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گفتار  پیش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های اجتماعی، پرداختن به پهنه هایی مانند نهادها و  گونی  در بررسی دگر
گی خاصی ب رجست ز ب عی ا استسازمان های اجتما اگر چه در . رخوردار 

رون مایه اهمیت  کره تعیین کننده نیست، بلکه د ها، پی نخستین دیگرگونی نهاد
ماعی و چگونگی پیدایی و رشد  ، موسسات اجت د رویدادها ما در فراین دارد، ا
کند یا  ر رشد  و جای خود، ب گاه  آنان نقش مخصوص به خویش دارند و در 

ه تاثیر گذارند ه. تند جامع ر میان ن ، دولت به د ها و سازمان های اجتماعی اد
ا چند الیه ی  های بیان کننده ی خواست ها و گرایشمثابه ی  یک الیه ی

این پژوهش به  د و بنا بر همین اهمیت در  اجتماعی، وزن سنگینی دار
ده شده است کافیِ ویژه سپر ها در . موش گونی  بررسی روبنایی روند دگر

ده ه تنها نها ماعی، بلکه اندیشه جامعه ی کنونی ایران، ن مان های اجت ا و ساز
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ه آن را هم در برمی گیرد های وابسته ب و دیدگاه  ه به . ها  ها ک پاره ای از آن 
گاه در پیکره ی آداب و رسوم اجتماعی بازتاب می یابند  گونه ی ناخودآ
ها و دیدگاه های کم وبیش  ولوژی  ، و بخشی از آن ها که در پوشش ایدئ کمتر

افته و کات دنمایی می کنند، بیشتر مورد گوریک و تدوین شده خوسامان ی
ه ر فرایند رشد و دگرگونی در .  قرار گرفته اندتوج روشن کردن بیشت ای  بر

های  از دیگرگونی  ره ای  ده و کناری به پا نهادهای اجتماعی، به گونه ی فشر
ز نگریسته شده است کامل آن ها نی ه ی رشد و ت مثابه ی زمین  .اقتصادی به 

این نو ونی ایران، دوران رضاشاه و در  ر سه برش تاریخ کن شتا
اندمحمدرضا از آن جا که جامعه . شاه و جمهوری اسالمی ارزیابی گردیده 

هادهای  هادهای کهنه به ن ز ن ان گذار پیچیده ا هنوز در دور ی کنونی ایران 
ها و اندیشه ها و  ره گیری از ساختار دارد و علیرغم به ماعی قرار  نوین اجت

رویدادهای دیدگاه های د  ری بر فراین  تازه ی زمامداری، عناصر چشمگی
غاز،  ر آ د که دارای پیشینه ی کهنه ی تاریخی اند، د کنن اجتماعی سایه می اف
ماعی و  مان های اجت د نهادها و ساز زها و چگونگی پیدایش و رش و فرا نشیب 
و دولتمداری ایرانی ر جایگاه نخست، پاره ای از ویژگی های زمامداری  -د

ده ایمخاور ه بررسی سپر  .      ی را در جریان سیر خود ب
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دولتمداری در ایران  پیدایش و رشد نهادهای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر یک دوران گذار درازگاه، از پایان عصر  نخستین سازمان های اجتماعی د
وسنگی، از راه اهلی کردن دام و زندگی  دوره ی ن میان سنگی و آغاز 

زی،  یکجانشینی ره و کشاور دارای مالکیت همگانی در پا بر پایه ی گروه های 
هنه ی  د ایران به ویژه در شمال کوه های زاگرس، پا به پ ای از نقاط نج

نزدیک به )1(. گذاشتندزندگی ده نشینی  هزار سهفت از  د  ال پیش از میال
رون پاره ای روستاهاگسترش یافت و سپس ، و از د ها   نخست شهرک 

رها و دولت های -دولت ه رفته ، آنهمپا با و )2(ه ای پدید آمدندمنطقشه  رفت
وه  دولتمداری چندشاهی و شی ری تک شاهی پا سپسی  زمامدا به گستره ی  

اجتماعی  منده بر . نهادندزندگی  و کند چیرگی فرهنگ آر این دوره تجلی آرام 
های تک شاهی بود که در یک فرایند . کوچنده بود ، طوالنیاز داخل زمامداری 
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ر بازدستگاه دو ده و استوار ب هی گستر ری شاهنشا ارهای همگرای لتمدا
رارویید ای ف  .منطقه 

و بویژه دستگاه دولتی و  ها و سازمان هایِ اجتماعیِ پیچیده  هاد پیدایش ن
پرستشگاهی و لشکری   و تقسیم اقتصادیو دادگستری، با رشد دیوانی و 

ها و طبقات اجتماعی د الیه ها و گروه  ر اجتماعی و پیدایی  در . ر پیوند بودکا
وه های تولیدی  میان رشد شی ره بااین  وین دو هره گیری از کارافزارهای ن  ب

نند تولید ا پشت سرگذاشت مهایی، ما غ و آهن ر مفر و   ،همسو با آن. س 
در پی آن  دا شد و  ماعی میان شبانان و برزگران پی نخستین تقسیم کار اجت

رفته الیه های نوین ه وران و صنی مانندرفته  عتگران و بازرگانان و  پیش
دند های . صرافان پدید آم همپا با این تقسیم کار اجتماعی، در داخل گروه 

داد رخ  کار  ماعی که در آغاز به . اجتماعی نیز تقسیم  از درون گروه های اجت
گانی به تولید اقتصادی در بخش  کیت هم ا مال مانی ب صورت ویس های دود

مپروری و پیشه وری می  د، نخست سران ویس پرداهای کشاورزی و دا ختن
، در روندی ها مناسبات اجتماعی  پدید آمدند و در این راستا با پیچیده شدن 

رازگاه، گروه های ود پرستشگاهی  دربار  روییدندی و دیوانی لشکری و  .  فرا
وه  ه شی و بدین گون کاهنان بود  غاز در دست  رهبری واحدهای اقتصادی در آ

گی داشت هی چیر رستشگا مامداری پ دیگرگونی ها، توان کاهنان .ی ز  در روند 
دستگاه زمامداری کاهش یافت و جای آن ه مراتب  ه رفته اندر سلسل  را رفت

 .شاهک ها و شاه ها و شاهنشاهان گرفتند
د که چند خاندان،  ماعی بدین گونه بو در ایران شکل گیری سازمان های اجت

در درون یک ده عشیرتی زندگی می ) ویس(طایفه ای را تشکیل می دادند که 
و(چند طایفه، قبیله ی خویشاوندی. کردند د و از ) زنت را تشکیل می دادن

و بیش همکیش قوم  زبان و کم  گی قبیله های خویشاوند و هم همبست
د می آمد)دهیو(مشخصی که ساکن یک سرزمین بود در باالی  )4-3(.، بوجو
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هک ها قرار داشتند و اعضا آنان در آغا ز به سه قبیله ها، پیشوایان یا شا
دند می ش کشاورزان بخش  کاهنان و جنگجویان و   )5(.گروه 

ران، دولت ایال م بود رین دولت کهن سال ای ک به (شناخته شده ت  4000از نزدی
رشد ).  سال پیش از میالد639  تاسال می توان دولتمراحل  ر این برش را   د

رجسته کرد ری قبیله ای و ویسی هم. به گونه ی زیر ب مامدا راه با در آغاز، ز
واحدهای اقتصادی در  رونی   بوجود آمد و اجتماعی-پیچیده شدن الیه بندی د

اند د نقطه ی ایالم. ریشه دو در چن ر پی آن نخست  دولت های مستقل - شهر،د
د شوش، آوان، باراخشه،  ز آنان مانن گانه ای پدیدار شدند که پاره ای ا و جدا

مانس، خوخنور و انشان، پایه های اساسی دولت یگا ه و سرتاسری ایالم سی ن
استوار کردند نا به نیازهای - شهر،در برش بعدی. را  دولت های جداگانه ب

هایی  ا دشمن مشترک، اتحادیه  رزه ب دسویه، از آن دست مبا دوسویه و چن
ماندهی از  ، فر هنگی کارکردهای ارتشی دند و برای یکسان سازی و هما برپاکر

گانه ی ای. میان خود برگزیدند الم در نیمه ی دوم هزاره ی پیدایی دولت ی
ه سرکردگی  ناگزیر این "پوزواراین شوشی ناک"سوم پیش از میالد ب  برآیند 

ه دست آمده، )6(.روند بود ه از کاوش های باستان شناسی ب ری ک  در بنا بر آثا
، زمامداری در دست کاهنان بود مونه در شهر شوش، کاهنِ . آغاز برای ن

منطقه ای دولت -شهرهای همه ی سازمان  بر ،مهمترین پرستشگاه 
مانروایی داشت رستشگاه مسئولیت  )7 (.فر ای پ بدین گونه کاهن بزرگ یا پیشو

گستری را همزمان بر عهده داشت داد دینی و مالی و لشکری و   در .*کارهای 
مندانِ ه ایِاین چارچوب مهمترین کار گاهی حرف پرستش دند از ،  رت بو  عبا

                                                 
ن النهرین( روند در میان روداناین * ی شد) بی یز دیده م پس از مرگ نبوکد . ن اسی  حران سی بخشی از ب

ال  ند 562نصر دوم در س  پیش از میالد در پیوند بود با درگیری های میان روحانیون و نظامیان بل
تاثیر گذاری در. پایه خالت های گسترده در سیاست روی آوردند و در این راه از  اهنان به د  کارهای ک

نی نیز خودداری نکردند ن دارای ویژگی هایی بود . دیوا  با آغاز دوران ساسانی و واین دوران هم چنی
یجاد رفورم مذهبی و رشد روحانیت متمرکز همسانی هایی داشت  34)(.کوشش برای ا

نبن بست های یی در جامعه ی ایرا  روبنا
 

 
 

14 

و ) پاشی شوادوآ(ننده پرستشگاه، اداره ک)ماش شار ادوآ(خزانه دار
دست ه صورت بدینسان نخستین سازمان دولتی ). شاتین(روحانیون زیر ب

وه  ری دینی یا جل مامدا غازین از یز  )9-8(. پیدایش یافت"فره ایزدی" آ
ری پادشاهی د دولتمدا و -نخست کاهن(در هزاره ی دوم پیش از میال هی  شا

هی و سپس شاهنشاهی-تک ساالر چیره شد و بدین بر زمامداری دین ) شا
ع دستگاه دولتمداری شاهی  دینی و پرستشگاهی تاب ان و پیشوایان  گونه سر

مور . گشتند ر هم ا ر کنا گاهی د پرستش در ساختار نوین، سازمان شاهی و 
ری و پیشه وری و  و دامدا کشاورزی  دولتی و جاری در بخش های 

ولیدکنندگان ژه ت ر کنترل گرفتند و به بوی مورد بهره کشی بازرگانی را زی  را 
ر دادند ابع طبیعی . قرا و من ، مالکیت همه ی زمین ها  در فرایند همین دگرگونی

کی(به شاه ، سوکالماه و سون رون همین سیستم )10(.منتقل گردید) سوکال  از د
مالکیت همگانی نیز رفته رفته دگرگون  ا  مانی ب ویس های دود  ، دولتمداری

د و همپا با الیه بندی اجتماعی،  اقتصادی درباری و -دستگاه سیاسیشدن
وانساالرپرس  در پیکره ی دولت بوروکراتیک تشگاهی و سپس اشرافیت دی

دند رویی ده . فرا گرفتن اختیارات گستر دست  ری با به  نوین زمامدا این ساختار 
، کشاورزان و شبانان و پیشه وران  هره گیری از فعالیت های سودجویانه و ب

د بهره کشی گرگونی نوین علیرغم )11(. قرار می دادرا هر چه بیشتر مور  د
د نیروهای افزایش فشار به تولید ، رش  را شتاب اقتصادیکنندگان جامعه

ری بخشید  .بیشت
ه شدن می بود روندی همسان رو ب می بایست  ر خاور و مرکز ایران نیز  بر . د

ه الیه  ا خاور ایران در پیوندند، تقسیم جامعه ب پایه اساطیر ایرانی که بیشتر ب
ماعی پیش از آمدن زرتشت نیز وجود داشته و پاره ای از  ها و طبقات اجت
ر نجد ایران  روند د ، این  ر جهان ر د د که برای نخستین با تاریخ شناسان برآنن

ر گشته است 1(.پدیدا عتی )2 گروه های صن وستا از تقسیم جامعه به   در خرده ا
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ه گروه مشخص گردید) پیشتره(و پیشه وری ده شده و س : ه اندسخن ران
رتشیان یا  ا ا دوم رثئیستر ی مان آتش،  هنان و خاد روان یا کا نخست آث

ران ورز در -و سوم واستری) عرابه سواران(ارتشتا کشا ر و  فسونیت یا دامدا
موتی یا پیشه ور ر ه 1(.کنا ران نزدیک به )3 مس در ای ژه کشف   6 تا 5 به وی
میالد ز   و محالت  در کارگاه هاانبوهتولید صنعتی  و هزار سال پیش ا

مان یافته در  ه آثارش در 3600جداگانه و بسیار ساز د ک ز میال  سال پیش ا
د تقسیم بندی طبقاتی و )ARISMA(آریسما  پیدا شده، نشان دهنده ی وجو

کشوری و لشکری در خاور و مرکز ایران  و سازمانی و  ری  سلسله مراتب ادا
1 (.است وستا به پیروی از آیین ا )4 ک "شاره های روشن ا  نیز "پادشاهینی

های  گونی  ور و مرکز ایران همزمان با دیگر ر خا ارد که د از آن د نشان 
ه شکل گیری بوده است ر باختر ایران، روند همسانی رو ب ری د 1 (.دولتمدا 5(  

هایِفرایند مانیِ تبدیل ویس  ه های قبیله ای و ین نخست دود  به اتحادی
های هشتم و هفتم پیش  هنشاهی، در سده  از میالد در دولتمداری شا

مین ماد رو به تکامل شتابان گذاشت 1(.سرز ده، سپاهی و )6  هر رییس خانوا
ر  د رویدادها تانجمن مردمیعضوی د ر رون ه ب گون اشت و بدین  اثیرگذار  د

مان چیرگی رونداین . بود از ز ایی دولت بزرگ ماد و  ز پید  پیش ا
و آذربایجا(کوتیان کردستان  از ساکنین آغازین  مادها و  ن و کوه های پدران 

گرس دان) شمال زا ماعی و -بین النهرین-بر میان رو دی واجت  و آمیزش اقتصا
فرهنگی آنان با سومری ها و آکادی ها و ایالمی ها در سه هزار سال پیش 

ز گشت د آغا   )17(.از میال
وه ی اداریِ ایالمیان از شی نند  ها ما  شاهیِ- تکسیستم دولتمداری ماد

ده ا،پراکن ه شیوه ی زمامد ده  ب ات گستر ری متمرکر شاهنشاهی با اختیار
رویید ژه در زمان . فرا هی به وی دشا درون مرزهای پا در  از یک سو 

د و از سوی دیگر در کنار  مستقر بو کشاهی  وانساالری ت هوخشتره، دی
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های  و قبیله  های خودمختار  هی  دشا روایی در بابل و آشور پا مرزهای فرمان
ول ونیمه مستقل ر نفوذ د به گفته ی . ت مرکزی قرار گرفتند کم و بیش زی

، به گمان زیاد کوروش در باختر  دیاکونوف تاریخ شناس برجسته ی خاور
نیاورد و بیشتر گسترده روی  کشورگشایی   دستگاه اداری و دیوانی ،آسیا به 

ری  مامدا ه ی ز ز پهن و حتی بخش بزرگی ا اآن و لشکری مادها  رها ر  دست  د
د کرد و تکامل بخشیدخود گرفت و سیستم دولتمداری پیش این . ین را تقلی

و  مقررات اداری سخت  ان داریوش سازمان و  ری در دور وه ی دولتمدا شی
وه  نوینی جل گرفت و در آینه ی ساتراپ نشین های  ه خود  مشخصی ب

را می توان  )18(.نمود مامداری  دیوان این دستگاه نوین ز
اتیسم دولتی(ساالری و ن) بوروکر سازمان یافته  یمه سکوالر متمرکز و 
منابع -اشرافی و  ها  همه ی زمین  ه به مثابه ی مالک  شا شخص  ساتراپی با 

ز تولید  و بهره کشی بویژه ا منده  مراه با چیرگی فرهنگ آر طبیعی ه
کردکنندگان کشاورز  .، ارزیابی 

اشراف بزرگ و وابسته به چند  هسته ی مرکزی دیوانساالری نوین را 
د زمیندار تشکیل  دندخانواده ی توانمن گان همین خانواده ها. می دا هفت (نمایند

هخامنشیان را به ) خانواده در زمان  وجیه، داریوش  دند که پس از مرگ کمب بو
هنان به رهبری گئوماتا  و را بر علیه شورش کا وان پادشاه برگزیدند و ا عن

ر دادند د پشتیبانی قرا کاهنانی شورش . مور گئوماتای مغ به نمایندگی از دیگر 
اسی نوین کرد که از  د و رشد بوروکر ناخرسند بودن کاهش توان روحانیون 

و روحانیون می یافتند    )19(.را به زیان خویش 
دودی می از  انساالری نوین از نیروی کاهنان و روحانیون تا ح آنجا که دیو

درجات گوناگون،  ا پایان دوران ساسانی، به  با کاست، از آن زمان به بعد ت
سا دین  د درگیری میان  و ماموران رون ز یک سو،  و اعیان لشکری ا الران 

مالکان) دبیران(کشوری گانان(و خرده  دیگر سو) ده ز  روبرو بودیما   .
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د و از  مند شاهی را نگاهدارن رو ری نی گانان می خواستند زمامدا دبیران و ده
د کنن گی و فروپاشی دولت مرکزی جلوگیری  برعکس بخشی از . پاشید

کیه متصرفات روحانیون و اعیان لشکری با ت موال و  منابع سرشار و ا  به 
کزی وانساالری مر ز دی ها ا ه تن اتیسم دولتی(خویش، ن کم حساب می ) بورورکر

ری از موارد آشکارا گرایشات استقالل طلبانه بروز می  دند، بلکه در بسیا بر
ر، و در . دادند ها و ساسانیان بیشت این روند در دوران سلوکیان و پارت 

ددوران هخامنشیان کمتر  کاهنان، از جمله  )20( .خودنمایی می کر  پاره ای از 
در  منشیان از اسکن ه برای سرنگونی هخا د ک کم و بیش نیروهایی بودن

 )21(.پشتیبانی کردند
د، از شاهان ) استان ها(ساتراپ ها دود داشتن کشوری توان نامح مور  ر ا که د

ر کنار آ هنان و پیشوایان قبیله ها تشکیل می شدند و د نان محلی و کا
د و  مل می کردن ریان ع ر نظارت داشتندبلشک کار یکدیگ ه بر  گون ه ی . دین  وظیف

اه  ز ر ر پیوند با مرکز ا ساتراپ ها که به خوبی سامان داده شده و د
ه یا پست(مدرنترین سیستم ترابری آن زمان اشتند، عبارت ) چاپارخان قرار د

ره ی امور مالی، ایجاد راه  ها، ادا ها، آبیاری زمین ها، بود از دریافت مالیات 
ه ها تجارتخان  )22(.نگاهداری و حفظ امنیت کاروان ها و حتی شرکت در امور 

ایران حکوم کوتاهی در  ولی قصد داشت با اسکندر اگرچه مدت  کرد،  ت 
های از تغییراتی ماندهی هخامنشیشیوه  ری کندان ساز مچنان بهره بردا .  ه

کز اشرافی ره ی دیوانساالری متمر وه ی ادا ها و سا-شی تراپی با ویژگی 
و نظارت سازمان یافته  ه یافت  ها نیز ادام دوران پارت  خودمختاری هایی، در 

اشرافیتِ ره زمیندار در ادی  را راه دو انجمن یا مجلس، ی کشو شورای ( از 
اری ) اعیان و شورای خردمندان و مغان پیاده گردید و بدین گونه دولتمد

2-24(.ودبوروکراتیک نیمه سکوالر همچنان حاکم ب 3(  
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انی ر دوره ی ساسانی ساختار دیو گسترده تر ) بوروکراتیسم دولتی(د هم  باز 
ر شد ده ت رات هر سال ادر این برش بودجه ی ارائه شده از سوی اد. و پیچی

ا در می آمد و به اجر ماره ی   )25(.از سوی شاه به تصویب پایانی می رسید  ش
د ادارات دولتی را می توان از روی مهرهای ره زیا ر اسناد دو ه د  گوناگونی ک

د ا شده، به اثبات رسان 2(.ی ساسانی پید بر این پایه گذشته از ادارات لشکری  )6
رت مرکزی و دفتر  دستگاه پیچیده ی نظا ری، یک  گست مالی و کشوری و داد و 
ابطه ای نزدیک و ارگانیک میان دیوان  وجود داشت و ر مخصوص سری 

می  در این دوره که ساتراپ  )27-28(. .کردساالران مرکزی و ساتراپ ها عمل 
اشتند و در کنار  نام شاهی د را مرزبان می نامیدند و چهار مرزبان بزرگ  ها 
می که در  رفتند، هفت خاندان قدی ان قرار می گ آنان شهرداران و سپوهر
و اهمیت فراوان داشتند، از حقوق و مزایای موروثی  دستگاه دولت وزن 

نیان از آن میا. برخوردار بودند ن بودند خانواده های قارن و سورن و آرشکا
د زیخ ه گمان بسیار خاندان توانمن   )29(.و ب

گاه زمامداری افزایش  موبدان در دست در دوره ی ساسانی در مراحلی نفوذ 
ز این راه بر پایه های  متمرکز و ) بوروکراتیسم دولتی(دیوان ساالرییافت و ا

و نیمه سکوالر اشرافی کوتاه مدت وارد ،اتراپی پیشینس-سازمان یافته   خللی 
 .شد

رسمیت  ه  عواملی مانند گسترش دین مسیح بویژه پس از ب در این زمینه 
زایش نفوذ دین بودایی در خاور ایران  ده آن از سوی روم، اف شناخته ش
و هرمز  ر مانیگری در زمان شاپور اول  توسط دودمان کوشانی، گسترش کا

اول ساسانی با در پ و بهرام  یش گرفتن سیاست مدارای دینی در برابر اول 
میان برداشتن ملوک الطوایفی مذهبی، تالش همه  آیین مانی، کوشش برای از 
وندی اردشیر بابکان بنیان گذار  و نیز خویشا مرکزیت دینی  سویه برای ایجاد 

زی کردند مان ساسانی با خاندان های روحانی زرتشتی نقش با 3(.دود 0(  
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و نیم آغاز  ر یک سده  نزدیک به (دوران ساسانید سال زمامداری430از   این  
مان و اردویراف و کریتر و آذرپاد ) دود تئولوگ های زرتشتی مانند تنسر 

در پیدایی ایدئولوژی رسمی و دولتی ژه  وی دینی ایفا -مهرسپندان جایگاه 
هنان در  ای قدرت گیری اقتصادی و سیاسی بیشتر کا کردند و زمینه را بر

روز بحران های جدی در )31(.فراهم ساختنددستگاه زمامداری   در پی ب
دی، پس از یک رشته کنش و  دولتمداری و فرایندهای اقتصا دستگاه 

متقابلهایواکنش کاهنان در ،  د اول مبارزه برای کاهش نیروی  از زمان یزدگر  
رحله  د م د وار این فراین ز شد و به ویژه از دوره ی قباد  دستگاه زمامداری آغا

ز اشراف.ی جدی تری شد ر نفوذ (  قباد به نمایندگی ا بویژه هفت خانواده ی پ
می روحانیون  )قدی و  کاهنان  می مزدک بهره گرفت و از توان  از جنبش مرد

گاه نخست موبدان موبد در فهرست بازهم بیشتر  از آن جای کاست و پس 
بدین .  تنزل یافتدینییین تر پس از چند مقام غیرمراتب دولتی، به مقامی پا

را، درگیری میان اشراف زمیندار و هواداران این  می توان گونه مبارزه 
ز یک سو و روحانیون از سوی  راتیک و نیمه سکوالر ا دستگاه سنتی بوروک

، ارزیابی کرد ه ی سده ی هفتم از . دیگر ا میان غاز سده ی پنجم میالدی ت آ
، ا چیرگی عرب ها بر ایران ، همان نفوذ پیشین کاهنان تا حدودمیالدی از  ی 

مرکز اشرافی گشت به سیستم دیوان ساالری مت ساتراپی و -میان رفت و باز
ر همه ی دین ها وه ی مدارا در براب ای برش ها (شی و بیش )علیرغم پاره  ، کم 

ر پیش گرفته مادها و همسان با دوره ی  ها، دوباره د و پارت  منشیان  هخا
 )32(.شد

را می توان، ا ژه دوران ایالم تا پایان دوران ساسانی  و شکل وی ر پرت ز جمله د
و نیازهای  مون ها  دولتمداری پیشرفته ای که بازتاب آز ی دیوان ساالری  و 
ه سویه ی نیروهای  د، برش رشد شتابان و هم ری در باختر آسیا بو زمامدا

 .مولده ارزیابی کرد
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وجود : این رشد بویژه در پرتو عوامل زیر به دست آمد  ، سازماندهی کارا
ر همگرای منطقه ای و ثبات و آرامش نسب ، پیدایی بازا مامداری ی در پهنه ی ز

گسترش  منده بر کوچنده،  ه سویه، چیرگی بیشتر فرهنگ آر و ستدهای هم داد 
ه و  ده نشینی، دیوان ساالری سامان یافت زون شهرنشینی و  روزاف

رای دینی، بهره کشی از -تمرکزگرای اشرافی و بیش مدا ساتراپی، سیاست کم 
د لیراه سیستم زمین پیشرفت بازرگانی و پیشه وری و ، اری رو به رشد فئودا

کیپیدایی صنعتگری و  مالی و سیستم بان رشی  رشد صنعتی که . الیگا خاصه 
ا در  هزار تن ر کنانی بیش از  در دوره ی ساسانی کارگاه های تولیدی با کار
ای آینده ی ایران و تبدیل احتمالی و  را بر ، چشم اندازهای نوینی  می گرفت بر 

کردگ زرگانی به سرمایه ی صنعتی ترسیم می  م سرمایه ی با م به گا 3( .ا 3(   

د هزار ساله یکی از  باختر آسیا و ایران در مرکز آن، در این برش چن
های  ه  برجسته ترین کانون های تمدن جهان آن روز بود و در همه ی زمین
عی و سیاسی و اقتصادی به دستاوردهای بزرگی دست  و اجتما فرهنگی 

 .تیاف
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های زمامداری  شیوه  در  ه  های تاز  دگرگونی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا پایان سده ی داز  عرب ها بر ایران ت ره های 19وران چیرگی  ، گذشته از دو

در بافت زمامداری با یک  سازمان کوتاهی،  و  مرکز  ساالری نیمه مت دیوان 
اتیک و بیش تئوکر و کم  ریز  ساالر(گ ه ای ب- اشرافی)دین  شخص عشیر ا 

م بر باالی آن به  و اما عنوان جانشین پیامبر  ه  ه ب شا ه یا سلطان یا  خلیف
ها و منا مین  ع طبیعی همراه با چیرگی بمثابه ی مالک تنها بخشی از ز

کنندگان اجتماعی ز تولید و بهره کشی بی رحمانه ا ه  ، بیشتر فرهنگ کوچند
ری دیرینه میان دیوان سا. روبرو می شویم ر درگی ه د ) دبیران(الرانبدین گون

گانان ده د(و  سران لشکری و بخشی از از یک سو و ) زمینداران خر
می شود و  ه سود گروه دوم سنگین  زو ب روحانیون از سوی دیگر، کفه ی ترا
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ماعی دم ثبات اجت و ع اقتصادی و کند شدن -زمینه برای تنش های تند داخلی 
م رشد نیروهای مولده فراهم می گردد م به گا  .گا

د و سیاسی و این فراین دی  رشد توان اقتصا نند  د ما د عوامل گوناگونی بو  برآین
ر کل جمعیت،  نظامی مهاجران چادرنشین، افزایش جمعیت کوچ نشینیان د
و خارج از  ان از روستاها به شهرها  ز کشاورز کاهش کلی جمعیت کشور، گری

هاکشور های  و حتی به کوهستان  ه زیان زمین  ها ب گسترش چراگاه   ،
زی،  های پیاپی وسیبکشاورزی، آ دی به سیستم آبیاری و تولید کشاور  ج

های  رشد زمین  ع ها و سیورغال ها،  دولتی، افزایش اقطا کاهش زمین های 
دی بیشتر دین ساالران،  وجود روحانیون و موقوفه ها و توان گیری اقتصا

ولید  ه ی ت مان غارت گری و چپاول همه سویه و پیاپی و بی رح منی و  ناا
گان اقت د زمینداران کنند زایش تعدا انی و اف ان ایر صادی ، کاهش شمار زمیندار

ده ی مهاجر  .ناآزمو
ها و مغول ها، در  دوره ی فرمانروایی امویان همانند دوران زمامداری ترک 

ز برش های کوتاهی، شیوه ی چیره ی  ره "دولتمداری"گذشته ا ، تاراج و به
مانه ر و خشن ترکشی بیرح گان اجتما ت تولیدکنند ه نمی  از  و بدین گون عی بود 

ارگانیک میان  ری سازمان یافته و کارا و رابطه ای  توان از یک ساختار ادا
د ز و استان ها سخن ران گاه بخش بزرگی از چادرنشینان، . مرک از دید

ه یا شیوه ی  تاراجگران ریستی و  می"سیاست میلیتا د اسال و "جها ها  عرب   
و پیروی از  گیزی"ترک ها از یک سو  ها از سوی دیگر، "یاسای چن  مغول 

ز فعالیت تولیدی انگاشته می شد که حاصل آن گشودن سرزمین  بخشی ا
م و  و دا دن غنیمت ها به صورت اسبان جنگی  دست آور ه  های تازه و ب
و مرد  مار از زن  و بردگان بی ش و اسیران  و طال و نقره  اسلحه و منسوجات 

و  .بود ا دودمان ماپیش از چیرگی عرب ها  مزمان ب و دولت ایالم، برای ه د 
ه همین شیوه ی  ز از جمله ب در  "دولتمداری"دوره ی کوتاهی آشوریان نی
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ره ای روی آوردندباختر آسیا  ری آنان در پا مامدا رچه ساختار دستگاه ز ، اگ
مان خود پیشرفته بود  .زمینه ها برای ز

و شمال    ر باختر آسیا  د که با چیرگی مهاجران چادرنشین ب ده نبو بیهو
افزایش یافت و برای مدتی مناسبات برده داری به افر یقا، شمار بردگان 

مع آسیب رساند و گرایش های واپس مانده را  فرایند فئودالیزه شدن این جوا
رنشینانِ. دوباره شتاب بخشید  ، فرمانرواافزون بر آن، جنگ ها برای چاد

ه د ، ب عت پیشه د و متمدن و زرا ست امکان بهره کشی از کشورهای ثروتمن
های تازه برای دام ها و سرپوشآوردن چراگ  گذاشتن بر تناقضات و اه 

