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 پیشگفتار

 

  ساختن  کنونی، وضعیت در انقالبی های مارکسیست محوری استراتژی ما دیدگاه از

  این  باشد.  سوسیالیستی  امۀبرن بر یمتک باید که  حزبی است. کارگری پیشتار حزب

 مارکسیستی سازمان تشکیالتی وحدت کننده تضمین  تنها نه سوسیالیستی ۀبرنام

  بشمارمی  سوسیالیستی انقالب به رسیدن برای راهی نقشۀ همچنین بلکه ، است

  انقالبی  پیشتاز حزب فقرات ستون مثابه هب سوسیالیستی، برنامۀ دیگر، سخن به .آید

 است.   کارگری  انقالب  تدارک  برای  یداربست  یا

  حول  تواند نمی انقالبی های مارکسیست تشکیالتی وحدت که است بدیهی و روشن

  شکل  شده،  تعیین پیش از  رهبران عقاید و  ها تئوری دور به  یا ها، »شخصیت« محور

 از که کارگران واقعی رهبران با سنخیتی و مشابهت هیچگونه رهبرانی چنین بگیرد.

  ای پدیده نیز تئوری و علم . ندارند شوند، می زاده کارگران مبارزاتی شجنب درون

  نمی  بنابراین، است. تحول و تغییر حال در مداوماً و نیست شده یافته پایان و ایستا

  نیز  افراد یدوعقا نظرات قرارداد. تشکیالتی وحدت پایۀ  را سیالی پدیده چنین توان

  .گیرد قرار  کارگری پیشتاز حزب ایجاد اساس و ۀپای نمیتواند و بوده متغیر ای  پدیده

 یک محور بر  باید و تواند می تنها ها، مارکسیست تشکیالتی وحدت اساس اینرو از

 .بگیرد  شکل  سوسیالیستی  برنامۀ

 خود که اییه برنامه  .اند شده نوشته بسیاری های  برنامه کارگری جنبش تاریخ در

  و  ۱۸۸۰  فرانسه  کارگران  حزب  برنامۀ  ملهازج  داشته  شرکت  آن  تدوین  در  نیز  مارکس

  بعد،  اندکی یا و ؛۱۸۹۱ آلمان دمکراتیک سوسیال حزب ارفورت برنامۀ آن از پس

  سوم   کنگرۀ  در  شده  تدوین  برنامۀ  نهایتاً  و  روسیه،  انقالبی  های  دمکرات  سوسیال  برنامۀ

  های  برنامه نمونه ترین برجسته  ها برنامه این (.سوم الملل بین) کمینترن

 .اند   بوده  ۲۰  و  ۱۹  قرن  دو  کارگری  درجنبش  سوسیالیستی

  علمی سوسیالیسم و مارکسیسم گذاران نبنیا پربار  و غنی تجارب این بر اتکا با ما

  به  پیشتاز کارگران  همدوش که بود خواهیم قادر تروتسکی و لنین انگلس، مارکس،

  ای   برنامه  رداریم؛ ب  گام  کارگری  پیشتاز  حزب  سازماندهی  برای  ای  برنامه  تدوین  سوی



 

 3 

  ی ازابتدا   ایران  کارگری  جنبش  مشخص  وتجربه  المللی  بین  ارزشمند  تجارب  ازاین  ملهم

   آنان.  گذشته  دهه  چند  تجربیات  بویژه   تاکنون،  گیری  شکل

  العمل  دستور یک یا و مدت، کوتاه ای برنامۀ معنای به ابدا سوسیالیستی، برنامۀ یک

  سایر  از خود تمایز وجه تعیین برای دعمومیوقواع ازاصول ای سلسله یا و عمومی،

  تدوین   کارگری  روشنفکران  و  پیشرو  کارگران  توسط  که  برنامۀ  این   نیست.  های  گرایش

  مطالبات  و کارگری جنبش کنونی وضعیت براساس که است ای برنامه شد، خواهد

  ای   برنامه  . است   کارگری  انقالب  تدارک   چگونگی  رهنمان  و  گرفته  روزشکل  مشخص

 تنها  نه  که  ای  برنامه  دیگر،  سخنی  به یا  و  سوسیالیسم؛  به  داری  سرمایه  از  انتقال  ایبر

 بلکه کند، می ارائه را داری سرمایه کنونی وضعیت از واقعگرایانه و علمی تحلیلی

  ساختن  داری سرمایه نظام سرنگونی برای متشکل عمل به است دعوتی همچنین

 .سوسیالیسم

  رکن  سه  مشخص تحلیل زا  انقالبی مارکسیسم منظر زا  سوسیالیستی برنامۀ تدوین

 شود.   می  آغاز   دیگریک  با  خورده  پیونده

 

  جامعه   اساسی  تکالیف  حل  که  بازدارنده  نیروی  شناخت  و  تحلیل  ل،اوّ  رکن •

  صورتبندی  کامل شناخت دیگر، سخن به یا ؛است  کرده دچاروقفه را

  ایران،  داری سرمایه تحلیل دولت، ماهیت  جامعه، واجتماعی اقتصادی

  انکشاف  مراحل و ماهیت و امپریالیسم با آن پیوند و آن پیدایش تاریخچۀ

 ایران.   در  آن  تاثیرات  و  امپریالیسم

 

 از تحلیل یعنی .نوین ۀجامع ۀسازند نیروی شناخت و تحلیل دوّم، رکن •

  سایر   و  کارگر  طبقۀ  محوری  نقش  تعیین  و  جامعه  درون  طبقاتی  بندی  صف

  دولت  ماهیت کامل شناخت و آتی انقالب  سازماندهی برای وی متحدان

    درجامعه.  سوسیالیسم  کننده  راربرق  نیروی  بمثابه  کارگری/سوسیالیستی
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  معنای  به سوسیالیستی انقالب تدارک ابزار شناخت و تحلیل سوّم، رکن •

  ۀ طبق  رهبری  رزمنده  ستاد  مثابه  به  کارگری  پیشتاز  حزب  تشکیل  چگونگی

 توسط قدرت ازکسب درحمایت آن نقش و کشانزحمت سایر و کارگر

   .کارگری  شوراهای  رهبری  به  کار  اردوگاه

 

  شکل را آتی ۀجامع از ما شناخت  و تحلیل اساس خورده پیوند هم به رکن سه این

 .دهد  می

 

 *    ما در این مقاله به بازشناسی رکن اوّل این ارکان خواهیم پرداخت.

 
 رازی مازیار

 ۱۳۹۸ بهمن

 

.me/Marxist_Enghelabihttps:/t _  تلگرام 

maziar.razi@gmail.com  _ ایمیل 

 
 

 

سایر تحلیل های سیاسی »گرایش مارکسیست های انقالبی ایران« به سایت  ۀ*برای مطالع

 زیر رجوع شود:

militaant.com 
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 بخش اوّل 
 

 پیدایش وجه تولید آسیایی  

 

 غیبت نظریه »وجه تولید آسیایی« در ادبیات چپ علل  
 

نظرات مارکس وانگلس درمورد وجوه مختلف تولید جوامع بشری درآثار اولیه  آنان  

عمدتا ملهم ازبررسی تاریخ جوامع اروپای غربی است. اما این نظریه در اواخر حیات  

ی شرق، بویژه هند و  آنان تغییر یافت. مارکس و انگلس پس از آشنایی با تطور تاریخ

تولیدی دیگری،  کامالً متفاوت با  اشکال تولیدی  چین به این نتیجه رسیدند که وجه  

شناخته شده اروپایی، درآسیا و شمال آفریقا وجود داشته است، و نام  این پدیده جدید  

 را »وجه تولید آسیائی« گذاشتند.  

به علل سیاسی در دوران   های مارکسیستیاما متأسفانه این فصل از تاریخ تحلیل

 ۀمبتکرین اصلی  نظری ذف شد. استالین و بوخارین، ح استالین از متون مارکسیستی 

  دموکراتیک   انقالب   نظریه  توجیه  برای   کشور«ِ،  یک  در  »سوسیالیسم  مارکسیستی  غیر

و موجه جلوه دادن  ۱۹۲۷ـ  ۱۹۲۵ های درسال انقالب آتی مرحله عنوان به چین در

ین مفهوم داشتند.  نیاز به حذف ا  یالیسم،ی با »بورژوازی ملی« علیه امپرتشکیل اتئالف

بنا برنظریه رسمی حزب کمونیست روسیه به رهبری استالین، جامعه چین مانند همه  

جوامع اروپایی بافتی فئودالیستی داشته و بنابراین ویژگی می تواند درمبارزه علیه 

این  از جمله بورژوازی ملی بهره ببرد. امپریالیسم ازکمک همه نیروهای جبهه خلق، 

ر واقع اهرم فشاری برای تغییر تناسب قوا به نفع شوروی، به شمار  طرفند سیاسی  د

 می آمد و در اساس با آموزه های مارکس، انگلس و لنین متفاوت بود.   

ای از تحلیل گران و محققان مارکسیست در کمیته اگرچه حتی در آن زمان نیز، عده 

قرار داده و به   زب کمونیست روسیه بحث فئودالیسم  درچین را مورد سؤالمرکزی ح

درستی استدالل کردند که مارکس و انگلس درمقاالت خود به روشنی اشاره کرده اند  

که وجه تولید در چین و چند کشور دیگر »وجه تولید آسیایی« بوده است واین  

ـ اجتماعی اروپا را از سر  کشورها هیچگاه روند کالسیک فرماسیون های اقتصادی 
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استدالل بی اساس استالینـ  بوخارین در رابطه با فئودالیسم    نگذرانده اند.  این محققان

در چین که اساس تئوری »انقالب دمکراتیک«  بود، مردود اعالم کردند. اما استالین  

ه  درپاسخ به اعتراضات و استدالت  انبوه بیشمار محققان مارکسیست پس از جلسه ویژ

ادار نمود که اعتراض خود را  ای در  آکادمی علوم مارکس و انگلس مسکو، آنان را و 

 آسیایی« تولید  »وجه ۀپس گرفته واعالم کنند که تئوری مارکس و انگلس در بار

  در  ای نظریه چنین اساسا و  نداشته موجود جهان های واقعیت به ارتباطی هیچگونه

  جامعه  بر حاکم استالینی بوروکراسی یبترت بدین! است نشده مطرح  مارکسیسم

تگو وتحلیل درباره ی »وجه تولید آسیائی « را  ممنوع اعالم  کرد!  گف هرنوع شوروی

رجوعی به نوشتارهای محققان روسی پس از این اتفاقات، به خوبی نشان می دهد که  

فردی،  دیگر سخن و یا تحقیقی در رابطه با »وجه تولید آسیائی« صورت نگرفت، و تنها  

دراین رابطه ادامه داد ممنوع قلم  »یوژین وارگا«، که جرئت کرده وبه تحقیقات خود 

 اعالم شد و  اجازه نوشتن و نشرمطالب  در باره »وجه تولید آسیایی« از او سلب گردید.  

در شوروی اندک   به نظریات مارکسیستی  تاثیرات این تهاجم  بوروکراسی استالینی

با تاریخ  یا ایران ۀامعاز جمله ایران  نیزکشیده شد. ما در جاندک به سایر جوامع، 

نگاران رسمی روبرو بودیم  که اعتقادات ناسیونالیستی و تصنعی تاریخی را اشاعه می  

دادند، و یا روشنفکرانی که تحت تأثیر »مارکسیسم ـ لنینیسم« صادره از بوروکراسی  

را قرقره کرده وهیچگونه بررسی  شوروی  درمسکو، نظرات رسمی آکادمی علوم روسیه  

ولید آسیائی« انجام نمی دادند. پس از دوران استالین و به  تحقیقی در مورد »وجه ت

قدرت رسیدن خروشچف تنفسی کوتاه در آکادمی علوم مسکو  داده شد و  جمعی از  

محققان، از جمله  »یوژین وارگا« مجددا مطالبی دررابطه با وجه تولید آسیایی  

 شی گرائید. ند، اما این برهه نیز دیری نپائید و به سرعت به خامو انتشارداد

 

 انگلس  و مارکس ۀدیگا از آسیایی«  تولید »وجه ۀنظری

 

از دوره ای  ازمطالعات تاریخی طوالنی، به تفاوت های عمده   مارکس و انگلس  پس

ه آثار  ای میان وجوه تولیدی مختلف درغرب و شرق شدند. این تحقیقات شامل مطالع



 

 7 

مختلفی که مهمترین آنان کتابی به زبان آلمانی تحت عنوان »استبداد آسیایی« اثر  

 »ویت فوگل« بود، می شد. 

لعات وتحقیقات اولیه،  به این نتیجه رسیدند که که آنان سرانجام  پس از تکمیل مطا 

در برخی از جوامع )مشخصاً چین، هندوستان، ایران و مصر(، به  دلیل  عدم امکان  

تولید بدون وجود سازماندهی مرکزی، شکل گیری دولت پیش از تقسیم  جامعه به  

با این مفهوم   امع  کامالً طبقات  صورت گرفته است. بنابراین، مفهوم دولت دراین جو

درجوامع غربی، مانند روم، یونان باستان و یا دیگردول اروپایی متفاوت است. درجوامع  

یرومند پیش ازآن که جامعه به طبقات تقسیم شود  شرقی و آسیایی، دولت مرکزی و ن

 شکل می گیرد.  

ما حتی شاهد شکل گیری این دولت ها درجوامع پدرساالر قبیله ای هستیم . علت  

این امر اهمیت مسئله آب درتولید اجتماعی بوده است. سد سازی به علت  اصلی 

امعی نظیرهندوستان؛  فراوانی آب، مانند مانسون ها، توفان ها وسیل ها ی فصلی در جو

و یا ساختن قنات ها و کاریز ها، به دلیل کمبود آب  درکشورهای نظیر ایران و مصر،  

شت، که آن را سازمان داده و نگهداری کند.  و قدرتمند داهردو نیازمند دولتی متمرکز  

این شرایط ویژه باعث می شد  که مالکیت  برزمین، چه به صورت مالکیت ایلی و 

چه مالکیت فردی پیش از آماده سازی شرایط برای تولید  بی معنا و مفهوم  قبیله ای و  

صاحب  آن  ت برزمین و تباشد. به همین دلیل بود که قبل از آنکه بتوان تصور  مالکی 

 که  ای  مسئله  شد،  می  پرداخته  ها  زمین  آبیاری  مینأرا در سر پروراند، باید به مساله ت

  مانند  پشرفته آبیاری های سیستم ایجاد. شتاد اجتماعی کالن سازماندهی به نیاز

  افراد  از قلیلی تعداد یا و فرد یک  عهده از وغیره سازی قنات سدسازی، کشی، کانال

یفه شرکت توده وسیعی را طلب می کرد که می بایست به وظ این. بود خارج

طورمستمر، پیگیر و نقشه مند با یکدیگرهمکاری می کردند. به عنوان مثال  رجوع  

شود به کانال سازی ها وسد سازی ها درچین، هندوستان، ایران و مصر باستان. بدیهی  

کام محلی منفرد و  انست توسط  ح اجتماعی وسیع و مهّم نمی تو   است که  این اقدام 

یا در محدوده یک شهر ویا یک منطقه جغرافیایی صورت پذیرد، و تنها  نهادی مرکزی  

کزی  قادربه سازماندهی چنین وظیفه سترگ  وسراسری، یعنی یک دولت مقتدر مر
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اجتماعی بود؛ و بنا بر اساس این دالیل دولت وجامعه در شرق خصلت ویژه ای پیدا  

 ا همسانان آن درکشورهای اروپایی بوده است.  الً متفاوت بکرد که کام

 

 مشخصات بارز  جوامع آسیایی ازقرارزیرند: 

 

دولت مرکزی  یگر، دراین جوامع  خن دبه سـ ظهور دولت پیش ازشکل گیری طبقات؛  ۱

ازتقسیم جامعه به طبقات شکل می گیرد. ما دراین جوامع شاهد پیدایش دولت  پیش  

 گیری طبقات هستیم.  های متمرکز و نیرومند قبل ازشکل

دولت؛ اساساً برخالف اروپا، در این گونه جوامع   ـ عدم مالکیت خصوصی و نقش۲

پدیده ی غالب مشاهده نمی شود. زیرا در   مالکیت خصوصی بر زمین به عنوان یک

بیاری زمین مورد تملک را حل کرد؛ از  اینجا پیش از حل مسئله مالکیت باید مشکل آ

ل  اینرو و به  منظور تحقق این وظیفه اساسی، وجود یک دولت مرکزی قوی شک

زمانی که این دولت مرکزی قوی شکل گرفت، خود  تبدیل به مانعی    اماضروری است.  

زه  سرراه رشد طبقات مستقل می شود. به سخن دیگر، دولت مرکزی دیگر اجابر

مالکیت فردی به آحادی ازجامعه را نداده و خود مالکیت کل زمین را برعهده می  

شود.  بنابراین شکل گیری دولت  گیرد؛ درواقع دولت جایگزین طبقه ی حاکم می 

ای اروپایی، چه دردوران  دراین جوامع کامال متفاوت با شکل گیری آن درسیستم ه

 برده داری و چه دردوران فئودالی می باشد. 

