقوع انقالب صنعتی در انگلیس

 :رابطھ می نویسد
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مستعمرات بازار فروش تولیدات صنعتی را تامین می کردند و از طریق انحصار این بازارھا، «
از راه چپاول عریان، بھ بردگی  غنائم بھ چنگ آمده در خارج اروپا. انباشت سرمایھ افزایش می یافت

 )۲۲(» .و در آن جا تبدیل بھ سرمایھ می شد رکشاندن و قتل و کشتار بھ کشور مادر سرازی

انگلیس ھیچگاه ایران را چون ھند و بسیاری جاھای دیگر بھ مستعمره ی خود تبدیل نکرد، چرا کھ 
، بھ جای در پیش گرفتن راه اشغال نظامی، نخستین سفیر خود در ایران سر ھارفورد جونز،بھ پیشنھاد 

راه نفوذ در دربار فاسد ایران از طریق رشوه و نفوذ سیاسی را برگزید و ایران را بھ یک نیمھ مستعمره 
تفاوت اساسی با مستعمرات آن کشور اما شیوه ی عملکرد سرمایھ ھای انگلیسی در ایران . بدل ساخت

 . نداشت

بھ طور مثال مھاجمین . جوم جدید سرمایھ ھای غرب تفاوت کیفی با ھجوم ھای پیشین داشتھ
گذشتھ، پس از تخریب و کشتارھای اولیھ، در ایران استقرار می یافتند و از ان پس یا تحت تاثیر نھادھای 

اما . آوردند فرھنگی این کشور قرار می گرفتند و یا خود نھادھای جدید و متفاوتی بھ وجود می –اداری 
مھاجم جدید از نوعی دیگر بود و نھ تنھا از نظر نظامی و فن . می شدند ایرانیدر اساس ھمھ ی اینان 

و  حداکثر سوددن ھدف آن بیرون کشی. آوری برتری کامل داشت، بلکھ خیال ایرانی شدن نیز نداشت
اقتصادی و  –جمین قدیم با تمام ضرباتی کھ بھ ساختارھای اجتماعی امھ. بود کشور مادرانتقال آن بھ 

مھاجم جدید چون زالوئی بھ تن قربانی خود . وارد می کردند، بخشی از جسم این کشور می شدند کشور
. چسبیده و او را دچار خون ریزی مزمن می کرد، بی آن کھ او را از پای در آورد) میزبانکشور (

 :یس بھ ھند را چنین جمع بندی می کندمارکس نقش ورود انگل

جنگ ھای داخلی، تجاوزات، انقالبات، استیالھا و قحطی ھا بھ عنوان ضرباتی کھ  ی ھمھ«
پی در پی بر پیکر ھندوستان وارد شد، گرچھ بھ طور شگفت انگیزی پیچیده سریع و مخرب بھ 

انگلیس تمام بافت ھند را از ] ھدر حالیک. [عمیق تر نرفتند] کشور[از قشر آن ] اما[نظر می رسند، 
از دست دادن دنیای . و ھیچ اثری از تجدید ساختمان آن ھنوز بھ چشم نمی خورد ھم گسیخت

» .گذشتھ، بی آن کھ دنیای جدیدی بھ دست آورد، بھ فالکت کنونی ھند نوعی اندوه ویژه می بخشد
)۲۳( 

 .ن بھ کار بردتوا ش دقیقی در مورد ایران نیز میاین تفسیر را بھ طور کم و بی

انگلیسی ھا پس از نفوذ در دربار و تسلط سیاسی بر ایران، در سراسر قرن نوزده بھ طور حساب 
کھ امکان ایجاد شرایط اقتصادی الزم برای وقوع یک  شده ای از ھرگونھ توسعھ ی سیاسی و اقتصادی، 

روابط سیاسی در واقع محتوای اساسی . ری کردنددرون جوش را فراھم می کرد، جلوگی انقالب صنعتی
 . چیزی جز این نیست ۱۹ ایران و انگلیس در قرن

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 

با عباس میرزا در آذربایجان بھ مخالفت برخواستند و در دھھ  ۱۸۲۰انگلیسی ھا در دھھ ی . یگر بودد
و در کردند با تمام قوا با اصالحات قائم مقام فراھانی و امیر کبیر کارشکنی  ۱۸۴۰و  ۱۸۳۰ھای 

ان قا خآنان در عین حال کھ از عناصر تاریک اندیش چون آ. شکست آن ھا نقش اساسی بازی کردند
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بھ صدارت عظما پشتیبانی کردند، در حذف و نابودی قائم مقام و  نوری و میرزا آغاسی برای رسیدن
دلیل خشم نمایندگان انگلیس از عباس میرزا و امیر کبیر این بود کھ . امیر کبیر نقش موثری بازی کردند

ھای روس و انگلیس و بستن تعرفھ گمرکی بر کاال خیالاین دو برای تامین بودجھ ی اصالحات خود 
بھ دنبال  –انگلیسی ھا پیش از آن . (تکنولوژیک از فرانسھ و اتریش داشتند -گرفتن کمک ھای علمی 

نخستین کاری کھ کردند فشار بر دربار برای بیرون کردن ژنرال گاردان از  –شکست ناپلئون در واترلو 
شکست برنامھ ھای اصالحی نیمھ ی اول قرن، بدین سان، بھ دنبال .) ایران بود و در این کار موفق شدند

 -شاه  بھ ویژه ناصرالدین -نظامی خارجی بود، شاھان قاجار  -کھ ھدف آن ھا شکستن فشارھای سیاسی 
کھ ھدف آن تحکیم انگلیسی ھا شدند و نوعی برنامھ ی اصالحات در پیش گرفتند  تسلیم فشار کامل طور بھ

دربار بھ نیروھای چنین برنامھ ای الجرم سرسپردگی ی  نتیجھ. بودقدرت دربار در برابر مخالفین داخلی 
برنامھ ای کھ بعدھا دقیقا توسط رضا شاه و دمحم (خارجی و حفظ منافع آنان در برابر منافع ملی ایران بود 

 ).ضا شاه دنبال شدر

ع زیرزمینی بھ بعد، نھ تنھا مناب ۱۸۷۰بھ دنبال اتخاذ چنین برنامھ ای است کھ از سال ھای دھھ ی 
و روزمینی ایران بھ ثمن بخس بھ خارجیان داده می شود، بلکھ استقالل سیاسی این کشور نیز عمال از 

 ر یک بحرانسال ھائی است کھ از یک سو جھان سرمایھ داری غرب د ۱۸۷۰سال ھای . میان می رود
ی سودآور می گردند اقتصادی عمیق فرو رفتھ و سرمایھ ھایش سخت بھ دنبال مفری برای سرمایھ گذار

فرھای پرخرج خود بھ اروپا و ھم برای جبران کمبود بودجھ سو از دیگر سو ناصرالدین شاه، ھم برای 
ل نقد می گردد و در نتیجھ دست بھ حراج منابع داخلی کشور و دادن امتیاز بھ بھ دنبال پوی کشور، 