د رونی را فراهم می کر های د ری  3(درگی 5(*  

                                                 
یپاره ای * نویسندگان ایران را بازتاب ی چادرنشین فرهنگ چیرگی  در نوشته های تازه ی خود از 

اشی از کم آبی در ایران  تنگدستینداری و   که در پی آن توده ها برای به دست آوردن دانسته اندن
ار  بسیاری از پژوهشگران (نگارنده) 36(. گشته اند نقل و مکانبهمنابع طبیعی مورد نیاز ناچ همراه با 
یران ی و ماندگاری  با این که نقش عوامل طبیعی و کم آبی را در پایدار)خارجی و داخلی تاریخ ا

جمعیت کوچ نشین ایران مؤثر می داند، بر آن است که عامل تعیین کننده در گسترش دوباره ی این 
ن–شیوه اقتصادی جد ایرا بویژه از چیرگی ،اجتماعی در ن  چادرنشینان همسایه بر ایران نشأت درازگاه 

ت .گرفته است ن کوچ نشینان در این برش  ن انگیزه های افزایش توا اریخی می توان به پنج عامل  از میا
فالت ایران و برتری شماری : اشاره کرد جرت گسترده به  ن با مها چادرنشینا خست افزایش شمار  ن

جباری بسیاری ازآنان بر ده و شهرنشینان، دوم کوچ بودِ امنیت در ان ایرانی نشین شدن ا یل ن  به دل
ن به عنوان چراگاه ها که به زیان روستاها، سوم اشغال زمین های های کشاورزی از سوی چادرنشینا

تاخت و  اورزی بود، چهارم کاهش بهره وری زمین های کشاورزی دیمی و آبی به دلیل  زمین های کش
آسیب ها به سیستم آبیاری و نیاز به جابجایی مکانی برای تامین نیازهای زندگی روزمره و  تازها و 

خشک  نی های آب و هوایی و کاهش بارندگی و  جم دگرگو نگارنده . شدن رودها و نهرها و دریاچه هاپن
ند کمتر از عوامل دیگر می داند، چرا که  نی های آب و هوایی را در این رو ی و دگرگو تاثیر عامل کم آب
یران با شیوه  ی نجد ا ران وام ای ند و در درازای هزاره ها، اق امد از سویی این دگرگونی ها یکیاره پدید نی

یش تا پیش از چی خو نشینان، به خوبی با دشواری کم آبی مقابله کرده بودندهای ویژه ی  ادر از . رگی چ
ای نوین ده و شهرنشینیسوی دیگر ب ، همانا ابزارهای نوین کشاورزی و سیستم های ا دستاورده

ین های  آبیاری و کوددهی و غیره، تا پیش از تاخت و تازهای چادرنشینان، رفته رفته بهره وری زم
ب افته  یش ی ی در پی. ودکشاورزی افزا  دو نمونه ی تبریز و اصفهان که در این دوران از گزند یورش پ
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به  چادرنشینان تا حدودی در امان بودند و در زمینه ی تولیدات کشاورزی در همین برش 
قش عوامل چهارگانه ی  دستاوردهایی بیش از کشاورزان اروپایی دست یافتند، نشان از آن دارد که ن

جه داشت که برای نمونه در . سنگین تر بوده است)  آب و هواییبجز دگرگونی(مورد اشاره باید تو
ن بخش های ،همین زمان، به دلیل نبود امنیت و آرامش  یکی از حاصلخیزترین و پر آب تری

ن به گام به صحرایی خشک و ) خوزستان(ایرا ن بود، گام  شکر در ایرا که بزرگترین تولید کننده ی 
ید ن تبدیل گرد  .ویرا

یند در زندگی شهرهای فئودالی نیز فرآ تر مشابه ای با   حضور زمینداران تازه ی فئودال که اینبار بیش
فزایش هرج و مرج و .بودند، دیده می شدمغول و ترک  عرب وانچادرنشیناز   ونتخش کاهش امنیت و ا

ادی پیامد آن بود ئی، اینکه این روندبازتاب روشن. اجتماعی و اقتص  ه ی بخش های سه گان روند جدا
تقالل آنانبازرگانی  و پیشه وری و کشاورزی  ی اس پروسه   و زمینه های فروپاشی  شد کند و 

ویرانی های پی در . گردید فراهم یی، کم کم نسبت به کشورهای اروپاکشوراقتصادی و واپس ماندگی 
ی ازهم کندتر ن نی و پیشه وری، رشد ب روهای پی شهرها و گاه نابودی کامل مراکز شهری بزرگ بازرگا

. را انگیزه شد و بازرگانی یبخش پیشه وری و صنعتاقتصادی -مالیتوانایی عدم افزایش مولده و 
ن ن بر آ بویژه در پاره ای از،افزو مل دیگرهای تاریخیاین برش    از آن .  کردندنیز نقش بازیی ، عوا

انان و پیشه وران جمله بود  بسیاری از روستاهای طرف تجاری بازرگ  وزن  وشهریاز میان رفتن 
ن  می  به کاهش نقش بازرگانی داخلیاین دگرگونی ها.  چادرنشینییسنگین اقتصاد بسته و خودگردا

نباشت سرمایه در اقتصاد کشور انجامید،  ی رساند و به پروسه ا گرایش به اقتصاد طبیعی را آسیب م
 .کردمی در جامعه تشدید 

نشینان   حکومتگر چه هر دو زمینه ی پیشه وری و بازرگانی در دوران ی دیدجدی آسیب چادر ، ول
تفاوت بود ان بنا به ماهیت،همانگونه که در دوران خلفای عرب. گستره و ژرفای آن م  و  خود بازرگان

حکومت ،مقتضیات اقتصادی ن  افتند، در دورا سازش دست ی  خیلی زود با پیروزمندان عرب به 
گ به مغول ها دست دوستی دراز کردند و با چادرنشینان خاوری نیز بازرگانان، بویژه بازرگانان بزر

ی، پاره ای معافیت های مالیاتی دریافت کردند سود بازرگان ن آنان در   با گسترش شیوه ی .شریک کرد
ند، آنانبرده داری بازرگانی بردگان شریک شد خانان و ، نه تنها در  یل  بلکه در هنگام سفر مانند ا

قلیه  می گرفتند و به وام دادن به روستائیان ناتوان و سفیران دولت از مردم آذوقه و وسائل ن
جود.اخواری می پرداختندورشکسته و رب خرابی زمین های ، با این و یل ویرانی روستاها و   به دل

ار افتادنکشاورزی و سیستم های آبیاریاز ک ازارهای داخلی ،  ی ب شد و گزند به گستره   زیادی وارد 
بیعی  شهرها از ی شهری و بازار ط کاهش . محروم شدندفروش در آبادی های پیرامون، تا حدی کناره 

ن های کشاورزی ن و بازرگانان انجامید،درآمد دولت از زمی بر پیشه ورا به فشار سنگین تر  جه .   نتی در 
خزانه ی دولت از مالیات دریافتی این سیاست،ی  به  در دوران حکومت مغول ها عواید عمده ی  شهری 

اردر این دوران . دست می آمد خستین ب خرده،برای ن نعتی و بازرگانی و    بر تمامی کارگاه های ص
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دن عباسیان و توان  ان روی کار آم زه از دور دیوان ساالری نیمه متمرکز تا
ری زمینداران ایرانی گاه خالفتگی دست ر  مانند د  نوبختیان و  خاندان های 

ی از شیوه ی زمامداری ساسانیان رفته رفته برای  و الگوبرداربرمکیان
 )38(.دوران کوتاهی شکل گرفت

دوران منصور کوشش هایی در جهت ایجاد دستگاه  از  با این وجود نخست 
اردول و در پی آن اد ها و سازمان هاییتی برداشته شد  انه ی ه   مانند خز

و دیوان جن دخانه دولتی، دیوان رسایل، دیوان خراج  وجود دولتی، زرا ود به 
محلی تا حدودی مربوط شدند دند و پس از آن با موسسات اداری  با این . آم

ماموران وصول خراج ها را  بیشترِ،وجود   عادت ها و رسم های خشن اموی 
دند و با کشاورزان دند و علیرغم بهبودِ اغلب به ارث برده بو می می کر  بی رح

میان)بوروکراسی دولتی( دیوانی امورِکمِ ناهنجار ، رابطه  ها   مرکز و ایالت 
و جانشینان توانمند محلی بیم . بود ه از احضار حاکمین  معموال خلیفه ها ک

داشتند، آنانرا در محل با نیرنگ به قتل می رساندند و از سر راه بر می 
   )39(.داشتند

ولد تاریخ  ، بارت مامداران محلی درباره ی روابط میان خلفای عباسی و ز
ژهشناس برجسته ی خاور ویسد  با موشکافی وی  اگر سلطان ": ای چنین می ن

ا فرامین شفاهی و یا کتبی و  کشور خویش ب ر اقصی ایاالت  انست د می تو
                                                                                                       

یاتی به نام ،فروشی اری بر پیشه وری و . بسته شد"تمغا" مال  دریافت گزاف مالیات ها بازتاب مرگب
یاتی دیگر به نام فزون برآنا. بازرگانی داشت  ، بازرگانان و پیشه وران ناگزیر بودند،"طرح" با مال
ن می گرفتخوارباری را که  ار چهارتا پنج برابر گرانتر از قیمت باز، دولت به رسم خراج از کشاورزا
ند ال کاال از نقطه ای . خریداری کن شد و  کشور،دروندر هم چنین برای انتق باج تعیین  یا   حقوق گمرکی 

خت  حمیل گردیدبیشتر آن به بازرگانان بزرگ و نیز پردا پیشه وران ت ده وضع پیشه ورانی که بر. به 
تر  ار سخت حه و لباس و لوازم سپاهیان را تهیه می کردند، بسی شده و در کارخانه های دولتی که اسل

تی ای که در سال . بود ارخانه های دول  میالدی در ایران پدید آمدند، ملک دولت شناخته می 1320ک
ن ارکنا نسل برده بودندنسل آنان شدند و ک  )37( .. در 
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و جانشینان خویش را معین کند  ه کار برد، حکام  بدون این که نیروی نظامی ب
د که  ده می ش روزی بزرگی برای اصل سلطنت شمر ر دهد، این پی و یا تغیی

کن نبودباالتر از آن م سلطان فقط آنگاه در امور فالن یا بهمان ایالت ... م
مداخله می کرد که شکایتی از حاکم به دست او رسیده باشد و یا عصیان و 
دن آن  افته باشد که حاکم از عهده ی فرونشان ر آن ایالت وقوع ی اغتشاشی د

ایبدین گونه  ".بر نیاید ه ی میان دولت مرکزی و  لت هارابط د  نبو به دلیلا
ز  رابطه ی ارگانیک متقابل و هادشمنی ایرانیان با نی و با عرب  ، سست بود 

ساتراپی ساسانی و سکوالریسم ویژه ی آن، -سیستم دیوان ساالری اشرافی
ر می داشتند . فاصله ی زیاد داشت ز جمله ایاالتی که بیشتر سر به شورش ب ا

ان به خراسان و فرارود استقالل طلب بودند، می تو هرورا ام(و  و ) الن
ره کرد و گرجستان اشا ربایجان و اران و ارمنستان   )40(.آذ

مان دیوان ساالری نیمه  گی مغول ها، ه ها و سپس چیر ک  با توان گیری تر
و در دوره ی ایلخانان،  برداشته شد  ه از میان  ز رفته رفت نی کننده  و ش متمرکز 

ه بیرون ر موارد تقریبا از پهن ر بیشتر  های دولتی مرکزی د فتند و توان اداره 
دات ماندگان عرب ها (حاکمان محلی که بیشتر از میان چادرنشینان و سا باز
استین و ناراستین پیامبر نوادگان ر بودند، بسیار )  اسالمدر ایران و از 

 .افزایش یافت
ز پیدایی و  ان ساالران ایرانی عاجزانه کوشش می کردند، ا در این میان دیو

ان دولت مرکزی گسترش شکاف میان ایالت ها جلوگی ر تو ری کنند و ب
ایند ز زمینداران بزرگ بودند، هم چنین . بیافز ان که خود ا این دیوان ساالر

تالش می کردند، بهره کشی بیرحمانه و تاراج گونه ی فرمانروایان 
دولت مرکزی و  مالیات های گوناگون دریافتی  رنشین را کاهش دهند تا  چاد

ک های محلی به ویرانی زمین های  ورزی نیانجامدخان  مونه . شا برای ن
زان خان که یکی از  زیر غا رین زمینداران از جمله در برشیدالدین و زرگت
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لیات ها چنان  می کرد که ما هاد  خوزستان و عراق عرب و فارس بود، پیشن
د  کنند و سبب "دریافت شون اعت میل  دم به زر موجب خرابی نباشد و مر تا 

دند 4(."عمارت والیت گر 1( 

ژه پس از روی ک داران فئودال، بوی ار آمدن صفویان، دیوان ساالران و زمین
دند،  رنشین چیره ش و بیش بر سران لشکری چاد عباس، کم  در دوره ی شاه 
ه گستره ی  های آنان نکاستند، بلک وان روحانیون و تندروی  ولی نه تنها از ت

ذ اقتصادی و سیاسی آنان را افزودند ره ی نابسامان و بحربرآیندِ. نفو  ان ادا
ناآرامی در کوتاهی، افزایش  و تنگ نظر، علیرغم برش   دستگاه دولتی متحجر 

ه ویژه در نواحی غیرمرکزی و بحران اقتصادی روپاشی -ها ب اجتماعی و ف
روی . کشور بود از  روحانیون پیش  های تندروی دینی و افزایش توان  نشانه 

دن صفویانِ هکار آم ا چیرگی عرب ها مسلک شیع ایران آش و ب ده ، در  کار ش
ز اسالم، از .بود نا دوره ی (وران ایالم تا پایان دوران ساسانید پیش ا به استث

مونه )کوتاهی در آغاز دودمان ساسانی رات بود و برای ن ، اگر چه شاه تئوک
و وادار  ده ی اهورمزدا می خواند، ولی دین ساالری  ماین د را ن داریوش خو

دولتی راه فکردن خشن مردم به پذیرش آیین  ز  مانند  ا شارهای اقتصادی 
کنجه و قساوت"جزیه" و مهم و تحقیر و ش های مقدس  انسازی بنا   و ویر

دن دگراندیشان به ترک آیین برای ناگزیرگسترده وجود در این مقیاس ،  کر
دوره ی ساسانی پس ازب. نداشت مونه در   ، کاهش توان موبدانرای ن

نند زرتش ز تمسیحیت را ما کانیگری ا د و پیشه وران و  شاهی می دانستنار
زار و پیگرد  اقتصاد کشور نقش داشتند، مورد آ مسیحی که در  بازرگانان 

رفتند ر نمی گ 4( .قرا 2( 

و عباسیان آیینی و تندرویِدین ساالری ر دوره امویان  ره  د ، گذشته از دو
، های های کوتاهی کنش و واکنش  ر جریان  و د روز کرد   به گونه ی کالسیک ب

رفته بح ری و رارانگوناگونی، رفته  گاه دولتمدا دست روندهای اقتصادی و   در 
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من زدساختارهای عی دا د.  اجتما ها در این فراین  در میان فاطمیان و پاپ 
مندیشاندوره  توان ن بود و برای ی مرزهای ایران نیز در جریااسو در فر،ی 

روپا پروسه ی دی رانمونه در ا ماعی و اقتصا گی و اجت د فرهن ده  رش  در س
کند کرد700دیک به های میانی نز  )43(. سال، 

، بویژه زیر تاثیر سنگین  کالسیک حاکم بر آن دوران گر چه دین ساالری  ا
مادی ایرانیان  کمرنگ تر شد و ، پس از سرنگونی امویانخاصه  ومعنوی و 

ر جامعه همه سویه و  ر آن ب مجالی برای رشد کوتاه فراهم ساخت، ولی تاثی
 .دیرمان بود

ه شم ه خواج مون ه ترین زمامداران برای ن رجست س الدین علی که از ب
های  الیه  روستاییان و  د پشتیبانی نسبی از  سربداران خراسان بود، با وجو
ه خرج می داد و  های خود تندروی دینی ب ای سیاست  ر اجر ری، د بینوای شه

ه  ه ای ک گون می آفرید، به  و وحشت  نبود که "و ترس   هیچ کس را یارای آن 
د نام بنگ و شراب بر س و فرمو زبان ها راند و فحشا را ممنوع ساخت   500ر 

در چاه افکنند را زنده   )44(."روسپی 

ز  ، ا نیز که با تندروی دینی در ایران بر تخت شاهی نشست اسماعیل  شاه 
اشت همه ی مردم پهنه ی پادشاهی را وادار به پذیرش اجباری  آغاز قصد د

ر برابر . آیین شیعه کند اکسانیپاسخ او د گونه  که از  و پرسیده بودند، چ
رفتار خواهد شد،  د  برای نمونه با مردم تبریز که دو سوم آن سنی هستن

کار و نمونه وار بود ، به توفیق اهللا تعالی اگر ": آش من از هیچ کس باک ندارم
می گذارم ک کس را زنده ن کشم و ی  )45(."رعیت حرفی بگویند شمشیر می 

ران کننده رشاه که پس از جنگ های وی ، ایران را مدت کوتاهی دوباره سر ناد
روحانیون  دولتی از توان سیاسی و اقتصادی  و سامان داد، در دستگاه 
رسمی اعالم و آیین نسبتا نوینی را  کاست و مذهب جاری شیعه را غیر 

و بنابراین . جانشین آن کرد د  د دین نوینی بو وی در پی ایجا د  این وجو با 
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وز گرایشاتِ کرهن واپسگرایانه ی تئو ریاتیکِ  ده  و دولتمدا  بازمانده ی از س
ه همراه داشت نیمه . های گذشته را با خود ب علیرغم سیاست  رشاه  ناد

ان و زمینداران برای  ه دیوان ساالر ز تکیه ی گسترده ب سکوالر خویش ا
اقتصادی همه سویه و شتابان  ده بازسازی  مول کشور و رشد نیروهای 

ن ریستی برای به دست آوردلیتات می سیاس به بیشتری و.ی کردخوددار
زه  ز راه گشودن سرزمین های تا مت ها ا  .روی آوردغنی

کومت های محلی ایرانی در دوران کوتاه زند، همسان با دوره های کوتاه  ح
ر پوشش خلفای عباسی و صفاریان و آل بویه (زی مانند طاهریان و سامانیان 

رفت)و آل زیار منده و نیرو گ ر فرهنگ آر گی بیشت وان ساالران ، برش چیر ن دی
و سازش با روحانیون و لشکریان  ر در کنار مدارا  و فئودال های زمیندا

رنشین بود را می توان مقطع ثبات نسبی . چاد د  ریم خان زن ری ک زمامدا
دی مولده ارزیابی کرد-اقتصا  .اجتماعی و رشد نیروهای 

با روی کار آمدن دودمان قاجار، علیرغم بهره گیری مقطعی از دیوان 
مودهساال ر(ران کار آز ها و امیرکبی م  م مقا نقش سران لشکری و ) مانند قائ

و در  ذشته افزایش یافت  د گ مانن گاه دولتمداری ه کشوری چادرنشین در دست
ر آن تا حدودی حضور روحانیون بیشتر شد در این برش بویژه در . کنا

تنگاتنگی وجود ندا و  ، میان دولت مرکزی و ایاالت رابطه ی ارگانیک  شت آغاز
و بهره گیری از نمایندگان  و دسته بندی و ایجاد نفاق  و بیشتر از راه نیرنگ 

ر ایالت ها، بر کشور فرمانروایی می شد رنشین دولت مرکزی د از جمله . چاد
ژه -گسترش جریانات حیدری دوره ی صفوی و بوی ز  مانده ا متی و باز نع

ر  می د ناآرا عباس و پیدایی درگیری های همیشگی و  مناطقی که سلطنت شاه 
من زده می شد کومت دا  )46(.کمتر زیر نفوذ مرکز بودند، از سوی ح

کارا و نیز ثبات و امنیت  و  ه  دستگاه دیوانی سازمان یافت از سوی دیگر 
دی وجود کوشش دیوان ساالران تمرکزگرا، نخست -اقتصا اجتماعی، با 
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ه و مال عام ه ی داخله و  زارت خان ز چندی سه و یه وجود نداشت و تنها پس ا
ا  دند که نخستین هیات دولت باپید در باالی آن ان وزیرش و یک صدراعظم   

ه بودند ها . جای گرفت ه ها بعد رت خان مار این وزا دوره ی بش و در  ه شش 
4( . اداره افزایش یافت13ناصرالدین شاه به  7( 

د وزا وجو رغم  مرکزی، عمال اداره ی امور در ایالت ها در رعلی های  ت خانه 
اعیان چاد و امنیت اقتصادیدست  اجتماعی -رنشین خانواده ی قاجار بود 

وجود  گی بر واپس ماندگی  و چیر د شتابان اقتصادی  رای رش بایسته ب
ه ی . نداشت رارویی سرمای نبود امنیت الزم برای رشد اقتصادی و تنگناهای ف

 ، های گوناگون در بازرگانی به سرمایه ی صنعتی، علیرغم وجود وزارتخانه 
دوران امویان  از "دولتمداری" شیوه ی این . دیده می شودارانمونه زیر آشک

کوتاه مدتی، جریان داشت19تا پایان سده ی  موع ":  با وقفه های  بقرار مس
ر اصفهان وام می  کی از تجا ه زور از ی هنگفتی ب شاهزاده ظل السلطان مبلغ 

کند و بعدا در تادیه آن تعلل می  ه تهران می. گیرد  ره ناچار ب  آید و تاجر بیچا
کند که طلب شاکی را هر چه زودتر بپردازد . ناصرالدین شاه موکدا امر می 

و با کمال امیدواری به اصفهان مراجعت  تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان 
د م می کن دستخط شاه را به ظل السلطان تسلی ه ی . و  ز مالحظ شاهزاده پس ا

می نگرد ای به شاکی  لحظه  این :  و می گویددستخط شاه با نظر تیزبین خود 
ز شاهزاده ای  و رشیدی است که ا مرد پر دل  می شود  محترم معلوم  آقای 

کند من به شاه شکایت می  و سپس جالد می . من باید دل او را ببینم. مثل 
ده و  و دل او را برای مشاه رند  می دهد شکم شاکی را بد خواهد و دستور 

هند ر د ر سینی مخصوص قرا  )48(."معاینه د

ز ن ا در دوره ی قاجار به تصویر در شیرا منی ر ه همین ناا گانی به گالی یز بازر
کشد کار بوده و زحمت ": می  درانم در این  رم و تا چند پشت پ رت دا من تجا

رم ه قدر یک نایب الحکومه ی بوشهر ثروت ندا ه ی اینها ب . کشیده اند، با هم
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و ریاست است که گنج بادآورد است کومت  ران ح  شقی هر قدر حکمران. در ای
د دولت  د، در نز می کن رت  ا بیشتر قتل و غا تر و بی رحم تر است و مردم ر

است ر و معتبرتر  4(".محترم ت 9( 

ر د اصفهانهایوقتی شیوه ی زمامداری در شه مانن گی   این  و شیراز بزر
ها و قصبات یالت هاینه می نمود، روشن است که در اگو  کوچکتر و روستا

ر زیر کنترل شاهزادگان و  فرزندان و خویشاوندان خاندان قاجار که بیشت
ر بود هنجارت ر داشتند، وضع نا  قرا

عی و انتقال -برای نشان دادن زمینه های روبنایی ایجاد ثبات اقتصادی اجتما
گاهی و  کار د انبوه  ز بخش بازرگانی و مالی به بخش صنعتی و تولی سرمایه ا

رخانه ای، از  ر ایران3600کا منطقه( سال پیش از میالد د ریسمادر  ایانتا)  آ   پ
که کارخ کنانی بیش از دوران ساسانی  کار ه هایی با   تن وجود داشت، هزاران

مسائل ر حل و فصل  دوره د  به شیوه ی برخورد اشرافیت فرمانروای آن 
ره ای می کنیم تا تفاوت ها گویاتر شونداقتصادی  . اشا

ری تنظیم و  از سوی طب های سالنامه های ساسانیان که  ده  نوشته بنا به دا
ولش شاه ساسانی "شده، کمی پیش از خیزش مزدکیان به هنگام قحطی، 

هجرت ایشان از  د و سبب  گفته ان اطالع یافت که روستاییان دهی را ترک 
ر و تنگدستی بوده یا دهگان به معنی (پادشاه فرمود دهقان. زادگاه خویش فق

میندار روستاییان کمک نکرده) ز ه  را تنبیه کنند که چرا ب ده  وسایل آن   و 
ده و در اینزن هم ننمو ماجرا صحبتی از تعقیب و مجازات دگی را فرا  

5(".روستاییان در میان نبوده 0( 

وه مین شی ران، کم و بیش در شهرها  یه افیت آن دو اری از سوی اشر زمامد  
ر بخش  ه را برای جابجایی سرمایه ی انباشت شده د نیز پیاده می شد و زمین

کشاورزی و  گانی  و بازر  به بخش صنعتی فراهم می کرد و دستگاه مالی 
می ز آن بهره  گون ا گونا رشد آن را شتاب شاهی از راه مالیات های   برد و 
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های محلی .ی بخشیدم ری تا دوران حکومت  مامدا  بازتاب این شیوه ی ز
نند  ددولت ایرانی ما دی باقی مان و صفاری نیز تا حدو ده نبود سامانی   و بیهو

انی برابر با  پاره ای از که سرمایه ی خراج یک سال و نیم "بازرگانان ایر
5( . بود"ایالت فارس 0-1( 

ری، نخست  مامدا دو شیوه ی ز دیوان ساالری برای روشن تر شدن این 
افی ساتراپی با شخص شاه به -متمرکز و سازمان یافته و نیمه سکوالر اشر

ع طبیعی همراه با چیرگی فرهنگ آ ه ی زمین ها و مناب ده مثابه ی مالک هم رمن
کنندگان کشاورز د  ژه از تولی کشی بوی ره  دیوان ساالری نیمه  و دوم و به

و کم و بیش عشیره ای با - اشرافی دین ساالرمتمرکز و سازمان گریز 
شخص خلیفه یا سلطان یا شاه به عنوان جانشین پیامبر و امام بر باالی آن 

مالک تنها بخشی از زمین ها و منا  با چیرگی ع طبیعی همراهببه مثابه ی 
عی تولیدکنندگان اجتما مانه از  کشی بی رح ، به بیشتر فرهنگ کوچنده و بهره 

ه های نه چندان دور نگاهی  های منشیان دولتی از گذشت دو نمونه از نوشته 
 .می اندازیم

ویسان پایان  و طغران ما از مستوفیان  لحک هره به رستم ا محمد هاشم آصف، ش
عصر قاجار بود زند و آغاز  روشنی برجسته ترین . دوره ی  وی به گونه ی 
هن ایرانی وان ساالری اشرافی(ویژگی های زمامداری ک را در ) ساتراپی-دی

ر نیازهای "قانون سلطنت"کتابی به نام  کافد و کوشش می کند آن را ب می ش  
ره انطباق دهد مت کار وی در دفترخانه ی دولتی سرچشمه ی . آن دو مداو

م انش تاریخی و خبرگی او در فن  وفی گری بودد های . ست گاه  ده ی دید فشر
است گرانه  گر ایرانی گردآوری شده، روشن ز سوی دو پژوهش ه ا  :او ک

د" ه شمار آور ه ی عقاید پیشینیان ب دنبال ا باید  او ر در ضمن . حکمت سیاسی 
، معتقد به تفکیک سیاست از دیانت رخوردار است  .از آزاد اندیشی دینی ب
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ه ی...  ا سای و فرمانرو ر تفکر ا د به خصلت .  پروردگار استد از این رو بای
دل که بر نظام اداره ی دولت هفت ) شاه... (هور خدایی است متصف باشد ظع

.. وزیر معین می کند مور . ه است که در همه ی ا وزیر اول اعتماد الدول
ماالت آراسته  وم و فنون و ک و بایستی به عل هی دستور کلی از اوست  پادشا

 ...باشد، وکیل الدوله که 
کیل می شود از عمال سبعه...  مت که : حکومت هر بلد نیز تش حاکم، وزیر حکو

منصوب نمایند، وکیل الرعایا و  و را باید معزول و دیگری را  ز یک سال ا بعد ا
ه ریاست مطلقه با ....  دی نیست ک عقل باشد، تردی اگر سلطان را سالمت 

موهبت عقل بی بهره بود . اوست م و حکمران از  لی آمدی ده و ر دی چنانکه بسیا
ر امور مملکتی دخل و . ایم ا نباید د رعونت و سخاوت او ر در حالت سفاهت و 

ران اداره کنند... تصرفی باشد  کت را وزی  .و سیاست ممل
کاردانی است...  ر دولتمداری و  زارت تکیه گاه او ب ر شرط و گر وزیری . د ا

ز هم عیبی ندارد ان باشد اما مخالف مذهب هم باشد با  یعنی ابراهیمی یا کارد
کی نیست زرتشتی باشد نیکوست و با عنی حکومت ... موسوی یا عیسوی یا  ی

اخله  کی خالف مد د زیرا مصلحت مل عترض مذهب خالیق گرد نمی بایستی م
د اما به دین دیگری کاری . در دین مردم است ه شاه باید خود دین دار باش البت

ر دین خود قائم باش کس د هر  ، بلکه   .دنداشته باشد
و اهل ...  زیران  گردد از و مجلس پادشاهی هم در کار است و آن تشکیل می 

ان میر و ا د می شود . دربار  عصر منعق . این مجلس هر روز  پادشاه هر جمعه ..
ه هر کس عرض  ان خانه بنشیند و اذن عام دهد ک روز در دیو از بامداد تا نیم

درسی شود  .حالی دارد بگوید و دا
مالیات دیوانی امالک اربابی مالیات دیوانی امال...  دشاهی سه یک، و  ک پا

و عوارض حسابی باید پنج یک . یعنی رعیتی پنج یک می باشد و صادریات 
د دفترهای داد  دفترهای دیوانی باید راست و درست باشد مانن مالیات باشد و 
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االجاه کریم خان زند  دیگر ... و ستد دیوانی و که براستی و درستی آن ها 
ر نمی ب  .اشددفت

ه گدا و چه وزیر و چه شهری و چهر صنفی از اصناف خالیق چه شاه و ... 
و چه عالم و چه جاهل و  از خانه و ... چه روستایی و چه مجتهد و چه مقلد 

و قرار دهند... اسباب و اثات خانه   .در خور ا
د رودخانه هاست...  و س انسرا و . دولت مسئول ساختن قنات  کارو اما تعمیر 

ها می آب انبار ه و سربلوک  ها و منزلگاه های سر راه به عهده ی روسای قری
 باشد

 . ه ی .. ر همین طریق ر اث روح است و ب و سرور مایه ی شادمانی  بعالوه جشن 
در هیچ کتابی از کتب  رقی و نمو می باشد و  روز در ت میمونه ملک روز به 

ده است  و نواز و سرور نش ع و نهی از ساز  مانی من 5("...آس 1( 

زند پیاده شد، در ره ی  ه گوشه هایی از آن در دو وه ی دیوانی ک این شی  برابر 
ه ی دوم دیوان ساالری گون ) چادرنشینی یا دین ساالر-اشرافی(می توان به 

اخت ز سوی پاره ای مستوفیان ترسیم شده نیز نگاهی اند ه ا میرزا محمد . ک
افتگان دستگاه دیوان و سال حسین خان فراهانی دبیرالملک از پرورش ی ی بود 

مخصوص امیرکبیر را داشت وی درباره ی دوران قاجار و . ها سمت منشی 
ویسدانینابسام های آن می ن  : 

کصد و بیست هزار ... میرزا تقی خان"  در مدت سه سال شمار قشون را به ی
رساند ا بگرداند. تن  انست آن چرخ ر ما میرزا آقاخان نوری نتو از رقم . ا

د، بر خرج افز ه یغما رفتقشون کاستن مچنان ب ، مال دولت ه  .ودند
موریتی ...  گر یک فوج برای ما اختالل کلی راه یافته که ا و قاعده  در نظم 

د، تا چه رسد  رس ه دارالخالفه ب احضار شود سه ماه زیادتر طول می کشد تا ب
موریت  .به محل ما
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 . ه خود . معایب فعلی قشون از چند جهت است.. یکی طمع کاری سرکردگان ک
می دانندرا ب زی ن ک چی ا مال و فوج ر د  دانن دیگر ... ه وراثت صاحب فوج می 

کام است از جیره و مواجب قشون بر اثر آن سرباز هم با مردم . شلتاق ح
و والیت باقی نمی  ه حالت رعیت  و آبادی ب د  می کن رعیت یاغی رفتار  مثل 

دولت هراسان و گریزانند ا همیشه از  و رعای  .گذارد 
ز...  ر از لشکر نیستوضع مالیه نی .  بهت برات بی محل در دست مردم می ..