ـ رکود وتخریب دائمی در جامعه آسیایی؛ دراین سیستم دولتی، پایداری و انسجام  ۳

ورد؛ قرن ها می گذرد و واحدهای  خاصی در واحدهای روستایی جامعه به چشم می خ

می رسد و مملکت را تحت    روستایی کوچکترین تغییری نمی کنند. دولتی  به قدرت

وجنگ های   کنترل خود درمی آورد، وسپس  نیروی دیگری پس ازحمله نظامی

طوالنی دولت جدیدی تاسیس می کند، اما دربطن جامعه تغییری رخ نمی دهد؛ به 

ه دست می گردد و اقتصاد درونی آن از هم می پاشد، اما  سخن دیگر مملکت دست ب

وهیچ تغییر کیفی طی  ماندهش به همان شکل باقی این واحدهای روستایی کم و بی

 إعصار و قرون متوالی درآن پدید نمی آید.  
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 ماهیت دولت جوامع آسیایی 

 

دولت های قدرتمند این ادوار، دارای ساختاربوروکراتیک نظامی ـ اداری متمرکزی  

هستند، که این بوروکراسی تدریجا خود به یک طبقه ی حاکم مبدل می شود، طبقه  

حاکمی که  در بورکراسی نظامی ـ اداری دولتی خالصه می شود. وظیفه این دولت  ی  

ستم تولید  وحفاظت و پاسداری ازسیستم  ازیک سو، بسیج توده ها برای سازماندهی سی

ساخته شده و حفظ وتداوم شرایط تولید است؛ وازسوی دیگر، جمع آوری مالیات  

این دولت مرکزی مالیات بدهند. حکام   ازتوده های تولید کننده. آنان موظفند که به

شوند  تا مالیات ها را  جمع آوری کرده وبه  دولت  محلی توسط دولت استخدام می 

کزی تحویل دهند، ودولت مرکزی نیزمحصول اضافه را بین خود وخادمان وشرکایش  مر

 تقسیم می کند.

ی طبقه ای  دولت مرکزی حد ومرزی را به رسمیت نمی شناسد،  چراکه خود نماینده  

ارای ماهیتی انگلی است  است که درتولید اجتماعی شرکت مستقیم ندارد. این دولت د 

ارتزاق می کند. درحالی که دردوران فئودالیسم اروپا، و   و از تولید اجتماعی اجتماعی

سپس درعصر سرمایه داری، دولت درتولید نقش فعالی بر عهده می گیرد. بنابراین  

همان ابتدای پیدایش خود الیه ای است کامالً انگلی و بدون دولت جوامع  آسیایی از

 وجود و پشتوانه یک طبقه حاکم.  

یایی، شاهد تسلسل مخربی هستیم که مرتبا درطول  ما همچنین در وجه تولید آس

تاریخ تکرار می شود؛ برای نمونه، نگاهی گذرا به تاریخ ایران، هندوستان، چین و یا  

یک دولت مرکزی قوی  براساس سازماندهی شرایط  مصرنشان می دهد که چگونه 

به رونق  تولید شکل می گیرد وتولید را ازطریق کنترل شبکه های آبیاری آغاز کرده و

و شکوفایی می رساند؛ امّا، پس ازدوره ای این بورکراسی نظامی ـ اداری با اشتهایی  

دهد، امادرعین  سیری ناپذیر برای مالیات ها ی بیشتر فشار استثمار را افزایش می 

حال به دلیل فساد وفربه شدن درونی روز به روز کمتر و کمتر به وظیفه  حراست  

   ازشرایط تولید می پردازد.

این چرخه در ادامه خود شورش های دهقانی درمقابله با عدم کارآیی بوروکراسی  

دولتی را به دنبال دارد که درنتیجه آن روستاها به ویرانی کشیده شده ومناطق  
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شاورزی نابود می شوند و هرج و مرج  برجامعه حکمفرما می شود؛ وسپس قدرت ک

حلی در مقابل دولت مرکزی گردنکشی  های ملوک الطوایفی سر بر می آورند، و حکام م

وقلدری می کنند تا درنهایت دولت مرکزی از هم می پاشد و یکی از این حکام قدرت  

 را قبضه می کند. 

ری هستیم  که دراغلب مناطق  درگیری های ایالت و عشایدراین دوران عموما شاهد 

م شدن اوضاع  مرزی شمال آفریقا، ایران، هندوستان و چین، همواره به انتظار وخی

درکشورهای مجاور نشسته اند که  به محض مشاهده هرج ومرج  و فروپاشی دولت  

تطور تاریخی   مرکزی،  تهاجمی را سازمان داده وحمله نظامی خود را آغاز کنند؛ و این

بالانقطاع ادامه دارد وکشور دست به دست بین پادشاهان وخاندان های مختلف می  

معه رخ نمی دهد و روستا ها پس از بازسازی سیستم  چرخد، اما تغییری دربطن جا

آبیاری دوباره  به همان شکل کهن تولید خودادامه می دهند. ایران به دلیل موقعیت  

رتحت تاثیراین تکرارتاریخی قرارگرفته و مواره  مورد  سوق الجیشی ویژه خود بیشت

 هجوم نیروهای خارجی بوده است.  

ویژگی عمده وجه تولید آسیایی وتفاوت ماهوی  چنین پدیده رکود و تخریب یکی از

 آن با وجوه تولیدی اروپا است.   

وبه   رکود وبازسازی مجدد متناوباً اتفاق می افتد، مناطق روستایی ابدا تغییری نکرده

حیات خود ادامه می دهند، جماعت های روستایی مستقل، بدون تاثیر پذیری از  

ال می کنند، و به زور و جبر سهمی از محصول  یکدیگر، شیوه قدیمی  تولید خود را دنب

خود را به دولت مرکزی می پردازند؛ وبنیان گذاران  وپادشاهان نوین نیز هرچند  

ده اند، به تدریج وبنا برمنطق عینی استثماردروجه  درابتدا »خیرخواه« و»دموکرات«  بو

 تولید آسیایی، مبدل به پادشاهان مستبد وسرکوبگر می شوند. 

 

 

 مالکیت در جوامع آسیاییاشکال 

 

زمینداری« به معنای آن چه که دردوران فئودالیسم  همان طورکه درپیش گفتیم »

معنا که هیچگاه طبقه مستقل    اروپا اتفاق افتاد، درجوامع آسیایی وجود نداشت، به این



 

 11 

توانستند به  را داشتند و می   زمینداران وفئودال ها که دولت حامی و منتخب خود 

رومند ی درمقابل دولت تبدیل گردند، دراین جوامع شکل نگرفت.  دراین  طبقه ی نی

جا زمین تیول تحت مالکیت دولت بود که اداره آن را ما به ازای مبلغ معینی باج  

حاکمی واگذار کرده وهرگاه که اراده می کرد می توانست پس بگیرد. به   وخراج به

ت و از خود گذشتگی می جنگید وشاه  عنوان مثال، سرداری درنبرد، قهرمانانه وبا رشاد

به جبران دالوری های او منطقه ای را با خراج معین به او واگذارمی کرد. اما این  

ن نبود واجاره دارب ه شمارمی آمد ومعموال  »سردار دالور« درواقع هرگز مالک این زمی

  پس از درگذشت وی این اجاره باطل شده و زمین به شخص دیگری، گاه نیزفرزندان 

وی، اما با شرایطی جدید واگذارمی شد، درنتیجه هیچگاه ملک موروثی به معنای  

دید  اروپایی آن دراین جوامع مفهوم و معنایی نداشت. گاه نیزبا روی کارآمدن شاهی  ج

وعده های شاه پیشین باطل شده وزمین ها از »سردار دالور« پس گرفته می شد؛ یا  

رمی کرد، قول وقرارهای دودمان قبلی نادیده  این که اگر دودمان و سلسله ای تغیی

گرفته شده وازمیان می رفت. ما درتاریخ ایران مثال های متعددی ازاین شکل  

قدرتمندی چون برامکه، سهل، خاندان  زمینداری مشاهده می کنیم. خاندان های 

ابومسلم خراسانی و یا افشین اشتروسنه از این دسته بودند. آنان پس ازدرگذشت شاه  

امی خود، نه تنها زمین و جان خود، بلکه کودکان و زنان خود را نیز از دست دادند  ح

. این  وشاه جدید پس از کشتن بزرگ خاندان آنان زنان وکودکان را نیز به بردگی برد

عدم ثبات همچنین مانع انباشت اولیه سرمایه، آن چنان که دراروپا اتفاق افتاد، بود.  

فرد همیشه به معنای حکم قتل وی به شمار می آمد،  انباشت سرمایه وقدرت گیری 

 درنتیجه ابدا تمایلی به این انباشت وجود نداشت.  

نداشت. این روال   مالکیت دراین سیستم، یعنی سیستم تیول داری، شکلی پایدار

وبه ویژه دردوران مغول ها بسیار رایج شد. شاه  دردوران بعد ازاسالم نیز ادامه یافت، 

یک منطقه را به فردی اعطا می کرد وآن شخص موظف بود که درازای    یا سلطان تیول

این اعطای ملوکانه به اقصا نقاط منطقه سفرکرده وپس ازجمع آوری مالیات ها  

کی برای خود بقیه را  به خزانه دولتی واریز کند, ودراین میان  وبرداشتن سهم کوچ 

 ی را از او بازپس بگیرد. هرزمان که سلطان اراده می کرد می توانست تیول ومقام و 
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 ظهور ایدئولوژی تشیع در ایران 

 

پدیده تیول داری پس ازحمله ی مغول ودر دوران سلجوقیان وغزنویان درایران  

رکه قبال گفتیم، این سیستم  پس ازمدتی باعث شورش های  بسیاررایج شد. همان طو

عه می شد. به این معنی که جامعه دائماً  دهقانی وایجاد وضعیت ملوک الطوایفی درجام

درپاره ای ازموارد شکل گیری دولت   درگیر ازهم پاشی دولت مرکزی می شد، وحتی

می افتاد واداره   مرکزی امکان پذیر نبود وهر منطقه به دست یک عده و یا یک فرد

می شد؛ امادراغلب مناطق اغتشاش وشورش وطغیان، ازجمله شورش های دهقانی  

 را مختل می کرد. تولید  

ژی خاندان ستم  ما دراین دوران شاهد قدرت گیری ایدئولوژی تشیع، بعنوان ایدئولو

ده  دیده علی درمقابله با امویان قدرتمند هستیم. این ایدئولوژی اندک اندک نیرومند ش

ودرمیان توده های دهقانی محبوبیت یافت. همسان پنداری دهقانان که ازظلم و ستم 

ی به تنگ آمده وسر به شورش برداشته بودند، باعث شد که آنان این  دولت های مرکز 

عنوان سمبلی ازمبارزه برعلیه ظلم و ستم شاهان برگزینند و در لوای    ایدئولوژی را به

ی عشری »مساوات طلب« و»عدالت طلب« درمیان آن متحد شوند. فرقه های اثن

ولوژی که از محبوبیت بسیاری  دهقانان شکل گرفت. بر اساس ایده های تبلیغی این ایدئ

ان غاصب و جابر به شمار می میان توده ها برخورداربود، هرحکومتی درغیاب امام زم

« قرار می  آمد و باید سرنگون می شد. این فرقه ها، »امامت« را در مقابل »خالفت 

دادند ومظلومیت امامان و اصل شهادت را تبلیغ می کردند. این ایدئولوژی اندک اندک  

یان تیول داران وبازرگانان بومی جایی باز کرد و حتی درمیان الیه هایی از درم

ان دستگاه دولتی و دربار نیز نفوذ کرد، اگرچه این »تشیع« دولتی کامال با  وابستگ 

هقانی تفاوت داشت. اگر دهقانان خواستار سرنگونی نظام ستم  تشیع  توده های فقیرد

درت ازچنگ خاندان اموی حاکم ویا  درکلیت خود بودند، اینان قصد گرفتن ق

 درسرمی پروراندند.    دیگراشغالگران خارجی وتفویض آن به حکام محلی را

ذکراست  این جابجایی مذهبی به طورکامل دردوران صفویه اتفاق افتاد. البته الزم به 

مذهب سنّی  که مذهب رسمی صفویان، این بنیانگذاران  حکومت تشیع ایران درابتدا  

بوده است. آنان با مقاصد سیاسی ودر جهت تقویت حکومت خود در مقابله با تهاجمات  
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مذهب عثمانی دست به این تغییر زدند. ازاینرو، نه تنها شیخ صفی حکومت سنّی 

شبه شیعه شد، بلکه شجره نامه نیز جعل گردید که  الّدین اردبیلی سنّی، ناگهان یک

ادثی نظیر آنکه گویا شهربانو  نسب وی را به ائمه اطهار متصل می کرد. رواج اح 

با »امام حسین« ازدواج کرده  دخترشاه ساسانی، حتی قبل ازحمله ی اعراب به ایران 

اتی وتقویت قدرت  است، درراستای ایجاد وجه ای ملی و ایرانی برای این ایدئولوژی وارد

ند  صفویان بکارگرفته شد.  آنان با داستان سرایی ها یی از این دست وانمود  می کرد

که یک شاخه ازشجره امامان شیعه به »حضرت رسول«، وشاخه  دیگربه شاهنشاهان  

انی می رسد. بدین ترتیب مذهب تشیع تبدیل به پدیده ای رسمی و ناسیونالیستی  ایر

 اکم قرار گرفت.شده ودر خدمت دولت ح

یکی دیگرازاعتقادات جدید دوران صفویه، اعتقاد به مرجعیت امام وقت، درهنگام غیبت  

مان  باالترین شخصیت مذهبی وقت، نایب امام ز کبرای امام زمان بود. براساس این باور 

درهنگام غیبت وی برهمه مسلمانان واجب است.  این  او تبعیت از اقتدا و بوده و

  تحت عنوان مرجع تقلید ومقلد فرموله شد پدیده متعاقباً

بدین ترتیب دولت صفوی که خود بازتولید وجه تولید آسیایی بوده است عنصردیگری  

 به این مقوله افزود ومثلث جدیدی از قدرت تشکیل داد:  

به مناطق مختلف اعزام می   ل، دستگاه دولتی، که روحانیان را پرورش می داد واوّ 

 اعمال کند، و مک آنان کنترل خود را بردهقانان وفقرای شهری  کرد، که ازیکسو به ک

 نظارتی برعملکرد حکام محلی داشته باشد؛   سوی دیگر از

ت حاکمیت به دوّم، دستگاه روحانیت که ابزارجدید اعمال کنترل فرهنگی و تثبی

 شمارمی آمد.  

انان و غیره که  نظامی به همراه تیول داران وبازرگ و سوّم، دستگاه بوروکراسی اداری و 

 دند.  زائده این دولت بو

 روحانی به منظور  هزارپنج  دراین دوران، یعنی دوران سلسله ی شاهان صفوی، حدود  

کشورفرستاده شدند. به سخن  اشاعه فرهنگ اقتدا واطاعت تربیت شده وبه اقصی نقاط  

ل شد،  دیگر، دستگاه روحانیت تازه شکل گرفته خود به زائده ای ازدستگاه دولتی مبد

دولتی که خود ازدل مناسبات وجه تولید آسیایی زاده شده بود. این روحانیون درواقع  

ک  ولوگ های توجیه کننده قدرت ارتقا یافتند. به زبان دیگر، روحانیت از یئبه مقام اید 
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سو نقش داللی میان دولت مرکزی و حکام محلی را برعهده داشت، وازسوی دیگر با  

آنان را کنترل کرده ونقش تحکیم کننده قدرت را ایفا می تحمیق مردم، نارضایتی 

 کرد.   

دولت نیزکه خود خصلتی انگلی  داشته و در پروسه تولید کوچکترین نقشی برعهده  

لی تر از خویشتن خلق کرد، دستگاه روحانیت  نداشت، دستگاه عریض و طویل وانگ

 یت او بیایند.  شیعه، که دراعمال استثمارو بهره کشی  توده ها به کمک وحما

شاید بتوان فصل مشترک تاریخی کشورهایی چون ایران و اروپای دوران  قرون وسطی  

را در وجود قشر روحانیت مرتجع وابسته به حاکمیت جستجو کرد. ما در اروپا نیز  

شاهد ظهور این روحانیت ارتجاعی و قشری بودیم، که دربرهه هایی از تاریخ قدرت 

راطوران نیزپ یشی می گرفت. اما پدیده قدرت گیری  آنان حتی ازشاهان و امپ

یی تا زمان به حکومت  روحانیون، به علت ویژگی قدرت دولت دروجه تولید آسیا

ت مذهبی پس ازکسب  هرگز ممکن نشد و این قدر ۱۳۵۷رسیدن خمینی درسال 

 حاکمیت خود نیز به بدل دیگری ازحکومت دیکتاتوری تغییر شکل داد. 

ی مذهبی، خرافاتی و ارتجاعی که تا به وقدرت گیری سیستم پایه های شکل گیری

امروز نیز ادامه دارد در دوران صفویه ریخته شد. ایدئولوژی روحانیت شیعه دردوران  

گرایانه و متحجر اسالمی عموما حتی از احکام  صفویه به علت عقاید واحکام واپس 

نیزارتجاعی تر بود. اگرچه  وعقاید دستگاه دولتی، شخص شاه یا وزراء وسرداران سپاه   

د قرار  در برهه هایی این دو کامال ممزوج شده و دیوان دولتی این احکام را پایه خو

 داد 

اما به هرحال این احکام متفاوت واپس گرایانه اسالمی به روحانیون اجازه می داد که  

ل  علیرغم ایفای نقش داللی بین دولت ومردم و دولت وحکام محلی، نقش نسبتاً مستق

دیگری نیز برعهده بگیرند. آنان با اتکا به این احکام، منابع درآمد مستقل خود را  

خمس، زکات، حق امام، وغیره. اقداماتی که تا به امروزنیز    سازمان دادند: منابعی مانند،

 توسط روحانیت شیعه تداوم یافته است.