بھ بارون جولیوس رویتر  ۱۸۷۲امتیازی کھ شاه در سال  –فقط یکی از این امتیازات . خارجیان می زند
 کامل ترین نوع تسلیم تمامی منابع حاوی«این قرارداد : توسط لرد کرزن چنین ارزیابی شده است –داد 

 )۲۴. (»اب ھم ندیده استوقلمرو یک پادشاھی بھ خارجیان است کھ تاکنون کسی آن را حتی بھ خ

 –این بود کھ ناظران و سیاحتگران خارجی در قرن بیستم  ۱۹ ماحصل تمام این رویدادھا در قرن
سیاسی و شرایط سخت زندگی،  -عدم امنیت اقتصادی   شاھد فقر گسترده، –برخالف آغاز قرن نوزدھم 
 )۲۴. (ایران بوده اند) در بر گیرنده ی اکثریت جمعیت(بھ ویژه در مناطق دھقانی 

و  رگیر مردم علیھ استبداد، سلطھ ی خارجی و فق انقالب مشروطھ، نخستین حرکت بزرگ و توده
این انقالب می توانست سرآغازی برای قدم گذاشتن در راه توسعھ ی واقعی  یپیروز .بود عدالتی بی

میان روس و انگلیس، تقسیم ایران بھ مناطق نفوذ  ۱۹۰۷قرارداد پنھانی . اقتصادی و سیاسی ایران باشد
توسط آنان آخرین ضربات را بھ دست آنان بر  ران در جنگ جھانی اولآن دو ابر قدرت و اشغال بعدی ای

 اقتصادی،ی این انقالب بزرگ و استقالل کشور زد و ایران را بھ ورطھ ی یک بحران ھمھ جانبھ 
 . سیاسی و اجتماعی کشاند 

تحقیر ملی، طغیان عشایر،   از ھم گسیختگی اقتصادی، گسترش قحطی و بیماری ھای اپیدمیک،
امنیت و نظم و امکان تجزیھ ی کشور در سال ھای پس از جنگ اول شرایطی را فراھم آورد کھ عدم 

کمک . در راس آن بدھند مردی قدرتمندمردم بھ راحتی حاضر بودند تن بھ یک حکومت مرکزی قوی و 
 :نظامی سیاسی انگلیس بھ قدرت گیری رضاخان میرپنج و قدرت گیری دودمان پھلوی بھ دالیل زیر بود



14 
 

عمال بھ  نقرارداد پنھانی وثوق الدولھ با انگلیسی ھا استقالل کشور را از میان می برد و ایرا. ۱
پس از برمال شدن (مقاومت مردم در برابر این قرارداد . یک مستعمره ی انگلیس تبدیل می شد

 .یار دیگر گرددعمی توانست منجر بھ یک انقالب تمام   )آن

؛ وجود لولھ ھای نفت ۱۹۰۸بھ ثمر رسیدن نخستین چاه در سال کشف نفت در جنوب ایران و . ۲
و تاسیسات آبادان منافع جدید و پر اھمیتی برای انگلیس و بریتیش پترولیوم در ایران بھ وجود 

و ایل بختیاری بھ تنھائی نمی  جنوب تفنگداران کشور، در ناامنی میزان گرفتن باال با .آورده بود
ولت قدرتمند مرکزی می توانست این دتنھا یک . مین کنندضات را تتوانستند امنیت این تاسیس

 . نیاز را برطرف کند

منافع وقوع انقالب اکتبر در روسیھ بھ راحتی می توانست بھ راحتی بر ایران اثر بگذارد و . ۳
پیش  انقالب فوریھ ی روسیھ و برافتادن تزار. انگلیس را در این کشور بھ خطر اندازد حیاتی

 .مک بزرگی بھ ایران کرده بوداز آن ک

عنی نیروئی کھ قبال در جنوب قفقاز از دیدگاه دولت انگلیس روی کار آمدن یکی از افسران قزاق، ی
ران بسیار یبھ ھمراه لشگر دنستر ویل علیھ بلشویک ھا جنگیده بود، برای حفظ منافع آن کشور در ا

 . مناسب بود

 

. 

را بپذیریم کھ عامل تعیین کننده در تکامل  (ontological)اگر این اصل بنیادین و ھستی شناختی 
 اند کھ با خالقیت ھا، ابداعات، اختراعات و نوآوری آن جامعھ مولد ھای انسان جامعھ یک مولد نیروھای

سازند؛ اگر بپذیریم کھ قدرت تولید جامعھ را باال می برند و شیوه ی تولید جامعھ را متحول می  ھای خود
پیشرفت علم، ھنر، ادبیات، فلسفھ و دانش عمومی جامعھ بخش جدائی ناپذیری از تولید در قلمرو ذھن 

تکنولوژیک و صنعتی یک جامعھ ممکن نخواھد بود جز با آزاد  –انسان ھا است و پیشرفت علمی 
امکان پذیر است؛  وسعھ ی سیاسیتساختن نیروھای خالقھ ی آن جامعھ و این آزادسازی تنھا در شرایط 

رضا شاھی و دمحم رضاشاھی دست یافت  درنیزاسیونمنگاه می توان بھ قضاوتی ھمھ جانبھ در باره ی آ
از این دست، پیروان راستین  ونیزاسیمدرنپی برد کھ چرا پس از شصت سال  مھر بھ و بھ این راز سر

 . شیخ فضل هللا نوری می توانند بھ این راحتی قدرت سیاسی را در ایران قبضھ کنند

رضاشاھی نھ تکیھ بر آزادسازی خالقیت ھا و نوآوری ھای نیروھای  درنیزاسیونممحتوای اصلی 
داخل، بلکھ درست بھ عکس، تکیھ بر زور و سرکوب این خالقیت ھا از طریق برقراری یک دیکتاتوری 

؛ بھ بند کشیدن جامعھ ی مدنیپلیسی و از میان بردن ھرگونھ آزادی و آزاد اندیشی؛ حذف باقیمانده ھای 
از باال در جھت تامین  اصالحاتشور از یک سو، و انجام یک سلسلھ استعدادھای ک و نابودی بھترین

تغییر شیوه   ،مدرناز طریق یک نظام اداری و آموزشی  ھا آن حرکت تسھیل و خارجی ھای امنیت سرمایھ
ی زندگی مردم و شیوه ی مصرفی آنان در این راستا و در نتیجھ وابستھ کردن ایران بھ صنایع و 

 و کامال اقتصاد تک محصولیه ھای صنعتی خارجی و سوق دادن ھرچھ بیشتر کشور بھ یک فراورد
، از سوی دیگر منابع نفت خامو تثبیت سلطھ ی خارجی بر شاھرگ جدید اقتصادی ایران، یعنی  وابستھ