ر کسر می فروشند  .ماند و تومانی پنج هزا
لکن اولیای . ترقی دولت و آبادی منوط است به تامین و آسایش رعیت... 

وجها من الوجوه مراقبتی نبوده و نیست ا هر . دولت را در این باب  هر کس ر
ه حکومت گماشتند  مایرید ... جا ب عال   .و مبسوط الید داشتندف

کارش منحصر است به صحبت و تفریح و بنایی و ...  اگر سلطنت است 
هار شاهی نقد و جنس ... عمارت و  دولت است به جمع آوری و تحصیل چ اگر 

و مسکین و دادن  ر نفر یتیم و بیوه  ه و معاش چها مالیات و گرفتن چیز از مون
ر مردم اوباش قالش بی آیین  هار نف کسی از علم حرب و جنگ . ..آن به چ نه 

و درستی استی  از ر د و نه  ره ای دار 5("...به 2( 

ده دهاز س نوز ر ی  مان و در د ر این شرایط نابسا ده  بست دو عامل بازدارن  کنار 
ری و ی مامدا ری نهادهای نوین ز بخش (اقتصادی-رشد اجتماعی شکل گی

ز  کارآمد و روحانیبزرگی ا را و تاشرافیت چادرنشین و نا ، )تندرو واپس گ
گلستان و روسیه نیز وارد پهنه شدند و با  نیروهای استعماری بویژه ان
ر دشواری های برون رفت از  ز و تطمیع گونه خود، ب سیاست های نیرنگ آمی
ز هم بیشتر فساد در دستگاه  گسترش با ایران با  بن بست های روبنایی در 

میان گرو گی و دشمنی  دست هر چه بیشتر چند  ری و ژرفش  و زمامدا ها  ه 
زودند عی، اف و کم و بیش . دسته های اجتما انه  ه کوشش های ناپیگر بدین گون

ه دیوان  رای دستیابی دوباره ب نی، ب ران ایرا ز سردمدا رهدفمند بخشی ا غی
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اشرافی و کارای  و سازمان یافته  دولتی پیشین، در -ساالری تمرکزگرا 
ماند نجام   .آستانه ی رشد مناسبات سرمایه داری بی سرا

وان ساالریبازتا دن دی ه ش کست تمرکز گرا ) بوروکراتیسم دولتی(ب در هم ش
ساتراپی پیشین، از دوره ی چیرگی -و سامان یافته و نیمه سکوالر اشرافی

هایی در پاره(19عرب ها بر ایران تا پایان سده ی   از برش  ایعلیرغم فراز
ر: چندین سویه بود) های تاریخی روپاشی شبکه آبیا ی، کاهش کلی جمعیت، ف

مانی کارها و بی عالقگیِ کاری زراعتی، بی سا های    چادرنشینِکاهش دام 
ر به اد رهای کشاورزی و اقتصادی، سقوط و انحطاط شهرها اره یزمامدا  کا

اها، بهره کشی ره ای استثن  از صنعتگران و  تر بیرحمانه گسترده تر وبجز پا
د کاالیی و افزایش دی، کاهش کلی اقتصا گان اقتصا می گرایش تولید کنند  عمو

اقتصاد طبیعی  .به سوی 
های کشاورزی و  ر پایه های تجدید تقسیم زمین  های منفی ب این دگرگونی 
موده،  رنشین نورسیده و ناآز مالکین چاد انتقال بخش برجسته ای از امالک به 
لتی و افزایش  افزایش مالکیت مشروط و بالشرط زمین ها به زیان امالک دو

راه انواع گ ره کشی از  نند جزیه و وناگوبه  استوار تمغان مالیات های تازه ما
5( .بود 3( 

هنوز یکی از عرب هاپس از چیرگی  ر چه ایران در آغاز  ، اگ  بر باختر آسیا
دوره ی  ر جهان آن روز بود و به ویژه در  کانون های تمدن د رین  مهم ت

رانی و گی زمینداران ای دن" کم و بیش چیر عجامایرانی ش است  شیوه ی " یا 
دوران خالفت عباسی به تقلید از ساسانیان، دیو ز  ان ساالری در بخشی ا

رای بشریت به ارمغان  عی و فرهنگی ب اجتما دستاوردهای بزرگ اقتصادی و 
د نیروهای مولده گام با کند شدن رش رفته رفته از ،گذاشت، اما هم  

و پا به پای آن غروب خاور هم آغاز  د  کاسته ش درخشندگی فرهنگ آن 
5( .گردید 4( 
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گام دیوان ساالری سامان یا م به  رفتن گا ز میان   فته و نیمه سکوالربازتاب ا
رنشینان گسترش نفوذ چاد افسار ،و  کشی   همراه با تندروی های دینی و بهره 

رفتن  ز میان  ها و ویرانی ها و تاخت و تازهای فراوان و ا ری  گسیخته، درگی
رشد اقتصادی مش و امنیت بایسته برای   در پیامد آن .اجتماعی بود-آرا

مرکزی از محل کشاورزی، مهم ترین  دهای مالیاتی دولت های  درآم
و بحران  سرچشمه ی تولید ارزش اضافی در جامعه ی فئودالی، کاهش یافت 

ا بر گرفت  .سراپای جامعه ر
ر  روپاشی دودمان قاجار د دو جریان نقش و ف روی کار آمدن رضا شاه 

داشتند کی: برجسته  می ضد شیعه و نخست دو جنبش بزرگ، ی  خیزش مرد
و  کم یا شورش بابیان  روحانیت حا زمخالف  مارینی انقالب ضد استع  و  

کم و بیش دمکراتیک مرکزگرا و  مشروطه و دوم کوشش دیوان ساالران ت  
روشنگری در اروپا در شرایط بسیار نابسامان  دستاوردهای عصر  ا  آشنا ب

رجی افزایش نفوذ خا  .داخلی و 
داری رضا ش ده ی دوره ی زمام ریده ش وان ادامه ی فرایند ب اه را می ت

پیشین، همانا چیرگی فرهنگ آرمنده بر کوچنده و خاصه برش پیروزی 
ورژوا دی و سیاسی ب ر اشرافیت فئودال و بزرگان -اقتصا زمینداران ب

د رنشین و روحانیون واپس گرا، ارزیابی کر  .چاد
ری والیتی و موروثی قاجار برکن م تیول دا گونه سیست ار و سیستم بدین 

های کهن و انطباق آن با  راپ  استانداری امروزین که بازسازی نوین سات
، جانشین آن شد زی بود وین بورژوا های . دستاوردهای ن در کنار آن بخش 

د آموزش و دادگستری به گو نفوذ روحانیون مانن ده سنتی و زیر  نه ی گستر
 .ای استقالل یافتند

مقاوت سرسختانه ا رویکردها که با  ی دستگاه دینی روبرو بود، از سوی ین 
می شدبوروکراسی نوین سرکوب  در برابر جلوگیری.  کنش رضاشاه   از  وا

نبن بست های یی در جامعه ی ایرا  روبنا
 

 
 

38 

ماه رمضان سال  ر  ه مزار معصومه د ورود خانواده پهلوی بدون چادر ب
ر بود1306  . نمونه وا

د گور معصومه  م فرستاد و سپس وار ا به ق وی نخست نیروهای موتوریزه ر
از دستگیری  ری از مالیان دستور دادشد و پس  انه خز( شیخ محمد تقی"شما
ار مسئول جمع آوریِ عتد را دمر )  آنجا حقوق علما و طالب و امام جما

مینواخت و شیخ فریاد می  د بر پشت او  د و شاه عصای ضخیم خو انیدن خواب
مام زمان به فریاد برس و اهالی مذهبی قم ...!زد یا ا علما  علوم دینیه و   طالب 

مال خ ر حال از اع رت بودند شن و شدید شاه د هیچ تصور نمی و بهت و حی
د و شاه  کش کار به اینجا ب ت چنین اقدامات سختی را که نسبت اجرکردند که 

عامه توهین آمیز بود، نمایده آب انظار  ه و مقام روحانیت در   )55(".ستان

دیگر  و  مسانی هایی میان رویکردهای رضاشاه  می توان ه ه  در این زمین
مامدار ان گذز و ژاپن در دور مایه ان بورژوایی اروپا  ز فئودالیسم به سر ار ا

ه( و روحانیون مبارزه با سنتگرایانداری برای د پتر در روسی ده ) مانن مشاه
تازه و متمرکز، مجری قانون و حقوق بورژوایی، تامین  دستگاه دولتیِ .کرد

ر یک بوروکراتیس مایه داری و استوار ب مالکیت سر منیت و  ه به کننده ا م وابست
رنشین بود ر چاد ارتش غی  )56(.شاه و یک 

های پیشین  گر شیوه  از دی ، بیش  می توان گفت که این دولتمداری نوین
ری مامدا اتیسم دولتی(دیوان ساالری با ،ز وروکر افته و ) ب و سازمان ی متمرکز 

کوالر اشرافی ه س مسانی داشت، دوران کهنساتراپی-نیم این هم خوانی .  ه
دینیهم در گستره ی ر پهنه ی  و لشکری و هم د کاهش ( اداری و کشوری 

ها و بوروکرات  ان  دیوان ساالر و گسترش توان  ذ روحانیون  ده می ) نفو دی
های اقتصادی.شد کنش  ه بر کنش و وا ری بیش از هم گونی ساختا این دگر  -

محسوسی دیده شداجتماعی رشد  ر پی آن  اثیر گذاشت و د برآیند آن .  ت
ماعی-اخص های اقتصادی در بیشتر شکاهش فاصله  بویژه با دو کشور اجت
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ه ی روی کار آمدن رضاشاه . همتراز منطقه ای، ترکیه و مصر بود در آستان
کشور بزرگ منطقه د،این دو  ر برای نمونه شما( پیشرفته تر از ایران بودن

انش آموزان ه 635 در مصر د در ترکی ایران با جمعیتی 413 هزار،  زار و در   ه
ار نفر74 کشور تنها برابر با این دو  .) بود)1-56( هز
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های آن ویژگی  و  دوران رضاشاه  در  ه ی دولتمداری   شیو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گر  ها ز دیدگاه روبنایی بر جامع در سده ی گذشت هی بینها دازیم،  ی ایران نگا
و به گونه فشرده سه  رایبرش  رجسته شِگ مایی میب رضا دورا. کنند  خودن ن 

ران زمامداری الا روبنایی بیشتر سکوشاه ب وه ای محمدرضار، دو شاه با شی
و پس از آن با گرایشنیمه سکوال  به گونه تعیین کننده بیگانه با  هاییر 
 .سکوالریسم

مثابه  ران زیر نام ی آن چه به  مامداران ای شیوه ی دولتمداری و جهان بینیِ ز
د  گی پیون دولت و دستگاه سکوالریسم به آرایش کشیده شده، به چگون میان 

ه آن باز می دستگاه وابسته ب ری با آئین و  ره ی نخستِ. گردد زمامدا  به دو
و کاهش نقش ده، بیشتر بر جدایی دو دستگاه  ده ش  سنت گرایی ارزیابی کشی

ز سال های میانی .  استوار بودهدر بافت روبنایی جامع این روند به ویژه ا
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های رضاشاه گسترش یافت و در سال  ر شدحکومت  در .  پایانی آن ژرفت
دستگاه حاکمه او، کوشش در راه آشتی  و  دوران دوم زیر سلطه ی شاه 
و غیر  راه های مستقیم  از  ه ی دولتمداری  میان دو شیوه ی جهان بینی و گون

کار شد  دگرگونی در بافت های سنتی یک سوپیامد آن از . مستقیم آش
گیری از سنت برا و از سوی دیگر بهره  . ی حفظ ثبات سیاسی بوداجتماعی، 

و بیش قاطعِ در این برش شیوه ر دوره ی  مبارزه با روحانیونهای کم   د
ه چشم می  سنت  پنهان و گاه آشکارِخورد و پروسه ی رشدِ رضاشاه کمتر ب

ماعی و باورهای توده ز بافت های اجت ره ای ا ه در  گرایی، چه در پا ها، و چ
وه،وزیسیونپ از ا و بخشیسیاسی از سازمان های گروهیمیان  های   به شی

و با رنگهای تودرتو آشکار می در دوران پسین یا حکومت . شد گوناگون 
ری، آمیزش گسترده ی  مامدا جمهوری اسالمی، گرایش عمده ی دستگاه ز

و نهادهای وابسته به آن با دستگاه دینی بود این گرایش از پیش از . دولت 
هی بهمن انقالب بر نهادها و باورهای ) نظری(نخست از چشم انداز دیدگا

رغم نشیب و اجتماعیِ ه سایه انداخت و پس از آن علی ز جامع  بخشی ا
عیت روبنایی جامعفرازهای واق ه   و شیوه ی چیره ی  ایرانه یی ب

لی(کاربردیِ ری فرارویید) عم  .زمامدا
ر دوران رضا شاه که سکوالر مثابه یک جهان بینی و شیود  ی هیسم به 

ویژه میدولتمداری نقش  ماعی بازی  کرد،   ای در شکل گیری روبنای اجت
کاربردی، ژرفای بایسته  نوگرایی هی و چه  ه دیدگا ز هر دو سو، چ ها هنوز ا
دی، و برداشت ها از نوگراییِ. نیافتند  سکوالریستی بیشتر ناروشن و تقلی
وه کاربردی تند و کم بازتاب و ناپیگیر شی ه نگاه.  بودندانههای  ها به  اگر چ

ر بستر باختر د مسایه نیز به مثابه الگو د ه شده و کشورهای ه وخت
دهای نوگرایان بازتاب داشت اندیشه ها و پروسهن دی  ونمن های  ، ولی شناخت قان

و هد ز  ه سا هایِ اجتماعیِ زمین کنش  گونگی کنش و وا  گرِ آن ایترشد و چ
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دی ناآشنا بود کاران تا حدود زیا های  برداشت. جریانات، برای دست اندر
ر اجرای طرح هایی مانند لباس متحدالشکل و ، دیوانساالران سطحیِبیشت  در 

5(.کاله پهلوی وکشف حجاب بازتاب یافتند این جهان بینیِ چیره بر  )7
الیسم دوران گذار از  ز ناسیون وه ای بود ا وبنیاد ایران که جل بورژوازی ن
ری، علیرغم نارسایی های خود، د مایه دا وین سر دالیسم به مناسبات ن ر فئو

وه مانوس ترین بافت روبنایی در سنجش با شی های  سده ی گذشته 
ری بود روپای باخت ری دوران گذار در ا نیمه . زمامدا هر دو شیوه ی  ر  د

تئوکراتیک زمامداری) رژیم شاه( سکوالر و  جمهوری ( و ضد سکوالر 
و راه ایرانی )اسالمی ز فئودالیسم  ار ا مخوانی میان راه اروپائی گذ ، از میزان ه

کاسته شدگذ ها از ژرفایِ نوگراییِ ب. ار  ه در روند رویداد گون دین 
زیِ زسا  تمرکزگرا  کهنِ دیوان ساالریِسکوالریستیِ در حال شکل گیری، یا با

و بیش کارایِ اشرافیو سکوالر و کم  ز، کم استانیِ-   دوره ی رضاشاه نی
 . گردید

هلویِسکوالریسمِ گی ها، نخستین پ ویژ ختار و سا. بود  دارای پاره ای 
م رضاشاه بر یک سیستم بوروکراتیک زه ایجاد -استخوان بندی رژی تا نظامیِ 

دولت،در این دستگاه زمامداری. می گشت استوار شده، هادهای  و ساختار   ن
موعه آرام آرام به یک ی و پلیسی ارتش وونیقان  تخصصی تر شدند و این مج

هِ پیچیده تر از در این دستگا.  نوین فرارویید یدستگاه گسترده ی حاکمه
نقش بازی  های دوران قاجار، نهادهای سنتی اگر چه در آغاز   کردند،دولت 

عی کنش و واکنش های اجتما لی حضور آنان در  ه طور ک اقتصادی –ولی ب
هی در ایران بود که نه با تکیه به ،دودمان پهلوی. ناچیز بود دشا  نخستین پا

د مانن و اینهادهای سنتی و غیر مذهبی کهن سال ایران  ه ها  ه قبیل ره ال   و عشی
د گرایشات مذهبی مانند پادشاهی ه ی لسلسها مانند  و نه بر بنیا قاجارها، 
ده بود،صفوی ر آم  . بر سر کا
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هنگی،  عی و فر اجتما ه یا انقالبی  پیش شرط ایجاد هر دگرگونی ژرف در جامع
و بسیج  اندیشه ای کم و بیش سامان یافته  استوجود  ر به . کننده  اگ

کوشش کم و بیش پانصد ای رویداده بیاندازیم، با دو  هی  ذشته نگا سال گ
ز سو مامداران یموثر ا  از واپس ماندگی روبرو کشور برای رهائی ز

 حکومت صفوی با پیروی افراطی از ه ینخستین تالش در جام. شویم می
ه گری(اندیشه ی دینی ماجِ زنده کردن دوباره ی روح همبستگی ) شیع و با آ

مودملی ا گرایش باستان  د. رخ ن م پهلوی اول ب در پیکره ی رژی مین کوشش  و
مایی کرد هادن به ارزش های پیش از اسالم، خودن رایانه و ارج ن ه ی . گ اندیش

ز باورهای پیش و ،نخستین پس از چیرگی عرب ها بر بویژه  آمیزه ای بود ا
د برای در آمیختن باورها و  ه ی دوم کوششی می نمو دیش ایران و ان

هان بینیارزشهای خر ز اسالم با ج گرای پیش ا های عصر  د گرش  ها و ن
ران کوشش می. اروپادر روشنگری  پژوهشگ ره ای از  دیدگاه  پا کنند تا 

در راهِ رشدِپادشاهیِ-ناسیونال ره  بخشی از بورژوازیِ   ایران را که در چه
دِ د، برآین ر ش رضا شاه پدیدا ر در ی  مایه داری باخت  سیاست کشورهای سر

وانمو روه روند دگرگونی. د کنندایران  های درونی اجتماع ایران را  این گ
مان می نادیده می مله گ مارگران  گیرند و از ج د که تنها در پی سیاست استع کنن

ای جلوگیری از نفوذ کشورهای  روپای خاوریو بر ای ا ر ایران چپ گر ، د
رایشات ملی و باستان گرایانه تقویت شده بود دستِ داده. گ در    بسیاریهای 

ده ز و  نوزده از س دهآغا و انقالب مشروطه( ی بیستس  ،اما) از دوران قاجار 
مایه ی باستان گرایانه ز جمله با درون  کوالریستی ا رشد گرایشات س  به ،از 

ونالیسمِ ای از ناسی وه  ژوازیِمثابه ی جل دِ بور رش رو به   ایران، پیش از به  
 .دنتخت نشستن رضاشاه نشانه دار

اندیشه ی چیره ی ناسیونالدوران پهلوی اول، در پادشاهی، آبستن - کنار 
های کم و بیش نوین  های این نگرش هنجوا. پیدایش چند جهان بینی تازه بود
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ر سده ی دهد ز سده ی  نوز دوران بیست ساله بیست  و آغا در  آشکار شدند، 
ی حکومت رضا شاه علیرغم فشارهای سیاسی، کم و بیش سامان گرفتند و 

مینه ه ز ر میان سال های های دیدگا و د د  دی یافتن و کاربر ا 1320ی   1332 ت
ر جامه  حزب ها و سازمان ها و جریان های گوناگون سیاسی و  ید

نشستند ه میوه  گی ب عینی را در این دوران . اجتماعی و فرهن اگر شرایط 
، رشد صنعتی، افزایش شمار  ی رضاشاه مانند بیست ساله هایدگرگونی

، بیش و کارگران و مزدبگیران کنوکرات ها و کارشناسان  ر ت دن شما تر ش
گانی  الیه ژوازی صنعتی و مالی و بازر رشد بور هری،  های میانی نوین ش

دهای نوین  ایط ذهنی را کاهش بیسوادی، گسترش نها فراهم کردند، شر
های سنتی و دینی، آشنایی بیشتر با فرهنگ و  کانون  کاهش تاثیر  اجتماعی، 

ا باختر، زیر تاثیر تاریخ پیشین ایران و داد و ست گی گسترده تر ب دهای فرهن
رفتند  .خود گ

لیستی بود دوران به گونه ی چیره ناسیونا ناسیونالیسم . جهان بینی این 
ونال ر نگرش ناسی افزون ب د ایران،  -بورژوازی و خرده بورژوازی رو به رش

وه ی دیگر نیز یافت هیِ دستگاه زمامداری، دو جل نخستین گرایش را . پادشا
ونال-نالناسیو را ناسی می  در شرایط رژیم . خوانیم سنتی می– لیبرال و دو

ر رویدادها  محدود ب ه صورت  ر دموکراتیک رضا شاه، این گرایش ها تنها ب غی
ونال.  اثر گذاشتند ی آن زمانهای جامعه و دگرگونی لیبرال -اگر گرایش ناسی

ر پیکر جبهه مل ی ایران در بخش بزرگ خود همان جریانی بود که در آینده د
ناسیونال مصدق تبلور یافت، گرایش  رچوب -به رهبری محمد  سنتی در چا

و نیز بخش -جریانات ملی در زیر رهبری کاشانی و همراهانش  مذهبی 
، خود  مان گرفت ه ملی  که بعدها به صورت نهضت آزادی سا ز جبه کوچکی ا

 .را آشکار کرد
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ناسیونال هی و ناسیونال-هر سه اندیشه ی  دشا سنتی - ناسیوناللیبرال و-پا
ه گوناگون می گر چ مایند، بازتاب خواست ا الیه ن ازی  های  های گوناگون بورژو

ر جامعه ازی د د از   رو به رشد ایران اند و جلوه یو خرده بورژو هایی هستن
ران گذار ونال. ناسیونالیسم دو ماعی ناسی پادشاهی ها بیشتر -پایگاه اجت

مالی ری  و کمتر بخش سنتی -سرمایه دا در حالی که صنعتی  بازار است، 
ه داری مالی-جریان های ناسیونال مای صنعتی را - لیبرال، اگر چه منافع سر

اه اند ر و بازرگانان همر ز بازا گی ا . نیز بازتاب می دهند، ولی با بخش بزر
عتی  سنتی-خاستگاه طبقاتی ناسیونال ری صن ایران با منافع سرمایه دا های 

 گرایش ها و آرزوها و منافع بخش  بیشترآنان. همخوانی چندانی ندارد
کاس  ازی سنتی را انع های خرده بورژو ر و خواست  بازرگانی سنتی و بازا

دهند گیری. می  و تنش علیرغم در میان گروه ها  کند  گاه  های سه  های تند و 
ه به  هان بینی بست رقم زده اند، هر سه ج گانه که تاریخ دو سده ی گذشته را 

مان و مکان و شرایط به درج ری و ز های ضد استعما ایش  ات گوناگون گر
انه از خود بروز می هند استقالل طلب ونال. د پادشاهی ها از درِ -اگر ناسی

دست یافتن به استقالل نسبی در  مرحله ایِسازشِ زرگ برای   کوچک و ب
عنوان شریک و نه  منظور تحمیل خود به  برابر کشورهای سرمایه داری به 

مایه داری جهانی  د یروی منوکر سر رما(آورن کبر داو علی ا 5(،)نند  -ناسیونال )8
ر کم  انه، د کار های سازش  ری از پاره ای سیاست  ره گی د به ا وجو لیبرال ها ب
های استعماری و دستیابی به  کردن نفوذ انحصارهای بین المللی و سیاست 

وه لی، شی ). مصدقمحمد مانند (گیرند های قاطع تری پیش می استقالل م
ناسیونال ای دستیابی به استقالل ملی که از سویی از  یسنت-سیاست  ها بر

ر و دستگاه روحانیت و از سوی دیگر از  دهای سنتی مانند بازا پشتیبانی نها
دیک تر با توده های سنتی به دلیل نزدیکی باورهایشان با آنان  رابطه ی نز
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لیبرال ها، – ناسیونال بخشی از با وجود همسانی های بسیار با،دارندربرخو
ک  ).نمونه کاشانی( انه استال تر ولی واپس گرایرادی

ه آیا می توان میان این سه گرایش ناسیونالیستی در  پرسش این است ک
اتیک جستجو کرد رنده با دیدگاه آن دسته . دوران رضا شاه عناصر دمکر نگا

استعماری  و ضد  و خارجی که بر عنصر استقالل طلبانه  از پژوهندگان ایرانی 
ده و حضور عناصر جنبش مشروطه و پس  د کر ز آن در ایران تاکی ا

ری برای دمکراتیک دا ه  سرمای ه ی  های همه سوی  را حتی در میان آزادی 
نیروهای ا اند، باور داردپبخش بزرگی از  ه در . وزیسیون کمرنگ دیده  اگر چ

ه جهان بینی افته، و ارگان و  ها و اندیشه دوران مشروط ای ها هنوز سامان ن
م های متشکل ک ر همان جلوهسازمان  ولی د و کم تاثیرند،   ای  های اندیشه یاب 

می توان نشانی از  جاری و شیوه های برخورد مبارزان با یکدیگر نیز، کمتر 
واقعی مشاهده کرد اسی  ه دمکر ان گمان کرد که  دشوار می. گرایش ب تو
و پس از آن مشروطه  مت، ،رهبران مبارزات  ه حکو  در صورت دستیابی ب

گسترش می وانستند  اسی بورژواییت .  در ایران باشند اروپایی دهنده ی دمکر
ر جریانات ناسیونال دیگ سنتی، اگر چه بیشتر –لیبرال و ناسیونال-به گفته ی 

ناسیونال و آزادی بودند، ولی -از  مامدار خواهان دمکراسی  دشاهی هایِ ز پا
کشور و  ه مسائل مربوط به استقالل  متوج لبه ی تیز خواست های آنان عمدتاً 

د تا پیاده کردنِ دمکراسیِ قط ر ایران بو   یهمه سویهع نفوذ خارجی د
ده نبود   )59(.بورژوایی ه بیهو ر، ک ر پی نابسامانی های پایان دوره ی قاجا د

ونالیست ز نیروهای ناسی رفته تا مدرس(بخش بزرگی ا در فکر ) از رضاخان گ
  .  کودتا در کشور بودند

ماینده ی بورژوازی،در  ر سه جریان ن زه   میکنا بایست به حضور گرایش تا
ر کشور همسایه ایران  در جهان به ویژه د های چپ  ای که زیر تاثیر جریان 

کرد ه بود، اشاره  و بعدها اتحاد شوروی شکل گرفت ری  گرایشات . روسیه تزا
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ده می شدند  ز آن دی مشروطه و کمی پیش ا نقالب  چپ در ایران که از زمان ا
هایی مانند  ر سازمان  در پیک و چهرهجتماعیون او  د حیدر  عامیون  هایی مانن

وغلی جلوه یافت الیهندعموا های  های پائین اجتماعی و بخشی  ، بیشتر خواست 
ا بازتاب می روشنفکران ر در آینده به  )60(.دادند از  گرایش  رادیکال این  بخش 

پشتیبانی از طبقه ی کارگرِ رو به پیدایش و خرده بورژوازی و دهقانان تکیه 
و به ران فراروییدکرد  رین ارگان سیاسی در تاریخ معاصر ای افته ت .  سازمان ی

رناسیونالیستی از خود بروز می جریان چپ در ایران که گرایش های داد،  انت
هانی در  ری ج ه سویه ی سرمایه دا خواستار عدم وابستگی و قطع نفوذ هم
ایران بود و همزمان با آن اجرای رادیکال اقتصاد سوسیالیستی و 

میضدسر ا طلب  دن چپ ها، . کرد مایه داری ر کار آم ر صورت روی  د
ما را هاشور  می نند چین یا ویتنام تاریخ سرزمین  وانست رویدادهایی ما ت

 .بزند

و باستان گرا و  کوالر  هان بینی چیره ی س ر ج ران رضا شاه تاثی در دو
ز را می توان بر هر دو جریانِ ونا- ناسیونالبالنسبه دین گری و ناسی -للیبرال 

ران و اندیشمندان  گی از سیاستمدا ر بخش بزر سنتی، حتی بر جریان چپ و ب
دوران دید   برای عینیهایِ زمینه، اگر رضا شاه به ویژه. و هنرمندان آن 

می هم  ر ایران را فرا ایان د وان اقتصادی (کرد کاهش نفوذ سنتگر مانند کاهش ت
دن  های نهادهای سنتی، حذف روحانیون از بخش آموزش، جانشین کر ارگان 

دهای پیشین   کارگزاران گرایش  از، بخش بزرگی)قضاوتتازه به جای نها
این بستر مینه،های گوناگون اجتماعی بر  های ذهنی نوزایی ایران را فراهم   ز

ره: ساختند می های پیش از اسالم نیز نگاه  نیما که در کارهای خود به اسطو
ر فار رید و  سی دگرگونی آشنایی داشت، در ساختار و درون مایه ی شع آف
گرایی ژرفی را بنیان گذاشت که تا چندی  شعر ایران را زیر تاثیر چنان نو

دایت د کنکاش خود گرفت، ه ای برجسته به  م نویسنده    یجامعهدر ر مقا
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و نارسایی روی آورد و از جمله،  ها و ریشه سنتی  های تاریخی آن 
هنرمند ا در جامه ی پاره ای داستان های  ر ضربه سنتگرایان ر انه ی خود زی

کسروی در جایگاهِ تاریخ شناسیِ رفت،  ر، پرچم گ نویسنده ای دلی و   تیزبین 
ا کرد و  اشت و بر سر این راه جان خود را فد رافر ایی را ب مبارزه با سنت گر
های چپ به  ه، با حفظ گرایش  رهیخت دی بود توده خواه و ف ارانی که اندیشمن