ه جامعه را، عمدتا  این اقدامات باعث شد که روحانیت بتواند سهم کالنی ازمحصول اضاف

رت مالی آنان را قادر کرد که ابزار  به طیب خاطر پرداخت کننده، ازآن خود کند. قد

ود را سازمان دهند که در صورت هرگونه امکان خطری، چه از سوی  سرکوب ویژه خ
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مردم و جه از سوی دربار، به نجات آنان بشتابند. شکل گیری دسته های قمه کش 

تا   ۱۳۵۷چاقو کش وچماقدارانی که  ازابتدای انقالب   وقداره بند و لوطی های

 امروزسرکوب مردم را برعهده گرفته اند، ازهمان دوران آغازشد 

 بخش دو ّم 

 

 پیدایش سرمایه داری درایران 

 

دوران حکومت صفویه، درعین حال دوران انتقال تدریجی به نظام سرمایه داری نیز    

ک  به شکل  الیه ی جدیدی درجامعه  ظهور   هست. دراین دوران، تجّار، که اندک اند

د وسیعی  کرده اند، اساس مبادالت خارجی را پایه ریزی می کنند؛ تجارت خارجی ابعا

پیدا کرده و کاالهای مصنوع ابریشم و بخصوص شیشه وسرامیک ایرانی، از چین گرفته 

درون وجه    تا اروپا، صادرمی شود. به سخن دیگر، ما شاهد پیدایش مناسبات کاالئی در

تولید آسیایی هستیم. همزمان با پیدایش و افزایش نقش تجّار، نقش محوری قدرت  

 هش می رود.دولتی نیزرو به تعدیل وکا

به این معنا، می توان اذعان داشت که ما درواقع از دوران صفّویه وارد فاز انتقال از  

امّا، این پدیده با  دوران وجه تولید آسیایی به وجه تولید سرمایه داری شده بودیم. 

آهنگی عادی پیش نرفت، زیرا دقیقا همین دوران مصادف می شود با کشف راه های  

ای گسترش تجارت بین المللی. دور زدن دماغه ی امید توسط  دریایی جدید دربر

کشتی های اروپایی )عمدتاً هلندی، پرتغالی، اسپانیایی و انگلیسی(، وکشف آمریکا  

چین؛ همه این اکتشافات جدید گشایش نوینی درتجارت ودسترسی به هندوستان و 

راه های دریایی  کشورهای اروپایی ایجاد می کند.  درواقع  سرمایه داری اروپایی 

تجارت جهانی را تحت کنترل خود درآورده، و تجارت ازطریق راه های زمینی که 

و تولید  بسیار پرهزینه و پر مخاطره است، کاهش می یابد، که درنتیجه آن تجارت 

صنایع ابریشم، شیشه وسرامیک ایران که درپیش رونق گرفته بود، روبه اضمحالل می  

 رود.  

درگیر دورانی طوالنی از ناامنی وهرج و مرج است، تا این که دراین هنگام ایران 

سرانجام  پس از چندین سال خالء قدرت مرکزی، نادرشاه به قدرت می رسد. اوبا  
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نوان عوامل اصلی تمامی فساد وخرابی موجود، و در واقع  مقصرشمردن روحانیون به ع

قتل و قلع و قمع به منظور کوتاه کردن دست آنان درقدرت حکومتی خود،  فرمان 

آنان را صادر می کند. او بدین ترتیب موفق می شود که دولت مرکزی جدیدی را  

دراین میان،    سازماندهی کند، اما این دولت مرکزی از قدرت چندانی برخوردار نیست.  

قدرت نظامی کشورهای اروپائی مانند انگلستان، هلند، پرتغال و اسپانیا در سطح  

آنان را مبدل به نیروی نظامی عمده ای می کند که کنترل   جهانی افزایش یافته و

راههای دریایی دراختیار گرفته اند. دراین دوران ناوگان های پرتغالی و انگلیسی  

بودند، و دخالت گری نظامی و سیاسی آنان، به خصوص  درخلیج فارس مستقر شده 

 بود.    دخالت های دولت انگلیس، نقش دولت مرکزی درایران را تضعیف کرده

وجه تولید آسیایی درایران پس ازکریم خان زند، دوره ای از هرج ومرج طوالنی و  

درت ازهمپاشی  دستگاه دولتی را تجربه کرد و روحانیت تا حدود زیادی اعتبار و ق

خود را ازدست داد؛ اما مجددا در دوره قاجار آنان به مناصب قدرت گمارده شدند.  

ره ی تهاجمات نادرشاه به عراق فرارکرده بودند،  بخش عظیمی ازروحانیون که دردو

دردوره ی قاجار مجددا به ایران بازگشتند. محمد شاه قاجار،  به هنگام تاج گذاری، از  

ده و گفت که به جای آن شمشیر شاه اسماعیل صفوی  پذیرش تاج نادری امتناع کر

ودلجویی ازآنان    را به کمرمی بندد، که این به معنای تلویحی کرنش درمقابل روحانیت

به حساب می آمد. او با این عمل به روشنی نشان داد که هدف وی ایجاد حکومتی  

مجدداً   برمبنای احکام مذهب شیعی خواهد بود. روحانیت شیعی در دوران قاجار،

دستگاه تئوکراتیک عریض و طویل و قوی خود را سازمان داده و علیه هرگونه اصالحات  

آنان با اصالحات امیرکبیر مخالفت کرده و شاه را مجاب به   اجتماعی قد علم می کند.

قتل او می کنند، شاهزاده عباس میرزا به علت اندیشه های نو و تالشش برای مدرنیزه  

فیر می شود، و روحانیونی چون شیخ فضل اهلل نوری دردوران  کردن ارتش ایران تک

ایجان با ارتش تزار  انقالب مشروطه به صف ضد انقالب پیوسته و در اشغال آذرب 

همکاری می کنند؛ خالصه بنا به منافع تاریخی وطبقاتی خود به الس زدن با استعمار  

 ف.   و دربار می پردازند، گاه درکنارآنان هستند وگاه درصف مخال
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 بررسی وجوه دیگر تاریخ ایران و اروپا 

 

ا پیموده است. ما  تطور تاریخ در ایران، اساسا راه متفاوتی با تغییرات تاریخی دراروپ

درایران هیچگاه شاهد تقسیم کار بین شهر و روستا، به مفهوم اروپایی آن نبوده ایم. 

بین  ه براساس تقسیم کار  امّا این شکل گیری نالبته درایران نیز شهرها شکل گرفتند،  

تولید صنعتی و پیشه وران و تولید کشاورزی وکشاورزان، بلکه برمبنای نیاز قرارگاهی  

تجمع وتمرکز بوروکراسی نظامی ـ اداری، یا اطراقگاهی برسرراه های تجاری،  برای 

مثالً شهرهای مسیر جاده ی ابریشم معروف ساخته شدند. درشهرهای ایران نیز پیشه  

عتگر وجود داشت، اما برخالف پیشه وران و صنعتگران مستقل اروپا که گاه  ور و صن

ند، اینان عمدتاً مستخدمین و مواجب  به لرد و یا دوک خدمات مجانی عرضه می کرد

بگیران دولت بودند. مبادله ای بین شهر و روستا صورت نمی گرفت .روستاها خودکفا  

و شهرها هم عمدتاً مراکز بورکراسی   بوده وبرای قرن ها تغییری در آن رخ نمی داد

نظامی و اداری بشمارمی آمدند. جمعیت شهرنشین عمدتاً از مستخدمین دولتی  

ل شده بود. اگرچه کم و بیش تجارت داخلی نیزجریان داشت، اما عمده آن  تشکی

برصادرات و واردات خارجی استواربود، که آن نیزپس ازفروپاشی اهمیت راه های  

ن المللی تدریجا کاهش یافت وآن الیه ی بزرگ تجار که می توانست  زمینی تجارت بی

ساساً  دربدو پیدایش ازمیان  نویدگر ایجاد طبقه ی جدیدی درمقابل دولت باشد، ا

رفت. درسطح داخلی نیزاستبداد افسار گسیخته به عنوان سدی در مقابل مناسبات  

منبع انباشت اولیه به شمار  کاالیی وانباشت ارزش افزوده ، به شکل اروپایی خود، که 

 می آمد، عمل کرده و مانع رشد و تکامل آن می شد.  

 

   نفوذ امپریالیسم در ایران

 

سرمایه داری جهانی در دوره های مختلف تاریخی درایران، همیشه اثرات مخرب  نفوذ  

اقتصادی ـ اجتماعی  فراوانی برجای گذاشت. دردوره ی اوّلیه، تجارت خارجی را از  

د کرد وفرایند انباشت اولیه سرمایه رابرای قرنها به عقب  انداخت. درحالی که  نابو

مگام با رشد تجارت جهانی ازطریق آبراه ها  همزمان رشد مبادالت کاالیی دراروپا ه
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که باعث جهشی ناگهانی درانباشت اولیه سرمایه دراروپا شده بود، همچنان ادامه  

لت فعال شدن راه های دریایی موجب توقف  داشت. رکود مبادالت خارجی ایران به ع

ارت را انباشت اولیه دراین کشور گردید. نفوذ سرمایه داری در این دوران نه تنها تج

روبه نابودی کشاند، بلکه باعث مرگ تدریجی صنایع پیشه وران خرد ومراکز پیشه  

رو  وری، شهرهایی مانند  تبریز، شیراز، اصفهان، مشهد، وغیره که رشد آنان درگ

گسترش تجارت خارجی بود، شد، ودرطوالنی مدت،  این صنایع دست ساز بومی اندک  

ب دادند. ما دراین دوران همچنین شاهد  اندک جای خود را به مصنوعات ساخت غر

تضعیف تدریجی دولت مرکزی تحت فشاردولت های خارجی، به ویژه انگلستان و  

نترل خود گرفته و روسیه هم روسیه نیز هستیم. انگلستان جنوب ایران را تحت ک

درشمال ایران منطقه نفوذ خود را گسترش می دهد ودولت مرکزی روزبه روزضعیف  

عف دولت مرکزی قدرت گیری تیول داران وحکام محلی  سابق، یعنی  ترمی گردد. ض

کسانی که خراج جمع آوری می کردند، تسریع کرده و زمینه های شکل گیری  مالکیت  

ین بار در تاریخ ایران فراهم می کند. به سخن دیگر، تیول داران  ارضی را برای نخست

ا برای نخستین بار در تاریخ، مبدل به مالکین زمین ها می شوند و به این ترتیب، م

مالکیت ارضی درایران عینیت می یابد. ویژگی مالکیت دردوره ی قاجار ظهور مالکینی  

ی دیگر صاحب زمین های بزرگ  است که خود درشهرهای زندگی می کردند و در نقاط

بودند. آنان هیچگونه  ارتباط نزدیک با زمین نداشته، یا قدرت سیاسی خود را برمنطقه  

ال نکرده و حتی گاه دهقانان این مالکان جدید را نمی شناختند. ارتباط این  اعم

»زمینداران« با زمین وکارگران آن صرفاً در دریافت مالیات ها وخراج زمین خالصه  

شد. این ویژگی قابل قیاس با زمینداران دوره فئوالیسم دراروپا نیست. آنان درمرکز  می  

قل ازحکومت مرکزی براین منطقه حکمرانی می  قلمرو خودبرج و بارو داشته و مست

 کنند.  

اقتصاد پولی درایران به تدریج دراین دوره شکل میگیرد؛ اما، اقتصاد پولی بدون وجود  

ین شکل ازاقتصاد پولی به سرعت وارد بحران های شدید  مناسبات سرمایه داری. ا

دش پول وانباشت  اما گر  اقتصادی می شود. استثمار توده ها با شدت اعمال می شود،

سرمایه وسرمایه گذاری مجدد وجود ندارد. این بحران ها خشم واعتراضات توده ای را  

 به دنبال می آورد.  
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 انقالب مشروطیت و بازتاب آن 
 

انقالبی بود که می توانست قدرت دولت استبدادی قاجار را به    وطه درواقعانقالب مشر 

دست مذهب را برای همیشه کوتاه کند. این انقالب می توانست دست  و زیرکشد 

ادبیات  درقدرت های خارجی را کوتاه کرده و وحدت ملی را در ایران پایه ریزی نماید.  

یک اروپا، یکی ازمطالبات  ژوا دمکراتقالبات بوراین دوران، همانند ادبیات دوران ان

محوری وحدت ملی  بود. اینجا باید ذکر کنیم که  زبان واحد، وحدت ملی درکشورهای  

اروپایی برپایه گسترش مناسبات کاالئی شکل گرفت. تجار یکی ازعوامل عمده شکل  

اذعان   گیری این وحدت و زبان واحد درکشورهای اروپائی بودند. درواقع می توان

مناسبات کاالیی بیشتر گسترش پیدا کرد، ضرورت ایجاد زبان واحد  ت که هرچه داش

افزایش یافت، وهرچه مناسبات کاالیی گسترش بیشتری پیداکرد لزوم شکل گیری  

بازار واحد ملّی اهمیت بیشتری یافت . این روند دردوران انقالب مشروطه درحال  

دولتی قاجار به   شد. دستگاهالب متوقف شکوفه زدن بود که ناگهان با شکست انق 

کمک نظامی ارتش روسیه، نیروهای انقالبی مشروطه خواه را سرکوب کرد؛ و روند  

ایدئولوژیک این انقالب نیز به مدد ارتجاعی ترین جناح شیعه، یعنی مشروعه خواهان  

سرکوب گردیده و وضعیت موجود به نفع دستگاه دولتی قاجار تثبیت یافت. به سخن 

های نظامی سرمایه داری اروپایی و جناحی از روحانیت شیعه،  ه کمک نیرویگر دولت بد

 حدت ملی را مسدود کرد.  وروند  

با رجوعی به ادبیات انقالب مشروطه می توان به روشنی دریافت که این وحدت ملّی  

درحال شکل گیری بود، مردم درشهرهایی مانند اصفهان، تبریز و دیگر نقاط ایران  

بودند.  انجمن ها درمکاتبات درونی یکدیگر را »ملت«    تاسیس کردههای محلی    انجمن

 خطاب کرده و پیام وحدت می فرستادند.  

مشابه این دو جناح مذهبی شیعه  یعنی روحانیت مشروطه خواه  ومالیان مشروعه  

خواه را می توان در دوران رشد سرمایه داری اروپا هم مشاهده کرد. درآن جا  

یحی سرمایه داری را برعهده داشت و کاتولیسیسم  گی مذهب مسسم  نمایندپروتستانی

معرف مذهب مسیحی فرماسیون قبلی، یعنی فئودالیسم بود. اما اگر در آن جا با رشد  

سرمایه داری نهایتاً پروتستانیسم برکاتولیسیسم غلبه کرد، درایران با شکست انقالب  
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ری، مناسباتی  بات زمینداداران مناسمشروطه متحجرین ومشروعه خواهان، یعنی طرف

 که توسط دولت مرکزی قاجار حمایت و حفاظت می شد، پیروز شدند. 

 

 ۱۹۱۷دوران رضا شاه و انقالب اکتبر 

 

این دوران مصادف است با کشف گسترده و استخراج صنعتی نفت درکرانه های ایرانی  

جنگ   را درجریانخلیج فارس، همچنین دورانی که این طالی سیاه ارزش ویژه خود 

. البته انگلستان پیش از آغاز  اول به اثبات رسانده واهمیت جهانی یافته است جهانی

استخراج صنعتی نفت ایران درمنطقه ای که امروز به نام عربستان سعودی می  

شناسیم، مشغول بهره برداری از منابع نفتی شده بود. درنتیجه کارشناسان امورنفتی  

نفتی عربستان را جستجو می کردند.  سفره های    ناطق اطرافدرمنطقه حضورداشته وم

توسط لنین افشا شد، نشان می دهد که دولت   ۱۹۱۷اسنادی که پس ازانقالب اکتبر

طی قردادی محرمانه عمالً ایران را بین خود تقسیم کرده بودند.    های انگلیس و روسیه

وذ انگلستان  طبق این قرارداد شمال ایران به روسیه واگذار شد و منطقه جنوب تحت نف

قرار گرفت. قدرت دولت به منطقه مرکزی ایران محدود می ماند. با این احوال، اگرچه  

حال خود رها شود، اما در عمل هردو    کزی بهقرار بود که پس از این تقسیم، دولت مر

دولت انگلیس و روسیه تالش می کردند که دامنه نفوذ خود را در دربار گسترش دهند.  