ع ففع ملی ایران، بلکھ برای حفظ منانھ در جھت حفظ منا مدرنایجاد ارتش، پلیس و دستگاه امنیتی . بود
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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

ظیم و  توده گیر عدومین حرکت  ۱۳۳۰و اوایل دھھ ی  ۱۳۲۰جنبش ملی سال ھای پایانی دھھ ی 
ی یک ملت زیر بار سنگین سرکوب خاندان  مردم ایران برای رھا ساختن توان بالقوه و سرکوب شده

 .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 
غیر خالقیت نیروی انسانی داخل؛ با جلوگیری از ورود بی بند و بار کاالھای تجملی و دیگر کاالھای 

ضروری و حمایت از صنایع کوچک و متوسط داخلی؛ با بسیج و تخصیص عقالنی منابع مادی و انسانی 
درون جوش و بھ ویژه با حمایت از کشاورزی کشور در جھت توسعھ و تکامل پایھ ھای یک صنعت 

انقالب ایران و بھ وجود آوردن خود کفائی غذائی، می توانست رھنمون ایران بھ سوئی با ماحصل نوعی 
برای ھیات ھای اما چنین اتفاقی . صنعتی و  توسعھ و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستقل باشد

بھ ویژه  –حاکمھ ی آمریکا و انگلیس قابل تحمل نبود، و از اینرو ھیات ھای حاکمھ ی این دو کشور 
 . تصمیم بھ سرنگونی دولت دکتر مصدق گرفتند –صاحبان کارتل نفت 

دکتر مصدق بازھم بر  نمرداد و برانداخت ۲۸آمریکا و انگلیس برای انجام کودتای  دولت ھای
؛ مجموعھ ای مرکب از مجموعھ ای از ارتجاعی ترین و تاریک اندیش ترین نیروھای داخلی تکیھ کردند

 فضل هللا زاھدی،پیروان راستین شیخ فضل هللا نوری و وطن فروشان مرتجعی چون شاه، اشرف، 
شده مطابق با سرشت خود و با  سرمایھ ھای جھانیبھ سخن دیگر، ) ۲۵. (شیدیان و امثال آنانبرادران ر

تابعیت از قوانین بی امان انباشت این سرمایھ ھا، با ارتجاعی ترین نیروھای داخل علیھ نیروھای ترقی 
ه با آزادی و ، ھمرامستقل و درون زاسرمایھ داری خواه متحد شدند تا از پیشرفت ایران بھ سوی نوعی 

و بورژوائی جلوگیری کنند و این کار را بھ بھانھ ی مبارزه با کمونیسم  جامعھ ی مدنیدموکراسی و 
شور کاین سیاست نھ تنھا در ایران، بلکھ در گواتماال، برزیل، اندونزی، شیلی، کنگو و ده ھا . انجام دادند
 .ی، آفریقائی و آمریکای التین نیز پیاده شددیگر آسیائ

کھ در این ھنگام دولت آمریکا رھبری اجرای آن ھا  –متعاقب این کودتاھا  مدرنیزاسون ی نامھبر
در تطابق با مرحلھ  –اصلی آن بود  نظریھ پرداز (Walt Rostow)والت راستو  و بود گرفتھ عھده را بر

 :ی جدید گردش سرمایھ در سطح جھانی بود کھ بھ قول دکتر ابراھیم رزاقی

سوم با تراکم سرمایھ در کشورھای توسعھ یافتھ و ساختاری شدن الگوی تولید مواد در مرحلھ ی «
و مقاومت شدید مردم این ] و نیمھ مستعمرات[خام کشاورزی و معدنی در سطح مستعمرات 

کشورھا و قطب بندی جدید بین المللی و عدم امکان اعمال شیوه ھای استعماری، روش ھای نو 
ذاری مستقیم و سپس صدور سرمایھ چھ بھ صورت سرمایھ گ. ی شوداستعماری در پیش گرفتھ م

در .... تقسیم کار بین المللی را تعمیق می بخشد  جھان سومبھ کشورھای  کمکپرداخت وام و 
 مرحلھ ی چھارم با گسترش مقاومت و ناکام ماندن استقالل سیاسی کسب شده و بھ دلیل شکست در

صنعتی شدن بھ عنوان عاملی برای رھائی با ھدف  ھب سومجھان توجھ  کسب استقالل اقتصادی و
، ]و نیمھ مستعمرات[رشد الگوی مصرف منطبق با نیازھای کشورھای توسعھ یافتھ در مستعمرات 

ی مصرفی، برخورداری از امکانات جدید، حمل و نقل و ارتباطات جھانی،  ایجاد صنایع وابستھ
. سابق مجاز دانستھ می شود] و نیمھ مستعمرات[ زیر سلطھ ی شرکت ھای فراملیتی در مستعمرات
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گسترش داده و با توجھ بھ از  جھان سومایجاد این صنایع الگوی تولید و مصرف وابستھ را در 
خود بیگانگی، مورد نوع جدیدی از وابستگی را، کھ وابستگی بھ مواد اولیھ ی صنایع مصرفی، 

 )۲۶( ».می آوردقطعات، ماشین آالت و تکنولوژی می باشد بھ وجود 

دارای مشخصھ ھای زیر  – انقالب سفیدمحتوای اصلی  – پیاده کردن چنین برنامھ ھائی در ایران
 :بود

 نتیجھ خشکاندن ریشھ ی خالقیت و در ھرگونھ ندای آزادی خواھی قمع پلیسی قلع و و سرکوب. ۱

فرار ھا، ابداعات و نوآوری ھای اصیل و واقعی در کشور و در عوض موجب شدن سیل 
اکثرا بھ کشورھای عامل و حامی دیکتاتوری ھای شبھ فاشیستی  –بھ دیگر کشورھا  مغزھا

 چون آمریکا و انگلیس؛

بازکردن دروازه ھای کشور بھ روی کاالھای ساختھ شده و نیمھ ساختھ ی کشورھای اصلی  .۲
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؛

عدم حمایت از کشاورزی داخلی در جھت خودکفائی غذائی و در نتیجھ لطمھ خوردن بھ  .۳
عتی و تخصیص بخش ھای وسیعی از زمین ھای زیر کشت بھ تولید فراورده کشاورزی صن

سد سازی و ایجاد شرکت ھای کشت و (ھای صادراتی ارزان قیمت بھ بازار بین المللی 
 و خانھ خرابی میلیون ھا دھقان و راھی شدن آن ھا بھ سوی شھرھا؛) صنعت

راش ھا و وسائل ارتباطی راه دور در فرودگاه ھا، بنادر، ھتل ھا، آسمان خ اده ھا،گسترش ج .۴
 و فعالیت ھای تجاری عوامل داخلی و خارجی شرکت ستد کاالھای خارجی و داد تسھیل جھت

با کار ھای فراملیتی؛ گسترش صنایع مونتاژ بھ منظور تکمیل کاالھای نیمھ ساختھ ی خارجی 
ارزان داخل و گسترش بازار این کاالھا؛ و از ھمھ مھم تر گسترش معادن و تولید مواد خام 