د و در  ارزش های تاریخی وفادار  های خود کشته شدمان  .راه آرمان 
می ری درهای  توان به ویژگی از دیدگاه دیگری نیز   دوران رضاشاه دولتمدا

ها با این برش تاریخی. نگریست گی که نه تن ره،این ویژ های   بلکه با تمام دو
ارتباط پیدا می کنونی ایران  اری ،کند تاریخ  ماعی زمامد  به چگونگی پایگاه اجت

دبرای کش. گردد باز می های دارای یک   داشتن حکومت،ورهای رو به رش
عی گسترده اجتما ز مهمترین ضامن،پایگاه  ه سویه  و   یکی ا های پیشرفت هم

ماندگی است اپس  گی بر و وهای محکم در پرتو وجود حلقه. چیر  رابط میان  
ده و ثبات و پیشرفت ،ها و زمامداران تو ز سویی زمینه برای امنیت اجتماعی   ا

ز میزان ضربه پذیری حکو میپایدار فراهم  گر ا متهای ملی شود و از سوی دی
ر برابر  رنگ د میاستعماریکشورهای دست درازی های ها و نی . شود  کاسته 

بخش های اجتماعی در   دگرگونیه یت تعیین کنندواقعیت این است که خصل
ریبویژه(دمکراتیک-ملیهنوز کشورهای رو به رشد، بزرگی از   ) ضد استعما

مانی نهنمو. ستا و   مانند دخالت،های تاریخی در این برش ز های سیاسی 
رجی در دوران انقالب مشروطه بر کناری حتی  و  و پس از آننظامی خا

مامداری ایرانرضا شاه غال نظامی از ز  همزمان با جنگ جهانی  در جریان اش
ماندگی را نشان می  ابعاد دشواری،دوم واپس  بی . دهند ها برای رهایی از 

وجود حکومتهایی دارایِگمان  گسترده پایگاهِدر صورت   اجرای این ، 
از سوی کشورهای صنعتی، با سدها و موانع های  سیاست دخالت جویانه 

ری روبرو می شد  .بزرگت
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روبنایی در بستر  ری از چه ابزارهای  ره گی ا به پرسش این است که ب
زیر بنایی دگرگونی ری رابطه ی تودهرتوان ب  می،های  دشوا  زمامداران ها و  

د چیره شد کشورهای رو به رش ر برش چیرگی بر واپس ماندگی در  تجربه . د
در کشورهای همانند ایران  و   افریقا نشان و آسیا و امریکای التین ایران 

و بیش پیشرفته، اندیشه ی بسیج گر وجود یک د که نده می پیش شرط و کم 
گیرهایی از بندها رچوب  ، استقاللبه و دستیابی ی واپس ماند ر چا هم د
های بورژو گراملی و -ارژیم های چپ  دوران در . ستهم در میان حکومت

گاه اندیش دست و ملیه یرضاشاه با یک  و بیش روشن، که  باستان گرایِ   کم 
ا  ها ب رینه تن رهای دولتمدا  بلکه با پاره ای از ، تاریخی ایرانبخشی از ابزا

ه د د،ستاوردهای باختر در هم آمیخت روبرو بو  این جهان بینیِ. گشتیم 
ده ، اماپادشاهی-ناسیونال هنوز تدوین ش  و برای دستیابی به پشتیبانی نبود 

ده ر اختیار نداشت ابزارهای ضرور،ها تو را د ره   ، چرا که به نیازهای روزم
ده ز سوی دیگر همین جهان بینیِ. ها پاسخ روشن نمی داد تو   بورژواییِا

افته نیز برای ناسامان  ها و جلب  تودهنزدیکی بهی گاه ها، گستردن دید  
گریز بود رهایِ. پشتیبانی آنان، ابزار   ر بچپگرا به این معنی که نه مانند کشو
مان ز و ساز و نهادهای کناری آن استوار بو یک حزب متمرک ) مانند چین(دها 

ه همچون کشورهای رو به رشدِ ، باختری و لِ مدو ن  به یک یا نسبتا کامیاب
مانِ وچند حزب و ساز منسجم بیش  کم  مایه فشرده و  ه ارتباط میان سر  ک

کنند رار   دستگاه .)وستان هندمانند(، تکیه می زدداری داخلی و مردم را برق
ری  ر یک زمامدا ر این برش ب ر د و بیش کارا ولی ساختا کم  غیر بورورکراتیک 

ا شده ها  دمکراتیک و جدا از توده  .ودببن
هی رضاشاه را می ه برش توان از چشم انداز پ پادشا ایگاه توده ای به س

ه بی. بخش کرد مطلوبی با تکی ر به بخش نخستین که او از پایگاه کم و بیش  شت
گی به . بودنهادهای سنتی برخوردار  و چگون ه  نمونه اش را ترکیب کابین
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ه میپادشا نشان  و  رسیدن ا ا کنار آمدن با روحانیون و بخشی از د ی  اد، همان
دوران قاجار 6(.اشرافیت  1( 

رشدوم که دوران  عیت از دیدگاه تثبب مییت موق و بیش اقتصادی و  و  نظا کم 
در این . رفتگ انی زمامداری او را در بر میو بیشتر سالهای میبود اجتماعی 

ر و  رشد الیهبست و تکنوکراتها  کارگران وهای میانی  گیران  برجسته بود  مزدب
می توان آن را  غاز شکاف میان تودهو  ارزیابی اکمه ها و دستگاه ح مرحله آ

ه بتوانویژه نبودِب. کرد مانهایی ک گانها و ساز ونالند ار میان جهان بینی ناسی  -
هی ز دیدگاه های  و پادشا و میانی جامعه  الیهبخشی ا ی های روشنفکری 
ا رحله به چشم میبطهشهری ر زند، در این م رقرار سا ضرورت این . خورد  ب

همگام با تثبیت موقعیت د که رضاشاه ش سازمانها بیشتر آن جا آشکار می
 و رفتگ  فاصله می و روحانیون هر چه بیشتر از نهادهای سنتی،شخوی

دیدگاه ز  ای در ساختار اجتماعی میهای تازه دست به دگرگونی د که چه از 
ه نظر ذهنی ه از نقط ره را برجسته میه ی مدرنیسم ویژ،عینی و چ   این دو

ه بخشکرد گون و به این   . ادد خود را از دست می  سنتیز پشتیبانان ای 
ر بر میسومدوران  مت او را د غاز رفتگ  که سالهای پایانی حکو شدت ، آ
وهسرکوبها و گراگرفتن  ریهای تند  یش به شی دجا نبی. بود زمامدا مانی بو  ز

ماج  اش به آلمان گرایش پادشاهی– ناسیونالهایِ که رضاشاه برای اجرای آ
ا پ ر پی این سیاست از کارردکید ز ایران رانده  بر و د ه با شد کنار و ا ، ن

ونالها پشتیبانی  توده ز نیروهای ناسی -، بلکه با خرسندی بخش گسترده ای ا
ناسیونال اری . گردیدسنتی و چپ گرا روبرو -لیبرال و  دستگاه زمامد

هایِرغم گرایشرضاشاه علی ایانه   گونگی ا،خودی  نوگر انداز چ یجاد  از چشم 
ده د باها واپسگر رابطه با تو و استوار بر شیوهو هن سال   اری های ک  زمامد

 .هخودکام
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رو به رشده یهای خود کام آیا برای رژیم کشورهای   با ، سرمایه داری در 
الگوبرداری از کشورهای باختری در مراحل پیشین فرارویی از فئودالیسم به 

مت،بورژوازی ر تکیه بر های چپ  و نیز حکو ه رشد، افزون ب گرای رو ب
نوی مینهادهای  نها و سندیکاها  و سازما اب  مانند احز ماعی  توان به ابزار  ن اجت

د در هر دو نمونه می.  رو آورددیگری مشاهده کرد و آن  یک  شو پدیده را 
و دولتی اجتماعیِ حمایتهایِ سیستمِوجود ز برای تامین   رسا و بیش کا  کم 

و م نیازهای الیه و کوشش برای کاهش شکاف طبقاتی  ماعی   الیهای پائین اجت
عی ز تنش های تند اجتما ری ا اگر احزاب و سازمانها و .  استو جلوگی

ر جامعه  ماعی د ذهنی ثباته ی زمین،های صنعتی پیشرفتهنهادهای اجت و    
مش ماعی بخشی از   اجتماعی را فراهم میآرا مایتهای اجت سازند، سیستم ح

دی(شرایط عینی و توده) اقتصا وند زمامداران  در . ندک ها را مهیا می برای پی
می مان در صنعتیتوان در میان کشورهای باختری  این زمینه   به نمونه آل

ز سده ی نوزده سده ره  نگاهی انداخت ی بیستو آغا  و از آزمون های آن به
کشورهای.جست میان  ر  ر آن د دِ افزون ب ا با  رو به رش  اقتصاد چپ گر

و سیستم تک حزبی  هایی مامتمرکز  ز داده های کشور ز می شود ا نند چین، نی
رغم نارسایی های آن، سود برد  .علی

ه دوران کاهش خودکامگی و سالهای پس از برکناری رضاشاه از آن جا ک  
ز سیاسی  رنامه و بودتمرک و بیش دارای ب های کم  ، پیدایش احزاب و سازمان

اشتسمت گیری مشخص  گر جریانه یدر پهن. را در پی د   سیاسی کشور ا
ناسیپادشاهی- ناسیونالهای ر–ونال و  های  بودندسنتی کم اثرت ، گروه

ها از  ولیبرال-نالناسیو روزنه ی چپ گرا رخوردا با .  گشتند سنگین تری ب
و همراهانمانند کاشانی( سنتی بورژوازی ایران هایکه جریانی وجود   (

وز نقش ژه ایهن ز وی دهای سیاسی با ر رویدا کردند میی د ولی به دلیل    ،
ات نوگرایانه حکومت رضاشاه گاه گسترده ،تاثیر از پای ا دو ی آنان   در قیاس ب
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ران(و چپ گرایان) جبهه ملی(لیبرال-جریان ناسیونال کاسته ) حزب توده ای
ا بیش–پایگاه اجتماعی جریانات ناسیونال. شده بود اری لیبرال ر تر سرمایه د

ژوازی بازرگانی و بازار تشکیل میو صنعتی-مالی .  داد نیز تا حدی بور
رحزب توده ایران بی  بخشی از ، کارگر صنعتی یهای طبقه خواست شتر ب

رهای میانی ش الیه هقانان ه ورزیدی و خرده بورژوازی و د جناح . تاکید می 
ایان دشمنی می-ناسیونال  نخست در جناح جبهه ،دیورز سنتی که با چپ گر

روز  و سپس در پی گرفتها سنگر   لیبرال-ملی و بورژوا  به یفاتاختالب
هاشاه سوی  ونال(نشو همرا  . شد نزدیک )پادشاهی ها-ناسی

گونیاین   در سیاستهای جناح )همراهی بخشی از روحانیون با شاه(دگر
تحوالت  ، بویژه در سیر تاریخیه ی از اهمیت برجستپادشاهی-ناسیونال

صنعتی ایران - بدین معنی که بورژوازی مالی.بودبرخوردار آینده ی ایران، 
ر دوران ر جکه د  سکوالر و باستان گرا استوار یهان بین رضاشاه بیشتر ب

م فاصله ، از ایمی گشت م به گا رایش گا عگرفتن گ  و پایگاه  و برای حفظ مناف
منظور مقابله با  خودهای لیبرالچپ و به   به سیاست آشتی دین و ،ها گرایان و 

مامداری روی  از نهادهای سنتی برای ارت دستگاه ز و  باط گیری با آورد 
ده ره  تو رفها به ه . تگ هی-ناسیونالجریان بدین گون خواسته یا ، پادشا

استه گرایی به سوی جهان بینی نیمه، ناخو  ،سکوالر و کمی دور از باستان 
 سیاست خارجی در این دگرگونی. شدند کشانده ،خود برای حفظ منافع 

 . بویژه انگلستان بی تاثیر نبوداستعمارگرکشورهای 
وج ی نقطه  ژرفتر کوششا ر برای تحول  ذ جناح د ه و کاهش نفو  جامع

و هوادارانشپادشاهی-ناسیونال .  گشت  باز می1330 -1332 به سالهای ان، 
د دوران انقالب مشروطه و  مانن ز  ره نی ر این دو  ، رضاشاه یدورهآغاز د

مبارزه برگرد خواستهای استقالل طلبانه و  ماری میضدمحور  . دیچرخ  استع
ایران مصدق و یارانش که منافع برخی از جناحه ژوازی  بازتاب را ای بور
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دندد می ر جبهه ملیا الیه و د دههای  طیفهای گوناگون  را گرد آور هری    ش
دند . شتند سیاسی روشن فاصله دافرم، هنوز تا دست یافتن به یک پالتیو

ها مصدق خود  ذعان بعد رنامه ی رد ک ا اش ب گی   .ه استوی بودکه تنها زند
ر رویدادها زسی د که نا نی نشان می دا لیبرال های ایران فاقد برنامه -سیونال 

دند ه سویه برای حال و آینده ی کشور بو این در . منسجم و بایسته و هم
ه چپ هنه ی گحالی بود ک ر پ زی و هم د رایان هم در زمینه ی برنامه ری

 )62(.، جایگاه بهتری داشتنددهیسازمان

ه  و اجتماعیی افزون بر فقدان برنام اقتصادی  و  ایش  گر،روشن سیاسی 
ده د با تو ماند برای پیون د ها و ساز نخست به مصدق. بودهی آنان محدو  

ز نهادهای سنتی رو  احزاب گوناگون بی پشتوانه یا کم پشتوانه آورد و و نی
ده،در جریان مبارزات د را با تو از بندهای ارتباطی خو ها از طریق   بخشی 

 ،کردن نفتچشم اسفندیار جنبش ملی . دادقطع رابطه با کاشانی از دست 
دِ عال  گسترده  پایگاهِنبو زمان های کارا و ف د جریانات توده ای و سا بر گر

الیه.بودلیبرال -ناسیونال و های باالی جامعه برخاسته بود   مصدق خود از 
در جلب  ده ی نیازی  ه آماجها برای دست تودهگستر دید هاییابی ب  . خود نمی 

دی و ن گان دوستان  وروهدر هن ر چین    پیگیرانه یک ر همان دوراند، ائوم د
ه  د و مردمیهمگانیی مبارزه ی کامیابان نتیجه رسان ده و به  ه  را سازمان دا

دند 6(.بو روهای گوناگون اجتماعی آن،افزون بر )3 های نی و کشاکش  زل ها    تزل
ری می آفرید  .در درون این جنبش نیز دشوا

مدر دوران ملی شدن نفت  خالفین از تنگ شدن پایگاه مردمی و فشار شدید 
ونال هی بر جنبش بورژوا-جناح ناسی دشا  نخست :داشت سه بازتابلیبرال -پا

ک  مات غیر دمکراتی رایش به اقدا دوم  مجلسبستناز جمله گ  برای کوشش، 
و پشتیبانی سیا مت جلب نظر  دی امریکا از حکو  در برابر لیبرالهاسی و اقتصا
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کاری د با حزب فشارهای مستقیم و غیر مستقیم انگلستان و سوم هم  نیم بن
ده و  ایرانتو ر بودتوان  که دارای سازمان توده ای    .بسیج گ

رضاشاه برای رهایی از فشارهای انگلستان به آلمان روی آورد، مصدق  گر  ا
نفت و دست یابی به استقالل ایران به جای بهره گیری فعال  برای ملی کردن 

ه از توده د بیشتر ، اشهای پشتیبان و همه سوی کوشش کر ریکا کمک   از آم
 .دریافت کند

ه ایران  ملی و شکست روند دمکراتیزه کردن جامع و جبهه  درباره مصدق 
است گیری. بسیار سخن رفته  عینی  ها و زمینه بر پایه اقدامات و موضع  های 

هنی جریان ناسیونال زیِ لیبرالِ-و ذ ورژوا مان کرد   می، ایران ب وان گ که ت
ر دوران  ه ی آغاز شده د مت او و روی آوری اش به پایانیپروس  حکو

ر سیاستهای خود میابی د  و دستیابی ابزارهای غیر دمکراتیک، در صورت کا
 .ا می یافتژرفبه قدرت، رفته رفته 

ه سوی یک حکومت  بخشی از همان پیش زمینه هایی که رضاشاه را ب
دق اند،خودکامه سوق دادند دی صا مصدق نیز تا حدو مصدق از .  در مورد 

د ی عی و  یک برنامهسوئی فاق ه ی اجتما  روشن برای پیشرفت همه سوی
ز ز سوی دیگر سازمان گری د و ا دی بو  و بی باور به توان  می نموداقتصا

ده هم چنین بنا به .های میلیونی تو های ،طبقاتی خودخاستگاه   ر اتخاذ سیاست  د
نه تنها (قاطع ضد استعماری بر علیه همه ی جناحهای سرمایه داری خارجی

ا می دادیناپیگ) نانگلست ه کشورهای  نمونه. ری از خود نشان  جهان های مشاب
های با گرایشسوم ژوازی داخلی را بازتاب   همسان  که سیاست ناپایدار بور
ند داده ر یک سو گام   نتایج ثمربخش،ا د و در خطوط عمده د ائه نداده ان ری ار ت

دیناتوانی: نهاده اند ماندهی دشواریهای اقتصا ماعیِ- در سا انِ اجت  گذار دور
ر چشم انداز داخلی د با ،د در برخور و عدم قاطعیت  و سازش  های سیاست  

مار ه،های مصر، نمونه.  در بستر جهانییاستع  و عربستان، عراق  ترکی
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دوران هشت ساله (ایران ران رضاشاه و محمدرضاشاه و چه در  چه در دو
وندانِ سیاسیِ جبهه ی ملی دتوان گیری ی  ر دوران اصالح طلبان یا خویشا

کومت والیت فقیه های ح و چه در دیگر برش  ذشته از )جمهوری اسالمی  ، گ
ع حکومت های آنان، رسایی شاهدی هستننو مِ هایِ نظامهایِ د از نا  غیر  حاک

د  در و ناتواندمکراتیک رش  .منطقه کشورهای رو به 
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دتا از کو مامدارای پس  های ز و بن بست  ها   چالش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د   28در سالهای پس از کودتای  اریِ از آن جا که دستگاه1332ِمردا   زمامد
ملی بودی  زائیده ،تازه ز یک شیوه ی ،سرکوب یک جنبش بزرگ  وان ا  نمی ت

گر چه . روشن و کم و بیش پایدار در بافت سیاسی و روبنایی نشانی یافت ا
روشنی سیاست اقتصادی م با نا و ف،همگا زهای سیاس با نشیب  و را ی 

گشتیم،اجتماعی روبرو ما در هم   تازه و پیش از  برشِ آغازینِهایِ  سالان ا
ایجاد رفورمهای اجرای اص وین،الحات ارضی و   روند گام به گام ایجاد یک ن

کراتیک در حال شکل  زیر نفوذ شخص شاه  وپلیسی متمرکز–دستگاه بورو
رفتن بود م نخ. گ دیستدر گا وزیر( زاه  تا سیگردونه ی سیا از )نخست 
ز . حذف گردیدحدودی کی ا کنش و واکنش هایی امینی، ی نخست  در پی 

از صحنه اصالحات ارضی نیزدورانان وزیر  شد و خارج  ی فعال سیاسی 
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رفته سیاسی های  سنگ فرش ،منصورنخست وزیری با  هت ایرفته  جاد در ج
ایرفتگ یک حکومت خودکامه شکل و زمینه بر دن بیشتر فراهم یپلیس    ش

 )64(.شد

ه د ز شکل دستگاه زمامداری ک ذشته ا های شناخته   به شیوه وگرگون شدیگ
دت باز ی  پس از یک وقفه ، ی پیشینشده  ، در جهان بینیِگشتکوتاه م

زه ای رخ  م نیز چرخشحاک بورژوازیِ  باستان ،نویندر نگرش . دادهای تا
هاده محسوس گرایی به طور  کناری ن  به گردیدو به جای آن کوشش شد به 

دیگر زن دو و های عنصر  : شود افزوده دولتمداریدستگاه برای تحکیم پایه 
ن م سعی مینخست ای  و جلب همکاری دینی با تظاهر به باورهای  نمود که رژی

ز روحانیت و پشتیبانی بخش ها نزدیک شود و برای   از سویی به توده،هایی ا
 گرایشاترشد از نفوذ چپ گرایان و د و از سوی دیگر خود کسب حیثیت کن

کم و دگرگونی دوم به بهره گیری ناهنجار و . کاهدب در جامعه دمکراتیک
ا از فرهنگ باختر و بیش  رف و بی ژ ه  در جامعه باز یک سوی گسترش آن 

ده ک. شتگ می  خود ،نندگان و مبلغین این سمت گیریبخش مهمی از پیا
ده ی باختر و آموزش دی دندپرورش یافته  ه منصور.  بو مون ای ن   ویدا هو وبر

ز  هبخش بزرگی ا مان برنامه و بودج روه تعلق  اعضای ساز به این گ
6(.داشتند 5( 

ه در این  نیمه، بر خالف دوران رضاشاه،رشببدین گون هان بینی    با یک ج
ر که از  گشتیمسکوالر روبرو  رون متضاد و بیک سو د ا بافت جامعه کم و د

دبیش بیگانه  ریخ او از سوی دیگر  و بو ا فرهنگ و تا مبستگیِب   ژرفِیران ه
 . شت پیشین را ندادورانِ

ا در پیش گرفتن شیوه کوالر بر دو بنیان ایدر دوران رضاشاه ب نخست  ، س
گ مایه داری باختری وبر پایه ی فرهن ه به کشورهای سر   دوم با تکی

های فرهنگی مناسب تری برای   زمینه،ارزشهای باستانی پیش از اسالم
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ایی و در ه گی بر واپس گر گردیدچیر ماعی، فراهم   .م شکستن بندهای اجت
ز دیدگاه عینیبوروکراتیسم سکوالر و متمرکز دوران رضاشاه، پهنه ی  ، ا

ذِ زارِ  اقتصادیِنفو ا تنگ سنتیبا ر دینیباورهای  ، و از دیدگاه ذهنی ر  الیه  د
می کرد را، سست   .های سنتی شهرنشین 

 از  بزرگی بخشی با نیازها و خواستها شاهیاست های رژیمبیگانگی س
ه اپوزیسیون،نیروهای اجتماعی ز جمل از دست یافتن ، ا  برآیندی بود 

ره  یرمدارانهوز گی.دربار به حکومتی  دوبا د بیگان ز خو در   و ناهنجاری ا
گر محملی شد برای گسترش واپس گرایی ،رژیم شاهجهان بینی   از سوی دی
و  ه و  از نیروهای چیدر بخشستیز پنهان با نوگرایی فرهنگی  و میان پ 

ده در الیه   وهای میانی راست جامعه که نیروی محرک خود را به طور عم
 .یافتند ی شهری میهاتود

رینه ا دی دتِ کوتاه یاین توده ی شهری ب  گاههای دراز  شهرنشینی و ریشه م
وز تا حدود،هایی  علیرغم دگرگونی،روستایی گرا بود و ی هن  سنتی و واپس 

و ش د  ات تن ر برابر تغییر مایه د وین سر رهنگ ن ر راستای ف ماعی د تابان اجت
می،داری ه ی این الیه گرایشاتهای رگه. کرد  پایداری  واپس گرایان  های میانی  

در  ویژه  ه ی شهریبه  ه،جامع   سیاسی ایران های جریان ی بی استثنا در هم
رجات گوناگون حض ز حضور داردبه د گونه . ور داشت و هنوز نی بدین 

ان پهلوی دوم ر روبنای نیمه سکوال گانهدر دور د بی  بود و علیرغم از خو
ا درون مایه ای  مدرن خود، ظاهر و در حقیقت امر جریانات داشتواپس گر  

می بخشید  .سنتی را توان 
ز نارسائی روبنای  ده،گذشته ا ه ای نیز نمی توان گفته ش رنام  از چشم انداز ب

رضی اصالحات ا در دوران  ا یک ،جز  رم کم و بیش ب دون و دکترین  مپالتف
رهای اجتماعی د ساختا رضی شاه .  روبرو شدروشن برای بهبو اصالحات ا

ای بود از دکترین امریکایی آین  و رایج آن زمان برای کشورهای جهان سومه 
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ای کاهش تنش روستا کوشش بر ر   ها، و شهرهاهای اجتماعی و اقتصادی د
ری در جامعه   .در چارچوب گسترش مناسبات سرمایه دا

گاهِ و دکترین ناروشنِبرنامه ریِ دست را در ، خودکامه زمامدا د  لور خو  تب
مان دهی احزاب و ساز و نهادهای اجتماعی نشان می چگونگی سازمان  . داد ها 

دن جامعه گر در روند صنعتی ش نفتی،ا از افزایش درآمدهای  ویژه پس   با ، ب
مان ه دولتی گسترش ارگانهای تخصصی و بهبود کار ساز دولتی و نیم  و های 

های اجتماعی گشتیمنیز بخش خصوصی روبرو  ، در زمینۀ احزاب و سازمان
ر،  و گرایش به تمرکز بیشت ایبه دلیل بی برنامگی  مایل چندانی بر  کارا کردن ت

عیِهایِنهاد ده اجتما ماین زی صنعتی ی ن ژوا تیک برای ایجاد کراوبور- بور
اشت ها پیوند با توده د ند دو حزب. وجو نسبتا بزرگاز   تنها ،ونی موجودقانو   

ره ای بی درون مایه  دپیک ده  ابزاری بازمان رکمبودند  که به طور عم  در  تاثی
ازیتنگ تر شدن پایگاه اج . دست شاه گی بورژو ونالتماعی و بی برنام - ناسی
هی ه  می توان  راپادشا ز جمل  و فرمایشی شدن همین گشتندر تک حزبی  ا

ز بدین . جستجو کردنیز های بی بنیان  ارگان رستاخی ه نخست حزب  در گون
دو حزب  1353سال  ر ملیون(ایران نوینجانشین  مردم و )پیشت  شد و حزب 

گردیدسپس این حزب هم  دیک ترین همراهان دستگاه دچار بحران   و نز
های اپوزیسیون پیوستند گروه  ه یا ناخواسته به  نیز خواست ری  6(.زمامدا 6( 

کودتهای میان سالی شاید بتوان فاصله  را از ا تا سرنگونی شاه  میان 
ژوایی دستگاه زمامداریدیدگاه پایگاه اجتماعی و وفاداری  ، به دمکراسی بور

مامداری شاه.به سه برش بخش کرد مرده ریگِ، در بخش آغازین که ز   
و باال  پایگاه کوچکی در میان الیه تازهو دستگاه بود کودتا ئینی  ی یهای پا

هنوز 1332 تا 1320های  یک سال جنبش دمکرات یدر نتیجهداشت، جامعه   
کردن  ه زمینه برای انحصاری   پایگاه تنگ رژیم شاه را .نبودفراهم همه سوی

های دهه ز آن میان   سیمبارزات سال مار  ، ا کارگری   هایاعتصابافزایش ش
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و  می شد  ز کشیده  ه نی رویی مسلحان ها به رویا زارکه گا زات با  و یانمبار
ود خود  )67(. داد بازتاب می چهلاز دههمذهبیون به رهبری خمینی در آغ نب

را ه ، کامگی مطلق شاه  دهه ی که شبیه آن چ از جمله پنجاه آشکار گردید، در 
ایخست وزیرانینحضور  و بیش مستقل و دارای ر مینیزاهدی چون  کم    و ا

کار می کرد  .آش

ر افزایش قیمت نفت د ز اصالحات ارضی تا  ه سالهای پس ا آغاز دوران دوم ک
در بر میپنجاه دهه ی   رژیم شاه توان دوران ثبات نسبی می، رفتگ را 
 پس از کودتا امکان یافت تا حدودی بر بی  حکومتِ،در این برش. دانست

گاه اجتماعی  د و از جای ز اپوزیسیون چیره شو ها و بخشی ا دی توده  اعتما
ر گردد گونی اما. نسبی برخوردا وردهای اقتصادی و ،این دگر  بیشتر بر دستا

در دستگاه گونیدگر های ها  د سازمان   بورورکراتیک و اداری مانند بهبو
رنامه ریزیی و بهداشتیآموزش ر  و ب د و استوا بنیادی شدن پایه ی  نه بر بو

ژوایی و افزایش  ور مانها و احزاب ب کارایی ساز ماعی و بهبود  نهادهای اجت
عی آنان ذ اجتما ، ثبات نسبی.نفو دی ر   اقتصا درخودآثا هشک  را از جمله   ا

مار نسبی می کرد اعتصابات ش اب و سازمان وآشکار   های ناکارایی احز
رسای در عملکردیک سو از ، نشانه هایش رابورژوایی های درباری   حزب نا
ویهاو سندیکا گر در  نیمه دولتی  لیت از سوی دی های پلیسی  گسترش فعا

ک و دیگر ارگان  .زمامداری هویدا می نمودپاسداری از های  ساوا
ه ی پنجاه ن سوم که سالهای دورا ، را در بر میده مایی  گرفت م ن آینه ی تما
د  عی و یک قطبی شدن ساختار زمامداریبو اجتما گاه  روند .از کاهش پای  دو 

ر چشم گیر داشتند ری تاثی مامدا ز دستگاه ز کامگی و تمرک گسترش خود : به 
ز دشواری رهایی دولت ا دهای نفتی و  ر آم زایش د اف لی نخست  قش  و نهای ما

و اقتصادی و  ماعی  و واکنشهای اجت ر کنش  بوروکراتیک د سنگین تر دستگاه 
مار  وزد بگیران و کارشناسانمکارگران و سیاسی، دوم افزایش ش ژه   وی  ب
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افزایش توان اقتصادی و .  در پی رشد شتابان صنعتیهای میانی شهری الیه
راهم کر ه را برای انحصاری کردن بیشتر حاکمیت ف دولت زمین د و مالی 

ی و چه نهادهای اجتماعی ناتوانی روبنای سیاسی، چه روبنای فرهنگ
دهبورژوایی در جلب پشتیبانی تو گیری گسترده تر از ،ها   ابزارهای  بهره 

ار دادپلیسی  ر قر  شدن حکومت و یهای پلیس نشانه. را در دستور کا
ری را از جمله دگشتنانحصاری  گریست های زیر می ر نمونه زمامدا : شد ن

  وها  دانشگاهحضور گاردهای ویژه در کوب بیشتر اعتصابات کارگری،سر
زندانیان سیاسی مار   .افزایش ش

رخورد با کشورهای در سیاست خارجی و چگ  می  نیزاستعمارگرونگی ب
مورد نظر گرایشتوان ه برش   برش نخستین به  در. دیدهای گوناگونی  در س

اجتماعی و سیاسی و  اری اقتصادی  اپاید از کودتا دردلیل ن  ، سالهای پس 
ره مایه از سازش و همراهی بود  نموداری،سیاست چی  با انحصارهای سر

مایندگان آنان را می شد . داری و ن مر  مینه این ا ر ز ار داد ی برای نمونه د  قر
دن نفتکنسرسیومتازه با  از جنبش ملی ش هی با دکترین پس  های  ، همرا