ه چینی های اینان بود، بخشی ازوزرا و درباریان از مطامع روسیه  دربار مرکز توطئ

؛  وبیدند پشتیبانی می کردند و بخشی دیگر سنگ منافع انگلیس ها را به سینه می ک

در واقع آن دو نقشی به جزت ضعیف دولت مرکزی در جهت تقویت منافع خودشان  

م اداری ویژه خود را  بازی نمی کردند. این نیروها در مناطق نفوذ خود ارتش وسیست

داشتند؛ مستشاران روسی به شمال اعزام می شدند وکلنل ها وسربازان انگلیسی در 

حلی که در واقع همان تیول داران  حکام مجنوب جوالن می دادند. دراین میان 

وزمینداران بزرگ بودند، طرف یکی ازآن دو را گرفته و تحت حمایت آنان به تاخت و  

 ختند.   تاز درمنطقه می پردا 

به دستور حکومت شورا ها، خاک ایران را   ۱۹۱۷ارتش روسیه پس ازانقالب اکتبر 

ه قراداد محرمانه فوق  ترک کرده و حزب کمونیست به دستور لنین، به صورت یک طرف
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لغی اعالم کرد، اما، ارتش قزاق طرفدار تزار نیکالی مخلوع همچنان درایران باقی  را م

وردگان همین ارتش بود. او از درون ارتش ضدانقالبی  ماند. رضاخان یکی ازدست پر

ابطال قرارداد، انگلیسی ها  قزاق ظهورکرد. اما علیرغم خروج نیروهای روسی ازشمال و  

ن به حضورخود درجنوب ایران ادامه دادند. آنان ارتش قزاق را زیربال و پرخود  کماکا

د کردند. اینک خطر  گرفته واقدام به تجدید نظرهایی درسیاست های منطقه ای خو

اصلی، خطر کمونیسم ارزیابی می شد و انگلیسی ها تالش می کردند که احتمال  

نند. عجیب نیست که ناگهان انگلیس  ل برساگسترش انقالب اکتبر به ایران را به حداق

که تا چندی پیش طرفدار تز دولت مرکزی ضعیف برای حفظ سلطه خود در جنوب  

تغییر سیاست داده و نیاز به تشکیل  ۱۹۱۷قالب اکتبر ایران بود، پس از پیروزی ان

یک دولت مرکزی قوی در ایران برای مقابله با نفوذ شوروی را دردستور روز قرار می  

 ولتی متمرکز و قدرتمند، درعین حال طرفدار انگلیس.  دهد؛ د

بنابراین، طرح کودتای رضاخان و سید ضیاء درجهت تحقق این سیاست نوین و به  

لوگیری از گسترش انقالب سوسیالیستی به ایران، سازماندهی می شود، و  منظورج

ضا  ت مرکزی نیرومندی  به رهبری  شخصیتی نظامی و خشن، مانند رسرانجام  دول

خان به قدرت می رسد. رضاخان  ارتش واحد، زبان واحد ودستگاه قضایی واحد را  

همانند دوران شکل  سازماندهی می کند. اگرچه همین تغییرات، در صورت ظاهر 

گیری دولت های مدرن بورژایی در اروپا اتفاق افتاد، اما درواقع، این تغییرات نتیجه  

دالیسم و رشد وگسترش بورژوازی  یه فئومنطقی جنگ طبقاتی طبقه جدید عل

درجامعه نبود، تغییری بود تحمیلی و از باال بدون وجود پایه های اجتماعی الزم  

عه ایران هیچگاه طبقه بورژوازی انقالبی شکل نگرفته بود،  درساختار جامعه. در جام

  دالیسم واین جامعه به علت وجود ساختار وجه تولید هزارساله آسیایی، هرگز دوران فئو

 کالسیک را از سر نگذرانده بود.  

یکی ازوظایف اصلی این دولت دست ساخت جدید بورژوایی غلبه بروضعیت ملوک  

ها بود که درنتیجه آن سرکوب ملیت ها درمناطق مرزی  الطوایفی موجود و کنترل مرز

نماند و درابعاد فرهنگی نیز آغاز شد، این سرکوب تنها به سرکوب نظامی محدود 

از آنجا که زبان دیوانساالری )بوروکراسی( کشور درگذشته زبان فارسی    گسترش یافت.

تولید آسیایی زبان    بود، این زبان به مثابه زبان رسمی کشور تعیین شد )در دوران وجه
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بوروکراسی دولتی حتی درهندوستان ومرزهای چین نیز فارسی بود(. بنا بر این  

ان، آذربایجان، بلوچستان،  رکردست استدالل می بایست تمام مناطق مرزی نظی 

ترکمنستان وغیره که ملیت هایی مختلف با زبان ها و پیوند های تاریخی متفاوت برای  

ده بودند، اینک تغییر زبان داده وبه فارسی بنویسند و  هزاران سال درآن زیست کر

سخن بگویند؛ تخطی ازاین فرمان سرکوب شدید توسط دولت مرکزی را به ارمغان  

ان مدارس و ادارات به اجبار به فارسی تغییر می کند و دولت مرکزی  رد. زبمی آو

جالب توجه    هنگام اجرای همه این اقدامات حمایت انگلیسی ها را پشت سرخود دارد.

است که دولت انگلستان که تا صباحی پیش برای حفظ منافع خود شیخ خزعل را در  

زی، خود از مبتکرین  لت مرکجنوب تقویت می کرد، دراین دوره برای تقویت دو

 سرکوب قیام خزعل می شود.   

 

 ایران   در ملّی  لهأمس 
 

ی طوالنی رشد    همچنان که درپیش گفتیم، مفهوم ملت در اروپا  پس از طی پروسه

واحد و سر انجام تشکیل دولت ملّی   مناسبات کاالیی، ایجاد بازار واحد ملی و زبان

غلبه طوالنی وجه تولید آسیایی برمناسبات  شکل گرفت. امّا، این روند درایران، به علت  

تولید، تا دوره امپریالیسم صورت نپذیرفت. این مناسبات، برای اولین بار در دوره رضا 

ن هم از باال و به زور قوای نظامی و حمایت نظامی و سیاسی امپریالیسم برجامعه  شاه، آ

نظر گرفتن نیاز  ون در ایران تحمیل شد.  مسلماً چنین پروسه جبر و زوری که بد

وحدت ملی براساس زبان، فرهنگ و محدوده جغرافیایی در صدد تشکیل یک دولت  

قویت احساسات ناسیونالیستی در فراگیرملی، تحت سلطه فارس ها بود، منجر به ت

درون ملل تحت ستم می شد. مللی که زبان، فرهنگ و دیگر وابستگی های قومی آنان  

تصاد آنان درسطح نازلی نگاه داشته شده است. آنان  ه و اقبه شدت سرکوب و انکار شد

ازنظر نظامی تحت کنترل قرارمی گرفتند. مناطق سکونت آنان بیشتر به شهرک های  

شباهت داشت. این ملل از حق شرکت در تصمیم گیری های مربوط به خود   اشغالی

ین  شد. چنمحروم بود و سیاست های اقتصادی و اجتماعی آنان از مرکز تعیین می 

وحدت ملی معنای عینی پدیده ستم ملی بود. ستمی هنوز براساس ایده کهن استبداد  
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ی که توسط امپریالیسم برجامعه  آسیایی، اما این بار در پوسته یک دولت مدرن بورژوای

 تحمیل شده است. 

 

 دولت مدرن سرمایه داری و نقش روحانیت 

 

همان ابتدا برپایه سرکوب   همانگونه که گفتیم این دولت دست ساخت امپریالیسم از

بنا گذاشته شد، ونقش آن برپایی ایرانی متحد، یا بهتر است بگوئیم، برقراری یک  

بود. این دولت عالوه برسرکوب ملل تحت ستم، وظیفه وحدت ملی اجباری تعیین شده  

 را نیز برعهده داشت.    زحمتکشانمبارزه بر علیه هرگونه حرکت مستقل  کارگران و

این دوران همچنین  شاهد شکوفایی مالکیت ارضی در اکثر نقاط ایران به شمار می  

، مبدل به یکی  آید. رضاخان خود با تصرف جبری زمین ها، بویژه در مازندران و گیالن

ازبزرگترین مالکان ایران می شود. به سخن دیگر، فردی که با قصد ایجاد جامعه ی  

پا به میدان گذاشته بود، خود تبدیل به بزرگترین    مدرن بورژوایی و مدرنیسم در ایران

مالک کشور شده و نشان می دهد که تا چه اندازه ماهیت چنین دولت بورژوایی  

ما دراین دوره شاهد پدیده ی جدید دیگری نیز هستیم.  ساختگی و تقلّبی است.

ت جدی و  روحانیون که درگذشته گاه زائده دربار و درباریان بودند و گاه تا حد مخالف 

علنی با آن پیش می رفتند، اینک تنها به الیه ای انگلی، تحت نظارت و کنترل دولت  

د، بلکه تقویت شدند وامکاناتی  مرکزی تبدیل شده اند.  آنان نه تنها ضعیف و رانده نشدن 

کنترل شده و محدود، مانند درآمد اوقاف، به آنان اختصاص یافت تا ساکت بمانند و  

درزمان الزم به نجات دستگاه حاکمیت بشتابند. بدین ترتیب رضا   منتظر بنشینند تا

شاه طی این دوره نه تنها توانست  دستگاه قضایی، آموزشی و مالیاتی مدرن خود را  

زمان دهد، بلکه کنترل روحانیت شیعه را نیز دردست گرفت. جامعه چه دراین دوره   سا

عداد روحانیون و مال ها درسطح  و چه در دوران سلطنت محمد رضا شاه شاهد افزایش ت

کشور است. اما این نقش به مرور زمان تغییر می یابد. اینک آنان دیگر چون گذشته  

مل نمی کردند. آنان منابع درآمد ویژه خود،  به مثابه دالالن حکومت های محلی ع

امالک موقوفه و مساجد و تکایای  محلی را داشتند، که ماال این منابع مالی منجر به 

سب قدرت بیشتر و استقالل گسترده تری می شد؛ قدرت و استقاللی که آنان را  ک
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ت حاکمه،  قادر می ساخت تا درپاره ای از موارد برای گرفتن امتیازات بیشتر از هیئ

مخالفت کرده و به چانه زنی بنشینند. این پدیده باعث شد که دردوره رضا شاه قشر  

یرد، اما با توجه به ماهیت انگلی اش توانست  روحانیت چندین بار مورد تهاجم قرار بگ

ازسرکوب ها جان بدر برده و به حیات خود ادامه دهد. آنان هیچگاه نابود نشدند.  

 د و آنان پس ازمدتی، درزمان مناسب مجددا سربرمی آوردند. سرکوب معموال موقت بو

ند کردند.  پس ازسرنگونی رضاشاه واشغال ایران توسط متفقین، روحانیون مجدداً سربل 

دوران اولیه سلطنت محمدرضاشاه نشان داد که دستگاه روحانیت شیعه نه تنها  

نیرومند ترهم شده  درخالل سرکوب رضاخانی از بین نرفت، بلکه به مراتب قویی ترو 

  ۲۸است. این باردستگاه روحانیت شیعه به عنوان شریکی برابر برای سرکوب کودتای  

واقع همکاری مستقیم روحانیت، مشخصاً آیت اللّه  به کمک شاه آمد. در ۱۳۳۲مرداد 

بود که کودتای منجر به بازگشت مجدد  شاه  را به فرجام  رسانید. دراین   کاشانی 

  ۀ مقال به شود رجوع) شود می نوینی  ۀجهانی نیز وارد مرحل دوران سرمایه داری

  همین  هادام در پسین، داری سرمایه عصر: چهارم مرحله امپریالیسم«، »پیدایش

 مقاله( 

به  به طور خالصه، امپریالیسم دردوران محمد رضاشاه، دیگرخواهان تنها صدورسرمایه  

ت به  صدور وسایل تولید می نیست، دراین دوره آنان بیشتر دسمعنای کالسیک آن 

. چرا که انقالب تکنولوژیک این دوران هرروزه تکنولوژی جدیدتری عرضه کرده  زنند

ازچرخه تولید خارج می کند. بحران سرمایه داری در این دوران    و وسایل تولید کهن را

آمیزه ای از بحران اضافه تولید کاال، وبحران اشباع ماشین های قدیمی تولید کننده  

االست، که بهترین راه حل این بحران صدور هردوی آنان به کشورهای عقب افتاده  ک

 وحاشیه ای است.  

ان دالیل عالقه مندی امپریالیسم به رشد سرمایه  با این توضیحات، اکنون بهتر می تو

داری درکشورهای عقب افتاده را دراین دوران فهمید. اگر آنان درگذشته تالش می  

رمایه داری را در سطح روابط داللی نگاه داشته و از بورژوازی  کردند که مناسبات س

رب دربازار  داخلی تنها به عنوان عاملین خرید و فروش کاال های تولیدی مصنوع غ

داخلی استفاده کنند؛  اینک درصدد ارتقا آنان به سرمایه داران تولید کننده داخلی به  
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ش اضافی، همچنین خالصی ازانباشت  منظور استفاده از نیروی کار ارزان و افزایش ارز

 صنایع کهنه درکشور متروپل هستند.  

دقیق این تغییر   ترجمان  ۱۳۴۱پدیده ی »اصالحات ارضی« و »انقالب سفید« درسال  

کارکردی امپریالیسم جهانی است. سهام کارخانجات به زمینداران سابق فروخته می  

مقدمات ایجاد کارخانه ها را    شود وحکومت های محلی، استانداری ها و شهرداری ها،

تسریع وتسهیل می کنند. آنان متولی آماده سازی مقدمات الزم برای جذب این وسایل  

اصل رفرم   ۱۳محتوای درایران هستند. نگاهی گذرا به  خارجیتولیدی اشباع شده 

انقالب سفید شاه ثابت می کند که همه این تغییرات درخدمت هدف باال بوده است.  

این نوع سرمایه داری در بستر تفکرات وجه تولید آسیایی به سرعت   که استبدیهی 

انحصاری می شود. به سخن دیگر، همانند دوران تیول داری در وجه تولید آسیایی،  

در این دوره ما شاهد خادمان دربار هستیم که امتیاز تولید بخش هایی از صنایع  

ن صله خوش خدمتی های  نواه عوسایل مصرفی )یخچال و بخاری و تلفن و غیره( ب

خود دریافت می کنند. ظهور »صد خانواده« که اغلب از ایادی درباری هستند، آغاز  

می شود. اما این بارآن تیول داران، به یکباره و از باال تبدیل به سرمایه داران عمده ی  

 د.  شو  ایران شده اند. این امربه انحصاری شدن تولید و نهایتاً اشباع سریع آن منجرمی

این سرمایه داری فاقد قدرت دست یابی به تکنولوژی دست اول و مستقل است. آنان  

خریداران تکنولوژی دست دوم، یا بنجل های غرب  هستند. اگرچه انتظارمی رفت که 

قیمت تولید دراین جا، با توجه به سطح نازل دستمزد ها پائین باشد، اما به دلیل عدم  

ماندگی اقتصادی درسطح جامعه، بسیار باال  است.     عقبد ووجود عوامل زیربنائی تولی

دستمزد ارزان تنها بخش کوچکی از مخارج تولید را تشکیل می دهد. درنتیجه چنین  

تولیدی قابلیت رقابت دربازار جهانی را نداشته وبه محدوده بازارداخلی محدود می ماند  

صنعت تنها  با اتکاء   ایند. و دچار بحران های مداوم انباشت تولید و بیکاری می شو

به زدوبندهای پشت پرده، سوبسید ها و ارتش قادر به حفظ موقعیت انحصاری خود  

است. ازاینرو  برخالف ظهور و قدرت گیری بورژوازی در اروپا، مبارزه بورژوازی برای  

 کسب حقوق دمکراتیک در جامعه ابدا مطرح نیست.  

تحمیلی و بحران زا به تدریج به سمت  ات اسبدولت تحمیلی  پهلوی با اتکا به این من

»مدرنیزه« شدن حرکت کرد. این جامعه اگرچه پیراهن »مدرنیسم« را بر تن کرده 
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است، اما  جوهره تفکر استبداد آسیایی خود راهمچمنان حفظ کرده و بر همان اساس  

 عمل می کند.  

مان  تولید هبه باز ۱۳۵۷جمهوری اسالمی نیز پس ازسوار شدن برموج انقالب بهمن 

مناسبات، اما این بار با ظاهری نوین ادامه داد، عمامه روحانیون جای تاج شاهنشاهی  

را گرفت اما درعمل هیچگونه تغییری درماهیت دولت سرمایه داری تحمیلی  اتفاق  

 نیفتاد.  

شاه هنوزدراختیار یک گروه خاص قرارگرفته و تنها تفاوت    ۀانحصارات بزرگ مانند دور

آمار و  خانواده« حکومت آخوندها است!    ۱۰۰خانواده« دوران شاه، به »    ۱۰۰تبدیل»  

درصد انحصارات    ۸۰اطالعات منتشره توسط خود ارگان های دولتی نشان می دهد که  

ا حکومتی وبازاری ها،  آخوندها، آقا زاده هتولیدی، تجاری و ساخت و ساز یا دردست 

 و یا تحت تسلط بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران و یا دفتررهبری است.  

بدیهی است که چنین ساختار دیوانساالر و انحصارطلبی هرگز قادر به تحقق مطالبات  

بورژوا دمکراتیک درجامعه نخواهد بود.  چنان که دیدیم تغییر رژیم از سلطنت به  

ن امحاء کلیه مناسبات تولیدی کهن، تغییری در ساختار جامعه  جمهوری اسالمی، بدو

پدید نیاورد؛ بنابراین هیچ رژیم دیگری درآینده، اعم ازلیبرال دمکرات، سوسیال  

دمکرات، سکوالر وغیره، که هنوزخواهان حفظ مناسبات سرمایه داری است، نمی تواند  

مکراتیک مردم قادربه ادامه  بهبودی درشرایط فعلی پدید آورد وتنها با تحدید حقوق د

 حیات خواهد بود.  