و تبدیل اقتصاد کشور بھ اقتصادی تک پایھ کھ محتوای  –در درجھ ی اول نفت خام  –اولیھ 
ی کشورھای اصلی سرمایھ اساسی آن فروش نفت خام  خرید اسلحھ و دیگر فراورده ھای صنعت

 ؛تداری اس

از این طریق کھ بخشی از مواھب  طبقھ ی متوسطو یک  رونقپربھ وجود آوردن یک اقتصاد  .۵
و خریداران کاالھای  فروش سرسام آور نفت خام و اقتصاد کامال وابستھ نصیب آن ھا می شد

 وارداتی از کشورھای اصلی سرمایھ داری بودند؛

و تحقیر فرھنگ و ھنر داخلی و زوال گسترش فرھنگ مصرفی، تجمل پرستی و پائین تنھ ای  .۶
 .بود پررونقتدریجی آن کھ تکمیل کننده ی چنین اقتصادی 

 ۲۸ودتای بعد از ک توسعھ ی اقتصادی اوو  انقالب سفید شاه دست آوردھایاین ھا چکیده ی 
صنایع برپا شده توسط شاه، مانند  صنایع مادر. بود انقالب سفید شاه و مردممرداد و بھ ویژه پس از 

اصفھان و مس سرچشمھ کھ قرار  ذوب آھن  تبریز، تراکتور سازیاراک،  ماشین سازیاھواز،  فوالد
چون اساسا چنین ھدفی نداشتند و پروژه ھائی   این ھا. را بھ وجود آورد اقتصاد صنعتیبود زیربنای یک 
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و می بایستی با کمک  اکثرا ضرر می دادندو طبیعتا   نمایشی برای خرج کردن بقیھ ی پول نفت بود،
این . داری طبعیت نمی کردند سرمایھ دھی سود قوانین از مطلقا نتیجھ در و شوندمالی دولت سرپا نگھ داشتھ 

روان  دروازه ھای تمدن بزرگھا در اساس وسیلھ ای بود برای شاه تا بتواند ادعا کند کھ کشور بھ سوی 
یک پیچ و مھره آن ھا خراب می شد، آن ھا را باید  می دانند کھ اگر کارخانجاتشاھدان عینی این . است

بھ خالف صنایع  –از این دست  صنایعیچرا؟ چون . با چھ قیمت سرسام آوری از خارج وارد می کردند
با دیگر صنایع و با ) ارگانیک(ھیچ گونھ پیوند اندامواری  –موجود در کشورھای اصلی سرمایھ داری 

بھ . است صنعتی کننده صنایعدی جامعھ ندارد و کشور اساسا فاقد سطح دانش و تکنولوژی و قدرت تولی
صرفا اعضای پیوندی نامانوسی بھ جامعھ بودند کھ الجرم این بدن روزی آن  صنایعسخن دیگر این نوع 

 .)بھ آھن پاره بدل شدند کارخانجاتدیدیم کھ بیشتر این . (و کرد –می کرد  دفعھا را 

ھای  بخش ادغام شده جھانی ھای سرمایھ دید از آن اساسی ھدف و مدرنیزاسیون این بنیانی محتوای
زیر ھژمونی  –بھ رھبری چند کشور اصلی تولید کننده  بازار جھانیھرچھ وسیع تری از جھان در 

تقسیم کار کردن بخش ھای ھرچھ بزرگتری از جھان در  جھان سومیکشور عامل کودتا و حامی آن ھا؛ 
دیل این بخش ھای وسیع بھ منبع تولید مواد خام اولیھ ی صنعتی و کشاورزی و کار و تب بین المللی

حفظ برتری ارزان برای کشورھای اصلی تولید کننده و بازار فروش کاالھای صنعتی کشورھای اخیر و 
 .در این کشورھا است تولیدو تمرکز مدیریت طرح و برنامھ ریزی  کامل علمی، صنعتی و تکنولوژیک

برای تسھیل حرکت سرمایھ ھای  روابط و مناسبات کاالئیگرچھ   ،مدرنیزاسیوننوع در این 
 وابستھ و خدمات زرق و برق صنایعر پرا گسترش می یابد، اما در پشت جزایخارجی و فراملیتی وسیع

بھ صورت تحقیر شده و توسری خورده بھ حیات خود ادامھ  شیوه ھای تولید پیش سرمایھ داریدریائی از 
گرفتھ تا میلیون ھا کارگاه کوچک و متوسطی کھ با ابزار سنتی  ای قبیلھ و ای عشیره تولید از –ھند می د
اغلب برای قطره  می کنند و دیم کار ھای با وسایل سنتی روی زمین ھا دھقانی کھ میلیون از کنند؛ می کار

ای باران چشم بھ آسمان دارند تا صنعتگران دستی مناطق شھر و روستا؛ از میلیون ھا کسبھ ی سنتی و 
امام می پردازند و بھ حج می روند تا  حقنان خود خمس و ذکات و » حالل کردن«بازاری کھ برای 

 .... .سلف خران و رباخواران زالو صفت شھر و ده 

پر تناقضی را بھ وجود می آورد، بھ این  زیربنایھمسو با چنین  فرھنگ نمدرنیزاسیونوع  این
دریائی از فرھنگ تحقیر شده و توسری  ،مدرنمعنی کھ در پشت جزایر پر زرق و برقی از فرھنگ 

از روابط قومی و قبیلھ ای و عشیره ای  –خورده ی سنتی در اعماق جامعھ بھ حیات خود ادامھ می دھد 
جمعی بھ ھمراه آخوند محل گرفتھ تا روضھ خوانی  خوانی دستھ از دعاشاگرد و استادی؛ گرفتھ تا روابط 

ی تنگاتنگ بازاری ھا با روحانیون گرفتھ تا تمام  رابطھ مراسم حج و و سینھ زنی و زنجیرزنی؛ از
.... نوشیدن و ازدواج و طالق   و خوردن و پوشیدن لباس ی شیوه و خانوادگی روابط درھم پیچیده ی سنتی

و پیروان شیخ فضل هللا نوری در چنین فضا و محیطی بھ حیات خود ادامھ می دھند و منتظر فرصت 
 . برای گرفتن قدرت می مانند

ملموس جامعھ و این  را نیز باید در این واقعیات ۱۳۵۷انقالب بھمن ) تناقض پیچیده ی( پارادوکس
ین شیخ فضل هللا نوری را فقط در علت قوت گیری پیروان راست .جستجو کرد مدرنیزاسیوننوع 

اعماق جامعھ  بھدر جستجوی علت آن باید . رھبر انقالب یا زیرکی سیاسی او نمی توان یافت  کاریزمای
بحران : تردیدی نیست کھ شرایط بین المللی بھ قدرت گیری آنان کمک شایانی کرد. ی ایران توجھ کرد
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و اوج گیری بنیادگرائی  نھ غربی نھ شرقیطرح آلترناتیو   ؛الیسم واقعا موجودسوسیسرمایھ داری و 
کنفرانس (مذھبی در سطح جھانی؛ تشخیص و تعیین پیروان شیخ فضل هللا نوری از سوی امپریالیسم 

بھ عنوان کم خطرترین آلترناتیو پس از سقوط شاه برای حفظ منافع دراز مدت خود در منطقھ ) گوادالوپ
کردن جاده برای قدرت گیری سریع آن ھا در جھت سرکوب نیروھای ترقی خواه و جلوگیری و صاف 

 زیربنایبا وجود این، چنین نیروئی، از آنان در دریائی از عقب ماندگی در  . ...از عمق گیری انقالب 
  .فرھنگی آن، یعنی از اعماق جامعھ ی ایران سر برآورد  روبنایجامعھ و 

 

 

. 