امریکا وسیاست خارجی  ریافت کمک   ر کردمالیهای  د  .  آشکا
و د رژیم شاه یشی لی ه  برخور پس از اصالحات با انحصارهای بین المل

ده مشروط ارزیابی  را میه ی پنجاه ارضی تا آغاز  ان سیاست سازش  تو
رضی تفسیر و برداشت ویژه ای فراتر از ،در این بخش. کرد  از اصالحات ا

ریکایی عرضه می دولتِشود دکترین ام  بر ،کند کوشش می  پس از کودتا و 
 .روند رویدادها تاثیرات مستقل بیشتری بگذارد

. بود خارجی کم و بیش مستقل  داخلی و سیاسته یبرش سوم هنگام
ری ایران در  ژهموضع گی نفت و جایگاه وی در سازمان  یارتباط با   ایران 

داخلی و خارجی، گرایشویژه ی، سیاست نظامی اوپک  های تازه برای  
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ری کهمکا هایی شورهای  اقتصادی حتی با  اروپای خاوری را می توان نشانه 
انست ها د موضع گیری   .از این 

گونیهمگام ترکیب پایگاه طبقاتی رژیم شاه  ا دگر و پیامد ب های اصالحات ها 
ر تغییراتی شدارضی  دید، آن چه به عنوان انقالب سفید مطرح . دچا گر

رغم همگی نارسایی ماندهبش، توانست بر  های علی  فئودالی اتهای مناسب از
ایانی را  کندضربه ی پ ز درونِوارد  زه ، این فروپاشی و ا الیه ی کم و بیش تا  
د که می و بویژه دهه  ای فراروئی دهه چهل  ور رشد اقتصادی  توان آن را موت

امید مالی. پنجاه ن زی  ژوا ه خصلتی سخت بوروکراتیک -بور صنعتی نوین ک
ه  درآمدهای نفتی تکیه زده بود، بویژه س در بر داشت و به  گروه اجتماعی را 

ری، نخست : گرفت می مامدا گروه بزرگی از دوم بخشهای باالیی دستگاه ز
زرگانی پیشین که از سرمایه ی نسبتاً  سرمایه ان بخش صنعتی و با دار

و  دند  بخشهایی از مالکین زمینی که در پس سوم هنگفتی برخوردار شده بو
ز آنپیاده شدن اصالحات ارضی مناسب، و پیش ا دی بسته ی  از  ات اقتصا

دند دالی کنده شده و به بازار نوین سرمایه پیوسته بو از میان سران . فئو
میرژیم و از آن میان به اشرف توان    ان پهلوی  ه خاند ز جمله ب . اشاره کردا

و مالی گروه سرمایه ان صنعتی  مل کسانی و بازرگانی دار  مانند می شدند شا
و گ در خیامی  نندپیشین ک میان مالکین بزر  از جایگاهی  علمسانی ما

6-69(.برخوردار بودند 8( 

مالی ری  ه دا دیک با سرمایه-دستگاه نوین سرمای   یصنعتی که در پیوند نز
رهای بین مللی عمل می جهانی و انحصا  ه ی همگام با انباشت سرمای،کرد ال

ری بروز می ز خود خصلت انحصا ر، ا اری . داد بیشت در کشورهای سرمایه د
رشد ا،سیککال ها  غاز  بیشتر نحصار گسترش شددر سده بیست آ د   و رون

ذ و سیاسیاقتصادی و  نفو های در تار و پود آنان  اجتماعی  کنش  کنش و وا
روپاشی .  ادامه دارددرنگتا امروز بی جامعه های صنعتی،  ر دوران ف د
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ه داری الی و پیدایش نظام سرمای  در این ، پیش از سده ی بیستسیستم فئود
کشورها رقابت آزاد روبرو  با ، امادسته   در . و نه انحصاربودیمپدیده ی 

مایه  با پیدایی روابطفئودالیمناسبات کهنه ی  نابودی  برعکس،ایران  سر
وند  ری همپی   .بودداری انحصا

ر عوام چرایی آن را می ر جستجو کردتوان از جمله د و. ل زی ه شی ه نخست اینک
ر گ  حکومته ی شناخته شدی رانی د ه و حالهای متمرکز ای  بیشتر بر ،ذشت

کوشش .  استهای اقتصادی استوار بوده  مالکیت بر مهمترین بخشانحصار
ز قد و تمرک منان محلی  ه در ،رت در دست شاهبرای از میان برداشتن دش  چ

درشاهودوران صف و بویژه در دوران نا گسترشبود همراه ،ی    نسبی با 
های دولتی ه گفته ی دیگر تمرکز ش. خالصجات و زمین دی در ب اهرگهای اقتصا

های مرکزی اری ،دست دولت ز مهمترین ابزارهای حفظ زمامد کی ا  ی
مانروایان  . بودفر
گانهاییاز سوی د  که خواستها و منافع یگر بافت غیر دمکراتیک و نبود ار

الیه روههای بزرگ اقتصادی و  د فئودال گ مانن ها،  های باالی اجتماعی 
راورانِ بازرگان، پیشه ان دا ه و صنعتگر ای بود که بر   زمینهند، را بازتاب د

د حاکمیت می پایه و توانمن انست  های آن دستگاه متمرکز  خود های  خواستتو
کندرا بر آنان تح ر دورهی به روشن شد های آن را می نمونه. میل    صفوی ی د

ر   .نگریستو قاجا
می گرگونی در بافت اجتماعیبایست به عنوان عامل سوم  – به چگونگی د

ره کرداقتصادی و خصلت سازش کارانه ی تحوالت آن اشا روپاشی .  ایران  ف
د را دا ی در ایران ویژگیمناسبات فئودال و با شیوه شتهای خو دیکال ی   را

ه داری متفاوت ها در کشوره دگرگونی ک سرمای کالسی درست است . بودای 
ز اصالحات ارضی ه در این برش تاریخی و پس ا   تقریبا بر روابط فئودالی،ک

عنای نقط ه م  روابطپیدایش ه پایان گذاشته شد، ولی نابودی این مناسبات ب
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رون آن ن ز د ایران . بودسرمایه داری ا مایه داری در  ه ای مناسبات سر پیشین
ای داشتچند صد ساله  ه رشد موزون و زاینده  . از خود آشکار نکرد، اگر چ

و و ن ه  ر  به دیگر سخن مناسبات کهن انه مدتها د کار زش هم سا ر  زیست کنا
ری انباشت . کردند ان با دشوا ان رشد بورژوازی در ایر گر چه در دور ا

ان رضا شاه نشانهشدیمسرمایه روبرو  از رشد  ، ولی از دور ری  های آشکا
دست سرمایه در  گانی به  سرمایه  . خورد چشم میداران بزرگ صنعتی و بازر

ز سدهیبرای نمونه بخش و متوسط ایران را در آغا ایع کوچک    ی از صن
ان ایرانی به صورت مستقل  سرمایهبیست، مایدار ر پیوند با سر  ه ی یا د

7-71(.تندگذاشخارجی بنیان  0( 

مایه ی انگیزه  ری در ساختار اقتصاد سر چهارم برای پیدایش عناصر انحصا
درآمدهای نفتی . گشت  به نقش نفت و درآمدهای ارزی آن باز می،داری ایران

دولتی  های وروکراتیک که انحصار بخشب و از سویی به گسترش بخش 
دبزرگی ز سوی دیگر به افزایش   می، در اختیار داشتار  از اقتصا د و ا نجامی ا

و  گانی  ، بازر مات ری در بخشهای صنعتی، خد نقش سرمایه داری انحصا
رآ. کشاورزی گاز، بویژهمدهای نفتیدولت از راه د انحصار بخش نفت و    و 
ر این دوره در اختیار  پتروشیمی اری . داشترا د ه د از سوی دیگر سرمای

ریعمال صنعتی نوین که –مالی گاه بوروکراتیک و ادا دست د از   و بخشی بو
ونیلشکری غیر قان م به گام توانست  ،، با بهره گیری از ابزارهای قانونی و  گا

های انحصار خود در مهمترین بخش ه   مهمترین  تولید.آورد اقتصادی را ب
مایه دار بزرگ بودتقریبا در انحکاالهای تولیدی  7(.صار چند سر 2( 

اثیر انحصارهای بین به مثابه آخرین انگیزه می روند  توان به ت ر  مللی ب ال
انحصارها.  ایران اشاره کردهای اقتصاد دگرگونی در این ی جهانی کوشش 

کر ، اناستا بود که با جلب شری د در محلی ری برای کاالهای خو  بازار انحصا
ر مستقیم به ا. ایران به دست آورند مستقیم و غی رجی  ین گونه عامل خا
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زی  ر را گرایش بورژوا ه سوی انحصا زود میایران ب ه. اف  را می این پروس
ر صنایع اتوموبیلشد  ه د مون ای ن پروسه ی . دید و تولید کاالهای خانگی بر

د در کشورهای دیگر جهان سوم یهمزمان و همسان وبی،  مانن کره جن
وان دن بودرو ب برزیل  وسنگاپور، تای  )73(.ه ش

کار آمدن جمهوری  میان سالهای ،در دوران شاه روی  پس از کودتا تا 
ر اندیشهاسالمی،  گونی د ر زمینه ی دگر دیدگاه  د ماعی نخست با  های اجت

می ری روبرو  ره ای برش کهشویم دستگاه زمامدا  به  کم و بیشها  در پا
نیز اشاره شد، همان گونه که پیشتر . ارویید جامعه فر درجهان بینی چیره

ونالویژگی جهانی بینی عبارت ، حاکمپادشاهیِ- ناسی ده   از بود به گونه فشر
گی باستان گرایی نسبت به دوران پیشین گرایی، ،کم رن  افزایش عناصر دین 

و دشمنی با ایده ر  ری باخت ه دا رزشهای فرهنگی سرمای های چپ  گسترش ا
م را به خطر  لیبرال و یا هرگونه نگرش رادیکالی کهیارایانه گ  هستی نظا

 .انداخت می
د کوشش می هادهای  دستگاه زمامداری در چارچوب کلی خو ای ن کرد پاره 

ا  ه اجتماعی ر ه ب دی مربوط بخشی از ک ز پیش شدند،می حقوق شهرون  بیش ا
د کند نمن ها تا آنجا پیش می. توا ما مشروط بود و تن رفت که به  این گرایش ا

هایی که کم و . وارد نکندخدشه ای زمامداری ثبات دستگاه  هاد از همین روی ن
د ر پیوند بودن مور سیاسی د دار ،بیش با ا ز این دگرگونی برخور از . نگردیدید ا

ه مون دآن ن ها بودن های اج  و سازمان احزاب  ماعی و سیاسی و صنفی و ت 
ماد. سندیکایی های آموزشی، دستگاه  انند بخشم ،ر بخشهای دیگر ا

ری و  گست رنداد زی و سازمان های ب ر نهادهای دولتی و نیمه دولتی امه ری دیگ
و نوزاییِ،و خصوصی ر جریان بود شتابان روند نوگرایی   پهنه هادر این .  د

دی کاسته  هادهای سنتی تا ح هادهای شاز نقش ن و ساختار و بافت ن د 
رشد اج د صنعتیتماعی با نیازهای  د جامعکلی  و رون ر حال گذار ه یرش  د
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کم و بیش ایران ه شی،  لوبی ب های مربوط به  آزادی. داده شد انطباقوه ی مط
ارتباط ه به امور سیاسی  علیرغم  ی نداشتند،حقوق شهروندی تا آن جا ک

زی های واپس گرایان و از جمله بخشی از  تنگناهای موجود و سنگ اندا
غال در بخش. یافتگسترش روحانیون  اشت ، شدهای تخصصی بیشتر  میزان 

در زندگی اجتم کاری اعیحضور زنان  و  و بر حقوق گردیدروز افزون    
رنشینیِ و به طور کلی فرهنگِشدشهروندی آنان نسبت به مردان افزوده    شه

مناسبات سرمایه داری و در خدمت آننوین ر بستر  ژه در دهه ی  ، د بوی
هنایی  )74(. کم مانند یافتپنجاه ژرفا و پ

ونال در پرتو همین کنش-در گرایشات ناسی نیز   نشیب ،ها  و واکنشها  لیبرال 
هائی رخ  ونال. دادو فراز ز ناسی ه ملی همراهی  لیبرال-بخشی ا هایی که با جبه

در آن حل ،داشتند ده و  اتیک نزدیک ش گاه بورکر ه دست گام به گام ب در . شدند 
ونال ز فعالین ناسی رشِ  می اما،لیبرال-بخش دیگری ا در سه ب  پس  زمانیِتوان 

کودتاز گیری بخش بزرگی از . اهده کردهای دیدگاهی مش  تفاوتا  موضع 
زشی آنان میان سالهای کودتا تا اصالحات ارضی درون مایه  ناپذیر  سا

هنوز ا.شتدا از آنجا که در این سالها شاه  ننشسته   ری  ر بر تخت زمامدا ستوا
ناسیونالبود در -، فعالیت  ایجاد یک نیروی اپوزیسیون کم و راستایلیبرالها   

ای جلوگ کامگی شاه بودبیش توده ای بر ری از گسترش خود ره . ی در این دو
دو شیو هر  ز ااز  مانیمکاناته، ابزارهای دولتی و نی  و صنفی  حزبی و ساز

د ه ،  بهره گیری شدموجو مون اری برای ن کابینه برای تاثیر گذ ر  کت د شر
هی  مرا ا ه ها ی ر بر رویداد عتصاببانسبی بیشت کارگری ا ز آن جا که .  های  ا

دهحزب گسترده بود که ایران تو ده ای   به شدت ، دارای سازمانهای تو
کانات فعالیت نیم ز ام  پیش از سالهای کودتا نیز  علنیِهسرکوب شده و ا

ونال د، نیروهای ناسی  لیبرال بدون ترس از حضور رقیب -برخوردار نبو
ز به دلیل ارهای چپگرا و نی منِ در اختیار نداشتن ابز ونیِ- دولتیدتوان  قان
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از آزادیستنبهره ج با ،پیشین م بند این دوره   نی ده،های  ه تو روی   بیشتر ب ها 
 .آورند

کوشش و  ارضی  ر اصالحات  ای نوسازی ساختا  ه یی کهنهاهای شاه بر
ناسیونالاجتماعی، گزینش قرار داد هایلیبرال-  .  ایران را در برابر یک 

عالیت های بخشی از روحانیت  ها و موضع گیری پیچیدگی این گزینش را ف
ده ای مشخصی برخوردار بود، افزون ایران ب ایگاه تو ه رهبری خمینی که از پ

ونال لیبرال. کرد ز ناسی د بخشی ا این رون روی  در  وآوری شاه  ه موج ن ها ب
لیدآوردند و ب ژوازی ما اری -ین گونه به بخشی از بور صنعتی دستگاه زمامد

گروه اما.دشاه فراروییدن توان  می دو گرایش کلی را ، در میان بخش دیگر این 
کردن روش–دسته ای از ناسیونال. برجسته کرد الها، با جدا  های نلیبر دیدگاه  

ماندند و –خود از ناسیونال سنتی ها، تا پایان زمامداری شاه در اپوزیسیون 
ن گاه بوروکراتیک  دست ا  گسترده ب دستۀ . وین خودداری کردنداز همکاری 

ایکم و بیش دی  فضایِ تاثیرِ از جمله زیرِولی،دیگر  رانن گر  ه ب، آن دو
زی و  منافع بورژوازی بازرگانی و خرده بورژوا ر  نیروهای سنتی که بیشت

ار روه بر دگرگونی. ند، نزدیک شدندداد  بازتاب می راباز ماعی و  این گ های اجت
و سیاسی  ژه ،ز سرنگونی شاه نخست پس اچند سالِدر اقتصادی   تاثیری وی

 .داشت
دی دگرگونی عی –های اقتصا های پس از کودتادراجتما ، نیروهای  سال
زه قرار داد-ناسیونال دث تا ان حوا شی از ناسیونال بخ. سنتی را نیز در کور

غاز دههی بیست ها در دهه  سنتی ،یش از کودتاپ و  سیو آ اه  نیز  همر
گسست ناپذیری از سیاست نیمه سکوالر و  دستگاه زمامداری شاه و بخش 

رایِ دند مصلحتیِدین گ د به این گ.  حاکم بو ز ورو در کلیت خود ا روه 
ری میه درگی ری   و به طور کلی در راستای کرد ای سیاسی و گروهی خوددا

می گام بر  گاه بوروکراتیک  دست ونال. داشت تثبیت  ها  سنتی-بخش دیگر ناسی
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ه خ گاهک ورژوازی و خرده بورژوازی بازرگانی و شاناست  بیشتر در میان ب
ار و الیه و  باز د، پس از یانی شهری بمهای سنتی  در برابر دستگاه  کودتاو
ز آن کبوروکراتی و پس ا در جریان اصالحات ارضی   تازه صف آرایی کرد و 

د افزو م به گام بر توانایی خود  ه ،گا هانشیبفراز و  اگر چ و  و کامیابی   ها 
هایی  .آزمود نیز  راناکامیابی 

ناسیونال به طور کلی می ریخ–توان سه جریان  ر این برش تا ی سنتی را د
ر خمینی که بیشتر بنخست : مشاهده کرد  دستگاه روحانیت و انیروهای هوادا

وند بودند،  مساجد و حوزه ر پی ه کم –نیروهای ناسیونالدوم ها د سنتی ای ک
دستگاه روحا ری جدا از  ای بافت و ساختا یشتر در باما  ،نیت بودندو بیش دار

ار د نهضت آزادی و باز مانن داشتند  ر نیرسوم  سنتی پایگاه  ه بیشت از وهایی ک
م د و از خود حفل هایدرون روشنفکران دینی و  کری برخاسته بودن  روشنف

می کار  ز آش گرایانه نی هایِ.کردند، مانند سازمان مجاهدین گرایشات چپ    موج
را"روشنفکریِ" ر  اسالمییِ سنت گ ره د مانند  این دوره که در چه هائی 

می شریعتی کم و بیش دیدگاههای  تبلور   ، هر سه جریان باال را از یافتند
گون بازتاب می گوشه گونا  .دادند های 

ر این دوره و بویژه پس از اصالحات -رشد موجهای ناسیونال سنتی د
می. های چندی در جریان بود ر بر بست،ارضی بایست در  مهمترین آن را 

کرد سیاست گاه زمامداری جستجو  و دین هجهان بینی نیم. های دست  سکوالر 
رایِ اتوانی بورژوازی مالیی فرهنگهایناهنجار ،ی مصلحتگ عتی حاکم -، ن صن

راری پیوند با توده الیه در برق ری، سرکوب خشن  ها بویژه با  و های میانی شه
ۀ همه ی گروه و  همه جانب وهای  و سازمانحزب هاها   اجتماعی  سیاسی 

گانی  زی بازر هت کاهش نفوذ بورژوا ر ج دی د اپوزیسیون، سیاست اقتصا
مینه  نمونه،ارسنتی و باز هایی که به رشد گرایشات سنتی  هایی بودند از ز

مانند . ندو پیشتر بیشتر شکافته شد ندانجامید عوامل  افزون بر آن یک رشته 
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کانات  ه، ام سیاست قاطع خمینی در برابر شاه و طرح ایده ی والیت فقی
ه ی مراه  مطلوب جریانات مذهبی از  نسبتاسازماندهی دهاشبک  و سج

هی بخشها حوزه و چپ و میانه با ی، همرا است   از نیروهای اپوزیسیون ر
ونال مایه -جریانات ناسی از سیاستهای کشورهای سر سنتی و نیز پاره ای 

نقش بازی  گرا  کا در افزایش توان نیروهای سنت  و امری لستان  داری بویژه انگ
 . کردند

گرگونی می شددر مورد جریانات چپ گرا نیز وهایی   د اشت ها  وه در برد  شی
ا بیشترین سرکوب. مشاهده کردهای کارکردی  دت  مربوط به ها پس از کو

های حزبیی  در جریان خنثی سازی گسترده .حزب توده ایران بود مان  ساز
هایپس از کودتا نجمن کاها و نیز ، ا و سندی ده ای  مخفیسازمان تو نظامی این    

روه از فعالین م چند گ ز اعدا و پس ا میان رفت   از ، حزبحزب در ارتش از 
ه شد ر کاست ران. توان عملی آن بسیا اه با این وجود اعضاء و هوادا  حزب همر

ر می داشتند  با نیروهای جبهه ملی به طور کلی در همان سمت و سویی گام ب
ونال مرکز قدرت شاه لیبرال–که ناسی  .های جبهه ملی، همانا جلوگیری از ت

زاصالح و موج تا ماندگه یات ارضی  ا واپس  زه ب دی-ی اجتماعی مبار  ، اقتصا
گون. چپ گرایان را نیز به واکنش واداشت ها را در  یحزب توده ایران این دگر

د بورژوازی دیدراستای رش انتقادات و   مجموع خود  جدیعلیرغم  ، در 
در جریان  د و  لی را سودمند ارزیابی کر ودا مناسبات بازمانده ی فئ فروپاشی 

ز ،اعتراضات خمینی و روحانیون ونال اهمه سویه پشتیبانی ا -ز موج ناسی
ذهبی سنتی ری کرد هاها و م  )75(. خوددا

نوین چپ در ایرانپیدایی با بوددهه چهل همراه  دیکال . موج   جنبش چپ را
ه اعالم موجودیت اش بها ه ی چهلیران ک  و )1349 شهریور 15(  پایان ده

ه پاسگاه  ه  ده، جریانی بود که درشتگ سیاهکل در شمال ایران باز میحمله ب
ژه دانشجویان از پایگاه ی انان و بوی میان بخشی از روشنفکران و جو  پنجاه 
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ر  ای برخوردا الیهموج نوین )76(.گشتگسترده    وهای میانی شهری  در میان 
ده ایران شدبویژه  دی جانشین حزب تو ا حدود زیا رشد . روشنفکران ت

د بود ر پیون مل د د عا رایشات رادیکال چپ با چن ی ین عامل به شیوه نخست. گ
م شاه باز می رژی های  گشت که با بهره گیری از سازمان سرکوب پلیسی 
دستگیری و شکنجه و  کنش،  دگراندیشان یاطالعاتی  افراطی وا  در  راهای 

ژوازی شهری تقویت  الیه ده بور  بیشتراز سوی دیگر، همانند . کرد میهای خر
رهای عرصه د  دیگ مامداری فاق ماعی، دستگاه ز یک دیدگاه و ابزار  اجت

د میان خود و اندیشیده برایکاربردی روشنفکر ایجاد پیون  و جوانان و ان 
ز دانشجویان و  ریِنی مند از تواناییبهره گی  ی رو به های آنان در جامعه  سود

دهاییدنهادرست است که . بودرشد  مانن نان از سوی ارگان   های  کاخ جوا
ه دولتی بوجود آمدد نیم ولی پندولتی و  عی این ،  هایِایگاه اجتما هاد  بنیادها و ن

و رهبری شده، بسیار تنگ از باال  .می نمود ساخته 
د گرایشات رادیکال در جنبش چپ ایران به د ر در رش گیزه ی دیگ و ان

لیدگرگونی جهانی در جنبش چپ  ز میبین المل نخستین تحول در . گشت  با
ا یک انشعاب در اردوی چپ و ایجاد شکاف م یان اتحاد شوروی ارتباط بود ب

گرایشات مائو.و چین ر چه  دیکال ئ اگ یستی و متمایل به چین که راه پیکار را
می ران بازتاب  تری را با کشورهای سرمایه داری پیشنهاد  کردند، در ای

از تاثیراتگسترده ای نیافت، ولی  ماندجنبش چپ ایران  دومین .  آن بی تاثیر ن
ماری کودکی چپ"گرایش رادیکال چپ که  ده شدهم  " رویبی ، نام گذار

دی و هفتاد ه ی شصت جنبش چپ را در ده ها در کشورهای جهان میال نه تن
کای التین وسوم مری ویژه ا از . گرفته بود بلکه در اروپا نیز زیر تاثیر خود ، ب

هجمله  مون د ین مانند  یی کوباچریک های مبارزات  پیروزمن و شخصیت هایی 
رویده ی  ا،چه گوارا بسته و زمامدارانِ همزی زودرس بر علیه دسترسی به پی
ه مایه ه بوابست ریسر را، جهانی دا هان سوم   ز در کشورهای ج نی در میان  و 
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ا ان جریانات چپ گر رایش .تقویت کردی ایر دروانه ی  هایرشد گ هم  ، چپتن
کنش  ز وا الیهشتابانچنین بازتابی بود ا ده    میانی شهری و خر های 
هنوز بخشی  ز آنان رگهبورژوازی ایران که  و ریشه هایها ا  و ند سنتی داشت 

 اندازه در ستیز بودند، که جریانبا گسترش فرهنگ سرمایه داری به همان 
هیات بیهوده نبود که علیرغم اختالف. رادیکال مذهبیهای  و  دیدگا

 و های فدایی  میان سازمان چریک محسوسی، نزدیکی سیاسیایدئولوژیک
د داشتمجاهدین خلق  . وجو

گون ده میبه  رفتن ،توان گفت ه ی فشر  اگر اصالحات رضا شاه و در پیش گ
وه  ویژه ی دولتمداریسکوالرِی شی ه را آبستن امواج دمکراتیک از ، او   جامع

و سازمانهایِ اب   در سیر یمذهبکم و بیش غیر  نوینِراه شرکت احز
  ونمود، اصالحات اجتماعی 1332 تا 1320سال های رویدادهای سیاسی 

دی ش کوالر و دین گرایِاقتصا اتخاذ سیاست نیمه س  او،  مصلحت جویانهاه و 
روی کار آمدن های پس از   سیاسی در سالافت و خیزهایراه را برای 

می،  روههای سیاسی گوناگون تر جمهوری اسال  با ولیبا شرکت احزاب و گ
رجسته گونیدین  ترنقش ب  فراهم ،اجتماعی-های سیاسی  در روند دگر

 .ساخت
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در پرتو انقالب های روبنایی  و جنگ بهمندگرگونی  ساله    هشت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ز   ا پایان جنگ ایران و عراق1357  سالرویدادهای پس ا ده ، ت  در خطوط عم
گیخود دارای همان وی د 1332 تا 1320های  های سال ژ ا این تفاوت ندبو ، ب

در دستگاه  ان جانشین  پسرش به عنو ری رضاشاه،  که پس از برکنا
زه  ری تا مامدا در حالی که انقالب بهمن با  ، جدی بازی می کرد نقشهنوزز

گون کرد و همراهانش، بافت زمامداری را رادیکال دگر از . ه بودراندن شاه 
ر دیگ در  تغییرسوی  ه ی عمده بلکهخارج،  از نهحاکمیت  گون  از درون  به 

وهای دگرگونیاین .  صورت گرفته بودداخلیها و واکنشهای  کنش  ین ن
روهی در برابر  در پشتیبانی از گ رغم تاثیر گذاری عوامل خارجی  علی
ده بازتاب تضادهای داخلی جامعه ی ایران بود و  ، به طور عم گروههای دیگر

ز آن که  رخاسته ا هنسال را برای نخستین بار از جمهوری ب هی ک دشا نظام پا
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ری پهنه  بیرون راند، ز ه طور  شد و  خمینی اداره میدینی-سیاسییر رهب ب
ونالعمده از سوی نیروهای   .گرفتمی   سو وسمت سنتی-ناسی

این سال و دورانها با  همگرایی رویدادهای  ه ی  دهجنبش  انقالب مشروطه 
د در آن بود که بافت زمامداری قطعاً روشن نشدهسی هنوز یک جریان  بو  و 

ها و نمادهای سیاسی و  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رهبری تمامی ارگان
د نق ر اختیار مطلق خو ا د  برش مانند دو ،ها همین پیش زمینه. داشتانونی ر

د و نمو فعالیت، گذشته ده رش گردیدبانی در جامعه  راهای سیاسی گستر   .
د از حضور گسترده  د بازتابی بو  نیروهای ی همه یوجود این شرایط خو

ز ر گونی شاهسیاسی ا در سرن و چپ  انه  ای ه گرایشبا این وجود . است و می
میانحصاری دروانه ی اسال در جریان  پیش از  و تن سرنگونی شاه و 

نقالب بم های ا ده ارزات سال  ر میان پاره ای نیروهای سیاسی مشاه نیز د
 .شد می

ژیم شاه، پس از فروپاشی  کننده در انقالب ر کت  می نیروهای شر ا تما تقریب
ر خطوط عمد دند و د ه به در رفراندوم پیرامون جمهوری اسالمی شرکت کر

مایه ی دین » آری«آن  ز به درون  ه این گونه به صورت قانونی نی گفتند و ب
ر تایید گذاشت داشت. ندگرایانه ی جمهوری نوین مه  از  هابا این وجود بر

رون مایه ی روهای چه در درون، آند ونال و لیبرال- ناسیونال نی - ناسی
 . بسیار گوناگون بود،چپ گراهادر میان  و چه  سنتی

ر جریا هی-ناسیونال جناح ،نخستن انقالب د دشا مایپا ه  که بخش بزرگ سر
کشور را در اختیار داشت- مالیی م به پهنه بیرون رانده شد از ،صنعتی  و گا  

ز خرده بورژوازی سنتی جانشین آن  م بورژوازی بازرگانی و بازار و نی گا
ده . شد منی با جمهوری نوین کشان گروهی که به دش ه این ترتیب نخستین  ب
ونالشد ا پادشاهی-، جناح ناسی د ر د که بخش بزرگی از سرمایه ی خو در  بو

دست داد، ولی با  ز   سرمایهبیرون بردنایران از  زاف ا   در ماهکشورهای گ
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ز سرنگونی  به اپوزیسیون سلطنت طلب در ،پس از آنکمی  و  شاههای پیش ا
 .خارج از کشور تبدیل شد

ر برابر روید لیبرال-واکنش ناسیونال ما متفاوت بودها د ها ا بخشی از آنان . اد
ا گرایش لفت ب هساالرانهدین  های به روشنی به مخا و   و انحصار جویان

ر ایران پرداختند و همراه با  دگرگونی سلطنت طلب ها های اقتصادی نوین د
ز دهه.  اپوزیسیون پیوستندبه مان گروهی بودند که از آغا ر ه ه بیشت  این دست

موج اسالمیی چهل نیز  و با جریاناتبا  مخالفت کرده  هوادار خمینی    
هی داشتند کم همرا دیدگاه . اصالحات ارضی و نوسازی شاه بیش و  از 

مالی یاقتصادی نیز سرمایه  مصنعتی حاک– آنان با سرمایه ی بورژوازی 
هم آمیخته بوددوران شاه و سخنگویاناز .  در  مان دهندگان   برجسته ساز

می ریسپ که در ار اشاره کرد به شاپور بختیتوان این جناح  ز سوی ا  ا
مراه با همکار جوانش  می ه رور شدجمهوری اسال 7(.ت 7( 

ر بورژوازی ناسیونال انتقادات خود برای -بخش دیگ لیبرال ایران با حفظ 
راهی کرد و با شتاب مدتی با سیاست   گرایشگیریهای جمهوری اسالمی هم

ان اسالمی انحصاریهای ه درجات گوناگون ،  زمامدار ر برابر دستگاه دب
کشور. تازه ایستاد رج از  ره ای در خا اه  بخشی ازپا هوری خو  اپوزیسیون جم