اینک سئوال از نیروهای به اصطالح لیبرالِ ها،  سکوالرها و سوسیال دمکرات ایرانی  

که می خواهند مدل دموکراسی بورژوازی غربی را برای جامعه ما الگو برداری کنند،  

اتکا به اعمال   این است که چگونه می توان از طبقه بورژوایی که تنها می تواند با

دیکتاتوری برای حفظ انحصارات دولتی )یا به شکلی تیول داری جامعه پیشا سرمایه  

داری( به حیات خود ادامه دهد، انتظاردموکراسی داشت؟  عالوه برآن چگونه می توان 

بدون برنامه ریزی هدفمند و درازمدت، اقتصاد ایران را که اینک پس از چهل سال،  

و فراوانی است، ازاین ورطه نجات داد وبه شاهراه پیشرفت هدایت  دچارمشکالت عدیده  

نمود؟ چنین تغییری تنها در سایه اقتصادی برنامه ریزی شده سوسیالیستی، آنهم طی  

چند دهه و خارج از مدار مناسبات سرمایه داری امکان پذیر می باشد. جهان سرمایه  
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سال پیش است.   ۳۰۰ری اولیه داری مدرن امروز کامال متفاوت با جوامع سرمایه دا

جهش تکنولوژیک  درکشورهای عقب افتاده اگر نگوئیم غیرممکن، بسیار دشوارتر شده  

است. روال تکامل سرمایه داری از دوک نخریسی به ماشین بخار و سپس کشف نیروی  

سال به درازا کشید.    ۳۰۰برق و اینک عصر کامپیوترها و هوش مصنوعی بیش  از 

زی علیل و ناقص الخلقه ایران دراین آشفته بازار سرمایه داری و درمیان چگونه  بورژوا

این همه رقابت ها می تواند برنامه ریزی این جهش را سازمان دهی کند. این سرمایه  

داری، خود زائده ای ازسرمایه داری امپریالیستی بوده و بنا به تقسیم کارجهانی اجرای  

برآن، بورژوازی ایران بنا به ماهیت انگلی خود، چه    نقش ویژه ای را برعهده دارد. عالوه

دردوره شاه و چه امروز همیشه خواهان انباشت سریع سرمایه، یا بهتراست بگوئیم  

ثروت بدون دردسر بوده که تنها از طریق دزدی، کالهبرداری و رانت خواری امکان  

یشه وبی اصل ونسب  پذیر است. این طبقه تمایلی به تولید ندارد. بورژوازی ایران بی ر

است، طبقه ای است که تنها با اتکاء به داللی و پول های باد آورده  دزدی و رشوه  

گیری و زدوبند با دولت  ارتزاق می کند. بورژوازی ایران به شکلی تحمیلی و براساس  

نیازهای سرمایه داری جهانی وا مپریالیسم ازدل وجه تولید آسیایی، با مشخصه  

ی و تفکرخان خانی پیشاسرمایه داری ظاهر شد وهیچگاه قادر به فرهنگی دیکتاتور

ایجاد شکوفایی اقتصادی نخواهد  بود. این سیستم تنها با اتکا به سرکوب و ارعاب و  

کشتار قادر به حفظ قدرت است. به سخن دیگر، این طبقه هرگز قادر به قراری  

ت ریشه ای از  دمکراسی درایران نخواهد بود. این امکان فقط در صورت گسس

امپریالیسم و سرمایه داری جهانی تحقق می پذیرد، وظیفه ای که تنها با پیروزی  

انقالب سوسیالیستی به سرانجام می رسد.  تنها انقالب سوسیالیستی  است که می 

  له أمس زنان، لهأمس ملّی، لهأمس ارضی، لهأتواند مسایل ریشه ای جامعه مانند مس

مان دهد، وهیچ دولت ناقص الخلقه و تحمیلی ساخته دست  سا  را غیره و دمکراسی

امپریالیست ها، به شهادت تاریخ، نمی تواند این وظایف را به انجام رساند، همانگونه  

که رضا خان نتوانست و یا رژیم شاه و »انقالب سفید« وی که نتوانست مسئله ارضی 

ید و مازاد سرمایه  را حل کند. اصالحاتی که تنها به کمک حل بحران مازاد تول

 امپریالیسم، پس ازجنگ دوم جهانی شتافت و آنان را نجات داد.  
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»انقالب سفید شاهنشاهی« توده های روستا را از زمین جدا کرد تا بتواند به مثابه  

نیروی کار ارزان درشهرها استخدام شوند. اما در عمل هم تولید روستا و هم تولید  

ی این اصالحات توسط بنیاد فورد وابسته به سازمان  شهرها را نابود کرد. نقشه تمام

»سیا« ریخته شد، نقشه ای ژنریک که درکشورهای دیگر ازجمله در آمریکای التین  

 و آسیا هم به مورد اجرا گذاشته شد. 

بنابراین اصالحات ارضی به معنی دقیق کلمه هیچگاه درایران صورت نگرفت.  تقسیم  

زان  نه تنها خللی به منافع اساسی  زمینداری  درصد اراضی بین کشاور ۶۰حدود 

بزرگ درایران وارد نیاورد، بلکه کارایی این قطعات کوچک را به دلیل افزایش هزینه 

واحد تولید کاهش داده و موجب نابودی تولید کشاورزی گردید. از اینرو ما در این  

ندک درحال  دوران شاهد مالکیت کالن درکنار مالکیت های خردی هستیم که اندک ا

نابودی و یا تبدیل به شرکت های زراعی سرمایه داری هستند. درچنین شرایطی تنها  

با ملی کردن  و تحت کنترل قرار دادن یک دولت کارگری )نماینده اکثریت جامعه(  

کلیه ی این اراضی است که می توان سرمایه های الزم برای سرمایه گذاری در تولید  

 اد کرد.  کالن کشاورزی صنعتی را آز

و حرکت های ماقبل آن به خوبی نشان داد که راه حل های   ۱۳۵۷تجربه انقالب 

خرده بورژوایی اساساً پاسخگو نیستند،خرده بورژوازی ایران نیز پاسخگو نیست. خرده  

بورژوازی ایران تاریخاً عادت به خدمتکاری گرایشات ارتجاعی جامعه دارد. الیه های  

مامی دوران های تاریخی ایران، همیشه گروه ضربت ارتجاع  فوقانی خرده بورژوازی درت

بوده است. بنابراین، حتی اگراین خرده بورژوازی، صادقانه خواستار برقراری دموکراسی  

بورژوایی درجامعه ایران باشد، راه حل دیگری بجز پیوستن به طبقه کارگر و تالش  

ی آن درپیش روی خود  درجهت اضمحالل و نابودی سیستم سرمایه داری و دولت حام

ندارد. برقراری دموکراسی، حتی درحد بورژوایی آن به جز از طریق سرنگون کردن  

این دستگاه دولتی سرمایه داری و خلع ید از هیئت حاکمه ی سرمایه داری موجود  

امکان پذیر نیست.  با وجود اینان، انتظار دموکراسی، حتی درحد بورژوایی آن را هم 

 ن داشت. نمی توان در ایرا

مردم درتمام أدوار تاریخی خواستار دموکراسی بوده اند، و نبرد امروز در ایران درجهت  

تحقق این خواست جریان دارد. برقراری دموکراسی یعنی تعدیل قدرت دولتی و اعمال  
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قدرت اکثریت مردم )یا اردوگاه کار(. دولتی که ماهیت سرکوبگرش طی چهل سال  

که آنان هیچگاه مدافع حقوق مردم وبرقراری دموکراسی  گذشته به روشنی نشان داد  

نبوده اند. کسب و استقرار حقوق دموکراتیک درجامعه تنها از خالل نبرد طبقه کارگر 

و متحدینش امکان پذیر خواهد بود. تنها تولید کنندگان یعنی کسانی که مجبور به 

فی استثمارو ایجاد  فروش نیروی کار خود هستند که می توانند پاسخی درخور برای ن

 رفاه عمومی در جامعه بدهند.  

 
 

 سوّم  بخش

 

 ایران  داری سرمایه دولت  و امپریالیسم  تکامل مراحل

 

 جهانی ساختاراقتصاد  به گذرا  نگاهی

 

  با  آن پیوند و جهانی داری سرمایه نظام از تر صحیح درکی دریافت برای

  حرکت  .کرد روشن را کنون تا ازابتدا سرمایه، حرکت روند باید ای  حاشیه کشورهای

   باشد:   می  متمایز  روند  دو  از  متشکل  خورده،  پیوند  و  سیال  حرکتی  سرمایه،

  سرمایه  پیشا)  داری غیرسرمایه مناسبات درون از سرمایه حرکت آغاز مرحله ابتدا

   ؛( داری

   داری.  سرمایه  غالب  مناسبات  درون  در  حرکت  همان  ادامه  روند  سپس  و

 

  طریق از داری سرمایه پیشا فرماسیون در سرمایه انباشت روند همان نخست، بخش

  ازطریق  سرمایه انباشت دوم، بخش و دیگر؛ ملل  وغارت افزونه محصول انباشت

   .است   دار  سرمایه  مناسبات  متن  در  اضافی  ارزش تولید

  آغازشده  داری غیرسرمایه مناسبات درون از همواره بشری جوامع در سرمایه حرکت

  روند،  این درجریان  شود. می نامیده سرمایه اولیه انباشت تدایی،اب روند این است،

 قلیلی و کشاورز( و )صنعتگر خرد تولید وسایل صاحبان دسته دو به جامعه

  کار  مناسبت شود. می تقسیم فروشند، می را خود کار نیروی تنها که آزاد، کارگران
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  دراختیار  را خود ارک  نیروی شاگرد .است استوار شاگردی – ستادا  مناسبات براساس

  استادکار  روزی  سرانجام تا آموزد می او پای پابه حال درعین و گذارد می کار استاد

  .دارند  شرکت تولید در مستقیم طور به هنوز تولید ابزار صاحب استادکاران .شود

  دیگر ملل های ثروت غارت عالوه به مناسبات، دراین شده انباشت افزونه محصول

  شده   غارت  های  ثروت  این  اما  است.  سرمایه  اولیه  انباشت  آغاز  جار،وت  سوداگران  توسط

  که یافت معنا هنگامی سرمایه نیست. آن کالسیک معنای به سرمایه هنوز آورده باد

  خدمت  به با و شده جدا تولید پروسه از کامل طور به ابزار صاحبان و کاران استاد

  دیگر،   عبارت  به  پرداختند.  سرمایه  دبازتولی  به  اضافی،  ارزش  تولید  و  کار  یروین  گرفتن

  روند   بررسی  بستر  بر  تنها  یتالیستی،کاپ  مفهوم  به  سرمایه  گیری  شکل  چگونگی  بررسی

 .است  ممکن  کیفی،  تغییر  به  تغییرکمی  آستانه  از  آن  گذار  وچگونگی  اوّلیه  انباشت

  کشور دریک داری سرمایه تولید وجه دترزو پیدایش علل توضیح برای بنابراین

  آن  در سرمایه اولیه انباشت شرایط تشریح به باید نخست  دیگر، کشور با قایسهدرم

  چگونگی   ناموزونی  در  جهانی،  اقتصاد  ناموزون  توسعه  اساسی  ریشه  پرداخت.  کشور  دو

 .است  نهفته  مختلف  درکشورهای  اوّلیه  های  انباشت  روند

  ادامه  یکدیگر روند در مدید های مدت تا توانند می مرحله دو این  اینکه، دوم نکته

  ازمیان  داری سرمایه تولید وجه پیدایش با غارت و سرمایه اوّلیه انباشت یعنی یابند،

  مغازه   مانند  متوسط  طبقه  درون  از  منفردی  اشخاص  ازموارد  ای  درپاره  هنوز   .رود  نمی

  جویی  صرفه  طریق  از  توانند  می  روپلمت  درکشور  غیره،  و  کارمندان  وران،  پیشه  داران،

  سرمایه  یک به تبدیل خواری ونزول کالهبرداری  یا نداز،ا پس و

  دوّم  مرحله که است بدیهی اما،  .دارد خود جای که پیرامونی کشورهای  دارشوند،

  غالب   نقش  صنعتی،  پیشرفته  درکشورهای  کاپیتالیستی  انباشت  یعنی  سرمایه،  حرکت

  وحدت   نتیجه  نیجها  اقتصاد  ناموزون  و  مرکب  توسعه  .کند  می  بازی  ای  کننده  تعیین  و

  درکشورهای  کاپیتالیستی  انباشت  و  سرمایه  اولیه  انباشت  ناموزون  روندهای  دیالکتیکی

 .است   جهان  مختلف

 کننده  تعیین  نقش  کیفی،  لحاظ  به  وچه  کمی  لحاظ   از  چه  سرمایه،  اوّلیه  انباشت  روند

  شورها ک  این  اقتصاد  ادغام  اما، است.  کرده  می  فاای   مانده  عقب   کشورهای  دراقتصاد  ای

  درکشورهای   سرمایه  اوّلیه  انباشت  روندهای وارانه  اندام  پیوستگی  بهم و   جهانی،  دربازار
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  شکل  متروپل، درکشورهای داری سرمایه تولید وجه کاپیتالیستی انباشت و واپسگرا

  دراین   ما  شد.  باعث  اکشوره  دراین  را  اقتصاد  و  سرمایه  ازحرکت  ای  ویژه  مسیر  و  مرکب

  سرمایه  شبه داری، پیشاسرمایه تولید ازمناسبات  ای پیچیده و ویژه ترکیب شاهد جا

  و  جهانی بازار در کشورها  این  ادغام مستقیم نتیجه که هستیم داری وسرمایه داری 

  داری  سرمایه تکوین روند این است. داخلی دربازارهای امپریالیستی های دخالت

  اییاروپ درکشورهای  سرمایه گیری شکل و ظهور اب  متفاوت کیفیتاً

  چگونگی  به نگاهی باال نکات شدن روشن برای بگذارید .است ۱۹ و ۱۸ و ۱۷ قرون

 .بیاندازیم   جهانی  داری  سرمایه  مختلف  مراحل  تکامل

  سرمایه  شبه داری، پیشاسرمایه تولیدی مناسبات ویژه و پیچیده ترکیب این بازتاب

  مشاهده   درجامعه  عینی  شکل  به  توان  می  را  پیرامونی جوامع  در  داری  سرمایه  و  داری

  کامپیوترها  ترین پیشرفته از استفاده شاهد ما حسابداری بخش در مثال بعنوان .کرد

  خیش   نیزهنوز  کشاورزی  بخش  در  .هستیم  بازار  های   درحجره  چرتکه  از  درکناراستفاده

 یا و هستند؛ زدن شخم درحال مدل آخرین تراکتورهای با پهلو به پهلو گاوآهن، و

  و  نساجی  آالت  ماشین  مجهزترین  درکنار  بافی  پارچه  های  اربستود  دستی  بافی  قالی

 هم  به  حال  درعین  و غیرعادی وضعیت  این   دهند.  می  ادامه  خود  حیات  به  بافی  قالی

  انباشت   دوران  در  امپریالیستی  های  دخالت  که  است  لطماتی  از  ناشی  اقتصادی،  پیوسته

  عمیق بررسی بنابراین،  .تاس  کرده وارد کشورها این اقتصاد به آن از پس و اولیه

  ناموزونی   های  ریشه  تواند  می  ها،  کشور  دراین  اقتصادی  اوّلیه  روندهای  گیری  ترشکل

  اقتصاد بحران از رفت ونبر برای هایی حل راه نتیجه در و آنان بین اولیه انباشت

  از  مرحله هر  در جهانی داری سرمایه  کند. عرضه تر روشن را پیرامونی کشورهای

  اقتصاد   رمق  بی  پیکر  بر  ناپذیرتری  جبران  لطمات  پیرامونی، درکشورهای   دخو  دخالت

 تحت  صنعتی  جهش  یا شدن  ازصنعتی  امروزسخن  که  جایی  تا   آورد،  وارد  کشورها  این

  سخنی  زحمتکش، و  پرولتر  اقشار  از هایی بخش با آنان  از ائتالفی یا بورژوازی  رهبری

  کشورها   دراین  اروپایی  داری  سرمایه  نفوذ  مخرب  تاثیرات  .است  غیرعملی  و  اساس  بی

  زمینه  و تغییرداد کلی به را آن طبقاتی آرایش و جامعه بافت که بوده عمیق چنان

  بورژوا  های انقالب  انجام امکان زمینداران درمقابل بورژوازی موزون رشد مادّی های

   .نمود   منتفی  کامالً  را  درآنان   دمکراتیک
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  درسطح   داری  سرمایه  اقتصاد  تاریخی  انکشاف  حلیلت  به  گذرا،  توضیح  ازاین  پس  اینک

   پردازیم.  می  المللی  بین

 :است   سرگذاشته  پشت  را  تاریخی  مختلف  مرحله  چهار  کنون  تا  آغاز  از  داری  سرمایه

 تجّاری   داری  سرمایه  عصر: اوّل  ۀمرحل •

 صنعتی  داری  سرمایه  عصر: دوّم  ۀمرحل •

 ( الیسمامپری) انحصاری  داری  سرمایه  عصر: سوّم   ۀمرحل •

 پسین  داری  سرمایه  عصر: چهارّم  ۀمرحل •

 

 اوّل  ۀمرحل

  سرانجام   و  کرد  آغاز  ۱۳  قرن  اواسط  از  را  خود  فعال  حرکت  اروپا  در  تجّاری  داری  سرمایه

  را  خود سلطه  فرانسه سپس و انگلیس در ابتدا ،۱۷ قرن اوایل و ۱۶ قرن أواخر در

  آمریکا   قاّره  کشف  جدید،  ریایید  های  راه  کشف  با   است  مصادف  دوران  این  مستقرکرد.