 

سومین حرکت عظیم علیھ دیکتاتوری، سلطھ ی خارجی و بی عدالتی در  ۱۳۵۷ - ۱۳۵۶انقالب 
عرض کمتر از یک قرن بود، و از آنجا کھ خواست ھای اساسی انقالب مشروطھ، چھ در دھھ ی اول 

بھ دلیل ھمدستی و ھمکاری ارتجاع داخلی با قدرت ھای سرمایھ  –قرن و چھ در سال ھای میانی آن 
باقی  حکومت جمھوریو  آزادی، استقاللبھ شکست کشانده شده بود، و شعارھای آن نیز  –ھانی داری ج

 .ماند

، ھمانگونھ کھ اشاره شد در این واقعیت متبلور می شد کھ جنبش از اما تناقض کم نظیر این انقالب
ر و طبقھ ای از توده ھای مردم از ھر قش ٪۹۰یک سو جنبھ ای عمیقا مردمی و فراگیر داشت و بیش از 

بومی قدرتمند، از سوی دیگر اما بھ دلیل عدم شکل گیری یک بورژوازی   را در بر می گرفت،
ستقل از استوار و م، استخواندارقدرتمند، استوار و مستقل از یک جانب و طبقھ ی کارگری استخواندار، 
و بھ دلیل مجموعھ ای از شرایط دیرپای داخلی ) کھ اسم بردیم مدرنیزاسیونیبھ دلیل نوع (جانب دیگر 

و شرایط مساعد بین المللی کھ نام بردیم، نمایندگان شیوه ھای ) عقب ماندگی فرھنگی عمومی جامعھ(
بھ راحتی  –فرھنگی آن  روبنایجامعھ و چھ بھ ویژه در  زیربنایچھ در  –تولید پیش سرمایھ داری 

و زیرکی سیاسی رھبر خود بر شعارھای این انقالب عظیم سوار  سابقھ ی بی لکھ، کاریزماتوانستند از 
کھ خود ھردو عمیقا آلوده بھ  –وابستھ و عقب مانده ی ایران را  چپشده و بورژاوزی بی استخوان و 

این  مذھبیبھ دنبال خود کشد و سپس با بسیج توده ھای وسیع  –فرھنگ پیش سرمایھ داری ایران بودند 
 . ا را یک بھ یک از میدان بھ در کرده و تار و مار کند و قدرت خود را تحکیم بخشدنیروھ

نباید از نظر دور داشت این  ایران ویژه ی جامعھ ینکتھ ی تاریخی پر اھمیت دیگر کھ در مورد 
مشروطیت بھ این سو، بھ عنوان نیروئی بیرون از  الاقل از انقالب  ی شیخ فضل هللا، ھاست کھ سالل

بھ  -از آن جا کھ قدرت روز . مدعی گرفتن قدرت سیاسی بوده است -و در تعارض با آن  -مت حکو
ھم دست نشانده ی منافع خارجی و حافظ منافع آنان و ھم تجسم یک  -ویژه در دوران سلطنت پھلوی 

یای عقب در در توده ھائی کھ -دیکتاتوری پلیسی بوده اند؛ این نیرو در چشم توده ھای وسیع مردم 
بھ عنوان نیروئی ضد  -غوطھ ور بودند  روبنای فرھنگی آنو چھ در  زیر بناماندگی ھای جامعھ چھ در 

کھ مشروعیت  ،مشروعیت آسمانیشناختھ شده و از این رو نھ تنھا دیکتاتوری و ضد سلطھ ی اجنبی 
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و بھ بسیج توده ھا  بی دلیل نیست کھ اینان از جنبش مشروطھ بھ این سو ھمیشھ قادر. زمینی داشتند
 .دخالت سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور بوده اند

کھ از جنبش مشروطھ بھ این سو، نھ اعتقاد مذھبی بھ پر اھمیت دیگر در این رابطھ آن  نکتھ ی
یا یک قشر یکدست  کاستدیده و نھ روحانیون بھ عنوان یک عنوان یک روند فکری یکدست مطرح گر

شروطھ شیخ فضل هللا بھ عنوان نماینده و نمود شخصی نیروھای پیش سرمایھ در انقالب م. عمل کرده اند
ھمسو با روسیھ ی  –داری جامعھ، راست افراطی و رادیکال سیاسی را نمایندگی می کرد و با تمام قوا 

ائی بھ عنوان روحانیون ایستاد؛ بھبھانی و طباطب) انقالب بورژوائی(تزاری ـ در برابر فکر مشروطیت 
در حالیکھ خیابانی   در ابتدا با انقالب ھمراھی کردند، اما با عمق گیری آن در برابرش ایستادند، یاعتدال

 .بھ عنوان یک دموکرات رادیکال در تبریز بھ دست روس ھا بھ دار آویختھ شد

علیھ مصدق ) بروجردی، بھبھانی و کاشانی(، پیروان شیخ فضل هللا ۱۳۳۰در جنبش ملی دھھ ی 
قد علم کردند و با دربار و دولت ھای آمریکا و انگلیس در برانداختن دولت دکتر مصدق و جنبش مردم 

ھمکاری کردند، در حالی کھ آیت هللا زنجانی و طالقانی با جنبش ملی ماندند و روحانیون دیگری چون 
 .آیت هللا برقعی جزو طیف دموکرات رادیکال قرار گرفتند

نبش ھای  قرن بیستم و آنچھ این انقالب را پدیده ای جدیگر نسبت بھ  ۵۷وجھ تمایز انقالب 
پیروان شیخ فضل (منحصر بھ فرد در تاریخ ایران می کند این است کھ جناح راست و رادیکال مذھبی 

حاکمی کھ نماد  –توانستند با زیرکی سیاسی کم نظیری مخالفت و تضاد با حاکم زمان را ) هللا
و  آزادی، استقاللبا خواست واقعی مردم، یعنی  –دیکتاتوری، وابستگی، بی عدالتی اجتماعی و فساد بود 