اش ه گذ ان به مخالفتو مشروطه خواه را پای کم و بیش  تند و برخی در ایر
مان یافته با جمهوری اسالمی روی آوردند ونال. جدی و ساز  -از میان ناسی

ریوش فروهرهای درون کشور میتوان لیبرال  همراه با  اشاره کرد که به دا
لخراشیبه شیوه ی همسرش  می د ز سوی جمهوری اسال  .به قتل رسید ا

ده  منافع و خواستهای بورژوازی و خر وین حاکمیت بیشتر  دستگاه ن
ونال ر بود، -بورژوازی ناسی و بازا د با بخش بازرگانی  سنتی را که در پیون

ماداد بازتاب می عی ترین بخش سر عبارت دیگر ارتجا  .یه داری ایران، به 
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می گرسه گروه نخست به .  برجسته کردگروهتوان میان این  ایش کلی را 
مامی« ره» خط ا هشتی، هایی مانند  معروف بودند و چه منهخمینی، ب   وای خا

میان آنان بودندرفسنجانی  اصالح طلب (ها گروه دوم به لیبرال. از  و بعدها 
ر مهدی ب)ها و سخن گوی آنان بیشت د  دها خاتمی(ازرگان شهرت یافتن  )وبع

کال. بود داد،  ری از خود نشان می تگروه سوم که گرایشات رادی
دین را در بر می مجاه و سازمان  لقانی  هایی مانند آیت اهللا طا . گرفت شخصیت

ز  د ا روه سوم خیلی زو ریه ی سنپهگ و در جریان درگی های  یاسی رانده شد 
از هم  کشته داد و ونی شاه پس از سرنگ سیاسیگروه های ه یمتقابل بیش 

و دست به  در پیامد این رویدادها رهبری بازمانده مستقر شد  عراق  اش در 
ازای در جمهوری اسالمیت نظامی بی نتیجه ای بر علیه اقداما  جنگ ایران در

عراق زد  . و 
عی و اقتصادی ایران اجتما د رویدادهای سیاسی و  رون  ،بیشترین تاثیر را بر 

روه نخست داشتند دو جناح در   دیدگاه اقتصادی درگیریاز. دو گ ها میان این 
ای می» عبور از بحران«دوران  د بر سه محور پایه  وزارت نفت، نخست : چرخی

زرگانی داخلیدوم  و  و با و  )78(.بانک مرکزیسوم خارجی  ز دیدگاه سیاسی  ا
مامی اصالح طلب ها رویارویی و اداریاجتماعی بر سر بویژه ها   و خط ا

مجلس و دادگستری بودکنترل ارتش،  لت،  ر این کشاکش خط امامی. دو ها  د
م به  رتر ساختگا د را استوا ر اختیار   و مهمترین اهرمندگام جایگاه خو ها را د
کوچکی  و در این میان تنهاگرفتند و سیاسیبخش  دی    از اهرم های اقتصا

 .نصیب اصالح طلبان شد

موضع خط امامی ه عوامل در تقویت  رشت نخست موضع . اشتها تاثیر د یک 
ری ه . های خمینی بود گی روحانیت از تجرب ز آنجا که  اری ی ا عملی زمامد

موزش دیده در باختر و  وهای مذهبی برخوردار نبود، در آغاز تکنوکرات  آ
رفته شدند، اما با بروز گرایشایران به کار لیبر های گ میان آنان و   الی در 
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ای  نفوذکوشش بر کردن  گاه روحانیون کم  دست هاگو  زمامداری در  گاه ی لو
منی میان  دی، دش ه بیشتر از گروه (ها  و خط امامیاصالح طلباناقتصا ک

د ر .  افزایش یافت)روحانیت بودن نقالب درخمینی د  مورد آنان موضع آغاز ا
رفت و در جهت اجرای حکومت والیت مطلقه فقیه گامی  به  وزینروشن گ

  )79(.پیش برداشت

رت گان گیری کارمندان سفا رو روز تنشگ ر تهران و ب های تند   امریکا د
دیگری بود که ،سیاسی با این کشور کت  اسالمی  حر کوشش اصالح طلبان 

زهبا دشواری با امریکا را برای دستیابی به قدرت و کاهش تنش   های تا
 .روبرو ساخت

ا شاید بتوان تعیین کننده  جریانات ترین عامل برای رشد جنگ ایران و عراق ر
مامی« هنه ی-کاهش توان ناسیونالو » خط ا های اصالح طلب در پ  سنتی 

دی سیاسی و  ر پرتو جنگ. کشور دانستاقتصا ز مسائل داخلی به ،د  توجه ا
اری دانده های خارجی  دشو ریبه بهانه یشد و برگر ع از سرزمین ماد  ، دفا

مثابه دشمنی با  ه  مخالفت با انحصار طلبی ب گونه  و "امت اسالمی"هر   
دشمن خ د سرکوب قرار گرفتارجی قلمداد شدهمدستی با  و مور زون بر.    اف

ر پی ژه های   آن سیاستداییجنگ که د رهای بین المللی و بوی انحصا
دمیلیتاریستی زی کر مانند تالش برای حمله ند نقش با ه اقدامات  ، یک رشت

 بلوکه  ورانهای اقتصادی بر علیه ای ، برقراری تحریم)طبسرویداد ( نظامی
رایی ر امریکاکشورهای  کردن دا ها را هر چه بیشتر به موضع   عمالً توده، د

در برابر فشارهای خط امامی ها از پشتیبانی سوق »  بزرگ خارجیدشمن« 
 .دادند

ناسیونال کنش  ه وا ع خود ب مو در مج ده  لیبرال-واکنش چپ گرایان  ها همانن
رنامه، از نیروهای چپ هاییبخشی. بود ها و   جنبش اسالمی را بیگانه با ب
زود خ د و در نتیجه خیلی  داختن واستهای خود دانسته و به مخالفت با آن پر
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د پیگرد قرار گرفتند  دو جریان بزرگتر . اقلیتان از آن نمونه بودند فدایی،مور
نبرد که " و فداییان اکثریت پایه ی ارزیابی خود را بر  ایران حزب توده،چپ
مامی"که بر کارانها و   میان خط ا دادندشازش  رار   و امیدوار بودند در  ق

ها بتوانند ی سنت- بخش رادیکال ناسیونال،های اجتماعی فرایند دگرگونی
ده مانهای تو در انقالب را آر کننده  در زمینه ی عدالت اجتماعی های شرکت   

د های  در میان این دو نیروی سیاسی .پیاده کنن حتی در باالترین رده 
ه پردازان د اندیش زی، پیرامون در سازمانی و نیز پاره ای از  رون و برون مر

ه های آن  دی وجود داشت که نشان پیش گرفتن این موضعگیری اختالفات ج
های درونی این دو سازمان  گاه های گوناگون جناح  در دید وز  ان هن را می تو

ر درون این . مشاهده کرد گرده ای از دیدگاه های مخالفین این سیاست د
ا می شود ها ر ه پرداز اتحاد شوروی در ارزیابی اولیسازمان   انفکسی اندیش

های .  جستجو کردپیرامون سرنوشت انقالب ایران کوران تنش  وی در 
خط امامی (در واقع تضاد اصلی میان آن ها ": سالهای نخستین انقالب نوشت

ز سوی  ر یا لیبرال ها ا و بنی صد و دولت بازرگان  ز یک سو  ها یا روحانیون ا
ران بود که آیا ایرانِ فقط در شکل نظام دولتی ا) دیگر بورژوازی باید کامال ی

ر این  رفی، که د د یا کشوری دارای حکومت ع تئوکراتیک باش یک کشور 
موثری داشته باشند نقش بسیار  ر این . صورت نیز روحانیون در آن  د

اه رشد به سمت سرمایه داری یا سوسیالسیم  مسئله انتخاب ر مناقشات 
ری رئیس جمهور بنی تصادفی نیست که بزودی . مطرح نبود ز برکنا پس ا

ای اولین بار آشکارا مسئولیت اداره ی ک ر، وقتی که روحانیون بر شور را صد
عی رفتند، در سیاست اجتما دیِ-به عهده گ روحانیون سمتگیریِاقتصا  حمایت  

گردید ا نیروی بیشتری متظاهر  مایه داری ب موضع گیری ".از سر  علیرغم 
و ز لی همراه با مدار  د آمی زمانانتقا ، هر دو سا رابر جمهوری اسالمی در  در ب

نبن بست های یی در جامعه ی ایرا  روبنا
 

 
 

78 

مامداری رون ری شدن دستگاه ز ز د انحصا  و  و پیگردهاندمل نشدحتآنان نی
ه ز گردیداین دو گروه شامل ،گستردهای سرکوب   )80(. نی

ها د  نیروهای دمکراتیک، چه در درون ر موضع گیریناروشنی ها و آشفتگی 
، از جم مامداری دستگاه ز ه در بیرون  ه بازتاب سیاست ها و شگردهای و چ ل

مللی-بورژوازی بازرگانی ژه (سنتی ایران و نیز انحصارهای بین ال بوی
نظامی کس های  ر درون جمهوری. بود) صنعتی-کمپل گرا د روهای واپس  نی

رو و خط امامی،سنتیِ-اسالمی یا جناح ناسیونال  با ایجاد فضای نظامی  تند
ریکایی و ضد صهیون"و طرح شعارهای   و کنترل مهم ترین "یستیضد ام
دن" بنام نهادهای اقتصادی لتی کر د که از موضعی ،"دو  وانمود می کردن

ری(ملی ه(و دمکراتیک) ضد استعما رند)عدالت خواهان برخوردا  . 
و دسته ی اجتماعی را این سیاست ر چند گروه  د و ایجاد توهم د دفمند بو  ه

ها: دنبال می کرد ر میان توده  رنجبنخست د ده ی  ه های میانی ی گستر و الی ر 
دادگرانه پس از انقالب بودند، شهری و روستایی انتظار تحوالت   که چشم 

ز نیروهای  ه ا ه مو"خودی"دوم در میان آن دست ده ایکم و بیش ضعی ا ک  تو
د یا سازنده هایداشتن کردند آرمان  کوشش می  عی و  انقالب  اقتصادی- اجتما

راه ساختار نوینرابهمن  ز  ده کنند ا روهای گوناگون ، سو پیا ر بین نی م د
ر سرنگونی رژیم  ه د عاالن و از آن انتظارات اپوزیسیون که ف شاه شرکت کرده 

و دمکراتیک رژ غیراسالمی  میان نیروهای اسالمی و  د و چهارم در  فی داشتن
هان که چشم به راه دگرگونی های  ز گونه ی برجسته ای منطقه و ج انقالب ا

 .یکای التین بودندکشورهای آسیا و امرهای مردمی در 
زی بازرگانیهدف عی بورژوا ماسنتی ایران- واق گلوگاه  ا ، کنترل مهم ترین 

دی  ویژههای اقتصا  بانک مرکزی  نیزنفت و بازرگانی وخانه های  وزارت به 
کراوالدی . بود  نقشدر این فرایند شخصیت هایی مانند رفسنجانی و عس

 .بازی کردنداقتصادی ویژه ای -سیاسی
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میان نیروهای دمکراتیکِدر ایجاد   ایران و جهان، انحصارهای بین سردرگمی 
هانیبخش بزرگی از المللی که  از آن میان (می کردند کنترل  رارسانه های ج

مریکاییرسانه های انگلیسی  که ت این است قحقی. جایگاه خاصی داشتند) و ا
ز  ای ا عالیت های پاره  ع و ف ن ایپیوندهای ژرف و گسترده ای میان مناف

انحصاری میان کارتل های نفتی(محافل  و گروه های نظامی در پهنه ) از آن 
ان این کمپلکس ها. وجود داردی جهانی  های صنعتی-ی نظامیتو ز اهرم  ه ا  ک

رو به افزایش  ه ی گذشته  سیاسی گوناگونی بهره می گیرند، در چند ده
ه دست آوردن سودهای بسیار هستند برایی ابزارآنان. گذاشته است کالن  ب  

ر خارج،  مال مقاصد سیاسی د ، اع ری انحصاری، اجرای هدف های نواستعما
ه و نیز تحمیل  تجاوزکاران مات  ر داخل، تدارک اقدا ذ سیاسی د تحمیل نفو

ر به جهانمسابقات تسلیحاتی د وانه وا  .ی
د ر چند پهنه بو و استآماج سیاست انحصار های نظامی نیز ایجاد توهم د : ه 

دم خو ه خواستار صلح اندنخست در میان مر رها ک  با ایجاد ،د این کشو
ولو("شیطان" ازی ) ل ه از نمایندگان بورژو در میان آن دست دوم  های نوین، 

اخلی ر برابر چیرگی مطلق این کمپلکس ها و خارجید ه د اری  ک  و سرمایه گذ
ه در بین  در تولید جنگ افزارهای لگام گسیخت  پایداری می کنند، سوم 

کشورها و صلح دوستزیسیون دمکراتنیروهای گوناگون اپو ر داخل این    د
زند  ولیبرالیستی مخالفت می ور میلیتاریستی و نئ روسه ی  ه با پ و چهارم در ک

هان و ج ه  د کشورهای میان نیروهای دمکراتیک منطق نقالبی" با ایجا و "ا  
ر حقیفت امر نه تنها انقالبی"سرکشی" که د ه بسیار ، نیستند و سرکش   بلک

و فاقدناتوان مردمی   نند:و در نتیجه بسیار شکنندهاند  پایگاه  لبان در  ما  طا
انافغانستان، مت والیت فقیه در ایر ژیم صدام در عراق و حکو  . ر

های نظام کس  صنعتی، به دست آوردن سودهای هنگفت -یهدف واقعی کمپل
ده از راه کنترل مالیو بادآور ز مهم  ه مراک ز دستیابی ب زرگ و نی   تری سهم ب
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های( منابع مواد خام، جهانییهادر بازار نرژیبویژه انباشته  هنه) ا های   و پ
ری سرمایه  . استگذا

مایه دار گانییگسترش توان سر گلیوارداتیِ- بازر نظامی ان روه های  و گ  -
پاسداران(مالی د سپاه  گون و از آن ) مانن گونا های  در ایران، علیرغم نیرنگ 

هاینی داخلی و جهامیان بازی های رسانه ای و تبلیغاتی  ، منافع و خواست 
ژه می دهدانحصارها و بوی میلیتاریستی را بازتاب  کنترل بازار .  جناح های 

ه ی خلیج فارس و  از راه کشورهای کران دی ایران بویژه  لیار مصرف پنجاه می
زون به همه ی  ه ی تسلیحاتی روزاف مسابق اتحادیه ی اروپا و نیز تحمیل 

منطقه ر سرمایهکشورهای نفت خیز  ه کشورهای  و فرا رها ب  ها از این کشو
انحصارهای جهانی استصنعتی، ع  مت مناف کردن این . در خد ده  ر پیا  ابزا

ده نیروهای واپسگرا  در شرایط کنونی، به طور عم آماج های اقتصادی 
رس، نیروهای  ه خلیج فا ، همانند شیخ های عربستان و کشورهای کران هستند

و واپسگرا آموزش یان عربستان یا طالبان و دیده از سوی سازمان سیا 
رِ بنیادگرایانِبیشت و افغانستان و لبنان و عراق و ایران   کستان   اسالمی در پا

   . و دیگر کشورهای واپس مانده ی باختر آسیا
رونی بود که  رونی و بی  هان بینیجدر چارچوب همین کنش و واکنش های د

ا و دین ساالر ه رفته  تنش ز گرش چیررفت اری  دستگاه زمه یبه ن امد
رو ها . ییدفرا در انهادهاییدر پیامد آن نه تن روحانیت  که سنتا  قرار ختیار 

اشتند  گذشته از آنان گرفته  یهای سده ها و دگرگونی  نوسازیروند و در د
دندشده بود کنترل آنها ، و دادگستریی آموزش نهادهای، مانن دوباره در   

گانهای دولتی و ر همه ار دند، بلکه حضور آنان د کلیه درآم و   غیر دولتی 
در پی آن  .سیاسی و اقتصادی افزایش یافتفرهنگی و نهادهای اجتماعی و 

بوروکراتیسم دولتی ر زمامداری و  کارایی ساختا دیوان ساالری (از 
گسترده ی دگراندیشانِ) بورژوایی ر گذاشتن  ده و  نیز به دلیل کنا مو کارآز
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های جانشین کردن دین به هم چنین . متخصص به شدت کم شد جای ارزش
ز ملی –تاریخی لت ایرانی" به جای " اسالمیامت"و پشتیبانی ا  به پروسه ،"م

ری دولت رشد ایران -شکل گی مایه داری رو به  ه سر  گزند ملت در جامع
 .رساند

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نبن بست های یی در جامعه ی ایرا  روبنا
 

 
 

82 

 
 
 

و  ها  گناچالش     نوهایتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گ و عراق هشت ساله یبا پایان جن اس، ایران  ه دوران  جمهوری نوین  می ک ال
ه تنش دو وظیف ر برابر  د، د  برجسته  یهای بزرگ را پشت سر گذاشته بو

ر گرفت از یک سو بازسازی خرابی های جنگ و از سوی دیگر پاسخ . قرا
الیه های گوناگون اجتماعی  همانا برآورده کردن ،گویی به نیازهای 

نقالب اجرای این وظایف بزرگ.شعارهای ا اری دستگاه ز، برای   مامد
اشتبایستهراهکارها و ابزارهای  متیِ.  را در اختیار ند  دولت و ساختار حکو

ز سال نقالب برآمده ا دارای دو ویژگی بود، که کوشش خاصه  ،های نخست ا
را با مانع روبرو –برای دستیابی به آماجهای نزدیک اقتصادی اجتماعی 

اکارایی. کرد می وروکراتیک و ن  بخش ویژگی نخست به حجم بزرگ دستگاه ب
اندر ناکارائی آن. گشت دولتی و نیمه دولتی باز می د کم  می تو مانن  عواملی 
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گان تازه در بخشهای گوناگون، کنار گذاردن شمار زیادی  گی بلند پایه  تجرب
و بازار  ری  رشد گرایشات پیش سرمایه دا ، یسنتاز کارشناسان دگراندیش، 

در بیشتر اوارداتی- انگلی بازرگانیرشد مرج  م گیری ، هرج و  رگانهای تصمی
گسترش امکا او  د ر  . نام بردنات سوء استفاده و فسا

ر رشد بیشتر دستگاه بوروکرات ز د نی ه در زمان شاه   با سنجشیک، ک
، کشورهای همگونِ ر بود رشد بیشت ده تخواست  رو به  وده های شرکت کنن

ر انقال اه ب و کوشش برای پیاده کردن عدالتد  اجتماعی و استقالل ملی از ر
دولت مردم گرا ی ز سوی دیگر این فرایند . را بازتاب می دادک  در خدمت ا

از  ه  زی ناسیونالمنافع آن دست ژوا زی و خرده بور   که بودسنتی–بورژوا
انحصار ابزار  خود به گرانه و سودجویانه یبرای اجرای کارآمد سیاست 

 . اقتصادی توانمند نیاز داشت
دولتی و  و نیمه   به ، علیرغم انتظارات مردم،ادهابنیبویژه دستگاه دولتی 

دون پشتوانبنگاههای ناکا دند که ب نایی ینفت-ه ی مالیرآمدی تبدیل ش از توا  
داداره خود بر دولت . نمی آمدن ها و  گی بنیاد نفتی و نقشِبه وابست  درآمدهای 

ر تامین هزینه هاکمِ رسایی، مالیات ها د ز نا  ها را در این زمینه  بخشی ا
کار می گاه بوروکراتیکافزو. ردک آش دست رشد  ناهنجار ،ن بر آن   به دلیل بافت 

ر پای نه تنها نتوانست در شکاف طبق،آن د کند، بلکه ب ده ه یاتی کاهش ایجا  دا
ز این شکاف رو به افزایش  . گذاشتهای آماری رسمی نی

رایشات انحصاری از باال و  د گ وجو ر  افزون ب دستگاه بوروکراتیک  در رشد 
ها از پائین، جنگ وتمایالت دادخواهانه ی  پیامدهای آن نیز تاثیر گذار  توده 

ره .بود د اقتصاد دولتی، جی ز یک چشم انداز به رش و عراق اگر ا  جنگ ایران 
هادهای  کراتیک و ن بورو دن دستگاه  بندی کاالهای ضروری و بزرگتر ش

ری آن انجامید، از نگاه دیگر ولی ناکارآمد و ،کنا ه   گرایش به اقتصاد بست
ه ب لتی را افزایش دادوابست های دو در بخش کشاورزی . ه کمک  رای نمونه  ب
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می از راه درآمدهای نفت به دست  دولتی که  های  د، نیاز بازار  بدون کمک  آم
اخلی بوروکراتیسم دولتی . می شدبه سختی تامین  د د  در تاثیر نفت بر رش

ما دانی رخ نداد،ا ه همانند پیش از .  دگرگونی چن ه این معنی ک همن، انقالب بب
ا نوساناتی که بازتاب قیمت نفت در بازار جهانی و میزان  این بخش ب

دهه ی به عنوان سرچشم،استخراج و صادرات آن بود  منابع  ی تعیین کنن
رمالی و به عملکرد خود ادام د ک باقی ماند   .ه داد دستگاه بزرگ بوروکراتی

گسترده که می اتیسم  بوروکر ه ی شیوتوان آن را ویژگی نخست  در کنار 
ری مامدا ه خصلت نظامی ز ه جاست ک دانست، ب اسالمی  در جمهوری نوین   

د و . گرایانه ی آن برجسته شو دوران رضا شاه  م پیشین،  در هر دو سیست
اری آمیخته بودمحمدرضا دولتی با بافت نظامی زمامد راتیسم   .شاه، بوروک

ه از شرایط پ یدایش و سیر نظامی گری دوران جمهوری اسالمی، برخاست
ر آمدن دولت نویندادهای سال هایروی ده ه ی، از پهن پس از روی کا  گستر

پیروزی انقالب اگر چه به افزایش . تر و ریشه ی ژرف تری برخوردار بود
ونال هنوز -توان نیروهای ناسی غاز  سنتی انجامید، اما این کامیابی در آ

د و می داخلی و دشمنان خارجی به  ناپایدار بو توانست از سوی مخالفین 
ذ خود . خطر افتد ای گسترش نفو م رئیس جمهور بر ر مقا ر د کوشش بنی صد

و در ارتشمیان نظامیان  ات کودتا  دند،  خطر مونه هایی از این اقدامات بو  که ن
زه هایبر نگرانی ان تا ر ایران نیز .  می افزود زمامدار تجربیات تاریخی د

را تقویت می وین  مت ن می گری برای تثبیت حکو یکی از . کرد گرایش به نظا
کودتای  داد در سال 28علل شکست جنبش ملی شدن نفت و پیروزی   مر

ا کودتا چیان بود،1332 ده برای مقابله ب ک دی مانهای توده ای تدار .  نبود ساز
نمونه های همگونی از رشد سازمانهای نظامی توده ای پس از پیروزی 

می توان انقالب  ر کشورهایی مانند شورویرا  اف پیشیند و چین ی روند . ت 
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، پاسداران های این ، و غیره کمیته های انقالبی، بسیجتشکیل سپاه   با نمونه 
انی داشت ها همخو ای زمینه  ها در پاره   .گونه کشور

می را جوانان پرشور ولی تنگ نظر و ضد  یهسته روهای نظا  اصلی این نی
ده  دگراندیش تشکیل می زی و خر ژوا دست بور ر  دند که ابزاری بودند د دا

دن برنامه های برای  خط امامیسنتیِ– ناسیونالزیِبورژوا  انحصار پیاده کر
 .گرانه

میی در افزایش وزنه  ر جمهوری اسال می د دی به ارتش ،نظا عتما پیشین  بی ا
ز سرنگونی . کرد شاهنشاهی نیز نقش بازی  اگر چه در ماههای نخست پس ا

و درجه هی کردند، ولی سران  مرا رتشیان با جنبش ه  داران شاه بخشی از ا
ا رژیم گذشته همدلی می . کردند باال و بخشی از بدنه ی آن پنهان و آشکار ب

غاز انقالبکودتای  ه شدت سرکوب شنافرجام در آ های  که ب د، از نمونه 
زه.  بود ها در ارتشبروز این گرایش می تا ه به سازمان نظا ی سپاه  تکی

لی و مقابله  از جمله در جهت کاهش خطرات،پاسداران های  احتما با کودتا
 . بود1332 همگون با سال

گری های ،در شتاب گیری موج نظامی  ز سازمان ای ا  اقدامات رادیکال پاره 
نبود مجاهدین بی تاثیر  د سازمان   در دفتر 1360در سال . سیاسی مانن

می  م پاره ای از مرکزی حزب جمهوری اسال  در پی بهشتیمانند سران رژی
ری بمب دند مجاهدین گذا  باال  پس از آنوج تنش های متقابل و مکشته ش

ه ای بر )81(.گرفت دیدایاین رویدادها بهان های تر واکنش ش  رادیکال ترین گروه
دسنتی –ناسیونال اگر چه . نظامی را تقویت نمود- و جو پلیسیفراهم کر

اثیر گذاش منطقجنبش کردستان نیز بر این روند ت ه ت، ولی بازتاب آن بیشتر 
 . گرفت ایران را در بری باختر

ده گانهای نظامی در  رانقش تعیین کنن نایی ار ر روند گسترش توا نش و ک د
ماعی ه هشت جنگ،واکنشهای اجت در جریان . بازی کرد ایران و عراق  ی سال
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ان، سازمان  هادهای کمیته و بسیج وهایی مانند جنگ در کنار سپاه پاسدار  ن
می  تنها در  نهنان آ و حضور تشکیل و تقویت شدند دیگرنظامی و نیمه نظا

ها روزمره ،جبهه  دانی  بلکه در زندگی  زشهرون  .ت افزایش یاف نی
گر ا ونگیزه هایی مانند نگرانی از ارتشا گروهها   ای از  ره   اقدامات رادیکال پا

 در سال  و نیمه نظامی ارگانهای نظامیتوان گسترش و تهدیدات خارجی به
ر آمدن های نخست  زه  انجامید، میجمهوری اسالروی کا ه روند تا دو عامل ب

م به .ندژرفا و تداوم داد دن گا د برجسته ترین آن با تنگ تر ش  نخستین و شای
م پای ری گا مامدا مل به . در ارتباط بوداسالمیگاه توده ای دستگاه ز مین عا  دو
نظامیافزایش هادهای  ان قدرت اقتصادی ن پاسدار ژه سپاه   .گشت  باز می به وی

گوننیاز به ار های نظامی  مانند سپاهگان گون  و   وا  ثاراهللا برای  وکمیتهبسیج 
ه ای  های منطق زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان و جنبش مقابله با پایداری 

غیره ه یک ضرورت غیر قابل اجتناب تبدیل شد،و  والیت فقیه برای .  ب کومت  ح
در   کردستان و خوزستان و  وقمسرکوب جنبش های مردمی برای نمونه 

ربایجان در ونی این  سالآذ روهای بزرگ ضربتی  های کن را در سطح نی
کار گرفت ددشواری . گسترده ای به  ه آنجا کشی ه  که بکار ب ی رای تقویت بنی

های  گرارگان زه ،سرکوب  لی برای جلب نیروی تا  بهره گیری از انگیزه های ما
 و در کنار آن استفاده از اراذل و اوباش و گردیدن نهادها ضروری تر به ای
راطیجان قرار  در دستور کار نیز خارجی  اسالمییان و نیروهای مزدور یا اف

نیمه رسمیی ر پایه ب. گرفت  خارجی در مزدور شمار زیادی ،گزارشهای 
رند جمهوری اسالمی پلیسی-دستگاه نظامی  .مشغول به کا

التین ریکای  رویدادهای دهه های پیش در ام ا  در دوره ،روندی همگون ب ی  
ذ ح ا و ه، ظامیکومتهای ننفو وندی و آمیزش آنان ب ه داریمپی  داخلی و سرمای

و  ، در ایران نیز کم  ده میجهانی 8(.شود بیش دی ارگانهای نظامی و در درجه  )2
ه داده های  داران، بنا ب پاس ه های گروهینخست سپاه  زرگی رسان ، بر بخش ب
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دولتی و  هاز نهادهای  ویژه بنیادها دست انداخته  دولتینیم ه آن  کار.اند و ب  ب
ده کشی کت ترکجا  مخالفت با طرح مصوب مجلس با یک شر  ، که در 

ای نخسین بار پس از  کاربه انقالب پاسداران بر  و گستاخانه گونه ای آش
زه ساخته شده ی خمینی در کنار تهران را به تصرف در آوردند  فرودگاه تا

گان های تصمیم گیریتا دولت و مجلس ر ار ه پیا و دیگ دن ده کر را وادار ب
د کنند خواست  .های مالی خو

دولتی که  ر  مایه ی اقتصادی شواهدی در دست است که دولت د درون 
و گرایشه وانحصار گران از   پیش سیاسی سرکوب گرانه داشته وات فاسد 

لبان نیز اری  از توانایی کنار گذاشتن اصالح ط اثیرگذ درت ت گسترده و ق مالی 
ر د د گام به  کنش و واکنشهای داخلی دستگاه زمزیا امداری برخوردار بود، 

می اسالمی فرا ر در جمهوری  ده ت م به نیروی تعیین کنن ده .روید گا ه دا  بنا ب
ر دوبی و  های رسانه های جهانی، بخش چشمگیری از سرمایه هایی که د

ر انداخته شده  ، متعلق به نیزدیگر کشورهای کناره ی خلیج فارس به کا
پاسداران  نفوذ سپاه   .استاعضای با 

ر کشورهای رو ا نظامی امریکای التین و دیگ فزون بر تجربه های کشورهای 
روبرو بوده ایم کنونی، در تاریخ ایران نیز با چنین پدیده هایی  رشد   زمینه. به 

هی اشکانی پانصد پادشا  حضور گسترده آنان در ارتش ، در ایران راانساله 
وانستند به توسلوکیان فراهم کرد و دی ز آن جهت ت روی  نالمیان ا دترین نی من

ه در سپاه خل د ک ران عباسی تبدیل شون ر دو ز مهمترینسیاسی د  یفه یکی ا
می های آن را تشکیل   .دادند بخش

رتباط –بافت بوروکراتیک هان بینی آن در ا م جمهوری اسالمی با ج نظامی رژی
مخالف و نگرش زمامداری نوین از سویی ضد مدرنیسم  .تنگاتنگی است

ه دیناین اما ب. ی استباخترامروزین فرهنگ   والیت فقیه رژیم معنی نیست ک
ماعی و اقتصادیاز زوایه سیاسی و اجت اری  بسی  مایه د اری از شگردهای سر
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ر نگیردخ آماجهای پیاده کردن برای ، را در پوشش اسالمیجهانی ه کا . ود ب
ر هزینه یو   تبلیغات انتخاباتینداز آن نمونه ا ریاست جمهوریپ  .  مجلس و 

ر کنا ز د کم و بیش گونه ای ا رنیسم،  های ملیگی بیگانر پرهیز از مد ارزش -با 
.  در جهان بینی زمامداران اسالمی ایران دیده می شودتاریخی و باستانی