  کشورها،   دیگر  غارت  و  اکتشافات  این  دریایی.  های  راه  طریق  از  تجاّری  ارتباط  تسهیل  و

  را  ارزشمند های کاال دیگر و طال سیل ی،جنوب درآمریکای ها مایا و ها اینکا ویژه به

  آغاز  و یهسرما اوّلیه انباشت از گذار برای جهانی الزم شرایط و کرد تسهیل اروپا به

 به  گذار  این  برای  جهانی  جوامع  دوران  دراین  کرد.  سازماندهی  را  کاپیتالیستی  انباشت

 نیازداشتند:   شرط  پیش  سه

   

   کاپیتالیستی؛  کاالیی  تولید  به  انتقال  برای  الزم  مادّی  های  پایه  وجود   ـ۱

   دار(؛  )سرمایه  ثروتمند  ای  عده  دست  در  سرمایه  تمرکز  ـ۲

   )کارگر(.  تولید  ازوسایل  جدا  گانتولیدکنند  وجود  و  ـ۳

 

  وجود   جهانی  کشورهای  بین  شرایط  این  با  رابطه  در   فاحشی  اختالفات  ۱۶ قرن  اوایل  تا 

  عدم  علت به  اروپایی، کشورهای با مقایسه در ایران  نظیر کشورهایی البته .نداشت

  تولید  وجه  حضور   .داشتند قرار نامساعدتری درموقعیت باال های شرط پیش وجود

  درمقابل  عبوری غیرقابل  سدهای مارکس گفته به  ایران مانند درکشورهایی آسیائی

  تمرکزو  روند آسیایی دولت االریدیوانس قدرت بود.  ایجادکرده داری سرمایه انکشاف
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  آسیایی، دولت  .کرد می ناممکن را جامعه ثروتمندان و تجّار دردست سرمایه تراکم

  تجّار  جهت همین به .کرد می غصب را آنان اموال و کرده سرکوب را ثروت صاحبان

  راستای  در سرمایه سازماندهی به تمایلی ازسرکوب، هراس علت به ثروتمندان و

  آبیاری  یعنی کشاورزی، تولید اساسی بخش سازماندهی  .نداشتند آن  لیهاوّ انباشت

  قرار  دولتی های بورکرات کنترل تحت همواره کاریزها و ها قنّات احداث و

  حول  عمدتاً ها شاهک و ها شاه بین ایران تاریخ شمار بی های جنگ  .داشت 

  پیشه وضعف زمین به دهقانان وابستگی  .داشت جریان مرکزی قدرت محورکسب

  کارقابل  نیروی به آنان تبدیل و زمین از دهقانان جدایی پروسه وصنعتکاران، وران

  تقسیم   وجود  عدم  و  ورزیوکشا   وران  پیشه  صنایع  ادغام  .انداخت  می  تاخیر  به  را  فروش

 در .کرد می وناکارا کُند را اولیه انباشت گسترش های بنیاد دو، این بین کارروشن

  شود  )رجوع داشت وجود  متفاوت، عللی به اما مشابه، وضعیتی  نیز چین و  هندوستان

 آسیایی(.  تولید  وجه  پیدایش  مقاله:  همین  اوّل  بخش  به

  که  نبود ای درجه به جهانی درسطح موجود اقتصادی های تفاوت احوال، این همه با

  که  عاملی .بشود ها کشور این اقتصادی تکامل روند در فاحشی اختالل موجب که

  سرمایه اوّلیه انباشت درسرعت تغییرکیفی به منجر و کرده مختل را توازن این روند

  کشوراروپایی  چند توسط کشورها برخی وچپاول غارت آغاز شد، ازکشورها برخی در

 .  بود  ۱۷و ۱۶قرون  رد

 یدریائ ماجراجویان و دزدان بگوییم، است بهتر یا اروپائی« »مکتشفان  و بازرگانان

  با  ابتدا در آنان .کردند آغاز را  دیگر ملل های ثروت و منابع غارت دوران دراین

  غارت   با  وسپس   ممالک  این  بومیان  بر  نابرابر  مبادله  تحمیل  و  کالهبردارانه  ترفندهای

  کشورهای  به  ها ثروت این انتقال و عام قتل و جنگ ازطریق آنان رانبهایگ ذخائر

  غارت . شد  تقسیم  غارتگران  این  بین  دنیا   .پوشاندند   عمل  جامه  خود  هدف  به  اروپائی

  توسط   هندوستان  غارت  و  هلند،  و  پرتقال  توسط  اندونزی  اسپانیا،  توسط  پرو  و  مکزیک

  این  افزونه  ومحصول  ثروت  از  ای  مالحظه  قابل  بخش  انتقال  به  منجر  غیره  و  انگلستان

  شرکت ۱۸۰۰ تا ۱۶۶۰ های سال بین نمونه برای .شد اروپایی کشورهای به کشورها

  و  هندوستان ازغارت استرلینگ هلیر  میلیارد ۱/ ۰از بیش هلند و انگلیس دولت و ها
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  کیلو ۴۰۰بر  بالغ آمریکا ازقاره دربازگشت کورتس ژنرال یا و بردند؛ بهره  کاربردگان

 آورد.   اسپانیا  به  خالص  طالی

  ،به ۱۸ تا ۱۶ های قرن در اروپایی کشور  چند به  جهان نقاط سایر  از  ثروت انتقال  

  مساعدی  های زمینه جاری،ت داری سرمایه گسترشو جهانی بازارهای ایجاد همراه

  های   شرکت  توسط  کشورها  این  غارت دیگر،  ازسوی  .آورد  فراهم صنعتی  انقالب برای

  ازرشد  وجلوگیری اولیه انباشت حرکت روند شدن مسدود و  تخریب به منجر اروپایی

  به  توجه  با  که  داری  پیشاسرمایه  مناسبات   .شد  کشورها  این  اقتصادی  درونی  ارگانیک

  به  بود، بعدی مرحله به ورود برای سازی زمینه درحال ممالک این درونی مشکالت

  کشور  چند ترتیب بدین  .شد متوقف کامال موارد  برخی در  و دید آسیب سختی

  .شدند  صنعتی جهان، سایرممالک اقتصادی ساختارهای تخریب قیمت به اروپایی

  وش دستخ دوران دراین پیرامونی کشورهای  اقتصادی  ساختار که است بدیهی

  روند  به را آنها  مجدد بازگشت که هایی ناهنجاری گردید، بسیاری های ناهنجاری

 از  گذار   برای  مادی  های  زمینه هرگز  خالصه،  طور  هب  ساخت.  ناممکن  سرمایه  انباشت

  توان   می  درواقع  .نیامد   وجود  به  کشورها  این  برای  کاپیتالیستی  انباشت  به  مرحله  این

  آتی  پیشرفت جهان، قاط سایرن به اروپایی کشور چند مستقیم دخالت  که گفت

  این   را  سگرایانهواپ   تفکرات  های   نطفه و   سوزاند،  ریشه از   را  کشورها  این  همه  اقتصادی

  شدت آتی دردوران اروپایی دول دراثردخالتهای که تفکراتی کرد؛ تقویت کشورها

 . گرفت   بیشتری

  قابل   رشد  و  صفویه  اولیه  دردوران  تجاری  مینیز  های   راه  شدن  بافعال  همزمان درایران، 

 شرایط به آسیایی تولید وجه از گذار برای مساعدی شرایط خارجی، تجارت مالحظه

 توسط دریایی های راه گشایش اما  آمد؛ فراهم اقتصادی رشد و داری رمایهپیشاس 

  های   جنگ  علت  به  زمینی  تجارت   ترشدن  ران  وگ  بودن  خطر  پر  و  اروپایی  کشورهای

  با  که ایران اولیه اقتصادی تحرک روند ترتیب بدین  .کرد متوقف را روند این متعدد

 . شد  مسدود  خارجی  های  دولت همان  های  دخالت  براثر  بود،  شده  آغاز  خارجی  تجارت
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 دوّم  ۀمرحل

 

 جهان سایرکشورهای به  مصرفی وصدورکاالهای صنعتی داری  سرمایه 

 

 صنعتی  تولید  به مانوفاکتور  یا کارگاهی  تولید  از  گذار   مرحله  داری،  سرمایه  بعدی  روند

  انقالبات  آغاز با است مصادف دوران این  است. اروپایی ازکشورهای برخی درسطح

  مادی  های زمینه جهان مناطق سایر غارت با پیش از که کشورهایی در نعتیص

  وقوع به انگلستان در صنعتی انقالب نخستین بودند. کرده فراهم را صنعتی پیشرفت

  ممالک،   سایر  غارت  از  پس  که  است  اروپایی  کشورهای  اولین  از  یکی  انگلستان  پیوست.

  از  سرمایه حرکت و  شده آماده آن در اقتصادی جهش این برای مادی الزم شروط

  زمین   از  شده آزاد دهقانان  .شود  می   کاپیتالیستی  انباشت  وارد  و  گذشته  اولیه  انباشت

  بورژوازی  توسط کارگران استثمار و شوند می صنایع  در کار آماده کارگر عنوان  به

  کار تقسیم صنایع، تکنیکی پیشرفت با  .شود می  آغاز اندک اندک  انگلیس نوپای

  می  تری  یافته  سازمان  تمرکز  ملّی  بازار  و  کار  اشکال  و  شده  تر  مند  برنامه  نیز  ماعیاجت

  وسایرنقاط   بوده  اروپایی  کشور  چند  به  محدود  تنها  نوین  تولیدی  وجه  نای هنوز   اما  یابد.

 .بردند  بسرمی  سرمایه  اولیه  انباشت  دردوره  کماکان  جهان

  به صدورکاال جدید، راندو دراین کشورها این اقدامات مشخصه ترین برجسته

 تهپیشرف آالت ازماشین استفاده با اکنون که اروپایی کشورهای .بود  جهان سایرنقاط

  داخلی  صنایع بازارهای بودند، مصرفی های کاال انبوه تولید به قادر صنعتی

  از  پس آنان .راندند می کناری به را آنان و ترکرده تنگ اندک اندک را دیگرکشورها

  بازارهای   به  معطوف  را  خود  توجه  اینک  مصرفی،  کاالهای  این  از  داخلی  یبازارها  اشباع

  می بودند، مانده عقب داری سرمایه مسابقه اندرجری که کشورهایی بویژه خارجی،

  که  است  آالتی  ماشین  سازنده   صنایع  وکیفی  کمی  رشد مستقیم  امرنتیجه  این  کنند.

  وازسوی  تولید فوران اعثب یکسو از رشد این کنند. می تولید مصرفی کاالهای

  به محصوالت صدور  که شود امی کننده تولید درکشور کاال تورم بحران دیگرایجاد

  دوران  دراین سایرکشورها غارت البته کند. می ضروری را جهان سایرکشورهای

 .دارد   ادامه   کماکان
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  ین ا آغاز   .است   اروپایی  کشورهای  بین  ما  سرمایه  گردش  دوران،  دیگراین  مشخصه  وجه

 تسریع  به  منجر   بلژیک  و  فرانسه  آمریکا،  به  بریتانیا  از  عمدتاً  ،۱۹  قرن  دراواسط  حرکت

 که شوند می موفق آنان و شده کاپیتالیستی انباشت به کشورها این اقتصادی گذار

  بنا بگذارند. قدم کاپیتالیستی انباشت مرحله به کوتاه دهه چند طی

  در  دوران آن گذار سرمایه نبزرگتری عنوان  به بریتانیا  برآمارموجود

  صادرکرد.  آمریکا  و  اروپایی  سایرکشورهای  به   پوند  میلیون۷۰ حدود  ،۱۸۸۰ دهه

  غنی منجربه یکسو از جهانی درسطح اروپایی کشور  چند اقتصادی دخالت بنابراین،

 به را دیگر ممالک شدن فقیرتر دیگر سوی از و شده، اروپایی سایرکشورهای ترشدن

  ناپذیری  جبران لطمات کشورها این با اروپایی کشورهای  نابرابر بادلهم  .آورد  دنبال

 دستی  صنایع  و  بومی  صنایع  اروپایی،  ارزان  مصنوع  وکاالهای  کرده  وارد  جوامع  این  به

  نیروی  انقیاد به یا کشورها، این کنترل و حاکمیت دوران دراین ساخت.  منهدم را

  سپرده   سر  و  شده  موجود  وضعیت  سلیمت  محلی  حاکمان  یا  و  آمد  در  اروپایی  قدرتمند

  آغاز  با است مصادف دوران این  .دهند ادامه خود حاکمیت به تا شدند نوین اربابان

  اتفاقات  تاثیراین اروپایی. کشور چند اقتصاد در  جهان کشورهای اقتصادی ادغام

  تولیدکنندگان  وفالکت بیکاری و سنتی و دستی صنایع تالشی تهاجم مورد درکشور

  زمین  وکاربرروی ها روستا به آنان روزافزون  مهاجرت  ودرنتیجه خرد،  وران هپیش و

  با  روستا جمعیت افزایش افتاد. اتفاق اروپا در که نچهآ برعکس کامال حرکتی است.

  می کشاورزی افزونه محصول  کاهش باعث کشاورزی های زمین محدودیت به توجه

  روانه   متروپل  کشور  بازارهای  به  آن  از  ناچیزی  بخش  هنوز  که  ای  افزونه  محصول  شود.

  صورت شرفدر که کشورها این در اولیه انباشت کند حرکت ترتیب بدین گردد. می

   گردید.  مسدود  وکامالً   شده  متوقف  ناگهان  بود،  گیری

  بود،   پیرامونی  کشورهای  اقتصادی   استقالل  به  امیدی  پیش،  دوران  در  چنانچه  بنابراین

  اما،  کرد؛ برآب نقش را امید این سرمایه اولیه انباشت روند نسبی توقف دوران دراین

  کامل  و مستقیم  کنترل تواند نمی متروپل   داری سرمایه هنوز احوال  این هم علیرغم

 تحوالت امکان وهنوز نماید اعمال کشورها دراین انباشت کند حرکت بر را خود

  انکشاف  بعدی نیزدرمرحله امکان این که دارد، وجود جوامع از دربرخی اقتصادی
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  متروپل  کشورهای توجه مرکزی نقطه دوران این در رود. می بین از کامال سرمایه

   است.  مصنوعی  صدورکاالهای

 

 

 سوّم   ۀمرحل

 

 ی جهان اقتصادی وابستگی و کاپیتالیستی جهانی اقتصاد

 

 امپریالیسم  ظهور عینی  های ریشه

 

 دنبال به اروپایی هایکشور داری، سرمایه رشد دوّم درمرحله گفتیم، که همچنان

  مجدد   بازتولید  به  سرمایه  ذاتی  نیازهای  براساس  خود،   اقتصادی  زیربنای  کردن  صنعتی

  سایرکشورهای به مصرفی تولیدی کاالهای صدور به مبادرت تولید، انباشت  وبحران

  اصطالح  به درکشورهای سرمایه اولیه باشتان اقدامات،  این ودرنتیجه کردند جهان

   .  شد  قفمتو   سوم   جهان

  تغییر   :هستیم  داری  سرمایه  انکشاف  در  اساسی  تغییری   شاهد  ما  نوین،  دوران  در  اینک

  خود،  نوبه به جدید روند این  .انحصاری داری سرمایه به آزاد  رقابت داری سرمایه از

  شدن  وابسته که معنی بدین د،آور بوجود پیرامونی درکشورهای  مهمی تغییرات

  سرمایه  تولید تجدید روند به جهانی درسطح مایهسر  اوّلیه انباشت روندهای

 تدریج به که گردید باعث المللی، کاربین تقسیم گسترش و متروپل درکشورهای

  وابسته کاپیتالیستی جهانی واحد بازار به جهان کشورهای تمام ملّی اقتصادهای

  تقویت  درخدمت واپسگرا درکشورهای اجتماعی تولید پس، این از درواقع  .شود 

  ماندگی  عقب یعنی، قرارگرفت.  متروپل درکشورهای کاپیتالیستی تولید ازهاینی

  تبدیل اقتصادی وابستگی با توأم دائمی واپسگرایی به ای، حاشیه کشورهای معمول

  سرمایه  تراکم و تمرکز نتیجه کاپیتالیستی داری  درسرمایه تغییرات این شد. 

  های  تراست  توسط  تولیدی  هعمد  های  بخش  از  بسیاری   کنترل  و  متروپل  درکشورهای

  تولیدی   مختلف  های  دربخش  داری  سرمایه  های  رقابت  ها  تراست  وجود  .بود  قدرتمند
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  ها  قیمت انحصاری حفظ به را خود جای ها قیمت وجنگ داده کاهش تدریج به را

  اضافه   ای،  افزونه   سود  توانست  روش،  این  از  ستفادها  با  انحصاری  داری  سرمایه  داد.  می

  تولید  از بخش درچند افزونه سود افزایش طبعاً آورد. چنگ به توسط،م سود نرخ بر

  پرشدن   و  اشباع  به  منجر  برتولید؛  کنترل  بدون  داران،  سرمایه  از  مشخصی  تعداد  توسط

  منجر  سود رخن افت به خود، نوبه به این که گردید؛ ها بخش درآن تولید ظرفیت

  انباشت  با جامعه نتیجه در نداشت. سودآوری سابق مثل دیگر گذاری سرمایه گشت.