ھمسو و این ھمان جلوه دھند، در حالیکھ مخالفت و تضاد اصلی آن ھا با حکومت  حکومت جمھوری
 . بھ دیکتاتوری و وابستگی آنآن بود و نھ جن مدرنیزاسیونتضاد با جنبھ ھای پیشرو و مظاھر پھلوی 

ضعف نیروھای سیاسی ملی و   بدینترتیب، مجموعھ ای از عوامل عقب ماندگی فرھنگی جامعھ،
پیش ( پیش مدرنجاده را برای راھبری این نیروی  چپ و شرایط خاص بین المللی در آن مقطع زمانی

 . صاف و بھ قدرت گیری آن کمک کرد) سرمایھ داری

این . روی راست افراطی اما پیامدھای بھ غایت مھم تر دیگری را بھ دنبال آوردقدرت گیری این نی
نیرو کھ تا بھ حال با حکام دیکتاتور، وابستھ و فاسد بھ مخالفت برخاستھ و با آن ھا مبارزه کرده بود و از 

کنون بھ و تقدس خود را در چشم مردم حفظ کرده بود، ا اه مستحکمی در صف انقالبیون داشتھاینرو جایگ
بھ سخن دیگر، این . بھ ماھیت واقعی آن پی ببرند کھ جال آن را پیدا کرده بودندردم مقدرت رسیده و م

بھ  مبارزه علیھ ظلمیق جامعھ پنھان کرده و زیر پوشش نیرو کھ تا بھ حال خود را در البال و منافذ عم
بر اریکھ ی قدرت  –ر تاریخ مدرن برای نخستین بار د –توده ھای مردم وعده ی بھشت داده بود، اکنون 

 .نشستھ و جائی برای پنھان شدن نداشت

آبسھ ای پر چرک  ھرا ب) علل عقب ماندگی آن(اگر معضل بسیار پیچیده و دردناک جامعھ ی ایران 
 ۱۳۵۷ب تشبیھ کنیم کھ در جنبش ھای پیشین، مردم با نیشتر زدن بھ آن می خواستند عالجش کنند، انقال

این آبسھ را سراسر شکافت و ھر آنچھ محتویات آن بود با تمام تعفن  احی عمل کرد وچون چاقوی جر
 .ناراحت کننده اش بیرون ریخت
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بھ رغم تمام تفاوت ھای چشمگیر انقالب با جنبش ھای توده ای پیشین، ھمانگونھ کھ اشاره شد، 
جدید اما  رھبریخواست . عوض نشده بود) استقالل، آزادی و حکومت جمھوری(خواست ھای مردم 

خواست مردم پیشرفت بھ جلو و رفتن بھ سوی یک . مقابل این خواست ھا بود تقریبا بھ طور کاملچیزی 
یا الاقل بھ  –سال پیش  ۱۴۰۰مدرنیتھ ی واقعی بود؛ خواست حکام جدید اما عقب کشیدن جامعھ بھ 

بھ ھمین دلیل نیز  .نقالب بودو نفی دستاوردھای مردم در چند دھھ ی قبل از ا –دوران ماقبل مشروطھ 
تنش میان نیروی راست افراطی بھ قدرت رسیده از یکسو و مردم از دیگر سو، از ھمان ماه ھای اول 

 .انقالب بھ شکلی خونین آغاز شد

در این بود اما  –طنزی کھ باز ھم شکلی منحصر بھ فرد داشت  – )دیالکتیک تاریخ( طنز روزگار
، تبدیل بھ منفیجدید از ھمان ابتدای حاکمیت خود بھ عنوان نمونھ ای کھ نیروی بھ قدرت رسیده ی 

بھ سخن دیگر اگر در عصر . برای وقوع یک جھش بزرگ فرھنگی در جامعھ شد مثبتعاملی 
، انقالب فرھنگی مثبتروشنگری بزرگانی چون ولتر، روسو، دیدرو و ھولباخ بھ عنوان نمونھ ھائی 

 منفی، پیروان شیخ فضل هللا اکنون این نقش را بھ عنوان نمونھ ھائی بزرگی در اروپا بھ وجود آوردند
می  تقال یعنی ھرچھ رژیم در عقب کشیدن بیشتر جامعھ بھ تاریکی ھای قرون وسطی. بازی می کردند

برخالف  – آثار این عشق بھ آزادی و دموکراسیاین بار و . کرد، عشق مردم بھ روشنائی بیشتر می شد
 .محدود نماند، بلکھ بھ اعماق جامعھ نفوذ کرد منورالفکرشار رو بھ گروه ھا و اقبھ ھیچ  –گذشتھ 

فرھنگی خیال کشاندن جامعھ بھ قرون وسطی  -ترتیب رژیم حاکم جدید اگر از نظر سیاسی  بدین
را داشت و در راستای چنین خیالی قانون اساسی مطابق این شیوه ی تفکر را در گرماگرم انقالب بھ 

چون دیگ جوشانی بود کھ با این تمھیدات  قبوالند، در عمل اما خواست ھای دموکراتیک مردممردم 
خیال ایجاد جامعھ ای بھ صورت یک رژیم از یک سو . ن خاموش کردن آتش زیر آن وجود نداشتاامک

نزدیک بھ  نماینده ی مستضعفینداشت؛ از سوی دیگر اما بھ عنوان مطیع و یکدست را  ،امت مسلمان
٪ از صندلی ھای دانشگاھی را بھ خانواده ی شھدا و مستضعفین اختصاص داد، مناطق دھقانی را ۴۰

 –را  دانشگاه آزادویزیون را بھ دھات برد و بعد ھم جاده کشی کرد و با دادن برق بھ آن ھا رادیو و تل
ر نتیجھ در بھ اقصی نقاط کشور برد و د –کھ قرار بود قشر بوروکرات مرفھی برای رژیم تھیھ کند 

بسیاری از شھرک ھا و  سال با سواد شدند و ۲۵از جوانان زیر  ٪۹۰ان ده پانزده سال اول بیش از مھ
 . و دانشجو شدند دانشگاهدھات صاحب 

سیاه پوشی ونبود تفریحات زمان شاه جوانان را بھ سوی کوه نوردی و ورزش کشاند و جلوگیری 
یلم سازی ایجاد کرد؛ دخالت در ریزترین امور از ورود فیلم خارجی جھشی بزرگ در صنعت ف

خصوصی مردم عشق بھ آزادی ھای مدنی را شعلھ ور ساخت و ترس از اظھار عقیده ی شخصی، سیل 
دختر و پسر در بیرون، رابطھ ی  سخت گیری در رابطھ ی. ترجمھ ھای آثار خارجی را بھ دنبال آورد

پوشیدن ھرچھ بیشتر شد، تخصص در پرورش  دو را در منزل نزدیک تر کرد، منع نوشیدن و نیا
کنجکاوی برای یافتن  شد، بلندتر رسمی بلندگوھای صدای ھرچھ شد؛ تر رنگین ھا لباسنوشیدنی ھا بیشتر و 