عنصر راجای خالی  پر لگام گسیخته  به ویژه دین گرایی و تنش زایی ،این دو 
دنک می گیری از دین، که گاه شکلهای افراطی سده. ن ره    های میانیاگر با به

ز به خود میاروپا را نی گرایشهای  گیرد، کوشش می   پیشرو و شود تا 
ده شوند، تالشهای تندمکراتیک زا به گوشه ای ران  مانند جنگ و صدور ش 
رهکوشش برای انقالب و  می و غی د سالح ات اهم می،تولی را فر سازند   شرایطی 

ر بورها تا توجه عمومی از نارسایی   نظامی–وکراتیکو ناتوانی های ساختا
مسائل فرعی یا دشمن خارجی برگردانده شودحاکم  . به سوی 

نوین به گونه ی فشرده  ری  ه هستی زمامدا  تودرتویی با این دو واز آن جا ک
ه(عنصر گسیخت ها با گذشت )دین گرایی و تنش زایی لگام   در هم آمیخته، نه تن

مان نشانی از اصالحات و نوزایی در جهان بینی حاکم دیده شود، بلکه   نمیز
آغاز . خود می نمایند تررادیکال تر شدن آن گام به گام آشکار نمودارهایی از

زه ی افراطی ذهبی-تبلیغات تا ز گسترش تولید  خرافی و م  جنگ افزارهایو نی
ه ای هست ولید سالح   از این  است بازتابی،تازه و از آن میان کوشش برای ت

دلیل تمایالت سنتی های اصال-حتی ناسیونال. ارویکرده ح طلب نیز به 
وزایی  برای نگرایش جدی از خود ،سازشکارانه و دیدگاههای واپس گرایانه

میدر باورهای  روز ناسال ز ساختار ی و از آنجا که خود بخشمی دهند ب  ا
می -بوروکراتیک میناکارا و دین ساالر نظا ه طور ،دهند موجود را تشکیل   ب

مردم فریبانه عارهای  و به می کنند  و جنجال آفرین بسنده عمده تنها به ش
مِ  .پشت می کنند  ناخرسندمرد
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مای توان از چند   تنش زای جهان بینی دستگاه زمامداری میه یبه درون 
ژه در دین ساالری .  نگریستدریچه لی خود، بوی هزاره ی گذشته در خطوط ک

نظر و رادیکال خودنمایی کرده ایش، تنگ  ر آغاز .  استآغاز پید چه د
 چه در طول چیرگی ،)عرب ها(شایی های چادرنشینان باختریکشورگ

رنشینان خاوری ری-چاد ها(باخت هاترک  و مغول   و چه در زمان ) و سادات 
میی پیدایش دوباره ی دولت متمرکز زیر پرچم شیعه    این،دوازده اما

رایش های افراطی ه چشم میگ  حکومت  یدر دوران دویست ساله. دندخور  ب
هان صفرد دگری کشتار و پیگوصف  بلکه به ،یواندیشان نه تنها از سوی شا

ر خاور ر باختر و شیبانیان د مانی د ژه ،همان میزان از سوی پادشاهان عث  بوی
ر سرزمینهای مرزی در دستور روز بود های دینی. د  کم وبیش ،این تندروی 

دهه یر سدد دیده می شد  نوز  فداییان اسالم که در در سده ی بیست. ندنیز 
لحسین هژبر،روی،ستی مانند ترور احمد کاقداما منصور علی  عبدا رزم آرا و 

هادر دوران پهلوی همین گرایشات تند در میان جلوه ای از ، ند شرکت داشت 
ده هاه ی بر پای)82(.ندسنت گرایان بود ره ای دا  میان فداییان اسالم، ، پا

مجاهدین و جنبش سال  ر قم1342سازمان  د دا،ز نی د وجو هایی  وند شته  پی
 .است

 گروههای سنت  درافزون بر ریشه های تاریخی گرایشات تنش زا و رادیکال
شتاب گیری این روند افزوده گرا،  گاه توده ای نیز بر  تنگ تر شدن پای
کای التین و پاره. است مری در ا رشد جهان نه تنها   ،ای از کشورهای رو به 

مایه د رشد سر رون ر کشورهای باختری نیز  بلکه در  مونه می توان داری د با ن
 .هایی همگون روبرو شد

دی،  بحرانهای اقتصا دوم از جملۀ بازتابی بودند از  هانی اول و  جنگهای ج
ناتوانی در حل و فصل دشواری های داخلی و تنگ شدن پایگاه اجتماعی 

های.سرمایه داران و صاحبان صنایع  پس از جنگ جهانی دوم نیز  در سال
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رایش ریستی  هایگ  برای بیرون ند کوششی بود،ی جهانیهارانحصا میلیتا
و سیاسی در درون دی و اجتماعی   سیاست جنگ .رفتن از بحران ژرف اقتصا

ه یرژه دسرد بوی ان همین ، شصت ده  را انعکاس می  اقتصادی های بحر
مایهه ییتاریستی تاز میل هایگرایش. داد  جهانی در سالهای پس از  داری سر

رفت از بحران 2000 رون  ای ب کارشناسان طوالنی  یبر ای از  ره  که از سوی پا
دوره یترین ر تاریخ   رکود اقتصادی د می شود خواندهسرمایه داری   را  
ر همین چارچوب ارزیابی کرد  می،نیز هر دو جنگ جهانی در سده ی  .توان د

در آستانه ی بحران های  دی نیز  زرگ اقتصادی که ریشه در ببیست میال
،19سده ی  ده   داشتند 8-84(.ندبودبروز کر 3( 

ان نیز گسترش گرایشات تنش زا  رادیکال در جهان بینی دستگاه  ودر ایر
ری مامدا ه سالهای دولتایست کوتاه  پس از یک ،ز داری اصالح طلبان که ب م

می های اجتماعیشتگ باز  مله با بحران دی و، از ج  سیاسی در پیوند  و اقتصا
ر عمومی در . بود ده سازی افکا وه ی آما درازای جنگ ایران و اگر این شی

ان و پوشش،عراق هان بینی زمامدار لیغای بخشی از ج تی برای راندن  تب
هن رفتن  سیاسی و در  و اقتصادی و اجتماعیه یدگراندیشان از پ ر گ اختیا

گشت دوباره و گسترده ی آن که آمیخته همه سویه ی  د، باز زمام امور بو
گرایی پرده داست ب انها خرافات و واپس  و گستاخار ه  اه ن از ر است تا  ، ابزاری 

و طبقات گوناگون  ها  الیه  روزافزون  آن از شکل گیری نهایی اعتراضات 
گیری  د جلو رارویی آن به یک اپوزیسیون توانمن های . گردداجتماعی و ف موج 

ره گسترده ی اعتصاب های مان و به و زنان و معل  کارگران و دانشجویان 
هر گونه مناسبتی برای نشان دادن ری از  کنار تحریم ناخرسندی، گی ر   د

ر مجلس گسترده ت انتخابات  رفای بحران ریاست جمهوری و شوراهاو   ، ژ
وروکراتیک کار می کند-دستگاه ب ناکارا و دین ساالر را آش   .نظامیِ 
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کاهش  گر که  گاه مردمیا ز یبخش، پای د گرایش های  ا رش های   تنش زاانگیزه 
کالو  ان  انگیا را که ب در رژیم والیت فقیهرادی ه ایر در زه های درونی جامع

د است می با نده ، بازتاب میپیون م جمهوری اسال د، چگونگی رویارویی رژی
داری جهانی  مسایه و پیش از همه اسالمی و بخشی از سرمایه  کشورهای ه

عوامل خارجی پیدایی آن را،بویژه ایاالت متحده امریکا گوشه هایی از    
کار  . دنکن  میآش

می ه تو به گونه فشرده  ا امریکا برشان س می ب هوری اسال ر مناسبات جم  را د
ان نخست که با جنگ ایران و عراق. برجسته کرد د و  نیزدور  همراه بو

و  ا آمریکا  کار ب منی آش رجی در جهت دش اش  نشانده دست"سیاست خا
هم چنین صدور انقالب اسال"امصد میمی و   .کرد  به کشورهای همسایه عمل 
ز اقدامات رادی پاره کشورای ا ر خارج از  ز سوی ،لبنان، از آن دست در کال د  ا

از  انی یا شمار زیادی  نیروهای ایر ده کارشناسان به  ه ایران نسبت دا وابسته ب
دمی ر گروگانهابحران . ند ش ز در این دوره پدیدا  )85(.تگش نی

ا حمالت تروریستی ب اق ت و عر ز پایان جنگ ایران  های دوران دوم که ا ه برج
ر مینیویورک را در  رجی و بهبود رفتگ ب ان کاهش تنش در سیاست خا ، دور

ر مشترک اروپا بود مناسبات بویژه با کشورهای بازا دوره. نسبی   ،در این 
ها و اصالح طلبان با سیاست  ماتیست گوی "  و"درهای باز اقتصادی"پراگ گفت

، گرایش "تمدن ها دند رادیکال- ناسیونال هایکوشش کر   یا خط امامیسنتی 
ع بخشی از را تا حدی کنند و در حد توان خود و در چارچوب مناف  ترمز 

نوینمالی–بورژوازی صنعتی  ه ی و به منظور سد کردن موج شتابند 
ها  . اقداماتی صورت دهند،نارضایی 

غانستان از سوی ادر ه اف ز حمله ب ه ا و با تصرف مریکا آغاز شد برش سوم ک  
دی در سیاست ، با افت و خیزهای چیافتعراق شدت  . گشتیمخارجی روبرو ن

ز تنش های  دمتقابل در سطح سیاسی ژرفا از یک چشم اندا دیدگاه یافتن  و از 
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عراق میان  غانستان و چه در  ه در اف ری هایی چ دیگر هماهنگی ها و همکا
ر  کا نمودا ه از چرایی این کنش ها و واکنش ها و . شدندایران و امری گذشت

می،ساخت و پاخت های پشت پرده و تنشتوان میان   این رویدادها   های پس  
 .ی جستجو کردی همگونی هاانقالب

گر حمله  هشت سالهی ا های صدام به ایران و آغاز جنگ   که بنا به داده 
ری دی و بسیا ده بود، جایگاه اقتصا کا تحریک و پشتیبانی ش  از سوی امری

ونال ماعی بورژوازی ناسی کال-سیاسی و اجت می هاسنتی رادی  را  یا خط اما
ر ر ای و انگلستان و متحدانشان د ریکا  گ افروزانه ام ان استوار کرد، سیاست جن

ر خلیج فارس و باختر آسیا روهای رادیکالی که در داخل ایران ز،د یر  به نی
زه  . بخشیدفشار سنگین بودند، جان تا

ده ذشته یبرن می گ  حمله ، عراق و مانند جنگ ایران، اصلی درگیری های نظا
رای  ریکا ب غانستان و اشغال عراق "آزاد سازی"آم نظامی به اف مله   ،کویت، ح

دندلیحاتی امریکا و متحدین شان انحصارهای بزرگ تس  دسو. بو
ر این میانانحصارها ون،ی تسلیحاتی د می ، از آغاز تاکن در برابر . بود نجو

گ به  ر طول جن زان زیانهای اقتصادی ایران د  میلیارد دالر 400-600آن می
اق نیزشدتخمین زده  و عر ی اقتصادی اش به هاتار که بخش بزرگی از ساخ 
نابود دکلی  دهی خارجی س گردی ریبان ،ر به فلک کشیده، با ب  گشت دست به گ

ان نیز ،این کشور وارده به  هایو میزان خسارت رویارویی . فراتر رفت از ایر
نیز احتمالی آینده  می  ری برای کشورهای ،های نظا د پیامدهای بهت  نمی توانن

  )86(.دنراه داشته باشمنطقه به هم
ازی -توان گفت بخشی از عملکردهای تنش زا بدین گونه می رادیکال بورژو

، سنتی -ناسیونال می ها خواسته یا ناخواسته در خدمت منافع یا خط اما
کشورهای  و سیاست های میلیاریستی  اری انحصارهای نظامی  سرمایه د

 .است
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لیتاریستی مایه هارِیِ جناح ها دراز سوی دیگر سیاستهای می ری سر  در ، دا
روه مت تقویت نی و سنت گرا در منطقخد ده  د و نفت ه یای واپس مان  ثروتمن

میانه ر داشته و دارخیز خاور  .دن قرا

گسترش میلتیاریسم در منطقه و تقویت نیروهای  رادیکال و واپسگرا و برای 
ز سوی امریکا و متحد درجۀ   به نظر می،تنش زا رسد که دکترین ویژه ای ا

لستان  یک ر این دکترین کوشش می.  در دستور کار است سالها،اش انگ شود  د
نفت خ زرگ  کشورهای ب دبه  کوتاهی یز، که توانایی مالی آن را دارن دت   در م

ه ها اقل در پاره ای زمین ر  از جمله ،حد  به یک قطب ،صنایع پتروشیمید
گانی در جهان و رقیب بازر دی  ن نظامی هزینه های سنگی تبدیل شوند، اقتصا

ز می توان نمونه های آن را . گرددتحمیل  روی کار آمدن پیش و پس ا
می  ر منطقهجمهوری اسال   . دید خلیج فارس ید

گاه  ای فروپاشی اردو ه داری بر ر دکترین کشورهای سرمای رای اروپای د چپگ
دگسترش های نظامی و   تحمیل هزینه نیز، پیشینخاوری  سیاست ،جنگ سر

این کشورهاای پایه کیل می   زیر دفاع پیشین آلمان فدرال در یک . داد را تش و
د آلمانمصاحبه  د که سیاست جنگ سرد و پس از اتحا راف کر  به روشنی اعت

دجهتحمیل هزینه های سنگین به ب  خاوریی دولتی کشورهای اروپای  و
 ریختن دیوار ین عاملی بود که در پایان به فروگرفت و مهمتر هدفمند صورت 

مییبرل  .دن انجا
ویژه در خاورمیانه نفت خیز منطقاین سیاست که ب ر میان کشورهای   ه ی و د

و می ه پیاده شده  ذشت ه ی گ ترین جنگ دک"توان آن را  خلیج فارس در چند ده
گرم ز  نامید، "سرد و  مایه  ترینمرکزییکی ا اهکارهای انحصارهای سر  ر

 .دهد  بازتاب می، بویژه بخشهای نظامی آن را،داری
د پشتیبانیاین دمکمل   پنهان و آشکار و یا تحریک کترین در بیشتر موار

ای سرکوب ه تنها نیروهای تندروی مذهبی بر نیروهای  خشن و نابودی ن
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رادمکرات و  رات هایِ،چپ گ اییِ  بلکه تکنوک استقالل طلب بورژو استی   و به ر
وکری-هوادار رابطه ی غیرارباب انه بوده است،ن می  . در کشورهای خاور

مال تحت کنترل تندروان اسالمی قرار گرفتهبیهوده نی ه ع  و ست که این منطق
هر روزپهنه ی سی رای دگراندیشان  د تر تنگاسی ب  . می شو

و نهادها و پ رادیکال  واپس گرا و  های  ه  اندیش شتیبانی دیدگاهها و 
ال، مانند اخوان المسلمین،سازمانهای برخاسته از آن  حزب ، حماس،دن  بن 

 کاراترین شیوه ای است که در چند ،غیرهپاسداران و  م،فداییان اسال ،اهللا
ریکا و ی سده  ری ام ، در آغاز از سوی انگلستان و پس از آن با همکا گذشته

گلستان، به منافع ا ده ب سودهای هنگفت و صنعتیقتصادی کشورهای ان ادآور
رستادگان رسمی انگلستان به ایران لجان م. رسانده است ز نخستین ف کم که ا

غادر  وزدهز سدهآ ر ایر بود و چارچوب سیاست ی ن ان تا  آن کشور را د
می ده در ،کرد حدودی زیادی تعیین   خیلی زود به اهمیت گرایشات واپس مان

روهای سنتی.یران و تاثیرش بر توده ها پی بردا  و اسالمی- از دیدگاه او نی
ر برای فشار از پائین به ،روحانیون ری موث عامل قابل بهره بردا  تنها 

دکومتح ده ی ایران هستن و فشر کزی  توان روی آن حساب   که میهای مر
نیز، دست . کرد ر و آغاز توان گیری دولت رضاشاه  در پایان دوران قاجا

ک در ره ان اران سیاست انگستان در ایران از توانایی پیشوایان دینی و امکان به
ری از آن ا انبردا مختصری" ب  )87(. آگاه بودند" خرجوجه 

های در دوران قا میل سیاست ها برای تح ر بار لوی از این ابزا جار و په
ماری به دستگاه زمامداری ری  ،استع دبهره بردا ر دوران . ش نبود که د بیهوده 

ده بود  .رضاشاه بست نشینی ممنوع ش
گرم"پرسش این است که   بر سیاست های نظامی "دکترین جنگ سرد و 
می ایران پیش و پس از  ه بازتابی داشته چروی کار آمدن جمهوری اسال

ر جهانیدر دوران شاه  .است ر بازا نفت د ز افزایش بهای   ،و به ویژه پس ا
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ه دا د تسلیحاتی از کشورهای سرمای  کارری و به ویژه آمریکا در دستور خری
 جنگ افزارهای بسیار در فروش نخست کاگر چه سردمداران آمریا. بود

مان ن پیشرفته به ایران جلوگیری  یسکون این موانع نیز کردند، ولی از ز
رژیم شاه ز برخوردار  از ابزارهای پیچیده ارتشیبرداشته شد و  نی  .گردید 

های میان د جنگ افراز از امریکا تنها در سال   میالدی به 1977 تا 1972 خری
رسید14.4مرز  وجود  )88(. میلیارد دالر  و " کمونیسمخطر"در این دوره با   

اقپشتیبانی شوروی در پیش گ، از عر ز سوی باختر سود نرفتن ای   سیاست ا
مود مورآ  .ی ن

ه سیاست بور زیآنچه ک لی ژوا های  صنعتی-ما ایران را به سوی هزینه 
می سوق می های ،داد سنگین نظا گی  رونی و وابست زون بر ناتوانی های د  اف

ده در پیوند بوداقتصادی، ی نخست گرایشات جنگ طلبانه .  بویژه با دو پدی
و حزب بعث  بر علیه ایران و دوم تمایل نیروهای نظامی رژیم عراق 

مایه داری برای ورود به منطقه  خلیج فارس و استقرار  یکشورهای سر
در آن . شده استپیادهآن چه هم اکنون (پایدار   با ، از یک سو کوشش شد)

های سنگین   ارتش توانایی و خرید جنگ افزارهای گوناگون و پیچیده،هزینه 
عراق تقویت شایران برای رویارویی اح یگر با د و از سوی دوتمالی نظامی با 

عتی کشورهای میلیتاریستیبر عهده گرفتن وظایف  مانند صن منطقه،   در 
 ، دظفار م نیروهای نتالش گردی مستقی د  ز ورو منطقه  تا ا ه  می خارجی ب ظا

 .شودجلوگیری 

ایران و  ژه در درازای جنگ هشت ساله ی  در دوران جمهوری اسالمی، بوی
 و این بار افزون بر تحمیل ینه های نظامی ایران باز هم باال رفتعراق هز

ر به کشور تحمیل شد های بسیا های نظامی، خرابی  های .هزینه   8  جنگزیان 
ه اقتصاد ایران بسیار بزرگ بود کشته، ا هز300در این جنگ . ساله ب  61ر 

العضو و دربندهزار  50هزار گم شده،  ز نیم میلیون تن ناقص   2.5 و بیش ا
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دند گفت شهر 52 هم چنین. میلیون تن آواره ش ر کامالَ 6، گزندهای هن  شه
 استان 5 درصد روستاهای 30 درصد خراب و 80 شهر تا حدود 15ویران، 

ده به طور کامل ویران دجنگ ز گ در . ند گردی ز جن ناشی ا تنها خرابی های 
 .شد میلیارد دالر تخمین زده 18مناطق مسکونی به 
ک ارز اساس ی دهبر  م ش ر طول ،یابی انجا ها د رت   592 سال 8 جمع  کل خسا

خسارت های را می توان  میلیارد دالر آن 210میلیارد دالر بود که حدود 
، ساختمان، تجهیزات،  مستقیم به زیرساخت های کشور مانند ماشین آالت

دی روت های اقتصا لیه، کاالها و دیگر ث   )89(.ت دانسمواد او
د و از از یک سو نین زیان ها ا ان بو از سیاست حکومت عراق علیه ایر اشی 

ر ب مشهر و اسوی دیگ  سیاست کینه توزانه ی خمینی پس از آزادسازی خر
عراق از ایران  دن ارتش   آن شعار نابخردانه یبا . پیوند داشتبیرون ران

 بر طبل جنگ بیهوده و ،"راه قدس از کربال و نجف می گذرد"، انورد
ا . غیرمسئوالنه کوفته می شد  که بخش موشکافانه نگریستباید این نکته ر

بزرگی از تأسیسات صنعتی ایران پس از آزادی خرمشهر مورد حمله ی 
و از این راه به بنیه ی اقتصادی کشور  هایارتش عراق قرار گرفت   آسیب 

 .هنگفت وارد گردید
نخست اینکه  می داد،  ر پایان  گ در مقطع زمانی آزادی خرمشه گر ایران به جن ا

مات جانی و مالی آن کاسته می شد، ب و صد ز خرابی های جنگ  یش از نیمی ا
ران که تازه ماندهی اقتصادی ای روند سا هپس از دوما   سال از 12  نزدیک ب

غاز شده بود پیشتر به ثمر می رسید،  اسالمی آ روی کار آمدن جمهوری 
ه  ه دلیل موقعیت برتر در جنگ نزدیک ب الر  میلیارد د50سوم اینکه ایران ب

ای دیگر کشورهای نفت خیر خلیج  خسارت که از سوی عربستان و پاره 
هارم اینکه از موج خرابی،فارس تضمین شده بود کرد و چ ه دریافت می  ای  

عتیواحدهای بزرگ راحل پایانی جنگ خودداری می  صن ر م  وکلیدی ایران د
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ه ی بخش دوم جنگ پس از. شد هزین می توان  دی  اویه ی اقتصا آزادی  از ز
مشهر را نزدیک به خ اگر درآمد نفت ایران را .  میلیارد دالر تخمین زد400ر

ر است با بیست سال 20ساالنه  م، این مبلغ براب  میلیارد دالر در نظر بگیری
د نفت کشور رآم  .د

های منطقه ای و تفاوت رویدادهای پس  از گذشته از نوع کنش و واکنش 
دوران شاه،  است که دکترین حقیقت روی کار آمدن جمهوری اسالمی با  این 

کا و  مری هر دو رژیم  در ایران انحصارهای نظامی و غیرنظامی بین المللیا در 
ز راه آن  عتی به آماج خود دست یافت و ا سود هنگفت و کشورهای صن

د ز از جمهبادآور ه زیر فشار همین هزینه ه به جیب زدند و اقتصاد ایران نی  ،ال
ز چارچوب تک تول د را ا دی بیرون نتوانست خو  .دشکبی

ه  کا و باختر در زمین مری در دکترین آ گر  گرم"ا در دوره ی   ،"جنگ سرد و 
شد لمس کرد، پس از آن گرمای اش بویژه دو  بیشتر سردی اش را میشاه 

و دامنه اش به کویت و  ر خود سوخت  کشور بزرگ منطقه ایران و عراق را د
ک گرگونی از جمله ب. شانده شدافغانستان نیز  کلی امریکا به ااین د  نگرش 

روپاشی شوروی و اردوگاه  ز ف گرای خاورجهان پس ا  پیوند  در اروپاچپ 
ه . بود رون آمد که خطوط کلی  از سوی سندیدر این زمین و آماج امریکا بی

لی کنترل سنددر این . کردمی  را ترسیم های درازگاه انحصارهای بین المل  
ر نفتی جهان  .بودردار  از برجستگی ویژه ای برخوذخای

داران ایران به ویژه جریانات ناسیونال  یا خط سنتی رادیکال-واکنش زمام
مامی این گونه بود که پس از ، به این دگرگونی در زمینه سیاست نظامیا  به 

ران شاه و ر تاثیر تنشهای پی در پی میان  پایان جنگ بر خالف دو زی
می و امریکا گسترده ،جمهوری اسال در پهنه سالح در بای  از خرید  زار سیاه 

ریجهانی ب دودی خوددا ا ح وه گذشته ت ه تولید و خرید  گردیده شی و ب  
ده شد  .ابزارهای جنگی ویژه ای روی نها
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 احتمالی با کشور امریکا رویارویی برای ی آماج روشن،ها گذاری این سرمایه
و خشکی ایران دا هم پیمانانش در مرزهای آبی  ولید خر. شتو  ید و ت

ر ب اژدموشکهای دی  ، و غیره را میهایررد این چا  دریایی  وان در  رچوب ت
ته ای که موضوع یابی به فن آوری هسکوشش برای دست. ارزیابی کرد
ری تن ه داری با ددرگی  نهادهای بین المللی و وابسته به انحصارهای سرمای

استا ن  می،ایران است را نیز ر همین ر ریستتوان د  .گ
رسمی در دست  نظامی ایران از میزان هزینه های ده ی  ه دا در این زمین

مان می توان میزان آن را نیست د کردچندین ، اما بی گ  .میلیاردی برآور
ر حقیقت امر  گ سرد و گرم"د و چه پس از "دکترین جن ه پیش  روی کار  چ

می به دن جمهوری اسال ماج خود دست یافت و آم های  آ د را بر دگرگونی  خو
ان انطباق دادوالت درومنطقه ای و نیز تحجهانی و  د. نی ایر  این برآین

دوران جمهوری  بود که ایندیگرگونی ها ره و بویژه در  دو دو  در هر 
اقتصاد ایران بی گمان ،اسالمی ده به  ارد ش هزینه های نظامی و خسارتهای و  

اپس ماندگییکی از مهمتر ر و ا د ها ر نقش کشورین  و افزایش شکاف اقتصادی    
کشورهای ر مامیان کشور و دیگر  ده   و پیشرفته جهان بازی کر و به رشد 

 .است
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و پاره ای چشم اندازها ها   رژفش تنش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظامی،  ر زمینه ی سیاست  هایی د شیوه های پیوند میان گذشته از دگرگونی 
عی الیه های اجتما مامداری و طبقات و  پایان جنگ  پس از  نیزدستگاه ز

هانوساناین پاره ای از . هایی شدنوسان خوش دست  به چگونگی پیدایش  
های  الیه  روههای نماینده ی  و گ و سازمانها  می و نقش احزاب  جمهوری اسال

عی ه  گوناگون اجتما د در بیرون بیشترقبالک ر داشتن ر پیوند  ، حاکمیت قرا د
دیشه ای، ب به ویژگی های دیگر بخش.بود هایی بخشو سازمانی  رنامه ای ان  

ه می گشت بازسنتی-از جناح ناسیونال ه ای چند سال ک عامل ه، در پروس  به 
و اجتما ر سیر رویدادهای سیاسی  و اقتصادی ایران تعیین کننده د عی 

روی دندفرا  .ی
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کوتاه مدت جریانبازتاب ح ده ولی  پس از  سیاسی گوناگون  هایضور گستر
هادهای توده ای،انقالب ایش ن رازای زمان در درون  بود که در د چندی پید

د منفیتحولآنان  مردمیمایه ی  در این نهادها، مانند جهاد .  ایجاد ش
هنوز تا چندی  رنگی آشکار مردمی رگه های سازندگی،   .بودکم

ریسودیگر از  دولتی، ادا م زمامداری نیز در پهنه های  ،  قضایی، در سیست
وجود  و امنیتینظامی رغم  علی  نسبت به دوران شاه دگرگونی هایی رخ داد و 

د میامور ، گذشته ازحاکمیتی ه سیستم مرکزی و فشر  و  قضایی و نظا
منیتی دولتی و ا و نیمه  دولتی،  ری ، در بخشهای  های قانون گذا چرخش ارگان 

 نسبت به ،هایی به سوی سهیم کردن مشروط مردم در تصمیم گیری ها
 . خورد  به چشم ،دوران پیش
مانند انق کامالب مشروطه و پاره ای از انقالبه  ونیِ دگرگ، جهانی های نا
ه ی مناسبات تولیدی تغ1357 رادیکال سال روبناییِ درون مای یر چندانی ی در 

د نکرد دهای ولی در پیامد آن ،ایجا  سیاسی نوین با دستگاه دولتی و نها
و دیدگاهها ویژه ی خویش و نیزسیاسی و حقوقی اندیشه ها  هادهای   و  ن
ر همین راستا پاره ای از عنا. زاده شدند،برخاسته از آن صر روبنای  د

ز با  گرگونی هایی به خدمت پیشین نی دند،د رآم   مانند ارتش ودستگاه تازه د
و ادار روند چیرگی.ه هاوزارت خانه ها  های تندرو یا -الن ناسیو در  سنتی 

ری،خط امامی ها گست ها دولت، مجلس، داد ه تن مری ، ارتش، گام به گام ن  ژاندار
رهبری این بخش قرارامنیتیو سازمانهای  ر  های  زی رفتند، بلکه رسانه   گ

های  مانند جهاد  استه از انقالبخبرگروهی، سیستم آموزشی و سازمان
دستگاه زمامداریِ در چارچوب خواستهای   جهت گیری ، تازهسازندگی نیز 

د  .شدن
گونی ها ا از،ی تازه انطباق نداشتندسازمانها و احزابی که با دگر  پهنه ی  ی

انده د و یا در سسیاسی بیرون ر ای آنان چنان  شدن و برنامه  اختار سازمانی 
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د و تهدیدی جدی  مت دستگاه نوین عمل کنن هایی رخ داد که در خد دگرگونی 
های اسالمیدبرای موجودیت نظام ایجاد نکنن د پاره ای از انجمن   .، مانن

روهای درپس از پایان جنگتوان  گرایش را میسه   نتیس- ناسیونال میان نی
گروه رادیکال که همراهی ایشان با بازار نخست . دحاکم بر ایران برجسته کر

نهادهای نظامی ر   و تندروان روحانیو  هبسیا گروه دوم  است، برجست
ماتی  بازرگانی داخلی و  و سنتی که با نهادهای نوین"اصول گرا"یا ت سپراگ
مالی   و و گاها صنعتیخارجی نوینِ  ه داریِ  از سرمای خویشاوندی بخشی 

ار وجود ح طلب اصالگروهسوم  و دد ا  زار،  که ب هاگرایشهمپیوندی با با ی  
ری عتی ایران  به سویبیشت می دهد بورژوازی صن د بروز   .از خو

اتیِ هایی ، جمهوری اسالمیه ی خود ویژدر نظام پارلمانی و انتخاب  کوشش
اسی دیده می ری از دمکر کشورهای  بورژواییشود تا با الگوبردا ، صنعتی 

م والیت فقیه پاین سه گروه که به طور کلی ر جامعه جا ندایبند به نظا ، د
 ها و محافظه کاران و یست و برای نمونه نقشی مانند سوسیالانداخته شوند
در د پاره ای از کشورهای اروپاییلیبرال ها   با توجه به شرایط . بازی کنن

ر  اتیکعینی و ذهنی جامعه و ساختا و دین ساالر -بوروکر نظامی ناکارا 
د در ایران د که، موجو د پسند   این کوششدشوار می نمای ها به آماج مور

