در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﯽ اﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد اﻧﻘﻼب اﯾران
ﻧوﯾﺳﻧده  :ﺗراب ﺛﺎﻟث
ﺗرﺟﻣﮫ  :ﺻﺎدق اﻓروز

ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘس از اﻧﻘﻼب  1979اﯾران ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑود ﺗﺎﺛﯾرات ﻋﻣﯾق اﯾن
اﻧﻘﻼب ھﻣﭼﻧﺎن در داﺧل اﯾران و ﺳراﺳر ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود  .اﮔرﭼﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب واﮐﻧش
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﻰ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد ﺷﺎه در دھﮫ  60ﺑود ،اﻣﺎ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋﻣﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش ﺑﮫ اﻧﻘﻼب 1906
ﻣﺷروطﯾت اﯾران ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺷت .در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت  ،اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن ) اﻧﻘﻼب دوم( در ﺷراﯾط
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت و ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾد و وظﺎﺋف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧوﯾﻧﯽ راﺑﮫ ﺟﻠو آورد
وﻟﯽ در ھﻣﺎن ﺑدو اﻣر ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﻌﺿﻼت ﺣل ﻧﺷده اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ) اﻧﻘﻼب اول( را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷت .ﭘس از اﻧﻘﻼب اول ﺣﺎﮐﻣﺎن اﯾران رو ﺑﮫ ﺳوی ارﺗش ﻗزاق روﺳﯾﮫ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣﺟﻠس ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯾس
ﺷده را ﺑﮫ زﯾر ﯾوغ ﺧود ﺑﮑﺷﻧد .از اﯾن رو ﺗﻣﺎم وظﺎﺋف ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران در آﺳﺗﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم
ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺑود ﺣل ﻧﺷده ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺑطور ﮐل ﺗﺎ اﻧﻘﻼب دوم ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻘب
اﻓﺗﺎده ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧد و زﯾر ﺳﻠطﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اﺳﺗﺑدادی ﻣطﻠﻘﮫ ﮐﮫ ﻗرﯾب ﯾﮏ ﻗرن ﻗﺑل ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ آن
ﺷده ﺑود ،زﺟر ﮐﺷﯾد.

ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﻘﻼب دوم ،در اﯾران ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺳﻠط ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود .و اﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻏﺎﻟب ﺷدن وﺟﮫ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻠﮑﮫ از آن ﻣﮭم ﺗر از ﻟﺣﺎظ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﻰ ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ
دوﻟت .اﯾران ﻗﺑﻼ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑود ،در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب دوم از ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ و ﯾﮏ دوﻟت
ﺑورژوا ﺑرﺧوردار ﺷده ﺑود .ﻋﺎﻣل ﻣﮭم در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد اﯾران ھﻣﯾن ﺗﻐﯾﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳرﮐوب
ﺗﺣوﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﭘﺎﯾﯾن ،ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ از ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت و ﺳﻘﺎوت اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﮔر
طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم از ﺳﺎل  1906ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺑرو ﺑوده اﻧد ،ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﻧﯾروھﺎی ﻻزم
را ﺑراى ﺣﻔظ ﺳﻠطﮫ ﺧود طﯽ اﯾن ﻣدت و اداﻣﮫ ﺗﻐﯾﯾرات از ﺑﺎﻻ ﮔرد آورﻧد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن اﺳت ﮐﮫ "ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ"! ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐل دوره ﺗﻐﯾﯾرات از ﺑﺎﻻ
ﻣﺻﺎدف اﺳت ﺑﺎ دوران ﻣداﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ )ﺗﺎ ﺳﺎل  1917اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم روس و اﻧﮕﻠﯾس ﻣﺷﺗرﮐﺎ ،از 1917
ﺗﺎ  1953اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻧﮕﻠﯾس و از  1953ﺗﺎ  1979اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ(.