شدیدتر شد،  ممنوعھرچھ سخت گیری در نمایش فیلم ھای آخرین تولیدات موسیقی خارجی بیشتر شد؛ ھ
ھ تر رژیم بلندتر و ریاکاران ضد امپریالیستیگسترده تر شد و ھرچھ شعارھای  قبیحھبازار سیاه فیلم ھای 

 .سرمایھ داری بیشتر شد شیطان بزرگشد، عالقھ ی مردم بھ مظاھر 
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رژیمی کھ وعده ی بھشت بھ مردم داده بود، در عمل زندگی را برای مردم بھ جھنم واقعی بدل 
و برنامھ ) گروگانگیری و جنگ ویرانگر ھشت سالھ(ن و از اینرو ھرچھ برنامھ ھای سیاسی آ ه بودکرد

می  شد، گروه بیشتری از مردم از آن روی برمی ھای اقتصادی اش با شکست ھای سخت تری روبرو 
 . گرداندند

بھ دلیل وجود تناقض ھای حل ناشدنی میان وعده ھا و عملکردش ھر روز منزوی تر  اگر رژیم
در برابر آن می ین توده ھای وسیع تری از مردم آگاه تر شده و د، در پائاو در آن شکاف می افت شده
و فقط گھگاه شورش ھای خود بھ  گر جامعھ در بیرون ظاھری آرام داشتبھ سخن دیگر، ا .ندادایست

 انقالب واقعیسریعا سرکوب می شد، در بطن جامعھ یک  کھ فتخودی در اینجا و آن جا صورت می گر
انسان ھا، در باال رفتن آگاھی سیاسی و اجتماعی توده ھای وسیع  خودآگاھی انقالب در درحال وقوع بود؛

 .بھ ویژه زنان و نسل جوان دوران انقالب -مردم 

آغاز شده و در ده سال  ۱۳۵۶، انقالبی کھ از سال بود انقالب مداومدر واقع جامعھ در گیر یک 
دوم خرداد . گرفت می عمق بیشتری بھ خود ، اما ھر روزبود یجاد شدهااول بعد از قیام بھمن در آن وقفھ 

شورش ھای خود بھ خودی . نخستین نمود بیرونی این انقالب درونی در شکل توده گیر آن بود ۱۳۷۶
پیشین در اسالم آباد، قزوین، مشھد، شیراز و بسیاری جاھای دیگر اگر محدود، جستھ گریختھ و غیر 

توانست با خشونت آن ھا را سرکوب کند، دوم خرداد  مسالمت آمیز بود و در نتیجھ رژیم بھ راحتی می
خرداد ۲جنبش . بودحرکت عظیم و مسالمت آمیز مردم در برابر رژیم بود کھ امکان سرکوب آن را ن

 .سال ھای پیش بود متراکم شده ی یجھش کیفی آن تغییرات کم

تولید آن   و متوسط،کسبھ ی خرد آن ، ان، فقرای شھر و ده و حاشیھ نشینآن توده ھای کارگر، دھق
کننده ی خرد و متوسط، دانش آموز، دانشجو، کارمند و آن روشنفکر مذھبی و متعصبی کھ روزی بھ 
جمھوری اسالمی و قانون اساسی آن رای مثبت داده بود و رژیم توانستھ بود بخشی از آن ھا را در کمیتھ 

نیروھای چپ و ملی و دیگر  ھای انقالب، سپاه پاسداران و مساجد بسیج و سازماندھی کرده و
 یبھ ماھیت رژیم پی برده و از طریق با تجربھ ی خودرا توسط آن ھا تار و مار کند، اکنون  دگراندیشان

 . فتمی گ نھمسالمت آمیز، اما پر طنین، بھ آن 

این نیروی عظیم خواھان پیشرفت و آزادی کھ محروم از رھبری سیاسی سازمان یافتھ، منسجم و 
. نام گرفتھ بود حلقھ زد دوم خردادائتالف سیاسی بی انسجامی کھ در آن زمان  ، بھ دورِ بود طبقاتی خود

روشنفکرانی کھ از درون ھمین توده ھای ناآگاه برخاستھ  این حرکت بزررگ روشنفکران خود را داشت،
ی گردانده و ھمراه آنان در سرکوب دگراندیشان شرکت داشتند و اکنون نیز بھ ھمراه آن ھا از رژیم رو

روشنفکرانی کھ روزی تئوریسین سپاه و وزارت اطالعات و انقالب فرھنگی و بستن دانشگاه ھا  بودند؛ 
بودند اکنون زیر تاثیر انقالب بزرگ و درونی مردم وسیعا دست بھ مطالعھ زده و حال خواھان آزادی، 

 .بورژوائی بودند جامعھ ی مدنیدموکراسی و 

تا افراد و  نظارتیکھ از مذھبی طرفدار والیت فقیھ  تشکیل می شوداین ائتالف از طیف وسیعی 
 گردش کار جامعھ را در بر اساسی و قانون در بنیانی کلی و تغییر خواھان )سکوالر( مذھبی غیر نیروھای

ذوب در والیت یا  والئیآن با والیت فقیھ نوع  مخالفتآنچھ این ائتالف را بھ ھم پیوند می دھد . گیرد می
  .است
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اختالف  عمقرسد، اما در مکن است کوچک و بی اھمیت بھ نظر گرچھ م تضادو  مخالفتاین 
بر ارگان ھای کلیدی و  نظارت رای دھندگانخواھان  یکیمیان دو دیدگاه از بنیان متفاوت باھم است کھ 

یر و علیرغم وجود اختالف بر سر رسیدن بھ دموکراسی، تفسیر قانون اساسی، میزان تغی –حاکم است 
و  -و نھ مردم  -ولی فقیھ را نماینده ی خدا  دیگریاصالح در قانون اساسی و کل گردش کار نظام، و 

 .می داند و او را ورای نظارت مردم رای دھنده می بیند حاکم و ناظر بر اعمال توده ھا

بورژوازی است و  جامعھ ی مدنیخواھان آزادی، دموکراسی و  –بھ درجات مختلف  – گروه اول
بورژوائی را نافی اصل والیت فقیھ و بزرگترین خطر  جامعھ ی مدنیآزادی و   ، دموکراسی،گروه دوم

 .برای کل نظام جمھوری اسالمی می بیند

پیش است و گروه دوم پایھ در نیروھای  مدرنیتھنوعی  خواھان –بھ درجات مختلف  –گروه اول 
طرفدار  –بھ درجات مختلف  –گروه اول . ا نمایندگی می کندو از نظر فرھنگی آن نیروھا ر مدرن

؛ گروه دوم در گرداندن امور جامعھ است تخصصو  خودگردانیبرخورد علمی و استفاده از اصل 
 .خواھان برخورد مکتبی، حاکمیت والیت مطلقھ و استفاده از اصل تعبد در این امور است