 .دندست یابدستگاه زمامداری 
لش ر کنار این چا وه د و بیش نوی ها ناظر شی مینهای کم  هستی د از ،   گاه به تقلی

ریدمکراسی ب ره گیری از سنت های تاریخیاخت  مانند ساختن : و گاه با به
افی، تتئو های انحر و اندیشه  ر روانی، ادخریها  ری دی ر کار یجاد دشوا

عال در میان نیروهایچنددستگی ایجاد  و نیزنیروهای مخالف   و ترس و انف
گاه درون و کنار و  ناخرسندِ دست رون  ها و گروه والیت فقیهبی  و نیز سازمان 

د . های اپوزیسیون ز کشوراین فراین رج ا ه در خا  دیده می چه در ایران و چ
 .شود
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ماهنگی و همکااز سوی دیگر، به گمان بسیار با اسالمی و  ه ری جمهوری 
کشورهای بازار مشترک اروپا انحصارهای بین المللی و بویژه  طرف بزرگ ( 

ران وبازرگانی ای از    کی  رندی گا گانب ی نِحکومت بازاریان و سیاست بازر
نیان ) والیت فقیهانگلیِ-وارداتی ایرا د  رفت و آم ا  دیده ت اهم گر ، شرایطی فر

ه ایران تسهیل  ز میزان فعالیت اپوزیسیون گردد و در پیامد آن اتبعیدی ب
 .    کاسته شودخارج از کشور
ذشته از آن و سازمان جدها نهادهای سنتی مانند حوزه ها و مس،گ های  

هند مثابه گسترش د های ه یروحانیت به  و  اندیشه  ماعی و خرافی  و اجت دینی 
از  ،سیاسی گشتوزن سنگینیدر ساختار نوین  دیگر  و در ه برخوردار  کنار 
ها،  و زمامدارانمیان را نقش رابط نهاد زی مردم   .نده انمود با

از اهمیت مان  ذشت ز ر نهادهای سنتیبا گ روبنای جامعه نه تنها کاسته  د  
زودههنشد   جناحکوششهای نوین. ه است گردید، بلکه بر نقش آنان اف

هایی از دستگاه دولتی-ناسیونال ر گسترش خرافه سنتی رادیکال و بخش  د
و توان گیری تندرواناناصالح طلب  پس از شکست،گری را توان در این   می، 

 .چارچوب ارزیابی کرد
گر در زمینه  اندیشه هاتاثیرگذاری بر ی ا هاباورها و  ده  ره  و ی تو نیز به

ز  ری ا لیغاتیگی گردهای تب اری  کامیابی هایی گاها ،ش نصیب دستگاه زمامد
های گردید ه  لی در زمینه ایجاد زمین  ، اجتماعییپایدارو  ثبات  برایعینی، و

 کار چندانی ،مانند گسترش حمایت های اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی
گرفت مینه. صورت ن  ی تقسیم درآمدهای ملی، ایجاد اشتغال، برای نمونه در ز

های اجتماعی پوشش ها پس از روی کار  بیمه  و بهبود امور بهداشتی، نه تن
وضع بهتر می  هوری اسال دن جم دشواری ها آم ر پهنه ها   نشد، بلکه در بیشت

و وضع ایران در سنجش بین المللی و در  گناها گسترش یافت  بندی رده و تن
هانیهای رسمی  ر گردیدج گسترش هداد.  بدت  های رسمی و دولتی پیرامون 
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گی زیر   وبیکاری های  و پیامدهای آن، مانند افزایش مرز فقرزند ماری  بی
کشی  اعتیاد،روانی و و هستندها و خو خود  .دفروشی ها بسیار گویا بوده 

دی ژرفای نارسایی ها و پار هایهداد  ناخرسندی  هایهای از انگیز ه اقتصا
می کنندها و بحران های اجتماعی ر  واقعیت این است که علیرغم .  را آشکا

ده ها و  گانیِهمه ی وع و بهبود تراز بازر رآمدهای نفتی   با وجود افزایش د
ر  مرزی د دهای برون  دستاور  ، کنونی علیرغم (دوران شاهپایان سال های 

هایهمه ی  های ،) آننقص  رشد باالی اقتصادی، سرمایه گذاری   مانند 
نو، فراهم کردن بازار  مار زیاد واحدهای تولیدی  د ش صنعتی گسترده، ایجا
رآمد  د مطلوب میانگین د رش گیر درآمد ملی،  و اشتغال، افزایش چشم ر  کا

ه و غیره تکرا می شوندسران ژه در بخش صنایع با آهنگ پر شتاب . ر ن به وی
ا میانگین ساالنه ی 1357پیش از سال  ، مانند رشد فراورده های صنعتی ب

ها در مرز 12.5 و کارگاه  رشد موسسات صنعتی  د،   درصد، 100 درص
رابر،  زان دو ب رشته های صنعتی به می کارکنان صنعتی در  ر  افزایش شما

ه در درازای ب و عمران شاه، برای نمون ه  رم پنجساله ی توسع رنامه ی چها
9(.مروبرو نمی شوی در طول ده ساله ی)0 ر جمهوری اسالمی  ) و نه پنجساله( د

ا 1365میان  رشدی برابر با 1375 ت کارکنان در بخش صنعت تنها   75، شمار 
اشت کنان در موسسات . درصد د ه ی کار رشد ساالن بدین گونه میانگین 

ز سال   درصد و در جمهوری اسالمی برابر 20 برابر با 1357صنعتی پیش ا
ر کمتر، آن هم در حالی که 7.5با   درصد بود، همانا نزدیک به سه براب

میانگین رشد بیشتری روبرو گشت ان با   )91(.جمعیت ایر
در رشته های تولیدی،  ، سرمایه گذاری  در مورد رشد موسسات صنعتی

میانگین درآمد سرانه  لی و  ر در دسترس تصویر افزایش درآمد م نیز، آما
دی پس از سال  ری از دگرگونی های اقتصا می کنند1357بهت برای .  عرضه ن

لی میان سال های  برابر با قیمت های ثابت، 1352  تا1346 نمونه درآمد م
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رشدی برابر   داشت، در صورتی که در فاصله ی ده ساله ی 11.6سالیانه 
رو بودیم، 6.3رابر با  با رشد درآمد سالیانه ای ب1380 تا 1370 روب  درصد 
ن تفاوت  ای)92(.1357 درصد کمتر از افزایش درآمدها پیش از سال 44همانا 

ر بازتاب یافت ه بیشت رآمد سران در حالی که میانگین . در زمینه ی میانگین د
ز  انه ا د سر رآم  1353  دالر در سال1274 به ،1341  دالر در سال380د

رویید، یا میانگین افزایش  درصد، میانگین افزایش 27 ساالنه ای در مرز فرا
انه  د سر رآم ریالد ها در مرز 1380 تا 1370  میان سال های به   3.4 تن

ه دالر اما سیر کاهشی . درصد بود د سرانه ب رآم ه ی د میانگین رشد ساالن
رخ ارز در بازار غیر رسمی از . داشت  به 1370 در سال  دالر1420چرا که ن
ه 1380 سال دالر در 8008 نا افزایشی نزدیک ب به .  درصد560 رسید، هما

رابر با  میانگین کاهشی ب ه با  ده سال ایران در این درازای  عبارت دیگر نرخ ارز 
الیه ها 56 ه ویژه  د شهروندان، ب ان خری رو بود که عمال تو  درصد ساالنه روب

 و طبقات پایین و میانی را که بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از بازار
دند، کاهش داد د و وابسته به دالر خریداری می کر  در 1378تنها از سال . آزا

و از سال  رسمی  ر  ار غی و دولتی، شاهد کاهش 1381باز  در بازار رسمی 
کمتر نرخ ارز کشور در برابر ارزهای خارجی بودیم که آینده ی این ثبات 

ه تورم در بازار جهانی، با توجه ب ارز   باال و دو نسبی یا کاهش کمتر نرخ 
ده ای از پرسش پنهان است می، در پس پر  های این رشد اقتصادی هانگیز. رق

انگلی و  گانی  و بازر د رشد بخش خدمات  ملی مانن کند را می توان در عوا
ورم زا،  لی ت و سیاست های ما و نابسامان  د دولتی بی برنامه  وارداتی، اقتصا

نیز . جستجو کرد در فاصله توجه داشت که در این میان باید به این واقعیت 
نزدیک به 1381 تا 1358ی سال ها موعاَ   درآمد نفت میلیارد دالر 360 مج

اختیار جمهوری  میلیارد دالر16 نزدیک به میانگینی ساالنه صادراتی یا  در 
در حالی که درآمد نفتی ایران تا  ه ی پنجاه خوآغاز اسالمی بود،  شیدی رده
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مرز نیم 1967 نمونه در سال  میلیارد دالر و برای2ساالنه زیر   تنها در 
ر داشت ده  تو تنگ شدن پایگاهِ،برآیند این نارسایی ها )93-94(.میلیارد دالر قرا

زون زمامداری دستگاهِایِ د روزاف رش ه ی رژِ  های گرایش و  کوب گران م یسر
 . ه و استبود در پاسخ به جنبش های اعتراضی

در جاپیوند میان باال و چگونگی  ه میپائین را  از سه برش  مع توان از چشم اند
زمامداهای   در برش نخستین که سال.زمانی دقیق تر نگریست   تارینخست 
ر می علیرغم تمامی تنشرفتگ پایان جنگ را در ب ماعی و  ،  های سیاسی و اجت

د،اقتصادی میمطلوبینسبتا   پیون دیده  ر این . دش   ژه د دو عامل نقش وی
ده های مرد اینکه راول. کردندپروسه بازی  رزات تو م تازه از درون مبا م ژی

و هنوز بخش  انقالب در  ازبزرگیبیرون آمده بود   شرکت کنندگان در 
های خود بودندآرزوی است این  و  برآورده شدن خو هنوز از آن بنابر

می عراق و وجود یک دشمن .کردند پشتیبانی   عامل دوم به جنگ ایران و 
می ر گرد شت که حلقه ی مردم راگ خارجی باز   تنگ تر رژیم والیت فقیه ب

 .کرد می

را  دوم سالهای پس از جنگ تا شکست جنبش اصالح طلبی  . می پوشاندبرش 
دوران مقطعِ،این  با . گذاشت  رابطه میان باال و پایین را به نمایش می برزخیِ 

هنوز  ری پایان جنگ  گرگونی وجود دااز دید بسیا ما ا شت،امید به د
د ده کمهای امیدوار کنن نشانه ز ب درهایِپس از سیاستِ. ند بو  دولت  درا

رفسنجانی که بهبودی جدی برای اقتصاد ایران و بویژه زندگی طبقات و 
اه  های سیاسینیاقشرهای پایین اجتماعی به همر  -ورد، نخستین ناآرامی 

 جنبش دوم خرداد. دنآور دستگاه زمامداری را به لرزه دری اجتماعی بدنه 
انی هابدهه ی هفتاد در    ینقطهرا می شود  جنبش این.  بودازتاب این ناتو

ونالآغاز  ره ی ناسی وان گیری دوبا . ارزیابی کرد صالح طلبسنتی های ا-ت
هنده و   ادامه،اصالح طلبان زه ید مود تا ر پیشتر که ودند بجریانی  ن پیکر د
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هضت آزادی خودنمایی گروه هایی چون  ره. می کردن  ریاست  یدر دو دو
،نمجمهوری  ده ی اصالح طلبان ر زمینه های این گر چه د و ا   سیاسی وفرهنگی 

هت برآورده کردن ی کوچکیها  گام، اقتصادیاجتماعی و گاها  در ج
و امیخواستهای طبقات و الیه های  اشته شدیپائیننی   ولی ، اجتماع برد

کارانه زش دنه ی رهبران یگرایشات سا کت و بخشی از ب ، به بن بست  این حر
دادروبنایی جام  . عه ی ایران پایان ن

کنار رفتن اصالح طلبان را در برمی گیرد،  برش سوم که سالهای پس از 
گام به گام توده همه سویه ودوران جدایی  در کل ،ها از دستگاه زمامداری  

می نشانه. استآن  ا  ز سویی در  های این جدایی ر گسترش آینه ی توان ا
می در  و از سویاعتراضات مرد ژرفا  ا و  های پهن کنش ارگان ر شدت وا ر د  دیگ

و می  ملی"کودتای نیز  و  پلیسی و امنیتینظامی و نیمه نظا  در پیکر "مخ
 .نگریست انتخابات ریاست جمهوری،

ر ایران در  کم ب  دستگاه  اکنشو چگونگی وپلیسی تر شدن فضای حا
میِ-بوروکراتیک ده ای  عناصر تازه ناکارآمد و دین ساالر، می توان نظا مشاه

ری  .کرد مامدا زاگر چه دستگاه ز راز آغا و ساالرین  شیوه ای د ب ضد  
های کوتاهی،بودسکوالر  استوار  ز جمله ( ولی گذشته از برش  جنگ ازای درا

عراق های بسیار لگام گسیخته) ایران و  دروی  ز می شدمذهبی  یاز تن رهی .  پ
، می بایس افزون این گرایش ها در دستگاه زمامداری را گیزه ی رشد روز ت ان

ها و برخوردهای توده ها جستجو کرد  .در دگرگونی باور
ز کم باوری و یا بی باوری  روزافزونینشانه های مسائل مردم ا نسبت به   

گریزیحتی و دینی می اسالم  ده  ر جامعه دی ز  کهشود  د سران  پاره ای ا
کنند و  می  می به آن اعتراف  همزمان روحانی و غیرروحانی رژیم اسال

زه ب ریخی روحانیتبخشی از . آن می شوندا خواستار مبار ، از پتانسیل تا
روحانی گسترده ی ضد شیعه ی اسالمی-ضد انیان آگاه است و جنبش   ایر
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ده ی نوزده  را  خورشیدی 30و جنبش بزرگ چپ در دهه ی بابیگری در س
ده است ان حکایت از  هاگزارش خبرگزاری. فراموش نکر  دارد که در آن از ایر

ری اسالروزهای  ران به ، مردم به نشانه ی امیسوگوا عتراض از جمله در ته
ریحی هرعمد ش   تاکنند بویژه به شمال ایران ترک می را به قصد سفرهای تف

 . بی ارزش استان رژیم برای آننشان دهند که باورهای سنتی سران
میان دیگر از سوی   باختریکشورهای ، فرهنگ ردم بویژه جوانانمدر 

د گسترش می ر کنایاب ایشر آن  و د لی هایگر در دو دهه ی – م تاریخی که 
می،  نخستِ اسال ر آمدن رژیم  ده روی کا اش بسیار کاسته ش ز وزن و اهمیت  ا

ر می ویژه جوانان قرا دوباره در مرکز توجه مردم به   بازتاب آن را. گیرد بود، 
ان و در آینه ی  از جمله می تو ریخی  رهنگ فروش کتاب های تا  توجه به ف

ز اسالم  ریستپیش ا ده دیگر از  .نگ ر  به آثاتمسافری سو موج گستر
ه شکوفایی نسبی تاریخی پیش از اسالم برجسته  و این امر حتی ب شده 

ر سال.توریسم داخلی انجامیده است های ایران د ری  رش خبرگزا گزا   بر پایه 
ه  ذشت آثار باستانی مربوط به های با شهربیشتر مسافرین نوروزی های گ

دهمی دور را اگذشته ه  .ند ا القات کر
گرایش به فرهنگ ملی و میان مردمدینیگر کاهش باورهای ا باستانی و – 

ده  یمبارزهگوناگون ی ها جلوه ،روی آوری به فرهنگ باختری  خاموش تو
کارآمدها با رژیم دین  ات سازمان ند را به نمایش گذارساالر و نا د، مبارز

ر را بازتاب  پرشمارتر و آشتی ناپذیرتر، چهره ی آ ویافته ت . دادندشکار آن 
و اعتراض هایشمار اعتصاب معلمین در  زنان و  و دانشجویی و کارگری ها 

ذشته رو به افزایش رسمی .بود سالهای گ های  گزارش خبرگزاری   بنا به 
ه ماه، تعداد  ها در درازای س اخراج و یا تعلیق از کار 25795ایران، تن  کارگر 

د، شمار  ز 25896شدن ر بیش ا دند و 38تا  2 کارگ ماه حقوق دریافت نکر  
کارگری  مبارزاتی گردهمایی47 اعتصاب و 12تعداد  شمار واقعی  )95(. دادرخ 
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رش  ز ایران گزا از آن چیزی بود که رسانه های مجا اعتراضات اما بیش 
 .کردند

ر کردستان  بیشتر که پس از انقالبه ی اقوام ایرانی مبارز،در کنار آن  د
د و برای دامنه دار ش می  ره خودنمایی  مونه . کند مدتی فروکش کرد، دوبا ن

ر سال های گذشته می شد  وچستانو در کردستان های آن را د و فارس وبل   
گاها .  مشاهده کردسیستانو  آذربایجان  وخوزستان به این واکنش ها 

ه نیز کشانده شد های مسلحان ری   .درگی
گسترش واکنش دستگ مامداری،  بنا به . بود نظامی گریهر چه بیشتر اه ز

هایِ و بین المللیِداده های رسمی  شدگان و دستگیر ، شمار  بشر حقوقنهاد
م شدگان  در دانشگاهها که سنتهای مبارزاتی . رو به افزایش جدی بوداعدا

دارند، علیرغم  اسالمی"انقالب فرهنگی"کهن سال  های نخستِ رژیم    در سال 
کوشش برای کنترل انشجویانو  های موج اعتراض، د  چنان باال گرفته  نوین 

انشجویان اخراج د گیری و  ه دست ره ای موارد کشتار آنان که کار ب ز در پا  و نی
های نظ. کشیده است کیل ارگان دگراندیشان زیر امی تازه برای مبارزه با تش

گون، گونا هانام های  ه  نشان ر دستگاه ی  وین د  تازه ی بن بست های ِن
می -بوروکراتیک  . استنظا

اری از سوی دیگر ش ارگانهای زمامد پاسداران در ترکیب  ژه  مار نظامیان بوی
اصالح طلباندر دولتِ. بودزایش رو به اف  وزیر سوابق کم و ین چند، پس از 

می دا و ارگانهای مردمی نیز .شتندبیش نظا زینش نمایندگان مجلس   در گ
زایش یاف ه چندین . تفشارها اف مایندگینامزدبرای نمون مله ن   از گروه از ج

در انتخابات  انح طلباصال  شورای نگهبان با دخالت گوناگوناز شرکت 
دند  . محروم ش

هدب نشانه های آشکاری می توانین گون ر  در روند تنگ   ده ت شدن پایگاه تو
ری و فرا ه م هایرویی اعتراضای دستگاه زمامدا ات رو در  خاموش ب بارز
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و تند مالحظه کرد،رو  زات هنوز .   ته اند و کم و  بایسسازمانفاقد این مبار
 .بیش خصلتی خودجوش دارند

هنوز  ر میان اپوزیسیون حرکت ها  ای، د عتراض های توده  رغم گسترش ا علی
ری از دستگاه زمابیروندر میان نیروهای پس از پایان جنگ، . کندند  و مدا

هایی  های به طور کلی با همان گرایشاپوزیسیون، ها با دگرگونی   پیشین، تن
 .شدیمروبرو 
ز ناسیونالبخشدیدگاه  گی ا هاپادشاهی– بزر ناسیونال  های  لیبرال- و 

هوری خواه ونال،مشروطه و جم  در سنتی- به نظرات اصالح طلبان ناسی
اسالمی نزدیک  ریشه های این  .بوددرون و پیرامون حاکمیت جمهوری 

مالی همسویی را می ژرف اقتصادی میان بورژوازی  در پیوندهای   -توان 
ز ایران جستجو کردبازرگانی داخل و خار مایه . ج ا زان سر اگرچه از می

های  اری  از مقیاس سرمایه گذ ر خارج و  مایه گذاری بورژوازی ایران د سر
ارانِ ایرانیِد ده های روشنی در دست نیست،در ایران خارج از کشور    ، دا

م  ر هم آمیزی سرمایه های کالن ایرانیان مقی ر پایه ی د   و خارجداخلولی ب
ر کشورهای  ه ی کراد می،خلیج فارسن من   ها تا حدودی آشنه یتوان با دا ا  آن

  .شد
رایش زشکارانه و واپس گرایانه هایگ ز بورژوا ی سا زی و  بخش بزرگی ا

زی ژوا ور ده ب ر خارج از کشور، ایرانخر ه د ای  آینه، چه در ایران و چ از این  
 بیهوده نیست که بخشی از این نیروها که در .خاستگاه اقتصادی است

لیاپوز کانات ما د، علیرغم ام ره -یسیون قرار دارن گسترده، در به غاتی  تبلی
ر و پنهان  ه آشکا کنار زدن رژیم والیت فقی روی مردم برای  ری از نی گی

د کنن می  مون حاکمیت(خودداری  و پیرا مانند اصالح طلبان درون  بیشتر . )ه
کنترل شده از باال با شرکت مشروط و  روها ایجاد دگرگونی  کوشش این نی
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ز کشورهای  قطعی مردم، و پرهیز از ژرفش جنبش است،م نند پاره ای ا هما
التین کای  مری نند شیلی(ا ایین(و اروپای خاوری) ما  ).مانند اوکر

ه ی  مایه 30 رویدادهای انقالب مشروطه و ده و آغاز انقالب بهمن، به سر  
اری ایران آم های ضداستعماری و دمکراتیک و وخته استد  که پتانسیل 

ها و دادخواها مان هاشخصیت ها و گروه ها و نه ی توده   نماینده ی یساز
دنی است ه دشواری مهارش  .آنان، ب

راه های آن چه که به ری در اتخاذ  و اثربخش دشوا دن از قاطع   و بیرون آم
کارانهبن بست های  دمسیاست سازش  اهی با مر می برای همر  نقش ا ب،افزاید  

وند است بین المللی هاینحصارا دن اقتصاد ب. در پی ر جهانی ش ر بست ه ویژه د
نو زی بزرگ مالی،و لیبرالیسم  ه های گوناگونی منافع بورژوا گانی- رشت  بازر

در درون  چه در ،را به هم  با منافع سرمایه های جهانی بیرون ایران،و چه 
ز می  ای هستند . ندنگره  گانان ایرانی رابط و واسطه  ز بازر بخش بزرگی ا

ری و اقتصادِمیان انحصارهای بزرگ سرم ه دا ده مصرفیِای   به طور عم
و نیمه دولتی و خصوصی ایران لتی  گونه زندگی اقتصادی.بخش دو   به این 

مایه داری منافع این انحصارها در هم آمیخته استاین بخش از سر اگر .  با 
 از ،سنتی و بویژه بازار ایران-در دوران شاه بخشی از بورژوازی ناسیونال

ر فشار ا مالیآن جا که زی  ،صنعتی رژیم شاه بود-قتصادی بورژوازی 
مالینیازهای بزرگی از قسمت و ضدشاهاسالمی  جنبشِ و سازمانیِ   را  

ره  تامین می د، در این دو ز گروه انبوهیکر ه داران ا ، بنابر همین  کشورسرمای
گی  انگلی و واسطه گری و پیوست انه ساختار  رابر رهای بزرگ ناب با انحصا

زشکارانه و  ی جدی گرایش،جهانی های غیر سا برای در پیش گرفتن سیاست
هی با توده های نا دهمرا رجوش و خروشخرسن  از خود نشان نمی ،ایران  و پ

 )  96(.دنده
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های اقتصادی ه دگرگونی  سو هنوز در اجتماعی ایران از یک -از آن جا ک
مشروطه آغازگر آن بودجنبشدمکراتیکی که -چارچوب انقالب ملی  قرار ، 

هدا هشت ر هر  و  د د نزدیک به یک صد سال به آماج خو از گذشت  نوز هم پس 
دست ن)ملی و دمکراتیک(دو زمینه دیگر یافته  هانهع و از سوی   ناصر دادخوا
انقالب بهمن نیزی پیامدِ ر آن تقویت شد   ادامهبرد که توان گمان   می،ه اند د

رایش ع گ هایاین نو ه  دن  به رادیکال تر ش، بورژوازی ایران ی سازشکاران
دیمردمیجنبش  های  را بیانجامد و دگرگونی های بع و الیه  ه سود طبقات   ب

زند هاشور پائین اجتماعی مر وابسته به توان گیری بیشتر نیروهای .ب  این ا
ان است در درون ایر  .دمکرات و پیشرو 

و خرده بورژوازی خارج و داخل  زی  ژوا ز طیف های گوناگون بور گذشته ا
ز ج،کشور ر بخش بزرگی ا راچپ دمکرات و  هایریان د ز همین یگ  ایران نی

رایش  ه استانفعالی های گ رجست ده در دمکرات ها و . ب چپ گرایان به طور عم
می نماید در ایران محدود  مانی آنان  د و توان ساز عال هستن . خارج از کشور ف

گر در  روهانقالب بهمن،ا ه زیر ی گ  از اپوزیسیون چپ در خارج از کشور ک
انشجویان فعالیت مینام کنفدراسیون  ر روند رویدادهای پس از  د کرد، د

مان برد که در صورت ادامۀ توان گ سرنگونی شاه تاثیری نگذاشت، می
رایش ران هایگ و  ه ی سازشکا رات ها  گرایاندمک  دردر خارج از کشور،  چپ 
ر انتظارشان باشد،آینده کنفدراسیون پیشین د  . سرنوشت 

اری ب ه تنهدشو ز آنان ن گرایشخش بزرگی ا انه هایا  ه نبود ، سازشکار  بلک
اری .یک و سازمانی با درون ایران است ارگان یرابطه  به همین دلیل تاثیر گذ

ر پذیری شان هنوز ناچیز رون کشور و نیز تاثی  می آنان بر رویدادهای د
ونی جامعه ی .نماید نیازهای کن ر   از سوی دیگر پالتفرم روشن و منطبق ب

گسترش د راتیک و ایران و در مسیر  یدگاه ها و ایدئولوژی های جنبش دمک
د نیست یا هنوز بسیار نارساست در عمل . مردمی، یا موجو بخشی بنابراین 
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ده ای از  ز یک سو به طیف گستر زه ی سازمانی و ایدئولوژیک ا پهنه ی مبار
ه جریان های جدایی خواه و  ز سوی دیگر ب از نیروهای واپسگرای اسالمی و ا

رو ده شده ا تند  .ستسپر
های پی ه برخالف سال  مانند بدین گون ه سازمان هایی  نقالب بهمن ک ش از ا

مانند  هایی  د"فداییان خلق و گروه  زمان نوی ز سوی حزب توده ی  "سا ا
رون کشور حضوری  رهای پلیسی، فعاالنه در د ایران، علیرغم همه ی فشا
اجتماعی بویژه بخشی ا ه های گوناگون  د و الی اشتن ه د ز مستقل و همه سوی

ر حال حاضر بخش  رفته بودند، د د گ کران و جوانان را زیر نفوذ خو روشنف
هابزرگی از  ه یاین نیرو کانات و پشتوان ای ام ر کشور  مردمی دار دی د  محدو

ز جریانات اصالح طلب بسنده می کنند ه دنباله روی ا و بیشتر ب  .هستند 
ها و روی آوری به  موضع گیری  ر این گونه  گونی جدی د در صورت دگر
مستقل و  مانی و سیاسی و اجتماعیِ  فعالیت های گسترده و فداکارانه ی ساز

ه،  بود که  می توان امیدوار علیرغم شرایط دشوار در داخل کشور،همه سوی
در راه، دمکراتیزه  شود و با گسترش نفوذ این نیروها، پاره ای از جنبشِ 

ر راستای منافع طبقه ها و الیه های های انقالب بهمن د کش خواست  مت   زح
تاثیرگذاری کم و بیش ژرف نیروهای . جامعه پیاده شوند علت اساسی 

های خستگی  ری  روند رویدادهای آغاز انقالب، کوشش ها و فداکا دمکرات در 
ان پیش مستقلناپذیر و همه سویه و  ر دور د، د  آنان، علیرغم اشتباه های خو

ر. از انقالب بود اثیرگذاری نیروهای دمکرات در  دهای آینده ی دامنه ی ت ویدا
مل ها خواهد بود  . ایران نیز وابسته به همین عا

ز  هایگرایشگذشته ا ه   ه بای سازشکاران  و  اصالح طلبیریانج محور ر ک
ز" گرفته ا" باالدگرگونی ا د شکل  های،ن ری   دمکراتیک  نشانه هایی از سمت گی
کشورندنمی ک خودنمایی قاطع و ر خارج از  اخل و چه د ر د ه د  از  بخشی.، چ

های گوناگون عی با  طیف  رزیابی کم و آموزشاجتما ز شکست اصالحات و ا  ا
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 به جای کوشش برای ایجاد دگرگونی ،بیش روشن از دالیل بن بست کنونی
ده شده،از باال کشی ند  به سوی توده ها  گیری ها را . ا ه های این سمت  نمون

های  می وان در حرکت زنان نوین ت حظه مالو کارگران دانشجویی و جنبش 
 .کرد

های اجتماعی نخست اینکه .  پاره ای عناصر تازه دید می تواندر این واکنش 
می ر حرکتهای مردمی آشکار  هایی از سازمان گرایی د دوم اینکه . شود نشانه 

و جدایی از دستگاه  ا به سوی استقالل بیشتر  دهای موجود ی سازمانها و نها
می ری  مامدا نوی ز دی با ، کار که از آغازِی هستندنروند و یا سازمانهای   پیون

ارند در پیکر . باال ند عی  اجتما پرخاشجوتر شدن واکنشهای  سوم تندتر و 
مانهای گرو ه ها و ساز و دست  . استاجتماعیه ها 
ده ای های کنار این گرایشدر از ، تو ماعی که در  پاره ای  واکنش های تند اجت
گاه تاه یجام می جدایی طلبی جلمرز  جنبش های منطقه ای و   ، نیزکنند وه 

می وع باورها . شود مشاهده  ه از ن  و بازتاب هاعملکردو اندیشه ها و گذشت
زه ی پایه  می،انهای آن انگی می ها بیشتر  توان گفت که  ناآرا ای پیدایش این 

اری های اقتصادی کاری،دشو نداری، محرومیت و شکاف ژرف   مانند بی
 .طبقاتی است
ه ف میبه گون وجو شرده  ایشتوان گفت با  زشکارانه در بخش  هاید گر  سا

و  هیبزرگی از بورژوازی سنتی و لیبرال  دشا های پا ژه ریشه  ان، که به وی  ایر
ر دی دا و ناقتصا دیشتپد  اخته ش ز آنها پرد  نمونه های روشن و ،ر به پاره ای ا

ر قابل  ری غی   اجتماعیِ سیاسی واز اوج گرفتن امواج واکنش هایانکا
مانند جنبش سازمان یافته و سازمان نیا زنده  فته چه در پهنه های سا

مانند ستیزه جویی  رهای افراطی  سندیکایی و دانشجویی و زنان و چه در بست
ههای جدایی  اهان دنمایی  روز به روز در حال ،خو  .استخو

نبن بست های یی در جامعه ی ایرا  روبنا
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گاه بورور هایاین ها نشانه هایی هستند از بن بست دست  نظامیِ-کراتیک 
و دین ساالر ایی شکاف و پی جمهوری اسالمیناکارا  ر آن های ژرفد  . د
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