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن دﺧﺎﻟت ھﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾران در آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼب دوم ﺧود را در ﻣﯾﺎن آن ﻣﯽ دﯾد .در
 1979ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾران ﺣﺎﮐم ﺑود ،اﻣﺎ رژﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺑﮫ اﺳﺗﺑداد آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﺎھت داﺷت ﺗﺎ
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﺑورژواﯾﯽ .اﺳﺗﺑداد ﺳﻠطﻧﺗﻰ ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﯾﮏ ﮔذﺷﺗﮫ آﺳﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓراﻧﮑﺷﺗﺎﯾن
ﺟدﯾدى ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﺑﻰ از ﻗطﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠف از زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران از ﻧو ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود و ﺣﯾﺎت ﺧود را
ﻣدﯾون اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑود .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺷﺎه ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳﺎده در ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺷﮑوﻓﺎى
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺑود .در واﻗﻊ اﯾﺟﺎد آن ﻧوع ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﺑﺎﻻ ﺑدون وﺟود ﭼﻧﯾن ھﯾوﻻﯾﯽ در راس آن
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑود .دوﻣﯽ ﭘﯾش ﺷرط اوﻟﯽ ﺑود .ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼﺑﯾون ﻣﺷروطﮫ در دوره ای ﮐﮫ ھﻧوز طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
دار ﭼﺷﻣﮕﯾری در ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﻋﺑﺎرت ﺑود از " آزادی  ،ﻗﺎﻧون ،اﻣﻧﯾت " .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﻘﻼب
 ،1979ﺷﺎه ھﻣﭼﻧﺎن ﻓوق ﻗﺎﻧون ﺣﮑوﻣت ﻣﻰ ﮐرد ،و ھﯾﭻ ﺷﮭروﻧدی ،ﺣﺗﯽ اﻋﺿﺎی ﺧود طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم،
آزادی و اﻣﻧﯾت ﻧداﺷﺗﻧد .ھﻣﭼون ﺷﺎھﺎن ﻣﻐول ﻗﺑل از او ﮐﮫ اﯾﺎﻻت را ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﮑﺎران وﻓﺎدار ﺧود ھدﯾﮫ ﻣﯽ
دادﻧد ،رژﯾم ﺷﺎه ﻧﯾز ﺣﻘوق اﻧﺣﺻﺎری ﺗوﻟﯾدات ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ اﯾﺎدى ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﻓروﺧت .و
در ھﻣﯾن زﻣﺎن ،اﻧﺣﺻﺎرات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻓروﺷﻧده اﺻﻠﯽ ﺑودﻧد اﯾن اﻗداﻣﺎت را ﺑﮫ ﻋﻧوان "اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد
ﺷﺎه" ﻣورد ﺗﺣﺳﯾن ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن آﻧﭼﮫ ﺷﺎه را ﺑر ﺳر ﻗدرت ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷت ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻗدرت و
ﻧﯾروی رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎﺷد ،ﻣوﻗﻌﯾت اﯾران در دﻧﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود ﮐﮫ او را ﺑﮫ اﺑزار ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﭘﻠﯾﺳﻰ ﻣﺳﻠﺢ ﮐرده ﺑود.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ اﻧﻘﻼب دوم ﺳر ﺑﻠﻧد ﮐﻧد ،ﻣﺎﺳﮏ ﻣرگ اﻧﻘﻼب اول را ﺑﮫ ﭼﮭره داﺷت .اﯾن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﻰ
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﺟﯾﺑﯽ ﻧﺑود .ﺑﺳﯾﺎری از اﻧﻘﻼﺑﺎت در ﮐﺷورھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ھﻣواره ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺷﮑﺳت
ﺧورده ﻗﺑل از ﺧود را ﺣﻣل ﻣﻰ ﮐﻧﻧد .در اﯾران ،اﻣﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮔره وﯾژه ای ﻧﯾز ﺑدان اﻓزوده ﺑود .در ھﻣﺎن
آﻏﺎز ﺑﺣران اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺎل  ،197٦-1977ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ
ﺣﺎﮐم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد و ﺣﻣﺎﯾت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﻣﺎﻗﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﯾﺎر ﻏﺎر وﺷرﯾﮏ ﺷﺎن در طول ﻗرن ھﺎ ﺟﻧﺎﯾت و ﺧﯾﺎﻧت ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب روﺣﺎﻧﯾت ﺷﯾﻌﮫ
ﻧﯾز ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾن ھﺎ ﮐﮫ ھردو ﺗﺎ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد ﺷﺎه ﺟزﯾﯽ از طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﻰ ﺷدﻧد ،ﭘس
از آن ﺑﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون ﺷﺎه ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑودﻧد.