و مظاھر سیاسی، فرھنگی و اجتماعی  صنعتیسرمایھ ھای  –بھ درجات مختلف  –گروه اول 
و شیوه ھای تولید پیش سرمایھ  داللیو  تجاریبورژوائی را نمایندگی می کند و گروه دوم سرمایھ ھای 

 .داری و فرھنگ مربوط بھ آن را

انقالب عمل می کند؛ مرحلھ  مرحلھ ی دموکراتیکدر راستای  –بھ درجات مختلف  –گروه اول 
وم کنونی در حال گذار از آن است؛ گروه دوم خواھان بازگرداندن جامعھ بھ قرون و ای کھ انقالب مدا

 .اعصار پیشین است

را تشکیل می دھد کھ عناصر  و گونھ گونی طیف وسیع  گروه اول ھمانگونھ کھ اشاره شد،
 کار،شساز

یروھای خواھان را در بر میگیرد تا ن نظارتیمحافظھ کار و خواھان حفظ نظام در چارچوب والیت فقیھ 
کنونی ھر روز عمق  انقالب مداوم. اساسی و گردش کار جامعھ قانون ھای بنیان در ای ریشھ تغییرات

خود را نیز بھ وجود می آورد و بھ  قھرمانانبا این عمق گیری  ھمخوانبیشتری بھ خود می گیرد و 
یک روز خاتمی را بھ عنوان . شخصیت ھای مختلف این طیف وسیع سیاسی محک می زندبخش ھا و 

محاکمھ کرباسچی او را پای تلویزیون میخکوب می کند؛ سمبل و قھرمان خود بر می گزیند و روز دیگر 
روز   بھ سرعت نایاب می شود، شوکران اصالحیک روز عبدهللا نوری نماد مقاومت او می شود و کتاب 

کتاب تیراژ یک روز   روزنامھ ھای شمس الواعظین و جالئی پور بھ صدھا ھزار می رسد؛تیراژ دیگر 
گنجی بھ ده ھا ھزار می رسد و یک روز دیگر خیابان ھای اطراف بیمارستان  عالیجناب سرخ پوش

 .ترور شده از سوی رژیم می شود سینا شاھد تجمع بزرگ طرفداران حجاریان

و خواست ھای مردم را از آنجا می شود حدس زد کھ رژیم بھ  میزان عمق گیری این جنبش
چرا کھ اطمینان داشت موفق  –مذھبی اجازه ی شرکت در انتخابات مجلس پنجم را داد  -نیروھای ملی 
ر آن کھ گنشانھ ی دی. در انتخابات مجلس ششم اما جرات شرکت دادن آن ھا را نداشت –نخواھند شد 

بود، در انتخابات  سردار سازندگیچند سال پیش نماد اصالحات و رھبر آن ین مکھ تا ھ حزب کارگزاران
 . مجلس ششم دچار سخت ترین شکست سیاسی شد
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کھ شرکت کنندگان در آن را طیف وسیعی مرکب از کارگران، دھقانان،  انقالب مداومدر این 
تولید کنندگان خرد و متوسط، دانش آموزان، دانشجویان،   ،فقرای شھر و ده، کسبھ ی خرد و متوسط

رادیکال ترین خواست ھا از آن  –ھنرمندان، کارمندان دولتی و موسسات خصوصی تشکیل می دھد 
کارگران و زحمتکشان است و آنچھ انقالب را عمق می بخشد و قدم بھ قدم رادیکال تر میکند نیزحرکت 

). کھ بخش بزرگی از آن را زنان و جوانان تشکیل می دھند(ت و مبارزه ی کارگران و زحمتکشان اس
موتور محرکی است  –در خودآگاھی اجتماعی او صورت گرفتھ  واقعیکھ انقالب  –این نیروی عظیم 

کھ نمادھای خود را در مقاطع مختلف بھ وجود می آورد و بر پایھ ی درجھ ی آگاھی و خواست ھای 
دوام این نمادھا در صحنھ ی سیاسی ایران نیز . قم می زندمقطعی خود بھ آن ھا محک صحت و س

 . چھ جایگاھی بھ آنان می دھد محکبستگی بھ آن دارد کھ این 

 کن کھ بھ حل مسالھ ی کنونی ایران کمآ، بیش از انقالبیا  اصالحدر چنین شرایطی صحبت از 
نونی ایران وابستھ بھ عوامل ک انقالب مداومسرنوشت . بحثی روشنفکرانھ و انتزاعی خواھد بود  کند،

قدر مسلم آن است کھ . پرشمار داخلی و بین المللی است کھ ھریک نیاز بھ بحث مفصل و جداگانھ دارد
مردم بھ خوبی می دانند کھ مسائل بنیانی آنان در چارچوبی کامال متفاوت با قانون اساسی جمھوری 

دراز مدت، مداوم و پیگیر دارد کھ دامنھ ی  ی حل این معضل نیز نیاز بھ مبارزه. اسالمی حل خواھد شد
آن بی تردید بھ فراتر از ایران و منطقھ می رود و بستگی بھ شرایط جھانی و روند مبارزه در کشورھای 

 .در کشورھای متروپل دارد بھ ویژهو  جھان سوم

ھای قانون اساسی کنونی، ھرم قدرت و سلسلھ مراتب آن را چنان تنظیم کرده است کھ ارگان 
کلیدی، یعنی اھرم ھای تعیین کننده ی سیاسی، نظامی، امنیتی، مالی، قضائی و فرھنگی در دست گروه 

مرکب از نمودھای شخصی سرمایھ ھای تجاری و داللی و طرفداران آن ھا در میان روحانیون  یکوچک
مین قانون باقی می ماند؛ گروھی کھ قادر است در چارچوب ھ – والئیمدافعین والیت فقیھ نوع  –

از دیدگاه مردم . اساسی، ھرگونھ اقدام صلح طلبانھ از سوی قوه ی مجریھ یا مقننھ را خنثی و بی اثر کند
 . را در دست دارد قدرت واقعیمی شود منظور ھمین گروه کوچک است کھ  رژیمھنگامی کھ صحبت از 

شرایطی کھ از یک سو اکثریت عظیم توده ھا ھر روز آگاه تر و رادیکال تر  –در چنین شرایطی 
 –می شود و از سوی دیگر رژیم حاکم ھرگونھ آزادی و دموکراسی را خطری جدی برای خود می بیند 

آنچھ این انقالب را شکست ناپذیر می کند  –تنش اجتماعی ھر روز شکل تازه ای بھ خود خواھد گرفت 
آنچھ آن را ضربھ پذیر می کند نبود سازمان ھا . ی مردم و در صحنھ بودن آن ھا استآگاھی توده ھا

 .، بھ ویژه طبقھ ی کارگر و زحمتکش استاحزاب شکل گرفتھ ی طبقاتی

 

 پایان         

 ۲۰۰۰/ژوئن/۱۶          
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