  درجه چنین  است بدیهی پرداخت. نمی خود بازتولید به که شد روبرو راکدی سرمایه

  سرمایه  توجهی قابل هنوزمازاد داخلی، بازارهای ازاشباع پس سرمایه ازتمرکزوتراکم

  سرمایه  چنین .بود داری سرمایه نظام ذاتی تضاد امرنتیجه این دارد. همراه به راکد

  جزتالش  به دیگری چاره حیات؛ ادامه و سودآور جدید شرایط ایجاد برای ، راکدی

  سرمایه   برای  بازارنوینی  کشف  یا  و  داخلی  دیگرتولید  های  درحوزه  گذاری  سرمایه  برای

  بحران  حل درراستای یاروپای داری سرمایه ازاینرو ندارد. رو پیش درخارج گذاری

  تهاجم مورد کنون تا که بازارهایی زند، می ای  تازه ابتکار به دست خود جدید

  راکد  صدورسرمایه نوین بازارهای به اینک بودند، قرارگرفته مصنوعی صدورکاالهای

  ما  اروپایی، کشورهای جدید تهاجم این  دوران در شوند. می مبدل اروپایی کشورهای

  نیزهستیم. سرمایه ارگانیک ترکیب در عظیمی شجه  شاهد حال درعین

 دوران یعنی دوّم، صنعتی تکنولوژیک انقالب دوران در ثابت، یهسرما کمیت افزایش 

  وغیره،   درونی  احتراق  ازموتورهای  استفاده  و  بخار  ماشین  جای  به  برقی  منابع  از  استفاده

  دوران عنیی پیشین، دوران برخالف عالوه، به گیرد. می بیشتری سرعت و شدت

  کردند،   می  تولید  مصرفی  وسایل  مادرکه  آالت  تولیدماشین  که  آزاد  رقابت  داری  سرمایه

  چندانی  اهمیت امر این انحصاری داری سرمایه دوران در اینک، داشت، مهمی نقش

  کند.   می  طلب  را  جدیدی  جانشین  هرلحظه  جدید  اکتشافات  و  اختراعات  چراکه  ندارد؛

  تولید   جدید  های  روش  به  توجه  با  آنان  با  تولید  و  شده  کهنه  دیگر  قدیمی  های  ماشین

  شدیدی  و ناگهانی کاهش منجربه روند این اگرچه نیست. صرفه به رونمق چندان

  ماشین   وصدور  جدید  درصنایع  گذاری  سرمایه  ضرورت  حال  درعین  اما  شد،  سود  درنرخ

  مصنوع الیکا  کننده دریافت هانت تاکنون که کشورهایی به را کهن  ای سرمایه آالت

  کرد.  تشدید  بودند،  مصرفی  شده  ساخته
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  سرمایه  ادامه برای سود متوسط کاهش و ای سرمایه  کاالهای لیدتو اشباع بحران

  می کاپیتالیستی کشورهای  روی درپیش  حل راه سه تولید بخش دراین گذاری

   گذاشت:

  هش کا و برکارگران استثمار افزایش ازطریق اضافه ارزش و سود نرخ ازدیاد (۱

  دستمزدها؛ 

 و؛  انحصارات  تقویت  و  ریغیرانحصا  های  سرمایه  کردن  خارج  و  رقابت  تشدید(۲

 دیگرجهان.   درنقاط  ها  کاال  این  برای  بکر  بازارهای  یافتن  و  سرمایه  نفوذ  دامنه  توسعه (۳

 کارگرفت به ها حل راه این کلیه رسیده قدرت به تازه انحصاری داری سرمایه اگرچه

 داد.  می  ترجیح  سود  نرخ  افزایش  برای  امکان  ترین  مناسب  بعنوان  را  سوّم  حل  راه  اما

  کارگران  مبارزات با درعمل استثمار شدت افزایش و کارگران مزد کاهش برای تالش

  راه   از  استفاده  و   ماند.  ناکام  زیادی  حدود  تا  و  شده  روبرو  آنان  یافته  سازمان  مقاومت  و

  قوانین   آمد.  نظرنمی  به  عملی  چندان  ها  تراست  و   ها  ضدکارتل  قوانین  علت  به  دوّم  حل

  بهره  بیشترنرخ خطرسقوط و غیرالزم های رقابت از یجلوگیر  هدف با تراست ضد

  سازماندهی  و شده خارج رده از ای سرمایه صدورکاالهای درنتیجه بود، شده تدوین

  این   از  و  گرفت؛  قرار  روز  دستور  در  کننده  مصرف  کشورهای  در  مصرفی  کاالهای  تولید

 .د گذار  می  داری  سرمایه  پسین  دوران  به  قدم  امپریالیسم  که  است  دوران
 

 واپسگرا  کشورهای  به وصدورسرمایه  امپریالیسم

 

  با  همراه سرمایه، تمرکز و تراکم علت به ،۱۹ قرن اواخر در انحصاری داری سرمایه

  مواجه  پیوسته و  عینی بحران دو با تولید وافزایش  تکنولوژیک پیشرفت  گیری  سرعت

  درتمام که سرمایه انباشت تناوبی های بحران بر  عالوه آنان که این نخست؛  .شد

 روبرو  نیز  سرمایه  دائمی انباشت بحران با  دارد، و داشته وجود داری سرمایه دوران

  کاال  تورم مستقیم نتیجه که تولید متوسط سود افت علت به که ای سرمایه شدند.

 در شده بکارگرفته سرمایه دیگر سخن به مانده؛ راکد و افتاده ازسودآوری است،

  منجر که داران  سرمایه بین رقابت تشدید با بحران این .است یافته ارزش افت کاالها

  اشباع   بحران  دیگر  سوی  زا  یافت.  بیشتری  تشدید  بود،  شده  آنها  برخی  ورشکستگی  به
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  مصرفی  شده تولید کاالهای .گردید  جامعه گریبانگیر بیکاری و مصرفی کاالهای

  صنایع  روی مجدد گذاری سرمایه دیگر، سخن به شد. اشباع متروپل بازارکشورهای

 .نبود  صرفه  به  دیگر   کهن

  رمایهصدورس  به دست  ، دوگانه بحران این حل برای انحصاری داری سرمایه ازاینرو،

  برسرمایه  را  خود وتمرکز  زده  پیرامونی کشورهای به قدیمی ای  سرمایه های وکاال

  ه ب  نیزاحتیاج  جدید  صنایع  این  اما   متمرکزنمود.  جدید  و  پیشرفته  صنایع  روی  گذاری

  ارزان   خام  مواد  به  دسترسی  تردید  بدون  داشتند؛  خود  اندازی  راه  برای  ارزان  خام  مواد

   .دهد  تقلیل  را   داری  سرمایه  بحران  توانست  می

  داری  سرمایه  های  زیرساخت و  آالت  ماشین  ثابت،  سرمایه  بخش  سهم  دوران  این  در 

  ترتیب  وبدین  بد،یا  می  کارکاهش  ونیروی  خام  مواد  متغیر،  بخش  سهم  و  یافته  افزایش

  های   سرزمین  به  داری  سرمایه وار  دیوانه تهاجم   یابد.  می  افزایش  سرعت  به  سود  نرخ

  سرعت  موادخام، ارزان غارت و سرمایه صدورکاالهای شکل به بار این جهان، دیگر

  این  به شده خارج رده از مادر آالت صدورماشین با  درواقع آنان گیرد. می بیشتری

  درکشورهای   صنایع  اینگونه  اشباع  ازشدت  ل؛او  .زنند   می  شان دون تیر  یک  با  کشورها

  متمرکز  نوین تکنولوژی روی را جدید های گذاری وسرمایه کرده جلوگیری متروپل

  و  کار  ازنیروی  استفاده  با  را  قدیمی  آالت  ماشین  و  راکد  های  سرمایه  دوّم،  و  کنند،  می

   .پردازند   می  سرمایه  تولید  باز  به  و   کرده  سودآور  دوباره  ارزان  اوّلیه  مواد

  شده  متروپل کشور بازارهای روانه مصرفی کاالهای این بیشتر امر، درابتدای اگرچه

  ندارد،  را درکشورخود شده تولید کاالهای جذب هنوزآمادگی میزبان وکشورپیرامونی

  کارگرمحلی وطبقه متوسط طبقه گیری کاروشکل ایجاد صنایع، گسترش با اما

  افزایش   آن  جذب  وقدرت  یافته  بیشتری  حجم  داخلی  بازارها  تماعی،اج  ثروت  وافزایش

  دراین  .کند می بیشتری رشد مبازه سرمایه سودآوری ترتیب وبدین یابد می

 شکلی به جهان  کشورهای غارت و شده تثبیت جهانی درصحنه امپریالیسم دوران

  کشورهای  تاریخی ماندگی عقب و دارد ادامه پیش  از تر عمیق مراتب به اما دیگر،

   است.  شده  دائمی  و  تثبیت  پیرامونی

  سنتی صنایع دریجیت نابودی آزاد؛ رقابت داری سرمایه دوران مشخصه وجه اگرچه

  هنوزامکان  اما  بود، آنان دربازارهای کاالها گردش کنترل و پیرامونی کشورهای
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   ان دور برخالف درعصرامپریالیسم، اما داشت؛ وجود سرمایه انباشت مستقل روندهای

  و  شده متوقف کامالً پیرامونی درکشورهای سرمایه انباشت مستقل روندهای گذشته،

  امپریالیست  اهدایی  صنایع خدمت به ارزان کارگران عنوان به ورشکسته وران پیشه

  پیرامونی  درکشورهای ماندگی عقب تشدید به منجر نوین وضعیت طبعاً .درآمدند  ها

  سرمایه  دوران،  دراین شد. متروپل شورهایدرک اقتصادی عمده های بخش تقویت و

 علت  به  و  آیند   درمی  امپریالیسم  خدمت  به  و  داده  ازدست  را  خود  استقالل  بومی  داران

  کالهبردارانی   به  داری،  سرمایه سالم  توسعه  برای  اقتصادی  مادی  های  پایه  وجود  عدم

 شوند.   می  خوارمبدل  نزول  گانگسترهای  و  شیاد

  نشد،  وخوشبختی سعادت منجربه تنها نه کشورها دراین ظهورامپریالیسم درنتیجه

  نمود.   تشدید  را  ماندگی  دیگرعقب  سوی  از  و  کرد  حفظ  را  کهن  مناسبات  ازیکسو  بلکه،

  با  آنان اقتصادی پیوند با کشورها دراین گرایی واپس تقویت و استقرار واقع، در

  خود   منافع  حفظ  برای  را  کالهبرداران  از  دولتی  آنان  بود.  خورده  گره  متروپل  کشورهای

  کشورهای  اقتصادی  تحول درراستای ریزی برنامه  و دادند قرار قدرت دررأس

  بهره  منظور به باال از داری سرمایه مناسبات تحمیل بگوئیم، بهتراست یا پیرامونی، 

  دراین  ازاینرو؛ . قرارگرفت ها امپریالیست دردستورکار آنان،  متالشی ازاقتصاد برداری

  مصرفی  صدورکاالهای یا و وچپاول غارت ازطریق  تنها دیگر پریالیسمام نیاز دوران،

  داری  سرمایه های بحران حل برای که مجبورهستند آنان بلکه شود، نمی تأمین

  ـ اقتصادی ریزی برنامه و پیرامونی، کشورهای اقتصادهای  بازسازی درکشورمتروپل،

 که است طبیعی کنند. یریز طرح جدیدی الگوی براساس و مجدداً را آنان اجتماعی

  پیشین   مناسبات  حفظ  با  کشورها  دراین  اقتصادی  دخالتگری  توسعه  و  خام  مواد  غارت

  مانند  نقل و حمل مدرن های شیوه گسترش درایران؛ نمونه برای بود. نخواهد عملی

  دسترسی   سرعت  مدرن،  های  اسکله  ایجاد  ویا  ها  شاهراه  و  شوسه  های  وجاده  آهن  راه

  امردرصورت   این  قتحق  اما  بود.  صدورضروری  مراکز  به  آن  وحمل  فتین  منابع  واستخراج

  نظرمی  به امکان غیرقابل تقریبا الطوایفی ملوک و خانی خان کهن مناسبات سلطه

  خود   پشتی  الک  حیات  به  جدید  درسیستم  کماکان  کهن  مناسبات  این  اگرچه   رسید،

 دادند.   می  ادامه
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  قدرت  کنترل به نیاز پیرامونی، شورهایک بازارداخلی کامل کنترل برای امپریالیسم

  برای  نظامی نیروهای دائمی حضور نیاز واین نیزداشت  محلی های ولتد سیاسی

  حضوراین  کرد.   می  ضروری  را  بازارداخلی  وامنیت  محلی  های  دولت   وابستگی  تضمین

   کرد.  می  تضمین  را  خام  ومواد  برمنابع  وکنترل  دسترسی  نیروها

 دول بین المللی بین های رقابت تشدید دوران با است مصادف همچنین دوران این

  تشدید  دوران پیرامونی. کشورهای خام ومواد بازارها به دسترسی برای امپریالیستی

  های   دولت  کمک  به  خام  مواد  منابع  وکنترل  دسترسی  برای  امپریالیستی های  جنگ

  جهانی  رگبز جنگ دو علت .است بازار مجدد تقسیم دوران کوتاه سخن به وابسته،

 تقسیم  به  نیاز   المللی  بین  متراکم  های  سرمایه  ود.ب  اروپایی  دول  مابین  رقابت  همین  نیز

  برسرتقسیم  المللی  بین  انحصارات  های  رقابت  و  اختالفات   درنتیجه،  داشت.  بازار  مجدد

 همه داد. نشان چهره امپریالیستی دول بین  جنگ و اختالفات صورت به بازارجهان

  اعتراضی  شجنب هرگونه علیه سیاسی های توطئه و کودتاها ،ای منطقه های جنگ

  و  مالی قدرتمند های الیگارشی بودند. امپریالیستی های رقابت این نیزعوارض

  آنها  خدمت هابه دولت و گیرند می شکل ملی درسطح داری سرمایه های تراست 

  آیند.  درمی

  ویژه،  ای جامعه گیری شکل باعث پیرامونی درکشورهای امپریالیستی های دخالت

  ازمناسبات  متشکل پیچیده ای جامعه .گردید هاکشور دراین پیچیده و غیرعادی

  ان  مولده نیروهای  که داری سرمایه و داری سرمایه شبه داری، پیشاسرمایه تولیدی

  کنترل  وتحت خورده پیوند آن به جهانی داری سرمایه مبادالتی ارتباطات ازطریق

  و   زلزلمت  موقعیت   این  دهد.  می  ادامه  خود  زیست  به  ارید  سرمایه  بازارجهانی  وسلطه

  اجتماعی  دائمی های بحران ودرنتیجه اقتصادی های بحران منجربه مداوما شکننده

  دیکتاتوری  وجود غیرعادی، حالت  این شاخص جهت، همین به شود. می وسیاسی

  حول  تنها نه مبارزاتشان که است ای توده انفجارهای سرکوب برای نظامی های

  زای   وبحران  علیل  داری  سرمایه  نظام  کل  قراردادن  زیرسئوال  بلکه  دمکراتیک  مطالبات

 است.   موجود
      

 



 

 43 

 چهاّرم  ۀرحلم
 

 پسین  داری  سرمایه وپیدایش انحصاری داری  احتضارسرمایه
 

 پیرامونی  دربازارهای  مصرفی  کاالهای تولید

 

  جدید  وراند  و یافت خاتمه اول جهانی اجنگب امپریالیسم کالسیک دوران

  پس  پسین«، داری سرمایه» مندل، ارنست گفته  به یا  انحصاری؛  داری احتضارسرمایه

  روبرو عمیقی بحران با داری سرمایه جهانی نظام تاکنون زمان آن از شد. آغاز آن از

  های  وجنگ ها انقالب ظهور جهانی نظام بحران مشخصه وجه .است بوده

  و  کوبا  و چین روسیه، های انقالب نی؛جها دوم و اول های جنگ .خانمانسوزاست

  ایتالیا   و  اسپانیا  در  کارگری  های  طغیان  درسراسرجهان؛  گسترده  کارگری  های  اعتصاب

  بود.  جهانی سیستم دراین انحطاط نشانگر همه۱۹۲۰-۱۹۱۷درسالهای فرانسه و

 .شود  می  پیش  از  تر  برجسته  مرحله  دراین  امپریالیستی  نظام  تضادهای  تمامی

  که   است  سرمایه  و  تولید  اشباع  دائمی  بحران  به  پاسخ   ها   افروزی  جنگ  این  اصلی  علت

  سودهای  کسب برای رقابت وضعیت این .باشد می روبرو آن با  پسین داری سرمایه

 و   ها  بحران  تمامی  امپریالیسم زمانی اگر  کند.  می  ازپیش  شدیدتر  را  انحصاری  افزونه

  آرامش  و صلح ندای و ادد می نسبت شرقی اروپای و شوروی دول به را ها جنگ

  گسترده  افروزی جنگ بود؛ سرداده را شرق بلوک و  شوروی فروپاشی از  پس جهانی

 سایر  مردم کشتار و افروزی جنگ بدون سیستم این که نمود اخیرثابت های سال

  کشورهای به نظامی تهاجمات .نیست  خود اقتصادی حیات ادامه به قادر جهان نقاط

  نظامی   تهدیدات و   تاکنون  نود  دهه  ازاوایل غیره،   و  سوریه  عراق،  ،افغانستان   یوگسالوی،

   .است  جهانی  نظام  این  انحطاط  نمایانگرمرحله  همه  دنیا، سراسر در

  حرکت  قوانین تغییر عدم علیرغم امپریالیسم، عصرکالسیک  برخالف مرحله، دراین 

  کشورهای با  رابطه در  آن عملکرد شیوه  جهانی؛ داری رمایهس موجود تضادهای و

  به سرمایه، دخالتگری امپریالیسم؛ عصرکالسیک در  اگر .کند می تغییر پیرامونی

  بوسیله وچه خام مواد خرید طریق از چه پیرامونی، کشورهای به آن صدور صورت
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  های   ماشین صدور بر  اصلی  تمرکز  جدید؛  دوره در  بود؛  غرب  مصرفی  مصنوعات  فروش

  بدین  است. کننده مصرف درکشور داری سرمایه  تولید سازماندهی و کاال تولیدکننده

  ارزان،  کار نظیرنیروی  ازامکاناتی استفاده با تولیدی، واحد یک ساخت مخارج ترتیب

  موجب   تغییرعملکرد  این  اما  یافت.  می  افزایش  شدت  به  اضافی  ارزش  نرخ و  کمترشده

   شد.  می  پیرامونی  یبیشترکشورها   ماندگی  عقب

  خود   به  را بازار   مهم  های  بخش  بومی  بورژوازی  با  همراه  خارجی  سرمایه  مرحله،  دراین 

 نوین  تحوالت  نمایانگراین  دوره  این در  مونتاژ  صنایع  العاده  فوق  رشد  .دادند  اختصاص

  این  میان نابرابر  مبادله پیرامونی، کشور در مصرفی  کاالهای تولید با همزمان است.