اﯾن اﻗﺷﺎر را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓت .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﻘوﻟﮫ
"ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ" ﯾﮑﯽ از اﻏﺗﺷﺎش آﻓرﯾن ﺗرﯾن ﻣﻘوﻻت ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑوده اﺳت .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران،
اﯾن اﻗﺷﺎر ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺳﻧﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣراﺳت وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ﺷﺎن از ﻣﻧﺎﻓﻊ وﯾژه دﺳﺗﮕﺎه ﺷﯾﻌﮫ در
ﺑراﺑر دﯾﮕر اﻗﺷﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و در زدوﺑﻧد ھﺎى داﯾﻣﻰ ﺑﺎ ﻗدرت ھﺎی داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﻣواره اﻧﮕﺷت ﻧﻣﺎ
ﺑوده اﻧد .از ﺳﻘوط ﺻﻔوﯾﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺳو دﺳت ھﺎی دﺧﺎﻟﺗﮕر اﯾن دو ﮔروه را ﻣﯽ ﺗوان در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭼرﺧش
ھﺎى ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﻰ اﻧﺗﻘﺎل طوﻻﻧﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺷﺎھده ﮐرد .در ﺗﻣﺎم ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺟﻧﺑش ھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ رد ﭘﺎی اﯾن دو ﮔروه را ﻣﯽ ﺗوان ﭘﯾدا ﮐرد .اﯾن ھﺎ ھﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت

ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد و ﭘس از ﭘﯾروزى آن ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗش ﻗزاق روﺳﯾﮫ اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ
ﺷﮑﺳت ﺑﮑﺷﺎﻧد  .ﻧﯾم ﻗرن ﺑﻌد در  1953ﺑدون ھﻣﮑﺎری اﯾن دو ﻻﯾﮫ ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﺟﻧﺑش
ﻣﻠﯽ ﺷدن ﻧﻔت ﮐﮫ ﭘﯾراﻣون ﻣﺻدق ﮔرد آﻣده ﺑود ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﺳﯾﺎ ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ اﯾن آﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﺎه )اﮐﻧون ﺷﺎه ﺷﺎھﺎن( را ﻣﺟددا ﺑﮫ ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﺑﻧﺷﺎﻧد.

ﺗوﮔوﯾﻰ اﯾن دو ﻻﯾﮫ در درون ﺧود ﺗﻣﺎم ژن ھﺎى ﺑورژواز ﮐﻣﭘرادور ﺳﺎزﺷﮑﺎرى ھﺎى ﻗﺑﻠﻰ را ﺣﻣل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .درون ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ و ﻻﺑﯽ ھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد اﯾن اﻗﺷﺎر ھﻣواره ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎﻧد ھﺎى ﻣداﻓﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ھﺎ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ،ﻓراﻧﺳوی ھﺎ و ﺣﺗﯽ روس ھﺎ را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم .ھﻣراه ﺑﺎ اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺷﺑﮑﮫ ھﺎى
ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎدى اﯾن دوﻻﯾﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﺑزرﮔﺗرﯾن اراﺿﻰ ﮐﺷﺎورزى اﯾران دﺳت اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ در
طول ﻗرن ھﺎ ﺷﺑﮑﮫ ﺗوزﯾﻊ را ھم دراﻧﺣﺻﺎر ﺧود داﺷﺗﻧد" .ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون" ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ ﺗﺣت ﺣﮑوﻣت
ﺷﺎه طﺑﻌﺎ ﻣﺳﺗﻠزم ﮐﺎھش ﻗدرت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن دو ﻻﯾﮫ ﺑود .اﻣﺎ ﺷﮑل ﻧﺎﻗص اﻟﺧﻠﻘﮫ رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری در اﯾران ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن اﻗﺷﺎر را ﺗﺿﻌﯾف ﻧﮑرد ﺑﻠﮑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻋظﯾم ﻣﺎﻟﯽ
ﺟدﯾدى را دراﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد دﻗﯾﻘﺎ در ھﻣﺎن زﻣﺎﻧﻰ ﮐﮫ اﯾن ﻧوع رﺷد ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده ﺑود،
ﺣﺗﯽ ﻗدرت ﺷﺎه و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ اش را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑطﻠﺑﻧد.

ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،از ﻟﺣﺎظ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺗراژدی اﻧﻘﻼب اﯾران در اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘس از ﻣوﻓﻘﯾت در
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺷﺎه و دوﺳﺗﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اش در  ،1979ﻗدرت را ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺣﺗﻰ ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﺗر طﺑﻘﮫ
ﺣﺎﮐم واﮔذار ﮐرد ،ﺑﺧش ھﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﺗﺑﺎر ارﺗﺟﺎﻋﻰ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺿد اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺷت .ﺑرای
اﺗﺣﺎدﻣرﮐب اﺳﺗﺑداد اﯾراﻧﯽ و روﺳﯽ  5ﺳﺎل طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت را ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد،
اﻧﻘﻼب دوم اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض آن ﮐﮫ اﺟﺎزه داد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺷود ﺷﮑﺳت را در ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺧود ﺣﮏ ﮐرده ﺑود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب اﻋﻼم ﭘﯾروزی ﮐرد ،ﭼﯾزی ﻧﺑود ﺟز ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺿد اﻧﻘﻼﺑﻰ .اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺎرﯾﺦ.
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻌد ،ھﯾﭻ ﺟﺎى ﺷﮑﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻗﺷﺎرى ﻣﻧﺟر ﺷد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺳرﻧﮕون ﺷده از ﮔوﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺗری از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑودﻧد و ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ
اﯾﻧﺎن در زﯾرﺳﺎﺧت اﻗﺗﺻﺎدى ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾران اﯾﺟﺎد ﮐرده اﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺛﺑﯾت رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﺣﺗﺿرى ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻣراﺗب اﺳﺗﺑدادی ﺗر ،اﻧﺣﺻﺎری ﺗر ،ﻓﺎﺳد ﺗر و واﺑﺳﺗﮫ ﺗر از آن ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺑل
ﺳرﻧﮕون ﺷده ﺑود.
داﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼب "اﺳﻼﻣﯽ" اﯾران ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز داﺳﺗﺎن ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣوﻓﻘﯾت ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن در رھﺑری آن ،اﻧﻘﻼب اﺻﯾل ﻣردﻣﻰ را ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑﺑرد .آﯾﺎ اﯾن ﻋﻘب ﮔرد ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺧﺻﻠت ﻏرﯾب اﯾراﻧﯽ ھﺎﺳت؟ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻋﻠت را در "اﻋﺗﺑﺎر" اﺳﻼم ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد؟ ﺧود ﺧﻣﯾﻧﯽ دﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣرﺋﯽ
ﺧداوﻧد را در ﭘس ﭘﺷت ﻣﺎﺟرا ﻣﯽ دﯾد ،اﻣﺎ ﻧﯾﺎزى ﻧﯾﺳت ﻣﺎ در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو دورﺗر از ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﻰ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری و رھﺑرش اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑروﯾم ﮐﮫ ﺑدون دﺧﺎﻟت دﺳﺗﺎن ﺧون آﻟودش ھﯾﭼﮑدام از اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ھﺎ،
ﺣﺗﯽ ﺳﻧﺎرﯾوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣروزه درﺣﺎل اﺟرا ھﺳﺗﻧد ،رخ ﻧﻣﯽ دادﻧد .واﻗﻌﯾت ﺳﺎده و اﻣروزه ﻣﺳﺗﻧد اﯾن اﺳت

ﮐﮫ در اﺑﺗدا اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ھر ﻧوع آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی را در اﯾران ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد دوﻟت
ﺑورژواﯾﯽ را ﺳرﭘﺎ ﻧﮕﮭدارد ،وﻟﯽ ﺳراﻧﺟﺎم آﮔﺎھﺎﻧﮫ روﺑﺳوی ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣذھﺑﯽ ﮐرد .ﺑراى ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب
 1906دﺧﺎﻟت ﻧظﺎﻣﻰ ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻻزم ﺑود ،اﻣﺎ در اﻧﻘﻼب  1979اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم "ﻋﺎﻗل ﺗر" ﮐﮫ ﻧﻘدا از
وﻓﺎداری اﺑزار ﻧظﺎﻣﻰ و ﺟﺎﺳوﺳﻰ ﻣﺗﻌددى ﻧظﯾر ﺳﺎواک و ارﺗش ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑود ،ﺿد اﻧﻘﻼب را در
راس اﻧﻘﻼب ﻗرار داد .اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﺳﻰ ﺳﺎل اﺧﯾر ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺿد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺗﺣدﯾن ﻏرﺑﻰ اش را ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧت .ﻣﺳﻠم اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺑدون ﯾﺎرى اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﭘﯾروزى ﺿد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﻧﺑود.

ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﺳﻼﻣﯾزه ﺷدن اﻧﻘﻼب اﯾران ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗواﻧﺳت اﻧﻘﻼب اﯾران را ﺷﮑﺳت دھد و ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ دارد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت اﯾﺟﺎد ھﯾوﻻی ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران را ﺑﮫ
ﻗﺑل از ﻗرن  19ﭘرﺗﺎب ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﻲ از ﻧﯾروی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﮭم ﺟﮭﺎﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺳﮑوﻻر و
ﻣﺗرﻗﯽ از ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ آﺳﯾﺎ ﺗﺎ آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،و ﺑﮫ وﯾژه در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .اﻣروزه ،ھﻣﯾن
ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﻰ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم از ﻏﺎرھﺎى ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﺧزﯾدﻧد ،ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺗﮭدﯾد
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﮓ ھﺎر ارﺑﺎﺑش را ﮔﺎز ﻣﯽ ﮔﯾرد .و در واﻗﻊ ،ﺑﺎ رﺷد اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮔﺎز ﺑﮕﯾرد ﻗدرﺗش اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﭼپ ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻏرب ﺑرای ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروﺋﻰ ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت
ھورا ﻣﯽ ﮐﺷد ،ﻣﺎ از ﻣردم ﺳﺗﻣدﯾده ﻓﻠﺳطﯾن ﮐﮫ در ﭼﻧﮕﺎل ﺳﮓ دﯾﮕر ھﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ رھﺎ ﺷده اﻧد،
ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری دارﯾم؟

اﯾن ﺷﮑﺳت ﺑﺎر دﯾﮕر ﺧﺻﻠت اﺻﻠﯽ دوران ﻣﺎ را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﻣﭼﻧﺎن رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺣﺗﯽ در دوران ﻧزول ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش ﻣﺳﻠط ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .اﯾن ﺗداوم اﻣﺎ ھﻣزﻣﺎن ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﺳرطﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷت
ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎﻗﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻧﯾز ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﻣﻰ ﮐﻧد .ﻣﺛﺎل اﻧﻘﻼب اﯾران ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در دوران اﻓول
اﯾن ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﻰ ،ﺣﻔظ ظﺎھر دﻣﮑراﺗﯾﮏ در ﻣﺗروﭘل ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻘوﯾت ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣذھﺑﻰ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ھﻣراه ﺑﺎﺷد.
اﻣروزه ،ﺻدور اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻰ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺻدور ﺑرﺑرﯾت ﻧﯾﺳت .ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﺳت
ﺧورده  ،اﻧﻘﻼب دوﺑﺎره ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم اﯾران را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑطﻠﺑد .اﻣﺎ دور ﺗﺳﻠﺳل ﺧﺑﯾث ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾران ﻧﯾز ﺑﺎز ﮔﺷت ﻣﻰ ﮐﻧد .ﺗﺣرﯾم ھﺎى اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ دﺧﺎﻟت ﻧظﺎﻣﯽ در اﯾران ،ﺑﺎر دﯾﮕر
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن اﻗﺷﺎر طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ اﯾران را ﺗﻘوﯾت ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ھر ﭼﮫ آزاداﻧﮫ ﺗرﺑﮫ ﺳرﮐوب ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﺑﺎدرت ﮐﻧﻧد .آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺻور ﮐﻧد ﮐﮫ آﺧرﯾن طرح اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑراى ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم در
اﯾران ﭼﯾزی ﺑﮭﺗر از آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در  1979اﻧﺟﺎم دادﻧد؟

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  :ژاﻧوﯾﮫ 2009
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