  نازل  بسیار قیمتی به را خام مواد آنان .شد  تشدید نیز متروپل کشورهای با رهاکشو

  فروشنده  اختیار در  تر  بسیارگران  قیمتی  با  را  آن  های  فرآورده  سپس و  کرده  خریداری

 از  شکلی واقع  در قیمت تفاوت این پرداخت دادند. قرارمی خام مواد همان

  عالوه .آمد می حساب به متروپل هایکشور به افتاده عقب ازکشورهای ارزش  انتقال

 به همیشه را المللی بین درسطح سود تساوی میزان امپریالیستی جهانی نظام براین،

  آنان  اقتصادی وابستگی  آن نتیجه در که داد می تغییر  افتاده عقب ضررکشورهای

    .یافت  می  بیشترشدت  هرچه

  سرمایه  سود  انباشت  شدت  که  شد  افزوده  باال  عوامل  به   نیز   دیگری  عامل  دوره  دراین

  تبدیل و ارزان قیمت به اولیه خام مواد خرید از پس داری رمایهس کرد. برابر چند را

  های  فراوده دیگر و پالستیک الستیک، مصنوعی؛ الیاف)  مصنوعی خام مواد به آن

  با  آنان تا فروخت می پیرامونی کشور به تر گران بسیار قیمتی با آنرا  مجدداً  نفتی(

  رده   از  غرب، در  مداوم  تکنولوژیک  البانق  به  توجه  با  که  را  هایی  ماشین  آن،  از  استفاده

 که مصرفی تولیدات و کرده اندازی راه بودند، شده صادر کشورها این به  شده خارج

  و  درآمد پر متوسط طبقه سریع رشد علت به که  بازاری کنند. تولید  دارد، نیاز بازار

 برخورداربود.   ای  ویژه  جذابیت  از  کننده  فمصر

  مانور   امکان  بتوانند  داران  سرمایه  که  شد  می  موجب  داخلی  بازار  در  تولید  ارزان  هزینه

  نیز   کمتر  قیمت  بپردازند.  رقابت  به  خود  خارجی  رقبای   با  و  داشته  قیمت  روی  بیشتری

 این همه لیرغم ع اما کرد. می تر سودآور را صنایع و داده افزایش را مصرف به میل

  و نبود خود اروپایی همسانان اب رقابت به قادر نظرکیفی از هنوز ها کاال این ها ترفند
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  برای  عمدتاً کاالها این کردند. نمی بازی کشورهای این صادرات در ای عمده نقش

  و  ربازا گسترش امکان عدم که نکنیم فراموش اما شد.  می تولید داخلی مصرف

  رشد  ماندن محدود و بیکاری  تولید، مازاد بحران همیشه یدتول سریع شدن انحصاری

 .آورد  خواهد  نبالد  به  را  صنعتی

  اما  یافت، فراوانی  رونق فوق علل به مصرفی  کاالهای تولید بخش دوره دراین اگرچه  

  ای   رابطه  وجود  وعدم  نیفتاد  اتفاق  ای  سرمایه  کاالهای  تولید  دربخش  چشمگیری  رشد

   .شد  مولده  نیروهای  بیشتررشد  تحدید  به  منجر  دیتولی  بخش  دو  دراین  موزون

  داری  ازسرمایه ای ویژه نوع پیدایش منجربه دوران دراین امپریالیسم های دخالت

  دستورات  همه سیاسی ومستقیم عیان وابستگی بدون گردیدکه وعلیل الخلقه ناقص

  ظاهرمستقل  به هایی دولت کرد؛ می هادریافت آزامپریالیست طورغیرمستقیم به را

  است؛   گرفته  لشک  امپریالیسم  ای  مرحله  نیازهای  براساس  که  وابسته  صددرصد  ودرواقع

 پسین.   داری  سرمایه  دوره  استعماری  شبه  های  دولت  بگوئیم  بهتراست  یا

  عقب  کشورهای اینک  ندارد،  صدورسرمایه به نیازی  دیگر مرحله دراین امپریالیسم

  کاال   تولید  پاسخگوی  که  هستند  تولیدی  وسایل  به  محتاج  پول،  به  نیاز  از  بیشتر  افتاده

  مازاد  شر از خالصی برای امپریالیسم اینک باشد. آنان بازارمصرف نیازهای مورد های

  کشورهای  به بالعوض های کمک یا و درازمدت های وام صورت به را آن سرمایه

  کنترل   ظیفهو  بهره،  یعنی  اضافه  سود  برانباشت  عالوه   که  هایی  وام  دهد؛  می  پیرامونی

  رساخت زی سازی  آماده برای ضروری تسهیالت ایجاد گیرنده، وام دولت سیاسی

 دریافتی صنایع از مراقبت و اندازی راه سرانجام و داری سرمایه اجتماعی -اقتصادی

  مشابه،  نهادهای و پول المللی بین سازمان نقش . دارد عهده بر را سیسأالت جدید

  جدید  دوران در ترتیب بدین  .است امپریالیسم نیکنو نیازهای تضمین دوره دراین

  زیربنای  که  ریخت  را  ای الخلقه  ناقص  بومی  داری  سرمایه  و  ها  دولت  شالوده  امپریالیسم

  کاالهای  جذب  براساس  آن  ونقل  حمل  و  توزیع  تولید،   شیوه  بانکی،  سیستم  اقتصادی،

 .است  شده  نهاده  بنا  متروپل،  کشورهای  دوّم  دست  صنایع  و  بنجل

  نزول  و تجار بزرگ، زمینداران از مرکب حاکمیتی طبقاتی ترکیب پیش ردوره رداگ

  و  داخلی صنعتی بورژازی امروز  بود؛ امپریالیسم  ای مرحله نیازهای پاسخگوی ارهاخو 

  به  خواران نزول  .کردند می برآورده را نیازی چنین بورژوازی خرده فوقانی اقشار
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  این ضعف علت به اما، شدند.  تبدیل وفاکتورهامان  صاحبان به زمینداران و بانکدارها

  برای  که قدرتی است، قدرت اصلی صاحب هنوز مرکزی دولت بومی، علیل بورژوازی

  سرمایه بین مرز دوره دراین شود. می کاربرده به امپریالیسم مقاصد پیشبرد

  ر درکنا آنان هردوی و رفته ازمیان امپریالیسم، به وابسته داری سرمایه و ملی داری

 .هستند  جهانی   امپریالیسم  درخدمت  حاکم  داری  سرمایه  سرکوبگر  و  منحط  دولت

  با  امپریالیسم ازیوغ رهایی برای کشورها این ستمدیده  مردم مبارزات دوره ایندر

  هرم  از بخش نیز آنان که چرا است، خورده پیوند بومی داری سرمایه علیه مبارزات

 تحمیل امپریالیسم توسط واقع در ورهاکش این بورژوازی  دهند. می تشکیل را قدرت

  طبقاتی جدید آرایش این باشد. می نیجها داری سرمایه اردوگاه از بخشی و شده

  .است  شده سپری  دمکراتیک  بورژوا کالسیک انقالبات دوره دیگر که دهد می نشان

  داری  ضدسرمایه های خواست با دمکراتیک مطالبات همواره جوامع دراین درنتیجه

  جنبه   بیشتر  تحمیلی  داری  سرمایه  دول  و  امپریالیسم  بین  اختالفات  است.  هخورد   گره

  می   اتفاق  خانواده   یک  اعضا  میان  که  جروبحثی   ازیکدیگردارد،  وامتیازگیری  زنی  چانه

  امپریالیسم  یا و رسد می طرفین مطلوب نتیجه به نهایتاً یا ها زنی چانه این افتد.

  )مانند   دهد  می  تغییر  را  ها  رژیم  حکومتی،  یبدیل  ایجاد  و  قوا  تناسب  داشتن  درصورت

  و  نداده قرار سؤال مورد را سرمایه دولت هرگز اما،  لیبی(. در قزافی و عراق در صدام

  تنها  را پیرامونی جوامع این داری سرمایه های دولت .زند  نمی آن ترکیب به دست

 تغییردهد.   تواند  می  سوسیالیستی  انقالب  یک

 

 امپریالیسم  درعصر  ایران »صنعتی« داری  سرمایه 

 

 داد،  رخ  جهانی  درسطح  که  اتیتغییر  و  تحوالت  از   نیزجدا  ایران  در  داری  ظهورسرمایه

  کشورهای  نیازهای براساس نیز ایران در داری سرمایه انکشاف مراحل است. نبوده

  کشورهای  دیگر  مانند نیز ایران دیگر، عبارت به   .شد  اجرا و تعیین امپریالیستی

 که است بدیهی .بود متروپل کشورهای تولیدی کاالهای جذب برای بازاری پیرامونی

  زیربنای  ابتدا در بایستی می امپریالیستی، کشورهای تولیدی االهایک جذب برای

  را  کاالها این جذب آمادگی تا شد می داده  تغییر افتاده عقب کشورهای اقتصادی



 

 47 

  .شدند می »صنعتی« بایستی می نظیرایران کشورهای  درنتیجه  .باشند داشته

  انجام  برای اولیه یها شرط پیش از یکی نفت ازاستخراج  سرشارمالی درآمد افزایش 

  شمسی ۱۳۳۹ برابربا میالدی،۹۶۰ دهه دراوائل بود. درایران طرح این آمیز موفقیت

  آن،  از پس د. بو  رسیده دالر میلیون ۴۰۰ به نفت  ازصادرات ساالنه خالص درآمد

  پروژه  این .بود  کارگرضروری به دهقانان تبدیل یعنی کار نیروی سازی« »آزاد رحط

  بتوان  شاید .شد گذاشته اجرا به شاه سفید« »انقالب  و «ارضی »اصالحات توسط

  موانع  برداشتن ازمیان برای اقدام مهمترین »ملوکانه« پروژه این که داشت اذعان

 تحت ها زمین .بود ایران به  لیستیامپریا  کاالهای  سرریزکردن برسرراه موجود

  و  قوت تامین قدرت که قطعاتی شد، تقسیم کوچک قطعات به اراضی، تقسیم عنوان 

 ها زمین از دهقانان از نیمی از بیش ترتیب بدین و نداشت را خود صاحبان مایحتاج

  شهرها روانه التأسیس جدید های کارخانه در کار ودرجستجوی شده کنده

  بین  های بانک کمک با را ها کارخانه ایران، رسیده دوران به تازه بورژوازی  .شدند

  وام    .کردند   تأسیس ( ۱۳۳۴- ۱۳۴۱ )   دوم  عمرانی  هسال  هفت  برنامه  دردوران المللی

  که  آورد قراهم  را آن امکان  رسیده دوران به  تازه داران سرمایه به کالن های

  وسایل  سازنده های خانهکار از را خود شده اشباع بازارهای های امپریالیست

 این و کند، خالی بودند، شده خارج رده از تکنیکی مداوم انقالب علت به که مصرفی

 .کاراندارد  کاربه  نفس  تازه  ارتش  ازنیروی  استفاده  با  درایران  را  کارخانجات

  روغن  کبریت، شکر، پارچه، داخلی تولیدات ۱۳۰۵- ۱۳۱۸ های درسال  نمونه، برای

  درصد ۹۰ از  بیش ۱۹ درقرن کاالها این  .شدند ظاهر دربازارها یوچا  صابون نباتی،

  آجر،   شیشه،  سیمان،  تولید  های  کارخانه  تدریج  به    .دادند   می  تشکیل  را  ایران   واردات

  آبجوسازی،  کوبی،  برنج  های  کارخانه  احداث   .شد  افزوده  فوق  لیست  نیزبه  چرم  و  بلور

  ساله  ۲۰ دردوره   .آمد  بقیه  دنبال  به  نیز  کاغذی  محصوالت  تولید  و  کنی  خشک  چای

  کارگران  دادوتع  شده  تأسیس  مصرفی  وسایل  کارخانه ۱۷۸ حدود  ۱۳۲۵ تا ۱۳۰۵ بین

  ملی  ناخالص ثابت سرمایه سهم  .یافت افزایش نفر هزار ۴۰ نفربه ۳۵۰۰ ازحدود

 .کرد  صعود  درصد ۲۰٫۱۵ به ۱۳۰۰ درسال   درصد ۹٫۸از

  دردوران  .داد می تشکیل سیمان را کشور واردات کل درصد ۴ حدود ۱۳۱۴ درسال

  توسط که شد می تن هزار ۴۰بر بالغ سیمان ساالنه تولید سراسری، آهن راه احداث
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  شد  تولید بود، شده تاسیس دانمارک گذاری سرمایه با که سازی سیمان کارخانه دو

  شدند   احداث  کنی  پاک  پنبه  کارخانه ۱۰۰و  بافندگی  و  ریسندگی  کارخانه ۱۲ سپس   .

  کارخانه ۹۲ جمعاً دوران دراین  .شدند  کار به مشغول صنایع نفردراین ۱۴۰۰۰ و

  وارد صنعتی آالت ماشین تُن ۱۷۰۰۰وحدود شد تاسیس درایران تولیدی وواحدهای

  های  سال درفاصله سراسری آهن درراه گذاری  سرمایه  .گردید  ایران

 .بود   (دالر  میلیون ۷۷) ریال  میلیون ۲۴۷۰ معادل۱۳۱۸ -۱۳۱۳

  وسایل های کارخانه ترخیص ۳۰ دهه پایانی درسال نفت صادرات افرایش همراه به

  مانند   دوام با  مصرفی  کاالهای  تولید  های  کارخانه   .فتیا  چشمگیری  افزایش  مصرفی

  مصرفی وسایل سایر وهمچنین اتومبیل پنجره و در تلویزیون، رادیو، ر،کول یخچال،

  باال   لیست  به  غذایی  محصوالت  و  کنسروسازی  ماشینی،  کفش  شوئی،  پودرلباس  مانند

  سرمایه  الرد میلیون ۷۸ حدود مبلغی ۱۳۳۵- ۱۳۴۷ ساله  ۱۲ دردوره .شد افزوده

  ها  سرمایه این  شد. ایران اقتصاد وارد  مشارکتی های  سرمایه عنوان تحت خارجی

  درصد  ۷ آلمان، درصد ۸ ، آمریکا متحده ایاالت های سرمایه درصد ۵۴ شامل 

  کارخانه  احداث ۱۳۵۰ دردهه  .بودند  سوئیس درصد  ۵ و فرانسه درصد ۶ انگلستان، 

  سازی   تراکتوری  و  اتومبیل  مونتاژ  و  تروشیمیپ  های   وکارخانه  اصفهان  آهن  ذوب  های

  یا  ازصنایع بسیاری تولید گرچه ۱۳۵۷ ازانقالب پس دوره در  شد. یرانا وارد نیز

  ادامه  همچنان فوق گرایش و روند اما یافت، ادامه کمتری سرعت با یا و شده متوقف

  ادامه   اقتصادی  مناسبات  همان  درچارچوب  پیش  چهاردهه  اقتصادی  بازسازی  و  داشته

 . است  یافته

  مشخص   تولیدی  روندی  شده،  مشاهده  ایران  داری  سرمایه  اقتصاد  حیات  درطول  آنچه

  دوران  درتمامی ایران تولیدات   .است  بوده امپریالیستی بازارهای  نیازهای به توجه  با

  مستقل  جهشی  امکان  وهیچگاه  ماند  محدود   مصرفی  وسایل  تولید به  تنها  مختلف  های

  های   کارخانه  وجود  حتی  .نیافت  را  تکنولوژی  رشد  یا  و  ای  سرمایه  هایکاال  تولید  برای

  نبوده   ایران  »صنعتی«شدن مفهوم  به  هرگز  نیز  آهن  ذوب  و  پتروشیمی  اتومبیل،  مونتاژ

  سرمایه  کاالهای رساندن فروش به برای اقتصادی های زمینه تنها امپریالیسم  .است 

  های   هزینه  وکاهش  خام  مواد  از  استفاده  با  بتواند  تا  بود  کرده  فراهم  درایران  را  خود  ای

  خود   سود  رشد   نرخ  و  داده  کاهش  را  تولید  های  هزینه  ارزان،  کار  نیروی  لهازجم  تولید،
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   تولید  به  نتوانست  هرگز سفید   ازانقالب  پس شکوفایی  دوران  در  ایران   دهد.  افزایش  را

  خمیره در  مکانیا چنین وقوع .آید نایل صنعتی  درتکنولوژی جهشی یا و مادر صنایع

  اندیشه   در  هیچگاه  که  تحمیلی  و  علیل  وازیبورژ  یک  نبود،  داری  سرمایه  این  سرشت  و

 .است  نبوده  کشور  اقتصادی   شکوفایی   برای  سازی  زمینه

کامل اقتصادی ازامپریالیسم امکان    چنین شکوفایی تنها با تغییرات بنیادین و گسست 

نی نظام سرمایه داری ایران و کوتاه پذیرخواهد بود، گسستی که تنها ازطریق سرنگو

کردن دست های امپریالیسم ازحیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورامکان  

پذیرخواهد بود. انقالب کارگری در ایران سر آغاز انقالب سوسیالیستی است که تمام  

حمتکشان ایران را به رهبری طبقه کارگر به قدرت سیاسی می رساند. استراتژی  احاد ز

ی طبقه کارگربرای تدارک انقالب کارگری تالش برای ایجاد حزب پیشتاز  مرکز 

کارگری و برقراری پیوند میان تمام اقشار زحمتکش جامعه از طریق شورا های کارگران  

به شکلی هدفمند و برنامه ریزی   و زحمتکشان است. تنها چنین حکومتی می تواند

از ستم، استثمار و دیکتاتوری را    شده ایجاد جامعه ای سوسیالیستی، جامعه ای عاری

 پایه ریزی کند.  
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